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 رؤى عالمية

حروب المستقبل:
صراع القاعدة وداعش.. والوسيط الياباني »النزيه« بالشرق األوسط  

l مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة

العدد 2، 19 سبتمبر 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.

1- الصراع بين القاعدة وداعش في 
أفغانستان:

ــل الباحــث األمريــي املتخصــص يف شــؤون  يُحلِّ
الــرق األوســط والدراســات اإلســامية »كول 
ــع   ــى موق ــورة ع ــته املنش ــزل«، يف دراس بان
األمريكيــة  الخارجيــة(  )الشــؤون  مجلــة 
»Foreign Affairs«)1(، مامــح الــراع بــن 
تنظيمــي القاعــدة وداعــش يف أفغانســتان، خاصــة أن 
اســتياء حركــة طالبــان الرسيــع عــى البــاد قــد أثــار املخــاوف 
مــن أن تصبــح مــرة أخــرى مــاذاً آمنــاً للمتشــددين اإلســامين. 
لكــن الواقــع يقــول إن هــذه الجامعــات نفســها منقســمة بشــدة 
حــول الــدور الــذي ســتلعبه أفغانســتان )تحــت حكــم طالبــان( 

ــادي العاملــي. يف املشــهد الجه

ــة  ــن للعاصم ــود األمريكي ــر الجن ــادرة آخ ــاب مغ ــي أعق فف
كابــول يف 31 أغســطس 2021، أصــدر تنظيــم القاعــدة بيانــاً 
يهنــئ فيــه طالبــان واملجتمــع اإلســامي بأكملــه عــى مــا وصفــه 
ــة القادمــة بأنهــا ســتكون  د املرحل بـــ »النــر التاريخــي«، وحــدَّ
أكــر تركيــزاً عــى نــر الجهــاد إىل دول أخــرى يف العــامل اإلســامي. 

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

يســلط العــدد الثــاين مــن »رؤى عامليــة«، الصــادرة عــن مركــز »املســتقبل لألبحــاث والدراســات املتقدمــة«، الضــوء عــى 
العديــد مــن القضايــا واملوضوعــات الدوليــة واإلقليميــة املثــارة مؤخــراً يف مراكــز الفكــر واملجــات والدوريــات البحثيــة 
الغربيــة، ومنهــا طبيعــة الــراع بــن تنظيمــي القاعــدة وداعــش يف أفغانســتان، وذلــك عــى خلفيــة عــودة حركــة طالبــان 
ــة،  ــي باملنطق ــع األمري ــوء الرتاج ــط يف ض ــرق األوس ــان يف ال ــد للياب ــدور الجدي ــح ال ــم، ومام ــرى إىل الحك ــرة أخ م
وتحليــل املنــاورات العســكرية الضخمــة األخــرية بــن روســيا وبياروســيا )زابــاد 2021( وتأثرياتهــا الجيوسياســية، وشــكل 
ــاع عــن نفســها، وأخــرياً الوضــع الحــايل للعمــات  ــا والدف ــة أمنه ــا عــى صيان الحــروب املســتقبلية ومــدى قــدرة أوروب

ــتثمريها. ــامت مس ــة املشيفرة وس الرقمي
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ومـــا بـــن هـــذه الرؤيـــة وتلـــك، يـــرى الباحـــث األمريـــي 
»بانـــزل« أن طالبـــان مازالـــت تريـــد الحفـــاظ عـــى عاقتهـــا 
مـــع حركـــة الجهـــاد العاملـــي، مـــن خـــال تنظيـــم القاعـــدة، 
ـــدويل  ـــراف ال ـــن االع ـــب يف تأم ـــه ترغ ـــت نفس ـــا يف الوق ولكنه
بهـــا كحاكـــم رشعـــي للبـــاد. وحتـــى يف ظـــل رغبـــة طالبـــان 
يف اســـتمرار عاقتهـــا مـــع القاعـــدة، فهـــي ال تشـــارك التنظيـــم 
ـــة  ـــح الحرك ـــث إن مصال ـــة، حي ـــرة للحـــدود الوطني ـــه العاب أجندت
تبـــدأ وتنتهـــي يف أفغانســـتان، أو عـــى األقـــل هكـــذا تزعـــم.

لكـــن املفارقـــة الحقيقيـــة أن تكـــون واليـــة خراســـان 
ـــن  ـــر م ـــتفيد األك ـــي املس ـــان، ه ـــدو طالب ـــش، وع ـــة لداع التابع
ـــويق  ـــش إىل تس ـــعى داع ـــث يس ـــم، حي ـــة إىل الحك ـــودة الحرك ع
نفســـه عـــى أنـــه البديـــل الجهـــادي املتشـــدد لطالبـــان، 
بعـــد مـــا أبدتـــه األخـــرة مـــن ميـــول معتدلـــة ســـلمية. كـــام 
ـــن  ـــات املتحـــدة م ـــن خـــروج الوالي ـــم داعـــش م سيســـتفيد تنظي
أفغانســـتان، حيـــث كانـــت القـــوة الجويـــة األمريكيـــة عامـــاً 
ــى  ــك، عـ ــع ذلـ ــاك. ومـ ــم هنـ ــاط التنظيـ ــح نشـ ــامً يف كبـ مهـ
ـــط  ـــن الضغ ـــح م ـــى األرج ـــتفيد ع ـــش سيس ـــن أن داع ـــم م الرغ
ــع  ــم يتمتـ ــإن التنظيـ ــتان، فـ ــض يف أفغانسـ ــكري املنخفـ العسـ

بجاذبيـــة محـــدودة يف البـــاد. 

2- اليابان الالعب األكثر مصداقية في 
الشرق األوسط:

التحليـــي  مقالهـــام  يف 
موقـــع   عـــى  املنشـــور 
مجلـــة )فوريـــن بوليـــي(  
 ،)2(»Foreign Policy«
يســـتعرض الباحثـــان محمـــد 
ســـليامن، مستشـــار االســـرتاتيجية العامليـــة والباحـــث غـــري املقيـــم 
ـــري  ـــل غ ـــيلفربريغ، الزمي ـــوت س ـــط، وإلي ـــرق األوس ـــد ال يف معه
ـــدور  ـــح ال ـــاواي، مام ـــادئ يف ه ـــط اله ـــدى املحي ـــم يف منت املقي
ـــر  ـــار أك ـــذي ص ـــط، وال ـــرق األوس ـــان يف ال ـــه الياب ـــذي تلعب ال

ــة. ــي يف املنطقـ ــدور األمريـ ــع الـ ــع تراجـ ــة مـ أهميـ

ـــة  ـــد والهادئ ـــة األم ـــو طويل ـــية طوكي ـــت دبلوماس ـــد نجح فق
ــع أســـس  ــة الـــرق األوســـط. ووضـ ــة يف منطقـ ــاء الثقـ يف بنـ
ـــينزو  ـــابق »ش ـــاين الس ـــوزراء الياب ـــس ال ـــراتيجية رئي ـــذه االس ه
ــيهيدي ســـوجا«  ــايل »يوشـ ــتمر رئيـــس الـــوزراء الحـ آيب«، واسـ
ــارزاً  ــاً بـ ــان وكيـ ــارت اليابـ ــى صـ عـــى النهـــج نفســـه، حتـ

للنظـــام الـــدويل الليـــرايل يف املنطقـــة. 

وبالتزامـــن مـــع انســـحاب واشـــنطن مـــن أفغانســـتان، 
والشـــكوك حـــول دورهـــا يف منطقـــة الـــرق األوســـط، قـــام 
ـــطس  ـــي، يف أغس ـــو موتيج ـــاين توشيميتس ـــة الياب ـــر الخارجي وزي
2021، بجولـــة يف املنطقـــة، شـــملت كاً مـــن مـــر وفلســـطن 
ــي  ــر، والتـ ــران وقطـ ــراق وإيـ ــا والعـ ــل واألردن وتركيـ وإرسائيـ
ركـــزّت عـــى أمـــن املنطقـــة والتعـــايف مـــن تأثـــرات جائحـــة 

كورونـــا.

ــر  ــيط األكـ ــا »الوسـ ــة كونهـ ــزة مهمـ ــان مبيـ ــع اليابـ وتتمتـ
نزاهـــة« مـــن بـــن حلفـــاء الواليـــات املتحـــدة، فبالرغـــم مـــن 
عاقاتهـــا الوثيقـــة مـــع حلـــف الناتـــو وكونهـــا حجـــر الزاويـــة 
اللوجســـتي للحـــروب التـــي قادتهـــا الواليـــات املتحـــدة يف 
ـــت دوراً محـــدوداً يف حـــروب  ـــان لعب ـــإن الياب ـــام، ف ـــا وفيتن كوري

ــتان. ــراق وأفغانسـ العـ

ـــزال  ـــرة وال ت ـــود األخ ـــن العق ـــو م ـــت طوكي ـــايل، خرج وبالت
ســـمعتها جيـــدة، فهـــي كانـــت حريصـــة عـــى االبتعـــاد عـــن 
مامرســـة أي دور أمنـــي بشـــكل اســـتباقي يف أي بقعـــة يف 

ــة. املنطقـ

ـــرق  ـــو بال ـــامم طوكي ـــود اهت ـــن، يع ـــة الباحث ـــب رؤي وحس
األوســـط إىل أهميـــة هـــذه املنطقـــة ملصالحهـــا ومصالـــح 
رشكائهـــا التجاريـــن يف آســـيا، بســـبب اعتامدهـــم طويـــل 
ــحاب  ــع االنسـ ــة. ومـ ــال الطاقـ ــج يف مجـ ــى الخليـ ــد عـ األمـ
ـــاك  ـــون هن ـــد تك ـــة، ق ـــن املنطق ـــنطن م ـــيك لواش ـــي الوش األمن
ـــد  ـــي متت ـــط« الت ـــحن النف ـــرات ش ـــتقبل »مم ـــول مس ـــكوك ح ش
نهـــا  مـــن مضيـــق هرمـــز إىل مضيـــق ملقـــا، والتـــي كانـــت تؤمِّ
ــود  ــيق الجهـ ــان لتنسـ ــع اليابـ ــا يدفـ ــة، مـ ــة األمريكيـ البحريـ

ــة. ــع دول املنطقـ ــة مـ األمنيـ

وعـــى الجانـــب اآلخـــر، نجـــد أنـــه يف الســـنوات األخـــرة، 
ـــن  ـــط، ولك ـــرق األوس ـــر يف ال ـــب دور أك ـــن إىل لع ـــعت الص س
ــل  ــتعدة للتدخـ ــت مسـ ــول إذا كانـ ــكوك حـ ــة شـ ــزال مثـ ال تـ
ـــدور  ـــرار ال ـــة عـــى غ ـــن املنطق ـــر عـــن أم وتحمـــل مســـؤولية أك
الوقـــايئ الـــذي لعبتـــه الواليـــات املتحـــدة منـــذ الثامنينيـــات. 

ـــد  ـــي جدي ـــكل خارج ـــة إىل هي ـــة امللح ـــر الحاج ـــك تظه لذل
متعـــدد األطـــراف، يعمـــل عـــى دعـــم تهدئـــة التوتـــرات 
ـــاب،  ـــة اإلره ـــود مكافح ـــم جه ـــم، ويدع ـــية يف اإلقلي الجيوسياس
ـــذا  ـــن ه ـــة ضم ـــاهمة بفاعلي ـــتعدة للمس ـــان مس ـــدو أن الياب ويب

الهيـــكل.

النـــووي  امللـــف  املســـاهمة يف حلحلـــة  فـــإىل جانـــب 
ـــق  ـــا تتعل ـــة يف قضاي ـــع دول املنطق ـــان م ـــاون الياب ـــراين، تتع اإلي
ـــا  ـــر تكنولوجي ـــتوى ن ـــى مس ـــواء ع ـــتقبل، س ـــادات املس باقتص

الــــ 5G، أو تطويـــر الخـــرات يف مجـــال األمـــن الســـيراين.



3
العدد 2، 19 سبتمبر 2021 

 رؤى عالمية

3- أهمية رد واشنطن على المناورات 
العسكرية الروسية:

يتنــاول الباحثــان ألكســيس 
ــر، يف  مراشــك وجوزيــف فارن
مقالهــام التحليــي املنشــور 
 The Heritage« عــى موقــع
ــاورات  Foundation«)3(، املن
العســكرية الضخمــة بــن روســيا وبياروســيا )زابــاد 2021(، 
وتأثرياتهــا الجيوسياســية التــي تنتظــر موســكو حصادهــا يف 
ــوذ  ــا النف ــرّض له ــا يتع ــي رمب ــل املخاطــر الت املســتقبل، يف مقاب

ــو«. ــى دول »النات ــرض ع ــا يُف ــذي رمب ــار ال ــي، والحص األمري

ــازالت  ــدة قدمـــت تنـ ــات املتحـ ــان أن الواليـ ــرى الباحثـ ويـ
ـــك  ـــيا خـــال الســـنوات الســـابقة، وذل ـــدة لروس جيوسياســـية عدي
ـــزو  ـــع الغ ـــاهل م ـــن التس ـــًة م ـــو، بداي ـــن النات ـــاب أم ـــى حس ع
ـــر  ـــكو »غ ـــم موس ـــوالً إىل ض ـــام 2008، وص ـــا ع ـــرويس لجورجي ال
القانـــوين« لشـــبه جزيـــرة القـــرم عـــام 2014، وحاليـــاً مـــن 
ـــدو  ـــاد 2021«، ويب ـــاورات »زاب ـــن من ـــث ع ـــب الحدي ـــال تجن خ
ــرويس،  ــس الـ ــاب الرئيـ ــب إغضـ ــاول تجنـ ــدن تحـ أن إدارة بايـ

فادميـــر بوتـــن.

ويّدعـــي رئيـــس أركان الدفـــاع البيـــارويس والنائـــب األول 
لوزيـــر الدفـــاع، الجـــرال فيكتـــور جوليفيتـــش، أن التدريبـــات 
تهـــدف إىل قيـــاس كفـــاءة عمـــل القـــوات الروســـية والبياروســـية 
ــكل  ــة« تشـ ــوات املعارضـ ــت »القـ ــا إذا كانـ ــة مـ ــاً يف حالـ معـ

تهديـــداً يف املســـتقبل.

 وتُوصـــف القـــوات املعارضـــة بأنهـــا »جامعـــات مســـلحة 
غـــر رشعيـــة وانفصاليـــة ومنظـــامت إرهابيـــة دوليـــة بدعـــم 
ـــن  ـــن البلدي ـــادرة ع ـــمية الص ـــات الرس ـــول البيان ـــي«. وتق خارج
ـــن 12800  ـــرب م ـــا يق ـــر م ـــمل ن ـــركة تش ـــات املش إن التدريب
ـــاً  ـــه وفق ـــر أن ـــر بالذك ـــية. وجدي ـــى األرايض البياروس ـــدي ع جن
ــب  ــا، ومبوجـ ــاون يف أوروبـ ــن والتعـ ــة األمـ ــات منظمـ اللتزامـ
ـــي ســـتجري  ـــدول الت ـــن ال ـــب م ـــام 2011، يتطل ـــا لع ـــة فيين وثيق
منـــاورات يشـــارك فيهـــا أكـــر مـــن 13 ألـــف جنـــدي، تقديـــم 
إشـــعار مســـبق لآلخريـــن، وأن تكـــون املنـــاورات مفتوحـــة 

الســـتقبال مراقبـــن مـــن دول أخـــرى.

ـــدي،  ـــف جن ـــن 13 أل ـــل م ـــة أق ـــام املُعلن ـــت األرق ـــك، كان لذل
بينـــام تشـــر التقديـــرات األخـــرة إىل مشـــاركة حـــوايل 200 
ـــة  ـــة، و240 قطع ـــة، و760 مركب ـــرة مقاتل ـــدي، و80 طائ ـــف جن أل
ـــة هـــاون،  ـــددة اإلطـــاق وقذيف ـــخ متع ـــة صواري ـــة وأنظم مدفعي
و15 ســـفينة حربيـــة. وال تـــرك هـــذه األرقـــام أدىن شـــك يف أن 

هـــذه املنـــاورات اختبـــار هائـــل للقـــوة العســـكرية الروســـية.

ــن أن  ــراءات ميك ــن اإلج ــة م ــال إىل حزم ــر املق ــك، يش لذل
تتخذهــا إدارة بايــدن للــرد عــى منــاورات بوتــن، وبهــدف 
باســتعادة  اإلجــراءات  هــذه  وتبــدأ  األورويب.  األمــن  تعزيــز 
املنــاورات العســكرية القويــة التــي كانــت تُجــرى مــع دول 
ــام الحلــف بنــر  ــم قي ــاردة، ث ــان الحــرب الب ــو« إب حــف »النات
التعزيــزات 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. وأخــراً ميكــن لواشــنطن نــر 
ــز  ــن مترك ــى أماك ــة ع ــرؤوس النووي ــروز« ذات ال ــخ »ك صواري

ــا. ــة وغواصاته ــا املقاتل طائراته

كــام يــرى الباحثــان أن تلــك اإلجــراءات رمبــا متثــل ردة فعــل 
قويــة مــن جانــب اإلدارة األمريكيــة الحاليــة عــى منــاورات 
»زابــاد 2021«، وســتمثل داللــة عــى أن واشــنطن لــن تتســاهل 

ــد عســكري رويس. ــع أي تصعي مســتقباً م

4- حرب المستقبل والدفاع عن أوروبا:
يف كتابهــم الصــادر يف يونيــو 2021، تحــت 
عــن  والدفــاع  املســتقبل  »حــرب  عنــوان: 
وبــن  ألــن  جــون  أن  يبــدو  أوروبــا«)4(، 
هودجــز وجوليــان لينــديل فرينــش، وهــم 
األمريــي  الجيــش  يف  ســابقون  جــراالت 
ســؤال  إثــارة  يحاولــون  اســرتاتيجيون،  ومحللــون 
ُمحــدد، وهــو: هــل تســتطيع أوروبــا الدفــاع عــن نفســها؟ وجــاء 

»ال«. قاطــع  بشــكل  الجــواب 

ــاب بســيناريو افــرايض عــام 2030، حيــث تشــن  ــدأ الكت ويب
روســيا والصــن حربــاً مشــركة عــى أوروبــا؛ تبــدأ بهجــامت 
إلكرونيــة، بينــام تواجــه البحريــة األمريكيــة يف املحيــط الهــادئ 
صواريــخ عدائيــة )أرسع مــن الصــوت(. وبينــام تكــون التعزيــزات 
األمريكيــة املوجهــة إىل أوروبــا محتجــزة وغر قادرة عى املشــاركة 
يف الحــرب، يبــدأ الغــزو الــري الــرويس- الصينــي ألوروبــا، حتــى 

تســقط متامــاً.

ومــن خــال هــذا الســيناريو االفــرايض، يناقــش الكتــاب 
حزمــة مــن املوضوعــات املهمــة والخطــرة حــول مســتقبل األمــن 
األورويب، بدايــًة مــن شــكل حــروب املســتقبل ودور الفضــاء 
ــليح  ــتوى التس ــروراً مبس ــا، م ــي به ــذكاء االصطناع ــروين وال اإللك
واإلنفــاق العســكري األورويب، وصــوالً إىل الحديــث عــن مســتوى 
ــل  ــو«. ويحف ــاد األورويب يف »النات ــيايس ودور االتح ــل الس التكام
الكتــاب بالنقــد تجــاه السياســات األوروبيــة واألمريكيــة يف هــذا 

الصــدد.
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ـــا ســـتكون نقطـــة مفصليـــة  ويـــرى الكتـــاب أن جائحـــة كورون
ـــاً  ـــع األورويب ُمطالَب ـــن بعدهـــا ســـيكون املجتم ـــه م ـــة؛ ألن تاريخي
باســـتثامرات أكـــر يف مجـــاالت األمـــن البـــري للتعـــايف مـــن 
ـــاق  ـــتوى اإلنف ـــرورة مس ـــف بال ـــد يُضِع ـــا ق ـــروس، م ـــار الف آث
العســـكري، املتدهـــور أساســـاً. ومـــع انخفـــاض القـــدرات 
التقليديـــة وتفريـــغ القـــوات املســـلحة األوروبيـــة، ســـتنخفض 
عتبـــة االســـتجابة النوويـــة، وتتقـــّوض الضامنـــات األمنيـــة 

األوروبيـــة.

ثـــم يتطـــرق الكتـــاب تفصيليـــاً إىل مناقشـــة تأثـــر صعـــود 
شـــبكات الجيـــل الخامـــس عـــى عمليـــات التســـليح، وقدرتهـــا 
املرعبـــة عـــى حســـم حـــروب املســـتقبل. ومـــع ذلـــك، فـــإن 
األمريكيـــن والصينيـــن فقـــط هـــم مـــْن يســـتثمرون بجديـــة 
يف الـــذكاء االصطناعـــي، مـــا يجعـــل الجيـــوش األوروبيـــة قـــد 

»عفـــا عليهـــا الزمـــن«، حســـب وصـــف الكتـــاب.

ويتنـــاول الكتـــاب أيضـــاً التأثـــر األمنـــي   للصـــن عـــى أوروبـــا، 
ويـــرى أنـــه يف عـــامل مـــا بعـــد كورونـــا ســـيبتلع االســـتثامر الصينـــي 
ــا  ــة، مـ ــاالت التكنولوجيـ ــة يف املجـ ــة، خاصـ ــواق األوروبيـ األسـ
ســـيؤدي إىل زيـــادة النفـــوذ الصينـــي يف أوروبـــا، لتتشـــكَّل 
ـــى  ـــن ع ـــر قادري ـــون غ ـــح األوروبي ـــراتيجية، ويصب ـــة اس معضل

الفـــكاك مـــن الســـيطرة الصينيـــة.

ـــا عـــاّم أســـامه بــــ  ـــاب إىل رضورة تخـــي أوروب ـــص الكت ويخل
»الســـذاجة االســـراتيجية«، والتـــي تفـــرض دامئـــاً أن الحـــروب 
ـــتبعدة.  ـــيناريوهات مس ـــي س ـــرى ه ـــوى الك ـــن الق ـــة ب التقليدي
ــى األداة  ــايس عـ ــكل أسـ ــدت بشـ ــا اعتمـ ــب أن أوروبـ فبجانـ
ــود  ــدار العقـ ــى مـ ــا عـ ــة أمنهـ ــة لصيانـ ــكرية األمريكيـ العسـ
ـــاً عـــى فكـــرة  ـــة جيوشـــها وتســـليحها كان قامئ ـــإن بني ـــة، ف املاضي
»الـــردع االســـراتيجي«، وليـــس االســـتعداد لخـــوض الحـــروب 
الهجوميـــة. وخلـــص املؤلفـــون إىل رضورة تغيـــر هـــذا الواقـــع 
ــيا إىل  خـــال العقـــد الحـــايل، قبـــل أن تتحـــول الصـــن وروسـ

قوتـــن ال ميكـــن إيقافهـــام.

5- الســـمات الخاصة لمستثمري العمالت 
الرقمية:

ــع  ــور عـــى موقـ ــال املنشـ ــتعرض املقـ يسـ
الحـــايل  الوضـــع   ،)5(»The Economist«
املشيفرة وســـامت  الرقميـــة  للعمـــات 
ـــز  ـــبتمرب 2021، قف ـــي 13 س ـــتثمريها. فف مس
ـــا  ـــزة مب ـــرتة وجي ـــن« لف ـــة »البتكوي ـــعر عمل س
يقـــرب مـــن 30%، وذلـــك بعـــد بيـــان صحفـــي 
ـــة  ـــارت« األمريكي ـــات »وول م ـــلة مح ـــي أن سلس ـــف يّدع مزي
ســـتبدأ يف قبـــول العملـــة الرقميـــة للمدفوعـــات عـــرب شـــبكة 
اإلنرتنـــت. وهـــذه الخدعـــة التـــي نجحـــت يف خـــداع العديـــد 
ـــن  ـــد م ـــوات إىل مزي ـــز الدع ـــة، تُحفِّ ـــار املالي ـــذ األخب ـــن مناف م

الرقابـــة عـــى صناعـــة العمـــات املشـــيفرة.

وقـــد كانـــت العمـــات املشـــيفرة تُســـبِّب بالفعـــل صداعـــاً 
ـــد  ـــذب العدي ـــى ج ـــا ع ـــبب قدرته ـــن؛ بس ـــن املنظم ـــد م للعدي

ــراء  ــام الـ ــت »أوهـ ــا تحـ ــتثامر بهـ ــتهلكن إىل االسـ ــن املسـ مـ
ـــف  ـــل تصني ـــن املضل ـــه م ـــال أن ـــده املق ـــا يؤك ـــن م ـــع«. لك الرسي
جميـــع املســـتثمرين يف مجـــال العمـــات املشـــيفرة بأنهـــم 
ســـاذجون أو غـــر متطوريـــن. إذ تشـــر األبحـــاث الحديثـــة إىل 
أن مالـــي العمـــات الرقميـــة داخـــل الواليـــات املتحـــدة هـــم 
ـــاً.  ـــاً مرتفع ـــبون دخ ـــن يكس ـــداً ومّم ـــن جي ـــن املتعلم ـــاً م غالب
وباســـتخدام بيانـــات مســـح عـــام 2019 مـــن مجلـــس االحتياطـــي 
ــاً  ــيفرة غالبـ ــات املشـ ــتثمري العمـ ــد أن مسـ ــدرايل، ُوجـ الفيـ
مـــا يكونـــون أصغـــر ســـناً ومعظمهـــم مـــن الذكـــور، بجانـــب 
أن نســـبة كبـــرة منهـــم حاصلـــون عـــى شـــهادة جامعيـــة 

ويكســـبون أكـــر مـــن 100 ألـــف دوالر يف العـــام الواحـــد. 

ووجـــدت دراســـة أخـــرى أن املســـتثمرين يف العمـــات 
ـــن  ـــط   م ـــة يف املتوس ـــور املالي ـــة باألم ـــر دراي ـــم أك ـــيفرة ه املش
ـــد  ـــد تج ـــن ق ـــة. ولك ـــات الرقمي ـــون العم ـــن يتجنب ـــك الذي أولئ
ــوع  ــاف نـ ــتثمرين باختـ ــص املسـ ــة يف خصائـ ــات بينيـ اختافـ

العمـــات املشـــيفرة، عـــى مســـتوى التعليـــم والدخـــل.

ويعـــود االهتـــامم مبثـــل هـــذه الدراســـات إىل تضخـــم 
ــاروا  ــذي صـ ـــيفرة، الـ ــات املش ــتثمرين يف العمـ ــداد املسـ أعـ
اليـــوم رشيحـــة كبـــرة مقارنـــة مبـــا كانـــوا عليـــه عـــام 2019، 
حيـــث يشـــر مســـح االحتياطـــي الفيـــدرايل إىل أن مســـتثمري 
العمـــات املشـــيفرة عـــام 2019 بلغـــت نســـبتهم 1.4% فقـــط 
مـــن األمريكيـــن، بينـــام وصلـــت هـــذه النســـبة إىل 4% عـــام 
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2020. ومـــع ذلـــك، مازالـــت العمـــات املشـــيفرة تجـــذب 
ــن  ــور واملتعلمـ ــباب والذكـ ــتثمرين الشـ ــايس املسـ ــكل أسـ بشـ

جيـــداً.

وحســـب املقـــال، فـــإن الشـــعبية املتزايـــدة للعمـــات 
ـــض  ـــادي البع ـــل، وين ـــن إىل التدخ ـــع املنظم ـــد تدف ـــيفرة ق املش
بـــرورة أن يكـــون اإلطـــار التنظيمـــي لاســـتثامر يف األصـــول 
املشـــيفرة مامثـــاً لألطـــر املنظمـــة لألصـــول التقليديـــة. ومـــع 
ـــات  ـــح مســـتثمري العم ـــد املســـتمر يف رشائ ـــراً للتزاي ـــك، ونظ ذل
املشـــيفرة، ســـوف تتصاعـــد عمليـــات االحتيـــال، وســـتتخذ أشـــكاالً 
ـــتثمرين  ـــك املس ـــى أولئ ـــرض ع ـــام يف ـــاً، م ـــاً وخداع ـــر تنوع أك
ــن  ــى املنظمـ ــرض عـ ــا، ويفـ ــي يواجهونهـ ــر التـ ــم املخاطـ فهـ

حاميـــة هـــذا القطـــاع مـــن عمليـــات االحتيـــال.
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