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تتمات � /إعالنات
نجاح ت�سوية ( ...تتمة �ص)1

وأول سيدة محجبة تدخل الحكومة في لبنان ،ومن
نصيب قوة سياسية لم تصنّف تقليديا ً بين األحزاب
العلمانية التي دعت باستمرار لتمثيل المرأة وإنصافها
في الحكومات وتشكيالتها ،وك��ان رئيس الحكومة
س�ع��د ال �ح��ري��ري ق��د ب�ش��ر ب�ك��وت��ا نسائية ف��ي قانون
ل�لان�ت�خ��اب��ات يعتمد النسبية ،وأص� � ّر ع�ل��ى مفاجأة
اللبنانيين ب��اس�ت�ح��داث وزارة ل �ش��ؤون ال �م��رأة في
حكومته األولى بعد غياب ،لكنه لسبب غير معلوم لم
يوفق بإسنادها إلمرأة ،فتوالها رجل هو الوزير جان
أوغاسبيان.

الحكومة الثالثينية إلى النور

وفي ما أقفلت البورصة الحكومية على انعدام احتمال
والدة المولود الحكومي نهاية عطلة األسبوع ،وفي وقت
ص��درت إش��ارات سلبية ربما متعمدة من دوائ��ر التأليف
أوحت باصطدام صيغة الثالثين بعقد عدّة ،كانت المساعي
واالتصاالت مستمرة بعيدا ً عن األضواء بين فريقي رئيسي
الجمهورية والحكومة المكلف اللذين عمال ليل ونهار خالل
اليومين الماضيين على تدوير الزوايا وجوجلة األسماء
وإسقاطها على وزارات الحكومة الثالثينية التي اتفق
الرئيسين ميشال ع��ون وسعد الحريري على اعتمادها
كصيغة نهائية في اللقاء األخير بينهما.
وب��ع��د ق��راب��ة الشهر ون��ص��ف م��ن ال��م��ش��اورات أبصرت
الحكومة النور مساء أم��س ،هدية للبنانيين في األعياد،
وعقب لقاء ثنائي في بعبدا بين الرئيسين عون والحريري
على مدى ساعة واح��دة استدعي رئيس المجلس النيابي
نبيه بري الى القصر الجمهوري وانضم الى االجتماع في لقا ٍء
ثالثي قرابة دام نصف ساعة .وعلى األثر أعلن األمين العام
لرئاسة مجلس الوزراء فؤاد فليفل في بيان عن صدور ثالثة
مراسيم تتعلق بقبول استقالة حكومة الرئيس تمام سالم
وتسمية الرئيس سعد الحريري رئيسا ً لمجلس ال��وزراء،
وتشكيلة الحكومة الجديدة .ووقع المرسومين األولين رئيس
الجمهورية العماد ميشال عون ،فيما وقع المرسوم الثالث
الرئيسان عون والحريري.
سعد الدين الحريري رئيسا ً لمجلس الوزراء،
غسان حاصباني نائبا ً لرئيس مجلس ال��وزراء ووزي��را ً
للصحة العامة (قوات)،
م��روان حمادة وزي��را ً للتربية والتعليم العالي (الحزب
االشتراكي)،
طالل أرسالن وزيرا ً للمهجرين (الحزب الديمقراطي)،
غازي زعيتر وزيرا ً للزراعة (حركة أمل)،
ميشال فرعون وزير دولة لشؤون التخطيط،
علي قانصو وزير دولة لشؤون مجلس النواب( ،الحزب
القومي السوري االجتماعي)،
علي حسن خليل وزيرا ً للمالية (أمل)،
محمد فنيش وزيرا ً للشباب والرياضة (حزب الله)،
ج��ان أوغ��اس��ب��ي��ان وزي���ر دول���ة ل��ش��ؤون ل��ل��م��رأة (تيار
المستقبل)،
ي��ع��ق��وب ال���ص���راف وزي�����را ً ل��ل��دف��اع ال��وط��ن��ي (رئ��ي��س
الجمهورية)،
جبران باسيل وزي���را ً للخارجية والمغتربين (التيار
الوطني الحر)،
حسين الحاج حسن وزيرا ً للصناعة (حزب الله)،
سليم جريصاتي وزيرا ً للعدل (رئيس الجمهورية)،
نهاد المشنوق وزيرا ً للداخلية والبلديات (المستقبل)،
محمد كباره وزيرا ً للعمل (المستقبل)،
أي��م��ن ش��ق��ي��ر وزي����ر دول����ة ل��ش��ؤون ح��ق��وق االن��س��ان
(إشتراكي)،
جمال الجراح وزيرا ً لالتصاالت (مستقبل)،
معين المرعبي وزير دولة لشؤون النازحين (مستقبل)،
غطاس خوري وزيرا ً للثقافة (رئيس الحكومة)،
بيار رفول وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية (رئيس
الجمهورية)،
نقوال تويني وزير دولة لشؤون مكافحة الفساد (رئيس
الجمهورية)،
طارق الخطيب وزيرا ً للبيئة (رئيس الجمهورية)،
عناية عز الدين وزير دولة لشؤون التنمية االدارية (أمل)،
يوسف فنيانوس وزي��را ً لألشغال العامة والنقل (تيار
المردة)،
ملحم الرياشي وزيرا ً لإلعالم (القوات)،
بيار بو عاصي وزيرا ً للشؤون االجتماعية (القوات)،

أواديس كدنيان وزيرا ً للسياحة (الطاشناق)،
سيزار أبي خليل وزي��را ً للطاقة والمياه (التيار الوطني
الحر)،
رائد خوري وزيرا ً لالقتصاد والتجارة.
وف��ي ق���راءة أول��ى للتوازنات السياسية ف��ي الحكومة
الحريرية الثانية ،فإن فريق  8آذار نال  9وزراء من ضمنه
وزي��ر ح��زب الطاشناق وح��از على الثلث الضامن أي 10
زائدا ً واحدا ً ( )11بإضافة وزيرين من حصة الرئيس عون
األربعة (يعقوب الصراف وسليم جريصاتي) المقربين من
الرئيس السابق إميل لحود والمعروفين بمواقفهما الثابتة
مع المقاومة .وتمكن فريق المقاومة من فرض تمثيل الحزب
السوري القومي االجتماعي وتيار المردة بعد محاوالت قواتية
إلقصائهما عن التركيبة الحكومية ،إضافة الى تمثيل الحزب
الديمقراطي اللبناني ،بينما حصد التيار الوطني الحر ثالثة
وزراء وحزب القوات ثالثة وتيار المستقبل  7وزراء والحزب
التقدمي االشتراكي وزيرين ،بينما تمكنت الثنائية المسيحية
«العونية» « -القواتية» من تثبيت سابقة حكومية باستبعاد
توزير فريق سياسي من خارجها كحزب الكتائب الذي رفض
تمثيله بوزير دولة.
ومن المق ّرر أن يأخذ الوزراء الصورة التذكارية مع رئيس
الجمهورية يوم األربعاء المقبل ،على أن تليها جلسة للحكومة
برئاسة عون في قصر بعبدا.

الحريري :مهمتنا
قانون انتخاب وانتخابات

بعد إعالن مرسوم تشكيل حكومته الجديدة ،أكد الرئيس
الحريري ،من بعبدا أن «الحكومة الجديدة ،هي حكومة
ستنكب خ�لال عمرها القصير ،على معالجة
انتخابات
ّ
ما يمكن معالجته من األزم���ات ،وف��ي مقدمتها النفايات
والكهرباء والمياه ،وأن أول��ى مهماتها ستكون بالتعاون
مع مجلس النواب بالوصول إلى قانون جديد لالنتخابات
يُراعي النسبية وسالمة التمثيل» ،مبشرا ً بالوصول إلى
قانون انتخابات «قريبا ً جداً» ،إضافة إلى المحافظة على
االستقرار األمني «وع��زل دولتنا عن التداعيات السلبية
لألزمة السورية».
كما أشار الحريري الى أن «تشكيلة الحكومة لم تأت لتثبيت
سوابق أو لتكريس أع��راف .وقد تنازل كل طرف سياسي
بمكان ،لنتوصل إلى حكومة الوفاق الوطني» ،كاشفا ً أنه
حزب الكتائب وزارة دولة في هذه الحكومة «لكنه
عرض على
ِ
آثر رفضها ،رغم كل محاوالتي ،فكان هذا هو المستطاع».
وقال« :إنه يتطلع إلى بدء العمل مع الوزراء ،على تشكيل
لجنة صياغة للبيان ال���وزاري ال��ذي سيكون «قائما ً على
خطاب القسم» ،معلنا ً «وجود تعاون كبير من الجميع إلنهاء
هذا البيان في أسرع وقت ممكن».
وخالل ردّه على أسئلة الصحافيين ،أشار الحريري الى
أننا «سنعمل على أساس أن يق ّر قانون انتخابات جديد قريبا ً
وهناك صيغ جديدة تبحث تتض ّمن النسبية ونحن ال مانع
لدينا فيها».
وقالت أوساط مستقبلية لـ»البناء» «إن الحكومة ولدت
بعد اقتناع جميع األفرقاء بضرورة تشكيلها بأسرع وقت
ممكن ،نظرا ً لتردي األوض��اع االقتصادية واالجتماعية في
لبنان والتطورات الخطيرة في المنطقة ،فضالً عن ضيق المهل
القانونية أمام إنجاز قانون انتخاب جديد وإجراء انتخابات
نيابية».
ورجحت األوساط التوافق على صياغة البيان الوزاري
ّ
خالل أيام قليلة من وحي خطاب القسم ،كما قال الحريري»،
لكنها لفتت الى أنه «ال يمكن التعويل والرهان كثيرا ً على هذه
الحكومة حيال إيجاد حلول لألزمات والملفات االقتصادية
واالجتماعية وغيرها ،بل مهمتها االنكباب على إنجاز قانون
انتخابات بالتعاون مع المجلس النيابي وإجراء إنتخابات
نيابية» ،وشككت بقدرة الحكومة على إنجاز قانون جديد
لالنتخابات ،موضحة أن هذا القانون يق ّر في المجلس النيابي
حيث توجد مشاريع قوانين ع��دة ويجري التوافق على
أحدها» .وعن تمثيل تيار المسقبل في التركيبة الحكومية،
اعتبرت األوساط أنه تمثيل جيد ويراعي التوزيع المناطقي
والحزبي ،والحريري ال يستطيع التنازل أكثر من ذلك ،لكنها
تساءلت :إذا وافق جميع األطراف على هذه التركيبة ،فلماذا
إذن تأخرت والدتها كل هذا الوقت؟
وف��ي وق���تٍ متأخر م��ن ليل أم���س ،غ��� ّرد رئ��ي��س اللقاء
الديموقراطي النائب وليد جنبالط عبر حسابه على تويتر
ق��ائ�لاً« :ب��ع��د فحوصات دقيقة ومكثفة م��ن شتى أن��واع
االخصائيين ولدت الوزارة».
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بدعوة من أمين عام الحرس القومي العربي ذو الفقار العاملي،
أقيم احتفال في بلدة أشرفية صحنايا بمناسبة ي��وم شهيد
الحرس؛ تخللته عروض لمقاتلي الحرس؛ وفقرات فنية وأناشيد
قومية؛ وكلمات عبّرت عن تالحم قوى المقاومة.
حضر االحتفال إلى جانب العاملي وفد من الحزب السوري

القومي االجتماعي ض ّم منفذ عام حرمون أسعد البحري؛ مدير
مديرية صحنايا وأشرفيتها ملحم ثابت وعائلة الشهيد القومي
أدونيس نصر وعددا ً من القوميين.
كما حضر االحتفال أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين
المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان ،عدد من أعضاء من

مجلس الشعب؛ وضباط من الجيش السوري والقوى الرديفة؛
ورجال دين؛ وممثلون عن قوى المقاومة اللبنانية والفلسطينية
وإعالميون وأهالي الشهداء المك ّرمين؛ وحشد من المهت ّمين
وأهالي المتحد.
وقد تسلّمت عائلة الشهيد أدونيس نصر درعا ً تقديرية.

توجهات ما بعد حلب ( ...تتمة �ص)1

الخالصة ،ثمة ص��راع هائل تخوضه المقاومة من
العراق إلى الشام إلى لبنان ،إلى فلسطين ،إنه صراع
يرقى ال��ى مستوى ح��رب ال��وج��ود ض � ّد أع��داء الداخل
والخارج معاً ،وخصوصية هذه الحرب أنها تمت ّد على
الساحة القومية كاملة ،على الرقعة الجغرافية في المدى
السوري كاملة ،وعلى أرض الهالل السوري الخصيب
أي على امتداد الجغرافيا الممتدّة من بالد ما بين
كامالًّ ،
النهرين إلى بالد الشام.
لقد أسقطت حقائق ال�ص��راع والميدان ك� ّل الحدود
ّ
الهشة
المصطنعة م��ا بين ه��ذه ال�ك�ي��ان��ات السياسية
الضعيفة التي تج ّر ذيول الخيبات والوهن واالنقسامات
على أنواعها.
�وح��دت سورية على أرض ال�ص��راع ،وامتدّت
لقد ت� ّ
معركة المصير القومي على أرضنا القومية الكاملة
في أوضح وأعمق صورة جيو – بوليتيكية .وبالتالي،
فنتائج هذه المعركة ال يمكن حصرها في رقعة جغرافية،
بل أصبح انعكاسها حتميا ً على البيئة الطبيعية القومية
كاملة.
التحديات اآلنية جدية وحقيقية وال يمكن مواجهتها
في الميدان إال من خ�لال أط��ر مقاومة وطنية وقومية
لها بعد شامل ك ّل معالم الهوية واالنتماء الوطني ،وال
يمكن ضمان استمرارها إال بالعمل الثقافي الحثيث
ذي الطابع التأسيسي للمجتمع والدولة ،لكي نستعيد
زمام المبادرة ...ونحن قادرون على هذا بالفعل ،لسبب
واحد ،ذلك أنّ هذا المنهج هو منهج المستقبل الحقيقي
الواعد ،ولنا في التاريخ العالمي تجارب وعبر ال ب ّد من
استلهام دروسها ...كي نربح المستقبل!
*عميد في الحزب السوري القومي االجتماعي

بمواكبة روسية وتركية يشير فقط إلى مالمح لما سيكون عليه
الوضع بانتظار المزيد من المؤشرات والتحركات التي تشي
بالمرامي الحقيقية ألطراف الصراع.
لع ّل أول المؤشرات البازغة أنّ االتفاق على إخالء المدنيين
والمسلحين كان نتيج َة مفاوضات روسية  -تركية بمعرفة
السلطات السورية .أم��ا المحادثات التي آل��ت إل��ى التفاهم
على إجراءات تنفيذ االتفاق فكانت سورية – سورية ،بمعنى
أنها جرت بين «وسيط» مدني سوري ،الشيخ عمر رحمون،
والمسؤول العسكري لحركة «أحرار الشام» في حلب المدعو
الفاروق أبو بكر .كِال الوسيطين تح ّركا بمتابعة حثيثة من
ضباط سوريين كما من مسؤولي فصائل إرهابية غير خاضعة
لـ «جيش فتح الشام».
تعثرت المحادثات بين الوسيطين نتيج َة شرطين أص ّر
عليهما طرفان أساسيان :تركيا ،ومن ورائها الواليات المتحدة
وحلف شمال األطلسي «الناتو» من جهة ،والحكومة السورية
بدعم من روسيا من جهة أخرى .تركيا وأميركا اشترطتا ان
يتض ّمن االتفاق تسهيل نقل نحو  150ضابطا ً أطلسيا ً (بينهم
ضباط أميركيون وأت��راك) عالقا ً في شرق حلب إلى الحدود
السورية – التركية .أما الحكومة السورية فقد اشترطت تأمين
خ��روج عشرات الجرحى والمرضى والمس ّنين من الرجال
والنساء من كفريا والفوعا المحاصرتين إلى مناطق سيطرة
الجيش السوري .وكان أن تك ّفلت تركيا بتأمين خروج الضباط
األطلسيين ونقلهم إل��ى أراضيها ،فيما ت ّكفل ضباط روس
عاملون في سورية بخروج الجرحى والمس ّنين من كفريا
والفوعا وتسليمهم للجيش السوري فور البدء بتنفيذ العملية.
هذا التعاون الوثيق بين موسكو وأنقرة لتظهير االتفاق،
ومن ثم لرعاية تنفيذه على األرض ّ
أشر ويؤشر إلى وجود
اتفاق بين الطرفين على خطوات سياسية لما بعده .بالفعل،
لم يتأخر الرئيس الروسي فالديمير بوتين عن اإلعالن ،خالل
ٍ
لوقف إلطالق النار
زيارته طوكيو ،أنّ بالده تدعو إلى العمل
ٍ
استئناف للمفاوضات
يشمل االراضي السورية كلها ،كما إلى
بين السوريين أنفسهم ،أي بين الحكومة السورية وفصائل

المعارضة السورية غير المسلحة .أكثر من ذلك ،أعلن بوتين
أنّ موسكو وأنقره تقترحان اتخاذ مدينة استانة ،عاصمة
كازاخستان ،مقرا ً لمفاوضات سورية – سورية مرتقبة من دون
اعتبارها بديالً من جنيف.
الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا استشعرت مخاطر
التقارب بين روسيا وتركيا واتفاقهما على إج��راءات مقاربة
متناسقة للوضع السوري بعد انتهاء الحرب في حلب .لذلك
سارع الرئيس األميركي المنتخب دونالد ترامب إلى اإلعالن
عن تأييده إقامة مناطق آمنة بتمويل خليجي داخل سورية
فسره محللون
من أجل احتواء أوضاع المدنيين .هذا اإلعالن ّ
سوريون بأنه مجرد رشوة سياسية لتركيا من أجل مشاركة
الواليات المتحدة في الضغط على سورية ،سياسيا ً وعسكرياً،
بغية تطويق مفاعيل انتصارها األخير في حلب ،وذلك بمتابعة
الحرب لدعم المركز التفاوضي لفصائل المعارضة السورية.
هذا مع العلم أنّ المناطق اآلمنة اقتراح قديم لحكومة أردوغان
في سياق خططها السياسية والميدانية لمواجهة محاوالت
القوى الكردية ،السياسية والعسكرية ،الرامية إلى ربط مناطق
سيطرتها في محافظة الحسكة شمال سورية الشرقي بمنطقة
سيطرتها في عفرين بشمال سورية الغربي.
إلى ذلك ،ث ّمة طرفان إقليميان قلقان من مفاعيل تحرير حلب
على مصالحهما األمنية والسياسية .بعض دول الخليج،
بقيادة السعودية ،دعا عبر اجتماع ط��ارئ لجامعة الدول
العربية الى إدانة قسوة القوات السورية في قصفها المدنيين
في أحياء حلب الشرقية .فوق ذلك ،أبدت دول الخليج قلقها
لعدم استشارتها في مسألة مستقبل سورية قبل وقف إطالق
النار المرتقب تمهيدا ً لمباشرة مفاوضات الح ّل السياسي.
«إس��رائ��ي��ل» قلقة اي��ض�ا ً م��ن مفاعيل إخ���راج التنظيمات
اإلرهابية من حلب لكونها ترفع معنويات الرئيس بشار األسد
وتصلّب تصميمه على تحرير سائر المناطق الواقعة تحت
سيطرة «داعش» وحلفائها .وقد عبّر البروفسور ايال زيسر،
األكاديمي والباحث في «معهد ديان لدراسات الشرق األوسط
وأفريقيا» ،عن قلق «إسرائيل» وخيبتها بقوله« :إنّ انتهاء

حكومة في لبنان ( ...تتمة �ص)1
وحكومة ثالثينية تض ّم جميع الحلفاء وتمثل من بينهم تيار المردة
بصورة وازنة ،وتتبنّى السعي لقانون لالنتخابات يعتمد النسبية.
وه��ذا كان الفتا ً في كالم رئيس الحكومة بعد اإلع�لان عن حكومته
بأنّ الحكومة ستلتزم السعي لقانون انتخاب جديد ،يعتمد النسبية
وصحة التمثيل ،لتت ّم االنتخابات على أساسه منتصف العام المقبل.
 لقد ن��ال رئ�ي��س مجلس ال �ن��واب نبيه ب��ري الكثير م��ن سهامالتشكيك في نياته الحكومية ،وها هي الحكومة الجديدة تنصفه،
فيقدّم التضحية لح ّل عقدة تمثيل تيار المردة من حصته الحكومية،
ويضمن تمثيل المرأة في حكومة بزيارة يتيمة هي التي سماها
ب��ري ،بينما ذه��ب رئيس الحكومة سعد الحريري لتبني ما سبق
لبري ونادى به من كوتا للمرأة في القانون الجديد لالنتخابات ،لكن

شقير

تكريم �شهداء في �أ�شرفية �صحنايا

حرب وجود ( ...تتمة �ص)1
وإضعاف جبهة المقاومة الداخلية لفلسطين  -المقاومة
بغرض تطويعها وإخضاعها وض��رب ج��ذوة الصراع
فيها،وحيثتستم ّرعملياتالقضموالتجريفوالتغريب
وتغيير معالم األرض والمدن والقرى كمقدمة للقضم
والض ّم ومتابعة عمليات االستيطان .ك ّل هذه األحداث
الهائلة تفرض نفسها على الحاضر والمستقبل ،وتشكل
تحديا ً أساسيا ً لك ّل القوى الشريفة الوطنية والقومية
والعالمية المؤمنة باإلنسان واألرض وبالدور الريادي
لهذه األم��ة على مستوى اإلقليم والعالم .هذا التحدي
الوجودي يفترض رسم خطوط مواجهته في الميدان
والثقافة والوعي وفي قلب المجتمع الذي يش ّكل الطرف
األساسي في معادلة الصراع الكبرى.
وتزامنا ً مع ك ّل هذه األح��داث ،تحقق قوى المقاومة
إن �ج��ازات كبيرة ف��ي ال�م�ي��دان م��ن ال �ع��راق إل��ى سورية
– الشام وثمة انتصارات ميدانية على اإلره��اب يت ّم
تحقيقها من الموصل إلى حلب شكلت القاعدة لص ّد هذه
المؤامرة في حلقاتها األخيرة.
بيد أنّ التهديدات واألخطار ال تزال قائمة بالرغم من
ك ّل اإلنجازات ،وما معركة حلب واإلنجاز الذي تحقق
بتحرير المدينة إال مفصل أساسي من مفاصل الحرب
ن�ظ��را ً للموقع الجغرافي والديمغرافي واالقتصادي
للمدينة ،باعتبارها المفتاح لتأمين وحدة الدولة السورية
وإس �ق��اط مشاريع التقسيم وال�ف��درل��ة وف��ق الخرائط
التي أري� َد تسويقها وتجذيرها في الواقع الجغرافي -
السياسي واالجتماعي ،كمدخل لتفتيت المنطقة بأسرها
لتأمين سالمة واستمرارية وإنقاذ الكيان الصهيوني من
مأزقه التاريخي الوجودي.

المرعبي

غطاس خوري

ليبتكر وزارة لشؤون المرأة يسندها لرجل.
 تمثل القوميون برئيسهم ،وك��ان طلبهم أن يتمثلوا بوزير اليتيح لحزب القوات اللبنانية االدّعاء بالقدرة على وضع الفيتو على
التمثيل المسيحي ،بعد نجاح القوات بإحراج الكتائب إلخراجه ،ألنه
لم ينوجد من بين حلفاء الكتائب َمن يفعل ما فعله الرئيس بري مع
المردة ويمنحه حقيبة من حصته ،لكن تمثيل القوميين مسؤولية
ف��ي ك � ّل ح��ال ،خصوصا ً بتولي رئ�ي��س ال�ح��زب ال �س��وري القومي
االجتماعي وزارة ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس ال �ن��واب ،التي ق��د تبدو
في ظاهرها مجرد ترضية شكلية ،بينما في الواقع وزي��ر الدولة
هو الوزير السياسي في الحكومة وش��ؤون مجلس النواب محور
عمل هذه الحكومة من موقع ما يمثله السعي إلق��رار قانون جديد

لالنتخابات النيابية ،بالتعاون بين الحكومة والمجلس النيابي،
وللقوميين مقاربتهم ومشروعهم ومه ّمتهم التي سيضعون ثقلهم
لتبصر النور كليا ً أو جزئياً ،وه��ي قانون يعتمد النسبية الكاملة
على مستوى لبنان دائرة انتخابية واحدة .سيتسنّى للقوميين عبر
المتوجسة من هذه الصيغة لقانون
وزارتهم أن يبيّنوا لألطراف
ّ
االنتخاب كيف أنها تنصفهم أكثر من سواها ،ليخوضوا نضالهم في
المجتمع والرأي العام بالتوازي مع نضالهم السياسي من منب َري
مجلس الوزراء ومجلس النواب.
 أليس المجيء السريع للحكومة ب�ش��روط ك��ان��وا يرفضونهاتعبيرا ً عن شيء يشبه الذي جاء بهم من قبل للخيار الرئاسي الذي
كانوا يرفضونه ويشبه الذي يجري في ك ّل من سورية واليمن؟

فرص ُفتحت
الحرب في سورية ( )...من شأنه أن يُغلق نافذة
ٍ
أمام «إسرائيل» لدى نشوب الحرب هناك تتيح من ضمن أمور
أخرى إمكان توجيه ضربة قاسية إلى حزب الله في األراضي
السورية» («يديعوت أحرونوت»).
الخوف من تداعيات عودة حلب الى حضن األسد والخيبة
من سياسة الرئيس األميركي المنتهية واليته باراك أوباما،
لخذالنها فصائل المعارضة المعادية للرئيس السوري ،حمال
قياديين إسرائيليين موالين ومعارضين ،كما كبار حاخامي
اليهود الشرقيين والغربيين ،على مطالبة حكومة نتنياهو
بإعادة النظر بسياستها حيال الحرب في سورية على نح ٍو
يؤدّي إلى مجابهة أش ّد لمحور المقاومة المؤلف من سورية
وإيران وحزب الله.
هذا التصعيد في الموقف ض ّد دمشق وطهران امت ّد الى
باحثي «معهد األمن القومي» اإلسرائيلي وخبرائه .فقد نشر
الباحث اودي ديكل في «مباط عال» ( )14/12/2016تحليالً
جاء فيه« :على افتراض أنه بعد سقوط حلب ستحاول قوات
األسد ،بتشجيع من إيران وحزب الله ،توجيه مجهودها نحو
جنوب سورية من أجل السيطرة على المناطق الواقعة تحت
سيطرة المتم ّردين ،ف��إنّ قتاال ً سيدور في مثل ه��ذا الوضع
بالقرب من الحدود في هضبة الجوالن بمشاركة قوات إيرانية
وقوات من حزب الله مع خطر كبير بأن تنزلق األح��داث الى
داخل أراضي إسرائيل».
هكذا يتضح انّ «إسرائيل» تنظر إلى تداعيات تحرير حلب
من تنظيمات اإلره��اب في منظور تنامي قوة إي��ران ونفوذها
وانعكاس ذل��ك كله على أمنها .غير أنها تتأ ّنى في اتخاذ
موقف أكثر حزما ً وفعالية حيال مستقبل الصراع في سورية
بانتظار تسلّم الرئيس المنتخب دونالد ترامب سلطاته في
 20/1/2017ومعرفة توجهات سياسته حيال روسيا
واحتمال تعاونه مع الرئيس بوتين على مواجهة منسقة ض ّد
تنظيمات اإلرهاب.
الك ّل ،على ما يبدو ،في انتظار ما سيفعله ترامب...
 وزير سابق

�إعالنات ر�سمية
إعالن
طلب المحامي فادي إيلي بشارة بوكالته
عن ورث��ة لويس ميشال الجميل إعطاءه
«بدل عن ضائع» لشهادة األسهم االسمية
في شركة الرابية العقارية ش.م.ل .رقم
الشهادة  86عدد األسهم  /135/من رقم
 60067إلى رقم .64201
يرجى م ّمن ل��ه اع��ت��راض بهذا الشأن
مراجعة شركة الرابية العقارية ش.م.ل.
خالل مدة  15يوما ً من تاريخ اإلعالن.
شركة الرابية العقارية ش.م.ل.
نظام شماس

إعالن
طلب المحامي فادي إيلي بشارة بوكالته
عن ورث��ة لويس ميشال الجميل إعطاءه
«بدل عن ضائع» لشهادة األسهم االسمية
في شركة الرابية العقارية ش.م.ل .رقم
الشهادة  120عدد األسهم  /225/من رقم
 46516إلى رقم .46740
يرجى م ّمن ل��ه اع��ت��راض بهذا الشأن
مراجعة شركة الرابية العقارية ش.م.ل.
خالل مدة  15يوما ً من تاريخ اإلعالن.
شركة الرابية العقارية ش.م.ل.
نظام شماس

