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لتحسن
السفير الروسي :ال إمكان ّ
الوضع إالّ بتطوير اإلنتاج الزراعي

من اجل التسوية ومن اجل الحوار
الوطني ،وبغية تطبيع العالقات بني الناس
يف سوريا ،وما بني االطراف الخارجيني
بدءا من بيان جنيف وصوال اىل قرار
مجلس االمن  ،2254وترتيب محاوالت
التوافق مع االمريكيني ،والفشل بسبب
املوقف االمرييك ،واالنتقال اىل التعاون يف
االطار الثاليث مع تركيا وايران يف ما يعرف
مبسار استانة ،وتحرير االرايض السورية
واستعادة السيادة السورية يف الربوع
كلها ،لكن يبقى الوجود االمرييك يف رشق
الفرات واملشاكل املستمرة.

تعب السفري الرويس الكسندر زاسبيكني من الخدمة الديبلوماسية التي استمرت منذ العام  .1972حزم حقائبه بعد  10اعوام
سفريا يف لبنان ،واخذ يستعد للعودة اىل موسكو .من الطرافة ان تبدأ حياتك الديبلوماسية يف سوريا ثم ّ
تعي سفريا يف لبنان يف
مرحلة رصاع دويل يدور يف سوريا .هذه حال السفري زاسبيكني الذي اىت اىل لبنان منذ ترشين االول  2010وبقي لغاية اليوم
هو ديبلومايس فوق العادة ،مسترشق،
خريج معهد العالقات الدولية التابع
لوزارة الخارجية الروسية ،كام معظم
الديبلوماسيني الروس من ابناء جيله
الذين يخدمون يف العامل العريب .بدأ
زاسبيكني عمله الديبلومايس يف العام
 1972وخدم يف سوريا ،وزار لبنان مرارا
وتعرف اليه منذ مطلع سبعينات القرن
الفائت" .اعرف لبنان منذ  48عاما" يقول
لـ"االمن العام".
اهتم دوما مبلفات الرشق االوسط
وافريقيا الشاملية ،وتسلم ملفات عدة
منها عملية السالم والعالقات مع دول
الخليج وسوريا ولبنان وفلسطني ،وخدم
سفريا يف اليمن وكان اول قائم باالعامل يف
اململكة العربية السعودية.
اضطلع زاسبيكني مبهامت طويلة االمد يف
سوريا يف سبعينات ومثانينات وتسعينات
القرن الفائت ،وحتى عندما عمل يف
موسكو مل يكن بعيدا من العالقات مع
سوريا .لذا نسج صداقات كثرية ،ومن
سوريا واكب مراحل عدة من التاريخ
املعارص لجهة العالقات مع االتحاد
السوفيايت من جهة وسوريا من جهة
ثانية" .كانت عالقات جيدة دوما" كام
يصفها زاسبيكني .حصل تعاون يف مجاالت
عدة وبشكل خاص اقتصاديا ،اذ تم البناء
مبساعدة االتحاد السوفيايت ملشاريع
كربى مثل سد الفرات والسكك الحديدية
واستصالح االرايض يف سوريا.
يتمم السفري زاسبيكني حاليا االجراءات
الربوتوكولية من اجل مغادرة لبنان بعد
خدمة استمرت  10اعوام .اعاق توقف

الرحالت بسبب وباء كورونا عودته يف
بداية الصيف .وهو يتقاعد من املهامت
الديبلوماسية لكنه يعد بزيارة لبنان حيث
لديه الكثري من االصدقاء.
السفري الذي سيخلف زاسبيكني هو
الكسندر روداكوف الذي يصغره بـ10
اعوام (زاسبيكني من مواليد عام .)1951
كان آخر منصب له كمندوب روسيا
لدى السلطة الفلسطينية .يعرف الرشق
االوسط جيدا" .اشتغلنا سويا يف سوريا"،
يقول زاسبيكني .روداكوف سيصل اىل
بريوت فور مغادرة زاسبيكني االرايض
اللبنانية.
■ سعادة السفري ،ما هي انطباعاتك عن
لبنان الذي تعرفه منذ  48عاما؟
□ صحيح ،انا جئت يف العام  1972اىل
سوريا وعملت هناك اعواما عدة .كنت يف
املناصب االوىل يف الخدمة الديبلوماسية
وال اتجاوز الـ 21من العمر ،وكنت يف
الوقت عينه اقوم بزيارات دامئة اىل
لبنان ،سواء كل اسبوع او كل اسبوعني.
كنا ننتقل من دمشق اىل الزبداين واىل
شتورة وزحلة وبريوت .عشت هذه
املرحلة قبل الحرب االهلية ،وحني
بدأت الحوادث اللبنانية كنت يف حلب،
وكنت اتابع االخبار اللبنانية من هناك.
يف الفرتات الالحقة التي عملت فيها يف
سوريا ،سواء يف الثامنينات او التسعينات
او يف وزارة الخارجية يف موسكو ،عملت
يف القسم السوري  -اللبناين ،لذلك كنت
اتابع من هناك وكنت ازور البلد مرارا،
وحني تم تعييني سفريا يف العام 2010

كنت مؤهال بشكل كامل حتى مبعرفة
الشخصيات اللبنانية واالوضاع واملشاكل،
خصوصا وانني عملت طويال يف ملف
تسوية النزاع العريب االرسائييل ،ما اتاح
يل معرفة التفاصيل كلها ما بني ارسائيل
واالطراف العرب ،وخصوصا سوريا
وفلسطني والفلسطينيني واللبنانيني .تم
تعييني يف لبنان يف ترشين االول 2010
حيث شهدت زيارة رئيس الوزراء سعد
الحريري ملوسكو .بعد هذا العام ،حدثت
سيناريوهات متغرية كثرية سواء يف لبنان
او يف املنطقة ككل .منذ ذلك الحني كنا
نعيش يف خضم الحوادث املتالحقة ،وهذا
ما تطلب منا مقاربة اخرى وتركيزا عىل
معالجة تداعيات النزاعات يف املنطقة.
■ اندلعت الحرب يف سوريا وانت يف
لبنان يف العام  ،2011كيف اثرت حرب
سوريا عىل لبنان وما كان دورك؟
□ منذ بداية الحرب تم تحديد املوقف
الرويس مام يحدث .فمن جانب نحن
كنا نؤيد االصالحات املطلوبة واملطالب
الشعبية يف هذا املجال ،ومن جانب آخر
كنا نخىش محاوالت االستخدام لهذه الحالة
من االطراف االجانب الهداف واجندات
اخرى وبغية التدخل يف الشؤون الداخلية
لسوريا .ما حصل يف ليبيا اظهر ان االطراف
الغربيني مستعدون ويسعون اىل تدخل،
وهنالك قرار يف هذا التدخل ،وصوال اىل
العدوان العسكري املبارش ضد دولة ذات
سيادة .لذلك ،وقفنا يف سوريا بحزم ضد
هذه التدخالت كلها يف مواجهة تنظيم
الهجوم االرهايب ،وهذا تطلب منا الوقوف

السفري الرويس الكسندر زاسبيكني.

بشكل حاسم اوال سياسيا يف مجلس االمن،
وثانيا من خالل تطوير التعاون العسكري
مع سوريا ،وصوال اىل املشاركة الروسية
املبارشة يف العام  .2015كنا نتابع هذه
التطورات كلها من لبنان ،وانا كسفري
لروسيا كنت اوضح النهج الرويس يف ما
يخص سوريا آخذا يف االعتبار اهمية ما
يحدث ،واهمية اقناع الناس بعدالة النهج
الرويس .بالطبع كنا نتحدث يف املوضوع
يوميا خالل اعوام ،فام حدث كان يتطلب
توضيح ما هي الجهود السياسية املبذولة

يجب استكمال دحر
االرهابيني في ادلب
وسواها
االوروبيون والخليجيون
يرفضون التعامل مع سوريا
العادة االعمار

■ ما هو هدف روسيا اليوم يف سوريا؟
□ لدينا اهداف عدة ،اوال استعادة وحدة
االرايض السورية بالكامل ويجب ان تكون
تحت سيادة السلطة املركزية ،هذا امر
اسايس ألن تفكك البلد هو اسوأ امر ممكن
ان يحصل .االمر الثاين يتعلق مبكافحة
االرهاب ،فعىل الرغم من اننا استطعنا ان
ننترص عىل االرهاب يف االماكن العديدة،
لكن هذه املهمة مل تستكمل نهائيا بعد.
فاالرهابيون موجودون يف منطقة ادلب
ويف بعض املناطق االخرى ،لذلك ال يجوز
اهامل هذه املهمة ويجب استكاملها .االمر
الثالث يتعلق بتحسني االوضاع االنسانية.
نحن نحاول معالجة االوضاع االنسانية
والشعب يجب ان يعيش يف االحوال كلها،
لذلك نقدم املساعدات من جانبنا .بالطبع
هنالك مشكلة يف تقديم املساعدات من
خالل االمم املتحدة ،ومثة جدل يف ما
بيننا مع الغرب يف هذا الخصوص ،فنحن
ال نريد ان يكون تقديم هذه املساعدات
من دون تنسيق مع السلطات الرسمية،
ألن ذلك يشكل انتهاكا للقانون االنساين.
كام اننا نريد الرتكيز اكرث عىل املساعدات
من الداخل النه تم تحرير اراض واسعة.
عىل اية حال ،هذا الجانب موجود.
االمر الرابع يتعلق باالرساع يف االعامر يف
سوريا .نحن نعتمد عىل قدراتنا وعىل
قدرات بعض الدول االخرى القادرة عىل
تقديم املساعدات يف هذا املجال .لكن
ويا لالسف فان االوروبيني والخليجيني
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الرتيك وهو يف نظرهم غري رشعي ،لكن
لكل طرف دور معني ،فنحن نعمل يف
اطار استانة ،اما السوري فلديه موضوع
السيادة وهو من يتخذ القرار حوله وهو
من يحدد ما هو مع السيادة وما هو
ضدها.

ليس لروسيا تقييم الدور
االيراني في سوريا
نتعامل مع تركيا في اطار
مسار استانة
امام لبنان مرحلة صعبة
والعقوبات االميركية تمس
اللبنانيني عمليا
تفكك سوريا اسوأ امر ممكن ان يحدث.

القادرين عىل املشاركة يف هذه العملية
ال يزالون يرفضون لغاية االن التعامل مع
السلطات الرسمية السورية.
■ ما هو هدف االمريكيني يف سوريا من
وجهة نظر روسيا؟
□ منذ البداية كان الهدف اسقاط الرئيس
السوري .بعد فشلهم يف تحقيق ذلك،
بدلوا حديثهم نحو تغيري النهج السيايس،
وكلام تطورت االمور تربز مطالب جديدة.
لكن اصال كان اسقاط النظام هو الهدف،
وبعد ان فشلوا تراجعوا اىل اسقاط النظام
السيايس ،علام ان املعنى هو ذاته ألن
الرئيس او النظام لن يغري النهج املبديئ
وهذا واضح .لذلك فان هدف اسقاط

النظام موجود ،وكان سابقا عرب سالح
املجموعات االرهابية واالن عرب تجويع
الشعب .اما املطالب االمريكية االخرى،
فظهرت بعد تطور االوضاع ،وجاء مطلب
انسحاب حلفاء سوريا مثل ايران وحزب
الله ،متناسني انهم هم من تسببوا مبجيء
هؤالء االطراف.
■ لكن وفق دراسات عدة صدرت اخريا
هناك مشاكل اسرتاتيجية بني روسيا
وايران ،اذ يقال ان موسكو تعترب ان
الوجود االيراين يضعف السلطة املركزية
للدولة السورية ،هل هذا صحيح؟
□ تقييم الدور االيراين يعود اىل السلطات
السورية وليس الينا .ليس من شأن روسيا

ان تق ّيم االيجابيات او غريها .يوجد بيننا
تحالف وال نريد ان يكون ضعيفا .نحن
كروس وايرانيني و"حزب الله" وجيش
سوري نقف ضد االرهاب ،هل يعقل
ان نؤيد خروج احد االطراف من هذا
التحالف لنصبح يف وضع ضعيف؟ ال اتصور
ذلك .عندما نتخلص من االرهابيني يصبح
موضوع القوات االجنبية مطروحا امام
السلطات السورية وهي من يقرر وليس
نحن .نحن موجودون هنالك وفقا لالتفاق
مع السلطات السورية وليس لدينا دور يف
ما يخص الوجود االيراين .الوجود االيراين
رشعي وجاء بعد نيل موافقة السلطات
السورية .لكن مثة اطرافا موجودين يف
سوريا بصورة غري رشعية .ف ِل َم يحاول

البعض القاء وزر مناقشة الوجود االيراين
علينا وهو وجود رشعي ،واهامل الوجود
االمرييك وهو غري رشعي؟
■ ماذا عن العالقة مع تركيا وهي جزء
من الحلف الرويس وااليراين الضامن ملسار
استانة؟ وهل من تعقيدات روسية -
تركية؟
□ نحن نتعامل مع تركيا يف اطار مسار
استانة وهو ال يزال موجودا لغاية اليوم،
وكل ما نقوم به يف هذا االطار صحيح
بالنسبة الينا .تم االتفاق مع االتراك حول
الدوريات وهي سارية املفعول ،واتفقنا
عىل تطبيع االمور ونحن نتعاون يف هذا
الهدف .للسوريني تقييمهم للوجود

■ بالنسبة اىل لبنان سبق وحذرت قبل
اندالع الحراك الشعبي يف  17ترشين
االول  ،2019من مخطط امرييك يسعى اىل
انهيار لبنان وقد وقع هذا االنهيار .فام
هي املخارج املتاحة امام لبنان ليك يخرج
من هذا املأزق؟
□ نعم ،ان ما تحدثت عنه يتحقق .تكمن
الفكرة االساسية يف ان االمريكيني يتخذون
من العقوبات التي متس الشعب اللبناين
والدولة اللبنانية شعارا تحت ذرائع
منها "حزب الله" ،لكنها عمليا عقوبات
متس اللبنانيني .االمر االخر ،فقد كانت
للحراك الشعبي اهداف واضحة متاما
من اصالحات ومكافحة الفساد ،وهذه
االمور اساسية ،فيام يحاول االمرييك اعطاء
معنى آخر لهذه املطالب .فهو يقول ان
االصالح هو يف نزع سالح "حزب الله"،
واذا كان املطروح محاربة الفساد فانهم
يرمون التهمة عىل ايران و"حزب الله"،
وقد بات واضحا للجميع ان يف ذلك
تشويها ملا يحدث ،وهذا هو جوهر
ترصيحات وترصفات االمريكيني الذين
يقولون ان قانون قيرص يشمل لبنان
مع احتامل تطوير العقوبات للمرحلة
املقبلة ،والحديث طويل وعريض حول
التوسع االيراين اىل ما هنالك .هذا ما
يوجب املالحظة بأن االمريكيني هم من
بدأوا الضغوط وفرض االمالءات عىل
الصعيد اللبناين ،وليس ايران ألن طرح
موضوع االتجاه رشقا حصل بعد اتخاذ
العقوبات .لذلك ،من الخطأ القول ان
االتجاه رشقا كان مطروحا كبديل ،كان
امرا متوازنا العطاء جرعة اوكسيجني
للبنان عندما يحاولون خنقه .االمر الثاين
ان اجابة السيد حسن (االمني العام

لحزب الله السيد حسن نرصالله) واضحة
بأن التجويع لن مير ،ووجدنا بعد ذلك انه
حصل تراجع تكتييك امرييك ،لكنه يؤكد
انه عرب الصمود تحقق البلد االهداف
وهذا افضل من ارضائها الطرف املهاجم.
■ لكن االمني العام لـ"حزب الله" مل يكن
ضد الغرب بخطابه بل بالعكس فتح
الباب امام االمريكيني لالستثامر يف لبنان؟
□ صحيح ،كام قال السيد حسن ،وانا
اقول ايضا ان االتجاه رشقا ال يلغي
االتجاه الغريب .اتسمت املرحلة السابقة
بحديث متوازن ،ومن رفض التعاون
هو االمرييك وكذلك رفض الخليج تقديم
املساعدات اىل لبنان ،وتوقف مؤمتر
سيدر بسبب مطالب االصالحات .لذلك
كان قرار بتطوير العالقات مع الجهات
الرشقية .وكانت مواقف واضحة لرئيس
الجمهورية ميشال عون ولرئيس الحكومة
حسان دياب وللسيد حسن نرص الله ،وقد
اتسمت باالتزان للصمود يف وجه الضغوط
واالمالءات ومحاوالت التجويع.
■ كيف تسترشف مستقبل لبنان بعد
هذه املرحلة الصعبة التي مير فيها؟
□ امامنا مرحلة صعبة يف كل العامل ويف
لبنان بالتحديد ،هنالك افكار اساسية يجب
تطبيقها .لست خبريا يف املجال املايل ،لكن
من املمكن ترتيب االمور بشكل افضل ،يف
ما يتعلق مثال بلعبة املافيات حول سعر
العملة الخ ...يجب تثبيت االمور بشكل
افضل يف هذا املجال .لكن االهم من ذلك،
وهنا اشري اىل تجربة روسيا ،انه يجب
تطوير االنتاج .من دون ذلك من املستحيل
تحسني الوضع يف البلد ،الن فكرة االقتصاد
الريعي هي فكرة تتحقق يف ظروف معينة
ولفرتة معينة .لكن كاسرتاتيجيا طويلة
االمد سيأيت وقت وتتغري الظروف وتتأىت
ظروف سياسية مغايرة ،كذلك ما فرضه
فريوس كورونا من وقائع جديدة من بينها
رضورة اعتامد البلد عىل القدرات الذاتية
بشكل اكرب من السابق.
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