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ـانى الـفـرنـسى. أيـضـا سـتـتـقـاربـان بـاإلضـافـة إلى الـصـعـود األ
أشارت تـقـديـرات ٢٠١٩ إلى أن الـرئـيس األمـريـكى دونـالـد ترامب
سـيـأخـذ فـرصـة ثـانـية فى عـام ٢٠٢٠. كـمـا لم تـتوقـع أى من هذه
ـراكز أن تـتدخل تـركيـا بهـذه الدرجـة فى ليـبيا ولم تتـوقع أيضا ا
حدوث اتفاقيات سالم ب إسرائيل ودول عربية قد تؤثر فى درجة
ثبات مفهوم الـنظام اإلقليمى العربى القائم على أن إسرائيل جزء
من تهـديداته وجتـعل النـظـام الشـرق أوسطـى يأخـذ طورا جـديدا

وأن تصبح إسرائيل طرفا فى التفاعالت العربية.
إن خيـبة تـوقعات مـراكز الـفكر والـدراسات فى عام ٢٠١٩ عن
الـعــالم واإلقـلـيم فى عــام ٢٠٢٠ بـسـبب فـيــروس كـورونـا الـطـار
راكز لتوقعاتها عن وتداعياته اخلطرة قد تتسبب فى تأجيل تلك ا

عام ٢٠٢١.
كما توقعت مـراكز الدراسات عبر الـعالم أن يشهد عام ٢٠٢٠
ـنــطـقـة فى إطـار ـزعـزع لالسـتــقـرار فى ا تــزايـد الـدور اإليـرانـى ا
واجهة استراتيجية "الضغوط القصوى" التى استراتيجية طهران 
تبنتـها اإلدارة األمريكيـة عقب انسحابـها من االتفاق النووى فى ٨
مـايـو ٢٠١٨ بـاإلضـافــة إلى إنـهـاء بـعض األزمـات الـدولـيـة بـهـدف

تعزيز فرص الرئيس ترامب للفوز بوالية ثانية.
ى توقـعت مراكـز الدراسات أن يـكون عام على الـصعيـد العا
٢٠٢٠ عــام الــتـظــاهــرات الــشــعـبــيــة بــســبب عــدم تـلــبــيــة مــطـالب
ـدن حول ـتظـاهـرين الـذين نـزلـوا إلى الشـوارع فى الـعـديـد من ا ا
الـــعـــالم خالل عـــام ٢٠١٩. فـــعـــلى الـــرغـم من انـــحـــســـار مـــعــدل
نـاطق التى الـتظـاهـرات فى العـالم خالل عام ٢٠٢٠ خـاصـة فى ا
شــهـدت تــظــاهـرات قــويــة فى عــام ٢٠١٩ مـثـل اجلـزائــر والــعـراق
راكز أكدت تـزايد معـدل التظاهـرات السيما مع ولبنان فإن تـلك ا
ية واستمرار عدم قدرتها على توقعات بتراجع معدالت النمو العا
ـتـظـاهرين الـتعـامل مع مـطـالب الـشـارع فى عـام ٢٠٢٠ وفقـدان ا
ـؤسسـات السيـاسية وقـدرتها عـلى التـعبيـر عن آمالهم الـثقة فى ا

وطموحاتهم.
كمـا توقعت مـراكز الدراسـات حول العـالم -بعد انـهيار تـنظيم
"داعش" اإلرهـابى ومـقــتل زعــيـمه الــســابق أبـوبــكــر الـبــغـدادى

شرعت العديد من مراكـز الدراسات االستراتيجية عبر
الـعـالم فى نـهايـة عـام ٢٠١٩ فى طـرح توقـعـاتـها عن واقع
الـعالم واإلقـليم فى عـام ٢٠٢٠ وطبـيعة الـعالقات الـدولية

احملتملة خالل هذا العام.
واضح اليوم أن توقـعات مـراكز الـدراسات حـول عام ٢٠٢٠
كـانـت كـلـهـا صـعـبـة وخـرجت عن الـواقع وخـابت بـفـعل تـأثـيـرات

راكز. فيروس كورونا الذى خرج عن توقعات جميع هذه ا
إن تـداعــيـات جــائـحــة "كـورونـا" الــتى لم تــشـمــلـهـا حتــلـيالت
وتــقــديــرات عــام ٢٠١٩ عن عــام ٢٠٢٠ تــؤكــد أن قــدرات مــراكـز
ــســتـقــبل ووضع مــسـارات الــدراسـات فـى الـعــالم عن الــتـنــبــؤ بـا
ـعنى أن مـحددات التـنبؤ لألحـداث فى العـالم محفـوفة بـاخملاطر 
سـتقبل واألحداث الـسياسيـة أصبحت مسـألة تشبه باسـتشراف ا

عملية التخم فى كثير من األوقات.
فـقـد أشارت تـوقـعـات مـراكـز الـفكـر والـرأى الـغـربـية ومـراكز
الدراسات العربـية وشركات االستشارات وأغلب وسائل اإلعالم
الـكـبـرى فى نـهـايـة عـام ٢٠١٩ إلى أن شـكل الـعـالم واإلقـلـيم فى
عــام ٢٠٢٠ ســيـــكــون امــتــدادا ألحــداث الــعــام الــســابق بــصــورة
درامـاتـيـكـيـة أكـثـر اضـطـرابا خـاصـة فى أزمـات الـشرق األوسط
تحدة فى عامهـا االنتخابى بقضايا السيما مع انشغـال الواليات ا

الداخل األمريكى.
إن الـصــورة الـتى رســمـتـهــا مـراكــز الـفـكــر والـدراســات عـبـر
الـعـالم فى عـام ٢٠١٩ عن عـام ٢٠٢٠ تؤكـد أن هـنـاك إشكـالـيات
فـاجئـة فى العالم وال تزال أغلب تلك رئـيسـية للـتنـبؤ بـالتحـوالت ا
راكز تواجه صعوبة فى فكرة الـتنبؤ السياسى. كما أن األحداث ا
فـاجئـة التى واكبت وتـلت ظهـور فيروس كـورونا فى عام ٢٠٢٠ ا
قد تـعيـد النـظـر فى االجتاهـات النـظريـة فى الـعلـوم السـياسـية بل
تبـرر أن االجتـاهات الـنـظريـة التى تـعـتمـد عـليـها مـراكـز الفـكر فى
تـوقـعــاتـهـا وحتـلـيـالتـهـا لم تـعــد قـادرة عـلى اسـتـيــعـاب الـتـحـوالت

فاجئة واالستثنائية التى شهدها أو قد يشهدها العالم.  ا
فـقد تـوقـعت مراكـز الدراسـات أن عـام ٢٠٢٠ سيـشهـد حدوث
ضطرب وأن الص وأمريكا استقرار فى إقليم الشرق األوسط ا
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ـتـحـدة األمـريـكـيـة بـالـطبع ولكـنـهـا ال تـقف مـنـفـردة فى مـواجـهة ا
الـصـ هـناك بل تـســتـنـد كــمـا تـشــيـر الـدراســة إلى حـلـفــائـهـا
ـنـطـقـة فى صـورة الـيــابـان فى أقــصـة الـشـرق الـتـقـلـيــديـ فى ا
والهند فى أقصى الغرب واستراليا جنوبا لتشكل معا ما يعرف

ربع االستراتيجى فى منطقة الهندوباسيفيك. بدول ا
وركـزت الدراسة الـثانية التى أعـدتها دكـتورة وئام الـسيد
سـاعد بقـسم العلـوم السيـاسية واإلدارة الـعامة عثمان األستـاذ ا
بـجـامـعــة بـور سـعـيـد والـتى جــاءت بـعـنــوان "الـصـعـود الــصـيـنى
األحـادى الـقـطـبـيـة .. رؤية مـسـتـقـبـلـيـة بعـد جـائـحـة كـورونـا" على
مـراحل الـتطـور الـتاريـخى لـلصـعـود الصـينى وآليـات اسـتمـرارية
هـذا الـصــعـود نـحـو الــقـطـبـيــة الـدولـيـة. وتــضع هـذه الـدراسـة فى
نـهـايـتـهـا رؤيـة مـسـتـقبـلـيـة ألحـاديـة الـقـطـبـيـة الـصـيـنـيـة عقـب أزمة

كورونا.
أمـا الـدراسـة الـثـالـثة الـتى أعـدتـهـا دكــتـورة أمـنـيـة سـالم
خـبــيـرة األمن الـقــومى بـعـنــوان: "دور مـجـالـس األمن الـقـومى فى
أسـسة فى إدارة أزمـات الـسيـاسة اخلـارجيـة" فتـسـتعـرض دور ا
إدارة األزمـات بـفـاعـلـية السـيـمـا مـؤسـسـة مـجلـس األمن الـقومى.
ويتمثل الـسؤال الرئيسى الذى حتاول الدراسـة اإلجابة عنه فى:
مـا دور مـجـالس األمن الـقومـى فى إدارة األزمات السـيـمـا أزمات
السياسة اخلـارجية: دراسة حالة مـجلس األمن القومى األمريكى
ومـــجــلس األمن الـــقــومى اإلســـرائــيــلى ومــجــلس األمـن الــقــومى

اإليرانى?
وتـتمـثل احملاور الـتى تتـناولـها الـدراسة فى دور مـجلس األمن
الـقـومى األمـريـكى فى الـسـيـاسـة اخلـارجـيـة األمـريـكـية من خالل
عـرض نشأة وتـطور دور مجـلس األمن القـومى األمريـكى بالتـركيز
عـلى أزمة مـلف اإلرهاب ودور مـجـلس األمن القـومى اإليرانى فى
لف السـياسـة اخلارجـية اإليـرانية من خالل التـركيـز على إدارة ا
الــنــووى اإليــرانى خالل الــفــتــرة بــ عــامى ٢٠٠٠ و٢٠٢٠ ودور
مــجــلس األمن الــقــومى اإلســرائـــيــلى فى الــســيــاســة اخلــارجــيــة
اإلسرائـيلية بـالتركيـز على ملف صفـقة القرن لـلقضيـة الفلسـطينية

.٢٠٢٠
فى ح اهتمت الدراسة الرابعة واألخيرة بطرق تسوية
الـصــراع فى جـنــوب الـسـودان حــيث جـاءت تــلك الـدراسـة الـتى
أعــدهـا دكـتـور سـامى الـسـيـد مـدرس الـعــلـوم الـسـيـاســيـة بـكـلـيـة
الـدراسـات اإلفـريـقـيـة الـعـلـيـا بـجـامـعـة الـقـاهرة بـعـنـوان "اجلـهود
اإلفريقية لـتسوية الصراع فى جمـهورية جنوب السودان" لتحاول
اإلجابة عن عدة تساؤالت يأتى فى مـقدمتها: كيف اندلع الصراع
وتـفاقم فى جنـوب السـودان? وما تداعـياته احمللـية واإلقـليمـية? وما
الـدوافع وراء محـاولة اإليـجاد واالحتـاد اإلفريـقى احتـواء الصراع
وتـسويته? ومـا اجلهـود التى قـامت بها اإليـجاد واالحتـاد اإلفريقى
لتـسويـة وإنهاء الـصراع? وما الـعوامل التى أثـرت سلبـا فى جهود

الوساطة اإلفريقية وتسببت فى إطالة أمد الصراع?

وفـقـدان الـتـنــظـيم األراضى الـتى كــان يـسـيـطـر عـلــيـهـا فى دولـتى
العـراق وسوريا- أن تـنشط فـروع التـنـظيم فى عـام ٢٠٢٠ وكذلك
الـتنظـيمات الـتى تتـبنى أفكـاره فى تنفـيذ عمـليات إرهـابية خـارجية
وفى الـدول الـتى تنـشط فـيـها واحـتـمـاالت تزايـد عـمـليـات "الـذئاب
ـنـفــردة" الـتى تـسـتــلـهم أفـكـاره فــضال عن تـزايـد نــفـوذ الـيـمـ ا
ــتــطـرف الســيــمــا مع حــالــة االنــقــســام احلــزبى واجملــتــمــعى ا

والسياسى احملتدمة التى بدأت تعانيها الدول الغربية.
لـقــد عـصــفت "كـورونــا" بــكل تـوقــعـات مــراكـز الــدراسـات عن
خـريطـة الصـراعات الـتى رسمـتهـا للـعالم واإلقـليم حيث أكدت أن
الـعـالم من احملـتـمل أن يـشـهـد خالل عـام ٢٠٢٠ مـا يـقـرب من ٣٠
صراعـا بدرجـات مخـتلـفة من بـينهـا اندالع مـواجهة عـسكـرية ب
ـتحدة لهجوم إرهابى تحدة وتعرض الواليات ا إيران والواليات ا
كبير على أراضيها وتزايد عدم االستقرار السياسى فى العراق
وتـصاعـد العـنف ب تركـيا وجـماعـات مسلـحة كـردية داخل تـركيا

أو فى سوريا.
رغم صعـوبة توقعـات عام ٢٠٢٠ كانت هـناك ظروف إيـجابية
ـصرى عـلى استـقراره وقدرة الـدولة مـثل مـحافـظة االقـتصـادى ا
ــصــريـة عــلى الــتــصـدى لــفــيـروس كــورونــا وجتـاوزهــا ألخــطـر ا
ـية أن ـؤسـسـات االقـتـصـاديـة الـعـا تـداعـيـاته. فـقـد أكـدت جـمـيع ا
مـصــر هى الـدولــة الـوحـيــدة الـتـى حتـسن اقــتـصـادهــا خالل عـام
٢٠٢٠ رغم تــداعـيــات أزمــة كــورونـا فــقــد كــان الـفــائض األولى
والـعـجز الـكـلى ونـسبـة الـدين من النـاجت احملـلى خالل عام ٢٠٢٠

الى السابق. أفضل من العام ا
إن تداعـيـات أزمة فـيروس كـورونـا على تـوقـعات مـراكـز الفـكر
والـدراسـات حـول األحداث الـسـياسـيـة فى الـعالم واجلدل الـدائر
فـيمـا يتعـلق بالـتنـبؤ فى الـعالقات الـدولية والتـنبؤات الـتى تقـدمها
الـنظـريـة الـواقـعيـة اجلـديـدة والـنـظريـة الـبـنـائيـة وكـيـفـية فـهـمـهـما
لـلـسـياسـات الـدولـية بـاإلضـافـة إلى الـتـغيـر الـذى حتـدثه الـظروف
ـتوقـعـة فى الـعالم تـدفـعـنا بـاسـتمـرار إلى تـطـوير الـطـارئة وغـيـر ا
مؤشرات التنـبؤ التقليدى إليجاد حالة من الـتوازن واالستقرار فى
الـبيـئـة الـدوليـة حتـكّم فـكرة تـغـليـب مفـاهـيم األمن الـدولى والسالم
ى انـطالقا من أن ظـاهرة الـتنبـؤ تتـطلب بـحثـا علمـيا مـتطورا العا

وتكتيكات منهجية جديدة. 
ستقبل تعرض مجلة ا سبق وبعيدا عن صدمات ا انطالقا 
الـسيـاسة الدولـية فـى هذا العـدد أربع دراسات. جاءت الـدراسة
األولى الـتى أعـدهـا دكـتــور عـبـدالـقـادر دنـدن أسـتـاذ الـعالقـات
الدوليـة بقـسم العـلوم السـياسـية بجـامعـة عنـابة باجلـزائر بـعنوان
"من آسيـا الـباسـيـفيك إلى الـهـندوبـاسيـفـيك .. نحـو إعـادة تشـكيل
الـتـوازنـات االسـتـراتـيـجـية" فتـرى أن مـحـور الـلـعـبـة احلـقيـقى فى
الـعالم ينـحصـر ب طـرف أسـاسي متـمثلـ فى كل من الص
ــيـة وإقـلــيـمـيــة ومـصـالح فى ـا لـهــا من طـمــوحـات عـا من جـهـة 
الـفـضـاء الـهـنـدوبـاسيـفـيـكى. ومن جـهـة أخـرى تـتـمـوضع الـواليات


