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التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث والدرا�سات الأميركية

معركة حلب ّ
تحدد
وجهة الحرب في �سورية

خريطة ال�صوت اليهودي في االنتخابات الرئا�سية في الواليات المتحدة

} حميدي العبدالله
لو لم يقع الهجوم المضا ّد ال��ذي شنّه المسلحون جنوب غرب
حلب وحققوا ما حققوه ،لكانت الحرب في حلب قد انتهت أو شارفت
على نهايتها ،ألنّ الجيش السوري كان في صدد بدء المرحلة الثالثة
في حرب حلب بعد استكمال ما تبقى من المرحلة الثانية وتحديدا ً
السيطرة على مخيّم حندرات وبلدات ومدن عندان وحريتان وكفر
حمرة .أما المرحلة األولى فقد كانت عندما ح ّرر الجيش السوري
وحلفاؤه مناطق واسعة من الريف الجنوبي والشرقي والشمالي
وال��غ��رب��ي ف��ي محافظة ح��ل��ب وص����والً إل���ى ف��� ّك ال��ح��ص��ار ع��ن نبّل
وال��زه��راء في شهري كانون الثاني وشباط الماضيين .المرحلة
الثالثة كانت تقضي بإكمال الطوق حول حلب بدءا ً من خان طومان
باتجاه الراشدين وصوالً إلى خان العسل .ولو حدث ذلك ولم تبادر
الجماعات المسلحة إلى ش ّن هجوم معاكس على المحور الجنوبي
ال��غ��رب��ي ،ألنّ الهجمات على المحور الشمالي ق��د ب���اءت جميعها
بالفشل بسبب صعوبة وصول اإلمدادات ،حيث أنّ الريف الجنوبي
يختلف عن الريف الشمالي باتصاله بريف إدل��ب الثقل الرئيسي
للجماعات المسلحة والمفتوح من دون عوائق أمام تدفق اإلمدادات
البشرية والعسكرية من تركيا ،لو لم تبادر الجماعات المسلحة إلى
ش ّن الهجوم المعاكس لكان ثمة تقدير وتو ّقع بأنّ القوى والدول
التي انخرطت في الحرب على سورية قد ق ّررت االنسحاب من هذه
الحرب ،أو أنّ ثمة تسوية قد جرت خلف الكواليس .لكن ال الدول
المنخرطة في الحرب على سورية قد انسحبت من الحرب ،وال ثمة
تسوية قد ت�� ّم التوصل إليها بين ال��دول الكبرى وال��دول اإلقليمية
تنهي الحرب السورية.
ب��ه��ذا ال��م��ع��ن��ى ف���إنّ ال��ه��ج��وم ال��م��ض��ا ّد ال���ذي ش��نّ��ت��ه الجماعات
المسلحة ،وجرى التمهيد له بالحملة التي قادتها الواليات المتحدة
وبعض الحكومات األوروبية ،حول حصار اآلالف في حلب ،كان
متوقعاً ،وكان يجب أن يكون متوقعا ً أيضا ً أن يحقق هذا الهجوم
نجاحات بمستوى ما حدث حتى اآلن ،ألنّ ال��دول المنخرطة في
الحرب على سورية سترمي ،وهي رمت بالفعل ،بك ّل ثقلها لكي
ال تخسر الحرب ،أو أال تسمح بقبول األمر الواقع الميداني الذي
فرضه الجيش السوري وحلفاؤه بعد عزل ومحاصرة المسلحين
في األح��ي��اء الشرقية .ولع ّل ق��ول الرئيس التركي ي��وم أم��س في
مقابلة مع «الجزيرة» إنه ت ّمت إعادة التوازن في حلب عشية لقائه
مع الرئيس الروسي ،وإنّ القضية السورية مطروحة بقوة على
ج��دول أع��م��ال ال��ل��ق��اء ،ت��وض��ح أنّ م��ا ج��رى ف��ي الجبهة الجنوبية
الغربية في حلب هو معركة كبرى بين التحالفين ،التحالف الذي
تقوده الواليات المتحدة ويض ّم الدول اإلقليمية الفاعلة مثل تركيا
والسعودية وقطر ،والتحالف الذي يدعم سورية ،ويض ّم إيران
وروسيا وحزب الله.
بهذا المعنى ف��إنّ معركة حلب هي التي ستق ّرر وجهة الحرب
السورية بكاملها ،ولهذا ستكون مختلفة عن ك ّل المعارك السابقة.

دولة ال�ضياع والمواطنون جياع
} ميسم حمزة
عندما يسير الشعب وراء مصالحه وحاجاته ،ويتحرك ليضع حدا ً للظلم
واالستهتار ،والفقر والمعاناة ،وللمطالبة بحقه في عيش كريم بدل الدفاع عن
زعيم مستهتر غير آبه بمعاناة الشعب ،وطامع فقط بالحفاظ على المنصب
والنفوذ...
عندها فقط سأقول عن هذا الشعب إنه شعب يستحق الحياة!
وأيّ حياة ممكن أن ُتعاش في لبنان ،في ظ ّل الفساد المستشري في ك ّل
مؤسسات الدولة المترافق مع استهتار المواطن المتلهّي بتأمين لقمة العيش
له ولعائلته وتأمين مقومات العيش األساسية فقط ،من ماء وكهرباء جيدة،
وقدرة على تسديد بدل األقساط المدرسية والجامعية ودفع تكاليف االستشفاء
والدواء والغذاء...
وليؤ ّمن أبسط تلك المقومات ال ب ّد ان يتمتع بح ّد أدنى لألجور يناسب
الواقع المفروض عليه ،ولكن في لبنان ،هذا الح ّد األدنى ال يؤ ّمن حتى المسكن
فكيف باألمور األخ��رى ،ال سيما أننا في بلد ،أق ّل ما يُقال فيه إنّ مواطنيه ال
يعيشون من قلة الموت وإنما هم عبارة عن أحجار «داما» تتحرك فقط بالشكل
وأما في المضمون ،رحم الله لبنان واللبنانيين وأطال الله بعمر السارقين
والمستفيدين ،ال سيما أننا في مغارة علي بابا وإنما الفرق يكمن في عدد
«الحرامية» ،ولست نادمة على استخدام هذا المصطلع بحق مسؤولين تج ّردوا
من الضمير والمبادئ واألخالق ،وأصبحوا عبدة المناصب ،وص ّموا آذانهم ،وما
عادوا يسمعون صرخات الشعب الذي ضاق ذرعا ً من ك ّل شيء.
فالح ّد األدنى لألجور ينخفض ،وهو بمعدل  650ألف ليرة لبنانية شهريا ً
(عدا ً ونقداً) ،واألكثرية المطلقة للشعب اللبناني غير قادرة على شراء منزل
في لبنان ألنّ أصغر شقة في بيروت سعرها ال يق ّل عن مئة ألف دوالر أميركي،
وبالطبع هو ال يملك هذا المبلغ وليحصل على قرض من البنك يحتاج الى كفيل
وإفادة راتب بمبلغ أدناه  800دوالر أميركي ،فإنْ كان الح ّد األدنى لألجور 450
دوالر فهذا الحلم األول للبناني دفن ولن يتحقق ،وفي حال أراد هذا المواطن
ان يستأجر شقة ليستق ّر ،فأقل شقة تستأجر بمبلغ قدره  500أو  550دوالر
أميركي شهريا ً مما يؤكد أيضا ً أنّ اللبناني ال يمكنه ان يستأجر منزال ً بالح ّد
األدنى لألجور ( 450دوالر) ،ناهيك عن حاجته الى تامين المأكل والمشرب
والملبس والتعليم والطبابة الخ ...وكل هذا يتطلب أجرا ً مرتفعا ً ولكنه بالطبع
منعدم في لبنان.
محب ان يكون له مرقد
هذا اللبنان الذي تغنينا به كثيراً ،وكنا نتمنى لك ّل
ّ
عنزة فيه ،ولكن يتآكل هذا الوطن ومساحات العيش الكريم تضيق ،فالتساؤل
األساسي هل المشكلة تكمن في عدم توزيع الثروة الوطنية بصورة عادلة بين
اللبنانيين ام هي تركيبة النظام السياسي الذي يجمع بين الرأسمال الجشع
والحياة السياسية ،ففي االنتخابات النيابية وفق النظام األكثري يكثر المال
السياسي الذي ينفق على ضعاف النفوس من أجل شراء الضمائر وتزوير اإلرادة
الشعبية ،فالقوى السياسية النيابية هي أمينة على نظام انتخابي ال يعكس
اإلرادة الشعبية ،من هنا نقول انّ تغيير الواقع السياسي هو المقدّمة األساسية
لتحقيق عدالة في لبنان على المستوى االجتماعي حتى يتمكن المواطن من ان
يكون شريكا ً في الثروة الوطنية التي تذهب الى جيوب المحميّين من قبل الكتل
السياسية.
ولألسف نقولها لو عندنا مسؤولون يحرسون الوطن ومواطنيه بأمانة
ويتعالون على مصالحهم الشخصية ،ويدافعون عن المواطن ض ّد ك ّل ما يؤدّي
إلى إفقاره وإذالله وتصديع أمنه االجتماعي واالقتصادي لكان المواطن بألف
خير ولكن...
المسؤول في مكان والمواطن وهموم حياته في مكان آخر.

حلب م َْن يحا�صر م َْن؟
ـ بعد شهر ونصف الشهر تقريبا ً نجح الجيش السوري وحلفاؤه في اإلمساك
بمعابر الجماعات المسلحة في الكاستيلو والليرمون وال يزاالن وكانت الكلفة
محدودة قياسا ً بالنتائج.
ـ خاضت الجماعات المسلحة خمس هجمات على منطقة المالحات قبل أن
تسلّم بعجزها عن كسر الحصار من جهة الكاستيلو وتكبّدت خاللها مئات
القتلى وعشرات اآلليات.
ـ بدأ بعدها الرهان على ممر جانبي يربط الجنوب بالشرق عبر الراموسة
فيقطع إم��داد الجيش عن غرب حلب ويضرب عصفورين بحجر ّ
يفك حصار
األحياء الشرقية ويحاصر الغرب.
ـ خمس هجمات كانت كلفتها أكثر من ألف قتيل وعشرات اآلليات انتهت
بالسيطرة على مواقع كانت بيد الجيش ،خصوصا ً الكليات والراموسة ،لكنها
لم تنجح بحصار غرب حلب الذي تأ ّمن طريق إمداده من بني زيد الكاستيلو ،وال
فكت الحصار عن شرق حلب ألنّ المم ّر يصلح للمشاة وبحذر شديد ليال لحاالت
طارئة ألنه في مرمى النيران وال يصلح لنقل اإلمداد والمؤن.
ـ بدأ الجيش والحلفاء الهجوم المعاكس السترداد المواقع التي خسروها.
حسنت الجماعات المسلحة وضعها المادي والمعنوي موقتا ً بعد هزيمة
ـ ّ
الكاستيلو لكنها لم تحاصر ولم تفك حصارها.

التعليق السياسي

رغم انشغال العامة بتطورات السباق االنتخابي في أميركا ،أال انّ
قضايا أخرى «منتقاة» تزاحم المشهد اإلعالمي ،آخرها كان «بروز» قضية
تسلّم إيران لمبلغ  400مليون دوالر نقدا ً «بالتزامن مع إطالق سراح
سجناء أميركيين محتجزين في طهران» ،مطلع العام الحالي ،مما أعاد الى
الواجهة تنشيط الجدل المعارض لالتفاق النووي الذي ت ّم التوصل اليه.
سيستعرض قسم التحليل توزيع الخريطة االنتخابية األميركية في ما
يخص الصوت اليهودي ،ودوره الفاعل الذي يتعدّى حجمه الحقيقي في
ّ
تقرير مصير االنتخابات .كما ستجري مراجعة جهود الحزب الجمهوري
لتعديل نسبة حضور اليهود بين صفوفه وإطالق تصريحات مؤيدة
لـ«إسرائيل» للتنافس مع توجهات الحزب الديمقراطي .الالفت في هذه
الدورة االنتخابية انّ مسألة مستقبل العالقة «األميركية اإلسرائيلية» ال
تحظى باألولوية التقليدية السابقة بين الجمهور العام.

جهتي طريق مطار دمشق الدولي؛ كما انّ التقدّم في مدينة حلب وضع
«المعارضة السورية في موقف صعب» .واضاف انّ قوى المعارضة
اي تدخل خارجي ألنّ غرفة (مركز
المسلحة «فقدت األمل في ان ينقذهم ّ
العمليات العسكرية) في ع ّمان ...لم تعد تعطي أولوية لدعم هجوم
(منسق) ض ّد النظام السوري بل ض ّد تنظيم داعش» .واستدرك المعهد
بالقول انّ «العاصمة السورية تعتبر هادئة نسبياً ،اذ تعمل الخدمات
العامة بشكل طبيعي ،والمطار الدولي يعمل من جديد ،كما انّ الطرق
الرئيسة المؤدية إلى حمص ودرعا وبيروت آمنة» .وشدّد المعهد على انّ
الشعور االستقاللي للرئيس السوري أفضى الى «عدم حاجته (لمساعدة)
الرئيس الروسي فالديمير بوتين للدفاع عن مجال دمشق الجوي( ،مما)
يقلل احتمال رضوخه للضغوط الروسية ،ناهيك عن الضغوط الدولية
األخرى».

جدل مقايضة أميركا إليران

مصر

سارعت المؤسسات اإلعالمية والمراكز البحثية باالنضمام إلى حملة
اتهام إدارة الرئيس أوباما بالرضوخ لشروط إيران ودفعه «فدية» مالية
لها بلغت  400مليون دوالر لقاء إطالق سراح عدد محدود من األميركيين
المحتجزين في طهران.
وأوضح مركز السياسة األمنية انّ السجل التفاوضي إليران ال يبعث
على االرتياح «وتصديق (رواية) انه ال يوجد عالقة بين االتفاق النووي
وإطالق سراح السجناء األميركيين هو ضرب من المستحيل» .ورجح
الماسة لحمل إيران إطالق
المركز فرضية «حاجة إدارة الرئيس أوباما
ّ
سراح األميركيين كجزء مكون من االتفاق النووي ،بيد انه تلقى رفض
إيران لحين رفع العقوبات المفروضة عليها» .وزعم انها ليست المرة
األولى التي «تقدم إدارة الرئيس أوباما على دفع فدية إليران ،بل سبقها
دفع مبلغ  500.000لكل فرد محتجز في طهران من طاقم المتج ّولين على
األقدام عام  2011عبر وساطة حكومة ُعمان».

تمدّد «إسرائيل»

لفت المجلس األميركي للسياسة الخارجية األنظار الى تنامي الحضور
«اإلسرائيلي» عبر العالم مرجحا ً أولوية قضايا أخرى لدى «الدول على
امتداد الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا (تفوق أهميتها) الصراع اإلسرائيلي
– الفلسطيني ووضع مدينة القدس» .واضاف أنّ لتل أبيب «عالقة وثيقة
مع مصر ...نظرا ً لتشاطرهما القلق من النشاطات اإلرهابية في صحراء
شبه جزيرة سيناء» .واضاف انّ عالقات تل أبيب تشهد انتعاشا ً إقليميا ً
جسدته «زيارة ضابط استخبارات سعودي متقاعد إلسرائيل على
أيضا ً ّ
رأس وفد من األكاديميين ورجال األعمال ،مما يشير الى تنامي حاجة
الرياض لتوثيق عالقاتها مع (تل ابيب) في ظ ّل مواجهة كليهما تنامي
النفوذ اإليراني» .واردف انه على الرغم من األهمية المرافقة لتلك العالقات
«اال انّ ما هو أكثر إثارة لالعجاب نجاحات إسرائيل في افريقيا».

سورية

دقّ معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى ناقوس الخطر للنجاحات
الميدانية التي يحققها الجيش العربي السوري «وسيطرته على دمشق»
التي تعزّز وضع الرئيس األسد ،إذ انّ «من يسيطر على دمشق يسيطر
على سورية ...ووسع الجيش السوري سيطرته من جرمانا الى

حاضر العالقات المصرية األميركية كان محور اهتمام مركز
الدراسات االستراتيجية والدولية في ظ ّل «التغيّرات على امتداد السنوات
الخمس الماضية والتي هزّت العالقة الثنائية من أساسها» .وأوضح
انّ «الموقف األميركي الرسمي ناحية ك ّل من حكومتي محمد مرسي
وعبد الفتاح السيسي لم يؤ ّد لكسب بضعة أصدقاء» .وأضاف انّ تفاقم
العالقات «كان حاضرا ً لدى الطرفين ،فالعديد على الجانب األميركي
يعتقدون انّ المصريين أضاعوا فرصا ً ثمينة – اوالً لتحقيق انفتاح
ديمقراطي حقيقي ،وتسخيره لرسم معالم توجه ف ّعال لمعالجة بعضا ً
من الصعوبات المصرية المستدامة ،بما فيها مسألتي تفشي الفقر
وانتشار التطرف».

ليبيا

رحب معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى استئناف واشنطن
للغارات الجوية في ليبيا لما يشكله من «انتصار لحكومة االتفاق الوطني...
والتي جاءت ثمرة لطلبها ،وبما يتسق مع النهج األميركي الشامل لمواجهة
الجماعة الجهادية» ،واعتبر القرار األميركي «خطوة إضافية (من واشنطن)
تتخطى آفاق (الدور) الذي كانت تعترف به سابقاً ».خاصة لناحية «تزامن
الغارات مع حادث تحطم طائرة هيليوكبتر في بنغازي ومقتل ثالثة
من عناصر القوات الخاصة الفرنسية في تموز /يوليو» .واوضح انه
بصرف النظر عن معارضة «حكومة االتفاق الوطني» للوجود الفرنسي
في بنغازي فإنه دليل على تقديم «الفرنسيين مساعدة غير علنية في
المعركة التي يشنّها خليفة حفتر ض ّد القوى اإلسالمية» .واضاف انّ
حكومة طرابلس ،برئاسة فايز السراج ،اتخذت خطوات ملحوظة لألمام...
إلرساء مصداقيتها؛ وال يزال أمامها شوطا ً طويالً ،وسوف تشهد ك ّل يوم
صراعات سياسية واقتصادية وأمنية كبيرة» .وخلص بالقول انّ حادث
القوات الخاصة الفرنسية سوف تثبت طمأنة شرائح من المجتمع الليبي
حول الضربات الجوية األميركية بأنها تشكل تحديا ً سياسياً ...اذ انّ
إضعاف تنظيم داعش سيؤدّي الى تعزيز حكومة الوفاق الوطني ،ويسهم
اأيضا ً في تقوية مكانة الواليات المتحدة في ليبيا».

المغرب

استعرض معهد أبحاث السياسة الخارجية إمكانية عودة الرباط إلى

كنف االتحاد األفريقي «وتداعياته على السياسة الخارجية األميركية»
في المنطقة ،في ظ ّل خالفات مستعصية بين الرباط والجزائر حول
وضع الصحراء الغربية .واضاف انّ «كالً من الجزائر والمغرب يقدّم
فوائد استراتيجية هامة للواليات المتحدة على صعد متعدّدة ،ولذا عليها
االستمرار في سياسة االنخراط المزدوج» معهما .واوضح انّ «الجزائر
بلد قوي واثبت حضوره كشريك في مكافحة اإلرهاب بينما لم يقطف
المغرب ثمار جهوده «الناعمة» في مكافحة اإلرهاب التي أعلن عنها
بشكل واسع» .واضاف انّ الرباط أعربت عن «استعدادها وانفتاحها
للتعاون وتشجيع االنخراط مع الواليات المتحدة في مجاالت تتعدّى
الشراكة العسكرية ...بينما في الشق المقابل تبدو الجزائر أسيرة أجواء
الحرب الباردة وقناعتها بأنّ (اآلخر) بحاجة اليها أكثر من حاجتها
اليه» .واعتبر المعهد انّ الموقف األميركي الرسمي من قضية الصحراء
الغربية «يتخذ مقعدا ً خلفياً ،يدعم ضمنا ً مطالب المغرب ،وفي نفس
الوقت إصدار إيماءة رأس ناحية الجزائر باالعتراض على مسألتي
تقرير المصير وحقوق االنسان» .وشدّد المعهد على ضرورة استمرار
انخراط واشنطن في تطورات المنطقة وإشراك الجزائر والمغرب سويا ً
مع دول االتحاد األفريقي والساحل أيضاً.

تركيا

أعرب صندوق مارشال األلماني عن اعتقاده بأنّ إحدى نتائج محاولة
االنقالب األخيرة كانت «تعزيز الشعور بالوحدة الوطنية والتضامن
بين صفوف النخبة السياسية التركية والمجتمع التركي» .كما اعتبر
أنّ الدول الغربية «فشلت في تف ّهم موجات الغضب التركية حيال
محاولة االنقالب ،وما نجم عنها من تعزيز الشعور الوطني ...مما
يهدّد ليس الحكومة التركية فحسب ،بل المجتمع التركي بأكمله ،ومن
ضمنه النخب الموالية للغرب» .وحذر من تمادي الحكومة التركية في
إجراءاتها القمعية ومالحقتها للطرف اآلخر «والتي لن تحقق االستقرار
الداخلي طويل األجل او مكانة البلد في المجتمع الدولي».
أعرب معهد هدسون عن اعتقاده وخشيته في آن من «ميل بوصلة
تركيا نحو روسيا» وما يترتب عليها من ردود فعل أميركية .وشدّد
على انه ال ينبغي تفسير الموقف الرسمي األميركي بأنه «منزوع
الخيارات ...ويتعيّن على الواليات المتحدة توسيع نطاق دوائر
اهتماماتها أبعد من تنظيم داعش لتشمل مصالح تركيا االستراتيجية
في سورية .كما يتعيّن عليها تعديل لهجة انتقاداتها ألردوغان ،الذي
أضحى شعوره بجنون العظمة مب ّررا ً عقب محاولة االنقالب» .وحث
المعهد الرئيس أوباما وإدارته على اال ّتعاظ من تجربة الرئيس السابق
جورج بوش االبن حيال باكستان ،عام  ،2007التي «عملت بعيدا ً عن
االضواء لتوفير حوافز وكوابح من شأنها التأثير على قرار الرئيس
الباكستاني برويز مشرف ونزع فتيل األزمة» .واوضح بما ال يدع
مجاالً للشك انه يتعيّن على السياسة األميركية «الوقوف الى جانب
الحكومة التركية المنتخبة ديمقراطياً ،وفي نفس الوقت حثّ الرئيس
ادروغان من خلف الستار على ضبط النفس في مواجهة خصومة
الداخليين» .بل األه ّم من ذلك كله ،يقول المعهد ،على الواليات المتحدة
«تقديم ضمانات لتركيا حول مستقبل النظام السياسي المقبل في
سورية وفي نفس الوقت توثيق تعاونها (مع تركيا) في مواجهة حزب
العمال الكردي».

التركيبة السكانية مؤشر ها ّم

حظي السباق الرئاسي لهذا العام بسلسلة اهتمامات ،بعضها من خارج
السياق المعتاد ،تستدعي متابعتها بدقة التوقف أمام «التنبّؤات» بتصويت
القسم األعظم من شرائح معينة ،سواء لمرشح معيّن أم لالنخراط في عملية
التصويت بر ّمتها .في ه��ذا الصدد سنسعى لتسليط الضوء على اليهود
األميركيين ،بمختلف توجهاتهم السياسية ،وبتركيز ّ
أدق حول مدى تجاوبهم،
سلبا ً أم ايجاباً ،مع الحمالت المكثفة من قبل الحزب الجمهوري الستقطابهم.
درجت العادة على تمحور معظم أصوات اليهود في أميركا قياسا ً مع مدى
تطابق مواقف المرشحين من مسألة «الدعم المطلق وغير المشروط إلسرائيل»،
وميل األغلبية الكبرى منهم لدعم الحزب الديمقراطي .بيد انّ المالحظ في هذه
الدورة تراجع تلك «األولوية» بعض الشيء ،بما فيها التردّد عن تأييد أكبر
للحزب الجمهوري.
توجه
رصدت أسبوعية «ذي أميركان كونسيرفاتيف» ،المحافظة ،بوصلة ّ
يهود أميركا منذ بداية حملة االنتخابات التمهيدية ،وأوضحت في عددها الصادر
يوم  5كانون االول /ديسمبر  ،2015انّ «انخراط اليهود في مجمل العملية
االنتخابية هو في تراجع ...بل انّ (الموقف من) إسرائيل أضحى أق ّل أهمية
لمعظم اليهود األميركيين» مقارنة مع توجهات كبار المم ّولين واألثرياء اليهود
وعلى رأسهم «صاحب امبراطورية الكازينو شيلدون اديلسون» وآخرين.
واضافت انّ استطالعاتها لتوجهات اليهود في أميركا ّ
تدل على ميل االغلبية
لتأييد سياسة إدارة الرئيس أوباما الشرق أوسطية« ،وم��ن ضمنها تأييد
االتفاق النووي مع إيران» .معظم استطالعات الرأي ،منذئذ ،تشير الى تنامي
قلق اليهود في أميركا من «تهديد تنظيم داعش (باستهدافه) مراكز وتج ّمعات
لليهود في أوروبا».
للداللة على ذلك ،نشير الى نتائج استطالع أجراه معهد بيو لألبحاث أوضح
فيه انّ نحو  %40من اليهود تعتبر الموقف من «إسرائيل» يحظى بأولوية
اهتماماتها.
جملة من األسئلة الهامة تالحق مسألة التع ّرف عن قرب لتوجهات اليهود
في أميركا ،في الدورة االنتخابية الراهنة :الحجم اإلجمالي؛ نسبة التأييد لكال
الحزبين؛ مدى التجاوب مع سعي الحزب الجمهوري الحثيث الستقطاب نسبة
معتبرة لجانبه وتماهي أساليبه االستقطابية مع منافسه الحزب الديمقراطي؛
توقعات التوجهات االنتخابية المقبلة إلخ...
أحدث اإلحصائيات المعتمدة تشير الى انّ نسبة اليهود في المجتمع األميركي
ال تتعدّى  %2من مجموع السكان؛ تبلغ نسبة المسجلين في الدوائر االنتخابية
والمشاركين  %90منهم «مقابل إقدام نسبة  %74لعموم األميركيين» .التوزيع
الديموغرافي لليهود يشير الى نسبة  %70منهم تقطن في واليات معدودة
«نيويورك ،كاليفورنيا ،فلوريدا ،نيو جيرسي ،الينوي وبنسلفانيا» .الواليات
المذكورة تلعب دورا ً حيويا ً في تقرير نتائج االنتخابات العامة اذ تحظى بـ 167
مندوبا ً من مجموع  270في المجلس االنتخابي – الكلية االنتخابية ،وهي نسبة
تتجاوز النصف التي يحتاجها المرشح إلعالن النتائج النهائية للفوز.
التو ّزع االنتخابي لليهود يشير الى شبه ثبات النسب المؤيدة للحزبين:
 %61لصالح الحزب الديمقراطي ،مقابل  %29لصالح الحزب الجمهوري
وفق أحدث البيانات الصادرة عن معهد غالوب لعام  .2015واستدرك المعهد
بالقول انّ «أغلبية المتديّنين اليهود من الذكور ...الذين يشكلون نحو %19
من المجموع العام ،تميل للتصويت لصالح الحزب الجمهوري» .وعليه،
باستطاعتنا استبعاد عامل القربى في حسم التوجهات االنتخابية ،خاصة
العتقاد البعض انّ قرينة ترامب اعتنقت الديانة اليهودية وتز ّوجت من يهودي،
واستمرار دعم األغلبية منهم للمرشحة هيالري كلينتون.
ينبغي اإلشارة الى توزيع تصويت اليهود في أميركا في الدورة االنتخابية
عام  ،2008التي تتوفر بياناتها ،وفق معهد بيو .اذ ّ
تدل اإلحصائيات الى
تصويت نحو  %87من اليهود لصالح الحزب الديمقراطي؛ وتراجعت النسبة
في انتخابات عام  2014النصفية اذ بلغت  %66لصالح الديمقراطيين.

أهمية تصويت اليهود

ع ّول الحزب الجمهوري طويالً على استقطاب شريحة معتبرة من اليهود
األميركيين لصالحه ،واعتقد قادته انّ حملة  2016االنتخابية تشكل فرصة
سانحة لكسب المزيد الى صفوفه .وسرعان ما تبدّدت تلك الطموحات بسبب
القلق المتنامي من توجهات وعدم ثبات المرشح دونالد ترامب عند موقف
محدّد.
أوضحت يومية «بوليتيكو» ،في عددها الصادر يوم  16أيار /مايو ،2016
انّ «بعض اليهود يعتبرون ترامب لعنة عليهم ،بمن فيهم شريحة المحافظين
اليهود» عينهم .وأضافت أسبوعية «ذي أميركان كونسيرفاتيف» ،السالفة
الذكر ،انه يتعيّن على قادة الحزب الجمهوري اإلقالع عن توقعات تشير إلى
تحقيق اختراق كبير في نسبة دعم اليهود لحزبهم.
تحذير النشرة المذكورة ينطوي على إدراك مسبق رمت لترسيخه لناحية
ميل أصوات اليهود في الواليات «الحاسمة» لترجيح كفة دون أخرى .األمر الذي
وجد أرضية صاغية في أوساط قادة الحزب وعدد من نخبه الفكرية واإلعالمية
الذين سارعوا إلى إعالن دعمهم للمرشح الخصم ،هيالري كلينتون ،وتسجيل
امتعاضهم من تصريحات مرشح الحزب دونالد ترامب ،ع ّل ذلك يخدمها في
الدورات االنتخابية المقبلة.
تعديل األول��وي��ات في توجهات يهود أميركا ذهبت ال��ى تصدّر األوض��اع

االقتصادية على ما عداها من اهتمامات تقليدية ،مستقبل «إسرائيل» ،حسبما
أفادت اللجنة األميركية لليهود في نتائج استطالعاتها لتوجهات اليهود .وأضافت
انّ «القلق من حالة االقتصاد تقدّم بنسبة  5أضعاف على إسرائيل» ،في المرتبة
األولى؛ مقابل  %15أعربوا عن اعتقادهم بأولوية «إسرائيل» لديهم.
في هذا الصدد ،تجدر اإلشارة الى تركيز الحمالت الدعائية لشريحة الحزب
الجمهوري المؤيد لـ«إسرائيل» تبتعد عن مراضاة واستقطاب العنصر اليهودي
والتركيز على كسب أصوات المتديّنيين المسيحيين ،الشريحة الثابتة في
دعم الحزب؛ مع استناد قادة الحزب الى نتائج دراسات حديثة حول توجهات
اليهود التي أشارت الى انتظام نسبة ضئيلة ال تتعدّى  %17من اليهود ،من
الفئة العمرية  ،29 - 18في تأييد الحزب الجمهوري.

نفوذ اليهود

من البديهي انّ ايّ محاولة لسبر أغوار اليهود في أميركا ال تستقيم او تحقق
توازنا ان تخلت عن التعرض لنفوذ اليهود في صنع القرار السياسي األميركي،
ومن ورائه لعب دور مميّز في المصالح األميركية الكونية – االمبريالية .بيد انّ
األمر بحاجة الى فصل خاص وموسع نظرا ً إلى تشابك المسألة مع مصالح
اقتصادية عالمية ،مما ال يتسع لها الحيّز أدناه .لكننا نستطيع اإلشارة الى
جملة من العناوين التي تق ّرب الصورة من المشهد الحقيقي.
من الفرضيات المسلّم بها تمايز النفوذ الحقيقي عن الحجم الفعلي
والديموغرافي لليهود ...للداللة ،أوضح المدير السابق للشؤون القومية في
اللجنة اليهودية األميركية ،ستيفن ستايناليت ،المسألة مطلع العام 2001
بقوله «إنّ اليهود يتم ّتعون بقوة سياسية ال تتناسب مع عددهم ...وهي أعظم
من (نفوذ) ايّ مجموعة عرقية او ثقافية في أميركا» .تاله إقرار عدد من الكتاب
اليهود األميركيين تباعاً ،وآخرين أيضاً.
في المشهد االنتخابي األميركي ،ص ّرح أحد األعضاء البارزين في مؤتمر
رؤساء المنظمات اليهودية األميركية ،عام  ،1996انّ إسهام اليهود في حملة
انتخاب الرئيس بيل كلينتون بلغت نحو  %50من مجموع أم��وال الحملة
االنتخابية لواليته الرئاسية الثانية .واألمر ال يش ّذ عن تلك القاعدة في السباق
االنتخابي لهذا العام خاصة في ما يتعلق بالمرشحة هيالري كلينتون.
الكاتب األميركي اليهودي ،الفريد ليلينثال ،وضع دراسة مفصلة في األمر قيد
البحث بعنوان الرابطة الصهيونية – ما هو ثمن السالم ،عام  ،1978للتع ّرف
على مساعي الحركة الصهيونية التأثير في القرار األميركي «وتنتشر تلك الصلة
اليهودية الصهيونية في مناطق المدن الكبرى ...والسيطرة اإلعالمية (لليهود)
هي أكثر مكونات الصلة اليهودية فاعلية وتأثيراً».
األميرال ورئيس هيئة األركان المشتركة االسبق ،توماس مو َر ْر ،أعرب عن
معارضته الواضحة للنفوذ اليهودي في القرار األميركي ،في مقابلة أجراها في
 24آب/اغسطس  ،1983قائالً« :لم أر أبدا ً رئيسا ً أميركياً ...أيا ً كان ...يقف
في وجههم» اللوبي «اإلسرائيلي» .ومضى قائالً« :انّ ذلك يحيّر العقل ،فهم
يحصلون دائما ً على ما يريدون ...وصلت يوما ً الى درجة االمتناع عن تدوين
ايّ شيء» .وأخطر ما جاء في تصريحاته انه «لو علم األميركيون مدى سيطرة
هؤالء الناس على (قرارات) حكومتنا لحملوا السالح وثاروا» ضدّها.

العامل الديموغرافي لليهود

يجهد بعض الباحثين الى تصنيف توجهات اليهود في أميركا بأنها
تميل الى التيار اإلصالحي واألقلية تميل إلى تيار المحافظين .ووفق تفسير

المؤ ّرخ العربي نصير عاروري فإنّ «األغلبية الساحقة في الجالية اليهودية
في أميركا» تدعم كال التيارين بنسب متفاوتة نكاية بتيار األرثوذوكس
األقرب إلى توجهات المستعمرين في مصادرة األراضي الفلسطينية ،بيد انّ
«الشعور باالغتراب ال يزال أمرا ً مزعجا ً لقادة الجالية اليهودية في أميركا».
ويضيف انّ هوية «إسرائيل» بالنسبة لعدد كبير من يهود أميركا تراجعت
إذ اعتبرها «بعض علماء الالهوت بأنها تمثل نهاية التاريخ اليهودي».
في بعد التح ّوالت التي طرأت على توجهات يهود أميركا ،أشارت يومية
«نيويورك تايمز» إلى دراسة أجريت قبل نحو أربع سنوات توضح فيها
تقلص أعداد اليهود «الليبراليين واألثرياء المترفين ...لصالح مجموعات
األرثوذوكس مثل المجموعة الحسيدية» التي تتخذ من أحياء بروكلين في
نيويورك مقرا ً لها.
واضافت انّ نحو  %40من يهود مق ّر المصارف العالمية يميلون إلى
تأييد األرثوذوكس ،بينما ترتفع نسبة التأييد بين جيل األطفال اليهود
الى  .%74من المعروف انّ تلك الشريحة من اليهود تخشى من االندماج
في المجتمع وتقوقع على نفسها ،وبلغت نسبة تأييدها لمرشح الحزب
الجمهوري ،ميت رومني %51 ،مقابل  %43للرئيس أوباما.
العالقة بين تياري اليهود األميركيين طردية :تراجع حجم التوجهات
الليبرالية يقابله تنامي حجم التيارات المتشدّدة المعروفة باألرثوذوكس.
كما انّ كال مجموعتي التيار الليبرالي ،االصالحيين والمحافظين ،وفق
التصنيفات المعتمدة ،خسرت نحو  40،000عضو لك ّل منها بين أعوام
.2011 - 2002
كما تجدر اإلشارة الى ابتعاد يهود أميركا عن التأييد «األعمى إلسرائيل»،
وفق دراسة الصحيفة ،وتراجع حجم اليهود الزائرين لفلسطين المحتلة
الى نسبة  .%20أما اليهود األميركيين الزائرين والمقيمين في فلسطين
المحتلة ،وتقدّر اعدادهم بنحو  ،150.000فيميلون للتصويت لصالح
الحزب الجمهوري؛ وه��ي الشريحة التي تشعر باإلحباط الشديد من
ويرجح تصويتها للمرشح دونالد ترامب ،الذي
سياسات الرئيس أوباما
ّ
قوبل بموجة تصفيق عالية عند اعتالئه منصة الخطابة امام مؤتمر ايباك
األخير.
تأييد النخب اليهودية بمعظمها يتجه نحو هيالري كلينتون ،بيد انّ
مجمل تأييد اليهود للحزب الديمقراطي في تراجع ،نظرا ً لكثافة اإلنجاب
بين صفوف األرثوذوكس مقابل التيارات الليبرالية التقليدية.
للداللة ،تشير البيانات االنتخابية الى تأييد نحو  %87من اليهود
لمرشحي الحزب الديمقراطي في جولة االنتخابات النصفية عام 2006؛
اما في دورة عام  2014لالنتخابات النصفية فقد تراجعت نسبة تأييد
الحزب الديمقراطي الى  %66بين اليهود .ومن المرجح ا ّتساع الفجوة
مرة أخ��رى في الجولة الحالية «ق��د» تذهب لصالح المرشح ترامب في
الواليات فائقة األهمية.
يقطن والية فلوريدا «الهامة» نحو نصف مليون من الناخبين اليهود،
وتحظى الوالية بـ  29صوت من المندوبين للهيئة االنتخابية ،بما يشكل ما
ينوف عن  %10من أصوات المندوبين الضرورية لفوز المرشح ترامب.
الرئيس السابق لحملة نيوت غينغريتش في فلوريدا ،ستيف ابرامز،
أوضح انّ نسبة التعديل المطلوب لصالح المرشح الجمهوري «ال تستدعي
تح ّول األغلبية ...فأصوات اليهود يمكنها تعديل بوصلتها بنسبة تتراوح
بين  %3-2كي تؤثر في المحصلة النهائية ألصوات الوالية».

