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عرص التحوالت الكربى

" مفارقات التقدم اإلنساين:قراءة يف تقرير "اتجاهات عاملية
The Age of Major Transformations

A Reading of the Report: Global Trends: Paradox of Progress

) كلّ أربع سنواتNIC(  ينرش "مجلس االستخبارات الوطني" األمرييك،1997  منذ عام:ملخص
ً
تقييم إسرتاتيج ًيا "غري مصنف" لالتجاهات الرئيسة التي من شأنها أن تشكّ ل العامل عىل مدى
 ملساعدة كبار القادة األمريكيني عىل التفكري والتخطيط عىل املدى، املقبلة20 السنوات الـ
 وقد صدر التقرير الذي يتصف بخصوصية تزامنه مع تنصيب إدارة الرئيس األمرييك دونالد.الطويل
 وهو، يف نسخته األخرية املوسومة باتجاهات التقدم،2017  يناير/ كانون الثاين9  يف،ترامب
 وتجعل،يبحث الكيفية التي ستتقارب من خاللها االتجاهات العاملية بوترية مل يسبق لها مثيل
ريا جذر ًيا يف املشهد
،الحكم والتعاون أكرث صعوبةً يف املستقبل
ً وتغي طبيعة السلطة تغي
ّ
أهم االتجاهات الجيوسياسية واألمنية واالقتصادية والتكنولوجية
 ترصد هذه الورقة.العاملي
ّ
ِ أن من شأنها أن ت
م مستقبل العامل
َ َس
ّ  وهي اتجاهات يرى األمريكيون،التي تنبثق من هذا التقرير
.عىل املدى املتوسط
. االستخبارات األمريكية، استرشاف مستقبل العامل، التحوالت العاملية:كلامت مفتاحية
Abstract: Since 1997, the US National Intelligence Council (NIC) has every four years
published an “unclassified” assessment of the main trends that are likely to shape the
world over the coming twenty years, thus aiding the senior American leadership to think
and plan for the long term. The latest report was published on January 9, 2017 coinciding
with the arrival of the administration of President Donald Trump. It examines how global
trends will converge at an unprecedented rate, making government and cooperation
more difficult in the future and radically changing the nature of power on the global
scene. This paper looks at the most important geopolitical, security, economic, and
technological trends discussed in this report and which the Americans see as formative
of the world's future in the medium term.
Keywords: Global Transformations, Forecasting, US intelligence.
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مقدمة
درج مجلس االستخبارات الوطنية األمريكية ( ،)National Intelligence Councilوهو وحدة بحثية
تتبع مكتب مدير االستخبارات الوطنية ( )National Intelligence Directorالذي يرشف عىل عمل
 17وكال ًة وهيئ ًة استخباراتي ًة أمريكي ًة ،عىل إصدار تقرير دوري ّ
كل أربع سنوات يسترشف الوضع الدويل
من مختلف نواحيه السياسية ،واالقتصادية ،واالجتامعية ،والبيئية ،والعسكرية .ويجري نرش التقرير
الذي يتضمن تصورات املجلس وتوقعاته للسنوات املقبلة مع بدء عمل ّ
كل إدارة جديدة .وقد صدر
التقرير األخري الذي يحاول فيه مجموعة من مح ّليل االستخبارات األمريكية التنبؤ باملستقبل قبل أسبوعني
فقط من ّ
تول الرئيس األمرييك دونالد ترامب الرئاسة؛ وذلك يف  20كانون الثاين /يناير  ،2017وهو بعنوان
اتجاهات عاملية :مفارقات التقدم اإلنساين(((.
ٍ
تحوالت كبرية يف املشهد الدويل تُؤذن بنهاية
وتو ّقع تقرير مجلس االستخبارات الوطنية األمريكية حدوث
عرص الهيمنة األمريكية ،وتغري النظام الدويل القائم منذ الحرب العاملية الثانية ،كام تو ّقع التقرير صعود
النزعات القومية الشعبوية ،وانتهاج سياسات حامئية ،مع زيادة الضغوط االقتصادية ،وتصاعد موجات
الهجرة واللجوء ،وسيادة شعور بانعدام األمن ،مع ارتفاع منسوب التهديدات عىل املستوى العاملي.
وتو ّقع التقرير ،أيضً ا ،أن تكون للزيادة السكانية ،والتغريات املناخية ،والتهديدات البيئية ،والثورة
التكنولوجية ،تداعيات اجتامعية وسياسية واقتصادية كبرية عىل الدول واملجتمعات.
ً
ألهم نتائج التقرير واسترشافاته املستقبلية للتح ّوالت الكربى
ودرسا
وتحليل ّ
تتناول هذه الورقة عرضً ا ً
تهم جميع مجاالت املشهد العاملي ومناطقه؛ مبا فيها منطقتنا العربية.
املقبلة ،وهي ّ

ولً  .اتجاهات عامة يف املشهد العاملي
أ ّ
يف عقب انتهاء الحرب الباردة ،دخل العامل يف سياق إسرتاتيجي وتنموي مختلف؛ إذ غدا يواجه قضايا
غري مألوفة أخذت تؤ ّثر بشدة يف دميوغرافيته ،وبات الشامل الغني أطول عم ًرا ّ
وأقل شبا ًبا ،يف حني بات
الجنوب الفقري أكرث شبا ًبا وأقرص عم ًرا .وتوجه جزء كبري من السكان عىل امتداد العامل إىل السكن
يف املدن ،وغدا التنافس يف فرص العمل األعىل ً
دخل واألكرث مهار ًة يجري عىل مستوى عاملي ،بعد
1 National Intelligence Council, Paradox of Progress: Letter From The Nic Chairman, Global Trends (January: 2017),
accessed on 15/3/2017, at: http://bit.ly/2noI02X
ً
وإقليم حول العامل ،وأجرى مشاورات مع مئات الخرباء
وقد جاء التقرير يف  226صفحة مع املالحق ،واعتمد عىل زيارات ميدانية إىل  36بلدًا
من داخل الحكومة األمريكية وخارجها؛ وتناول مجموع ًة واسع ًة من التحديات التي تواجه الدول واملجتمعات البرشية وتوقعاته التجاهاتها
خالل السنوات الخمس املقبلة .وستجري اإلشارة إليه يف هذه الورقة بـ "التقرير".
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أن كان يجري عىل مستويات قومية ومح ّلية .ويف وقت ساهمت فيه التكنولوجيا يف متكني األفراد
وربط الناس ببعضهم أكرث فأكرث ،أ ّدى ذلك ،يف اآلن نفسه ،إىل زيادة تأكيد الهويات الدينية والقومية
واملواقف املتصلة بالقيم.
أ ّما عىل املستويات الوطنية ،فقد راحت الفجوة تتسع بني التوقعات الشعبية وأداء الحكومات ،وأخذ
يتضح فشل الدميوقراطية وعجزها املتزايد عن ردم الفجوة بني التوقعات واملوارد واإلمكانات ،وازدادت
صعوبة تنظيم العالقة بني املجتمعات والحكومات التي ت ّدعي متثيلها .أ ّما دول ًيا ،فقد انعكس تزايد متكني
األفراد واملجموعات الصغرية سلب ًيا عىل تنظيم العمل الجامعي يف مواجهة املشكالت العاملية .ويف الوقت
نفسه ،أخذت مخاطر الرصاع تنمو ،وأخذ االنقسام العاملي يتسع يف مواجهة القضايا الكربى التي تواجه
البرشية ،مثل التغري املناخي ،وتلوث املياه ،ومواجهة التهديدات اإلرهابية.
ويف اإلطار العا ّم ،ستغدو شعوب العامل وف ًقا للتقرير أطول عم ًرا وأكرث رفاهي ًة ،مع انخفاض معدالت
لكن تأثري ذلك سوف يختلف من دولة إىل أخرى .فالدول املتقدمة ً
مثل ،سوف تكون
النمو السكاينّ .
تنوع مجتمعي أكرب ،وسوف يصل عدد سكان
فيها شيخوخة أكرث ،يف حني سيكون يف الدول النامية ٌ
العامل إىل  8.8مليار نسمة يف عام  ،2035وسوف تأيت الزيادة األكرب من الدول النامية؛ إذ ُيتو ّقع أن تنمو
الطبقة العاملة يف أفريقيا وآسيا بنسب كبرية ،ما قد يتسبب بثورة اقتصادية أو كارثة اجتامعية ؛ بحسب
نوع السياسات التي ستتبعها الحكومات يف التعليم ،والبنية التحتية ،واالستثامر يف القطاعات املهمة،
لالستفادة من اله ّبة الدميوغرافية التي تؤ ّمنها الزيادة السكانية ،بخاصة يف الفئات العمرية الشابة.
أ ّما أمناط العمل ووسائل الرفاهية ،فسوف تتغري عىل نح ٍو كبري يف البلدان التي ترتفع فيها معدالت
الشيخوخة ،ويف الدول التي توجد فيها نسب عالية من الفئات الشابة عىل ح ّد سواء ،وسوف يصبح
السكان الذين تزيد أعامرهم عىل  60عا ًما الرشيحة األكرث يف الرتكيبة السكانية ملجتمعات الشامل الغني
التي ينبغي لها تب ّني سياسات عملٍ وإدماج ناجحة؛ حتى تتمكن من تقليص آثار تناقص رشيحة السكان
سن العمل .أ ّما يف الدول النامية ،فسوف تش ّكل املجتمعات الشابة التي تبلغ أعامرها
م ّمن يكونون يف ّ
 25سن ًة ،أو ّ
خصوصا يف الصومال وأفغانستان وباكستان والعراق
أقل تحد ًيا ألجزاء من أفريقيا وآسيا
ً
واليمن .وجميعها دول عانت انتشا َر العنف وعدم االستقرار يف السنوات األخرية .لكن حتى هذه الدول
التي تغلب عليها الفئات الشابة سوف تتزايد لديها نسبة الرشائح األكرب عم ًرا ،ما يتطلب مزي ًدا من
االستثامر يف شبكات األمان االجتامعية والصحية واالقتصادية.
سن العمل عىل مستوى العامل سوف
وبنا ًء عىل ذلك ،يخلص التقرير إىل أنّ عدد السكان الواصلني إىل ّ
ينخفض خالل العقدين املقبلني انخفاضً ا حا ًّدا ،مقارن ًة بالسنوات السابقة ،باستثناء منطقة جنوب رشق
سن العمل .ونظ ًرا إىل
آسيا وأفريقيا؛ إذ تتوقع تقديرات األمم املتحدة أن ينمو عدد السكان م ّمن هم يف ّ
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أنّ مستويات التعليم يف هذه املناطق ُت َع ّد من بني املستويات األدىن يف العامل ،فإنّ أغلب هؤالء سيكونون
يف وضع غري ُم َو ٍ
ات للتأقلم مع اقتصاد عاملي متطور ،وستقترص املنفعة عىل العامل األكرث مهار ًة .وسوف
سن العمل يف الصني وأوروبا؛ إذ ستتوافر فرص العمل للعامل املهرة والعامل
تكون أكرب االنخفاضات يف ّ
يف قطاع الخدمات عىل نح ٍو أكرب .وسوف يكون املَيل العاملي العا ّم يف القطاع الصناعي ذو القيمة املضافة
ّ
أقل نحو توظيف العامل غري املهرة من ّأي وقت مىض ،يف حني يزداد االعتامد عىل التشغيل اآليل ،والذكاء
االصطناعي ،وغري ذلك من أدوات التقدم الصناعي .وسوف ميثّل دمج املزيد من النساء يف القوى العاملة
تحد ًيا كب ًريا لبعض املجتمعات؛ وذلك ألسباب اقتصادية وثقافية واجتامعيةً ،
علم أنّ سياسة دمج النساء
يف سوق العمل تعزز اإلنتاج واإلنتاجية ،وتزيد الناتج اإلجاميل العاملي ،عىل الرغم من أنّها تتطلب يف
خلق لفرص عملٍ إضافية.
املقابل مواجه َة تح ِّدي ٍ
وستبقى تدفقات الهجرة مرتفع ًة خالل العقدين املقبلني؛ بالنظر إىل أنّ الناس يسعون نحو ُفرص
اقتصادية أفضل ،وبسبب الفرار من الرصاعات ،وبسبب تدهور الظروف البيئية أيضً ا .وقد أشار التقرير
رسا قد
إىل أنّ عدد املهاجرين أو األشخاص الذين يقيمون خارج بلدانهم األصلية واألشخاص املنفيني ق ً
سجل أعىل مستوياته يف عام 2015؛ إذ بلغ نحو  244مليون مهاجر ،ونحو  65مليون مرشّد ونازح والجئ.
ّ
وتشري الزيادة األخرية يف عدد الرجال ،مقارن ًة بالنساء يف العديد من البلدان يف رشق آسيا ،وجنوب رشقها،
إىل التحيز الجنيس يف هذه املجتمعات وتأثري الثقافة .ويأيت يف مق ّدمة مسبباته اإلجهاض االنتقايئ للجنس
(قتل املولودات اإلناث) ،واإلهامل االنتقايئ لإلناث .وتشهد الصني والهند أعدا ًدا كبري ًة من الرجال ،من
دون آفاق الزواج .ويستغرق عدم املساواة بني الجنسني عقو ًدا للتصحيح ،ما يؤدي ،يف األثناء ،إىل رفع
معدالت الجرمية والعنف.

والت الكربى املقبلة
ثان ًيا .أه ّ
م عنارص التح ّ
 .1تحوالت االقتصاد العاملي

وف ًقا لتقرير مجلس االستخبارات الوطنية األمريكية ،سوف تطرأ تحوالت كبرية عىل االقتصادات العاملية
خالل العقدين املقبلني ،وسوف تحاول االقتصادات الغنية تحفيز النمو البطيء والحفاظ عىل مستويات
معيشة مرتفعة يف ظل تضاؤل املكاسب اإلنتاجية املرتفعة .وسيسعى العامل النامي للحفاظ عىل التقدم
لكن سوف
الذي أحرزه ،يف الفرتة األخرية ،يف مجال الح ّد من الفقر املدقع ودمج السكان يف ّ
سن العملْ .
يتعرض ّ
كل بلد من البلدان املتقدمة والنامية لضغوط كبرية بشأن إيجاد فرص عملٍ جديدة يف قطاعات
مختلفةً ،
بدل من الوظائف التي ستقيض عليها التكنولوجيا والذكاء االصطناعي.
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من جه ٍة أخرى ،الحظ التقرير أنّ الفقر املدقع ٌ
آخذ يف االنخفاض .فاإلصالحات االقتصادية يف الصني
وغريها من البلدان أ ّدت إىل ارتفاع تاريخي يف معايري املعيشة ومستوياتها بنحو مليار شخص منذ
عام  .1990وقد نجم عن سياسات التنمية االقتصادية ٌ
خفض لنسبة الذين يعيشون تحت خط "الفقر
املدقع" (أقل من  2دوالر أمرييك يوم ًيا) من  35إىل نحو  10يف املئة من سكان العامل .وعىل الرغم
من أنّ االزدهار العاملي يف الصناعات املنخفض التكلفة قد ترك آثا ًرا سلبي ًة يف أجور الطبقة الوسطى

والتوظيف يف الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا خالل العقود املاضية ،فإنه ساهم يف الوقت نفسه يف
جلب فرص جديدة للعامل النامي وخفض تكاليف السلع بالنسبة إىل املستهلكني ،عىل نح ٍو كبري ،يف
جميع أنحاء العامل.
سيستمر عمل االقتصاد العاملي ،خالل السنوات الخمس املقبلة ،من أجل استئناف النمو ،يف ٍ
وقت تتعاىف
فيه االقتصادات الرئيسة يف العامل ببطء من األزمة املالية لعام  ،2008ومن الزيادات الحادة يف ديون
ً
ضغوطا سياسي ًة تهدد التجارة الحرة يف ضوء صعود اليمني
لكن االقتصاد العاملي سيواجه
القطاع العا ّمّ .

وم ْيل دول عديدة إىل تب ّني سياسات حامئية ،يف حني يتعني عىل الصني بذل جهد كبري إلعادة توجيه
اقتصادها نحو النمو القائم عىل االستهالكً ،
بدل من االستمرار عىل اعتامد التصدير ،يف ظل شيوع ثقافة
ادخارية قوية وتك ّرسها .ونتيج ًة لذلك ،من املرجح أن تشهد معظم االقتصادات العاملية الكربى ،عىل
األقل يف املدى القريب ،أدا ًء ّ
ّ
مم كان سائ ًدا خالل العقود املاضية.
أقل ّ

بنا ًء عىل ما تق ّدم ،يخلص التقرير إىل أم ٍر مفاده أنّه سيتعني عىل الصني واالتحاد األورويب ،بوصفهام اثنني

من أكرب ثالثة اقتصادات يف العامل ،اتخاذ إجراءات جذرية يف إطار عملية تح ّول كربى ومؤملة لتعزيز

النمو عىل املدى الطويل .فالصني ستحاول االستمرار عىل محاولة رفع مستويات املعيشة ،مع التحول
وموجه من الدولة إىل اقتصاد مرتكز يف االستهالك والخدمات .ويف
بعي ًدا عن اقتصاد قائم عىل االستثامر ّ
الوقت نفسه ،سيسعى االتحاد األورويب لتعزيز النمو االقتصادي ،يف حني أنّه سيكافح يف إدارة مستويات

ديون مرتفعة وانقسامات سياسية عميقة .فقد أ ّدت األزمات املالية املتالحقة التي رضبت دول االتحاد
األورويب إىل تأ ّكل الطبقة املتوسطة ،وزيادة ر ّدات فعل بعدم وجود مساواة يف الدخول .وقد أ ّدى ذلك

إىل تزايد الشعور يف الغرب بأنّ تكاليف تحرير التجارة تفوق املكاسب .ونتيج ًة لذلك ،فإنّ  70عا ًما من
سياسات تحرير التجارة العاملية ستواجه ر ّدات فعل عنيفة ،ما يق ّوض اآلفاق املستقبلية املتع ّلقة مبزي ٍد
من إجراءات تحرير التجارة .وسوف ترتكز أنظار العامل يف سياسات الواليات املتحدة وغريها من املؤيدين

التقليديني للتجارة الحرة؛ ملالحظة ّأي تغري يف سلوكها يف هذا املجال ،والبناء عليه.
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 .2معضلة التكنولوجيا

يسجل التقرير أنّ معظم االقتصادات العاملية ستشهد
مع تق ّلص الطلب عىل السكان يف ّ
سن العملّ ،
حاالت من الرصاع والتنافس الشديد ،وستواجه جميع البلدان ،من دون استثناء ،تحدي الحفاظ عىل
فرص العمل وتطوير عاملة مرنة ،ومدربة؛ إذ يهدد الذكاء االصطناعي واالبتكارات التكنولوجية املختلفة
بالقضاء عىل فرص عمل عىل نطاق واسع ،وعىل ّ
كل درجات السلم االجتامعي االقتصادي .فقد غدا
العثور عىل طرق جديدة لزيادة اإلنتاجية والكفاءة يف الدول الغنية أم ًرا أكرث صعوب ًة من ّأي وقت مىض.
فالعوامل الدميوغرافية ،وعوامل االستثامر وتحسني الكفاءة التي كانت وراء فرتة النمو املستمر يف مرحلة
ما بعد الحرب العاملية الثانية أخذت تتالىش .وسيشكل ذلك أحد أبرز التحديات التي ينبغي التعامل
سن السكان.
معها يف أكرب اقتصادات العامل ،مع تقدم ّ
ال شك يف أنّ التطور يف التكنولوجيا سيساعد عىل زيادة اإلنتاجية يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية
لكن تحسني التعليم ،والبنية التحتية ،واألنظمة واملامرسات اإلدارية ،ستكون عوامل
عىل ح ّد سواءّ ،
حاسم ًة لتحقيق االستفادة الكاملة منها ،ومواجهة التحديات الناجمة عنها .ويف ٍ
وقت تش ّكل التكنولوجيا
بديل من العاملة البرشية ،واضع ًة ً
فيه  -عىل نحو متزايد ً -
ضغطا سلب ًيا عىل األجور ،فإنّ إيرادات
الرضيبة عىل الدخل الشخيص سوف تنمو ببطء يف أكرث االقتصادات ،أو حتى تتقلص من حيث القيمة
الحقيقية؛ وهذا أمر سيحتاج إىل بناء إسرتاتيجيات ملواجهته عىل نطاق واسع؛ إذ يتو ّقع أن يكون لتضاؤل
إيرادات الرضائب نتائج مبارشة وكبرية عىل مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومات عىل صعيد الصحة
والتعليم واالستثامر يف البنية التحتية وغريها.
لكن التنبؤ التفصييل بديناميات تأثرياتها
لقد أ ّدت التكنولوجيا إىل إحداث تغيري كبري يف مسار التاريخّ ،
االقتصادية ،واالجتامعية ،والسياسية ،واألمنية ،لن يكون ً
سهل .فبعض التوقعات الكربى التي جرى
لكن القفزات التي حصلت يف الفرتة األخرية يف حقول املعرفة ،بخاصة
وضعها ساب ًقا مل تكن دقيق ًةّ ،
ما يتصل منها بعلوم الهندسة ،ف َتح إمكانات جديد ًة واسع ًة يف مجال التكنولوجيا الحيوية ،وهو أم ٌر
ستكون له تأثريات اقتصادية واجتامعية وأمنية كبرية يف املجتمعات البرشية.
سوف تستمر التكنولوجيا عىل خدمة األفراد ،ومتكني املجموعات الصغرية ،والرشكات ،والدول ،عىل ح ّد
سواء ،كام أنّها ستساهم يف ترسيع وترية التغيري وتوليد تحديات معقدة ،والتسبب بانقطاعات وتوترات
جديدة .وعىل وجه الخصوص ،سيتسبب تطوير تكنولوجيا االتصاالت املتقدمة ( )ICTونرشها ،وقدرات
التصنيع الجديدة من الروبوتات إىل التشغيل اآليل ،والتقدم يف مجال التكنولوجيا الحيوية ،ومصادر
الطاقة غري التقليدية ،باضطرابات كبرية يف أسواق العمل ،وسوف يكون لذلك تداعيات كبرية يف قطاعات
الصحة والطاقة ونظم النقل؛ وسوف يؤ ّدي إىل تحوالت كبرية عىل صعيد التنمية االقتصادية.
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 .3األفكار والهويات :تداخل وتنابذ

يف وقت يزداد العامل فيه تر ً
ابطا ،ويتنامى تبادل األفكار ،وتتداخل الثقافات والهويات ،سوف تزداد
النزعات وامليل الشعبوي ،ويجري إقصاء هويات قومية ودينية ،ويجري التمييز عىل أساس اللون
والعرق والدين والثقافة .كام سيؤدي التفاعل بني التكنولوجيا والثقافة إىل تعميق الشعور بحاجة
الناس إىل األمن؛ ملواجهة التغري الرسيع يف املجاالت االقتصادية واالجتامعية والتكنولوجية .وسوف مييل
القادة والسياسيون إىل الرتكيز أكرث فأكرث عىل خطاب أكرث قومي ًة ،وإىل مخاطبة هويات فرعية للحشد
والتجييش وتعزيز السيطرة السياسية .ويف املقابل ،سيسمح هذا األمر بدور أكرب لجامعات الهويات
( .)Identity groupsأ ّما األثر املحتمل عىل املدى القريب من صعود سياسات الهوية ،فسيربز يف تأ ّكل
تقاليد التسامح والتنوع يف جميع أنحاء العامل ،مبا فيها الواليات املتحدة وأوروبا الغربية .وسوف يؤدي
ذلك ،أيضً ا ،إىل تعزيز السيطرة االستبدادية يف ع ّدة دول ،كالصني وروسيا ،وتأجيج رصاعات الهوية
والتوترات الطائفية يف عدة مناطق ،كمنطقة الرشق األوسط ً
مثل.
سوف تتصاعد إذن الشعبوية يف الغرب وأجزاء من آسيا وت ّتسم بالشك والعداء تجاه املهاجرين
واألجانب ،وترفض سياسات العوملة االقتصادية والثقافية ،وتتصف باإلحباط من ر ّدات فعل النخب
السياسية واستجاباتها للتحديات التي تفرضها التحوالت العاملية الكربى ،وتؤدي إىل صعود اليمني
واليسار املتطرف ،عىل ح ّد سواء ،يف جميع أنحاء أوروبا .وسيزداد العداء للمهاجرين واألجانب ،وهو أم ٌر
يهدد بتقويض مصادر القوة التقليدية يف املجتمعات الغربية القامئة عىل التنوع واالستفادة من املواهب
العاملية يف مختلف املجاالت .وسوف يسعى القادة والحركات الشعبوية ،سواء كان ذلك من اليمني أو
اليسار ،لالستفادة من املامرسات الدميقراطية لتعزيز مواقعهم وكسب تأييد أوسع الفئات االجتامعية
لبناء سلطة تنفيذية مركزية قوية وتكريسها؛ ما يؤدي إىل تأ ّكل مستمر يف بنية املجتمع املدين وتاليش
املبادئ القامئة عىل سيادة القانون وقواعد التسامح .وهذا األمر متع ّلق بدول الغرب الدميوقراطية .أ ّما يف
خصوصا يف الصني
مناطق العامل األخرى ،فسوف نشهد صعود تعبريات وطنية حادة ذات َميل شعبوي،
ً
وروسيا وتركيا .ويف السياق ذاته ،تتحول الهوية الدينية إىل إحدى التعبريات املهمة عن االنتامء لدى
مختلف الشعوب والقوميات ،بالنظر إىل أنّ نحو  80يف املئة من سكان العامل يرون أنّ لهم انتام ًء دين ًّيا.
ويف أثناء هذا الوضع ،سوف تواجه الحكومات صعوبات بالغ ًة يف بناء نظام سيايس متامسك يف ظل التغيري
املتسارع عىل مختلف الصعد ،وسوف تناضل من أجل تلبية مطالب شعوبها يف األمن والرخاء .وسيؤدي
اتساع الفجوة بني أداء الحكومة والتوقعات الشعبية ،وانتشار الفساد بني النخب ،بالنسبة إىل ع ّدة
قطاعات من املجتمع ،إىل انعدام الثقة العامة بالحكومات وتنامي حاالت عدم الرضا ،واإلحباط والتمرد.
ويساهم الوصول السهل والواسع للمعلومات ،بشأن دور القادة وفعالية املؤسسات ،يف إلقاء مزيد
من الضوء عىل فشل النخبة يف مواجهة التحديات ،وتو ّقع األزمات ،ويف التعامل معها؛ كام حصل يف
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األزمة االقتصادية العاملية عام  .2008كام يساهم انتشار تكنولوجيا املعلومات ،أيضً ا ،ووصولها إىل
عدد أكرب من األفراد ،وانعدام الثقة العامة ،وضعف نفوذ األحزاب السياسية والنقابات والجامعات
الدينية ،يف وصول أزمة التمثيل الدميقراطي إىل ذروتها؛ عىل نح ٍو يغدو فيه مستقبل الدميقراطية
محل ّ
نفسها ّ
شك وتساؤل ،يف ضوء انكشاف حقيقة مفادها أنّ الرشائح الشابة يف أمريكا الشاملية
وأوروبا الغربية تصبح ّ
باطراد ّ
الصدد،
أقل استعدا ًدا لدعم الحرية من الجيل السابق .ويف هذا ّ
الحظت مؤسسة فريدام هاوس ( )Freedom Houseأنّ مقياس الحرية عام  2016انخفض بح ّدة
يف األعوام العرشة املاضية(((.
ويف السياق ذاته ،تجد املؤسسات الدولية؛ مثل األمم املتحدة وغريها صعوب ًة يف التكييف مع البيئة
املعقدة الجديدة ،عىل الرغم من أنّها ستحاول الحفاظ عىل بعض أدوارها الرئيسة .غري أنّ جهدها لن
يكون عىل األرجح ف ّع ًال ّإل إذا اجتمعت مصالح القوى الكربى عىل دعمها يف ع ّدة مهامت؛ من قبيل
حفظ السالم ،واملساعدات اإلنسانية ،وقامت بإنشاء رشاكات مع مؤسسات اقتصادية ومنظامت املجتمع
املدين ،إضاف ًة إىل إقامة أشكال جديدة من التفاعل؛ مبا يف ذلك التفاعل مع القطاع الخاص.
 .4التغري املناخي

تعكس التغيريات الكبرية التي يتعرض لها مناخ األرض ،وزيادة الضغط عىل املوارد الطبيعية والبيئية،
وتع ّمق العالقة بني الصحة البرشية والحيوانية ،مخاطر معقدة من شأنها أن تتجاوز األمناط السائدة
املعروفة اليوم ،وتزاي َد رغبة الجامعات واألفراد يف احرتام االلتزامات البيئية خو ًفا من التداعيات الخطرة
تغي املناخ مزي ًدا من الضغوط عىل البرش والنُظم الحيوية ،وهي
التي قد تنشأ عن تجاهلها .ويضع ُّ
ضغوط تنعكس آثارها عىل الجوانب االجتامعية االقتصادية والسياسية واألمنية .ونتيج ًة للتغري يف املناخ،
يرى التقرير أنّ العامل سوف يواجه العديد من التغريات البيئية والطبيعية التي تؤ ّثر يف اإلنسان ،ويف
جوانب الحياة املختلفة ،ويف زيادة الضغط الشعبي عىل املستوى العاملي ملعالجة هذه الشواغل ،بخاصة
أنّ األرضار تجاه اإلنسان ستكون كبري ًة ج ًّدا إىل ح ّد أنه من املتوقع  -بحلول عام  - 2035أن يكون السبب
الرئيس للوفيات مرتبط بالبيئة والتغري املناخي.
ويف وقت يزداد فيه الرتابط بني صحة اإلنسان والحيوان ،تختلف مسببات األمراض وظهور العديد منها
وسيتم كشف أوجه القصور والضعف والخلل الشديد يف
وخصوصا ا ُملعدية منها.
وانتشارها ون ْقلها،
ً
ّ
النُظم الصحية الوطنية والعاملية ملكافحة األمراض ،بخاصة منها األمراض السارية.
2 Freedom House, Freedom in the World 2016 (Freedom House's annual report on political rights and civil liberties),
(Washington: 2016), accessed on 30/3/2017, at: http://bit.ly/1KFiHy9
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 .5تغري طبيعة القوة والسياسة

تتزايد ّ
مهمت الحكومات صعوب ًة يف مواجهة التغريات التي تحصل عىل مستوى َ
وطني
فوق
ٍّ
( .)Supranationalفالتغيري املناخي ،وعدم االهتامم عىل نح ٍو ٍ
كاف بنتائجه وتداعياته ،يؤديان إىل
نتائج خطرة عىل املدى البعيد؛ بعضها قد يكون غري قابلٍ للتغيري .ويف اآلن نفسه ،تؤدي تكنولوجيا
املعلومات إىل نشوء أشكال جديدة من التفاعالت والرصاعات التي يصعب التنبؤ ببعضها ،يف حني تبقى
أشكال أخرى عصي ًة عىل الفهم.
وف ًقا للتقرير ،ستؤدي هذه التطورات إىل تنامي عدد الدول التي تحاول تعزيز نفوذها من خالل االستثامر
يف االتجاهات االقتصادية والتكنولوجية واألمنية الجديدة ،وتغيري النظام العاملي األحادي القطبية الذي
ظهر بعد انتهاء الحرب الباردة .وتسمح التكنولوجيا والرثوة الناتجة من ظهور مصادر دخلٍ جديدة
(يف قطاع التكنولوجيا واملعلومات خاص ًة) بتمكني املجموعات الصغرية من تحقيق تغيري كبري يف أمناط
رجح أن يغدو للمنظامت غري الربحية
الحكم وأشكال الرصاع ،وحتى التأثري يف موازين القوى العاملية .و ُي َّ
والرشكات املتعددة الجنسيات والجامعات الدينية دو ٌر أكرب يف تحقيق الرفاه واألمن ،وستصبح أكرث
فعالي ًة يف أداء بعض هذه األدوار من الحكومات الوطنية واملنظامت الدولية .ومن جه ٍة أخرى ،سيؤدي
حصول بعض الجامعات من غري الدول ( )None state actorsعىل تقنيات عسكرية متقدمة ،وأنظمة
اتصاالت ف ّعالة ،إىل التأثري يف موازين القوى اإلقليمية.
ً
وبدل من التقريب وتشجيع التفاهم ،تساهم البيئة التي تنتقل فيها املعلومات يف تشتيت الجمهور ،ويف
أهم ركائز التعاون الدويل .ويؤدي ذلك،
تقويض الفهم املشرتك لألحداث العاملية التي كانت يو ًما أح َد ّ
أيضً ا ،إىل التشكيك يف جدوى قضايا ومفاهيم كانت تُع ّد مسلامت يف بعض املجتمعات؛ مثل الدميقراطية
الصدد ،ب ّينت بعض الدراسات أنّ املعلومات املخالفة لرأي
وحرية الرأي والتعبري وتبادل األفكار .ويف هذا ّ
الفرد ال تغري من وجهة نظره ،بل تؤدي إىل زيادة ح ّدة االستقطاب ،كام ب ّينت أنّ الجمهور يثق بآراء
يعبون عن وجهات نظ ٍر تتوافق مع آرائه.
القادة الذين ّ
بوج ٍه عا ّم ،ميكن القول إنّ الحكومات الدميوقراطية باتت ،اليوم ،تواجه صعوبات أكرب يف رسم السياسات
وتنفيذها ،ويف متثيل مصالح دولها ،يف حني ُيتو َّقع أن يساعد التطور الكبري يف وسائل االتصال ومعالجة
املعلومات األنظمة االستبدادية عىل مامرسة مزيد من القمع الفكري واألمني .وتتضافر مجموعة من
النزعات والتوجهات ذات السياق العاملي يف ج ْعل الحوكمة والتعاون الدويل أكرث صعوب ًة .وسوف يشجع
هذا األمر العديد من الدول واألطراف عىل محاولة تغيري السياقات اإلسرتاتيجية العاملية القامئة؛ بطريقة
سوف تجعل الفهم التقليدي لهذه السياقات غري ُم ْج ٍد يف ص ْقل املخرجات املرغوب فيها وتأمينها.
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بنا ًء عىل ّ
كل هذه التطورات ،سوف يتغري مفهوم القوة املادية التي تُع ّرف بأنها تركيبة من ع ّدة مؤرشات؛
مثل صايف الناتج املحيل ،واإلنفاق العسكري ،وتعداد السكان ...إلخ .وسيزداد دور الفاعلني من غري
الدولً ،
فضل عن ظهور مجموعات وق ًوى جديدة ،وأفراد سوف يكون لهم من القوة االقتصادية وغريها،
ما يجعل تأثريهم كب ًريا يف تطورات الوضع عىل املستوى العاملي.
 .6تغري طبيعة الرصاع وتنامي عوامل التوت ّر

يؤكد التقرير أنّ خطر الرصاع سوف يزداد مبا يف ذلك الرصاع بني الدول (،)Interstate Conflicts
خالل العقدين املقبلني ،نظ ًرا إىل ازدياد التنافس وتضارب املصالح بني القوى الكربى ،وتنامي التهديدات
اإلرهابية وحاالت عدم االستقرار الداخيل يف الدول الضعيفة أو الهشة .وسوف تؤدي الرصاعات املتزايدة
إىل تعطل البنية الحيوية التحتية ،وتفكيك التامسك االجتامعي ،وفشل الحكومات يف تأدية وظائفها
األساسية ،ويف تأمني االحتياجات املختلفة ملجتمعاتها ،إضاف ًة إىل عدم الكفاءة يف استخدام وسائل غري
عسكرية يف مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها .وعىل الرغم من أنّ هذه العوامل
جميعها قد تكون نتيج ًة لنشوء الرصاعات ،فإنها ميكن أن تكون باملقدار نفسه سب ًبا فيها.
ويف وقت يزداد فيه انتشار الرصاعات ودرجة العنف املستخدمة فيها بني الجامعات العرقية والدينية
والسياسية ،تزداد تكلفة هذه الرصاعات ،كام يزداد عدم القدرة عىل حسمها .ويف ٍ
وقت تسعى فيه
الجامعات "اإلرهابية" لتكديس مزيد من القدرات العسكرية لديها ،سوف يزداد إرصار الدول وعزميتها
عىل هزميتها .ومن املمكن أن تدخل الرصاعات والحروب بني الدول يف أطوار جديدة وميادين مختلفة؛
مثل انتقال الرصاع إىل الفضاء حيث يجري تدمري األقامر الصناعية أو تعطيل عملها يف ما بني الدول
املتنافسة .وتزداد املخاوف من انتشار أسلحة الدمار الشامل التي ميكن أن تتطور برسعة مع التطور
التكنولوجي الكبري الحاصل يف املجال العسكري .لكن يف املقابل ،قد يؤدي اتساع املنطقة الرمادية
والسلم إىل زيادة الصعوبة يف اعتامد الخصوم عىل وسائل القوة التقليدية
الفاصلة بني حاالت الحرب ّ
لحسمها ،ما يؤدي إىل تطور وتطوير لوسائل أخرى تؤدي معها الديبلوماسية دو ًرا ً
فعال.
وتش ّكل النزعات العاملية السالفة الذِكر تحد ًيا كب ًريا لألنظمة والحكومات الوطنية؛ ذلك أنّها قد تؤدي
إىل تغيري يف طبيعة السلطة والقوة ،وزيادة التوتر يف ما بينها وداخل املجتمعات ،وسوف يزداد الضغط
عىل الحكومات لتوفري االستقرار واالزدهار ،مع تنامي الفجوة بني توقعات األفراد وقدرة الحكومات
عىل تلبيتها يف عامل غري مستقر .ويف الوقت نفسه ،سوف يزداد التوتر بني الدول نتيجة التنافس وضعف
اآلليات القامئة ملنع نشوب نزاعات ،مع بروز ق ًوى صاعدة تبحث عن دور أكرب لها يف النظام الدويل ،مثل
الصني وروسياً ،
فضل عن املنافسة اإلقليمية بني الدول ،وتهديد بعض الدول لألمن اإلقليمي؛ مثل إيران.
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ويف وقت ُيتو َّقع فيه أن يؤدي تنامي الرتابط االقتصادي وتزايد التبادل التجاري دو ًرا يف تخفيف التوتر
يف النظام الدويل ،سوف تبحث الدول عن وسائل أخرى لحامية مصالحها وزيادة منافعها ،مبا يف ذلك
التهديد باستخدام القوة .ويف غضون ذلك ،من املرجح أن يتوسع تهديد اإلرهاب يف ظل التنوع والتنامي
لقدرة الدول والجامعات واألفراد عىل إلحاق الرضر بالخصوم واملنافسني .وسيمثل ذلك األثر الصايف
الرتفاع التوتر داخل البلدان ويف ما بينها .وسوف يكون لزيادة ح ّدة التوترات انعكاسات كبرية عىل
مختلف دول العامل ومناطقه .ففي أوروبا ،تتزايد ح ّدة الشكوك يف قدرة املؤسسات املالية واألمنية
األوروبية عىل التامسك يف وجه التحديات األمنية واالقتصادية التي تواجهها دول االتحاد األورويب.
ومن أبرز هذه التح ّديات الهجرة ،والنمو البطيء ،وتزايد البطالة ،وتنامي العداء للمهاجرين ،وامليل
الصدد ،سوف تشجع "الربيكسيت" (خروج
نحو تفضيل الحلول الوطنية للمشكالت القا ّرية .ويف هذا ّ
بريطانيا من االتحاد األورويب) امليول والنزعات الوطنية واملناطقية واالنفصالية يف بلدان أوروبية عديدة
(مثل أسكتلندا ،والباسك ،وغريهام) ،وستؤدي شيخوخة السكان يف أوروبا إىل تقويض النمو االقتصادي
والناتج املحيل .ونتيج ًة لذلك ،سوف يتحول أكرث اإلنفاق واالستثامر نحو الرعاية االجتامعية والخدمات
الصحية بعي ًدا عن اإلنتاج والتنمية ،وسوف تتناقص قدرة االتحاد األورويب عىل إصالح مؤسساته ،وخلق
فرص عملٍ  ،ورفع معدالت النمو ،واستعادة الثقة بالنخب ومعالجة الشواغل العامة ،وسوف تغري الهجر ُة
الثقافات الوطني َة عىل نح ٍو ملحوظ .وسوف تهدد االنقسامات الداخلية يف االتحاد األورويب ً
ِ
فضل عن
مشكلته الدميوغرافية وأدائه االقتصادي الضعيف مكانته عامل ًّيا .وبعد انسحاب بريطانيا منه ،قد يضعف
التعاون عرب األطليس (بني أوروبا والواليات املتحدة).
وباملثل ،سوف تواجه الواليات املتحدة تحديات كربى يف ّ
ظل الظروف االقتصادية الصعبة واالنقسامات
االجتامعية والطبقية .ويف ظل ركود األجور وتنامي الفجوة وعدم املساواة يف الدخل ،وتزايد الشكوك
حول التكامل االقتصادي العاملي ،وتحقيق "الحلم األمرييك" ،وانعدام الثقة العامة بالنخب والقيادات،
ستدور بعض التساؤالت حول دور الواليات املتحدة يف العامل ،وحول قدرتها عىل التغلب عىل االنقسامات
الخاصة بها ،واالستمرار عىل االلتزام مببادئ التجارة الحرة العاملية ،واإلصالح الرضيبي ،واستيعاب
التكنولوجيا املتقدمة وإنتاجها ،وإدارة العالقات العرقية يف املجتمع واالنفتاح عىل الجميع.
ويف وقت ُينتظر فيه أن تتواصل معاناة أمريكا الوسطى يف ظل أوضاع اقتصادية واجتامعية مرتدية ،ما
قد يؤدي إىل انتشار العنف عىل نطاق واسع نتيجة فقدان القدرة عىل تأمني السلع والخدمات العامة
األساسيةُ ،يتو ّقع أن تصبح أمريكا الجنوبية أكرث استقرا ًرا يف أثناء استمرار السعي نحو تحقيق الس ّلم
االقتصادي واالجتامعي واملساواة بني الطبقات ،عىل الرغم من أنّ احتامل حدوث توترات اجتامعية
بسبب زيادة التعليم والوعي ،وبسبب عدم كفاءة النخب وضعف البنية التحتية ،يبقى أم ًرا قامئًا.
ونتيج ًة لسوء اإلدارة وانتشار الفسادُ ،يتو ّقع أن يستمر عدم استقرار الحكومات يف دول أمريكا الوسطى
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والجنوبية؛ إذ فقدت الحكومات اليسارية السلطة يف ع ّدة دول ،مثل األرجنتني ،يف حني أنّ القيادات
الجديدة ال تحصل عىل الوقت الكايف وال عىل فرصة إلظهار قدرتها عىل تحسني األمور ،يف ظل استعجال
النتائج من قبل الناخبني.
ومن جهتها ،تواجه الصني اختبا ًرا صع ًبا ،عىل الرغم من االستقرار السيايس الذي حققته ،بالنظر إىل تباطؤ
النمو ،وأزمة الديون الكبرية تعانيها ،وجهد االنتقال من اقتصاد قائم عىل االستثامر والتصدير إىل اقتصاد
من شأنه أن يغذي االستهالك املحيل املتنامي ،يف ظل ارتفاع مستوى الدخل الفردي الذي يؤدي إىل
زيادة الضغوط لتلبية مطالب الطبقات الوسطى الجديدة .وال شك يف أنّ الصني لديها موارد كافية لدعم
النمو ،بيد أنّ منو القطاع الخاص الذي بات محرك االقتصاد الصيني سوف يستند إىل قدرته عىل ترسيخ
االستهالك املحيل ،وقدرة الحكومة عىل امليضّ ُقد ًما يف تحقيق االستقرار السيايس.
أ ّما روسيا ،فهي تسعى الستعادة مكانتها العظمى من خالل ب ْعث الروح القومية والقوة العسكرية
والتدخالت الخارجية ،يف حني أنّ اقتصادها يسري نحو الركود .ولنئ كان بوتني يحظى بشعبية كبرية داخل
بالده ،فإنّ هناك مؤرشات عىل نفاذ صرب الشعب مع تدهور الظروف املعيشية وسوء استخدام السلطة.
وهناك من املؤرشات ما يكفي الستنتاج أنّ روسيا سوف تصبح عرض ًة لعدم االستقرار الداخيل ،مع تحسن
الصورة الدميوغرافية إىل ح ّد ما.
ومع تزايد التقارب بني روسيا والصني ،فإنّ الدولتان تسعيان لجني املزيد من املكاسب الناجمة عن
تباطؤ التقدم املادي يف الغرب ،كام أنّهام تسعيان لتعزيز هيمنتهام يف جوارهام اإلقليمي ويف صياغة
لكن التعاون بني الدولتني يبقى يف
السياسات األمنية واالقتصادية اإلقليمية عىل نح ٍو مالئم ملصالحهامّ .
إطار تكتييك؛ فمن املرجح أن تعود العالقة بينهام إىل املنافسة ،يف ضوء توجه بكني إىل تعزيز نشاطها
يف آسيا الوسطى التي ُت َع ّد منطقة نفوذ روسية لتوفري الطاقة الرخيصة .وستسعى روسيا لع ْقد تعاون
دويل مع دول أخرى الحتواء األزمات التي تواجهها .وسوف تتمسك بسالحها النووي كرادع ،وكر ٍّد عىل
القدرات العسكرية التقليدية لخصومها ،وسوف يصبح لها وجود أكرب يف الرشق األوسط.
وبال ّنظر إىل أهداف أمنية وسياسية وقانونية واقتصادية ،ومن أجل ف ْرض هيبتها يف إقليمها ومنطقتها،
لكن هذا السلوك
سوف تستمر محاوالت كوريا الشاملية الحصول عىل اعرتاف دويل بها كقوة نوويةّ .
سوف يسبب كث ًريا من املشكالت للصني ،بوصفها الحليف الرئيس لكوريا الشاملية.
ويف املقابل ،يستمر تراجع مؤرشات التنمية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف ظل غياب
اإلصالح السيايس واالقتصادي ،واستمرار الرصاعات داخل الدول ،ويف ما بينها ،ما يؤدي إىل زيادة الفقر.
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وإذا استثنينا منطقة جنوب الصحراء التي متكنت من التوسع يف مجال املامرسات الدميقراطية ،حيث أ ّدت
مهم يف وصول حكومات أكرث كفاء ًة وأكرث ً
منظامت املجتمع املدين دو ًرا ً
متثيل للحكم ،ما زالت كثري من الدول
األفريقية تعاين املحسوبيات واملحاباة والتمييز ،بنا ًء عىل العِرق أو العامل الق َبيلّ ،
بغض النظر عن الكفاءة.
لكن التوترات الداخلية الناجمة عن
سوف يكون االقتصاد الهندي األرسع من ًّوا يف الخمسة أعوام املقبلةّ ،
اتساع الفجوة الطبقية ،والتوترات الدينية ،سوف تنعكس سلب ًيا عىل وضع الهند السيايس واالقتصادي.
أ ّما باكستان ،فسوف تجد  -يف ّ
ظل تزايد التوتر مع الهند  -أنّها مضطرة إىل مواجهة القدرات العسكرية
واالقتصادية التقليدية الهندية ،من خالل زيادة االعتامد عىل أدوات الرصاع والردع غري املتناظر.
وعىل الرغم من أنّ عدد الذين يقضون بسبب الهجامت اإلرهابية ّ
أقل كث ًريا من عدد الذين يقضون
بسبب األمراض والحوادث ،فإنّ احتامل وصول الجامعات اإلرهابية إىل وسائل ذات قدرات تدمريية
سالحا ذا ح َّدين.
أكرب لتنفيذ سيناريوهات كارثية ُت َع ّد حقيقي ًة .كام ُت َع ّد التكنولوجيا ،يف هذا السياقً ،
فمن ناحية ،تساهم يف تسهيل االتصاالت بني عنارص العنف وجامعاته ،إضاف ًة إىل أنّها ذات فائدة يف
عمليات التجنيد والتسهيالت اللوجستية ،ويف جعل الهجامت اإلرهابية أكرث فت ًكا ،لكنها يف املقابل مت ّكن
الحكومات من امتالك وسائل أفضل لتحديد األعامل اإلرهابية وتشخيصها وإجهاضها.

ثالثًا .سيناريوهات املستقبل
يتطلب الحديث عن املستقبل إىل فرتة أبعد من خمس سنوات مقبلة أخْ ذ العديد من املتغريات
والعوامل التي تفيد يف فهم الكيفية التي ميكن من خاللها أن يؤدي تفاعل مجموعة من امليول والنزعات
والخيارات والقرارات املحكومة بعدم اليقني يف سلوك دروب مع ّينة ،أو رسم سيناريوهات محددة .ويف
هذا السياق ،يعرض التقرير ثالثة تفاعالت رئيسة ميكن أن تساهم يف تشكيل املستقبل خالل السنوات
العرشين املقبلة ،هي:
ö öتفاعالت داخلية :تتعلق بالكيفية التي سيحدد فيها املجتمع والحكومة توقعات ّ
كل طرف منهام
تجاه اآلخر ،مبا يف ذلك االتفاق عىل نظام سيايس جديد قادر عىل التعامل مع تغيريات متسارعة،
يزداد فيه متكني األفراد ،ويتغري فيه االقتصاد ووسائل تحقيق الرثوة.
ö öتفاعالت بني الدول :تتصل بكيفية قيام الدول الرئيسة يف النظام الدويل ،وجامعات وأفراد
مؤثرين آخرين ،بتحديد طرق التنافس والتعاون والتوافق يف ما بينهم.
ö öتفاعالت متصلة مبدى استعداد الدول وغريها من الفاعلني املؤثرين للتعامل مع القضايا الدولية
املعقدة؛ مثل التغريات املناخية ،والتداعيات العميقة للتطور التكنولوجي.
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أ ّما السيناريوهات الثالثة الرئيسة التي تحاول استرشاف الكيفية التي ميكن أن تتفاعل فيها الخيارات
وامليول والقرارات ّ
لخط طرق املستقبل ،ور ّدات األفعال عىل حاالت عدم االستقرار الناشئة عنها،
الج ُزر" ( ،)Islands Scenarioوهو ينظر يف اآلثار عىل املستوى الوطني ،و"سيناريو
فهي "سيناريو ُ
املدارات" ( ،)Orbits Scenarioوهو ينظر يف اآلثار عىل املستوى اإلقليمي ،و"سيناريو الجامعات"
( ،)Communities Scenarioوهو ينظر يف اآلثار عىل املستوى العابر للدول واملجتمعات.
 .1سيناريو الجزر

يتناول هذا السيناريو القضايا التي تقود إىل إعادة هيكلة االقتصاد العاملي ،ما يؤدي إىل فرتات طويلة
من بطء النمو أو توقفه ،وهو أم ٌر يش ّكل تحد ًيا لفرضية أنّ النامذج التقليدية لالزدهار االقتصادي
وتوسع العوملة سوف تستمر يف املستقبل .ويؤكد هذا السيناريو الصعوبات التي تواجهها الحكومات يف
ّ
تلبية املطالب املجتمعية املستقبلية يف مجاالت األمن واالستقرار االقتصادي واالجتامعي ،يف وقت يزداد
فيه الرفض الشعبي لعمليات العوملة والتكنولوجيات الناشئة التي تؤدي إىل تغريات عميقة يف مفهوم
العمل والتجارة ،ومن ّو عدم االستقرار السيايس.
ويشدد هذا السيناريو عىل الخيارات التي ستواجهها الحكومات يف محاولتها التكيف مع األوضاع االقتصادية
والتكنولوجية املتغرية التي قد تؤدي ببعضهم إىل االنغالق عىل الذات ،وتقليص الدعم للتعاون الدويل
املتعدد األطراف ،واعتامد سياسات حامئية ،وغريها ،إليجاد ُسبل لالستفادة من مصادر جديدة للنمو
أهم العوامل التي تؤدي إىل اإلبطاء من وترية النمو
االقتصادي وزيادة اإلنتاجية .ويشتمل السيناريو عىل ّ
االقتصادي العاملي ،والتخيل عن نزعات العوملة ودوافعها التي سادت خالل العقود املاضية ،وأهمها :زيادة
الفجوة الطبقية وعدم املساواة ،وانتشار الذكاء االصطناعي ،واالستغناء عن اليد العاملة البرشية ،وتغري
امليول التجارية ،والتوجه نحو التعاون اإلقليمي ً
بديل من التجارة العاملية ،وانخفاض النمو االقتصادي
العاملي ،وبقاء الهند والصني غارقتني يف معضلة "الدخل املتوسط" ،مع ركود األجور ومستوى املعيشة،
واندفاع أوروبا والواليات املتحدة نتيجة التحديات االقتصادية واالجتامعية التي تواجهها إىل االنغالق عىل
الذات ،وزيادة انتهاك حقوق امللكية الفكرية والهجامت السايربية ،والتغريات املناخية ،وانخفاض معدالت
السفر حول العامل بسبب انتشار األمراضّ .
فكل هذه العوامل ترجح أن تقوم الدول برفع مزيد من الحواجز؛
"ج ُزرٍ" يف بحر من االضطرابات.
لحامية نفسها من املخاطر والتهديدات التي تواجهها والتحول إىل ُ
 .2سيناريو املدارات

يتناول هذا السيناريو مستقبل التوترات التي تنشأ من تنافس القوى الكربى التي تسعى لبناء مناطق
رسم
نفوذ خاصة بها ،يف وقت تحاول فيه تأمني حالة من االستقرار يف الداخل .ويحاول هذا السيناريو ْ
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تصور حول الكيفية التي ميكن من خاللها أن يؤدي تضافر صعود النزعات القومية ،وتغري أمناط الرصاع
والتكنولوجيات املدمرة الناشئة ،وتناقص التعاون العاملي إىل زيادة مخاطر الرصاع بني الدول .ويش ّدد
السيناريو عىل الخيارات السياسية التي من شأنها أن تعزز االستقرار والسالم ،أو تؤدي إىل تفاقم التوترات.
كام يفرتض هذا السيناريو أنّ جمل ًة من العوامل ،من أبرزها رصاع منظومات القيم بني دول متنافسة،
وزيادة اإلنفاق العسكري وسباق التسلح ،وصعود القومية ،والشعور املتزايد بعدم األمن داخل الدول
واملجتمعات ،سوف تؤدي إىل ب ْدء حقبة من الرصاعات الجيوسياسية بني الدول الكربى.
ويؤدي االنقسام السيايس يف الواليات املتحدة ،والصعوبات املالية ،إىل تق ّلص االنخراط األمرييك يف
الساحة الدولية .وسوف تستفيد من هذا األمر الدول املنافسة ،ويف مق ّدمتها الصني وروسيا ،ملحاولة
فرض هيمنتها عىل مجالها الحيوي ومناطق الجوار اإلقليمي؛ واألمر ذاته قد قامت به إيران يف الهالل
الخصيب ،وهو ما سوف يؤ ّدي مع حلول نهايات عرشينيات القرن الحايل ،إىل تحول النظام العاملي إىل
مناطق نفوذ إقليمية متنافسة ،تتمحور حول قوة مركزية متارس هيمنتها السياسية واالقتصادية واألمنية
ضمن حدود منطقة نفوذها.
 .3سيناريو الجامعات

يتناول هذا السيناريو القضايا التي تنشأ من فداحة التحديات االقتصادية ومامرسة الحكم الختبار
قدرة الحكومات الوطنية عىل التواؤم معها؛ ما يفسح املجال واس ًعا لنمو سلطة الحكومات املحلية
املهمت والوظائف التي كانت ساب ًقا حك ًرا عىل الحكومات القومية.
والجهات الخاصة يف مامرسة بعض ّ
ويؤكد هذا السيناريو االتجاهات املرتبطة بالطبيعة املتغرية للقوة ،والتقدم الكبري يف مجال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت التي مت ّكن مجموع ًة أوسع من الجهات الفاعلة املؤثرة ،من ف ْهم الكيفية التي
فرصا وعقبات أمام
ميكن أن تؤدي بها مثل هذه التوجهات إىل نشوء خيارات تخلق ،يف الوقت نفسهً ،
الحكم يف املستقبل.
وعىل الرغم من أنّ مامرسة بعض الوظائف السياسية للدولة (مثل السياسة الخارجية واألمنية
والدفاعية) ،ستبقى حك ًرا عىل الحكومات القومية ،فإنّ املجتمعات املحلية سوف يزداد اعتامدها
عىل السلطات املحلية ،واملؤسسات املدنية والدينية ،لتوفري حزمة واسعة من االحتياجات ،والخدمات
التعليمية ،واملالية ،والتجارية ،والقانونية ،واألمنية .ويف الوقت نفسه ،سوف يعمد الناس ّ
باطراد إىل
تعريف أنفسهم ،وتحديد انتامءاتهم وهوياتهم؛ من خالل شبكة من الجامعات املتصلة خارج اإلطار
الوطني .وتساعد التكنولوجيا ووسائل االتصال الحديثة يف إعادة تعريف العالقات والهويات القامئة عىل
األفكار املشرتكة ،واأليديولوجيا ،والتاريخ ،والدين ،والطائفةً ،
بدل من االنتامءات أو الهويات الوطنية.
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أهم مصادر النفوذ والقوة ،تصبح
ويف وقت تغدو فيه القدرة عىل التحكم واستغالل املعلومات أحد ّ
الرشكات وجامعات املصالح والجمعيات الخريية والحكومات املحلية أكرث قدر ًة عىل استخدام قوة
األفكار واملشاعر للتأثري يف الناس من الحكومات القومية .وهذا ما يدفع الحكومات الوطنية ،أحيانًا ،إىل
التخيل عن جزء كبري من سلطاتها ّ
ومهمتها لشبكة من "الجامعات" االجتامعية واالقتصادية يف محاول ٍة
للتغلب عىل حاالت اإلحباط العا ّم وانعدام ثقة الناس بالحكومات القومية ،وتأمني الخدمات األساسية.
املهم ،يف هذا السياق ،اإلشارة إىل العامل العريب .فقد يتح ّدى ٌ
شاب تش ّكلت تجربة حياته يف سياقٍ
جيل ٌّ
ومن ّ
من انعدام األمن وضآلة الفرص االقتصادية والتعليمية  -من خالل شبكات االتصال واملعلومات  -البنى
التسلطية التقليدية الحاكمة .أ ّما يف مناطق أخرى ،كروسيا ً
مثل ،فتجد الحكومة صعوب ًة متزايد ًة يف مواجهة
وحكم األوليغارشية،
واسع من فئات ورشائح اجتامعية مختلفة نشأ
احتجاجا عىل انتشار الفساد ُ
ً
تحالف ٍ
وهو يسعى للضغط من أجل تحقيق إصالحات اقتصادية وسياسية .ويف حني أذعنت بعض الحكومات
للنزعات الجديدة املتمثلة يف امليل نحو ُحكم أكرث محلي ًة بصالحيات كبرية ،رفضت بعض الحكومات املشارك َة
يف السلطة ،وقاومت إمكانية التخيل عن بعض صالحياتها ملصلحة قوى وجامعات محلية ،فواجهت حركات
مقاومة شعبية سلبتها يف نهاية املطاف السلطة التي كانت تستميت يف الدفاع عنها.
ومبرو الوقت ،تنشئ املنظامت واملؤسسات الدينية والتجاريةً ،
فضل عن الجامعات الدينية والخريية
والحكومات املحلية ،تحالفات قد تتضمن أحيانًا الحكومات الوطنية ،ملواجهة التحديات العاملية؛ ما
يؤدي تدريج ًيا إىل التمحور حول قيم عامة ،مبا فيها حقوق اإلنسان .وقد أخذ ممثِّلو دول ورؤساء ُمدنٍ
مجتمع مدين ومنظامت مالية وتجارية يشاركون يف لقاءت إقليمية وشبكات عملٍ تتمحور حول
وقادة
ٍ
قضايا معينة؛ إليجاد بدائل لقيادة تحوالت عاملية بطريقة إيجابية .وبعي ًدا عن سياق الحرب الباردة،
يتكون العامل الحر اليوم من مجموعة من الدول والجامعات الالدولتية ( ،)None stateوتحت دولتية
( ،)Sub stateتعمل عىل نح ٍو متسق لنرش ثقافة احرتام الحريات الفردية وحقوق اإلنسان ،واإلصالح
االقتصادي ،وسياسات الحفاظ عىل البيئة ،والتجارة الحرة ،والشفافية املعلوماتية.

عا .توقعات السنوات الخمس املقبلة ألهم مناطق العامل
راب ً
يف ضوء جملة التحديات االقتصادية واالجتامعية والبيئية واألمنية التي ُيتو ّقع أن يواجها العامل خالل
السنوات املقبلة ،والتي سبقت اإلشارة إليها ،وانطال ًقا من السيناريوهات الثالثة آنفة الذكر ،ميكن وضع
بعض التوقعات ألهم مناطق العامل خالل السنوات القليلة املقبلة.
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 .1رشق آسيا وجنوب رشقها

تضم منطقة رشق آسيا وجنوب رشقها أكرب تن ّوع عرقي وثقايف يف العامل ،وهي منطقة تتزايد أهميتها
االقتصادية عىل نح ٍو مستمر ،وتتصدر مناطق العامل ،سواء كان ذلك يف مجال النمو االقتصادي أو يف مجال
املنافسة الجيوسياسية؛ إذ تتضافر مجموعة من العوامل ترفع درجة عدم اليقني املحيطة بها .ويلقي
الغموض يف هذه املنطقة بظالله عىل السالم واالزدهار فيها .ومنذ أن اندفعت الصني نحو االندماج يف
االقتصاد العاملي ،واملنطقة تح ِّقق قفزات كبري ًة يف مجال النمو والتنمية االقتصادية ،لكنها من جهة ثانية
ترفع منسوب التوتر .فالصني تحاول إعادة رسم املعايري والقواعد الدولية يف املنطقة وتحديدها لتعزيز
مصالحها؛ من ذلك سعيها لتأكيد سيادتها عىل بحر الصني الجنويب ،وهو أم ٌر يثري ر ّدات فعلٍ سلبية قوية
لدى جريانها ،كام أنّه يتسبب باستثارة املشاعر القومية يف الداخل؛ ذلك أنّ الصني تسعى لخلق رأي
داعم ملوافقها اإلقليمية والدولية ،وهو ما ُيكن أن يح ّد من قدرتها عىل املناورة يف املستقبل.
عا ّم داخيل ٍ
ويؤدي هذا الوضع إىل تداخل شديد بني قضايا األمن اإلقليمي والتعاون االقتصادي ،تار ًكا آثا ًرا عميق ًة يف
التفاعالت اإلقليمية .فالدول الصغرية واملتوسطة تسعى لتقوية قدراتها الدفاعية والتحالف يف مواجهة
التهديدات الصينية ،لكنها تحاول ،يف الوقت نفسه ،االستفادة من الفرص االقتصادية الكبرية التي يوفرها
التعاون مع الصني.
من غري املرجح أن تجد النزاعات اإلقليمية والبحرية الطويلة يف املنطقة طريقها إىل الحل يف السنوات
الخمس املقبلة ،بل عىل العكس من ذلك؛ إذ ُيتو َّقع أن يزداد منسوب التوتر يف املنطقة ،و ُيتو َّقع أن
تسعى دول مط ّلة عىل بحر الصني الجنويب لطلب مساعدة الواليات املتحدة يف مواجهة التحديات األمنية
التي تفرضها الصني ،كام ُيتو َّقع أن يزداد دور املنظامت اإلقليمية وفعاليها ،مثل رابطة دول جنوب رشق
آسيا (آسيان) ،يف مواجهة التوترات املتصاعدة يف املنطقة ،ويف ما يتع ّلق بآليات التعامل معها .ومن شأن
تصاعد التوتر بخصوص ّأي قض ّية من القضايا الخالفية يف املنطقة أن يؤ ّد َي إىل تقويض الثقة االقتصادية
واالستثامر وتباطؤ التعاون االقتصادي اإلقليمي.
تسعى الصني لالستفادة من "الفرصة اإلسرتاتيجية" التي تتوافر لها حال ًيا؛ لضامن قدر أكرب من النفوذ يف
املنطقة ،قبل أن تبدأ حظوظها يف الرتاجع نتيج ًة لزيادة االهتامم اإلسرتاتيجي األمرييك يف املنطقة ،وتطور
القدرات الدفاعية لليابان ،وتزايد التحديات السياسية واألمنية التي تواجه الصني مثل تزايد نزعات
االنفصال لدى تايوان ،وتصاعد التوتر عىل خلفية الربنامج النووي لكوريا الشاملية ،وتزايد التحديات
االقتصادية التي تواجهها بكني .لكن من املحتمل أن تختلف السياسات الخارجية للصني ،إذا أبدت
استعدا ًدا لاللتزام بالقواعد الدولية واألعراف الدولية.
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أ ّما اليابان ،فاألرجح أنها ستزيد اعتامدها عىل الذات عسكر ًيا مع تنامي مشاركتها يف الشؤون األمنية
اإلقليمية والعاملية ،وتُتو َّقع زيادة توثيق لعالقاتها بالواليات املتحدة ،استنا ًدا إىل العالقات االقتصادية
القوية التي تربطها بها ،و ُيتو َّقع أن يرتافق ذلك مع زيادة استعدادها لالنخراط ،أكرث فأكرث ،يف شؤون
منطقة جنوب رشق آسيا وتح ّمل أعباء هذه املشاركة.
سوف متيل الهند إىل زيادة إقحام نفسها يف قضايا جنوب رشق آسيا االقتصادية واألمنية ،وسوف تتعزز
عالقاتها باليابان .وسوف تدفع طموحات الصني اإلقليمية وتجاهلها ملصالح الهند إىل تقارب أكرث بني
الهند والواليات املتحدة لتحقيق التوازن .ويف ضوء تنامي الشكوك بشأن التجارة الحرة ومستقبل اتفاقية
تضم الهندُ ،يحتمل أن تسعى الهند
الرشاكة عرب املحيط الهادئ ( )Trans-Pacific Partnershipالتي ّ
لالستعاضة من ذلك بتطوير عالقاتها االقتصادية بالواليات املتحدة وغريها من االقتصادات الكربى،
ما يساعد عىل دفع اإلصالح الداخيل والنمو االقتصادي ،وتعزيز قدرة الهند عىل القيام بدور اقتصادي
إقليمي أكرث قو ًة وتأث ًريا.
ومن جهتهاُ ،ت َع ّد إندونيسيا أكرب بل ٍد مسلم يف العامل ،كام أنّها ُتثّل أكرب تنوع بيولوجي أيضً ا ،لكن ّمثة
مخاطر تحيط بدورها؛ وذلك بسبب إمكانية تنامي دور شبكات اإلرهاب الدولية فيها .ويؤدي َح ْرق
الغابات اإلندونيسية إىل زيادة االنبعاثات الكربونية العاملية ً
فضل عن تلوث الهواء وارتفاع معدالت
الوفاة الناجمة عن أمراض الشعب الهوائية يف أنحاء جنوب رشق آسيا.
لكل من الهند ،وإندونيسيا ،وفيتنام ،أدوار أكرث أهمي ًة يف آسيا ّ
كل األحوال ُيتو َّقع أن تصبح ّ
يف ّ
مم كانت
عليه يف العقود املاضية؛ ويرجع ذلك جزئ ًيا إىل إنجازات هذه الدول الكبرية يف مجال العالقات التجارية،
واألوضاع الدميوغرافية املواتية ،مقارن ًة بدول املنطقة األخرى.
يف ماليزيا ،ميكن أن ترتك السياسات العرقية والدينية التي يجري اتباعها يف بلد دميقراطي ،أغلبية
سكانه من املسلمني ،آثا ًرا إيجابي ًة يف نرش الدميقراطية واالستقرار االجتامعي واالتجاهات يف املنطقة،
وميكن أن تساعد يف زيادة جهد مكافحة التطرف العاملية .وتساهم ماليزيا وإندونيسيا ،مثل غريهام
من الدول اإلسالمية ،يف مواجهة التعصب من خالل املامرسات الصوفية اإلسالمية التقليدية السائدة يف
مثل هذه البلدان ،وسيؤدي خالف ذلك إىل تأجيج التوتر يف مجتمعات متعددة األعراق واألديان .أ ّما
تايالند والفلبني اللتان تعانيان مشكالت يف الحكم واإلدارة ،فقد ذهب َتا إىل تفضيل ُحكم الرجل القوي
عىل املامرسات الدميوقراطية.
ومن املرجح ،أيضً ا ،أن تؤدي التحوالت االقتصادية الكربى ،والتغريات الدميوغرافية ،والهجرة املستمرة إىل
زيادة الضغوط التي تتعرض لها مجتمعات رشق آسيا وجنوب رشقها يف السنوات الخمس املقبلة ،وسوف
تتطلب استجابات سياسية رسيعة ملواجهتها .و ُيتو َّقع أن تؤدي الشيخوخة املتزايدة للسكان إىل تنامي
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ً
ضغوطا كبري ًة عىل مصادر التمويل
الطلب عىل أنظمة الرعاية الصحية ملواجهة األمراض املزمنة ،ما ميثل
الحكومي .وتؤدي عدم املساواة االقتصادية إىل تعزيز االستياء العا ّم يف الصني وأماكن أخرى يف املنطقة،
وال سيام أنّ الرشكات واملؤسسات اإلنتاجية ستواجه مزي ًدا من ضغوط املنافسني لخفض التكلفة يف
رجح أن تؤدي التغيريات املناخية إىل زيادة الظروف املناخية القاسية ،والعواصف،
املنطقة وخارجها .و ُي َّ
وارتفاع مستوى سطح البحر ،إىل تأثريات سلبية كبرية يف دول رشق آسيا وجنوب رشقها ،حيث يعيش
كثري من سكانها يف مناطق ساحلية ،سيكونون أكرث تعرضً ا من غريهم لهذه التغيريات ،يف وقت يق ّلل فيه
التوتر املستمر من القدرة عىل مقاومة حتى الظواهر الجوية املتواضعة.
و ُت َع ّد التهديدات املرتبطة باألمن املايئ والغذايئ من بني االهتاممات الكربى التي تؤرق دول املنطقة ،مع
ً
حاسم يف منطقة
تزايد ظروف الجفاف يف كمبوديا ،والوس ،وتايالند .وسيكون التعاون يف قضايا املياه
مكتظة بالسكان ،مع تنامي النزاعات حول تدفقات املياه بني بورما وكمبوديا والصني والوس ،إضاف ًة إىل
النزاعات اإلقليمية ش ّتى.
وجميع دول املنطقة لديها آفاق اقتصادية وتعقيدات سياسية كثرية مع الصني التي سيرتتب عليها،
خالل السنوات القليلة املقبلة ،اختبار مدى قدرتها عىل استمرار رفع مستويات املعيشة وتوسيع عدد
املستفيدين من سياساتها التنموية ،عرب إجراء تغيريات هيكلية يف اقتصادها ،وتحويل الثقافة املحلية من
السمة االستهالكية .وسوف يلحق فشل الصني يف الوفاء بوعودها االقتصادية؛ عىل
السمة االدخارية إىل ّ
ّ
النحو املنصوص عليه يف اتفاقية إنشاء البنك اآلسيوي لالستثامر يف البنية التحتية (Asian Infrastructure
 ،)Investment Bankومبادرة الحزام والطريق ،رض ًرا بالغًا بسمعتها ،وبجهدها الهادف إىل تنمية
املناطق الداخلية والغربية والنفاذ إىل أسواق جديدة للتصدير.
تعده تاريخ ًّيا تهدي ًدا لسلطتها .ومن املتو َّقع
كام يخترب التوتر الديني والعرقي قدرة بكني عىل تح ّمل ما ُّ
أن ينمو يف العقدين املقبلني عدد السكان املسلمني واملسيحيني يف الصني .وتراقب الحكومة ،عن كثب،
تأثري هذه التطورات؛ إذ يجري تقييد الحريات الدينية ،بخاصة يف إقليم شينجيانغ ،ما يؤدي إىل تفاقم
برسية يف كنائس داخل
استياء السكان املسلمني ،يف حني ميارس عرشات اآلالف من املسيحيني عباداتهم ّ
البيوت ،خو ًفا من اضطهاد الحكومة لهم .ويف وقت يزيد فيه معدل األعامر وترتفع فيه مستويات الدخل،
تتحول أمناط املعيشة تجاه املعايري االستهالكية الغربية ،ما يؤدي إىل ارتفاع معدالت األمراض املزمنة؛
مثل أمراض البدانة ،والقلب ،والرسطان ،مع انخراط ماليني الناس يف عادات غري صحية ،ويؤ ّدي ذلك إىل
إرهاق قدرة النظام الصحي الوطنيً ،
فضل عن قدرة الحكومة عىل االستثامر يف البنية التحتية الصحية.
وسوف تتفاقم املشكالت البيئية يف كثري من املناطق؛ إذ تواجه بكني تحديات كربى يف توفري املياه من
حيث الكمية والنوعية عىل نح ٍو تكفي مواطنيها .يف حني تتدهور املوارد الزراعية نتيجة التلوث ،كام
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تسوء جودة الهواء يف العديد من املدن الكربى .وسيكون للنجاح يف مواجهة هذه التحديات انعكاسات
كبرية عىل عالقات الصني بجريانها يف رشق آسيا ،ومن شأن التحول االقتصادي عىل نحو سلس ،ومن شأن
قيادة أكرث كفاء ًة ،تعزيز ثقة بكني بتعاملها مع اليابان ،والفلبني ،وفيتنام .وسوف تكسب بكني أيضً ا كث ًريا
من النفوذ والتأثري يف الساحة الدولية ،إذا نجحت املبادرات االستثامرية الجديدة املتعددة األطراف يف
وسبل العيش يف الداخل والخارج .وسوف يساهم ذلك ،أيضً ا ،يف تعزيز عالقات بكني
تعزيز فرص العمل ُ
ثم يزيد ذلك قدرة الصني عىل مواجهة التهديدات املقبلة من أفغانستان
بإسالم آباد وبيونغ يانغ؛ ومن ّ
والتحديات املرتتبة عىل الربنامج النووي لكوريا الشاملية ،كام أنّه سيجعل للصني تأث ًريا كب ًريا يف السالم
واالستقرار يف جنوب آسيا ورشقها.
 .2جنوب آسيا

ستؤدي التغريات الداخلية والخارجية دو ًرا كب ًريا يف تقرير مستقبل االستقرار األمني والسيايس يف جنوب
آسيا يف السنوات الخمس املقبلة ،مثل سحب القوات الدولية من أفغانستان ،وتطور العالقة بني الواليات
املتحدة والهند ،وقدرة باكستان عىل الحفاظ عىل استقرارها الداخيل .كام تؤدي عوامل مثل التطرف
العنيف ،واالنقسامات الطائفية ،واإلرهاب ،والتغيريات البيئية ،وضعف النُظم الصحية ،وعدم املساواة
بني الجنسني ،والضغوط الدميوغرافية ،إىل ّ
تعث التكامل االقتصادي واإلصالحات السياسية التي تحتاج
إليها املنطقة لالستفادة من املكاسب اإلمنائية التي تحققت خالل العقود املاضية.
سوف تجد حكومات مختلف دول املنطقة صعوب ًة يف تلبية التوقعات املتنامية ملواطنيها ،بالنظر إىل
الضغوط البيئية والحرضية الكبرية .ويتمثل األمل األكرب للمنطقة يف قدرة الهند عىل استخدام اإلمكانات
االقتصادية والبرشية الكبرية املتاحة لها لدفع التجارة والتنمية اإلقليمية .ويف الوقت نفسه ،ميثّل عدم
االستقرار يف أفغانستان والعنف املتصاعد يف باكستان ،وخطر اندالع حرب بني الهند وباكستان التحديات
الكربى التي تواجهها املنطقة .وعىل الرغم من العديد من املشكالت التي تواجهها املنطقة ،فإنّ أهميتها
آخذة يف االزدياد نتيج ًة النفتاح اقتصاد إيران بعد تخفيف العقوبات ،وتحويل الصني تركيزها نحو
الغرب .وستزداد أهمية الهند يف املنطقة ،إذ إنّ عالقاتها بالواليات املتحدة ستكون أكرب وأعمق من
ّأي وقت مىض .وستعمل نيودلهي عىل تعزيز التعاون يف التجارة والبنية التحتية مع بنغالديش وبورما
وإيران ونيبال ورسيالنكا .وميكن لهذا التعاون أن يشجع عىل االستقرار واالزدهار يف معظم أنحاء
املنطقة .وستسعى باكستان ،نتيج ًة لعجزها عن مجاراة التقدم االقتصادي للهند ،ألساليب أخرى من
أجل الحفاظ عىل ما يشبه التوازن؛ وذلك من خالل بناء شبكة متنوعة من الرشكاء األجانب وتطوير
رادع نووي قوي .وسيمثل انعدام األمن عىل الحدود األفغانية الباكستانية ،الناجم عىل نح ٍو أسايس
عن االضطرابات السياسية وحركات التمرد ،إضاف ًة إىل الرصاع القائم يف أفغانستان ووجود الجامعات
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املتطرفة العنيفة؛ مثل عسكر طيبة ،وطالبان يف باكستان ،والقاعدة وفروعها ،أسبا ًبا رئيس ًة لعدم
االستقرار يف املنطقة .وستبقى املخدرات مصدر الدخل الرئيس للفاعلني من غري الدول؛ مثل الجامعات
الجهادية يف أفغانستان.
وستشهد املنطقة زياد ًة كبري ًة يف عدد السكان الشباب ،وتصاعد الطلب عىل التعليم والعمل .ويف ما يتعلق
بالبيئة والصحة ،فإنّ دول جنوب آسيا غري مستعدة ملواجهة التحديات املستمرة الناتجة من استمرار
التمدن .فمع استمرار التمدن ،يزداد التلوث والظروف الجوية التي ترض بصحة اإلنسان وباملحاصيل،
إضاف ًة إىل ارتفاع التكاليف االقتصادية للعيش يف املدينة.
وعىل الرغم من أنّ نشوء املدن ،يف أغلب األحيان ،يساهم يف منو االقتصاد الوطني ،فإنّ املدن تزيد
الفجوة بني األغنياء والفقراء ،وتؤدي إىل اضطرابات اجتامعية .فمدن جنوب آسيا هي موطن ألكرب
األحياء الفقرية يف العامل ،والسكان املتحرضون مييلون إىل أن يكونوا متدينني أيضً ا .ومن املتو َّقع أن تتجاوز
الهند إندونيسيا بوجود أكرب عدد من املسلمني يف العامل يف عام .2050
وسيؤثر تغري املناخ شبه املؤكد يف جنوب آسيا يف شكل ارتفاع يف درجات الحرارة التي ترض بصحة
اإلنسان ،واألمن املايئ والغذايئ ،وزيادة االحتباس الحراري ،وتل ّوث الهواء الجوي املحيل عىل ح ّد سواء.
وقد يؤدي تغري املناخ أيضً ا إىل ذوبان األنهار الجليدية بأرسع ّ
مم هو متو ّقع يف منطقة "بامري" التي
تغذي األنهار الشاملية يف باكستان والهند .وميكن أن تؤدي العواصف االستوائية العاتية ،إضاف ًة إىل
ارتفاع مستوى سطح البحر ،إىل تقليل مساحة اليابسة يف بنغالديش ،وإفساد موارد املياه العذبة فيها،
ودفع الناس إىل الهجرة إىل الهند وبورما ،ما قد يؤدي إىل تفاقم الرصاعات العرقية واإلقليمية .كام أنّ
الهند وباكستان ،أيضً ا ،عرضة ملجموعة متنوعة من الظواهر الجوية املتطرفة .ويشمل ذلك الفيضانات
الكبرية ،والرياح املوسمية التي ال ميكن التنبؤ بها وتأثر األمن الغذايئ ،وموجات الحر .وقد يؤدي تغري
أمناط هطول األمطار إىل تغيري النظم اإليكولوجية للمياه مسب ًبا األمراض املرتبطة بالفيضانات؛ مثل
املالريا ،والكولريا ،وشلل األطفال .وميكن أن تعرض العواصف والفيضانات يف هذه املنطقة ماليني من
الناس ملياه الرصف الصحي ،ولتلويث مياه الرشب وانتشار األوبئة واألمراض.
 .3الرشق األوسط وشامل أفريقيا

ستتميز املنطقة يف الخمس سنوات املقبلة باضطرابات سياسية؛ مثل الحروب األهلية .أ ّما التحدي
الرئيس فيها ،فهو يتمثّل يف خلق الظروف السياسية والفرص االقتصادية وتعزيزها ،النخراط الشباب
البالغني يف العمل ،وتحقيق العدالة واملساواة واالحرتام؛ ألنّ غياب ذلك قد يؤدي إىل انتشار التطرف
الديني ،والتطرف السيايس أيضً ا.
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وعىل الرغم من أنّ املنطقة حققت يف العقود األخرية تقد ًما ً
مهم يف الح ّد من الفقر املدقع الذي
انخفض يف املنطقة تدريجيا منذ عام  ،1987فإنها مل تحقق من ًوا كاف ًيا يف السنوات الخمس األخرية بسبب
الثورة والثورة املضادة يف مرص ،والحروب األهلية يف العراق ،وليبيا ،وسورية ،واليمن ،واستمرار الرصاع
اإلرسائييل – الفلسطيني .فهذه العوامل أ ّثرت جميعها سلب ًيا يف فرص التنمية السياسية واالقتصادية.
وتواجه األدوات املعتادة يف إدارة املجتمعات وضبطها (اإلعانات الحكومية ،ودعم السلع والخدمات،
واملساعدات األجنبية) صعوبات بسبب انخفاض أسعار النفط منذ عام  .2014ومن غري املرجح أن
تشهد زيادة كبرية خالل الفرتة املقبلة .ويف الخمس سنوات املقبلة ،ومع استمرار الفشل يف تحقيق
األمن واالستقرار وزيادة فرص العمل والتعليم ،فإنّ ذلك سيه ِّيئ ج ًّوا مناس ًبا النتشار التطرف والرصاعات
األهلية ،وسيؤدي انخفاض اإليرادات النفطية إىل تغيري يف هياكل الحكم يف املنطقة .ونتيج ًة لتفاقم
عيوب الحكم املركزيُ ،يتو ّقع أن تؤدي القبائل واملجتمعات املحلية دو ًرا أكرب يف إدارة شؤونها ،بخاصة
يف الدول التي مزقتها الحرب مثل سورية.
وستكون السمة العامة للمنطقة خالل السنوات الخمس املقبلة هي الفوىض وانتشار العنف يف بالد
الشام وشبه الجزيرة العربية ،ما قد يؤ ّدي إىل تفتيت املنطقة والتأثري يف األمن واالستقرار بالنسبة إىل
املنطقة املمتدة بني أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وأوروباً ،
وصول إىل وسط آسيا ورشقها وجنوبها؛ نتيج ًة
النتشار التطرف .وسوف تتعرض املنطقة للضغط املحيل والعاملي من أجل الوصول إىل موارد املياه.
ومن جهة التأثري اإلقليمي ،ستبقى إرسائيل ،وتركيا ،وإيران ،واململكة العربية السعوديةً ،
دول قوي ًة
ومؤثر ًة يف املنطقة ،لكنها ستكون عىل خالف شديد مع بعضها بشأن مجموعة متنوعة من القضايا.
ً
فمثل ،ستستمر إيران بقوتها املتزايدة وقدراتها النووية وسلوكها العدواين يف متثيل مصدر قلق كبري
للسعودية وبعض دول الخليج العريب ،وستزداد مخاطر عدم االستقرار يف دول عربية أخرى مثل مرص
وخصوصا إذا استمرت أسعار النفط منخفض ًة .وسيضمن استمرار
والجزائر واململكة العربية السعودية،
ً
لكن القوى
الطلب العاملي عىل موارد الطاقة يف املنطقة استمرار االهتامم واملشاركة الدولية فيهاّ .
الخارجية املهتمة باملنطقة سوف تفتقر إىل القدرة عىل إصالح العديد من املشكالت التي تعانيها
املنطقة .وسيكون لعودة التنافس بني القوى العظمى يف املنطقة ،مع سعي الرويس فالدميري الرئيس بوتني
لتعزيز مواقعه فيها ،أث ٌر كبري يف تقرير املستقبل.
من جهة أخرى ،سوف يتفاقم الضغط الدميوغرايف واالقتصادي ،كام ّ
تجل يف انتفاضات "الربيع العريب".
وستؤدي هجرة العقول والبطالة وغياب التنويع االقتصادي إىل عرقلة النمو االقتصادي وتقليل مستويات
املعيشة ،وتعسري االندماج مع االقتصاد العامليُ .يضاف إىل ذلك تناقص موارد األرض واملياه التي من
املرجح أن تزداد سو ًءا مع التوسع العمراين والنمو السكاين وتغري املناخ .وسيكون هناك جيل ضائع من
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األطفال نتيج ًة لحرمانهم من التعليم أو الرعاية الكافية ،ما يجعلهم عرض ًة للتطرف ،كام أنّ ظروف
النساء ستزداد سو ًءا .وملواجهة هذه التحديات ،ينبغي أن تتوقف ّ
كل من إيران واململكة العربية
السعودية عن مامرسة لعبة محصلتها صفرية ،وب ْدء العمل عىل تحسني العالقات الثنائية التي من شأنها
إنهاء الحروب األهلية واملساعدة عىل تحقيق االستقرار للمنطقة ،والتنمية االقتصادية التي تنسجم مع
املعايري الثقافية والدينية.
وميكن أن يؤدي إحياء العملية السلمية ّ
وحل القضية الفلسطينية دو ًرا إيجاب ًيا يف مواجهة بعض
التحديات التي تواجهها املنطقة .ففي استطالع للرأي أجراه املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
عام  ،2011لوحظ أنّ أكرث من  80يف املئة من أكرث من  16ألف من املستجيبني عرب العامل العريب يرون
أنّ القضية الفلسطينية متثّل قضية العرب جمي ًعا ،وليس الفلسطينيني فحسب(((.
ويواجه اليمن وض ًعا كارث ًيا بسبب ترضر البنى التحتية من الحرب والرصاع وتفاقم مشكالت املياه؛ إذ
يواجه  80يف املئة من السكان صعوبة يف الوصول إىل مصادر املياه العذبة .ومن دون بنية تحتية ذات
كفاءة ،ميكن أن تصبح املياه املخزنة لالستخدام املنزيل ملوث ًة ،ما يزيد من احتامل انتشار البعوض،
واملالريا ،وحمى الضنك ،والكولريا .ويف األردن ،أ ّدى تدفق الالجئني من سورية إىل وضع ضغط كبري عىل
املياه الجوفية القليلة ً
أصل .وتواجه مرص تحديات املياه الناشئة من تطوير املشاريع عىل نهر النيل،
خصوصا أنّ إثيوبيا بدأت يف ملء خزان س ّد النهضة الكبري .ويف مرص يتوطن فريوس إنفلونزا الطيور الذي
ً
تتم معالجة مرض متالزمة الجهاز التنفيس ،مع
يشكل خط ًرا عىل البرش .ويف اململكة العربية السعوديةّ ،
وجود قلق من أن يصبح هذا املرض معد ًيا .ويف ما يتعلق مبخاطر األزمات البيئية ،مثل الجفاف والحرارة
القصوى والتلوث ،فإنّ درجاتها سوف تبقى عالي ًة .أ ّما تلوث الهواء يف املدن ،فيبقى من أسوأ املشكالت
يف العامل ،بخاصة يف اململكة العربية السعودية وإيران.
 .4أفريقيا جنوب الصحراء

يف السنوات الخمس املقبلة ،سوف تصبح أفريقيا جنوب الصحراء أكرث سكانًا ،وأكرث شبا ًبا ،وأكرث تقد ًما
ً
لكن معدالت النمو السكاين املرتفعة يف املنطقة التي تُع ّد من بني أعىل املعدالت يف العامل،
وتعليمّ .
سرتهق املوارد الغذائية واملائية ،وتزيد الضغط عىل أنظمة الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية،
وهو أم ٌر سيشجع عىل الهجرة .وسوف يزداد عدد السكان من الشباب املتعلم واملتمدن ،ما من شأنه
تعزيز االنتامء الديني ،وهو أمر يؤدي إىل تصاعد التوتر العرقي والتطرف الديني؛ اإلسالمي واملسيحي
 3املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،املؤرش العريب  :2011مرشوع قياس الرأي العام العريب (آذار /مارس ،)2012 :شوهد
يف  ،2017/3/30يف:
http://bit.ly/2nrlfKT
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عىل ح ّد سواء .ومن املرجح أن تعاين املنطقة بطال ًة مرتفع ًة ومن ًّوا اقتصاد ًّيا ضعي ًفا ،مع انخفاض الطلب
الصيني عىل السلع بسبب تباطؤ االقتصاد الصيني ،وتقلص تدفقات املعونة الخارجية ،يف ّ
ظل استمرار
معاناة اقتصادات الدول املتقدمة من الركود.
وال تزال معظم الدميقراطيات الفتية يف هذه املنطقة ضعيف ًة .وستعتمد عملية تعميق الدميقراطية ،يف
املد َيني املتوسط والبعيد ،عىل نجاح عدد متزايد من منظامت املجتمع املدين يف قيادة التغيري االجتامعي
وتحقيق نتائج مهمة يف االنتخابات.
وسوف يؤدي التوسع الحرضي الرسيع ،مع إهامل البنية التحتية وارتفاع منسوب الفساد ،إىل تأجيج
الغضب الشعبي ،مع فشل الحكومات يف إيجاد الخدمات األساسية ،ومواجهة التهديدات األمنية
املعقدة .وعىل الرغم من الجهد الكبري املبذول ملواجهة جامعات؛ من قبيل حركة الشباب ،وبوكو
حرام ،وأنصار الرشيعة ،والقاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي ،فسوف تستمر الحكومات اإلفريقية يف
لكن هزمية األيديولوجيات العنيفة واملتطرفة
التعامل مع تهديدات املتمردين والجامعات املتطرفةّ .
سوف يعتمد عىل تحسني قدرة الدولة يف جمع املعلومات وتحليلها وتكريس ُحكم القانون ،وتعزيز
الالمركزية السياسية ،ودور الرشطة املجتمعية ،واعتامد التنمية املتوازنة ،ومشاركة الشباب ،ومبادرات
لكن تحقيق ذلك لن يكون ً
سهل يف ضوء
العمل التي من شأنها أن تق ّلل كث ًريا تجنيد الجامعات املتطرفةّ .
استمرار اقتصادات أفريقيا يف البقاء عرض ًة للتقلبات يف أسعار السلع العاملية والطلب الصيني والغريب
عىل املواد األولية.
أ ّما فسيفساء أفريقيا من السافانا والغابات واملراعي والصحاري ،وموارد املياه العذبة والنظم اإليكولوجية،
فإنّها ال تُع ّد وال تُحىص ،ولك ّنها تواجه تهديدات خطر ًة من التغري البيئي الطبيعي ،وتهديدات من فعل
اإلنسان أيضً ا .وتتجاوز هذه التحديات الحدود الوطنية وقدرات ّأي دولة منفردة ،وهي تحديات تتطلب
اتخاذ إجراءات عىل املستويني اإلقليمي والدويل .ويؤدي النشاط البرشي واملاشية والرعي وفقدان األرايض
الصالحة للزراعة ،إىل جانب الجفاف املتكرر والفيضانات ،إىل تدهور خصوبة الرتبة والغطاء النبايت يف
املنطقة .كام يهدد التصحر أفريقيا يف جنوب الصحراء أكرث من ّأي منطقة أخرى يف العاملُ .يضاف إىل
ذلك أنّ عمليات حرق النفايات والخشب وفحم الطبخ ،والتصنيع ،واالستخدام الواسع النطاق للبنزين
املحتوي عىل الرصاص يساهم يف تلوث الهواء إىل ح ّد كبري ،يف حني أنّ إدارة النفايات ضعيفة يف جميع
أنحاء القا ّرة .عالو ًة عىل ذلك ،يساهم انتشار الصيد غري املرشوع واالتجار غري املرشوع بالفيلة ووحيد
خاص ،وتكاثر الخنازير والدواجن ،يف انتشار األمراض الحيوانية التي تش ّكل مخاطر
القرن ،عىل نحو ّ
اقتصادي ًة وصحي ًة بالنسبة إىل "األفارقة" .ويف بعض الحاالت ،ميثّل ذلك تهدي ًدا للعامل.
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ً
لكن مشكلة الفقر ما تزال قامئ ًة
تحس ًنا
ملحوظا خالل الخمسني سن ًة املاضيةّ ،
لقد تحسنت رشوط التنمية ّ
بحدة ،ويساهم عدم التم ّكن من الحصول عىل املياه النظيفة والرصف الصحي والبنية التحتية ا ُملجدية يف
انتشار أمراض؛ مثل اإليبوال ،واإليدز ،عىل الرغم من أنّ التقدم املحقق يف مكافحة هذه األمراض يشجع
عىل تقديم مزيد من الدعم يف مواجهتها ،من خالل الرشاكات بني الدول األفريقية واملجتمع الدويل.
يساعد االستثامر يف رأس املال البرشي ،بخاصة بني النساء والشباب ويف املؤسسات التي تعزز التنمية
تحسن كبري يف متوسط العمر
البرشية واالبتكار ،يف توسيع الطبقة الوسطى يف املنطقة ،ويؤدي إىل ّ
املتوقع يف العقدين املقبلني ،كام يؤدي إىل حيوية املجتمع املدين ،وانتشار املؤسسات الدميقراطية وروح
وانخفاض يف معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية /اإليدز؛ وك ّلها عوامل تشري
الدميقراطية،
ٍ
إىل كثري من االحتامالت اإليجابية التي توجد يف أفريقيا .وسوف تركز معظم البلدان األفريقية عىل
القضايا الداخلية .وقد تصبح املنطقة ساحة للمنافسة يف املوارد .كام أنّ زيادة االنتامء الديني يف أجزاء
كثرية من أفريقيا قد يشجع الثورة عىل بعض القواعد واملؤسسات الليربالية الدولية ،وسيساهم ضعف
املؤسسات السياسية ،يف العديد من الدول األفريقية ،يف تذبذب الحالة الدميقراطية ،وقد يطيل أعامر
وخصوصا مع تراجع االهتامم الدويل بنرش الدميوقراطية وحقوق اإلنسان .وال يزال
األنظمة االستبدادية،
ً
دور الصني يف املنطقة غري مستقر .فمن جهة ،يش ّكل هذا البلد أحد أكرب املستثمرين يف مشاريع البنية
لكن تباطؤ الطلب عىل املواد الخام من املنطقة قد يضعف
التحتية واالستثامرات التجارية الكبريةّ ،
هذا التأثري وااللتزام.
 .5روسيا

خالل السنوات الخمس املقبلة ستواصل القيادة الروسية بذل جهدها الستعادة مكانتها كقوة عظمى؛
وذلك من خالل التحديث العسكري ،والتدخالت الخارجية التي تسعى لبسط النفوذ الرويس والح ّد
من النفوذ الغريب ،واستعراض القوة النووية ،وصعود القومية .وميثّل هذا املزيج من االستبداد والفساد
والقومية تحد ًيا للليربالية الغربية كنموذج يستهوي كث ًريا من الحكام املستبدين يف العامل .وستستمر
حكومة بوتني عىل إعطاء األولوية لإلنفاق والقوة العسكرية الحديثة ،مع الرتكيز عىل الردع اإلسرتاتيجي.
وستواصل روسيا اتخاذ تدابري للرد عىل حلف شامل األطليس وزيادة الوجود العسكري يف دول البلطيق
ووسط أوروبا ،مبا يف ذلك العمليات السيربانية .ومن شبه املؤكد أن تش ّكل روسيا ،قوي ًة ومتامسك ًة،
تهدي ًدا متزاي ًدا للغرب يف إطار سعيها للحد من االعتامد عىل التكنولوجيا الغربية وتحسني قدراتها غري
املبارشة وغري املتناظرة يف الحرب .وإنّ أيدولوجية الكرملني ،وسياساتها وهياكلها وسيطرتها عىل االقتصاد
وحظوتها بدعم النخبة والشعب ،عىل الرغم من قمع املجتمع املدين واألقليات ،سوف تبقى مستمر ًة.
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ونظ ًرا إىل مركزية الواليات املتحدة ودورها يف الساحة الدولية ،ستواصل روسيا محاوالت التقارب وتحسني
العالقات مع الواليات املتحدة .ومن جهة ثانية ،ميثل زيادة اهتامم الصني مبنطقة آسيا الوسطى ،من
خالل االستثامر وتطوير البنية التحتية ،عرب مبادرة الطريق والحزام ،اختبا ًرا لقدرة روسيا عىل استيعاب
طموحات الصني يف املنطقة.
وسيكون للنزاع يف أوكرانيا تداعيات يف جميع أنحاء املنطقة؛ إذ ستواصل روسيا السعي لزعزعة استقرار
ّأي حكومة أوكرانية تحاول االندماج يف الغرب؛ من خالل االتحاد األورويب أو حلف شامل األطليس .كام
أنّ تغري القيادة يف كازاخستان وأوزبكستان خالل السنوات املقبلة يسبب قل ًقا يف موسكو.
 .6أوروبا

قد تواجه أوروبا احتامل انهيار املرشوع األورويب ،يف ٍ
وقت تستمر فيه الرصاعات عىل مقربة منها .وقد
تسببت موجات الهجرة التي شهدتها القارة يف السنوات األخرية بحالة من التوتر ،زادها سو ًءا شعور متزايد
بالضغوط االقتصادية املقبلة من االقتصاد املعومل ،وزيادة عدم املساواة االقتصادية .وساهم ذلك يف صعود
تيارات معادية للدميقراطية يف املجر وبولندا ،وتأثر خطاب األحزاب السياسية ،عمو ًما ،بقضايا الهجرة ،إضاف ًة
إىل زيادة نفوذ اليمني الشعبوي يف الدميقراطيات األوروبية العريقة؛ مثل النمسا ،وفنلندا .وتبقى فرنسا وأملانيا
ملتزمتني بالعمل م ًعا ،عىل الرغم من اختالف وجهات النظر واختالف امليل السيايس بشأن العديد من القضايا.
 .7أمريكا

وخصوصا
ستتعرض أمريكا الشاملية ملزيد من الضغوط االجتامعية والسياسية يف السنوات الخمس املقبلة،
ً
يف حال بقاء النمو االقتصادي ضعي ًفا وفشلِ جهد الخفض من الدين العا ّم .ومن املحتمل أن يجري
إبطاء وترية اإلصالحات االقتصادية واالجتامعية يف املكسيك الحتواء تداعياتها السياسية داخل البالد
ويف املنطقة .ويف السنوات الخمس املقبلة ،سوف تشهد أمريكا الجنوبية تغيريات متكرر ًة يف الحكومات؛
نتيج ًة لعدم الرضا الشعبي الناجم عن سوء اإلدارة االقتصادية ،وعن انتشار الفساد عىل نطاق واسع،
وضعف النمو االقتصادي بسبب انخفاض الطلب الصيني عىل السلع األساسية ،والضغوط االجتامعية
املرتبطة باتساع أعداد الطبقات الفقرية من العاملني.
ّ
وتظل أمريكا الالتينية واحد ًة من أكرث املناطق عن ًفا يف العامل اليوم؛ إذ تنترش الجرمية عىل نطاق واسع،
وهي مسؤولة ،وف ًقا لدراسة أجرتها األمم املتحدة((( ،عن نحو ثلث جرائم القتل يف جميع أنحاء العامل.
4 United Nations, Economic and Social Council, World crime trends and emerging issues and responses in the field of
crime prevention and criminal justice (March: 2016), pp. 5-6, accessed on 4/5/2017, at: https://goo.gl/R9A4MO
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وعىل الرغم من أنّ تأثري انخفاض الطلب الصيني يف املواد األولية والخامات سيكون ّ
أقل يف هذه
املنطقة من العامل ،فإنّ استمرار انخفاض أسعار النفط ستكون له تداعيات كبرية ،كام أنّ تأثري التغريات
البيئية واملناخية سيتضاعف.

خامتة
املحصلة ،رسم تقرير مجلس االستخبارات الوطنية األمريكية صور ًة شديدة التعقيد ملستقبل العامل
يف
ّ
خالل الفرتة املقبلة .فالتحديات التي تواجهها البرشية تكاد تكون غري مسبوقة من جهة عددها ونوعها،
وال سيام ما يرتبط منها بالتغري املناخي ،والتقدم التكنولوجي والذكاء االصطناعي ،والزيادة السكانية،
وتغري أمناط العمل ووسائل الرفاهية ،وزيادة الفجوة بني األغنياء والفقراء ،وبني توقعات املجتمعات
وقدرة الحكومات عىل تقليصهاً ،
فضل عن صعود النزعات اليمينة وانتشار التطرف العنيف ،وغري
ذلك من التحديات الوجودية التي تواجهها املجتمعات البرشية ،والتي تغذي عوامل التوتر وتزيد
من إمكانات الرصاع.
ولن يكون ممك ًنا مواجهة كثري من هذه التحديات واحتواء تداعياتها من دون تعاون عىل املستو َيني
الدويل واإلقليمي ،وهو أم ٌر لن يكون ً
أنواع من امليل االنعزا ّيل
سهل يف ظل صعود القومية ،وسيطرة ٍ
والشعبوي ،وتشييد حواجز أعىل وأكرب بني املجتمعات البرشية.
ّ
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