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القمة األمنية الثالثية.. بين طموحات "تل ابيب" وقيود الواقع االقليمي
جهاد حيدر

إيران تثبت أن "اإلمبريالية نمر من ورق "
غالب قنديل

ال مبالغــة فــي اســتعارة عبــارة الزعيــم الصينــي ماوتســي تونــغ لوصــف المشــهد الحالــي فــي المنطقــة 
األميركــي إليــران وتالشــت  العســكري  الغــزو  التهديــدات وطبــول  اعاصيــر  والعالــم حيــث تراجعــت 

ــة. ــة والدولي ــوى اإلقليمي ــزان الق ــي ظــل مي ــب ف ــات والعواق ــج والتبع ــام حســابات النتائ ــدات ام التهدي
ســبق ان شــهدنا مثــل ذلــك غيــر مــرة فــي النضــال التحــرري لشــعوب العالــم خــالل القــرن 
الماضــي والــدرس يتكــرر فحيــث تتوافــر إرادة المقاومــة والتصميــم علــى امتــالك المقــدرات الوطنيــة 

ــن ورق . ــر م ــى نم ــروت االســتعماري إل ــة االســتعمار يتحــول الجب ــن هيمن ــا بالتحــرر م وتنميته
البلــد المحاصــر منــذ أربعيــن عامــا والمثابــر علــى مجابهــة الهيمنــة االســتعمارية الصهيونيــة فــي الشــرق 
وفــي ذروة األذى الالحــق باقتصــاده جــراء نظــام صــارم مــن العقوبــات والتدابيــر ومــع اعلــى درجــات الحشــد 

العدائــي إقليميــا تمكــن مــن ردع العربــدة والتهديــد بــاإلرادة التحرريــة التــي تعززهــا القــدرات الحــرة.
للتفــاوض بعــد فتــرة دقيقــة مشــحونة بالتوتــر  إلــى مهزلــة واســتجداء  الغطرســة  تحولــت 
والتصعيــد وبموجــات عاتيــة مــن الصــراخ االســتعماري قابلهــا الثبــات اإليرانــي الحــازم فــي التمســك 

بالكرامــة القوميــة وباالســتقالل التــام.
اما مؤشرات القوة اإليرانية التي أثارت الذهول والتخبط في مراكز القرار األميركية فأبرزها :

اوال التماســك الشــعبي داخــل إيــران فــي وجــه االســتهداف األميركــي الصهيونــي والعقوبــات األميركيــة 
وهــذا يعــود إلــى نجــاح القيــادة اإليرانيــة فــي تحقيــق أعلــى درجــات التضامــن الداخلــي حــول قضيــة االســتقالل 

ومقاومــة الهيمنــة وممارســة تعبئــة واســعة حــول خيــار المقاومــة والصمــود بــروح الكرامــة القوميــة.
ــا المشــروعة  ــى ســيادة بالدهــم وحقوقه ــدوان عل ــة الع ــي مجابه ــن ف ــون موحدي ــق اإليراني انطل
التــي اعتــرف بهــا العالــم وأســقطوا المحــاوالت الغربيــة المســتمرة لشــق صفوفهــم والختــراق 
ــى مــر  ــة وعل ــى امتــداد ســنوات طويل ــادة التحرريــة وعل جبهتهــم الداخليــة وتأليــب النــاس ضــد القي
اجيــال تحققــت حالــة نوعيــة ومهمــة مــن التضامــن خلــف القيــادة ونهجهــا التحــرري وتصميمهــا علــى 
مقارعــة االســتعمار والصهيونيــة فــي المنطقــة وقــد اخفقــت جميــع المحــاوالت التــي شــهدناها للتأثيــر 
فــي الداخــل اإليرانــي بفضــل يقظــة القيــادة ووعــي الشــعب وديناميــة التفاعــل حــول قضيــة التحــرر 
ــه  ــرة لكن ــي شــؤون كثي ــه ف ــه واجتهادات ــدد تيارات ــذي تتع ــي ال ــام اإليران ــرأي الع ــدى ال واالســتقالل ل
يبــدو صفــا واحــدا وكتلــة متماســكة حــول قضيــة التحــرر الوطنــي ورفــض الهيمنــة ومقاومــة أي عــدوان.
ثانيــا متانــة التحالفــات والشــراكات اإليرانيــة االســتراتيجية فــي المنطقــة والعالــم التــي جســدتها مشــاركة 
إيــران فــي دعــم قــوى المقاومــة المثابــرة علــى اســتنزاف الهيمنــة االســتعمارية الصهيونيــة والــدور اإليرانــي فــي 
الدفــاع عــن ســورية وفــي التصــدي للغــزوة التكفيريــة األميركيــة الصهيونيــة لبلــدان الشــرق العربي وبقــدر ما طور 
هــذا النهــج اإليرانــي مــن كتلــة القــدرات واإلمكانــات الحليفــة فــي محــور المقاومــة الممتــد مــن اليمــن إلــى لبنــان 
مــرورا بالعــراق وســورية اتــاح فرصــة ثمينــة لتطويــر شــراكة اســتراتيجية وحــوار تفاعلــي حقيقــي بيــن إيــران 
وكل مــن روســيا والصيــن وقــد طــورت إيــران وبــكل هــدوء وثبــات مــع هــذه الشــراكة مجــاالت تعــاون آســيوية 
نوعيــة اقتصاديــة وعســكرية فــي قلــب آســيا الوســطى تنــدرج ضمــن مطــاردة النفــوذ االســتعماري األميركــي 

وتعاظــم  ومحاصرتــه 
فــي  إيــران  دور 
باكســتان وأفغانســتان 
المتناميــة  وشــراكتها 
مــن  العديــد  مــع 
القريبــة  آســيا  بلــدان 
والبعيــدة باتــت نطــاق 
نفــوذ وقــوة اقتصاديــة 
بالشــراكة  وسياســية 
الطــوق  مشــاريع  مــع 
الصينيــة  والحــزام 
ــية  ــادة الروس ــع الري وم

لمجابهــة األحاديــة القطبيــة األميركيــة فــي العالــم انطــالق مــن الشــرق ومــن ســورية بالــذات التــي هــي شــريكة 
الهيمنــة. الثابتــة منــذ أربعيــن عامــا فــي نهــج المقاومــة والصمــود ورفــض  إيــران 

ــن  ــدا م ــة مزي ــادة اإليراني ــووي راكمــت القي ــاق الن ــن االتف ــد ترامــب م ــذ انســحاب دونال ــا من ثالث
ــد  ــتعماري فق ــف االس ــة الحل ــوب جبه ــي والمحس ــا المبدئ ــت بموقفه ــية وصدع ــب السياس المكاس
تمكنــت مــن شــل مراكــز القــرار فــي غــرب اوروبــا الخائفــة مــن االصطــدام بواشــنطن والعاجــزة عــن 
تنفيــذ التزاماتهــا فــي االتفــاق بنتيجــة إدارة محنكــة وذكيــة للصــراع اشــتركت إيــران مــع روســيا والصين 
فــي رســمها وتنفيذهــا بإتقــان ووجــدت اإلدارة األميركيــة نفســها وحيــدة فــي ســكة التصعيــد وليــس 
إلــى جانبهــا ســوى اســرائيل وبعــض الحكومــات الرجعيــة العربيــة التــي احتمــت بالظــل األميركــي 
وســاهمت مــع الكيــان الصهيونــي بعمليــة التعبئــة والتحريــض علــى الحــرب وبالتالــي ســجلت إيــران 

وحلفاؤهــا هدفــا كبيــرا بزعزعــة الحلــف االســتعماري وبتجميــد وشــل جناحــه األوروبــي.
ويضــاف إلــى مزايــا النهــج اإليرانــي وحصــاده المشــترك مــع روســيا والصيــن تحييــد اهــم دولتيــن 
ــا وباكســتان بحيــث باتــت لهمــا مصالــح وتشــابكات  إقليميتيــن فــي الحضــن األميركــي وهمــا تركي
ــة او  ــي أي مجابه ــى حشــدهما ف ــة عل ــدرة األميركي ــران تشــل الق ــن وروســيا وإي ــع الصي ــة م اقتصادي
ــة بشــل االنخــراط  ــج مجدي ــق نتائ ــي تحقي ــة ف ــة مهمــة وقوي ــدان الســوري رافع حــرب وشــكل المي
التركــي فــي حلــف العــدوان األميركــي دون اإلخــالل بمبــادئ التحالــف مــع الجمهوريــة العربيــة 

ــة ضــد قــوى العــدوان. الســورية ودعمهــا فــي حربهــا الوطني
ــي الداخــل  ــة ف ــة والسياســية واألمني ــة االقتصادي ــة والهيمن ــة التبعي ــرت منظوم ــة دم ــة تحرري ــران دول إي
منــذ انتصــار الثــورة وحققــت بنيانــا اقتصاديــا متحــررا ذاتــي المركــز اســتطاعت ان تحشــد مــن خاللــه 
المــوارد والثــروات والقــدرات الوطنيــة فــي معــارك البنــاء الوطنــي االســتقاللي وخطــت بثبــات نحــو امتــالك 
ــرة  ــج مبه ــت نتائ ــاع وحقق ــاج والدف ــن اإلنت ــي ميادي ــة ف ــدرات الوطني ــة والق ــوى الوطني ــاء الق ــا وبن التكنولوجي
بفضــل اإلرادة والثبــات وألنهــا كذلــك نجحــت فــي كشــف حقيقــة ان الوحــش االســتعماري هــو فعــال كمــا قــال 

ــه . ــم كل ــة امــام العال ــة مخزي ــد ترامــب إلــى مهزل مــاو "نمــر مــن ورق " وتحــول ازاءهــا تنمــر دونال

حروب الجيل الخامسة.. العلوم بدال من العسكر تعاظم الصين وروسيا وايران وتقهقر االمريكان!
محمد صادق الحسيني

بــان  تفيــد  المعلوماتيــة  المؤشــرات  كل 
الصيــن تســيطر علــى عالــم اإلنترنــت والمعــادن 
النــادره فــي العالــم وان ثمــة اســتراتيجية صينيــة 
ــي  ــط اميرك ــا تخب ــم يقابله ــدم للعال ــاملة تتق ش
والمعلــوم   مســتقبلية  اســتراتيجية  وانعــدام 
تاريخيــًا ان  الواليــات المتحــدة ، خاصــة بعــد 
وانتصــار   ، األولــى  العالميــة  الحــرب  دخولهــا 
تحالــف  علــى   ) وبريطانيــا  فرنســا   ( تحالفهــا 
ــة  ــة العثماني ــا واإلمبراطوري دول المحــور ) الماني
( ، قــد عملــت علــى توســيع وتعزيــز هيمنتهــا 
ــوة الســالح  ــًا ، بق ــا وخارجي االســتعمارية ، داخلي

طبعــًا  وليــس بقــوة المعرفــة والعلــوم ...!
وعلــى الرغــم مــن تحقيقهــا نجاحــا نســبيًا 
ــى القــارة االوروبيــة ، اال  فــي تعزيــز ســيطرتها عل
ــا نســميها  ــة ، او دعن ان حــدوث االزمــة االقتصادي
ومــا   ،  1929 عــام  الدولــي  االقتصــادي  باالنهيــار 
لإلمكانيــات  انحســار  مــن  ذلــك  علــى  ترتــب 
الماليــة واالقتصاديــة االميركيــة ، نتيجــة لالزمــة ، 
ثــم وصــول الحــزب النــازي األلمانــي الــى الســلطة 
وســيطرة أودلــف هتلــر علــى الحكــم فــي المانيــا 
حزبيــة  وتحالفــات  برلمانيــة  انتخابــات  عبــر   ،
عالميــة  حــرب  الــى  المانيــا  وقيادتــة   ، معقــدة 
جديــدة دخلتهــا الواليــات المتحــدة وهــي مصممــة 
ــدا  ــا تمهي ــى أوروب ــيطرتها عل ــتكمال س ــى اس عل

ــم . ــى العال ــيطرتها عل ــرض س لف
فقــد كانــت اداة الســيطرة االميركيــة ، انــذاك 
كمــا اليــوم ، هــي القــوة العســكرية الجبــارة . وكان 
اوج اســتعراض واشــنطن لهــذه القــوة  قــد تمظهــر 
بشــكل صــارخ عندمــا قامــت بقصــف هيروشــيما 
ــهر آب 1949 .  ــي ش ــه ف ــل النووي ــي بالقناب وناغازاك
ــة  ــى مرتب ــدة ال ــات المتح ــع  الوالي ــذي رف ــر ال االم

ــم . ــي العال ــا ف ــوى عســكريا واقتصادي األق
لكــن ذلــك لــم يــدم طويــاًل فبعــد نجــاح االتحــاد 
الســوفييتي فــي تصنيــع القنبلــة النوويــة ، وإجــراء 
تجربتــه النوويــة االولــى بتاريــخ 1949/8/29 ،  ســرعان 
مــا انكســر هــذا االحتــكار النــووي االميركــي وبــدأ 
، رويــدًا رويــداً يتراجــع  ، الــى ان  نشــأ تــوازن ردع 
فــي العالقــات الدوليــة علــى صعيــد العالــم ،  تجلــى 
بشــكل واضــح وقــوي فــي اجبــار قــوات االحتــالل ، 
البريطانــي الفرنســي االســرائيلي عــام 1956 /195٧ ، 
لســيناء علــى االنســحاب منهــا ، اثــر الموقــف الصــارم 
 ، انــذاك  الســوفيتي  االتحــاد  زعيــم  اتخــذه  الــذي 
ــي . ــن الدول ــس االم ــي مجل ــوف ، ف ــا خروتش نيكيت

ــة ، التــي  ــردع والقــوة االميركي ولكــن عناصــر ال
اعتمــدت أساســًا وقبــل كل شــيء على قوة الســالح 

، بــدأت بالتــآكل  ، اكثــر فاكثــر  ، اثــر المتغيــرات 
ــة  ــن الصــراع الدولي ــي شــهدتها ميادي ــة الت الجذري
والسياســية  االقتصاديــة   ، الصعــد  كافــة  وعلــى   ،
والعلميــة والعســكرية ، االمــر الــذي ادى ليــس فقــط 
ــات المتحــدة لمحــاوالت  ــكار الوالي ــى كســر احت ال
ــا  ــعوبه ، وانم ــدرات ش ــم ومق ــى العال ــيطرة عل الس
الــى دخولهــا فــي مرحلــة تراجــع تدريجــي مســتمر 
او السياســي  ، ســواًء علــى الصعيــد االقتصــادي 
او   ) العالــم  فــي  السياســي  تأثيرهــا  تراجــع   (
العســكري والعلمــي) المعرفــي( قبــل كل شــيء .

هــذا التراجــع العلمــي والمعرفــي ، الــذي يعبــر 
االقتصاديــة  الحــروب  مــن خــالل  نفســه  عــن 
وسياســة العقوبــات التــي يفرضهــا ترامــب علــى 
العديــد مــن الــدول ، والتــي تشــهد ايــران أكثرهــا 
ــاعًا  ــا اتس ــن أكثره ــهد الصي ــا تش ــة ، بينم صرام
، مــن ناحيــة الحجــم المالــي ، نقــول ان هــذا 
التعبيــر او التجلــي لهــذا التراجــع قــد ادى الــى 
ــة  ــركات االميركي ــات والش ــدرة الصناع ــاف ق إضع
فــي  االســتثمار  قلــة  المنافســة بســبب  علــى 
ــة( والبحــث العلمــي اوال  ــم )المعرف قطاعــي ا لعل
وبســبب التغيــر الــذي شــهدته مختلــف قطاعــات 
ــال خــالل  ــال واألعم ــا والم ــة والتكنولوجي الصناع

العقديــن الماضييــن .
هــذا التغييــر الــذي وضعنــا فــي بدايــة ثــورة 
صناعيــة جديــدة يطلــق عليهــا اســم الثــورة الرقميــة 
كل  تغيــر  ســوف  والتــي   ، اإلنترنــت  ثــورة  او   ،
ــة  ــت صناعي ــاة البشــرية ، ســواًء كان مجــاالت الحي
او اقتصاديــة او سياســية او اجتماعيــة او غيــر ذلــك .

و هــذه الثــورة ال تعتمــد علــى قــوة الســالح ، 
والتهديــد باســتخدامه الســقاط دول ذات ســيادة 
واحتــالل أراضيهــا، بــل تعتمــد علــى تكنولوجيــا 
اإلنترنــت الفائقــة الســرعة والتــي يتــم تشــغيلها 
باالعتمــاد علــى تقنيــة تســمى تقنيــة الجيــل 
ــى  ــدًا عل ــد اب ــي ال تعتم الخامــس ) G 5 ( ، والت
تقنيــة الواليــات المتحــدة  وانمــا وقبــل كل شــيء 
علــى تقنيــات صينيــة ، تعتبــر شــركة هــواوي 
ــل  ــذي جع ــر ال ــا ، االم ــي صناعته ــدة ف هــي الرائ
ــا  ــة عليه ــا عالمي الرئيــس االميركــي يشــن حرب
وعلــى خمســة مــن أخواتهــا الصينيــات اللواتــي 
االميركيــة  والمقاطعــة  للعقوبــات  ســتخضع 

ــن 2019/6/24  .  ــوم   االثني ــن ي ــارًا م اعتب
هــذه  جوانــب  بعــض  تفحصنــا  مــا  اذا  و 
الواليــات  تشــنها  التــي   ، المجنونــه  الحــرب 
تكنولوجيــا  احــدث  عمالقــة  علــى  المتحــدة 
االتصــاالت فــي العالــم اال وهــي هــواوي واخواتها، 

فاننــا سنكتشــف بســرعة اإلنترنــت الصينيــة 
ــال  ــرة ب ــرب خاس ــذه الح ــرعة ان ه ــة الس الفائق
جــدال وان ال طائــل مــن ورائهــا مطلقــا وذلــك 
لســبب بســيط جــدًا ، اال وهــو ان الشــركات 
فــي   ، تنتجهــا  التــي  والتكنولوجيــا  االميركيــة 
قطــاع االتصــاالت وتقنياتهــا ، ال يمكنهــا منافســة 
المنتــج الصينــي االكثــر تقدمــا واألقــل كلفــة .

امــا دليلنــا علــى عــدم قــدرة الواليــات المتحــدة 
االتصــاالت  قطــاع  فــي   ، الصيــن  منافســة  علــى 
القطاعــات  مــن  غيــره  وفِــي  خــاص  بشــكل 

الصناعيــة بشــكل عــام ، فهــو مــا يلــي :
1. ان تكنولوجيــا الجيــل الخامــس الصينيــة 
التكنولوجيــا  مــن  تطــورًا  اكثــر  لإلنترنــت 
ــة  ــة ، كمــا ان خدمــات الشــركات الصيني االميركي
مثــل   ، التكنولوجيــا  هــذه  وتديــر  تصنــع  التــي 
افضــل   ، تونــغ  هينــغ  وشــركة  هــواوي  شــركة 
بكثيــر مــن نظيراتهــا االميركيــات ، حســب مركــز 
Rethink Research االميركــي . وهــو مــا يعلــل 
قيــام العديــد مــن الــدول االوروبيــه ، وعلــى رأســها 
ــدَ لشــركة هــواوي  ــأن تعهَ ــا ، ب ــا وبريطاني الماني
ببنــاء شــبكة اإلنترنــت مــن الجيــل الخامــس فــي 

أراضيهــا ، وليــس لشــركات اميركيــة .
ــر تقنــي / تجــاري  2.  عــدم وجــود خطــة تطوي
فــي  ســواء   ، شــاملة  اســتراتيجية  اميركيــة   /
االنتاجيــة  القطاعــات  بقيــة  او  االتصــاالت  قطــاع 
ــة ، بينمــا لــدى الصيــن خططــا واضحــة  والخدماتي
ودقيقــة تعتمــد علــى االســتثمار البعيــد المــدى 
فــي البنــى التحتيــة ذات العالقــة مــع المواضيــع 
مــن  المزيــد  يعنــي  مــا  وهــو   . اعــاله  المذكــورة 
التطــور والتقــدم وازديــاد القــدرة علــى المنافســة 

القويــة فــي االســواق الدوليــة .
االســتراتيجية  الخطــة  مــن  وانطالقــا   .3
الشــاملة للصيــن ، فــي تطويــر صناعــة التكنولوجيــا 
هــذا  مــن  التجاريــة  الفائــدة  وتعميــم  الحديثــة 
التطويــر علــى الكثيــر مــن االمــم ، فقــد قامــت 
ــذي  ــق ، ال ــن بطــرح مشــروع الحــزام والطري الصي
يعتمــد مبــدأ تطويــر البنــى التحتيــة ، فــي ســبعين 
ــل  ــي قطاعــات الصناعــة والنق ــى اآلن ، ف ــة حت دول
واالتصــاالت والتجــارة ، بــداًل مــن اســتخدام القــوه 
التعــاون  مبــدأ  َاي   . الــدول  بيــن  التعامــل  فــي 
االقتصاديــه  الحــروب  شــن  بــدل  والتكامــل 
عشــرات  علــى  العقوبــات  وفــرض  والعســكريه 
الــدول ، كمــا تفعــل الواليــات المتحــده حاليــًا .

ــزام والطريــق  4. وبالنظــر الــى مشــروع الح
فيــه  المشــاركة  الــدول  فــي  يعيــش  الــذي   ،

حتــى اآلن 65 ٪ مــن ســكان العالــم ويقومــون 
ــك  ــان ذل ــم ، ف ــي العال ــاج ف ــاج 40٪ مــن االنت بإنت
ــة ،  ــع الصيني ــة للبضائ ــوق هائل ــود س ــي وج يعن
ــت الالســلكي  ــا اإلنترن ــى رأســها تكنولوجي وعل
الفائــق الســرعة ، مــا يعنــي ســيطرة الصيــن 
 ، العالــم  علــى قطــاع خدمــات اإلنترنــت فــي 
التــي ســتصبح ، خــالل ســنوات قليلــة ، وســيلة 
التواصــل الرئيســية بيــن اكثــر مــن عشــرين 
مليــار شــخص وآلــة او شــئ ) هنــاك مســمى 
جديــد يطلــق عليــه اســم : إنترنــت اآلالت  . َاي 
ــن  ــا م ــرات وغيره ــيارات وطائ ــن س ان اآلالت م
اآلالت الصناعيــة ســوف تتبــادل المعلومــات فــي 

مــا بينهــا دون تدخــل بشــري ( .
ــة  ــركات صناع ــًا ان ش ــول طبع ــن الق ــي ع وغن
لــن  االميركيــة  اإلنترنــت  وخدمــات  تكنولوجيــا 
يكــون لديهــا َاي فرصــة لدخــول أســواق تلــك الــدول 
، األعضــاء فــي مشــروع الطريــق والحــزام ، مــن دون  

ــة ــى اجــراءات عقابي حتــى اللجــوء ال
وانمــا   ، الــدول  تلــك  قبــل  مــن   ، او حمائيــة 
الصينيــة  للشــركات  التقنــي  التفــوق  بســبب 
ــه  ــع ب ــا تتمت ــى المنافســة ، لم ــة عل ــا الهائل وقدرته

مــن تفــوق علمــي ينتــج تفوقــًا تقنيــًا
الصينيــة  العاملــة  األيــدي  بســبب  وليــس   ،
األقــل كلفــة مــن األيــدي العاملــة االميركيــة فقــط .

5. انطالقــا مــن كل مــا تقــدم ، حــول اهميــة 
فــي   ، التكنولوجيــة  والصناعــات  التقنــي  التفــوق 
 ، الســرعة  الفائــق  الالســلكي  اإلنترنــت  مجــال 
يبــدو واضحــا ان المواجهــة الدوليــة ، التــي نعيــش 
مشــاهدها فــي الكثيــر مــن بقــاع العالــم ، كالشــرق 
االوســط ومنطقــة البحــر األســود /. القــرم واكرانيــا / 
وبحــر الصيــن الجنوبــي والبحــار االخــرى ، وصــوال 
الــى القارتيــن االفريقيــة واالمريكيــة الجنوبيــة ، لــن 
يتــم حســمها اال لصالــح روســيا والصيــن ، وبالتالــي 
لصالــح القــوى الدوليــة الســاعة الــى انهــاًء الســيطرة 
والهيمنــة االميركيــه االحاديــة الجانــب فــي العالــم ، 
وذلــك ألن االنتصــار فــي الحــروب لــم يعــد يعتمــد 
علــى اســتخدام القــوة المســلحة فقــط وانمــا علــى 
القــوة  علــى  للتفــوق  كقاعــدة  العلــم  اســتخدام 

ــا . بواســطة ابطــال مفعوله
ــام قليلــة فقــط فانــه لــم  وكمــا الحظنــا قبــل ايّ
يكــن بإمــكان ايــران ان تســقط طائــرة التجســس 
ــران لــم  ــو ان اي ــم ل ــي العال ــدث ف االميركيــة االح
تكــن تملــك العقــول العلميــة والهندســية والقاعــدة 
للطائــرات  المضــادة  الصواريــخ  النتــاج  الصناعيــة 
بالمواصفــات التــي عرفهــا العالــم عبــر الصــاروخ 

ــرة . ــذه الطائ ــقط ه ــذي اس ــي ال االيران
6. وهــذا بالضبــط هــو مــا دفــع مستشــار االمــن 
 Mark ســيدويل  مــارك   ، البريطانــي  الوطنــي 
Sedwill ، إلبــالغ البرلمــان البريطانــي ، خــالل 
هجــوم  َاي  بــان   ،  201٧ ســنة  اســتماع  جلســة 
إلكترونــي علــى احــد كوابــل اإلنترنــت البحريــة 
التحويــل  محطــات  احــدى  علــى  او  البريطانيــة 
 Terminal الخاصــة باإلنترنت والمســماة تيرمنــال
، َاي محطــة ، والموجــودة تحــت البحــر ، يشــبه 
البريطانيــة  والموانــئ  الكهربــاء  قصــف محطــات 

خــالل الحــرب العالميــة الثانيــة .
مــا يعنــي ان التقــدم الهائــل الــذي حققتــه 
لــم  الحداثــة  الفائقــة  التكنولوجيــة  الصناعــات 
يعــطِ الصيــن ميــزة خلــق نظــام دفــاع إلكترونــي 
/ ســايبري / فعــال للغايــة فحســب ، وانمــا نقلهــا 
ــرادع تمامــا الي  ــاع الهجومــي ال ــة الدف الــى مرحل
الســالح  ، وذلــك مــن خــالل  عــدوان محتمــل 
الصينــي المخيــف ، الــذي كشــف عنــه مؤخــرًا 
الكهرومغناطيســي  المدفــع  فــي  والمتمثــل 
 Electromagnetic باالنجليزيــة  ،والمســمى 

Railgun ، وهــو محمــول علــى ســفينة إنــزال 
اســمها   ،  0٧2ll - Yuting - Class فئــة  مــن 
هايانغشــان ) Haiyangshan ( ويطلــق قذائــف 
تفــوق ســرعتها ســرعة الصــوت بخمــس مــرات . 
علمــا ان باســتطاعة هــذا المدفــع ، الــذي ســيدخل 
الخدمــة الميدانيــة فــي الجيــش الصينــي عــام 
2023 ، ان يطلــق قذائــف كهرومغناطيســية قاتلــة 

يصــل مداهــا الــى مائتــي كيلومتــر .
والتكنولوجيــا  الرقميــة  الثــوره  فهــي  اذن 
المرتبطــة بهــا هــي التــي ســتضع حــدًا للهيمنــة 
ــي ســتحول  ــم والت ــدرات العال ــى مق ــة عل االميركي
ــرام  ــدة االحت ــى قاع ــج عل ــاون منت ــى تع ــل ال التقات
المتبــادل الســتقالل الــدول والشــعوب وســيادتها 

علــى أراضيهــا .
تقدمــه  رغــم  ويتصــدع  نجمــه  يأفــل  عالــم 
العســكري فيمــا عالــم ينهــض ويتعالــى بالعلــوم 
رغــم حجــم تســليحه االقــل والفضــل فــي ذلــك 

والعلميــة. المعرفيــة  للثــورة 
هو اهلل عالم الغيب والشهادة

بعدنا طيبين قولوا اهلل

بيــن  األمنيــة  القمــة  انعقــاد  أصــل  يعتبــر  ال 
جــون  االميركــي  القومــي  األمــن  مستشــاري 
شــبات،  بــن  مئيــر  واإلســرائيلي  بولتــون، 
كافيــًا  مؤشــرًا  بتروشــيف،  ينيكــوالي  والروســي 
ــون  ــد يك ــل ق ــا. ب ــر نجاحه ــتكمال عناص ــى اس عل
أصــل انعقادهــا فــي هــذه المرحلــة هــو مطلــب 
إســرائيلي وحتــى للروســي الــذي يهمــه المحافظــة 
ــل ابيــب ايضــا. أضــف  ــدة مــع ت ــات جي ــى عالق عل
وحلفائــه  االيرانــي  الوجــود  مســتقبل  أن  إلــى 
ــل  ــن مجم ــة ع ــة منفصل ــس قضي ــي ســوريا، لي ف
ــو  ــع »إســرائيل«. وه ــي والصــراع م الوضــع االقليم
قضيــة تتداخــل مــع العديــد مــن القضايــا االقليميــة، 
التــي لموســكو مواقــف منهــا تتقاطــع فيهــا مــع 

ايــران. فــي  االســالمية  الجمهوريــة 
القمــة  انعقــاد  أصــل  أن  شــك  ال  ذلــك،  مــع 
يشــكل انجــازا شــخصيا لنتنياهــو، بفعــل نجاحــه 
فــي اقنــاع الطرفيــن الدولييــن بعقــد قمــة بهــذا 
المســتوى فــي »إســرائيل«. والخدمــة األهــم التــي 
يمكــن أن توفرهــا هــذه القمــة لشــخص نتنياهــو 
أنــه يســتطيع أن يقــدم صــورة »إســرائيل« علــى 
ــه.  ــة فــي ظــل قيادت ــه الدولي ــه مكانت ــا طــرف ل أنه
وتســتطيع تــل ابيــب »التفاخــر« بحقيقــة أن كافــة 
الــدول العظمــى تحــرص علــى أفضــل عالقــات 
ــن  ــا، بم ــى قيادته ــن يتول ــر عم ــض النظ ــا بغ معه
فيهــا روســيا التــي تتحالــف مــع اعــداء »إســرائيل« 
علــى قاعــدة مواجهــة االرهــاب والهيمنــة االميركيــة 

ــة. ــي المنطق ف
العنــوان األهــم الــذي يحضــر لــدى المراقبيــن 
وأهــداف موافقــة موســكو علــى  حــول خلفيــات 
ــا كان  ــا لم ــه لواله ــة، أن ــذه القم ــي ه المشــاركة ف
»تــل  فــي  تســود  ذلــك،  وحــول  معنــى.  للقمــة 
تســعى  موســكو  أن  مفادهــا  تقديــرات  ابيــب« 

تــدرك  وهــي  المتحــدة  الواليــات  مــن  للتقــرب 
ــب«  ــل ابي ــا لـ«ت ــد أن تقدمه ــًا ال ب ــك أثمان أن لذل
كمدخــل لترتيــب العالقــة مــع واشــنطن. فيمــا 
ــي شــرح  ــه ف ــي تقديرات ــدًا ف ــض بعي يذهــب البع
تعبيــر  إنهــا  بالقــول  الروســي،  الموقــف  خلفيــة 
اإلســرائيلي  المطلــب  لتبنــي  اســتعدادها  عــن 

وينطلــق  ســوريا.  مــن  وحلفائهــا  ايــران  باخــراج 
ــت  ــرائيل« فرض ــاده أن »إس ــور مف ــن تص ــؤالء م ه
نفســها كـــ »قــوة اســتراتيجية وضروريــة ال يمكــن 
بدونهــا تحقيــق أي تســوية فــي ســوريا«. وهــو 
ــة  ــى التســليم بحقيق ــن إل ــع الرئيــس بوتي ــا دف م
ــي  ــات ف ــيواجه صعوب ــرائيل« س ــدون »إس ــه »ب أن

تحقيــق االســتقرار فــي ســوريا«.
نــوع  مــن  تقديــرات  تســود  المقابــل،  فــي 
آخــر، حضــرت بشــكل أو بآخــر فــي كالم رئيــس 
هايمــن،  تاميــر  اللــواء  العســكرية،  االســتخبارات 
الــذي رأى أن المعيــار االساســي الــذي يؤثــر علــى 
الموقــف الروســي هــو قدرتهــم علــى التموضــع 
بيــن االطــراف كقــوة مُرِجحــة بينهــم. ولذلــك، هــم 
يتحركــون بيــن السياســة التــي تســمح إلســرائيل 

بالعمــل ضــد ايــران فــي ســوريا وبيــن الحريــة التــي 
ــورية. ــي الس ــي االراض ــدس« ف ــوة الق ــا »ق تملكه

ــي  ــوم أساس ــى مفه ــر عل ــذا التقدي ــوي ه ينط
يشــكل مصــدر قلــق فــي »تــل ابيــب« وهــو أنــه 
التجــاذب  ليــس مــن مصلحــة موســكو حســم 
مــن  اآلن.  االطــراف  مــن  أي  لمصلحــة  القائــم 
علــى  العمــل  إن  جهــة، 
وحلفائهــا  ايــران  اخــراج 
ذلــك  أن  فــرض  )علــى 
ســوريا  مــن  ممكــن( 
إلــى  يــؤدي  ســوف 
علــى  ســلبية  تداعيــات 
ــى مســتوى  ــا عل تحالفاته
وســوف  المنطقــة. 
فــي  نفوذهــا  يبقــي 
الموقــف  رهينــة  ســوريا 
واإلســرائيلي،  االميركــي 
ألنهــا تــدرك أنــه بــدون 
محــور المقاومــة لــن تســتطيع وحدهــا مواجهــة أي 
ضغــوط يمارســها الثنائــي االميركــي - اإلســرائيلي، 

المنطقــة. فــي  وحلفائهــم 
ايضــا  موســكو  تريــد  ال  المقابــل،  فــي 
أن تكــون جــزًءا مــن محــور المقاومــة علــى 
قاعــدة مواجهــة »إســرائيل«. وهــو مــا يدفعهــا 
للتحــرك فــي المســاحة الرماديــة التــي تلتقــي 
فيهــا مــع »إســرائيل« ومــع محــور المقاومــة 

ــه. ــت نفس ــي الوق ف
المســتجد االضافــي الــذي يتوقــع أن تكــون لــه 
تداعياتــه علــى مجمــل المســار االقليمــي، بمــا فيــه 
ــي  ــا ف ــوة ردعه ــران ق ــز اي ــة، هــو تعزي القمــة االمني
مواجهــة واشــنطن بعــد سلســلة التطــورات التــي 
شــهدها الخليــج الفارســي وآخرهــا اســقاط الطائــرة 

المســيرة االميركيــة االكثــر تطــوراً، وهــو مــا ســوف 
ذلــك  إلــى  أضــف  مغايــرة.  لمعــادالت  يؤســس 
أن المنطقــة مقبلــة علــى مزيــد مــن المتغيــرات 
ــل  ــل. وقب ــد الســابع مــن تمــوز المقب ــدًا بع وتحدي
ــي أي مــن  ــع الفصــل ف ــر المتوق ــك، مــن غي كل ذل
الملفــات المطروحــة قبــل اتضــاح مــآل مــا ســتؤول 
والــرد  ايــران،  علــى  االميركيــة  الضغــوط  اليــه 

ــك. ــى ذل ــي عل االيران
أن  جــدا  المســتبعد  مــن  ذلــك،  ضــوء  فــي 
تطمــح  مــا  تحقيــق  مــن  ابيــب«  »تــل  تتمكــن 
اليــه مــن القمــة علــى خلفيــة الظــروف السياســية 
التــي تمــر بهــا المنطقــة، وفــي ظــل موازيــن القــوى 
مــن  تتمكــن  قــد  مــا  وجــل  القائمــة.  االقليميــة 
ــه هــو التأســيس لمســارات ســوف تكــون  تحقيق
النجــاز  والترويــج  المنطقــة،  بتطــورات  مرهونــة 
شــخصي لنتنياهــو يحتــاج اليــه فــي ظــل الحملــة 
االنتخابيــة التــي تعتبــر مصيريــة بالنســبة لــه.

ــة،  ــا الظــروف السياســية الحالي واذا مــا تجاوزن
هنــاك شــكوك حتــى فــي تــل ابيــب، حــول مــا إن 
ــران  ــى اخــراج اي ــدرة عل ــك الق ــت موســكو تمل كان
وحلفائهــا مــن ســوريا، حتــى لــو أرادت ذلــك. فــكل 
مــن الطرفيــن )الروســي ومحــور المقاومــة( يحتــاج 
إلــى االخــر فــي ســوريا. وحتــى ال يغيــب عــن بالنــا 
الجماعــات  مــع  العســكري  الحســم  أن »شــبه« 
الطرفيــن. اضــف  بالتعــاون بيــن  تــم  االرهابيــة 
ــي  ــال ينبغ ــذا المج ــي ه ــرار ف ــك أن أي ق ــى ذل إل
بشــار  الســوري  الرئيــس  عبــر  يمــر  أن  حكمــا 
ــه  ــن، أن ــت تجــارب نحــو عقدي ــذي اثبت االســد، ال
ــو رأس  ــل ه ــة، ب ــن محــور المقاوم ــل م ــزء أصي ج
الهــرم فــي المواجهــة ضــد »إســرائيل« والهيمنــة 
للكيــان  المتاخمــة  المنطقــة  فــي  االميركيــة 

اإلســرائيلي.


