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التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث والدرا�سات الأميركية

العالقات الدولية
التنوع الحيوي
ومع�ضالت
ّ
و�إ�شكالياته الأخالقية

اعتداء الملهى الليلي في ميزان االنتخابات الأميركية

} سالم الربضي*
ل �ل �ت �ن � ّوع ال �ح �ي��وي ف��وائ��د ق��ص��وى ،ف��اس �ت �م��راري��ة الحياة
اإلنسانية على األرض ،مرهونة بديمومة الطبيعة ،كما أنّ
الموارد البيولوجية ُتعتبر أحد األصول الرأسمالية التي تحمل
إمكانيات هائلة ،قادرة على إدرار فوائد مستدامة.
ولكن مع ذلك يستم ّر التن ّوع الحيوي العالمي في التبدّد.
وبات حفظ التن ّوع البيولوجي يشكل شاغالً مشتركا ً للبشرية.
فالتغيّرات المناخية ،أثرت بشكل أو بآخر في المنظومة البيئية
الحيوية( ) .وه��ذه الحقيقة ،مح ّل إدراك واتفاق جميع دول
العالم _ نظريا ً على أقل تقدير _ وهي الدول الموقعة على
اتفاقية التن ّوع الحيوي أو البيولوجي .) ( CBDوهي اتفاقية
دولية ملزمة قانونيا ً ولها غايات ثالثة:
حفظ التن ّوع البيولوجي.
االستخدام المستدام للتن ّوع البيولوجي.
التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام
الموارد الجينية.
هذه االتفاقية تؤكد على حق الدول السيادي في أن تستغ ّل
مواردها البيولوجية ،طبقا ً للسياسات البيئية الخاصة بها،
إلى جانب مسؤووليتها عن حفظ التن ّوع البيولوجي واسخدام
الموارد ،في إطار السياسات واالستراتيجيات التي تقود إلى
مستقبل مستدام ،والتي تشمل المستويات التالية:
النظم اإليكولوجية.
األنواع والموارد الجينية.
التكنولوجيا األحيائية.
وتغطي هذه االتفاقية جميع المجاالت المحتملة التي تتعلق
بشكل مباشر أو غير مباشر بالتن ّوع البيولوجي ،وتتراوح
بين العلم والسياسة واالقتصاد وال��زراع��ة ،والثقافة .ولكن
كيف يمكن تنفيذ هذه االتفاقية ذات الصبغة العلمية في سياق
إشكالياتها المتعدّدة ذات الطابع األخالقي ومنها:
إشكالية انهيار فكرة المحميات الطبيعية خالل  100سنة
المقبلة ( ).
�أي األن ��واع ال�ت��ي يتعيّن
إشكالية ال �ق��رارات ال�ت��ي تتعلق ب� ّ
حمايتها ،وأيها تترك لمصيرها( )؟
إشكالية حقوق الملكية الفكرية للمعلومات الجينية ( ).
وأمام هذه اإلشكاليات فإنّ المسألة البيئية ،بحاجة لرؤية
غير مسبوقة ،تستلهم الفكر والقيم ،من خالل اإلضاءة على
�ص��رات فلسفية سياسية عميقة ،تنتجها قضية مصير
ت�ب� ّ
ومستقبل البئية والإلنسانية ( ) .فالقضايا التي تعتبر بيئية
كفقدان التنوع البيئي ،وت��ده��ور األرض والمياه ،وعمليات
ال�ن��زوح البيئيُ ،ي�ع��اد تجسيدها كمقاربة للحق ف��ي الحياة،
مما يفتح المجال للتالقي بين النظرية اإليكولوجية وفلسفة
حقوق اإلنسان ،في إطار تكامل العالقة بين القضايا البيئية
والقضايا المتعلقة بالحقوق.
وهنالك تداخل في القضايا الفلسفية والسياسية ،وعلينا
تحليل الترميز األخالقي للضرر الناتج عن اختالف فهمنا
للعالقة بين األرض واإلنسان ،بوجهها االجتماعي الثقافي
من جهة ،كما السياسي الحقوقي من جهة أخرى ( ) .إذ قد بلغ
«تشييء البيئة» حدا ً ال يمكن تجاهله ،وقد آن األوان للتخلي
عن المفهوم السياسي للدول ،على أساس أنها كيانات سيادية
مستقلة ،تبحث ع��ن مصالحها ف�ق��ط .ب��ل ال ب��د م��ن ،أن يتم
مقاربة المسألة البيئية ببعدها السياسي الثقافي األخالقي
المستدام().
وهذا يتيح بلورة رؤية لكيفية تضافر السياسات العالمية
ح��ول ال�ح�ق��وق اإلي�ك��ول��وج�ي��ة .وف��ي ه��ذا ال �ج��ان��ب ،ال ب�� ّد من
أن ت�ك��ون ه�ن��ال��ك م�ق��ارب��ة ن�ظ��ري��ة نسقية ج��دي��دة ،تجعل من
السيطرة على الموارد وإدارت�ه��ا ،أول��ى الخطوات األساسية
نحو تفعيل القضايا البيئية ،المرتبطة بحقوق اإلنسان على
مستوى فلسفة أخ�لاق العالقات الدولية؟ حيث إنّ اإلخالل
بالمنظومة البيئية اإلنسانية الحقوقية ووقائعها والفشل في
حوكمة إشكالياتها عالمياً ،هو بالدرجة األولى خلل قيمي في
العالقات الدولية؟
*باحث ومؤلف في العالقات الدولية ـ اسبانيا

العراق 2016
ـ أعلنت الحكومة العراقية أنّ العام  2016سيكون عام نهاية داعش في
العراق ،وقد أظهرت إعالنات الحكومة العراقية قربها من الواقع بالنسبة
للمعارك السابقة وآخرها الفلوجة.
ـ يشارك األميركيون في معارك الموصل على ك ّل المستويات بما فيها وحدات
برية من المارينز.
ـ اإلعالن العراقي ليس بعيدا ً عن الشراكة مع األميركيين ،وهو أقرب ليكون
حاجة أميركية انتخابية للحزب الديمقراطي.
ـ واقعيا ً من المستحيل لذلك ان يتحقق دون شراكة إيران وحلفائها العراقيين
وغير العراقيين كحزب الله.
ـ من غير الممكن أن يتحقق هذا التعاون في العراق فيما يكون في سورية لك ّل
من األميركيين واإليرانيين مشروعا ً يلغي اآلخر.
ـ في سورية رغم الرهان األميركي المباشر على «قوات سورية الديمقراطية»
في الرقة تدور في أرياف حلب حرب استنزاف إليران وحلفائها بانتظار توصل
موسكو وواشنطن إلى ح ّد من التفاهم على إطار الحرب هناك وسقف سياسي
لما بعدها في جنيف.
ـ ما يجري في حلب هو التفاوض بالنار على خريطة الحرب القادمة ض ّد
داعش والنصرة ومستقبل األدوار واألحجام لتركيا وإي��ران والسعودية في
سورية والعراق.
قبل نهاية تموز ستكون الصورة الحاسمة.

التعليق السياسي

من �سيترك لل�سوريين
بناء �سوريتهم؟
} سعدالله الخليل
في الدستور السوري والذي ما زال ساري المفعول بموجب األعراف والقوانين
الدولية والتوافقات الدولية والقرارات األممية الخاصة بسورية حتى األول من
أب المقبل ،أيّ بعد أق ّل من شهرين الموعد المفترض ليكتب السوريين دستورهم
الجديدُ ،تعرف الدولة السورية بالجمهورية العربية السورية محافظة بذلك
على ك ّل المقومات والمكتسبات التي تحملها منذ نشأتها ورسم حدودها على
يد سايكس وبيكو ،وبالرغم من إدراك ك ّل القوى السياسية الفاعلة في الملف
السوري استحالة توصل السوريين إلى دستور جامع متفق عليه بحلول األول
من أب الموعد المحدّد في األجندة السياسية المنبثقة عن مق ّررات لقاء فيينا
بالمضي في العملية يأمل بجمع األطراف السورية
األول ،فإنّ أكثر المتفائلين
ّ
على طاولة واحدة لبحث مستقبل بالدهم ومق ّوماتها وصورتها ،مع القناعة
التامة بأن ال عالقة للسوريين بعرقلة تلك الجهود ،بل تشعّ بات الملف السوري
وتداخالته الدولية واإلقليمية وانعكاساتها المباشرة على األرض السورية تثقل
كاهل السوريين في السعي إليجاد مخارج منطقية وواقعية على مسار األحداث
بما بفضي إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع.
بعد ست سنوات من عمر الحرب على سورية ،والتي أطلق عليها األزمة
السورية للتخفيف من وطأتها إعالمياً ،بات السوريون على قناعة تامة بأنّ
ّ
بغض النظر
ما يجري على أرضهم نتيجة صراع محاور إقليمية ودولية كبرى
عن مواقفهم السياسية ورؤيتهم لمستقبل بالدهم الذي سيُكتب وفق تلك الرؤى
بما ينسجم مع نتائج هذه الصراعات والتوافقات كنتائج للمعركة على األرض،
فمن زرع في األرض السورية لن يترك موسم الحصاد ويدير ضهره لخصم أو
صديق يتل ّذذ بثماره...

طغت حادثة إطالق النار داخل ملهى ليلي في مدينة أورالن��دو بوالية
فلوريدا على كافة النشاطات واالهتمامات اإلعالمية والفكرية في الوسط
السياسي األميركي.
سيستعرض قسم التحليل تداعيات الحادث وانعكاساته على السباق
االنتخابي بين المرشحين؛ إضافة إل��ى ح��ادث قرصنة أجهزة كمبيوتر
رئيسة تعود للجنة الوطنية الديمقراطية.
يتميّز السباق ال��رئ��اس��ي الحالي بانقسامات أفقية وع�م��ودي��ة داخل
الفريقين ،تستعصي على الح ّل في المدى المنظور؛ وما بروز قضايا ذات
اهمية قصوى لبعض الفئات االجتماعية إال دليل إضافي على تنامي حالة
الجدل دون توافق على النتائج إلى حين إجراء االنتخابات العامة ،في شهر
تشرين الثاني /نوفمبر المقبل.
ليس من المستبعد تع ّرض الواليات المتحدة إلى هجوم إرهابي ،قبل
االنتخابات ،ف��ي ظ � ّل أج��واء سياسية مشحونة ومنقسمة على بعضها،
األمر الذي قد يؤثر على نتائج االنتخابات بشكل رئيسي يتقدّم على الشأن
االقتصادي المعتاد.

تدهور استقرار الخليج

أعرب مركز الدراسات االستراتيجية والدولية عن اعتقاده بأنّ منطقة
الخليج العربي «كانت عرضة لحالة عدم استقرار منذ أمد بعيد» ،وساهمت
جملة عناصر وتط ّورات محلية وإقليمية ودولية في مفاقمة األوضاع ،منها
«الغزو األميركي للعراق عام 2003؛ االضطرابات الواسعة في المنطقة منذ
عام 2011؛ بروز تنظيم داعش على الساحة في أواخر عام 2013؛ حرب
اليمن؛ واالنخفاض الحا ّد في أسعار النفط» .واستطرد بالقول انّ الدول
العربية المتشاطئة «البحرين والكويت و ُعمان وقطر واإلمارات والسعودية..
تجمعها حالة متدنية إلى متوسطة من مخاطر» عدم االستقرار .وأوضح
انّ تقلص عوائد النفط «بنسبة  %60 – 40أضحى يترك تداعيات كبيرة
على حالة االقتصاد منذ عام 2014؛ فضالً عن انعكاسات ذلك على القدرة
الجمعية لمواجهة خطر اإلره��اب والتطرف ،وردع واح�ت��واء التهديدات
الصادرة من إيران».

https://www.csis.org/analysis/stability-and-instabilitygulf-region-2016

وصف معهد كارنيغي الحالة العربية الراهنة بأنها «مختلة تبحث عن
وضوح الرؤية» ،بعد انقضاء خمس سنوات على الحراك الشعبي الواسع
«وتبدّد التفاؤل» األولي ،بل ع ّمت «الفوضى» وتالشت القدرة على التك ّهن
بعناصر المستقبل .بعد تمهيد المعهد لتلك المقدمة أش��ار إل��ى مبادرته
بإصدار «كتاب الكتروني ...يتناول الظروف الخاصة بك ّل دولة عربية على
ح��دة ،بعد العام  ،»2011بمشاركة «شباب مواكبين للمستجدات ..ألجل
ومتبصرة عن مجموعة واسعة من التحديات والمسائل
تقديم أفكار فريدة
ّ
في عدد من الدول العربية».
�ص ت��ون��س ،ي��وض��ح المعهد انّ «ظ�� ّل ال��دول��ة البوليسية (ال
ف��ي م��ا ي�خ� ّ
زال) يخيم» على المشهد العام وتوقه لالنتقال إل��ى «نظام اكثر تعددية
وديمقراطية» .اما مصر فقد تح ّولت ،بنظر المعهد» إلى «نموذج سياسي..
يتسبّب بإضعاف ال��دول��ة» .في مستوى الصراع العربي – الصهيوني،
اعتبر المعهد انّ «هذا الصراع يفقد أهميته اإلقليمية (تقابله) أهمية محلية
أضيق ،وأهمية دولية اوسع نطاقاً» .في رؤيته لدول الخليج ،اعتبر المعهد
انّ «التهديدات الجديدة المحدقة بالمنطقة ساهمت في التقارب بين دول
مجلس التعاون الخليجي» .كما اعتبر المعهد انّ «الجزائر تقف عند مفترق
طرق؛» بينما يعاني «المغرب من تخبّط اإلصالحات» الموعودة؛ ويحاول
األردن «إرساء توازن بين اإلصالحات (وإرساء) االستقرار».

انقالب في األولويات

درجت العادة ان يستقبل األميركيون الفترة
الفاصلة بين انتهاء االنتخابات التمهيدية
وان��ع��ق��اد مؤتمري الحزبين ب��راح��ة معنوية
تعينهم على تح ّمل أعباء الصراعات القاسية
المرئية ،لحشد الطاقات والخبرات المطلوبة
لالستجابة لالهتمامات الشعبية المتمثلة في
حال االقتصاد ،بالدرجة األولى .وجاءت حادثة
إطالق النار في فلوريدا لتعيد ترتيب األولويات
وفي صدارتها تهديد اإلرهاب وتقييد حركة شراء
األسلحة وفرض قوانين وإجراءات جديدة على
المهاجرين.
بيد انّ التطورات االنتخابية للسنة الحالية
سارت باتجاه مغاير ،وشهد األسبوع المنصرم
نشاطاتفوقالعادةللمرشحين.إذبرزتالسيدة
هيالري كلينتون كمرشحة أقوى لنيل ترشيح
الحزب الديمقراطي بعد تف ّوقها في مراكمة عدد
المندوبين قبل المؤتمر الحزبي ،رافقها تقلبات
بيانات استطالعات ال���رأي م��ع داللتها على
التحاق ما تبقى من قيادات ديمقراطية بحملتها
وإعالن التأييد لها.
في الطرف اآلخ��ر ،تف ّوق المرشح المحتمل
دونالد ترامب على نفسه في استيالد أعداء جدد
بإطالقه تصريحات معادية لقاضي محكمة
فيدرالية ،من أصول مكسيكية ،مما أطلق سهام
االنتقادات المتزايدة نحوه .بيد أنها لم تكن
بالقدر او بالحدة المطلوبة لثنيه عن تصريحات
سليط لسانه وكسب مزيد من األعداء.
وما لبثت هيالري كلينتون ان راكمت المزيد
من الدعم عقب تلقيها تأييدا ً رسميا ً من البيت
االبيض ،واستغلت الثغرات السياسية التي
افتعلها ترامب لصالحها جماهيرياً.
وسرعان ما طغت حادثة إطالق النار داخل
ملهى ليلي في اورالن���دو بوالية فلوريدا على
الك ّم األوسع من التغطية االعالمية واهتمامات
النخب السياسية والفكرية .وتسابقت الوسائل
اإلعالمية المتعدّدة إلبراز رابط غير موثق بين
مطلق النار ،عمر متين ،وتنظيم «داعش» ،فضالً
عن خلفيته اإلسالمية ،مما أدّى إلى ارتفاع طفيف
في أسهم ترامب.
بيانات استطالعات ال���رأي ال��ت��ي أجريت
مباشرة بعد الحادثة أظهرت اصطفاف نسبة
ضئيلة بزيادة ال تتجاوز  %4من األميركيين وراء
ترامب كمرشح مفضل لمعالجة تحديات مماثلة
من اإلرهاب داخل األراضي األميركية .وفي ذات
السياق ال زالت األغلبية النسبية من األميركيين،
 ،%50تعارض فرض قيود إضافية على اقتناء
األـسلحة والبنادق شبه األوتوماتيكية.
لم يدخر ترامب جهدا ً الستنهاض أعدائه
ومحاولة اإليقاع بخصومه معتبرا ً ما جرى هو
«تع ّرض ملهى ليلي مليء بأناس أميركيين
أبرياء جرى قتلهم بدم بارد» .واضاف زاعما ً انّ
«اإلرهابيين المسلمين وضعوا نصب أعينهم
شنّ هجوم على مجمع مالهي ديزني» ،التي تقع
في ذات المدينة .ومضى بالقول انّ «أميركيين
يعشقون الحرية ت ّم حصدهم بغبطة وسرور
من قبل متطرف وإرهابي إسالمي مخلص تمأل
الكراهية قلبه».
الساسة المسؤولون ،وعلى رأسهم الرئيس
أوباما والمرشحة هيالري كلينتون فضلوا طريقا ً
مغايرا ً التهامات ترامب العشوائية ،وتسليط
الجهود مرة أخرى على مسألة وضع قيود على
اقتناء السالح وحرمان المتطرفين من شرائه.
ش���دّدت كلينتون على م��ف��ردات «الخطاب
التحريضي ض ّد المسلمين والتهديد بحظر دخول
عائالت بأكملها وأصدقاء ألميركيين مسلمين،

http://carnegieendowment.org/sada/?fa=63791&mkt_to
k=eyJpIjoiWkdNd05XUXlZVFl6TkdaaCIsInQiOiJrQys4
UHk4UlFLVUl5Uk1TRWtWZUdTVzJjV0J4OHVwb0xY
eXowTVFMblwvTE9WNVVQM1BwNzVsRnF5UHJ5X
C83Q1VodTY1T0VmZXcwY3pmUXkzT1VHQUIyS0ZP
SXRQNXR2dFB0OEs5RDgzSWZNPSJ9

سورية

ملف الالجئين السوريين كان محور اهتمام معهد بروكينغز حاثا ً توظيف
الجالية السورية في أميركا ومنظماتها المختلفة لتح ّمل مسؤولياتها بتوفير
الدعم المطلوب الستقرار الالجئين .واوضح انّ «تلك المنظمات لديها الكثير
لتقدّمه بدالً من مجرد المساهمة لس ّد الثغرات الناجمة عن األداء اإلغاثي.
ولديها عمق حضاري ولغوي ،وقدرات تقنية ..والقدرة على جمع وتسخير
مبالغ التمويل الكبيرة في تقديم اإلغاثة ألولئك الذين في حاجة ماسة لها».
واض��اف انّ تلك المنظمات تتميّز «بإدراكها العميق الحتياجات الالجئين
السوريين ..يندر توفرها في أروقة الحكومة او الهيئات الدولية».
http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/201613-/06/
syrian-american-organizations-mckenzie

في ما يتعلق بوالدة أزمات الالجئين بشكل عام ،أوضح معهد بروكينغز
انّ «القضاء على أزمة الالجئين يستوجب وقف األعمال الحربية؛ واضطالع
المجتمع الدولي بمهمة إنهائها ..كما شهدنا في الحاالت السابقة في البوسنة
وكوسوفو ولبعض الوقت في العراق بك ّل أسف» .وأضاف انّ األمر يتوقف
على توفر نية العزم لدى السياسيين وما تتطلبه من «تشخيص استراتيجية
من شأنها إتاحة الفرصة للواليات المتحدة وحلفائها المساهمة في إنجاز
تسوية لوقف الحرب الدائرة في سورية عبر التفاوض؛ وكذلك األمر في
العراق وليبيا وربما في اليمن أيضاً» .واستطرد بالقول انّ تجربة «الواليات
المتحدة الفاشلة ف��ي ك � ّل م��ن ال�ع��راق وأفغانستان كانت نتيجة مباشرة
لرفضها الثابت االلتفات إلى دروس تجارب الحروب السابقة ..ولسوء
الحظ اننا مص ّممون على تكرار ذات األخطاء في سورية ،برفض اعتماد
خطة عمل أثبت التاريخ أنها جديرة باالهتمام والنجاح».

http://www.brookings.edu/blogs/order-from-chaos/
posts/201614-/06/syrian-civil-war-refugees-pollack

تونس

استعرض معهد بروكينغز الحوافز واإلغ���راءات التي تدفع الشباب
التونسي االنضمام «للجهاد» ،معتبرا ً انّ اآلمال المعقودة على ترسيخ مناخ
«الديمقراطية والمشاركة السياسية» لم ت��ؤتِ أُكلها ،وهي االستراتيجية
األميركية التي «ر ّوجتها ادارة الرئيس جورج بوش االبن بعنوان أجندة
الحرية» .وأضاف انّ «الرؤية النظرية لتلك االستراتيجية ستفضي جزئيا ً
إلى نتائجها المرسومة على المدى الطويل .بيد انّ الحالة التونسية كانت
عصية ولن تتحقق فيها اآلم��ال األولية في المدى المنظور» .وأوض��ح انّ
النشوة الشعبية التي رافقت سقوط «حكم الديكتاتور ...رفعت سقف
التوقعات ،بيد انّ المؤسسات القائمة تعاني من وهن بنيوي شديد يحرمها
من االستجابة للمطالب الشعبية».
h t t p : / / w w w. b r o o k i n g s . e d u / b l o g s / m a r k a z /
posts/201614-/06/why-jihadists-fight-hamid

وكذلك األمر ض ّد ماليين المسلمين من أصحاب
األعمال والراغبين بالسياحة إلى بلدنا مما يلحق
الضرر بالغالبية العظمى من المسلمين الذين
يعشقون الحرية وينبذون اإلرهاب».
وحذرت كلينتون المؤسسات األميركية التي
تسارع بتب ّني الخطاب االقصائي بأنّ معدالت
«جرائم الكراهية ض� ّد المسلمين األميركيين
ومساجدهم تضاعفت ثالث مرات منذ هجمات
باريس وس��ان بيرنادينو .ان��ه خطأ ،كما أنه
ويصب في خدمة اإلرهابيين».
خطير
ّ
الرئيس أوباما ب��دوره حافظ على هدوئه
المعتاد وتبديد أوهام أخطار اإلره��اب ،عززته
مقابلته الشهيرة مع مجلة «اتالنتيك» التي
جاء فيها انّ الرئيس اوباما «لم يؤمن يوما ً بأنّ
اإلرهاب يشكل خطرا ً على أميركا يتناسب وحالة
الخوف المرافقة له» .وأضافت األسبوعية أنّ
أوباما «يذ ِّكر مساعديه على الدوام بأنّ ضحايا
اإلرهاب في أميركا أق ّل كثيرا ً من حوادث اطالق
ال��ن��ار ،وح����وادث ال��س��ي��ارات ،واول��ئ��ك الذين
يتساقطون في حمامات بيوتهم».
توجه الرئيس أوباما مباشرة عقب حادثة
أورالن����دو يخاطب األميركيين ب���أنّ الفاعل
«متطرف محلي ...ألهمه الخطاب الدعائي
متجسدا ً على
والمنحرف عن اإلسالم الذي نراه
ّ
شبكة االنترنت» .وحرص الرئيس أوباما على
عدم اإليحاء بربط حادث إطالق النار بتنظيم
داعش.
انض ّم بعض قادة الحزب الجمهوري لتأييد
خطاب الرئيس أوباما ،ولو بتردّد ،إذ قال رئيس
مجلس النواب ،بول رايان ،إنه يشاطر الرئيس
أوباما ما قاله ،مضيفا ً انه يعتقد بأنّ دونالد
ترامب كان قاسيا ً أكثر من الالزم على المسلمين.
من المفارقة السياسية رؤية انضمام بعض
الساسة عن الحزب الديمقراطي إل��ى ترامب
وخطابه ،أبرزهم كان العضو السابق في مجلس
النواب بارني فرانك الذي تضامن مع ترامب من
واقع حرصه على «سالمة المثليين» ،الذين هو
ّ
«يدل على مدى
أحدهم .وأوضح قائالً انّ الهجوم
الكراهية الخبيثة في أوس��اط ذلك القطاع من
االسالم ..نعم نجد هنا عنصرا ً إسالميا ً بوضوح
لألسف ،عنصر يتبع مدرسة فكرية محدّدة في
تشجع على قتل اآلخرين».
االسالم
ّ

قولبة التصويت

إيران

انتقد معهد كارنيغي الفريق السياسي األميركي المناهض لالتفاق

ف��ي ظ � ّل المناخ المشحون والمنقسم في
المشهد السياسي األميركي ،خاصة لمناهضة
أعداد متزايدة للمرشح المحتمل دونالد ترامب.
وي��ب��رز ال��س��ؤال للتع ّرف على كنه تصويت
األميركيين يوم الحساب .تجدر اإلشارة إلى انّ
الغالبية المعتبرة من كال الحزبين تمارس حقها
بالتصويت لصالح الحزب السياسي بصرف
النظر عن مرشحه او منافسه.
ب��ي��د انّ ات��س��اع ال��ه��وة ال��س��ي��اس��ي��ة بين
المسؤولين والناخبين في الموسم الراهن يؤشر
ربما إلى نتيجة مغايرة تأخذ بعين االعتبار
عددا ً من العناصر منها «الفوارق الحضارية»
بين المناطق األميركية المختلفة ،والتي تعكس
حقيقة تن ّوع وتعدّد مكونات الشعب األميركي،
خاصة عند األخذ بعامل الدين والتديّن بعين
االعتبار.
قياسا ً على ذل��ك ،تندرج حادثة اورالن��دو
لكيفية تح ّكمها بتوجهات ال��رأي العام .فريق
سياسي ي��رى فيها ن��ت��اج س��ي��اس��ات رخ��وة
لضبط اقتناء السالح وما تؤدّي اليه من مشاعر
الكراهية ض ّد مجموعات بعينها ،سواء عرقية او
دينية .الفريق اآلخر المقابل رأى الحادثة بأنها
نتيجة سياسات رسمية متسامحة مع هجرة

المسلمين من دول الشرق األوس��ط ،وتجسيد
لفشل سياسات التصدّي «لإلرهاب اإلسالمي
المتطرف».
ما هو مح ّل إجماع بين األطراف المتعددة هو
تفاقم الهوة بين الفريقين وعسر جسرها في ايّ
وقت قريب ،والعقبات الكبيرة التي ستعترض
جهود المرشحين للرئاسة ،كلينتون وترامب،
والرئيس أوباما ايضا ً لتقريب وجهات نظر
الطرفين.
تجسد
يمكن للمرء االستنتاج ب��أنّ حظوظ
ّ
تغيّرات سياسية بعد الحادثة تبقى بعيدة
المنال .فإدارة الرئيس أوباما لن تقدم على إدخال
تعديالت جوهرية على سياستها في مكافحة
اإلره��اب ،ال سيما أنّ الرئيس أوباما دأب على
حث األميركيين التزام الهدوء ومطالبة أعضاء
الكونغرس بتشديد القيود على اقتناء السالح.
تشديد القيود على اقتناء السالح ،مادّة مالزمة

ال�ن��ووي م��ع إي ��ران ،ال سيما ف��ي خطفه األض ��واء وتسليطها على «نوايا
وصدقية» إي��ران لالمتثال لنصوص االتفاقية المشتركة .وأوض��ح انّ
خصص لتوضيح
«قليالً من الجهد واالهتمام اإلعالمي وفي الكونغرس ّ
إمكانية توفير االت �ف��اق المشترك ف��رص�ا ً لتوطيد ال�ن�ظ��ام ال��دول��ي بعدم
انتشار األسلحة» .واردف انّ «االتفاقية تشكل نموذجا ً لنشاطات دورة
الوقود (ال�ن��ووي) كي تتسق مع المتطلبات المدنية المطلوبة ..لتشغيل
المفاعالت النووية لألغراض السلمية» .واضاف انّ الجدل السياسي في
واشنطن يتغاضى عن ميزات االتفاقية المشتركة التي «تح ّد من حجم
المخصب المتراكم» ،نتيجة التفاعالت النووية ،اذ في حالة
اليورانيوم
ّ
إيران «سيستم ّر السقف عند حدود  300كلغ لمدة  15عاما» .ونبّه الفريق
السياسي األميركي إل��ى اغتنام فرصة االتفاقية المشتركة التي تضع
األسس «لقبول قيود توضع على نشاطات دول تنوي تخصيب اليورانيوم
لألغراض السلمية».
http://carnegieendowment.org/201609/06//iran-deal-sbuilding-blocks-of-better-nuclear-order/j1nh

تركيا

ت �ن��اول ص �ن��دوق ج�ي��رم��ان م��ارش��ال األل �م��ان��ي ح��ال��ة ع��دم االستقرار
السياسي «المتقلّبة» في تركيا التي ع ّولت على «تبنّي النظام الرئاسي بديالً
عن النظام البرلماني كوصفة» للخروج من مأزق «التحالفات الحكومية غير
المستقرة» .وأوضح انّ «الحالة الراهنة للسياسة التركية أضحت عرضة
المضي في استبدال النظام البرلماني القائم بنظام
لعدم االستقرار نتيجة
ّ
رئاسي مهما بلغت الكلفة ،مما أدّى بنا إلى وضع غير مستق ّر .اما النتائج
المقبلة فمن العسير التك ّهن بها» في ظ ّل االوضاع السائدة.

http://www.gmfus.org/publications/unstable-stabilitystable-instability-turkeys-travails

وسلط معهد كارنيغي األضواء على «تجدّد الحرب بين الدولة التركية
وح��زب العمال الكردستاني» ،جنبا ً إل��ى جنب م��ع ال�ح��رب ف��ي سورية.
وأوضح انّ ما يقلق الحكومة التركية من صراعها مع الكرد هو «نشوبها
في المدن ..بخالف الفترة السابقة التي كانت تجري في الريف» .واستدرك
بالقول انه رغم الخسائر البشرية العالية بين الطرفين ،فضالً عن الخسائر
المادية فإنّ «النزاع لم يبلغ بعد طريقا ً مسدودا ً يلحق الضرر بالجانبين...
ودفعت ممارسات الحكومة في اإلقصاء والتمييز ض ّد الكرد إلى التحاق
ع��دد كبير منهم ف��ي ص�ف��وف ح��زب ال�ع�م��ال؛ وال ت�ل��وح ف��ي األف��ق فرص
انحسار النزاع القائم» .واضاف انّ الحكومة التركية «أظهرت تردّدا ً شديدا ً
في محاربة «داعش» لجملة أسباب منها انّ الذين يتسلّمون مقاليد السلطة
في أنقرة يعتبرون «أنّ داعش عضوا ً في األسرة السنية األوسع في الشرق
االوسط» ..كما تعتبر الحكومة التركية انّ تنظيم داعش يحول دون تحقيق
األك��راد السوريين الحكم ال��ذات��ي» .وخلص بالقول انّ الرئيس أردوغان
«يش ّن هجوما ً شبه يومي على الواليات المتحدة ...لعدم وفائها بوعودها
اليه ،كما يقول؛ والمسألة الكردية في تركيا دخلت المرحلة األكثر دموية»،
«اي أمل بالخروج من المأزق الراهن في المستقبل المنظور».
وال يوجد ّ
http://carnegieendowment.org/sada/?fa=63839&mkt_tok
=eyJpIjoiWkdNd05XUXlZVFl6TkdaaCIsInQiOiJrQys4U
Hk4UlFLVUl5Uk1TRWtWZUdTVzJjV0J4OHVwb0xYeX
owTVFMblwvTE9WNVVQM1BwNzVsRnF5UHJ5XC83
Q1VodTY1T0VmZXcwY3pmUXkzT1VHQUIyS0ZPSXR
QNXR2dFB0OEs5RDgzSWZNPSJ9

للخطاب السياسي وعند ك ّل موسم انتخابي.
لو افترضنا جدال ً انّ الكونغرس سيتحرك بهذا
االتجاه ،والذي من شأنه االصطدام المباشر مع
أولياء نعمته من الشركات الكبرى ،فإنّ الصيغة
القانونية ستأتي مطاطة للتأكيد على االنحناء
أم��ام عاصفة األهالي المتض ّررين من حوادث
إطالق النار .اما في ظ ّل الهجوم قيد البحث فإنّ
المرجح تزايد أعداد األميركيين المطالبين بحق
اقتناء السالح ،كما ّ
تدل استطالعات الرأي بثبات
عليه؛ إذ ارتفع معدّل شراء األسلحة النارية بنحو
ثالثة أضعاف بعد حادثة إطالق النار في مدرسة
ساندي هوك االبتدائية ،نهاية عام .2012
أحد االستطالعات الحديثة جرى بإشراف
شبكة (ايه بي سي) للتلفزة ّ
دل على معارضة
كبيرة من األميركيين لحظر االتجار باألسلحة،
 %53مقابل  %45تؤيد الحظر .بينما بلغ حجم
تأييد الحظر  %80من األميركيين عام .1994

ّ
ودل استطالع مماثل أجرته وكالة بلومبيرغ
لألنباء فور حادثة اورالندو إلى معارضة %50
من البالغين لفرض حظر على األسلحة.
اس��ت��ق��راء ال��ت��وج��ه��ات المقبلة للناخبين
األميركيين تشير بوضوح إلى اولوية الحالة
االقتصادية ،وبقاء مسألتي اإلرهاب والح ّد من
الهجرة كحجري رحى بين الفريقين ،الديمقراطي
والجمهوري،يتبادالناالتهاماتبشأنهما.خطاب
ترامب العنصري لقي أصداء عند الناخبين الذين
أعرب نحو  %51عن اعتقادهم بأنّ «التطرف
االسالمي» يشكل أكبر تهديد لمستقبل البالد،
 16حزيران الحالي؛ مما يعكس نجاح ترامب في
تسخير الهجوم لخدمة خطابه السياسي .وتجدر
اإلشارة في هذا الصدد إلى وقوع حوادث مماثلة،
قبل موعد االنتخابات ،سيعزز ف��رص ترامب
في الفوز بصرف النظر عن أهليته وصالحيته
واتزانه لتبوء المنصب.

قر�صنة �أجهزة اللجنة الوطنية الديمقراطية
رافق إعالن نبأ القرصنة تحديد «الحكومة الروسية» بأنها الطرف
الذي يقف وراء العمل ،دون الحاجة إلثبات وإبراز الدالئل.
استطاع القراصنة الحصول على سجالت وبيانات لجنة الحزب
الديمقراطي الخاصة بالمرشح دونالد ترامب ،وفق مصادر اللجنة.
ووصفت صحيفة «واشنطن بوست» حجم الضرر بأنّ القراصنة
«نجحوا في اختراق منظومة اللجنة االلكترونية بالكامل واستطاعوا
قراءة كافة المراسالت االلكترونية وغيرها».
واضافت الصحيفة نقالً عن مسؤولين كبار في اللجنة الوطنية
انّ «بعض عناصر القراصنة» كان لديهم تصريح بالعمل داخل
شبكة اللجنة منذ نحو عام ،وجرى طردهم جميعا ً على الفور بعد
الكشف عن القرصنة .واضافت انّ المسؤولين اكدوا لها بعدم تع ّرض
البيانات والتب ّرعات المالية او بيانات خاصة للقرصنة ،مما يعزز
التجسس التقليدية وليست من
فرضية االختراق بأنها تتبع أساليب
ّ
صنع قراصنة بهدف الربح المالي فحسب.
يشار إلى تصريح أطلقه مدير مكتب األمن القومي ،جيمس كالبر،
الشهر الماضي يحذر فيه من جهود قراصنة الكترونيين يستهدفون
تجسس .وأضاف
مرشحي الرئاسة ألسباب متعددة من ضمنها عملية
ّ
انّ الهجمات قد تتصاعد مع اشتداد وتيرة الحملة االنتخابية.
ف��ي ال��ش��ق المعلوماتي ،تص ّنف مجموعة «ك��راودس��ت��راي��ك
 »Crowdstrikeاألميركية من أبرز الشركات العاملة في مجال
توفير «األمن المعلوماتي والتهديدات االستخبارية» .وحدّدت الشركة
مجموعتين مستقلتين من القراصنة الروس« ،كوزي بير و فانسي بير
كأبرز وأكفأ الخبراء في هذا المجال على الصعيد العالمي.
واوضحت يومية «كريستيان ساينس مونيتور» 15 ،حزيران
والتجسس «على
الحاري ،ان كلتاهما دأبتا على جهود االختراق
ّ
القوات العسكرية الغربية وأهداف سياسية لعدة سنوات» ،شملت
أيضا ً قطاعات الفضاء وشركات األسلحة والطاقة ،بيد انّ األوساط
األميركية لم تدرجهما اال مؤخرا ً كذراعين لالستخبارات الروسية.
وقالت مجموعة «كراودسترايك» انّ «حرفية المجموعتين رائعة،
وعملياتهما على صعيد األمن ال يضاهيها أحد».
استشعرت اللجنة الوطنية الديمقراطية نشاطات «غير عادية»
في نظم شبكاتها االلكترونية أواخر شهر نيسان الماضي؛ وطلبت
مساعدة «كراودسترايك» على الفور للحيلولة دون تمادي القراصنة
في التج ّول داخل الشبكات.
يعزو بعض السياسيين اهتمام االستخبارات الروسية بدونالد
ترامب لحداثة دخوله الحلبة السياسية ،واستباق الزمن لتعويض
ما ينقصها من معلومات .بينما منافسته هيالري كلينتون فيرجح
أنها خضعت للدراسة والتقييم منذ عام  ،1992على األق ّل ،وملفاتها
معروفة وحديثة لدى الجانب الروسي.
ونقلت يومية «واشنطن بوست» عن المستشار السابق لمدير «سي
أي آي» ،روبرت ديتز ،قوله انّ «الهدف من المعلومات االستخبارية هو
التع ّرف بدقة على ميول الشخصية» المرصودة .وتشكل استثمارات

ترامب الخارجية بعدا ً هاما ً لتكوين صورة متكاملة حول طبيعته
العملية وكيفية إدارته للعالقات مع الدول االجنبية ،وربما الحصول
على مؤشرات لسبر أغوار أسلوبه التفاوضي» .وعليه ،يضيف ديتز،
فانّ توفر معلومات استخباراتية في هذا الشأن قد تستثمره روسيا
المضي بمغامراتها الخارجية».
في تحديد الثغرات التي ستمكنها
ّ
وشهد منتصف االسبوع الماضي محاوالت لتعكير صفو المياه،
اذ تب ّرع احد األفراد بإعالن مسؤوليته عن القرصنة ،مستخدما اسما ً
تخص بيانات المرشح ترامب،
وهمياً« ،غوسيفر  »2.0ووفر وثائق
ّ
بلغ حجمها  237صفحة ،أهداها لمجموعة الكترونية معروفة «ذي
سموكينغ غ��ان» .ووصف «غوسيفر» عملية القرصنة في رسالته
«ميسرة وسهلة جدا».
للمجموعة بأنها كانت
ّ
وتض ّمنت وثائق اللجنة الوطنية المشار اليها «قوائم المتب ّرعين،
مذكرات داخلية خاصة ،وتقرير حول ترامب» .وزعم «غوسيفر» انه
رابط داخل نظم شبكة اللجنة ألكثر من عام ،وأعلن مسؤوليته عن
«تقديم آالف الملفات ومراسالت البريد االلكتروني ،برامج وخطط
انتخابية ،مخططات استراتيجية (للحزب الديمقراطي) ،خطط اعدّت
للتصدّي للمنافسين ،وتقارير وبيانات مالية ...وتوفيرها لمجموعة
«ويكيليكس».
مضمون تقرير ترامب ،سالف الذكر ،المؤرخ يوم  19كانون االول/
ديسمبر  ،2015أتى على معلومات مفصلة وشاملة ألسلوبه المهني
وثروته المالية وحياته الخاصة.
وجاء فيها «هناك مسألة واضحة في ما يتعلق بدونالد ترامب،
ثمة شخص وحيد يأخذ مصلحته بعين االعتبار أال وهو شخصه
الذاتي .ترامب مخلص لنفسه فقط ،وال يه ّمه مصير العامل األميركي،
او الحزب الجمهوري ،او زوجاته .وعليه ال يجد غضاضة في الكذب
على الشعب األميركي .باستطاعة ترامب التف ّوه بأيّ شيء واإلقدام
على فعل ايّ شيء في سعيه لتأمين أغراضه دون أدنى اعتبار ألولئك
الذين سيلحق بهم الضرر».
يشير التقرير إلى استناده لجهد بحثي طويل حول ترامب يعود
لعدة سنوات« ،انه جهد ضخم ...التنقيب عن آلية عمل شخص لم
يتسلّم منصبا ً عاما ً طيلة حياته» ،مما كان سيخضعه لسلسلة تقارير
استقصائية وبحث في خلفيته وتاريخه.
جهود القرصنة تض ّمنت التركيز على أجهزة البريد االلكتروني
للجنة الوطنية ،وما يعنيه ذلك من إمكانية تسريب بعض المراسالت
الخاصة لعدد من قيادات الحزب ،بمن فيهم المرشحة كلينتون.
في حال حالف الحظ كلينتون وف��ازت باالنتخابات ،فانّ عددا ً
ال باس به من أصحاب المراسالت االلكترونية سيكون في صدارة
قائمة المسؤولين في إدارتها المقبلة .مضمون المراسالت سيلقي
وتوجه المسؤولين القادمين ،وربما
الضوء على طبيعة تفكير
ّ
الكشف عن نقاط الضعف الشخصية لديهم والتي باستطاعة األجهزة
االستخبارية ،الروسية وغيرها ،استغاللها إلى أبعد ح ّد للظفر بمكانة
أقوى عند الرئيسة هيالري كلينتون.

