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 :
ا
 مقدمةأوًل

في  ُعقدتالتي  مجلس األمنفي جلسة  ،لوقف العنف في حلب الخامس مشروع القرار الفرنس يّ  أسقط الفيتو الروس يّ 

علنية الفشههههههههههه  الثامن من الشهههههههههههلر الجارط، لهنه أسهههههههههههقط معه فيبة مجلس األمن  ودور  في فاو 
ُ
أوصهههههههههههل  مواقف  دفق ؛امل

وعلى مدار السههههههههنوات السهههههههه  املاضههههههههية،  ،تجا  املسههههههههرلة السههههههههورية، الروسهههههههه ي والوًليات املتحد  اًلتحاد ،الدولتين الهبريين

ها، وتهمن الخطور  في ف   لم تعشههههههههههههلا املنممة الدولية من  نشههههههههههههر خِطر  حالة العجز التام في سهههههههههههها قة املجتمع الدولي إلى 

 في الحال 
ُ
ة واسههتافاب  القانون الدولي والرأط العام العامل ، وانف ت القو  من ن ر  فوضهه ع عامليّ الرسهها   التي تحمللا، وت

وترك الهدول الضههههههههههههههعيفهة ملصههههههههههههههيرفها، ويفتك البهاب أمهام حروب على النفو  سههههههههههههههت ون م لفهة  ،ةة واألخ قيهّ الروادع القهانونيهّ 

 لتجاوز عجز ؟ ة؟ وف  من ماارج أمام املجتمع الدوليّ وضعيّ . فهيف وصل  األمور إلى ف   الللجنس البشرّط 

 

ا:   قبضة األميركيين والروسالصراع على سورية في ثانيا
 
ّ
ا  سههههههههههورط- طلب إيران التدخ  العسهههههههههههرط الروسهههههههههه ي في سههههههههههورية قب  عام ونيف  شهههههههههه  ا منعطفا في مسههههههههههار الثور  خِطرا

ال ين كانوا في حالة تراجع وانهيار  ،ة النمام وحلفا هلحصههههرض ملإلى حٍد ملحوظ في معادًلت القو  على األ  وغّير السههههورية،

قين
َ
ا لعقيد هم  ،ة على الشهههههههههعب السهههههههههورطفي حربهم اللمجيّ  ،وما زالوا ،اعتمد الروس .ُمحق سهههههههههياسهههههههههة األرض املحروقة وفقا

 ر لحّه رّ من خ ل اسهههههههههههتاداملم املته مجلس األمنالعسههههههههههههرية، كما سهههههههههههبه ف ا التدخ  وتواز  معه عر د  سهههههههههههياسهههههههههههية في 

  وأّمنواالفيتو، 
ا

حماية لم   قه، األمر ال ط جعله يحمىلم حقة القانونية األممية  ح لللنمام حماية سههههههههههههياسههههههههههههية، وتعطي 

 
َ
 آخر في تاريخ األمم املتحد   نمام   مثللا  يحظ

ّ
 ."إسرا ي "إًل

  

موقفلهها  تهرارفهها لى الرغم منلم تعترض على التههدخهه  الروسهههههههههههههه ي، وع ، فهه ن الوًليههات املتحههد  األميركيههةمن جههانههب آخر

ع معه مراقبة ط واحد يتسههههههه ّ موقف جّد  ،حتع ف   اللحمة ،في سهههههههورية، إًل أنه لم يصهههههههدر ع ها اعسههههههههريا  الثا    رنه ًل حّ  

على  األميركية تجا  املسههههههههههههههرلة السههههههههههههههورية؛ رد  فع  الروس وحلفائهم، حتع يمهن الوقوب على مقار ة حقيقة السههههههههههههههياسههههههههههههههة

 فهه ن اإل  ،العهس من  لهه 
ُ
ا ورخههاو  غير دار  األميركيههة ت ا وغموضهههههههههههههههها   ،، األمر الهه ط أدخهه  املتههابعينمعلود بههدط تراجعهها

ا
دوًل

ا  دون يقين.من نات في متافة التهلّ  ،وأفرادا

 

 
ّ
رفا ثمة أسهههههههرلة كثير  تفرض نفسهههههههلا في ف ا السهههههههياأل حول مافية املوقفين األميرك  والروسههههههه ي، وتنتمر أجو ة قد ًل توف

ياههدم  ،الوًليههات املتحههد  أن الوجود الروسهههههههههههههه ي في سههههههههههههههوريههة، ومهها يالفههه من قتهه  وتههدميرتعههّد فهه   : هههااللحمههة الرافنههة، وم

 األميركية فيها، مادام ًل يُ اإلسههههههههههههههتراتيجية 
ّ
يسههههههههههههههتدرجون الروس إلى  األميركيينب عليها اسههههههههههههههتحقاقات اسههههههههههههههتراتيجية؟ أم أن رت

يك أن من أفم الدوافع التي دفع  صهههههههههح ة ملوقفلم؟ية والسهههههههههياسهههههههههية واألخ قيغير عا رين  ال لفة البشهههههههههر  ،ُم ه مسهههههههههتنقع 

لعالقة مع الغرب، وااملقلقة للا سههورية على فتك امللفات الهثير   البحث عن مقايضههة في ، فوالعسهههرّط  روسههيا إلى التدخّ  

 ف  اختارت روسهههههههههههيا أن؟! و تدرك روسهههههههههههيا خطور  ما أقدم  عليه؟ أم أن املصهههههههههههال  عمياءولم تحصههههههههههه  عليها بعد، لهن أًل 

لة القاد  الروس، داعب مايّ وإ ا كان ف ا يُ  في منطقة الشههههههههرأل األوسههههههههط الحيوية؟ شههههههههرسههههههههة مع الغرب تاوض حرب نفوٍ  

كثير  هي الشهههههههههههههه وك التي تحوم حول فهه ا اًلحتمههال بغ  النمر عن  ر  على تحمهه  تبعهها ههها وتههداعيهها ههها؟فلهه  روسههههههههههههههيهها قههاد

 فا.بديهما مسؤولو يُ  الل ين الضجيج اإلع م  والعنجلية
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ن وقف األعمال ال ط تضهههههههههّم  ًلفروب-في التاسهههههههههع من أيلولا سهههههههههبتمبر املاضههههههههه ي جر  في جنيف التوقيع على اتفاأل كيرط 

العدا ية في حلب، وإيصهههههههههههههال املسهههههههههههههاعدات اإلغاثية األممية إلى املدنيين املحاصهههههههههههههرين فناك، وعديدفم يزيد على ر ع مليون 

فبراير املاضهههه ي، ولم يجد هريقه إلى  اشههههبا  22 ين الوزيرين في  ل  اًلتفاأل ، كما فشهههه  قبله اتفاأل اللدنة فشهههه  . نسههههمة

على تشهههههههههههههههيه  خليهة  رفضههههههههههههههها التعهاون مع الروس لجلهة البنهد اله ط نّ   ميركيينألن البنتهاغون واًلسههههههههههههههتابهارات األ  التطبيه

حّرض بند ف ا اليعّدون تنفي ية مشههههههههههههههتركة، يتم من خ للا تبادل املعلومات اًلسههههههههههههههتابارية  ين الطرفين، وكان الروس 
ُ
امل

وا جام غضهههههههههههههلهم على حلب الشهههههههههههههرقية، ودّمروا أحياءا   امللا، وقتلوا  مرات املدنيين للم في  ل  اًلتفاأل، فصهههههههههههههبّ األسهههههههههههههاس 

ا ومتطوّ بغارات جنونية، واسهههههتادموا أسهههههلحة محرّ   مة دوليا
ّ
لها قدرات الخصهههههم ومسهههههتو  الصهههههراع، وكرنهم اتا وا ر  ًل تتطل

ا  احت ل حلب  حّج   ها. ف ا اللدب إ ا اسههههههههتطاع  روسههههههههيا وحلفا فا تحقيقه، ف نه سههههههههيعطي"صههههههههر الن  "جلهة ة ة فزيمقرارا

ا  اإنجازا   األمر ال ط سههههههههههههههيقلب املعادًلت والتوازنات القا مة في امليدان،، كما إسههههههههههههههتراتيجيا
ُ
 ريد توظيفه في تمرير ر يتها للحّ  ت

احت ل " رن تمادط الروسههههههههه ي تح ير كيرط للم ال ف من ف اجوفر  الحفاظ على نمام األسهههههههههد، ولن ياّف السهههههههههياسههههههههه ي ال ط 

 نهي الحرب".حلب لن يُ 

 

ا: 
ا
 س رأسهالغرب يتحس  ثالث

ا أن  جم ونوعية العنف ال  ، ورو ، واحتمال سههههههههههقوهلا، أرعب الغرب األ روسههههههههههيا في حلب ماتمارسههههههههههل ن يل دا واضههههههههههحا

املههاضهههههههههههههه ي  ههاإلع ن عن وقف  أيلولا سههههههههههههههبتمبر 13اكتفهه  الوًليههات املتحههد  في إ  د، التراخي األميرك  املتعمههّ  ة في ظههّ  خههاصهههههههههههههههّ 

 
ُ
ب مهن أن يتصهههههههههرّ علن عن هلب أو اما من فريقه لألمن القوم  تقديم خيارات يُ مباحثا ها مع روسهههههههههيا حول سهههههههههورية، كما أ

ا أنها مجرّ وتبيّ  على أسهههههههاسهههههههلا؛ على خيارات  د تبديد للوق  عندما اسهههههههتبعد الخيارات العسههههههههرية على أنواعلا وأصهههههههّر ن ًلحقا

 وماسية سبه أن أعلن عن وقفلا.د ل

 

على نق   لاعأن يشّج ُيمهن الغموض األميرك ،  في سورية، في ظّ   و عد  ،في حلبروسيا يون من انتصار ورو ياش ع األ 

ندفاعة الروسهههههية،  دأ ها فرنسههههها  مشهههههروع الد لوماسهههههية واإلع مية للجم اًل  املواجلة إلى ميدانهم، ل ل  اسهههههتنفروا قوافم

ومنع تحليه  ،ة في حلب، يدعو إلى وقف األعمال القتاليّ مجلس األمنالجارط إلى  تشههههههههرين أولا أكتو ر 8ه في قرار تقدم   

ال ط  اسهههههههتاداملا الفيتو، وفو الفيتو الخامسف ا املشهههههههروع أسهههههههقطته موسههههههه و   يران، وإيصهههههههال اإلمدادات اإلغاثية؛الط

 مشهههههههههههههروع قرار  ، ا ها الجلسهههههههههههههةوفي  ،م  على عج تقّد تجا  املرسههههههههههههها  السهههههههههههههورية، كما  تسهههههههههههههتادمه لتعطي  العم  األمميّ 

 ناق ، سقط فو اآلخر ألنه لم يحز ُم 
ّ

 .نفسلا أر عة أصوات أحدفا صوت روسيا إًل

 

يين إلى تهثيف ضههههغطلم الد لوماسهههه ي والسههههياسهههه ي على ورو األ دفع  صههههدمة مجلس األمن التي أحداها الفيتو الروسهههه ي، 

وقد عقد مجلس العموم البريطان   ترقى إلى جرا م حرب؛ دولي وارت ابها جرا مالقانون ال روسههههههههههههههيا من خ ل ا هاملا  ارأل 

"حان  عن أنه في ف   الجلسهههههة ، وريس جونسهههههون  ،كما أعلن وزير الخارجية البريطان  ،جلسهههههة دان فيها العدوان الروسههههه ي

ى "أن أط تحّرك يجب أن الوق  للبحث في خيارات أخر  في سههههههههورية ومن ضههههههههم ها الخيارات العسهههههههههرية"، غير أنه شههههههههّدد عل

 زال أمامنا الهثير حتع نص  إلى  ل ". ي ون من ضمن تحالف مع الوًليات املتحد "، وأنه "ما

 

ل  فرنسههها زيار  الر اس الروسههه ي إلى  اريسمن جلتها، 
ّ
التي كان  مقرر  في التاسهههع عشهههر من الشهههلر الجارط، عندما  عط

ك ل  أعلن وزير  ،إلغائها، ما دفع  وتين إلى اقشهههههههة الوضهههههههع في سهههههههوريةاشهههههههتر  الر اس الفرنسههههههه ي أن يقتصهههههههر اللقاء على من

 الخارجية الفرنسية أن فرنسا ستواص  الضغط على روسيا.
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ووسههها   إع مية كثير ، اناره  هي األخر  في حملة إع مية واسهههعة، تفضههه  املمارسهههات  ،يةورو كبريات الصهههحف األ 

 األولى. هاصفحا لين من تح  الركام في صدر تضع صور األهفال املنتشالروسية في سورية، و 

 

ا أنه ورو ال ط لجر إليه األ  ف ا الضغط السياس ي واإلع م  يون، وأوقع روسيا في حالة عزلة د لوماسية، يعرفون جيدا

  ورو حقن الرأط العهههام األ  سههههههههههههههلوكلم فههه ا الطريهيون من ورو لتراجع، فلههه  أراد األ  لردع روسههههههههههههههيههها ودفعلههها إلى اغير كهههاٍب 

لتي ا إلدار  األميركية، وحالة العطالةجرعات عداء لروسيا وخطرفا؟ أم أنه محاولة لتعبرة الفراغ ال ط أحدثته سياسة ا 

 تمر بها بسبب اًلنتاا ات؟

 

اتوحي الروسهههههه ي املضههههههاد،  واًلسههههههتنفار ،الفع   إن متابعة ردّ  لجم اًلندفاع الروسهههههه ي أو ؛  رن الغرب يهدب إلى اًلثنين معا

أنهم يفضههههههلون أن ت ون في في ، وًل شهههههه  مقبلة  ّد  ، و هيرة الرأط العام الغر   لحالة مواجلة ما مع روسههههههيا ًلالتافيف منه

 م ها. دٌّ منطقتنا إ ا لم يهن 

  ،الروسهههههههههههية "ريا نوفوسهههههههههههتي"في مقا لة له مع وكالة 
ّ
أن من  ،مياا ي  غور اتشهههههههههههوب ،ت  السههههههههههها هار الر اس السهههههههههههوفيح 

 لى منطقة الخطر".عخِطر بش    العالم "ُيشارب

 

هثر للرأط العام الروسهههههههههههه ي، ويُ  وحشههههههههههههٍد   حالة ضههههههههههههجيٍج  ،فو اآلخر ،اإلع م الروسهههههههههههه ي يعّج  ، ورو وفي مواجلة التحرك األ 

 لون العسههههههههريون والسهههههههياسهههههههيون الروس املسهههههههؤو 
ّ
واًلسهههههههتعداد  ،ةنة للغرب، ومن الحديث عن الجلوزيّ من التهديدات املبط

 يُ  ،شههههههههههههههني وب، الجنرال إيغور كونجاش الروسهههههههههههههه يالروسهههههههههههههه ي للمواجلههة. فههالنههاهه  ههاسههههههههههههههم ال
ّ
ر الباهه  األ ي  والبنتههاغون حهه 

الرسهههههههههمية يقول املقدم ديمترط  1من مغبة التصهههههههههرب العسههههههههههرط في سهههههههههورية"، وعلى شهههههههههبهة روسهههههههههيا "والخارجية األميركية 

سقط" إننا ،يا نوفوستير مدير وكالة   اته الوق ، وفو في كاسيليف
ُ
يريدون األميركيين "بع أن الطا رات األميركية" ويتا سن

 
ّ

ر  ناشهههه ع اًلسههههتفزازات األميركية"،اسههههتادام القو  ضههههد قوات الر اس السههههورط وضههههد الطا رات الروسههههية ويجب أًل
ّ
 وُيح 

القريبة من  ولندا "يمهن أن تجلز  ر وس نووية"، كما أعلن  وزار  الدفاع  "كالينغراد"من أن الصههههههههههههههواريخ املنصههههههههههههههو ة في 

، ترافقلا خير  السههههههههههههفن "كوزنتوب"البحرط في شههههههههههههرأل املتوسههههههههههههط   رسههههههههههههاللا حاملة الطا رات ودفا وجالروسههههههههههههية عن تعزيز 

على وجود دا م للقوات الروسههية في قاعد   والطرادات الحر ية في سهه ا البحرية الروسهه ي، وصههادأل مجلس الدوما الروسهه يّ 

 ة.حميميم الجويّ 

 

 تواجه النمام الروسهههههههه ي حالة تملم  داخلية ُم  ،في املقا  
ّ

 حهم التوتر والضهههههههها قة اًلقتصههههههههادية التي  ،ل تسههههههههاعحة رشهههههههه

 
ّ
 تال

ّ
 شه ولاس من  ، وأحد سهاحا ها سهورية؛في مواجلته مع الغربالر اس الروسه ّي مارسهلا التي يُ  ة اللاويةفلا سهياسهة حاف

  في
ُ
و فضههههههههها ه د األهلسههههههههه ي نحر عن حالة ضهههههههههيه وقله من الخطر اإلسهههههههههتراتي ي ال ط يمثله تمّد عبّ أن سهههههههههياسهههههههههة  وتين ف  ، ت

 من الجيوسهههههههههههياسههههههههههه ي، و 
ّ
 العقو ات وغيرفا من امللفات، وكل

ّ
 غير مرضههههههههههه يّ لا تهث

ا
عنه في ع قة روسهههههههههههيا مع الغرب، كما  ف خل 

ف   تمملر لهن للمرزأل ال ط تغوص فيه روسهههههههيا في سهههههههورية وفي أوكرانيا،  اتتجلى حالة التملم  الداخلي في كونها انع اسههههههها 

وآخرفهها عريضهههههههههههههههة تبنههافهها مرههات املثقفين  ،ةراء وتحلي ت وعرا   تحهه يريههّ شهههههههههههههه هه  آ يههرخهه  ،زال  ا هههابع نابوط  الحههالههة مهها

 واًلنسحاب م ها. وس، تدعو  وتين إلى إعاد  النمر في املوقف من سوريةالر 

 

 نحو التهد ة أم أنها سههههههههتمي   ح رٍ  ؟هاوراغبة في للمواجلة  ف  روسههههههههيا مسههههههههتعّد  :فو والسههههههههؤال ال ط يطرا نفسههههههههه فنا

 ه أميركا نحو عم  عسهرط؟وف  تاش ع روسيا من أن تتوّج  والتبريد؟
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فل ا يع ي أنه  ،"أنه يصعب التحاور مع اإلدار  األميركية الحالية"  هههههههه ة مؤتمر لوزانعشيّ  الر اس الروس يّ  عندما يصرا

 نه يريد الحوار معلا.لا ها، لهالتي ًل يعرب توّج املقبلة م تنازًلت إلدار  راحلة وعليه انتمار اإلدار  قّد فات األوان ليُ 

 

ما في سههههورية، ألنه سههههيحرجلا أو سههههيدفع بها  من الطبيعي أن تاشهههه ع روسههههيا إقدام الوًليات املتحد  على عم  عسهههههرّط 

على  ،هاتلحصهههههههههههههعلى الرغم من أن الوقائع امليدانية تمي  مل ،فروسهههههههههههههيا حريصهههههههههههههة ؛إلى مزلقة املواجلة التي ًل يريدفا الطرفان

السهههياسههه ي،  هلا  الحّ  في سهههورية من ف   الع قة تح  غطاء تمسهههّ وجودفا شهههرعية  ا، ألنها تسهههتمّد اسهههتمرار ع قتها  رميرك

 د أو اما بعم ما من املفيد أن نسههههههههت كر املوقف الروسهههههههه ي، عندما فّد ور ّ  ،ولاس من هلب اسههههههههتقداملا من النمام أو إيران

اسهههههههه  في وارد الدخول في مواجلة عسهههههههههرية، سههههههههارع  روسههههههههيا إلى التركيد  رنها ل عسهههههههههرط بعد اسههههههههتادام الهيماوط، حين

 وتفتق  عن اتفاأل نزع ترسانة النمام الهيماوية.

 

ا:   استدعاء الدور اإلقليميرابعا
ا ية على روسههههههههههههههيا، كان ورو في  رو  الحملة األ  دعو  موسهههههههههههههه و من هرب واحد إلى عقد مؤتمر في لوزان في الخامس ًلفتا

 وعد مؤتمر لندن للنوا  الصههههلبة من أصههههدقاء الشههههعب السههههورط، ولم تدعُ عشههههر من الشههههلر الجارط، قبي  يوم واحد من م

أم هي  لهسههههههههههههر حالة العزلة التي وقع  بها؟ف  فو مسههههههههههههعى روسهههههههههههه ي  ية، فما ا أرادت موسهههههههههههه و في لوزان؟ورو إليه الدول األ 

 رسالة تبريد وتافي  لحالة التوتر؟

 

  وإيران املتحد  وتركيا والسههههههههههههههعوديةمن الوًليات  ُدعي  إلى لوزان ك   
ّ
رت في املوافقة على الحضههههههههههههههور حتع تم  التي تل 

 املوافقة على شههههههههههههههرهلا  دعو  العراأل، ثم دعي  ك  من األردن ومصههههههههههههههر وقطر واملبعو  الدولي إلى سههههههههههههههورية سههههههههههههههتيفان دط

 مستورا.

 

  ،أعلن ًلفروب
ّ
اء ر  إلى "إجر قبهه  اللقههاء أن روسههههههههههههههيهها لن تطرا مبههادرات جههديههد ، وأن اللقههاء يهههدب  صههههههههههههههيغتههه املصههههههههههههههغ

في إه أل حوار على "محادثات عم ، ولاس نقاشههههههههههههههات كتل  التي تجرط في جمعية عامة"، وأم  في أن يسههههههههههههههاعد ف ا اللقاء 

يتناغم مع و األميرك  ال ط حم   ترحيب واسههههع، ولهن لم يتم تنفي  "، -أسههههاس املبادن املنصههههوص ع ها في اًلتفاأل الروسهههه ي

نطن ًل تزال ملتزمة  اًلنارا  العميه متعدد األهراب لخف  العنف ف ا تصريك املتحد   اسم البا  األ ي  "أن واش

ا".  في سورية وال ط يشم   الضرور  موس و أيضا

 

ا،  !م هما  يان دون أن يصههههههههدر عن أّط من وفي اليوم التالي لقاء لندن،  ،جر  لقاء لوزان حتع التصههههههههريحات لم تق  شههههههههارا

علنهههة، تقولهههه التطورات ال حقهههة، وم هههها املوقف الترك  املفههها   عنهههدمههها ر عنهههه لقهههاء لوزان حول تفهههافمهههات غير مومههها لم يعبّ 

ال ط أعاد هرا السههههههههههههؤال حول  جم  األمر الخروج من حلب، "فتك الشههههههههههههام"يطلب وزير خارجيتها بشهههههههههههه   حازم من جلهة 

ف ا  صهههههوص؟في حلب على وجه الخالسهههههورية، اًلسهههههتدار  التركية وما نتج ع ها من تفافمات، وكيف سهههههتنعهس على الثور  

 
ا

 السعودط. صم عن الفض 

 

علن وزير الخارجية الروسهههية عن فدنة يرت  اإلع ن الروسههه ي عن فدنة في حلب ملد  ثمان  سهههاعات، و عد  بسهههاعات، يُ 

ا ووقف القصههههف  ،مفتوحة مسههههتورا ال ط  ، إلتاحة املجال أمام تطبيه خطة دطتشههههرين األولا أكتو ر الجارط  18من  دءا

اإلرفا ية" في املعارضهههههههههة املسهههههههههلحة "و "من حلب كمقدمة للفصههههههههه   ين "األهراب املعتدلة "النصهههههههههر "جلهة  اقترا فيها إخراج
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 كجلٍد إضههههافيّ  ،لبحث الوضههههع في سههههورية بشهههه   أسههههاسهههه ي ،فرنسههههية في  رلين -روسههههية -السههههورية. ثم يرت  اجتماع قمة أملانية

ين وأمنيين في جنيف من الههدول اإلقليميههة التي اجتمههاع مسههههههههههههههؤولين عسهههههههههههههههري، وكهه لهه  الههدعو  إلى  اتههه  في اًلتجهها يصهههههههههههههههّب 

لبحث الوضههههههههههع امليدان  في حلب وإعداد قوا م فصهههههههههه   ،وفرنسهههههههههها و ريطانيا واألميركيينحضههههههههههرت لوزان إضههههههههههافة إلى الروس 

 ."جلهة النصر "األولى في الدرجة واملقصود فنا  ،املعارضة املعتدلة عن املتطرفة

 

ا محموم   د لوماسههههههههه يٌّ  حراك   كان من وإن  بعد، توقف القصهههههههههف الروسههههههههه ي على حلب؛ لترتابات غير معروفة يعهس توجلا

لصهههههراع ليت ام  ة في اة املعنيّ أنه من الواضههههه  أنه تم اسهههههتدعاء دور للدول اإلقليميّ إًل ف ا الحراك، املبهر اسهههههتنتاج م ًلت 

بها  في ف   الفتر  التي تمّر  تجميد الصههههههراع أو تبريد  قصههههههد ويحمى  قبول روسهههههه ي،  ،ف ا الخصههههههوص  في ورو مع الجلد األ 

ر  األميركية التشويش عليها اإلدا سوب يستفّز انط أل معركة املوص  التي في الحسبان اإلدار  األميركية، خاصة إ ا أخ نا 

 عال جلهات أخر .  ش

 

ا تهن التوافقات الدوليّ  على حسههههههههههههههاب الثور   ، أنها ترت بعيد حّد  ، إلىة التي حصههههههههههههههل  ف   األيام، فاملؤكدة واإلقليميّ أيا

 السورية، األمر ال ط 
ّ
  ،ةة م ها أو العسهريّ السياسيّ  ،ةب على املعارضة السوريّ سوب يرت

ُ
 حسد عليها.استحقاقات ًل ت

 

ا:    للخروج من حالة العجزخيارات املجتمع الدولي  خامسا
 
ُ
  مجلس األمن عان  م همال ين يبعد الفشههههههههههه  والعطالة ال ،تاحة أمام املجتمع الدوليإن البحث في الخيارات امل

ُ
نا   ه امل

 رن خيارات ف ا املجتمع تحهملا إرادات الدول الهبر  صههههههههههههاحبة  قرارين، يقودنا  دافة إلى اإلحفظ السههههههههههههلم واألمن الدوليّ 

 تراخيها  التمادط الروسههه يّ يات املتحد  األميركية التي سهههمك فنا الوًل  الفيتو وصهههاحبة القدر  على الفع  والتصهههرب، واملع يّ 

ثار  صور  مسارة لليبة النمام الدولي القا م، األمر ال ط ست ون له آاستادام ف ا الحه بش   غير مسؤول، و في تهرار 

  ة.مستقب  الع قات الدوليّ  املجتمع الدولّي  اته وعلى ة علىكارثيّ 

 

ودور ، فهههه ن  مجلس األمن على تفعيهههه  ،وفي املقههههدمههههة م هم الوًليههههات املتحههههد  ،ينعنههههدمهههها تلتق  إراد  الفههههاعلين الههههدوليّ 

 املجلس سوب يستعيد قدرته على العم  وإجبار الخارجين على إرادته على تنفي  قراراته.

 

 ،اسههههتادام وسهههها   أخر  من الضههههغطمع  ا، أن يتواصهههه  الحراك الد لوماسهههه يّ من هبيعة الع قات الدولية وضههههرورا ه

م نيوزيلند   مشروع تقّد يجع  يعتمد على التراكم،  حراك ال طفل ا النوع من ال و لم تهن ملزمة أو سريعة النتا ج؛حتع ل

، سلي  وصول قواف  اإلغاثة األممية، و عد أسبوعين من آخر فيتو روس يتيدعو إلى وقف العنف في حلب مع  قراٍر جديٍد 

ا. ا ومفلوما ا هبيعيا  أمرا

 

 
ّ
اللجوء وفو  دور  كما فو حاصهههههههههههههه  اآلن، عن القيام  مجلس األمن  خيار آخر يتيحه نمام األمم املتحد  عندما يتعط

حيث ي ون لقرارفا  "،متحدون من أج  السهههه م"ع سههههّم عقد جلسههههة تح  ُم ة لألمم املتحد ، ودعو ها إلى ة العاّم إلى الجمعيّ 

  واحد  في تاريخ في حال حاز موافقة ثلثي الدول األعضههههههههههههههاء. ف   الحالة جرت مرّ  ،كقرارات مجلس األمن صههههههههههههههفة اإللزام،

 االسههههههههههههههوفيه اًلتحهادة عنهدمها اسههههههههههههههتاهدم ان األزمهة ال وريهّ املتحهد  إ هّ األمم 
ّ
 فتّم  ،  مجلس األمنت  آنه اك حه النق ، وعطه

 
ّ
وعندفا  ل؛ين في مواجلة غزو الشههههماة إلى جانب الجنو يّ   تحالف خاض الحرب ال وريّ اللجوء إلى الجمعية العامة، وتشهههه 

ا في األمم املتحد .ين الشعبيّ ة  جيوش الصت  القوات األمميّ االسوفي اًلتحادواجه   ة التي لم تهن حي ها عضوا
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ا  تاا، وقد يحصههههههههه نعم ف ا ُم  التي يرتهلها الروس، لهن تبرز فنا مشههههههههه لة من نوع من  الجرا م واًلنتهاكاتإلى  جم نمرا

الروس وحلفائهم،  ا ها وتدخ  في مواجلة معم قوّ تتقّد ، ومن ثّم، لسههههههههههههههة لتنفي  مث  ف ا القرارهي الدول القادر  واملتحّم 

 
ُ
ضهههاب إلى جانب وسهههوب يُ  ،  أن مث  ف ا التوجه إ ا لم تقد  الوًليات املتحد ، ف نه ًل حموظ له  التنفي رّج اًلحتمال امل

 
ُ
  التالي،  ، و نّف قرارات مجلس األمن التي لم ت

ّ
 سوب يزيد في اإلق ل من فيبة املنم

ّ
 وإضعاب الثقة بها. مة الدولية

 

ا  ف ا، مع قطر   عداد مشههههروع من ف ا النوع لتنفي  دولة ة و ة السههههعوديّ إلى ف ا املخرج، قام  اململهة العر يّ واسههههتنادا

وإيصهههههههال  ،الحصهههههههار عن املدن ة  فّ  لجلة البنود الخاصهههههههّ  2016 ا2254و 2015 ا2164 وط الرقمين  مجلس األمنقرارط 

من كندا  م  ك ٌّ فقة مرة دولة حتع اآلن. كما تقّد وقد حاز املشههههههههههههههروع موا ين؛ة، ووقف اسههههههههههههههتهداب املدنيّ اإلمدادات اإلغاثيّ 

  اته ياألوفي السههههههّ ، ة ملناقشههههههة الوضههههههع السههههههورّط عقد اجتماع للجمعيّ ر اس الجمعّية العاّمة ل إلىودوقية لياشههههههتاين  طلب 

 ة تح  ف ا العنوان.للدعو  إلى عقد اجتماع للجمعيّ  ،ةة العاّم ل  فيرة املفاوضات رسالة إلى ر اس الجمعيّ وّج 

 

  ،أخر خيهار  
ّ
بعهد  ة الفرنسهههههههههههههه يّ د  هه وزير الخهارجيهّ مهة، وفو مها فهّد لهنهه قهد يصههههههههههههههطهدم  ممهانعهة القو  املليمنهة على املنم

تمنع تعطي  مجلس األمن،  د ات وحاًلت محّد د اسهههههههههههتادامه عبر آليّ يالفيتو، وتقيفي حه ،   عاد  النمر الفيتو الروسههههههههههه يّ 

 النق . ة وتمل  حّه ن دولة دا مة العضويّ عر  ة ف ا الطرا كونه يصدر ألول موترت  أفميّ 

 

، وفو أن 2003له اإلراد  ال زمة، وسههههههههههههههبه أن مورس في غزو العراأل عام توافرت مهن اللجوء إليه إ ا أخر يُ  ة خيار  ثّم 

ة تح  عنوان إعاد  لتجاوز حالة التعطي  الروسههههههههههههههيّ  ،مجلس األمنمن خارج  ،أو أكثر ،ةتتصههههههههههههههرب دولة دا مة العضههههههههههههههويّ 

ظ على األمن اعههائههها الههدا م  ههالحفههاظ عليههه، أو الحفههعلى الرغم من ادّ  ،الههدولي الهه ط تاترقههه روسههههههههههههههيههاإلى القههانون ار اًلعتبهه

 ين ال ين يقتللم الطيران الروسههههههههههه ي؛وحماية املدنيّ  اإلنسهههههههههههانّ   ، أو تطبيه القانون الدوليّ دفماين الل ين  هّد والسهههههههههههلم الدوليّ 

 طيع القيام  ه املش لة فنا أن مث  ف ا الخيار ًل تستو 
ّ

وعلى  ،الوًليات املتحد  وحليفتيها  ريطانيا وفرنسا، وف   الدول إًل

 الحرب في سورية حتع اآلن.نّية لديها لاس  حد ، وجه الخصوص الوًليات املتّ 

 

ا:  خيارات املعارضة سادسا
 
ّ
 ة، وهي وًلة والعسهههههههريّ سههههههياسههههههيّ ال ،ةأل إلى خيارات املعارضههههههة السههههههوريّ من التطرّ   ّد  ه ًلعند الحديث عن الخيارات، ف ن

  أن الدول اإلقليمية الداعمة  ل  أنه من املرّج  ن  انط قة ثور  الحرية والهرامة؛مرحلة واجلتها مفي أصهههههههعب  شههههههه  تمّر 

ترخ  رأط  دون أنمن في تسههههههويات لاس من الضههههههرور  أن تادم الثور  السههههههورية، و  ،أو أرغم  على الدخول  ،للا قد دخل 

 خ ًلنها والتضايه عليها. في ا سيزيدف   املعارضة، م

 

ا، و  ةالسياسيّ إلى املعارضة لهن  النسبة  ا التسرّ  ،من حيث املبدأتحديدا أفعال غير محسو ة  ع  رّداتقد ًل ي ون مفيدا

  من الطبيعيّ  ،ةأو انفعاليّ 
ّ
 تمع الدوليّ تها أمام املجشههرا قضههيّ األكثر فا د  متابعة دورفا في و  القا مة. دفا حالة املرار أن تول

ف    ت ون ما ين في الخارج، فلر ّ ، وتدعيم صههههههههههمود الشههههههههههعب السههههههههههورط في الداخ ، واسههههههههههتنفار السههههههههههوريّ والرأط العام العاملّ  

تةة ة واإلقليميّ التوافقات الدوليّ 
ّ
أكثر من  ،تقتضهههه ي ل  املتضههههار ة، في حين أن املرحلة، أو قد تنسههههفلا تناقضههههات املصههههاموق

لروس في تمرير مطالبتهم لتفوي  الفرصههههههههههههههة على ا عمومّ    رنامج وه يّ  تح  "الفصهههههههههههههها  " جميع اندماج، وق  مضهههههههههههههه ع أّط 

ا على مراح .الدا مة   ا لتصفيتهم جميعا  فرزفم إلى متطرفين ومعتدلين تمليدا
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