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الحوار �ضرورة وطنية ويح�صن لبنان في وجه الإرهاب
الدور الرو�سي �أعاد التوازن الدولي ويعمل لتحقيق ال�سلم واال�ستقرار
على رغم التراشق اإلعالمي بين األطراف السياسية نتيجة الخالف الحاد
على ملفات عدة داخلية وخارجية إال أن الجميع يدرك أن استمرار الحوار هو
ضرورة وطنية ألنه السبيل الوحيد لتحصين الساحة الداخلية وإبعاد لبنان عن
اختراق اإلرهاب للمجتمع اللبناني وتجنيبه فتنة داخلية خصوصا ً أننا نعيش
اليوم الذكرى األربعين الندالع الحرب األهلية في لبنان حيث يجب أن تكون
درسا ً للبنانيين بأن ال ينجروا مرة أخرى خلف المشاريع الخارجية التي ال
تريد مصلحة لبنان وأن تطوى هذه الصفحة إلى غير رجعة.
هذا الوضع الداخلي كان محور اهتمام لدى مختلف وسائل اإلعالم المحلية،
وفي هذا السياق أكد المسؤول اإلعالمي في تيار المرده المحامي سليمان
فرنجية أن الحرب األهلية انتهت كحرب متاريس وانقسام ومشاريع تقسيمية
«إسرائيلية» وهناك مناعة وطنية فرضها رفض الشعب اللبناني الذهاب إلى
الحرب ،مؤكدا ً أن الحوار دائما ً يعطي مفاعيل ايجابية ،معتبرا ً أن الرئيس
ميشال سليمان أنهى فكرة الرئيس التوافقي ونحن بحاجة إلى الرئيس القوي
إلنقاذ البلد.
في ذكرى الحرب األهلية أيضا ً برزت دعوة النائب وليد جنبالط إلى تعديل
اتفاق الطائف من دون المس بجوهره كما قال ،حيث أثارت جملة من ردود
األفعال بين مؤيد ورافض ،وفي هذا اإلطار دعا مفوض اإلعالم في الحزب
التقدمي االشتراكي رامي الريس منتقدي الدعوة لقراءتها بدقة ،مشدّدا ً على
أ ّنها تشمل مسألة تفصيلية ومحدّدة تتعلق بالصالحيات المعطاة للوزراء
والتي تجعل منهم أمراء على وزاراتهم.
الدور الروسي الذي يعود بقوة إلى الساحة الدولية أعاد التوازن إلى
العالقات الدولية وبالتالي يرسم مالمح نظام دولي جديد قائم على التعددية
القطبية وليس األحادية التي تتمثل بزعامة الواليات المتحدة األميركية للعالم،
وهذا ما يظهره الدور الفاعل لروسيا في مختلف أزمات الشرق األوسط
وأفريقيا والعالم ال سيما في األزمة السورية والذي يؤدي إلى تحقيق األمن
واالستقرار الدوليين.
هذا ما تناولته وسائل اإلعالم العالمية ،فأكد الدكتور بشار الجعفري أن
اللقاء التشاوري السوري-السوري الثاني في موسكو أن حقق اختراقا ً
غير مسبوق نتيجة التوصل إلى اعتماد ورقة مشتركة للمرة األولى بين وفد
الحكومة ووفود المعارضات.
ورأى وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أن على الرئيس األوكراني
بيترو بوروشينكو عزل جميع من يريد حربا ً أهلية في أوكرانيا ،ليثبت أنه
رئيس سالم كما يقدم نفسه.
واعتبر مدير معهد التقييمات االستراتيجية سيرغي أوزنوبيشيف ،أن
انتخاب ممثل الحزب الجمهوري لرئاسة الواليات المتحدة يمكن أن ُيحسن
العالقات بين موسكو وواشنطن ،على رغم أن البداية قد تكون تفاقم لهذه
العالقات.
بدوره أشاد رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني عشية زيارته لموسكو
بمواقف روسيا الثابتة في العديد من القضايا المطروحة في المجتمع الدولي،
داعيا ً إلى مساندة موسكو لبالده من أجل رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي
لمواجهة موجة التنظيمات اإلرهابية التي تضرب بعض المناطق الليبية.

الفروف لـ«رو�سيا �سيغودنيا» :على بورو�شينكو
عزل دعاة الحرب الأهلية في �أوكرانيا
رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أن «على الرئيس
األوكراني بيترو بوروشينكو عزل جميع من يريد حربا ً أهلية في
أوكرانيا ،ليثبت أنه رئيس سالم كما يقدم نفسه».
وأعرب الفروف عن اعتقاده بأنه «إذا كان بوروشينكو بالفعل
رئيسا ً للسالم كما يقدم نفسه وإذا كان بوروشينكو مخلصا ً خالل عقد المحادثات في مينسك والتي تكللت
بتوقيع االتفاقات بشأن سبل تسوية األزمة األوكرانية ،فإن عليه أن يعزل كل من يريد إعادة أوكرانيا إلى
حرب أهلية».
وأضاف الفروف« :أن بوروشينكو ،بدال ً من ذلك ،يحاول أن يتنافس مع هؤالء المتشددين في ملعبهم».
وأشار الفروف إلى أفعال الرئيس األوكراني «الذي كان قد عين دميتري ياروش زعيم تنظيم القطاع
األيمن المتطرف مستشارا ً لقائد هيئة األركان العامة للقوات األوكرانية».

المحامي فرنجيه لـ«الجديد»:
هناك مناعة وطنية �ضد الحرب الأهلية
أكد المسؤول اإلعالمي في تيار المرده المحامي سليمان فرنجيه
أن «الحرب األهلية انتهت كحرب متاريس وانقسام ومشاريع
تقسيمية «إسرائيلية» وما حدث في البلد منذ عام  2005إلى اليوم
هو انقسام ،لكن هناك مناعة وطنية فرضها رفض الشعب اللبناني
الذهاب إلى الحرب» .وأشار إلى أن «ما حصل من أحداث كان نتيجة الغطاء السياسي وتغذية المطلوبين
للقانون للقيام بأعمال إرهابية» ،الفتا ً إلى أن «األعداد الكبيرة لغير اللبنانيين الموجودة في لبنان ،ممكن أن
تخلق مشكلة أمنية على الساحة اللبنانية».
واعتبر أن «حسابات األفرقاء تؤكد أن الحرب ال تفيدهم ،وكل طرف سياسي لديه تحالفات خارجية،
لذا فإن الحوار بين حزب الله والمستقبل يجب أن يكون من دون أي قيد أو شرط وأن الحوار في اإلجمال
يكون ضمن مسؤولية وطنية وبنتيجتها توصلنا إلى عرف» ،موضحا ً أن «األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصر الله يضع األمور في اإلطار الموضوعي ،ودائما ً يعتبر أن أي عمل انتحاري معين تستفيد منه
«إسرائيل» يجب أن نكون ضده».
وقال« :فريق  8آذار يضع األمور دائما ً قيد النقاش ونرى أن هناك مشروعا ً لتقسيم الشرق األوسط في
حين الفريق اآلخر كان يلقي االتهامات على فريقنا ،ولكن في النهاية نلجأ إلى الحوار لحل األزمات ونحن
نسعى لحماية الفريق اآلخر من حيث ال يدري وطريقة عملنا هي حماية الطرف اآلخر وتيار المستقبل ،ألن
محاربة الجماعات المتطرفة هو حماية لالعتدال السني» .
وعن حوار التيار الوطني الحر و«القوات» قال فرنجيه« :الحوار دائما ً يعطي مفاعيل إيجابية وإن لم يس ّم
رئيس حزب القوات سمير جعجع رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون للرئاسة ،فنحن نعتبر
أن الحوار لم يصل إلى نتيجة إذ إن حظوظ جعجع قليلة ألن حتى حليفه ال يريده ،والعماد عون حظوظه
أكبر وكما في حال االتفاق على مبادئ معينة ،إذا انسجمت مع طروحاتنا السياسية سنؤيد وإذا لم تنسجم
فسنعارض حتماً».
وعن محاكمة الجديد في المحكمة الدولية اعتبر ذلك «أنه انتقاص للسيادة وذلك لسبب ممارسة عمل
اعالمي حر» ،مستغربا ً «استنفار وزير االعالم حين نقل تلفزيون لبنان حديث السيد نصر الله عن اإلخبارية
السورية وال يقف ضد قرار كهذا للمحكمة الدولية».
وقال« :يجب اعتبار الرئيس الشهيد رفيق الحريري لكل اللبنانيين ،ألن البعض يريد أن يعتبره شهيدا ً
لنصف الوطن ،لذا يجب تصويب األمور باالتجاه الصحيح» ،معتبرا ً أن «هناك مهزلة وطنية تحصل
من خالل كالم يدعى أنه إيجابي في المحكمة» ،متسائالً« :من قال إن الشرعية الدولية تتحالف مع تيار
المستقبل؟ وهل هذا التحالف سيستمر في المستقبل؟».
موضحا ً أن «الرادع األساسي اليوم لكل شخص في لبنان هو بسبب وجود اإلعالم القادر على فضحه ،لذا
فإن الدور اإلعالمي اللبناني مهم ويجب الحفاظ عليه».
وأشار إلى إن «االعتراض على رئيس الجمهورية يحصل من تيار المستقبل ألنه اعتاد أن يكون رئيس
الجمهورية متعاونا ً مع رئيس الحكومة» ،معتبرا ً أن «الرئيس ميشال سليمان أنهى فكرة الرئيس التوافقي
ونحن بحاجة إلى الرئيس القوي إلنقاذ البلد».
وأضاف« :ندعم العماد عون طالما هو مرشح ،أما في حال لم يعد يريد ،فمن حق رئيس تيار المرده
النائب سليمان فرنجيه الترشح لالنتخابات الرئاسية».
وفي الموضوع اليمني قال فرنجيه« :اليمن يتعرض لمشاكل معينة ولكن ليس هناك من احتالل ،بل
نرى تضامنا ً بين الجيش وأنصار الله ولوال هذا التضامن لكانت نجحت الحرب الجوية التي تقودها
السعودية».

الثني لـ«�سبوتنيك» :ليبيا بحاجة
�إلى دعم رو�سيا في مختلف ال�صعد

الجعفري لـ«التلفزيون ال�سوري»:
لقاء مو�سكو حقق اختراقا ً غير م�سبوق

رأى رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني عشية زيارته موسكو
أنه «حرص منذ تسلم مهام منصبه على استعادة عالقة بالده
بروسيا وتوطيدها بحيث تصبح عالقات تعود بالنفع على
الدولتين مثلما كانت في السابق».
وأشاد الثني بمواقف روسيا الثابتة في العديد من القضايا المطروحة في المجتمع الدولي ،داعيا ً إلى
مساندة موسكو لبالده من أجل رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي لمواجهة موجة التنظيمات اإلرهابية
التي تضرب بعض المناطق الليبية».
ولفت إلى أن «عالقات ليبيا مع روسيا تعود إلى سبعينات القرن الماضي التي شهدت روابط قوية بين
الجانبين ،خصوصا ً في مجال التسليح والمجاالت االقتصادية والتجارية» ،مؤكدا ً أن «بالده كانت تعتمد
بشك ٍل كامل على روسيا».
وأكد أنه «خالل زيارته لموسكو سيعيد النظر في بعض العقود التي وقعت في عهد النظام السابق عام
 ،»2008مشيرا ً إلى أن «هناك عقودا ً وقعت عليها روسيا االتحادية مع النظام السابق سيتم تفعيلها» ،داعيا ً
«الشركات الروسية والمستثمرين الروس للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا» ،مؤكدا ً حاجة بالده إلى شركات
البناء وصيانة المطارات والموانئ إلعادة بناء وتأهيل وتطوير البنى التحتية للبالد».
وعن أهمية الدور الروسي في إطار التحركات الدولية واإلقليمية لمحاربة التنظيمات اإلرهابية ،قال:
«الدور بدأ واضحاً ،فتصريحات مندوب روسيا األخيرة في مجلس األمن لمصلحة الوقوف لدعم ليبيا ضد
اإلرهاب ،هناك تغير في السياسية الروسية لمصلحتنا ونود أن نستغل هذه الزيارة لتأكيد هذا الدور ،ألنه
حقيقة لن يتم تحقيق االستقرار ما لم تكن هناك قوة عظمى تقف وراءنا بخاصة في مجلس األمن والمحافل
الدولية».
وعن المدن التي يمكن البدء في إعمارها في ليبيا ،قال الثني« :يمكن البدء باإلعمار في الشرق الليبي
بالكامل ،ففي الشهر المقبل هناك مؤتمر اقتصادي سيعقد في مصر لدعوة المستثمرين بالكامل إلعادة
اإلعمار في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الليبية الشرعية ونحن نحتاج إلى شركات عدة متخصصة
في كثير من المجاالت كشركات إعادة اإلعمار وصيانة المطارات والموانئ وإعادة بناء البنى التحتية».
وعن الحوارات السياسية التي تستضيفها األمم المتحدة ،أمل أن «يتوصل الحوار إلى طريق توافقية وأن
يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا حتى ُتسلم زمام األمور للسلطة التي ستأتي بعدنا ،لكي يتحقق
األمن واالستقرار في ليبيا ونخرج من هذا المأزق واالنقسام في المجتمع الليبي».
وشدد الثني على أن «دولة روسيا عنصر فاعل في المجتمع الدولي وعظمى لها ثقلها والشعب الروسي
شعب صديق ولنا مع موسكو عالقات قوية ونتمنى أن تظل العالقة الحميمة بين الشعبين الليبي والروسي،
فهي عالقات تاريخية ونتمنى من القيادة والحكومة الروسية وعلى رأسها الرئيس بوتين ورئيس الوزراء،
أن يقدموا الدعم الذي نتمناه بما يمكننا من تحقيق أمن بالدنا وحماية حدودنا ومقدراتنا النفطية».

أكد الدكتور بشار الجعفري رئيس وفد حكومة الجمهورية العربية
السورية Yلى اللقاء التشاوري السوري  -السوري الثاني في
موسكو أن «اللقاء حقق اختراقا ً غير مسبوق لم يحصل في اللقاء
األول ،نتيجة التوصل إلى اعتماد ورقة مشتركة للمرة األولى بين وفد
الحكومة ووفود المعارضات».
وأضاف الجعفري« :استطعنا الوصول إلى قواسم أو مخرجات مشتركة بشأن البند األول حول تقييم الوضع
الراهن في سورية من النقاط الخمس التي قدمها راعي اللقاء فيتالي نعومكين ولم نستطع المرور على كامل بنود
جدول األعمال بسبب ضيق الوقت مع النظر إلى وجود  36مشاركا ً من الطرف اآلخر».
وأوضح الجعفري أنه «عندما جرى االقتراب من التوافق وشعر البعض أن المسألة جدية وفي طريقنا إلى
اعتماد ورقة توافقية باإلجماع ،ظهرت األجندات الخفية لدى البعض وبدأت التصريحات المضادة والمؤتمرات
الصحافية لكن هذه المحاوالت فشلت ألنها جاءت بعد اعتماد الورقة النهائية».
وقال« :كان لدينا حرص كبير على إنجاح لقاء موسكو ،ألننا ندرك حجم معاناة شعبنا وتطلع الناس في
الشارع إلى إحراز شيء وبخاصة أن التحديات الجيوبولوتيكية المحيطة بنا تكبر ككرة الثلج».
ونوه الجعفري بالجهد الكبير الذي بذله الجانب الروسي في إعداد جدول األعمال التوافقي.
ورأى الجعفري أن «اإلنجاز المهم الذي حققه لقاء موسكو حين جلس السوريون وحدهم في حوار وجرى
تبادل اآلراء واألفكار والتشاور في ما بينهم من دون تدخل أحد» ،مشيرا ً إلى أن المستجدات التي يجب أن تأخذ
في االعتبار خروج االئتالف الذي قدموه في جنيف  2على أنه ممثل للشعب السوري مقابل وجود معارضات
بعضها وطني وصفها وزير الخارجية الروسي بأنها تشكل  60في المئة من المعارضات السورية بعضها قدم
أفكارا ً خالقة وتسويات معقولة.
ولفت الجعفري إلى أن «الطرف الروسي كان يسعى إلى تقريب وجهات النظر وأن توجيه الدعوة لبعض
المعارضين غير المؤمنين بالحل السياسي كان مفيدا ً ألنه عرى البعض أمام اآلخرين ما اضطرهم لالنسحاب
من االجتماع ،موضحا ً أن التنسيق يجرى بين الحكومتين السورية والروسية كأصدقاء ،وتبادل األفكار بينهما
مستمر ،بينما األميركي والفرنسي والسعودي ال يمتلكون هذه الميزة».
وبيّن الجعفري أن «الخطوة المقبلة بعد موسكو  2سيتم التوافق عليها عبر األقنية الدبلوماسية» ،مشيرا ً إلى
وجود «خطوة أخرى لكنها مجهولة الموعد والشكل ويفترض أن تكون في موسكو أيضاً» ،وقال« :كلما وصلنا إلى
قواسم مشتركة حول بند نستكمل النقاط التوافقية األخرى إلى أن ننتهي ونصل إلى خريطة طريق مفصلة».
وفي ما يتعلق بترجمة النقاط التوافقية على األرض أوضح الجعفري أن «الروس أصدروا النقاط التي جرى
التوافق حولها كوثيقة رسمية من وثائق وزارة الخارجية الروسية لتصبح عالنية ومتاحة للجميع وليفهم
األميركي والفرنسي والتركي والسعودي والقطري أن السوريين تفاهموا على عد ٍد من النقاط وكل من سيسعى
لفتح أقنية موازية تشويشية على هذا الكالم ينبغي أن يتصدى له الجميع».
واختتم مندوب سورية الدائم لدى األمم المتحدة حديثه بالقول« :إن العمل السياسي يؤدي إلى حلول لكن
يجب أن تكون حلوال ً مدروسة توافقية تجذب أكبر شريحة من المواطنين تثق بك كحكومة ودولة تعمل باالتجاه
الصحيح ولمصلحة المواطن وللمصلحة العامة».

الري�س لـ«الن�شرة» دعوة جنبالط لتعديل
الطائف تلحظ م�س�ألة تف�صيلية محددة
دعا مفوض اإلع�لام في الحزب «التقدمي االشتراكي» رامي
الريس منتقدي دعوة رئيس الحزب النائب وليد جنبالط لتعديل
اتفاق الطائف ،لـ«قراءة هذه الدعوة بدقة» ،مشدّدا ً على أ ّنها تشمل
«مسألة تفصيلية ومحدّدة تتعلق بالصالحيات المعطاة للوزراء
والتي تجعل منهم أمراء على وزاراتهم».
تمس بجوهر اتفاق الطائف الذي
وأشار الريس إلى أن «جنبالط كان واضحا ً حين طالب بتعديالت ال
ّ
ساهمنا بنجاحه وال نزال نتمسك به» ،وقال« :كلنا يعلم أن الظروف التي تمر بها المنطقة ال تسمح بإعادة
النظر بالصيغة اللبنانية ،ولذلك المطلوب من كل المنتقدين وإلى أي جهة انتموا أن يعيدوا قراءة ما أدلى
به جنبالط في هذا اإلطار».
وشدّد على وجوب «التفرقة ما بين أزمة النظام التي نعيشها والدعوة إلعادة النظر بالصيغة اللبنانية»،
الفتا ً إلى ا ّنه «من مسؤولية القوى السياسية أن تجد حلوال ً ألزمة النظام من خالل المسارعة النتخاب رئيس
ما يضع حدا ً لما يسمى بحق النقض الذي يتعارض تماما ً مع حق المشاركة» ،مشيرا ً إلى أنّ «ملء الشغور
الرئاسي من شأنه أن يعيد انتظام عمل المؤسسات وتفعيل العمل التشريعي».
ونبّه الريس إلى أن «هيئات تمويل دولية لوحت بسحب تمويلها لعدد من المشاريع اإلنمائية في المناطق
وفي قطاعات مختلفة ما لم يج َر إقرارها عبر مجلس النواب» ،وأضاف« :قد تكون هذه سابقة في العالم أن
تتردد دولة من الدول بتسريع آلية تسلّم أموال لدعم مشاريع داخلية».
ودعا الريس إلى إعادة االعتبار للبعد الوطني باالستحقاق الرئاسي بعيدا ً من الحسابات والحروب
الخارجية ،الفتا ً إلى أن المنطقة تشهد كباشا ً كبيرا ً بين قوى إقليمية ودولية ال شأن للبنان فيه .وقال:
«المطلوب أن ال نربط مصيرنا ال باالتفاقات وال بالخالفات الدولية ،فمسألة تطبيق االتفاق النووي مثالً
مسألة طويلة ومعقدة ،من هنا الحري بنا أن نستفيد من حالة التلهي الدولي لنثبت للخارج قدرتنا وفي
حال توافرت النوايا الطيبة على إتمام استحقاقاتنا الداخلية بعيدا ً من صراعات المحاور».
واستبعد أن ينعكس السجال اإلعالمي الحاصل بين القوى السياسية على الحوارات الداخلية ،متحدثا ً
عن «إصرار لدى هذه القوى على التمسك بالحوار حتى ولو على قاعدة االختالف السياسي على أمور
جوهرية» .وأضاف« :كل الفرقاء يدركون تماما ً حراجة المرحلة ودقتها وحساسيتها ،ومن هنا تتعاطى
معها بمسؤولية عالية وما يعنينا هو االستمرار بهذا النهج كي ال نقع بالمحظور لجهة الدخول في فراغ
حكومي بعد الفراغ الرئاسي».
وبالملف األمني ،أشار الريس إلى أن المظلة الدولية التي أ ّمنت االستقرار الداخلي في المرحلة السابقة
ال تزال موجودة ،مشددا ً على وجوب عدم المراهنة فقط عليها واالنصراف لتحصين الساحة الداخلية،
باعتبار أن تشابك المصالح الدولية قد ينعكس في أي لحظة على هذه المظلة .وقال« :تحصين ساحتنا يتم
من خالل المزيد من التقارب واالبتعاد من الصراعات اإلقليمية التي ال تأتي علينا إال بالمزيد من المخاطر».
ّ
وحث الريس على إيالء مسألة التحصين االجتماعي األهمية الالزمة كونه أساسيا ً تماما ً كما التحصين
األمني والسياسي.

�أوزنوبي�شيف لـ«نوفو�ستي» :انتخاب رئي�س جمهوري
يمكن �أن يُح�سن العالقات بين وا�شنطن مو�سكو
رأى مدير معهد التقييمات االستراتيجية ونائب رئيس جمعية
«روسيا والواليات المتحدة» سيرغي أوزنوبيشيف ،أن «انتخاب
ممثل الحزب الجمهوري لرئاسة الواليات المتحدة يمكن أن يُحسن
العالقات بين موسكو وواشنطن ،على رغم أن البداية قد تكون تفاقم لهذه
العالقات».
وتعليقا ً على إعالن وزيرة الخارجية األميركية السابقة هيالري كلينتون نيتها للترشح وعما يقال إنها المرشحة
المفضلة من بين مرشحي الحزب الديمقراطي ،قال أوزنوبيشيف« :تقليدياً ،كانت تحدث أعجوبة أن جميع
التطورات البارزة في مجال حماية األمن المشترك والحد والتقليص من األسلحة أحرزت خالل فترات رئاسة
الجمهوريين في البيت األبيض» .وأضاف« :هذا ال يعني أن التعاون معهم كان سهالً ،غالبا ً ما كانت دورة العالقات
مع الجمهوريين تبدأ بتدهو ٍر خطير في العالقات بين البلدين ،لكن الجمهوريين هم أكثر واقعية وأقل عرضة لل ُّنهج
ذي الصبغة اإليديولوجية».
وأشار أوزنوبيشيف إلى أنه «عندما انتخب الرئيس األميركي الحالي الديمقراطي باراك أوباما للفترة الرئاسية
األولى ،كانت هناك توقعات كبيرة منه في شأن تطوير العالقات مع روسيا».
وقال« :كان يمكن إحراز تقدم كبير مع أوباما ،إذ إنه كان يريد فعالً إعادة النظر في العالقات مع روسيا وكان يرى
في ذلك عنصرا ً مهما ً من عناصر برنامجه الرئاسي ولكن لم يتحقق شيء ،ألن النهج الذي كان يسلكه كانت له صفة
إيديولوجية مفرطة ،بسبب أن أوباما ليس رئيسا ً قويا ً جدا ً ومع مرور الوقت ،يزداد تأثير نفوذ الكونغرس عليه».
وبحسب أوزنوبيشيف ،فإن الجمهوريين أيضا ً يتمسكون ببعض المبادئ اإليديولوجية ،لكن معظمهم كانوا
دائما ً يدركون مدى خطر المواجهة مع روسيا وخطر تفاقم العالقات معها .وأضاف« :إذا كان الجمهوريون تجرؤوا
على الوقوف في وجه روسيا ،فكانوا يعملون ذلك بحزم وبقوة وربما من وجهة نظرهم هذا أمر مبرر ،وربما نحن
نحتاج إلى أن نصل إلى حافة معينة في عالقاتنا ومن ثم نبدأ االنسحاب منه واثقين بأنفسنا ،كما حدث أكثر من
مرة في تاريخ عالقاتنا».
وأعرب عن اعتقاده أنه «في حال وصول الجمهوريين إلى السلطة في الواليات المتحدة ،سيبدأ في واشنطن
خطاب أكثر حزما ً بكثير ضد روسيا وستتخذ إجراءات أكثر حزما ً ضدها ولكن نتيجة لذلك يمكن أن يحدث التطبيع
التدريجي للعالقات».
ولفت إلى أنه «في عهد الرئيس رونالد ريغان ،كان هناك في البداية تفاقم للعالقات مرتبط ببرنامج «حرب
النجوم» األميركى ولكن بعد ذلك حدث تحسن في الجو العام للعالقات الثنائية».
واختتم أوزنوبيشيف قائالً« :تقليدياً ،كانت عالقتنا مع الجمهوريين عالقات أفضل ولكن يجب أن ال ننسى أن
ذلك كان يحدث دائما ً بعد مرورها بفترة تفاقم في العالقات ،يجب أن نكون مستعدين لذلك ،علينا أن نجتاز فترة
صعبة».

