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بعــد عامــن كان وبــاء كورونــا خاللهــا مبنزلــة املحــدد الرئيــي 
ملســارات األحــداث يف العــامل، أصبحــت الحــرب الروســية – األوكرانيــة 
ــة،  ــورات الدولي ــن للتط ــرك الراه ــي املح ــات ه ــن أزم ــا م ــا تبعه وم
ــام  ــة يف ع ــتظل ماثل ــرب س ــذه الح ــدة له ــرات املمت ــدو أن التأث ويب
ــامل،  ــه الع ــي تواج ــة الت ــا املتداخل ــن القضاي ــد م ــة العدي 2023. فثم
ومنهــا عــدم القــدرة عــى التنبــؤ مبســارات ومــآالت الــراع يف أوكرانيا 
وتداعياتــه املحتملــة عــى األمــن العاملــي، وعالقــات القــوى الدوليــة 
ببعضهــا، وهيــكل النظــام الــدويل، فضــالً عــن شــبكة التحالفــات 
العامليــة واإلقليميــة. يُضــاف إىل ذلــك، القضايــا ذات الصلــة مبحــاوالت 
الســيطرة عــى معــدالت التضخــم املرتفعــة، واتجاهــات أســواق 
الطاقــة، وبواعــث عــودة الســياحة مــن جديــد. كــا تــرز أيضــاً 
ــات الحوســبة الناشــئة، فضــالً  ــل تقني ــن قبي ــة م تطــورات تكنولوجي

ــا. ــامل، وغره ــة يف الع ــرات الدميوغرافي ــن التغ ع

وبالنظــر إىل هــذه القضايــا املطروحــة عــى طاولــة املجتمــع الــدويل 
يف عــام 2023، ميكــن بوضــوح اســتنتاج أن العــامل، ومــن ضمنــه 
الــرق األوســط، عالــق يف جملــة مــن التحديــات املعقــدة واملرتبطــة 
ببعضهــا البعــض. ويف هــذا اإلطــار، يســتعرض العــدد رقــم )25( مــن 
سلســلة “رؤى عامليــة« عرضــاً موجــزاً لـــ 12 قضيــة مــن بــن مجموعــة 
قضايــا وموضوعــات تضمنهــا ملــف أعدتــه مجلــة »اإليكونوميســت« 
 The World Ahead« الريطانيــة يف نوفمــر 2022، تحــت عنــوان
العريضــة  الخطــوط  وضــع  تتيــح  منطلقــات  باعتبارهــا   ،»2023
ــة يف  ــر التقليدي ــة وغ ــا التقليدي لالتجاهــات الرئيســية ألهــم القضاي

ــد. العــام الجدي

• “رؤى عامليــة” تصــدر عــن “املســتقبل لألبحــاث والدراســات املتقدمــة”، وتهــدف إىل عــرض أبــرز مــا 
يُنــر يف مراكــز الفكــر واملجــات ودور النــر العامليــة، مــن أفــكار غــر تقليديــة واتجاهــات صاعــدة يف 

مختلــف املجــاالت السياســية واألمنيــة والعســكرية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والتكنولوجيــة.

• اآلراء الــواردة يف اإلصــدار تعــر عــن كُتّابهــا، وال تعــر بالــرورة عــن آراء “املســتقبل لألبحــاث 
والدراســات املتقدمــة”.
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1- حرب أوكرانيا بين النصر والجمود والنووي
مــع بدايــة التدخــل العســكري الــرويس يف 24 
تنجــح  أن  متوقعــاً  يكــن  مل   ،2022 فرايــر 
القــوات األوكرانيــة يف الصمــود لــكل هــذا 
ــانك  ــرح »شاش ــار، يط ــذا اإلط ــت. ويف ه الوق
مجلــة  يف  الدفــاع  شــؤون  محــرر  جــويش«، 
»ثالثــة  بعنــوان:  مقــال  يف  »اإليكونوميســت«، 
الســيناريوهات  أوكرانيــا«1،  يف  الحــرب  ملســار  ســيناريوهات 

للحــرب يف عــام 2023: التاليــة 

أ- انتــزاع روســيا النــر مــن فــي الهزميــة: يف الوقــت الــذي مينــع 
ــدة  ــلحة جدي ــة أس ــال حزم ــون إرس ــون األمريكي ــه الجمهوري في
ــل  ــا، يعم ــن أوروب ــة م ــدادات القادم ــاد اإلم ــع نف ــا، وم ألوكراني
الجيــش الــرويس عــى تثبيــت الخطــوط األماميــة عــى مدار أشــهر 
ــل،  ــع املقب ــول الربي ــوىل، بحل ــدة تت ــب جدي ــاء كتائ ــتاء، وبن الش
ــة التــي ســئمت مــن أشــهر مــن  الهجــوم عــى القــوات األوكراني
ــام تواصــل  ــى الرتاجــع. ك ــا ع ــد يجره ــا ق ــي، م ــل الهجوم العم
الطائــرات املُســّرة الروســية قصــف البنيــة التحتيــة للطاقــة واملياه 
يف أوكرانيــا. ومــع حلــول الصيــف القــادم، مــن املتوقــع أن تصبــح 
أوكرانيــا يف موقــف ضعيــف، حيــث تســتوىل روســيا عــى »كريفــي 
ريــه« شــامل خرســون، ومدينتــي “سلوفيانســك” و“كراماتورســك” 
ــة إىل  ــدول الغربي ــا ال ــع حينه ــد يدف ــا ق ــذا م ــك. وه يف دونيتس
ــار،  حــث كييــف عــى قبــول العــرض الــرويس بوقــف إطــاق الن
ولــن يكــون أمــام الرئيــس األوكــراين، فولودميــر زيلينســي، ســوى 
ــتعمل  ــك، س ــي ذل ــي ت ــوام الت ــا األع ــهر ورمب ــة. ويف األش املوافق
ــة  موســكو جاهــدة عــى التســلح بشــكل كبــر مــن أجــل محاول

الهجــوم مــرة أخــرى عــى كييــف.

ب- الجمــود: هــو الســيناريو األكــر احتــامالً، ففــي الوقــت الــذي 
يتباطــأ فيــه التقــدم األوكــراين إىل حــد مــا يف ظل الخســائر الفادحة 
التــي ُمنيــت بهــا القــوات األوكرانيــة يف كل كيلومــرت مــن األرايض 
التــي اســتعادتها، فــإن الرئيــس فادميــر بوتــن ســيكون غــر قــادر 

ــة  عــى كســب الحــرب يف ســاحة املعركــة، مــا ســيدفعه إىل إطال
ــتنزاف  ــراين، واس ــاد األوك ــض االقتص ــة لتقوي ــرتة كافي ــا لف أمده
معنويــات كييــف مــن خــال اســتهداف البنيــة التحتيــة املدنيــة. 
وتهــدف موســكو، وفــق هــذا الســيناريو، إىل الصمــود حتــى 
أواخــر عــام 2024، عــى أمــل أن يعــود دونالــد ترامــب إىل البيــت 
األبيــض، وينهــي دعــم أوكرانيــا. لكــن يبــدو أنهــا “مقامــرة عاليــة 
ــرب  ــرويس للح ــام ال ــرأي الع ــد ال ــع تأيي ــل تراج ــر” يف ظ املخاط
الجاريــة، والخســائر التــي يواجههــا االقتصــاد الــرويس، وســيكون 
بوتــن أكــر ُعرضــة للخطــر مــن أي وقــت مــى، وفقــاً للكاتــب.

ــه الســيناريو  ج- املبــادرة والزخــم األوكــراين: يصفــه الكاتــب بأن
األكــر تشــجيعاً ورمبــا األكــر خطــورة، حيــث تحافــظ فيــه أوكرانيا 
بالقــوات  جســيمة  وتلحــق أرضاراً  الهجوميــة،  املبــادرة  عــى 
ــية  ــوط الروس ــار الخط ــون، وتنه ــا خرس ــاء مغادرته ــية أثن الروس
يف لوغانســك، مــع اســتعادة أوكرانيــا الســيطرة عــى مدينــة 
سيفرودونتســك، ثــم تتحــرك برسعــة رشقــاً. ومــع تزايــد الخســائر 
ــع  ــال، وتندف ــدد القت ــدون الج ــض املجن ــروس، يرف ــوف ال يف صف
الــدول الغربيــة إىل دعــم كييــف بأنظمــة دفــاع جــوي جديــدة، 
ــتناداً إىل  ــية، اس ــرب الروس ــكات الح ــر تكتي ــن تأث ــد م ــام يح م
التضــاؤل الرسيــع يف ترســانتها مــن الصواريــخ الدقيقــة. ويف 
أعقــاب ذلــك، يأمــر الرئيــس زيلينســي، يف الربيــع املقبــل، قواتــه 
بفتــح جبهــة جديــدة يف زابوريزهيــا. وتعمــل خمســة ألويــة 
ــبه  ــري إىل ش ــن ال ــرس بوت ــية وج ــوط الروس ــع الخط ــى قط ع
ــول صيــف 2023. وبعــد  ــول بحل ــرة القــرم، وتطــوق ماريوب جزي
ذلــك، تنقــل أوكرانيــا قاذفــات صواريــخ »هيــامرس« إىل الجنــوب، 
مســتهدفة املوانــئ والقواعــد واملخــازن يف القــرم، مــا يدفــع بوتــن 
إىل إصــدار إنــذار نهــايئ بالتوقــف أو اســتخدام األســلحة النوويــة.

2- الواليات المتحدة.. مزيد من رصيد 
الشراكات

ــرب  ــي ح ــل تف ــاده؛ ه ــم مف ــاؤل مه ــة تس مث
املتحــدة  الواليــات  مراجعــة  إىل  أوكرانيــا 
لخريطــة تحالفاتهــا؟ هــذا مــا يجيــب عنــه 
ــايس يف  ــرر الدبلوم ــا”، املح ــون ال غواردي “أنط
»اإليكونوميســت«، يف مقــال بعنــوان: »كيــف 
تعيــد الحــرب يف أوكرانيــا تشــكيل التحالفــات العامليــة 

للواليــات املتحــدة”2. 

ويــرى الكاتــب أنــه عــى خــاف الرئيــس األمريــي الســابق، 
دونالــد ترامــب، الــذي اعتــر معظــم الحلفــاء »مســتغلن«، فــإن 
جــو بايــدن يعتــر أن شــبكة التحالفــات والــراكات التــي ال مثيــل 
ــي  ــدة«. فف ــات املتح ــرتاتيجي للوالي ــد اس ــم رصي ــي »أه ــا ه له

توقعات 2023:
المسارات الُمحتملة لـ 12 قضية بارزة في العالم واإلقليم
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ــاعدات إىل  ــال املس ــنطن يف إرس ــاء إىل واش ــم الحلف ــا، انض أوروب
أوكرانيــا ملواجهــة موســكو، كــام تســارع فنلنــدا والســويد لانضامم 
إىل حلــف الناتــو. أمــا يف آســيا، فتعتمــد جهــود الواليــات املتحــدة 
لتقييــد الصــن بشــكل كبــر عــى شــبكتها مــن التحالفات الرســمية 
والــراكات الناشــئة. ومــن هــذا املنطلــق، تريــد واشــنطن يف عــام 
2023 تقويــة »النســيج الضــام« بــن حلفائهــا يف الــرق والغــرب، 

وتعمــل عــى تحقيــق ذلــك مــن خــال اآليت:

أ- الدخــول يف رشاكات خاصــة: تحــاول مــن خالهــا واشــنطن 
ــراء  ــا إج ــادئ، ومنه ــدي واله ــا يف املحيطــن الهن ــز تحالفاته تعزي
منــاورات دفــاع صاروخــي ثاثيــة مــع اليابــان وكوريــا الجنوبيــة، 
وتدريبــات بحريــة مــع اليابــان وأســرتاليا، والتعــاون الرباعــي 

ــد. ــرتاليا والهن ــان وأس ــع الياب ــه م ــدد األوج املتع

واآلســيوين:  األوروبيــن  الحلفــاء  بــن  الربــط  تعزيــز  ب- 
مبوجــب اتفــاق “أوكــوس” AUKUS، ســتقوم الواليــات املتحــدة 
ــووي  ــع الن ــل بالدف ــات تعم ــرتاليا بغواص ــد أس ــا بتزوي وبريطاني
ــاً(، وســتتعاون يف مجــاالت أخــرى  )ولكــن ليســت مســلحة نووي
ــة  ــا رسع ــوق رسعته ــي تف ــخ الت ــن الســيراين، والصواري ــل األم مث
ــادئ  ــدي واله ــن الهن ــاء يف املحيط ــم الحلف ــك انض ــوت. كذل الص
ــو« يف  ــة ضــد روســيا، وحــروا قمــة »النات ــات الغربي إىل العقوب
ــفناً  ــة س ــدول األوروبي ــلت ال ــام أرس ــو 2022، ك ــد يف يوني مدري

ــادئ. ــط اله ــل يف املحي ــة للعم حربي

ج- توســيع مجموعــة الســبع G7: يرغــب بعــض األمريكيــن 
الصناعيــة إىل  الســبع  الــدول  البارزيــن يف توســيع مجموعــة 
»G12”، مــن خــال إضافــة دول مثــل كوريــا الجنوبيــة وأســرتاليا 
ونيوزيلنــدا، فضــاً عــن مؤسســات مثــل “الناتــو” واالتحــاد 

األورويب.

ــو  د- دعــم املجموعــات الناشــئة: عــى غــرار مجموعــة “آي 2 ي
i2u2( ”2( التــي تربــط إرسائيــل والهنــد ودولــة اإلمــارات العربيــة 
ــات  ــط باتفاقي ــدوره يرتب ــذا ب ــدة، وه ــات املتح ــدة والوالي املتح
إبراهيــم التــي ترعاهــا واشــنطن بــن إرسائيــل وعــدد مــن الــدول 

العربيــة.

بيــد أنــه هــذا التوجــه األمريــي يواجــه، وفقــاً للكاتــب، عــدداً 
مــن نقــاط الضعــف، أولهــا تايــوان التــي رمبــا متثــل املــكان األكــر 
ــبكة  ــاً يف ش ــل اندماج ــكري، واألق ــل العس ــر التدخ ــة لخط ُعرض
التحالفــات الرســمية األمريكيــة. وثانيهــا الهنــد، التــي اقرتبــت مــن 
الواليــات املتحــدة، لكنهــا ال تــزال متمســكة بتقاليــد راســخة مــن 

عــدم االنحيــاز، والحفــاظ عــى العاقــات العســكرية القويــة مــع 
روســيا. وثالثهــا، والتــي تعــد أخطــر نقــاط الضعــف هــي االفتقــار 
ــكل  ــنطن بش ــاء واش ــط أصدق ــاملة لرب ــة ش ــرتاتيجية تجاري الس

وثيــق.

وانطاقــاً مــن تعزيــز الصــن وروســيا تحالفاتهــام، حيــث 
تتزايــد عضويــة “منظمــة شــنغهاي للتعــاون” وكذلــك الحــال 
بالنســبة ملجموعــة »بريكــس«، باإلضافــة إىل التفاهــم الخليجــي 
– الــرويس إلبقــاء أســعار النفــط مرتفعــة؛ فــإن مثــة الكثــر مــن 
العمــل الــذي يتعــن عــى إدارة بايــدن القيــام بــه، للحكــم عــى 

ــة. ــات األمريكي ــاح التحالف نج

3- االنتخابات األمريكية.. تحديات “ترامب” 
و”بايدن”

يف مقــال تحــت عنــوان: »يريــد كل مــن دونالــد 
ــرى«3،  ــرة أخ ــح م ــدن الرتش ــو باي ــب وج ترام
يلقــي »جيمــس بينيــت”، وهــو كاتــب عمــود 
يف “اإليكونوميســت”، الضــوء عــى املرشــحن 
األمريكيــة  الرئاســية  لالنتخابــات  املحتملــن 
القادمــة يف عــام 2024، حيــث يتوقــع أن تشــهد 

ــرة. ــدة ومث ــية جدي ــة سياس ــدة حقب ــات املتح الوالي

ــن، ســتظل “نرجســية ترامــب” عــى  ــام يخــص الجمهوري في
ــه  ــتدور حول ــذي س ــود” ال ــب األس ــي “الثق ــب ه ــدى القري امل
السياســة األمريكيــة، عــى حــد وصــف الكاتــب. ولدوافــع قانونيــة 
ونفســية بقــدر مــا هــي سياســية، يشــعر ترامــب أنــه ليــس لديــه 
خيــار ســوى الرتشــح مــرة أخــرى، فعــدم القيــام بذلــك مــن شــأنه 
أن يجعلــه أكــر ُعرضــة للعديــد مــن القضايــا الجنائيــة واملدنيــة 
التــي تُقــام ضــده، واألســوأ مــن ذلــك، مــن وجهــة نظــر الكاتــب، 

أنــه ســيُحكم عليــه بالتهميــش املتزايــد. 

النصفيــة يف  الكونجــرس  انتخابــات  نتائــج  أظهــرت  وقــد 
نوفمــر 2022 خســارة ترامــب مــرة أخــرى حــن رفــض الناخبــون 
ــده. هــذا  ــن حظــوا بتأيي ــد مــن املرشــحن الذي ــت للعدي التصوي
ــون،  ــون محتمل ــه منافســون جمهوري ــر في ــذي يظه يف الوقــت ال
جمهوريــة  كقــوة  فلوريــدا،  حاكــم  ديســانتيس،  رون  منهــم 
جديــدة، ســيلجأ إليــه املانحــون الجمهوريــون وأصحــاب املناصــب 
ــن يتوقــون إىل التحــرر مــن ترامــب. كــام ســيتطلع آخــرون  الذي
ــس،  ــك بن ــا، أو إىل ماي ــة فرجيني ــم والي ــن يونجكــن، حاك إىل جل
ــن  ــب، ولك ــابق ترام ــس الس ــب الرئي ــب نائ ــغل منص ــذي ش ال
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بفضــل رفضــه االســتجابة ملطالبــه بإفســاد انتخابــات 2020، ميكنــه 
تقديــم نفســه للناخبــن الجمهوريــن اإلنجيليــن عــى أنــه يتمتــع 
بالنزاهــة بالفعــل. ويقــر الكاتــب أنــه عــى الرغــم مــن اســتحالة 
اســتبعاد ترامــب، فإنــه ليــس لديــه أمــل يف الحصــول عــى دعــم 

األغلبيــة اآلن، حيــث ســئم معظــم األمريكيــن مــن عملــه.

ويف املعســكر الدميقراطــي، يشــر الكاتــب إىل أن الرئيــس 
ــة  ــه عــن الرتشــح لوالي ــدن ســيتعرض لضغــوط مــن أجــل ثني باي
أخــرى؛ بســبب كــر ســنه وانخفــاض معــدالت شــعبيته. وإذا 
للرتاجــع، فســتحاول كامــاال هاريــس  الحكمــة  لديــه  كانــت 
الحصــول عــى الرتشــيح مــن خــال تأكيــد دورهــا كنائبــة للرئيــس 
ــال دعــم  وهويتهــا كامــرأة ســوداء، باعتبارهــا دوافــع تجعلهــا تن
اإلدارة  آخــرون يف  أعضــاء  يتنافــس  قــد  لكــن  الدميقراطيــن. 
ــل،  ــر النق ــج، وزي ــت بوتيجي ــك بي ــا يف ذل ــة، مب ــة الحالي األمريكي
ــون  ــن دميقراطي ــد يعل ــام ق ــارة. ك ــرة التج ــدو، وزي ــا رميون وجين
آخــرون عــن ترشــحهم للرئاســة، ومنهــم جافــن نيوســوم، حاكــم 
كاليفورنيــا، وغريتشــن ويتمــر، حاكــم ميشــيغان، وجاريــد بوليس، 

ــورادو. ــم كول حاك

4- نقاط اشتعال آسيوية من تايوان إلى 
ميانمار

الــرويس  العســكري  التدخــل  أثبــت  مثلــا 
األصليــة مل  البــاردة  الحــرب  أن  أوكرانيــا  يف 
ــل  ــام املقب ــهد الع ــد يش ــا، فق ــه يف أوروب تنت
بــن  كبــر  عاملــي  رصاع  انــدالع  تكــرار 
ــا  ــق م ــيا، وف ــتبداد« يف آس ــة« و»االس »الليرالي
يشــر إليــه »دومينيــك زيجلــر«، كاتــب عمــود يف 
»اإليكونوميســت«، يف مقــال لــه بعنــوان: »أيــن ميكــن أن يندلــع 
ــيادة يف  ــى الس ــن ع ــس الص ــام 2023؟«4 إذ تتناف ــراع يف ع ال
آســيا، ولهــذا، فــإن بــؤر التوتــر املحتملــة مــع الواليــات املتحــدة 
ــب  ــا الكات ــي يرصده ــة، والت ــذه املنطق ــداث يف ه ستشــكل األح

ــايل: ــو الت ــى النح ع

أ- تايــوان: تعــد النمــوذج الرئيــي للــراع بــن الصــن والواليــات 
ــرة آخــر عمــل  ــر الجزي ــة نظــر بكــن، تعت املتحــدة. فمــن وجه
كبــر غــر مكتمــل يف الحــرب األهليــة التــي انتــر فيهــا الحــزب 
الشــيوعي يف أواخــر األربعينيــات. ومــن ثــم، فــإن اســتعادتها تعــد 
هدفــاً مقدســاً للحــزب، ناهيــك عــن كونهــا مفتاحــاً إلبــراز القــوة 
ــد عداؤهــا تجــاه  ــوم، مــع تنامــي قــوة بكــن، تزاي ــة. والي الصيني

تايــوان، مــا دفــع الرئيــس بايــدن إىل التريــح مــرات عــدة بــأن 
ــوم.  ــت للهج ــوان إذا تعرض ــن تاي ــتدافع ع ــدة س ــات املتح الوالي
لكــن يعتقــد الكاتــب أنــه عــى الرغــم مــن تصاعــد حــدة املوقــف 
ــر املرجــح أن تتحــول إىل  ــن غ ــام 2023، فم ــوان يف ع بشــأن تاي
ــن  ــي، يش ج ــس الصين ــة الرئي ــك إىل حاج ــرد ذل ــر. وم رصاع كب
ــن  ــوع م ــذا الن ــد ه ــاده ض ــة ب ــات صاب ــت إلثب ــغ، إىل وق بين
ــلل  ــيا بالش ــاب روس ــذي أص ــادي ال ــار االقتص ــات والحص العقوب
بعــد حــرب أوكرانيــا. ويف الغالــب سيســتعيض عــن ذلــك باختبــار 
قــوة الواليــات املتحــدة وحلفائهــا اآلســيوين يف بحــر الصــن 
ــة  ــارة أزم ــاه إىل إث ــان، أو االتج ــة بالياب ــاه املحيط ــويب واملي الجن

ــا. ــازع عليه ــة املُتن حــول جــزر ســينكاكو الياباني

ب- كوريـا الشـالية: أكـد زعيمها، كيم جونـغ أون، يف عام 2022، 
الحـق يف توجيـه رضبـة نوويـة وقائية إذا شـعرت كوريا الشـاملية 
بالتهديـد. وقبـل نهايـة عـام 2023، ورمبـا قبـل ذلـك بكثر، سـوف 
تقـوم بيونـغ يانـغ بإجـراء التجربـة النوويـة السـابعة لهـا واألوىل 
منـذ عـام 2017. وهـذا مـا يعكـس داللـة مهمـة، وهـي “نـدرة 
الخيـارات املتاحـة لـدى العـامل يف مواجهـة حاكـم مسـتبد، تدعمه 
عـى  اإلنفـاق  لصالـح  شـعبه  إلغـراق  ومسـتعد  وروسـيا،  الصـن 

برنامـج ابتـزاز نـووي”، وفقـاً لوصـف الكاتـب.

ج- الهيااليــا: إن الحــدود املتنــازع عليهــا بــن الصــن والهنــد يف 
جبــال الهياماليــا ســتكون نقطــة اشــتعال محتملــة أخــرى يف آســيا 
عــام 2023. وتعــود جــذور النــزاع إىل الحــدود الضبابيــة التــي تــم 
ــام 2020،  ــد. ويف ع ــل الهن ــا تحت ــت بريطاني ــا كان ــمها عندم رس
أســفر شــجار دمــوي عــن مقتــل 24 جنديــاً مــن الجانبــن، وعــى 
الرغــم مــن عــدم رغبــة البلديــن يف القتــال، فــإن الطــرق الجديــدة 
عــى كا الجانبــن تخاطــر بتقويــض املناطــق العازلــة التــي تفصــل 
بــن الجيشــن، كــام أن العاقــات الشــخصية بــن الرئيــس الصينــي، 
يش جــن بينــغ، ورئيــس الــوزراء الهنــدي، نارينــدرا مــودي، باتــت 

فاتــرة، مــام يزيــد مــن املخاطــر املحتملــة يف جبــال الهياماليــا.

د- ميامنــار: مــن املتوقــع أن تــؤدي قســوة وعــدم كفــاءة الجيــش 
الــذي اســتوىل عــى الســلطة يف فرايــر 2021، إىل تأجيــج الــراع 
مرتامــي األطــراف الــذي تتعــاون فيــه الجيــوش العرقيــة واملعارضة 
ضــد املجلــس العســكري. وفيــام تدعــم الصــن العســكرين، 
فإنهــا ال ترغــب، ومعهــا الواليــات املتحــدة، يف جعــل ميامنــار 
بــؤرة جديــدة للمنافســة بــن القــوى العظمــى. ومــع ذلــك، مــن 
املتوقــع اســتمرار جــذوة الــراع مشــتعلة يف هــذا البلــد خــال 

األعــوام القادمــة.

5- الشرق األوسط.. تحالفات قّيد االختبار 
وصراعات معقدة

يبـدو أن الـرق األوسـط مقبـل عـى جملـة مـن 
أبـرز  ومـن  واملتالحقـة،  املتسـارعة  التحـوالت 
التحليـالت يف هـذا الشـأن مقـال للكاتب »زان 
سـاييل«، املحـرر يف »اإليكونوميسـت«، تحت 
عنـوان: »شـبكة التحالفـات املعقـدة يف الـرق 
األوسـط آخـذة يف التطـور«5، حيـث يرصـد فيه أهم 
التحـوالت التـي قد تشـهدها املنطقـة يف عـام 2023، ومن أهمها 
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اآليت:

ــاه  ــاً لانتب ــر لفت ــول األك ــة: كان التح ــات اإلبراهيمي أ- االتفاقي
يف الســنوات األخــرة هــو الســام الــذي تــم بــن إرسائيــل 
ودولــة اإلمــارات والبحريــن يف عــام 2020، تلتهــا اتفاقيــات 
ــروح  ــي املط ــؤال الرئي ــودان. والس ــرب والس ــع املغ ــة م مامثل
ــة الناشــئة ســتزدهر  ــة االقتصادي هــو مــا إذا كانــت هــذه الكتل
وتتوســع يف عــام 2023؟ وهنــا يشــر الكاتــب إىل تأثــر تطــورات 
القضيــة الفلســطينية عــى االتفاقيــات اإلبراهيميــة، موضحــاً 
أن أي تصعيــد يف القــدس أو اســتئناف القتــال بــن إرسائيــل 

ــار.  ــع اختب ــات موض ــذه االتفاقي ــيجعل ه ــطينين س والفلس

ــاء االتفــاق النــووي  ب- االتفــاق النــووي اإليــراين: إن فــرص إحي
ــة ســتظل محــدودة إذا بقــي النظــام  ــران والقــوى الغربي ــن إي ب
ــو  ــن نتنياه ــن بنيام ــال متك ــلطة، ويف ح ــايل يف الس ــراين الح اإلي
ــة. لكــن  ــات اإلرسائيلي مــن تشــكيل ائتــاف حاكــم بعــد االنتخاب
إذا ســقط النظــام اإليــراين يف مواجهــة االحتجاجــات الجامهريــة 
ــى أن  ــتقل، حت ــران س ــة بطه ــرات املتعلق ــإن التوت ــتمرة، ف املس

ــا. ــارشة معه ــات مب ــد تدخــل يف مباحث ــل ق إرسائي

ج- الوضــع يف ســوريا: مــن املرجــح أن يســتمر بشــار األســد 
ــق  ــن أن املناط ــم م ــى الرغ ــاد، ع ــى الب ــيطرته ع ــد س يف تأكي
الحدوديــة مــع تركيــا والعــراق قــد تشــهد أعــامل عنــف بشــكل 
دوري، وذلــك بالنظــر إىل بعــض االعتبــارات؛ أولهــا، التشــتت 
الغــريب بالحــرب يف أوكرانيــا، وثانيهــا اســتعادة دمشــق العاقــات 
مــع بعــض الــدول العربيــة وكذلــك تركيــا، وثالثهــا رفــض روســيا 
ــغالها يف  ــن انش ــم م ــى الرغ ــقط ع ــوري يس ــا الس ــرك حليفه ت

ــا. ــرب أوكراني ح

د- اليمــن وليبيــا: قــد يســتمر اليمــن يف كونــه البلــد األكــر دموية 
ــكري  ــد العس ــبب التصعي ــام 2023، بس ــط يف ع ــرق األوس يف ال
الحــويث، عــى الرغــم مــن أن الهدنــة األمميــة التــي تــم االتفــاق 
عليهــا يف أبريــل 2022 بــن األطــراف املتحاربــة قــد يتــم إحياؤهــا 
ــن  ــارصة ب ــل مح ــل أن تظ ــن املُحتم ــا، فم ــا ليبي ــد. أم ــن جدي م
طــريف الــراع، بينــام تبحــث األمــم املتحــدة عــن طــرق لتحقيــق 

نــوع مــن التوافــق بينهــام.

ه- أزمــة الصحــراء: ســتبقى العاقــات بــن الجزائــر واملغــرب 
ــى  ــراء. وع ــول الصح ــد ح ــل األم ــاف طوي ــبب الخ ــدة بس ُمجم
الرغــم مــن أن املغــرب يكتســب أرضيــة دبلوماســية عــى مســتوى 
ــا.  ــق أمامه ــر الطري العــامل، فمــن غــر املرجــح أن تفســح الجزائ

6- تراجع روسي ُمحتمل في الشرق 
األوسط

قبــل عــام واحــد فقــط، بــدا أن روســيا متثــل قوة 
صاعــدة يف الــرق األوســط، لكــن تدخلهــا 
تقليــص  إىل  أفــى  أوكرانيــا  يف  العســكري 
دورهــا يف املنطقــة، وهــو مرشــح لالســتمرار يف 
الرتاجــع خــالل عــام 2023. وهــذا مــا يناقشــه 
ــط يف  ــرق األوس ــل ال ــرتوم«، مراس ــج كارلس »جري
»اإليكونوميســت«، يف مقــال بعنــوان: »نفــوذ روســيا يف الــرق 

ــع«6. ــذ يف الرتاج ــط آخ األوس

ــرويس، مشــراً إىل  ــاول الكاتــب مظاهــر هــذا الرتاجــع ال ويتن
ــرق  ــع دول ال ــط م ــن الرواب ــاد، مل تك ــص االقتص ــام يخ ــه في أن
ــرب،  ــت الح ــوم يف وق ــة. والي ــا قوي ــرب أوكراني ــل ح ــط قب األوس
ــيجعل  ــا س ــو م ــه، وه ــر لتقدم ــا الكث ــس لديه ــكو لي ــإن موس ف
دول الخليــج حــذرة بشــأن االســتثامر معهــا، لكــن ستســعى دول 
أخــرى يف املنطقــة لجــذب الســياح الــروس مجــدداً. ومــن املفارقــة 
هنــا أن ســوق النفــط والغــاز ســيكون مــن بــن األســواق القليلــة 
التــي تشــهد منــواً؛ حيــث ســيتم حظــر النفــط والغــاز الروســين 
مــن ِقبــل االتحــاد األورويب، لكنهــام ســيجدان »عمــاًء متحمســن« 

يف الــرق األوســط.

وبالنســبة لألســلحة، فــإن روســيا هــي ثــاين أكــر ُمصــدر 
ــا يف  ــن حربه ــدة، لك ــات املتح ــد الوالي ــة بع ــلحة يف املنطق لألس
ــة  ــل املعضل ــكرية. ولع ــا العس ــارة مببيعاته ــتكون ض ــا س أوكراني
أســلحتها  بعــض  أداء  أن  بحقيقــة  تتعلــق  ال  هنــا  الرئيســية 
ــا قــد يــردع املشــرتين العــرب، لكــن تكمــن  »الســيئ« يف أوكراني
ــن األســلحة  ــل م ــدد أق ــا ع ــيا ســيكون لديه املشــكلة يف أن روس
لبيعهــا، وفقــاً للكاتــب. ومــن ثــم، ســيتعن عــى الجيــوش العربيــة 
ــل  ــل أخــرى مث ــات املتحــدة أو إىل بدائ ــا إىل الوالي ــع إم أن تتطل

ــا. ــن أو تركي الص

ثـم ينتقـل الكاتـب للحديـث عـن العاقـات الروسـية مع دول 
املنطقـة، متوقعـاً أن تبقـى وديـة مـع دول الخليـج، بالنظـر إىل 
أن لديهـا مصلحـة مشـرتكة يف إبقـاء أسـعار النفـط مرتفعـة، كـام 
سـتحاول الحفـاظ عـى اتفـاق “أوبـك+”. أما إيـران، فـإن عاقاتها 
التوقعـات  الرغـم مـن  مـع موسـكو رمبـا تكـون معقـدة، فعـى 
بزيـادة حجـم التجـارة بـن البلدين، مع لجـوء الجيـش الرويس إىل 
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إيـران للحصـول عى طائرات مـن دون طيار وغرها مـن املُعدات، 
فإن حرب أسـعار النفط سـتكون مؤملـة لطهران.

ويف ضــوء مــا تقــدم، يتوقــع الكاتــب أن يدفــع تضــاؤل الــدور 
الــرويس يف الــرق األوســط، الــدول العربيــة، التــي ترتاجــع 
ثقتهــا يف الواليــات املتحــدة، إىل أن ستســتثمر املزيــد مــن الجهــد 
يف تقويــة العاقــات مــع الصــن. كــام يرجــح أن يحــاول الرئيــس 
ــدور  ــع ال ــن تراج ــتفادة م ــان، االس ــب أردوغ ــب طي ــرتيك، رج ال

ــة. ــاده يف املنطق ــوذ ب ــز نف ــح تعزي ــرويس لصال ال

7- مكافحة التضخم قد تنزلق لركود عالمي
وصلــت مشــكلة االرتفــاع الحــاد واملســتمر يف التضخــم إىل أبعــاد 
ــامل،  ــة يف الع ــوك املركزي ــت البن ــد أقدم ــام 2022، فق ــة يف ع مؤمل
ــن  ــة م ــدة بدرج ــعار الفائ ــع أس ــى رف ــدويل، ع ــك ال ــاً للبن وفق
التزامــن مل تحــدث خــال العقــود الخمســة املاضيــة، وهــو اتجــاه 

مــن املرجــح أن يســتمر يف عــام 2023. 

ويف هــذا اإلطــار، يســلط “ريــان أفنــت”، 
يف  الــدويل  واالقتصــاد  التجــارة  محــرر 
»اإليكونوميســت”، يف مقــال بعنــوان: “كيــف 
بسياســة  التنبــؤ  عــى  املــايض  يســاعدنا 
التضخــم عــام 2023؟7، الضــوء عــى ارتفــاع 
ــغ  التضخــم إىل مســتويات غــر مســبوقة منــذ عقــود؛ حيــث بل
معــدل »منــو أســعار املســتهلكن« ذروتــه عنــد 9% يف الواليــات 
املتحــدة، كــا وصــل إىل مســتوى قيــايس بلــغ 10.7% يف منطقــة 
اليــورو، وأعــى بكثــر يف عــدد قليــل مــن االقتصــادات الناشــئة 

املضطربــة بشــكل خــاص.

ووفقــاً للكاتــب، فــإن اإلجــراءات الســخية لتخفيــف تداعيــات 
جائحــة كورونــا، والسياســة النقديــة التيســرية، قــد أدت إىل 
زيــادة هائلــة يف اإلنفــاق االســتهايك، وهــو مــا فــاق قــدرة املصانع 
واملوانــئ عــى مواكبتــه؛ غالبــاً بســبب مشــاكل اإلمــداد املرتبطــة 
بالطقــس القــايس وتفــي الفــروس، ناهيــك عــن االرتفاع الشــديد 

يف أســعار النفــط والغــاز والحبــوب بســبب الحــرب األوكرانيــة.

ويف خضــم هــذا الوضــع، اندلــع نقــاش اقتصــادي حــاد حــول 
نجاعــة تدخــل البنــوك املركزيــة عــن طريــق رفــع أســعار الفائــدة 
ــد نصحــت بعــض الخــراء  ــح جــامح التضخــم؛ فق ــن أجــل كب م

األكــر تشــاؤماً بتدخــل طفيــف، بينــام جــادل آخــرون بأنــه طاملــا 
كان املســتهلكون حريصــن عــى اإلنفــاق، فــإن تخفيــف ضغــوط 
األســعار يف جــزء مــن االقتصــاد مــن شــأنه أن يــرتك للنــاس مزيــداً 

مــن األمــوال لإلنفــاق مــع زيــادة األســعار يف جانــب آخــر.

ــرة  ــر األخ ــة النظ ــدأت وجه ــام 2022، ب ــل ع ــول أوائ وبحل
يف جــذب العديــد مــن محافظــي البنــوك املركزيــة، فاالحتياطــي 
ــدار 0.25  ــي مبق ــدة الرئي ــعر الفائ ــع س ــي رف ــدرايل األمري الفي
نقطــة مئويــة يف مــارس، و0.5 نقطــة يف مايــو، و0.75 نقطــة 
ــال  ــه، ق ــر ونوفمــر 2022. ومــن جانب ــو وســبتمر وأكتوب يف يوني
رئيــس مجلــس االحتياطــي الفيــدرايل، جــروم بــاول، يف أغســطس 
املــايض، إن »أســعار الفائــدة املرتفعــة ســتؤدي يف النهايــة إىل 

ــض األمل«. ــاً بع ــتجلب أيض ــا س ــم، لكنه ــض التضخ خف

يف األخـر، يسـلط الكاتـب الضـوء عـى أهمية مواصلـة البنوك 
املركزيـة جهودهـا الحتـواء التضخم، لكـن مع األخذ بعـن االعتبار 
تحذيـر البنـك الـدويل مـن خطـر االنـزالق يف غمـرة الركـود العـام 
القـادم، إذ تبـن تجربـة عـام 1982 نجاح ُصناع السياسـة يف جميع 
أنحـاء العـامل يف إنهـاء مشـكلة تضخـم اسـتمرت عقداً مـن الزمان، 

لكنهـا تسـببت يف ركـود اقتصـادي عاملي.

8- سباق متصاعد حول »الهيدروجين 
األخضر«

ــر  ــا تغـ ــد االهتـــام العاملـــي بقضايـ ــع تزايـ مـ
ــوء  ــة الضـ ــات الطاقـ ــلط اتجاهـ ــاخ، تسـ املنـ
الهيدروجـــن، وهنـــا  عـــى  أخـــرى  مـــرة 
فايثيســـواران”،  “فيجـــاي  مقـــال  يـــأيت 
ــي  ــكار املناخـ ــة واالبتـ ــة العامليـ ــرر الطاقـ محـ
ــج  ــع ضجيـ ــوان: “يرتفـ ــت«، بعنـ يف »اإليكونوميسـ
ـــذه  ـــاً ه ـــر مختلف ـــيكون األم ـــل س ـــرى، فه ـــرة أخ ـــن م الهيدروج
املـــرة؟”8 ويشـــر الكاتـــب إىل أن أحـــد األســـباب وراء هـــذا 
ــن  ــدالً مـ ــن بـ ــتخدام الهيدروجـ ــة يف اسـ ــو الرغبـ ــه هـ التوجـ
ـــأنه  ـــن ش ـــا م ـــو م ـــة، وه ـــات الثقيل ـــوري يف الصناع ـــود األحف الوق
ــن  ــز أمـ ــون، وتعزيـ ــات الكربـ ــل انبعاثـ ــى تقليـ ــاعد عـ أن يسـ
الطاقـــة، عـــن طريـــق تقليـــل االعتـــامد عـــى الغـــاز الطبيعـــي.

تصنيــع  البيئــة  حاميــة  دعــاة  يــود  الســياق،  هــذا  ويف 
مــن  املتجــددة  الطاقــة  باســتخدام  األخــر«  “الهيدروجــن 
ــتخدم  ــزة تس ــي أجه ــايئ«؛ وه ــل الكهرب ــزة التحلي ــال »أجه خ
الكهربــاء لتقســيم املــاء إىل أكســجن وهيدروجــن. وســتكون 
إحــدى العامــات الواضحــة هــي كيــف تحقــق مشــاريع »أجهــزة 
التحليــل الكهربــايئ« تقدمــا فعليــاً، حيــث يتوقــع “آنــدي مــارش”، 
الرئيــس التنفيــذي لركــة “بلــج بــاور” األمريكيــة، »أن مبيعــات 
املحلــل الكهربــايئ ســرتتفع مــن الصفــر تقريبــاً قبــل بضــع ســنوات 
إىل 15 مليــار دوالر يف عــام 2023«، بينــام يعتقــد “برنــد هايــد” 
مــن رشكــة “ماكينــزي” االستشــارية أن »أول مــروع للهيدروجــن 
األخــر عــى نطــاق جيجــاوات ســيحصل عــى الضــوء األخــر يف 

ــل«. العــام املقب

ويرصــد الكاتــب موجــة الحــامس الكبــر بشــأن “الهيدروجــن 
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األخــر” يف الوقــت الراهــن. ففــي أوروبــا، مــن املتوقــع يف عــام 
ــب  ــرى أول مــزاد عاملــي لعــرض الهيدروجــن والطل 2023 أن يُج
عليــه، كــام ستنشــئ املفوضيــة األوروبيــة بنــك الهيدروجــن 
األورويب. ويف آســيا، تشــر توقعــات رشكــة “بلومــرج نيــف” 
)Bloomberg NEF(، إىل أن الصــن التــي تعــد حاليــاً أكــر مصنــع 
ألجهــزة التحليــل الكهربــايئ، ســتعمل عــى زيــادة إنتاجهــا، وهــو 
مــا يســهم يف خفــض التكاليــف بنســبة 30% بحلــول عــام 2025. 
كــام كشــفت الهنــد عــن سياســات لتعزيــز صناعــة “الهيدروجــن 
األخــر” الخاصــة بهــا، إذ تعتقــد رشكــة Greenko الهنديــة 
ــة،  ــة John Cockerill البلجيكي ــع رشك ــرتك م ــا املش أن مروعه
ســينتج األمونيــا األقــل تكلفــة يف العــامل )وقــود مشــتق مــن 
الهيدروجــن( بحلــول نهايــة عــام 2023. كــام تخطــط رشكــة 
HomiHydrogen لصنــع أجهــزة تحليــل كهربائيــة »98% هنديــة 

ــك الوقــت. ــول ذل ــع« بحل الُصن

ـــام يف  ـــي ســـتدفع الهيدروجـــن إىل األم ـــر الت ـــوة األك ـــن الق لك
عـــام 2023 ســـتكون، وفقـــاً للكاتـــب، موجـــة عارمـــة مـــن األمـــوال 
ـــض  ـــون خف ـــدم »قان ـــث يق ـــدة، حي ـــات املتح ـــة يف الوالي الحكومي
ـــون خـــاص بالتغـــر املناخـــي، دعـــامً مذهـــاً  التضخـــم«، وهـــو قان
ـــرام ملشـــاريع “الهيدروجـــن األخـــر”.  ـــدره 3 دوالرات للكيلوج ق
ـــى  ـــاً ع ـــادرة حالي ـــر الق ـــاريع غ ـــذه املش ـــن ه ـــد م ـــام أن العدي ك
ـــي  ـــن )الت ـــن الهيدروج ـــاً م ـــر تلوث ـــكال األك ـــد األش ـــس ض التناف
تكلـــف عـــادًة حـــوايل 2 دوالر/ كجـــم(، ســـتتمتع فجـــأة بتكاليـــف 
أقـــل مـــن دوالر واحـــد/ كجـــم. ومـــن املتوقـــع أن تتفـــوق 
الواليـــات املتحـــدة عـــى أوروبـــا يف جـــذب مشـــاريع الهيدروجـــن، 
حيـــث مـــن املحتمـــل أن يصـــل إجـــاميل االســـتثامرات فيهـــا إىل 
ــدو أن  ــا، يبـ ــن هنـ ــام 2030. ومـ ــول عـ ــار دوالر بحلـ 100 مليـ
ـــاً  ـــيكون عام ـــدم، وأن 2023 س ـــي محت ـــن العامل ـــباق الهيدروج س

ـــأن. ـــذا الش ـــاً يف ه فاص

9- انتعاش السياحة بسبب »الطلب المكبوت«
ــرب  ــذ الح ــامل من ــه الع ــٍد واج ــر تح ــا أك ــة كورون ــت جائح مثل
ــادي  ــاط االقتص ــة النش ــت الجائح ــث أصاب ــة، حي ــة الثاني العاملي
ــات  ــر الصناع ــت إحــدى أك العاملــي برتاجــع غــر مســبوق. وكان
تــرراً هــي الســياحة؛ نتيجــة القيــود التــي فُرضــت عــى الســفر، 
وإغــاق العديــد مــن مناطــق الجــذب الســياحي يف جميــع أنحــاء 

العــامل.

عــى  املــؤرشات  مــن  العديــد  مثــة  لكــن 
ــا  ــتويات م ــرتب إىل مس ــياحة لتق ــودة الس ع
ــال  ــه املق ــا يتناول ــو م ــد- 19، وه ــل كوفي قب
املُعنــون بـــ “إليــك هــذا، كوفيــد! ســياحة 
ــذي يشــر إىل مــا يســميه  ــق«9، ال االنتقــام تنطل
االقتصاديــون »الطلــب املكبــوت«؛ فاألشــخاص الذيــن ُعلقــوا يف 
ــفر  ــاش يف الس ــر لالنتع ــم آخ ــم اس ــاء لديه ــاء الوب ــم أثن منازله
الــذي سيســتمر يف عــام 2023، وهــو “ســياحة االنتقــام«. إذ 
ســرتفع عــدد الوافديــن مــن الســياحة الدوليــة الــذي وصــل إىل 
60% يف عــام 2022، بنســبة 30% أخــرى يف عــام 2023، ليصــل إىل 
1.6 مليــار، وهــو مــا زال أقــل مــن إحصائيــات عــام 2019 البالغــة 
1.8 مليــار. لكــن عائــدات الســائحن يف عــام 2023 ســتعادل 
تقريبــاً إجــاميل عائــدات عــام 2019 البالغــة 1.4 تريليــون دوالر.

ووفقاً للمقال، فإن أحد األسباب الرئيسية التي أفضت إىل إعاقة 
»سياسة  بجانب  أوكرانيا،  يف  الحرب  هي  السياحة  انتعاش  فرص 
عرة  كل  من  واحد  كان  الوباء  فقبل  الصن؛  يف  كوفيد«  صفر 
سائحن عى مستوى العامل هو سائح صيني. وبالرغم من التوقعات 
بأن تتضاعف أعدادهم يف عام 2023 لتصل إىل 59 مليون سائح، 
فإن ذلك سيكون أقل بكثر من 155 مليون املسجلة يف عام 2019. 

10- صعود عالمي للقوة الديموغرافية 
الهندية

بعد أن كانت الصن أكر دولة يف العامل من حيث 
عدد السكان منذ مئات السنن، قد يشهد عام 
2023 تغراً دميوغرافياً نادراً، حيث يشر »بروك 
يف  “اإليكونوميست”،  يف  رقمي  محرر  أنغر«، 
يف  دولة  أكر  الهند  »ستصبح  عنوان:  تحت  مقال 
األمم  توقع  إىل  عام 2023”10،  السكان يف  العامل من حيث عدد 
املتحدة أن يتجاوز عدد سكان الهند نظره الصيني يف أبريل 2023، 
ليصل إىل حوايل 1.43 مليار نسمة. وهذا ما يعده الكاتب مؤرشاً 
لعدد من األمور املهمة، أولها أن عدم حصول الهند عى مقعد دائم 
يف مجلس األمن التابع لألمم املتحدة سيبدو أمراً غريباً. وثانيها، من 
املتوقع أن توفر الهند أكر من ُسدس الزيادة يف عدد سكان العامل 
يف سن العمل )15 – 64 عاماً( من اآلن وحتى عام 2050. أما ثالثها، 
فيتعلق باالنخفاض الحاد املتوقع يف عدد سكان الصن، ما يجعلها 

أمام تحدي الحفاظ عى نفوذها السيايس واالقتصادي.
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ويتطـرق الكاتـب إىل دور اإلجـراءات الصارمـة التـي اتخذتهـا 
الصـن والهنـد يف القـرن العريـن للحد مـن النمو السـكاين. ففيام 
يخـص الصـن، كانـت املجاعـة التـي حدثـت خـال الفـرتة -1959

1961 عامـاً رئيسـياً يف إقنـاع الحـزب الشـيوعي بالحاجـة إىل كبح 
جـامح منـو السـكان. وبعـد عقد من الزمـان، أطلقـت الصن حملة 
تحـت الشـعار الشـهر »الحقـاً، أطـول، أقـل«؛ ويعنـي »الـزواج يف 
وقـت الحـق، وفـرتة زمنيـة أطـول بـن الـوالدات، وعـدد أقـل مـن 
األطفـال«، وهـي الحملـة التـي كان لهـا تأثـر أكـر مـن سياسـة 
»الطفـل الواحـد« األكـر شـهرة يف عـام 1980، وقـد نجحـت هذه 
الحملـة بشـكل الفـت، حيث يقـول “تيم دايسـون”، عامل السـكان 
الريطـاين، »إن انخفـاض الخصوبـة مـن أكـر مـن 6 أطفـال لـكل 
امـرأة يف أواخـر السـتينيات إىل أقـل مـن 3 أطفـال بحلـول أواخـر 
السـبعينيات، كان األرسع يف التاريـخ بالنسـبة ألي عـدد كبـر مـن 

السكان«. 

أمـا الهنـد، فكانـت محاولتهـا لخفـض الخصوبـة أقـل نجاحـاً، 
حيـث كانـت أول دولـة أدخلـت تنظيـم األرسة عـى نطـاق وطني 
يف الخمسـينيات مـن القـرن املـايض، كـام نفـذت حمـات التعقيم 
غانـدي”،  “أنديـرا  أعلنتهـا  التـي  الطـوارئ  القـرسي خـال حالـة 
رئيسـة الـوزراء السـابقة يف الفـرتة )1977-1975(. وعى الرغم من 
وحشـية تلـك الحملـة، فإنهـا مل تكـن شـاملة مبا يكفي للتسـبب يف 
انخفـاض كبـر يف معـدل املواليد، فقد تراجعـت معدالت الخصوبة 

يف الهنـد، ولكـن بنسـبة أقـل مـن الصن.

وفيـام يخـص الوضع املسـتقبي، يـرى الكاتب أنه مع متوسـط   
عمـر 28 عامـاً وتزايـد عـدد السـكان يف سـن العمـل، فلـدى الهند 
اآلن فرصـة لجنـي فوائـد التطـور الدميوغرايف الخاص بهـا، فقد حل 
اقتصادهـا مؤخـراً محـل بريطانيـا لتصبـح خامـس أكـر اقتصـاد يف 
العـامل، وسـيحتل املركز الثالـث بحلول عام 2029، حسـب توقعات 
“بنـك الدولـة الهنـدي”. لكـن ازدهـار الهنـد يعتمـد عـى إنتاجية 
شـبابها، وهـي ليسـت عالية كـام يف الصن، التـي تعمل عى تجنب 
عواقـب الركـود الدميوغـرايف الـذي هندسـته، حيـث أنهت سياسـة 
“الطفـل الواحـد” يف عـام 2016، وأزالـت القيـود املفروضـة عـى 
اسـتمرت  ذلـك،  مـن  بالرغـم  لكـن  عـام 2021.  حجـم األرسة يف 

معـدالت املواليـد بالصـن يف االنخفاض. 

11- »الميتافيرس« وسماعات الرأس 
االفتراضية

منــذ أن أعلــن مــارك زوكربــرج، يف أكتوبــر 2021، أن رشكــة 
للخدمــات  رشكــة  مــن  التحــول  نحــو  تســعى  »فيســبوك« 
االجتامعيــة إىل رشكــة متخصصــة يف العــوامل االفرتاضيــة العماقــة 
»ميتافــرس« Metaverse، تــزداد التســاؤالت حــول مســتقبل 

الحوســبة الناشــئة والتــي تركــز عــى الواقــع االفــرتايض. 

ويف هــذا الصــدد، تــأيت أهميــة املقــال الــذي 
التكنولوجيــا  كــروس«، محــرر  »تيــم  كتبــه 
تحــت  »اإليكونوميســت«،  يف  واملجتمــع 
ــرس..  ــادم للميتاف ــي ق ــوان: “فحــص واقع عن
هــل هــو حقــاً الــيء الكبــر التــايل؟11، حيــث 
يشــر فيــه إىل أن عــام 2023 سيشــهد تركيــز اهتــامم 

ــو  ــن، األول ه ــن مرتبط ــى مجال ــرى ع ــا الك رشكات التكنولوجي
 )AR( والواقــع املعــزز )VR( ســامعات رأس الواقــع االفــرتايض
ــة  ــد رشك ــة، إذ تعتق ــت متنامي ــرة لكنه ــوقاً صغ ــد س ــي تع والت
البيانــات الدوليــة IDC، أنــه تــم بيــع حــوايل 11 مليونــاً يف عــام 
ــات  ــي املبيع ــى حــوايل ثُلث ــا« ع ــة »ميت ــتحوذت رشك 2021، واس
منهــا. ويف هــذا اإلطــار، ســتدخل »ميتا« يف منافســة جديــدة، فمن 
ــامعة رأس  ــا األوىل لس ــل« محاولته ــة »آب ــق رشك ــح أن تطل املرج
ــوراً  ــاً مط ــوين« منوذج ــتصدر »س ــام س ــام 2023، ك AR/VR يف ع
ــي  ــاب البايستيشــن الت ــرتايض أللع ــامل االف ــن ســامعة رأس الع م
تــم إطاقهــا يف عــام 2016. أمــا الجانــب الثــاين، فهــو امليتافــرس، 
ــرتايض،  ــع االف ــزة الواق ــاج أجه ــط إنت ــس فق ــا” لي ــوح “ميت فطم
ــذ اإلعــان  ــة. ومن ــوامل االفرتاضي ــن الع ــوع م ــاء ن ــن أيضــاً بن ولك
عــن التحــول إىل امليتافــرس، أنفقــت الركــة أكــر مــن 27 مليــار 

ــرة. ــذه الفك ــى ه دوالر ع

ــات  ــا طموح ــة لديه ــركات املنافس ــن أن ال ــم م ــى الرغ وع
مامثلــة، فإنــه تســود يف اآلونــة الراهنــة روح التعــاون بينهــا. فعــي 
ــا  ــر 2022، أنه ــت »مايكروســوفت«، يف أكتوب ــال، أعلن ــبيل املث س
ــا متاحــاً داخــل  ــدوز« الخــاص به ســتجعل نظــام التشــغيل »وين
عــوامل “ميتــا” االفرتاضيــة، كــام انضمــت كل رشكــة كبــرة تقريبــاً يف 
»وادي الســيليكون« إىل منتــدى معايــر امليتافــرس )MSF(، الــذي 

يلزمهــا بفتــح معايــر تقنيــة قابلــة للتشــغيل املتبــادل. 

ويف ضــوء ذلــك، يــرى الكاتــب أنه يف عــام 2023 ســيكون تقدم 
منتــدى معايــر امليتافــرس مــن عدمــه، إحــدى الطــرق لقيــاس مــا 
إذا كانــت الفكــرة ستســتمر لفــرتة طويلــة، كــام يقــر بأنــه ال ميكــن 
الجــزم بــأن الواقــع االفــرتايض أم الواقــع املعــزز أم امليتافــرس هــو 

حقــاً مســتقبل الحوســبة، وذلــك بالنظــر إىل االعتباريــن التاليــن: 

يشــر املشــككون إىل أن مثــل هــذه األفــكار ليســت 	 
جديــدة؛ حيــث يعــود تاريــخ ســامعات رأس الواقــع 
االفــرتايض االســتهاكية إىل التســعينيات، كــام تحتــوي 
الهواتــف الذكيــة بالفعــل عــى تطبيقــات الواقــع املعــزز 
ــرأس،  ــن ســامعة ال ــدالً م ــة ب ــى الشاش ــد ع ــي تعتم الت

ــة.  ــة التلقائي ــة النصي ــج الرتجم ــل برام مث

ليســت 	  عشــية وضحاهــا  بــن  الثــورات  حــدوث  إن 
ــبيل  ــي س ــا. فع ــا التكنولوجي ــل به ــي تعم ــة الت الطريق
املثــال، مل تخــرتع رشكــة “آبــل” الهاتــف الــذيك مــن فــراغ، 
بــل أتقنــت صيغــة عمــل عليهــا منافســوها ألعــوام، 

ــامل«.  ــري« و»ب ــاك ب ــف »ب ــكل هوات ــت يف ش ومتثل
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المسارات الُمحتملة لـ 12 قضية بارزة في العالم واإلقليم

12- مفردات حيوية جديدة في 2023 
يتنـاول املقال املعنـون بـ »23 عنراً من املفردات 
عـام  يف  معرفتهـا  إىل  سـتحتاج  التـي  الحيويـة 
2023«12، مـن إعـداد “مارتـن آدامـز” و”آرين 
سـتاندج”  و”تـوم  بـود”  و”جويـل  بـراون” 
و”فيجـاي فايثيسـواران”، أهـم التعبـرات التـي 

مـن املرجـح انتشـارها يف العـام الجديـد.

ففـي مجـال تكنولوجيـا املعلومـات واالتصاالت، سـيكون عليك 
 ،ESIM ،توسـيع مفرداتـك للعام املقبل، لتشـمل عى سـبيل املثـال
فتلـك الرقائـق الصغرة التي تدخل إىل هاتفك الذيك املعروفة باسـم 
وحـدات هويـة املشـرتك أو sims سـتختفي، وتُسـتبدل مبـا يسـمى 
بتكنولوجيـا esim؛ وهـي الرقائـق املاديـة بأكـواد رقميـة، وتسـهل 
هـذه التقنيـة التجوال بن الشـبكات عن طريق تثبيـت العديد من 

eSims بشـكل أقـل تعقيـداً مـن تبديل الرائـح الصغرة. 

وهنـاك أيضـاً »تشـفر مـا بعـد الكـم«، حيـث متـت املوافقـة 
يف عـام 2022 عـى معايـر التشـفر الجديـدة، لتكـون غـر ُمعرضة 
لخطـر كـرس التشـفر املُسـتخدم يف الوقت الحايل لتأمـن االتصاالت 
وحامية البيانات الحساسـة، وسـتبدأ االسـتعدادات لتنفيذها بشكل 
جـدي يف عـام 2023. ويف هـذا املجـال أيضـاً، يظهـر تعبـر “الواقـع 
 ،)VR( ؛ وهـو مزيـج من الواقـع االفرتايض)MR أو XR( ”املختلـط
والواقـع املعـزز )AR(، حيـث سـيتم مـن خالـه السـامح للعنـارص 
الحقيقيـة واالفرتاضيـة بالتفاعـل. باإلضافـة إىل ما سـبق، مثـة تقنية 
 Googleو Apple جديـدة مدعومـة مـن ِقبل عاملقـة التكنولوجيـا
وMicrosoft، هـي مفاتيـح املـرور والتـي تسـتبدل كلـامت املـرور 
برمـوز تـم التحقـق مـن صحتها مـن الناحيـة البيومرتيـة والتي يتم 
إنشـاؤها تلقائيـاً وال ميكـن تخمينها أو نسـيانها. وتسـتخدم العديد 
 ،PayPalو Kayakو eBay مـن الخدمـات عر اإلنرتنـت، مبا يف ذلـك

هـذا النهـج بالفعـل، وسـيتبع املزيد يف عـام 2023.

ينتـر  قـد  التـي  التعبـرات  بعـض  إىل  املقـال  يتطـرق  كـام 
اسـتخدمها يف املجـال العسـكري، ومنهـا “التصعيـد األفقـي”؛ وهو 
املـكان الـذي يتسـع فيـه النطـاق الجغـرايف للـراع. أمـا “التصعيد 
العمـودي”؛ فهـو املـكان الذي تـزداد فيه حدة الـراع إما بهجامت 
عـى أنـواع جديدة من األهـداف أو من خال إدخـال أنواع جديدة 
مـن األسـلحة )مثـل الـرؤوس الحربيـة الكيميائيـة أو النوويـة(. ويف 
سـياق الحديث عن الراع، قد تلجأ روسـيا إىل اسـتخدام األسـلحة 
النوويـة التكتيكيـة عـن طريـق تفجـر قنبلـة نوويـة صغـرة فـوق 
البحـر األسـود كتحذير إذا كانـت مثاً القوات األوكرانية عى وشـك 

اسـتعادة شـبه جزيـرة القـرم يف عـام 2023. ويف هـذا الصـدد، يـرز 
“الـراع املجمـد”؛ وهـو مواجهـة عسـكرية يتوقـف فيهـا القتـال 
الفعـي )عـى سـبيل املثـال مـن خـال معاهـدة سـام أو تسـوية 
سياسـية(، لكـن مل يتـم حـل النـزاع األسـايس، لـذا مثـة خطـر مـن 

اسـتئناف األعـامل العدائيـة يف أي وقـت.

ومنها  التعبرات،  من  عدد  تداول  سيتم  الطاقة،  مجال  ويف 
التقليدي  الهيدروكربوين  للوقود  بديل  االصطناعي”؛ وهو  “الوقود 
“الوقود  أما  صناعياً.  إنتاجه  يتم  بحيث  والديزل(،  البنزين  )مثل 
الطاقة  باستخدام  االصطناعي  الوقود  من  نوع  فهو  اإللكرتوين”؛ 
املتجددة. وهناك “محطة الطاقة االفرتاضية”، والتي تعد مثاالً عى 
كيفية قيام »الشبكات الذكية« بتسهيل التحول نحو مصادر الطاقة 
املتجددة. وقد انترت يف أسرتاليا وبريطانيا وأملانيا، حيث يتم ربط 
األلواح والبطاريات الشمسية املنترة يف املنازل والركات وتنسيقها 
عر أوامر اإلنرتنت، لي تعمل بشكل متضافر كمحطة طاقة افرتاضية. 
ويف هذا السياق، ميكن استعامل تعبر “الطاقة الشمسية الفضائية”؛ 
وهي فكرة تقوم عى التقاط الطاقة يف الفضاء باستخدام مصفوفات 
شمسية ضخمة متصلة باألقامر الصناعية التي تدور يف مدارها، ثم 
يتم إرسالها إىل األرض عى شكل موجات دقيقة، مام يوفر مصدراً 

نظيفاً وموثوقاً للطاقة.

الحديـث  يـأيت  املناخـي،  التغـر  بتأثـرات  متصـل  سـياق  ويف 
عـن “مراكـز الصمـود” و“األرصفـة البـاردة”، حيـث تتبنـى املـدن 
يف العـامل تدابـر مختلفـة للتعامـل مـع خطـر موجـات الحـر. وهنا 
“مراكـز الصمـود” عبـارة عـن مباٍن مخصصـة، أو يف بعـض الحاالت 
حجـرات مصنوعة من حاويات الشـحن، توفر أماكـن مكيفة الهواء 
وميـاه الـرب مع التـزود بخدمة اإلنرتنـت ومرافق شـحن الهاتف. 
كـام تعمـل املـدن عـى تقليـل درجـات الحـرارة مـن خـال إدخال 
أسـقف بـاردة )مغطاة بطـاء أبيض أو مواد عاكسـة( وأرصفة باردة 
)معالجـة بطـاء خـاص(، لعكـس ضـوء الشـمس بعيـداً وامتصـاص 
حـرارة أقـل. ويف عـام 2023، سـتواجه بعض املناطـق درجات حرارة 
أعـى وحرائـق غابـات أكـر حـدة وميـاه أقـل. وهنـا يـرز تعبـر 
“القحولـة” كمـؤرش لتحديـد وجـود شـواهد عى جفـاف أو رطوبة 
األرض تبعـاً للظـروف املناخيـة، حيث يـؤدي تغر املنـاخ إىل تقلص 

كتلـة الجليـد يف الجبـال وتجفيـف األنهـار والرتبـة والغابات. 

كورونـا دور يف ظهـور  لجائحـة  كان  تقـدم،  مـا  إىل  باإلضافـة 
كانـت  حيـث   ،”TWaT“ مدينـة  مثـل  التعبـرات،  مـن  العديـد 
اآلمـال أن تعـود عـادات العمل لـدى الناس إىل طبيعتهـا يف النهاية، 
لكـن بـدالً مـن ذلـك، وقـع العديـد مـن العـامل يف منـط الذهـاب 
إىل أماكـن العمـل أيـام محـددة مثـل الثاثـاء واألربعـاء والخميـس 
فقـط. ومـن ثم يف عام 2023 سـيكون التكيف مـع »TWaTs” أمراً 
واقعـاً، فجهـات العمـل عليهـا أن تكون أكـر إبداعاً، إمـا عن طريق 
تقليـل عـدد املوظفـن أو إيجـاد اسـتخدامات أخـرى ملسـاحاتهم 
يف األيـام التـي يتغيبـون فيهـا. كـام يشـر مصطلـح “تأثـر دونات” 
Doughnut effect إىل أنـه مـع ازديـاد العمـل مـن املنـزل ابتعـد 
العـامل عـن مراكز املـدن، وارتفعت قيم اإليجـار يف الضواحي. ومن 
ثـم يأمـل مطـورو العقـارات التجاريـة يف جـذب الناس للعـودة إىل 
وسـط املدينـة مـن خال وسـائل الراحـة االسـتثنائية مثـل املكاتب 

الجميلـة واملناظـر الرائعة. 
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