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حمليات  /تتمات
علي جانبين

هل نمو مثل هذه الشبكات اإلرهابية يعني أن هناك
خلالً وفشالً في أجهزة االستخبارات األوروبية؟
استيقظت العاصمة البلجيكية ،بروكسل ،أول من
أمس الثالثاء  22مارس /آذار ،على صوت انفجارين
هزا مطار العاصمة ،وثالث استهدف محطة لقطارات
األنفاق .وارتفعت حصيلة الضحايا إلى ما ال يقل عن
 30قتيال ومائتي جريح.
وعلى الفور علقت سلطات بروكسل حركة النقل
الجوي في المطار كما توقف النقل البري وعبر السكك
الحديدية داخ��ل المدينة ،ورفعت حالة االستنفار
األمني إلى الدرجة القصوى .كما أعلن وزير الداخلية
البلجيكي ،يان جامبون ،الحداد الرسمي لمدة ثالثة
أيام.
ويأتي ه��ذا الهجوم ،وه��و األول من نوعه الذي
تتعرض له بروكسل ،بعد أربعة أيام من إلقاء السلطات
البلجيكية القبض على ،صالح عبد السالم ،المشتبه
به الرئيسي في هجمات باريس  13نوفمبر /تشرين
الثاني  ،2015والتي راح ضحيتها نحو  130شخصا.
وكانت سلطات التحقيق البلجيكية قد صرحت عقب
إجراء تحقيقات أولية مع المشتبه به أنه كان يحضر
لعملية تستهدف العاصمة «بروكسل» .وف��ي يوم
االثنين  12مارس /آذار حذر وزير الداخلية البلجيكي
من وج��ود « تهديد بشن هجمات انتقامية ردا على
القبض على المشتبه به صالح عبد السالم».
وبعد وق��وع التفجيرات بساعات خرجت وكالة
أعماق المقربة من تنظيم «الدولة اإلسالمية» لتعلن
في بيان لها مسؤوليته عن الهجوم .وجاء في البيان:
«نفذ مقاتلو الدولة اإلسالمية اليوم الثالثاء سلسلة
تفجيرات بأحزمة وعبوات ناسفة استهدفت مطارا

ومحطة قطار رئيسية وسط مدينة بروكسل عاصمة
بلجيكا المشاركة في التحالف الدولي ضد الدولة
اإلسالمية».
انشغل العالم بالتفجيرات التي ضربت العاصمة
البلجيكية بروكسل فكيف تعاطت ال��دول الغربية
واألوروب���ي���ة م��ع ه��ذا ال��ح��دث وم��ا ه��ي اإلج����راءات
االحتياطية التي اتخذتها لمنع مثل ه��ذه األعمال
االرهابية؟
ألقت التفجيرات التي ضربت مواقع في العاصمة
البلجيكية بروكسل بظاللها على العواصم والمدن
األوروبية ،حيث أعلنت دول أوروبية تعزيز إجراءاتها
األمنية في المطارات والمحطات .
ففي ألمانيا ،شددت الشرطة االتحادية األلمانية
الرقابة في مطار فرانكفورت الدولي ،وقال متحدث
باسم الشرطة االتحادية إن السلطات تراقب الوضع
عن كثب ،ورجال الشرطة في حالة تأهب ،وفي فرنسا
قال مدير مكتب الجزيرة في باريس عياش دراجي إن
السلطات رفعت حالة التأهب األمنية الموجودة أصال
في مطاري باريس وفي محطات الحافالت والقطارات،
موضحا أن انفجارات بروكسل عززت حالة االحتراز
األم يمكن فعله عقب االنفجارات التي ضربت بروكسل.
وفي هولندا ،أعلنت الهيئة الهولندية المختصة
بمكافحة اإلرهاب في الهاي تشديد إجراءاتها األمنية
في البالد ،كما تمت زي���ادة ع��دد ال��دوري��ات األمنية
لشرطة حرس الحدود الهولندية في مطارات سيخبول
بأمستردام وروتردام وأندهوفن ،كما شددت السلطات
اإلجراءات األمنية على الحدود الهولندية البلجيكية.
من جهتها أعلنت وزارة النقل الروسية إع��ادة تقييم
اإلج���راءات األمنية في كل المطارات بعد تفجيرات
بروكسل ،كما أعلنت الخطوط الجوية اليونانية تعليق
جميع رحالتها إلى بروكسل.

�إعالنات ر�سمية
السؤال هنا كيف استطاع تنظيم «الدولة اإلسالمية»
تنفيذ هجمات بروكسل؟
في حديث مع بي بي سي عربي ،يقول حسن أبو
هنية ،الكاتب والباحث في شؤون الحركات اإلسالمية،
إن «ما حدث يشير إلى وج��ود خلل أمني وهو ليس
بالجديد» .ويضيف أبو هنية شارحا «غالبية منفذي
هجمات باريس كانوا معروفين لدى األجهزة األمنية
وسافروا إلى سوريا والعراق حيث تلقوا تدريبات ثم
تمكنوا من العودة لتنفيذ ما تدربوا عليه».
في السياق ذاته ،وفي حديث آخر مع بي بي سي
عربي ،يقول جاسم محمد ،رئيس المركز األوروب��ي
العربي لدراسات مكافحة اإلره��اب واالستخبار في
ألمانيا أنه «يتعين على الحكومات األوروبية مواجهة
تلك الظاهرة بحزمة من اإلجراءات تأتي في إطار حفاظ
تلك ال��دول على ثرواتها االقتصادية والبشرية من
خالل معالجة التطرف وزيادة إدماج أبناء المهاجرين
خاصة من الجيلين الثاني والثالث» .ويرى مراقبون أن
هزيمة تلك الجماعات اإلرهابية لن تتأتى دون مواجهة
ودحض أفكارها المتطرفة.
السؤال هنا هل يمكن التحاور مع مثل هذه الجماعات
التكفيرية؟ هل يمكن القضاء عليها بشكل كلي وكيف؟
وهل يمكن القول إن سورية وحلفاءها مثل إيران
وروسيا وح��زب الله كانوا على حق وأنهم استبقوا
األم��ور وحاربوا هذه الجماعات وسعوا لقلعها من
الجذور كي ال يتفشى هذا المرض التكفيري في كل
أنحاء العالم ولكي ال نصل إلى ما وصلنا إليه؟ ليس
بات من الضروري أن تتحالف كل ال��دول االوروبية
ولكن بكل جدية لضرب هذه المجموعات ؟ وهل بات
من المؤكد أن الجماعات التكفيرية باتت تشكل خطرا
كبيرا على العالم كله وهل اقتنع بعض المشككين أن
هذ اإلرهاب ال دين له وال مذهب وال طائفة؟

عن �أي حرب ( ...تتمة �ص)1
السابقة ،وأن الرهان الحقيقي للغرب وعلى رأسه واشنطن كان على إسقاط
سوريا بقوة استخدام هذا اإلرهاب أمالً ببقائه تحت السيطرة ،لكن الذي
جرى ما عاد تحت السيطرة وما عاد يتقبل مواصلة اإلنكار ،وتدريجا ً أيضا ً
بدأ الغرب وخصوصا ً األميركيون بالتسليم باستحالة الفوز في الحرب
على اإلرهاب دون حل سياسي يتوج بتوحيد القوى اإلقليمية والدولية التي
تموضعت قبالة بعضها في خنادق الحرب السورية ،واألصل في هذا الحل
هو توحيد الفريقين السوريين في إطار الشراكة في هذه الحرب ،والغرب
يعلم أن ليس بين الذين معه في سوريا من يقدر على الحرب ضد اإلرهاب،
ف َمن معه إما واجهات ال تمثل وال تملك تأثيرا ً شعبيا ً وال عسكرياً ،أو هي
التنظيمات والتشكيالت اإلرهابية أو المتماهية معها برعاية حلفاء الغرب،
خصوصا التركي والسعودي ،ووصل الغرب وخصوصا األميركي ،من
هنا إلى التسليم بأن الشريك السوري في هذه الحرب هو الدولة السورية
برئيسها وجيشها ،وان الحل السياسي السوري ما هو إال تسويغ لالنفتاح
على هذه الدولة وتطبيع العالقات معها ،بعدما ُقطعت هذه العالقات وعوقبت
سوريا في سياق الخطوات الحربية عليها إلسقاطها وليس دفاعا ًعن «ثورة»
وال من يثورون وال َمن يحزنون.
 ال تختلف ح��ال السعودية وتركيا هنا ع��ن ح��ال إسرائيل والغربوخصوصا أميركا ،فأكثر َم��ن يعلم كم ب��ذل وم���اذا فعل لحساب تنظيم
القاعدة وداع��ش كي تسقط سوريا هم األت��راك والسعوديون ،وأكثر َمن
يعرف وكان يجاهر بأن أولوية إسقاط سوريا تستحق المخاطرة بتسليمها
لتنظيم القاعدة بمتفرعاته المختلفة هم األتراك والسعوديون ،ولذلك كان
الفريقان قادرين على طي خالفاتهما العميقة بقوة الحقد الذي يجمعهما
على سوريا ،وكانا قادرين على رفض أن يكون عنوان الحرب في سوريا
هو أولوية المواجهة مع اإلره��اب ،وبذال وال يزاالن كل جهد للحفاظ على
ما أمكن من التشكيالت اإلرهابية لدمجها في أي عملية سياسية ،وكانا وال
يزاالن خارج التسليم بمفهوم لحل سياسي في ظل الرئاسة السورية وهما
يعلمان أن هذا يعني تعطيل فرص هذا الحل وصوالً لالستحالة ،ويطرحان
إسقاط الرئاسة شرطا ً للحل لعملها أن في ذلك إسقاط للحل نفسه.
 الكل إذن كان يعرف قوانين الحرب وكان يتذاكى ،والكل كان من معسكرالخبثاء ،ولو بدرجات متفاوتة من التورط باألفعال ،لكن على درجة واحدة
من الخبث والنفاق ،لكن اآلن وقد وجد العالم نفسه وجها ً لوجه امام الخطر

الداهم والدماء المسالة في ش��وارع الغرب على أيدي من أسماهم لوران
فابيوس بأبطال الحرية قبل أربعة أعوام ،وهو يصافح على الحدود التركية
السورية جماعة مسلحة جاءت تقاتل في سوريا من طريق أوروبا وعلى
رأسهم محمد الحاراتي الذي يقود وحدات من داعش اليوم في ليبيا ،ونخب
الغرب تقول اليوم لم ي ُعد ممكنا ً للنفاق والخبث أن يستمرا واقعياً ،وصار
على العالم الغربي العاجز عن إرسال الرجال للقتال ضد اإلرهاب ،أن يدرك
أن إشعال النار السورية لم يجذب هؤالء المتطرفين من بالده ليبقوا هنا
ويأتوا بمن يواليهم معهم ،بل ليستعدّوا بوهم أنهم على طريق المهاجرين
الذين عادوا إلى عاصمتهم مكة ،للعودة فاتحين إلى العواصم التي غادروها
مك َرهين في الغرب نفسه ،وهكذا صار اإلجماع على أن إطفاء النار السورية
شرط لوقف منصة االستنهاض التي تمثلها للتطرف والمتطرفين ،بعدما
قالت التقارير األمنية الغربية إن الذين كانوا يعدون بالمئات في بلد أوروبي
من المتطرفين قبل الحرب السورية صاروا ألوفا على إيقاع دعوات التطوع
والتعبئة للقتال في سوريا ،فقد ذهبوا مئات وسيعودون ألوفاً ،وصار إطفاء
نار الحرب في سوريا ضرورة لكسبها في أوروبا ،و إطفاء النار ال يتم إال
برجال يقاتلونهم هنا في سوريا ولبنان والعراق واليمن ،فمن سيقاتلهم
غير الجيش السوري وحزب الله والحشد الشعبي والحوثيين ،فهل من
مكان لحربين مع عدوين ،اإلرهاب من جهة ومن يقاتلونه من جهة أخرى؟
 مناسبة ال��س��ؤال ليست إص���رار السعوديين على ال��ع��داء لسورياوالحوثيين والحشد الشعبي ،وهي عداوات سيضطر السعوديون للتراجع
عنها ،ألنها ح��روب ال يملكون وحدهم التصرف بها ،عندما تصير هذه
الحروب حروب الغرب وقد صارت ،مناسبة السؤال هي الحرب الضروس
التي تشهرها السعودية بوجه حزب الله ،وتتقدم على الحرب مع تنظيم
القاعدة بالطريقة السابقة ذاتها ،فهل يظن ق��ادة الغرب أن بمستطاعهم
مسايرة اإلسرائيلي والسعودي في الحديث عن إره��اب القاعدة وداعش
وبالوقت ذاته التحدث عن إره��اب حزب الله ،إن حدث ذلك فستكون قمة
الغباء ،واأليام ستقول كيف ولماذا؟ طالما أن حقن دماء َمن ال يحقن دمك
ليس من مهمتك ،وطالما أن المال السعودي أغلى على الحاكم الغربي من
دماء مواطنيه ،فليحمه المال السعودي ولن يجد من يبذل الدم ليحميه وهو
يطعنه من الخلف ،زمن االستغباء انتهى!
ناصر قنديل

الإرهاب يرتدّ ( ...تتمة �ص)1
لقد احتضنت أميركا والسعودية تنظيم «القاعدة»
بخالف موقفها م��ن ح��زب الله ال��ذي نشأ م��ن أجل
مقاومة االحتالل «اإلسرائيلي» لجنوب لبنان ،حيث
ناصبته أميركا العداء ،كما فعلت السعودية أيضاً،
وك ّل من منطلق متصل به ،لكن كان هناك تطابق في
الموقف بين الطرفين على رفض وجود الحزب ورفض
قيام المقاومة اإلسالمية في مواجهة «إسرائيل» ،مهما
كانت المب ّررات واألسباب.
لقد اتخذت أميركا والسعودية من «الحركات
اإلسالمية المسلحة» تلك موقفا ً متناقضاً ،ففي حين
احتضنت ورع��ت واستثمرت الحركات الوهابية
المسلحة التي تعمل تحت اس��م «ق��اع��دة الجهاد»
بزعامة أس��ام��ة ب��ن الدن ومعه عبد الله ع��زام في
أفغانستان ،ش ّنت حربا ً بال ه��وادة ض�� ّد المقاومة
اإلسالمية التي أنشأها حزب الله الذي أعلن بوضوح
أنّ الهدف من مقاومته ينحصر في مواجهة «إسرائيل»
التي تحت ّل أرضا ً لبنانية وتغتصب فلسطين ومساعدة
الفلسطينيين للعودة إلى بالدهم المحتلة.
ت��ف��اوت اتسعت شقته م��ع م��رور ال��زم��ن وظهور
النتائج ،حيث انّ حزب الله أثبت بالحجة القاطعة
انه حركة مقاومة ،خاصة أنه تمكن من تحرير أرض
لبنانية في الجنوب وط��رد المحت ّل منه في العام
 2000ملتزما ً في قتاله قواعد الشرع والقانون دون
��س بحق أو كرامة أح��د خ��ارج الميدان العسكري
م ّ
في مواجهة المحت ّل ،بينما وجدت أميركا انّ تنظيم
«القاعدة» المم ّول سعوديا ً وخليجيا ً وال ُمدار منها
والقائم على فكر تكفيري بات بمثابة الجيش السري
الذي يمكن أن تستعمله متفلتا ً من القواعد والضوابط
كلّها وفي أيّ مكان وميدان ال تريد زجّ جيشها فيه أو
يكون إلى جانب جيشها لتنفيذ سياساتها الخفية
كما فعلت في العراق بعد احتاللها له ،واستعانت
بـ»القاعدة» من أجل زرع بذور التفرقة وإرساء األسس
تجسدها
لقيام المجتمع المشرذم المفتقر للقوة التي
ّ
ال��وح��دة الوطنية ،استعملت أم��ي��رك��ا الجماعات
الوهابية في عمليات إرهابية موصوفة ال يشبهها اال
اإلرهاب الصهيوني في فلسطين.
ومع هذا السلوك امتنعت أميركا وال زالت تمتنع
وتمسكت بمنطق
ع��ن وض��ع تعريف ل�لإره��اب،
ّ
التوصيف الظرفي غير المستند ف��ي إط�لاق��ه اال
لمصالحها وأهدافها ،وفي الوقت الذي استق ّر فيه
الفقه القانوني الدولي على اعتبار اإلرهاب نقيضا ً
للمقاومة ،مع ّرفا ً اإلرهاب بأنه لجوء غير مشروع إلى
العنف الذي يمارس بوجه سلطة ما للضغط عليها
للتنازل والحصول منها على أهداف غير مشروعة
عبر العمل ض ّد أهداف بريئة ال عالقة لها بالنزاع،
بخالف المقاومة التي ه��ي رف��ض ل��وج��ود محت ّل
ومواجهة لخطر يتهدّد الذات في وجودها وحقوقها
ومصالحها واستعمال القوة الستنقاذ تلك الحقوق من
يد منتهكها ،رغم ذلك فقد قلبت أميركا األمور وص ّنفت
المقاومة إرهاباً ،واعتبرت من يطبّق عليهم تعريف
أو توصيف اإلرهاب مجاهدين أو ثوارا ً أو معارضة

معتدلة مسلحة ،كما فعلت في سورية اآلن.
لكن أميركا اضطرت في نهاية المطاف لالعتراف
عالنية بأنّ المنظومات التي رعت إنشاءها واحتضنت
نم ّوها أمثال «القاعدة» وما تف ّرع عنها هي منظومات
إرهابية ،اعتراف جاء لالستهالك اإلعالمي ألنه لم
يترافق حقيقة مع سلوك جدّي رافض لهذه التنظيمات
ألنّ أميركا استم ّرت في سياسة االستثمار باإلرهاب.
لقد ظ ّنت أميركا انّ االستمرار برعاية اإلره��اب
الحقيقي واالستثمار به ومحاربة المقاومة الحقيقية
بعد نعتها باإلرهاب أمر سيم ّكنها من تحقيق أهدافها
دون أن تتكبّد أيّ خسارة طالما انّ هناك من هو جاهز
لإلنفاق والدعاية واالحتضان والتحشيد إلرهابها،
وهنا برز دور المملكة السعودية التي وفرت ألميركا
ك ّل ما تريد ،فالفكر الوهابي فكر تكفيري مالئم والمال
السعودي وفير وقادر ،اما اإلعالم فالسعودية تملك
امبراطورية إعالمية ال يجاريها بها أحد ،وأخيرا ً انّ
التحشيد سهل طالما انّ السعودية ومن اجل نشر
العقيدة الوهابية التكفيرية سخرت الدعاة واألموال
ونشرتهم في أربعة أرجاء األرض وجهّزت لهم المنابر
في المساجد ووفرت لهم األموال لجذب الشباب ،ولهذا
تم ّكنت ان تجد في أكثر من مكان من يتط ّوع لمشروعها
باختيار وحماس ظاهر.
في ظ�� ّل ه��ذا الواقع نشأت الجماعات اإلرهابية
وتمكنت ان تنشر ف��ي معظم ال��ب��ل��دان العربية
واإلس�لام��ي��ة حيث للسعودية موطأ ق��دم أو نفوذ،
وتمكنت تلك الجماعات ان تنظم نفسها وتنمو بسرعة
وتفرخ تنظيمات وجماعات تحت تسميات متعدّدة،
ولكنها في معظمها تقوم على الفكر الوهابي التكفيري
كما أنّ بعضها انشق أصالً عن تنظيم «القاعدة» فنشأ
في العراق ما اسمي الدولة اإلسالمية التي توسعت
لتشمل بالد الشام (داعش) بعد ان سبقها اليها فرع
آخر من تنظيم «القاعدة» هو «جبهة النصرة» إلى
آخرين مثل «أحرار الشام» و»جيش اإلسالم» وإلخ...
ع ّولت أميركا التي قادت المشروع الصهيو أميركي
ومعها السعودية ال��ت��ي لها مشروعها الوهابي
التكفيري ،ومعهما ق��وى إقليمية ودول��ي��ة خاصة
دول في االتحاد األوروب��ي،ع�� ّول��وا جميعا ً على تلك
المجموعات اإلرهابية المسلحة إلسقاط الدولة في
ك ّل من سورية والعراق وتمكين السعودية وتركيا من
وضع اليد عليها لتمكين أميركا و»إسرائيل» من تنفيذ
المشروع الصهيو أميركي القاضي باحتالل المنطقة
واجتثاث ك ّل صوت مقاوم فيها.
لكن الميدان عاكس العدوان ووصلت األمور أمام
الجماعات اإلرهابية إلى الحائط المسدود ،وبات
على تلك المجموعات التي لمست صعوبة تقترب
من االستحالة في االستمرار في المواجهة في سورية
والعراق ان تغيّر ميدانها ،كما لمس رعاتها انّ الحرب
هناك انتهت بالمفهوم االستراتيجي والعسكري ،وانّ
ما تبقى من مواجهات يندرج تحت عنوان التصفية
وضبط المواقع تمهيدا ً لعودة الدولة اليها ،وهنا وعمالً
بنظرية كرة النار المرتدّة تشكل ما نس ّميه اإلرهاب

المرتدّ ،أيّ ارتداد اإلرهاب على صانعيه والمستثمرين
يفسر وقوع العمليات اإلرهابية في تركيا
فيه .وهذا ما ّ
وبلجيكا وقبلهما باريس.
ويجب التوقف بشكل خ��اص عند م��ا ج��رى في
بروكسل ،حيث إنّ العملية اإلرهابية الفظيعة هناك
ج��اءت مباشرة بعد اتخاذ البرلمان االروب��ي قرار-
توصية بوقف ت��زوي��د السعودية بالسالح ألنها
ترتكب جرائم حرب وجرائم ض ّد اإلنسانية في حربها
اإلجرامية على اليمن ،ثم كان إلقاء القبض في بروكسل
على أحد المشتبه بهم في عملية باريس اإلرهابية
صالح عبد السالم ،فكانت الجريمة اإلرهابية تلك
بمثابة االنتقام واإلنذار الذي يوجه ألوروبا لمنعها من
يمس بالسعودية المتعهّد األساسي
اتخاذ أيّ اجراء ّ
للجماعات اإلره��اب��ي��ة والمستثمرة بها أو يالحق
اإلرهابيين.
إنّ ما حصل في باريس سابقا ً وما يحصل في تركيا
وبلجيكا اليوم يوجه رسالة واضحة للغرب بانّ عليه
أن يختار بين الصدق في السلوك والتصنيف والتوجه
لمحاربة اإلرهاب الحقيقي القائم على الفكر التكفيري
ذي ال��ج��ذور ال��وه��اب��ي��ة ،أو أن يستم ّر ف��ي النفاق
واالزدواجية ويطأطئ ال��رأس أمام المال السعودي
ويفتح أب��واب��ه لنشر فكرها التكفيري التدميري
وتزويدها بالسالح لقمع الشعوب وإنشاء المنظومات
اإلرهابية ،ثم يرت ّد اإلرهاب عليه إراقة دماء وتدمير
منشآت وتعطيل حياة فضالً عن الرعب العام.
إنّ الغرب بما يملك من ق��درات وط��اق��ات فكرية
يعرف تماما ً انّ محاربة اإلره��اب ال تبدأ اال عندما
يتوقف االستثمار باإلرهاب والتمييز الحقيقي بينه
وبين المقاومة على األس��س االكاديمية الصحيحة
ال وفقا ً لمزاجية أميركية سعودية تخالف العلم
والمنطق السليم .وانّ هذه المحاربة ينبغي ان تت ّم
وفقا ً لمنظومة من اإلجراءات المتكاملة ماديا ً وفكريا ً
ومعنويا ً ألنّ االرهاب يقوم أيضا ً على منظومة متكاملة
تبدأ بالفكرة والفقه المب ِّرر والمروِّج له وتنتهي بالعمل
الميداني المادي الذي يترجم بانفجار وقتل وتدمير.
وانّ التصدّي له ينبغي أن يبدأ باستئصال الفكر
اإلرهابي أوال ً واجتثاثه من الصدور ومنع انتشاره
وترويجه واالستثمار به .وهنا يتوجب أيضا ً القيام
بالعمليات االستباقية والوقائية التي تتصدّى لداعية
إرهابية هنا وخلية إرهابية تقوم بالتحضيرات هناك،
في سياق حلقة مقفلة من اإلجراءات ال تترك ثغرة إال
وتعالجها.
وعلى هذا األس��اس نرى انّ الحرب الفعلية على
اإلره��اب تنتهي بالعمل األمني وال تبدأ به ،بل تبدأ
بالتعريف الصحيح ل�لإره��اب ،ومنع نشر الفكر
المحفز عليه والحؤول دون أيّ عمل يحشد اإلرهابيين
أو يحضنهم أو يستثمر بهم ثم يأتي دور األم��ن في
وظيفته الوقائية والقمعية؛ عملية يجب ان تترافق
مع وقف العدوان والظلم الذي تنزله القوى الغنية
والقوية بالشعوب الضعيفة والطبقات الفقيرة.

العميد د .أمين محمد حطيط

اعالن
من امانة السجل العقاري
في بعلبك -الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
بصفته مفوضا بعقد البيع ش��ه��ادة قيد
بدل عن ضائع بحصة المورث عبد الكريم
مصطفى جانبيه بالعقار رقم  1002قسم
واحد من منطقة الهرمل العقارية
للمعترض المراجعة خالل  15يوما
امين السجل العقاري المعاون في بعلبك-
الهرمل
مايا شريف
اعالن
من امانة السجل العقاري
في بعلبك -الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
بوكالته عن خبصة محمد الحاج حسين
سند تمليك بدل عن ضائع بحصة البائع
حسين كامل ناصر الدين بالقسم رقم  2من
العقار رقم  3046الهرمل.
للمعترض المراجعة خالل  15يوما
امين السجل العقاري المعاون
مايا شريف
اعالن
وزارة الزراعة
مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
دعوة
ت��ج��ري مصلحة األب���ح���اث العلمية
الزراعية مزايدة عمومية بواسطة الظرف
المختوم لبيع كمية من القمح والشعير
غير المغربل وغير المعقم من موسم عام
.2015
المكان :محطة تل العمارة الزراعية-
رياق -البقاع
الزمان :الساعة العاشرة من صباح يوم
األربعاء الواقع بتاريخ 2016/4/20
تسلم العروض باليد مباشرة إلدارة
المصلحة في محطة تل العمارة -رياق
خالل الدوام الرسمي على أن تصل العروض
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق تاريخ إج��راء هذه المزايدة وتهمل
العروض التي تصل بعد هذا التاريخ والتي
ترسل بغير الوسيلة المذكورة أعاله علما ً
بأن ثمن كل نسخة عن دفتر الشروط هو
خمسون ألف ليرة لبنانية.

تل العمارة في  19آذار 2016
رئيس مجلس اإلدارة -المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف
572
مؤسسة كهرباء لبنان
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
استقصاء اسعار ألعمال رش المبيدات ونزع
االعشاب في محطات التحويل الرئيسية
الكبيرة ومعامل اإلنتاج.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق
النهر.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان -ط��ري��ق ال��ن��ه��ر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
علما ً إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/4/15عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
بيروت في 2016/3/22
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
582
اعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة -الرئيسة رلى
أبو خاطر
المنفذ :ماري هاكوب تشابريان ومهران
هاكوب تشابريان
بوكالة المحامي رياض شقير
المنفذ عليه :هوريك هاكوب تشابريان
وكيلها األستاذ نظرت أندكيان
ينفذ المنفذ بالمعاملة التنفيذية رقم
 2015/343حكم المحكمة االبتدائية
األول��ى في البقاع ،القاضي بإعالن عدم
قابلية العقار رقم /2182/عنجر للقسمة
عينا ً وبيعه بالمزاد العلني بين العموم،
وف��ق��ا ً لتقرير الخبير زح�ل�اوي والبالغ
 /100،000/دوالر أميركي.
المطروح للبيع :كامل العقار /2182/

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -مديرية الواردات المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة عكار -الدائرة االدارية المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى
مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكارـ حلبا لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل
مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة
بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع
اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

الرقم
الضريبي

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

عبد الرحمن احمد عياش 1244920

RR156000809LB

2016/20/1

2016/29/1

2

حنا ابراهيم جوخدار

53464

RR156000857LB

2016/16/1

2016/2/2

3

ميشال جرجس جوخدار 53421

RR156000865LB

2016/16/1

2016/2/2

4

ع���ب���د ال���ن���اص���ر ب��ش��ي��ر 53400
مصطفى

RR156000874LB

2016/16/1

2016/2/2

1

تاريخ اللصق

5

حسين أحمد  .مرعي

53444

RR156001101LB

2016/16/1

2016/2/2

6

حنا سالم عبد الله

184226

RR156001129LB

2016/16/1

2016/29/1

7

الياس عبود شدراوي

186157

RR156001248LB

2016/16/1

2016/2/2

8

مصطفى م��ام��ون محمد 275888
نديم الحسن

RR156001305LB

2016/16/1

2016/2/2

9

ميالد جرجس عبدالله

2804463

RR156001322LB

2016/14/1

2016/1/2

10

عصام ايليا يعقوب

2221301

RR156001407LB

2016/16/1

2016/29/1

11

عيسى عبدالله طعوم

151196

RR156001441LB

2016/16/1

2016/2/2

12

مالك الياس صراف

171155

RR156001490LB

2016/16/1

2016/29/1

13

عبد الكريم جميل نعوس 1709442

RR156001628LB

2016/16/1

2016/29/1

RR156001676LB

2016/16/1

2016/2/2

RR156001755LB

2016/16/1

2016/2/2

16

شفيق زاكي سليمان

214777

RR156002053LB

2016/13/1

2016/2/2

17

جمال حسين علي

136625

RR156002455LB

2016/15/1

2016/1/2

18

محمد وجيه فتفت

130746

RR156002800LB

2016/15/1

2016/1/2

19

اسعد الياس النشار

180253

RR156002827LB

2016/16/1

2016/2/2

20

سعد احمد بركات

180493

RR156002861LB

2016/15/1

2016/1/2

21

ماهر قحطان المرعبي

185170

RR156002892LB

2016/16/1

2016/29/1

53523

14

نافذ لطف الله وراق

15

ش��رك��ة س��ب��ار ب��ارت��س 1630000
ش.م.م

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة عكار -الدائرة االدارية المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى
مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار-حلبا 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:
اسم المكلف

الرقم الضريبي

ع���م���ر م��ح��م��ود 2185292
صالح الدين

رقم البريد المضمون
RR156006758 LB

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

2016/02/01

2016/02/12

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس المصلحة المالية االقليمية
في عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف
558
وزارة المالية
مديرية المالية –مالية عكار
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة عكار -الدائرة االدارية المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى
مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار-حلبا 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 الخاصة بوزارة المالية:
اسم المكلف
حسين سلمان جعفر

الرقم الضريبي
298954

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

2016/02/11 2016/01/21 RR 156005995 LB

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس المصلحة المالية االقليمية
في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف
558
وزارة المالية
مديرية المالية –مالية عكار
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة عكار -الدائرة االدارية المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى
مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار-حلبا لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل
مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة

عنجر.
مساحته /400/ :متر مربع ،عبارة عن
منطقة أرض ضمن منطقة سكنية ،تحتوى
على شقة سكنية مؤلف من ممشى وغرفة
جلوس وغرفتي ن��وم ومطبخ وحمامين،
سقفها ب��اط��ون .كما هناك غرفة وشرفة
سقفهما توتيا وحديقة وث�لاث غ��رف في
بناء مستقل سقفها توتيا وتستعمل لتربية
ال��دواج��ن والحمام ،يشغل العقار المنفذ
عليها.
حدوده :يحده غربا ً العقار  2181وشرقا ً
العقار  2183وشماال ً العقار  2163وجنوبا ً
طريق عام.
الحقوق العينية :العقار /2182/
عنجر قطعة أرض ضمنها بناء من االسمنت
المسلح إنشاءات أو إضافة إنشاءات قصر
حق التصرف لمدة خمس سنوات دعوى
رقم  2011/1108مدنية مقامة من ماري
هاكوب تشابريان حجز احتياطي صادر
عن دائ��رة تنفيذ زحلة برقم 2011/102
من هوريك تشابريان ضد مهران وماري
ت��ش��اب��ري��ان .طلب تنفيذ ومحضر رهن
عقار برقم  2014/343مقامين من ماري
وم��ه��ران تشابريان ضد هوريك هاكوب
تشابريان.
ق��ي��م��ة ال��ت��خ��م��ي��ن وب������دل ال���ط���رح:
( $ /100،000/مئة ألف دوالر أميركي).
موعد المزايدة ومكانها :يوم الخميس
الواقع في  2016/4/7الساعة /12:15/
في قصر عدل زحلة في قاعة المحكمة أمام
رئيس دائرة تنفيذ زحلة.
شروط المزايدة :على الراغب بالشراء
وقبل المباشرة بموعد المزايدة أن يودع
باسم رئيس دائرة تنفيذ زحلة قيمة الطرح
ف��ي ص��ن��دوق الخزينة او بموجب كفالة
معادلة في مصرف بقبول او بموجب شك
مصرفي وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن
نطاق دائرة تنفيذ زحلة اذا لم يكن له فيه
مقام وعليه خ�لال ثالثة اي��ام من تاريخ
صدور قرار االحالة دفع الثمن تحت طائلة
اعتباره ناكال واع��ادة المزاد على عهدته
فيضمن النقص وال يستفيد من الزيادة
وعلية خال عشرين يوما من تاريخ صدر
قرار تسديد رسم الدااللة بمعدل  %5من
قيمة الشراء.
رئيس الكتبة
محمد البرجي
الرقم
الضريبي

اسم المكلف

إعالن
تعلن بلدية جديتا عن رغبتها بإجراء
مناقصة عمومية لتلزيم أع��م��ال تعبيد
باإلدياليت في مواقع مختلفة ضمن النطاق
البلدي لبلدة جديتا وفقا ً لدفتر الشروط
الخاص الموضوع لهذه الغاية.
على الراغبين االشتراك بهذه المناقصة
ّ
اإلط�ل�اع على دفتر ال��ش��روط الخاص في
مبنى بلدية جديتا ضمن أوق��ات ال��دوام
الرسمي وتقديم عروضهم على أن تصل إلى
أمانة سر البلدية قبل الثانية عشرة من يوم
السبت الواقع في .2016/4/9
تجري عملية فض العروض عند الساعة
العاشرة من صباح يوم االثنين الواقع في
2016/4/11
جديتا في 2016/3/16
رئيس بلدية جديتا
العميد المتقاعد
وهيب فيقانو
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
استقصاء االسعار إلع��ادة تشييد السور
الخارجي لمعمل ال���ذوق (خلف المبنى
اإلداري لجهة بيروت).
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
االس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�ل�اه ال��ح��ص��ول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان -ط��ري��ق ال��ن��ه��ر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
علما ً بأن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/4/8عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
بيروت في 2016/3/17
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
545
ف���ر ال��ع��ام��ل ال��ب��ن��غ�لادش��ي NAIM
 BHUIYANمن مركز عمله في زحلة
شركة  UNIPLASTللمراجعة -03
803081

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

22

سميرة الياس النهري

185188

RR156002901LB

2016/16/1

2016/29/1

23

فيروز فايز ضاهر

210099

RR156002963LB

2016/19/1

2016/11/2

24

محمود عمر حمود

130552

RR156003031LB

2016/13/1

2016/2/2

25

خالد محمد نعمان

769578

RR156003133LB

2016/14/1

2016/11/2

26

عادل جرجس كنعان

888204

RR156003218LB

2016/15/1

2016/4/2

27

مصطفى محمد سعود 3096174
طالب

RR156003283LB

2016/16/1

2016/29/1

28

جرجي توفيق الخوري

1245753

RR156003836LB

2016/13/1

2016/2/2

29

عدنان محمد بغداد

180558

RR156004125LB

2016/13/1

2016/2/2

30

حسين توفيق بيطار

137323

RR156004479LB

2016/16/1

2016/2/2

31

نجيب حنا االسمر

137917

RR156004496LB

2016/16/1

2016/2/2

32

ضاهر بربر عماد

559135

RR156005032LB

2016/14/1

2016/11/2

33

خالد حسين خطيب

1307300

RR156005222LB

2016/14/1

2016/11/2

34

عبودي جوزيف يعقوب

1166869

RR156005390LB

2016/13/1

2016/2/2

35

طالل محمود العلي

310310

RR156005488LB

2016/16/1

2016/2/2

36

زياد عفيف عبود

471623

RR156005514LB

2016/16/1

2016/29/1

37

ع���ل���ي ع���ب���د ال���س�ل�ام 546993
المصري

RR156005655LB

2016/13/1

2016/2/2

38

خليل الياس نعمة

813890

RR156005664LB

2016/16/1

2016/2/2

39

شيرين جورج عبد الله

1780027

RR156005678LB

2016/16/1

2016/29/1

40

ربيع مصطفى الرشيد

1433550

RR156005766LB

2016/14/1

2016/29/1

41

ل������ي������ن������ا اي�������غ�������ور 2423402
تاتارينكوفا

RR156005908LB

2016/16/1

2016/2/2

42

رانية عصام الفوال

258309

RR156005911LB

2016/16/1

2016/29/1

43

نيقوال عفيف عكاري

796257

RR156005942LB

2016/16/1

2016/2/2

44

ميشال عبد الله ضاهر

44192

RR156006418LB

2016/14/1

2016/30/1

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية االقليمية
في عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف
560
بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع
اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

اسم المكلف
غيث خالد حمود

2191556

2016/01/29 RR143332277LB

2016/02/11

محمد رشيد موسى

735803

2016/01/28 RR156002022LB

2016/02/11

مصطفى علي السايس 268369

2016/01/28 RR156003765LB

2016/02/08

2016/01/28 RR156004434LB

2016/02/08

مصطفى محمد عبد 1228862
السالم البعريني

2016/01/28 RR156005015LB

2016/02/12

س��ل��ي��م��ان ع��ل��ي عبود 1373425
سليمان

2016/01/29 RR156006302LB

2016/02/08

ناصر علي علي

180298

2016/01/28 RR156006537LB

2016/02/08

سليم جرجس سلوم

1360825

2016/01/28 RR156006571LB

2016/02/12

مصطفى سعيد سعيد

الرقم الضريبي

204660

رقم البريد المضمون

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس المصلحة المالية االقليمية
في عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف
558
وزارة المالية
مديرية المالية –مالية عكار
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة عكار -الدائرة االدارية المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى
مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار-حلبا 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:
رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

اسم المكلف

حنا ساسين شكور 819194

RR156000208LB

2016/01/30

2016/02/15

ي���ع���ق���وب ع����ارف 2929891
الصايغ

RR156000225LB

2016/01/30

2016/02/15

258263

RR156006656LB

2016/01/30

2016/02/12

م���ح���م���ود س��ه��ي��ل 137237
زكريا

RR156007515LB

2016/02/01

2016/02/12

بالل محمد قدور

الرقم الضريبي

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس المصلحة المالية االقليمية
في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف
558

