
أزمة الغواصات النووية:
 املواقف املتداخلة للشركاء

حممد كرمي اخلاقاين

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

Al-Bayan Center for Planning and Studies



عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة   
-فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت 
ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، 

وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلْي السياسي واألكادميي.

حقوق النشر محفوظة © 2021
www.bayancenter.org
info@bayancenter.org

Since 2014

مالحظة:
اآلراء الواردة يف املقال ال تعرب ابلضرورة عن اجتاهات يتبناها املركز، وامنا تعرب عن رأي كتاُبا.



3

أزمة الغواصات النووية: املواقف املتداخلة للشركاء

العام 2016،  الفرنسي األسرتايل بغواصات نووية متقدمة إىل أن  ترجع بداايت االتفاق 
عندما أبرمت كلتا الدولتي اتفاقاً لتشييد اسطواًل جديداَ يتكون من 12 غواصة نووية يف صفقة 
تبلغ قيمتها اإلمجالية 65 مليار دوالر من قبل شركة DCNS الفرنسية اليت متتلك الدولة فيها 
نسبة 62 %، ومبوجب العقد تتعهد الشركة الفرنسية بتصميم وإنتاج وصيانة الغواصات وتدريب 
التقليدية  الغواصات األسرتالية  بداًل من  اجلديدة  الغواصات  تلك  لتشغيلها، وستحل  األشخاص 
اليت ترجع إىل عقد التسعينيات من القرن املاضي وهي من طراز كولينز واليت من املفرتض أن يتم 
التوقف عن إستخدامها بدءاً من عام 2026)1(.وتعد صفقة الغواصات اضخم عقد تربمه احلكومة 
األسرتالية يف أترخيها، فالغواصات االثنتا عشرة عابرة للقارات، ويبلغ وزن الغواصة الواحدة أربعة 

اآلف طن)2(.

قبيل “طعنة ابلظهر”، و”خيانة”،  من  األسرتالية بصفات  اخلطوة  فرنسا هذه  ووصفت 
و”إهانة”، و”جو ابيدن يتصرف مثل سلفه دوانلد ترامب”، و”قرار أحادي مباغت”، و”فرنسا 
الفرنسية  النظر ابلتحالف االسرتاتيجي مع الوالايت املتحدة”، إذ أفردت الصحف  سوف تعيد 
بعض الصفحات والتحليالت ملا جرى من صدمة إلغاء صفقة القرن الفرنسية بعد إعالن الشراكة 
الثالثية األمريكية الربيطانية األسرتالية )اوكوس(، ومبوجبها ستحصل أسرتاليا على غواصات امريكية 
تعمل ابلطاقة النووية عوضاً عن الغواصات الفرنسية بعد فسخ عقد الصفقة مع اجملموعة البحرية 

الفرنسية “انفال گروب”)3(.

فقد أعلنت احلكومة الفرنسية أن تراجع أسرتاليا عن صفقة الغواصات املتفق عليها يف عام 
لنّص وروح  قرار خمالف  بيان هلا “هذا  اخلارجية يف  2016 هو “قرار مؤسف”، وقالت وزارة 

 2017/01/   https://sdarabia.com/2017/01 : 1.للمزيد، يرجى اإلطالع على  الرابط اإللكرتوين اآليت
2.فرنسا تفوز أبكرب عقد تسّلح لبناء غواصات السرتاليا، للمزيد يرجى اإلطالع على الرابط اإللكرتوين اآليت :

/https://sdarabia.com/2016/04
3.بشري البكر، عاصفة الغواصات األسرتالية هتز التحالف االسرتاتيجي بي أمريكا وفرنسا، للمزيد ينظر الرابط اإللكرتوين اآليت :
https://www-alaraby-co-uk.cdn.ampproject.org/c/s/www.alaraby.co.uk/politics
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التعاون الذي ساد بي فرنسا وأسرتاليا”، وإن “اخليار األمريكي الذي يؤّدي إىل إقصاء حليف 
وشريك أورويب مثل فرنسا من شراكة مزمنة مع أسرتاليا، يف وقت نواجه فيه حتّدايت غري مسبوقة يف 
منطقة احمليطي اهلندي واهلادئ )…( يشري إىل عدم ثبات ال ميكن لفرنسا إال أن ترصده وأتسف 

له”)4(.

املتحدة  الوالايت  إتيان من  الفرنسي إزاء ذلك ابستدعاء السفري فيليب  الفعل  ووصل رد 
األمريكية  والسفري جان بيري ثيبولت من اسرتاليا، وميكن عدها ابلشعور الكبري ابإلهانة األمريكية 
لفرنسا خاصة إذا ما علمنا إبهنما أعضاء يف حلف مشال األطلسي، وهذا ما يُفسر إاثرة موضوع 

االستقالل األورويب الذي تتزعمه فرنسا عن القيادة األمريكية.

ورمبا يكون تذمر فرنسا من الشراكة الثالثية يتعلق بعدم إخبارها ومن مث يعين عملياً إلغاء 
بشأن  املتعددة  التأويالت  امام  الباب  يفتح  ما  وهو  الغواصات،  خبصوص  أسرتاليا  مع  الصفقة 
يعين  بسرية اتمة، وهذا  قد متت  وأسرتاليا  وبريطانيا)5(  األمريكية  املتحدة  الوالايت  بي  املباحثات 
األمريكية إبستغالل  املتحدة  الوالايت  إذ عملت  الثالثية،  الشراكة  بشأن  لفرنسا  أمريكياً  جتاهاًل 
اخلالف الذي جتدد بي فرنسا واسرتاليا بشأن رفع سعر الغواصات خالفاً للسعر املتفق عليه يف 
بداية إبرام الصفقة عام 2016 بدعوى إضافات تقنية خارج بنود العقد األصلي، ولعل ذلك سبب 
دهشة السفري الفرنسي يف واشنطن الذي علم ابلصفقة من خالل وسائل اإلعالم)6(،وهو ما يُعيد 
اخلالف املتجدد بي فرنسا والوالايت املتحدة األمريكية أابن حرب اخلليج 2003، إذ مل تشهد 
عالقات البلدين تصعيداً مماثاًل ملا نشهده حالياً والسيما بعد استدعاء سفريي فرنسا يف الوالايت 
املتحدة األمريكية وأسرتاليا، وهو ما يزيد الشكوك أبن واشنطن مل تعد شريكاً موثوقاً به يف ابريس، 
والرغبة يف تعزيز قوهتا ونفوذها أوروبياً بعيداً عن واشنطن)7(، ولعل من مظاهر الغضب الفرنسي من 
واشنطن يتجلى يف إلغاء حفل إستقبال كان من القرر عقده يف العاصمة األمريكية واشنطن وذلك 

4.تفاصيل أزمة الغواصات النووية بي أسرتاليا وفرنسا، متوافر على الرابط اإللكرتوين اآليت :
/https://sdarabia.com/2021/09

5. بريطانيا تتمسك ابلدفاع عن نفسها يف أزمة صفقة الغواصات.. ابريس ترّد وتصف لندن بـ”االنتهازية”. 
6.بشري البكر، مصدر سبق ذكره. 

7.ايمسي حممود، معاهدة “أوكوس: تداعيات التحالف الدفاعي اجلديد بي الوالايت املتحدة وبريطانيا وأسرتاليا، متوافر على 
الرابط اإللكرتوين اآليت :

https://www.interregional.com/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%87%d8%af%d8
%a9-%d8%a3%d9%88%d9%83%d9%88%d8%b3/
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مبناسبة ذكرى إنتصار األسطول الفرنسي على األسطول الربيطاين يف 5 أيلول 1781، ويف حماولة 
أمريكية إلرضاء فرنسا والتخفيف من صدمة إلغاء صفقة الغواصات، أكد وزير اخلارجية األمريكي 
أنتوين بلينكن أبن فرنسا شريك مهم ابلنسبة للوالايت املتحدة األمريكية يف منطقة احمليط اهلندي 
واهلادئ، وان البيت األبيض أيمل مواصلة مناقشة تطورات األوضاع مع املسؤولي الفرنسيي يف قادم 
األايم حسب تصرحيات املتحدث إبسم اخلارجية األمريكية نيد بريس)8(. ويف املقابل ترى الوالايت 
للضغوط  ترضخ  لن  أسرتاليا  وأن  أخرى،  دواًل  ليشمل  سيتوسع  التحالف  إبن  األمريكية  املتحدة 
االقتصادية الصينية يف رسالة قوية وجهها بلينكن للصي أثناء مؤمتره الصحفي املشرتك مع نظريته 

األسرتالية ماريز ابين الذي مت عقده يف 16 أيلول )9(.

وفيما يتعلق ابملوقف الربيطاين، ترى وزيرة اخلارجية الربيطانية اجلديدة ليز تروس يف مقال هلا 
ُنشر يف صحيفة الصنداي تلغراف أبن “األمر يتعلق مبا هو أكثر من السياسة اخلارجية من الناحية 
النظرية، لكنه حيقق إجنازاً للناس يف بريطانيا وخارجها، إبقامة شراكة مع الدول ذات التفكري املماثل 
الشراكة  تسهم  أن  املؤمل  املشرتكة”)10(.ومن  واملصاحل  املشرتكة  القيم  على  قائمة  حتالفات  لبناء 
الثالثية يف تعزيز املكانة الربيطانية يف إنتاج التكنولوجيا املتقدمة، إذ يعتقد رئيس الوزراء الربيطاين 
بوريس جونسون أن التحالف الثالثي سيعمل على توفري فرصة جيدة لربيطانيا يف تعزيز مكانتها 
يف جمال التكَنلوجيا وذلك عرب إتفاق نقل التكنولوجيا النووية والتقنيات األكثر تطوراً إىل أسرتاليا 
والسماح هلا ابالستفادة من اخلربة الربيطانية يف هذا اجملال اليت تعود ألكثر من ٦٠ سنة ماضية، 
عندما اطلقت لندن اول غواصة نووية، وبذلك حتقق بريطانيا مكسباً اسرتاتيجياً هلا بعد خروجها 

من مظلة اإلحتاد االوريب وإنضمامها إىل الوالايت املتحدة األمريكية وأسرتاليا)11(.

وسيجعل هذا اإلتفاق حياة ما بعد االحتاد األورويب ابلنسبة لربيطانيا حقيقة واقعة وله دور 
أمين هادف، وهو ما أاثر حفيظة  فرنسا جتاه اإلتفاق الثالثي وهو ما يظهر السعر الذي ترغب 

8.متارا بّرو، بعد حتالف أوكوس هل تقرتب فرنسا من الصي؟، متوافر على الرابط اإللكرتوين اآليت :
https://www.raialyoum.com

9.ايمسي حممود، مصدر سبق ذكره.
10.بريطانيا تتمسك ابلدفاع عن نفسها يف أزمة صفقة الغواصات.. ابريس ترّد وتصف لندن بـ”االنتهازية”، متوافر على الرابط 

اإللكرتوين اآليت:
https://arabicpost.me/%

11.ايمسي حممود، مصدر سبق ذكره. 
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به لندن يف دفعه مقابل ذلك الدور، أي مبعىن أتكيد حقيقة السياسة اخلارجية واالمنية الربيطانية 
يف واشنطن)12(، ومع توتر العالقة مع الوالايت املتحدة وأسرتاليا على أثر استدعاء وزارة اخلارجية 
أمهية  لودراين  ايفان  جان  الفرنسي  اخلارجية  وزير  يُعر   مل  وكانبريا،  واشنطن  ليفرييها يف  الفرنسية 
إلمكان استدعاء السفري يف لندن، قائاًل “نعلم انتهازيتهم الدائمة”، يف إشارة إىل الربيطانيي، بعد 

بضعة أشهر من بريكست)13(.

رئيس  دافع  فقد  فرنسا،  مع  الغواصات  إلغاء صفقة  بشأن  األسرتايل  املوقف  وفيما خيص 
وزراءها سكوت موريسون عن موقف بالده وذلك من خالل قوله إبنه قد ابلغ الرئيس الفرنسي 
اليت  الغواصات  تلك  قدرة  ختص  اليت  الواقعية  القضااي  بعض  حول  املاضي  حزيران  يف  ماكرون 
اهلادئ  احمليط  يف  ألسرتاليا  األمنية  اإلحتياجات  ستليب  إذا كانت  فيما  والكهرابء  ابلديزل  تعمل 
املصلحة  يتعارض مع  ما  مبثابة”إمهااًل” وهو  فرنسا كان  الصفقة مع  إمتام  أن  واهلندي، موضحاً 
األسرتالية العليا)14(. وستعمل تلك الشراكة على عدم إقتصارها فقط على نقل التكنولوجيا، بل 
ستتوسع إىل جمابة التهديدات األمنية املتزايدة، إذ اتفقت الدول الثالث على التعاون مبجاالت 
الفضاء اإللكرتوين  والذكاء الصناعي والدفاع السيرباين، فضاًل عن “القدرات اإلضافية حتت سطح 
النووية، وهي بصدد  األسلحة  إمتالك  تعتزم  بالده ال  اعرب موريسون إبن  البحر”، ومن جانبه 
التعاون واإليفاء مبتطلبات منع انتشارها)15(، ويذهب رئيس الوزراء األسرتايل ابلقول إىل إن “القرار 
تغيريًا يف  ليس  الفرنسية، واختاذ طريق آخر،  الغواصات  االستمرار يف صفقة  بعدم  اختذانه  الذي 
الرأي، إنه تغيري للحاجة”)16(، وهو ما يتوافق مع ما أشار إليه وزير الدفاع األسرتايل بيرت دوتون يف 
إن حكومته كانت “صرحية وواضحة وصادقة” مع فرنسا بشأن ترددها حيال الصفقة، اليت جتاوزت 
قيمتها امليزانية، وستتأخر لسنوات عن اجلدول الزمين املقرر. وذكر أنه يدرك أن “فرنسا ممتعضة”، 

12.Kerry Brown, The UK’s global role and China,https://www.chathamhouse.
org/2021/09/aukus-alliance-meaningful-or-merely-provocation?utm_
source=Chatham%20House&utm_medium=email&utm_campaign=12666604_
CH%20-%20CH%20Newsletter%20-%2017.09.2021&utm_content=AUKUS-
Title&dm_i=1S3M,7JHM4,NUSJAC,UOP2R,1
13._https://arabicpost.me

14.متارا بّرو، مصدر سبق ذكره. 
15._ايمسي حممود، مصدر سبق ذكره.

16.بشري البكر، مصدر سبق ذكره.
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وموضحاً إبنه  “كانت لدى احلكومة هذه املخاوف وأعربنا عنها ونريد العمل عن قرب بدرجة 
كبرية مع الفرنسيي وسنواصل القيام بذلك مستقبال”، وأنه عرّب شخصياّ عن هذه املخاوف لنظريته 
الفرنسية فلورانس ابريل، وأكد على “ضرورة أن تتحرك )أسرتاليا( بناء على مصلحتنا الوطنية” 
وأضاف “نظراً لتغري الظروف يف منطقة اهلندي اهلادئ، ليس اآلن فحسب بل على مدى السنوات 

املقبلة، كان علينا اختاذ قرار يصب يف مصلحتنا الوطنية وهو متاماً ما قمنا به”)17(.

ويف هذا اإلطار ميكن القول إن املوقف الفرنسي يتطابق مع املوقف االوريب من انحيتي؛ 
األوىل تتعلق بطريقة تعامل إدارة ابيدن مع ملف الغواصات وهتميش اجملموعة األوروبية بذا الشأن، 
أما الناحية األخرى فتتعلق مبدى تبين اوراب إسرتاتيجيتها بعيداً عن التدخل األمريكي وهو ما تطمح 
إليه فرنسا، وهو ما أحملت إليه بشأن املفاوضات مع كانبريا خبصوص إبرام اتفاق جتاري مع االحتاد 
األورويب بعدما وصفتها فرنسا إبهنا قد طعنتها ابلظهر وسببت هلا خسائر طائلة ومن مث فهي ال 

تثق أبسرتاليا)18(.

للغاية” و“ضيق  فقد وصفته إبنه “غري مسؤول  اإلتفاق،  الصيين من  للموقف  وابلنسبة 
املنطقة ويكثف  االقليمي يف  السلم واالستقرار  يهدد  الغواصات  التعاون  يف جمال  وإن  األفق”، 

سباق التسلح ويقوض اجلهود الدولية ملنع االنتشار النووي)19(.

الثالثي الذي يستهدف بشكل أساس الصي، سيزيد من  التحالف  ومن دون شك فإن 
عسكرة منطقة احمليطي اهلادئ واهلندي وحبر الصي اجلنويب، ومع بقاء الباب مفتوحاً النضمام دول 
أخرى ليوسع التحالف حملاصرة الصي، فقد تنضم اليه دول مثل الياابن أو كوراي اجلنوبية لتزيد تلك 
اخلطوة من سخونة املشهد وتصعيده مبا ال حُيمد عقباه يف هذه الرقعة اجلغرافية املهمة )20(، فالصي 
ستظل حسب املعطيات، القوة العظمى الصاعدة، فهي ال تستطيع إخفاء قوهتا، وعلى الوالايت 
التحالف  هذا  مثل  سيكون  فرمبا  اآلخرين،  مع  التنسيق  فعليها  مواجهتها  أرادت  ما  إذا  املتحدة 
الثالثي أن يكون معيقاً للنوااي الصينية يف هذه املنطقة ولكن بشكل ليس كبرياً هذه املرة، فهي أي 

17.أسرتاليا تتحرك حنو حّل سريع ألزمة الغواصات النووية مع فرنسا، متوافر على الرابط اإللكرتوين اآليت:
https://sdarabia.com/2021/09/

https://aawsat.com/home/article/3194976،18.أسرتاليا تقدم رواية خمتلفة لفسخ عقد الغواصات مع فرنسا
19.متارا بّرو، مصدر سبق ذكره.

20.أمحد سيد أمحد،أمريكا بي عداوة الصي وخيانة احللفاء، متوافر على الرابط اإللكرتوين اآليت :
https://gate.ahram.org.eg/daily/News/823650.aspx
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الصي، تؤكد قوهتا يف منطقة احمليطي اهلادئ واهلندي وابخلصوص قوهتا البحرية واالقتصادية، فإننا 
جند أن الوالايت املتحدة األمريكية حباجة اىل شركاء اقوايء ومتمكني من مواجهة الصي )21(، 
وعلى اجلانب اآلخر،  نرى أن العالقات ما بي الصي وأسرتاليا ليست جيدة مبا يكفي، إذ رفضت 
اهتامات  وقبلها  أراضيها،  على  اخلامس  اجليل  شبكات  ببناء  الصينية  للشركات  السماح  أسرتاليا 
متبادلة بي الدولتي ابلتجسس، فضاًل عن انضمام اسرتاليا للتحالف االمريكي للتحقيق يف قضية 
إنتشار فريوس كوروان وحتميل الصي مسؤولية ذلك، وكذلك قيام الصي مبجموعة من اإلجراءات 
التجارية اليت تقيد االسترياد من أسرتاليا، وإلغاء االتفاق الذي أبرمته والية فيكتوراي األسرتالية مع 
الصي بشأن مشروع احلزام والطريق)22(، وعلى الرغم من أتكيد الوالايت املتحدة إبن صفقتها مع 
أسرتاليا ال حتمل أسلحة نووية، إال إن ذلك ال مينع الصي من التوجس بشأن نواايها املستقبلية 
يف حبر الصي اجلنويب، إذ وصفته أبن تلك اخلطوة هي هتديد حلالة السالم يف املنطقة الذي يعد 
حبسب الرؤية الصينية جمااًل حيوايً خالصاَ هلا، فمن املمكن وفقاً للتصورات الصينية ان تقوم الوالايت 

املتحدة األمريكية بنشاطات عسكرية يف املستقبل )23(.

وفد جتلت مظاهر الرفض الصيين للشراكة الثالثية يف التصرحيات الرمسية للمسؤولي الصينيي، 
والتحيز  الباردة  احلرب  “عقلية  من  التخلص  ضرورة  اىل  واشنطن  يف  الصينية  السفارة  دعت  إذ 
األيديولوجي” اليت سادت طيلة عقود من القرن العشرين بي الوالايت املتحدة األمريكية واالحتاد 
السوفييت السابق، إذ إن التفكري ابإلضرار مبصاحل الدول ال ينبغي ان يتصدر تفكري وخطط الدول 
األخرى، أي مبعىن التأسيس لتكتالت إقصائية بقصد إحلاق اخلسائر ابلطرف اآلخر )24(، وبنفس 
الوقت سيكون ملشروع الشراكة الثالثية يف هذه املنطقة أتثريات عكسية تعده الصي هتديداً لوجودها 
لتوظيف األداة االقتصادية  تلجأ الصي  لتلك اخلطوة، فرمبا  لنفوذها اإلقليمي، وكرد فعل  وحتدايً 

21.Patricia Lewis، Nuclear submarines and non-proliferation، https://
w w w . c h a t h a m h o u s e . o r g / 2 0 2 1 / 0 9 / a u k u s - a l l i a n c e - m e a n i n g f u l -
o r - m e r e l y - p r o v o c a t i o n ? u t m _ s o u r c e = C h a t h a m % 2 0 H o u s e & u t m _
m e d i u m = e m a i l & u t m _ c a m p a i g n = 1 2 6 6 6 6 0 4 _ C H % 2 0 - % 2 0 C H % 2 0
Newsletter%20-%2017.09.2021&utm_content=AUKUS-Title&dm_
i=1S3M,7JHM4,NUSJAC,UOP2R,1

22.متارا بّرو، مصدر سبق ذكره.
23.فاطمة ايسي، أسرتاليا وحلم النادي النووي، متوافر على الرابط اإللكرتوين اآليت :

https://www-alaraby-co-uk.cdn.ampproject.org/c/s/www.alaraby.co.uk/opinion
24.ايمسي حممود، مصدر سبق ذكره.
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للحيلولة دون إحنياز الدول للجانب األمريكي عرب تشجيع وتعزيز األفكار والقيم األمريكية املستندة 
للدميقراطية والليربالية اإلقتصادية)25(، ولذلك فإن التحالف الثالثي يهدف اىل حتدي النفوذ الصيين 
يف حبر الصي اجلنويب وذلك بعد تعزيز التواجد العسكري الصيين هناك، والضغوط املتزايدة اليت 
متارسها الصي على اتيوان، مع تركيز التوجه األمريكي ملنطقة حبر الصي اجلنويب بعد تضاؤل وتراجع 

االهتمام األمريكي ابلشرق األوسط.

25.ايمسي حممود، مصدر سبق ذكره.


