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 ارسل لسيادتكم:  تحية طيبة،

 358/2021صي رقم م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي التخص
  مع فناء العالم( )موعد أزمة الغواصات العالمية

  ,October 24 2021 ،تشرين األول 24األحد 
 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية. 

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار 
 والمتابعين، لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية. 

معلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال أشير إلى أن بعض ال
تكون موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. 

 ساعد بتدقيق هذه المعلومات مع ذكر المصدر لتحقيق الموثوقية. 
وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير 

بت في أسفل كل مادة منشورة دقيقة واردة في التقرير، ألن المصدر المث
 في التقرير هو المسؤول.   أطيب التمنيات. 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                           
 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                 

مالحظة: أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، 
 ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.إعالمي 
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 عد مع الفناءالغواصات النووية" تبقي العالم على مو " - 1
دول وقدرتها فائقة على حمل صواريخ باليستية ورؤوس  6تمتلكها 

 حربية والبشرية "رهينة" السباق بين واشنطن وموسكو وبكين

  a7medhakim@ صحافي أحمد عبد الحكيم 

 14:51 2021مايو  25الثالثاء   
 150يتجاوز عدد الغواصات النووية استراتيجية التسليح حاليا الـ    

 غواصة حول العالم )أ ف ب(
، حيث أول تفجير 1945من يوليو )تموز( عام  16بين فجر الـ 

ان وزنها "تجريبي" في التاريخ تقوم به السلطات األميركية لقنبلة ذرية ك
طنًا، وتحمل االسم الكودي "ترينيتي" في أالموغوردو بنيومكسيكو،  20
، مع إعالن البحرية األميركية 1954من يناير )كانون الثاني(  21والـ 

تدشين أول غواصة تعمل بالطاقة النووية )يو إس إس نوتيلوس( ضمن 
لحروب ترسانتها العسكرية، تغيرت مع السنوات وبصورة متسارعة قواعد ا

البحرية ومعادالت الردع االستراتيجية المتبادلة بين الدول الكبرى، بعدما 
 بات السالح النووي أحد ركائز امتالك "القوة والقدرة".

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/5721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/5721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/5721
https://twitter.com/a7medhakim
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/5721
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وعلى خطى واشنطن، شهد العالم خالل العقود األولى من الحرب 
الباردة وما بعدها سباقًا محمومًا بين عدد من دول العالم، أبرزها روسيا 

يطانيا وفرنسا والصين والهند، نحو تدشين غواصاتها النووية الخاصة وبر 
القادرة على حمل أسلحة استراتيجية، التي بإمكانها "إفناء البشرية" في 
غضون دقائق، وفق تقديرات عسكرية متطابقة، وتجاوز عددها في الخدمة 

غواصة نووية استراتيجية بحسب موقع "فوربس"،  150حاليًا أكثر من 
غواصة نووية، يليها في الترتيب روسيا  70تلك الواليات المتحدة نحو تم
غواصات  10غواصة، وبريطانيا  19غواصة، ثم الصين بقوة  41بـ

 وفرنسا تسع غواصات، وأخيرًا الهند تملك ثالث غواصات نووية.
ومع تتبع المعلن من خطط التسليح واالستراتيجيات العسكرية لدى 

ل العمل متسارعًا حول العالم، بخاصة كل من الدول الكبرى، ال يزا
واشنطن وموسكو اللتين تمتلكان أكبر قوتين بحريتين في العالم، ويعتمد 
كالهما على قوة "الغواصات الخارقة"، نحو تحديث منظوماتهما لتحقيق 
ما يعرف بـ "نظرية الردع االستراتيجي". كذلك تتحرك بكين، التي بدأت 

الغواصات المعتمدة على الدفع النووي في يوليو أولى أبحاثها الخاصة ب
، بخطى حثيثة نحو المضي في تطوير غواصات فتاكة 1958)تموز( 

"تحمل صواريخ باليستية ورؤوسًا نووية متطورة"، مما يزيد مع الوقت من 
عامل "عدم االستقرار على المدى الطويل في ظل سخونة واتساع بؤر 

 التوتر العالمية".
ن الغواصات النووية األكثر فتكًا وتطورًا في العالم؟، فماذا نعرف ع

وأي اختالفات تميزها عن تلك التقليدية التي اشتهرت بها حروب النصف 
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األول من القرن الماضي، ال سيما الحربين العالميتين األولى والثانية، 
 وكانت ألمانيا النازية تتمتع بتفوق نوعي في اقتنائها وتشغيلها؟

 ت النوويةسباق الغواصا
على الرغم من أن ألمانيا النازية كانت صاحبة الباع األطول واألشهر 
في امتالك الغواصات التي أنتجتها خالل الحرب العالمية الثانية 

(، ومثل هذا النوع من األسلحة االستراتيجية التهديد 1939-1945)
لم األكبر لدول الحلفاء في السنوات األولى للحرب، فإن تلك الغواصات 

تكن قد وصلت بعد لحد العمل بمحركات تحمل صواريخ نووية، وكانت 
الواليات المتحدة هي الدولة األولى التي تقتحم ذلك المجال في منتصف 

 خمسينيات القرن الماضي.
فمع انتهاء الحرب العالمية الثانية وانطالق الحرب الباردة تسارعت 

ة جزءًا من مثلث الردع وتيرة التسلح النووي، وأصبحت الغواصات النووي
النووي بين القوى الكبرى في العالم. يقول موقع "أرمز كونترول 
أسوسييشن" األميركي، بعد أن عرف مجال التسليح البحري نوعين من 
الغواصات هما "النووية" و"الديزل"، اللتان يختلفان باألساس في دخول 

ية ميزة القدرة على الطاقة النووية في تشغيلها، مما أضفى للغواصات النوو 
البقاء لفترات طويلة تحت سطح الماء من دون إعادة التزود بالوقود، وفق 

 ما توضح مجلة "ناشونال انتريست" األميركية.

مراحل العمل على بناء أول غواصة أميركية نووية "يو  
 )أ ف ب( 1945يناير  21إس إس نوتيلوس" والتي دخلت الخدمة 
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صر الغواصات النووية التي أحدثت ثورة في وبالرجوع قلياًل إلى ع 
الحروب تحت سطح البحر، فقد بدأت مع إطالق الواليات المتحدة في 

ألولى تلك الغواصات لمحاولة العمل تحت الماء أشهرًا عدة  1954العام 
في كل مرة، بالمقارنة مع ساعات أو أيام في الغواصات التقليدية. وفي 

لسوفياتي ببناء غواصته النووية الخاصة، العام التالي، بدأ االتحاد ا
 ، المعروف باسم "فئة نوفمبر"، من قبل حلف "الناتو".627المشروع 

وكانت الغواصة األميركية "يو إس إس نوتيلوس"، التي يبلغ طولها 
متر،  229.3متر، بإمكانها الغوص لعمق  8.6متر، وعرضها  103.3

كأول غوصة  1958ام قد وصلت في أولى رحالتها للقطب الشمالي ع
تصل إلى هذه المنطقة الستكشاف ممراتها البحرية، في المقابل، ووفق 
ما توضحه، مجلة "ناشونال انتريست" األميركية، كانت المواصفات 
األصلية التي تمت صياغتها لغواصة نووية سوفياتية تهدف إلى 
استخدامها إلطالق طوربيدات نووية هائلة في موانئ الخصم والمدن 
الساحلية. وفي ذلك الوقت، كان االتحاد السوفياتي يفتقر إلى الصواريخ 
بعيدة المدى أو القاذفات التي يمكن أن تضرب بسهولة معظم الواليات 
المتحدة القارية. ومع ظهور هذه القدرات في منتصف الخمسينيات من 

" للغواصات النووية، 627القرن الماضي، تم تعديل تصميم "مشروع 
ورًا مضادًا للسفن، مع ثماني أنابيب طوربيد موجودة في القوس، ليعكس د

 وأنظمة قتالية مأخوذة من غواصات الديزل من فئة "فوكس تروت".
وقام  1957السوفياتي، في عام  627وُأطلق أول قارب من مشروع 

، باستخدام 1958بأول رحلة له، في ظل الطاقة النووية، في يوليو )تموز( 
ت بسرعة التحمل غير العادي للغواصات النووية، إذ تصميم مفاعل أثب
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، 1962شرعت في رحالت بحرية لمدة شهرين أثناء غمرها. وفي عام 
 أصبحت أول سفينة سوفياتية تسافر إلى القطب الشمالي.

 الطرازات "األكثر رعبًا"
وعلى مر سنوات سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، احتدم سباق 

ول العالم، ال سيما بين االتحاد السوفياتي آنذاك الغواصات النووية ح
والواليات المتحدة، لكن بقيت أنواع بعينها تتميز بـ"القدرة والقوة الخارقة"، 
إذ يوضح موقع "ميليتري فورسس"، المتخصص في الشؤون العسكرية 

طرازًا مختلفًا منها حول العالم موجودة في الخدمة، أبرزها  12نحو 
النووية األميركية المستخدمة في البحرية األميركية منذ  غواصات "أوهايو"

، و"األكثر رعبًا"، فضاًل عن الغواصات "سي وولف ولوس 1981العام 
أنغيلوس وفيرجينيا" وثالثيتهما غواصات هجومية سريعة تحمل صواريخ 

". أما في روسيا 774 -باليستية ورؤوساً نووية ويطلق عليها "إس إس إن 
فياتي سابقًا( فتوجد غواصات "التايفون" التي دخلت الخدمة )االتحاد السو 

" الروسيتين األكثر 4في ثمانينيات القرن الماضي، و"بوريتمثل" و "دلتا 
تطورًا، فضاًل عن غواصات "أكوال" التي بدأت الخدمة في الجيش 

( 945وهي غواصات هجومية. و"سيرا" )مشروع  1986السوفياتي عام 
ءت بعد مشروع الغواصة "ألفا". كذلك تمتلك هي غواصة نووية، جا

بريطانيا طراز غواصات "فانغارد" األضخم لديها التي تم إنتاجها عام 
، وتحمل صواريخ باليستية، أما فرنسا فلديها غواصات "تريمفانت" 1994

وهي تحمل صواريخ  2010و 1997التي تم إنتاج أربع منها بين عامي 
 باليستية.
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اصات النووية التي تمتلكها كل من الواليات ومن بين عشرات الغو 
المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والهند، ومع تباين بعض من 
قدراتها العسكرية، إال أنها تبقى أكثر األسلحة البشرية فتكاً التي تم تطويرها 
على اإلطالق، إذ على سبيل المثال، وفق ما توضحه مجلة "ذي ناشيونال 

ميركية، فإن الغواصة "أوهايو" التي تمتلكها البحرية األميركية انتريست" األ
هدفًا بحجم مدينة إلى رماد مشع في  288يمكنها أن تحول ما يصل إلى 

 دقيقة. 30أقل من 
وعلى أساس القدرة والقوة، يشير الموقع ذاته إلى أقوى الغواصات 

ل رئيس النووية التي عرفتها البشرية حتي الوقت الراهن، ويضمها بشك
القوات البحرية في كل من الواليات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا 

 وفرنسا.

تستطيع الغواصة األميركية "أوهايو" تحويل ما يصل إلى  
 دقيقة )أ ف ب( 30هدفا بحجم مدينة إلى رماد مشع في أقل من  288
في الحال األميركية، تمتلك بحريتها الغواصة "أوهايو" النووية،  

 133-صاروخًا باليستيًا من طراز "يو جي إم 24لقادرة على حمل وا
رأسًا  12"، ويمكن أن يحمل كل منها ما يصل إلى 5دي  2ترايدنت 

ألف طن.  475" بقوة تفجيرية تصل إلى 88حربيًا نوويًا من طراز "دبليو 
ووفق "أرمز كونترول أسوسييشن"، تتمتع غواصة أوهايو وصواريخ 

صة بها، بالقدرة على استخدامها كأسلحة هجومية في " الخا2"ترايدنت 
"، 2010الضربة األولى. وبموجب مبدأ "مراجعة الموقف النووي لعام 

غواصة من طراز أوهايو. ومنذ  14تحتفظ الواليات المتحدة بما مجموعه 
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، تم نشر تسع غواصات من طراز أوهايو في المحيط الهادئ، 2016العام 
 اصات أخرى للمحيط األطلسي.بينما تم تخصيص خمس غو 

وعليه تعد غواصات "أوهايو" من أكثر األسلحة تدميرًا على وجه 
األرض، بل يري فيها عسكريون أنها أخطر األسلحة التي صنعها اإلنسان 
في تاريخ البشرية كلها، وأشد الغواصات فتكًا. وتشير مجلة "ذي ناشيونال 

حمل ما يزيد على نصف انتريست" إلى أن هذه الغواصات األميركية ت
مترًا،  170ترسانة الواليات المتحدة النووية على متنها، إذ يبلغ طولها 
آالف ميل  7ويمكنها ضرب أهدافها من تحت الماء على بعد أكثر من 

بحسب الحمولة، موضحة أن من بين ما تتميز به هذه الغواصات قدرتها 
لماء، لمنع العالية على البقاء على مستوى منخفض وهادئ تحت ا

الخصوم من استخدام أي وسيلة لتتبع تحركاتها، كما يمنح المفاعل النووى 
لها قدرة تحمل غير محدودة تحت الماء، إضافة إلى القدرة على الحفاظ 

مياًل فى الساعة( مع إنتاج  23عقدة ) 20على سرعات إبحار تبلغ 
 لمياه.ضوضاء قليلة جدًا، مما يجعلها أشبه بشبح يتحرك في أعماق ا

في البحرية األميركية أيضًا، يتوقع أن تنضم قريباً الغواصة "كولومبيا" 
وهي الطراز األحدث من "أوهايو"، إذ ال تزال البحرية األميركية في مرحلة 
استكمال بنائها إلدخالها في الخدمة، التي تعد أكبر قلياًل من فئة أوهايو، 

تمتع بهدوء كبير، الستيعاب مفاعل جديد ومحرك مغناطيسي ضخم، ي
صاروخًا باليستيًا من نوع  16لكنها ال تستطيع أن تحمل أكثر من 

 ."5دي  2"ترايدنت 
تقول جمعية اتحاد العلماء األميركيين للذرة، إن الغواصة كولومبيا 
تعتمد إلى حد كبير على التكنولوجيا المتوفرة في غواصات "فرجينيا" 
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ي بعض النواحي، تعتبر أحد الهجومية، بل إن الغواصة كولومبيا، ف
االشتقاقات المتقدمة والمحسنة لتصميم فرجينيا الممتاز، ومن المتوقع أن 

 .2031تدخل أول غواصة منها الخدمة بحلول العام 

 1999صورة نشرتها البحرية الروسية ألتقطت في أكتوبر  
 )أ ف ب( 2000لطاقم الغواصة النووية "كورسك" غرقت في أغسطس 

الصعيد الروسي، فمن بين ما تمتلكه قواتها البحرية من أما على  
أكثر من طراز من الغواصات النووية، إال أنها تقوم في الوقت الراهن 
على بناء غواصات أخرى أكثر تطورًا وقدرة، يرى فيها المراقبون 
العسكريون نقلة في "عالم الغواصات النووية حول العالم"، ومن بين تلك 

"، وهو أسطول من الغواصات 955شروع بوري الغواصات يأتي "م
بوري" ذات القدرة العالية للغاية، على  955الباليستية الجديدة من فئة "

أكوال". وتعتبر غواصة بوري  941الرغم من أنها أصغر من مشروع "
الروسية أكبر حجمًا من "أوهايو وكولومبيا" األميركيتين، لكنها تعد أهدأ 

بناؤها حتى اآلن، وتتضمن تقنية الدفع بالضخ. غواصة نووية روسية يتم 
صاروخًا باليستيًا من طراز "آر  16وتستطيع الغواصة "بوري" أن تحمل 

رؤوس حربية نووية، يصل  10بوالفا"، يحمل الواحد منها  56أس أم 
 250آالف كيلومتر، فيما تتراوح دقة الرؤوس الحربية بين  8مداها إلى 

 متر. 300و
"، التي تعد عصب أسطول 4هناك غواصات "دلتا في روسيا كذلك 

الغواصات الروسية المحملة بصواريخ باليستية حاليًا، ووفق وكالة 
"نوفيستي" الروسية، فتلك الغواصات تعد منصة إطالق ضخمة، فهي 
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آر أم يو سينيفا" الباليستي  29-صاروخًا من طراز "آر 16مزودة بـ 
أن يحمل ما بين أربعة وثمانية رؤوس بالوقود السائل، ويمكن للواحد منها 

طن، أن تطلق الصواريخ  18200حربية، كما يمكن للغواصة البالغ وزنها 
في كل االتجاهات من مسار ثابت في قطاع دائري ومن عمق يصل إلى 

مترًا تحت سطح البحر، ومن وضع متحرك بسرعة تصل إلى سبع  55
 عقد.

إم ياسين" الروسية ذات  885كذلك من بين الغواصات األكثر فتكًا "
الصواريخ الموجهة والمجنحة التي تعمل بالطاقة النووية، ويمكنها أن 
تحمل صواريخ نووية أو تقليدية على السواء، وتوضح وكالة "نوفيستي" 

صاروخًا من طراز "كاليبر" للهجوم  32أن هذه الغواصة يمكنها حمل 
تر، كما تتميز كيلوم 2500األرضي، الذي يصل مداها إلى أكثر من 

بأنها سريعة وهادئة للغاية، إضافة إلى أنها مزودة بأجهزة استشعار قوية 
 للغاية.

وإجمااًل وفق التقديرات العسكرية الروسية واألميركية، فإن الغواصات 
الروسية لديها القدرة على ضرب المناطق الداخلية األميركية، على بعد 

ميركي، فيما تبقى القدرات كيلومتر من الساحل الشرقي األ 2000نحو 
 التدميرية للغواصات األميركية أكثر فتكًا ودقة في إصابة األهداف.

أما صينيًا، فتعمل بكين التي بدأت أولى مشاريع أبحاثها في شأن 
، وفق موقع اللجنة المركزية للحزب 1958الغواصات النووية في العام 

تقليدية العاملة الشيوعي الصيني، على تطوير غواصتها البحرية ال
بالديزل، بالتوازي مع التحرك باتجاه الغواصات النووية التي بدأت بناء 

 بجهود ذاتية. 1968أول واحدة منها في نوفمبر )تشرين الثاني( 
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عرض بحري " 094غواصة نووية صينية من طراز "غين  
 أ ف ب() 2019بالذكرى السبعين لتأسيس البحرية الصينية في أبريل 

ووفق مجلة "ذي ناشيونال انتريست"، تعد الصين ضمن الدول التي  
تطور هذا النوع من غواصات الديزل، معتبرة أن غواصتها من فئة "تايب 

إيه" التي يطلق عليها "ياوان" تعد خالصة عقود من األبحاث  039-
تطوير الخاصة بتطوير الغواصات التقليدية، مشيرة إلى أن الصين تواصل 

هذا النوع من الغواصات لتجهيز أسطولها بأحدث التقنيات "المرعبة" من 
تلك الغواصات التي سيكون اكتشافها شبه مستحيل، بخاصة عندما يتم 
تصميم طرازات جديدة يمكنها العمل على أعماق أكبر تحت سطح الماء، 
 مضيفة أنه بالهدوء والتخفي ولديها قدرة على البقاء تحت سطح الماء
لفترات طويلة، ويتم تطويرها لتجميع بين قدرات الغواصات الهجومية 

 وغواصات الصواريخ المضادة للسفن.
وفيما تقول مجلة "ديفينس نيوز" األميركية، المعنية بالشؤون 
العسكرية، إن من بين المشاريع "الخارقة" في مجال تصنيع وتطوير 

نتاج غواصات نووية الغواصات النووية هناك مشاريع فرنسية وصينية إل
حاملة للصواريخ الباليستية من الجيل الثالث، القادرة على التخفي والحركة 
بصورة أكبر، وتنفيذ هجمات مميتة ضد أساطيل األعداء والمواقع 
األرضية أثناء اختبائها تحت الماء، وهو ما يجعل بعض الدول مثل 

 ع من الغواصات.الصين تركز جهودها في تطوير تقنيات جديدة لهذه النو 
 لماذا تجاوز العالم الغواصات التقليدية؟
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وفق تقارير عسكرية واستراتيجية عدة، تنقسم الغواصات العسكرية إلى 
نوعين هما غواصات يمكنها البقاء لفترات غير محدودة تحت سطح الماء، 
ألنها تعمل بالطاقة النووية ويطلق عليها "غواصات نووية"، وهي باهظة 

تمد عليها الدول الكبرى، التي تجهزها بالصواريخ النووية العابرة الكلفة وتع
للقارات، ويمكنها أن تصل إلى أي مكان حول العالم. والنوع الثاني هو 
غواصات الديزل الكهربائية، وهي ذات قدرة محدودة على البقاء تحت 
سطح الماء، وتحتاج كل فترة محددة أن تعود إلى قواعدها للتزود بالوقود، 
كما أنها تحتاج أثناء مهمتها الطفو على السطح لشحن خاليا الطاقة 
باألكسجين الالزم لتشغيل محركاتها، مما يجعلها هدفًا منكشفًا في بعض 

 األحيان.

تدشين أول خالل  1967مارس  29صورة ألتقطت   
 شارل ديجول )أ ف ب(غواصة نووية فرنسية بحضور الرئيس الفرنسي 

الرغم من قدرة الغواصات التقليدية على التخفي، فإن تطوير  وعل 
وسائل رصدها من األساطيل المعادية والطائرات المخصصة لرصد تلك 
اآلالت العسكرية كان سببًا في مواصلة الخبراء العسكريين تطوير 
غواصات أكثر قدرة على التخفي، ومنها أنظمة دفع الهواء المستقلة "إيه 

سمح لغواصات الديزل الكهربائية بالبقاء فترات أطول تحت آي بي"، التي ت
سطح الماء. وتقول مجلة "ناشيونال انترست" األميركية، "على الرغم من 
الهدوء الشديد لغواصات الديزل الذي يجعلها أكثر الغواصات رعبًا، فإن 
طفوها إلى سطح الماء من حين إلى آخر يجعلها أكثر عرضة للرصد 

"، مضيفة، "لهذا السبب طور العلماء تقنية جديدة تعرف من قبل األعداء
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بأنظمة دفع الهواء المستقلة، التي تسمح للغواصات بإعادة توليد 
األكسجين من الوقود أثناء وجودها تحت الماء، فضاًل عن اتجاه بعض 

 الدول نحو االعتماد على الغواصات النووية".
الناتج من محركات  ووفق المجلة األميركية، فإن "مستوى الضوضاء

الغواصة التقليدية يمثل نقطة فاصلة بين الحياة والموت، ففي حال تم 
رصد صوت الغواصة سيتم إغراقها"، مشيرة إلى أن هذه النقطة هي أحد 
أبرز النقاط التي تعمل عليها المشاريع الحديثة، وعمل عليها الخبراء 

مشكلة الصوت  العسكريون خالل العقود الماضية لمحاولة التخلص من
المرتفع، عبر الجمع في الغواضات النووية الجديدة بين ميزة الدفع النووي، 
وهدوء الغواصات غير النووية من طريق التحكم في الضوضاء الناتجة 

 من مضخات تبريد مفاعالتها.
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 اختالفات تميز الغواصة النووية عن التقليدية )اندبندنت عربية(
 موازين "متغيرة" للقوة 
ي أوائل مايو )أيار( الحالي، نقلت صحيفة "تايمز" البريطانية، حديثًا ف

على هامش منتدى نظمه "معهد ماكين للقيادة الدولية" بواشنطن، حذر 
خالله مستشار األمن القومي األميركي األسبق ووزير الخارجية في عهد 

واليات لل 38والـ  37الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد )الرئيسين الـ 
المتحدة(، هنري كيسنجر، من خطر المواجهة المفتوحة بين الدول الكبرى، 
ال سيما الواليات المتحدة والصين على وقع السباق المحتدم نحو امتالك 

 األسلحة النووية.
ووفق تقديرات كيسنغر، فإن "خطر اندالع حرب نووية تفاقم خالل 

النووية بالفعل كافية  السنوات األخيرة"، موضحًا "لئن كانت األسلحة
إللحاق الضرر بالعالم بأسره خالل الحرب الباردة التي شهدها القرن 
الماضي، فإن التقدم المتسارع في مجالي التكنولوجيا النووية والذكاء 
االصطناعي اللذين تحتل فيهما كل من الصين والواليات المتحدة معًا 

ية"، مشيراً إلى أنه وللمرة مركز الصدارة، ضاعف تهديد سيناريو فناء البشر 
األولى في التاريخ "تمتلك البشرية القدرة على إفناء نفسها في فترة زمنية 

عامًا،  70وجيزة. لقد طّورنا قوة تفوق ما كان يتخيله أي شخص حتى قبل 
واآلن يضاف عنصر التكنولوجيا الفائقة والذكاء االصطناعي للمعطى 

ئلة في أي صراع بين القوى الرائدة النووي، ويكتسي هذا األمر قيمة ها
 تكنولوجيًا".

وبحسب اتحاد العلماء األميركيين وموقع "أرمز كونترول أسوسيشن"، 
قدر بنحو  2019فإن مجموع القطع النووية في الواليات المتحدة في العام 
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رأس حربي ضمن المخزون األميركي،  3800رأسًا نوويًا، بينها  6185
رأسًا نوويًا  1365انتظار التفكيك، وهناك  رأسًا حريبًا في 2385و

صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات، وأخرى  656استراتيجيًا منشورًا على 
باليستية تطلقها الغواصات والقاذفات االستراتيجية. مشيراً إلى أن الواليات 

تجربة نووية، أما أول اختبار فأجرته  1030المتحدة أجرت ما مجموعه 
 .1992، واألحدث كان العام 1945تحدة العام الواليات الم

تصنف غواصات أوهايو األميركية بأنها األكثر قدرة  
 على الفتك بالبشرية )أ ف ب(

غواصة من طراز أوهايو، وضعت  14وإجمااًل، تتملك البحرية  
 24. ويمكن لكل غواصة أن تحمل 1981األولى في الخدمة عام 

"، ويحمل كل 2ا من غواصة "ترايدنت صاروخًا باليستيًا، يمكن إطالقه
لكل غواصة بحسب  192واحد حتى ثمانية رؤوس نووية، أي ما مجموعه 

رأسًا نوويًا على متن غواصات  232البحرية األميركية. وحاليًا ينشر 
كيلوطن،  450أو  100بحسب واشنطن. قوة الرؤوس النووية هي 

 2030بدل بحلول وغواصات أوهايو التي تم تمديد فترة خدمتها ستست
 مليار دوالر. 350بجيل جديد من الغواصات بقيمة اجمالية قدرها 

، قدر اتحاد العلماء األميركيين مجموع 2019أما روسيا، ففي العام 
رأسًا حربيًا ضمن  4490بينها  6490األسلحة النووية في روسيا عند 

رأس حربي تنتظر التفكيك.  2000المخزون الروسي االستراتيجي، و
صاروخًا باليستيًا  524رأسًا حربيًا استراتيجيًا على  1446وتنشر روسيا 
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عابرًا للقارات، والصواريخ البالستية التي تطلقها الغواصات والقاذفات 
 715االستراتيجية. وقدر مجموع التجارب النووية التي أجرتها روسيا بـ 

تبار عام مقارنة بأحدث اخ 1949تجربة، أما أول االختبارات فكان عام 
1990. 

رأس  1800وتضم الترسانة النووية الروسية الموضوعة في الخدمة 
استراتيجي مثبت على صواريخ بالستية عابرة للقارات، وصواريخ بالستية 

رأس  2700تطلق من على متن غواصات وقاذفات استراتيجية، و
سية استراتيجي وتكتيكي ما زالت في االحتياط. وال تكشف وزارة الدفاع الرو 

عن معلومات تتعلق بمخزونات االسلحة النووية الروسية، مصنفة إياها 
بأنها معلومات سرية، لكنها تبلغ واشنطن بها بصورة مستمرة في إطار 

 أميركي. -اتفاق روسي
وصينيًا، وفق ما كتبه هال براندز في وكالة "بلومبيرغ" األميركية العام 

منذ تاريخ أول اختبار نووي الماضي، فبعد أن كانت الحكومة الصينية، 
، حاولت امتالك قدرات ردع نووية متواضعة 1964تجريه في العام 

بصورة نسبية، إذ كانت الترسانة النووية هناك ُتحسب في أول األمر 
 200بالعشرات، ثم تحولت في اآلونة الراهنة إلى امتالك ما ال يقل عن 

 رأس من الرؤوس الحربية النووية.
الحكومة الصينية تعمل في الوقت الراهن على تعزيز  وذكر براندز أن

وتوسيع قدرات الردع النووية لديها، مع بناء مزيد من الصواريخ الباليستية 
العابرة للقارات، فضاًل عن تحسين مقدرة تلك الصواريخ على الوصول 
إلى وضرب األهداف في داخل الواليات المتحدة. كما تواصل العمل على 

"ثالوث نووي"، عبارة عن مزيج من القاذفات االستراتيجية  تطوير إمكانات
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بعيدة المدى، والغواصات القادرة على حمل الصواريخ النووية والصواريخ 
المنطلقة من القواعد البرية، األمر الذي من شأنه أن يجعل القدرات النووية 
الصينية أكثر صمودًا وقابلية للتحمل واالستمرار، في حال شن أي هجوم 

 محتمل على الصين.
وذكر تقرير لوزارة الدفاع األميركية "البنتاغون" في سبتمبر )أيلول( 

، أن الصين تسعى إلى مضاعفة ترسانتها النووية خالل العقد 2020
المقبل، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل الرؤوس النووية الخاصة بالصواريخ 

 المتحدة األميركية.الباليستية العابرة للقارات التي يمكنها ضرب الواليات 
 رعب الكوارث النووية

على مدى العقود الماضية تكررت في أكثر من حادثة كوارث 
الغواصات النووية، مما عكس المخاوف في كل مرة من احتماالت 
خروجها عن السيطرة وانعكاس تداعياتها على البيئة والبشرية، ففي أكثر 

ا ومجموعة من الدول من حادثة فقدت الواليات المتحدة والصين وروسي
 األخرى سفنها وأطقمها وعدداً من غّواصاتها منذ ستينيات القرن الماضي.
وكانت آخر هذه الحوادث ذات الصلة قبل نحو عامين، وتحديدًا في 

، مع حريق سيفيرومورسك "الغامض"، إذ اشتعلت 2019يوليو )تموز( 
سيفيرومورسك  النيران في غواصة روسية تعمل بالطاقة النووية في مدينة

المطلة على بحر بارنتس في الثاني من يوليو )تموز(، مما أسفر عن 
بحاراً جراء التسمم بالدخان المنبعث من الحريق. وبعد أيام على  14مقتل 

الحادثة، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن الغواصة العسكرية 
، وذلك بعد يوم من التي اشتعلت بها النيران كانت تعمل بالطاقة النووية
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تأكيد الكرملين أنه "لن يكشف" المعلومات المفصلة المتعلقة بالحريق، 
 مشيرًا إلى أنها تعتبر من "أسرار الدولة".

ضابطان في البحرية الروسية خالل مشاركتهما في الذكرى  
 الخامسة لغرق الغواصة النووية "كورسك" )أ ف ب(

اصات "رعبًا"، فكانت تلك الحادثة في أما من بين أكثر حوادث الغو  
-، عندما غرقت الغواصة النووية الروسية "كي2000أغسطس )آب( عام 

كورسك"، مما أثار حينها "هلعًا نوويًا مع زيادة احتماالت التسريب  141
اإلشعاعي". ووفق ما عزته السلطات الروسية حينها، فقد غرقت الغواصة 

ألف طن، قرب القطب  16يبلغ وزنها "كورسك" ذات الدفع النووي التي 
الشمالي في بحر بارنتس نتيجة تسرب وقود الطوربيد، مما أدى إلى سلسلة 

بحارًا كانوا بداخلها،  118انفجارات أغرقت الغواصة، وأسفر عن مقتل 
 بحسب هيئة اإلذاعة البريطانية "بي بي سي".

 " K-278، كانت حادثة غواصة "كومسوموليتس 1989وفي العام 
آالف طن، وواحدة من أعلى الغواصات  8السوفياتية، التي يبلغ وزنها 

أداء على اإلطالق، بعدما اشتعلت النيران في السابع من أبريل )نيسان( 
مترًا  380في القسم الخلفي من الغواصة النووية أثناء إبحارها على عمق 

التي بحارًا مصرعهم، وظلت الغواصة  42في بحر النرويج، ليلقى حينها 
متر من سطح بحر  1700مترًا غارقة تحت  120يصل طولها إلى 

النرويج، وال تزال الغواصة الغارقة تطلق اإلشعاعات الضارة حتى هذا 
 اليوم، وفق ما يشير موقع "إن بي سي نيوز".
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، غرقت كذلك الغواصة 1970أبريل )نيسان( من العام  12وفي 
الشمالي الغربي إلسبانيا، بعد  " قبالة الساحل8السوفياتية النووية "كي 

اندالع حريق في اثنتين من مقصورات الغواصة خالل تمرين بحري واسع 
من أفراد الطاقم بسبب التسمم بغاز ثاني أكسيد  52النطاق، وتوفي 
تم نقلهم إلى سفينة اإلنقاذ. وكانت أول خسارة لغواصة  73الكربون. ونجا 

 صحيفة "موسكو تايمز" الروسية. سوفياتية تعمل بالطاقة النووية، بحسب
، تعرضت الغواصة السوفياتية "كي 1968مايو )أيار( عام  24وفي 

"، النهيار بمفاعلها الجانبي في بحر بارنتس، على الرغم من تحذير 27
، وتعرض 1967الطاقم من أن المفاعل قد تعرض لخلل مشابه في العام 

عد أقل من عام من بأكمله لإلشعاع، وذلك ب 124طاقمها المكون من 
سبتمبر  8"، في 3تعرض أول غواصة سوفياتية تبحر بالطاقة النووية "كي 

لحريق هيدروليكي في أنابيب الطوربيد، مما أدى إلى  1967)أيلول( 
بحارًا، بحسب وكالة "نوفيستي"  39تراكم أول أكسيد الكربون ومقتل 

 الروسية.

اقم صورة نشرتها البحرية األميركية تظهر عمل ط 
 الغواصة النووية األميركية "يو إس إس سي وولف" )أ ف ب(

وعلى صعيد البحرية األميركية، كانت حادثة الغواصة "إس إس إن  
، حين فقدت 1969مايو )أيار(  22"، الهجومية في 589سكوربيون 

ميل جنوب غربي جزر األزور،  400الغواصة النووية األميركية على بعد 
بحارًا.  99ترًا من البرتغال، وكان على متنها كيلوم 1450وعلى بعد 

وذكر موقع "هيستوري نت" أن الحادثة ال يزال لغزا، ال سيما أن البحرية 
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األميركية أطلقت عملية بحث واسعة حينها، قبل أن تعلن في الخامس 
 من يونيو )حزيران( من العام نفسه فقدانها.

صة األميركية غرقت الغوا 1963وفي العاشر من أبريل )نيسان( 
بحارًا، وكانت أول كارثة  129" وعلى متنها 593"إس إس إن ثريشر 

قدم، وذكرت البحرية األميركية  1300غواصة نووية، وغرقت الغواصة 
حينها أنه وقبل خمس دقائق من فقدان االتصال بها، تلقت سفينة اإلنقاذ 

وبات سكايالرك إرسااًل مشوشًا، جاء فيه إن ثريشر تواجه بعض الصع
الفنية البسيطة، وذلك قبل أن يلتقط السونار صوت انفجار ثريشر، 
وتوصلت محكمة تحقيق تابعة للبحرية إلى أن عطاًل في الطوربيدات 

 تسّبب في وقوع الحادثة، بحسب موقع "سي كوست".
" أثناء 361غرق الغواصة "مينغ  2003وصينيًا، سجلت بكين العام 

البالد، بعدما أصيبت بأعطال فنية أدت مناورات في البحر األصفر شرق 
 من طاقمها. 70إلى نقص إمدادات باألكسجين ومصرع 

https://www.independentarabia.com/node/224831/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8
A%D9%82%D8%A7%D8%AA-

%D9%88%D9%85%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%
BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%A1 
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ة صفقة تحولت لصفعة.. كشف األسباب الحقيقية وراء "أزم - 2
 "الغواصات

 l 20  أبوظبي -ترجمات   - 2021سبتمبر 
 فرنسا تلقت صفعة قوية بإلغاء أستراليا صفقة الغواصات

سلط تحقيق أجرته صحيفة "فينانشال تايمز" الضوء على أسباب قرار 
أستراليا بإلغاء صفقة بعشرات المليارات من الدوالرات لشراء غواصات من 

 .يلة مع الواليات المتحدة وبريطانيافرنسا، وإبرامها صفقة أخرى بد
وأثار القرار األسترالي غضبا فرنسيا عارما، وأدى إلى خالف غير 

 .مسبوق بين باريس وحليفتيها واشنطن ولندن
الواليات  بموجب شراكتها األمنية الجديدة مع أستراليا وستبني

غواصات تعمل بالطاقة النووية  8وبريطانيا، ما ال يقل عن  دةالمتح
 .باستخدام تكنولوجيا أميركية وبريطانية

وكانت الصفقة الملغاة، التي أبرمتها مع شركة "نافال غروب" الفرنسية 
 40بقيمة اختلفت وسائل اإلعالم العالمية في تقديرها، بين  2016عام 

 .غواصة تقليدية تعمل بالديزل 12ن مليار دوالر، تتعلق بأسطول م 90و
وحسب "فينانشال تايمز"، فإن دوافع أستراليا إللغاء التعاقد مع فرنسا، 
تكمن في الفوارق بين الغواصات في الصفقة الملغاة ونظيراتها في الصفقة 

 .الجديدة
 والفارق الرئيسي يتمثل في تقنية الدفع التي تعتمد

المتعاقد عليها مع واشنطن ولندن، مقابل الصفقة  الغواصات عليها
 .الفرنسية القديمة

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7&contentId=1464781
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&contentId=1464781
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&contentId=1464781
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&contentId=1464781
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&contentId=1464781
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA&contentId=1464781
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فالغواصات الفرنسية التي ألغيت صفقتها مزودة بمحركات كهربائية 
طة محركات الديزل، وتميل إلى أن تكون أصغر حجما، يتم شحنها بواس

ويمكن تشغيلها بصمت عن طريق إيقاف محركات الديزل واالعتماد على 
 .طاقة البطاريات

لكن العيب األبرز لها هي أنها تحتاج للطفو بشكل منتظم حتى يمكن 
 ."إعادة شحن بطارياتها، في عملية تعرف باسم "الشخير

اصات التي تعمل بالطاقة النووية المشمولة في وفي المقابل، فإن الغو 
الصفقة الجديدة، مصممة بقدرة أعلى على التحمل، فلديها مفاعل يولد 
الكهرباء التي تشغل المحركات وتدفع المراوح، فيما تستخدم الحرارة 

 .الناجمة من تشغيل المفاعل لتوليد البخار الذي يدير التوربينات
ي تعمل بالطاقة النووية، أنها يمكن أن وتعد أهم ميزة للغواصات الت

 .تظل مغمورة تحت الماء لفترات أطول بكثير
وبخالف الغواصات التقليدية، يمكن للغواصات التي تعتمد 

عاما من  30أن تحمل وقودا كافيا لمدة تصل إلى  الطاقة النووية على
التشغيل، وتحتاج فقط للعودة إلى البر للصيانة واإلمدادات على فترات 

 .متباعدة
وكانت أستراليا اختارت غواصات فرنسية تعمل بالديزل والكهرباء، 

 .خاص من فئة "كولينز" التي تعمل بالطاقة التقليديةلتحل محل أسطولها ال

 لودريان: األمور مع الحلفاء ال تسير على ما يرام لألسف 
ضت في وقت سابق تحويل عر  فرنسا وذكرت "فينانشال تايمز" أن

الغواصات التقليدية التي شملتها الصفقة الملغاة، إلى غواصات تعمل 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9&contentId=1464781
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7&contentId=1464781
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بالطاقة النووية، حيث إنها تملك هذه التكنولوجيا، لكنها لم تحصل على 
 .رد من أستراليا

وقال رئيس الوزراء األسترالي سكوت موريسون، األحد، إنه "غير 
 ."نية ألستراليا في الصدارةنادم" على قرار "يضع المصلحة الوط

لكن الخبير في معهد "رويال يونايتد" البريطاني تريفور تايلور، يرى 
أن المسار الذي اختارته أستراليا لشراء غواصات نووية ال يخلو من 

 .التحديات، نظرا الفتقارها إلى البنية التحتية الالزمة
ا مكلفة للغاية. وتابع: "البنية التحتية النووية الكاملة التي تحتاجه

األشخاص وترتيبات السالمة ومرافق االلتحام على سبيل المثال ال 
 ."الحصر

و"الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية هي أكثر اآلالت تعقيدا التي 
يصنعها البشر، حتى أعقد من مكوك الفضاء"، وفقا ألحد الخبراء 

 ."العسكريين الذين تحدثت إليها "فينانشال تايمز
ف الخبير الذي حجبت الصحيفة اسمه: "لديك مفاعل نووي في ويضي

الخلف ومتفجرات شديدة االنفجار في المقدمة وفي المنتصف، وفندق 
 ."يعيش فيه المالحون، وكل شيء يغرق تحت الماء لشهور في كل مرة

https://www.skynewsarabia.com/world/1464781-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-
%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%AA-

%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%83%D8%B4%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-

%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA 
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ألف مرة  100غواصة نووية سوفياتية تبث إشعاعا أعلى بـ  - 3
 من المستوى الطبيعي في البحر

يستقّر حطام "كومسوموليتس" التي غرقت قبل ثالثة عقود على عمق 
 ميل شمال النرويج 260ميل تحت سطح البحر على بعد 

  2019يوليو  17األربعاء  كاتب وصحافي هاري كوبيرن  

 صورة إرشيفية لغواصة روسية )رويترز(   
أفاد فريق تحقيق روسي نرويجي مشترك أن حطام غواصة نووية 

بعد اندالع حريق فيها، ما  1989سوفياتية غرقت في بحر بارنتس عام 
 زالت تنبعث منه مستويات عالية من اإلشعاع.

موليتس" غواصة هجومية ذات هيكل من التيتانيوم قادرة كانت "كومسو 
على الغوص عميقاً في البحر، ومزودة بصاروخي طوربيد يحمالن رؤوسًا 

 نووية.
مترًا، أي نحو ميل، تحت  1680يقع حطام الغواصة على عمق 

سطح البحر قبالة جزيرة "بير" )الدب(، في بحر "بارنتس" الغربي على 
 شمال غربي الساحل النرويجي.مياًل  260بعد حوالي 

أخذت غواصة صغيرة يتم التحكم فيها عن ُبعد ظهر االثنين الماضي، 
عينات عدة من المياه الموجودة في أنابيب التهوية في الغواصة، وأشار 

ألف مرة  100تحليل إحداها إلى وجود مستويات من اإلشعاع أعلى بـ 
 ي تلوث نووي.من تلك الموجودة في مياه البحر الخالية من أ

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/1696
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/1696
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/1696
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/1696
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ُيشار إلى أن العلماء وجدوا مستويات منخفضة من اإلشعاع عند 
حطام الغواصة من فترة إلى أخرى على مدى العقود الثالثة الماضية، 

 ولكن بشكل متقطع بواسطة فرق بحث روسية ونرويجية.
، 2008كانت المرة األخيرة التي جرى فيها قياس اإلشعاع في عام 

 وس إنهم اكتشفوا تسربًا إشعاعيًا صغيرًا من الحطام.وقال حينها علماء ر 
أوضحت هيلدا إليز هيلدال، من المعهد النرويجي للبحوث البحرية، 

" النرويجية "أن النتائج ما زالت أّولية وسندرس العينات 2لمحطة "تي في 
بدقة عندما نعود إلى النرويج". وأضافت أنه على الرغم من بعض قراءات 

د الصيد أو الفرق العلمية العاملة في االشعاع، فإن  مستوياته ال تهدِّّ
 المنطقة.

رأى العلماء أثناء تشغيل الغواصة الصغيرة التي جاءت بالعينات، 
"سحابة عرضية" تتصاعد من أنبوب التهوية، وهم يعتقدون أن األخير قد 

 يتصل اتصااًل مباشرًا بشحنة السفينة المشعة.
أن سحابة تخرج من تلك الحفرة من "وجدنا  عن ذلك، قالت هيلدال

حين إلى آخر. وأثناء االختبار الذي أجريناه لقياس مستوى التلوث، 
ظهرت سحابة من الحفرة، ما يشير إلى أن التلوث يخرج من الغواصة 

 متفرقًا على شكل موجات".
وجد الفريق أن فتحة التهوية الموجودة أعلى برج الغواصة كانت على 

 اعل النووي داخل الحطام.اتصال مباشر بالمف
إلى ذلك، راقب الباحثون فتحات األنابيب في الغواصة عن كثب 
خالل الوقت المتبقي فترة البحث التي انتهت الخميس الماضي، وفقًا لـقناة 

 ".2"تي في 
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من جانبها، قالت الدكتورة هيلدال إن السحابة قد تكون ناجمة عن 
ر، أو غيرهما من ظروف متعلقة التيارات البحرية أو ظاهرة المد والجز 

 بتغيرات المحيط.
جّراء  1989أبريل )نيسان(  7وكان الحريق قد شّب في الغواصة في 

ماس كهربائي في غرفة محرك السفينة، بيد أنها بقيت قادرة على الطفو 
من  42على سطح البحر لمدة خمس ساعات. وأسفر الحادث عن وفاة 

صًا، ُقتل معظمهم بسبب انخفاض شخ 69أفراد الطاقم البالغ عددهم 
حرارة أجسامهم أثناء وجودهم في المياه المتجمدة بانتظار فرق اإلنقاذ. 

 ولقي أربعة فقط حتفهم بفعل الحريق والدخان الناتج منه.
البحوث األخيرة باستخدام نوع جديد  Go Sarsأجرت السفينة البحثية 

فيها عن بعد، وعلى من المراكب القادرة على الغطس التي يتم التحكم 
 توفير قراءات أكثر دقة من الدراسات االستقصائية السابقة.

قالت هيلدال في هذا السياق "اقتربنا من الحطام أكثر من أي وقت 
 مضى، ونحصل على عينات أفضل".

وكان انغار أموندسون، مدير هيئة الحماية من اإلشعاع والسالمة 
مة قام بها الفريق لتفّحص الغواصة النووية النرويجية، قد قال قبل آخر مه

"إن الدراسات االستقصائية الجديدة التي توشك النرويج وروسيا على 
 إطالقها ضرورية لفهم مخاطر التلوث التي تطرحها كومسوموليتس".

وتأتي أنباء التسرب اإلشعاعي من "كومسوموليت" بعد أيام من تأكيد 
ة تعمل بالطاقة النووية الحكومة الروسية اندالع حريق في غواصة سري

بحارًا، في حادث وقع في بحر بارنتس  14ما أدى إلى مقتل 
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وُنسب إلى مسؤول عسكري رفيع المستوى قوله إن البحارة الذين  أيضًا. 
 تحدوا الحريق وتوفوا جنبوا العالم "كارثة كوكبية".

ولكن مازال الغموض يكتنف الحادث بعدما رفضت الحكومة الروسية 
اسم الغواصة ومهمتها، معتبرة أن ذلك من أسرار الدولة.  الكشف عن

ومع هذا، قال الكرملين إن الحادث نجم عن حريق في حجرة البطاريات 
 في الغواصة.

من جانبه، ذكر سيرجي شويغو، وزير الدفاع الروسي، األسبوع 
الماضي، إن المفاعل النووي على متن الغواصة "قابل للتفعيل" بعدما 

 The Independent © "اإلجراءات الالزمة" لحمايته. اتخذ الطاقم
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 واشنطن: لهذا السبب سنمد أستراليا بالغواصات النووية - 4

 l 16  أبوظبي -سكاي نيوز عربية  2021سبتمبر 
 الغواصة الفرنسية التي تخلى عنها األستراليين

كشفت الواليات المتحدة السبب الذي دفعها إلبرام صفقة الغواصات 
 .ينالنووية مع أستراليا، وهي الصفقة التي أثارت غضب فرنسا والص
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وفي فصل جديد من التوترات بين الواليات المتحدة األميركية ودول 
أوروبا، أعلنت األولى تحالفا مع بريطانيا وأستراليا لتأسيس شراكة أمنية 
في منطقة المحيطين الهندي والهادئ تسمى" أوكوس"، بما يشمل مساعدة 

 .أستراليا للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية
هذه الشراكة الثالثية، أعلن رئيس الوزراء األسترالي،  وعقب إتمام

عام  فرنسا سكوت موريسون، الخميس، إلغاء االتفاق الضخم المبرم مع
الديزل والكهرباء، موضحا أن بالده قررت لشراء غواصات تعمل ب 2016

 .بناء غواصات تعمل بالدفع النووي بمساعدة واشنطن ولندن
، ماكرون  وأشار موريسون، إلى أنه أبلغ الرئيس الفرنسي، إيمانويل

يونيو الماضي، بوجود مشاكل حقيقية فيما يتعلق بقدرة الغواصات التقليدية 
لتحقيق األهداف األمنية واالستراتيجية ألستراليا في المحيطين الهندي 

 .والهادئ
وفي مؤتمر صحفي لوزراء الخارجية والدفاع األميركيين واألستراليين، 

ن "الواليات المتحدة لن تتخلي عن أستراليا أكد وزير الخارجية األميركي أ
 ."في مواجهة الممارسات الصينية

ومن جانبه، قال وزير الدفاع األميركي: "سنساعد أستراليا على حيازة 
 ."الغواصات النووية لتحسين قدراتها الدفاعية

أما وزيرة الخارجية األسترالية، فأكدت أن بالدها تعمل مع واشنطن 
 .والمصالح المشتركةلتحديد التحديات 

إلغاء الصفقة األولية مع الفرنسيين اآلن، بالتأكيد  أستراليا وبررت
ة التي قدمتها أميركا، لم يكن على أن خيار تكنولوجيا الغواصات النووي

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7&contentId=1464277
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86&contentId=1464277
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7&contentId=1464277
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مليار  43سنوات بحوالي  4متاحا أمامها عند إبرام الصفقة مع فرنسا منذ 
 .دوالر أميركي

وفي المقابل، وصف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، 
موقف أستراليا بـ"طعنة في الظهر"، معتبرا قرار الرئيس األميركي 

بإعالن التحالف الثالثي الذي أدى لفسخ عقد شراء أستراليا  بايدن جو
الغواصات الفرنسية بـ"القرار األحادي المفاجئ" ويشبه كثيرا طريقة دونالد 

 .ترامب
https://www.skynewsarabia.com/world/1464277-

%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-
%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8-

%D8%B3%D9%86%D9%85%D8%AF-
%D8%A7%D9%94%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9 

 
 تفاصيل الغواصة األميركية التي تثير أزمة مع فرنسا - 5

  l 16  أبوظبي -ترجمات   2021سبتمبر 
 الغواصة النووية فيرجينيا

أصبحت أحدث الغواصات األميركية تحتل عناوين األخبار في 
العالم، بعدما تخلت أستراليا بشكل مفاجئ عن صفقة بناء غواصات 

ة مع الواليات المتحدة لبناء غواصات تقليدية مع فرنسا، لصالح صفقة بديل
 .تعمل بالطاقة النووية

ورئيس  جو بايدن وجاء ذلك خالل قمة جمعت الرئيس األميركي
، باإلضافة إلى رئيس الوزراء سكوت موريسون  الي،الوزراء األستر 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86&contentId=1464277
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AC%D9%88+%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86&contentId=1464167
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AA+%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86&contentId=1464167
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، وتم االتفاق فيها أيضا على إقامة شراكة أمنية بوريس جونسون  البريطاني
 .نددت بها الصين سريعا

غواصات نووية من طراز "فريجينيا" بحسب  8ويقضي االتفاق ببناء 
 .لغارديان البريطانيةصحيفة "ا

مليار دوالر مع مجموعة "نافال  31وفسخت أستراليا عقدا بنحو 
غواصات تقليدية، ألن  10غروب" الفرنسية للصناعات الدفاعية لبناء 

 .كانبرا تفضل غواصات تعمل بالدفع النووي، كما يقول موريسون 
 فما هي مواصفات الغواصة "فيرجينيا"؟

في البحرية األميركية، ويتم تشغيلها  تعتبر أحدث طراز للغواصات
 .ميغاوات 210بواسطة مفاعل نووي يعمل بالماء المضغوط بقوة 

وال يلزم إعادة تزويد المفاعل بالوقود، خالل عمره االفتراضي البالغ 
 .عاما 30

وعادة ما تستخدم الغواصات من هذا الطراز اليورانيوم عالي  
ضعاف عن مثيلتها التي تعمل التخصيب، وذلك هي أسرع بنحو ثالثة أ

 .عقدة في الساعة 25بالطاقة التقليدية، وتصل سرعتها إلى 
 .من المجندين 117ضابطا و  15ويتكون طاقمها من 

ومن مواصفاتها الحربية، أنه يصعب اكتشافها من جانب األساطيل 
البحرية المعادية، كما أنها قادرة على حمل عدد أكبر من الصواريخ 

 .سافات أطولوإطالقها لم
ويمكنها البقاء مغمورة بالمياه لشهور عدة، مما يعزز من قدرتها على 

 .السفر إلى مناطق بعيدة والعمل تحت الماء دون الحاجة للتزود بالمؤن 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3+%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86&contentId=1464167
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3+%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86&contentId=1464167
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3+%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86&contentId=1464167
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ويعني القرار المفاجئ أن أستراليا ستصبح الدولة الثانية فقط بعد 
 .بريطانيا التي تتلقى التكنولوجيا من الواليات المتحدة

وتصنع هذه الغواصة، شركة الدفاع األميركية األمريكية جنرال 
 .ديناميكس

وتقوم هذه الغواصة بسحب مياه البحر إلى داخلها وتعمل على 
 .تحليها، لتصبح صالحة للشرب

وفي المقابل، تعمل الغواصات الفرنسية، خاصة تلك تريدها أستراليا 
 .بالديزل، وهي أصغر حجما وتعمل بهدوء أكبر

يب الرئيسي فيها هو القدرة على التحمل، إذ تحتاج الغواصات والع
التي تعمل بالديزل إلى الظهور على سطح المياه لتنظيف العادم وشحن 

 .بطارياتها
ولم يأت زعماء الواليات المتحدة وأستراليا وبريطانيا على ذكر الصين 

ة، عند إعالنهم عن المجموعة األمنية الجديدة وصفقة الغواصات النووي
 .لكن واشنطن وحلفاءها يسعون الحتواء فوذ بكين المتناميين

ولم يتأخر رد الصين كثيرا، إذ نددت الخميس بالتحالف األمني 
 .الثالثي في المحيطين الهندي والهادئ

وذكرت أن مثل هذه الشراكات يجب أال تستهدف دول أخرى، محذرة 
 ."من سباق تسلح مكثف في المنطقة، وفق "رويترز

https://www.skynewsarabia.com/world/1464167-
%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A

9-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-
%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7 
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تفاصيل خطة بريطانيا الستبدال رؤوس غواصة "ترايدنت"  - 6
 النووية ُتسرب من أميركا

كشُف البنتاغون عن الخطة يأتي قبل إعالن الوزراء عنها أو إطالع 
   wood_vincent@صحافي وكاتب فينسنت وود،    النواب عليها

  2020فبراير  24االثنين   
أّكدت وزارة الدفاع البريطانية أنها تعمل على استبدال الرؤوس الحربية 

 على متن غواصة الردع النووي ترايدنت )غيتي(
كشفت وزارة الدفاع األميركية عن التزام حكومة المملكة المّتحدة 

رؤوس حربية نووية بكلفة تبلغ مليارات من الجنيهات االسترلينية،  استبدال
قبل أن يعلن الوزراء البريطانيون عن خطتهم أو إبالغ البرلمان البريطاني 

ويبدو أن اثنين من مسؤولي الدفاع األميركّيين قد تسّرعا في  بتفاصيلها.
يدنت" الكالم عن الخطة من خالل الكشف عن تفاصيل تجديد منظومة "ترا

التي ستدعمها التكنولوجيا األميركية، وذلك في جلسات استماع عقدتها 
 لجنة الدفاع في وقٍت سابق من هذا الشهر.

وأبلغ األدميرال تشارلز ريتشارد رئيس القيادة االستراتيجية األميركية 
جلسة استماٍع في مجلس الشيوخ األسبوع الماضي، أن هناك حاجًة لرأس 

في الواليات المّتحدة. وأضاف ريتشارد  Mk7أو  W93ى حربية بديلة ُتسمّ 
قائالً إن "هذا الجهد سيدعم أيضاً برنامجاً بديالً لرؤوس حربية في المملكة 
المّتحدة، يلعب الردع النووي من خاللها دورًا حيويًا للغاية في الموقف 

 )حلف شمال األطلسي(".“ ناتو”الدفاعي الشامل لـ

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/94326
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/94326
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/94326
https://twitter.com/wood_vincent
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جلسة االستماع تلك، أّكدت وزارة الدفاع وبعد صدور اإلفادات في 
البريطانية أنها تعمل على استبدال الرؤوس الحربية المذكورة. وتبّين أن 
حكومة المملكة المتحدة لم تتمّكن من إيجاد الوقت إلبالغ البرلمان الذي 
هو في عطلة، لكن سيتّم إصدار إعالن رسمي عند عودة النّواب إلى مقّر 

 تر".عملهم في "ويستمنس
األدميرال تشارلز ريتشارد لم يكن المسؤول األميركي الوحيد الذي 
تحّدث عن االتفاقية، قبل أن تؤّكدها حكومة المملكة المّتحدة علنا. فقد 
أبلغ ألن شافر نائب وكيل وزارة الدفاع لشؤون االستحواذ واالكتفاء مؤتمرًا 

أن تعمل المملكة  في وقت سابق من هذا الشهر بأنه يعتقد "أنه لمن الرائع
المّتحدة على رأس حربية جديدة في الوقت نفسه". وقال: "أتوّقع أننا 

 سنجري مناقشاٍت في هذا الشأن وسنكون قادرين على تبادل التقنيات".
، Defense Dailyتعليقات شافر جاءت في النشرة التجارية لـ 

 ع.الصحيفة التي تتابع خبراء األعمال والمعلومات في مجال الدفا
وقال متحّدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: "كما تّم ذكره سابقًا في 

، يمكننا أن نؤّكد أننا نعمل على استبدال 2015فاع للعام مراجعة الد
الرأس الحربية. لدينا عالقة دفاعية قوية مع الواليات المتحدة وسنواصل 
الحفاظ على التطابق مع صاروخ "ترايدنت" األميركي. وسيتّم اإلعالن 

في الوقت ” برنامج المملكة المّتحدة الستبدال الرأس الحربية“عن 
 المناسب".

لم يؤّكد التحديث الذي كانت قد بعثت به وزارة الدفاع البريطانية إلى و 
البرلمان والذي نشر قبل وقت قصير من عيد الميالد، مشروع الحكومة 
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لترقية الرأس الحربية. وقيل في حينه إن "العمل مستمر أيضاً على تطوير 
 األدّلة لدعم قرار الحكومة عند استبدال الرأس الحربية".

ن رئيس الوزراء بوريس جونسون كان قد أّيد منذ فترة طويلة معلوم أ
البديل المقترح، والتزم "المحافظون" قبل االنتخابات تجديد قوة الردع هذه. 

مليار  40أما الكلفة فُقّدرت بنحو واحٍد وثالثين مليار جنيه استرليني )
 دوالر أميركي(.

© The Independent 
https://www.independentarabia.com/node/97186/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE

%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-
%D8%AE%D8%B7%D8%A9-

%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-
%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84-

%D8%B1%D8%A4%D9%88%D8%B3-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A9-
%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D9%8F%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-
%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7 

 
 جو بايدن يرفض االلتزام بإبرام اتفاقية تجارة حرة مع بريطانيا - 7

  l 22  أبوظبي -وكاالت  2021سبتمبر 
 بايدن وجونسون في أول لقاء في البيت األبيض

أضعف الرئيس األميركي جو بايدن آمال رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون في إبرام اتفاق تجارة حرة مع بريطانيا مشيرا فقط إلى أن 

 .المحادثات مستمرة في هذا الشأن
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وجونسون في البيت األبيض، الثالثاء،  بايدن وخالل أول لقاء بين
سيخرج خالي الوفاض "تجاريا"،  رئيس الوزراء البريطاني بدا واضحا أن

 ."حيث أصر بايدن على القول: "علينا العمل على ذلك
مع الواليات  اتفاقية تجارة حرة تتطلع إلى توقيع بريطانيا وكانت

، خصوصا بعد الخروج البريطاني ترامبدونالد  المتحدة منذ عهد الرئيس
 ."البريكست" من االتحاد األوروبي

يدن للصحفيين وردا على سؤال بشأن إمكانية إبرام اتفاقية كهذه، قال با
سيتعين علينا العمل " جونسون  في المكتب البيضوي، وقد جلس إلى جانبه

 .عليها"، وفقا لفرانس برس
أن "المناقشات مستمرة" حول هذا الموضوع  الرئيس األميركي وأضاف
 .بين البلدين

الرئيس األميركي تحذيرا  وخالل لقائه برئيس الوزراء البريطاني، وجه
 "شديد اللهجة" إلى ضيفه، وأكد له أّنه "ال يرغب على اإلطالق" في رؤية

تتغير" بسبب البريكست، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا  الحدود اإليرلندية"
األمر والتوصل التفاقية تجارية بين البلدين هما "موضوعان مختلفان"، 

 .كما أفادت فرانس برس
من جهته، رحب رئيس الوزراء البريطاني بـ"التطور األخير في  

 ."واشنطنو  لندن العالقات بين
ن رفع القيود المفروضة على المسافرين وواصف بوريس جونسو 

 ."األجانب الراغبين بدخول الواليات المتحدة بأنه أمر "رائع
، التي تم "وسأوك" كذلك، أشاد جونسون باالتفاقية االستراتيجية

التوصل إليها مؤخرا بين بريطانيا والواليات المتحدة وأستراليا، والتي أثارت 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86&contentId=1465326
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A&contentId=1465326
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7&contentId=1465326
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9+%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%AD%D8%B1%D8%A9&contentId=1465326
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8&contentId=1465326
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8&contentId=1465326
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8&contentId=1465326
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA&contentId=1465326
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86&contentId=1465326
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A&contentId=1465326
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9&contentId=1465326
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86&contentId=1465326
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86&contentId=1465326
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B3&contentId=1465326
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B3&contentId=1465326
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B3&contentId=1465326
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غواصات  غضب فرنسا، بعد أن تسببت في انسحاب أستراليا من صفقة
 ."، كانت تعتبرها باريس بمثابة "صفقة القرن فرنسية

واألسبوع الماضي، ربطت رئيسة مجلس النواب األميركي 
أيرلندا  بوضوح احترام اتفاقية السالم في نانسي بيلوسي الديموقراطية

، بأّي أيرلندا التي تنص على حدود مفتوحة مع جمهورية الشمالية
 .نس برسمفاوضات تجارية مع لندن، وفقا لفرا

االتحاد  وتجري الحكومة البريطانية حاليًا مفاوضات مع
 .قة التي ستربط لندن مع بروكسل بعد البريكستحول العال األوروبي

https://www.skynewsarabia.com/world/1465326-%D8%AC%D9%88-
%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-
%D8%A8%D8%A7%D9%95%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85-
%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A9-
%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7 

 
 واشنطن تفضل االتحاد األوروبي على بريطانيا تجاريا - 8

 l 27  لندن ـ سكاي نيوز عربية 2017أبريل 
 منظر عام لميناء لوس أنجلوس

وزير التجارة األميركي ويلبر روس الجدل حول تفضيل اإلدارة حسم 
األميركية ألوروبا أم بريطانيا لتوقيع اتفاق تجارة حرة سريعا، باإلشارة إلى 

 .أن اتفاقا مع بريطانيا "ليس أولوية" مهمة
وجاء تصريح الوزير روس ضمن مقابلة له مع صحيفة "وول ستريت 

خابات العامة في بريطانيا ثم مفاوضات جورنال" أشار فيها إلى أن االنت

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9&contentId=1465326
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9&contentId=1465326
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A+%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A&contentId=1465326
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&contentId=1465326
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&contentId=1465326
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7&contentId=1465326
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A&contentId=1465326
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A&contentId=1465326
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لندن الطويلة بعدها بشأن الخروج من االتحاد األوروبي تجعالن اتفاقا 
 ."أميركيا للتجارة معها "أقل أولوية

وكانت إشارات ضمنية برزت في اآلونة األخيرة مفادها أن إدارة 
وبي على الرئيس دونالد ترامب تفضل اتفاقا للتجارة الحرة مع االتحاد األور 

اتفاق مع بريطانيا التي تسعى لتعويض خروجها من االتحاد األوروبي 
 .باتفاقات ثنائية مع قوى اقتصادية كبرى في مقدمتها أميركا

وأضاف ويلبر روس في حواره مع وول ستريت جورنال أن هناك 
تجعل من اتفاقية تجارة حرة مع بريطانيا  أيضا "قضايا واسعة النطاق" 

ية مهمة، مشيرا إلى أن بريطانيا لم تتفاوض بشأن اتفاقات غير ذات أولو 
 .تجارية كبرى منذ زمن طويل جدا

ويعد ذلك تحوال كبيرا عن وعود الرئيس ترامب السابقة التي أطلقها 
خالل زيارة رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي لواشنطن من أنه يريد 

 .اتفاقا سريعا مع بريطانيا
وس إحراجا كبيرا لوزير الخارجية البريطاني كذلك تعد تصريحات ر 

بوريس جونسون الذي صرح الشهر الماضي، عقب لقائه مسؤولين في 
إدارة ترامب، أن بريطانيا تأتي في مقدمة من ستوقع معهم واشنطن اتفاق 

 .تجارة حرة
https://www.skynewsarabia.com/business/943861-

%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-
%D8%AA%D9%81%D8%B6%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-

%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-
%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7 
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محتملة جراء بدء محادثات فرنسية أسترالية حول التعويضات ال - 9
 فسخ عقد شراء الغواصات

 أ ف بمونت كارلو الدولية / :نص  - 21/09/2021 :نشرت في
بدأت محادثات بين مجموعة نافال غروب الفرنسية والسلطات 
األسترالية حول الحصول على تعويضات مالية محتملة بعد فسخ كانبيرا 

 .الفرنسية صفقة ضخمة لشراء غواصات، وفق ما ذكرت وزارة الجيوش
وذكرت الوزارة للصحافيين في مؤتمر صوتي دار حول "أزمة 
الغواصات" أن "المناقشات جارية بين خبراء مجموعة نافال غروب 

 ."واألستراليين" حول "التعويضات
أيلول/سبتمبر عن تحالف  15أعلن الرئيس األميركي جو بايدن في 

إلى إلغاء صفقة  بريطاني جديد دفع بكانبيرا-أميركي-دفاعي أسترالي
 .غواصات مع فرنسا وإثارة غضب باريس التي تم تجاهلها

بالفعل "عدة مراحل في  قالت الوزارة إن المجموعة الفرنسية اجتازت 
مليون يورو، دفعت أستراليا غالبيته، مؤكدة أن  900العقد" بمبلغ 

 .""مجموعة نافال لن تخسر أمواال مقابل العمل الذي تم انجازه
زارة الجيوش الفرنسية الثالثاء من جديد ما وصفته بأنه انتقدت و 

"خيانة" أستراليا، مؤكدة أنه "لم يتم في أي وقت التطرق" مع السلطات 
الفرنسية "إلى القرار األسترالي بالتحول إلى الغواصات التي تعمل بالطاقة 

 ."النووية وال إلى مباحثاتها مع الواليات المتحدة
https://www.mc-

doualiya.com/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7/20210921-
%D8%A8%D8%AF%D8%A1-

%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-
%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-
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%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D8%AD%D9%88%D9%84- 

 
ما هو مصير غواصات بريطانيا النووية في حال انفصال  - 10
 ا؟اسكتلند

مشروع لنقلها إلى أميركا إذا عاد الحزب الوطني االسكتلندي الحاكم 
 إلى السلطة في مايو وتعهده بحظر جميع األسلحة النووية

 10:44 2021سبتمبر  3الجمعة    اندبندنت عربية  
د غواصات "ترايدنت" النووية منها إلى من الممكن نقل قواع    

 الواليات المتحدة أو فرنسا إذا نالت اسكتلندا استقاللها )غيتي(
نشرت صحيفة "ذا تايمز" تقريرًا يتناول موضوع انفصال اسكتلندا 

والتغييرات التي قد ترافقه، مسلطاً الضوء على مصير  المملكة المتحدة عن
 " النووية البريطانية في حال االستقالل.ترايدنتغواصات "

وبحسب التقرير، إذا نالت اسكتلندا استقاللها بموجب خطط الطوارئ 
ترايدنت" النووية منها إلى الحكومية، فمن الممكن نقل قواعد غواصات "

  الواليات المتحدة أو فرنسا. 
وفي هذا اإلطار، نظر المسؤولون في مجموعة من الخيارات في حال 
االنفصال االسكتلندي، تراوحت بين نقل القواعد وتأمين عقد إيجار طويل 
األجل في مواقعها الحالية على الساحل الغربي في اسكتلندا. ونقاًل عن 

عقد إيجار من هذا النوع قد يخلق فعليًا  ننشيال تايمز"، فإنصحيفة "فاي
 منطقة بريطانية داخل حدود اسكتلندا المستقلة.

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/5081
https://www.independentarabia.com/node/204786/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84/%D8%B3%D8%AA%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/97186/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A4%D9%88%D8%B3-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
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االستفتاء  بوريس جونسون أعاد مرارًا وتكرارًا أن وجاء في التقرير أن
بشأن االستقالل سيكون "طائشًا وغير مسؤول"، فيما اعتبر الوزراء أنه ال 

 ء لجيل كامل.ينبغي إجراء أي استفتا
عودة الحزب الوطني االسكتلندي  وعلى الرغم من ذلك، يقال إن

الحاكم إلى السلطة في مايو )أيار( المقبل، مع تعهده بحظر 
 في اسكتلندا المستقلة، تثير قلق "وايت هول". األسلحة النووية جميع

المناورة التي تم إجراؤها، أخيرًا، خلصت  كذلك، أوضح التقرير أن
إلى أن هناك ثالثة خيارات متعلقة بمستقبل قواعد "ترايدنت" بعد التصويت 

الغواصات إلى قاعدة ديفونبورت  األول سيتضمن نقل على االستقالل.
 4التابعة للبحرية الملكية، ما سيكلف بحسب تقدير الخبراء ما يصل إلى 

مليارات جنيه إسترليني. والثاني، هو نقلها إلى دولة حليفة مثل الواليات 
 المتحدة. وهو خيار تفضله وزارة الخزانة ألنه سيكون أقل تكلفة بكثير.

لى إقليم جديد ما وراء البحار البريطانية أما الثالث، فهو التفاوض ع
داخل دولة اسكتلندية مستقلة يتضمن قاعدتي فاسلين وكولبورت. وهذا 

 يشبه "جبل طارق النووي".
كما ذكر التقرير تصريحًا صادرًا عن وزارة الدفاع يؤكد التزام المملكة 

عدة المتحدة الشديد بالحفاظ على رادعها النووي الموثوق والمستقل في قا
(، الموجودة لردع HM Naval Base Clydeكاليد البحرية الملكية )

وأضافت  التهديدات األكثر خطورة ضد المملكة وحلفائها في الناتو.
الوزارة: "ال خطط لنقل الرادع النووي من قاعدة كاليد، ما يساهم في أمن 
واقتصاد اسكتلندا والمملكة المتحدة". في المقابل أكد الحزب الوطني 
 االسكتلندي أنه "ملتزم باالنسحاب اآلمن والكامل لترايدنت من اسكتلندا".

https://www.independentarabia.com/node/202961/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%88-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7
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نيكوال ستورجون، رئيسة وزراء اسكتلندا، انضمت  وذكر التقرير أن
في سن المراهقة إلى حملة نزع السالح النووي. وكتبت في عام 

"على غرار كثير من االسكتلنديين اآلخرين، لطالما شعرت بالهلع  2019
ويقال إن حزبها   انة بريطانيا النووية محفوظة في عقر دارنا".ألن ترس

يفكر في خطط إلزالة األسلحة النووية من األراضي االسكتلندية في 
غضون ثالث سنوات من االستقالل. وهو يضع خططًا للتخفيف من 
األثر االقتصادي المترتب. وقد قدر "معهد فريزر أوف أالندر" بجامعة 

شخص في دائرة "أرغيل وبوت"،  4700رة الدفاع توظف ستراثكاليد أن وزا
 في المئة من جميع وظائف وزارة الدفاع في اسكتلندا. 34ما يعادل 

ووفقاً القتراح مدعوم من قبل أربعة فروع للحزب الوطني االسكتلندي، 
بما في ذلك دائرة ستورجن االنتخابية، فالحكومة المستقبلية السكتلندا 

يل األسلحة النووية في غضون ثالث سنوات، بما المستقلة يجب أن تز 
يتماشى مع تأييد جميع مرشحي الحزب الوطني االسكتلندي في 
  االنتخابات هذا العام لمعاهدة األمم المتحدة بشأن حظر األسلحة النووية.
https://www.independentarabia.com/node/255736/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A
E%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9

%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-
%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-

%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-

%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%9F 
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 االتحاد األوروبي يناقش أزمة صفقة غواصات أستراليا - 11

 قاعة الجمعية العامة لألمم المتحدةسبتمبر  20اإلثنين  
راليا يناقش وزراء خارجية االتحاد األوروبي، اليوم االثنين، إلغاء أست

مليار دوالر أميركي، في إجراء أثار  40صفقة غواصات مع فرنسا بقيمة 
غضب باريس وألقى بظالله على محادثات التجارة الحرة بين االتحاد 

 .وأستراليا
وقال متحدث باسم المفوضية األوروبية للصحفيين في العاصمة البلجيكية 

لجمعية العامة بروكسل: إن من المقرر أن ُيعقد االجتماع على هامش ا
 .لألمم المتحدة في نيويورك

وقالت أستراليا، األسبوع الماضي، إنها ستلغي طلبية غواصات تقليدية 
من فرنسا وستبني بداًل من ذلك ما ال يقل عن ثماني غواصات تعمل 
بالطاقة النووية باستخدام تكنولوجيا أميركية وبريطانية بعد عقد شراكة 

رًا عن استيائها، استدعت فرنسا سفيريها من وتعبي .أمنية مع تلك الدول
ولم يتضح بعد ما إذا كان الخالف سيؤثر على الجولة  .كانبيرا وواشنطن

المقبلة من المحادثات التجارية بين االتحاد األوروبي وأستراليا والمقرر 
 .أكتوبر المقبل 12عقدها في 

ما نحلل أثر إعالن الصفقة و »وقال متحدث آخر باسم المفوضية: 
 .«قد يكون لهذا األثر من نتائج على جدول األعمال

وتسعى الواليات المتحدة لتهدئة غضب فرنسا، العضو في حلف 
شمال األطلسي. وقالت الحكومة الفرنسية، أمس األحد، إن الرئيس 
إيمانويل ماكرون سيجري اتصااًل هاتفيًا مع الرئيس األميركي جو بايدن 

 .في األيام القليلة المقبلة

https://cdn1-m.alittihad.ae/store/archive/image/2021/9/20/9816b5c7-6f74-4cb1-a345-991671e9608f.jpg?format=jpg&width=1500
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 االتحاد األوروبي المصدر: رويترز
https://www.alittihad.ae/news/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-

%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/4222312/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%
AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-
%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-

%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-
%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-

%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7 

 
 فرنسا: نحن في "أزمة" مع أميركا - 12

 "واشنطن تأسف لقرار باريس وأستراليا تتفهم "خيبة األمل
 2:01 2021سبتمبر  19األحد   وكاالت 
زيون قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، لقناة تلف 

سبتمبر )أيلول(، إن فرنسا تعتبر أنها في "أزمة"  18"، السبت 2"فرانس
مع الواليات المتحدة وأستراليا، بعد أن ألغت كانبيرا صفقة غواصات بعّدة 

 مليارات من الدوالرات.
وقالت فرنسا، الجمعة، إنها استدعت سفيريها من البلدين احتجاجًا 

انيا، تسبب في إلغاء عقد على اتفاق أمني ثالثي ضم أيضًا بريط
الغواصات مع باريس. وقال لودريان أيضًا إن الرئيس إيمانويل ماكرون 

 لم يتحدث مع الرئيس األميركي جو بايدن عن صفقة الغواصات.
الجمعة، سفيريها لدى الواليات المتحدة وأستراليا  فرنسا، واستدعت

للتشاور، في قرار غير مسبوق تجاه حليفين تاريخَيين، عقب إلغاء كانبيرا 
وإبرامها عقدًا آخر جديدًا مع  غواصات عقدًا ضخمًا مع باريس لشراء

 واشنطن للغرض نفسه.

https://www.alittihad.ae/tags/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/6786
https://www.independentarabia.com/node/259721/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA
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لودريان في بيان "بناًء على وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف 
طلب رئيس الجمهورية، قّررُت أن أستدعي فوراً إلى باريس للتشاور سفيرينا 
لدى الواليات المتحدة وأستراليا". وأضاف أن "هذا القرار االستثنائي ُتبرره 

 15والواليات المتحدة في  أستراليا الخطورة االستثنائية لما أعلنته
 )أيلول( الحالي". سبتمبر

"، لم ُيبدِّ وزير الخارجية الفرنسي أي 2عبر قناة "فرانس  وفي حديث
و تهدئة لألزمة، مستخدمًا لغة غير دبلوماسية مؤشر إلى اّتجاه فرنسي نح

 واضحة تجاه أستراليا والواليات المتحدة وكذلك بريطانيا.
وبرر لودريان استدعاء سفيري فرنسا في كانبيرا وواشنطن بـ"وجود 

 أزمة خطرة بيننا".
وقال إّن هذا اإلجراء غير المسبوق في تاريخ العالقات بين باريس 

. لقد حصل كذب، حصلت ازدواجية، حصل وواشنطن "هو رمزي جداً 
تقويض كبير للثقة، حصل ازدراء، لذا فإن األمور بيننا ليست على ما 

 يرام".
وأضاف الوزير الفرنسي "استدعينا سفيَرينا لمحاولة الفهم ولنظهر 
لبلداننا الشريكة منذ وقت طويل أننا نشعر باستياء كبير وأن هناك فعاًل 

 أزمة خطرة بيننا".
لمقابل، لم ُيعر لودريان أهمية إلمكان استدعاء السفير في لندن، في ا

قائالً "نعلم انتهازيتهم الدائمة"، في إشارة إلى البريطانيين بعد بضعة أشهر 
على بريكست، مضيفًا ما معناه أن بريطانيا ليست الطرف األول المعني 

 بهذه القضية.
 ردود أسترالية
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األحد،  سترالي سكوت موريسون،في المقابل، أكد رئيس الوزراء األ
أنه يفترض بأن باريس كانت على علم بـ"المخاوف الجدّية والعميقة" التي 
راودت كانبيرا حيال الغواصات الفرنسية قبل إلغاء االتفاقية األسبوع 

 الماضي.
وقال موريسون للصحافيين في سيدني، "أعتقد أنه كان لديهم جميع 

ية وعميقة راودتنا بأن اإلمكانيات التي األسباب ليعرفوا أن مخاوف جدّ 
لن تتوافق مع مصالحنا االستراتيجية  تملكها غواصات من فئة أتاك

 وأوضحنا بشكل تام أننا سنتخذ قرارًا مبنيًا على مصلحتنا الوطنية".
كانت  األحد، إن بالده وفي السياق، قال وزير الدفاع األسترالي،

أن مخاوفها من صفقة لشراء "صريحة ومنفتحة وصادقة" مع فرنسا بش
غواصات فرنسية، وذلك في الوقت الذي ما زالت فيه صفقة جديدة مع 

 الواليات المتحدة وبريطانيا تثير أزمة دبلوماسية متعددة الجنسيات.
مع مجموعة "نافال" الفرنسية لبناء  2016وتخلت أستراليا عن اتفاق 

عن خطة لبناء ما ال أسطول من الغواصات التقليدية، وأعلنت، الخميس، 
يقل عن ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية باستخدام التكنولوجيا 

 األميركية والبريطانية في شراكة أمنية ثالثية.
ووضعت هذه الصفقة واشنطن في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة مع 
فرنسا يقول محللون إنها قد تلحق ضررًا دائمًا بالتحالف األميركي مع 

بشأن الجبهة الموحدة التي تسعى إدارة جو  روبا مما يثير شكوكاً فرنسا وأو 
 بايدن لتشكيلها ضد القوة المتنامية للصين.

وقال وزير المالية سيمون برمنجهام، إن أستراليا أبلغت فرنسا باالتفاق 
األحد، بأن المفاوضات كانت سرية نظرًا "للحساسيات الكبيرة".  لكنه أقر،
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ام عن الكشف عن تكاليف االتفاقية الجديدة على وامتنع دوتون وبرمنغه
 الرغم من أن دوتون قال "لن يكون مشروعًا رخيصًا".

وأعربت وزيرة خارجية أستراليا ماريس باين، الجمعة، عن تفهم بالدها 
"خيبة أمل" فرنسا بعد قرارها التخلي عن شراء غواصات منها، مؤكدة 

 الرغبة في مواصلة العمل مع باريس.
في  باين من واشنطن "أتفهم تماماً خيبة األمل. ليس هناك شك وقالت

أن هذه قضايا يصعب جدًا معالجتها". وأضافت خالل حديثها في معهد 
أميركان إنتربرايز "لكننا سنواصل العمل بشكل بناء ووثيق مع زمالئنا في 

 فرنسا".
" 24وصرح وزير الدولة للشؤون األوروبية كليمان بون لقناة "فرانس 

اإلخبارية "نجري مفاوضات تجارية مع أستراليا. ال أعلم كيف سيكون 
 بإمكاننا الوثوق بشركائنا األستراليين".

ومن المقرر عقد الجولة التالية من المحادثات التي تغطي مجاالت 
تشمل التجارة والخدمات واالستثمار وحقوق الملكية الفكرية، في خريف 

 العام الحالي.
 أسف أميركي

طار ذاته، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية نيد وفي اإل
برايس في بيان بأن "فرنسا شريك حيوي وأقدم حليف لنا، ونحن نولي 

وأضاف أن واشنطن تأمل في مواصلة النقاش حول  أعلى قيمة لعالقتنا".
هذه القضية على مستوى رفيع في األيام المقبلة، بما في ذلك خالل 

 العامة لألمم المتحدة في نيويورك، األسبوع المقبل. اجتماع الجمعية
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كذلك قالت المتحدثة باسم مجلس األمن القومي األميركي إميلي هورن 
"لقد كنا على اتصال وثيق مع شركائنا الفرنسيين بشأن قرارهم استدعاء 
السفير إلى باريس للتشاور. نتفهم موقفهم وسنواصل السعي في األيام 

 اتنا، كما فعلنا في أوقات أخرى خالل تحالفنا الطويل".المقبلة لحل خالف
مسؤول في البيت األبيض مشترطًا عدم كشف  وفي وقت سابق، رد

"لقد كنا على اتصال وثيق مع شركائنا  اسمه على المواقف الفرنسية قائالً 
الفرنسيين بشأن قرارهم باستدعاء السفير إلى باريس للتشاور. ونأسف 

لخطوة، لكننا سنستمر بالتواصل في األيام المقبلة ألنهم اتخذوا هذه ا
الخالفات بيننا، كما فعلنا في مسائل أخرى خالل تحالفنا الطويل".  لحل

وأضاف المسؤول األميركي أن "فرنسا أقدم حليف لنا وأحد أقوى شركائنا، 
ونتشارك معها تاريخًا طوياًل وقيمًا ديمقراطية والتزامًا بالعمل معًا لمواجهة 

 تحديات الدولية".ال
وتابع "كما نتشارك أيضاً المصلحة بضمان أن تبقى منطقة المحيطين 
الهندي والهادي حرة ومفتوحة. وسنواصل تعاوننا الوثيق مع حلف شمال 

 األطلسي واالتحاد األوروبي وشركاء آخرين في هذا المسعى المشترك".
 تحالف جديد

 15اء الماضي )وكان الرئيس األميركي جو بايدن أعلن األربع
سبتمبر( عن تحالف دفاعي جديد بين أستراليا والواليات المتحدة 

األميركية العاملة بالدفع النووي  واصاتالغ وبريطانيا، موسعًا نطاق تقنية
لتشمل أستراليا، إضافة إلى تقنيات األمن اإللكتروني والذكاء االصطناعي 

 والقدرات البحرية تحت الماء.
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واعتبر لودريان أن التخلي عن مشروع الغواصات الفرنسية واإلعالن 
ء، وتؤثر عن شراكة جديدة "ُيشكالن سلوكاً غير مقبول بين الحلفاء والشركا

عواقبه على مفهوم تحالفاتنا وشراكاتنا وأهمية منطقة المحيطين الهندي 
 والهادي بالنسبة ألوروبا".

مليار دوالر أسترالي  90عقدًا بقيمة  2016ووقعت فرنسا في عام 
غواصة تعمل بالديزل إلى أستراليا، ُوصف  12مليار يورو( لتوريد  56)

 ونطاقه االستراتيجي.بأنه "عقد القرن" نظرًا إلى حجمه 
استدعاء باريس سفيريها في الواليات المتحدة وأستراليا،  وُيعد

 الحليفتين لفرنسا، أمرًا غير مسبوق.
سبتمبر، أستراليا بطعنها في  16وكانت فرنسا اتهمت، الخميس 

الظهر، وواشنطن باتباع نهج الرئيس السابق دونالد ترمب بشأن صفقة 
سبتمبر، عن عدم قدرتها على  17الجمعة وأعربت فرنسا،  الغواصات.

الوثوق بأستراليا في المحادثات الجارية بشأن إبرام اتفاق تجاري مع االتحاد 
كما ألغت السلطات الفرنسية حفاًل كان مقررًا، الجمعة، في  األوروبي.

واشنطن، وفق ما قال مسؤول طلب عدم كشف اسمه، الخميس، لوكالة 
 الصحافة الفرنسية.

ترضًا إحياء الذكرى السنوية لمعركة بحرية حاسمة خالل وكان مف
 الثورة األميركية أدت فيها فرنسا دورًا رئيسًا.

https://www.independentarabia.com/node/259996/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A
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%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7 
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االتحاد األوروبي ينتقد إقصاء واشنطن له من "تحالف  - 13
 "الغواصات

قال بوريل إن ذلك لن يؤدي إلى إعادة النظر في العالقة مع الواليات 
 5:54 2021سبتمبر  17الجمعة    (أ ف ب) المتحدة

بعدما أعلن قادة الواليات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة،     
سبتمبر )أيلول(، تحالفهم في خطوة ترمي إلى التصدي  15األربعاء 

لعدم إبالغه أو التشاور لتوسع النفوذ الصيني، أسف االتحاد األوروبي 
 معه.

يأتي ذلك عشية مناقشة االتحاد تفاصيل استراتيجيته لمنطقة 
 المحيطين الهندي والهادي.

األميركية في أزمة مفتوحة،  -في األثناء، دخلت العالقات الفرنسية 
واستبدالها بأخرى أميركية  غواصات فرنسية صفقة شراء أستراليا إثر إلغاء

 عاملة بالدفع النووي.
وعلى الرغم من ذلك، قال مسؤول السياسة الخارجية في 

، إن ذلك لن يؤدي إلى "إعادة النظر في العالقة جوزيب بوريل االتحاد
 مع الواليات المتحدة".

أضاف بوريل خالل عرض استراتيجية التعاون في منطقة المحيطين 
 الهندي والهادي، أن "اتفاقًا من هذا النوع لم يجر إعداده، أول من أمس.
هذا يستغرق وقتًا. لكن لم يتم إبالغنا، ولم تتم استشارتنا. نحن نشجب 

 ذلك".
في األثناء، كشف المتحدث باسم بوريل، بيتر ستانو، أنه "سيتم إجراء 
تحليل للوضع ولتداعيات هذا التحالف"، مشيرًا إلى أن "االجتماع المقبل 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/172661
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/172661
https://www.independentarabia.com/node/259511/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%C2%A0%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/259671/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A3%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/252671/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A5%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84
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توبر )تشرين أك 18لوزراء خارجية االتحاد األوروبي، المقرر عقده في 
 األول( في لوكسمبورغ، سيشكل فرصة لمناقشة هذا التحالف".

من جهته، اعتبر رئيس المجلس األوروبي شارل ميشال أن الشراكة 
األمنية الجديدة بين الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا "تظهر 
مرة جديدة الحاجة إلى نهج مشترك لالتحاد األوروبي في منطقة ذات 

همية استراتيجية". وقال إن "استراتيجية أوروبية قوية لمنطقة المحيطين أ 
 الهندي والهادي أصبحت ضرورية أكثر من أي وقت مضى".

 "طعنة في الظهر"
واألربعاء، أعلن الرئيس األميركي جو بايدن ورئيسا الوزراء البريطاني 

 بوريس جونسون واألسترالي سكوت موريسون التحالف الجديد.
ن االتفاقية تزويد كانبيرا غواصات أميركية تعمل بالدفع وتتضم

 النووي، ما أخرج عمليًا الفرنسيين من اللعبة.
وقد وصفت باريس االتفاق األميركي األسترالي البريطاني بأنه "طعنة 

 في الظهر" وقرار "على طريقة الرئيس األميركي السابق دونالد ترمب".
سيين"، مضيفًا "هذا االتفاق يجبرنا وقال بوريل "أتفهم خيبة أمل الفرن

مرة أخرى على التفكير في الحاجة إلى )...( تطوير االستقالل 
االستراتيجي لالتحاد األوروبي". لكنه شدد على أنه "سيكون من المؤسف 
التقليل من أهمية استراتيجية تعاون االتحاد األوروبي مع منطقة المحيطين 

 الهندي والهادي".
األمر باستراتيجية تعاون مع شركاء ديمقراطيين وتابع، "يتعلق 

يشاركوننا قيمنا، وليس باستراتيجية مواجهة"، مشددًا على أن "االتحاد 
 األوروبي يريد نسج روابط مع دول المنطقة وليس خلق تبعيات".
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وذكر بأن "هذه المنطقة هي المستقبل. االتحاد األوروبي هو أكبر 
 مليار( يورو". 12.000تريليونًا ) 12مستثمر بـ

في المئة من التجارة مع االتحاد األوروبي تمر عبر بحر  40وأردف "
الصين، واالتحاد األوروبي لديه مصلحة في الحفاظ على حرية الحركة 

 للمالحة في هذه المنطقة".
 فرنسا تهدد

وسط ذلك، أعلنت فرنسا، الجمعة، أنها غير قادرة على الوثوق 
جارية بشأن إبرام اتفاق تجاري مع االتحاد بأستراليا في المحادثات ال

 األوروبي بعد أن تخلت كانبيرا عن صفقة الغواصات الفرنسية.
تصدر تهديدًا بأن هذه الخطوة قد تؤثر على محادثات  وبدا أن باريس

 التجارة بالمعنى الواسع.
" 24وصّرح وزير الدولة للشؤون األوروبية، كليمان بون، لقناة "فرانس 

، "نجري مفاوضات تجارية مع أستراليا. ال أعلم كيف سيكون اإلخبارية
 بإمكاننا الوثوق بشركائنا األستراليين".

وأكملت المفوضية األوروبية التي تتفاوض بشأن االتفاقات التجارية 
نيابة عن الحكومات األعضاء، وأستراليا هذا الربيع الجولة الحادية عشرة 

 .2018ام من المفاوضات التجارية التي بدأت ع
ومن المقرر عقد الجولة التالية من المحادثات التي تغطي مجاالت 
تشمل التجارة والخدمات واالستثمار وحقوق الملكية الفكرية، في خريف 

 العام الحالي.
بلغت  ويعتبر االتحاد األوروبي ثالث أكبر شريك تجاري ألستراليا، إذ

مليارًا  26ر يورو، ومليا 36، نحو 2020قيمة التجارة في السلع للعام 
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الفرنسية التابعة جزئيًا للدولة،  واختيرت مجموعة "نافال" في الخدمات.
غواصة تعمل بالطاقة التقليدية لمصلحة أستراليا، استنادًا إلى  12لبناء 

 غواصة باراكودا الفرنسية التي تعمل بالطاقة النووية قيد التطوير.
 لن يكون األمر سهالً 
ألنفسهم أولويات عدة: تحقيق خفض في  وقد حدد األوروبيون 

انبعاثات غازات االحتباس الحراري من دول المنطقة، والتي تعد مستهلكًا 
كبيرًا للطاقة، ووضع معايير للثورة الرقمية مع هذه البلدان، وتهدئة 

وقال بوريل، "لن يكون األمر سهاًل، لكن يجب أن  التوترات وتجنبها.
س لكل الدول األعضاء االلتزام نفسه في ننخرط"، الفتًا إلى أنه "لي

 المنطقة. فهذا يعتمد على المصالح والموارد االقتصادية".
وشدد على أن االتحاد األوروبي سيحتاج إلى التعاون مع المملكة 
المتحدة. وقال، "ال توجد حماسة كبيرة من جانب القادة البريطانيين، لكن 

 إذا ما رغبوا في ذلك، فنحن مستعدون".
ي وقت سابق، قال متحدث باسم التكتل األوروبي، إن االتحاد لم وف

يبلغ مسبقًا بالشراكة العسكرية الجديدة بين الواليات المتحدة وبريطانيا 
 وأستراليا، ما يثير مخاوف في أوروبا من نهج إقصائي لدى واشنطن.

وأثار اتفاق بشأن تزويد أستراليا غواصات تعمل بالدفع النووي استياء 
سا خصوصاً بسبب إلغاء كانبيرا صفقة شراء غواصات من باريس كان فرن

 قد تم االتفاق بشأنها في وقت سابق.
ويسعى التكتل إلى ترسيخ عالقاته في المنطقة التي يعتبرها "ذات 

 أهمية استراتيجية كبرى لمصالح االتحاد األوروبي".
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تتضمن  ففي أبريل )نيسان(، قالت بروكسل، إن االستراتيجية يمكن أن
 تعزيز الوجود البحري األوروبي في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وأبدى كثر في أوروبا استياءهم إزاء الطريقة التي انسحبت فيها 
الواليات المتحدة من أفغانستان، وقد اتهم معارضو هذه الخطوة بايدن بأنه 

 هّمش حلفاءه في قراره هذا.
https://www.independentarabia.com/node/259721/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A
E%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8

%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-

%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-
%D8%A5%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A1-

%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%84%D9%87-
%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA 

 
الغواصات النووية في واجهة تحالف "أوكوس" الثالثي ضد  - 14
 الصين

 بكين وباريس غاضبتان من التحالف الجديد لكن األسباب مختلفة

صحافي متخصص في الشؤون األميركية  طارق الشامي 
 0:54 2021سبتمبر  17الجمعة    tarek21shamy@ والعربية

     
ض خالل مؤتمر عبر الرئيس األميركي جو بايدن في البيت األبي

الفيديو مع رئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون واألسترالي سكوت 
 موريسون )أ ف ب(

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/59026
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/59026
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/59026
https://twitter.com/tarek21shamy
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/59026
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من  أثار اإلعالن المفاجئ عن تزويد الواليات المتحدة أستراليا بثمانٍ 
الغواصات النووية خالل سنوات كجزء من تحالف دفاعي جديد يشمل 

وللحلفاء في باريس وبروكسل  أيضًا بريطانيا، صدمة للخصوم في بكين
في آن واحد، على الرغم من اختالف أسباب الصدمة والغضب لدى كل 
منهما، فما الذي دفع إدارة بايدن إلى أن تكون واجهة هذا التحالف 
غواصات تعمل بالطاقة النووية ذات تكنولوجيا حساسة على الرغم من 

الفرنسيين  أنها ال تحمل أسلحة نووية؟ وما الذي أغضب الحلفاء
  واألوروبيين من هذا التحالف؟

  أهمية أستراليا
اعتبر إعالن الرئيس األميركي جو بايدن في البيت األبيض محاطًا 
برئيسي وزراء بريطانيا وأستراليا اللذين شاركا بالفيديو عبر اإلنترنت، 
مشاركة أستراليا تكنولوجيا إنتاج الغواصات التي تعمل بمحركات نووية، 

تدشين تحالف استراتيجي ثالثي جديد تحت اسم "أوكوس"، وهو  بمثابة
اختصار الحروف األولى للبلدان الثالثة باللغة اإلنجليزية، بخاصة أنها 
تحمل رسالة واضحة لمواجهة الطموحات الصينية في المحيطين الهندي 

  والهادي.
يا وإذا كانت الواليات المتحدة وفرت هذه التكنولوجيا الحساسة لبريطان

كأقرب حلفائها في خمسينيات القرن الماضي، فإنها تضيف اآلن أستراليا 
كحليف قديم ال غنى عنه لتعزيز الشراكة االستراتيجية الوثيقة، فضاًل عن 

جنوب الصين، التي  موقعها الحيوي على المحيطين الهندي والهادي
 دخلت في حرب تجارية مع أستراليا قبل أكثر من عام.
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حرص بايدن وسكوت موريسون رئيس الوزراء  وعلى الرغم من
األسترالي وبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني على تجنب ذكر 

التحالف، فإنه من الواضح أنه يهدف إلى  الدولة التي يستهدفها هذا
مواجهة القوة العسكرية البحرية المتنامية للصين في المنطقة، عبر سباق 

الل السنوات األخيرة، وهو ما دفع وزارة تسلح بدت مالمحه تتزايد بقوة خ
الخارجية الصينية إلى انتقاد الصفقة ووصفتها بأنها تهدد السالم اإلقليمي 

 وتؤدي إلى سباق تسلح.
 لماذا الغواصات؟

يتفق المتخصصون العسكريون في الغواصات التي تعمل بالطاقة 
لخلفي للصين، النووية على أنها ستعزز من قوة التحالف الجديد في الفناء ا

حيث تسعى اإلدارة األميركية إلى توجيه سياستها الخارجية نحو منطقة 
المحيطين الهندي والهادي، وسيكون للغواصات ذات التكنولوجيا المتطورة 
مزايا استراتيجية عديدة، فهي أكثر فتكًا وتتمتع بقدرة أكبر على التخفي 

على المناورة ومدى  وبصوت هادئ جداً يصعب تتبعه، وتتميز بقدرة أكبر
أطول مقارنة بالغواصات األسترالية التقليدية الحالية، ويمكن أن تبقى 

 تحت الماء لعدة أشهر.
وفي حين كانت أستراليا منخرطة في مفاوضات طويلة مع فرنسا 

غواصة تقليدية تعمل بالديزل بقيمة  12لتعزيز قدراتها البحرية عبر شراء 
ض األميركي كان صفقة ال ترد نظرًا إلى مليار دوالر، إال أن العر  66

المزايا العديدة المتفوقة للغواصات ذات المحركات النووية، التي ستجعل 
أستراليا الدولة السابعة في العالم التي تمتلك قدرات تشغيل غواصات تعمل 
بالطاقة النووية إلى جانب الواليات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا 
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دما كان بحوزة أستراليا ست غواصات قديمة فقط تعمل وروسيا والهند، بع
 بالديزل مزودة بصواريخ موجهة من طراز كولينز.

وفي حين لم تذكر الصفقة األميركية والبريطانية مع أستراليا ما إذا 
كانت الغواصات ستكون مسلحة بصواريخ كروز، وما إذا كانت ستكون 

لبريطانية، إال أنها ستسمح من طراز فيرجينيا األميركية أو فئة أستوت ا
بطريقة قد تغير توازن  ألستراليا أن تصبح العبًا قويًا في المحيط الهادي

تشير تقارير  القوة البحرية في منطقة كانت فيها الصين توسع نفوذها، إذ
غربية إلى أن الصين تمتلك ست غواصات تعمل بالطاقة النووية وعشرات 

قد أنها تعمل على إنتاج خمس غواصات الغواصات التقليدية، كما أنه يعت
نووية أخرى، األمر الذي يشكل تهديدًا استراتيجيًا للواليات المتحدة 

 وحلفائها.
  مقامرة استراتيجية

وعلى الرغم من المكاسب التي ستحققها أستراليا، فإن هناك بعض 
المخاوف من تبعات هذا التحالف، فهناك خطر يتمثل في أن أي مواجهة 

ضد الصين يمكن أن تتحول إلى صراع ال يمكن ألستراليا بسبب أميركية 
 نتيولقا شراكتها وتحالفها مع واشنطن ولندن أن تجنبه، بخاصة أن

 الذاتي، بالحكم المتمتعة الجزيرة تايوان، بشأن عالقتهما توترت نمييظلعا
 أن من المتحدة الواليات تحذر بينما صينية، أراضٍ  إنها بكين تقول التي

 يترك ما بالغ، قلق مصدر سيكون  تايوان مصير لتحديد القوة اماستخد
 لعسكري.ا التدخل إمكانية أمام مفتوحاً  الباب

اتفاقية بريطانية مع أستراليا ستؤدي للتعاون مع دول تدمر الغابات 
 المطيرة

https://www.independentarabia.com/node/248271
https://www.independentarabia.com/node/248271
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ل دفاعي في الجامعة الوطنية األسترالية، ويشير هيو وايت، وهو محل
إلى أن واشنطن تتوقع من أستراليا المزيد عبر هذا التحالف مع تصاعد 
التنافس بين الواليات المتحدة والصين، بعدما سمحت لها بالحصول على 
تقنيتها النووية، وهي تتوقع أن تنشر أستراليا قواتها في حرب محتملة مع 

 الصين.
مة األسترالية تنظر إلى هذه المخاطر على أنها ويبدو أن الحكو 

تستحق المغامرة على حد وصف جيمس كوران، مؤرخ العالقات الخارجية 
األسترالية في جامعة سيدني، الذي ينظر إلى التحالف الجديد على أنه 

 أكبر مقامرة استراتيجية في تاريخ أستراليا.
  حلفاء أميركا

تساؤل حلفاء  الجديد يجيب عنولكن على جانب آخر، فإن التحالف 
مثل اليابان وكوريا الجنوبية حول ما إذا كانت الواليات المتحدة ال تزال 
منخرطة في شبكة تحالفها بهذا الجزء من العالم، ومع ذلك لم يمُح االتفاق 
كل الشكوك حول التزام أميركا بمواجهة الصين والدفاع عن دورها كقوة 

عن واشنطن وأقرب بكثير من بكين،  مهيمنة في منطقة معقدة بعيدة
بخاصة أن هذه الخطوة جاءت بعد سنوات من الوعد بالتحول إلى آسيا 

 في عهد الرئيس باراك أوباما.
عبر المشرعون  غير أن هذا التوجه لم يعد محل تردد في واشنطن، إذ

الديمقراطيون والجمهوريون عن اعتقادهم بأن الواليات المتحدة لن تتمكن 
لب على الصين في نهاية المطاف سوى عبر شبكة من التحالفات من التغ

 ومن خالل القيام باستثمارات مناسبة بشكل أفضل.
  غضب فرنسي



  M E A K-Weekly Economic Report                            م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry              األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

 ــ 60ــ 

لكن الصفقة األميركية مع أستراليا لم تغضب الصين فقط، بل امتدت 
اتهم مسؤولون فرنسيون الرئيس بايدن بالتصرف  إلى إغضاب فرنسا، إذ

معتبرين أن الصفقة طعنة في الظهر تعكس مثل سلفه دونالد ترمب، 
األحادية األميركية في اتخاذ القرار بعيدًا عن الحلفاء وبشكل مفاجئ في 
سياسة كانت شائعة خالل إدارة ترمب، ما يعكس حنق باريس من إلغاء 

غواصة تقليدية، ويعيد إلى األذهان  12اتفاقها مع أستراليا لتزويدها بـ
 ين باريس وواشنطن بشأن حرب العراق.ب 2003الخالف الحاد عام 

وبدا هذا التصرف األميركي في نظر المحللين الفرنسيين مثل نيكول 
باشاران، المتخصصة في العالقات الفرنسية األميركية كأنه نظام 
جيوسياسي جديد من دون تحالفات ملزمة لمواجهة الصين، وكما تقول 

 مختلفًا، يواجه فيه العالم باشاران فإن الواليات المتحدة اختارت تحالفاً 
األنجلو ساكسوني فرنسا، وتوقعت فترة صعبة للغاية في الصداقة القديمة 

 بين باريس وواشنطن.
وال شك في أن بريطانيا وهي الشريك األميركي في الصفقة، تعد 
مصدر إزعاج آخر لفرنسا بعد خروج لندن من االتحاد األوروبي، وتبني 

راتيجية "بريطانيا العالمية"، التي تستهدف إلى رئيس الوزراء جونسون است
حد كبير منطقة المحيطين الهندي والهادي، ما يزيد شكوك فرنسا في أن 
التحالف الجديد يتكون من الناطقين باإلنجليزية ويسعى لتحقيق مصالح 

في وقت اختار فيه رئيس فرنسا إيمانويل  استراتيجية تستبعد فرنسا،
ه في المواجهة القاسية المتزايدة بين الصين أال تنجرف بالد ماكرون 

والواليات المتحدة، بخاصة أن ماكرون يريد أن تقود فرنسا االتحاد 
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األوروبي نحو مسار وسطي بين القوتين العظميين، ما يدل على 
  االستقالل االستراتيجي األوروبي الذي يقف في صميم رؤيته.

  تحفظ أوروبي
ن منزعجًا من فكرة استقالل فرنسا وفي حين يبدو البعض في واشنط

داخل التحالف األوروبي، أصدر االتحاد األوروبي بيانًا طوياًل حول 
استراتيجية التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادي، تلتزم فيه الدول 
األوروبية بمشاركة أعمق على جميع المستويات في المنطقة، مع مشاركة 

التعاون في القضايا ذات االهتمام  متعددة األوجه مع الصين، تشمل
المشترك من دون إغفال قضايا حقوق اإلنسان، وتعكس هذه الصياغة 
سعي ماكرون لسياسة ال تجازف بتمزيق العالقات مع الصين ولكنها ال 

  تنحني لبكين أيضًا.
ويشير مسؤولون أوروبيون إلى أن التحالف الجديد يعكس أن أميركا 

ملون ألنفسهم، وعلى االتحاد األوروبي أن يعمل وبريطانيا وأستراليا يع
لنفسه أيضاً في الفترة المقبلة، وهو ما يخشى معه مراقبون من أن العالقات 
على ضفتي األطلسي ربما تشهد توترات جديدة ما لم يسارع الرئيس 

 األميركي جو بايدن إلى تضميد الجرح الحالي بسرعة.
https://www.independentarabia.com/node/259671/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A
E%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8

%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-
%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-
%D8%A3%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86 
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 بريطانية -أستراليا تغرق آمال فرنسا بغواصات أميركية  - 15 
تشكيل تحالف أمني استراتيجي في منطقة المحيطين الهندي والهادي  

 بيرايضم واشنطن ولندن وكان

  2021سبتمبر  16الخميس    (أ ف ب  )
تعهدت لندن وواشنطن "مساعدة أستراليا في الحصول على     

 غواصات تعمل بالدفع النووي" )أ ب(
متها أعلنت باريس، ليل األربعاء، أن تراجع أستراليا عن صفقة أبر  
مع مجموعة "نافال غروب" الفرنسية للصناعات الدفاعية  2016في 

لشراء غواصات تقليدية، لكي تحصل في إطار شراكة أبرمتها لتوها مع 
تعمل بالدفع النووي، هو "قرار  غواصات الواليات المتحدة وبريطانيا على

 مؤسف".
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "هذا قرار مخالف لنص وروح 
التعاون الذي ساد بين فرنسا وأستراليا". وأضافت أن "الخيار األميركي 

نسا من شراكة مزمنة الذي يؤدي إلى إقصاء حليف وشريك أوروبي مثل فر 
مع أستراليا، في وقت نواجه فيه تحديات غير مسبوقة في منطقة 
المحيطين الهندي والهادي )...( يشير إلى عدم ثبات ال يمكن لفرنسا إال 

 أن ترصده وتأسف له".
واعتبرت الوزارة أن "القرار المؤسف الذي أعلن عنه للتو )...( يؤكد 

الل االستراتيجي األوروبي بصوت عال فحسب ضرورة إثارة مسألة االستق
وواضح. ما من طريقة أخرى جديرة بالثقة للدفاع عن مصالحنا وقيمنا في 

 العالم".

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/172661
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/172661
https://www.independentarabia.com/node/224831/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.independentarabia.com/node/224831/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.independentarabia.com/node/224831/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%A1
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إلذاعة "فرانس إنفو"،  جان إيف لودريان وقال وزير الخارجية الفرنسي
"إنها حقًا طعنة في الظهر"، مشيرًا إلى أنه "غاضب جدًا" ويشعر "بمرارة 

 كبيرة".
ثقة مع أستراليا. وهذه الثقة تعرضت وتابع "أقمنا عالقة مبنية على ال

للخيانة". وكان لودريان قد أبرم "صفقة القرن" بشأن الغواصات مع أستراليا 
 عندما كان وزيرًا للدفاع.

في الوقت نفسه، رأت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في 
حديث عبر إذاعة فرنسا الدولية "آر أف أي" أن فسخ أستراليا العقد قرار 

طير" على صعيد السياسة الدولية ويشكل "نبأ سيئاً جداً بالنسبة الحترام "خ
 الكلمة المعطاة".

 تحالف أمني استراتيجي
في المقابل، أعلنت واشنطن الساعية لتعزيز تحالفاتها في كل  

االتجاهات للتصدي لبكين، تشكيل تحالف أمني استراتيجي في منطقة 
 وكانبيرا. لندن كاًل من المحيطين الهندي والهادي يضم إليها

الجديدة التي أطلق عليها وأتى اإلعالن عن المعاهدة األمنية الثالثية 
اسم "أوكوس" خالل قمة افتراضية استضافها الرئيس األميركي جو بايدن 
في البيت األبيض وشارك فيها عبر الفيديو كل من رئيسي الوزراء 

 البريطاني بوريس جونسون واألسترالي سكوت موريسون.
 "ال خطة" لنقل الغواصات النووية البريطانية خارج اسكتلندا إذا استقلت

وفي بيان مشترك صدر في ختام القمة تعهدت لندن وواشنطن بشكل  
خاص "مساعدة أستراليا في الحصول على غواصات تعمل بالدفع 
النووي". ومثل هذا اإلعالن نقطة تحول استراتيجي، ال سيما وأنها المرة 

https://www.independentarabia.com/node/237951/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://www.independentarabia.com/node/255736/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/255736/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/255736/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%9F
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تي ستشاطر فيها الواليات المتحدة مثل هذه التقنية الحساسة مع األولى ال
 دولة أخرى غير بريطانيا.

وإثر صدور هذا اإلعالن أعلنت أستراليا إلغاء الصفقة الضخمة التي 
مليار يورو(  56مليار دوالر أسترالي ) 90بقيمة  2016أبرمتها في 

 غواصة تقليدية من طراز "أتاك". 12لشراء 
، اليوم، بالصفقة "غير المسؤولة إطالقًا" الصين نددت ة،من جهة ثاني

بين الواليات المتحدة وأستراليا بشأن حصول األخيرة على غواصات 
أميركية ذات دفع نووي، في إطار شراكة جديدة بين البلدين تضم أيضًا 
بريطانيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تجاو ليجيان أمام 

لصحافة إن "التعاون بين الواليات المتحدة وبريطانيا وأستراليا في مجال ا
الغواصات النووية يزعزع بشكل خطير السالم واالستقرار اإلقليميين، 
ويكثف سباق التسلح ويقوض الجهود الدولية نحو عدم انتشار األسلحة 

 النووية".
https://www.independentarabia.com/node/259511/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A
E%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%C2

%A0%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-
%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-

%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-
%D8%A8%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-
%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-

%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9 

 
Koniec raportu 
End of Report 

 انتهى التقرير
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 أرسل لسيادتكم:  تحية طيبة،
 358/2021صي رقم م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي التخص

  مع فناء العالم( )موعد أزمة الغواصات العالمية
  ,October 24 2021 ،تشرين األول 24األحد 

 هنا     للحصول على التقرير كاماًل اضغط على الرابط: 
 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية. 
قرار أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب ال

 والمتابعين، لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية. 
أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال 
تكون موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. 

 ساعد بتدقيق هذه المعلومات مع ذكر المصدر لتحقيق الموثوقية. 
ولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير وأخلي نفسي من المسؤ 

دقيقة واردة في التقرير، ألن المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة 
 في التقرير هو المسؤول.   أطيب التمنيات. 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                           
 جامعة دمشق –اد كلية االقتص                              

مالحظة: أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، 
 إعالمي ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.

 


