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اإلعتداء األميركي على القانون الدولي في مواجهة إيران
توفيق المديني 

الصاروخ االستراتيجيّ »افانغارد« روسيا وحلفاؤها يغيّرون وجه العالم!
 محمد صادق الحسينيّ

ــة  ــات الرئاســية األميركي ــراب موعــد االنتخاب ــع اقت م
ــر  ــادم، كش ــي الق ــرين الثان ــهر نوفمبر/تش ــة ش ــي بداي ف
ــد ترامــب عــن أنيابــه، بإعالنــه  الرئيــس األميركــي دونال
فــي بيــان جــاء فيــه،أنَّ »الواليــات المتحــدة أعــادت تفعيــل 
العقوبــات األمميــة علــى إيران«،مؤكــدا أنَّ إعــادة العقوبــات 
وأركان  اإليرانــي  النظــام  إلــى  واضحــة  رســالة  »توجــه 
ــران«. المجتمــع الدولــي الرافضيــن الوقــوف فــي وجــه إي

ووقــع ترامــب، مرســومًا يجيــز فــرض »عقوبــات اقتصاديــة 
شــديدة بحــق أي دولــة أو شــركة أو فــرد يســهم فــي 
تقديــم وبيــع ونقــل أســلحة تقليديــة إلــى إيران«،وفــق مــا 
ــن مستشــار ترامــب لألمــن القومــي.  ــرت أوبراي أورد روب
 وكان ترامــب قــد أعلــن انســحاب الواليــات المتحــدة 
يــوم الثالثــاء 8آيار/مايــو 2018،مــن االتفــاق النووي،الــذي 
القــوى  مــع  اإليرانيــة  اإلســالمية  الجمهوريــة  وقعتــه 
فــي  العضويــة  دائمــة  الخمــس  الســت:الدول  العظمــى 
)أميركا،فرنسا،بريطانيا،روســيا،الصين(  األمــن  مجلــس 
إضافــة أللمانيــا ،فــي حزيــران /يونيــو 2015.ولعبــت العوامــل 
ــر  ــي تغيي ــط دورًا ف ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف اإلقليمي
وتيــرة مجريــات األحــداث بالنســبة لالتفــاق النــووي ،الــذي 
وقــع فــي عهدالرئيــس  الســابق الديمقراطــي بــاراك أوبامــا.

وجــاء ترامــب  مختلًفــا اختالًفــا شاســعًا عــن ســلفه،وأيضًا 
عــن الرؤســاء الجمهورييــن الســابقين، إذ رفــض  ترامــب منــذ 
البدايــة عــدم نــص االتفــاق النــووي ،علــى حظــر برنامــج إيــران 
زمنيــة  رفــض تحديــد جــداول  كمــا  الباليســتية،  للصواريــخ 
لرفــع الحظــر عــن أنشــطتها النوويــة، فضــال عــن امتعاضــه مــن 
ــة  ــران المزعزع ــطة إي ــميها أنش ــا يس ــن م ــاق ع ــكوت االتف س

ــا اإلرهــاب. لالســتقرار فــي الشــرق األوســط ودعمه

عزلة أميركا 
مــع  النــووي  االتفــاق  بإلغــاء  ترامــب  قــرار  جــاء 
إيــران  فــي ظــرف غيــر مناســب ألميركا،حيــث بــدأت 
ــى الصيــن وشــركائها فــي  ــة عل واشــنطن حربهــا التجاري
األميركيتين،كمــا أنَّهــا لــم تعــد القــوة الوحيــدة فــي إقليــم 
الشــرق األوســط، ذلــك أنَّ روســيا بــدأت فــي ترســيخ 
مواقعهــا فــي ســورية.ومن ناحيــة أخــرى، فــإنَّ فــرض 
الطاقــة  قطــاع   علــى  الجديــدة  األميركيــة  العقوبــات 
الواقــع  اإليرانــي  لــن يجــد فرصــة كبيــرة علــى أرض 
ــة  ــات األميركي ــع العقوب ــت م ــران تعايش ــق،ألنَّ إي للتطبي
علــى مــدى عقــود طويلــة، ومــن ناحيــة ثالثــة أنَّ واشــنطن 
التــي تطبــق عقوبــات علــى تركيــا وروســيا و إيــران ، 
وحربًــا تجاريــة مــع الصيــن ،أصبحــت معزولــة، وربمــا 

تعاقــب نفســها فــي هــذه الحالــة.
نشــرت مجلــة فوريــن بوليســي » األميركيــة  تقريــرًا 

ــالد األمــم  ــد مي ــت بعي ــه إّن إدارة ترامــب احتفل ــت في قال
المتحــدة الخامــس والســبعين بتصعيــد حملتهــا لقتــل 
أحــد أهــم االتفاقيــات خــالل هــذا القــرن، وهــي االتفاقيــة 

النوويــة مــع إيــران عــام 2015. 
ــة الجانــب مــن  ــود أحادي ــت المجلــة » إنَّ الجه وقال
أميــركا إلعــادة فــرض العقوبــات علــى إيــران، ذهبــت أدراج 
الريــاح حيــث أكــدت القــوى داخــل األمــم المتحــدة تأييدها 
لالتفاقيــة، وقــاوم األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنتونيــو 
غوتيريــش طلبــا مــن وزيــر الخارجيــة األميركي،مايــك 

ــات متعــددة األطــراف.  بومبيوإلعــادة فــرض العقوب
وحــثَّ معظــم كبــار المســؤولين فــي إدارة ترامــب 
بمــن فيهــم بومبيــو ووزيــر الدفــاع مــارك إسبرومستشــار 
ــي  ــر صحف ــي مؤتم ــن – ف ــرت اوبراي ــي روب ــن القوم األم
عــن  االثنيــن  يــوم  بإعالنهــا  لاللتــزام  األخــرى  الــدول 
فــرض عقوبــات األمــم المتحــدة التــي كانــت موجــودة 
قبــل اتفاقيــة عــام 2015 التــي تــم التوصــل إليهــا مــع ايــران 
بالمفاوضــات خــالل إدارة أوبامــا، وأعلنــت أميــركا أيضــا 
المزيــد مــن العقوبــات أحاديــة الجانــب علــى المســؤولين 

المؤسســات اإليرانيــة ذات العالقــة بإنتــاج األســلحة. 
ــرز آخــر فشــل  ــركا، ممــا يب ــا أمي ــع أحــد تقريب ــم يتب ول
لجهــود إدارة ترامــب فــي حشــد العالــم خلــف حملــة الضغــط 
األقصــى ضــد إيــران. فلــم يســتمع أحــد مــن الموقعيــن علــى 
اتفاقيــة عــام 2015، بمــن فيهــم بريطانيــا وفرنســا وألمانيــا 
و االتحــاد األوروبــي والصيــن وروســيا، إلــى نــداء أميــركا 
بالعقوبــات، مــع أَن األخيــرة حصلــت علــى تعبيــر عــن الدعــم 
مــن الكيــان الصهيونــي كمــا دعمــت دول الخليــج الفارســي 

تجديــد حظــر األســلحة علــى إيــران. 
أمــا ســفيرة ترامــب لألمــم المتحــدة ، كيلــي كرافــت 
فتجاهلــت هــذا الرفــض التاريخــي. وقالــت: »ال نحتــاج 
إلــى مشــجعين لتأكيــد صحــة بوصلتنــا األخالقيــة. وال 
ــا  ــط، وخاصــة عندم ــداد فق ــى األع ــاء عل ــا بن نجــد ارتياحً
ــن  ــح يضم ــر مري ــع غي ــي موق ــهم ف ــة أنفس ــد األكثري وج
أن  ونرفــض  والصــراع..  والفوضــى  اإلرهــاب  اســتمرار 

ــادي«. ــك الن ــي ذل ــون أعضــاء ف نك
وقــال بومبيــو: إنَّ البلــد المعــزول اليــوم هــي ليســت 
ــا  ــران .. بهــذه األفعــال جعلن ــا إي ــات المتحــدة ولكنه الوالي
األمــم  فــي  دولــة عضــو  بــأن علــى كل  األمــر واضحــا 
المتحــدة مســؤولية فــرض هــذه العقوبــات، وذلــك يشــمل 

ــا... ــدة وفرنس ــة المتح ــد المملك بالتأكي
الموقف اإليراني 

ــات  ــأن العقوب ــة  بش ــف األميركي ــارت المواق ــد أث فق
الجديــدة  علــى إيــران، ردود فعــل أوروبيــة غاضبــة، فضــال 
عــن تلــك الصــادرة مــن طهــران، تؤكــد عــدم صالحيــة 
كونهــا  النــووي،  االتفــاق  فــي  بنــد  بتفعيــل  واشــنطن 

ــن. ــن عامي ــر م ــل أكث ــه قب خرجــت من

علــى  األهــم  و  األقــوى  اإليرانــي   الموقــف  وجــاء 
ــيد  ــة الس ــالمية اإليراني ــة اإلس ــد الجمهوري ــان مرش لس
علــي خامنئــي  الــذي قــال : إنــه ال حــرب و ال مفاوضــات 
أنَّ  ذلــك  ويعنــي  ترامــب،  إدارة  ظــل  فــي  أميــركا  مــع 
القيــادة اإليرانيــة لــن تفــاوض مجــددًا فــي ملفهــا النــووي، 
ــد  ــة ق ــر فــي اإلدارة األميركي ــى حصــول تغيي وتراهــن  عل
يعيــد العقــالء إلــى واجهــة الحكــم فــي الواليــات المتحــدة. 
علــى  المشــاكل  مــن  كثيــرًا  تعانــي  الحاليــة  فــاإلدارة 
الصعيديــن الداخلــي و الخارجي،ومــن غيــر المنطقــي 
أن تســتمر فــي إدارة شــؤون الدولــة األعظــم فــي العالــم 
الطريقــة الترامبيــة  الكالســيكية، أميــركا ترامــب ليســت 
ــاق مــع نفســها،  ــى وف ــاق مــع أحــد، و ليســت عل ــى وف عل
ــاء الصــراع الدائرداخــل  ــة انته ــع كيفي و ال يمكــن أن يتوق
أروقــة الحكــم فــي الواليــات المتحــدة ،أو خــارج الواليــات 
مــن  منــأى  فــي  أحــدًا  تتــرك  لــم  التــي  المتحــدة 
واشــنطن  حلفــاء  أقــرب  والصراعات،حتــى  المشــكالت 
ليســوا علــى وفــاق معهــا، و ال ســيما فــي القــارة األوروبيــة 

و بعــض دول الشــرق األوســط كتركيــا والباكســتان.

حدود التعارض األوروبي-األميركي
الثــالث،  األوروبيــة  الــدول  خارجيــة  وزراء  رفــض 
ألمانيــا وبريطانيــا وفرنســا، المحــاوالت األميركيــة بإعــادة 
فــرض العقوبــات الدوليــة مــن جانــب واحــد علــى إيــران.
الــدول  خارجيــة  وزراء  وجهــه  بيــان  فــي  وجــاء 
األوروبيــة الثــالث: »الواليــات المتحــدة حاولــت قبــل 30 

ــات ضــد إيران..فرنســا  ــة إعــادة العقوب ــا إطــالق عملي يوم
وألمانيــا والمملكــة المتحــدة تّذكــر أن الواليــات المتحــدة 
ــي  ــران ف ــع إي ــة م ــة النووي ــن االتفاقي ــحابها م ــذ انس ومن
ــاملة  ــل الش ــة العم ــي خط ــا ف ــد طرًف ــم تع ــو 2018 ل 8 ماي
المشــتركة.. وعليــه فــإن أي إجــراءات وقــرارات لواشــنطن 

ــة«. ــة قانوني ــي ومصداقي ــر قانون ــا أث ــون له ــن يك ل
الثــالث ملتزمــة  الــدول  البيــان: »ال تــزال  وأضــاف 
األمــم  فــي   2231 رقــم  األمــن  مجلــس  قــرار  بتنفيــذ 
المتحــدة، وتــم اعتمــاد عــام 2015 خطــة العمــل المشــتركة 
الشــاملة )بخصــوص االتفــاق النــووي اإليرانــي(.. لقــد 
دعونــا منــذ ذلــك الحيــن وعملنــا بــال كلــل، ومازلنــا ليومنــا 

هــذا مســتمرين بالحفــاظ علــى االتفــاق النــووي«.
األمــن  مجلــس  وألمانيــا  بريطانياوفرنســا  أبلغــت  كمــا 
الدولــي بــأن إعفــاء إيــران مــن عقوبــات األمــم المتحــدة بموجــب 
ــد 20 ســبتمبر. ــام 2015 سيســتمر بع ــع ع ــووي الموق ــاق الن االتف

ــدول  ــم ، هــل  تمتــك ال ــراء فــي العال ويتســاءل الخب
ــا وفرنســا  ــي ألماني ــي االتحــاد األوروب ــرة ف الثــالث  الكبي

و بريطانيــا، المعارضــة لفــرض هــذه العقوبــات األميركيــة 
،علــى مواجهــة  الكافيــة  ،القــدرة  إيــران  الجديــدة علــى 

ــار. ــذا اإلط ــي ه ــات المتحــدة ف الوالي
هنالــك مصالــح مشــتركة لــدول االتحــاد األوروبــي فــي 
تفــادي انفــراد الواليــات المتحــدة بالملــف اإليراني.وليســت 
ــة  ــدول األوروبي ــا ال ــارض فيه ــي تع ــى الت ــرّة األول ــذه الم ه
العديــد مــن السياســات األميركيــة، التــي تعــدُّ »أحاديــة 
الجانــب«، خالًفــا للقانــون الدولــي وقــرارات مجلــس األمــن:
كانســحاب الواليــات المتحــدة مــن اتفاقيــة باريــس للمناخ، 
ومــن االتفــاق النــووي مــع إيــران، وســعيها لتصفيــة القضيــة 

ــا. ــة به ــة المتعلق ــرارات الدولي ــدًا عــن الق الفلســطينية بعي
وتخشــى الــدول األوروبيــة مــن التوتــرات العســكرية 
عرضــة  ألنَّهــا  وذلــك  األوســط،  الشــرق  فــي  واألمنيــة 
مــا  وخصوصًــا  محيطهــا،  فــي  مواجهــة  أي  لتداعيــات 
يتعلــق بتدفــق الالجئيــن الفاريــن مــن الحــروب واألزمــات 

االقتصاديــة إلــى أراضيهــا.
ومــن بيــن الملفــات  الشــائكة التــي أظهــرت إصــرارًا 
أوروبيًــا علــى التحــرر مــن الهيمنــة األميركيــة، ، نذكــر 
علــى ســبيل المثــال، عــدم انســياق الــدول األوروبيــة  مــع 
التصعيــد األميركــي ضــد الصيــن، ومعاندتهــا الموقــف 
وإصــرار  اإليرانــي،  النــووي  االتفــاق  بشــأن  األميركــي 
هــي  فهــا  الروســي.  الغــاز  اســتيراد  علــى  األوروبييــن 
ألمانيــاال تدعــو إلــى إنشــاء نظــام مصرفــي مســتقل عــن 
»ســويفت« الــذي تســيطر عليــه الواليــات المتحــدة، فــي 
الســياق ذاته.كمــا وقعــت الــدول األوروبيــة اتفاقيــة خاصــة 
لتجــاوز العقوبــات األميركيــة ضــد الشــركات التــي تتعامــل 
بــدأ  التــي  »انســتكس«  إلــى  إشــارة  فــي  إيــران،  مــع 

ــل الماضــي. ــي نيســان/ إبري ــا ف ــل به التعام
األوروبيــة  المواقــف  هــذه  مــن  الرغــم  وعلــى 
المتعارضــة مــع المواقــف األميركية،فــإنَّ هنــاك حــدودًا 
األوروبيــة  الشــركات  تســتطيع  ال  المعارضــة،إذ  لهــذه 
الكبــرى أن تتفــادى خــرق العقوبــات األميركيــة، وذلــك 
خوفــا علــى مصالحهــا االقتصاديــة مــع الواليــات المتحــدة. 
فالمواقــف األوروبيــة المؤيــدة لالتفــاق النــووي والمعارضــة 
النظــري  الجانــب  علــى  تنحصــر  واشــنطن  إلجــراءات 
ــى اتخــاذ  ــن عل ــر قادري ــن غي ــة، ألن األوروبيي ــن القضي م

خطــوات عمليــة بوجــه الواليــات المتحــدة.
ويذهــب الخبيــر فــي الشــؤون اإليرانيــة عدنــان زمانــي 

الــدول  أن سياســات  يــرى  ذلــك، حيــث  مــن  أبعــد  إلــى 
األوروبيــة فــي األصــل منســجمة مــع واشــنطن، وأن »مــا 
مــا  النظــر  فــي وجهــات  واختــالف  مــن معارضــة  يجــري 
هــو إال سياســة تــم االتفــاق عليهــا بيــن الــدول األوروبيــة 
ــران  ــى إي ــط عل ــل الضغ ــن أج ــك م ــدة وذل ــات المتح والوالي
وعــدم إعطائهــا الحجــة الكافيــة للخــروج مــن االتفــاق النــووي.

الموقف الصهيوني 
ســلطت صحيفــة إســرائيلية الضــوء، علــى إمكانيــة قيــام 
الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب بمشــاركة إســرائيلية، بقصــف 
القواعــد اإليرانيــة الواقعــة علــى طــول شــاطئ الخليــج الفارســي 
ــات الرئاســية  ــة« لالنتخاب ــد »الحــرب الدعائي ــع تصاع ــك م ،وذل

ــر المقبــل. ــة، والمقــررة فــي تشــرين الثانــي/ نوفمب األميركي
مقــال  فــي  أدليســت  ران  اإلســرائيلي  الكاتــب  وقــال 
نشــرته صحيفــة »معاريــف« العبريــة بتاريــخ 23ســبتمبر 2020: 
»عندمــا اعتقدنــا أنَّنــا تخلصنــا مــن الشــيطان اإليرانــي، قفــز 
مايــك بومبيــو، وزيــر الخارجيــة األميركــي، وذكرنــا بــأنَّ إدارة 
ترامــب، ال تــزال تــرى فــي إيــران خطــرا علــى وجــود العالــم، 

ــة االنتخابــات«. وذخــرا اســتراتيجيا مهمــا فــي حمل
وأوضــح أنَّ رئيــس الــوزراء بنياميــن نتنياهــو، »فهــم 
أنَّ التلويــح اليــوم فــي إيــران علــى الجــدران، يتخــذ صــورة 
مســار الهــروب مــن التقصيــر الصحــي الحالــي، ولمــا كان 
نتنياهــو غيــر قــادر علــى أن يعيــش دون تهديــد وجــودي 
ــرة  ــي الم ــه ف ــراض أنَّ ــي االفت ــي األســبوع، فينبغ ــرَّة ف م
ــه ســيحمينا  التاليــة التــي يحمينــا فيهــا مــن كورونــا، فإنَّ
أيضــا مــن اإليرانييــن«، وفــق قــول الكاتــب اإلســرائيلي. 

خاتمــة: مشــكلة الرئيــس ترامــب ومأزقــه الرئيســي 
فــي منطقــة الشــرق األوســط ، يكمــن فــي تنكــره لقيــم 
ــة، وأصبــح مجــرد وحــش  ــة البراغماتي السياســة األميركي
يتغــذى مــن المــال العربــي ،ويريــد تحقيق أحــالم  الحركة 
ــركا،و  ــي أمي ــي ف ــي الصهيون ــة، واللوب ــة العالمي الصهيوني
إســرائيل، بهــدف إعــادة انتخابــه لواليــة ثانية.وفيمــا كان 
الرئيــس الســابق بــاراك أوبامــا، يــرى أّن االتفــاق النــووي  
ــر أّن  ــن اعتب ــة ،حي ــم وألمــن المنطق ــران وللعال ــد إلي مفي
ذلــك يفتــح البــاب أمــام البحــث فــي إنهــاء حــرب ســورية 
،وإعــادة االســتقرار إلــى المنطقــة )العراق،واليمــن ولبنــان( 
، ثمــة محــور رجعــي عربــي تتزعمــه المملكــة الســعودية، 
مــع  اإلمــارات والبحرين،الذيــن طبعــوا  ومعهــا كل مــن 
إســرائيل ،يقرعــون طبــول الحــرب مــع الكيــان الصهيونــي 
تنامــي  بســبب  بترامــب،  المحيطــة  الضيقــة  والدائــرة 
الــدور اإلقليمــي إليــران فــي منطقــة الشــرق األوســط، 
بســبب العالقــة االســتراتيجية ، التــي تربــط طهــران مــع 

ــران اإلقليميــة. دمشــق بالنســبة لسياســة إي

ــد  ــرّج دونال ــس المه ــا الرئي ــي يُطلقه ــدات الت إّن التهدي
ترامــب ووزيــره المشــعوذ بومبيــو ضــدّ إيــران، وقراراتهمــا 
بفــرض العقوبــات يمينــًا وشــمااًل مــا هــي اال دعايــة انتخابيــة 
رخيصــة علــى الطريقــة الهوليوديــة ال تحمــل فــي طياتهــا 
ــي  ــا ه ــة إنم ــوى الدولي ــن الق ــى موازي ــة عل ــرات جدي اي تأثي

مخصصــة حصــرًا إلنجــاح حملــة ترامــب االنتخابيــة
ــك الســعودية، خــالل  ــوات مل ــًا إّن دع ــول طبع ــل الق ــن ناف وم
كلمتــه التــي وجههــا للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، ال قيمــة لهــا 
وال عالقــة لهــا بالواقــع وال تــدّل إال علــى تبعيــة مطلقــة لواشــنطن 
اآليــل  الســعودي  العــرش  بانهــا ســتحمي  اوهــام  الــى  تســتند 
للســقوط بعدمــا تخبّــط فــي أوحــال المســتنقع اليمنــي وأمعــن فــي 
ســفك الــدم اليمنــي الطاهــر وهــو يلــوذ اليــوم بالقاعــدة العســكرية 
المترنحــة لألميركييــن علــى اليابســة الفلســطينية ظنــًا منــه أنهــا 

ــى األبــواب. ــذي بــات عل ســتنقذه مــن الفتــح اليمنــي المبيــن ال
ــأّن  ــر آل ســعود ب ــذا الســياق تذكي ــي ه ــد ف ــن المفي ــل م ولع
إدارة الرئيــس االميركــي جيمــي كارتــر لــم تحــرك ســاكنًا، لحمايــة 
عــرش كلــب حراســتها شــاه إيــران وهــو الــذي اعتلــى موقعــًا أهــم 
ــة العظمــى  بكثيــر فــي مهمــات الشــرطة االقليميــة، اذ تركتــه الدول
يومهــا يتســاقط كــورق الخريــف، وذلــك ألّن واشــنطن ليســت 
مســتعدة لخــوض حــروب مــن أجــل أحــد خاصــة األجــراء الرخيصيــن 
فــي دمهــم وعماهــم  إنهــا ســتتركهم يتخبطــون  بــل  والصغــار، 
ــك  ــن أولئ ــداًل ع ــدد ب ــالء ج ــن عم ــث ع ــب للبح ــا تذه ــريعًا م وس

ــر! ــقطون، وال غي ــن يس الذي
اللحظــة  هــذه  فــي  أمثالــه  وعــن  عنــه  مشــغولة  أميــركا  ان  ثــم 
التاريخيــة، وعــن المنطقــة كلهــا فــي معركــة مــن العيــار الثقيــل علــى 
مســتوى الحــروب الكونيــة وموازيــن القــوى الدوليــة فــي مــكان آخــر تمامــًا!

فهــا هــم رجــاالت ترامــب منهمكــون فــي تعزيــز حشــود واشــنطن 
لمواجهــة  والهــادئ،  الهنــدي  المحيطيــن  فــي  العســكرية،  وقدراتهــا 
الخطــر الصينــي الروســي المشــترك، كمــا يزعمــون، اذ نشــرت مجلــة 
ــاط،  ــة لضب ــة تصريحــات هام ديفينــس وان )Defense one( األميركي
 ،Indo – Pacific Command مــن قيــادة المحيــط الهنــدي والهــادئ

مــن دون أن تســمّيهم واهــمّ مــا جــاء فيهــا:
1( ان البنتاغــون يقــوم حاليــًا باختبــار منظومــات اتصــاالت 
وقيــادة وســيطرة متقدمــة جــداً، فــي قاعــدة غــوام الجويــة البحريــة 
البريــة )تضــم ايضــًا وحــدات مــن القــوات البريــة األميركيــة(. حيــث 
يقــوم ضبــاط مــن هــذه القيــادة بمســاعدة ســالح الجــو علــى اختبــار 
 Advanced نظــام قيــادة وســيطرة وادارة عمليــات ومعــارك، يســمى

.)Battle Management System )ABMS
وتجربــة   تركيــب   ،2020/  9  /  25  – 15 بيــن  يجــري حاليــًا،   )2
المنصــة الثالثــة مــن هــذه االنظمــة فــي قاعــدة غــوام االميركيــة 
الجــو  احــد ضبــاط ســالح  اكــد  كمــا  الهــادئ(،  المحيــط  )غــرب 
وان. ديفينــس  لمجلــة  العمليــة  فــي  يشــارك  الــذي  االميركــي، 
والهــادئ  الهنــدي  المحيــط  قيــادة  قائــد  امــا   )3
 ،Phil Davidson االدميــرال فيــل ديفيدســون ،)INDOPACOM(
فقــد صــرح لمجلــة ديفينــس وان، بتاريــخ 2020/9/17، صــرّح قائــاًل بــأن 
قاعــدة غــوام هــي عقــدة اتصــاالت حيويــة وال بــد مــن اقامــة قواعــد 

قريبــًا. القاعــدة  هــذه  فــي   Aegis الصاروخــي الدفــاع  لنظــام 
الســبب  لهــذا  قائــاًل:  ديفيدســون  األدميــرال  وأضــاف   )4

)أهميــة القاعــدة( فــإن قاعــدة غــوام ســتكون اول قاعــدة تجــري فيهــا 
ــة انظمــة االتصــاالت )JACD 2(  وهــذا هــو مختصــر االســم  تجرب
 Joint All الشــاملة:  والســيطرة  القيــادة  لمنظومــة  االنجليــزي 

.Domain – Command and Control
فهــي عبــارة عــن غرفــة  القيــادة  امــا عــن طبيعــة هــذه   )5
ــي  ــات االســتخبارية، الت ــة المعلوم ــع كاف ــا تجمي ــم فيه ــات يت عملي
تصــل الــى الجيــش االميركــي وســالح الجــو وســالح البحريــة 
وســالح المارينــز وكافــة فــروع القــوات المســلحة االميركيــة االخــرى، 
ــاله  ــا اع ــة المشــار اليه ــل االنظم ــن قب ــة، م ــا الفوري ــم معالجته لتت
والضبــاط الذيــن يديرونهــا، وذلــك بهــدف تحليــل المعلومــات واتخــاذ 
القــرار العملياتــي النهائــي بشــأنها، وإبالغــه فــورًا للقــوات المكلفــة 
بالمهمــات القتاليــة، فــي كافــة صنــوف القــوات المســلحة األميركيــة، 

ــة. ــرال ديفيدســون للمجل ــة االدمي ــا قال حســب م
 / القــدرات  إن  قائــاًل:  ديفيدســون  االدميــرال  واضــاف   )6
يتــم  )التــي  المدمجــة  واالســتطالعية  االســتخبارية  االمكانيــات 
جمعهــا ووضعهــا بتصــرف مركــز قيــادة موحــد( ســتكون لهــا اهميــة 
قصــوى، فــي المنــاورة بالقــوات، انطالقــًا مــن غــوام، ســواٌء كانــت تلك 
قــوات جويــة او بحريــة او مــن ســالح المارينــز. وهــذا مــا سيســاعد 
القــوات البريــه، العاملــة فــي المناطــق القريبــة مــن القاعــدة، فــي 
ــى  ــتكون أول ــوام س ــدة غ ــة أن قاع ــة، خاص ــا الميداني ــز قدراته تعزي

ــة. ــوع المواجه ــال وق ــي ح ــتهدفة، ف ــة المس ــد األميركي القواع
االتصــاالت  قواعــد  نصــب  اســتعجاله  معــرض  وفِــي   )7
فــان  الصاروخــي،  الدفــاع  انظمــة  جانــب  الــى  هــذه،  المدمجــة 
ــذي  ــه ال ــح نفس ــي التصري ــاًل، وفِ ــع قائ ــون يتاب ــرال ديفيدس االدمي
الدفــاع  قائــاًل ان نظــام  يتابــع  بــه لمجلــة ديفينــس وان،  ادلــى 
والســيطرة  القيــادة  نظــام  باســم  اليــه ســابقًا  )المشــار  المدمــج 
المدمــج( ضــروري جــداً لمنــع العــدو مــن اخراجنــا مــن المعركــة 
)هزيمتنــا التــي ال يقولهــا مباشــرة( بســرعة وبســهولة ودون تكلفــة.

8( بعــد أن تــم نصــب المنصــة الثانيــة لنظــام AMBS، اي لنظــام 
القيــادة والســيطرة وادارة العمليــات، بدايــة هــذا الشــهر فإنــه اصبــح 
ــادة  ــدرة الق ــخ المجنحــة وق ــن الصواري ــة م ــن رصــد مجموع ــن الممك م
 To take( الميدانييــن مــن التعامــل معهــا وإســقاطها / ابطــال مفعولهــا
ــاك. ــدان هن ــاط المي ــة، كمــا وصفــه ضب ــع عمالق it out(، بواســطة مداف
9( اال ان االدميــرال ديفيدســون أصــرّ، فــي التصريــح الــذي 
ــاله،  ــور أع ــج، المذك ــاالت المدم ــام االتص ــة، ان نظ ــه للمجل ــى ب أدل
أساســي جــدَا أليــة عمليــات هجوميــة )تنطلــق مــن القاعــدة(. خاصــة 
أن هدفنــا هــو، فــي نهايــة األمــر، أن نكــون قادريــن علــى مواجهــة أيــة 
وســائل اســتطالع أو اســلحة هجوميــة معاديــة تســتهدف القاعــدة، 
وذلــك باالعتمــاد، يومــًا مــا، علــى دعــم الــذكاء الصناعــي، الــذي 
ســيكون يعمــل بشــكل وثيــق مــع الطاقــات البشــرية )أي مــع ضبــاط 
العمليــات المشــتركة  الذيــن يعملــون فــي غرفــة  االســتخبارات 
ــة  ــات المعني ــد الجه ــك بشــكل يســمح بتزوي ــورة أعــاله( وذل المذك
ــد  ــل المشــترك )يري ــة نتيجــة العم ــت المناســب لصياغ ــي الوق وف
ــدو بنجــاح(. ــي التصــدّي للع ــادة العســكرية ف ــن القي ــول: لتمكي الق

أي النجاح في تحقيق األهداف التي ذكرها األدميرال أعاله.
إذاً مــن جديــد تريــد واشــنطن التأكيــد علــى مواصلــة حشــودها 
ــد، وضــد  ــدى البعي ــى الم ــن، عل االســتراتيجية، ضــد روســيا والصي
إيــران علــى المــدى القريــب والمتوســط. وهــو االمــر الــذي تؤكــده 
عقوبــات ترامــب المتواصلــة وتصريحاتــه وتصريحــات مســؤوليه 

المتعاقبــة فــي هــذا الشــأن كمــا ذكرنــا اعــاله.
ولكــن مــاذا اعــد ثالثــي القــوة العالميــة الصاعــدة بقيــادة روســيا 
مــن اســلحة خارقــة ونــادرة وقاصمــة لــكل موازيــن القــوى التقليديــة!؟

)الطليعــة(  افانغــارد  الفــرط صوتــي  إنــه الصــاروخ االســتراتيجي 
والــذي كــرّم بوتيــن مصنعــه قبــل يوميــن فــي برنامــج تلفزيونــي علنــي 
ــد.. ــم الجدي ــى العال ــه عل ــة الســالح الروســي وحلفائ ــًا عصــر هيمن معلن

فماذا نعرف عن افانغارد..؟
.Avangard :اسمه باالنجليزية هو –

– اعلــن الرئيــس الروســي عــن وجــوده، الــى جانــب خمســة 
أســلحة جديــدة أخــرى ألول مــرة، بتاريــخ 2018/3/1.

– تصنيــف هــذا الصــاروخ: صــاروخ حربــي اســتراتيجي، يســمى 
.)Intercontinental balletic missile )ICBM :باالنجليزيــة

المــدى مخصــص لحمــل  الصــاروخ: بعيــد  – طبيعــة هــذا 
رؤوس نوويــة بقــوة 2 ميغــان )ميغاطــن يعنــي مليــون طــن(، أي أن 
القــوة التفجيريــة لهــذا الــرأس النــووي الــذي يحملــه صــاروخ أفانغــارد 

.TNT ــر مليونــي طــن مــن مــادة تســاوي تفجي
– وزن الصاروخ 2 طن وطوله خمسة أمتار وأربعون سنتمتراً.

الصــوت  ســرعة  ضعــف   27  –  20 بيــن  تتــراوح  ســرعته   –
ــتراتيجية  ــخ االس ــادة الصواري ــل قي ــن قب ــرعة م ــد الس ــم تحدي )يت
حســب الهــدف الــذي ســيتجه اليــه الصــاروخ(. وهــذا يعنــي أن 
ســرعته تتــراوح بيــن 24,680 كــم – 33,318 كــم فــي الســاعة )ثالثــة 
ــرًا فــي الســاعة(. ــو مت ــة عشــر كيل ــة وثماني ــًا وثالثمئ ــون الف وثالث
علمــًا ان المســافة بيــن موســكو والســاحل الشــرقي للواليــات 
المتحــدة )يعنــي بوســطن / نيويــورك / واشــنطن / ميامــي( تبلــغ 
حوالــي 8000 كــم )ثمانيــة آالف(. بينمــا تبلــغ المســافة بيــن موســكو 
ــوس /  ــوس انجيل ــي ل ــات المتحــدة )يعن ــي للوالي والســاحل الغرب
ســان فرانسيســكو / ســياتِل – مصانــع شــركة بوينــغ – حوالــي 9000 

كــم )تســعة آالف كــم(.
– بتاريــخ 2019/12/27 دخــل اول فــوج، مــن صواريــخ أفانغــارد، 
الخدمــة القتاليــة فــي قــوات الصواريــخ االســتراتيجية الروســية. كمــا 
تــم تجهيــز فرقــة الصواريــخ االســتراتيجية الثالثــة عشــرة، ومقرهــا 
مدينــة ياســني Jasny )الواقعــة علــى بعــد 500 كــم مــن مدينــة 
تحمــل  التــي  المقاطعــة  عاصمــة  وهــي   Orenburg أورينبــورغ 
االســم نفســه. علمــًا ان هــذه المدينــة تقــع علــى بعــد حوالــي الــف 

ــي مــن موســكو. ــوب الغرب ــى الجن ــر ال ــو مت وخمســمئة كيل
– مدى الصاروخ: قادر على الوصول الى أي نقطة في العالم.

أمــا األســلحة األخــرى التــي تحــدث عنهــا الرئيــس الروســي، 
ســنة 2018، فهــي:

باللغــة   Burivestnik النــووي  بوريفيســتنيك  صــاروخ 

الروســية وتعنــي طيــر النــوء / او النــورس / )يعمــل بالطاقــة النوويــة( 
وبإمكانــه التحليــق فــي االجــواء لمــدة ســنوات. ويســمى فــي لغــة 

.Skyfall 9 – SSC – X الناتــو
صــاروخ كينجــال )Kinjal(، وهــو صــاروخ جــو / أرض /، يطلــق 

مــن الطائــرات الحربيــة.
وزن الصاروخ: اربعة اطنان.

طول الصاروخ: سبعة أمتار وقطره متر كامل )يعني عيار 100 سم(.
تســليحه: امــا رأس نــووي او رأس حربــي تقليــدي متشــظٍ، 

زنــة / 500 كغــم /.
ــًا  ــي عشــر الف ــى اثن ــي تصــل ســرعته ال ــرط صوت ســرعته: ف
وثالثمئــة واربعيــن كيلومتــراً ) 12,340 كــم( فــي الســاعة. وهــو قــادر 
ــادي  ــا، لتف ــن تخيّله ــي يمك ــاورات، الت ــواع المن ــذ كل ان ــى تنفي عل
الدفاعــات الجويــة المعاديــة، خاصــة فــي المرحلــة األخيــرة، قبــل 

ــدف. ــى اله ــه ال وصول
ذاتــي  توجيــه  نظــام  خــالل  مــن  توجيهــه  يتــم  توجيهــه: 
/ داخلــي مدمــج فــي الصــاروخ / ومــن خــالل نظــام االتصــاالت 
.)GLONASS( الروســي باألقمــار الصناعيــة المســمّى غلونــاس

مدى الصاروخ: الفا كيلومتر.
صــاروخ تســيركون )Zirkon(  ويطلــق عليــه حلــف الناتــو 

.Zirkon  33  –  SS – N :اســم
طبيعــة الصــاروخ: فــرط صوتــي ويطلــق مــن البــوارج الحربيــة 

علــى أهــداف بحريــة.
آالف  تســعة  الــى  وتصــل  فــرط صوتيــة  الصــاروخ:  ســرعة 

الســاعة. فــي  متــرًا  كيلــو  وســبعين  واثنيــن  وثمانمئــة 
مدى الصاروخ: يبلغ مداه بين 250 – 500 كم في الساعة.

حربــي  بــرأس  الصــاروخ  تســليح  يمكــن  الحربــي:  الــرأي 
تقليــدي، يحتــوي علــى 300 – 400 كغــم مــن المــواد شــديدة االنفجــار 
ــراد  ــد وزن المــواد المتفجــرة حســب االهــداف التــي يُ ــم تحدي )يت

ــووي. ــرأس ن ــذا الصــاروخ ب ــن تســليح ه ــا يمك ــا(، كم تدميره
الخدمــة القتاليــة: المعلومــات االســتخباراتية الغربيــة تدّعــي 
أنــه لــم يدخــل الخدمــة القتاليــة حتــى اآلن وأنــه ســيصل هــذه 
المرحلــة مــع نهايــة العــام الحالــي، اال ان مصــادر أخــرى تؤكــد دخولــه 

الخدمــة القتاليــة منــذ بضعــة اشــهر.
صــاروخ ســارمات )Sarmat(  االســتراتيجي العابــر للقــارات، 

.2 Satan 30 – SS- X :الــذي يســميه حلــف الناتــو
وزن الصاروخ: خمسة عشر طنًا.

مدى الصاروخ: سبعة عشر ألف كيلومتر.
تســليحه: هــذا الصــاروخ مســلح بســالح نــووي يحمــل 15 رأســًا نوويــًا 

يتجــه كل منهــا الــى هــدف مختلــف عنــد انفجــار الــرأس االساســي.
.)Perespvet( نظام الليزر المسمى: بيريسفيت

تصريــح  النظــام، حســب  هــذا  يســتخدم  اســتخداماته: 
لرئيــس اركان الجيــش الروســي فــاالري غيراســيموف، فــي 
حمايــة صوامــع إطــالق الصواريــخ االســتراتيجية. كمــا يســتخدم 
ــا،  ــا واحجامه ــف انواعه ــة، بمختل ــراض األجســام الذائق ــي اعت ف

ــا. ــى اهدافه ــل أن تصــل ال ــا قب وتدميره
معلومــات  ال  الســالح:  هــذا  عــن  المتوفــرة  المعلومــات 
ــة، عــن هــذا  ــدول االوروبي ــات المتحــدة وال ــدى الوالي اســتخبارية، ل

اآلن. حتــى  الســالح 
منصــات اإلطــالق: حتــى اآلن يتــم اطــالق هــذا الســالح مــن 
محطــات إطــالق ارضيــة ثابتــة لكنــه ســيصبح نظامــًا متحــركًا فــي 
القريــب العاجــل، حيــث يجــري تطويــره كــي يصبــح قابــاًل لإلطــالق 
والعربــات  الحربيــة  والطائــرات  والمروحيــات  المســيرات  مــن 

العســكرية المدولبــة.
.)Poseidon( الغواصات النووية المسيّرة، بوسايدون

– غواصة مسيرة تعمل بالطاقة النووية.
– قدرتها على الغوص: تصل الى الف متر تحت سطح البحر.

– مداها: يبلغ مدى هذه الغواصة عشرة آالف كيلومتر.
– طولها 24 مترًا وسرعتها 200 كم في الساعة.

تســليح هــذه الغواصــة: يضــم تســليح هــذه الغواصــة المســيرة 
رأســين نووييــن بقــوة خمســين او مئــة كيلوطــن )الكيلويــن يســاوي 

الــف طــن مــن مــادة TNT  الشــديدة االنفجــار(.
هــذا  يســتخدم  الســالح:  هــذا  اســتخدام  طريقــة   –
الســالح عــن بعــد، حيــث تكــون الغواصــة امــا راقــدة / نائمــة 
المنشــآت  او  البحريــة  كالقواعــد  المعــادي،  الهــدف  قــرب   /
االســتراتيجية القريبــة مــن الســواحل، او يتــم توجيــه هــذه 
الغواصــات الــى اهدافهــا خــالل الحــرب. وعندمــا تلتقــط أي 
ــدف  ــى اله ــالحها عل ــالق س ــر بإط ــات، األم ــذه الغواص ــن ه م
ــة  ــر بطريق ــم التفجي ــوراً ويت ــك ف ــذ ذل ــا تنف ــداف / فإنه / األه
تحــدث امــواج تســونامي عاتيــة جــدًا تصــل الــى عشــرات 
الكيلومتــرات داخــل أرض العــدو وتدمــر كل شــيء فــي وجههــا.

امــا النــوع األشــد فتــكًا مــن اســلحة هــذه الغواصــة فهــو القنابــل، 
 ،)Salted Bomb( التــي يطلــق عليهــا اســم القنابــل المُمََلحَــة
وهــي قنابــل اشــعاعات نوويــة تلــوث مســاحات شاســعة جــداً، مــن 

اراضــي العــدو، ولزمــن طويــٍل للغايــة.
علمــًا ان جميــع هــذه االســلحة االســتراتيجية الروســية، التــي 
ال ولــن يكــون هنــاك مثيــل لهــا فــي العالــم حتــى نهايــة هــذا القــرن، 
مــن  االميركيــة  المتحــدة  الواليــات  انســحاب  بعــد  قــد صنعــت 
ــدرع  ــة الحــد مــن انظمــة الصواريــخ المضــادة للصواريــخ )او ال اتفاقي
 Anti – Ballistic :ــة ــة االنكليزي ــي تســمى باللغ ــة(، الت الصاروخي
Missile Treaty )ABM(، التــي كانــت قــد وقعــت، بيــن االتحــاد 

ــخ 1972/5/28. ــة، بتاري ــات المتحــدة األميركي الســوفياتي والوالي
هــذه  مــن  االميركيــة  المتحــدة  الواليــات  انســحبت  وقــد 
االتفاقيــة، بعــد حادثــة تدميــر برجــي التجــارة فــي نيويــورك، بتاريــخ 
2001/9/11، بحجــة ضــرورة صناعتهــا لصواريــخ اســتراتيجية جديــدة 
ــا ادعــت، وكأن  ــا كم ــة أراضيه ــخ لحماي ــد مــن الصواري ــل جدي او جي
ــخ اســتراتيجية  ــادٍ بصواري ــر نتجــت عــن قصــف مع ــة التدمي عملي

ــارات. ــرة للق عاب
ــو  ــحاب، ه ــن وراء االنس ــي، م ــدف الحقيق ــا كان اله بينم

صناعــة جيــل جديــد مــن األنظمــة الصاروخيــة العابــرة للقــارات، 
مســتغلًة الضعــف الــذي كانــت تعانــي منــه روســيا آنــذاك، 
بهــدف إخضــاع روســيا للشــروط األميركيــة، تمهيــدًا لتجريدهــا 
مــن اســلحتها بالقــوة، طبقــًا للســيناريو الــذي طبقتــه واشــنطن 
فــي العــراق منــذ 1990 )تدميــر القــوة العســكرية كخطــوةٍ اولــى 
الحتــالل  الطريــق  تمهــد  كــي  واالحتــالل(،  للغــزو  تمهيــداً 
االراضــي الروســية والســيطرة عليهــا عســكريًا وتســليم ثرواتهــا 
الطبيعيــة )تبلــغ 40% مــن الثــروات الطبيعيــة فــي العالــم بأســره( 
الهيمنــة  وتكريــس  للقــارات،  العابــرة  االميركيــة  للشــركات 

ــك. ــم اجمــع نتيجــًة لذل ــى العال ــة عل االميركي
صــاروخ  تجعــل  التــي  الخارقــة،  األســلحة  هــي  فهــذه  اذن 
 Super Duper باالنجليزيــه:  أســماه  الــذي  الخــارق،  ترامــب 
 – AGM وهــو ليــس اال الصــاروخ االميركــي مــن طــراز ،Missile
ARRW 183، الــذي قــال عنــه الخبيــر العســكري الروســي الشــهير، 
فيكتــور موراخوفســكي، ان المهندســين االميركييــن عاجــزون عــن 
ــرعته  ــب ان س ــي ترام ــذي يدّع ــاروخ، ال ــذا الص ــى ه ــيطرة عل الس

ــي الســاعة. ــر ف ــف كيلومت ــي عشــرين ال ــى حوال تصــل ال
روس  الروســية  الفضائيــة  المؤسســة  رئيــس  عّلــق  كمــا 
كوســومس، ديميتــري روغوزيــن، علــى ادعــاءات الرئيــس األميركــي 

ــّلم. ــزون للتس ــا جاه ــل؟ إنن ــا العم ــول: م ــاخرًا بالق س
فــي ضــوء مــا تقــدم، مضافــًا اليــه مــا هــو قريــب منــه فــي صنــوف 
االســلحة الصينيــة، ومــا تمتلكــه إيــران مــن قــوةٍ صاروخيــةٍ وبحريــةٍ 
وقــوات بريــة قــادرة، وإن بحــدود الصعيــد االقليمــي، فــإن النتيجــة 
الهائــل،  التســليحي  التفــوق  هــذا  لتقييــم  الوحيــدة  الموضوعيــة 
الــى جانــب التفــوق التكنولوجــي فــي صناعــة الصواريــخ فــي كل 
مــن روســيا والصيــن، التــي تعتبرهمــا الواليــات المتحــدة، حســب 
تصريحــات وزيــري الحــرب والخارجيــة االميركييــن، الخطــر الرئيســي 

ــول: ــدة تق ــي الوحي ــم الموضوع ــة التقيي ــول إن نتيج ــا، نق عليه
إن هــذا هــو الســبب الرئيســي، الــذي يجعــل مــن انســحاب 
القــوات األميركيــة، مــن جميــع مناطــق “الشــرق االوســط”، امــرًا واقعــًا 
ــة،  ــات الرئاســية األميركي ــد االنتخاب ــا بع ــى م ــذ، ال ــع وقــف التنفي م
روســي  خطــر  مــن  واشــنطن  تزعمــه  مــا  مواجهــة  ألن  وذلــك 
صينــي اســتراتيجي يحتــم عليهــا إعــادة النظــر فــي انتشــار قواتهــا 
العســكرية فــي العالــم أجمــع ويجعــل وجــود هــذه القــوات فــي 
“الشــرق االوســط” عديــم الفائــدة تمامــًا، خاصــًة فــي حــال حصــول 
نــزاع عســكري دولــي ســيجعل وضــع هــذه القــوات أشــبه بوضعيــة 
وذلــك  الفالفــل،  )ســاندويش(  شــطيرة  داخــل  الفالفــل  اقــراص 
بســبب ســهولة حصارهــا مــن الجنــوب )مضيــق بــاب المنــدب 
ومضيــق هرمــز( ومــن الشــمال الغربــي )مضيــق جبــل طــارق الــذي 
الــى  باإلضافــة  الجزائريــة(،  والجويــة  البحريــة  القــوات  ســتغلقه 
بُعــد هــذه القــوات عــن مســرح العمليــات المفترضــة، بيــن الصيــن 
والواليــات المتحــدة، والــذي ســيكون بشــكل أساســي فــي المحيــط 

ــدي. ــط الهن ــادئ وشــرق المحي اله
عالم يتراجع ويتساقط وينحدر نحو الفناء
وعالم يتقدم وينهض ويتجه لوالدة جديدة

وجــه العالــم يتغيــر رويــدًا رويــداً ومحــور المقاومــة جــزء ال 
يتجــزأ مــن عالــم النهــوض.
بعدنا طيبين قولوا اهلل.


