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بالتزامن مع الرتاجع الحاصل يف عالقات روسيا مع كل من الواليات املتحدة واالتحاد االورويب، ومع صعود اجواء التوتر والتشنج 
يف هذه العالقات، حصلت اندفاعة روسية قوية يف املنطقة اتخذت من دول الخليج منطلقا ومركزا ووصلت ارتداداتها اىل لبنان. 

لكن سوريا ظلت هي املحور والهدف الرئييس

ال حّل عسكريًا لألزمة وال حّل سياسيًا من دون األسد
إندفاعة روسّية محورها امللف السوري

وزير  زيارة  يف  بقوة  السوري  امللف  حرض 
اىل  الفروف  سريغي  الرويس  الخارجية 
الترصيحات  وعكست  والسعودية.  االمارات 
البلدين  خارجية  وزيري  عن  الصادرة 
)عبدالله بن زايد وفيصل بن فرحان( تطورا 

يف املوقف الخليجي يف اتجاهني: 
اليجاد حل  روسيا  مع  التنسيق  هو  االول   •
سيايس لالزمة السورية، بعدما اثبتت حروب 
ان ال حل  املاضية  العرش  السنوات  وتجارب 
سياسيا  حل  ال  وان  االزمة،  لهذه  عسكريا 
تكرس  الذي  االسد  بشار  الرئيس  دون  من 
ممرا اجباريا للحل وجزءا منه، بعدما جرى 
تنحيه  وكان  املشكلة  من  كجزء  التعامل 

مطلبا. 
• االتجاه الثاين هو العمل عىل اعادة سوريا 
من  ذلك  يعنيه  ما  مع  العريب،  الحضن  اىل 
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جديدة.

موسكو تريد 
تثبيت انتصارها 

العسكري في سوريا 
وبرمجة االولويات

وترى  النهائية.  والتسوية  السيايس  االنتقال 
الحياء  ناضجا  بات  الوضع  ان  موسكو 

السياسية.  العملية 
غري  بشكل جدي  السيايس  املسار  دفع  لكن 
ومساعدات  اموال  تأمني  دون  من  ممكن 
املعيشية  االقتصادية  االزمة  لتجاوز  عاجلة 
ينعكس  قد  ما  خطري،  نحو  عىل  املتدهورة 

عىل مجمل الوضع وجهود التسوية. 
اكرث  العريب  املوقف  يكون  ان  املتوقع  من 
ودامئا  عنها،  انكفاء  واقل  بسوريا  اهتامما 
االيراين  املرشوعني  مواجهة  عملية  اطار  يف 
والرتيك اللذين اخرتقا العامل العريب ويطبقان 
اتصاالت  تجري  االطار،  هذا  يف  عليه. 
واالمارات،  واالردن  ومرص  السعودية  بني 
يف  العريب  الدور  تنسيق  عن  البحث  بهدف 
صوغ  يف  واملساهمة  السورية،  االزمة  حل 

تتضمن:  اسرتاتيجيا عربية 
• الدفع لحل سيايس وفق القرار 2254. 

ووحدتها  سوريا  امن  عىل  الحفاظ   •
وسيادتها. 

• املطالبة بخروج جميع القوات وامليليشيات 
االجنبية.

تعمل موسكو عىل تثبيت انتصارها السيايس 
بعد العسكري، ويف هذا االطار تدعم دمشق 

بعد  معها  والتطبيع  سوريا،  اعامر  ومتويل 
العسكرية فيها. العمليات  استقرار 

برمجة  اعادة  يف  موسكو  رشعت  كذلك 
هيكلة  اعادة  سوريا:  يف  اولوياتها  وترتيب 
الصعيدين  روسيا عىل  تعامل  الليات  شاملة 
تعيني  من  النظام،  مع  والسيايس  امليداين 
رئاسيا  مبعوثا  يفيموف  الكسندر  السفري 
منحه  ما  سوريا،  مع  العالقة  لشؤون  خاصا 
كل  يف  للتدخل  الكرملني  من  واسعا  تفويضا 
صغرية وكبرية، اىل اعادة رسم مالمح الوجود 
العسكري عرب اتفاقات جديدة توسع مساحة 
العسكريني  ومتنح  املبارش  الرويس  الحضور 
وبحرا،  برا  التحرك  عىل  اوسع  قدرة  الروس 
النار  وصوال اىل تثبيت خطوط وقف اطالق 
ملتزمة  موسكو  بأن  واضحة  اشارة  واعطاء 

اتفاقاتها مع تركيا يف ادلب. 
االنفتاح  الجديدة،  الرتتيبات  بني  من  كذلك 
رشق  مناطق  يف  االساسيني  الالعبني  عىل 
امليدانية  التحركات  اطار مواجهة  الفرات يف 
رئيسية  قناعة  امام  موسكو  باتت  االمريكية. 
بأن عليها اعادة معالجة العالقة مع االطراف 
امام  تقف  اذ  سوريا،  يف  االخرين  الفاعلني 
كل  يعرقل  الذي  االيراين  الوجود  استحقاق 

رضورة  عن  فضال  الالحقة،  خطواتها 

ورشعية  السوري  بالنظام  رصيح  اعرتاف 
الرئاسية  االنتخابات  ستكرسها  التي  االسد 
تكون  لذلك  العملية  الرتجمة  العام.  هذا 
العربية،  الجامعة  اىل  سوريا  عودة  يف 
واقصاء  للعرب  رضرا  اقصاؤها  شكل  بعدما 
االحداث  مجرى  يف  التأثري  دائرة  عن  لهم 
العريب  الالعب  فاضحى  السورية،  واالوضاع 
الخاضعة  السورية  والساحة  الطاولة  خارج 
وتركيا  ايران  اقليمية،  دول  ثالث  لتدخالت 
والواليات  روسيا  دوليتني:  وقوتني  وارسائيل، 

املتحدة. 
الخليج،  ودول  روسيا  بني  التقاء  مثة  حاليا 
رضورة  عىل  واالمارات،  السعودية  السيام 
وعىل  سوريا،  يف  الجهود  وتنسيق  التعاون 
اىل  روسيا  حاجة  املتبادلة:  الحاجة  قاعدة 
وجه  يف  التوازن  سبيل  عىل  العريب  العنرص 

العرب،  وحاجة  والرتيك،  االيراين  العنرصين 
اىل  للعودة  روسيا  اىل  الخليج،  دول  السيام 
السيايس.  الحل  سوريا والجلوس عىل طاولة 
روسيا  يد  يف  العودة  هذه  مفتاح  ان  علام 
واالكرث  السورية  االرض  عىل  االقوى  الطرف 

تأثريا عىل نظام االسد.
السوري  للرئيس  داعمة  روسيا  تزال  ال 
لكن  جديدة.  رئاسية  لوالية  له  والتجديد 
الرويس ليس لتجديد روتيني وتلقايئ  الدعم 
اىل  توجه  اساس  عىل  وامنا  االسد،  لرئاسة 
البحث مع  وضع ترتيبات كاملة عىل طاولة 
السيايس  الصعيدين  عىل  السورية  القيادة 
باطالق  صدر  الرويس  فالقرار  واالقتصادي. 
ويف  الكاملة،  االقتصادية  املساعدات  مسار 
املسار  دفع  عىل  تقوم  شاملة  رؤية  اطار 
السيايس ايضا يف اتجاه عملية شاملة لتأمني 
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ملفي  يف  قدما  وامليض  السياسية  خطتها  يف 
الدستوري.  واالصالح  الرئاسية  االنتخابات 
الغرب  مواصلة  من  استغرابها  تبدي  كام 
يف  واملشاركة  مرونة  بابداء  دمشق  مطالبة 
الضغوط  مواصلة  مع  جنيف  يف  اجتامعات 
خصوصا  ممكنا،  ليس  وهذا  عليها.  الغربية 
والقيود  العقوبات  ولوائح  قيرص  قانون  ان 
االخرى تهدف اىل تعزيز الضغط عىل دمشق 
وخنقها، ما يحول دون استقرار الوضع داخل 
بالتوقف  االمرييك  الجانب  وتطالب  سوريا، 
يف  الوضع  عىل  مزعزع  تأثري  مامرسة  عن 
بالقانون  صارم  نحو  عىل  وااللتزام  سوريا 
تخطط  كام  املتحدة.  االمم  ومبادئ  الدويل 
موسكو العادة دمشق اىل الجامعة العربية، 
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التي  ارسائيل  مع  العالقة  ملف  معالجة 
ضد  العسكرية  الرضبات  توجيه  واصلت 
غري  سورية  عسكرية  مواقع  وضد  االيرانيني 
استهداف  لتجنب  موسكو  بدعوات  آبهة 

املنشات والقواعد السورية. 
مع  التنسيق  مشكلة  ايضا  موسكو  امام 
الرشيك الرتيك املتعب، فضال عن االستحقاق 
رشق  مناطق  يف  الوضع  مواجهة  يف  االكرب 
انسحابا  واشنطن  التزمت  حال  يف  الفرات 

مزمعا، او يف حال ابقت عىل بعض قواتها.
الرويس  الدخول  الفتا  فكان  لبنان،  يف  اما 
تكثيف  من خالل  اللبنانية  االزمة  عىل خط 
الرشق  الرويس  اىل  للرئيس  الخاص  املبعوث 
وزير  ونائب  افريقيا  وشامل  االوسط 
بوغدانوف  ميخائيل  الروسية  الخارجية 
اللبنانيني.  املسؤولني  عدد  من  مع  اتصاالته 
موسكو  لدى  ال  توجد  متابعة  ملصادر  وفقا 
اي مبادرة جاهزة ميكن التعويل عليها لكرس 
الجمود يف امللف الحكومي، وال توجد  حتى 
ان  طاملا  التحرك  يف  روسية  رغبة  اي  االن 
املبادرة الفرنسية ال تزال عىل الطاولة، لكن 

التنسيق قائم مع الفرنسيني.
ارتفاع  خلفية  عىل  يأيت  التحرك  الرويس 
الروسية.  القيادة  لدى  القلق  منسوب 
فالروس قلقون بشكل كبري عىل مصري لبنان، 
الداخلية  التفاهامت  غياب  يؤدي  ان  ومن 
يسبب  ما  الحكومي  الفراغ  امد  اطالة  اىل 
واالقتصادي  السيايس  التدهور  من  مزيدا 
يوصل البلد اىل جحيم كبري. كام انهم قلقون 
وباهظة  مؤملة  فاتورة  لبنان  يدفع  ان  من 
االمريكية  لالدارة  االنتقالية  الفرتة  يف   الثمن 
الجديدة غري املهتمة مبلفات الرشق االوسط، 
اال بشقها  االيراين، من دون استعجال لبلورة 
موقف واضح من هذا امللف الحيوي ايضا. 

مبعطيات  موسكو  ترتبط  يف  القلق  اسباب 
لالخرتاق  املعرضة  اللبنانية  الساحة  تتجاوز 
والذي  راهنا  القائم  "الستاتيكو"  بسبب 
تكون  كربى  احداث  امام  يرّشع   االبواب 
عادة مدخال دمويا لكرس الجمود، وهو امر 
املسؤولني  وسبق  وحذرت  موسكو،  تخشاه 
تبقى  اللبنانية  الن  الجبهة  منه،  اللبنانيني 
ان  الروس  يخىش  التي  الرخوة  الخارصة 
انتباه  االمريكيني.  لجذب  ارسائيل  تستخدمها 

تدرك موسكو ان الحل يف لبنان هو من ضمن الحلول السورية املنتظرة.

لهذا كثفوا تحركاتهم يف الفرتة االخرية لتنبيه 
املخاطر،  وتقديم  هذه  اىل  اللبناين  الجانب 
الداخيل  الوضع  تحصني  برضورة  النصيحة 

واالرساع يف تشكيل حكومة جديدة. 
بالنسبة  االقل  عىل  اللبناين،  امللف  كان  اذا 
اىل الروس، جزءا من امللف السوري، والحل 
احراز  فان  سوريا،  يف  الحل  ينتظر  لبنان  يف 
السيايس  الحل  تقدم يف سوريا عىل مستوى 
عىل  حتى  او  واالعامر،  النازحني  واعادة 
العريب  الحضن  اىل  سوريا  عودة  مستوى 
تقديم  املنطقة، يفرض  تأدية دورها يف  واىل 
اليمن،  من  البداية  املنطقة.  الزمات  حلول 
والسعودية  ايران  بني  التامس  خط  حيث 
الحرارة  وقياس درجة  العالقة  اختبار  ومركز 
حركتها  موسكو  اطلقت  لذلك  فيها.  والتوتر 
من  واحد  اللبناين  وامللف  املنطقة  اتجاه  يف 
االنتظار،  مزيدا من  تحتمل  التي ال  امللفات 

خصوصا وان روسيا باتت تشعر بالقلق ازاء 
مصري لبنان، وتعترب ان الوضع اللبناين مقبل 
عىل متغريات وال تريد ان تكون مفاجئة لها، 

وارادت مناقشة حزب الله فيها. 
من  بديال  تحركهم  يطرحون  ال  الروس 
ملء  اىل  يسعون  وال  الفرنسية،  املبادرة 
مساحة الفراغ االمرييك حاليا، لكنهم يراقبون 
السياسية  االزمات  تفاقم  وقلق  باهتامم 
ان  من  ويتخوفون  لبنان،  يف  واالقتصادية 
وهو  امنية،  وفوىض  انفجار  اىل  ذلك  يؤدي 
سلبية  وانعكاسات  تأثريات  له  سيكون  ما 
االقتصادية،  االعباء  لناحية  ان  سوريا،  عىل 
او لناحية ازمة النازحني. هذا املنحى لالمور 
وقت  اي  من  اكرث  حريصة  موسكو  يجعل 
والضغط  لبنان  الوضع يف  مواكبة  مىض عىل 

يف اتجاه تشكيل الحكومة. 
لبنان هو  يف  الحل  مفتاح  ان  موسكو  تدرك 
وعىل  املنتظرة،  السورية  الحلول  ضمن  من 
ومراعاة  لبنان،  يف  التوازنات  حفظ  قاعدة 
بامللف  املتصلة  االقليمية  واملصالح  االدوار 
بصالت  تحتفظ  جهة  من  فهي  السوري. 
تعاون وتنسيق مع طهران، ومن جهة ثانية 
الخليج  دول  مع  جديدة  خطوطا  تفتح 
لبنان  املتامدي يف  االيراين  النفوذ  القلقة من 
اتجاه  يف  روسيا  لتحرك  ان  النتيجة  وسوريا. 

لبنان صلة مبا تحرضه يف سوريا.

دول الخليج تربط 
الدعم املالي باشراكها 

في الحل السياسي


