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بالتحوالت في موازين  المستقبلية مرتبطة  للتوجهات  القراءات  أبرز  نشرة تقدم 

القوى على الساحة الدولية؛ استراتيجيا، جيوبوليتكس، االقتصاد واألمن الدوليين، 

وظواهر ذات صلة، في قالب يخدم صناع القرار والباحثين 

بينما ال يزال من املبكر الحديث بأي درجة من اليقني عّما سيكون عليه العامل بعد 
املخاطرة  الحالية، أصدرت مؤسسة )Fitch Solutions( ألبحاث  جائحة كورونا 
Towards 2050: Meg� املستقبلية  لدراستها  محدثة  نسخة  )السياسية، 
atrends In Industry, Politics and The Global Economy(، استعرضت 
فيها االتجاهات الكربى يف الصناعة والسياسة واالقتصاد بعد ثالثة عقود من اآلن، 
واليت تشري إىل تضخم بعض هذه االتجاهات وتسارع البعض اآلخر يف عامل ما بعد 
كورونا. فيما يلي نستعرض أبرز ما خلصت إليه الدراسة اليت تقع يف 219 صفحة، 
ويتم تحديثها سنوياً من قبل فرق متخصصة يف دراسة مظاهر التحول املستجدة 
ير اليت تفصل بشكل علمي منهجي  التقار العامل، ويعترب من أهم  يف جميع دول 

التحّول املتوقع يف السياسة واالقتصاد الدوليني. 
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كرب، مع اكتساب قوى دولية أخرى املزيد من النفوذ الجيوسيايس 	  نتوقع أن ُيصبح العامل متعدد األقطاب بشكل أ
واالقتصادي خاصًة على املستوى اإلقليمي.

كرب، مع تزايد الخالفات بني عدد من القوى الفاعلة من 	  كمله غري مستقر على نحو أ سوف ُيصبح النظام العاملي بأ
كرث “تكتيكية” يف طبيعتها. ذوي املصالح واالهتمامات الجيوسياسية، وسوف ُتصبح التحالفات أ

تزايد تعقيد العامل سيعين عدم وجود نموذج شامل لنظام سيايس يقود. ويف الوقت نفسه، سوف يزداد احتياج العامل 	 
إىل التكيف مع الشيخوخة الديموغرافية والتغريات املناخية، القضايا اليت ستخترب حدود إمكانات وقدرات الحكومات. 

هذه التحديات الجديدة تعين رضورة تكيف األيديولوجيات السياسية واملجتمعات وفقاً لها.
إمكانية انتعاشها بعد 	  نتوقع توقف وتراجع جزيئ للعوملة، بالرغم من أننا نرى أيضاً  عندما نتطلع إىل عام 2050، 

2030 بقيادة الصني على امتداد نطاق مرشوع مبادرة “الحزام والطريق”.

تقديم

مستقبل املسارات الكربى يف النظام الدويل
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لها 	  الدراسة  املزيد من  إىل  السابقة،  العقود  الرئيسية على مدار  الكربى  االتجاهات  العوملة، وهي من  سوف تخضع 
والتدقيق بتحوالتها، األمر الذي كان متوقعاً قبل الجائحة، ولكنه قد يتعاظم يف عامل ما بعد كورونا، وذلك من خالل ازدياد 
اهتمام الدول بسياسات حماية االنتاج الوطين وتقليل ما استطاعت من اعتمادها على مظاهر العوملة االقتصادية. 

يجري التحول إىل االقتصاد الرقمي على نطاق عاملي، مما يشري إىل احتمالية تسارع وترية طرح تقنيات مثل إنرتنت 	 
األشياء )IoT(، واألتمتة والروبوتات والذكاء الصناعي وتتشكل معها معايري جديدة لالقتصاد والصناعة.

أوروبا ومحيطها: من غري املرجح انضمام تركيا إىل االتحاد األورويب بحلول عام 2050، حىت إذا كان االتحاد األورويب ال 	 
يزال قائماً بحلول ذلك الوقت وبحاجة لها. سوف تظل العالقات بني أوروبا وروسيا معقدة، يف حني ستزتايد أهمية 
الصني بالنسبة ألوروبا. كما سوف تزداد العالقات االقتصادية بني جنوب أوروبا وشمال إفريقيا عمقاً خالل العقود 

املقبلة.
نتوقع تضاؤل أهمية العالقات عرب املحيط األطليس بالنسبة للواليات املتحدة )وبالنسبة ألوروبا أيضاً على األرجح(، 	 

لدى  مركزية  أقل  مكانة  أوروبا يف  تصبح  أن  يعين  مما  املتحدة،  الواليات  لسكان  واآلسيوية  الالتينية  الزنعة  تزايد  مع 
واشنطن عّما كانت عليه من قبل.

من املرجح أن تستحدث الواليات املتحدة تغيريات هائلة يف سياستها الخارجية على مدار العقود املقبلة، وتقلص 	 
تدريجياً وجودها العسكري عاملياً بسبب تحول طبيعة النظام العاملي نحو مزيٍد من تعددية األقطاب مع التحديات 
املحلية املتمثلة يف شيخوخة السكان اليت تعيد الرتكزي إىل أولويات اإلنفاق. وعالوة على ذلك، قد تؤدي طفرة الطاقة 
يف الواليات املتحدة يف نهاية املطاف إىل تقليص اهتمامها االسرتاتيجي بالرشق األوسط، خاصة أن إمدادات النفط 
الخليجية ستصبح أهم بالنسبة للصني والهند. كما أن سعي الصني الدؤوب إلكمال مرشوع شبكة البنية التحتية 
بني أوروبا وآسيا، طريق الحرير املعروف بمبادرة “الحزام والطريق”، قد يقلل أيضاً من نفوذ الواليات املتحدة يف آسيا 

والرشق األوسط الكبري وبعض أجزاء أوروبا.
يف غضون 10 سنوات، سوف تنرش الصني، وربما الهند أيضاً، قواعد عسكرية بالخارج من أجل حماية مصالحها، 	 

وقد يوقعان يف سبيل ذلك اتفاقيات دفاع مع حلفاء جدد. ونتوقع أن يظل الرشق األوسط والقوقاز ووسط آسيا 
الشمالية  القطبية  الهندي، وإفريقيا، والدائرة  املحيط  إليها  الجيوسياسية. وسوف ينضم  رئيسية للرصاعات  مناطق 
النمو  يعين  الواقع،  يف  الطبيعية.  املوارد  إىل حماية  بالحاجة  املدفوعة  املنافسة  يادة حجم  ز بسبب  األرجح،  على 
االقتصادي للصني والهند وغريهما من األسواق الناشئة، حىت مع تباطؤ هذه االقتصاديات، زيادة الطلب على املوارد. 
كرب، مع سعي الصني والواليات املتحدة من أجل  كما نتوقع أن تكتسب جزر جنوب املحيط الهادئ أهمية جيوسياسية أ

الهيمنة اإلقليمية.
على املدى املتوسط، ونمواً محدوداً يف 	  يقيا والرشق األوسط تدهوراً يف األمن الغذايئ   كما يتوقع أن تشهد إفر

اإلنتاج.
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خريطة األفكار

ية تصدر عن موقع أسباب للشئون الجيوسياسية - يمكنكم  هذه النرشة  غري دور
www.Asbab.com   الوصول للمزيد من النرشات عرب موقعنا اإللكرتوين
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خالصة تنفيذية

النظام 
العاملي

عدم وجود 
نموذج شامل 
لنظام سيايس 

يقود

نظام 
متعدد األقطاب 

كرب بشكل أ

تكيف مع 
الشيخوخة 
الديموغرافية

تكيف 
مع التغريات 

املناخية
نظام دويل 

غري مستقر على 
كرب نحو أ

تزايد الخالفات 
بني القوى الفاعلة 

ذات املصالح 
الجيوسياسية

التحالفات 
كرث تكتيكية يف  أ

طبيعتها

الرشق 
األوسط والقوقاز 

ووسط آسيا مناطق 
رئيسية للرصاعات

نشاط عسكري 
خارجي للصني والهند 

لحماية مصالحهما

توقف وتراجع 
جزيئ للعوملة

إكمال 
الصني ملرشوع 

الطريق والحزام 
بني آسيا وأوروبا

الذكاء 
الصناعي

كرب  اهتمام أ
للصني والهند 

بنفط الخليج
توسع 

استخدام األتمتة 
والروبوتات

تسارع طرح 
  )IOT(  انرتنت

األشياء

التحول 
إىل االقتصاد 
الرقمي على 
نطاق عاملي

تباطئ يف 
اقتصاديات 

األسواق الناشئة

تدهور األمن 
الغذايئ بالرشق 

األوسط وأفريقيا 
)املدى املتوسط(

يادة حجم  ز
املنافسة املدفوعة 

بالحاجة إىل حماية 
املوارد الطبيعية

إمكانية 
إنتعاشها بعد 

2030 على يد الصني 
بمرشوع “الحزام 

والطريق”

ازدياد 
اهتمام الدول 
بحماية االنتاج 

الوطين

تأثري جائحة 
كورونا على تراجع 

جزيئ للعوملة

عالقة 
معقدة مع 

روسيا

تزايد أهمية 
الصني بالنسبة 

عالقات ألوروبا
إقتصادية أعمق 
بني جنوب أوروبا 

وشمال أفريقيا

تضائل أهمية 
العالقات عرب األطليس 

| أوروبا أقل مركزية 
لدى أمريكا

انضمام تركيا 
لالتحاد األورويب 

غري مرجح

تقليص 
تدريجي بني 

الوجود العسكري 
عاملياً

تزايد الزنعة 
الالتينية واآلسيوية 

لسكان أمريكا

تركزي أولويات 
اإلنفاق داخلياً

طفرة الطاقة 
تقل االهتمام 

االسرتاتيجي بالرشق 
األوسط

نفوذ أقل ألمريكا 
يف آسيا والرشق 
األوسط وأجزاء 

من أوروبا

صعود قوى 
اقليمية  بنفوذ 

جيوسيايس 
واقتصادي

األمن 
الدويل

أوروبا

العوملة

اإلقتصاد 
الدويل

الواليات 
املتحدة

األمريكية

ية تصدر عن أسباب للشؤون الجيوسياسية - لالطالع على املزيد  هذه النرشة  غري دور
info@asbab.com من إصداراتنا يمكنكم التواصل معنا عرب الربيد االلكرتوين


