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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 السورية! األزمة يف الدويل الدور

 وكان (،20/10/2016 ،عريب سي يب يب) (حرب" "جرمية أبهنا حلب على الروسية الغارات هوالند )وصف السؤال:
 19/10/2016 يف وذلك بوتني، حضور دون ابريس يف روسي كسيو دأرثو  ديين ثقايف مركز افتتاح مراسم جرت أن بعد ذلك

 إىل الرمسية زايرته إلغاء قرر بوتني الرئيس أن أعلن قد 11/10/2016 بيسكوف دميرتي الكرملني ابسم املتحدث كان حيث
 بعد وذلك ابريس، يف بوتني استقبال يف تردده الفرنسي الرئيس عالنإ عقب هذا وجاء اجلاري، الشهر 19 يف املقررة ابريس

 يف أتثريه وما ذلك؟ سبب فما... العالقات يف توترا   أوجد ما سوراي خبصوص الفرنسي وعاملشر  ضد للفيتو روسيا استخدام
 أخرى وبعبارة السورية؟ األزمة يف الفاعلة الدولية األطراف تغيري يف األحداث هذه ستتسبب وهل وروبية؟ألا الروسية العالقات

 ...خريا   هللا وجزاك الروسي؟ للدور واحنسار األورويب لالحتاد دور سيكون هل

 التالية: األمور نستعرض... الفاعلة الدولية األطراف يف تغيري عليه سيرتتب وهل وأتثريه ذلك، سبب يتضح حىت اجلواب:

 احلقيقة هي وهذه سوراي، يف دولية بوظيفة روسيا تكليف عن أوابما دارةإ فّعلتها اليت الدولية الشراكة ةفكر  متخضت :أوال
 الروس، مع سوراي مسألة حبث يف األمريكي التعايل عن يتحدثون عندما الروس السياسيني بعض اهب ينطق وكان واشنطن، يف

 وفرنسا بريطانيا خاصة وروبيةاأل الدول إبعاد وراء وكذلك... سوراي يف والتدمري القتل مبهمة روسيا تكليف وراء أمريكا وكانت
 دولة ىلإ تلقائيا   روسيا ستحول الدولية ةالوظيف هذه أبن واثقة اروسي كانت األثناء ويف. السورية األزمة حل يف التدخل عن

 شديدة األوكرانية األزمة فحىت أخرى، قضااي يف شراكهاإ أمريكا رفضت كلما تتفاجأ كانت الكنه الدويل، املسرح على فاعلة
 اير فسو  أوكرانيا، يف الروسية ابملصاحل االعرتاف ىلإ يؤدي ال سوراي يف روسيا مع وهناتعا أبن ترى أمريكا فإن لروسيا احلساسية

 .أخرى مسألة وأوكرانيا مسألة

 يف السياسيني بعض انتقاد ورغم الواجهة، ىلإ عسكريتها وأعادت سوراي يف دخلهات بسبب دوليا   روسيا برزت وهكذا
 حبل دارةاإل طالبت اليت يةاألمريك خلارجيةا يف بلوماسيا  د اخلمسني وثيقة كانت حيث هذه، الدولية الشراكة لسياسة واشنطن
 السياسة هذه وكانت. واشنطن يف هبا املعمول السياسة كان روسيا استخدام أن إال السورية، لألزمة روسيا، دون أي منفرد،

 ...ابو ر أو  غرب يف كبريا   غيظا   تثري ليةالدو  احللبة على لروسيا بروز من عنها نتج وما األمريكية

 واجتماعات عسكريتها طريق عن ليهاإ عاد قد العظمة رداء وأن سوراي، بسبب تتعزز لدوليةا مكانتها روسيا رأت :اثنيا  
 لألزمة أمريكا حبصر مسرورة فهي سوراي، عن أورواب عزل يف أمريكا مع متاما   انساقت وبذلك سوراي، خبصوص الفروف - كريي

 هي أبهنا روسيا ظهرت فقد دوليا   ولكن... طنواشن من بتكليف أمريكا نفوذ منطقة على دخيل طرف وهي وخباصة بينهما،
 بل واشنطن، حذو حتذو ال أن األوروبية الدول منها تنتظر كانت ورمبا أورواب، يف الكربى ابلدول تكرتث ال أمريكا كما األخرى

 أورواب يغيظ مريكاأ مع التام روسيا انسياق كان فقد وهكذا... الدويل املوقف على األمريكية اهليمنة كسر يف عون   هلا تكون
 .كبري بشكل
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 لكن روسيا وبني بينها املوضوع توحصر  السورية األزمة عن أورواب عزل يف األساس اجلدار هي مريكاأ كانت لقد اثلثا :
 التايل: النحو على السورية األزمة إىل خالله من تنفذ أن أملت اجلدار هذا يف صدع هلا تراءى األخرية اآلونة يف وروابأ

 يكتب جناح لتحقيق وذلك سوراي، يف األزمة حل يف جنازإ لتحقيق خطاها تشد أمريكا انتك الفائتة الشهور خالل -1
 اتفاقات فكانت األمريكية، الرائسية االنتخاابت يف كلينتون هيالري الدميقراطية محلة لدعم وكذلك قريبا ، الراحل أوابما للرئيس
 األعمال بوقف الروسي األمريكي االتفاق ذلك آخر وكان حلب، ملدينة شيالوح قصفها من روسيا وتشديد وروسيا أمريكا

 .9/9/2016 سوراي يف العدائية

 من بقية عندهم الذين حىت خملص اثئر كل ذلك يف وتبعهم األمريكية، اخلطة رفضوا أي االتفاق، سوراي أهل رفض -2
 ضمن نأردوغا أدخلها اليت اخلاصة األمريكية القوات مع تعاونال برفض ذروته الرفض وبلغ فرفضوه االتفاق ُذل   يطيقوا مل حياء

 ومقاوميها سوراي أهل يف يؤثر أن آملة وحشية أشد بشكل حلب على القصف يتكثف أن مريكاأ فرأت الفرات"، "درع عملية
 املعارضة مع نفسها ُتظهر امريكأ وألن... عهده هناية قبل وابماأل جناح لُيكتب ابل ذي منها بشيء أو االمريكية ابخلطة فيقبلوا

 التعاون هناءإ األمريكي اإلعالن كان أن إىل... الوحشي الروس لقصف كاملعارض مريكاأ لتبدو روسيا مع التوتر صع دت فقد
 ...سوراي يف روسيا مع

 و 20 يومي نيويورك يف العمومية اجلمعية اجتماعات يف ذروته بلغ وأمريكا روسيا بني كالمي تراشق ظهر وهكذا -3
 تسوايت فشل أي ن"،املهاد "اسرتاحة ىلإ أمريكا وجنوح سوراي يف املتجدد األمريكي املأزق هذا فكان... 22/9/2016

 فهللت أمريكا، جدار يف أورواب شاهدته الذي الصدع هو كان أخرى، خيارات عن تبحث أهنا أمريكا عالنوإ الفروف-كريي
 وأخذت السورية، األزمة حلل الفروف-كريي صيغة ابنتهاء العمومية اجلمعية اتاجتماع أثناء نيويورك من األوروبية الدول
 قناعإ أمل على روسيا وبني بينها الشقة توسع أخذت مث... السورية األزمة يف أمريكا جبانب دور هلا ليكون بقوة هذا تستغل
 .وروسيا أورواب بني اجلديد التوتر منبت هو وهذا سوراي، عن روسيا بدفع أمريكا

 واملبادرات التصرحيات تبدأ أن أمريكا جدار يف للصدع أورواب ورؤية اجلديد املناخ هذا أمام الطبيعي من كان لقد رابعا :
 ذلك: ومن فرنسا مقدمتها يف وكانت ،السورية األزمة ىلإ للولوج حماولة يف األوروبية

 عن عالناإل ومت األمام، إىل فرنسا اندفعت فقد سوراي يف وسيار  مع األمريكي التعاون انتهاء رمسيا   أمريكا إعالن مع -1
 هذا ملشروعها فرنسا مهدت وقد. املقصودة هي روسيا وكانت القتالية، األعمال وقف لفرض األمن جملس يف فرنسي مشروع

 الفرنسي روعاملش وكان... الفرنسي ابملشروع الروسي اجلانب قناعإل 6/10/2016+5 موسكو ىلإ ايرولت خارجيتها وزير بزايرة
 القصف من ابملزيد االستمرار بضرورة السابقة الروسية األمريكية التفامهات عكس وهو حلب، فوق جوي حبظر يطالب

 األمور، يبسط الفرنسي املشروع أبن تقول جانب فمن هلا، الفرنسي الوزير زايرة أثناء حمرجة روسيا كانت لذلك الثوار، خضاعإل
 بعد واشنطن بزايرة كذلك خارجيتها وزير قام فقد مشروعها جناحإل فرنسا جلهود واستمرارا  . رفضه من تتوجس آخر جانب ومن

 .األمن جملس يف للمشروع األمريكي الدعم لضمان موسكو

 روسيا بني التوتر اشتعل وهكذا... كافة الفرنسية اجلهود 8/10/2016 األمن جملس يف ابلفيتو روسيا أجهضت -2
 تعمدت قد أمريكا وكأن. السورية األزمة ىلإ الولوج من مينعها جديدا   جدارا   روسيا يف رأت اليت وروبيةاأل الدول ومعها وفرنسا

 .أمريكا من هلا املوكول الدور على روسيا ثبات ضمنت أن بعد األوروبية الدول لعاب سالةإو  جدارها يف الصدع جيادإ
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 الروسية العالقات يف التوتر هذا مع 19/10/2016 ابريس ىلإ بوتني الروسي للرئيس مقررة كانت اليت الزايرة تزامنت -3
 الرئيس مشاركة على االتفاق جرى قد أنه إال وكسيةدأرثو  وكنيسة روسي ثقايف مركز الفتتاح خاصة زايرة كوهنا ورغم الفرنسية،
 يف تردده عالنإ ىلإ 10/10/2016 الفرنسي الرئيس ابدر فقد التوتر ذلك وبسبب. هذه االفتتاح مراسم أثناء لبوتني الفرنسي
 لزايرة كاملعتاد الرتتيبات استمرار موسكو من الكرملني فيه يعلن كان الذي الوقت يف تلك، اخلاصة زايرته أثناء بوتني استقبال
 الزايرة أثناء بوتني مع سيبحث الفرنسي الرئيس أن فرنسا أعلنت حيث حمرج موقف يف روسيا أصبحت وهكذا الروسي، الرئيس

 إمكانية يف ينظر مل أنه الفرنسي الزعيم )وقال اجملاملة، ابب من مقررا   كان الذي االفتتاح مراسم يشاركه ولن فقط السورية ألزمةا
 املراسم أثناء بوتني مرافقة عتزمأ "ال وقال: السوري، امللف حبث إىل حصرا هتدف اعتبارها على إال ابريس إىل الروسي نظريه زايرة

 (الروسي" للرئيس أكدته ما هو وهذا حصرا، سوراي مشاكل يف البحث ملواصلة جاهز أن بل الروسي" الثقايف املركز "افتتاح
 الروسي الرئيس زايرة لغاءإ عن 11/10/2016 موسكو يف عالنإلا ومت روسيا فغضبت .(11/10/2016 ،اليوم روسيا)

 .دينالبل بني عالية درجة الروسي الفرنسي التوتر بلغ وهكذا .لباريس

 يعتزم ال إنه قال أولوند فرانسوا الفرنسي الرئيس أبن حملية فرنسية صحيفة أفادت )ابريس: الفرنسي: التصعيد واستمر -4
 الروسي الرئيس للقاء مستعدا زال ما ولكنه املعارضة ضد قتاهلا يف السورية للحكومة دعمها بسبب روسيا عن الضغط ختفيف
 (16/10/2016 ،العربية رويرتز) (.ئرةالدا احلرب لبحث بوتني فالدميري

 الغارات 20/10/2016 اخلميس بشدة مريكل نغيالأ ملانيةألا واملستشارة هوالند نسواافر  الفرنسي الرئيس )انتقد -5
 الفرنسية القمة ختام يف مريكل مع مشرتك صحايف مؤمتر خالل وذلك حلب مدينة على السوري والنظام روسيا تشنها اليت اجلوية

 الغارات مريكل وصفت جهتها، من ...حرب" "جرمية أبهنا الغارات هذه هوالند وصف فقد برلني، يف الروسية - ألملانيةا -
 .(20/10/2016 ،عريب سي يب يب) .(..نسانية"إ "غري أبهنا حلب على والسورية الروسية

 األزمة وخباصة اثاألحد تتصدر أصبحت حيث الروسية الفرنسية العالقات سخونة تصاعد أسباب هي هذه 
 وقد التوتر من مزيد ىلإ يقود التوتر أن أي السياسية، اتاملناور  جتيد ال روسيا مثل مثلها فرنسا وأن وخباصة... السورية

 ...البلدين عالقات يف التشنج من درجة ىلإ يصل
 يلي: فكما العالقات تلك وتداعيات بعامة وروبيةألا العالقات يف الفرنسية الروسية العالقات توتر أتثري عن أما خامسا :

 بريطانيا املؤثرة، وروبيةاأل الدول وخباصة بكاملها، أورواب مع الروسية العالقات يف توتر هو الفرنسي الروسي التوتر إن -1
 بل فيه، عضوا   التز  ال اليت بريطانيا ذلك يف مبا األورويب االحتاد ميثل األمن جملس يف وقرارها فرنسا فموقف... ملانياأ ما حد وإىل
 األورويب لالحتاد حربة رأس متثل وعي دون وجرأهتا املعهود ابندفاعها وفرنسا كبري، بشكل فرنسا مع سياستها تنسق بريطانيا إن

 مع بريطاين توتر ىلإ الفرنسي الروسي التوتر حتول سرعة ذلك ىلإ يشري ما وأكثر الدولية، السياسات يف خاص بشكل ولربيطانيا
 نعلمه الذي "العار" ميثل الروسي الفيتو أن على بشدة كلمته يف بريطانيا مندوب أكد األمن، جملس تصويت وبعيد" روسيا
 جونسون )وقال 11/10/2016 الين ونأ يستإ ميدل ذكرت فقد وأيضا   (8/10/2016 ،نت العربية) روسيا" أعمال بشأن

 اجلماعات داعيا مارقة"، دولة يصبح أن خلطر معرض العظيم البلد هذا أن أعتقد احلايل هنجها على روسيا استمرت "إذا للربملان
 يف املروع" العمل هذا عن روسيا مسؤولية إىل تشري املتاحة األدلة "كل واتبع. الروسية السفارة أمام لالحتجاج للحرب املناهضة

 12/10/2016 الروسية سبوتنيك وفق التايل اليوم يف ابلرد روسيا لتقوم (.إنسانية مساعدات قافلة على هجوم إىل إشارة



4 

 وقال. لآلخرين العداء يضمر من يصيب عصيب نفسي مرض عن نمجة جونسون مزاعم أن الروسية الدفاع وزارة )واعتربت
 تالزم واليت لروسيا، العداء لـ"هسترياي أعراضا   متثل جونسون مزاعم إن كونشينكوف إيغور الروسية، الدفاع وزارة ابسم املتحدث

 ...حرب" "جرمية أبهنا الغارات هذه هوالند )وصف آنفا : ذكرنه الذي التصريح ذلك مث ..."(السياسيني بريطانيا قادة عضب
 (20/10/2016 ،عريب سي يب يب) (..نسانية"إ "غري أبهنا حلب على والسورية الروسية الغارات مريكل وصفت جهتها، من

 وفرض روسيا على الضغط بوجوب أورواب يف أصوات وتتعاىل األورويب، اداالحت ليشمل يتدحرج روسيا مع التوتر أن أي
 مع عالقاهتا توتري من مزيد ىلإ تتجه األوروبية الدول وابقي وبريطانيا فرنسا فإن وهكذا... سوراي بسبب عليها جديدة عقوابت
 القضية بصفتها السورية األزمة يف كانم الدول هلذه يكون أن أمل على ذلك وكل وسياساهتا، لروسيا رفضها عن معربة روسيا،

 ضد روسيا ترتكبها اليت اجملازر ليست األوروبية الدول عند فاملسألة للمسلمني، خري الدول تلك نوااي يف وليس دوليا ، 1 رقم
 ست خالل سوراي يف أهنارا   تسيل اليت للدماء املباالة عدم من ابلكثري تتسم الدول هذه مواقف كانت إذ سوراي، يف املسلمني
 ...السورية املسألة حل يف عظمى دوال   بوصفها الدول هذه تشرتك أن هي املسألة وإمنا سنوات،

 وفرنسا بريطانيا )دعت فقد الروسية، الفرنسية العالقات يف التوتر وفق األورويب االحتاد يف األحداث تسارعت وقد -2
 الفرنسي اخلارجية وزير وقال ...موسكو على العقوابت من املزيد وفرض سوراي يف الروسية اجلوية احلملة إدانة إىل األورويب االحتاد

 املضي من ميّكن موحدا موقفا األورويب االحتاد إظهار أن إىل مشريا قواي، يكون أن جيب روسيا على الضغط إن أيرو مارك جان
 وكذلك آخرين، سوراي   عشرين على سفر حظر فرض وفرنسا بريطانيا وتريد .حلب يف السكان مبذابح وصفها ما وقف يف قدما

 (...سوراي يف الدائر الصراع يف لدورهم وذلك إيرانيني، ثالثة بينهم آخرين، نيمئت تضم اليت العقوابت قائمة إىل روسيًّا 12 إضافة
 شبكة لنت)أع فقد ابلعقوابت قرار إصدار دون مُيارس أصبح املالية العقوابت موضوع أن كما... (17/10/2016 ،اجلزيرة)

 ...القرار هذا اختاذ وراء السبب توضح أن دون هلا، التابعة املصرفية األرصدة كافة مّجد بريطانيا بنكا أن اليوم" "روسيا أخبار
 أرصدتنا "أغلقوا - تويرت موقع على حساهبا عرب تغريدة يف - قوهلا سيمونيان مارغاريتا التحرير رئيسة عن اليوم" "روسيا ونقلت

 األوروبيون القادة )ويناقش... (17/10/2016 ،اجلزيرة) (...للمراجعة" قابل غري والقرار األرصدة! كافة ريطانيا،ب يف كافة
 أعماهلا جراء موسكو على عقوابت فرض املطروحة اخليارات ومن 20/10/2016 اخلميس يوم بروكسل يف روسيا مع عالقاهتم

 (19/10/2016 ،عريب رويرتز) (...سوراي يف

 تظهر وقد سيزداد، وأورواب روسيا بني الصراع ابب فإن روسيا مع واألوروبية الفرنسية العالقات يف التوتر زاد ما إذا -3
 زايدة أسباب إن... روسيا على عقوابت األوروبية الدول تفرض وقد أورواب، شرق يف أخرى منطقة أي أو أوكرانيا يف تداعياته

 التعقل ىلإ روسيا تبادر مل وإذا دوليا ، أمهيتها على السورية األزمة يف حمصورة وليست كثرية، أورواب مع الروسية العالقات يف التوتر
 ال روسيا فإن السورية األزمة يف بروزها ظل ويف. أورواب مع عالقاهتا تدهور من األكرب اخلاسر هي فستكون أورواب مع التعامل يف

 من وتزيد روسيا تعود سوراي يف حرب جرائم عن العامل فيه يتحدث الذي تالوق ففي الدولية، عالقاهتا يف كافيا   تعقال   تبدي
 أن ويعلمون أمريكا، مع عالقاهتم ىلإ اليوم مطمئنون فهم الروس، لدى السياسي النظر قصر من نبع وذلك حللب، قصفها وترية
 عن األمريكية اخلارجية أعلنت التوتر ذاه ظل ففي حقيقيا ، ليس سوراي خبصوص أمريكا مع الروسية العالقات يف الظاهر التوتر
 حفظا   واألشياع األتباع بعض أشركت أن بعد 15/10/2016 يف فعال   عقد وقد لوزان، يف والفروف كريي بني اجتماع عقد
 حضوره! عن وروابأ فيه تقصي الذي الوقت يف معها! تلتقي اآلن وهي روسيا مع اللقاءات وقف وأعلنت سبق ألهنا الوجه ملاء
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 وأورواب الوحشي، القصف يف احلربة رأس جعلتها أمريكا فإن فيه، وقعت الذي املأزق أدركت قد روسيا أن ويبدو -4
ختفف  أن روسيا فأرادت... الروسية الوحشية اهلجمات ضد املوقف فصّعدت وروسيا، أمريكا بني املصطنع التوتر هذا استغلت

 ملدينة قصفها خالهلا توقف إنسانية" "هدنة عن روسيا )أعلنت فقد اهلدنة موضوع يف تتكلم فبدأت األورويب الضغط هذا من
 تبدأ ساعات، لثماين املقبل 20/10/2016 اخلميس يوم خالل حلب ملدينة قصفها ستوقف إهنا روسيا وقالت. السورية حلب

 ابلتزامن اخلطوة هذه وأتيت... عصرا الرابعة الساعة وحىت غرينتش" بتوقيت "اخلامسة احمللي ابلتوقيت صباحا الثامنة الساعة من
... (17/10/2016 ،عريب سي يب يب) (...حللب جوي قصف خالل واحدة، عائلة من شخصا 14 مقتل عن أنباء مع

 الرائسة )أعلنت فقد هوالند مع قبل من رفضه أن بعد األوروبيني مع السوري املوضوع يبحث أن على بوتني وافق وكذلك
 سيعقدون"اجتماع مريكل جنيالأ األملانية واملستشارة بوتني فالدميري والروسي هوالند نسواافر  الفرنسي ئيسنيالر  أن أمس، الفرنسية،

 ...(19/10/2016 ،اخلليج صحيفة "وكاالت"،) (...برلني يف األربعاء، اليوم السورية، األزمة يتناول عمل"

 أصبحت مث ومن األورويب االحتاد دول على عكسان قد الروسية الفرنسية العالقات يف احلاصل التوتر فإن وهكذا 
 السورية األزمة وتبحث األورويب ابالحتاد يفتلتق املأزق هذا من خمرجا   هلا دتوج أن حتاول وهي أورواب مع مأزق يف روسيا

 ...عليه كانت ما فوق األحداث سخونة يف وتصاعد بوتني زايرة إلغاء عنه تسبب ما هوالند مع حبثها رفضت أن بعد

 من فإنه... السورية األزمة يف العالقة ذات الدولية أو اإلقليمية األطراف يف تغيري األحداث هذه عن ينتج هل أما سادسا :
 والسعودية، وتركيا وإيران روسيا هاؤ ووكال أمريكا تبقى أي هي، هي الدولية الفاعلة األطراف فستبقى تغيري حيدث أن املتوقع غري
 وحماولتها روسيا ضد أورواب هلجة يف التصعيد من الرغم على أنه ذلك على والدليل ابل ذا ليس فحظه األورويب االحتاد وأما

 وأقصت 15/10/2016 يف لوزان اجتماع إىل دعت أمريكا أن إال السورية األزمة يف دور هلا ليكون أمريكا من للتقرب احلثيثة
 يف وتوتر روسيا مع قطيعة من مريكاأ تظهره كانت ما رغم املؤمتر يف مريكاأ جبانب روسيا وكانت حضوره، من أورواب

 مع 16/10/2016 يف ترضية اجتماع إىل أمريكا دعت األمر هذا من انزعجت أورواب أن أمريكا الحظت وملا !..العالقات
 ...بدأ كما االجتماع وانفض احلديث فأطرا معهم وجتاذبت األخرى األطراف حضور دون أورواب

 األتباع مث ،روسيا ووكالئها ،أمريكا يف حمصورا   سيبقى سوراي أزمة يف الدويل الدور أن حاألرج فعلى ولذلك. 
 سبحانه هلل خملصني رجاال   الشام وغري الشام يف ولكن ويكيدون ميكرون واإلقليمية، الدولية األطراف حيث من هذا
 سيكون بل الشام يف لالستقرار الشريرة وخمططاهتم كرهمم حتقيق من واألتباع وروسيا اكمريأ نواميكّ   لن  هللا رسول مع صادقني

َيانَ ههم   اّللَّه  فَأََتى قَ ب ِلِهم   ِمن   الَِّذينَ  َمَكرَ  َقد  ﴿ قبل من كأشياعهم هللا إبذن حاهلم  ِمن   السَّق فه  َعَلي ِهمه  َفَخرَّ  ال َقَواِعدِ  ِمنَ  ب هن  
ِقِهم   عهرهونَ يَ  اَل  َحي ثه  ِمن   ال َعَذابه  َوَأََتههمه  فَ و   .﴾ش 
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