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رحيل د .عمر م�سيكه ..ترك ب�سمات م�سيئة يف تاريخ لبنان
غ ـ ّيــب املــــوت أمـــس النائب
السابق الدكتور عمر مسيكه
بعد صراع مرير مع املرض.
وبــرحــيــل الــدكــتــور ميسكه
يفقد لبنان الرسمي واإلداري
والــثــقــافــي والــســيــاســي علم ًا
كــبــيــر ًا مـــن رجــــــاالت الدولة
اللبنانية الــذي تــرك بصمات
مضيئة فــي تــاريــخ لبنان في
أحــلــك ظــــروف احلــــرب التي
عصفت بالبالد.

نبذة عن حياته

الـــراحـــل تــولــى مــهــام امني
عام مجلس الــوزراء اللبناني
سابق ًا ،وسفير ونائب سابق،
ورئــــيــــس املــــركــــز الثقافي
اإلسالمي ويحمل وسام األرز
الوطني من رتبة كومندور.
االسم الكامل :عمر مسيكه،
لبناني -مولود في طرابلس
في .1935/1/4
 مــــتــــزوج فــــاديــــة وفيقالنصولي في  25شباط .1968
اوالده :ناديه ،وليد ورجاء.
الـــــشـــــهـــــادات العلمية:
لـــيـــســـانـــس فــــــي الــــقــــانــــون
االفـــرنـــســـي ،حــــزيــــران سنة
.1957
لـــيـــســـانـــس فــــي الـــقـــانـــون
اللبناني ،حزيران .1958
دبلوم الدراسات العليا في
القانون العام ،شباط .1966
دكــتــوراه دولــة في احلقوق
.1975
الـــلـــغـــات الــــتــــي يتقنها:
الــــعــــربــــيــــة -الـــفـــرنـــســـيـــة -
االنكليزية.
الــــــنــــــشــــــاط فـــــــي احلــــقــــل
التعليمي:
 أســتــاذ الــعــلــوم اإلداريــــةوقـــانـــون الــعــمــل فـــي املعهد
الفني العالي.
 أســتــاذ الــقــانــون اإلداريفي كلة احلقوق االفرنسية في
جامعة القديس يوسف.
 أستاذ مــادة التوثيق فيكــلــيــة اإلعــــالم والــتــوثــيــق في
اجلامعة اللبنانية.
الـــوظـــائـــف واملــــهــــام التي
تــوالهــا منذ عــام  1956حتى
العام :1991
 مبـــوجـــب املــــرســــوم رقم 9861تاريخ  1961/6/25عني
في مالك رئاسة الوزراء برتبة
رئــيــس مصلحة مــن الدرجة
السادسة رئيس ًا للديوان.
 مبــوجــب الـــقـــرار رقـــم 12تــاريــخ  1962/7/16فوض
بالتوقيع بالنيابة عن املدير
العام لرئاسة مجلس الوزراء.
 مبـــوجـــب املــــرســــوم رقم 15052تــاريــخ 1970/8/17
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التكرمي األخير بغيابه وحضور عائلته في دار الفتوى

رفـــع إلـــى الــفــئــة األولــــى وعني
مــديــر ًا عــام ـ ًا لــرئــاســة مجلس
الوزراء باإلضافة.
 مبــوجــب قــــرار الـــــوزراءتـــاريـــخ  1974/11/7عني،
بــــاإلضــــافــــة إلــــــى وضيفته
األساسية محافظا بالوكالة
ملدينة بيروت.
 مبــوجــب املــرســوم رقـــم 4تــاريــخ  1976/12/15عني،
باإلضافة إلى وظيفته ،رئيس ًا
بـــالـــوكـــالـــة ملــجــلــس اخلدمة
املدنية ،ملدة سنة.
 مبـــوجـــب قــــــرار مجلسالــــوزراء تــاريــخ ،1977/1/1
عــني بــاإلضــافــة إلـــى وظيفته
األساسية رئيس ًا للجنة العليا
إلصــــــالح وجتـــهـــيـــز املباني
احلكومية التي تــضــررت في
األحداث.
 مبــــوجــــب املــــرســــم رقـــم 1349تــاريــخ 1978/5/26
عــني ،بــاإلضــافــة إلــى وظيفته
األساسية رئيس ًا ملجلس إدارة
مؤسسة احملفوظات الوطنية
في رئاسة مجلس الوزراء.
 في شهر حــزيــران ،1984أصــبــح بــاإلضــافــة الــى مهامه
فــي البنك ،مستشار ًا لرئيس
مجلس الـــوزراء الس ّيد رشيد
كــرامــي حتى اســتــشــهــاده في
 31أ ّيار .1987
ً
 عـــني مــســتــشــارا لرئيساجلـــمـــهـــوريـــة الـــســـ ّيـــد رينه
مــعــوض مــنــذ انــتــخــابــه حتى
استشهاده في .1989/11/22
 عـــني مــســتــشــار ًا لرئيساجلــمــهــوريــة الــس ـ ّيــد الياس
الهراوي فور انتخابه رئيس ًا
للجمهورية.
 عـــني ســفــيــر ًا مـــن خـــارجاملالك في آذار  1991واستمر
في مهامه كمستشار لرئيس
اجلمهورية.
 فــي حـــزيـــران  1991عنينائبا عن مدينة طرابلس.
 حــاكــم لــبــنــان فـــي البنكاإلســـالمـــي للتنمية -1991
.1992
 رئــيــس املـــركـــز الثقافياإلسالمي  1998وحتى العام
.2018
أســرة «الــلــواء» التي فقدت
بـــرحـــيـــل الــــدكــــتــــور مسيكه
قــلــم ـ ًا نـــ ِّيـــر ًا ومـــــــداد ًا زاخــــر ًا
تتقدم من عائلة
لصفحاتها،
ّ
الــصــديــق الـــراحـــل بأخلص
عــبــارات التعزية واملواساة،
سائلة الله تعالى له ان يتغمده
بواسع رحمته ويسكنه فسيح
جــنــانــه ويــلــهــم أهــلــه وذويــــه
جميل الصبر والسلوان.

