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تسعى روسيا اىل زايدة أتثريها يف الشرق األوسط، حيث تعمل على أتكيد نفسها كالعب 
مسيطر يف املنطقة، ولدى روسيا اليوم عدة قواعد عسكرية يف سوراي؛ فقد وقعت روسيا صفقات 
جتارية وعسكرية مرحبة مع مصر، واململكة العربية السعودية، والكويت، واإلمارات العربية املتحدة، 
املتوسط. وتلجأ روسيا إىل أن تكون  البحر  النفط والغاز يف  وتركيا، وإيران. واشرتت أسهماً يف 
وسيطاً -كوهنا املمثل الوحيد الذي لديه عالقات مع اجلميع تقريبًا- للصراعات اجلارية يف خمتلف 

أرجاء املنطقة؛ لذا يعد لبنان حالياً يف مرمى موسكو. 

وتشري االتفاقات الثنائية والصفقات التجارية على مدى العامني املاضيني إىل أن كاًل من 
لبنان وروسيا تعمالن على تشكيل حتالف وثيق. وبينما يتفق الكثريون على أن احلجر األساس هلذا 
اإلتفاق قد ُوضع؛ إال أنه ما يزال هنالك افتقار إىل اإلرادة السياسية حنو تعاون رمسي أكرب على 
يتطلع  املنطقة،  السياسي يف  املشهد  وتغرّي  اجلديدة  اللبناين. ولكن مع تشكيل احلكومة  اجلانب 
اجملتمع اللبناين السياسي والديين والتجاري حنو روسيا كشريك مرحب به أكثر ومناسب للعمل معاً، 
والسيما يف ضوء الضغط األمريكي املتصاعد على النظم السياسية واالقتصادية اللبنانية. وسيثبت 

الدور الروسي الكبري يف لبنان اليوم أمهيته لكال الدولتني، ولبصمة روسيا يف الشرق األوسط. 

وتتطلع روسيا إىل تعزيز جمال نفوذها يف املنطقة وجعل سوراي مركزها، وهي أيضاً تركز على 
لبنان اليت حتيط حدوده الشرقية والشمالية لسوراي كامتداد طبيعي يعرّب عن جهودها. وفيما خيص 
الشركاء اللبنانيني يف روسيا؛ فإن صعود روسيا كمنافس قوي للوالايت املتحدة واالحتاد األورويب 
والصني يفتح فرصاً أمام تدفق االقتصاد اللبناين، وهو اقتصاد يف حاجة ماسة إىل دفعة، إثر تراجع 
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القوى احلاكمة األخرية يف التعامل مع البالد. وفيما خيص األغلبية احلاكمة يف لبنان -اليت تتألف 
اليوم من حزب هللا وحلفائه احملليني املوالني لدمشق- فإن وجود عالقة وثيقة مع روسيا سيفضي 
إىل تقليل االعتماد على الوالايت املتحدة؛ وابلتايل يؤدي إىل حتول كبري يف الديناميات اإلقليمية.

وضع حجر األساس

لقد اختذت احلكومة اللبنانية خطوات لتعزيز عالقة البالد مع روسيا، إذ قال وزير التجارة 
واالقتصاد اللبناين )رائد خوري( ملوقع سبوتنيك اإلخباري الروسي العام املاضي: إنه يرغب بزايدة 
التجارة اللبنانية مع روسيا بثالث أضعاف أي إىل حنو 1.5 مليار دوالر خالل العامني أو األعوام 
الثالثة املقبلة من خالل زايدة الصادرات الزراعية، وتوقيع اتفاقيات ثنائية يف صناعة األدوية، وزايدة 
االستثمار املتبادل يف القطاع املصريف. وبعد بضعة أايم مت التوقيع على اتفاقية التعاون بني الدولتني 

اليت ركزت على إزالة العقبات أمام التبادل التجاري.

وقد مت التوصل أيضاً إىل اتفاقات ثنائية أخرى؛ مبا يف ذلك اتفاق بشأن التبادل التعليمي 
والثقايف وآخر بشأن مكافحة النشاطات غري القانونية كتهريب املخدرات والنشاط اإلجرامي، ومن 
املتوقع أن يتم التصديق على تلك األخرية بعد إمتام إجراءات تشكيل احلكومة. إن العالقات الوثيقة 
بني روسيا واحلكومة السورية وحلفاء األسد »كتائب حزب هللا« قد حتولت إىل عالقة عمل قوية 
مع حزب هللا وغريه من احللفاء احملليني يف لبنان الذين فازوا اآلن أبغلبية املقاعد يف الربملان املنتخب 

حديثاً.

ويرى املشاركون يف جمتمع األعمال يف لبنان أن روسيا هي مبنزلة قناة لالستثمار االقتصادي 
يف سوراي يف الوقت الذي تستعد فيه البالد إلعادة اإلعمار نظراً لدور روسيا الفعلي كوسيط حلكومة 
األسد والعامل اخلارجي. وفيما خيص املعارضني للحكومة السورية، فإن روسيا تزودهم ابرتباط مع 

دمشق من دون احلاجة إىل التعامل مباشرة مع احلكومة السورية. 
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لقد دعت هذا الشهر كل من األحزاب املسيحية اليمينية وكتائب حزب هللا والقوى اللبنانية 
إىل سوراي. ويف  الالجئني  عودة  لتسهيل  السورية  واحلكومة  اللبنانية  احلكومة  بني  للتوسط  روسيا 
الصعيد نفسه يعمل اآلن رئيس وزراء لبنان احلايل سعد احلريري بنشاط مع وفد روسي يف جلنة 

مشرتكة لتسهيل عودهتم.

إن املؤسسة السياسية اللبنانية وزعماءها ليسوا الوحيدين الذين يستثمرون يف روسيا، فهنالك 
أيضاً  طوائف األقلية الذين ينظرون إىل روسيا على أهنا األم احلنون اليت ستحميهم خالل الفرتة 
أنه  األقليات  تدعيه هذه  ما  املنطقة -وهو  من  والطرد  لالستهداف  األقليات  فيها  تعرضت  اليت 
نتيجة مباشرة ألفعال السياسة اخلارجية األمريكية يف املنطقة-. يف حني أن روسيا بقيت إىل حد 
كبري يف املاضي على هامش القضااي الطائفية يف لبنان، فقد وضعت نفسها يف السنوات األخرية 
األرثوذكس،  مثل  الشرق  املتجذرة يف  املسيحية  الطوائف  الشرقية )وهي  للطوائف  وحليفاً  شريكاً 
والروم امللكيني الكاثوليك، واآلشوريني، واملارونيني، على عكس أولئك الذين نشأوا يف الغرب مثل 
الربوتستانت اإلجنيليني، والكاثوليك الرومان(، وأخذوا دور الوسيط بني الطوائف املسيحية املختلفة. 
أما الطوائف الشرقية فتنظر إىل روسيا كوهنا حليفاً طبيعياً إزاء املسيحيني اإلجنيليني األمريكيني الذين 

يُنظر إليهم على حنو مشكوك فيه لعالقتهم الوثيقة مع إسرائيل.

الرئيس  الذي أحضر  التحالف  وقد صرّح عضو برملاين سابق يف حتالف 14 آذار -وهو 
الروس  قائاًل: “إن   The Country Foundation أحباث  ملركز  السلطة-  إىل  احلريري 

يعملون على جبهات متعددة يف لبنان، وإهنم يتخطون اجملال الذي مسح به األمريكان”.

إن التأثري على لبنان جاء من قبل جهات إقليمية ودولية ذات مصلحة كالوالايت املتحدة 
املستمر  االستثمار  لتكاليف  تقييمها  بعد  الدول  تلك  أن  إال  السعودية وفرنسا.  العربية  واململكة 
وفوائده يف لبنان يف ضوء التحوالت اإلقليمية واحمللية حّولت شغفها حنو أماكن أخرى؛ وابلتايل ترى 
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روسيا أن عليها استغالل تلك الفرصة وأن حتل حمل الفراغ الذي خلفوه وراءهم. 

ات يف جمال التأثري التقليدي التغريرّ

عملت الوالايت املتحدة لعقود من الزمن على إبقاء لبنان ضمن نطاقها، إذ نشرت الوالايت 
املتحدة قوات املارينز على شواطئ لبنان مرتني، أوالمها: يف عام 1958، واثنيهما: يف عام 1982. 
وقد أتصلت جذورها يف املؤسسات الرتبوية، والعلمية، والصحية، واالجتماعية، والثقافية؛ حبيث إن 
بعض املؤسسات املرموقة يف لبنان اتبعة للوالايت املتحدة مبا يف ذلك اجلامعة األمريكية يف بريوت، 
واجلامعة اللبنانية األمريكية، ومستشفى اجلامعة األمريكية. وبنت أمريكا يف العام املاضي سفارهتا 
اجلديدة يف لبنان بتكلفة بلغت املليار دوالر أمريكي، وهو مبلغ ضخم تنفقه على سفارة هبذا احلجم 

يف بلد ال يزيد عدد سكانه اخلمسة ماليني نسمة. 

واجلدير ابلذكر أن الوالايت املتحدة ما تزال واحدة من أكرب املاحنني للمساعدات العسكرية 
عام  حىت  أمريكي  دوالر  مليار   1،7 املساعدات  تلك  بلغت  وقد  اللبنانية،  األمنية  القوات  إىل 
2007. وقد ضمت العشرات من ضباط اجليش األمريكي داخل القوات األمنية اللبنانية للمساعدة 

يف تدريبهم وجتهيزهم.

لغرض  لبنان  قوي يف  قدم  احلفاظ على موطئ  إىل  الرامية  املتحدة  الوالايت  وأتيت جهود 
حماولة تقويض سلطة حزب هللا وما تعده الوالايت املتحدة توسعاً للنفوذ اإليراين يف البالد. ولكن 
الوثيقة مع  من السلطة واستمرار احلزب يف عالقته  مع اكتساب احللفاء احملليني حلزب هللا مزيداً 
قوات األمن اللبنانية، فإن هنالك اآلن مباحثات ساخنة يف واشنطن حول إذا ما كان لبنان »قضية 
خاسرة«، أو إذا كان االستثمار األمريكي يف لبنان مكلفاً وغري فّعال، أو إذا كان ينبغي للوالايت 
املتحدة أن تواصل جهودها لبناء دولة أقوى ميكنها يف هناية املطاف من »االستيالء على« سلطة 
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حزب هللا، إذ إنه من الناحية النظرية، سيقلل من وجود مؤسسات قوية، ودولة مركزية، وجيش قوي 
من االعتماد على حزب هللا كقوة عسكرية وكمؤسسة توفر خدمات الرعاية االجتماعية يف املناطق 

اليت تشهد تقصرياً من الدولة.

الوالايت  الشك بشأن ما جيب على  تفاقم  احملليون إىل  أمريكا  أشار حلفاء  ويف بريوت، 
املعادي إلسرائيل«  لبنان؛ بسبب اخلطاب »املؤيد حلزب هللا،  تفعله يف عالقتها مع  أن  املتحدة 
القادم من الشخصيات السياسية البارزة مبا يف ذلك رئيس اجلمهورية، وقائد اجليش، ورئيس األمن 
العام. وقال مصدر لبناين قريب من الوالايت املتحدة يف لبنان: »إن الوالايت املتحدة ال ترغب 
اللبنانية سيحارابن الصهاينة، وهم غري مراتحني من عمل  الدولة  بسماع أن قائد اجليش ورئيس 

األجهزة األمنية مع حزب هللا«.

وبينما تدرس اإلدارة األمريكية تطبيق عقوابت أكثر صرامة على حزب هللا اليت ميكن أن 
السياسي-  االنقسام  جانيب  -على  اللبنانيني  من  العديد  فإن  السياسيني،  من  حلفاءهم  تشمل 
يتطلعون اآلن حنو روسيا كبديل حيوي على استعداٍد لالستثمار اقتصادايً وعسكرايً من دون شروط 

سياسية مسبقة.

وقال املصدر اللبناين: »إن األمريكان على استعداد للتنازل عن بعض نفوذهم يف لبنان يف 
حال كان اجلانب اآلخر هو اجلانب الذي ميكنهم التعامل معه، الذي سيكون روسيا -وقد شهدان 

ذلك سابقاً يف سوراي- وسيعمل على مواجهة الوجود اإليراين يف لبنان«.

عنٌي على لبنان

 مل يكن لبنان أترخيياً ذا قيمة اسرتاتيجية لدى موسكو، وخالل السنوات السوفيتية -بينما 
خالل  )من  لبنان  يف  والعلمانية  والشيوعية  اليسارية  الفصائل  مع  وثيقة  عالقات  تربطها  كانت 
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التدريب العسكري وعلى األسلحة( فضاًل عن أنه كانت تسّهل دراسة آالف الطلبة اللبنانيني يف 
االحتاد السوفييت- مل يكن لديها القدرة وال املصلحة لالستثمار يف املؤسسات التعليمية والعلمية 

وحىت الثقافية اليت ميكن أن تتنافس مع تلك املؤسسات التابعة للوالايت املتحدة يف لبنان.

أما اليوم، فإن إعادة أتسيس قواعد عسكرية مشرتكة يف سوراي والتوقيع األخري على صفقة 
الدوالرات  فضاًل عن ماليني  روسيا يف سوراي،  على وجود  للحفاظ  عاماً  ملدة مخسني  عسكرية 
القادمة من االستثمارات االقتصادية يف البالد هي مؤشرات ملموسة على أن روسيا ختطط للبقاء 
يف املشرق العريب على املدى الطويل - وأهنم يرون لبنان امتداد طبيعي وحيوي لوجودهم ونفوذهم 

يف سوراي.

إن إمالة لبنان إىل دائرة نفوذه ستسمح لروسيا حبماية حضورها املستمر يف سوراي وأتسيس 
ختدم  هناك  ومن  املتوسط،  األبيض  للبحر  الشرقي  الساحل  طول  على  ودائم  قوي  قدم  موطئ 
مشاريعها يف النفط والغاز. وقد وقعت روسيا يف عام 2014 على حق التنقيب عن حقول الغاز 
البحرية السورية، وعززت تواجدها على البحر املتوسط يف كانون األول من العام املاضي بعد رحبها 
حقوق الطاقة البحرية الستكشاف النفط والغاز يف حقول لبنان. وميكن أن يستمر االستكشاف 
-كما تنص شروط االتفاق- ملدة تصل إىل عشر سنوات، وإذا مت إثبات االحتياطيات التجارية 
ومتت املوافقة على خطة التطوير من قبل احلكومة اللبنانية، فإن لديهم احلق يف االستفادة من الغاز 

والنفط خالل 25 عاماً من أتريخ املوافقة مع وجود خيار للتمديد.

وقد ذكرت مصادر لبنانية مشاركة روسيا يف حقل النفط والغاز؛ ويعين أهنا تستطيع أيضاً 
أن تؤدي دوراً إجيابياً يف منع التدخل اإلسرائيلي يف التنقيب واالستخراج يف البلوكات الواقعة بني 
البلدين وحتديداً »بلوك 9« الذي تّدعي إسرائيل -زورًا- أبنه ملكها، إذ ستقوم روسيا ابلعمل به.
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 لقد حاولت روسيا يف املاضي من الناحية العسكرية تعزيز تعاون أقوى مع احلكومة اللبنانية 
املتحدة حزمة  للوالايت  البارز  احلليف  املر  إلياس  اللبناين  الدفاع  يف عام 2008، مث رفض وزير 
عسكرية من روسيا تتألف من عشرات الدابابت من نوع T-72 والذخرية، وعشر مقاتالت نفاثة 
من نوع MiG-29. بعد أن جاء حتذير مبطن من الوالايت املتحدة يف ذلك الوقت. إذ أخرب 
السفري األمريكي يف لبنان ميشيل سيسون وزير الدفاع اللبناين أبن “صفقة” موسكو قد أفضت إىل 
العديد من التساؤالت يف واشنطن، ومن جهته وعد املر أبنه سيوقف هذه احلزمة، إذ قال يف وقت 
الحق إن اجليش اللبناين لن يقبلها. لكّن الوضع بدأ يتغري العام املاضي؛ إذ وافق الربملان فجأة على 
اتفاقية تعاون عسكري تقين مع روسيا -وهي صفقة ُجّدت منذ عام 2012-، وأُدخل تعديل 
على وجه السرعة سيؤدي إىل تلقي لبنان مساعدات عسكرية من روسيا اليت من املتوقع وصول أول 

شحنة منها يف بداية شهر أيلول.

ومهد هذا الطريق أمام روسيا لتقدمي صفقة عسكرية أخرى أكثر رحبية، وهي صفقة من 
شأهنا أن تقدم للجيش اللبناين أسلحة روسية على مدى مخسة عشر عاماً لتصل قيمتها إىل حوايل 
مليار دوالر ومن دون فائدة على السداد. وقد بدا هذه املرة أن من املرجح أن مُترر هذه الصفقة؛ 
إذ وافق عليها رئيس احلكومة ووافق عليها قائد اجليش، وكان من املقرر أن يوقع وزير الدفاع على 
الصفقة خالل رحلته إىل موسكو. لكن أجربت الضغوط املكثفة من قبل سفراء الوالايت املتحدة 
واململكة املتحدة يف لبنان رئيس الوزراء اللبناين احلريري على إبطال الصفقة - وفقا ملصادر عديدة 

قريبة من الروس وقريبة من رئيس الوزراء، وألغى فجأة زايرة وزير الدفاع اىل موسكو.

وعلى وفق مصدر مقرب من احلريري فإن الوالايت املتحدة ستقبل فقط ابلنفوذ الروسي يف 
لبنان ضمن معايري معينة. قائاًل: “إذا كان شراء األسلحة الروسية يشري إىل حتول كبري حنو روسيا 
فلن يقبل األمريكان بذلك. وطاملا لن تستخدم كوسيلة للضغط على أمريكا؛ ألهنا لن تقبل بتااتً 
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هل يتبىن لبنان دورًا روسيًا كبريًا؟

هبذا النوع من التالعب”.

على  واشنطن  احلكومة، شددت  تشكيل  بعد  رمسياً  مقبولة  الصفقة  تكون  أن  من  وخوفاً 
ضرورة عدم توقيع احلريري للصفقة. لكن أوضحت مصادر داخل املعسكر الروسي يف لبنان أنه 
على الرغم من أن هنالك إجاعاً على إعطاء احلريري بعض املساحة يف الوقت احلايل، إال أهنم على 
ثقة من أن هذه الصفقة وغريها سُتمرر بعد تشكيل احلكومة. وكما قال أحد املصادر املقربة من 
الروس يف لبنان: “إن الروس يتحلون ابلصرب ألن حجر األساس هلذ النوع من الشراكة قد أصبح 

جاهزاً، وهم يراهنون على التحول يف املناخ السياسي”.

وحبسب إدعاء املصدر، فإن روسيا تلعب لعبة طويلة يف الشرق األوسط. فقد بنت بعناية 
روابط اقتصادية، وعسكرية، وسياسية مع مراكز القوى يف املنطقة، اليت كانت راسخة يف املعسكر 
األمريكي وهي: تركيا، ودول اخلليج، ومصر. وإن حتالف روسيا التأرخيي مع كل من إيران وسوراي 
أقوى من أي وقت مضى. حىت أن إسرائيل جلأت إىل روسيا كضامنة لألمن ووسيط مع جرياهنا. 
أما اآلن، فإن لبنان الذي احتفظت الوالايت املتحدة أترخيياً بتأثري كبري عليه يتجه حنو روسيا، وهو 
أحدث مؤشر على البصمة اجلديدة ملوسكو على الشرق األوسط؛ وابلتايل ستكون هلا تداعيات 

لعقود قادمة.

املصدر:

https//:tcf.org/content/commentary/lebanon-embracing-larger-
russian-role-country?/session&1=session1=


