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حروب المستقبل:

صراع القاعدة وداعش ..والوسيط الياباني «النزيه» بالشرق األوسط
 lمركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة

يســلط العــدد الثــاين مــن «رؤى عامليــة» ،الصــادرة عــن مركــز «املســتقبل لألبحــاث والدراســات املتقدمــة» ،الضــوء عــى
العديــد مــن القضايــا واملوضوعــات الدوليــة واإلقليميــة املثــارة مؤخ ـراً يف مراكــز الفكــر واملجــات والدوريــات البحثيــة
الغربيــة ،ومنهــا طبيعــة الـراع بــن تنظيمــي القاعــدة وداعــش يف أفغانســتان ،وذلــك عــى خلفيــة عــودة حركــة طالبــان
مــرة أخــرى إىل الحكــم ،ومالمــح الــدور الجديــد لليابــان يف الــرق األوســط يف ضــوء الرتاجــع األمريــي باملنطقــة،
وتحليــل املنــاورات العســكرية الضخمــة األخــرة بــن روســيا وبيالروســيا (زابــاد  )2021وتأثرياتهــا الجيوسياســية ،وشــكل
الحــروب املســتقبلية ومــدى قــدرة أوروبــا عــى صيانــة أمنهــا والدفــاع عــن نفســها ،وأخــراً الوضــع الحــايل للعمــات
الرقميــة املشيفرة وســات مســتثمريها.
 -1الصراع بين القاعدة وداعش في
أفغانستان:
ُيحلِّــل الباحــث األمريــي املتخصــص يف شــؤون
الــرق األوســط والدراســات اإلســامية «كول
بانــزل» ،يف دراســته املنشــورة عــى موقــع
مجلــة (الشــؤون الخارجيــة) األمريكيــة
« ،)1(»Foreign Affairsمالمــح الــراع بــن
تنظيمــي القاعــدة وداعــش يف أفغانســتان ،خاصــة أن
اســتيالء حركــة طالبــان الرسيــع عــى البــاد قــد أثــار املخــاوف
مــن أن تصبــح مــرة أخــرى مــاذاً آمنـاً للمتشــددين اإلســاميني.
لكــن الواقــع يقــول إن هــذه الجامعــات نفســها منقســمة بشــدة
حــول الــدور الــذي ســتلعبه أفغانســتان (تحــت حكــم طالبــان)
يف املشــهد الجهــادي العاملــي.

لكــن بالنســبة لداعــش ،فــإن فكــرة أن طالبــان حققــت أي نــوع
مــن «النــر» يف أفغانســتان تبــدو مضحكــة .فــا حــدث حق ـاً،
مــن وجهــة نظــر داعــش ،أن الواليــات املتحــدة سـلّمت الســلطة
عــن طيــب خاطــر إىل طالبــان ،التــي أصبحــت «عميلة لواشــنطن»
فعليــاً .وبعــد اســتيالء طالبــان عــى كابــول يف  15أغســطس
 ،2021قلّلــت النــرة اإلخباريــة األســبوعية لداعــش مــن الصدمــة
الواضحــة للنجــاح العســكري لطالبــان ،واصفــة إيــاه بأنــه «انتقــال
ســلمي للســلطة مــن حاكــم وثنــي إىل آخــر» ،عــى حــد وصفهــا.

ففــي أعقــاب مغــادرة آخــر الجنــود األمريكيــن للعاصمــة
كابــول يف  31أغســطس  ،2021أصــدر تنظيــم القاعــدة بيانــاً
يهنــئ فيــه طالبــان واملجتمــع اإلســامي بأكملــه عــى مــا وصفــه
بـــ «النــر التاريخــي» ،وح ـ َّدد املرحلــة القادمــة بأنهــا ســتكون
أكــر تركيـزا ً عــى نــر الجهــاد إىل دول أخــرى يف العــامل اإلســامي.
“رؤى عامليــة” تصــدر عــن “املســتقبل لألبحــاث والدراســات املتقدمــة” ،وتهــدف إىل عــرض أبــرز مــا يُنــر يف مراكــز الفكــر واملجــات ودور النــر الغربيــة ،مــن
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أفــكار غــر تقليديــة واتجاهــات صاعــدة يف مختلــف املجــاالت السياســية واألمنيــة والعســكرية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والتكنولوجيــة.
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وم ــا ب ــن ه ــذه الرؤي ــة وتل ــك ،ي ــرى الباح ــث األمري ــي
«بانـــزل» أن طالبـــان مازالـــت تريـــد الحفـــاظ عـــى عالقتهـــا
مـــع حركـــة الجهـــاد العاملـــي ،مـــن خـــال تنظيـــم القاعـــدة،
ولكنه ــا يف الوق ــت نفس ــه ترغ ــب يف تأم ــن االع ــراف ال ــدويل
بهـــا كحاكـــم رشعـــي للبـــاد .وحتـــى يف ظـــل رغبـــة طالبـــان
يف اس ــتمرار عالقته ــا م ــع القاع ــدة ،فه ــي ال تش ــارك التنظي ــم
أجندت ــه العاب ــرة للح ــدود الوطني ــة ،حي ــث إن مصال ــح الحرك ــة
تبـــدأ وتنتهـــي يف أفغانســـتان ،أو عـــى األقـــل هكـــذا تزعـــم.
لكـــن املفارقـــة الحقيقيـــة أن تكـــون واليـــة خراســـان
التابع ــة لداع ــش ،وع ــدو طالب ــان ،ه ــي املس ــتفيد األك ــر م ــن
ع ــودة الحرك ــة إىل الحك ــم ،حي ــث يس ــعى داع ــش إىل تس ــويق
نفســـه عـــى أنـــه البديـــل الجهـــادي املتشـــدد لطالبـــان،
بعـــد مـــا أبدتـــه األخـــرة مـــن ميـــول معتدلـــة ســـلمية .كـــا
سيس ــتفيد تنظي ــم داع ــش م ــن خ ــروج الوالي ــات املتح ــدة م ــن
أفغانســـتان ،حيـــث كانـــت القـــوة الجويـــة األمريكيـــة عامـــاً
مهـــاً يف كبـــح نشـــاط التنظيـــم هنـــاك .ومـــع ذلـــك ،عـــى
الرغ ــم م ــن أن داع ــش سيس ــتفيد ع ــى األرج ــح م ــن الضغ ــط
العســـكري املنخفـــض يف أفغانســـتان ،فـــإن التنظيـــم يتمتـــع
بجاذبيـــة محـــدودة يف البـــاد.
 -2اليابان الالعب األكثر مصداقية في
الشرق األوسط:
يف مقالهـــا التحليـــي
املنشـــور عـــى موقـــع
مجلـــة (فوريـــن بوليـــي)
«،)2(»Foreign Policy
يســتعرض الباحثــان محمــد
ســليامن ،مستشــار االس ـراتيجية العامليــة والباحــث غــر املقيــم
يف معه ــد ال ــرق األوس ــط ،وإلي ــوت س ــيلفربريغ ،الزمي ــل غ ــر
املقي ــم يف منت ــدى املحي ــط اله ــادئ يف ه ــاواي ،مالم ــح ال ــدور
ال ــذي تلعب ــه الياب ــان يف ال ــرق األوس ــط ،وال ــذي ص ــار أك ــر
أهميـــة مـــع تراجـــع الـــدور األمريـــي يف املنطقـــة.
فق ــد نجح ــت دبلوماس ــية طوكي ــو طويل ــة األم ــد والهادئ ــة
يف بنـــاء الثقـــة يف منطقـــة الـــرق األوســـط .ووضـــع أســـس
ه ــذه االس ــراتيجية رئي ــس ال ــوزراء الياب ــاين الس ــابق «ش ــينزو
آيب» ،واســـتمر رئيـــس الـــوزراء الحـــايل «يوشـــيهيدي ســـوجا»
عـــى النهـــج نفســـه ،حتـــى صـــارت اليابـــان وكيـــاً بـــارزا ً
للنظـــام الـــدويل الليـــرايل يف املنطقـــة.
وبالتزامـــن مـــع انســـحاب واشـــنطن مـــن أفغانســـتان،
والشـــكوك حـــول دورهـــا يف منطقـــة الـــرق األوســـط ،قـــام
وزي ــر الخارجي ــة الياب ــاين توشيميتس ــو موتيج ــي ،يف أغس ــطس
 ،2021بجول ــة يف املنطق ــة ،ش ــملت كالً م ــن م ــر وفلس ــطني
وإرسائيـــل واألردن وتركيـــا والعـــراق وإيـــران وقطـــر ،والتـــي
ركـــ ّزت عـــى أمـــن املنطقـــة والتعـــايف مـــن تأثـــرات جائحـــة
كورونـــا.
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وتتمتـــع اليابـــان مبيـــزة مهمـــة كونهـــا «الوســـيط األكـــر
نزاه ــة» م ــن ب ــن حلف ــاء الوالي ــات املتح ــدة ،فبالرغ ــم م ــن
عالقاته ــا الوثيق ــة م ــع حل ــف النات ــو وكونه ــا حج ــر الزاوي ــة
اللوجســـتي للحـــروب التـــي قادتهـــا الواليـــات املتحـــدة يف
كوري ــا وفيتن ــام ،ف ــإن الياب ــان لعب ــت دورا ً مح ــدودا ً يف ح ــروب
العـــراق وأفغانســـتان.
وبالت ــايل ،خرج ــت طوكي ــو م ــن العق ــود األخ ــرة وال تــزال
ســـمعتها جيـــدة ،فهـــي كانـــت حريصـــة عـــى االبتعـــاد عـــن
مامرســـة أي دور أمنـــي بشـــكل اســـتباقي يف أي بقعـــة يف
املنطقـــة.
وحس ــب رؤي ــة الباحث ــن ،يع ــود اهت ــام طوكي ــو بال ــرق
األوســـط إىل أهميـــة هـــذه املنطقـــة ملصالحهـــا ومصالـــح
رشكائهـــا التجاريـــن يف آســـيا ،بســـبب اعتامدهـــم طويـــل
األمـــد عـــى الخليـــج يف مجـــال الطاقـــة .ومـــع االنســـحاب
األمن ــي الوش ــيك لواش ــنطن م ــن املنطق ــة ،ق ــد تك ــون هن ــاك
ش ــكوك ح ــول مس ــتقبل «ممــرات ش ــحن النف ــط» الت ــي متت ــد
م ــن مضي ــق هرم ــز إىل مضي ــق ملق ــا ،والت ــي كان ــت تؤ ِّمنه ــا
البحريـــة األمريكيـــة ،مـــا يدفـــع اليابـــان لتنســـيق الجهـــود
األمنيـــة مـــع دول املنطقـــة.
وعـــى الجانـــب اآلخـــر ،نجـــد أنـــه يف الســـنوات األخـــرة،
س ــعت الص ــن إىل لع ــب دور أك ــر يف ال ــرق األوس ــط ،ولك ــن
ال تـــزال مثـــة شـــكوك حـــول إذا كانـــت مســـتعدة للتدخـــل
وتحم ــل مس ــؤولية أك ــر ع ــن أم ــن املنطق ــة ع ــى غ ـرار ال ــدور
الوق ــايئ ال ــذي لعبت ــه الوالي ــات املتح ــدة من ــذ الثامنيني ــات.
لذل ــك تظه ــر الحاج ــة امللح ــة إىل هي ــكل خارج ــي جدي ــد
متعـــدد األطـــراف ،يعمـــل عـــى دعـــم تهدئـــة التوتـــرات
الجيوسياس ــية يف اإلقلي ــم ،ويدع ــم جه ــود مكافح ــة اإلره ــاب،
ويب ــدو أن الياب ــان مس ــتعدة للمس ــاهمة بفاعلي ــة ضم ــن ه ــذا
الهيـــكل.
فـــإىل جانـــب املســـاهمة يف حلحلـــة امللـــف النـــووي
اإليــراين ،تتع ــاون الياب ــان م ــع دول املنطق ــة يف قضاي ــا تتعل ــق
باقتص ــادات املس ــتقبل ،س ــواء ع ــى مس ــتوى ن ــر تكنولوجي ــا
الـــ  ،5Gأو تطوي ــر الخ ــرات يف مج ــال األم ــن الس ــيرباين.
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 -3أهمية رد واشنطن على المناورات
العسكرية الروسية:
يتنــاول الباحثــان ألكســيس
مراشــك وجوزيــف فارنــر ،يف
مقالهــا التحليــي املنشــور
عــى موقــع «The Heritage
 ،)3(»Foundationاملنــاورات
العســكرية الضخمــة بــن روســيا وبيالروســيا (زابــاد ،)2021
وتأثرياتهــا الجيوسياســية التــي تنتظــر موســكو حصادهــا يف
املســتقبل ،يف مقابــل املخاطــر التــي رمبــا يتع ـ ّرض لهــا النفــوذ
األمريــي ،والحصــار الــذي رمبــا ُيفــرض عــى دول «الناتــو».
ويـــرى الباحثـــان أن الواليـــات املتحـــدة قدمـــت تنـــازالت
جيوسياس ــية عدي ــدة لروس ــيا خ ــال الس ــنوات الس ــابقة ،وذل ــك
ع ــى حس ــاب أم ــن النات ــو ،بدايــ ًة م ــن التس ــاهل م ــع الغ ــزو
ال ــرويس لجورجي ــا ع ــام  ،2008وص ــوالً إىل ض ــم موس ــكو «غ ــر
القانـــوين» لشـــبه جزيـــرة القـــرم عـــام  ،2014وحاليـــاً مـــن
خ ــال تجن ــب الحدي ــث ع ــن من ــاورات «زاب ــاد  ،»2021ويب ــدو
أن إدارة بايـــدن تحـــاول تجنـــب إغضـــاب الرئيـــس الـــرويس،
فالدمي ــر بوت ــن.
وي ّدعـــي رئيـــس أركان الدفـــاع البيـــارويس والنائـــب األول
لوزيـــر الدف ــاع ،الجـــرال فيكت ــور جوليفيتـــش ،أن التدريب ــات
تهــدف إىل قيــاس كفــاءة عمــل القــوات الروســية والبيالروســية
معـــاً يف حالـــة مـــا إذا كانـــت «القـــوات املعارضـــة» تشـــكل
تهديـــدا ً يف املســـتقبل.
وتُوصـــف القـــوات املعارضـــة بأنهـــا «جامعـــات مســـلحة
غـــر رشعيـــة وانفصاليـــة ومنظـــات إرهابيـــة دوليـــة بدعـــم
خارج ــي» .وتق ــول البيان ــات الرس ــمية الص ــادرة ع ــن البلدي ــن
إن التدريب ــات املش ــركة تش ــمل ن ــر م ــا يق ــرب م ــن 12800
جن ــدي ع ــى األرايض البيالروس ــية .وجدي ــر بالذك ــر أن ــه وفقــاً
اللتزامـــات منظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا ،ومبوجـــب
وثيق ــة فيين ــا لع ــام  ،2011يتطل ــب م ــن ال ــدول الت ــي س ــتجري
من ــاورات يش ــارك فيه ــا أك ــر م ــن  13أل ــف جن ــدي ،تقدي ــم
إشـــعار مســـبق لآلخريـــن ،وأن تكـــون املنـــاورات مفتوحـــة
الس ــتقبال مراقب ــن م ــن دول أخ ــرى.
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لذل ــك ،كان ــت األرق ــام امل ُعلن ــة أق ــل م ــن  13أل ــف جن ــدي،
بينـــا تشـــر التقديـــرات األخـــرة إىل مشـــاركة حـــوايل 200
أل ــف جن ــدي ،و 80طائ ــرة مقاتل ــة ،و 760مركب ــة ،و 240قطع ــة
مدفعي ــة وأنظم ــة صواري ــخ متع ــددة اإلط ــاق وقذيف ــة ه ــاون،
و 15س ــفينة حربي ــة .وال ت ــرك ه ــذه األرق ــام أدىن ش ــك يف أن
ه ــذه املن ــاورات اختب ــار هائ ــل للق ــوة العس ــكرية الروس ــية.
لذلــك ،يشــر املقــال إىل حزمــة مــن اإلجــراءات ميكــن أن
تتخذهــا إدارة بايــدن للــرد عــى منــاورات بوتــن ،وبهــدف
تعزيــز األمــن األورويب .وتبــدأ هــذه اإلجــراءات باســتعادة
املنــاورات العســكرية القويــة التــي كانــت ت ُجــرى مــع دول
حــف «الناتــو» إبــان الحــرب البــاردة ،ثــم قيــام الحلــف بنــر
التعزيـزات الرسيعــة يف كل مــن أوكرانيــا (عــر بولنــدا) ورومانيــا
وجورجيــا (عــر تركيــا والبحــر األســود) .كذلــك ميكــن إلدارة
بايــدن أن تدفــع دول «الناتــو» لتعزيــز قواتهــا يف بحــر البلطيــق
وبولنــدا ومنطقــة البحــر األســود .وأخــرا ً ميكــن لواشــنطن نــر
صواريــخ «كــروز» ذات الــرؤوس النوويــة عــى أماكــن متركــز
طائراتهــا املقاتلــة وغواصاتهــا.
كــا يــرى الباحثــان أن تلــك اإلجـراءات رمبــا متثــل ردة فعــل
قويــة مــن جانــب اإلدارة األمريكيــة الحاليــة عــى منــاورات
«زابــاد  ،»2021وســتمثل داللــة عــى أن واشــنطن لــن تتســاهل
مســتقبالً مــع أي تصعيــد عســكري رويس.
 -4حرب المستقبل والدفاع عن أوروبا:
يف كتابهــم الصــادر يف يونيــو  ،2021تحــت
عنــوان« :حــرب املســتقبل والدفــاع عــن
أوروبــا»( ،)4يبــدو أن جــون ألــن وبــن
هودجــز وجوليــان لينــديل فرينــش ،وهــم
جــراالت ســابقون يف الجيــش األمريــي
ومحللــون اســراتيجيون ،يحاولــون إثــارة ســؤال
ُمحــدد ،وهــو :هــل تســتطيع أوروبــا الدفــاع عــن نفســها؟ وجــاء
الجــواب بشــكل قاطــع «ال».
ويبــدأ الكتــاب بســيناريو اف ـرايض عــام  ،2030حيــث تشــن
روســيا والصــن حربــاً مشــركة عــى أوروبــا؛ تبــدأ بهجــات
إلكرتونيــة ،بينــا تواجــه البحريــة األمريكيــة يف املحيــط الهــادئ
صواريــخ عدائيــة (أرسع مــن الصــوت) .وبينــا تكــون التعزيـزات
األمريكيــة املوجهــة إىل أوروبــا محتجــزة وغري قادرة عىل املشــاركة
يف الحــرب ،يبــدأ الغــزو الــري الــرويس -الصينــي ألوروبــا ،حتــى
تســقط متام ـاً.
ومــن خــال هــذا الســيناريو االفــرايض ،يناقــش الكتــاب
حزمــة مــن املوضوعــات املهمــة والخطــرة حــول مســتقبل األمــن
األورويب ،بدايــ ًة مــن شــكل حــروب املســتقبل ودور الفضــاء
اإللكــروين والــذكاء االصطناعــي بهــا ،مــرورا ً مبســتوى التســليح
واإلنفــاق العســكري األورويب ،وصــوالً إىل الحديــث عــن مســتوى
التكامــل الســيايس ودور االتحــاد األورويب يف «الناتــو» .ويحفــل
الكتــاب بالنقــد تجــاه السياســات األوروبيــة واألمريكيــة يف هــذا
الصــدد.
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ويــرى الكتــاب أن جائحــة كورونــا ســتكون نقطــة مفصليــة
تاريخي ــة؛ ألن ــه م ــن بعده ــا س ــيكون املجتم ــع األورويب ُمطالَب ـاً
باســـتثامرات أكـــر يف مجـــاالت األمـــن البـــري للتعـــايف مـــن
آث ــار الف ــروس ،م ــا ق ــد يُض ِع ــف بال ــرورة مس ــتوى اإلنف ــاق
العســـكري ،املتدهـــور أساســـاً .ومـــع انخفـــاض القـــدرات
التقليديـــة وتفريـــغ القـــوات املســـلحة األوروبيـــة ،ســـتنخفض
عتبـــة االســـتجابة النوويـــة ،وتتقـــ ّوض الضامنـــات األمنيـــة
األوروبيـــة.
ث ــم يتط ــرق الكت ــاب تفصيليــاً إىل مناقش ــة تأث ــر صع ــود
ش ــبكات الجي ــل الخام ــس ع ــى عملي ــات التس ــليح ،وقدرته ــا
املرعبـــة عـــى حســـم حـــروب املســـتقبل .ومـــع ذلـــك ،فـــإن
األمريكيـــن والصينيـــن فقـــط هـــم مـــ ْن يســـتثمرون بجديـــة
يف الـــذكاء االصطناعـــي ،مـــا يجعـــل الجيـــوش األوروبيـــة قـــد
«عفـــا عليهـــا الزمـــن» ،حســـب وصـــف الكتـــاب.
ويتنــاول الكتــاب أيض ـاً التأثــر األمنــيللصــن عــى أوروبــا،
ويــرى أنــه يف عــامل مــا بعــد كورونــا ســيبتلع االســتثامر الصينــي
األســـواق األوروبيـــة ،خاصـــة يف املجـــاالت التكنولوجيـــة ،مـــا
ســـيؤدي إىل زيـــادة النفـــوذ الصينـــي يف أوروبـــا ،لتتشـــكَّل
معضل ــة اس ــراتيجية ،ويصب ــح األوروبي ــون غ ــر قادري ــن ع ــى
الف ــكاك م ــن الس ــيطرة الصيني ــة.
ــا أس ــاه بـــ
ويخل ــص الكت ــاب إىل رضورة تخ ــي أوروب ــا عـ ّ
«الس ــذاجة االس ــراتيجية» ،والت ــي تف ــرض دامئــاً أن الح ــروب
التقليدي ــة ب ــن الق ــوى الك ــرى ه ــي س ــيناريوهات مس ــتبعدة.
فبجانـــب أن أوروبـــا اعتمـــدت بشـــكل أســـايس عـــى األداة
العســـكرية األمريكيـــة لصيانـــة أمنهـــا عـــى مـــدار العقـــود
املاضي ــة ،ف ــإن بني ــة جيوش ــها وتس ــليحها كان قامئ ـاً ع ــى فك ــرة
«الـــردع االســـراتيجي» ،وليـــس االســـتعداد لخـــوض الحـــروب
الهجومي ــة .وخل ــص املؤلف ــون إىل رضورة تغي ــر ه ــذا الواق ــع
خـــال العقـــد الحـــايل ،قبـــل أن تتحـــول الصـــن وروســـيا إىل
قوت ــن ال ميك ــن إيقافه ــا.
 -5الســمات الخاصة لمستثمري العمالت
الرقمية:
يســـتعرض املقـــال املنشـــور عـــى موقـــع
« ،)5(»The Economistالوضـــع الحـــايل
للعمـــات الرقميـــة املشيفرة وســـات
مس ــتثمريها .فف ــي  13س ــبتمرب  ،2021قف ــز
س ــعر عمل ــة «البتكوي ــن» لف ــرة وجي ــزة مب ــا
يقـــرب مـــن  ،%30وذلـــك بعـــد بيـــان صحفـــي
مزي ــف يدّ ع ــي أن سلس ــلة مح ــات «وول م ــارت» األمريكي ــة
ســـتبدأ يف قبـــول العملـــة الرقميـــة للمدفوعـــات عـــر شـــبكة
اإلنرتن ــت .وه ــذه الخدع ــة الت ــي نجح ــت يف خ ــداع العدي ــد
م ــن مناف ــذ األخب ــار املالي ــة ،تُح ِّف ــز الدع ــوات إىل مزي ــد م ــن
الرقابـــة عـــى صناعـــة العمـــات املشـــيفرة.
وق ــد كان ــت العم ــات املش ــيفرة ت ُســ ِّبب بالفع ــل صداعــاً
للعدي ــد م ــن املنظم ــن؛ بس ــبب قدرته ــا ع ــى ج ــذب العدي ــد
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مـــن املســـتهلكني إىل االســـتثامر بهـــا تحـــت «أوهـــام الـــراء
الرسي ــع» .لك ــن م ــا يؤك ــده املق ــال أن ــه م ــن املضل ــل تصني ــف
جميـــع املســـتثمرين يف مجـــال العمـــات املشـــيفرة بأنهـــم
س ــاذجون أو غ ــر متطوري ــن .إذ تش ــر األبح ــاث الحديث ــة إىل
أن مال ــي العم ــات الرقمي ــة داخ ــل الوالي ــات املتح ــدة ه ــم
غالبــاً م ــن املتعلم ــن جي ــدا ً وم ّم ــن يكس ــبون دخــاً مرتفعــاً.
وباســتخدام بيانــات مســح عــام  2019مــن مجلــس االحتياطــي
الفيـــدرايلُ ،وجـــد أن مســـتثمري العمـــات املشـــيفرة غالبـــاً
مـــا يكونـــون أصغـــر ســـناً ومعظمهـــم مـــن الذكـــور ،بجانـــب
أن نســـبة كبـــرة منهـــم حاصلـــون عـــى شـــهادة جامعيـــة
ويكســـبون أكـــر مـــن  100ألـــف دوالر يف العـــام الواحـــد.
ووجـــدت دراســـة أخـــرى أن املســـتثمرين يف العمـــات
املش ــيفرة ه ــم أك ــر دراي ــة باألم ــور املالي ــة يف املتوس ــطم ــن
أولئ ــك الذي ــن يتجنب ــون العم ــات الرقمي ــة .ولك ــن ق ــد تج ــد
اختالفـــات بينيـــة يف خصائـــص املســـتثمرين باختـــاف نـــوع
العمـــات املشـــيفرة ،عـــى مســـتوى التعليـــم والدخـــل.
ويعـــود االهتـــام مبثـــل هـــذه الدراســـات إىل تضخـــم
أعـــداد املســـتثمرين يف العمـــات املشـــيفرة ،الـــذي صـــاروا
اليـــوم رشيحـــة كبـــرة مقارنـــة مبـــا كانـــوا عليـــه عـــام ،2019
حيـــث يشـــر مســـح االحتياطـــي الفيـــدرايل إىل أن مســـتثمري
العم ــات املش ــيفرة ع ــام  2019بلغ ــت نس ــبتهم  %1.4فق ــط
مـــن األمريكيـــن ،بينـــا وصلـــت هـــذه النســـبة إىل  %4عـــام
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رؤى عالمية

 مازالـــت العمـــات املشـــيفرة تجـــذب، ومـــع ذلـــك.2020
بشـــكل أســـايس املســـتثمرين الشـــباب والذكـــور واملتعلمـــن
.ً جيـــدا
 فـــإن الشـــعبية املتزايـــدة للعمـــات،وحســـب املقـــال
 وين ــادي البع ــض،املش ــيفرة ق ــد تدف ــع املنظم ــن إىل التدخ ــل
بـــرورة أن يكـــون اإلطـــار التنظيمـــي لالســـتثامر يف األصـــول
 ومـــع.املشـــيفرة مامثـــاً لألطـــر املنظمـــة لألصـــول التقليديـــة
 ونظ ـرا ً للتزاي ــد املس ــتمر يف رشائ ــح مس ــتثمري العم ــات،ذل ــك
ً وســتتخذ أشــكاال، ســوف تتصاعــد عمليــات االحتيــال،املشــيفرة
 م ــا يف ــرض ع ــى أولئ ــك املس ــتثمرين،ًأك ــر تنوعــاً وخداعــا
 ويفـــرض عـــى املنظمـــن،فهـــم املخاطـــر التـــي يواجهونهـــا
.حاميـــة هـــذا القطـــاع مـــن عمليـــات االحتيـــال
:المصادر
1- Cole Bunzel, “Al Qaeda Versus ISIS: The Jihadi Power Struggle in the Taliban’s Afghanistan”,
Foreign Affairs, September 14, 2021.
URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/afghanistan/2021-09-14/al-qaeda-versus-isis.
2- Mohammed Soliman & Elliot Silverberg, “Japan Is the Middle East’s Most Credible Player”, Foreign
Policy, September 14, 2021.
URL: https://foreignpolicy.com/2021/09/14/japan-middle-east-credible-player/.
3- Alexis Mrachek & Joseph Varner, “Russian War Games an Opportunity for Biden on World ”, The
Heritage Foundation, September 9, 2021.
URL: https://www.heritage.org/global-politics/commentary/russian-war-games-opportunity-bidenworld-stage.
4- John R. Allen, Frederick Ben Hodges, and Julian Lindley-French, “Future War and the Defense of
Europe”, Oxford University Press, June 2021.
URL: https://www.amazon.com/Future-Defence-Europe-John-Allen/dp/0198855834.
5- “How digital-currency investors differ from the general population”, The Economist, September 14,
2021.
URL: https://www.economist.com/graphic-detail/2021/09/14/how-digital-currency-investors-differfrom-the-general-population.

5

2021  سبتمبر19 ،2 العدد

