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التقرير الأ�سبوعي لمركز الدرا�سات الأميركية والعربية

حكم �أردوغان :االنحدار �إلى الأ�سفل
} حميدي العبدالله
منذ وصوله إلى الحكم في عام  2002كان العمود البياني ،يشير إلى تصاعد
شعبية حزب العدالة والتنمية ونفوذه .وعلى الرغم من أنّ السبب في هذا التصاعد،
رغم نفوذ المؤسسة العسكرية واألحزاب العلمانية ،كان قويا ً جدا ً في السنوات
العشر الماضية يعود إلى سياسية «صفر مشاكل مع دول جوار تركيا» ومكافحة
الفساد ،والعمل على تغيير القوانين لتعزيز الديمقراطية ،إال أنّ العامل الحاسم
في نجاح حزب العدالة والتنمية واحتفاظه بالحكم لثالث دورات انتخابية ،كان
الفضل األساسي فيه لإلنجازات االقتصادية .فسياسية صفر مشاكل مع دول
جوار تركيا ،أدّت إلى تعزيز عالقاتها التجارية واالقتصادية مع سورية وعبرها
إلى لبنان واألردن ودول الخليج ،وتعزيزها أيضا ً مع العراق وإيران ،حيث سجلت
عالقات التبادل التجاري حوالي ( )19مليار دوالر ،وروسيا حيث ارتفعت إلى
( )32مليار دوالر ،وحقق االقتصاد التركي معدّل نم ّو عند مستوى تراوح بين
 7و % 8وتعاظم إجمالي الناتج القومي التركي ليصل في عام  2013إلى ()32
مليار دوالر.
لكن السياسات التي اعتمدها حزب العدالة والتنمية بعد األحداث التي شهدتها
المنطقة العربية ابتدا ًء من مطلع عام  2011قلبت المسار في تركيا وح ّولته إلى
مسار انحداري .فالتدخل في الشؤون العراقية الداخلية أثر سلبا ً على العالقات
االقتصادية والتجارية بين البلدين ،ودع��م الجماعات المسلحة اإلرهابية في
سورية قاد إلى إغالق البوابة السورية إلى المنطقة العربية ،إضاف ًة إلى خسارة
تركيا لثالثة مليارات دوالر سنوياً ،وهو المستوى الذي بلغته العالقات التجارية
بين البلدين قبل اندالع الحرب على سورية.
وتباطأت وتيرة تط ّور العالقات التجارية واالقتصادية بين تركيا وإيران على
خلفية الخالف في سياستها إزاء سورية وال��ع��راق ،ووقفت عند الحدود التي
وصلت إليها في سنوات االنفتاح وهي ( )19مليار دوالر ،وتقهقرت االستثمارات
التركية في ليبيا ومصر بفعل االضطرابات السياسية واألمنية ومواقف الحكومة
التركية وتدخلها في الشؤون الداخلية لمصر ودول عربية أخرى .كما تراجعت
محاربة الفساد التي كان لها دور كبير في تدفق االستثمارات الخارجية إلى تركيا،
وأدّى ذلك إلى تراجع الثقة ،حيث تأثرت االستثمارات الخارجية سلبا ً في ضوء
الدفاع الصريح عن الفساد من قبل الرئيس أردوغان ،وقد لحظت أحدث دراسة
صدرت عن صندوق النقد الدولي أثر ذلك على االقتصاد التركي ،فقد أشارت هذه
الدراسة إلى أنّ االستثمار األجنبي المباشر تراجع في األشهر التسعة من عام
 2014مقارنة مع ما يقابلها في عام  2013من  6.438مليار دوالر في عام
أي بتراجع بلغت نسبته %24
 2013إلى  4.913مليار دوالر في عام ّ ،2014
وه��ذا معدل كبير ج���داً ،كانت ل��ه تأثيراته ال��ح��ادة على االقتصاد التركي حيث
انكمش الناتج القومي ألول مرة في عهد حكم حزب العدالة والتنمية ،فبعد أن
بلغ هذا الناتج عام  )822( 2013مليار دوالر تراجع في عام  2014إلى ()810
مليارات دوالر ،وانعكس ذلك سلبا ً على متوسط دخل الفرد ،كما انعكس على
ترتيب تركيا ،حيث تراجعت مكانتها من المرتبة ( )17عالميا ً إلى المرتبة (.)18
ويقدر لهذا المسار االنحداري أن يتسارع في ضوء توتر العالقات التركية مع
الغرب على خلفية الموقف من محاربة «داعش» ،إضاف ًة إلى عالقاتها المتدهورة
مع جيرانها ومحاباة حكم حزب العدالة لمواقع الفساد ،والتغطية عليها ،حيث عاد
الفساد للعمل بقوة على النحو الذي كان عليه قبل وصول الحزب إلى الحكم.

تهديدات بوتين

} روزانا رمال

أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين أنّ مواصلة سياسة العقوبات األميركية
واألوروبية بحق روسيا تكاد تبلغ مرتبة الحرب إلسقاط روسيا اقتصادياً ،وأنّ روسيا
ستجد نفسها مضطرة التخاذ إجراءات رادعة ض ّد سياسة العقوبات ما لم تت ّم إعادة
النظر بها سريعاً.
كان بوتين قد أطلق في الجمعية العامة لبرلمانات دول روسيا االتحادية التي تض ّم
واحدا ً وعشرين جمهورية أبرزها داغستان وموردوفيا والشيشان وإنغوشيا ،الدعوة
المالحقة قضائيا ً بجرائم الفساد والتبييض والته ّرب
إلى عفو مالي عام عن ك ّل الرساميل
َ
الضريبي في حال عودتها إلى دول االتحاد.
لم يصدر العفو بعد ولم يوضع قيد التطبيق ،وال يبدو انه سيتأخر كثيرا ً حسب
المصادر المالية الروسية التي تعتبره أه ّم تدبير لحماية النظام المصرفي الروسي الذي
يتكبّد بسبب نزيف الرساميل خسائر فادحة ليطبّق معايير غربية على الودائع بينما
مصارف الغرب تتلقف الرساميل المهاجرة نفسها في أغرب وأوسع عملية لتبييض
األموال ،حتى صار المال الروسي المس ّمى بمال المافيا يشكل أحد أبرز مصادر
األموال النقدية في نيويورك ودبي وقبرص وجنيف ،وهذه الرساميل تقارب وحدها
الثالثة تريليونات دوالر بينما يقدر المتوقع عودته بعد العفو إلى دول االتحاد الروسي
بتريليون دوالر.
اإلجراءات الرادعة تبدو من نوع آخر في ذهن بوتين ،وقد تطاول كما تقول مصادر
غرف التجارة والصناعة في موسكو ،الضوابط التي تلتزمها روسيا على الرسوم
الجمركية وحرية التجارة منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام  ،2011حيث
تقول المصادر إنّ بوتين سيلجأ إلى تدابير تقيّد حركة االستيراد للسلع الغربية وحمائية
لإلنتاج الروسي المحلي ،يس ّميها ضريبة دعم البحوث العلمية وحماية البيئة ،ووفقا ً
لتشريع يعتبر أنّ المنافسة التي تمثلها البضائع المستوردة من الدول الغربية لإلنتاج
الروسي ناتجة من الدعم الحكومي في الغرب لحماية البيئة والبحث العلمي ،وهو ما ال
تستطيع الحكومة الروسية مجاراته ويجب تمويله من ضريبة مضافة على ك ّل السلع
المستوردة من الغرب لالرتقاء بالمعايير البيئية في روسيا وتشجيع البحوث العلمية.
التدابير في الحصيلة ومهما كانت تسميتها سترتب تخفيضا ً في فاتورة االستهالك
الروسي من المستوردات إلى النصف تقريباً ،وتعني وفرا ً يزيد على مئة مليار دوالر
من إنفاق العمالت الصعبة سنويا ً أي ما يعادل ويع ّوض الخسارة المترتبة على الدخل
الروسي من عائدات النفط والغاز بفعل حرب األسعار التي يشنّها الغرب على سعر النفط
وجعلت برميل النفط يهبط من المئة دوالر إلى ما يقارب الستين دوالرا ً ليصيب روسيا
أي أحد آخر بخسائر جسيمة.
قبل ّ
بوتين ينفذ تهديداته ،وهذا ما يعرفه الغرب جيداً ،فقد سبق خالل هذا العام أن هدّد
ثالث مرات على األق ّل ونفذ ،هدّد السعودية بالر ّد على تفجيرات فولغوغراد التي نفذها
«جهاديون» مدعومون من السعودية مطلع العام ما لم تتراجع السعودية عن دعمها
إلرهابيّي الشيشان ولم يعلق التهديد حتى حمل له بندر بن سلطان رسالة رسمية من
الملك السعودي تتع ّهد بذلك.
هدّد بوتين بوقف إمدادات الغاز عن أوروبا ما لم تتوقف عن دعم تصعيد حكومة
كييف في األزمة األوكرانية وفعل.
أي مشاركة في الح ّل األوكراني إذا استم ّر الحديث الغربي عن
هدّد بوتين بسحب ّ
مفاوضات إلعادة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا ووصف القرم بأقصى وقيامة وهيكل
الروس فتوقف الحديث عن القرم.
العقوبات الغربية ض ّد روسيا تدخل اللحظة الفاصلة بين حرب اقتصادية تخلف
الحروب العسكرية واألمنية التي تدخل زمن التسويات أو بنسف التسويات كلها أو ربما
تفتح الباب لتفاهمات ربع الساعة األخير.

«توب نيوز»

�ضمانات دي مي�ستورا
إعالن التجاوب الرسمي من الدولة السورية مع مبادرة دي ميستورا بعد تعديلها بربطها
بتنفيذ القرارات الدولية بإقفال الحدود بدأت مرحلة جديدة في سورية وأزمتها.
أعلن ك ّل من الرئيسين الفرنسي والتركي ضرورة فعل أيّ شيء لمنع سقوط حلب بيد
الجيش السوري.
قامت «إسرائيل» بغارات إنعاشية للمسلحين في جنوب دمشق وريفها وجبال القلمون.
حاول األميركيون تسويق نظرية شريط آمن للمعارضة على الحدود تتغاضى عنه
الدولة السورية وجيشها.
فشلت ك ّل المحاوالت ومعها فشل الرهان على تأخير الحسم العسكري في حلب ،وفشلت
الهجمات إلسقاط نبل والزهراء غرب حلب ،واكتمل الطوق العسكري على األحياء التي
يسيطر عليها المسلحون في المدينة.
في ظ ّل المعطيات العسكرية الموجودة مج ّرد وقف القتال يعني سقوط األحياء عسكريا ً
بيد الجيش وبدء تسليم المسلحين سالحهم ودخولهم في مشاريع تسوية أوضاع.
ذهب دي ميستورا إلى أنقرة واالتحاد األوروبي وطلب ضمانات ،ولم يطلبها من المعارضة
تهجمها على المبادرة.
التي ال تملك شيئا ً فعليا ً تقدّمه رغم ّ
سورية طلبت إقفال الحدود التركية على السالح والمسلحين.
إقفال الحدود وإال سقوط الشمال.
في الحالتين انتصار.

التعليق السياسي
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�أميركا بين انتفا�ضات ال�سود وف�ضائح التعذيب الممنهج
تشنّج المشهد السياسي االميركي هذا
االسبوع على خلفية نشر لجنة االستخبارات
في مجلس الشيوخ ملخص تقرير مط ّول حول
ممارسة وكالة االستخبارات المركزية للتعذيب.
قلة من مراكز األبحاث نشرت بعض إسهاماتها
في هذا المجال.
سيستعرض قسم التحليل تقرير التعذيب
بعد التداعيات السياسية ال سيما انه يب ّرئ كبار
المسؤولين ،وبخاصة اولئك المشاركين في
الجلسات السرية الخاصة التي عقدتها الوكالة مع
نخبة منتقاة من اعضاء وقادة الكونغرس.
كما سيتناول التحليل تنامي وتيرة
االضطرابات المدنية في عدد من المدن االميركية،
نتاجا ً لتبرئة القضاء عددا ً من رجال الشرطة
(البيض) من اغتيال افراد مدنيين عزل ،قاسمهم
المشترك انهم من االفارقة االميركيين .يناقش
التحليل هذه الظاهرة ورؤيتها كتمهيد لصدامات
اوسع وربما اش ّد قسوة وعنفا ،يقودها عدد من
المنظمات اليسارية السوداء.

تلكؤ السياسة الخارجية

نبّه معهد كاتو صنّاع القرار الى انّ انتهاج
«سياسة خارجية صلبة وشرسة ال تعني
بالضرورة كونها عدوانية» ،مناشدا ً النخبة القيادية
الى استغالل االوضاع الراهنة الدولية لمكانة
الواليات المتحدة «لتطبيق واعتماد سياسات
خارجية تتساوق مع المبادئ والقيم الليبرالية».

العنصرية الوجه اآلخر ألميركا

العنصرية والعبودية صنوان للنظام االقتصادي
الرأسمالي ،قديما ً وحديثاً ،نظرا ً لحاجته الدائمة إلى
األي��دي العاملة ال ُمر ّوضة؛ وانتاج فلسفة الطبقات
(بريطانيا وفرنسا) ،وامتدادا ً التف ّوق العرقي المتأصل
ف��ي الفكر االس��ت��ع��م��اري ال��ت��وس��ع��ي .وم��ن��ذ وص��ول
ّ
سخروا ك ّل ما
االوروبيين االوائ��ل «للعالم الجديد»
يمكنهم من امكانيات وموارد الستغالل االرض والبشر
وإب��ادة السكان االصليين .التوسع ونزعة السيطرة
تطلب أيدي عاملة كبيرة ال يستطيع النظام االستعماري
توفيرها ،وع ّوضها باالتجار بالرقيق واستقدام االفارقة
بالقوة ،ومعاملتهم معاملة دونية وعبودية.
ومنذ إعالن الواليات المتحدة استقاللها ،تمأسس
الفصل العنصري الممنهج ،الموازي للرق والعبودية،
وسنت القوانين إمعانا ً في ترسيخ مفهوم تف ّوق «الرجل
االبيض» وتهميش ك ّل ما ع��داه ،بل واستعباد اآلخر
اقتصادياً .ثقافة العنصرية والتمييز وسمت الكيان
االميركي ،ولم يت ّم التخلص منها على الرغم من سنّ
بعض قوانين الحقوق المدنية (لألقليات) ،بل تندلع
المواجهات الدامية في مناطق االكتظاظ السكاني بين
فترة وأخرى.
لم تنطل خدعة انتخاب رئيس «اسود» البشرة على
غالبية المتض ّررين من العنصرية والتمييز ،والذين
توسموا خيرا ً في البداية لعله يستطيع القضاء على
ّ
العنصرية المتأصلة في أرك��ان الدولة والمجتمع .ال
بل أمعن الرئيس «االسود» في تطبيق سياسة التمييز
ّ
بغض النظر عن
ض ّد الوافدين من اميركا الالتينية،
معسول خطابه إلدخال إصالحات على قوانين الهجرة
– واسفرت سياساته عن ترحيل اعداد كبيرة منهم
بالقوة ،مما افرز تقسيم مرئي للحمة العائلة الواحدة.
جدير بالذكر انّ الواليات المتحدة تض ّم العدد االكبر
من الجمعيات والميليشيات العنصرية المتطرفة ،من
بين دول العالم قاطبة – ما ينوف عن  75منظمة تنشط
في الواليات الجنوبية بشكل خاص .وليس مستغربا ً
ان تشهد اميركا ايضا ً اكبر حوادث العنف العنصري
وجرائم الكراهية ض ّد السود من أصول افريقية ،ال سيما
أنّ معظمهم يعيش في مناطق شبه معزولة بمجملها
عن الرخاء االقتصادي ويرزح ما ال يق ّل عن  30في المئة
منهم تحت مستوى خط الفقر ال��ذي حدّدته الدولة.
ظاهرة التمييز واضطهاد السود في اميركا برزت على
السطح والمنابر اإلعالمية ،بعد سبات قصير وأوهام
حول حقيقة توجهات أوباما الذي بدا عاجزا ً عن كبح
جماح قمع األجهزة البوليسية والسلطات المحلية في
األحداث األخيرة.

فيرغسون البداية

االنقسامات االجتماعية الحادّة والصدام المباشر
مع أجهزة الشرطة المختلفة تصاعدت وتيرتها بشكل
ملحوظ في العام الحالي ،ولم تكن المواجهات في
مدينة فيرغسون معزولة عن هذا السياق ،التي برزت
على خلفية استهداف السود من قبل رجال الشرطة
ال��ب��ي��ض .سبق فيرغسون ع��دد كبير م��ن ال��ح��االت
المشابهة ،وتلتها حوادث اخرى مشابهة ايضا ً بفارق
زمني ضئيل ال يتعدّى بضعة ايام تفصلها عن بعضها.
ر ّد أذرع المؤسسة الحاكمة جاء سريعا ً بتعزيز
قوات الشرطة بكامل اسلحتها الميدانية ومن ضمنها
العربات المد ّرعة ،ومن ثم استباقيا ً باستقدام ونشر
ق��وات الحرس الوطني بكامل عدّتها للحيلولة دون
اندالع صدامات اخرى قبل نطق المحكمة قرارها.
اتسم المشهد السياسي االميركي منذ ذلك التاريخ،
 11تشرين الثاني ،بديمومة التظاهرات واالحتجاجات
الجماهيرية تنديدا ً بقرار السلك القضائي تبرئة الشرطي
القاتل؛ واكبتها تبرئة القضاء في مدينة نيويورك
لشرطي ابيض أجهز على مواطن أس��ود أع��زل لفظ
أنفاسه األخيرة باالختناق وهو تحت سيطرة عدد من
رجال الشرطة .شرائح اجتماعية متعدّدة تضامنت مع
جسدتها بالمسيرات والتظاهرات
الضحايا «السود»ّ ،
في ما ال يق ّل عن  24مدينة كبرى.
ش��ه��دت م��دي��ن��ة ب��ي��رك��ل��ي ال��ج��ام��ع��ي��ة ،ف��ي والي��ة
كاليفورنيا ،تظاهرة سلمية ازداد عديدها تباعاً ،وامت ّد
االشتباك بين الشرطة وبعض المتظاهرين الى مدينة
اوكالند المجاورة .استخدم رجال الشرطة اسلحتهم
التقليدية :ال��ه��راوات وقنابل الغاز المسيل للدموع،
مقابل إش��ع��ال بعض المشاركين ال��ن��ار ف��ي بعض
حاويات القمامة وتحطيم واجهة عدد من المحالت
التجارية ونهب بعضها.
تنادى نحو  1،000متظاهر عشية اليوم التالي في
بيركلي ،اشتبكوا مع رجال الشرطة بالقرب من مركز
الشرطة ،ومن ثم اتجهوا ناحية الطريق السريع 80
لقطع حركة السير وحظر مرور قطار للركاب احتجاجا ً
على تجاوزات الشرطة.
استنهضت ال��ت��ظ��اه��رات بعض ال��زع��م��اء السود
التقليديين ،المنتفعين من المؤسسة الحاكمة ،واعلن
القس آل شاربتون ،المثير للجدل والمتهم بتو ّرطه في
الفساد ،عن التحضير لتظاهرة ضخمة في واشنطن
العاصمة واالحتجاج «ض� ّد عنف أجهزة الشرطة»،
ال��ذي ذهب ضحيتها عدد من الشباب السود ،وض ّد
تبرئة السلك القضائي لرجال الشرطة الذين نفذوا
عمليات القتل واالغتياالت.

كما نبّه الى انّ الواليات المتحدة ال تتع ّرض للتهديد
«بحكم حمايتها الطبيعية من مياة المحيطين فضالً
عن ضعف جيرانها ،تعززها القوة الردعية التي
تمثلها ترسانة األسلحة النووية؛» مناشدا ً صنّاع
القرار النظر الى تمتع اميركا بخاصية «متى واين
تش ّن حربا ً خارجية.»..

تداعيات تقرير التعذيب

اعتبر معهد المشروع االميركي ان توقيت
وحيثيات تقرير لجنة االستخبارات في مجلس
الشيوخ له «ابعاد سياسية بامتياز ومن شأنه
الحاق الضرر باألمن القومي االميركي» ،مناقضا ً
تصريحات رئيس لجنة االستخبارات ،دايان
فاينستاين ،بالتشديد على «التزام مسؤولي
االجهزة األمنية احاطة (قيادات) الكونغرس
التام في حيثيات استجواب (المعتقلين) ،بل انّ
مدير وكالة االستخبارات آنذاك ،بورتر غوس،
اكد إخطار الوكالة لقادة مجلسي الكونغرس»
استجواب الوكالة «لإلرهابيين» .واضاف المعهد
ان غوس اوضح «اطالع اولئك القادة وإدراكهم لما
كانت تقوم به الوكالة» في هذا الشأن؛ ولم يسجل
اي اعتراض على ذلك ،حسب ما افاد غوس.
ّ

«السالم» في الشرق االوسط

بجس نبض الشعب
قام معهد بروكينغز
ّ
االميركي في ما يتعلق «بالصراع االسرائيلي ـ
الفلسطيني» ،كما جاء في االصل .واوضح انّ
كما انض ّمت الهيئة الدولية للتنديد بأساليب العنف
للشرطة االميركية ،وطالبت ممثلة األم��م المتحدة
لشؤون األقليات ريتا آي��زك بإعادة النظر بمنظومة
عمل وإرشادات رجال الشرطة .وندّدت بقرار متطابق
لمحكمتين منفصلتين ،واللذين «خلّفا شكوكا ً محقة
تتعلق بمنظومة اإلف�لات من العقاب لضحايا العنف
المفرط لدى العديد من األفارقة االميركيين او األقليات
االخرى».

تصاعد وتيرة االضطرابات

سلسلة االشتباكات االخيرة مع االجهزة األمنية
بعيدة ك ّل البعد عن عامل الصدفة؛ اذ أشرنا اليها في
شهر نيسان الماضي والمواجهات التي ج � ّرت على
ارض مزرعة راعي البقر ،كاليفن بندي ،بين اجهزة األمن
الفيدرالية والميليشيات المسلحة التابعة لمجموعات
عنصرية او يمينية متشدّدة من البيض.
تراجع مشاركة السود ،االفارقة االميركيين ،في
حملة االنتخابات االخيرة كان جليا ً مردّه حالة اإلحباط
العارمة بينهم من سياسات الرئيس اوباما وعدم وفائه
بالتزاماته نحوهم .يضاف الى ذلك مشاعر الكراهية
وعدم الثقة من أجهزة الشرطة بكامل منظومتها التي
تكن عداء صارخا ً لحقوقهم ،فضالً عن استمرار حالة
تردّي أوضاعهم االقتصادية بعد ما ينوف عن  40عاما ً
على خطاب رمز حركة الحقوق المدنية ،مارتن لوثر
كينغ ،الشهير «لديّ حلم» بحتمية المساواة والرخاء.
تراجع الحالة االقتصادية بشكل عام يشكل السبب
الرئيس في مناهضة «البيض» الشباب لسياسات
الرئيس اوباما .وجاءت نتائج استطالع حديث للرأي
مخيّبة آلم��ال الرئيس اوباما ،اذ بلغت شعبيته بين
البيض نحو  34في المئة ،بين الفئة العمرية من  18الى
 29عاما؛ مقارنة مع نسبة شعبية مريحة بلغت  58في
المئة عام  2009لذات الفئة العمرية من البيض .وبلغت
نسبة اإلحباط لحال االقتصاد نحو  70في المئة ،مما
يؤشر على إمكانية تبلور حركة االحتجاج لتشمل
شرائح اجتماعية اوسع في المدى المنظور؛ أكدها رجل
االعمال االسود الثري ،راسل سيمونز ،اذ حذر من تنامي
االحتجاجات ان لم تت ّم تلبية المطالب الشعبية بعدالة
القضاء ومعاقبة رجال الشرطة المعنيين.
تنامي «وحشية اجهزة الشرطة» باضطراد ّ
يدل على
تشكيله فتيل االنفجار الضطرابات محلية ،كما شهدت
عدد من كبريات المدن االميركية .على الطرف المقابل،
اي في أوساط النخب الحاكمة ،يشكل إمكانية انهيار
الحالة االقتصادية ذريعة اكبر الندالع االحتجاجات،
تقارب ما شهده عدد من البلدان االوروبية مثل اليونان
وايطاليا.
ظهور رجال الشرطة في فيرغسون بكامل األسلحة
الميدانية المعدّة لخوض الحروب أثار نزعة غضب
متأخرة لدى بعض اعضاء مجلس الشيوخ في لجنة
األمن الداخلي .وبدأ مسار كشف عيوب برنامج التسليح
ألجهزة الشرطة من قبل ممثلين س ّنوا قانونا ً بهذا الشأن
قبل مدة يجيز تسليم البنتاغون اسلحة وذخيرة فائضة
عن حاجتها إلى أجهزة الشرطة الداخلية ،منها عربات
عسكرية مدرعة مقاومة لأللغام.
حجم المعدات الحديثة المخصصة «لتدريع» اجهزة
الشرطة المحلية تقدّر كلفتها  4.3مليار دوالر ،دخلت
الخدمة في ع��دد كبير من اجهزة الشرطة المحلية،
مما حفز اإلدارة االميركية على إط�لاق حملة إلع��ادة
النظر بنظام «التدريع» ،عقب االشتباكات االخيرة في
فيرغسون وما بعدها.
تشريع «تسليح وت��دري��ع» اج��ه��زة الشرطة ،في
فيرغسون وغيرها ،جاء ثمرة لقانون الدفاع المدني

تأييد ح ّل الدولتين حاز على نسبة بلغت  39في
المئة ،وهي ذات النسبة الثابتة منذ العام الماضي؛
بيد انّ تأييد ح ّل «الدولة الواحدة لك ّل مواطنيها
شهد ارتفاعا ً عن العام الماضي ،من  24في المئة
الى  34في المئة» .واضاف انه عند استجواب
المستطلعة آراؤهم وجهة تأييدهم في ظل غياب
«حل الدولتين» ،اوضح نحو  71في المئة من
االميركيين تأييدهم لحل الدولة الواحدة «للعرب
واليهود مع تساوي الحقوق.»..

االنتخابات «االسرائيلية» المبكرة

اعرب معهد واشنطن عن اعتقاده انّ االنتخابات
المبكرة المقبلة من شأنها تحدي «زعامة
نتيناهو ...ال سيما ان العديد من المعنيين قد
ضاقوا ذرعا ً بسياساته» .واضاف :ان نتنياهو
قد يلقى «منقذا» له في رئيس السلطة الفلسطينية
انْ ق ّرر التوجه لمجلس األمن الدولي «للمطالبة
بدولة ...فمن المؤكد استغالل نتنياهو ذاك
االجراء الغراض سياسية واتهام محمود
عباس بالمراوغة وااللتفاف على متطلبات عقد
مفاوضات مباشرة مع اسرائيل».

ايران

اعتبر معهد أبحاث السياسة الخارجية انّ
الواليات المتحدة تفتقد استراتيجية متماسكة
للتعامل مع التحديات ،واتهم اإلدارة االميركية
«بالتراجع والتعامل مع التحديات بطريقة مجزأة».
في تسعينيات القرن الماضي ،يعرف ببرنامج 1033
الفيدرالي؛ اضافة إلى المنح المالية التي تقدمها وزارة
األمن الداخلي للواليات ،مما أسفر عن دخول معدات
حربية لتلك األجهزة تض ّمنت :أسلحة رشاشة ،ذخيرة
متعدّدة العيارات ،معدات للرؤية الليلية ،طائرات
من دون طيار ،عربات مد ّرعة ،ألبسة مرقطة ،قاذفات
قنابل – والتي استخدمت بوفرة في مدينة فيرغسون،
ومسدسات كاتمة للصوت.
في عهد الرئيس األسبق بيل كلينتون ،تح ّملت
وزارة العدل بالشراكة مع البنتاغون كلفة تحديث
التقنيات العسكرية ألجهزة الشرطة الداخلية ،والتي
واجهت مقاومة من عدد من منظمات الدفاع عن الحقوق
المدنية.
بلغ حجم «المنح المالية» التي تسلّمتها أجهزة األمن
المحلية ما ينوف عن  34مليار دوالر ،منذ اعتداءات 11
ايلول 2001؛ مما حفز «آالف اجهزة الشرطة المحلية
على طول االراض��ي االميركية اإلس��راف في ش��راء ما
تحتاجه من معدات واج��ه��زة تسدّد قيمتها الدولة
المركزية».
ام��ا حجم ميزانية وزارة األم��ن الداخلي لإلنفاق
على تعزيز األمن القومي فقد بلغ  75مليار دوالر عام
 ،2011ذهب جزء ال بأس به من تلك األموال ضحية
فساد غير معلن .على سبيل المثال ،تح ّملت ال��وزارة
مبلغ  750،000دوالر إلنشاء «حاجز مضا ّد لإلرهاب»،
ليتبيّن الحقا ً انّ الحاجز تم بناءه في محيط مستشفى
عسكري في والية نورت كارولينا؛ ايضا ً تح ّملت كلفة
توفير معدات اتصال حديثة بلغت قيمتها 557،400
دوالر «فاز بها نحو  1،500مواطن في القطب المتجمد
الشمالي».
تنفق الحكومة المركزية ما ال يق ّل عن مليار دوالر
سنويا ً نفقات «ت��دري��ع» اج��ه��زة الشرطة المحلية
المتعدّدة ،وفق ما صرحت به السيناتور الديمقراطية
ع��ن والي���ة م��ي��زوري كلير ماكاسكيل ال��ت��ي انتقدت
البنتاغون بشدّة لعدم اتباعها إج���راءات الشفافية
والمساءلة المعتمدة ،وقالت في جلسة عامة« :يا الهي،
كيف باستطاعة ايّ فرد وصف كلفة البرنامج ()1033
الباهظة بأنه خطأ غير مقصود؟»
على صعيد «وحشية اجهزة الشرطة» ،تجدر االشارة
الى دراسة صدرت عن المعهد االستراتيجي في الكلية
الحربية االميركية ،عام  ،2008تحذر من امكانية اندالع
اضطرابات مدنية ضخمة نتيجة سلسلة من األزمات،
اطلقت عليها «الصدمة االستراتيجية».
الميليشيات المسلحة
يعج المشهد االميركي بمجموعات مسلحة شبه
ّ
منظمة وأخ��رى تقنية تتربّص لالشتباك مع أجهزة
الشرطة ،البعض منها يحفزه األمل في إشعال فتيل
ثورة محلية ،وفق ادراكهم الخاص للثورة.
من بين المنظمات التقنية مجموعة «انونيموس»
المتخصصة ب��اخ��ت��راق اج��ه��زة الكمبيوتر ،والتي
تستهدف األجهزة األمنية والحكومية ومواقع الكترونية
تخص الشركات الكبرى .المجموعة ال تتبع فكرا ً
ّ
سياسيا ً محدداً ،وينطبق عليها صفة الفوضوية .احد
ضحاياها كان الموقع االلكتروني لجهاز شرطة مدينة
اوكالند بكاليفورنيا ،في الفترة االخيرة.
تختص بإلحاق الضرر باألمالك
مجموعات اخرى
ّ
العامة ،ويشتبه في مسؤوليتها عن اشعال النيران
ف��ي منطقة م��ن مدينة ل��وس انجليس بالتزامن مع
االحتجاجات المدنية ،مما تطلب تدخل نحو 250
فرد من جهاز إطفاء الحرائق ،ولحق الضرر بعدد من
المباني في الوسط التجاري للمدينة .وصف مسؤولو
اطفاء الحرائق الضرر المتسبّب في احدى البنايات

واوضح انه يتعيّن على صنّاع القرار اإلصغاء الى
مفهوم االستراتيجية التي تعني «بلورة خطة عمل
تستخدم ك ّل ما هو متاح من وسائل لتحقيق اهداف
سياسية» .واردف انّ ذلك ينطوي عليه ادراك
ثالثة عوامل «االول ،ترابط الوسائل مع الهدف...
ثانياً ،من متطلبات االستراتيجية تحديد االولويات
لبلوغ الهدف ...اخيرا ،من شأن االستراتيجية
بلورة تصور ألهمية الموارد كوسائل» مطلوبة،
اي «قدرتها على ترجمة الموارد الخام مثل
العامل البشري والكلفة المالية الى فرق عسكرية
واساطيل حربية تسخر لخدمة هدف الحرب».

تركيا

في ظ ّل تردّي االوضاع السياسية واالقتصادية
في تركيا ،اعتبر صندوق مارشال االلماني
انّ الجمهور التركي سيتوجه غربا ً بشكل عام
الى االتحاد االوروبي كمالذ لممارسته حقوقه
االساسية .وزعم الصندوق انّ استطالعات
الرأي الحديثة «تثبت تنامي النظرة االيجابية
لالتحاد االوروبي من قبل الشعب التركي ...بدأت
تتجسد داخل مجموعات المعارضة التركية التي
ّ
استشعرت حجم االخطار التي تهدد حرياتهم
الشخصية نتيجة سياسات الحكومة الراهنة».
وأوضح انّ تلك «المجموعات المضطهدة تتوجه
تاريخيا ً لتطلب عضوية االتحاد االوروبي (ليس
اقله) كمصدر حام محتمل» .وحذر انه ينبغي
التعامل مع «طفرة التدفق بحذر».
المكونة من  14طابقا ً بأنّ ثالثة منها تض ّررت بفعل
«الحرارة اإلشعاعية» ،والباقي لحقه الضرر من تفجر
انابيب المياه.
على الجانب المقابل ،يتواجد عدد من المنظمات
اليسارية والعقائدية والتي يعتقد انها تسخر إمكانياتها
لدعم وتأييد االحتجاجات ،والمشاركة الفعلية فيها.
ونقلت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» المحافظة
ادّعاءات جهاز شرطة المدينة بانه رصد عناصر تنتمي
إلى منظمة متطرفة تدعى «العائلة السوداء الغوارية»،
وتهدّد بإطالق النار على رجال الشرطة .يذكر انّ منظمة
بهذا االسم برزت في عقد الستينيات من القرن الماضي،
تستلهم أفكار القادة السود الوطنيين ،وعلى رأسهم
ماركوس غارفي ،وتلتزم فكريا ً بالماركسية الثورية
لألفارقة االميركيين ،وأعضاؤها من ن��زالء السجون
االميركية.
المنظمة األه ّم التي ذاع صيتها في تلك الفترة هي
منظمة «الفهود السود الجديدة» التي أعيد تشكيلها بعد
مقتل وسجن ومالحقة عدد من اعضائها وقادتها .اتهمت
اجهزة الشرطة في ميزوري المنظمة بالتحضير لتفجير
احد اهم معالم المدينة ،قوس سانت لويس ،واغتيال
ك ّل من رئيس جهاز الشرطة والمدّعي العام في مدينة
فيرغسون.
من بين المنظمات العقائدية برز «الحزب الشيوعي
الثوري» في صلب احتجاجات فيرغسون ،مما دعى
مراسل الصحيفة المحلية ،ب��ول هامبيل ،إل��ى نشر
تغريدة على حسابه الشخصي يزعم فيها تصدّر
أعضاء الحزب الشيوعي إح��دى التظاهرات الليلية
وقيامهم بتوزيع نشراتهم الحزبية التي تطالب «بحل
شيوعي لتحطيم الشرطة العنصرية».
مجموعات أخ��رى متباعدة فكريا ً ومتباينة في
األهداف شاركت موقتا ً في تظاهرات مدينة بورتالند
بوالية اوريغون؛ وبثت شبكة (سي بي اس) للتلفزة
نبأ يرصد مجموعة هامشية من المتظاهرين هناك،
غطت وجوهها بمناديل سوداء كبيرة تنادي باستخدام
العنف واالشتباك المباشر مع اف��راد الشرطة .تجدر
االش��ارة ال��ى انّ تلك البلدة تع ّد مسقط رأس حركة
«االحتالل» ض ّد البنك الدولي.
وسائل االعالم الكبرى نشرت خبرا من فيرغسون
م��ف��اده «وج���ود اح��د كبار ق��ادة منظمة احتلوا وول
ستريت ،الملقبة بأستاذة او ع ّرابة حركة االحتالل ليسا
فيثيان ،تشرف على تدريب المتظاهرين في «محاكاة
الفوضى».
المنظمات اليمينية ايضا ً سعت إلى استغالل اجواء
التظاهرات كفرصة تجدّد وجودها بعد التغطية التي
نالتها في مواجهة الشرطة الفيدرالية على اراضي
مزرعة كاليفين بندي ،واستغاللها إلعادة أحياء أمجاد
«معركة بنكرفيل» ،القرية القريبة من المزرعة.
بعض أعضاء تلك الميليشيات يقوم بمهمة حماية
المحالت التجارية ،اب��رزه��ا عناصر منظمة «ال��والء
للقسم» ،الذين شوهدوا بأسلحتهم في الوسط التجاري
من مدينة فيرغسون.
يُجمع القطبين المتناقضين على اإلع��داد إلطالق
شرارة االحتجاجات الجماهيرية وتطويرها إلى مرحلة
الثورة الشاملة.

بعض االحصائيات

للتعرف بدقة إلى االوضاع المزرية التي يعاني منها
االفارقة االميركيون ،نورد بعض اإلحصائيات الرسمية،
بعض منها أورده الصحافي االيطالي جوفاني ماورو،
استقاها من مكتب اإلحصاء االميركي ،المركز الفيدرالي
إلحصاء التعليم ،مكتب الواليات المتحدة لإلحصاءات
العامة ،والمركز الفيدرالي إلحصاءات العمل.
ـ يشكل السود نسبة  13في المئة من سكان الواليات
المتحدة ،ولم يطرأ عليها اي تغيير يذكر منذ عام .1980
ـ  37في المئة من االطفال السود يعيشون تحت
معدالت الفقر ،مقابل  10في المئة لالطفال البيض.
ـ عدد السود العاطلين عن العمل يبلغ ثالثة أضعاف
معدل العاطلين البيض.
ـ عدد خريجي الجامعات السود العاطلين عن العمل
هو ضعف العدد بين البيض.
ـ  10في المئة من الشباب السود يرزح خلف قضبان
السجن.
ـ  37ف��ي ال��م��ئ��ة م��ن المعتقلين بتهمة االت��ج��ار
بالمخدرات هم من السود.
ـ  57ف��ي المئة م��ن ن��زالء سجون ال��والي��ات بتهم
المخدرات هم من السود.
ـ  32في المئة من المواليد السود منذ عام 2001
سيتع ّرضون لدخول السجن بتهمة ما او بأخرى ،مقابل
نسبة  6في المئة من البيض.
ـ االحكام القضائية الموجهة للسود تفوق األحكام
على البيض بنسبة  20في المئة.
ـ تزعم «منظمة فرسان االمبراطورية الجديدة»
االميركية العنصرية ان  90في المئة من معدالت
الجريمة يرتكبها السود.
ـ يشكل السود نسبة  67في المئة من سكان مدينة
فيرغسون.
ـ  94في المئة من رج��ال شرطة فيرغسون هم من
البيض.
ـ نسبة عداء االميركيين للسود بلغت  51في المئة
عام  ،2012وهي في تصاعد مخيف.

