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سياسة
مقابلة

زاسبيكين :اتخذنا إجراءات
ميدانية ّلدعم الجيش
السوري ضد أي عدوان
(مروان طحطح)

زاسبيكين:
الفراغ
في لبنان
ممنوع
«روسيا لن ّ
تغير مواقفها من األزمة السورية» يجزم
السفير الروسي في بيروت ألكسندر زاسبيكين في
مقابلة مع «األخبار» .يفهم الــروس حاجات دونالد
كبطل بقصف مطار الشعيرات
تــرامــب للظهور
ٍ
ّ
السوري ،لكن العدوان غير مسموح بأن يتكرر .أما
فروسيا ترى وقوع الفراغ في المؤسسة
عن لبنانّ ،
التشريعية خطًا أحمر ،وهناك خطط لرفع مستوى
التعاون مع لبنان

نقابة أطباء لبنان يف بريوت
استدراج عروض
استشفائية وتأمينية
إن نقابة أطباء لبنان يف بريوت هي بصدد التعاقد مع
رشكة تأمني لبنانية من اجل عقد ضامن استشفاء وتأمني
لألطباء وعائالتهم وأجرائهم .عىل رشكة التأمني التي ترغب
يف املشاركة باستدراج العروض التقدم للحصول عىل نسخة
من دفرت الرشوط املتوفرة يف مقر النقابة – بيت الطبيب –
التحويطة فرن الشباك – وذلك لقاء مبلغ قدره $/1000/
(ألف دوالر أمرييك)  ،ومن ثم تقديم عروضها بالظرف
املختوم يف مقر النقابة من قبل ممثل الرشكة يف متام الساعة
السادسة والنصف من مساء يوم الثالثاء الواقع فيه  9أيار
 2017ملجلس النقابة خالل اجتامع هذا األخري ليصار اىل
ّ
فض العروض مبارشة أمام ممثيل الرشكات املقدمة.
بريوت يف  19نيسان 2017
نقيـب األطبـاء
الربوفسور رميون صايغ

فراس الشوفي
الطقس ّ
الربيعي فــي بـيــروت يضفي
ّ
دفـئــا عـلــى حــديـقــة الـشــربــن والــســرو
فـ ــي م ـب ـن ــى الـ ـ ّـس ـ ـفـ ــارة ال ــروسـ ـي ــة فــي
ك ــورن ـي ــش امل ـ ــزرع ـ ــة .ن ــزع ــت ال ـش ـتــول
عـنـهــا ع ــبء ال ـش ـتــاء والـ ـب ــرد ،لـتــرســم
ً
حـ ـي ــاة ف ــي امل ـب ـن ــى األث ـ ـ ــري ب ــال ــورود
ّ
ّ
وأوراق األشجار امللونة .أمــا السفير
ألـكـسـنــدر زاسـبـيـكــن ،ف ـهــو ،كـعــادتــه،
ي ـب ـت ـســم دائ ـ ـمـ ــا ،ويـ ـتـ ـف ــاءل ب ــان ـف ــراج
األز ّم ـ ـ ـ ــات فـ ــي سـ ــوريـ ــا ولـ ـبـ ـن ــان رغ ــم
م ــؤش ــرات امل ــواج ـه ــة امل ـت ـصــاعــدة مع
الواليات املتحدة األميركية ،من مطار
ال ـش ـع ـيــرات إل ــى ال ـب ـل ـقــان وأوك ــران ـي ــا
وأوروبا.
ال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــث عـ ـ ـ ـ ـ ــن سـ ـ ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـنـ ــد
الــدبـلــومــاسـيــن الـ ــروس ي ـت ـقـ ّـدم على
مــا عـ ــداه .ي ـبــدأ الـ ّـسـفـيــر مــن ت ـطـ ّـورات
املشهد الجنوبي الـســوري والـحــدود
العراقية ـ ـ السورية ،وعزم األميركيني
ع ـل ــى فـ ــرض أمـ ــر واقـ ـ ــع ع ـل ــى األرض
«امل ـنــاطــق اآلمـ ـن ــة» ،في
تـحــت ع ـن ــوان ً
ما يــراه محاولة للسيطرة على أكبر
قدر من الجغرافيا السورية عبر دعم
ٍ
ّ
ّ
محلية تحل مكان «داعش»،
جماعات
وتجميعًا لـ ــأوراق قـبــل الــدخــول في
م ـفــاوضــات سـيــاسـيــة .بــالـنـسـبــة إلــى
السفير ،مــا كــان كــامــا متأرجحًا في
عهد الرئيس األميركي السابق باراك
أوبــامــا ،تـحـ ّـول إلــى التنفيذ فــي عهد
ّ
الرئيس دونالد ترامب ،و«هــذا يؤكد
أن املـســألــة لـيـســت مـســألــة أشـخــاص،
وإنما إدارة».
فــي زي ــارت ــه األخ ـي ــرة ملــوسـكــو ،جلس
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ــي ريـكــس
ت ـي ـل ــرس ــون مـ ــع ال ــرئـ ـي ــس فــادي ـم ـيــر

بوتني ساعتني ،ومع الوزير سيرغي
الف ــروف أرب ــع س ــاع ــات .طــالــب الــزائــر
األم ـيــركــي روس ـي ــا بتغيير مــواقـفـهــا
ّ
في ما ّ
خص األزمــة السورية ،وأكــدت
موسكو على لسان أرفــع مسؤوليها
أنـهــا جــاهــزة لـلـمـســاعــدة وتــرغــب ّفي
ّ
حل سياسي لألزمة السورية ،لكنها
ّ
تـعــبــر فــي مــواقـفـهــا عــن اقـتـنــاعــاتـهــا،
ّ
والـ ـ ـح ـ ــل ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـي ـه ــا ب ــال ـح ــوار

على
العقوبات ّ
حزب الله تؤثر على
لبنان وكل اللبنانيين
القوات السورية
وحلفاؤها الروس
لن يسمحوا
بتغيير المعادالت
على األرض
السوري ـ السوري ،إن في أستانا أو
ف ــي جـنـيــف ووفـ ــق ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي.
تـفـهــم روس ـيــا جـ ّـي ـدًا مــا أراده تــرامــب
مــن الضربة الـصــاروخـيــة على مطار
الـ ـشـ ـعـ ـي ــرات ،ب ـع ــدم ــا جـ ـ ــرى اف ـت ـع ــال
بعالقات
«بروباغندا اتهام» لترامب
ٍ
مــع روس ـيــا ،و«ه ــو أخ ــذ مــا أراده من
ال ـض ــرب ــة ف ــي االعـ ـتـ ـب ــارات الــداخ ـل ـيــة

األم ـي ــرك ـي ــة ،م ــع تــأك ـيــدنــا أن مـســألــة
اسـتـخــدام الـجـ ّيــش ال ـسّــوري للسالح
الـكـيـمـيــائــي مـلــفـقــة .لـكــنـنــا أوضـحـنــا
أنـنــا ال نقبل بــاالع ـتــداء عـلــى سـيــادة
سـ ـ ــوريـ ـ ــا ،ون ـ ـحـ ــن ال ن ـس ـت ـط ـي ــع ،مــع
تـفـهـمـنــا مل ــوق ــف الــرئ ـيــس األم ـيــركــي،
ّ
إل أن نأخذ موقفنا املبدئي بالدفاع
ع ــن س ـي ــادة س ــوري ــا ك ــدول ــة مستقلة
وع ــن وحـ ــدة أراض ـي ـه ــا وســام ـت ـهــا».
ويضيف ّ
السفير« :لقد اتخذنا أيضًا
إلى جانب القوات السورية إجــراءات
ميدانية عسكرية ملنع تكرار مثل هذا
الـعــدوان» .ويتقاطع كــام السفير مع
ما ّ
يتردد عن إجراءات دفاعية جديدة
لتعزيز الــدفــاعــات الـجــويــة الـســوريــة
ورفـ ـ ـ ــع ج ــاه ــزي ــة ال ـ ـق ـ ــوات ال ـب ـح ــري ــة
ّ
لصد اعتداءات محتملة من
السورية
سفن أميركية أو غربية ومن صواريخ
ّ
مجنحة.
ّ
ي ـقــول الــدب ـلــومــاســي ال ــروس ــي األول
في بيروت« :ننتظر من بعض الدول
فــي املنطقة املـســاهـمــة بإيجابية في
ّ
ح ــل األزم ـ ــة الـ ـس ــوري ــة» ،م ـلـ ّـمـحــا إلــى
زيارة وزير الخارجية القطري محمد
ب ــن عـبــد الــرح ـمــن آل ثــانــي األس ـبــوع
ّ
امل ــاض ــي ملــوس ـكــو .ل ـكــن ه ــذا ال يعني
أن م ــوسـ ـك ــو غ ــائـ ـب ــة عـ ــن مـ ـح ــاوالت
التصعيد املـسـتـمــرة مــن قـبــل أميركا
في ســوريــا ،وخصوصًا في الجنوب
ّ
الـســوري ،ويؤكد أن القوات السورية
وحـلـفــاء هــا الـ ــروس لـيـســوا فــي وارد
الـ ـسـ ـم ــاح ب ـت ـغ ـي ـي ــر امل ـ ـ ـعـ ـ ــادالت عـلــى
األرض.
الكالم عن لبنان يأتي تاليًا .بالنسبة
إل ــى روس ـي ــا« ،ل ـب ـنــان بـلــد قــائــم على
ّ
املهم أن يصل
توازنات دقيقة» ،و«من
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون إل ـ ــى ت ـف ــاه ـم ــات قــري ـبــة

