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 رؤى عالمية

أزمات أمنية:
تحالفات النخب وشبكات العنف باإلقليم.. والتهديدات األربعة الستخبارات بريطانيا

العدد 12، 21 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- انعدام »األمن المؤسسي« في عدد 
من دول الشرق األوسط:

يف التقريــر الصــادر مؤخــراً 
عــن »مركــز جنيــف لحوكمــة 
 DCAF األمــن«  قطــاع 
و»املعهــد اإليطايل للدراســات 
 ،ISPI الدوليــة«  السياســية 
ــوان: »األمــن/ انعــدام األمــن املؤســي: استكشــاف أزمــات  بعن
الحوكمــة يف منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا«)1(؛ يتــم 
تحليــل أزمــة الحكــم العميقــة التــي رضبــت بعــض دول الــرق 
األوســط وشــال أفريقيــا بعــد عقــد مــن االنتفاضــات الشــعبية 
إضعــاف  إىل  أدت  التــي  األزمــة  األهليــة، وهــي  والحــروب 
ــا أدى إىل  ــة، م ــذه املنطق ــن ه ــزء م ــة يف ج ــات الدول مؤسس
ظهــور مــا يُســمى بـــ »انعــدام األمــن املؤســي«، ويُركــز التقريــر 

ــن. ــس واليم ــراق وتون ــا والع ــاالت ليبي ــى ح ع

وعـــرب محـــاور هـــذا التقريـــر، تســـاعدنا األمثلـــة املختلفـــة 
ألزمـــات الحوكمـــة يف فهـــم اإلخفاقـــات التـــي تواجههـــا بعـــض دول 
املنطقـــة. ففـــي ليبيـــا، تســـبّبت عاقـــة التبعيـــة بـــن النخـــب 

ـــاك.  ـــراع هن ـــد ال ـــة أم ـــة يف إطال ـــبكات العنيف ـــية والش السياس

ـــة املتنافســـة  أمـــا اليمـــن، فنجـــده يعـــاين بســـبب املشـــاريع األمني

لاعبـــن الغربيـــن وغـــر الغربيـــن. ويف العـــراق، هنـــاك نقـــص 

ـــمية،  ـــر الرس ـــة غ ـــلحة الفاعل ـــات املس ـــاءلة الجه ـــتمر يف ُمس مس

ـــم.  ـــام الحك ـــة نظ ـــا يف هيكلي ـــراط بعضه ـــن انخ ـــم م ـــى الرغ ع

ـــية،  ـــامات السياس ـــن االنقس ـــم م ـــة الحك ـــق أزم ـــس، تنبث ويف تون

ـــات. ـــن املؤسس ـــدة ب ـــة موح ـــراتيجية أمني ـــود اس ـــدم وج وع

تســلط »رؤى عامليــة«، يف عددهــا الجديــد رقــم 12، الضــوء عــى عــدد مــن القضايــا واملوضوعــات املتنوعــة والتــي حظيــت 
ــة مؤخــراً؛ ومــن بينهــا أزمــات الحوكمــة وانعــدام األمــن  باهتــام ومتابعــة مراكــز الفكــر واملجــات ودور النــر الغربي
ــد  ــع قواع ــاوالت وض ــويب ومح ــن الجن ــر الص ــدويل يف بح ــراع ال ــح ال ــط، ومام ــرق األوس ــض دول ال ــي يف بع املؤس
ــا  ــط به ــي تحي ــة حــول املخاطــر الرئيســية الت ــة االســتخبارات الربيطاني ــم التطــرق لرؤي ــاك، ث ــدة إلدارة الــراع هن جدي
ــا  ــارة أوروب ــت ق ــي رضب ــة الت ــادي الحالي ــم االقتص ــة التضخ ــة أزم ــروراً مبناقش ــي«، م ــر الرقم ــل »الع ــا يف ظ وتواجهه
واملتوقــع أن تســتمر لعــدة ســنوات، وأخــراً الحديــث عــن الجغرافيــا السياســية الجديــدة للطاقــة يف العــامل واستكشــاف 

آفــاق الجهــود العامليــة للتحــول بعيــداً عــن الوقــود األحفــوري وصعوبــات هــذا التحــول. 



2
 العدد 12، 21 ديسمبر 2021

مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة

غـــر  املســـلحة  الفاعلـــة  الجهـــات  أن  نجـــد  كذلـــك 
الحكوميـــة قـــد احتلـــت املســـاحات غـــر الخاضعـــة للحكـــم، 
ـــذه  ـــل ه ـــا جع ـــة، م ـــة الضعيف ـــات الدول ـــا مؤسس ـــي خلّفته والت
الجهـــات تعمـــل وتتعايـــش جنبـــاً إىل جنـــب مـــع مؤسســـات 
ــرات  ــة أو املخابـ ــش أو الرطـ ــل الجيـ ــمية )مثـ ــة الرسـ الدولـ
أو خدمـــات مكافحـــة اإلرهـــاب(، وتـــزداد أهميـــة هـــذه 
ــد  ــن أحـ ــة مـ ــت مدعومـ ــة إذا كانـ ــر الحكوميـ ــات غـ الجهـ
ـــم  ـــز حك ـــق »مراك ـــذا إىل خل ـــن. وأدى كل ه ـــن الخارجي الاعب
متعـــددة« داخـــل الـــدول محـــل الدارســـة، بعدمـــا خاضـــت 

ــار. ــا لانهيـ ــت أنظمتهـ ــة وتعرّضـ ــروب األهليـ ــامر الحـ غـ

ـــام  ـــو قي ـــر، ه ـــه التقري ـــر إلي ـــذي يش ـــايف ال ـــدي اإلض والتح
النخـــب السياســـية يف الـــدول محـــل الدراســـة بالتاعـــب 
ـــد  مبؤسســـات الدولـــة؛ وذلـــك مـــن أجـــل إضعـــاف ُمتعمَّ
لســـيادة القانـــون. وقـــد ظهـــر ذلـــك بشـــدة يف حالـــة ليبيـــا، 
ـــر،  ـــر التقري ـــة نظ ـــاً لوجه ـــس، وفق ـــراً يف تون ـــر مؤخ ـــك ظه وكذل
مـــا دفـــع املحللـــن إىل التأكيـــد عـــى أن إصـــاح الوضـــع 
ــان  ــلطات الربملـ ــة لسـ ــتعادة الفوريـ ــب »االسـ ــي يتطلـ التونـ
ــرة  ــات مبكـ ــم انتخابـ ــدة« أو »تنظيـ ــة جديـ ــكيل حكومـ وتشـ
ـــذا  ـــد كل ه ـــن«. ويُع ـــن املواطن ـــال ومتك ـــل الفّع ـــامن التمثي لض
دليـــاً عـــى أهميـــة الرقابـــة والضوابـــط الحاكمـــة لتوازنـــات 
ـــر  ـــه التقري ـــا وصف ـــى م ـــاء ع ـــك للقض ـــة؛ وذل ـــلطة التنفيذي الس

ـــة«. ـــتبداد يف املنطق ـــة االس بــــ »إرث أزمن

ـــه  ـــب إدارت ـــداً، يج ـــاً ُمعق ـــح واقع ـــي أصب ـــن املؤس إن األم
ــات  ــت عقبـ ــة وضعـ ــذه الحقيقـ ــي. وهـ ــاق إقليمـ ــى نطـ عـ
وحواجـــز جديـــدة أمـــام صانعـــي السياســـات يف بعـــض دول 
املنطقـــة، حيـــث مل يعـــد النهـــج الـــذي يركـــز عـــى الدولـــة 
ـــى األرض،  ـــع ع ـــم الواق ـــى فه ـــادراً ع ـــن ق ـــاً يف إدارة األم حري

وصـــار ال يشـــكل األســـاس ملُخططـــات اإلصـــاح الدائـــم.

2- الصراع فـــي بحر الصين الجنوبي:
ـــة  ـــع »مجموع ـــى موق ـــورة ع ـــة املنش يف الدراس
األزمـــات الدوليـــة«)2(، بعنـــوان: »الـــرؤى 
ــر  ــام الـــدويل يف بحـ املتنافســـة حـــول النظـ
أبعـــاد  يتـــم تحليـــل  الجنـــويب«،  الصـــن 
ـــات  ـــن الصـــن والوالي املنافســـة االســـراتيجية ب
ـــي  ـــويب، والت ـــن الجن ـــر الص ـــة بح ـــدة يف منطق املتح
تُلقـــي بظالهـــا عـــى نزاعـــات الســـيادة متعـــددة األطـــراف 
ــل.  ــى الحـ ــتعصية عـ ــة مسـ ــا أزمـ ــدو أنهـ ــا يبـ ــاك، فيـ هنـ
وينبـــع زخـــم هـــذه القضيـــة مـــن قـــدرة الصـــن املتزايـــدة 
ــج  ــذي أزعـ ــر الـ ــا، األمـ ــة مصالحهـ ــى حايـ ــا عـ وتصميمهـ
ـــدة  ـــات املتح ـــادة الوالي ـــة بقي ـــود الدولي ـــع الجه ـــا ودف جرانه

للـــرد عـــى تفســـرات بكـــن للقانـــون الـــدويل.

إن املنافســـة الشـــديدة بـــن الصـــن والواليـــات املتحـــدة 
تُلِقـــي بظالهـــا بشـــكل متزايـــد عـــى الخافـــات املســـتعصية 
عـــى الســـيادة يف بحـــر الصـــن الجنـــويب. وعـــادًة مـــا يُنظـــر 
ــن  ــى أن الصـ ــط، عـ ــكل مبسـ ــو بشـ ــة، ولـ ــذه املنافسـ إىل هـ

ــم  ــدويل القائـ ــام الـ ــدى »النظـ ــدة تتحـ ــي صاعـ ــوة عظمـ كقـ
ـــة؛  ـــدة األمريكي ـــات املتح ـــوده الوالي ـــذي تق ـــد« وال ـــى القواع ع
ـــد،  ـــب األوح ـــد القط ـــنطن مل تع ـــار أن واش ـــع إظه ـــك بداف وذل
وأن بكـــن متتلـــك الحـــق يف إعـــادة صياغـــة قواعـــد النظـــام 
ــا  ــع قوتهـ ــب مـ ــوذ يتناسـ ــن إىل نفـ ــعى الصـ ــدويل. إذ تسـ الـ
االقتصاديـــة والعســـكرية املتناميـــة، بـــدءاً بنظـــام إقليمـــي 
ــات  ــدف الواليـ ــه، تهـ ــت نفسـ ــا. ويف الوقـ ــس تفضياتهـ يعكـ
ـــة  ـــرب العاملي ـــد الح ـــا بع ـــام م ـــى نظ ـــاظ ع ـــدة إىل الحف املتح
ـــار النســـبين  ـــم الســـام واالزده ـــه دّع ـــد أن ـــذي تعتق ـــة، ال الثاني

يف آســـيا، بينـــام يخـــدم أيضـــاً مصالحهـــا الخاصـــة.

ـــث  ـــويب، حي ـــن الجن ـــر الص ـــامذج يف بح ـــذه الن ـــدم ه وتصط
ــاً بـــاردة جديـــدة قـــد تشـــتعل.  يـــرى بعـــض املراقبـــن حربـ
ــة - تـــم تشـــكيلها  ــام 2016، ألغـــت محكمـــة خاصـ ففـــي عـ
UN- )مبوجـــب اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة لقانـــون البحـــار 

ـــة التوســـعية يف بحـــر الصـــن  ـــات الصـــن البحري CLOS(- مطالب
ــذا  ــا الفلبـــن. ورفضـــت بكـــن هـ ــة رفعتهـ الجنـــويب، يف قضيـ
ـــة  ـــزر اصطناعي ـــبع ج ـــكرة س ـــاء وعس ـــت إىل بن ـــم، واتجه الحك
يف جـــزر ســـرباتيل؛ وهـــي الجـــزر التـــي متنـــح حريـــة حركـــة 
للوجـــود البحـــري العســـكري الصينـــي، يف انتهـــاك واضـــح 
للحقـــوق البحريـــة للـــدول األخـــرى يف »املناطـــق االقتصاديـــة 
الخالصـــة« املُطالَـــب بهـــا. فلســـنوات، مل تتمكـــن ماليزيـــا 
ـــك املناطـــق  ـــب عـــن النفـــط يف تل ـــن التنقي ـــام م ـــن وفيتن والفلب

ــة. ــات الســـفن الصينيـ بســـبب مضايقـ

الصـــن  أحدثتهـــا  التـــي  املاديـــة  التغيـــرات  وتشـــر 
مصحوبـــة بحجـــج قانونيـــة جديـــدة، إىل طمـــوح بكـــن يف 
تشـــكيل النظـــام الـــدويل وفـــق قواعـــد جديـــدة تخـــدم 
مصالحهـــا، وهـــي تبـــدأ يف ذلـــك مـــن املناطـــق املحيطـــة بهـــا 
ــاً. وتتعامـــل الواليـــات املتحـــدة مـــع هـــذه القضيـــة  جغرافيـ
ــاول  ــل، وتحـ ــل التأجيـ ــة ال تحتمـ ــر وأولويـ ــا خطـ ــى أنهـ عـ
الضغـــط عـــى الصـــن ودفعهـــا مـــن أجـــل تســـوية قضاياهـــا 
ـــوء  ـــن دون اللج ـــة، وم ـــة الحالي ـــة الدولي ـــر القانوني ـــن األُط ضم
إىل خـــرق هـــذه األُطـــر بشـــكل فـــردي؛ ألن البديـــل هـــو اللجـــوء 

إىل القـــوة العســـكرية.
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 رؤى عالمية

3- مواجهة االستخبارات البريطانية أربعة 
تهديدات رئيسية:

يف كلمتـــه التـــي ألقاهـــا يف نوفمـــرب 2021، 
ضمـــن مؤمتـــر نظّمـــه »املعهـــد الـــدويل 
بلنـــدن   IISS االســـراتيجية«  للدراســـات 
ـــر  ـــري يف الع ـــذكاء الب ـــوان »ال ـــت عن تح
ـــس  ـــور، رئي ـــارد م ـــدث ريتش ـــي«)3(، تح الرقم
جهـــاز املخابـــرات الرسيـــة يف اململكـــة املتحـــدة 
MI6 - يف أول خطـــاب عـــام لـــه منـــذ توليـــه منصبـــه يف 
ــهدها  ــي يشـ ــة التـ ــرات العميقـ ــن التغيـ ــر 2020 - عـ أكتوبـ
ــس  ــة التجسـ ــى بيئـ ــدة عـ ــر بشـ ــي تؤثـ ــاً، والتـ ــامل حاليـ العـ
حـــول العـــامل. وركّـــز مـــور حديثـــه حـــول 4 مصـــادر وصفهـــا 
بأنهـــا التهديـــد األبـــرز لعـــامل االســـتخبارات، وهـــي: الصـــن، 
ـــات اإلرهـــاب  ـــر لعملي ـــع املتغ ـــران، بجـــاب الطاب ـــيا، وإي وروس

الـــدويل.

ــر  ــن التغيـ ــة مـ ــش يف حقبـ ــامل يعيـ ــور أن العـ ــرى مـ ويـ
الدراماتيـــي يف املشـــهد األمنـــي، حيـــث مل تعـــد بريطانيـــا ترقـــب 
ــاً  ــن أيضـ ــط، ولكـ ــة فقـ ــات الحكوميـ ــن الجهـ ــدات مـ التهديـ
ــون  ــاروا يواجهـ ــن صـ ــدول، الذيـ ــن دون الـ ــل مـ ــن الفواعـ مـ
عـــدداً أقـــل مـــن القيـــود، وقادريـــن عـــى جمـــع قـــدر أكـــرب 
مـــن املـــوارد، وبالتـــايل تهديـــد النظـــام العاملـــي بطـــرق ال 
ميكـــن التنبـــؤ بهـــا دامئـــاً. وهـــذا األمـــر يفـــرض عـــى جهـــاز 
ـــن  ـــدات اإلرهابي ـــة MI6 أن يواجـــه تهدي االســـتخبارات الربيطاني

ــة. ــدول املُعاديـ والـ

وأول هـــذه التهديـــدات، حســـب مـــور، يـــأيت مـــن الصـــن؛ 
ـــن  ـــة ع ـــية مختلف ـــم سياس ـــك قي ـــتبدادية« متل ـــة اس ـــا »دول كونه
ـــزة  ـــع أجه ـــام. إذ تتمت ـــة بشـــكل ع ـــة أو األوروبي ـــم الربيطاني القي
املخابـــرات الصينيـــة بقـــدرات عاليـــة يف مجـــال التجســـس، وتقـــوم 
باســـتهداف العاملـــن يف الحكومـــة أو الصناعـــات أو األبحـــاث 
ـــا  ـــة تأثره ـــعى إىل مامرس ـــام تس ـــا. ك ـــة له ـــة الخاص ذات األهمي
ــل  ــات التواصـ ــتخدام منصـ ــتات، واسـ ــن يف الشـ ــى الصينيـ عـ
ـــدول،  ـــام يف بعـــض ال ـــر وتشـــويه الخطـــاب الع ـــي للتأث االجتامع

ـــاك. ـــرار هن ـــاذ الق ـــات اتخ ـــى عملي ـــر ع ـــا يؤث مب

ـــي  ـــيا وه ـــد روس ـــور إىل تهدي ـــر م ـــة، يش ـــة ثاني ـــن ناحي وم
ـــات  ـــا االســـتخباراتية للتدخـــل يف العملي تحـــاول اســـتخدام أدواته
الدميقراطيـــة يف بعـــض الـــدول، أو القيـــام بهجـــامت ســـيربانية 
ـــتقرار  ـــض اس ـــدف تقوي ـــك به ـــروين، وذل ـــلل إلك ـــات تس أو عملي

ـــا. ـــاق معه ـــى وف ـــس ع ـــي لي ـــدول الت ال

أمـــا التحـــدي الثالـــث بالنســـبة ملـــور فهـــو إيـــران، والتـــي 
يـــرى أنهـــا مـــن مصـــادر عـــدم االســـتقرار يف منطقـــة الـــرق 
األوســـط خـــال الــــ 40 عامـــاً املاضيـــة، وذلـــك مـــن خـــال رعايـــة 
القـــوى املتمـــردة يف بعـــض دول املنطقـــة، ونـــر االضطـــراب 
الســـيايس بهـــا، بدايـــة مـــن لبنـــان، ومـــروراً بســـوريا واليمـــن، 
ـــيربانية  ـــوة س ـــاء ق ـــران ببن ـــت إي ـــام قام ـــراق. ك ـــوالً إىل الع ووص

كبـــرة اســـتخدمتها ضـــد منافســـيها اإلقليميـــن والدوليـــن.

ــات  ــد األخــر، وهــو صعــود عملي وتحــدث مــور عــن التهدي
اإلرهــاب الــدويل، حيــث أكــد أن االســتخبارات الربيطانيــة حاولــت 
الجامعــات  لتقويــض  الازمــة  التكنولوجيــة  قدراتهــا  تطويــر 
اإلرهابيــة املوجــودة، ومنــع انتشــارها، والكشــف عــن التهديــدات 
غــر التقليديــة التــي تُخطِّــط لهــا. لذلــك، يعمــل جهــاز MI6 عــى 
ــا،  ــاء داخله ــد عم ــة وتجني ــامت اإلرهابي ــذه التنظي ــراق ه اخ
بجانــب تعزيــز التعــاون مــع باقــي أجهــزة االســتخبارات العامليــة. 
ــة مــن  وهــذه الجهــود هــي مــْن مّكنــت االســتخبارات الربيطاني
ــة  ــا إىل اململك ــل وصوله ــة قب ــط اإلرهابي ــرات الخط ــل ع تعطي

ــن األرواح. ــاذ اآلالف م املتحــدة، لتســهم يف إنق

4- دخول أوروبا حقبة جديدة من التضخم 
االقتصادي:

تنـاول هانـز فرنـر سـن، أسـتاذ االقتصـاد بجامعة 
ميونيـخ، يف مقالـه التحلييل املنشـور عى موقع 
Project Syndicate)4(، مسـألة ارتفاع التضخم 
أن  ُمعتـرِباً  االتحـاد األورويب،  أنحـاء  يف جميـع 
القـارة تتجـه إىل فـرة تضخـم خطـر، يُعيـد إىل 

األذهـان حقبـة السـبعينيات مـن القـرن املايض.

ــي  ــدرايل األمري ــي الفي ــك االحتياط ــن أن بن ــم م ــى الرغ وع
يفكــر حاليــاً يف تقليــص مشــرياته الشــهرية مــن األصــول، وذلــك 
ــك املركــزي  ــإن رئيســة البن ــدة؛ ف ــام التضخــم املتزاي يف ضــوء أرق
األورويب، كريســتن الغــارد، تواصــل اإلرصار عــى عــدم وجــود 
ــاً  ــاس حالي ــم املُق ــول إن التضخ ــتدامة، وتق ــم ُمس ــر تضخ مخاط
اختناقــات  التغلــب عــى  مشــكلة مؤقتــة ســتختفي مبجــرد 
ــاته. ــزي األورويب سياس ــك املرك ــرِّ البن ــن يُغ ــايل ل ــرض، وبالت الع
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ــر الحجــر  ــة بســبب تداب ــات العــرض الحالي ــرت اختناق وظه
الصحــي يف املوانــئ، خاصــة يف الصــن، حيــث كانــت الســفن 
ــل  ــن تســتطيع حم ــايل مل تك ــا، وبالت ــغ حمولته ــن تفري تعجــز ع
املنتجــات الوســيطة مــن الصــن إىل االقتصــاد األورويب. وقــد 
أفــادت اســتطاعات الــرأي يف خريــف عــام 2021، بــأن 70% مــن 
ــول  ــات يف الحص ــن صعوب ــاين م ــة تع ــة األملاني ــركات املُصنِّع ال
عــى املــواد الخــام واملنتجــات الازمــة لعمليــات التصنيــع، وهــو 
ــورو )45  ــار ي ــوايل 40 ملي ــاين ح ــاد األمل ــف االقتص ــد يُكلِّ ــا ق م
مليــار دوالر(، أي مــا يعــادل 1.15% مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل 

ــام 2021. يف ع

أصبحــت  حاليــاً  التضخــم  معــدالت  بــأن  الكاتــب  وأقــر 
مرتفعــة للغايــة، ليــس فقــط يف الواليــات املتحــدة )حيــث يبلــغ 
ــر  ــن أكتوب ــاراً م ــا. فاعتب ــاً يف أوروب ــن أيض ــم 6.2%(، ولك التضخ
ــورو بشــكل عــام بنســبة  2021، ارتفعــت األســعار يف منطقــة الي
ــارة  ــاد يف الق ــرب اقتص ــا، أك ــنوي. ويف أملاني ــاس س ــى أس 4.1% ع
ــب  ــن مكت ــام أعل ــبة 4.5%. ك ــعار بنس ــت األس ــة، ارتفع األوروبي
الصناعيــن  املنتجــن  أســعار  أن  األملــاين  الفيــدرايل  اإلحصــاء 
الســنوية ارتفعــت بنســبة 18.4% يف أكتوبــر املــايض، وهــي أعــى 
ــا تشــهد  ــك ميكــن القــول إن أملاني ــذ عــام 1951. وبذل ــادة من زي

ــا. ــم يف تاريخه ــة تضخ ــوى موج ــاً أق حالي

وال يبــدو الوضــع أفضــل بكثــر يف الــدول األوروبيــة األخــرى. 
ــادة ســنوية بنســبة  ففــي ســبتمرب 2021، أعلنــت فرنســا عــن زي
11.6% يف أســعار املنتجــن الصناعيــن، وبلــغ هــذا الرقــم %15.6 
ــدا، و23.6% يف  ــدا، و21.4% يف هولن ــا، و18.1% يف فنلن يف إيطالي
ــادات ال تبــدو ظاهــرة  إســبانيا. واألســوأ مــن ذلــك أن هــذه الزي

مؤقتــة.

ــح أن يتــم التغلــب عــى اختناقــات العــرض بحلول  فمــن املُرجَّ
صيــف 2022، إال أن النقابــات العامليــة – بحلــول هــذا الوقــت- 
ســتُكثِّف مــن مطالبهــا لزيــادة األجــور مبــا يتناســب مــع معــدالت 
التضخــم املرتفعــة؛ وســيؤدي ذلــك إىل دوامــة مــن ارتفــاع األســعار 

واألجــور، قــد تســتمر لعــدة ســنوات.

وبالتــايل، وبقليــل مــن الخيــال، ميكــن التنبــؤ بــأن أوروبــا قــد 
تســتعيد أزمــة الســبعينيات مــرة أخــرى، ولكــن املختلــف هــذه 
املــرة أن األزمــة الجديــدة قــد تســتمر لبقيــة العقــد الحــايل ومــا 

بعــده.

5- الجغرافيا السياسية الجديدة للطاقة:
يتنــاول الباحثــان املتخصصــان 
يف شــؤون الطاقــة، جيســون 
بــوردوف وميغــان أوســوليفان، 
»الجغرافيــا  بـــ  أســاه  مــا 
السياســية الجديــدة للطاقــة«، 
Foreign Af- ــة ــورة يف مجل ــة املنش ــة التحليلي ــك يف الورق  وذل
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ـــم  ـــه بالرغ ـــع، وأن ـــر الواق ـــق األم ـــرار حقائ ـــة بإق ـــدأ الورق وتب
ـــرة  ـــن ظاه ـــة ع ـــية الناتج ـــة القاس ـــر املناخي ـــد الظواه ـــن تزاي م

ـــاوز عـــر  ـــامل ُمســـتعداً لتج ـــدو الع ـــا يب ـــراري، ف ـــاس الح االحتب
ـــط  ـــية للنف ـــا السياس ـــد أن الجغرافي ـــل نج ـــوري، ب ـــود األحف الوق
ـــة  ـــة طاق ـــر بأزم ـــا مت ـــا. فأوروب ـــت يف أفضـــل أحواله ـــاز مازال والغ
كبـــرة، بعدمـــا أجـــربت أســـعار الكهربـــاء املرتفعـــة الـــركات 
ــل  ــا جعـ ــها، مـ ــان إفاسـ ــا وإعـ ــاق أبوابهـ ــى إغـ ــاك عـ هنـ
الرئيـــس الـــرويس، فادميـــر بوتـــن، يســـتفيد مـــن إمكانيـــات 

بـــاده يف تصديـــر الغـــاز الطبيعـــي.

ويف الصـــن، وتحـــت وقـــع أزمـــة الكهربـــاء، أصـــدر نائـــب 
ــامت  ــنغ، تعليـ ــان تشـ ــي، هـ ــة الصينـ ــس الدولـ ــس مجلـ رئيـ
ـــة  ـــدادات الطاق ـــن إم ـــة، بتأم ـــة للدول ـــة اململوك ـــركات الطاق ل
ــعار  ــاع أسـ ــع ارتفـ ــن. ومـ ــأي مثـ ــتاء بـ ــل الشـ ــة لفصـ الكافيـ
ـــدويل  ـــع ال ـــد املجتم ـــل، ناش ـــوق 80 دوالراً للربمي ـــا يف ـــط مب النف
كبـــار ُمنتجـــي النفـــط لزيـــادة إنتاجهـــم، األمـــر الـــذي منـــح 

تلـــك الـــدول مزيـــداً مـــن النفـــوذ.

ويأمـــل أنصـــار الطاقـــة النظيفـــة بـــأن تحـــول العـــامل 
ــى  ــط عـ ــاعد فقـ ــن يسـ ــوري، لـ ــود األحفـ ــن الوقـ ــداً عـ بعيـ
ــة  ــات الدوليـ ــيجعل الراعـ ــل سـ ــاخ، بـ ــات املنـ ــاوز أزمـ تجـ
عـــى مصـــادر الطاقـــة جـــزءاً مـــن املـــايض. وهـــو أمـــر يبـــدو 
ــة  ــة النظيفـ ــه، حيـــث إن الطاقـ ــاً يف جانـــب كبـــر منـ صحيحـ
ســـتُغرِّ الجغرافيـــا السياســـية يف العـــامل، وســـتُعِيد تشـــكيل 
العديـــد مـــن عنـــارص السياســـة الدوليـــة التـــي ُوضعـــت منـــذ 
ـــيؤثر  ـــذا س ـــل. وكل ه ـــى األق ـــة ع ـــة الثاني ـــرب العاملي ـــة الح نهاي
ـــل  ـــة، مث ـــات الدولي ـــية يف العاق ـــات أساس ـــم وعملي ـــى مفاهي ع
ــن  ــات بـ ــم العاقـ ــة، وتنظيـ ــوة الوطنيـ ــادر القـ ــد مصـ تحديـ
القـــوى الكـــربى، وأســـاليب التقـــارب االقتصـــادي بـــن الـــدول 
ـــدة  ـــكال جدي ـــر أش ـــح أن تظه ـــن املرج ـــة. فم ـــة والنامي املتقدم

مـــن املنافســـة والـــراع يف العـــامل.

لذلـــك، وبســـبب هـــذه التغيـــرات العميقـــة التـــي ســـتحدث، 
ــر  ــلس إىل عـ ــال سـ ــن انتقـ ــث عـ ــول إن الحديـ ــن القـ ميكـ
ـــة  ـــد طريق ـــث ال توج ـــال، حي ـــض خي ـــو مح ـــة ه ـــة النظيف الطاق
ميكـــن للعـــامل مـــن خالهـــا تجنـــب االضطرابـــات الكـــربى؛ ألن 
ـــو  ـــه، وه ـــة بأكمل ـــام الطاق ـــكيل نظ ـــيُعيد تش ـــال س ـــذا االنتق ه

رشيـــان الحيـــاة لاقتصـــاد العاملـــي.

ـــاء  ـــاً إلبط ـــت ُحجج ـــع ليس ـــذه بالطب ـــان أن ه ـــد الباحث وأك
أو التخـــيل عـــن عمليـــات االنتقـــال إىل الطاقـــة النظيفـــة، بـــل 
عـــى العكـــس، فقـــد دعـــا دول العـــامل إىل ترسيـــع جهودهـــم 
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ــاً إىل رضورة  ــران أيضـ ــام يُشـ ــاخ. لكنهـ ــات املنـ ــة أزمـ ملكافحـ

النظـــر إىل مـــا وراء تحديـــات تغـــر املنـــاخ، وتقديـــر املخاطـــر 

التـــي ســـتنجم عـــن االنتقـــال إىل عـــر الطاقـــة النظيفـــة.

وأخـــراً، أشـــارت الورقـــة البحثيـــة إىل أن تحـــول االقتصـــاد 

ــا  ــيتطلب مـ ــل سـ ــكل كامـ ــة بشـ ــة النظيفـ ــي إىل الطاقـ العاملـ

يقـــرب مـــن 100 تريليـــون دوالر مـــن اإلنفـــاق الرأســـاميل 
اإلضـــايف عـــى مـــدار العقـــود الثاثـــة القادمـــة. لذلـــك ليـــس 
مـــن املتوقـــع أن تكـــون عمليـــة التحـــول سلســـة وُمـــدارة 
جيـــداً، بـــل عـــى العكـــس، ســـيكون االنتقـــال صعبـــاً، خاصـــة 
ـــم  ـــد تصمي ـــي يُعي ـــط رئي ـــود ُمخطِّ ـــامل وج ـــاد الع ـــل افتق يف ظ

نظـــام الطاقـــة العاملـــي.
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