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حمليات

االعتبارات الروحانية والجيو�سيا�سية عند رو�سيا تتف ّوق على االعتبارات ال�سيا�سية واالقت�صادية

زا�سيبكين لـ«البناء» :تعاطي �أميركا وحلفائها �سخيف ّ
ومدهم الإرهابيين بال�سالح رهان خا�سر
ال مبادرة رو�سية في رئا�سة الجمهورية ولبنان بلد التوازنات ويت�أثر بالأو�ضاع الإقليمية
هتاف دهام
يجسد العالقة الروحانية والتاريخية بين روسيا
ما ّ
وسورية وبين شعبَي البلدين هي بذور المسيحية
في روسية التي تعود إلى سورية ،فأول أسقف علّم
الروسيّين وع ّمدهم ،كان القديس ميخائيل السوري
المنشأ ،تلميذ البطريرك األنطاكي يوحنا الخامس ،في
نهر الدنيبر سنة  988لتصبح األرثوذكسية حينئذ
دين الدولة في روسيا.
يعتمد التدخل الجوي الروسي في سورية على
المبادئ وليس على البراغماتية ،صحيح أنه أتى
بعد أكثر من أربع سنوات من األزمة السورية ،غير أنّ
روسيا كانت على الدوام إلى جانب سورية لوجستيا ً
وسياسيا ً وفي المحافل الدولية وفي المساعدات
االقتصادية واإلنسانية للشعب السوري.
تعود العالقة التاريخية بين روسيا وسورية إلى
مئات السنين .فهي لم تأت إلى سورية لتأخذ مكان
اإلرث الفرنسي أو الستبدال استعمار بآخر .فالوجود
الروسي في سورية يعود إل��ى زم��ن بعيد ب��دأ من
قاعدة طرطوس القاعدة اللوجستية التي أنشئت
العام  1970قبل األزمة السورية بكثير ،وقبل تسلّم
الرئيس السوري بشار األسد زمام القيادة ،حيث كانت

نن�سق مع �سورية
و�إيران وحزب اهلل
العالقات بين البلدين راسخة على الدوام وتع ّمقت
أكثر فأكثر في عهد الرئيس الراحل حافظ األسد،
ولتزداد رسوخا ً مع تولي الرئيس بشار األسد سدة
الرئاسة وزيارته موسكو العام  2004وإلغاء الديون
التي كانت مترتبة لالتحاد السوفياتي السابق على
سورية وإعادة إحياء االتفاقية العسكرية والتعاون
األمني وصوال ًإلى توقيع اتفاقيات استراتيجية وقعت
العام  2008خالل زيارة الرئيس الروسي السابق
ديميتري ميدفيديف سورية ولقائه األسد ،وإعادة
تشغيل وصيانة مرفأ طرطوس ليستقبل السفن
العمالقة الروسية التي تتنقل في البحر المتوسط.
م��ا يحصل ال��ي��وم أنّ روس��ي��ا الرئيس الروسي
تقسم
فالديمير بوتين لن تترك المجال ألميركا أن ّ
المشرق كما تريد ،فاألحادية انتهت ،والمنطقة
والعالم سيشهدان تغيّرات وتحالفات جديدة ،وقمة
«أوفا» التي أطلقت مرحلة جديدة في تطور منظمة
شنغهاي ،وشهدت انضمام الهند وباكستان إلى
المنظمة ،كان من أهدافها مكافحة اإلره��اب وعدم
السماح بتفكك ال��دول أو بسيطرة االنفصاليين،
وخرجت كذلك مجموعة «بريكس» التي تض ّم روسيا
والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ،بالتأكيد
على التصدّي لتفكك ال��دول ومكافحة اإلره��اب ،بما
يعني أنّ تدخل القيصر الروسي وقصف صواريخ
كاليبر وطائرات السوخوي المجموعات اإلرهابية
يحظى بدعم دول مجموعتي شنغهاي وبريكس وهو
ليس تدخالً أحاديا ً إنما تدخل يهدف إلى درء الفتنة
ومنع الفوضى ومحاربة اإلرهاب الذي يريد تفكيك
المنطقة والوصول إلى الدول الكبرى ،ويؤكد أنّ العمل
العسكري الروسي في سورية من الممكن أن يحصل
خارج سورية بموافقة هذه الدول.
ذكر الرئيس بوتين في كلمته في الجمعية العامة
لألمم المتحدة في أيلول الماضي أنّ اإلرهابيّين
يتلقون السالح والتدريب ثم ينضمون إلى صفوف
«ال��دول��ة اإلس�لام��ي��ة» ،التنظيم ال��ذي «ل��م يقع من
السماء ،بل ت ّمت تربيته كأداة ض ّد أنظمة حكم علمانية
غير مرغوب فيها» .طفح كيل الرئيس الروسي الذي
يعتبر أنه لم يعد جائزا ًالسماح لألميركيين باستثمار
أو استغالل واقع الجماعات اإلسالمية التي تحمل
الفكر «اإلسالمي» في الشكل ألهداف سياسية.
ما يحصل اليوم أنّ بوتين ما بعد الشيوعية جعل
من روسيا مختلفة كليا ً عن االتحاد السوفياتي الذي
وصل في مرحلة إلى البراغماتية ليعيد الرئيس
بوتين في العام  2000إحياء التقاليد الدينية على
أساس أن يكون الرابط الروحاني هو الذي يجمع

ك ّل أطياف الشعب الروسي ،فالعقيدة التي يحملها
بوتين هي عقيدة ترتكز على اإلرث االمبراطوري
التاريخي القيصري وترتكز أيضا ً على الروحانية
والتقاليد .وفي العقيدة الروسية التي تستم ّر بأق ّل
تقدير حتى العام  2025ال ش��يء اسمه تحريض
طرف ض ّد طرف ،فهناك توازن في العالقة والحفاظ
على المصالح .ولذلك أعربت الكنيسة األرثوذكسية
في روسيا ،عن دعمها قرار موسكو شنّ غارات جوية
في سورية ض ّد تنظيم «داعش» ،ووصفت القتال ض ّد
اإلرهاب بأنه معركة مقدّسة اليوم ،وربما تكون بالدنا
هي القوة األنشط في العالم التي تقاتل اإلرهاب ،وأنّ
القرار ينسجم مع القانون الدولي وعقلية شعبنا
والدور الخاص الذي تؤدّيه بالدنا دائما ً في الشرق
االوسط».
وإذا كانت حدود روسيا الجنوبية تمت ّد من لبنان
حتى طهران فإنّ احتمال أن تحصل فوضى في أيّ من
هذه الدول التي تقع على الخط الجنوبي ومن الممكن
أن تنتقل إلى روسيا ،عبر القوقاز والمناطق المحيطة
وتصل إلى عمقها .ولذلك فهي تخوض حربا ً شرسة
ض ّد اإلرهاب ،غير أنها لم تكن لتقصف اإلرهابيين من
األجواء السورية اال بعد أن طلبت الدولة السورية ذلك
ّ
تنسق مع سورية
منها رسمياً،
بغض النظر عن أنها ّ
ومع حزب الله والجمهورية االسالمية اإليرانية منذ
اليوم االول لألزمة السورية في مختلف المجاالت
السياسية وتنسيق المبادرات األمنية واالقتصادية
وعلى أعلى المستويات.
لقد تدخلت روس��ي��ا إلع���ادة ال��ن��ف��وذ وسيطرة
الحكومة السورية على كامل أراضيها المعترف بها
دولياً ،والجسر الجوي نقل ُخمس ما قام به االتحاد
السوفياتي أي��ام حرب تشرين لمصر في المعركة
ض ّد «إسرائيل» ،وهذا يدحض ما يُشاع أنها تريد
فقط تحرير بعض مناطق ريف الالذقية وفتح الخط
باتجاه دمشق وريف حمص والوصول إلى حلب.
وإزاء ك ّل هذا فرضت روسيا وحلفاؤها في سورية
واقعا ً سياسيا ً وواقعا ً عسكريا ً على األرض رغم ك ّل
الحصار االقتصادي والعقوبات التي طالتها منذ بدء
األزمة األوكرانية في محاولة الستنزافها من جورجيا
حتى سورية .ويبدو أنّ الروس أكثر من مرتاحين
لما يجري ويعدون باالنتصارات المتالحقة .وهذا
يبدو جليا ً في الهدوء الذي يتمتع به السفير الروسي
الكسندر زاسيبكين في مق ّر السفارة األثري في حديثه
لـ«البناء» عن المعركة ض ّد اإلرهاب ،وفي ثقته بقرار
الرئيس الروسي الصائب في التدخل الجوي وإعالنه
جهارا ً وبابتسامة كبيرة التمسك ببقاء الرئيس
السوري بشار األس��د وبمتانة التحالف بين دول
وقوى محور المقاومة.

الدافع األول للتدخل

ي��ؤك��د زاسيبكين ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أنّ الروحانية
واالع��ت��ب��ارات الجيوسياسية التي ترتبط بمصير
الشعب واألمة والتي من الممكن أن تعيش وتستم ّر
من دون النفط والغاز ،لكنها ال يمكن أن تعيش من
دون الحضارة والتاريخ والثقافة ،هي الدافع األول
للتدخل الجوي الروسي في سورية .هذه االعتبارات
تتف ّوق بحسب زاسيبكين على االعتبارات السياسية
واالقتصادية ،وعلى اعتبارات خطوط النفط والغاز،
ال سيما أنه وبسبب البيروقراطية األوروبية حصل أن
توقف العمل في األنبوب الجنوبي ،واتفق األوروبيون
مع االتراك من حيث المبدأ حول األنبوب التركي غير
أنّ اشكاالت حصلت هناك ،واتفقوا حول األنبوب
الشمالي كأنبوب ثانٍ في حال انتهت الحرب ،عندها
يمت ّد األنبوب من إي��ران إلى هناك .هذه االعتبارات
النفطية يقول زاسيبكين يمكن إيجاد حلول لها لذلك
ليست الهدف األس��اس لتدخلنا وان��ه ال يعتمد في
تحليله كامالً على هذه االعتبارات.
لقد تط ّور الموقف الروسي من الحرب السورية
وفقا ً للمعطيات ومجريات األمور ،والوضع كما يقول
السفير الروسي اختلف عما كان عليه العام ،2011
والمطلوب اليوم شيء آخر غير الدعم السياسي،
فاألزمة تتطور وهذا يتطلب من األطراف المعنية اتخاذ
اإلجراءات المناسبة والقرارات الحاسمة.

التحالف الذي �أن�ش�أته �أميركا يريد ت�شويه الأحداث ونحن
نعرف ّمن كان خلف �إن�شاء «القاعدة» منذ ع�شرات ال�سنين

التدخل وفقا ً للشرعية الدولية

تتعاطى روسيا بحسب زاسيبكين بك ّل شفافية،
فهي أك��دت أهمية التعاون العسكري مع الدولة
السورية طبقا ً لالتفاقات الموقعة بين السلطات
الروسية والسورية في إطار الشرعية الدولية ،وأنّ
كل من تص ّنفه الدولة السورية إرهابيا ً تعتبره موسكو
إرهابياً؛ أما الخيار السياسي فهو يتعلق بالجهود
التي تبذل لترسيخ الحوار بين الدولة والمعارضة.
وللمفارقة اتضح خالل الفترة األخيرة خطر اإلرهاب
على جميع دول العالم وشعوب المنطقة ،ونحن
شهدنا خطوات من قبل التحالف الدولي برئاسة
الواليات المتحدة لمقاتلة اإلرهاب ،غير أنّ التحالف
لم يكن متكامالً فهو رفض انضمام روسيا وإي��ران،
ربما ألننا نريد التعاون على أساس صحيح وأكثر
ضمانة .بمعنى التعاون مع الجيش السوري والدولة
السورية ،فالرئيس بوتين اتخذ ق��رارات مناسبة
تجسد فكرة التنسيق مع الجيش السوري ومؤسسات
ّ
الدولة السورية ليكون النضال ض ّد اإلرهاب متكامالً
جوا ً وبراً ،وليكون واضحا ً للجميع أنّ هذا الخيار هو
الصحيح لتنفيذ هذه المهمة ،وإذا كان لدى اآلخرين
رغبة في المشاركة معنا في مكافحة اإلرهاب ،نحن
نرحب بذلك ألننا نريد أن تكون مكافحة اإلرهاب عمالً

اختلف مع جعجع
وال�سنيورة وجنبالط
في النظرة ل�سورية
متكامالً باألساليب وبالمشاركة وفي أماكن تواجدهم.
يجب أن تعترف جميع الدول اإلقليمية والغربية،
بحسب زاسيبكين ،أنّ الخطر اإلرهابي في سورية لن
يقتصر على سورية إنما هو خطر على آسيا الوسطى
والقوقاز وروس��ي��ا وأوروب���ا وحتى على الواليات
المتحدة .ومن المفترض أن تكون مواقف هذه الدول
على مستوى عال من المسؤولية ،لكن البند األول في
أجندتها كان إسقاط األنظمة ،وغارات التحالف الدولي
ض ّد «داعش» وضعت جانبا ً المجموعات اإلرهابية
األخ��رى كلّها في سورية ،بهدف حجب األنظار عن
التنظيمات اإلرهابية األخ��رى من «جبهة النصرة»
إلى «جيش الفتح» وغيرها المئات من المجموعات
اإلرهابية تحت مس ّميات مختلفة وتقويتها وحصر
اإلرهاب بـ«داعش» .فهؤالء يريدون تشويه األحداث،
في حين أننا نعلم أنّ اإلره���اب يعود إل��ى تنظيم
«القاعدة» الذي نعلم من كان وراءه منذ اليوم االول،
لذلك نؤكد انّ مكافحة اإلرهاب عمل متكامل ال ينحصر
فقط بتسمية معينة ،ونحن نناضل ضدّه منذ عشرات
السنين».
لقد حدّدت تقديرات الخبراء العسكريين توقيت
التدخل العسكري الروسي في سورية كونه مرتبطا ً
بموازين القوى العسكرية والميدانية ،هكذا يقول
الديبلوماسي الروسي ،مع تأكيده ض��رورة إعطاء
ّ
بغض النظر
األهمية الكبرى للتسوية السياسية
كيف تجري األمور على ساحة المعارك التي ستستم ّر
وفق الخطة المحدّدة ،على عكس وجهة نظر التحالف
الدولي التي تزعم أنّ بإمكانه أن يفرض على النظام
شروطه لالستسالم ،ولذلك جهوده للقضاء على
«داع���ش» ليست فعالة ألن��ه يريد إسقاط النظام
ال��س��وري ،فهذا التحالف ت��و ّرط في النزاعات في
المنطقة بأشكال متنوعة من المشاركة األميركية
المباشرة في غزو العراق وانتهاء بعمليات الناتو في
ليبيا والحرب في اليمن وسورية وتسليح وتمويل
اإلرهابيين .مقابل ذل��ك روسيا تطرح من البداية
موضوع محاربة اإلرهاب كهدف أساسي ،القرارات
الميدانية التي اتخذناها تندرج ضمن هذا السياق .فال
يجوز لنا أن نكون ضعفاء ،فنحن نعرف تمام المعرفة
المزاج األميركي الذي إذا استشعر وجود نقاط ضعف
عندنا ،فإنه سيزيد الضغط ميدانياً؛ لذلك ال ب ّد لنا من
اتخاذ القرارات العسكرية علّنا ندفع األطراف المعنية
المتو ّرطة ف��ي ال��ح��رب على س��وري��ة إل��ى اإلس��راع
واالستعجال في العملية السياسية.

تسليح اإلرهاب ّيين رهان خاسر

لن يؤثر الحديث األميركي عن استنزاف روسيا
في سورية وتكبّد الجيش الروسي خسائر كبيرة،
كما يقول الديبلوماسي الروسي المخضرم ،على
معنويات الجيش والشعب الروسي ولن يسبّب لنا

أي مشكلة ،فالتعاطي األميركي ليس فقط غير أخالقي
إنما هو سخيف ،فهؤالء لألسف فقدوا أدنى مستوىً
من األخالقية في التعاطي على اإلطالق ،واستعداد
الواليات المتحدة وحلفائها لدعم اإلرهابيين ومدّهم
بالسالح في وجهنا ،رهان خاسر.
يص ّر السفير زاسيبكين على أن��ه من الخطأ أن
يجري األميركي مقارنة بين األح��داث السورية وما
جرى في أفغانستان أو فيتنام أو الحروب األخرى في
القرن العشرين ،ما يجري حاليا ً لن يتعدّى المساعدة
الجوية الروسية للدولة السورية لتنفيذ المهمات
العسكرية المحدّدة للقضاء على اإلرهاب ولن يصل
إلى التدخل البري.
يسخر السفير الروسي من منطق المتض ّررين من
التدخل الروسي الجوي في سورية الذي يقول إنّ
المشاركة الروسية في الحرب السورية هي لتقليص
حجم النفوذ اإليراني في المنطقة ،إذ ليس هذا هو
المنطق الذي تتعامل به روسيا .ويشدّد على أهمية
أن يكون هناك دور للجمهورية اإلسالمية اإليرانية
ف��ي ش��ؤون ال��ش��رق أوسطية .وي��رف��ض اإلش��اع��ات
الغربية عن خالفات إيرانية – روسية ،ويقول خالل
التفاوض حول االتفاق النووي ،صحيح أننا لم نكن
إلى جانب ايران ،لكننا كنا نقترح المخارج الجيدة
لها ،واضعا ً ك ّل ما يُحكى في خانة الحرب اإلعالمية،
فهؤالء ال يريدون التقارب بين البلدين ،في حين أننا
نعدهم بأنه سيستم ّر وسيتضاعف ،داعيا ً في الوقت
نفسه «بعض الدولة العربية إلى تصحيح البوصلة،
فبدل اعتبار إيران تهديدا ً أساسيا ً لها يجب أن تكون
مشكلتها األساسية مع إسرائيل».
يجزم زاسيبكين بأنّ خرق األجواء التركية حصل
نتيجة خلل فني ،ولم يكن رسالة روسية إلى تركيا،
والعالقات التركية – الروسية لن تتأثر على اإلطالق
بتدخلنا في سورية ،فنحن لسنا أغبياء ولسنا أوالدا ً
في السياسة .نحن نواصل الحوار مع تركيا والدول
األخرى التي تقف ض ّد النظام السوري ،بهدف تقريب
وجهات النظر ،فنحن في موقع محايد ومقنع جداً ،وأن
االتفاقات بين موسكو وأنقرة بشأن مشروع نقل الغاز
الروسي إلى تركيا باقية.
ويبقى التأكيد بحسب زاسيبكين «أنّ النظام
السوري هو نظام مرن ومستع ّد التخاذ اإلج��راءات
المناسبة» ،ويشير إلى «أنه اقتنع أكثر فأكثر بعد
األحداث األخيرة بأنّ الرئيس بشار األسد هو الرئيس
الذي يجب أن يكون رئيسا ً لسورية خالل المرحلة
االنتقالية ،فشراسة الهجمة عليه ّ
تدل على أنّ رأسه
هو المطلوب من الهجمة على سورية ،فالغرب مستع ّد
للجوء إلى ك ّل الوسائل إلسقاط النظام .وهذا يعيدنا
بالذاكرة إلى ابتسامة وزي��رة الخارجية األميركية
السابقة هيالري كلينتون عندما ت ّم اغتيال الرئيس
الليبي معمر القذافي.

ال �أفغان�ستان جديدة
في �سورية فالزمن تغير
الغرب ُيم ِعن في الكذب...

يدافع الرئيس األسد عن سورية الدولة منذ اليوم
األول ،ولم يكن بالتأكيد يريد زعزعة األوضاع ،هذا ما
يؤكده زاسيبكين الذي بقي سفيرا ً لروسيا في سورية
 15عاما ً قبل أن يعيّن سفيرا ً في لبنان ،صحيح أنّ
لدى السوريين بعض المالحظات على اإلصالحات
المطلوبة ،غير أنّ هذا األمر شيء آخر ،فالغرب فقد
األخالقية على اإلطالق ،وليس بمقدور هؤالء أن يعلّموا
الناس في المنطقة كيف سيتص ّرفون ،فهؤالء يمعنون
بالكذب ويتهمون األنظمة في المنطقة بأنها مسؤولة
عن االنتفاضات والتظاهرات ،في حين أنهم أتوا
باإلرهاب إلى الشرق وأوصلوا السالح لإلرهابيين.
تركز روسيا ،بحسب زاسيبكين ،على أهمية القضاء
على ظاهرة اإلرهاب بك ّل تف ّرعاتها وتسمياتها وترحيل
اإلرهابيين من سورية ،والوصول إلى تسوية سياسية
تبقي سورية الدولة العلمانية التي تضمن الحقوق
لجميع مك ّوناتها من دون تفرقة أو تمييز .وفي الوقت
نفسه ترفض موسكو محاوالت إظهارها أنها تهت ّم
بمصير المسيحيين في الشرق على حساب الطوائف
األخرى .فهي تتم ّنى وفق سفيرها في لبنان أن يكون
التدخل الروسي في سورية قد طمأن المسيحيين،

في حديقة السفارة
فهذا في جوهر ما قمنا به ،لكننا في الوقت نفسه
نريد المحافظة على التعددية ،والجيش السوري
والمجتمع السوري من الطوائف كلّها وفي لبنان
كذلك .فعندما نتحدّث عن اإلرهاب نحن ال نتحدث عن
االنتماء الطائفي ،وال نسمح ألنفسنا بالتحدث بهذه
اللغة الطائفية التحريضية التي نحاربها.

النضال من أجل التعددية

أعادت روسيا بوتين التوازن إلى المجتمع الدولي
يتجه من النظام األح��ادي إلى نظام
والعالم الذي ّ
الثنائية القطبية أو المتعدّد األقطاب .ونحن عندما
نتحدث ونفكر في التعددية ،كما يقول زاسيبكين ،ال
نفكر بتعددية شكلية إنما بتعددية تقوم على مضمون
المساواة في العالقات بين الدول الكبيرة والصغيرة،
لذلك عندما نناضل من أجل التعددية ،نريد تأمين
مكان ودور لك ّل دولة في هذه التعددية.
وإذا كانت روسيا تقول بالسالم العادل والشامل
والدائم في الشرق األوسط ،فإنّ السفير زاسيبكين
يؤكد أنّ «ما يُس ّمى بالسالم مع «إسرائيل» هو هدف
أساس للمنطقة منذ زمن .نحن نريد إقامة الدولتين
وتأمين األم��ن للجميع ،وأصدقائي الفلسطينيين
الذين أناضل من أجل قضيتهم هم يعرفون جيدا ً
موقف روسيا ،وأنّ ما يُس ّمى السالم ليس لتصفية
القضية الفلسطينية .ما يحدث اليوم في فلسطين
المحتلة جدير باالهتمام في الدرجة األول��ى؛ لذلك
وبحسب السفير الروسي يجب على الدول العربية
التي ساهمت في االنقالبات ض ّد األنظمة في المنطقة
وفي الصراعات الطائفية أن تقوم بواجباتها ،بدال ً
من أن تتهم «إسرائيل» بما يجري ،سأسلم جدال ً أن
«إسرائيل» شجعت على ما يجري من أعمال إرهابية
وتدمير ،لكن لو كان الحكام العرب ض ّد الحرب على
سورية والعراق فلن يخضعوا لالبتزاز ،فهؤالء في
سياساتهم خطفوا األنظار عن فلسطين».
أم��ا في الملف اللبناني ،فشدّد زاسيبكين على
أنّ «روسيا كجميع ال��دول الغربية تؤكد ض��رورة
المحافظة على االستقرار واألمن في لبنان» ،ويعتبر
أنّ التدخل العسكري في سورية سينعكس المزيد
من األم��ن واألم��ان على لبنان واللبنانيين .ويلفت
إلى أنّ الضربات الروسية على تدمر قد أزالت الخطر
اإلرهابي الكبير عن لبنان ،بخاصة أنّ اإلرهابيين
كانوا سيتسللون إلى شمال لبنان عبر خط تدمر
ـــــ حمص ،غير أنّ ذلك لن يمنع بعض المجموعات
اإلرهابية الصغيرة من التسلل إل��ى لبنان ،إال أنّ
استهداف الجيش اللبناني لهم سيكون سهالً.
وفي الملف الرئاسي يلفت إلى «أنّ الوضع في لبنان
مرتبط باألوضاع اإلقليمية ،فما يحدث في المنطقة ال

يسمح باالنتخابات الرئاسية في الوقت الراهن ،لذلك
أرجو أن يتمتع الشعب اللبناني بصبر ،وهذا يجعلني
أتعاطف معه .فهو يعاني من أزم��ة النفايات ومن
مشاكل اقتصادية واجتماعية لكن هذا هو الواقع».
يضع السفير الروسي الكالم عن مبادرة روسية
إلج��راء االنتخابات الرئاسية في إط��ار الشائعات
والتي ما أكثرها في هذه األيام ،فاالنتخابات الرئاسية
برأيه شأن داخلي لبناني ،على األطراف اللبنانيين أن
يتفقوا على اختيار األنسب ونحن نشجع اللبنانيين
على االتفاق وندعم ما يختارونه.
إنّ لبنان كما يقول السفير الروسي الذي تنتهي
واليته ببيروت في الربيع المقبل هو «بلد التوازنات
وال نستطيع على اإلط�لاق ف��رض رئيس وال يوجد
لدينا نية بذلك ،وال نرى فائدة من ذلك .نحن ناقشنا
مَن هو الرئيس القوي في لبنان ،ولم أتوصل حتى
اآلن إلى قناعة ماذا يعني ذلك .أنا ال أجيب على هذا
السؤال بسبب تعدّد المواصفات واأللقاب من القوي
إلى الوفاقي والتوافقي والوسطي».

عون ...و Pugacheva

غير أنّ توصيف رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح
العماد ميشال ع��ون بالرئيس القوي ال��ذي يزعج
المرشحين اآلخرين يجعل زاسيبكين صاحب األذن
الموسيقية يستذكر المطربة الروسية التي تدعى Alla

العالقة مع �إيران �إلى
تطور وتح�سن �أكثر من �أي
وقت م�ضى
 Borisovna Pugachevaالتي أطلقت على نفسها
لقب  primadonaبمعنى أنها الرقم األول في األوبرا
لتثير انزعاج وغضب المطربات اآلخريات .من دون أن
يخفي ،وبابتسامة صادقة احترامه ومحبته اللذين
يكنهما للجنرال عون بقوله إنه «الصديق الصدوق،
لديه شعبية مسيحية ووطنية كبيرة ،لكن هناك رفض
له من بعض فئات المجتمع اللبناني واإلقليمي».
ويتابع :نسمع دائما ً أنّ العماد عون هو الرئيس
القوي وأنّ الوزير جان عبيد هو الرئيس التوافقي،
لكن لن أق��ول لمن أرت��اح له من المرشحين :لديّ
عالقات جيدة مع الجميع بغض النظر عن أني اختلف
في النظرة إلى األزمة السورية مع رئيس حزب القوات
سمير جعجع ورئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة
والنائب وليد جنبالط ال��ذي أعلن أن��ه ض� ّد تدخل
«القيصر الروسي» في سورية.

كان ال ّ
المتورطة في
بد من قرارات ع�سكرية لدفع الأطراف
ّ
الحرب على �سورية �إلى االنخراط في العملية ال�سيا�سية

ال�سوريون في لبنان� :شكر ًا رو�سيا
نظم ف��رع لبنان لالتحاد الوطني
لطلبة س��وري��ة والجالية السورية
ف��ي لبنان وقفة شكر وتقدير أم��ام
سفارة جمهورية روسيا االتحادية
في بيروت ،شارك فيها رئيس رابطة
العمال السوريين مصطفى منصور،
وممثلين ع��ن المنظمات الشبابية
والطالبية اللبنانية وممثلين عن
األحزاب الوطنية والقومية وعدد كبير
من الطلبة السوريين في لبنان وحشد
من أبناء الجالية السورية.
وألقى رئيس فرع لبنان لالتحاد
الوطني سورية في لبنان أحمد عبد
السالم مرعي كلمة قال فيها« :أربع
سنوات وال تزال الحرب على سورية
تستهدف أمننا واستقرارنا ومواقفنا

وق��رارن��ا وس��ي��ادت��ن��ا .أرب���ع سنوات
وال ت��زال روس��ي��ا إل��ى جانب شعبنا
السوري ض ّد المخطط القديم الجديد
ال��ذي ي��ح��اول أن ينال م��ن سورية،
سورية التي قدمت وتقدم التضحيات
دفاعا ً عن العالم بأسره ،ودفاعا ً عن
المبادئ اإلنسانية التي انتهكتها
عصابات جاءت من أصقاع األرض،
لتعيث قتالً وتدميرا ً وخراباً ،مدعوم ًة
من الغرب وبعض الدول العربية».
وأضاف« :هذا الغرب الذي لطالما
ح��اول أن يدمر سورية التي تحمل
مشروعا ً قوميا ً استقالليا ً وداعما ً لك ّل
حركات المقاومة في المنطقة ض ّد
العدو الصهيوني الذي يحت ّل فلسطين
والجوالن وأجزاء من لبنان».

وق��ال مرعي« :جئنا اليوم لنقول
شكرا ً روسيا ،شكرا ً للرئيس القيصر
فالديمير بوتين لدعمه الالمحدود
ل��س��وري��ة ل��م��ح��ارب��ة ق���وى الهيمنة
واالس��ت��ب��داد وأدوات��ه��ا ف��ي المنطقة
المتمثلة بداعش والنصرة وما شابه
ذلك من عصابات ومرتزقة».
وأكد «أنّ الدعم الروسي لسورية
ج��اء ليؤكد أنّ زم��ن سيطرة القطب
الواحد قد انتهى ،وبدأ عصر التعددية
الدولية ،فأميركا لم تعد هي الدولة
العظمى ،بل تغيرت الموازين الدولية
وأصبحت هناك دول تستطيع كسر
هيمنة الواليات المتحدة األميركية
وإج��ب��اره��ا ع��ل��ى تغيير سياستها
في المنطقة والعالم ،كما ج��اء هذا

الدعم ليعزز دور الدولة السورية،
بمؤسساتها الشرعية المستمدة
م��ن صمود الشعب ف��ي وج��ه جميع
المؤامرات الخارجية والداخلية».
وأش��ار إلى «أنّ الدخول الروسي
المباشر إلى جانب الجيش العربي
ال��س��وري ع��ل��ى أرض ال��م��ع��رك��ة قد
أسقط الكثير من األقنعة في المنطقة،
فهذا التدخل قد كشف زيف ما يسمى
بالتحالف ال��غ��رب��ي ض�� ّد اإلره���اب،
وكشف ،في الوقت عينه ،عن أولويات
بعض الدول ،وكذلك بعض الجماعات
التي تداعت في األم��س القريب أمام
ال��س��ف��ارة ال��روس��ي��ة لتنظيم وقفة
احتجاج على وقوف روسيا إلى جانب
الجيش السوري في محاربة اإلرهاب،
في حين أنّ هذه الجماعات تتجاهل
جرائم العدو الصهيوني في فلسطين
وما أحدثته هذه الجرائم من حمام دم
في ّ
حق الشعب الفلسطيني».
ووج���ه م��رع��ي ال��ت��ح��ي��ة لروسيا
قيادة وشعباً« ،تحية ملؤها التقدير
والترحيب بقتال ع��دو مشترك بات
يهدّد العالم أجمع».
وتوجه إلى الجيش السوري قائالً:
«ألبناء جيشنا البطل ألف تحية ،أيها
الناطقون بكرامة األمة ،أيها القابضون
على السالح بعشق الوريد .ما نحن إال
من صدى شجاعتكم .أيها الناطقون
بكرامة الوطن ،اضربوا ،حطموا جدار
الموت ،فبيننا وبين الموتِ حكاية
طويلة ،فكم من مرة عانقنا ُه متى كان
الموت طريقنا إلى الحياة .النار بالنار
والحديد ال يسحقه إال الحديد.
أيها األب��ط��ال ،ي��ا نسغ كبريائنا
ال��م��ش��رق ،ي��ا ط�لائ��ع ف��ج��ر س��وري��ة

الجديدة.
ن��س��وره��ا أن��ت��م ،ن��س��ورا ً ق��د لبت
استغاثة أمة.
عشاق قم ٍم أنتم ،تأبى ثقافة عيش
العبيد.
يا أم��ة قد رف��ع الله ح��دوده��ا من
خصائله.
بحا ٌر ،صحارى وجبال لم تنحن
يوما ًللتهديد والوعيد ،فأذلت بكبريائها
دوالً ،فيا لذلكم أيها الحضيض.
ي��ا ن��س��ور م��ت��ن ال��ج��و ملعبها...
جبينها بجبين الشمس يلتح ُم...
تهوى العال ،تتحدى في تمردها درب
النجوم ول�لأخ��ط��ا ِر تبتس ُم ،تهوى
الحياة ،لكن ال ترى أب��دا ً كوقفة العز
فيها العمر يختت ُم.
تحية لكم من طلبة سورية ،وإننا
نعاهدكم ب��أن نبقى على مستوى
تضحياتكم وتضحيات وآالم شعبنا،
و ل��ن ن��ه��دأ ول��ن نستكين ،وس��وف
يبقى شعبنا ال��س��وري راف��ع �ا ً راي��ة
النصر عاليا ً في حلب وحمص ودير
ال��زور ،وحماه والالذقية وطرطوس
وفي الجوالن وعلى امتداد أراضينا
السورية».
ثم ألقى منصور كلمة ق��ال فيها:
«جئنا ال��ي��وم لنقول ش��ك��را ً روسيا،
ولنعلن أنّ زمن البترودوالر وشراء
الذمم وتقاسم المصالح بين أنظمة
تتداعى قد ولى إلى غير رجعة».
وتوجه إلى ال��دول العربية قائالً:
«أم���ا المستعربون ال��ذي��ن دن��س��وا
العروبة وشرفها نقول لهم ستظل
دمشق قلب العروبة النابض ومن
ه��ذا القلب سينطلق ال��م��ارد العربي
من جديد يعيد للعروبة ح َّقها وألقها

والقدس شاهدة وشهيدة ،وفلسطين
ستظ ّل بوصلة قلب دمشق النابض».
وختم منصور« :شكرا ً روسيا وأهالً
في أرض الحرية من ك ّل وباء لإلرهاب.
هنا دمشق من موسكو ومن موسكو من
دمشق والنصر حليف المناضلين».
كما ألقى ممثل المنظمات الشبابية
والطالبية زياد األمين كلمة قال فيها:
«نحن على يقين بأنّ النصر سيكون
حليف سورية وروسيا وك ّل المقاومين
ف��ي وطننا ال��ع��رب��ي ،وأنّ األنظمة
المتآمرة ستمنى بالهزيمة ،وأنّ حربها
اإلرهابية سترت ّد عليها وستدفع ثمن
تآمرها ورهانتها الفاشلة على إسقاط
الدولة الوطنية السورية».
وت��وج��ه بالتحية إل��ى «الرئيس
ب��وت��ي��ن ول��ش��ع��ب روس��ي��ا الصديق
والتحية لجيش روس��ي��ا وسالحه
الجوي ،الذي ينصر ويدعم الجيش
ال��س��وري ،وللمقاومين في الميدان
في حربهم للقضاء على اإلرهابيين
التكفيريين».
كما ج��دّد العهد ل��دم��اء الشهداء:
«النصر لنا والخزي والعار للخونة
ولقوى االستعمار وال���دول التابعة
لها».
وفي نهاية الوقفة ،قدم فرع لبنان
التحاد الطلبة والجالية السوريين
برقية شكر لروسيا تسلمها ممثل
السفير الروسي في لبنان.
وج���اء ف��ي ال��م��ذك��رة« :إنّ طلبة
سورية في لبنان والجالية السورية
إذ ي��ق��درون دور جمهورية روسيا
االتحادية الداعم للجمهورية العربية
السورية في مواجهة المؤامرة التي
ت��ت��ع��رض ل��ه��ا م��ن��ذ أرب����ع س��ن��وات،

ووق��وف��ه��ا إل���ى ج��ان��ب وط��ن��ن��ا على
الصعيد القانوني ،ي��ؤك��دون صحة
الخطوة االستراتيجية التي اتخذتها
روسيا بقيادة السيد الرئيس فالديمير

بوتين لمواجهة اإلرهاب العالمي الذي
بات يهدّد جميع الدول.
وه���م ي��ق��دم��ون ل��ه��ا ب��ال��غ الشكر
واالمتنان على هذه الخطوة».

