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الأزمة ال�سورية ( ...تتمة �ص)1

الخجل من � 7أيار ( ...تتمة �ص)1

 عندما يذهب بعض الذين يسعون ويجهدون للنيل من المقاومةإلى تحميلها مسؤولية العدوان ويعتبرون سالحها جاذبا ً لالعتداء،
وهم يبرئون إسرائيل من عدوانيتها ،نسأل :هل كان في لبنان سالح
فلسطيني أو لبناني جاذب للعدوان ،في عام  1964عندما ق ّررت
الحكومة اللبنانية بغطاء من مجلس الدفاع العربي المشترك
تحويل مجرى نبع الوزاني للسماح باستجرار المياه منه إلى قريتين
لبنانيتين ،حتى قامت «إسرائيل» بقصف الجرافة التي كانت تعمل
لتنفيذ المشروع وإيقافه بالتالي؟ وهل كانت الديبلوماسية هي التي
وفرت الحماية في عام  2002لعشرات الجرافات اللبنانية لتنفيذ
قرار مصلحة مياه الجنوب  -وليس مجلس وزراء الدفاع العرب -
باستجرار المياه من الوزاني ،إلى اثنين وعشرين بلدة جنوبية أم
هي المقاومة؟
 الكالم المنسوب للرئيس ميشال سليمان عن شعوره بالخجلبسبب دخوله القصر الجمهوري بعد السابع من أي��ار ،وبالفخر

بسبب مغادرته القصر وفقا ً لألصول ،يستدعي السؤال هل يحتاج
الشعور بالخجل ست سنوات حتى يصل إلى حيث يشعر به المرء؟
أم هي القاعدة «بَبكي وبَروح» ،ألنّ أبسط مترتبات الشعور بالخجل
من تو ّلي وجاهة مختار قرية هي االعتذار ،والغريب أنّ أغلب رؤساء
ووزراء ونواب لبنان تولوا مسؤوليات بلدهم وإدارة أمواله وهم
يقولون إنهم مغلوبون على أمرهم ،ولم نسمع عن أحد منهم قام
باالعتذار عن هذه الوجاهة ونفوذها بداعي الشعور بالخجل من
توليها ،بل كنا نراه وعائلته ومريديه يستشرسون في التشبّث
وليفسر لنا فخامته ما قاله وزيراه في الحكومة
بها حتى الثمالة،
ّ
أليس شبطيني وعبد المطلب الحناوي عن ضرورة أن يجد المجلس
النيابي طريقة لتمديد والي��ة الرئيس سليمان باسم المصلحة
الوطنية ،وهل سنصدّق أنهما اتفقا على مفردة واحدة ومطلب واحد
من دون علمه ،وهو الف ِرح والفخور بمغادرة القصر الجمهوري وفقا ً
لألصول الدستورية؟

� 25أيار ( ... 2000تتمة �ص)1
بل جاء ذاك االنتصار الذي أدى إلى اندحار المحت ّل تتويجا ً لصفحات
مجيدة من تاريخ المقاومة اللبنانية للمشروع الصهيوني بدأت فكريا ً مع
األب بولس عبود الكسرواني ،والكاتب نجيب عازوري الجزيني ،والفيلسوف
ميشال شيحا البيروتي ،وص��وال ً إلى الوزير ميشال إده الموسوعي في
مناهضة الصهيونية ،وتواصلت نضاليا ً مع فوزي القاوقجي الطرابلسي،
ومعروف سعد الصيداوي ،والشهيد النقيب محمد زغيب البعلبكي لتصل
إلى مالحم سطرها في ستينات القرن الماضي وسبعيناته رواد أبطال مثل
األخضر العربي (أمين سعد) في شبعا ،وحسين علي قاسم صالح في
كفرشوبا ،وواصف شرارة في بنت جبيل ،وشباب حي باب الرمل الطرابلسي
وقد استشهدوا في الهبارية في أيار  ،1970وآل شرف الدين ومحمود قعيق
في الطيبة ،وعبد األمير حالوي في كفر كال ،والبيروتي نور الدين المد ّور شهيد
المقاومة في القاسمية عام  ،1978وصوال ً إلى تلك المقاومة األسطورية دفاعا ًَ
عن مدن الجنوب ومخيماته ،وعن بلدات البقاع الغربي وراشيا ،خاصة مع
الجيش العربي السوري في السلطان يعقوب ،وصوال ً إلى بيروت حيث كان
الصمود التاريخي لفلسطينيين ولبنانيين وجنود سوريين ومتطوعين عرب
في وجه حصار الثمانين يوماً ،وحيث انطلقت رصاصات المقاومة األولى ض ّد
العدو المتوغل في العاصمة على يد أبناء الطريق الجديدة ،ثم تلتها عمليات
رأس النبع والبسطا والمصيطبة وعين المريسة وزقاق البالط وسييرس
والنورماندي حتى رأس بيروت والعملية النوعية الخالدة لخالد علوان ،وهي
عمليات استم ّرت بعد عام  1982وحملها على درب االستشهادي األول أحمد
قصير شهداء وشهيدات مثل سناء محيدلي ،ولوال عبود ،وبالل فحص ،وابن
بيروت سمير الشامي ،وغيرهم وغيرهم ،من مقاومين عروبيين وناصريين
وبعثيين وقوميين اجتماعيين وشيوعيين وإسالميين من حواري صيدا إلى
سهول البقاع الغربي وأعماق جبل عامل.
كان االنتصار عام  2000نقطة التح ّول النوعي في تراكم تاريخي شاركت
في صنعه سائر قوى التح ّرر والنهوض في لبنان ،ما يدفع قائد المقاومة
وإخ��وان��ه إل��ى التأكيد دائما ً على ه��ذا التن ّوع في مراحلها أو في طبيعة
المشاركين فيها ،مدركين أنّ ما من إساءة للمقاومة أكثر من محاولة استفراد
فريق أو تيار أو حزب أو فئة بها… وهي ويا لألسف محاوالت بدأت مع
انطالقة المقاومة عام .1982
ومثلما كان انتصار عام  2000تتويجا ً لمرحلة كاملة من الكفاح والمقاومة
وصلت إلى ذروتها المتقدمة ،ك ّما ً ونوعاً ،مع المقاومة اإلسالمية عامة ،وحزب
الله خاصة ،يمكن القول إنّ ذاك االنتصار كان أيضا ً افتتاحا ً لمرحلة بلغ فيها
صراع األمة مع أعدائها أش ّد مراحله دموية وعنفاً ،وصراع األمة مع أمراضها
وعثراتها وواقع االستبداد والفساد والتبعية أخطر تجلّياته في تداعياته
المستمرة.
وبقدر ما كان ذاك االنتصار مذهالً لألعداء ومقلقا ً لهم بكامل إيحاءاته
الروحية والنضالية والسياسية والميدانية ،كان أيضا ً مح ّركا ً ألعلى درجات
الرغبة في االنتقام لديه ولدى حلفائه وأدواته ،حتى يمكن القول إنّ ك ّل ما
شهده لبنان ،ومعه األمة واإلقليم ،من اضطرابات وتهديدات وفتن وحروب
إنما كانت في جزء مهم منها ،نتيجة تلك الرغبة العارمة في االنتقام من
المقاومة كخيار وثقافة وسالح ،ومن األمة التي ما امتحنها أعداؤها يوما ً في
استقاللها وهويتها وكرامتها إالّ وقاومتهم بك ّل ما أوتيت من وسائل.
كانت االنتفاضة الفلسطينية الثانية عام  ،2000بعد أشهر من االنتصار
اللبناني ،ثمرة لتلك العالقة التفاعلية بين مقاومة فلسطين ومقاومة لبنان،
لذلك كان أيضا ً االنقضاض الصهيوني على المدن ،والمخيمات عام 2002
في الضفة الغربية انتقاما ً للهزيمة الصهيونية في لبنان ،وحربا ً استباقية
للحيلولة دون تكرار ما حصل في لبنان على أرض فلسطين.
وبقدر ما كان احتالل العراق عام  2003وإشعال الفتن الطائفية والمذهبية
على أرضه ،بعد سنوات من الحصار والعدوان ،في جزء منه ر ّدا ً استراتيجيا ً
على المناخ الثوري الذي انطلق مع االنتصار في لبنان ،ومحاولة تطويق
المقاومة اللبنانية الظافرة بطوق من التحريض الطائفي والمذهبي ،فإنّ
المقاومة العراقية العظيمة التي أربكت اندفاعة المشروع الصهيو – أميركي
في عموم المنطقة حذت حذو المقاومة اللبنانية في مواجهة عدو متف ّوق

وفيات
إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقلت إلى رحمته تعالى المأسوف على
شبابها

المهندسة
ديما ابراهيم غندور

زوجها :المهندس مازن رضوان فاضل
ابنتها :نور
وال��ده��ا :المهندس ابراهيم اسماعيل
غندور
والدتها :عائده عيسى غندور
شقيقها :الدكتور جهاد
شقيقتاها :الدكتورة منى والمحامية
األستاذة ريما
ووري��ت الثرى في بورتلند ـ الواليات
المتحدة األميركية.
تقبل ال��ت��ع��ازي ف��ي م��ن��زل وال��ده��ا في
النبطية الفوقا ،حي الدير وذلك طيلة أيام
األسبوع ابتدا ًء من نهار االثنين  26أيار
 2014حتى نهار الجمعة  30منه.
سيقام مجلس عزاء عن روحها الطاهرة
في حسينية بلدتها النبطية الفوقا نهار
الجمعة  30الجاري في الساعة العاشرة.
ولكم من بعدها طول البقاء.
اآلسفون :آل غندور ،آل فاضل وعموم
أهالي النبطية الفوقا وكفرتبنيت الكرام
ذكرى اسبوع
يصادف يوم غ ٍد األحد الواقع في -25
 2014-5ذك��رى م��رور اسبوع على وفاة
فقيدتنا الغالية المرحومة الحاجة

سارة علي الشيخ قانصوه

ارملة المرحوم علي الصبوري الخياط
اوالده���ا :احمد  ،غ��ازي ،سامي ووليد
الصبوري الخياط
اشقاؤها :الحاج حسين ،الحاج ابراهيم،
الحاج عبدالحسين والمقدم يوسف (قوى
االمن الداخلي) والحاج عماد
وب��ه��ذة المناسبة األليمة ستتلى عن
روح��ه��ا ال��ط��اه��رة آيٌ م��ن ال��ذك��ر الحكيم
ومجلس ع��زاء حسيني وذل��ك في النادي
الحسيني لمدينة النبطية للرجال ،وللنساء
في حسينية السيدة زينب في تمام الساعة
العاشرة صباحاً.
اآلس��ف��ون :آل قانصوه ،آل الصبوري
الخياط ،آل خير الدين ،آل أي��وب وعموم
اهالي مدينة النبطية وبلدة الشهابيه
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عسكريا ً ولكنه بات مرتبكا ً أمام إرادة شعب مقاوم.
بقدر ما كان دور سورية في احتضان المقاومة اللبنانية بعد الغزو
الصهيوني عام  1982عامالً حاسماً ،سياسيا ً ولوجستياً ،ساهم في تمكين
المقاومة من تجاوز العديد من األلغام والمطبات والكمائن السياسية
والحروب العسكرية ،فإن ما تشهده سورية منذ ثالث سنوات ونيّف من
حروب ودمار وفتن ال يمكن فهمه خارج سياق االنتقام من المقاومة وداعميها
في انتصارها عام  2000ثم عام  ،2006وبالتأكيد عبر استغالل ثغرة من
هنا ،وأخرى من هناك ،في بنية النظام وفي األداء والممارسة.
بقدر ما كان تحرير غزة على يد المقاومة الفلسطينية الباسلة تأكيدا ً على
سالمة الشعار الذي رفعه ذات يوم جمال عبد الناصر بأن «ما أخذ بالقوة ال
يُستر ّد بغير القوة» ،وهو شعار ك ّل مقاومة اليوم ،فإنّ حروب ما بعد تحرير
غزة على القطاع المحاصر والصامد ال يمكن قراءتها أيضا ً إالّ في سياق الرغبة
الصهيونية العارمة في االنتقام من المقاومة ،خيارا ً ونهجا ً وثقافة وسالحاً.
وما يُقال عن العراق وسورية وفلسطين وتداعيات االنتصار اللبناني على
تطورات األوض��اع فيها ،يمكن أن يُقال عن مجمل التطورات التي شهدتها
أقطار األمة وكياناتها .فأيا ً يكن تقويم الحراك الشعبي الذي شهدته تلك
األقطار ،فإنّ أحدا ً ال يستطيع أن ينكر أنّ كسر حاجز الخوف لدى المواطن
العربي الذي ساهم في إطالق هذا الحراك هو أحد ثمار انتصار المقاومة
المدججين بأعتى ترسانات األسلحة وأشدّها
العربية الشاملة على األعداء
ّ
فتكاً ،فإذا كان مقاومون بأسلحة بدائية ،تصل أحيانا إلى الحجارة ،قادرين
على هزيمة القوى الجبارة ،فلماذا ال يقدر المواطن البسيط على هزيمة أنظمة
هي صنيعة تلك «القوى الجبارة»؟
تفجر هذا الحراك
في السياق ذاته ،ال يستطيع أحد أن ينكر أنّ أحد أسباب ّ
الشعبي الهائل ،ال سيّما ض ّد األنظمة التي كانت تستند إلى دعم واشنطن وحتى
«تل أبيب» ،إنما حصل بسبب تح ّول في موازين القوى اإلقليمية والدولية لغير
مصلحة الحلف الصهيو – استعماري ،وهو تح ّول كان االنتصار اللبناني
أيضاً ،كما الفعل المقاوم الفلسطيني والعراقي ،والصمود الشعبي العربي
واإلسالمي ،أحد مصادره .وما رأيناه من محاوالت التفاف حول هذا الحراك،
وإجهاض نتائجه ،وحرف مساره ،لم يكن سوى سعي محموم من قبل ذلك
الحلف المسموم إلعادة إنتاج ميزان قوى جديد لمصلحة هذا الحلف...
إذن كان تحرير األرض مقدمة لتحرير اإلرادة ،تماما ً مثلما كان تحرير
األرض نتيجة لتحرير إرادة المقاومين سواء في لبنان أو فلسطين والعراق،
تحصن حرية الوطن واإلنسان ،والعكس صحيح ،لكن تحرير
فاإلرادة الحرة
ّ
اإلرادة يبقى المهمة األصعب في رحلة التحرير الشاملة .فتحرير األرض
يحتاج إلى مقاومة المحت ّل ،لكن تحرير اإلرادة يحتاج إلى مقاومة لالحتالل
الخارجي ،ولالختالل الداخلي في العالقات بين الدولة والمجتمع ،ومك ّونات
المجتمع ذاتها ،اختالل طال جوهر المصالح الحيوية لألمة وأهدافها في
وحدتها واستقاللها وتنميتها وتجدّدها الحضاري والعدالة االجتماعية ،وهي
مصالح وأهداف يرتبط تحقيقها جميعا ً بالديمقراطية وحقوق اإلنسان.
إنّ نقطة البداية في تحرير اإلرادة ،الوطنية والقومية ،تنطلق من توفير
عوامل القوة الذاتية لدى الشعوب واألم��م ،وهي في حال أمتنا تقوم على
ركيزتين أساسيتين:
أولها وحدة وطنية داخل القطر تبدأ من المصالحة الشاملة التي تضع حدا ً
للتدهور في العالقات بين مك ّونات المجتمع وتحترم التطلعات المشروعة
للشعوب ،وهي مراجعة تستند بالضرورة إلى مراجعة عميقة يقوم بها
الجميع لتجاربهم وممارساتهم ،فيع ّمقون اإليجابي منها وينبذون السلبي،
وفي مقدّم تلك السلبيات عقلية اإلقصاء واإللغاء واالجتثاث التي تجتث
الوطن فيما تظن أنها تجتث فئة واحدة منه.
ثانيها اتحاد عربي على مستوى األمة يبدأ من تكامل متد ّرج على الصعد
االقتصادية والدفاعية والثقافية واالجتماعية والتربوية ،يصل بنا إلى اتحاد
الكيانات العربية فيخرجها من أزماتها التكوينية المتفجرة فقرا ً وجهالً
وتخلفا ً وغرائز متنابذة وعصبيات متناحرة ،ويدخلها في رحاب العصر.
فإلى مقاومة تح ّرر اإلرادة ،بعدما عرفنا مقاومة تح ّرر األرض...

معن ّ
بشور

وللوصول إلى هذا الهدف «اإلسرائيلي» ال ب ّد أ ّوال ً من
تصفية الحقوق العربية برموزها وك ّل من يساندها ويقف
إلى جانب شعبها .وتنفيذا ً لذلك ،لم تترك إدارات الواليات
المتحدة األميركية فرصة لدعم «إسرائيل» مادّيا ً وعسكريا ً
ّ
بغض النظر
واستخبار ّيا ً وتجاريا ً وإعالميا ً إالَّ واغتنمتها،
عن نتائجها الكارثية .والدليل على ذلك سكوت الواليات
المتحدة عن دور «إسرائيل» المد ّمر لنظام منع انتشار
أسلحة الدمار الشامل بأنواعها الكيميائية والبيولوجية
كافة ،وصمتها مثل صمت القبور على هذا الخطر الماثل
أم��ام البشرية .وليس ذلك فحسب ،بل وصل األم��ر إلى
خاص ًة في الخليج ،على
إجبار بعض ال��دول العربية،
ّ
استيراد البضائع «اإلسرائيلية» ،أو استيرادها في إطار
مقولة «إن لم تستح فافعل ما تشاء».
ال أذي��ع س�� ّرا ً إذا قلتُ إنّ بعض المسؤولين العرب
أصبح يتباهى باللقاءات مع «اإلسرائيليين» والدفاع
عن سياساتهم وتبرير مواقفهم ض ّد الشعب الفلسطيني
وانتصارات المقاومة اللبنانية ،إذ ظهر ذلك من دون خجل
عند العدوان «اإلسرائيلي» على لبنان .آن��ذاك ،ش ّكلتْ
بعض الدول العربية مثل السعودية ،ومعها مصر مبارك،
حاضنة للموقف األميركي – «اإلسرائيلي» الذي دعا إلى
تدمير لبنان ومقاومته الشريفة المنتصرة والتي أذ ّلت
عرب الهزيمة قبل إذاللها لـ«إسرائيل» ومن يدعمها .وال
أذيع سرا ً إذا قلت إنّ معظم الدول الخليجية لم تدفع منذ
عدّة سنوات المخصصات واألم��وال التي يجب أن تقدم
للجانب الفلسطيني لحماية القدس ووقف تهويدها ،أو أنها
لم تدفع إالَّ اليسير منها ،وذلك كلّه تنفيذا ً ألوامر واشنطن
و»إسرائيل» ،واألشقاء الفلسطينيون أكثر العارفين بذلك.
أما «المرجلة» التي يتحدث بها وزي��ر خارجية فرنسا
وتهديده لسورية فإنها تأتي دفاعا ً عن مشاركة مئات
الفرنسيين في الحرب اإلرهابية على سورية ،بما في ذلك
نحو  300فرنسي يشاركون اآلن في القتال ،بحسب ما
ذكر وزير الداخلية الفرنسي بتاريخ  2014/5/19في
جريدة «القدس العربي».
لم تعد العالقة بين وكالة االستخبارات المركزية
األميركية و»إسرائيل» و»اإلخ��وان المسلمين» س � ّراً ،بل
تجسد في المواقف
بات أمرا ً معروفا ً للقاصي والداني إذ
ّ
والسياسات األميركية واألوروبية .واالجتماعات التي
عقدتها االستخبارات األميركية مع ممثلي «اإلخ��وان
المسلمين» ب��ح��ض��ور «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن» ،ب��ل بقيادة
«اإلسرائيليين» لهذه االجتماعات ،غدت على ك ّل لسان.
والمحصلة هي أ ّنه لضمان أمن «إسرائيل» فإن «اإلخوان
ّ
المسلمين» هم المؤتمنون من ِقبَل «إسرائيل» على حماية
مصالح «إسرائيل».
ّ
وبغض النظر عن تقويمنا لما حصل في تونس وليبيا
ومصر واليمن من ح��وادث ،ف��إنّ الوقائع تثبت تسليم
األميركيين ومن خلفهم «اإلسرائيليين» لمقاليد السلطة
في بلدان ،ما نخجل اآلن من تسميته بـ«الربيع العربي»
لـ«اإلخوان المسلمين» لتنفيذ هذا القرار الصهيوني –
األميركي .ونفذت حكومة «اإلخوان المسلمين» في مصر
بقيادة مرسي هذه التعليمات بدقة متناهية ،فاستح ّقت
انتفاضة شعب مصر العظيم وجيشه على «اإلخ��وان
المسلمين» في ثورة  30حزيران .2013
تص ّور مخططو «الربيع العربي» أنّ «إنجازاتهم» في
مصر وليبيا وتونس ستقود حتما ً إلى إسقاط سورية لقمة
سائغة بين أيديهم وأيدي «اإلخوان المسلمين» وقطعان
اإلرهابيين المتوحشين إلنهاء آخر قالع الصمود في وجه
«إسرائيل» وتوسعها على حساب األرض العربية ،لكي
تفرض «إسرائيل» ومن خلفها المتصهينون في الواليات
المتحدة وأوروب���ا الغربية واألنظمة العميلة لهم في
خاص ًة في الخليج العربي ،نفوذها وبالتالي
المنطقة،
ّ
تصفية القضية الفلسطينية إلرضاء «اإلسرائيلي».
استخدم «اإلسرائيليون» أدوات��ه��م في سورية من
مجموعات إرهابية مسلّحة ومرتزقة وعمالء من بقاع
األرض كافة للنيل من الجيش العربي السوري ،الق ّوة
الوحيدة التي تعي «إسرائيل» أ ّنها تستع ّد الستكمال
انتصارات حرب تشرين .وت��درك «إسرائيل» استحالة
قيامها مباشرة في إنهاك الق ّوة السورية ،بل ج ّربت ذلك
�اص� ًة من خ�لال اعتداءاتها المباشرة على
وفشلت ،خ� ّ
جيشنا مرتين خالل هذه الحوادث .ومنذ بداية األزمة
استهدفت خطوط المواجهة العسكرية السورية مع
«إسرائيل» .وما نراه اآلن من معارك بين الجيش العربي
السوري والمجموعات اإلرهابية المسلّحة عند خطوط
وقف إط�لاق النار دليل على ت��و ّرط قطعان اإلرهابيين
في تنفيذ العدوان «اإلسرائيلي» على سورية .فهؤالء
«ال��ث��وار» يدخلون بمجموعاتهم من القتلة إلى األرض
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تأسيسا ً على هذا الفهم والتوصيف للرئاسة األولى،
يعلن البطريرك الراعي بصراحة« :ال يمكن أن نرضى
بالفراغ في سدة الرئاسة ولو ليوم واح��د ،ألنه انتهاك
صارخ ومدان للميثاق الوطني وإقصاء للمك ّون األساسي
في الحكم الميثاقي في لبنان ،وهو المك ّون المسيحي،
وألنه انتهاك صارخ ومدان للدستور الذي يأمر المجلس
النيابي في مادتيه  73و  74بانتخاب رئيس على الفور».
بإمكان معارضي البطريرك الراعي تفنيد تفسيره
الخاص للميثاق والدستور ،لكن ذلك ال يطفئ نار األزمة
السياسية والدستورية التي اندلعت .فقد باشر قادة
سياسيون مسيحيون بالضغط لمنع الفراغ في سدة
الرئاسة األولى من خالل التلويح بأن ال جلسات تشريعية
محتملة في ظ ّل الفراغ ،وبحصر عمل الحكومة باإلطار
الضيّق لتصريف األعمال عند إناطة صالحيات رئيس
الجمهورية بها.
لماذا اللجوء الى مقاطعة المجلس النيابي وتضييق
عمل الحكومة؟
يجيب دعاة هذا الموقف بأنّ ثمة حساسية متنامية إزاء
عدم اكتراث البعض من احتمال غياب او تغييب مك ّون
أساسي في هرم المؤسسات الدستورية ما ي��ؤدي الى
تطبيع حال الفراغ الرئاسي وتمديد أجله.
هل تخدم الدعوة الى مقاطعة المجلس النيابي وتضييق
َ
فريق الداعين إليها؟
عمل الحكومة
في المسألة قوالن .بعض السياسيين يقول إنّ مقاطعة
البرلمان وش� ّل الحكومة يفاقم األزم��ة ويح ّمالن ،تالياً،
أصحاب القرار ،محليا ً وخارجياً ،على تطويق انعكاساتها
على استقرار البالد وذلك بالتوافق على ترئيس األقوى
بين القادة الموارنة الناهدين الى المركز األرفع .بعضهم
اآلخر يقول إنّ معرقلي انتخاب رئيس جديد ضمن المهلة
الدستورية جلّهم من المسيحيين ،فكيف يفيدون من أزم ٍة
ّ
تعطل مرافق البالد وتثير مشاعر القادة غير المسيحيين؟
وهل يعقل أن يتمادى النواب في تعطيل التشريع ،فال
يس ّنون قانونا ً ديمقراطيا ً لالنتخابات ،وال يش ّرعون
لتمديد واليتهم؟
أيا ً يكن النهج المعتمد لمعالجة األزم��ة وملء الفراغ
الرئاسي ،فإنّ جميع الدالئل تشير الى أنه ليس في جعبة
الالعبين (والمتالعبين) المحليين والخارجيين إالّ المزيد
من الشيء نفسه .فموازين القوى الراهنة ،والعصبيات
الطائفية والمذهبية ،وثقافة الفساد المتجذرة ال تتيح
للقوى الوطنية واالجتماعية الحية ،من خالل آليات النظام
التقليدية ،إنتاج ح ّل ديمقراطي ألزمة النظام المزمنة من
حيث هي اختالل بنيوي في إدارة التن ّوع اللبناني.
ما العمل؟ كيف يمكن الخروج من حمأة هذا النظام الذي
بات في حال موتٍ سريري الى نظام آخر ديمقراطي مبني
على أسس حكم القانون والعدالة والتنمية؟
في لبنان ،ال فرصة وال قبول بفكرة انقالب
عسكري .ج ّل ما يستطيعه الجيش االمتناع عن التح ّول
سوطا ً في يد الشبكة الحاكمة .ذلك بح ّد ذاته إنجاز وازن اذ
يم ّكن القوى الوطنية اإلصالحية من تشديد ضغوطها على

السورية المحتلّة وبعد ذلك ينتشرون إلى داخل األراضي
المح ّررة بحماية ودع��م «إسرائيلي» ن��اري ولوجستي
لمهاجمة الجيش العربي السوري .أ ّما من يقوم بترتيب
ذلك كلّه فهي غرفة عمليات يقودها ضبّاط «إسرائيليون»
بحضور «زمالئهم األع��زاء» من السعودية وما يُس ّمى:
«الجيش الحر» واألوروبيين والواليات المتحدة وآخرين
ال نريد ذكرهم اآلن .ألم تؤ ّكد مصادر دقيقة في الطرف
اآلخر أنّ قائد ما يُس ّمى بـ«الجيش الحر» تل ّقى العالج في
المستشفيات «اإلسرائيلية» وأقام هناك للتدريب وتل ّقي
التعليمات الصهيونية وكافأته أميركا وتركيا وعيّنته في
منصبه «الوطني الراقي والحر»؟ إضاف ًة إلى هذا السجل
المخزي لهؤالء اإلرهابيين ،ولكي نثبت أنّ «إسرائيل» تقف
خلف ك ّل ما يقومون به ،يجب أن يتع ّرف قارئنا إلى اآلتي:
ـ قامت المجموعات اإلرهابية المسلّحة بمهاجمة
واجتياح مخيّمات اللجوء الفلسطيني الثالثة عشر
المنتشرة على الجغرافيا السورية من أقصى الشمال
إلى أقصى الجنوب ،من دون أيّ مب ّرر على اإلط�لاق ،إالَّ
القضاء على آخر شهود الكارثة الفلسطينية وتشريدهم
من جديد .ومن المعروف أنّ مخيّمات اإلخوة الفلسطينيين
في سورية هي رحم المقاومة الفلسطينية ورمز تطلعات
الشعب الفلسطيني لممارسة حق العودة الذي تصاب
أميركا و»إس��رائ��ي��ل» وال��غ��رب ل��دى ذك��ره بالهستيريا
والخوف .فهل كان اجتياح هذه المخيمات مصادفة؟ وهل
قتل المسلحين لما يزيد على عشرين فلسطينيا ً من جيش
التحرير الفلسطيني كانوا في طريقهم إلى مخيمهم قرب
حلب كان مجرد حادث معزول؟
ـ عندما تمكنت جهود الوساطة من إخراج المسلّحين
من مخيّم اليرموك في دمشق قبل نحو ثالثة أشهر من
اآلن ،عاد خدم «إسرائيل» إلى المخيّم بعد يومين من ذلك
ّ
ومشغليهم أصيبوا بالصدمة وطلبوا منهم
ألنّ أسيادهم
العودة وإالَّ فإ ّنهم سيقطعون عنهم «أنبوب الحياة».
ـ هاجم المسلّحون اإلرهابيون جميع مواقع الدفاع
الج ّوي للجيش العربي السوري في خطوط الدفاع األولى
موجهة
والثانية ،وهم يعرفون أنّ مواقع الدفاع الج ّوي ّ
أساسا ً وحصريا ً ض ّد طائرات «إسرائيل» ،وأ ّنه ال توجد
لدى هؤالء المسلحين طائراتهم ،فلماذا حدث ذلك ،أليس
خدم ًة لـ«إسرائيل» وتنفيذ ما لم تستطع القيام به؟
ـ عالجت المستشفيات «اإلسرائيلية» المئات من عناصر
المجموعات المسلّحة من «داعش» و«النصرة» و«الجبهة
اإلسالمية» والكتائب كا ّفة التي لم يعد المتابعون يعرفون
أسماءها الكثيرة التي تتخذ من صحابة رسول الله ،صلى
الله عليه وسلم ،ووقفاته الخالدة لنشر الرسالة السماوية
السمحاء ،أسماء لها كي تم ّرر عهرها وتشويهها المتع ّمد لهذا
الدين السماوي المقدس .وال يمكن نسيان صورة المجرم
نتنياهو وهو يعود ه��ؤالء الخونة في المستشفى حيث
كالوا له ولقتلة الفلسطينيين والسوريين المديح والتبجيل،
في حين يحاربون شعبهم وجيشهم .وال يغيب عن بالنا،
بالطبع ،أنّ من يخون بلده سورية ،إ ّنما يخون فلسطين
وشعبها ويعلن والءه لسياسات «إسرائيل» في مواجهة
الحقوق الفلسطينية .ويثبت التاريخ أنّ ك ّل من ابتعد عن
سورية كان في الوقت نفسه يقترب من «إسرائيل».
ـ وما يعد انتهاكا ً صارخا ً من قبل «إسرائيل» وحماتها
في الغرب واألم��م المتحدة التفاقية فصل ال��ق��وات هو
اجتياح المسلحين التابعين لـ«إسرائيل» منطقة فصل
القوات بين األراض��ي المح ّررة وتلك التي ما زالت تحت
االحتالل من دون أي اعتراض أو احتجاج من «إسرائيل»
وحماة «إسرائيل» .أما قبل الحوادث فعندما كان يدخل
إل��ى ه��ذه المنطقة راع��ي أغنام كانت «إسرائيل» تهرع
وتوجه الرسائل إلى األمم المتحدة ،ومجلس األمن ،وإدارة
عمليات حفظ السالم ،إذ كانت تعتبر ذلك انتهاكا ً خطيرا ً
التفاق فصل القوات .أما عندما يتواجد المئات أو اآلالف
من اإلرهابيين في هذه المنطقة ،بل أحياناً ،داخل األراضي
المحتلة ،فإنّ ذلك يتجاهله جميع هؤالء.
ـ السؤال األول في االمتحان ال��ذي تجريه الواليات
المتحدة أليّ متقدم لطلب ودّها واستجرار حمايتها وتقديم
أوراق اعتماده لها هو« :ما هو موقفكم من «إسرائيل»؟
وال��ج��واب من ه��ؤالء دائ��م�اً« :بناء أفضل العالقات مع
«إسرائيل» بما في ذل��ك إنهاء حالة الحرب معها ولو
استم ّر احتاللها للجوالن وفلسطين» .اتحدّى هؤالء أن
يتجرأوا على قول كلمة تناقض ما أقول .ووصل األمر مع
بعض رموز هؤالء العمالء إلى ح ّد طلب غفران «إسرائيل»
والتذلل للسماح لهم بزيارتها ألنها كما ادّعى ،هي القادرة
على تدمير سورية ...م��اذا بعد ذلك كله؟ كان اجتماع
هؤالء مع «أحبتهم» الصهاينة في برلين حديثا ً فرصة
أخرى للشعب السوري الحتقارهم.

أهل النظام إلكراههم على ولوج باب اإلصالح السياسي
األساس باعتماد قانون ديمقراطي عادل لالنتخابات.
في هذا المجال ،يجب االستفادة من تجربة
«هيئة التنسيق النقابية» لتكوين مناخ شعبي رافض
للنظام السياسي المحتضر وتطويره الى هيئة تنسيق
وطنية للقوى السياسية اإلصالحية العابرة للطوائف
بقصد اغتنام الظروف االستثنائية السائدة لشنّ عصيان
مدني سياسي على الحكومة بكل الوسائل المشروعة
بغية حملها على اتخاذ قرارات استثنائية ،لع ّل أه ّمها:
اوالً ،وض��ع قانون ديمقراطي لالنتخابات باعتماد
البالد دائرة انتخابية واحدة ،على أساس نظام التمثيل
النسبي أو نظام التمثيل األكثري وفق قاعدة «لك ّل ناخب
صوت واحد» ،وإحالته بصيغة مشروع قانون معجل على
مجلس النواب وفق أحكام المادة  58من الدستور ليُصار
الى إصداره بمرسوم إذا تع ّذر البتّ به خالل مدة األربعين
يوما ً المنصوص عليها في المادة المذكورة ،او إصداره
بمرسوم اذا تع ّذر على مجلس النواب االنعقاد ،وذلك عمالً
بنظرية الظروف االستثنائية وأحكام الضرورة.
ثانياً ،تقوم الحكومة ،خالل المدة التي حدّدها قانون
االنتخابات الجديد ،بإجرائها تحت إشراف المنظمات غير
الحكومية العالمية المختصة بحقوق اإلنسان والحريات
العامة ،ووسائل اإلعالم اللبنانية والعربية واألجنبية،
وحتى بإشراف األمم المتحدة إذا اقتضى األمر.
ثالثاً ،ينتخب المجلس النيابي الجديد رئيسا ً جديدا ً
للجمهورية ،فيقوم الحقا ً بإجراء االستشارات النيابية
الالزمة لتأليف حكومة جديدة.
رابعاً ،يقوم المجلس النيابي الجديد ،وقد أضحى له
طابع تأسيسي ومشروعية وطنية جامعة ،بمباشرة
عملية حوار شامل من خالل لجانه المتخصصة لتحديد
األول��وي��ات الوطنية ،السياسية واألمنية واالقتصادية
واالجتماعية ،ويتولى تحويلها إلى تشريعات بالتعاون
مع الحكومة.
خامساً ،تتولى لجنة اإلدارة وال��ع��دل البرلمانية،
بمشاركة رئيس المجلس الدستوري ،ورئيس مجلس
القضاء األعلى ،ورئيس مجلس شورى الدولة ،ورئيس
ديوان المحاسبة ،ونقيبي المحامين في بيروت والشمال،
مهم َة إجراء الدراسات واقتراح الصيغ القانونية الالزمة
إلع���ادة النظر ب��إج��راءات انتخاب رئيس الجمهورية
وصالحياته ،وتنفيذ أحكام المادة  22من الدستور (إنشاء
مجلس ن��واب وطني ال طائفي ومجلس شيوخ لتمثيل
الطوائف) وال��م��ادة  95من الدستور المتعلقة بإلغاء
الطائفية على مراحل.
قد تبدو هذه المبادرات واإلجراءات ،في منظور تجارب
الماضي التقليدية العقيمة ،ثورية وصعبة التطبيق.
لكنها ليست كذلك في منظور الظروف االستثنائية التي
تستوجب قرارات استثنائية وشرعية استثنائية.
هل من سبيل آخر؟

عصام نعمان

القرن بين موسكو وبكين حول توريد الغاز الروسي من سيبيريا الى الصين ،التي
أرعبت أوروبا وأميركا ،والقادم أخطر...
الصفقة تؤ ّمن الغاز للصين بكميات ضخمة لمدة  30عاما ً وحجم الصفقة 400
مليار دوالر وستضع موسكو  55مليار دوالرا ً وبكين  20مليارا ً لتوسعة خط
األنابيب والبنى التحتية الالزمة لهذا المشروع العمالق.
إنها سورية ،مرة أخرى ،بوابة العالم الجديد والتي يعتقد على نطاق واسع أنها
هي التي ق ّربت هذا «الحلم» الروسي ـ الصيني وجعلته أقرب إلى الواقع.
البداية أيضا ً كانت مع تط ّورات دراماتيكية شهدتها بالدنا غيّرت جغرافيا
العالم السياسي في حينها .منذ عام  1996والخبراء الروس والصينيون كانوا في
اجتماعات سنوية مع ك ّل من كازاخستان وقرقيزستان وطاجيكستان تحت عنوان
«خماسي شنغهاي» ،لكنّ الحلم سرعان ما تحقق بعد تحرير األلفين المشهور على
أيدي رجال الله ،فالقمة والمنظمة سرعان ما أعلن عنها رسميا ً في األلفين وواحد ،أما
التتويج فها هو أيضا ً يتم ويحصل في توقيت استثنائي وتحديدا ً الساعة ،أي بعد
انكسار أوباما على بوابات الشام وانحنائته أمام عرين األسد ،ما دفعه الى محاولة
نقل الصراع الى أوراسيا سعيا ً منه إلى التعويض بأوكرانيا التي بدورها أطاحت
حلم أوباما في «االحتواء المزدوج» لكل من أوروبا وروسيا.
هكذا ظنت إدارة أوباما ،وهكذا خطط جو بايدن ومعه االستخبارات األميركية
وبدفع من الموساد عندما أقدموا على انقالبهم األسود في كييف قبل أشهر .لكن
المشهد سرعان ما س ّرع في تفاهم العمالقين الشرقيين الصاعدين ،وانقلب السحر
تتوسل بوتين وتستجديه لضمان
على الساحر وبهت الذي كفر .وصارت أوروبا
ّ
تدفق الغاز الروسي الى الغرب !...إنها حركة سريعة في صلب السياسة والنباهة.
انتقال مركز صناعة القرار من نيويورك الى شنغهاي يعني اآلتي:
انهيار معادلة المنتصرين في الحرب العالمية الثانية رويدا ً رويداً...
أفول نجم الواليات المتحدة األميركية كقوة أحادية عظمى...
قرب تضاؤل دور الدوالر كعملة وحيدة في العالم...
اقتراب أفول نجم الكيان الصهيوني باعتباره الولد المدلل لدى لندن وواشنطن
وباريس ووو...
اقتراب اختفاء دور مشيخات الخليج ومن شابهها من الكيانات واإلمارات التابعة
لحكم القناصل والسفراء الغربيين...
انتقال مركز القوة من الغرب الى الشرق...
ثمة عالم مستكبر يتقهقر ويتصدّع...
ثمة عالم مستضعف يتعافى ويتقدم ويتماسك...
انتقال قوى المقاومة والممانعة من موقع الدفاع الى موقع الهجوم...
صعود مرتبة إيران وسورية وحزب الله وبالتالي لبنان الى مصاف الالعبين
األساسيين في المعادالت الدولية...
من ال يريد تصديق هذه القراءة ما عليه إالّ االنتظار قليالً ،ألنّ البقية ستأتي تباعا ً
مع ك ّل يوم جديد يم ّر على العالم الجديد المتح ّول بتسارع كبير...
هذا التح ّول المتسارع لخريطة العالم لن ينتبه إليه إالّ النبهاء البتة .والفضل كل
الفضل طبعا ً لشهدائنا عظمائنا األبطال الذين نقف أمامهم إجالال ً وإكباراً ،فبدمائهم
الطاهرة يعيدون رسم خريطة العالم الجديد.
البداية كانت مع القصير ،والضربة القاصمة كانت سقوط الكبار على بوابات
عرين األسد يوم ركع أوباما على مرحلتين في باب عمرو أوالً ،ومن ثم ليلة الثالث
من أيلول المنصرم عندما أيقن أن عدوانه على دمشق يعني تصدّع إمبراطوريته
وفتح باب جه ّنم على ربيبته الصهيونية.
واليوم يأتي التتويج الدولي لثالثية المشهد الدمشقي المشهور ،فخامة الرؤساء
الدكتور أحمدي نجاد والدكتور بشار حافظ األسد وسيد المقاومة السيد حسن
نصر الله .تنتقل الى بكين في ثالثية روسيا الصين إيران.
واللبيب من يقرأ باكرا ً إلى أين نحن ذاهبون...

محمد صادق الحسيني

ـ إذا استعدى الفرنسيون والبريطانيون واألميركيون
سورية فألنهم خدم لـ«إسرائيل» .انظروا إلى زي��ارات
الحج التي يقوم بها هؤالء المسؤولون إلى «إسرائيل»،
ّ
حيث يقدّمون والء الطاعة ،ومن يتج ّرأ منهم أحيانا ً على
قول كلمة حق فإنه سيواجه غضب الصهاينة اإلعالمي
واالقتصادي والعزل أحياناً .وأج��زم بالقول إنّ بعض
هؤالء أدوات لـ«إسرائيل» مهما كبرت األلقاب والمناصب.
ـ لم يكن غريبا ً أن ينتهز األميركيون والصهاينة الحرب
على س��وري��ة للضغط ف��ي ال��وق��ت نفسه على الشعب
الفلسطيني لقبول ما يُس ّمى يهودية «إسرائيل» والتنازل
عن حقوقه في إقامة الدولة المستقلّة وعاصمتها القدس.
وتشير المعطيات كلّها إلى أنّ أعداء سورية من العرب
يضغطون أيضا ً على القيادة الفلسطينية أكثر من ضغط
اإلدارة األميركية لقبول المطالب «اإلسرائيلية».
في حين يستمتع «اإلسرائيليون» برؤية التنظيمات
اإلرهابية من «معتدلة» أو متشدّدة وهي تشنّ الحرب
«اإلسرائيلية» على الجيش العربي السوري نياب ًة عنها،
نؤكد أنّ الحرب التي تواجهها وتتصدّى لها سورية
هي بامتياز حرب «إسرائيلية» من بدايتها وستستمر
ح ّتى نهايتها .ومهما علت الشعارات لتبريرها أميركيا ً
وغربيا ً وسعوديا ً وتركياً ،فإنّ هذه الحرب ال تخدم سوى
«إسرائيل» وأم��ن «إسرائيل» وهيمنتها على المنطقة
والسيطرة على شعوبها ومقدراتها.
وقد يقول قائل ال يتابع تفاصيل السياسة إن «إسرائيل»
ن��أت بنفسها عن التدخل في الحدث ال��س��وري ،وأن��ه ال
يسمع تصريحات من مسؤولي «إسرائيل» إالّ قولهم
إنهم يتابعون الوضع .لهؤالء نقول إذا كان اإلرهابيون
المتأسلمون ورعاتهم األميركيون واألوروبيون وأدواتهم
العربية يقومون بمهمة تدمير سورية فلماذا يعلن عن
دورهم الذي ال صدى إيجابيا ً له لدى السوريين؟ في الفقه
الجنائي ،وعندما يبدأ البحث عن الجاني يطرح المحقق
السؤال الجوهري اآلتيَ :منْ المستفيد؟
في الحرب على سورية ،المستفيد األول واألخير هو
«إسرائيل» ،وليعرف عمالء «إسرائيل» وأدوات��ه��ا أننا
نعرف ذلك مثلما نعرفهم .إالّ أنّ الرسالة األه ّم التي يجب
أن يعرفها ه��ؤالء هي أنّ سورية شعبا ً وقيادة ق� ّررت
مواجهة هذه الحرب مهما بلغت التحديات .وها هو جيش
سورية وقواتها المسلحة ،التي ننحني أمام ك ّل قطرة من
دم��اء شهدائها ،يصنعون االنتصارات وهم يخوضون
نياب ًة عن أمتهم أشرف معركة في تاريخ العرب الحديث،
ّ
ويسطرون ألجيال اليوم والمستقبل صفحات مش ّرفة
للحفاظ على كرامة األمة وحقوقها.
مناسبة ك ّل هذا الكالم أننا نقع بين مناسبتين هما
ذكرى اغتصاب فلسطين ونشوء كيان االحتالل والعدوان
في الخامس عشر من هذا الشهر ،وذكرى عيد المقاومة
والتحرير لجنوب لبنان في الخامس والعشرين منه،
وسورية التي كانت الظهير الصلب والحضن الدافئ
للمقاومة التي ح� ّررت جنوب لبنان ،هي سورية التي
وقفت على مدى الوقت وال تزال في وجه ك ّل محاوالت
شرعنة احتالل فلسطين والتطبيع مع الكيان الغاصب
ألرض��ه��ا ،وه��ي ذات��ه��ا س��وري��ة ال��ت��ي تتصدّى ألبشع
المؤامرات بشعبها وجيشها وتبذل تضحيات جسام
ودماء غالية ،وال يعتورها شك في أنّ حربها اليوم هي
التتمة لوقفة شعبها يوم قيام كيان االحتالل ،وحروبها
منذ تشرين التحرير وح���روب المقاومة ف��ي لبنان
وفلسطين ،وسورية ليست من يقول إنّ ما تدفعه هو
ضريبة لمواقفها القومية في الدفاع عن قضايا العرب،
بل هي من يقول إن حروبها المستمرة هي ذات بوصلة
واحدة لن يك ّل السوريون ولن يملوا من تردادها ،أن ليس
لهم عدو في هذا الكون إال «إسرائيل» وليست لديهم قضية
إال فلسطين ،فك ّل من يتو ّرط بحرب وتآمر على سورية هو
يد إسرائيلية خبيثة تكيد لفلسطين ،وهذه هي القاعدة
التي شربها السوريون مع حليب أمهاتهم ويتأكدون منها
اليوم مع دماء شهدائهم.
لذلك ليس في حساب سورية انتقام أو كشف حساب
مع أحد يريد صرفها عن بوصلتها هذه ،بقدر ما يه ّمها أن
يدرك المتو ّرطون في تنفيذ المآرب اإلسرائيلية مهما كانت
عناوينهم وجنسياتهم ،أن من سيدفع ثمن هذه الحرب هم
اإلسرائيليون الذي يظ ّنون أنهم وضعوا أنفسهم بمنأى
عن نتائجها ،وأنّ اآلخرين من األدوات المستأجرة أو
المتط ّوعة لحساب المشروع اإلسرائيلي أق ّل من يشكلوا
أعداء تقيم لهم سورية حساباً ،فهم سيتساقطون كأوراق
الخريف عندما تبدأ «إسرائيل» بدفع ثمن هذه الحرب،
عربا ً كانوا أم أجانب.

د .فيصل المقداد

�إعالنات ر�سمية
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطيه
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/5/8على المتهم حسن عباس
طليس جنسيته لبناني محل إقامته بريتال
وال��دت��ه زينب تولد  1984بريتال سجل
 82/192بريتال أوق��ف غيابيا ً بتاريخ
 2013/11/18وال ي��زال ف��ارا ً بالعقوبة
التالية بتجريم المتهم حسن عباس طليس
المبينة كامل هويته أعاله بجناية المادتين
 459و 454/459عقوبات وبإنزال عقوبة
األشغال الشاقة بحقه في كل منهما مدة
خمس سنوات وبإدغام هاتين العقوبتين
سندا ً للمادة  205عقوبات بحيث تنفذ
بحقه إحداهما أي األشغال الشاقة المؤقتة
لمدة خمس سنوات وباعتباره فارا ً من وجه
العدالة وإنفاذ 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
المتعلق بأحواله الشخصية وتعيين رئيس
قلم هذه المحكمة قيما ً على أمواله إلدارتها
كما تدار أموال الغائب وإبالغ هذا القرار من
يلزم وتدريكه الرسوم والنفقات القانونية.
وفقا ً للمواد  459و 454/459من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية التزوير واستعمال
المزور.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2014/5/12
الرئيس القاضي محمد مظلوم
التكليف 916
إعالن صادر عن المديرية العام
لألمن العام
تعلن المديرية العامة لألمن العام عن
حاجتها لتطويع مفتشين درج��ة ثانية
متمرنين (من الذكور واإلن��اث) ومأمورين
متمرنين (م���ن ال��ذك��ور ف��ق��ط) ،م��ن بين
المدنيين بطريقة المباراة.
تقدم الطلبات من قبل أصحاب العالقة
شخصيا ً اعتبارا ً من تاريخ 2014/05/21
ولغاية تاريخ  2014/06/03ضمنا ً من
الساعة  8.00وحتى الساعة  18.00وذلك
في مبنى الدائرة الفنية (شعبة المرآب)،
كورنيش النهر ،ساحة العبد ،خلف مبنى
باسل فليحان المالي واالقتصادي.
ل�لاط�لاع على ال��ش��روط والمستندات
المطلوبة ولمزيد من المعلومات ،يمكن
االتصال على الرقم  1717أو مراجعة دوائر

ومراكز األم��ن العام اإلقليمية أو مراجعة
عنوان األمن العام على شبكة اإلنترنت:
www.general-security.gov.lb
إعالن قضائي
قررت حضرة قاضي األحوال الشخصية
ف��ي زحلة القاضي روال أب��و خاطر نشر
اإلعالن التالي:
بتاريخ  2013/12/24تقدم جوزف
نجيب السكاف باستدعاء أمام هذه المحكمة
سجل برقم أس��اس  2013/1044م��دوّر
 2014/482طلب بموجبه اتخاذ القرار
بإعالن ثبوت وف��اة المرحومة جورجيت
حبيب السكاف وانحصار إرثها بورثتها
وه��م :صونيا وج��وزف وميشلين نجيب
السكاف ،وورث��ة ميشال نجيب السكاف
وهم :زوجته جورجيت متى وأوالدها منه
وه��م :ريما ومارلين وميشلين وريمون
وجوزف ميشال السكاف.
فعلى كل من لديه اعتراض أو مالحظات
التقدم بها خالل مهلة عشرين يوما ً في قلم
المحكمة.
رئيس القلم
محمد قاسم عامر
في 2014/5/21
إعالن صادر عن المديرية العام
لألمن العام
إلحاقا ً لإلعالن السابق المتعلق بحاجة
المديرية العامة لألمن ال��ع��ام لتطويع
مفتشين درجة ثانية متمرنين ،ومأمورين
متمرنين م��ن ب��ي��ن ال��م��دن��ي��ي��ن بطريقة
المباراة،
تلفت المديرية العامة لألمن العام انتباه
أصحاب العالقة بضرورة اإللتزام بتواريخ
تقديم الطلبات وفقا ً للحرف الذي تبدأ به
أسماء العائالت وهي على الشكل التالي:
التاريخ

األحرف

2014/05/23

أـب

2014/05/24

تـثـج

2014/05/26

حـخـد

2014/05/27

ذـرـزـس

2014/05/28

شـصـض

2014/05/29

طـظـعـغـف

2014/05/30

قـكـل

2014/05/31

مـن

2014/06/02

هـ ـ و ـ ال ـ ي

2014/06/03

للمتخلفين عن تقديم طلباتهم
في المواعيد المحددة أعاله

