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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 !الفرنسي األمريكي التقارب دالالت

 رمباتر  )وقال ...فرنسا إىل األخرية زايرته عن ال الم إىل اخلميس، ،جمددا   رمباتر  دوانلد ي،رمرك األ الرئيس عاد: السؤال
 ال "الناس أن رمضيفا   كدي"، كميس أن وحيب وقوي، ذكي ممتاز، "شخص رماكرون إن اتميز" "نيوكورك صحيفة رمع رمقابلة يف

 الرئيس وكان ،(20/07/2017 ،برس فرانس واشنطن - نت دوت العربية) (...يبيد ميسك أن حيب حد أي إىل كدركون
 هوالند السابق الفرنسي الرئيس نإ حني يف حبفاوة رونرماك احلايل الرئيس واستقبله ،م13/7/2017 يف ابركس زار قد ترارمب
 القادة رمن ترارمب لرئيسل كثيف بش ل هتارماتاال  الت كانت وكذلك ،األرمرك ي الرئيس رمن ارمتعاضه أظهر قد كان
 على رةالزاي هلذه انع اس رمن هل مث لباركس؟ ترارمب زايرة وأهداف الفرنسي األرمرك ي التقارب هذا دالالت فما! بينيو ر األو 

 سوراي؟ يف جدكدة أرمرك ية فرنسية يجيةاسرتات عن كتحدث رماكرون الفرنسي الرئيس نوأ خاصة سوراي؟ يف األوضاع

 الصادرمة التصرحيات لكت فمثال   للنظر، الفتة رمضطربة نتائج له كانت قد الدولية السياسة يف ترارمب ختبط إن: اجلواب
 تلك أشهرها كان األرمرك ية السياسة ضد قاسية فعل ردات إىل أدت اليت األطلسي حلف رمن اجلدوى خبصوص هعن الصادرة
 األورويب، االحتاد رمن حنقه 20/1/2017 رئيسا   تنصيبه وبعد االنتخابية محلته أثناء خيف مل رمباتر  إن مث... برلني نرم الصادرة
 تنتظر أرمرك ا ووقفت األورويب، االحتاد تف ك بقرب بروكسل لدى املرشح أرمرك ا سفري وتوقع ،برك ست بركطانيا استفتاء ورمدح

. 2017 خالل االحتاد تف يك فيتحقق األورويب، لالحتاد املناهضون فيها كفوز أن أرمل على والفرنسية اهلولندكة االنتخاابت
 شبح أبعدت وبذلك وفرنسا، هولندا على الربكطاين الدورمينو أتثري رمنع يف فنجحت ضده، ابملرصاد أورواب وقفت رما وهذا

 كحلف الناتو حلف رمن ترارمب ؤكةر  فتقلبات ،قراراته عن تراجعه هو ةالدولي السياسة يف ختبطه زاد رما مث... احتادها تف يك
 عليها التفاوض عرضه مث للمناخ، ابركس اتفاقية رمن وانسحابه املواقف، تلك عن علنا   كرتاجع مث وصفه حسب الزرمن عليه اعف
 رمعها قوفالو  مث لصني،ا إىل السلبية ونظرته اخللف، ىلإ الرتاجع مث الشمالية، كوراي رمع احلرب حافة على ووقوفه جدكد، رمن

 أستانة يف غارهبا على األرمور ترك مث السوركة، الساحة على القوكة وتصرحياته الشمالية، كوراي رملف يف حترزها جةنتي ابنتظار
 ...وجنيف
... االنتخاابت خالل له روسيا دعم رموضوع حول لسياسته املعارضة أاثرته رما وخباصة الداخلي وضعه اضطراب وكذلك 
 أرمرك ا، يف احلساسية عالية رمسألة بروسيا دارتهإ وأفراد الرئيس تاتصاال أصبحت أن املعارضة وتلك اكلاملش هذه عن نتج وقد
 إال الروسي الرئيس رمع رمباتر  كعقد ومل االتفاق، فتأخر األرمرك ي، الروسي االتفاق جنازإ يف الرئيس كساعد مل الوضع وهذا

 األرمرك ية العالقات وأصبحت بل ،7/7/2017 األملانية هارمبورغ رمدكنة يف العشركن قمة هارمش على فقط واحدا   اجتماعا  
 تدخل عن األرمرك ية التقاركر تزاكد ىلإ ضافةإلاب روسيا، على إضافية عقوابت ال ونغرس فيه كفرض وقت   يف تعقيدا   أكثر الروسية
 ...رموس و رمع بالده عالقات تررميم يف ميضي أن يف حرجه عن انهيك داخليا ، الرئيس حرج رمن كزكد مبا االنتخاابت يف روسيا

 وبني اإلجياب بني اخللخلة هذه وترددت األورويب، االحتاد دول وبني أرمرك ا بني الدولية السياسة يف خلخلة جعل ذلك كل
 الدول هذه رمواقف وسنستعرض ،األرمرك ية السياسة يف اجلدكد الوضع استغالل على وقدرهتا الدول هذه رمصاحل وفق السلب
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 ابركس لزايرة ترارمب دعوة إىل أدى الذي الفرنسي املوقف دالالت إىل نتطرق ذلك وبعد ترارمب سياسة جتاه قةالعال ذات
 :حبفاوة استقبالهو 

 اتفاقية لتوقيع وهتافتها ،26/1/2017 لواشنطن املب رة رماي تريكزا الربكطانية الوزراء رئيسة زايرة كانت فقد بركطانيا أرما -1
 واستبشرت أبرمرك ا صاقهاالت بركطانيا أعادت وه ذا. رمنه خروجها لتشجيع االحتاد دول لباقي منوذجا   ت ون واشنطن رمع جتاركة
 يف ألورواب املؤكدكن بفوز جتلى الذي األرمر األورويب، االحتاد بتف يك األرمرك ية اآلرمال ضمور بعد ول ن ترارمب، دارةإب كثريا  

 مل وملا أورواب، تف يك رمسرية تقود أن كركدها كان إذ لربكطانيا، جيابيةاإل ترارمب نظرة تراجعت فقد فرنسا،و  هولندا انتخاابت
 صدرمة   لش    بش ل لربكطانيا الدولية املصاحل رمن تقضم أدراجها أرمرك ا عادت فقد وأرمسرتدام، ابركس يف لندن برك ست كت رر
 هاءعمال أرمرك ا ودفعت ليبيا، يف الربكطانية حلللمصا اعتبار دون حفرت دعم رمن للمزكد السيسي بعميلها تدفع فأرمرك ا لندن، يف

 ارتب ت فقد وغريه وهبذا سالرمية،إلوا العربية املنطقة يف بركطانيا حربة رأس متثل اليت قطر، على للضغط صادم شبه بش ل
 ةملغادر  اوضتف اليت أورواب وسندان انحية رمن أرمرك ا رمطرقة بني نفسها لتجد ترارمب، أبرمرك ا ثقتها وفقدت بركطانيا سياسة
 ذلك وكان رمب رة، انتخاابت عن الربكطانية الوزراء رئيسة أعلنت فقد العركضة الش وك هذه وأرمام أخرى، انحية رمن احتادها
 رمغادرة بني بركطانيا أترجحت فقد 8/6/2017 انتخاابت أفرزته ملا املربجمة النتيجة وبتلك ح ورمتها، ألعضاء حىت رمفاجئا  
 مل إن البقاء احتمال كعزز مبا رمتزاكد ضعف يف اخلروج رمؤكدي أن أظهرت قد االنتخاابت إن إذ ليه،إ عودةال أو األورويب االحتاد
 .بركطانيا اجلدكدة األرمرك ية السياسة أرب ت كيف كتضح وهبذا. كرضيها اتفاقا   بروكسل رمع رمفاوضاهتا تنتج

 ضم بعد ةاألرمرك ي تلك رمع رمتوافقة األوروبية التوجهات كانت فقد الروسي، اجلانب وهو أمهية، أكثر جانب وعلى -2
 رما خبصوص بينهما الرؤى توافق عن تنم واألوروبية األرمرك ية العقوابت ف انت أوكرانيا، لشرق شعاهلاوإ 2014 سنة للقرم روسيا

 العقوابت تلك كنتقد كان االنتخابية محلته ورمنذ ترارمب ل ن أورواب، شرق يف للحدود بوتني هدم رمن األوروبيون رمنه كتخوف
 الرغم وعلى. اجلدكد روسيا ودصع رمواجهة يف وحدها بوضعها أورواب أربك الذي األرمر روسيا، رمع محيمة عالقات ببناء وكتوعد
 أن إال السوركة، احلرب يف شراكهاإ بعد خاصة روسيا، بصعود مسح رمن يه أوابرما دارةإ اءأثن أرمرك ا أبن أورواب قادة دراكإ رمن

 هلا ك ون أبن األوروبية اآلرمال على كقضي قد مبا العاملية القضااي يف روسيا رمع الثنائي االتفاق يف بعيدا   ملضياب هدد قد ترارمب
 .الدولية األزرمات يف دور

 الناتو لدول األرمرك ية االنتقادات فرفضت اجلدكدة، أرمرك ا سياسة رمناهضة يف حامسة توجهاهتا كانت فقد أملانيا وأرما -3
 املناخ اتفاقية رمن أرمرك ا خروج واستن رت الدفاع، رمسائل يف ألرمرك ا رمدكنة وأورواب أملانيا ت ون أن هجنتواست األوروبية،
 على زكتلل صبا   إايها رمعتربة السعودكة رمع ترارمب عقدها اليت التسلح اتفاقيات وانتقدت بشأهنا، جدكد تفاوض أي ورفضت

 رمواقف )فإن األملانية فيلية دوتشيه رمسائية بث فوفق الفرنسي، املوقف يف تغيري ظهور رغم كذلك وظلت رملتهبة، رمنطقة يف نارال
 حركصا   كان الفرنسي الرئيس أن إال أملانيا، يف العشركن قمة أثناء األرمرك ي الرئيس ابجتاه قاسية كانت رمريكل األملانية املستشارة

 كبري وبش ل زادت قد أملانيا أبن القول مي ن ملوابجمل. (14/7/2017 ،األملانية فيلية دوتشيه) (...ترارمب غضابإ عدم على
 .اجلدكدة األرمرك ية السياسات وقع على ذلك كل عظمى، كدولة أملانيا حياءإل حماوالهتا رمن

 فرنسا أهداف إىلو ... فرنسي أرمرك ي تقارب رمن كظهر ورما لفرنسا ترارمب زايرة دالالت رمعرفة إىل نتطرق ذلك بعد -4
 ملشاركة املئوكة الذكرى فرنسا مسته رما برازوإ ،13/7/2017 الوطين عيدها ركتهاورمشا لزايرهتا ترارمب ياألرمرك  الرئيس دعوة رمن

 كقوم كان الذي الوقت ففي. حمددة ملرام   إال احتفاالت مبناسبته تقام أن كندر قدمي حدث وهذا األوىل، العاملية احلرب يف أرمرك ا
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 ذكر! الوطين عيدها يف للمشاركة الدعوة له فرنسا وجهت فقد كلها، أورواب رمع العالقات بتوتري ترارمب األرمرك ي الرئيس فيه
 يف واملشاركة فرنسا زايرة إىل خرياأل دعوته رمباتر  رمع هاتفي اتصال خالل الثالاثء جدد رماكرون )وكان كالفإ صحيفة رموقع
 (...بروكسل يف املاضي رماكواير/أ هناكة يف سيطلاأل للحلف قمة خالل األوىل املرة رمبالرت  الدعوة رماكرون جهوو . الوطين العيد
 رماكرون الفرنسي الرئيس أحاطه 7/7/2017 أملانيا يف أخريا   املنعقدة العشركن قمة ويف. (28/6/2017 كالفإ صحيفة رموقع)

 انسحاهبا بسبب خاصة قاسية انتقادات ألرمرك ا وجهوا الذكن األوروبيني، خاصة القادة بني فيها ظهر اليت عزلته كفك ءبدف
 بعد الدعوة هذه بتلقيه "تفاجأ" إنه رمباتر  )وقال اجلو هذا يف له رماكرون بدعوة فوجئ نفسه رمباتر  إن حىت ،املناخ اتفاقية رمن
 ،نت دوت العربية) (...2014 عام دولة 195 وقعتها اليت املناخ حول ابركس اتفاقية رمن االنسحاب قراره
 .م(20/07/2017

 األورويب االحتاد يف الرحى قطب وهي فرنسا، أن على التأكيد جيب فإنه اجلدكد الفرنسي هالتوج هذا أهداف وأرما -5
 خاصا   ذلك ك ن ومل األوروبية، األرمرك ية العالقات على سياسته أثر رمن وختوفا   لرتارمب، انتقادا   األوروبية الدول أشد رمن كانت
 محلته رمنذ لرتارمب كبرية انتقادات وجه كذلك رماكرون ايلاحل الفرنسي الرئيس إن بل هوالند، السابق الفرنسي ابلرئيس

 دعوة يف جلي بش ل وظهرت فقط، أسابيع رمنذ برزت قد أرمرك ا ابجتاه الفرنسية االنعطافة وهذه. قركب وقت وحىت االنتخابية
 هلا أن كرتجح االنعطافة هذه وبدراسة... االحرتام رمن هبالة طتهحاوإ كبرية حبفاوة واستقباله لفرنسا ترارمب األرمرك ي الرئيس
 :اآلخر عن أمهية أحدمها كقل ال نكبعد

 شرعيا   بدكال   كرى ال أنه) رماكرون أعلن أن فبعد الفرنسية، االنعطافة لتلك السوري ابلبعد كتعلق فهو األول الُبعد أرما -
 استقباله وقبيل بعدها كرونرما  قال (،21/6/2017 ،روكرتز) (...للتسوكة شرطا   بشار رحيل ترى تعد مل فرنسا وأن ،لبشار
 (...لذلك شرطا بشار رحيل نضع ولن شارمل، سياسي حل ىلإ للوصول سوراي حول فرنسا عقيدة )غريان األرمرك ي الرئيس

 يف الفصائل رمن  ثريوب النظام بورقة مُتسك اليت أرمرك ا رمن تتقرب أصبحت فرنسا فإن وهبذا ،(13/7/2017 ،األوسط الشرق)
 رمرور بورقة إال الدور هذا رائحة تشتم لن أهنا تعلم وهي... زرمن ذرمن إليه ن  حتَح  سوراي يف دور هلا ُكصبح ل ي بالتقر  وهذا سوراي،
 اآلن رحيله تُركد ال أرمرك ا أن تعلمُ  ألهنا هو بشار رحيل على اإلصرار وعدم لرتارمب احلفاوة فهذه كان، وه ذا... أرمرك ا رمن
 السابقة رمواقفها رمن تتخلص فرنسا أصبحت مث ورمن... بعد عليه تعثر مل وأرمرك ا حلايل،ا للعميل بدكل   عميل   ترتيب بعد إال

 به كصرح الذي نفسه املوسيقي لمالس   وفق تسري (رهابإلا رم افحة) يف نغمتها أخذت وكذلك. رمشاركتها تعيق عقبات بوصفها
 إنه): ترارمب دوانلد األرمرك ي نظريه رمع شرتكرم صحفي رمؤمتر خالل رماكرون، إميانوكل الفرنسي الرئيس قال لذلك... ترارمب
 يف اخلميس اليوم رماكرون وأضاف. وسوراي العراق يف احلرب بعد رما ملرحلة طركق خارطة وضع على ترارمب الرئيس رمع اتفق

 ،اليوم روسيا) (...(اإلرهاب) مل افحة اجلهود كل بذل على األرمرك ي الرئيس رمع كذلك اتفق أنه الفرنسية العاصمة
13/7/2017). 

 ففي ملانيا،أ تناكف فرنسا جعلت قد املخاوف ذهه فإن ،األملاين الدور تصاعد رمن سافرن خماوف فهو الثاين البعد رماوأ -
 فرانسوا ذكر لباركس األرمرك ي الرئيس رةزاي انتهاء فور إنه بل! تغازله فرنسا فإن لرتارمب، ملانياأ انتقادات فيه تشتد الذي الوقت
 الدول كضم أن جيب تش يله، ابركس تقرتح يذال سوراي حول االتصال فركق نأ) املتحدة األرمم لدى رنساف رمندوب دكالتر،
 األرمن، جمللس رمغلقة جلسة عقد قبل للصحفيني الدبلورماسي وأكد. اإلقليمية الفاعلة واجلهات الدويل األرمن مبجلس األعضاء
 هو اآلن األهم أن الفرنسي املندوب وأضاف. "الطركق خارطة وإعداد مالسال بـ"نشر القيام املذكور الفركق على أن اجلمعة، رمساء
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 (...رميستورا دي ستيفان سوراي إىل اخلاص الدويل املبعوث جلهود دعما جدكدة رمبادرات وطرح الدويل اجملتمع كلمة توحيد
 األعضاء الدول كضم "أن لىع سوراي" حول االتصال "فركق بتش يل تطالب فرنسا فإن وه ذا. (م14/7/2017 ،اليوم روسيا)

 رمن أملانيا استثناء أي رمعها"، عارملللت اخلمس للدول رملموسة رمبادرة و"تقدمي اإلقليمية"، الفاعلة واجلهات الدويل األرمن مبجلس
 ...دوليا   دورا   هلا تركد فال أملانيا صعود رمن الفرنسية اهلواجس ك شف رما األرمن جملس يف ليست أهنا اعتبار على الدور هذا

 االحتاد وبني أرمرك ا بني الدولية السياسة يف تغيريا   أوجد قد لفرنسا زايرته وخباصة ارمبتر  سياسة اضطراب فإن وه ذا -6
 "اتميز" صحيفة اعتربت): جدكد عاملي نظام بداكة مبثابة كانت الزايرة تلك نأ اإلعالم وسائل بعض اعتربت أن لدرجة يبو ر األو 

 الرئيس كقود حيث جدكد، عاملي نظام بداكة مبثابة ،ابركس الفرنسية للعاصمة ،ترارمب دوانلد رمرك ي،األ الرئيس زايرة الربكطانية
 واقع أرمر كقائد نفسه كطرح رماكرون أن الصحيفة ورأت. وأملانيا أرمرك ا رمع جدكدة عالقة حنو بالده رماكرون إميانوكل الفرنسي
 الصحيفة، تعبري حبسب بركطانيا، خروج بعد توزكعها سيعاد األوروبية باللع فأوراق رمنه، بركطانيا خروج بعد األورويب لالحتاد

 وحيدة رمهيمنة كقوة تنفرد أن لفرنسا وال ألملانيا تسمح ال بطركقة بين قد األورويب االحتاد أن إىل الصحيفة افتتاحية وخلصت
 بدوهنا، أو بركطانيا بوجود بيةو ر األو  القارة يادةلق رمعا وعمال بينهما العداء رمن قرون جتاوز رمن مت نا البلدكن أن إىل رمشرية فيه،

 رمريكل، قيادة حتت وأملانيا، أورواب، قيادة إىل تطمح رماكرون، قيادة حتت ففرنسا، رمتعاكسني، اجتاهني يف انبحكس اآلن ل نهما
 .(14/7/2017 ،الوفد صحيفة رموقع) (...وكارملة سليمة أورواب على احلفاظ على الرتكيز تركد

 حبقيقة وستصطدم طوكال ، متضي لن السوري، املسرح بولوج فرنسا المأح أن هو اجلواب هذا به خنتم الذي ل ن   -7
 لسوراي الفرنسية التوجهات جتاه أرمرك ا تبدكها اليت الليونة بعض ورما السوركة، ابألزرمة التفرد إال كقبل ال الذي األرمرك ي وقفامل
 ...لتف ي ه األورويب االحتاد داخل رالتناف رمن كزكد مبا األملاين، الفرنسي الصراع لتغذكة إال

 فرنسا يف الدولة رمقورمات تفوق ملانياأ يف الدولة رمقورمات فإن   يقيةحق خشية فهي ملانياأ صعود رمن فرنسا خشية عن وأرما 
 الثانية العاملية احلرب اقياتفتاب )األديب( احلايل التزارمها رمن ملانياأ فيه تتخلص الذي الوقت ويف فيا ،وجغرا اترخييا   رمعروف وهذا
 احلريب الدور دون االقتصادي الصناعي النفوذ على فقط تركز أبن وتلزرمها ،املؤثر العاملي ري العس الدور رمن متنعها اليت

 رمن تقربت رمهما فرنسا على رمتفوقة   جدكد رمن ابو ر أو  يف ستربز أهنا املرجح فإن ذلك رمن فيه تتخلص الذي الوقت يف العس ري،
 .ك اأرمر 

َيانَ ههم اّلَله  فَأََتى﴿ بنياهنم فينهار ا  شدكد بينهم أبسهم جيعل أن وتعاىل سبحانه هللا ونسأل  َعَلْيهِّمه  َفَخرَ  اْلَقَواعِّدِّ  م ِّنَ  ب هن ْ
 ،العامل ربوع يف اخلري روتنش دارهم، رمن قركبا   اإلسالم دولة حتلو  َيْشعهرهوَن﴾ اَل  َحْيثه  مِّنْ  اْلَعَذابه  َوَأََتههمه  فَ ْوقِّهِّمْ  مِّن الَسْقفه 
لهَغنَ »: كـَُقولُ   اّلل ح  َرُسولَ  مسَحع تُ :قَالَ  الد ارحي ح  متَحيم   َعن   رمسنده يف أمحد أخرجه الذي احلدكث يف  قوله وكتحقق  َهَذا لَيَ ب ْ

رهكه  َواَل  َوالنَ َهاره  الَلْيله  بَ َلغَ  َما اأْلَْمره   بِّهِّ  اّلَله  يهعِّز   عِّزًّا َذلِّيل   بِّذهل ِّ  َأوْ  َعزِّيز   بِّعِّز ِّ  الد ِّينَ  َهَذا اّلَله  َأْدَخَلهه  اَل إِّ  َوبَر   َواَل  َمَدر   بَ ْيتَ  اّلَله  يَ ت ْ
ْسََلمَ   بعون هذا وسيتحقق. رمستدركه يف احلاكم وكذلك ال ربى السنن يف البيهقي حنوه خرجأو  «..اْلكهْفرَ  بِّهِّ  اّلَله  يهذِّل   َوذهالًّ  اْْلِّ

 .بعزكز هللا على ذلك ورما وتوفيقه، هللا
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