بسم هللا الرمحن الرحيم

جواب سؤال
أبعاد ومغزى التحالف العسكري األمريكي مع كل من بريطانيا وأسرتاليا
السؤال :ما هي أبعاد ومغزى التحالف العسكري األمريكي مع كل من بريطانيا وأسرتاليا؟ وهل هو موجه ضد الصني؟ أم أنه
صفعة بريطانية وأمريكية لفرنسا بعد هدمها لنفوذ بريطانيا يف تونس وبعد انقالب أتباعها على عمالء أمريكا يف غينيا وبعد جهود
فرنسا لبناء قوة أوروبية مستقلة عن أمريكا؟
اجلواب :لكي يتضح اجلواب عن هذه التساؤالت نستعرض األمور التالية:
 -1يف قمة عرب الفيديو حتدث رئيس أمريكا ابيدن ورئيس وزراء بريطانيا جونسون ورئيس وزراء أسرتاليا موريسون يف إعالن
من األطراف الثالثة عن شراكة دفاعية ،وحبسب سكاي نيوز عربية 2021/9/16 ،فقد قال ابيدن"( :نقر مجيعا ابألمهية القصوى
لضمان السالم واالستقرار يف منطقة احمليطني اهلندي واهلادئ على املدى الطويل" ،وقال موريسون" :سنواصل الوفاء بكل التزاماتنا
مبوجب معاهدة احلد من االنتشار النووي" .أما جونسون فقد وصف القرار أبنه ابلغ األمهية وقال" :سيكون من أحد أكثر
مشروعات العامل تعقيدا" ).وقد أبقت هذه الدول إعداد حتالفها طي الكتمان مث فاجأت الصني وفرنسا به...
 -2وفيما أظهرت فرنسا غضبا كبريا واهتمت أمريكا وأسرتاليا ابلكذب واهتمت بريطانيا ابالنتهازية الدائمة وحتدثت أبن
هذا التحالف يشكل طعنة هلا يف الظهر بسبب إلغاء أسرتاليا لصفقة الغواصات الضخمة املعقودة مع فرنسا منذ  2016بقيمة 56
مليار يورو ( 66مليار دوالر أمريكي  -يب يب سي ،)2021/9/18 ،فقد حتدثت الصني هي األخرى عن أول تدشني فعلي حلرب
ابردة يف القارة اآلسيوية ودعت أمريكا وبريطانيا ملراجعة توافق هذا التحالف مع معاهدة منع االنتشار النووي على اعتبار أن نقل
تكنولوجيا الغواصات النووية ألسرتاليا بصفتها دولة غري نووية قد يشكل خرقا لتلك املعاهدة ،وال شك يف أن الصني ستعد هذا
التحالف خطريا عليها خاصة من حيث الغواصات النووية ألسرتاليا اليت تناهض اهليمنة الصينية يف البحار اآلسيوية.
 -3وإذا كانت أورواب احلليف التقليدي ألمريكا قد انتعشت بنهاية حقبة ترامب يف أمريكا وزاد هذا االنتعاش بصياح
الرئيس األمريكي أبن "أمريكا قد عادت" واختذ ذلك شعارا له يف مقابل شعار ترامب "أمريكا أوال" لكن تنفيذ إدارة ابيدن
لالنسحاب من أفغانستان دومنا اعتبار آلراء أورواب ومصاحلها قد أظهر تبعية تلك الدول ألمريكا بشكل حمرج هلا ،وكان االنسحاب
األمريكي من أفغانستان أكرب عمل دويل تقوم به إدارة ابيدن خالل الشهور التسعة بعد تسلمه مقاليد الرائسة خلفا لرتامب ،واثرت
على أثر ذلك انتقادات واسعة ألمريكا يف أورواب كانت أشهرها دعوة فرنسا إلنشاء وتعزيز القوة األوروبية بشكل منفصل عن
أمريكا ،مث جاء هذا التحالف األمريكي اجلديد مع أسرتاليا وبريطانيا اليت خرجت من االحتاد األورويب ،فزاد الطني بلة! وهذا ما دفع
وزير خارجية فرنسا للقول "قرار مفاجئ على طريقة ترامب" و"طعنة يف الظهر" و"ضربة موجعة" ،مث سحبت فرنسا سفريها من
واشنطن للتشاور!
 -4وبتدقيق النظر يف أبعاد هذا التحالف العسكري اجلديد جند أنه حدث كبري على الساحة الدولية وستكون له تداعيات

واسعة النطاق ميكن النظر إليها يف إطار االسرتاتيجية األمريكية الحتواء صعود الصني ويف إطار (معاقبة) أمريكا وبريطانيا لفرنسا
على سلوكها الدويل املخالف وأثر ذلك على ابقي دول االحتاد األورويب ،وميكن توضيح ذلك على النحو التايل:
** على اجلانب الصيين:
مل يعد خافيا على الدول خاصة الصني أن األهداف االسرتاتيجية األمريكية ذات األولوية اليوم هي مكافحة صعود الصني
واحتواء خماطرها االقتصادية الدولية والعسكرية اإلقليمية ،لذلك فهمت الصني أهداف هذا التحالف العسكري من حلظة إعالنه
وأعلنت رفضها له وحتدثت عن "عقلية احلرب الباردة" و"التحيز األيديولوجي" وأن االتفاق خيرق "منع انتشار األسلحة النووية"
(وشدد املتحدث ابسم السفارة الصينية يف واشنطن ليو بينجيو على أن هذه الدول جيب أن ال تشكل تكتالت إقصائية تستهدف
مصاحل أطراف أخرى أو تضر هبا وأهم ما ينبغي هلا فعله هو التخلص من عقلية احلرب الباردة والتحيز األيدولوجي ...اجلزيرة نت
 ،)2021/9/16فالصني:
أ -ال شك تدرك أن هذه اخلطوة مبثابة نواة حللف جديد ضدها قيد التشكيل على غرار الناتو الذي تشكل ضد دولة االحتاد
السوفيييت ،وكما نقلت اجلزيرة عن صحيفة الواشنطن بوست (إن هذه االتفاقية ستسمح ألسرتاليا ابمتالك وتشغيل غواصات متقدمة
تعمل ابلطاقة النووية لتحل حمل القوارب القدمية اليت تعمل ابلديزل ،مما مينح أسرتاليا قدرة هجومية حتتاج الصني إىل حساهبا يف حالة
حدوث أي صراع .اجلزيرة  ،)2021/9/17أي أن هذه االتفاقية ستعزز القدرات العسكرية ألسرتاليا بوصفها واحدة من احللقات
اآلسيوية املناهضة للصني عن طريق تزويدها ابلغواصات النووية وصواريخ كروز أمريكية من طراز توماهوك...
ب -وتدرك الصني كذلك أن االسرتاتيجية األمريكية ملقاومة الصعود الصيين هي هي مل تتغري بتغري اإلدارات يف واشنطن،
وفحواها تقوية الدول املناهضة للصني يف حميطها وزرع املزيد من املخاطر حوهلا ،فتحت عنوان املناطق البحرية املفتوحة وحرية
املالحة البحرية تقوم أمريكا بعسكرة البحار احمليطة ابلصني سواء أكان ذلك عرب نقل قطاعات عسكرية أمريكية بشكل مباشر أم
كان بتقدمي دعم عسكري مباشر وكبري حللقات أمريكا اآلسيوية املناهضة للصني كالياابن وكوراي اجلنوبية وأسرتاليا واهلند وغريها.
وفيما تدرك أمريكا أبن سياساهتا لوقف صعود الصني قد أتخرت بسبب حروهبا يف العراق وأفغانستان فإن الصني ترى كذلك أبن
أتخر أمريكا هذا يدفع بواشنطن حملاولة وقف صعود الصني دون قيود ،وهذا خطري للغاية ،فمجرد طرح إدارة ترامب فكرة تزويد
الياابن وكوراي اجلنوبية ابألسلحة النووية وتعهد إدارة ابيدن اليوم بتزويد أسرتاليا ابلغواصات النووية يزيد من خطورة السياسة األمريكية
ضد الصني وأهنا مل تعد منضبطة ابملعاهدات الدولية.
** وأما من جانب الدول الثالث املتحالفة يف "أوكوس" فقد كانت يف  2021/9/16كما نقلتها اجلزيرة:
أ( -قال مسؤولون كبار يف اإلدارة األمريكية "هذه الشراكة الدفاعية أتيت يف ظل تنامي النفوذ الصيين يف املنطقة" .وقال
الرئيس األمريكي جو ابيدن إن مبادرة أوكوس الدفاعية مع بريطانيا وأسرتاليا ستمكن هذه الدول من احلصول على أحدث القدرات
للمناورة وصد التهديدات سريعة التطور.)...
ب -و(قال رئيس الوزراء الربيطاين بوريس جونسون إن إطالق شراكة دفاعية ثالثية مع الوالايت املتحدة وأسرتاليا يهدف إىل
العمل جنبا إىل جنب للحفاظ على األمن واالستقرار يف منطقة احمليطني اهلندي واهلادي .وأضاف أن املهمة األوىل هلذه الشراكة
ستتمثل يف مساعدة أسرتاليا للحصول على غواصات تعمل ابلطاقة النووية.)...

ج -وقال رئيس الوزراء األسرتايل سكوت موريسون (إن بالده فسخت عقدا ضخما أبرمته مع فرنسا عام  ،2016لشراء
غواصات تقليدية ،ألهنا تفضل أن تبين مبساعدة من الوالايت املتحدة وبريطانيا غواصات تعمل ابلدفع النووي .وأضاف موريسون
أن بالده ال تسعى المتالك أسلحة نووية ،وستواصل التزاماهتا بعدم انتشار األسلحة النووية.)...
** وأما من جانب فرنسا فقد كانت ردود فعل غاضبة ابلغة االنفعال حيث فوجئت مبا حدث:
أ( -وصف وزير اخلارجية الفرنسي جان إيف لودراين فسخ أسرتاليا عقد شراء غواصات مع بالده أبهنا طعنة يف الظهر،
وأضاف يف تصرحيات إلذاعة "فرانس إنفو" أن فرنسا تشعر ابخليانة والغضب واملرارة بسبب إلغاء أسرتاليا للصفقة ،وإبرام شراكة مع
الوالايت املتحدة وبريطانيا ،ستحصل مبوجبها على غواصات تعمل ابلطاقة النووية ...،اجلزيرة  )2021/9/16وقال أيضا يف بيان
(بناء على طلب رئيس اجلمهورية ،قررت أن استدعي فورا إىل ابريس للتشاور سفريينا لدى الوالايت املتحدة وأسرتاليا .إن هذا القرار
االستثنائي تربره اخلطورة االستثنائية ملا أعلنته أسرتاليا والوالايت املتحدة يف  15أيلول/سبتمرب .يورو نيوز عريب)2021/9/17 ،
وقال لودراين إلذاعة "فرانس إنفو"" :أان غاضب ..إنه أمر ال ميكن فعله بني احللفاء ...إهنا صفعة على الوجه" .دوتشيه فيليه
األملانية )2021/9/17 ،وقبل قرار استدعاء السفريين( :ألغت السلطات الفرنسية حفال كان مقررا عقده أمس اجلمعة يف واشنطن
إلحياء الذكرى السنوية ملعركة حبرية حامسة خالل الثورة األمريكيّة ،أدت فيها فرنسا دورا رئيسا .اجلزيرة نت.)2021/9/18 ،
ب -واعتربت وزيرة اجليوش الفرنسية فلورانس ابريل (أن فسخ أسرتاليا عقدا ضخما لشراء غواصات تقليدية من بالدها أمر
خطري وسيشكل نبأ سيئا جدا ...اجلزيرة .)2021/9/16
 -5أما ملاذا اختذت الدول الثالث بقيادة أمريكا هذه اإلجراءات بعيدا عن فرنسا ،بل مبا يشبه العقوبة لفرنسا،
فاملالحظ ما يلي:
أ -إن فرنسا كانت جتاهر ابنتقاد ورفض سياسات إدارة ترامب وظهر ذلك يف أزمة شرق البحر املتوسط بني تركيا واليوانن،
وملا جاءت إدارة ابيدن وانسحبت من أفغانستان بتلك الطريقة اليت ظهر فيها مدى تبعية الدول األوروبية ألمريكا ،تلك الدول اليت
تريد أن تظهر مبظهر احلليف ال التابع ،فقد عادت فرنسا داخل االحتاد األووريب تدفع ابجتاه إجياد قوة عسكرية أوروبية منفصلة عن
املظلة األمريكية "الناتو" ،أي عادت تناهض القيادة العسكرية األمريكية للدول األوروبية ،وزادت جرأهتا على النفوذ األمريكي يف
أفريقيا والذي ظهر فيما بعد يف انقالب غينيا وقبله يف النشاط العسكري الفرنسي يف دول الساحل األفريقي ،وهذا كله قد أوجد
حنقا أمريكيا ضد فرنسا.
ب -بعد مفاوضات بريكست الربيطانية مع دول االحتاد االورويب برز على السطح أن العالقات الربيطانية الفرنسية قد ساءت
بشكل كبري ،ومل تبد أي من الدولتني بوادر لالنفراج ،وظهر هذا يف تعنت فرنسي وأورويب يف شروط واتفاقية خروج بريطانيا من
االحتاد ،رمبا كانت فرنسا ومعها دول االحتاد األورويب تريد أن متنع دوال أخرى يف االحتاد من أن حتذو حذو بريطانيا فتخرج منه
وينفرط عقد االحتاد لكن ذلك قد خلّف ترداي غري مسبوق يف العالقات الفرنسية الربيطانية ،وانفصلت سياساهتما الدولية بدرجة
كبرية ،وملا متكنت فرنسا من أخذ احلكم يف تونس عرب إجراءات قيس سعيد األخرية فإهنا فضال عن عدم اعتبار أي مصاحل لربيطانيا
قد أخذت تستعني أبمريكا ضد بريطانيا يف تونس ،ومل يكن مثل ذلك معهودا يف سياسة كلتيهما.

ج -وكانت قبل ذلك بداية أاير  2021أزمة جزيرة "جريسي" وهي جزيرة اتبعة للتاج الربيطاين وتبعد قرابة  20كلم عن الرب
الفرنسي حيث أرسلت بريطانيا سفنا حربية ملنع الصيادين الفرنسيني من دخول مناطق الصيد الربيطانية بعد خروجها من االحتاد،
وهددت فرنسا بقطع الكهرابء عن اجلزيرة وأرسلت زوارق شرطة وحراسة حلماية الصيادين الفرنسيني ردا على اإلجراءات الربيطانية،
فكان كل ذلك مؤشرا على التسارع يف تردي العالقات بني البلدين ،األمر الذي يدفع بربيطانيا ابلتأكيد إىل توجيه الصفعات
لفرنسا وأتجيج أمريكا ضدها ،لكن على عادة بريطانيا وخبثها فإن كل ذلك يكون يف اخلفاء ...وحبسب صحيفة "نيويورك اتميز"
األمريكية ،فإن احلكومة الربيطانية قد (لعبت دورا مبكرا من أجل إنشاء التحالف الثالثي مع الوالايت املتحدة وأسرتاليا لنشر
غواصات تعمل ابلطاقة النووية يف احمليط اهلادئ ،وفقا ملسؤولني يف لندن وواشنطن .العربية نت.)2021/9/19 ،
د -لكن األخطر من هذا وذاك وخاصة ابلنسبة ألمريكا هو موقف فرنسا املهادن للصني املعاكس ملوقف أمريكا( ،فباريس
تساورها خماوف جدية من انتهاج حلفائها التقليديني اسرتاتيجية صدامية مع الصني ستعرض حتما املصاحل الفرنسية يف املنطقة
للخطر؛ فأي منزلق عسكري السرتاتيجية التحالف الثالثي يف احمليطني اهلندي واهلادي ،قد ينجم عنه هتديد أمن مليون مواطن
همني فيما يعرف أبقاليم ما وراء البحار )...وعليه فمن
فرنسي يف "كاليدونيا اجلديدة" و"بولينيزاي الفرنسية" ،اإلقليمني الفرنسيني املم ّ
املتوقع أن تعمد فرنسا إىل (بلورة بوصلة اسرتاتيجية أوروبية مستقلة وذلك حني تستلم رائسة االحتاد األورويب مطلع العام القادم
ومواصلة مساعيها للخروج أبورواب من املظلة الدفاعية األمريكية وترسيخ قدم االحتاد األورويب على الساحة الدولية ليكون قوة
كونية ...اجلزيرة .)2021/9/22
 -6هذه هي أبعاد ومغزى هذا التحالف اجلديد الذي عملت أمريكا مبشاركة بريطانيا على بنائه مع أسرتاليا ليكون حلقة
من حلقات حصار الصني من انحية ،ومن انحية اثنية ليوجه صفعة شديدة لفرنسا إبلغاء صفقتها للغواصات مع أسرتاليا وعدم
إشراكها يف هذا التحالف .وهذا التحالف يدفع ابألمور يف البحار احمليطة ابلصني إىل مزيد من العسكرة والتأزم ويربهن على اخلطورة
العالية اليت تنظر هبا واشنطن لضرورة وقف صعود الصني ،وأما فرنسا صاحبة السياسة املتهورة فإهنا أضعف من صد اللكمات
األمريكية الربيطانية عن وجهها ،بل إن دول االحتاد األورويب كافة ينتاهبا ضعف كبري ،فكان مقدار القوة األوروبية اليت جعجعت
فرنسا لتأسيسها كقوة أوروبية منفصلة عن الناتو كان مقدارا صغريا للغاية (مخسة آالف جندي) ليدل على صغر القدرات الدولية
ألورواب خاصة بعد خروج بريطانيا من االحتاد األورويب.
 -7وهكذا ...فال قيم اثبتة عند هذه الدول املسماة كربى اليوم ﴿َبْس ُهم ب ْي نأ ُهم أش ِديد أحتْسب ُهم أِ
َجيعا أوقُلُوبُ ُه ْم أش َّت
أُ ْ
أُ ْأ ْ
ك َِبأنَ ُه ْم قأ ْوم أال يأ ْع ِقلُو أن﴾ فهي دول ينخرها السوس من داخلها وينخرها يف العالقات فيما بينها ،ولعلها بشارة خري وسنة من
أذلِ أ

سنن هللا تعاىل لتسهيل إظهار دينه ،هكذا كانت دولتا فارس والروم عند قيام الدولة اإلسالمية األوىل ،وهكذا كانت العالقات
اد َ
اّللُ بِأق ْوم ُسوءا فأ أال أم أر َد لأهُ أوأما أَلُ ْم ِم ْن ُدونِِه ِم ْن أوال﴾.
بينهما ،عالقات متناحرة ،وخصومات ظاهرة ﴿ أوإِ أذا أ أأر أ
الثامن عشر من صفر اخلري 1443ه
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