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بفعل العقوبات األميركية.. االقتصاد االوروبي يتأخر واالميركي يتقدم
جورج حداد

كاتب أميركي: حان الوقت لتنقذ واشنطن ماليين 
اليمنيين من تهور ابن سلمان

قــال السياســي والكاتــب األميركــي  »بــروس ريــدل« إن الســعودية ردّت علــى دعــوة ادارة الرئيــس 
األميركــي دونالــد ترامــب لوقــف االعمــال العدائيــة فــي اليمــن بتصعيــد الحــرب.

وفــي مقالــة لــه نشــرت علــى موقــع »المونيتــور« أضــاف الكاتــب إن الحــرب فــي اليمــن كارثيــة علــى 
اليمــن وعلــى المنطقــة والواليــات المتحــدة، علــى حــد تعبيره.

وأشــار »ريــدل« الــى أن جريمــة القتــل »المتعمــدة« بحــق الصحفــي الســعودي جمــال خاشــقجي 
»علــى ايــدي الســعوديين«، وضعــت ادارة ترامــب تحــت ضغــوط غيــر مســبوقة لكبــح جمــاح ســلوك ولــي 

العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان »المتهــور والخطيــر”.
كمــا تطــرق الكاتــب الــى اســتعداد الكونغــرس لتقليــص التــورط االميركــي بالحــرب علــى اليمــن 
بعــد االنتخابــات النصفيــة، ورجــح أن غالبيــة ديمقراطيــة بمجلــس النــواب االميركــي ســتعقد جلســات 

اســتماع حــول جرائــم 
الســعودية  الحــرب 
وايضــًا  اليمــن  فــي 
مقتــل  حــول 
بالتالــي  خاشــقجي، 
أن  الــى  خلــص 
ســمعة ابــن ســلمان 
مطروحــة  ســتكون 

االجنــدة. علــى 
واشــار الكاتــب الــى 
قامــوا  الســعوديين  أن 
الضربــات  بتصعيــد 

الجويــة فــي صنعــاء والحديــدة رغــم كالم المســؤولين االميركييــن عــن ضــرورة وقــف االعمــال العدائيــة.
ولفــت الــى أن هــذه المناطــق تعرضــت لقصــف عنيــف منــذ أن تحــدث كل مــن وزيــر الخارجيــة 
االميركــي »مايــك بومبيــو« ووزيــر الحــرب »جيمــس ماتيــس« عــن ضــرورة وقــف االعمــال العدائيــة.
واردف الكاتــب إن الحــرب التــي شــنها ابــن ســلمان علــى اليمــن كلفــت الســعودية »ثــروة«، واألزمــة 

االنســانية فــي اليمــن هــي كارثــة آلل ســعود فــي مجــال العالقــات العامــة.
وتابــع أن ابــن ســلمان وبــدل مــن الظهــور »كالزعيــم المثقــف للعالــم االســالمي«، جعــل الســعودية 
وحلفاءهــا يظهــرون كأطــراف متواطئــة بمجاعــة جماعيــة وســوء تغذيــة »بأفقــر بلــد فــي العالــم العربــي”.

ــا الســعودية فــي اليمــن ضعيفــة«، وابــن  ــال الكاتــب إن »حكومــة هــادي التــي تدعمه كمــا ق
ــال  ــة الســعودية منقســمة حي ــى أن االســرة الملكي ــا ال ــة اســتراتيجية، الفتً ــك اي ســلمان ال يمل

ــى اليمــن. الحــرب عل
ورأى الكاتــب أن ابــن ســلمان يعــوّل علــى ادارة ترامــب لتســانده، وذلــك نظــرًا الــى »الشــيك 

المفتــوح« الــذي اعطتــه ادارة ترامــب للســعودية خــالل العاميــن الماضييــن.
ــى الجيــش الســعودي كونهــا تتحكــم  وشــدد الكاتــب علــى أن واشــنطن تملــك نفــوًذا هائــاًل عل
باالمــور اللوجســتية وقطــع الغيــار التــي تحتاجهــا القــوات الجويــة الســعودية للقيــام بعمليــات القصــف.
وأكــد أن االدارة االميركيــة لديهــا النفــوذ المطلــوب »النقــاذ مالييــن اليمنييــن« وأنــه حــان الوقــت 

الســتخدام هــذا النفــوذ.

’واشنطن بوست’: ممارسات الدولة السعودية 
تعود عقودًا الى الوراء

نشــرت صحيفــة »واشــنطن بوســت« األميركيــة تقريــرًا حمــل عنــوان »الحملــة الســعودية 
الختطــاف واســكات المعارضيــن تعــود عقــود الــى الــوراء”.

وتطــرق التقريــر الــى ملــف المدعــو »فيصــل آل جربــا«، وهــو أحــد المشــايخ الكبــار فــي عشــيرة 
معروفــة، وقــال إن االخيــر فــرّ مــن الســعودية اواخــر العــام الماضــي بعــد اعتقــال أحــد االمــراء 

الســعوديين الــذي كان صديقــًا لــه، وكذلــك بعــد وفــاة صديــق آخــر لــه بظــروف غامضــة خــالل احتجــازه 
ــة الســعودية. ــدى الحكوم ل

ــاك،  ــه هن ــارب ل ــى اق ــان وانضــم ال ــة عم ــة االردني ــى العاصم ــا« توجــه ال ــر أن »جرب ــع التقري وتاب
الفتًــا الــى أن قــوات األمــن األردنيــة حاصــرت منزلــه فــي احــدى الليالــي بأوائــل شــهر حزيــران/ يونيــو 

الماضــي واخــذوه مــن اجــل االســتجواب، وتــم طمأنــة عائلتــه بأنــه ســيعود قريبــًا.
ونقــل التقريــر عــن مصدريــن اثنيــن مطلعيــن قولهمــا إنــه وبعــد مــرور أيــام تــم نقــل جربــا الــى 

ــة الســعودية وتســليمه الــى الســلطات الســعودية. الحــدود األردني
وبحســب المصــادر، لــم توجــه اي تهــم الــى جربــا البالــغ مــن العمــر خمســة واربعيــن عامــًا، وعائلته 
لــم تحصــل علــى أي اثباتــات بأنــه مــا زال علــى قيــد الحيــاة، وذلــك بعــد مــرور خمســة أشــهر علــى 

اعتقالــه.
وقــال التقريــر إن الجربــا ليــس مــن المنشــقين، لكنــه وبحســب شــخصين اثنيــن مطلعيــن »ربمــا 
ــادة  ــًا بســبب ارتباطــه مــع فــرع مــن االســرة الحاكمــة ليــس علــى عالقــة جيــدة مــع القي كان مطلوب

الســعودية”.
ولفــت التقريــر الــى أن مقتــل الصحفــي الســعودي جمــال خاشــقجي ســلط الضــوء علــى مــا تقــوم 
بــه الســعودية »مــن مالحقــة المواطنيــن الســعوديين فــي الخــارج«، ســواء كانــوا معارضيــن عادئييــن أم 
منشــقين مــن االســرة الملكيــة، مضيًفــا أن الحمــالت الســكات المنتقديــن الســعوديين للنظــام تعــود 

عقــودًا الــى الــوراء وتشــمل فتــرات الحكــم لعــدد مــن الملــوك.
ونقــل التقريــر عــن محلليــن تشــديدهم علــى أن ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان ذهــب 

أبعــد مــن غيــره بهــذه الممارســات.
وقــال التقريــر إن الحكومــة الســعودية حاولــت اســتدراج المنتقديــن أو تجنيــد حكومــات اقليميــة 
ــي  ــات اختطــاف »وقحــة« ف ــت بعملي ــة الســعودية قام ــى أن الحكوم ــم، مشــيرًا ال ــة العتقاله صديق

اوروبــا، وفــق تعبيــر التقريــر.
ــم  ــادق وت ــرف الفن ــن غ ــوا« م ــد »اختف ــن ســعوديين ق ــى أن مواطني ــذا الســياق ال ــت به ــا لف كم

ــعودية. ــى الس ــة ال ــم الجوي ــل رحالته ــم تحوي ــك ت ــيارات، وكذل ــن الس ــحبهم م س

ــات المتحــدة  ــة والوالي ــذ ســنوات طويل من
اقتصاديــة  ـ  ماليــة  أزمــة  تعانــي  األميركيــة 

مســتعصية. ومــن أســباب هــذه األزمــة:
1 ـ تضخــم االلتزامــات الماليــة الخارجيــة 
ــى  ــاظ عل ــركا للحف )ال ســيما العســكرية( ألمي

ــة. ــا الدولي زعامته
2 - االنخفــاض النســبي الكبيــر لحصــة 
اجمالــي  فــي  )التصديــر(  الوطنــي  االنتــاج 
ــه  االقتصــاد االميركــي الضخــم. ومــا ينتــج عن

مــن تضييــق ســوق العمــل.
وقــوف  حــد  أحيانــا  األزمــة  بلغــت  وقــد 
عــن  العجــز  حافــة  علــى  األميركيــة  الدولــة 
ــك  ــي ذل ــا ف ــا )بم ــب وأجــور موظفيه ــع روات دف

الجيــش(. كمــا جــرى فــي عهــد أوبامــا.
ولمواجهــة األزمــة، كانــت االدارات األميركيــة 
قاعــدة  الــى  تلجــأ  ترامــب  ســبقت  التــي 
»وداونــي بالتــي كانــت هــي الــداء«، أي اعتمــاد 
وخاصــة  األزمــة،  لمواجهــة  الماليــة  الحلــول 
عــن طريــق رفــع ســقف الديــن العــام للدولــة 
وطباعــة كميــات اضافيــة مــن الــدوالرات الورقيــة 
الضرائــب وتخفيــض  المكشــوفة، وتخفيــض 
ــة  ــص امكاني ــك يقل ــة. وكان ذل ــدة المركزي الفائ
ــا، وينعكــس  ــول الحق ــذه الحل ــل ه اللجــوء لمث
ســلبا علــى آفــاق تطــور االقتصــاد االميركــي وال 

ــاج. ــاع االنت ــيما قط س
البيــت  الــى  ترامــب  دونالــد  وجــاء 
ــال  ــاع االعم ــن وســط قط ــدًا م ــض، صاع االبي
)البيزنــس(، وقلــب اتجــاه حــل االزمــة الماليــة 
الــى  الداخــل  مــن  االميركيــة  االقتصاديــة  ـ 
اوال«  الخــارج. ورفــع ترامــب شــعار »اميــركا 
ــركا  ــة المي ــدول الحليف ــع ال ــب جمي ــدأ يطال وب
لهــا.  الحمايــة االميركيــة  ان تدفــع تكاليــف 
وحيــال الســعودية ومــن لــف لفهــا مــن دول 
الخليــج الفارســي النفطيــة اتخــذت المطالبــة 
الترامبيــة طابــع االبتــزاز المكشــوف واالذاللــي.

مــع  تتعامــل  أن  اميــركا  بامــكان  ليــس 
مــع  تعاملهــا  مثــل  األخــرى  الحليفــة  الــدول 

العــرب االتبــاع  والحــكام  الســعودية 
أن  اميــركا  بامــكان  ليــس  انــه  وطبعــا 

األخــرى مثــل  الحليفــة  الــدول  مــع  تتعامــل 
االتبــاع  والحــكام  الســعودية  مــع  تعاملهــا 
ــة  ــا كانــت الخطــط االميركي العــرب. ومــن هن
ــان  ــيوية )الياب ــة واالس ــدول االوروبي ــزاز ال البت
وكوريــا الجنوبيــة وتايــوان( وكنــدا والمكســيك 
ــدت  ــا عم ــن هن ــة. وم ــا، بطــرق التفافي وغيره
ــراث »الحــرب  ــش ت ــى نب ــة ال االدارة االميركي
ــي وســباق  ــد الخطــاب الحرب ــاردة« وتصعي الب
العقوبــات  ســيف  شــهرت  كمــا  التســلح، 
االقتصاديــة، مــع كوريــا الشــمالية ومــع روســيا 

والصيــن وايــران.
الهــدف األساســي مــن كل هــذا الســيناريو 
الســاخن مــن »الحــرب البــاردة« هــو تضييــق 
الخنــاق علــى اقتصــادات جميــع دول العالــم، 

ــة، وانعــاش االقتصــاد  ــدول الحليف ــا ال بمــا فيه
بشــكل  ذلــك  انعكــس  وقــد  االميركــي. 
ــات  ــة ذات العالق ــدول االوروبي ــى ال خــاص عل
والصيــن  روســيا  مــع  الواســعة  االقتصاديــة 

وايــران، اكثــر ممــا الميــركا بكثيــر.
وتشــير االحصــاءات الرســمية االوروبيــة 
منطقــة  فــي  القائــم  الداخلــي  الناتــج  ان 
ملحــوظ  بشــكل  نمــوه  تضــاءل  قــد  اليــورو 
فــي االشــهر الثالثــة قبــل االخيــرة مــن العــام 
القائــم  الداخلــي  الناتــج  الحالــي. فقــد نمــا 
ــة اشــهر و%1،7  ــدة الثالث ــى قاع ــكاد 0،2% عل بال

علــى قاعــدة الســنة. كمــا أن الناتــج القائــم 
ــي  ــي االتحــاد االوروب ــدول الـــ28 األعضــاء ف لل
قــد نمــا 0،3% علــى قاعــدة الثالثــة اشــهر و 
1،9% علــى القاعــدة الســنوية. فــي حيــن أن 
اليــورو  المحلليــن كانــوا يتوقعــون لمنطقــة 
نمــوًّا مقــداره 0،4% علــى قاعــدة الثالثــة أشــهر. 
ــة  ــة أشــهر الثالث ــي الثالث والنمــو المســجل ف

هــو األدنــى منــذ ســنة 2014.
ويقــول المحللــون إن الســبب الرئيســي 
لهــذا التأخيــر الملحــوظ فــي النمــو يكمــن 
ــركا  ــة التــي باشــرتها امي فــي الحــرب التجاري
ــي  ــي ف ــاد العالم ــى االقتص ــتؤثر عل ــي س والت
الســنوات القادمــة. وهنــاك مخــاوف أن نهايــة 
قريبــة  ســتكون  االقتصاديــة  الــدورة  هــذه 

وســتنتهي باوروبــا الــى الركــود االقتصــادي. 
فــي حيــن أن فائــدة البنــك المركــزي االوروبــي 
هــي اآلن األدنــى تاريخيــًا. وبرنامــج شــراء 

ــد. ــل بع ــم يكتم ــندات ل الس
االقتصادييــن  الخبــراء  توقعــات  وكانــت 
اليــورو  لمنطقــة  نمــوًا  تفتــرض  االوروبييــن 
و  أشــهر  الثالثــة  قاعــدة  علــى   %0،4 بمقــدار 
1،8% علــى القاعــدة الســنوية. وتفيــد مؤشــرات 
تضــاؤل  عــن  االوروبــي  االحصــاء  مؤسســة 
الثقــة االقتصاديــة، واالنهيــارات األكبــر تالحــظ 

فــي المانيــا، فرنســا وايطاليــا.

االقتصاديــة  المؤشــرات  وتتناقــض 
ــث  ــة. حي ــك االميركي ــع تل ــة بشــدة م االوروبي
أن  مؤخــرًا  نشــرت  كمــا  المعطيــات  تقــول 
الناتــج الداخلــي القائــم ألميــركا قــد نمــى %3،5 
فــي الثالثــة اشــهر الثالثــة للســنة الجاريــة 
ــة  ــة أشــهر الثاني ــي الثالث ــو ف ــغ النم 2018. وبل
مــن الســنة نســبة 4،2%. وهــو أعلــى بكثيــر 
كانــوا  الذيــن  االقتصادييــن  توقعــات  مــن 

يتجــاوز %3. لــن  النمــو  أن  يفترضــون 
الزائــد  النمــو  هــذا  إن  الخبــراء  ويقــول 
هــو ناتــج عــن زيــادة النفقــات االســتهالكية 

والحكوميــة.
مالئمــة  هــي  »الجيــدة«  االخبــار  وهــذه 
للجمهورييــن  النصفيــة  االنتحابيــة  للحملــة 
ولترامــب فــي شــهر تشــرين الثانــي الجــاري.
ويواصــل االقتصــاد االميركــي النمو بنســب 
االقتصادييــن.  الخبــراء  توقعــات  مــن  أكبــر 
الداخلــي  الناتــج  أن  التوقعــات  هــذه  وتــرى 
القائــم فــي اميــركا ســيبلغ 3% ســنة 2018 وهــذه 

ــي. ــد الحال ــي العق هــي النتيجــة األفضــل ف
وقــد انحفضــت البطالــة الــى مســتويات 
قياســية. كمــا أن سياســات ترامــب القائمــة 
علــى تخفيــض الضرائــب وزيــادة الميزانيــة 
النفقــات. وفــي  الــى زيــادة  تــؤدي  الحربيــة 
الســنة  هــذه  مــن  الثالثــة  اشــهر  الثالثــة 
ارتفعــت النفقــات االســتهالكية علــى القاعــدة 
الثالثــة  فــي  وكانــت   %4 بنســبة  الســنوية 

بنســبة %3،8. الثانيــة  اشــهر 
ــى نســبة  ــز ال ــد قف ــر ق ــو التصدي وكان نم
ــة مــن الســنة  ــة اشــهر الثاني 13،5% فــي الثالث
اال انــه عــاد فانخفــض الــى 7% فــي الثالثــة 

ــة.   اشــهر الثالث
ان  فأكثــر  أكثــر  تكشــف  الوقائــع  ان 
والصيــن  روســيا  االميركيــة ضــد  الحمــالت 
وايــران وكوريــا الشــمالية ليســت هدفــا بحــد 
ــى  ــق عل ــا هــي وســيلة للتضيي ــدر م ــا بق ذاته
االقتصــاد العالمــي بمجملــه وتحفيــز االقتصــاد 
االميركــي علــى حســاب جميــع شــعوب ودول 
العالــم وفــي طليعتهــا الــدول الحليفــة الميــركا.

ــو  ــب نتنياه ــًا ترحي ــرًا مفاجئ ــن أم ــم يك ل
بالعقوبــات األميركيــة علــى ايــران، بــل لــن 
يكــون غريبــًا اجــراء احتفــال رســمي، علــى 
الــوزاري  المجلــس  فــي  الخلفيــة،  هــذه 
فــرض  لقــرار  وصفــه  كان  لذلــك  المصغــر. 
انعكاســًا  التاريخيــة،  بالخطــوة  العقوبــات، 
طبيعيــا لمــا يــدور فــي »تــل ابيــب«، مــن أجــواء 

وتقديــرات. ورهانــات 
منشــأ االرتيــاح االســرائيلي يعــود الــى 
أن مــا قامــت بــه ادارة ترامــب بالخــروج مــن 
االتفــاق واعــادة فــرض العقوبــات االقتصاديــة 
فــي  هــو  االســالمية،  الجمهوريــة  علــى 
الواقــع تصــدي أميركــي مباشــر لهــا بالنيابــة 
عــن الكيــان االســرائيلي فــي ظــل ضيــق 
خياراتهــا وتحديــدا بعــد االنتصــارات التــي 
حققهــا محــور المقاومــة، واالنجــازات العلميــة 
ــى  ــا عل ــي حققته ــة واالشــواط الت والصاروخي

طريــق االكتفــاء الذاتــي.
القيادتــان  تتعمــد  آخــر،  مســار  علــى 
السياســية واالمنيــة فــي »تــل ابيــب«، إظهــار 
رهاناتهــا علــى فعاليــة العقوبــات االميركيــة، 
ســيحقق  الــذي  البديــل  الخيــار  باعتبارهــا 
ــة  ــت حقيق ــا كان ــًا م ــه، وأي ــت تأمل ــا كان ــا م له
قناعتهــم فــي »تــل أبيــب«، بمــا ينســجونه 
مــن ســيناريوات، الواقــع أن هــذا النــوع مــن 
الكيــان  فــي  اآلن  الســائد  هــو  الرهانــات 
علــى  عنهــا  التعبيــر  ويتــم  االســرائيلي، 
ألســنة كبــار المســؤولين. ومــن أبرزهــا مــا 
ــأن  ــذي رأى ب ــو  ال ــى لســان نتنياه صــدر عل
أثــر العقوبــات »أصبــح ملموســًا، الريــال فــي 
الحضيــض واقتصــاد ايــران فــي الحضيــض، 
ونحــن نــرى النتائــج علــى االرض«. وايضــا 
فــي  األبحــاث  قســم  رئيــس  لســان  علــى 
شــعبة االســتخبارات العســكرية أمــان، العميــد 

شــالوم. درور 

ســلة الرهانــات االســرائيلية تتمحــور فــي 
ــة  ــات االقتصادي ــة العقوب ــى فعالي ــا عل جوهره

بهــدف دفــع الشــعب االيرانــي لالنقــالب علــى 
النظــام االســالمي

ــالوم  ــا ش ــي قدَّمه ــرات الت لت التقدي ــكَّ ش
المســتوى  اليــه  يســتند  الــذي  األســاس 
ورهاناتــه  نهجــه  تبريــر  فــي  السياســي، 
واتســمت ايضــا بالتفــاؤل المفــرط ازاء مفاعيــل 
ــث رأى  ــران. حي ــى اي ــة عل ــات االميركي العقوب
أنهــا ســتؤدي الــى »درامــا كبيــرة فــي الســاحة 
االيرانيــة والــى تدهــور الوضــع االقتصــادي«. 
يــؤدي  أن  بامكانــه  الخارجــي  وأن »الضغــط 

الــى قلــب النظــام أو تغييــر سياســاته”.
ــرات  ــن التقدي ــوع م ــذا الن ــة ه ــي مواجه ف
ــا فــي  ــة، يســلمون به ــر بحقيق ينبغــي التذكي
»اســرائيل« ايضــا، أن االســتخبارات ســبق أن 
فشــلت فــي تقديراتهــا فــي أكثــر مــن محطــة 
مفصليــة بــدًءا مــن ايــران نفســها، وصــوال الــى 
ســوريا وحــزب اهلل فــي لبنــان. بــل فشــلت 
ــة  ــن محط ــر م ــي أكث ــتخبارات ف ــزة االس اجه
تتعلــق بالشــعب الفســطيني فــي الداخــل، 

الــذي يفتــرض أنــه تحــت رقابتهــم االمنيــة 
المتواصلــة. والمثــال األبــرز األحــدث علــى هــذا 

الســورية.  الســاحة  المــدوي كانــت  الفشــل 
ــس  ــم بســقوط الرئي ــن فشــل توقعه ــدًءا م ب
مــرورًا  أشــهر،  أو  أســابيع  خــالل  االســد 
التدخــل  بتدخــل حــزب اهلل ومفاعيــل هــذا 
الــى  وصــواًل  الميدانيــة،  المجريــات  علــى 
التدخــل العســكري الروســي، واخيــرا االنتصــار 
أن  ويفتــرض  االرهابيــة.  الجماعــات  علــى 
ــز  تُركِّ كانــت  االســرائيلية  االســتخبارات 
ــة  ــى تطــور االحــداث السياســية والميداني عل
وأنهــا  الســورية، خاصــة  بالســاحة  المتصلــة 
ــى األمــن  ــرات مباشــرة عل ــى تأثي تنطــوي عل

االســرائيلي. القومــي 
الجمهوريــة االســالمية باتــت أكثــر قــوة 

وتطــورا بقدراتهــا الذاتيــة والصاروخيــة
ناجحــة  محطــات  هنــاك  أن  بالتأكيــد 
جــدا فــي تاريــخ االســتخبارات االســرائيلية 
ــن  ــرة، لك ــاءات كبي ــدرات وكف ــع بق ــا تتمت وأنه
التجــارب  مــن  المسلســل  هــذا  ضــوء  فــي 
الفاشــلة، مــن غيــر المنطقــي الركــون بشــكل 

تلقائــي الــى تقديراتهــا التــي قــد يدخــل فيهــا 
أن  وامكانيــة  السياســية  االعتبــارات  ايضــا، 
النفســية. ومــن  الحــرب  تكــون جــزًءا مــن 
أن  أيضــا  الكيــان االســرائيلي  فــي  المعلــوم 
ــاول  ــا دور المق ــب أحيان ــد تلع االســتخبارات ق
القيــادة  أن  بمعنــى  السياســي،  للمســتوى 
معينــًا،  خيــارا  تنتهــج  عندمــا  السياســية 
تقــوم  محــدّدة،  تطــورات  علــى  وتراهــن 
االســتخبارات ايضــا بالترويــج لتقديــرات تبــرر 
هــذا المنهــج.. وهــو مفهــوم ســاد فــي الكيــان 
االســرائيلي منــذ مــا بعــد حــرب العــام 1973.. 
أكثــر مــن  فــي  بــه االســتخبارات  واتهمــت 

محطــة.
فــي كل األحــوال، مــن الواضــح أن ســلة 
الرهانــات االســرائيلية تتمحــور فــي جوهرهــا 
علــى فعاليــة العقوبــات االقتصاديــة بهــدف 
علــى  لالنقــالب  االيرانــي  الشــعب  دفــع 
أمــام خياريــن،  االســالمي ووضعــه  النظــام 
خياراتــه  فــي  التنــازل  أو  الســقوط  إمــا 
االســتراتيجية. لكــن مشــكلة هــذا التقديــر 
الوضــع  حــول  تصــورات  الــى  يســتند  أنــه 
ــران  ــى اي ــق عل ــون تنطب ــد تك ــادي ق االقتص
فــي الثمانينــات، ويتجاهــل نجــاح الجمهوريــة 
الشــباب  مــن  بنــاء جيــل  فــي  االســالمية 
أكثــر التفافــًا وتمســكًا بهويــة النظــام ومبادئــه 
الشــريحة  هــذه  الــى  واســتنادًا  وخياراتــه، 
النظــام  اســتطاع  الواســعة  االجتماعيــة 
ــر  ــي م ــات الت ــة التحدي ــي مواجه ــود ف الصم
بهــا طــوال العقــود الســابقة. ويتجاهــل ايضــا 
حقيقــة أن الجمهوريــة االســالمية باتــت أكثر 
ــة،  ــة والصاروخي ــا الذاتي ــورا بقدراته ــوة وتط ق
يمتــد  محــور  رأس  علــى  بكونهــا  وايضــا 
ــوى  ــي، يق ــوب اللبنان ــى الجن ــران ال مــن طه
مكانتهــا  وتتعــزز  واحتضانهــا،  بدعمهــا 

الــى جانبهــا. االقليميــة ونفوذهــا بوقوفــه 
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