
 

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 الروسية سوتشي يف وبوتني أردوغان قمة

 الرئيس كان حيث الروسية، سوتشي يف وبوتني أردوغان بني قمة عقدت 2021 سبتمربأيلول/ 29 األربعاء يوم يف: السؤال
 ابسم والناطق ألطون، الدين فخر ائسةابلر  االتصال دائرة ورئيس فيدان، هاكان االستخبارات جهاز رئيس ضم وفد رأس على الرتكي
 يعقد ومل مغلقة، أبواب خلف جرى ساعات 3 ملدة استمر الذي اللقاء أن الفتا   )وكان !وزرائه من أي    دون قالن، إبراهيم الرائسة

 يصدرا مل الرئيسني أن كما. مماثلة زايرات يف الكرملني يتبعها اليت للربوتوكوالت خالفا   مشرتكا ، صحافيا   مؤمترا   ختامه يف الرئيسان
 وما أهدافها؟ أسباب هذه الزايرة؟ فما (30/09/2021 األوسط الشرق. ..ختاميا   بيان  

 :التالية األمور نستعرض أعاله التساؤالت على جنيب لكي :اجلواب

 الشرق منطقة من حابلالنس ختطط وأهنا الصني جتاه جهودها تركز أهنا منها يُفهم احلالية ايكأمر  اهتمامات مالحظة من -1
 أي ترامب، إدارة عتبة على السياسة هذه وكانت تريد، الذي ابلدور للقيام املنطقة يف عمالءها ُتوكل مث الصني إىل لتتفرغ األوسط

 ىلإ فلجأت الصني حول والعسكرية السياسية قواها حتشد أمريكا كانت إذ األمريكية، السياسة يف تغري حصل حيث بقليل، قبلها
 شرق ويف ليبيا، ويف سوراي، يف لرتكيا دورا   ترامب إدارة أعطت أن السياسة تلك من وكان. تركيا مثل هلا التابعة للدول أكرب داماستخ

 بني وجعلتها السورية األزمة مداوالت من عمليا   نفسها أمريكا أخرجت فقد لرتكيا اجلديد الدور وهبذا. املناطق من وغريها املتوسط،
 ...سوراي لشمايل الرتكي اجليش إدخال مث وجنيف، أستانة يف الروسية الرتكية املباحثات السطح على وطفت وروسيا، تركيا

 الرئيس بني هاتفي اتصال أول فكان الدميقراطيون، رآها ةسيسيا العتبارات ابيدن عهد بداية مع الدور هذا خف مث -2
 واشنطن، يف الرائسة مقاليد ابيدن تسلم من شهور ثالثة بعد يأ متأخرا ، 23/4/2021 يف أردوغان والرتكي ابيدن األمريكي

 واضحة إشارة ويف ،14/6/2021 يف بروكسل يف الناتو قمة هامش على بينهما جلسة عقد على االتفاق مت االتصال وخالل
 إابدة تعترب تركيا يف ألرمنا مذابح أمساه ما أن عن بينهما االتصال من واحد يوم بعد األمريكي الرئيس أعلن فقد بينهما للخالفات

 هذا كل لكن أردوغان وضج تركيا وضجت بينهما، اهلاتفي االتصال خالل ذلك النإع نيته أردوغان ابيدن أخرب وقد مجاعية،
 بروكسل يف 14/6/2021 يف الناتو قمة هامش على بينهما املغلق االجتماع مت وملا اإلعالمية، اجلعجعات ضمن بقي الضجيج

. أفغانستان يف الوضع ابيدن مع نقش أنه إىل أردوغان )وأشار املهمة، هلذه أردوغان هلل وقد أفغانستان، على فقهماتوا برز فقد
 الوالايت دعم على حصلنا ما إذا معهم للتعامل جاهزون أفغانستان، يف طالبان إبمهال القيام ميكننا ال جاهزون، "حنن: وقال

 من االنسحاب موضوع كان ذلك من األهم أن يبدو لكن ،(14/6/2021 ،عربية CNN... أخرى دول وكذلك املتحدة
 ...االنسحاب حول روسيا مع احملاداثت يف الرتكي الدور وخاصة سوراي

 وتركيا إيران وحزب إيران فيها فإن وحدها، هبا تتعلق ال املسألة ألن سوراي هو حاليا   ألمريكا ابلنسبة انسحاب أعقد إن -3
 هذه وكل بوتني، مع أوابما اجتماع خالل 29/9/2015 يف اكأمري من إبيعاز سوراي إىل أُدخلت اليت روسيا كله هذا من واألهم
 أهنا وخاصة قواهتا، هي تسحب أن قبل روسيا وابلذات لآلخرين الكامل االنسحاب اكأمري لتضمن معينة تدابري إىل حتتاج األمور

 مظلوم الدميقراطية سوراي لقوات العام القائد ذكر) أفغانستان يف فعلت كما كهمترت  وال تدعمهم أبهنا األكراد عند طمأنينة أوجدت
 من انسحاهبا بعد بسوراي األكراد حلفائها عن تتخلى لن املتحدة الوالايت أبن وعد ابيدن جو األمريكي الرئيس أن عبدي



 قالوا. أفغانستان ليست هذه أن "طمأنون: سكةاحل مدينة من ابلقرب مقره من "للتاميز" عبدي وقال... املاضي الشهر أفغانستان
 (28/9/2021 يت، آر. "متاما خمتلفة هنا "األمريكية" السياسة إن

 يف للصني والتفرغ أمريكا سياسة من التململ عليها بدأ روسيا وأن خاصة روسيا وتبقى هي تنسحب أن تريد ال أمريكا إن -4
 األمريكي الرئيسني اجتماع خالل أمريكا أن املرجح فمن ولذلك موقف، من ثرأك يف الصني من روسيا فيه تتقرب الذي الوقت
... األمريكي املوقف من وتقرتب الصني عن لتبتعد روسيا على تضغط كانت 16/6/2021 يف جنيف يف بوتني والروسي ابيدن

 روسيا انسحاب أن من الرغم وعلى عنها، نيابة األمور ارةإد عمالئها وتوكيل سوراي من لالنسحاب ختطط كانت أمريكا أن ومع
 إال ذلك من الرغم على للصني، هي وتتفرغ الفراغ ملء عمالءها وُتوكل هنائيا   سوراي من قواهتا تسحب أن قبل اكألمري مهم أمر هو
 كلفت وإمنا سوراي، من االنسحاب موضوع مباشرة معها تبحث فلم هلا، ندا   روسيا من جتعل أن تريد ال نفسه الوقت يف أهنا

 من االنسحاب مشروع معها مباشرة اكأمري تبحث أن من شأن   أقل روسيا أن اعتبار على معها املوضوع هذا ببحث أردوغان
 املصري الغاز توصيل حماداثت بعد املنطقة دول مع عالقاته حتسنت قد بشار عميلها أن إىل اكأمري اطمأنت أن بعد وخاصة سوراي،

 أمريكا كلفت وهكذا... له مناسبا   بديال   جتد أن إىل عليه االعتماد ألمريكا ميكن وأصبح ان،ولبن وسوراي، األردن طريق عن
 اجلاري، سبتمرب/أيلول 29 يوم بوتني سيلتقي أبنه أردوغان )صرح... سوراي من روسيا انسحاب موضوع روسيا مع ليبحث أردوغان
 دون ثنائيا سيكون بوتني مع "لقائي صحفي تصريح يف وقال. ريةالسو  إدلب حمافظة يف التطورات وآخر الثنائية العالقات لبحث
 يف عليها سنقدم اليت واخلطوات سوراي، يف األوضاع عموم سنناقش بل إدلب، يف األوضاع على يقتصر ولن اثلث، شخص وجود

 دولة، رجل بوتني أن مبينا ملنطقة،ا يف حموريتان دولتان وروسيا تركيا أن إىل أردوغان وأشار ."أيضا الثنائية والعالقات البلد، هذا
 رئيس فيدان هاكان رافقه الذي أردوغان وقال. (28/9/2021 نت، اجلزيرة. األرميين األذربيجاين الصراع حل يف ذلك وأظهر
 كياتر  بني ابلعالقات مرتبط سوراي يف )السالم: الروسية سوتشي مدينة يف بوتني ابلرئيس لقائه قبيل الوطنية االستخبارات جهاز

 .(29/9/2021 األنضول، وكالة. كبرية أمهية هلاا  مع البلدان يتخذها اليت واخلطوات وروسيا،
 أن من بدال   سوراي من االنسحاب موضوع معها أردوغان يبحث أبن هلا إهانة واعتربته األمر هذا روسيا أدركت لقد -5
 االنسحاب موضوع معها تبحث ال اآلن فكيف سوراي، إىل خلتهاأد اليت هي أهنا وخاصة مباشرة األمر هذا معها اكأمري تبحث
 كربى مؤثرة كدولة اكأمري ليحاكي عنقه ميُد بوتني أن وخاصة هلا إهانة هذا اعتربت فقد وعليه! بذلك؟ أردوغان وكَّلت بل مباشرة

 على فتوافق تعود لعلها اكألمري رسالة نفسه الوقت ويف لرتكيا درسا   ليكون أردوغان جتاه موقفا   اختذت روسيا فإن ولذلك! العامل يف
 :خالل من ذلك وكان مباشرة، معها االنسحاب، أي املوضوع، هذا حبث

 يف استقباله من وبدال   األربعاء بالده إىل أردوغان طيب رجب الرتكي نظريه وصول بوتني فالدميري الروسي الرئيس )جتاهل -أ
 يف وكان... رابول ألكسندر كراسنودار إقليم حمافظ ونئب كوابجيورودسكي، أليكسي سوتشي بلدية رئيس إليه أرسل املطار

 يف تركيا وسفري بوغداشيف، إيغور الروسية، اخلارجية بوزارة الدولة لربوتوكول العام املدير سوتشي، مطار يف أردوغان، استقبال
 .م(29/09/2021 اآلن تركيا... الرتكية ارةالسف وموظفو اباير، فرات لنوفوروسيسك، العام والقنصل مسسار، حممد موسكو،
 روسية صحيفة "برافدا" أن واملعروف! ابملسكني ووصفه أردوغان إىل الشتائم لتكيل برافدا لصحيفة بوتني أوعز وكذلك -ب

: لنيالكرم قصر من القريبة الرائدة الصحف من واحدة اآلن وهي السوفيتية، الفرتة خاللا  توزيع العامل صحف أكرب من كانت
 يف ابملسكني، ووصفته أردوغان، طيب رجب الرتكي، الرئيس على الثالاثء، الكرملني، من املقربة الروسية، "برافدا" صحيفة )تطاولت

 شرتوم، ألكسندر الروسي، الصحفي قال ،"برافدا" بصحيفة منشور مقال ويف سوتشي، إىل زايرته قبيل حادة، عبارات حيتوي مقال
 .م(29/09/2021 اآلن تركيا ..."انتخابه إعادة يف فرصة لديه ليست املسكني"
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 كان أردوغان أن ويبدو! يبدأ أن قبل بل هنايته، إىل بدايته من فشله حيمل وأردوغان بوتني بني االجتماع كان فقد وعليه -6
 الفشل، على املطلعني دائرة سعتت ال مث ومن بوتني، وبني بينه أي جدا ، مضيَّقا   االجتماع حضور يكون أبن اهتم وهلذا ذلك يتوقع
 يُعقد الذي الربوتوكويل املؤمتر وحىت ُحنني خبُفَّي ورجع االجتماع، ذلك من إجيابية نتيجة أية تتحقق فلم وهكذا... كان ما وهذا
 ونظريه وتنيب فالدميري الروسي الرئيس لقاء األربعاء، اليوم الروسية، سوتشي مدينة يف ُاختتم)! يُعقد مل اجتماع كل بعد عادة

 أو نتائج عن اجلانبان يصرح   مل ساعات، ثالث   استمر لقاء وبعد صحافيا   مؤمترا   يعقدا أن دون أردوغان، طيب رجب الرتكي
 خليفة درويش السياسي احمللل اعترب جانبه، من... اللقاء فحوى عن معلومات أي دون دبلوماسية تصرحيات   ابستثناء تفامهات،

 الطرفني بني اتفاق وجود عدم إىل يؤشر االجتماع عن خمرجات أبي التصريح عدم أن اجلديد" يب"العر  ملوقع حديث يف
 يروج كما وليس االجتماع أساس هو السوري امللف أن خليفة وأضاف. صحايف مؤمتر أي جير مل ذلك على وحرصا   وخالفات

 .(30/09/2021 اجلديد العريب ...ليبيا أو أوكرانيا حول البعض
 رجب الرتكي الرئيس )يعقد ،أول تشرين هناية خالل العشرين قمة هامش على ابيدن مع املقرر ردوغانأ اجتماع نع أما -7

... القادم األول تشرين أكتوبر/ يف املقررة العشرين جمموعة زعماء قمة خالل ابيدن جو األمريكي نظريه مع ثنائيا لقاء أردوغان، طيب
 بشأن أنه فيبدو (،28/9/2021 ،األنضول وكالة. القمة هامش على ابيدن األمريكي نظريه سيلتقي أردوغان أن املصادر وأضافت

 !بوتني مع أردوغان اجتماع فشل بعد التالية اخلطوة

 فعندها الصني، ضد منها تقرتب روسيا جتعل أي الصني، جتاه روسيا موقف على هتيمن أن أمكنها إذا اكأمري أن املتوقع ومن
 عن ستبتعد أهنا ضمنت إذا روسيا مع لالتفاق تعود قد وهي! وحده به حييط فشله سترتك بل ألردوغان اعتبار أي اكأمري تعطي لن

 !هلا مصلحة حيقق هذا أن رأت إذا فلكها يف الدائرين أو عمالئها احرتام يهمها ال املستعمرة الدول فهذه... الصني

 :التالية النقاط تتضمنها أن ميكن األمر وخالصة -8
 هي تتفرغ وأن فلكها يف يدورون وللذين عمالئها إىل األمور وتوكيل األوسط الشرق من نسحابلال العدة تُعد اكن أمريإ -أ

 بينجيو ليو واشنطن يف الصينية السفارة ابسم املتحدثُ  بذلك أمريكا اهتم كما ابردة حراب   بل ساخنا   صراعا   يكن مل وإن حىت صنيلل
 أطراف مصاحل تستهدف إقصائية تكتالت تشكل ال أن جيب الدول هذهبريطانيا وأسرتاليا بقوله: )كا و أمري حتالف على معل  قا  
 نت اجلزيرة... اإليديولوجي والتحيز الباردة احلرب عقلية من التخلص هو فعله هلا ينبغي ما وأهم هبا تضر أو أخرى

 .م(16/09/2021

 حكام اآلن وأصبح الُصعداء، واألعداء روسيا فتنفست موجودة، تعد مل أزا   روسيا تؤز   كانت اليت العثمانية الدولة إن -ب
 !الرتحال يف وال احلل يف ال وزن   إبعطائهم تعبأ فال ابلبنان، إليهم ُيشار أن من أضعف روسيا نظر وجهة من تركيا

 املسلمني، بالد من وترحل أمتعتها حتزم تكاد املستعمرة الكافرة الدول أن وهي جرى ما كل يف إجيابية نقطة هناك إن -ج
 الكفر منزلة واحنطاط وأهله، اإلسالم منزلة علو بقرب خريا   يستبشروا أن احلق اتباع يريد من وكل الدعوة حل م لة مناسبة فرصة وهي
 .َشِهيد ﴾ َوه وَ  الس ْمعَ  أَْلَقى َأوْ  قَ ْلب   َله   َكانَ  ِلَمنْ  َلذِْكَرى َذِلكَ  يف  ﴿ِإن  : وأهله

 هـ1443 صفر من والعشرين التاسع يف
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