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مقابلة

مارلني خليفة

@marlenekhalife

سفير روسياَ :من ُيعرقل عودة النازحني
يحق له طلب ضمانات من موسكو
ال ّ

عاد رئيس الجمهورية العامد ميشال عون اخريا من لقاء قمة مع رئيس روسيا االتحادية فالدميري بوتني ،مثبتا التعاون
يف ملفات حيوية مختلفة ،واتفق الجانبان عىل تعزيز وتوسيع العالقات الثنائية يف التجارة واالقتصاد واالستثامر
والطاقة والثقافة واملضامر االنساين والرتبية والرياضة والسياحة وغريها من مجاالت التعاون
شكلت الزيارة الرئاسية ملوسكو انجازا
واحتفالية حقيقية تزامنت مع اليوبيل املايس
( 75عاما) عىل بدء العالقات الديبلوماسية بني
لبنان وروسيا يف آب عام  .1944واكب الزيارة
تفعيل مجلس رجال االعامل بني البلدين،
واطالق االسبوع الثقايف الرويس ،ومن ضمنه
اسبوع السينام الروسية الذي شهد حضورا
كثيفا من الجمهور اللبناين.
اذا كان السفري الرويس يف لبنان الكسندر
زاسبيكني يضع الزيارة الرئاسية يف اطار التطابق
يف وجهات النظر ،وخصوصا يف ملفات التعاون
الثنايئ وعودة النازحني وقضية العيش املشرتك
بني الطوائف واالديان يف الرشق االوسط،
فان مجريات الحوادث والتنافس الرويس ـ
االمرييك عىل االمساك باملنطقة يعطيها بعدا
اقليميا مؤكدا ،عىل الرغم من جهود لبنان
الديبلوماسية يف البقاء يف منطقة وسطية نائية
من املحاور كلها.
يف حوار مع "االمن العام" تطرق سفري
روسيا االتحادية الكسندر زاسبيكني اىل
القضايا الشائكة كلها .برصاحته املعهودة
دحض اشاعات عن اخفاء نازحني ،متهام من
يطلقونها مبحاولة زرع الشكوك لعرقلة العودة
التي يجب عدم ربطها بالحل السيايس.
■ ما اهمية الزيارة الرئاسية اللبنانية اىل
روسيا؟
□ شكلت هذه الزيارة محطة مهمة .فهي
تتويج للتطور يف العالقات خالل الفرتة االخرية
وحققت بعض االنجازات ،واظهرت التفاهم يف
وجهات النظر حول ما يجري يف املنطقة وعىل
الصعيد الدويل والتطابق حول ملف عودة
النازحني .كذلك ابرزت التفاهم بالنسبة اىل

اىل القارة االوروبية ،كبديل للغاز الرويس .هذه
هي اجواء املنافسة ،ونحن لسنا ضد املنافسة
رشط ان تكون عادلة ومن دون ضغوط
سياسية او استخدام الغرامات او العقوبات.
■ بالنسبة اىل ملف النزوح السوري ،اين هي
مفاعيل املبادرة الروسية؟ علام ان االمريكيني
واالوروبيني يعتربون انها باتت يف الثالجة؟
□ انا اود استبعاد اللعبة التكتيكية حول

مرتفعات الجوالن
يجب استرجاعها
الى سوريا كاملة

■ ماذا عن التعاون مع االمن العام اللبناين يف
ما يخص هذه املبادرة؟
□ التنسيق جيد ودائم ،ونحن نقدر عاليا
جهود االمن العام اللبناين يف هذا املجال،
وهو يشتغل بشكل منظم ومتمسك بكل
املعايري املتعلقة بالتنظيم اللوجستي لعودة
النازحني ،وهنالك وجود املفوضية االممية
لشؤون النازحني كرشط الزامي .لذلك ،ال توجد
اية مالحظات بالنسبة اىل عمل االمن العام.
انا الحظت اخريا ترصيح سيادة اللواء عباس
ابراهيم الذي قال انه مل تصل اية معلومات
من سوريا حول اشكاالت تتعلق بالنازحني،
وهذا امر مهم لتوضيح الصورة فعليا .تصدر
اشاعات كثرية حول هذا املوضوع ،وهذا يؤثر
عىل النازحني ،لذلك يجب ان تكون هناك
شفافية يف هذا املجال.

قضية العيش املشرتك بني الطوائف واالديان
يف منطقة الرشق االوسط ،ويف ضوء حامية
الوجود املسيحي يف املنطقة .كل هذه االمور
تتعلق بالرؤية املشرتكة للوضع السيايس
وللعالقات السياسية .يف االونة االخرية ،نسجل
توقيع عقود كربى وخصوصا مشاركة رشكة
"نوفاتيك" يف كونسورسيوم يف البحر املتوسط،
كذلك توقيع رشكة "روسنفت" لعقد مع وزارة
الطاقة واملياه اللبنانية الدارة خزانات البرتول
يف جوار طرابلس ،ونعترب ان هذه االتفاقات
االسرتاتيجية الطويلة االمد امرا مهام لالقتصاد
اللبناين .بالتايل ،فان زيارة الرئيس عون تتويج
لهذه االنجازات وتحديد افق وتوسيع التعاون
املتنوع بني البلدين يف املرحلة املقبلة .نحن
ننطلق من وضع انه بعد تشكيل الحكومة
اللبنانية وبدء عملها ،سيكون تطبيق املشاريع
يف مجاالت عدة عىل جدول اعاملها .لذلك،
فان روسيا قادرة عىل املشاركة يف العروض
ويف تطبيق هذه املشاريع .امامنا فرص جيدة
للمرحلة املقبلة.
■ هل االتفاق بني "روسنفت" ووزارة الطاقة
اللبنانية ومشاركة "نوفاتيك" يف التنقيب عن
النفط هي مؤرشات لتنافس مع الواليات
املتحدة االمريكية ورشكائها عىل خط تصدير
الغاز اىل اوروبا؟
□ نحن شاركنا يف العروض عىل قدم املساواة
مع االخرين .لذلك ال اريد الرتكيز عىل
املوضوع االمرييك .اجامال ،بالنسبة اىل انابيب
الغاز ،هناك مشاريع كربى قيد التنفيذ ،ونحن
ال نستطيع ان نتكهن مباذا ستكون الصورة
الدولية يف املستقبل بعد عرشة اعوام مثال
لتصدير الغاز وتوريده واستهالكه عىل الصعيد

لسنا موافقني عىل هذا املنطق .وبالتايل،
كخالصة لكل ما يحدث ،نحن نطور مبادراتنا
قدر االمكان بجهودنا الذاتية وبالتعاون مع
الجانب السوري .هذا هو االمر ،وهذا يف رأيي
عمل مثمر.

■ تقصد ما تم تداوله اخريا عرب احد الوزراء
عن وجود عمليات اخفاء لبعض النازحني الذين
عادوا طوعيا ،فانتم ال متلكون معلومات مامثلة؟
□ صحيح ،هذا ما اقصده .هناك اشاعات كثرية.
نحن كروسيا نتعاون يف سوريا مع السلطات
السورية يف كل ما يحدث هناك ،من حيث
استقبال النازحني وتوزيعهم واقامتهم ،لذلك
ال توجد لدينا اية شكوك حول ما يحدث ،الن
التعاون قائم مع الجانب السوري ،ومن املهم
جدا تقديم صورة شفافة للعامل عام يجري
فعليا االن.
سفري روسيا يف لبنان الكسندر زاسبيكني.

العاملي .مثة تنوع يحصل حاليا من روسيا اىل
الدول االوروبية من جهة ،واىل الصني من
جانب آخر ،وعرب انابيب عدة .كام انه توجد
مشاريع االنابيب من الرشق االوسط او من
افريقيا الشاملية اىل اوروبا ،فيام يضغط
االمريكيون عىل االوروبيني لتوريد الغاز السائل

املبادرة الروسية ،مبعنى اين تكون االن عىل
النار ام يف الثالجة .هذه العبارات كلها غري
صالحة .نحن طرحنا املبادرة عىل اساس ان
الظروف تسمح االن بتوجيه الدعوة اىل عودة
النازحني .االمر االخر يتعلق بقدرة االطراف
الذين يشتغلون من اجل ذلك .اذا كانت

هذه القدرات هي سورية وروسية فحسب،
مع بعض املتعاونني معنا ،هذا يشء .اما اذا
انضمت الينا اوروبا والخليج فعندها سيكون
شيئا آخر .موقف االمريكيني واضح ،فهم يقفون
ضد املبادرة اصال ،ولكن الربط ما بني التسوية
السياسية وعودة النازحني امر يعرقل .نحن

■ يضع الغرب واملنظامت الدولية اليوم كرة
العودة يف ملعب الحكومة السورية ،طالبني
من روسيا ضامنات يف مسائل تطمنئ الراغبني
يف العودة الطوعية واآلمنة امنيا وحياتيا؟
□ ان الجانب الذي ال يريد العودة اصال
ويعرقلها من خالل عدم التمويل ومن
خالل طرح موضوع الربط بالحل السيايس
وزرع الشكوك وتخويف النازحني ،هذا
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التي متارسها الواليات املتحدة االمريكية تؤدي
دوما اىل مشاكل .فهي تستهدف بصورة
مقصودة عدم االستقرار يف الدول ،عىل الرغم
من كل الترصيحات بأنهم يؤيدون االمن
واالستقرار .ال ميكن التصور بأن الهجوم عىل
جزء من املجتمع يصب يف مصلحة هذا البلد،
هذا مستحيل .انا ارى بأن االحزاب السياسية
اللبنانية تدرك وجود خطوط حمر ال ميكن
تجاوزها عىل الرغم من الضغوط االمريكية
كلها ،الن االغراء املايل او االعتبارات املادية
يشء .العيش املشرتك والسلم االهيل عامالن
يجب ان يتفوقا عىل االعتبارات االخرى كلها،
وال يجوز ان يؤثر اي اجراء يف املجال املايل عىل
االمن واالستقرار يف البلد.

زيارة عون اىل
روسيا تتويج
لالنجازات بني
البلدين.

الجانب الذي يترصف بهذا الشكل ليس
لديه الحق ليطلب شيئا من روسيا او من
الحكومة السورية .عىل هؤالء االهتامم بتغيري
نهجهم وتعديله ،وعدم الخوض يف محاوالت
زرع املزيد من الشكوك حول العملية .يبدو
ان موضوع الضامنات مطروح منهم بهذا
الهدف ،الن السلطات السورية تترصف يف
اطار الحقوق السيادية للدولة السورية .اما
روسيا فهي تساعد السلطات السورية ،لذا
فان موضوع الضامنات ليس مطروحا بهذا
الشكل الذين يحاولون تصويره .نحن نعرف
بأن السلطات السورية تتخذ كل االجراءات
الالزمة وفقا للظروف القامئة يف مجال االمن
واملمتلكات والخدمة العسكرية والعفو
الخ ...كل هذه االمور تحت املراقبة والتطوير
لتسهيل االمور وفقا ملستجدات االوضاع.
■ العالقات اللبنانية  -السورية موضوع
تجاذب سيايس يف لبنان .كيف تنظر اىل ذلك؟
□ يف االصل ،العالقات اللبنانية  -السورية

ال بد من الحوار املباشر
بني لبنان وسوريا
تصريحات االميركيني
تؤكد انهم يريدون تخريب
الشرعية الدولية
نقدر جهود االمن العام
اللبناني في تنظيم عودة
النازحني

يجب ان تتطور ،وهذا يصب يف املصلحة
املتبادلة ،حيث يستفيد كل طرف من ذلك،
ولبنان ايضا بطبيعة الحال النه مهتم بعودة
النازحني وباملشاركة يف اعادة االعامر يف سوريا.
لتطبيق هذه االهداف ال بد من الحوار املبارش،
وانا اشارك الرأي يف أن اللعبة حول هذا
املوضوع ،اي زرع الشكوك ،ال تفيد املصلحة
الوطنية اللبنانية .هناك عالقات ديبلوماسية
قامئة ويجب تطوير الزيارات والحوارات
واللقاءات والتعاون وفقا ملا هو مطلوب من
الطرفني .مرة اخرى ال يجوز الخضوع ملطالب
االطراف الذين اصال ال يريدون تطبيع االوضاع
يف سوريا ،ويعرقلون مجرى االمور.
■ بدأت الواليات املتحدة االمريكية حزمة
جديدة من العقوبات ضد ايران وحزب الله،
ومثة اشتباك قوي جدا حاليا بني الطرفني،
ولبنان يف الوسط يف ظل وجود حزب الله ،هل
ترى خطرا عىل استقراره؟
□ الحروب االقتصادية واملالية والعقوبات

■ ماذا ستفعل روسيا اذا تكررت الغارات
االرسائيلية عىل مواقع يف سوريا وعرب االجواء
اللبنانية؟
□ هذا السؤال ال ميكن للسفري ان يقدم عنه
اجابة كاملة .انا ارى ان املواجهة بني ارسائيل
من جهة ومحور املقاومة من جهة اخرى يعود
اصال اىل النزاع العريب  -االرسائييل .لذلك ينفذ
السالح الجوي السوري مهمة دفاع عن امن
البلد ضد اي تدخل من الجانب الخارجي وال
سيام التهديد االرسائييل.
■ مرت قضية النزاع يف سوريا يف مراحل عدة:
بيان جنيف واالتفاق مع الواليات املتحدة
االمريكية لكنه فشل ،فانتقلتم اىل مسار استانة.
تقول نريد تنقية االجواء يف الرشق االوسط عىل
اساس التعاون مع الجميع ،لكن ال يبدو ان
ارادة التعاون موجودة لدى االخرين ،فكيف
ستتطور االمور بالنسبة اىل اللجنة الدستورية
وعملية االنتقال السيايس ومؤمتر سوتيش؟
□ اعتقد ان هذه املراحل كلها مل تفشل ،بل
كانت هناك انجازات .لكن مع تطور االحداث
كان يجب تطوير التفاهامت واالتفاقات
واآلليات للتواصل .لذا ميكن ان نقول ان
عملية التسوية السياسية تطورت تدريجا،
وكل محطة مثل بيان جنيف او قرار مجلس
االمن او االتفاقات وتشكيل اآلليات املناسبة،
كانت محطة يف هذه الطريق .نحن وصلنا اىل
مسار استانة من خالل محاوالت عدة اليجاد

قاسم مشرتك مع االمريكيني ،وقد فشلت .لذلك
انتقلنا اىل مسار استانة ونحن نشتغل االن عىل
هذا االساس .يف الوقت عينه ،التنسيق قائم بني
روسيا والجيش السوري وحلفائه ،كام تعقد
االجتامعات من حني اىل آخر مع االطراف
الخارجيني ،وطبعا هنالك اآللية السورية
املتمثلة مبؤمتر سوتيش والجهود لتشغيل
اللجنة الدستورية .هذه الجزئيات كلها هي
محطات يف الطرق اىل التسوية السياسية.
■ عادت جبهة موضوع ادلب اخريا اىل
التسخني ،كيف تعالجون هذا امللف مع تركيا
بالنسبة اىل املمرات االمنة؟ وكيف تواجهون يف
الوقت ذاته رفض الواليات املتحدة االمريكية
وحلفائها الي عمل عسكري هناك؟
□ ان امريكا وحلفاءها يف االصل ال يريدون
التعامل مع روسيا بشكل جدي ،وهم يعرقلون.
لذلك يجب ان ال نأخذ اراءهم يف االعتبار
بالنسبة اىل ما يحدث .اما التعاون يف اطار
مسار استانة ،فهو مبني خالل الفرتة االخرية
عىل اشكال عدة منها مصالحات وتطوير فكرة
مناطق خفض التوتر وتحديدا يف ادلب .يف
الوقت نفسه ،ال يزال هدف تصفية االرهاب
قامئا كاولوية .لذلك ،وبحسب تطورات الوضع،
يلجأ االطراف املعنيون اي الجيش السوري
وحلفائه مبا يف ذلك روسيا اىل استخدام القوة
للقضاء عىل االرهابيني .ميدانيا ،ان العسكريني
هم من يتخذون القرار الذي يرونه االفضل يف
هذه الظروف .اما سياسيا ،فهذا يعني القرار
حول استمرار التعاون يف اطار استانة كآلية
مناسبة اكرث لهذه املرحلة.
■ كيف تقرأون االنسحاب االمرييك من شامل
رشق سوريا ،ثم قرار الرئيس االمرييك دونالد
ترامب االبقاء عىل  400جندي امرييك؟ هل
ستكون هنالك طأمنة لالكراد يف مقابل تربيد
جبهة ادلب؟
□ منذ البداية شككنا يف تطبيق اعالن
االنسحاب وهذا ما حدث .اصال نحن كنا
نطلب االنسحاب الننا نعترب ان هذا الوجود
غري رشعي ،والن هذا الوجود يعرقل ترتيب
االمور بني االطراف املوجودين هنا وهم
سيبقون حتام هنا .انا اقصد اهايل البلد،

سواء كانوا اكرادا او عربا والحكومة املركزية،
كسلطة يف هذه املناطق وتركيا والعراق
كدولتني مجاورتني .عىل هذا االساس ،نحن
كروس نسعى اىل عدم وقوع اية اشكاالت ما
بني كل االطراف ،والوصول اىل اتفاقات اخذين
يف االعتبار مصالح الجميع املرشوعة وحقوق
جميع املوجودين هنا .يف هذه املعادلة ،ان
االمريكيني هم العنرص الخارجي الذي كلام
ارسع يف االنسحاب يكون الوضع افضل
لالخرين ،خصوصاً واننا نعرف ان االمريكيني
يلعبون هنا دورا سلبيا يف السنوات االخرية ،من
خالل التعامل مع االكراد مبعنى انهم يلعبون
دورا تحريضيا ويشجعون االكراد عىل املزيد
من املطالب .نحن نظن بأن الدور الكردي
يف الحوار الوطني السوري هو دور طبيعي
ومرغوب ،ولكن يجب اتفاق االكراد مع
الحكومة املركزية من دون الضغوط االمريكية
او التأثري االمرييك عىل هذا الوضع.
■ كيف تنظر اىل اعرتاف الرئيس االمرييك
دونالد ترامب بسيادة ارسائيل عىل مرتفعات
الجوالن السورية؟
□ موضوع مرتفعات الجوالن يتمتع بالطابع
املبديئ ،ويجب اسرتجاعها اىل سوريا كاملة
كام نصت عليه قرارات االمم املتحدة ،ويعترب
اي موقف آخر مناقضا للرشعية الدولية .ان
ترصيحات االمريكيني االخرية تؤكد مرة اخرى
انهم يريدون تخريب الرشعية الدولية ،ويف
هذه الظروف املطلوب منا الوقوف بصالبة يف
وجه االستفزاز االمرييك وان نتضامن مع سوريا.
■ ماذا عن فرملة عودة سوريا اىل جامعة
الدول العربية؟
□ لدينا موقف مبديئ منذ البداية ،اذ كنا نعترب
بأن هذا القرار ال يصب يف مصلحة الحلول
والتسويات ،بل يزيد يف تعقيد االمور واالستنفار
العريب ضد سوريا .اكد تطور االوضاع فشل
جميع الذين ارادوا اسقاط السلطة يف سوريا،
لذا كلام كان تطبيع عالقات العرب مع سوريا
ارسع ،يكون الوضع افضل .ال بد من اعادة
النظر يف هذا القرار ،لذلك فان من يدعو اىل
استمرار هذه الحالة ال يريد الحل يف سوريا او
تطبيع االوضاع بشكل كامل يف املنطقة.
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