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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــنمستقبل النظام العالمي
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023

فـــي بدايـــة عـــام 2022 ُعِقـــدت مقارنـــات بيـــن عشـــرينيات هـــذا القـــرن وعشـــرينيات 
ــى  ــة األولـ ــرب العالميـ ــة الحـ ــب نهايـ ــا عقـ ــهدت انتعاًشـ ــي شـ ــرين التـ ــرن العشـ القـ
وجائحـــة اإلنفلونـــزا اإلســـبانية التـــي قتلـــت فـــي الفتـــرة مـــن 1918 حتـــى 1920 
مـــا يُقـــدر بنحـــو 50 مليـــون إنســـان مـــن إجمالـــي ســـكان العالـــم حينهـــا الـــذي لـــم 
يتعـــد 2 مليـــار نســـمة، بمـــا يتضـــاءل بجانبهـــا مـــا ألحقتـــه جائحـــة كورونـــا مـــن 
ــا  ــمة تقريًبـ ــارات نسـ ــن 8 مليـ ــان مـ ــن إنسـ ــوت 6.7 مالييـ ــي مـ ــببت فـ أذى؛ إذ تسـ
ـــام الماضـــي عـــن  ـــة الع ـــث مقتضـــب فـــي بداي ـــوم. وبعـــد حدي ـــم الي يعيشـــون فـــي عال
انتعـــاش اقتصـــادي مأمـــول وأشـــكال التعافـــي مـــن تداعيـــات جائحـــة فيـــروس كورونـــا 
ومتحوراتـــه، جـــاءت حـــرب فـــي شـــهر فبرايـــر لـــم تشـــهدها أوروبـــا علـــى أرضهـــا منـــذ 

الحـــرب العالميـــة الثانيـــة.

الواليـــات  المتقدمـــة -وخاصـــة  للبلـــدان  االقتصاديـــة  السياســـات  أدت  وقـــد 
ــي  ــى انفـــالت فـ ــة إلـ ــات الجائحـ ــع تداعيـ ــا مـ ــي تعاملهـ ــة- فـ ــدة األمريكيـ المتحـ
ـــادة الســـيولة النقديـــة بموجـــة إصـــدارات للنقـــود  التضخـــم المحلـــي والعالمـــي بزي
الرخيصـــة فـــي عامـــي 2020 و2021 علـــى التوالـــي. ثـــم تـــرددت البنـــوك المركزيـــة 
للبلـــدان المتقدمـــة فـــي التصـــدي للتضخـــم الناجـــم عـــن النقـــود الرخيصـــة وفائـــض 
الســـيولة النقديـــة عليهـــا مـــع بدايـــة عـــودة النـــاس إلـــى حياتهـــم الطبيعيـــة، كمـــا 
ــارة  ــداد للتجـ ــل اإلمـ ــكلة سالسـ ــالج مشـ ــي عـ ــدول فـ ــك الـ ــات تلـ ــرت حكومـ تعثـ
الدوليـــة. وفـــي محاولـــة لتـــدارك الخطـــأ الجســـيم بعـــدم التصـــدي المبكـــر 
ـــا، ســـارعت البنـــوك المركزيـــة  للتضخـــم، الـــذي لـــم تشـــهد مثلـــه منـــذ أربعيـــن عاًم
الرئيســـة بمـــا فـــي ذلـــك البنـــك الفيدرالـــي األمريكـــي برفـــع غيـــر مســـبوق فـــي 
ــا  ــابيع مـ ــي أسـ ــرة فـ ــال خاسـ ــواق المـ ــت أسـ ــدة؛ فتراجعـ ــعار الفائـ ــرعته ألسـ سـ
جمعتـــه فـــي ســـنين، وارتفعـــت تكلفـــة االســـتثمار وتراجعـــت أســـعار العقـــارات فـــي 
ـــر  ـــا إث ـــة لديونه ـــدان نامي ـــر ســـداد بل ـــاء عـــن تعث ـــت األنب ـــة، وتوال ـــدان المتقدم البل
زيـــادة تكلفـــة االقتـــراض مـــع زيـــادة الغـــالء فيهـــا، وأمســـى العالـــم مثقـــلًا بموجـــات 

وتخوفـــات مـــن الركـــود التضخمـــي.

االقتصاد العالمي: تنبؤات ومسارات 
في ظل الاليقين 

الـــــديـــــن ــي  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ مـ مـــــحـــــمـــــود  د.  أ. 

صدمـات  توالـي  بعـد 
عة على  عة وغير متوّقً متوقَّ
بعـد  العالمـي  االقتصـاد 
جائحـة صحيـة بتداعيـات 
واجتماعيـة  اقتصاديـة 
كلمـة  انتشـرت  وسياسـية 
باللغة اإلنجليزية اعُتِبرت 
األكثـر تعبيـًرا عـن األوضاع 
وهـي   ،2022 عـام  فـي 
»بيرماكرايسـيس« ومعناها 

المسـتمرة«.  »األزمـة 
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»بيرماكرايسيس« Permacrisis أو األزمة المستمرة
عــة علــى االقتصــاد العالمــي بعــد جائحــة  عــة وغيــر متوقَّ بعــد توالــي صدمــات متوقَّ
صحيــة بتداعيــات اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية انتشــرت كلمــة باللغــة اإلنجليزية 
اعتُِبــرت األكثــر تعبيــًرا عــن األوضــاع فــي عــام 2022، وهــي »بيرماكرايســيس« 
ومعناهــا »األزمــة المســتمرة«. وهــي كلمــة مدمجــة بجمــع كلمتيــن باللغــة اإلنجليزيــة 
»بيرمينانــت« Permanent كصفــة تعنــي االســتمرار و »كرايســيس« Crisis بمعنــى 
رت هــذه الكلمــة عــدًدا مــن التقاريــر واإلصــدارات الســنوية لتلخــص  أزمــة. وتصــدَّ
ــه،  ــى خمــس صدمــات أربكت ــم إل ــه العال ــَرّض في ــذي تع ــام المنصــرم ال أحــداث الع
ــا، والتضخــم المرتفــع فــي  ــا، واألزمــة فــي أوكراني ــات جائحــة كورون تشــمل: تداعي
أســعار الطاقــة والغــذاء، والركــود أو التراجــع الحــاد فــي النمــو، وتحديــات الديــون 

فــي البلــدان الناميــة واألســواق الناشــئة.

رت منهــا االقتصاديــة األمريكيــة »آن كروجــر«-  ــة أزمــة اقتصاديــة سادســة حــذَّ وثمَّ
هــذه  التجاريــة«.  »الحــروب  وهــي  الدوليــة،  التجــارة  اقتصاديــات  فــي  الخبيــرة 
الحــروب الوشــيكة ستســببها الواليــات المتحــدة األمريكيــة باتباعهــا لإلجــراءات 
الحمائيــة الموروثــة منــذ إدارة الرئيــس الســابق »دونالــد ترامــب«، ومــا أضافتــه إدارة 
الرئيــس »جــو بايــدن« مــن إجــراءات متعلقــة بمبــادرات اتخذتهــا هــذا العــام، مثــل: 
قانــون تخفيــض التضخــم، وقانــون الرقائــق اإللكترونيــة. فهــذه اإلجــراءات الحمائيــة 
ــب  ــة ســيئة إذا ترت ــة، ولكــن آثارهــا النهائي ــح المنتجــات المحلي ــد الدعــم لصال تزي
عليهــا معامــالت بالمثــل مــن الشــركاء التجارييــن فــي الصيــن وأوروبــا، وســتفتح 
المجــال لحــرب تجاريــة تضــر بمكونــات الصناعــات وتنافســيتها، وتزيــد مــن األعبــاء 

فــي النهايــة علــى المســتهلكين.

تنبؤات عن النمو والتضخم والركود التضخمي
جديــر بالذكــر أنــه فــي العــدد الثانــي مــن مجلــة »آفــاق مســتقبلية« الــذي صــدر فــي 
ر كاتــب هــذه الســطور مــن احتمــاالت الركــود التضخمــي  مطلــع العــام الســابق، حــذَّ

علــى هــذا النحــو:

ــاة مــن ركــود تضخمــي،  ــى المعان »فــإن احتمــال تزامــن الركــود مــع التضخــم، بمعن
لــن يزيــد إال مــع اإلخفــاق فــي مواجهــة التضخــم مبكــًرا. فمعــدالت النمــو رغــم 
انخفاضهــا وتفاوتهــا ال تشــير إلــى ركــود عــام بقــدر مــا تشــير إلــى أنــه ســيكون هنــاك 
ــا أو شــاملًا إلحــداث  تباطــؤ فــي بعــض القطاعــات واألقاليــم لكنــه لــن يكــون عميًق
ركــود عالمــي. ولكــن إذا لــم يُحَســن التعامــل مــع التضخــم باحتوائــه مبكــًرا فقــد 
ــح جمــاح التضخــم  ــى كب ــة إل ــة المصــدرة للعمــالت الدولي ــوك المركزي تضطــر البن
بشــدة برفــع أســعار الفائــدة بدرجــة كبــرى وبمزيــد مــن التقييــد االئتمانــي، بمــا يــؤدي 

ض العالـــم خـــال  تعـــرَّ
العـــام المنصـــرم إلـــى خمـــس 
تشـــمل:  أربكتـــه،  صدمـــات 
كورونـــا،  جائحـــة  تداعيـــات 
أوكرانيـــا،  فـــي  واألزمـــة 
فـــي  المرتفـــع  والتضخـــم 
والغـــذاء،  الطاقـــة  أســـعار 
والركـــود أو التراجـــع الحـــاد 
وتحديـــات  النمـــو،  فـــي 
الديـــون فـــي البلـــدان الناميـــة 

الناشـــئة. واألســـواق 



87

آفاق مستقبلية - العدد )3( - ينايـــر 2023

 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــنمستقبل النظام العالمي
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023

إلــى مزيــد مــن التباطــؤ وإثــارة مخــاوف الركــود. لــذا فــإن إجــراءات السياســات 
ــى مــن عــام 2022 ســتكون فــي  ــي ســتُتََّخذ فــي الشــهور األول ــة الت ــة والمالي النقدي

ــد مســارات التعافــي االقتصــادي.« ــة لتحدي ــة األهمي غاي

ونعلــم بطبيعــة الحــال مــا جــرى مــن تحــول مخــاوف الركــود التضخمــي إلــى واقــع. 
وقبــل اســتعراض التنبــؤات المتعلقــة باالقتصــاد العالمــي للعــام الجــاري، ينبغي تأكيد 
أنهــا تُجــرى وفًقــا لنمــاذج وطــرق فــي التقديــر والتنبــؤ تعوقهــا ظــروف الاليقيــن التــي 
ــواع  ــا مــن أن ــة نوًع ــي تجعــل احتمــال حــدوث التوقعــات المعلن ــم، والت يعيشــها العال
ــى  ــة عل ــز البحــث الدولي ــات المؤسســات ومراك ــن. ولنراجــع توقع التخــرُّص والتكهُّ
مــدار الســنوات الثــالث الماضيــة -منــذ انــدالع جائحــة كورونــا- عــن نمــو االقتصــاد 
ــم  العالمــي ومعــدالت التضخــم وأســعار الســلع الرئيســة كالنفــط ومــواد الطعــام، ث
نحــدد مــدى اقترابهــا مــن الواقــع المتحقــق بعدهــا. فظــروف الاليقيــن الراهنــة أكثــر 
صعوبــة فــي التعامــل معهــا مــن أحــوال المخاطــرة المحــدودة أو العاليــة التــي يمكــن 
التعــرف فيهــا علــى نســب احتمــال وقــوع الحــدث بقــدر عــاٍل مــن الدقــة. فالتوقعــات 
الجديــدة فــي هــذا العالــم شــديد التغيــر والــذي يعانــي مــن أزمــة فــي الثقــة وفوائــض 
فــي األزمــات، ليســت كســابقتها مــن توقعــات تصيــب وتخطــئ وتكتنفهــا تعقيــدات 
شــتى، وبالتالــي يجــب التعامــل مــع التوقعــات المتواتــرة بدرجــة كبــرى مــن الحــذر، 
كمــا يجــب الحــرص علــى عــدم اإلســراف فــي االحتفــاء بهــا إن جــاءت متفائلــة، وعلــى 

أال تصيــب مســتقبليها باإلحبــاط إن جــاءت متشــائمة.

وفــي ظــل هــذه الظــروف المعقــدة حــري بمؤسســات صنــع القــرار القيــام بأمريــن 
متالزميــن؛ األول: االسترشــاد ببيانــات فعليــة ومعلومات تفصيلية محدثة باســتمرار، 
ــة،  ــا العام ــرى وتوجهاته ــة والسياســية الكب ــع الظواهــر االقتصادي ــو تتب ــي: ه والثان
ومــدى تأثيرهــا علــى األمــور الجاريــة، والتحســب لهــا بســيناريوهات بديلــة بقــدر عاٍل 

مــن المرونــة للتغيــرات المفاجئــة.

وبأخـــذ مـــا ســـبق فـــي االعتبـــار، تشـــير التقديـــرات والتنبـــؤات الصـــادرة عـــن 
ــام 2023  ــادي لعـ ــو االقتصـ ــدل النمـ ــى أن معـ ــة إلـ ــز بحثيـ ــة ومراكـ ــات دوليـ مؤسسـ
ســـيتراوح بيـــن 1.5% و2% بمـــا يقـــل عـــن تنبـــؤات ســـابقة بنحـــو 1% إلـــى 1.5%، بمـــا 
ا منـــذ عـــام 1990 باســـتثناء الفتـــرة التـــي أعقبـــت الجائحـــة  يجعلـــه العـــام األقـــل نمـــّوً
واألزمـــة الماليـــة العالميـــة. وكيـــف للعالـــم أن ينمـــو ومراكـــزه االقتصاديـــة الثالثـــة 
ـــات  ـــرة لالنكمـــاش فـــي الوالي ـــا، واحتمـــاالت كبي ـــود فـــي أوروب الرئيســـة تتعـــرض لرك
المتحـــدة األمريكيـــة، واســـتمرار انخفـــاض مؤشـــرات النمـــو علـــى نحـــو غيـــر معهـــود 
فـــي الصيـــن، أضـــف إلـــى هـــذا تداعيـــات ذلـــك كلـــه علـــى اقتصـــادات البلـــدان الناميـــة 
واألســـواق الناشـــئة -باســـتبعاد الصيـــن- التـــي لـــن يزيـــد متوســـط معـــدل نموهـــا عـــن 
ـــام الماضـــي. وبهـــذا يكـــون معـــدل النمـــو االقتصـــادي  3% بعدمـــا كان 3.7% فـــي الع

اقتصاديـة  أزمـة  ـة  ثمَّ
منهـا  رت  حـذَّ سادسـة 
األمريكيـة  االقتصاديـة 
الخبيـرة  كروجـر«  »آن 
التجـارة  اقتصاديـات  فـي 
»الحـروب  وهـي  الدوليـة 
الحـروب  هـذه  التجاريـة«. 
ستسـببها  الوشـيكة 
المتحـدة  الواليـات 
باتباعهـا  األمريكيـة 
الحمائيـة  لإلجـراءات 
إدارة  منـذ  الموروثـة 
»دونالـد  السـابق  الرئيـس 
ترامـب«، ومـا أضافتـه إدارة 
مـن  بايـدن«  »جـو  الرئيـس 

ت. ءا ا جـر إ



88

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

مستقبل سوق الطاقة العالمي قادة عالميونالعالم ما بعد كوب 27المشهد االنتخابي 2023 اتجاهات مستقبلية

العالمـــي قـــد بـــدأ هـــذا العقـــد بانكمـــاش قوامـــه %3.2 
فـــي عـــام 2020 بانـــدالع الجائحـــة، ثـــم ارتـــد مرتفًعـــا إلـــى 
5.8% فـــي عـــام 2021 بأثـــر اإلجـــراءات المقاومـــة ألثـــر 
الجائحـــة االقتصـــادي، ثـــم تهـــاوى النمـــو إلـــى النصـــف 
 تقريًبـــا ألقـــل مـــن 3% فـــي عـــام »البيرماكرايســـيس«
أو األزمـــة المســـتمرة، ثـــم تـــرى االقتصـــاد العالمـــي 
يتخبـــط بيـــن ركـــود فـــي بعـــض أركانـــه ومخـــاوف شـــديدة 

مـــن الوقـــوع فـــي هوتـــه فـــي أركان أخـــرى.

وفـــي هـــذه األثنـــاء يســـتمر معـــدل التضخـــم العالمـــي فـــي 
ارتفاعـــه مدفوًعـــا بعوامـــل طلـــب مغـــّذاة بفضـــالت النقـــد 
الرخيـــص فـــي عامـــي الجائحـــة، وعوامـــل صدمـــات 
وارتبـــاك  والخدميـــة،  الســـلعية  للمنتجـــات  العـــرض 
فـــي سالســـل اإلمـــداد. وجـــراء هـــذه العوامـــل مجتمعـــة 
وصـــل معـــدل التضخـــم العالمـــي إلـــى 7.6% فـــي عـــام 
2022 بعدمـــا كان ال يتجـــاوز متوســـط 2.3% عالمّيًـــا 
قبـــل الجائحـــة. وإن كان مـــن المتوّقـــع أن تميـــل معـــدالت 
التضخـــم العالمـــي لالنخفـــاض إلـــى مـــا يقتـــرب مـــن 
5% متأثـــرة بانخفاضـــه فـــي البلـــدان المتقدمـــة بتأثيـــر 
ــات  ــر السياسـ ــدة، إال أن أثـ ــة المقيـ ــات النقديـ السياسـ
ـــة ســـيئ بالنظـــر  ـــدان النامي ـــى اقتصـــادات البل ـــا عل عينه
إلـــى التدفقـــات الماليـــة الخارجـــة، واضطـــراب أســـعار 
ــذه  ــدد مـــن هـ ــرُّض عـ ــوى، وتعـ ــام دوالر أقـ الصـــرف أمـ
ــر فـــي ســـداد ديونهـــا مـــع  البلـــدان إلـــى مخاطـــر تعثُـّ
الماليـــة  لألســـواق  النفـــاذ  فـــي  فرصهـــا  انخفـــاض 
الدوليـــة بإصـــدارات جديـــدة. واألرجـــح أن تبـــدأ البنـــوك 
المركزيـــة الرئيســـة فـــي تخفيـــض حـــدة رفـــع أســـعار 
الفائـــدة قبـــل أن تتحـــول إلـــى تخفيضهـــا بعـــد فتـــرة مـــن 

تثبيتهـــا خـــالل هـــذا العـــام. 

حصيلــة األمــر أن هــذا المزيــج مــن الركــود وانخفــاض 
ــادة معــدالت التضخــم ســينعكس فــي تراجــع  النمــو وزي
الفــرص فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة مــع 
نهايــة هــذا العقــد؛ حيــث ســتزيد نســبة مــن يعانــون مــن 
ــن  ــي ســيتعرض الهــدف األول م ــع، وبالتال ــر المدق الفق

أهــداف التنميــة المســتدامة )القضــاء علــى الفقــر( إلــى 
الخطــر، وســتزداد كذلــك حــدة التفاوت فــي الدخول بين 
البلــدان وداخلهــا، بمــا ينــذر باضطرابــات جيوسياســية 
ــى االقتصــاد والســلم  ــات ســلبية عل ــة وتداعي واجتماعي

ــن.  العالمييْ

هــذا ويَُعــد تفاقــم أزمــة المديونيــة الدوليــة هــو أكثــر 
المســتدامة وتمويلهــا،  التنميــة  تأثيــًرا علــى  األزمــات 
وهــو مــا أشــار إليــه أيًضــا كاتــب هــذه الســطور فــي مقــال 
العــام الماضــي فــي مجلــة »آفــاق مســتقبلية« مشــيًرا إلــى 
خطــورة مــا أُطلــق عليــه فــخ الوســط والديــون الدوليــة:

ــه الــدول متوســطة  »يُقَصــد بفــخ الوســط مــا تتعــرض ل
الدخــل التــي تشــكل ثلــث اقتصــاد العالــم وتضــم 75% من 
ســكانه ويعيــش فيهــا أكثــر مــن 60% مــن فقــراء العالــم؛ 
الــدول المتقدمــة فــي  الــدول ال تتمتــع بمزايــا  فهــذه 
االقتــراض الرخيــص بالعمــالت المحليــة بــال مخاطــر 
فــي ســعر صــرف العمــالت الدوليــة المقتــرض بهــا، كمــا 
أن دول فــخ الوســط ال تســتفيد مــن مزايــا االقتــراض 
الرخيــص الميســر مــن المؤسســات التنمويــة الدوليــة 
دخــلًا؛  واألقــل  األفقــر  الــدول  منهــا  تســتفيد  والتــي 
وذلــك الفتــراض مبالــغ فيــه بــأن لديهــا قــدرات لتدبيــر 
احتياجاتهــا التمويليــة مــن خــالل اســتثمارات القطــاع 

ــة. ــة الدولي الخــاص المحلــي واألســواق المالي

فهنــاك أهميــة للــدول الواقعــة فــي فــخ الوســط للتحــوط 
المبكــر مــن أثــر تغيــرات مباغتــة فــي أســعار الفائــدة 
األجــل  قصيــرة  الماليــة  األوراق  تســتهدف  العالميــة 
الحتــواء توقعــات التضخــم، ومــا قــد يصحــب ذلــك مــن 
ــة  ــي التكلف ــي أســعار الصــرف وارتفاعــات ف ــرات ف تغي
تغيــرت  مــا  إذا  خاصــة  الدوليــة،  للقــروض  الفعليــة 

االئتمانيــة.« تصنيفاتهــا 
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــنمستقبل النظام العالمي
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023

قائمة المخاطر ومستجداتها
فـي بحثنـا عـن قائمـة أكثـر شـمولًا تُعيـن فـي التعامـل مـع ظاهـرة األزمـة المسـتمرة 
سـنقوم باالسـتعانة بأحـد التقاريـر التـي تتمتـع بقـدر نسـبي مـن الدقـة فـي اإلعـداد 
ومتابعـة المسـتجدات عـن المخاطـر ومسـتقبلها، وهـو مـا تصـدره مؤسسـة »أكسـا 
للتأمين« بالمشـاركة مع مجموعة »يوراسـيا«، وهي تعتمد على مسـوح واسـتقصاءات 
لـرأي الخبـراء مـن أرجـاء العالـم المختلفـة. وقد اعتمد التقريـر في ترتيب المخاطر 
علـى اسـتطالع رأي 4500 خبيـر مـن خبـراء المخاطـر مـن 58 دولـة باإلضافـة إلـى 
عينـة مـن 20 ألـف شـخص مـن 15 دولـة بالتعـاون مـع معهـد »إيبسـوس لألبحـاث«، 

وقـد جـاء تصنيفهـا للمخاطـر علـى النحـو اآلتـي:

تغيرات المناخ. 1

االضطرابات الجيوسياسية. 2

مخاطر األمن السيبراني . 3

تحديات الطاقة. 4

األوبئة واألمراض المعدية. 5

التوترات االجتماعية. 6

مخاطر متعلقة بالموارد الطبيعية والتنوع البيئي. 7

مخاطر مالية. 8

مخاطر االقتصاد الكلي . 9

مخاطر السياسات النقدية والمالية. 10

ونالحــظ أن تغيــرات المنــاخ قــد احتلــت المرتبــة األولــى فــي مقدمــة المخاطــر 
منــذ عــام 2018 باســتثناء عــام الجائحــة 2020، ثــم عــادت مخاطــر تغيــرات المنــاخ 
للصــدارة علــى المســتوى العالمــي. ففــي تقريــر العــام الماضــي الــذي قمنــا بعرضــه 
فــي العــدد الثانــي مــن مجلــة »آفــاق مســتقبلية«، كانــت المخاطــر الخمســة األولــى 
الســيبراني،  األمــن  أو  المعلومــات  وأمــن  المنــاخ،  تغيــرات  هــي:  الترتيــب  علــى 
التذمــر  ومخاطــر  الجيوسياســية،  والمخاطــر  المعديــة،  واألمــراض  والجوائــح 
االجتماعــي ونشــوب صراعــات داخليــة. أي إن التغييــر قــد طــرأ بســبب األزمــة 
األوكرانيــة وتداعياتهــا؛ إذ رفعــت مــن مرتبــة المخاطــر الجيوسياســية فجعلتهــا فــي 
المرتبــة الثانيــة، ودفعــت بمخاطــر الطاقــة إلــى المرتبــة الرابعــة، هــذا مــع قــدر مــن 

ــم. ــم المختلفــة حــول العال ــن األقالي ــب بي التفــاوت فــي الترتي

التقديـرات  تشـير 
عـن  الصـادرة  والتنبـؤات 
ومراكـز  دوليـة  مؤسسـات 
معـدل  أن  إلـى  بحثيـة 
لعـام  االقتصـادي  النمـو 
 %1.5 بيـن  سـيتراوح   2023
تنبـؤات  عـن  يقـل  بمـا  و%2 
إلـى   %1 بنحـو  سـابقة 
العـام  يجعلـه  بمـا   ،%1.5
ا منـذ عـام 1990  األقـل نمـّوً
التـي  الفتـرة  باسـتثناء 
واألزمـة  الجائحـة  أعقبـت 

العالميـة.  الماليـة 
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الركـود  مزيـج 
وزيـادة  النمـو  وانخفـاض 
التضخـم  معـدالت 
تراجـع  فـي  سـينعكس 
تحقيـق  فـي  الفـرص 
التنميـة  أهـداف 
نهايـة  مـع  المسـتدامة 
هـذا العقـد؛ حيـث سـتزيد 
مـن  يعانـون  مـن  نسـبة 
وبالتالـي  المدقـع،  الفقـر 
األول  الهـدف  سـيتعرض 
التنميـة  أهـداف  مـن 
)القضـاء  المسـتدامة 
علـى الفقـر( إلـى الخطـر، 
حـدة  كذلـك  وسـتزداد 
التفـاوت فـي الدخـول بيـن 
البلـدان وداخلهـا، بما ينذر 
جيوسياسـية  باضطرابـات 
وتداعيـات  واجتماعيـة 
االقتصـاد  علـى  سـلبية 

العالمييـن.  والسـلم 

أهمية تعدد مصادر االستشراف
ــم  ــي عال ــي المخاطــر ف ــددة لالستشــراف؛ لتوق ــى مصــادر متع ــاد عل يجــب االعتم
تكتنفــه أزمــة مســتمرة تتنــوع مســبباتها، بمــا يجعــل االقتصــاد فــي حالــة دائمــة مــن 
ــى مــا تكــرر فــي عــدد مــن الدراســات المســتفيضة  ــا أشــير إل إدارة األزمــات. وهن
ل هــذا القــرن الحــادي والعشــرين. ففــي كتابــه عــن قــوة األزمــات  المهمــة عمــا سيُشــكِّ
أشــار المحلــل السياســي »إيــان بريمــر« إلــى أن هنــاك ثــالث أزمــات، بجانــب قــدرات 
التعامــل معهــا، مــن شــأنها أن تغيــر موازيــن القــوى فــي هــذا العالــم، وهــي: سياســات 

الجوائــح، والمربــكات التكنولوجيــة، وطــوارئ المنــاخ.

وفــي كتابــه الحديــث تحــت عنــوان التهديــدات العظمــى أورد االقتصــادي »نوريــل 
ــون  ــا »الدي ــي أوله ــا ف ــرة أورد منه ــة وظواهــر خطي ــي« عشــرة اتجاهــات عام روبين
الدوليــة« وهــي مــا أســماها بـــ »أُّم األزمــات«، كمــا تضمنــت القائمــة التحديــات 
ــن الحكومــي  ــة الســكانية، والركــود التضخمــي، وفشــل القطاعي المرتبطــة بالتركيب
والــذكاء  العولمــة،  ونهايــة  الماليــة،  العمــالت واالضطرابــات  وانهيــار  والخــاص، 
االصطناعــي، والحــرب البــاردة الجديــدة، ولــم تخــُل القائمــة مــن أزمــة المنــاخ التــي 

ــر عنهــا الكاتــب بـــ »أرض غيــر صالحــة للعيــش فيهــا«. عبَّ

ــت  ــس« فتناول ــا فين ــة »جاي ــا البيئ ــي قضاي ــة المتخصصــة ف ــة البريطاني ــا الكاتب أم
ــة، أال وهــي  ــدول المتقدم ــي تخشــاها ال ــاخ الت ــر المن ــا تغي ــرز قضاي واحــدة مــن أب
قضيــة الهجــرة المناخيــة، فــي كتابهــا الصــادر حديًثــا تحــت عنــوان »عصــر الرحــل: 
ــاخ  ــة مــن أن تدهــور المن ــا«. وتحــذر الكاتب ــة عالمن كيــف ستشــكل الهجــرة المناخي
ســيدفع بزيــادة حــاالت الهجــرة واللجــوء المناخــي مــن المناطــق التي تتزايــد حرارتها 
فــي الجنــوب فــي آســيا وإفريقيــا وأمريــكا الالتينيــة إلــى دول الشــمال التــي عليهــا 
أن تســتعد لتدفقــات بشــرية غيــر مســبوقة مــن الجئــي المنــاخ، فــي حــال اســتمرار 

االنبعاثــات الضــارة بالمنــاخ بأنماطهــا الراهنــة دون تخفيــض جــذري. 

من االنشغال بالمقارنات الدورية إلى االهتمام بالمسارات طويلة األجل
ــا  ــوم وتبعاته ــة المشــهودة الي ــع الظواهــر االقتصادي ــل م ــم التعام ــن الخطــأ أن يت م
برؤيــة قصيــرة المــدى وبمعــزل عــن التطــورات االقتصاديــة والسياســية عالمّيًــا 
ومــدى تأثيرهــا علــى كل دولــة مســتقبلًا. فقــد انتهــى مــا يُســّمى بالعالــم الثانــي 
بعــد تهــاوي النظــم الشــيوعية فــي أوروبــا الشــرقية واالتحــاد الســوفيتي مــع ســقوط 
حائــط برليــن فــي عــام 1989. فقــد ذكــر »روبــرت زوليــك«، الرئيــس األســبق للبنــك 
الدولــي، فــي كلمــة ألقاهــا فــي مركــز وودرو ويلســون فــي عــام 2010، أن عــام 
2009، شــهد زوال مــا يُســّمى بالعالــم الثالــث بفضــل بــزوغ عــدد مــن الــدول الناميــة 
واالقتصــادات الناشــئة بعــد األزمــة الماليــة العالميــة كقــوى اقتصاديــة مؤثــرة ومراكز 
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للنمــو المتصاعــد، بمــا يجعلنــا بصــدد عالــم متعــدد األقطــاب بــكل مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار سياســية. فالتحــوالت 
االقتصاديــة يترتــب عليهــا -حتًمــا- تحــوالت سياســية ترتبــط بهــا. وإذا اتبعنــا األســلوب الــذي تبنــاه »زوليــك« بإشــارته 
إلــى عــام 1989 كعــام نهايــة لمــا يُســّمى بالعالــم الثانــي، وبعــده بعقديــن جــاء عــام 2009 كعــام زوال لُمســّمى العالــم الثالــث، 
ومــع إدراج تأثيــر المربــكات الكبــرى فــي االعتبــار، فمــا الــذي يمنــع عــام 2029 مثــلًا مــن أن يكــون عــام بدايــة انقضــاء 

ُمســّمى العالــم األول علــى النحــو المتعــارف عليــه؟

وفــي كل األحــوال فإننــا بصــدد عالــم تتشــكل معالمــه وقواعــد ألعابــه السياســية واالقتصاديــة وفًقــا لقــدرات تعامــل دولــه 
مــع إرث قديــم يتشــبث بــه قدامــى الالعبيــن وإمكانــات جديــدة يكتســبها ذوو القــدرة علــى التعامــل مــع مســتجدات العصــر 
ومربكاتــه الكبــرى، ســواء كانــوا مــن الالعبيــن الجــدد القادميــن بعنفــوان للمنافســة أو بعــض القدامــى مــن دائمــي التطــور 
والمثابــرة. ولهــذا يجــب أن تأتــي قواعــد التعامــل مــع دورات االقتصــاد وأزماتــه فــي إطــار سياســة منضبطــة ال تقتصــر 

علــى إجــراءات متناثــرة قصيــرة األجــل لدفــع معــدالت النمــو، بــل وفًقــا لنهــج متكامــل للتقــدم والتنميــة. 

إن مــا يتعــرض لــه العالــم حالّيًــا ليــس مجــرد حالــة مــن حــاالت الركــود أو حتــى الركــود التضخمي كإحدى مراحــل الدورات 
ــق عليهــا »المربــكات الكبــرى« ســتؤدي إلــى تغيــرات  ــر أُطل ــه أعــراض لتغيــرات شــديدة األث ــادة، ولكن ــة المعت االقتصادي
مهمــة فــي األنشــطة االقتصاديــة وترتيبــات النظــام الدولــي المتعــارف عليــه منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة. وتتمثــل 
هــذه المربــكات الكبــرى فــي تغيــرات شــديدة األثــر االقتصــادي واالجتماعــي داخــل الــدول وبيــن بعضهــا وبعــض، ويتطلــب 
ــات السياســات  ــي أولوي ــا ف ــا مختلًف ــن، وتوجًه يْ ــاق واالســتثمار العامَّ ــي اإلنف ــات ف ــة وأولوي ــوارد ضخم ــا م التعامــل معه
ضــُت لهــذه المربــكات بالتفصيــل فــي كتــاب لــي بعنــوان »فــي التقــدم: مربــكات ومســارات«؛ وأوجــز هــذه  العامــة. وقــد تعرَّ

المربــكات وســبل التعامــل معهــا فــي ثمانــي نقــاط: 

تغيــرات فــي معــدالت زيــادة الســكان، مــع زيــادة فــي توقعــات األعمــار عنــد الــوالدة، مــع شــبابية التركيبــة الســكانية . 1
فــي بلــدان الجنــوب وميلهــا إلــى الشــيخوخة فــي بلــدان الشــمال. ويتطلــب هــذا اســتثماًرا فــي البشــر خاصــة فيمــا 

يتعلــق بالتعليــم والرعايــة الصحيــة ونظــم الضمــان االجتماعــي.

آثــار شــديدة لتغيــرات المنــاخ علــى الحيــاة والنشــاط االقتصــادي والهجــرة واللجــوء المناخــي. ويســتلزم . 2  
ــوي آثارهــا، ســواء للتوقــي منهــا أو التوافــق معهــا فــي مجــاالت التخفيــف والتكيــف،  التصــدي لهــا اســتثمارات تحت

ــل األجــل واســتثمارات. ــل ميســر طوي ــا مــن تموي ــالزم له ــر ال ــف الخســائر واألضــرار مــع توفي والتعامــل مــع مل

ســرعة وتيــرة االنتقــال للحضــر ومتطلباتهــا التنظيميــة لمنــع العشــوائية وزيــادة البطالــة ومــا تســتلزمه مــن . 3
اســتثمارات ضخمــة فــي البنيــة األساســية والتكنولوجيــة. 

انتشــار النزاعــات والصراعــات ومــا يترتــب عليهــا مــن خســائر إنســانية مروعــة ومتطلبــات منعهــا والتعامــل مــع . 	
تداعياتهــا بتمتيــن أســس الحوكمــة وإرســاء قواعــد العدالــة ونظــم الضمــان االجتماعــي.

تفشـــي األوبئـــة المعديـــة واألمـــراض المتوطنـــة والمزمنـــة، وأعبـــاء تدبيـــر تكلفـــة الوقايـــة والعـــالج، ولنـــا فـــي جائحـــة . 5
كورونـــا عبـــرة.
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ــا وتحولــه تجــاه . 6 التغيــر المســتمر فــي مركــز الجاذبيــة االقتصاديــة عالمّيً
ــل الثقــل النســبي للســكان وقطاعــات النشــاط االقتصــادي، وســبل  الشــرق بفع
التفاعــل مــع هــذا التغيــر بيــن شــد وجــذب مســتمريْن خاصــة فيمــا يتعلــق بتدفــق 

ــة التجــارة واالســتثمار والعمــل.  حرك

 اضطــراب أســواق الســلع الرئيســة كاألغذيــة والطاقــة والذهــب والخامــات . 7
والبورصــات الماليــة المرتبطــة بهــا وبأســهم الشــركات المتداولــة، وتقلــب أســواق 
ــل للسياســات  ــن تفعي ــك م ــا يســتلزمه ذل ــا وم ــد عليه ــون والعائ الســندات والدي

ــة العامــة والتنســيق بينهمــا. ــة والمالي النقدي

ــى . 8 مــا يترتــب علــى مــا ُيطلــق عليــه بالثــورة الصناعيــة الرابعــة وتأثيرهــا عل
أســواق العمــل والتجــارة ورؤوس األمــوال، وتوزيــع الدخــول. وهــذا يســتلزم إتقــان 
علــوم الثــورة الصناعيــة الجديــدة والتواكــب معهــا ببنيــة متطــورة لالقتصــاد 
الرقمــي ومســتحدثات تكنولوجيــا المعلومــات والــذكاء االصطناعــي. ويرتبــط 
بذلــك تبنــي سياســات متكاملــة للتعامــل مــع البيانــات والحقــوق وااللتزامــات 

ــة. ــوق الملكي ــة وحق ــق باألمــن والخصوصي ــا يتعل ــا خاصــة فيم المرتبطــة به

وختاًمــا، فــإن األزمــات -وإن تعــددت- مــا هــي إال معابــر مــن واقــع قديــم إلــى واقــع 
جديــد. ولهــذا نتعجــب مــن متخــوف فــي البلــدان الناميــة علــى مصيــر النظــام الدولي 
القائــم الــذي لــم تســتفد بلداننــا منــه إال الفتــات ممــا يفيــض مــن األغنيــاء المهيمنيــن 
فيــه مــن خــالل قنــوات التجــارة وبعــض االســتثمارات وتحويــالت المهاجريــن، ومــا 

قــد يقــدم مــن منــح وهبــات. 

هــذا نظــام دولــي أوشــك علــى نهايتــه، ومــن المراقبيــن مــن يــرى أن نهايتــه قــد 
حلـًّـت بالفعــل ونمــر فــي إطــار ترتيبــات جديــدة لنظــام جديــد لــم يســفر عــن معالمــه 
ألعابــه السياســية  بقــواه الجديــدة وقواعــد  بعــد، وحتــى يحيــن زمنــه  وقواعــده 
واالقتصاديــة تســير األمــور ببقايــا متوارثــة قانوًنــا وعرًفــا مــن النظــام الدولــي الــذي 
ســيصير بائــًدا وفــي ذمــة التاريــخ كمــا جــرى لنُُظــم ســابقة عليــه. مــا نرجــوه أن يكــون 
النظــام الجديــد أكثــر عــدلًا وكفــاءة مــن ســابقه، واألهــم أن يكــون لبلداننــا فيــه مــا 
يليــق بهــا. ولــن تأتــي لهــا جــدارة الســبق إال بالهمــة فــي االســتثمار فــي أهــم مواردهــا 
وأرفــع أصولهــا وأقيــم مــا لديهــا وهــم البشــر. قــد يكــون مــن أســباب التخــوف أن 
عمليــة االنتقــال مــن نظــام إلــى نظــام ال يعلــم أحــد مداهــا الزمنــي ومالبســات 
انتقالهــا ســواء كانــت ســلًما أو حرًبــا، وأن هنــاك خســائر ومكاســب محتملــة وحلفــاء 
وأعــداء جــدًدا، وهــو مــا يســتوجب االســتثمار فــي ســبل التعامــل مــع المربــكات 

المشــار إليهــا لتدعيــم فــرص التقــدم فــي ســباق األمــم. 

تغيـــرات  ـــت  احتلَّ
األولـــى  المرتبـــة  المنـــاخ 
المخاطـــر  مقدمـــة  فـــي 
ــام 2018 باســـتثناء  منـــذ عـ
عـــام الجائحـــة 2020، ثـــم 
تغيـــرات  مخاطـــر  عـــادت 
علـــى  للصـــدارة  المنـــاخ 
المســـتوى العالمـــي؛ حيـــث 
إن تدهـــور المنـــاخ ســـيدفع 
الهجـــرة  حـــاالت  بزيـــادة 
مـــن  المناخـــي  واللجـــوء 
تتزايـــد  التـــي  المناطـــق 
حرارتهـــا فـــي الجنـــوب إلـــى 
دول الشـــمال التـــي عليهـــا 
لتدفقـــات  تســـتعد  أن 
مســـبوقة  غيـــر  بشـــرية 
فـــي  المنـــاخ،  مـــن الجئـــي 
حـــال اســـتمرار االنبعاثـــات 

الضـــارة. 


