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عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد. مهمته الرئيسة، 
فضاًل عن قضايا أخرى، تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضايا السياسات العامة واخلارجية 
إجراء حتليل  إىل  عام. ويسعى  األوسط بشكل  الشرق  العراق بشكل خاٍص ومنطقة  اليت ختّص 

مستقّل، وإجياد حلول عملّية جلّية لقضايا معقدة هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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حملة عامة
لقد كتبنا يف البداية عن انعدام اجلاذبية قبل مخس سنوات. اهنا اآلن فوقنا متاما، وسيتسارع تفكيك النظام 
السياسي يف عام  االنقسام  تزايد يف  2016. هناك  املتحدة يف عام  الواليات  قادته  الذي  اجليوسياسي 
انتخابات رئاسية يف الواليات املتحدة، وأزمة سياسية تأسيسية يف أوروبا.  روسيا ايضا تنهار يف ظل قيادة 
فالدميري بوتي املولع بالقتال. الصي تزداد قوهتا كثريا، ولكن سياستها اخلارجية ال تعكس إال مصاحلها 

االقتصادية الوطنية  بشكل أساسي )وإن كان ذلك ال يزال اسرتاتيجيا(.
النتائج واضحة. والشرق األوسط هو األكثر عرضة لفراغ يف القيادة اجليوسياسية، والوضع فيه يتجه حنو 
ومايل، وسوريا،  وليبيا،  والعراق،  أفغانستان،  األوسع هي  اإلقليم  فاشلة يف  دول  هنالك ست  احلريق. 
تنظيم داعش  التصور أكثر من أي وقت مضى. وقد أصبح  واليمن، وعدد الالجئي املسجلي يفوق 
املنظمة اإلرهابية األكثر نفوذاً يف التاريخ.  اقتصادات النفط ترزح حتت ضغط شديد. و كل هذا سيزداد 

سوًء يف عام 2016.
حصة أوروبا من ذلك األمل ستكون األكرب، من حيث التكاليف االقتصادية، والثغرات األمنية، والنكسات 
على  فستواصل،  األُفول،  على  فيها  أوباما  باراك  رئاسة  توشك  اليت  املتحدة،  الواليات  أما  السياسية. 
األرجح، ما كانت تقوم به يف السابق، ألن نصف الكرة الغريب ال يزال معزواًل عن حصة األسد من عدم 
االستقرار اجليوسياسي. أما  يف آسيا، فعلى الرغم من وجود العديد من  أقوى قادة العامل  الوطنيي فيها، 

إال أن املساعدة يف إدارة تلك املشاكل ليست من أولوياهتا.
األزمات  من  الكثري  2016، يف ظل ظهور  العام  تشظيا يف  أكثر  أمسى  قد  العامل  أن  يعين  هذا  كل 
والصراعات داخل وعرب وخارج الدول، أكثر من أي وقت مضى منذ احلرب العاملية الثانية.  وحىت جتر 
القوى الكربى بعضها البعض اىل املواجهة العسكرية، فإن احلرب العاملية الثالثة أمر غري وارد تقريبا )على 
الواليات  وهي  العامل،  اقتصادات يف  أربعة  أكرب  وتبدو  فرانسيس(.  للبابا  األخرية  التعليقات  من  الرغم 
املتحدة األمريكية، والصي، واليابان، وأملانيا، مجيعها مرتددة كثرياً يف قبول مسؤولية إدارة األزمة. األملان 
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فقط هم املتأثرون بشكل مباشر من هذا االضطراب، وال يزال لديهم الكثري من األسباب لتجنب القتال.
وهكذا، ستزداد حدة النزاع يف العام 2016. وقد اعرتف املستثمرون، يف العام املاضي، بتنامي الشكوك 
لكنهم اختاروا الرتكيز بشكل أكرب على حتسي الظروف االقتصادية: اقتصاد أمريكي يتعاىف، وأوروبا خترج 

من هوة الركود. من غري احملتمل أن يستمر ذلك، ألن املخاطر اجليوسياسية هتز أركان النظام العاملي.

1. التحالف األجوف

لقد كانت الشراكة عرب األطلسي أكثر حتالفات العامل دواماً وأمهية، يف دعم النظام االقتصادي العاملي، 
وتعزيز السالم واالستقرار )كما هو( منذ حوايل سبعي عاما. كما كان احللف حجر الزاوية للنظام الدويل 
الذي اهتم أكثر حبلف مشال األطلسي، واتفاق بريتون وودز، واألمم املتحدة، ومنظمة التجارة العاملية، 
وصندوق النقد الدويل، والبنك الدويل. ولكن احللف اآلن أضعف، وأقل أمهية أكثر من أي وقت مضى 

منذ مشروع مارشال. وسيكون حلف الشراكة عرب األطلسي يف العام 2016، حتالفاً أجوف.
لقد كان هذا الواقع اجلديد يتطور حتت الرادار لبعض الوقت. وقد سامهت فيه ثالثة اجتاهات.األول، أن 
هناك حتواًل يف النظام اجليوسياسي، مهَّد فيه مفهوم الشرق ضد الغرب الطريق إىل »صعود املختلف،« 
إذ تساهم الصي واألسواق الناشئة األخرى يف خلق جمموعة أكثر تنوعاً وتعقيداً من التهديدات والفرص 
للدميقراطيات الصناعية املتقدمة. والثاين، أن هناك بروزاً لألحادية األمريكية كتوجه سياسي إلداريت جورج 
املالية-  وتسليح  مراقبة  القسرية-  الدبلوماسية  من  أوباما، مدعوم مبجاالت جديدة  وباراك  بوش  دبليو 
ودفعتها إىل دائرة الضوء تسريبات إدوارد سنودن. والثالث، أن هناك ضعف اسرتاتيجي يف أوروبا، وقادة 

يف خمتلف أحناء القارة، منهمكي بسلسلة من األزمات االقتصادية والسياسية.
وميكن القول أن السياسة اخلارجية أصبحت أهم قضية يف االنتخابات األمريكية، ومل تعد العالقة عرب 
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األطلسي مدرجة على جدول األعمال.  كما ستتحول الواليات املتحدة األمريكية اىل الداخل خالل 
هذا السباق املثري للجدل كثرياً، األمر الذي يشجع القادة األوروبيي على التشكيك بقيادة، والتزام، وقيم 
الواليات املتحدة األمريكية، يف حلظة يركزون فيها بشكل أساسي على مستقبلهم السياسي. وقد يرتاجع 
هذا قلياًل يف ظل رئيس أمريكي قادم أكثر فاعلية. غري أن املسار قد مت حتديده سلفاً – اوروبا منقسمة، 
وضعيفة، وغري  آمنة اىل حد كبري، وليس حلكوماهتا مسار موحد تسري عليه، وهو اجتاه بدا واضحا أكثر 

يف اإلصطفافات اجلديدة للقوى الرئيسة الثالث يف أوروبا.

اململكة املتحدة – الصني
األمر كله يتمحور حول االقتصاد. لدى القادة الربيطانيي قلق حيال القدرة على تلبية احتياجات البنية 
التحتية الكربى يف وقت قلَّص فيه التقشف املوازنة أكثر من أي وقت مضى. واجلواب هو: لنبين عالقة 
خاصة جدا مع الصي. لقد قادت اململكة املتحدة جهود االنضمام اىل البنك اآلسيوي لإلستثمار يف 
البنية التحتية بقيادة الصي، على الرغم من معارضة الواليات املتحدة األمريكية، لكي يظهروا لبكي أن 
الربيطانيي ميكن أن يكونوا صديقاً موثوقاً ومفيدا للصي. وهم هبذا يفتحون لبكي فرصاً استثمارية رئيسة 
من خالل إظهار اهتمام أقل مبخاوف مشاركة التكنولوجيا، وتعليق األحكام على حقوق اإلنسان، وجتنب 
املسائل األمنية مثل تايوان وحبر الصي اجلنويب، أو حىت الدميقراطية يف هونغ كونغ.  واألمل هو تأمي 

استثمار أكرب وأطول،باإلضافة اىل العمل أن تكون مركزا عامليا لتدويل الرمنينيب الصينية.

فرنسا – روسيا
األمر كله يتمحور حول األمن. تواجه احلكومة الفرنسية التهديد اإلرهايب األكرب يف أوروبا، وتتبع سياسة 
عسكرية يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا، أكثر حزماً من أي حكومة أوروبية أخرى. يسحب األمريكيون 
والربيطانيون أقدامهم على سوريا، يف حي يركز األملان أكثر على الدبلوماسية، واملساعدات اإلنسانية، 
ودعم البنية التحتية. أما الروس، فإهنم، على العكس من ذلك، يفضلون أخذ زمام املبادرة العسكرية، مع 
قليل من االعتبار للقيود احمللية. ويعتقد الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند أن بوتي هو أفضل فرصة ألوروبا 
لوقف تدفق املهاجرين السوريي الزاحفي اىل حدود االحتاد األورويب.وقد استخدمت فرنسا، بعد اهلجوم 
األخري على باريس، فصاًل من معاهدة لشبونة للدعوة اىل األمن األورويب اجلماعي ألول مرة يف التاريخ، 
بدال من اللجوء إىل حلف مشال األطلسي، وهو ما من شأنه أن يصعِّب كثرياً )إن مل يكن مستحيال( من 

التعاون مع روسيا. وهذا يدل على أولويات فرنسا وحتالف الشراكة عرب األطلسي.
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أملانيا – تركيا
األمر كله يتمحور حول السياسة. تدرك املستشارة االملانية اجنيال مريكل أن سياسة الباب املفتوح أمام 
الالجئي لن تنجح إذا تصاعد مد الالجئي ليصبح فيضاناً. وهذا يستلزم العمل مع تركيا، اليت تستضيف 
لوحدها حاليا أكثر من مليوين الجئ سوري. قدمت مريكل مبادرات هامة ألنقرة، واعدة بدعم سريع 
أن  قبل  ما  اذا  أردوغان،  الرئيس رجب طيب  اىل  املليارات  وتقدمي  األورويب،  االحتاد  مع  تركيا  لتكامل 
يأخذ حصة األسد من مسؤولية الالجئي.  هناك منطق اقتصادي واضح يف ذلك ألن معدل   التكاليف 
االقتصادية اليت تزعم تركيا أهنا تتحملها أقل بكثري من الدعم الذي تتلقاه تركيا، ولكن النقص يف الرتكيبة 
السكانية األملانية ينادي بقبول مهاجرين أكثر، وليس أقل. هناك ايضامسألة احلياد الرتكي احملدود حيال 
املعارضة  تزايد  أن  الثاين.  كما  القلق  املنطقة، وهو مصدر  األطلسي يف  منظمة حلف مشال  أهداف 

الداخلية واألوروبية لسياسة مريكل حول الالجئي تزيد من الضغط عليها.
تلك هي رهانات غري مؤكدة بالنسبة لربيطانيا، وفرنسا، وأملانيا.  ال تثق الصي يف بريطانيا أكثر نشاطا من 
الناحية اجليوسياسية، أو جتدها مفيدة اقتصاديا كأملانيا، كما أن تصور اليأس يف شركائها عادة ما جيعل 
بكي تضغط من أجل شروط جتارية أكثر صرامة. أما فرنسا فستقتصر قدرهتا فقط على تأمي دعم دويل 
أوسع للتعاون مع روسيا، اليت ال تزال معارضة لكل من األمريكيي والعديد من حلفاء فرنسا يف أوروبا. 
الثالثة من الضعف وانعدام  الرهانات  تنبع كل تلك  هذا فيما يعارض اجلميع املسرحية الرتكية ألملانيا. 

األمن. وتتطلع احلكومات األوروبية إىل املستقبل وهي تتحوط من رهاناهتا على الشراكات التقليدية.
وسنرى هذا العام، أثر تلك التحوطات يف انقسامات عرب األطلسي حول أوكرانيا، إذ يبدو األوروبيون 
أقل محاسا من األمريكيي حيال فرض عقوبات على روسيا ألهنم يدركون أن العواقب االقتصادية هلذه 
مع  االعتبار  هذا  ويندمج  الدرجة.  بنفس  األمريكيون  يدركها  ال  وخيمة  عواقب  هلا  العقوبات ستكون 
املخاوف األمنية يف فرنسا، والزعماء االوروبيون املوالون لروسيا مثل الرئيس اهلنغاري فيكتور أوربان والرئيس 
اليوناين أليكسيس تسيرباس. كل هذا حيدو األوروبيي على األرجح اىل ختفيف العقوبات على روسيا يف 

وقت الحق من هذا العام، وهو أمر لن تفعله واشنطن.
كما  سنرى أيضا زيادة الفجوة حول موضوع سوريا. هناك خالف جوهري بي األوروبيي واألمريكيي 
حول ما إذا كان العمل مع بوتي ملكافحة تنظيم الدولة االسالمية يف العراق والشام )داعش(، أو حىت 
العمل معه للتوصل اىل حل سياسي للحرب األهلية السورية، هو اقرتاح مقبول.  قد يكون العديد من 
القادة األوروبيي يف السابق قد تشاطروا الرأي القائل بأن على الرئيس بشار األسد أن يتنحى عن السلطة، 
املرحلة  تفاصيل هذا االقرتاح يف هذه  تنازالت بشأن  لتقدمي  استعدادا من واشنطن  ولكنهم اآلن أكثر 

املتأخرة من احلرب األهلية يف البالد. 
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بالنسبة  األولويات  تشكيل  يف  حامساً  دوراً  تلعب   ،2016 العام  يف  األطلسي،  عرب  الشراكة  تعد  مل 
لألوروبيي واألمريكيي على حد سواء. هذا باإلضافة اىل أن تصور القيم املشرتكة وأمهيتها للسوق العاملية 

احلرة آخذ يف التآكل، مما يفسح اجملال أمام انتشار أكرب للقواسم املشرتكة.
التحالف األجوف ال جيعلنا أكثر تشاؤماً بشأن تغري املناخ، ألن هذه مشكلة عاملية، وتفهم اآلن على 
هذا النحو.  لكن األوروبيي واألمريكيي يتفرقون على حنو متزايد،  مثلما ستتباعد أيضاً أمناط التجارة 
والوالءات السياسية. هذا هو  اخلطر األكثر أمهية لنظام األمن العاملي. ليس هناك من مطفيء حريق دويل 
من أي نوع، وسيشهد هذا العام هيمنة متحفظة وحتالفاً غربياً أضعف. تعتقد أن الشرق األوسط كان 

مزعجاً يف عام 2015؟ هذا يضمن أن األمور تزداد سوًء.
ستنكفي الواليات املتحدة األمريكية حنو الداخل، فيما ستعزز أوروبا روابطها مع الشركاء اآلخرين.

2. أوروبا مغلقة

شيئا  ليست  أوروبا  إنقسامات  اهلامش.  مقابل  واجلوهر  اجلديد،  مقابل  والقدمي  الغرب،  مقابل  الشرق 
جديدا، فلطاملا حددت حتديات أوروبا لعقود خلت. غري أن تلك اإلنقسامات يف العام 2016، ستصل 
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إىل نقطة حامسة حي تربز أزمة هوية بي أوروبا املنفتحة وأوروبا املغلقة، وبفرض مزيج من عدم املساواة، 
والالجئي، واإلرهاب، والضغوط السياسية على مستوى القاعدة حتدياً أساسياً للمبادئ اليت تأسس عليها 

االحتاد األورويب .
ليس االحتاد النقدي هو ما يتعرض للتهديد. اليونان مل خترج من الغابة بعد، ولكن املسألة ليست ملحة 
وال هتدد بعدوى.  بداًل من ذلك، فإن ظهور الشعوبية والقومية، وضعف سيادة القانون، واملخاطر اليت 

حتيق باتفاقية شنغن حول احلدود املفتوحة.
يبدأ اخلطر من األعلى.  كان الداعي األكرب ألوروبا مفتوحة هي املستشارة األملانية أجنيال مريكل. هي 
الزعيم الثابت يف أوروبا منذ بداية األزمة املالية عام 2008، واملنقذ لإلحتاد األورويب من خالل تعاملها 
احلذق مع األزمة اليونانية، واختارهتا جملة التامي شخص العام  قبل ثالثة أسابيع.  لكن هذه الصورة بدأت 
تفقد بعضاً من بريقها حبلول الربع األخري من عام 2015، ويبدو أن ترحيب مريكل االستثنائي بالالجئي 
قد أيَّدها فيه قليلون داخل بلدها، وال أحد تقريباً خارجها. وهذا يقوض موقفها السياسي، وقد يشجع 
منافساً حملياً ضدها خالل األشهر املقبلة.كما  أنه خيلق تغيريا جذريا يف كيفية تفاعل أوروبا مع نفسها 

ومع بقية العامل.
ومن شأن هذا األمر أن يضعف من قدرة أوروبا على االستجابة اجلماعية ألي أزمة )متوقعة أو غريها(.  
 as the وسيؤدي مزيد من االستياء جتاه أملانيا من قبل اآلخرين يف أوروبا اىل تقويض إرادهتا السياسية
proximate cause. . ومع تنامي املخاوف من تنظيم الدولة االسالمية يف العراق والشام )داعش( 
واإلرهاب الدويل على نطاق واسع، تواجه اتفاقية  شنغن خطر التوقف يف العام 2016، وبينما تتخذ 
احلكومات مزيداً من اإلجراءات القانونية )كما هو احلال يف كفاح سلوفاكيا يف حمكمة العدل األوروبية(، 
سيهيمن االختالف يف وجهات النظر الوطنية على السياسة األوروبية .إن أوروبا مغلقة هي أواًل وقبل كل 

شيء، أوروبا تغلق أبواهبا أمام العامل اخلارجي، وستغلق البلدان أبواهبا بوجهه أيضاً.
ستكون هناك طفرة مرحلة مقبلة من الشعبوية . هناك اجتاهات واضحة على ذلك يف الدمنارك، واليونان، 
وهنغاريا، وبولندا، واسبانيا، والسويد ستنتشر يف مجيع أحناء القارة.  هناك يف فرنسا، اجلبهة الوطنية اليت 
البديل  أملانيا، سيستمر  احمللية األخرية. ويف  االنتخابات  الدعم يف  حظيت مبستويات غري مسبوقة من 
اليميين املتطرف حلزب أملانيا يف احراز جناحات يف االنتخابات، على الرغم من كونه بال قيادة  يف كال 

البلدين، وسيجرب نفوذ الشعبويي املتزايد األحزاب على تعديل براجمها السياسية أو حتمل العواقب.
Brexit  أيضا يف خطر كبري. ولن يقدم رئيس الوزراء الربيطاين ديفيد كامريون إصالحات كبرية لالحتاد 
وإجيابية. ومع  قوية  أوروبا  املتحدة يف  اململكة  بقاء  قضية  بقدرته على جعل  الضرر   ويلحق  األورويب، 
اليت سرتى أن محلة “اخلروج” أفضل بكثري نسبيا من  القارة  عالقة دعم صناعي معقد وصندوق مع 
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محلة  »البقاء”، باإلضافة إىل حزب حمافظ مقسم، وهذا يعين زيادة يف احتمال التصويت لصاحل اخلروج 
يف االستفتاء القادم، الذي يتوقع أن جيري يف حزيران القادم )احتماالت Brexit هي واحد تقريبا من 
ثالثة(. وسيتصدر االهتمام بإمكانية  حتقق اخلروج عناوين الصحف لعدة أشهر ويعكر صفو األسواق.

لقد رأت اوروبا يف العام 2015 احداثاً تشبه أحداث نيويورك يف احلادي عشر من ايلول 2001، يف فرنسا 
وتركيا.  ليس هذا من قبيل املصادفة،  فأوروبا معرضة كثرياً الحتماالت  التعرض هلجمات أكثر خطورة،  

مما ميكن أن يؤدي إىل تفاقم االنقسامات السياسية.
»أوروبا موحدة وحرة” هي أكرب جتربة دميقراطية، ألهنا سامهت يف بناء جمتمعات منفتحة وتكريس القيم 
املشرتكة يف القانون لتجنب احلرب. وستتماسك اقتصاديات أوروبا مع بعضها البعض يف عام 2016، 

غري أن معناها األوسع  ونسيجها االجتماعي لن يكون كذلك.

تزداد الشعوبية بينما يزيد عدد الالجئني الضغوط السياسية

املصادر : يوروستات، مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ، جمموعة اوراسيا 
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3. بصمة الصني

متتلك الصني 3.5  تريليون دوالر كخزين احتياطي، وهي ثاين أكرب اقتصاد يف العامل، وهلا قدرة على اإلنفاق الدويل. كل 
هذا جيعل من الصني  اليت تتمتع مبستوى متواضع يف التنمية االقتصادية والسياسية، فريدة من نوعها، وصاحبة بصمة متميزة. 
وتستخدم الصني قوهتا االقتصادية العاملية فيما خيدم مصاحلها عرب “طريق احلرير”. كما تسعى من خالل اسرتاتيجية “حزام 
واحد، طريق واحد«  اىل حتديث الطرق والسكك احلديدية، والبنية التحتية للموانئ، وترسم االبتسامة على وجوه قادة 64 
دولة. وسيبدأ بنك استثمار البنية التحتية اآلسيوي عمله هذا العام كأول مؤسسة مالية دولية بدأت من الصفر من قبل بكني.

أعمق، ولكن هذا  اقتصادية  ماسة إلجراء إصالحات  يتباطأ، وهناك حاجة  الصيين  النمو  أن  صحيح 
التباطؤ ال يعرقل الصي بقدر ما أن تأثري بكي على ما تبقى من االقتصاد العاملي، آخذ يف التوسع.  وقد 
اعرتف والرئيس الواثق شي جي بينغ باحلاجة املتأخرة للصي للتخلي عن روتي “املراهق الصغري والفقري 
الذي يساء فهمه” من أجل الدفاع عن مصاحله. وتنتقل بكي من موقع املتسابق احلر اىل آخذ القواعد، 

ومنه اىل صانع القواعد.
هناك دعم دولة الفعال للتكتيكات التجارية قصرية األجل من خالل املؤسسات اململوكة للدولة واملؤسسات 
الدفع  البعيد مثل  املدى  أيضا اسرتاتيجيات على  للقطاع اخلاص. كما سيكون هناك  اململوكة  الوطنية 
باملعايري الصينية للتنافس مع املعايري “الكونية” واليت تدعمها الواليات املتحدة األمريكية.  وختلق تلك 
املعايري معاً معاً، باالضافة اىل غريها من أدوات الصي، يف خلق مصادر جديدة للتوتر اجليوسياسي: شراكة 
غري مسبوقة مع روسيا، وصداقات يف أوروبا تثري أسئلة جديدة وغري مرحية يف العالقات عرب األطلسي، 

وعالقات مع دول آسيوية يواجه قادهتا صعوبة يف حتقيق التوازن يف العالقات بي واشنطن وبكي.
وتستند بصمة الصي العاملية يف املقام األول على املكانة االقتصادية للبالد. غري أن تطوير تكنولوجيا 
املعلومات والقدرات العسكرية ميكن أيضا أن يلعب دورا متزايداً، فاألوىل تقرتب من التكافؤ مع تلك اليت 
للواليات املتحدة )وإن كانت بنية خمتلفة من قبل واشنطن(، بينما األخرية ال تزال تركز معظم جهدها يف 

آسيا وتايوان وحبر الصي اجلنويب، ولكنها من دون شك، تتوسع.
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ذلك هو اخلطر: تعرتف العديد من البلدان يف مجيع أحناء العامل اآلن بأن الصي هي أكثر العب مهم 
النتائج املهمة. وهذا الوضع خميف ملن هم عرضة للصي أكثر من أي  وغري مؤكد جملموعة واسعة من 
وقت مضى ... لكنهم ليسوا مستعدين هلذا التغيري، وال يفهمون أو يتفقون مع أولويات الصي، ولن 
يعرفوا كيفية التعامل مع هذه احلالة اجلديدة. أضف اىل هذا الواقع، حقيقة التحول الكبري يف البيئة احمللية 
الصينية، )ازدادت التحقيقات يف حاالت الفساد يف عام 2015 أربع مرات أكثر مما كان عليه احلال يف 
عام 2011 ومن شأن اإلصالحات املالية أن ختلق رد فعل سليب(، والوضع الذي سيكون له تأثري هائل 
على السوق الدولية. ويكفي الصي اآلن أن تلوح باصبع اقتصادي  صغري، لكي هتتز األسواق العاملية. 

ويتوقع أن تكون الصي يف العام 2016، احملرك الكلي ألهم التغيريات يف السوق العاملية.
املؤسسات املالية الصينية عنصر أساسي من اسرتاتيجية بكني االقتصادية العاملية

وستستمر البصمة الصينية العاملية بالتنامي.
الصي مسؤولة عن حوايل ثلث النمو العاملي على مدى السنوات السبع املاضية.	 
واردات وصادرات الصي متثل أكثر من 10 ٪ من جتارة السلع العاملية. تتعامل 124 دولة جتاريا مع 	 

الصي أكثر مما تتعامل مع الواليات املتحدة األمريكية.
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يف عام 2014، كانت الصي مسؤولة عن 27 ٪ من انبعاثات الكربون يف العامل.	 
املصادر: البنك اآلسيوي لالستثمار يف البنية التحتية، بنك التنمية اجلديد لدول جمموعة الـ بريكس، بنك التنمية 

الصني، فاينانشال تاميز، مشروع الكربون العاملي، صندوق النقد الدويل، جمموعة أوراسيا.

4. تنظيم الدولة االسالمية يف العراق والشام )داعش( واألصدقاء

  
يعترب تنظيم الدولة االسالمية يف العراق والشام )داعش( أقوى تنظيم إرهايب يف العامل. وتتفاوت الردود الدولية حول ظهوره 
ما بني غري كاٍف، وغري موجه، ومتعارض مع األهداف. وسيبني العام 2016، أن هذه املشكلة ال ميكن حلُّها، وأن التنظيم 

)والتنظيمات اإلرهابية األخرى( ستستفيد من ذلك.

تتمحور األغلبية الساحقة من الردود، والنقاش حول ما جيب القيام به، على احللول العسكرية، والقوات 
اخلاصة، وتسليح املعارضة، والقوات العسكرية على األرض. ال تزال الواليات املتحدة األمريكية وروسيا 
خمتلفتان اىل حد كبري بشأن دعم نظام األسد، وسيبقى السعوديون واإليرانيون على طريف نقيض من حيث 
الوكالء احملليي. وكل شرب يسيطر عليه التنظيم سيكون من الصعب استعادته.  وحىت لو متكن العمل 
العسكري من فك اخلناق الذي يفرضه تنظيم الدولة اإلسالمية حول املنطقة، فإن الدعم الدويل للتنظيم 

اإلرهايب سيزداد.
يرجع ذلك جزئيا اىل أن جذور التنظيم  متتد اآلن إىل ما وراء حدود العراق وسوريا )يف ليبيا وأفغانستان 
القدرة  أن   الكبري، وروسيا، وأوروبا(. كما  الشرق األوسط  أحناء  السنة يف مجيع  واليمن ومايل، وأهل 
التكنولوجية للتنظيم تتيح له أن يعمل بطريقة أكثر المركزية من تنظيم القاعدة، وال ميكن معاجلة مسألة 

أن التنظيم يليب رغبات احملرومي من الشباب الُسنَّة، من خالل العمل العسكري.
من أجل التقدم يف هذا اجملال، علينا أن نرى التغيري يف الفرص االقتصادية واالجتماعية والثقافية املمنوحة 
هلؤالء السكان. لكن العام 2016 سوف يقلب اإلبرة اىل االجتاه اآلخر. سرتكز احلكومات السنية املتخوفة 
)والعراق( على األمن أكثر من التحرير واإلصالح االقتصادي. كما ستزيد أسعار النفط املتدنية الوضع 
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سوًء. أما يف أوروبا، فستزداد حدة األصوات املعارضة لالجئي لكي تبي ملشردي سوريا وغريهم أهنم غري 
مرغوب فيهم، ال يف أوروبا، وال يف البلدان الواقعة على طول الطريق. كما ستستمر  املساعدات االنسانية 
بالتدفق، ولكنها ستبقى غري كافية، يف حي ستخفت أصوات القادة املنادين بقبول املزيد من الالجئي.

وهكذا سيتنامى هتديد تنظيم الدولة االسالمية )داعش(، باالضافة اىل هتديدات تنظيم القاعدة، وبوكو 
حرام، واجلماعات اجلديدة، على مدار العام 2016.  وستبقى معظم الدول الضعيفة هي الدول اليت لدى 
املتحدة  السعودية، والواليات  العربية  نية الستهدافها )فرنسا، وروسيا وتركيا، واململكة  التنظيم اإلرهايب 
األمريكية، وخصوصا املصاحل األمريكية يف املنطقة(، وأولئك الذين لديهم أكرب عدد من املسلمي السنة 

املغيبي من الناحية السياسية واالجتماعية )العراق، ولبنان، واألردن، وتركيا، ومصر، والدول األوروبية(.

 ستستمر هتديدات تنظيم داعش، فضال عن تنظيم القاعدة، وبوكو حرام، وغريهم، يف الزيادة

المصادر : نيويورك تايمز ، مجموعة اوراسيا

الدنمارك
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5. اململكة العربية السعودية

ستواجه اململكة العربية السعودية مزيدا من الفنت وزعزعة االستقرار داخل العائلة املالكة هذا العام، مثلما ستزداد عزلتها 
الدولية. وسيدفع ذلك احلكام السعوديون اىل العمل بقوة أكرب يف حميطها القريب، مما سيزيد من عدم االستقرار يف الشرق 

األوسط.

الصراع داخل األسرة املالكة آخذ يف االزدياد. هنالك سيناريو صراع مفتوح، ال ميكن تصورها يعود اىل 
ما قبل تويل امللك سلمان احلكم يف كانون الثاين 2015، أصبح اآلن واقعاً.  كانت املشكلة األساسية 
هي أن سلمان جترأ على متكي ابنه البالغ من العمر 30 عاما، حممد بن سلمان، وليا للعهد، األمر الذي 
تسبب يف إحباط لدى املنافسي داخل العائلة املالكة. ومن غري املرجح أن يؤدي هذا التنافس إىل اهنيار 
سعودي على املدى القريب، ولكن مصداقية هذا السيناريو، واالجتاه العام لتزايد عدم االستقرار يف دولة 

حساسة بالنسبة لالقتصاد العاملي 
إن اإلعادة اجلذرية لتشكيل سلمان للسلطة داخل األسرة حيدث يف اململكة العربية السعودية حتدث اآلن 
يف وقت تدنت فيه اسعار النفط اىل ما دون 40 دوالراً، باالضافة اىل عوامل دميوغرافية سلبية، واقتصاد 
غري متنوع. وهكذا، مت استبدال عصر املشاركة يف السلطة بي عدد قليل من االخوة بنظام آخر تقلص 
يف احلكم يف أيدي مئات من أبناء العمومة.  واخلطر يكمن يف أن جمموعة األمراء قد حياولون االطاحة 
مبحمد بن سلمان من منصبه كويٍل لويل العهد، أو من خالل املعارضة العلنية للملك. ومن شأن عدم 
االستقرار السياسي يف بلد ينتج ما يقرب من 10.5 ٪ من إنتاج النفط العاملي، أن يشكل خطراً كبرياً 

على كل مشارك يف السوق.
الناحية اجليوسياسية أكثر مما كانت  كما تبدو اململكة العربية السعودية، يف الوقت نفسه، معزولة من 
عليه يف أي فرتة زمنية أخرى خالل العقود القليلة املاضية. وينظر اىل اإلعالن عن “التحالف العسكري 
أو  السياسية  اإلرادة  املتنوعة  اجملموعة  أعضاء هذه  ميتلك  أنه جمرد مظهر، وال  السين على  اإلسالمي” 
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الثقة املتبادلة لتطوير ذراع عسكري ملواجهة تنظيم الدولة اإلسالمية، وتبي أن العديد منها، مبا يف ذلك 
باكستان، مل يكونوا يعرفون اهنم قد انضموا اىل التحالف، عندما مت اإلعالن عن التحالف بدايًة.  اىل 
أن  أن حيجب حقيقة  اآلذان ال ميكن  يصم  الذي  السياسي  التعاون  اإلعالن عن  جانب ذلك، حىت 

السعودية ختسر نفوذها على حلفائها التارخييي الُسنَّة.
وهترب شركاء الرياض املصريي والباكستانيي من دعم التدخل العسكري للمملكة يف اليمن. كما تتخذ 
دول جملس التعاون اخلليجي الرئيسة )وحلفائها السعوديي املزعومي(  جانب التحوط حيال أي موقف 
جتاه إيران اليت يزداد نفوذها بشكل متزايد.  وال تزال أوبك تعيش حالة من الفوضى.  وكانت مصر قد 
دعمت تدخل موسكو املوالية لألسد يف سوريا، يف معارضة مباشرة للمملكة. أما تركيا فال يزال موقفها 
أقرب إىل الرياض، وإن كانت تنافسها على زعامة العامل السين. كما جعل اتفاق ايران والرد األمريكي 

على الربيع العريب القادة السعوديي يشككون يف عمق االلتزام األمريكي بأمنها.
وتبقى إيران املصدر الرئيس للقلق السعودي. وينظر  املرشد اإليراين األعلى، آية اهلل علي خامنئي، اىل 
تصاعد التوتر مع اململكة السعودية على أهنا وسيلة مفيدة لكسب التأييد السياسي يف الداخل.  وسيزداد 
التهديد أكثر من قبل بعد رفع العقوبات عن االقتصاد اإليراين، وهو ما سيساهم  يف توفري املزيد من 
من  العكس  على  طهران،  حتالفات  تزداد صالبة  فيما  هذا  اإلقليميي.  وكالئها  لدعم  الالزمة  األموال 

حتالفات السعودية: فالعراق يقرتب أكثر، واألسد أيضا يبدو أنه سيبقى ملدة أطول.
ومع ازدياد عزلة اململكة العربية السعودية، سوف تزداد  محى إجراءاهتا حلماية مصاحلها، وستميل اىل 
 .2016 العام  دفاع يف  أفضل  اجلرمية هي  أن  يقول  الذي  املأثور  القول  بناء على  أكثر  التصرف حبدة 
ستواصل الرياض دعم املتمردين املناهضي لألسد يف سوريا، وتكثيف املعونة، على الرغم من عدم قدرة 
أقصى  يف  ايران  مع  صواريخ  حلرب  امكانية  أيضاً  السوري.هناك  الرئيس  بوجه  الوقوف  على  املعارضة 
األحوال. وستدفع اململكة بقوهتا أينما ترى أن طهران حتاول حتقيق موطئ قدم.  ويتوقع أن تقوم اململكة 

املعزولة والضعيفة حمليا بانتقاٍد بطرائق جديدة.
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سيهدد اخلالف بني العائلة املالكة واستقرار اململكة العربية السعودية
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6. ظهور خرباء التكنولوجيا

يدخل اىل ميدان السياسة جمموعة متنوعة ومؤثرة من الالعبي غري احلكوميي من عامل التكنولوجيا، حبزم 
قل نظريه. هؤالء هم خرباء التكنولوجيا الطموحي سياسياً متعددون ومتنوعون، ونشاطاهتم ترتاوح ما بي 
شركات وادي السيليكون اىل مجاعات القراصنة والتكنولوجيون املتقاعدون احملسنون. وهذا االجتاه سيخلق 

ثالثة خماطر رئيسة يف العام 2016 وما بعده.
أواًل، ألن هوالء الالعبي مبهمون ويفتقرون إىل الدوائر التقليدية اليت تساعدنا على التنبؤ بأفعال معظم 
األطراف السياسية الفاعلة، وسيكون من الصعب فهمهم، وتقييمهم، والعمل معهم أو ضدهم. ويظهر 
لنا ذلك جلياً يف  إعالن جمموعة أونيموس، احلرب على تنظيم الدولة اإلسالمية يف أعقاب اهلجمات 
اإلرهابية على باريس يف عام 2015.  ورغم أن عملهم األخري عمل حممود، إال أن التجاوزات املاضية 
للقراصنة جتعل العديد من املراقبي حائرين بي شكرهم أو جتاهلهم. ميكن القول باجململ، أنه سيكون من 

الصعب إدارة “العالقات غري احلكومية” مثلما تدار العالقات احلكومية.
التكنولوجيا يزداد نشاطهم السياسي باطراد، فإن تأثريهم يقوض سياسات احلكومة.  ثانياً، ألن خرباء 
وقد احتضنت صناعة التكنولوجيا األمريكية القادة السياسيي الصينيي يف نفس الوقت الذي سعت فيه 
واشنطن إىل اختاذ موقف أكثر حزماً ضد انتهاكات بكي السيربانية. وهذا مثال واضح على أن القطاع 
اخلاص يقوض سياسة الدولة الرمسية. وتأيت دعوة رئيس مؤسسة علي بابا، جاك ما، خللق صناعة تقودها 
يثري  أن  ميكن  متنامي،  خاص  قطاع  طموحات  تنامي  على  أخرى  كإشارة  ثانية،  عاملية  جتارة  منظمة 

تساؤالت مقلقة حول مستقبل بنية حكم عاملي فوضوي أصاًل.
وأخريا، فإن الصعود السياسي هلؤالء الالعبي يولد نكسة من احلكومات واملواطني عندما يدركون مدى 
القوة اليت أصبح هؤالء اخلرباء  ميتلكوهنا، األمر الذي يساهم يف خلل يف السوق والسياسة.  هناك شك 
يف أن التحقيقات اليت يقوم هبا االحتاد األورويب على عمالقة التكنولوجيا األمريكيي سببها، جزئيا على 
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أنه وضع هلا اسم   املوثوقة اىل درجة  الشركات غري  الشعوب األوروبية حملاصرة  األقل، والية ضمنية من 
GAFA  ، وهو اختصار لالحرف االوىل من كل اسم )جوجل، وأبل، وفيسبوك، وأمازون(. يف الوقت 
بالوصول غري املسبوق  ألشخاص يوصفون بأهنم  املتزايد، من موسكو إىل بكي،  الوعي  نفسه، أدى 
“جيدون” كاملدوني والباعة اإللكرتونيي بالسلطات اىل النظر اىل  جنوم التكنولوجيا احملليي بعي الشك 
والريبة. وهذا األمر ينطبق أيضاً على  أولئك األكثر شهرة اليوم. )فكر يف العودة إىل التغري الديناميكي 

السريع  بي الكرملي وميخائيل خودوركوفسكي.
هناك الكثري مما جيب االحتفال به يف القوة املتزايدة للمؤثرين من الناحية التكنولوجية.  انظر إىل إقامة حتالف 
 مكافحة التغري املناخي غري احلكومي من قبل الرئيس التنفيذي السابق بيل غايتس، مؤخرا، والذي يوضح 
كيف يزداد دور خرباء التكنولوجيا من الناحية السياسية، ويزداد معها نفوذهم لتقويض سياسات احلكومة، 
مما يدل على اخرتاقات واعدة ميكن أن يقوم هبا هؤالء على الصعيد االجتماعي والسياسي.  ومن املؤكد أن 
احلكومات اليت تشهد هذا التطور، ستلعب على هذا الوتر عندما جتده مفيداً هلا. ولكن الظهور السياسي 

خلرباء التكنولوجيا ، يف أكثر األحيان، سيخلق صراعات بي مراكز القوى املتنافسة.

تفوق موارد بعض خرباء التكنولوجيا موارد البلدان الصغرية، مما يعطيهم قوة سياسية كبرية

متثل املستطيالت الوردية رمسلة السوق الشركة والقيمة الصافية خلرباء التكنولوجيا الفرديني؛ ومتثل املستطيالت الزرقاء قيم 
الناتج احمللي اإلمجايل جملموعة متنوعة من البلدان الصغرية.

املصدر: جملة فوربس، و MSN   للمال، والتوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدويل، وجمموعة أوراسيا
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7.قادة ال ميكن التنبؤ بأفعاهلم

هناك كوكبة واسعة من القادة معروف عنهم أن سلوكهم اخلاطئ سيساهم كثريا يف تقلب السياسة الدولية بشكل استثنائي هذا 
العام. ويتصدر بوتني واردوغان تسلسل هذه الكوكبة اليت تضم ايضاً ويل ويل العهد يف اململكة العربية السعودية، حممد بن 

سلمان ورئيس أوكرانيا برتو بوروشينكو.

لدى هذه اجملموعة ميل مثبت التباع سياسة خارجية فضفاضة ومتهورة.  نعرف جيداً حتركات بوتي غري 
املتوقعة، مثل االستيالء على القرم، أو اإلنقضاض إىل سوريا بصفقة أسلحة كيميائية، عندما واجه أوباما 
العواقب السياسية غري السارة للتهرب من خطه األمحر.  أما أردوغان فقط  اسقط مؤخرا طائرة مقاتلة 
روسية، وحممد  بن سلمان أعلن بشكل غري متوقع عن حتالف إسالمي جديد ضد اإلرهاب، مبتعداً عن 
سياسة اململكة العربية السعودية  اليت تركز على إيران.  أما بوروشينكو، فقد أظهر، يف منعطفات عدة يف 

أزمته مع روسيا، مياًل للخيارات العسكرية ضد عدو أقوى منه بكثري.
ملاذا هذا السلوك غري املتوقع؟ هناك عدة أسباب. بعض من هؤالء القادة لديهم حاجة، أو شغف، جلذب 
االنتباه إىل أنفسهم. ويتمتع أردوغان وبوتي بصفة العناد، فيما حياول الشاب حممد بن سلمان  إثبات 
أهليته. ومييل بعضهم اىل وضع املصلحة الشخصية فوق املصاحل الوطنية: فأردوغان يريد رئاسة تنفيذية 
بلديهما من  النظر عما ميكن أن يصيب  العرش. وبغض  يريد  الصالحيات، وحممد بن سلمان  كاملة 
ضرر، فإن كال الرجلي عازمي على حتقيق أهدافهما وإن تعرضت بلديهما لصدمات إقليمية. وأخريا، 

يستفيد هؤالء القادة من قلة القيود  املؤسساتية احمللية للتحرك واملناورة حبرية.
تربز مع هؤالء القادة هناك عدد من املخاطر اجليوسياسية هذا العام. ونتوقع  أن يشهد هذا العام عدداً 
كبرياً من األحداث الصادمة واملفاجئة من نوع “ما ال تعرفه قد يضرك”.  وسيتفاقم الوضع من خالل 
عنهم، وسيحاولون  ختلوا  قد  الغرب  قادة  أن  وأردوغان  بن سلمان،  بوروشينكو، وحممد  حقيقة شعور 

استعادة اهتمام الغرب من خالل القيام بأعمال ذات صدى عاٍل جدا.  وسيتصرفون بناء على ذلك.
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يلعب غالبية هؤالء القادة دوراً يف الصراع السوري، وختتلف مصاحلهم هناك. كما أن شخصيات اليت 
يغلب عليها جانب اخلطأ، تزيد اىل مشهد الصراع املأساوي يف املشرق العريب مقطعاً حامساً هذا العام.  
كما سيطل العداء الدموي بي اململكة العربية السعودية وإيران بقرنه أيضاً يف واحد من أصعب جمموعة 
من الصراعات بالوكالة يف املنطقة، والرهان هنا على ضرورة قيام حممد بن سلمان بعرض “ناضج” للَّعب 
بطريقة غري منتظمة. ويتمتع كل واحد من هؤالء القادة بسهولة الوصول إىل الوكالء العسكريي وشبه 
العسكريي، ومنحهم وسيلة سهلة لإلنطالق اخلاطئ مع إبقاء بصمتهم على النتيجة.  لن يتغلب بوتي 

على نفسه بغزو بلد جديد، لكنه سيبقي الضغط حيث يريد.
يعترب بوروشينكو ضحية أكثر من هؤالء اآلخرين، إال أن الطبيعة اجملازفة قد توقع صاحبها أيضا مشاكل 
غري متوقعة. من املرجح أن يبقى الصراع هادئاً خالل العام 2016، مثلما يتوقع أن خيفف االحتاد األورويب 
عقوباته، وعندها سيقع على بوروشينكو الكثري من اللوم على فشل عملية سالم مينسك. هناك ايضاً 
خطر أنه سيهمل جانب احلذر ويبدأ  يف اطالق النار، األمر الذي سيجعل بوتي يرد على ذلك بالكثري 

من الذخرية.
هؤالء القادة ال ميكن التنبؤ بأفعاهلم موجودون يف قائمتنا هذا العام ألن تدخالهتم تتداخل وتتعارض. 

واحد قوي يوزع املشاكل، وأربعة ينشرون القلق يف النظام الدويل، واملزيد من االضطرابات.

تشري كوكبة القادة الذين ال ميكن التنبؤ بأفعاهلم اىل تقلب دويل أكرب.
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8.الربازيل

 
ترزح الربازيل حتت وطأة ركود عميق منذ عدة سنوات، وتكافح الرئيسة ديلما روسيف من أجل احلفاظ على موقعها السياسي 

بينما تواجه خطر إقالتها من الكونغرس.
العام  أن تستمر األزمة االقتصادية وتزداد سوًء يف  يتوقع  الربازيلية يف عام 2015،  ما عاىن سوق األسهم والعملة  بقدر 
2016. ومن غري املرجح، خالفا آلمال النقاد والعديد من الالعبني يف السوق، أن تؤدي املعركة من أجل اقالة الرئيسة 

روسيف يف وقت مبكر من هذا العام، اىل اهناء اجلمود السياسي احلايل.

إذا ما بقيت الرئيسة، وهو أمر ال يزال يبدو مرجحاً، فإن حكومتها لن حتصل على الدعم السياسي الالزم 
للمضي قدما يف االصالحات االقتصادية اليت تعترب بالغة األمهية ملعاجلة العجز املايل املتزايد يف البالد. ومن 
أجل ضمان الدعم الذي حتتاجه يف الكونغرس لدرء أي حركة إقالة، على الرئيسة روسيف تقدمي تنازالت 
لقاعدهتا اليسارية. ومن شأن تلك املبادرات أن تضعف أجندهتا املالية، وتفسري قرار استبدال وزير املالية 
املتشدد جواكيم ليفي، بوزير أقل تشددا من الناحية املالية هو نيلسون باربوسا. يف هذه االثناء، حشد 
نائب الرئيس ميشال تيمر شرحية واسعة من حزب احلركة الدميقراطية ملعارضة روسيف، وهو انقسام من 

شأهنا أن يدوم طوياًل بعد أن تتم تسوية مسألة االقالة.
وهكذا ستبقى الرئيسة عرضة جملسات الفساد املرتامية االطراف  يف شركة الطاقة العمالقة اململوكة للدولة 
برتوبراس وما يرتبط هبا من متويل سياسي غري مشروع.  كما سيتم تسليط الضوء على أدلة جديدة على 
خمالفات يف حزب العمال، ميكن  أن تؤدي إىل التماسات جديدة لتوجيه االهتام هلا.  وسوف تسقط 
ثروات روسيف بسرعة أكرب إذا شعر معلمها والرئيس السابق لويس ايناسيو لوال دا سيلفا بامكانية أن 
ما  إذا  تتبعها روسيف.  اليت  السياسي  أجندة اإلصالح  بالضد من  التحقيقات، وسيتحول  تطاله هذه 
العناصر املتطرفة يف حزهبا، وعاجزة أمام الكونغرس  استمرت روسيف يف منصبها، فإهنا ستكون رهينة 

الذب اصبح أكثر عدائية من أي وقت مضى، مما سيؤدي إىل شلل سياسي.
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أما السيناريو البديل، فهو االطاحة بالرئيسة روسيف، ولن تكون حكومة يقودها تيمري أفضل حااًل.  ومما 
ال شك فيه ان تشكيل حكومة جديدة سيستفيد من املوجة األوىل من التفاؤل يف القطاع اخلاص. كما 
سيدعو الرئيس اجلديد اىل تشكيل حكومة وحدة وطنية، تستند اىل دعم ضمين يف األقل من احلزب 

الدميقراطي االجتماعي اليميين املعارض، ويقرتح إصالحات اقتصادية هيكلية.
غري أن خصوم تيمري قد يتفوقون على إجيابيات توليه املنصب.  أواًل، من خالل التحقيق يف تورط اعضاء 
من حزبه يف عمليات فساد،  وتوريط أعضاء حكومته اجلديدة، وتقليص احلوافز ملواصلة حصوله على 
دعمهم اخلجول. أما ثانياً، فهو أن يقوم  تيمري بالتوصل اىل تسوية مع حزب العمال يف املعارضة، والذي 
سيجعله يدفع مثن سقوط روسيف، والتعبري عن عدم رضاه عن »الليربالية اجلديدة” يف جدول األعمال. 

ومع ارتفاع معدالت البطالة على مدى العام، ستضيق مساحة املناورة السياسية للرئيس اجلديد كثرياً.
هيئة غري  تقع ضمن صالحية  احلالية  السياسية  األزمة  من  للخروج  أنظف طريقة  فإن  املفارقات،  ومن 
الرئاسية  االنتخابات  يف  الغش  حاالت  بتقييم  ستقوم  واليت  االحتادية،  االنتخابية  احملكمة  هي  سياسية 
للعام 2014. وإذا ما وجدت احملكمة أدلة على متويل غري مشروع، ميكنها ان تدعو اىل اجراء انتخابات 
جديدة يف غضون 90 يوما.  ويف حي من غري املرجح، أن يستفيد من مثل هذه النتيجة، الرئيس املنتخب 
حديثا، والذي سيتمتع بشرعية سياسية. لكننا ال نراهن على ذلك. وسيتميز العام 2016 بأزمة عميقة 

داخل الربازيل.
ستؤدي السيناريوهات البديلة اىل تعميق األزمة
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9. االنتخابات ال تكفي

 عانت األسواق الناشئة من دورة تارخيية من االنتخابات الوطنية يف العامني 2014 و 2015، ولكن هذا العام سيشهد 
عدداً قلياًل نسبياً من الفرص للناخبني يف هذه البلدان إلمساع صوهتم يف صناديق االقرتاع.  فبينما يتباطأ النمو وتصاب معايري 
املعيشة بالركود سيشتعل السخط الشعيب، ويعاين احلكم واالستقرار. ومن بني أكرب الدميقراطيات يف األسواق الناشئة، لن 
حيدث تغيري يف رأس السلطة إال يف الفلبني وبريو يف عام 2016. أما االنتخابات التشريعية يف روسيا فسيكون هلا تأثري كبري 

على النظام الرئاسي. أما الربازيل وجنوب أفريقيا فستجري فيها انتخابات بلدية فقط.

تارخييا، كانت األسواق أقل تقلباً يف األعوام اليت ال جتري فيها انتخابات، ولكن األمر خمتلف هذه املرة.  
فمن خالل رفع مستوى التوقعات الشعبية، خلق النمو الدخلي اهلائل الذي متتعت به معظم األسواق 
الناشئة على مدى السنوات العشر املاضية الظروف لصحوة هائجة.  املسارات االقتصادية ال ترقى إىل 
مستوى الوعود السياسية. وقد مت مؤخراً اجراء مسح على أكثر من نصف األمريكيي الالتينيي، على 
سبيل املثال، وتبي أن مستوى معيشتهم سيتستمر يف االرتفاع يف السنوات األخرية.  وسيجعل تباطؤ 
النمو هذا األمر مستحياًل.  ويف الوقت نفسه، يزداد االحتقان الشعيب من الفساد، وقلة اخلدمات العامة، 
والبنية التحتية املتهالكة، حيث ازدادت االحتجاجات يف الربازيل، وتركيا، وشيلي، وروسيا خالل السنوات 
القليلة املاضية. هناك ايضاً غياب واضح لصمامات التخفيف االنتخابية على املستوى الوطين مما يزيد من 

خماطر عدم االستقرار واختالل احلكم الوظيفي.
اخلطر األول هو احتمال زيادة االحتجاجات يف شوارع الربازيل، وجنوب أفريقيا، وغريها من األسواق 
الناشئة.وقد حدث يف مجيع أحناء العامل، أن جعلت زيادة فرص احلصول على وسائل التواصل االجتماعي 
من السهل على الناس العاديي التعبري عن املظامل والعمل عليها. وهذا األمر  ليس صحيحاً فقط يف 
العقد املاضي اىل تزايد حدة  الناشئة، واليت أدى توسعها الكبري خالل  الطبقات الوسطى يف األسواق 
التحتية. كما أصبح من حق الفئات املهمشة  االصوات املطالبة جبودة الرعاية الصحية والتعليم والبنية 
العرقية أو  الطبيعية، وأن تطالب األقليات  املوارد  العمل الستغالل  تنظيم  الريفية  مثل اجملتمعات  تارخيياً 
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الدينية مبعاملة أكثر عداًل، أو أن يتظاهر الفقراء يف املناطق احلضرية للحصول على الدعم االجتماعي 
األساسي. ويعترب خطر االحتجاجات كبرياً جداً اآلن يف األسواق الناشئة الكبرية مثل الربازيل، حيث أدت  
فضيحة الفساد، وتفاقم االهنيار االقتصادي الذي يتسبب يف ارتفاع نسبة البطالة ، أو يف جنوب أفريقيا، 
حيث يتزايد االحباط من عدم كفاءة وفساد املؤمتر الوطين األفريقي على املستوى الوطين، وهو ما من شأنه 
أن يذكي التوترات حول االنتخابات احمللية هذا الصيف. كما أن  خيبة األمل من الرئيس جوكو ويدودو 
يف إندونيسيا قد تصبح أكثر وضوحاً منه، خصوصاً وأن وعوده االصالحية يف احلصول تتعثر حالياً، فيما 
تبقى  خماطر العودة إىل عدم االستقرار يف تايالند قائمة، وال سيما يف ضوء احلالة الصحية املرتدية للملك.
أما اخلطر الثاين فهو أن خيبة أمل الناخبي والطبقة العاملة سيغذي صعود األحزاب غري السائدة مع 
أجندات أكثر رجعية وستنحرف القوة اليت أنشأها الالعبون السياسيون يف حماولة لتجنب عدم االعتداد 
السياسي.  وغالبا ما ينظر اىل الطبقات الوسطى  على أهنا قوات ملزيد من الشفافية واحلكم الرشيد. وهذا 
األمر صحيح يف أغلب األحوال، ولكن األمر ال يسري كماخمطط له تقريبا. ويبي لنا التاريخ أن اخلوف 
من فقدان املركز االجتماعي والسياسي أرض خصبة لردود الفعل الرجعية. ويف حي سوف يؤدي النقص 
يف االنتخابات اىل احلد من فرصة األصوات الشعبية إلختاذ أدوار قيادية رمسية، فإن التحريض سيخفض 
من حوافز احلاليي إلجراء إصالحات مكلفة سياسيا ، وحتتاجها العديد من األسواق الناشئة. وقد بدأ 
هذا االجتاه بالفعل بلعب دور يف اقتصادات األسواق الناشئة يف وسط وشرق أوروبا، ومن املرجح أن 

يتعمق يف عام 2016.
املنرب اآلن مفتوح أمام اجلميع للتنافس على صناديق االقرتاع يف أجزاء كثرية من العامل املتقدم، مما سيؤدي 
إىل نتائج سياسية مل يكن من املمكن تصورها قبل سنوات قليلة. ويأيت اخلطر عندما حتدث نفس الظاهرة 

يف األسواق الناشئة، اليت يعرضها ضعفها املؤسسايت لنتائج غادرة.
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سيقدم العام 2016 انتخابات أقل لألسواق الناشئة واحلدية مقارنة بالعامني السابقني 2014 و 2015.
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10.تركيا

يعمل أردوغان اآلن، بعد االنتصار احلاسم حلزب العدالة والتنمية يف االنتخابات العامة يف هناية العام 2015، على استبدال 
النظام الربملاين يف البالد بنظام رئاسي.  وعلى الرغم من أنه من غري املرجح أن يصل الرئيس اىل مبتغاه يف السنة، إال أن 

انتخابيته يف السعي لتحقيق هذا الطموح قد فاقمت مناخ تركيا السياسي، والتجاري، واالستثماري.

وسيواصل أردوغان، مزهواً بانتصاره، دفع حدود الدستور اىل أبعد ما ميكن من خالل مركزية صنع القرار يف 
مكتبه. وهذا من شأنه أن يزيد من التوتر يف اهليكل السياسي الرتكي،  ويقضي على كل أمل على املدى 
القريب مبركز مستقل وأكثر اعتدااًل يف سلطة يتزعمها رئيس الوزراء أمحد داود أوغلو.  ومن أجل تكريس 
االستحواذ على سلطة إضافية، سيدفع أردوغان على حنو متزايد باألصوات املطالبة بتعديل الدستور. لكن 
حماوالت تأمي الدعم املتمثل يف 14 مقعدا برملانيا حيتاجها الرئيس إلجراء استفتاء بشأن هذه املسألة، 
من شأنه أن يؤدي إىل تفاقم االنقسامات داخل اجملتمع الرتكي، وبي األحزاب السياسية، وحىت داخل 

حزب العدالة والتنمية.
يف الوقت نفسه، ستقوم احلكومة بالرتكيز على متلق الناخبي من خالل الشعبوية االقتصادية اليت تقوض 
حماوالت معاجلة نقاط الضعف اهليكلية االقتصادية يف البالد. كما أن استبدال من اإلصالحي التوجه، 
لكنه ضعيف سياسيا، وهو حممد سيمسك، كمنسق  الفنية  الناحية  من  قوي  باباجان بشخص  علي 
اقتصادي، يعطي اليد العليا للعديد من املوالي ألردوغان الذين يعملون اآلن يف جملس الوزراء.  وستبقى 
الضغوط السياسية من اجل سياسة نقدية متساهلة، قوية وستستفيد من احتمال استبدال حمافظ البنك 
املركزي، اردم باسجي، بشخصية أكثر انصياعاً يف ابريل.  وعلى الرغم من اإلعالن عن إصالحات هيكلية 
وشيكة هتدف إىل طمأنة املستثمرين، فقد ركزت السياسات على حتفيز النمو على املدى القريب من 
خالل التسيب املايل الذي سيطغى على جدول األعمال السياسي.  أما بيئة األعمال العامة يف البالد 
القانون فتعاين أيضا مع استمرار أردوغان يف اختاذ اجراءات صارمة ضد املعارضي احملليي يف  وسيادة 
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وسائل اإلعالم وجمتمع األعمال، والبريوقراطية، يف حي سيستمر حلفاء الرئيس السياسيي يف االستحواذ 
على معظم الفرص االقتصادية يف البالد وتكريس  البحث عن االجيار كعقلية سائدة.

ستكون السياسة اخلارجية للبالد  ذات نزعة قومية هتدف إىل تلبية وجهات نظر األتراك احملافظة املتزايدة 
يف حماولة لتعزيز أجندة الرئيس يف االستفتاء.  أما إحباط اردوغان فهو أن جيد نفسه يف اجلانب اخلاسر 
من الصراع السوري وهو ما سيؤدي به إىل اتباع مسار أكثر خطأ، والذي يصور تركيا على أهنا راعي 
أهل السنة يف سوريا والعراق، وتقويض العالقات الدبلوماسية ألنقرة مع بغداد وطهران. وبينما من غري 
املرجح أن يتحول الوضع إىل صراع عسكري مفتوح التوتر بي تركيا وروسيا، فإن عالقة التطبيع ستفشل، 
االحتاد  مع  العالقة  بتطوير  الوعد  فإن  وأخرياً،  الرتكي.  االقتصاد  ايذاء  الروسية يف  العقوبات  وستستمر 
األورويب يعزز الصورة الداخلية للرئيس كزعيم دويل، لكنها لن تؤدي إىل سياسة بناءة حول قضية اهلجرة.
ألن  الكردستاين  العمال  حزب  مع  للعنف  وشيكة  لنهاية  ضئيل  احتمال  هناك  األمين،  الصعيد  على 
الشبايب حلزب  اجلناح  فيما  العسكري،  العمل  السياسية من خالل  العليا  اليد  يسعى لكسب  أردوغان 
العمال الكردستاين يتسبب يف عنف غري مسبوق للصراع.  يف نفس الوقت، هناك ضغط كبري من الواليات 
املتحدة على أنقرة الختاذ اجراءات صارمة ضد تنظيم الدولة اإلسالمية سيسفر عن نتائج متواضعة، لكنه 

سيجعل تركيا أكثر عرضة يف الداخل هلجمات جديدة من قبل تنظيم الدولة االسالمية. عذراً، تركيا.

أغلبية حلزب العدالة والتنمية ستشجع أردوغان
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* ذر الرماد يف العيون

االنتخابات األمريكية
أصبحت االنتخابات األمريكية أعظم مشهد سياسي يف العامل. عامي، ودزينتي من املرشحي، والعديد 
من املناقشات، وحنو 10 مليار دوالر كتكاليف احلملة. اختطف  الشعبويي العملية اجلمهورية األولية: 

امللياردير دونالد ترامب حيشد لنفسه منذ ما يقرب من ستة أشهر.
هل يهم ذلك؟ بالكاد.  وال نعتقد أن ترامب ميكن أن يكون املرشح. وحىت لو كان هو املرشح، فإنه ال 
ميكنه الفوز على هيالري كلينتون. وحىت لو متكن بطريقة أو بأخرى من الفوز على كلينتون، فإن استعداده 
احلدود،  وبناء جدار على  املسلمي،  أمام  احلدود  )إغالق  املفرطة  الوفاء مبقرتحات محلته  على  وقدرته 
وإعادة هيكلة ضرائب تريليون دوالر( مل مير من خالل الكونغرس أو احملاكم. وقد بدأنا نقلق حول األفق 
الذي مدته عشر سنوات على الدوالر، غري أنه بالنظر اىل خماطر العام 2016، نتوقع قدراً هائاًل من 

الضجيج، والكثري من املستشارية، وال شيء موضوعي فيها.

الصني: ما من هبوط صعب
يف عام 2016، ستواجه الصي توازن اقتصاد كلي هو األخطر حىت اآلن: السماح باخنفاض قيمة الرمنينيب، 
وفتح حساب رأس املال، وختفيض ديون البنوك، والسماح ملقاييس الشركات  بإصالح املؤسسات املتقدمة 
اململوكة للدولة. ويأيت هذا يف قمة السياسة املعقدة حلملة مكافحة الفساد وتفاقم التلوث. ومن شأن 
حتقيق التوازن بي هذه األولويات املتنافسة أن خيلق الكثري من الفرص للتقلب، واليت سوف تأيت بالتأكيد 
هذا العام.  مع ذلك، فإن قادة الصي يدركون جيدا التحديات، فضاًل عن املخاطر اليت قد حتيق هبم، 
من حالة الالستقرار االجتماعي غري املؤكدة. إذا كان لدى أي شخص الثقل السياسي واملوارد إلدارة 



29

أكثر املخاطر  لعام 2016

عدم االستقرار االقتصادي ومنع هبوط حاد حقيقي، فهو شي جي بينغ، حىت لو كان ذلك يعين الدفع 
باإلصالح على الطريق.

المصدر : الهيئة المركزية لفحص االنضباط ،وول ستريت جورنال ، مجموعة اوراسيا

هناك نقطة كلية مهمة جداً هنا.  يتحدث كثري من املراقبي أن الركود العاملي يصل اىل معدل مرة كل 
سبع أو مثان سنوات يف بيئة ما بعد احلرب.  وباملضي قدماً، وبالنظر إىل بصمة الصي، من املرجح ظهور 
حاالت ركود بشكل متزايد.  أن يأيت من هناك ركود )متاما كما حدث انتعاش ما بعد العام 2008، 
باستخدام  لدرء االضطرابات،  البالد  السياسية يف  للقدرة  نظرا  الصي(،  ولكن  بدفع من  والذي كان 
السيطرة السياسية واملال يف البنك، من املرجح أن تصبح هذه الدورات أطول.  هذا هو اخلرب السار. أما 

األخبار السيئة فهي عندما يضرب الركود إىل األمام، فإهنا من املرجح أن يكون حجمها أكرب.

جيوسياسية آسيا
تزداد املخاطر اجليوسياسية يف آسيا مع ارتقاء الصي سلم القوة أكثر فأكثر. ولكن هذا لن حيدث هذا 
العام. ويركز كبار الزعماء يف املنطقة، مثل شينزو آيب يف اليابان )استضافة اجتماع جمموعة الدول الصناعية 
السبع هذا العام(، وناريندرا مودي يف اهلند، وشي يف الصي )استضافة قمة جمموعة العشرين(، اآلن على 
استقرار عالقات القوى الكربى يف آسيا، وأن ال يغذوها بالتوترات. ومع تباطؤ االقتصاد اإلقليمي بأكمله، 
سوف يشهد هذا  العام املزيد من احلوافز يف الداخل، وإجراءات أقل يف اخلارج.  حيدث هذا على العكس 
من أوروبا، حيث يعزز تآكل رأس املال السياسي الذي يتبىن انعدام األمن، ويتم جتنب الصراعات املثرية 
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للقلق يف آسيا من قبل قادة يستطيعون الرتكيز على أولوياهتم.
وعلى الرغم من وجود الكثري من التوتر يف حبر الصي اجلنويب،  واستمرار املواقف املتشنجة حول اجلزر 
الصينية االصطناعية فيه، هناك حدود ملدى املواجهة يف العام 2016. لذلك فإن عالقات الصي واليابان، 
وكوريا اجلنوبية واليابان قد تشهد تصعيداً من حيث الصراع السياسي والدبلوماسي، أو التجاري الذي 
ميكن أن حيدث ضرراً باألعمال التجارية. أما االستثناءات فهي تايوان وهونغ كونغ، واليت تعترب قضايا 
داخلية بالنسبة لبكي، وستجلب نكسة من القوى األخرى.  يف الواقع، ميكن للسياسة أن تكون قوية مبا 
فيه الكفاية لتحقيق التقدم يف الصراعات اليت ينظر اليها تارخيياً على أهنا ال تنتهي، مما يزيد من احتمال 
حدوث اشياء مثل أن يعرض بوتي اتفاقاً سياسياً يف بعض املناطق اليت تشهد نزاعات إقليمية، بي روسيا 
اجلمود  بثقله من أجل كسر  ناريندرا مودي  بكثري، ويرمي  أكثر من ذلك  األمر  يتفاعل  واليابان. وقد 

الدبلوماسي بي بالده وباكستان.


