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حمليات �سيا�سية

«العا�صفة الفوالذية» رمايات
بين الجي�ش و«يونيفيل»

أثناء الرمايات
أعلنت قيادة الجيش  -مديرية التوجيه في بيان
أن وح��دات من الجيش نفذت باالشتراك مع وحدات
من قوات األمم المتحدة الموقتة في لبنان «يونيفيل»،
في منطقة الناقورة خالل األسبوع الفائت ،رمايات
بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة باسم «العاصفة
الفوالذية» ،في حضور عدد من ضباط الجيش وقوات
األمم المتحدة.
وتأتي هذه الرماية في إطار ،تفعيل التعاون الميداني
بين الجانبين ،ورف��ع مستوى جاهزية ال��وح��دات

العسكرية.
من جهة أخرى ،أعلنت قيادة الجيش أنه في انتهاك
جديد للسيادة اللبنانية والقرار  ،1701أقدم زورق
حربي تابع للعدو «اإلسرائيلي» فجر أم��س ،على
خرق المياه اإلقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة
لمسافة  10أمتار ،وقام عناصره بتهديد طاقم مركب
صيد لبناني .وقد جرى التنسيق بين الجيش وقوات
األم��م المتحدة الموقتة في لبنان لمعالجة الخرق
المذكور.

وفد �إيراني التقى الراعي وبو �صعب:
لدعم الحوار الإ�سالمي ـ الم�سيحي
استقبل البطريرك ال��م��ارون��ي الكردينال بشارة
الراعي أمس في الصرح البطريركي في بكركي ،رئيس
المستشاريات الثقافية في العالم ،رئيس منظمة
الثقافة والعالقات االسالمية في الجمهورية االسالمية
االي��ران��ي��ة الدكتور أب��ا ذر إبراهيمي يرافقه السفير
اإليراني في لبنان محمد فتحعلي على رأس وفد ضم
عددا ً من المستشارين والمعاونين ،في زيارة تمحور
فيها الحديث حول سبل تعميق الحوار بين الجمهورية
االسالمية االيرانية والكنيسة المارونية ودعم الحوار
االسالمي  -المسيحي في المنطقة لتجنيبها المزيد من
الفتن والحروب.
وكان تشديد على وجوب عدم التضحية بحضارة
هذا الشرق التي بناها المسيحيون والمسلمون معا ً
وضرورة اعادة بناء النسيج االجتماعي الكفيل بانقاذ
نموذج العيش الواحد الذي يحتاج اليه العالم بأسره.
وزار الوفد وزي��ر التربية والتعليم العالي الياس
بو صعب ال��ذي اطلع من الوفد على نشاطه الثقافي
خصوصا ً مؤتمر الحوار مع األرم��ن الذي يعقد دوريا ً
بين بطريركية كيليكيا لألرمن األرثوذكس في انطلياس
وفي ايران ،وعلى المنح الدراسية التي تعطى للطالب
اللبنانيين للدراسة في إيران .وتناول البحث االستعداد
لرفع مستوى تدريس اللغة واألدب الفارسي بالتعاون

مع الجامعة اللبنانية .وأكد الوفد أن العالقات الثقافية
واإلقتصادية آخ��ذة في التطور بين البلدين بصورة
جيدة.
وق��ال بو صعب« :الكثير من الفرص والعالقات
الثقافية واالقتصادية مفتوحة بيننا .ان اإلختالف في
النظرة داخل لبنان حول أهمية العالقات اللبنانية -
اإليرانية قد أثر سلبا ً على عدم استفادته من العالقات
مع ايران ،وكان ذلك مضرا ً للبلدين ولم نتمكن بالتالي
من اإلستفادة من الدعم اإليراني للجيش اللبناني .ونأمل
بأن يزول هذا الجو الضاغط قريبا ً لتتبدل األجواء وتتم
اإلفادة من هذا الدعم على الصعد كافة».
وأشار بو صعب إلى زيارته إليران وأهمية «خطاب
الرئيس روحاني في مؤتمر العلوم الذي أشار فيه إلى
مرتبة إيران الـ  17تكنولوجيا ً وبين دول العالم ،وشدد
على العالقات بين الجامعات في البلدين ،وأهمية
تطويرها وتفعيلها نحو األفضل» .وعبر عن سعادته
للحوار مع األرمن مؤكدا ً أنه مفيد للبلدين وللشعبين،
مشيرا ً إل��ى أن الشعب األرمني مظلوم مثل الشعب
الفلسطيني.
ورأى بو صعب أن «ال��ث��ورة اإلسالمية في إي��ران
حافظت على العيش المشترك ،وليست على غرار ثورات
أخرى أساءت إلى العيش المشترك في المنطقة».
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منفذية الكورة في «القومي» تنظم لقاء حواري ًا مع ال�سفير الرو�سي

زا�سيبكين :خالفنا اال�ستراتيجي مع �أميركا �أنها تريد ا�ستمرار نظام القطب الأوحد
مبني على الم�ساواة بين الجميع
�أما رو�سيا فت�سعى �إلى نظام دولي ّ
نظمت منفذية الكورة في الحزب السوري
القومي االجتماعي لقاء حواريا ً مع سفير
روس��ي��ا االت��ح��ادي��ة ف��ي ل��ب��ن��ان ألكسندر
زاسيبكين بعنوان «السياسة الخارجية
الروسية :تحديات وآفاق» ،وذلك في قاعة
الجمعية الخيرية العمرانية في أميون.
حضر اللقاء عميد الخارجية حسان
صقر ،عميد التربية والشباب عبد الباسط
عباس ،منفذ عام الكورة الدكتور باخوس
وهبة وأع��ض��اء هيئة المنفذية وع��دد من
أعضاء المجلس القومي ومسؤولي الوحدات
الحزبية في المنطقة وجمع من القوميين.
كذلك حضر اللقاء وزي��ر الدفاع الوطني
السابق فايز غصن ممثالً بالمحامي رامي
لطوف ،عضو الهيئة التأسيسية في التيار
ال��وط��ن��ي ال��ح � ّر المحامي ج���ورج عطالله
ومنسق التيار في ال��ك��ورة نبيل حريكي،
ّ
مسؤول حزب الله في الشمال الشيخ رضا
أحمد ،ممثل حركة أمل بسام سالمة ،رئيس
اتحاد بلديات ال��ك��ورة المهندس كريم بو
ك��ري��م ،رئ��ي��س بلدية أم��ي��ون غ��س��ان ك��رم،
م��س��ؤول األم���ن ال��ع��ام ف��ي ال��ك��ورة النقيب
غيث يوسف ،وعدد من القضاة والقناصل
والمسؤولين األمنيين ورؤس���اء بلديات
ون��وادي وجمعيات ومخاتير وشخصيات
وحشد من المواطنين.
استه ّل اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني
والنشيد الروسي ونشيد الحزب السوري
القومي االجتماعي ،ثم كلمة ترحيب وتعريف
من ناظر اإلذاعة واإلعالم في منفذية الكورة
الدكتور هنيبعل كرم تناول فيها الخطر الذي
تعيشه المنطقة بر ّمتها والنتائج المترتبة
عليه ،م��ش��دّدا ً على حتمية وض��ع خطة

رو�سيا بلد كبير
ويعتمد على خبراته
وقدراته الذاتية ومن
الخط�أ االعتقاد ب�أنّ
ال�سيا�سة الرو�سية
يمكن �أن تقوم على
التبعية
لمواجهة اإلرهاب الذي بات س ّكينا ً مسلّطا ً
على ال��رق��اب ،وي��ه�دّد المفاهيم اإلنسانية
جمعاء.

السفير زاسيبكين

وت��ح��دث السفير زاسيبكين فعبّر عن
سروره إلتاحة الفرصة أمامه للتحدّث عن
السياسة الخارجية الروسية وتبادل اآلراء
ح��ول هموم المرحلة .وأش��ار إل��ى ض��رورة
البحث في العمق االستراتيجي لما يحدث
لفهم العناصر األساسية للمرحلة الراهنة
والتخطيط للمرحلة المقبلة.
ورأى أنّ نقطة االنطالق يجب أن تكون
نهاية الحرب ال��ب��اردة ،ألنّ المرحلة التي
تلتها كانت من ضمن األطر نفسها من ناحية
تص ّرفات مراكز القوى األساسية في العالم
وما يحدث فيه .وتط ّرق إلى تفكك االتحاد
السوفياتي وصعوبة المرحلة االنتقالية
ف���ي ال��ت��س��ع��ي��ن��ي��ات .ول��ف��ت إل���ى األس���س
الجديدة التي وضعتها روسيا تدريجيا ً في
السياسات الداخلية والخارجية ،والتي
أوصلت إلى االستقرار المستم ّر منذ انتخاب
الرئيس فالديمير بوتين.
وت��ح��دّث ع��ن ال��ت��وج��ه إل��ى االت��ف��اق مع
الغرب والتطلع إل��ى الشراكة معه وبناء
عالقات على أس��اس المصالح المشتركة
االقتصادية والسياسية ق��در اإلم��ك��ان ،إذ
أنه بعد التسعينات تبلور النهج المستق ّل
نظرا ً إلى اعتبارات موضوعية ،فروسيا بلد
كبير ويعتمد على خبراته وقدراته الذاتية،
وبالتالي من الخطأ االعتقاد بأنّ السياسة
الروسية يمكن أن تقوم على التبعية.

نظام دولي مبني على المساواة

الراعي مستقبالً الوفد اإليراني

معن الأ�سعد زار دم�شق والتقى م�س�ؤولين
زار األمين العام للتيار األسعدي رئيس اللجنة القانونية
لدى المحاكم الدولية في البرلمان الدولي لألمن والسالم
معن األسعد العاصمة السورية دمشق تلبية لدعوة رسمية
من الحكومة السورية ،حيث التقى رئيس مجلس الشعب
السوري جهاد اللحام ووزي��ري االع�لام عمران الزعبي
والعدل الدكتور نجم االحمد وقيادات رسمية وحزبية.
وزار األسعد جريدتي الثورة وتشرين والتقى نقيب
الصحافيين السوريين الياس مراد.
وبعد الجولة أش��ار االسعد ،بحسب بيان ص��ادر عن

مكتبه االعالمي« ،إلى أن اللقاءات أكدت ضرورة مقاضاة
االرهابيين ومالحقتهم ومعاقبتهم على إرهابهم وجرائمهم
الشنيعة بحق االنسان والثقافة واالقتصاد وبالتالي كشف
الدول والهيئات واألفراد الذين يدعمون اإلرهاب سياسيا ً
وعسكريا ً وتمويالً وتحريضاً».
وأضاف البيان« :وكانت الزيارة مناسبة للقيام بجولة
ميدانية على بعض الجبهات العسكرية التي حررها
الجيش العربي السوري من االرهابيين والتقى خاللها
قيادات عسكرية».

لجنة الأ�سير �سكاف:
للبقاء على نهج المقاومة
أض��اءت «لجنة األسير يحيى سكاف» الشموع في
منزله في بحنين  -المنية ،كتعبير رمزي عن التضامن
مع قضيته ،ولمناسبة اقتراب الذكرى السنوية السابعة
والثالثين إلعتقال عميد االس��رى اللبنانيين والعرب
في السجون الصهيونية المناضل يحيى سكاف ،الذي
اعتقل أثناء عملية بطولية في آذار  1978داخل فلسطين
المحتلة ،وهو محروم من أبسط حقوق اإلنسان ،التي
تكفلها الشرائع والقوانين الدولية واإلنسانية.

وتوجهت اللجنة بـ»التحية اليه» ،معاهدة على «البقاء
مع نهج المقاومة ،الذي كان يحيى سكاف ورفاقه االسرى
والشهداء من أوائل المؤمنين بهذا النهج ،والذين رسموا لنا
الطريق لتحرير أرضنا من اإلحتالل الصهيوني».
وف��ي أج��واء ال��ذك��رى ،ستحيي اللجنة بالتعاون مع
الجمعية اللبنانية لألسرى والمحررين وعدد من األحزاب
والقوى الوطنية اللبنانية والفلسطينية ،المناسبة في عدد
من المناطق والمخيمات الفلسطينية.

وش���دّد زاسيبكين على أن��ه ف��ي اآلون��ة
األخ��ي��رة ك��ان التص ّور الغربي مبنيا ً على
انتصارهم في الحرب ال��ب��اردة والحصول
على المكاسب الدولية والسعي إلى الهيمنة
ع��ل��ى ال��ش��ع��وب ،ف��ي وق���ت ك��ان��ت روس��ي��ا
تتطلع إلى النظام العالمي المتعدّد المبني
على المساواة في الحقوق بين ك ّل أعضاء
المجتمع الدولي ،في أنحاء الكرة األرضية
كافة ،وسواء كانت الدول كبيرة أم صغيرة،
لكن الواليات المتحدة حاولت إبقاء نظام
القطب األوح���د ،وسعت خ�لال الـ 15سنة
األخ��ي��رة إل��ى أن تبقي ه��ذه المعادلة هي
األساس في العالقات الدولية ،فكانت األمور
في بعض األحيان تسير في إطار التعاون،
وفي أحيان أخرى تبرز محاوالت للهيمنة
والسيطرة ،وتدريجيا ً كانت هذه الخالفات
تتع ّمق إلى أن أصبحت التناقضات واضحة
للجميع ،وكنا نالحظ هذا الموقف عبر ك ّل
المراحل في السنوات األخيرة ،إذ شهدنا
«ث��ورات مل ّونة» ومحاوالت إسقاط أنظمة
وض��غ��وط على ال���دول وغير ذل��ك .وتجاه
ذلك كنا نالحظ أنّ غالبية الدول والشعوب
غير مرتاحة لما يحدث ،حتى أنّ النزاعات
شملت مناطق عديدة في العالم ،أما روسيا
فقد بقيت في طليعة ال��دول وفي الصفوف
األمامية ض ّد هذه الحملة التي شملت وال
تزال غالبية دول العالم لتثبيت السيطرة
الغربية عليها.
وذ ّك��ر زاسيبكين بالعدوان ال��ذي حصل
على العراق بحجة مفبركة ،وبقصف صربيا
وعاصمتها بلغراد لفصل كوسوفو عنها .وإذ
اعتبر أنّ الغرب كان قادرا ً على إشعال الفتن
وال��ح��روب ،أك��د أنّ روسيا ال ت��رى في ذلك
وسيلة لتثبيت االستقرار أو الوصول إلى
اتفاقات أو تسويات أو حلول سلمية .وقد
وجدنا أنّ نظرية «الفوضى الخلاّ قة» أدّت
إلى مشاكل كبرى في العالم ،ومنها تفكيك
دول وانتشار اإلره��اب واستنفاد للخبرات

البشرية واالقتصادية والسياسية .لذلك كنا
نبذل الجهود لتسوية سياسية في سورية،
وخ�لال السنوات األخ��ي��رة كنا نسعى إلى
إيجاد تسوية عبر الحوار الوطني .وحينما
فتحنا ب��اب التسوية عبر اتفاقية جنيف
فوجئنا بفتح الجبهة الجديدة في أوكرانيا
للضغط على روسيا وفصلها عن محيطها
الطبيعي.
وأش����ار إل���ى أنّ روس��ي��ا عملت ج��اه��دة
على إيجاد حلول سياسية في أوكرانيا،
كما ت��ح��اول ال��ي��وم ف��ي ال��ش��رق األوس���ط ،ال
سيما في سورية تطبيق اتفاق وقف النار
والعنف وإجراء المصالحات واإلصالحات
السياسية ،ف��ي حين أنّ النهج األميركي
واألوروب���ي مستم ّر ف��ي التصعيد ألنهم ال
يريدون لروسيا أن تسجل فوزا ً سياسياً ،في
حين أننا ال ننظر إلى األمور من هذا المنظار
بل من منظار إنساني.
واعتبر أنّ هناك حربا ً إعالمية تشنّ اليوم
على روسيا ،وهي غير مسبوقة في التاريخ
المعاصر ،ألنّ ما يحدث هو تزوير للحقائق.
ونحن مضطرون لمواجهة هذه الهجمة ،ألنّ
المرحلة حاليا ً اسوأ مما كانت عليه األمور
في الحرب الباردة ،حيث كانت قواعد اللعبة
واضحة ،أما اليوم فاالتهامات ض ّد روسيا
ال معايير ل��ه��ا ،وعندما ت��ج��ري م��ح��اوالت
إلعادة كتابة التاريخ ،ال ب ّد أن نواجهها ألننا
نحن الشعب ال��روس��ي نفتخر باالنتصار
على الفاشية األلمانية ،فيما هم يدّعون أنّ
الجيش السوفياتي هاجم أوكرانيا وألمانيا
خالل الحرب العالمية الثانية .وإزاء ذلك
نحن نعتبر أنّ هذه الهجمات تأخذ منحى
استراتيجيا ً هدفه تدمير روسيا بالكامل ألنّ
ذلك يتعلق بتاريخها.

المجتمع الروسي أكثر تماسكا ً

وشدّد على أنه نتيجة هذا الهجوم أصبح
المجتمع ال��روس��ي أكثر تماسكا ً وتالحما ً
ومنعة ،وزادت المشاعر الوطنية ،خصوصا ً
ب��وج��ود ق��ي��ادة روس��ي��ة ن��اه��ض��ة .وعندما
يتحدّث الغرب عن عقوبات وع��ن تجويع
روسيا فإننا نر ّد بأفعالنا ،وفي قناعتنا أنه
من المستحيل للشعب الروسي أن ينتظر
شيئا ً م��ن ال��غ��رب ،وال��م��خ��رج الوحيد هو
االعتماد على الذات من دون أن يستثني ذلك
مواصلة التعاون مع ال��دول الغربية على
أساس البراغماتية.
بعد ذلك أجاب السفير الروسي على أسئلة
الحضور ،وقال في خصوص تد ّني أسعار
النفط واأله��داف المتوخاة من وراء ذلك :ال
نستبعد أنّ هناك عوامل سياسية ومحاوالت
الستخدام هذا السالح ضدّنا ،وربما هناك
اعتبارات أخرى متعلقة بالبترول الصخري
وغير ذلك .المه ّم بالنسبة لنا ليس إنْ كانت
هناك مؤامرة أو ال ،ولكن من الواضح أنّ

ال�سالح الرو�سي � ٍآت
�إلى الجي�ش اللبناني
ّ
وكل ما يُقال غير
ذلك هو من باب
الدعاية والمزايدات
الإعالمية
الغرب يستخدم ك ّل األساليب للضغط علينا،
ربما من خ�لال البترول أو عقوبات تشمل
أم��ورا ً كثيرة ،وربما عبر المصارف .وعلى
رغ��م ك� ّل ذل��ك سنبقى مص ّرين على النهج
نفسه ولن نخضع وإنْ حصل أيّ ت��ردّد في
هذا المجال فإنه سيكون مض ّرا ً بالمصالح
االستراتيجية الروسية.
ور ّدا ً على س��ؤال عن مصير المطران ْين
المخطوف ْين بولس يازجي ويوحنا ابراهيم،
أكد زاسيبكين أن ال معلومات جديدة متعلقة
بهما .من الجانب اإلنساني ،فقد استنكرنا
جريمة االختطاف ونحن متضامنون معهما،
أما الجهود المبذولة لإلنقاذ فهي موضوع
آخر بعيد من المواقف المعلنة.
وعن نتائج اجتماع المعارضة السورية
في موسكو رأى أنّ فرص التقدم نحو تسوية
سياسية في سورية قليلة في هذه الظروف،
لكننا سنواصل الجهود م��ن أج��ل تحريك
الحوار إلى األمام ،ربما يكون هناك «موسكو
 »2و«موسكو  ،»3لتحقيق أهداف واضحة،
أه ّمها التع ّمق في الحديث السياسي بين
الطرفين وتمثيل المعارضة وتنفيذ ما سجل
في بيان جنيف والمشاركة في التسوية

جانب من الحضور

زاسيبكين وكرم
السياسية ألوسع شريحة سورية ممكنة،
بحيث ي��ت � ّم التركيز ال��ي��وم على ال��ح��وار
السوري ـ السوري ألسباب مختلفة ،أولها
أنّ األم��ر هو ش��أن داخلي س��وري ،وثانيها
أنّ األج��واء اإلقليمة والدولية غير مناسبة
الجتماع «جنيف  .»3ونحن نتمنى التقدّم
في الحوار السوري ،ومن المفضل لألطراف
الخارجية األخرى المشاركة في تنقية أجواء
الحوار وعدم عرقلة التسوية السياسية.

ازدواجية التعاطي
مع اإلرهاب!

وحول تأثير تدريب ما ُس ّمي «المعارضة
السورية المسلحة» في األوض��اع الميدانية
وكذلك في الحوار ،اعتبر زاسيبكين أنّ ذلك مض ّر
جدا ً في هذه الظروف ،ال سيما بعدما أصبح
اإلره��اب واضحا ً للجميع .ورأى أنّ المطلوب
توحيد الجهود وإعالن التحالف ض ّد اإلرهاب
بشكل صريح وجدّي ووقف هذه االزدواجية،
إذ إنهم يطالبون بالتصدّي ل�لإره��اب ،وفي
الوقت نفسه يت ّم تدريب مجموعات وتمويلها
وتسليحها وه��ي قد تنتقل في أيّ وق��ت إلى
تنفيذ أعمال إرهابية ،هذه االزدواجية قائمة
ونحن واثقون أنّ هذا مقلق ومض ّر.
وعن الدعم الروسي للدولة السورية قال
إنّ ما نشاهده من زاوي��ة عريضة في البعد
التاريخي االستراتيجي حتى اآلن ،ما حدث
مثالً في يوغوسالفيا والعراق وليبيا وسورية
وأوكرانيا ،وروسيا مستهدفة أيضاً ،واضح من
هذا التسلسل أننا ال نزال نواجه في الدرجة
األولى االستراتيجية األميركية نفسها الهادفة
إلى السيطرة والهيمنة .من هذه الناحية عندما
ندافع عن مصالح الشعب السوري والنظام

النظام ال�سوري �صمد
وال يزال في مواجهة
محاوالت ال�سطو على
�سورية ونحن ندعم
ّ
الحل ال�سيا�سي وندعو
الآخرين �إلى عدم
عرقلته
السوري ألنه كان يقود األمور في سورية خالل
فترة طويلة ،وك��ان هناك استقرار ،واتهامه
يشكل اتهاما ً لألنظمة األخرى ،ونحن ض ّد هذا
المنطق بشكل مطلق ،ألنّ النظام يدافع عن
نفسه وع��ن بلده وشعبه ،فيما هناك طرف
يهاجمه ويريد إسقاطه بغاية السطو ،وال
نعرف ما هي نتائج ه��ذه الهجمة؟ البعض
يطالب بتغيير سريع للسلطة ،لكن هل في ذلك
يتأ ّمن االستقرار أم ال؟ ورأى أن النظام السوري
صمد وال يزال صامدا ً أمام هذا الهجوم.
وحول دعم روسيا للجيش اللبناني أعلن
زاسيبكين أنه في الفترة األخيرة تم تجديد
ال��ت��ف��اوض ح��ول ت��وري��د ال��س�لاح ال��روس��ي
إلى لبنان ،وقد توصلنا أخيرا ً إلى بعض
النتائج الملموسة ،وهناك أمور لوجستية
ال ب ّد أن تتم لتسلّم السالح ألنه ٍ
آت حتماً،
وك ّل ما يقال خالف ذلك هو من باب الدعاية
والمزايدات اإلعالمية.
وعن عرض الرئيس بوتين على االتحاد
األوروب����ي بيع ال��ب��ت��رول ب��ال��ي��ورو ب���دال ً من
الدوالر ورفض األوروبيين ذلك ،قال إنّ العمل
متواصل ،وهناك توجه الستبدال ال��دوالر
باليورو حيث أمكن ،لكن األمر يتطلب وقتاً.

وردا ً على سؤال أكد زاسيبكين أنّ موقف
روسيا بالنسبة إل��ى األقليات واض��ح ،لذا
نتحدث ع��ن الحلول السلمية للنزاعات
في منطقة الشرق األوس��ط ،وه��ذا يشترط
تهجر نتيجة
العناية بمصير األقليات التي
ّ
النزاعات والحروب.

عالقة «إسرائيل» واضحة
بالمجموعات اإلرهابية

وبالنسبة إلى موقف العدو «اإلسرائيلي»
من المجموعات اإلرهابية مثل «داع��ش»

االتفاق على البرنامج
النووي �سوف ي�ساعد
في تن�شيط الدور
الإيراني في المنطقة
ولن ي�ؤدّ ي �إلى � ّأي
تغيير في التحالفات
و«ال��ن��ص��رة» وغيرها ق��ال زاسيبكين :هم
يقولون إن ال عالقة لهم مع المجموعات
المسلحة ،إنما العالقة واضحة وظاهرة،
ه��ذا الموقف مضر ،ونعتقد أن لذلك داللة
أخ���رى وه���ي أنّ «إس��رائ��ي��ل» ك��م��ا نعرف
سياستها ونهجها معادية للعرب ودولهم
ومصالحهم.
وعن المفاوضات اإليرانية مع مجموعة «5
 »1 +وال سيما مع الواليات المتحدة بشأن
الملف ال��ن��ووي ،ق��ال زاسيبكين :الحديث
طويل حول التغيّرات التي سوف تحصل
في حال جرى االتفاق على البرنامج النووي
اإليراني ،ال نريد مبالغات في هذه المسألة
بل نركز على ضرورة االتفاق على البرنامج
النووي وفقا ً للمبادئ المطروحة .والموقف
الروسي المبدئي حيال إيران يؤيد المشاركة
اإليرانية في القضايا الشرق أوسطية ،وهو
نهج نعتمده منذ سنوات ،ونعتقد أنّ حصول
االتفاق على البرنامج النووي سوف يساعد
في تنشيط الدور اإليراني في المنطقة.
وأستبعد أن تؤدّي نتائج توقيع االتفاق
على البرنامج النووي إل��ى تغيير جذري
ف��ي التحالفات ف��ي ال��ش��رق األوس���ط ،ألنّ
ذلك بمثابة انقالب لك ّل موازين القوى في
المنطقة.
وش�دّد على أننا نريد إع��ادة التوافق في
المجتعات العربية وليس االنتصار ألحد
المحاور أو التكتالت في المنطقة ،من هنا
يختلف ال��م��وق��ف ال��روس��ي ع��ن ال��م��واق��ف
الغربية واألميركية ،ألننا ال نسعى إلى
الهيمنة أو السيطرة.
وع���ن م��وض��وع األس��ي��ر ف��ي ال��س��ج��ون
الفرنسية ج���ورج اب��راه��ي��م عبدالله ،أكد
زاسيبكين أنّ القضية تتعلق بحقوق
اإلن��س��ان ،ون��ح��ن ندعمه ون��ؤي��د الضغط
بأساليب عديدة في سبيل اإلفراج عنه.
وعن استعداد روسيا لقيادة تحالف دولي
ض ّد اإلرهاب شدّد زاسيبكين على أنّ ذلك يجب
أن يت ّم من قبل األمم المتحدة ،وليست روسيا
أو أميركا قادرتين على قيادة هذا التحالف،
ليس لعدم قدرة أيّ منهما على ذلك ،إنما ألنّ
لك ّل طرف مصلحة خاصة معينة.
بعد اللقاء ال��ح��واري أقيم حفل عشاء
ع��ل��ى ش���رف السفير ال��روس��ي ف��ي مطعم
األوكتاغون.

