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سفير روسيا :نقترح تنظيم الدورة الثانية
ملؤتمر عودة الالجئني السوريني في لبنان
تبقى سوريا املوقع االسرتاتيجي االول لروسيا يف الرشق االوسط .لكن ذلك ال ينفي بأن للبنان مكانة مهمة لدى موسكو
التي يعترب املسؤولون فيها ان زعزعة االستقرار اللبناين سياسيا واقتصاديا واجتامعيا ،يحمل يف طياته بذور توترات امنية
قد تتحول تهديدا مبارشا للجوار واقربه الداخل السوري
انطالقا من هاجس اعادة االمن والسالم اىل مساحة
كربى من الجغرافيا السورية ينشأ االهتامم الرويس
بلبنان .من هنا حفل شهرا اذار ونيسان الفائتان
بحركة مكوكية عىل خط بريوت ـ موسكو :زيارة
وفد لحزب الله ،للرئيس املكلف تشكيل الحكومة
سعد الحريري ،لرئيس تكتل لبنان القوي جربان
باسيل وسواها من الزيارات ،فضال عن زيارة وفد
اقتصادي رويس من رشكات روسية يحمل اهدافا
عدة ابرزها اعادة اعامر مرفأ بريوت.
يحرص الروس عىل ابعاد لبنان من اي تدخل
خارجي ،مبعنى ادارة امللف اللبناين من دولة
خارجية ،وينحرص دورهم باللقاءات مع القيادات
اللبنانية واقامة نقاشات بحسب القوانني
والدستور من دون مامرسة ضغوط عىل اي
طرف لبناين كام يقولون .يحبذ الروس ان يتفق
االفرقاء اللبنانيون يف ارسع وقت عىل تشكيل
حكومة ،متمنني ان تساهم الزيارات اىل موسكو
يف حلحلة االوضاع.
من جهته ،يقول السفري الرويس يف لبنان الكسندر
روداكوف يف اول حوار له مع الصحافة اللبنانية،
املعي يف لبنان منذ  6اشهر ،ان "موسكو
هو ّ
عىل يقني بأن افضل طريق هي التعاطي مع
االمور عىل اساس املقاربة الشمولية" ،الفتا اىل ان
"استقرار لبنان يعترب احد العنارص املهمة للصحة
الجيدة التي يجب ان تسود عىل اراضيه ويف
الرشق االوسط ككل" .مل يعمل السفري روداكوف
اثناء خدمته يف وزارة الخارجية الروسية عىل
امللف اللبناين ،وهو شخصية ديبلوماسية بعيدة
من االعالم يحبذ العمل بصمت.
■ تقوم روسيا بالكثري من الحراك السيايس
وخصوصا بدعوتها افرقاء لبنانيني اىل موسكو منهم
وفد حزب الله فضال عن شخصيات سياسية ،ملاذا
تعمد روسيا اىل ذلك وخصوصا انها تجاهر بانها ال

متتلك اي مبادرة خاصة بلبنان السيام عىل الصعيد
الحكومي؟
□ تتطور العالقات بني روسيا ولبنان تدريجا،
وهي ترتكز عىل االحرتام املتبادل والرغبة يف
تعزيز الروابط يف مختلف املجاالت لتحقيق
املصلحة املشرتكة .نحن تقليديا منارس سياسة
عدم التدخل يف الشؤون السيادية اللبنانية،
ونعمد اىل الحوار مع جميع القوى السياسية يف
البلد من دون انحياز وبعيدا من التجاذبات .مير
لبنان حاليا بازمة تعترب االصعب يف تاريخه ،يف ظل
ازمة السلطة والتداعيات االقتصادية واالجتامعية.
موسكو عىل يقني بأن افضل طريق هي التعاطي
مع االمور عىل اساس املقاربة الشمولية .يعترب
استقرار لبنان احد العنارص املهمة للصحة
الجيدة التي يجب ان تسود يف داخل اراضيه ويف
الرشق االوسط ككل .يف هذا السياق ،تستخدم
روسيا العالقات الجيدة مع االطراف اللبنانيني
لتبادل االراء بغية تقريب وجهات النظر كرشط
ال بد منه اليجاد املخرج املحتمل من الظروف
القاهرة الراهنة .ننطلق من قيمة التعاون الثنايئ
واالتصاالت مع الجهات الرسمية والقوى السياسية
يف لبنان .يف رأينا ان من الرضوري اليوم قبل الغد،
تشكيل الحكومة من طريق التوافق الوطني
واحرتام توازن املصالح .نرجو ان يدرك السياسيون
يف لبنان درجة مسؤوليتهم وعمقها تجاه البلد
والشعب اللبناين .من دون ذلك ال توجد فائدة
من اي مبادرات اجنبية او رهان عىل كسب
عرب التوغل من الخارج .استقبلنا يف موسكو وفد
حزب الله وكان الحديث يف الخارجية الروسية
ويف الربملان الوطني مفتوحا وتفصيليا .ناقشنا
الوضع الداخيل يف لبنان ويف سوريا واالقليم.
كذلك هنالك زيارات اعلن عن بعضها لوفود من
التيار الوطني الحر والحزب الدميوقراطي اللبناين
والحزب التقدمي االشرتايك.

■ ساهمت روسيا يف مساعدة لبنان بعد انفجار
مرفأ بريوت ،هل يف االمكان اعطاء تفاصيل عن
ذلك؟
□ بعد تبلغنا الخرب الرهيب عن االنفجار الكاريث
يف مرفأ بريوت ،امر رئيس روسيا االتحادية فالدميري
بوتني يف الساعة  8صباحا (بتوقيت روسيا)
تاريخ  5آب الفائت ،بارسال الفريق الرويس
من موظفي وزارة الحوادث الطارئة اىل لبنان
الصديق .حط املشفى امليداين الرويس يف املدينة
الرياضية بالتنسيق مع الجانب اللبناين .يف فرتة ما
عالج االطباء الروس نحو  575شخصا بينهم 70
طفال .وصل مع الطاقم الرويس ( 169فردا) مع
املخترب املتنقل الذي ال مثيل له يف العامل لغاية
اليوم ،واجري فيه الف فحص "يب يس ار" لفريوس
كورونا .بالتزامن عمل الخرباء الروس يف مجال
االنقاذ يف ساحة املرفأ املدمر لـ  24ساعة يوميا.
عىل الرغم من كل الصعوبات املوجودة ،نحن ال
نزال نكرر اهتامم موسكو يف توطيد العالقات.
لالسف تجمدت الحياة يف النطاق العاملي بسبب
انتشار جائحة كورونا .نشهد تراجعا يف التواصل
يف انحاء العامل كله ،لكن من الرضوري ان ال
ننىس ان الحياة ستعاود مجددا .ان حجم التبادل
التجاري بني روسيا ولبنان كان يف العام 2020
حواىل  320مليون دوالر (شهد انكامشا بنسبة
 38يف املئة) ،ومثة رغبة متبادلة يف عودة التجارة
اىل ذروتها والتي كانت يف السنوات السابقة اكرث
من مليار دوالر بحسب تقييم االجهزة الجمركية
يف روسيا .يف  15من نيسان زار رئيس الوزراء
املكلف سعد الحريري العاصمة الروسية ،وتم
اثناء الزيارة االتصال افرتاضيا مع رئيس روسيا
االتحادية فالدميري بوتني باالضافة اىل اللقاءات
مع رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستني ووزير
الخارجية سريغي الفروف .روسيا تلتزم دعم
السيادة واالستقرار والوحدة يف لبنان الشقيق.

السفري
الرويس
يف لبنان
الكسندر
روداكوف.

يطمنئ الروس اىل ان انفراجا يأيت دوما بعد املعاناة
مام سيسمح بفتح افاق جديدة .ان السلطات
الروسية والقطاع الخاص مستعدان ملساعدة
لبنان عرب تحقيق املشاريع ذات االهتامم املشرتك
واالستثامرات .نحدد مع الرشكاء االولويات وهي
الصناعة والزراعة وقطاع الطاقة وتحديث البنى
التحتية ،مبا يف ذلك املرافئ والطرق .دعم لبنان
يف املجال الصحي مطلوب قبل كل يشء يف اطار
العملية الوطنية للتلقيح .وبالتنسيق مع وزارة
الصحة العامة ،تم ابرام برامج تسمح بوصول
اللقاح الرويس "سبوتنيك يف" اىل لبنان عرب القنوات
الرسمية والخاصة .نحن فخورون ان ينال هذا
اللقاح ثقة شعوب العامل فضال عن اللبنانيني.
■ ال تزال الرشكات الروسية مرتددة يف االستثامر
يف لبنان ،ما هي العوائق وملاذا ال نرى اي دور
فعال ملجلس رجال االعامل اللبناين الرويس؟ وهل
صحيح ان الجانب اللبناين هو الذي يتقاعس عن
تطوير العالقة؟

من الضروري تشكيل
حكومة على قاعدة
التوافق الوطني
واحترام توازن املصالح
تستخدم روسيا
عالقاتها الجيدة مع
االطراف اللبنانيني لتقريب
وجهات النظر

□ نحن نرحب بتنشيط اللجنة املشرتكة املعنية
بالتعاون االقتصادي والتجاري بني الدولتني والدور
الفعال ملجلس رجال االعامل الرويس اللبناين .يف
الشهر الفائت ،تم تعيني رئيس الوكالة للمقاييس
الفدرالية انتون شالييف رئيسا للجانب الرويس يف
اللجنة املشرتكة ونتمنى له النجاح يف مهمته .يف
الحقيقة ال توجد اي حواجز او خلفيات مبطنة
يف التعامل التجاري .اما االسباب فتعود اىل قوانني
السوق ومحورها العرض والطلب.
■ هل من مرشوع رويس العادة بناء مرفأ بريوت
ام ان هذا املرفأ مرتوك للغرب؟
□ وصل اىل بريوت يف  18نيسان الفائت الوفد
من الرشكات الروسية ،واجرى مفاوضات مع
وزراء الطاقة واالقتصاد واالشغال العامة ،وناقشوا
املشاركة الروسية يف اعامر مرفأ بريوت .كام تفقد
الوفد بعض املناطق يف لبنان لتقدير االمكانات
االستثامرية .موضوع اعادة البناء بالنسبة الينا
خارج سياسة السؤال "ملن مرتوك االمر؟" غري
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حديثنا
مع حزب
الله يف
الخارجية
الروسية
كان
مفتوحا
وتفصيليا.

صحيح اطالقا ،الننا نبذل جهودا للمساعدة
وليس للمنافسة مع االخرين.

شهد حجم التبادل
■ ماذا عن التعاون الثقايف بني لبنان وروسيا؟
التجاري بني روسيا ولبنان
□ اود االشارة اىل التقدم امللموس يف توسيع انكماشا بنسبة  38في
العالقات الثقافية والدراسية والروحية بني املئة بسبب كورونا

البلدين .يف كل عام يزداد عدد الطالب القادمني
اىل روسيا للدراسة .بعد تحسن الوضع الصحي
سنستمر يف تنظيم املعارض لجامعات ومعاهد
روسية يف بريوت واملدن االخرى .يف لبنان يبدأ
 700شخص سنويا بتعلم اللغة الروسية .يف
السنوات االخرية ،مبساعدة االصدقاء يف لبنان
واملركز الثقايف الرويس يف بريوت ،تم تأسيس
 8بيوت ثقافية روسية يف مختلف املحافظات
اللبنانية ،مبا يف ذلك يف البرتون وصور والنبطية.
نشكر الجالية الروسية وجمعيات الخريجني
من الجامعات السوفياتية والروسية عىل
الدعم املستمر .من جهة ثانية ،تويل الكنيسة
االرثوذكسية الروسية عناية للبنان كجزء من
االرايض املقدسة .نحن نقدر مستوى العالقات
مع الكنيسة االنطاكية االرثوذكسية .وفقا لقرار
بطريرك موسكو وسائر روسيا كرييل ،وجهنا 1.5
مليون دوالر لدعم مطرانية بريوت بعد انفجار

آب ،فيام يستمر تطوير التواصل مع الكنائس
املسيحية االخرى واالركان االسالمية .جدير
بالذكر ان روسيا صوتت لصالح مرشوع قرار
الجمعية العامة لالمم املتحدة عن انشاء منصة
للتالقي والحوار الحضاري يف لبنان.
■ يف الشامل ادت عملية تلزيم رشكة كابيتال
الروسية الستكشاف الغاز يف البلوك رقم ()1
السوري اىل خشية من الجهة اللبنانية عىل البلوكني
رقم ( )1و( )2من الجهة اللبنانية ،حيث يتداخالن
بحواىل  750كيلومرتا مربعا .هل من املمكن ان
تدخل روسيا بوساطة بني الطرفني؟ وملاذا قبلت

روسيا العمل عرب رشكتها يف منطقة متنازع عليها؟
□ مبدئيا جميع االسئلة املطروحة يف ما يخص
ترسيم الحدود مع سوريا قابلة للتفاوض الرسمي
الواضح النهج وبالشكل املبارش بني الطرفني.
■ ماذا عن ملف النزوح السوري اىل لبنان حيث
يتم ربطه من بعض الدول بالتسوية السياسية
النهائية يف سوريا؟
□ يف خضم املقاربات الروسية حيال سوريا يوجد
عدد من النقاط املركزية :مكافحة االرهاب الدويل
واملحيل ،استحالة الحل العسكري يف سوريا حيث
ان الحل السيايس ال بديل له ،تحديد مصري سوريا
من طريق حوار سوري  -سوري باالعتامد عىل
قرار مجلس االمن الدويل  2254حرفيا (من دون
التفسري املسيس) ،طلب رفع العقوبات االحادية
الجانب واملوجهة ضد الشعب السوري ككل
وبداية اعادة االعامر.
ننطلق من اهمية حل مشكلة النزوح السوري
يف الدول املجاورة ،فيام املبادرة الروسية املرتبطة
بهذا امللف ال تزال موجودة عىل الطاولة .نقرتح
تنظيم الدورة الثانية للمؤمتر الدويل لعودة
الالجئني السوريني اىل ديارهم يف بريوت ونراهن
عىل دعم السلطات اللبنانية.

