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تهديدات قادمة:
روبوتات ذكية تقود الحروب.. وأخطار أمنية ألسواق الفن

العدد 10، 3 ديسمبر 2021

- “رؤى عامليــة” تصــدر عــن “املســتقبل لألبحــاث والدراســات املتقدمــة”، وتهــدف إىل عــرض أبــرز مــا يُنــر يف مراكــز الفكــر واملجــات ودور النــر الغربيــة، 
مــن أفــكار غــر تقليديــة واتجاهــات صاعــدة يف مختلــف املجــاالت السياســية واألمنيــة والعســكرية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والتكنولوجيــة.

- اآلراء الواردة يف اإلصدار تعرب عن كُتّابها، وال تعرب بالرضورة عن آراء “املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة”.

1- التكيف األمريكي مع مستقبل الحروب:
يف دراســـته املنشـــورة عـــى موقـــع »معهـــد 
بعنـــوان:   ،ISW الحـــرب«  دراســـات 
»مســـتقبل الحـــرب والقـــدرة االســـراتيجية 
األمريكيـــة: التعلـــم العســـكري ومســـتقبل 
سالســـل الحـــروب«)1(، يُفـــكِّك »جيمـــس إم 
ـــك«، العســـكري الســـابق والباحـــث املتخصـــص يف الشـــؤون  دوبي
االســـراتيجية والعســـكرية، مســـتقبل الحـــروب حـــول العـــامل، 

وحتميـــة التكيـــف األمريـــي مـــع هـــذه التطـــورات.

ــاه عـــر  ــو يف اتجـ ــة ال تخطـ ــة أن البريـ ــي الدراسـ وتّدعـ
جديـــد للتغيـــر، وإمنـــا تقـــوم بتغيـــر هـــذا العـــر بنفســـها، 
وهـــي حاليـــاً يف خضـــم هـــذه العمليـــة. وهـــو تغيـــر يشـــمل 
كافـــة جوانـــب الحيـــاة، الفرديـــة والجامعيـــة، ويبـــدو أن هـــذا 
التغيـــر سيســـتمر برسعـــة متزايـــدة، األمـــر الـــذي يؤثـــر عـــى 
ـــاً  ـــار قاب ـــن ص ـــوم األم ـــة أن مفه ـــي«، خاص ـــن العامل ـــة »األم بيئ
للتطويـــر والحـــذف واإلضافـــة كل يـــوم. وبالتـــايل ترتفـــع احتامليـــة 
ـــك يدفـــع  ـــع أشـــكالها. وكل ذل نشـــوب النزاعـــات والحـــروب بجمي
ـــتقبل. ـــاد للمس ـــط الج ـــراتيجي والتخطي ـــر االس ـــة التفك إىل أهمي

تســتعرض “رؤى عامليــة”، يف عددهــا الجديــد رقــم )10(، العديــد مــن القضايــا الدوليــة واإلقليميــة التــي تناولتهــا مراكــز 
الفكــر واملجــالت ودور النــر الغربيــة، ومــن بينهــا كيــف ســتعمل االســراتيجية العســكرية األمريكيــة عــى التكيــف مــع 
تطــور الحــروب يف املســتقبل، وشــكل هــذه الحــروب وكيــف ســتحّل الروبوتــات الذكيــة محــل البــر، باإلضافــة إىل دراســة 
تطــورات التجــارة غــر املروعــة يف ســوق الفــن وعالقتهــا باإلرهــاب وقضايــا األمــن الــدويل، عــالوة عــى الحديــث عــن 
ســيناريوهات قــد تعرقــل منــو االقتصــاد العاملــي يف عــام 2022، ووصــوالً إىل تحليــل الــراع الجديــد الــذي سينشــب بــن 

الواليــات املتحــدة والصــن حــول اجتــذاب املواهــب العامليــة يف املجــال التقنــي. 
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وتؤكـد الدراسـة أن القوات العسـكرية األمريكيـة وهيئة األركان 
املشـركة والقـادة امليدانيـن والقامئـن عـى الصناعـات العسـكرية، 
يعملون باسـتمرار عى معرفة متطلبات القتال يف حروب املسـتقبل، 

وتطوير أسـاليب قتاليـة وتدريبية وتنظيميـة جديدة.

ــن  ــاز األم ــل جه ــدة داخ ــة واح ــاك منظم ــت هن ــن ليس ولك
القومــي األمريــي ُمكلَّفــة بدمــج هــذه الــدروس والتطــورات عــى 
املســتوى االســراتيجي، بحيــث تُكــوِّن وجهــة نظــر شــاملة حــول 
العنــارص الرضوريــة يف مســتقبل الحــروب. وعنــد هــذه النقطــة، 
تعــرف الدراســة بأنهــا ترغــب يف تزويــد صانــع القــرار األمريــي 
بدليــل شــامل لكيفيــة »شــن الحــروب« يف املســتقبل، وليــس 

مجــرد التــورط فيهــا.

ــا  ــب توافره ــة، الواج ــدرات الخاص ــارات والق ــن امله ــن ب وم
د الدراســة عــى ثــاث مهــارات  لشــن حــروب ناجحــة، تُشــدِّ

اســراتيجية أساســية، وهــي:

مواءمــة  ثــم  الحــرب،  لشــن  واضحــة  أهــداف  تحديــد  أ- 
ــة،  ــكرية كاف ــر العس ــكرية وغ ــات العس ــراتيجيات والسياس االس

مــن أجــل خدمــة هــذا الهــدف.

ب- خلــق القــدرة التنظيميــة لرجمــة االســراتيجيات والسياســات 
ــى أرض  ــكات ع ــال وتكتي ــكرية، إىل أفع ــر العس ــكرية وغ العس
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 مروعــة فقــط، ومراعــاة 
القانــون الــدويل، ورفــع درجــة التنســيق بــن القــادة العســكرين 

ــين. والسياس

وتجــدر اإلشــارة إىل أن أي دراســة ملســتقبل الحــرب تُركِّــز 
ــر  ــرة النظ ــرضورة قص ــتكون بال ــريب، س ــال الح ــى القت ــط ع فق
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 
ــد كل  ــا الحــروب تتغــر وتتعّق ــي تحــدث فيه ــة الت ــوة والبيئ الق

يــوم، وذلــك بوتــرة أكــر تســارعاً.

ــة  ــادة األمريكي ــع القي ــرات، تدف ــات والتغ وكل هــذه التحدي
لبــذل املزيــد مــن التفكــر يف مســتقبل الحــروب، واســراتيجيات 

إدارتهــا والتكيــف مــع تطوراتهــا.

2- عصر »حروب الروبوتات الذكية«:
 I, Warbot:“ :يف كتابـه الصـادر مؤخـراً بعنـوان
 The Dawn of Artificially Intelligent
Conflict”)2(، يُنـذر »كينيـث باين« األكادميي 
يف King’s College London، بعـٍر جديـد، 
ال تكـون فيـه الحـروب بـن البـر، ولكـن بـن 
البـر  فيهـا  يتحكـم  ال  التـي  الذكيـة،  الروبوتـات 
عـن بُعـد، وإمنـا يقودهـا ذكاؤهـا االصطناعـي لتحديـد أهدافهـا 

بنفسـها.

ويتحــدث بايــن يف كتابــه عــن أســلحة ذكيــة، ال يتطلــب 
تشــغيلها وتوجيههــا أن يضغــط اإلنســان بنفســه عى الــزر، ولكنها 
ــود  ــة إىل وج ــن دون الحاج ــها م ــة بنفس ــا الخاص ــار أهدافه تخت
ل. وهــذا هــو جوهر حــروب املســتقبل،  اتصــال بينهــا وبــن املُشــغِّ

ــذكاء االصطناعــي )AI( شــكل الراعــات. وكيــف ســيُغرِّ ال

وتنبــع رؤيــة بايــن مــن التطــورات األخــرة لتطبيقــات الــذكاء 
االصطناعــي، عــى غــرار تصميــم الخايــا العصبيــة للدمــاغ كبديــل 
للعقــل البــري، وتطــور إمكانيــات األســلحة بحيــث ميكنهــا 
رؤيــة مــا حولهــا لتــرضب أهدافهــا برسعــة ودقــة متناهيــة تفــوق 

القــدرات البريــة.

ويتوقــع الكتــاب أن اآلثــار التــي ســترتب عــى ظهــور هــذه 
ــة،  ــتُهِيمن الجرمي ــث س ــة، حي ــتكون عميق ــة س ــات الذكي الروبوت
وســيتعن عــى املدافعــن االعتــامد عــى الخــداع، وإنشــاء »غيــوم 
مــن األهــداف الخادعــة«، بــدالً مــن االعتــامد عــى الــدروع 
والتحصينــات. كذلــك ســتراجع الفضائــل القتاليــة، مثــل الشــجاعة 
ــن يكــون  ــة. ول ــح تطــور الكفــاءات التقني ــك لصال ــادة، وذل والقي
مــن املنطقــي تقســيم القــوات املســلحة إىل قــوات بريــة وجويــة 
وبحريــة، وذلــك يف ظــل وجــود روبوتــات قــادرة عــى العمــل يف 

مختلــف بيئــات املعــارك بالكفــاءة نفســها.

ــأن  ــا ب ــد، يُذكرن ــر الجدي ــذا الع ــول ه ــإن دخ ــم ف ــن ث وم
الحــرب أكــر مــن مجــرد تكتيــكات عســكرية، إمنــا تتعلــق باختيــار 
ــة  ــن حمل ــا ضم ــة تضفره ــا، وكيفي ــي يجــب خوضه ــارك الت املع
عســكرية ناجحــة، وكيفيــة ربط االنتصــارات العســكرية باألهداف 
السياســية. باختصــار، البــد مــن ربــط الحــرب باالســراتيجية، 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 محصــوراً يف عمليــات املحــاكاة املرتبطــة 
مبعالجــة بعــض األمــور بطــرق إحصائيــة ممتــازة، وهــو أمــر 
يختلــف عــن إدارة املعــارك العســكرية، ومــا يتخللهــا مــن تحوالت 

ــة. ــعور والعاطف ــل والش ــى التخي ــر ع ــدرات الب ــط بق ترتب

ــد  ــكل تأكي ــه ب ــراً، ولكن ــاً ماه ــوت جندي ــون الروب ــد يك وق
جــرال محــدود القــدرات، ألن الخــط الفاصــل بــن التكتيــك 
واالســراتيجية يف علــم الحــرب غالبــاً مــا يكــون ضبابيــاً، فيمكــن 
لبعــض القــرارات التكتيكيــة يف ســاحة املعركة أن تُخلِّــف تداعيات 
جيوسياســية كبــرة. فعــى ســبيل املثــال، خــال أزمــة الصواريــخ 
الكوبيــة يف عــام 1962، أمــر القبطــان الســوفييتي »املُنهــك« 
بإطــاق طوربيــد ذي رؤوس نوويــة عــى أهــداف أمريكيــة، ظنــاً 
ــض  ــر رف ــن إدراكاً للمخاط ــل؛ ولك ــدأت بالفع ــد ب ــرب ق أن الح
»فاســييل أرخيبــوف« - الرجــل الثــاين يف القيــادة- اإلذن باإلطــاق، 
ــة ُمدمــرة. فهــل كان الروبــوت  ــة ثالث ــع نشــوب حــرب عاملي ومن

ليتــرّف عــى النحــو نفســه؟

3- العالقة بين سوق الفن واألمن الدولي:
يف دراســـتها املنشـــورة عـــى موقـــع معهـــد 
 ،EUISS ـــة ـــات األمني ـــاد األورويب للدراس االتح
ـــات  ـــة؟ التداعي ـــة أم متطابق ـــوان »متوافق بعن
األمنيـــة لســـوق الفـــن«)3(، تناقـــش الباحثـــة 
ـــروع  ـــر امل ـــار غ ـــة االتج ـــي« قضي ـــس موني »ألي

بالفنـــون واآلثـــار وعالقتهـــا بتمويـــل األنشـــطة اإلرهابيـــة.

فقـــد أقـــرت االســـراتيجية األمنيـــة لاتحـــاد األورويب لعـــام 
2020، أن االتجـــار غـــر املـــروع بالفنـــون واآلثـــار صـــار 
ــدويل،  ــن الـ ــة لألمـ ــات املُزعزعـ ــل العمليـ ــادر متويـ ــم مصـ أهـ
ـــطة  ـــر األنش ـــد أك ـــة أح ـــلع الثقافي ـــار بالس ـــح االتج ـــث أصب حي
ـــك  ـــن وكذل ـــل اإلرهابي ـــاً لتموي ـــدراً حيوي ـــاً، ومص ـــة ربح اإلجرامي

الجرميـــة املنظمـــة.

داعــش  تنظيــم  اســتخدم  الســابقة،  الســنوات  وخــال 
لتمويــل  التجــارة  هــذه  يف  نشــاطه  مــن  القــادم  التمويــل 
عملياتــه اإلرهابيــة األكــر دمويــة يف أوروبــا. وعــى الرغــم مــن 
ــه مــازال  وعــي صانعــي القــرار األوروبيــن بهــذه الحقائــق، فإن
هنــاك عجــز يف دراســة طــرق اســتغال ســوق الفــن يف أغــراض 

ــوال. ــيل األم ــات وغس ــن العقوب ــرب م ــل الته ــة، مث إجرامي

ــرق  ــع طـ ــن أربـ ــايس عـ ــكل أسـ ــة بشـ ــت الدراسـ وتحدثـ
يخـــدم بهـــا ســـوق الفـــن الجامعـــات غـــر املروعـــة، وهـــي 

ــايل: كالتـ

أ- غسيل األموال.

ب- الراكـــم املـــايل يف املاذات اآلمنة، مثل املوانئ الحرة.

ــة مـــن خـــال  ــار املنهوبـ ــة أو اآلثـ ــع الفنيـ ــويق القطـ ج- تسـ
ــزادات. ــرض ودور املـ ــاالت العـ صـ

د- اســـتخدام القطـــع الفنيـــة أو اآلثـــار كضـــامن أو مقابـــل 
يف عمليـــات تجـــارة املخـــدرات أو األســـلحة.

ــى  ــت عـ ــابقة، وأطلقـ ــارات السـ ــة املسـ ــت الدراسـ وتتبعـ
ـــة مســـمى »نهـــج  ـــكات الثقافي ـــن يف نهـــب املمتل ـــورط اإلرهابي ت
ـــه  ـــار ب ـــايف واالتج ـــراث الثق ـــة ال ـــزدوج«، ألن إزال ـــتغال امل االس
ـــه  ـــت نفس ـــن، ويف الوق ـــة لإلرهابي ـــداف األيديولوجي ـــم األه يدع
ـــم داعـــش، مل يكـــن  ـــم. فبالنســـبة لتنظي يكـــون مصـــدر دخـــل له
ــار بغـــرض البيـــع وربـــح األمـــوال فقـــط، ولكنـــه  ســـلب اآلثـ
ـــار فـــرة  ـــاً أيضـــاً، بالقضـــاء عـــى آث ـــاً أيديولوجي ـــق لهـــم هدف حّق
»مـــا قبـــل اإلســـام« يف العـــراق. وألســـباب مامثلـــة، أصـــدرت 
منظمـــة »اليونســـكو« تحذيـــرات بشـــأن األرضار املحتملـــة 
ـــاب اســـتياء  ـــك يف أعق ـــايف ألفغانســـتان، وذل ـــراث الثق ـــب ال ونه

طالبـــان عـــى الســـلطة يف أغســـطس املـــايض.

وتـــرى الدراســـة أن معايـــر ســـوق الفـــن قـــد أدت إىل تعـــاون 
مـــايل - عـــن غـــر قصـــد أو عـــن قصـــد- بـــن املشـــاركن يف ســـوق 
ـــه  ـــون ل ـــد يك ـــام ق ـــن، م ـــن واإلرهابي ـــن املنظم ـــن واملجرم الف
ــة  ــت الدراسـ ــك وّجهـ ــانية. لذلـ ــى اإلنسـ ــة عـ ــب مميتـ عواقـ
مجموعـــة مـــن التوصيـــات إىل صانعـــي السياســـات األوروبيـــة 

ـــا اآليت: ـــن أبرزه ـــامل، م ـــول الع وح

أ- تشـــديد العقوبـــات الجنائيـــة عـــى حيـــازة وبيـــع القطـــع 
الفنيـــة واآلثـــار املرسوقـــة.

ب- تنظيـــم دور خـــرباء الفـــن ملنعهـــم مـــن إضفـــاء الرعيـــة 
عـــى القطـــع الفنيـــة الزائفـــة. وهـــذا مهـــم بشـــكل خـــاص؛ 
ــون  ــا يكـ ــاً مـ ــة غالبـ ــع الفنيـ ــرباء يف القطـ ــراً ألن رأي الخـ نظـ
مبنزلـــة أســـاس عمليـــات البيـــع داخـــل صـــاالت العـــرض ويف 

ــارض. املعـ

ـــار  ـــة واآلث ـــع الفني ـــع القط ـــة يف تتب ـــدة متخصص ـــاء وح ج- إنش
ـــون  ـــق القان ـــة تطبي ـــول )وكال ـــة لليوروب ـــون تابع ـــة، تك املرسوق
ـــاون  ـــول – بالتع ـــة أن اليوروب ـــاد األورويب(، خاص ـــن دول االتح ب
ـــاً  ـــرز تقدم ـــد أح ـــول- ق ـــة واالنرب ـــامرك العاملي ـــة الج ـــع منظم م
ـــادر  ـــث ص ـــال، حي ـــذا املج ـــرة يف ه ـــنوات األخ ـــاً يف الس ملحوظ
مؤخـــراً 56400 ســـلعة فنيـــة وثقافيـــة مرسوقـــة. ومـــع ذلـــك، 
فـــإن وجـــود وحـــدة متخصصـــة يف املجـــال، ســـيُضفي فعاليـــة 

ـــة. ـــة والثقافي ـــات الفني ـــع الرسق ـــات تتب ـــى عملي ـــرب ع أك
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4- سيناريوهات ُتعرقل نمو االقتصاد العالمي:
االقتصاديــة  املعلومــات  وحــدة  أصــدرت 
 The Economist ملجلــة  التابعــة   )EIU(
ــر  ــا للمخاط ــه توقعاته ــدت في ــراً)4(، رص تقري
ــام  ــي يف ع ــاد العامل ــه االقتص ــد تواج ــي ق الت
ــن  ــر ضم ــذه املخاط ــرت ه ــد ح 2022. وق
ــم  ــو والتضخ ــتويات النم ــى مس ــر ع ــد تؤث ــيناريوهات ق 10 س

ــامل. ــتوى الع ــى مس ع

ويــرى التقريــر أن عمليــة تعــايف االقتصــاد العاملــي بعــد تفــي 
ــة يف  ــادة متوقع ــع زي ــام 2022، م ــتمر يف ع ــا ستس ــاء كورون وب
ــاك  ــن هن ــبة 4.1%. ولك ــي بنس ــاميل العامل ــيل اإلج ــج املح النات
مجموعــة مــن الســيناريوهات التــي ميكــن أن تعرقــل هــذا 
ــة  ــات التجاري ــى العملي ــر ع ــر خط ــا تأث ــيكون له ــايف، وس التع

ــة. العاملي

وظهــرت الصــن يف عــدد ال بــأس بــه من تلــك الســيناريوهات، 
بالنظــر إىل أجــواء التوتــر التــي تُخيَّــم عى عاقاتهــا الدوليــة حالياً، 
ــر  ــا رصــد التقري ــة. وهن ــات املتحــدة األمريكي ــع الوالي خاصــة م
ــة؛  ــة - األمريكي ــات الصيني ــان بتدهــور العاق ســيناريوهن يتعلق
األول متعلــق باحتــامل اشــتداد التنافــس االقتصــادي بــن الطرفن، 
ــود عــى الصــن  ــدن بفــرض قي ــام الرئيــس األمريــي جــو باي وقي
ــام  ــتثامر، م ــل واالس ــا والتموي ــارة والتكنولوجي ــاالت التج يف مج
ــار أحــد الجانبــن، وهــو  ــة عــى اختي ــربِّ الــركات العاملي قــد يُج
األمــر الــذي قــد يؤثــر عــى االقتصــاد العاملــي، إذا امتــد وشــمل 

القطاعــات الصناعيــة الرئيســية.

فيــام يرتبــط الســيناريو الثــاين باحتــامل اشــتداد الــراع بــن 
الصــن وتايــوان، مــا قــد يجــرب الواليــات املتحــدة عــى التدخــل يف 
صــف تايــوان ويف مواجهــة الصــن، األمــر الــذي قــد يضــع العــامل 
عــى شــفا مواجهــة عســكرية خطــرة، بعواقــب اقتصاديــة كارثيــة.

ــاع  ــة قط ــي أزم ــد تُلِق ــي، فق ــل الصين ــتوى الداخ ــى مس وع
العقــارات بظالهــا عــى االقتصــاد العاملــي. فبالرغــم مــن قــدرة 
Ever-  بكــن عــى الســيطرة عــى أزمــة رشكــة »إيفرجرانــد«

grande، فــإن 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، مــام قــد 
يــؤدي إىل انهيــار أســعار العقــارات الصينيــة، وبالتبعيــة انكــامش 

االســتثامر، وتراجــع الناتــج املحــيل اإلجــاميل للصــن، والتأثــر عــى 
ــامش  ــدوث انك ــايل ح ــية، وبالت ــلع األساس ــر الس ساســل تصدي

اقتصــادي عاملــي.

ــاخ إىل املخاطــر  ــداً عــن الصــن، تشــر منــاذج تغــر املن وبعي
ــادة حــاالت الجفــاف حــول العــامل، حيــث رضبــت  املرتبطــة بزي
ــدة  ــق عدي ــن - مناط ــكل متزام ــديدة – بش ــر الش ــات الح موج
ــت  ــدة، وعان ــات املتح ــدا والوالي ــل كن ــامل، مث ــتوى الع ــى مس ع
ــة  ــن حال ــك ع ــرة؛ ناهي ــق مدم ــبانيا حرائ ــا وإس ــان وتركي اليون
الجفــاف يف الربازيــل. وقــد ســاهم ذلــك بالفعــل يف ارتفــاع أســعار 
ــتؤدي  ــة س ــة املتطرف ــداث املناخي ــة. فاألح ــواد الغذائي ــض امل بع
بالتبعيــة إىل نقــص امليــاه، وفشــل العديــد مــن الــدول يف زراعــة 
ــذي  ــر ال ــذرة واألرز، األم ــح وال ــل القم ــية، مث ــل األساس املحاصي

ــة. ــة حقيقي ــذر بكارث ين

ــيكون  ــي، فس ــاد العامل ــدي لاقتص ــر التقلي ــد غ ــا التهدي أم
مصــدره الحــروب اإللكرونيــة املحتملــة، التــي رمبــا تنشــب بــن 
الــدول الكــربى، لتســتهدف قطاعــات البنيــة الحيويــة، األمــر الــذي 
رمبــا يُعطِّــل العمليــات التجاريــة، وقــد يؤثــر بالتبعيــة عــى أداء 

االقتصــاد العاملــي.

5- المنافسة على اجتذاب المواهب في 
المجال التقني:

يف  الباحــث  زويتســلوت«،  »رميكــو  يجــادل 
ــورة  ــته املنش ــدويل، يف دراس ــن ال ــج األم برنام
عــى موقــع مركــز الدراســات االســراتيجية 
والدوليــة CSIS، بعنــوان »الفــوز يف املنافســة 
منافســة  بــأن  التقنيــة«)5(؛  املواهــب  عــى 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــع الصــن حــول 
ــا  ــوم والتكنولوجي ــاالت العل ــة يف مج ــب البري ــذاب املواه اجت
والهندســة والرياضيــات، صــارت متيــل أكــر يف اتجــاه بكــن، وأنــه 
ــر يف  ــد النظ ــا أن تعي ــر، فعليه ــدارك األم ــنطن ت إذا أرادت واش

ــا. ــرة لديه ــات الهج سياس

وحســب الكاتــب، فــإن التفــوق التكنولوجي األمريي املســتمر 
منــذ عقــود، يعــود بشــكل أســايس إىل قدرتهــا عــى اجتــذاب أكــرب 
عــدد ممكــن مــن العلــامء واملهندســن املهــرة، وهــي خطــة 
اســراتيجية تجنــي واشــنطن اليــوم مثارهــا. ولكــن مــن املؤكــد أن 
الصــن أصبحــت حاليــاً منافســاً جــاداً ورشســاً للواليــات املتحــدة 
ــاالت  ــك يف مج ــوع، وذل ــم والن ــث الك ــن حي ــال، م ــذا املج يف ه

ــات. ــا والهندســة والرياضي ــوم والتكنولوجي العل

ــزة  ــك املي ــد تل ــر بتبدي ــدة تخاط ــات املتح ــة الوالي إن حكوم
االســراتيجية مــن خــال سياســة الهجــرة الســيئة، والتــي قــد يعني 
فقدانهــا، تهديــد مســتقبل القــدرة التنافســية األمريكيــة يف املجــال 
ــد  ــا عــى تأمــن ساســل توري ــر عــى قدرته التكنولوجــي، والتأث
ــي  ــذكاء االصطناع ــال ال ــامل يف مج ــادة الع ــات، وقي ــباه املوّص أش

)AI( وابتــكار الطاقــة النظيفــة.

ــات التــي تدعــم هــذه  وتتعــرّض الدراســة لحزمــة مــن البيان
ــات الســابقة، فيــام يــيل: الفرضي
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ــن  ــداد الحاصل ــر أع ــع أن يص ــن املتوق ــام 2025، م ــول ع أ- بحل
والهندســة  والتكنولوجيــا  العلــوم  يف  ســنوياً  الدكتــوراه  عــى 
ــدة  ــات املتح ــم يف الوالي ــف نظرائه ــن، ضع ــات يف الص والرياضي
)77 ألفــاً يف الصــن، مقابــل 40 ألفــاً فقــط يف الواليــات املتحــدة(.

ــداد  ــدة يف أع ــات املتح ــى الوالي ــل ع ــن بالفع ــوق الص ب- تتف
خريجــي البكالوريــوس واملاجســتر يف عــام 2019، حيــث منحــت 
الصــن 1.9 مليــون درجــة بكالوريــوس و326 ألف درجة ماجســتر 
يف مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات، مقارنــة 
بـــ 445 ألــف درجــة بكالوريــوس و171 ألــف درجــة ماجســتر يف 

الواليــات املتحــدة.

ــال  ــوظ خ ــكل ملح ــي بش ــم الصين ــودة التعلي ــنت ج ج- تحس
ــة  ــة صيني ــت 71 جامع ــام 2020، احتل ــي ع ــايض. فف ــد امل العق
مراتــب متقدمــة ضمــن تصنيــف أفضــل 500 جامعــة عــى 
ــة فقــط ضمــن  ــك 23 جامع ــت متل ــامل، بعــد أن كان مســتوى الع

هــذا التصنيــف يف عــام 2010.

يف  التأشــرات  ومشــكات  الهجــرة  سياســات  ســاهمت  د- 
انخفــاض أعــداد املســجلن يف برامــج الدراســات العليــا يف العلــوم 
والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات بالواليــات املتحــدة، حيــث 
ــن  ــي م ــذكاء االصطناع ــوراه يف ال ــيل الدكت ــن حام ــر 60% م ذك
ــبب  ــرج، بس ــد التخ ــاد بع ــادروا الب ــم غ ــدة أنه ــات املتح الوالي

ــرة. ــات الهج سياس

وكل هــذه الحقائــق خلقــت إجامعــاً ناشــئاً بــن الحزبــن 
الهجــرة يف  منظومــة  إصــاح  أن  عــى  األمريكيــن  الرئيســين 
ــي.  ــي األمري ــن القوم ــاً لألم ــراً حتمي ــات أم ــدة ب ــات املتح الوالي

ــع  ــى أرض الواق ــن هــذا اإلجــامع مل يتحــول إىل سياســات ع ولك
بعــد.

وتحــاول هــذه الدراســة توجيــه صانــع القــرار األمريــي نحــو 
ــات املتحــدة إعــادة  سياســات اســراتيجية شــاملة، تضمــن للوالي
االســتثامر يف املواهــب يف املجــال التقنــي، يف ظــل منافســة صينيــة 

رشســة، ســيزداد تعقدهــا خــال العقــود املقبلــة.
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