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التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث الأميركية

اليمن :لماذا انهارت ال�سلطة �سريع ًا؟
} حميدي العبدالله
انهارت السلطة اليمنية سريعا ً أمام زحف الحوثيين وحلفائهم ،ولم يحدث هذا
االنهيار في المحافظات الواقعة شمال العاصمة المتاخمة لصعدة ،معقل الحوثيين
التاريخي ،بل أيضا ً في العاصمة صنعاء ،ويمكن مالحظة أنّ االنهيار في العاصمة
صنعاء كان أسرع منه في عمران والجوف ومناطق أخرى.
أسباب عديدة كان لها دور كبير في التقدم السريع للحوثيين وحلفائهم ،إضاف ًة
إلى صحة االستراتيجية والتكتيك العسكري والسياسي الذي اعتمدته حركة
أنصار الله وزعيمها األبرز عبد الملك الحوثي ،ومن أبرز هذه األسباب اثنان:
السبب األول ،السلطة االنتقالية التي يرأسها الرئيس اليمني الحالي لم يكن
لها قاعدة شعبية وسياسية عريضة ،فهي دخلت في صراع فوري مع الحراك
الجنوبي ،ومع الحوثيين ،إضاف ًة إلى صراعها مع جناح من السلطة القديمة
برئاسة علي عبدالله صالح ،وهي سلطة عمرها يمتد إلى أكثر من ( )40عاما ً
وتستند إلى شبكة من المصالح االجتماعية والعالقات القبلية ،إضاف ًة إلى
وجود قوى داخل المؤسسة العسكرية والمؤسسات األمنية تؤيد علي عبدالله
صالح ،واقتصر مؤيدو الرئيس الحالي والسلطة االنتقالية على حزب «اإلخوان
المسلمين» ،وحلفائه من آل األحمر الذين انشقوا عن النظام القديم ،وبينهم علي
محسن األحمر قائد الفرقة األولى مد ّرع .وبديهي االستنتاج أنّ هذه القوى تمثل أقلية
على الصعيد العسكري والسياسي والشعبي ،وأمام ال مباالة الحراك الجنوبي إزاء
ما يجري في المناطق الواقعة بما كان يُعرف باليمن الشمالي ،وأمام حياد بعض
قادة المؤسسة العسكرية واألجهزة األمنية ،كان من البديهي أن يحقق أنصار الله
وحلفائهم هذا التقدم السريع مقارنة بسير المعارك التي خاضوها اعتبارا ً من عام
 2004مع نظام علي عبدالله صالح.
السبب الثاني ،حركة أنصار الله ليست طارئة على الحكم في اليمن ،فمن
المعروف أنّ معاقل هذه الحركة تقع في صعدة في أقصى شمال اليمن ،وهذه
المنطقة حاربت ض ّد الثورة اليمنية التي قادها عبدالله السالل ،وصمدت في وجه
هجمات الجيش المصري الذي أرسله الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للدفاع عن
الثورة ،وعندما ت ّم سحب الجيش المصري بعد هزيمة حزيران عام  1967ساهم
مسلّحو هذه المناطق في محاصرة صنعاء إلى أن ت ّم التوصل إلى تسوية كان
لزعماء هذه المنطقة دور كبير فيها ،ومنذ ذلك التاريخ لم يجرؤ أحد على االعتداء
على هذه المنطقة ،أو تجاهل دور سكانها في صياغة معادالت الحكم في اليمن،
وعندما حاول الرئيس علي عبدالله صالح ،بتحريض سعودي أميركي ،الخروج
عن هذه القاعدة خاض مع الحوثيين ست جوالت من الحروب وصمد الحوثيون
فيها ،بما في ذلك الجولة األخيرة التي كانت مباشر ًة مع الجيش السعودي.
هكذا ال يبدو أليّ متابع جدي لألحداث في اليمن أن يفاجأ بالزحف السريع
للحوثيين واالنهيار األسرع لخصومهم بما في ذلك هياكل السلطة االنتقالية التي
هي صنيعة الواليات المتحدة وحلفائها الخليجيين.

اليمن بي�ضة القبان
منذ استرداد الجيش السوري زمام المبادرة العسكرية في الميدان ،بعد تدحرج
انتصارته من قارة إلى النبك ودير عطية وصوال ً إلى يبرود ورنكوس وتتويجا ً بكسب
وبعدها المليحة وصوال ً إلى جوبر ،ثبت أنّ الذي جرى قبل عامين في معركة القص ْير،
والعجز المقابل عن تغييره خالل سنتين ،لم يكن متصالً بظروف جغرافية بقدر ما هو
تعبير عن توازن نهائي ال يمكن تغييره ،وأنّ الضغط العسكري الخارجي األميركي أو
التركي أو «اإلسرائيلي» قد يؤثر ،لكن تأثيره محدود ،ومخاطره أكبر ،ولذلك ارتضت
واشنطن التي حشدت أساطيلها صفقة الكيماوي وارتضى «اإلسرائيليون» العودة
للكمون ،مع عمليات جبل الشيخ ومزارع شبعا.
كان واضحا ً أيضا ً أنّ الرهان على إضعاف الدولة السورية بعد االنتخابات
الرئاسية في غير محله ،فاالتجاه الثابت لدى السوريين ،بمن فيهم مَن لم يكونوا
من الجمهور التقليدي للدولة ،هو التطلع إلى استعادة األمن والخروج من الفوضى
المسلحة التي رهنت بلدهم للخارج ،وسلّمت الكثير من جغرافيته لتف ّرعات
ّ
وتكشفت المعارضة المس ّماة علمانية عن كذبة كبيرة وصل الرئيس
«القاعدة»،
األميركي إلى القول إنها مج ّرد «فانتازيا».
إضعاف الدولة السورية ربح صاف لـ«داعش» ،وإنهاء «داع��ش» ربح صاف
لسورية وقوى المقاومة ،لذلك دخلت المنطقة كلها في الجمود ،فثقل المال والسالح
من الخارج ،واستنهاض العامل المذهبي في لبنان والعراق ،ينتجان كوابح تحول
دون قدرة حلف المقاومة على الحسم ،ويربكان خططه ،ويضعانه أمام تحديات،
لكنهما ال يغيّران من حقيقة أنّ الحلف الذي تقوده واشنطن سيبقى عاجزا ً عن تحقيق
أيّ تقدم.
الوظيفة االستراتيجية لـ«داعش» وفقا ً للمخطط األميركي التركي السعودي
«اإلسرائيلي» ،هي البقاء عامل إرباك لحلف المقاومة وجذب للجهاديين من بالد
الغرب ،ووظيفة التدخل ض ّد «داع��ش» منعه من التمدّد للحفاظ على المواقع
وباألخص في كردستان والسعودية ،وبالتالي حماية الجمود.
ّ
استنفدت الجغرافيا اإلقليمية والدولية فرص تقديم ساحات جديدة ،بعدما
فتح الغرب جبهة أوكرانيا ولم يتوفر له ما يريد ،بسبب الضربة العاجلة لالعب
الشيش الروسي القيصر فالديمير بوتين ،بدخول القرم وحسم أمر شبه الجزيرة
االستراتيجية في جيبه.
بقي الحساب النهائي في نقالت الشطرنج لمصادفات التف ّوق في ذكاء الخطوات
لترصد في نقاط ك ّل فريق ،وراهن األميركي وجماعته على التفاوض في
البطيئة،
ّ
قلب هذه المعادلة.
من خارج الحسابات التقليدية لواشنطن والرياض جاء اليمن ،وغيّر قواعد
اللعبة ،من دون تحريك القلعة أو الوزير ،أيّ من دون تو ّرط الالعبين الكبار بخطوات
تصعيدية نحو الحرب ،فإذ بالجندي الذي ال يقام له الحساب في حسم الحرب على
رقعة الشطرنج ،وهو هنا العب عادي في االستراتيجيات ،يدخل الملعب ،وفي قلب
رقعة الشطرنج ،يقول حلف المقاومة من اليمن ،كش ملك ،انتهت اللعبة.
الحوثيون يدخلون صنعاء ...إذن ...كش ملك.
في ك ّل ميزان أو قبان بيضة نحاس ظاهرة أو مخفية ،تقوم بمعادلة الوزن وفق
حساب يتصل بوزنها ،لكنه يتصل أكثر بموقعها ،فالبيضة غالبا ً ما تعادل نسبة
ضئيلة من وزن ما يقابلها ،لكنها تتولى معادلة كفتي الوزن بقربها من المركز ،ويتعلم
تالمذة الفيزياء أنّ المعادلة هي أنّ وزن البيضة بكلغ واحد على مسافة سنتم واحد
من مركز اإلبرة في الميزان ،يعادل مئة كلغ على مسافة مئة سم من اإلبرة نفسها.
اليمن هو بيضة القبان والميزان ،ألنه على مسافة أقرب من حبل الوريد إلى
المصالح الكبرى ألميركا والسعودية ،فقرب البيضة يرقد نفط العالم وبالتالي
أمنه.
خالل دقائق من تحقق سيطرة الحوثيين على صنعاء ،من مبنى التلفزيون إلى مق ّر
البرلمان ومكاتب الحكومة ومحاصرة القصر الرئاسي وتسلّم مراكز الفرق المد ّرعة
المنوط بها حماية الحكم الممثل للمصالح األميركية السعودية ،تلقى سعود الفيصل
في نيويورك اتصاال ً من وزير الخارجية األميركي للتحقق من صحة ما وصل من
معلومات ،ولما تأكد قال ،وفقا للواشنطن بوست ،إنّ االتصال الفوري بالوزير اإليراني
محمد جواد ظريف صار ضرورة لصناعة تسوية عاجلة بأيّ ثمن منعا ً لألسوأ.
العهدة السعودية ألمن الخليج والنفط سقطت بالضربة القاضية ،وإيران وسيط
نزيه مع الحوثيين الذين أصروا على بيان تسوية وتوقيع تفاهم علناً ،يمنحهم
وشريكهم القومي واليساري الحراك الجنوبي حق الفيتو في ك ّل مسائل الدولة،
والشراكة الكاملة في الحكم ،وأن يتلو البيان موفد األمم المتحدة بحضور وموافقة
الرئيس وك ّل األحزاب والعشائر ،وهذا ما كان.
اليمن بيضة القبان...
كش ملك...

«توب نيوز»

الحرب في جوبر والح�سم في عدرا
 حاول االئتالف المعارض تقديم أوراق اعتماده للحلف األميركي كبديل للدولةالسورية في وجه «داعش» من خالل معركة القنيطرة التي كان الدعم «اإلسرائيلي» فيها
مكشوفاً.
 بقي النظر إلى االئتالف وجيشه كآلة كومبارس في الحلف ال تستحق العناية سوىإعالميا لكن االئتالف يريد المزيد خصوصا ً ماال ً وسالحا ً يصير بعد بيعه لـ«داعش» ماال ً
أيضاً.
 قام االئتالف بتجميع ميلشيات عديدة في ثالثة مناطق هي ريف حماة وريف حلبوريف دمشق.
 في ريف حلب تقدم مقاتلو «داعش» واحتلوا القرى التي تسيطر عليها الميليشياتوهجر سكانها خصوصا ً من األكراد.
األخرى،
ّ
 في ريف حماة سقط وهم االئتالف الذي عاش ألشهر بقدرته على التوسع هناكبعدما حسم الجيش السوري أغلب البلدات بساعات.
 في ريف دمشق تبيّن أنّ الحرب في جوبر قد تشكل فرصة للنزوح العسكرياألصح وهو أنّ ما جرى في الدخانية صار مج ّرد قنبلة
للميليشيات نحو جرمانا ،فتبيّن
ّ
دخانية.
 بينما الحرب في جوبر تنتظر إنضاج الهجوم بعد السيطرة على أنفاق المسلحينتحت األرض جاء الحسم في عدرا ليؤكد أنّ الجيش يملك الخطة والقدرة.

التعليق السياسي
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«داع�ش» يرجح الت�صويت في الكونغر�س الأميركي
ت�أجيل المعركة الفا�صلة �إلى نهاية العام
استم ّرت وسائل اإلعالم ومراكز النخب الفكرية
والسياسية في تداول معطيات استراتيجية أوباما ض ّد
«داعش» ،وكانت الحدث األبرز في معظم التغطيات والنقاشات
في كافة المراكز والمؤسسات.
سيسلّط قسم التحليل المرفق األضواء على التجاذبات
السياسية األخيرة في الخارطة األميركية ،ال سيما دعم أغلبية
من ممثلي الحزب الجمهوري لسياسته ومعارضة عدد كبير
من النواب الديمقراطيين .وفاز أوباما في تصويت الكونغرس
بفضل الحزب الجمهوري .وسيستعرض أيضا ً الدوافع التي
تقف وراء «االنشطارات» الموقتة تجسيدا ً لسياسة حزبية
معدّة بإتقان ودقة للولوج الى االنتخابات النصفية بتف ّوق
الحزب الجمهوري قبل البدء بها.

استراتيجية أوباما

حث مركز الدراسات االستراتيجية والدولية صنّاع القرار
على بلورة استراتيجية شاملة في المنطقة يشكل التصدي
لـ«داعش» أحد أضلعها .وقال« :محاربة الدولة االسالمية
ما هي اال مواجهة تصدي واحدة للدولة في الصراع على
مستقبل االسالم واستقرار الدول االسالمية ...وينبغي
على الواليات المتحدة إنشاء إطار أوسع للعمل مع المسلمين
والحلفاء اآلخرين ،والبناء على الدروس المستفادة من
عمليات التصدي للدولة اإلسالمية بغية المضي في حرب
أطول».
تناول معهد كارنيغي المخاطر المترتبة على استراتيجية
الرئيس اوباما ض ّد «داعش» .واوضح انّ إحداها تكمن في
«اعالنه استهداف قادة الدولة االسالمية ،كما اشار الى

ثمة إجماع في عاصمة القرار على انّ الرئيس اوباما
ش ّد الرحال باتجاه معسكر الحرب وصقور السياسة،
الميسر لسياسته المعلنة أخيراً ،بل
مما وفر له الدعم
ّ
«كوفئ» بمصادقة الكونغرس على توفير مبلغ 500
مليون دوالر إضافي تنفق على تجهيز وتسليح قوى
المعارضة السورية المسلحة .وص ّوت لصالح القرار
عدد كبير من األعضاء الجمهوريين 159 ،مقابل 114
للنواب عن الحزب الديمقراطي ،وعارضه  85عضو
من الحزب الديمقراطي مقابل  71معارض من الحزب
المنافس .محصلة األمر انّ فوز أوباما تحقق على أيدي
النواب الجمهوريين.
بعبارة أخ��رى تبنى الجمهوريون سياسة اوباما
التصعيدية التي تكمل سياسات سلفه ج��ورج بوش
االبن ،رغم لهجة الخطاب السياسي العلني في انتقاده،
ومعارضة معتبرة من قبل حزبه الديمقراطي ،نحو
 .%40وجاء اوضح تصريح عقب التصويت على لسان
رئيس مجلس النواب (الجمهوري) جون بينر ،قائالً:
سوي...
«بصراحة اعتقد انّ ما يطلبه الرئيس اوباما
ّ
ال ارى اي عائق امامنا لرفض ما يطلبه منا الرئيس».
بينما اعرب احد اقطاب الحزب الديمقراطي المعتبرين،
جيم ماكغفرن ،عن عميق قلقه لشن غارات جوية في
االجواء العراقية ،واصفا ً ذاك القرار الرئاسي بأنه «مثير
للسخرية».
يذكر انّ أق��ط��اب ال��ح��زب الجمهوري اش��اع��وا في
البدء ض��رورة توجه الرئيس اوباما للكونغرس لنيل
تفويض لسياسته المعلنة في العراق ،ومن ثم تراجع
هؤالء عن هذا الشرط .بل اوضح رئيس مجلس النواب
ان «الرئيس هو المخ ّول بتقرير التوجه للكونغرس
للتصويت على ذاك التفويض من عدمه ،واالدارة لم تقدم
على ذلك بعد».

انتصارات حققها في اليمن والصومال ،لن تفضي الى تهيئة
االرضية لحلول مستدامة معها ...اذ تنطوي الغارات الجوية
على إيقاع المزيد من الضحايا األبرياء وتسهم في زيادة
منسوب التطرف».
حذر معهد كاتو الرئيس اوباما وادارته من ضيق ذرع
الشعب االميركي في حربه ض ّد «داعش» .وبالمقارنة فإنّ
«تنظيم القاعدة شكل خطرا ً واضحا ً قائما ً لألمن القومي
االميركي» .اما «داعش» في ذهن الجمهور «فال يرى فيه تهديدا ً
مماثالً ...خاصة ان المؤسسة االستخباراتية االميركية
اوضحت رسميا ً انّ هناك احتماال صفريا لمواجهة تح ّد من
نوع استهداف الدولة االسالمية االراضي االميركية» .وعليه،
اضاف المعهد« ،وفي ظل عدم توفر تهديد حقيقي من الدولة
االسالمية ،فإنّ المردود غير الملموس للحملة تبدو شاحبة
بالنسبة إلى الكلفة المرئية ،ناهيك عن حالة اإلحباط» .وحذر
مضي الرئيس اوباما في خطته ،اذ «سيوفر ارضية
من
ّ
العتقاد العديد بأنّ مجمل الحملة في حقيقتها ترمي الى إعادة
رسم (خارطة) الشرق االوسط ،عوضا ً عن اتخاذ إجراء
ضروري للدفاع عن النفس» .وفنّد المعهد المب ّررات التي
سيقت في السابق لتبرير التدخل اذ انّ «الشعب االميركي
سئم من مبدأ بناء الدولة» ونشر الديمقراطية.
تناول مركز األمن االميركي الجديد مسألة االرهاب بشكل
اوسع من زاوية الثروات المتراكمة لدى «داعش» وقدرته على
التمويل الذاتي محذرا ً من «سيطرة «داعش» على حقول النفط
في سورية والعراق ...للتز ّود بالوقود الالزم له وبيعه بطرق
غير مشروعة ...تصل قيمته نحو  2مليون دوالر يوميا».
وأخطر المركز صناع القرار من تداعيات تمدّد «داعش»

وأتت حملة التعبئة االعالمية أكُلها في الوعي العام،
اذ اظهر أحدث استطالعات للرأي تنامي الدعم الشعبي
لسياسة اوباما في العراق وسورية %53 ،بعد خطاب
الرئيس ،مقابل  %42قبل ذلك .اي انّ الكفة تميل لصالح
يتزعمه خطاب الحزب الجمهوري،
معسكر الحرب الذي
ّ
وال شك انّ قادته قرأوا النبض الشعبي بدقة عقب حملة
إعالمية وسياسية مكثفة ومدروسة.
في هذا الصدد ،أشار عدد من استطالعات الرأي
في اآلونة االخيرة الى تنامي الدعم الشعبي لخطاب
اوباما المفعم بمفردات الحرب ض ّد «داعش» .واوردت
شبكة (ان بي سي) للتلفزة انّ التأييد بلغ ،%62
وشخصته وكالة «رويترز» لالنباء بنسبة ،%64
ومعهد بيو بنسبة  .%53الالفت في تلك الحزمة من
االستطالعات ان تأييد اوباما بين الجمهوريين بلغ
 ،%64بينما بين اوساط الديمقراطيين فقد بلغ .%60
وذهب استطالع وكالة «رويترز» إلى القول انّ أغلبية
الشعب االميركي ،%53 ،يؤيد استراتيجية اوباما
المعلنة حتى لو استغرقت سنتين او ثالث ،كما قدرها
البيت االبيض.
نتائج االستطالعات لفتت قادة الحزب الجمهوري

وتوغله «داخل االراضي العراقية ،وامكانية سيطرته الحقيقية
على حقول النفط في اقليم كردستان.»..

نفوذ قطر

أشار معهد كارنيغي الى «الفشل الذريع للسياسة
ال َق َطرية الرامية الى توطيد نفوذها في االقليم .»..واضاف
انها كغيرها من الالعبين «راهنت على األطراف الرابحة
وتساوقت مع الرياح السياسية والعمل مع عدد من االطراف،
حتى المتقلّبة منها مثل المجموعات الجهادية» .وحول تغيّر
المسارات وتداعياتها أوضح المعهد انه منذ عام 2011
«تعاني سياسة قطر الخارجية من سوء التقدير ،والتحديات
الداخلية ،والضغوط الدولية ...ودخلت جراء ذلك في مرحلة
االنكماش» .واعتبر المعهد انّ تنافس قطر مع السعودية قد
أض ّر باألولى «وينبغي عليها التعاطي مع األمر بشكل مشترك
وهو المفتاح لبسط نفوذها في االقليم».

تركيا

تأرجح تركيا مرة اخرى نحو التكامل مع االتحاد االوروبي
ُ
كان موضع اهتمام صندوق جيرمان مارشال الذي أعرب
عن خشيته من األمر اذ «تستخدمه السلطات التركية منصة
انطالق إلحياء االمبراطورية التركية ومجد العثمانيين ،او
ربما خطوة تكتيكية لتوطيد أقدامها في السلطة وتمديد أمد
الحصانة» من المالحقة القانونية التي يتمتع المسؤولون بها.
وناشد المعهد «دول االتحاد االوروبي واألحزاب المعارضة
استغالل الفرصة المتاحة إللزام تركيا تطبيق اإلصالحات
المطلوبة لعضوية أوروبية مستدامة».

الحزب الجمهوري يدركون تماما ً ان تصويتهم بنعم
أجل المعركة الفاصلة لشهر كانون االول ،بمنح الرئيس
ّ
الدعم المالي لنهاية العام الجاري .احتماالت الربح
والخسارة لدى الطرفين حاضرة في األذهان .في حال
نجاح خطة اوباما والتي واف��ق عليها الجمهوريون
الفعال.
مكرهين سينالهم بعض آيات الثناء لدورهم
ّ
بالمقابل ،فإنّ نظراءهم من الحزب الديمقراطي الذين
اع��ت��رض��وا على خطة اوب��ام��ا س�� ُي��ت�� َرك��ون يواجهون
مصيرهم وحدهم من االنتقادات .اما احتمال الفشل ،وهو
المرجح ،فانه سيوفر للجمهوريين زادا ً اضافيا ً للنيل من
خصومهم بدءا ً من الرئيس اوباما.

معركة السيطرة على مجلس الشيوخ

لدى اقطاب الحزب الجمهوري تفاؤل كبير بالفوز
بأغلبية المقاعد ف��ي شهر تشرين الثاني المقبل،
على الرغم من استقطابات وتغ ّيرات في الخارطة
االنتخابية ،وك ّل ما يحتاجونه هو الفوز بستة مقاعد
على األق ّل .اذ من بين ثوابت النظام السياسي االميركي
ان الحزب المسيطر على منصب الرئاسة سيخسر كثيرا ً
في االنتخابات النصفية ،يعززها تدني نسبة التأييد

خلفية عسكرية

تجدر اإلشارة الى انّ عددا ً كبيرا ً من نواب الحزبين في
الكونغرس أتى من خلفية عسكرية وهم الذين عارضوا
استراتيجية اوباما .وجاء على لسان النائب والعضو
السابق في سالح مشاة البحرية ،المارينز ،دانكان هنتر
الذي قضى بعض خدمته في العراق وافغانستان ،انّ
االستراتيجية المعلنة «ال تساوي شيئاً» وال يمكنها
تدمير الدولة االسالمية .نظيره الديمقراطي تولسي
غابارد ،عن والية هوايي والذي خدم في العراق ،وصف
االستراتيجية بأنها «غير واقعية ...وستستغرق زمنا ً
طويالً قبل ان تلوح بوادرها في االفق».
االجابة على تح ّول بعض موازين القوى في هذه
المرحلة ،دع��م الجمهوريين للرئيس اوب��ام��ا ،تتعلق
باالنتخابات النصفية المقبلة وعينهم على الفوز
بأغلبية مجلس الشيوخ واالحتفاظ بأغلبية مجلس
النواب ،ولخشيتهم ان تؤثر معارضتهم الثابتة للرئيس
ّ
األدق ان
اوباما على نتائج تلك االنتخابات .ولعل
ما تبقى من زمن إلى حين شهر االنتخابات ،تشرين
الثاني ،ان أقطاب الحزب الجمهوري سحبوا البساط من
تحت قادة الحزب الديمقراطي ورموا جانبا ً االتهامات
الموجهة لهم «بتعطيل األداء الحكومي والتس ّبب في
الطريق المسدود».

الذين اعتادوا على إفشال اي مشروع او اقتراح مقدم
م��ن السلطة ال��رئ��اس��ي��ة ،وأث����ارت بعض القلق بين
أوساطهم .وخياراتهم في هذه المرحلة الدقيقة أحالها
المضي بمعاداة ورفض توجه أوباما نحو الدولة
م ّر:
ّ
االسالمية ،كما اعتادوا ،ينطوي على مغامرة سياسية
كبرى من شأنها توفير مزيد من ذخيرة الهجوم على
الحزب الجمهوري من الرئيس اوباما وحزبه؛ او اعالن
التأييد للرئيس مرة وحيدة والتطلع نحو الفوز بنسبة
األغلبية في االنتخابات المقبلة والسيطرة على مجلسي
الكونغرس.
بالطبع التجاذب بين الحزبين لن ينتهي بمج ّرد
موافقة مجلس النواب على استراتيجية اوباما ،وقادة

الشعبي للرئيس اوباما إلى حين اعالنه عن نواياه
الحربية.
بالمقابل ،سيبذل ال��ح��زب الديمقراطي قصارى
جهوده لالحتفاظ بالمقاعد التي فاز بها بشكل كاسح
في ال��دورة االنتخابية االخيرة لعام  .2008يحتفظ
الديمقراطيون راه��ن��ا ً بثمانية ( )8مقاعد يوشك
على خسارتها تمثل الواليات التي ص ّوتت لصالح
المرشح ال��رئ��اس��ي الجمهوري ،ميت روم��ن��ي ،قبل
عامين .بالمقابل ،ال ينطبق الوضع عينه على الحزب
الجمهوري في مناطق تأييده ،بل تشير استطالعات
الرأي الى تقدم بسيط لصالح مرشحي الحزب على
خصومه الديمقراطيين في  8واليات ،اما باقي المقاعد

فهي مضمونة النتائج لصالح الجمهوريين.
جمهور الحزبين معالمه معروفة وم��ح�� ّددة لهما،
اما ما يقلق الطرفين فهي شريحة اطلق عليها تسمية
«المتر ّددين» لحين اللحظة االخيرة ،وهي التي يراهن
الطرفان على كسب جمهورها .تشكل المجموعة وزنا ً
ذا ثقل معتبر في اي دورة انتخابية ومعظمها يعارض
الرئيس اوباما وسياساته ،بل اثبتت الدورات االنتخابية
المتعاقبة انّ أغلبية أصوات «المتر ّددين» تذهب لصالح
الحزب الجمهوري .للداللة ،نشرت جامعة كوينيبياك
(بوالية كونتيكت) نتائج أحدث استطالعاتها للرأي تدل
إلى تردي شعبية الحزب الديمقراطي ويعتبر الناخب
انه يص ّوت في االنتخابات النصفية ض ّد ،او انتقاما ً من
الرئيس اوباما.
واوض��ح��ت الجامعة انّ مقعد والي���ة ك��ول��ورادو
اضحى في خطر ،وهي تصوت ع��ادة لصالح الحزب
الديمقراطي وترسل احد أباطرته الى الكونغرس ،مارك
يودال ،الذي انخفضت نسبة تأييده الى  %44مقابل
 %50لخصمه الجمهوري بسبب اصطفاف شريحة
المتر ّددين ض ّد الرئيس اوباما .بات األمر يدعو الى القلق
الشديد ،ال سيما ان كولورادو محسومة تاريخيا ً للحزب
الديمقراطي قد تذهب لصالح الخصم ،ومقعد والية ايوا
ايضا .ويمت ّد قلق الحزب الى الواليات المحسوبة في
خانته تاريخياً ،مينيسوتا وديالوير ونيو جيرسي،
انخفضت نسبة التأييد الشعبي لمرشحيه الى ما دون
 ،%50مما سيفتح الباب على مصراعيه امام الحزب
الجمهوري للفوز بأغلبية المقاعد.
وعزز القلق ايضا ً إصدار صحيفة «نيويورك تايمز»
نتائج أح��دث استطالع أج��رت��ه منتصف األسبوع
الجاري ّ
يدل إلى تقدم المرشحين الجمهوريين على
خصومهم بنحو  6نقاط مئوية ،ونحو  9نقاط بين
صفوف الناخبين المستقلين .كما ّ
دل االستطالع على
قلق العامة للقضايا الهامة وتأييد األغلبية للحزب
الجمهوري في مجاالت متع ّددة :في حال االقتصاد
بلغ تقدم الجمهوريين  11نقطة ،قضية اإلرهاب 21
نقطة ،السياسة الخارجية  12نقطة؛ وأسفر أيضا ً
على تدني نسبة التأييد العام للرئيس أوباما الى
.%40
المفصل للخارطة االنتخابية كان
هذا االستعراض
ّ
ض��روري��ا ً لالستدالل على دواف��ع الحزب الجمهوري
وقادته في التصويت لصالح الرئيس أوباما أخيراً ،بعد
طول عناء وثبات مواقفهم بتعطيل مشاريعه وإفشال
سياساته .وبرع هؤالء في التقاط الفرصة المتاحة ال
سيما في دعم ما ُيس ّمى «المعارضة السورية المعتدلة»
بالرغم من سلسلة اعتراضات قدموها حول المسألة،
والتي من شأنها سحب البساط االنتخابي من تحت
أقدام الرئيس اوباما وتفنيد مقولته بأنّ الجمهوريين
يعزفون عن العمل سوية معه.
بالرغم من ك ّل ما تقدم ،فإنّ الوقت ال يزال مبكرا ً وسابقا ً
الوانه لترجيح كفة على اخرى ،اال في حال تضافر عدد
من العوامل تؤ ّدي إلى فوز الحزب الجمهوري بنسبة
كاسحة تمكنهم من اختراق المقاعد الثمانية المشار
اليها ورفع أكاليل الغار.

فلم العجب!
جبرائيل نداف لم يهبط من ال�سماء بل نبت من بيننا َ
} نصار ابراهيم*
الخبر :و ّقعَ وزي ُر الداخليّة «اإلسرائيلي» جدعون
ساعر ،يوم الثالثاء الموافق  16أيلول  2014على
توجيهات تسمح بتسجيل المسيحيين الفلسطينيين
في سج ّل السكان في وزارة الداخلية تحت تصنيف
«القوميّة اآلرامية».
وقد ق ِبل وزير الداخليّة «اإلسرائيلي» بهذا القرار بعد
أن تلقى ثالثة آراء مهنيّة أكاديمية في هذا الموضوع،
وبحسب ه��ذه اآلراء «ف���إنّ حقيقة وج��ود القوميّة
اآلراميّة ظاهرة للعيان وقائمة لهذه األمة .والشروط
المطلوبة والكافية لبرهنة قيام أ ّمة هي ،إضافة إلى
َ
المنشأ واللغة
التراث التاريخي ،الدين ،الحضارة،
المشتركة».
ويعتبر جبرائيل ن��داف (م��ن مواليد  18آب عام
 1973في مدينة الناصرة) من المر ّوجين لهذه الدعوة،
كما يُعتبر المرجعية الروحية لمنتدى المسيحيين
في إسرائيل ،حيث يدعم دمج المسيحيين في جميع
مؤسسات ال��دول��ة ،بما ف��ي ذل��ك الجيش والخدمة
الوطنية».
(المصدرhttp://www.al-masdar.net - :
 17أيلول .)2014
بالتأكيد إنّ ه���ذه ال��ظ��اه��رة ع��ل��ى محدوديتها
وهامشيتها بين المسيحيين الفلسطينيين ترعاها
وتغذيها سياسات االحتالل واحتضانه وحمايته لها...
ومع ذلك فإنّ هذا النداف لم يسقط علينا من السماء ،بل
هو مولود مش ّوه في واقع أكثر تش ّوهاً ...فما كان ليكون
لو أنّ ديناميات الوعي والثقافة والسياسة والسلوك

في المجتمع الفلسطيني كانت صلبة وصلدة بما يكفي
تحصن البيئة الوطنية والقومية الفلسطينية في
لكي
ّ
وجه مثل هذه الظواهر وغيرها.
ل��ق��د ت��ه��ي��أت البيئة لمثل ه���ذه ال��ه��ذي��ان��ات عبر
ص��ي��رورات وتراكمات مديدة كانت تحفر بعمق في
الوعي الجمعي العربي والفلسطيني ...وهي ظاهرة
ال تعني المسيحيين فقط بل تعني جميع العرب من
المحيط إلى الخليج ...فما الغرابة في أن يخرج من
بين الفلسطينيين نداف ي��ر ّوج لـ«القومية اآلرامية»
واالندماج في «المجتمع اإلسرائيلي» ،بل والخدمة
في جيش االحتالل ،إذا كانت الثقافة السائدة منذ عام
 1916هي ثقافة سايكس  -بيكو ،حيث جرى تمزيق
الجغرافيا والسكان وتوزيعهما على الخريطة بقلم
االستعمار ...ومن يومها وك ّل قطر يبحث عن تاريخ
خاص به ،وعن بطوالت خاصة ،وعن أكالت شعبية
خاصة ،وعن لباس خاص وأغان خاصة ...وهكذا...
لقد دخلت المجتمعات العربية ،بما في ذلك الفلسطيني،
والتبجح بالخصوصية
في دينامية التكيّف والتأقلم بل
ّ
على حساب القومية الجامعة كبوتقة صهر هي األرقى
واألنبل ،فل َم ال يظهر نداف أو سواه لير ّوج ويدعو إلى
تهويماته الخاصة في مثل هكذا واقع ّ
هش.
وما الغرابة في الحديث عن «قومية آرامية» فيما
القوى السياسية الفلسطينية األكبر مشغولة بتقسيم
المقسم ،فهنا سلطة رام الله وهناك سلطة غزة ،وهذا
ّ
الصبا؟!
تركي الهوى وذاك سعودي َّ
وما الغرابة في ظهور نداف فيما المحيط كله يرقص
على إيقاعات الطائفية المرعبة :سني – شيعي – يزيدي
– أشوري -كلداني – شافعي – مالكي – حنبلي -روم
أرثوذكس – التين – موارنة – دروز – سريان – لوثري

– أرمني ...فما الغرابة في غمرة هذه الريح الهوجاء في
أن يجد نداف ووزير داخلية «إسرائيل» زاوية خاصة
بهما اسمها «القومية اآلرامية»؟
ول�� َم الغرابة واالستهجان في ع��ودة ال��روح إلى
مومياءات اآلرامية والفرعونية والكنعانية والفينيقية
والنبطية ،إذا كانت النخب السياسية والثقافية
واألكاديمية واالجتماعية غارقة في المساومة على
االنتماء القومي األصل والصمت أمام ثقافة األنا والتميّز
الفقير للجماعة العضوية على حساب الجماعة
الوطنية والقومية...؟ فمن يقبل في لحظة بتقديم
انتمائه البدائي على انتمائه القومي يكون بذلك قد
والتفسخ االجتماعي على
فتح أبواب جحيم التقسيم
ّ
مصراعيها ...أليس كذلك؟
ولم ال تستيقظ داحس والغبراء وثقافة «وما أنا إال
من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد» ،ونحن
في حياتنا وسلوكنا اليومي نثير الحساسية والنفور
في عقول أطفالنا ونحط أمامهم من قيمة جارنا ألنه
مسيحي أو مسلم أو علماني أو يساري أو خليلي أو
الجئ أو بدوي أو نابلسي أو حتى عفريت ال يه ّم.
إذن هي النتيجة الطبيعية والمنطقية للتكيّف
والتساوق الواعي أو غير الواعي مع البنى السياسية
والجغرافية والسكانية والثقافية التي تفرضها قوى
الهيمنة االستعمارية على المجتمع وما تعنيه في
النهاية من تشكل الحاضنة لمختلف الظواهر الشاذة
المناقضة لمصلحة األمة أو الشعب.
وزير داخلية «إسرائيل» ساعر ،يبذل المستحيل
لكي تصبح «إسرائيل» بأيديولوجيتها الصهيونية
بوتقة صهر عمالقة (سياسيا ً واقتصاديا ً وثقافيا ً
واجتماعيا ً ولغوياً )...ليهود العالم من أمم وثقافات

مختلفة وسياقات تاريخية ولغات مختلفة ...وفي ذات
اللحظة يوظف األكاديميا «اإلسرائيلية» لكي تبرهن له
بأنّ اآلرامية هي قومية لكي يغري مئات «المسيحيين
الفلسطينيين» بالخصوصية واأله ّم باالمتيازات بأنهم
قومية خاصة ...وهي ذات السياسة التي اتبعت تجاه
الدروز والبدو الفلسطينيين ،وبعد غد قد يقترح ساعر
نفسه وجود قومية مقدسية ،وقومية غزاوية ،وقومية
خليلية ...وغيرها ...فال يستغربنّ أحد ذلك إذا ما
تنافخنا شرفا ً وفخرا ً بهذا االنتماء الضيّق على حساب
فلسطين الوطن والقومية.
مواجهة ظاهرة نداف على محدوديتها وهامشيتها،
وانطالقا ً من الثقة المطلقة بمسيحيّي فلسطين ...ليس
مح ّركها الخوف على المسيحية الفلسطينية ،بل الرعب
من التكيّف والتعايش مع ثقافة العبث بروح الشعب
ووحدته الوطنية القومية ...وحينها سنكون أمام
كارثة ثقافية وإنسانية واجتماعية مر ّوعة...
ه��ذا هو التحدي أم��ام القوى السياسية والنخب
الثقافية واألك��ادي��م��ي��ة واالجتماعية الفلسطينية
والعربية ...التي عليها النهوض إلع��ادة االعتبار
إل��ى روح الشعب وال��وط��ن واالرت��ق��اء إل��ى مستوى
مهام التح ّرر الوطني واالجتماعي واالنتماء القومي
والعروبي واإلنساني والتقدمي ،وغير ذلك هو السقوط
والهبوط وانتظار ميالد نداف أو «داع��ش» جديد هنا
وهناك في أية لحظة ...وحينها ال تلوموا وزير داخلية
«إسرائيل» ...بل أنظروا في المرآة حيث سيكون نداف
وفوق رأسه ترفرف أعالم دولة «إسرائيل».
* صفحة الكاتبhttps://www. :
facebook.com/pages/NassarIbrahim/267544203407374

