األربعاء  18كانون الثاني  2017العدد 3082

سياسة

الحرب البحرية والمواجهة العالمية القادمة
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يـنـسـحــب ع ـلــى ك ــل م ـكــونــات  8آذار،
واألح ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـ ـتـ ــي س ـل ـم ــت ب ـم ـج ــيء
رئيس الجمهورية أو لم تسلم ،هي
امل ـع ـن ـيــة أي ـض ــا بـتـجـمـيــع ق ــواه ــا في
االنتخابات النيابية .وإذا كان تيار
املستقبل يريد قانونًا مريحًا له ،من
أجل ضمان عودة آمنة وإبقاء طريق

الرئيس سعد الـحــريــري سالكة إلى
ال ـســرايــا الـحـكــومـيــة ،فـلـقــوى  8آذار
أيضًا ،اهتمامها املستقبلي بقانون
انـ ـتـ ـخ ــاب ي ـح ـقــق ل ـه ــا أيـ ـض ــا حـصــة
نيابية وازنة ،ألن عيون الجميع على
مجلس  2017وضمان األكثرية فيه،
أللف سبب وسبب».

يـحــاول ج ــورج فــريــدمــان (مـ ّ
ـؤســس شــركــة "سـتــراتـفــور") ٌّأن
ّ
ّ
يتخيل حــربــا بــن أميركا والـ ّـصــن فــي مقالني ،يــوصــف كل
ّ
ّ
منهما سيناريو مختلفًا .في األول ،تحاول الصني أن تغزو
ضربة خاطفة ،وفي الثاني تضرب أميركا حصارًا
تايوان في
ٍ
بـحــريــا عـلــى الـصــن عـلــى ط ــول ارخـبـيــل ال ـجــزر ال ــذي يحيط
الجنوبية والـشــرقـيــة .فــي الـحــالـتــن ،يستخلص
بسواحلها
ّ
ـان ،لــن يـتـمــكــن ا ًملـهــاجــم مــن تحقيق هــدفــه بسهولة.
فـ ّـريــدمـ ّ
حتى تتمكن الصني ،مثال ،من غزو تايوان ،وتحقيق سيطر ٍة
ـزال مـسـتـمـ ّـر
سـمــح ب ــدف ــق انـ ـ ـ ٍ
ج ـ ّـوي ــة وب ـحــريــة ف ــي امل ـض ـيــق تـ ّ
لقواتها ،سيكون عليها تنفيذ كل املهام التالية ،بنجاح ،في
ضرب مجموعتي حامالت الطائرات األميركية التي
ٍ
آن واحدً :
تتواجد عــادة في شــرق آسيا الخــراج ّاألسـطــول األميركي ـ ـ
مؤقتًا ـ ـ من غرب الباسيفيك ،ضرب كل املطارات والدفاعات
البحرية فــي جــزيــرة تــايــوان لتمكني اإلن ــزال ،تدمير قاعدتي
غارسيا حيث القاذفات االستراتيجية ومراكز
غوام ودييغو
ً
الدعم واإلمداد ،إضافة الى محاولة تخريب األقمار الصناعية
األميركية والتشويش على اتصاالتها .هذا على افتراض ّأن
القواعد األميركية في الدول الحليفة القريبة (كاليابان وكوريا
ـدول
واس ـتــرال ـيــا وغ ـيّــرهــا) لــن تــدخــل ال ـح ــرب ،وس ـتــرفــض ال ـ ّ
مواجهة عسكرية مع الصني .وحتى
ّ
املضيفة أن تتورط في ّ
األهداف ،يضيف فريدمان،
هذه
كل
لو حقق الجيش الصيني
ً
ّ
فإن القيادة األميركية سترسل عددًا هائال من الغواصات الى
ّ
ّ
جانبي املضيق ،لتتصيد السفن الصينية وتخرب اإلنزال.
من جهة أخــرى ،فـ ّ
ـإن ّأي محاولة أميركية إلغــاق األرخبيل
ٍ
ّ
االسـتــراتـيـجــي ،وح ــراس ــة "ال ـث ـغ ــرات" املــاحــيــة فـيــه بسفنها
الـحــربـيــة ،لــن يـكــون ّ
هينًا على اإلط ــاق (عـلـ َـى الـفــم الشمالي
َ
لسلسلة ال ـجــزر ه ــذه ،بــن كــوريــا وال ـيــابــان ،كــمــن األسـطــول
ّ
ـان قــد قطع
الـيــابــانــي ل ـعــدوه الــروســي ع ــام  ،1905بـعــد أن ك ـ ً
نصف العالم ،ودار حــول اوروب ــا وافريقيا مـحــاوال الوصول
الــى فــاديـفــوسـتــوك ،لينتظره الـيــابــانـيــون فــي أحــد املضائق
اإلج ـبــاريــة هـنــاك وي ـ ّ
ـدم ــروه بــالـكــامــل) .إن ش ــاءت امـيــركــا أن
تحاصر الصني اليوم ،وأجبرت األسطول الصيني على البقاء
فــي مــرافـئــه ،فهي ستضع حامالتها فــي مــرمــى الـصـ ُـواريــخ
ّ
املضادة للسفن التي ّ
ويكدسها الصينيون وتطلق
يطورها
مــن قــواعــد بـ ّ
ـريــة (أو مــن "ال ـجــزر االصطناعية" الـتــي تبنيها
ّ
بيجينغ في املياه املتنازع عليها) .من هنا ،ستضطر اميركا
ال ــى إع ـمــاء أو تــدمـيــر األق ـمــار الـصـنــاعـيــة الـصـيـنـيــة ،حـتــى ال
تـتـمـكــن م ــن م ـعــرفــة م ــواق ــع ال ـ ّح ــام ــات األم ـيــرك ـيــة وتــوجـيــه
الصواريخ اليها .حتى ولــو تحقق ذلــك ،يحكم فريدمان ،قد
ّ
املسيرة
تتمكن بيجينغ مــن رصــد األه ــداف عبر الـطــائــرات
ووسائط أخرى ،ما يعني أن الجيش األميركي ـ ـ حتى يحقق
مهمته ـ ـ سيكون مجبرًا على ّ
شن حــرب ّ
جوية شاملة فوق
ٍ
ّ
تستهدف
الصيني ،وتدمير ّكامل القوة الصاروخية التي
البر
ّ
ّ
شبه مستحيل ،ستظل
وهو
ـك،
ـ
ل
ذ
ق
تحق
ولو
ى
حت
أسطوله.
ّ
توقيه بالكاملّ ،
خاصة
الغواصات الصينية خطرًا ال يمكن
ّأن األسـطــول األمـيــركــي سيحرس ويـجــول مــواقــع ومضائق
معروفة (أي الوضعية املثالية للكمائن).

أرمادا جديدة

التيار :كل الخيارات
مفتوحة أمامنا،
التحركات في الشارع أو
مقاطعة االنتخابات

ُ
الستني ،ولكن نريد أن نـقــدم رؤيتنا
املناسبة» .ورقة النقاش الجنبالطية
تضم بندًا وحيدًا« :أن يكون الشوف
وع ــال ـي ــه دائـ ـ ــرة واحـ ـ ــدة وف ــق الـنـظــام
األك ـ ـث ـ ــري .ه ـ ــذا امل ـ ــوض ـ ــوع م ـص ـيــري
بالنسبة لنا».
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخـ ـ ـ ــر ،ت ـ ـحـ ــدث رئ ـي ــس
الجمهورية ميشال عون أمام أعضاء
الـ ـسـ ـل ــك ال ــديـ ـبـ ـل ــوم ــاس ــي وم ـم ـث ـل ــي
البعثات الدبلوماسية املعتمدين في
ً
لبنان عن القضية الفلسطينية ،سائال
«ملاذا ال تأخذ األمم املتحدة قرارًا يلزم
ّ
إسرائيل بإعادة األرض املتفق عليها
للفلسطينيني واالعـتــراف بهويتهم؟
وملــاذا ال يزال اإلسرائيليون يسلبون
أرض ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ح ـت ــى الـ ـي ــوم؟
وملـ ــاذا يـهــدمــون مـنــازلـهــم ويـحــرقــون
ب ـســات ـي ـن ـهــم وي ـس ـت ـم ـل ـك ــون أرض ـه ــم
لـيـبـنــوا امل ـس ـتــوط ـنــات؟ إن إســرائ ـيــل

ّ
اليوم تستغل انشغال العالم بأزمات
امل ـن ـط ـقــة وف ـش ــل ج ـه ــود الـ ـس ــام ،من
أجـ ـ ـ ــل الـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــادي فـ ـ ــي س ـ ـلـ ــب حـ ـق ــوق
ّ
التعدي
الفلسطينيني واالستمرار في
ع ـلــى س ـي ــادة ج ـيــران ـهــا ،وفـ ــرض أمــر
واق ـ ـ ـ ــع ل ـ ــن ي ـم ـك ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة عـ ـن ــه فــي
املستقبل».
ّ
وشن هجومًا على «الربيع العربي»،
واصـفــا إي ــاه بـ»جحيم الـعــرب وليس
ربيعهم» .وأضــاف «مــا الــذي أنتجته
ّ
تلك «الـفــوضــى الـخــاقــة» غير الحقد
والكراهية واآلالم والضحايا؟ لنا كل
ّ
ونوجهها
الحق في هذه التساؤالت،
للدول التي تتجاهل حقوق اإلنسان
وال تتذكرها إال وفق مصالحها ...تلك
الدول التي ّ
تسمي إرهابًا َّكل ما ّ
يمس
ً
ّ
وتسمي «ثــورة» كل اإلرهاب
بأمنها،
الذي يخدم مصالحها».
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أعـ ـ ـل ـ ــن «اإلعـ ـ ـ ـ ــام
الحربي» التابع للمقاومة اإلسالمية
ّ
أن األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة عـ ـ ـث ـ ــرت ع ـ ـلـ ــى طـ ــائـ ــرة
االسـ ـتـ ـط ــاع اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة م ــن ن ــوع
«س ـ ـكـ ــاي الرك» ،الـ ـت ــي س ـق ـطــت ي ــوم
اإلث ـن ــن ف ــي مـنـطـقــة حــرج ـيــة م ــا بني
الناقورة ـ اللبونة في
علما الشعب ـ
ُ َ
«مكان
إلى
ت
ل
ق
ن
الطائرة
صــور ،وأن
ِ
ٍ
آمن» من أجل الكشف عليها.
وكـ ـ ـ ــان الـ ـجـ ـي ــش الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي وق ـ ـ ــوات
اليونيفل قــد سـ ّـيــرا دوري ــات مــن أجل
ّ
ال ـب ـحــث ع ــن ال ـط ــائ ــرة ،إال أن وع ــورة
املـنـطـقــة واألل ـغ ــام األرض ـيــة املــزروعــة
حالت دون ذلك.
(األخبار)

ّ
للحق ،فـ ّ
الصني ،خالل العقدين املاضيني ،قد ّ
ـإن ّ
تطورت في
املجال البحري بوتير ٍة مثير ٍة للدهشة .في أواسط التسعينيات،
كانت الصني ما تــزال "تطمح" الــى شــراء مـ ّ
ـدمــرات سوفياتية
قديمة؛ وخالل جيل ونصف فحسب أصبحت تنتج ـ ـ محليًاّ
ٍ
ً
ــ ّ
مدمرة "تايب 52-دي" ،وهي تشبه نسخة ّأصغر بقليل من
ّ
ّ
مدمرات "ايجيس" األميركية املتقدمة وال تقل عنها بشيء،
من راداراتها الى ذخائرها الى تصميمها (بل تتفوق عليها
في بعض النواحي ،فاملدمرة الصينية تحوي رادارين حديثني
بشكل
مختلفة
بموجتني مغايرتني ،ما يسمح لها بأداء مهام
ٍّ
ً
وضد
متزامن ،الحماية ضد الصواريخ البالستية ـ ـ مثال ـ ـ
األهـ ــداف الـقــريـبــة فــي اآلن نـفـســه ،فيما امل ـ ّ
ـدم ــرات األميركية
ٌ
ّ
مجبرة على االختيار بني أحد النمطني ،اذ أن البنتاغون ّقد قرر
ّ
واحد على مدمراته خفضًا للتكلفة) .حتى في
ّاالكتفاء
برادار ٍ
ٍ
الصغيرةّ ،
أصر الصينيون على االتقان في البحر.
التفاصيل
كمثال ،الصواريخ على ّ
املدمرات الحديثة (سواء الذخائر التي
تستخدم للدفاع الجوي أو لضرب األهداف األرضية) ّ
تخزن
ّ
عمودية داخل بدن السفينة ،ولذلك انت
في "خاليا" أو صوامع
ّ
ال ترى لها أثرًا في الصور .وهذه الخاليا تقذف الصواريخ الى
أعلى ّ
بقوة الغاز املضغوط قبل أن تشعل ّ
محركها .األميركيون
موحدة الحجم ،بمعنى ّأنها قد ّ
توصلوا الى بناء صوامع ّ
ّ
تعبأ
حجم من الصواريخ (بمعنى أن الصومعة ذاتها قد
نوع أو
ٍ
بأي ٍ
صاروخ كروز،
أو
للصواريخ،
ًا
د
مضا
ًا
ر
كبي
صاروخًا
تحمل
ّ ّ
كل ّ
مدمر ٍة،
أو صاروخًا صغيرًا للدفاع الجوي ،الخ) ،ما يمكن
مزيج الذخائر الذي يناسب مهمتها
في ّاي وقت،
من اختيار ّ
ّ
وظرفهاّ .
الصينيون ،خالل أقل من سنتني ،تمكنوا من تطوير
املعيار ذاته واعتمدوه على سفنهم الجديدة.
املشكلة (أو امليزة) في ّ
التقدم الصيني هي ليست في ّالن ّ
وعية
فحسب ،بل في ّ
الكم ايضًا .ما أن يصل الصينيون الى اتقان
ّ
ّ
ّ
ات ال تصدق ،وخالل
تصميم ما ،حتى يبدأوا بانتاجه بكمي ٍ
ٍ
ف ـتــرة زمـنـيــة وج ـي ــزة ً.ع ــام  ،2012كـتــب الـخـبـيــر األمـيــركــي
روبــرت روس مـحــاوال طمأنة ّاملؤسسة األميركية ،والتقليل
من التهديد العسكري الــذي تمثله الصنيّ .نبه روس الــى ّأن
املـ ّ
ـدمــرة الصينية "املستقبلية" (فــي اش ــارة الــى "تــايــب ـ ـ 54
ّ
ّ
دي) دش ــن بــالـكــاد نـمــوذجـهــا األول ،فيما امـيــركــا تملك ما
يـقــارب املـئــة قطعة مــن هــذه الـفـئــة .ال ـيــوم ،بعد أرب ــع سـنــوات،
أصبحت هناك  14مـ ّ
ـدمــرة صينية من هــذا الـطــراز (بعضها
في الخدمة وبعضها يخضع للتجهيز في البحر وبعضها
اآلخر في أحواض البناء) والعدد سيرتفع قريبًا الى ما فوق
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بتصميم جديد ،هو
العشرين .أكثر من ذلك ،خرج الصينيون ّ ٍ
ّ
األميركية،
"التايب ـ ـ  ،"55سيكون أكبر وأثقل من املــدمــرات
وس ـي ـح ـمــل م ــا يـ ـق ــارب  130صــوم ـعــة إلط ـ ــاق ال ـص ــواري ــخ
ّ
بأجيال
وسيجهز ـ ـ بحسب املـصــادر الصينية ـ ـ
املختلفة،
ٍ
تقرير حكومي
في
الفئات.
مختلف
في
الذخائر
من
جديدة
ّ ٍ
ّ
املحررون من ّأن
ر
يحذ
الصينية،
البحرية
القدرات
عن
أميركي
ّ
ّ
املدمرات الصينية الكبيرة ،وإن كانت ال ّ تزال ُأقل عددًا بكثير
من نظيراتها في األسطول األميركي ،ال أنها ترفد بعشرات
الفرقاطات والكورفيتات الحديثة ،هي ليست بقدرة ّ
املدمرات
ّ
ـرب ضد السفن،
(التي تشبه قاعدة دفــاع جــوي ،ومنصة حـ ٍ
وبــارجــة تقصف عمق ال ـعــدو ،وصــائــدة لـلـغـ ّـواصــات فــي آن)
ّ
ّ
ومجهزة بصواريخ شديدة الفعالية
ولكنها سريعة ورشيقة
ّ
ّ
ضد السفن ،وهي قادرة على العمل قرب السواحل الصينية
ووض ــع األس ـطــول األم ـيــركــي فــي مــرمــاهــا إن اق ـتــرب .خــال
تشكيلة مكونة من
عـقــديــن ،تـحـ ّـول األس ـطــول الصيني ّمــن
ٍ
بحرية تعدّ
ّ
ّ
سفن سوفياتية قديمة وصينية متخلفة ،الى قو ٍة
ٍ
ّ
أكثر من ّ %70من قطعها "حديثة" ،باملقاييس الغربية ،كلها
انـتـ ٌ
ـاج محل ّي ،والنسبة تــزداد ًباضطراد .املسألة ،اذًا ،ليست
فــي مكان الصني حاليًا ،نسبة الــى الـقــوة األميركية ،بــل اين
ستصبح بعد خمس سنوات من اليوم.

الغواصة والطوربيد
تقرير لألدميرالية البريطانية من بداية القرن العشرين،
في
ٍ
ّ
تـ ّـم تحديد الغواصة والطوربيد على أنهما الـتـطـ ّـوران األكثر
"خلخلة" للمفاهيم العسكرية التقليدية .فــي الحقيقة ،فـ ّ
ـإن
الـسـعــي ال ــى زي ــادة م ــدى املــدفـعـيــة الـبـحــريــة فــي أوائ ــل الـقــرن،
وايـجــاد الــوســائــل للتصويب البعيد فــي البحر ،كــان أساسًا
ّ
طوربيد
بسبب تطوير الـطــوربـيــد؛ ألن ــك إن سمحت ل ــزورق
ٍ
صغير (زنـتــه مئتا طــن) بــاالقـتــراب منك دون األربـعــة آالف
ٍ
مـتــر ،فــأنــت مـ ّـيـ ٌـت ،ولــو ّكنت بــارجــة وزنـهــا عـشــرة آالف طـ ّـن.
في السيناريو الذي خطه جورج فريدمان للحرب بني اميركا
وال ـصــن ،هـنــاك تــذكـيـ ٌـر ب ـ ّ
ـأن أكـثــر األسـلـحــة الـتــي ت ـ ّـم ذكــرهــا
للحامالت ،الى
(مــن الصواريخ الصينية البالستية املـضــادة
ً
ُ
تسقطها ،وصــوال الى
الدفاعات األميركية التي يفترض أن ّ
حرب الفضاء ضد األقمار الصناعية) كلها تقنيات لن نعرف
ّ
وهذا
ببعضّ ،
إن كانت تعمل حتى يتم تجريبها ّومواجهتها ّ
فإن "الثغرة" املؤكدة في كل
جهة أخرى،
لم يحصل بعد .من ٍ
ال ـحــاالت ،بالنسبة الــى فـ ّـريــدمــان ،هــي الـغــواصــات (أميركية
وصـيـنـيــة) ال ـتــي ل ــن يـتـمــكــن أحـ ـ ٌـد ،مـهـمــا هـيـمــن عـلــى البحر
والسماء ،من ّالغاء خطرها.
لحامالت
مجموعة
ـط
ـ
س
و
ـدة
ـ
ح
وا
يكفي أن تنسل غـ ّـواص ُــة
ٍ
ً
ّ
ال ـطــائــرات ،مــن دون أن تـكـشــف ،حــتــى تــرتـكــب بـهــا مـجــزرة
شنيعة خــال دقائق قليلة .والـغـ ّـواصــات الهجومية الحديثة
مصممة لهذا الهدف تحديدًا .قد ال تتمكن طائرة معادية أو
أسطول أميركي وهو في حالة
سفينة سطح من االقتراب من ّ ٍ
الغواصات قد نجحت بالفعل
ـذار وانتباه ،ولكن العديد من
انـ ٍ
فــي مـفــاجــأة حــامــات أمـيــركـيــة والـتـسـلــل قــربـهــا .فعلت ذلــك
ّ
حربية ،بل ًوهناك
غواصات فرنسية وسويدية في تمارين
ٌ
حــادثــة شهيرة طفت خاللها غـ ّـواصــة صينية ،ف ـجــأة ،قرب
ّ
ّ
الحاملة األميركية "كيتي هوك" بعد أن الحقتها ملد ٍة متجنبة
مجساتها ّ
كل ّ
املتقدمة .علينا أن ننسى ،هنا ،غواصات الحرب
سطح
العاملية الثانية فهي ،رغم فعاليتها ،كانت فعليا سفن
ٍ
عمق
ملدد قصيرة (غالبًا خالل تنفيذ
تغوص ٍ
الهجوم) ،والى ٍ
بسيط ،بحيث تمكن مشاهدتها بالعني املـجـ ّـردة وهــي تحت
امل ــاء (وق ــد قــام الـحـلـفــاء ،فــي آخــر األم ــر ،بكشف الـغــواصــات
األملانية واصطيادها عبر طائرات الدورية).
ٌ
ٌ
كائن مختلف كليًا :تغوص
الغواصات الهجومية اليوم هي
غاطسة ـ ـ من أغلب السفن،
ألعماق كبيرة ٌ ،هي أسرع ـ ـ وهي
ٌٍ
ّ
صامتة وخفية الى ٍّ
حد مذهل ،ومسلحة بترسانات رهيبة.
ُ
من الواجب هنا أن نعطي اشــارة بسيطة عن قدرة الطوربيد
التدميرية .هو ،على عكس الصواريخ والغارات ،يسير تحت
املاء ،فمن الصعب جدًا اكتشافه وقد يتم ضرب السفينة قبل
أن تعرف أنها مستهدفة؛ ولو عرفت ،فإن اعتراضه أو تضليله
ٌ
على املناورة من أي
عسير وهــو ،في
نماذجه الحديثة ،أقــدر ً
ّ
سفينة حربية ،فأين املفر؟ الطوربيد ،عالوة على ذلك ،يضرب
السفينة في بدنها األسفل ،حيث ّالتصفيح قليل ،ومفعوله
ّ
بشكل استثنائي .الطوربيد يولد انفجارًا ّ ضخمًا تحت
مدمر
ٍ
املاء بجانب السفينة ،و"الفقاعة" الفراغية التي يولدها اإلنفجار
ّ ّ
ّ
فتغير الضغط ،كأثر القنابل الفراغية،
الهدف؛
هي ما يدمر ّ
ّ
يقصم الهيكل حتى ينبعج وينشق عن ثغر ٍة كبيرة .ولو كانت
السفينة\الهدف صغيرة نسبيًا ،فمن املمكن للطوربيد أن
يكسرها نصفني (وهو ما حصل ،منذ سنوات ،مع الفرقاطة
ّ
متطورة ،انشطرت وغرقت
الكورية الجنوبية .سفينة حديثة
طوربيد أطلقته
بفعل
لها،
في دقائق ،قبل أن تعرف ما جرى
ٍ
باص كبير).
غواصة كورية شمالية بحجم ّ ٍ
التنبؤ بنتيجة املواجهة البحرية
مــن هنا ال أحــد يقدر على
القادمة ،أو ما سيحصل حني يصطدم األسطول األميركي
ب ـعـ ٍّ
ـدو ذي حـيـلـ ٍـة وقـ ــدرة وي ـح ــارب فــي م ـيــدانــه .األمـيــركـيــون
يحكمون العالم عبر البحار ،ولكن للفقراء ايضًا أسلحتهم،
وه ـن ــاك ق ــوى ص ــاع ــدة ت ـح ــاول ب ـن ــاء م ـج ــال ح ـي ــوي حــولـهــا
واقـتـطــاعــه مــن السيطرة األمـيــركـيــة .والـسـيــاســة واالقـتـصــاد
ّ
كثير من األحيان ،قبل السالح والتقانة (الصني،
يقر ًران ،في
مثال ،لن تضطر ٍ على األرجح الى غزو تايوان ّ
ألن البلدين قد
ّ
استمرت
أصبحا ،بالفعل ،فــي شبه وح ــد ٍة اقـتـصــاديــة ،ولــو
األمــور على هــذا الحال لــزمـ ٍـن ،قد تعود تــايــوان لوحدها ،من
حرب وصراع) .عام  ،1914حني دخلت بريطانيا الحرب
دون ّ ٍ
أسطول في العالم وأضخم البوارج
الكونية وهي تزهو بأكبر
ٍ
وأحدثها ،لم يكن ٌ
أحد ّ
يتخيل يومها أن االمبراطورية العظيمة
عقود قليلة ،أثرًا بعد عني.
ستصبح ،خالل
ٍ

