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ت�صريحات نتنياهو حول الجوالن:
ما هو المخطط؟
} حميدي العبدالله
أعلن رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو أنّ الجوالن سيظ ّل إلى األبد
تحت السيطرة الصهيونية ،ولن تجري إعادته إلى سورية ولن تقبل تل أبيب التفاوض
حوله .هذا اإلعالن جاء عشية عقد جلسة نادرة وهي المرة األولى لحكومة العدو في
الجوالن ،وأعاد التأكيد عليها من موسكو.
ماذا تعني تصريحات نتنياهو وماذا تحمل للجوالن السوري؟
معروف أنّ مشروع قرار تقدّم به رئيس حكومة العدو اإلسرائيلي األسبق مناحيم
بيغن في  14كانون األول عام  1981حمل اسم «قانون الجوالن» أق ّ��ره الكنيست،
وبموجب هذا القانون ت ّم «فرض القانون والقضاء واإلدارة اإلسرائيلية على هضبة
الجوالن» .ونظرا ً للرفض السوري لهذا القرار ،وأيضا ً رفض الدول الكبرى ،بما في
ذلك الواليات المتحدة ،تغيير وضعية الجوالن كأرض سورية محتلة ،نفى مناحيم
بيغن عند مناقشة مشروع ال�ق��رار بالكنيست ب��أن يكون ال�ق��رار المقصود به ض ّم
الجوالن ،وعندما قال أحد نواب الكنيست إنّ هذا عمليا ً بمثابة ض ّم ر ّد عليه بيغن قائالً:
نص القرار» وأضاف« :إنّ القرار ال
«أنت تستخدم كلمة ض ّم ،أنا ال استخدمها وكذلك ّ
يغلق الباب أمام مفاوضات إسرائيلية  -سورية».
موقف نتنياهو الجديد إذا ً يضيف جديدا ً إلى مواقف الكيان الصهيوني في الجوالن،
يتركز هذا الجديد في مسألتين أساسيتين:
ـ المسألة األولى ،أنه يذهب أبعد من الض ّم ،ويلغي ما تحدث به بيغن حول تفسيره
للقرار الصادر في عام  .1981صحيح أنّ كالم نتنياهو ال يأتي بجديد طالما أنه مجرد
تصريح لرئيس الحكومة ،ولم يتح ّول إلى مشروع قرار يق ّر في الكنيست الصهيوني،
بمعنى آخ��ر وض��ع الجوالن ال ي��زال إل��ى اآلن في اإلط��ار ذات��ه ال��ذي ح �دّده ما يعرف
بقانون الجوالن.
ـ المسألة الثانية ،سعي حكومة نتنياهو إلنعاش االستيطان في الجوالن .إذ من
المعروف أنّ حركة االستيطان ال تزال ضعيفة للغاية في الجوالن السوري بالمقارنة
مع الضفة الغربية .وعلى الرغم من أنّ الجوالن يعيش حالة من ال�ه��دوء ،منذ عام
 ،1973بالمقارنة مع األراضي الفلسطينية التي لم تهدأ فيها االنتفاضة والعمليات
الفدائية ،إال أنّ وتيرة االستيطان في الجوالن ظلّت ضعيفة ،وثمة تقديرات تشير إلى
أنّ عدد المستوطنين في الجوالن ال يتجاوز عشرين ألفاً ،وهو عدد يوازي عدد سكان
الجوالن المتشبّثين بأرضهم ووطنهم.
سبب ضعف االستيطان في الجوالن ،هو نتائج حرب تشرين عام  1973التي بعثت
برسالة قوية إلى المستوطنين ،وسعي سورية الدائم لجعل قضية الجوالن حاضرة
في المحافل الدولية كأرض محتلة ال يمكن المساومة عليها.
اليوم تسود قناعة لدى حكومة نتنياهو بأنّ حرب اإلره��اب على سورية قصمت
يتحسب له المستوطنون ومنعهم
ظهر الجيش السوري وقوته ،وزال الخطر الذي كان
ّ
استيطان الحوالن ،لهذا جرى التشديد على ض ّم الجوالن وإنعاش خطط االستيطان
وتقديم اإلغ��راءات في محاولة لرفع عدد المستوطنين إلى  50ألفا ،كما ص ّرح أكثر
من مسؤول صهيوني ،ولع ّل الصور التي التقطت لنتنياهو وأعضاء حكومته وسط
المناطق الخالبة في الجوالن هي رسالة إلغراء المستوطنين العازفين عن االستيطان
في الجوالن لتغيير مواقفهم.

مخاطر تطوير �أ�سلحة ّ
تهدد الأقمار اال�صطناعية
واك�ب��ت النخب اإلعالمية والفكرية األميركية زي��ارة الرئيس
األميركي ب��اراك أوباما إلى الرياض في لقاء قمة مع دول مجلس
ال�ت�ع��اون الخليجي ،بعد إث ��ارة زوب�ع��ة ات�ه��ام للسعودية تح ّملها
مسؤولية تجنيد وتمويل المنفذين لهجمات  11ايلول /سبتمبر
 ،2001وتهدّد بمقاضاتها قانونياً.
سيستعرض قسم التحليل مسألة األسلحة الفضائية ممثلة
باألقمار االصطناعية ،وحرص اإلدارة األميركية على إخراجها من
التداول اإلعالمي ،رغم ما تمثله من قدرات عالية وثغرات تقنية تع ّد
من خصائص األقمار األميركية أمام القدرات «الصينية الفضائية
المضادّة».
جدير بالذكر أنّ الصين لم تنخرط او تلتحق بضوابط النظام
العالمي وفق القواعد التي أرستها واشنطن بعد الحرب العالمية
الثانية ،أبرزها معاهدة حظر استخدام أسلحة الدمار الشامل في
الفضاء الخارجي ،األمر الذي يشكل «مصدر قلق رئيسي لصنّاع
القرار في واشنطن» ،ولعدم القدرة على «التنبّؤ» بمسلك الصين ال
سيما في التجارب التي أجرتها الختبار األسلحة المضادة لألقمار
االصطناعية ،عام  ،2007وما تالها من تجارب متتالية.
من أه� ّم مصادر قلق األميركيين الخشية من توظيف الصين
قدراتها التقنية المتنامية في مجال الفضاء لتدمير أرصدة واشنطن
التقنية في الفضاء الخارجي ،ال سيما األقمار االصطناعية الخاصة
باالنذار المبكر.

السعودية في قفص االتهام

منسقة من
تزامنت زي��ارة الرئيس أوب��ام��ا للرياض م��ع حملة ّ
أعضاء الكونغرس تطالبه ب��اإلف��راج عن وثائق حجبت من تقرير
التحقيق في أحداث الحادي عشر من أيلول /سبتمبر  ،2001والتي
يرجح أنها تدين السعودية لتو ّرطها في تجنيد وتمويل الفاعلين.
وفي الصدارة كان معهد كاتو الذي نبّه الى «التغيّر الذي طرأ على
التحالف مع السعودية ،بعد ان استق ّرت العالقة على أسس متينة».
واوضح انّ من جملة العوامل التي اض ّرت ببوصلة العالقة «تباين
المصالح األميركية والسعودية خاصة في مجاالت أم��ن الطاقة
وعداء الشيوعية او اختفائها كلياً» .واضاف انّ اله ّوة استم ّرت في
تخص االستقرار في المنطقة «والتو ّرط
االتساع بينهما حول مسائل
ّ
السعودي ف��ي أزم��ات مثل س��وري��ة واليمن ،ودعمها لمجموعات
متشدّدة مختلفة كلها ساهمت في تعكير صفو العالقة» .وخلص
بالقول انه بصرف النظر عن مصير الوثائق المحظورة فإنّ العالقة
الثنائية تشهد توترات كبيرة والتي تشكل عقبة رئيسية أمام عالقات
مستتبّة في المستقبل.

أوباما في الرياض

جماعة الريا�ض ا�ستثناء �سيا�سي
ـ جماعة الرياض تدّعي أنها القوة التي تمثل الشعب السوري أو أغلبيته الكاسحة ،وتص ّر على
بتنحي الرئيس ،لكنها ال تملك جوابا ً على سؤال لماذا لم تجعل
أي ح ّل لألزمة السورية
ربط ّ
ّ
شعارها منذ البداية انتخابات رئاسية مبكرة برعاية أممية وضمانات الحياد والنزاهة فإن
حصل وفرت الدماء على شعبها وان لم يحصل نالت مشروعية حربها.
ـ الجواب الوحيد الذي يقدّمه الواقع هو أنّ هذه الجماعة تعرف انها ال تملك ما يطابق ادّعاءاتها
أي عودة لالحتكام إلى الناس ستكون فضيحتها فتستر فضيحة مجلجلة بفضيحة
شعبياً ،وأنّ ّ
ّ
اي حل يتض ّمن انتخابات.
أق ّل أن تهرب من ّ
ـ عسكريا ً جماعة الرياض تعرف انّ طرح تحييد «النصرة» عن «داعش» ومنع تصنيفها إرهابا ً
ليس من صناعتها ،بل هو صناعة تركية سعودية «إسرائيلية» معلنة لقيت قبوالً فرنسيا ً ونسبة
قبول أميركية انطالقا ً من االعتراف بأنّ جماعة الرياض ال تمثل شيئا ً عسكريا ً جدياً.
ـ جماعة الرياض برفض تصنيف «النصرة» إرهابا ً تعترف بعجزها العسكري وتسهم بتقوية
بديل لها ،لكنها فضيحة أق ّل من فضيحة االعتراف بالعجز والهامشية.
ـ جماعة الرياضة قناع سياسي وعسكري يلبسه اآلخرون.
التعليق السياسي

أعربت مؤسسة هاريتاج عن اعتقادها بضرورة مبادرة الرئيس
أوباما إلصالح العالقات مع دول مجلس التعاون خالل المؤتمر،
منها «يتعيّن عليه طمأنة زعامات الخليج بأنه على إدراك تا ّم بالتهديد
التي تمثله إي��ران لدول المجلس ...واأله� ّم إظهار عزمه على اتخاذ
ما ينبغي اتخاذه من إج��راءات للردع والدفاع ض ّد تلك التهديدات».
ومضت بالقول انّ على الرئيس أوباما «التأكيد على التزام الواليات
المتحدة الراسخ للدفاع عن حلفاء تهدّدهم إيران ...باستثناء ُعمان
التي تتمتع بعالقات طيبة مع طهران» .ومن بين مجاالت التعاون
الهامة لدول الخليج ،اوضحت المؤسسة انّ «على واشنطن عرض
مساعدتها لحلفائها في دول المجلس لتحديث نظم ال��دف��اع ض ّد
الصواريخ الباليستية ،وتطوير قدرات مشتركة لإلنذار المبكر...
واإلعداد لعقد تدريبات عسكرية مشتركة مع دول مجلس التعاون،
تتضمن إقامة بطاريات صواريخ الباتريوت المحمولة وايضا ًالسفن
الحربية األميركية المسلحة بنظم دفاعية صاروخية ،واستعراض
القدرة على تحييد تهديد إيران الصاروخي».

عسكرة الفضاء

بعد قنبلة �أوباما...
�أميركا وال�سعودية �إلى �أين؟
} د .خيام الزعبي
سيطرت حالة من التوتر غير المسبوقة على العالقات األميركية ـ السعودية ،التي شكلت حجر
الزاوية في اإلرتباط الوثيق بين واشنطن ومنطقة الشرق األوس��ط ،مرتكزة على االحتياطات
النفطية لدى المملكة السعودية ،والتعاون العسكري الوثيق بين الطرفين.
فجر الرئيس األميركي باراك أوباما قنبلة عبر
اليوم يعلو التذ ّمر من قبل السعوديين بعد أن ّ
تصريحاته حول المملكة ،والتي أعرب فيها عن اعتقاده بأنه ليس من مصلحة بالده التقيّد بتقديم
الدعم التلقائي للسعودية ودول الخليج ،واتهامه للسعودية بخوض حروب بالوكالة في اإلقليم
وتأجيج الصراع الطائفي والرعب والفوضى في المنطقة ،ولم يخف حدّته بعد زيارة الرئيس
أوباما الى السعودية األسبوع الفائت ،وقد ظهر ذلك بعدم استقبال الملك السعودي سلمان بن عبد
العزيز شخصيا ً الرئيس أوباما ،وهذا االستقبال طرح العديد من التساؤالت حول حقيقة العالقات
الحالية بين السعودية وأميركا.
بدأت العالقات السعودية األميرکية بالتوتر مع بداية ما س ّمي «الربيع العربي» ،خاصة
بعد تخلي واشنطن عن حليف السعودية الرئيس المصری األسبق مبارك ،وفي سورية رأى
السعوديون ضرورة اإلطاحة بالرئيس األسد ،ولکن مع مرور الوقت وظهور تنظيم «داعش»
اإلرهابي ،أصبح هدف أوباما محاربة «داع��ش» ،محذرا ً من سيناريوات أفغانستان والعراق
وليبيا ،مما أغضب الرياض.
أما من حيث اله ّوة المتزايدة بين البلدين هي نتيجة لتراكم أسباب عديدة منها اختالف الرؤية
منذ إبرام االتفاق النووي مع إيران وما تم ّر به المنطقة من عدم استقرار ،وانخفاض سعر النفط
إضافة الى تهديد السعودية بسحب ودائعها من أميركا والتي تبلغ حوالي  750مليار دوالر.
يزداد قلق السعوديين حول كيفية إدارة أوباما لهذه العالقات وتهاونه في التعاون في ملفات
متعدّدة في ما يخص األزمة السورية ،ومبادرتها للتقارب مع إيران ،إذ ال يثق السعوديون بالتزام
الرئيس أوباما ،بأمن الخليج ،ويخافون تحويل اهتمام أميركا باتجاه إيران ،والتي تخوض اليوم
ما تعتبره معركة محورية لمصير الشرق األوسط مع خصمها إيران وهي دولة تعتقد السعودية
أنها تتدخل في شؤون حلفائها وهي اتهامات تنفيها طهران جملة وتفصيالً.
في المقابل وتزامنا ً مع زيارة أوباما للرياض لعقد القمة الخليجية األميركية ،ارتفعت األصوات
التي تنتقد السعودية والتي تتمثل عبر الجهود المبذولة للح ّد من مبيعات األسلحة إلى الرياض،
وكشف انخراط السعودية المزعوم في هجمات  11أيلول /سبتمبر عبر محاولة تمرير مشرع
تحصنها
قانون يسمح ألسر ضحايا الهجمات اإلرهابية بمقاضاة الحكومات األجنبية دون
ّ
بالسيادة السياسية في المحاكم الفيدرالية ،كما رأى أوباما أنّ هناك دورا سعوديا – خليجيا
متصاعدا ،يعتمد على المبادأة بدل الرجوع لواشنطن ،وهو ما عدّه خطوات متس ّرعة لن تحقق
نجاحا ً كبيرا ً في المنطقة ،وأكد أنّ قيادة الملك سلمان مختلفة بشكل كبير عما اعتادت عليه
واشنطن في السابق.
في سياق متصل أنّ األهداف االستراتيجية األميركية في المنطقة ،هي ضمان أمن واستقرار
«إسرائيل» ،وضمان استمرار تدفق النفط ،ومواجهة الدور الروسي في المنطقة بكافة األدوات،
وتقاسم النفوذ اإلقليمي في المنطقة ما بين إيران من جهة والدول الخليجية والعربية من جهة
دون السماح أليّ طرف بأن تكون له اليد الطولي ،واستمرار احتياج دول المنطقة لمبيعات السالح
األميركية بالحفاظ على التهديد ومستوى الصراع المقبول ،واأله ّم من ذلك عملت واشنطن على
إرضاء المملكة من ناحية الموضوع السوري ،حيث وافقت على قيام السعودية بتقديم مزيد
من األسلحة النوعية األميركية للمجموعات المسلحة لمحاربة النظام السوري ،فالتساؤل الذي
يفرض نفسه هنا هو :هل يحصل الطالق بين واشنطن والرياض في ظ ّل األوضاع الراهنة؟ في
إطار ذلك يمكن القول إنّ أميركا غير مستعدّة لخسارة حليف بحجم السعودية بما لها من وزن
مالي واقتصادي وسياسي ،خصوصا ً في ظ ّل الوضع الداخلي المعقد الذي تواجهه إدارة أوباما،
إنّ التحالف بين أميركا والسعودية هو بمثابة أحد عوامل االرتكاز بالنسبة للشرق األوسط ويقوم
على المصالح المشتركة ،وفي الوقت نفسه ال تستطيع دول الخليج الضغط بأقصى قوتها على
الواليات المتحدة ،خوفا ً من تع ّرض العالقات لضرر عميق ،حيث إنها في حاجة إلى واشنطن
لضمان حمايتها ومصدر األسلحة واالستقرار العالمي ،فالسعوديون يعرفون أنهم يحتاجون
ألميركا أكثر مما تحتاجهم ،وأنّ المظلة األمنية األميركية هي الوحيدة التي تضمن الحماية
الحتياجات المملكة خاصة في زمن االنهيار اإلقليمي.
مجمالً ...إنّ ما يحصل حاليا ً بين أميركا والمملكة السعودية ليس إال انعكاسا ً لرؤيتين
متناقضتين للتح ّوالت الكبيرة في المنطقة ،وفي الوقت نفسه فإنّ التوقعات بحدوث شرخ عميق
في هذه العالقات مبالغ فيها ألنّ ذلك من شأنه أن يحدث اهتزازا ً عنيفا ً لالستقرار في أسعار النفط
العالمية .وباختصار شديد إنّ هذا الحادث الخطير وغير المسبوق في العالقات ال يمكن أن يصل
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يطلق الخبراء العسكريون توصيف «عصر حرب الفضاء» ،او عسكرة
الفضاء ،على الزمن الراهن الذي يشهد سباقا ً تقنيا ً بالوسائل العسكرية
لتطويع الفضاء الخارجي في خدمة التف ّوق الميداني ،األميركي تحديداً.
السباق بين واشنطن وموسكو لتأهيل الفضاء بأقمار اصطناعية متعدّدة
األه��داف والقدرات يجري على قدم وساق منذ عهد االتحاد السوفياتي،
وترهّ ل بعض الشيء عقب انهيار الدولة السوفياتية ،واستعاد زخمه في
السنوات األخيرة.
دق��ت واشنطن ناقوس الخطر م��ؤخ��را ً من نجاح موسكو استبدال
منظومتها القديمة ،ايه  135امور ،بمنظمومة متطورة من طراز ايه 235
نودول ،لحماية أجواء العاصمة الروسية ،والذي يعمل على مرحلتين:
األولى تطلق صواريخ مجهّزة برؤوس حربية تقليدية ،والثانية لصواريخ
تحمل رؤوس��ا ً نووية .من خصائص النظام المذكور القدرة على إسقاط
صواريخ باليستية معادية في مرحلة تحليقها في الفضاء الخارجي .اما
الخصائص األخرى للنظام تبقى مجهولة ومحط تكهّن ،ال سيما بعد نشر
منظومة صواريخ دفاعية من طراز «اس –  »500واندماج النظامين معا ً
لتشكيل درع صاروخية محكمة.
اما القدرات الصينية فتتمثل بإطالقها ع��ددا ً من األقمار االصطناعية
متتالية مؤخراً ،ال سيما «ياوغان ،»-15الذي اطلق عام  2012واستكمال
المنظومة الحقا ً وتجهيزها «بأسلحة مضادّة لألقمار االصطناعية» في
الفضاء الخارجي.
وراقبت واشنطن بعين القلق تجربة ناجحة أجرتها الصين عام 2007
استهدفت تدمير قمر اصطناعي قديم تابع لها في الفضاء الخارجي.
وتراقب نشاطات الصين باهتمام عا ٍل منذئذ ،لخشيتها الدخول في حرب
تدور رحاها في الفضاء الخارجي مع الصين على بعد  100ميل فوق سطح
االرض.
يزدحم م��دار الكرة االرضية بنحو  1.300قمر اصطناعي ،متعدّد
األه��داف ،ألغراض عسكرية صرفة واستخدامات مدنية ،الحصة األكبر،
 500قمر ،هي للواليات المتحدة .األقمار الخاصة باالستخدامات العسكرية
تشمل :أقمار االستطالع بالتصوير؛ أقمار اإلنذار المبكر؛ أقمار االستطالع
االلكتروني؛ أقمار تتبع التجارب النووية على األرض؛ أقمار مضادّة لألقمار
التجسس
االصطناعية؛ أقمار تع ّد لغارات طائرات الدرونز؛ فضالً عن أقمار
ّ
المتعدّدة.
يشار الى انّ المعاهدة الدولية الخاصة بالفضاء الخارجي «تحظر
استخدام أسلحة الدمار الشامل خارج مدار الكرة األرضية» ،بيد انها لم
تشكل رادعا ً كافيا ً للدول الكبرى إلجراء تجارب على نظم أسلحة متعدّدة
في الفضاء الخارجي ،منها أسلحة مضادّة لألقمار االصطناعية ،مما حفز
عددا ً كبيرا ً من الخبراء العسكريين إطالق صرخات التحذير من خطر ما
تمثله تلك األسلحة على نشوب حرب نووية ،وما يتعيّن عليه من اتخاذ
إجراءات تحول دون ذلك.

ُبعد نظر التنين الصيني

رغم الخصائص والمزايا العالية التي تمتلكها شبكة األقمار االصطناعية
األميركية،والحربيةمنهابشكلخاص،االأنّ واشنطنتخشىبشدةاستثمار
الصين المتواصل في تقنيات األسلحة المضادة لألقمار االصطناعية،
والتي تنذر أيضا ً بأنّ األخيرة استطاعت التع ّرف على أه ّم الثغرات التقنية
في الصناعات األميركية وتسخيرها في خدمة استراتيجيتها ،ال سيما انّ
واشنطن ما فتئت تعلن عن «استدارتها اآلسيوية» لمواجهة التمدّد الصيني
والنم ّو الروسي ،في غياب تا ّم لضوابط االحتواء وقواعد االشتباك ابان
الحرب الباردة.
في هذا الصدد ،ح ّذر قائد القوات األميركية الفضائية السابق ،ويليام
شيلتون ،والتي تتبع قيادة سالح الجو ،من عجز األقمار األميركية الدفاع
عن نفسها أمام هجوم محتمل يجري في مدار الكرة األرضية ،قائالً انّ ذلك
األمر «ستنجم عنه ثغرة هائلة في قدراتنا عالية التقنية».
واضاف شيلتون انّ اكثر واه ّم األقمار المع ّرضة لالستهداف هي التي
توفر للقوات األميركية ديمومة شبكة اتصاالت تصمد أمام اي هجوم ،وكذلك
تلك األقمار الخاصة باإلنذار المبكر ،التي تبلغ كلفة القمر الواحد نحو 1000
مليون دوالر ،لتصبح عرضة لالعتراض او التدمير التا ّم ،بأسلحة يجري
تطويرها من قبل الصين ودول أخرى.

أوباما متوسطا ً القادة الخليجيين في الرياض

قلص مركز الدراسات االستراتيجية والدولية من توقعاته لزيارة
الرئيس أوباما إلى الخليج «وهو في وضع الكسيح كالبطة العرجاء»،
مع اق�ت��راب نهاية واليته الرئاسية «ويتص ّرف منفردا ً دون دعم
الكونغرس الذي يخشى السعوديون منه ويعتبرونه معاديا ً بدرجة
ما» .واوض��ح انّ االنتخابات األميركية لرئاسة هذه ال��دورة بالذات
بشح كفاءة المتنافسين الثالثة على صعيد السياسة الخارجية
تتميّز ّ
اي مضمون حقيقي» .وختم
واألمن وخطابهم السياسي يخلو من ّ
بالقول انّ «المرشح الرئاسي الوحيد األوفر حظا ً بالنجاح ويأخذ في
عين االعتبار المصالح السعودية واألميركية المشتركة ،هي امرأة».

إيران

تجدّدت معارضة سياسة اإلدارة نحو إيران على صعد متعدّدة،
وأع��رب��ت مؤسسة هاريتاج ع��ن اعتقادها ب��أنّ نية اإلدارة «رفع
�وي هناك ،وهي التي ال
العقوبات عن إي��ران سيكون لها صدى ق� ّ
ت��زال على خ�لاف م��ع ال��والي��ات المتحدة ف��ي م��روح��ة واس�ع��ة من
قضايا األمن القومي» .ولفتت المؤسسة األنظار الى انّ «التوصل
لفرض العقوبات استغرق عدة سنوات ،اما رفعها فيندرج تحت
مسار سيأخذ بعض الوقت ...نظرا ً للتعقيدات التي ّ
تلف ما تبقى
الترسبات ومشاعر العداء
م��ن إج���راءات عقابية» .واض��اف��ت انّ
ّ
القديمة بين الواليات المتحدة وإيران «ال تشي بعودة االستثمارات
األميركية للسوق اإليرانية قريباً».
اما المجلس األميركي للسياسة الخارجية فقد أوضح معارضته
لنهج اإلدارة الحالية التي «ألقت جانبا ً عددا ً من وعودها للكونغرس
وللشعب ح��ول جبهات أساسية» ،وح��رص الرئيس أوب��ام��ا على
«تفعيل االتفاق النووي قد أدّى الى مفاقمة األوضاع في ظ ّل تقديمه
تنازالت كبيرة إليران في قضايا أخرى» .وأضاف انّ تجاهل الرئيس
أوباما وفريقه المفاوض لتلك الوعود عززت سخرية القول انه على
استعداد لمغادرة المفاوضات ان ادّت «التفاقية سيئة ...وفي جولة
المناورات الراهنة ،توفر اإلدارة ك� ّل ما تستطيع (م��ن ضمانات)
للحيلولة دون مغادرة إيران».

تركيا

رح��ب معهد واشنطن ل��دراس��ات ال�ش��رق األدن ��ى «بالعالقات
الدافئة بين تركيا وإس��رائ�ي��ل ،وم��ا يعترضها من حجر عثرة هو
عداء (الرئيس) اردوغ��ان العميق لعالقة مع الرئيس المصري عبد
من ضمن الوسائل المتط ّورة الستهداف األقمار االصطناعية تبرز تقنية
الليزر التي من شأنها ان تحيل األقمار الى «عيون كفيفة» وحتى تعطيل
عملها بالكامل .ووفق شيلتون ،مرة اخرى ،فإنّ هجوما ً «بأسلحة مباشرة،
كنظام الصين المضا ّد لألقمار االصطناعية ،باستطاعته تدمير ُنظمِنا في
الفضاء الخارجي».
يشار الى انّ «تهديد األقمار االصطناعية األميركية» يعود الى زمن الحرب
الباردة مع االتحاد السوفياتي ،بيد انّ الصين استطاعت في السنوات
القليلة الماضية تطوير أسلحة مضادّة لألقمار االصطناعية بجهود ذاتية.
الخطاب الصيني الرسمي يعتبر تلك األسلحة انها ترمي «السماح
للصين بالتف ّوق على الواليات المتحدة في حال نشوب نزاع حول إعادة
توحيد جزيرة تايوان بالقوة» ،تشمل تفجير رؤوس نووية في ارتفاعات
عالية ت��ؤدّي إل��ى إح��راق األجهزة االلكترونية عبر تسليط إشعاعات
كهرومغناطيسية مكثفة؛ إدراكا ًمنها لثغرة اعتماد الواليات المتحدة المفرط
على وسائل االتصاالت باألقمار االصطناعية.
راقبت واشنطن بقلق إط�لاق الصين ص��اروخ��ا ً ال يحمل ايّ حمولة
عسكرية ،عام  ،2013وصل مداه ما ينوف عن  10.000كلم ،وهو أعلى
مدى منذ ولوجها الفضاء الخارجي في منتصف عقد السبعينيات .ويقدّر
الخبراء انّ إطالق الصاروخ خاليا ً من حمولة معينة يشير الى انه مع ّد
كسالح مضا ّد لألقمار االصطناعية ،باستطاعته االقتراب من مدار األقمار
التجسس.
األميركية الخاصة باالتصاالت وأعمال
ّ
كما انّ الصين أجرت تجارب عدة على أسلحة تعمل بأشعة الليزر،
الخضراء والزرقاء ،مما حفز وزارة الدفاع األميركية إصدار اتهامات للصين
بإطالق صليات ليزرية استهدفت أقمارا ً أميركية.
تنامى القلق لدى القيادات العسكرية األميركية من نظام صيني إضافي
أطلق بموجبه عدد من النظم الصغيرة القادرة على المناورة كجزء مك ّون
من برنامجها المضا ّد لألقمار االصطناعية .وقالت مصادر في البنتاغون
انّ الصين أطلقت ،مطلع العام الحالي ،نظاما ً في الفضاء الخارجي مز ّودا ًَ
بذراع آلية من شأنها اصطياد او تدمير أقمار اصطناعية عاملة.
اش��ارت دراس��ة ص��درت م��ؤخ��را ً عن مؤسسة هاريتاج ح��ول جهود
«األكاديمية الصينية ألبحاث تقنية الفضاء» الى انكبابها على تطوير سالح
متقدّم مضا ّد لألقمار االصطناعية مه ّمته االنقضاض على محطة فضائية
بأشعة ليزرية من الفضاء او عبر قمر اصطناعي آخر يقوم بااللتصاق
بالنظام المعادي «مثل الطفيليات» ،ومن ثم التشويش عليه او تدميره.
وأضافت انّ دورية علمية خاصة تصدر في الصين ،صواريخ ومركبات
الفضاء ،نشرت سلسلة مقاالت على امتداد ثالثة أعوام تحاكي فيها آلية
الهجوم على األقمار االصطناعية في الفضاء الخارجي بتوظيف أقمار
أخ��رى ،زعمت انّ بعضها أشار بوضوح الى برنامج الواليات المتحدة
الفضائي.
ومضت بالقول انّ الصين تستحدث تقنية «األق��م��ار االصطناعية
ّ
المصغرة» ،نظرا ً إلى سهولة استخدامها ض ّد نظم اصطناعية اخرى ،تشمل
مها ّم تتبع مسار نظام أميركي والركود ،ومن ثم والقيام إما بالتشويش
عليه او تدميره في لحظة حرجة للغاية .ولم تستبعد المؤسسة لجوء
علماء الصين الى مسعى ارتطام مركبتهم المصغرة بنظام أقمار أميركي،
واالدّعاء الحقا ً بأنّ األمر كان حادثا ً عرضياً.
يشار الى انّ االستراتيجية سالفة الذكر أعاله تأتي في اتساق تا ّم مع
مشروع المعاهدة الدولية ض ّد استخدام أسلحة في الفضاء الخارجي؛
وتوفر بالتالي نوعا ً من حالة «إنكار معقولة».

تمارين أميركية

في المقابل ،أجرت الواليات المتحدة عدة تجارب وتمارين عسكرية،
في الكلية العسكرية البحرية ،تحاكي هجوما ً صينيا ً محتمالً في ربيع عام
 ،1994على افتراض انّ حربا ً ستندلع عام  ،2010ينبغي اإلعداد الوافي
لها.
تناول سيناريو الكلية العسكرية قيام الصين بإجراءات استفزازية
ض ّد أقمار اصطناعية تابعة للواليات المتحدة ،مما يربك قدرات التصويب
األميركية ويحول دون القيام بهجوم مضا ّد كبير من قبل سالح البحرية
األميركي .ومضى السيناريو بتهيئة الر ّد األميركي المحتمل استنادا ً الى
فرضية أخرى بهزيمة القوات األميركية وتلقيها ضربة قبل ان تستعيد
قواها للر ّد المناسب.
كما افترض سيناريو الكلية الحربية قيام عدد من الضباط الصينيين

الفتاح السيسي ...خاصة أنّ األخير يحاول لعب ورقة القبارصة
اليونانيين» .واوض��ح انّ «العالقات المصرية – االسرائييلية هي
االفضل منذ عقود ...وأوضح السيسي موقفه بأنّ تطبيع اسرائيل
عالقاتها مع تركيا ال ينبغي ان يأتي على حساب مصالح القاهرة...
اضافة الى عداء االثنين (السيسي ونتنياهو) لسيطرة حماس ،كما ال
تريد مصر لتركيا لعب دور اكبر في قطاع غزة».

الرئيس األميركي المقبل

تناولت مؤسسة هاريتاج تركيبة مجلس األم��ن القومي وما
يتعيّن على الرئيس المقبل فعله إلع��ادة تنظيم هيكلته .من ابرز
اقتراحاته «تحذير (الرئيس) من مستشارين لألمن القومي مفرطين
في تشدّدهم او استقالليتهم» ،مشيرة الى تجربة االميرال جون
بويندكستر ال��ذي عيّنه الرئيس ريغان مستشارا ً لألمن القومي،
نهاية ع��ام  ،1985واضطر إل��ى تقديم استقالته في  25تشرين
الثاني /نوفمبر  1986بعد كشف النقاب عن فضيحة إي��ران –
كونترا .واوضحت انّ تكرار ذلك األمر «محفوف بالمخاطر ليس
بعد التعقيدات القضائية فحسب ،بل نظرا ً إلى افتقار مجلس األمن
القوميللخبرةوالقدراتوالمساءلةإلدارةالعملياتبشكلصحيح».
ومضى قائالً انّ مستشارين على غرار «هنري كيسنجر وزبغنيو
بريجينسكي يديرون األعمال بجدارة في بعض األحيان ،اما الثمن
فهو عادة يتمثل في درجة عالية من االستياء والخلل الوظيفي في
سياق مسار صنع القرار» .واعتبر تعيين مساعد للرئيس لشؤون
األم��ن القومي من أفضل الحلول شريطة «تمتعه بالرؤية البعيدة
المدى ويعكس آراء ومواقف الرئيس وليس مفروض بالقوة على
طاقم األمن القومي».
كما تناولت مؤسسة هاريتاج أوض ��اع وزارة الخارجية في
ظ� ّل رئيس جديد ق��ادم بغية «تفعيلها في مسار متابعة السياسة
األميركية» .واوضحت انّ «وزارة الخارجية ينظر اليها كحاضنة
تحيّزات سياسية داخلية ولديها أول��وي��ات سياسية مؤسساتية
راسخة تم ّكنها الحصول على تأييد قوي لسياسات ال تنسجم مع
تلك األول��وي��ات» .لفتت النظر الى انّ االدارات األميركية المتعاقبة
عالجت األمر عبر «تعزيز التعيينات السياسية ،التي تلقى استياء
من طاقم ال��وزارة المهني» .ونبّه الرئيس المقبل الى انّ الرؤساء
المتعاقبين «ضاعفوا أعداد طاقم مجلس األمن القومي بغية تعزيز
سيطرتهم المباشرة على شؤون السياسة الخارجية».
«الدعوة لنشر أسلحة متط ّورة مضادّة لألقمار االصطناعية سرا ًالستخدامها
ض ّد الواليات المتحدة فجأة ودون إنذار مسبق.
أحجمت «االكاديمية الصينية» عن تحديد عدد األقمار االصطناعية
األميركية المستهدفة في هجوم افتراضي ،وك ّل ما أثير حول الهجوم انه
ينبغي ان يكون «صادما ً ومرعباً» ويحدث دم��ارا ً هائالً لردع الواليات
المتحدة عن القيام بأيّ عملية عسكرية في ظ ّل األزمة «وتركيع الخصم على
ركبتيه» .معدّو دراسة االكاديمية أطلقوا وصف «سالح صولجان القاتل»،
على األسلحة المضادّة لألقمار االصطناعية.
وجاء في دراسة األكاديمية ،وفق مؤسسة هاريتاج ،توصية بتضمين
الهجوم قدرات تشويش وهجوم ض ّد المقرات االرضية ،عوضا ً عن التدمير
النهائي لألقمار األميركية؛ مما يشير الى فرضية استند اليها الجانب
الصيني تقضي بتخلف القدرات األميركية على تحديد مصدر الهجوم ومن
وراء تحييد قدرات برنامجها للنظم الفضائية.
خالصة القول انّ الواليات المتحدة يعتريها القلق من التط ّور التقني
للصين وقد يق ّوض سيطرتها وتف ّوقها في الفضاء الخارجي .األنظمة
الصينية ،وفق بيانات الخبراء العسكريين ،قادرة على تحدّي التف ّوق
األميركي – على االق ّل.

تطوير سالح أميركي مضا ّد

ال يجوز التقليل او االستخفاف بالقدرات التقنية األميركية وتمتعها
بميزات نوعية كبيرة ،مقارنة بمنافسيها الدوليين ،في مجال األقمار
االصطناعية ومن بينها تلك المعنية بتحديد المواقع العالمية وما توفره
من مساعدة للقوات األميركية توجيه أسلحتها أينما شاءت تزعم أنها دقيقة
وال مثيل لها.
في ما يتعلق باألسلحة المضادّة لألقمار االصطناعية ،بدأت العمل في
برنامج لحماية األقمار بعد فترة زمنية قصيرة من دخول الفضاء الخارجي،
باكورته كانت برنامج «ستارفش برايم» ،عام  1962فجر سالحها الجوي
سالحا ً نوويا ً تقدّر قوته  1.4ميغا طن على ارتفاع  250ميالً ،وقع على
بعد  800ميل الى الغرب من جزر هاوايي .أسفر التفجير عن ش ّل حركة ما
ال يق ّل عن  7أقمار اصطناعية أميركية واخرى تعود لدول أجنبية .النبض
الكهرومغناطيسي الناجم عن التفجير المذكور أض ّر بنحو  300عمود
إضاءة في جزيرة واهو ،إحدى مكونات جزر هاوايي .ربما تفجير نووي
«بدائي ،لكنه فعل فعلته ض ّد األقمار االصطناعية دون تمييز بينها.
واستم ّرت اعمال التطوير األميركية منذئذ بتسارع ملحوظ ،وأطلق
سالح الجو األميركي برنامج «مادفالب» ،المص ّمم لتدمير واسقاط أقمار
اصطناعية سوفيتية معينة بواسطة الصواريخ ،وما شابه من عدم الدقة
نظرا ً لعدم توفر أجهزة توجيه بالفضاء يعتمد عليها.
ونجح س�لاح الجو األميركي ،في أي��ار  ،1963في اعتراض إرس��ال
األقمار االصطناعية بعد إطالقه صاروخا ً باليستيا ً مع ّدال ً من جزر مارشال
بالمحيط الهادئ ،أصاب هدفه بدقة على ارتفاع  150ميالً يعود الى برنامج
«جميني» الفضائي لوكالة «ناسا».
من األضرار الجانبية لحرب األقمار االصطناعية ما ينتج عنها من نفايات
خطيرة ،بعضها نووي ،مما يصيب األقمار في المدار المقصود ،سواء صديقة
او معادية.
أطلق سالح الجو األميركي ،عام  ،1985سالحا ً كيميائيا ً بالليزر يعمل
بمنتصف موجة األشعة الحمراء ،والذي سبق ان استخدمه عام 1997
كسالح تضليلي موقت على بعض األقمار األميركية .القمر الحامل للسالح
المذكور لم يصب بأيّ ضرر ولم ينتج عنه أيّ نفايات او حطام.
من بين األسلحة األميركية األخ��رى ،المضادّة لألقمار االصطناعية،
صاروخ يطلق على مراحل ثالث يستهدف قمرا ً معاديا ً بإطالق صفيحة
بالستيك ،مايلر ،باتجاهه مما يؤدّي لتعطيل عمله دون إنتاج ايّ حطام او
نفايات.
ال��ق��درات األميركية المتطورة في مجال األسلحة المضادة لألقمار
االصطناعية وضعت على متن معظم السفن الحربية .واستطاع سالح
تجسس أميركي تعطل عن العمل 21 ،شباط ،2008
البحرية تدمير قمر
ّ
بإطالق صاروخ من طراز ريم  .-161بيد انّ الصاروخ المذكور سينتج عن
ارتطامه بالهدف انتشار نفايات وحطام أجزاء الهدف.
نطاق اشتباك أميركي – صيني بأسلحة مضادّة لألقمار االصطناعية
يكتنفه الغموض وعدم اليقين ،لسوء الحظ؛ كما ال ينبغي استثناء روسيا
كعنصر فاعل في هذا الشأن.

