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التقديم
ال تزال حكومة اإلمارات تربهن للعامل يوم ًا بعد يوم قدرتها الفائقة عىل استباق
األحداث ومواكبة التطورات واسترشاف املستقبل ،برؤية واضحة من ِقبَل القيادة
الرشيدة للدولة ،برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس
الدولة ،حفظه الله ،وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،رعاه الله ،وإخوانهم حكام اإلمارات،
ضمن خطط مدروسة وعمل دؤوب يُحسّ ن قراءة الواقع لريسم خريطة املستقبل.
ومام ال شك فيه أن منظومة العمل الحكومي لن يكتب لها النجاح إال إذا
اتسمت باملرونة العالية والرؤية الشاملة املستندة إىل نتائج أحدث الدراسات
والتقارير املتخصصة ،مستخلصة الدروس من التجارب السابقة لتخرج بإطار
عمل يلبي تطلعات املجتمع كافة ،ويرتك بصمة متميزة يف الخدمات الحكومية.
تكام ًال مع هذا املنظور ،تعمد حكومة عجامن إىل هذه األسس عند وضع
خططها املستقبلية ،تحت قيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي،

عضو املجلس األعىل حاكم عجامن ،حيث تستمر يف تطوير وتعزيز الخدمات
مبا يتناسب وارتفاع سقف التوقعات لدى سكان اإلمارة ،مستفيدة من أحدث
التقنيات ومسرتشدة بتجارب الحكومات الناجحة حول العامل.
إن النجاح الحكومي لن يكون حليف ًا أبد ًا للحكومات املتشبثة بنمطها التقليدي
يف إدارة الخدمات؛ فالعامل قائم عىل مبدأ التغيري املتواصل والتطور املتسارع،
وال بد من االستجابة لهذا التغيري ،ومواكبة هذا التطور ،ولذلك كان أحد أبرز
خطواتنا يف هذا الصدد القفزة الرقمية يف الخدمات الحكومية اعتامد ًا عىل
جهود كوادرنا الوطنية عالية الكفاءة.
إن ما حققته دولة اإلمارات العربية املتحدة بشكل عام ،وإمارة عجامن عىل
نحو خاص ،من إنجازات ،وما تصبو إىل تحقيقه من طموحات ،يستند إىل
الثقة باملستقبل واالستفادة من دروس املايض ،واالطالع عىل التجارب اإلقليمية
والعاملية ،واقتناص أفضل الخربات يف العمل الحكومي وتقدميها يف قوالب
تناسب بيئتنا وطبيعتنا ،ال س ّيام وأن الوالد ،صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد
النعيمي ،يويل أهمية خاصة لتطوير املؤسسات الحكومية يف اإلمارة مبا يحقق
النهضة الشاملة والتقدم املنشود يف جميع املجاالت.
وسنواصل يف حكومة عجامن العمل عىل تطوير بنيتنا التحتية والخدمات
الحكومية ،خاصة الرقمية والتقنية للوصول إىل الجميع من خالل الخطة
االسرتاتيجية التي تتبناها الحكومة لتطوير خططنا التنموية ملختلف القطاعات
وتقديم أفضل الخدمات.

عمار بن حميد النعيمي
ولي عهد عجمان
رئيس المجلس التنفيذي
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التمهيد
يرسّ األمانة العامة للمجلس التنفيذي إلمارة عجامن أن تُصدر هذا
الكتاب املعنون بـ «قراءة يف أهم التوجهات واملخاطر الدولية وانعكاساتها
املتوقعة عاملي ًا وإقليمي ًا للفرتة من عام 2020م إىل عام 2050م» ،الذي يأيت
تواص ًال لسلسلة اإلصدارات الهادفة إىل رفد العمل الحكومي باألدلة واملنهجيات،
وغريها من األدوات العلمية ،والتي تفتح مجاالت واسعة للتطوير والتحسني،
وأيض ًا لإلبداع واالبتكار ،عىل ضوء التجارب واملامرسات العاملية املشهود لها
بالريادة واإلجادة.
ويقدم هذا الكتاب قراءة مشفوعة مبا يلزم من إيضاحات لعدد من التقارير
الدولية املعنية باالسترشاف املستقبيل ،مبا خلصت إليه من نتائج وتوصيات
لرؤاها املتعمقة ،وتحليالتها املركزة ملا ارتأت أنه ميثل تحديات ومخاطر وتوجّ هات
مستقبلية ،باالرتكاز إىل أدلة وبراهني مستمدة مام يشهده العامل يف واقعه
الراهن ،أو ما مرّ به يف ماضيه القريب من مسارات التطور ،مبا اتسمت به من

مقوّمات الرقي ،وأيض ًا مبا شابها من أوجه قصور أو تعرث يف بعض الفرتات
أو املسارات.
وإن الغاية الرئيسة من هذا اإلصدار هي أن ميثّل إطار ًا عريض ًا لحكومة
اإلمارة ولجهاتها الحكومية لبناء رؤاها ورسالتها واسرتاتيجياتها سواء للمستقبل
القريب أو البعيد ،من خالل االستفادة مام جرى رصده من مخاطر عاملية
وتوجهات مستقبلية للفرتة املمتدة حتى عام 2050م ويف طليعتها التوجهات
املستقبلية املئة الواردة يف الكتاب املوسوعي املتميز املع ّد من ِقبَل وزارة شؤون
مجلس الوزراء واملستقبل بالتعاون مع عدد من كربيات املراكز البحثية واملؤسسات
العلمية الدولية.
ويجسد سعي األمانة العامة إىل اسرتعاء االنتباه ملثل هذه التقارير والدراسات
إدراكها لحكمة القيادة الرشيدة يف حرصها عىل واقع مزدهر ومستقبل مرشق
للدولة واإلمارة من خالل التسلح بالعلم الذي يفتح اآلفاق الرحبة ملزيد من
التقدم والرقي الذي يسطّ ره أبناء اإلمارات فكر ًا وإنجازاً ،وتأكيد ًا لهذا الحرص
يقول صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو املجلس األعىل حاكم
اإلمارة ،حفظه الله« :إن املستقبل يصنعه املتعلمون املؤهّ لون واملبدعون لالنطالق
تزدهر بنو ِر العلم».
والرقي ،وتشييد دول ٍة
ُ
يف رحاب التطور والتقدم ُّ
وعن القناعة ذاتها بأهمية االستعداد للمستقبل ،أكد سمو الشيخ عامر بن حميد
النعيمي ،ويل عهد عجامن رئيس املجلس التنفيذي ،رعاه الله ،رضورة أن تقوم
منهجيات العمل الحكومي عىل املرونة والتفكري االستباقي إليجاد أفضل الحلول
واملامرسات للتحديات التي تفرضها متغريات العرص ،مشري ًا إىل أنّ دولة اإلمارات
بتوجيهات قيادتها الرشيدة قدمت أمنوذج ًا عاملي ًا يف استرشاف وصناعة املستقبل
يعكس النهج املتميز الذي تقوم عليه حكومة اإلمارات.
وإذ تضع األمانة العامة هذا اإلصدار بني يدي القارئ الكريم ،تتطلع بأمل
واهتامم بالغني إىل أن تخضع التقارير املشار إليها واإلصدارات التالية لها،
وغريها من التقارير والدراسات واألبحاث املعنية باالسترشاف املستقبيل للمتابعة
الجادة والدراسة املتأنية ملضامينها من منظور اهتاممات واختصاصات كل جهة
حكومية وصو ًال لصنع واتخاذ القرار الرشيد.
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المقدمة
فرضت التطورات املتسارعة منذ بدايات القرن الحادي والعرشين وحتى الوقت
الراهن ،عىل الدول والحكومات واملنظامت الدولية واإلقليمية ،أن تضع يف قامئة
وجوب الدراسة املتأنية والتقييم املوضوعي لواقع ومستقبل تلك التطورات
أولوياتهاَ ،
باعتبارها ،عىل الرغم من بعض االنعكاسات اإليجابية لجانب منها ،من املخاطر
الحَ ريّة باالحرتاز من سلبيات تفاقمها ،أو عىل األقل االستعداد للتعاطي معها من
خالل صنع واتخاذ القرار الرشيد ،سواء عىل األصعدة الوطنية أو العاملية ،كام
هي الحال يف عدم االستقرار املشهود عىل املستوى الدويل ،واألزمات االقتصادية
املتكررة ،والتغريات املناخية املتالحقة ،والطفرات التكنولوجية الهائلة ،واختالالت
الرتكيبات السكانية ،وتصاعد أزمات الديون الخارجية ،وغري ذلك من التوجّ هات
واملخاطر الدولية ،التي باتت تفرزها األحداث العاملية بني الساعة واألخرى،
والتي كان أحدثها االنتشار الرسيع لفريوس كورونا املستجد عىل النطاق العاملي،
تحديات ومخاطرَ لجميع دول العامل عىل مستوى أنظمة الرعاية
ٍ
مبا مثله من
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املقدمة

الصحية عىل وجه الخصوص ،وشتى مناحي الحياة اآلمنة واملستقرة عىل وجه
العموم ،عرب مختلف مجاالتها االقتصادية واالجتامعية والسياسية واألمنية.
وقد تعددت أشكال وأنواع الدراسات والتقارير املعنية ببيان وتقييم أمناط
التوجهات واملخاطر الدولية تبع ًا الختالف طبيعة التناول ومضامينه ومحاوره
واألدوات واملناهج العلمية املتبعة فيه ،وصو ًال للنتائج والتوصيات املستخلصة
باالستناد لذاك التناول ،مبا تفتحه من مسارات لصنع واتخاذ القرار من ِقبَل
مرتكزات
ٍ
الدول والحكومات ،حال الركون إليها واالعتامد عليها ،بوصفها
لالستفادة مام تكشف عنه من فرص ،وملجابهة ما تطرحه من تحديات.
وعىل الرغم من عدم وجود إشارة يف تلك التقارير إىل جائحة فريوس
كورونا (كوفيد  )19 -لكون هذه التقارير قد صدرت قبل انتشار املرض واإلعالن
عنه كجائحة عاملية من ِق َبل منظمة الصحة العاملية خالل الربع األول من عام
2020م ،إال أن معظم التقارير محل هذه القراءة أوردت انتشار األوبئة واألمراض
املعدية ،كفريوس زيكا وغريه ضمن املخاطر املتوقعة ،وذكرت أن الحياة البرشية
سوف تشهد خالل السنوات املقبلة انتشار ًا ألوبئة وأمراض معدية من دون تحديد
لسنة ،أو أعوام االنتشار ،وهو ما تحقق فع ًال خالل عام 2020م ،األمر الذي
تسبب يف خسائر برشية ومادية فادحة عىل املستوى العاملي .وإن كانت هذه
القراءة قد أغفلت رصد واقع ومستقبل الجائحة املقصودة نظر ًا لتشعبها وتنوع
تأثرياتها السلبية ،فإن هذا اإلغفال مر ّده كون املسألة بحاجة إىل قراءة مستقلة
بحد ذاتها نظر ًا لكرثة التقارير والتحليالت التي تصدت لرصد واقع أو استرشاف
مستقبل الجائحة املقصودة.
واستقرا ًء ألبرز التوجّ هات واملخاطر الدولية التي توقعتها التقارير لعام
2020م وللسنوات العرش املقبلة املمتدة حتى عام 2030م ،وللسنوات الثالثني
املقبلة ،أي حتى عام 2050؛ جرى االطالع عىل عدد من التقارير الصادرة عن
منظامت ومؤسسات ومنصات حكومية دولية ذات مصداقية ومكانة مرموقتني.
وسوف تقدّم هذه القراءة إيجاز ًا ألهم ما أوردته من مضامني يف فصلني
يتناول أولهام املخاطر العاملية من خالل مبحثني :يختص األول منهام باستقراء

املقدمة

أبرز املخاطر العاملية محل الرصد لعام 2020م من جانب املنتدى االقتصادي
العاملي ،يف حني يرصد الثاين املخاطر العاملية املستقبلية ملدى أبعد ،وذلك من
منظور تقرير أعدته رشكة التأمني العاملية (أكسا) بالتعاون مع الجمعية األوروبية
اآلسيوية .ويعرض الفصل الثاين ألهم التوجّ هات املستقبلية العاملية للفرتة املمتدة
حتى عام 2050م من خالل ثالثة مباحث تُعنى ببيان أهم ما أوردته تقارير
ودراسات صادرة عن كل من القمة العاملية للحكومات بالتعاون مع رشكة يك
يب إم جي ( )KPMGالسويرسية ومركز موات ( )MOWATالكندي ،واملنتدى
االسرتاتيجي العريب بالتعاون مع ( ، )Future World Foundationووزارة
شؤون مجلس الوزراء واملستقبل بدولة اإلمارات العربية املتحدة بالتعاون مع
مؤسسة كوبنهاغن لدراسات املستقبل .وسوف ينتهي كل فصل باستنتاجات حول
أهم املخاطر والتوجّ هات من مختلف أبعادها االقتصادية واالجتامعية والسياسية
والبيئية وغري ذلك من أبعاد ذات صلة.
كام ستورد القراءة يف الخامتة مجموعة من التوصيات بشأن أهم أوجه
االستفادة أو التعامل عىل املستويات املحلية والوطنية واإلقليمية مع ما تناولته
التقارير محل االستقراء من توجهات ومخاطر عاملية وإقليمية.
ولعلّ مام يجدُر التأكيد عليه أن القراءة املاثلة بني يدي القارئ الكريم ،إمنا
هي استقراء ألهم ما ورد يف عدد من التقارير املتخصصة من رصد ملخاطر
وتحديات وتوجهات عاملية للفرتة املمتدة حتى عام 2050م ،مع إيالء عناية خاصة
من ِقبَل معدّي القراءة بالرتكيز عىل بيان وإيجاز املضامني ذات األبعاد املهمة
سواء عىل أصعدة الشعوب أو الحكومات ،ومن هنا يلزم التنويه بأن تلك املخاطر
والتوجهات قد يصيب بعضها ويخطئ بعضها اآلخر  ،تبع ًا للواقع املستقبيل ،ومن
ثَمّ فإن مُ عدّي القراءة ال يتحملون أية مسؤولية عن تلك الصحة أو ذلك الخطأ.
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المخاطر العالمية
لعام  2020م
اختالف كبري يف تحديد التقارير العاملية وغريها من الدراسات املعنية ببيان
ٌ
ليس مثة
وتحليل املخاطر ،يف نظرتها ملفهوم «الخطر» ،فك ٌّل حسب تغطيتها ألحد أو لبعض
مجاالتتلكاملخاطر،تركزعىلعنرص االحتامل يفتحقق الحدث أو عدمتحققهلتسبغ
عليه اصطالح «الخطر» .فبعبارات بسيطة فإن« :الخطر هو احتامل حدوث يشء
سيئ» .1وبهذا املعنى تنطوي املخاطر عىل حاالت عدم يقني بشأن تأثريات
حدث ما فيام يتعلق بأمر ذي أهمية يقدره اإلنسان (كالصحة أو الرفاهية أو
ٍ
الرثوة أو املمتلكات أو البيئة) مع الرتكيز غالب ًا عىل نتائجه السلبية وغري املرغوب
فيها .2وتبع ًا ألنواع املخاطر (يف مجاالت :األعامل ،واالقتصاد ،والبيئة ،والتمويل،
وتكنولوجيا املعلومات ،والصحة ،والتأمني ،والسالمة ،واألمن ،وغريها) تتعدد
الطرق الشائعة لتحليلها وتقييمها وقياس تأثرياتها.3
عرض ألهم ما أوردته
ويف هذا الفصل يأيت تالي ًا من خالل مبحثني اثنني ٌ
تقارير دولية متخصصة للمخاطر العاملية لعام 2020م.
Cambridge Dictionary 1
Society for Risk Analysis, Rerrieved 13 April 2020	2
Guide 73: 2009 Risk Management- Vocabulary. ISO	3

23

22

المبحث األول
تقرير املخاطر العاملية  2020الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي

يصدر تقرير املخاطر العاملية بصفة سنوية عن املنتدى االقتصادي العاملي
بسويرسا ،ويصف التغريات التي تحدث يف مشهد املخاطر العاملية من عام آلخر،
ويستكشف الرتابط بني املخاطر ،وينظر يف كيفية تنظيم اسرتاتيجيات تخفيف
املخاطر العاملية .وحسب النسخة رقم  15من التقرير املخصصة لعام 2020م
فإن املخاطر العاملية هي« :ظرف أو أزمة متوقع حدوثها وستؤثر سلباً ،يف حال
حدوثها ،عىل العديد من البلدان والصناعات عىل مدى السنوات العرش املقبلة».
ورأت االستطالعات (التي أجراها التقرير الذي شارك يف إعداده كل من
رشكة مارش آند ماكلينان ،ومجموعة زيورخ للتأمني ،وأكادمييون من كل من
جامعة سنغافورة الوطنية ،وجامعة أكسفورد ،ومركز وارتون لعمليات إدارة
املخاطر واتخاذ القرارات) ،أن املخاطر العاملية يف عام 2020م سوف تزيد عنها
يف عام 2019م ،وذلك حسب الرتتيب الوارد يف الجدول أدناه:
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نسبة االستطالعات التي اعتقدت أن المخاطر ستزيد
في عام 2020م ،مقارنة بعام 2019م

الرتتيب التصنيف الخطر
1
2

جيوسيايس املواجهات االقتصادية بني القوى الكربى

مجتمعي االستقطاب السيايس الداخيل

بيئي
3
بيئي
4
تكنولوجي
5
		
اقتصادي
6
مجتمعي
7
تكنولوجي
8
اقتصادي
9
بيئي
10
مجتمعي
11
تكنولوجي
12
مجتمعي
13
تكنولوجي
14
بيئي
15
		
مجتمعي
16

موجات الحرارة املرتفعة
دمار األنظمة البيئية للموارد الطبيعية
الهجامت اإللكرتونية :تعطل العمليات
والبنية التحتية
الحامئية 4فيام يتعلق بالتجارة واالستثامر
6
األجندات الشعبوية 5واألهالنية
الهجامت اإللكرتونية :رسقة البيانات /املال
الركود يف االقتصاد الرئيس
الحرائق التي ال ميكن السيطرة عليها
أزمات املياه
فقدان الخصوصية (للرشكات)
فقدان الثقة يف املصادر اإلعالمية
فقدان الخصوصية (للحكومات)
تأثر صحة اإلنسان بتلوث الهواء
والبالستيك واملياه
الغضب الشعبي ضد النخب

النسبة
%78.5

%78.4
%77.1
%76.2
%76.1

%76.0

%75.7
%75.0
%72.8
%70.7

%69.3
%69.1
%68.4
%67.4

%67.1

%66.3

	4الحامئية هي سياسة يتم تبنيها من جانب الدول يف املجاالت املتعلقة بالتجارة واالستثامر عىل وجه الخصوص ،لحامية الصناعات واالستثامرات املحلية من املنافسة
األجنبية من خالل استخدام القيود التعريفية (الجمركية) وغري التعريفية ،مثل الرضائب ،أو الرسوم ،أو القوانني واإلجراءات التنظيمية األخرى .وإن انتهاج هذه
السياسة دون االلتزام بالضوابط والقواعد املقررة لحامية اإلنتاج الوطني مبوجب اتفاقيات الجات ومنظمة التجارة العاملية يشكّل مخالفة لقواعد التجارة الدولية
املرعية من ِقبَل املنظمة.
	 -د.محمد عبيد محمد ،السياسة التجارية الدولية يف إطار منظمة التجارة العاملية ،دار النسيم للنرش والتوزيع ،القاهرة ،الطبعة األوىل عام 2015م ،من ص 27إىل
ص.40
	5تشري كلمة «الشعبوية» يف االستعامل الدارج يف الخطاب اإلعالمي اليوم إىل نوع من الخطاب السيايس الذي يرمي إىل دغدغة مشاعر الناس البسطاء ،وتوظيف
منطق تبسيطي يقدم حلو ًال رسيعة وسهلة ومبسطة للمشكالت ،من خالل الهجوم عىل املؤسسات .ويُطلق املصطلح يف األغلب األعم ،عىل نوع من الخطاب السيايس
غري املسؤول ،أو عىل ذلك الخطاب الذي يراهن عىل الهامش بد ًال عن املركز.
	 -د.إدريس الكنبوري «الشعبوية ونزوعات التفكري السيايس» ،مجلة ذوات ،العدد 2018 ،47م ،مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات والنرش.
	6األهالنية :هي نهج سيايس يقوم عىل حامية مصالح أهل البالد األصليني وتقدميها عىل مصالح املهاجرين .وقد ظهر هذا املصطلح ألول مرة يف القرن التاسع عرش
يف الواليات املتحدة األمريكية.
 -موسوعة املورد العربية :دائرة معارف ميرسة مقتبسة عن «موسوعة املورد» ،دار العلم للماليني1990 ،م ،ص.147

الرتتيب التصنيف الخطر

اقتصادي
17
اقتصادي
18
تكنولوجي
19
مجتمعي
20
جيوسيايس
21
مجتمعي
22
		
مجتمعي
23
جيوسيايس
24
تكنولوجي
25
بيئي
26
جيوسيايس
27
		
مجتمعي
28
		
تكنولوجي
29
مجتمعي
30
اقتصادي
31
جيوسيايس
32
اقتصادي
33
اقتصادي
34
اقتصادي
35
اقتصادي
36
اقتصادي
37
اقتصادي
38
جيوسيايس
39
مجتمعي
40

الحامئية ضد العامل األجانب
عدم املساواة (داخل البلدان)
رسقة الهوية الشخصية
القيادة االستبدادية
التدخل األجنبي يف السياسة الداخلية
االضطرابات املدنية (مبا يف ذلك
االضطرابات وأعامل الشغب)
العداء ضد األقليات
فقدان الثقة يف التحالفات األمنية الجامعية
االستخدام اإلجرامي للعمالت املشفرة
الهجرة غري الطوعية املتعلقة باملناخ
تآكل تنسيق السياسات
العاملية بشأن تغري املناخ
مستويات عالية من محركات األزمات
أو الهجرة االقتصادية
فقدان الوظائف بسبب التكنولوجيا
قيادة فاسدة
التخلف عن سداد الديون (عامة أو خاصة)
األعامل العسكرية القصرية من الحرب
تآكل سالسل التوريد العاملية
مستويات عالية من بطالة الشباب
حوافز نقدية غري فعالة
انهيار سوق األسهم أو األصول األخرى
أزمات العمالت
فقر عميق أو واسع االنتشار
الرصاع العسكري بني الدول
الهجامت اإلرهابية

النسبة
%65.7

%65.0
%63.8
%62.9
%60.5

%60.2

%57.5

%57.4
%56.3
%53.8

%53.0
%53.0

%47.3

%46.6
%44.7
%44.3
%43.7
%42.9
%42.8
%40.9
%40.6
%36.5
%27.3
%23.1
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وذهب التقرير إىل تقسيم ووصف املخاطر العاملية لعام  2020من حيث
طبيعتها إىل خمسة تصنيفات رئيسة ،وهي املخاطر :االقتصادية ،والبيئية،
والجيوسياسية ،واملجتمعية ،والتكنولوجية .وتبني الجداول التالية ماهية ووصف
الخطر العاملي لتلك التصنيفات الخمسة كلٍّ عىل حدة:
 1المخاطر االقتصادية:

الخطر العاملي

1فقاعات األصول يف
االقتصاد الرئيس:
2االنكامش يف االقتصاد
الرئيس:
3فشل آلية مالية رئيسة
أو مؤسسة:
4فشل  /نقص البنية
التحتية الحيوية:

5األزمات الرضيبية يف
االقتصادات الرئيسة:

الوصف

األصول مرتفعة القيمة بشكل غري مستدام،
مثل السلع ،اإلسكان ،األسهم ،إلخ ..يف
رئيس أو منطقة.
اقتصاد ٍ
تضخم قريب من الصفر ،أو انكامش يف
اقتصاد ،أو منطقة رئيسة.
انهيار مؤسسة مالية و/أو خلل يف النظام
املايل الذي يؤثر عىل االقتصاد العاملي.
كاف يف ترقية
الفشل يف االستثامر بشكل ٍ
و/أو تأمني شبكات البنية التحتية (مثل
الطاقة والنقل واالتصاالت) ،ما يؤدي إىل
الضغط أو االنهيار مع اآلثار املرتتبة عىل
نطاق النظام.
أعباء الديون املفرطة التي تولد أزمات
الديون السيادية و/أو أزمات السيولة.

الخطر العاملي

الوصف

6ارتفاع البطالة الهيكلية
أو البطالة املقنعة:

ارتفاع مستوى البطالة بشكل مستمر أو
نقص يف استخدام الطاقة اإلنتاجية
للسكان العاملني.

7االتجار غري املرشوع
(مثل التدفقات املالية
غري املرشوعة والتهرب
الرضيبي واالتجار بالبرش
والجرمية املنظمة):

أنشطة واسعة النطاق خارج اإلطار
القانوين مثل التدفقات املالية غري
املرشوعة والتهرب الرضيبي واالتجار
والتزوير و/أو الجرمية املنظمة التي
تقوّض التفاعالت االجتامعية والتعاون
اإلقليمي أو الدويل والنمو العاملي.
ارتفاع أو انخفاض كبري يف أسعار الطاقة
يضع املزيد من الضغوط االقتصادية عىل
الصناعات واملستهلكني الذين يعتمدون
بشدة عىل الطاقة.
زيادات ال ميكن السيطرة عليها يف
مستويات األسعار العامة للسلع
والخدمات يف االقتصادات الرئيسة.

8صدمة شديدة يف أسعار
الطاقة (زيادة أو نقصان):
9تضخم ال ميكن
السيطرة عليه:
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 2المخاطر البيئية:

الخطر العاملي

 3المخاطر الجيوسياسية:

الوصف

ترضر املمتلكات الرئيسة والبنية التحتية
1الظواهر الجوية الشديدة
(مثل الفيضانات والعواصف) :و/أو األرضار البيئية وكذلك فقدان
األرواح البرشية الناجمة عن األحداث
الجوية القاسية.
فشل الحكومات واألعامل يف إنفاذ،
2فشل التخفيف من حدة
أو اتخاذ تدابري فعالة للتخفيف من حدة
تغري املناخ والتكيف معه:
تغري املناخ وحامية السكان ومساعدة
األعامل املتأثرة بتغري املناخ عىل التكيف.
3ضياع التنوع البيولوجي الرئيس عواقب ال رجعة فيها عىل البيئة ،تؤدي
إىل استنزاف املوارد بشدة للبرشية،
وانهيار النظام اإليكولوجي
وكذلك الصناعات.
(األريض أو البحري):
ترضر املمتلكات الرئيسة والبنية التحتية
4الكوارث الطبيعية الكربى
و/أو األرضار البيئية وكذلك فقدان
(مثل الزالزل وموجات
األرواح البرشية الناجمة عن الكوارث
التسونامي واالنفجارات
الجيوفيزيائية ،مثل الزالزل والنشاط
الربكانية والعواصف
الربكاين واالنهيارات األرضية والتسونامي
املغناطيسية األرضية):
والعواصف املغناطيسية األرضية.
الفشل يف منع األرضار والكوارث الكربى
5أرضار بيئية وكوارث من
من صنع اإلنسان ،مبا يف ذلك الجرمية
صنع اإلنسان (مثل ترسب
البيئية ،والتي تسبب رضر ًا عىل حياة البرش
النفط والتلوث اإلشعاعي):
وصحتهم أو البنية التحتية أو املمتلكات أو
النشاط االقتصادي أو البيئة.

الخطر العاملي

الوصف

1فشل الحكم الوطني
(مثل فشل سيادة القانون
والفساد والجمود السيايس):

عدم القدرة عىل حكم أمة ذات أهمية
جسياسية نتيجة لضعف سيادة
غرافية
القانون ،أو الفساد ،أو الجمود السيايس.
عدم قدرة املؤسسات اإلقليمية أو العاملية
عىل حل القضايا ذات األهمية االقتصادية،
أو الجغرافية أو البيئية.
نزاع ثنايئ ،أو متعدد األطراف بني الدول
الذي يتصاعد إىل نزاعات اقتصادية (مثل
حروب التجارة /العمالت ،تأميم املوارد)،
نزاع عسكري ،أو سيرباين ،أو اجتامعي،
أو رصاع آخر.
األفراد أو الجامعات غري الحكومية التي
لها أهداف سياسية أو دينية ،والتي تنجح
بإلحاق أرضا ٍر برشية أو مادية واسعة
النطاق.
انهيار الدولة ذو األهمية الجيوسياسية
بسبب العنف الداخيل ،أو عدم االستقرار
اإلقليمي ،أو العاملي واالنقالب العسكري
والرصاع األهيل والدول الفاشلة إلخ..
نرش التقنيات واملواد النووية والكيميائية
والبيولوجية واإلشعاعية ،وخلق أزمات
دولية وإمكانية تدمري كبري.

2فشل الحكم اإلقليمي
أو العاملي:
3النزاعات بني الدول
مع عواقب إقليمية:

4هجامت إرهابية
واسعة النطاق:
5انهيار الدولة أو األزمة
(مثل الرصاع األهيل
أو االنقالب العسكري
أو الدول الفاشلة):
 6أسلحة الدمار الشامل:
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 5المخاطر التكنولوجية:

 4المخاطر المجتمعية:

الخطر العاملي

الوصف

الخطر العاملي

الوصف

 1فشل التخطيط الحرضي:

املدن سيئة التخطيط ،االمتداد الحرضي
والبنية التحتية املرتبطة بذلك ،خلق
التحديات االجتامعية والبيئية والصحية.

1اآلثار السلبية للتقدم
التكنولوجي:

 2أزمات الغذاء:

الوصول غري الكايف ،أو غري املعقول ،أو
غري املوثوق به إىل الكميات املناسبة
ونوعية الغذاء والتغذية عىل نطاق واسع.
الهجرة غري الطوعية واسعة النطاق
الناجمة عن النزاع ،أو الكوارث ،أو األسباب
البيئية أو االقتصادية.
الحركات أو االحتجاجات االجتامعية
الكربى (مثل أعامل الشغب يف الشوارع
واالضطرابات االجتامعية) التي تعطل
االستقرار السيايس أو االجتامعي ،وتؤثر
سلب ًا عىل السكان والنشاط االقتصادي.
البكترييا ،أو الفريوسات ،أو الطفيليات ،أو
الفطريات التي تسبب انتشار ًا غري متحكم به
لألمراض املعدية (عىل سبيل املثال نتيجة ملقاومة
املضادات الحيوية ومضادات الفريوسات
وغريها من العالجات) التي تؤدي إىل وفيات
واسعة النطاق واضطراب اقتصادي.

اآلثار الضارة املقصودة أو غري املقصودة
للتقدم التكنولوجي مثل الذكاء االصطناعي
والهندسة الجيولوجية والبيولوجيا الرتكيبية
التي تسبب أرضار ًا برشية وبيئية
واقتصادية.
االعتامد السيرباين (اإلنرتنت) الذي يزيد
من التعرض لنقص البنية التحتية املهمة
(مثل اإلنرتنت واألقامر الصناعية)
والشبكات ،ما يسبب اضطراب ًا واسع
النطاق.
الهجامت اإللكرتونية الضخمة أو الربامج
الضارة التي تسبب أرضار ًا اقتصادية كبرية
أو توترات جيوسياسية أو فقدان ًا واسع ًا
للثقة يف اإلنرتنت.
االستغالل الخاطئ للبيانات الخاصة ،أو
الرسمية الذي يتم عىل نطاق غري مسبوق.

3الهجرة غري الطوعية
واسعة النطاق:
4عدم االستقرار
االجتامعي العميق:

5االنتشار الرسيع والواسع
لألمراض املعدية:

 6أزمات املياه:

انخفاض كبري يف نوعية وكمية املياه
العذبة املتاحة ،ما يؤدي إىل آثار ضارة
عىل صحة اإلنسان و/أو النشاط
االقتصادي.

2انهيار البنية التحتية
للمعلومات والشبكات:

3الهجامت اإللكرتونية
واسعة النطاق:
4حادثة ضخمة الحتيال
البيانات ،أو الرسقة:
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وحسب بيانات التقرير فإن أعىل خمسة مخاطر عاملية من حيث احتاملية
الحدوث عىل مدار السنوات العرش تتمثل يف اآليت:
 1ظواهر الطقس الشديدة ذات األضرار الجسيمة
على الممتلكات والبنية التحتية.

 2فشل الحكومات والمؤسسات في التخفيف من
حدة آثار تغير المناخ والتكيف معه.

 3األضرار والكوارث البيئية من صنع اإلنسان ،بما

في ذلك الجرائم البيئية كالتسرب النفطي والتلوث
اإلشعاعي.

 4خسارة كبرى في التنوع البيولوجي وانهيار النظام
اإليكولوجي (البري أو البحري) بما يترتب على

يتعذر معالجتها ،ما يتسبب في
ّ
ذلك من آثار بيئية

استنزاف شديد للموارد البشرية والصناعات.

 5الكوارث الطبيعية المدمرة ،مثل الزالزل وموجات
المد البحري والتسونامي وثوران البراكين
ّ
والعواصف المغناطيسية األرضية.

أما أعىل خمسة مخاطر عاملية من حيث شدة التأثري عىل مدى السنوات
يبي أنها تتمثل
العرش (أي للفرتة من عام  2020إىل عام 2030م) فإن التقرير ّ
يف اآليت:
 1اإلخفاق في التخفيف من حدة أثر التغير المناخي
والتكيف معه.

 2أسلحة الدمار الشامل.

 3الخسارة الكبيرة في التنوع البيولوجي وانهيار
النظام البيئي.

 4ظواهر الطقس المتطرّ فة (مثل الفيضانات
والعواصف).

 5أزمات المياه.
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وسلط التقرير الضوء عىل كيفية رؤية املخاطر من جانب املولودين بعد
عام 1980م ،أو ما أسامهم بجيل الشباب ،حيث صنف هؤالء املخاطر البيئية
كمخاطر أعىل خطورة عىل املديني القريب والبعيد ،مقارنة باآلخرين ممن
شملتهم الدراسة .كام اعتقد قرابة  %90ممن شملتهم الدراسة من جيل الشباب
أن «موجات الحرارة شديدة االرتفاع» و«دمار األنظمة البيئية» و«تأثر الصحة
بالتلوث» سوف تتفاقم خالل عام 2020م ،مقارنة مبا نسبته  %77و %76و،%67
عىل التوايل ،من األجيال األخرى التي أطلق عليها التقرير مسمى «أصحاب
املصلحة املتعددين» .وبيان ذلك تفصي ًال يأيت يف الجدول الوارد أدناه:
توقعات املخاطر عىل املدى القصري
نسبة املشاركني الذين توقعوا زيادة املخاطر يف عام 2020م
شبكة الشباب العالمية

الخطر

موجات الحرارة املرتفعة
دمار األنظمة البيئية
تأثر الصحة بالتلوث
أزمات املياه
الحرائق التي ال ميكن السيطرة عليها
املواجهات االقتصادية
فقدان الثقة يف املصادر اإلعالمية
فقدان الخصوصية (للرشكات)
فقدان الخصوصية (للحكومات)
االستقطاب السيايس الداخيل

النسبة
%88.8
%87.9
%87.0
%86.0
%79.8
%78.4
%77.1
%76.2
%76.1
%75.3

التصنيف

بيئي
بيئي
بيئي
مجتمعي
بيئي
جيوسيايس
مجتمعي
تكنولوجي
تكنولوجي
مجتمعي

أصحاب المصلحة المتعددون

الخطر

املواجهات االقتصادية
االستقطاب السيايس الداخيل
موجات الحرارة املرتفعة
دمار األنظمة البيئية للموارد
الهجامت اإللكرتونية :البنية التحتية
الحامئية «سياسة الحامية» للتجارة/
االستثامر
األجندات الشعبوية واألهالنية
الهجامت اإللكرتونية :رسقة األموال/
البيانات
الركود يف االقتصادات الكربى
الحرائق التي ال ميكن السيطرة عليها

النسبة

التصنيف

%78.5

جيوسيايس
مجتمعي
بيئي
بيئي
تكنولوجي

%76.0

اقتصادي

%75.7

مجتمعي

%75.0

تكنولوجي

%72.8

اقتصادي
بيئي

%78.4
%77.1
%76.2
%76.1

%70.7

يف ختام هذا املبحث ،شدد تقرير املخاطر العاملية  2020عىل دعوة دول العامل
إىل التدخل الرسيع إلنقاذ النظام العاملي ،واستغالل الفرص السانحة ملواجهة
التحديات امللحّ ة .كام حثها عىل معالجة األزمات االقتصادية والجيوسياسية
والبيئية والصحية والتكنولوجية قبل تردّي أوضاعها وتفاقم حدة تأثرياتها السلبية.
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المبحث الثاني
تقرير املخاطر املستقبلية الصادر عن (أكسا)

يصدر تقرير املخاطر املستقبلية عن رشكة التأمني العاملية (أكسا) ( )AXAبالتعاون
مع الجمعية األوروبية اآلسيوية ،وهو ميثل نتائج دراسة استقصائية سنوية تجريها
الجهتان للتعرف إىل اتجاهات املخاطر الناشئة ،عل ًام أنه قد صدر أحدثها يف عام
2020م ،واختلف فيه ترتيب املخاطر العاملية عام ورد يف تقرير املخاطر لعام 2019م
الذي صدر يف أكتوبر ،حيث ع ّرف املخاطر الناشئة عىل أنها مخاطر جديدة ،أو
متطورة ،قد يكون لها تأثري كبري خالل الفرتة املقبلة من ( 10 – 5سنوات) ،وميثل
تحديد خصائصها وتأثريها تحدي ًا كبري ًا بسبب طبيعتها غري املؤكدة .ومن خالل املسح
االستقصايئ الذي شمل ( )1726خبري ًا يف ( )58دولة من ذوي الخربة يف مجال
املخاطر ،جرى تحديد وترتيب املخاطر العرشة األكرث تأثري ًا يف التفاعالت الدولية
عىل مدى السنوات املقبلة .وقد هيمنت املخاطر البيئية واملخاطر التكنولوجية واملخاطر
السياسية عىل مسح املخاطر الناشئة لعام  ،2019حيث متثل املخاطر الثالثة التي
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تغي املناخ ،ومخاطر األمن السيرباين ،وعدم االستقرار
جاءت يف أعىل الرتتيب ،وهي ّ
الجيوسيايس ،مؤرش ًا لكيفية إعطاء الخرباء األولوية للمخاطر الناشئة .ويف الواقع،
ميكن ربط وتجميع املخاطر الرئيسة األخرى حول املراكز الثالثة األوىل سالفة الذكر،
ألنها تنشأ أيض ًا من املخاوف املتعلقة بالبيئة الطبيعية والتكنولوجيات الجديدة واملشهد
االجتامعي والسيايس .أما املخاطر االقتصادية واملخاطر الصحية فكانت أقل وضوح ًا
نسبياً .وعادت املخاطر املتعلقة باالقتصاد والتمويل وبيئة األعامل العامة إىل املراكز
العرشة األوىل بعد خروجها املفاجئ يف عام 2018م ،بعد عرش سنوات من األزمة
املالية .ويبدو الوضع املنخفض نسبي ًا ملخاطر االقتصاد الكيل أمر ًا غري بديهي ،لكن
من املحتمل أن تكون هذه املخاطر جزء ًا ال يتجزأ من مخاطر أخرى يف مرتبة أعىل
من ِقبَل املستجيبني (أي لإلجابة عىل املسح) ،خاصة عدم االستقرار الجيوسيايس.
كام يُالحظ أن املخاطر املتعلقة بالطب والصحة ارتفعت يف املسح لعام 2019م ،مع
ارتفاع خطر األوبئة واألمراض املعدية إىل الخطر رقم ( ،)8ومع ذلك حلّت املخاطر
الصحية األخرى يف مرتبة أدىن بكثري .ويبني الجدول الوارد أدناه تطور واتجاه (ثبات
أو صعود أو هبوط) أعىل ( )10مخاطر ناشئة يف عام 2019م ،مقارنة بعام 2018م:
تطور أعلى ( )10مخاطر ناشئة ،عام 2018م:

املرتبة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الخطر

التغريات املناخية
مخاطر األمن السيرباين
عدم االستقرار الجغرايف السيايس
إدارة املوارد الطبيعية
عدم الرضا املجتمعي والرصاعات املحلية
الذكاء االصطناعي والبيانات الكبرية
تهديدات أمنية جديدة
التلوث
التطورات واالبتكارات الطبية
األوبئة واألمراض املعدية

االتجاه
=
=
=
↗
↘
=
↗
↗
↘
↗

تطور أعلى ( )10مخاطر ناشئة ،عام 2019م:

املرتبة

الخطر

1

التغريات املناخية
مخاطر األمن السيرباين
عدم االستقرار الجغرايف السيايس
عدم الرضا املجتمعي والرصاعات املحلية
إدارة املوارد الطبيعية
الذكاء االصطناعي والبيانات الكبرية
التلوث
األوبئة واألمراض املعدية
تهديدات أمنية جديدة
مخاطر االقتصاد الكيل

2
3
4
5
6
7
8
9
10

االتجاه
=
=
=
↗
↘
=
↗
↗
↘
↗

وحسب الوارد يف الجدول أعاله فإن تقرير املخاطر املستقبلية الصادر
عن رشكة التأمني العاملية (أكسا) ،قد رصد من خالل خربائه  10مخاطر ناشئة عن
عام 2019م ،ورأى أنها ستتجه إلحداث تغيريات كبرية عىل املستوى العاملي خالل
السنوات العرش املقبلة ،أي للفرتة املمتدة حتى عام 2030م ،وقام برتتيبها من
األعىل تأثري ًا إىل األدىن ،متمثل ًة يف .1 :التغريات املناخية؛  .2مخاطر األمن
السيرباين؛  .3عدم االستقرار الجغرايف السيايس (الجيوسيايس)؛  .4عدم الرضا
املجتمعي والرصاعات املحلية؛  .5إدارة املوارد الطبيعية؛  .6الذكاء االصطناعي
والبيانات الكبرية؛  .7التلوث؛  .8األوبئة واألمراض املعدية؛  .9تهديدات أمنية
جديدة؛  .10مخاطر االقتصاد الكيل.
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وإيجاز ًا لهذه املخاطر الرئيسة أورد التقرير اآليت:
 1التغيرات المناخية :جاء تغري املناخ يف املرتبة األوىل بوصفه أعىل املخاطر
للسنة الرابعة عىل التوايل؛ حيث تم اختياره من ِقبَل عدد متزايد من الخرباء
عىل مرّ تلك السنوات .وشدّد الخرباء عىل معظم املخاطر املادية الناجمة عن
تغري املناخ ،وأبدوا قلقهم من زيادة التعرض ألمناط الطقس املتطرفة وأمناطها
املتغرية ،مثل الفيضانات والعواصف وارتفاع مستويات سطح البحر التي يُنظر
إليها عىل أنّ لها آثار ًا ملموسة أكرث من املخاطر املالية ،أو مخاطر املسؤولية
املتعلقة بتغري املناخ .وأيضاً؛ التخوف من ضعف قدرة السلطات العامة يف الدول
عىل التعامل مع هذا الخطر .إضافة إىل عدم وجود عمل عاملي منسق بهذا
الخصوص من ِقبَل الحكومات واملؤسسات الدولية ،سواء من حيث اسرتاتيجيات
التخفيف ،أو سبل التكيف.

املخاطر العاملية لعام 2020م  -املبحث الثاين

 2مخاطر األمن السيبراني :احتلت مخاطر األمن السيرباين 7املركز الثاين
للسنة الرابعة عىل التوايل حيث تع ّد من بني املخاطر الخمسة األوىل لعدد متزايد
من الخرباء .وذكر التقرير أن هناك إجامع ًا بني الخرباء يف مسح عام 2019م،
عىل أنّ توقّف الخدمات األساسية والبنية التحتية الحيوية هو القضية الرئيسة
املتعلقة بالكمبيوتر ،وأن أكرب املخاوف التالية هي عمليات االبتزاز عرب اإلنرتنت
وبرامج الفدية ،باإلضافة إىل رسقة الهوية .واتفق معظم املتخصصني عىل أن
اآلثار الكاملة للتهديدات السيربانية مل يتم اختبارها بعد ،خاصة أن التكنولوجيا
تتطور برسعة .وحسب التقرير يُنظر إىل مخاطر األمن السيرباين عىل أنها تهديد
عىل املدى القريب ،حيث يعترب عدد قليل من الخرباء أنها تظهر ببطء ،وأن
نصيبها هو األصغر بني جميع املخاطر الناشئة .وأظهر التقرير أيضاً ،أن الرضا
عن استعداد السلطات العامة للتعامل مع مخاطر األمن السيرباين كان أعىل
قلي ًال من مجاالت التهديد األخرى ،وأن املستجيبني الذين يعيشون يف قارة آسيا
أكرث ثقة يف قدرة حكوماتهم عىل التعامل مع املخاطر السيربانية من غريهم.

	7حسب تعريف دقيق لوزارة الدفاع األمريكية (البنتاغون) فإن املقصود باألمن السيرباين هو« :جميع اإلجراءات التنظيمية الالزمة لضامن حامية املعلومات بجميع
أشكالها املادية واإللكرتونية ،من مخاطر الجرائم؛ الهجامت ،التخريب ،التجسس والحوادث».
-موقع «املوسوعة السياسية» عىل اإلنرتنت ،الرابط اآليتhttps://political-encyclopedia.org/dictionary :
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 3عدم االستقرار الجغرافي السياسي (الجيوسياسي) :بحسب التقرير
اكتسب عدم االستقرار الجيوسيايس أهمية أكرب يف استطالع عام 2019م،
وأن هذا التغيري يف اإلدراك كان له صدى مع األحداث الجيوسياسية طوال
العام ،وأبدى الخرباء الذين يعيشون يف أوروبا وأمريكا الوسطى والجنوبية
وأمريكا الشاملية قلقهم بشكل أسايس من صعود القومية والشعبوية ،يف حني
أن املستجيبني املقيمني يف آسيا وأفريقيا والرشق األوسط أبدوا اهتاممهم
أو ًال بالتوترات بني الدول القومية ،وهذا يعكس االنتخابات الرئاسية األمريكية
األخرية ،ونتائج االنتخابات األوروبية ،والتطورات السياسية األخرية يف أمريكا
الالتينية ،خاصة يف الربازيل وكولومبيا ،عالوة عىل ذلك ،شدد املشاركون يف
أمريكا الشاملية عىل خطر تراجع تعددية األطراف أكرث من غريهم ،وقد اختار
 %16منهم االهتامم الرئيس ،مقارنة بـ  %6للمتوسط العاملي.

املخاطر العاملية لعام 2020م  -املبحث الثاين

 4عدم الرضا المجتمعي والصراعات المحلية :أظهر التقرير أن خطر
السخط االجتامعي كان من بني املخاطر الخمسة األوىل يف عام 2018م،
وارتفع درجة أخرى يف الرتتيب الخاص بعام 2019م .وصنف الخرباء املقيمون
يف الرشق األوسط هذا الخطر بدرجة أقل بكثري من املتوسط (السابع مقابل
الرابع) .واعترب ما يقرب من نصف جميع الخرباء الذين شملهم االستطالع أن
فجوة الدخل وتفاوت الرثوة هي مصدر القلق األكرث إثارة للقلق .وسلط املجيبون
الضوء عىل الهجرة والشواغل اإلقليمية ،خاصة أولئك املقيمني يف األمريكتني.
 5إدارة الموارد الطبيعية :حسب التقرير اعترب نصف عدد الخرباء أن املخاطر
التي متثلها إدارة املوارد الطبيعية لها بالفعل تأثري ملحوظ ،حيث أشاروا إىل
شاغلني ،وهام -)1( :ضياع التنوع البيولوجي ،واالستخدام غري املستدام لألرايض،
وإزالة الغابات والتصحر؛ و ( -)2اإلفراط يف استهالك املوارد الطبيعية .وكان
الخرباء الذين يعيشون يف أوروبا أكرث تشاؤم ًا من نظرائهم يف جميع أنحاء
العامل ،وفق ًا ملقياس يوروبارومرت ،2019 8حيث رأى معظم املستجيبني الذين
يعيشون يف أوروبا أن البرشية مسؤولة عن رعاية الطبيعة ،ومعالجة تغري املناخ،
وضامن األمن الغذايئ.
كام اهتم املتخصصون بالعالقة بني النمو السكاين واالستخدام غري املستدام للموارد
الطبيعية .وأشار التقرير إىل أنه عىل الرغم من تباطؤ النمو السكاين العاملي ،فمن
غري املرجح أن يستقر هذا النمو بحلول نهاية القرن ،وسيؤدي ذلك إىل تضخيم
املخاطر البيئية وزيادة الضغط عىل إدارة املوارد الطبيعية.

	8يوروباروميرت هو عبارة عن سلسلة من الدراسات االستقصائية تُجرى بانتظام نيابة عن املفوضية األوروبية منذ عام 1973م ،حيث تنتج تقارير الرأي العام حول
بعض املسائل املتعلقة باالتحاد األورويب يف الدول األعضاء .ويف عام 2007م ،أطلق الربملان األورويب سلسلة يوروباروميرت خاصة به التي تغطي مجموعة واسعة من
القضايا ،مع الرتكيز عىل تصورات املواطنني وتوقعاتهم تجاه عمل االتحاد األورويب ،والتحديات الرئيسة التي يواجهها االتحاد .كام تقيس االستطالعات بالتفصيل
مواقف املواطنني تجاه االتحاد األورويب والربملان األورويب ،مع املحافظة عن كثب عىل وجهات نظر الجمهور بشأن االنتخابات األوروبية .ويوفر تحليل نتائج
االستطالعات نظرة ثاقبة مفصلة التجاهات وتطور الرأي العام حول القضايا األوروبية ،عىل املستويني الوطني واالجتامعي الدميغرايف.
 -موقع الربملان األورويب عىل اإلنرتنت ،الرابط اآليتhttps://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer :
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عالوة عىل ذلك ،رأى التقرير أنه من املقلق كثري ًا الوضع القائم يف كل من
أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية وأفريقيا ،وهي مناطق غنية بشكل غري عادي
بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية ،حيث قيّم ما نسبته عىل التوايل %97
مرض ،مقارنة بـ %88
و %92من الخرباء مستوى استعداد حكوماتهم عىل أنه غري ٍ
يف املتوسط.
 6الذكاء االصطناعي والبيانات الكبيرة :حسب التقرير فإن مخاوف الخرباء
بشأن الذكاء االصطناعي ظلت مستقرة خالل عام 2019م .ومال الخرباء الذين
يعيشون يف آسيا ،وبدرجة أقل يف أمريكا الشاملية ،إىل القلق بدرجة أكرث بشأن
الذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة .وذكر التقرير أن انتشار هذا الخطر
يكمن يف حقيقة أنه هو الوحيد من املخاطر العرشة األوىل الذي ال يزال بعيد ًا
نسبي ًا عن التجسيد.
وأشار التقرير أيضاً ،إىل أنه عىل الرغم من كون الخوارزميات تعمل يف الواقع
عىل تغيري حياتنا وتشكيل املخاطر الحالية ،فإن الخرباء توقعوا ظهور مخاطر
وتحديات جديدة تتعلق بالذكاء االصطناعي ،بيد أنه ال يوجد إجامع بشأن القلق
الرئيس املتعلق بالذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة .وسلّط التقرير الضوء
بشكل متسا ٍو عىل تحديات املسؤولية وعدم إمكانية تفسري الذكاء االصطناعي،
وذكر أن الخرباء الذين يعيشون يف أمريكا الشاملية كانوا أكرث قلق ًا من غريهم
يف جميع أنحاء العامل من «التهديد الوجودي» الذي يشكله الذكاء االصطناعي.
وقدّر املشاركون يف املسح ،خاصة أولئك الذين يعيشون يف أفريقيا وأوروبا ،أن
الوعي العام بهذا الخطر هو األدىن .كام أعربوا عن عدم رضاهم عن استعداد
السلطات العامة ملواجهة هذا الخطر الناشئ.
 7التلوث :أورد التقرير أن التلوث قد ارتفع مركز ًا واحد ًا يف تصنيف املخاطر
لعام 2019م عن العام الذي سبقه .وأن الخرباء يف إدارة مطالبات التأمني
صنفوا مخاطر التلوث بدرجة أعىل من غريهم من املهنيني املعنيني باملخاطر،

املخاطر العاملية لعام 2020م  -املبحث الثاين

مؤكدين مخاوفهم من مخاطر التلوث .وحسب التقرير شعر الخرباء املقيمون
يف آسيا بقلق متزايد بشأن التلوث ،الذي وضعوه يف املركز الخامس يف عام
2019م ،مقارنة بالعارش يف عام 2018م.
ونبّه التقرير إىل أن التلوث لديه إجامع أكرث حول توقيت تأثريه ،حيث اعتربه
أكرب عدد من الخرباء موجود ًا بالفعل .وأشار إىل أنه ال يزال تلوث الهواء واملاء
والرتبة الشاغل الرئيس للخرباء ،وأن التلوث البالستييك وإدارة النفايات اكتسبا
زخ ًام يف مسح عام 2019م.
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 9تهديدات أمنية جديدة :أظهر التقرير أن التهديدات الجديدة لألمن يف
عام 2019م قد انخفضت مركزين عن ترتيبها يف عام 2018م .وأشار إىل أنه
من املرجح أن يعكس هذا االنخفاض االتجاه الهبوطي يف الهجامت اإلرهابية يف
معظم املناطق .وحسب التقرير شعر الخرباء بالقدر نفسه من القلق بشأن تطور
الهجامت اإلرهابية التي تشنها الجامعات األصغر والذئاب املنفردة ،والحرب
السيربانية التي تنجم عن الهجامت اإللكرتونية التي ترعاها الدول .ولفت إىل
أنه من املثري لالهتامم أن الخرباء الذين يعيشون يف الرشق األوسط صنّفوا
التهديدات الجديدة لألمن بدرجة أقل من املتوسط.
 10مخاطر االقتصاد الكلي :أظهرت نتائج التقرير أن مخاطر االقتصاد الكيل
لعام 2019م حلّت يف املركز العارش واألخري يف تصنيف أكرب املخاطر .ومع ذلك،
أشار إىل أن املخاطر األخرى التي أبرزها الخرباء املشاركون  -مثل تغري املناخ
وعدم االستقرار الجيوسيايس وعدم الرضا االجتامعي  -تتطرق إىل جوانب
وبي أن عدم الرضا عن مستوى استعداد السلطات
مخاطر االقتصاد الكيلّ .
العامة للتعامل مع مخاطر االقتصاد الكيل كان أقل من املتوسط ،ولفت إىل أن
مثة اختالف ًا حول هذا الشأن ظهر بني الجنسني ،حيث صنّف الرجال مخاطر
االقتصاد الكيل بنسبة الضعف عن تصنيف النساء وتحديد ًا ( )18للرجال مقابل
( )9للنساء .وبشكل عام ،قدّر الخرباء الذكور يف املتوسط املخاطر االقتصادية
واملالية بدرجة أعىل من الخبريات.
9

 8األوبئة واألمراض المعدية :جاء هذا الخطر بوصفه الخطر الطبي الوحيد
ضمن املراكز العرشة األوىل عىل املستوى العاملي للمخاطر لعام 2019م ،ومل
يُظهر التقرير إجامع ًا بني الخرباء املشاركني حول املخاوف الرئيسة املتعلقة
باألوبئة واألمراض املعدية ،ولكن سلّط جانب منهم الضوء عىل مجاالت رئيسة
مختلفة ،منها سالالت جديدة من األمراض املعدية  -عىل سبيل املثال إيبوال وزيكا
 مقاومة مضادات امليكروبات ،وأمناط األمراض املعدية املتغرية الناجمة عنتأثري تغري املناخ والسفر العاملي .ولفت التقرير إىل أن الخرباء الذين يعيشون يف
أفريقيا قدموا إجابات مختلفة بشكل كبري عن بقية العينة ،حيث أبدوا القلق يف
الغالب من سالالت جديدة من األمراض املعدية .كام أنهم كانوا أكرث إيجابية من
املتوسط حول مستوى الوعي العام فيام يتعلق بهذا الخطر ،ويجد ذلك تفسريه يف
حقيقة أن أفريقيا واجهت يف السنوات األخرية انتشار ًا واسع النطاق لألمراض
املعدية ،ما أدى إىل آثار عاملية ،مثل فريوسات إيبوال وزيكا وشيكونغونيا.
تصدر خطر األوبئة واألمراض المعدية
ّ
بحسب تقرير المخاطر المستقبلية الذي صدر في عام 2020م،
قائمة المخاطر الناشئة.

	9يعد االقتصاد الكيل أحد فروع علم االقتصاد الرئيسة ،حيث يتعامل مع اقتصاد الدولة ككل بالرتكيز عىل القضايا الكلية كالتضخم والبطالة والنمو والتجارة الخارجية
واإلنتاج املحيل واإلجاميل .وقريب ًا من هذا املعنى يذهب أكادمييون إىل التعريف باالقتصاد الكيل عىل أنه مجال من العلوم االقتصادية ،يعالج الظواهر االقتصادية
الجامعية التي تهدف إىل فهم آلية عمل االقتصاد إجامالً.
 -مطبوعة يف قياس االقتصاد الكيل ،جامعة محمد خيرض ،بسكرة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،قسم العلوم االقتصادية2016/2017 ،م ،ص.4
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وأشار التقرير إىل أن استطالعات عام 2019م أكدت أن املخاطر الناشئة
الرئيسة آخذة يف االرتفاع والتقارب يف جميع أنحاء العامل ،ما يعزز اإلجامع حول
املخاطر الرئيسة التي تواجه املجتمعات يف جميع أنحاء العامل .وعىل الرغم من
أن املخاطر الرئيسة الثالثة األوىل قد ال تتجسد بالطريقة نفسها وبالقدر نفسه
يف مناطقهم ،إال أن الخرباء الذين شملهم االستطالع يف جميع أنحاء العامل
أدركوا أنها مخاطر عاملية معقدة وعالية الخطورة.
ويبني الجدول الوارد أدناه ترتيب أعىل ( )5مخاطر ناشئة حسب املنطقة،
والتي تشمل أمريكا الشاملية ،وأمريكا الوسطى والجنوبية ،وأفريقيا ،والرشق
األوسط ،وأوروبا ،وآسيا واملحيط الهادي:
أعلى  5مخاطر ناشئة حسب المنطقة

أمريكا الشاملية

أمريكا الوسطى والجنوبية

 1التغريات املناخية.
 2مخاطر األمن السيرباين.
3عدم االستقرار الجغرايف السيايس.
4عدم الرضا املجتمعي والرصاعات
املحلية.
 5الذكاء االصطناعي والبيانات الكبرية.

 1التغريات املناخية.
 2مخاطر األمن السيرباين.
 3عدم االستقرار الجغرايف السيايس.
 4إدارة املوارد الطبيعية.

أفريقيا

 5عدم الرضا املجتمعي والرصاعات
املحلية.
الرشق األوسط

 1التغريات املناخية.
 1التغريات املناخية.
 2مخاطر األمن السيرباين.
 2مخاطر األمن السيرباين.
 3عدم الرضا املجتمعي والرصاعات املحلية 3 .عدم االستقرار الجغرايف السيايس.
 4إدارة املوارد الطبيعية.
 4تهديدات أمنية جديدة.
 5التلوث.
 5عدم االستقرار الجغرايف السيايس.

(تابع) أعلى  5مخاطر ناشئة حسب المنطقة

أوروبا

آسيا واملحيط الهادئ

 1التغريات املناخية.
 1التغريات املناخية.
 2مخاطر األمن السيرباين.
 2مخاطر األمن السيرباين.
 3الذكاء االصطناعي والبيانات
 3عدم االستقرار الجغرايف السيايس.
الكبرية.
 4عدم الرضا املجتمعي والرصاعات املحلية 4 .عدم االستقرار الجغرايف السيايس.
 5التلوث.
 5إدارة املوارد الطبيعية.
وعىل الرغم من اقتصار التقرير يف مضمونه عىل رشح وتفصيل املخاطر
العرشة الرئيسة التي كشف عنها املسح إال أنه أورد يف معرض بيانه للمنهجية
العلمية التي اتبعها إلجرائه وتحليل مخرجاته ،النتائج التفصيلية للمسح التي
اشتملت عىل ( )25خطر ًا مبا فيها املخاطر العرشة الرئيسة ،مشري ًا إىل اتجاهاتها
(ثبات ًا أو صعود ًا أو هبوطاً) لعام 2019م ،مقارن ًة بعام 2018م ،وهي عىل الوجه
الوارد تالي ًا يف الجدول أدناه:
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عام 2018م

املرتبة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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الخطر
التغريات املناخية
مخاطر األمن السيرباين
عدم االستقرار الجغرايف السيايس
إدارة املوارد الطبيعية
عدم الرضا املجتمعي والرصاعات املحلية
الذكاء االصطناعي والبيانات الكبرية
تهديدات أمنية جديدة
التلوث
التطورات واالبتكارات الطبية
األوبئة واألمراض املعدية
مخاطر االقتصاد الكيل
مستقبل العمل
األمراض املزمنة
التكنولوجيات املدمرة
العمالت املشفرة والتكنولوجيا املالية
االعتبارات األخالقية املتعلقة
املخاطر املالية
أنظمة ذكية ومستقلة
ضعف أنظمة الحامية االجتامعية
انتقال الطاقة
تغيري املامرسات الصحية واألمراض املهنية الجديدة
التعرض الطويل األمد للمواد الضارة
بيئة تنظيمية متطورة
السياسات النقدية واملالية
مخاطر الفضاء

االتجاه
=
=
=
↗
↘
=
↗
↗
↘
↗
↗
=
↘
↗
↘
↗
↘
↗
↘
=
↗
↘
↘
↘
=

عام 2019م

املرتبة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

الخطر
التغريات املناخية
مخاطر األمن السيرباين
عدم االستقرار الجغرايف السيايس
عدم الرضا املجتمعي والرصاعات املحلية
إدارة املوارد الطبيعية
الذكاء االصطناعي والبيانات الكبرية
التلوث
األوبئة واألمراض املعدية
تهديدات أمنية جديدة
مخاطر االقتصاد الكيل
املخاطر املالية
مستقبل العمل
التطورات واالبتكارات الطبية
االعتبارات األخالقية املتعلقة باستخدام التكنولوجيا
التكنولوجيات املدمرة
ضعف أنظمة الحامية االجتامعية
األمراض املزمنة
التعرض الطويل األمد للمواد الضارة
أنظمة ذكية ومستقلة
انتقال الطاقة
السياسات املالية والنقدية
تغيري املامرسات الصحية واألمراض املهنية الجديدة
العمالت املشفرة والتكنولوجيا املالية
بيئة تنظيمية متطورة
مخاطر الفضاء

االتجاه

=
=
=
↗
↘

=

↗
↗
↘
↗
↗
=
↘
↗
↘
↗
↘
↗
↘
=
↗
↘
↘
↘
=
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إن تقرير املخاطر املستقبلية املع ّد من رشكة التأمني العاملية (أكسا) بتعاون ورشاكة
مع الجمعية األوروبية اآلسيوية ،اعتامد ًا عىل نتائج مسح منظم أجراه ما يزيد عىل
( )1700خبري متخصص يف مجاالت املخاطر من ( )58دولة الذي استهدف تقديم
رؤى حول مشهد املخاطر املستقبلية من أجل توقّع املخاطر الناشئة واملتصاعدة يف
األفق ،قد عُ ني ،كام تقدم البيان ،بإبراز أهم ( )10مخاطر عاملية ،الفت ًا إىل رضورة
االستعداد لها والتخفيف منها من ِقبَل الدول والحكومات باعتبارها تشكل أخطار ًا
متشعبة املسارات ومتعددة التأثريات عىل األصعدة البيئية والتكنولوجية والجيوسياسية
واملجتمعية واألمنية والصحية واالقتصادية عىل وجه الخصوص ،وهو األمر الذي
تؤكد هذه القراءة عىل أهمية أخذه باالعتبار من جانب واضعي السياسات واألجهزة
التنظيمية املعنية بإدارة املخاطر لدى الدول والحكومات.

املخاطر العاملية لعام 2020م  -املبحث الثاين
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التوجّهات المستقبلية
العالمية واإلقليمية
تعد «الدراسات املستقبلية» أساس ًا جوهري ًا لتوقّع التوجّ هات الدولية التي غالب ًا ما
تكون لفرتة زمنية ذات مدى طويل قد ميتد ألكرث من خمسني سنة .وتخضع هذه
الدراسات لقواعد مستمدة من علوم الرياضيات واالحتامالت واإلحصاء ،من
خاللها يتوصل الباحث إىل نتائج تتسم بالدقة واليقينية .ومن التعريفات الدقيقة
للدراسات املستقبلية ما أوردته مجلة ( )World Future Societyقائلةً« :إنها
دراسات تستهدف تحديد وتحليل وتقويم كل التطورات املستقبلية يف حياة البرش
يف العامل أجمع بطريقة عقالنية موضوعية ...وإن كانت تفسح مجا ًال لإلبداع
اإلنساين والتجارب العلمية ما دامت هذه األنشطة تسهم يف تحقيق األهداف».10
وأخذ ًا يف االعتبار ما تتسم به الدراسات املستقبلية من أوجه أهمية متعددة
الجوانب يف مقدمتها دورها يف التقليل من األزمات وحدتها من خالل التنبؤ بها
قبل حدوثها واالستعداد ملجابهتها ،وكونها مدخ ًال رضوري ًا يف تطوير التخطيط
االسرتاتيجي الذي يعتمد عىل الصور املستقبلية ،11فإن هذا الفصل يعرض من
.Edward Carnish, the Study of the Future, World Future, World Future Society, Washington, 1977, p.23 10
	11د .رابح عبدالنارص جنديل ،الدراسات املستقبلية :تأصيل تاريخي مفاهيمي ومنهجي ،مجلة العلوم السياسية والقانون ،املركز الدميوقراطي العريب ،العدد األول لسنة
2017م ،الجزائر ،بدون تاريخ.
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خالل ثالثة مباحث لتقارير أعدتها مؤسسات ومراكز علمية ذات مكانة مرموقة
يف استرشاف التوجهات املستقبلية وبيان تأثرياتها املتوقعة وأنسب الوسائل
والحلول ملواجهتها أو التعامل معها ،حيث يقف املبحث األول عىل «تقرير حالة
املستقبل  :2030أثر التوجهات العاملية الكربى عىل تشكيل الحكومات» متناو ًال
تسعة توجهات عاملية كربى ارتأى معدو التقرير أنها سوف تؤثر عىل الحكومات
واملواطنني عىل حد سواء وصو ًال لعام 2030م.
ويتطرق املبحث الثاين «لتقرير العامل يف  :2030اتجاهات وتحوالت وفرص
وتحديات» مورد ًا مثانية اتجاهات رئيسة من املتوقع حدوثها حتى عام 2030م
ومسترشف ًا تأثرياتها املحتملة عىل املستويني العاملي واإلقليمي.
بينام يُربز املبحث الثالث التوقعات املستقبلية املئة التي تضمنها كتاب« :توقعات
مستقبلية 100 :توجه عاملي لعام  »2050الصادر عن وزارة مجلس الوزراء
واملستقبل بالتعاون مع مؤسسات بحثية دولية متخصصة ،مشري ًا إىل املحاور
التسعة التي تفرعت عنها تلك التوجهات املئة ،والفت ًا إىل أوجه التعامل املثىل من
وجهة نظر التقرير للتعامل مع تأثرياتها من ِقبَل الحكومات.

المبحث األول
تقرير حالة املستقبل :2030
أثر التوجهات العاملية الكربى عىل تشكيل الحكومات

وهذا التقرير أصدرته عام 2016م رشكة يك يب إم جي ( )KPMGالسويرسية
بالتعاون مع مركز موات ( ،)MOWATوهو مؤسسة مستقلة إلجراء أبحاث
الدراسات العامة بكلية السياسات العامة والحوكمة بجامعة تورنتو الكندية .وحدد
التقرير فيام توصل إليه من نتائج تسعة توجهات عاملية كربى معترب ًا إياها األكرث
أهمية ملستقبل الحكومات ومسؤولياتها الرئيسة عن االزدهار االقتصادي واألمن
والرتابط االجتامعي واالستدامة البيئية.
واقرتح التقرير االسرتاتيجيات املالمئة للنجاح يف املستقبل .وحسب التقرير فإن
التوجهات العاملية الكربى التي تؤثر عىل الحكومات واملواطنني عىل حد سواء
وصو ًال لعام 2030م تتلخص يف الوارد يف البنود اآلتية:
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 1التركيبة السكانية :يرى التقرير أن التوجه العاملي الكبري يف املرتبة األوىل
يتمثل يف أن ارتفاع متوسط العمر املتوقع وانخفاض معدالت املواليد يزيد من
نسبة املسنني يف جميع أنحاء العامل ،وهذا يشكل تحدي ًا لتيسري نظم الرعاية
االجتامعية ،مبا يف ذلك املعاشات والرعاية الصحية .ويضيف التقرير أن بعض
املناطق تواجه أيضاً ،تحدي ًا آخر يتمثل يف دمج أعداد كبرية من الشباب يف أسواق
العمل املتشعبة .ويذكر أنه بحلول عام  2030سوف يتضاعف عدد األشخاص الذين
تصل أعامرهم إىل  65عام ًا فام فوق إىل مليار نسمة عىل مستوى العامل ،وهو
ما يثري مخاوف تتعلق بإنتاجية سوق العمل الشاملة وقدرة األنظمة املالية الحالية
عىل الصمود يف وجه ضغوط الشيخوخة .ويشري إىل أنه يف املقابل تعاين العديد
من البلدان النامية يف الوقت نفسه من الزيادة املطردة يف عدد الشباب ،ما
يخلق فرص ًا «للعوائد الدميوغرافية» للحكومات التي ميكنها التغلب عىل تحديات
دمج املواطنني الشباب بنجاح يف سوق العمل .ويوجز التقرير النتائج املرتتبة عىل
الرتكيبة السكانية يف :عامل الشيخوخة ،وأنظمة التقاعد تحت الضغط ،وزيادة
اإلنفاق عىل الرعاية الصحية ،واالرتفاع املفاجئ يف سن الشباب.
ويبني الجدول التايل أهم ما تحتاج الحكومات التخاذه من إجراءات وتدابري
(أوجه التغيري) بشأن عامل الشيخوخة ،والزيادة املطردة يف عدد الشباب ،وآليات
وأدوات تنفيذ عملية التغيري املطلوبة:
أوجه التغيري من قِ بَل الحكومات بشأن عامل الشيخوخة

 1رصد وضبط إعدادات السياسات الستيعاب آثار شيخوخة السكان.
2بدء إصالحات التقاعدالتي تتناول عبء املساواة بني األجيال .عىل سبيل املثال
رفع سن التقاعد ،وتغيري األهلية ،أو تغيري الرضيبة أو ملف مستوى الخدمة.
3إيالء اهتامم أكرب لبدء إصالحات الضامن االجتامعي واملعاشات ،وتغيريها
وتوسيعها ،حتى يتم متويل عبء الشيخوخة ،ويتم تبادله بني األجيال بشكل
أفضل.

التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث األول

أوجه التغيري من قِ بَل الحكومات بشأن الزيادة املطردة يف عدد الشباب

1وضع وتنفيذ السياسات التي تشجع االستثامر من ِقبَل أصحاب العمل ،ومبا يؤدي
لخلق فرص العمل.
2الرتكيز عىل تنمية الشباب من خالل االستثامر يف رأس املال البرشي الذي يقوم
بتحسني فرص العمل عىل املدى الطويل.
3وضع اسرتاتيجيات متزايدة من أجل معالجة مشكلة تشغيل الشباب وتقديم
الدعم لتوظيفهم.
آليات وأدوات تنفيذ عملية التغيري

1استخدام معلومات سوق العمل املوثوق بها من أجل تنفيذ السياسات والربامج
املبنية عىل األدلة لتحسني مواءمة عرض وطلب املهارات الالزمة لتلبية احتياجات
أصحاب العمل.
2وضع خطط طويلة األمد تستند إىل أدلة قوية لتحقيق التوازن بني احتياجات
األجيال الحالية واملستقبلية.
3تعزيز التعاون مع القطاعات الخاصة وغري الهادفة للربح لتوفري ضامن
اجتامعي وتقديم خدمة أفضل ،أو سد الثغرات فيهام ،وتطوير التعليم املبتكر،
والتدريب وفرص التوظيف للشباب.
4زيادة التعاون الفعال عرب الوكاالت الحكومية املتعددة ملواجهة التحديات التي
تفرضها الحقائق الدميوغرافية الجديدة.
5ضامن الوصول إىل مهارات السياسات املالية واالكتوارية 13ذات املستوى العايل.
6تحسني مهارات االتصال ،من خالل قنوات اإلعالم االجتامعي ،من أجل جمع
عدد كبري من املواطنني.

	13الدراسات االكتوارية هي نوع من العلوم التي تختص باملستقبل ،وتعتمد عىل مبدأ تخمني املخاطر ،عن طريق استخدام الطرق الحسابية واإلحصائية يف تقدير
«حجم املخاطر» يف مجال الصناعات املالية والتأمني.
https://www.investopedia.com/terms/a/actuarial-science.asp
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 2تمكين الفرد :يف بيانه للتوجّ ه العاملي الكبري الذي يحل يف املرتبة الثانية،
أكد التقرير أن التقدم املحرز عاملي ًا يف مجال التعليم قد ساعد يف متكني األفراد
بشكل غري مسبوق ،ما أدى إىل الطلب املتزايد عىل الشفافية واملشاركة يف الحكومة
واتخاذ القرارات العامة .وتوقع أن تستمر هذه التغريات التي تبرش بحقبة جديدة
يف التاريخ اإلنساين ،مشري ًا إىل أنه بحلول عام 2022م سوف ينتمي معظم الناس
إىل الطبقة املتوسطة أكرث من طبقة الفقراء (وعرّف الطبقة املتوسطة عىل أنها
الطبقة التي تستطيع كسب ما بني  10و  100دوالر أمرييك يومياً).
وبحسب التقرير يصل معدل األمية العاملي حالي ًا إىل  .%84كام يتحسن وضع
املرأة يف املجتمع ،ويتم انتشال املاليني من الفقر ،ويوفر اإلنرتنت منرب ًا ألي
شخص لديه اتصال بالشبكة العنكبوتية ليك يتم االستامع إليه وحشد الناس له.
لكن وعىل الرغم من ذلك ،إال أنه ال تزال هناك مخاوف بشأن العاملة املستقرة
وجودة وتكلفة التعليم والحصول عىل الرعاية الصحية عالية الجودة .كام ميثل
عدم املساواة أيضاً ،مشكلة بالنسبة للحكومات يك تراقبها بعناية ،ويعترب الرتكيز
عىل االستثامر يف تعليم الفتيات والنساء أيض ًا أمر ًا مه ًام للقضاء عىل الفقر
والتقليل من عدم املساواة وقيادة التنمية االجتامعية واالقتصادية ،وبالتايل فإن
التمكني املتزايد للفرد سوف يقدم تحديات عديدة للهياكل والعمليات الحكومية.
ويوجز التقرير اآلثار الناجمة عن تطور الفرد يف :ارتفاع مستويات الدخل وارتفاع
التوقعات ،وارتفاع عدم املساواة يف الدخل داخل البلدان ما يؤدي إىل احتامل
حدوث اضطرابات اجتامعية أكرب ،ومتكني التعليم ،وزيادة السكان املتصلني
باإلنرتنت .كام أن اإلرساع يف نرش املعلومات عرب وسائل اإلعالم االجتامعية
عمل عىل ترسيع األحداث.
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ويبني الجدول التايل أهم ما تحتاج حكومات البلدان النامية والدول املتقدمة
التخاذه من أوجه تغيري بشأن متكني الفرد ،وآليات وأدوات تنفيذ عملية التغيري
املطلوبة:
أوجه التغيري من قِ بَل حكومات البلدان النامية بشأن متكني الفرد

1معالجة التوقعات املتزايدة للخدمات من الطبقة الوسطى من أجل تلبية
الطلب املتزايد.
2إعادة تقييم عدم املساواة يف الدخل لضامن مشاركة جميع طبقات املجتمع
يف فوائد االزدهار االقتصادي املتزايدة.
أوجه التغيري من قِ بَل حكومات الدول املتقدمة بشأن متكني الفرد

تحويل توجهات السياسة التجارية 14وبرامج مساعدة الصناعة من أجل
الوصول إىل مواءمة أفضل مع فرص النمو الناشئة ،مثل زيادة الرتكيز عىل
أسواق الطبقة املتوسطة الناشئة الجديدة (كإندونيسيا وميامنار).
آليات وأدوات تنفيذ عملية التغيري

1وضع خطة تعالج الطلبات املتزايدة للطبقة الوسطى ،مبا يف ذلك زيادة
الطلب عىل الخدمات ،والشفافية واالتصال املتبادل.
2دراسة أنظمة الرضائب التصاعدية ،أو إعادة دراستها للوصول إىل توازن
أفضل لعدم املساواة يف الدخل.
3إنشاء أو تحديث الهياكل الجديدة و /أو املطورة من أجل ترتيبات تقديم
خدمات جديدة ومنقحة.
 4دمج الهياكل الداخلية للرتكيز عىل تقديم كفء للخدمات املتعددة.
5تحسني مهارات إدارة أصحاب املصلحة ،خاصة يف مجال اتصاالت وسائل
اإلعالم االجتامعي ،من أجل الوصول إىل إدارة أفضل للمواطنني املشرتكني.
	14يطلق عىل مجموعة الترشيعات واللوائح الرسمية واألساليب واإلجراءات التنظيمية املطبقة عىل تجارة الدولة الخارجية ،اصطالح السياسة التجارية ،أو سياسة
التجارة الخارجية.
	 -د .محمد عبيد محمد ،سياسة التجارة الخارجية اإلماراتية يف إطار العضوية يف منظمة التجارة العاملية ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،أبوظبي،
عام 2014م ،ص.81
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 3تمكين التكنولوجيا :وضع التقرير متكني التكنولوجيا يف املرتبة الثالثة
ضمن قامئة التوجهات العاملية الكبرية ،حيث لفت إىل أن تكنولوجيا املعلومات
غيت املجتمع عىل مدى األعوام الثالثني املاضية ،ومل تقترص
واالتصاالت ّ
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عىل الدخول يف عرص املعلومات فحسب ،ولكن
اضطلعت التقنيات القامئة عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بدور أسايس
يف عملية متكني البحث ،وتطوير وتحديث التكنولوجيا يف العديد من املجاالت
األخرى ،مثل العلوم التطبيقية ،والهندسة ،والصحة والنقل .وألغراض التقرير
اقترص تركيزه عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فقط ،باعتبارها موجة جديدة
من التقدم التكنولوجي الذي يخلق فرص ًا جديدة ،مع اختبار قدرة الحكومات
عىل تسخري مصالحها وتوفري الرقابة الحصيفة .وأشار التقرير إىل أن النمو
الهائل يف حجم ورسعة الحصول عىل املعلومات واالتصاالت أدى إىل العديد
من التأثريات ،حيث يستطيع هذا النمو توليد أسواق جديدة وتحدي املؤسسات
القامئة .وضمن هذا السياق حدد التقرير عواقب التكنولوجيا التمكينية 15يف:
تحويل االتصاالت؛ البيانات الكثرية؛ الحد الفاصل بني ما يعترب «عاماً» وما
يعترب «خاصاً» هو أمر ضبايب؛ تغيري سياسة األمن والرشطة للرتكيز عىل التعامل
مع الجرائم اإللكرتونية؛ مناذج الخدمة االجتامعية؛ مستقبل جديد للتصنيع؛
وتحوالت النقل.
ويبني الجدول التايل أهم ما تحتاج الحكومات بشكل عام وحكومات البلدان
النامية بشكل خاص التخاذه من أوجه تغيري بشأن متكني التكنولوجيا ،وآليات
وأدوات تنفيذ عملية التغيري املطلوبة:

	15بات يُنظر إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باعتبارها تكنولوجيا متكينية لالقتصاد القائم عىل املعرفة أخذ ًا يف االعتبار ما تخلقه من فرص جديدة لالبتكار املحفز
للنمو املستدام.
	 -اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا (االسكوا) ،االبتكار والتكنولوجيا من أجل التنمية املستدامة :آفاق واعدة يف املنطقة العربية لعام 2030م ،األمم املتحدة،
2019م؛ و
	Charlie Karlsson, Gunther Maier, Michaela Tripp, Lulia Siedschlag, Robert Owen, and Gavin Murphy, ICT Diffusion, Innovation Systebs, -
Globalisation and Regional Economic: Theory and Empirical Evidence, Institute for Prospective Technological Studies of the European
.Coooission. April 2008
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أوجه التغيري من قِ بَل الحكومات بشأن متكني التكنولوجيا

1التفكري ،والتخطيط والتقييم بشكل أكرث رصامة لألثر الذي يكون
للتكنولوجيا التمكينية عىل االقتصاد ،والصناعات واألسواق ،مبا يف ذلك
املخاطر الناشئة عن املعدل املتزايد لتقادم االقتصاد ،أو الصناعة أو السوق.
2تطورات النفوذ يف التكنولوجيا من أجل تطوير قنوات تسليم الخدمة
املشرتكة املتكاملة ،واألرسع واألكرث استيعاباً.
3تناول معدالت أعىل لدورة تقادم املهارات مع فرص العمل وإزالة مخاوف
القوى العاملة من خالل برامج تدريب إعادة املهارة.
أوجه التغيري من ِقبَل حكومات البلدان النامية بشأن متكني التكنولوجيا

النظر يف كيفية استغالل التكنولوجيا التمكينية يف توفري فرص (قفزة هائلة)
لاللتفاف حول التقنيات الوسيطة و /أو األنظمة القدمية.
آليات وأدوات تنفيذ عملية التغيري

1التخطيط آلثار التكنولوجيا الناشئة والجديدة ،حيث( :أ) -تتطلب اآلثار اإليجابية
وضع خطة لتنمية املهارات يف املجاالت الناشئة والجديدة( .ب) -تتطلب اآلثار
السلبية وضع خطة لتقادم مهارات التوظيف وتفكك القوى العاملة.
2استخدام بيانات كربى الستخراج القيمة من أصول البيانات املوجودة
إلعالم واستهداف صنع القرار بشكل أفضل.
3استخدام التكنولوجيا الجديدة والناشئة ،مبا يف ذلك وسائل التواصل
االجتامعي ،من أجل التواصل من وإىل املواطنني.
4النظر يف الهياكل التي تسهل االعتامد املبكر للتكنولوجيا املعتمدة كأولوية
(عىل سبيل املثال :جعل منصب الرئيس التقني وظيفة عليا).
5تدريب املديرين التنفيذيني من أجل زيادة وعيهم بالتقنيات واالبتكارات
الجديدة.
6ضامن الوصول إىل تفكري رائد حول التقنيات الناشئة والحديثة ،وتوجهات
التكنولوجيا وعالقتها بالحكومات (عىل سبيل املثال :االستثامر يف معاهد
البحوث املرتبطة بالجامعات الرائدة).
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 4الترابط االقتصادي :جاء الرتابط االقتصادي يف املرتبة الرابعة كأحد
التوجهات العاملية الكبرية .فحسب التقرير سوف يشهد االقتصاد العاملي املرتابط
زيادة مستمرة يف مستويات تدفقات التجارة الدولية ورأس املال ،ولكن إذا
مل يتم تعزيز االتفاقيات الدولية ،فال ميكن أن يتم تحقيق التقدم والفوائد
وبي التقرير أنه بالنسبة للحكومات ،يجذب التوجه نحو مزيد
االقتصادية املثىلّ .
من الرتابط االقتصادي إمكانات كبرية ودفعة كبرية نحو تجارة حرة عاملية ميكن
أن تحول  650مليون شخص من الفقر عىل مدى فرتة  20 - 10عاماً .ومع ذلك،
مثة تحديات جديدة أيضاً ،حيث ترتبط االقتصادات بشكل متزايد مع مخاطر
تتجاوز الحدود الوطنية .وال تتحرك هذه املخاطر برسعة فقط ،ولكنها تتحدى
أيض ًا نطاق التنظيم الوطني ،مطالب ًة بالتعاون الدويل .ويلفت التقرير إىل أنه
نظر ًا للتوقعات باستمرار التوجه نحو ترابط اقتصادي متزايد ،فسوف تحتاج
الحكومات يف جميع أنحاء العامل إىل ضامن أن لديها أطر السياسات للحصول
عىل فوائد التجارة وإدارة املخاطر.
وخلص التقرير إىل أن عواقب الرتابط االقتصادي تتمثل يف :استمرار التجارة
واالستثامر يف زيادة النمو؛ تعقد عالقات التجارة واالستثامر بشكل متزايد؛
انخفاض الحواجز أمام التجارة16؛ ومخاطرة كبرية لألحداث الدولية (االقتصادية/
املالية) املعدية.

	16صار االتجاه نحو إزالة أو تخفيض الحواجز أمام التجارة مدعوم ًا بقوة من املجتمع الدويل بهدف تيسري التجارة الدولية وزيادة مردوداتها اإليجابية ،وهو ما وجد
ترجمة قوية له يف إطار منظمة التجارة العاملية ،حينام أقرّ أعضاء املنظمة يف املؤمتر الوزاري التاسع لها املنعقد يف بايل بإندونيسيا خالل الفرتة من  3إىل  6ديسمرب
2013م ،نص اتفاقية بشأن تيسري التجارة ( ،)Agreement on Trade Facilitation) (ATFلتأيت كأول اتفاقية متعددة األطراف ،منذ دخول اتفاقية مراكش املنشئة
ملنظمة التجارة العاملية حيز النفاذ أول يناير عام 1995م .ودخلت االتفاقيةحيز النفاذ اعتبار ًا من تاريخ  22فرباير 2017م .واشتملت عىل مجموعة من االلتزامات
العامة الهادفة إىل تيسري التجارة الدولية من خالل تقنني وخفض اإلجراءات الجمركية التي من بينها االلتزام بنرش املعلومات املتعلقة بالتجارة والوصول إليها،
وإجراءات االعرتاض ،وتبسيط إجراءات التجارة وعمليات تخليص السلع ،والتعاون بني الوكاالت ،والتعاون الجمريك عرب الحدود .أيض ًا تضمنت أحكام ًا بشأن املعاملة
الخاصة والتفضيلية املمنوحة للدول األعضاء النامية واألقل منواً ،وبشأن املساعدات الفنية وبناء القدرات.
	 -د.محمد عبيد محمد ،آليات تيسري التجارة الدولية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،أبوظبي2018 ،م ،ص23
وص .24
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ويبني الجدول التايل أهم ما تحتاج الحكومات التخاذه من أوجه تغيري بشأن
الرتابط االقتصادي ،وآليات وأدوات تنفيذ عملية التغيري املطلوبة:
أوجه التغيري من قِ بَل الحكومات بشأن الرتابط االقتصادي

 1إدارة مخاطر الرتابط املتعلقة بالقطاع املايل وإخفاقات السوق.
 2االستمرار يف تشجيع النمو يف العالقات التجارية.
 3مواءمة األنظمة التنظيمية الوطنية مع النظم التنظيمية الدولية.
4اإلحاطة بشكل كامل باآلثار االقتصادية الناجمة عن الرتابط ،والتي منها
األسواق العاملية املتزايدة للمهارات الراقية والعمل ،والبحوث واالبتكار
والتكنولوجيات الجديدة ،وتدفقات رأس مال االستثامر.
آليات وأدوات تنفيذ عملية التغيري
1فيام يخص الحكومات بوجه عام ينبغي تنفيذ اسرتاتيجيات لتمكني مواءمة أفضل
وأوسع وأرسع لألنظمة التنظيمية الوطنية مع النظم التنظيمية الدولية ،واملعايري
الرقابية للسوق الوطني مع املعايري الدولية الرقابية للسوق العاملي.
2وفيام يخص حكومات البلدان النامية بوجه خاص ينبغي( :أ) -تحديث هياكلها بحيث
تكون متامشية مع النظم الرقابية املهنية عىل الصعيد الدويل( .ب) -تطوير املهارات
املتزايدة من أجل مواءمة السياسة الوطنية عىل أساس االتفاقيات الدولية.
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ويبني الجدول التايل أهم ما تحتاج الحكومات التخاذه من أوجه تغيري بشأن
الدَّين العام ،وآليات وأدوات تنفيذ عملية التغيري املطلوبة:
أوجه التغيري من قِ بَل الحكومات بشأن الدَّ ين العام

1الرتكيز عىل استعادة امليزانية العمومية الحكومية للصحة من خالل
إعدادات موازنة الفائض ،أو املوازنة املتوازنة وتحسني إعدادات االستدامة
املالية 17مبجرد استقرار معدالت النمو االقتصادية العاملية.
 2امتالك قدرة أكرب وأكرث إحكام ًا عىل النفقات.
3تحسني القياس املايل بحيث ميكن أن يتم متييز إعدادات امليزانية الهيكلية
بسهولة من التدابري األخرى يف امليزانية ،عىل سبيل املثال امليزانيات
املطلوبة لبناء البنية التحتية القومية أو سداد الدين.
 4وضع آليات مستقلة إلعدادات السياسة املالية.
آليات وأدوات تنفيذ عملية التغيري

الدين العام :صنف التقرير الدَّين العام يف املرتبة الخامسة يف قامئته للتوجهات
َّ
5
العاملية الكبرية ،حيث توقّع أن يكون الدَّين العام مبثابة عائق كبري بشأن الخيارات
املالية والسياسية حتى عام 2030م وما بعدها .وأشار أيضاً ،إىل أن قدرة الحكومات
عىل السيطرة عىل الديون ،وإيجاد طرق جديدة لتقديم الخدمات العامة سوف تؤثر
عىل قدرتها عىل االستجابة للتحديات االجتامعية واالقتصادية والبيئية الرئيسة .وأورد
التقرير أنه عىل عكس االعتقاد السائد ،فإن مشكالت الدَّين العام اآلن ال تظهر
فقط من األزمة املالية العاملية واإلنفاق التحفيزي الذي أعقب ذلك ،ألن معظم
االقتصادات الكربى جمعت بالفعل ديون ًا كبرية قبل عام 2008م وقامت بنرش العجز
يف امليزانية يف السنوات الخمس التي سبقت األزمة املالية العاملية .وأوجز التقرير
النتائج املرتتبة عىل الدَّين العام يف :العالقات املالية والحكومية الدولية املهمة عىل
نحو متزايد؛ ازدياد التعرض ملخاطر السوق العاملية؛ انخفاض القدرة عىل التصدي
للصدمات العاملية االقتصادية /املالية يف املستقبل؛ تؤدي شيخوخة السكان إىل تفاقم
الدَّين العام؛ واإلمكانية املحدودة لتلبية الطلب املتزايد عىل الخدمات الجديدة.

1تنفيذ مبادرات دورة األجيال لالستدامة املالية ،مبا يف ذلك إعداد التقارير
الدورية بني األجيال ،وإعداد الخطط الدورية ألولوية البنية التحتية
الوطنية.
2إنشاء هيئات استشارية مالية مستقلة لتقديم املشورة للقادة السياسيني بشأن
كمّ ونوعية اإلنفاق.

«	17تسعى الدول إىل تحقيق التنمية املستدامة بأبعادها الثالثة االقتصادية واالجتامعية والبيئية التي يتطلب تحقيقها زيادة اإليرادات العامة لتلبية الزيادة يف النفقات
العامة وتغطيتها لتاليف حدوث العجز يف املوازنة العامة للدولة ،والذي يف حال حدوثه يُفيض إىل اقرتاض الدولة وزيادة مديونيتها املحلية والدولية ،وبالتايل حدوث
األزمات والصدمات االقتصادية وزيادة األعباء عىل حقوق األجيال املستقبلية ،ولذلك جاء اهتامم العديد من الدول واملؤسسات الدولية والجهات املقرضة بقياس مدى
قدرة الدولة عىل سداد التزاماتها املالية يف األجل الطويل ،وهو األمر الذي استدعى االهتامم باالستدامة املالية للدول».
 -نق ًال عن د .عصام حسني عبدالحليم ،االستدامة املالية يف ضوء الفكر االقتصادي والتجارة الدولية ،كلية الحقوق ،جامعة بنها ،جمهورية مرص العربية2016 ،م.
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 6تحول القوة االقتصادية :صنف التقرير تحول القوة االقتصادية يف املرتبة
السادسة ضمن التوجهات العاملية الكبرية ،الفت ًا إىل أن األسواق الناشئة تنتشل
املاليني من الفقر ،يف الوقت الذي تبذل فيه هذه األسواق جهود ًا لتحقيق
مزيد من التأثري عىل االقتصاد العاملي .وأشار إىل أن ك ًال من املؤسسات الدولية
والحكومات الوطنية سوف تحتاج إىل زيادة الرتكيز للمحافظة عىل الشفافية
والشمولية .وذكر التقرير أن اقتصادات السوق الناشئة (التي تشمل الصني والهند
والربازيل وروسيا وجنوب أفريقيا واملكسيك وإندونيسيا ،وغريها) أصبحت متثل
الدور األكرث أهمية يف مجال التمويل الدويل ،وذلك مدفوع ًا بتحرير التجارة،
واإلصالحات االقتصادية وحرية الحركة لرأس املال والتكنولوجيا من البلدان
املتقدمة إىل العامل النامي .ورأى التقرير أن التحول يف القوة االقتصادية مل
يكن من دون مواجهة تحدياتها ،حيث اكتسبت الدول املزيد من الرثوة ،يف حني
شهدت الكثري من الدول أيض ًا تنامي عدم املساواة داخل حدودها .وأوجز النتائج
املرتتبة عىل تحول القوى االقتصادية يف( :الجنوب العاملي) بوصفه محرك ًا للنمو؛
النظام العاملي الناشئ متعدد األقطاب؛ االبتكار بوصفه مصدر ًا لنمو مستدام؛
وقيادة قاعدة االستهالك املتزايد للفرص االقتصادية.
ويف هذا الجدول بيان ألهم ما تحتاج الحكومات التخاذه من أوجه تغيري
بشأن تحول القوة االقتصادية ،وآليات وأدوات تنفيذ عملية التغيري املطلوبة:
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إىل الرشكات اململوكة للقطاع الحكومي والتي تقوم باالستثامر املبارش يف
دولة أجنبية أخرى.
3وضع سياسات واضحة تدعمها لوائح تتعلق بتنظيم امللكية الحكومية األجنبية
لألصول واملوارد الوطنية الرئيسة.
أوجه التغيري من ِقبَل حكومات البلدان النامية بشأن تحول القوة االقتصادية

الرتكيز عىل األسواق الجديدة والناشئة والوصول إىل األسواق ،مبا يف ذلك
إبرام االتفاقات التجارية املمكنة والقيام بالزيارات التجارية والتوسع يف
األماكن التجارية يف عدد من البلدان الجديدة.
آليات وأدوات تنفيذ عملية التغيري

 1مراجعة كيفية إدارة االستثامر األجنبي املبارش 19لألصول الوطنية.
2تنفيذ اسرتاتيجيات لجذب االستثامرات الداخلية ،مبا يف ذلك الرضيبة
التفضيلية والسياسات التجارية وتعليم املهارات األساسية.
3توسيع املشاركة يف اتفاقيات التجارة الدولية ،مبا يف ذلك االتفاقات
20
التجارية الثنائية واملتعددة األطراف .بناء مهارات النمذجة االقتصادية
عىل املدى املتوسط واملدى الطويل ،وتحليل سيناريو ميزة االقتصاد النسبية
يف عامل ما بعد التحول يف القوى.
 4إنشاء مجالس مراجعة االستثامر األجنبي.

أوجه التغيري من قِ بَل الحكومات بشأن تحول القوة االقتصادية

1تعزيز فهم أكرب للميزة النسبية 18االقتصادية لدولة ما يف عامل ما بعد التحول
يف القوى.
2تبني نهج مختلف لتنسيق تدفقات التمويل الرأساميل واالستثامرات حتى
تعكس التحويل من الرشكات متعددة الجنسيات التي تستثمر يف دولة أجنبية
	18ترى األدبيات االقتصادية أن فكرة نظرية امليزة النسبية تتمثل يف قدرة دولة عىل إنتاج سلع معينة بتكلفة أقل وجودة أعىل من أية دولة أخرى .وتُنسب هذه النظرية
إىل االقتصادي الربيطاين ديفيد ريكاردو الذي تفوّق عىل غريه من االقتصاديني الكالسيكيني يف تقديره ألهمية التجارة الخارجية يف النمو االقتصادي للدولة حال
استفادتها من امليزات النسبية التي يتيحها تقسيم العمل عىل النطاق الدويل ،مثل انخفاض كلفة إنتاج سلعة يف دولة عن غريها ،أو توافر مكونات إنتاج سلعة يف
دولة وندرتها يف أخرى ،ما يستلزم تباد ًال تجاري ًا بني الدول املصدرة واملستوردة تسوده الحرية االقتصادية املنزهة عن تدخل الدول.
 -د.محمد عبيد محمد ،السياسة التجارية الدولية يف إطار منظمة التجارة العاملية ،مرجع سابق ،ص.10

	19يشيع تعريف االستثامر األجنبي املبارش بأنه قيام رشكة أو منشأة ما باالستثامر يف مشاريع تقع خارج حدود الوطن األم ،وذلك بهدف مامرسة قدر من التأثري عىل
عمليات تلك املشاريع .وحسب مفاهيم صندوق النقد الدويل يكون االستثامر األجنبي مبارش ًا حني ميتلك املستثمر ( )10يف املئة ،أو أكرث من أسهم رأسامل إحدى
مؤسسات األعامل ،عىل أن ترتبط هذه امللكية بالقدرة عىل التأثري يف إدارة املؤسسة.
 املعهد العريب للتخطيط ،االستثامر األجنبي املبارش :تعاريف وقضايا ،سلسلة جرس التنمية ،السنة الثالثة ،الكويت ،ص.3	20النموذج االقتصادي ( )Economic Modelهو «مجموعة من العالقات االقتصادية التي توضع عادة بصيغة رياضية (معادلة أو مجموعة من املعادالت) ترشح سلوك،
أو ميكانيكية هذه العالقات التي تبني عمل اقتصاد أو قطاع معني».
 -د .عبلة بخاري ،محارضات يف مبادئ االقتصاد الكيل ،جامعة امللك عبدالعزيز ،اململكة العربية السعودية ،بدون تاريخ ،ص.7
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 7التغير المناخي :أورد التقرير التغري املناخي يف املرتبة السابعة أحد التوجهات
العاملية الكبرية املؤثرة ،حيث ذكر التقرير أن ارتفاع غازات االحتباس الحراري
(الغازات الدفيئة) 21يؤدي إىل التغري املناخي ،ويقود مزيج ًا معقد ًا من التغيريات
غري املتوقعة للبيئة ،مع مواصلة إنهاك مرونة النظم الطبيعية والصناعية .ويشري
إىل أنه سوف يكون من الصعب بالنسبة ملعظم الحكومات تحقيق التكامل السليم
بني سياسات التكيف والتخفيف من آثار تلك الغازات.
كام أن التعقيد وعدم اليقني املرتبط بتغري املناخ يعمل غالب ًا عىل شلّ حركة
العمل الحكومي عىل املستويني الوطني والدويل ،لذلك فإن مكافحة تغيري املناخ
سوف تتطلب مستويات غري مسبوقة من التعاون املتعدد األطراف ملنع اآلثار
السيئة من ارتفاع مستويات ثاين أكسيد الكربون خالل القرن املقبل .وقد يتطلب
هذا أيض ًا جهود ًا فورية للمجتمعات التي ال تتأثر باملناخ من أجل تجنب آثار
تغري املناخ والتي تكون محتجزة بالفعل .ويوجز التقرير عواقب تغري املناخ يف:
التأثريات املأساوية غري املتوقعة للنظام البيئي؛ والتحدي املتمثل يف التعاون
العاملي22؛ والضغط للتكيف مع اآلثار املحتجزة لالحتباس الحراري العاملي؛ والدور
الكبري للمدن.
ويبني الجدول التايل أهم ما تحتاج الحكومات التخاذه من أوجه تغيري بشأن
التغي املناخي ،وآليات وأدوات تنفيذ عملية التغيري املطلوبة:
ّ

	21غازات الدفيئة ( )Greenhouse gasesهي غازات توجد يف الغالف الجوي تتميز بقدرتها عىل امتصاص األشعة التي تفقدها األرض (األشعة تحت الحمراء) فتقلل
ضياع الحرارة من األرض إىل الفضاء ،ما يساعد عىل تسخني جو األرض وبالتايل تسهم يف ظاهرة االحتباس الحراري واالحرتار العاملي .وتشمل الغازات الدفيئة:
بخار املاء ،وثاين أكسيد الكربون ،وأكسيد النيرتوز ،وامليثان ،واألوزون ،والكلوروفلوركاربون.
موقع املعرفة عىل اإلنرتنت عىل الرابط اآليتhttps://www.marefa.org :
	22يف سياق التعاون الدويل الهادف للحد من التغريات املناخية جرى خالل انعقاد مؤمتر األمم املتحدة للتغري املناخي الذي انعقد يف باريس عام 2015م ،التوصل
حث الدول
التفاقية باريس للتغري املناخي كأول اتفاق دويل بهذا الخصوص ،يهدف إىل وضع قيود للحد من انبعاث غازات الدفيئة إىل الغالف الجوي من خالل ّ
املوقّعة عىل استخدام تقنيات انبعاث غازات الدفيئة املنخفضة بحيث ال تعيق هذه التقنيات اإلنتاج الزراعي .واعتبار ًا من سبتمرب عام 2019م أصبح اتفاق باريس
ملزم ًا لـ  186دولة.
 -ملزيد من املعلومات :موقع األمم املتحدة عىل اإلنرتنت عىل الرابط اآليتhttps://www.un.org/ar/climatechange/un-climate-summit-2019.shtml :

التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث األول

التغي املناخي
ّ
أوجه التغيري من قِ بَل الحكومات بشأن

1العمل بقوة أكرب عىل الصعيد الدويل من أجل وضع أهداف وتسعري
الكربون واتخاذ إجراءات لتنفيذها.
2السامح بدور أكرب للمدن من خالل وضع سياسات أو برامج محلية للتصدي
آلثار تغري املناخ.
3التعرف إىل الزيادة النسبية للحد من استخدام الكربون عىل الصعيد
الوطني من خالل سياسات ولوائح وبرامج تستهدف تحقيق ذلك.
4وضع خطط طويلة األجل ،تشمل اسرتاتيجيات التخفيف من آثار الكربون،
من أجل زيادة الظواهر الجوية الشديدة.
5تقليل االعتامد االقتصادي عىل الكربون ،وعىل سبيل املثال :البدء يف
االستثامر يف الطاقات املتجددة.
آليات وأدوات تنفيذ عملية التغيري

تغي املناخ ،تشمل :اسرتاتيجيات
1وضع خطط طويلة األجل من أجل ّ
لتقليل االعتامد االقتصادي عىل الكربون ،واسرتاتيجيات التخفيف من
زيادة الظواهر املناخية الشديدة ،خاصة يف املدن الساحلية الضخمة،
واسرتاتيجيات للتصدي لتهجري املواطنني بسبب التغري املناخي عند
الرضورة ،مبا يف ذلك إعادة التوطني.
2املشاركة بنشاط يف املنتديات الدولية واإلقليمية التي تركز عىل تسعري
الكربون والحد منه.
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 8الضغط على الموارد :حلّ هذا التوجه العاملي الكبري يف املرتبة الثامنة ،وعنه
لفت التقرير إىل أن الضغوط املركبة للنمو السكاين والنمو االقتصادي وتغري املناخ
سوف تشكل ضغط ًا متزايد ًا عىل املوارد الطبيعية األساسية (مبا يف ذلك املياه والغذاء
واألرايض الصالحة للزراعة والطاقة) ،وإىل أن هذه القضايا سوف تستلزم وجود
إدارة مستدامة للموارد 23يف قلب برامج الحكومة .ولخّ ص التقرير عواقب الضغط
عىل املوارد يف :الغذاء والضغوط الزراعية؛ وزيادة الطلب عىل املياه؛ وارتفاع الطلب
عىل الطاقة؛ واملنافسة بني املعادن والتعدين؛ وزيادة الخطر عىل املوارد القومية.
ويبني الجدول التايل أهم ما تحتاج الحكومات التخاذه من أوجه تغيري بشأن
الضغط عىل املوارد ،وآليات وأدوات تنفيذ عملية التغيري املطلوبة:
أوجه التغيري من قِ بَل الحكومات بشأن الضغط عىل املوارد

1وضع بيانات أفضل ورصد كلٍّ من مقاييس جانب الطلب وجانب العرض
فيام يتعلق بالغذاء واملياه والطاقة واملوارد املعدنية األخرى.
2التعاون مع منتجني ومورّدين وأصحاب مصلحة من جانب العرض ،من أجل
معالجة تأمني اإلمدادات (للغذاء والطاقة واملياه  ..إلخ) وقيادة كفاءات
جانب العرض يف االستخراج /اإلنتاج والتوزيع.
3التعاون مع مستخدمني وأصحاب مصلحة من جانب الطلب ،خاصة
املواطنني ،لتلبية مستوى اإلدارة املطلوب وقيادة كفاءات جانب العرض
األخرى.
4اعتامد نهج التخطيط والسياسات األفقية ،لتحديد الكفاءات بالنظر إىل
التحديات املرتابطة للغاية ،مثل املواد الغذائية والزراعة واملياه والطاقة.
5املشاركة يف املحافل ،أو املنتديات الدولية واملحلية املتعلقة بالغذاء والطاقة
واملياه ،وذلك لتجنب التكديس والحاجة إىل استخدام االحتياطات الوطنية
الطارئة للموارد الرئيسة.
	23إدارة املواد (املوارد) املستدامة هي طريقة نظامية الستخدام وإعادة استخدام املواد بشكل أكرث إنتاجية عىل مدار دورة حياتها بالكامل ،حيث ميثل تغيري ًا يف كيفية تفكري
املجتمع يف استخدام املوارد الطبيعية وحامية البيئة .ومن خالل النظر إىل دورة حياة املنتج بأكملها ،ميكن إيجاد فرص جديدة للحد من التأثريات البيئية ،واملحافظة عىل
املوارد ،وخفض التكاليف .وقد زاد االستهالك األمرييك والعاملي للمواد برسعة خالل القرن املايض .فوفق ًا ملرفق إعالن قادة الدول الصناعية السبع الصادر يف  8يونيو
 ،2015ارتفع استخدام املواد الخام عاملي ًا خالل القرن العرشين مبعدل ضعفي معدل النمو السكاين .ولكل زيادة  1يف املئة يف الناتج املحيل اإلجاميل ،ارتفع استخدام
املواد الخام بنسبة  0.4يف املئة .وقد جاء هذا االستهالك املتزايد بتكلفة عىل البيئة ،مبا يف ذلك تدمري املوائل ،وفقدان التنوع البيولوجي ،ومصايد األسامك املجهدة
بشكل مفرط ،والتصحر .وترتبط إدارة املواد أيضاً ،مبا يقدر بنحو  %42من إجاميل انبعاثات غازات االحتباس الحراري يف الواليات املتحدة .وإن الفشل يف إيجاد طرق
أكرث إنتاجية واستدامة الستخراج املواد واستخدامها وإدارتها ،وتغيري العالقة بني االستهالك املادي والنمو ،له آثار خطرة عىل اقتصادنا ومجتمعنا.
 -ملزيد من التفصيالت عىل الرابط اآليت/https://www.hisour.com/ar/sustainable-materials-management-40577 :
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(تابع) أوجه التغيري من قِ بَل الحكومات بشأن الضغط عىل املوارد

6العمل عىل تنفيذ الضوابط الترشيعية ،أو التنظيمية برصامة إلثبات أن
التكتيكات الحالية ستكون أداة فعالة يف إدارة مشكلة الضغط عىل املوارد.
7بناء بنية تحتية عامة إضافية لدعم جهود تغري املناخ ،خاصة فيام يتعلق
بتحديات األمن املايئ.
آليات وأدوات تنفيذ عملية التغيري

1ضامن وضع القواعد والربوتوكوالت حول تقاسم املوارد عرب شبكة الدول
املصدرة واملستوردة يف وقت الضغط قبل ظهور حالة الضغط عىل املوارد.
 2تطوير اسرتاتيجيات لخفض الطلب وزيادة املعروض من املوارد.
3املشاركة بنشاط يف املحافل ،أو املنتديات الدولية واملحلية ملعالجة القضايا
املرتبطة بالضغط عىل املوارد.
4تنفيذ مناذج جديدة ومعدّلة من املشاركة مع مورّدي املوارد ،مبا يف ذلك
عرب القطاع الحكومي ،أو القطاع الخاص.
5توطيد عالقة املشاركة بني القطاعني العام والخاص وتعزيز املهارات
اإلدارية للحصول عىل أفضل الصفقات مع مورّدي السلع الغذائية.
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 9التوسع العمراني :صنّف تقرير حالة املستقبل يف املرتبة التاسعة واألخرية
التوسع العمراين كأحد التوجهات العاملية الكبرية ،منبه ًا إىل أنه بحلول عام
2030م سيعيش ثلثا سكان العامل تقريب ًا يف املدن ،حيث سيخلق التوسع العمراين
فرص ًا كبرية للنمو االقتصادي واالجتامعي وحياة أكرث استدامة .لكن هذا أيضاً،
يشكل ضغط ًا عىل البنية التحتية واملوارد ،خاصة الطاقة .وأشار إىل أنه يف حني
أن معظم حركات النمو الخاصة بالتوسع العمراين سوف تتم يف الدول النامية،
سيكون التأكد من حسن إدارة املدن النامية 24أولوية لدى الحكومات يف الدول
املتقدمة مبا أنها تعمل عىل املحافظة عىل تنافسيتها يف مواجهة التنافسية العاملية
املتزايدة .وذكر التقرير أن أكرب التحديات التي ستواجه واضعي السياسات يف
جميع أنحاء العامل ،ستكون مراقبة عملية التوسع العمراين وإدارة النمو بشكل
مستدام مع ضامن توفري املساكن الكافية واملياه والطاقة لجميع املواطنني.
مشري ًا إىل أن الوعي بالتأثريات االجتامعية والخدمية للتحرض يحتل األهمية
نفسها ،سواء كانت إيجابية (عىل سبيل املثال ،الكفاءة يف خدمة السكان باملناطق
األكرث ازدحاماً) ،أو سلبية (عىل سبيل املثال ،انتقال سكان الريف إىل الحرض
وفقدان التامسك األرسي والترشد والضغوط التي تزيد من االحتياج للصحة
النفسية وأنواع الخدمات األخرى).
وأوجز التقرير تبعات التوسع العمراين يف :النمو الحرضي تقوده الدول النامية؛
العالقات املتبادلة بني البيئة املبنية والبيئة الطبيعية؛ واالحتياجات الكبرية من
البنية التحتية الحرضية؛ والضغوط التي ميثلها الفقر الحرضي ،مبا يف ذلك عدد
السكان املتزايد ممن يعيشون يف املناطق العشوائية.
ويبني الجدول التايل أهم ما تحتاج الحكومات التخاذه من أوجه تغيري بشأن
التوسع العمراين ،وآليات وأدوات تنفيذ عملية التغيري املطلوبة:

	24يف سياق االهتامم املتزايد للدول مبسائل وتأثريات التوسع الحرضي ،تبذل الحكومات ،سواء يف الدول املتقدمة أو البلدان النامية ،جهود ًا لحسن إدارة املدن ومن ذلك
رفع تنافسية املدن ،وترى األدبيات املتخصصة أن من سامت املدينة ذات القدرة التنافسية ،النمو االقتصادي املتسارع ،والنمو الهائل للوظائف ،وارتفاع الدخول واإلنتاجية،
وجذب االستثامرات األجنبية املبارشة .وهذه السامت مبقدورها أن ترشد املدن األخرى التي يف سبيلها لتخطيط وتنفيذ اسرتاتيجياتها الخاصة للتنمية االقتصادية.
	 -د .وائل مصطفى زيك ،استدامة وتنافسية املدن ،ورشة عمل مبركز اإلحصاء والتنافسية يف عجامن ،بتاريخ  29أكتوبر 2019م ،بالتعاون مع املركز االستشاري لحامية
التجارة واالستثامر بجمهورية مرص العربية.
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أوجه التغيري من قِ بَل الحكومات بشأن التوسع العمراين

1وضع خطط متكاملة طويلة األجل للبنية التحتية باملدن واملناطق التي تتوقع
زيادة السكان والتوسع الحرضي خالل  50عام ًا أو أكرث ،وتتمتع بوجوه عدة
وأنظمة متكاملة عدة فيام يتعلق بطريقة تكوينها وما تركز عليه.
2إدارة التوسع العمراين من خالل خلق توازن ما بني البنية التحتية الجامدة
(املباين واملنشآت) والبنية التحتية الناعمة (األنظمة والقوانني) .فعىل سبيل
املثال ،إذا كان الناس يذهبون من البيت إىل العمل فإن هذا يتطلب املزيد
من االستثامرات يف النقل ،وإذا كانوا يعملون من البيت فإن هذا يتطلب
استثامر ًا أكرب يف التكنولوجيا.
3التيقن من أن النمو السكاين باملدينة يوافق النمو االقتصادي وقدرة
الحكومة عىل توفري الخدمات.
4استخدام منوذج ترشيعي يتمتع بصالحيات وسلطات واسعة ،بحيث يكون
املستوى الترشيعي الحكومي الذي يضطلع مبسؤولية توفري الخدمات
ويحاسب عليها ،لديه أيض ًا الحقوق الدستورية التي تكفل له وضع آليات
خاصة بعوائد الرضائب ،مبا يتناسب مع حجم هذه املسؤولية.
5وضع مناذج لتقديم الخدمات تعمل عىل االستفادة من الكفاءات التي تم
اكتسابها من املناطق التي تتمتع بكثافة سكانية أكرب ،وتتعامل مع التحديات
االجتامعية الناتجة عن التوسع العمراين.
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آليات وأدوات تنفيذ عملية التغيري

1وضع خطة شاملة بعيدة املدى تجمع بني البنية التحتية الخاصة باملواصالت
واملرافق العامة ومجموعة من الخدمات ،مثل التعليم والصحة والخدمات
مبستوى البلديات.
2التيقّن من أن يتم الوفاء باملطالب الخاصة باملوارد الالزمة لكل مستوى من
مستويات الحكومة للقيام باملهام الترشيعية.
 3ضامن الحقوق يف الدخل القومي والحوافز.
4إقامة منتديات تخطيطية وآليات خارج الهيئة الترشيعية وخارج الحكومة
لدعم التخطيط املتكامل.
5تنمية مهارات إدارة املدن يف مجاالت االقتصاد والتخطيط والبنية التحتية
والنقل ،وغري ذلك من املجاالت.25

التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث األول

إن ما سلف بيانه يف هذا املبحث من توجّ هات مستقبلية ذات تأثري مؤكد
أو احتاميل عىل الحكومات خالل الفرتة املمتدة حتى عام 2030م ،متمثل ًة يف
الرتكيبة السكانية ،ومتكني الفرد ،ومتكني التكنولوجيا ،والرتابط االقتصادي،
والدين العام ،وتحول القوة االقتصادية ،والتغري املناخي ،والضغط عىل املوارد،
يصب الكثري منه يف االتجاه ذاته الذي سلكته التقارير املعنية
والتوسع العمراينّ ،
باسترشاف املخاطر العاملية محل االستقراء يف الفصل األول من هذه القراءة
للفرتة ذاتها ،وذلك من وجهني؛ أولهام التشابه املوضوعي إىل حد كبري بني ما
تم إيراده كمخاطر وما جرى ذكره كتوجهات .وعىل سبيل املثال ،التغري املناخي
كخطر وكتوجه ،وإدارة املوارد الطبيعية كخطر والضغوط عىل املوارد الطبيعية
كتوجه وهكذا الحال يف أغلب املسائل .أما الوجه الثاين فيتمثل يف أن هذه
وتلك تقدم للحكومات حزمة من التحذيرات بشأن خطورة استفحال ما قد
تفرزه املخاطر والتوجهات من انعكاسات سلبية ،خاصة عىل األصعدة االقتصادية
واالجتامعية والبيئية والتكنولوجية.
من هنا فإن ما أشار إليه التقرير الذي سلف استقراؤه يف هذا املبحث ،والذي
تضمن أوجه تغيري يجب عىل الحكومات يف كل من الدول املتقدمة والبلدان
النامية تنفيذها من خالل اآلليات واألدوات املقرتحة وغريها مام تستلزمه تلك
املخاطر والتوجهات من سبل التعامل الجاد والفاعل ،يجب أن يكون مح ًال
لدراسات وسياسات مستفيضة أكرث شمو ًال وتفصي ًال من ِقبَل املؤسسات والجهات
الحكومية املعنية بها ،وذلك من منظور طبيعة تأثريها املحتمل عىل قطاعات
العمل الحكومي والخاص ،بحيث يكون من شأن الدراسات والسياسات املقصودة
التعامل بنهج علمي وثيق الصلة بالواقع العميل مع تلك املخاطر والتوجهات.

	25ترى األدبيات املتخصصة أن املدن ذات القدرة التنافسية تحرص عىل تكييف اختياراتها وإجراءاتها التداخلية لزيادة التنافسية (مثل املؤسسات واللوائح ،والبنية التحتية
واألرايض ،واملهارات واالبتكارات ،ومساندة الرشكات والتمويل) مع الظروف املحلية ،واالقتصاد السيايس ،والفرص االقتصادية ،وكذلك مع احتياجات الرشكات بحيث
يتم التشاور مع قادة األعامل حول احتياجاتهم وما يواجهونه من قيود ،وضخ استثامرات يف البنية التحتية بالتعاون مع الرشكات التي تخدمها هذه املرافق ،ووضع
مبادرات تنمية املهارات باملشاركة مع الرشكات لضامن أن املناهج تتصدى لالحتياجات العملية ،ومساندة الرشكات الصناعية التي لديها إمكانات تجارية حقيقية ،وذلك
عن طريق مبادرات جامعية مع القطاع الخاص.
 -د .وائل مصطفى زيك ،استدامة وتنافسية املدن ،مرجع سابق.
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المبحث الثاني
تقرير العامل يف  :2030اتجاهات وتحوالت وفرص وتحديات

صدر تقرير «العامل يف  :2030اتجاهات وتحوالت وفرص وتحديات» عن املنتدى
االسرتاتيجي العريب بالتعاون مع ( )Future World Foundationتزامن ًا مع
انعقاد الدورة رقم ( )12للمنتدى يف ديسمرب 2019م .وحدّد هذا التقرير مثانية
اتجاهات رئيسة متوقّعة الحدوث حتى عام 2030م مبين ًا تأثرياتها عىل املستويني
العاملي واإلقليمي وهي تتلخص يف الوارد بالرتتيب يف البنود اآلتية:
 1تحول مركز الثقل االقتصادي :رأى التقرير أن منو اقتصاد الصني الرسيع
واملستدام منذ عام 1979م ،وعىل شاكلته اقتصاد الهند منذ عام 2000م،
واقتصادات بلدان جنوب رشق آسيا بني عامي 1980م و 1998م ،قد أدى إىل
تحول يف مركز الثقل الجغرايف  -االقتصادي العاملي ،مشري ًا إىل أن اقتصاد
جمهورية الصني الشعبية يعد أكرب اقتصاد يف العامل من حيث تعادل القوة
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الرشائية ،وإذا ما استمرت التوجهات الحالية ،من املرجح أن يتجاوز اقتصادها
اقتصاد الواليات املتحدة بأسعار الرصف الحقيقية يف غضون عرش سنوات.
وبحلول عام 2050م ،وحسب تقديرات املؤسسة االستشارية العاملية «برايس ووتر
هاوس كوبرز» ،قد تشكل الصني وحدها  %20من الناتج املحيل اإلجاميل العاملي،
يف حني ستشكل الهند منه  ،%15والواليات املتحدة  ،%12واالتحاد األورويب
 يف حال ظل متامسك ًا .%9 -ويتوقع التقرير أن التداعيات العاملية لتحول مركز الثقل االقتصادي سوف تتمثل
يف اآليت:
أ .ستتقلص عىل نحو حاد األهمية النسبية ملجموعة الدول الصناعية السبع
(الواليات املتحدة واململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا واليابان وكندا وإيطاليا)
بصفتها هيئة مسؤولة عن وضع معايري االقتصاد العاملي؛

التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثاين

ب	.ستضعُف املكانة املركزية للدوالر األمرييك بصفته عملة احتياطية دولية،
وقد يقود ذلك إىل اعتامد سلة عمالت احتياطية تضم الدوالر األمرييك
واليورو والني واليوان والجنيه اإلسرتليني ،وبالفعل تشكل هذه العمالت
يف الوقت الراهن سلة عمالت «حقوق السحب الخاصة» يف صندوق
النقد الدويل؛
ج	.ستؤثر التوترات الحاصلة بني الصني والواليات املتحدة يف مضامر
التجارة والتقنية يف منو اقتصاد الصني عىل نحو مبارش أكرث من
الواليات املتحدة ،فالصادرات تشكل قرابة  %20من الناتج املحيل
اإلجاميل لجمهورية الصني الشعبية ،مقارنة بنسبة  %12ال أكرث من
الناتج املحيل اإلجاميل للواليات املتحدة؛
د	.الحكومات واملصارف املركزية يف العامل ال متلك األدوات املالية والنقدية
الكافية ملواجهة الكساد.
كام يتوقع التقرير أن تتمثل التداعيات اإلقليمية يف اآليت:
أ	.مشاريع مبادرة «الحزام والطريق» 26الصينية ستحدث تغيريات واسعة
يف الساحة اإلقليمية األوسع نطاقاً؛
ب .واشنطن وبكني ستنخرطان فيام يشبه عطاءات تنافسية يف املعايري
تخي الدول اإلقليمية بني هذا وذاك؛
التجارية والتقنية ،وقد ّ
ج	.ستواجه االقتصادات املثقلة بالديون يف املنطقة (املقيّمة حسب نسبة
الدَّين العام إىل الناتج املحيل اإلجاميل) ،وهي اقتصادات لبنان واألردن
ومرص والعراق ،ضغوط ًا كبرية يف حال حدوث كساد يف اقتصاد العامل.

	26أطلقت الحكومة الصينية مبادرة «الحزام والطريق» منذ عام 2013م ،وهي إحياء للطريق التاريخي املسمى «طريق الحرير» الذي كان حلقة وصل يف التواصل
والتجارة والتفاعل بني الحضارات .ويهدف «الحزام» إىل ربط التجارة واإلنتاج الصينيني بأوروبا عرب آسيا الوسطى (من خالل الطرق الربية) ،وتهدف «الطريق»
إىل تحسني التجارة البحرية الصينية عرب جنوب رشق آسيا والقرن اإلفريقي وأوروبا (عرب الطرق البحرية) .وحسب الرؤية الصينية فإن مبادرة الحزام والطريق
تتكون من ستة ممرات اقتصادية (تشمل املمر االقتصادي الذي يربط بني الصني ومنغوليا وروسيا ،والجرس الربي اليورو  -آسيوي الجديد ،واملمر االقتصادي بني
الصني ووسط وغرب آسيا ،واملمر االقتصادي الذي يربط بني الصني وشبه الجزيرة الهندية الصينية ،واملمر االقتصادي بني الصني وباكستان ،واملمر االقتصادي
الذي يربط بني بنجالديش والصني والهند وميامنار) ،وال تدخل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رسمي ًا يف أي من هذه املمرات الستة املقرتحة ملبادرة الحزام
والطريق ،لكن مجاالت التعاون الخمسة للمبادرة ،وهي البنية التحتية ،وتنفيذ السياسات ،وتيسري حركة التجارة ،وتسهيل التدفق املايل ،والتواصل بني الشعوب ،تفتح
الباب أمام دول املجلس أو ألي منها لالنضامم.
 -د.جني ليانجشيانج ،و د.إن جاناردان ،مبادرة الحزام والطريق :الفرص واملعوقات أمام منطقة الخليج ،أكادميية اإلمارات الدبلوماسية ،يونيو 2018م ،ص 1و ص.3
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 2تراجع الحضور األميركي على الساحة الدولية :يرى التقرير أنه خالل
العقد املقبل ،سنشاهد الواليات املتحدة وقد نأت بنفسها عن أن تتحمل املزيد
من االلتزامات األمنية العاملية الجديدة ،بل ستعمد إىل احتواء التزاماتها
الراهنة ،أو رمبا الحد منها .وستحدد «اسرتاتيجية األمن القومي» للواليات
املتحدة أهم املصالح األمريكية ضمن نطاق ضيق ،وستصف التهديدات املحيقة
مبصالحها وصف ًا عاماً ،وستحد من املشاركة العسكرية األمريكية يف محاربة
التهديدات الجوهرية .وستسعى الواليات املتحدة للتصدي ملعظم املشكالت من
خالل الرشاكات ،وتسخري قدراتها اإللكرتونية وأسلحتها ذاتية التشغيل ،من دون
االنخراط يف عمليات قتالية فتاكة مبشاركة القوات األمريكية التقليدية.
وتوقّع التقرير أن يرتتب عىل تراجع الحضور األمرييك يف الساحة الدولية
التداعيات العاملية اآلتية:
أ .انكامش دور الواليات املتحدة سيتيح لروسيا فرصة توطيد سيطرتها
عىل «بلدان الجوار القريب» (هي اثنتا عرشة دولة ذات سيادة ،بخالف
جمهوريات البلطيق ،انبثقت عن انهيار االتحاد السوفييتي بعد عام
1991م) 27مع تجنب املواجهة مع الناتو؛
ب	.ستواصل روسيا بناء منتجاتها العسكرية وتعزيز قدراتها يف مضامر
القيادة والسيطرة واالتصاالت والحواسيب واالستخبارات ،وستنرش
قدرات الحرب الهجينة يف جوارها وخارجها سعي ًا منها لتحقيق مصالحها،
وستتواصل سياسات بوتني بعد تنحيه عن منصبه يف عام  ،2024ليحل
محله عىل األغلب الجرنال سريغي شويغو وزير الدفاع الرويس الحايل؛
ج	.ستعزز الصني قدراتها العسكرية وستوطد مكانتها البحرية يف منطقة
املحيط الهادئ ،خاصة يف بحر الصني الجنويب ،بينام تسعى إىل تجنب
أي مواجهة مع الدول اآلسيوية األخرى.

	27دول الجوار القريب املقصودة هي كل من كازاخستان ،وقريغيزستان ،وطاجيكستان ،وتركامنستان ،وأوزبكستان ،وبيالروس ،ومولدوفا ،وأوكرانيا ،وروسيا البيضاء،
وأرمينيا ،وأذربيجان ،وجورجيا.

التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثاين

أما التداعيات اإلقليمية فتوقّع التقرير أن تتمثل يف اآليت:
أ	.التزام الواليات املتحدة بسياسة النأي بالنفس سيشجع روسيا عىل إظهار
نفوذها مدعومة مببيعات األسلحة وإظهار محدود لقوتها مبنطقة «بالد
الشام» ومحافظ ًة عىل عالقات جيدة مع إيران ،وموثق ًة يف الوقت نفسه
صالتها بدول الخليج ،ومبا أن أوضاعها االقتصادية الداخلية لن تسمح
لها باإلبقاء عىل قوات ضخمة يف املنطقة ،أو القيام بعمليات عسكرية
مكثفة ،ستشجع روسيا عىل إجراء حوارات أمنية إقليمية بهدف إبرام
اتفاقات من شأنها تعزيز نفوذها والحد من خطر املواجهة؛
ب	.ستتجنب الصني املشاركة العسكرية ،وستدعم جهود موسكو كوسيط يف
إبرام اتفاقات إقليمية ،وسينصب تركيزها عىل مشاريع البنية التحتية
املنفذة يف إطار مبادرة «الحزام والطريق» ،وعىل تعزيز روابطها
االقتصادية يف جميع أنحاء املنطقة؛
ج	.قد تعزز الدول العربية ،وخاصة دول الخليج ،قدراتها األمنية الداخلية،
وستستكشف آفاق تخفيف التوترات مع إيران من خالل االتفاق عىل
ترتيبات أمنية إقليمية.
نيويورك؛ الواليات املتحدة األمريكية
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ورصد التقرير توقعاته للتداعيات العاملية لتقويض النظام الدويل القائم عىل
القواعد والقوانني يف اآليت:
أ .هذه التوترات تجعل مبادرة حوار (( )UN75 and Beyondوهي املبادرة
التي أعلن عنها األمني العام لألمم املتحدة مبناسبة مرور  75عام ًا عىل
تأسيس األمم املتحدة داعي ًا فيها إلطالق حوار بشأن دور التعاون الدويل
يف بناء املستقبل الذي نصبو إليه) ذات أهمية حاسمة ،فهي تتيح للدول
الصغرى والجهات الفاعلة من غري الحكومات ،فرصة مامرسة تأثري بنّاء
يف إعادة تشكيل النظام الدويل؛
ب	.وستُفيض الحوارات واملناقشات التي تتيحها إىل حدوث تغيريات مؤسسية
من شأنها تحقيق تحول ملموس يف أركان الهيكلية العاملية ونظم التفاعل
فيام بني الدول والجهات الفاعلة من غري الحكومات املألوفة لدينا؛
ج	.ولن يكون التغري تدريجي ًا بل سيحدث تحو ًال واضحاً .والحكومات معنية
كاف خالل املناقشات مبا يضمن لها
بأن تكفل متثيل آرائها بشكل ٍ
االضطالع بأدوار مسؤولة وفعالة يف صوغ معامل النظام الدويل الجديد.
 3تقويض النظام الدولي القائم على القواعد والقوانين :يشري التقرير
إىل أن النظام الدويل القائم ومؤسساته األساسية ،متمثلة يف األمم املتحدة
وصندوق النقد الدويل ومجموعة البنك الدويل ومنظمة التجارة العاملية ،سوف
يتعرض للضغوط طوال العقد املقبل ،وعىل الرغم من الحاجة إىل تدابري جامعية
متعددة األطراف للتصدي للتهديدات املشرتكة املحيقة بالعامل أجمع  -ابتدا ًء من
تغري املناخ ،ومرور ًا بالجرائم واإلرهاب ،وانتها ًء بالكساد االقتصادي العاملي -
نجد األحادية يف تصاعد ،مثلام نجد أن العامل متعدد األقطاب يزداد استقطاباً.
وأما القضايا املحالة إىل مجلس األمن التابع لألمم املتحدة فيتم التوصل إىل
حلول لقلة قليلة منها ،ويف حال مل تحقق القرارات الصادرة عن املجلس الحد
األدىن للقواسم املشرتكة ،ميارس األعضاء الخمسة الدامئون حق النقض (الفيتو).
وسنشهد ضعف سلطة منظمة التجارة العاملية ،وتعطل التجارة وسالسل القيمة
العاملية للصناعات التحويلية.

أما التداعيات اإلقليمية فتوقع التقرير أن تتمثل يف اآليت:
أ	.الدول املسؤولة مبنطقة الخليج ستنخرط بشكل نشط مع جريانها والقوى
الكربى ذات املصالح اإلقليمية بغية تسوية النزاعات وإيجاد هيكلية
أمنية واقتصادية إقليمية مرنة تحرتم الحدود الوطنية وتحفّز التعاون
االقتصادي بني بلدان املنطقة؛
ب	.دولة اإلمارات العربية املتحدة وأبرز الدول اإلقليمية ستنخرط بشكل
نشط مع األمم املتحدة لإلسهام يف صوغ النظام الدويل الناشئ املالئم
للغرض املنشود منه خالل العقود املقبلة.

87

88

الفصل الثاين
4

توترات وخالفات جيوسياسية في المشهد األمني اإلقليمي:

يف رصده لهذا التوجه يذهب التقرير إىل أن رشعية النظام العاملي املستند إىل
قواعد تظل موضع نزاع ،وليس هناك من دولة لديها القدرة ،أو اإلرادة لفرض
نظام معني بالقوة ،الفت ًا إىل أنه ستسود حالة عدم اليقني إىل أن يتم التوصل
إىل اتفاق بشأن قواعد النظام الجديد .ويذكر أنه تم إرساء دعائم الهيكلية
األمنية العاملية بعد الحرب العاملية الثانية الحتواء االتحاد السوفييتي ،واتضحت
الثغرات مع مرور الوقت:
أ	.بني البحر األبيض املتوسط وآسيا الوسطى؛
ب	.يف «بلدان الجوار القريب» من روسيا؛
ج	.املنطقة البحرية املحيطة بالصني ،منبه ًا إىل أنه بدون الوصول إىل اتفاق
بشأن الرتتيبات األمنية اإلقليمية يف هذه املناطق مدعومة بفرص حقيقية
لتعميق التعاون اقتصادياً ،سيتواصل تحول التوترات إىل رصاعات.
ويوجز التقرير التداعيات العاملية للتوترات والخالفات الجيوسياسية يف
املشهد األمني اإلقليمي يف اآليت:
أ	.التوترات العاملية تتفاقم بسبب استمرار حالة عدم اليقني بشأن نوايا
وأفعال القوى الكربى يف كل منطقة من العامل؛
ب	.أدت التوترات الجيوسياسية املحلية املتفاقمة بفعل االنتامءات الطائفية
إىل نرش قوات بالوكالة ووحدات عسكرية وطنية يف منطقة بالد الشام
ومنطقة الخليج ،وسيقود التصعيد إىل تعليق إمدادات النفط ،وتأخر تنفيذ
مشاريع مبادرة «الحزام والطريق»؛
ج .ستتواصل الحرب الهجينة مبا يف ذلك العمليات السيربانية ،والعقوبات االقتصادية،
وحشد القوات من جانب روسيا والناتو عند الحدود الروسية مع أوكرانيا؛
د	.التوترات بني الصني واليابان والواليات املتحدة ستظل دون املرحلة
الحرجة يف منطقة املحيط الهادئ ،ولكن يظل االحتامل قامئ ًا بوقوع
حادثة بحرية بني السفن الحربية األمريكية والصينية.
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كام يورد التداعيات اإلقليمية يف اآليت:
أ .عزّز «فيلق القدس» يف إيران موقعه بالنسبة للحكومة املدنية يف طهران
التي فقدت هيبتها بسبب العقوبات األمريكية .وسيواصل «فيلق القدس»
العمل عىل زعزعة استقرار الدول يف املنطقة وشن املزيد من الهجامت
السيربانية ،ويف هذه األثناء ،سيواجه اقتصاد إيران ضغوط ًا شديدة
بسبب العقوبات األمريكية .ومن شأن إبرام اتفاق حول الرتتيبات األمنية
اإلقليمية بني بلدان الخليج كافة أن يحول دون ما سبق؛
ب	.ستتمسك حكومة إيران مبواقفها ألطول مدة ممكنة ،أو ًال ألنها كانت
ممتثلة لـ «خطة العمل الشاملة املشرتكة» عندما فرضت الواليات املتحدة
عقوبات عليها (حسب وجهة نظر التقرير محل االستعراض) .وثاني ًا ألنها
تنظر إىل املنافسة االسرتاتيجية من منظور بعيد األمد؛
ج .ميكن تجنّب تصعيد الرصاع والتكاليف املرتتبة عليه ،وإمكانية بحث آفاق
لحلول اسرتاتيجية مشرتكة.
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 5الثورة التكنولوجية الحيوية – الرقمية األولى :وبيان ًا لهذا التوجه يذكر
التقرير أنه عىل الصعيد االقتصادي ،أحدثت الروبوتات تحوالت فارقة ،ومثلها
أيض ًا الطباعة ثالثية األبعاد ،واملركبات الكهربائية ذاتية القيادة ،ومصادر الطاقة
الجديدة ،واملواد املركبة ،مشري ًا إىل أن الرشكات املرنة تستغل الفرص السانحة
أمامها لإلحالل ،واالرتقاء باألداء إىل الحد األمثل ،وتسخري التقنية االفرتاضية.
وينوّه بأن تسارع الكفاءة الحاسوبية والخوارزميات يجعل تخلخل املجتمع أمر ًا
ال مفر منه بسبب التحوالت املتالحقة يف الطلب عىل العاملة ،وأن زيادة تطبيق
تعلم اآللة عىل البيانات الضخمة «بيغ داتا» سيُحدث تحوالت يف فرص عمل
ذوي الياقات البيضاء ،28ما يجعل من املحتمل استبدال البرش يف جميع األعامل
الروتينية كمجاالت دراسة األسواق واملحاسبة وتدقيق الحسابات ،واالستطالعات
القانونية والبحث يف السابقات القانونية ،والعديد من مجاالت الطب.
ويشري إىل أن تراكم املعرفة يتزايد بشكل مطرد .وإضافة إىل التخلخل الناجم
عن التقنية الرقمية ،مثة تطورات ثورية يف التقنية الحيوية والتقنية النانوية
والتقنية العصبية ،وإذا ما تقاطعت تلك التقنيات فإن ذلك مبثابة اختبار آلفاق
ما وراء اإلنسانية.

	28يُطلق مصطلح عامل الياقات البيضاء ( )White – collar Workersعىل أولئك الناس الذين يقومون بعمل ذهني مكتبي ،مثل املديرين واملتخصصني ،وهم يتميزون
عن أصحاب الياقات الزرقاء ( )Blue – collar Workersالذين يقومون بعمل يدوي ميداين كالعامل.
.Van Horn, Carl E; Schaffner, Herbert A., Work in America: an encyclopedia of history, policy, and society, 2003. P.597 -
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ويرصد التقرير التداعيات العاملية للثورة التكنولوجية الحيوية – الرقمية
األوىل يف اآليت:
أ	.ستتنافس الواليات املتحدة والصني عىل امتداد الساحة التقنية برمتها ،ما
يفرض تحديات أمام حوكمة بروتوكوالت اإلنرتنت (اإلنرتنت املنقسمة) ،ومعايري
منصات االتصاالت املتنقلة (منصات الجيل الخامس  ،G5ورمبا منصات الجيل
السادس  ، )G6واألسلحة ذاتية التشغيل ،والهندسة الحيوية ،وتعزيز اإلدراك؛
ب	.ستوطد بلدان أخرى متقدمة تقني ًا  -اليابان وأملانيا وفرنسا وبريطانيا
وروسيا والهند وماليزيا وسنغافورة  -أوجه تفوقها مبقاييس مختلفة،
وستتزايد الحرب السيربانية بأمناطها الدفاعية والهجومية؛
ج	.ستتبنى املجتمعات املختلفة وجهات نظر ثقافية مختلفة بشأن اعتامد وتطوير
تكنولوجيات معينة ،خاصة تلك الواقعة عند نقطة التقاء التقنية الحيوية والتقنية
النانوية والتقنية العصبية ،ما يتسبب مبنازعات أخالقية وقانونية وتنظيمية.
ويذكر التقرير أن التداعيات اإلقليمية لالتجاه املعني تتمثل يف اآليت:
أ	.متلك دولة اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية وقطر
وإيران ومرص القدرات التقنية واملوارد املالية الالزمة للمشاركة التنافسية
يف جوانب من هذه الثورة العلمية والتقنية ،وليس مثة بلد آخر يف املنطقة
العربية لديه قدرات مامثلة؛
ب	.ستصري القدرة عىل توفري منصات تصنيعية وخدماتية قامئة عىل
الروبوتات أحد أسس املشاركة الناجحة يف اقتصاد العامل؛
ج .الدول ذات القدرات الصناعية والتصنيعية الضعيفة يف الوقت الراهن وغري
القادرة عىل االرتقاء بالخدمات املرصفية عرب املنصات والربمجيات الرقمية،
لن تتمكن من املنافسة يف اقتصاد تغلُب عليه الصفة الرقمية .وستتفاقم
البطالة ما يقود إىل حدوث احتجاجات واضطرابات مدنية واسعة.
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 6اضطرابات اجتماعية واسعة :يذهب التقرير إىل أنه يف ظل مرحلة تتزايد
فيها الشكوك ،وتتشتت فيها القوى ،ومتنح فيها الثورة التقنية األفضلية ألولئك
القادرين عىل تسخريها واستغاللها وإن كان عىل حساب من هم أقل حظ ًا
منهم ،ستتفاقم حالة عدم املساواة يف الدخل والرثوة ،وستكون املجتمعات كافة
بحاجة إىل مرونة مؤسسية استثنائية ومستويات فائقة من متاسك املجتمع إلدارة
االضطرابات التي ستقع جراء ما سبق .ومثل هذا التوجه ال مفر منه عىل مدار
العقد وستحتاج الحكومات ومنظامت املجتمع املدين إىل تضافر الجهود واألفكار
يف مواجهة هذا التحدي .ومييض التقرير ليوجز التداعيات العاملية لهذا التوجه
يف اآليت:
أ .تندلع االحتجاجات وأعامل الشغب يف جميع أنحاء العامل ،ويف حني
تتفاوت الظروف الفردية ،إال أن الشعور بالحرمان غري العادل ،أو وجود
رشيحة محرومة نسبياً ،أمر شائع عند الجميع ،ويعزى ذلك يف الغالب،
إىل سياسات حكومية أدت إىل منح امتيازات إىل عدد محدود عىل
حساب الكثريين؛
ب	.ظهرت قوى اجتامعية مختلفة لحشد غضب املواطنني ،يسعى بعضها
إىل تحسني الظروف االجتامعية واالقتصادية ،فيام يضم بعضها اآلخر
متطرفني راديكاليني يسعون إىل تدمري املؤسسات القامئة؛
ج .الثورة التكنولوجية التي بدأت بالفعل ستفاقم هذه التوترات ،حيث باتت
املهام الروتينية ألصحاب الياقات الزرقاء والياقات البيضاء تؤول إىل
الروبوتات والخوارزميات والذكاء االصطناعي ،ما يؤدي إىل استبدال
العامل ذوي املهارات الضعيفة .وسيكون األمر أكرث حدة يف االقتصادات
النامية متوسطة الدخل ذات القطاعات التصنيعية الكبرية نسبياً ،فمثل
هذه االقتصادات لن تتمكن من إعادة توزيع العامل الصناعيني الفائضني
إىل قطاعات أخرى.
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ويرى التقرير أن التداعيات اإلقليمية تتمثل يف اآليت:
أ .انتشار عدم املساواة يف الدخل والرثوة والفرص عىل نطاق واسع يف
جميع أنحاء املنطقة (العربية) ،وقلة من املواطنني يف منطقة بالد الشام
تقدّر حكوماتها؛
ب	.قلة من الحكومات لديها الدراية الكافية لتنفيذ تحول يف أنظمة التعليم
الوطنية مبا يكفل تزويد مواطنيها باملهارات الالزمة لتحقيق التقدم
واالزدهار يف العقد املقبل؛
ج .أعداد متزايدة من رشيحة الشباب تنقطع عن التعليم بحث ًا عن عمل أو
فرص اقتصادية أخرى وتصاب باإلحباط عند فشل جهودها ،وسيخرج
هؤالء بإحباطهم إىل الشوارع ،وستنترش االضطرابات االجتامعية.
وسيشكل ذلك تحديات حادة يف بلدان ،مثل الجزائر والعراق ،إذ سيكون
من الصعب توفري املهارات املناسبة وإعادة صقل مهارات العامل
املستبدلني وإيجاد فرص عمل بديلة لهم.
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 7ضعف الحكومات :يبني التقرير أن التحوالت الجيو  -اقتصادية والتوترات
الجيوسياسية املتتالية منذ أمد بعيد أدت إىل تقويض سيادة الدولة وسلطتها،
ما قلل من ثقة املواطنني يف حكوماتهم .وأن املساءلة أمام املواطنني واألطراف
املعنية ،وهي املساءلة الرضورية للرشعية ،أضعفتها العوملة واالعتامد عىل آليات
السوق الحر بهدف تعزيز الرفاه .ويشري إىل أنه يف عامل معقد ومرتابط
األطراف ،تبدو الحكومات غري متأكدة من السياسات الكفيلة بتحقيق أهدافها،
وتتواصل املداوالت املمتدة مبا يتخللها من نقاش مرير .وينوه بأنه بعد أن اعتاد
العديد من املواطنني الشباب عىل حشد مصادر متعددة للمعلومات وللحلول
وللتمويل ،باالستعانة مبنصات رقمية ،باتوا يضيقون ذرع ًا من تباطؤ عملية اتخاذ
القرارات السياسية.
كام يلفت إىل أن حمالت الشبكات االجتامعية القامئة عىل احتجاجات
جامعية يف الشوارع آخذة يف تغيري معامل السياسة ،مشري ًا إىل أن الحكومات
والطبقة السياسية تقاوم مثل هذه التغيريات ،بينام تتزايد أعداد املحتجني يف
الشوارع ،وأن هذا التوجه سيتواصل طوال العقد املقبل ،ولن تنجو منه حتى
الدول االستبدادية ،وهو ما يُرى واضح ًا يف تجربة الصني مع هونج كونج.
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ويذكر التقرير أن أهم التداعيات العاملية التجاه ضعف الحكومات تتلخص
يف اآليت:
أ	.العالقات بني الحكام واملواطنني أقل هرمية ،حيث مل تعد الثقة يف
القيادات السياسية وقبول السلطة تحصيل حاصل ،بل ال بد من اكتسابهام؛
ب	.يزيد ما سبق من التحول نحو األحادية ،وتبنّي الحكومات رسد ًا شعبوي ًا
من قبيل «أمريكا أوالً» و«بريكست» ،يف إطار دفاعها عن امتيازاتها
وسعيها لتلبية احتياجات مواطنيها؛
ج .تُضع ُِف التبادالت االستقطابية بني األحزاب ثقة املواطنني أكرث فأكرث بقدرة
السياسيني عىل مواجهة التحديات املتزايدة .ويتزايد الخطاب السيايس ذو
الطبيعة الشعبوية والقومية والطائفية ،ويبدو ذلك واضح ًا للعيان يف دول
العامل ،وسيفرض تحديات متزايدة إىل حني تطوير أشكال حكم جديدة
تسمح بتوسيع املشاركة املبارشة للمواطنني وتحقق نتائج أكرث فعالية؛
د	.يف عامل مرتابط األطراف بدرجة عالية ،ال ميكن للسياسات أحادية
الجانب أن تحقق نتائج إيجابية ثابتة.
ويوجز التقرير أهم التداعيات اإلقليمية التجاه ضعف الحكومات يف اآليت:
أ	.يفتح الباب أمام قوى طائفية دون وطنية وعابرة للحدود تغتنم فرصة ضعف
الحكومة لتقوم بتلبية االحتياجات االجتامعية ،وإشعال فتيل الثورة من خالل
تقديم حلول بديلة .سوريا والعراق ولبنان عرضة لذلك أكرث من غريها ألن
االنتامءات األخرى كالطائفية وغريها قد تطغى يوم ًا عىل االعتبارات الوطنية؛
ب	.ستقود الحكومات األكرث قوة وقدرة ،ال س ّيام البلدان الخليجية الصغرية ذات
الخربة الطويلة يف املجتمعات متعددة الجنسيات ،تقدم ًا اجتامعي ًا عىل امتداد
مسارات تحوالت اقتصادية وسياسية متوامئة ومحددة تحديد ًا واضحاً ،ما
ميكنها من بناء الثقة وتعزيز التضامن .وسيتطلب ذلك إيالء اهتامم وثيق
لالحتياجات االقتصادية واالجتامعية الناشئة والتكيف البنّاء بالرسعة الالزمة؛
ج	.مع اتضاح عجز الحكومات الضعيفة عن تلبية احتياجات مواطنيها،
ستصبح الثورات واالضطرابات الشعبية أكرث تواتراً.
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 8ضغط النمو السكاني على نظام األرض مع تسارع وتيرة التحضر :يتوقع
التقرير أن يرتفع عدد سكان العامل ،املتزايد يف املناطق الحرضية ،إىل  8.5مليارات
نسمة يف عام  ،2030منهم  5.1مليارات نسمة يف البيئات الحرضية ،ومع ارتفاع
الدخل املتاح لإلنفاق بينهم سيزيد استهالكهم ،ما سيرسع عجلة اإلنتاج ويرفع كمية
النفايات الناتجة عن ذلك ،وحالة الشد القامئة بني تزايد تعداد سكان العامل يف
املناطق الحرضية وتراجع كميات املياه الجوفية ،والحياة البحرية ،والتنوع البيولوجي،
تغي املناخ يخلق من اآلثار
واألجواء الصحية ليست باملستدامة .ويرى التقرير أن ّ
السلبية ما يهدد بقاء اإلنسان ،وسنجد أنفسنا تحت وطأة ضغوط لتقليص استخدام
الوقود األحفوري ألغراض الطاقة ،وتغيري السلوكيات من أجل فصل انبعاثات الغازات
الدفيئة عن مسار التنمية ،والتقليل من اإلنتاج املفرط والرتاكم واالستهالك والنفايات.
ويؤكد أنه بدون ارتفاع أسعار الكربون ،ووجود حوافز اجتامعية لتغيري
السلوكيات ،وتطوير مسارات لنقل الطاقة متكن من إزالة الكربون العميق ،سوف
تتعطل بشكل كبري جوانب عدة من حياتنا بحلول عام 2030م.
ورأى التقرير أن التداعيات العاملية لضغط النمو السكاين عىل نظام األرض
مع تسارع وترية التحرض تتمثل يف اآليت:
أ .نحن بحاجة إىل إزالة الكربون العميق من إمدادات الطاقة الحالية لدينا
والتحول برسعة إىل استخدام مصادر الطاقة املتجددة واالستثامر الالزم
لتحقيق ذلك يقارب تريليون دوالر سنوي ًا حتى عام 2050م؛
ب	.للحد من االحتباس عند  1.5درجة مئوية نحن بحاجة إىل خفض االنبعاثات
العاملية بنسبة  45يف املئة بحلول عام  ،2030وإزالة  1000غيغا طن من
ثاين أوكسيد الكربون من الغالف الجوي بحلول عام  2100من خالل
مستجمعات الكربون األرضية ،والطاقة الحيوية املقرتنة باحتجاز الكربون
وعزله ،وااللتقاط املبارش للهواء .ويشري الفريق الحكومي الدويل املعني
بتغري املناخ إىل أن شيئ ًا بهذا الحجم مل ينفّذ من قبل ،وأن األمر بحاجة
إىل ابتكارات استثنائية والتزام صارم؛

التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثاين

ج	.حذّر التقرير الصادر عن الفريق الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ،
الناجم عن االحتباس الحراري البالغ  1.5درجة مئوية ،من أن املخاطر
املرتتبة عىل تغري املناخ واملؤثرة يف النمو وسبل العيش والصحة وأمن
الغذاء وإمدادات املياه ستزداد عىل نحو حاد مع ارتفاع درجات الحرارة
مبقدار  1.5درجة مئوية فوق مستويات عام 2010م ،بل وستتسارع بشكل
هائل مع ارتفاع درجات الحرارة مبقدار درجتني مئويتني.
كام أوجز التقرير التداعيات اإلقليمية لالتجاه املعني يف اآليت:
أ .متتلك منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا أقل من  2يف املئة من
املياه املتجددة يف العامل ،وتضم بعض أسوأ البلدان مرتبة من حيث شح
التنافس عىل املوارد الشحيحة ،وسيفاقمُ الفقر،
َ
تغي املناخ
املياه .وسيعزز ّ ُ
وسيزي ُد الهجرة القرسية ،خاصة يف منطقة بالد الشام ،وسيتقلص توافر
املياه يف معظم أنحاء املنطقة ،وسيزداد االعتامد عىل محطات تحلية املياه؛
ب	.ال بد من إعداد املزيد من سياسات وخطط وترشيعات إدارة مخاطر
الكوارث مبا ميكّن من مواجهة الصدمات ومتكني التأقلم الفعال .وال بد
من إدماج وحدات إدارة مخاطر الكوارث يف الحكومات لتعزيز التنسيق
القائم عىل تقييم املخاطر ،وقدرات اإلنذار املبكر ،وأنظمة إدارة املخاطر،
ومراكز البيانات واملعلومات الفعالة؛.
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ج.

ستنتقل دول الخليج ،دولة اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية
السعودية ،تدريجي ًا نحو إزالة الكربون من مصادر الطاقة ،مبا يف ذلك
حلول التنقل والبيئة املبنيّة ،وتوسيع نطاق استخدام الطاقة املتجددة.

كام سلف البيان فإن تقرير «العامل يف  :2030اتجاهات وتحوالت وفرص
وتحديات» تناول باالستقراء والتحليل مثانية توجّ هات مستقبلية عاملية ارتأى
أنه سيكون لها تداعياتها املتعددة عاملي ًا وإقليمي ًا متمثلة يف :تحول مركز الثقل
االقتصادي؛ وتراجع الحضور األمرييك عىل الساحة الدولية؛ وتقويض النظام
الدويل القائم عىل القواعد والقوانني؛ وتوترات وخالفات جيوسياسية يف املشهد
األمني اإلقليمي؛ والثورة التكنولوجية الحيوية  -الرقمية األوىل؛ واضطرابات
اجتامعية واسعة؛ وضعف الحكومات؛ وضغط النمو السكاين عىل نظام األرض مع
تسارع وترية التحرض.
وعىل الرغم من كرثة أوجه التشابه يف هذه التوجهات مع ما سلف الوقوف
عليه من مخاطر وتوجهات سواء يف الفصل األول من هذه القراءة ،أو يف
جانب من
ٍ
املبحث األول من هذا الفصل ،إال أنه يُحسب للتقرير املاثل إيال َء
اهتاممه بالتداعيات اإلقليمية التي من املحتمل ترتّبها عىل منطقتنا العربية
تأثريات للتوجهات املستقبلية العاملية محلّ تناوله ،واألكرث أهمية يف
ٍ
باعتبارها
هذا السياق ما أورده بشأن التوترات والخالفات الجيوسياسية يف املشهد األمني
اإلقليمي .أيضاً ،حول توقعه الضطرابات اجتامعية واسعة ،وإن كان ال يخفى
االرتباط بني هذين التوجهني ،فإن التوجه الثاين يلزم أن يخضع للمزيد من
الفحص والتحليل من ِقبَل الحكومات ،وعىل وجه الخصوص ما أشار إليه التقرير
بشأن االضطرابات االجتامعية الواسعة املتوقع ظهورها نتيجة ظروف اجتامعية
واقتصادية سوف تكون محل استغالل من فئات ال تسعى لصالح واستقرار
املجتمعات ،وإمنا تسعى لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية فردية أو طائفية،
مبا لذلك من تأثريات ال تحمد عقباها.

المبحث الثالث
توجه عاملي لعام 2050م
كتاب :توقعات مستقبليةّ 100 :

صدرت الطبعة األوىل من هذا الكتاب املوسوعي عام 2017م عن وزارة شؤون
مجلس الوزراء واملستقبل بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،بالتعاون مع مؤسسة
كوبنهاغن لدراسات املستقبل ،مستهدف ًا تفصيل التطورات العاملية املستقبلية
املحتملة كسياق اسرتاتيجي لتطوير خطط حكومة دولة اإلمارات ،واملساعدة عىل
إعادة تقييم االفرتاضات األساسية والتوقعات وأوجه عدم اليقني التي يخبئها
املستقبل ،وتوفري منصة النطالق جهود استرشاف املستقبل واألبحاث ذات الصلة
ري
باملستقبل .ويطرح الكتاب تقيي ًام ملئة توج ٍه ذي صلة باملستقبل سيكون لها تأث ٌ
ري عىل العامل خالل األعوام املقبلة وصو ًال للعام 2050م ،وهي تتناول تسعة
كب ٌ
موضوعات رئيسة تتمثل يف :االقتصاد؛ والبنية التحتية؛ والبيئة واملوارد الطبيعية؛
واألمن والدفاع؛ والرتكيبة السكانية؛ واملواطنني؛ واملعرفة واملهارات والوظائف؛
والحكومات؛ والعلوم والتكنولوجيا املتقدمة .وتتفرع عن هذه املوضوعات التسعة
التوجهات املئة .وفيام ييل إيجاز لذلك:
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 1االقتصاد:

أ .توجهات األسواق :وتشمل اآلتي:

صنّف الكتاب ( )22توجهاً ،تحدّد معامل مستقبل القطاع االقتصادي وصو ًال إىل
عام 2050م ،وتوزعت هذه التوجهات عىل كلٍّ من األسواق بواقع ( )11توجهاً،
والتجارة والشؤون املالية بواقع ( )4توجهات ،ومناذج األعامل الجديدة بواقع ()7
توجهات .وفيام ييل إيجاز ألهم ما أوردته:

 .1اقتصاد الفقاعات  :ويركز هذا التوجه عىل التقلب وعدم االستقرار االقتصادي
العاملي الناتج عن الفقاعات التي تتشكل عند ارتفاع سعر أصلٍ  ،أو قطاعٍ ما
ملستويات قياسية تتجاوز قيمته السوقية العادلة بأشواط .ويتسم اقتصاد الفقاعات
بالشكوك ،وعليه فمن الصعب خالل الفرتة حتى عام 2050م تحديد القيمة
«الحقيقية» لألصول بسبب تزايد التعقيد الذي تسبب به االنتقال إىل األصول غري
امللموسة التي ميكن أن تتبخر خالل ساعات يف أسواق املستقبل .والجدير األخذ
باالعتبار لدى الحكومات أن تسعري العديد من السلع ألغراض املضاربة قد يتسبب
يف متدد الفقاعة عىل النحو املشهود يف قطاع النفط ،وأن التكهنات السلبية حول
قدرة الصني عىل استدامة معدالت النمو التاريخية خالل الفرتة املقبلة سيكون
لها آثار خطرة وجدية عىل جميع أمناط التجارة.

األسواق
 .1اقتصاد الفقاعات .2 .االقتصاد الفوضوي.
 .3ازدهار أفريقيا .4 .تغيّ ر موازين القوى االقتصادية.
 .5اقتصاد التحول وتجربة المتعاملين .6 .عملة الثقة.
.7تغير موازين القوى اإلقليمية .8 .تراكم الديون العالمية.
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 .9التبادل الثنائي .10 .تغير مؤشرات التقدم.
 .11تغير أسواق السلع الترفيهية.

التجارة والشؤون المالية
 .1تداعي إجماع واشنطن .2 .تغير هيكل التجارة الدولية.
 .3العمالت الرقمية.4 .تغير أدوار الوساطة االقتصادية.

نماذج األعمال الجديدة
 .1التخصيص والتفصيل .2 .التسارع في األعمال.
 .3المرونة في القرن الحادي والعشرين  .4التحرر من الملكية.
 .5تجربة الموظفين .6 .االستدامة ونماذج األعمال الجديدة.
 .7التقارب.

	29اقتصاد الفقاعة ( :)The Bubble Economyهو الحالة التي تصف وضع االقتصاد عندما تؤدي املضاربة عىل سلعة ما إىل ارتفاع سعرها بشكل جنوين وغري مربر
لتصل إىل مستويات غري مسبوقة ،مثل انتفاخ الفقاعة ،أو البالون الذي ما يلبث أن ينفجر يف لحظة ما ،وتؤدي إىل انهيار حاد ومفاجئ يف األسعار .وهذه الحالة
ميكن تعميمها عىل االقتصاد الكيل عندما يشهد فرتات ازدهار ونشاط تؤدي الرتفاع األسعار والناتج املحيل اإلجاميل ،لكن من دون أن يستند إىل قاعدة إنتاجية
حقيقية من حيث منو الصادرات إمنا سببه املضاربة التي ال تتمكن من توليد منو يف الدخل الحقيقي بشكل مستقر ومتواصل.
 -موقع هارفارد بزنس ريفيو ،عىل الرابط اآليتhttps://hbrarabic.com :
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 .2االقتصاد الفوضوي :ويشمل هذا االقتصاد املحتوى والخدمات غري التجارية
املجانية املتاحة عىل شبكة اإلنرتنت التي أنشأها املستخدمون أنفسهم وعرضوها
بوصفها بدائل للمنتجات التجارية ،ومثال عىل ذلك مواقع «ويكيبيديا» و «لينوكس» و
«آباتيش» و«ليرب أوفيس» .ومن املتوقع أن يتحرك االقتصاد الفوضوي خالل الفرتة
حتى عام 2050م إىل ما وراء شبكة اإلنرتنت ،وقد يؤدي إىل تغيري االقتصاد يف
عامل الواقع بشكل جذري .فعىل سبيل املثال قد يتم تقديم الخدمات واملهارات مجان ًا
لآلخرين ،أو طباعة السلع الالزمة لالستهالك الشخيص باستخدام الطابعات ثالثية
األبعاد .ومن االعتبارات املهمة يف هذا التوجه التي ينبغي عىل واضعي السياسات النظر
إليها بتأنٍ  ،أنه قد يعرّض مشاريع البحث والتطوير طويلة املدى لخطر استنساخها.
وعىل الرغم من ذلك األثر غري املستحب ،إال أن مشاركة املعارف سوف تعزز من
االبتكار الرسيع واألوسع نطاقاً ،وأن أثر ذلك بدأ يظهر بالفعل يف املجتمع إىل حد
كبري .ومن املرجح أيضاً ،أن يزداد قوة عىل مدار العقود املقبلة .ولتجنب اآلثار السلبية
ولتعظيم اآلثار اإليجابية يجب عىل الحكومات تعزيز القوانني السليمة والشفافية.
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 .3ازدهار أفريقيا :من املتوقع لعدد أكرب من الدول األفريقية السري عىل خطى
اقتصادات النمور اآلسيوية ،واالنتقال من مرحلة تلقي املعونات إىل الوفرة
واالزدهار والرخاء ،حيث سجلت العديد من الدول األفريقية خالل األعوام
العرشة األخرية معدالت منو اقتصادي عالية حتى أثناء األزمة املالية .وألن السوق
األفريقية تتصف بكونها غري مُ ستغلّة إىل حد كبري ،لذلك من املمكن أن تسجل
بعض معدالت النمو العاملية األعىل عىل اإلطالق عىل مدار األعوام الخمسة
والعرشين املقبلة ،مدعومة برشيحة سكانية شابة رسيعة التوسع واالستهالك.
من هنا يتعني عىل الحكومات اجتياز التحدي املرتبط بالنظرة التي ترى أفريقيا
بوصفها قار ًة متجانسة ومتشابهة يف جميع النواحي ،مقابل التعامل مع دول
متعددة ومستقلة ذات سياسات تجارية واقتصادية وهياكل اجتامعية فريدة.
 .4تغيّ ر موازين القوى االقتصادية :ميرّ العامل حالي ًا مبرحلة إعادة ترتيب
موازين القوى االقتصادية العاملية ،حيث يشهد مركز الجاذبية العاملي تحو ًال بعيد ًا
عن منطقة شامل األطليس (أمريكا الشاملية وأوروبا) باتجاه آسيا .ومن املرجح
بحلول عام 2030م تقريب ًا أن تطيح الصني بالواليات املتحدة ،وتحتل مرتبة
االقتصاد األكرب يف العامل ،ومن املمكن جد ًا أن تليها الهند بحلول عام 2045م.
وسوف يعيد تحول القوى االقتصادية بحلول عام 2050م رسم معامل التجارة
والعمالت االحتياطية .كام سيؤثر بصورة ملموسة عىل هياكل القوة الجيوسياسية.
وألن تحول القوى االقتصادية يف العامل سيواصل إحداث تغيريات ملموسة يف
املشهد الجيوسيايس وصو ًال إىل عام 2050م ،فمن املمكن أن يُفيض ذلك إىل
خلق عامل متعدد األقطاب ،ما يؤدي بدوره إىل بيئة أمنية أكرث ديناميكية تنطوي
عىل تحديات أكرب ،وهذا يستدعي أن تعمل الحكومات عىل إيجاد التوازن السليم
بني القوى العظمى عىل النحو الذي يعزز املصالح الوطنية.
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 .5اقتصاد التحول وتجربة المتعاملين :يشهد توليد القيمة االقتصادية تحو ًال من
املنتجات والخدمات إىل التجارب والحاجات ،حيث يجري التحرك بنحو متزايد
إىل «بيع املفاهيم» الذي لن يتم فيه القيام ببيع املنتج أو الخدمة ،بل ببيع رؤية
أو تلبية حاجة ما .ومن املتوقع مع اقرتاب عام 2050م أن تصبح املؤسسات
بارعة يف استخدام األولويات املعنوية ملصلحتها ،بطرح تجارب جديدة ،واستغالل
األصول املادية للتعامل عىل نحو أفضل مع االحتياجات الوجدانية للمستخدم
النهايئ .من هنا يشكل الرتكيز عىل التحول عاملَ متكني أساسي ًا للخدمات التي
وينصب هذا الرتكيز عىل تحديد احتياجات السكان،
ّ
يكون املواطن محورها.
وتصميم خدمات ال توفر الخدمة وحسب ،بل تساعد الناس حتى يعيشوا حياة
أكرث صحة ومرضية عىل نحو أكرث من ذي قبل.

التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثالث

وقد أدى هذا التوجه بالفعل إىل تعطيل اتفاقيات التجارة الحرة ،وأفىض إىل
تصعيد النزعات اإلقليمية ،ومن املمكن أن يُسفر تغري موازين القوى اإلقليمية
يف املستقبل إىل تجديد الحس القومي ،واتخاذ كل دولة ملسار منعزل عن غريها
من الدول ،ما سيؤدي إىل فرض املزيد من السياسات الحامئية .كام سيتم
تعزيز هذا التحول بالعدد املتزايد التفاقيات التجارة اإلقليمية 30التي ستبتعد عن
التجارة العاملية الحرة .وكأثر لحالة التقلب املشهودة يف إطار العمل الجيوسيايس،
فإن مثة قوى جديدة ناشئة تتحدى القوى القدمية ،وهذا يستوجب رضورة أنْ
تستجيب الحكومات لتلك التحديات عرب عملية تكيف وتنبؤ تجمع ما بني التقاليد
واملصالح والتحالفات القومية معاً.

 .6عملة الثقة :تتزايد مستويات مرور األعامل واملعامالت عرب القنوات الرقمية
أكرث فأكرث .وقد شجّ ع التطور التقني هذا التوجه ،وستقوم املستجدات ،مثل
تكنولوجيا «بلوك تشني» ( )Blockchainالتي تزداد شعبيتها نظر ًا للثقة الكامنة
فيها ،بتعزيز هذا التوجه بقدر أكرب ،وسيجري تجسيد هذه الثقة يف خوارزميات،
وستشكل عامل متكني للخدمات اآللية عرب إنرتنت األشياء .وألن الكثريين من
البائعني يف أسواق األقران يف الوقت الحايل يتكتمون عىل هوية مامريس
األعامل التجارية معهم ،فإن هذا األمر يجب أخذه باالعتبار من ِقبَل واضعي
السياسات والرشكات بجدية .كام أن خصوصية البيانات هي جانب عىل قدر كبري
من األهمية ،ما يتطلب من الحكومات وضعه أيض ًا يف االعتبار.
 .7تغير موازين القوى اإلقليمية :يعترب هذا التغري نتاج مزيج من املصالح
والعالقات املستندة إىل القوة بني الدول ،حيث تختار القوى الكربى أو اإلقليمية
اسرتاتيجيات أحادية لحل التحديات التي تواجهها .ويتمثل هذا التوجه يف صعود
نجم روسيا وتأكيدها عىل حقوقها يف أوكرانيا وتدخلها يف سوريا ،واإلجراءات
املتخذة من ِقبَل الصني والفلبني يف بحر الصني الجنويب ،واململكة املتحدة يف
أوروبا ،والحركة السياسية املناهضة للتجارة الحرة يف الواليات املتحدة.

	30تتخذ اتفاقيات التجارة اإلقليمية املسموح بها وفق ًا لقواعد نظاميّ الجات (االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة) ومنظمة التجارة العاملية ،أشكا ًال متعددة تبع ًا للهدف
املنشود منها ،فإذا كان هذا الهدف هو تحقيق التكامل الجزيئ بني أعضائها فإنها تكون يف صورة اتفاق إطار جزيئ ،أو منطقة تجارة حرة ،أو اتحاد جمريك ،أو سوق
مشرتكة .أما إذا كان ذلك الهدف هو الوصول إىل تكامل كامل ،فإنها تكون يف صورة اتحاد اقتصادي ،أو وحدة اقتصادية تامة .ونظر ًا ألن مناطق التجارة الحرة ال
تستلزم وقت ًا طوي ًال لعملياتها التفاوضية ،وال تتطلب قدر ًا كبري ًا من التنسيق السيايس بني أعضائها لذا فإنها تعد األوسع انتشاراً ،مقارن ًة بغريها من أشكال اتفاقيات
التجارة اإلقليمية ،حيث متثل ما نسبته  %84من إجاميل عدد تلك االتفاقيات النافذة يف إطار «الجات» ومنظمة التجارة العاملية .فحسب بيانات املنظمة وصل عدد
اتفاقيات التجارة الحرة ( )243اتفاقي ًة من إجاميل عدد اتفاقيات التجارة العاملية البالغ ( )289اتفاقي ًة يف  17أبريل 2017م.
	 -د .محمد عبيد محمد ،منظمة التجارة العاملية ودورها يف تنمية اقتصاديات البلدان اإلسالمية ،دار الكتب القانونية ،املحلة الكربى ،جمهورية مرص العربية ،عام
2007م ،من ص 212إىل ص .220وموقع منظمة التجارة العاملية عىل اإلنرتنت عىل الرابط اآليتhttp://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx :
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 .8تراكم الديون العالمية :ارتفع إجاميل الديون العاملية بحلول نهاية الربع الثالث
من عام 2016م إىل أكرث من  217تريليون دوالر أمرييك بحسب أرقام معهد
التمويل الدويل ،مسج ًال قفزة قياسية بنسبة تجاوزت  %325من الناتج املحيل
اإلجاميل .وسوا ًء ظل الدَّين عند مستويات عالية أو تراجع ،فسيكون له وق ٌع
عظيم عىل االقتصاد العاملي خالل الفرتة إىل عام 2050م ،حيث يهدد الدَّين
العام املرتفع برفع معدالت الفائدة عىل الدَّين السيادي ،ليطغى بذلك عىل
االستثامر العام ويزيد من تضخم األسعار ،وما مل يشهد العامل تحوالت كبرية
يف اإلنفاق ،فمن املمكن أن يؤدي ذلك إىل أزمة دين وكساد عاملي جديد خالل
األعوام القليلة املقبلة .وتفادي ًا أو تقلي ًال لألثر السلبي لهذا التوجه ينبغي عىل
الحكومات أن تدرس تعامالتها مع أكرث االقتصادات استدانة ،وأن تعاين كيف
ميكن أن تؤثر معدالت الفائدة املتزايدة عىل أمناط تجارتها بصورة خاصة ،وعىل
التجارة العاملية بشكل عام؛ ألن العجز عن سداد الديون قد يؤدي إىل تراجع
قيمة العمالت التي تعد ،تقليدياً ،مستقرة جداً.

التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثالث

 .9التبادل الثنائي :يشري منوذج التبادل الثنايئ إىل منط من التعاون الحر بني
أطراف متساوية ،وتم عىل مدار العقد املايض تبنيه يف العديد من التطبيقات
التي تراوحت بني املعامالت البسيطة غري الربحية واألصدقاء وأفراد العائلة
وصو ًال إىل الخدمات العاملية املدارة عرب منوذج غري ربحي يف «كيفا» ()Kiva
(وهي مؤسسة غري ربحية تقدم قروض ًا مصغرة) ،أو رشكات عاملية مثل «أوبر»
( .)Uberويؤدي استخدام منوذج التبادل الثنايئ إىل تغيري قواعد اللعبة ،إذ
يساعد يف توسيع أنواع التجارة واملعامالت التي يود الناس املشاركة فيها.
ومن املتوقع أن يدفع التقدم التقني املتواصل وندرة املوارد والرتكيز عىل
االستدامة ،بانتشار التبادل الثنايئ إىل أعىل مستوياته ،ومن املمكن أن يكون
واحد ًا من املحفزات األساسية لتنمية الرثوات خالل العقود املقبلة .وألن مواطني
املستقبل لن يرغبوا يف امتالك أي يشء ،بل سرييدون عوض ًا عن ذلك أن
تتاح لهم إمكانية الوصول إىل كل يشء بشكل فوري ،فإن هذا األمر ستكون
له تداعيات كبرية بالنسبة لواضعي السياسات ،فأو ًال تقتيض الحاجة مزيد ًا من
القوانني لتنظيم أسواق خدمات التبادل الثنايئ .وثاني ًا ميكن للحكومات الدخول
إىل هذه األسواق بوصفها طرف ًا ثالث ًا فاع ًال لضامن مصداقية «الشخص» اآلخر،
وضامن سالمة ومرشوعية املعامالت.
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 .10تغير مؤشرات التقدم :من املرجح أن يؤدي توافر املزيد من أدوات القياس
والتكنولوجيا األكرث تقدم ًا وعيوب مؤرش الناتج املحيل اإلجاميل ،إىل االنرصاف
عن الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي بوصفه مؤرش ًا اقتصادي ًا للتقدم ،والتوجه
نحو قياسات تكون نوعية بقدر أكرب وتوازي املكاسب املعارصة يف الكفاءة
والتقدم التقني .وضمن هذا السياق يعترب مؤرش التنمية البرشية مقياس ًا معتمد ًا
حالي ًا يف الدوائر غري االقتصادية ،حيث تم تعديله بحيث يأخذ عدم املساواة
باالعتبار .لذا؛ ومع فقدان الناتج املحيل اإلجاميل ملصداقيته تدريجي ًا بوصفه
مؤرش ًا للتقدم ،وهو التغري الذي من املرجح أن يتم بصورة تدريجية عىل مدار
العقدين املقبلني ،فإن وضع السياسات والتصنيفات االئتامنية سيشهد تعدي ًال
نظر ًا لألفكار املعمّقة األوضح املتعلقة باملحفزات الحقيقية للنمو .ومن املتوقع أن
يؤدي تبني مؤرشات دولية جديدة معرتف بها تدعم الجوانب املحورية للحكومة
إىل ضامن الرتكيز عىل املستوى الوطني ،وأيض ًا سوف يساعد كذلك يف فهم
أسباب وآثار املبادرات السياسية وغريها من العوامل عرب مقارنتها بدول أخرى.
 .11تغير أسواق السلع الترفيهية :تُعرف هذه األسواق يف علم االقتصاد بأنها
الفضاء العاملي الذي يشهد استهالك منتجات ليست من الرضوريات وباهظة
الثمن ،والتي غالب ًا ما تُصنف بحسب عالماتها التجارية (مثل سيارات «مرسيدس»
مقارنة بسيارات «فورد”) .وسوف تشهد االقتصادات الناشئة زيادة يف «القوة
وسيى صعود رشائح
الرشائية للسلع الرتفيهية» عىل مدار العقدين التالينيُ ،
استهالكية جديدة تنشأ يف أسواق سلع ترفيهية أكرث نضجاً .ويتسم النمو يف
أسواق السلع الرتفيهية بقوته ،وسيكتسب مزيد ًا من الزخم بوترية أرسع من
الزيادات العاملية يف الرثوات نظر ًا للتوزيع غري املتكافئ للدخل.
هذا؛ ويتحدد استهالك السلع الرتفيهية بالقرب الجغرايف عىل نحو أقل من
صور االستهالك األخرى ،وذلك نتيجة االرتفاع يف األسعار وجاذبية العالمات
التجارية العاملية .ومن املتوقع أن يزيد االستقطاب االقتصادي من حصة السوق
اإلجاملية من املنتجات ذات األسعار الباهظة.

التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثالث
مركز إيتون للتسوق،
تورونتو ،كندا
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ب .توجهات التجارة والشؤون المالية :وتشمل اآلتي:

 .1تداعي إجماع واشنطن :يؤيد هذا اإلجامع التجارة الحرة وأسعار الرصف
العامئة واألسواق الحرة واستقرار االقتصاد الكيل ،بيد أنه يف الوقت الحايل
يواجه تحديات تفرضها موجة جديدة من السياسات التي تركز عىل الداخل
ال س ّيام يف الواليات املتحدة واالتحاد األورويب .كام أن التجارة الحرة وتكامل
االقتصاد العاملي مارسا ضغوط ًا عىل األطراف االقتصادية الفاعلة يف الدول
املتقدمة ،وأسفرا عن سخط متزايد نتيجة الرتاجع الصناعي اإلقليمي /املحيل
وارتفاع معدالت البطالة .هذا فض ًال عن الرتسيخ املتزايد للطابع اإلقليمي للتجارة
وانتشار اتفاقيات التجارة اإلقليمية الذي أسهم كذلك يف تقليل حصة التجارة
الحرة العاملية .ومن هنا فإن حالة إجامع واشنطن والتجارة العاملية ال تزال
مشوبة بعدم اليقني خالل الفرتة حتى عام 2050م .وقد تكون مراكز إعادة
التصدير حول العامل هي األكرث عرضة نسبي ًا للنزعة الحامئية املتصاعدة يف ظل
تباطؤ التجارة العاملية .كام قد يكون من املهم بالنسبة لواضعي السياسات يف
تلك املراكز أن يتمسكوا بالسياسات الداعمة للتجارة واالستثامر.

التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثالث

 .2تغيّ ر هيكل التجارة الدولية :إن التطورات الهيكلية من قبيل تباطؤ النمو،
وإعادة موازنة االقتصاد الصيني ،وسالسل القيمة العاملية 31املرتاجعة ،واملناطق
الجديدة ذات النمو السكاين الرسيع ،والتحول العام من اقتصاد التصنيع إىل
اقتصاد الخدمات ،سوف تُحدث جميعها تغري ًا كبري ًا يف هيكل التجارة الدولية
خالل الفرتة الفاصلة عن عام 2050م .وتعاطي ًا مع هذا التوجه سوف تحتاج
الرشكات العاملية إىل اتخاذ موقف مبادر يف تكييف اسرتاتيجياتها مبا يتجاوب
مع األمناط املتغرية للتجارة العاملية .وإن األمر املشجع يف هذا السياق هو كون
التبادل التجاري بني كل من الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،وآسيا قد شهد منو ًا
كبرياً ،مام يوحي بأن منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ستصبح أكرث تكام ًال
مع آسيا عىل الصعيد االقتصادي.
وأمناط
َ
 .3العمالت الرقمية :يوفر ظهور هذه العمالت (مثل بيتكوين) إمكانات
سدا ٍد جديدة ،وهي تبرش بإمكانية التحول إىل نظام عاملي يسهل التعامالت
التجارية ،ويلغي أسعار الرصف ،وينهي املضاربة بالعمالت .ولكن؛ وعىل الرغم
من تلك اإلمكانات التي تتمتع بها العمالت الرقمية ،فإن ظهورها وتطبيقها
محاط بالكثري من عدم اليقني ،وال تزال بحاجة إىل التطور يف إطار بيئة
تنظيمية قوية ،لتتحول إىل نظام مدفوعات يحوز الثقة .وضمن هذا السياق
سوف تكون األنظمة القانونية عام ًال حاسم األهمية للسيطرة عىل آثار العمالت
الرقمية واستخدامها يف التجارة غري املرشوعة ،واألكرث أهمية من هذا التطور
وجوب األخذ باالعتبار كيفية دمج العمالت الرقمية يف البنية التحتية املالية؛
ألن مبقدور العمالت الرقمية خفض تكاليف التحويالت املالية إىل درجة كبرية.
وإدراك ًا ألهمية هذا التوجّ ه فإن دو ًال كثرية تعكف عىل إعداد وإصدار لوائح
تنظيمية للعمالت الرقمية كالحال يف االتحاد األورويب واليابان.

	31سالسل القيمة العاملية ( )Global Value Chain) (GVCتعني بشكل مبسط توزيع خطوات أو مراحل إنتاج سلعة معينة بني أكرث من دولة أو رشكة.
 -د .محمد إسامعيل ،موجز سياسات االندماج يف سالسل القيمة العاملية ،صندوق النقد العريب ،سلسلة موجز سياسات ،العدد السابع ،أكتوبر  ،2019ص.1
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 .4تغير أدوار الوساطة االقتصادية :سوف تسهم قدرة التكنولوجيا الجديدة عىل
ربط املشرتين بالبائعني وتسهيل السري السلس للمعامالت ،يف إنشاء أسواق أكرث
كفاءة وشفافية ،ما سيؤدي إىل إحداث تحوّل يف دور الوسيط ،وسيكون املساعد
الشخيص املستند إىل الذكاء االصطناعي هو الوسيط املستقبيل ،وسيُجري جميع
الرتتيبات املتعلقة باملعامالت .وستتكفل الخوارزميات خالل الفرتة الفاصلة عن عام
2050م بتلبية احتياجات الفرد ،وهذا التطور سيؤدي إىل إلغاء مفهوم «الوسيط»
عرب معظم القطاعات،حيث بدأت التكنولوجيا الجديدة ،كالذكاء االصطناعي والواقع
االفرتايض املعزز ،والطباعة ثالثية األبعاد بالفعل بإلغاء دور الوسيط يف سالسل
التوريد يف مختلف أنحاء العامل .ومع استمرار تطور هذه التكنولوجيا وغريها
فإنه من الواجب عىل الحكومات أن تكيّف اتصاالتها ،ورمبا تنظم هذه املنصات
الجديدة ،للحيلولة دون فرض ظروف سوق احتكارية أو غري مرغوب فيها.
ج .توجهات نماذج األعمال الجديدة :وتشمل اآلتي:

 .1التخصيص والتفصيل :بدأ التقدم الذي شهدته التكنولوجيا وعمليات األعامل
التجارية األكرث كفاءة ،إىل جانب االستعداد للحصول عىل خدمات إضافية مقابل
املال ،يؤديان إىل االبتعاد عن اإلنتاج الشامل والسري يف اتجاه التخصيص ،وإن
هناك طلب ًا متزايد ًا عىل املستويات األعمق من هذا التخصيص يف خضم توقعات
املستخدمني املتنامية بشأن االهتامم الفردي ،واملنتجات والعمليات والخدمات
املخصصة لتلبية احتياجات األفراد الفريدة من نوعها .ومن املتوقع االنتقال
نحو مستويات أكرب من التخصيص خالل العقود املقبلة (باستثناء األزياء التي
ستشهد عىل األرجح توجه ًا معاكساً) .ومع ذلك فإن مناذج األعامل املستندة إىل
التخصيص وتقديم الوحدات الفردية وتقصري الفرتات الالزمة لتقديم الخدمات
واملنتجات ،كلها تصب يف مصلحة سالسل القيمة األقرص واألكرث مرونة ،وهذا
األمر يؤدي بدوره إىل تقريب اإلنتاج يف األسواق.
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 .2التسارع في األعمال :يجسد هذا التسارع املدفوع بتسارع التطور التقني،
الرسعة املتزايدة يف السوق مبا تؤدي إليه من استحداث لخدمات ومناذج أعامل
جديدة ودخول منتجات جديدة إىل السوق ،كام يُحدث تحوالت جذرية يف مناذج
األعامل القامئة حالياً ،إىل جانب أنه يطرح أمام الرشكات تحديات جديدة تتمثل
يف زيادة معدالت استبدال املنتجات وتسارع معدالت دوران املوظفني ،وتغري
متطلبات املستهلكني ،والبيئة التنظيمية ،وأهمية الحفاظ عىل الثقة والوالء للعالمة
التجارية يف سوق عاملية بالغة التنافس .وألن الرتكيز عىل املرونة أمر بالغ األهمية،
لذا ينبغي عىل الدول أن تركز عىل تعديل إجراءاتها البريوقراطية وعمليات اتخاذ
قراراتها املؤسسية ليك تتكيف مع الحاجة املتزايدة للرسعة يف اتخاذ القرار.
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 .3المرونة في القرن الحادي والعشرين :سوف تشهد األعوام املقبلة قيام العديد
من املؤسسات الناجحة بتغيري عقليتها واالنتقال بها من التفكري الخطي النمطي
(نهج التحليل والتخطيط والتنفيذ) باتجاه التفكري الشمويل الذي يتسم باملرونة،
وبإمكان املرونة بوصفها أسلوب ًا للتفكري مساعدة الدول واملؤسسات عىل التكيف مع
التغيريات وحالة عدم اليقني املهيمنة خالل الفرتة حتى عام 2050م ،واالستعداد
للتهديدات والتغريات الجذرية يف بيئة يكتنفها الغموض وعدم اليقني ،مع التأكد
يف الوقت نفسه من اغتنامها للفرص املتاحة واالستفادة منها .وينبغي عىل
الحكومات التدقيق إىل حد كبري يف األدوات املستعملة لوضع السياسات ،وأن
تضمن أال تقترص هذه األدوات عىل افرتاضات تتعلق بتطبيق عميل غري متاح يف
سياق تاريخي .كام ينبغي أن تستند عملية وضع االسرتاتيجيات عىل رؤية شاملة
وعقلية تؤمن باملرونة ،مع أخذ العديد من أحوال املستقبل املحتملة يف االعتبار،
وإدراج جميع الجوانب املجتمعية والتنظيمية والفردية يف هذه االسرتاتيجية.
 .4التحرر من الملكية :يصف هذا املفهوم حاجة املستهلكني يف العرص الحديث إىل
املرونة والخدمات الشفافة دون الحاجة المتالك األصول ،حيث بدأت التكنولوجيا
تخلق فرص ًا جديدة لتقديم خدمات دون امتالك أصول معينة وذلك من خالل شبكات
األقران أو من خالل مناذج التأجري قصرية املدى ،وغالب ًا ما يتم تنظيم هذا االستهالك
التعاوين (االقتصاد التشاريك) من خالل منصات طرف ثالث عىل شبكة اإلنرتنت.
وسيكون التحرر من امللكية خالل األعوام املقبلة محرك ًا مه ًام لتحقيق املزيد من الرثوة
واالستفادة من املوارد .وميكن أن يؤدي التقدم يف التكنولوجيا والثقة يف هذا الشكل
من أشكال االستهالك إىل تحقيق مكاسب أكرب من حيث الكفاءة ما ميكّن املستهلك
املستقبيل من التحيل مبزيد من املرونة والتمتع بإمكانات أوسع للوصول إىل األصول
التي تتالءم مع االحتياجات الراهنة عىل وجه التحديد .ومن املهم متكني االقتصاد
التشاريك ليصبح محرك ًا رئيس ًا للسياسات الحكومية .ويجب أال تقرص الحكومات تركيزها
عىل ضامن كفاءة البنية التحتية وبيئة األعامل املواتية وحسب ،بل أن متيض كذلك إىل
ما هو أبعد من إصالح األنظمة الرضيبية والهياكل التنظيمية وقوانني التشغيل،
وأن تسمح أيض ًا بقيام اقتصاد تشاريك مزدهر ملصلحة املستهلكني واملجتمع ككل.
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 .5تجربة الموظفين :سوف يؤدي تنامي الرتكيز عىل تجربة املوظف إىل جعل
املؤسسات تحول منظورها من مجرد تبسيط جميع العمليات ،إىل الكفاءة والرتكيز
بصورة أكرب عىل الكيفية التي ميكن من خاللها للعمليات تحسني تجربة املوظفني
مبا يجعل املؤسسات تقدم حلو ًال أكرث مرونة لساعات العمل ،والعمل عن بُعد،
وأساليب العمل وما إىل ذلك ،عىل نحو يتالءم مع مختلف االحتياجات واملواقف
الحياتية .وأخذ ًا يف االعتبار أهمية توفري إطار يسهّل عىل الرشكات والحكومات
اجتذاب املواهب الدولية والوطنية ودمجها واالحتفاظ بها ،فإن ذلك مييل رضورة
التفكري بتمعن كبري يف الجوانب كافة ابتدا ًء من خربة العمل الفعلية ،وانتها ًء
بالظروف الخاصة باألرسة ،ويف هذا السياق يعد الجمع بني االطالع الواسع عىل
التحوالت السكانية الجارية والتحوالت يف األمناط الحياتية أمر ًا ال غنى عنه.
ويحتاج واضعو السياسات أيض ًا إىل الوعي بإمكانية «التدمري الخالق» 32وخسائر
الوظائف التي ميكن أن تقع بسبب حدوث طفرة يف العمل الحر.
 .6االستدامة ونماذج األعمال الجديدة :أدى ازدياد الضغط الذي مارسته قاعدة
املستهلكني من ذوي الوعي البيئي ،والضغط الخارجي من الجهات التنظيمية،
إىل جانب املخاطر التي تواجهها الرشكات فيام يتعلق عىل سبيل املثال بتغري
املناخ ،إىل سعي عدد متزايد من الرشكات وراء مناذج أعامل مستدامة بيئياً .وإن
تبني هذه النامذج ال يؤدي إىل إضافة القيمة من حيث املسؤولية االجتامعية
وحسب ،بل أيض ًا من حيث وفورات التكلفة من خالل ابتكار طرق إنتاج أكرث
كفاءة .وقد حظي وضع أطر تنظيمية وسياسية وطنية قادرة عىل متكني التجارة

	32ميكن وصف التدمري الخالق أو ما يسمى أيض ًا بالتدمري اإلبداعي ( )Creative Destructionبأنه تفكيك وتدمري املامرسات واألعامل املعهودة من أجل إفساح
الطريق واملجال ألفكار إبداعية .وقد ابتكر عامل االقتصاد النمساوي جوزيف شومبيرت مصطلح التدمري الخالق للمرة األوىل عام  ،1942ووصفه بأنه االبتكار يف
عمليات التصنيع من أجل زيادة اإلنتاجية ،ولكن هذا املصطلح استُخدم الحق ًا يف الكثري من السياقات األخرى.
	ويُعد خط تجميع السيارات الخاص بهرني فورد أحد أمثلة التدمري الخالق إلحداثه ثورة يف صناعة السيارات ،ولكنه أزاح األسواق القدمية واألفكار التقليدية يف
شمول للتدمري الخالق ،فلم يقترص الخارسون عىل
التصنيع وأجرب بذلك العديد من العامل عىل ترك العمل .ومن األمثلة الحديثة «اإلنرتنت» الذي يعد املثال األكرث ً
موظفي البيع بالتجزئة وأرباب عملهم ،بل شملت رصايف البنوك ومديري املكاتب ووكالء سفر وغريهم ،وأضاف اإلنرتنت عرب الهاتف النقال مزيد ًا من الخارسين،
مثل سائقي سيارات األجرة وصانعي الخرائط.
	موقع ويكبيديا نق ًال عن:
	Schumpeter, Joseph A. (1994) [1942]. Capitalism, Socialism and Democracy. London: Routledge. pp. 82–83
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والصناعة بهدف تعزيز أولويات التنمية ،بالدعم يف محصلة الدورة العرشين
ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ الذي انعقد
يف ريو.
وشددت الرشكات املشاركة يف املشاورات التي متت فيام بعد عام 2015م عىل
أنه سيكون من األفضل أن تقوم الحكومات بتشجيع استدامة الرشكات عىل أساس
منهجي بد ًال من االقتصار عىل رشاكات معينة بني القطاعني العام والخاص ،أو
عبت عن رؤيتها برضورة اعتامد الحكومة بدرجة أكرب عىل
حمالت بعينها .كام ّ
موارد الرشكات املهمة ،كالخربة والتكنولوجيا والقدرة عىل االبتكار وإدارة املوارد.

117

 118الفصل الثاين

 .7التقارب :وهو املسافة بني املستهلك واملورّد .وتزداد أهميته بفضل املطالب
املتنامية للعمالء بالحصول عىل كل يشء يف الزمن الفعيل وبصورة فورية ومن
دون أي قيود عىل الوصول أو عوائق .وهذه املطالب تتجاوب معها الرشكات عن
33
طريق تطبيق أحدث التطورات التكنولوجية يف مجاالت منها إنرتنت األشياء
وأي بيكون ،34ومنصات التواصل االجتامعي وغريها.
وتؤثر نزعة التقارب يف الوقت الحايل عىل قطاعي التجارة بالتجزئة
واالتصاالت بوجه خاص ،لكن من املرجح أن تندمج خالل العقد املقبل مع
البنية التحتية للمدن الذكية ،وأن تقدم خدمات جديدة للمواطنني .ومن املتوقع
خالل الفرتة حتى عام 2050م ظهور طلب أكرب عىل التقارب واستمرار الضغط
من أجل مستويات أرسع من تقديم الخدمات والحصول عليها .وألن توقعات
املواطنني ومتطلبات التقارب الخاصة بهم سوف تتطور يف مجال تقديم
الخدمات ،فإنه ميكن للحكومات أن تؤدي دور ًا حيوي ًا يتمثل يف متكني الحلول
املتعلقة بالتقارب من خالل سن الترشيعات وإقامة البنية التحتية ،كاملشاركة عىل
سبيل املثال مع الرشكات يف هيكلة اللوائح التنظيمية املتعلقة باملجال الجوي،
بهدف استيعاب التوصيل بالطائرات بدون طيار وإتاحة وصالت اإلنرتنت عالية
الرسعة يف كل مكان.

	33إنرتنت األشياء (باإلنجليزية ،)Internet of Things - IoT :مصطلح برز حديثاً ،يُقصد به الجيل الجديد من اإلنرتنت (الشبكة) الذي يتيح التفاهم بني األجهزة املرتابطة
مع بعضها (عرب بروتوكول اإلنرتنت) .وتشمل هذه األجهزة األدوات واملستشعرات والحساسات وأدوات الذكاء االصطناعي املختلفة وغريها .ويتخطى هذا التعريف
املفهوم التقليدي وهو تواصل األشخاص مع الحواسيب والهواتف الذكية عرب شبكة عاملية واحدة ومن خالل بروتوكول اإلنرتنت التقليدي املعروف .وما مييز «إنرتنت
األشياء» أنها تتيح لإلنسان التحرر من املكان ،أي أن الشخص يستطيع التحكم يف األدوات من دون الحاجة إىل الوجود يف مكان محدد للتعامل مع جهاز معني.
 خالد الربماوي« ،إنرتنت األشياء ...هل نحن جاهزون؟» موقع للعلم عىل اإلنرتنت ،منشور بتاريخ  4أغسطس 2016م عىل الرابط اآليت:/https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/internet-of-everything-are-we-ready
	34تقنية أي بيكون (باإلنجليزية )iBeacon :هي بكل بساطة إرسال واستقبال إشارات السلكية عن طريق تقنية البلوتوث تحتوي هذه اإلشارات عىل موقع الشخص
واتجاهه ،والـ  iBeaconعبارة عن برمجيات تعالج هذه االشارات مجتمعة لتعمل ( كمرشد السليك ) تقوم بارشاد املستقبل عن أماكن معينة.
.iBeacon and Battery Drain on Phones: A Technical Report,7Jul. 2014 -
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ولعل الجدير باإلشارة هنا هو أن هذا التوجه سيطال الحكومات وسوف
تصبح تحت ضغط مستمر لتوفري هذه األمناط من التقارب وغريها من طلبات
املستهلكني ،ومن ثم فإن من املُلحّ أن تعيد الحكومات النظر يف تعهيد الخدمات
التي تقدمها لرشكات قادرة عىل املنافسة والتطوير املستمر.
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 2البنية التحتية:

توجهات التنقل والحركة ،وتشمل اآلتي:
ّ
أ.

أورد الكتاب ( )7توجهات ،تشكل مستقبل البنية التحتية حتى عام 2050م ،وهي
تندرج يف ثالثة جوانب رئيسة تغطي :التنقل والحركة ،واملدن والنفايات ،والبنية
التحتية واالقتصاد ،وفيام ييل إيجاز ألهم مضامينها:

 .1المركبات ذاتية القيادة :يَحد ُُث االنتقال من السيارات التقليدية إىل السيارات
ذاتية القيادة عرب تطورات انتقالية متعددة تُقلل من الدور الذي يؤديه السائق يف
عملية القيادة .ومن املنافع االقتصادية لهذا النموذج من املركبات :سهولة تنقل
األيدي العاملة ،وزيادة القدرة االستيعابية للطرق ،واستخدام أفضل للعقارات،
وزيادة مستوى السالمة نظر ًا النخفاض الحوادث ،وبالتايل تحقيق مزيد من
اإلنتاج والوفورات يف الرعاية الصحية .وتساعد هذه اإليجابيات املتعلقة
بالسيارات ذاتية القيادة يف تشجيع الجهات املسؤولة عىل الدفع نحو االنتقال
الرسيع إىل تبني هذا النموذج من السيارات .ومن املتوقع أن تتوافر السيارات
ذاتية القيادة يف املدن الكبرية حول العامل يف خدمات سيارات األجرة ذاتية
القيادة قبل حلول عام 2040م بفرتة طويلة .ويجب أن يدرك واضعو السياسات
اآلثار التي سترتافق مع انتشار السيارات ذاتية القيادة قبل اتخاذ قرارات واسعة
النطاق متعلقة عىل سبيل املثال بنظام املواصالت والبنية التحتية .إضافة إىل
ذلك ،ال بد أن تكون األطر التنظيمية واإلرشادات املتعلقة باملركبات ذاتية القيادة
عرصية ومواكبة آلخر التطورات أخذ ًا يف االعتبار أن تنافسية الدول سوف
رئيس مبدى قدرتها عىل تطوير منظومات ترشيعية وتنظيمية توفر
ترتبط بشكل ٍ
للرشكات منصات ألخبار وتطبيق ابتكاراتها.

التنقل والحركة
 .1المركبات ذاتية القيادة .2 .المواصالت لفائدة المجتمع.

المدن والنفايات
 .1المدن الذكية .2 .اقتصاد التدوير.

البنية التحتية واالقتصاد
 .1خطوط التجارة الجديدة.
 .2تطور البنية التحتية لدول جنوب شرق آسيا.
 .3تغير سالسل التوريد.
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 .2المواصالت لفائدة المجتمع :مع تزايد مستويات التوسع الحرضي حول العامل
مبرور الوقت ،فإن تطور وسائل النقل يتحول من كونه تحدي ًا لتوفري القدرة
عىل الوصول ،إىل أن يصبح تحدي ًا متعلق ًا بالتصميم ،ما يوجب عىل مسؤويل
التخطيط اليوم إيجاد حلول مستدامة ذات انبعاثات كربون أقل بالشكل الذي
يضمن تحسني جودة الحياة الحرضية بشكل عام ،وهذا يتطلب بدوره استيعاب
االستفادة من التكنولوجيا بشكل فعال ،والعثور عىل حلول رفيقة بالبيئة ،والرتكيز
عىل خيارات النقل األنسب للسكان الفقراء يف املناطق الحرضية .وعىل الرغم
من أن توافر وسائل النقل املريحة والرخيصة واملستدامة قد يشكل عام ًال أساسي ًا
يف تحديد جودة الحياة يف املستقبل ،إال أن الجدير أخذه باالعتبار كون العامل
السكاين يؤدي دور ًا كبري ًا بخصوص اقتناء السيارة ،إذ إن هنالك توجه ًا يسود بني
جيل الشباب يف الدول املتقدمة ممن يفضلون عدم اقتناء سيارة.
برج خليفة؛ إمارة ديب

التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثالث
ب .توجهات المدن والنفايات ،وتشمل اآلتي:

 .1المدن الذكية :تعترب املدينة الذكية 35منظومة حرضية تستخدم التكنولوجيا
الرقمية من أجل تحقيق الكفاءة يف العمليات االجتامعية واالقتصادية والبيئية
القامئة ،مع حرصها يف الوقت ذاته عىل متهيد الطريق لعمليات جديدة وابتكارات
مفيدة ترتكز إىل البيانات .وتسعى املدن حول العامل إىل تصميم بنية تحتية قادرة
عىل التعامل مع مجموعة كبرية من التحديات والقضايا ،وعىل وجه الخصوص
إدارة املياه والطاقة ،والتنقل يف املدن ،وإدارة النفايات ،وإنارة الطرق ،وسالمة
وأمن املواطنني ،لذا فمن املحتمل أن يصبح تطوير املدن الذكية الستيعاب ذلك
من أهم أولويات جميع املدن الكربى التي يتجاوز عدد سكانها  10ماليني نسمة.
وألن التحديات الرئيسة يف هذا التوجه ،تتمحور حول سؤالني أساسيني ،أولهام:
ملن يتم تطوير املدن الذكية؟ وثانيهام :ما أهداف تطوير املدن الذكية؟ لذا؛
يتوجب عىل السلطات:
.1اعتامد سياسات وأخالقيات لجمع البيانات وإدارتها وتحليلها بهدف ضامن
أمنها وحامية الخصوصية.
.2وضع طرق جديدة من أجل تحليل تدفق البيانات.
.3فهم اآلثار املرتتبة وكيفية تأثري التغيريات عىل مفهومنا للملكية ،إذ إن طريقة
تفكرينا حول أصولنا وكيفية استخدامها ستكون أكرث اختالفاً.

	35املدينة الذكية هي املدينة التي تقدم أساليب تطبيقية من شأنها تيسري مامرسة الحياة اليومية ،وتقديم حلول للمشكالت االعتيادية التي تواجه املستخدِ م ،وضامن األمن
والسالمة ،ومعالجة قضايا البيئة والطاقة واالنتقال.
 -د .وائل مصطفى زيك ،استدامة وتنافسية املدن ،مرجع سابق.
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 .2اقتصاد التدوير :يشهد الوقت الحايل تنامي النظرة التي ترى يف النفايات
مورد ًا من املوارد الالزم استغاللها ،ومن هنا تشهد منهجيات اقتصاد التدوير
انتشار ًا واسعاً ،وسوف تتمتع اإلدارة الذكية للنفايات بإمكانات كبرية تساعد عىل
توحيد عمليات جمع النفايات يف بيئة املستقبل التي سيكون كل يشء فيها تقريب ًا
مرتبط ًا باإلنرتنت.
ومن املرجح أن تؤدي التكنولوجيا الحديثة ،كتلك املشهودة يف مجال تكنولوجيا
النانو التي تساعد عىل فرز النفايات حسب الحجم والشكل واللون واملكونات
املادية والكيميائية ،دور ًا كبري ًا يف تعزيز اقتصاد التدوير .ويتطلب تحول االقتصاد
باتجاه منوذج اقتصاد التدوير اتخاذ الحكومات لخطوات ملموسة وفعالة تهدف
إىل إنهاء ارتباط النمو االقتصادي بالتأثري عىل البيئة وتوليد النفايات .ومن
أمثلة ذلك تطوير أنظمة تدعم الطاقة املتجددة ،ووضع معايري لكفاءة استخدام
الطاقة ،وتطوير أهداف متعلقة بإعادة تدوير املواد.

التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثالث
ج .توجهات البنية التحتية واالقتصاد ،وتشمل اآلتي:

 .1خطوط التجارة الجديدة :يجري العمل حالي ًا عىل إنشاء طرق جديدة وذلك بالتزامن
مع تزايد اهتامم الدول التجارية مبنافسة الطرق التجارية التقليدية ،أو أداء دور
تكمييل لها عىل األقل ،حيث قد يفتح ذوبان املحيط املتجمد الشاميل طرق ًا جديدة
وأقرص للشحن البحري ،وأيض ًا تعمل الصني عىل إنشاء «طريق الحرير» التجاري
الجديد الذي يصل بني الصني وأوروبا .وقد يؤدي افتتاح هذه الطرق الجديدة
بحلول عام 2050م إىل تغري مشهد التجارة العاملية ،إذ إنها ستح ّد من تكاليف النقل،
وستفتح أسواق ًا جديدة .ومتاشي ًا مع هذا التوجه يلزم النظر إىل اآلثار االسرتاتيجية
املرتتبة عىل سيطرة روسيا والصني عىل طرق التجارة ،من حيث تأثري ذلك عىل
تجارة الغذاء والطاقة وعىل قوة الدوالر األمرييك .إضافة إىل انعكاس ذلك عىل دول
رابطة جنوب رشق آسيا (آسيان) وعىل التجارة العاملية بشكل عام.
 .2تطور البنية التحتية لدول جنوب شرق آسيا  :كان اإلنفاق عىل البنية التحتية
(الطاقة ،املاء ،الطرق ،سكك الحديد ،االتصاالت) يف دول رابطة آسيان منخفضاً،
مقارنة باملعدالت العاملية ،ما يخلق تحديات أمام اقتصاد يتمتع بعدد من املزايا
التنافسية التي تتمثل يف :قاعدة موحدة لإلنتاج؛ وسوق استهاليك ضخم يشهد
تزايد ًا يف مستويات الدخل؛ والقرب من الصني.
36

وتتجسد الفرصة التي متثلها هذه العوامل ،فض ًال عن االزدهار الذي تشهده
اقتصادات عدد من الدول األخرى ،يف تزايد تدفقات االستثامرات األجنبية
املبارشة التي سترتكز عىل تنمية البنية التحتية وبكثافة رأساملية عالية .وألن
الدول األعضاء يف رابطة آسيان تتمتع بإمكانات كبرية تجعلها قادرة عىل التأثري
يف االقتصاد العاملي من خالل االستفادة مام تتيحه الزيادة الرسيعة يف أعداد
	36تأسست رابطة دول جنوب رشق آسيا (آسيان) بتاريخ  8أغسطس من عام 1967م ،لتشجيع التعاون االقتصادي واالجتامعي والثقايف اإلقليمي بني الدول غري الشيوعية
يف جنوب رشق آسيا .وهي تضم ( )10أعضاء هم :بروناي ،بورما ،كمبوديا ،إندونيسيا ،الوس ،ماليزيا ،الفلبني ،سنغافورة ،تايلند ،وفيتنام .وتتشارك الحوار مع ()11
دولة واتحاد دويل ،وهي :أسرتاليا ،كندا ،الصني ،االتحاد األورويب ،الهند ،اليابان ،كوريا الجنوبية ،نيوزلندا ،باكستان ،روسيا ،والواليات املتحدة األمريكية .وحازت
صفة مراقب يف املنظمة كل من :بابوا غينيا الجديدة وتيمور الرشقية.
#CIA, The World Factbook, 2020. https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/appendix/appendix-b.html -
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السكان فيها (التي من املتوقع أن تصل إىل  800مليون نسمة تقريب ًا يف عام
2064م)؛ فمن الواجب أن يواكب ذلك التمتع باملرونة يف مجال وضع السياسات
(عىل سبيل املثال ،فيام يتعلق بالتعرفة الجمركية ومفاوضات التجارة مع الصني)،
والتعاون املتواصل من أجل العمل ككتلة تجارية موحدة.
 .3تغير سالسل التوريد :تعترب إدارة سلسلة التوريد الطريقة التي اتبعتها رشكات
التصنيع من أجل تعزيز نتائجها وكفاءتها وتحكمها مبنشآت اإلنتاج الخاصة
بها ،وقد جرى وضع نظم معقدة لسلسلة التوريد حول العامل باعتبارها كفاءة
جوهرية ،مع حضور امللكية والتحكم بصفتهام أهم عنرصين للنجاح ،غري أن
الضغوط الجديدة تعمل عىل تقويض هذه املعادلة .فاألسواق الرقمية والطباعة
ثالثية األبعاد والقدرة عىل توفري تصميامت مخصصة محلي ًا عىل نطاق واسع،
هي أمثلة عىل التطورات الجديدة التي تهدد بزعزعة الوضع القائم .وهذا األمر
يعني ظهور أولويات ،وأن سلسلة التوريد املتمحورة حول كفاءة التكلفة سترتاجع
لصالح شبكات أكرث ديناميكية ،مع الرتكيز عىل تحقيق وقت أرسع يف االستجابة.
هذا؛ وتتجه الرشكات يف الوقت الحايل نحو شبكة من الرشكاء أكرث انفتاح ًا
ومتعددة األبعاد ،األمر الذي سيؤدي إىل زيادة املرونة والفاعلية .فالشبكة التي
تتمتع بقدرة أعىل عىل التجاوب مع الظروف ستكون عىل سبيل املثال ،أكرث نفع ًا
فيام لو تعرض مصنع أحد الرشكاء لإلغالق مع احتامل التأخر يف تسليم أحد
املكونات .ومن الجدير أخذه يف االعتبار أن هناك جانب ًا سياسي ًا لبناء شبكات
التوريد (غالب ًا ما يكون مدفوع ًا بالتطورات التكنولوجية بشكل أسايس) ،ويتعلق
باملوازنة بني العاملي واملحيل ،وميكن للتجارة واإلنتاج عىل املستوى املحيل أن
تكون من املجاالت التي تتأثر إىل حد كبري بالسياسات.

التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثالث
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التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثالث

 3البيئة والموارد الطبيعية:

أ .توجهات مصادر الطاقة ،وتشمل اآلتي:

أظهر الكتاب ( )13توجه ًا إلعادة رسم معامل املستقبل الطبيعية والبيئية حتى عام
2050م حيث صنفها إىل ثالثة مجاالت رئيسة ،شملت مصادر الطاقة بواقع ()5
توجهات ،والرثوة املعدنية واملحافظة عىل املوارد بواقع توجهني ،والبيئة وتغري
املناخ بواقع ( )6توجهات ،وتوجَ ز أهم مضامينها يف اآليت:

 .1عصر الموارد المتجددة :يشري هذا املصطلح إىل زيادة االعتامد عىل املصادر
غري األحفورية من الوقود يف مزيج الطاقة ،حيث استحوذ االعتامد عىل موارد
متنوعة من الطاقة منذ سبعينات القرن العرشين عىل اهتامم الدول الغربية ثم
تعاظمت أهمية ذلك خالل األعوام املاضية نظر ًا النخفاض تكاليف إنتاج الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح من جهة ،والتأكيد عىل أهمية اإلنتاج املستدام واالكتفاء
الذايت يف مجال الطاقة من جهة أخرى .وقد توقع الخرباء يف دراسة أجرتها
إدارة معلومات الطاقة األمريكية أن تشكل الطاقة املتجددة يف عام 2040م
أكرث من  %16من إجاميل استهالك الطاقة عىل كوكب األرض .وبحسب الوكالة
الدولية للطاقة فإن تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية يف عام 2040م ستنخفض
بنسبة  %40يف حني أن تكلفة إنتاج الوقود األحفوري سرتتفع غالباً ،وهو ما
سيرسع من وترية االنتقال إىل مصادر الطاقة املتجددة .ويف سياق هذا التوجه
ينبغي وضع السياسات الحكومية لتسهيل عملية االنتقال إىل نظام طاقة متشابك
تنتفي فيه املركزية بشكل تدريجي ،ويجنح نحو االعتامد عىل مصادر متنوعة
من الطاقة املتجددة ،ويعني هذا األمر تفكيك النظم التقليدية ،وتحقيق التعاون
بني مختلف القطاعات (فعىل سبيل املثال ،تتطلب عملية االعتامد عىل وسائل
النقل التي تستخدم الطاقة الكهربائية ربط هذا النظام مع نظام تزويد املنازل
بالكهرباء) .كام يجب أن يعمل واضعو السياسات عىل تقييم املدى الذي سيخلق
معه التحول إىل مصادر الطاقة املتجددة فرص عمل جديدة ،وما الذي سيعنيه
ذلك عىل صعيد التعليم وتطوير املهارات الجديدة37؛

مصادر الطاقة
 .1عصر الموارد المتجددة .2 .عصر الوقود الصخري.
 .3مستقبل الطاقة النووية .4 .تخزين الطاقة والشبكات الذكية.
 .5بدائل وقود المركبات.

الثروة المعدنية والمحافظة على الموارد
 .1الصراعات وندرة الموارد .2 .الماء هو الذهب الجديد.

البيئة وتغير المناخ
 .1مخاطر تغير المناخ .2 .التدهور البيئي .3 .الزراعة الذكية.
 .4تغير المناخ واألمن الغذائي .5 .تغير المناخ والالجئون.
 .6التلوث البيئي القاتل الجديد.

«	37أدركت دولة اإلمارات العربية املتحدة بعد وقت قريب من بدء إنتاجها النفطي خطورة االعتامد عىل النفط باعتباره مصدر ًا وحيد ًا للدخل ،ملا يؤديه هذا االعتامد من
عدم ثبات االستقرار االقتصادي واالجتامعي عند تعرض اإلنتاج لهزات ،أو أزمات تؤثر عىل حركة تداوله ،أو تخفض من أسعاره .وبالتايل ،اتخذت من سياسة تنويع
مصادر الدخل هدف ًا اسرتاتيجي ًا لها مبا تعنيه هذه السياسة من توسيع للقاعدة االقتصادية ،وإقامة ركائز اقتصاد حقيقي مكون من قاعدة إنتاجية ومالية وخدمية
يسهم يف إيجاد مصادر أخرى للدخل بجوار النفط .وذلك بغرض تحقيق عدد من األهداف والغايات الجوهرية ذات املردود اإليجايب اجتامعي ًا واقتصادياً ،وأهمها:
تفادي التذبذب يف أسعار النفط وبالتايل اإليرادات والنفقات العامة؛ وضامن استمرار وترية التنمية الرسيعة؛ وتعزيز قدرة االقتصاد عىل الذات؛ وتحقيق االكتفاء
الذايت من السلع والخدمات وزيادة الصادرات والحد من الواردات؛ واستمرار مستوى املعيشة املرتفع للمواطنني .وأمكن لدولة اإلمارات بلوغ تلك الغايات باتباع
آليات متكاملة لتفعيل سياسة التنويع ،شملت :توسيع مساهمة القطاع الخاص يف عملية التنمية؛ والتوظيف الجيد للموارد النفطية يف اإلنفاق عىل تنمية القطاعات
االقتصاديةكافة؛ وتوفري املناخ املالئم لجذب االستثامرات؛ وإنشاء املناطق الحرة؛ وتكوين رشاكات اسرتاتيجية مع الرشكات العاملية؛ وتحديث منظومة القوانني
والترشيعات؛ وإعداد كوادر وطنية ذات كفاءة وخربة .وتعززت هذه اآلليات بقوى محفزة ودافعة أخرى منها :الصناديق السيادية؛ ومشاريع الغاز والبرتوكيامويات؛
والرشكات املساهمة العامة والخاصة .هذا إىل جانب املناخ العام اآلمن واملستقر الذي يظل حافز ًا أقوى ومميز ًا للبيئة االقتصادية املواتية يف دولة اإلمارات متمث ًال
يف االستقرار السيايس واألمني».
 -نق ًال عن :د .محمد عبيد محمد ،سياسة التجارة الخارجية اإلماراتية يف إطار العضوية يف منظمة التجارة العاملية ،مرجع سابق ،ص 30وص.31
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 .2عصر الوقود الصخري :ويشري هذا املصطلح إىل ظهور أشكال غري تقليدية
من النفط والغاز بسبب التطور التقني املتسارع .وهذا النوع من الوقود قادت
عجلة إنتاجه ثورة الوقود الصخري األمرييك .فحسب تقرير ملجموعة «بريتش
برتوليوم» يف عام 2015م أسهمت تلك الثورة يف زيادة مصادر النفط والغاز
بنسبة  .15%ومن املتوقع أن يستمر ظهور الوقود الصخري مع التحسن امللموس
الذي تشهده هذه الصناعة الناشئة فيام يخص التكنولوجيا واالبتكار ،والذي
سيؤدي عىل األرجح إىل الحد بشكل أكرب من تكلفة إنتاج الوقود الصخري ،ومع
تطور التكنولوجيا فقد يجري اكتشاف املزيد من الوقود الصخري حول العامل.
وألن ظهور النفط الصخري أحدث تغيريات جيوسياسية من املتوقع استمرارها،
خاصة مع تزايد اعتامد الواليات املتحدة عىل نفسها يف مجال الطاقة .كام قد
تساعد اإلنجازات التكنولوجية عىل زيادة املوارد القابلة لالستخراج ،فإن هذا
يستوجب عىل واضعي السياسات إعداد خطط طوارئ جاهزة للتنفيذ يف حال
حدوث تبدالت جوهرية .ومن املتوقع أن تتقلص التقلبات يف أسواق النفط عىل
املدى الطويل مع زيادة االعتامد عىل الذات يف مجال النفط.

التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثالث

 .3مستقبل الطاقة النووية :تؤمّن الطاقة النووية حالي ًا نحو  %11من الطاقة
الكهربائية يف جميع أنحاء العامل .ومن املتوقع أن يزداد اعتامد الدول ذات
الدخل املتوسط واملنخفض عىل إنتاج الطاقة االنشطارية .كام أنه من املتوقع
خالل الفرتة حتى عام 2050م أن تشهد األسواق دخول الجيل الرابع من
املفاعالت النووية الذي ينطوي عىل آمال واعدة بأن يكون قادر ًا عىل استبعاد
معظم النفايات املشعة.
ويتوقع أيض ًا العديد من الخرباء حالي ًا بأن تغدو طاقة االندماج النووي متاحة
يف األسواق العاملية بحلول عام 2050م مبا ميكن أن تخلفه من أثر بالغ عىل
مصادر الطاقة األولية يف العامل .وإن االبتكارات املتطورة التي تحمل برشى
واقعية حول مستقبل الطاقة النووية االندماجية ،أو الجيل الرابع من املفاعالت
النووية منخفضة التكلفة ،سيكون لها تبعات كبرية عىل استثامرات قطاع الطاقة،
إذ سيتم عىل األرجح سحب االستثامرات النفطية ذات آفاق االسرتداد البعيدة
قبل اإلنتاج التجاري للطاقة االندماجية بأعوام كثرية.
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 .4تخزين الطاقة والشبكات الذكية« :الشبكات الذكية» هي شبكة كهربائية
تشتمل عىل مجموعة متنوعة من العمليات التشغيلية وحلول الطاقة ،مبا يف ذلك
أجهزة قياس ذكية ،وتطبيقات ذكية ،ومصادر طاقة متجددة ،وموارد طاقة ذات
كفاءة عالية ،ويشمل تخزين الطاقة كل شكل من أشكال التكنولوجيا املستخدمة
لتخزين الطاقة ،مثل البطاريات الكيميائية ،ووحدات تحويل الطاقة إىل غاز
سائل ،ووحدات التخزين الحراري ،ووحدات التخزين امليكانييك .ويؤدي تقديم
تكنولوجيا لتخزين الطاقة وشبكات ذكية إىل الحصول عىل طاقة ذكية ،وهذه تعد
رشط ًا مسبق ًا للوصول إىل اقتصاد منخفض انبعاثات الكربون يعتمد عىل مصادر
طاقة متنوعة ونظيفة .ومن املتوقع أن تؤدي أنظمة الشبكات خالل الفرتة حتى
عام 2050م إىل متكني قدرات الطاقة الذكية وظهور شبكات طاقة ال مركزية
وأسواق طاقة صغرية النطاق ناتجة عن قدرات التوليد عىل مستوى املستخدم
النهايئ .ومع أنه ميكن استغالل بيانات الشبكة الكهربائية الذكية الستحداث
مناذج أعامل جديدة بني مشغيل الشبكات واملوزعني ،إال أن توظيف التكنولوجيا
الجديدة يشكل مجازفة قد ال ترغب رشكات املرافق والجهات التنظيمية يف تحمل
مسؤوليتها مبفردها .وبناء عىل ذلك ،فإن هياكل الحوافز يف شبكة الكهرباء
يف الوقت الحارض تحتاج إىل إعادة صياغة ،وقد تقوم الحكومات بتخصيص
أسهم ضمن صندوق دعم مايل أخرض ،أو أن تشجع البنوك عىل منح قروض
للمؤسسات الداعمة لهذه التكنولوجيا.

التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثالث

 .5بدائل وقود المركبات :هناك توجه متزايد نحو استبدال الفحم والنفط مبصادر
طاقة أخرى ،مثل الغاز والطاقة املتجددة .ويعد البنزين والديزل املشتقان اللذان
يحتالن الحصة األكرب من الطلب عىل النفط .وتقدم التكنولوجيا املتعددة وتطور
السياسات الحكومية وعود ًا طموحة بتقليل االعتامد عىل النفط باعتباره وقود ًا
للسيارات يف املستقبل ،حيث يزداد الطلب عىل السيارات الكهربائية والسيارات
الهجينة والسيارات العاملة عىل البطاريات الكهربائية بصورة تدريجية .من جهة
أخرى ،تشكل السيارات العاملة بالغاز الطبيعي بدي ًال جيد ًا عن السيارات العاملة
عىل مشتقات البرتول ،خاصة مع التطور الحاصل يف مجال استخراج الغاز
الصخري والجيل الثاين من الوقود الحيوي .وسوف يعتمد تأثري بدائل الوقود
عىل طلب النفط بصورة كبرية وعىل منو سوق السيارات الكهربائية ،ليس يف
الواليات املتحدة وأوروبا فقط ،وإمنا يف البلدان النامية بشكل خاص .ومتاشي ًا
مع التوجه نحو بدائل وقود املركبات ميكن للحكومات أن تختار منوذج دعم
مايل يهدف إىل تشجيع استخدام بدائل الوقود واعتامد ألواح الطاقة الشمسية
ضمن األبنية .كام أن عىل واضعي السياسات تجربة مناذج تحفيزية عدة لتشجيع
استبدال السيارات التقليدية بسيارات كهربائية.38

	38تشري بيانات صندوق النقد العريب إىل أن دعم الطاقة يف الدول العربية وصل يف عام 2015م إىل نحو ربع الدعم العاملي للطاقة ،أي ما يقدر بحوايل  117مليار
دوالر من جملة الدعم العاملي للطاقة البالغ نحو  436مليار دوالر (ما نسبته حوايل  3%من الناتج املحيل اإلجاميل للدول العربية) ،مقارنة بحجمه يف عام  2011الذي
وصل إىل ما يقارب نصف الدعم العاملي للطاقة .بيد أنه يف ضوء االنخفاض الذي طرأ عىل أسعار النفط خالل السنوات األخرية وتداعياته عىل مجمل االقتصادات
العربية ،شهدت سياسات الدعم يف عدد من الدول العربية تحو ًال كبري ًا متثّل يف االهتامم املتزايد مبراجعة وإصالح نظم الدعم بشكل عام ودعم الطاقة عىل وجه
الخصوص .وتجىل ذلك يف اتجاه عدد من الدول العربية خالل السنوات الثالث األخرية إىل الرتكيز عىل تصحيح مسار دعم منتجات النفط (ومام الشك فيه أن هذا
االتجاه يخدم سياسة تشجيع استخدام بدائل النفط) ،ما نتج عنه انحسار يف قامئة املنتجات التي يشملها الدعم يف بعض الدول العربية وتقليص حجمه يف البعض
اآلخر منها.
 -طارق إسامعيل ،سياسة الدعم الحكومي يف الدول العربية ،صندوق النقد العريب ،أبوظبي ،دولة اإلمارات العربية املتحدة2018 ،م ،ص 7و ص.8
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ب .توجهات الثروة المعدنية والمحافظة على الموارد ،وتشمل اآلتي:

 .1الصراعات وندرة الموارد :بسبب النمو السكاين ،والتوسع الحرضي ،والتدهور
البيئي ،فإن الطلب عىل املوارد يواصل ازدياده ،ويؤدي إىل ارتفاعات دورية
لألسعار إىل أقىص حدودها ،ويعمق من املشكالت البنيوية ،ويزيد من احتاملية
نشوب الرصاعات .وعىل الرغم من أن التطور التقني يؤثر يف آليات هذه
العوامل ،إال أنه من الرضوري أن تتفوق رسعة التقدم التقني عىل رسعة النمو
السكاين بهدف تحسني األوضاع .كام يؤدي الرصاع عىل املوارد إىل زعزعة
استقرار البلدان الهشة ،وميكن لالبتكارات التكنولوجية وإمكانات الحصول عىل
رؤوس أموال أن تقلل بشكل جوهري من خطر الرصاعات عىل املوارد .وينبغي
عىل املجتمع الدويل اتخاذ املزيد من اإلجراءات الفعالة للحد من أشكال االتجار
غري املرشوع باملوارد الطبيعية التي يُستفاد من عوائدها يف تأجيج نار الحروب
األهلية ودعم اإلرهاب .ويجب أيض ًا تحديد الرشكاء التجاريني ،أو البلدان املجاورة
التي ميكن فيها مالحظة «تأثريات االمتداد» سواء كانت تأثريات اقتصادية
أو سياسية.

التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثالث

 .2الماء هو الذهب الجديد :تشري هذه العبارة إىل حقيقة تحول املاء تدريجي ًا
إىل مورد شحيح يف العديد من أجزاء العامل .وكان استخدام املاء قد شهد زيادة
بأكرث من ضعفني ،مقارنة بزيادة تعداد السكان عىل وجه األرض .ويف حال
استمرار الوضع عىل الوترية الحالية ،فال شك بأن  33دولة حول العامل ستواجه
أزمة مياه شديدة بحلول عام 2040م .وهناك ارتباط وثيق بني املاء والطاقة
والغذاء ،حيث يؤدي الطلب املتزايد عىل املاء إىل زيادة كثافة استهالك الطاقة
يف قطاع املياه ،وذلك بسبب الحاجة إىل استخراج املياه الجوفية من مصادر
أكرث عمقاً ،واالعتامد املتزايد عىل تحلية مياه البحر وتنفيذ مشاريع لنقل املياه.
وتتفاقم هذه املسائل بصورة أكرب نتيجة ملشكلة الشح االقتصادي للمياه حينام
تكون املياه متوافرة ولكن تكاليف استخراجها مرتفعة جداً .كام يؤدي التلوث
وسوء شبكات الرصف الصحي إىل مفاقمة مشكلة شح املياه .وللتعامل مع هذا
التوجه ينبغي عىل واضعي السياسات أخذ تأثري شح املياه عىل النشاط التجاري
باالعتبار ،وميكن توسيع عملية استبعاد اإلنتاج عايل الكثافة يف استهالك املياه
عن الدول ذات املوارد املائية املحدودة .كام ينبغي تشجيع إبرام اتفاقيات تعاون
بني البلدان لالستفادة العادلة من املوارد املائية ،وتجنب نشوب رصاعات بسبب
ذلك .كام يجب أيض ًا االستثامر يف مجال أبحاث تحلية املياه وتطوير مشاريعها،
حيث من املتوقع أن تسهم الطاقة الشمسية يف حال نضوج التكنولوجيا يف
خفض تكاليف تحلية املياه.
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ج .توجهات البيئة وتغير المناخ ،وتشمل اآلتي:

 .1مخاطر تغير المناخ :ميكن للتغريات املناخية أن تؤثر بشكل بالغ يف معيشة
الناس ،وأن تتسبب يف حدوث موجات من الهجرة القرسية ،وأن تدمر البنية
التحتية وتسبب تقلبات يف أسعار املواد الغذائية .ومن املتوقع أن يزداد تأثري
التقلبات املناخية مبرور الوقت .وبحلول عام 2040م ،فإن اآلثار املرتتبة عىل
التقلبات املناخية ستتفاقم مع اإلصابات والخسائر يف األرواح ،باإلضافة إىل
الخسائر يف كل من املمتلكات والبنية التحتية والدخل والخدمات والنظم واملوارد
البيئية .وترى الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ( )IPCCأن الفرصة مل
تفت بعد للحيلولة دون ارتفاع متوسط درجات الحرارة العاملية بنحو  4درجات
مئوية ،وأن قدر ًا كبري ًا من تدابري الحد من ارتفاع درجة الحرارة سوف تؤيت
أكلها مع الوقت.
وكانت تقارير دولية قد وجدت أن تكاليف تغري املناخ تفوق تكاليف الوقاية من
حدوثها ،حيث خلصت دراسة أجرتها املفوضية األوروبية عام 2016م إىل أن
أرضار التقلبات املناخية الحادة الواقعة عىل البنية التحتية الحيوية واالستثامرات

التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثالث

األساسية يف قطاعي الطاقة والنقل والقطاعني الصناعي واالجتامعي تقدر
حالي ًا بنحو  3.4مليارات يورو سنوياً ،مع إمكانية تضاعف هذا الرقم ثالث مرات
بحلول عرشينيات القرن الحايل ،وست مرات بحلول منتصف القرن ،وعرش
مرات بنهاية القرن .وعليه يجب عىل الحكومات أن تنظر يف الكيفية التي ميكن
لتغري املناخ من خاللها التأثري عىل الخطط الجيوسياسية واستقرار املجتمعات.
وينبغي دمج التكيف مع املناخ باعتباره جزء ًا أصي ًال يف جميع السياسات الوطنية
(مثل قطاعات الطاقة والنقل والغذاء والبنية التحتية والصحة وخطط مواجهة
الكوارث) .كام يتوجب عىل الحكومات تبنّي إجراءات للحد من ظاهرة االحتباس
الحراري عن طريق ترسيع العمل باتجاه اعتامد مصادر طاقة بديلة عن الوقود
األحفوري (تتأيد هذه الجهود باتفاق باريس للتغري املناخي الذي أضحى نافذ ًا
ومحل تطبيق من ِقبَل معظم دول العامل).
 .2التدهور البيئي :يشري هذا املصطلح إىل الرتاجع البيئي الناجم عن تلوث
املاء والهواء والرتبة ،فض ًال عن استنزاف املوارد ،مثل صيد األسامك الجائر،
وتدمري النظم البيئية من خالل إزالة الغابات ،وانقراض أشكال الحياة الربية.
ومن املتوقع بحلول عام 2050م أن ينقرض نحو  %90من كائنات الحياة الربية
التي كانت موجودة يف عام 1970م .كام تسهم التغريات املناخية بشكل كبري
يف حدوث تلك التأثريات وغريها ،وأن االستمرار يف نهج القضاء عىل الكائنات
الحية قد يهدد األمن الغذايئ العاملي ،ويؤدي إىل اضطرابات اجتامعية وعواقب
سلبية غري مبارشة عىل االقتصاد العاملي.
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ويف ضوء املعدالت الحالية فمن املتوقع أن تستمر التأثريات السلبية مع
الوصول إىل عام 2040م ،ولكن التوعية تجاه مخاطر التدهور البيئي تتحسن
باستمرار ،وهو ما قد يحد من التأثريات السلبية مستقبالً.
وإليقاف ،أو الحد من تأثريات التدهور البيئي ينبغي عىل واضعي السياسات
دراسة الكيفية التي قد يؤثر بها التدهور البيئي عىل السياحة باعتبارها واحدة
من أهم القطاعات االقتصادية يف العامل .كام ينبغي عىل واضعي السياسات
دراسة اآلثار املرتتبة عىل فقدان التنوع يف الحياة البحرية (من أوجهها
االقتصادية واالجتامعية والبيئية والقانونية واإلدارية كافة) ،39وتأثري ذلك
عىل األمن الغذايئ وقطاع صيد األسامك .ومن الواجب أيض ًا رسم خطط
وسياسات فعالة لسد الثغرة بني السياحة والبيئة وحامية البيئة ،ووضعها
موضع التنفيذ.
 .3الزراعة الذكية :تتمحور الزراعة الذكية حول توظيف التكنولوجيا الذكية يف سبيل
تحسني جودة وكمية املحاصيل باستخدام أقل املوارد املمكنة ،حيث من الرضوري
زيادة اإلنتاج الزراعي بنسبة  %60خالل الفرتة حتى عام 2050م للتمكن من
إطعام األعداد املتزايدة من البرش والطبقة الوسطى املتنامية ،وميكن للزراعة
الذكية أن تكون الحل األمثل ملواجهة هذا التحدي.
ومع جاهزية  %5فقط من كتلة اليابسة يف العامل لالنتقال إىل أساليب
الزراعة الحديثة ،ومع االنتشار واسع النطاق لتدهور األرايض الزراعية خالل
الفرتة الفاصلة عن عام 2050م ،فيجب أن يكون اإلنتاج الجديد مصدره زيادة
اإلنتاجية .ومن املرجّ ح يف املستقبل أن تشهد الزراعة يف العامل حصة أكرب من

	39من الرضوري عند بدء دراسة تقييم األثر تعريف وتحديد املشكلة محل البحث بشكل واضح من خالل وصف الوضع الراهن بدقة من أجل اقرتاح الحل املالئم وإثبات
أن املقرتح سينتج عنه اآلثار املقصودة ويعالج املشكلة بشكل مبارش.
	 -د .سعيد سيف املطرويش ،ود .محمد عبيد محمد ،نحو آلية لتقييم األثر الترشيعي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،األمانة العامة للمجلس التنفيذي إلمارة عجامن،
دولة اإلمارات العربية املتحدة2019 ،م ،ص.30

التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثالث

تبني أساليب الزراعة الذكية ،إذ سيتم استخدام األمتتة وتكنولوجيا االستشعار
وإنرتنت األشياء لجعل املزارع أكرث «ذكاءً» ،وذلك من خالل الفحص اآلين لحالة
الرتبة ،ومقارنته مع بيانات األرصاد الجوية والبيانات الطبوغرافية بهدف زيادة
اإلنتاجية .ومن املتوقع أن تؤدي الزراعة الذكية إىل دمج عمل رشكات البذور
واألسمدة مع عمل مزودي البيانات ما سيؤدي إىل استقرار اإلنتاج الزراعي.
ولتحسني االستفادة من التوجه نحو الزراعة الذكية ينبغي أخذ املكاسب
اإلنتاجية باالعتبار عند قياس إمكانات القطاع الزراعي ،والرتكيز عىل أهمية
التثقيف وتطوير املهارات من أجل الوصول إىل زراعة مستندة إىل البيانات .كام
ينبغي عىل واضعي السياسات التحري عن أنواع الزراعات األكرث مالءمة للزراعة
الذكية .وميكن لواضعي السياسات استطالع مختلف اإلمدادات الغذائية الذكية
التي توظف تكنولوجيا الطاقة الشمسية (عىل سبيل املثال الزراعة املائية وتربية
األحياء املائية فوق اليابسة).
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 .4تغير المناخ واألمن الغذائي :يعد تغري املناخ قضية رئيسة لضامن األمن
الغذايئ العاملي ،وينبغي زيادة إنتاج الغذاء بنسبة  %60بحلول عام 2050م من
أجل تلبية الحاجات الغذائية املرتبطة بالنمو السكاين .لكن؛ ومن دون تكيّف
املزارعني املناسب مع تغري املناخ ،فقد ينخفض اإلنتاج الزراعي بنسبة  %7يف
عام 2050م ليصل إىل مستويات أقل من املتوقع بدون تغري املناخ .وستبقى
التغريات املناخية والنمو السكاين والنمو االقتصادي هي العوامل التي تحفز
تقلبات أسعار الغذاء.
كام ستؤدي الظروف الجوية املتطرفة ،مثل الجفاف إىل تفاقم التهديدات
الحالية لألمن الغذايئ من خالل جملة من املخاطر املناخية األكرث تواتر ًا وشدة،
ما سيُفيض إىل تراجع املحاصيل الزراعية واحتدام املنافسة عىل املوارد الشحيحة.
وينبغي عىل الحكومات األخذ باالعتبار كيف ميكن النعدام األمن الغذايئ الناجم
عن تغري املناخ أن يؤثر يف الربامج الجيوسياسية واستقرار الدول .كام ينبغي
عىل املجتمع الدويل أن يكون جاهز ًا لالستجابة لصدمات ارتفاع األسعار وذلك
لتجنب وقف التصدير غري املنتج ،واآلثار املتتالية الناجمة عن ذلك.

التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثالث

 .5تغير المناخ والالجئون :يُقصد بالجئي املناخ األشخاص الذين تعرضوا للتهجري
من منازلهم بسبب تأثريات تغري املناخ التي أفسدت معيشتهم وعرضت حياتهم
للخطر ،حيث ميكن أن تنجم التغريات املناخية عن الظروف الجوية القاسية،
مثل األعاصري ،أو الجفاف ،أو شح املياه ،أو ارتفاع منسوب مياه البحار الذي
يؤدي إىل ترسب املياه املالحة إىل خزانات املياه الجوفية الشحيحة أصالً.
وحسب الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ فإن التأثري األكرب للتغري
املناخي قد يكون الهجرة البرشية .وقد قدرت الهيئة ،فض ًال عن جهات متخصصة
أخرى أن  200مليون شخص قد يضطرون للنزوح من مواطنهم بحلول عام
2050م بسبب تغريات املناخ .وألن أعداد الجئي املناخ قد تفوق أعداد الالجئني
السياسيني بحلول عام 2050م ،األمر الذي يزيد الحاجة إىل االستثامر يف ضبط
الحدود ،لذا من الرضوري توفري التمويل الالزم والتكنولوجيا التي ميكنها مساعدة
الناس يف املناطق املتأثرة بتغري املناخ عىل التكيف مع تلك التغريات ،إذ ميكن
عىل سبيل املثال تعزيز البنية التحتية ملواجهة الفيضانات ،واالستعداد ملواجهة
األزمات عن طريق إعداد خطط مسبقة ملواجهتها وتبني تكنولوجيا حديثة لزيادة
اإلنتاجية الزراعية.
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 .6التلوث البيئي القاتل الجديد :تشري اإلحصائيات العاملية إىل أن هناك أكرث
من  5.5ماليني حالة وفاة مبكرة تحدث سنوي ًا بسبب تدين جودة الهواء ،ومن
املتوقع أن يصبح التلوث هو السبب األبرز للوفاة املبكرة حول العامل .ويتفاقم
هذا التحدي مع التوسع العمراين والحرضي واسع النطاق يف جميع أنحاء
العامل ،خاصة يف الدول النامية ،وإن زيادة الكثافة السكانية املرافقة لتحول
املدن إىل مدن ضخمة ،هي ذات أثر مزدوج من حيث تعرض السكان للهواء
امللوث ،وإضافة مستويات جديدة من التلوث .ومن املتوقع بحلول عام 2060م
أن يكلف تلوث الهواء نحو  %1تقريب ًا من الناتج املحيل اإلجاميل للعامل أجمع
(أي نحو  2.6تريليون دوالر أمرييك) سنوياً ،وذلك بسبب اإلجازات املرضية
ونفقات الرعاية الطبية.
وملواجهة خطر التلوث البيئي فإن إجراءات العالج ينبغي أن تتضمن ما
ييل :تعزيز أسواق بيع ورشاء حقوق االنبعاثات ،40والتوعية العامة تجاه مخاطر
التلوث ،واستخدام سيارات صديقة للبيئة ،وإعادة تهيئة املباين مبا يتوافق مع
معايري الحفاظ عىل البيئة ،وتطوير التصاميم العمرانية مبا يحقق الغرض ذاته.

التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثالث

 4األمن والدفاع:

حدد الكتاب ( )11توجه ًا تعمل عىل رسم معامل مستقبل األمن والدفاع ،وصنفها
ضمن ثالثة مجاالت رئيسة شملت :بيئة التهديدات املتغرية بواقع ( )5توجهات،
والنموذج الفكري األمني الجديد بواقع ( )4توجهات ،والدفاع واملوجودات الفضائية
بواقع توجّ هني.
وتوجز أهم مضامني ما أوردته هذه التوجهات املستقبلية يف اآليت:
بيئة التهديدات المتغيرة
 .1الجرائم والحروب اإللكترونية .2 .الهندسة الوراثية لألوبئة.
 .3الهشاشة في البنية التحتية .4 .مكافحة اإلرهاب والتطرف.
 .5انتشار أسلحة الدمار الشامل.

النموذج الفكري األمني الجديد
 .1التكيف في بنية األمن اإللكتروني.
 .2خصخصة الخدمات األمنية .3 .تفكك وانهيار الدول.
 .4جرائم الشبكة المظلمة.

الدفاع والموجودات الفضائية
 .1عسكرة الفضاء .2 .تنظيم الفضاء.

	40حسب تقرير التنمية البرشية لعام 2016م ،فإن تحديد سعر الكربون يخضع إلجرائني ،وهام نظام تبادل حقوق االنبعاثات ،وفرض رضيبة عىل انبعاثات الكربون.
ويحدد نظام تبادل حقوق إطالق االنبعاثات الذي يشار إليه باسم نظام مقايضة االنبعاثات ،السقف األعىل املسموح ملجموع انبعاثات غازات االحتباس الحراري،
ويتيح املجال أمام القطاعات الصناعية ذات مستويات االنبعاثات املتدنية أن تبيع حصتها إىل تلك التي تحتاج ملستويات أعىل من االنبعاثات .وبذلك ينشأ عرض وطلب
عىل حقوق االنبعاثات ومن خالله سعر سوق النبعاثات الغازات .ويساعد السقف املفروض عىل االنبعاثات عىل ضامن حدوث التخفيضات املطلوبة فيها ليك يلتزم
املتسببون باالنبعاثات (يف مجموعهم) مبيزانية انبعاثات الكربون املخصصة لهم مسبقاً .أما الرضيبة املفروضة عىل انبعاثات الكربون فتحدد مبارشة سعر الكربون
من خالل تحديد معدل للرضيبة عىل انبعاثات غازات االحتباس الحراري ،أو عىل املحتوى الكربوين يف أنواع الوقود األحفوري (كام هو أكرث شيوعاً) .وتختلف
الرضيبة عن نظام تبادل حقوق إطالق االنبعاثات ،حيث إن التخفيضات يف االنبعاثات الناجمة عن الرضيبة ليست معرفة سلفاً ،بخالف سعر انبعاثات الكربون حيث
تُعرف التخفيضات سلفاً.
 -برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،تقرير التنمية البرشية  2016تنمية للجميع2016 ،م ،ص.128
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أ .توجهات بيئة التهديدات المتغيرة ،وتشمل اآلتي:

 .1الجرائم والحروب اإللكترونية :تم تعريف الجرمية اإللكرتونية عىل أنها جرمية
ميثل فيها الحاسوب موضوع الجرمية (اخرتاق األنظمة ،التصيد االحتيايل ،إرسال
الربيد العشوايئ) ،أو أنه يستخدم كأداة الرتكاب الجرمية (هجوم إلكرتوين،
استغالل األطفال ،جرائم الكراهية) .أما الحرب اإللكرتونية فهي أي رصاع
افرتايض تنطلق رشارته نتيجة هجوم ذي دوافع سياسية عىل أجهزة الحاسوب
ونظم املعلومات الخاصة بالعدو ،وميكن لهذه الهجامت تعطيل البنية التحتية
واألنظمة املالية واملؤسسية عن طريق رسقة البيانات أو تحويرها بغية تخريب
الشبكات ومواقع اإلنرتنت والخدمات .ومع توجّ ه املجتمعات إىل مستويات أعىل
من الرقمنة خالل الفرتة الفاصلة عن عام 2050م ،فسوف تتعاظم مسارات
التهديد التي ميكن للمجرمني واملهاجمني استغاللها ،ما سيؤدي إىل مجتمع
يكون عرضة للتهديدات بشكل متزايد .وملجابهة هذا التوجه ينبغي أال تقترص
جهود الحكومات عىل دراسة الطرق التي ميكنها من خاللها تطبيق معايري أمنية
أفضل ،ومتكني مؤسسات األعامل من حامية نفسها بشكل أفضل .وينبغي أن
تكفل الحكومات الجاهزية للتصدي للهجامت اإللكرتونية بصورها كافة ،مبا يف
ذلك الهندسة االجتامعية ،وأن تعزز خطط الطوارئ الخاصة بها ملواجهة الحرب
اإللكرتونية /الجرمية اإللكرتونية ،مبا يف ذلك ضامن وسائل يدوية للدعم
االحتياطي حيثام أمكن ،وأن تنظر يف العواقب القانونية للجرمية اإللكرتونية/
الحرب اإللكرتونية.

التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثالث

 .2الهندسة الوراثية لألوبئة :يتم تصميم األوبئة املهندسة وراثي ًا واألسلحة
الجرثومية املامثلة ،أو تحسينها عن طريق التحوير الورايث بغرض نرش األمراض
بني الناس والنباتات والحيوانات من خالل بث الفريوسات والجراثيم وما إىل
ذلك .وبات من السهل عىل الطغاة أو اإلرهابيني أو املختلني عقلي ًا أو حتى
الطلبة ممن يتمتعون بحب االستطالع أن يبتكروا فريوس ًا فتاك ًا أو كائن ًا عضوي ًا
يجمع بني طول فرتة الكمون وارتفاع معدل انتشار املرض ،والتسبب بوقوع
وفيات .وسوف يشكل هذا التوجه تحدي ًا مستمر ًا خالل الفرتة املقبلة ،إذ إنه
ميكن بالفعل حالي ًا تطوير أوبئة مهندسة وراثياً .وملواجهة هذا الخطر ينبغي
أخذ األوبئة املهندسة وراثي ًا باالعتبار عند وضع السياسات والقوانني وخطط
الطوارئ الوطنية لدى الحكومات ،ويف املراقبة االستخباراتية الوطنية كذلك.
ويجب عىل أجهزة األمن (إنفاذ القانون واالستخبارات والجيش) أن تشرتك مع
املجتمع العلمي املحيل يف الدول ،ومجتمعات «اصنعها بنفسك» ( )DIYللتعرف
إىل «النقط العمياء» والتعرف إىل البيولوجيني الهواة .كام ينبغي عىل الحكومات
النظر يف متويل البحوث يف مجال معدات كشف العوامل البيولوجية وتحديد
هويتها ،واللقاحات الجديدة ،واملضادات الحيوية الجديدة ،والعقاقري املضادة
للفريوسات( .وال يخفى أن تعزيز وتفعيل مثل هذه الجهود الوطنية من ِقبَل
الدول والحكومات يظل بحاجة ماسة إىل جهود دولية ترعاها املنظامت العاملية
املتخصصة وصو ًال ألطر اتفاقية دولية ملزمة).
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قطاعات تكتسب
ٍ
 .3الهشاشة في البنية التحتية :تعد البنية التحتية الحيوية
أصولُها وأنظمتها وشبكاتها (املادية أو االفرتاضية) أهمي ًة بالغ ًة بالنسبة ألي دولة
لدرجة أنّ شلّ هذه البنى التحتية أو تدمريها قد يكون له آثار موهنة ،سواء
كانت منفردة أو مقرتنة بغريها ،عىل األمن أو االقتصاد أو الصحة العامة الوطنية
أو السالمة .ومن أمثلة البنية التحتية الحيوية :املنشآت الكيميائية التجارية،
واالتصاالت ،ومنشآت الصناعات الحيوية ،وقطاع الصناعات الدفاعية ،وخدمات
الطوارئ ،والطاقة ،والخدمات املالية ،واألغذية والزراعة وغريها .ونظر ًا لزيادة
مستويات التشابك والنمو السكاين وتغري املناخ ،إضافة إىل نقص االستثامرات
من جانب أنظمة النقل العام والخاص ،واألمن اإللكرتوين يف كثري من الدول
حول العامل ،فإنه ميكن أن تزداد هشاشة البنية التحتية الحيوية خالل الفرتة
الفاصلة عن عام 2050م .وللتعامل مع هذا التوجه يجب عىل الحكومات وضع
برامج سياسات تعمل عىل مراقبة وتحديث خطط الطوارئ للبنية التحتية الحيوية،
الستباق املخاطر املحتملة ،وتطوير مهارات جديدة واالستفادة من التجارب
املاضية املتعلقة باملخاطر التي يفرضها التغري املناخي ،أو قرصنة إنرتنت األشياء،
أو الفجوات املحتملة يف االستثامرات .كام ينبغي عىل الحكومات وضع ومراقبة
وتحديث استجابات الطوارئ ،وضامن توافر خربات إعادة االستقرار واإلعامر
عند الحاجة (ولعلّ تحقيق هذا الهدف يحتاج إىل أطر مؤسسية وطنية تُعنى
بوضع تصوراته وقياس أوجه تقدمه ووضع املعايري واملواصفات الالزمة إلعادة
االستقرار واإلعامر املبتغى) ،باإلضافة إىل مساعدة الرشكات واملواطنني عىل
تطوير املهارات الالزمة ملساندة بعضهم.

التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثالث

 .4مكافحة اإلرهاب والتطرف :تشتمل مكافحة اإلرهاب عىل املامرسات
والتكتيكات واألساليب واالسرتاتيجيات التي تعتمدها الحكومات والجيوش
وإدارات الرشطة واملؤسسات كاستجابة للتهديدات ،أو األفعال اإلرهابية.
وعىل الرغم من أن املنشورات الصادرة عن مختلف األجهزة األمنية الوطنية
تُعرب عن األمل بأن يتم تهميش اإلرهاب بحلول عام 2050م ما يقلل الحاجة
إىل مكافحة اإلرهاب ،إال أن اإلرهاب املستقبيل والحاجة إىل مكافحة
اإلرهاب هي من األمور التي يصعب التنبؤ بها ،لكونها غالب ًا ما تكون مدفوعة
باالعتبارات الجيوسياسية ،وتطور التكنولوجيا وانتشارها ،والتوجهات الالمادية.
ومن املتوقع أن تكون مكافحة اإلرهاب مسألة أكرث صعوبة يف املستقبل من
حيث القدرة عىل احتوائها والسيطرة عليها عىل األرجح ،إذ إن املنظامت
اإلرهابية تتحول وعىل نحو مستمر من منظامت مركزية إىل منظامت ال
مركزية .وألن انتشار التكنولوجيا ميكّن اإلرهابيني من تطوير قدراتهم واالبتكار
والعمل (التجنيد ،وتأمني التمويل ،والتواصل ،والرتويج للذات ،وشن الهجامت،
وما إىل ذلك) يف عدد متزايد من املجاالت التي تشمل الرعاية الصحية ،والبنية
التحتية ،والخدمات املالية ،وشبكات الطاقة ،والتعليم ،واإلنرتنت ،وغريها؛ فإنه
ينبغي عىل الحكومات أن تطور توجهات استباقية جديدة يف املراقبة والعمل
الرشطي وجمع املعلومات االستخبارية والتعاون واملهارات األخرى ،يف صفوف
أجهزتها األمنية .وسيتعني عىل األجهزة األمنية العمل باستمرار عىل إجراء
البحوث وتثقيف أفرادها وإقامة رشاكات موجهة للقطاع الخاص .كام سيتعني
عليها أيضاً ،العمل بشكل أرسع عىل تطوير ونرش أفضل املامرسات والتدريب
واملعلومات يف الزمن الفعيل.
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 .5انتشار أسلحة الدمار الشامل :يندرج تحت تسمية «أسلحة الدمار الشامل»
كل األسلحة النووية أو اإلشعاعية أو الكيميائية أو البيولوجية أو األسلحة األخرى
التي ميكنها قتل أو إلحاق رضر ملموس بعدد كبري من البرش ،أو التسبب بأرضار
هائلة بالهياكل املصنعة من ِقبَل اإلنسان ،أو بالبيئة .وستؤدي توجهات التكنولوجيا
إىل جعل أسلحة الدمار الشامل أبخس مثن ًا وأيرس من حيث الحصول عليها ،أما
التطورات الجيوسياسية فستشكل الدوافع للحصول عىل هذه األسلحة ،وهي من
األمور التي يصعب التنبؤ بها .وملواجهة هذا الخطر فإن هناك حاجة إىل الكثري
من األنشطة واملبادرات التي تهدف إىل تأمني البنية التحتية الحيوية ،وإن حامية
أي بلد من األوبئة املهندسة وراثي ًا ميكن أن تشمل كذلك انتشار أسلحة الدمار
الشامل .ويعترب انتشار أسلحة الدمار الشامل تهديد ًا مستمر ًا يتطلب عمليات
استباقية واستقصائية من أجل فهم التهديدات املحتملة وممكنة الحدوث وذلك
قبل أن تقع.
وسوف يساعد هذا األمر الحكومات والرشكات عىل االستعداد ملواجهة حصول
األطراف الفاعلة من غري الدول عىل أسلحة الدمار الشامل ،وال مركزية قدرات
التصنيع املتقدمة.

التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثالث
ب .توجهات النموذج الفكري األمني الجديد ،وتشمل اآلتي:

 .1التكيف في بنية األمن اإللكتروني :مل يعد بإمكان املنظامت العامة والخاصة
بهدف حامية معلوماتها وأنظمتها ،االعتامد عىل الدفاعات املحيطية التقليدية
واألمن املستند إىل القواعد املعروفة .ولذلك؛ فإن األمن القابل للتكييف أصبح
يع ّد نهج ًا بدي ًال يف تحقيق األمن .ويتألف األمن القابل للتكييف من أربعة عنارص
رئيسة وهي :التنبؤ بالتهديدات والهجامت ،وإيقافها أو الوقاية منها ،وكشفها،
واالستجابة لها يف الزمن الفعيل .وتعترب هذه املتطلبات حالي ًا أكرب من قدرات
فرق األمن اإللكرتوين يف معظم املؤسسات .وستزداد أهمية األمن اإللكرتوين
القابل للتكييف خالل الفرتة الفاصلة عن عام 2050م ،نتيجة ظهور إنرتنت
األشياء ،ال س ّيام يف التطبيقات الصناعية .ففي إنرتنت األشياء الصناعية ،سيتم،
وعن طريق شبكة اإلنرتنت ،ربط األنظمة الصناعية (التي يعالج بعضها مواد
كيميائية متفجرة ومواد خطرة أخرى) ،وتحتاج هذه األنظمة إىل حامية أشد قوة
لضامن سالمتها .للتعامل مع هذا التوجه ينبغي عىل الحكومات أن تشجع املشاريع
األمنية املتقدمة ،وأن تعمل عىل بناء منظومات األمن الداخيل ،وأن تشجع القدرات
األمنية لدى القطاع الخاص وتستثمر يف تطوير القدرة اإللكرتونية الوطنية
املرنة .وينبغي أن تعمل الحكومات عىل تعزيز طرق التفكري األمنية الجديدة التي
تعرتف بعدم وجود ما يسمى األمن املثايل ،وتتعامل مع األمن بصفته حلقة تغذية
راجعة متواصلة من جمع املعلومات االستخبارية ،والتعلم والتحسني ،والتكيف مع
التهديدات األمنية لدى نشوئها .كام يجب عىل الحكومات إعداد خطط وسياسات
طوارئ ملواجهة املواقف التي تكون فيها تكاليف الربط اإللكرتوين أكرب من
الفوائد املتحققة منه.
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 .2خصخصة الخدمات األمنية :إن الحروب التي اندلعت يف كل من أفغانستان
والعراق ،فض ًال عن القتال الدائر ضد املنظامت اإلرهابية يف أفريقيا والرشق
األوسط وغريها من املناطق ،أدت إىل عودة قوات األمن الخاصة إىل نطاق
الدفاع واألمن (الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة) .ويتوقع الخرباء األمنيون
أن تتواصل االستعانة بالرشكات العسكرية واألمنية الخاصة وبأعداد كبرية إىل
جانب القوات األمريكية .ويف هذا السياق فإن دو ًال أخرى سوف تحذو حذو
الواليات املتحدة ،حيث أعلن الرئيس الرويس فالدميري بوتني رصاحة عن دعمه
للرشكات العسكرية واألمنية الخاصة كأدوات لتنفيذ مصالح قومية ومبشاركة
مبارشة من الدولة .وسوف يعتمد تطور الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة
خالل الفرتة الفاصلة عن عام 2050م عىل ثالثة توجهات رئيسة ،فالتطورات
الجيوسياسية ستؤثر عىل طلب الدول والرشكات عىل الخدمات التي تقدمها
الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة .ومن املمكن أن تقلل الطفرات التكنولوجية
(كالروبوتات) من الطلب عىل العنارص البرشية يف ميادين املعارك .كام ميكن
أن يؤدي انتشار التكنولوجيا إىل متكني الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة
لدرجة تجعلها تتخطى قدرات الدولة عىل تأمني نفسها .ولالحرتاز من التداعيات
السلبية أو املامرسات غري املنضبطة لهذا التوجه ينبغي عىل الحكومات ضامن
اإلرشاف عىل الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة وتحسني آليات عملها بحسب
مقتىض الحاجة لضامن أال يكون لتلك القوى أثر سلبي وضار عىل جيوشها
وأهدافها األمنية .كام يجب عىل الحكومات أن تضمن امتالكها ملستوى من
القدرة واالستطاعة األساسية عىل إدارة القدرات التشغيلية ،بل وحتى زيادتها،
من دون مساعدة الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة.

التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثالث

 .3تفكك وانهيار الدول :تتفكك الدول ألسباب عدة ،إال أن أهمها عىل اإلطالق
هو الرصاعات الداخلية التي تشمل النزاعات العرقية والحروب األهلية
والثورات .ومن املمكن أن تنشأ رشوخ عميقة بني الفئات محددة الهوية واملتميزة
بلغتها أو عقيدتها أو ساللتها أو عرقها أو جنسيتها أو طبقتها أو طائفتها أو
قبيلتها أو منشأها .كام ميكن أن تتطور حاالت التوتر إىل رصاع للتنافس عىل
املوارد ،أو القيادة املفككة أو األنانية ،أو الفساد ،أو املظامل الجامعية املعلقة
التي مل يتم التوصل إىل حل بشأنها .ومن املمكن أن تضعف الدول وتتفكك
يف حال بقيت االضطرابات االقتصادية ،ومعدالت الدَّين املرتفعة التي تفرض
تطبيق خفض اإلنفاق الحكومي كثرياً ،واالستقطاب الداخيل املتعاظم (والوعي
به) ،والتغري املناخي ،والنمو السكاين يف أفريقيا وآسيا ،دون التصدي لها عن
طريق سياسات تستجيب لتلك الظواهر التي تعزز الفرص االقتصادية الشمولية.
ولتفادي تفكك الدول ينبغي عىل الحكومات عىل املستوى الداخيل ضامن أن
تكون التنمية االقتصادية شاملة للجميع بحلول عام 2050م ،وأن يؤمن الناس
جميع ًا بأن لديهم فرصة لتحسني حياتهم ،ويتطلب هذا األمر الرتكيز عىل رفاه
السكان .وعىل املستوى الخارجي يجب عىل الحكومات العمل مع جهات أخرى
لدعم أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة والوضع األمني يف الدول ذات
األهمية االسرتاتيجية .كام يتوجب عىل الحكومات دراسة مدى تعرضها لألزمات
واألخطار الناتجة عن الدول الضعيفة ،مبا يف ذلك دراسة اآلثار املحتملة لتفكك
دول من دول الجوار .وحريّ بالحكومات أن تكون لديها خطط طوارئ تحسب ًا
لحدوث تداعٍ لدولة من دول الجوار ميكن أن يرتتب عليه تدفقات لالجئني.
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 .4جرائم الشبكة المظلمة :ينقسم اإلنرتنت إىل شبكة من الصفحات القابلة
للبحث والفهرسة (وهي شبكة الويب العاملية أو شبكة الويب السطحية) ،وشبكة
ويب أكرب منها بكثري غري قابلة للبحث ،وهي الشبكة العميقة .وتُعرَف األغوار
السحيقة لشبكة الويب العميقة باسم «الشبكة املظلمة» وتضم محتوى تم إخفاؤه
عمداً .وتتمتع الشبكة املظلمة بطيف من االستخدامات املرشوعة ،ولكن نتيجة
لطبيعتها الخفية ،فإنه يكرث استخدامها يف أغراض غري مرشوعة أيضاً .وتتفاوت
هذه االستخدامات غري املرشوعة تفاوت ًا كبري ًا لكن األكرث شيوع ًا فيام بينها هو
استخدام الشبكة املظلمة كسوق لرتويج السلع املحظورة .وتيرس الشبكة املظلمة
النشاط اإلجرامي بطرق مختلفة منها :توفري مكان آمن للتنسيق ،ومنصات
للمعامالت املحظورة (باستخدام العملة املشفرة) .وميكن أن تشمل هذه املعامالت
أي يشء ،من معلومات شخصية مرسوقة ،ومواد محظورة قانوناً ،وأسلحة،
ووثائق رسية ،ومنفذي اغتياالت مأجورين وما إىل ذلك .وأخذ ًا يف االعتبار هذه
الخطورة الكبرية يتعني عىل واضعي السياسات وهيئات إنفاذ القانون يف الفرتة
املقبلة القيام بدور فعال مناسب من أجل التوصل إىل فهم أدق للشبكة املظلمة،
وآلية عملها ،والكيفية التي ميكن أن تتطور بها.

التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثالث
ج .توجهات الدفاع والموجودات الفضائية ،وتشمل اآلتي:

 .1عسكرة الفضاء :يشري مصطلح عسكرة الفضاء إىل تطوير ووضع ونرش أسلحة
وتكنولوجيا عسكرية يف الفضاء الخارجي ،وميثل هذا الفضاء «مركز التفوق»
األسمى ،ويعترب عنرص ًا مه ًام للبنية التحتية األرضية ،ويوجد هناك نحو ()60
دولة ممن لديها أقامر اصطناعية أو مشاريع فضاء .ويوجد نحو ( )3400قمر
اصطناعي يف مدارات حول األرض ،منها  1300قمر اصطناعي عامل .هذا،
وتشكل األقامر االصطناعية كذلك محور قدرات الجيوش عىل التحرك يف جميع
أنحاء العامل .وتعد الواليات املتحدة الدولة الوحيدة التي تتمتع بقدرات القيام
بذلك .فاألقامر االصطناعية هي أساسية لالنتشار العاملي للجيش األمرييك
وقدراته الشبكية املركزية (التي تتألف من هياكل القيادة والتحكم ،واالتصاالت،
وأجهزة الحاسوب ،واالستخبارات ،واملراقبة ،واالستطالع) .وألن الجهود التي
بذلها االتحاد األورويب من أجل وضع مدونة سلوك ملامرسات الفضاء عرب
األمم املتحدة 41مل تحظ بقبول الدول األخرى ،إذ اختربت الصني وروسيا أنظمة
صواريخها املضادة لألقامر االصطناعية عىل مدار العقد املايض ،بينام زادت
الواليات املتحدة وروسيا من متويلها لتحسني قدراتها العسكرية الفضائية؛ فإنه
بحلول عام 2050م سوف تستمر عسكرة الفضاء ما مل توضع أطر عمل جديدة
للتنظيم السلمي للفضاء.

	41دفع الوصول إىل القمر للمرة األوىل بواسطة سفينة الفضاء األمريكية أبولو يف سنه 1969م األمم املتحدة للتدخل من أجل وضع نظام قانوين دويل من خالل لجنة
االستخدامات السلمية للفضاء الخارجي بلجنتيها الفرعيتني القانونية والفنية ،نظر ًا لتطور تقنيات الفضاء الخارجي التي أفرزت إشكاالت قانونية عدة ،كتعريف
الفضاء الخارجي وتعيني حدوده الفاصلة بني املجال الجوي الخاضع لسيادة الدول والفضاء الخارجي الذي يحكمه مبدأ حرية االستكشاف واالستخدام ،ويف هذا
السياق أصدرت األمم املتحدة العديد من القرارات يف شكل إعالنات مبادئ ،بيدَ أن هذه اإلعالنات مل تكن ملزمة من الناحية القانونية ،ومن ثم تواصلت الجهود
التي أدت إىل إبرام العديد من االتفاقيات الدولية كاتفاقية الفضاء الخارجي لسنة 1967م ،ثم تلتها معاهدات دولية عدة ،كاالتفاق حول إنقاذ رواد الفضاء وإعادتهم
وإعادة األجسام املطلقة لسنة 1968م ،ثم اتفاقية املسؤولية الدولية عن األرضار التي تسببها األجسام الفضائية لعام 1972م ،ثم اتفاقية تسجيل األجسام التي تطلق
يف الفضاء الخارجي عام 1975م ،وأخري ًا االتفاق الذي يحكم أنشطة الدول عىل القمر واألجرام الساموية لعام 1979م .وجميع هذه االتفاقيات استهدفت جعل هذا
املجال الدويل خالي ًا من الرصاعات العسكرية وسباق التسلح وتخصيصه لألغراض السلمية فقط ،خاصة بعد أن أصبح لألقامر االصطناعية أهمية كبرية يف تحقيق
التنمية ودعم االقتصادات الوطنية والدولية بالنظر إىل استخدامها يف مجاالت عدة ،كاالتصاالت والبث اإلذاعي والتلفزيوين واالستشعار عن بُعد واألرصاد الجوية
واملالحة الجوية.
	 -د .منال بوكورو« ،النظام القانوين الدويل للفضاء الخارجي» ،مجلة العلوم اإلنسانية ،جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة ،الجزائر ،عدد ( )49تونيو 2018م ،املجلد ب،
ص .من ص 385إىل ص.398
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 .2تنظيم الفضاء :متثل معاهدة الفضاء الخارجي لعام  1967اإلطار القانوين
األسايس لقانون الفضاء الدويل ،وقد ألحقت بهذا اإلطار معاهدات أخرى
كمعاهدة املسؤولية الفضائية لعام  .1972ويتمحور تنظيم الفضاء حالي ًا حول
الدول دون أن يضع يف اعتباره األنشطة الفضائية التي متارسها الرشكات
الخاصة أو األفراد .وخالل الفرتة الفاصلة عن عام 2050م سيكون هناك عدد
من املحركات املؤثرة التي تدفع باتجاه تعديل إطار العمل هذا بحيث يضع
باالعتبار أنشطة الكيانات من غري الدول (األشخاص واملؤسسات الخاصة).
وسيجري الرتكيز بصورة خاصة عىل ما ييل من مجاالت استغالل الفضاء:
عسكرة الفضاء ،واالستغالل التجاري للموارد الفضائية (كاستخراج املعادن من
الكويكبات) ،والسياحة الفضائية ،واستعامر الفضاء (كالقمر واملريخ والزهرة)،
والحطام الفضايئ ،وسيعتمد تطور عملية تنظيم الفضاء خالل الفرتة الفاصلة
عن عام 2050م عىل محصلة املفاوضات التي ستنعقد يف النهاية بني الدول .42

	42يرجع اهتامم دولة اإلمارات العربية املتحدة بعلوم الفضاء والفلك إىل سبعينيات القرن املايض عندما التقى املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله
ثراه ،مع فريق وكالة ناسا املسؤول عن رحلة أبولو إىل القمر ،حيث كان هذا اللقاء حافز ًا لتوجيه اهتامم اإلمارات بالفضاء منذ ثالثة عقود ،ما أدى إىل والدة قطاع
وطني للفضاء مع تأسيس رشكة الرثيا لالتصاالت يف أبريل  ،1997ورشكة الياه لالتصاالت الفضائية «ياه سات» بعد عرش سنوات يف عام 2007م .وقبل وقت قصري
من تأسيس «ياه سات» ،أنشأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،رعاه الله« ،مؤسسة اإلمارات
للعلوم والتقنية املتقدمة» التي تهدف إىل تعزيز علوم الفضاء واألبحاث العلمية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة واملنطقة .وعملت املؤسسة منذ فرباير  2006وحتى
أبريل  2015قبل دمج املؤسسة مع «مركز محمد بن راشد للفضاء» .ويف عام  ،2014جرى تأسيس وكالة اإلمارات للفضاء مبوجب مرسوم بقانون اتحادي ،وتهدف
إىل تطوير قطاع الفضاء يف الدولة .وتتوىل الوكالة هذه املسؤولية عرب إقامة الرشاكات والربامج األكادميية واالستثامرات يف مشاريع األبحاث والتطوير واملبادرات
التجارية ،ودفع عجلة أبحاث علوم الفضاء واستكشافه .وقد حققت وكالة اإلمارات للفضاء العديد من اإلنجازات املهمة ضمن قطاع الفضاء املحيل والدويل التي بينها
إطالق وتنفيذ خطة اسرتاتيجية شاملة ،وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع أهم الجهات الفاعلة يف قطاع الفضاء العاملي ،فض ًال عن إطالق وتنفيذ مجموعة من
املبادرات واملشاريع عىل املستوى املحيل واإلقليمي .وفض ًال عن األطر االسرتاتيجية التي تعزز اهتامم الدولة بقطاع الفضاء الخارجي ،أصدرت القانون الخاص بتنظيم
قطاع الفضاء يف أواخر  2019الذي يعد األول من نوعه عىل املستوى العريب واإلسالمي ،ويهدف إىل خلق بيئة ترشيعية وتنظيمية يف القطاع الفضايئ اإلمارايت
تنسجم مع القوانني واألنظمة األخرى يف الدولة ،وتحرتم املعاهدات الدولية ،ومتتاز بالوضوح والشفافية واملرونة ،تحمي مصالح الدولة وتوفق بني املتطلبات
االقتصادية والتجارية وتشجيع االبتكار من ناحية ومتطلبات األمن والسالمة واملحافظة عىل البيئة من ناحية أخرى .وعىل أرض الواقع ،وترجم ًة لذلك االهتامم ،ميكن
التأكيد عىل أن اإلمارات قد حققت قفزات استثنائية يف قطاع الفضاء ،كان من أبرزها  7إنجازات وخطط ،تتضمن إصدار قانون الفضاء كام سلف البيان ،ومرشوع
مسبار األمل ،وأول رائد فضاء عريب يصل إىل محطة الفضاء الدولية ويجري تجارب علمية ،وإصدار السياسة الوطنية للفضاء ،وتأسيس أول برنامج متخصص إلعداد
وتدريب رواد الفضاء يف الوطن العريب ،وإطالق أقامر صناعية لرتصد األرض ،واإلعالن عن مرشوع «املريخ  »2117الستكشاف الكوكب األحمر.
 -موقع وكالة اإلمارات للفضاء عىل اإلنرتنت عىل الرابط اآليتhttps://www.space.gov.ae :

التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثالث
والية فلوريدا؛ الواليات املتحدة األمريكية
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التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثالث

 5التركيبة السكانية:

أ .توجهات اآلليات السكانية والشرائح العمرية ،وتشمل اآلتي:

أورد الكتاب ( )6توجهات تعمل عىل تشكيل مستقبل الرتاكيب السكانية حتى عام
2050م مصنف ًا إياها ضمن ثالثة مجاالت شملت :اآلليات السكانية والرشائح العمرية
بواقع ( )3توجهات ،وتحول اآلليات العاملية بواقع تحولني اثنني ،ونوع الجنس كتحول
وحيد .وتوجز أهم مضامني ما أوردته هذه التوجهات املستقبلية يف اآليت:

 .1شيخوخة المجتمعات :تشري التقارير إىل أن شيخوخة سكان العامل وصلت إىل
أعىل مستوى منذ نشوء البرشية وحتى اآلن ،ويكمن السبب وراء هذه الظاهرة
يف إطالة متوسط العمر املتوقع و/أو انخفاض معدالت الخصوبة .ويختلف األثر
الذي يرتكه هذا التوجه عىل حكومات العامل ،فالدول ذات الدخل املرتفع هي
أول من يتوجب عليها معالجة أزمة شيخوخة السكان ،إذ إن الجيل الذي صنع
«االنتعاش» االقتصادي قد بدأ يدخل تدريجي ًا يف سن التقاعد يف الفرتة بني
 2010و .2020ومن املعلوم أن قوة العمل اآلخذة بالشيخوخة تسبب ازدياد األعباء
املالية وذلك بسبب انخفاض عوائد رضائب الدخل وارتفاع نفقات الرعاية ،ويف
الوقت ذاته انخفاض القدرة عىل االستجابة ملتطلبات املجتمع اآلخذ بالشيخوخة.
وألنه من املتوقع أن ترتفع مصاريف الرعاية الصحية بشكل ملحوظ مع تنامي
شيخوخة السكان؛ فإنه يجب البحث عن أساليب جديدة لتقديم الرعاية الصحية
إىل السكان وتحسينها .كام سيتوجب عىل العديد من الدول إصالح نظامها
التقاعدي.

اآلليات السكانية والشرائح العمرية
 .1شيخوخة المجتمعات.
 .2أنماط الحياة في القرن الحادي والعشرين.
 .3التوسع الحضري.

تحول اآلليات العالمية
 .1الهند الصين القادمة .2 .نمو الطبقة الوسطى عالمياً .

تجدر اإلشارة إلى أن التحول االقتصادي القائم على المعرفة ،وإمكانية تحول نماذج األعمال إلى

أنماط جديدة ،قد يجعل من تعريف سن العمل بحاجة إلى إعادة ضبط ،كما يجب النظر إلى اإلنتاجية

نوع الجنس
اقتصاد المرأة.

بوصفها محوراً أساسياً في قياس قدرة الدول االقتصادية.
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تعب أمناط الحياة يف القرن
 .2أنماط الحياة في القرن الحادي والعشرينّ :
الحادي والعرشين عن تحوالت واسعة النطاق يف مكونات الرتاكيب األرسية التي
تؤثر عىل طريقة حياتنا واستهالكنا ،وذلك بسبب عوامل متكني األفراد ،وتأنيث
القوى العاملة ،والنمو االقتصادي ،والتقدم يف السن .وألنه سيولد يف املستقبل
عدد أقل من األطفال نتيجة تأخر النساء يف إنجاب األطفال ،ونتيجة ازدياد نسب
العازبني والعازبات ،األمر الذي قد يولد مشكلة شيخوخة املجتمع ونضوب القوة
العاملة؛ فإنه يجب اتخاذ تدابري وسياسات لتعزيز الخصوبة واإلنجاب ،وهذا ما
ميكن تحقيقه عرب تخفيض الرضائب ،وتعويض بعض تكاليف إنجاب األطفال،
وتحسني رشوط إجازات األمومة واألبوة ،وتحسني رشوط االستفادة من الرعاية
الرسمية لألطفال.

التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثالث
إمارة عجامن

159

 160الفصل الثاين

 .3التوسع الحضري :تتوقع تقارير أن يعيش نحو  %70من السكان يف املدن
بحلول عام  .2045ولطاملا شكلت ظاهرة التوسع الحرضي هاجس ًا قامئ ًا عىل مرّ
العقود ،غري أن األثر الرتاكمي بات اآلن محسوس ًا أكرث نظر ًا ألن املدن ببناها
التحتية وتخطيطها التقليدي ،آخذة بالتوسع والتحول إىل مدن عمالقة (يبلغ عدد
سكانها  20مليون نسمة عىل األقل) ،وأخذت تتخبط تحت وطأة متطلبات البنية
التحتية الالزمة لتلبية احتياجات الكثافة السكانية املتزايدة برسعة كبرية.
وإىل جانب املخاوف والهواجس املتعلقة بقضايا النظافة والصحة العامة،
ميكن لهذا العدد الكبري من الناس الذين يعيشون يف ظروف سيئة أن يشكلوا
أيض ًا هاجس ًا أمني ًا  .كام ميكن للشعور املتنامي بغياب املساواة أن يؤدي إىل
ارتفاع عام يف مستويات التوتر والشعور باإلحباط .إضافة إىل ذلك ،فإنّ هنالك
هاجس ًا آخر يتمثل يف الحلقة املفرغة للتلوث وانبعاثات الكربون وتغري املناخ،
خاصة مع ظهور املدن بالغة االكتظاظ بالسكان .وتتعدد أوجه تبعات التوسع
الحرضي عىل الرتاكيب السكانية ،إذ إن املدن ستواصل عىل نحو متزايد سعيها
لتصبح مراكز نشاط االقتصادات ،مع ما ينتج عن ذلك من تأثري عىل كيفية تأقلم
املجتمعات مع «منط وأسلوب حياة املدينة» ،وزيادة التنوع والتبدل يف الناتج
االقتصادي للدول.
وعىل واضعي السياسات واملديرين أن يأخذوا بالحسبان أماكن تركز منو
السكان ،وأن يضمنوا إبقاء الظروف املعيشية متاحة ومناسبة (ولعل الجدير بالذكر
ضمن هذا السياق هو وجوب إيالء املزيد من االهتامم من ِقبَل واضعي السياسات
بالدراسة املستفيضة لألثر البيئي للتوسع الحرضي وصو ًال لوضع الحلول الناجعة
والخيارات السائغة للتعامل مع املشكالت الناجمة عن هذا التوسع.)43

	43تشري منظمة الصحة العاملية إىل أن التوسع الحرضي عملية عاملية النطاق تغري املشهد االجتامعي والبيئي يف كل قارة من قارات العامل .والتوسع الحرضي هو نتيجة
من نتائج هجرة السكان من الريف ،إضافة إىل النمو الدميوغرايف الحرضي الطبيعي .ويف عام  2007تجاوزت نسبة سكان العامل الذين يعيشون يف البلدات واملدن
 %50للمرة األوىل يف التاريخ ،وهذه النسبة آخذة يف الزيادة .وأمناط التنمية الحرضية الرسيعة وغري املخططة وال املستدامة تجعل املدن النامية موئ ًال لكثري من
األخطار البيئية والصحية املستجدة .ومع منو عدد سكان الحرض سيكون هناك دور متزايد األهمية لنوعية النُظم اإليكولوجية العاملية واملحلية يف الصحة العمومية
فيام يتعلق بقضايا ترتاوح بني ترصيف الفضالت الصلبة وتوفري املياه املأمونة ومرافق اإلصحاح والوقاية من اإلصابات ،وبني الصلة بني الفقر يف الحرض والبيئة
والصحةhttps://www.who.int/globalchange/ecosystems/urbanization/ar .

التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثالث
ب .توجهات تحول اآلليات العالمية ،وتشمل اآلتي:

 .1الهند الصين القادمة :من املتوقع أن تحتل الهند مكان الصني بوصفها األوىل
عىل رأس قامئة الدول األكرب تعداد ًا للسكان يف العامل بحلول عام 2022م .ولعل
املرحلة الراهنة للنمو االقتصادي يف الهند إىل جانب االرتفاع الكبري يف حصة
الفرد من الدخل وارتفاع االستهالك ومنو الطبقة املتوسطة ،قد دفع إىل تصحيح
التوقعات بشأن اآلفاق املستقبلية لنمو الهند ،إذ ميكن توقع استمرار النمو عىل
املدى الطويل خالل الفرتة الفاصلة عن عام 2050م .وغالب ًا ما تتم مقارنة منو
الهند بنمو جارتها الصني ،لكن هناك فروقات دقيقة بني البلدين ،يف مقدمتها
االختالفات يف الهياكل الصناعية والرتاكيب السكانية ،إىل جانب التقاليد والبنى
الطبقية الهرمية السائدة يف الهند.
الجدير بالذكر أن إيجابيات الرتكيبة السكانية للهند تُظهر أن رشيحة قوتها
العاملة ستتوسع عىل مدى األعوام العرشين املقبلة ،األمر الذي سيدفع إىل توقع
زيادة يف النمو االقتصادي واالستهالك ،وهذا بدوره سيزيد من أهمية الهند
بوصفها رشيك ًا تجاري ًا وعاملَ منو مه ًام لالقتصاد العاملي ككل .وسيؤدي تغري
املناخ بحلول عام  2050إىل تخفيض ناتج املحاصيل الزراعية يف الهند ،ومن
املرجح أن يؤدي ذلك إىل نشوء الحاجة السترياد الغذاء ،األمر الذي قد يدفع إىل
ارتفاع أسعار الغذاء عاملياً.
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 .2نمو الطبقة الوسطى عالمياً  :من املتوقع أن يرتفع عدد سكان العامل بحلول
عام  2040بنحو  1.7مليار نسمة ليصل إىل  9.2مليارات ،وسيشهد انتقال املزيد من
السكان من دائرة الفقر إىل حيز الطبقة االستهالكية العاملية املتنامية يف املدن،
أو الطبقة الوسطى العاملية .وستمتلك هذه الطبقة قدرة محدودة عىل اإلنفاق
لكن متنامية ،وستؤثر بشكل كبري عىل اآلليات التجارية واالقتصاد العاملي .ويحتل
االستهالك املتزايد أهمية مركزية يف اسرتاتيجيات النمو الحكومية يف كل دول
العامل ،كام أنه يخلق وبشكل متزايد انتقا ًال يف مراكز االقتصاد العاملي .وستتوزع
الطبقة الوسطى العاملية يف جميع أنحاء العامل ،مع تركز منوها يف منطقة آسيا
واملحيط الهادئ .ويحتل منو الطبقة الوسطى العاملية يف كل من الهند والصني
أهمية خاصة نظر ًا لكون هاتني الدولتني تحتالن املراكز املتقدمة من حيث دخل
هذه الطبقة التي كانت تهيمن عليها سابق ًا الطبقة الوسطى األوروبية .ومن املتوقع
أن ينمو تعداد الطبقة املتوسطة من  1.85مليار نسمة إىل  4.9مليارات نسمة
بحلول عام  .2030ونتيجة ملساهمة إيجابيات الرتاكيب السكانية يف آسيا بتحفيز
النمو االقتصادي والقوة الرشائية ،فإن التجارة مع الهند والصني وإندونيسيا
ستبقى يف رأس أولويات غالبية دول العامل عىل املدى الطويل.
هونغ كونغ
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ج .توجهات نوع الجنس ،وتقتصر على التوجه الوحيد اآلتي:

 .1اقتصاد المرأة :يرتبط هذا االقتصاد بالنساء الحاصالت عىل مستويات تعليم
أعىل ،ويشغلن مناصب عليا ووظائف تتطلب مهارات خاصة ،ويتلقني أجور ًا
مرتفعة ،وميتلكن قدرة عالية عىل اإلنفاق .ولعل التطورات الحاصلة يف مجال
التكنولوجيا وإتاحة التعليم للجميع هي من أهم املحركات املؤثرة عىل هذا التوجه.
ويساعد اقتصاد املرأة عىل خلق أمناط استهالك ،وحاجات وتفضيالت ،وآليات
جديدة يف بيئة العمل كام يف املجتمع بشكل عام .وسيغدو تأثري النساء عىل
االقتصاد العاملي خالل العقد املقبل ،مكافئ ًا عىل األقل لتأثري اقتصاديّ الصني
والهند مع ًا (وقد يتخطاهام) .عالوة عىل ذلك ،فإنه من املتوقع أن تؤدي الثورة
الصناعية الرابعة إىل مرونة أكرث وإىل انخفاض متطلبات األعامل البدنية ،األمر
الذي سيتيح املجال أمام أعداد أكرب من األهايل للتوفيق بني العمل واألرسة،
وسيؤدي إىل ردم الفجوات بني الجنسني يف بيئة العمل بحلول عام 2050م.
ومن هنا فمن الرضوري ضامن املساواة يف فرص التعليم بني الجنسني ،ألن
السكان الذين يحظون مبستوى جيد من التعليم يتمتعون بصحة أفضل وقدر
أكرب من السعادة .وباإلضافة إىل املزايا الصحية ،فإن القوة العاملة األكرث تنوع ًا
واألكرب حج ًام والتي تضم كل من هم يف سن العمل من السكان ،إمنا توفر
للمجتمع إمكانات اقتصادية كبرية.
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 6المواطنون:

أ .توجهات الرفاه والترابط ،وشملت اآلتي:

وصف الكتاب ( )10توجهات رأى أنها ستحدد معامل مستقبل املواطنني حتى عام
2050م ،وقام بتصنيفها إىل ثالثة جوانب رئيسة ،شملت :الرفاه والرتابط التي تكونت
من ( )4توجهات ،والصحة التي متثلت يف ( )5توجهات ،والتسامح بواقع توجه
منفرد ،وتوجز أهم مضامني هذه التوجهات املستقبلية بجوانبها الثالثة يف اآليت:

 .1تحقيق الذات وعمل الخير :أدى التطور االقتصادي إىل مستوى أعىل من الرفاه
يف عدد متزايد من الدول ،وصار توافر االحتياجات األساسية أمر ًا مفروغ ًا منه
يف الكثري من الحاالت .ونتيجة لذلك فإن القيم تتغري .وحتى الحكومات بدأت
بتحويل مجاالت تركيزها ،ومن األمثلة الجديرة بالذكر هنا ما قامت به مملكة
بوتان حني رفدت معايري الناتج املحيل اإلجاميل باحتساب «إجاميل السعادة
الوطنية» .44وأصبحت الرشكات تركز كذلك عىل نحو متزايد عىل مسؤوليتها
االجتامعية ،وهذا يعود يف جزء منه إىل إميان القامئني عىل هذه الرشكات
برضورة فعل الخري لصالح املجتمع ،األمر الذي يتعلق يف جانب منه بتلبية
مطالب املستهلكني (هنا يجدر التنبيه عىل أن مثة مناذج بدأت يف الظهور،
متثلت يف إزاحة والء املجتمعات املحلية خاصة منخفضة أو متدنية الدخل تجاه
بعض الرشكات التي بدأت يف مامرسة األدوار التقليدية للحكومات مثل توفري
الخدمات التعليمية والصحية باملجان) .وألنه عندما يسعى الناس لتحقيق الذات
فإن هناك نطاق ًا واسع ًا من االحتياجات الجديدة والفريدة التي ستنشأ ،فهذا
األمر سيؤدي إىل تغري األولويات ،حيث ال يكون الحافز املايل ذلك الدافع
الجذاب كام كان يف السابق ،بل قد تصبح اإلجازات وإجازات األمومة أكرث
أهمية من الحافز املايل.

الرفاه والترابط
 .1تحقيق الذات وعمل الخير.
 .2االتصاالت في القرن الحادي والعشرين .3 .التوزيع الرقمي.
 .4مستقبل الخصوصية في عالم البيانات.

الصحة
 .1الكمال البشري .2 .السياسة الحيوية.
 .3األمراض وأنماط الحياة .4 .عودة األمراض المنقرضة.
 .5النماذج الجديدة للخدمات الصحية.

التسامح
 .1النزعة الشعبوية.

	44لعله كان من األوىل أن يشري التقرير ضمن هذا السياق إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة التي تأيت يف مكانة متقدمة عاملي ًا يف مؤرش السعادة العاملي ،وتأكيد ًا
لتواصل هذه املكانة املرتفعة أكد تقرير السعادة العاملي لعام 2020م أن دولة اإلمارات حافظت عىل مركزها باملرتبة األوىل عربي ًا للعام السادس عىل التوايل ،وواصلت
تقدمها عاملي ًا متفوقة عىل العديد من الدول واالقتصادات املتطورة ،حيث تبوأت املركز ( )20عىل مستوى العامل ،يف هذا التقرير العاملي الذي يصدر سنوي ًا عن شبكة
حلول التنمية املستدامة التابعة لألمم املتحدة .وبالنسبة ملؤرش سعادة املواطنني فقط ،حققت دولة اإلمارات املركز الـ  11عاملياً .وبقياس السعادة لدى فئة الوافدين
يف  117من دول العامل بني عامي  2005و ،2017حلّ الوافدون بدولة اإلمارات يف املرتبة  19عاملياً .وتضمن التقرير مؤرش ًا خاص ًا يصنف مستويات السعادة عىل
مستوى املدن من خالل تقييم األفراد لحياتهم بشكل عام ،حيث شمل  186مدينة حول العامل ،وجاءت مدينتا أبوظبي وديب باملراكز األوىل عربي ًا بوصفهام أكرث املدن
سعادة .كام أظهر التقرير وجود عالقة مبارشة بني العمل عىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة ومعدالت السعادة ،إذ حققت الدول املتقدمة يف مؤرش السعادة ،مراكز
متقدمة يف مؤرش أهداف التنمية املستدامة .ورصد أيض ًا عدد ًا من العوامل الرئيسة املؤثرة عىل السعادة ،مثل حالة الجو ،واملساحات الخرضاء كالحدائق ،واملسطحات
املائية مثل الشواطئ أو القنوات املائية( .البوابة الرسمية لحكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل الشبكة الدولية للمعلومات/#/https://u.ae :
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 .2االتصاالت في القرن الحادي والعشرين :أدت إمكانات التواصل بال انقطاع
عىل مدار الساعة طيلة أيام األسبوع إىل إحداث تغيري كبري يف الطريقة التي
يتفاعل من خاللها البرش اليوم مع بعضهم بعضاً ،ومن املرجح أن يستمر تطور هذه
الطريقة مع ظهور املزيد من التكنولوجيا الجديدة واالنتشار الواسع للتكنولوجيا
القامئة أصالً ،ومن ذلك عىل سبيل املثال تكنولوجيا الواقع املعزز (.)AR
وإضافة إىل ذلك ،فإن التطورات التي سيشهدها قطاع الذكاء االصطناعي ()AI
خالل العقد أو العقدين املقبلني سوف تتيح إمكانية إمتام قدر كبري من تواصلنا
اليومي دون تدخل شخيص منا ،حيث ستتوىل أنظمة الرد اآللية التي تعتمد
عىل تحليل أمناط سلوكنا السابق وتفضيالتنا الفردية ،القيام بذلك بالنيابة عنا.
ومتاشي ًا مع هذا التوجه فإن عىل الحكومات أن تسعى باستمرار لتبني واعتامد
طرق جديدة يف التواصل ،من أجل الوصول للمواطنني واملؤسسات عىل مستوى
شخيص ومن خالل املنصات التي يفضلونها .ولن يؤدي هذا األمر إىل تحقيق
وفورات يف التكاليف فحسب (إذ إن تكلفة التواصل الرقمي هي أقل بكثري من
تكلفة الرسائل الورقية) ،ولكنه سيكون كذلك أكرث رسعة ،وموجّ ه ًا لكل طرف
معني حسب حاجته ،كام أنه يعتمد عىل الحوار املبارش.
 .3التوزيع الرقمي :يقصد بالتوزيع الرقمي إعداد املحتوى الرقمي وإتاحة الوصول
ويكّن الناس من التواصل يف
إليه ،حيث يجعل املحتوى العاملي متوافر ًا محلي ًا ُ
مجتمعات رقمية عابرة للحدود تنترش فيها الرسائل السياسية واالجتامعية والشخصية
بشكل فوري عرب وسائل التواصل االجتامعي وما شابهها .وسوف يواصل تطوير
املحتوى منوه حتى عام  ،2050إذ سيتم إنشاء هذا املحتوى من ِقبَل أعداد متزايدة
من الناس ممن ميتلكون القدرة عىل الوصول إىل اإلنرتنت واملشاركة يف عملية
تطوير املحتوى .ومن املرجح أن تتطور قنوات االتصال ضمن مجاالت جديدة .كام
ستواصل انتشارها وبأشكال جديدة عىل املنصات االجتامعية املعروفة عرب االستفادة،
مث ًال من تكنولوجيا الواقع االفرتايض .أما القنوات املشفرة والقنوات التي تشبه تلك
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املوجودة يف الشبكات املظلمة ،والتي تقاوم السيطرة املركزية واملراقبة عىل االتصاالت،
ستصبح عىل األرجح أكرث شعبية كذلك .ويتيح توافر التواصل الرقمي والبنية التحتية
للتوزيع الرقمي الفرص لتحقيق االبتكار ومتكني املواطنني من االستفادة من األسواق
العاملية للحصول عىل املنتجات والخدمات .كام يوفر التوزيع الرقمي الحلول يف
مجاالت التجارة وتسديد الدفعات ،ما يجعلها تجربة متكاملة سهلة يف العامل املادي
والرقمي ،والدمج فيام بينهام .وسيكون مبقدور األطراف الرقمية العاملية التي تتقن
هذه التجربة أن تحدث تحوي ًال عىل األمناط الحالية للنشاط التجاري.
 .4مستقبل الخصوصية في عالم البيانات :أصبحت الخصوصية مفهوم ًا أكرث
تعقيد ًا يف عامل اليوم نظر ًا للمخاوف املتعلقة باألمن الوطني ،إذ تواصل الرشكات
والحكومات اكتشاف استخدامات جديدة للبيانات .وعادة ما تكون الرشكات يف
طليعة من يستغلون املنافع االقتصادية الناتجة عن البيانات ،تاركة وراءها آثار ًا عىل
تلك العمليات التي ميكن للسياسيني واملرشّعني االستفادة منها ومتابعتها .وهذا
يعني أن هنالك تباين ًا بني الدول عىل مستوى املنهجيات ووجهات النظر والتحديات
حني يتعلق األمر بقضية الخصوصية .ويف ظل استمرار التطور والتقدم ،فإنه ال
ميكن الجزم بوضوح ما إذا كانت «الوقائع» التي تشتمل عىل اخرتاق الخصوصية
الشخصية ستؤدي دور ًا يف تحديد السياسات ،أو إن كان مثة منوذج عاملي موحد
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سيتوافر إلدارة قضية الخصوصية .وألن الحوسبة الكمية تتمتع بالقدرة عىل جعل
التشفري الحقيقي أمر ًا مستحيالً ،وإذا كانت هذه هي الحال ،فسيتوجب عىل القوات
املسلحة والقوات األمنية أن تفصل أنظمتها الحاسوبية عن اإلنرتنت ،األمر الذي
يرتتب عليه مشكالت هائلة عىل مستوى التواصل والكفاءة .لكن باملقابل فإنه ميكن
لهذه التكنولوجيا أن تضمن أمن الرسائل والبيانات .كام ميكن توجيه البيانات
بغرض تحقيق فهم أفضل للمجتمع ،حيث ميكن أن يؤدي تحديد املناطق التي تنترش
بها الجرائم إىل نرش رجال الرشطة بطريقة موجهة ومالمئة .وأيض ًا ميكن للبيانات
التي توفرها شبكات التواصل االجتامعي أن تضمن فه ًام أعمق للناس وثقافتهم.
ب .توجهات الصحة :وشملت اآلتي:

 .1الكمال البشري :تعد فكرة الوصول إىل الكامل البرشي دافع ًا الستخدام التكنولوجيا
سعي ًا وراء هذا الكامل املنشود ،ومن أمثلة ذلك استخدام املعززات اإلدراكية،
وتكنولوجيا التعديل الجيني ،والجراحات التجميلية .وسوف تساعد املنهجيات التي
تدمج بني الفروع املختلفة من علم البيولوجيا بحلول عام 2050م عىل تقديم فهم
أفضل لآللية الحيوية للحياة ،لكن قد يرتافق التقدم التكنولوجي يف هذا السياق
أحيان ًا مع قضايا أخالقية معقدة تتعدى نطاق املعايري االجتامعية املتعارف عليها فيام
يتعلق مبعالجة األمراض والتشوهات والتجميل وتحسني القدرات الذهنية والجسدية.
والجدير باإلشارة أن التشابه يف عامل الطبيعة يعترب ضعفاً ،ولذلك إذا كان السعي
إىل «الكامل الجيني» سيفيض إىل إضعاف التنوع البرشي ،فإن هذا األمر قد يزيد
من خطورة وصول البرشية إىل مرحلة االنقراض يف حالة تفيش وباء خطري نتيجة
مستويات املقاومة األقل لألمراض بسبب التشابه الجيني بني الناس.
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 .2السياسة الحيوية :تُعرَّف السياسة الحيوية عىل أنها إدارة التوقعات املتعلقة
بصحة وحياة السكان لضامن وجود مجتمع ينعم بالصحة ويتمتع باإلنتاجية والرضا.
أما السياسة الحيوية الشخصية فتعني توجيه الرعاية الصحية بغرض مساعدة األفراد
يف مجتمع ما يف الحفاظ عىل صحتهم واعتامدهم عىل أنفسهم عرب تعزيز جوانب
الصحة الجسدية والذهنية لديهم .وليك تصبح السياسة الحيوية الشخصية النموذج
السائد يف املجال الصحي ،فالبد من التعامل مع عدد من التحديات ،خاصة تلك
املتعلقة باالطالع عىل البيانات الصحية الشخصية ومشاركتها وأمنها .ومن املتوقع
أن تكون األنظمة العامة بحلول عام 2050م أكرث قدرة عىل الحصول عىل البيانات
الخاصة بالصحة ،وبيعها ،ومشاركتها من أجل تطوير معرفة صحية ميكن االعتامد
عليها يف وضع السياسات وميكن االستفادة منها يف األبحاث الرسيرية .ومن املرجح
أن يشهد اعتامد الصحة عىل البيانات تصاعد ًا ملحوظاً ،وأن يكون الرتكيز عىل
الوصول إىل أفضل الخربات املتوافرة .وسيؤدي هذا األمر غالب ًا إىل تدويل الحلول
الصحية ،بحيث تبدأ الرشكات الكبرية يف قطاعات األدوية وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ورشكات التأمني /والجهات املسؤولة عن أنظمة التقاعد بتوفري حلول
صحية عاملية .وسيكون من الرضوري تجميع وتحليل البيانات الخاصة بنمط حياة
املواطنني بهدف تحسني كفاءة تقديم الحلول الصحية الوقائية .وستكون هنالك
رضورة أيضاً ،لوجود حلول أمنية متكّن املواطنني من إدارة بياناتهم الشخصية
والصحية ذات العالقة.
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 .3األمراض وأنماط الحياة :هذا التوجه يصف تلك التهديات املتزايدة الناجمة
عن منط الحياة املتبع وليست متعلقة بالعدوى أو االضطرابات الجينية .ومن أهم
العوامل التي تؤدي إىل األمراض املرتبطة بنمط الحياة هي العادات الغذائية
السيئة ،والتدخني ،ورشب الكحول ،وعدم مامرسة النشاط الريايض ،والوضعية
الخاطئة للجسم أثناء الجلوس أو الحركة ،واضطرابات الساعة الحيوية للجسم.
كذلك ،ازدادت خطورة وباء السمنة واألمراض الناتجة عنها يف معظم أرجاء العامل.
ويف الوقت نفسه فإن التوسع الحرضي و «التوتر الناتج عن الحياة املدنية» يعود
بتأثري سلبي عىل الصحة عىل املدى الطويل .ويف حال عدم إجراء أي تغيريات عىل
هذا الوضع ،فإننا سنشهد حتى عام 2050م تراجع ًا ملموس ًا يف مستويات الصحة
عموم ًا بني سكان الكثري من املجتمعات .لكن ،ميكن للتطورات التي تشهدها العلوم
الطبية والتكنولوجيا يف مجال الصحة أن تح ّد من هذه اآلثار السلبية عىل األفراد
واملجتمع .وأخذ ًا يف االعتبار تلك التأثريات السلبية؛ فمن الرضوري أن يشتمل قطاع
الرعاية الصحية العامة يف املستقبل عىل قسم يعمل عىل وضع مخطط لوصف
الصحة الجينية للمواطن عند والدته ،وذلك بهدف تخصيص أداة معينة تساعده
عىل ضبط سلوكه الصحي يف املستقبل .كام ال بد من التفكري يف قواعد تحفيزية
مناسبة لتشجيع املواطنني عىل مامرسة الرياضة واتّباع الحمية واملحافظة عىل منط
حياة صحي .وقد يكون من املفيد أيضاً ،الرتويج ملفهوم جديد يف الرعاية الصحية،
حيث يتم حساب نفقة العالج بناء عىل النتيجة ال عىل تكاليف العالج.

التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثالث

 .4عودة األمراض المنقرضة :تشري األمراض التي تعاود الظهور إىل تلك األمراض
التي تم القضاء عليها سابق ًا يف مكان معني ،أو تلك التي اعتقد املختصون يف
املجال الطبي أنهم سيطروا عليها لكنها عادت للتفيش بأشكال جديدة ،أو ظهرت يف
مواقع أخرى .ومن األمثلة عليها األمراض املقاومة للمضادات الحيوية ،وفريوس
غرب النيل يف النصف الغريب من الكرة األرضية ،ومرض جدري القرود يف
الواليات املتحدة ،وحمى الضنك التي عاودت االنتشار يف الربازيل وأجزاء أخرى
من أمريكا الجنوبية .ولطاملا شكّل القضاء عىل األمراض واحد ًا من أهم أهداف
الحكومات واملنظامت الدولية فيام يختص بالقطاعات الصحية ،لكن األمراض
الجديدة ال تزال تظهر عىل الرغم من تحسن مستويات املعيشة والفهم األفضل
لألمراض .وهناك خطورة حقيقية تكمن يف احتامل تأثري التطورات الراهنة يف
مجال صناعة املضادات الحيوية عىل قدرة اإلنسان عىل مقاومة األمراض .وعىل
الرغم من التطورات الكبرية يف الرعاية الصحية ومستوى املعيشة ،إال أن العامل
سيشهد بحلول عام 2050م عودة بعض األمراض ،إىل جانب ظهور أمراض معدية
جديدة .وللحد من أخطار هذا التوجه أو التقليل منها ،من املهم وضع خطط
للطوارئ تتضمن االستجابة الرسيعة والفعالة للتفيش املفاجئ لوباء ما ،كام حصل
مع وباء زيكا وإيبوال يف أجزاء من العامل ،حيث ستصبح قضية السيطرة عىل
األمراض أكرث أهمية يف ظل تزايد وترية العوملة والهجرة ،وقد يؤدي الوضع الذي
تتزايد فيه مقاومة املضادات الحيوية ،إىل تفيش األمراض بشكل يصعب السيطرة
عليه (كام أن واقع انتشار بعض األوبئة التي ارتقت إىل إعالنها كجائحة عاملية
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كالحال يف جائحة انتشار فريوس كورونا (كوفيد –  )19وما أثري حول أسباب
هذا االنتشار واملسؤولية عنه ،قد أثبت رضورة لوضع املزيد من الضوابط الوطنية
والدولية آلليات عمل مراكز األبحاث الوبائية ومختربات تطوير ودراسة األوبئة،
وهو األمر الذي ينبغي أن يخضع لنقاش دويل واسع النطاق تحت رعاية منظومة
األمم املتحدة ،خاصة منظمة الصحة العاملية).
 .5النماذج الجديدة للخدمات الصحية :تتيح املستويات املتزايدة من الرعاية الصحية
املستندة إىل البيانات املزيد من الرتكيز عىل الرعاية الصحية الدقيقة واملصممة
وفق ًا الحتياجات األشخاص؛ فالرعاية الصحية األكرث تركيز ًا عىل الخصوصيات
الفردية تدفع نحو التحول إىل مناذج الرعاية الصحية املتمحورة حول املريض
واملرتكزة عىل تقديم القيمة األفضل ،حيث ستعتمد التكلفة املرتتبة عىل املريض عىل
النتيجة الصحية الفعلية املتحققة .وتشتمل هذه املنهجيات عىل منوذج التطبيب عن
بُعد والرعاية الصحية الجوالة عند الطلب .وبحلول عام 2050م سوف تنترش مناذج
جديدة وأكرث فعالية وكفاءة من الرعاية الصحية ،وذلك استناد ًا إىل مناذج شاملة
تعتمد عىل البيانات ،فيام ستدخل املؤسسات الخاصة املقدمة للرعاية الصحية هذا
السوق عن طريق حلول مبتكرة واسعة النطاق قامئة عىل مناذج أعامل معززة
بالتكنولوجيا تزيد من جودة الخدمات ونطاق عرضها وإمكانية الوصول إليها.
وألن فكرة تقديم العالج للمريض من ِقبَل الخرباء عن بُعد تطرح عدد ًا من فرص
األعامل املثرية لالهتامم ،لذا فإنها تتيح املجال لبعض الدول يك تحتل موقع ًا متميز ًا
وجهات رائدة للعالج عن بُعد يف بعض املجاالت املحددة من الرعاية
ٍ
باعتبارها
الصحية من دون أن يضطر املريض للسفر إليها.

التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثالث
ج .توجهات التسامح :وتقتصر على التوجه الوحيد اآلتي:

 .1النزعة الشعبوية :يُقصد بعودة النزعة الشعبوية ،تزايد الشعور لدى الناس بأن
النخب يف دولة ما ال متثل مصالحهم ،وأن النظام يف تلك الدولة مل يعد يحقق
املنفعة لهم ،وإمنا أصبح يهتم ويحقق مصالح مجتمعات أخرى من السكان.
وتشتمل الشعبوية يف عامل اليوم عىل مزيج من األفكار املناهضة للرأساملية،
ومعاداة النخب ،وتزايد الحس الوطني بني الناس .ويتزايد هذا التوجه اآلن
عرب أوروبا واألمريكتني وآسيا .وترتبط الشعبوية يف الدميوقراطيات التمثيلية
عادةً ،بظهور الحركات السياسية الدمياغوجية (الغوغائية) ،أما يف املجتمعات
غري الدميوقراطية فقد تؤدي الشعبوية إىل نزاعات داخلية .وعىل الرغم من أن
التنافس بني املجموعات املختلفة داخل الدولة الواحدة والتوترات أو النزاعات
ليست باألمر الجديد ،إال أن هذه التوترات قد تضاعفت وازدادت حدة ،وذلك
بسبب اآلثار املرتبطة بالعوملة واالستقطاب العاملي الحاد وموجات الترسيح من
العمل واألزمات املالية وانتشار األخبار الزائفة عىل وسائل التواصل االجتامعي،
وغريها .ومع أنه ليس ممكن ًا معرفة ما إذا كان هذا التوجه سوف يستمر عىل
هذا النحو ألكرث من عرشة أعوام ،لكن ال شك يف أن عودة الشعبوية ستكون
عام ًال مؤثر ًا بالتأكيد عىل العالقات الدولية والتجارة خالل العقد املقبل .وبالنظر
إىل املستوى العاملي ،فإنه ميكن للنزاعات الدولية املتزايدة أن تؤدي إىل إغالق
طرق مهمة للتجارة ،أو الهجرة والتأثري عىل الرشاكات القامئة ،ال س ّيام مع حال
عدم االستقرار عىل مستوى املناطق والتصنيفات السلبية للسالمة فيها .كام أن
تراجع العوملة سيرتك أثر ًا عميق ًا عىل االقتصادات املعتمدة عىل التجارة .وسيخلق
ذلك يف املقابل مستويات اعتامد أكرب عىل مهارات الكفاءات املحلية .وميكن
للدول االستفادة من هذا الوضع عرب إظهار قيم التسامح بوصفها وسيل ًة لجذب
املهارات والكفاءات األجنبية من الخارج.
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التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثالث

 7المعرفة والمهارات والوظائف:

أ .توجهات الوظائف ،وشملت اآلتي:

تناول الكتاب ( )9توجهات مستقبلية ارتأى أنها ترسم مالمح مستقبل املعرفة
واملهارات والوظائف وصو ًال إىل عام 2050م ،مصنف ًا إياها إىل ثالثة جوانب،
شملت الوظائف ،واملهارات ،والتعليم ،بثالثة توجهات لكل جانب ،ويوجز أهم ما
ورد فيها من مضامني يف اآليت:

 .1موجة األتمتة والوظائف :تتأثر املوجة الحالية من األمتتة التي ستُلقي بظاللها
عىل سوق العمل خالل األعوام املمتدة حتى عام 2050م ،بالروبوتات والذكاء
االصطناعي وغريها من التكنولوجيا .ومع ازدياد تلك التكنولوجيا قوة وقدرة،
ستؤثر األمتتة عىل الوظائف .لكن الخرباء ليسوا متأكدين من الوترية العامة
وقوة تطور هذا التوجه وآثاره عىل التوظيف .وسيتمثل التحدي يف مساعدة
القوى العاملة عىل التكيف عرب اكتساب مهارات وقدرات جديدة .وتختلف موجة
األمتتة الحالية عن سابقاتها من ثالثة جوانب مهمة؛ أولها أنه من املرجح أن
تؤثر عىل جميع الصناعات والقطاعات .وثانيها أنها ستؤثر عىل الوظائف عىل
جميع مستويات املهارات بداية من أصحاب املهارات العالية وحتى معدومي
املهارات .وثالثها أنها ستتغلغل يف األسواق بوترية أرسع وأعمق من ذي قبل.
وللتاميش مع هذا التوجه ،يحتاج واضعو السياسات إىل اعتامد التغريات
الهيكلية الرضورية لضامن عملية تبنّي متوازنة لألمتتة ،ويشمل ذلك املسائل
التنظيمية وحامية سوق العمل .وسيكون من األهمية مبكان تجهيز القوى العاملة
الحالية واملستقبلية للموجة التالية من األمتتة .وسيكون عىل واضعي السياسات
التعامل مع املهارات واملعارف املطلوبة للمستقبل عرب التعلم الفعّال مدى الحياة
الذي يشمل الجوانب التكنولوجية ،فض ًال عن الجوانب الشخصية .ويتطلب ذلك
تحو ًال يف تركيز منظومة التعليم من «التعليم تحسب ًا للحاجة» الذي يقدم معلومات
عن أمور عدة ميكن أن يحتاجها املتعلمون الحقاً ،إىل «التعلم يف الوقت
املناسب» ،حيث يُعلّم الناس أنفسهم املهارات التي يحتاجون إليها متى اقتضت
الرضورة ذلك.

الوظائف
 .1موجة األتمتة والوظائف .2 .االستقطاب في سوق العمل.
 .3حرب المواهب الثانية.

المهارات
 .1مهارات القرن الحادي والعشرين.
 .2الالاختصاصيون الجدد .3 .الغوغلة.

التعليم
 .1التعليم الرقمي .2 .التعلم مدى الحياة .3 .التعليم باأللعاب.
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التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثالث

 .2االستقطاب في سوق العمل :ظل استقطاب سوق العمل توجه ًا مستمر ًا عىل
مدى الـ  25عام ًا املاضية يف الدول مرتفعة الدخل ،وأفىض إىل أعىل مستويات
من التفاوت سُ جلت يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية .هذا ،وقد
تراجع عدد الوظائف التي تتطلب مستويات متوسطة من املهارات بدفع من
األمتتة واإلصالح التنظيمي والعوملة بشكل أقل ،بينام ازداد الطلب عىل العاملة
ذات املهارات العالية واملتدنية .وحلّت األمتتة محل الحاجة إىل العاملة ،بينام
تؤثر العوملة عىل ظروف التوظيف عرب تعهيد عمليات التصنيع وبعض وظائف
قطاع الخدمات (كمراكز االتصاالت الهاتفية) ملصادر خارج الحدود .ويؤدي
االستقطاب إىل عواقب وخيمة عىل املجتمع؛ فهو يثري مخاوف اجتامعية وسياسية
واقتصادية ،حيث يؤدي التفاوت يف الدخل إىل تدّين مستويات النمو يف الدول،
وإضعاف املؤسسات االجتامعية وفقدان الثقة يف املؤسسات العامة.

 .3حرب المواهب الثانية :تُعد العوامل السكانية واألمتتة من الدوافع وراء حرب
املواهب ،حيث يؤثر التغري السكاين عىل حرب املواهب؛ ألن رشيحة عمرية
كبرية ،وهي التي من مواليد ما بعد الحرب العاملية الثانية يف دول منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية والصني ،قد بلغوا أو عىل وشك بلوغ مرحلة التقاعد
لتحل محلها الفئات العمرية التالية .كام يشهد التوزيع العاملي للمواهب تغري ًا
حتى عام 2050م ،إىل جانب تزايد الطلب عىل املواهب من االقتصادات الناشئة
يف الداخل والخارج .وتؤثر األمتتة عىل حرب املواهب ألن الوظائف التي نشأت
محل الوظائف امللغاة ستتطلب مهارات فنية ،أو اجتامعية ،أو إبداعية أكرب من
الوظائف التي تتالىش بفعل األمتتة ،لذلك تعترب املواهب مورد ًا ستتنافس عليه
املؤسسات العامة والخاصة .وستكون أنجح املؤسسات تلك القادرة عىل استقطاب
أصحاب املواهب ودمجهم واستبقائهم عىل الصعيد العاملي.

وللمساعدة يف بناء قوة عمل تنافسية عالية املهارات ،سوف يحتاج واضعو
السياسات لضامن مساعدتهم للسكان عىل التكيف باستمرار مع احتياجات سوق
العمل عرب التعلم مدى الحياة عىل سبيل املثال.وينبغي تشجيع أرباب العمل
عىل تحمل املسؤولية عرب تطوير حلول تدريبية ودعم تعزيز مهارات املوظفني
ذوي املهارات املتدنية وإكسابهم مهارات جديدة ،والتخفيف من وطأة التفاوتات
املحلية واإلقليمية والسكانية املتعلقة بالوصول إىل الوظائف واملهارات.

ويؤدي إطار العمل التنظيمي الكيل دور ًا مه ًام يف استقطاب أصحاب املهارات
عاملي ًا واستبقائهم .وسيتعني عىل الحكومات ،لتساعد رشكاتها عىل استقطاب
أصحاب املهارات ،أن تقدم أطر عمل الستقطاب أصحاب املهارات ودمجهم
واستبقائهم بسهولة ويرس .وليك تستقطب الرشكات أفضل املوجود يف مجموعة
املواهب العاملية ،سيتعني عليها أن تكون أكرث مرونة يف خيارات توظيفها ،وأن
تقدم حزم فوائد توفر تجارب عمل ممتازة ومرضية.
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ب .توجهات المهارات ،وشملت اآلتي:

 .1مهارات القرن الحادي والعشرين :إن أمتتة العمل وترسيع وترية تغري االقتصاد
واملجتمع العامليني تتطلب من األفراد التكيف ،إىل جانب البحث أيضاً ،عن فرص
ووظائف وسبل جديدة للمساهمة بشكل مستمر .ويتطلب ذلك بدوره مرونة فردية.
وليك يكون الفرد مرن ًا ويتطور يف القرن الحادي والعرشين ،يجب أن تتامىش
مهاراته األساسية التقليدية (مثل املهارات اللغوية والحسابية) مع ما يُعرف باسم
املهارات األفقية الجديدة ،وتشمل مهارات التعاون والتفكري النقدي واإلبداع وحل
املشكالت .وكذلك «تعلم كيفية التعلم» استعداد ًا لـ «التعلم يف الوقت املناسب».
وتتجىل الحاجة إىل املهارات األفقية بالفعل يف هذا العرص ،ومن املرجح أن تزداد
هذه األهمية وصو ًال إىل عام 2050م .وليك يصبح املجتمع أكرث مرونة فإنه بحاجة
إىل أفراد يتمتعون مبستويات مرونة عالية ،وأن يكونوا من ذوي الكفاءات املرنة.
وعليه فمن األهمية مبكان تصميم النظام التعليمي بحيث يقدم تلك املهارات،
األمر الذي يستدعي إعادة تصميم النظم التعليمية إلعداد املواطنني لعرص األمتتة
والتغري املستمر .ومن الرضوري أن تتبنى املنظومة التعليمية بفعالية التعلم مدى
الحياة لدعم التعلم املستمر طوال الحياة وبأفضل وسيلة ممكنة.

التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثالث

 .2الال اختصاصيون الجدد :شهدت األعوام األخرية زيادة يف الحاجة إىل
االختصاصني الذين يستطيعون أداء دور بعينه يف نظم أعاملهم .وعىل الرغم
من براعتهم يف الوصول إىل نتائج مميزة وتنفيذها ،إال أنهم من دون شك
عُ رضة للتأثر بالتغريات الجذرية التي قد تطرأ .ويف الوقت نفسه ،فإن الحاجة
لال اختصاصيني تتطور وتزداد ،ما أدى إىل نشأة مفهوم «الال اختصايص»
الجديد .وازدادت الحاجة لال اختصاصيني الجدد ألنهم قادرون عىل تطبيق
وجهة نظر شمولية وفهم االتصال املتداخل بني املجتمع والتكنولوجيا واالقتصاد
والسياسة ،وكيف يؤثر يف األعامل ويُحدث تغريات جذرية فيها .وتقتيض الحاجة
وجود الال اختصاصيني للعمل إىل جوار االختصاصيني فائقي التخصص يك
يعملوا كحلقات وصل بني التخصصات ،ويساعدوا يف خلق صورة أكرب ويسلطوا
الضوء عىل املهارات الفائقة كاإلبداع التوافقي ،والتفكري باألنظمة ،والتعرف إىل
األمناط .وبحلول عام 2050م ،سيكون الال اختصايص اختصاص ًا منفرد ًا بحد
ذاته .ومن هنا أصبح مه ًام عىل مستوى الرشكات وجود هياكل مؤسسية تسمح
لالختصاصيني والال اختصاصيني الجدد بأن يكمّل الواحد منهم عمل اآلخر ،وأن
يجدوا سب ًال للتعاون املشرتك.
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التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثالث

 .3الغوغلة :يغطي مفهوم «الغوغلة» التوجه العام للعثور عىل املعلومات بصورة
فورية ،فمنذ أن أحدثت رشكة «غوغل» ثورة يف طريقة البحث عن املعلومات
عىل شبكة اإلنرتنت ،45أصبح من السهل إيجاد املنتج والخدمة واملعلومة التي
يحتاجها الناس عىل نحو فوري تقريباً .ومع التحرك املشهود باتجاه بيئة املعلومات
الفورية الال نهائية ،فستنخفض يف املستقبل أهمية حفظ املعلومات عن ظهر
قلب ،ويصبح األهم من ذلك هي القدرة عىل البحث عن املعلومات والعثور عليها.
لقد صيغت هذه الظاهرة كتحول «من كون اإلنسان واسع االطالع إىل كونه قادر ًا
عىل االطالع» .وقد بدأت اإلعدادات األحدث ملحركات البحث بالفعل يف محاكاة
املساعدين الشخصيني ،لتصبح أكرث استباق ًا بقوتها التنبؤية مقارنة بقدرات
االستجابة التي تتمتع بها .وألن محركات البحث تجمع كميات ال يتخيلها عقل
من البيانات الشخصية حول سلوك املستخدم ،فإن ذلك يثري أسئلة خطرة بشأن
خصوصية البيانات وحاميتها .ومن هنا ال بد من ذكر أن «فقاعات الرتشيح»
هي عنرص خطر جداً ،إذ تخصص خوارزميات محرك البحث نتائج البحث ،األمر
الذي قد يؤدي إىل انفصام املستخدمني عن املعلومات التي تتعارض مع آرائهم.
البحث ......

	45إن االنتشار الواسع الستخدام شبكة اإلنرتنت مبا تحفل به من محركات بحث ،وعىل وجه الخصوص محرك «غوغل» الذي أضحى أداة معرفية مهمة متعددة اللغات
أكرث من كونه وسيلة إعالنية ذات طابع ربحي ،مييل رضورة للنظر يف املحتوى العريب عىل هذه الشبكة ،حيث تشري التقديرات إىل أن نسبة املحتوى الرقمي العريب تبلغ
( )2إىل ( )3يف املئة تقريب ًا من محتوى اإلنرتنت ،وبذلك تحتل اللغة العربية املرتبة الرابعة بني اللغات األكرث استخدام ًا عىل اإلنرتنت وأكرثها استقطاب ًا للمستثمرين.
وأخذ ًا يف االعتبار أن املحتوى العريب يتسم بالضعف واملحدودية ،مقارنة مع املحتوى اإلنجليزي سواء من جانب املوضوعية أو من جهة الجودة ،فإنّ مثة جهود ًا ال تزال
تبذل لالرتقاء بهذا املحتوى وتعزيزه عىل األصعدة الوطنية واإلقليمية وحتى الدولية ،ولعل من هذه األخرية االهتامم املتزايد لإلسكوا (اللجنة االقتصادية واالجتامعية
لغريب آسيا التابعة لألمم املتحدة) منذ عام 2003م ،من خالل مجموعة متنوعة من األنشطة التي تنفذها متضمن ًة إعداد الدراسات وعقد االجتامعات وورش العمل
وتنفيذ املشاريع التطبيقية ،وكان من بينها إصدار وثيقة بعنوان «مذكرة حول سياسات املحتوى الرقمي» عام 2013م اقرتحت فيها عىل الحكومات وضع مجموعة من
السياسات واالسرتاتيجيات لتحفيز صناعة املحتوى الرقمي العريب ،وتنفيذ عدد من املشاريع واملبادرات الوطنية واإلقليمية للنهوض بهذه الصناعة .ولفتت انتباه صانعي
السياسات وأصحاب املصلحة املعنيني إىل رضورة تطوير املحتوى الرقمي العريب ،بتشجيع اإلبداع ،ودعم القطاع الخاص لتطوير املنتجات والربمجيات االبتكارية،
وتحفيز رواد األعامل إلنشاء رشكات تعنى بتطوير منتجات املحتوى الرقمي العريب.
	 -األمم املتحدة ،اللجنة االقتصادية االجتامعية لغريب آسيا («إسكوا» ،املحتوى الرقمي العريب :تحفيز االبتكار وريادة األعامل يف املنطقة العربية ،بريوت ،لبنان،
2015م ،من ص 5إىل ص.7

ج .توجهات التعليم ،وشملت اآلتي:

 .1التعليم الرقمي :إن البيئات التعليمية تشهد تحو ًال كبري ًا مدفوع ًة بدمج
التكنولوجيا بالتعليم ،األمر الذي يؤدي إىل إحداث تغري يف طريقة تطور كل من
التعلم والتعليم ،إىل جانب متطلبات بيئات التعلم املادية واالفرتاضية .ويحدث
التحول الرقمي عىل جميع مستويات التعليم ،غري أنه يختلف كثري ًا يف نطاقه
وشكله .هذا؛ وبدأت التطورات يف ميادين ،كالتعلم اإللكرتوين وتحليالت البيانات
والواقع االفرتايض والواقع املعزز والذكاء االصطناعي والتعلم اآليل ،بالفعل يف
تغيري املشهد التعليمي وستستمر يف تغيريه بقدر أكرب .ويفتح هذا األمر مجا ًال
واسع ًا لالسرتاتيجيات الجديدة املفعّلة تقني ًا يف بيئات تعلم فعلية وافرتاضية.
وتشتمل أمثلة هذه االسرتاتيجيات عىل التعلم الهجني ،والتعلم املعكوس ،ومساحات
االبتكار ،أو املناهج األكرث تقدم ًا كتحليالت التعلم والتعلم الكيفي .ونظر ًا لكون
التعليم سياسة مركزية ،فإن هنالك الكثري من أصحاب املصالح و«األوصياء»
املحتملني (عىل سبيل املثال ،الهيئات املنظمة واملعلمون) املشاركني يف قرارات
ينصب الرتكيز عىل التكنولوجيا فقط بهدف
ّ
التحول الرقمي .ومن املهم جد ًا أال
استغالل اإلمكانات الكاملة لدمج التكنولوجيا يف التعليم ،بل ال بد من أن يكون
هناك تركيز قوي عىل تعزيز قدرة املعلمني عىل املواكبة والقيام بعملهم يف بيئة
تعلم تتزايد فيها مستويات الرقمنة عىل نحو متصاعد .ولذلك ينبغي أن يكون
االبتكار يف طرق التدريس والتدريب املهني للمعلمني من األولويات.
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 .2التعلّ م مدى الحياة :يقصد بالتعلم مدى الحياة بناء الفرد ملهاراته ومعارفه
بشكل مستمر طيلة حياته لتحقيق مجموعة واسعة من األغراض ،بدء ًا باألهداف
االقتصادية املبارشة ،ومرور ًا بالدمج االجتامعي واملواطنة الفعالة ،وانتها ًء
بتحقيق الذات وجودة الحياة .ويحمل االقتصاد الذي تتزايد مستويات اعتامده
عىل التكنولوجيا يف طياته تأثريات عميقة عىل دور التعلم مدى الحياة وذلك يف
الفرتة املمتدة حتى عام 2050م ،حيث يتصاعد طلب أسواق العمل عىل مهارات
وكفاءات أرفع مستوى .ما يعني يف جوهره رضورة التكيف املستمر واالستباقي
للقوة العاملة واكتسابها ملهارات جديدة مطلوبة يف القرن الحادي والعرشين،
من خالل التعلم مدى الحياة لتتمكن من املحافظة عىل ارتباطها بسوق العمل.
ومن ثم فإن هناك حاجة ،عىل مستوى السياسات ،إىل صياغة اسرتاتيجيات
للتعلم مدى الحياة واالستثامر فيها لتفسح املجال أمام نطاق كامل من فرص
التعلم ،فض ًال عن أطر املؤهالت التي تعرتف بنواتج التعلم غري الرسمي وغري
النظامي .ومن املهم بشكل خاص ،استبقاء األشخاص الذين قد تضيع وظائفهم
بسبب األمتتة.

التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثالث

 .3التعليم باأللعاب :يكمن الهدف األسايس من عملية التعليم باأللعاب يف تشجيع
مشاركة األشخاص يف فعاليات معينة ،سواء يف التعليم أو التدريب أو التسويق
أو التطبيقات األخرى .ويركز التعليم باأللعاب عىل استخدام املكافآت الذهنية
من خالل النقاط واألوسمة ،لتحفيز سلوك املشاركني .ويُعد التعليم باأللعاب
وسيلة لتعزيز نتائج العلم والتأثري عىل سلوك الطالب ،مع السامح بقدر أكرب من
التخصيص الشخيص للمتعلم يف الوقت ذاته .وسوف يواصل التعليم باأللعاب
عىل املدى القريب تحقيق الرواج لكن من دون إحداث ثورة حقيقية يف التعليم.
أما بالنسبة لتطوره يف الفرتة املمتدة حتى عام 2050م فال يزال أمر ًا غري مؤكد،
إذ يعتمد تطوره املستقبيل وانتشاره يف السياقات بشكل كبري عىل الوترية الكلية
لدمج التكنولوجيا يف التعليم .وليك يصبح التعليم باأللعاب جزء ًا أساسي ًا من
األنظمة التعليمية ،يجب أن يتبنى املعلمون ويفهموا كيفية توظيف التكنولوجيا
الجديدة يف التعليم بالشكل األمثل ،وأن يتعلموا كيفية التدريس بأساليب جديدة،
مبعنى تطبيق التعليم باأللعاب بوصفه جزء ًا من تدريب املعلمني.
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التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثالث

 8الحكومات:

توجهات توقعات المواطنين المتعلقة بتقديم الخدمات ،وشملت اآلتي:
أّ .

تطرق الكتاب بالبيان والتحليل إىل ( )9توجهات ترسم مستقبل الحكومة خالل
األعوام الفاصلة عن عام 2050م ،وأدرجها ضمن ثالثة مجاالت شملت :توقّعات
املواطنني املتعلقة بتقديم الخدمات بواقع ( )4توجّ هات ،والتمويل الحكومي بواقع
( )3توجّ هات ،والعالقات الدولية بتوجّ هني اثنني ،ويوجز أهم ما أوردته هذه
التوجهات يف اآليت:

 .1التركيز على النتائج :ويتحدد هذا التوجّ ه من خالل تأثري املخرجات عىل
الخدمات ،مثل كون رفاه املواطنني الفيصل النهايئ يف الحكم عىل نجاح تقديم
الخدمات الحكومية ،حيث بدأت املؤسسات يف عامل اليوم بالنظر إىل ما وراء
املفاهيم الضيقة مثل املدخالت والربح ،وهي تتجه نحو منو مدفوع باألداء ومستند
إىل النتائج ومرتكز عىل املجتمع بشكل أكرب .وستشهد الفرتة الفاصلة عن عام
2050م ازدياد انتشار تطوير مقاييس جديدة قامئة عىل النتائج ،وتُظهر كيفية
دفع الخدمات الحكومية لعجلة التحسينات يف املجتمع ،وهذا سيتطلب انتقال
الحكومة من كونها مزود خدمات إىل كيان يغلب عىل دوره تعهيد ،أو تيسري ،أو
التوسط لتقديم الخدمات .والجدير باإلشارة أن املقاييس تع ّد التحدي الرئيس
الذي يواجه تطوير محور الرتكيز عىل النتائج .ويعود هذا األمر لعدم وجود
أنظمة قياس سليمة معمول بها لتقييم ما إذا كان هناك تقدم يحرز نحو تحقيق
إنجاز أو نتيجة ما .وإدراك ًا ألثر هذا التحدي سيتعني تطوير مقاييس تتمحور
حول املواطن والقامئة عىل النتائج بشكل أكرب ،وتركز بشكل أوسع عىل الرفاه
الكيل للمواطن ،وهو ما يتطلب مشاركة إضافية من املواطنني (أي أفراد املجتمع).

توقعات المواطنين المتعلقة بتقديم الخدمات
 .1التركيز على النتائج .2 .تقديم خدمات تركز على المواطنين.
 .3الجيل الثاني من الشفافية.
 .4الذكاء االصطناعي في الحكومات.

التمويل الحكومي
 .1الشيخوخة وتكاليف الرعاية الصحية .2 .الحوكمة الكفؤة.
 .3خصخصة البنية التحتية.

على الرغم من أهمية التركيز على المقاييس وصوالً لقياس أفضل للنتائج ،فإن التركيز أيضاً

على تحسين الخدمة الحكومية يؤدي ال محالة الرتفاع مستوى الرضا عنها ،ولعل أحد الصعوبات
ذات التأثير على جودة الخدمة في بعض المجتمعات يتمثل في عدم نضوج مفهوم الخدمة لدى

العالقات الدولية
 .1الشركات والمدن والدول .2 .تحول موازين األمن العالمي.

الكثير من الموظفين الحكوميين وقياداتهم التنفيذية ،ما يستدعي ضرورة االهتمام أيضاً باألطر
واع بماهية الخدمة وسبل تحسينها وطرق
المفاهيمية وتنمية الوعي لإللمام بها وصوالً إلدراك ٍ
قياس الرضى عنها.
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 .2تقديم خدمات تركز على المواطنين :يهدف تقديم خدمات تركز عىل املواطنني
إىل فهم احتياجات املواطنني ومجتمعاتهم املحلية بشكل متواصل بغرض تخصيص
الخدمات حتى تتخطى النتائج التي يحددها املستخدمون من خالل خدمات
سهلة االستخدام تقدمها الحكومة .ويتطلب «تقديم خدمات تركز عىل املواطنني»
التنفيذ عىل نطاق واسع من املجاالت،
وضمن هذا السياق بذلت العديد من الحكومات جهود ًا لتحسني تقديم الخدمات
من خالل بوابات عىل اإلنرتنت أو نظام «مركز الخدمات املتكامل» لكنها تجد أنها
مازالت غري قادرة عىل تلبية توقعات الجمهور .وعىل الرغم من صدق نواياها،
فإن حكومات كثرية تواصل تصميم الخدمات وتقدميها استناد ًا إىل متطلباتها
وعملياتها الخاصة وليس إىل احتياجات الجامهري التي تخدمها .ونتيجة لذلك
فإن الحكومات تواجه مستويات رضا مواطنني منخفضة ،وازدياد ًا يف التكاليف
املرتبطة بتقديم الخدمات عرب قنوات متعددة.

التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثالث

 .3الجيل الثاني من الشفافية :يجسد الجيل املعنيّ أداة للوقاية من املصالح
املكتسبة وإساءة استخدام السلطة والحامية من الفساد .ويتضمن هذا األمر عىل
سبيل املثال ،سياسات اإلفصاح عن متويل الحمالت وتيسري الصحافة الرقابية.
ومع تحول التكنولوجيا إىل جزء ال يتجزأ من حياتنا اليومية ،يتطلع املواطنون إىل
حكوماتهم الستغالل االبتكارات التكنولوجية لزيادة شفافية عملية صنع القرار.
وإن الطريقة التي سيتم من خاللها تحقيق الجيل الثاين من الشفافية سوف
تشهد تغري ًا يف املستقبل؛ ألن هناك حراك ًا متزايد ًا نحو مقاييس جديدة تقوم
بإصدار تقارير شاملة متكاملة ،مقارنة بالتدقيقات واملساءلة الفردية ،وينطبق
هذا األمر بشكل خاص عىل الرشاكات بني القطاعني العام والخاص التي متثل
وسيلة بالغة األهمية لجمع املعلومات واالستجابة ملطالب املواطنني املتزايدة.
ويعزز انتشار التكنولوجيا واستخدام وسائل التواصل االجتامعي لنرش اآلراء دور
املواطنني يف صياغة السياسات .وميكن استخدام وسائل التواصل االجتامعي يف
مجال املواطنة الفعالة والجيل الثاين من الشفافية بقليل من التكاليف اإلضافية.
لكن التحديات يف هذا الصدد تشمل وضع السياسات وتعنّت املوظفني .وقد
تكون هناك تكاليف إضافية يف تحقيق الشفافية ،سواء كانت بسبب تكاليف
تكنولوجيا املعلومات الالزمة إلنشاء مواقع إلكرتونية جديدة ،أو أساليب التدقيق،
أو الوكاالت والعمليات الجديدة.
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 .4الذكاء االصطناعي في الحكومات :لقد طور العلامء آالت ذكية بوسعها
محاكاة املنطق البرشي ،وجمع املعارف واستغالل قوة الحوسبة لتحديد األهداف
والعمل عىل تحقيقها .ويحسّ ن ذلك القوى التنبؤية املجتمعة للبرشية وقدرات حل
املشكالت واإلنتاجية (عرب األمتتة) .ومع اقرتاب عام 2050م تواجه الحكومات
تحدي ًا يتمثل يف تبني تلك التطورات الرسيعة وحصد منافعها لصالح مواطنيها.
ويجب أن يُعنى تنظيم املنتجات املدعومة بالذكاء االصطناعي (لضامن سالمة
االستخدام ،أو االستهالك) بتقييم مستوى الخطر املخفض (عىل سبيل املثال،
الرسعة املتزايدة الستجابة السالمة املستندة إىل البيانات) مقابل جوانب الخطر
املتزايدة ( عىل سبيل املثال ،خصوصية البيانات) .وتحتاج الحكومات إىل تقييم أثر
األمتتة الذكية 46عىل القوى العاملة بأدق التفاصيل (عىل سبيل املثال ،الوظائف
الزائدة عن الحاجة ومتطلبات إعادة اكتساب املهارات) .كام يتعني عليها البحث
يف نطاق يتجاوز املنافع قصرية األجل للتكنولوجيا اإلدراكية ،سعي ًا وراء إمكانات
طويلة األجل ومشاريع اقتصادية اجتامعية تحويلية ،بهدف تحقيق تغيريات جذرية
يف املجتمع والعامل أجمع .هذا؛ مع رضورة مواصلة تطوير أطر العمل التي
ستحكم تكنولوجيا اآلالت الذكية ووضع اإلرشادات واللوائح والضوابط الخاصة
بتطبيقاتها ،ودفع عجلة األهداف الحكومية املتمثلة يف الشفافية ،والتمحور حول
املواطن والكفاءة باالستفادة من الذكاء االصطناعي.

	46تؤكد الكثري من التقارير والدراسات عىل األهمية الكبرية الستخدام الذكاء الصناعي يف عملية صنع القرار لدى الحكومات ،وترى أن هذه األهمية ميكن تعزيزها
باالستفادة من منصات املشاركة املعدّة من ِقبَل جمهور من املهتمني ،أو املتخصصني ،أو ما يسمى بالذكاء التشاريك .وبهذا الصدد أفادت مجموعة بوسطن االستشارية
 BCGأن الذكاء االصطناعي سيعزز كفاءة األنظمة الدميقراطية ،حيث سترشع الحكومات باستخدام البيانات لبناء تصوّر تفصييل ملطالب املواطنني وتعديل وتكييف
السياسات العامة وفق ًا لها .وضمن هذا السياق جرى ابتكار مبادرات وأساليب خاصة ملعالجة اللغة الطبيعية ،لتكون قادرة عىل تصنيف وتحليل آالف املقرتحات التي
يقدمها املواطنون عىل منصات املشاركة بشكل آيل ،حيث تُحدد الخوارزميات املواضيع الرئيسة وتُجمّع األفكار املتشابهة معاً ،ثم تصنّفها حسب السمة الدميوغرافية،
أو املوقع الجغرايف .ومن خالل ذلك ميكن للذكاء االصطناعي تحليل األفكار برصف النظر عن اللغة املستخدمة يف كتابتها ،ما يعني أن بإمكانه العمل ضمن املنصات
متعددة اللغات .كام ميلك مديرو املنصات إمكانية الوصول إىل هذه املعلومات من خالل لوحات املتابعة الذكية التي تقدم البيانات بالوقت الفعيل .وتعمل خاصية
تأطري املوضوعات ضمن مناذج عىل تسهيل معرفة أولويات املواطنني واتخاذ القرارات بنا ًء عليها ،إذ تساعد املوظفني عىل فهم حاجات املواطنني .فعىل سبيل
املثال ،قد تطلب املدن رأي املواطنني يف الشأن البيئي ،يف حني أن التعليقات تناقش أمور ًا أخرى كاملواصالت .أو الرضائب .ومتنح إمكانية تصنيف املدخالت حسب
املجموعات الدميوغرافية واملواقع الجغرافية املديرين نظرة أعمق عىل مدى تنوع األولويات ،فقد تكون إحدى أولويات حيّ ما هي تحسني شبكة الطرق ،يف حني
تكون أولوية حي آخر هي الحاجة إىل نقاط وقوف إضافية ،ما يقود بدوره إىل اتخاذ قرارات مدروسة .وتشجع هذه العملية التي تتسم باالنفتاح والشفافية ،املواطنني
عىل منح ثقتهم للحكومة ،وتزيد دعمهم للقرارات املتعلقة بالسياسات العامة .كام تعزز رغبتهم يف املشاركة يف عملية صنع القرار.
مركز محمد بن راشد لالبتكار الحكومي« ،تسخري الذكاء االصطناعي بشكل تشاريك مع املجتمع يف بلجيكا» ،عىل الرابط اآليتhttps://ibtekr.org :
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ب .توجهات التمويل الحكومي ،وشملت اآلتي:

 .1الشيخوخة وتكاليف الرعاية الصحية :سوف تصبح إدارة «تأثري الشيخوخة
عىل تكاليف الرعاية الصحية» تحدي ًا متنامي ًا يف الفرتة املمتدة حتى عام 2050م،
إذ إن قدرة الحكومات عىل وضع سياسات واسرتاتيجيات استباقية ،وإعادة
توجيه مجاالت إنفاق التمويل والخدمات والبنية التحتية لتتجاوب مع التحوالت
السكانية الناتجة عن الشيخوخة ،ستكون هي عىل األرجح من أولويات حكومات
املستقبل ،ما يتطلب من الحكومات خفض التكاليف يف مجال الرعاية الصحية
وجميع القطاعات األخرى .وستؤدي الزيادات السكانية إىل دفع أمناط الطلب
الحكومي قُدم ًا برسعات مختلفة ،ويف أوقات مختلفة يف جميع أنحاء العامل.
وكام هي الحال يف الدول مرتفعة الدخل ،فقد حققت الغالبية العظمى من الدول
متوسطة ومنخفضة الدخل انتقا ًال من معدالت الوفيات والخصوبة املرتفعة إىل
املعدالت املنخفضة ،أو أنها يف طريقها إىل تحقيقه .وأخذ ًا باالعتبار هذا التوجه،
فإنه يجب أن تستعرض الحكومات حافظة بنيتها التحتية (املستشفيات ،ودور
املسنني ،وغريها) والخدمات املرتبطة بها ،لتلبي مطالب الرشائح السكانية
املتغرية .وسعي ًا لضبط التكاليف وتلبية املطالب الفردية ،فإن عىل الحكومات
العمل عىل تطوير مناذج تشغيل جديدة ،واالقرتان برشاكات متزايدة التعقيد
لتقديم الخدمات الحكومية.
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 .2الحوكمة الكفؤة :إن خلق حكومات كفؤة هو الواقع الجديد الذي ينتظر
مؤسسات القطاع العام الحالية واملستقبلية ،إذ إنه ونتيجة لشيخوخة السكان
وطلبات العمالء املتزايدة وتحديات االستدامة املتنامية وأعباء ال َّدين املرتفعة،
فسوف تحتاج الحكومات عىل األرجح إىل س ّد فجوات اإلنفاق ،أو العجز الذي
يقدر مبليارات الدوالرات األمريكية لتتمكن من مواصلة تقديم الخدمات العامة
للسكان املستقبليني وفق املستويات الحالية .وبإمكان الحكومات أن تستجيب
لهذا التحدي عرب تقليص اإلنفاق ،أو جمع إيرادات إضافية ،أو تطوير حلول
مبتكرة ،أو تطبيق مزيج من هذه االسرتاتيجيات الثالث جميعها .وسيكمن التحدي
الرئيس يف الفرتة املمتدة حتى عام 2050م ،يف تحديد الخدمات األساسية التي
تعترب بالغة األهمية لدى أصحاب السوق وال تحتمل الفشل أو التهاون ،ال س ّيام
بالنسبة لقطاعات الفقراء ،أو املحرومني .وللتاميش مع هذا التو ّجه يتعني عىل
الحكومات أن تحدد سب ًال إلرشاك مؤسسات األعامل الصغرية واملتوسطة املحلية
واملنظامت غري الحكومية واملواطنني يف تقديم الخدمات بأنفسهم .ويتضمن
ذلك مزيد ًا من حلول «اصنعها بنفسك» واألمتتة من خالل تكنولوجيا الرفاه.
ثمة ضرورة أن ترفع الحكومات قدراتها على فهم ديناميكية األسواق ونماذج األعمال والحديث

بلغة السوق ذاته ،وفهم آلياته وحاجاته بكفاءة على النحو الذي يضمن فعالية اإلدارة من دون
انحياز لقطاعات ،أو مشاريع يجرى تنفيذها من ِقبَ ل الحكومات بوصفها مالكاً أو شريكاً رئيساً  ،وعلى

أسس المشروعية والمنافسة العادلة اللتين هما ضمانتان أساسيّ تان لنظام السوق المفتوح بما
يستوجبه من كفالة المعاملة الوطنية ذاتها ألنشطته االقتصادية حكومية كانت ،أم خاصة .ولعل

الالفت لالنتباه من خالل التجارب المشهودة في بعض أسواق البلدان النامية التي تخضع لسيطرة
حكومية من خالل مشاريع ،أو أنشطة ذات طابع احتكاري أن التمييز في المعاملة ،أو اإلفراط في
الحماية لتلك األنشطة والمشاريع يشكل إخالالً جسيماً بقواعد المنافسة ويضر بتنافسية هذه

األسواق ويجعلها ُعرْ ضة لالبتعاد عنها من ِقبَ ل االستثمارات الجنبية المباشرة ،أو ُعرْ ضة لمثارات

دعاوى ،أو انتقادات ذات طابع دولي في ظل القواعد الملزمة للتجارة الدولية المرعية من ِقبَ ل
منظمة التجارة العالمية.

التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثالث

وفيام يخص الخدمات العامة ،فإن قرار األمتتة يتطلب إجراء دراسة متأنية
ملراعاة جميع احتياجات األطراف املعنية ،أو حتى ملراعاة األخالقيات الخاصة
بقطاع وسياق معني .ويتطلب التوصل إىل التوازن املالئم تقييم القيمة الداخلية
للخدمة املعنية.
 .3خصخصة البنية التحتية :تشري خصخصة البنية التحتية إىل ثالثة أنواع من
العالقات املالية بني القطاعني العام والخاص ،وهي تعهيد أصول وخدمات
البنية التحتية العامة ،والخصخصة من خالل بيع أو تأجري أصول البنية التحتية،
والرشاكات بني القطاعني العام والخاص .وتتمثل التحديات التي تواجه القطاع
العام خالل الفرتة الفاصلة عن عام 2050م يف تطوير إدارة املخاطر والرقابة
ضوابط تتجاوز حدود عمليات القيادة والتحكم املوجهة داخلياً،
َ
باعتبارها
لتشمل مساهمة رشكاء خارجيني يف وضعها وتنفيذها .ويتعني القيام بذلك مع
املحافظة عىل تكلفة ميسورة ،والتقديم املمتاز للخدمات ،وتأمني االستثامرات
الكافية يف الصيانة.
ومع دمج الحكومات لتقديم الخدمات عرب القطاع الخاص يف بنيتها التحتية،
يصبح التواصل مع املواطنني ومشاركتهم تحدي ًا أكرث أهمية ،بهدف إرشاك
املواطنني يف العمليات لتصبح أكرث يرس ًا ونشاط ًا وسالسة وتتمتع مبزيد من
املساءلة .ولضامن الفعالية يف تقديم الخدمات ،فإن هناك حاجة إىل مقاييس
نجاح جديدة تستخدم النتائج كفيصل نهايئ.
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ج .توجهات العالقات الدولية ،وشملت اآلتي:

 .1الشركات والمدن والدول :منذ تسعينيات القرن العرشين فوّضت الدول القومية
السلطات إىل عدد كبري من الهيئات األخرى من غري الدول ،أو أن هذه الكيانات
تحدت سيادة تلك الدول القومية .وتشمل هذه الهيئات رشكات ومنظامت غري
حكومية ومناطق ومدن ومنظامت فوق وطنية .ونظر ًا للقوة االقتصادية النسبية
وازدياد الرتابط وإمكانية الوصول إىل تكنولوجيا متزايدة التطور ،فإن هذه
الهيئات والجهات من غري الدول ستؤدي أدوار ًا متزايدة األهمية يف الحكومة
املستقبلية خالل الفرتة املفضية إىل عام 2050م .وسيتطلب التعامل بنجاح مع
توازن القوى املستقبيل رشاكات متزايدة بني املدن ،وذلك لزيادة قدرتها عىل
املنافسة .وسوف تربز تحالفات محتملة ومنافسون من منظومات معقدة من
الدول ومختلف الكيانات من غري الدول .وسيتعني عىل اسرتاتيجيات األمن
القومي يف الفرتة املؤدية إىل عام 2050م أن ترصد وتطور وتعدّل السياسات
باستمرار لتأمني املصالح القومية بأفضل شكل ممكن.

التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثالث

 .2تحول موازين األمن العالمي :سوف يتحول انتقال السلطة يف الفرتة املؤدية
إىل عام 2050م بني االقتصادات الوطنية الكربى بعيد ًا عن دول مجموعة
الثامنية نحو دول مجموعة العرشين .وحسب التقرير الرباعي لوزارة الدفاع
األمريكية ،فإن القوة االقتصادية ،وإن مل تكن ضامناً ،فإنها األساس الذي تستند
إليه القوة العسكرية ،ألن الدولة أو الجهة من غري الدول ال ميكنها أن تنرش
كاف .ويف الوقت الراهن ،تنفق
قوات أمنية عاملية املستوى من دون رأس مال ٍ
معظم الدول  %2من الناتج املحيل اإلجاميل عىل الدفاع ،باستثناء الواليات
املتحدة التي تنفق أكرث من ذلك ،والصني التي تنفق أقل .وإن زادت الصني
إنفاقها لتصل إىل املستويات األمريكية ،فسيمثل ذلك منو ًا بنسبة  68%يف نفقاتها
الدفاعية .وسيتحول ميزان األمن العاملي عىل األرجح نحو آسيا ،مع تحول كل
من الصني والهند إىل قوى أمنية عاملية رائدة .ويخلص مجلس االستخبارات
الوطنية األمرييك إىل أن الهند ميكن أن تفوق الواليات املتحدة يف مؤرش قوتها
الرباعي ،الناتج املحيل اإلجاميل وعدد السكان واإلنفاق العسكري والتكنولوجيا،
بحلول عام 2050م .وألن التعامل الناجح مع توازن القوى املستقبيل سوف يزداد
صعوبة ،إذ ستشتد املنافسة بني القوى العاملية ،مقارنة مبستويات املنافسة يف
عامل أحادي القطب؛ فإنه سيتعني عىل الدول أن تتكيف مع انتقال مصالح القوى
العاملية من الواليات املتحدة وأوروبا إىل آسيا .وسيتعني عىل اسرتاتيجيات األمن
القومي يف الفرتة املؤدية إىل عام 2050م أن ترصد وتطور وتعدّل السياسات
باستمرار لتأمني املصالح املحلية بأفضل شكل ممكن .وسيكون اختيار التحالفات
املناسبة بالغ األهمية ملستقبل كل دولة.

193

 194الفصل الثاين

التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثالث

 9العلوم والتكنولوجيا المتقدمة:

أ .توجهات الذكاء االصطناعي وعلم الروبوتات ،وشملت اآلتي:

ركّز الكتاب يف بيانه لهذا املحور عىل رشح التطور التكنولوجي اإلجاميل وأثره،
من خالل وصفه لـ( )13توجه ًا تشكل مستقبل التكنولوجيا املتقدمة والعلوم يف
الفرتة املمتدة حتى عام 2050م ،واختصت هذه التوجهات بثالثة مجاالت ،شملت
الذكاء االصطناعي وعلم الروبوتات بـ ( )4توجهات ،وعلم الجينوم بتوجهني
اثنني ،وتكنولوجيا أخرى بـ ( )7توجهات .وتوجَ ز أهم مضامني تلك التوجهات
يف اآليت:

 .1الذكاء االصطناعي :يشري هذا املصطلح إىل اتخاذ اآللة لقرارات عىل مستوى
من الكفاءة يكاد يوازي الكفاءة البرشية .كام يشري إىل مستوى من تحليل
املعلومات أعمق من نظم االستجابة البسيطة التي تعمل انطالق ًا من قامئة ثابتة
من الحاالت والردود .وتعد آليات الذكاء االصطناعي املستخدمة يف السيارات
ذاتية القيادة مثا ًال عىل ذلك ،حيث تقوم بتحليل كميات كبرية من املدخالت
لتوليد استجابة مناسبة يف الزمن الفعيل .ومع التحسينات التي ستطرأ عىل قدرة
الحاسوب واألنظمة القادرة عىل التعلم الذايت خالل األعوام املقبلة ،قد يكون
هناك عدد محدود من املهام اإلدراكية التي ال ميكن للذكاء االصطناعي القيام
بها بحلول عام 2050م بشكل مكافئ لقدرات البرش ،أو أفضل منهم ،باستثناء
املهام التي تتطلب اإلبداع والعاطفة والحس الجاميل .وسوف تُشكل «موجة
األمتتة» الناتجة عن الذكاء االصطناعي خطر ًا عىل بعض الفئات العاملة يف
الفرتة االنتقالية ،وهو ما ينبغي عىل الحكومات التنبه له ،لتسهيل عملية االنتقال
من دون إعاقة عملية التنمية .كام سيؤثر الذكاء االصطناعي عىل العديد من
املجاالت التي تحتاج إىل تخطيط طويل األمد ،مثل البنية التحتية وأمناط التنقل
والرعاية الصحية وغريها .وعىل الحكومات تطبيق تكنولوجيا استرشافية ،بحيث
تستفيد من التطورات السابقة .إضافة إىل أخذ هذه البنى الجديدة باالعتبار.47

الذكاء االصطناعي وعلم الروبوتات
 .1الذكاء االصطناعي .2 .الروبوتات.
 .3أخالقيات الذكاء االصطناعي.
 .4الثورة الصناعية الرابعة والمستقبل.

علم الجينوم
 .1فك شيفرة الجسد .2 .الكائنات المعدلة وراثياً .

تكنولوجيا أخرى
 .1االستثمار في الفضاء .2 .تكنولوجيا النانو.
 .3تكنولوجيا الواقع االفتراضي .4 .التعامالت الرقمية.
 .5البيانات الضخمة .6 .إنترنت األشياء.
 .7الطباعة ثالثية األبعاد.
	47عىل الرغم من املخاوف املثارة بشأن تأثريات الذكاء االصطناعي عىل الفئات العاملة والبنية التحتية والنقل والرعاية الصحية وغريها ،خاصة يف املدى القريب لتبني
الدول والحكومات لهذا االتجاه ،فإنه من الجدير باإلشارة إىل أن الدول املالكة لهذه التقنية واملصدرة لها سوف تحقق مراكز مرتفعة يف التنافسية العاملية وتخترص
سنوات من مراحل التقدم .وهنا ،من الواجب التأكيد عىل ما تشهده اإلمارات العربية املتحدة من أوجه تقدم عىل أصعدة ومجاالت استخدام الذكاء االصطناعي،
حيث تصدرت اإلمارات دول املنطقة العربية لتحل يف املرتبة األوىل عربي ًا ولتكون ضمن أفضل دول العامل تنافسية مبؤرش التنافسية الرقمية لعام 2020م ،الصادر
عن مركز التنافسية العاملي التابع للمعهد الدويل للتنمية اإلدارية مبدينة لوزان السويرسية .وجاءت أيضاً ،يف املرتبة الـ  14عاملي ًا يف الرتتيب العام متقدمة عىل دول،
مثل أسرتاليا والصني وأملانيا وفرنسا واليابان وبلجيكا ،األمر الذي يُعد إنجاز ًا متميز ًا خالل الفرتة التي تعصف بها تداعيات «كوفيد –  »19بكربى اقتصادات العامل.
صحيفة البيان اإلماراتية ،العدد الصادر بتاريخ  2أكتوبر 2020م.
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 .2الروبوتات :يشهد العامل تطور ًا رسيع ًا يف الروبوتات املتقدمة التي تجمع
بني الذكاء االصطناعي وأجهزة االستشعار واملحركات (وهي أدوات تساعد
الروبوت عىل التحرك يف محيطه ،أو التأثري عليه) .وسيشري ذلك إىل انطالق
«عرص الروبوتات» ،حيث سيتوىل الروبوت الكثري من املهام البدنية ،يف قطاع
التصنيع وغريه من املجاالت الخدمية .وتدخل الروبوتات قطاع إدارة املرافق
وتقوم ببعض مهام التنظيف ،ويف قطاع املطاعم ،مثل تقديم الوجبات الرسيعة.
إضافة إىل قطاع الخدمات الصحية ،إذ ميكنها القيام مبهام عديدة ،مثل حمل
املرىض والتعاطف ،وإجراء عمليات جراحية عن بُعد .أما يف قطاع النقل ،فتوجد
سيارات ذاتية القيادة وشاحنات وسفن حاويات وطائرات بدون طيار ،إضافة
إىل استخدامها يف املجالني األمني والعسكري .وبحلول عام 2050م ،ستتيح
التطورات املقبلة عىل الروبوتات وكفاءة إنتاجيتها ،إمكانية طرحها يف األسواق
الكربى ،لتتحول إىل جزء من الحياة اليومية يف املكاتب واملنازل عىل غرار
الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية اليوم .وعند تزايد قدرة الروبوتات عىل العمل
بشكل ذايت ،يصبح من الرضوري وضع قوانني لتحديد املسؤولية يف حال وقوع
إصابات ،واتخاذ إجراءات وقائية فيام يخص االحتياطات األمنية ،ويجب اتخاذ
موقف عام تجاه وضع القوانني بشكل وقايئ ،أو عالجي .وستؤدي الروبوتات إىل
نشوء فرص اقتصادية ،مثل تخفيف تكاليف العاملة .ولتعزيز هذا التطور ،يجب
عىل الحكومات أال تركز فقط عىل تعليم وتدريب املهندسني ذوي االختصاصات
املطلوبة ،بل أيض ًا عىل تثقيف األفراد حول العمل إىل جانب الروبوتات.
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 .3أخالقيات الذكاء االصطناعي :إن التطورات الرسيعة يف مجال الحوسبة
قد مهدت إضافة تحسينات عىل مهام اإلدراك اآليل ،ويتجىل ذلك من خالل
التطبيقات الجديدة ملفاهيم التعلم اآليل والتعرف الصويت ومعالجة الشبكات
العصبية ،والتي يشكل الذكاء االصطناعي العامل املشرتك بينها جميعاً .وتتصف
األخالقيات املتعلقة بالذكاء االصطناعي بالتعقيد .ويظهر املستوى األول من
التعقيد عندما يطرأ عىل اآلالت الذكية عطب ما ،أو عندما تعمل بشكل طبيعي
ولكنها تتخذ قرارات تؤثر عىل البرش .وتشكل هاتان مجموعتني منفصلتني من
األخالقيات؛ أوالهام إذا أصيبت اآللة الذكية بعطب ،فمن هو املسؤول عن ذلك؟
املصمم ،أم املربمج ،أم املصنّع ،أم املستخدم؟ هذه املسألة بحاجة ماسة لوضع
قوانني تنظمها ،حيث ميكن أن يكون لها تأثري واسع النطاق عىل القطاعات
املكمّلة (مثل التمويل والتأمني) .وثانيتهام ،إذا أدت اآللة الذكية وظيفتها بشكل
سليم وتوجّ ب عليها أن تتخذ قرار ًا يؤثر عىل األرواح البرشية (عندما يقرر جندي
آيل من سيقتل مثالً) ،إذ ال تعترب الهيئات التنظيمية مؤهلة حالي ًا للتعامل مع هذه
املسألة ضمن األطر الحالية .وألن اآلالت الذكية تتعلم من بيانات ناتجة عن
سلوك البرش ،وهي بطبيعتها محايدة عاطفياً ،وهذا يعني أن أساس سلوك اآلالت
الذكية هو النوايا البرشية بنوعيها الجيد ،أو اليسء .ولذا سيشكل وضع إطار
سيايس قادر عىل التعاطي مع مسألة الذكاء االصطناعي تحدي ًا طويل املدى
بالنسبة للحكومات .وقد تتطلب أخالقيات الذكاء االصطناعي املصمّم إليذاء،
أو تدمري اآلالت األخرى (أي اإلرضار باملمتلكات) ،أو أمناط السلوك السلبي
األخرى ،حق ًال جديد ًا من الدراسة وتعديالت عىل األطر القانونية.48

	48فيام يخص التوجه املتعلق بأخالقيات الذكاء االصطناعي ،تُعد خصوصية األفراد من أكرث املناطق تعرض ًا لالخرتاق ،حيث متثل مهارات قراءة لغة الجسد ،أو التعرف
إىل األفراد من خالل بصمة العني والصوت وغريها من مجاالت انتهاك خصوصية األفراد ،ومن ثم تكون من املسائل الواجب وضع أطر قانونية حاكمة لها ،ليس
فقط لتحجيم استخدام الرشكات ،أو األفراد القادرين عىل حيازة التكنولوجيا الخاصة بها ،بل لوضع ضوابط ومعايري الستخدام الحكومات لها ولغريها من أدوات
الذكاء االصطناعي املستقبلية التي ميكن أن يشكل استخدامها انتهاك ًا لخصوصية األفراد .وحول املخاوف ذاتها تقول أودري أزوالي ،املدير العام ملنظمة األمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو)« :يف حني أن الذكاء االصطناعي ميثل أص ًال مذه ًال للتنمية املسؤولة يف مجتمعاتنا ،إال أنه يثري قضايا أخالقية كربى؛ كيف ميكننا
التأكد من أن الخوارزميات ال تنتهك حقوق اإلنسان األساسية من الخصوصية ورسية البيانات إىل حرية االختيار وحرية الضمري؟ هل ميكن ضامن حرية الترصف
عندما تكون رغباتنا متوقعة وموجهة؟ كيف ميكننا ضامن عدم تكرار الصور النمطية االجتامعية والثقافية يف برامج الذكاء االصطناعي ،ال سيّام عندما يتعلق األمر
بالتمييز بني الجنسني؟ هل ميكن تكرار هذه الدوائر؟ هل ميكن برمجة القيم ،وبواسطة من؟ كيف ميكننا ضامن املساءلة عندما تكون القرارات واإلجراءات مؤمتتة
بالكامل؟ كيف نتأكد من عدم حرمان أي شخص ،أينام كان يف العامل ،من فوائد هذه التقنيات؟ كيف ميكننا ضامن تطوير الذكاء االصطناعي بطريقة شفافة بحيث
يكون للمواطنني العامليني الذين تتأثر حياتهم به رأي يف تطويره؟».
موقع األمم املتحدة ،وقائع األمم املتحدة ،عىل الرابط اآليتhttps://www.un.org/ar/44267 :
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 .4الثورة الصناعية الرابعة والمستقبل :يُستخدم تعبري «الثورة الصناعية الرابعة»
لوصف العرص الجديد الذي يعيشه العامل الذي يتأثر بالتطورات التكنولوجية
املتسارعة .وتتميز الثورة الصناعية الرابعة بإنجازات ثورية يف مجال الذكاء
االصطناعي والحوسبة والتصنيع اآليل ،وجميع األشياء الرقمية واملتصلة والطباعة
ثالثية األبعاد وتحليل البيانات والعلوم الحيوية املتطورة واملواد الحديثة والطاقة.
وستغري هذه التطورات مسارات جميع القطاعات تقريب ًا يف جميع أنحاء العامل.
وميكن أن يرتبط حدوث التغيري عىل هذا النطاق بآثار اجتامعية  -اقتصادية
وسياسية ،تتطلب من الحكومات التحضري بشكل دقيق للتعامل مع الفرص
والتحديات املقبلة .وتواجه الحكومات تحدي ًا حقيقي ًا للتأقلم مع التغري والتطور
الرسيعني ،إذ متثل الثورة الصناعية الرابعة موجة جديدة من التكنولوجيا التي
تتطلب خربات واسعة لفهمها ،ووضع أطر تطبيقية لحوكمتها .وعىل صعيد التأثريات
اإليجابية فإنها تتميز بعمقها يف سالسل القيمة عىل مستوى القطاعات بأكملها،
ألن الثورة الصناعية الرابعة قد تغري طبيعة األعامل ،من خالل إحداث تغيريات
جذرية عىل مستوى األبحاث والتطوير والتسويق واملبيعات والتوزيع .إضافة إىل
خلق منافسة أكرب عرب الحد من العوائق أمام املشاركة وتقليل تكاليف االبتكار.
كام تتطور أمناط االستهالك ملواكبة تطور التكنولوجيا الجديدة ،حيث سيُطالب
املستهلكون مبستويات أعىل من الشفافية والتفرد واملشاركة .وألن أمتتة العمليات
سوف تحل محل األيدي العاملة وستخلف أثر ًا عاملي ًا واسع النطاق ،كام يحمل
التغيري الجذري لسوق العمل عىل هذا املستوى مخاطر بتعميق عدم املساواة؛

التوجّ هات املستقبلية العاملية واإلقليمية  -املبحث الثالث

فإن الحكومات ستواجه ضغوط ًا متواصلة للتكيف ،ال س ّيام أن التكنولوجيا تعيد
تعريف دور الحكومة بخلق منافسة يف مجال الخدمات ،وطرح منوذج جديد
للمعايري املتعلقة باملساءلة املالية والشفافية .كام يجب عىل الحكومة أن تزيد
الرتكيز عىل املراقبة واألمن ملواجهة التهديدات الجديدةالناشئة عن التكنولوجيا
(مثل اإلرهاب اإللكرتوين والحرب البيولوجية).
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ب .توجهات علم الجينوم ،وشملت اآلتي:

 .1فك شيفرة الجسد :يشري اصطالح «فك شيفرة الجسد» إىل القدرة عىل
تخطيط الجينوم البرشي .إضافة إىل استخالص معلومات حول ارتباطه بقدرات
الفرد واألمراض التي تصيبه .وقد بات من املعلوم اآلن أن األمراض عموم ًا
مرتبطة بجينات عدة تتأثر بنمط حياة الفرد والبيئة املحيطة به .وسيكون من
الرضوري دراسة عدد من التعبريات الجزيئية ،مثل التعبري الخليوي يف الزمن
الفعيل للتوصل إىل فهم أفضل لآلليات البيولوجية للجسم ،وتطوير منهجية العالج
الطبي املخصص الذي يُتوقع أن تكون أساس الجهود العالجية والوقائية خالل
العقود املقبلة .وستتواصل جهود فك شيفرة الجسد عىل مدى األعوام املقبلة.
وبحلول عام 2050م سيشهد العامل انطالق منهجية بيولوجية شاملة تتكامل مع
املعلومات الشخصية الخاصة بنمط الحياة التي تُجمع بواسطة أجهزة إلكرتونية
قابلة لالرتداء .إضافة إىل معلومات عامة عن البيئة التي تُجمع عرب تكنولوجيا
املدينة الذكية مثالً .وبحلول عام 2050م ميكن التوصل إىل فهم شامل لهذا
النظام والبدء بالعمل عىل فك شيفرة الدماغ .ومع االختالفات الجينية للمجموعات
البرشية ،ينبغي أن تركز السلطات الصحية عىل تحديد جينوم مرجعي بهدف
التوصل إىل معرفة صحية دقيقة وتوفري الخدمات الصحية الدقيقة للسكان.
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المعدلة وراثياً  :تُعرّف الكائنات املعدّلة وراثي ًا بأنها كائنات تم تعديل
ّ
 .2الكائنات
مادتها الوراثية باستخدام التكنولوجيا الحيوية الحديثة ،ملنحها صفات محسّ نة،
كالقدرة عىل مقاومة مبيدات األعشاب ومقاومة الحرشات .وتستخدم الكائنات
املعدلة وراثي ًا يف إنتاج العديد من األدوية واملنتجات الغذائية ،إضافة إىل
استخدامها عىل نطاق واسع يف األبحاث العلمية .ويزيد تنامي عدد السكان يف
العامل وتحسن الظروف املعيشية من الطلب عىل توفري موارد إضافية للغذاء
وتحسني جودته .ومع ذلك فإن االعتامد عىل الكائنات املعدلة وراثي ًا يعد طريقة
مثرية للجدل يف زيادة عائدات املحاصيل وتوفري طعام يحمل خصائص غذائية
أفضل .ومن املرجح أن تكون الكائنات املعدلة وراثي ًا جزء ًا أساسي ًا من اإلنتاج
الغذايئ بحلول عام 2050م ،ال س ّيام يف املناطق املعرضة للجفاف ،أو للتعامل مع
الحشائش املقاومة للمبيدات .ويشكل حصول بعض الرشكات عىل امللكية التجارية
لبعض الجوانب األساسية لإلنتاج الغذايئ مصدر ًا للقلق ،إذ إن هذا األمر قد يرض
مبصلحة الشعوب والحكومات .وألن الكائنات املعدلة وراثي ًا ميكن أن متثل خطر ًا
عىل البنية الطبيعية ،فمن الواجب أن ُيعِد واضعو السياسات خطط طوارئ،
ملراقبة املخاطر والتحرك بدقة ورسعة يف حال ثبوتها.
أخذاً في االعتبار عالمية التحديات المثارة بشأن الكائنات المعدلة وراثياً  ،وأيضاً نظراً للحاجة الملحة
في التعامل معها إلى تخصصات علمية رفيعة المستوى على شاكلة تلك المتوافرة للمنظمات

العالمية المتخصصة التي غالباً ما تضع لها القواعد والمعايير والمواصفات الالزمة للتعامل معها،

سواء على المستوى العالمي ،أو من ِقبَ ل الحكومات الوطنية؛ فإنه من الضروري أال تقتصر هذه
األخيرة عما يعد لها دولياً من دون مشاركة إيجابية فاعلة منها ،بل عليها أن تهتم بتجهيز كوادر

بشرية وطنية ذات قدرات علمية متخصصة تكون لديها اإلمكانات الالزمة إلدارة مثل هذه الملفات
على األصعدة الوطنية من خالل أجهزة حكومية محكمة الرقابة ،وأيضاً لديها الكفاءات الالزمة

للمشاركة الدولية في أي أنشطة ذات صلة للتعبير عن المصالح الوطنية وحمايتها لدى المنظمات

والمحافل الدولية.
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توجهات «تكنولوجيا أخرى» ،وشملت اآلتي:
ّ
ج.

 .1االستثمار في الفضاء :خالل املراحل األوىل من عرص الفضاء كانت القدرة
عىل تحمل تكاليف إرسال األفراد واألقامر االصطناعية إىل الفضاء مقصورة عىل
أكرب قوتني يف العامل حينها ،أي الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد السوفييتي.
غري أن انخفاض التكاليف يف عامل اليوم ،أتاح للعديد من الرشكات الخاصة
العاملة بالرحالت الفضائية القدرة عىل تطوير برامج الفضاء الخاصة بها ،إضافة
إىل الصواريخ الالزمة إلرسال املواد( ،وقريب ًا األشخاص) ،إىل الفضاء .وما زالت
الرشكات الفضائية التجارية الكربى حالي ًا أمريكية يف معظمها ،ولكن دو ًال أخرى
كالصني والهند واليابان تعمل عىل تطوير برامجها الفضائية ،ما ميكن أن يؤدي إىل
ظهور رشكات فضائية خاصة وانطالق املنافسة العاملية فيام بينها .ويشكل التنقيب
يف الكويكبات فرصة مستقبلية واعدة ،حيث تقوم مركبات فضائية آلية بالتنقيب
يف الكويكبات القريبة من األرض بحث ًا عن موارد نادرة ،الستخدامها يف الفضاء
تحديد ًا كبديل عن عملية إطالق املواد من األرض املكلفة للغاية .وعىل الرغم من
أنه تُفرض حالي ًا قيود صارمة عىل الوصول إىل الفضاء ،لكن تزايد برامج الفضاء
الوطنية وتلك التابعة للرشكات الدولية سيُصعّب تطبيق هذه القيود .وألن االستثامر
يف الفضاء سوف يسهم يف تسهيل إطالق األقامر االصطناعية وتخفيض تكلفتها
عىل الدول ،لتخدم أغراض ًا متعددة ،كمراقبة الظروف الجوية واألرضية ،وتوفري
خدمة اإلنرتنت واالتصاالت عرب األقامر االصطناعية ،واألغراض البحثية؛ فإنه من
الرضوري زيادة االستثامرات الحكومية يف هذا املجال الحيوي.
إذا كان من الواجب التأكيد على أهمية زيادة االستثمارات الحكومية في مجال استكشاف
واستغالل الفضاء الخارجي؛ فإن تمام هذا الواجب ال يتأتى على الوجه األمثل إال باستثمار أرفع

مستوى في الكوادر والطاقات البشرية التي يلزم توجيهها إلدارة هذا التوجه ،ولعله من الواجب

بعد ضمن هذا السياق ،أن
على الحكومات في الدول حديثة العهد ،أو حتى الدول التي لم تدخل ُ
تكثف جهودها لبناء اإلنسان علمياً ومهنياً القتحام هذا المسار حتى ال تقف موقف المتفرج إزاء
تطوراته الحالية والمستقبلية .وعلى مثل هذه الدول أن تقتدي بالتجربة اإلماراتية الحافلة بالنجاح

في مجال الفضاء الخارجي.
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أيضاً ،يجب اعتبار الرحالت الفضائية الخاصة استثامر ًا طويل املدى يتمتع بإمكانات
عالية ،ومن ثم فإن إيالء اهتامم بهذا األمر ميكن أن يدعم توجهات الحكومات
نحو الفضاء ويعزز أوجه اإلنفاق عليها.
 .2تكنولوجيا النانو  :هذه التكنولوجيا تستمد اسمها من وحدة النانومرت التي
متثل جزء ًا من مليار من املرت .وتشري تكنولوجيا النانو إىل استخدام مواد يقل
وأخف وزن ًا وأكرث مقاومة
حجمها عن  100نانومرت ،وتساعد عىل جعل املواد أقوى ّ
واستجابة للمؤثرات ،وتفتح املجال للعديد من اإلمكانات األخرى .وتتوافر حالي ًا
أكرث من  800سلعة تجارية تُستخدم يومي ًا تعتمد عىل مواد وعمليات نانوية.
وستحظى تكنولوجيا النانو عىل املدى املتوسط باهتامم واسع ،وستواصل استقطاب
االستثامرات يف األبحاث والتطوير .كام سيتمتع املستهلكون بقيمة وفوائد أكرب،
مع انتشار استخدام املواد النانوية املتطورة يف جيل جديد من املنتجات .وتتمتع
تكنولوجيا النانو بدعم واسع نظر ًا لفوائدها املحتملة يف مجاالت مثل الطب.
ولكن ال ينبغي أن يثني ذلك واضعي السياسات عن إجراء تحليل دقيق للمخاطر
املرتتبة عىل استخدام مواد جديدة متطورة ضمن منتجات مستقبلية .ويجب
أن يكون وضع األطر املنظمة للجوانب الهندسية والتصنيعية لتكنولوجيا النانو
ومنتجاتها يف صدارة األولويات .كام يجب عىل واضعي السياسات التنبه لآلثار
االجتامعية لتكنولوجيا النانو التي تؤثر يف العديد من املجاالت ،كالخصوصية
واألمن والبيئة واملسائل األخالقية.
49

«	49تعد تكنولوجيا النانو ثورة علمية هائلة ال تقل عن الثورة الصناعية التي نقلت اإلنسان إىل عرص اآلالت ،أو ثورة التكنولوجيا التي نقلت اإلنسان إىل عرص الفضاء
واالتصاالت واإلنرتنت ،وتطور شامل يف مختلف املجاالت وكل فروع العلوم ،فام تقدمه تكنولوجيا النانو هو القدرة عىل صنع كل ما يتخيله اإلنسان بكلفة أقل وجودة
أعىل ،وهذه القدرة ستكون مفتاح التقدم العلمي الذي سيغري معامل الحياة عىل نحو قد ال يستطيع اإلنسان تصور كل أبعاده اليوم .ويف ذلك يقول أحد العلامء إن
ما سننتجه ونكتشفه باستخدام هذه التكنولوجيا يف السنوات القليلة املقبلة سوف يعادل ،بل سيتجاوز ما تم اكتشافه منذ أن خلقت األرض .تكنولوجيا النانو هي
الجيل الخامس الذي ظهر يف عامل اإللكرتونيات وقد سبقه أو ًال الجيل األول الذي استخدم املصباح اإللكرتوين مبا فيه التلفزيون ،والجيل الثاين الذي استخدم
جهاز الرتانزيستور ،ثم الجيل الثالث من اإللكرتونيات الذي استخدام الدوائر املتكاملة؛ وجاء الجيل الرابع باستخدام املعالجات الصغرية الذي أحدث ثورة هائلة
يف مجال اإللكرتونيات بإنتاج الحاسبات الشخصية والرقائق السيليكونية التي أحدثت تقدم ًا يف العديد من املجاالت العلمية والصناعية .فالنانو تعني تقنيات تصنع
عىل مقياس النانو مرت ،وهي أدق وحدة قياس مرتية معروفة حتى اآلن (نانو مرت) ويبلغ طوله واحد من بليون من املرت ،أي ما يعادل عرشة أضعاف وحدة القياس
الذري املعروفة باألنجسرتوم .وحجم النانو أصغر بنحو  80000مرة من قُطر الشعرة .وكلمة النانو تكنولوجي تستخدم أيضاً ،مبعنى أنها تكنولوجيا املواد املتناهية يف
الصغر ،أو التكنولوجيا املجهرية الدقيقة ،أو تكنولوجيا املنمنامت .وتستخدم تكنولوجيا النانو يف العديد من التطبيقات؛ فمنها عىل سبيل املثال ال الحرص تطبيقات
النانو يف عامل اإللكرتونيات .وستقيض تكنولوجيا النانو عىل األجيال الحالية من أجهزة الحاسب اآليل واألجهزة اإللكرتونية وإنتاج أجيال ذات رسعة عالية يف نقل
البيانات وجودة يف األداء وذات أحجام صغرية .وستطلق رشكة هيوليت باكارد إىل السوق رقاقات يدخل يف صنعها تكنولوجيا النانو قادرة عىل حفظ املعلومات أكرث
بآالف املرات من الذاكرة املوجودة حالياً ،إال أنها تتضمن آثار ًا سلبية من الناحية االجتامعية والعسكرية وامللكية الفكرية وباألخص يف الدول النامية».
	 -نق ًال عن د .رحاب فايز أحمد سيد« ،تكنولوجيا النانو يف مجال املعلومات واالتصاالت :الفرص والتحديات» ،بحث منشور يف مجلة اعلم الصادرة عن االتحاد العريب
للمكتبات واملعلومات بالتعاون مع مكتبة امللك عبدالعزيز العامة بالرياض ،العدد  ،11ذو القعدة 1433هـ – أكتوبر 2012م ،ص.43
	 -بالنظر إىل ما تثريه تكنولوجيا النانو من مخاوف ،خاصة من الوجهتني العسكرية واألمنية ،فإن مثة قلق ًا بشأن قدرة الحكومات عىل ضبط هذا التقدم ،أو إمكانية
توجه الدول الكربى للتعامل مع هذه التكنولوجيا عىل النحو الذي تتعامل مع االنتشار النووي ،عىل سبيل املثال ال الحرص مبا يضمن لها احتكار بعض الجوانب
واالستعامالت دون غريها من الدول بذريعة عدم امتالك هذه األخرية لقواعد أخالقية وتنظيمية تكفل االستخدام الرشيد.
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 .3تكنولوجيا الواقع االفتراضي :تُعرف تكنولوجيا الواقع االفرتايض بأنها
تكنولوجيا تولد وه ًام جزئياً ،أو كلي ًا بالوجود يف مكان آخر ،وتتضمن الواقع
االفرتايض ( )VRالذي ينقل حواس املستخدم إىل بيئة مختلفة كلي ًا (واقعية أو
خيالية) ،والواقع املعزز ( ،)ARوالذي يضيف عنارص وهمية إىل البيئة الفعلية
للمستخدم .والواقع االفرتايض املعزز ( )AVالذي يضيف عنارص واقعية إىل البيئة
االفرتاضية ،عرب التقاط الحركة مثالً .ويشار إىل النوعني األخريين مع ًا باسم
الواقع الهجني ( .)MRوكلام ازداد عمق التجربة ،ومستوى التفاعالت اإلضافية
(مستوى االنطباعات الحسية) ،كلام ازداد مستوى الحضور ،أي الشعور بالوجود
الفعيل ضمن الواقع االفرتايض .ويف األعوام املؤدية إىل عام 2050م ومع تطور
لتغي
التكنولوجيا ،فستنترش تكنولوجيا الواقع االفرتايض يف معظم املجاالتّ ،
االعتامد الحايل عىل الحضور والتفاعل املادي بشكل جوهري .وميكن استخدام
الواقع االفرتايض للتحكم عن بُعد بالروبوتات بشكل آمن أثناء تأدية املهام
الخطرة ،مثل إنقاذ أشخاص من مبان منهارة ،أو مشتعلة .كام ميكن استخدام
الواقع االفرتايض يف دراسات املستقبل ذاتها ،حيث تظهر األبحاث أن اختبار
األحداث بشكل افرتايض يولد إدراك ًا أكرب للموضوع .وميكن أن يحمل أهمية
خاصة يف مجال التعليم ،حيث يكون التعلم عرب تكنولوجيا الواقع االفرتايض
أكرث فعالية بالنسبة للبعض.50

	50بدأ النظر لتكنولوجيا الواقع االفرتايض وغريها من التكنولوجيات ذات الصلة من ِقبَل الحكومات بوصفها أحد مجاالت االستثامر ذات العوائد املثمرة ،سواء عىل
أصعدة الربح املايل ،أو أحد مقومات التنمية البرشية .وال أدل عىل ذلك من توجه عدد من الدول منذ فرتة مبكرة حتى قبل انتشار جائحة كورونا إىل استخدام هذه
التكنولوجيات يف مجال التعليم عىل وجه الخصوص ،ومن هذه الدول الواليات املتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية واإلمارات العربية املتحدة والصني ،حيث أخذت
حكومات هذه الدول عىل عاتقها تشجيع املبادرات وتقديم الدعم الكامل لها ،إذ نقلت هذه التكنولوجيات عملية التعليم إىل آفاق أوسع مبا لديها من قدرة عىل الجمع
بني العاملني الواقعي والرقمي .وإدخال املستخدمني إىل تجارب وبيئات جديدة تصب يف مصلحة املستخدم ،وتُنشئ أبعاد ًا جديدة لعملية التعليم والتعلم.
	 -أحمد حامد املرصي« ،االستثامر التعليمي للحكومات يف تكنولوجيا الواقع االفرتايض والواقع املعزز» ،مقال منشور بتاريخ  10يونيو 2017م عىل منصة ()Vrinsider.net
املتخصصة يف التعريف بالواقع االفرتايض باللغة العربية.
	من هنا قد يكون رضوري ًا التأكيد عىل أهمية اتجاه الحكومة إىل إنشاء رشكات متخصصة يف أنشطة ومجاالت تكنولوجيا الواقع االفرتايض سالفة اإلشارة ،وحفّزها
عىل فتح أسواق خارجية والتوسع فيها مبا لهذا من تأثري إيجايب عىل صعيد املشاركة الوطنية يف إنتاج هذه التكنولوجيات بد ًال من االقتصار عىل استريادها ،أيض ًا
تعزيز القدرات التنافسية الوطنية عىل املستوى العاملي من خالل املزيد من الرتسيخ والتنويع للقاعدة االقتصادية.
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 .4التعامالت الرقمية :تعترب التعامالت الرقمية ( )Blockchainقاعدة بيانات
موزعة لسجالت الحسابات تحفظ قامئة متنامية من السجالت ،وتسمى بالكتل
( ،)blockوتكون محمية من التالعب والتعديل .تحتوي كل كتلة عىل ختم زمني
ورابط بالكتلة السابقة .ميكن استخدام تكنولوجيا التعامالت الرقمية إلنشاء
نظام سجالت حسابات عام ودائم ،ويتمتع بالشفافية .وميكن أن تشمل معلومات
عن املبيعات والرضائب والحقوق واألصوات االنتخابية .كام ميكن دمجها مع
خوارزميات ،مثل تنفيذ العقود بنا ًء عىل رشوط موضوعية كالعقود املالية .ميكن
استخدام تكنولوجيا التعامالت الرقمية لنقل وتخزين النقود الرقمية وصكوك
امللكية وعقود نقل امللكية واملوسيقى واألعامل الفنية واالكتشافات العلمية وامللكية
الفكرية وحتى األصوات االنتخابية بشكل آمن.
وتُعد التعامالت الرقمية الركيزة األساسية لعملة «بيتكوين» ،حيث تؤدي دور
السجل العام لجميع التعامالت .أيض ًا تعترب التعامالت الرقمية جزء ًا من توجه
أكرب نحو بنى تحتية ال مركزية مبنية عىل الربمجة والربوتوكوالت ،مثل اإلنرتنت،
التي تعتمد عىل برمجة ( )HTMLوبروتوكالت مثل بروتوكول اإلنرتنت (،)IP
وبروتوكول التحكم بالنقل ( ،)TCPوالشبكات الال سلكية املتداخلة (،)mesh networks
والتي تربط بني األجهزة الذكية يف شبكات ال مركزية واسعة بواسطة تكنولوجيا
«واي فاي» ( ،)Wi-Fiأو «بلوتوث» ( .)Bluetoothوسوف تقدم التعامالت
الرقمية خدمات حكومية أكرث موثوقية وأمان ًا وشفافية ،مثل تسجيل امللكيات
والهويات الرقمية واالستبيانات الرقمية وغريها من التعامالت ،سواء كانت
حكومية داخلية ،أو مع املواطنني .وتتضمن الفوائد األخرى تقديم خدمات أفضل
وتخفيض تكاليف العمليات (مبا يف ذلك االحتيال وأخطاء املدفوعات).
أما السلبيات فتتمثل يف صعوبة ضبط التعامالت الرقمية ،أو تنظيمها من ِقبَل
سلطات مركزية ،خاصة إذا كانت وفق بنية ال مركزية كام هي الحال بالنسبة
لعملة «بيتكوين».
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 .5البيانات الضخمة :يستخدم هذا املصطلح للداللة عىل كل البيانات التي يتم
توليدها وتجميعها من ِقبَل كل يشء حولنا طوال الوقت ،حيث يتم توليد  2.5إكسابايت
من البيانات يومياً ،وهو ما يكافئ سعة تخزين  150مليون جهاز «آيفون» ،أو خمسة
ماليني حاسوب محمول .وتُقدّم البيانات الضخمة إمكانات غري مسبوقة لفهم
وتحليل العامل من حولنا وتغيريه ،وشكلت جزء ًا كبري ًا من تطور الرعاية الصحية
والسيارات ذاتية القيادة وتوفري معلومات عن أمناط االستهالك وغريها.
ومن املتوقع أن تزداد البيانات الضخمة بشكل متسارع يف األعوام املمتدة
حتى عام 2050م ،نظر ًا الزدياد أعداد األجهزة وقدرات املعالجة وإمكانات نقل
البيانات ،إضافة إىل قيام العديد من املساهمني الجدد بتحليل البيانات وتوليد
بيانات جديدة .وستصبح وسائل جمع البيانات أكرث تلقائية وتطوراً .إضافة إىل
تحسن أساليب تحليل كميات كبرية من البيانات بفضل حواسيب وخوارزميات
أفضل وأكرث قوة.
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ومتاشي ًا مع األهمية الحيوية لهذه املسألة بالنسبة للحكومات فقد عرضت
املفوضية األوروبية عىل الدول األعضاء اسرتاتيجية ملواجهة تحديات البيانات
الضخمة ،تشمل الخطوات الست التالية:
.1تطوير رشاكات بني القطاعني العام والخاص يف مجال البيانات الضخمة،
لتمويل أفكار يف هذا الحقل قادرة عىل إحداث تغيري جذري يف مجاالت،
مثل الطب املخصص والخدمات اللوجستية الغذائية؛
.2إنشاء حاضنة مفتوحة البيانات ملساعدة الرشكات الصغرية واملتوسطة
عىل إقامة سالسل توريد قامئة عىل البيانات ،وزيادة استخدام الحوسبة
السحابية؛
.3تقديم قوانني جديدة مللكية البيانات ومسؤولية توفري البيانات التي يتم
جمعها عرب إنرتنت األشياء؛
.4تقييم معايري البيانات وتحديد الثغرات املحتملة؛
.5تأسيس سلسلة من مراكز متميزة للحوسبة الفائقة لزيادة عدد العاملني
املتمرسني يف مجال البيانات؛
 .6إقامة سلسلة من منشآت معالجة البيانات.

207

 208الفصل الثاين

 .6إنترنت األشياء :يعكس مصطلح «إنرتنت األشياء» ( ،)IoTالتوجه نحو زيادة
اتصال األشياء املادية بشبكة اإلنرتنت ،وتواصلها فيام بينها .ويرتبط مفهوم
إنرتنت األشياء بشكل وثيق بالبيانات الضخمة والذكاء االصطناعي ،حيث ستسهم
األس 51للبيانات التي تُلقَّن بدورها للذكاء
األجهزة املتصلة باإلنرتنت يف التزايد ّ
االصطناعي لتحفيز تطوره .وأمكن تحقيق مفهوم إنرتنت األشياء بسبب التكلفة
الزهيدة وصغر حجم املعالجات املصغرة وأجهزة االستشعار التي ميكن استخدامها
يف أي منتج تقريباً ،ما يتيح وسائل جديدة للتتبع والتنسيق والتحكم بكل يشء،
بدء ًا بالعمليات الصناعية ووصو ًال للحياة اليومية للناس.
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وتسمح إنرتنت األشياء بإدارة أفضل للبنية التحتية الحرضية ،مثل أنظمة
املرور وإدارة املخلفات واملياه والسالمة العامة ،وستحسن من اإلنتاجية ،وتؤدي
لظهور منتجات وخدمات جديدة ،عرب جمع البيانات ومعالجة املعلومات وإتاحة
االستجابة يف الزمن الفعيل .وتشمل التطبيقات األولية املحتملة املركبات ،واألجهزة
الطبية ،واألنظمة الصناعية وعدد متزايد من اإللكرتونيات االستهالكية .ومن
املرجح خالل األعوام املؤدية إىل عام 2050م ،أن تتحول إنرتنت األشياء إىل أحد
أهم عوامل التغيري ،وستظهر وسائل جديدة لتقديم الخدمات والتفاعل مع الناس
والرشكات مع زيادة اندماج التكنولوجيا يف املجتمع.
وألنه من املتوقع أن يُحدث النمو املستمر إلنرتنت األشياء ثورة يف جميع
القطاعات االقتصادية ،ويغري أسلوب عمل الحكومة واملجتمع بشكل جوهري،
فمن األهمية مبكان أن تُدرس السياسات املتعلقة مبسائل ،مثل األمن اإللكرتوين،
مبا أن القرصنة اإللكرتونية هي من أهم التحديات التي تواجه إنرتنت األشياء.
وسوف يساعد تحديد معايري تكنولوجية راسخة عىل بناء األنظمة املتكاملة،
واملحافظة عليها ،وتطبيقها ،وعىل االستثامر يف البنية التحتية ودراسة مسائل
التوظيف والتدريب يف تطوير إنرتنت األشياء.

األس هو تعبري ريايض يصف عملية تزايد ،حيث تتزايد قيمة (س) خالل فرتات زمنية متساوية مبعدل الزيادة نفسه .والداالت
األس ،أو ما يُعرف بالنمو ّ
	51التزايد ّ
األسّ ية جزء من أهم التحليالت يف الرياضيات ومجاالتها التطبيقية بشكل عام ،وهي أحيان ًا تصف ظواهر طبيعية ،مثل التكاثر يف البيولوجيا (تكاثر البرش ،أو تكاثر
البكترييا) .كام لها تطبيقات يف االقتصاد ،حيث نحسب بها الفائدة.
.Porritt, Jonathon, Capitalism as if the world matters. London; Earthscan, 2005, p. 49
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 .7الطباعة ثالثية األبعاد :تنتهج الطباعة الثالثية األبعاد مبدأ تكوين أجسام عرب
وضع طبقات متتالية فوق بعضها .وميكن للطابعات ثالثية األبعاد أن تستخدم موادّ،
مثل البالستيك واألملنيوم والفوالذ والسرياميك والسبائك .ويؤذن ذلك بانطالق تغيري
هائل يف عامل التصنيع ،ملا يوفّره من إمكانية االستغناء عن خطوط تجميع ومصانع
بأكملها .وتُستخدم هذه التكنولوجيا حالي ًا يف عدد من القطاعات لصنع مناذج أولية،
أو إنشاء منتجات مصممة حسب الطلب .وتُستخدم الطباعة ثالثية األبعاد حالي ًا بشكل
رئيس يف قطاع صناعة السيارات واملركبات الفضائية .كام تم إحراز تقدم كبري يف
مجال استخدامها يف مجال الرعاية الصحية (لألعضاء واألطراف االصطناعية).
ومن االعتبارات املهمة يف التوجّ ه املتعلق بالطباعة ثالثية األبعاد أنها تخفض عوائق
دخول السوق ،حيث كانت هناك عوائق كبرية تواجه تصنيع النامذج األولية الذي
يتطلب عادة معدات باهظة التكلفة وبرمجيات متطورة .وقد ساعدت الطباعة
ثالثية األبعاد عىل إزالة هذه العوائق .كام أن القدرة عىل الحصول عىل تصميم
منتج مصنع بالطريقة التقليدية ،وإعادة إنتاجه بشكل أرخص وأرسع بواسطة
الطباعة ثالثية األبعاد ،عرب تجاوز عملية التصنيع التقليدية من خالل القرصنة،
سوف متثل تحديات جسيمة تتعلق بحقوق امللكية .وآخر هذه االعتبارات أن الطباعة
ثالثية األبعاد سوف توجب عىل رشكات وقطاعات بأكملها أن تعيد النظر يف كيفية
التوفيق بني مناذج العمل الخاصة بها مع ما توفره تكنولوجيا الطباعة ثالثية األبعاد
من فرص هائلة ،من خالل القرب من العميل ،والتنفيذ املخصص املبارش (وزهيد
التكلفة) ووفورات الحجم.
إن االعتبارات المهمة المثارة بشأن الطباعة ثالثية األبعاد ،تتطلب من الحكومات ضمن أمور
أخرى ،سياسات مرنة لضبط حركة دخول األسواق على الوجه الذي يضمن عدم اإلضرار بالصناعات
الوطنية .وأيضاً لضمان كفاءة وجودة المنتج من خالل هذه الطباعة ،فضالً عن ضرورة الحرص من

جانب الحكومات على حماية حقوق الملكية الفكرية من تجاوزات المنتجين وجرائم القرصنة ،هذا مع
األخذ باالعتبار من خالل السياسات االقتصادية االستفادة من الفرص المتاحة كافة ،ووضع الحلول

ألي تداعيات ذات طبيعة سلبية.
الناجعة ّ
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إن تلك التوجهات املستقبلية املئة سالفة البيان املوجز يف هذا املبحث من الفصل
الثاين لهذه القراءة ،مبا تناولته من محاور ،جاءت مؤكدة يف معظمها لحد
قريب من التشابه والتامثل مع الكثري من املخاطر والتوجهات املستقبلية املثارة
من ِقبَل التقارير الدولية سالفة االستقراء يف مباحث هذه القراءة ،لكن يحسب
للتناول الذي اتسم به رصد التوجهات املستقبلية املئة أنها لفتت بقدر كبري من
الرتكيز عىل االعتبارات املهمة التي يستحسن وضعها يف الحسبان من ِقبَل صانعي
السياسات ،وأيض ًا من متخذي القرار ،وهي اعتبارات تفتح مجا ًال واسع ًا لوضع
الكثري من السياسات املستقبلية واالسرتاتيجيات املنفذة لها من جانب الحكومات
بعد بذل املزيد من الجهد لدراسة الواقع الوطني ،أو املحيل والتأكد من مدى
ارتباطه سلباً ،أو إيجاب ًا بتلك املخاطر والتوجهات السلبية.
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عُ نيت هذه القراءة برصد أهم ما ورد يف عدد من التقارير واإلصدارات
املتخصصة من مخاطر وتحديات للفرتة من عام 2020م إىل عام 2050م التي
ارتأت تلك التقارير واإلصدارات أنها تستوجب أخذها باالعتبار من ِقبَل الدول
والحكومات ،إما متاشي ًا مع تأثرياتها اإليجابية واستفاد ًة منها ،أو احرتاز ًا من
تأثرياتها السلبية وتفادي ًا لها ،حيث:

الدولية عىل مدى السنوات املقبلة من خالل نتائج مسح أجراه املتخصصون،
حيث رأوا أنها تشمل :التغريات املناخية؛ مخاطر األمن السيرباين؛ عدم االستقرار
الجغرايف السيايس (الجيوسيايس)؛ عدم الرضا املجتمعي والرصاعات املحلية؛
إدارة املوارد الطبيعية؛ الذكاء االصطناعي والبيانات الكبرية؛ التلوث؛ األوبئة
واألمراض املعدية؛ تهديدات أمنية جديدة؛ ومخاطر االقتصاد الكيل.

اختص الفصل األول ،من خالل مبحثني اثنني ،باستعراض أهم ما أوردته
تقارير دولية متخصصة للمخاطر العاملية املتوقّعة لعام 2020م ،فعُني املبحث
األول باستقراء ما أورده «تقرير املخاطر العاملية  »2020الصادر عن املنتدى
االقتصادي العاملي ،وفيه صنّف املخاطر من حيث طبيعتها إىل مخاطر اقتصادية،
وبيئية ،وجيوسياسية ،ومجتمعية ،وتكنولوجية .وتوقّع التقرير أن أعىل خمسة
مخاطر عاملية من حيث احتاملية حدوثها عىل مدار السنوات العرش املقبلة سوف
تتمثل يف :ظواهر الطقس املتطرفة ذات األرضار الجسيمة عىل املمتلكات والبنية
التحتية والخسائر؛ فشل الحكومات واملؤسسات يف التخفيف من حدة آثار تغري
املناخ والتكيف معه؛ األرضار والكوارث البيئية من صنع اإلنسان ،مبا يف ذلك
الجرائم البيئية كالترسب النفطي والتلوث اإلشعاعي؛ خسارة كربى يف التنوع
البيولوجي وانهيار النظام اإليكولوجي (الربي أو البحري) مبا يرتتب عىل ذلك
من آثار بيئية يتعذر معالجتها ،ما يتسبب يف استنزاف شديد للموارد البرشية
والصناعات؛ والكوارث الطبيعية املدمرة ،مثل الزالزل وموجات املد البحري
والتسونامي وثوران الرباكني والعواصف املغناطيسية األرضية .كام توقع التقرير
أن أعىل خمسة مخاطر عاملية للفرتة ذاتها من حيث شدة التأثري سوف تتمثل
يف :اإلخفاق يف التخفيف من حدة أثر التغري املناخي والتكيف معه؛ أسلحة
الدمار الشامل؛ الخسارة الكبرية يف التنوع البيولوجي وانهيار النظام البيئي؛
ظواهر الطقس املتطرفة (مثل الفيضانات والعواصف)؛ وأزمات املياه.

وعرض الفصل الثاين ألهم التوجهات املستقبلية العاملية للفرتة املمتدة حتى
عام 2050م من خالل ثالثة مباحث ،يف املبحث األول منها جرى استقراء تقرير
«حالة املستقبل  :2030أثر التوجهات العاملية الكربى عىل تشكيل الحكومات» الذي
رصد تسعة توجهات عاملية كربى معترب ًا إياها األكرث أهمية ملستقبل الحكومات
ومسؤولياتها الرئيسة عن االزدهار االقتصادي واألمن والرتابط االجتامعي
واالستدامة البيئية .ومقرتح ًا االسرتاتيجيات املالمئة للنجاح يف املستقبل .وحسب
التقرير فإن التوجهات املقصودة تشمل :الرتكيبة السكانية؛ متكني الفرد؛ متكني
التكنولوجيا؛ الرتابط االقتصادي؛ الدَّين العام؛ تحول القوة االقتصادية؛ التغري
املناخي؛ الضغوط عىل املوارد؛ والتوسع العمراين .وقد لفت التقرير يف تناوله
لهذه التوجهات إىل االسرتاتيجيات املالمئة لنجاح الحكومات يف التعامل معها
يف املستقبل.

وتناول املبحث الثاين ما أورده «تقرير املخاطر املستقبلية» الصادر عن رشكة
التأمني العاملية (أكسا) الذي وضع ترتيب ًا للمخاطر العرشة األكرث تأثري ًا يف التفاعالت

وتطرق املبحث الثاين إىل بيان مضمون تقرير «العامل يف  :2030اتجاهات
وتحوالت وفرص وتحديات» الصادر عن املنتدى االسرتاتيجي العريب ،وحدد
مثانية اتجاهات رئيسة متوقعة الحدوث حتى عام 2030م ،متمثل ًة يف :تحول
مركز الثقل االقتصادي؛ تراجع الحضور األمرييك عىل الساحة الدولية؛ تقويض
النظام الدويل القائم عىل القواعد والقوانني؛ توترات وخالفات جيوسياسية يف
املشهد األمني اإلقليمي؛ الثورة التكنولوجية الحيوية  -الرقمية األوىل؛ اضطرابات
اجتامعية واسعة؛ ضعف الحكومات؛ وضغط النمو السكاين عىل نظام األرض مع
تسارع وترية التحرض .كام نبه التقرير إىل التداعيات العاملية واإلقليمية التي رأى
أنها سوف ترتتب عىل هذه التوجهات.
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أما املبحث الثالث فقد تصدى إلبراز أهم ما أورده الكتاب املوسوعي الصادر عن
وزارة شؤون مجلس الوزراء واملستقبل بدولة اإلمارات العربية املتحدة الذي طرح
( )100توجّ ه ذي صلة باملستقبل ،منبه ًا إىل أنه سيكون لها تأثريها الكبري عىل العامل
خالل األعوام املقبلة وصو ًال لعام 2050م ،ومدرج ًا إياها تحت ( )9موضوعات،
أو مجاالت رئيسة شملت :االقتصاد ( 22توجهاً)؛ البنية التحتية ( 7توجهات)؛
البيئة واملوارد الطبيعية ( 13توجهاً)؛ األمن والدفاع ( 11توجهاً)؛ الرتكيبة السكانية
( 6توجهات)؛ املواطنون ( 10توجهات)؛ املعرفة واملهارات والوظائف ( 9توجهات)؛
الحكومات ( 9توجهات)؛ والعلوم والتكنولوجيا املتقدمة ( 13توجهاً) .كام أشار
القسم إىل ما تفرع عن هذه التوجهات املئة من مجاالت ،مشري ًا إىل االعتبارات
املهمة الجديرة بالرتكيز عليها من ِقبَل واضعي السياسات والحكومات.

2020م ،إال أن معظم التقارير محل هذه القراءة أوردت انتشار األوبئة واألمراض
املعدية ،كفريوس زيكا وغريه ضمن املخاطر املتوقعة .وذكرت أن الحياة البرشية
سوف تشهد خالل السنوات املقبلة انتشار ًا ألوبئة وأمراض معدية من دون تحديد
لسنة ،أو أعوام االنتشار ،وهو ما تحقق فع ًال خالل عام 2020م ،األمر الذي
تسبب يف خسائر برشية ومادية فادحة عىل املستوى العاملي .وإن كانت هذه
القراءة قد أغفلت رصد واقع ومستقبل الجائحة املقصودة نظر ًا لتشعبها وتنوع
تأثرياتها السلبية ،فإن هذا اإلغفال مر ّده كون املسألة بحاجة إىل قراءة مستقلة
بحد ذاتها نظر ًا لكرثة التقارير والتحليالت التي تصدت لرصد واقع أو استرشاف
مستقبل الجائحة املقصودة.
وأخذ ًا يف االعتبار األهمية القصوى للمسائل املطروحة يف تلك املخاطر
والتوجهات املتوقعة سواء عىل املدى القصري ،أو املديني املتوسط والبعيد،
وانسجام ًا مع التوجه الرشيد لدولة اإلمارات العربية املتحدة متمث ًال يف العناية
الفائقة باسترشاف آفاق املستقبل واالستعداد الجدي لالستفادة من انعكاساتها
اإليجابية واالحرتاز ملا قد تفرزه من انعكاسات سلبية وصو ًال لتخفيفها ،أو الحد
منها ،وهو التوجه املشهود للدولة عرب مختلف مسارات التقدم والرقي ،فإن ما
تطرحه املخاطر والتوجهات املثارة يف التقارير واإلصدارات محل القراءة وغريها
الكثري من الدراسات املستقبلية املطروحة عاملي ًا متيل رضورة دعم وتعزيز عملية
صنع واتخاذ القرار لدى حكومة عجامن من خالل اآليت:

إن أهم ما يُستفاد من استقراء ما ورد يف هذه القراءة من مخاطر وتوجهات
عاملية سواء للعام 2020م ،أو لألعوام العرشة حتى عام 2030م ،أو للفرتة حتى عام
2050م التي اعتمدت عىل آراء وتحليالت ودروس لكبار الخرباء واملتخصصني،
أنها اتفقت عىل الكثري من املخاطر والتوجهات ،حتى وإن اختلفت يف جانب أو
أكرث من جوانب التأثريات املحتمل أن ترتتب عليها ،ومن ذلك اطّ راد التغريات
املناخية ،وخلل الرتكيبة السكانية ،وعدم كفاية املوارد أو الضغوط عليها ،وتحول
القوى االقتصادية ومخاطر االقتصاد الكيل ،واملخاطر الجيوسياسية ،والتقدم
التكنولوجي واألمن السيرباين ،واملخاطر األمنية واالضطرابات االجتامعية،
وانتشار األوبئة واألمراض املعدية ،فض ًال عن الفشل املتوقّع لبعض الحكومات،
وغري ذلك من املخاطر والتوجهات التي أوردتها التقارير محل البحث ،والتي
تشابهت إىل حد كبري يف الطرح وإن اختلفت يف ترتيب مكانتها ،أو يف درجة
ونطاق تأثرياتها املحتملة.

أوالً  :تعزيز القدرات العلمية والبحثية لدى أجهزة الحكومة من خالل التدريب
عرب الجامعات واملعاهد واملراكز املتخصصة عىل مسائل علم املستقبليات للكوادر
البرشية املشهود لها بالكفاءة واملهارة والرغبة يف التعلم املستمر.

وعىل الرغم من عدم وجود إشارة يف تلك التقارير إىل جائحة فريوس
كورونا (كوفيد  )19 -لكون هذه التقارير قد صدرت قبل انتشار املرض واإلعالن
عنه كجائحة عاملية من ِق َبل منظمة الصحة العاملية خالل الربع األول من عام

ثانياً  :التوعية العامة ملوظفي القطاع الحكومي بخصوص الدراسات املستقبلية
ومبادئها ومناذجها ومناهجها العلمية وأقسامها ،أيض ًا بالجامعات واملراكز البحثية
املتخصصة يف إعدادها عاملي ًا وإقليمياً.
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ثالثاً  :تبني أسلوب إدارة املخاطر باعتباره أسلوب ًا منهجي ًا يطبق عىل مستوى
الحكومة لدعم تحقيق أهدافها االسرتاتيجية من خالل تحديد املخاطر وفحصها
وتحليلها وتقييمها وتحديد األولويات املتعلقة بها ومراقبتها.

سابعاً  :االرتكان ولو جزئي ًا يف عملية تحديد السياسات ذات األولوية إىل مدى
اتساقها مع املخاطر والتوجّ هات املثارة عاملي ًا وعىل إمكانية إسهامها يف التعاطي،
أو االستفادة ،أو االحرتاز من تأثرياتها املتوقّعة عىل النطاق املحيل.

رابعاً  :الدراسة الدقيقة للمخاطر والتوجّ هات العاملية وانعكاساتها املتوقعة عاملي ًا
وإقليمي ًا ووطني ًا ومحلي ًا من ِقبَل فريق إعداد رؤية اإلمارة للفرتة ما بعد عام
2021م ،متهيد ًا لبناء محاور الرؤية بأسلوب علمي يجمع بني النظرة الواقعية
واالسترشاف املستقبيل ،مع الرتكيز الشديد يف عملية وضع األهداف والغايات
االسرتاتيجية املنفذة لتلك الرؤية عىل االستفادة عىل وجه الخصوص مام أوردته
التوجهات املستقبلية املئة التي تضمنها الكتاب املوسوعي الصادر عن وزارة
شؤون مجلس الوزراء واملستقبل ،ومبا يتناسب مع طبيعة وإمكانات اإلمارة.

ثامناً  :توجيه الجهات البحثية يف اإلمارة ملتابعة التقارير والدراسات واإلصدارات
املعنية بتحديد املخاطر والتوجّ هات العاملية وإعداد مذكرات للعرض عىل مقام
املجلس التنفيذي املوقر بشأن ما يرد فيها مع الرتكيز عىل الجوانب املحتمل
تأثريها عىل واقع ومستقبل اإلمارة.

خامساً  :رضورة قيام الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات الصلة مبجاالت
املخاطر والتوجهات سالفة البيان يف هذه القراءة بدراسة األوجه التي
تخصها دراسة متأنية من خالل االطالع التفصييل عىل التقارير التي أوردتها
وغريها من التقارير واإلصدارات املامثلة عاملي ًا وتحليلها من ِقبَل فريق
متخصص لديها متهيد ًا لوضع سياسات واسرتاتيجيات ألية مخاطر ،أو توجّ هات
يحتمل تأثريها عىل أداء الجهة وفق ًا لالختصاص املنوط بها؛ فعىل سبيل املثال
ال الحرص ،مثة رضورة لدراسة املخاطر والتوجّ هات ذات الطبيعة االقتصادية
من ِقبَل كل من دائرة التنمية االقتصادية ومنطقة عجامن الحرة وغرفة تجارة
وصناعة عجامن.
سادساً  :إيالء قدر أكرب من االهتامم بعملية وضع السياسات لدى حكومة
اإلمارة ،وإسباغ اإللزامية عىل إعدادها كمرحلة سابقة عىل عملية اتخاذ القرار
بالتدخل التنظيمي ،أو التدخل الترشيعي ،والتدريب املستمر للكوادر البرشية
لدى حكومة اإلمارة عىل عملية اإلعداد لضامن صحة وموضوعية ما تخلُص إليه
السياسات من نتائج وتوصيات.

وإذ تضع األمانة العامة للمجلس التنفيذي إلمارة عجامن هذه القراءة أمام
املهتمني باستقراء املخاطر والتوجهات العاملية سواء لدى حكومة اإلمارة ،أو
قطاعها الخاص ،أو الباحثني وطلبة العلم؛ فإنها تتطلع بأمل أن تفتح باب ًا لتعزيز
االتجاه نحو التخصص يف الدراسات املستقبلية ،أو عىل األقل االستفادة من
االطالع عليها وجعلها إحدى أدوات عملية صنع القرار الرشيد .كام تتطلع باهتامم
أن تسهم هذه القراءة مبا انتهت إليه من مقرتحات يف الجهود الحكومية الهادفة
إىل املزيد من التحسني والتطوير آلليات ومنهجيات العمل الحكومي.
والله ويل التوفيق
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نبذة عن املؤلفني

د .سعيد سيف املطرويش

د .محمد عبيد محمد

تول د .املطرويش منصب األمني العام للمجلس التنفيذي إلمارة عجامن منذ
ّ
عام 2004م ،وقاد مسرية تطوير منظومة العمل الحكومي يف اإلمارة ورسم
السياسات العامة .كام أنه عضو مجلس إدارة هيئة التنافسية واإلحصاء وعضو
مجلس أمناء جامعة عجامن .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف إدارة األعامل من
جامعة أبوظبي ،وله مجموعة من األوراق البحثية يف مجال السياسات العامة.
ميتلك مسرية مهنية حافلة باإلنجازات ،اكتسب من خاللها خربة كبرية يف مجال
اإلدارة الحكومية وصناعة السياسات والتخطيط والتطوير االسرتاتيجي الحكومي.
أرشف عىل تأسيس العديد من األجهزة واملؤسسات الحكومية وعدد من
املشاريع واملبادرات الحكومية ،من بينها تأسيس (برنامج عجامن للتميز) منذ
عام 2008م ،وأسس وقاد عدد ًا من املبادرات والفرق التطوعية.
قاد فريقَ عملٍ استثنائي ًا عمل عىل صياغة رؤية عجامن  ،2021واستطاع من
خاللها عكس الصورة اإليجابية املرشّفة إلمارة عجامن .و ُكلِّف مبهام مدير عام
مرشوع تعداد عجامن يف عام 2017م .يرتأس برنامج تطوير منظومة تقديم
الخدمات الحكومية يف إمارة عجامن.
حريص عىل تطوير أنظمة عمل تدعم جهود الجهات الحكومية يف تحقيق
مستهدفاتها وفق أعىل معايري الجودة والتميز .محكّم يف العديد من جوائز التميز
الحكومي عىل الصعيد االتحادي واملحيل والدويل ،عضو مجلس إدارة الهيئة االتحادية
للتنافسية واإلحصاء ،وعضو اللجنة العليا للتحول الذيك يف حكومة عجامن.
شارك يف تأليف كتاب «نحو آلية لتقييم األثر الترشيعي يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة» الصادر عن األمانة العامة للمجلس التنفيذي إلمارة عجامن يف
عام 2019م.
وقام باملراجعة العلمية لعدد من األبحاث والدراسات الصادرة عن األمانة
العامة للمجلس التنفيذي إلمارة عجامن خالل عام 2020م التي منها :منهجية
إعداد الدراسات يف الجهات الحكومية املحلية بإمارة عجامن ،ومنهجية االستعانة
بالخرباء االستشاريني يف الجهات الحكومية املحلية بإمارة عجامن.

د .محمد عبيد محمد (مرصي الجنسية)؛ حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف الحقوق
(القانون الدويل العام) من كلية الحقوق بجامعة أسيوط ( يونيو 2001م ) ،وهو
يعمل حالي ًا مستشار ًا قانوني ًا للمجلس التنفيذي إلمارة عجامن ،وعضو ًا يف لجنة
الترشيعات إلمارة عجامن .وعمل سابق ًا مستشار ًا قانوني ًا بوزارة التجارة الخارجية،
ثم وزارة االقتصاد يف دولة اإلمارات العربية املتحدة .كام عمل خبري ًا اقتصادي ًا
يف مرشوع دعم وتطوير قدرات وزارة التجارة الخارجية بالدولة ،التابع لربنامج
األمم املتحدة اإلمنايئ ،وهو مُ حارضٌ يف القانون العام بجامعات ومعاهد عربية،
ري معتم ٌد لدى كلٍّ من مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري،
ومحكمٌ وخب ٌ
ومركز عجامن للتوفيق والتحكيم التجاري .كام يرتأس املركز االستشاري لحامية
التجارة واالستثامر (مركز حامية) بجمهورية مرص العربية.
نرشت له كتب عدة ،وهي «آليات تيسري التجارة الدولية يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة» (أبوظبي :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية،
2018م)؛ و«سياسة التجارة الخارجية اإلماراتية يف ضوء العضوية مبنظمة التجارة
العاملية» (أبوظبي :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية2014 ،م)؛
و«السياسة التجارية الدولية يف إطار منظمة التجارة العاملية» (القاهرة :دار
النسيم للنرش والتوزيع2015 ،م)؛ و«منظمة التجارة العاملية ودورها يف تنمية
اقتصاديات البلدان اإلسالمية» (املحلة الكربى :دار الكتب القانونية2007 ،م)؛
و«انعكاسات تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العاملية عىل البلدان اإلسالمية»
(الرياض :مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية2002 ،م)؛ و«البلدان
اإلسالمية ومنظمة التجارة العاملية :دراسة يف اتفاقيات التجارة السلعية ملنظمة
التجارة العاملية» (الرياض :مؤسسة الياممة الصحفية.)2002 ،
كام صدرت له الكتب التالية عن مركز زايد للتنسيق واملتابعة يف أبوظبي
عام « :2003انعكاسات تطبيق اتفاقية جاتس عىل البلدان العربية واإلسالمية»؛
و«انعكاسات تطبيق اتفاقية تريبس عىل البلدان العربية واإلسالمية»؛ و«االتفاقيات
الزراعية ملنظمة التجارة العاملية وانعكاساتها عىل البلدان العربية واإلسالمية»؛
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و«تسوية منازعات التجارة الدولية يف إطار منظمة التجارة العاملية» .ون ُِش له
أيضاً ،كتابٌ باالشرتاك مع الدكتور سعيد سيف املطرويش ،األمني العام للمجلس
التنفيذي بإمارة عجامن ،يف عام 2019م تحت عنوان :نحو آلية لتقييم األثر
الترشيعي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ضمن سلسلة إصدارات األمانة
العامة للمجلس التنفيذي بإمارة عجامن .وكتابان آخران يف السلسلة ذاتها يف
عام 2020م تحت عنوان :منهجية إعداد الدراسات يف الجهات الحكومية املحلية
بإمارة عجامن ،ومنهجية االستعانة بالخرباء االستشاريني يف الجهات الحكومية
املحلية بإمارة عجامن.
هذا؛ فض ًال عن العرشات من األبحاث واملقاالت املنشورة يف الدوريات العربية
املتخصصة يف مجاالت القانون واالقتصاد الدويل خالل سنوات متفرقة.

