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 kremlin.ruالصورة:                                   

 روسيا 
ُّ
السياس ي الداخلي في الواليات املتحدة إلى  مشكالت الصراععلى التوقف عن نقل  ا_دائم  _تحث

الروس ي في  إثباتات التدخل)ا من يمير بوتين علن  ، سخر فالدويوم الجمعةالدولية.  ساحة العالقات

ث عن غضب القادة الوروبيين من واشنطن، وكان يبحث عن دواٍء للصحافة (يةميركاالنتخابات ال  ، وتحدَّ

 ية.ميركال 

ُس املنتدى   ياتللقضايا االقتصادية الخطرة، ويأتي إليه رؤساء كبر  غسانت بطرسبر  االقتصادي فييكرَّ

 املوضوعات املختلفةالوزراء ورجال العمال. ويناقشون و  رؤساء الدول والحكومات،و عاملية، الشركات ال

، وتجري فيه مفاوضات
َ
ة والدائمة  .اويشارك الرئيس بوتين في أعماله دائم   ،وتبرم االتفاقات ،امللحَّ
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 يةميركاملشكلة في السياسة األ  املشكلة ليست فينا، .1

املديرين التنفيذيين، و فهو يجري لقاءاٍت مع املستثمرين،  بنشاط متنوع،في إطار املنتدى، يقوم بوتين 

 ما تكون اجتماعات بوتين مغلقة، ولكن ليس بدرجٍة و قادة و 
 
سائل اإلعالم، ومع الوزراء ورؤساء الوزراء. عادة

ا كبيرٍة جد   ههور الجما. أمَّ مشاركة بوتين، الجلسة العامة ب_ بطبيعة الحال_هو  ه، فالحدث الرئيس الذي يهمُّ

في امعه الصح ايجريهالتي  ةالالحقاملناقشة نصبُّ على ينصبُّ على خطاب الرئيس بقدر ما يواهتمامه ال 

 املسؤول عن الحدث.

د الصح   ؛يةميركنجوم وسائل اإلعالم ال  املشترك هون في كل عام جديد، والش يء الوحيد و فيايتجدَّ
 
عادة

ِّ اتجاه  بدقة، فيالتقليد، أصبح من املمكن التنبؤ  التلفزيون. وبفضل هذاقنوات نجوم 
ز إجاباتأي 

 
 ستترك

 .يوم الجمعة معظمها بوتين

 في االنتخابات في الواليات املتحدة وحول دونالد ترامب. (التدخل الروس يستتركز على )بالتأكيد، 

م ب ِّ
يسأل ي إال أن أميركرامج لَن هذا هو ما يقلق الصحافة الميركية بأكملها. ولن يكون بوسع أي مقد 

 إن وبالروس ي عن ترامب،  الرئيس
 
ة ة،التي ُدعيت هذه  NBSمن قناة  (ميغين كيليانت )كخاصَّ لتكون  املرَّ

فوكس التي أصبحت مناوشاتها  ملصلحة قناةكيلي التي كانت تعمل  ش يء، هيوسيط اجتماع املنتدى. بعد كل 

االنتخابات حملة  لبارزات فياواحدة من العالمات  ؛رئاس ي ترامباملراسالت مع املرشح الوفي  ،املباشرة

 في السباق إلى رئاسة الواليات املتحدة.  التمهيدية

هت إلى رئيس ةوعلى الرغم من أنها سألت عن سوري ،وكيلي لم تخيب اآلمال ها توجَّ ، وعن الصين، ومع أنَّ

ها تمكنت من بلوغ الهدف:عدة الوزراء مودي مرات ترجح استعراض ترامب مع بوتين. وباملناسبة، لم  ، فإنَّ

ة في أحسن   حاالته.أن يكون الرئيس الروس ي هذه املرَّ

قهافي بوتين لم يبالغ 
ُّ
ه كان يمازحها ،تمل ه ويحاول إغاظتها كثير   ،على الرغم من أنَّ

 
ه من الواضح أن ا، فإنَّ

 ميركيريد بالفعل أن ينقل إلى الجمهور ال 
 
 بسيطة مفادها أنَّ الهستيريا حول  ،اجد  ي فكرة محددة

 
فكرة

ها تنقل  اخطر  تمثل ية ميركفي االنتخابات ال  (التدخل الروس ي)موضوع   كالتمشعلى كل  ش يء، ويكفي أنَّ

  بالوضع في العالم. االسياسية الداخلية إلى الساحة الدولية، وهذا مضرٌّ جد  

 لحل  هذا نقٌل للخالفات السياسية الداخلية في الوال )
ٌ
ها محاولة يات املتحدة إلى الساحة الدولية، إنَّ

 .(السياسة الخارجية الداخلية بأدواتالسياسية املشكالت 

مع ممثلي مجتمع  -في وقت سابق- استمر  ساعتينأثناء لقائه الذي في هذا املوضوع  إلى تطرق بوتين

التعاون في املجال إن ي الذي يقول يركمي. وبذلك يكون بوتين قد ردَّ على الخطاب ال ميركالعمال ال 

  املتحدة.االقتصادي يعتمد على إقامة حوار سياس ي بين روسيا والواليات 
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 ميركخاطب بوتين رجال العمال ال 
 

 :يين قائال

ه إلى الجانب  ،ساعدونا في استعادة الحوار السياس ي العادي» أطلب ذلك منكم نيابة عن روسيا، وأتوجًّ

 ي بالقول ميركال 
 
 .«يةميركا، رئيس اإلدارة ال : ساعدوا الرئيس املنتخب حديث

افي و ه طبيعة الحال، كان ذلك تذكير  ث عنه بوتين  ،عمليال يتركون ترامب  مبحقيقةِّ أنَّ المر الذي تحدَّ

 )بعكسوكاالت النباء الجنبية. وفي الجلسة املغلقة من هذا اللقاء، قال بوتين مديري يوم الخميس مع 

ية ميركفوبيا املتواصلة في الواليات املتحدة ال  -ن حالة هستيريا الروسياإف ب(،  أمة بلومبرغ من قبل ترج

 .«ةطبيعيبصورة ي الحالي من العمل ميركمنع الرئيس ال »تهدف إلى 

ه   )وفي الوقت نفسه، أعرب بوتين عن أمله في أنَّ
 

  عاجال
 

 شعٌب )ولكننا  ،(ستنتهي هذه الهستيريا أم آجال

 .(نجيد االنتظار، ونحن ننتظر ،صبور 

لِّ الخاسرينانتظاُر 
يوم -الذي أظهر له بوتين  في االنتخابات الواقَع الجديد، واعترافهم بترامب تقبُّ

ه ،مع وكاالت النباء، بعض املجاملة نفسه في اجتماعه -الخميس بعد أْن ملس أفعاله، يستطيع رئيس  لنَّ

ا  ة و عام، رفض بوتين إعطاء تق )قبلي ميركنظيره ال  يظنه بشأنروسيا أْن يعرب عمَّ يماٍت حول شخصيَّ

 :ترامب(

  ،هذه مزيةأن   رى وأ ،نه شخص مباشر وصادقإ»
ٌ
 جديدة

ٌ
ال يمكن تصنيفه في خانة  ،المور إلى لديه نظرة

 .«السياسيين العاديين

ي مرة أخرى عن التدخل الروس ي ميغين كيل سألتهوفي يوم الجمعة،  ،قاله بوتين يوم الخميسكله هذا  

ث عن المرميركفي االنتخابات ال   إلى تقرير  بوصفه ية، وكانت تتحدَّ
ًّ
وكالة  18حقيقة واقعة، مشيرة

الروس. كان ردُّ بوتين أْن  بصمة القراصنةية يزعم بوجود أدلٍة من مصادر مستقلة عن أميركاستخباراتية 

 بساطة:بوقال  ،ضحك

ها ال تحتوي شيئ  إارير. حتى لقد قرأت هذه التق»  املموس   انَّ
ٌ
، ال يوجد سوى افتراضات واستنتاجات مبنية

ٌد، عندها يكون لدينا موضوٌع  ،على افتراضاٍت  . المر يشبه للمناقشةأنتِّ تعرفين، إذا كان هناك ش يء محدَّ

 قائع. هيا، أين كلُّ هذا؟هات العناوين، السماء، الو  يقولون:كانوا إذ كنت أعمل فيها،  في منظمٍة الحال 

أين هي؟ وملن هذه البصمات؟ يمكن اختراع البطاقات  ،أين هي بصمات الصابع؟ آثار الحوافر، القرون

الخبراء املتخصصين الذين بإمكانهم أن يصوروا أطفالك يخرجون  االشخصية، والعناوين. هل تعرف عدد  

ذ اعتداء، ابنتك ذات الذين تقل أعمارهم عن ثالث سنوات منزلك، أطفالكمن  ِّ
ما.  الثالث سنوات لتنف 

واليوم، هناك كثير من الخبراء في مجال التكنولوجيا في العالم، الذين يستطيعون أْن ينصبوا لك أي فخ  

همو  له، ثم يتَّ  من يشاؤون. ن تتخيَّ

 لنقل مشكلٍة يعانيها رجٌل مريض إلى آخر سليماهذا ليس برهان  
ٌ
 .«، هذه محاولة
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ا النخبة الميركية فوق الحزبية، قال بوتين مؤخر   مالرجل املريض، هم الديمقراطيون، وأوسع من ذلك ه

ر الرئيس الروس ي هذا املوضوع عندما قال: الفرنسية، ويوم (لو فيجارو )في مقابلة مع صحيفة   الجمعة طوَّ

ه كان أكثر فية. أثبت فريق تراميركاملشكلة ليست فينا، املشكلة في السياسة ال » ثناء في أعلية امب انَّ

ر أحيان   ِّ
 
ولكن اتضح أنه كان على حق، وأنه  ،بصراحة يبالغ، أقولهاا: الرجل الحملة االنتخابية. أنا نفس ي أفك

ت تءللوصول إلى تلك الجماعات، تلك الفئات من الناخبين، التي راهن عليها. وقد جا اوجد طريق    توصو 

وجدوا أنَّ السهل عليهم القول ال ذنب  ،الخطأ االعتراف بهذااآلخر.  وال يريدون . وقد أخطأ الفريق ملصلحته

 لهم، واللوم على الروس.

رني هذا بمعاداة السامية  اعموم   
 
ه معتوه، لذلك ال كلها اليهود هم السبب في املصائب_يذك

 
. يقولون إن

 ال تكون جيدةفهي ب مثل هذه املشاعر اليهود هم السبب. ولكننا نعرف عواق _نستطيع أْن نفعل أي  ش يء

ا  .أبد 

 .«ببساطة، يجب عليهم العمل ببساطة، يلزمهم التفكير، والبحث في كيفية تصحيح أخطائهم

  الراهن،في الوقت 
 

في  من ذلك، ال تفقد المل ال تريد النخبة في الواليات املتحدة معالجة الخطاء. وبدال

، يدرك نفسه وهو أمٌر لن يحدث(، أو في عرقلة عمله. في الوقت تهسياسعلى تغيير  أي حملهتبديل ترامب )

على رأس الخبار أمٌر مستحيل.   (التدخل الروس ي)بمثل بالكامل  موضوٍع مفبرٍك الجميع أن اإلبقاء على 

 فر فيا. الدلة ال تتو يناير /الخريف املاض ي، وموضوع فلين منذ كانون الثاني تستعر منذفضيحة القرصنة 

ٍ من 
 الحالتين.أي 

على سؤال  ايوم الجمعة، سخر بوتين من االتهامات بحق  فلين وسفيرنا في واشنطن كيسلياك، وقال رد  

، في اليام الولى بعد تنصيب الرئيس، على 
 
حول ما نشرته وسائل اإلعالم من أنَّ إدارة ترامب كانت عازمة

 تخفيف العقوبات ضد روسيا:

ا، هذا هراء. ومن أين جاء أولئك الناس الذين ينشرون هذه املعلومات. فاقات.  حسن  ال، لم تكن هناك ات»

ما. وماذا بعد؟ إنها وظيفته، ويحصل على أموال مقابل ذلك. عليه القيام  اهذه كارثة: سفيرنا التقى أحد  

من وظيفته  بش يء ما، مقابلة الناس ومناقشة القضايا الراهنة، والتفاوض. هل عليه زيارة أماكن سيطرد

ه لقيامه بزيارتها؟ ال. إنها وظيفته. ويتهمونه بمقابلة شخص ما. حسن   ا، هذا هو الجنون بعينه، أم ماذا؟ إنَّ

 عمل السلك الدبلوماس ي.

ه التقى شخص   ُسر ح مساعدثمَّ  هم بأنَّ ث معه حول أمٍر ما.  أقول لكم  االرئيس ترامب، الذي اتُّ نني إوتحدَّ

ا لن يصدقونني. بمن التقوا، عن عرف أنَّ أولئك الذين يتخذون موقفا مختلف  أالمر، و لم أكن على علٍم ب

ة عن الحاجة  لتفكير في كيفية بناء العالقات.  فهل علينا إلى اماذا تحدثوا؟ نعم، لم يتحدثوا إال بكلماٍت عامَّ

ث حول كيفية بناء العالقات؟ ش يء مذهٌل في الحقيقة  .«أال نتحد 
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ه لم يقصد الواليات املتحدة  ،اعامد   بعد؛ قالهما  ين فيما قاله بوت  ،فحسبلكي يستطيع املرء أن يظنَّ أنَّ

هذا بطبيعة الحال كان  ،نفسها النقطة عناستمرت بإصراٍر منهي  على الحديث التي ا كيلي بعينها ولكن أيض  

 ما أراده بوتين:

ها نوع» ش يٌء من هذا القبيل، هل لدى  حبوٌب أويلزمك  من الهستيريا، التي تتوقف لسبٍب ما. هل إنَّ

 .«القراص أعطوهم بعضأحدكم حبوٌب ما؟ 

ر بوتين على ال  ه فعل ذلك مجاز   ،غلب موقفه مما يحدث في الواليات املتحدةيوم الجمعة، كرَّ  اولكن 

ب   ق اآلن العالقات الروسية ال  ،من ترامب اوبقسوة، متقر 
 
اٍت منتظمة يقوم بها ضرب -ية ميركوعلى هذا تتعل

الرئيسان، وكلٌّ من جانبه، ضدَّ القوى التي تحاول إعاقة الرئيس الكثر غرابة في تاريخ الواليات املتحدة. 

 على مساعدة ترامب في صد  ضربات الخاسرين. قدرة بوتينوتتعلق العالقات بين البلدين بمدى 

فإنَّ بعض الزعماء الوروبيين يشعرون بالقلق،  معه، تعاطف بوتينترامب  تثير أفعالفي الوقت الذي 

موقف ميركل  -على سبيل املثال-بية و إن لم يكن بالغضب. ومع ذلك، يميل بوتين الستيضاح املواقف الور 

ي الجديد. ولهذا علق بوتين على البيان العلني الخير ميركمن ترامب ليس من خالل تصريحات الرئيس ال 

 ا:مهيا بيدماآلن مصيره يانتتول وأوروبا أنن  على أملانيا إملانية، الذي يقول الصادر عن املستشارة ال

وهذا أمر أماله االستياء املتراكم  ،أنا ال أريد اإلساءة إلى أي شخص، ولكن هذا هو ما قالت السيدة ميركل

ا ستقوله السيدة ميركل في )أؤكدطويلة مدة منذ  ة السيادةما بعد( من  لكم ذلك، بغض  النظر عمَّ  ،محدودي 

د السيادة رسمي   ناك مكتوب ما هو ممكن وما هو ليس ها، ففي إطار الحالف العسكرية والسياسية تقيَّ

كذلك. ولكْن على أرض الواقع، المر أكثر صرامة: ال ش يء ممنوع باستثناء ما يسمحون به. ومن الذي 

 لبلدان التي تقرر مصيرها بنفسها:ا ملانيابوتين لوأين القيادة؟ استعرض  ؟.يسمح؟ القيادة

« 
 

ِّ اآلن هذه القائمة، ا، والصين أيض  ليس هناك كثير من الدول التي لديها امتياز السيادة. الهند مثال
. لن أعد 

ة وتنميتها ،لكنها قليلة  لحماية مصالح المَّ
ٌ
ٍة بسيادتها. ولكن ليس كلعبة. السيادة ضرورية  .«روسيا تعتز بشدَّ

 أي سيادة  
ُ
ك وتحمىت

َ
ا في معركة اإلرادة وفي املعركة الحرب، ولكن دائم  با الصراع ليس بالضرورة دائم  ب مَتل

ة، ليس بالنسبة  -الجيو ولكن  فحسب،لملان أو الوروبيين إلى اسياسية. في عصر العوملة، هذه مسألة ملحَّ

للواليات املتحدة، ولهذا يحظى لميركيين. وترامب رفع راية معركة السيادة القومية إلى اأيضا بالنسبة 

 بتعاطف بوتين.






