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في ظل غياب أي مؤشرات داخلية أو خارجية لقرب إنجاز االستحقاق
الرئاسي انشغل الوسط السياسي بالعمل على إعادة تفعيل دور الحكومة
وإنتاجيتها والدعوة إلى جلسة قريبة واعتماد آلية وفقا ً للدستور كي ال تتوسع
دائرة الفراغ لتشمل الحكومة والمجلس النيابي ال سيما أن لبنان قادم على
مواجهة خطر اإلرهاب على الحدود اللبنانية السورية مع مطلع الربيع المقبل.
هذا الوضع القائم شكل محور اهتمام وتركيز لدى مختلف وسائل اإلعالم
المحلية في حواراتها في اليومين الماضيين ،فأكد وزير الثقافة ريمون عريجي
أننا ال نريد أن نعتاد غياب رئيس الجمهورية عن المشهد السياسي ،مشيرا ً
إلى أن اآللية المتبعة كانت جيدة والتوافق بحسب الدستور يجب أن يكون قدر
اإلمكان ،الفتا ً إلى أن انتخاب الرئيس هو حاجة إسالمية ومسيحية وله عوامل
داخلية وخارجية وهو متعذر حالياً ،لذلك على الحكومة العودة إلى العمل فهي
كانت منتجة في السابق واستمرارها واجتماعها ضروريان.
وأ ّكد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي أنّ التعاون بين الجيشين
اللبناني والسوري والتنسيق قائم ولكن يجب أن ُيف ّعل أكثر ألنّ في التنسيق
مصلحة في كل االتجاهات بوجود عد ٍو يتربص بالبلدين معاً« ،إسرائيل» أحد
أسمائه واإلرهاب التكفيري هو الوجه اآلخر له.
وأكد السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين أن روسيا تسعى إلى
تسريع عملية تسليح الجيش اللبناني لمواجهة المخاطر ،الفتا ً إلى أن العالقة
مع الواليات المتحدة األميركية ليست جيدة ،مشيرا ً إلى أن أميركا وفرنسا هما
الدولتان المهتمتان في تعزيز القدرات الدفاعية اللبنانية ويجب أن تسعيا إلى
تنفيذ وعودهما والمساهمة في عمليات الدعم ،داعيا ً إلى تالحم الدول الخارجية
لتعزيز قدرات الجيش.
وبقيت زيارة الوفد البرلماني الفرنسي إلى سورية في دائرة القراءة في
األبعاد لدى المحللين والمراقبين على شاشات التلفزة ،فرأى عبد الكريم علي
أن ما قالته سورية سابقا ً بات اليوم أكثر وضوحا ً للقاسي والداني ،الفتا ً إلى
أن دمشق التي أعلنت الحرب على اإلرهاب منذ أربع سنوات التحق بها العالم
متأخراً ،معتبرا ً أن الزيارة هي اعتراف شعبي بفشل السياسات الرسمية.
وألقت بعض الفضائيات الضوء على حادثة اغتيال المعارض الروسي بوريس
نيمتسوف ،فرأى فيها الباحث في جامعة العالقات الدولية يوري زينين محاولة
من قبل أعداء روسيا لتشويه صورتها ،منوها ً إلى أن نيمتسوف كانت له عالقة
وثيقة بالقيادة الجديدة في أوكرانيا ،داعيا ً إلى تحقيق سريع في الجريمة لكشف
مالبساتها.
الملف النووي اإليراني بطبيعة الحال كان مادة رئيسية بين المتحاورين،
فوصف رئیس لجنة األمن القومي والسیاسة الخارجیة في مجلس الشورى
اإلسالمي اإليراني عالء الدین بروجردي الجولة المقبلة من المحادثات النوویة
بين إيران ومجموعة الـ  1+5بأنها ستكون حاسمة في التوصل إلى اتفاق نهائي.

عريجي لـ«�صوت لبنان» :انتخاب رئي�س
له عوامل داخلية وخارجية ومتعذر حاليا ً
أكد وزير الثقافة ريمون عريجي أن ما يقوم به تنظيم «داعش»
وأخواته كارثة على الصعيد اإلنساني ،وق��ال« :باألمس تم
استهداف االيزيديين واليوم اآلشوريين كما يتم في الوقت نفسه
استهداف اإلسالم ،وهؤالء التكفيريون يكرهون كل ما هو حضاري وعندما ُتدمر حضارة أي شعب
يسهل عليك اقتالعه من أرضه ويكون من الصعب عودته» .
وتمنى من الوزراء المعنيين احتضان الالجئين اآلشوريين ومعاملتهم أسوة بالالجئين السوريين.
في الشأن الحكومي ،قال« :انتخاب رئيس جمهورية له عوامل داخلية وخارجية وهو متعذر
حالياً ،لذلك على الحكومة العودة إلى العمل ،فهي كانت منتجة في السابق واستمرارها واجتماعها
ضرورة».
وعن اللقاء التشاوري ،رأى عريجي أن «اللقاء لم يفرز اصطفافا ً أو قوىً سياسية جديدة فوزراء
 14آذار ما زالوا في  14آذار ،ووزراء الكتائب ملتزمون بموقع الكتائب الذي يميز نفسه عن باقي 14

آذار ،أما الوزراء الثالثة المحسوبون على رئيس الجمهورية السابق ومع احترامي لشخصه ،فليسوا
أعضاء بحزب أو تيار سياسي وهم ليسوا نوابا ً لتكون لديهم حيثية تمثيلية ،وبالتالي ال يشكلون كيانا ً
سياسياً ،من هنا فان هذا اللقاء ال يشكل محورا ً سياسيا ً في لبنان».
وأض��اف« :انتخاب الرئيس هو حاجة إسالمية ومسيحية ونحن ال نريد أن نعتاد غياب رئيس
الجمهورية عن المشهد السياسي ،اآللية المتبعة كانت جيدة والتوافق بحسب الدستور يجب أن يكون
قدر اإلمكان ،وإذا تعذر األمر نلجأ عندها إلى التصويت لكننا اتفقنا على أن تؤخذ القرارات باإلجماع
بغياب الرئيس ،ونحن نؤيد اآللية التي كانت قائمة قبالً شرط أن تتم مقاربة الملفات بايجابية وإرادة
بناءة وتجنب المناكفات السياسية لكي ال نلجأ إلى تعطيل القرارات وتعطيل شؤون الناس».
في الملف الرئاسي ،أشار إلى وجود معطيين ،داخلي وخارجي« ،فالتدخل الخارجي متعذر والتوافق
الداخلي أيضاً ،فالخارج مشغول ونحن لغاية اآلن لم نتمكن من االتفاق في ما بيننا».
وأكد عريجي أن «النائب سليمان فرنجية يدعم ترشيح العماد ميشال عون حتى النهاية وهو له كل
الحق في الترشح وكامل المقومات التي تؤهله الوصول إلى المركز األول في الدولة».
وقال« :همنا األول تحرير العسكريين وأن تبقى مصلحة وهيبة البلد محفوظتين ،عالقتنا جيدة مع
العماد قهوجي ونحن لن نعطي رأينا بتعديل قانون التقاعد للعسكريين قبل إطالعنا على الملف ،اليوم
هناك خطر أمني داهم وعلينا أن نجد طريقة لتعيين قادة أصيلين وإذا تعذر ذلك علينا اللجوء إلى
خطوات استثنائية لوقت قصير منعا ً للفراغ».
ورأى أن «حوار حزب الله المستقبل ممكن أن يساعد في انتخاب رئيس ولكن األمر ليس محصورا ً
بهما وهذا يدل على أن انتخاب رئيس ليس شأنا ً مسيحيا ً صرفاً».
وأكد عريجي بقاء الحكومة الحالية حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأنها ستعاود اجتماعاتها.

علي عبد الكريم لـ«العهد» :على الدول العربية
مراجعة ح�ساباتها لمواجهة الخطر الإرهابي
رأى السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي أن «ما
قالته سورية سابقا ً بات اليوم أكثر وضوحا ً للقاسي والداني،
الفتا ً إلى أن دمشق التي أعلنت الحرب على اإلرهاب منذ أربع
سنوات التحق بها العالم متأخراً ،ومن ّ
خطط لدمار أقدم عاصمة
سم اإلرهاب
عربية وم ّول ود ّرب وصدّر اإلرهابيين إليها وصل ُ
إليه ،لتصدق مقولة «طابخ السم آكله» ،فبدأت دول عدة تراجع
حساباتها ،خوفا ً من اآلتي األعظم ،فرنسا واحدة منها ،ضربها
اإلرهاب التكفيري فطرق رجالها أبواب دمشق».
وشدد السفير السوري على أن «زي��ارة الوفد الفرنسي إلى
سورية اعتراف من قوى سياسية وممثلين للشعب الفرنسي
بأنّ السياسات التي انتهجتها حكومتهم لم تكن صائبة فوصل
الغربيون إلى الحقيقة الجارحة والمؤلمة والقاسية ،وهم اآلن في
مرحلة تغيير مواقفهم بعدما ضربهم اإلرهاب في عقر ديارهم».
وأعرب عن قناعته بأن «النصر لم يعد بعيدا ً عن درب سورية
وفق قناعاته ،فالوضع الميداني مبشر جداً ،المعنويات مرتفعة
واالنتصارات كبيرة ومرشحة للتزايد في كل المناطق».
وفي ما خص العالقة بين لبنان وسورية أ ّكد أن «التعاون بين
الجيشين اللبناني والسوري والتنسيق قائم ولكن يجب أن يُفعّ ل
أكثر» ،وعلى المستوى اإلقليمي دعا الدول العربية إلى وعي أكبر
للمخاطر اإلرهابية التكفيرية المحدقة بالجميع.
وعن زيارة الوفد الفرنسي لسورية لفت السفير علي عبد الكريم
إلى أننا «ال نستطيع أن نجترح مفاجأة لم يلحظها الراصدون
والمحللون واالستراتيجيون في قراءاتهم ،هذه الزيارة تعبير
عن حراك داخل المجتمع الفرنسي واألوروبي ،إنها اعتراف من
قوى سياسية وممثلين للشعب الفرنسي بأنّ السياسات التي
انتهجتها الحكومة الفرنسية لم تكن صائبة ،طبعا ً رؤس��اء
فرنسيون على رأسهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند قالوا
إنّ هذه الزيارة ال تحمل رسائل رسمية ،هي زي��ارة شخصية،
لكن كل هذا الكالم ال يخ ّفف من قيمة الزيارة ووقعها ،فوسائل
إعالم فرنسية أجرت استطالعات أ ّكدت أنّ  88في المئة من الرأي
العام الفرنسي يُبارك هذه الزيارة وهذا تعبير عن موقف من
سياسة الحكومة الفرنسية التي ش ّكلت حاضنة وداعمة وغطاء
إلرهاب بدا الفرنسيون بكل قواهم وأحزابهم يستشعرون خطره
عليهم».
وق��ال« :الرئيس بشار األس��د هو ال��ذي يُعطي الزائرين من
صموده وموقفه ورباطة جأشه وق��راءت��ه المبكرة لألحداث،
الوفد الفرنسي عندما التقاني قبل أن يصل إلى دمشق أشار إلى
أنّ سورية نبّهت منذ البداية إلى أن هذا اإلرهاب سيمتد إلى كل
العالم ،لذلك الزوار يستفيدون من األسد ألن الزيارة تعبير عن
حاجة فرنسية ،طبعا ً لسورية مصلحة فيها بأن يقرأ الرأي العام
األوروبي وليس الفرنسي وحده بل والعالمي أيضا ً بأنّ سياسات
الدول والحكومات التي رعت اإلره��اب تحت مسميات مختلفة
وال��ح��راك ال��ذي أعطوه مسميات مزيفة ووصلوا في النتيجة
إلى الحقيقة الجارحة والمؤلمة والقاسية والتي يخشون من
ارتداداتها ،مضيفاً« :هم اآلن في مرحلة تغيير مواقفهم بعد
مراجعة لنتائج الوقائع المريرة ورؤية اإلرهاب الذي ضرب أكثر
من عاصمة أوروبية».

وأشار إلى أن «هؤالء يمارسون ازدواجية ،ليس في المعايير
فقط ،بل في السلوك ،بمعنى أن هذه ال��دول ُتص ّوت في األمم
المتحدة على قرارات مثل  2170و 2178تحت الفصل السابع
ولكن الحرص على التطبيق ن��راه منقوصاً ،إذا ً هناك تالعب
وليس انتقائية فقط في سلوك السياسة الدولية في ما يتعلّق
بالتطبيقات على األرض ،على هؤالء أن يعلموا أنّ مصلحة العالم
وشعوبهم وشعوبنا في احترام القوانين الدولية والمعايير
اإلنسانية ،اإلن��س��ان في أوروب���ا ليس أفضل من اإلن��س��ان في
األراض��ي الفلسطينية والسورية واألفريقية ...يجب احترام
المعايير الموحدة واحترام القانون الدولي والمواثيق الدولية
بعيدا ً عن عنجهية القوة والمطامع غير المبنية على المصلحة،
كل هذا عندما يتم نصل إلى النتائج التي يكون فيها ضمان ألمن
الشعوب ولمصالحها وكراماتها».
وعما إذا كان الوفد قد حمل رسائل ما قال« :الرسائل بعضها
واضح لكن الرسائل الخاصة ال أظن مجالها اإلع�لام ،األهم أن
هناك مراجعة فرضتها األحداث واألخطاء التي ارتكبتها حكومات
في التمويل والتسليح ورعاية اإلرهاب».
وفي ما خص خطة المبعوث األممي إلى سورية ستيفان دي
ميستورا أوضح علي عبد الكريم أنه «ال يزال التنسيق والتشاور
قائم ،هناك جدية من القيادة السورية والحكومة في التعاطي مع
كل المبادرات ،الكل يعلم أن القاعدة والنصرة وداعش ومشتقات
اإلرهاب ال يؤمنون بالحوار ،هم يدمرون حضارات عمرها آالف
السنوات في الموصل وحلب والحسكة وال نستطيع أن نواجههم
سوى بالحرب عليهم واستئصال إرهابهم ألنهم أعداء أنفسهم
والبشرية ،لذلك يجب أن يكون الرأي موحدا ً وحازما ً وحاسما ً مع
الجميع بتطبيق أمين للقرارات الدولية بوقف التمويل والتسليح
واإلرهاب وتمرير المسلحين والسالح ،عندما ال تكون هناك جدية
دولية معناها ال يوجد صدقية وال نوايا طيبة لهذه الدول مهما
قامت بحمالت جوية وضربات وتحالفات».
وفي قراءته للوضع الميداني في سورية رأى أن «النصر يُعدي
والهزائم في المجموعات اإلرهابية تنتقل كالنار في الهشيم،

معنويات الجيش السوري عالية ،وكذلك معنويات الشعب الذي
يقاتل معه في كل المناطق والذي حاصره اإلرهاب وحرمه من
نعمة االستقرار ،أرى االنتصارات كبيرة ومرشحة للتزايد في كل
المناطق».
وفي ما يتعلّق بالعملية التي قامت بها تركيا داخل سورية
واعتبار البعض أن مجرد إبالغ القنصلية السورية هو اعتراف
بشرعية الدولة السورية ،قال« :ليسوا هم من يمنحون الشرعية
أو يحجبونها ،شرعية سورية دول��ة وجيشا ً وقيادة هي حق
للشعب السوري وق��واه الحية على األرض ،وه��ذا ما يجب أن
يعترف به العالم ،ما حققته سورية من كفاءة لشعبها وجيشها
ومؤسساتها ال يحتاج إلى شهادة من هؤالء وبخاصة عندما يصل
الحديث إلى الشرعية ،هم يتصدرون العالم في انتهاك حرية
الصحافة وضرب المؤسسات والنقابات والمعارضات الوطنية
داخل تركيا ،لذلك مثل هذا الكالم مردود على أصحابه».
وأضاف علي عبد الكريم« :في ما يتعلّق بالعدوان الذي قامت
به تركيا ،فهذه ليست الخطوة األولى ،منذ اليوم األول لألزمة
فتحت أنقرة حدودها على امتدادها لتمرير المسلحين وإيوائهم
وتمويلهم واحتضنت غرف عمليات التدريب وإدارة العمليات
اإلرهابية داخل سورية ،العملية التي قامت بها تركيا ُتعبّر عن
حالة من اإلحباط الكبير التي وصلت إليها ومعها بعض الدول
اإلقليمية الذين راهنوا على ضعف الدولة السورية وسقوطها في
أسابيع وأشهر».
وأوضح أنه «عندما صمدت سورية وأ ّكدت كفاءة عالية ،وأكد
الشعب السوري احتضانا ً يقل نظيره لجيشه ورئاسته وقيادته
فقدوا صوابهم ،وعندما لم تستطع تركيا إقامة منطقة عازلة
وإقناع حلفائها وأسيادها بتمرير هذا الموقف كان هذا التخبط
الذي يظهر على السياسة التركية وعلى اإلجراءات في الداخل
التركي والخارج».
وعما إذا كانت سورية قد تلقت إشارات من دول عربية قال علي
عبد الكريم« :نتمنى من أشقائنا وإخوتنا العرب أن يكونوا أوفياء
لمصالحهم ولشعوبهم ،أما في ما يتعلّق باإلشارات اإليجابية
فلو كانت وصلت لكان الجميع أدركها ،إنما الخشية واالرتباك
والمخاطر التي تتهدّد الجميع هي التي يُفترض أن تكون العالمة
والمؤشر التي يجب أن تجعل الجميع يرسلون اإلش��ارات من
أجلهم أوال ً قبل سورية».
وعن الدور المصري تجاه سورية رأى أن «أمن مصر يعنينا
ودوره��ا ووحدتها يهمنا ،العالقة مع هذا البلد معقولة ،هناك
حدود جيدة ،نتمنى أن تكون مفعّ لة أكثر في المستقبل».
وع��ن مستوى التنسيق بين لبنان وسورية ق��ال علي عبد
الكريم« :التعاون بين الجيشين والتنسيق قائم ولكن يجب أن
يُفعّ ل أكثر ،الحكومة وإن كانت ُتلزم نفسها بقيود معينة ولكنّ
هناك أص��وات جدية وحقيقية وال أظنها قليلة تريد أن يكون
التنسيق أكبر ويُفعّ ل أكثر من أجل لبنان والمصلحة المشتركة،
ألنّ في التنسيق مصلحة أمنية ومصلحة حياة ومصلحة في
كل االتجاهات وهناك عدو يتربص بالبلدين معاً ،هذا العدو
تش ّكل إسرائيل أحد أسمائه واإلرهاب التكفيري هو الوجه اآلخر
للعدوان نفسه».

بروجردي لـ«�إرنا» :جولة المحادثات النوویة
المقبلة �ستكون حا�سمة بالتو�صل التفاق نهائي
وصف رئیس لجنة األم��ن القومي والسیاسة الخارجیة في
مجلس الشورى اإلسالمي اإليراني عالء الدین بروجردي الجولة
المقبلة من المحادثات النوویة بين إيران ومجموعة الـ  1+5بأنها
«ستكون حاسمة في التوصل إلي اتفاق نهائي ،مؤكدا ً أن األميركيين باتوا یتعاملون بمزید من الواقعیة في
هذه المرحلة من المحادثات».
وأضاف« :حضور وزیر الطاقة األميركي لفصل القضایا التقنیة عن السیاسیة هو خیر دلیل علی الواقعیة
التي اتسمت بها نظرتهم».
وأوضح أن «مشاركة رئیس منظمة الطاقة في إيران ووزیر الطاقة األميركي في المحادثات النوویة مؤشر
علی جدیتها».
وشدد على أنه «إذا ما تمت مراعاة المبادئ في الجولة المقبلة من المحادثات مع الجانب األميركي فیمكننا
القول إن األجواء باتت أكثر إیجابیة من السابق».
وشدد بروجردي على «أن االتفاق الجید هو االتفاق الذی یضمن مصالحنا ویمكننا من مواصلة نشاطاتنا
النوویة سواء في مجال التخصیب أو عدد أجهزة الطرد المركزي ومجمع آراك ومنشأة فردو».

زا�سيبكين لـ«الجديد» :رو�سيا ت�سعى
�إلى ت�سريع عملية ت�سليح الجي�ش اللبناني
أكدالسفيرالروسيفيلبنانألكسندرزاسيبكينأن«روسياتسعى
إلى تسريع عملية تسليح الجيش اللبناني لمواجهة المخاطر» ،الفتا ً
إلى أن «العالقة مع الواليات المتحدة األميركية ليست جيدة ،مشيرا ً
إلى أن «أميركا وفرنسا هما الدولتان المهتمتين في تعزيز القدرات الدفاعية اللبنانية ويجب أن تسعيان إلى
تنفيذ وعودهما والمساهمة في عمليات الدعم» ،مضيفاً« :األفضل أن يكون هناك تالحم من قبل الدول الخارجية
لتعزيز قدرات الجيش ،ونحن ال نريد أن تكون العالقات مع أميركا سيئة أكثر من اآلن».
ولفت زاسيبكين إلى أن «مسار مؤتمر موسكو للحوار بين النظام والمعارضة في سورية ليس اجتماع واحد
فقط بل لعدة اجتماعات ويمكن أن يستمر إلى المدى الطويل وكل جلسة ستكون لها نتائج معينة والمهم أن
يكون هناك تقدم في مواضيع البحث وتوسيع التمثيل» ،مضيفاً« :عدد الفصائل في المعارضة السورية كبيرة
وهناك عشرات الفصائل ويجب أن يكون هناك عدد أكبر من المشاركين في اجتماعات المؤتمر ،وإذا كان هناك
رغبة لالئتالف بالمشاركة لن تكون هناك معارضة من النظام ،ويجب أن يكون هناك نوع من التفاهم بين
السوريين لتكون مهمة الجهات الخارجية أسهل مما كانت سابقا ً ألن حضور الجهات الخارجية في السابق
شجع المعارضة الهجوم على النظام».
ورأى السفير الروسي في لبنان أن «الحرب في سورية يمكن أن تستمر لفترة طويلة ولكن ليس لألبد وحرب
االستنزاف ال تريدها سورية لكن اإلرهاب يريد ذلك ألنه يتصرف وفق المنطق الخاص به وذلك من أجل المجيء
بالمزيد من اإلرهابيين ولتنفيذ أجندة خارجية».
واعتبر زاسيبكين أن «هناك من يريد استغالل ظاهرة اإلرهاب لمصلحته ال سيما أنها مصلحة للجهات
الخارجية لتحقيق أهداف معينة ،والمنظمات اإلرهابية لديها أهداف خاصة أيضاً ،لكن بالنسبة إلى سورية
نريد أن يكون نوقف هذا االستنزاف من أجل خلق قفزة نوعية في التسوية السياسية والظروف الدولية
الراهنة».

زينين لـ«العالم» :اغتيال نيمت�سوف
محاولة لت�شويه �صورة رو�سيا
اعتبر الباحث في جامعة العالقات الدولية يوري زينين أن
«اغتيال المعارض بوريس نيمتسوف محاولة من قبل أعداء
روسيا لتشويه صورتها ،ونوه إلى أن نيمتسوف كانت له عالقة
وثيقة بالقيادة الجديدة في أوكرانيا وكان معارضا ً لسياسات موسكو حيال كييف ،داعيا ً إلى تحقيق
سريع في الجريمة للكشف عن مالبساتها.
وقال الخبير الروسي« :هذه ليس مؤامرة ،ولكنه عمل خسيس وشنيع ويحمل بصمات االبتزاز ضد
روسيا ،وهذا ما قاله الرئيس فالدمير بوتين تحديداً».
وأضاف زينين« :مقتل مثل هذه الشخصية المعروفة في روسيا خاصة في أوساط المعارضة ليس
في مصلحة روسيا وشعبها وحكومتها ،ألن في روسيا يوجد الجو الذي يسمح لكل إنسان وكل مواطن أن
يعبر بحرية عن رأيه من دون أي خوف ،لهذا فإن عملية االغتيال هذه ليست لمصلحة الحكم الحالي في
روسيا».
وحول الضجة اإلعالمية الغربية الواسعة ضد روسيا على خلفية عملية اغتيال بوريس نيمتسوف:
قال« :إن هذا هو ما يقلقنا في روسيا ،حتى ال تستغل هذه الفرصة لمزيد من الحملة المعادية لروسيا من
خارج بالدنا ،خصوصا ً أن كل قادة الغرب عبروا عن استيائهم وشجبهم لهذه الجريمة في روسيا ،لهذا
فان أهم شيء اآلن هو التحقيق في شكل سريع ومضبوط وحرفي في هذه الجريمة».
واعتبر زينين أنه «من الطبيعي أن يتم استغالل االغتيال من بعض المخاصمين لروسيا وأعدائها في
الخارج ،في محاولة لتشويه صورة روسيا الحقيقية».

