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زيارة الرئيس عون لروسيا
فتحت الباب واسعًا لعالقات جديدة

جاءت نتائج القمة اللبنانية  -الروسية التي جمعت الرئيسني العامد ميشال عون وفالدميري بوتني عىل حجم التوقعات التي علق عليها،
وامثرت بدء نهج جديد من العالقات بني البلدين ،مبا ينسجم مع املستجدات عىل صعيد العالقات الثنائية وتطورات املنطقة

اجمع اعضاء الوفد اللبناين املرافق لرئيس
الجمهورية عىل اعتبار املحادثات اللبنانية ـ
الروسية بناءة ،وكل ما طرحه الرئيس ميشال
عون القى تفهام كبريا من الرئيس فالدميري بوتني،
مع تركيز رويس عىل تفعيل التعاون السياحي
واالقتصادي ،واهتامم كبري بالنفط والغاز،
ومسارعة روسية اىل تلقف الطرح الذي تقدم به
وزير الخارجية واملغرتبني جربان باسيل املتمثل
بانشاء لجنة ثالثية لبنانية  -سورية  -روسية
مشرتكة ملتابعة ملف النازحني.
تحدث اعضاء الوفد اللبناين عن مرحلة جديدة
وعملية من العالقات بني لبنان وروسيا ستبدأ
عرب تفعيل االتفاقات املشرتكة ،السيام وان هناك
اتفاقات موقعة بني البلدين مل تنفذ بعد واخرى
تحتاج اىل متابعة ،كام ان هناك اتفاقات يفرتض
ان يتم توقيعها بعدما تشكلت الحكومة اللبنانية
الجديدة.
واكد اعضاء الوفد انه مل يحصل اطالقا ،من قريب
او من بعيد ،حديث عن االتفاق العسكري بني
البلدين ال من الجانب الرويس وال من الجانب
اللبناين ،ولفت الرتكيز عىل تفعيل االتفاقات
السياحية واعتامد لبنان قاعدة العادة اعامر
سوريا .يف القمة الثنائية ركز الرئيس عون عىل
اهمية دفاع روسيا عن االقليات املسيحية يف
املرشق ،النهم مروا يف ظروف صعبة جدا وما
زالت صعبة اىل االن ،االمر الذي يحتاج اىل
مساعدة روسيا دامئا .كام حرض قرار الرئيس
االمرييك السامح الرسائيل بضم الجوالن السوري
املحتل اليها ،االمر الذي اعتربه رئيس الجمهورية
يتعارض مع كل القوانني ومبادئ االمم املتحدة
منذ تأسيسها اىل اليوم .ووافقه الرئيس بوتني الذي
رأى يف قرار الرئيس االمرييك خرقا للقوانني الدولية،
مثنيا عىل دور لبنان يف مكافحة االرهاب ،مشريا
اىل عمق املعاناة اللبنانية يف مسألة النازحني
السوريني وما يتحمله يف هذا املجال ،ومؤكدا
عمل روسيا عىل عودة سوريا اىل الجامعة العربية.

الرئيسان ميشال عون وفالدميري بوتني.

يف السياق ذاته ،جدد الرئيس عون تأكيد املوقف
اللبناين لجهة عدم امكان انتظار الحل السيايس
لتحقيق عودة النازحني ،مشريا اىل ان لبنان يعلق
اهمية كربى عىل دور روسيا للمساعدة يف تأمني
عودة النازحني .وما لفت يف هذا املجال الطرح
املشرتك الذي تقدم به الوزيران جربان باسيل
وسريغي الفروف اىل الرئيسني عون وبوتني بأن
يشارك لبنان يف مؤمتر االستانة بصفة مراقب يك
يكون عىل متاس اكرث مع الحل السيايس لالزمة
السورية وموضوع عودة النازحني واعادة اعامر
سوريا.
ممثل وزارة الخارجية يف اللجنة اللبنانية
 الروسية لتنفيذ املبادرة الروسية باعادةالنازحني ،النائب السابق امل ابو زيد تحدث اىل
"االمن العام" عن اهمية الزيارة كونه شارك يف
عداد الوفد املرافق.
■ ما اهمية زيارة الرئيس عون اىل روسيا من
الناحيتني السياسية واالقتصادية؟
□ يف البعد السيايس ،تم التأكيد عىل العالقة

■ ما االنجاز الذي تحقق يف ملف اعادة
النازحني السورين ،وهل اللجنة الثالثية التي
تم االتفاق عليها يف القمة ستوضع لها آليات
تنفيذية ملبارشة عملها؟
□ موضوع النازحني السوريني كان اساسيا
يف رأس جدول اعامل املحادثات ،انطالقا من
ان لبنان هو اول بلد رحب باملبادرة الروسية

العادة النازحني انطالقا من املصلحة اللبنانية
اوال وتاليا املصلحة السورية ،وتعرف روسيا
جيدا التباينات املوجودة يف لبنان .لقد ابلغنا
الجانب الرويس يف خالل املحادثات ان موسكو
تستكمل كل االتصاالت حتى تبارش بشكل افعل
يف اعادة النازحني ليس املوجودين يف لبنان
فقط وامنا يف دول الجوار وتحديدا يف تركيا

■ هل بعد القمة اللبنانية  -الروسية سنشهد
رفع مستوى اللقاءات بني لبنان وسوريا ملالقاة
نتائجها؟
□ من الواضح جدا ان رئيس الجمهورية ال حرج
وال مانع لديه يف هذا املوضع .همه االسايس
تأمني املصلحة اللبنانية ،وهو الذي اقسم
اليمني الدستورية يف الحفاظ عىل لبنان .طاملا
لدى الدولة اللبنانية والدولة السورية تبادل
ديبلومايس وسفراء ،فان اي يشء يحقق عودة
النازحني بامان اىل سوريا وتسهله هذه العالقة
املبارشة ،لن يتعاطى معه رئيس الجمهورية عىل
انه من املحظورات بل يوافق عليه.

املحادثات الروسية ـ اللبنانية.

الوطيدة بني لبنان وروسيا التي مل تشبها اي
سلبيات يف املايض ،لكنها تفعلت اكرث يف خالل عهد
الرئيس ميشال عون .وهذا تجىل يف محطات عدة
يف املنتديات الدولية ،ولبنان يف كثري من القضايا
وامللفات التي طرحت يف االمم املتحدة واملنظامت
التابعة لها متاهى مع املوقف الرويس ،السيام يف
امللفات التي تهم منطقتنا .اما يف البعد االقتصادي،
فمن املؤكد انه حصل تطور كبري ومهم وجديد من
خالل مشاركة رشكة "نوفاتيك" الروسية مع "ايني"
االيطالية و"توتال" الفرنسية يف التنقيب عن النفط
والغاز يف البحر اللبناين يف دورة الرتاخيص االوىل.
وهناك رشكة اخرى تعترب من الرشكات االوىل يف
العامل هي "روسنفت" التي ابرمت عقد استثامر
منشآت النفط يف الشامل ،وحصل حديث حول
تطوير هذه العالقة والذهاب اىل مرحلة يتحول
معها لبنان اىل مركز اسرتاتيجي للرشكات الروسية
العمالقة القادرة عىل استخراج الغاز وتكريره
ونقله من لبنان اىل االسواق املجاورة .وهذا يشكل
انجازا اسرتاتيجيا ملوقع لبنان بحيث يكون منصة
اساسية لهذه الرشكة يف البحر االبيض املتوسط.

واالردن .وروسيا تنجز بشكل كبري ورسيع اعادة
السوريني النازحني داخل سوريا الن هناك 400
بلدة امنة وال اعامل عسكرية فيها يتم اعادة
النازحني اليها .كام سيتم تفعيل اللجنة الثالثية
وستحصل لقاءات قريبة جدا ورسيعة جدا اما
يف بريوت او يف موسكو لوضع االطر التي سيتم
التفاعل عربها .وهناك دور كبري للدولة السورية
ستقوم به ،واملذكرة التي اصدرها وزير الداخلية
السورية تصب يف اطار تسهيل عملية العودة.

من البيان الختامي للقمّ ة الروسية ـ اللبنانية
 -1يدعم الجانبان الجهود املشرتكة املتواصلة الرامية اىل تعزيز الدور
التنسيقي املركزي لالمم املتحدة يف ضامن السالم واالمن والتنمية
املستدامة ،وتحسني فعاليتها اكرث فاكرث .انهام عىل استعداد لتوطيد
وتوسيع التعاون ضمن االمم املتحدة وغريها من املنظامت الدولية
واالقليمية.
 -2يؤمن الجانبان بأن االرهاب باشكاله ومظاهره كلها يشكل تهديدا
بارزا للسالم واالمن الدوليني ،ولالستقرار والتنمية املستدامة عىل
املستويني االقليمي والعاملي .وسوف يواصالن تعاونهام يف مواجهة هذا
الرش العاملي مبا يتوافق مع معايري القانون الدويل وميثاق االمم املتحدة
وقرارات مجلس االمن ذات الصلة.
 -3يعترب الجانبان ان من غري املقبول انتهاك مبادئ السيادة واملساواة
بني الدول ،واستخدام التنظيامت االرهابية واملتطرفة كادوات لتحقيق
املآرب السياسية والجيوسياسية؛ كام يشددان عىل ان االرهاب ال ميت
بصلة اىل اي ثقافة او دين او عرق.
 -4اذ يحرتمان استقالل الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسيادتها
وسالمة اراضيها ،واذ انهام مقتنعان بأن ال بديل من الحل السلمي
للقضية السورية ،يحبذان تسوية هذا النزاع من خالل الوسائل

السياسية والديبلوماسية ،استنادا اىل قرار مجلس االمن التابع لالمم
املتحدة رقم  2254ومقررات مؤمتر الحوار الوطني السوري يف سوتيش.
 -5يدعامن بقوة الجهود التي تضطلع بها سلطات الجمهورية العربية
السورية وحلفاؤها ملحاربة االرهاب املتمثل بتنظيم داعش وجبهة
النرصة واملجموعات املتفرعة عنهام.
 -6يلحظ الجانبان العمل الفعال واملثمر الذي تقوم به روسيا وايران
وتركيا يف اطار محادثات استانة لخلق ظروف من اجل اطالق العملية
السياسية والحد من العنف يف سوريا.
 -7يؤيد الجانبان الجهود الرامية اىل تطبيق مبادرة روسيا لتأمني
عودة الالجئني السوريني واملهجرين داخليا .ويؤمنان بأن حل هذه
املشكلة يعتمد مبارشة عىل تهيئة الظروف املؤاتية يف سوريا ،مبا يف
ذلك الظروف االجتامعية واالقتصادية ،من خالل اعادة االعامر ما بعد
الرصاع .ويدعوان املجتمع الدويل واالمم املتحدة واملنظامت االنسانية
اىل تأمني كل املساعدة املمكنة لهذه العملية.
 -8يشددان عىل الحاجة اىل تطبيق احكام قرار مجلس االمن رقم 1701
ويدعامن بالكامل والية قوة االمم املتحدة املوقتة يف لبنان (اليونيفيل)
التي تساعد البلد يف ضامن سيادته ووحدته وسالمة اراضيه.
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