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روسيا تسعى إلى جذب دول من النفوذ األميركي 
"القيصر" بوتني ومشروع التمّدد في املنطقة

روسيا التي خرجت من الرشق االوسط بعد انهيار االتحاد السوفيايت، عادت اىل هذه املنطقة االسرتاتيجية من بوابة سوريا. بعد 
التدخل العسكري يف سوريا حققت روسيا حضورا قويا يف املنطقة، ومل يعد التعاطي معها عىل انها مجرد قوة اقليمية كربى، 

بل عادت لتكون رشيكة يف معالجة االزمات الدولية 

اىل  ترامب  دونالد  االمرييك  الرئيس  منذ وصول 
الرويس وتوسع يف  الدور  ترّسخ  االبيض،  البيت 
محيط سوريا، ومتدد حتى وصل اىل ليبيا، وكان 
الرئيس الرويس فالدميري بوتني الرابح االكرب من 

سياسات ترامب.
بعد  االوسط  الرشق  من  خرجت  التي  روسيا 
انهيار االتحاد السوفيايت، عادت اىل هذه املنطقة 
وانطلقت من  اليها،  بالنسبة  اسرتاتيجيا  املهمة 
االقليمي  الحضور  تعزيز  اىل  السورية  البوابة 
والدويل يف ملفات كثرية مل تكن موسكو قادرة 
عىل التعامل معها من قبل، وقد برزت كمركز 
يف  االمريكية  الهيمنة  مواجهة  عىل  قادرة  قوة 
االهداف  جميع  حققت  فهي  ككل.  العامل 
اىل  عادت  بأنها  وتجاهر  سوريا،  يف  العسكرية 
قاعديت  توسيع  والدليل  طويل،  لزمن  سوريا 
مهمة  اداة  تشكالن  اللتني  وطرطوس  حميميم 
كلمة جدية يف  امتالك  اىل  تطمح  التي  لروسيا 
السياسة الدولية. بعد التعاطي مع روسيا كأنها 
مجرد قوة اقليمية كربى، عادت لتكون رشيكة 
يف معالجة االزمات الدولية، ومل يعد اي طرف 
قادرا عىل االدعاء بأنه يستطيع دفع تسوية ما 

من دونها.
اثر  االوسط  الرشق  يف  موسكو  دور  تعاظم 
العودة  فرصة  منحها  سوريا،  يف  تدخلها 
االسرتاتيجيني  احالم  احد  وتحقيق  ليبيا  اىل 
املتوسط  موانئ  اىل  منافذ  بايجاد  الروس 
سنة  من  اكرث  منذ  تعمل  وهي  الدافئة. 
لبناء  الليبي  الرشق  يف  مواقعها  تعزيز  عىل 
للعودة بقوة اىل  تحالفات تزيد من فرصها 
االطار  تجاوز  لها  يتيح  مبا  الليبية،  الساحة 
الليبي لتجسيد تأثريها بشكل اكرب يف منطقة 
شامل افريقيا والرشق االوسط ككل. ترافق 
صعود  مع  بليبيا  املتجدد  موسكو  اهتامم 
نجم الرجل القوي اليوم يف الساحة الليبية، 

اللواء  تجاوزه،  املمكن  من  يعد  مل  والذي 
خليفة حفرت.

كشفت التقارير عن مئات مرتزقة روس تابعني 
بالتشاور مع  تعمل  التي  الخاصة  فاغرن  لرشكة 
حفرت،  قوات  جانب  اىل  للقتال  الدفاع  وزارة 

مزودين اسلحة متنوعة ومتطورة جدا.
االوروبية  الدول  اقلق  ليبيا  الرويس يف  التدخل 
وقت  يف  ومصالحها،  المنها  تهديدا  ميثل  النه 
بدا املوقف املوقف االمرييك غامضا، فيام ادارة 
ترامب مل تعد تهتم بخطوات روسيا التوسعية 
يف  الرويس  بالتدخل  تهتم  مل  مثلام  ليبيا،  يف 
سوريا. ما يقلق االوروبيني هو قدرة روسيا، اذا 
تحكمت بالساحة الليبية، عىل التأثري عىل امن 
اوروبا، الن ليبيا ممر رئييس للهجرة من افريقيا 

اليها، وقاعدة رئيسية للجامعات املتطرفة. 
الكرث  املتحدة  الواليات  تجاهلت  الواقع،  يف 
الغرب  لها ولبقية دول  من عقد دعوات بوتني 
وكقوة  الندية  قاعدة  عىل  روسيا  مع  للتعامل 
دولية. لكن منذ وصول ترامب اىل البيت االبيض، 
تقوى يف الواليات املتحدة وجهة النظر الداعية 
اىل مراجعة سياسة واشنطن الروسية وابداء قدر 
والتوصل  للتعاون  واالستعداد  املرونة  من  اكرب 
السياسة  وتغيري  موسكو،  مع  تفاهامت  اىل 
يعترب  روسيا.  تجاه  الباردة  الحرب  بعد  املتبعة 
هؤالء ان التحدي االساس يف الرشق االوسط هو 
ايران ال روسيا. عندما يتعلق االمر بايران، لروسيا 
متناقضة  بالرضورة  ليس  لكن  متباينة  مصالح 
الواليات  كام  فروسيا،  املتحدة.  الواليات  مع 
الرشق  عىل  ايران  تهيمن  ان  تريد  ال  املتحدة، 
االوسط. موسكو تسعى اىل صياغة توازن جديد 
تفضله  الذي  ذلك  عن  يختلف  قد  املنطقة  يف 
مع  عالقاتها  تطوير  عىل  تعمل  فهي  واشنطن. 
والسعودية  وارسائيل  كمرص  اقليمية  قوى 

وتركيا، وهي دول غري صديقة اليران.

االن من سياسات  اكرب حتى  رابح  كان مثة  اذا 
ادارة ترامب، فهو بال شك روسيا. دفعت هذه 
السياسة اىل تعزيز الرشاكة الصينية - الروسية 
بشكل ال سابق له يف مواجهة الواليات املتحدة. 
اعتامد ترامب عىل الضغوط القصوى عىل ايران 
ووثق  الحرب،  حافة  اىل  معها  االوضاع  اوصل 
تعاونها مع روسيا والصني. طريقة تعامل ترامب 
املحفزات  بني  من  هي  االوروبيني  حلفائه  مع 
االساسية لبعض حكوماتهم، وتحديدا يف املانيا 
مع  جديدة  صفحة  فتح  اىل  للسعي  وفرنسا، 
روسيا. االمر نفسه ينطبق عىل تعاطي ترامب 
التي مل يسبق ألي من رؤسائها، منذ  مع تركيا 
تأسيس الجمهورية، ان متتع بصلة بهذه الدرجة 
طيب  رجب  تجمع  التي  كتلك  الحميمية  من 

اردوغان بفالدميري بوتني.
دخول روسيا كوسيط عىل خط االزمة يف الخليج، 
حرصية  منطقة  قليلة  سنوات  حتى  املعترب 
كبريا  اسرتاتيجيا  تحوال  ُيعد  االمرييك،  للنفوذ 
االنضباط  من  تركيا  انتقال  عن  اهمية  يقل  ال 
اضيفت  واذا  الرشاكات.  تعدد  اىل  االطليس 
هذه التحوالت اىل الرشاكات التي بنتها موسكو 
من  الرغم  عىل  ونيودلهي،  وطهران  بكني  مع 
مع  املتنامية  ومصالحها  واشنطن،  مع  تحالفها 
اسالم اباد، وتجاه املانيا وفرنسا نحو تجاوز اثار 
عالقاتهام  اىل  الدفء  واعادة  االوكرانية  االزمة 
القول ان عىل بوتني ان  مبوسكو، فمن املمكن 
الخارجية  السياسة  اختزاله  عىل  ترامب  يشكر 
وضغوط  ووعيد  تهديد  عمليات  اىل  االمريكية 
هي  االن  اىل  االبرز  مساهمته  وابتزاز.  قصوى 
ترسيع عودة روسيا كقوة دولية اىل اكرث مناطق 
الجيوسياسية  املستويات  عىل  اهمية  العامل 

والجيواقتصادية.
العامل  ارغم  بوتني  ان  القول  يف  مبالغة  ال 
اعتمد  روسيا.  اىل  االنصات  اىل  العودة  عىل 

االزمات،  يف  نشطة  مشاكسة  ديبلوماسية 
مرات  االمن  مجلس  يف  الفيتو  سيف  وحرك 
اوكرانيا،  استقرار  وزعزع  القرم،  استعاد  عدة. 
عىل  العامل  افاق  حني  استثنائية  رضبة  وسدد 
القوات الروسية تنقذ نظام الرئيس بشار االسد 
واملقاتلني  املعارضني  ايدي  عىل  السقوط  من 

الجوالني املصنفني يف خانة االرهاب. 
لعبة  سوريا  ارض  عىل  اليوم  بوتني  يدير 

اي  يف  الزاميا  ممرا  تجعله  التعقيد  بالغة 
البلد.  هذا  يف  السالم  لصناعة  محاولة 
حاجة  مثة  ان  االخرية  الفرتة  اظهرت 
ارسائيلية وايرانية وتركية ودولية اىل الخيط 
الرويس الذي ينظم حدود الحروب ومناطق 
السوري  الجحيم  النفوذ. من دونه سينفتح 

عىل مرصاعيه.
عىل النار السورية انضج بوتني عملية تطويع 
بالدخول  اردوغان  لجيش  الرتيك. سمح  الدور 
انقرة  سلمت  ان  بعد  لكن  االكراد،  لتأديب 
بيتها  اىل  ادخلت  ان  وبعد  االسد،  ببقاء 
بدايات هذه  الروسية. يف  الصواريخ  االطليس 
بعدما  اردوغان،  عىل  ضيفا  بوتني  حل  السنة 
تأكد ان الغاز الرويس سيتدفق اىل تركيا، ومنها 

اىل مناطق يف اوروبا.
رسخت روسيا اقدامها يف سوريا، عسكريا وامنيا، 
والربية.  والجوية  البحرية  قواعدها  خالل  من 
ملاذا سيكتفي بوتني باالمساك بسوريا، او بالجزء 
االكرب منها، وهو صاحب الجموح االمرباطوري 
االسرتاتيجيا  لقاعدة  جيد  دارس  وهو  الرويس، 
السياسية يف املنطقة التي تقول ان من ميسك 

بسوريا قادر متاما عىل االمساك بلبنان.
دخل لبنان دائرة اهتامم روسيا منذ انخراطها 
يشكل  وبات  السورية،  االزمة  يف  املبارش 
بالنسبة اليها ميدانا اقتصاديا وسياسيا وامنيا 
ـ  اللبنانية  العالقات  يف  تقدم  حصل  حيويا. 
الروسية وبات يغطي كل املجاالت السياسية 
واالقتصادية، مع اعطاء اهمية خاصة لقطاع 

النفط والغاز.
يؤكد الباحث الرويس غريغوري ميالميدوف ان 
لدى روسيا هدفني رئيسيني يف الرشق االوسط 
من  ممكن  عدد  اكرب  جذب  لبنان:  يشمالن 
جانبها،  اىل  االمرييك  النفوذ  مجال  من  الدول 
االسلحة  سوق  يف  متميز  موقع  وتحقيق 
االقليمي. يقول ميالميدوف ان بوتني اثبت انه 
قائد قوي وحازم، وال ميكن ان يتخىل عن هدفه 
بعد  نفوذه  دائرة  اىل  لبنان  جذب  يف  املتمثل 
وبالتايل، سوف يضغط   الجهد.  الكثري من  بذل 
اىل االمام، ولديه خيارات عدة من بينها اعادة 
ربط لبنان بسوريا من خالل رعاية تحالف قوي 
الوسيط  دور  ولعب  بريوت،  يف  لسوريا  موال 
الرئييس للعالقات اللبنانية - السورية مع ضامن 

السيادة اللبنانية. 

اخرتاقان احرزهام بوتني يف مناطق النفوذ االمرييك: تركيا والخليج.

روسيا عادت اىل الرشق االوسط من البوابة السورية.

موسكو شريك 
رئيسي في معالجة 

االزمات الدولية


