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م��ا يُنش��ر ف��ي ه��ذه الصفح��ة يع ّب��ر ع��ن رأي كاتبه ولي��س بالضرورة ع��ن رأي الصحيفة

هل تحمي الشــرعية الدولية الشــرق األوسط
من وطــأة العقوبات األميركية؟

والثقافي��ة الت��ي تؤك��د عل��ى ح��ق الش��عوب بإقام��ة هذه
العالق��ات واالس��تفادة منه��ا وع��دم مش��روعية الحص��ار
االقتص��ادي ،وه��ذا م��ا يؤك��د ع��دم مش��روعية العقوبات
األحادي��ة الجانب التي فرضته��ا الواليات المتحدة على
إي��ران ،كل ذل��ك بغ��ض النظر عن االتفاقي��ات الثنائية
الموقعة بين البلدين.
وق��د أك��دت األم��م المتح��دة ،عل��ى لس��ان إدري��س
الجزائري ،المدير التنفيذي لمكتب حقوق اإلنس��ان في
جنيف التابع لألمم المتحدة ،إن العقوبات التي فرضتها
الوالي��ات المتح��دة مج��ددا ض��د إي��ران ،غي��ر قانوني��ة،
كونه��ا تدم��ر االقتص��اد اإليراني وتؤثر س��لبا على حياة
المدنيي��ن هن��اك ،حي��ث ال يمك��ن ذلك إال وفق �اً لميثاق
األم��م المتح��دة ،وبق��رار م��ن مجل��س األم��ن الدول��ي.
أض��ف إل��ى ما تق��دم ،أن محكم��ة العدل الدولي��ة أصدرت
قراراً تطالب فيه واش��نطن تحييد الس��لع اإلنس��انية من
العقوبات على إيران ،و ُي َع ّد هذه القرار ملزماً في القانون
الدولي وال يمكن الطعن فيه.

في  14تموز/يوليو ُ 2015توجت الجهود الدبلوماس��ية
المبذول��ة للتوص��ل إل��ى ح��ل ش��امل للبرنام��ج الن��ووي
اإليران��ي ،وعلى اثر ذل��ك اتخذ مجلس األمن باإلجماع
الق��رار  2231ال��ذي أي��د في��ه خط��ة العم��ل المش��تركة،
بع��د أن أت��ى ف��ي مجمل��ه وف��ق صيغ��ة الفص��ل الس��ادس،
م��ع اإلش��ارة ف��ي بن��وده إل��ى اس��تخدام الفص��ل الس��ابع
منطلق �اً م��ن الم��ادة  41من ميث��اق األم��م المتحدة التي
تفرض عقوبات تحت هذا الفصل ،لجهة تطبيق االتفاق
وااللتزام.
ش��كل هذا االتفاق منعطفاً رئيس��ياً في هذه المس��ألة،
حي��ث كان م��ن المفت��رض أن يس��هم التنفي��ذ الت��ام ل��ه
ف��ي بن��اء الثق��ة ف��ي الطابع الس��لمي الحص��ري لبرنامج
إي��ران الن��ووي .كان مجل��س األم��ن الدول��ي يع��ول على
خط��ة العم��ل المش��ترك أن تفض��ي إل��ى تش��جيع إقام��ة
عالق��ات وأواص��ر تع��اون طبيعية مع إي��ران في المجالين
االقتصادي والتجاري .كان الهدف من االتفاق أن يكفل
بص��ورة تام��ة الطابع الس��لمي الحص��ري لبرنام��ج إيران
الن��ووي ،خاص � ًة أن إي��ران تعه��دت وف��ق االتف��اق بأنها لن
تس��عى للحص��ول عل��ى أي أس��لحة نووي��ة أو تطويره��ا أو
حيازتها ،وفي المقابل فإن تنفيذ هذه الخطة س��يم ّكنها
م��ن التمت��ع عل��ى نحو ت��ام بحقها ف��ي اس��تخدام الطاقة
النووية لألغراض السلمية ،فض ً
ال عن رفع شامل لجميع
الج��زاءات الت��ي فرضها مجلس األم��ن ،وأيضا الجزاءات
المفروضة على الصعيدين المتعدد األطراف والوطني،
عل��ى أن تلت��زم مجموع��ة ال��دول األوروبي��ة والوالي��ات
المتح��دة األميركي��ة بتنفي��ذ ه��ذه الخطة بحس��ن نية
أساس من االحترام المتبادل.
وفي جو ب ّناء على ٍ
كان كل ش��يء يس��ير عل��ى م��ا ي��رام منذ ب��دء تنفيذ
االتفاق في  16كانون الثاني/يناير  2016مع إدارة باراك
أوبام��ا ،إل��ى أن خلف��ه دونالد ترامب وقام بنس��ف االتفاق
واالنسحاب منه في  8ايار/مايو  2018والشروع في فرض
عقوب��ات على طهران ت��م الذهاب بعيدا فيها إلى اإلعالن
عن النية في تصفير صادرات النفط اإليرانية ،ما أدى إلى
تعقيد األمور ورفع حدة التوتر بين طهران وواشنطن ،ما
انعك��س س��لباً عل��ى مجم��ل العالق��ات الدولي��ة ،وزاد م��ن
مؤش��رات الص��دام في الش��رق األوس��ط .أص��در المجلس
ق��راره ،بش��كل ظه��رت بن��وده تش��ددية ،وذل��ك لطبيع��ة
االتف��اق واالط��راف المش��اركة في��ه ،والظ��روف الدولية

المحيطة به ،وقد فرض الكثير من اإلجراءات التنفيذية
حال اإلخالل ،ولجم أي محاولة للخروج عنه ،ومع ذلك
انس��حب ترام��ب من��ه ،بش��كل قوب��ل برف��ض دولي ش��ديد،
كون��ه يؤدي إلى تعقيد األمور في الس��احتين اإلقليمية
والدولية ،ويؤدي إلى تهديد الس��لم واألمن الدوليين .لم
يع��ر دونال��د ترام��ب أي أهمي��ة للش��رعية الدولي��ة ،وذهب
نح��و ف��رض عقوب��ات بش��كل يخال��ف م��ا ق��رره االتف��اق
األمم��ي ال��ذي فرض على ال��دول االلتزام ب��ه بموجب أنه
اتفاق دولي ملزم لمن وقع عليه ،لكن ترامب قرر الخروج
وفرض عقوبات ،تخالف القانون الدولي.
العقوبات بين السياسة األميركية والقانون الدولي
تعد العقوبات االقتصادية التي تفرض من قبل األمم
المتحدة نوعاً من أنواع الجزاء في القانون الدولي ،وهي
تق��وم عل��ى وق��ف العالق��ات االقتصادية م��ع أف��راد أو دول
لقم��ع أو إص�لاح س��لوك عدوان��ي ،والحف��اظ على الس��لم
واألمن الدوليين .ولقد أوردت المادة  41من ميثاق األمم
المتحدة صوراً لبعض التدابير غير العس��كرية .ويستمد
األس��اس القانون��ي للعقوب��ات االقتصادي��ة الدولي��ة م��ن
ميثاق األمم المتحدة في فصله السابع المواد (،)41 -39
لكن ليس من حق أي دولة استخدامها وفرضها من خارج
سياق هذه اآللية الدولية.
لقد فرضت اإلدارة األميركية عقوبات أحادية الجانب
على طهران ،بذريعة ضلوعها في زعزعة اس��تقرار الش��رق
األوسط ،إال أن ذلك يعارض ميثاق األمم المتحدة الذي
حظر في مادته الثانية التدخل في شؤون الدول األخرى،
فض ً
ال عن أنها تخالف المواد ( )41-39من الميثاق والتي
تؤكد على أن التدابير ومنها االقتصادية يجب أن تصدر
بق��رار م��ن مجلس األمن ،ألنه هو الجه��ة المخولة ،لكنه
لم يصدر هذه العقوبات كون إيران لم تخالف االتفاقية
النووية.
باإلضافة إلى ما تقدم ،تخاف إدارة ترامب المواد  26و
 28و  29من بنود االتفاق النووي الذي صدر بالقرار ،2231
والت��ي تن��ص صراح��ة أنه ال يح��ق ألي طرف م��ن أطراف
االتف��اق أن يح��دد أو يته��م الط��رف اآلخ��ر بانتهاك��ه،
خاص��ة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت التزام
ايران باالتفاق ،فض ً
ال عن أن هذه العقوبات تخالف العهد
الدول��ي الخ��اص بالحق��وق االقتصادي��ة واالجتماعي��ة

المتطلبات الدولية أمام التصرفات األميركية
أم��ام هذه االختراق��ات األميركي��ة الواضحة لقواعد
القانون الدولي ،والخروج عن الش��رعية الدولية ،فإن من
المتوج��ب عل��ى األم��م المتحدة وال��دول األوروبي��ة ،عدم
الس��ير ف��ي ه��ذه المخالف��ات ،والعمل ق��در اإلم��كان على
المحافظة على االتفاق ،وبالتالي عدم القبول بمحاصرة
طهران ،خاص ًة أن الدول األوروبية أكدت عقب انسحاب
الرئيس األميركي من االتفاق وفرضه للعقوبات ،أن قرار
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة الذي يؤيد االتفاق
الن��ووي م��ا زال «إطاراً قانوني �اً دولياً ملزماً لحل النزاع».
وأم��ام التصري��ح األوروب��ي بقانوني��ة االتف��اق والزاميت��ه
فإن��ه يتوج��ب على هذه الدول العمل لعدم انهيار االتفاق
والسعي إلبقاء العالقات االقتصادية مع طهران.
لق��د وج��د األوروبي��ون أن واش��نطن تعم��ل كش��رطي
اقتص��ادي للعال��م ،وه��ذا م��ا يخال��ف أس��س العالق��ات
الدولي��ة االقتصادي��ة ،وذل��ك م��ن أجل فرض سياس��اتها
وتحقي��ق مصالحه��ا ،وبالتال��ي أم��ام ذل��ك ب��ات م��ن
الض��روري عل��ى هذه الدول أن تس��عى للحد ق��در اإلمكان
م��ن التأثي��ر األميركي على عالقاتها مع الدول األخرى
خاص ًة أنها تدرك مدى انتهاك واشنطن للقانون الدولي،
وبالتالي ال يمكن للدول األوروبية المشاركة في انتهاك
االتفاقية النووية الصادرة عبر قرار مجلس األمن الدولي،
فانته��اك ه��ذا الق��رار والخ��روج م��ن االتفاق س��يؤدي إلى
س��قوط الخيار الدبلوماسي كحل للخالفات السياسية
والنزاعات الدولية.
م��ا تق��دم يجع��ل ال��دول األوروبي��ة أم��ام خي��ار ضروري
ال غن��ى عن��ه ه��و عدم الخ��روج م��ن االتفاق ،لمن��ع تفاقم
التوت��رات الت��ي ق��د ت��ؤدي إل��ى عم��ل عس��كري معي��ن ف��ي
منطقة الش��رق األوس��ط ،يهدد الس��لم واألمن الدوليين،
وإال ف��إن ع��دم تفعي��ل أداة «أنس��تكس» للتب��ادل المال��ي
بي��ن أوروب��ا وإي��ران واإلبق��اء عل��ى االتف��اق ،س��يؤدي إل��ى
زي��ادة التوت��ر اإلقليمي؛ حيث يجر األميركي بتصرفاته
الخارجة عن س��ياق الش��رعية الدولي��ة المنطقة والعالم
إل��ى حاف��ة الهاوي��ة .لذل��ك تبق��ى المس��اعي األوروبي��ة
ضروري��ة ،للحف��اظ عل��ى ص��ورة القان��ون الدول��ي ،وع��دم
السماح للسياسة الدولية التي تنتهجها واشنطن بنسف
قواعده كلياً.
علي ابراهيم مطر

ما هو التغيير االستراتيجي الذي أفرزته الحرب على اليمن؟
ف��ي متابع��ة لعملي��ات المواجه��ة الت��ي تج��ري حالي �اً بين
الجي��ش واللج��ان الش��عبية ووح��دات أنص��ار اهلل اليمني��ة من
جه��ة ،وبي��ن تحال��ف الع��دوان عل��ى اليم��ن م��ن جه��ة أخ��رى،
نس��تطيع أن نس��تنتج م��ن الناحي��ة العس��كرية والميداني��ة،
أن هن��اك تغيي��راً مفصلياً في المع��ادالت المعروف��ة تاريخياً،
لناحية مستوى وطبيعة الحروب والقتال وعمليات المواجهة
المباش��رة أو عمليات مس��اندة ودعم القتال ،فرضته الوحدات
اليمنية المذكورة خالل كافة مراحل هذه الحرب.
نس��تطيع أن نلم��س ونس��تنتج التغيي��ر المفصل��ي الذي
أفرزت��ه الح��رب ،من خالل متابعة بع��ض تفاصيل وحيثيات
المواجه��ة الت��ي قادته��ا وحدات الجيش واللجان الش��عبية،
واستطاعت أن تفرض على دول تحالف العدوان االقليميين
وداعميه��م الغربيين ،رغم امكانياته��ا المتواضعة ،مواجهة
واسعة ذات طابع استراتيجي ،وذلك على الشكل التالي:
أو ًال :مواجهة واسعة لناحية المساحة الجغرافية ،ألنها
تج��ري عل��ى محي��ط يتج��اوز األل��ف كل��م م��ن الجبه��ات
المباشرة ،داخل اليمن أو على حدوده الشمالية والشمالية
الغربية ،وذلك بعد أن وسعت الوحدات اليمنية المذكورة
دائرة القتال الى أغلب المحافظات وس��طاً وجنوباً وش��رقاً،
واأله��م م��ن ذل��ك كان ف��ي نق��ل المعرك��ة ال��ى الح��دود
ُ
جبرت
الشمالية والشمالية الشرقية مع السعودية ،بحيث أ ِ
األخيرة على ز ّج وإشراك كافة وحداتها الحدودية ،إضافة
ال��ى العدد الكبير من المرتزق��ة ،وإدخال العدد األكبر من
الوحدات المنتشرة أص ًال في العمق والشمال السعودي.
باإلضاف��ة ال��ى توس��يع المواجه��ة ف��ي الم��كان عل��ى
المس��توى االس��تراتيجي ،هن��اك ايجابي��ات عل��ى الصعي��د
الميدان��ي ،تمثلت بإجب��ار المملكة عل��ى االنخراط الكامل
عس��كريا وميدانيا في الحرب بعد ان كانت تريد إعطاءها
ُبع��داً يمنياً داخلي �اً أو أهلياً محلياً ،وبعد أن كانت تريدها
موضعية خارجية بعيدة عن أراضيها ،رأت نفس��ها منغمس��ة
بالكام��ل ف��ي تداعياته��ا م��ن كاف��ة النواح��ي السياس��ية
الداخلية والعسكرية والمالية والدولية.
ثاني��ا :مواجه��ة واس��عة لناحي��ة الم��دة الزمني��ة بع��د أن
دخل��ت الح��رب عامه��ا الخام��س ،وهذا المس��ار الطويل من
الوق��ت ،فرضت��ه ايض��ا وح��دات الجي��ش واللجان الش��عبية،

م��ن خ�لال الصم��ود الالف��ت عل��ى كاف��ة الجبه��ات ،وم��ن
خ�لال التماس��ك ف��ي األعم��ال القتالي��ة ،دفاع �اً وهجوم �اً
ومن��اورة مش��تركة بي��ن االثني��ن ،وأيض��ا م��ن خالل حس��ن
ادارة االج��راءات واألعم��ال األهلي��ة الداعم��ة أو المس��اندة
لألعم��ال القتالي��ة ،األم��ر ال��ذي كان يعوّل علي��ه العدوان

منتظراً استسالم المقاتلين من جيش ولجان أمام ضغوط
تعمد العدوان فرض
المجتمع اليمني المدني ،خاصة بعد ُّ
خانق ،كس�لاح أساس��ي م��رادف للحرب العس��كرية
�ار ٍ
حص� ٍ
وللتدمي��ر ولالس��تهداف الممنه��ج لكاف��ة مراف��ق الحي��اة
العامة والخاصة.
نتيج��ة توس��يع المواجهة لناحية الم��دة الزمنية ظهرت
م��ن خ�لال تزاي��د وتراك��م الضغ��وط الداخلي��ة والدولي��ة
عل��ى دول الع��دوان من جراء إطالة مدة الحرب والمواجهة،
خاص��ة عل��ى الس��عودية .فبع��د أن كان��ت ال��دول المعتدية
تري��د حرب �اً خاطف��ة وس��ريعة ،بقص��د إبع��اد وحداته��ا ع��ن
االس��تنزاف واظهاره��ا كوح��دات قوي��ة وق��ادرة ومتفوق��ة
عسكرياً ،وبهدف حسم وإنهاء «التمرد» اليمني كما درجوا
عل��ى توصيف��ه ،رغ��م ان التوصيف ال يناس��بهم عمليا كون
«المتمردي��ن» هزم��وا تحالف��ا واس��عا م��ن ال��دول الق��ادرة،

فق��د وج��دوا أنفس��هم يغرق��ون ف��ي مس��تنقع من الخس��ائر
ف��ي العدي��د والعت��اد ،وق��د ضرب��ت معنوياته��م ومكانته��م
االقليمي��ة والدولي��ة ،وه��م الي��وم يصرخ��ون مس��تنجدين
لحمايته��م م��ن صواري��خ «المتمردي��ن» الباليس��تية وم��ن
طائراتهم المسيرة.
ثالث �اً :مواجهة واس��عة ف��ي القدرات واألس��لحة النوعية،
وق��د تك��ون هذه الناحية هي األكثر غرابة في هذه الحرب،
إذ اس��تطاعت وح��دات الجي��ش واللج��ان الش��عبية ،رغ��م
الحص��ار واالمكاني��ات المتواضع��ة أص ًال ،تطوي��ر وتحديث
أس��لحة وق��درات نوعي��ة ذات طاب��ع اس��تراتيجي ،حيث نجد
الي��وم كامل نقاط ومواق��ع دول العدوان القريبة والبعيدة
مس��تهدفة أو تح��ت مرمى الصواري��خ الباليس��تية اليمنية،
أو ف��ي متن��اول الطائ��رات المس��يرة الت��ي تج��وب أج��واء
تل��ك ال��دول المعتدية بكل فعالية وق��درة ،متجاوزة أحدث
منظومات الدفاع الجوي العالمية.
نتيجة توسيع المواجهة في القدرات واالسلحة النوعية
ل��م تع��د محص��ورة فق��ط ف��ي م��ا قدمت��ه تل��ك الق��درات
ميدانياً وعس��كرياً لمعركة الجيش واللجان الش��عبية في
ه��ذه الحرب ،والتي فرض فيها اليمنيون انتصارهم بش��كل
واض��ح ال لب��س فيه ،بل تعدَّت هذه النتائج الى وضع اليمن
كدول��ة وش��عب في مصاف ال��دول االقليمية المقررة ،فهي
الدول��ة الوحي��دة ربم��ا ف��ي المحي��ط والخلي��ج الفارس��ي،
غي��ر اي��ران طبعا ،التي تمل��ك االمكانية البش��رية والفنية
والعلمية على تصنيع وتطوير وتحديث األس��لحة النوعية،
والت��ي تمل��ك أيضا ما هو أهم وأغلى من ذلك وهو :خبرة
القتال والحرب والمواجهة والصمود والدفاع.
وأخي��راً ،بعد هذا المس��ار الذي فرضت��ه وحدات الجيش
واللج��ان وأنص��ار اهلل ف��ي ه��ذه الح��رب القاس��ية ،ل��ن تكون
اليم��ن بع��د الي��وم تل��ك الدول��ة الهامش��ية كم��ا كان
يريده��ا حكامه��ا المرتهن��ون للمحي��ط وللخ��ارج ،والي��وم،
وبمع��زل ع��ن فت��رة امت��داد ه��ذه الح��رب الت��ي ال ب��د من أن
تنتهي ،الن المعتدين القائمين بها شارفوا على االستسالم
واالنهي��ار ،فإن اليمن س��يكون تلك الدول��ة القوية الفاعلة
التي يُحسب حسابها.
شارل ابي نادر

اعتداءات اإلحتالل على األماكن الدينية
في القدس!..

تتزاي��د اإلعت��داءات اإلس��رئيلية
عل��ى الممتل��كات واألماك��ن الدينية
المقدس��ة اإلس�لامية والمس��يحية
ف��ي مدين��ة الق��دس ،وذل��ك لصال��ح
جميع��ات اس��تيطانية تعم��ل عل��ى
تغيي��ب الحض��ارة التاريخي��ة والرم��ز
الدين��ي له��ا ،ودمغه��ا بمعال��م م��زورة
اس��تيانية ،واله��دف مح��و معال��م
المدين��ة المقدس��ة التاريخي��ة ب��كل
م��ا فيه��ا م��ن أبينة ت��دل عل��ى قيمتها
المعنوية للش��عب الفلس��طيني ،التي
تؤك��د حق��ه ف��ي األرض والهوي��ة
والوجود على هذه األرض.
فالمعال��م الديني��ة المقدس��ة
اإلس�لامية والمس��يحية ،تعتب��ر
أماك��ن مدني��ة محمي��ة ف��ي القانون
الدول��ي ،ال يح��ق للمحت��ل التدخ��ل
فيه��ا وتغي��ر أي معال��م فيه��ا ،أو
الس��يطرة عليه��ا ومن��ع العاملي��ن
الوطنيي��ن م��ن حمايته��ا والقي��ام
عليها.
اإلحتالل اإلس��رائيلي بما يمارسه
من سياس��ة ممنهجة ،بالسيطرة على
ممتل��كات المس��لمين والمس��يحيين،
دون مراع��اة ألي قواني��ن ومواثي��ق
دولي��ة ،وخاص��ة إتفاقي��ات جني��ف
وحق��وق اإلنس��ان ،يعتب��ر مرتك��ب
لجريم��ة ح��رب ممنهج��ة ،باإلعت��داء
المتك��رر عل��ى المقدس��ات الديني��ة
اإلس�لامية والمس��يحية ،باإلس��تيالء
عليه��ا أو إقتحامه��ا عن��وة وممارس��ة

ش��عائرهم فيه��ا ،فالعدي��د منه��ا
ضم��ن قائم��ة الت��راث العالم��ي
المع��رض للخطر ،مم��ا يضع منظمة
«اليونس��كو» أم��ا مس��ؤوليتها ف��ي
مطالب��ة اإلحت�لال بك��ف ممارس��اته
ض��د األماك��ن الديني��ة المقدس��ة،
وف��رض عقوب��ات حقيقي��ة علي��ه م��ن
المجتم��ع الدول��ي ،إن كان حق �اً
ينشد الحقوق والعادلة.
وعل��ى الجانب الفلس��طيني توفير
الحماي��ة الدائم��ة ،ل��كل معل��م دين��ي
وحض��اري ف��ي فلس��طين ،يعب��ر ع��ن
الهوي��ة والتاري��خ والوج��ود األصي��ل
للش��عب الفلس��طيني ،وف��رض
عقوب��ات عل��ى كل م��ن تس��ول ل��ه
نفس��ه ،بالتفري��ط ب��أي معل��م دين��ي
وتاريخي وحض��اري لصالح اإلحتالل

ومس��توطنية ،فاإلحت�لال يح��ارب
الوج��ود الفلس��طيني ب��كل الوس��ائل،
وأهمها ح��رب الثقافة والهوية وتاريخ
الوج��ود ف��ي فلس��طين ،مم��ا يجعل��ه
يمنه��ج حربه عل��ى األماكن الدينية
والتراثي��ة ،محاول��ة لتعزي��ز هوي��ة
وجودية له في فلس��طين على حس��اب
الوجود الفلسطيني.
الق��دس س��تبقى مدين��ة حضاري��ة
عربي��ة إس�لامية ،بم��ا تح��وي أيض��ا
م��ن معال��م ديني��ة مس��يحية ،تعب��ر
ع��ن حقيق��ة التعاي��ش اإلنس��اني ف��ي
تل��ك المدين��ة ،رغ��م م��ا ت��م تغييب��ه
من قبل اإلحت�لال لكثير من األحياء
والمعال��م ،محاول��ة لتغييبها وطمس
معالمها األصيلة.
آمال أبو خديجة

مستقبل العرب وصفقة القرن بعد فشل نتنياهو
يمك��ن للمتاب��ع للتقاري��ر االقتصادي��ة أن
يلح��ظ جي��داً تراج��ع مؤش��رات االقتص��اد
الصهيون��ي م��ن حي��ث مع��دالت النم��و
وكذل��ك نم��و النات��ج المحل��ي وانخف��اض
مع��دالت الص��ادرات ونمو ال��واردات .منظمات
اقتصادي��ة كب��رى خفض��ت توقعاته��ا لنم��و
االقتص��اد الصهيون��ي ف��ي األع��وام القادم��ة،
وف��ق تقاري��ر متاح��ة لمن يري��د االطالع على
التفاصيل.
المه��م عل��ى ه��ذا الصعي��د ه��و التراج��ع
ل��دى الع��دو عل��ى المس��توى االقتص��ادي
واالجتماع��ي ،حي��ث ت��زداد القي��م
االس��تهالكية على حس��اب االنتاج ،ناهيك
عن اتس��اع الفجوات بي��ن الطبقات على غرار
االقتصادات العربية الفاشلة.
يش��ير ه��ذا التراج��ع مضاف �اً ال��ى األزم��ة السياس��ية
الصهيوني��ة غي��ر المس��بوقة  -والت��ي يتجل��ى أح��د
مظاهره��ا باللج��وء النتخاب��ات جدي��دة للكنيس��ت بعد
أس��ابيع م��ن تش��كيله بس��بب الفش��ل ف��ي التواف��ق عل��ى
حكوم��ة  -ال��ى أننا أم��ام وضع غير مس��بوق للكيان منذ
نشأته ،خالصته أن الكيان في أزمة وجودية حقيقية.
واإلدارة األمريكية ليس��ت ف��ي وضع أفضل ،فصورتها
الدولي��ة سياس��ياً واقتصادي �اً ف��ي تراج��ع ،وعندما تكون
أمري��كا ه��ي الداع��م والس��اند للع��دو الصهيون��ي ،فإنن��ا
أمام أزمة مركبة للعدو.
يعتم��د الع��دو وم��ن ورائ��ه أمري��كا عل��ى الس�لاح
والتلوي��ح بالح��رب ،وبقلي��ل م��ن التمعن ،يمك��ن معرفة
أن حرباً دون اقتصاد ودون سياسة ،هي مزيد من النزف
وانحدار طوعي سريع إلى الهاوية.
وتعتم��د المقارب��ة األمريكي��ة ف��ي نس��ختها الفج��ة
ف��ي عه��د ترام��ب عل��ى أن يدف��ع اآلخ��رون بالنياب��ة ع��ن
أمري��كا وأن تتنص��ل أمري��كا من االلتزام��ات التي يمكن
بق��در اإلم��كان توفي��ر بدائ��ل له��ا ،مث��ل التزاماتها تجاه
تمويل األونروا ،ورمي الكرة في ملعب الخليج الفارسي
لس��د النق��ص وع��دم وص��ول األم��ور لالنهي��ار تحدي��دا
ف��ي غ��زة ،وكذل��ك عبر نش��ر ق��وات عس��كرية للتهويل
واس��تخدام الفزاعات واالعتماد على االنفاق الخليجي
عليه��ا ،ناهي��ك ع��ن االبت��زاز تح��ت دع��وى الحماي��ة،
وبي��ع األس��لحة تحت دعوى التهدي��دات وغير ذلك من
االبتزاز المكشوف.
وف��ي أج��واء كه��ذه ،تفش��ل فيه��ا أمريكا ف��ي هزيمة
محور المقاومة ،ليس أمام العدو  -الصهيو أمريكي إال
محاول��ة إضعاف عدوه المقاوم عبر الحصار ومحاوالت
الع��زل واإلفش��ال ،وه��و هن��ا ال يس��تطيع هزيمت��ه وإنما
أقصى طموحه هو إعاقة تقدمه وتنامي قوته وانتشاره.
تفهم المقاومة جيدا التوازنات ،وتعلم قوتها الذاتية
وحجم قوة العدو الحقيقية وما طرأ عليها وبالتالي ما
ط��رأ عل��ى التوازن��ات ،بينما ال يفه��م المغيبون من ذوي
األحق��اد ه��ذه التوازن��ات وبالتالي يس��تمرون ف��ي غيهم
معرضين أنفسهم لمزيد من االبتزاز والنزيف.
ف��ي أج��واء كه��ذه ال زال التروي��ج قائم��ا لصفق��ة
الق��رن المزعوم��ة ،والتي اتف��ق كل المحللين من ذوي
الموضوعي��ة والرصان��ة ،عل��ى أنها غير قابل��ة للتطبيق
إذا كان قوامه��ا ف��رض ح��ل أح��ادي فوق��ي يعتمد على

شراء الثوابت بالرشاوى االقتصادية.
ربم��ا تك��ون الش��ائعات أكث��ر م��ن الحقائ��ق ف��ي م��ا
تسرب عن الصفقة ،وربما تكون بالونات االختبار وجس
النبض أش��د وقع �اً مما تم صياغته بالفع��ل في بنودها،
ب��ل وربما تكون الصفقة ذاته��ا بالونة كبيرة لالختبار،
ولك��ن الراس��خ ه��و أن تس��ويات تتجاهل الحق��وق وتبنى
عل��ى تجاه��ل المقاوم��ة وإخضاعه��ا ،هي مح��ض أوهام
حت��ى ل��و كان الع��دو الصهيو  -امريكي ف��ي قمة قوته،
فما بالنا وهو بهذه األوضاع المتراجعة؟
باختص��ار ش��ديد ،ل��ن تعل��ن صفق��ة ف��ي ظ��ل غي��اب
حكوم��ة صهيونية ،وفي ظل غموض محيط بمس��تقبل
نتنياه��و ،وإذا ش��كلت حكوم��ة نتنياه��و واس��تقرت ف��ي
نوفمب��ر الق��ادم ،فلن تعقد صفقة قب��ل بدء االنتخابات
التمهيدي��ة ف��ي ش��باط /فبراي��ر الق��ادم والت��ي تس��بق
االنتخابات الرئاسية االمريكية في نوفمبر .2020
ه��ذا اذا كانت هناك صفقة حقيقية ،أما إذا كانت
الصفقة اعالمية  -نفسية ،فإنه سيتم اعالنها ألغراض
انتخابي��ة وتك��ون بمثاب��ة اع�لان موق��ف ال خط��ة قابل��ة
للتنفيذ.
ه��ذا التالع��ب بالقضي��ة يعك��س وضعاً عربياً بائس �اً،
مف��اده أن القضي��ة المركزي��ة للع��رب ،أصبح��ت لعب��ة
انتخابي��ة أمريكية وصهيونية لجذب اليمين المتش��دد
واس��تقطاب أصوات��ه ،م��ع تجاه��ل واحتق��ار أي رأي ع��ام
عرب��ي بل ودولي ،بس��بب غياب الثق��ل العربي والتماهي
واالستسالم التام وافتقاد أوراق القوة.
وكي��ف ال يفتق��د العرب أوراق الق��وة ،وهم يحاربون
ورق��ة الق��وة الوحي��دة وه��ي المقاوم��ة ،ويحاصرونه��ا
ويشوهونها؟!
المحصل��ة ه��ي المزي��د م��ن التش��دد األمريك��ي
والصهيوني دون توقع حلول ،ودون استعجال حلول ،ما
دام الخليجيون مستمرين في دفع األموال ،مع محاولة
إبق��اء الحص��ار عل��ى مح��ور المقاوم��ة والره��ان عل��ى
الوقت ،ومحاولة ضبط األوضاع على حافة الهاوية.
والحل النقاذ ثوابت القضية هو استمرار تبني خيار
المقاوم��ة ،ألن ه��ذا الخي��ار ه��و ال��ذي يعج��ل بتده��ور
أوض��اع الع��دو وجع��ل الره��ان عل��ى الوق��ت مصلح��ة
للمقاوم��ة وخس��ارة للع��دو ،ول��و كان هن��اك ح��د أدن��ى
م��ن الوع��ي ل��دى النظ��ام العرب��ي الرس��مي ،لفقه��وا أن
مصلحته��م م��ع المقاوم��ة وأنه��ا تحميه��م م��ن الذل��ة
واالستنزاف.
إيهاب شوقي

