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روسيا رجعت
الخارجية
الروسية كانت
تؤيد للرئاسة
الثالثة شخصية
اعتدالية في
مواقفها من
األحداث السورية
(مروان طحطح)

ل �ل �م �ع��ارض��ة امل �س �ل �ح��ة ال� �س ��وري ��ة .وك��ان��ت
ال �خ��ارج �ي��ة ال��روس �ي��ة ب�ع��د اغ �ت �ي��ال ال �ل��واء
وس � ��ام ال �ح �س��ن أوح � ��ت ب �ه ��ذا امل �ع �ن��ى ف��ي
س�ي��اس�ت�ه��ا ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،إذ ن�ق�ل��ت ل��رئ�ي��س
الجمهورية ميشال سليمان رسالة شفهية
عبر مسؤول لبناني ،مفادها أن موسكو
ت �ح��ذر م��ن أن ي �ك��ون ه �ن��اك ط ��رف داخ �ل��ي
أو خ��ارج��ي ف��ي ل�ب�ن��ان ي�س�ع��ى الس�ت�غ�لال
اغتيال الحسن ،ملالقاة ما يعتقده اقتراب
انتصار املعارضة في سوريا.
وداخل أجندة موسكو اللبنانية اهتمامات
ج ��دي ��ة ع �ل��ى ص �ل��ة ب � ��أال ي �ت��م اس �ت �خ��دام��ه
م��ن ق�ب��ل ال�ج�م��اع��ات ال��روس �ي��ة االس�لام�ي��ة
املتشددة كمالذ آمن لها ،تخطط وتتدرب
فيه ل�لإس��اءة إل��ى األم��ن القومي ال��روس��ي.
وغير مرة لفتت مصادر تابعة للخارجية
ال ��روس � �ي ��ة امل � �س� ��ؤول �ي�ن ال �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن ال ��ى
مدرسة الجنان الشرعية في طرابلس التي
تستقبل مواطنني روس��ًا مسلمني يأتون
اليها من دون املرور عبر السفارة الروسية
ف� ��ي ب� � �ي � ��روت .ك� ��ذل� ��ك ي� �ه ��م روس � �ي� ��ا ال �ت��ي
ت��درك أن م�ج�م��وع��ات شيشانية إسالمية
متشددة تقاتل في سوريا ،خصوصًا في
ري ��ف ح �م��ص ،أن ت ��رى ل�ب�ن��ان ي�ت�ش��دد في
تتبع حركة ه��ذه املجموعات التي لديها
ش��رك��اء ب�ي�ن س�ل�ف�ي��ي ش �م��ال ل �ب �ن��ان ،إذ إن
هذه املجموعات لديها «أجندة جهاد»في
روسيا وليس فقط في سوريا.

البعد األرثوذكسي
يعتبر عنوان حماية مسيحيي الشرق أحد
العناوين البارزة في حركة الدب الروسي
امل� �س� �ت� �ج ��دة ف� ��ي ل� �ب� �ن ��ان ،وت � �ح ��دي � �دًا ب�ع��د
االح� ��داث ال �س��وري��ة .فالبعد األرث��وذك�س��ي
داخل السياسة الروسية الشرق أوسطية
ع��اد إل��ى الحياة بقوة في الفترة االخيرة.
وت �ح��رص م��وس�ك��و ع�ل��ى إي �ج��اد تعبيرات
ع��ن ذل ��ك ،س� � ً
�واء ع�ل��ى م�س�ت��وى ال�ش�ك��ل أو
املضمون .فبحسب قرار يعود إلى سنوات
خ�ل��ت ،ك��ان ي�ف�ت��رض أن ي�ت��م ن�ق��ل ال�س�ف��ارة
ال��روس�ي��ة ف��ي ب�ي��روت م��ن مكانها الحالي
ف��ي ك��ورن�ي��ش امل��زرع��ة ال��ى منطقة أخ��رى.
لكن هذا القرار ألغي ،وذلك ربطًا بالحرص

ً
الذي يريد انتخابات وبدال من أن نختلف
ح � ��ول ه � ��ذه ال� �ع� �ب ��ارة ،ف �ت��واف �ق �ن��ا ج�م�ي�ع��ًا
على إع�لان بعبدا ،فلماذا ال نسير به في
البيان الوزاري؟» .ولفت إلى أن «حزب الله
ّ
مكون أساسي في البلد ،ونحن لسنا ضد
صادق ال يكون بهدف
الحوار ،بل مع حوار
ّ
شراء الوقت؛ فالحوار البناء ضروري».
على صعيد آخ��ر ،حسم ال�ح��زب التقدمي
االشتراكي اسم مرشحه عن املقعد الدرزي
ف ��ي ب� �ي ��روت ال � ��ذي ي�ش�غ�ل��ه ال ��وزي ��ر غ ��ازي
العريضي؛ إذ أف��ادت م�ص��ادر ب��أن الحزب
ي�ت�ج��ه إل ��ى ت��رش �ي��ح ج �ه��اد ال��زه �ي��ري عن
املقعد املذكور.
ّ
م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ،ح ��ذر وزي ��ر ال��دف��اع في
ح �ك��وم��ة ت �ص��ري��ف األع� �م ��ال ف��اي��ز غصن
م��ن أن «ظ��اه��رة اإلره ��اب امل�ت�ن��ام��ي ،التي
إذا ل ��م ُي �ع � َ�م ��ل ع �ل��ى ت �ج �ف �ي��ف م�ن��اب�ع�ه��ا
وال �ق �ض��اء ع�ل�ي�ه��ا ،ستبقى وت�ك�ب��ر ككرة
ثلج تأخذ في طريقها الجميع وتقضي
ع�ل��ى االع �ت��دال واالن�ف �ت��اح ك��ائ�ن��ًا م��ن ك��ان
يمثله» .وأك��د غصن خ�لال حفل تمثيله
رئيس الجمهورية ف��ي حفل على شرف
امل �ش ��ارك�ي�ن ب��امل��ؤت �م��ر اإلق �ل �ي �م��ي ال �ث��ال��ث
ح��ول« :ال�ع��ال��م العربي  ،2013ديناميات
التغيير ،التحديات في األمن واالقتصاد
واإلدارة السياسية» ال��ذي تنظمه قيادة
ال �ج �ي ��ش ،أن «ل �ب �ن ��ان ال � ��ذي ذاق م� ��رارة
اإلره��اب وح��ارب��ه ،سيواصل العمل على
حماية ساحته الداخلية من هذه الظاهرة

يوسف :نشر أسماء الشهود لترهيبهم
شغلت املحكمة ال��دول�ي��ة الخاصة
ب�ل�ب�ن��ان ب�ق�ض�ي��ة ت�س��ري��ب أس�م��اء
ال � �ش � �ه� ��ود ف � ��ي ق� �ض� �ي ��ة اغ� �ت� �ي ��ال
ال ��رئ� �ي ��س رف� �ي ��ق ال � �ح� ��ري� ��ري ،وال
س�ي�م��ا أن األس �م ��اء امل �س��رب��ة هي
أكثر من  ،160فارتفعت أص��وات
عدة في داخلها وخارجها تطالب
ب��ال �ت �ح �ق �ي��ق ف � ��ي ه� � ��ذه ال �ق �ض �ي��ة
ملعرفة املسربني وكيفية حصول
التسريب.
وق� � ��ال ال� �ن ��اط ��ق ال ��رس� �م ��ي ب��اس��م
املحكمة مارتن يوسف (الصورة)
إن امل ��وق ��ع ال � ��ذي ن �ش��ر األس �م ��اء
ال ينتمي إل��ى أي مؤسسة أو جهة إعالمية ،فلو أراد م��ن ه��و وراء هذا
امل��وق��ع نشر الحقيقة ،ل�ك��ان ق��د فعل ذل��ك بثقة ،الف�ت��ًا إل��ى أن ه��ذا املوقع
يمثل محاولة واضحة من أشخاص يسمون أنفسهم صحافيني لترهيب
شهود مزعومني.
من ناحية أخ��رى ،نفت الزميلة «الجمهورية» ما ورد في مقالة الزميل
حسن عليق أمس التي حملت عنوان «املحكمة الدولية تترنح» أن مجموعة
«إعالميون ألجل الحقيقة» ،قرصنت موقع صحيفة «الجمهورية» .وأكدت
األخيرة أن موقعها لم ّ
يتعرض للقرصنة إطالقًا.

ً
التي تجتاح ال�ع��ال��م ،ح��ائ�لا بالتالي من
تمكني ه��ذه اآلف��ة الخطيرة م��ن التغلغل
في نسيجه الوطني الفريد واملميز».
ب ��دوره ،ح��ذر ق��ائ��د الجيش ال�ع�م��اد جان
ق �ه��وج��ي م ��ن أن� �ن ��ا ال � �ي ��وم ع �ل��ى م �ف �ت��رق
دقيق من حياة لبنان مع تكاثر املخاطر
وال� � �ت� � �ح � ��ذي � ��رات ع� �ش� �ي ��ة اس� �ت� �ح� �ق ��اق ��ات
دس� �ت ��وري ��ة ك� �ب� �ي ��رة .وح� � ��دد أول ��وي ��ات �ن ��ا
كاآلتي:
ً
أوال ،ال �ج �ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي ي �ح��دد ال�ت��زام��ه
الثوابت الدستورية ،وم��ا أرسته مقدمة
ال��دس �ت��ور ال �ت��ي وض �ع��ت أس�س�ه��ا وثيقة
ال � ��وف � ��اق ال ��وط� �ن ��ي م ��داف� �ع ��ًا ع � ��ن ل �ب �ن��ان
ال �ج �م �ه��وري��ة ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
وعن الحريات العامة ،ومواجهًا التقسيم
والتوطني والصراعات الدموية.
ث� ��ان � �ي� ��ًا ،م � �ن ��ع ت � �ح ��وي ��ل ل � �ب � �ن ��ان س ��اح ��ة
لإلرهابيني ،ونحن نتطلع إل��ى مساعدة
األج �ه��زة الصديقة ك��ي ن�ت�ع��اون معًا في
حربنا ضد العناصر اإلرهابية.
ث ��ال� �ث ��ًا ،إن ال �ج �ي ��ش ي ��ري ��د وف � ��ق خ�ط�ت��ه
الخمسية تعزيز ق��درات��ه العسكرية كي
ي �ت �م �ك��ن م ��ن ت��وف �ي��ر م �س �ت �ل��زم��ات األم ��ن
واالستقرار ،بما يضمن حياة اللبنانيني
والرعايا العرب واألجانب ،آملني أن تعيد
دولهم النظر في تحذيراتها من مخاطر
زيارة لبنان.
راب� �ع ��ًا ،إن ال �ج �ي��ش ال� ��ذي ال �ت��زم تطبيق
القرارات الدولية ،وفي مقدمها  1701على

ع�ل��ى ال��رم��زي��ة األرث��وذك �س �ي��ة ل �ه��ذا امل �ك��ان.
فعمر مبنى السفارة الروسية يعود إلى
م �ط��ال��ع ال� �ق ��رن امل ��اض ��ي .وك ��ان ��ت ملكيته
بدأت روسية ،عن طريق استخدامها كمقر
لبعثة إرسالية تعليمية أتت من موسكو
ق�ب��ل أك�ث��ر م��ن  100ع ��ام .لكنها أق�ف�ل��ت مع
ب��دء ال�ح��رب العاملية األول ��ى ألس�ب��اب ذات
صلة بالحرب بني روسيا واالمبراطورية
العثمانية التي كانت تحتل بيروت آنذاك.
ويفاخر الروس هذه االيام برمزية مقرهم
ال �ع��ري��ق ،وي �ش �ي��رون ف��ي م �ج��ال ام �ت��داح��ه
إل ��ى أن ��ه ي �ق��ع ف��ي ح��ي ي �م �ت��از ب��االخ �ت�لاط
الطائفي .ويشيرون أيضًا الى أن اإلرسالية
املسكونية الروسية التي نشطت انطالقًا
م �ن��ه ل ��م ت �ت��وس��ل ك ��اإلرس ��ال �ي ��ات ال�غ��رب�ي��ة
تحقيق نفوذ سياسي في البلد ،بل مجرد
ن�ش��ر التعليم ف�ي��ه ،ول��ذل��ك ل��م ت � ّ
�درس لغة
ب�ل��ده��ا األم (ال��روس �ي��ة) ب��ل ال�ل�غ��ة العربية
فقط.
وليست هذه الصحوة األرثوذكسية داخل
الخطاب الروسي الرسمي املوجه إلى لبنان
م��ن دون خلفيات .فهي ت��رك��ز على البعد
األخ�ل�اق ��ي ف��ي م��واق��ف م��وس �ك��و ،لتسفيه
ح�م�ل��ة وص ��ف ت��أي�ي��ده��ا ل�ل�ن�ظ��ام ال �س��وري
بأنه انتهازية أخالقية .ومن ناحية أخرى
يؤشر الى دور روسيا الثقافي والسياسي
ال��ذي تعتزم االض�ط�لاع ب��ه لحماية تنوع
املشرق الديني ،واملتوقع أن يتم تدشينه
عمليًا وع�ل�ن�ي��ًا ،خ�ل�ال ال�خ��ري��ف امل�ق�ب��ل مع
ع�ق��د م��ؤت�م��ر «ح�م��اي��ة مسيحيي ال �ش��رق»
برعايتها ف��ي ب �ي��روت .وج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن
الئحة املدعوين إليه تشمل عشرات النخب
امل�س �ي �ح �ي��ة م ��ن ك ��ل امل �ن �ط �ق��ة ،وس�ي�ق�ت�ص��ر
الحضور فيه على الطوائف املسيحية ،أي
إن عقده لن يكون مرهونًا بحضور أطراف
إس�لام�ي��ة ،كما حصل ف��ي محاولة سابقة
لعقد مؤتمر مماثل في بيروت ،لكنه فشل
ألن ج �ه��ات ف ��ي األزه � ��ر وض �ع��ت ش��روط��ًا
للمشاركة فيه .والرسالة أن مؤتمر حماية
امل�س�ي�ح�ي�ين ف��ي ب �ي��روت س�ي�ن�ع�ق��د ب ��إرادة
مسيحيي املنطقة التي تعبر عن تمسكهم
ببقائهم ف��وق أرض �ه��م« ،وه ��ذا ح��ق ليس
مرهونًا بشروط من أحد».

ال��رغ��م م��ن خ��روق��ات ال �ع��دو اإلس��رائ�ي�ل��ي
امل � �ت � �ك ��ررة ،وح� � ��رص ع �ل��ى ت �ط��وي��ق ب��ؤر
التوتر املذهبي في أكثر من منطقة ،يدرك
أهمية االستحقاقات في األشهر املقبلة
ومنتبه تمامًا إل��ى مخاطر ال�ف��راغ ال��ذي
يمكن أن يحصل إذا ل��م تتمكن الجهات
السياسية املعنية من ّ
لم الشمل وتوحيد
كلمة اللبنانيني.
م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ،أع �ل��ن وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ال �ف��رن �س��ي ل � � ��وران ف ��اب� �ي ��وس أن ل �ب �ن��ان،
ب �ف �ض��ل ال��رئ �ي �س�ين س �ل �ي �م��ان وم �ي �ق��ات��ي،
نجح حتى اآلن في انتهاج سياسة ذكية،
ه��ي س�ي��اس��ة ال �ن��أي ب��ال�ن�ف��س وت�ح�ي�ي��ده
ّ
عما يجري في سوريا.
ع�ل��ى صعيد امل�خ�ط��وف�ين اللبنانيني في
أع� � ��زاز ،أك ��د وزي � ��ر امل ��واص �ل�ات وامل�ل�اح��ة
ال�ب�ح��ري��ة واالت� �ص ��االت ال �ت��رك��ي ع�ل��ي بن
يلدريم ال��ذي ي��زور لبنان أن ب�لاده تقوم
وستقوم بكل م��ا يلزم م��ن أج��ل إطالقهم
وإن �ه��اء ه��ذا امل�ل��ف اإلن�س��ان��ي .ول�ف��ت إلى
أنه سمع من الرئيس سليمان طلبًا بأن
تمارس تركيا املزيد من الضغط من أجل
إطالق سراح املخطوفني اللبنانيني.
أم �ن �ي��ًاُ ،ع �ث��ر ف��ي ح � ّ�ي ال �س �ل��م ع �ل��ى ع�ب��وة
م �ت �ص �ل��ة ب ��أس�ل�اك ك �ه��رب��ائ �ي��ة وم �ك �ت��وب
عليها بخط اليد عبارات تتناول «حزب
الله» ،وهي موقعة من «جبهة النصرة».
لكن تبني أن العبوة فارغة وال تحمل أي
مواد متفجرة.

