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تتمات

وأنّ لديهم تعليمات بااللتحاق
بوحداته المتواجدة في المنطقة
ال����س����وري����ة (ال���ق���ن���ي���ط���رة وب��ي��ت
ج��ن) المقابلة للحدود اللبنانية ـ
السورية.
ث���ان���ي���ا ً  -ك��ش��ف��ت م��ع��ل��وم��ات
أخ��رى متقاطعة مصدرها أجواء
ف���ي ال���م���ع���ارض���ة ال���س���وري���ة عن
ن��ف��س ه���ذا ال��م��ع��ن��ى ،وم��ف��اده��ا أنّ
مئات العناصر التابعة لـ«الجيش
السوري الحر» وصلت إلى منطقة
بيت جن انطالقا ً من منطقة شبعا،
وال��م��ش��ت��رك بينها جميعها أنها
لديها توجيهات واح���دة ،تقضي
بالتج ّمع في تلك المنطقة استعدادا ً
للسيطرة عليها بعد إزاحة عناصر
«جبهة النصرة» المتواجدة فيها،
ل��ت��ص��ب��ح ه���ذه ال��م��ن��ط��ق��ة خاضعة
ل��ت��ش��ك��ي��ل ع���س���ك���ري واح�������د هو
«الجيش السوري الحر».
ثالثا ً  -تضيف هذه المعلومات
أن «إسرائيل» تشرف على عملية
تجميع هذه العناصر لتصبح بمثابة
ف��رق��ة ،وذل��ك م��ن خ�لال التمرحل
زمنيا ً في تهريبهم وتجميعهم في
تلك المنطقة السورية الحدودية
ال����واق����ع����ة ع���ل���ى م��ث��ل��ث ال���ح���دود
اللبنانية ـ الفلسطينية ـ السورية.
و ُعلم أنّ هذه المجموعات تتحرك
وفق خطة تسلل تقوم على تحديد
ث�لاث��ة أم��اك��ن ج��غ��راف��ي��ة :المنطقة
األول���ى ه��ي عين عطا ال��ت��ي تلعب
دور منطقة التج ّمع األول حيث
يصل إليها المسلحون من مختلف
األراض�������ي ال���س���وري���ة .وينتقي
ه��ؤالء المسلحين مكتبا ً موجودا ً
ف����ي األردن وي���خ���ض���ع ل��ق��ي��ادة
لوجستية مشتركة من سوريين
في الجيش السوري الح ّر وممثل
ع��ن االس��ت��خ��ب��ارات اإلسرائيلية
وإح���دى ال���دول العربية .المنطقة
الثانية هي شبعا في لبنان ،حيث
يصل إليها المسلحون من منطقة
تجميعهم في عين عطا ،وذلك على
شكل مجموعات متف ّرقة وتحت
ع��ن��وان أن��ه��م ن���ازح���ون .المنطقة
ال��ث��ال��ث��ة ه��ي ب��ي��ت ج��ن ومزارعها
داخل سورية والقريبة من شبعا
وال��م��ث��ل��ث ال����ح����دودي ال��ل��ب��ن��ان��ي ـ
السوري .ويت ّم اعتبار هذه البلدة
ومنطقتها بمثابة رأس الجسر
ال���ذي ستنطلق منه حملة إنشاء
ال��ش��ري��ط ال���ح���دودي اإلسرائيلي
داخل األراضي السورية.
رابعا ً  -كشفت هذه المعلومات
ع����ن زي���������ارات ع���ل���ى ص���ل���ة ب��ه��ذا
ال���ه���دف ك����ان ق����ام ب��ه��ا اب����ن بلدة
م���ج���دل ش��م��س م���ن���دي الصفدي
م���س���ت���ش���ار رئ���ي���س ال���ح���ك���وم���ة
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ب��ن��ي��ام��ي��ن نتنياهو
ل���ش���ؤون ال��م��ع��ارض��ة السورية،
وذل�������ك ف����ي ب����اري����س وع���اص���م���ة
أوروبية أخرى واسطنبول خالل
نهايات العام الماضي واستكملت
خالل األسابيع األخيرة .والتقى
ال��ص��ف��دي خ�لال��ه��ا بشخصيات
س�����وري�����ة ول���ب���ن���ان���ي���ة إلق���ن���اع���ه���ا
باإلسهام في خطة إنشاء شريط
أم���ن���ي داخ������ل س����وري����ة ب��ال��ق��رب
م��ن المثلث ال���ح���دودي اللبناني ـ
السوري.
وتقول هذه المعلومات إن حجر
األس���اس ف��ي ه��ذا ال��م��ش��روع يت ّم
تنسيقه من قبل ك ّل من الصفدي
كممثل ع��ن نتنياهو وق��ي��ادي في
االئ���ت�ل�اف ال���س���وري المعارض
وي��دع��ى مصطفى اللبواني ،وأنّ
ه��ذا االخ��ي��ر زار «إس��رائ��ي��ل» أكثر
من مرة خالل عامين ،وصاغ مع
الصفدي م��ذك��رة مطالب وتفاهم
مع تل أبيب نصت على التالي:
أ -إن��ش��اء منطقة ح��ظ��ر جوي
ف��ي المنطقة ال��س��وري��ة المتاخمة
للجوالن.
ب -ي������ت������ ّم ت����س����ل����ي����م ه�����ذه
ال��م��ن��ط��ق��ة ب��دع��م م���ن «إس���رائ���ي���ل»
ل��ل��م��ع��ارض��ة ال���س���وري���ة ع��ل��ى أن
ت��ت��ك�� ّون مجموعاتها م��ن عناصر
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ومجموعات توافق االستخبارات
اإلسرائيلية عليها.
ج -ت����ك����ون ه�������ذه ال��م��ن��ط��ق��ة
ديموغرافيا ً من لون طائفي معيّن
منسجم مع ديموغرافيا الجوالن.
د -ه��ذا التفاهم يم ّهد إلقامة
حكم ذاتي في الجوالن مقبول من
أهله ويلبّي مصالح «إسرائيل».
وت���ؤك���د ه����ذه ال��م��ع��ل��وم��ات أن
اللبواني ق��دم ه��ذه ال��م��ذك��رة إلى
ال��خ��ارج��ي��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة وإل���ى
ديوان نتنياهو في كانون الثاني
م���ن ال���ع���ام ال���م���اض���ي بمناسبة
زي����ارة األخ��ي��ر إل���ى «إسرائيل».
وأن��ه على أثرها تحرك الصفدي
لحشد التأييد لها من قبل طرفين:
مفاتيح درزي��ة فلسطينية وغير
فلسطينية ،حيث ووج��ه برفض
م�����ن ق���ب���ل ه�������ؤالء األخ����ي����ري����ن،
وأيضا ً من «اإلخ��وان المسلمين»
السوريين الذين قبلوا بالمشاركة
بالتواجد العسكري في الحزام
األمني اإلسرائيلي السوري غير
المعلن .وج���اءت ه��ذه الموافقة
ع��ن ط��ري��ق ن��ائ��ب ال��م��راق��ب العام
لإلخوان فاروق طيفور.
وت����ق����ض����ي ال����خ����ط����ة بحسب
النسخة اإلسرائيلية بإنشاء حزام
أم��ن��ي م���ن اإلخ������وان المسلمين
ومجموعات «الجيش السوري
الحر» في المنطقة الواقعة وراء
خط األندوف مع الجوالن وهدفه
منع تسلل السلفيين المتطرفين
إل��ي��ه��ا واالن���ف���ت���اح االق���ت���ص���ادي
ب��ي��ن ه���ذه ال��م��ن��ط��ق��ة وال���ج���والن.
أم������ا ط����م����وح «ال����ج����ي����ش ال���ح���ر»
و«اإلخ�������وان» م��ن وراء إقامتها
فهو رب��ط تلك المنطقة بجنوب
دمشق ،مقابل التع ّهد بعد إسقاط
النظام بالموافقة على حكم ذاتي
للجوالن تحت الحكم اإلسرائيلي
وإق�����ام�����ة س���ل��ام ب���ي���ن س���وري���ة
و«إسرائيل».
ه���ل ب�����دأت إس���رائ���ي���ل ب���إع���داد
منطقة ما وراء خط األندوف داخل
سورية لتنفيذ هذه الخطة؟؟
المعلومات األمنية تجيب بنعم،
وأي���ض���ا ً ال��م��ع��ل��وم��ات السياسية
التي تتحدث عن ب��دء إرهاصات
االعتراف باالئتالف المعارض
ال�����ذي م��ث��ل��ه ال��ل��ب��وان��ي صاحب
م��ذك��رة التفاهم بين المعارضة
و«إسرائيل» ،من قبل دول كبرى
كلندن وواشنطن...
ل��ب��ن��ان ل��ي��س م��ع��ن��ي��ا ً ف��ق��ط من
زاوي���ة اس��ت��خ��دام أراض��ي��ه كمم ّر
الن��ت��ق��ال ال��م��ج��م��وع��ات الهادفة
إلقامة هذا الحزام ،بل ألنّ الهدف
ال��ن��ه��ائ��ي م���ن ل��ون��ي��ن مذهبيين
يحاكي أحدهما بيئة ديمغرافية
س��وري��ة محتلة وال��ث��ان��ي يحاكي
بيئة لبنانية م��ح��اذي��ة للحدود،
خ��ص��وص��ا ً ف���ي ال��م��ن��اط��ق التي
تتصل بجغرافيا االح��ت�لال في
م����زارع شبعا وت�ل�ال كفرشوبا
ه��و توسيع نطاق مهمة الحزام
ليغطي المثلث السوري ـ اللبناني
ـ الفلسطيني بمجموعات سورية
م��س��ل��ح��ة ت���ن���ش���ط الس��ت��ق��ط��اب
لبنانيين بداعي دع��م مشروعها
ف���ي س���وري���ة وث����م ت��دم��ج��ه في
م��ش��روع��ه��ا ال���ح���دودي ليتسنّى
إلسرائيل مرة أخرى العودة من
الشباك الجوالني بعد خروجها
من الباب الجنوبي.

زيارات السنيورة
وجعجع

ومع دخول لبنان في األيام العشرة
األخ��ي��رة م��ن المهلة ال��دس��ت��وري��ة
النتخاب الرئيس الجديد ،ارتفعت
وتيرة اللقاءات الرئاسية المعلنة
وغير المعلنة ،وترافقت مع حراك
باتجاه الخارج ،حيث توجه رئيس
كتلة المستقبل فؤاد السنيورة إلى
المملكة العربية السعودية ،ورئيس
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
إلى فرنسا ،فالمملكة السعودية في
زيارة مفاجئة.

حراك دبلوماسي
سعودي ـ أميركي

وفيما توجه السفير السعودي
علي ع���واض عسيري إل��ى الصرح
البطريركي في بكركي للقاء البطريرك
الماروني مار بشارة بطرس الراعي
وأكد بعد اللقاء «أنّ هذا االستحقاق
يقع على عاتق المسيحيين في الدرجة
األول��ى ،ومسؤوليتهم الكبيرة تجاه
بلدهم .وف��ي السياق أك��دت مصادر
مطلعة لـ»البناء» أنّ الزيارة هي نوع
وتنصل م��ن المسؤولية
م��ن تبرير
ّ
وحصرها بالمسيحيين ،فهو أبلغ
الراعي أنّ السعودية تؤيد أي رئيس
يتفق عليه المسيحيون عليه.

ِه ْل عند الوسطيين

وعلى خط الحركة الدبلوماسية
أيضاً ،زار السفير األميركي ديفيد
هِ ْل الرئيس السابق للحكومة نجيب
وجس
ميقاتي في زي��ارة للتشاور
ّ
النبض من األميركيين حول اسمين
وسطيين من خارج النادي السياسي
لم يجر تسريبهما حتى اآلن ،وقد
يكونان وفق التخمينات جهاد أزعور
ورياض سالمة.
وعلمت «البناء» من مصادر مطلعة
أنّ األميركيين ق ّرروا اإلتيان برئيس
إلدارة أزم���ة وم��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات
السورية ،وأنّ زيارة السفير األميركي
إلى وزي��ر الخارجية جبران باسيل
كانت بمثابة التخدير ،وإلبعاد األنظار
عن الزيارات األخرى التي بدأها هِ ْل،
وف��ي الوقت عينه االحتفاظ بورقة
العماد عون احتياطياً ،فاألميركيون
أبلغوا السعوديين أنّ ال��وق��ت في
لبنان ليس لرئيس يحكم ،بل لرئيس
على قياس الياس سركيس.

حزب الله لم يتخذ قرارا ً
بعد والتغيير واإلصالح
إلى الجلسة ...إال

وإل������ى أن ت��ن��ج��ل��ي ح��ص��ي��ل��ة
االتصاالت ،فإنّ حضور كتلة الوفاء
للمقاومة وتكتل التغيير واإلصالح
ال��ج��ل��س��ة ال��خ��ام��س��ة لالنتخابات
الرئاسية لم يحسم بعد ،فحزب الله
لم يتخذ موقفا ً بعد من المشاركة أو
عدمها بانتظار التشاور مع حلفائه
في تكتل التغيير واإلصالح .في حين
رجح مصدر بارز في التكتل المذكور
احتمال أن ينزل ن��واب التكتل إلى
المجلس النيابي يوم الخميس المقبل
ويدخلون القاعة ،فالمشاركة كما
يقول المصدر ليست مقفلة إال أنها
تتأكد بعد االجتماع األسبوعي للتكتل
ي��وم الثالثاء المقبل ،إال أن��ه رفض
الجزم بذلك ،باعتبار أنّ المعطيات
قد تتبدل بين ليلة وضحاها ،علما ً
أن معلومات أ ّك��دت أن جلسة يوم
الخميس المقبل سيتأ ّمن نصابها
تلبية لطلب بكركي ،ولكن من دون أن
يتم انتخاب الرئيس الجديد.

ثوابت حزب الله
في بكركي

وعلى خط الضاحية – بكركي،
حط وفد من حزب الله في الصرح
البطريركي أمس في زيارة كان من
المفترض أن تحصل قبل أربعة أيام.
ارتأى حزب الله من خاللها أن يبلغ
البطريرك الماروني بشارة الراعي
مباشرة موقفه من زيارة األخير إلى
األراض��ي المقدسة .وأك��دت مصادر
المجتمعين ل��ـ»ال��ب��ن��اء» أنّ حزب
الله قدم رؤيته حول هذه الزيارة
التي تحمل من السلبيات أكثر مما
تحمل من إيجابيات ،فمخاطرها
كثيرة ،وصحيح أنّ البطريرك يزور
األراض���ي المحتلة بنوايا حسنة
لجهة االضطالع على أوضاع الرعية
المسيحية ،إال أنّ «اإلسرائيلي»
سيستفيد منها ،ال سيما أنها تشكل
سابقة في تاريخ لبنان.
وإذ أش��ارت مصادر المجتمعين
إلى أنّ حزب الله أشاد بما قام به
البطريرك ال��راع��ي منذ تنصيبه،
وإط�لاق��ه شعار «شركة ومحبة»،
تمنى على البطريرك ع��دم القيام
بهذه الزيارة ،والحفاظ على الصورة
التي عرفه به اللبنانيون.
وق���ال ال��وف��د للبطريرك« :إن��ك
ي��ا س��ي��ادة ال��ب��ط��ري��رك ت��ذه��ب إلى
أراض يحتلها العدو ونحن نعرف
ٍ
أن ال خلفيات سيئة لديكم ،لكن
من يضمن أالّ يستغلها هذا العدو
لمصالحه من أجل التطبيع وفرض
أمور معينة على المسيحيين .كما
ق��ال له إن ج��زءا ً من لبنان ال يزال
محتالً من هذا العدو .وهناك جزء
يتحسس من
كبير من اللبنانيين
ّ
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هذه الزيارة ولو كانت رعوية وال
تقصدون أي أم��ور سيئة .وختم
الوفد ،نحن جئنا في هذه الزيارة
لنقول ما لدينا بشكل مباشر من
دون التعليق عليها في اإلعالم ،لكن
الوفد الحظ أن البطريرك الراعي كان
مصرا ً على القيام بزيارته الرعوية
في فلسطين المحتلة.
وأض��اف��ت ال��م��ص��ادر أنّ م��ا قبل
الزيارة لن يكون كما بعدها ،حيث
سيكون لحزب الله الموقف المناسب
في حينه.
في المقابل بدا الراعي مص ّرا ً على
ال��زي��ارة ،وأك��د أنه سيذهب لزيارة
رعيته ،مشدّدا ً على أنّ «إسرائيل»
عدو ،والزيارة ال تعني االعتراف بها.
وفي شأن االستحقاق الرئاسي،
شدّد البطريرك الماروني أمام وفد
حزب الله بحسب ما علمت «البناء»
على ض���رورة إج���راء االستحقاق
الرئاسي في موعده ،الفتا ً إلى أنّ
الوقت بدأ يدهمنا.
ول��م��ا ب��دا البطريرك غير مهتم
بمواصفات الرئيس ،إذ أش��ار في
اللقاء ،إال أن ال مشكلة في انتخاب
ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع���ون أو رئيس
حزب القوات سمير جعجع ،أو أي
مرشح يتم االتفاق عليه بين القوى
السياسية ،ألن المهم بالنسبة له أن
ال يشغر موقع الرئاسة ،بقي حزب
الله متمسكا ً بموقفه أن العماد عون
هو مرشحه للرئاسة ،وإذا لم يكن
هناك رئيس متفق عليه لن يذهب
إلى الجلسة الخامسة.
وف����ي م���ع���رض ح��دي��ث��ه ،م��� ّرر
البطريرك الراعي إشارة إلى التمديد
لرئيس الجمهورية ميشال سليمان،
إال أنّ حزب الله الرافض بالمطلق
للتمديد ،أك��د للراعي أنّ التمديد
بحاجة إلى حضور  86نائباً ،وعند
توافر ذلك يلتئم المجلس النتخاب
رئيس جديد.

رسالة سليمان

وعلى خط بعبدا ،وجه الرئيس
سليمان رسالة إلى المجلس النيابي
ب��واس��ط��ة رئ��ي��س المجلس يطلب
بموجبها ،واستنادا ً إلى الفقرة 10
من المادة  53من الدستور ،العمل
بما يفرضه الدستور وم��ا توجبه
ال��ق��وان��ي��ن الستكمال االستحقاق
ال��دس��ت��وري ،ت��ف��ادي �ا ً للمحاذير
والمخاطر التي قد تنشأ جراء عدم
انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية
قبل الخامس والعشرين من شهر
أيار الجاري.

بو صعب صوت
هيئة التنسيق

وفي الملف النقابي ،نجح لقاء
وزي���ر التربية والتعليم العالي
الياس بو صعب وهيئة التنسيق
النقابية ،فت ّم االتفاق على توقف
االع��ت��ص��ام��ات واس��ت��ك��م��ال ال��ع��ام
الدراسي فيما بقي بند االمتحانات
الرسمية عالقا ً بانتظار الجلسة
التشريعية التي دعا إليها رئيس
المجلس النيابي نبيه ب��ري في
 27أي��ار ال��ج��اري .وأك��دت مصادر
المجتمعين لـ»البناء» إلى أنّ اللقاء
ك��ان جيداً ،هيئة التنسيق تعتبر
أنّ وزير التربية هو صوتها داخل
مجلس الوزراء ،ويثقون به.

عليه» لماذا؟ الجواب هو ليس الحنين إلى عهد
السيطرة االستعمارية فحسب ،بل إلى مواصلة
عهود االستعمار وال��وص��اي��ة على ه��ذه البلدان
وغيرها الكثير!
دفعتني إلى كتابة هذه السطور تلك المهزلة
التي تمثلت في اتخاذ الحكومة الفرنسية قرارها
بمنع المواطنين السوريين في فرنسا من ممارسة
حقهم األصيل وواجبهم الوطني في انتخاب رئيس
بلدهم األم ،من بين عدة مرشحين ،وقد تتبع دول
أخرى الهستيريا الفرنسية .مثل هذه القرارات بمنع
المواطن ،أي مواطن ،من ممارسة حقه االنتخابي
تتناقض مع شرعة حقوق اإلنسان بعناصرها
األساسية الثالثة :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،
والعهد ال��دول��ي للحقوق المدنية والسياسية،
والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية التي تدعي الحكومة الفرنسية زورا ً
وبهتاناً ،تقيّدها بها ،لكنها عمل ّيا ً تعمل ضدّها في
قلب باريس ،وتعمل الحكومة البريطانية وآخرون
ضدّها في وضح النهار .وليعرف هؤالء الذين وقفوا
مع اإلرهابيين ض ّد الحكومة السورية أنّ أحدا ً لن
يصدقهم في أسباب تبريرهم لمثل هذه القرارات
الهوجاء ،كأن يقال إنّ الوضع األمني في سورية ال
يسمح بذلك ،أو إنّ ذلك يتناقض مع بيان جنيف.
لقد جرت في الفترة األخيرة انتخابات رئاسية
في أفغانستان حيث تمارس «القاعدة» عدوانها
على الشعب األفغاني ،وباركت فرنسا وبريطانيا
وأميركا هذه االنتخابات .كما جرت االنتخابات
األخيرة في العراق الشقيق فيما «داعش» تقتل من
األشقاء العراقيين كما هي الحال في سورية ،فلماذا
لم يتدخل هؤالء؟ طبعا ً ال نريد منهم أن يتدخلوا .أما
ذريعة جنيف فهي ساقطة أصالً ألنّ بيان جنيف ال
يتط ّرق إلى مسألة االنتخابات السورية ،بل يشجع
على الحفاظ على استمرارية عمل مؤسسات الدولة
السورية.
اجتمع ه��ؤالء ،أو أُحضر بعضهم اآلخر بالقوة
والتهديد واالب��ت��زاز ،في عاصمة االمبراطورية
االس��ت��ع��م��اري��ة ال��ب��ائ��دة الس��ت��ص��دار ورق���ة ض� ّد
االنتخابات الرئاسية السورية ال تساوي قيمة الحبر
الذي ستكتب به .هي أوراقهم الصفراء السابقة يت ّم
تداولها بين عواصمهم إلعادة التأكيد على قرارتهم
التي أفلست في تحقيق أيّ من أهدافها .وسيكون
التركيز من اآلن وألكثر من نصف شهر على اإلساءة
لالنتخابات الرئاسية السورية التي ستت ّم في الثالث
من حزيران المقبل ،ولن نفاجأ بهذا النوع من الفجور
والتدخل السافر من قبل دول تدّعي أنها ديمقراطية،
أو من قبل دول ال تعرف معنى الديمقراطية أصالً،
لمنع إجراء انتخابات ذات طبيعة تعددية تخدم
مسيرة اإلصالح السياسي التي بادرت إليها القيادة
السورية في إطار توجه شامل والتزام صادق منها
لتحقيق تطلعات الشعب السوري و«حاجاته».
كيف يجرؤ المسؤولون الفرنسيون وغيرهم على

ال ب ّد لنا من الرهان على الحوار بين تيار المستقبل
والتيار الوطني الحر إلنتاج رئيس جديد ،وإذا لم
نراهن على هذه المك ّونات فعلى من نراهن؟ على
ال��دول الخارجية؟ للخارج بالطبع دور أساسي،
لكن ثمة مك ّونات أساسية في البلد ،هي المك ّون
الشيعي والمك ّون السني والمك ّون المسيحي ،مع
احترامنا بالتأكيد للمك ّون الدرزي ،وهم من يجب أن
يتفاهموا إلنتاج رئيس جديد أو ستخلق حالة قهر
جديدة ،ونأتي برئيس جديد تحت عنوان إدارة أزمة
واستمرار حالة الفراغ التي نعيشها ،وتستم ّر وتمعن
في تهميش الدور الوطني للمسيحيين في النظام
السياسي وتسيء إلى العالقة التشاركية في البلد.
هنا يمكن طرح السؤال اآلت��ي :هل يقبل الرئيس
سعد الحريري وتيار المستقبل بالعماد عون رئيساً؟
لم يبرز حتى اآلن ،ال من الرئيس الحريري وال من
تيار المستقبل ،أي مؤشرات ّ
تدل على رفض العماد
عون ،بل على العكس ،رأينا التعاون على صعيد
الحكومة بين الجانبين .في المقابل بقي حليف

وأضاف عبد اللهيان أن الغرب وفي شكل منفرد قام
بممارسة الضغط على األمين لعام لألمم المتحدة في
المؤتمر الدولي حول سورية ،وحال دون وجود إيران في
المؤتمر بحيث أظهر أنه يعمل على انفراد في هذا المجال
ويسعى وراء تحقيق سياساته.
وأض��اف عبد اللهيان« :إن روسيا أظهرت من خالل
قرارها الحاسم في شأن األزمة في سورية أن باستطاعتها
أن تكون مؤثرة في وضع السياسات اإلقليمية».
يأتي ذلك في وقت أكد رئيس اللجنة العليا لالنتخابات
السورية المستشار هشام الشعار ،أن معظم المراكز
االنتخابية في جميع المحافظات أصبحت جاهزة وأن
اللجان الفرعية زودت اللجنة المركزية بأسماء المراكز،
وتنتظر تزويدها من محافظات أخرى كمحافظة الحسكة
بأسماء المراكز.
وأشار الشعار إلى أن وزارة الداخلية ستز ّود اللجنة
المركزية بالسجل االنتخابي قريباً ،موضحا ً أن اللجنة
الفرعية من حقها تنظيم ضبط بحق أي مواطن يدلي
بصوته وه��و م��ح��روم م��ن الحق االنتخابي بناء على
سجالت وزارة الداخلية ،مشيرا ً إلى أن «خالل أيام قليلة
سيتم اإلعالن عن أسماء هذه المراكز».
وفي هذا اإلطار ،أعلن فالديمير تشوروف رئيس اللجنة
المركزية لالنتخابات في روسيا أن ب�لاده تلقت دعوة
من سورية للمشاركة في مواكبة االنتخابات الرئاسية،
مشيرا ً الى أن القرار لم يُتخذ بعد في شأن المشاركة ولكنه
قيد النظر.
وأضاف تشوروف« :أن اللجنة المركزية لالنتخابات

«المستقبل» سمير جعجع خارج الحكومة ،وظهر
أيضا ً التعاون في انتخابات نقابة المهندسين.
ال أعتقد أنّ تيار المستقبل والتيار الوطني الحر
يشاركان وحدهما في هذه االتصاالت ،بل ثمة أطراف
عديدة تشارك من قريب أو بعيد ،وع��دة أط��راف
إقليمية ودولية.
هنا يمكن طرح السؤال اآلت��ي :أين الطريق إلى
بعبدا بين ال��ح��وار اإلي��ران��ي ـ السعودي ،وال��دور
السوري الفاعل على الساحة اللبنانية؟
ال شك في أنّ أيّ لقاء وتفاهم سعودي  -إيراني
مطلوب ويخدم الطرفين ويخدم إيران لتلعب دورها
كعامل استقرار في المنطقة على أكمل وجه ،ويخدم
السعودية بحيث أنّ االنكشاف االستراتيجي الذي
أصاب الخليج يُمأل مجددا ً بهذا االتفاق ويخفف من
حدة الصراع السني ـ الشيعي الذي ترك بصمات
سلبية على الساحة اللبنانية ،ويساهم أيضا ً في
إنتاج رئيس للبنان.
ال شك في أنّ لدمشق دورا ً أساسياً ،فعبر العصور

في روسيا تتابع عن كثب العمليات االنتخابية التي
تجرى في بلدان مثل سورية وأفغانستان والعراق ومصر،
مشيرا ً إلى التعاون القائم بين الجانب الروسي والهياكل
االنتخابية في هذه البلدان».
ميدانياً ،كثف الجيش السوري عملياته العسكرية في
محيط العاصمة دمشق لتوسيع طوق األم��ان حولها،
لحمايتها من تساقط قذائف الهاون قبل أسبوعين على
بدء التصويت في االنتخابات الرئاسية السورية المقررة
في الثالث من حزيران المقبل.
وقد نفذت وحدات الجيش عمليات في مناطق جوبر
وحرستا وداري���ا وخ���ان الشيح ،واس��ت��ه��دف الجيش
تجمعات لمسلحين في ع��درا العمالية والبلد وم��زارع
عالية في دوما ومناطق جيرود والضمير.
وق��د واص��ل الجيش عمليته العسكرية ف��ي محيط
المليحة مستهدفا ً تجمعات وتحصينات للمسلحين في
المزارع المحيطة بها ومناطق دير العصافير وزبدين
وسقبا ووادي عين ترما.
وفي حلب ،استهدف الجيش مسلحين في مناطق دارة
عزة واألت��ارب وحريتان واعزاز ومارع وتل رفعت وكفر
داعل ودير حافر وخان العسل وبني زيد ،وأحبط محاولة
تسلل مسلحين الى منطقة الراموسة.
يأتي ذلك في وقت بدأ الجيش السوري عملية عسكرية
واسعة في منطقة نوى في ريف درعا ،واستهدفت مدفعيته
نقاط تمركز المسلحين في التالل المحيطة بالمدينة ،ما
أسفر عن تدمير عدد من السيارات المحملة برشاشات
ثقيلة ومنصات إطالق صواريخ وقتل عدد من المسلحين.

اللعب في الوقت ال�ضائع ( ...تتمة �ص)1

التيار السعودي ،عندئ ٍذ تقطعت السبل بين مسقط والرياض ولم
تبق سوى جهود أمير الكويت التي نجحت في رأب الصدع ،لكن
موقتا ً وحتى إشعار آخر!
في إطار معركة تقاسم النفوذ والحصص أوالً ،ث ّم تحميل ك ّل
طرف الطرف اآلخر سبب الهزيمة النكراء في سورية ،خسرت
الرياض شريكها القطري في سفك الدم السوري أيضا ً وأيضاً.
ذلك كله أبقى ملك الرياض وحيدا ً أمام أوباما وكيري وتشاك
هيغل وظهره إلى الحائط ،ما اضطره الى خوض معركة حياة
أو موت مع األجنحة المتصارعة معه داخل المملكة من جهة،
ومعركة حجز مقعد له في النظام اإلقليمي والعالمي الجديد من
جهة أخرى ،ما يعني الكفاح ألجل الوصول إلى بوابات طهران
ببعض ماء الوجه ،وإنْ أسعفه الحظ ووصل إليه ال��دور فتح
«الكوريدور» اآلمن الى دمشق ،بعد انتخاب األسد لدورة جديدة.
هي السنن الكونية ذاتها ،وسفينة الوجود والحياة ،وقواعد
التاريخ والجغرافيا التي ال تخطئ .من ف ِهمَها واستوعَ بَها وحفظ
دروسها جيدا ً حكم بأمان وسلّم األمانة إلى مَن هو بعده بأمان،
َ
ومَن لم يستوعبها ولم يحفظ الدرس يُسحق ويخرج من اللعبة
ويُهزم ش ّر هزيمة ...ويهلك ملوكا ً ويستخلف آخرين!...

محمد صادق الحسيني

د .فيصل المقداد

الفراغ �أف�ضل ( ...تتمة �ص)1

مراكز االنتخابات ( ...تتمة �ص)1

�سورية تلوي ( ...تتمة �ص)1
ملكي آخر تركي بن عبد الله أميرا ً على الرياض،
فيما عُ يّن بأمر
ّ
وه��ي الحصن الحصين لسلمان بن عبد العزيز ،آخ��ر رموز
السديريين! ويجمع المتابعون والمطلعون على الشأن
السعودي بأنّ حربا ً مستعرة تدور على قدم وساق بين األجنحة
المتصارعة على حكم القبيلة في مملكة بن عبد العزيز ،وأن أحد
أه ّم أسباب تسارعها هو لعنة سورية التي تالحقهم مثل ظلّهم
بعدما تو ّرطوا فيها حتى آذانهم ،وباتوا يحصدون الفشل بعد
الفشل والخيبة تلو األخرى كلّما تقدم بهم الزمن واقترب موعد
االستحقاق الرئاسي السوري.
ليس وح��ده أمير الكويت من نصحهم باكرا ً باتباع طريق
الحوار مع طهران لعلّهم يفتحون «كوريدوراً» آمنا ً الى العاصمة
السورية .قبله ح��اول معهم طويالً وزي��ر الخارجية العُ ماني
المعروف بحنكته وتل ّمسه طريق فك رموز النزاعات في المنطقة،
وحسه المرهف تجاه األم��ن الخليجي ،إذ ظ ّل ينصحهم بأنّ
ّ
بطاقة المرور الى دمشق تم ّر عبر طهران وحدها ،بعدما هدمتم
بقراراتكم كامل جسور العروبة واإلسالم! وعندما اكتشف باكرا ً
من العام الفائت خلية أمنية عسكرية في بالط السلطان قيل إنّ
محمد بن زايد ،حاكم اإلمارات الحقيقي ،كان يخطط من خاللها
انقالبا ً ض ّد قابوس بن سعيد ،بدعم أميركي ،مسنودا ً بصقور

فهل تستند عالقة ه��ؤالء م��ع حكام بعض دول
الخليج ،على سبيل المثال ،إلى قيم الديمقراطية
وحقوق اإلنسان والعدالة والحكم الرشيد؟ فإذا
ك��ان��ت العائلة ال��س��ع��ودي��ة أج���رت خ�لال القرن
الماضي ومطلع القرن الحادي والعشرين الكثير
من االنتخابات التشريعية ،من دون أن ندري بها،
الختيار البرلمان السعودي وفي ضوء ذلك تعيين
الحكومة والمجالس المحلية المنتخبة وأم��راء
الواليات ،فليسمحوا لنا باالعتذار بسبب جهلنا
ذلك .أما الرئيس االشتراكي فرانسوا هوالند ووزير
خارجيته ،طويل العمر« ،المالّ» ل��وران فابيوس
فإنّ معلوماتنا تفيد بأنهما و ّقعا اتفاقيات تزكم
األن��وف مع دول معينة ،لم تشعل شموع حقوق
اإلن��س��ان طيلة تاريخها! فهل في ذل��ك ش��يء من
حقوق اإلنسان والديمقراطية وحكم القانون ،أم أنّ
الحقيقة هي أنّ ذلك يتناقض مع المبادئ األساسية
للثورة الفرنسية في الحرية والمساواة والتآخي؟
أ ّما أسف وزير خارجية فرنسا «المو ّقر» حيال عدم
قيام الواليات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية
لسورية وذرف دموع الحزن والعتب ألنّ أميركا لم
تد ّمر سورية ،فإنها مثال صارخ على حماقة وجنون
مثل هؤالء المسؤولين وأنظمتهم المفلسة وتناقض
ذلك مع موقع بلدهم كعضو دائم في مجلس األمن
ومع أهداف ميثاق األمم المتحدة الذي يؤكد على
ح ّل المشاكل بالطرائق الدبلوماسية والسلمية.
عندما يتعلق األمر باالنتخابات فإنّ مواطني
تلك ال���دول يعرفون ج��ي��دا ً مصدر األم���وال التي
ّ
تسخر إلنجاح هذا المرشح أو ذاك في بعض الدول
الغربية ،إضاف ًة إلى الماليين التي يتلقونها من
بعض حكامنا العرب إلدارة حمالتهم االنتخابية،
والجميع يعرف ماذا أعني ،ومن أعني ،خاص ًة في
فرنسا تحديداً!
أما لماذا تهرع فرنسا وبريطانيا وأحيانا ً بعض
الحكومات المغلوبة على أمرها في االتحاد األوروبي
إلى قهر بعض الدول والحكومات في أفريقيا وآسيا
وحتى أوروبا تحت ذرائع مختلفة ومتناقضة مع
قيم شعوبها ،فإنّ ذلك هو السؤال الكبير! والجواب
الدقيق عن هذا السؤال هو أنّ هؤالء ما زالوا مص ّرين
على رؤية العالم بعيون عهود االستعمار والهيمنة
والسيطرة على مقدرات الشعوب .ويذكر لنا الكثير
من ممثلي االتحاد األوروبي ودوله األعضاء أنه ال
توجد أصالً ديمقراطية داخل هذا االتحاد ،فهنالك
مجموعة معروفة من الدول ،ثالث أو أربع ،تهيمن
على قراره السياسي واإلداري .ومرة أخرى ها هي
فرنسا ،على سبيل المثال ،تتدخل بشكل منهجي
فاضح في شؤون بلدان مستقلة وذات سيادة كانت
تفسرون
أيضا ً تخضع لالستعمار الفرنسي .وإالّ ِب َم ّ
غرامها ال��ذي ال يلين بلبنان ،وم��ال��ي ،وأفريقيا
أي من هذه البلدان
الوسطى؟ في ك ّل مرة يشهد ٌّ
ّ
تتنطح فرنسا ،وفرنسا فحسب،
تطورات معيّنة
إلعادة األمور في هذه البلدان إلى «ما يجب أن تكون

اتخاذ قرار منع السوريين أو غيرهم من ممارسة
حقهم الديمقراطي في انتخاب من يرونه مناسبا ً
إلخ���راج س��وري��ة م��ن األزم���ة التي تم ّر فيها؟ إنّ
من يتخذ مثل هذا القرار ليس ديمقراطيا ً وليس
حضاريا ً وسيحاسبه شعبه على تزوير المبادئ.
إنّ المسؤولين الفرنسيين وغيرهم في أي بلد يقف
ض ّد الديمقراطية ،وعنوانها األساسي االنتخابات،
يؤكدون بموقفهم هذا دعمهم لإلرهابيين والقتلة من
«داعش» و«جبهة النصرة» و«الجبهة االسالمية»
الذين سفكوا دماء السوريين من دون رحمة ،وبدعم
من مشايخ «اإلخ���وان المسلمين» وف��ي مقدّمهم
أردوغان وأجهزة استخباراته ،والسعوديون الذين
استولدوا من رحم الوهابية جميع حركات التطرف
والتكفير واإلجرام ،وآخرون لن نضيّع وقت القارئ
المحترم بتعدادهم.
اتضحت الصورة ووصلت الحماقة األوروبية
الغربية واألميركية وعمالئهما من األنظمة العربية
إلى ح ّد الفضيحة من خالل دعمهم لإلرهابيين من
«داع��ش» و«النصرة» و«الجبهة اإلسالمية» ،ألنّ
سورية هي آخر معاقل الوطنية والعروبة وااللتزام
بقضايا األم���ة ،وخ��اص � ًة القضية الفلسطينية،
والوقوف مع سائر شعوب العالم في نضالها ألجل
السيادة والحرية واالستقالل .إنّ المسؤول عن قتل
عشرات ألوف هم هؤالء الذين قدموا المال والسالح
واإليواء والدعم إلى عصابات اإلرهاب ،هؤالء الذين
قطعوا مياه الشرب عن أطفال ونساء حلب وشيوخها
لمدة عشرة أيام .وإذا كانت األحقاد والكراهية هي
التي تدفع بعض الحكومات األوروبية واألميركيين
التباع سياسة عمياء ودموية ض ّد سورية للوصول
إل��ى أهدافهم خدم ًة ل��ـ«إس��رائ��ي��ل» ،ف��إنّ من حق
الناخب األوروبي أن يحاكم حكامه وقد فعل ،فأين
شيراك وبلير وج��ورج بوش اإلب��ن وساركوزي؟
ويكفي القيادة السورية شرف تح ّمل المسؤولية
في مواجهة اإلره��اب والصمود في وج��ه ك� ّل من
أراد النيل من سيادة سورية واستقاللها وحريتها.
وسيسجل التاريخ للسيد الرئيس بشار األسد أنه
صمد في وجه اإلرهاب وألغى تحت أقسى الظروف
قانون األح��ك��ام العرفية وأص��در قوانين اإلدارة
المحلية والتعددية الحزبية والدستور السوري
وحرية اإلعالم وإجراء االنتخابات البرلمانية.
إنّ من يتآمر على االنتخابات الرئاسية السورية
إ ّنما يتآمر على الديمقراطية والتعددية السياسية
وحرية التعبير في سورية ،وإنّ من يتآمر على
سورية ويعمل على إحداث فراغ قيادي في سورية،
إ ّنما يعمل على تدمير سورية وتفتيتها وتسليمها
لقمة سائغة لإلرهابيين من «داعش» و«النصرة»
و«الجبهة اإلسالمية» وآالف الكتائب اإلرهابية
التي تد ّمر سورية وتستهدف أطفالها وحاضرها
ومستقبلها.

 قانون انتخاب على قاعدة النسبية ،أي لبنان
كلّه دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية.
 رئيس جمهورية يُنتخب من الشعب.
في هذه الحال ،ال تعود هناك ضرورة ملحة إللغاء
الطائفية السياسية ،إذ تصبح من باب تحصيل
الحاصل.
إنّ ما يُحكى عن حوار بين تيار المستقبل والتيار
الوطني الحر يتض ّمن نوعا ً من الوهم ،فالقرار ليس
في يد تيار المستقبل ،وال يملك قدرة الوعد بدعم
العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية ،ألنه مرتبط
بمرجعيات عربية وأميركية.
ال نعرف إذا كان ثمة وعود من قبل تيار المستقبل
للعماد عون بهذا الشأن ،لكننا نتمنى أن يصل العماد
عون إلى سدة الرئاسة األولى ،علما ً أننا ال نرى أنّ
تيار المستقبل سيفي بوعده للعماد عون إذا كان
هناك وع��د ،ولو كان ذلك صحيحا ً لكان المجلس
النيابي التأم وانتخب عون رئيساً.
في ظ ّل هذا الواقع الداخلي الضبابي ماذا عن
ال��دور ال��س��وري؟ هل ال ي��زال م��ؤث��را ً في الساحة
اللبنانية ،خاصة ف��ي االنتخابات الرئاسية؟

مطلوب أن يكون هناك دور لسورية في انتخاب
رئيس للجمهورية في لبنان ،وواهم من يعتقد أنه
يستطيع أن يتجاوز سورية في هذا االستحقاق
أو غيره ،بل من حق سورية وواجبها التأثير في
الساحة اللبنانية.
هنا تجب اإلشارة إلى أنه بعد استكمال االنتخابات
الرئاسية في مصر ستتبلور عالقة جديدة بين مصر
وسورية ،ما يؤدي إلى انتظام األمور على الساحة
اللبنانية وبقية الساحات العربية.
أما الجلسة المقبلة النتخاب رئيس للجمهورية،
المحدّدة في  22من الجاري ،فيبدو أنها لن تلتئم
ولن يتأ ّمن النصاب ،وقد يدعو الرئيس نبيه بري
بعد ذلك إلى جلسة في  23و 24وإلى عدة جلسات
في اليوم الواحد ،وسيبقى الوضع على هذا الحال
إالّ إذا حصلت معجزة خارجية ،وال نعلم إذا كانت
إيران والسعودية تملكان الوقت الكافي لالتفاق على
االستحقاق الرئاسي قبل انتهاء المهلة الدستورية
في  25الجاري.

عبد الرحيم مراد

كانت دمشق ج��زءا ً من الوفاق الوطني اللبناني،
ولذلك كانت نظرية حماية الثغور ،وأمن لبنان من
أم��ن سورية ،والنظرية المشهورة وح��دة المسار
والمصير ،وهذا الموضوع مركزي ،ورغم انشغال
دمشق ب��ال��ح��وادث الواقعة فيها إال أنّ لها دورا ً
أساسيا ً بطريقة أو بأخرى في وض��ع مواصفات
للرئيس ،وتستطيع أيضا ً أن تعطل انتخاب أيّ
رئيس ال تنطبق عليه هذه المواصفات.
وس��ط ه��ذا ال��واق��ع وال��م��ؤش��رات والمعطيات
الراهنة ،ال نستطيع أن نتوقع مآل األمور في الجلسة
المقبلة ،بصرف النظر عن المخارج التي يتحدث
عنها البعض ،أيّ بالحضور في المجلس من دون
انتخاب ،فهذا كالم ال نقيم له وزناً .ولكن بين الشغور
وبين رئيس كيفما كان يبقى الشغور المسموح ،الذي
يعطي المجال لالتصالت أن تثمر رئيسا ً بحيثية،
أفضل بكثير.

إيلي الفرزلي

�إعالنات ر�سمية
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/4/28على المتهم مسلم كامل
بيروتي جنسيته لبناني محل إقامته
جبشيت ملك وال��ده والدته سميحة تولد
 1979جبشيت سجل /1جبشيت أوقف
غيابيا ً بتاريخ  2008/5/26وال يزال فارا ً
بالعقوبة التالية بتجريم المتهم مسلم
كامل بيروتي المبينة كامل هويته أعاله
بجناية المادة  213/639عقوبات وبإنزال
عقوبة األشغال الشاقة المؤقتة بحقه مدة
خمس سنوات سندا ً لها وباعتباره فارا ً من
وجه العدالة وبإنفاذ مذكرة إلقاء القبض
بحقه وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه
طيلة م��دة ف���راره م��ن التصرف بأمواله
المنقولة وغير المنقولة ومن إقامة الدعاوى
ع��دا المعلّق منها ب��أح��وال��ه الشخصية
وتعيين رئيس قلم ه��ذه المحكمة قيما ً
على أمواله إلدارتها كما تدار أموال الغائب
وبإبالغ ذلك لمن يلزم وتدريكه الرسوم
والنفقات كافة ،وفقا ً للمواد  213/639من
قانون العقوبات.
الرتكابه جناية السرقة.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2014/5/5
الكاتب محمد حايك
الرئيس القاضي محمد مظلوم
التكليف 867
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/4/28على المتهم علي حسين
شكر جنسيته لبناني محل إقامته جبشيت
ملك والده والدته حياة تولد  1977جبشيت
سجل /229جبشيت أوقف غيابيا ً بتاريخ
 2014/4/17وال ي��زال ف��ارا ً بالعقوبة
التالية بتجريم المتهم علي حسين شكر
المبينة كامل هويته أعاله بجناية المادة
 213/639ع��ق��وب��ات وب��إن��زال عقوبة
األشغال الشاقة المؤقتة بحقه مدة خمس
سنوات سندا ً لها وباعتباره فارا ً من وجه
العدالة وبإنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقه
وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه طيلة
مدة ف��راره من التصرف بأمواله المنقولة
وغير المنقولة وم��ن إقامة ال��دع��اوى عدا
المعلّق منها بأحواله الشخصية وتعيين
رئيس قلم هذه المحكمة قيما ً على أمواله
إلدارت��ه��ا كما ت��دار أم��وال الغائب وبإبالغ

ذلك لمن يلزم وتدريكه الرسوم والنفقات
كافة ،وفقا ً للمواد  213/639من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية السرقة.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2014/5/5
الكاتب محمد حايك
الرئيس القاضي محمد مظلوم
التكليف 867
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/4/28على المتهم عدنان عباس
منصور جنسيته لبناني محل إقامته
جبشيت ملك أبو ناجي طالب ط 1والدته
س��ك��ن��ي��ة ت��ول��د  1968ج��ب��ش��ي��ت سجل
/148جبشيت أوق���ف غيابيا ً بتاريخ
 2014/4/17وال ي��زال ف��ارا ً بالعقوبة
التالية بتجريم المتهم ع��دن��ان عباس
منصور المبينة كامل هويته أعاله بجناية
المادة  213/639عقوبات وبإنزال عقوبة
األشغال الشاقة المؤقتة بحقه مدة خمس
سنوات سندا ً لها وباعتباره فارا ً من وجه
العدالة وبإنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقه
وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه طيلة
مدة ف��راره من التصرف بأمواله المنقولة
وغير المنقولة وم��ن إقامة ال��دع��اوى عدا
المعلّق منها بأحواله الشخصية وتعيين
رئيس قلم هذه المحكمة قيما ً على أمواله
إلدارت��ه��ا كما ت��دار أم��وال الغائب وبإبالغ
ذلك لمن يلزم وتدريكه الرسوم والنفقات
كافة ،وفقا ً للمواد  213/639من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية السرقة.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2014/5/5
الكاتب محمد حايك
الرئيس القاضي محمد مظلوم
التكليف 867
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