بسم هللا الرمحن الرحيم

جواب سؤال
القمة األمريكية الروسية يف هلسنكي
السؤال :عقد الرئيسان األمريكي والروسي القمة بينهما يف هلسنكي عاصمة فنلندا يوم اإلثنني  2018/7/16فهل يعين ذلك
انتهاء التوتر بني الدولتني؟ وهل من دالالت لعقد هذه القمة بعد قمة دول الناتو  2018/7/12والتوتر الذي طفا على السطح بني
أمريكا وحليفاهتا األوروبيات؟ وهل هلا أتثري على العالقة الروسية الصينية؟ مث هل من أثر هلذه القمة على التسوية يف سوراي؟
اجلواب :لإلجابة على هذه األسئلة حول القمة األمريكية الروسية يف هلسنكي نقول :بعد فرتة طويلة نسبيا من التوتر يف العالقات
األمريكية الروسية بدأت سنة  2014حني ضمت روسيا جزيرة القرم فردت أمريكا وأورواب بفرض عقوابت اقتصادية على روسيا ،واشتد
التوتر بني البلدين مع هناية إدارة أوابما اليت اهتمت روسيا ابلتدخل يف االنتخاابت األمريكية لصاحل املرشح ترامب ،ومنذ ذلك احلني
توقفت عمليا االجتماعات عالية املستوى بني اجلانبني ...وعلى الرغم من اجتماع الرئيسني مرتني قبل هذه القمة ،إذ التقيا على هامش
قمة العشرين يف هامبورغ أبملانيا يف متوز  ،2017والتقيا على هامش منتدى التعاون االقتصادي (أبيك) يف فيتنام يف تشرين الثاين
 ،2017إال أن تلك اللقاءات مل ترتق إىل مستوى القمة ،فكانت لقاءات عابرة مل ختض مبا يكفي يف امللفات الساخنة بينهما .وخالل
فرتة العام والنصف اليت هي عمر إدارة ترامب سعت روسيا بشكل حثيث لعقد قمة بني الرئيسني إال أن أمريكا كانت تؤجل ذلك،
وكانت تتخذ من التأجيل وسيلة للضغط على روسيا .وظلت روسيا تنتظر مبادرة من ترامب لتحسني العالقات بينهما ،إال أهنا كانت
تدرك صعوابت حتقيق ذلك نظرا ملا جيتاح أمريكا من موجة معارضة كبرية لتوجهات الرئيس ترامب ،وقد ظهرت آاثر ذلك يف
التحقيقات املفتوحة ضد روسيا ،واستقاالت أعضاء يف فريق ترامب بسبب العالقة املزعومة مع روسيا.
وهكذا فقد أصبح عقد لقاء مكتمل على مستوى القمة حلما روسيا كبريا فشلت روسيا يف حتقيقه .وأصبح ذلك ممكنا فقط بعد
أن قررت أمريكا ذلك (وأعلن املتحدث ابسم جملس األمن القومي األمريكي ،هاريت ماركويس ،اخلميس املاضي "2018/06/21م"،
أن مستشار الرئيس األمريكي لشؤون األمن القومي بولتون ،سيزور موسكو يف هناية الشهر اجلاري وسيبحث التنظيم لعقد قمة روسية
أمريكية ).وكالة سبوتنيك الروسية  .2018/6/24وعليه فإن أهم ما جيب النظر إليه يف هذه القمة اليت عقدت يف 2018/7/16
هو ملاذا قررت أمريكا (وليس روسيا) عقد القمة بني الرئيسني ،وما الذي تريده من خالل ذلك؟ ولتوضيح هذا األمر نقول:

 -1كل املؤشرات تشري إىل استمرار الضغط األمريكي على روسيا ،فقبل يومني من عقد القمة اهتمت أمريكا ضباط استخبارات
روسيني ابلضلوع يف قرصنة االنتخاابت األمريكية (اهتمت وزارة العدل األمريكية  12ضابطا يف االستخبارات الروسية ابخرتاق حساابت
مسؤولني يف احلزب الدميقراطي اإابن انتخاابت  2016الرائسية .وقال رود روزنشتاين ،انئب وزير العدل ،إن املتهمني استخدموا رسائل
اخرتاق تعرف ابسم "التصيد ابلرمح" إىل جانب برجميات خبيثة ...وقال البيت األبيض إن اللقاء املرتقب بني ترامب وبوتني االثنني
سيمضي قدما ).صحيفة الغد املصرية  .2018/7/14وكذلك وفور االنتهاء من قمة ترامب-بوتني يف هلسنكي فقد نقلت قناة اجلزيرة
 2018/7/16إعالن أمريكا اعتقال امرأة روسية يف واشنطن بتهمة التخابر مع روسيا .وهبذه األعمال اليت نفذهتا أجهزة حكومية
أمريكية فإن ختفيف الضغط عن روسيا غري متوقع حتقيقه كما تريد روسيا رغم انعقاد القمة بني الرئيسني .وهذا يعين أن هناك عوامل

أخرى دفعت أبمريكا للموافقة على طلب روسيا القدمي اجلديد بعقد القمة بني الرئيسني ترامب وبوتني وهذه العوامل توضحها
ظروف انعقاد القمة...

5/1

 -2انعقدت القمة األمريكية الروسية يف ظرف ختوض فيه أمريكا حراب جتارية ضد خصمني كبريين ،مها االحتاد األورويب والصني،
والظاهر أن أمريكا قررت عقد القمة لتلعب ابلورقة الروسية ضد اخلصمني معا!
أما على جانب االحتاد األورويب ،فقد اختارت أمريكا توقيت اجتماع القمة مع روسيا مباشرة بعد قمة دول الناتو اليت انعقدت

يف بروكسل وسط خالفات كبرية بني دول االحتاد األورويب وأمريكا (انطلقت يف بروكسل اليوم قمة الناتو وسط توقعات أبن تكون
مشحونة ابلتوتر ،وخاصة بني واشنطن وحلفائها األوروبيني على خلفية اخلالفات حول التجارة والنفقات الدفاعية واتفاق إيران النووي.
وأقر األمني العام للناتو ينس ستولتنربغ بوجود "خالفات وآراء خمتلفة بني احللفاء") روسيا اليوم  ،2018/7/11ووصف الرئيس
األمريكي ترامب االحتاد األورويب بـ"اخلصم" علنا للمرة األوىل يف اتريخ العالقات بني ضفيت األطلسي .وكانت القمة مع روسيا من أهم
أدوات الضغط األمريكية ضد األوروبيني ،وبيان ذلك كالتايل:
أ -هدد الرئيس األمريكي ترامب األوروبيني مبهادنة روسيا خبصوص أوكرانيا ،فقد قال رئيس اجمللس األورويب ،دوانلد توسك (إن
الرئيس األمريكي دوانلد ترامب أبلغه أبن دوافع سياسة روسيا جتاه أوكرانيا تثري اهتمامه ،واعرتف ترامب ،أن محاسه جتاه أوكرانيا ،أقل
بكثري .وأضاف توسك ،يف حديث لقناة  TVN24البولندية" :خالل أحاديث عدة معي ،مل حياول دوانلد ترامب إخفاء أنه يشعر
بقدر أقل من احلماس جتاه أوكرانيا ،ولديه املزيد من التفهم حنو ما فعلته روسيا يف أوكرانيا" ).روسيا اليوم  ...2018/7/15وزاد الطني
بلة أن الرئيس األمريكي كان قد أعلن خالل قمة "جمموعة الدول السبع الكبار" يف حزيران/يونيو املاضي ،أعلن "أن شبه جزيرة القرم
تعود لروسيا ألن غالبية سكاهنا من الناطقني ابلروسية" روسيا اليوم  .2018/7/15وهذا أمر حساس للغاية يف أورواب ،إذ ينظر
األوروبيون إىل أعمال روسيا يف أوكرانيا ابعتبارها عبثا ابألمن األورويب برمته ال ميكن التسامح معه ،وأن تصريح ترامب يعتربه االحتاد أمرا
ابلغ اخلطورة ألورواب فهو يعين أن هتدم روسيا احلدود واخلريطة األوروبية من جهة الشرق!!
ب -هتديد الرئيس األمريكي ترامب ألورواب إبعادة روسيا إىل جمموعة السبع الكبار (دعا الرئيس األمريكي ،دوانلد ترامب ،اجلمعة
2018/06/08م ،نظراءه يف جمموعة الدول الصناعية السبع الكربى إىل التفكري يف إعادة روسيا إىل اجملموع ،وقال ترامب قبل أن
يتوجه إىل كندا للمشاركة يف قمة اجملموعة المالبيه يف مقاطعة كيبيك "طردوا روسيا وعليهم إعادة روسيا ألنه جيب أن تكون روسيا معنا
على طاولة املفاوضات" وكانت روسيا استبعدت من جمموعة الثماين بعد ضمها شبه جزيرة القرم وأصبحت اجملموعة تضم سبع دول
فقط ).العربية نت .2018/6/8
ج -وقد نقلت قناة اجلزيرة  2018/7/15أي بعد انتهاء قمة الناتو (توجس القادة األوروبيني من تقارب روسيا وأمريكا) ،وما
يشري إىل هذا التوجس األورويب الكبري جتاه التقارب األمريكي مع روسيا ما قاله وزير اخلارجية األملاين (حذر وزير اخلارجية األملاين
هايكو ماس الرئيس األمريكي دوانلد ترامب من اإلقدام على أي صفقات منفردة على حساب حلفائه األوروبيني أثناء لقائه مع الرئيس
الروسي فالدميري بوتني .وقال ماس يف حديثه لصحيفة "" :"Bildستلحق الصفقات املنفردة على حساب حلفائه ضررا ابلوالايت
املتحدة أيضا .ومن يضرب حلفاءه خياطر خبسارة اللعبة") روسيا اليوم  .2018/7/15مث إن التقارب األمريكي الروسي ميكن أن يلحق
ضررا ابالحتاد حيث جيعل العقوابت األوروبية املفروضة على روسيا واليت جتدد كل ستة أشهر بسبب القرم وأوكرانيا ،جيعلها غري فاعلة،
فال أتبه حينها روسيا ابلدول األوروبية.
د -والرئيس األمريكي ترامب الذي يفتقد إىل احلكمة السياسية ال ينفك عن مهامجة االحتاد األورويب علنا ،وخاصة أملانيا يف
مسألة شراء الغاز الروسي كما ذكران يف جواب السؤال املؤرخ يف 2018/07/17م ...فتارة يصفه ابلـ"خصم" أي العدو ،واترة حيرض
ضده كما يف نصيحته لرئيسة الوزراء الربيطانية أثناء اجتماع القمة بينهما يف لندن (ويف مقابلة مع يب يب سي ،قالت ماي ردا على
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سؤال بشأن نصيحة ترامب "أبلغين أبنه جيب علي أن أقاضي االحتاد األورويب ،وليس الدخول يف مفاوضات") يب يب سي
 .2018/7/15وبريطانيا ،وعلى الرغم من نواايها املعلنة ابخلروج من االحتاد األورويب ،إال أهنا تشارك الدول األوروبية النظرة نفسها
لروسيا ،وليس من املستبعد أن يكون استفزاز روسيا من جانب بريطانيا هو للتشويش على اجتماع القمة بني روسيا وأمريكا (أفاد موقع
 ،Mil Radarاملختص مبراقبة حركة الطريان ،أبن طائرة استطالع اتبعة لسالح اجلو الربيطاين ،نفذت حتليقات استطالعية ابلقرب
من سواحل شبه جزيرة القرم الروسية ).روسيا اليوم .2018/7/15
وهكذا ،وبضغط أمريكا على أورواب وهتديدها إبعادة روسيا إىل جمموعة السبع الكبار والتلميح ابالعرتاف األمريكي جبزيرة
القرم كجزء من روسيا ،وعدم االكرتاث األمريكي بدعم أوكرانيا أمام هجوم أتباع روسيا يف شرقها (مقاطعات دونيتسك
ولوغانسك) ،وحتسني العالقات األمريكية مع روسيا عرب لقاء القمة ،كلها هتديدات كبرية وإن كانت غري مباشرة ألورواب بضرورة

االنصياع للمطالب األمريكية وزايدة النفقات الدفاعية يف الناتو ...أي أن أمريكا ضغطت على دول االحتاد األورويب عرب تقارهبا
مع روسيا ،وهذا هو أحد األهداف األمريكية الرئيسية لعقد القمة بني ترامب وبوتني.
 -3وأما على اجلانب الصيين فاألمر يسري على النحو التايل:
أ -انعقدت القمة األمريكية الروسية كذلك على وقع حرب جتارية تشنها أمريكا ضد بكني .فما إن استنفدت أمريكا اخلدمات
الصينية بتليني موقف كوراي الشمالية ووضعها على سكة احللول السلمية وإبعاد شبح احلرب يف شبه اجلزيرة الكورية ،وقد متثل ذلك
ابلقمة األمريكية الكورية الشمالية يف سنغافورة  ،2018/6/12وتلقت الصني شكرا من الرئيس األمريكي على جهودها يف ذلك ،وما
إن متت هذه األمور حىت أخذت أمريكا بتنفيذ سياساهتا اليت أعلنها ترامب ضد الصني حىت قبل أن يصبح رئيسا ...ففرضت أمريكا
رسوما مجركية على واردات صينية بقيمة  50مليار دوالر يف السنة ،فردت الصني بفرض رسوم مجركية ابلقيمة نفسها على واردات
أمريكية ،وأعلنت أمريكا عن خطة جديدة بفرض رسوم مجركية على واردات صينية أخرى بقيمة  200مليار دوالر ،األمر الذي ال
ميكن للصني أن ترد عليه ابألسلوب نفسه ،وذلك ألن إمجايل وارداهتا من أمريكا  130مليار دوالر ،بينما تبلغ صادراهتا ألمريكا 500
مليار دوالر ،ما حيمل الصني على التفكري يف وسائل أخرى للرد على احلرب التجارية مع أمريكا.
ب -لقد كانت إحدى تلك الوسائل الصينية هي التقارب مع روسيا ،فكان أن عقدت منظمة شنغهاي اجتماعها األخري يف
الصني  2018/6/10ابلتزامن مع اجتماع الدول الصناعية السبع (الذي طردت منه روسيا سنة  )2014املنعقد يف كندا
 .2018/6/9وهذان االجتماعان أظهرا انقساما يف العامل ،فالغرب جيتمع يف كندا والشرق جيتمع يف الصني ،وهذا ال يروق ألمريكا
بعد أن رسخت هيمنتها العاملية عقب اهنيار االحتاد السوفيييت سنة  .1991ورأت أمريكا بال شك أن الدولتني الفاعلتني يف منظمة
شنغهاي مها الصني اليت ختوض واشنطن معها حراب جتارية ،وروسيا اليت تفرض أمريكا عليها عقوابت قاسية ومتزايدة .ومن انحية أخرى
رأت أمريكا أن روسيا والصني ميكن أن يزداد ترابطهما يف ظل السياسة األمريكية ضدمها ،واعتبارمها خصمني متمردين يف التجارة
والسياسة الدوليتني ،ويف ظل تلك السياسة األمريكية جتاه الصني وروسيا فقد شاهدت أمريكا أن سياستها تلك تدفع الدولتني ملزيد من
التقارب والتعاون مبا يف ذلك اجلانب العسكري .فالدولتان روسيا والصني تشعران أهنما يف مواجهة خصم واحد هو الوالايت املتحدة،
وأن تعاوهنما يعزز من قوهتما ،وقد كانت رسالة وزير الدفاع الصيين ابلغة التعبري عن هذا الشعور ،فقد (استقبل وزير الدفاع الروسي
سريغي شويغو نظريه الصيين وي فنغ خه الذي وصل إىل موسكو على رأس وفد عسكري للمشاركة يف مؤمتر موسكو لألمن الدويل.
وقال وي فنغ خه خالل اللقاء مع شويغو إنه يقوم هبذه الزايرة "لدعم اجلانب الروسي يف تنظيم مؤمتر موسكو لألمن الدويل .وقد وصل
الوفد الصيين لكي يعرف األمريكيون عن الروابط القوية بني القوات املسلحة الصينية والروسية ،وخاصة يف الوضع احلايل" .وأكد الوزير
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الصيين" :وصلنا لدعمكم .وإن اجلانب الصيين مستعد ليعرب سوية مع اجلانب الروسي عن قلقنا املشرتك وموقفنا املوحد بشأن القضااي
الدولية املهمة") روسيا اليوم .2018/4/3
ج -ولذلك رأت أمريكا أن فتح األمل لروسيا بتقارب أمريكي معها سيؤدي إىل تباعد بني روسيا والصني ،ويف النهاية

تفكيك حتالفهما اهلش قبل أن تكتمل أركانه ،خاصة العسكرية .إذ إن أمريكا تعلم ما لدى روسيا من طاقات عسكرية ،ووضع هذه

الطاقات أو جزء منها جبانب الصني سيؤدي إىل تقويتها ومحلها على رفض السياسة األمريكية ،أي عدم اخلضوع ملطالب واشنطن .لقد
رأت واشنطن أن هذا األمر سهل التحقيق ،فروسيا تتوجه للصني كاسرتاتيجية جديدة هلا بسبب سوء عالقاهتا مع الغرب ،فإذا أظهرت
أمريكا شيئا من التقارب مع روسيا فتخفف الضغط عليها فإهنا ستعدل عن مسريهتا جتاه الصني...
لكل ذلك رأت واشنطن أن تفتح لروسيا ابابا لألمل إبعادة عالقاهتا مع أمريكا إىل سابق عهدها عن طريق القمة بني
الرئيسني ،أي إليقاف التوجه الروسي حنو الصني ،وإذا كان من املبكر احلكم على حتقيق هذه األهداف األمريكية من القمة مع
روسيا ،وأن ذلك يعتمد على اخلطوات الالحقة للتقارب بني واشنطن وموسكو ،إال أن أمريكا ميكنها وبسهولة تفكيك

"التحالف" اهلش والغامض حىت اآلن بني روسيا والصني .وأمريكا تتخذ يف سبيل ذلك خطوات متعددة ،اتراة على اجلانب
الروسي كما يف عقد القمة هذه ،واتراة على اجلانب الصيين ،إذ إن املصاحل التجارية للصني مع أمريكا أعظم أولوية يف بكني من
أي عالقات للصني مع روسيا.

 -4وزايدة يف التأثري فيما يهدف إليه ترامب من رسائل ساخنة لالحتاد األورويب والصني ،فقد جعل القمة اجتماعا مفتوحا
لتحريكه كلما لزم أي هو بداية خلطوات الحقة! ولذلك أعلن عقب لقائه املغلق مع بوتني يف هلسنكي أبن هذه القمة "بداية جيدة"
حسب قناة روسيا اليوم  ،2018/7/16وأعلن يف املؤمتر الصحفي الذي بثته قناة روسيا اليوم مباشرة عن اتفاق البلدين على فتح
املفاوضات خبصوص متديد العمل ابتفاقية نزع السالح النووي املعقودة بينهما عام  2010واليت ينتهي العمل هبا سنة  ،2021وأعلن
تغريت ...وهذا
الرئيس األمريكي ترامب أبن العالقات مع روسيا كانت يف وضع هو األسوأ بينهما قبل أربع ساعات ،وأما اآلن فقد ا
كله كالم عام يتوافق متاما مع ما كان أعلنه جون بولتون (وقال جون بولتون مستشار األمن القومي ابلبيت األبيض لربانمج "هذا
األسبوع" على شبكة أيه يب سي (طلبنا والروس وافقوا على أن "االجتماع" سيكون مفتوحا .حنن ال نتطلع لنتائج ملموسة) وقال السفري
األمريكي لدى روسيا جون هانتسمان لشبكة إن يب سي (ليست قمة ...إنه اجتماع ...هذه حماولة لنرى ما إذا كان ابإلمكان نزع
الفتيل وتقليل االنفعاالت وبصراحة بعض املخاطر يف العالقات اآلن ).رويرتز .2018/7/16
 -5وهذا يؤكد أن أمريكا مل ختطط بعد لتحسني عالقاهتا مع روسيا ،وأهنا ال تزال تسري بسياسة الضغط عليها ،ولكنها ألسباب
متعلقة ابلظرف الدويل واحلرب التجارية األمريكية مع االحتاد األورويب والصني رأت أن ختيف أورواب بتقارهبا مع روسيا ،ورأت أن تفتح
اباب لألمل يف روسيا بتفكيك عزلتها الدولية وحتسني عالقاهتا مع أمريكا ،كل ذلك من أجل إبعادها عن التقارب مع الصني من انحية،
ومن انحية أخرى عسى أن تستجيب روسيا للمطالب األمريكية يف قضااي دولية أخرى كما صنعت يف دعم السياسة األمريكية يف
سوراي إببقاء النظام العميل ألمريكا يف سوراي قائما! وعليه فلم تكن القمة حلسم قضااي دولية حمددة بل هي رسالة ساخنة موجهه حنو
الصني وحنو االحتاد األورويب ،وما عدا ذلك فقد كان الكالم عاما واحلديث يف كل شيء دون حتديد ،وهو ما أكدته تصرحيات
الطرفني( ،وقال ترامب إن حماداثته مع بوتني ستتناول" كل شيء بدءا من التجارة ومرورا ابلشؤون العسكرية والصواريخ "وانتهاء"
ابلصني .سنتحدث قليال عن الصني وصديقنا املشرتك الرئيس شي") بينما (قال الرئيس الروسي فالدميري بوتني للرئيس األمريكي دوانلد
ترامب يف بداية قمتهما يف هلسنكي إن الوقت قد حان للتحدث عن العالقات بني موسكو وواشنطن .وأضاف أن عليهما أيضا
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مناقشة قضااي دولية معقدة متعددة األطراف ).رويرتز  .2018/7/16وكذلك ما أكده الفروف (ويشري وزير اخلارجية الروسي سريغي
الفروف أن قمة هلسنكي ستتناول "مجيع املواضيع املع اقدة حيث تتباين مواقفنا ،كي نستطيع العمل على تقريب وجهات نظران حول
سبل حل هذه املشكالت" ،مستبعدا الوصول إىل اتفاقات ).اجلزيرة نت  .2018/7/16وهذا العموم جيعل املقصود من القمة ليس
حسم قضااي دولية حمددة ،وهذا واضح من خمرجات القمة اليت تناقلتها بعض وسائل اإلعالم ،فمثال توافق الطرفان على أمن كيان يهود
(وقال ترامب "توفري األمن لـ(إسرائيل) شيء يود بوتني وأان أن نراه بشكل كبري جدا" ).رويرتز  2018/7/16وأن الطرفني يطالبان
اجلانب السوري ابلعودة إىل وضع القوات املتفق عليه سنة  1974بعد إهناء املعارك جنويب سوراي ...وكل هذا ليس جديدا ،فأمريكا
وروسيا يعلنان ذلك على رؤوس األشهاد منذ زمن ،فهذا ليس شيئا جيتمع ألجله رؤساء أمريكا وروسيا .وكذلك نزع األسلحة النووية
بينهما (اعترب الرئيس األمريكي دوانلد ترامب ،أن مشكلة نزع السالح النووي هي املشكلة األساسية اليت ينبغي حلها بني اجلانبني
الروسي واألمريكي .وقال ترامب يف مقابلة مع "فوكس نيوز" إن  %90من السالح النووي يف العامل يعود لروسيا والوالايت املتحدة،
مشريا إىل أن سلفه الرئيس ابراك أوابما كان يعترب أن االحتباس احلراري وارتفاع درجات احلرارة هي املشكلة األهم واليت جيب الرتكيز
عليها ).روسيا اليوم  ...2018/7/17وكل صاحب بصر وبصرية يعلم أن أمريكا وروسيا ال جيتمعان لينزعا سالحهما النووي ابختيارمها
مهما قاال وقاال ومن مث ال يكون اجتماعهما هلذا الغرض...
 -6أما عن أثر القمة على الساحة السورية ،فيمكن القول أبنه ال جديد يف هذه القمة خبصوص السياستني األمريكية والروسية يف
سوراي .فالدولتان متفقتان متاما على تصفية الثورة السورية ،ومها ترقبان إجناز ذلك ومتفقتان عليه ،بل إنه منذ اجتماع أوابما وبوتني يف
 2015/9/29وروسيا تنفذ السياسة األمريكية يف سوراي وابلتنسيق معا ،ففي الوقت الذي تقوم فيه روسيا ابألعمال العسكرية املباشرة
كما يف قصف درعا وما حوهلا ،فإن أمريكا تقوم مبؤازرهتا ،كما يف الرسالة اليت أرسلت هبا إىل املعارضة السورية يف اجلنوب ،أبن "أمريكا
لن توفر هلم أي دعم أمام اهلجوم على درعا" .فال جديد خبصوص اجلهود الروسية لتصفية الثورة السورية عسكراي والتسهيل األمريكي
لذلك.
وأما التسوية السياسية يف سوراي ،فإن أمريكا قد ابتت تؤجلها حىت ينجز النظام يف دمشق وروسيا عملية تصفية املعارضة

املسلحة ،مث تبادر أمريكا لقيادة العملية السياسية الشاملة يف سوراي وفق مصاحلها ،بدور روسي مرسوم ،أو بدونه .وتلك العملية

السياسية مل تتطرق إليها القمة ما يشري إىل أن أمريكا تؤجل ذلك أو ال تريد دورا لروسيا ،أو كالمها معا ...وليس من املستبعد أن
روسيا تدرك أن أهداف السياسة األمريكية يف سوراي ال تسمح أن تشاركها روسيا يف ذلك ،ولكن روسيا أتمل أن ال تُضيِّاق أمريكا عليها

اخلناق يف أوكرانيا وخباصة القرم ...ولقد دغدغ ترامب مشاعر روسيا بتصرحياته حول القرم كما ذكران أعاله حيث أعلن خالل قمة
"جمموعة الدول السبع الكبار" (ويف حزيران/يونيو املاضي ،أفادت وسائل اإلعالم أبن ترامب خالل قمة جمموعة الدول السبع الكبار
أعلن أن شبه جزيرة القرم تعود لروسيا ألن غالبية سكاهنا من الناطقني ابلروسية) روسيا اليوم  .2018/7/15وهذا أمر ابلغ اخلطورة
ألورواب اليت ترى أن روسيا هتدم احلدود واخلريطة األوروبية من جهة الشرق .ولعل روسيا تقع يف شر أعماهلا بتصرحيات ترامب ،بل
وقعت ،فقد اسود وجهها مع املسلمني بسبب جرائمها جتاههم ملصلحة أمريكا! وستبقى هذه يف ذاكرة املسلمني جتاه أمريكا وروسيا
صيب الَّ ِذين أَجرموا صغَار ِع ْن َد َِّ
ِ
اّلل َو َع َذاب َش ِديد ِِبَا َكانُوا
َ ْ َُ َ
واألشياع واألتباع ،فاألايم دول ،واجلرائم لن تُبقي على أصحاهبا ﴿ َسيُ ُ
ميَْ ُك ُرو َن﴾.
الثامن من ذي القعدة 1439هـ
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