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  ظهرها في فرنسا طعنت أمريكا

 )مترجم(

 :الخبر

 بقرار المحيطة الفضيحة تصاعد مع تجارية اتفاقية بشأن األوروبي االتحاد مع أستراليا مفاوضات تأجيل تم
 .باريس مع الدفاعي عقدها إلغاء كانبيرا

 أن في شكها عن ينال دير فون أورسوال األوروبية المفوضية رئيسة أعربت حيث ،فرنسا مع تضامن لوحظ كما
 .أستراليا مع تجارية اتفاقية تبرم أن يمكن الكتلة

 أن أكد لكنه، المفاوضات تأخير في الدفاع اتفاقية دور على التعليق تايهان دان األسترالي التجارة وزير رفضو
 .شهر دةلم تأجيلها تم قد، أكتوبر/تشرين األول 12 في عقدها المقرر، المحادثات من عشرة الثانية الجولة

 األوروبي االتحاد بين الحرة التجارة اتفاقية وعرقلة )الفيتو( النقض حق باستخدام فرنسا هددت، ذلك قبل
  )برافدا(. الصفقة إلغاء بسبب وأستراليا

 :التعليق

 ال ما لبناء خطط عن معلنة، تقليدية غواصات أسطول لبناء فرنسا مع 2016 عام اتفاقية عن أستراليا تراجعت
أمريكا  بين شراكة خالل من بريطانياو أمريكا تكنولوجيا باستخدام النووية بالطاقة تعمل غواصات ثماني عن يقل

 باريس وصفتو. وكانبيرا واشنطن من سفيريها لسحب ودفعها فرنسا غضب القرار هذا وأثار. وأستراليا وبريطانيا
" لةالحي"بـ أمريكان أستراليا ولودريا إيف جان الفرنسي الخارجية وزير واتهم. "الظهر في طعنة" بأنه االتفاق إلغاء

 ."االزدراء"و" الخيانة الخطيرة للثقة"و

 اهتزود أن إلى اآلن أستراليا تتطلعو .سنوات خمس قبل البلدين بين يورو مليار 56 بقيمة العقد توقيع تم وقد
 .البحرية لقواتها نووية بغواصات أمريكا

 على، أستراليا مثل، الصناعية أقمارها وكذلك، العالم في العظمى القوى أن حقيقة على آخر مثال هو الحدث هذا
ً بعض لبعضهم ومنافسين أعداء أسوأ الواقع في هي، بها ينالمتباه وتضامنها وحدتها من الرغم  .ا

 الدول وحدة لرهان المصممة األخرى الدولية والمنظمات المتحدة واألمم لسياألط شمال لحلف العديدة القمم
 والتي، المادية المصلحة وفلسفة النفعية على التغلب على قادرة غير اإلسالمية واألمة اإلسالم ضد حربها في الغربية

 .أستراليا إلى األسلحة إمدادات حول المتحدة الوالياتفرنسا على  اعتراض مثل حوادث في تتجلى مااً غالب

، دولتها إقامة حالة في، اإلسالمية األمة أن مفادها خاطئة فكرة المسلمين بين تسمع أن يمكن، األحيان من كثير في
 .والصين، وروسيا، وإنجلترا، وفرنسا، اأمريك مثل لدول موحد هجوم أمام تصمد لن

 :مختلف لسيناريواً وفق اثاألحد ستتطور، الخالفة قيام حالة في، الواقع في، ذلك ومع

 إبرام محاولة في الفور على األمة هذه أعداء سيبدأ، ةاإلسالمي بالدال في ومؤثرة قوية إسالمية قوة ظهور بمجردف
 تجاه خيانة الواقع في سيعني ما وهو، المفاوضات طاولة علىتنازالت مختلفة  ووضع، معها منفصلة سالم اتفاقيات
 .المتحدة واألمم الناتو مثل ومنظمات يالدول المجتمع في حلفائهم

 مع عالقاتها في المتحدة للواليات الرئيسية المساومة أوراق إحدى شك بال دولة يهود ستصبح، المثال سبيل على
 .اً حديث الناشئة اإلسالمية القوة

 االنسحاب في ،الفةالخ ظهور قبل حتى الغربيين للحلفاء األمريكية الخيانة هذه مثل على أمثلة بوضوح الحظنا لقد
 .اآلخرين الحلفاء وأمن مصالح شك بال قوض مما، وأفغانستان سوريا من األمريكية للقوات الجانب األحادي

نَةٍ  قًُرى فِي إِالَّ اً َجِميع يُقَاتِلُونَُكمْ  الَ ﴿ :تعالى هللا يقول َحصَّ اً َجِميع تَْحَسبُُهمْ  َشِديدٌ  بَْينَُهمْ  بَأُْسُهمْ  ُجُدرٍ  َوَراء ِمن أَوْ  مُّ

 .﴾يَْعِقلُونَ  الَّ  قَْومٌ  ِبأَنَُّهمْ  ذَِلكَ  َشتَّى َوقُلُوبُُهمْ 

 التحرير لحزب المركزي اإلعالمي لمكتبذاعة اإل كتبه

 حمزة يوسف بوأ


