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تهديدات قادمة:

روبوتات ذكية تقود الحروب ..وأخطار أمنية ألسواق الفن
تســتعرض “رؤى عامليــة” ،يف عددهــا الجديــد رقــم ( ،)10العديــد مــن القضايــا الدوليــة واإلقليميــة التــي تناولتهــا مراكــز
الفكــر واملجــات ودور النــر الغربيــة ،ومــن بينهــا كيــف ســتعمل االسـراتيجية العســكرية األمريكيــة عــى التكيــف مــع
ـتحل الروبوتــات الذكيــة محــل البــر ،باإلضافــة إىل دراســة
تطــور الحــروب يف املســتقبل ،وشــكل هــذه الحــروب وكيــف سـ ّ
تطــورات التجــارة غــر املرشوعــة يف ســوق الفــن وعالقتهــا باإلرهــاب وقضايــا األمــن الــدويل ،عــاوة عــى الحديــث عــن
ســيناريوهات قــد تعرقــل منــو االقتصــاد العاملــي يف عــام  ،2022ووصــوالً إىل تحليــل الـراع الجديــد الــذي سينشــب بــن
الواليــات املتحــدة والصــن حــول اجتــذاب املواهــب العامليــة يف املجــال التقنــي.
 -1التكيف األمريكي مع مستقبل الحروب:
يف دراســـته املنشـــورة عـــى موقـــع «معهـــد
دراســـات الحـــرب»  ،ISWبعنـــوان:
«مســـتقبل الحـــرب والقـــدرة االســـراتيجية
األمريكيـــة :التعلـــم العســـكري ومســـتقبل
سالســـل الحـــروب»( ،)1يُفـــكِّك «جيمـــس إم
دوبي ــك» ،العس ــكري الس ــابق والباح ــث املتخص ــص يف الش ــؤون
االســـراتيجية والعســـكرية ،مســـتقبل الحـــروب حـــول العـــامل،
وحتميـــة التكيـــف األمريـــي مـــع هـــذه التطـــورات.
وت ّدعـــي الدراســـة أن البرشيـــة ال تخطـــو يف اتجـــاه عـــر
جديـــد للتغيـــر ،وإمنـــا تقـــوم بتغيـــر هـــذا العـــر بنفســـها،
وهـــي حاليـــاً يف خضـــم هـــذه العمليـــة .وهـــو تغيـــر يشـــمل
كاف ــة جوان ــب الحي ــاة ،الفردي ــة والجامعيـــة ،ويب ــدو أن ه ــذا
التغيـــر سيســـتمر برسعـــة متزايـــدة ،األمـــر الـــذي يؤثـــر عـــى
بيئ ــة «األم ــن العامل ــي» ،خاص ــة أن مفه ــوم األم ــن ص ــار قابــاً
للتطويــر والحــذف واإلضافــة كل يــوم .وبالتــايل ترتفــع احتامليــة
نش ــوب النزاع ــات والح ــروب بجمي ــع أش ــكالها .وكل ذل ــك يدف ــع
إىل أهمي ــة التفك ــر االســراتيجي والتخطي ــط الج ــاد للمس ــتقبل.

 “رؤى عامليــة” تصــدر عــن “املســتقبل لألبحــاث والدراســات املتقدمــة” ،وتهــدف إىل عــرض أبــرز مــا يُنــر يف مراكــز الفكــر واملجــات ودور النــر الغربيــة،ـات صاعــدة يف مختلــف املجــاالت السياســية واألمنيــة والعســكرية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والتكنولوجيــة.
مــن أفــكار غــر تقليديــة واتجاهـ
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 -اآلراء الواردة يف اإلصدار تعرب عن كُتّابها ،وال تعرب بالرضورة عن آراء “املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة”.

مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة

وتؤكـد الدراسـة أن القوات العسـكرية األمريكيـة وهيئة األركان
املشتركة والقـادة امليدانيين والقامئين على الصناعـات العسـكرية،
يعملون باسـتمرار عىل معرفة متطلبات القتال يف حروب املسـتقبل،
وتطوير أسـاليب قتاليـة وتدريبية وتنظيميـة جديدة.
ولكــن ليســت هنــاك منظمــة واحــدة داخــل جهــاز األمــن
القومــي األمريــي ُمكلَّفــة بدمــج هــذه الــدروس والتطــورات عــى
املســتوى االس ـراتيجي ،بحيــث تُك ـ ِّون وجهــة نظــر شــاملة حــول
العنــارص الرضوريــة يف مســتقبل الحــروب .وعنــد هــذه النقطــة،
تعــرف الدراســة بأنهــا ترغــب يف تزويــد صانــع الق ـرار األمريــي
بدليــل شــامل لكيفيــة «شــن الحــروب» يف املســتقبل ،وليــس
مجــرد التــورط فيهــا.
ومــن بــن املهــارات والقــدرات الخاصــة ،الواجــب توافرهــا
لشــن حــروب ناجحــة ،تُشــ ِّدد الدراســة عــى ثــاث مهــارات
اســراتيجية أساســية ،وهــي:
أ -تحديــد أهــداف واضحــة لشــن الحــرب ،ثــم مواءمــة
االســراتيجيات والسياســات العســكرية وغــر العســكرية كافــة،
مــن أجــل خدمــة هــذا الهــدف.
ب -خلــق القــدرة التنظيميــة لرتجمــة االسـراتيجيات والسياســات
العســكرية وغــر العســكرية ،إىل أفعــال وتكتيــكات عــى أرض
الواقــع ،والقــدرة عــى التكيــف مــع تطــور األحــداث؛ وذلــك بغيــة
تحقيــق الهــدف املركــزي للحــرب.
ج -بنــاء رشعيــة سياســية لهــذه الحــرب ،والحفــاظ عليهــا ،وهــذا
يقتــي اســتخدام القــوة ألســباب مرشوعــة فقــط ،ومراعــاة
القانــون الــدويل ،ورفــع درجــة التنســيق بــن القــادة العســكريني
والسياســيني.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن أي دراســة ملســتقبل الحــرب تُركِّــز
فقــط عــى القتــال الحــريب ،ســتكون بالــرورة قصــرة النظــر
وغــر كافيــة؛ فمفهــوم الحــرب صــار مــن االتســاع ليشــمل أشــكال
اســتخدام القــوة كافــة ،بجانــب العمليــات األخــرى ،التــي رمبــا ال
تشــمل القتــال بشــكل مبــارش .والتحــدي هنا أن أشــكال اســتخدام
القــوة والبيئــة التــي تحــدث فيهــا الحــروب تتغــر وتتع ّقــد كل
يــوم ،وذلــك بوتــرة أكــر تســارعاً.
وكل هــذه التحديــات والتغ ـرات ،تدفــع القيــادة األمريكيــة
لبــذل املزيــد مــن التفكــر يف مســتقبل الحــروب ،واس ـراتيجيات
إدارتهــا والتكيــف مــع تطوراتهــا.
 -2عصر «حروب الروبوتات الذكية»:
يف كتابـه الصـادر مؤخـراً بعنـوانI, Warbot:“ :
The Dawn of Artificially Intelligent
ُ ،)2(”Conflictينـذر «كينيـث باين» األكادميي
ر جديـد،
يف  ،King’s College Londonبعص ٍ
ال تكـون فيـه الحـروب بين البشر ،ولكـن بين
الروبوتـات الذكيـة ،التـي ال يتحكـم فيهـا البشر
عـن ُبعـد ،وإمنـا يقودهـا ذكاؤهـا االصطناعـي لتحديـد أهدافهـا
بنفسـها.
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ويتحــدث بايــن يف كتابــه عــن أســلحة ذكيــة ،ال يتطلــب
تشــغيلها وتوجيههــا أن يضغــط اإلنســان بنفســه عىل الــزر ،ولكنها
تختــار أهدافهــا الخاصــة بنفســها مــن دون الحاجــة إىل وجــود
اتصــال بينهــا وبــن امل ُشـغِّل .وهــذا هــو جوهر حــروب املســتقبل،
غي الــذكاء االصطناعــي ( )AIشــكل الرصاعــات.
وكيــف س ـ ُي ِّ
وتنبــع رؤيــة بايــن مــن التطــورات األخــرة لتطبيقــات الــذكاء
االصطناعــي ،عــى غـرار تصميــم الخاليــا العصبيــة للدمــاغ كبديــل
للعقــل البــري ،وتطــور إمكانيــات األســلحة بحيــث ميكنهــا
رؤيــة مــا حولهــا لتــرب أهدافهــا برسعــة ودقــة متناهيــة تفــوق
القــدرات البرشيــة.
ويتوقــع الكتــاب أن اآلثــار التــي ســترتتب عــى ظهــور هــذه
الروبوتــات الذكيــة ســتكون عميقــة ،حيــث ســتُهيِمن الجرميــة،
وســيتعني عــى املدافعــن االعتــاد عــى الخــداع ،وإنشــاء «غيــوم
مــن األهــداف الخادعــة» ،بــدالً مــن االعتــاد عــى الــدروع
والتحصينــات .كذلــك ســترتاجع الفضائــل القتاليــة ،مثــل الشــجاعة
والقيــادة ،وذلــك لصالــح تطــور الكفــاءات التقنيــة .ولــن يكــون
مــن املنطقــي تقســيم القــوات املســلحة إىل قــوات بريــة وجويــة
وبحريــة ،وذلــك يف ظــل وجــود روبوتــات قــادرة عــى العمــل يف
مختلــف بيئــات املعــارك بالكفــاءة نفســها.
ومــن ثــم فــإن دخــول هــذا العــر الجديــد ،يُذكرنــا بــأن
الحــرب أكــر مــن مجــرد تكتيــكات عســكرية ،إمنــا تتعلــق باختيــار
املعــارك التــي يجــب خوضهــا ،وكيفيــة تضفريهــا ضمــن حملــة
عســكرية ناجحــة ،وكيفيــة ربط االنتصــارات العســكرية باألهداف
السياســية .باختصــار ،البــد مــن ربــط الحــرب باالسـراتيجية ،فهــل
ميكــن للــذكاء االصطناعــي القيــام بهــذه املهمــة؟
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وميكــن للخوارزميــات بالتأكيــد أن تتفــوق عــى البــر يف
األلعــاب التــي متــزج بــن املهــارة والفرصــة وعلــم النفــس .ولكــن
يظــل هــذا التفــوق محصــورا ً يف عمليــات املحــاكاة املرتبطــة
مبعالجــة بعــض األمــور بطــرق إحصائيــة ممتــازة ،وهــو أمــر
يختلــف عــن إدارة املعــارك العســكرية ،ومــا يتخللهــا مــن تحوالت
ترتبــط بقــدرات البــر عــى التخيــل والشــعور والعاطفــة.
وقــد يكــون الروبــوت جنديــاً ماهــرا ً ،ولكنــه بــكل تأكيــد
جــرال محــدود القــدرات ،ألن الخــط الفاصــل بــن التكتيــك
واالس ـراتيجية يف علــم الحــرب غالب ـاً مــا يكــون ضبابي ـاً ،فيمكــن
لبعــض القـرارات التكتيكيــة يف ســاحة املعركة أن تُخلِّــف تداعيات
جيوسياســية كبــرة .فعــى ســبيل املثــال ،خــال أزمــة الصواريــخ
الكوبيــة يف عــام  ،1962أمــر القبطــان الســوفييتي «امل ُنهــك»
بإطــاق طوربيــد ذي رؤوس نوويــة عــى أهــداف أمريكيــة ،ظنـاً
أن الحــرب قــد بــدأت بالفعــل؛ ولكــن إدراكاً للمخاطــر رفــض
«فاســييل أرخيبــوف»  -الرجــل الثــاين يف القيــادة -اإلذن باإلطــاق،
ومنــع نشــوب حــرب عامليــة ثالثــة ُمدمــرة .فهــل كان الروبــوت
رف عــى النحــو نفســه؟
ليت ـ ّ
 -3العالقة بين سوق الفن واألمن الدولي:
يف دراســـتها املنشـــورة عـــى موقـــع معهـــد
االتح ــاد األورويب للدراس ــات األمني ــة ،EUISS
بعن ــوان «متوافق ــة أم متطابق ــة؟ التداعي ــات
األمنيـــة لســـوق الفـــن»( ،)3تناقـــش الباحثـــة
«ألي ــس موني ــي» قضي ــة االتج ــار غ ــر امل ــروع
بالفنـــون واآلثـــار وعالقتهـــا بتمويـــل األنشـــطة اإلرهابيـــة.

فق ــد أق ــرت االس ــراتيجية األمني ــة لالتح ــاد األورويب لع ــام
 ،2020أن االتجـــار غـــر املـــروع بالفنـــون واآلثـــار صـــار
أهـــم مصـــادر متويـــل العمليـــات امل ُزعزعـــة لألمـــن الـــدويل،
حي ــث أصب ــح االتج ــار بالس ــلع الثقافي ــة أح ــد أك ــر األنش ــطة
اإلجرامي ــة ربح ـاً ،ومص ــدرا ً حيوي ـاً لتموي ــل اإلرهابي ــن وكذل ــك
الجرميـــة املنظمـــة.
وخــال الســنوات الســابقة ،اســتخدم تنظيــم داعــش
التمويــل القــادم مــن نشــاطه يف هــذه التجــارة لتمويــل
عملياتــه اإلرهابيــة األكــر دمويــة يف أوروبــا .وعــى الرغــم مــن
وعــي صانعــي الق ـرار األوروبيــن بهــذه الحقائــق ،فإنــه مــازال
هنــاك عجــز يف دراســة طــرق اســتغالل ســوق الفــن يف أغ ـراض
إجراميــة ،مثــل التهــرب مــن العقوبــات وغســيل األمــوال.
وتحدثـــت الدراســـة بشـــكل أســـايس عـــن أربـــع طـــرق
يخـــدم بهـــا ســـوق الفـــن الجامعـــات غـــر املرشوعـــة ،وهـــي
كالتـــايل:
أ -غسيل األموال.
ب -الرتاكــم املــايل يف املالذات اآلمنة ،مثل املوانئ الحرة.
ج -تســـويق القطـــع الفنيـــة أو اآلثـــار املنهوبـــة مـــن خـــال
صـــاالت العـــرض ودور املـــزادات.
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د -اس ــتخدام القط ــع الفني ــة أو اآلث ــار كض ــان أو مقاب ــل
يف عملي ــات تج ــارة املخ ــدرات أو األس ــلحة.
وتتبعـــت الدراســـة املســـارات الســـابقة ،وأطلقـــت عـــى
ت ــورط اإلرهابي ــن يف نه ــب املمتل ــكات الثقافي ــة مس ــمى «نه ــج
االس ــتغالل امل ــزدوج» ،ألن إزال ــة ال ــراث الثق ــايف واالتج ــار ب ــه
يدع ــم األه ــداف األيديولوجي ــة لإلرهابي ــن ،ويف الوق ــت نفس ــه
يك ــون مص ــدر دخ ــل له ــم .فبالنس ــبة لتنظي ــم داع ــش ،مل يك ــن
ســـلب اآلثـــار بغـــرض البيـــع وربـــح األمـــوال فقـــط ،ولكنـــه
ح ّق ــق له ــم هدف ـاً أيديولوجي ـاً أيض ـاً ،بالقض ــاء ع ــى آث ــار ف ــرة
«مـــا قبـــل اإلســـام» يف العـــراق .وألســـباب مامثلـــة ،أصـــدرت
منظمـــة «اليونســـكو» تحذيـــرات بشـــأن األرضار املحتملـــة
ونه ــب ال ــراث الثق ــايف ألفغانس ــتان ،وذل ــك يف أعق ــاب اس ــتيالء
طالب ــان ع ــى الس ــلطة يف أغس ــطس امل ــايض.
وتــرى الدراســة أن معايــر ســوق الفــن قــد أدت إىل تعــاون
مــايل  -عــن غــر قصــد أو عــن قصــد -بــن املشــاركني يف ســوق
الف ــن واملجرم ــن املنظم ــن واإلرهابي ــن ،م ــا ق ــد يك ــون ل ــه
عواقـــب مميتـــة عـــى اإلنســـانية .لذلـــك و ّجهـــت الدراســـة
مجموع ــة م ــن التوصي ــات إىل صانع ــي السياس ــات األوروبي ــة
وح ــول الع ــامل ،م ــن أبرزه ــا اآليت:
أ -تشـــديد العقوبـــات الجنائيـــة عـــى حيـــازة وبيـــع القطـــع
الفنيـــة واآلثـــار املرسوقـــة.
ب -تنظي ــم دور خ ــراء الف ــن ملنعه ــم م ــن إضف ــاء الرشعي ــة
عـــى القطـــع الفنيـــة الزائفـــة .وهـــذا مهـــم بشـــكل خـــاص؛
نظـــرا ً ألن رأي الخـــراء يف القطـــع الفنيـــة غالبـــاً مـــا يكـــون
مبنزلـــة أســـاس عمليـــات البيـــع داخـــل صـــاالت العـــرض ويف
املعـــارض.
ج -إنش ــاء وح ــدة متخصص ــة يف تتب ــع القط ــع الفني ــة واآلث ــار
املرسوق ــة ،تك ــون تابع ــة لليوروب ــول (وكال ــة تطبي ــق القان ــون
ب ــن دول االتح ــاد األورويب) ،خاص ــة أن اليوروب ــول – بالتع ــاون
م ــع منظم ــة الج ــارك العاملي ــة واالنرتب ــول -ق ــد أح ــرز تقدمــاً
ملحوظــاً يف الس ــنوات األخ ــرة يف ه ــذا املج ــال ،حي ــث ص ــادر
مؤخــرا ً  56400س ــلعة فني ــة وثقافي ــة مرسوق ــة .وم ــع ذل ــك،
ف ــإن وج ــود وح ــدة متخصص ــة يف املج ــال ،ســ ُيضفي فعالي ــة
أك ــر ع ــى عملي ــات تتب ــع الرسق ــات الفني ــة والثقافي ــة.
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 -4سيناريوهات تُ عرقل نمو االقتصاد العالمي:
أصــدرت وحــدة املعلومــات االقتصاديــة
( )EIUالتابعــة ملجلــة The Economist
تقريــراً( ،)4رصــدت فيــه توقعاتهــا للمخاطــر
التــي قــد تواجــه االقتصــاد العاملــي يف عــام
 .2022وقــد حــرت هــذه املخاطــر ضمــن
 10ســيناريوهات قــد تؤثــر عــى مســتويات النمــو والتضخــم
عــى مســتوى العــامل.
ويــرى التقريــر أن عمليــة تعــايف االقتصــاد العاملــي بعــد تفــي
وبــاء كورونــا ستســتمر يف عــام  ،2022مــع زيــادة متوقعــة يف
الناتــج املحــي اإلجــايل العاملــي بنســبة  .%4.1ولكــن هنــاك
مجموعــة مــن الســيناريوهات التــي ميكــن أن تعرقــل هــذا
التعــايف ،وســيكون لهــا تأثــر خطــر عــى العمليــات التجاريــة
العامليــة.
وظهــرت الصــن يف عــدد ال بــأس بــه من تلــك الســيناريوهات،
بالنظــر إىل أجــواء التوتــر التــي تُخيَّــم عىل عالقاتهــا الدوليــة حالياً،
خاصــة مــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة .وهنــا رصــد التقريــر
ســيناريوهني يتعلقــان بتدهــور العالقــات الصينيــة  -األمريكيــة؛
األول متعلــق باحتــال اشــتداد التنافــس االقتصــادي بــن الطرفني،
وقيــام الرئيــس األمريــي جــو بايــدن بفــرض قيــود عــى الصــن
يف مجــاالت التجــارة والتكنولوجيــا والتمويــل واالســتثامر ،مــا
قــد يُجـ ِّـر الــركات العامليــة عــى اختيــار أحــد الجانبــن ،وهــو
األمــر الــذي قــد يؤثــر عــى االقتصــاد العاملــي ،إذا امتــد وشــمل
القطاعــات الصناعيــة الرئيســية.
فيــا يرتبــط الســيناريو الثــاين باحتــال اشــتداد ال ـراع بــن
الصــن وتايــوان ،مــا قــد يجــر الواليــات املتحــدة عــى التدخــل يف
صــف تايــوان ويف مواجهــة الصــن ،األمــر الــذي قــد يضــع العــامل
عــى شــفا مواجهــة عســكرية خطــرة ،بعواقــب اقتصاديــة كارثيــة.

وعــى مســتوى الداخــل الصينــي ،فقــد تُل ِقــي أزمــة قطــاع
العقــارات بظاللهــا عــى االقتصــاد العاملــي .فبالرغــم مــن قــدرة
بكـين عـلى السـ�يطرة عـلى أزمـ�ة رشكـ�ة «إيفرجرانـ�د » �Ever
 ،grandeفــإن هنــاك العديــد مــن الــركات العقاريــة يف الصــن
التــي تعــاين فــرط املديونيــة باملثــل ،وقــد تــؤدي أيــة هــزة يف هــذا
القطــاع داخــل البــاد إىل تدهــور وضــع هــذه الــركات ،مــا قــد
يــؤدي إىل انهيــار أســعار العقــارات الصينيــة ،وبالتبعيــة انكــاش
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االســتثامر ،وتراجــع الناتــج املحــي اإلجــايل للصــن ،والتأثــر عــى
سالســل تصديــر الســلع األساســية ،وبالتــايل حــدوث انكــاش
اقتصــادي عاملــي.
وبعيــدا ً عــن الصــن ،تشــر منــاذج تغــر املنــاخ إىل املخاطــر
املرتبطــة بزيــادة حــاالت الجفــاف حــول العــامل ،حيــث رضبــت
موجــات الحــر الشــديدة – بشــكل متزامــن  -مناطــق عديــدة
عــى مســتوى العــامل ،مثــل كنــدا والواليــات املتحــدة ،وعانــت
اليونــان وتركيــا وإســبانيا حرائــق مدمــرة؛ ناهيــك عــن حالــة
الجفــاف يف الربازيــل .وقــد ســاهم ذلــك بالفعــل يف ارتفــاع أســعار
بعــض املــواد الغذائيــة .فاألحــداث املناخيــة املتطرفــة ســتؤدي
بالتبعيــة إىل نقــص امليــاه ،وفشــل العديــد مــن الــدول يف زراعــة
املحاصيــل األساســية ،مثــل القمــح والــذرة واألرز ،األمــر الــذي
ينــذر بكارثــة حقيقيــة.
أمــا التهديــد غــر التقليــدي لالقتصــاد العاملــي ،فســيكون
مصــدره الحــروب اإللكرتونيــة املحتملــة ،التــي رمبــا تنشــب بــن
الــدول الكــرى ،لتســتهدف قطاعــات البنيــة الحيويــة ،األمــر الــذي
رمبــا يُعطِّــل العمليــات التجاريــة ،وقــد يؤثــر بالتبعيــة عــى أداء
االقتصــاد العاملــي.
 -5المنافسة على اجتذاب المواهب في
المجال التقني:
يجــادل «رميكــو زويتســلوت» ،الباحــث يف
برنامــج األمــن الــدويل ،يف دراســته املنشــورة
عــى موقــع مركــز الدراســات االســراتيجية
والدوليــة  ،CSISبعنــوان «الفــوز يف املنافســة
عــى املواهــب التقنيــة»()5؛ بــأن منافســة
الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــع الصــن حــول
اجتــذاب املواهــب البرشيــة يف مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا
والهندســة والرياضيــات ،صــارت متيــل أكــر يف اتجــاه بكــن ،وأنــه
إذا أرادت واشــنطن تــدارك األمــر ،فعليهــا أن تعيــد النظــر يف
سياســات الهجــرة لديهــا.
وحســب الكاتــب ،فــإن التفــوق التكنولوجي األمرييك املســتمر
منــذ عقــود ،يعــود بشــكل أســايس إىل قدرتهــا عــى اجتــذاب أكــر
عــدد ممكــن مــن العلــاء واملهندســن املهــرة ،وهــي خطــة
اسـراتيجية تجنــي واشــنطن اليــوم مثارهــا .ولكــن مــن املؤكــد أن
الصــن أصبحــت حالي ـاً منافس ـاً جــادا ً ورشس ـاً للواليــات املتحــدة
يف هــذا املجــال ،مــن حيــث الكــم والنــوع ،وذلــك يف مجــاالت
العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات.
إن حكومــة الواليــات املتحــدة تخاطــر بتبديــد تلــك امليــزة
االسـراتيجية مــن خــال سياســة الهجــرة الســيئة ،والتــي قــد يعني
فقدانهــا ،تهديــد مســتقبل القــدرة التنافســية األمريكيــة يف املجــال
التكنولوجــي ،والتأثــر عــى قدرتهــا عــى تأمــن سالســل توريــد
املوصــات ،وقيــادة العــامل يف مجــال الــذكاء االصطناعــي
أشــباه ّ
( )AIوابتــكار الطاقــة النظيفــة.
وتتع ـ ّرض الدراســة لحزمــة مــن البيانــات التــي تدعــم هــذه
الفرضيــات الســابقة ،فيــا يــي:
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أ -بحلــول عــام  ،2025مــن املتوقــع أن يصــر أعــداد الحاصلــن
عــى الدكتــوراه ســنوياً يف العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة
والرياضيــات يف الصــن ،ضعــف نظرائهــم يف الواليــات املتحــدة
( 77ألفـاً يف الصــن ،مقابــل  40ألفـاً فقــط يف الواليــات املتحــدة).
ب -تتفــوق الصــن بالفعــل عــى الواليــات املتحــدة يف أعــداد
خريجــي البكالوريــوس واملاجســتري يف عــام  ،2019حيــث منحــت
الصــن  1.9مليــون درجــة بكالوريــوس و 326ألف درجة ماجســتري
يف مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات ،مقارنــة
بـــ  445ألــف درجــة بكالوريــوس و 171ألــف درجــة ماجســتري يف
الواليــات املتحــدة.
ج -تحســنت جــودة التعليــم الصينــي بشــكل ملحــوظ خــال
العقــد املــايض .ففــي عــام  ،2020احتلــت  71جامعــة صينيــة
مراتــب متقدمــة ضمــن تصنيــف أفضــل  500جامعــة عــى
مســتوى العــامل ،بعــد أن كانــت متلــك  23جامعــة فقــط ضمــن
هــذا التصنيــف يف عــام .2010
د -ســاهمت سياســات الهجــرة ومشــكالت التأشــرات يف
انخفــاض أعــداد املســجلني يف برامــج الدراســات العليــا يف العلــوم
والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات بالواليــات املتحــدة ،حيــث
ذكــر  %60مــن حامــي الدكتــوراه يف الــذكاء االصطناعــي مــن
الواليــات املتحــدة أنهــم غــادروا البــاد بعــد التخــرج ،بســبب
سياســات الهجــرة.
وكل هــذه الحقائــق خلقــت إجامعــاً ناشــئاً بــن الحزبــن
الرئيســيني األمريكيــن عــى أن إصــاح منظومــة الهجــرة يف
الواليــات املتحــدة بــات أم ـرا ً حتمي ـاً لألمــن القومــي األمريــي.

ولكــن هــذا اإلجــاع مل يتحــول إىل سياســات عــى أرض الواقــع
بعــد.
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وتحــاول هــذه الدراســة توجيــه صانــع القـرار األمريــي نحــو
سياســات اس ـراتيجية شــاملة ،تضمــن للواليــات املتحــدة إعــادة
االســتثامر يف املواهــب يف املجــال التقنــي ،يف ظــل منافســة صينيــة
رشســة ،ســيزداد تعقدهــا خــال العقــود املقبلــة.
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