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األقاليم:
االتجاهــات  علــى  يركــز  االســتراتيجية،  للتحليــالت  “إنترريجونــال”  عــن  يصــدر ســنويًا  تقريــر 
والظواهــر الكبــرى المتوقــع أن ُتشــكل حالــة أقاليــم العالــم خــالل العــام التالــي اســتنادًا 
للمؤشــرات الكميــة، والمســح الشــامل لتقديــرات مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات 
النقــاش  حلقــات  المشــاركين، وخالصــات  الخبــراء  وتوقعــات  رؤى  واســتطالع  العالميــة، 

وجلســات االســتماع التــي نّظمهــا “إنترريجونــال” علــى مــدار العــام. 

* اآلراء الــواردة فــي التقريــر ُتعّبــر عــن المؤلفيــن والخبــراء المشــاركين، وال ُتعّبــر بالضــرورة عــن 
توجهــات “إنترريجونــال للتحليالت االســتراتيجية”. 

* حقــوق النشــر والطبــع محفوظــة، وال يجــوز االقتبــاس دون اإلشــارة للمصــدر، كمــا ال يجــوز 
إعــادة النشــر دون اتفــاق مســبق مــع المؤسســة. 

*شارك أعضاء هيئة التحرير في كتابة وإعداد التقرير



الخبراء المشاركون*

د. إجناسيو مونيو
أستاذ االقتصاد بجامعة مونتيفيديو، ومدير مركز دراسات الشؤون االقتصادية واالجتماعية – أوروجواي

د. أولوسيجون أوميساكين
مدير البحث والتطوير في مجموعة القمة االقتصادية النيجيرية – نيجيريا

د. جاي بيرتون
أستاذ مساعد بكلية بروكسل للحوكمة، وزميل معهد ريتشاردسون بجامعة النكستر - بريطانيا

د. جالديس ليشيني
أستاذة العالقات الدولية بجامعة روزاريو الوطنية، وخبيرة بالمجلس الوطني للبحث العلمي – األرجنتين

د. جوناثان فولتون
أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة زايــد أبــو ظبــي، وزميــل أول غيــر مقيــم فــي “أتالنتيــك كاونســل”، الواليــات 

المتحــدة

د. جوه بيكينج
أستاذ العالقات الدولية بجامعة أوشن في تشينغداو، ورئيس منتدي القطب الشمالي الصيني

الروسي – الصين

د. حمدي عبد الرحمن
أستاذ العلوم السياسية والدراسات األفريقية بجامعة زايد، اإلمارات العربية المتحدة 

ديل سبروسانسكي
مدير تحرير دورية “تقرير واشنطن عن شؤون الشرق األوسط”، الواليات المتحدة األمريكية

د. روزالي أركاال هول
أســتاذة العلــوم السياســية بجامعــة الفلبيــن فيســاياس – إيلويــو، ورئيســة الجمعيــة الفلبينية للعلوم السياســية 

– الفلبين

د. سيريل ويدرسهوفن
مؤسس شركة Verocy لالستشارات، والمستشار الدولي ألمن الطاقة – هولندا 



* تشــمل القائمــُة الخبــراَء المشــاركين ضمــن حلقــات النقــاش التــي نّظمهــا “إنترريجونــال”، والتــي تــم االعتماد علــى خالصاتها 
كمصــادر أوليــة إلعــداد التقرير.

د. صامويل راماني
ُمحاضــر العالقــات الدوليــة بجامعــة أكســفورد، والزميــل المشــارك بمعهــد الخدمــات الملكيــة المتحــدة فــي 

بريطانيــا

د. لويس فرناندو ميخيا
مدير مؤسسة فيديسارولو لألبحاث السياسية واالقتصادية، ووزير التخطيط السابق – كولومبيا

د. مدثر قمر
زميل مشارك بمعهد التحليالت والدراسات الدفاعية بنيودلهي – الهند

د. محمد بشير ُمبشر
أستاذ العلوم السياسية بالجامعة األمريكية في كابول - أفغانستان

د. فاسو جوندين
مدير المركز األفريقي للتسوية البناءة للمنازعات )أكودرد(، جنوب أفريقيا 

د. فيوليتا أركيبوفا
باحــث اقتصــادي أول فــي األكاديميــة الروســية للعلــوم، وممثــل المستشــار االقتصــادي للرئيــس “بوتيــن” 

للتعــاون الدولــي - روســيا

د. ياسمين كالميت
أستاذة االجتماع السياسي بجامعة سانتا ماريا الكاثوليكية - بيرو

د. يونج جون كيم
أســتاذ العالقــات الدوليــة فــي جامعــة الدفــاع الوطنــي وعضــو المكتــب االستشــاري لألمــن القومــي بمكتــب 

الرئيــس – كوريــا الجنوبيــة

د. يوناس أداي أديتو
مدير معهد دراسات السالم واألمن، وأستاذ مشارك بجامعة أديس أبابا - إثيوبيا
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7

االفتتاحية

يمكــن  حقيقيــاً  يمثــل مفهومــاً  يكــن مصطلــح “العاَلــم”  لــم 
االســتناد إليــه فــي التحليــات والسياســات، وكان معظــم مــا 
يتعلــق بـ“األمــن العالمــي” ينتمــي -عمليــاً- إلــى مــدارس مثاليــة 
أو اســتراتيجيات أطــول مــن أي مــدى، مقابــل ما يتعلــق بـ“النظام 

الدولــي” أو النظــم اإلقليميــة أو الــدول القوميــة، 
مخاطــر  تحديــد  الممكــن  مــن  كان  التــي 

ترتبــط   ”Clear and Present“
بتحــركات عاجلــة وميزانيــات محــددة، 

ــدأ  ــذي ب ــى عــام 2020 ال ــى أن أت إل
العالــم يتعــرض خاللــه لضربــات 
فــي  ُيثــار  كبيــرة تشــبه مــا كان 
ــق  ــوءات يتعل ــن نب ــر 2012 م آخ
معظمهــا بنهايــة العالــم كمــا نعرفــه، 
ــى  ــة حت ــنة إضافي ــك س ــتمر ذل واس

أصبــح مــا ُيســمى “الوضــع العــادي 
الجديــد” وضعــاً عاديــاً، فالماضــي لــن 

ــى  ــح مــن الممكــن النظــر إل ــْد، وأصب َيُع
تعبيــرات إضافيــة مثــل “كوكــب األرض” 

بواقعيــة أو باحتــرام.

لماذا؟
التفســيرات بســيطة لدرجــة مخيفــة، فهــي ترتبــط بنظريــات 
قديمــة ُتشــبه مــا ُيطــرح -عــادًة- عنــد محاولــة فهــم نشــأة الكون، 
أو قصــة الزمــن، أو أصــل األنــواع، أو صــراع الحضــارات، أو 

نهايــة التاريــخ، منهــا:

ــاد،  ــر مض ــم تأثي ــور ث ــر وتح ــر وتأث ــة تأثي ــاك عملي 1- أن هن
يمكــن  وال  العالــم،  دول  حــدود  عبــر  تحــدث  جــداً،  ســريعة 
-عمليــاً- الســيطرة عليهــا بنســبة كبيــرة، فقــد أصبــح العالــم 
ــة  ــى درج ــدة، إل ــة معق متصــالً و)Interdependent( بطريق
-بعيــداً عــن التفســير التقليــدي لنظريــة “تأثيــر الفراشــة”- أن جملــة 
“إدوارد لورنتــز”: “لــو أن فراشــة ضربــت بأجنحتهــا فــي الصيــن 
لحــدث إعصــار فــي كاليفورنيــا”؛ أصبحــت قابلــة للتفكيــر فيهــا، 
ــؤ،  ــة التنب ــة الفوضــى وصعوب ــط عــن نظري ــراً فق ــم تعــد تعبي ول

فقد حدث ذلك فعلياً عدة مرات، وسوف يتكرر.

 Big2- أن مــا يحــدث فــي العالــم العــادي الجديــد أشــبه بـــ
بإحــداث  كانــت كل واحــدة منهــا كفيلــة  Bangs صغيــرة، 
ــرة  ــاد لفت ــم االعتي ــد ت ــوق اســتراتيجية”، فق ــرات “ف تغي
طويلــة علــى القــول بــأن التحــوالت الكبــرى فــي 
ــخ تحــدث بفعــل تطــورات اكتســاحية  التاري
ــة، واألمــراض  ــل: الحــروب العالمي )مث
الطبيعيــة،  والكــوارث  الوبائيــة، 
والثــورات الشــعبية، واالنهيــارات 
يقــع  مــا  وهــو  االقتصاديــة...(، 
حاليــاً، فهنــاك مشــكالت ضخمــة 
ــاٍل،  انفجــرت بشــكل متــواٍز أو متت
بعضــاً  بعضهــا  علــى  وتؤثــر 

بطريقــة تتســم بالتعقيــد الشــديد.

الهــزات  توابــع  أو  تأثيــرات  أن   -3
ــد تجــاوزت  ــم ق ــا العال ــي يتعــرض له الت
ــدول والجماعــات والمؤسســات،  ــم وال األقالي
ــراد”، لتحــدث  ــى مســتوى األســر و“األف لتصــل إل
تغييــرات أساســية فــي أنمــاط حيــاة وعمــل األشــخاص العادييــن، 
بــل وتهددهــا. فقــد وصلــت موجــات )كوفيــد-19( إلــى كل بيــت، 
وأدت الثــورات الشــعبية والصراعــات المســلحة إلــى تدميــر 
ــة بقطــاع  ــت الكــوارث الطبيعي ــازل وهجــرات واســعة، وتكفل من
آخــر مــن البشــر، ليصبــح األمــن الشــخصي قضيــة حقيقيــة فــي 

ــذ”. ــه “ال يوجــد منق ــاً أن ــوم، والمشــكلة أحيان ــم الي عال

NTS

هنــاك بالتأكيــد أخبــار جيــدة، فطالمــا لــم يــأِت شــيء مــن الفضــاء 
الكونــي، تظــل هنــاك حــدود لتأثيــرات كل مــا يحــدث، وقــد تمــرس 
ــن  ــة، ويمك ــاع مماثل ــع أوض ــي م ــف والتعاف ــى التكي ــم عل العال
الرهــان رغــم كل شــيء علــى التقــدم العلمــي وغريــزة البقــاء، 
وربمــا “التعقــل الدولــي”، وقبــل كل ذلــك اللطــف اإللهــي. لكــن 
تظــل المشــكلة -بالطبــع- هــي أن معظــم المشــكالت التــي يواجههــا 

The Big Bang (S)
التهديدات غير التقليدية ُتشّكل عالم ما بعد عام 2020
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 Non( ”ــة ــر التقليدي ــدات غي ــاً هــي مــن نــوع “التهدي ــم حالي العال
ــدة،  ــن مصــادر معق ــي م ــي تأت Traditional Security(، الت
وتتحــرك بســرعة غيــر عاديــة، وال توجــد “بروتوكــوالت” فعالــة 
ــد نســي  ــم ق ــادة العال ــن ق ــي م ــل الحال ــا، وكان الجي للتعامــل معه

بعضهــا، وأهمهــا:

1- األمــراض الوبائيــة: فقــد كان فيــروس “كورونــا” أخطــر 
ــي تشــكيل  ــود، وهــو أهــم عامــل ف ــذ عق ــم من ــرد للعال ــد منف تهدي
“الوضــع الحالــي”، وســوف يســتمر بدرجــات خطــورة متفاوتــة، 
بينمــا تتطــور أســاليب مواجهتــه، وغالبــاً ســيتحول إلــى مــا يشــبه 

ــِه فجــأة. ــم ينت ــة، إذا ل ــزا عادي أنفلون

2- الحــروب العالميــة: فهنــاك أجــواء حــروب رئيســية فــي عــدة 
أقاليــم عبــر العالــم، أطرافهــا الواليــات المتحــدة والصيــن وروســيا 
وإيــران، لكــّن أحــداً ال يريــد حربــاً “غيــر بــاردة”، والمشــكلة هــي 
فــي احتمــاالت االنــزالق إليهــا، فــي ظــل نمــط “غريب األطــوار”، 

أو يتســم بالفظاعــة، فــي إدارة عالقــات الــدول.

ــر المناخــي  ــات التغي ــة: إذ أصبحــت تداعي ــوارث المناخي 3- الك
حقيقــة صادمــة فجــأة، بــدون ســابق إنــذار، فــي معظــم المناطــق، 
ــرة  ــح “الك ــتجعل مصطل ــي س ــداً الت ــر تعقي ــكلة األكث ــي المش وه
األرضيــة” شــائعاً قريبــاً، وال توجــد حلــول ســريعة أو ســهلة لهــا، 

لكــن أصبــح هنــاك وعــي بهــا.

ــاً،  ــد تقريب ــت تتكــرر كل عق ــي كان ــة: الت 4- األزمــات االقتصادي
لكنهــا تصبــح أكثــر تكــراراً، وأكثــر اتســاعاً، وممتــدة زمنيــاً؛ بفعل 
ــر مســبوقة  ــة غي ــى حال ــرات المشــاكل الســابقة، وســتؤدي إل تأثي
ــاق  ــم اتف ــم يت ــي إذا ل ــس الخارج ــي أو التناف ــور الداخل ــن التده م

علــى قواعــد لعبــة لألمــم والشــركات.

5- االضطرابــات الداخليــة: فقــد شــهد العالــم موجــة ثــورات أدت 
النهيــار دول، وال يــزال يشــهد احتجاجــات شــوارع وأعمــال 
عنــف وصراعــات مســلحة، تدفــع نحــو مزيــٍد مــن عدم االســتقرار 
السياســي واالجتماعــي، وتتمــدد آثارهــا إلــى المناطــق المجــاورة، 

وهــي مشــكلة مزمنــة.

ــات  ــم وعالق  6- القفــزات التكنولوجيــة: فهــي تحــدد شــكل العال
دولــه ونتائــج صراعاتــه وأنمــاط الحيــاة فيــه، وعناوينهــا كثيــرة: 
الــذكاء  الســيبرانية،  الهجمــات  المســّيرة،  الطائــرات   ،)5G(
والمواصــالت  والفضــاء  االفتراضــي،  العالــم  االصطناعــي، 
والطاقــة.. إلــخ، وهــي فرصــة وتهديــد، وســتكون مســؤولة عــن 

ــرية”. ــح “البش ــور مصطل ظه

7- حــروب المعلومــات: فالمعلومــات واحــدة من عناويــن العصر، 
ــة  ــية، والدعاي ــات النفس ــرة، كالعملي ــر خط ــط بعناص ــي ترتب الت
ــي ظــل وجــود الـــ ــة، خاصــة ف ــات المضلل السياســية، والمعلوم
Big Data ووســائل التواصــل االجتماعــي التــي أصبحــت مــن 

مالمــح العالــم الجديــد.

8- الحــركات العشــوائية: بالتــوازي مــع ذلــك، اتســع نطــاق 
ــورات  ــوبة والتط ــر المحس ــركات غي ــوائية والتح ــال العش األعم
المفاجئــة.. وغيرهــا، ممــا ينتــج عــن حســابات ســيئة، أو تقديــرات 
خاطئــة، أو اختــالالت ســلوكية، ويــؤدي ذلــك إلــى مســارات غيــر 

ــاً. ــى U Turn أحيان ــؤدي إل متوقعــة ت

ماذا نفعل؟

إنــه الــدور نفســه الــذي كانــت “األكاديميــا” -وقــد أصبحــت 
فاعــالً شــديد األهميــة- تقــوم بــه، لكــن فــي ظــل حقائــق جديــدة 
يتشــكل مــن خالهــا “نظــام عالمــي” غيــر قابــل للســيطرة علــى 
تفاعاتــه األساســية منــذ 2020، والبدايــة دائمــاً هــي التخلــص 
مــن كل المفاهيــم القديمــة، كلهــا، وأولهــا األطــراف الفاعلــة 
ــه،  ــات دول ــه، وعالق ــكل قيادت ــه، وهي ــركات تفاعالت ــه، ومح قبل
وعملياتــه، وخصوصــاً الصراعــات والتحالفــات ومــا بينهمــا، مــع 
ــح  ــل مالم ــي تحم ــات الت ــن “االتجاه ــث ع ــي البح ــتمرار ف االس

ــة. ــة مقنع ــا”، فالفوضــى ليســت نظري ــن فهمه ــة يمك نظامي

فقــط، يجــب أن ُتراَعــى أطــر تفكيــر مختلفــة، يمكن أن تســاعد 
إلــى أن يتــم اســتعادة التــوازن عبــر العالــم، فــكل شــيء يمكــن أن 
يحــدث، حتــى مــا ال يمكــن التفكيــر فيــه، والمشــكلة مؤقتــاً هــي أن 
تجــد “بجعــاً أبيــض”. كمــا أن كل التفاعــالت الحاليــة تتســم بالتعقيد 
الشــديد، ومــن الصعــب للغايــة االطمئنــان أليــة تقييمــات بســيطة؛ 
لكــن كلمــا كانــت المعلومــات أكثــر دقــة -ميدانيــة تقريبــاً- كانــت 
ــاك  ــي إدراك أن هن ــتمرار ف ــع االس ــداً، م ــر تحدي ــالت أكث التحلي
“عــدم عقالنيــة” أو نظريــات كــوارث قــد تظهــر فجــأة. وأخيــراً، 
هنــاك دائمــاً “أخبــار جيــدة”، فــرص ممكنــة، شــراكات محتملــة، 
.)Integrated Thinking( تطــورات إيجابيــة، لكنهــا تحتــاج

 ،MIRفــي النهايــة، إن هــذا هــو التقريــر الســنوي األول لـــ
علــى  الرئيســية  االتجاهــات  مــن  االقتــراب  يحــاول  والــذي 
والتفاعــات  األقاليــم،  وهــو  العالــم،  مــن  الثالــث  المســتوى 
ــر  ــيكون األكث ــه س ــد أن ــو نعتق ــى نح ــا، عل ــا أو بينه ــرة له العاب
مســاهمة فــي تشــكيل مامــح الـــBig Picture لعالــم مــا بعــد 

.2020 ســنة 
د. محمد عبد السالم
الرئيس التنفيذي



9

المقدمة

ــي  ــة ف ــال العريض ــي واآلم ــام التعاف ــو ع ــام 2021 ه إذا كان ع
تجــاوز الجائحــة التــي قّوضــت قــدرة البشــر علــى التواصــل 
والعمــل والحركــة؛ فــإن عــام 2022 يــؤرخ لبدايــة عصــر التعايش 
مــع “الوضــع العــادي” )The Normal( الــذي شــّكلته متحــورات 
ــي،  ــد االجتماع ــالق والتباع ــاالت اإلغ ــة، واحتم ــا المتتالي كورون
ــا،  ــرات التكنولوجي ــة الســفر، وطف ــل”، وحرك ــم العم ــر “عال وتغي

ــة. ــة بصــورة جذري ــات الدولي ــدل طبيعــة العالق وتب

ــتيعاب  ــم اس ــتراتيجية، ت ــالت االس ــال” للتحلي ــي “إنترريجون ف
جديــد”  “عالــم  بصــدد  أننــا  وإدراك  ســريعاً،  التغيــرات  هــذه 
تشــكلت مالمحــه مــع تفشــي الجائحــة، وأنــه بصــدد فــرض 
قواعــده الجديــدة وتناقضاتــه الصارخــة علــى البشــرية، حيــث 
التعايــش بيــن “االنفصــال واالتصــال” و“التفاعــل واالنعزاليــة” 
ولذلــك،  متزامنــة.  بصــورة  والعالمــي”  واإلقليمــي  و“المحلــي 
تــم التعــرض بالدراســة لظواهــر مثــل: “الحــدود المتحركــة”، 
و“الجغرافيــا االفتراضيــة”، و“االتصــال اإلقليمــي”، و“األقاليــم 
ــاء”،  ــات األمــن المحــدودة”، و“صراعــات الحلف ــة”، و“ترتيب البيني
و“اضطرابــات القــوى الصاعــدة”، و“اقتصاديات التغيــر المناخي”، 
ــا  ــرة لم ــوالت المغاي ــا والتح ــن القضاي ــد م ــع للعدي ــة تتس والقائم

ــة. ــة التقليدي ــات الدولي ــه العالق ــرت علي ج

ــم 2022”، إصــداراً  ــر “األقالي ــد تقري ــياق، ُيع ــذا الس ــي ه وف
ــم  ــي أقالي ــراءة واستشــراف االتجاهــات القادمــة ف ــى بق ســنوياً ُيعَن
العالــم، انطالقــاً مــن المفهــوم المركــزي الحاكــم لـ“إنترريجونــال” 
 Regional( لألقاليــم”  العابــر  والتفاعــل  “التواصــل  وهــو 
Interconnectivity(؛ إذ إن ظواهــر هــذا العالــم الجديــد يمكــن 
ــرة للحــدود  ــا مــن خــالل رصــد ومتابعــة التطــورات العاب قراءته
فــي أقاليــم العالــم وربطهــا بالتحــوالت العالميــة المؤثــرة علــى كافــة 

ــة.  ــدات الدولي الوح

ــد  ــن رواف ــم م ــة العال ــة لخريط ــة اإلقليمي ــذه الرؤي ــق ه وتنطل
التفاعــل الممتــدة العابــرة للحــدود والروابــط التــي تجمــع الوحــدات 
ــعور  ــي، والش ــارب الجغراف ــل: التق ــدد، مث ــم مح ــي إقلي ــة ف الدولي
المشــترك بالهويــة، والتشــابه الثقافــي، والفرص االقتصاديــة النابعة 
مــن التدفقــات التجاريــة، وإدارة المــوارد )مثــل: الميــاه، ومصــادر 
ــز  ــت ومراك ــالت اإلنترن ــام، وكاب ــواد الخ ــا، والم ــة بأنواعه الطاق
البيانــات(، باإلضافــة للتهديــدات العابــرة للحــدود، مثــل: اإلرهــاب، 
واالضطرابــات الداخليــة، وأنشــطة الفاعليــن المســلحين مــن غيــر 

ــم  ــن دول اإلقلي ــة بي ــات والتناقضــات المصلحي ــدول، والصراع ال
الواحــد، والتدخــالت الخارجيــة فــي شــؤون الوحــدات الدوليــة 
داخــل كل إقليــم. ويعنــي ذلــك أن العالــم كوحــدة كليــة ينقســم إلــى 
أقاليــم متفاعلــة لــكل منهــا خصوصيتهــا، مــن حيــث الهويــة والثقافة 
الكثيــف  التفاعــل  ويــؤدي  والتهديــدات،  والمخاطــر  والفــرص 

واللحظــي بيــن هــذه األقاليــم إلــى تشــكيل حالــة العالــم الراهنــة.

وال ينفــي ذلــك االهتمــام بالقــوى العالمية و“الكوكبيــة” المحركة 
للتفاعــالت العالميــة المرتبطــة بحالــة كوكــب األرض، مثــل البيئــة 
بالظواهــر  المرتبطــة  تلــك  أو  الطبيعيــة،  والكــوارث  والمنــاخ 
العابــرة للحــدود مثــل: األوبئــة، واألزمــات االقتصاديــة، والطفرات 
التكنولوجيــة، والتهديــدات العالميــة مثــل اإلرهــاب والقرصنــة 
البحريــة. ويتــم فــي هــذا اإلطــار رصــد تأثيــرات هــذه االتجاهــات 
ــر  ــة “عب ــة والتفاعــالت البيني ــم المختلف ــم العال ــى أقالي ــة عل العالمي

ــم”. األقالي

ويأتــي العــدد األول مــن “األقاليــم” ليستشــرف التحــوالت 
االســتراتيجية القادمــة فــي أقاليــم العالــم اعتمــاداً علــى مســاهمات 
باحثيــن وأكاديمييــن عــرب وخبــراء دولييــن مــن أقاليم العالــم كافة، 
بحيــث يرصــد التقريــر عــدة اتجاهــات رئيســية يتمثــل أبرزهــا فيمــا 

يلــي:

1- التعايــش مــع الجائحــة الممتــدة: علــى الرغــم مــن تمكــن 
العالــم مــن تحقيــق طفــرة غيــر مســبوقة فــي اللقاحــات والعقاقيــر 
ــع تحــول  ــف م ــا بصــدد التكي ــا؛ إال أنن ــروس كورون المضــادة لفي
)كوفيــد-19( إلــى “مــرض مســتوطن” يتطلــب تدابيــر وقائيــة 
وعالجيــة مســتدامة، مــع اســتمرار الفجــوة بيــن المتحــورات 
ــن  ــوة بي ــن والفج ــدالت التحصي ــؤ مع ــل تباط ــي ظ ــات ف واللقاح

ــة. ــة والنامي ــدول المتقدم ال

2- تصاعــد أزمــات انتقــال القــوة: يتوقــع أن تتســع خطــوط 
الصــدع الجيواســتراتيجية بيــن الواليــات المتحــدة والصين لتشــمل: 
الفضــاء،  وحــرب  التســلح،  وســباق  والتكنولوجيــا،  التجــارة، 
إلــى  باإلضافــة  الهندوباســيفيك،  فــي  اإلقليمــي  واالســتقطاب 
التحــركات البحريــة والتمــدد العســكري الــذي يصــل إلــى حــد 
التهديــد بالحــرب كمــا فــي حالــة تايــوان. وعلــى الرغــم مــن خطوط 
التواصــل بيــن واشــنطن وموســكو، تظــل القضايــا الخالفيــة قائمــة 
ــوط  ــة والضغ ــروب المعلوماتي ــيبرانية والح ــدات الس ــول التهدي ح

ــا. ــق أوكراني ــط وتطوي ــر النف ــا عب ــى أوروب ــية عل الروس

األقاليم 2022:
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ــرض  ــة: تتع ــات الدولي ــات التحالف ــتمرار اضطراب 3- اس
التحالفــات فــي أقاليــم العالــم الضطرابــات جذريــة نتيجــًة للتعارض 
ــى الرغــم  ــاء. فعل ــن الحلف ــة بي ــات الثق ــد أزم ــح وتزاي ــي المصال ف
مــن ســعي االتحــاد األوروبــي للحفــاظ علــى عالقــات مســتقرة مــع 
إدارة “بايــدن” فــإن التباينــات بيــن الــدول األوروبيــة تــؤدي التبــاع 
ــن وروســيا.  ــات المتحــدة والصي سياســات متعارضــة تجــاه الوالي
ــة بيــن واشــنطن  وينطبــق األمــر ذاتــه علــى اتســاع الهــوة الفاصل
ــف  ــول المل ــات ح ــًة للخالف ــط نتيج ــرق األوس ــي الش ــا ف وحلفائه
النــووي اإليرانــي، والتعــاون االســتراتيجي والتكنولوجــي مــع 

ــة. ــي المنطق ــل االنخــراط العســكري األمريكــي ف ــن، وتقلي الصي

ــة دول  ــه غالبي ــي: تواج ــتقرار الداخل ــدم االس ــم ع 4- تفاق
العالــم تحــوالت داخليــة ضاغطــة تشــمل موجــات احتجاجيــة، 
وصدامــات بيــن القــوى السياســية واالجتماعيــة ذات المصالــح 
المتعارضــة، وأزمــات االنتخابــات وانتقــال الســلطة، وتصــل هــذه 
األزمــات الداخليــة إلــى مســتويات حديــة في الــدول األفريقيــة ودول 
أمريــكا الالتينيــة لتشــمل التمــرد العســكري المســلح، واالنقالبــات، 
وشــبكات  المســلحة  المليشــيات  وانتشــار  األهليــة،  والحــروب 
الجريمــة المنظمــة؛ وهــو مــا يجعــل بقــاء وتماســك الــدول وأمــن 

ــد. ــراد تحــت التهدي األف

5- التحســب ألزمــات االقتصــاد المحتملــة: علــى الرغــم من 
التطلعــات المتزايــدة للتعافــي مــن تداعيــات الجائحــة االقتصاديــة؛ 
إال أن تفاقــم معــدالت التضخــم والديــون واضطــراب سالســل 
التوزيــع وتذبــذب األنشــطة الصناعيــة يــؤدي الســتدامة األزمــات 
االقتصاديــة، فــي ظــل عــدم اســتقرار أســعار النفــط والغــاز، 
وتباطــؤ النمــو فــي مصــادر الطاقــة البديلــة، والقيــود البيئيــة علــى 

مصــادر الطاقــة األكثــر تســبباً للتلــوث مثــل الفحــم.

ــم  ــرى: يشــهد العال ــة الكب ــرات التكنولوجي 6- توســع الطف
ــود  ــة خــالل عــام 2022 تشــمل صع ــة جذري تحــوالت تكنولوجي
 ،)Metaverse( ”ــرس ــة” و“الميتافي ــة البديل ــم االفتراضي “العوال
 ،)NFTs( ”ــتبدال ــة لالس ــر القابل ــوز غي ــات “الرم ــد تطبيق وتزاي
و“األصــول الرقميــة”، والمؤثريــن االفتراضييــن، وثــورة الحوســبة 
الكميــة والــذكاء االصطناعــي المتقــدم. ويتوقــع أن يشــهد الفضــاء 
الخارجــي ســباقاً أكثــر حــدة فــي األعــوام المقبلــة فــي ظــل تطبيقات 
إنترنــت األقمــار الصناعيــة والرحالت الســياحية للفضاء، والتوســع 
فــي إطــالق الصواريــخ، وتأســيس الــدول محطــات فضائيــة خاصة 
بهــا، وصناعــة األفــالم فــي الفضــاء، ناهيــك عــن عســكرة الفضــاء 

وتقنيــات اســتهداف وإعطــاب األقمــار الصناعيــة.

7- تزايــد سياســات فــرض الســيادة التقنيــة: يتــوازى مــع 
التقــدم الســريع فــي التكنولوجيــا وضــع سياســات لتحجيــم تضخــم 
شــركات التكنولوجيــا العمالقــة، وفــرض ســيادة الــدول علــى 
شــركات التكنولوجيــا مــن خــالل قوانيــن مكافحــة االحتــكار، 
وحمايــة البيانــات، وخصوصيــة المســتخدمين، وفــرض المســؤولية 
االجتماعيــة، والتحكــم فــي االســتثمارات وتوجيههــا للتطبيقــات 

التكنولوجيــة المفيــدة مثــل التصنيــع المتقــدم والتكنولوجيــا الحيويــة 
والزراعــة، مقارنــة بالتطبيقــات الترفيهيــة ذات التأثيــرات الســلبية 
ــوق  ــاب والتس ــل واأللع ــبكات التواص ــل ش ــات مث ــى المجتمع عل

ــا. وغيره

ــح أن  8- انتظــام اقتصاديــات التباعــد االجتماعــي: ُيرجَّ
ــة  ــطة االقتصادي ــن لألنش ــع الراه ــع الوض ــم م ــف دول العال تتكي
مــن خــالل تطبيقــات “العمــل المختلــط” الــذي يجمــع بيــن وجــود 
ــي  ــل ف ــب والعم ــن المكت ــل م ــن العم ــع بي ــة تجم ــات مرن ممارس
ــة  ــدود الفاصل ــهد الح ــث تش ــد”، بحي ــن بع ــة ع ــزل و“الدراس المن
بيــن الــدوام والحيــاة الخاصــة تــآكالً يعيــد تعريــف المســاحات فــي 
الحركــة اليوميــة للبشــر، باإلضافــة إلى إعــادة هيكلة قواعــد الترقية 
واإلنجــاز وتقييــم األداء واإلنتاجيــة. أما الســياحة والســفر فيتوقع أن 
ــى إجــراءات  ــم التوصــل إل ــل أن يت ــة قب ــات متتالي تشــهد اضطراب
متوافــق عليهــا للتكيــف مــع الجائحــة، واســتعادة معــدالت مقبولــة 

مــن الحركــة عبــر الحــدود. 

9- التوافــق علــى مواجهــة التغيــر المناخــي: يبــدو أن 
السياســات البيئيــة تحولــت إلــى أولويــة لــدى غالبيــة دول العالــم فــي 
ــات،  ــات والفيضان ــق الغاب ــاخ وحرائ ــات المن ــد اضطراب ظــل تزاي
وهــو مــا يدفــع دول العالــم إلــى محاولــة الوصــول لمســتويات 
متوافــق عليهــا حــول الحيــاد الكربونــي، واســتبعاد مصــادر الطاقــة 
الملوثــة للبيئــة، واالســتثمار فــي مصــادر الطاقــة المتجــددة والطاقــة 
ــل  ــك تظ ــم ذل ــه. ورغ ــف أنواع ــن بمختل ــل الهيدروجي ــة مث البديل
التباينــات واســعة بيــن الــدول حــول االلتزامــات التــي يمكــن التعهــد 
بهــا فــي مؤتمــرات المنــاخ المقبلــة، والتبايــن بيــن سياســات الــدول 
المتقدمــة والناميــة، ومحدوديــة الدعــم الدولــي المقــدم لألخيــرة 

ــوب. إلحــداث التحــول المطل

10- االهتمــام بسياســة واقتصــاد الرياضــة: يرجــح أن 
يتصاعــد تســييس المنافســات نتيجــة لالســتثمار فــي سياســات 
الصــورة والقــوة الناعمــة واســتغالل الفعاليــات الرياضيــة الكبــرى 
الــذي سيشــهد  نقــاط سياســية، مثــل أولمبيــاد بكيــن  لتســجيل 
ــي كأس  ــا يأت ــة لحضــوره، كم ــادات الدولي ــة عــدد مــن القي مقاطع
العالــم فــي قطــر ليعيــد االهتمــام بالفعاليــات الرياضيــة فــي منطقــة 
الشــرق األوســط بعــد التنظيــم النموذجــي إلكســبو 2020 فــي دبــي 
والفعاليــات الثقافيــة والرياضيــة الضخمــة فــي الســعودية. ويرتبــط 
ذلــك بالتغيــر فــي اقتصاديــات الرياضــة وحقــوق الرعايــة والبــث 
والحركــة الكثيفــة لشــراء األنديــة الرياضيــة واالســتثمار الرياضي.

ويســتهدف التقريــر -فــي المجمــل- جمهور القــراء والمتابعين 
فــي مختلــف دول العالــم بمحتــوى مركــز للغايــة وشــديد اإليجــاز 
يجمــع بيــن النصــوص المكتوبــة بعنايــة ليعكــس رؤى الخبــراء فــي 
المنطقــة العربيــة والعالــم، والــذي يســتهدف بــث رســائل مباشــرة 
وواضحــة دون تعقيــدات، وتوظيــف اإلنفوجرافيــك، واألشــكال 
ــم  ــم العال ــة أقالي ــة لحال ــة الداعمــة الســتخالص صــورة كامل البياني

فــي عــام مرتقــب.
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االتجاهات العالمية
القوى المحركة للتفاعالت عبر أقاليم العالم

1- فــخ ثيوســيديدس: مخــاوف مــن خــروج الصــدام 
األمريكي-الصينــي عــن الســيطرة

تــكاد ُتجمــع التقديــرات والتوقعــات العالميــة فــي عــام 2022 
بيــن  المحتدمــة  التوتــرات  خــروج  مــن  المخــاوف  أن  علــى 
ــات  ــن عــن الســيطرة تتصــدر االتجاه ــات المتحــدة والصي الوالي
ــد التنافــس  ــع أن يمت ــل؛ إذ يتوق ــي العــام المقب ــة ف ــة المرتقب الدولي
ــًة  ــددة، بداي ــاالت متع ــى مج ــن إل ــدة والصي ــات المتح ــن الوالي بي
مــن ســباقات التســلح وتطويــر الترســانات النوويــة والقذائــف 

الفــرط صوتيــة، مــروراً بالتجــارة واالســتثمارات وتنظيــم تدفقــات 
البيانــات عبــر اإلنترنــت والــذكاء االصطناعــي وشــبكات الجيــل 
الخامــس، وانتهــاًء باحتمــاالت االنــزالق إلــى حــرب شــاملة بيــن 

ــن)1(.  الدولتي

القــرار فــي  ولقــد تشــكل توافــق عــام لــدى دوائــر صنــع 
التهديــد األول لألمــن القومــي  واشــنطن علــى اعتبــار الصيــن 
األمريكــي بالنظــر إلــى التقــدم التكنولوجــي المتســارع للصيــن، 
ومكانتهــا المركزيــة فــي النظــام االقتصــادي العالمــي وسالســل 
اإلمــداد والتجــارة الدوليــة، باإلضافــة إلــى اعتبارهــا القــوة المتحديــة 

ُيهيمــن علــى التفاعــات العالميــة فــي عــام 2022 عــدة متغيــرات يتصدرهــا تجــدد أجــواء الحــرب البــاردة فــي ظــل 
توســع الصــدام بيــن الواليــات المتحــدة والصيــن، وتســارع الســباق بيــن متحــّورات فيــروس كورونــا واللقاحــات، وهــو 
مــا قــد يفــرض قيــوداً علــى تزايــد أهميــة الفعاليــات العالميــة الكبــرى، خاصــة فــي مجــال الرياضــة مثــل كأس العالــم 
وأولمبيــاد 2022 فــي العاصمــة الصينيــة. وُيضــاف إلــى التحــوالت العالميــة الضاغطــة، تزايــد االضطرابــات الداخليــة 
واالتجاهــات االحتجاجيــة فــي عــدد مــن دول العالــم، وتصاعــد االهتمــام العالمــي بالتغيــرات المناخيــة، كمــا ُيحتمــل أن 
يكــون عــام 2022 نقطــة تحــول بالنســبة لألنشــطة اإلرهابيــة فــي ظــل التغيــر فــي خريطــة الحواضــن اآلمنــة وجغرافيــا 
العمليــات اإلرهابيــة، وهــو مــا يدفــع لمراجعــة سياســات محاربــة اإلرهــاب لتبنــي مداخــل أكثــر فاعليــة فــي تطويــق 

واحتــواء المــد اإلرهابــي الجديــد.
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ــادة  ــعيها إلع ــة )Challenger(، وس ــة األمريكي ــية للهيمن الرئيس
هيكلــة الوضــع الراهــن فــي النظــام الدولــي مــن خــالل مشــروعات 

عالميــة مثــل “مشــروع الحــزام والطريــق”)2(.

وتســتعد الواليــات المتحــدة لعرقلــة التفــوق الصينــي فــي مجاالت 
ــل  ــذكاء االصطناعــي، وشــبكات الجي ــل: ال ــة متقدمــة، مث تكنولوجي
ــرض  ــا لف ــا يدفعه ــو م ــة؛ وه ــات الضخم ــل البيان ــس، وتحلي الخام
قيــود علــى الشــركات التكنولوجيــة األمريكيــة المتخصصــة فــي 
ونظــم  والبرمجيــات  والمعالجــات  الموصــالت  أشــباه  صناعــة 

ــن. ــع الصي ــل م ــن التعام ــا م ــغيل، ومنعه التش

ويتوقــع أن يكــون ســيناريو الحــرب الصينيــة علــى تايــوان 
بمثابــة نقطــة اشــتعال للمواجهــة مــع الواليــات المتحــدة، حيــث تتوقع 
وزارة الدفــاع التايوانيــة أن تكــون الصيــن قــادرة علــى شــّن حــرب 
ــن  ــول عــام 2025، بينمــا ســّرعت الصي ــوان بحل ــى تاي شــاملة عل
ــة  ــت ميزاني ــكرية، وخصص ــة العس ــث المؤسس ــج تحدي ــن برنام م
والمقاتــالت  الطائــرات  مــن حامــالت  المزيــد  ضخمــة القتنــاء 
ــرط  ــخ ف ــة للصواري ــتراتيجية، باإلضاف ــالت االس ــبحية والمقات الش

ــة))(. ــار الصناعي ــتهداف األقم ــات اس ــة ومنظوم الصوتي

ويرتــد االســتقطاب المتواصــل بيــن الواليــات المتحــدة والصيــن 
ــار  ــف “اختي ــي موق ــت توضــع ف ــي بات ــة، الت ــم كاف ــى دول العال عل
ــي  ــن ف ــع الصي ــارب م ــنطن أو التق ــاز لواش ــن االنحي ــاري” بي إجب

ــى النظــام  ــن عل ــي تهيم ــاردة 2.0” الت ــواء “الحــرب الب خضــم أج
العالمــي. وال تقتصــر الضغــوط األمريكيــة علــى التعــاون العســكري 
ــد للتعــاون التكنولوجــي  ــة، وإنمــا تمت أو صــادرات الســالح الصيني
عبــر التشــدد فــي تطبيــق العقوبــات علــى شــركات التكنولوجيــا 

الصينيــة والتصــدي لتوســعها فــي تأســيس شــبكات الجيــل الخامــس 
ــم))(.  ــي دول العال ف

2- مــا بعــد أوميكــرون: انتشــار واســع للمتحــورات 
الجديــدة مــن فيــروس كورونــا

للعــام الثالــث علــى التوالــي يرجــح أن يواصــل فيــروس كورونــا 
حضــوره فــي الحيــاة اليوميــة للبشــر نتيجــة للتحــورات الســريعة 
للفيــروس، وتزايــد قدرتــه علــى االنتشــار الســريع ومقاومــة 
اللقاحــات، حيــث ســاهم االجتيــاح الســريع لمتحــور “أوميكــرون” 
ــورات  ــار المتح ــن انتش ــرات م ــد التحذي ــي تزاي ــم ف ــم العال ألقالي
الجديــدة المقاومــة للقاحــات والقــادرة علــى االنتشــار الســريع 

ــة. ــة والوقائي ــر الصحي ــاوز التدابي وتج

ــراض  ــاري األم ــر مستش ــات كبي ــير توّقع ــل، ُتش ــي المقاب وف
أن  إلــى  فاوتشــي”  “أنتونــي  المتحــدة  الواليــات  فــي  المعديــة 
إلــى  الجائحــة  حالــة  مــن  ينتقــل  ســوف  كورونــا”  “فيــروس 
“المــرض المتوطــن” خــالل عــام 2022، وهــو مــا يتوقــف علــى 
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التوســع فــي تحصيــن األفــراد باللقاحــات. وال يعنــي ذلــك القضــاء 
علــى الفيــروس، لكــن العــدوى لــن تكــون هاجســاً يســيطر علــى 
حيــاة البشــر، حيــث ســيتم التعامــل مــع حــاالت العــدوى بصــورة 
عاديــة دون اللجــوء إلجــراءات اإلغــالق العــام أو الطــوارئ 
الصحيــة. ويتفــق ذلــك مــع بعــض التوقعــات بــأن يخفــت وجــود 

ــاً)5(. ــي تمام ــاً وال يختف ــة تدريجي ــا اليومي ــي حياتن ــاء ف الوب

المتقدمــة  الــدول  بيــن  اللقاحــات  توزيــع  فجــوة  وتتســبب 
والناميــة فــي تواصــل ضغــوط الجائحــة علــى الــدول األكثــر 
فقــراً، خاصــة فــي المناطــق األقــل تحصينــاً باللقاحــات فــي 
القــارة األفريقيــة وأمريــكا الالتينيــة وبعــض الــدول اآلســيوية 
ــورات  ــي المتح ــام تفش ــافاً أم ــر انكش ــون أكث ــح أن تك ــي يرج الت
الجديــدة مــن )كوفيــد - 19(، وال يتوقــع أن يتــم إنجــاز التعهــدات 
ــي  ــا ف ــم ضــد كورون ــن 70% مــن ســكان العال ــة بتحصي العالمي
ــذا الهــدف  ــم الوصــول له ــح أن يت منتصــف عــام 2022، وُيرجَّ
خــالل الفتــرة بيــن عامــي )202 و)202 إذا اســتمرت معــدالت 

ــه))(. ــن نفس ــتوى الراه ــم بالمس التطعي

وفــي المقابــل، فــإن العالــم لــن يعــود للمربع صفر فــي مواجهة 
متحــورات كورونــا نظــراً للتقــدم الكبيــر فــي طــرق الكشــف عــن 

ــدرة  ــا، والق ــاج اللقاحــات وتوزيعه ــي إنت ــات، والتوســع ف اإلصاب
علــى تطويــر لقاحــات جديــدة عبــر آليــات مبتكــرة وســريعة، 
ــح  ــي ُيرجَّ ــا الت ــروس كورون ــى تطــور عالجــات في ــة إل باإلضاف
ــي الســالالت  ــن تفش ــة ع ــات الناجم ــدالت الوفي ــن مع ــد م أن تح

ــروس)7(. ــن الفي ــدة م الجدي

ويتمثــل التحــدي األكبــر فــي الحفــاظ علــى تدابيــر احترازيــة 
)مثــل:  الضخمــة  التجمعــات  خــالل  الفيــروس  انتشــار  لمنــع 
االحتفــاالت الســنوية، ومواســم األعيــاد(، والفعاليــات الجماهيريــة 
الضخمــة المتوقــع تنظيمهــا فــي عــام 2022 )مثــل: أولمبيــاد 
بكيــن، وكأس العالــم فــي الدوحــة، والــدورات االنتخابيــة المرتقبــة 

ــم(.  فــي عــدد مــن دول العال

ــيناريوهات “البجــع  ــه، يجــري التحســب لس ــت ذات ــي الوق وف
األســود” األقــل احتماليــة والمتمثلــة فــي تفشــي فيروســات أخــرى 
ــد -  ــاً عــن )كوفي ــة تمام ــه مقاومــة للقاحــات ومختلف ــر معروف غي
ــة اإلغــالق، ووقــف حركــة  ــى مرحل ــد البشــرية إل 19( ممــا يعي
ــر  ــم لتطوي ــع دول العال ــا يدف الســفر، والحجــر الصحــي، وهــو م
ــة  ــية أو أوبئ ــر للتصــدي ألي عــدوى فيروس ــذار المبك ُنظــم لإلن

جديــدة قبيــل انتشــارها علــى نطــاق واســع))(. 

Source: Share of the population fully vaccinated against COVID-19, Our World in Data, December 31, 2021,
accessible at: https://bit.ly/3sQ91AI
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ــات  ــد احتمــاالت االضطراب 3- التمــرد االحتجاجــي: تزاي
الداخليــة فــي دول العالــم

ــة المرتبطــة بتفشــي جائحــة  ــر االحترازي ــى الرغــم مــن التدابي عل
ــم،  ــد وتيــرة االحتجاجــات فــي دول العال ــا، ُيتوقــع أن تتزاي كورون
ــح أن تواجــه موجــات  وال ســيما ذات الدخــل المتوســط التــي ُيرجَّ
احتجاجيــة عاتيــة بســبب ارتفــاع مســتوى التوقعــات لمســتوى 
الخدمــات العامــة، وحالــة اإلحبــاط مــن أداء االقتصــاد خــالل فتــرة 
تفشــي كورونــا، واالنكشــاف أمــام األزمــات االقتصاديــة الدوليــة، 
ــع اللقاحــات واحتكارهــا مــن  ــطء معــدالت توزي ــى ب ــة إل باإلضاف

جانــب النخــب األكثــر ثــراًء.

ويتوقــع أن تشــهد االنتخابات الرئاســية فــي البرازيل احتجاجات 
حاشــدة للمخــاوف مــن تزييــف االنتخابــات لصالــح الرئيــس الحالــي 
“جاييــر بولســونارو”، وتدنــي مســتويات تأييــده بســبب األداء 
المتــردي فــي مواجهــة جائحــة كورونــا واألزمــة االقتصاديــة. كمــا 
تمتــد توقعــات االضطرابــات الداخليــة إلــى الهنــد التــي تعانــي مــن 
احتــدام االســتقطاب الداخلــي علــى أســس دينيــة وسياســية، وتبلــور 
ــم تحــت وطــأة  ــا” الحاك ــا جانات ــة معارضــة لحــزب “بهاراتي جبه
تــردي األوضــاع االقتصاديــة، وانهيــار النظــام الصحــي فــي 
ــادات الحــزب بتبنــي  ــا، واتهــام بعــض قي مواجهــة جائحــة كورون

مواقــف طائفيــة ضــد المســلمين)9(.

ويتوقــع أن تشــهد االنتخابــات فــي كينيــا موجــات عنــف مــن 
جانــب مؤيــدي المرشــحين، حيــث يتزايــد الصــدام بيــن المرشــحين 
ــا”  ــورو كينيات ــة “أوه ــس الجمهوري ــن رئي ــارب بي ــل التق ــي ظ ف
وزعيــم المعارضــة “رايــال أودينجــا” علــى حســاب نائــب رئيــس 
ــات  ــي االنتخاب ــس ف ــدم التناف ــو”. ويحت ــام روت ــة “ويلي الجمهوري
ــو” المعــروف بتورطــه  ــن “أودينجــا” و“روت ــة المتوقعــة بي العنيف
.)10(

ــن عامــي 2007 و)200  ــي بي ــم العنــف االنتخاب فــي جرائ

ــان  ــي لبن ــات ف ــى مســتوى آخــر، ســيكون إجــراء انتخاب وعل
شــديد الصعوبــة بالنظــر إلــى االنهيــار االقتصادي وحالــة الفوضى 
الداخليــة، كمــا يرجــح أن يتــم إرجــاء االنتخابــات فــي خضــم 
ــا  ــا. أم ــي وغيني ــي مال ــات ف ــد االنقالب ــتقرار بع ــدم االس ــة ع حال
الفلبيــن، فيتوقــع أن تشــهد تشــبث الرئيــس “رودريجــو دوتيرتــي” 
بالســلطة مــن خــالل ترشــيح ابنتــه للرئاســة، والبقــاء فــي منصــب 
نائــب الرئيــس للتغلــب علــى القيــود الدســتورية المانعــة لترشــحه 

للرئاســة)11(.

أمــا الــدول الغربيــة فيرجــح أن تكــون االحتجاجــات حاضــرة 
بقــوة بســبب االضطرابــات االقتصاديــة وموجــات التضخــم وتزايد 
ــن  ــع أن تتزام ــا، وُيتوق ــة كورون ــات جائح ــبب تداعي ــة بس البطال
ــا  ــة ضاغطــة. كم ــي فرنســا مــع موجــات احتجاجي ــات ف االنتخاب
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تظــل الموجــات االحتجاجيــة محتملــة فــي الواليــات المتحــدة 
للتنديــد بإجــراءات مواجهــة جائحــة كورونــا أو التلقيــح اإلجباري 
أو تذبــذب أداء االقتصــاد، والســعي للتخلــي عــن إجــراءات دعــم 
وتــزداد  تداعيــات كورونــا.  لمواجهــة  االقتصاديــة  األنشــطة 
احتمــاالت االحتجاجــات فــي الــدول األكثــر انكشــافاً فــي مواجهــة 
الجائحــة، والتــي تتدنــى فيهــا مســتويات الرعايــة الصحيــة، 
وتعانــي مــن هشاشــة األوضــاع االقتصاديــة، مثــل صربيــا 
ــال، وغيرهــا  ــل وفنزوي ــد والبرازي ــن وتايالن وبيالروســيا والفلبي

ــا. ــة وآســيا وأفريقي ــكا الالتيني ــي أمري ــدول ف ــن ال م

4- المنــاخ أوالً: اهتمــام عالمــي متزايــد بتفاقم التهديدات 
لبيئية ا

المقبلــة  المنــاخ  قمــة  واســعة علــى  آمــاالً  العالــم  تعقــد دول 
)COP 27( فــي مصــر عــام 2022، والقمــة المرتقبــة التاليــة 
))COP 2( المقــرر انعقادهــا فــي اإلمــارات عــام )202، 
لتحقيــق تقــدم فــي التوافقــات الدوليــة لمواجهــة التغيــر المناخــي 

ــيطرة)12(. ــن الس ــه ع ــل خروج قبي

ــي عــام  ــي جالســكو ف ــاخ ف ــة المن ــل، تواجــه قم ــي المقاب وف
2021 انتقــادات بســبب تواضــع النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا، 
ــة  ــراءات تقليــل االنبعاثــات الحراري ــى إج ــق عل وغيــاب التواف
إلبقــاء معــدل زيــادة درجــة الحــرارة أقــل مــن 1.5 درجــة مئويــة، 
وتنفيــذ تعهــدات الــدول بتقليــل اســتخدام الفحــم كمصــدر للطاقــة.

وعلــى مســتوى سياســات الــدول، تعّهــد أكثــر مــن 70 دولــة 
حــول العالــم بالوصــول للحيــاد الكربونــي والمعدل صفــر انبعاثات 
اإلمــارات،  وفــي صدارتهــا   ،2050 عــام  بحلــول  كربونيــة 
الخضــراء  المبــادرَة  الســعودية  إطــالق  مــع  ذلــك  وَتــَواَزى 
والوصــول للحيــاد الكربونــي )صفــر فــي المائــة صافــي انبعاثــات 

.)1((
ــام 0)20  ــول ع ــون( بحل الكرب

ــة  ــى مصــادر الطاق ــد عل ــال المتزاي ــك مــع اإلقب ــوازى ذل ويت
المنــاخ”،  “اقتصــادات  فــي  والتوســع  والنظيفــة،  المتجــددة 
والتركيــز علــى مصــادر الطاقــة غيــر الملّوثــة للبيئــة )مثــل: 
إنتــاج الهيدروجيــن بأنواعــه، وتقنيــات احتجــاز الكربــون، والغــاز 
الطبيعــي(، ومصــادر الطاقــة المتجــددة )مثــل: الطاقــة الشمســية، 
ــة  ــف الطاق ــي توظي ــر ف ــادة التفكي ــى إع ــة إل ــاح(، باإلضاف والري

ــة.  النووي

Source: How much will vaccine inequity cost?, The Economist Intelligence Unit, Q3 GLOBAL FORECAST 2021,
August 25, 2021, accessible at: https://bit.ly/3JCTE4z

الموعد المتوقع لتلقيح بعض البلدان نحو 60% من سكانها
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البيئــي  التحــول  يأتــي هــذا  الرغــم مــن ذلــك، ال  وعلــى 
ــث يتســبب اســتبعاد بعــض مصــادر  ــة، حي المســتهدف دون تكلف
ــات  ــالل توازن ــي اخت ــات، ف ــل الفحــم والهيدروكربون ــة، مث الطاق
العــرض والطلــب علــى الطاقــة، وحــدوث اختناقــات متتاليــة 
ألســواق الطاقــة؛ ممــا يتســبب فــي أزمــات داخليــة، خاصــًة فــي 
فصــل الشــتاء مــع تصاعــد الطلــب العالمــي علــى وقــود التدفئــة.

وُتشــير مختلــف المؤشــرات اإلحصائيــة إلــى اقتــراب خــروج 
التهديــدات البيئيــة عــن نطــاق الســيطرة فــي ظــل تــآكل مســتويات 
ــرارة  ــة ح ــاع درج ــة، وارتف ــة الجنوبي ــارة القطبي ــي الق ــد ف الجلي
وارتفــاع  مســبوقة،  غيــر  بصــورة  المنــاخ  وتغيــر  األرض، 
الجويــة  االضطرابــات  إلــى  باإلضافــة  البحــار،  مســتويات 
المتزايــدة والكــوارث المناخيــة التــي جعلــت أعــداد الالجئيــن 
ــد بصــورة  ــة تتزاي ــوارث البيئي ــن بســبب الك ــن والنازحي المناخيي

ــم))1(. ــم العال ــن أقالي ــر م ــدد كبي ــي ع ــة ف ضاغط

5- عــودة اإلرهــاب: توســع محاكاة التنظيمــات اإلرهابية 
لحركــة طالبان

تتجــه أنشــطة التنظيمــات اإلرهابيــة للتصاعــد فــي 2022 عقــب 
ســيطرة حركــة طالبــان علــى الحكــم فــي أفغانســتان، وتزايــد حــدة 
عمليــات تنظيمــات داعــش فــي عــدة أقاليــم مــن بينهــا بحيــرة تشــاد 

ومنطقــة الســاحل فــي أفريقيــا وبعــض الــدول اآلســيوية فــي محيــط 
ــة اســتعادة  ــي محاول ــم ف ــع اســتمرار التنظي أفغانســتان، كمــا يتوق

مواقعــه بالعــراق وســوريا.

ــار  ــتمرار مس ــى اس ــاب إل ــة اإلره ــات مكافح ــير اتجاه وُتش
المفاوضــات مــع المجموعــات المســلحة فــي بعــض الــدول، 
ــتهداف  ــي اس ــة ف ــتراتيجية األمريكي ــة االس ــى مواصل ــة إل إضاف
قيــادات وكــوادر التنظيمــات اإلرهابيــة، باإلضافــة لــدور متزايــد 
لشــركات األمــن الخاصــة، كمــا قــد تتجــه بعــض الــدول الســتخدام 

ــاب. ــة اإلره ــي مكافح ــي ف ــذكاء االصطناع ــات ال تقني

ــن  ــول لحواض ــع أن تتح ــي ُيتوق ــم الت ــتوى األقالي ــى مس وعل
ــوف  ــيا س ــوب آس ــة جن ــإن منطق ــة، ف ــات اإلرهابي ــة للتنظيم آمن
تتزايــد  بحيــث  خراســان”،  لـ“واليــة  ملحوظــاً  نشــاطاً  تشــهد 
ــح  ــتان، ويصب ــتان وأفغانس ــد وباكس ــي الهن ــات ف ــدات العملي تهدي
ــة  ــات اإلرهابي ــات داعــش والتنظيم ــزاً لعملي ــم كشــمير مرتك إقلي
التنظيمــات  تتوســع  أن  فيتوقــع  أفريقيــا،  قــارة  أمــا  المحليــة. 
اإلرهابيــة ميدانيــاً فــي بحيــرة تشــاد، شــاملًة دوالً مثــل الكاميــرون 
ــي ودول  ــو ومال ــا فاس ــى بوركين ــة إل ــاد، باإلضاف ــا وتش ونيجيري
ــوف  ــب صف ــك مــع إعــادة ترتي ــوازى ذل ــي، ويت الســاحل األفريق

ــال)15(. ــي الصوم ــش ف داع

Source: Katharina Buchholz, Number of Climate Disasters to Triple for New Generation, Statista, September 29, 2021.
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وعلــى الرغــم مــن تراجــع العمليــات اإلرهابيــة فــي المنطقــة 
العربيــة خــالل العاميــن الماضييــن، ال تــزال بعــض الــدول تشــهد 
نشــاطاً لتنظيمــات إرهابيــة، وفــي مقدمتهــا ســوريا والعــراق، 
ــة  ــاه المناطــق الكردي ــية باتج ــد التحــركات الداعش ــث تتصاع حي
فــي ســوريا والباديــة الســورية، ويتزايــد اســتهداف تأجيــج الفتنــة 
الطائفيــة فــي العــراق، وتنشــط خاليــا داعــش فــي الســودان 
وتونــس، ويتــم ترتيــب أوضــاع تنظيــم القاعــدة الســتعادة الزخــم 

ــوب ووســط اليمــن. ــي جن ف

وبينمــا تمكنــت الــدول الغربيــة مــن تأســيس حائــط صــد قــوي 
ضــد اختراقــات التنظيمــات اإلرهابيــة؛ إال أن اإلرهــاب المحلــي 
)Homegrown Terrorism( يظــل حاضــراً فــي خريطــة 
التهديــدات اإلرهابيــة للواليــات المتحــدة والــدول األوروبيــة، 
ــاب المنفــردة” ضــد بعــض  ــات “الذئ مــع احتمــاالت تكــرار عملي

ــدول))1(. األهــداف فــي هــذه ال

Sport Politics -6: تصاعــد حســابات الفــرص 
والمخاطــر لسياســات الرياضــة

يشــهد عــام 2022 تنظيــم العديــد مــن الفعاليــات الرياضيــة 
المهمــة، بعــد أن أثبــت تنظيــم إكســبو 2020 فــي دبــي باإلمــارات 
ــات  ــى اســتعادة الزخــم التنظيمــي والجماهيــري للفعالي ــدرَة عل الق
الثقافيــة واالقتصاديــة العالميــة. ويوضــح التنافــس الشــديد بين دول 
العالــم علــى تنظيــم فعاليــات مثــل كأس العالــم واألولمبيــاد العوائــد 

السياســية واالقتصاديــة الضخمــة، مثــل بنــاء صــورة جاذبــة عــن 
الدولــة وتعزيــز مكانتهــا الدوليــة والتســويق لمناطــق الجــذب 
الســياحي لديهــا، وهــو مــا يجعــل اســتضافة الدوحــة لــكأس العالــم 

ــة)17(.  ــة المضيف ــاً بالنســبة للدول ــاً مهم 2022 حدث

وفــي عالــم مــا بعــد كورونــا، تعتبــر حركــة الســياحة والســفر 
لحضــور الفعاليــات بمثابــة مكســب اقتصــادي مباشــر لزيــادة 
معــدالت التوظيــف، واإلشــغال الفندقــي، وتعزيــز قــدرة شــركات 
الطيــران الوطنيــة علــى التوســع، ناهيــك عــن العوائــد السياســية 
والدبلوماســية لتعزيــز صــورة الدولــة كمركــز رياضــي عالمــي، 
ولهــذا الســبب تســتثمر الــدول ميزانيــات ضخمــة فــي البنيــة 
التحتيــة الرياضيــة علــى الرغــم مــن االرتــدادات الســلبية لجائحــة 

ــا))1(. كورون

لأللعــاب  الصيــن  اســتضافة  كذلــك   2022 عــام  ويشــهد 
ــف  ــة مــن مختل ــي أضحــت موضــع مراقب ــة الشــتوية الت األولمبي
دول العالــم، نظــراً لتســييس لالســتضافة الصينيــة للحــدث مــن قبل 
ــدة،  ــة المتح ــدا والمملك ــدة وكن ــات المتح ــن الوالي ــاء كل م زعم
ــوق  ــاكات لحق ــم انته ــبب مزاع ــياً بس ــدث دبلوماس ــة الح ومقاطع
اإلنســان فــي الصيــن، باإلضافــة إلــى مزاعــم بشــأن منعهــا دخــول 
الصحفييــن األجانــب. ويرجــح أن تركــز التغطيــة اإلعالميــة 
للفعاليــات بشــكل أكبــر علــى األوضــاع الداخليــة للدولــة أكثــر مــن 

الحــدث الرياضــي فــي حــد ذاتــه)19(.
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Source: Index of US military strength, Heritage foundation, accessible at: https://herit.ag/3HYpFm5

تقديرات أعداد قوات داعش المنتشرة في سوريا والعراق عام 2021
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وســيظل ملــف تحجيــم النفــوذ الصينــي أولويــة قصوى في السياســة 
الخارجيــة األمريكيــة خــالل عــام 2022، مــع تفضيــل عــدم 
ــز  ــع تعزي ــب م ــى جن ــاً إل ــي ضــد روســيا، جنب ــد األمريك التصعي
العالقــات بالحلفــاء بقــدر أكبــر، واالســتمرار فــي خفــض الوجــود 
العســكري فــي منطقــة الشــرق األوســط. وأخيــراً، فمــن المرجــح 
ــي  ــي النصــف الثان ــدن ف ــة سياســات باي ــا عالمي أن تتصــدر قضاي
مــن رئاســته، ال ســيما مــا يتعلــق بمواجهــة تفشــي كورونــا، وتقليــل 
ــي الهجــرة غيــر  التهديــدات المناخيــة، عــالوة علــى االهتمــام بملفَّ

الشــرعية والالجئيــن، والحــد مــن التســلح النــووي. 

1- عودة الترامبية: اســتقطاب متزايد بين الديمقراطيين 
والجمهوريين

مــن المتوقــع أن يفقــد الديمقراطيــون أغلبيتهــم فــي مجلــس النــواب 

فــي انتخابــات التجديــد النصفــي عــام 2022، فــي ظــل االســتقطاب 
الحــاد المرتَقــب بيــن الديمقراطييــن والجمهورييــن، واســتطالعات 
الــرأي التــي تدلــل علــى تزايــد تأييــد األمريكييــن للجمهورييــن)20(.

ــواب  ــس الن ــب ُخمــس مقاعــد مجل ــون لقل إذ يســتعد الجمهوري
علــى األقــل؛ المنقســم بفضــل خرائــط الدوائــر الُمعــاِد رســُمها 
مــن ناحيــة)21(، ولعــدم ســعي عــدد مــن أعضــاء الكونجــرس عــن 
ــة  ــة مــن ناحي ــى إعــادة الترشــح مــرة ثاني الحــزب الديمقراطــي إل
أخــرى)22(، ولتراجــع شــعبية اإلدارة الديمقراطيــة -وعلــى رأســها 

ــة. ــة ثالث ــدن- مــن ناحي شــعبية الرئيــس األمريكــي جــو باي

كذلــك مــن المتوقــع اســتمرار تراجــع شــعبية الرئيــس فــي 
2022، بالنظــر إلــى التضخــم االقتصــادي الــذي بلــغ أعلــى 
مســتوى لــه منــذ 0) عامــاً تقريبــاً، وتفشــي فيــروس كورونــا مــن 

حالة واشنطن
تحوالت السياسة الداخلية والخارجية األمريكية

ــل 2022 عامــاً مفصليــاً بالنســبة إلــى الواليــات المتحــدة، علــى المســتوَيين الداخلــي والخارجــي، خاصــًة مــع بــروز  ُيمثِّ
العديــد مــن المؤشــرات الدالــة علــى الصعــود السياســي للجمهورييــن، وبالتحديــد جنــاح ترامــب، فــي وقــت تدلــل فيــه 
اســتطاعات الــرأي علــى تراجــع شــعبية الرئيــس بايــدن، فيمــا ُيتوقــع أن يتزايــد االســتقطاب بيــن الحزَبيــن الديمقراطــي 
والجمهــوري. وعلــى المســتوى الخارجــي، فمــن المتوقــع أن يســتمر الجمــود النــووي بيــن واشــنطن وطهــران، وبمــا 

يرتبــط بذلــك مــن إمكانيــة تلويــح واشــنطن بالخيــار العســكري مــع تعزيــز التنســيق مــع الحليــف اإلســرائيلي.
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بيــن عوامــل أخــرى))2(، ليعتمــد الديمقراطيــون علــى شــعبية 
ــد  ــا يزي ــام 2022؛ م ــي ع ــزة ف ــة الممي ــدن االقتصادي خطــط باي
الضغــط علــى األغلبيــة الضئيلــة فــي الكونجــرس للترويــج لقانــون 
االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة والوظائــف، وتمريــر مشــروع 
قانــون شــبكة األمــان والمنــاخ، وبرنامــج مــا قبــل الروضــة 

الشــامل، وخفــض ضرائــب الطبقــة الوســطى))2(. 

ــاوض  ــي التف ــد ف ــود ممت ــة: جم 2- مفاوضــات ال نهائي
ــران ــووي مــع إي الن

مــن المتوقــع أن تســعى الواليــات المتحــدة إلــى البحــث عــن 
ــة  ــة بمراجع ــاعيها النووي ــن مس ــران ع ــردع إي ــرى ل ــل أخ بدائ
أوراق الضغــط المؤثــرة عليهــا. ومــن أبــرز البدائــل المتاحــة رفــع 

ــران. ــى طه ــات عل ــقف العقوب ــنطن س واش

فمــن المرجــح أن ترفــع واشــنطن ســقف العقوبــات علــى نحــو 
ــا  ــي أطلقته ــرات الت ــي التحذي ــر ف ــا ظه ــو م ــبوق، وه ــر مس غي
ــية”،  ــر دبلوماس ــل غي ــي “بدائ ــر ف ــا تنظ ــة بأنه اإلدارة األمريكي
ــة  ــا الجنوبي ــى كوري ــود إل ــال وف ــط إلرس ــى التخطي ــة إل باإلضاف
للعقوبــات  والشــركات  البنــوك  امتثــال  مــن  للتأكــد  واليابــان 
المفروضــة علــى إيــران، فــي حيــن ســتعود إيــران إلــى ســيناريو 
العقابيــة  اإلجــراءات  كلفــة  لرفــع  اإلقليمــي مجــدداً  التصعيــد 

ــان)25(. ــوريا ولبن ــراق وس ــي الع ــًة ف ــة، خاص األمريكي

كذلــك مــن المرجــح أن يتصاعــد التلويــح األمريكــي بالخيــار 
العســكري فــي الفتــرة المقبلــة. ويدلــل علــى ذلــك تلقــي مستشــار 
األمــن القومــي األمريكــي جيــك ســوليفان، فــي أكتوبــر 2021، 

إحاطــة مــن قــادة البنتاجــون حــول “حزمــة كاملــة مــن الخيــارات 
العســكرية المتاحــة”؛ لضمــان عــدم قــدرة إيــران علــى إنتــاج 
االســتراتيجية  القاذفــات  إجــراء  عــن  فضــالً  نــووي،  ســالح 
األمريكيــة عمليــات تحليــق جــوي باالشــتراك مــع مقاتــالت مــن 

إســرائيل ومصــر والبحريــن والســعودية))2(.

وفــي ســياق متصــل، مــن المتوقــع أن ترفــع الواليــات المتحــدة 
ــى  ــنطن عل ــتحرص واش ــرائيل؛ إذ س ــع إس ــيق م ــتوى التنس مس
تأكيــد جديتهــا فــي اســتيعاب المصالــح اإلســرائيلية فــي السياســة 
ــن  ــي التزامــن بي ــا ظهــر ف ــي تتبناهــا تجــاه طهــران، وهــو م الت
اتخذتهــا واشــنطن ضــد  التــي  العقابيــة األخيــرة  اإلجــراءات 
ــى  ــا إل ــب توجيهه ــل أبي ــل ت ــي تواص ــات الت ــران، والضرب طه
ــات  ــط إلجــراء تدريب ــران، فضــالً عــن التخطي ــة إلي ــع تابع مواق

ــرائيل)27(. ــع إس ــتركة م ــكرية مش عس

ومــن جانــب آخــر، مــن المقــرر أن تــرى واشــنطن أن التوســع 
ــى  ــق عل ــل ضــرورة اســتراتيجية لقطــع الطري ــح يمث شــرقاً أصب
إيــران، مــن خــالل تعزيــز العالقــات االقتصاديــة والتعــاون 
ــح  ــود مصال ــث إن وج ــة؛ حي ــة اإلقليمي ــالت االقتصادي ــع التكت م
أمريكيــة مشــتركة مــع تلــك الــدول يمكــن أن يكــون بديــالً لــردع 

ــران))2(. إي

السياســة  تنظيــم  إعــادة  المنضبــط:  االشــتباك   -3
األمريكيــة الخارجيــة 

مــن المقــرر أن تشــهد السياســة الخارجيــة األمريكيــة فــي الفتــرة 
ــي  ــم ف ــادة التنظي ــات وإع ــب األولوي ــكال ترتي ــد أش ــة، أح المقبل
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ــن  ــراج ع ــع اإلف ــن المتوق ــا؛ إذ م ــات والقضاي ــن الملف ــد م العدي
عــدد مــن الوثائــق، مثــل االســتراتيجية الجديــدة للدفــاع الوطنــي، 
ــة  ــتراتيجية النووي ــة االس ــتان، ومراجع ــن أفغانس ــحاب م واالنس
األمريكيــة، ورفــع الســرية عــن الوثائــق المتعلقــة بالتحقيقــات فــي 
هجمــات 11 ســبتمبر، فضــالً عــن مراجعــة البنتاجــون الوضــع 
العالمــي لعــام 2021، التــي ستســاهم فــي تحــوالت اســتراتيجية 
كبيــرة، ال ســيما فــي الوجــود األمريكــي بمنطقــة المحيَطيــن 
الهنــدي والهــادئ، باإلضافــة إلــى مراجعــة قــرارات دفاعيــة، 
ــة  ــع إقليمي ــي مواق ــفن ف ــاء الس ــواض بن ــين أح ــن تحس فضــالً ع

ــدة)29(.  عدي

االحتــواء  فــي  واشــنطن  تتوســع  أن  المتوقــع  مــن  كذلــك 
ــة  ــات األمريكية-الصيني ــهد العالق ــن؛ إذ ستش ــتراتيجي للصي االس
ــة  ــى تنمي ــداً مــن التوتــر، خاصــًة فــي ظــل ســعي الصيــن إل مزي
قدراتهــا وانتشــارها، ال ســيما فــي ملــف تايــوان، إال أنــه مــن غيــر 
ــة أخــرى  ــاع عــن دول ــع أن تحــرك واشــنطن جيشــها للدف المتوق
ــنطن  ــح أن تحــرص واش ــن المرج ــك م ــة؛ لذل ــرة القادم ــي الفت ف
علــى احتــواء الصيــن بأســلوب غيــر مباشــر، مــن خــالل تحقيــق 
التفــوق النوعــي فــي مجــاالت مثــل التكنولوجيــا والتجــارة واألمــن 

ــووي)0)(. ــف الن ــكري والمل البحــري والعس

مــن جانــب آخــر، فمــن المرجــح أن يكــون هنــاك ثالثــة 
ســيناريوهات محتملــة للعالقــات األمريكية-الروســية؛ فإمــا أن 
يتجــه منحنــى العالقــات إلــى مزيــد مــن التصعيــد بســبب القضايــا 
ــدود  ــى الح ــي عل ــكري الروس ــد العس ــا الحش ــة، وأبرزه الخالفي
ــة  ــادة تكلف ــد؛ إلدراكهمــا زي ــا)1)(، أو خفــض التصعي مــع أوكراني
ــاء  ــة، أو بق ــاراة الصفري ــة المب ــاً لنظري ــة وفق ــتمرار المواجه اس
ــات  ــه، مــن التعــاون الحــذر فــي الملف ــى مــا هــو علي الوضــع عل
ذات االهتمــام المشــترك، مثــل قضايــا المنــاخ والملــف النــووي، 
ــارب  ــبب تض ــة بس ــا الخالفي ــي القضاي ــر ف ــتمرار التوت ــع اس م

ــاً)2)(. ــر ترجيح ــيناريو األكث ــو الس ــذا ه ــح، وه المصال

فيمــا ســتحاول الواليــات المتحــدة الحفــاظ علــى صورتهــا 
ــات المشــتركة، خاصــًة  ــز العالق ــا، مــن خــالل تعزي ــن حلفائه بي
بعــد أزمــة الغواصــات الفرنســية واتفــاق “أوكــوس”، واالنســحاب 
الفوضــوي مــن أفغانســتان، الــذي أدى إلــى إعــادة تفكيــر حلفائهــا 
ــرص  ــر ح ــا يفس ــو م ــهولة، وه ــم بس ــا عنه ــة تخليه ــي إمكاني ف

ــوان)))(. ــا وتاي ــا ألوكراني ــد دعمه ــى تأكي واشــنطن عل

ــة  ــاه منطق ــة تج ــة األمريكي ــة الخارجي ــق بالسياس ــا يتعل وفيم
الشــرق األوســط، فمــن المتوقــع أن تســتمر الواليــات المتحــدة فــي 

خفــض وجودهــا العســكري فــي المنطقــة.
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Source: Laura Silver, China’s international image remains broadly negative as views of the U.S. rebound, Pew Research
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ويرتبــط ذلــك بالتوجــه األمريكــي الحالــي بعــدم اعتبــار الشــرق 
ــح  ــباً للمصال ــد مناس ــم يع ــه ل ــذ )201؛ لكون ــًة من ــط أولوي األوس
ــي  ــا ف ــض تدخله ــي خف ــر ف ــا يظه ــو م ــورة، وه ــة المتط األمريكي
ــة  ــى آســيا ومنطق ــل بوصلتهــا إل حــروب الشــرق األوســط، وتحوي
المحيَطيــن الهــادئ والهنــدي. ومــن ثــم، يبــدو واضحــاً أن البصمــة 
العســكرية األمريكيــة فــي الشــرق األوســط ســوف تتغيــر، لكــن دون 
وضــوح الكيفيــة التــي يمكــن بهــا الحفــاظ علــى المصالــح األمريكيــة 

ــة)))(. الحيوي

4- األجنــدة العالميــة: تغيــر أولويــات إدارة بايــدن خــال 
العــام الثانــي

ــام اإلدارة  ــا صــدارة اهتم ــروس كورون ــل في ــع أن يحت ــن الُمتوقَّ م
األمريكيــة، بعــد أن أعلــن بايــدن عــن بروتوكــوالت اختبــار جديــدة 
ــود  ــار الجه ــي إط ــارس 2022، ف ــى م ــن حت ــافرين الدوليي للمس
ــع  ــتمرار دف ــع اس ــرون)5)(، م ــر أوميك ــة متغي ــة لمكافح األمريكي
ــر  ــة بالتغيُّ ــدات المتعلق ــل التهدي ــي نحــو تقلي جهــود المجتمــع الدول
المناخــي، خاصــًة فــي ظــل اعتبــار اإلدارة األمريكيــة أن ذلــك يعــد 
ــة للتعامــل معــه)))(. تهديــداً وجوديــاً يســتدعي اعتبــاره أولويــة ُملحَّ

ــر الشــرعية  ــة الهجــرة غي ــام بقضي ــد االهتم ــع تزاي ــا ُيتوقَّ كم
ــة، ال  ــول التيني ــن أص ــباني وم ــل إس ــن أص ــن م ــذب الناخبي لج
ســيما عقــب تجاهــل بايــدن دول أمريــكا الوســطى للمشــاركة فــي 
ــون  ــم )2 ملي ــد بتقدي ــة)7)(، وإن تعه ــة بالديمقراطي ــه الخاص قمت
دوالر فــي عــام 2022 لدعــم الديمقراطيــة فــي جميــع أنحــاء 
العالــم، فيمــا تخطــط اإلدارة األمريكيــة لمضاعفــة قبــول الالجئيــن 
األمريكييــن إلــى 125 ألفــاً فــي العــام الحالــي، فــي الوقــت الــذي 
يوجــد فيــه عشــرات اآلالف مــن الالجئيــن األفغــان فــي القواعــد 

ــن)))(.  ــي انتظــار إعــادة التوطي ــة ف العســكرية األمريكي

ومــن المرجــح كذلــك أن تتجــه إدارة بايــدن نحــو بــدء مراجعــة 
سياســة األســلحة النوويــة األمريكيــة، فــي ضــوء رغبــة الرئيــس 
المعلنــة فــي تقليــص دور األســلحة النوويــة فــي سياســة الواليــات 
المتحــدة، والســعي إلــى ترتيبــات جديــدة مــع روســيا، وربمــا مــع 
الصيــن، للحــد مــن التســلح؛ إذ تطلــب إدارة بايــدن 2.)) مليــار 
دوالر فــي الســنة الماليــة 2022 لوزارتــي الدفــاع والطاقــة؛ لدعم 
وتحديــث أنظمــة إيصــال األســلحة النوويــة األمريكيــة والــرؤوس 

الحربيــة والبنيــة التحتيــة الداعمــة لهــا)9)(. 

Source: International Migration 2020 ,Department of Economic and Social Affairs ,United Nations,2020, accessible at:
https://bit.ly/3zPR471

أكثر الدول التي يتم الهجرة إليها
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1- اإلمبراطــور “تشــي”: هيمنــة الرئيــس الصينــي 
علــى السياســة الداخليــة

السياســة  مــن  جديــدة  حقبــة  نحــو  تدريجيــاً  الصيــن  تتحــول 
اإلمبراطوريــة، إذ يتوقــع أن يشــهد المؤتمــر المقبــل للحــزب 
الشــيوعي الصينــي فــي 2022 إعــالن تحديــد مســتقبل قيــادة 
ــدة  ــى ع ــات إل ــير التوقع ــة. وتش ــة الصيني ــج” للدول “تشــي جينبين
احتمــاالت، فــي صدارتهــا إمكانيــة إعــالن “تشــي جينبينــج” رئيســاً 
للحــزب الشــيوعي الصينــي )Chairman( ألول مــرة منــذ 
“ماوتســي تونــج” بعدمــا اعتــادت الصيــن علــى أن يشــغل األميــن 

ــة. ــلطة التنفيذي ــب رأس الس ــزب منص ــام للح الع

ــر ترجيحــاً  ــى أن الســيناريو األكث وتشــير مصــادر أخــرى إل
هــو حصــول الرئيــس الصينــي “شــي جينبينــج” فــي عــام 2022 
علــى واليــة ثالثــة مدتهــا خمــس ســنوات، وذلــك عبــر تجديــد الثقــة 
ــر مســبوق  ــه كأميــن عــام للحــزب الشــيوعي، وهــو اتجــاه غي في
ــع  ــزب، م ــس للح ــد كرئي ــار التقاع ــه اختي ــن؛ إذ يمكن ــي الصي ف
ــل  ــا فع ــلحة كم ــوات المس ــى للق ــد األعل ــب القائ ــاظ بمنص االحتف
“جيانــغ زيميــن” فــي عــام 2002، وال توجــد أي مؤشــرات 
علــى اتجاهــات معارضــة داخــل الحــزب الشــيوعي الصينــي 
للمعارضــة  بــوادر  أي  بتحجيــم  قيامــه  عقــب  “تشــي”  لحكــم 
ــا  ــة للفســاد، وهــو م ــة بحمــالت متتالي ــة الجبهــات الداخلي وتصفي
ــى السياســة  ــه عل ــادة “تشــي” وإحــكام قبضت يعنــي اســتمرارية قي

ــة)0)(. الداخلي

سياسات بكين
االتجاهات الرئيسية الصاعدة في الصين

ــة،  ــة والدولي ــي ومكانتهــا اإلقليمي ــى االســتقرار الداخل ــر عل ــي عــام 2022 تؤث ــة ف ــن تحــوالت مفصلي ــب الصي تترق
خاصــًة مســتقبل هيمنــة الرئيــس الصينــي “تشــي جينبينــج” علــى النظــام الصينــي، وإحــكام الحــزب الشــيوعي الصينــي 
الهيمنــة علــى الجبهــة الداخليــة والتحكــم فــي حركــة القطــاع الخــاص خاصــًة شــركات التكنولوجيــا العماقــة، والتصعيــد 
بيــن الصيــن وتايــوان، والمخــاوف مــن الضغــوط الدوليــة فــي ملفــات حقــوق اإلنســان واألقليــات بالتــوازي مــع تنظيــم 

أولمبيــاد بكيــن 2022.
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وال تقتصــر هيمنــة “تشــي” علــى الحــزب الشــيوعي مــن 
ــوادر  ــن ب ــي تتضم ــات الت ــة االتجاه ــة كاف ــا تصفي ــل، وإنم الداخ
مخالفــة لنهــج الحــزب الشــيوعي أو انحرافــاً عــن نهجــه السياســي 
واالجتماعــي، ولعــل قوانيــن تقييــد ممارســة ألعــاب الفيديــو لغيــر 
البالغيــن وحظــر الــدروس الخصوصيــة أوناليــن والمــدارس 

الليليــة الخاصــة يكشــف عــن ســعي الحــزب لتفكيــك كافــة القــوى 
المؤثــرة علــى التنشــئة والمؤسســات، مثــل عمالقــة صناعــة 
األلعــاب والكيانــات الموازيــة للتعليــم الخــاص داخــل الدولــة، 
وهــو مــا ُيعيــد التذكيــر بنهــج “ماوتســي تونــج” والثــورة الثقافيــة 
ــا  ــة أليديولوجي ــة معارض ــات فكري ــم اتجاه ــت لتحجي ــي هدف الت

ــي)1)(.  ــيوعي الصين ــزب الش الح

ــد النظــام  2- الرخــاء المشــترك: توســع سياســات تقيي
الصينــي للقطــاع الخــاص

شــركات  علــى  قيــود  فــرض  فــي  الصينيــة  الدولــة  تتوســع 
التكنولوجيــا فيمــا يبــدو أنــه سياســة ممنهجــة ُيرجــح أن تتواصــل 
خــالل األعــوام المقبلــة، حيــث يمثــل قــرار تقييــد ممارســة ألعــاب 
الفيديــو لألطفــال والمراهقيــن أقــل مــن )1 عامــاً ضربة لشــركات 
صناعــة األلعــاب الصينيــة مثــل “تينســنت” )Tencent( و“نــت 
إيــز” )NetEase( لُيضــاف إلــى قائمــة ممتــدة مــن اإلجــراءات 
وحمايــة  التكنولوجــي  االحتــكار  مكافحــة  مثــل  الضاغطــة، 
ــر ذعــر المســتثمرين ويقلــص بشــدة مــن  ــات، وهــو مــا يثي البيان

ــة)2)(. ــا الصيني ــهم التكنولوجي ــة أس قيم

ولعــل قيــام الســلطات الصينيــة بحــذف تطبيــق شــركة “ديــدي” 
ــي “وول  ــركة ف ــهم الش ــرح أس ــل ط ــات قبي ــر التطبيق ــن متاج م
ســتريت” فــي يوليــو 2021، وتشــديد قيــود تــداول البيانــات 

Source: China's Most Generous, The Ash Center List of China’s
Top Philanthropists, Harvard Kennedy School, March 2021, 
accessible at: https://bit.ly/3zPYhE2
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الشــخصية للمســتخدمين علــى كافــة شــركات التكنولوجيــا؛ يكشــف 
عــن ســعي الحكومــة الصينيــة إلحــكام قبضتهــا علــى “ســوق 
قــدرات شــركات  الصينــي، وتحجيــم  الداخــل  فــي  البيانــات” 
ــع شــركة  ــا حــدث م ــى غــرار م ــى التوســع، عل ــا عل التكنولوجي
ــم  ــا لتنظي ــة له ــروب” التابع ــت ج ــعي “آن ــب س ــا” عق ــي باب “عل
ــم  ــث ت ــر 2020، حي ــي نوفمب ــهم ف ــم لألس ــي ضخ ــرح عالم ط
تقويــض الشــركة وإخضــاع مؤسســها “جــاك مــا” لســطوة الدولــة 

ومؤسســاتها الماليــة)))(.

وتوســعت القيــود الماليــة فــي الدولــة الصينيــة لتشــمل فــرض 
قيــود مشــددة علــى ســوق العمــالت الرقميــة، حيــث اعتبــر البنــك 
المركــزي الصينــي كل تعامــالت العمــالت الرقميــة غيــر قانونيــة، 
ــن العمــالت  ــى مراكــز تعدي ــن حمــالت واســعة عل وشــنت الصي
المشــفرة، وشــملت القيــود علــى االحتــكار واالقتــراض والتمويــل 
واالســتثمارات الخارجيــة شــركات أخــرى فــي قطاعــات الطاقــة 
ــاوف  ــتثمارات ومخ ــاش االس ــي انكم ــبب ف ــا تس ــارات مم والعق

ــدة مــن المســتثمرين. متزاي

ــر  ــي أكب ــة -ثان ــد” الصيني ــركة “إيفرجران ــة ش ــف أزم وتكش
مطــور عقــاري فــي البــالد- وتعثرهــا فــي ســداد أقســاط ديونهــا 
االقتصاديــة  االرتــدادات  عــن  دوالر  مليــارات   (05 البالغــة 
الضخمــة لسياســات إحــكام الســيطرة علــى القطــاع الخــاص حتــى 

ــو)))(.  ــدالت النم ــى حســاب تراجــع مع ــو جــاء عل ل

ــص  ــترك لتقلي ــاء المش ــة الرخ ــع سياس ــك التوس ــل بذل ويتص
عــدم المســاواة والتــي تقضــي بقيــام رجــال األعمــال بــرد الجميــل 
المســؤولية  قواعــد  تشــديد  خــالل  مــن  المحليــة  لمجتمعاتهــم 
المجتمعيــة، حيــث تمكنــت الدولــة الصينيــة مــن الحصــول علــى 
مليــارات الــدوالرات مــن األعمــال الخيريــة للشــركات، وهــو مــا 
سيســتمر خــالل عــام 2022، وهــو مــا ســيزيد حــذر المســتثمرين 

مــن ضــخ أموالهــم فــي الداخــل الصينــي. 

العســكري  التصعيــد  اســتمرار  تايبيــه:  اســتعادة   -3
الصينــي تجــاه تايــوان

يتوقــع أن يشــهد عــام 2022 احتــدام التوتــرات فــي محيــط 
تايــوان فــي ظــل توقعــات بســعي الصيــن لتعزيــز قبضتهــا عليهــا 
ومحاصرتهــا عســكرياً، وهــو مــا ُيســتدل عليــه ببرامــج التطويــر 
ــدرات  ــز الق ــج تعزي ــي، وتســريع برام ــش الصين العســكري للجي
ــة  ــاه اإلقليمي ــة لألجــواء والمي ــات المتواصل العســكرية واالختراق

ــة. الصيني

ويســعى الرئيــس “تشــي جينبينــج” لتعزيــز قيادتــه للدولــة 
الصينيــة مــن خــالل ضــم تايــوان وتطبيــق سياســة “الصيــن 
الواحــدة” )One-China policy( وفقــاً للمنظــور الصينــي 
الــذي يســعى لتأكيــد الســيادة الصينيــة علــى تايبيــه، وإنهــاء 

االرتبــاط بيــن تايــوان والــدول الغربيــة)5)(. 
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ــى  ــيطرة عل ــا الس ــد، منه ــدة عوائ ــن ع ــك للصي ــيحقق ذل وس
صناعــة أشــباه الموصــالت والشــرائح الذكيــة الرائــدة فــي تايــوان، 
التكنولوجيــا  شــركات  علــى  األمريكيــة  العقوبــات  ومواجهــة 
الصينيــة، باإلضافــة إلــى تعزيــز شــرعية الحــزب الشــيوعي 
الصينــي باعتبــاره حقــق الوحــدة المنتظــرة وأنهــى ازدواجيــة 
األنظمــة والتهديــد الخارجــي لبقــاء الدولــة الصينيــة التــي يهيمــن 
ــى بحــر  ــن عل ــا الحــزب، فضــالً عــن بســط ســيطرة الصي عليه
ــات المتحــدة  الصيــن الجنوبــي، وتقويــض الثقــة فــي قــدرة الوالي

ــا)))(. ــة حلفائه ــى حماي عل

ــاه  ــي تج ــد الصين ــدو أن التصعي ــك، يب ــن ذل ــم م ــى الرغ وعل
تايــوان يظــل محكومــاً بالعديــد مــن القيــود، مــن بينهــا عــدم رغبــة 
بكيــن فــي خــوض مواجهــة عســكرية مباشــرة مــع الواليــات 
المتحــدة، أو التعــرض للعزلــة الدوليــة واتهامهــا باتبــاع سياســات 

ــي. ــة تجــاه الجــوار الجغراف عدواني

وســيرجح أن تفــرض الصيــن وتايــوان قوانيــن متعارضــة 
لوقــف هجــرة العقــول فــي صناعــات التكنولوجيــا الحيويــة، 
ومعاقبــة بكيــن للشــركات التايوانيــة، وفــرض قيــود تجاريــة علــى 
الــدول الداعمــة لتايــوان. وفــي حــال تعزيــز الحــزب الديمقراطــي 
التقدمــي لتقدمــه السياســي فــي الجــوالت االنتخابيــة القادمــة، فــإن 
الصيــن ســتزيد مــن الضغــوط السياســية واالقتصاديــة علــى تايبيــه 

ــدول الداعمــة لهــا)7)(. وحلفائهــا وال

لتداعيــات  صينــي  تحســب  األولمبيــاد:  معضلــة   -4
2022 أولمبيــاد  اســتضافة 

ــاد بكيــن مبكــراً، حيــث  ــدأت حمــالت التســييس الدوليــة ألولمبي ب
أعلنــت دول غربيــة، فــي صدارتهــا الواليــات المتحــدة وأســتراليا 
ــاب  ــاح دورة األلع ــور افتت ــدم حض ــا ع ــزم قادته ــا، ع وبريطاني
األولمبيــة الشــتوية التــي تشــهد العاصمــة الصينيــة انعقادهــا فــي 

ــام 2022. ع

الســلبية  اإلعالميــة  التغطيــة  لتصاعــد  الصيــن  وتتحســب 
ــاد؛  ــاد األولمبي ــرة انعق ــالل فت ــا خ ــان به ــوق اإلنس ألوضــاع حق
حيــث ســيتم التركيــز علــى السياســات المتبعــة مــع اإليجــور فــي 
إقليــم شــينجيانج، وسياســات االعتقــال، والعمــل القســري، وفصــل 
العائــالت، والتعقيــم القســري، وغيرهــا مــن االدعــاءات المتداولــة 
فــي الصحافــة الغربيــة والمنظمــات الحقوقيــة ضــد الصيــن، فــي 
ظــل مســاٍع لســحب دعــم الشــركات الراعيــة ودعــوات لمقاطعــة 

الحــدث الرياضــي العالمــي)))(.

وفــي المقابــل، ستشــدد الصيــن القيود علــى حضــور األولمبياد 
ــا، وســيتم اســتبعاد حضــور  ــروس كورون ــن تفشــي في ــة م للوقاي
العديــد مــن المدعويــن األجانــب، بمــا فــي ذلــك بعــض المراســلين 
وممثلــي وســائل اإلعــالم الغربيــة، وبذلــك يصبــح األولمبيــاد 
ــي  ــي، خاصــًة ف ــع محل ــة وذا طاب ــة الكامل ــة الصيني تحــت الرقاب

  Source: R.O.C. Ministry of National Defense, December 2021
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ــح  ــر ومن ــر التظاه ــت وحظ ــى اإلنترن ــة عل ــود الصيني ــل القي ظ
ــم،  ــن دون غيره ــن الرياضيي ــط للصحفيي ــح الحضــور فق تصاري
كمــا ال يتوقــع أن تســتجيب الشــركات الراعيــة للضغــوط الحقوقيــة 

المتوقعــة.

ــة  ــة مجــرد التغطي ــل، تتجــاوز المخــاوف الصيني ــي المقاب وف
ــن  ــي المدرجــات م ــة أو محــاوالت التظاهــر ف ــة العدائي اإلعالمي
بعــض الناشــطين، إلــى قيــام المتنافســين أنفســهم مــن الرياضييــن 
ــي،  ــيوعي الصين ــزب الش ــددة بالح ــعارات المن ــض الش ــع بع برف
ــث يتحــول  ــن، بحي ــات داخــل الصي ــة لإليجــور واألقلي أو الداعم
الحــدث إلــى تظاهــرة سياســية ضاغطــة علــى النظــام الصينــي)9)(.

تزايــد   :)Deep Tech( العميقــة  التكنولوجيــا   -5
اســتثمار الصيــن فــي التقنيــات الحيويــة

تســعى الصيــن لتجــاوز مرحلــة االســتثمار فــي التكنولوجيــا 
ــوق  ــت والتس ــر اإلنترن ــات عب ــاب والخدم ــل األلع ــة، مث المربح
ذات  العميقــة”  “التكنولوجيــا  إلــى  اإللكترونيــة،  والتكنولوجيــا 
التأثيــر المباشــر فــي تحســين الحيــاة البشــرية والتقــدم االقتصــادي 
ــا  ــوق التكنولوجي ــة س ــادة هيكل ــا إلع ــا يدفعه ــو م ــوس، وه الملم

ــى التمويــل واالســتثمار فــي  فــي الصيــن عبــر تشــديد القيــود عل
المجــاالت التكنولوجيــة الســابقة، والتركيــز علــى تشــجيع التقنيــات 

ــادي. ــدم االقتص ــى التق ــة عل ــد الملموس ذات العوائ

ــركة  ــي ش ــتثمارات ف ــن االس ــد م ــخ المزي ــك ض ــمل ذل ويش
 ،)SMIC( تصنيــع أشــباه الموصــالت الدوليــة فــي شــنغهاي
االصطناعــي،  الــذكاء  مجــاالت  فــي  الرائــدة  والشــركات 
والتكنولوجيــا الحيويــة، وتعلــم اآلالت، والجيــل الســادس مــن 
ــع  ــن المجــاالت المرتبطــة بخطــة “صن ــا م االتصــاالت، وغيره
فــي الصيــن” وخطــط “الدائــرة المتكاملــة الوطنيــة” لتوطيــن 
التكنولوجيــا، وإنهــاء االعتمــاد علــى الغــرب فــي المكونــات 

التقنيــة)50(. للصناعــات  الرئيســية 

ــى  ــة ســيطرتها عل ــة الصيني ــك مــع إحــكام الدول ويتواكــب ذل
صناعــة التكنولوجيــا بأكملهــا، حيــث ســيتم تقليــص هيمنــة القطــاع 
الخــاص ورجــال األعمــال علــى شــركات التكنولوجيــا، بالتــوازي 
القطــاع  الحكومــة الصينيــة هيمنتهــا علــى هــذا  مــع فــرض 
ــة،  ــر، والقــروض البنكي ــر المباش ــر االســتثمار غي الحيــوي عب
وتعييــن قيــادات مخلصــة للحــزب الشــيوعي الصينــي فــي مجالــس 

اإلدارات)51(.
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تغيـــر   :Minilateral Arrangements  -1
مرتكـــزات األمـــن اإلقليمـــي فـــي القـــارة اآلســـيوية

ــة إعــادة  ــارة اآلســيوية لعملي ــي الق ــات ف تتعــرض خريطــة التحالف
Mini-later-(  تشــكيل ممتــدة عبر “الترتيبــات محــدودة األطــراف”

al Arrangements( التــي تشــمل عــدداً محــدوداً مــن األطــراف، 
وواقعيــة،  مســبقاً  عليهــا  متفقــاً  والتزامــات  محــددة،  وقضايــا 
وتســتهدف مواجهــة تهديــد محــدد فــي صــورة مشــابهة لـ”تحالفــات 
الراغبيــن” و“التحالفــات القطاعيــة” و“تحالفــات القضيــة الواحــدة”.

وأســتراليا  وبريطانيــا  المتحــدة  الواليــات  إعــالن  ولعــّل 
ضمــن  ُيعــد   2021 ســبتمبر  فــي  “أوكــوس”  تحالــف  عــن 
المؤشــرات الرئيســية علــى التغيــر فــي بنيــة التحالفــات فــي منطقــة 

التحالــف  يســتهدف  حيــث  )Indopacific(؛  “الهندوباســيفيك” 
تعزيــز الوجــود العســكري الغربــي فــي المنطقــة، وتطويــق النفــوذ 
ــن  ــق عليهــا بي ــة متواف ــكرية وأمني ــر ترتيبــات عس الصينــي عب

األطــراف)52(. الــدول 

مــع  خالفــات  مــن  التحالــف  ســببه  ممــا  الرغــم  وعلــى 
ــتبدالها  ــترالية واس ــات األس ــة الغواص ــاء صفق ــبب إلغ ــا بس فرنس
بالغواصــات النوويــة األمريكيــة؛ إال أنــه تســّبب فــي إعــادة ترتيــب 
ــي  ــدم ف ــطء التق ــبب ب ــيفيك بس ــي الهندوباس ــة ف ــات األمني التحالف
االلتزامــات األمنيــة والعســكرية لمواجهــة الصيــن مــن جانــب الهند 
واليابــان ضمــن التحالــف الرباعــي )Quad Alliance( فــي 

الهندوباســيفيك))5(.

توازنات الهندوباسيفيك
التفاعالت المرتقبة في القارة اآلسيوية

ــل  ــددة تســتهدف التعام ــات متع ــود تكت ــة بصع ــات اإلقليمي ــي شــبكة التحالف ــر ف ــام 2022 اســتمراراً للتغي يشــهد ع
مــع التوســع الصينــي فــي “الهندوباســيفيك”، كمــا ســتدفع محــاوالت تطويــق الهيمنــة الصينيــة إلــى إشــعال ســباق 
التســلح اإلقليمــي الــذي يصــل إلــى حــد الســعي المتــاك أســلحة ردع، وتوســع االنتشــار النــووي فــي بعــض الحــاالت. 
ويشــهد اإلقليــم توازنــاً هشــاً بيــن الهنــد وباكســتان مــع تمكــن إســام أبــاد مــن توظيــف الملــف األفغانــي لصالحهــا عبــر 
القيــام بــدور الوســيط والضامــن لحركــة طالبــان فــي الوقــت الــذي تواجــه فيــه نيودلهــي اضطرابــات سياســية وتذبذبــاً 

اقتصاديــاً واحتقانــاً اجتماعيــاً غيــر مســبوق، وتوســعاً فــي خريطــة التهديــدات الخارجيــة بصــورة غيــر مســبوقة.
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ــن  ــن الصي ــرات بي ــح أن تتواصــل التوت ــل، ُيرجَّ ــي المقاب وف
ــار  ــل االنتش ــي ظ ــي ف ــن الجنوب ــر الصي ــي بح ــوار ف ودول الج
ــازع عليهــا، وإنشــاء الجــزر  العســكري الصينــي بالمناطــق المتن
ــري  ــار البح ــا، واالنتش ــكرية به ــد عس ــيس قواع ــة لتأس الصناعي
ــى  ــا أدى إل ــو م ــة؛ وه ــكرية المتتالي ــاورات العس ــف والمن المكث

تصاعــد التوتــرات لتصــل إلــى حــّد المناوشــات البحريــة مــع 
الفلبيــن.

وال ُيتوّقــع أن يدفــع الشــعور بالقلــق من التوســعات الصينية في 
الهندوباســيفيك دوالً مثــل ماليزيــا وإندونيســيا وفيتنــام ونيوزيلنــدا 
لالنضمــام لشــبكة التحالفــات األمريكيــة فــي اإلقليــم بســبب عــدم 
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الدولة:
سريالنكا

المنطقة:
المحيط
الهندي

العام:
����

الميناء:
مورا

مدة االمتياز:

�� عامًا

الدولة:
بروناي

المنطقة:
بحر الصين
 الجنوبي

العام:
����

الميناء:
فيدهو فينولهو

مدة االمتياز:

�� عامًا

الدولة:
المالديف

المنطقة:
المحيط
الهندي

العام:
����

االمتيازات الصينية في عدد من الموانئ البحرية المطلة على  بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي
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الثقــة فــي قــدرة الحليــف األمريكــي علــى الوفــاء بالتزاماتــه فــي 
حــال نشــوب مواجهــة مباشــرة مــع الصيــن، واالحتيــاج لألســواق 
ــي  ــب ف ــن التقل ــاوف م ــة للمخ ــة، باإلضاف ــتثمارات الصيني واالس
ــوص  ــاالت نك ــيفيك، واحتم ــاه الهندوباس ــة تج ــة األمريكي السياس
واشــنطن عــن التزاماتهــا الراهنــة مثلمــا حــدث بعــد تولـّـي الرئيــس 
الســابق “دونالــد ترامــب” الرئاســة وانســحابه من معاهدة الشــراكة 

عبــر المحيــط الهــادئ))5(.

ــدول  ــنطن وال ــن واش ــة بي ــاء الثق ــة بن ــك أّن مرحل ــي ذل ويعن
اآلســيوية ســتمتد لفتــرة طويلــة ممــا يعرقــل محــاوالت الواليــات 
وتحجيــم  الصيــن  لتطويــق  موحــدة  جبهــة  تشــكيل  المتحــدة 
ــاه  ــة تج ــف المتحفظ ــه بالمواق ــتدل علي ــا ُيس ــو م ــعاتها، وه توس

اإلعــالن عــن “تحالــف أوكــوس” ســالف الذكــر.

ــي  ــة ف 2- ســباق التســلح: عســكرة التفاعــات اإلقليمي
ــوس ــيا واألوقيان آس

تشــهد القــارة اآلســيوية علــى مــدار الفتــرة المقبلــة ســباقاً محتدمــاً 
لمضاعفــة  عــام  اتجــاه  ظــل  فــي  اإلقليــم  دول  بيــن  للتســلح 
الميزانيــات العســكرية مــن جانــب القــوى اآلســيوية الكبــرى، 
ــث  ــج للتحدي ــة، وبرام ــا الجنوبي ــد وكوري ــان والهن وخاصــًة الياب
ــوات  ــًة الق ــة خاص ــكرية نوعي ــدرات عس ــر ق ــكري وتطوي العس
ــة  ــى الغواصــات النووي ــل الحصــول عل ــة. ولع ــة والبحري الجوي

ــع  ــوس م ــة أوك ــتراليا التفاقي ــام أس ــاً النضم ــورة كان دافع المتط
ــا)55(.  ــدة وبريطاني ــات المتح الوالي

ــي  ــراط ف ــيوية لالنخ ــدول اآلس ــض ال ــعى بع ــع أن تس ويتوق
ــة،  ــدول الغربي ــع ال ــي م ــتخباراتي واألمن ــيق االس ــالت للتنس تكت
حيــث ُتعــد اليابــان مــن الــدول المرشــحة لالنضمــام لتحالــف 
يضــم:  الــذي   )FVEY( االســتخباراتي  الخمــس”  “العيــون 
أســتراليا، وكنــدا، ونيوزيلنــدا، والمملكــة المتحــدة، والواليــات 

المتحــدة))5(.

ويرتكــز ســباق التســلح فــي القــارة اآلســيوية علــى عــدة 
مســارات، يتمثــل أبرزهــا فــي التركيــز علــى القذائــف فــرط 
ــة،  ــة الموجه ــلحة الطاق ــة وأس ــة الحرك ــلحة ذاتي ــة واألس الصوتي
باإلضافــة للتوســع فــي اقتنــاء المقاتــالت متعــددة المهــام مــن 
الجيــل الخامــس، والدرونــز المتطــورة، والغواصــات والقطــع 
البحريــة المتطــورة، وفــي صدارتهــا حامــالت الطائــرات بأنواعها 

والفرقاطــات والغواصــات األكثــر تقدمــاً.

ويتصــل ذلــك بتوســع االنتشــار النــووي فــي القــارة اآلســيوية 
مــع عــودة كوريــا الشــمالية لتطويــر برنامجهــا النــووي، واحتــدام 
التوتــرات بيــن الهنــد مــن جانــب والصيــن وباكســتان مــن جانــب 
ــى  ــا عل ــز قدراته ــان لتعزي ــة والياب ــا الجنوبي آخــر، وســعي كوري
الــردع بامتــالك غواصــات نوويــة ومقاتــالت نوعية متطــورة)57(.

توزيع األسلحة النووية في العالم في يناير 2021

الرؤوس النووية الدولة
المنشورة ميدانيًا

الرؤوس النووية 
إجمالي عام 2020إجمالي عام 2021األخرى

1800375055505800الواليات المتحدة

1625463062556375روسيا 

120105225215بريطانيا

28010290290فرنسا 

350350320-الصين

156156150-الهند 

165165160-باكستان

909090-إسرائيل

40 – 60 40 – 50 40 – 50 -كوريا الشمالية

1308013400 38259255اإلجمالي

Source: Global nuclear arsenals grow as states continue to modernize, SIPRI, June 2021, accessible at: https://bit.ly/33Ha5gm
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ــي  ــة باكســتان ف ــود مكان ــاد: صع ــة إســام أب 3- مركزي
النظــام اإلقليمــي

فــي  التطــورات  اســتغالل  مــن  باكســتان  تتمكــن  أن  ُيتوقــع 
أفغانســتان لتعزيــز محوريــة مكانتهــا فــي التفاعــالت الدوليــة 
ــن  ــان، والضام ــم طالب ــن الرعــاة الرئيســيين لحك ــا ضم باعتباره
األول لعــدم تســبب الحركــة فــي نشــر االضطرابــات عبــر الحــدود 
لــدول الجــوار عقــب هيمنــة الحركــة علــى الســلطة بعد االنســحاب 

ــطس 2021. ــي أغس ــتان ف ــن أفغانس ــريع م ــي الس األمريك

ــًة للتحــركات المعــززة لشــرعية حكــم  ــف باكســتان داعم وتق
طالبــان، مثــل: التشــجيع علــى االعتــراف الدولــي بهيمنتهــا علــى 
ــوى  ــة والق ــل األفغاني ــن الفصائ ــوار بي ــة الح ــتان، ورعاي أفغانس
المؤثــرة فــي التوازنــات الداخليــة حــول إدارة االنتقــال السياســي، 
ــن  ــاط بي ــن االرتب ــة م ــة واإلقليمي ــوى الدولي ــاوف الق ــد مخ وتبدي

ــان والقاعــدة. طالب

ــع  ــل م ــدول للتواص ــض ال ــارعة بع ــن مس ــم م ــى الرغ وعل
ــدة،  ــات المتح ــران والوالي ــيا وإي ــن وروس ــل الصي ــتان، مث باكس

فــي  األوضــاع  ضبــط  فــي  الباكســتاني  بالــدور  لالســتعانة 
ــان  ــة طالب ــدادات هيمن ــه ارت ــاد تواج ــالم أب ــإن إس ــتان؛ ف أفغانس
علــى أفغانســتان، مثــل: تصاعــد أنشــطة الحــركات اإلرهابيــة 
ــدود،  ــر الح ــن عب ــات الالجئي ــع تدفق ــل م ــتان، والتعام ــي باكس ف
واالنهيــار االقتصــادي فــي أفغانســتان الــذي يصــل إلــى حــد 
تهديــدات المجاعــة، حيــث إن الميزانيــة األفغانيــة تعتمــد بصــورة 
كبيــرة علــى المســاعدات الخارجيــة التــي تعرضــت للتجميــد بعــد 

االجتيــاح الطالبانــي للعاصمــة كابــول))5(.

ــح أن تتصاعــد اتجاهــات المقاومــة الداخليــة لحكــم  ومــن المرجَّ
طالبــان بالنظــر إلــى أن أفغانســتان الحاليــة تختلف بصــورة جذرية 
عــن نظيرتهــا فــي التســعينيات، وســتبدأ موجــات المعارضــة 
المدنيــة واالجتماعيــة فــي التصاعــد مــع إخفــاق الحركــة فــي 
ــى تمــرد  ــد تتحــول إل ــة، وق ــة الطاحن مواجهــة األزمــة االقتصادي
ــدوره لتصاعــد  ــؤدي ب ــد ي ــا ق ــاً مم ــة الحق عســكري ضــد الحرك
ــة  ــن األجنح ــال بي ــدوث اقتت ــان، وح ــة طالب ــي بني ــامات ف االنقس
ــن  ــى األم ــا ينعكــس ســلباً عل ــة، وهــو م ــي الحرك المتعارضــة ف

ــوب آســيا ككل. ــي جن واالســتقرار ف

تعمل بالطاقة النووية تعمل بالطاقة التقليدية

Source: Florian Zandt, The Underwater War, Statista, September 21, 2021.

عدد الغواصات العسكرية الموجودة بالخدمة لدى بعض الدول (2021)
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تطور عدد الحوادث المرتبطة باإلرهاب في باكستان (2018 - 2021) 

8.7 مليون فرد يواجهون خطر المجاعة

22.8 مليون شخص يواجهون مستويات
حادة من انعدام األمن الغذائي 

Source: Afghanistan profile, Integrated Food Security Phase Classification (IPC), accessible at: https://bit.ly/32LoY0o

يمثلون نحو
%55 من السكان

مؤشرات حالة األمن الغذائي في أفغانستان في عام 2021
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4- عقــدة نيودلهــي: تفاقــم األزمــات الداخليــة واإلقليميــة 
ــي الهند ف

االســتعمار  الهنــد عــن  اســتقالل  الـــ75 علــى  الذكــرى  تمــر 
البريطانــي فــي عــام 2022 فــي ظــل تدهــور األوضــاع السياســية 
واالقتصاديــة والمجتمعيــة بصــورة غيــر مســبوقة، حيــث تتصاعــد 
دينيــة  أســس  علــى  واالنقســامات  االجتماعيــة  االضطرابــات 
وطائفيــة والتوتــرات بيــن الهنــدوس والمســلمين، وهــو مــا يتواكب 
ــم  ــمير، ورفضه ــم كش ــي إقلي ــن ف ــة االنفصاليي ــد معضل ــع تزاي م

ــم. ــى اإلقلي ــة عل ــة الهندي الهيمن

ويبــدو أن األوضــاع االقتصاديــة والصحيــة فــي الهنــد مؤهلــة 
للتدهــور فــي عــام 2022 فــي ظل التفشــي الحــاد لفيــروس كورونا 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  واالرتــدادات  المختلفــة،  بمتحوراتــه 
المدّمــرة للجائحــة، وهــو مــا يزيــد مــن ضغــوط المعارضــة الهنديــة 
لرئيــس الــوزراء “نارينــدرا مــودي” وحــزب بهاراتيــا جاناتــا، 
حيــث يتــم اتهامــه بمحاولــة “إنشــاء دولــة هندوســية ثيوقراطيــة”، 

ــاً لمزاعمهــم)59(. يقودهــا المتطرفــون الدينيــون وفق

وفــي المقابــل، فــإن فصائــل الحزب الحاكــم تتحصــن باألغلبية 
الهندوســية فــي مواجهــة األقليــات عبــر إثــارة مخاوفهــم مــن فقدان 
الدولــة لصالــح األقليــات والدفــع بأجنــدة قوميــة هندوســية اســتعداداً 
ــدرا  ــم “نارين ــى حك ــد تقضــي عل ــمة ق ــة حاس ــات برلماني النتخاب
مــودي” فــي عــام )202 إذا اســتمرت األوضــاع الراهنــة علــى 

. لها حا

ــدات حــادة  ــد لتهدي ــى المســتوى الخارجــي، تتعــّرض الهن وعل
يتمثــل أبرزهــا فــي التوتــرات الحدوديــة مــع الصيــن فــي المناطــق 
الحدوديــة المتنــازع عليهــا فــي جبــال الهمااليــا، والتمــدد العســكري 
الصينــي فــي الهندوباســيفيك، وتواصــل الصــدام المكتــوم مــع 
باكســتان علــى الســيادة علــى إقليــم كشــمير، وتزايــد تهديــدات أمــن 
الحــدود عقــب ســيطرة حركــة طالبــان علــى إقليم كشــمير. ويضاف 
ــة  ــدة للسياســات الداخلي ــة المتزاي ــادات الدولي ــبق االنتق ــا س ــى م إل
لرئيــس الــوزراء الهنــدي بســبب التضييــق علــى المعارضــة 

ــات)0)(. ــة والسياســات المتبعــة ضــد األقلي والصحاف

موّقعة ونافذة

انطالق المفاوضات

مقترح قيد التشاور والدراسة

Source: India and ADB, Asian Development Bank, accessible at: https://www.adb.org/countries/india/main
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ويتوقــع أن يصبــح مفهــوم االســتقالل االســتراتيجي أكثــر محوريًة 
فــي خطابــات دول االتحــاد األوروبــي، برغــم عــدم وجــود توافــق 
حــول آليــة تحقيقــه، والعقبــات والتحديــات المانعــة لتطبيقــه، بمــا 
يعــزز مركزيــة حلــف الناتــو فــي االســتراتيجية الدفاعيــة لالتحــاد 

األوروبــي فــي المدَييــن المنظــور والمتوســط.

1- مــا بعــد ميــركل: جــدلٌ متنــاٍم حــول مســتقبل قيــادة 
االتحــاد األوروبــي

مــن المتوقــع، أن تتجــه أوروبــا إلــى إعــادة تعريــف أدوار القيــادة 

بهــا عــن طريــق اعتمادهــا، بصــورة أكبــر، علــى التحالفــات 
والتقاربــات السياســية بــدالً مــن توزيــع األدوار الوظيفيــة المعتــادة 
ــة  ــادة االقتصادي ــرك القي ــث إن ت ــركل؛ حي ــم مي ــرة حك ــاء فت أثن
ــاً  ــد نهج ــد يع ــا، ق ــة لفرنس ــية واألمني ــادة السياس ــا، والري أللماني
ــد  ــه مزي ــولتس توجي ــة أوالف ش ــارت حكوم ــال إذا اخت ــر فع غي

ــي. ــة للداخــل األلمان ــوارد االقتصادي ــن الم م

لذلــك، مــن المرجــح أن تشــهد القيــادة األوروبيــة تعاونــاً 
فرنســياً-إيطالياً متناميــاً، خاصــًة مــع قيــام الدولتيــن بتوقيــع اتفاقيــة 

.)(1(
ــر 2021  ــي نوفمب ــة ف صداق

حالة أوروبا
االتجاهات القادمة في القارة األوروبية

تســود حالــة مــن عــدم اليقيــن حــول مســتقبل القــارة األوروبيــة خــال عــام 2022، خاصــًة مــا يتعلــق بمســألة قيــادة 
االتحــاد األوروبــي فــي مرحلــة مــا بعــد ميــركل، ومــا يرتبــط بذلــك مــن احتماليــة تصاعــد التعــاون الفرنســي اإليطالــي 
مــن أجــل قيــادة ثنائيــة لاتحــاد. وفيمــا يتعلــق بتحــوالت الداخــل األوروبــي، فمــن المرجــح أن يســتمر صعــود التيــارات 
المحافِظــة فــي الــدول المحوريــة، وســط تكثيــف التعــاون األوروبــي مــن أجــل احتــواء االختراقــات الخارجيــة، ال ســيما 
الصينيــة والروســية، مــع احتماليــة تفضيــل خيــار عــدم التصعيــد مــع روســيا. ومــن جانــب آخــر، ســوف تعمــل دول 
القــارة علــى اســتيعاب الموجــات االرتداديــة عقــب خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي؛ إذ إنــه مــن غيــر المتوقــع 

أن تحــذو بولنــدا حــذو بريطانيــا فــي هــذا اإلطــار.
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كمــا أن مــن المتوقــع أن تشــهد ) ملفــات رئيســية نوعــاً مــن 
ــن  ــة بي ــت خالفي ــا كان ــي طالم ــات الت ــي الملف ــادة النظــر، وه إع
فرنســا وألمانيــا فــي عهــد ميــركل، وهــي: تفكيــك محطــات الطاقــة 
النوويــة، وتشــجيع دمــج أعــداد أكبــر مــن المهاجريــن )علــى 
ــا كانــت تعانــي مــن تناقــص حــاد فــي معــدالت  اعتبــار أن ألماني
ــص  ــن تخصي ــر(، فضــالً ع ــد األخي ــالل العق ــكاني خ ــو الس النم
ــة  ــار الجائح ــة آث ــة لمجابه ــات الوطني ــن الموازن ــر م ــوارد أكب م
علــى المســتوى األوروبــي؛ وذلــك العتمــاد ألمانيــا فــي األســاس 

ــا. ــر منتجاته ــذ لتصدي ــر منف ــة كأكب ــى األســواق األوروبي عل

ورغــم ذلــك، فــإن مــن غيــر المرتقــب أن يكــون هــذا التغيــر 
ــروع  ــتمرارية مش ــتبعاد اس ــى اس ــراً إل ــريعاً؛ نظ ــدث- س -إن ح
التكامــل األوروبــي دون انخــراط تــام مــن ألمانيــا، حتــى إن 
ــى  ــة عل ــاء االقتصادي ــع األعب ــن توزي ــداً م ــرة مزي ــت األخي ل فضَّ
عــدد مــن الشــركاء، وهــو مــا ينبــئ بوجــود كثيــر مــن عناصــر 
االســتمرارية فــي سياســة الحكومــة األلمانيــة الجديدة تجــاه االتحاد 

األوروبي)2)(.

2- ضغــوط الداخــل: تغيــرات مرتقبــة فــي المشــهد 
السياســي الداخلــي بــدول أوروبــا

مــن المرتقــب أن تشــهد القــارة األوروبيــة، خــالل عــام 2022، 
تحــوالت داخليــة عديــدة؛ منهــا مــا ُيعــد امتــداداً لتغيــرات ســابقة، 
ومنهــا مــا يمكــن اعتبــاره فريــداً مــن نوعــه. وعلــى صعيــد 
ــح أن تســتمر التيــارات المحاِفظــة  التحــوالت الممتــدة، مــن المرجَّ
ــة  ــُتبعدت احتمالي ــى إن اس ــود، حت ــي الصع ــة ف ــدول المحوري بال

ــم خــالل عــام 2022. ــى الحك ــا إل وصوله

ففــي بريطانيــا، ال يــزال حــزب المحافظيــن يمــارس الســلطة 
ــتمرار  ــح اس ــن ترجي ــم م ــى الرغ ــي عل ــا الت ــي فرنس ــاك، وف هن
ماكــرون فــي حكمهــا، تشــير اســتطالعات الــرأي النتخابــات 
الرئاســة 2022، إلــى أن ماريــن لوبــان زعيمــة حــزب التجمــع 
الوطنــي اليمينــي المتطــرف، ســتحصل علــى أصــوات أعلــى 
ــي مؤشــر  ــات عــام 2017، ف ــة بانتخاب ــة الثاني نســبياً مــن الجول

ــار. ــوذ التي ــد التدريجــي لنف ــى التصاع عل

Source: Janell Fetterolf and Nicholas Kent, EU seen favorably across 17 advanced economies, but views vary on
its coronavirus response, Pew Research Center, June 24, 2021, accessible at: https://pewrsr.ch/34b75Zg
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وفــي إيطاليــا، تشــير التقديــرات إلــى أن الحكومــة االئتالفيــة 
الهشــة حاليــاً يمكــن أن يتــم إحاللهــا بتحالــف يمينــي بيــن حــزب 
 Fratelli رابطــة الشــمال )ليجــا( وحــزب فراتيللــي ديطاليــا
D’Italia ذي التوجهــات الفاشــيَّة)))(، ناهيــك عــن وصــول مثــل 
ــا مثــل  هــذه التيــارات إلــى الحكــم بالفعــل فــي دول شــرق أوروب

ــدا والمجــر. بولن

ــدة، فمــن  ــرات الجدي ــي مــن التغي ــث النمــط الثان ــا مــن حي أم
المتوقــع أن تشــهد الســاحة السياســية فــي عــدد مــن البلــدان 
األوروبيــة دعــوات متصاعــدة -رســمية وغيــر رســمية- لـ”أمركة” 
ــق  ــى تطبي ــدف إل ــوات ته ــي دع ــة)))(. وه ــات األوروبي المجتمع
بعــض مظاهــر المجتمــع األمريكــي فــي الداخــل األوروبــي، 
صورهــا  ومــن  المحاِفظــة،  التيــارات  نفــوذ  تصاعــد  نتيجــة 
-علــى ســبيل المثــال- الســماح لمزيــد مــن السياســات االقتصاديــة 
التحرريــة، بمــا فيهــا زيــادة مصروفــات الجامعــات فــي أوروبــا، 
وإدخــال بعــض مظاهــر التديــن فــي المجتمــع، فضــالً عــن تقنيــن 
ــا مظاهــر مســتعارة مــن المجتمــع  ــراد للســالح وكله ــازة األف حي

ــي. األمريك

3- تحصيــن االتحــاد: احتــواء االختراقــات الصينيــة 
والروســية للداخــل األوروبــي

مــن المتوقــع أن تســتمر روســيا فــي ممارســة ضغوطهــا التقليديــة 
علــى دول القــارة األوروبيــة، خاصــًة فيمــا يتعلــق بتلويحهــا 
الســيبرانية،  واالختراقــات  أوكرانيــا،  ضــد  القــوة  باســتخدام 

خاصــًة علــى النظــم االنتخابيــة، فضــالً عــن اســتخدام ورقــة الغــاز 
الطبيعــي لزيــادة االعتمــاد األوروبــي عليهــا فــي مجــال الطاقة.

ورغــم ذلــك، فمــن المتوقــع أيضــاً أن تتبــع بعــض الــدول 
األوروبيــة نهجــاً مــن الُمهاَدنــة وعــدم التصعيــد مــع روســيا؛ 
وذلــك فــي محاولــة للحيلولــة دون انخــراط موســكو بدرجــة أكبــر 
ــح  ــدد مصال ــذي يه ــن، وهــو االنخــراط ال ــف مــع الصي ــي تحال ف

ــة)5)(. ــورة جوهري ــارة بص الق

ويأتــي هــذا التوقــع مســتنداً إلــى تصريحــات فعليــة خــالل عــام 
ــو  ــابق “هايك ــا الس ــة ألماني ــر خارجي ــن وزي ــدرت ع 2021 ص
مــاس” أمــام البوندســتاج، ورئيــس فرنســا إيمانويــل ماكــرون 
بضــرورة عــدم تفكيــك كل الجســور مــع روســيا، والوصــول إلــى 
ــة،  ــى بعــض المؤشــرات الفعلي ــز عل ــا يرتك ــا، كم ــات معه تفاهم
ــة الروســية  ومنهــا تنامــي نصيــب الصيــن فــي التجــارة الخارجي
مــن 10.5% فقــط فــي عــام )201 إلــى 2.)1% فــي 2020، 
بينمــا انخفــض نصيــب االتحــاد األوروبــي مــن هــذه التجــارة مــن 

.)(((
ــام 2020  ــى 5.))% ع ــام )201، إل ).9)% ع

ــاً  ــائية قدم ــال اإلنش ــدم، تمضــي األعم ــا تق ــى م ــة إل باإلضاف
ــرر أن  ــن المق ــذي م ــيبريا ال ــب س ــط أنابي ــن خ ــاء م ــو االنته نح
ــول عــام )202، فضــالً  ينقــل الغــاز الروســي إلــى الصيــن بحل
عــن التفــاوض بشــأن خــط أنابيــب آخــر يمــر عبــر منغوليــا. كل 
ــن روســيا  ــارب االســتراتيجي بي ــأن التق ــئ ب هــذه المؤشــرات تنب
ــاد  ــى االعتم ــا نظــراً إل ــتبعدته أوروب ــا اس ــذي طالم ــن -ال والصي
الروســي التجــاري عليهــا- أصبــح أقــرب ممــا يمكــن. ومــن 

إجمالي ديون الحكومة البريطانية كحصة من الناتج المحلي اإلجمالي (%)

Source: UK government debt and deficit: June 2021, Office for National Statistics, October 27, 2021.
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ثــم فمــن المرجــح تبنــي سياســة أكثــر مهاَدنــًة ُتجــاَه روســيا، 
واســتمراراً فــي التحفــظ السياســي تجــاه الصيــن، وإن تنامــت 
التجــارة البينيــة مــع بكيــن كمــالذ إضافــي لتخفيــف وطــأة اآلثــار 

االقتصاديــة للجائحــة.

4- بوليكســيت: اســتيعاب الموجــات االرتداديــة لخــروج 
بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي

مــن المتوقــع أال تحــذو بولنــدا حــذو بريطانيــا فــي خروجهــا 
ــراً  ــى كثي ــاد أعل ــة االتح ــم عضوي ــي؛ فدع ــاد األوروب ــن االتح م
ــن  ــالً ع ــدة، فض ــة المتح ــي المملك ــه ف ــا كان علي ــدا مم ــي بولن ف
ارتبــاط بولنــدا التاريخــي بالنســيج األوروبــي أكثــر مــن بريطانيــا، 
ــدا داخــل  ــاء بولن ــو بق ــاً، ه ــر ترجيح ــر األكث ــإن األم ــم ف ــن ث وم
االتحــاد مــع اســتمرار التوتــرات القانونيــة والسياســية بينــه وبيــن 

وارسو)7)(.

صحيــح أن بولنــدا وقَّعــت علــى معاهــدات االتحــاد األوروبــي 
ــون،  ــيادة القان ــلطات وس ــن الس ــل بي ــادئ الفص ــرس مب ــي تك الت
ــون  ــيصبح البولندي ــتورياً، فس ــا دس ــالن بطالنه ــم إع ــن إذا ت ولك

ــي االتحــاد)))(. ــة ف أعضــاًء مــن الدرجــة الثاني

ــدا مــن االتحــاد  مــن ناحيــة أخــرى، مــن الصعــب طــرد بولن
ــات، إذا شــعر  ــد مــن العقوب ــرض مزي ــي، لكــن يمكــن ف األوروب
االتحــاد بــأن تصرفــات وارســو غيــر متطابقــة مــع بروكســل)9)(؛ 
فاالتحــاد لديــه قضايــا أكثــر أهميــًة لمعالجتهــا مــن االقتتــال 

ــاؤماً  ــر تش ــار األكث ــث الخي ــا يمك ــه، وربم ــن أعضائ ــي بي الداخل
فــي االنتظــار حتــى االنتخابــات البولنديــة المقبلــة، فــي عــام 
)202، إال أن األمــل يظــل فــي أن تعــود الحكومــة الجديــدة إلــى 

مســارها)70(.

كذلــك ال تــزال الحكومــة البولنديــة في حاجة ماســة إلــى أموال 
ــة.  ــات المقبل ــي االنتخاب ــعبيتها ف ــز ش ــي؛ لتعزي ــاد األوروب االتح
ــح؛ بســبب التكاليــف  لذلــك، فــإن تخيــل “بوليكســيت”، غيــر ُمرجَّ
ــق االســتقرار السياســي. إال أن  ــة ومخاطــر عــدم تحقي االقتصادي
لت -بالتأكيــد- ســابقة لغيرهــا مــن الــدول؛ مــا يمكــن أن  بولنــدا شــكَّ

يــؤدي لتداعيــات علــى تماســك االتحــاد األوروبــي)71(.

5- االســتقال االســتراتيجي؟ تعثــر تطويــر أوروبــا 
قــدرات دفاعيــة منفصلــة عــن الناتــو

ــالل  ــي خ ــاد األوروب ــة لالتح ــة الدوري ــا الرئاس ــي فرنس ــع تول م
األشــهر الســت األولــى مــن عــام 2022، ُيتوقــع أن يتزايــد الجــدل 
حــول كيفيــة تحقيــق االســتقالل الدفاعــي للقــارة األوروبيــة، فــي 
ظــل وجــود خالفــات حــول مضمــون هــذه السياســة وكيفيــة 

ــا. تطبيقه

وتبــدو الســياقات الدافعــة نحــو تطبيــق هــذه السياســة واضحــة 
فــي ظــل مســاعي تعزيــز تماســك وقــوة االتحــاد، عقــب خــروج 
ــة  ــت الكتل ــي واجه ــتراتيجي الت ــوض االس ــة الغم ــا وحال بريطاني
ــى قناعــة فحواهــا أن  ــة بعــد هــذا التطــور، والتوصــل إل األوروبي
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ــه، وال يمكــن  ــوق ب ــر موث ــاً غي ــات المتحــدة أصبحــت حليف الوالي
االعتمــاد عليــه عقــب االنســحاب المفاجــئ لقواتهــا مــن أفغانســتان 
دون التشــاور مــع الحلفــاء، وبعــد تكويــن تحالــف “أوكــوس” الــذي 
ــر  ــره وزي ــذي اعتب ــح الفرنســية، وهــو التحالــف ال أضــر بالمصال

الخارجيــة الفرنســي، جــان إيــف لودريــان “طعنــة فــي الظهــر”.

ويبــدو مفهــوم االســتقالل االســتراتيجي واســعاً ليشــمل اكتفــاء 
ــتمرار  ــية الس ــات الرئيس ــن االحتياج ــاً م ــي ذاتي ــاد األوروب االتح
ــة،  ــدادات الطاق ــة، وإم ــق الذكي ــل الرقائ ــة، مث األنشــطة االقتصادي
ــل  ــة عــن ضغــوط دول مث ــع األوروبي واســتقاللية سالســل التوزي
الصيــن وروســيا، وكذلــك تطويــر القــدرات العســكرية والدفاعيــة 

ــة حلــف الناتــو. خــارج مظل

االتحــاد  دول  بيــن  توافــق  عــدم  ثمــة  أن  واضحــاً  ويبــدو 
األوروبــي، علــى المســتوَيين الجغرافــي والوظيفــي، حــول كيفيــة 
تحقيــق االســتقالل الذاتــي االســتراتيجي، وهــو مــا يولِّــد نوعــاً مــن 
ــة دول  ــدى كاف ــإن ل ــك، ف ــك الهــدف. ومــع ذل التضــارب حــول ذل
االتحــاد رغبــة حقيقيــة فــي ضــرورة تطويــر المزيــد مــن قدراتــه 
ــتقالل  ــفة االس ــل فلس ــون بالكام ــن ال يدعم ــب الذي ــن جان ــى م حت

االســتراتيجي)72(.

ويمكــن القــول فــي هــذا الصــدد بوجــود فجــوة بيــن طموحــات 
أوروبــا فــي االســتقالل الدفاعــي وبيــن قدراتهــا علــى تحقيــق ذلــك 

علــى أرض الواقــع؛ لعــدة أســباب؛ أهمهــا:

التمويــل الضخــم لســد الفجــوة الدفاعيــة: حســب تقديــرات 	 

 )IISS, 2019( االســتراتيجية  للدراســات  الدولــي  المعهــد 
فإنــه إذا انســحبت الواليــات المتحــدة مــن الناتــو، فســيتعين علــى 
ــلء  ــي لم ــارات دوالر أمريك ــتثمار )9 - 110 ملي ــا اس أوروب
الفجــوة الدفاعيــة لتأميــن البيئــة البحريــة فــي أوروبــا والعالــم))7(. 
ــداً مــن  ــد يســتغرق عق وإن كان هــذا الســيناريو غيــر ُمجــٍد، وق
الزمــان حســب المعهــد، فإنــه اآلن أقــرب إلــى المســتحيل، مــع 

االرتــدادات الســلبية لجائحــة كورونــا علــى اقتصــاد القــارة. 

ــة إلــى التعــاون العســكري مع واشــنطن: ســيتحتم 	  الحاجــة الُملحَّ
علــى أوروبــا التحالــف مــع قــوة دوليــة كبــرى لمواجهــة التهديــد 
ــإن  ــد، ف ــة ران ــاً لمؤسس ــا. ووفق ــدود أوكراني ــى ح ــي عل الروس
الجيــش الروســي ال يحتــاج ســوى 0) ســاعة لدخــول أطــراف 
إســتونيا والتفيــا، حتــى فــي وجــود حلــف الناتــو))7(؛ لذلــك يظــل 
ــية  ــدات الروس ــاً للتهدي ــو رادع ــن النات ــي ضم ــود األمريك الوج

ألعضــاء االتحــاد األوروبــي.

تبايــن الداخــل األوروبــي حــول االســتقال الدفاعــي: تحتــدم هــذه 	 
ــط  ــب ودول وس ــن جان ــا م ــرب أوروب ــن دول غ ــات بي الخالف
ــيادة  ــل س ــات مث ــول ملف ــر ح ــب آخ ــن جان ــرقها م ــا وش أوروب
القانــون والهجــرة غيــر الشــرعية، وُيســتَدل علــى تلــك الخالفــات 
بتصريحــات وزيــر الدفــاع البولنــدي “ماريــوس بالشتشــاك” بأنه 

ضــد خطــط االســتقالل الدفاعــي ألوروبــا)75(.

لاتحــاد: 	  المعارضــة  القوميــة  اليمينيــة  التيــارات  صعــود 
ــدوى  ــي ج كة ف ــكِّ ــارات الُمش ــذه التي ــوذ ه ــر ونف ــد تأثي يتصاع
االتحــاد األوروبــي والداعمــة للسياســات القوميــة المتطرفــة فــي 
دول عديــدة، وفــي صدارتهــا فرنســا التــي يتوقــع أن تشــهد 
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تنافســاً حــاداً بيــن المرشــحة اليمينيــة جــان مــاري لوبــان 
والرئيــس الفرنســي الحالــي إيمانويــل ماكــرون.

فــي  الناتــو  تتواصــل مركزيــة  أن  ُيتوقــع  المجمــل،  وفــي 
االســتراتيجية الدفاعيــة لالتحــاد األوروبــي ألعــوام مقبلــة، وســتظل 
اســتراتيجيات تعزيــز القــدرات الدفاعيــة ألوروبــا مطروحــة، لكــن 
ليــس بشــكل منفصــل عــن الناتــو أو ُمعــاٍد لمصالحــه، خاصــًة فــي 

ظــل التقــارب بيــن الــرؤى األمريكيــة واألوروبيــة حــول التصــدي 
ــام  ــى النظ ــي عل ــي أو الروس ــوذج الصين ــة النم ــاالت هيمن الحتم
الدولــي، وتطابــق المصالــح بيــن االتحــاد األوروبــي والناتــو فيمــا 
ــدات  ــا، وتهدي ــدات الروســية ألمــن أوروب ــق بالتصــدي للتهدي يتعل
ــيبراني  ــن الس ــز األم ــرعية، وتعزي ــر الش ــرة غي ــاب والهج اإلره

ــة. ــدات الروســية والصيني ــة التهدي ــي مواجه ــة ف ــة الغربي للجبه
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ــى  ــول إل ــي ليتح ــراع اإلثيوب ــرة الص ــاع دائ ــح اتس ــن المرج وم
ــال  ــن الصوم ــى كل م ــاره إل ــال آث ــع بانتق ــي موس ــراع إقليم ص
ــى نحــو مــا ظهــر بشــكل محــدود خــالل  ــا عل وجيبوتــي وإريتري
عــام 2021، هــذا بجانــب األعبــاء اإلنســانية الكبيــرة التــي 

ســيفرضها الصــراع علــى دول القــرن األفريقــي كلهــا.

ــدول  ــن ال ــدد م ــول ع ــح دخ ــن المرج ــر، م ــب آخ ــن جان وم
بمشــكالت  المأزومــة  الــدول  قائمــة  فــي  الرئيســية  األفريقيــة 
ــر مســتعدة  ــدو غي ــي تب ــا الت ــا كيني ــي مقدمته ــة، وف سياســية عميق
لعقــد االنتخابــات العامــة فــي عــام 2022، مــع اســتمرار غمــوض 
مســتقبل الرئيــس أوهــورو كينياتــا، وجنــوب أفريقيــا التــي شــهدت 
أزمــة حــادة علــى إثــر محاكمــة الرئيــس الســابق جاكــوب زومــا.

ــاول أبــرز االتجاهــات الرئيســية  وفــي ضــوء هــذا، يمكــن تن
المتوقعــة فــي القــارة األفريقيــة خــالل عــام 2022، علــى النحــو 

التالــي:

1- االنقابــات العســكرية: اســتمرار تدخــل المؤسســات 
العســكرية فــي التفاعــات الداخليــة

ــي بعــض دول  ــات العســكرية ف ــد االنقالب ــن المرجــح أن تتزاي م
القــارة األفريقيــة خــالل عــام 2022، خاصــًة فــي ظــل اســتمرار 
حالــة عــدم االســتقرار السياســي، مــع اســتمرار التدهــور األمنــي 
فــي بعــض الــدول جنبــاً إلــى جنــب. وقــد شــهد عــام 2021 العديــد 
مــن مظاهــر تدخــل المؤسســة العســكرية فــي المســار السياســي في 

عــدد مــن الــدول األفريقيــة المهمــة والمؤثــرة.

تحديات أفريقيا
التطورات الرئيسية في القارة األفريقية

تنعكــس األوضــاع السياســية واألمنيــة الســلبية فــي القــارة األفريقيــة علــى مســتقبل التحــوالت بهــا خــال عــام 2022؛ 
إذ مــن المتوقــع أن يتنامــى تدخــل الجيــوش فــي الشــؤون السياســية مــع تصاعــد ظاهــرة عــدم االســتقرار االنتخابــي، 
وهــو أمــر مقتــرن بتزايــد مســتويات عــدم االســتقرار السياســي الممتــد، جنبــاً إلــى جنــب مــع تنامــي الظاهــرة اإلرهابيــة 
ــات  ــد الصراع ــى تصاع ــاوًة عل ــا، ع ــارة وجنوبه ــط الق ــي وس ــيما ف ــاطها، ال س ــة لنش ــق التقليدي ــر المناط ــي غي ف

الحدوديــة بيــن بعــض دول القــارة مــع احتــدام تنافــس القــوى الدوليــة والمتوســطة علــى النفــوذ بالقــارة.
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ــل  ــي أبري ــي ف ــس ديب ــس إدري ــل الرئي ــب مقت ــاد أعق ــي تش فف
2021 تعطيــل المســار الدســتوري، وتجنــب االحتــكام إلــى النــص 
القائــل بإســناد الســلطة إلــى رئيــس البرلمــان لحيــن عقــد انتخابــات 
عاجلــة؛ حيــث تــم تشــكيل المجلــس العســكري االنتقالــي الــذي تولى 

مهمــة قيــادة البــالد فــي مرحلــة انتقاليــة))7(.

وفــي مالــي، بــادر العقيــد أســيمي جويتا نائــب الرئيــس المؤقت، 
ــى  ــلطة، إل ــن الس ــا م ــر كيت ــم بوبك ــس إبراهي ــذي أقصــى الرئي ال
اإلطاحــة بالرئيــس المؤقــت بــاه نــداو، وإطــالق المســار االنتقالــي 
علــى نحــو مغايــر لمــا تــم التوافــق عليــه مــع القــوى المدنيــة برعاية 
أمميــة وأفريقيــة)77(، فيمــا قامــت قــوات النخبــة فــي الجيــش الغينــي 
ــنوات  ــر س ــن عش ــر م ــد أكث ــدي بع ــا كون ــس ألف ــة بالرئي باإلطاح
قضاهــا فــي الســلطة، ليتولــى قائــد القــوات الخاصــة مامــادي 
ــيطر  ــا س ــة. كم ــة االنتقالي ــالل المرحل ــالد خ ــة الب ــا رئاس دومبوي
 .)7((

ــا فاســو فــي ينايــر 2022  الجيــش علــى الســلطة فــي بوركين

ــان  ــاح البره ــد الفت ــق أول عب ــادر الفري ــر، ب ــي 25 أكتوب وف
رئيــس مجلــس الســيادة االنتقالــي فــي الســودان، إلــى إعــالن سلســلة 
مــن اإلجــراءات، أنهــى بهــا واليــة حكومة عبــد هللا حمــدوك الثانية، 
بعــد سلســلة مــن التوتــرات شــهدتها البــالد، وفاقمهــا اإلجــراء الــذي 
أعلنــه البرهــان قبــل أن تتراجــع المؤسســة العســكرية نســبياً وتقبــل 
برئاســة عبــد هللا حمــدوك لحكومــة تكنوقــراط غيــر حزبيــة، إال أنــه 

.)79(
اســتقال فــي ينايــر 2022 

ــع دورات عــدم االســتقرار  ــي: تتاب 2- المــأزق االنتخاب
االنتخابــي فــي دول القــارة

تمثــل البيئــة الحاليــة فــي بعــض الــدول األفريقيــة، عامــالً محفــزاً 
علــى فشــل العمليــة االنتخابيــة، بجانــب صعوبــة إتمــام المســارات 
االنتقاليــة القائمــة، وهــو أمــر متوقــع أن يســتمر فــي القــارة 
األفريقيــة خــالل العــام المقبــل، فــي ظــل عالقــة التأثيــر المتبــادل 

ــات. ــن عــدم االســتقرار السياســي وإجــراء االنتخاب بي

ففــي الصومــال انتهــت الواليــة الدســتورية لرئيســها وبرلمانهــا 
الفيدرالــي مطلــع عــام 2021 دون أي نجــاح في إجــراء انتخابات 
جديــدة، علــى الرغــم مــن قبــول المجتمــع الدولــي إجراءهــا بنظــام 
االنتخــاب غيــر المباشــر، علــى غــرار ســابقاتها فــي أعــوام 
ــات  ــزال االنتخاب )200 و2009 و2012 و2017؛ حيــث ال ت

تتقــدم ببــطء شــديد وبوتيــرة غيــر منتظمــة)0)(.

وفــي الســودان، اكتســبت المرحلــة االنتقاليــة المزيــد مــن 
التعقيــد بعــد دخــول الشــريك الثالــث للقــوى المدنيــة والعســكرية، 
المتمثــل فــي الفصائــل المســلحة بموجــب اتفــاق جوبــا، وهــو 
الالعــب الــذي كان لــه عظيــم األثــر فــي شــق قــوى الحريــة 
والتغييــر أوالً، ودفــع القــوات المســلحة إلــى إقصــاء القــوى 

ــاً.  ــة ثاني المدني

تطور االنقالبات العسكرية في أفريقيا  (1950 - 2019)
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عدد االنقالبات في بعض الدول األفريقية (1950 - 2019)

تاريخ االنقالبات العسكرية في السودان منذ عام 1956

Source: Martin Armstrong, A History of Sudan Coups, Statista, October 25, 2021,
accessible at : https://bit.ly/3Ff7pTK
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ــار  ــل للمس ــر محتم ــودان بتعث ــي الس ــة ف ــذر األوضــاع القائم وتن
االنتقالــي، فــي ظــل تجــدد أزمــة الشــرق، وفــي ظــل عــدم شــمول 
ترتيبــات الســالم اثنيــن مــن أهــم الفصائــل المســلحة؛ همــا: فصيــل 
ــز  ــد العزي ــل عب ــور، وفصي ــي دارف ــور ف ــد ن ــد محم ــد الواح عب
ــدول  ــة ال ــى قائم ــة إل ــل األزرق)1)(، لتنضــم الدول ــي الني ــو ف الحل

ــي وتشــاد)2)(. ــل مال ــة مث ــة التــي تشــهد أوضاعــاً انتقالي األفريقي

اإلرهــاب  تهديــدات  تصاعــد  اآلمنــة:  الحواضــن   -3
لألمــن اإلقليمــي فــي أفريقيــا

مــن المتوقــع أن يشــهد عــام 2022 زخمــاً فــي الظاهــرة اإلرهابيــة 
بالقــارة األفريقيــة، وعــدم اقتصارهــا علــى مناطــق التموضــع 
اإلرهابــي التقليديــة فــي شــرق القــارة وفــي الســاحل األفريقــي؛ إذ 
ــى وســط  ــد إل ــة لتمت ــدات اإلرهابي مــن المرجــح أن تتنامــى التهدي

القــارة وجنوبهــا.

الســلبية  التطــورات  مــن  العديــد   2021 وقــد شــهد عــام 
ــدد التنظيمــات  ــة بظاهــرة اإلرهــاب، شــملت اســتمرار تم المتعلق
جوارهــا  ودول  مالــي  دائرتــي  فــي  الســاحل  فــي  اإلرهابيــة 
ــادة  ــل عــدد مــن ق ــى الرغــم مــن مقت ــرة تشــاد، عل وحــوض بحي
ــدة  ــا زاد ح ــددة. ومم ــال المتع ــات القت ــي جبه ــات ف ــذه التنظيم ه
ــا  ــه فرنس ــذي نفذت ــتراتيجي ال ــع االس ــي، التراج ــر اإلرهاب الخط
بموجــب مراجعــات معمقــة النخراطهــا فــي عمليــات مكافحــة 

اإلرهــاب فــي الســاحل)))(.

الشــباب  تنظيــم  اســتمر  األفريقيــة،  القــارة  شــرق  وفــي 
ــم  ــى الرغ ــيمة، عل ــة جس ــات أمني ــرض تحدي ــي ف ــن ف المجاهدي
مــن عــودة الضربــات الجويــة األمريكيــة التــي تشــنها الطائــرات 
ــات،  ــن العملي ــلة م ــذ سلس ــه تنفي ــام نفس ــهد الع ــل ش ــيَّرة، ب الُمس
نــت التنظيــم مــن الســيطرة علــى شــبكة الطــرق الرابطــة  مكَّ
بيــن مــدن إقليــم الشــمال الشــرقي فــي كينيــا، فضــالً عــن تنفيــذ 
يــن فــي العاصمــة األوغنديــة كامبــاال فــي أكتوبر  هجوَميــن إرهابيَّ

ونوفمبــر مــن العــام ذاتــه)))(.

وعلــى صعيــد آخــر، اتســعت رقعــة اإلرهــاب فــي أفريقيــا، 
أشــد  القــارة ووســطها  فــي جنــوب  تنظيماتــه  نشــاط  وبــات 
خطــورًة وتنظيمــاً علــى النحــو الــذي كشــف عنــه نشــاط التنظيــم 
ــا، الــذي يشــمل  ــة اإلســالمية فــي وســط أفريقي المعــروف بالدول
المجموعــات المقاتلــة فــي شــمال موزمبيــق التــي شــكلت تحديــاً 
ــا،  ــه بمفرده ــو مواجهت ــي ماالب ــة ف ــتطع الحكوم ــم تس ــيماً ل جس
لتســتعين بقــوات روســية، وأخــرى روانديــة، وثالثــة تابعــة 

ــادك. ــة” - س ــا الجنوبي ــة ألفريقي ــة التنمي ــة “مجموع لمنظم

ــرق  ــي ش ــة ف ــات المقاتل ــبق المجموع ــا س ــى م ــاف إل ويض
ــة عــن  ــاب ســلطة الدول ــي تســتغل غي ــة الت ــو الديمقراطي الكونغ
ــارة  ــذ عقــود فــي توســيع نطــاق ســيطرتها بقلــب الق المنطقــة من

األفريقيــة)5)(.
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Source: Terrorism in Africa: Explaining the Rise of Extremist Violence Against Civilians,E-International Relation, accessible at:
https://bit.ly/3riWbc4

العمليات  الوفيات

تطور العمليات اإلرهابية والوفيات من المدنيين في أفريقيا (2020-2015)
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الصراعــات  تهديــدات  تزايــد  االشــتباك:  خطــوط   -4
الحدوديــة بيــن الــدول األفريقيــة

ــن دول  ــة بي ــات الحدودي ــدة الصراع ــع ح ــح أن تتس ــن المرج م
ــز  ــن التركي ــد ســنوات م ــه بع ــام 2022؛ إذ إن ــارة خــالل ع الق
باعتبارهــا  األهليــة  والحــروب  الداخليــة  الصراعــات  علــى 
االتجــاه الســائد للصــراع فــي أفريقيــا؛ عــادت مــن جديــد بعــض 
مظاهــر الحــروب التقليديــة إلــى القــارة األفريقيــة، التــي تمثلــت 
ــوش  ــن جي ــدود بي ــى الح ــيادة عل ــات الس ــي صراع ــاس ف باألس

دول القــارة.

ويعــد الصــراع الســوداني اإلثيوبــي علــى منطقــة الفشــقة 
الحدوديــة مــن أبــرز مظاهــر هــذه العــودة، بعــد أن تجــاوز 
المجموعــات  بيــن  المعتــادة  الحدوديــة  المناوشــات  الوضــُع 
والمزارعيــن  اإلثيوبيــة  أمهــرا  لجماعــة  التابعــة  المســلحة 
ــا  ــب فيه ــن التجــدد لع الســودانيين، ليشــهد الصــراع موجــات م

األبــرز)))(. الــدور  واإلثيوبــي  الســوداني  الجيشــان 

ــكرة  ــر العس ــددت مظاه ــك، تج ــي كذل ــرن األفريق ــي الق وف
بيــن كينيــا والصومــال، خاصــًة إثــر حكــم محكمــة العــدل الدولــي 
ــى  ــن عل ــن البلدي ــزاع بي ــأن الن ــال بش ــح الصوم ــادر لصال الص

ــاز  ــن الغ ــرة م ــروة كبي ــن ث ــه م ــا تحتوي ــة، بم ــدود البحري الح
الطبيعــي)7)(.

وفــي أقصــى شــمال غــرب القارة، تجــاوزت التوتــرات التقليدية 
بيــن الجزائــر والمغــرب حدودهــا اآلمنــة، خاصــًة بعــد مزاعــم قيــام 
ــة  ــة شــاحنات جزائري ــة باســتهداف قافل ــوات المســلحة المغربي الق
خــالل عبورهــا منطقــة الصحــراء الغربية باتجــاه موريتانيــا؛ األمر 
ــب،  ــرد المناس ــد بال ــى التوع ــة إل ــلطات الجزائري ــع الس ــذي دف ال
وهــو مــا يأتــي علــى خلفيــة تكثيــف القــوات المســلحة الجزائريــة 
ــة  ــة الشــمالية والجنوبي ــي المناطــق الغربي ــا العســكرية ف مناوراته
المحاذيــة لإلقليــم الصحــراوي، ومــع اتجــاه المغــرب إلــى تعزيــز 

التعــاون مــع إســرائيل فــي المجــال الدفاعــي)))(.

5- االســتعمار الجديــد: انكشــاف الــدول األفريقيــة فــي 
مواجهــة التدخــات الخارجيــة

ال تــزال القــارة األفريقيــة فــي دائــرة اهتمــام القــوى الكبــرى وحتــى 
المتوســطة، وهــو أمــر مــن المرجــح أن يتصاعــد خــالل عــام 
2022؛ إذ إنــه برغــم اهتمــام اإلدارة األمريكيــة الحاليــة بالتوجــه 
نحــو القــارة اآلســيوية بدرجــة أكبــر؛ فــإن قــارة أفريقيــا ســوف تظل 
علــى جــدول أولويــات السياســة الخارجيــة األمريكيــة خــالل عــام 
2022، ال ســيما فــي ظــل الحــرص الصينــي، وكذلــك الروســي، 

الصين

مشروعات الشركات الصينية
الميل األخير

العمود الفقري

الميل األخير والعمود الفقري

كابل السالم

مراكز البيانات

Source: China-Africa: belt-tightening on the cards, The Economist Intelligence Unit, December 2021, accessible at: https://bit.ly/3HXZHzb
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ــوى  ــمل ق ــات تش ــي تطلع ــارة، وه ــي الق ــوة ف ــى الحضــور بق عل
متوســطة مثــل تركيــا وإيــران.

بالــدول  متزايــداً  اهتمامــاً  المتحــدة  الواليــات  أبــدت  وقــد 
ــي  ــة أنتون ــر الخارجي ــارة وزي ــدته زي ــا جسَّ ــو م ــة، وه األفريقي
بلينكــن إلــى كينيــا ونيجيريــا والســنغال فــي نوفمبــر 2021، 
ــدن  ــو باي ــس ج ــا إدارة الرئي ــت فيه ــي حرص ــارة الت ــي الزي وه
علــى تأكيــد احتــالل القــارة األفريقيــة مرتبــة متقدمــة علــى جــدول 
ــادة  ــن الق ــر م ــدد كبي ــوة ع ــي دع ــد ف ــا تجسَّ ــو م ــا، وه أولوياته
األفارقــة إلــى القمــة العالميــة للديمقراطيــة المنعقــدة فــي ديســمبر 
2021، والتــي تأتــي تنفيــذاً ألحــد تعهــدات بايــدن خــالل حملتــه 

االنتخابيــة)9)(.

وفــي المقابــل، شــهد العــام 2021 تمــدداً روســياً غير مســبوق 
ــر مــن  ــا وعــدد كبي ــي وغيني ــا الوســطى ومال ــي كل مــن أفريقي ف
الــدول القــارة، خاصــًة تلــك التــي تشــهد اضطرابــات داخليــة تخلق 
ــي  مبــرراً لنشــر عناصــر شــركات األمــن الخاصــة الروســية الت

باتــت تمثــل الــذراع الطولــى لروســيا فــي القــارة األفريقيــة)90(.

كمــا ال تعــد القــارة األفريقيــة بعيــدة عــن المســاعي األمريكيــة 

الحتــواء التمــدد الصينــي، خاصــًة بعــد تمكــن الصيــن مــن التمــدد 
ــي  ــل البحــري ف ــئ والنق ــة والموان ــة التحتي ــي قطــاع البني ــوة ف بق
مناطــق اســتراتيجية مــن القــارة األفريقيــة، كالقــرن األفريقــي بمــا 
ــذي يضــم  ــا ال ــة، وخليــج غيني ــة للمالحــة الدولي ــه مــن أهمي يحمل

كبــار منتجــي النفــط األفارقــة)91(.

ــس  ــة مظاهــر لتناف ــارة األفريقي ــي ســياق آخــر، تشــهد الق وف
ــس  ــا التناف ــي مقدمته ــطى، وف ــة الوس ــوى الدولي ــن الق ــد م العدي
بيــن فرنســا وتركيــا فــي الســاحل األفريقــي، هــذا بجانــب التنافــس 
ــج  ــر وخلي ــاه البحــر األحم ــي مي ــي اإلســرائيلي، ســواء ف اإليران
عــدن، أو محــاوالت كل طــرف اســتهداف مصالــح الطــرف 

ــة. ــارة األفريقي ــق الق ــي عم اآلخــر ف

ــام  ــي ع ــة ف ــارة األفريقي ــتقبل الق ــدو مس ــة، يب وبصــورة عام
2022 منفتحــاً علــى عــدد مــن التحديــات السياســية واألمنيــة 
يفرضــه  الــذي  المضطــرب  الســياق  يفاقمهــا  التــي  الجســيمة 
اســتمرار انتشــار فيــروس كورونــا، وتفاقــم حــدة المنافســة الدوليــة 
ــه قــدراً مــن  فــي القــارة األفريقيــة؛ األمــر الــذي تتطلــب مواجهُت
ح المؤشــراُت  التكامــل والعمــل المشــترك بيــن دول القــارة، ال ترجِّ

ــب. ــي المســتقبل القري ــَره ف ــة تواف األولي
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ومــن جانــب آخــر، فمــن المرجــح أن يشــهد عــام 2022 اســتمراراً 
ــد  ــي ظــل تصاع ــيما ف النتكاســة حــركات اإلســالم السياســي الس
الخالفــات داخــل جماعــة اإلخــوان المســلمين بشــكل لــم يســبق لــه 
مثيــل، وســط ســياق إقليمــي مــن المحتمــل أن يكــون أكثــر مصلحية 
فــي المــدى المنظــور، مــع الوضــع فــي االعتبــار، أولويــة العامــل 
االقتصــادي كمحفــز للعالقــات التعاونيــة فــي المنطقــة خــالل عــام 
2022، ومــا يقتــرن بذلــك مــن احتماليــة تبنــي سياســات للتهدئــة 
بشــكل أكبــر فــي التفاعــالت اإلقليميــة المأزومــة، مــع األخــذ فــي 
االعتبــار اســتمرار تراجــع الــدور األمريكــي فــي منطقــة الشــرق 

األوســط.

وفــي ســياق آخــر، فمــن المحتمــل أن يتزايــد االنفتــاح العربــي 
علــى الحكومــة الســورية، وهــو اتجــاه تبلــور بشــكل واضــح ومــن 
ــران  ــتظل إي ــا س ــد، فيم ــام الجدي ــالل الع ــد خ ــح أن يتصاع المرج

خــالل العــام الحالــي بــؤرة للتوتــر وعــدم االســتقرار فــي المنطقــة، 
ــى  ــي عل ــددات أخــرى يأت ــاً بمح ــاً وثيق ــيرتبط ارتباط ــا س ــو م وه
رأســها إمكانيــة إنجــاز اتفــاق نــووي مــع طهــران. وبنــاًء علــى مــا 
ــة الشــرق  ــي منطق ــرز توقعــات المشــهد ف ــاول أب ســبق، يمكــن تن

األوســط خــالل عــام 2022، وذلــك علــى النحــو التالــي:

ــال السياســي  ــات االنتق ــد أزم ــة التحــول: تعق 1- معضل
ــة ــدول العربي ــي بعــض ال ف

ــام  ــالل ع ــة، خ ــدول العربي ــن ال ــدد م ــير ع ــح أن تس ــن المرج م
ــدى  ــى م ــد تصــل إل ــة، وق ــة االنتقالي ــة المرحل ــي دوام 2022، ف
زمنــي أطــول، وتضغــط علــى كل األطــراف، وتؤثــر فــي هيــكل 
ــع  ــرات وُتوس ــد التظاه ــاد وتزي ــة االقتص ــف حال ــة، وُتضع الدول

رقعــة االحتجاجــات. 

حالة اإلقليم
التحوالت المتوقعة في منطقة الشرق األوسط

ُتلقــي التفاعــات السياســية واألمنيــة غيــر المســتقرة فــي منطقــة الشــرق األوســط خــال عــام 2021 بظالهــا علــى 
التحــوالت المتوقعــة خــال عــام 2022، خاصــًة مــع تراجــع أو انعــدام الثقــة بيــن مختلــف الفرقــاء داخــل بعــض الــدول 
التــي تشــهد مرحلــة انتقــال سياســي، وهــو مــا يدفــع باتجــاه اســتمرار عــدم االســتقرار فــي بعــض هــذه الــدول، وبمــا 
يؤثــر ســلباً خــال العــام الجديــد علــى مســارات التســوية السياســية المحتملــة، ويعــزز مــن جانــب آخــر، مــن محوريــة 

أدوار الفاعليــن داخــل الــدول فــي العاقــات اإلقليميــة البينيــة.
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ولعــل ذلــك ينطبــق جلّيــاً علــى حالتــي الســودان وتونــس التــي 
يغلــب عليهمــا الخــالف بيــن شــركاء الحكــم)92(، فتوقيــع االتفــاق 
بيــن المكــون العســكري والمكــون المدنــي لــم يضــع حــّداً لألزمــة 
التــي تواجههــا الســودان، وهــو مــا تعكســه التظاهــرات شــبه 
اليوميــة، وتأخــر تشــكيل الحكومــة، وتعثــر توحيــد قــوى الحريــة 
والتغييــر؛ الحاضنــة السياســية للحكومــة االنتقاليــة، وتعقُّــد مشــكلة 
“الشــرق” وإصــالح األجهــزة األمنيــة وصعوبــة إدمــاج الحــركات 
المســلحة فــي ترتيبــات االنتقــال وتزايــد االشــتباكات القبليــة فــي 
غــرب دارفــور ومــدى إدمــاج عناصــر النظــام الســابق فــي بنيــة 

الحكــم))9(.

وفيمــا يخــص الحالــة التونســية، يرجــح اســتمرار أزمــة 
االنتقــال خــالل عــام 2022 رغــم طــرح الرئيــس التونســي “قيــس 
ســعيد” فــي )1 ديســمبر 2021، خريطــة طريــق للخــروج مــن 
ــم  ــم فرضهــا خــالل العــام، بحيــث يت التدابيــر االســتثنائية التــي ت
مواصلــة تجميــد أو تعليــق عمــل مجلــس نــواب الشــعب )البرلمان( 
البــالد، وإجــراء حــوار  فــي  انتخابــات جديــدة  تنظيــم  حتــى 
وطنــي بــدءاً مــن ينايــر 2022 عبــر المنصــات اإلعالميــة، بعــد 

استشــارة شــعبية، علــى أن تنتهــي هــذه المرحلــة فــي 20 مــارس 
2022، بحيــث تتولــى لجنــة تأليــف مختلــف المقترحــات، وأيضــاً 
إجــراء اســتفتاء شــعبي علــى مشــروعات اإلصالحــات الدســتورية 
ــراء  ــو 2022، وإج ــي 25 يولي ــات ف ــون االنتخاب ــا قان ــا فيه بم

.)9((
انتخابــات تشــريعية مبكــرة فــي 17 ديســمبر2022 

ــة  ــال نتيج ــا االنتق ــر فيه ــرى يتعث ــاالت أخ ــاك ح ــا أن هن كم
الخــالف بيــن الحكومــة والحــراك الشــعبي بشــأن قضايــا جوهرية؛ 
فعلــى الرغــم مــن االســتقرار النســبي الــذي تتمتــع بــه الجزائــر في 
مرحلــة مــا بعــد مجــيء الرئيــس عبــد المجيــد تبــون إلــى الســلطة 
ــراك  ــل الح ــاك أصــوات داخ ــزال هن ــمبر 2019، ال ت ــي ديس ف
الشــعبي تطالــب بإحــداث تغييــر فــي بنيــة النظــام السياســي، مــع 
أخــذ حالــة الخفــوت التــي يمــر بهــا الحــراك فــي االعتبــار، نتيجــة 
ــن  ــة م ــة الحالي ــالت المرحل ــاه تفاع ــه تج ــل صفوف ــام داخ االنقس
ناحيــة، واســتخدام النهــج األمنــي فــي مالحقــة رمــوزه وعناصــره 
مــن ناحيــة أخــرى، ولتداعيــات مرحلــة مــا بعــد انتشــار )كوفيــد - 
19( التــي يتــم فيهــا دعــم خيــار التباعــد االجتماعــي تالفيــاً لتمــدد 

الوبــاء ومتحوراتــه المختلفــة مــن ناحيــة ثالثــة)95(.
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Source: Things to watch in the Middle East in 2022, The Economist Intelligence Unit, December 2021, accessible at:
https://bit.ly/3FkFOAD 
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ــر: جمــود التســويات السياســية فــي  2- اســتمرار التعث
دول الصراعــات

ــة  ــأن ديناميكي ــا ب ــتناد إليه ــن االس ــة يمك ــرات دال ــد مؤش ال توج
حركــة الصراعــات التــي تشــهدها ليبيــا واليمــن وســوريا قــد تقــف 
خــالل عــام 2022، بــل قــد تزيــد نقــاط االشــتعال فيهــا مقارنــة 
بأعــوام ســابقة؛ فهنــاك حالــة مــن عــدم اليقيــن بشــأن إجــراء 
االنتخابــات الليبيــة فــي موعــد الحــق مــن عــام 2022، غيــر أن 
هنــاك إشــكالية أخــرى تتعلــق بمرحلــة مــا بعــد التأجيــل والتكييــف 
القانونــي لهــا، خاصــًة أن مــن وضــع خارطــة الطريــق لــم يضــع 
فــي حســاباته خيــار التأجيــل، بمــا يضــع تعقيــدات فنيــة وسياســية 

.)9((
فــي الثلــث األول مــن عــام 2022 

وكذلــك الحــال بالنســبة إلــى الصــراع فــي اليمــن؛ حيــث 
ــن  ــلحة بي ــات المس ــام 2022 المواجه ــالل ع ــتمر خ ــوف تس س
قــوات الشــرعية الحكوميــة المدعومــة بقــوات التحالــف وبيــن 
ميليشــيا الحوثــي اإلرهابيــة فــي اليمــن. وتكشــف تطــورات عــام 
2022 عــن اتجــاه الحوثييــن للتصعيــد عبــر اســتهداف الســعودية 
واإلمــارات بهجمــات الصواريــخ الباليســتية والطائــرات الُمســيرة. 

ــتمرار  ــن الس ــى الحوثيي ــران عل ــن إي ــاً م ــاك ضغط ــا أن هن كم
ــاوض  تهديداتهــم للســعودية لتكــون نقطــة ضغــط فــي مســار التف
ــي  ــي ف ــف اإليران ــة بالمل ــة المعني ــوى الدولي ــعودية والق ــع الس م
ــة  ــف األزم ــوية، ويضاع ــود التس ــل جه ــا يعرق ــو م ــم، وه اإلقلي

ــن)97(. ــل اليم ــانية داخ اإلنس

أمــا الصــراع الســوري، فُيتوقــع اســتمرار حالــة الجمــود 
ــي ظــل  ــيما ف ــام 2022، ال س ــه خــالل تفاعــالت ع ــن أطراف بي
غيــاب مواجهــات مشــتعلة بيــن قــوات الجيــش النظامــي الســوري 
ــتعادة  ــي اس ــام ف ــوات النظ ــاح ق ــد نج ــلحة، بع والمعارضــة المس
أغلــب األراضــي التــي كانــت بحــوزة المعارضــة، وتصويــر 
بعــض الجماعــات المنضويــة تحــت المعارضــة بأنهــا “تنظيمــات 
إرهابيــة”))9(، فضــالً عــن وجــود توازنــات مصالــح بيــن القــوى 
ــيا  ــي روس ــورية، وه ــة الس ــغلة بالحال ــة المنش ــة واإلقليمي الدولي
ــظ  ــي تحتف ــدة الت ــات المتح ــى الوالي ــا، عــالوًة عل ــران وتركي وإي
بقــوات محــدودة فــي شــمال شــرق ســوريا؛ حيــث يشــغلها دعــم 
حلفائهــا المحلييــن “قــوات ســوريا الديمقراطيــة” والبقــاء بالقــرب 

ــط)99(. ــن مصــادر النف م
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Source: Three risks to the Middle East and North Africa in 2022, The Economist Intelligence Unit, December 2021, accessible at:
https://bit.ly/3fxPTQp 
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ــح اســتمرار احتفــاظ تركيــا بنقــاط عســكرية أمنيــة فــي  وُيرجَّ
ــي  ــا ف ــت مصالحه ــم جمع ــدة تفاه ــاً لقاع ــوري، وفق ــمال الس الش
مواجهــة مشــروع اإلدارة الذاتيــة لألكــراد الســوريين فــي شــمال 
ــة  ــيم الدول ــة وتقس ــع تجزئ ــي من ــيا ف ــح روس ــع مصال ســوريا، م
الســورية)100(. وفيمــا يخــص إيــران، فقــد ضمنــت بقاءهــا ضمــن 
ــة  ــي إقام ــا ف ــد نجاحه ــة بع ــية محتمل ــوية سياس ــادالت أي تس مع
شــبكة مصالــح عســكرية واجتماعيــة وثقافيــة داخــل ســوريا)101(. 

أمــا موســكو فــال تــزال متحكمــة بتفاعــالت األزمة الســورية إذ 
ال تــزال تبحــث عــن آليــات جديــدة تدفــع مســار العمليــة السياســيةـ 
عبــر تفعيــل آليــة مباحثــات “اللجنــة الدســتورية” المعنيــة بصياغــة 
ــة”  ــة “التســويات المناطقي ــر آلي ــالت دســتورية شــاملة، وعب تعدي
ــن  ــة بي ــا مفتوح ــات فيه ــزال المواجه ــي ال ت ــراع الت ــؤر الص لب
ــا  ــي درع ــي ملف ــح ف ــا يتض ــو م ــى نح ــة، عل ــام والمعارض النظ

وإدلب)102(.

وفــي ســياقات كتلــك، ال يتوقــع أن تحــدث تحــوالت فــي 
مســار التســوية الســلمية للصراعــات المســلحة فــي ليبيــا واليمــن 
ــا  ــي ليبي ــتعال ف ــن االش ــراوح بي ــا الت ــب عليه ــل يغل ــوريا، ب وس

والجمــود فــي ســوريا والمــزج بيــن التصعيــد والتهدئــة فــي اليمــن؛ 
فالتســوية مؤجلــة إلــى حــد كبيــر فــي عــام 2022.

3- القــوى العابــرة: محوريــة أدوار الفاعليــن الداخلييــن 
فــي العاقــات اإلقليميــة 

ربمــا تشــهد معظــم دول اإلقليــم فــي عــام 2022 حــاالت أو 
احتمــاالت خاصــة بتصاعــد دور جماعــات أو أفــراد داخلهــا فــي 
ــة  ــرات مكتوم ــادة أو توت ــات ح ــلبية أو خالف ــرات س ــداث تأثي إح
بيــن دول اإلقليــم، رغــم اختــالف أســبابها ومظاهرهــا ومســاراتها 
ــدول وقعــت  ــى أخــرى؛ إذ إن بعــض ال ــة إل ــا مــن حال وتداعياته
ــدى  ــل إح ــث إن تدخُّ ــر”؛ حي ــرف بـــ”دورة التوت ــا يع ــيرة لم أس
الجماعــات السياســية أو التيــارات الفكريــة أو األفــراد فــي بعــض 
الــدول فــي الشــؤون الداخليــة لــدول أخــرى، يولــد تدخــالً مضــاداً 
ــات التــي  ــرة مــن الخالف ــاك دائ والعكــس صحيــح؛ مــا يجعــل هن
تقــوم علــى التغذيــة الُمتباَدلــة. وعلــى الرغــم مــن الطبيعــة الســلمية 
لهــذا التدخــل، فإنــه قــد ينعكــس ســلباً علــى مســار العالقــات 

ــم. ــدول اإلقلي ــة ل ــة الحاكم ــح االقتصادي ــية والمصال السياس

Source: Landmine and Cluster Munition Monitor, International Campaign to Ban Landmines – Cluster Munition 
Coalition (ICBL-CMC), 23RD Annual Edition, Landmine Monitor 2021, November 2021, accessible at: https://bit.ly/3sNSHAq
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ــدد  ــة لع ــؤون الداخلي ــي الش ــل ف ــن التدخ ــة م ــة الحالي فالموج
مــن دول اإلقليــم، تدعمهــا عــدد مــن الوقائــع، ســواء أخــذت شــكل 
تصريحــات إعالميــة علــى نحــو مــا بــرز فــي حالــة وزيــر اإلعالم 
اللبنانــي الســابق جــورج قرداحــي، وإضــراره بمســار العالقــات 
اللبنانيــة الخليجيــة، أو وجــود بعــض رمــوز النظــم الســابقة داخــل 
دول أخــرى وتطالــب حكومتــه بتســليمه، أو احتضــان دول بعــض 
رمــوز جماعــات اإلســالم السياســي علــى أراضيهــا، ومطالبة دول 
ــدى  ــد يتع ــل ق ــة، ب ــليمهم كمحــدد لتجــاوز فجــوة الثق أخــرى بتس
ــل  ــم، مث ــدول اإلقلي ــة ل ــات الدولي ــى العالق ــة إل ــات اإلقليمي العالق
المطالبــة بمحاكمــة الرئيــس الســابق عمــر البشــير لــدى المحكمــة 

الجنائيــة، وهــو مــا يتوقــع انتشــاره فــي عــام 2022.

4- أفــول اإلخــوان: اســتمرار انتكاســة حــركات اإلســام 
السياســي فــي المنطقــة 

مــن المرجــح أن تتواصــل األزمــات التــي تواجههــا قــوى اإلســالم 
السياســي بالمنطقــة خــالل عــام 2022، وهــو مــا يمثــل امتــداداً 
لمــا حــدث فــي عــام 2021؛ إذ يســتمر تالحــق األزمــات وتصاعد 
الخالفــات بيــن أعضــاء جماعــة اإلخــوان المســلمين حــول كيفيــة 
ــة الجماعــة فــي مصــر عقــب  إدارة الجماعــة، بعــد انتهــاء تجرب
))10(، كمــا تزايــدت التعقيــدات التــي 

ثــورة 0) يونيــو )201 
تواجههــا الجماعــة بعــد التحــوالت األخيرة فــي السياســة الخارجية 
التركيــة، والســعي إلــى تقليــل التوتــرات مــع دول اإلقليــم، وهــو ما 

يعكســه مؤشــر التصعيــد بينهــا وبيــن إخــوان الخــارج))10(.

كمــا تتعــرض حركــة النهضــة التونســية ألزمــات متتاليــة فــي 
ــة  ــات االقتصادي ــع األزم ــا م ــي له ــد المجتمع ــع التأيي ــل تراج ظ
المتصاعــدة التــي يشــهدها المجتمــع التونســي، وتمديــد القــرارات 
االســتثنائية)105(. ويضــاف إلــى ذلــك تعــرض حــزب العدالــة 
والتنميــة فــي المغــرب لهزيمــة كبيــرة فــي االنتخابــات التشــريعية 
))10(. وتعــزز المعطيــات الراهنة 

التــي جــرت فــي ســبتمبر 2021 
مــأزق تيــار اإلســالم السياســي، وخاصــًة اإلخــوان، خــالل عــام 
2022، وهــو أمــر ســيكون مــن الصعــب علــى مكونــات التيــار 

التعافــي منــه ســريعاً.

5- المصالــح الناقصــة: توظيف أنماط شــديدة المصلحية 
بيــن الــدول الصديقة

إن إدارة التحالفــات صــارت تشــبه إدارة الصراعــات فــي منطقــة 
الشــرق األوســط، وتحتــاج إلــى سياســات برجماتيــة متوازيــة مــن 
جانــب أطــراف التحالــف، وهــو مــا يرجــح اســتمراره خــالل 
تفاعــالت 2022؛ إذ إن وجــود عالقــة تحالفيــة ال تعنــي التطابــق 
ــة،  ــات اإلقليمي ــات واألزم ــا والصراع ــاه القضاي ــرؤى تج ــي ال ف
بــل تقتضــي التعايــش مــع مــا يمكــن تســميتها “المصالــح الناقصــة” 

التــي فرضتهــا تحــوالت متســارعة علــى مــدى عقــد شــهد صعــود 
وهبــوط قيــادات وحــركات وتنظيمــات وميليشــيات.

فاالختالفــات داخــل األحــالف تمثــل ظاهــرة طبيعيــة، وليســت 
ــل  ــي يتمث ــدي الحقيق ــر أن التح ــم، غي ــي اإلقلي ــتثنائية ف ــة اس حال
لت خــالل الفتــرة  فــي اهتــزاز صيــغ بعــض التحالفــات التــي تشــكَّ
ــى  ــف إل ــة الحلي ــن خان ــد األطــراف م ل أح ــوُّ ــر تح ــة عب الماضي
ــل  ــي تمث ــات الت ــد الملف ــأن أح ــان بش ــض األحي ــي بع ــم ف الخص

مصلحــة اســتراتيجية للطــرف اآلخــر)107(.

المصالــح  تأثيــر  تزايــد  المشــتركة:  المكاســب   -6
العربيــة العاقــات  علــى  االقتصاديــة 

ــدول  ــن ال ــات بي ــزز العالق ــي تع ــو القاطــرة الت ــد االقتصــاد ه يع
ــرات  ــه مؤش ــا أبدت ــو م ــى نح ــام 2022، عل ــالل ع ــة خ العربي
ــن  ــدة يمك ــر مداخــل جدي ــدأت تظه ــام الســابق؛ إذ ب ــي الع ــة ف دال
البنــاء عليهــا لتعزيــز العالقــات العربية-العربيــة مثــل دبلوماســية 
“الميــاه” و“الغــاز” و“الكهربــاء” و“البنيــة التحتيــة”، ال ســيما فــي 
ــح  ــرزت مالم ــد ب ــدول؛ فق ــك ال ــن تل ــتركة بي ــح مش ــل مصال ظ
تعــاون بينــي عربــي فــي القضايــا المتصلــة بالميــاه، خــالل عــام 
2021، تمثــل ذلــك فــي تعزيــز التعــاون المصــري العراقــي فــي 
إدارة الميــاه، وطلــب الحكومــة العراقيــة مــن الحكومــة الســورية 
زيــادة اإلطالقــات المائيــة إلــى األراضــي العراقيــة، وتباحــث 
الجانبيــن الســوري والعراقــي مــع تركيــا بشــأن الحصــص المائية، 
ــة  ــي قضي ــة لمصــر والســودان ف ــوق المائي ــي للحق والدعــم العرب

ســد النهضــة))10(.

ــح المشــتركة  ــز المصال ــي تعزي ــاز ف ــر الغ ــا تصاعــد تأثي كم
ــدول العربيــة، وهــو مــا عكســه إيصــال الغــاز المصــري  بيــن ال
إلــى لبنــان عبــر األراضــي الســورية واألردنيــة، وتوفيــر حلــول 
ــو  ــى نح ــة عل ــص الطاق ــدة، وخاصــًة نق ــات الممت ــة لألزم عربي
مــا تعانــي منــه لبنــان، فضــالً عــن االســتغالل األمثــل للثــروات 
الــذي  األمــر  المشــتركة؛  المناطــق  فــي  والغازيــة  البتروليــة 
ــت  ــى الكوي ــاز إل ــل الغ ــغيل أول خــط ينق ــى تش ــاً عل ــق جلي ينطب
ــاج ســوريا  ــع الســعودية، وإعــادة إدم ــة المشــتركة م ــن المنطق م
فــي المنظومــة العربيــة، بعــد إعــالن الحكومــة العراقيــة اعتزامهــا 
اســتيراد الغــاز الطبيعــي مــن ســوريا. وكذلــك تأكيــد الدعــم الثابــت 
ــاق  ــاً فــي االتف ــة الفلســطينية، وهــو مــا بــرز جلي للحقــوق الوطني

ــل غــاز غــزة)109(.  ــر حق المصــري الفلســطيني بشــأن تطوي

كمــا تزايــد بصــورة ملحوظــة االتفــاق علــى إنجــاز أو توقيــع 
عقــود تنفيــذ الربــط الكهربائــي بيــن عــدد مــن الــدول العربيــة التــي 
ــى األســس  ــاد عل ــع، باالعتم ــل والتوزي ــم النق ــد ث ــن التولي ــدأ م تب
ــا  ــو م ــة، وه ــة والبيئي ــة واالقتصادي ــغيلية والتنظيمي ــة والتش الفني
عت وتيــرة تنفيذهــا، ومنهــا  ارتبــط بجملــة مــن المداخــل التــي ســرَّ
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تعزيــز التفاهمــات المشــتركة إزاء الملفــات السياســية بمــا يشــير 
إليــه رفــع قــدرة الربــط الكهربائــي بيــن مصــر والســودان، والحــد 
مــن معانــاة الــدول العربيــة مــن نقــص الكهربــاء علــى نحــو مــا 
ــي  ــى التعاف ــوري عل ــام الس ــاعدة النظ ــان، ومس ــه لبن ــي من تعان
ــة  ــى الحاضن ــه إل ــى عودت ــؤدي إل ــا ي ــد مــن الحــرب، بم بعــد عق
ــاء  ــر الكهرب ــكار بعــض دول الجــوار تصدي ــع احت ــة، ومن العربي
إلــى دول عربيــة، وهــو مــا ينطبــق علــى الحالــة العراقيــة ورغبــة 
حكومتهــا فــي تنويــع مصــادر الطاقــة بــدالً مــن االعتمــاد المنفــرد 

علــى إيــران)110(.

Infrastruc- )كمــا تصاعــد نمــط “دبلوماســية البنيــة التحتيــة 
ture Diplomacy(”، وهــي لجــوء بعــض الشــركات الحكومية 
ــي  ــى الدخــول ف ــة، إل ــدول العربي ــن ال ــدد م ــي ع أو الخاصــة، ف
مناقصــات أو شــراكات مــن شــأنها إعــادة بنــاء أو إعمــار الــدول 
العربيــة المتصدعــة أو المأزومــة أو المتضــررة مــن ســقوط نظــم 
سياســية وفوضــى صراعــات مســلحة وســيطرة ميليشــيات مســلحة 
واســتيطان تنظيمــات إرهابيــة، وهــو مــا عكســته شــواهد متعــددة، 
مثــل تخصيــص مصــر 500 مليــون دوالر إلعــادة إعمــار قطــاع 
غــزة بعــد المواجهــات بيــن الفصائــل الفلســطينية وإســرائيل فــي 
ــادة  ــارض إع ــي مع ــارات ف ــاركة اإلم ــو 2021، ومش ــي ماي ف
إعمــار ســوريا، ومســاهمة الســعودية فــي إعمــار المناطــق اليمنيــة 

الواقعــة تحــت ســيطرة الحكومــة الشــرعية)111(.

فــي  التهدئــة  سياســات  تبنــي  أّوليــة:  مســارات   -7
المتأزمــة اإلقليميــة  التفاعــات 

ــن  ــام 2022، بي ــالل ع ــة خ ــار التهدئ ــز خي ــح تعزي ــن المرج م
األطــراف المتصارعــة، لكنهــا ال تقــود بالضــرورة إلــى مصالحــة 
كاملــة؛ حيــث تظــل فجــوة الثقــة قائمــة بيــن بعــض تلــك األطراف، 
ــة  ــار الثق ــن انهي ــول م ــددة للتح ــراءات مح ــب إج ــا يتطل ــو م وه
إلــى اســتعادتها وبنائهــا وصــوالً إلــى تمتينهــا، فضــالً عــن تعــدد 
ــاً  ــا وخالف ــي بعضه ــاً ف ــهد توافق ــد تش ــي ق ــة الت ــا الخالفي القضاي
ــة،  ــار المصالح ــي مس ــاً ف ــر أيض ــا يؤث ــر؛ م ــا اآلخ ــي بعضه ف
ــتخدم  ــذي يس ــافية” ال ــة االستكش ــر “المرحل ــر تعبي ــا يفس ــو م وه
ــى  ــالوًة عل ــة، ع ــراف اإلقليمي ــن األط ــات بي ــف المحادث لتوصي
تعــدد األطــراف المؤثــرة فــي صنــع القــرار داخــل عــدد مــن دول 
ــر  ــى تعث ــؤدي إل ــرؤى ت ــي ال ــات ف ــى تباين ــؤدي إل ــا ي ــم؛ م اإلقلي

ــران.  ــع إي ــة، وخاصــًة م ــود التصالحي الجه

فقــد شــهدت السياســة الخارجيــة لعــدد مــن دول اإلقليــم، خــالل 
عــام 2021، اســتدارة ملحوظــة نحــو تعزيــز التقــارب مــع دول 
ــة،  ــا متحرك ــوق جغرافي ــا، ف ــاً له ــل خصوم ــزال تمث ــت وال ت كان
ــرت عنــه مؤشــرات مختلفــة؛ منهــا اتصــاالت  علــى نحــو مــا عبَّ
وزيــارات ومحادثــات بيــن وفــود رســمية، ُمعَلنــة وغيــر ُمعَلنــة، 

فــي توقيتــات متزامنــة، وتشــكيل لجــان للمتابعــة؛ للنقــاش بشــأن 
ــة أو  ــات الثنائي ــي العالق ــة ف ــة أو المســائل الخالفي ــا العالق القضاي
ــي،  ــن اإلقليم ــي واألم ــن الوطن ــى األم ــة عل ــات الضاغط التحدي
ــم التوقيــع علــى اتفاقيــات اقتصاديــة، وتجــاوز “المقاربــات  بــل ت
ــؤدي  ــد ت ــة ق ــة مختلف ــى مقارب ــذي يشــير إل ــة”؛ األمــر ال الصفري
إلــى أوضــاع اســتراتيجية جديــدة فــي الشــرق األوســط فــي عــام 

.)112(
(2022

ويمكــن القــول إن هنــاك مجموعــة مــن العوامــل المفســرة 
لتزايــد التوجــه نحــو التهدئــة وخفــض التصعيــد بيــن القــوى 
ــدة  ــرات المتصاع ــا التأثي ــط، ومنه ــرق األوس ــي الش ــة ف اإلقليمي
للصراعــات الداخليــة العربيــة، التــي صــارت لهــا أبعــاد إقليميــة 
بيــن  الحــادة  االســتقطابات  تجــاوز  أســهم  وكذلــك  واضحــة. 
المحــاور اإلقليميــة، فــي المزيــد مــن عــدم االســتقرار فــي الشــرق 
األوســط. وقــد تبيــن أن الجمــود أصــاب تلــك المحــاور، ال ســيما 
ــى  ــح أطرافهــا، عــالوًة عل ــاً مــن مصال فــي ظــل عــدم تحقيــق أي
ــرق  ــوى الش ــة والق ــراف العربي ــن األط ــة بي ــا العالق ــل القضاي ح

ــطية. أوس

أكبــر عــن  أمريكــي  انســحاب واشــنطن: غيــاب   -8
اإلقليــم تفاعــات  فــي  االنخــراط 

ــم  ــه دول اإلقلي ــي تواج ــكالت الت ــات أو المش ــير األزم ــل تفس ظ
ينطلــق لعقــود طويلــة مــن الوجــود األمريكي في الشــرق األوســط، 
غيــر أن عــام 2022 سيشــهد، ألول مــرة منــذ ثالثــة عقــود، غيابــاً 
أكبــر للوجــود األمريكــي علــى نحــو مــا انعكــس فــي االنســحاب 
مــن أفغانســتان، والبقــاء الرمــزي للقــوات العســكرية فــي العــراق 
وســوريا، والتراجــع النســبي فــي االهتمــام بأزمتــي اليمــن وليبيــا؛ 
األمــر الــذي أدى إلــى توصيــف الواليــات المتحــدة بأنهــا “حليــف 
غيــر موثــوق بــه” لــدى دول اإلقليــم))11(؛ مــا قــد يدفــع األخيــرة 
إلــى خيــارات محــددة؛ منهــا التعويــل علــى القــدرات الذاتيــة، أو 
تشــكيل ائتالفــات عربيــة أو إقليميــة فــي ملفــات محــددة، أو البحــث 

عــن قــوى دوليــة بديلــة.

9- عــودة دمشــق: تزايــد االنفتــاح العربــي على الحكومة 
السورية

وهــو أمــر ُيتوقــع أن يكــون أحــد االتجاهــات الرئيســية خــالل عــام 
ــاح عربــي مكثــف نحــو  ــى انفت ــة عل 2022؛ فثمــة تحــركات دال
ــارات رســمية  ــك زي ــن ذل ــة، وم ــى مســتويات مختلف ســوريا، عل
لوفــود عربيــة إلــى ســوريا، هــذا فضــالً عــن لقــاءات بيــن رئيــس 
ــوك، ونظــراء  ــي الممل ــواء عل ــاز االســتخبارات الســوري الل جه

ــه مــن عــدة دول عربيــة. ل
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ــى  ــوريا إل ــودة س ــو ع ــي نح ــع العرب ــك الدف ــع ذل ــق م ويتس
الجامعــة العربيــة، وتبــرز فــي هــذا الصــدد التحــركات العراقيــة 
ــا قــد أقدمــت، فــي  المشــجعة علــى هــذا األمــر. وكانــت موريتاني
مــارس 2021، علــى تعييــن ســفير جديــد لهــا فــي دمشــق، كمــا 
ــورات  ــان تط ــلطنة ُعم ــوريا وس ــن س ــات بي ــار العالق ــهد مس ش
إيجابيــة خــالل 2021. وُيضــاف إلــى ذلــك إدخــال ســوريا ضمــن 
مشــاريع اقتصاديــة عربيــة، علــى غــرار تجديــد خــط الغــاز 
ــى  ــالوًة عل ــوريا. وع ــان وس ــر واألردن ولبن ــن مص ــي بي العرب
ذلــك، توجــد مؤشــرات علــى احتماليــة عــودة ســوريا إلــى مقعدهــا 
فــي جامعــة الــدول العربيــة، وربمــا تحضــر اجتمــاع القمــة 
ــر  ــه أكث ــذي يعكس ــر ال ــي 2022؛ األم ــر ف ــي الجزائ ــة ف العربي

ــون))11(. ــد تب ــد المجي ــري عب ــس الجزائ ــح للرئي ــن تصري م

ويمكــن تفســير ســعي العديــد مــن الــدول العربيــة إلــى االنفتــاح 
علــى النظــام الســوري، مــن خــالل عــدد مــن المداخــل التــي يأتــي 
علــى رأســها االتســاق مــع طبيعــة المرحلــة الحاليــة فــي ســوريا؛ 
ــة مــع النظــام الســوري فــي ضــوء  ــدول العربي ــارب ال حيــث تتق
الواقــع الميدانــي الحالــي، الــذي بــات يميــل بشــدة لصالــح النظــام، 
وهــو مــا يعنــي عمليــاً كذلــك أن النظــام انتصــر فــي الميــدان، وأنــه 
لــم يعــد هنــاك فرصــة للحديــث عــن إمكانيــة هزيمتــه مــرة أخــرى. 
ويبــدو أن للمصالــح االقتصاديــة دوراً رئيســياً فــي تشــجيع الــدول 

ــل  ــب الســوري. ويدل ــع الجان ــات م ــر العالق ــى تطوي ــة عل العربي
ــع  ــة م ــي الحالي ــارب العرب ــاوالت التق ــع مح ــك أن جمي ــى ذل عل
ــن فصــل  ــه ال يمك ــا أن ــة، كم ــداف اقتصادي ــة بأه ــام مدفوع النظ
مســاعي االنفتــاح عــن الرغبــة فــي منــع انتقــال الخطــر اإلرهابــي 
ــن  ــا. وم ــاً منه ــة جغرافي ــة القريب ــدول العربي ــى ال ــن ســوريا إل م
الواضــح أن حــراك موســكو إلعــادة وصــل ســوريا بالعالــم 
العربــي والدفــع نحــو إعــادة دمشــق إلــى الجامعــة العربيــة، حفَّــز 
ــو  ــادة نح ــوات ج ــاذ خط ــى اتخ ــة عل ــدول العربي ــن ال ــد م العدي

ــوريا. ــع س ــة م إصــالح العالق

10- منــاورات أردوغــان: تزايــد اضطرابــات الداخــل 
ــا  ــات تركي ــي سياس ــة ف ــة الخارجي والتهدئ

يتجــه الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان نحــو مزيــد 
ــالده  ــة لب ــة والخارجي ــات الداخلي ــة األزم ــاورات لحلحل ــن المن م
المعارضــة  إثــر تراجــع شــعبيته لصالــح   ،2022 فــي عــام 
ــذب  ــردي، وتذب ــه للحكــم الف ــده وميل جــراء تكريــس الســلطات بي
الليــرة ومعالجــة  اســتراتيجيته لوقــف تدهــور ســعر صــرف 
ــي  ــان المجتمع ــد االحتق ــة، فضــالً عــن تصاع ــة االقتصادي األزم
ــراد  ــه لألك ــراك، واســتمرار قمع ــال وفصــل آالف األت ــد اعتق بع

الســتمالة القومييــن.

روتردام

تريستا

أثينا

الدقم كالكوتا

هانوي بيهاي فوزهو

قوانزهو
هايكوزانجيانج

جيبوتي

نيروبي

كولومبو

كواال لمبور

جاكرتا

سنغافورة

المو

دويسبورج

موسكو

بيشيك
ألماتي

أورمكي

النزهو شيان

هوروجوشي

إسطنبول
سمرقند

جوادر

طهران

السويس ميناء خليفة

دول الشراكة االستراتيجية الشاملة في ينبع
الشرق األوسط 

دول الشراكة االستراتيجية في الشرق األوسط

دول الشرق األوسط غير األعضاء في البنك
اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية

طريق الحرير البحري
الحزام االقتصادي لطريق الحرير

ممرات اقتصادية
دول الشرق األوسط األعضاء في البنك

اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية
مهام مكافحة القرصنة البحرية

Source: Belt and Road Initiative, Council for Foreign Relations (CFR), accessible at: https://www.cfr.org/belt-and-road-initiative

موقع دول الشرق األوسط ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية
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ــة  ــدات الداخلي ــك التهدي ــواء تل ــان” الحت ــعى “أردوغ ــد يس وق
ــتقطاب  ــة، واس ــتثمارات الخارجي ــن االس ــد م ــذب المزي ــر ج عب
دعــم القومييــن اســتعداداً لالنتخابــات الرئاســية المقــررة فــي 
ــا نحــو التقــارب مــع  )115(. ومــن المرتقــب أن تتجــه تركي

 202(
الســعودية، وحلحلــة الخالفــات مــع مصــر، كمــا ُيتوقــع أن تحافــظ 
ــراق،  ــوريا والع ــا وس ــي ليبي ــكري ف ــا العس ــى تواجده ــرة عل أنق
ــة))11(. ــة والغربي ــاوض مــع القــوى العربي ــة تف الســتخدامه كورق

إثــر  الروســي،  التركــي  الخــالف  تفاقــم  المنتظــر  ومــن 
ــرة المتصاعــد فــي آســيا الوســطى  ــى دور أنق تحفــظ موســكو عل
وأفغانســتان، وتنامــي التعــاون العســكري بيــن تركيــا وأوكرانيــا، 
ــن  ــالً ع ــتراتيجي، فض ــا االس ــيا بمحيطه ــوذ روس ــدد نف ــا يه مم
الخالفــات التقليديــة بيــن الطرفيــن فــي ســوريا وليبيــا، إال أن ذلــك 
لــن يمنــع اســتمرار تفاهمــات الضــرورة أو التعــاون التنافســي بيــن 

ــن)117(. الدولتي

ــة،  ــة األوروبي ــات التركي ــي العالق ــر ف ــتمر التوت وســوف يس
ــة،  ــان” الداخلي ــات “أردوغ ــاد لسياس ــض االتح ــل رف ــع تواص م
وانتقــاده الســلوك التركــي الخارجــي وخاصــة بليبيــا وشــرق 
ــرة  ــن أنق ــظ كل م ــع أن تحاف ــن المتوق ــه م ــا أن المتوســط))11(. كم

ــد  ــى تجمي ــي بعالقاتهمــا القائمــة عل ــى النهــج الحال وواشــنطن عل
الملفــات الخالفيــة والتفــاوض لتحقيــق المصالــح المشــتركة، وذلــك 
بغيــة إعــادة اســتقطاب تركيــا للمعســكر الغربــي لمواجهــة تنامــي 
النفــوذ الروســي والصينــي بالهندوباســيفيك والشــرق األوســط 
الــذي تنســحب منــه واشــنطن تدريجيــاً، وتســعى ألن تصبــح أنقــرة 

وكيــالً لهــا بالمنطقــة)119(.

فــي  الناعــم  التشــدد  تنامــي  رئيســي:  11-عقيــدة 
اإليرانيــة السياســات 

ــن  ــة المحافظي ــم رئيســي وهيمن ــم إبراهي ــران تحــت حك ــو إي تنح
علــى مفاصــل الحكــم، إلــى مزيــد من التشــدد علــى صعيــد الملفات 
الخارجيــة، لكــن التشــدد هــذه المــرة ســيرتدي قفــازاً ناعمــاً، 
ــن،  ــران الخليجيي ــران طه ــع جي ــة م ــة تصالحي ــن خــالل مقارب م
ــة أمــد التفــاوض  وخاصــة المملكــة العربيــة الســعودية، مــع إطال
ــة حــول الملــف النــووي، الكتســاب  ــا مــع القــوى الغربي فــي فيين
ــة  ــة واالجتماعي ــات االقتصادي ــت لمعالجــة األزم ــن الوق ــد م مزي
ــات الجائحــة. ــات وتداعي الشــعبية الناجمــة عــن اســتمرار العقوب

إبراهيــم  الرئيــس  إدارة  ستســتمر   ،2022 عــام  وخــالل 
رئيســي فــي تعويــم نهجهــا الجديــد تحــت عنــوان “السياســة 
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ــات  ــر عالق ــة لتطوي ــي األولوي ــي ُتعط ــة” الت ــة المتوازن الخارجي
ــج، والســعودية  ــة الخلي ــي منطق ــران، وخاصــة ف ــع الجي ــق م أوث
تحديــداً، وتعزيــز التحالفــات مــع الــدول اآلســيوية)120(. لكــن 
علــى المســتوى العملــي سيســتمر اغتــراب إيــران عــن محيطهــا 
ــي  ــة الدبلوماســية ف ــران للبني ــار طه ــى افتق اآلســيوي، بالنظــر إل
ــي  ــة ف ــر مقيم ــات غي ــى بعث ــر عل ــران يقتص ــل إي ــم )تمثي اإلقلي
كثيــر مــن الــدول اآلســيوية(، كمــا أن تعويــم إيــران خليجيــاً 
ــرة  ــي ضــوء إحاطــة “رئيســي” نفســه بدائ ــه ف ــى مشــكوكاً في يبق
مــن المتشــددين المناوئيــن ألي تنــازالت تصالحيــة مــع دول 

الخليــج)121(. 

وعلــى صعيــد العالقــات مــع القــوى الدوليــة، ستســتمر مماطلة 
ــى  ــات المتحــدة، عل ــة، وخاصــة الوالي ــوى الغربي ــع الق ــران م إي
ــوى  ــا الق ــووي. أم ــج الن ــول البرنام ــا ح ــات فيين ــد مفاوض صعي
الدوليــة غيــر الغربيــة فتعتقــد القيــادة اإليرانيــة أن لديهــا مصلحــة 
كبيــرة فــي تعزيــز عالقتهــا مــع الصيــن وروســيا، فالصيــن ظهيــر 
ــات،  ــات األزم ــي أوق ــران ف ــاة اقتصــادي إلي ــي وشــريان حي أمن
ــرن قــادم،  مــع اتفاقيــة التعــاون االســتراتيجي الممتــدة لربــع ق
ــي،  ــط اإليران ــي تشــتري النف ــاً الت ــدة تقريب ــة الوحي ــا الدول وكونه
وإن كان ذلــك مــن خــالل الحلــول البديلــة لالبتعــاد عــن العقوبــات 

ــة)122(. األمريكي

أمــا روســيا فهــي حليــف دولــي مهــم فــي ملفــات مهمــة 
كالبرنامــج النــووي واألزمــة الســورية، وإن كانــت توجهــات 
فريــق “رئيســي” المتشــددة قــد تلقــي بظــالل ســلبية علــى عالقــات 
طهــران مــع موســكو فــي ضــوء خشــية األخيــرة مــن أن يــؤدي 
ــض،  ــن التناق ــٍد م ــى مزي ــرة إل ــم الخب ــي عدي ــود كادر إيران وج
وعــدم القــدرة علــى التنبــؤ فــي التعــاون الدبلوماســي، خاصــة وأن 
ــداً لسياســة  ــد كان منتق ــي الجدي ــة اإليران فريــق السياســة الخارجي
دوافــع  ولديــه  النوويــة  والمفاوضــات  الخارجيــة  “روحانــي” 

ــارج))12(.  ــي الخ ــف ف ــلوك مختل ــار س ــية إلظه سياس

ــا  ــران -ســواء برنامجه ــا المرتبطــة بإي ــد القضاي ــراً؛ تع وأخي
النــووي وصواريخهــا الباليســتية وعالقتهــا بوكالئهــا فــي الشــرق 
الحوثييــن  وجماعــة  لبنــان،  فــي  هللا  حــزب  مثــل  األوســط، 
فــي ســوريا، واألحــزاب  الشــيعية  والميليشــيات  اليمــن،  فــي 
والميليشــيات النافــذة مــع الحشــد الشــعبي فــي العــراق- أحــد 
ــالل  ــط، خ ــرق األوس ــي الش ــالت ف ــية للتفاع ــركات الرئيس المح
ــار عــدة تســاؤالت رئيســية  ــي هــذا الســياق، تث عــام 2022. وف
ــدن،  ــع إدارة باي ــووي م ــاق الن ــران االتف ــاز إي ــدى إنج ــق بم تتعل
ــوزن النســبي  ــراق، وال ــي الع ــة ف ــة المقبل ــة شــكل الحكوم وماهي
ــراء  ــاك إج ــل هن ــران، وه ــن طه ــة م ــة المدعوم ــوى الداخلي للق
لالنتخابــات النيابيــة فــي لبنــان واختيــار رئيــس جديــد؟ أم التمديــد 

للرئيــس ميشــال عــون؟))12(.
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1- اضطرابــات الشــارع: صعــود موجــات االحتجــاج 
الشــعبي فــي دول القــارة

ــام 2022،  ــالل ع ــة خ ــكا الالتيني ــه أمري ــب أن تواج ــن الُمرتق م
موجــة جديــدة مــن االحتجاجــات الشــعبية، ســتكون امتــداداً لموجــة 
االحتجاجــات التــي تشــهدها العديــد مــن دول المنطقــة منــذ أواخــر 
عــام 2019، اعتراضــاً علــى تدهــور األوضــاع االقتصاديــة 

ــة. واالجتماعي

ويعــود ذلــك إلــى تباطــؤ التعافــي االقتصــادي بأمريــكا الالتينيــة 
خــالل عــام 2022، مــع تســجيل دول المنطقة معــدل نمو اقتصادي 
ــي  ــن إجمال ــرد م ــب الف ــون نصي )125(، وأن يك

ــدره )%  ــع ق متوق
الناتــج المحلــي اإلقليمــي فــي عــام 2022 أقــل بنســبة %1.5 
عــن مســتوى مــا قبــل الجائحــة))12(. وتعــد أمريــكا الالتينيــة أكثــر 

مناطــق العالــم تضــرراً جــراء جائحــة كوفيــد19-؛ إذ ســجلت مــا 
يقــُرب مــن ثلــث جميــع الوفيــات العالميــة الناتجــة عــن الجائحــة، 
ــا أدى  ــم، مم ــن ســكان العال ــط م ــاً لـــ)% فق ــا موطن برغــم كونه
النخفــاض الناتــج المحلــي اإلجمالــي اإلقليمــي بحوالــي 7% فــي 
)127(، وفقــدان )2 مليــون وظيفــة))12(، وارتفــاع نســبة 

عــام 2020 
.)129(

ــى 7.))%ل ــر إل الفق

ــح اســتمرار األســباب الجذريــة لالحتجاجــات  ومــن المرجَّ
عــدم  أوضــاع  وتفاقــم  معالجــة،  دون  االجتماعيــة  والمظالــم 
المســاواة االجتماعيــة الراســخة داخــل المجتمعــات الالتينيــة، ممــا 
يعمــق االســتياء الشــعبي، خاصــة مــع المســتويات المرتفعــة مــن 
العمالــة غيــر الرســمية، واالفتقــار إلــى برامــج الحمايــة االجتماعية 

الشــاملة)0)1(.

القارة المضطربة
تغيرات الداخل واإلقليم في أمريكا الالتينية*

تتجــه قــارة أمريــكا الاتينيــة فــي عــام 2022 إلــى مزيــد مــن االضطرابــات السياســية واالجتماعيــة مــع عــودة محتملــة 
ــردي  ــد ت ــع تزاي ــارع م ــتوى الش ــى مس ــار، عل ــن واليس ــن اليمي ــية بي ــتقطابات السياس ــعبية واالس ــات الش لاحتجاج
األوضــاع االقتصاديــة مــع اســتمرار تداعيــات جائحــة كورونــا، كمــا يتوقــع تزايــد الحضــور االقتصــادي لبعــض القــوى 
غيــر الغربيــة، تحديــداً الصيــن، وبدرجــة أقــل روســيا وتركيــا وإيــران، مــع اســتمرار إدارة الرئيــس بايــدن فــي التعامــل 

مــع القضايــا الناشــئة فــي القــارة، باعتبارهــا ال ُتمثــل أولويــة كبــرى فــي أجنــدة السياســة الخارجيــة األمريكيــة.

* أمريكا الالتينية هي منطقة واسعة لها مالمح ثقافية وسياسية متشابهه، وتضم أمريكا الجنوبية والوسطى ومنطقة الكاريبي.



66

ــي  ــة ف ــر الغربي ــوى غي ــل الق ــل واشــنطن: تغلغ 2- بدائ
ــي االقتصــاد الاتين

مــن المتوقــع أن يــزداد الحضــور االقتصــادي لبعــض القــوى 
غيــر الغربيــة فــي أمريــكا الالتينيــة خــالل عــام 2022، تحديــداً 

ــران. ــا وإي ــيا وتركي ــل روس ــة أق ــن، وبدرج الصي

ويعــود ذلــك إلــى نجــاح بّكيــن فــي ترســيخ نفوذهــا االقتصــادي 
فــي المنطقــة علــى مــدار الســنوات الماضيــة، وهــو مــا بــرز فــي 
انضمــام 19 دولــة التينيــة إلــى مبــادرة “الحــزام والطريــق”، 
إضافــة إلــى أن الصيــن هــي الشــريك التجــاري األول للعديــد 
مــن دول أمريــكا الالتينيــة)1)1(، فضــالً عــن غيــاب الرؤيــة 
ــأن  ــدن” بش ــو باي ــي “ج ــس األمريك ــدى إدارة الرئي ــكة ل المتماس
ــة،  ــي المنطق ــي ف ــادي الصين ــل االقتص ــتجابة للتغلغ ــة االس كيفي
وعــدم تقديــم واشــنطن بدائــل كافيــة لالســتثمار الصينــي فــي دول 

المنطقــة)2)1(.

الطبيعيــة  المــوارد  إلــى  الصيــن  حاجــة  اســتمرار  ومــع 
والمــواد الخــام الوفيــرة فــي منطقــة أمريــكا الالتينيــة، لدفــع نموهــا 
ــة  ــع اقتصادي ــه دولهــا مــن مناف االقتصــادي، وفــي ظــل مــا حققت
كبيــرة مــن التقــارب مــع بكيــن؛ فمــن الصعــب تصــور قبــول دول 
ــع  ــة م ــة للقطيع ــة المتواصل ــوط األمريكي ــة للضغ ــارة الالتيني الق

ــك)))1(. ــف ذل ــن خــالل عــام 2022، بســبب فداحــة تكالي الصي

كمــا قــد يزيــد مــن احتماليــة هــذا التوجــه وصــول حكومــات 
يســارية إلــى الســلطة مؤخــراً فــي العديــد مــن دول المنطقــة، 
والتــي تميــل تقليديــاً للتعــاون مــع القــوى المنافســة للواليــات 
ــر،  ــة أكب ــاه، بدرج ــذا االتج ــزز ه ــن أن يتع ــدة)))1(، ويمك المتح
ــي  ــات الرئاســية الت ــاز مرشــحو اليســار فــي االنتخاب فــي حــال ف

.)1(5(
ســُتجَرى فــي البرازيــل وكولومبيــا عــام 2022 

3- االســتقطاب األيديولوجــي: تزايــد حــدة صراعــات 
ــار  ــن واليس ــن اليمي ــعبويين م الش

ــح أن تــؤدي التحــوالت المرتقبــة فــي المشــهد السياســي  مــن الُمرجَّ
ألمريــكا الالتينيــة خــالل عــام 2022، إلــى اســتمرار حالــة 
االســتقطاب األيديولوجــي المتنامــي فــي المنطقــة، وبالتحديد داخل 
ــادم،  ــر الق ــي أكتوب ــية ف ــات رئاس ــهد انتخاب ــي ستش ــل الت البرازي
ســيتنافس فيهــا -علــى األغلــب- شــخصيتان علــى طرفــي نقيــض، 
همــا: الرئيــس الشــعبوي اليمينــي “جاييــر بولســونارو”، والرئيــس 

الســابق والمرشــح الرئاســي اليســاري “لــوال دا ســيلفا”)))1(. 

إضافــة إلــى أن الســيناتور اليســاري “غوســتافو بيتــرو”، 
ــعبية  ــر ش ــن األكث ــيين المحتملي ــحين الرئاس ــن المرش ــو من بي ه
لخــوض االنتخابــات الرئاســية المزمــع أن ُتجــَرى بكولومبيــا فــي 
مايــو المقبــل، فــي مواجهــة مرشــح يمينــي محتمــل. وممــا يزيــد 
ــم  مــن حــدة هــذا االســتقطاب أن التغيــرات السياســية األخيــرة، ل
اليســاري  من المــد  على موجة جديــدة  مؤشــراً  كلهــا  تكــن 
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الالتينــي، خاصــة مــع فــوز مرشــحي يميــن الوســط فــي انتخابــات 
الرئاســة باإلكــوادور عــام 2021 والبرازيــل وأوروجــواي عــام 

.)1(7(
 2019

ــك، مــن المحتمــل أن يشــهد عــام 2022 اســتمرار تقلــب  لذل
المــزاج السياســي للناخــب الالتينــي، مــع تنامــي تأثيــر السياســيين 
الشــعوبيين، مــن أحــزاب اليميــن واليســار علــى حــٍد ســواء، علــى 
األمريكييــن الالتينييــن، الذيــن لديهــم شــعور عميــق بخيبــة األمــل 

.)1(((
إزاء اســتجابة الحكومــات لجائحــة )كوفيــد - 19( 

4- تكلفــة االنعزاليــة: تهميــش نســبي للــدور األمريكــي 
فــي التفاعــات الاتينيــة

ســوف يشــهد عــام 2022 اســتمرار إدارة الرئيــس “بايــدن” فــي 
التعامــل مــع القضايــا الناشــئة فــي أمريــكا الالتينيــة، باعتبارهــا ال 
ــدة السياســة الخارجيــة األمريكيــة،  ُتمثــل أولويــة كبــرى فــي أجن
ــدار  ــى م ــة، عل ــة المتعاقب ــه اإلدارات األمريكي ــج اتبعت ــو نه وه
العقــود الماضيــة، ممــا أتــاح المجــال أمــام الصيــن وروســيا 
ــن  ــاً م ــة اقتصادي ــن دول المنطق ــاك، وتمكي ــا هن ــز نفوذهم لتعزي

ــة)9)1(. ــة األمريكي ــدي الهيمن تح

ويمكــن أن ُيرجــح اســتمرار تراجــع االهتمــام األمريكــي 

ــة خــالل عــام 2022، تصاعــد االهتمــام  ــارة الالتيني بشــؤون الق
ــي  ــيفيك، الت ــة الهندوباس ــة أخــرى، خاصــة منطق ــم جغرافي بأقالي
ــدة،  ــات المتح ــل الوالي ــن قب ــاص م ــام خ ــى باهتم ــت تحظ أضح
ــى  ــرة، إل ــتراتيجية الكبي ــة والجيواس ــا االقتصادي ــر ألهميته بالنظ
جانــب التنافــس المتزايــد مــع بكيــن علــى كســب النفــوذ فيهــا)0)1(.

ومــن العوامــل األخــرى التــي ربمــا تزيــد مــن تهميــش الــدور 
ــد  ــر الصاع ــة، التوت ــة الالتيني ــي التفاعــالت اإلقليمي ــي ف األمريك
فــي عالقــات واشــنطن باألنظمــة اليســارية األقــل ديمقراطيــة فــي 
ــة،  ــك األنظم ــاه تل ــدداً تج ــاً متش ــا نهج ــل تبنيه ــي ظ ــة، ف المنطق
ــا تتجاهــل  ــى بعــض مســؤوليها)1)1(، بينم ــات عل ــا عقوب وفرضه
ــة،  ــدول الحليف ــات ال ــا حكوم ــي ترتكبه ــة الت ــاكات الحقوقي االنته

ــا)2)1(. ــيك وكولومبي ــل والمكس كالبرازي

بايــدن،  الرئيــس  إدارة  تركيــز  اســتمرار  لذلــك  ُيضــاف 
بشــكل رئيســي علــى قضايــا الهجــرة مــن دول أمريــكا الوســطى 
الواليــات  إلــى  وهنــدوراس(  وجواتيمــاال،  )الســلفادور، 
ــي  ــا الت ــاً للقضاي ــاً كافي ــي اهتمام ــن ال تول ــي حي ــدة)))1(، ف المتح
ــك  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــكا الجنوبي ــدان أمري ــام بل ــة اهتم تحظــى بأولوي
ــد - 19،  ــروس كوفي ــات المضــادة لفي ــم اللقاح ــي تقدي ــؤ ف التباط

محدوديتهــا)))1(. بجانــب 
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ــع  ــات الواق ــدة لتطبيق ــات جدي ــرس: اقتصادي 1- ميتافي
االفتراضــي

فــي طبيعــة األنشــطة  نقلــة نوعيــة  المتوقــع أن تحــدث  مــن 
والممارســات الحياتيــة اليوميــة لألفــراد خــالل عــام 2022، 
ــة “ميتافيــرس”، التــي ســتجعل  بســبب التوســع فــي اســتخدام تقني
مــن العالــم االفتراضــي واقعــاً جديــداً نتعايــش فيــه. وســتعمل 
هــذه التقنيــة الجديــدة علــى نقــل جميــع المعامــالت التجاريــة 
ــار  ــاء باالختي ــي، دون االكتف ــم اإللكترون ــى العال ــة إل واالقتصادي
ــع التســوق  ــى مواق ــن الســلع والمنتجــات المعروضــة عل ــا بي فيم

اإللكترونــي، وإنمــا ســيكون مــن الســهل مقابلــة البائــع والحديــث 
ــه. ــاص ب ــار( الخ ــي )األفات ــم الكرتون ــع الرس م

كمــا ســيمكن للمســتهلك تجربــة المالبــس واألحذيــة والمقتنيات 
المختلفــة قبــل شــرائها باســتخدام األفاتــار المحاكــي لخصالــه 
وخصائصــه الجســمانية علــى أرض الواقــع. وســتحتل أيضــاً 
العمــالت الرقميــة المشــفرة )Cryptocurrency(، واألكثــر 
شــهرة منهــا “البيتكويــن”، أهميــة كبيــرة خــالل عــام 2022؛ 
حيــث ســتصبح وســيلة التبــادل التجــاري الرئيســية بيــن المتفاعلين 
باســتخدام تقنيــة الميتافيــرس. وســينتج عــن هــذا التطــور، تصاعــد 
حــدة المنافســة بيــن العمــالت اإللكترونيــة وبعضهــا بعضــاً)5)1(. 

الثورة الخامسة
تطورات التكنولوجيا المتقدمة في العالم 

يتجــه العــام 2022 إلــى إحــداث نقلــة نوعيــة مرتقبــة فــي تقنيــات الواقــع االفتراضــي، مــع توســع محتمــل فــي اســتخدام 
وتوظيــف تقنيــة “ميتافيــرس”، التــي ســتنقل -إلــى حــد كبيــر- المعامــات االقتصاديــة إلــى الواقــع االفتراضــي، بمــا 
ــي الدعايــة والتســويق، كمــا  ــد دور وأنشــطة المؤثريــن االفتراضييــن فــي مجال ــة العمــل، مــع تزاي ــى بيئ ينعكــس عل
أن العالــم بصــدد زيــادة مرتقبــة فــي رحــات الســياحة الفضائيــة، وصــوالً إلــى صناعــة األفــام فــي الفضــاء، فــي ظــل 
ســباق دولــي دؤوب ومحمــوم نحــو المريــخ، إلــى جانــب تزايــد االســتثمارات فــي تقنيــات الجيــل الســادس)G6(. كمــا 
 ،)zero day attacks( ــة ــات الســيبرانية الخاطف ــن الهجم ــد م ــن المرجــح أن يشــهد عــام 2022، المزي ــه م أن

بالتــوازي مــع إطــاق منصــات التواصــل االجتماعــي البديلــة لــدول وشــخصيات نافــذة. 
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ــتقوم  ــل، فس ــة العم ــى بيئ ــذا التطــور أيضــاً عل ــينعكس ه وس
ــة النوعيــة التــي أدخلتهــا الجائحــة  ــة النقل تقنيــة ميتافيريــس بتكمل
علــى طريقــة العمــل، وســيصبح الذهــاب إلى الشــركة أو المدرســة 
أو الجامعــة فــي الصبــاح الباكــر جــزءاً مــن الماضــي. ويمكــن أن 
ــرد  ــن الف ــد يتمك ــك، فق ــن ذل ــد م ــو أبع ــا ه ــى م ــر إل يصــل األم
ــت  ــي الوق ــب ف ــاع وتدري ــة واجتم ــن فعالي ــر م ــن حضــور أكث م
ــل  ــددة لمث ــة المتع ــب اإليجابي ــن الجوان ــم م ــى الرغ ــه. وعل نفس
هــذه التقنيــة، إال أنــه مــن المتوقــع أن يظهــر علــى الســطح أنــواع 
ــي ســتحتاج  ــم االفتراضــي، وبالتال ــي العال ــم ف ــدة مــن الجرائ جدي
الــدول والحكومــات إلــى التعاطــي مــع مثــل هــذه التغيــرات. ومــن 
غيــر المســتبعد أن نشــهد قريبــاً وحــدات شــرطية تمــارس أدوارهــا 

فــي ســاحات ميتافيــرس المختلفــة)))1(. 

2- البرمجيــات الذكيــة: انتشــار المؤثريــن االفتراضييــن 
فــي مجــال التســويق 

تتزايــد التوقعــات بشــأن انتشــار المؤثريــن االفتراضييــن لتســويق 
المنتجــات علــى إنســتجرام وفيســبوك وتيــك تــوك بشــكل واســع، 
ــر  ــى التســويق عب ــار دوالر عل ــع بنحــو 15 ملي ــاق متوق مــع إنف
)7)1(، فــي ظــل توقــع إمكانيــة الســيطرة 

اإلنترنــت فــي عــام 2022 
الكاملــة علــى المؤثريــن االفتراضييــن عبــر تطبيقــات الــذكاء 
ــة والمنتــج، مــع توقعــات  االصطناعــي لعــرض العالمــة التجاري
بكفــاءة أكثــر مــن البشــر فــي ظــل ظــروف الجائحــة العالميــة، إذ 

ال توجــد قيــود الســفر والتباعــد االجتماعــي، كمــا يتــم بنــاء المؤثــر 
االفتراضــي بنــاًء علــى تفضيالت الجمهــور واهتماماتــه)))1(.

وسيشــهد عــام 2022 زيــادة إنفــاق الشــركات علــى هــذا 
النــوع مــن األنشــطة التســويقية، اعتمــاداً علــى الترويــج الرقمــي 
ــا ســتتطور أنشــطة  ــة المســتدامة. كم ــى التنمي ــره عل ــادة تأثي وزي
المؤثــر االفتراضــي علــى حســاب اإلعــالن الرقمــي نظــراً لتطــور 
حظــر اإلعالنــات الرقميــة)9)1(، فلقــد زادت قيمــة ســوق المؤثريــن 
االفتراضييــن بأكثــر مــن الضعــف بيــن عامــي 2019 و2021 
لتصــل إلــى ).)1 مليــار دوالر أمريكــي مــن 5.) مليــارات قبــل 
ثــالث ســنوات، وســتركز العالمــات التجاريــة علــى بنــاء عالقــات 
ــتخدام  ــن اس ــدالً م ــة ب ــدة مضاعف ــع بفائ ــي تتمت ــد ك ــة األم طويل

منشــورات ترعاهــا لمــرة واحــدة.

وســيصبح المؤثــرون االفتراضيــون “أصــوالً” لدعــم العالمات 
التجاريــة، إذ يتمتــع المؤثــر االفتراضــي بإمكانيــة وصــول هائلــة 
فــي ظــل الســيطرة الكاملــة علــى الحملــة دون فــرص لخطــأ 
ــى  ــبوك عل ــن فيس ــع أن يراه ــن المتوق ــل)150(. وم ــري محتم بش
عوالــم افتراضيــة واســعة ويســتثمر الكثيــر مــن المــوارد فــي 
جــذب المبرمجيــن والمبدعيــن الذيــن سُينشــئون محتــوى مــن 
المؤثــرون  metaverse، وســيكون  ميتافيــرس  تقنيــة  أجــل 
ــات  ــتظهر فئ ــا س ــدور، كم ــذا ال ــة له ــر مالءم ــون أكث االفتراضي
skinflu-(و )Finfluencers )جديــدة مــن المؤثريــن مثــل: 
.)151()skinfluencers(و  )Pertfluencers(و  )encers
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فــي  االفتراضيــون  المؤثــرون  يواجــه  أن  المتوقــع  ومــن 
مجالــي الدعايــة والتســويق تحديــاً حقيقيــاً مقارنــة بالمؤثريــن 
ــا  ــق بمــن هــم بالفعــل، وم ــا يتعل ــق بالتشــكيك فيم البشــريين تتعل
إذا كانــت لديهــم نوايــا أخــرى غيــر بيــع المنتجــات. ونتيجــة 
ــاً  ــال مدفوع ــا إذا كان االتص ــق بم ــا يتعل ــفافية فيم ــاض الش انخف
ــع أن  ــن المتوق ــذا م ــي؛ ل ــذكاء االصطناع ــاً بال ــرياً أو مدفوع بش
ــد  ــف عن ــي التكي ــارات البشــر ف ــس مه ــر نف ــرص تطوي ــزداد ف ت
اســتخدام الــذكاء االصطناعــي، وال ســيما عنــد الحاجــة إلــى 
التعاطــف والــذكاء الســياقي؛ إذ ال يمكــن للمؤثريــن االفتراضييــن 
تلبيــة التوقعــات نفســها التــي يفــي بهــا المؤثــرون البشــريون فيمــا 
يتعلــق بمصداقيــة المصــدر نظــراً لكونهــم آالت تديرهــا العالمــات 

التجاريــة المالكــة)152(.

3- ســباق المريــخ: تشــكل صناعــة جديــدة للســفر 
الفضائــي فــي العالــم

كان عــام 2021 مميــزاً فــي مجــال الســياحة الفضائيــة، لــذا مــن 
ــي عــام 2022. إذ  ــر ف ــذه الصناعــة بشــكل كبي ــو ه ــع نم المتوق
ــك”  ــون ماس ــا “إيل ــي يقوده ــس” الت ــبيس إك ــركة “س ــلت ش أرس
مســافرين فــي رحلــة مداريــة متعــددة األيــام حــول األرض. ومــن 
المتوقــع أن يســعى عــدد مــن الشــركات الكبــرى )مثــل: فيرجيــن 
جاالكتيــك، وبلــو أُوِرِجــن( لنقــل المزيــد مــن الســياح للفضــاء فــي 
ــذي  ــام األول ال ــب أن يكــون الع ــذي مــن المرتق عــام 2022 وال
ــا  ــركاب مم ــى الفضــاء ك ــاس إل ــن الن ــر م ــدد أكب ــه ع ــب في يذه

ــد “ســياحة الفضــاء”. ــد عوائ يزي

فقــد أبرمــت شــركة “ســبيس إكــس” صفقــة إلرســال الســياح 
إلــى محطــة الفضــاء الدوليــة فــي 2022. كمــا تخطــط “بلــو 
ــم  ــر ك ــم تذك ــا ل ــة، لكنه ــالت الجوي ــن الرح ــد م ــن” لمزي أروج
عــدد الرحــالت أو متــى ســتنطلق. فــي حيــن أن شــركة “فيرجــن 
ــذا ال  ــاً، ل ــر أمان ــوى وأكث ــون أق ــا لتك ــدل مركباته ــك” تع جاالكتي
ُيتوقــع أن تطلــق رحــالت إلــى الفضــاء حتــى النصــف الثانــي مــن 
))15(. وجديــر بالذكــر أن “فيرجــن جاالكتيــك” خطــت 

عــام 2022 
خطــوات كبيــرة إلطــالق مشــروع ســياحة الفضــاء الخــاص بهــا 
VSS Im- )العــام الحالــي؛ وال ســيما بعــد إعالنهــا عــن مركبــة 
agine( مــن فئــة )Spaceship III(، وتقــول الشــركة إن 
ــاء  ــكل “مين ــنوياً، ل ــة س ــة جوي ــيير 00) رحل ــاً لتس ــا خطط لديه

ــي”))15(. فضائ

الكبــرى  القــوى  بيــن  المنافســة  المتوقــع أن تحتــدم  ومــن 
ــب  ــي الفضــاء بجان ــالم ف ــة األف ــال صناع ــي مج ــي الفضــاء ف ف
ــد أن  ــي الفضــاء بع ــوة ف ــيا بق ــد نجــاح روس ــك بع ــياحة، وذل الس
اســتطاع المخــرج الســينمائي “كليــم شــيبينكو” وطاقــم عمــل الفيلــم 
الروســي أن يمضيــا 12 يومــاً علــى متــن محطــة الفضــاء الدوليــة 
لتصويــر أول درامــا طويلــة بمشــاهد تــم تصويرهــا فــي الفضــاء 
ــة  ــت الرحل ــية ســويوز، وكان ــة الفضــاء الروس ــن مركب ــى مت عل
 .)155(

 )Roscosmos( بدعــم مــن وكالــة الفضــاء الروســية
ــو  ــس نح ــإن التناف ــيا، ف ــدة وروس ــات المتح ــب الوالي ــى جان وإل
ــة الفضــاء  ــد ووكال ــان والهن ــن والياب ــد ليشــمل الصي ــخ يمت المري
ــورة،  ــة متط ــج فضائي ــا برام ــك جميعه ــي تمتل ــة، والت األوروبي
المتقدمــة نحــو  التقنيــات الروبوتيــة  ومــن المرجــح اســتخدام 

ــاء.  ــاف الفض ــد الستكش ــر جدي عص
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أن ســوق  إلــى  التقديــرات  تشــير   ،20(0 عــام  وبحلــول 
ــه إســترليني،  ــار جني ــى 00) ملي ــد يصــل إل ــي ق الفضــاء العالم
وقــد حــددت وكالــة ناســا هدفــاً طموحــاً يتمثــل فــي إعــادة البشــر 
إلــى القمــر بحلــول عــام )202، وإنشــاء وجــود بشــري مســتداٍم 
ــة  ــن لمهم ــا تخطــط الصي ــام )202. كم ــول ع ــر بحل ــى القم عل
مأهولــة إلــى القطــب الجنوبــي للقمــر بحلــول عــام 0)20، وقــد 
نجحــت بالفعــل فــي هبــوط مركبــة روبوتيــة علــى الجانــب البعيــد 

مــن القمــر))15(.

4- الجيــل الســادس: ســباق تطويــر الجيــل القــادم مــن 
شــبكات االتصــاالت

ــع القطــاع  ــدول بالشــراكة م ــتثمار ال ــد اس ــع أن يتزاي ــن المتوق م
الخــاص فــي تقنيــات شــبكة المحمــول المســتقبلية ))G(، لمــا لهــا 
مــن أهميــة اســتراتيجية، إذ توفــر ســعة أعلــى بكثيــر وزمــن انتقال 
أقــل بكثيــر. ومــن المتوقــع أن تســاعد التقنيــات الجديــدة فــي زيــادة 
الفــرص والحلــول الجديــدة، وتوســيع نطــاق تقنيــات التمكيــن: مثل 
شــبكات الوصــول إلــى الراديــو الســحابي، والمحــاكاة االفتراضية، 
والــذكاء االصطناعــي. كمــا ســتدعم تقنيــة ))G( تطبيقــات مثــل 
أنظمــة القيــادة المســتقلة، والروبوتــات التعاونيــة الذكيــة، وتســليم 
ــل  ــى تقلي ــدف ))G( أيضــاً إل ــا ته ــتقل، كم ــكل مس ــع بش البضائ

اســتهالك الطاقــة)157(.

ويتوقــع المحللــون االقتــراب مــن عالــم متصــل بالكامــل، 
ــم المــادي ممثــالً بتفاصيــل عاليــة فــي المجــال  حيــث يوجــد العال
التواصــل  هــذا  وســط  البشــر  وضــع  ســيتم  حيــث  الرقمــي، 
الســيبراني الفيزيائــي. لــذا ســتكون الشــبكة الجديــدة بمثابــة البنيــة 
ــن  ــع زم ــعة م ــة الس ــط عالي ــر رواب ــي توف ــية الت ــة الرئيس التحتي

ــى آخــر))15(. ــن طــرف إل ــض م ــال منخف انتق

وتتجــه التوقعــات إلــى أن يتــم تطويــر تقنيــة ))G( فــي 
منــاخ جيوسياســي مشــحون بيــن القــوى االقتصاديــة الرائــدة فــي 
التكنولوجيــا واالتصــاالت)159(، إذ سيشــهد عــام 2022 عمــل 
الصيــن علــى صقــل مهاراتهــا التقنية في شــبكات اتصــاالت الجيل 
الســادس، فبرغــم العقوبــات األمريكيــة المفروضــة علــى شــركة 
ــالل  ــن خ ــية م ــا التنافس ــى قدرته ــن عل ــت الصي ــواوي، حافظ ه
ــدرت  ــة. وتص ــا الدول ــي تديره ــات الت ــركات والجامع ــد الش حش
الصيــن القائمــة بنســبة ).0)% مــن إيداعــات بــراءات االختــراع 
لتقنيــة )G، تليهــا الواليــات المتحــدة بنســبة 5.2)%. واحتلــت 
اليابــان المرتبــة الثالثــة بنســبة 9.9%، تليهــا أوروبــا بنســبة 
9.)%، وكوريــا الجنوبيــة بنســبة 2.)%، وتميــل البلــدان التــي 
لديهــا عــدد أكبــر مــن إيداعــات البــراءات إلــى الريــادة مــن حيــث 
التكنولوجيــا المتقدمــة ولهــا دور أكبــر فــي معاييــر الصناعــة)0)1(.

وتعمــل الواليــات المتحــدة علــى برنامــج )RINGS(، وهــو 
أكبــر جهــد منفــرد لمؤسســة NSF حتــى اآلن إلشــراك شــركاء 
مــن القطاعيــن العــام والخــاص لدعــم برنامــج بحثــي بشــكل 
Er-(و )Apple ــاص:  ــاع الخ ــركاء القط ــمل ش ــترك. ويش )مش
 )Microsoft(و )Intel(و )IBM(و )Google(و )icsson
ــوم  ــا تق )1)1(. كم

 )VMware(و )Qualcomm(و )Nokia(و
“جامعــة أولــو” فــي فنلنــدا بمشــروع )Genesis)( البحثــي 
ــة ))G( لعــام 0)20. كمــا ُيجــري “معهــد  ــة لتقني ــر رؤي لتطوي
أبحــاث اإللكترونيــات واالتصــاالت” فــي كوريــا الجنوبيــة أبحاثــاً 

.)G(( ــات واســعة النطــاق لتقني

ــا المعلومــات الصينيــة  وتســتثمر وزارة الصناعــة وتكنولوجي
ــركتا  ــود ش ــالد. وتق ــي الب ــة ))G( ف ــر تقني ــاث وتطوي ــي أبح ف
االتصــاالت إريكســون )الســويد( ونوكيــا )فنلنــدا( اتحــاداً تــم 
ــن  ــن وصناعيي ــادة أكاديميي ــم ق ــا يض ــي أوروب ــاً ف ــكيله حديث تش
يعملــون علــى تطويــر أبحــاث معاييــر ))G(. ويرجــع هــذا 
 )G(( التنافــس بيــن الــدول والشــركات الكبــرى علــى تقنيــة
ــد  ــى العدي ــار كبيــرة عل ــا آث نظــراً ألنــه ســيكون لهــذه التكنولوجي
ــة  ــة وحماي ــة للســالمة العام ــة والصناعي ــاليب الحكومي ــن األس م
ــة،  ــة الصحي ــد، والمراقب ــل: كشــف التهدي ــة، مث األصــول الحيوي
وميــزة التعــرف علــى الوجــه، وقياســات جــودة الهــواء واستشــعار 

الغــازات والســمية)2)1(. 

Zero Day Attacks -5: تصاعــد تهديــد الهجمات 
الســيبرانية الخاطفة

ــح أن يشــهد عــام 2022 المزيــد مــن الهجمــات  مــن المرجَّ
ــت  ــث تحول ــة )Zero Day Attacks(، حي ــيبرانية الخاطف الس
هــذه الهجمــات إلــى صناعــات مربحــة للعديــد مــن الشــركات، بمــا 
فــي ذلــك الشــركات المصنِّعــة ألنظمــة التشــغيل والحمايــة. وقــد 
كشــفت التحقيقــات التــي أجرتهــا وزارة التجــارة األمريكيــة عــام 
2021، عــن تــورط عــدد مــن شــركات البرمجة وصناعــة خوادم 
ــة  ــر األخالقي ــذه الممارســات غي ــل ه ــي مث ــة ف ــت األجنبي اإلنترن
خــالل عــام 2020. وقــد جــاء علــى رأس القائمــة الشــركة 
Positive Tech-( باإلضافــة إلــى ،)Candiru )اإلســرائيلية 

 Computer Security( وشــركة  الروســية،   )nologies
ــنغافورة)))1(.  ــة بس Initiative Consultancy PTE( القائم

ويتوقــع الخبــراء أن تتصاعــد الهجمــات الســيبرانية الخاطفــة ضــد 
ــن  ــة التخزي ــى أنظم ــة إل ــول الشــخصية، باإلضاف ــف المحم هوات
الســحابية، وخــوادم الشــركات األم. بمعنــى أن الهجمــات الخاطفــة 
ستســتهدف بشــكل رئيســي الشــركات التــي تديــر عــن ُبعــد الهياكل 

األساســية لتكنولوجيــا المعلومــات لعــدد كبيــر مــن العمــالء. 
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إن تبنــي هــذا النــوع مــن الهجمــات سيســهل مــن عمليــة 
ــه؛ ممــا يهــدد  ــر مــن الشــركات فــي الوقــت ذات ــزاز عــدد كبي ابت
ــد  ــة. وق ــة والعالمي ــط التكنولوجــي اإلقليمي سالســل اإلمــداد والرب
 Managed Service( “ حــدث ذلــك بالفعــل ســابقاً مــع شــركة

Providers( )MSPs(” وعمالئهــا هــذا العــام)))1(. 

الخاطفــة،  الســيبرانية  الهجمــات  معــدل  لتزايــد  ونتيجــة 
ــد  ــماح العدي ــن س ــك ع ــا. ناهي ــا وتفاديه ــف عنه ــة الكش وصعوب
ــع  ــن المتوق ــه م ــد، فإن ــل عــن بع ــا بالعم ــن الشــركات لموظفيه م
أن ينتشــر اســتخدام أســاليب تأميــن “صفــر ثقــة” فــي المؤسســات 
المختلفــة. وتقــوم أســاليب تأميــن “صفــر ثقــة” علــى حقيقــة مفادهــا 
أنــه مــن الصعــب الوثــوق فــي أي عمليــة أو فــرد أو مكــون مــن 
مكونــات األنظمــة اإللكترونيــة وشــبكات اإلنترنــت، مهمــا كانــت 
ــا  ــد عليه ــي تعتم ــة الت ــردع والحماي ــج ال ــات وبرام ــوة التحصين ق

ــاً. ــة إلكتروني المؤسس

ونتيجــة لذلــك، فــإن أســاليب التأميــن “صفــر ثقــة” تقــوم 
علــى عــدد مــن الخصائــص، أهمهــا البحــث والتدقيــق والفحــص 
الــدوري لجميــع العمليــات والشــبكات المرتبطــة بأنظمــة العمــل، 
ســواًء كانــت أنظمــة متصلــة بشــبكة اإلنترنــت أو أنظمــة خارجيــة 
فرديــة. ويعتمــد هــذا النمــط مــن الحمايــة أيضــاً علــى تقليــل عــدد 
المســتخدمين والمتواجديــن علــى الخــوادم والشــبكات اإللكترونيــة، 

وخطيــرة.  حساســة  معلومــات  تتضمــن  التــي  تلــك  خاصــة 
ــة  ــن الحماي ــلوب م ــذا األس ــن له ــل المتبني ــى تفضي ــة إل باإلضاف
ــة  االحتفــاظ بنســخ مــن المعلومــات علــى الشــبكات غيــر المتصل
ــة  ــي حال ــي ف ــر الذات ــة التدمي ــى خاصي ــوء إل ــت، واللج باإلنترن

استشــعار أي خطــر أو تهديــد خارجــي)5)1(. 

6- منصــات بديلــة: تعــدد لشــبكات التواصــل االجتماعي 
محــدودة النطاق

شــبكات  أّن  المختلفــة  اإلحصــاءات  تأكيــد  مــن  الرغــم  علــى 
Meta( )Face-  “ لشــركة  التابعــة  االجتماعــي  )التواصــل 

ــر منصــات  ــى عــرش أكث ــع عل ــت تترب ــا زال ــابقاً” م book( س
التواصــل االجتماعــي شــعبية واســتخداماً فــي جميــع أنحــاء العالم، 
إال أن اإلحصــاءات تشــير أيضــاً إلــى ظهــور منافســين جــدد. 
ومــن بيــن التطبيقــات التــي دخلــت ميــدان المنافســة وبقــوة، تلــك 
ــن،  ــة لشــركتي )Tencent( و )Bytedance( الصينيتي التابع
ــك عــدد  ــى ذل ــق )WeChat(. ويضــاف إل ــا تطبي ــي مقدمته وف
مــن المنصــات التابعــة لروســيا علــى غــرار )VK(، ناهيــك عــن 
ــن  ــي أعل ــة الت ــي المنص ــد )Truth Social(، وه ــادم الجدي الق
ــس األمريكــي الســابق  ــر 2021، الرئي ــي أكتوب عــن تأسيســها ف

ــب”)))1(.  ــد ترام “دونال

Source: Florian Zandt, Where 5G Is Most Widely Available, Statista, October 15, 2021.
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ــم  ــى تعاظ ــبكات إل ــذه الش ــل ه ــور مث ــؤدي ظه ــع أن ي ويتوق
بالحقائــق،  المعلوماتــي، والتالعــب  التضليــل  وتفاقــم ظاهــرة 
وانتشــار الشــائعات والكراهيــة بشــكل كبيــر خــالل عــام 2022.

وســتكون هــذه المنصــات بمثابــة المــالذ اآلمــن للقومييــن 

المتشــددين، باإلضافــة إلــى مناصــري “نظريــات المؤامــرة”، 
ناهيــك عــن اســتغالل الحكومــات المختلفــة لهــذه التطبيقــات لنشــر 
القائمــة  روايتهــا الخاصــة، علــى غــرار الحــرب اإلعالميــة 
ــدة،  ــات المتح ــن والوالي ــن الصي ــا بي ــى اآلن فيم ــة حت والمحتدم

حــول المنشــأ الحقيقــي لفيــروس كورونــا)7)1(. 
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ــر ســاحات  ــدة تغّي 7- أســراب الدرونــز: تكنولوجيــا معّق
القتــال فــي العالــم

ُتمّثــل الطائــرات بــدون طّيــار مثــاالً بــارزاً علــى قيــادة التكنولوجيــا 
لثــورة هائلــة فــي الشــؤون العســكرية خــالل العقــد المقبــل، إذ ُتمّكــن 
ــة،  ــع االتصــاالت المتقدم ــعار م ــة االستش ــج تقني ــن دم ــز م الدرون
باإلضافــة إلــى الــذكاء االصطناعــي )AI(، والروبوتــات والحوســبة 
الســحابية والمــواد النانونيــة، إلــى جانــب اإللكترونيــات الدقيقــة 
وتكنولوجيــا الليــزر، وهــي مقومــات إذا مــا ُوضعــت فــي االعتبــار 
جنبــاً إلــى جنــب مــع صغــر حجــم تلــك الطائــرات وانخفــاض تكلفتها 
ــة، وال  ــا الهائل ــد إمكانياته ــك يؤك ــإن ذل ــي، ف ــى التخّف ــا عل وقدرته
ســيما مــع وجــود تطويــر مســتمر لتوظيفهــا فــي االســتخبارات 

.)1((()ISR( والمراقبــة واالســتطالع

ــار  ــدون طّي ــرات ب ــز الطائ ــاك اتجــاه متصاعــد نحــو تجهي وهن
ــل  ــا القناب ــكاً، ومنه ــر فت ــخ األكث ــل والصواري ــن القناب بمجموعــة م
الموّجهــة مــن مختلــف األحجــام وصواريــخ جو-جــو، ولذلــك فــإن 
هــذه الطائــرة ســتكون قــادرة بشــكل أكبــر علــى تنفيــذ مهــام الهجــوم 
ــام  ــي مه ــر، وه ــة أكب ــة للخصــوم بدق ــات الجوي ــتهداف الدفاع واس
عــادًة مــا كان يتــم تنفيذهــا بواســطة طائــرات مقاتلــة مأهولــة، فيمــا 
يمكــن تجهيــز طائــرات بــدون طّيــار خفيفــة الــوزن وقابلــة إلعــادة 
االســتخدام مثــل طائــرة )Blowfish A3( الصينيــة، بحمــوالت 
قابلــة للتبديــل مــن قذائــف الهــاون والقنابــل اليدويــة والمدافــع 

ــة)9)1(. ــة الخفيف الرشاش

وتتجــه وزارة الدفــاع األمريكيــة إلــى زيــادة اإلنفــاق على تطوير 
تقنيــات الطائــرات بــدون طّيــار، ومــن المخطــط أن تنفــق الــوزارة 
مــا ال يقــل عــن ))) مليــون دوالر فــي الســنة الماليــة 2022 
ــدات  ــق بمكافحــة تهدي ــا يتعل ــر، وال ســيما م ــى البحــث والتطوي عل
الطائــرات بــدون طّيــار، فــي وقــت قــد ُيضطــر فيــه الكونجــرس إلــى 
ــة  ــادات المتعلق ــص واالعتم ــأن التراخي ــر بش ــراءات أكث ــاذ إج اّتخ

ــار فــي المســتقبل القريــب)170(. بالطائــرات بــدون طّي

ــي  ــط ف ــالث دول فق ــد ث ــدة، يوج ــات المتح ــب الوالي ــى جان وإل

العالــم، هــي الصيــن وروســيا والهنــد، تملــك تقنيــات تشــغيل أســراب 
 ،)Swarms of Smart Drones( الطائــرات الُمســّيرة الذكيــة
وتســمح هــذه التكنولوجيــا باســتخدام أســراب الطائــرات بــدون طّيــار 
الذكيــة التــي تتمتــع بإمكانيــات عســكرية هائلــة، إذ يمكــن توظيــف 
عــدد كبيــر مــن الطائــرات فــي وقــت واحــد بصــورة منظمــة 

ومتناســقة)171(.

التابــع   )Locust( برنامــج  األمريكــي  الجيــش  وقــد طــّور 
للبحريــة، والــذي يتضمــن تقنيــات مبتكــرة تســمح بحشــد عــدد كبيــر 
مــن الطائــرات الُمســيرة منخفضــة التكلفــة بشــكل متزامــن، وتكلفــة 
الســرب بأكملــه أقــل مــن الصــاروخ التقليــدي، كمــا يمكــن أن تحمــل 
هــذه الطائــرات رؤوســاً حربيــة صغيــرة قــادرة علــى تدميــر الــرادار 
واألنظمــة الحيويــة األخــرى، ويمكــن لــكل طائــرة علــى حــدة ضمــن 
ــتراتيجية أو زوارق أو  ــة اس ــل منطق ــاً، مث ــم هدف ــرب أن تهاج الس

حتــى ســفن ســطحية غيــر مأهولــة)172(.

ومــن جانــب آخــر، فقــد أعلنــت روســيا، أنــه بحلــول عــام 
2025 ســتطور طائــرة هليكوبتــر قــادرة علــى التحكــم فــي ســرب 
كبيــر مــن الطائــرات بــدون طّيــار، وهــو مــا يأتــي فــي ظــل ســعي 
ــة  ــة الروســية لتطويــر شــبكة مــن المركبــات ذاتي المؤسســة الدفاعي
ــاء،  ــطح الم ــت س ــو وتح ــل فــي الج ــن أن تعم ــي يمك ــادة، الت القي
مــع القــدرة علــى تحميــل تلــك الطائــرات بصواريــخ تفــوق ســرعة 
ــي  ــال ف ــات القت ــكات وتقني ــي تكتي ــرة ف ــل طف ــا يمث ــوت، وبم الص

ــتقبل))17(. ــروب المس ح

وهنــاك ســعي حثيــث مــن جانــب بعــض الــدول لتطويــر طائرات 
ــرات  ــة )Ornithopter(، وطائ ــة مرفرف ــار ذات أجنح ــدون طّي ب
ــا  ــى تحســين أداءه ــع العمــل عل ــار، م ــدون طّي ــرة ب ــس ُمصّغ تجسُّ
وجعلهــا أصغــر حجمــاً وقــادرة علــى تنفيــذ مهــام أكبــر في المســتقبل 
ــزز  ــا- أن تع ــي مجمله ــورات -ف ــك التط ــأن تل ــن ش ــب ، وم القري
ــالك  ــى امت ــي المــدى المنظــور عل ــر ف ــي بشــكل أكب ــس الدول التناف
ــى  ــادرة عل ــات الق ــالك التقني ــك امت ــار، وكذل ــدون طّي ــرات ب الطائ

ــا. ــم مخاطره ــا وتحجي مواجهته
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ــول  ــدول ح ــة اســتدانة ال ــد أزم ــون: تصاع ــخ الدي 1- ف
ــم العال

مــن المتوقــع فــي عــام 2022 والنصــف األول مــن عــام )202، 
أن ينمــو حجــم الديــن العالمي بمقــدار 19 تريليــون دوالر، وبحلول 
منتصــف عــام 2022، وألول مــرة فــي التاريــخ، قد يتجــاوز 00) 

تريليون دوالر))17(.

ــون  ــي دي ــع إجمال ــد ارتف ــي، فق ــل الدول ــد التموي ــاً لمعه ووفق
الحكومــات والشــركات وســكان البلــدان فــي العالــم بشــكل حــاد فــي 
عــام 2020 وســط تفشــي جائحــة كورونــا، وأصبــح اآلن يقــرب 
مــن 5.) أضعــاف حجــم االقتصــاد العالمــي)175(. وفــي الواليــات 
المتحــدة، قــد تــؤدي المواجهــة حــول رفــع ســقف الديــون الفيدراليــة 

إلــى دفــع األمــة إلــى حافــة التخلــف عــن الســداد، بينمــا فــي الصين، 
تثيــر التداعيــات مــن المشــاكل الماليــة لشــركة التطويــر العقــاري 
“إيفرجرانــد” تســاؤالت حــول النمــو القائــم علــى الديــون والعقارات 

فــي الصيــن))17(. 

وبحســب تقريــر لوكالــة “اســتاندرد آنــد بــورز” فقــد أدت 
صدمــة جائحــة كورونــا خــالل عامــي 2020 و2021 إلــى 
ارتفــاع إنفــاق الحكومــات بنحــو 10.9 تريليونــات دوالر أمريكــي 
لدعــم اقتصاداتهــا. وفــي عــام 2022 مــن المرجــح أن يتــم جدولــة 
احتياجــات االقتــراض لجميــع القطاعــات، ومــن المتوقــع أن يبلــغ 
نمــو إجمالــي الديــون للشــركات )% والحكومــات )% فــي عــام 

.2022

التعافي االقتصادي؟
االتجاهات الرئيسية لالقتصاد العالمي 

يســتقبل االقتصــاد العالمــي عامــاً جديــداً بســيناريوهات مختلفــة فــي 2022، فــي ظــل اســتمرار األزمــات المتداخلــة 
ــى رأســها متحــورات جائحــة  ــة، وعل ــى االقتصــادات العالمي ــا الســلبية عل ــي بظاله ــي تلق ــة، والت ــة والمناخي الوبائي
كورونــا، خاصــة فــي ظــل تباطــؤ حركــة التعافــي فــي 2021 بســبب حالــة عــدم اليقيــن مــن جــراء تطــورات الجائحــة، 
وظهــور متحــورات جديــدة، لتتمثــل التوقعــات الرئيســية لحالــة االقتصــاد العالمــي فــي: ارتفــاع الديــون، وتزايــد ظاهــرة 
االســتدانة، وارتفــاع معــدالت التضخــم العالميــة، ورفــع االحتياطــي الفيدرالــي أســعار الفائــدة، والتقلبــات فــي األســواق 

الناشــئة، وارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة، وحــدوث اضطرابــات متوقعــة فــي أســواق العمــات الرقميــة المشــفرة.
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فيمــا تتوقــع وكالــة فيتــش أن يبلــغ الديــن الحكومــي العالمي 91 
تريليــون دوالر أمريكــي بنهايــة عــام 2022، وهو مــا يمثل حوالي 
92% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي، ومــن المتوقــع أن 
يصــل متوســط نســب الديــن إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي لــكل من 
األســواق المتقدمــة واألســواق الناشــئة إلــى مســتويات عاليــة جديــدة 

 .)177(
فــي عــام 2022 

ارتفــاع  يســتمر  أن  فيتــش  تتوقــع  متصــل،  ســياق  وفــي 
معــدالت الديــن فــي عــام 2022، وقــد ترتفــع نســبة أولئــك الذيــن 
يعــودون إلــى االســتقرار مــع تراجــع اآلثــار الماليــة واالقتصاديــة 
ــد  ــة الفوائ ــاء خدم ــاع أعب ــات بارتف ــاك توقع ــا أن هن للجائحــة. كم
ــي األســواق المتقدمــة ستســتمر الحكومــات  ــى الحكومــات، وف عل
فــي مواجهــة أســعار فائــدة فعالــة أو متوســطة منخفضــة جــداً علــى 
أرصــدة ديونهــا اإلجماليــة، لكــن أعبــاء خدمــة الفائــدة كانــت تتزايــد 
باســتمرار بالنســبة للحكومــات فــي األســواق الناشــئة بمــا يتناســب 

ــون لعــدة ســنوات))17(. ــاع مســتويات الدي مــع ارتف

متوقعــة  اقتصاديــة  تداعيــات  اإلغــاق:  أشــباح   -2
كورونــا متحــورات  لموجــات 

ــد الدولــي أن يحقــق االقتصــاد العالمــي نمــواً  يتوقــع صنــدوق النق

بنســبة 9.)% فــي عــام 2022، وســط تخوفــات مــن متحــورات 
كورونــا وانتشــارها الــذي قــد يــؤدي إلــى تراجــع مؤشــرات األســهم 
وأســعار النفــط فــي جميــع أنحــاء العالــم، مــع اتجاهــات متشــائمة 
ــة  ــى موج ــل، وصــوالً إل ــفر والتنق ــى الس ــود عل ــرض قي ــأن ف بش

جديــدة مــن اإلغــالق.

ووفقــاً لتوقعــات اإليكونوميســت لعــام 2022، ففــي الــدول 
األكثــر ثــراًء ســتكون الســنة الثالثــة للوبــاء أفضــل مــن العــام 
الثانــي، وســيكون تأثيــر جائحــة كورونــا أقــل بكثيــر علــى الصحــة 
ــات  ــن باللقاح ــدالت المطعمي ــد مع ــع تصاع ــة م ــطة اليومي واألنش
المختلفــة، ولكــن فــي الــدول الفقيــرة فــإن التأثيــرات الضــارة 
للجائحــة ســوف تســتمر. وعلــى الرغــم مــن زيــادة المعــروض مــن 
ــد مــن  ــإن العدي ــر مــن عــام 2021، ف ــع األخي اللقاحــات فــي الرب
الــدول ســتظل غيــر محصنــة بشــكل كاٍف عــام 2022، وســيؤدي 
ذلــك إلــى ارتفــاع معــدالت الوفيــات والمــرض وضعــف االنتعــاش 

االقتصــادي)179(.

ويتوقــع بنــك جــي بــي مورجــان أن يكــون عــام 2022 
ــرات  ــل للتأثي ــي الكام ــة والتعاف ــاة الطبيعي ــى الحي ــودة إل ــة للع بداي
ــة  ــاً للتوقعــات االقتصادي ــة الناتجــة عــن الجائحــة. ووفق االقتصادي
ألكســفورد إيكونوميكــس؛ فــإن التأثيــر االقتصــادي للمتحــورات قــد 
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Source: China-Africa: belt-tightening on the cards, The Economist Intelligence Unit, December 2021,
accessible at: https://bit.ly/3niMgBU

� التغير بالعام السابق))���توقعات الناتج المحلي اإلجمالي للقارة األفريقية في ��
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يكــون متواضعــاً بحيــث تصبــح توقعــات النمــو االقتصــادي العالمي 
9.)% مقارنــة بنحــو 5.7% قبــل ظهــور ذلــك المتحــور، وذلــك 
ــبياً، وأن  ــة نس ــراض خفيف ــي أع ــرون ف ــبب أوميك ــة تس ــي حال ف
تكــون اللقاحــات فعالــة، أمــا فــي أســوأ الســيناريوهات، حيــث يكــون 
المتحــور خطيــراً للغايــة وتغلــق مســاحات كبيــرة مــن العالــم مــرة 
أخــرى، فيمكــن أن ينخفــض   النمــو إلــى حوالــي ).2% فــي عــام 

 .)1(0(
 2022

ــي  ــد ف ــات ساســل التوري ــداد: اضطراب ــات اإلم 3- أزم
ــة التجــارة الدولي

مــن المتوّقــع أن تســتمر أزمــة اإلمــداد واضطرابــات سالســل 
التوريــد، فــي ظــل ارتفــاع المخــاوف العالميــة مــن انتشــار المتحور 
أوميكــرون، واالتجــاه نحــو تشــديد إجــراءات الســفر والتنقــل، ممــا 
ُيســهم فــي زيــادة التحديــات والتأثيــرات المتعلقــة بسالســل التوريــد، 
ــوي  ــحن الج ــعة الش ــي س ــل ف ــاض المحتم ــك االنخف ــي ذل ــا ف بم
ــة الرئيســية، واســتمرار ارتفــاع معــدالت  ــى الممــرات التجاري عل

الشــحن)1)1(. 

ــي  ــة ف ــة الطاق ــتمرار أزم ــة، اس ــدة األزم ــن ح ــد م ــا يزي وم
ــا أدى  ــزل، مم ــدادات الدي ــي إم ــدة ف ــة جدي ــور أزم ــن، وظه الصي
إلــى تعطــل حركــة نقــل اللوجســتيات، وتعطــل النشــاط الصناعــي 
العــرض  بيــن  التــوازن  عــدم  ويؤثــر  اإلنتــاج)2)1(،  وتراجــع 

والطلــب علــى سلســلة التوريــد فــي حركــة الشــحن البحــري مــن 
ــدات  ــي المع ــص ف ــة والنق ــئ البحري ــي الموان ــام ف ــالل االزدح خ
والســفن)))1(، وقــد أدت القيــود المفروضــة علــى جانــب العــرض 

ــة الشــحن البحــري. ــاع تكلف ــى ارتف ــات إل ــي شــحن الحاوي ف

ــح اســتمرار ارتفــاع تكاليف الشــحن البحري خالل  ومــن المرجَّ
عــام 2022، ممــا قــد يقــوض انتعــاش التصنيــع العالمــي، يتبعــه 
نقــص فــي الســلع االســتهالكية المســتوردة، حيــث يتوقــع انخفــاض 
اإلنتــاج الصناعــي فــي الواليــات المتحــدة ومنطقــة اليــورو بأكثــر 
ــن  ــي الصي ــاج ف ــض   اإلنت ــع أن ينخف ــن المتوق ــا م ــن 1%، بينم م

.)1(((
بنســبة %0.2 

4- معضلــة التضخــم: ارتفــاع متزايــد لتكلفــة المعيشــة 
فــي دول العالــم

ــدالت  ــاع مع ــتمرار ارتف ــام 2022 اس ــهد ع ــح أن يش ــن المرجَّ م
التضخــم، حيــث أســهمت حــزم التحفيــز الهائلــة لمواجهــة جائحــة 
كورونــا والتــي أدت إلــى زيــادة الطلــب بدرجــة كبيــرة، وارتفــاع 
الفجــوة بيــن العــرض والطلــب نتيجــة أزمــة اإلمــدادات وارتفــاع 
ــي  ــواردات بنســبة 11% ف ــاع أســعار ال ــي ارتف أســعار الشــحن ف
المتوســط، فيمــا تصــل فــي الــدول الصغيــرة الناميــة التــي تعتمــد 

 .)1(5(
ــى )%2  ــل البحــري إل ــى النق عل

ارتفاع معدالت التضخم وتكلفة المعيشة حول العالم (%)

0

2

4

6

8

10

12 202120202019
201820172016

أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى

الشرق األوسط
وآسيا الوسطى

أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي

األسواق الناشئة
 في أوروبا

األسواق الناشئة
والنامية في آسيا

الدول المتقدمة

0.
7

0.
7

2.
8

2.
7 2.
8

2.
7 3.

3
3.

1

5.
5 5.
6

6.
6

5.
4

8.
4

5.
5

6.
3

7.
7

9.
3

5.
7

6.
9 7.

3
10

.1
11

.7

10
.7

10
.6

10
.3

10
.3

8.
2

6.
4

1.
7

1.
4

Source: World Economic Outlook, October 2021, IMF, accessible at: https://bit.ly/3HSxg5I 
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مستويات التضخم خالل الربع الثالث لعام 2020

مقارنة بمستوياتها خالل نفس الربع عام 2019 (%)

60 59 56 55
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8

الدول التي ارتفع فيها معدل التضخم خالل الربع الثالث
من عام 2021 مقارنة بالربع الثالث من عام 2019 

الدول التي انخفض فيها معدل التضخم خالل الربع الثالث
من عام 2021 مقارنة بالربع الثالث من عام 2019 

األرجنتين

حققت أعلى معدل تضخم بنسبة

على الرغم من تحقيقها
معدالت أفضل من 2019

تـــــــــركـــــــــــــــــــيـا

األرجـــــنـتـيـن

�����

تركيا

حققت ثاني أعلى معدل تضخم 
في العالم
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Sources: Inflation has risen around the world, but the U.S. has seen one of the biggest increases, Pew Research Center, 
accessible at : https://pewrsr.ch/3rdETNs 
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ومــع اســتمرار ارتفــاع أســعار الســلع، فمــن المتوقــع ارتفــاع 
أســعار االســتهالك العالميــة بنســبة 1.5% فــي عــام )202 عمــا 
ــر  ــى تمري ــث ســتضطر الشــركات إل ــه، حي ــت ســتصبح علي كان
بعــض هــذه الزيــادة إلــى المســتهلكين)))1(، ممــا يســهم فــي ارتفــاع 
تكلفــة المعيشــة، باإلضافــة إلــى تأثيــر المتحــور الجديــد علــى ثقــة 
ــع  ــرائية، وتراج ــوة الش ــويه الق ــى تش ــؤدي إل ــا ي ــتهلك، مم المس

ــة ركــود تضخمــي)7)1(.  ــي مرحل ــب العالمــي والدخــول ف الطل

ــن  ــث م ــع الثال ــالل الرب ــم خ ــدالت التضخ ــت مع ــد ارتفع وق
إلــى مســتويات مرتفعــة لنحــو 2.)% و1.)% فــي   2021
الواليــات المتحــدة ومجموعــة اليــورو، وفــي مجموعــة العشــرين 
جــاء أعالهــا فــي األرجنتيــن وتركيــا بنحــو 52% و21% علــى 
التوالــي خــالل أكتوبــر 2021، وتشــير توقعــات صنــدوق النقــد 
الدولــي إلــى إمكانيــة اســتمرار ارتفــاع معــدالت التضخــم الســنوية 

ــة)))1(.  ــرات طويل لفت

5- الفوضــى الماليــة: اضطرابــات أســواق العمــات 
الرقميــة المشــفرة

مــن المرّجــع أن يشــهد عــام 2022 اضطرابات بأســواق العمالت 
الرقميــة المشــفرة بيــن نمــو وانحســار، مــع اعتمــاد متزايــد علــى 
العمــالت الرقميــة كجــزء مــن االســتراتيجية االســتثمارية إلدارة 
التضخميــة  االقتصاديــة  البيئــة  بســبب  ســيما  وال  المخاطــر، 

ــدات الســندات. ــاض عائ ــدة وانخف المتزاي

وقــد نمــت القيمــة الســوقية اإلجماليــة للعمــالت المشــفرة 
اعتبــاراً مــن ) ديســمبر 2021، بنســبة 199% لتصــل إلى ).2 
ــو 7.5  ــع لنح ــع أن ترتف ــن المتوق ــي، وم ــون دوالر أمريك تريلي
ــد  ــح تزاي ــن المرج )9)1(، وم

ــام 2022  ــي ع ــات دوالر ف تريليون
االتجاهــات العامــة نحــو قبــول العمــالت المشــفرة كعملــة قانونيــة 
فــي دول كالســلفادور، وكوبــا، والواليــات المتحــدة، وألمانيــا، 
وبنمــا، وأوكرانيــا)190( مــن خــالل وضــع قواعــد وضوابــط تقنــن 

ــة. ــا التعامــل بالعمــالت الرقمي مــن خالله

ــن  ــات التعدي ــى عملي ــدة عل ــود جدي ــرض قي ــع ف ــن المتوق وم
وحظــر بعــض العمــالت المشــفرة نظــراً الســتهالك هــذه العمليــة 
لطاقــة هائلــة، فــي ظــل أزمــات االحتبــاس الحــراري وتغيــر 
ــرا واط  ــن 120 تي ــر م ــن أكث ــن البيتكوي ــاخ. ويســتهلك تعدي المن
فــي الســاعة ســنوياً، ولذلــك اتخــذت الصيــن إجــراءات صارمــة 
ضــد تعديــن العمــالت الرقميــة الخاصــة، واســتهدفت علــى وجــه 
التحديــد عملــة البيتكويــن، رغــم أنهــا كانــت تنتــج منهــا أكثــر مــن 

ــم)191(. ــى مســتوى العال 0)% عل

فيمــا توجــد احتماليــة لبــروز عمــالت جديــدة في عــام 2022، 
ــا  ــع قيمته ــدوالر، لترتف ــا انتشــار العمــالت المشــفرة بال ــن بينه م

ــة  ــدوالر الهيمن ــث يكتســب ال ــار دوالر، حي ــو 0)1 ملي ــى نح إل
بيــن العمــالت المشــفرة)192(، وقــد أســهمت جائحــة كورونــا 
فــي رواج الرمــوز غيــر القابلــة لالســتبدال )NFTs(، حيــث 
ــن  ــي م ــع الثان ــون دوالر بالرب ــى 750 ملي ــا إل ــت قيمته تضاعف
2021، ومنــذ بدايــة العــام 2021 تــم ضــخ اســتثمارات جديــدة 
بـــ 90 مليــون دوالر فــي هــذه الرمــوز وشــركات المقتنيــات 
الرقميــة. ومــن المرجــح اســتمرار صعــود هــذه الظاهــرة خــالل 

.)19((
عــام 2022 

التكنولوجيــا  بيــن  ينتهــي االضطــراب  أن  المرجــح  ومــن 
GOV- 2022 بإنشــاء عمــالت رقميــة حكوميــة  والتمويــل فــي

لليــوان  التجريبــي  برنامجهــا  الصيــن  طرحــت  وقــد   ،Coin
الرقمــي، وســيتم طــرح يــورو رقمــي بحلــول 2025، باإلضافــة 
ــك العمــالت  ــه تل ــا تحمل ــى الرغــم مم ــو دوالر. وعل ــى الكريبت إل
مــن مخاطــر، إال أنهــا ُتعــد نقلــة نوعيــة مقبلــة فــي المجــال المالــي 
ــوك  ــة البن ــم تهيئ ــا يحت ــة مم ــوك المركزي ــن أدوار البن ــزز م تع

ــا))19(. ــة له التجاري

6- اضطرابــات األســواق: مشــهد مرتبــك لقطــاع الطاقــة 
العالمي

سيشــهد عــام 2022 المزيــد مــن االضطرابــات فــي قطــاع الطاقة 
العالمــي لجميــع األطــراف، حيــث تتبايــن تقديــرات أســواق النفــط 
األساســية ويظــل الطلــب علــى النفــط الخــام عامــالً حاســماً. 
ــرون  ــور أوميك ــاه متح ــق تج ــام بالقل ــط الخ ــو النف ــعر منتج ويش
ــاد  ــواق االتح ــل أس ــر بالفع ــذي دم ــا ال ــروس كورون ــد لفي الجدي
األوروبــي والمملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة، ومــا قــد يحدثــه 
مــن تداعيــات خــالل العــام المقبــل، ولكــن مــا زال هنــاك تفــاؤل 
وســط شــعور قــوي بصعــود األســواق علــى الرغــم مــن أن أســعار 

النفــط تشــير إلــى عكــس ذلــك فــي الوقــت الحالــي.

فــي  الطاقــة  قطــاع  اضطــراب  اســتمرار  المتوقــع  فمــن 
عــام 2022، فــي ظــل اســتمرار محــاوالت أوبــك+ لتحقيــق 
ــات  ــي والوالي ــاد األوروب ــر االتح ــوق، وتأث ــي الس ــتقرار ف االس
ــي  ــا تســبب ف ــن، بتحــوالت نقــص المخــزون مم المتحــدة والصي
)195(. إلــى جانــب ارتفــاع 

 )Energy Crunch( ”أزمــة الطاقــة“
الطلــب علــى مصــادر الطاقــة التقليديــة وتراجــع اإلنتــاج المحلــي 
والمخــزون، وتأثــر أســواق النفــط الخــام باالعتبــارات السياســية، 
ــادة  ــدن ق ــي جــو باي ــس األمريك ــة إدارة الرئي ــى مطالب بالنظــر إل
ــل األســعار))19(،  ــط الخــام لتقلي ــد مــن النف ــاج المزي ــك+، بإنت أوب

ــوق)197(. ــبع الس ــم بتش ــتجابة العتقاده ــن دون اس ــك م وذل

وســتلعب قضايــا تحــول الطاقــة وسياســات تغيــر المنــاخ دوراً 
مهمــاً فــي هــذا الملــف عــام 2022، علــى الرغــم مــن عــدم طــرح 
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أكبر محطات توليد الطاقة بالفحم في دول العالم عام 2021

Source: Global Coal Plant Tracker, Global Energy Monitor, accessible at: https://bit.ly/3FWFIjQ

260,017238

63

51

21

17

12

10

9

30,264

55,113

28,000

13,600

7,405

14,284

4,986

الصين

إندونيسيا

الهند

فيتنام

تركيا

باكستان

بنجالديش

الفلبين

تحت اإلنشاء تم إنشاؤها القدرة المخططة لمحطات التوليد (ميجاوات)



العدد 01 - يناير 2022

85

ــر  ــول تغي ــرين ح ــادس والعش ــراف الس ــر األط ــات مؤتم محادث
المنــاخ التابــع لألمــم المتحــدة ))COP 2( ألدوات جديــدة لتحقيق 
اقتصــاد قليــل الكربــون أو خــاٍل مــن الكربــون ))19(. فقــد ركــزت 
الغالبيــة العظمــى مــن منتجــي أوبــك جهودهــا علــى دعــم هــدف 
ــتراتيجية  ــارات اس ــعودية واإلم ــت الس ــون، وأعلن ــة الكرب صفري
ــا  ــي 2050 و0)20، كم ــن عام ــون بي ــة الكرب ــق صفري لتحقي
ــذا  ــق ه ــاه تحقي ــا تج ــاز التزاماته ــط والغ ــركات النف ــززت ش ع
ــة  ــي الوطني الهــدف، ومنهــا: أرامكــو الســعودية، وبتــرول أبوظب

ــال)199(.  ــل، وشــل، وتوت ــوك(، وإكســون موبي )أدن

ــة  ــواق الطاق ــى أس ــرة عل ــة الكبي ــات الرقابي ــت المؤسس وقام
بتحديــث توقعاتهــا لعــام 2022، ورفعــت أوبــك توقعــات الطلــب 
بشــكل عــام إلــى 1.1 مليــون برميــل يوميــاً، بينمــا أعربــت 
ــة عــن شــكوكها  ــة وإدارة معلومــات الطاق ــة للطاق ــة الدولي الوكال
2022 بســبب  الربــع األول مــن  فــي  الطلــب  تجــاه ارتفــاع 
ــي  ــواق ف ــد لألس ــلبي الوحي ــع الس ــل التوق ــرون)200(، ويظ أوميك
ــب  ــى الطل ــاً عل ــت انخفاض ــي توقع ــة الت ــة للطاق ــة الدولي الوكال
ــاً مــن  خــالل العــام، وتوقعــت انخفــاض 0)) ألــف برميــل يومي
الطلــب خــالل الربــع األول مــن العــام بســبب تراجــع الطلــب علــى 

ــين.  ــرات أو الكيروس ــود الطائ وق

وتتســم تلــك التوقعــات بالتبايــن، حيــث تتنــوع اآلراء بيــن 
البنــوك الدوليــة، مثــل جولدمــان ســاكس ودي بــي مورجــان، 

حيــث يــرى بعضهــم أســعاراً مخفضــة للنفــط الخــام فــي 2022، 
بينمــا يــرى البعــض اآلخــر وصــول ســعر البرميــل إلــى مــا بيــن 
100 و150 دوالراً أمريكيــاً)201(، ولكــن مــن غيــر المتوقــع 

ــى اإلطــالق.  ــى مســتويات 2020 عل ــودة إل الع

تتبعــه روســيا  الــذي  الســلع  كمــا يشــكل تســييس تجــارة 
والتناقــض بيــن التأثيــر المتوقــع لمصــادر الطاقــة المتجــددة علــى 
أســواق الطاقــة العالميــة أزمة واســعة النطــاق للــدول الغربية)202(، 
كمــا اتضــح أن زيــادة االســتثمارات فــي الطاقــة الشمســية والريــاح 
وتــرك إمــدادات الغــاز الطبيعــي لالعبــي الســوق مــن أبــرز 
األســباب وراء حالــة عــدم االســتقرار الســائدة فــي أســواق الطاقــة 
الكبيــرة. وتواجــه الــدول األوروبيــة نقصــاً مطــّوالً فــي إمــدادات 
الغــاز، ليــس بســبب الصراعات الجيوسياســية مع روســيا فحســب، 
بــل أيضــاً بســبب عــدم مالحظــة ضعــف مخــزون وإمــداد الغــاز 

الطبيعــي.

فــي ســياق آخــر، عــزز النمــو االقتصــادي العالمــي غيــر 
ــة  ــى مســتويات تاريخي ــي إل ــاز الطبيع ــى الغ ــب عل ــع الطل المتوق
ــاك  ــون هن ــع أن تك ــن المتوق ــرض. وم ــن الع ــرة أســرع م وبوتي
منافســة حــادة بيــن األســواق خــالل 2022، خاصــة إذا احتــدت 
الصراعــات الجيوسياســية. وقــد يصبــح عــام 2022 أول اختبــار 
حقيقــي للعــرض والطلــب علــى الطاقــة، حيــث إن الطلــب علــى 
الطاقــة فــي ظــّل النمــو االقتصــادي يفــوق العــرض بكثيــر، ممــا 

الضرائب على الكربون بدول العالم  في عام 2021 (يورو لكل طن)
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تدفــع  المنخفضــة. وربمــا  الحفــاظ علــى األســعار  ســيصعب 
الصراعــات اإلقليميــة والدوليــة المحتملــة األســواق ألزمــة شــاملة 
بالنظــر إلــى مســتوى األســعار))20(. ومــن المتوقــع أن يشــهد 
2022 انخفاضــاً محتمــالً فــي إنتاجيــة الهيدروكربونــات فــي 
الــدول غيــر األعضــاء فــي أوبــك، وأهمهــا أفريقيــا، بينمــا ســيعاني 
ــى  ــاظ عل ــي الحف ــات ف ــن صعوب ــك+ م ــي أوب ــن منتج ــر م الكثي

ــه.  ــق علي ــاج المتف مســتوى اإلنت

7- الخليــج نموذجــاً: توســع أقاليــم العالم فــي اقتصاديات 
التغيــر المناخي

ــدة  ــاك ع ــإن هن ــي، ف ــاون الخليج ــس التع ــد دول مجل ــى صعي عل
ــعودية  ــاوالت الس ــا مح ــة، أهمه ــى الطاول ــة عل ــا مطروح قضاي
واإلمــارات، وهمــا قــادة منتجــي أوبــك، لزيــادة الســعة اإلنتاجيــة 
بإضافــة مــن 2 إلــى ) مالييــن برميــل يوميــاً بحلول عــام 2025، 
ــي  ــط الخــام وأســعار الغــاز ف ــروز الحاجــة للنف ــى ب ــة إل باإلضاف
ظــل مســاعي تنويــع االقتصــاد بمشــاريع تتطلــب رؤوس أمــوال 
ــال  ــي آج ــة ف ــات الكربوني ــر االنبعاث ــزام بتصفي ــة، وااللت ضخم
زمنيــة محــددة، حيــث إن تمويــل هــذه المحــاوالت إلعــادة تشــكيل 
اقتصــادات الــدول الخليجيــة مطلــوب ولكنــه ســيواجه بعــدة عقبات 
ضخمــة، متمثلــة فــي التضخــم المحتمــل، أو إنهــاء التســيير الكمــي 
فــي الواليــات المتحــدة واالتحــاد األوروبــي والــذي ســيؤثر علــى 

األســواق الخليجيــة أيضــاً.

كبيــراً  تنوعــاً  الســعودية واإلمــارات  مثــل  وستشــهد دول 
اهتمــام  هنــاك  وســيكون   ،2022 فــي  الطاقــة  مصــادر  فــي 
ــي  ــتثمار ف ــون واالس ــن الكرب ــاٍل م ــاٍد خ ــول القتص ــر بالتح أكب
مشــاريع ضخمــة للطاقــة المتجــددة، والــذي بــرز مــن خــالل دمــج 
ــي  ــة متجــددة ف ــر شــركة طاق ــق أكب ــوك لخل ــة وأدن ــة وطاق مبادل
ــة  أبوظبــي))20( وســيتبين كذلــك خــالل عــام 2022 مــدى إمكاني
تنفيــذ خطــط ومشــاريع “الهيدروجيــن األخضــر”. بــال أدنــى 
شــك، هنــاك نتائــج إيجابيــة مــن إنتــاج الطاقــة الشمســية والريــاح 
والهيدروجيــن، ولكــن هنــاك العديــد مــن العقبــات الحاليــة فــي هــذا 
الشــأن مرتبطــة ليــس فقــط بســعة الشــبكة، ولكــن أيضــاً بالطلــب. 
ــد  ــه ســوق وال يوج ــس ل ــاً لي ــن مصــدراً أولي ــر الهيدروجي ويعتب
ــاً  ــاً ودولي ــال إقليمي ــاع اآلم ــن ارتف ــم م ــى الرغ ــه، فعل ــب علي طل

ــك.  ــض ذل ــت تناق ــا زال ــة م ــه إال أن الحقيق ــأن إمكانيات بش

وســتظل دول التعــاون الخليجــي معتمــدة علــى المصــادر 
مــع  القريــب،  المســتقبل  فــي  كبيــر  بشــكل  الهيدروكربونيــة 
ــارات  ــى الخي ــاج النفــط والغــاز، والتركيــز عل ــادة إنت ــة زي إمكاني
ــورة”  ــر مشــروع “الجاف ــد ُيغّي ــي الســعودية، ق ــة. فف ــر التقليدي غي
الضخــم غيــر التقليــدي، بمليــارات الــدوالرات األمريكيــة، قواعــد 
اللعبــة)205(، والــذي يمكــن أن يتبعــه خــالل العــام تنقيــب وإنتــاج 
بحــري محتمــل للصخــر الزيتــي )حقــل الخليــج(، األول مــن 
ــة  ــة والجاذبي ــي البحريــن))20(. وســتظل الجــدوى المادي نوعــه، ف
التجاريــة مرتبطــة بتطــورات أســعار الهيدروكربونــات واألخطار 

ــق. ــي األف ــوح ف ــي تل الجيوسياســية الت
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Source: How Emissions in Asia Are Changing, Statista, accessible at: https://bit.ly/3qjZG2t
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عالميــاً، تتعــدد النقــاط الحمــراء والصفــراء في عــام 2022 لتحذر 
الجميــع مــن مغبــة تجــدد أجــواء الحــرب البــاردة فــي ظــل توســع 
الصــدام بيــن الواليــات المتحــدة والصيــن، وتســارع الســباق بيــن 
ــات  ــد االضطراب ــا واللقاحــات، وتزاي ــروس كورون متحــّورات في
ــم،  ــن دول العال ــدد م ــي ع ــة ف ــات االحتجاجي ــة واالتجاه الداخلي
وتحــول طبيعــة األنشــطة اإلرهابيــة فــي ظــل التغيــر فــي خريطــة 
الحواضــن اآلمنــة وجغرافيــا العمليــات اإلرهابيــة. لكــن بالتــوازي 
ــادة  ــر لإلش ــون األخض ــر بالل ــتحياء، يؤش ــى اس ــك، وعل ــع ذل م
بأهميــة تصاعــد االهتمــام العالمــي بالتغيــرات المناخيــة، والتعــاون 

فــي مجــال مكافحــة جائحــة كورونــا.

بينمــا علــى صعيــد تفاعــالت الواليــات المتحــدة فــي 2022، 
يبــدو أن اللــون األخضــر ســيكون منحصــراً فــي تصاعــد االهتمــام 
األمريكــي بالقضايــا العالميــة، وفــي مقدمتهــا مواجهــة تفشــي 
وبــاء كورونــا، والعمــل علــى احتــواء التهديــدات المناخيــة، 
عــالوًة علــى االهتمــام بملفَّــي الهجــرة غيــر الشــرعية والالجئيــن، 
والحــّد مــن التســلح النــووي، فــي حيــن سيســود اللونــان األحمــر 
واألصفــر فــي واشــنطن، علــى الصعيديــن الداخلــي والخارجــي، 
ــاح  ــد جن ــن، وبالتحدي ــود الجمهوريي ــع تصاعــد مؤشــرات صع م
“ترامــب”، وتراجــع شــعبية الرئيــس “بايــدن”، وتزايد االســتقطاب 
جنــب  إلــى  جنبــاً  والجمهــوري،  الديمقراطــي  الحزَبْيــن  بيــن 
ــا  ــران، وبم ــن واشــنطن وطه ــووي بي ــود الن ــتمرار الجم ــع اس م

ــار العســكري،  ــح واشــنطن بالخي ــة تلوي ــك مــن إمكاني ــط بذل يرتب
وكذلــك بقــاء ملــف تحجيــم النفــوذ الصينــي أولويــة قصــوى فــي 
السياســة األمريكيــة، مــع تفضيــل عــدم التصعيــد ضــد موســكو، 
واالســتمرار فــي خفــض الوجــود العســكري فــي الشــرق األوســط.

ــن بصــدد  ــدو الصي ــب، تب ــن الكوك ــب اآلخــر م ــى الجان وعل
تحــوالت مفصليــة فــي عــام 2022، ُتنــذر باللونيــن األحمــر 
واألصفــر بأزمــات تطــال اســتقرارها الداخلــي ومكانتهــا اإلقليميــة 
والدوليــة، مــع هيمنــة الرئيــس “تشــي جينبينــج” علــى النظــام 
قبضتــه علــى  الصينــي  الشــيوعي  الحــزب  الحاكــم، وإحــكام 
الجبهــة الداخليــة، والتحكــم فــي حركــة القطــاع الخــاص، خاصــًة 
شــركات التكنولوجيــا العمالقــة، والتصعيــد بيــن الصيــن وتايــوان، 
ــوق اإلنســان  ــات حق ــي ملف ــة ف ــوط الدولي ــن الضغ والمخــاوف م

ــن 2022. ــاد بكي ــم أولمبي ــع تنظي ــوازي م ــات، بالت واألقلي

أمــا فــي آســيا، فثمــة ســيادة أللــوان التحذيــر، فــي ظــل تغيــر 
ــتهدف  ــددة تس ــالت متع ــود تكت ــة بصع ــات اإلقليمي ــبكة التحالف ش
ــيفيك”، ومخاطــر  ــي “الهندوباس ــي ف ــع التوســع الصين ــل م التعام
ــتعال  ــى اش ــر إل ــي تؤش ــة الت ــة الصيني ــق الهيمن ــاوالت تطوي مح
ــي بعــض  ــووي ف ســباق التســلح اإلقليمــي، وتوســع االنتشــار الن
الحــاالت، مــع هشاشــة التــوازن اإلقليمــي بيــن الهنــد وباكســتان، 
وتحــوالت المشــهد األمنــي فــي القــارة بعــد صعــود حركــة طالبــان 
للحكــم فــي أفغانســتان التــي شــهدت انســحاباً أمريكيــاً أواخــر عــام 

ماذا بعد؟ 
حسابات الفرص والمخاطر في أقاليم العالم عام 2022 

ــذار الصفــراء التــي تمثــل التحديــات؛ ســتكون  يبــدو أن نقــاط التحذيــر الحمــراء التــي تمثــل المخاطــر، وأضــواء اإلن
لهــا الســيادة علــى خريطــة التفاعــات العالميــة فــي عــام 2022، مــع ظهــور واضــح للنقــاط الخضــراء التــي تمثــل 
فرصــاً واعــدة تســعى نحــو مزيــٍد مــن التعــاون العالمــي لتتســع رقعتهــا فــي كوكــب أصبحــت فيــه األزمــات والتحديــات 
هــي العنــوان األبــرز لحالــة العالــم خــال العقديــن الماضييــن. وقــد اضطلــع فريــق العمــل فــي “إنترريجونــال للتحليــات 
االســتراتيجية”، مدعومــاً بفريــق آخــر مــواٍز مــن الخبــراء االســتراتيجيين والمستشــارين األكاديمييــن، برســم مامــح 
هــذا التقريــر االستشــرافي لحالــة األقاليــم فــي 2022، ليكــون بمثابــة الدليل االسترشــادي أمــام صناع القــرار والمعنيين 
بالشــأن العــام فــي الــدول، وحتــى المؤسســات، للتحــرك علــى بصيــرة فــي خضــّم جائحــة تبــدو مســتمرة حتــى إشــعار 
آخــر، وقــد غيــرت أنمــاط الحيــاة وتفاعــات البشــر علــى كافــة المســتويات، اجتماعيــاً واقتصاديــاً وسياســياً، وحتــى 
عســكرياً وأمنيــاً، لتثبــت مــن جديــد أن العالــم كلــه فــي قــارب واحــد، وأن الخطــر الداهــم حتمــاً ســيطال الجميــع، كمــا 

أن النجــاة منــه لــن تكــون أيضــاً إال بتكاتــف الجميــع.



88

2021، ألقــى بظاللــه الســلبية علــى التفاعــالت اإلقليميــة والدوليــة 
خــالل الربــع األخيــر مــن العــام الفائــت.

ــة عــدم اليقيــن حــول  ــى الرغــم مــن ســيادة حال ــاً، وعل أوروبي
مســتقبل القــارة األوروبيــة خــالل عــام 2022، خاصــًة مــا يتعلــق 
بمســألة قيــادة االتحــاد األوروبــي فــي مرحلــة مــا بعــد ميــركل؛ إال 
ــة  ــى خريط ــوة عل ــيحضران بق ــر س ــر واألصف ــن األحم أن اللوني
القــارة، فــي ضــوء التنافــس المحتمــل بيــن ألمانيــا مــن جهــة، 
ــع  ــا، م ــادة أوروب ــى قي ــرى، عل ــة أخ ــن جه ــا م ــا وإيطالي وفرنس
اســتمرار صعــود التيــارات المحاِفظــة فــي الــدول المحوريــة، 
وتكثيــف التعــاون األوروبــي الحتــواء االختراقــات الخارجيــة، وال 
ســيما الصينيــة والروســية، واضطــالع دول القــارة بالعمــل علــى 
اســتيعاب الموجــات االرتداديــة عقــب خــروج بريطانيا مــن االتحاد 
األوروبــي. كمــا ســيصبح االســتقالل االســتراتيجي مفهومــاً أكثــر 
محوريــًة فــي خطابــات دول االتحــاد األوروبــي برغــم عــدم وجــود 
توافــق بيــن دول االتحــاد حــول آليــة تحقيقــه، فــي وقــت تواجــه فيــه 
مســألة االســتقالل الدفاعــي العديــد مــن العقبــات مــن أجــل تحقيقهــا.

وفــي أفريقيــا، ســتضيئ االضطرابــات السياســية واألمنيــة 
خريطــة القــارة باألضــواء الحمــراء والصفــراء، خــالل عــام 
2022، مــع توقعــات بتصاعــد أدوار الجيــوش التدخليــة فــي 
ــي،  ــد ظاهــرة عــدم االســتقرار االنتخاب الشــؤون السياســية، وتزاي
ــاع مســتويات عــدم االســتقرار السياســي  وهــو أمــر مقتــرن بارتف
الممتــد، جنبــاً إلــى جنــب مــع تنامــي الظاهــرة اإلرهابيــة فــي غيــر 
المناطــق التقليديــة لنشــاطها، وال ســيما فــي وســط القــارة وجنوبهــا، 
عــالوًة علــى تصاعــد الصراعــات الحدوديــة بيــن بعــض دول 
القــارة مــع احتــدام تنافــس القــوى الدوليــة والمتوســطة علــى النفــوذ 

ــارة. بالق

ــراء  ــا الحم ــر بألوانه ــّل أضــواء الخطــر والتحذي ــن تق ــا ل بينم
والصفــراء انتشــاراً بتفاعــالت منطقة الشــرق األوســط، مــع تراجع 
ــهد  ــي تش ــدول الت ــض ال ــل بع ــاء داخ ــن الفرق ــة بي ــدام الثق أو انع
ــة  ــتمرار حال ــاه اس ــع باتج ــا يدف ــو م ــي، وه ــال سياس ــة انتق مرحل
عــدم االســتقرار فــي بعــض هــذه الــدول، وتزايــد محوريــة أدوار 
الفاعليــن داخــل الــدول فــي العالقــات اإلقليميــة البينيــة. لكــن األمــر 
ــون األخضــر فــي تفاعــالت الشــرق األوســط  ــاء الل ال يعنــي اختف
ــد انتكاســة حــركات اإلســالم السياســي،  ــي ضــوء تزاي ــة، ف بالكلي
ــوان  ــة اإلخ ــل جماع ــات داخ ــد الخالف ــل تصاع ــي ظ ــيما ف وال س
ــل  ــن المحتم ــي م ــياق إقليم ــل، وســط س ــه مثي ــبق ل ــم يس ــكل ل بش
أن يكــون أكثــر مصلحيــة فــي المــدى المنظــور. مــع الوضــع فــي 
االعتبــار أولويــة العامــل االقتصــادي كمحفــز للعالقــات التعاونيــة 

فــي المنطقــة خــالل عــام 2022، ومــا يقتــرن بذلــك مــن احتماليــة 
تبنــي سياســات للتهدئــة بشــكل أكبــر فــي التفاعــالت اإلقليميــة 
المأزومــة، مــع األخــذ فــي االعتبــار اســتمرار تراجــع الــدور 

ــة الشــرق األوســط. ــي منطق األمريكــي ف

مزيــد  وقــوع  فيحتمــل  الالتينيــة،  أمريــكا  قــارة  فــي  أمــا 
مــن االضطرابــات السياســية واالجتماعيــة مــع عــودة محتملــة 
لالحتجاجــات الشــعبية واالســتقطابات السياســية، مــع تزايــد تــردي 
األوضــاع االقتصاديــة وســط اســتمرار تداعيــات جائحــة كورونــا، 
ــر  ــوى غي ــد الحضــور االقتصــادي لبعــض الق ــوازي مــع تزاي بالت
الغربيــة، وتحديــداً الصيــن، وبدرجــة أقــل روســيا وتركيــا وإيــران، 
ــي  ــئة ف ــا الناش ــع القضاي ــنطن م ــل واش ــتمرار تعام ــل اس ــي ظ ف
ــة  ــدة السياس ــي أجن ــرى ف ــة كب ــل أولوي ــا ال ُتمث ــارة، باعتباره الق

ــة. ــة األمريكي الخارجي

وعلــى العكــس ممــا ســبق، تتزايــد رقعــة اللــون األخضــر فــي 
ــل  ــع محتم ــع توس ــام 2022، م ــالل ع ــا خ ــالت التكنولوجي تفاع
ــى  ــتنقل -إل ــي س ــرس”، الت ــة “ميتافي ــف تقني ــتخدام وتوظي ــي اس ف
حــدٍّ كبيــر- المعامــالت االقتصاديــة إلــى الواقــع االفتراضــي، بمــا 
ــن  ــطة المؤثري ــد دور وأنش ــع تزاي ــل، م ــة العم ــى بيئ ــس عل ينعك
االفتراضييــن فــي مجالــي الدعايــة والتســويق، إلــى جانــب زيــادة 
تبــدو مرتقبــة فــي رحــالت الســياحة الفضائيــة، وصــوالً إلــى 
ــو  ــي نح ــباق الدول ــد الس ــع تزاي ــي الفضــاء، م ــالم ف ــة األف صناع
 .G( المريــخ، وتزايــد االســتثمارات فــي تقنيــات الجيــل الســادس
لكــن األمــر ال يعنــي اختفــاء اللــون األحمــر أو األصفر مــن خريطة 
ــرة  ــل لظاه ــع تصاعــد محتم ــة، م ــة العالمي التفاعــالت التكنولوجي
 ،)Zero Day Attacks( الخاطفــة  الســيبرانية  الهجمــات 
بالتــوازي مــع إطــالق منصــات التواصــل االجتماعــي البديلــة 
ــدل.  ــرة للج ــات مثي ــذة ذات توجه ــة وشــخصيات ناف ــدول قمعي ل

وأخيــراً، تلقــي جائحــة كورونــا وحالــة عــدم اليقيــن فــي بلــوغ 
تعــاٍف كامــل علــى المــدى القريــب، بظــالل مــن اللونيــن األحمــر 
ــع  ــام 2022، م ــي ع ــى تفاعــالت االقتصــاد العالم ــر عل واألصف
ــي  ــي ُتلق ــة، والت ــة والمناخي ــة، الوبائي ــات المتداخل اســتمرار األزم
بظاللهــا الســلبية علــى االقتصــادات العالميــة، وعلــى رأســها 
متحــورات كورونــا، لتتمثــل االتجاهــات الرئيســية لحالــة االقتصــاد 
العالمــي خــالل العــام فــي: تصاعــد أزمــة الديــون العالميــة، وتزايــد 
ــع  ــة، ورف ــدالت التضخــم العالمي ــاع مع ــتدانة، وارتف ــرة االس ظاه
ــواق  ــي األس ــات ف ــدة، والتقلب ــعار الفائ ــي أس ــي الفيدرال االحتياط
الناشــئة، وارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة، وحــدوث اضطرابــات 

ــة المشــفرة. متوقعــة فــي أســواق العمــالت الرقمي
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