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صفحة الدراسات في «البناء» ،أنشئت لتكون مساحة لألبحاث العلمية المتعلقة بشتى المواضيع
ذات الصلة في قضايا األمة والعالم العربي.
وه��ي إذ تتسع لمثل ه��ذه ال��دراس��ات تبقى مجاالً مفتوحا ً للحوار وط��رح اإلشكاليات الفكرية

والسياسية وغيرها ،تنشيطا ً لدور الثقافة في الصيرورة االجتماعية .علما ً أن اآلراء التي ترد على
مساحة الصفحة تعبر عن أصحابها وليست بالضرورة مطابقة لقناعات الصحيفة.
إال أنه انطالقا ً من القناعة الراسخة بضرورة خلق حوار فكري حول القضايا واإلشكاليات كافة وما

أكثرها ،والتي تفرض نفسها على صاحب القرار والمثقف وقادة الرأي والمواطن في أي موقع كان،
كانت صفحة الدراسات في «البناء» هي الترجمة العملية لهذه القناعة آملين أن تشكل هذه الصفحة
مساحة فكرية ـ سياسية تعنى بهموم الوطن والمواطن ،تدرس الحاضر لترسم المستقبل.

النظرية الأمنية «الإ�سرائيلية» الجديدة

عقيدة ايزنكوت من الهجوم �إلى الدفاع وتغيير طبيعة المخاطر
ف��ي ه��ذا ال �ع��دد ،يتطرق الكاتب للنقاش
الدائر في المجالس العليا العسكرية في
«إسرائيل» حول التبدّل الواقع على الرؤية
«اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة» التقليدية ال�ق��ائ�م��ة على
قاعدة الهجوم ،وذل��ك بسبب ما أفرزته
معطيات حرب ت ّموز العسكرية واألمنية،
إضاف ًة إل��ى التح ّوالت الدراماتيكية في
محيط فلسطين المحتلة وال�ت��ي صبّت
في مصلحة الكيان الصهيوني .كل ذلك
كان الدافع لتبني نظرية الدفاع بديالً من
الهجوم في ما يتعلق بالجبهة الداخلية
وفاقا ً لنظرية بن غوريون.

كمال مساعد



للمرة الثانية ف��ي ت��اري��خ��ه ،يكشف الجيش
«اإلسرائيلي» رسميا ً عن استراتيجيته في مواجهة
التهديدات المحدقة بـ»إسرائيل» .تعديل جوهري
ط��رأ على «العقيدة» العسكرية يتعلق بالدفاع
عن الجبهة الداخلية ،ويقوم على مبدأ أساسي:
«»إسرائيل» لم تعد تتح ّمل خسارة أخرى بعد حرب
تموز».
ويأتي قرار جيش العدو بالكشف عن استراتيجيته
ف��ي مواجهة التهديدات المحدقة بـ»إسرائيل»
بالتزامن مع ال��ذك��رى السنوية لحرب تموز عام
 2006ومع السجال الداخلي حول الموازنة األمنية.
لكن األهم أن الوثيقة تأتي ردا ً على اتهامات للجيش
بافتقاده إلى نظرية أمنية واضحة ومصادقا ً عليها،
في ظل متغيرات إقليمية تراجع فيها تهديد الجيوش
العربية بعد األح��داث السورية ،وارتفع مستوى
التهديد لجهات توصف في األدبيات «اإلسرائيلية»
بأنها منظمات إرهابية.
عقيدة رئيس األركان إيزنكوت
«االستراتيجية الجديدة للجيش» ،تضمنت
تب ّني مبادئ «ال��ردع ،اإلن��ذار ،الدفاع «عن الجبهة
الداخلية» والحسم» .وبحسب صحيفة «هآرتس»،
شكلت الوثيقة «عقيدة ايزنكوت» ،رئيس األركان،
وتناولت التهديدات التي تحيط بـ»إسرائيل»،
والتعديالت التي يحتاج إليها الجيش في ضوء
تحديات المستقبل والتغيير في مزايا الجهات
المعادية لـ»إسرائيل» ،وخصوصا ً المقاومة التي
تملك قدرات استراتيجية تهدد العمق االستراتيجي
لدولة العدو .كذلك تناولت تعزيز فعالية المناورة
البرية وتحسينها ،وتنويع القدرات العمالنية في
«المعركة بين الحروب» ،وتعزيز البعد اإللكتروني
وإج����راء تحسين واض���ح للتفوق االستخباري
والجوي والبحري .وعرض رئيس األركان في وثيقته
التهديدات المختلفة لدولة «إسرائيل» ،أسلوب عمل
الجيش والطرق لتحقيق أهدافه.

تضمنت الوثيقة التي قدمها رئيس هيئة األركان
العامة للجيش ،للمستوى السياسي ،بلورة النظرية
العامة لتفعيل القوة في الساحات العملية المختلفة.
وسيكون مطلوبا ً من القيادات المختلفة العمل وفقا ً
لها أيضا ً بلورة وثيقة للمستويات المنخفضة في
الجيش .ويؤكد رئيس األرك��ان أن االستراتيجية
الجديدة تتضمن تنفيذ الخطة المتعددة السنوات
«ج��دع��ون» التي ص��درت عن اللجنة التي شكلها
الجيش ،إضافة إلى تقرير لجنة «لوكر» الذي صدر
عن اللجنة التي شكلتها الحكومة ،وهكذا سيكون
مطلوبا ً م��ن شعبة العمليات ف��ي هيئة األرك��ان
وشعبة التخطيط العمل وفق رؤية رئيس األركان
غادي ايزنكوت.
كذلك تضمنت الوثيقة قوس التهديدات المحدقة
بدولة «إسرائيل» ،بدءا ً من إيران وسورية والمقاومة
في لبنان ،إل��ى حماس و«المنظمات اإلرهابية».
وانسجاما ً مع الخطاب الرسمي «اإلسرائيلي»،
حددت الوثيقة أن «إسرائيل» هي دولة تطمح إلى
السالم وتسعى إلى تجنب المواجهات ،لكن في حال
ُفرضت عليها المواجهة ستركز قدراتها وستنتصر
فيها .وأك��دت أيضا ً أنه في المعارك مع تنظيمات
«إره��اب��ي��ة» ،سيكون مطلوبا ً من الجيش تحقيق
النصر وإمالء شروط إنهاء المعركة.
ف��ي ال��ب��ع��د ال��م��ت��ص��ل بتفعيل ال���ق���وة ،ترتكز
استراتيجية الجيش إلى المبادئ اآلتية« :الردع،
االنذار ،الدفاع (حماية الجبهة الداخلية) والحسم».
وتتفرع عنها المبادئ اآلت��ي��ة :االستناد إلى
استراتيجية أمنية دفاعية ،تبني نظرية عسكرية
هجومية ،وتعاون استراتيجي عبر تعزيز العالقات
مع الواليات المتحدة وتطوير عالقات استراتيجية
مع غيرها من الدول الرئيسية ،إضافة الى تثبيت
وتعزيز مراكز التأييد في العالم ،فضالً عن تعزيز
مكانة «إس��رائ��ي��ل» في الحلبة اإلقليمية وتقوية
اتفاقات السالم ،واستنفاد القدرة الكامنة للتعاون
مع جهات معتدلة في المنطقة ،إلى جانب الحفاظ
على التفوق النسبي المستند إلى نوعية بشرية،
وإلى قدرات تكنولوجية متقدمة وإلى معلومات على
أنواعها.
وتنظم هذه المبادئ مفهوم القيادة والسيطرة
في القتال مع إرادة بتفعيل لقدرات الجيش في كل
ساحات الحرب .وتوضح الوثيقة المبادئ الموجهة
لبناء القوة كاآلتي :الدفاع التقليدي عن الحدود،
ال��دف��اع ف��ي مقابل تهديد ال��ص��واري��خ والقذائف،
المناورة البرية ،تفعيل قوات خاصة في العمق،
بناء ق��درات في مجال السايبر وتطوير ق��درات في
مقابل دول ليس لها حدود مشتركة مع «إسرائيل».
أما على مستوى األهداف القومية ،فأوضحت الوثيقة
أنه الى جانب ضمان وجود دولة «إسرائيل» وسالمة
أراضيها ،سيكون على الجيش المحافظة على قيمة
«إسرائيل» كدولة يهودية ديمقراطية وكوطن قومي
للشعب اليهودي .وسيكون على الجيش ضمان

المناعة االجتماعية واالقتصادية للدولة ،وسيكون
على «إسرائيل» تعزيز مكانتها الدولية واإلقليمية
مع السعي للسالم مع جيرانها؟
وبدا من الوثيقة أنها كانت متأثرة جدا ً بالقتال
الذي واجهته «إسرائيل» خالل العقد األخير .فتحت
عنوان «النظرية األمنية» ،ذكرت أن «وجود فترات
ه���دوء أم��ن��ي طويلة ض���روري لتطوير المجتمع
واالقتصاد وتحسين فترات االستعداد للطوارئ
وال��ح��رب» .وفي قضية الطوارئ والحرب ،ذكرت
الوثيقة أنه سيكون مطلوبا ً إزال��ة التهديد بشكل
س��ري��ع ،م��ع أق��ل ض��رر ممكن ل��دول��ة «إس��رائ��ي��ل».
وتضمنت رسالة إل��ى المستوى السياسي الذي
سيكون مطلوبا ً منه تحديد األه���داف ،والنهاية
االستراتيجية المطلوبة ،ودور الجيش في تحقيق
هذه األهداف ،وضوابط استخدام القوة العسكرية،
وال��ج��ه��ود اإلض��اف��ي��ة :السياسية واالق��ت��ص��ادي��ة
واإلعالمية واالجتماعية» .ألن هذه المحددات جاءت
بعد حالة التخبّط التي واجهتها القيادة السياسية
خ�لال ال��ح��رب على لبنان ف��ي تموز  ،2006وفي
ضوء ذلك ،يصبح مطلوبا ً إجراء حوار متواصل بين
القيادة السياسية والقيادة العسكرية من أجل إنتاج
تأثير متبادل.
العقيدة األمنية الجديدة رؤية تشاك بريلخ
جاءت هذه التطورات لتفتح المجال أكثر للحديث
ع��ن ض���رورة تغيير العقيدة األمنية أو الحربية
الصهيونية من «الهجوم إلى الدفاع» وهذا ما كشفه
بدقة تشاك برايلخ ،نائب رئيس مجلس األم��ن
القومي ،عن ض��رورة تغيير «العقيدة األمنية في
إسرائيل» ،وهو كان آخر من دعا لهذا التغيير في
صحيفة «هآرتس» ،بتاريخ  27تموز  ،2015وأكد
فيه أن التغييرات االستراتيجية التي طرأت على
المنطقة تفرض تغيير العقيدة األمنية «اإلسرائيلية»،
من «الهجوم» حالياً ،إلى الدفاع ،مبررا ً هذا بتغير
«العدو»؛ حيث تفككت الجيوش العربية أو تحالفت
مع «إسرائيل» ولم تعد تشكل خطراً.
ويذكر تشاك برايلخ أن« :وضعنا األمني لم يكن
أفضل منه اآلن أبداً» ،مبررا ً هذا بأن «العقيدة األمنية
«اإلسرائيلية» التقليدية حققت نجاحا ً هائالً؛ فهي
لم تضمن فقط وج��ود «إس��رائ��ي��ل» ،األم��ر ال��ذي لم
يكن مفروغا ً منه ،بل جعلتها دولة آمنة ومستقرة
ومزدهرة».
وأض��اف« :تغيرت البيئة االستراتيجية ،دول
عربية تتفكك ،والخطر األساسي الذي تشكله هذه
ال��دول سببه اليوم ضعفها وليس قوتها ،وهناك
اتفاق سالم مع مصر مستقر منذ  40سنة ،وال وجود
لجبهة شرقية ،والخطر األس��اس��ي على الجيش
«اإلسرائيلي» ال��ذي ك��ان يمثله الجيش السوري
تبدد ،والعراق تفكك ،أما األردن ال��ذي يربطنا به
اتفاق سالم منذ عقدين وتعاون أمني ،فإنه يشكل
حاجزا ً في وجه التهديدات من الشرق» .وأشار إلى
أن المواجهة مع الدول العربية التي كان أساسها

الجنرال غادي إيزنكوت

تدريبات واسعة للجبهة الداخلية اإلسرائيلية

النزاع العربي»-اإلسرائيلي» انتهت ،وبات النزاع
اليوم محصورا ً بالفلسطينيين والعبين غير دوليين.
وعلى الصعيد االستراتيجي« :الحاجة إلى
عالقات قوية مع دول��ة عظمى واح��دة على األقل
وخ��وض الحرب بدعم منها (من دون التنازل عن
االستقاللية) ،وعلى الصعيد السياسي :اعتبار
السعي للسالم مدماكا ً أساسياً ،وتجنيد أفضل
الموارد الوطنية من أجل األمن ،وبناء الدولة وضمان
غالبية يهودية».
وك��ش��ف ت��ش��اك ب��راي��ل��خ أي� ً
�ض��ا أن��ه حتى دول
الخليج تسعى لمصادقة الدولة الصهيونية؛ حيث
«أن سلسلة من دول عربية وإسالمية أصبح لديها
عالقات خاصة مع «إسرائيل» ،ويسرها أن ترسخها
عندما يحدث تقدم في المشكلة الفلسطينية».
ويعتقد أيضا ً أن طبيعة المخاطر العسكرية
تغيرت؛ فقد اختفى خطر غزو ومعارك بين الجيوش،
وتضاءلت المخاطر غير التقليدية بعد التخلص من
السالح الكيماوي في س��وري��ة ،واالت��ف��اق الدولي
مع إي��ران  ،وبرغم جميع نواقصه سيؤجل الخطر
النووي عشر سنوات على األقل.
المجتمع «اإلسرائيلي» تغير هو أيضا ً وأصبح
أكثر تنوعا ً لكنه منقسم؛ «فاإلجماع الوطني ضعف،
والعبء الوطني ليس موزعا ً بصورة متساوية،
وفقد الردع شيئا ً من قوته» ،خصوصا ً أن المجتمع
«اإلسرائيلي» مجتمع غربي ليبرالي؛ فقد شهد أيضا ً
تراجعا ً في الحافز لدى شرائح معينة لتحمل العبء،
وبصورة خاصة في ظل المعارك التي ال نهاية لها
للقضاء على اإلرهاب من دون أفق سياسي» .ونتائج
هذه التغيرات ،هي التخ ّوف من الخسائر البشرية
التي «فرضت قيودا ً على الخيارات العسكرية في
جوالت القتال مع المقاومة وحركة وحماس».
من هنا وفي ضوء التغييرات التي ط��رأت على
البيئة االستراتيجية ،وعلى المخاطر العسكرية
والمجتمع «اإلسرائيلي» ،يعتقد نائب رئيس مجلس
األمن القومي إنه «يتعين إجراء تغيير أساسي في
عقيدة األمن القومي ،ألنه على رغم تبدد المخاطر،
ف��إن الموازنة األمنية ازدادت ول��م يحدث تغيير
جوهري في العقيدة االستراتيجية».
التغييرات المطلوبة في العقيدة العسكرية
الصهيونية هي:
يتعين على «إس��رائ��ي��ل» التوصل إل��ى تسوية

س��ي��اس��ي��ة ت��م��ن��ع ك���ارث���ة دي��م��وغ��راف��ي��ة تنهي
الحلم الصهيوني ،وه��ذا ليس ك�لام �ا ً سياسياً،
والفلسطينيون ليسوا شريكا ً سهالً ،لكن هذا يشكل
ض��رورة استراتيجية؛ فالتسوية أو شعور العالم
بأن «إسرائيل» تسعى إلى تسوية ،سيؤدي إلى
تحول دراماتيكي في وضعنا السياسي-األمني.
ض���رورة التشديد على ال��دف��اع ف��ي الموازنات
والعقيدة القتالية؛ فمثل جميع الجيوش األخرى
التي واجهت انتفاضات شعبية وحرب عصابات،
ف��إن الجيش «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ي��واج��ه صعوبة في
تحقيق الحسم ،وحتى في تحقيق ردع طويل األمد؛
فالحروب تحسم من خالل الهجوم ،ويجب أن يبقى
هذا جوهر االستراتيجية في الجيش «اإلسرائيلي».
لكننا لم ننجح في حسم الحرب ضد حزب الله في
لبنان وحماس ،في جميع الجوالت منذ الثمانينات،
ما أضر بالردع «اإلسرائيلي» ،وعندما تتكرر المعارك
من دون تحقيق أهدافها ،من الحكمة أن نتصرف
بحذر أكبر في استخدام القوة ،وأال نفعل ذلك إال
عندما نكون فعالً مستعدين عسكرياً ،وتكون لدينا
شرعية دولية أو على األقل أميركية ،وعندما تكون
األه��داف واضحة وهناك استعداد شعبي لتحمل
الثمن.
على «إس��رائ��ي��ل» أن تطور قدرتها على ضبط
النفس؛ ألن الحجة القائلة بأنه يجب الرد على كل
حادثة من أجل تعزيز الردع لم يُبرهن على صحتها،
كما أن ال��ردع تضرر من ع��دم تحقيق النجاح في
المعارك األخيرة.
في غياب رد هجومي فعال ،يتعين على الجيش
«اإلسرائيلي» تب ّني العقيدة الدفاعية؛ فاالستثمار في
منظومات مثل «القبة الحديدية» يمكن أن يكون أكثر
فائدة من االستثمار في غواصات وطائرات قتالية
ال تظهر فائدتها بوضوح في ضوء التغييرات في
البيئة االستراتيجية وطبيعة المخاطر .إن حساب
تكلفة المنظومات الدفاعية يجب أن يُقارن بتكلفة
الضرر الالحق بالردع.
يتعين على «إسرائيل» أن تالئم سياستها مع
سياسة الواليات المتحدة؛ ألن من الصعب المبالغة
في أهمية العالقات مع الواليات المتحدة ،ومن غير
الواضح ما إذا كانت «إسرائيل» قادرة على الوجود
من دونها ،فقد حصلت «إسرائيل» حتى اليوم على
أكثر من  120مليار دوالر من الواليات المتحدة،

ومن دون هذه المساعدة كان الجيش «اإلسرائيلي»
سيصبح «أداة واه��ي��ة» ،وم��ن دون دع��م أميركي
ستبقى «إسرائيل» مكشوفة أمام الحرب السياسية
ومساعي نزع الشرعية .ولهذا يجب انتهاج سياسة
تمنحنا هامشا ً معينا ً من المناورة وتكون على خط
واحد مع الواليات المتحدة ،وحتى تسعى إلى اتفاق
دفاعي رسمي معها.
إن العقيدة العسكرية «اإلسرائيلية» هي مجموعة
مبادئ وضع قواعدها األولى بن غوريون ،أ ّول رئيس
وزراء لـ»إسرائيل» ،وتعرضت لبعض اإلضافات في
سنوات ما بعد ح��رب حزيران ع��ام  .1967وثمة
إجماع بين األكاديميين والعسكريين «اإلسرائيليين»
على أن هذه العقيدة لم تشهد تغييرات جوهرية على
مدى السنين.
العقيدة األمنية األولى بن غوريون وهي:
«إسرائيل» ال يمكنها تحمل خسارة حرب واحدة.
الموقف الدفاعي على الصعيد االستراتيجي،
واألسلوب الهجومي على الصعيد التكتيكي.
العمل على تجنب الحرب بالوسائل السياسية
وتوفير قدرة الردع ذات الصدقية والحيلولة دون
تصاعد الموقف.
حسم نتيجة أية مواجهة حربية بسرعة وبشكل
حازم .وعلى المستوى العملياتي فإن «إسرائيل»
توفر لنفسها:
قوة عسكرية دائمة ذات قدرة واسعة على اإلنذار
المبكر وقوى جويّة وبحريّة نظامية كبيرة.
أسلوب ناجح لتجنيد الق ّوات االحتياطية بسرعة
وتوفير وسائل المواصالت الالزمة.
توفير التنسيق الناجح بين أذرع الجيش لتأمين
الهجوم.
نقل المعركة إلى أرض العدو بسرعة.
تحقيق غايات الحرب بأسرع وقت ممكن .وتستند
هذه االستراتيجية إلى مجموعة من القدرات ومنها:
استخبارات ناجعة وقدرة عالية وشبكة دفاعية
ضد الصواريخ وقدرات العمل في جميع الظروف.
المحافظة على درجة تأهب عالية واستعداد دائم
للحرب وامتالك أساليب مواجهة حرب على أسس
ميدان.

 باحث في الشؤون االستراتيجية

الكاتب ال�سوري �أريو�س �أ�سمر ي�ضع نظرية نموذج جديد للنظام ال�شم�سي
وض ��ع ال �ك��ات��ب ال� �س ��وري أري � ��وس أس �م��ر أسسا ً
نظرية جديدة للنظام الشمسي عبر كتاب «النظام
الشمسي وحركة األجرام السماوية» وبذلك يحاول
بجدية منافسة النموذج الحالي المهيمن عالميا ً
عبر ق��رون ع��دة وم��ن خ�لال طرحه نموذج النظام
الشمسي ب��رؤي��ة ومفهوم مختلفين ع��ن المكان.
ويعتبر أريوس أسمر النموذج الحالي غير مكتمل
وف��ي م��ا ي�ل��ي ش��رح م��وج��ز للنظرية بقلم الكاتب
نفسه:
«إن الجدال حول النظام الكوني والذي نحن جزء منه ،نال
اهتمام جميع شعوب كوكبنا منذ القدم .فقد أثار اهتمام الشعوب
القديمة منذ الحضارات األولى كالحضارة السومرية والبابلية
في جنوب بالد ما بين النهرين .وهذا الجدال ال يزال يثير اهتمام
الشعوب في كل أنحاء كوكبنا األرضي ومن المستبعد أن ينتهي
في المستقبل القريب.
نموذج مركزية األرض هو نموذج يقوم على مفهوم أن األرض
ثابتة في مركز الكون ،في حين أن الشمس والقمر والكواكب
والنجوم وجميع األجرام السماوية األخرى تتحرك في مدارات
حول األرض .ومن أتى بهذا النموذج هو كالوديوس بطليموس
اليوناني ( )83-161ق .م .وبدوره كان قد ورثه عن اثنين من
الفالسفة ذوي ال��وزن الثقيل وأعني أفالطون وأرسطو اللذين
عاشا في القرن الرابع قبل الميالد
ف��ل��ك ال��ت��دوي��ر وه���و ن��م��وذج ه��ن��دس��ي ي��س��ت��خ��دم لشرح
االختالفات في السرعة وجهة الحركة بالنسبة للقمر والشمس
وال��ك��واك��ب .وه���ذا ال��ن��م��وذج اق��ت��رح��ه ألول م��رة ابلونيوس
ال��ب��رغ��اوي ( )190-262ق .م .وأض��ف��ى بطليموس عليه
طابعا ً رسميا ً حيث أوض��ح ،على وج��ه الخصوص ،الحركة
االرت��دادي��ة من الكواكب الخمسة المعروفة في ذل��ك الوقت
وأوضح أيضا ً التغيرات في المسافات بين الكواكب واألرض.
كما أن أرسطو ( )322-384ق .م .أوضح من قبل أن حركات
الدائرة هي الوحيدة التي يمكن أن تكون أزلية .وأظهر ابلونيوس
البرغاوي الفلكي والمهندس والرياضي اليوناني إمكان وصف
حركة الكواكب كدوائر أيضا ً حيث كل كوكب على سطح دائرة
التي بدورها تجلس على سطح دائرة أكبر وكل دائرة منها تدور.
وعلى رغم هيمنة فكرة مركزية األرض ،إال أن فكرة مركزية
الشمس حيث األرض وجميع الكواكب ت��دور حولها كانت
مطروحة قبل بطليموس من خ�لال أرسطرخس الساموسي
( )230-310ق.م العالم الفلكي والرياضي اليوناني المغمور
في عصره ،وهو عالم ينتمي إلى مدرسة اإلسكندرية القديمة،
ويتميز بفكره الفلكي .فقد درس الفلك وقدم فيه إنجازات عديدة
ومهمة ،ومن أهمها فكرته حول مركزية الشمس داخل النظام
الشمسي ،جاعالً الشمس هي مركز الكون بدال ً من األرض .وبهذا
سبق كوبرنيكوس بنحو  18قرناً .وكان الساموسي قد تأثر
بدوره بفكر الفيلسوف فيلوالوس ( )385-470ق.م ،أحد أتباع
المدرسة الفيثاغورية ،وهي مدرسة فلسفية وأخوية دينية كانت
قد تأسست في كروتونة في جنوب إيطاليا في القرن الخامس
قبل الميالد.
تدور نظرية أرسطرخس حول أن الشمس تقع في مركز الكون
واألرض تدور حولها سنوياً ،وفي الوقت ذاته تدور حول محورها
يومياً ،وك��ل الكواكب السيارة الخمسة «آن���ذاك» ت��دور حول
الشمس ،ما عدا القمر فهو يدور حول األرض .أما النجوم فهي
ثابتة وحركتها اليومية ما هي إال خدعة سببها دوران األرض
حول محورها في االتجاه المضاد .واستنتج ذلك بناء على تأكده
من كون الشمس أكبر من القمر واألرض ،فليس من المعقول أن
تتحكم األرض ذات الحجم الصغير بكوكب كبير كالشمس.
والجدير بالذكر ،أن أفكار أرسطرخس الجريئة ضاعت في ظل

الكبار أمثال أرسطو وهيبارخوس وبطليموس وغيرهم ممن آمن
بمركزية األرض.
وكان فيلوالوس أول من طرح فكرة حركة األرض .فهو الذي
قال إنها تتبع مسارا ً دائريا ً كل يوم ،وهي تبقي دوما ً الوجه نفسه
متجها ً نحو المركز .فهو لم يضع األرض في مركز الكون ،وال حتى
الشمس كذلك .بل وضع نارا ً مركزية تدور حولها األرض والشمس
والقمر والكواكب الخمسة وقبة النجوم ،وبما أن الفيثاغورثيين
كانوا يبجلون الرقم  10فقد أضاف فيلوالوس جسما ً افتراضيا ً
متحركا ً عاشرا ً حيث افترض كوكبا ً سماه األرض المضادة والتي
تتحرك دوما ً لتبقى بين النار المركزية وأرضنا الدوارة فتحميها
من التعرض المباشر للنار
وبعد هيمنة بطليموس صاحب نظرية مركزية األرض
بأكثر م��ن خمسة عشر ق��رن �اً ،ظهر ن��ق��والس ال��ك��وزان��ي في
جدال ميتافيزيقي أن األرض كرة بيضوية الشكل تدور حول
محورها وتدور حول الشمس .وأن جميع النجوم هي شموس
تشبه شمسنا تحيط بها كواكب يسكنها بشر على أمثالنا.
واض��ط��ل��ع ن��ي��ك��والس ك��وب��رن��ي��ك��وس (1543-1473م)
وغاليليوغاليلي (1642-1564م) على كتابات الكوزاني
وك��ذل��ك ي��وه��ان��س كيبلر (1630-1571م) ،ال���ذي ادع��ى
أن ال��ك��وزان��ي ك��ان «وح��ي �ا ً إلهياً» ف��ي أول��ى منشوراته .فقد
سبق ال��ك��وزان��ي كيبلر ف��ي إع�لان��ه ع��دم إم��ك��ان وج��ود دائ��رة
ك��ام��ل��ة ف��ي ال��ك��ون (ب��ال��م��ع��ارض��ة م��ع ن��م��وذج أرس��ط��و).
وفي أيام كوبرنيكوس لم يكن أحد يجرؤ على نقض نموذج
بطليموس إلى أن بدأ هو بكتابة نظريته حول مركزية الشمس
عام 1505م ،في كتابه «رسالة عن دوران األجرام السماوية».
ولكنه لم يجرؤ على نشر عمله حتى 1543م ،حين شعر
بالشجاعة الكافية وأن لديه ما يكفي من األدلة إلثبات نظريته
الثورية .واتضح أن كوبرنيكوس كان لديه قلق ال داعي له .فلم
يجذب بحثه أي اهتمام ،ال بين رجال الدين في الكنيسة وال بين
علماء الفلك من معاصريه ،وذلك يعود إلى أن نموذج بطليموس
في ذلك الحين كان ناجحا ً في استعماله الفلكي في حين أن
نظام كوبرنيكوس الذي استند إلى مبدأ أفضل كان معقدا ً من
دون أن يخرج بنتائج أفضل أضف تناقضه مع الكتاب المقدس.
وحتى بعد وفاة كوبرنيكوس وبعد دراسة أفكاره ومالحظاته
على نطاق واس��ع من قبل باحثين كثر من بينهم عالم الفلك
الدنماركي تيكوبراهي ( )1601-1546م .فإنه لم يتم القبول
بها تماماً.
وكان براهي قد أوكل من قبل الملك الدنماركي آن��ذاك مهمة
بناء مرصد فلكي في جزيرة فين حيث درس األجسام السماوية
والمذنبات .وأسفرت مالحظاته عن خلق رؤية خاصة به سميت
 Tychonic Systemالنظام التيكوني .تعتبر هذه الرؤية حالً
وسطا ً بين بطليموس نظام كوبرنيكس.
وأع��رب عن اعتقاده بأن األرض هي مركز للقمر والشمس
فقط ،في حين ت��دور جميع األج��رام السماوية األخ��رى حول
الشمس .وعلى رغ��م أن براهي لم يقبل بنظرية كوبرنيكس
إال أن أف���ك���اره وم�لاح��ظ��ات��ه ك��ان��ت م��ن أه���م أس��ب��اب التي
ساهمت ف��ي ت��ط � ُّور نظرية مركزية الشمس عبر األج��ي��ال.
وجاء غاليليو غاليلي ()1642-1564م .الذي كان ذا موقف
أكثر إيجابية من أفكار كوبرنيكوس على أعقاب براهي .إال أن
الحدث الذي أثار اهتمام غاليلي بشكل كبير هو حدث ستيال نوفا
(ميالد نجم جديد) عندما الحظ إضاءة في السماء الشيء الذي
لم يلحظه ولم يعطه أهمية إال القليل من الناس .وبهذا استطاع
غاليلي أن يستفيد من هذا الحدث إلثبات بطالن نظرية أرسطو
معتقدات الكنيسة بأن الكون غير قابل للتغير.
وفي عام 1609م ،وصل غاليلي خبر مفاده أن أستاذا ً من
هولندا يدعى هانز ليبرشي ()1619-1570م قد صنع تلسكوباً،
ما أثار اهتماما ً كبيرا ً لديه فبدأ بصنع واحد لنفسه .وكان أفضل
بكثير من كل ما تم صنعه من قبل .فقد تمكن غاليلي من خالل

تلسكوبه تكبير  32مرة ،ما أمكنه من دراسة الفضاء بشكل ليس
له مثيل في السابق .فأثبت أن المشتري له أقمار وأن نظرية
مركزية األرض ليست هي الحقيقة .ففي عام 1613م قام بنشر
أفكاره ومالحظاته في كتاب «رسائل حول البقع الشمسية».
وفي هذا الحين ،كان يوهانز كيبلر مساعدا ً لتيكو براهي
يعمل معه في مرصده ،وبذلك ورث كيبلر جميع اإلنجازات
الرصدية لبراهي فعكف على دراس��ة مسار كوكب المريخ
محاوال ً وضع نموذج هندسي لحركة هذا الكوكب حول الشمس.
فما لبث أن اكتشف أن نموذج المسار هو إهليلجي (وليس
دائ��ري �اً) .فكانت نتيجة رص��ده دقيقة بحيث اعتبر الشمس
إح��دى بؤرتي اإلهليلج .ومن هنا فإن العالم األلماني كيبلر
استخدم نموذج براهي إال أنه وضع الشمس في المركز حيث
رأى أن الكواكب تتحرك بشكل إهليلجي حول الشمس وبهذا
أمكن التخلص من فكرة فلك التدوير حتى في نظام كوبرنيكس.
وج��اء جيمس ب��رادل��ي ()1762-1693م الفلكي اإلنكليزي
ليكتشف زي��غ األض���واء وب��ذل��ك لينهي ال��ج��دل ح��ول مركزية
الشمس حيث قدم الدليل المباشر على أن األرض تدور حولها.
ولكن النقاش حول نموذج النظام الشمسي كما نعرفه لم ينت ِه
بعد .ففي كتابي «النظام الشمسي وحركة األجرام السماوية»
أحاول تقديم تفسير لظواهر لم يشرحها نموذج مركزية الشمس
القائم على أن الشمس مركز الكون ،ما يجعل ه��ذا النموذج
ّ
محط كثير من التساؤالت ،أهمها أن الشمس ليست مركز الكون
ونموذجه ال يتطرق إلى مسألة وجود كواكب تدور حول محورها
بعكس عقارب الساعة وأخرى تدور معها .وهو أيضا ً ال يتطرق
إلى الحركة التراجعية المباشرة لألجرام السماوية بحيث أن
الجرم يدور بعكس اتجاه دوران الجسم المركزي .وهناك إشارات
استفهام حول الحركة االرتدادية كما يحصل عند مشاهدة حركة
رجوع المريخ على سبيل المثال ومن ثم توجهه نحو األمام.
فعلى سبيل المثال ،إننا نعرف أن األرض تدور عكس عقارب
الساعة حول محورها بينما كوكب الزهرة ي��دور مع عقارب
الساعة كما نراها من أعلى النظام الشمسي .فباعتقادي زاوية
ميالن الكوكب هي التي تقرر جهة دورانه حول محوره ،فمثالً،
إن جميع الكواكب في نظامنا الشمسي التي تدور بعكس اتجاه
عقارب الساعة لها زاوية ميالن أقل من الزاوية القائمة ،أما البقية
التي تدور مع عقارب الساعة فزاوية ميالنها هي أكبر من الزاوية
القائمة .فإذا ما شبهنا دوران الكواكب حول محورها ببقع ضوء
لونها أزرق وأحمر فإن كل كوكب ندفعه على حدة إلى إحدى هذه
الجهات سيضيء بلون .وعلى سبيل المثال فإن الكواكب التي

غاليلو غاليلي

كوبر نيكوس

تدفع إلى اليمين ستضيء باللون األزرق دائما ً وإذا دفعناها إلى
الجهة المضادة فإنها ستضيء باللون األحمر دائما ً حتى في حال
إذا ما جمعناها وقلبناها رأسا ً على عقب فإن الكواكب في الجهة
اليمنى ستضيء باللون األزرق واألخرى ستضيء اللون األحمر.
ما يجعلنا نستنتج أن عملية قلب الكواكب أو ارتطامها بالشهب
كما يفسر البعض سبب اختالف جهة دوران الكواكب ليس لها
بالضرورة عالقة بجهة الدوران.
ومن هنا ،فإذا ما خلقنا الجهة اليمنى فإننا في الوقت عينه
نخلق الجهة المضادة (اليسرى في هذه الحال) .وبهذا نستطيع
استنتاج أن الكوكب يدور عكس ومع عقارب الساعة في الوقت
عينه فهو يخلق اتجاهين معاكسين ،فمثالً هناك أجرام سماوية
تدور حول الجسم المركزي بعكس جهة دورانه ،كما يالحظ في
أقمار كوكب المشتري الستة والثالثين المعروفة حتى اآلن والتي
البعض منها يدور باتجاه جهة دوران المشتري والبعض اآلخر
بعكسه .فزاوية الميالن تحدد جهة الدوران إن كانت من 90 – 0
درجة فهي تدور مع اتجاه الكوكب ،وإن كانت من 180-90
درجة فهي تدور عكس اتجاهه .وكمثال أوضح لو أخذنا األرض
وقمرها فهو يدور حولها في جهة دورانها من العليا ،ألن زاوية
ميالن القمر هي بين  90-0درجةَ .فلَو وضعنا قمرا ً آخر في زاوية
ميالن  180-90درجة لدار بعكس جهة دوران األرض حول
نفسها .وهذه المالحظات تنطبق على جميع األجرام السماوية
التي تدور حول أجسام مركزية حتى المذنبات حول الشمس.
وه��ذا كله يعود إلى الحقل المغناطيسي ال��ذي يشكله كل
جسم مركزي من حوله حيث يخلق له حيزا ً في الكون .على
أساس أنه ليس هناك حيزا ً مطلقاً .فكل جسم مركزي له حيزه

الخاص به .فمثالً األرض موجودة في حيّز الشمس ومتأثرة
به إال أنها في الوقت نفسه لها حيزها الخاص بها الذي يؤثر
بالقمر الموجود فيه ،بذلك ال يتأثر القمر بحيز الشمس ومن هنا
تكون سرعة األجرام تناسبية .فمثالً كوكبا عطارد والزهرة هما
الوحيدان اللذان ليس لديهما أي قمر في نظامنا الشمسي .فهذا
يعود باعتقادي إلى أنهما ال ي��دوران حول نفسيهما وبذلك ال
يستطيعان خلق حيّز يدور حولهما ليس كما يحاول علماء الفلك
اليوم أن يفسروا هذه الحالة بكبر حجم الكوكب .فباعتقادي أن
الحجم ليس هو السبب لعدم وجود أقمار حول الكوكبين .فبلوتو
لم يعد يعتبر كوكبا ً بسبب صغر حجمه إال أن لديه خمسة أقمار
مكتشفة حتى اآلن تدور حوله .وهناك أمثلة عديدة على هذه
الظاهرة .وباعتقادي فإن ذلك يعود إلى دوران بلوتو حول
نفسه ،ما خلق لها حيزا ً لتدور بدوران الكوكب .ومن الحاالت
التي تسترعي االنتباه حالة دوران كوكب أوران���وس حول
محوره حيث أنه يدور حول نفسه بشكل أفقي تقريبا ً نحو األمام
(مثل دوران الدوالب إلى األمام) فإننا نلحظ أن جميع أقمار هذا
الكوكب تتبع دورانه حول نفسه .نستنتج هنا أيضا ً أن الحيّز
الذي خلقه أورانوس حول نفسه مرتبط بدورانه .فبالتالي فإن
دوران الشمس حول نفسها يجعل من جميع األجسام التي في
فلكها تدور حولها.
هذه العالقة بين دوران األجرام المركزية حول نفسها ودوران
األجرام حولها لم يأخذه أي من علماء الفلك بعين االعتبار حتى
اآلن في شرح نموذج النظام الشمسي اليوم .فهذه النظرة هي
نظرة رياضية تغطي حاجتنا الضرورية لكن ليس بالضرورة أن
تكون الواقع نفسه.
وما يقدمه الكتاب من الجديد أيضا ً هو تفسير النحراف مسار
األجسام التي تدور حول األجرام المركزية وعلى سبيل المثال
مسار دوران الكواكب حول الشمس .فليس هناك كوكب أو أي
جسم سماوي آخر يدور حول الشمس من دون أن يقطع خط
استوائها .فبما أن الشمس تدور حول نفسها باتجاه عقارب
الساعة وعكسها في آن واحد فإنها َت َخلَّق حيزين مضادي
االتجاه مع وعكس اتجاه عقارب الساعة فوق خط استوائها
وتحته .وهذا ما يفسر لنا عدم إمكان دوران األجسام في نصفها
العلوي أو السفلي دورة كاملة ولذلك فهي مجبرة على سلوك
مسار منحرف يقطع خط االستواء.
وأيضا ً فبما أن الشمس ليست مركزا ً للكون فهي أيضا ً تدور
في مسار خ��اص بها ح��ول مركز مجرة درب التبانة .وهذا
يجعلنا نعتقد بأن الكواكب ال تستطيع أن تدور دورة كاملة
حول الشمس بسبب تحركها في مسارها .فبرأيي فهي تدور
حول الشمس في مسارين نصف دائريين في الجهة نفسها
التي تتحرك الشمس بها .وهذا يفسر ظاهرة األنالما بشكل
أفضل والمشروح بإسهاب أكثر في كتابي «النظام الشمسي
واألجرام السماوية».

