10

السنة السادسة /االثنني  15 /كانون األول  / 2014العــدد 1661

تتمات

Sixth year / Monday / 15 December 2014 / Issue No. 1661

الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)1

لبنان في قلب الحرب على اإلرهاب ،لكن قلوب بعض المسؤولين
على عالقاتهم الضيّقة ومكاسبهم المحلية في لعبة تحت الطاولة
م��ع «جبهة ال��ن��ص��رة» ،ك��ل م��رة بعنوان ،وشهد ي��وم أم��س فصالً
م��ن فصول ه��ذا التذاكي عندما كلف ال��وزي��ران وائ��ل أب��و فاعور
وأشرف ريفي عضو «هيئة علماء المسلمين» حسام الغالي ،من
دون تفويض من الحكومة ،الذهاب إلى عرسال ،ليكتشف حاجز
الجيش اللبناني في سيارته أسلحة وحزاما ً ناسفاً ،فيقوم بتوقيفه
ليطلق سراحه بعد ساعات.

توقيف الغالي وإطالقه

وكان الحدث الالفت أمس توقيف الجيش في عرسال عضو «هيئة علماء
المسلمين» الشيخ حسام الغالي وأربعة سوريين آخرين وهم متوجهون
إلى جرود عرسال وبحوزة أحدهم حزام ناسف ،فضالً عن العثور على
أسلحة وذخائر داخل سيارتهم .وبعد نحو أربع ساعات من التحقيق مع
الغالي أطلق سراحه ،فيما تعقد الهيئة مؤتمرا ً صحافيا ً اليوم تتحدث
فيه عما سمتها «مالبسات الحادثة التي حصلت مع الغالي ،في طريقه
للقاء الخاطفين في جرود عرسال ،بعدما تم تكليفه من الهيئة بالتواصل
معهم».
ورفض الغالي في اتصال مع «البناء» الحديث عما جرى معه ،لكنه قال
إنه «أثناء تفتيش الشخص الوسيط الذي كان يقود السيارة تبين أن معه
حزاما ً ناسفاً» ،مشيرا ً إلى «أن التفاصيل سيعلن عنها اليوم».
وفي حديث تلفزيوني ،أكد الغالي ،أن زيارته إلى منطقة جرود عرسال
حصلت «بتفويض من قبل «هيئة علماء المسلمين» ومن أجهزة أمنية
وسياسية معروفة في البالد بهدف الحصول على ورقة مكتوبة من قبل
الجهات الخاطفة بالتعهد بعدم قتل أي من الجنود مقابل إطالق النساء
المعتقالت».
وش��دد على أن األسلحة التي كانت موجودة في السيارة تعود إلى
مرافقيه ،الفتا ً إلى أن الحزام الناسف يعود إلى الوسيط المكلف من قبل
الخاطفين بإيصاله إلى الجرود ،مشيرا ً إلى أن هذا الموضوع يتابع مع
المسؤولين الرسميين.

«أبو طاقية» ينسق مع الجيش؟

لكن الالفت في هذا الموضوع هو استغراب الشيخ مصطفى الحجيري
(أبو طاقية) في حديث لـ»البناء» كيف يذهب الشيخ الغالي إلى الجرود

جيفري فيلتمان (تتمة �ص)1
 فيلتمان يعلن عمليا ً أنّ ك�� ّل المحاوالت التي ُبذلت قبلدخ��ول الوقت الحرج ،لتغيير موازين القوى قد فشلت ،فال
منطقة رج��ب أردوغ����ان ال��ع��ازل��ة قابلة للحياة ،وال الشريط
العازل لنائب الرئيس األميركي جو بايدن أبصر النور ،وال
ال��غ��ارات «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» غ��يّ��رت م��ع��ادالت ،وال تعويم «جبهة
النصرة» ممكناً ،وال المعارضة المعتدلة كائنا ً حقيقياً ،والجيش
السوري يتقدم ،خصوصا ً في حلب ،واألم��ل الوحيد بحفظ
مقعد لمعارضة ترتبط بأميركا هو تقديم الثمن ال��ذي طلبته
س��وري��ة لتسهيل مهمة دي ميستورا ،وه��و إغ�ل�اق الحدود
التركية لمنع مرور السالح والمسلحين.
 مشكلة فيلتمان اليوم أنّ االكتفاء بضمانات لمبادرة ديميستورا يسري على شقيها ،الشق الخاص بحلب ،والشق
الخاص بالحدود التركية ،والحديث عن نشر مراقبين سيطاول
الشقين معاً.
 يرفع فيلتمان سماعة الهاتف ويتصل بالخارجية السورية،أو ربما يكون قد فعل ،ويبلغ الوزير ونائبه ،من خارج نطاق
مهمته األممية ،أنّ السفير األميركي عائد قريبا ً إلى دمشق.
ناصر قنديل

زياد �أبو عين (تتمة �ص)1
«أميركا ،منبع الفساد شرقا ً وغرباً ،جنوبا ً وشماالً ،التي تقف اليوم بقوة إلى
جانب «إسرائيل» ،هي التي تسوغ لها جرائمها وإرهابها وتدفعها لمواصلة
جنوحها وممارسة أبشع صنوف االحتالل على وجه األرض ،ولم يكن قتل
الوزير زياد أبو عين إال صورة من صور العدائية المتمادية التي تجد لها من
يغطيها دوليا ً ويبررها قانونياً .أميركا تعرف كيف تلوذ بالصمت عندما يُعتدى
على الفلسطينيين ،وكيف تذرع العالم طوال ً وعرضا ً عندما يُقتل صهيوني
إرهابي بسبب وجوده على أرض ليست له.
فلسطين اليوم كلها في متناول القتلة الصهاينةُ ،تستهدف أرضا ً وبشرا ً
ومقدسات ،وتعزز العسكرة داخل المجتمع «اإلسرائيلي» باتجاه توسيع دائرة
العنف وإلحاق أفدح األضرار بالشعب الفلسطيني.
و ُتبدي القيادات «اإلسرائيلية» المزيد من التصلب بفعل األوض��اع في
المنطقة ،فهي قلقة من ق��وة ح��زب الله المتعاظمة ،وم��ن ب��أس المقاومة
الفلسطينية ،خصوصا ً ما قامت به مؤخرا ً من عمليات بطولية نوعية منها داخل
مدرسة للمتشددين اليهود ،وما أوعز إليه اإلمام الخامنئي من ضرورة تسليح
الفلسطينيين في الضفة الغربية.
فكل هذه المعطيات تحمل على االعتقاد أنّ األيام المقبلة ستكون كارثية على
الصهاينة .ولكن المطلوب ولو كررنا هذا األمر مرارا ً وحدة الشعب الفلسطيني
بكل فصائله ،واإلبقاء على الفاعلية الشعبية إلحكام الطوق وتشديد الضغط
على الكيان الذي حان أوان زواله.

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

َمن آمن بي
وإنْ مات فسيحيا
الحزب السوري القومي االجتماعي
والدتها :فتاة أبو حبيب أرملة المرحوم
ناصيف معلوف وعائلتها
زوجها :األمين رياض مجيد معلوف
ابناها :المحامي الرفيق إي��اد معلوف
وعائلته
زي��اد عميد الدفاع في الحزب السوري
القومي االجتماعي
ابنتها :رانيا زوجة نبيل جريصاتي وعائلتها
أشقاؤها :شبل وعائلته
جورج وعائلته
شقيقاتها :نجوى أرملة المرحوم حافظ معلوف وعائلتها
مرسيل زوجة موريس كفوري وعائلتها
سناء
أسالفها :عائلة المرحوم كميل
جميل وعائلته في المهجر
سليم وعائلته
إميل وعائلته في المهجر
المختار جرجي وعائلته
خطار وعائلته في المهجر
ابنة حميها :لور زوجة طوني قيامي وعائلتها
وعموم عائالت معلوف ،المر ،جريصاتي ،بو حبيب ،كفوري ،أبو ملهم ،ثابت،
مشلب ،سلمون ،فواز ،قيامي ،عبيد ،نصر ،أنطون ،األع��رج ،نجم ،أبو زيدان،
حدشيتي ،قربان ،عيد ،شرتوني ،حجار ،غانم ،بابيتش وصليبا.
ينعون إليكم بمزيد من األسى واللوعة وفاة فقيدتهم الغالية

المرحومة فاديا ناصيف معلوف
احتفل بالصالة لراحة نفسها الطاهرة الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت
الواقع فيه  13كانون األول  2014في كنيسة سيدة النياح ـ حدث بعلبك.
ُتقبل التعازي اليوم االثنين وغدا ً الثالثاء  15و  16الجاري في منزلها الكائن
في بلدة حدث بعلبك.
ويوم األربعاء  17الجاري في كنيسة سيدة النياح ـ المكحول ـ رأس بيروت من
الساعة الحادية عشرة حتى السابعة مساء.

من دون التنسيق مع قيادة الجيش» ،الفتا ً إلى «أنه لو نسق مع الجيش لما
كان حصل الذي حصل ولما كانت السيارة تعرضت للتفتيش» ،مشيرا ً إلى
«أنه (الحجيري) كان يمر على الحاجز الذي يفصل عرسال عن جرودها
لزيارة المسلحين ،من دون أي تفتيش من قبل عناصر الجيش على رغم
مذكرة التوقيف الصادرة بحقه!».

تكرار سيناريو آب
في عرسال

وأكدت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن الهيئة كانت تعد لوقيعة جديدة
للجيش على غرار ما حصل في آب الماضي من أجل تسليم المسلحين
أوراق قوة ،ونزع أوراق القوة من أيدي الحكومة ،لتحملها والتيار الوطني
الحر وحزب الله مسؤولية عرقلة المفاوضات».
وشددت المصادر على «أن الغالي لم يكن مكلفا ً بشكل رسمي من أي
جهة رسمية تملك صالحية التفويض» ،وهذا ما أكده رئيس الحكومة أنه
لم يكلف أحداً ،لكن تصريح الغالي وقوله أنه كان ينسق مع جهة أمنية،
في حال صحته ،فإنه يكون يعني بذلك فرع المعلومات ،وهذا ما يؤكد
صوابية القول باستعادة المناورة التي حصلت في آب الماضي ألنها
حصلت مع الجهات نفسها».
من جهته ،أشار عضو «هيئة علماء المسلمين» الشيخ عدنان أمامة
إلى أن «الهيئة» لم تحصل على وعد من الخاطفين بعدم قتل أي عسكري
محتجز حتى اللحظة ،متمنيا ً لو «أن الحكومة أعطتها تفويضا ً جزئيا ً
يخ ّولها االنتقال إلى الجرود لمقابلة الخاطفين وجها ً لوجه ،األمر الذي
كان ليسهل انتزاع التعهد من الخاطفين».
وف��ي ال��م��وازاة يتجه وزي��ر الخارجية والمغتربين ج��ب��ران باسيل
لالنسحاب من خلية األزمة المكلفة متابع قضية العسكريين لعدم جدية
الحلول بحسب ما أفادت أوساط التيار الوطني الحر.

تهديدات بـ«داعش»
في وسط بيروت

وب��ال��ت��زام��ن م��ع ه��ذه ال��ت��ط��ورات ،ت��ح��ول ي��وم التضامن م��ع أهالي
العسكريين في وسط بيروت أمس إلى حفلة هرج ومرج ألقيت خاللها
كلمات ه��ددت الحكومة وال��وزراء حتى وصل األم��ر بأحد الخطباء إلى
التهديد بـ«داعش».
ولدى صعود عضو تكتل التغيير واإلصالح النائب ناجي غاريوس إلى

�إعالنات ر�سمية
المنصة إللقاء كلمته ،احتج بعض المعتصمين ،إال أنه عاد بعد دقائق
وألقى كلمة قال فيها« :نحن أيضا أهل للمخطوفين ،وأنا اعتبر وأمام
الجميع أن اإلهانة إذا أتت من أهلنا فنحن نقبلها ،الجميع مشكور على
وقوفه إلى جانب أهالي المخطوفين ،ونحن أيضا ً نقف إلى جانبهم كل
يوم».
وفي وقت الحق أصدر مكتب غاريوس بيانا ً توضيحيا ً أكد فيه «أن أي
إشكال بينه وبين أهالي العسكريين لم يحصل ،وأنه لو لم يكن أهالي
العسكريين يريدون أن يتمثل تكتل التغيير واإلص�لاح في التحرك لما
كانوا أرسلوا دعوة إلى العماد ميشال عون للمشاركة».
وأش��ار غاريوس إلى أن بعض المندسين افتعلوا إشكاال ً ال عالقة ال
للنائب غاريوس وال ألهالي العسكريين به ،وأنه حين وقع اإلشكال قبيل
إلقاء كلمته تنحى جانبا ً إلى أن هدأ الوضع وعاد وألقى كلمته بناء على
طلب األهالي.
وكان وفد من أهالي العسكريين المخطوفين التقوا النائب وليد جنبالط
في المختارة بحضور وزير الصحة وائل أبو فاعور .وأعلن األهالي أن
«جنبالط سيقوم بحركة في اليومين المقبلين في أكثر من اتجاه ،شخصيا ً
وعبر الوزير أبو فاعور ،لتحريك ملف أبنائهم ومحاولة حلحلة العقد التي
تعتريه».

جعجع إلى السعودية
وحزب الله يفتح أبواب التالقي

على صعيد الحوارين الثنائيين المرتقبين بين حزب الله وبين تيار
المستقبل من جهة ،وبين العماد عون وبين رئيس حزب القوات اللبنانية
سمير جعجع من جهة أخ��رى ،لم يطرأ عليهما أي جديد سوى مغادرة
جعجع بيروت إلى الرياض أمس في «زيارة رسمية» إلجراء محادثات مع
المسؤولين السعوديين بحسب بيان للقوات.
في غضون ذلك ،أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أننا
«جاهزون للتفاهم مع اآلخرين ونريد أن نتعاطى بواقعية مع شركائنا
في الوطن ومع أبناء المنطقة التي نريدها أن تكون منطقة ممانعة ضد
األخطار الوجودية الكبرى ،وأن نفتح أب��واب التالقي والحوار لكن من
مواقعنا وعلى أساس قناعتنا وعلى ما نراه مصلحة لبلدنا».
وقال رعد في احتفال تأبيني« :نحن منفتحون على المنطق الصحيح
الذي نسمعه من اآلخرين ولسنا متعصبين» ،الفتا ً إلى «أننا أصحاب
قناعات ،ونناقش بمنطق وعقالنية وواقعية ،ونملك ثقة بأنفسنا وبشعبنا
ال يستطيع اآلخرون أن يمتلكونها».

هل ثمن «الالفيتو» ( ...تتمة �ص)1
أحست بوطأة اغتيال زياد أبو عين
«إسرائيل»
ّ
على سمعتها ومكانتها الدولية .بنيامين نتنياهو
سارع إلى نقل رسالة إلى محمود عباس مفادها
توسع التحقيق في مالبسات
أن «إسرائيل» سوف ّ
«الحادث» ،وطالب السلطة الفلسطينية بالتهدئة
وضبط النفس .القوى الشعبية الفلسطينية
لم ُتعر موقف تننياهو أي اهتمام .كذلك ،على
األرجح ،كان رد فعل أبو مازن .هل ثمة مخرج؟
القيادة الفلسطينية منهمكة ب��درس الوضع
والخيارات المتاحة .قراراتها لن تعلن قبل اجتماع
نتنياهو ووزي��ر الخارجية األميركي جون كيري
هذا األسبوع .في هذه األثناء يشت ّد الجدال بين
األط��راف القيادية الفلسطينية .المتشددون بين
ه��ؤالء ي��ص� ّرون على إلغاء التنسيق األمني مع
«إسرائيل» أو تعطيله في األق��ل .يطالبون أيضا ً
بانضمام السلطة الفلسطينية إل��ى اتفاق روما
المؤسس لمحكمة الجنايات ال��دول��ي��ة ،ودع��وة
األمين العام لألمم المتحدة إلى إيجاد نظام خاص
للحماية الدولية للشعب الفلسطيني .األكثر تشددا ً
بين القياديين يطالب بإطالق المقاومة الشعبية
على الفور ألن ال طائل تحت االتفاقات المعقودة مع
«إسرائيل» والقرارات التي اتخذها مجلس األمن أو
يعتزم اتخاذها في المستقبل.
لماذا يتريث أبو مازن في اتخاذ موقف حاسم من
«إسرائيل»؟
أسباب ثالثة رئيسة تقف وراء تردده:
األول سياسي .ذل��ك أن إلغاء اتفاق التنسيق
األمني يعني عمليا ً قطع التعامل مع «إسرائيل»،

والتوقف عن التفاوض معها ،وتعطيل حركة قيادات
السلطة كما قيادات المنظمة ومختلف التنظيمات
العاملة تحت مظلتها في الداخل والح ّد من انتقالها
إلى الخارج .هذا الخيار تعارضه الواليات المتحدة
ودول الخليج التي تحرص السلطة الفلسطينية
على مراعاتها.
الثاني م��ال��ي .ذل��ك أن إل��غ��اء ات��ف��اق التنسيق
األمني وإط�لاق المقاومة الشعبية ي��ؤدي��ان إلى
قيام «إسرائيل» بتجميد إيداع السلطة الفلسطينية
حصتها من الضرائب المجباة األم��ر ال��ذي يؤدي
بدوره إلى وقف تسديد رواتب اآلالف من موظفيها
وأفراد جهاز األمن الوطني ،ويج ّوف موازنتها ،أو
يكاد ،من الموارد .هذا الخيار ال يحظى برضا دول
الخليج التي قد تتوقف عن دعم السلطة الفلسطينية
باألموال والمساعدات.
الثالث استراتيجي .ذلك أن السلطة الفلسطينية
ستجد نفسها مضطرة في حال الطالق مع «إسرائيل»
والواليات المتحدة ومجافاة دول الخليج ،إلى إقامة
عالقات سياسية ومالية واستراتيجية متقدمة مع
إي��ران .هذا الخيار ال يتمتع بدعم الغالبية داخل
السلطة والمنظمة ،وقد يتأتى عنه انقالب شامل
في وضع قضية فلسطين إقليميا ً ودولياً ،وهو أمر
خطير ال تتقبله الثقافة السياسية السائدة داخل
منظمة التحرير الفلسطينية والسيما التنظيمات
المحافظة فيها.
إذ تتدارس القيادات المحافظة كما الثورية داخل
منظمة التحرير الخيارات المتاحة واإلمكانات
المتوافرة لك ٍل منهاُ ،تطلق ال��والي��ات المتحدة

بالون اختبار لقياس ردود الفعل لدى الطرفين
«اإلسرائيلي» والفلسطيني .فقد س ّربت واشنطن
إلى وسائل إعالم عبرية معلومة مفادها أن إدارة
أوباما تميل إلى عدم استخدام «الفيتو» لنقض قرار
مجلس األمن في شأن المشروع الفلسطيني المزمع
تقديمه لتثبيت دولة فلسطين على حدود 1967
وتحديد سقف زمني إلنهاء االحتالل «اإلسرائيلي».
موقع «وال�ل�ا» اإلسرائيلي الح��ظ ع��دم تعهد
واشنطن بعدم استخدام «الفيتو» ،كما توقع أن
يحاول نتنياهو ،خالل لقائه كيري هذا األسبوع،
إقناعـه بوجوب مواصلـة واشنطن سياستـها
المؤيـدة لـ ِ «إسرائيل» في األم��م المتحدة .لكن
مصادر أخ��رى في الكيان الصهيوني ،كما في
الواليات المتحدة ،قدّرت أن األميركيين مضطرون
إلى أن يضعوا في الحسبان مواقف حلفائهم في
ال��دول العربية التي تتعاون معهم في الحرب
ضد اإلره��اب عموماً ،وضد «داع��ش» خصوصاً،
فيمتنعون تاليا ً عن ممارسة «الفيتو» ضد مشروع
القرار الفلسطيني في مجلس األمن.
أما القيادات المحافظة داخل السلطة ومنظمة
التحرير فهي تأمل بأن تتدبّر الخروج من المأزق
الناجم عن اغتيال زياد أبو عين وانفجار مرجل
الحقد الشعبي على «إسرائيل» بتوليف صفق ٍة
مضمونها أن يكون « الالفيتو» األميركي حيال
مشروع القرار الفلسطيني ثمنا ً للتهدئة في الضفة
الغربية.
من يجرؤ على التفاؤل؟

د .عصام نعمان

الكاردينال الراعي ( ...تتمة �ص)1
والواقع أن قصة تفويض الفاتيكان
للراعي للقيام بوساطة تسفر عن
انتخاب رئيس جديد للجمهورية
ومنع الشغور ،ب��دأت منذ أكثر من
عام ،أي قبل أشهر من انتهاء والية
الرئيس ميشال سليمان .وحصل
ذل��ك خ�لال زي��ارة للراعي إل��ى روما
حيث تفاهم هناك مع دوائر الفاتيكان
المعنية بأن يجمد حملته التي رفعت
لواء التحذير من وجود مخطط دولي
يسعى لترك استتباعات للحرب في
سورية تؤدي إلى تهجير المسيحيين
من المشرق .كما طلبت الفاتيكان من
الراعي أن يكف عن إبداء رأيه باألزمة
السورية ألن ذلك قد يضعف داخل
لبنان المنقسم حول هذا الموضوع،
فيما المطلوب منه كوسيط النتخاب
رئيس ،الحفاظ على عالقات إيجابية
مع كل الطيف السياسي اللبناني.
ع��اد آن���ذاك ال��راع��ي م��ن الفاتيكان
وهو مكلف حصرا ً بملف المساعدة
النتخاب رئيس للبالد ضمن المهلة
ال��دس��ت��وري��ة ،فيما ت��م إي��ك��ال ملف
االهتمام بتبعات األزم��ة السورية
على استمرار الوجود المسيحي في
المشرق لرأس الكنيسة في سورية.
وهناك همس اآلن في بكركي وداخل
كواليس الزعماء األربعة الموارنة،
يفيد بأن الراعي يمر حاليا ً بتجربة
البطريرك المعوشي ،ويتجلى هذا
من خالل تجيير الفاتيكان له تأييد
دولي لدوره كعراب النتخاب الرئيس
األول العتيد في لبنان وإنهاء شغور
قصر بعبدا.
وت��ع��ي��ش ك��وال��ي��س ب��ك��رك��ي منذ
زي���ارة ج��ي��رو قبل أي���ام ال��ت��ي أبلغ
فيها مراجع مسيحية بأن الفاتيكان
يعتمد على مسعى ال��راع��ي إلنهاء
الشغور ال��رئ��اس��ي ،أج���واء طموح
ال��ك��اردي��ن��ال ألن ي��ك��ون البطريرك
المعوشي الثاني .وتستعيد هذه
المقارنة وقائع فترة نحو  25عاما ً
من عهد المعوشي ()1970 1955-
الذي نجح خاللها في جعل الطائفة
المارونية تمتلك من خالل شخصه
ثقالً دول��ي �اً .فهو عايش كبطريرك
ثالثة عهود رئاسية :الرئيس كميل
شمعون ال��ذي ساد وئاما ً معه ،ثم
س��ار الح��ق�ا ً ف��ي دع��م الرئيس ف��ؤاد
شهاب بعدما ك��ان خاصمه ،وكان
له دور في واشنطن لتعريب شارل
الحلو لرئاسة الجمهورية.
ويرى مطلون على أجواء بكركي
 الفاتيكان أن أبرز استنتاج وصلإليه ال��راع��ي منذ نحو ع��ام نتيجة

ق���راءت���ه ل��ت��ط��ورات األح�����داث في
لبنان والمنطقة ،هو أن الفراغ في
ملء المناصب السيادية سيطاول
رئ��اس��ة ال��ج��م��ه��وري��ة .وم��واج��ه��ة
ذل��ك ،يحتم على بكركي أن تكون
ج��اه��زة لالضطالع ب��دوري��ن اثنين
في آن :ناخب كبير للرئيس العتيد،
ومرجعية مرشدة للمسيحيين تعبر
عن مصالحهم وتحميها وتخفف من
األضرار الالحقة بها نتيجة تشرذم
قواهم السياسية.
وتؤكد المصادر عينها أنه ال يوجد
لدى الراعي في هذه اللحظة مرشح
بعينه لقصر بعبدا ،على رغ��م أنه
يحبذ غير شخصية ،ولكن بالتأكيد
توجد لديه إرادة القيام بدور صانع
عملية إنتاج الرئيس العتيد ،وطرح
بكركي مرجعية مسيحية وطنية.
وتكشف معلومات م��ن بكركي
أن ال��راع��ي وف��ر لنفسه منذ مجيئه
لمنصبه «العدة» التي يعتقد أنها
تمكنه م��ن أداء ه��ذا ال����دور ،وذل��ك
م��ن خ�لال جملة إج���راءات ق��ام بها
بالتوالي منذ توليه بطريركاً ،وهي
تمثلت بالتالي:
أوال ً  -استثمر ال��راع��ي عالقته
القديمة والقوية بدوائر الخارجية في
الفاتيكان ،ليعرب عن رؤيته هناك
للبنان ولمستقبل المسيحيين فيه،
وذلك على نحو ينسجم مع الرؤية األم
للفاتيكان المهتمة بحماية الوجود
المسيحي في الشرق .وجوهر رؤيته
اللبنانية تقوم على مبدأ أن صياغة
ميثاق العام  1943ضمنت حماية
المسيحيين تحت راية العروبة وهذا
ما قاد لصياغة الميثاق مع السنة.
ومطلوب اليوم البحث عن صياغة
ميثاق جديد يحمي الدور المسيحي،
ولكن م��ع شريك فعلي يؤكد بقاء
العروبة المتسامحة .وتنطلق نقطة
تصادم الكاردينال الراعي اللبناني
مع الدول الداعمة للربيع وللفوضى
ف��ي س��وري��ة ،م��ن ك���ون أن بكركي
تريد سياسيا ً  -وليس حضاريا ً
بالضرورة -أن تتقدم العروبة على
اإلسالم في المنطقة ،بينما «الربيع
ال��ع��رب��ي» يريد ل�لإس�لام أن يتقدم
سياسيا ً على العروبة.
وتقدم بكركي للداللة على صحة
نظرتها ،الئحة كوارثية عن خسائر
المسيحيين ال��ت��ي حصلت خالل
األعوام األربعة الماضية :في العراق
هرب مليون وخمسمئة ألف مسيحي
منه منذ سقوط نظام صدام حسين،
وم��ن مصر ه��اج��ر مئة أل��ف قبطي

منذ س��ق��وط م��ب��ارك ،وف��ي سورية
تتعاظم الئحة مسيحييها المنتظرين
ت��أش��ي��رات ه��ج��رة م��ن ال��س��ف��ارات
الغربية.
ث��ان��ي�ا ً  -الجبهة الثانية التي
اعتبرها الراعي ساحة للعمل فيها،
ه��ي ق��ي��ادة بكركي لقضية حماية
ال��وج��ود المسيحي ف��ي لبنان من
أخطار ذاتية وموضوعية .تتقدمها
قضية خلل التوظيف المسيحي في
إدارات الدولة .وخالل العام الفائت
أنجزت بكركي إحصاء يظهر وجود
ألفي كفاءة إداري��ة مسيحية عالية
المستوى تعمل في القطاع الخاص
برواتب مرتفعة .وتقترح بكركي نقلهم
إلى القطاع العام ،ما يعززه ،ويعزز
الوضع المسيحي في اإلدارة التابعة
للدولة؛ ويعوز تجسيد هذا المشروع
م��ب��ادرة ال��دول��ة لتخصيص حوافز
مالية للكفاءات اإلدارية العالية .لكن
تجربة بكركي مع رئيس الحكومة
السابقة نجيب ميقاتي كانت قاتمة.
فلقد دعاه الراعي خالل فترة رئاسته
الحكومية باألصالة خمس مرات إلى
بكركي ومرة إلى الديمان لمناقشته
إي��ج��اد ح��ل لـ 179موقعا ً وظيفيا ً
مسيحيا ً إداري����ا ً ش��اغ��را ً بالدولة.
وعلى رغم وعود ميقاتي اإليجابية
إال أن الشغور بقي على حاله .ثم
يأتي في مرتبة أخ��رى من اهتمامه
قضية العوز التي تحفز المسيحي
اللبناني على الهجرة .وأنشأ الراعي
في هذا المجال صالت برأسماليين
مسيحيين لترتيب إمكانات مواجهة
هذا األم��ر ،وبات اآلن لديه ما يشبه
خلية عمل وتخطيط منهم.
وي�لاح��ظ متابعون أن ال��راع��ي
ق��رر تدشين استراتيجية لبكركي
تعتمد على ط��اق��ات المسيحيين
من خ��ارج أحزابهم لحل مشاكلهم
الكبرى المزمنة والعالقة وذات
التأثير السلبي على صمودهم في
أرض��ه��م :فعلى المستوى اإلداري
أن��ش��ئ��ت م��ؤس��س��ة «الب�����ورا» التي
تعنى بمتابعة واق��ع ك��ل المواقع
اإلدارية بالدولة اللبنانية ،وبخاصة
التي يشغلها المسيحيون .وإل��ى
ج��ان��ب المجلس ال��ع��ام ال��م��ارون��ي
والرابطة المارونية استحدث دائرة
ف��ي بكركي تشرف على نشاطات
ه��ذه المؤسسات وتعنى بتطوير
الكادر البشري الذين عليهم إدارة
اس��ت��ث��م��ارات ال��ط��ائ��ف��ة ال��م��ارون��ي��ة
(الجامعات وال��م��دارس والعقارات
وكل استثماراتها) .وال يتردد عارفون

بكواليس بكركي عن القول إن الراعي
جرب لفترة إحاطة نفسه بما يمكن
وصفه «مجلس سياسي» لبكركي،
ليكون ذراع��ه��ا في مواجهة أزم��ات
سياسية خطرة مرتقبة؛ ويتألف
من نحو  16شخصية مسيحية من
النواب وال��وزراء السابقين ومن كل
المذاهب وجميعهم مستقلون ،منهم
ناجي البستاني ،عبد الله فرحات،
يوسف الهراوي (ابن نائب الهرمل
والوزير أنطوان الهراوي ،بول سالم
نجل ايلي سالم ال��ذي ك��ان رئيس
جامعة البلمند وفايز الحاج شاهين
ال��ذي ك��ان رشحه الرئيس ميشال
سليمان ليحضر طاولة الحوار عن
كاثوليك زح��ل��ة .وب��داي��ة فكرة هذا
«المجلس» بدأت بعد لقاء حاريصا
منذ نحو عامين ونصف العام الذي
توسل إنتاج مسيحيين مستقلين،
وخالل اتصاالتهم للترويج لفكرتهم
التقوا الراعي ،لتنشأ معه عالقة ثم
توافق على تواصل دوري أخذ مع
الوقت شكل شبه مؤسسي يجسد
رؤية بكركي السياسية.
خالصة القول أن بكركي اليوم
أم��ام امتحان قدرتها على تسييل
الدعم ال��دول��ي لها لتسهيل عملية
انتخاب رئيس .فهل ينجح الراعي
بأن يكون المعوشي الثاني؛ أم أنّ
الزمن تغيّر؟

يوسف المصري

�إعالنات ر�سمية
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استقصاء األسعار ألعمال هندسة مدنية
لتركيب محول ق��درة في محطة بصاليم
الرئيسية.
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
األس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�ل�اه ال��ح��ص��ول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق «»12
ـ المبنى المركزي.
علما ً إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2015/1/9عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2014/12/11
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 2164

إعالم تبليغ إنذارات
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة  -المصلحة اإلقليمية في محافظة البقاع
ـ دائرة التحصيل المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة
الكائن في زحلة ـ البولفار خلف السرايا ـ مبنى المالية الجديد ـ الطابق األول ـ هاتف:
801003/08
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا
اإلعالم .وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها
أعاله .علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
االسم

الرقم

رقم RT

رقم اإلنذار

310316

عمر عثمان سلوم

3236

RT000037859LB

553703

الياس مخائيل برهوم

3245

RT000037866LB

664435

جرجس يوسف القاصوف

3148

RT000037904LB

373516

فارس ابراهيم شعيا

3122

RT000037875LB

591234

جوزيف نجيب مشعالني

3142

RT000037897LB

373611

كميل حبيب محروق

3123

RT000037876LB

666376

فاطمة علي قاسم محمود

3149

RT000037905LB

439578

علي عباس مهدي

3128

RT000037882LB

601062

يسري جان المعروف بحنين مسعد

3143

RT000037899LB

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة البقاع
ألين الجميل
التكليف 2150

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ بريد مضمون
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة  -مديرية ال��واردات /المصلحة المالية
اإلقليمية في محافظة البقاع ،المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز
الدائرة الكائن في زحلة ـ السراي الحكومي مبنى المالية ،لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل
منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم .وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله .علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على
الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
الرقم
الضريبي

اسم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

باسم محمد جمعة الرفاعي

232981

2014-11–12 2014 –10–08 RT000036101LB

جانيت طانيوس خاطر

1236632

2014-11–12 2014 –10–08 RT000036142LB

علي حسين شمس

166385

2014-11–12 2014 –10–08 RT000036432LB

سامر محمد جمعة الرفاعي

232980

2014-11–12 2014 –10–08 RT000036362LB

سلما طانوس حداد

394089

2014-11–12 2014 –10–08 RT000036366LB

رباح طانيوس حداد

1967892

2014-11–12 2014 –10–08 RT000036347LB

نديم حنا بارود

204652

2014-11–12 2014 –10–08 RT000036718LB

قدور أحمد صطوف

213444

2014-11–12 2014 –10–08 RT000036457LB

محمد جمعة علي الرفاعي

232984

2014-11–12 2014 –10–08 RT000036578LB

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة البقاع
ألين الجميل
التكليف 2150
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة المضافة –
مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعين ,المكلفين الواردة أسمائهم في الجدول أدناه
للحضور إلى دائرة التحصيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة ,مبنى وزارة المالية,
قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم
خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلع�لام ,وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ,علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على
الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

شركة كعدي للتجارة والتسليف ش.م.م

252480

RR008791337LB

خالد محمد المهتدي

252914

RR008743497LB

محمد نديم شعبان

265011

RR008743437LB

مالك محمد العيسى

304331

RR008743496LB

سركيس نظرت سانتوريان

962812

RR008742560LB

عماد الدين عادل ارناؤط

970841

RR008743405LB

شربل فارس حنون

1344186

RR008500583LB

مؤسسة قاسم التجارية ( شادي عبدالله قاسم )

1544801

RR008743427LB

نويل الحكيم

2441216

RR008743482LB

ابراهيم مردم بك

2441229

RR008743404LB

محمد ابو قاسم

2441357

RR008743471LB

الشركة اللبنانية لالستثمار واالعمار ش.م.م.

2516802

RR132584924LB

الشركة اللبنانية لالستثمار واالعمار ش.م.م.

2516802

RR135785134LB

البوتاي ش م م

2518611

RR135792135LB

زي فود ش.م.ل.

2518799

RR139272444LB

سكاي الين ب د م (ش م ل)

2520507

RR139272461LB

صادق صادق للتجارة العامة ش م م

2525666

RR139270236LB

شركة كيماكو -تضامن

2531124

RR135796684LB

S&K Group S.A.R.L

2532165

RR144567733LB

شركة ف.م وشركاه ش.م.م.

2534503

RR135796698LB

STARK GROUP S.A.R.L

2534588

RR139272489LB

ايدياز فاكتوري انترتاشنال ش.م.ل

2539714

RR135796707LB

ايدياز فاكتوري انترتاشنال ش.م.ل

2539714

RR139272515LB

امبكت انتريرز اند كونستركشن ش.م.م.

2540261

RR135796715LB

فراس حتحوت

2547873

RR144571335LB

المفكرة الفنية الدولية للطباعة
والنشر والتجارة ش.م.م.

2560615

RR139272563LB

إيلي انطوان الحاج

2563529

RR140917836LB

ادوفيز ش.م.م

2567541

RR139272585LB

ACHOUR DEVELOPMENT sal

2571589

RR142802840LB

(نادر احمد جمعة)N.J.WOOD

2573593

RR139272594LB

لوكال فوود ش.م.ل

2595736

RR139272665LB

لوكال فوود ش.م.ل

2595736

RR142802535LB

لوكوير لزر امنتيز ش.م.م

2627904

RR139272719LB

ويمن ش.م.م.

2642826

RR142802575LB

شربل الياس الخوري

2645566

RR135797194LB

الرحاب للتجارة alrehab trading

2646085

RR139272775LB

ار.كي كايترينغ غروب ش.م.ل

2658221

RR139272807LB

ار.كي كايترينغ غروب ش.م.ل

2658221

RR142802589LB

شركة فاساديكو ش م م

2779935

RR139273025LB

شركة فاساديكو ش م م

2779935

RR142802663LB

الريتاج ش.م.م

2822588

RR139273073LB

الريتاج ش.م.م

2822588

RR142802703LB

STEFFEN WULF GASSEL

2828774

RR138251791LB

تفاصيل ش.م.م

2843583

RR139273095LB

منزل عنبرة شفيق داعوق

2845343

RR135796123LB

ليليز ريزوت

2849597

RR144569425LB

ادمون نرسيس افاكيان

2880067

RR140917867LB

وهيب فارس سعيد

2896130

RR144568243LB

مؤسسة علي غزال

2899804

RR144570264LB

نبيل حبيب خير الله

2935180

RR144570627LB

همام عساف سماحة

2945749

RR144570732LB

رندا فوزي داعوق مروة

2946406

RR135796199LB

شارل بشاره عون

2946552

RR144570613LB

آني توركوم دير غازاريان

2946592

RR135796208LB

سمير يوسف طوبيا االشقر

2946603

RR135789140LB

ميشال طانيوس ربيز

2949371

RR135796239LB

بول عسيلي

2949930

RR135789241LB

وليد حبيب رحال

2953565

RR135789175LB

احمد نجيب عبدالله نحولي

2957482

RR135789272LB

إتش سيرفسز ش.م.م

2978098

RR144569941LB

حسيب الريس

2982666

RR144568257LB

جورج جوزف كرم و سوزان كرم

2998569

RR144572146LB

التكليف 2170

