العدد ( )10459السنة االربعون

شؤون سياسية
ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

موسكو طهران وبكين نموذج اقتصادي متكامل
د .حسن مرهج

أن السياســية الصينيــة فــي
مــن الواضــح ّ
المنطقــة تســير وفــق مســارين:
األول – تســعى الصيــن إلــى االلتفــاف علــى
العقوبــات األميركيــة وبنــاء تحالفــات اســتراتيجية
مــع دول عديــدة تناهــض السياســات األميركيــة
فــي المنطقــة ،فــي محاولــة إلنشــاء منظومــة
سياســية وعســكرية واقتصاديــة ،تــوازي شــبكة
العالقــات األميركيــة قــوة وتنظيمــاً وتأثيــراً فــي
سياســات المنطقــة.
الثانــي – هنــاك رغبــة صينيــة واضحــة
لوضــع حــدّ للتحكــم األميركــي فــي السياســات
الدوليــة واإلقليميــة ،وال ســبيل لوضــع آليــة تُقيــد
السياســات األميركيــة ،إال بتحالفــات مــع دول قويــة
فــي المنطقــة ،وعلــى رأس تلــك الــدول الجمهوريــة
اإلســامية اإليرانيــة.
انطالق ـاّ مــن هذيــن المســارين ،تــرى الصيــن
أن إيــران واحــدة مــن أهــمّ الــدول لربــط آســيا
ّ
بأوروبــا مــن خــال مبــادرة الحــزام والطريــق ،التــي
تمثــل المحــرك األســاس للسياســة الخارجيــة
الصينيــة منــذ أعلنهــا الرئيــس الصينــي شــي جيــن
بينــغ فــي العــام  ،2013والعــب أساســي فــي الحفــاظ
علــى اســتقرار منطقــة الخليــج العربــي التــي تعــدّ
الشــريان الرئيــس لوصــول النفــط إلــى الصيــن.
أن أحــد أهــمّ أوجــه
وعليــه ،بــات واضحــاً ّ
العالقــة الصينيــة اإليرانيــة ،تعزيــز المصالــح
االقتصاديــة واالســتراتيجية ،بُغيــة تقويــض
األهــداف األميركيــة فــي المنطقــة ،إذ يبــدو
أن الصيــن وإيــران تعمــان منــذ مــدّة
واضحــاً ّ
علــى شــراكة اســتراتيجية لمــدة  25عامــاً،
أن الشــراكة ستســمّى شــراكة
والواضــح أيضــاً ّ
اســتراتيجية شــاملة بيــن الصيــن وإيــران.
أن عالقــات إيــران مــع الصيــن
وبمــا ّ

جــادّة وتشــكّل أســاس التعــاون االقتصــادي
واالســتراتيجي بيــن البلديــن فــي شــكل وثيقــة
مدتهــا  25عامــاً ،فمــن الطبيعــي أن تهتــمّ الــدول

تنامــي النفــوذ األميركــي فــي الشــؤون الداخليــة
للــدول ،حيــث أن النفــوذ األميركــي أجبــر طهــران
وبكيــن وموســكو علــى تحييــد الخالفــات الثانويــة،

فــإن
الغربيــة بهــذه العالقــات ،وبشــكل أساســي ّ
السياســة األنجلــو ساكســونية لألميركييــن
والبريطانييــن هــي التركيــز علــى الضغــط علــى
إيــران مــن أجــل إبعادهــا عــن الصيــن وروســيا ،لكــن
فشــلت هــذه السياســة ،وفشــلت معهــا السياســة
األميركيــة الســتعمار إيــران ،ومــا يؤكــد هــذا األمــر
أن الصيــن ستُشــارك فــي “بنــاء البنيــة التحتيــة
ّ
األساســية إليــران” كجــزء مــن مبــادرة “حــزام
واحــد وطريــق واحــد”؛ هــذا المشــروع الــذي يُعــدّ
مشــروعاً للتكامــل االقتصــادي بيــن البلديــن.
فقــد أدركــت الصيــن وإيــران وضمنــاً روســيا،
أن االتحــاد والتعــاون همــا الوســيلة الوحيــدة
ّ
لتعزيــز التبــادل علــى المســتويات كافــة ،وبــات
ضــرورة لمحاربــة المشــكالت الداهمــة التــي يمثلهــا

وتبنــي اســتراتيجية موحــدة مــن أجــل المصلحــة
المشــتركة للدفــاع عــن مصالحهــم فــي المنطقــة.
والواضــح أن أحــداث مثــل الحــرب علــى
ســورية ،واألزمــة فــي ليبيــا ،واإلطاحــة بالنظــام
الديمقراطــي فــي أوكرانيــا ،والعقوبــات علــى إيــران،
والضغــط المباشــر علــى بكيــن فــي بحــر الصيــن
الجنوبــي ،كلهــا عوامــل ســرّعت فــي التكامــل بيــن
الصيــن وإيــران وروســيا.
فــي جانــب آخــر مُتعلــق بعمــق العالقــة
أن جوهــر هــذه العالقــة
اإليرانيــة الصينيــة ،نجــد ّ
يرتكــز علــى االقتصــاد ،فــي المقابــل ومــن خــال
تحليــل القــوة االقتصاديــة نجــد أن المنظمــات
العابــرة للحــدود مثــل منظمــة التجــارة العالميــة
وصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي ،تضمــن

دور واشــنطن كزعيــم اقتصــادي ،والركائــز التــي
تدعــم مركزيــة الواليــات المتحــدة فــي االقتصــاد
العالمــي يُمكــن أن تُعــزى إلــى السياســة
النقديــة للبنــك االحتياطــي الفيدرالــي ووظيفــة
الــدوالر كعملــة احتيــاط عالميــة ،خاصــة مجلــس
االحتياطــي االتحــادي لديــه قــدرة غيــر محــدودة
لطباعــة النقــود ولتمويــل القــوة االقتصاديــة
للقطاعيــن الخــاص والعــام ،وكذلــك لدفــع الفاتــورة
الواجبــة للحــروب المكلفــة جــداّ ،وضمــن ذلــك
ـإن الــدوالر األميركــي يلعــب دوراً رئيســياً كعملــة
فـ ّ
احتياطيــة عالميــة ،وكذلــك يســتخدم كعملــة
للتجــارة ،وهــذا يُحتــم علــى ّ
كل بنــك مركــزي
امتــاك احتياطيــات بالعملــة األميركيــة ،وتكريــس
أهميــة واشــنطن فــي النظــام االقتصــادي العالمــي.
فــإن إدخــال اليــوان الصينــي والتومــان
مــن هنــا ّ
اإليرانــي فــي التعامــات التجاريــة بيــن بكيــن
وطهــران ،ومــن الممكــن أن تتســع مروحــة هــذه
التعامــات بالعمــات المحليــة للبلديــن ،لتشــمل
دو ًال عديــدة ترغــب باالبتعــاد عــن مخاطــر التعامــل
بالــدوالر األميركــيّ ،
كل ذلــك وســائل وأجــراس
إنــذار االســتراتيجيين األميركييــن حــول خطــر
تــآكل مكانــة العملــة األميركيــة.
فــإن الصيــن وإيــران وضمنــاً
فــي المحصلــةّ ،
روســيا بحاجــة إليجــاد نظــام اقتصــادي بديــل،
لتأميــن الجوانــب الحيويــة لالقتصــاد المحلــي،
فقــد لقــد لعــب انهيــار ســوق األســهم فــي الصيــن،
وانخفــاض قيمــة الروبــل فــي روســيا ،والعقوبــات
غيــر القانونيــة المفروضــة علــى إيــران ،دوراً عميق ـاً
فــي تثبيــت أهــداف موســكو وطهــران وبكيــن،
إليجــاد نقــاط التالقــي بيــن البلــدان الثالثــة،
ولتشــكيل منظومــة اقتصاديــة قــادرة علــى ضعضعــة
الهيمنــة األميركيــة علــى العالــم.

أخر الجرائم الخليفية التي تمارس علنا مع سبق االصرار والترصد االعتداء على اموال المتقاعدين

فــي هــذا اليــوم المبــارك ،عيــد االضحــى االغــر،
نتقــدم لالمــة االســامية وشــعبنا البحرانــي
بشــكل خــاص ،بالتهنئــة والتبريــكات ،داعيــن اهلل
ســبحانه وتعالــى ان يمتعهــم بالعيــش الكريــم في
ظــل االيمــان والعــدل واألمــن ،وان يرفــع هــذا الوبــاء

ونصبــوا انفســهم اربابــا مــن دون اهلل ،وســاموا
المؤمنيــن ســوء العــذاب ،فانطلــق اخيارهــم بوجــه
ذلــك ،فاكتظــت الســجون بهــم ماضيــا وحاضــرا،
وقطعــت رقابهــم وهتكــت اعراضهــم ،وانتهكــت
حرماتهــم ،فانــا هلل وانــا اليــه راجعــون.

عــن االنســانية .كمــا ندعــوه ان يكــون العيــد المقبل
فــي أجــواء مختلفــة وان يكــون بيــت اهلل الحــرام
مكتظــا بالحجــاج فــي أمــن مــن فيــروس كورونــا
وجرثومــة الظلــم واالســتبداد ،انــه ســميع مجيــب
الدعــوات .نســألك اللهــم بحــق هــذا اليــوم الــذي
جعلتــه للمســلمين عيــدا ولمحمــد (ص) ذخــرا
وشــرفا وكرامــة ومزيــدا ،ان تصلــي علــى محمــد
وآل محمــد وان تدخلنــا فــي كل خيــر أدخلــت فيــه
محمــدا وآل محمــد ،وان تخرجنــا مــن كل ســوء
أخرجــت منــه محمــدا وآل محمــد.
لقــد اســتقبل شــعبنا البحرانــي المظلــوم
عيــد االضحــى وهــو صابــر محتســب ،ثابــت علــى
مواقفــه ،مؤمــن بربــه ،مرتبــط بعقيدتــه ،ملتــزم
باهــداف ثورتــه ،مصمــم علــى اقتــاع الظلــم
والظالميــن مــن ارضــه .هــذا برغــم مــا يعانيــه مــن
قمــع وإرهــاب خليفــي يهــدد أمــن البلــد واهلهــا،
وســلب لحريتــه ونهــب ألموالــه .اســتحضر فــي
هــذه المناســبة المشــروع االبراهيمــي الهــادف
لتثبيــت عقيــدة التوحيــد وتحريــر االنســان مــن
هيمنــة الشــياطين والطواغيــت ،والتصــدي للظلــم
وإقامــة للعــدل وأحــال لألمــن“ .وإذ قــال إبراهيــم
رب اجعــل هــذا بلــدا آمنــا وارزق أهلــه مــن الثمــرات
مــن آمــن منهــم بــاهلل واليــوم اآلخــر قــال ومــن كفــر
فأمتعــه قليــا ثــم أضطــره إلــى عــذاب النــار وبئــس
المصيــر” .لقــد رزق اهلل أهــل هــذه المنطقــة مــن
الخيــر الشــيء الكثيــر ،ولكــن حكامــه طغــوا وبغــوا

فــي االســابيع االخيــرة أقدمــت العصابــة
الخليفيــة علــى خطــوات جائــرة اضافيــة تمــس
المواطنيــن بشــكل مباشــر خصوصــا فــي
مصالحهــم المعيشــية .بــدأت هــذه الخطــوات
بفــرض الطاغيــة مــا ســمي “المرســوم ”21
الــذي أمــر بــأن :يُدمــج ٌ
كل مــن صنــدوق تقاعــد
موظفــي الحكومــة المنشــأ بموجــب القانــون
رقــم ( )13لســنة  1975بشــأن تنظيــم معاشــات
ومكافــآت التقاعــد لموظفــي الحكومــة ،وصنــدوق
التأمينــات االجتماعيــة المنشــأ بموجــب قانــون
التأميــن االجتماعــي الصــادر بالمرســوم بقانــون
رقــم ( )24لســنة  ،1976فــي صنــدوق واحــد
يُنشــأ لهــذا الغــرض يســمى “صنــدوق التقاعــد
والتأمينــات االجتماعيــة” ،وتتولــى الهيئــة العامــة
للتأميــن االجتماعــي إدارة هــذا الصنــدوق .وكانــت
ردة الفعــل الشــعبية غاضبــة مــن هــذا المرســوم
الســباب عديــدة.
اولهــا انــه يؤكــد الســلطة المطلقــة للديكتاتــور
الــذي يتظاهــر امــام العالــم بوجــود “ديمقراطيــة” و
“انتخابــات” و “برلمــان” ولكنــه ال يعتــرف بهــم ،بــل
يفــرض مــا يشــاء مــن قــرارات يســميها فــي البدايــة
“مراســيم” ثــم يضفــي عليهــا صفــة القانــون بعــد
ان ينفــذ عبيــده بمجلســيه مــا يريــد ويبصمــون
علــى قراراتــه ،فتصــدر وكأنهــا “تعبيــر عــن إرادة
الشــعب” .هــذا المرســوم كان يفتــرض ان يقــره
“البرلمــان” المزعــوم .فــان كان البرلمــان معطــا،

يتــم اســتدعاؤه بشــكل مســتعجل لمناقشــة وضــع
الصناديــق التقاعديــة .وجــاء المرســوم الخليفــي
ليؤكــد ،للمــرة األلــف ،ان الديكتاتــور يتحكــم بكافــة
الســلطات وال يعتبــر اآلخريــن اال عبيــدا تنحصــر
مهمتهــم بإزالــة قاذوراتــه.
ثانيــا :ان القضيــة لــم تحــدث فجــأة ،بــل
تطــورت عبــر الســنوات ،ويفتــرض ان تكــون
الداراتهــا التــي يفتــرض ان تتمتــع باســتقالل
حقيقــي ،صالحيــة اتخــاذ االجــراءات فــي حــال
حــدوث تطــورات مفاجئــة كانتشــار الوبــاء الحالــي.
امــا تدخــل الطاغيــة فيؤكــد ســعيه للتعتيــم علــى
النهــب المنظــم لتلــك الصناديــق مــن قبــل المافيــا
الخليفيــة .وجــاء التدخــل المذكــور فــي وقــت
تتصاعــد فيــه حــدة األزمــات التــي تواجههــا صناديــق
التقاعــد البحرانيــة ،خاصــة فــي ظــل الظــروف
التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا علــى اقتصــاد البــاد
المتضــرر باألســاس منــذ ســنوات نتيجــة فشــل
سياســات الخليفييــن.
ثالثــا :اصبــح القلــق يتعمــق بشــكل مرعــب
لــدى مــن لديــه معرفــة حقيقيــة بمــا يحــدث المــوال
التقاعــد .ويزيــد مــن هــذا الخطــر وجــود مؤشــرات
حقيقيــة انهــا تســتنزف بمعــدالت مروعــة وانهــا
ســتعجز عــن دفــع اســتحقاقاتها فــي غضــون
اربــع ســنوات مــن اآلن ،حســب مــا يــراه الخبــراء
خصوصــا االكتوارييــن .هــذا يعنــي ان مســتحقي
رواتــب التقاعــد لــن يحصلــوا عليهــا فــي حــال
اســتمرار االزمــة .هــذا االمــر ســيضاعف ازمــات
المواطنيــن خصوصــا المتقاعديــن الذيــن اعتــدى
الخليفيــون علــى مدخراتهــم وصناديــق تقاعدهــم،
حتــى اصبــح مســتوى المواطــن البحرانــي مــن
أدنــى مســتويات دول مجلــس التعــاون الخليجــي.
رابعهــا :ان صــدور القــرار الخليفــي محاولــة
للتعتيــم علــى الكارثــة الماليــة التــي تعرضــت لهــا
امــوال التقاعــد نتيجــة فشــل السياســات الخليفيــة.
فقــد اســتثمر بعضهــا فــي مشــاريع اقتصادية فاشــلة،
فاصبــح الخبــراء االقتصاديــون خصوصــا االكتوارييــن
قلقليــن جــدا مــن مصيــر هــذه الصناديــق التــي
يفتــرض ان تكــون ملــكا للشــعب وال تخضــع
لســلطة العصابــة الخليفيــة .وحتــى اآلن لــم
يحاســب اي خليفــي تــورط فــي هــذه الكارثــة التــي
مــا تــزال خاضعــة للتعتيــم وال يســمح للمواطنيــن
بالحديــث انهــا ان التغريــد بشــأنها .وقــد أحجــم
الكثيــرون عــن التغريــد خشــية االعتقــال والتنكيــل.
خامســها :هــذا االســبوع أمــا الخليفيــون فقــد
اماطــوا اللثــام عــن جريمــة جديــدة يخططــون
لهــا بســبق وإصــرار .فقــد أقــر مجلــس الــوزراء
الخليفــي قــرارا مــن الديــوان الملكــي باقتطــاع

مبلــغ  450مليــون دوالر مــن حســاب احتياطــي
األجيــال القادمــة؛ وأقــرّ إصــدار مرســوم بقانــون
بشــأن التصــرف فــي جــزء مــن أمــوال حســاب
احتياطــي األجيــال القادمــة .مــا الهــدف مــن ذلــك.
ادعــى المجلــس الخليفــي ان ذلــك االقتطــاع
“لدعــم ميزانيــة الدولــة فــي ظــل أزمــة فيــروس
كورونــا” .جــاء ذلــك بعــد ان ا ســتنفذ الخليفيــون
طــرق االقتــراض التــي قفــزت بديــون البــاد
الــى اكثــر مــن  40مليــار دوالر .وتأســس صنــدوق
احتياطــي األجيــال القادمــة فــي البحريــن بهــدف
“االدخــار لألجيــال القادمــة ،عــن طريــق اســتثمار
جــزء مــن عائــدات النفــط خــارج البــاد” .فأيــن
مــردودات ذلــك االدخــار؟ وزاد مــن الجريمــة
الخليفيــة قــرار مجلــس الــوزراء الخليفــي مــا
اســماه “وقــف تحويــل إيــرادات النفــط المرصــودة
لصالــح هــذا الحســاب ،بصفــة مؤقتــة حتــى نهايــة
الســنة الماليــة ”.2020
سادســها :يضــاف لمــا ســبق قــرار خليفــي
بوقــف زيــادة معاشــات المتقاعديــن التــي كانــت
محــددة بـــ  .%3هــذا يعنــي انــه فــي الوقــت الــذي
تتصاعــد فيــه نفقــات المعيشــة وتشــهد البــاد فيــه
زيــادة غيــر مســبوقة لالســعار ،تتقلــص رواتــب
البحرانييــن المتقاعديــن الذيــن قضــوا اعمارهــم
فــي خدمــة البــاد.
ســابعها :انــه فــي هــذه االوضــاع ،لــم يصــدر
الطاغيــة اي مرســوم لوقــف هــدر امــوال البــاد
علــى ايــدي اوالده الذيــن يعيثــون فــي المــال
العــام نهبــا لتلبيــة طموحاتهــم الشــخصية .آخــر
هــذه الســرقات مــا دفــع لنــادي باريــس  2فــي
مقابــل شــراء  20بالمائــة مــن اســهمه بعــد لقــاء
بيــن رئيــس النــادي وناصــر بــن حمــد فــي شــهر
مــارس الماضــي .وقبلهــا تــم شــراء نــادي قرطبــة
االســباني (الــذي يلعــب فــي دوري الدرجــة الثالثــة).
كمــا اشــترى ناصــر بــن حمــد فريــق الدراجــات
“ماكالريــن”.
هــذا جــزء مــن الحقائــق التــي اصبحــت
تمــارس علنــا ،وتغلــف بغــاف القانــون والبرلمــان
والمرســوم ،تحديــا لالنســانية والديــن والعدالــة
والوطــن واالخــاق والــذوق .اذا لــم تكــن هــذه
الجرائــم خيانــة ونهبــا واعتــداء علــى المــال العــام
وغســيال لالمــوال فمــا الجرائــم التــي تعتبــر
كذلــك؟ ايهــا الشــعب انــك مســروق ،منهــوب،
مظلــوم ،مقهــور ،مضلــل ،مســتضعف ،فالــى متــى
ســتلوذ بالصمــت؟
اللهــم ارحــم شــهداءنا االبــرار ،واجعــل لهــم قــدم
صــدق عنــدك ،وفــك قيــد أســرانا يــا رب العالميــن.
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بــدا كيــان االحتــال فــي جولتــه االخيــرة جنــوب لبنــان اوهــى مــن بيــت العنكبــوت بعــد وقــوع
الحــادث االمنــي علــى الحــدود مــع لبنــان ،حيــث اندفــع بجنونــه وعنجهيتــه لخــوض معركــة وهميــة
اتضــح فيمــا بعــد انــه يخوضهــا مــع نفســه  ,ولــم يقــف مسلســل الرعــب عنــد هــذا الحــد بــل ان رئيــس
حكومــة االحتــال بنياميــن نتنياهــو تخبــط هــو االخــر باالعــان عــن ان مــا حــدث فــي الحــدود مــع
لبنــان ليــس بحــادث بســيط ,وهــوّل االمــر وكأن معركــة وقعــت مــع عناصــر مــن المقاومــة .
هــذا فيمــا اشــارت بعــض المصــادر الصهيونيــة الــى اطــاق صــاروخ كورنيــت مــن قبــل حــزب اهلل
باتجــاه مدرعــة عســكرية لكيانهــم المحتــل ولكــن بعــد توقــف حمــأة معركــة الكيــان مــع نفســه تبيــن
ان الوهــم الــذي يطــارد كيــان االحتــال كان وحــده هــو وراء ماحصــل .
البيــان الــذي صــدر عــن حــزب اهلل وضــع نهايــة لجميــع الشــائعات والفبــركات االعالميــة حيــث
جــاء فيــه بــان الحــزب لــم يطلــق اي نيــران باتجــاه الكيــان الصهيونــي والبيــان هــذا  ,وفضــا عــن أنــه
ال ينفــي عمليــات حــزب اهلل بــل يمكنــه أن يكــون تاييــدا علــى عمليــات نفــوذ فــي االراضــي المحتلــة.
وفــي الواقــع ان جميــع الشــائعات التــي تــم اطالقهــا والفبــركات االعالميــة  ،كشــفت عــن ان
الحــزب كانــت لــه اليــد العليــا فــي الحــرب النفســية التــي ســادت الحــدود مؤخــرا  ,وان تاثيــر هــذا
التكتيــك الــذي اعتمــده الحــزب كان كبيــرا الــى درجــة ان نتنياهــو عقــد اجتماعــا طارئــا مــع المســؤولين
العســكريين فــي كيانــه تمخــض عــن الشــيء  ,بــل ان وزيــر الحــرب الصهيونــي الســابق ليبرمــان
اعتــرف بــان اميــن عــام حــزب اهلل كان عنــد كلمتــه وان شــمال الكيــان الصهيونــي كلــه مشــلول
بســبب الخــوف مــن رد فعــل حــزب اهلل .
مــا حــدث والــذي جــاء اثــر ارســال التعزيــزات العســكرية الصهيونيــة خــال االيــام االخيــرة الــى
الحــدود المتاخمــة للبنــان بســبب استشــهاد احــد عناصــر المقاومــة اللبنانيــة فــي القصــف الصاروخــي
الــذي اســتهدف مطــار دمشــق  ،يكشــف عــن مــدى هلــع الكيــان الصهيونــي مــن انتقــام حــزب اهلل
حكومــة ومســتوطنين .طبعــا بعــد ماجــرى ليــس ســيطول هــذا االنتظــار فحســب بــل ســيزداد
ويتوســع ،وذلــك النــه تــم تخريــب بيــت فــي قريــة هباريــة اثــر القصــف الــذي نفــذه الكيــان الصهيونــي .
فيمــا كان الحــزب واضحــا فــي بيانــه حيــن اكــد حتميــة االنتقــام لدمــاء الشــهيد كامــل محســن
ومعاقبــة الكيــان لتخريبــه البيــت.
اذن رد حــزب اهلل علــى جرائــم الكيــان الصهيونــي آت ال محالــة ،ولكــن الحــزب متقــدم االن بنقطــة
علــى الكيــان الصهيونــي ،بســبب نشــره كل هــذا الرعــب والهلــع فــي الكيــان المحتــل ليجعلــه يتوهــم
هجومــا حقيقيــا ال وجــود لــه اصــا  .الكيــان الصهيونــي حــارب نفســه بنفســه وهــزم نفســه بنفســه
مثــل فريــق كــرة القــدم الــذي يســجل هدفــا علــى نفســه فــي المبــاراة .
اذن لــم تغــادر االحتــال حالــة الرعــب والفــزع مــن احتمــال رد حــزب اهلل علــى استشــهاد
أحــد عناصــره فــي ســوريا ،فلبــس جيشــه ثــوب الفضيحــة واالرتبــاك والخــوف واختلــق روايــات
عــن تصــدي لعمليــات واســعة لحــزب اهلل عبــر الحــدود تخللهــا اســتنفار واطــاق نــار عشــوائي
وهيســتيريا ادت الــى انكشــاف واقــع االحتــال الخوائــي وانــه مجــرد نمــر مــن ورق وان المقاومــة
ســجلت انتصــارا كبيــرا ســيتعزز فــي االيــام القادمــة .
وبالتالــي المقاومــة نقلــت مصيــر الحــرب مــن تــوازن الرعــب الــى رجحــان معنويــات المقاومــة
ورجحــان العقــل المدبــر الــذي ســيقلب المعــادالت ويطيــح بــكل اســلحة الشــر والعــدوان فــي المنطقــة
حيــث اظهــر جيــش االحتــال انــه بمعــزل عــن حجــم القــوة التدميريــة التــي يملكهــا وانــه بــات فــي
مصــاف دول العالــم االثالــث التــي تفتقــد الثقــة والمصداقيــة بنفســها وان القــادم مــن االيــام كفيــل بــان
يكشــف المزيــد مــن االوهــام النائمــة فــي عقــول البعــض.

أصالة التحوالت التي صنعتها المقاومة
غالب قنديل

لــم تحــظ "معركــة " مــزارع شــبعا وتــال كفرشــوبا التــي جــرت مؤخــرا بمــا تســتحقه مــن الدراســة
والفهــم لمحاولــة التعــرف علــى التحــوالت التــي جــرت وتراكمــت عناصرهــا فــي ميــزان القــوى االجمالــي
بيــن المقاومــة والجيــش الصهيونــي الــذي يملــك أضخــم ترســانات األســلحة والتجهيــزات التقنيــة الحديثــة
ووحــدات مدربــة ومحترفــة يدفــع بهــا إلــى النقــاط الســاخنة علــى خطــوط الصــراع والجبهــات القتاليــة.
أوال إن تقييــم مــا جــرى ومحاولــة فهمــه كمســار فــي الجانــب الصهيونــي ســيكون علــى األرجــح بحثــا أو تحقيقــا
مكتومــا تجريــه دوائــر األركان واالســتخبارات والعمليــات فــي القيــادة العســكرية الصهيونيــة وال يمكــن االســتهانة
بجديــة مــا يقــوم بــه جيــش العــدو فــي هــذا المجــال بحرفيــة عاليــة الســتخراج الــدروس والمعضلــة التــي ســتواجه
الكيــان الصهيونــي فــي األغلــب هــي ان االهتمــام ســيتركز غالبــا علــى تفاصيــل تقنيــة كمــا تبيــن مــن التقاريــر
اإلعالميــة التــي صــدرت مؤخــرا لتفســير الحــدث بخطــأ ارتكبتــه مجنــدة شــابة حديثــة الخبــرة تواجــدت فــي موقــع
رويســات العلــم العســكري الحســاس واطلقــت إنــذارا بنتيجــة توهمهــا ان مجموعــة مــن المقاومــة تهاجــم الموقــع
الــذي انهمــرت علــى دشــمه الحاميــة قذائــف المدفعيــة القادمــة مــن موقــع االحتــال فــي هضبــة الجــوالن.
ثانيــا ليــس الخطــأ المزعــوم ظاهــرة عارضــة بــل هــو حاصــل منــاخ مــن الرعــب والتوتــر واالنتظــار الصعــب
والقلــق الــذي عبــر عنــه منــاخ الدوائــر القياديــة الصهيونيــة السياســية والعســكرية منــذ انــذار الــرد الــذي اعلنــه
قائــد المقاومــة الموثوقــة وعــوده لــدى األصدقــاء واألعــداء علــى الســواء بواقــع التجــارب المتراكمــة علــى امتــداد
العقــود الماضيــة التــي رســخت صــورة للمقاومــة وقائدهــا تتميــز بالمصداقيــة العاليــة والثقــة التامــة بدقــة
التصريحــات والوعــود المعلنــة فــي ســياق تثبيــت التوازنــات والمعــادالت وباعتــراف صهيونــي واضــح وراســخ
وردت التعبيــرات عنــه علــى ألســنة زعمــاء سياســيين وقــادة عســكريين ســابقين وحالييــن وتناولــت وســائل
اإلعــام ومراكــز األبحــاث الصهيونيــة هــذه الحقائــق واعترفــت بهــا بقــوة فــي الفتــرة األخيــرة وبالتالــي فــإن المنــاخ
السياســي والعســكري والنفســي فــي كيــان العــدو حكمــه اليقيــن الصهيونــي مــن ضربــة قادمــة المحالــة.
ثالثــا الالفــت لالنتبــاه ان مــا نحــن إزاءه ليــس مجــرد تفاعــل نفســي أصــاب ضبــاط وجنــود جيــش
العــدو أو مــا يمكــن االصطــاح علــى تســميته بالوعــي الصهيونــي الجمعــي فهــذا الوعــي او الالوعــي انتقــل
مــن اإلدراك المبــرم لحقيقــة تفــوق مقاتلــي حــزب اهلل وســيطرتهم التامــة علــى زمــام المبــادرة والثقــة
بفاعليــة نيرانهــم القادمــة وبقدرتهــم علــى اقتحــام الخطــوط والحواجــز وتهديــد المواقــع العســكرية األشــد
تحصينــا التــي يقيمهــا جيــش االحتــال علــى امتــداد الجبهــة وهــذا مــا يفســر شــيوع حــاالت التخيــل
لوقــوع هجمــات فــي عــز النهــار أي فــي توقيــت القــدرة التامــة علــى مشــاهدة المهاجميــن ومطلقــي النيــران
بواســطة المناظيــر العســكرية وبالعيــون المجــردة وعــادة يمكــن التمــاس أعــذار للوقــوع فــي فعــل التخيــل
او التوهــم أمــام الهجمــات الليليــة التــي غالبــا مــا تصــدى لهــا جيــش العــدو بالمناظيــر الخاصــة وبالقنابــل
المضيئــة بينمــا التخيــل النهــاري هــو هلوســة ترقــى إلــى فضيحــة عســكرية تامــة تورطــت فيهــا سلســلة
القيــادة وصــوال إلــى رئيــس الــوزراء بنياميــن نتنياهــو والــوزراء البارزيــن فــي الحكومــة.
رابعــا مــن الواضــح اننــا بلغنــا مرحلــة تاريخيــة نوعيــة جديــدة تتكثــف فيهــا حصيلــة التوازنــات
والمعــادالت وتراكــم العوامــل التــي تدخــل فــي حســاب تــوازن القــوى العســكري بعــد حوالــي أربعيــن
عامــا حفلــت بالمعــارك وتخللتهــا فصــول الهــروب الكبيــر عــام ألفيــن ومــن ثــم الهزيمــة المبرمــة فــي
حــرب تمــوز  2006لتأتــي مؤخــرا الحصيلــة الواضحــة فــي هزيمــة العــدو المبرمــة امــام المقاومــة التــي
لــم تضطــر إلــى إطــاق رصاصــة أو إلــى تحريــك مقاتــل مــن موقعــه فــي مجابهــة عــدو مــردوع يعــرف
جيــدا عواقــب االشــتباك المباشــر والمعــارك الميدانيــة ويخشــى نجــاح المقاوميــن فــي اختــراق نقــاط
ومســاحات جغرافيــة تعــدل التوازنــات جذريــا وقــد تفســح المجــال أمــام التداعيــات األخطــر واألعلــى كلفــة
بعدمــا نجحــت المقاومــة فــي إثبــات األدلــة القاطعــة علــى تفــوق قدراتهــا الناريــة والميدانيــة الحاســمة
وعلــى الخبــراء والباحثيــن فــي الجبهتيــن أن يجــدوا اإلجابــة المقنعــة علــى ســؤال كيــف يمكــن كســب
جولــة مــن الحــرب بإنــذار ينشــر التوتــر فــي صفــوف العــدو ويغــزو عقــول القــادة والجنــود بتخيــات
مرعبــة عــن االشــتباك المحتمــل ونتائجــه الكارثيــة وبالتالــي تشــكيل بيئــة تقــود إلطــاق النــار فــي
وضــح النهــار علــى مواقــع العــدو بأيــدي جنــوده أنفســهم.

