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مع �شماحة مفتي اجلمهورية اللبنانية ال�شيخ حممد ر�شيد   قباينمقابلة

و�ملرجع   ، على  �الأ �ال�ضالمي  �ملرجع  هي  �لفتوى  د�ر  ن  الأ 	 	

�حتاد  رئي�ض  �نتقل  و�للبنانيني،  لبنان  وحدة  على  �لعامل  �لوطني 

ورئي�ض   ، �حللبي  ريا�ض  �ضتاذ  �الأ  ، �لبريوتية  �لعائالت  جمعيات 

حترير »بريوت �ملحرو�ضة«، �لدكتور �أ�ضامه حميو �ىل منزل �الفتاء 

�ل�ضيخ  �للبنانية  �جلمهورية  مفتي  �ضماحة  مع  �حلو�ر  هذ�  وكان   ،

�لدكتور حممد ر�ضيد قباين:

يف  �مل�ضلمني  الجتماع  رمٌز  هي  �لفتوى  د�ر  ئل(:  )�ضُ  • 	

لبنان، كيف �نعك�ضت �خلالفات �لقائمة عليها؟

						)اأجاب(:	دار	الفتوى	هي	رمٌز	الجتماع	امل�شلمني	يف	لبنان	ولقائهم	

يف	رحابها،	ودوُرها	دائمًا	اأن	تن�شح	واأن	تاأخذ	املوقف	الذي	ترى	فيه	

�شالميَة	والوطنية،	واإذا	كان	لها	راأٌي	فمن	البديهي	اأن	يكون	 امل�شلحَة	االإ

خر	من	اأبنائنا	امل�شلمني	اأن	 هناك	راأٌي	اآخر،	ويف	هذه	احلال	ال	يجوز	لالآ

يت�شدى	ملرجعيته	والَتجنرّي	عليها	ملجرد	اختالفه	معها	يف	الراأي،	له	كامل	

	باملرجعية،	فحرية	الراأي	 احلق	يف	التعبري	عن	راأيه	دون	جتريح	اأو	م�سرّ

جماع	املطلق	هنا	م�شتحيل.	واخلالفات	الواقعة	 	االإ مكفولة	للجميع،	لكنَّ

ن	دار	الفتوى	حتر�س	 	يف	لبنان،	مل	تنعك�س	واحلمد	لله	على	دار	الفتوى	باأية	�شلبية،	الأ
رّ

اليوم	يف	الراأي	ال�شيا�شي	الوطني

دائمًا	على	الراأي	واملوقف	الوطني	ال�شليم	بعد	در�ٍس	دقيق.

ئل(: د�ر �لفتوى هي مرجعية وطنية، كيف �ل�ضبيل �إىل �إحياء هذ� �لدور يف هذ� �ملف�ضل �لتاريخي  • )�ضُ  

للبنان؟

	يف	كافة	الق�شايا	الوطنية	العامة،	
رّ

							)اأجاب(:	دار	الفتوى	هي	مرجعية	دينية		ووطنية	جامعة،	لها	دوُرها	الوطني

ولها	تاريخ	وطني	طويل	يف	العمل	على	تعزيز	وحدة	اللبنانيني	والوئام	الذي	ينبغي	اأن	ي�شود	عالقاتهم	على	كل	�شعيد،	

ِه	عند	جميع	الطوائف،	فالدين	عند	اجلميع	 ليكون	لبنان	بحق	هو	النموذج	واملثال	يف	خلقيات	الدين	و�شلوكياته	وت�شاحُمِ

نبياء	كلها	تدعو	اإىل	الكلمة	 خالق،	وينبغي	اأن	ال	ين�شى	اللبنانيون	يف	زحمة	�رساعاتهم	اأن	ر�شاالت	االأ هو	مرجع	االأ

الطيبة	واإىل	التعاون	والعفو	واإىل	الت�شامح،	ويف	هذا	املجال	تعمل	دار	الفتوى	بتعاوٌن	وثيق	مع	جميع	املرجعيات	الدينية	

�شالمية	وامل�شيحية،	من	اأجل	تعزيز	تعاون	اللبنانيني	ووئامهم	يف	كل	جمال. االإ

							َفُمنُذ	فجر	اال�شتقالل	كان	اللبنانيون	وال	زالوا	يف	املفا�شل	التاريخية	ويف	حلظات	اخلطر	اأقوى	ما	ينبغي	اأن	

لبنان	 بال	 لهم	 اللبنانيني	ال	وجود	 ن	 الذي	ي�شمهم	جميعًا،	الأ الوطن	 يكونوا	عليه	متا�شكًا	ووحدًة	وخوفًا	على	م�شري	

	
ُ

	الوطني 	دار	الفتوى	هو	الَهمُّ وطنهم	الذي	ينبغي	اأن	يحافظوا	عليه،	وَكي	ال	يكون	لبنان	�شحيًة	خلالفاتهمويبقى	َهمُّ

اجلامع	حر�شًا	على	لبنان	النموَذج	واملثال	وعلى	اللبنانيني،	من	اأجل	حا�رٍس	وم�شتقبٍل	اأف�شل.

	املفتي	ال�شيخ		الدكتور	حممد	ر�شيد			قباين
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ئل(: يالحظ دعمكم �مل�ضتمر ملوقف رئا�ضة �حلكومة، كيف تو�فقون بني هذ� �لدعم، وكون د�ر  • )�ضُ  

�لفتوى د�ر �مل�ضلمني؟

�شا�شية	مَع	رئا�شة	اجلمهورية	ورئا�شة	 							)اأجاب(:	رئا�شة	احلكومة	هي	موؤ�ش�شة	من	موؤ�ش�شات	الدولة	الد�شتورية	االأ

رئا�شة	 ومنها	 ال�شلطات	 هذه	 الد�شتور،	 بَح�َشِب	 كلها	 بطوائفهم	 اللبنانيني	 جميع	 متثل	 وهي	 البالد،	 يف	 النواب	 جمل�س	

ليات	الد�شتورية	يف	جمل�س	النواب	وجمل�س	 �شقاط	خارج	االآ جمل�س	الوزراء	ال	ينبغي	اأن	يتعر�س	لها	اأحد	بالتجريح	اأو	االإ

الوزراء	بح�َس	ال�شالحيات،	اأما	النقُد	املو�شوعي	فهَو	مقبوٌل	يف	اإطار	الُن�شِح	والت�شحيح،	لكن	ما	نالحظه	اأحيانًا	يف	

العالقات	ال�شيا�شية	بني	اللبنانيني	جلوُء	البع�س	اإىل	التجريح	حيُث	ال	ُيعجُبُه	عمٌل	اأو	موقف	ُمغاِير،		هنا	ينبغي	علينا	اأن	

ذى	 نن�شح	وَننهى	عن	الَتوتري	وال�رساع	الذي	ال	طائَل	وراءُه	�شوى	توقيف	عجلة	احلياة	الطبيعية	يف	البالد،	واإيقاع	االأ

باللبنانيني	يف	حياتهم	العامة	واخلا�شة	ويف	معي�شتهم	واقت�شادهم	بالذات،	بل	وناأخذ	املوقف	الذي	ينبغي	اأن	يكون	يف	

	باخل�رسان	كما	 حوال،	للحفاظ	على	املوؤ�ش�شات	الد�شتورية	وحمايتها	من	العَبث	الذي	اليعود	على	البالد	اإالَّ مثل	هذه	االأ

	. 	معنيَّ
رّ

	يف	اأذهانهم	لَهَوًى	اأو	عمٍل	�شيا�شي 	لكل	اللبنانيني	و�شورتها	ال	ينبغي	اأن	تهَتزَّ
َ

هو	حا�شٌل	اليوم،	اإن	الدولة	هي

َب	 وِّ �ش�شات	الد�شتورية	يف	البالد	ال	يعني	اإطالقًا	اأن	ال	نن�شَح	وُن�شَ َ
ووقوفنا	دائمًا	اإىل	جانب	رئا�شة	احلكومة	بل	و�شائر	املوؤ

هم	امل�شلحة	الوطنية	الُعليا	ال	ن�شمح	اإطالقًا	باأن	 كلما	َدَعِت	احلاجُة	اإىل	الُن�شِح	والت�شويب،	لكننا	وكل	الَغيورين	الذين	تُهمُّ

�شات،	�شواء	كانت	رئا�شة	اجلمهورية	اأو	رئا�شة	جمل�س	النواب	 �شَّ َ
�شًة	من	هذه	ال�شلطات	اأو	املوؤ �شَّ َ

	اأحٌد	�شلطًة	اأو	موؤ مَي�سَّ

ن	هكذا	ت�رسف	يقلق	 اأو	رئا�شة	جمل�س	الوزراء،	الأ

مان	 من	واالأ بقية	اللبنانيني،	فنحن	نعطي	اللبنانيني	االأ

حينما	ن�شاند	رئا�شة	احلكومة	وال	ن�شمح	بالنيل	منها،	

حفاظًا	على	موؤ�ش�شات	البالد	ال�رسعية.

ئل(: ما هي �أهم �الجناز�ت �لتي  • )�ضُ  

حتققت يف عهد �ضماحتكم؟

							)اأجاب(:	ال	ياأتي	اأحد	اإىل	هذه	الدنيا	ويفعل	

�شًة،	 �شَّ َ
كل	�شيء،	�شواًء	كان	فردًا		اأو	م�شئواًل	اأو	موؤ

واأن	 ُجهده	 ُق�شارى	 يبُذَل	 اأن	 امل�شئول	 على	 واإمنا	

من	 اخت�شا�س	 ذي	 كل	 مع	 يتعاون	 واأن	 يجتهد	

قدٍر	 اأكرَب	 عنها	 امل�شئول	 للقطاعات	 يحقق	 اأن	 اأجل	

دار	 تنظر	 املجال	 هذا	 ويف	 والغايات.	 مال	 االآ من	

�شا�شية	لدعوة	 �شات	االأ �شَّ َ
	املوؤ

َ
الفتوى	اإىل	امل�شاجد	وهي

�شالم،	لتكون	يف	امل�شتوى	الذي	ينبغي	اأن	تكون	 االإ

عليه	يف	املجتمع	ويف	حياة	امل�شلمني،	لتوؤدَي	ر�شالتها	

ودورها	�شكاًل	وم�شمونًا،	فبناء	امل�شاجد	على	الوجه	

الذي	َتَتجلَّى	فيه	املهابة	هو	اأمٌر	مطلوٌب	�رسعًا	بقول	

اللِه	تعاىل	يف	القراآن	الكرمي:	»يف	بيوٍت	اأَِذَن	اللُه	اأن	

رَفَع«	
ُ
تـ »اأن	 العلماء	 قال	 ا�شُمه«	 فيها	 وُيذَكَر	 ُترَفَع	

ها. ُ
يعني	اأن		ُيَعلَّى	بناوؤ

مني	)�س(	 م�شجد		الر�شول	حممد	االأ



 •



 •

 •
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علمتنا	بريوت...	اإن	القلب	الكبري	وحده	القادر	على	اأن	يحت�شن	اجلميع	واأن	ينب�س	

التي	ت�شهر	 البوتقة	 اأن	تكون	 الدنيا«	 ا�شتطاعت	»�شت	 مبحبتهم،	�شادقًا،	ولوال	ذلك	ملا	

يف	 الفكرية،	 والتيارات	 واملناطق،	 واملذاهب،	 الطوائف،	 كافة	 من	 اللبنانيني	 جميع	

رحابها،	لي�شريوا	منها	وت�شري	منهم	يف	وحدة	حال	ال	تتوافر	يف	اأية	عا�شمة	من	عوا�شم	

العامل.	

�شعبنا،	 �شعبنا،	كل	 ميان،	ولذا	�شحى	 االإ الوطن	من	 اإن	حب	 وعلمتنا	بريوت...	

بدءًا	من	 ر�س،	 االأ الوطنية	فوق	 ال�شيادة	 واإقامة	 اأر�شنا،	 اأجل	دحر	االحتالل	عن	 من	

اال�شتقالل	يف	عام	1943،	اإىل	اللحظة	التي	رد	فيها	اأهل	بريوت	العدوان	عن	عا�شمتهم،	

من	 �شيخرجون	 اأنهم	 ال�شوت	 مبكربات	 ينادون	 وهم	 اجتاه	 كل	 يف	 العدو	 جنود	 فهرع	

بريوت،	ويرجون	اأهلها	اأن	ال	يطلقوا	الر�شا�س	عليهم،	و�شواًل	اإىل	ا�شت�شهاد	الرئي�س	

رفيق	احلريري	فوق	ترابها،	وهو	يعمل	جاهدًا	من	اأجل	اأن	تكون	بريوت	فعاًل	وقواًل	

�شيدة	العوا�شم.

عن	 تتخل	 مل	 ال�شيادة	 اإىل	 �شعيها	 ففي	 اأبدًا.	 وفياء	 االأ نكون	 اأن	 بريوت...	 وعلمتنا	

عروبتها	وال	عن	عمقها	العربي.	ويف	عملها	من	اأجل	الوحدة	الوطنية	ا�شتظلت	العروبة	اجلامعة	وانفتحت	على	العامل	

ن	تكون	اأحالمنا	بحجم	 من	دون	تبعية	اأو	تغييب	للهوية.	ويف	�شعي	اأبنائها	ليكونوا	القدوة	يف	هذا	الوطن	كانت	الدعوة	الأ

اإمكاناتنا	وقدراتنا.	فاإذا	ما	حتققت	مرحلة	انتقلنا	اإىل	اأخرى،	دون	اأن	ن�شطر	اإىل	كبا�س	وطني	يف	كل	مرة	يرى	فيها	

البع�س	اأن	من	ال�شعارات	التي	نرفعها	ما	يجعله	يف	خوف	مما	ننويه	مع	اأنه	يعلم	اأن	نوايانا	�شادقة	واأنها	ما	كانت	يومًا	

اإال	كذلك.

�رسة	ال�شغرية،	اإىل	وحدة	 ومن	هنا	كانت	اال�شتمرارية	يف	العمل	من	اأجل	الوحدة	يف	هذا	الوطن،	بدءًا	من	وحدة	االأ

العائلة،	اإىل	وحدة	احتاد	اجلمعيات	العائلية،	اإىل	وحدة	الوطن،	رافعني	�شعارًا	نوؤكده	باأعمالنا	يف	اأنه	لي�س	املهم	اأن	نعتز	

باأوطاننا	بل	املهم	اأن	يعتز	الوطن	بنا،	وهنا	كان	دور	احتادنا	ولهذا	نعمل.

وعلمتنا	بريوت	اأن	»اأهلك	وطنك«	فكنا	مع	كل	لبنان،	وكل	اللبنانيني	قلبًا	واحدًا،	وقالبًا	واحدًا،	ال	يتاأثر	بعقوق،	

وال	يرتاجع	اأمام	هجمات،	وال	ينهار	حتت	ال�رسبات	التي	تنوي	النيل	من	وحدة	الوطن	واأهله.	فكنا	وما	زلنا	كما	قال	

ال�شاعر:

يا	حبــــذا	وطني	على	حاالته 	 	 قالوا	اأتع�شقه	وهذي	حاله	 	 	

واملوت	اأحلى	يف	�شبيل	حياته 	 	 العي�س	حلو	يف	�شبيل	رقيه	 	 	

ن	اأبناء	هذه	املدينة	التي	ع�شت	على	الزالزل،	والغزوات،	واالحتالل،	واملوت،	كانوا	 نها	بريوت...	والأ والأ

يام،	فاإننا	اآمنا	بالوحدة	م�شارًا	 دومًا	ينف�شون	عنها	غبار	الزمن،	ويرفعون	اجلبني	عاليًا	كلما	مرت	عليهم	عاديات	االأ

ن	الوحدة	قدرنا. وم�شريًا،	الأ

ن	هذه	الوحدة	هي	قدرنا	فاإننا	نبقى	على	العهد	والوعد	باحلفاظ	على	هذه	الوحدة	مهما	كان	الثمن،	ولن	تفلح	اأي	 والأ

ر�س	يف	دفعنا	اإىل	االنق�شام	واالقتتال.	فنحن	نثمن	تنوع	االجتماع	اللبناين	ونرى	فيه	غنى	وقوة،	ال	�شببًا	 قوة	يف	االأ

للفرقة	وال�شعف.	واإن	ف�شيف�شاء	عائالته	الروحية	حالة	جمالية	ينبغي	عدم	ت�شويهها.

نها	 وكما	كان	قلب	بريوت	يف	اأ�شواقها	امللتقى	اجلامع	لكل	اللبنانيني	ف�شيبقى	هذا	القلب	ينب�س	بالوحدة	وي�شعى	اإليها	الأ

ن	الوحدة	هي	الدم	الذي	ينب�س	يف	�رسايينها،	فالوحدة	قدرنا. بريوت	والأ

�لدكتور ��ضامه حميو 	 	 	 	 	 	 	 	

             رئي�ض �لتحرير

الوحدة الوطنية قدرنامقـــال

الدكتور	ا�شامه	حميو
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لبنان	 يف	 الوحيد	 اال�شتثناء	 وهو	 وتنفيذية.	 لتقريرية	 �شلطتها	 انق�شمت	 بلدية	 اإنها	

والعامل.	وهذا	يعني	اأن	القانون	البلدي	الذي	اأوجد	ملدينة	بريوت	قد	انعك�س	�شلبًا	على	

هايل	يف	بريوت.	فاملدينة	والبلدية	بخري	عندما	ي�شود	 العمل	البلدي	والتنموي	وخدمة	االأ

الوئام	بني	املحافظ	واملجل�س	البلدي.

هوؤالء	 ومن	 النا�س،	 ق�شايا	 مع	 بتعاطيهم	 ايجابيني	 كانا	 حمافظان	 املدينة	 على	 مر	

املحافظ	احلايل	اال�شتاذ	نا�شيف	قالو�س.

تعود	 فوائد	 من	 املدينة	 على	 الكثري	 اأ�شاع	 مما	 �شي	 كل	 يف	 عقدة	 كان	 من	 ومنهم	

بال�شالح	العام	على	اجلميع.

البلدية،	وهذا	 املحافظ	ورئي�س	 النزاع	بني	 تلعب	دورها	يف	خلق	 ال�شيا�شة	 وكانت	

ما	انعك�س	ترديًا	يف	اخلدمات	العامة،	وتراجعًا	يف	تنمية	املدينة	وتطويرها.	من	هوؤالء	

املحافظني	من	كان	يتباهى	بني	النا�س	حني	يخربهم	بفرح	و�رسور	عن	القرارات	التي	

ثبات	 اوقفها	لرئي�س	البلدية.	ووقوفه	يف	وجه	الرئي�س	بحق	وغري	حق	ال	ل�شيء،	اإال	الإ

وحد	يف	هذه	املدينة	ويف	البلدية. الذات	اأمام	النا�س	اأنه	هو	االأ

هناك	داء	وبالء	يف	قانون	البلديات	ال�شادر	عام	1977	يف	عهد	الرئي�س	اليا�س	�رسكي�س.	وهو	مبعظم	بنوده	ا�شتمرار	

ال�رسكات	 مثاًل	 يعطي	 القانون	 هذا	 عن	 يدافع	 من	 اإن	 القانونية.	 الهرطقة	 بهذه	 بريوت	 احتفت	 التي	 ال�شابقة	 للقوانني	

امل�شاهمة	حيث	لها	جمل�س	اإدارة	يرتاأ�شه	رئي�س	جمل�س	اإدارة	ولهذا	املجل�س	اأع�شاء...	والقرارات	ينفذها	مدير.

قرارات	 ينفذ	 الذي	 املدير	 هو	 املحافظ	 ولنعترب	 جمل�س...	 واع�شاء	 جمل�س...	 رئي�س	 لها	 بريوت	 بلدية	 وهكذا	

املجل�س.

اإن	هذا	الت�شبيه	بعيد	عن	الواقع..	فاملحافظ	موظف	يف	الدولة	ولب�س	بالبلدية...	وجمل�س	الوزراء	هو	من	يعني	

املحافظ	،	ولي�س	املجل�س	البلدي.	اإننا	نقبل	بهذا	الت�شبيه	لو	اأن	القانون	اخ�شع	املحافظ	ل�شلطة	املجل�س	البلدي	كما	هو	احلال	

يف	ال�رسكات.

دارة	،	يف	حني	اأن	الو�شع	يف	بلدية	بريوت	 دارة	ويكون	خا�شعًا	لرئي�س	جمل�س	االإ فمدير	ال�رسكة	يعينه	جمل�س	االإ

ع�شاء	الذين	يريدون	الكالم.	ثم	يح�شى	 هو	اأن	رئي�س	املجل�س	البلدي	يراأ�س	اجلل�شات	ويعطي	حق	الكالم	بالدور	لالأ

ع�شاء	عند	اخلالف	لتحديد	القرار.	وبا�شتطاعة	اأي	موظف	يف	البلدية	اأن	ميتنع	عن	تنفيذ	اأي	طلب	لرئي�س	 اأ�شوات	االأ

البلدية	باعتبار	اأن	القانون	جعل	من	املحافظ	املرجعية	الوحيدة	لكل	موظف	ومتعاقد	مع	بلدية	بريوت.

ليم	جعل	البع�س	يطلقون	ت�شميه	على	من�شب	رئي�س	املجل�س	البلدي	يف	بريوت	باأنه	املن�شب	ال�شخم	 هذا	الواقع	االأ

الفارغ.

ليم يف �لبلدية؟  • ي�ضاأل �لبع�ض ما �ضبب هذ� �لو�قع �الأ

اإن	هذا	الواقع	يعود	تاريخيًا	لت�شوية	�شيا�شية.	ويقال	اأنه	يف	بداية	اال�شتقالل	ت�شكلت	حكومة	ينق�شها	وزير	اأرثوذك�شي	

رثوذك�شية.	وهذا	ما	 و�شاط	االأ رثوذك�شية	الكرمية	من	وزير.	وترتب	على	ذلك	�شجة	عمت	االأ مما	حرم	الطائفة	االأ

ومع	 البلدية.	 يف	 �رسخًا	 اأوجد	 مما	 مطلقة،	 تنفيذية	 ب�شالحيات	 بريوت	 يف	 املحافظ	 لتخ�شي�س	 احلكومة	 برئي�س	 حدا	

حاجة	البالد	لقانون	بلدي	متطور	اأعدت	حكومة	الرئي�س	ال�شهيد	رفيق	احلريري	م�رسوع	قانون	ي�شاوي	بلدية	بريوت	

بغريها.	�شادق	جمل�س	الوزراء	على	هذا	امل�رسوع	ثم	نام	يف	ادراج	املجل�س	النيابي.	اإن	هذا	الواقع	اأ�شبه	باجلرح	الذي	

ينزف	دمًا	من	خا�رسة	البلدية	ويقتل	معه	البلدية.	وهو	م�رسوع	فتنة	بني	اأبناء	املدينة.

بلدية بريوت واقعًا واآماًل اإ�ضاءات

الدكتور �شليم عيتاين



��

 • ماذ� عن معامالت �لنا�ض؟

اإن	الروتني	ال�شائد	يف	البلدية	مييت	العمل	البلدي	ويوؤخر	معامالت	النا�س	كما	اأن	جهل	املواطنني	للقوانني	يجعلهم	

فري�شه	لالبتزاز.	فكم	من	مواطن	األب�س	تهمه	خمالفة	القوانني	ال	يقاف	معاملته..	وابتزازه	وعندما	يح�شل	التفاهم	بني	

نف�شهم	ولزمالئهم	عندما	ميار�شون	 املواطن	واملوظف	ت�شبح	املعاملة	قانونية.	اإن	بع�س	املوظفني	يف	البلدية	ي�شيئون	الأ

مناء	البلدي	 هذا	االبتزاز.	وغالبًا	ير�شى	املواطن	مبا	مت	وح�شل	دون	التبليغ	عما	تعر�س	له.	اإن	الروتني	قاتل	لالأ

وقاتل	لالدارة.

هذا	 اأن	 اأي	 ليوم	 يحتاج	 توقيع	 وكل	 توقيع	 لثالثني	 حتتاج	 املعاملة	 فهذه	 قرطا�شية	 �رساء	 البلدية	 اأردات	 لو	 مثاًل:	

املعاملة	حتتاج	ل�شهر	حتى	تنجز	للتنفيذ	وال	داعي	لذكر	تفا�شيل	الدورة	التي	متر	خاللها	هذه	املعاملة.	كل	معاملة	�رساء	

قيمتها	ما	بني	ع�رسة	اآالف	و	مئة	األف	لرية	لبنانية	يلزمها	جلنة	عر�س	اأ�شعار.	واإذا	جتاوز	املبلغ	مئة	األف	لرية	يلزمها	

جلنة	ا�شتق�شاء.	وجلنة	اال�شتق�شاء	يلزمها	الن�شاب	القانوين	لالجتماع	واعالن	للمتعهدين	وحترير	حم�رس	يتبعه	موافقة	

املحافظ.

-	مما	ال�شك	فيه	اأن	هكذا	قوانني	ال	ميكن	لها	اأن	تبني	مدينة	وحتافظ	على	مرافقها	وحت�شني	خدماتها.

املجل�س																	 وهذا	 بريوت.	 ملدينة	 امل�شاريع	 تنفيذ	 جمل�س	 على	 م�شاريعها	 تنفيذ	 يف	 �شابقًا	 البلدية	 اعتماد	 كان	 هنا	 من	 	-

مناء	واالعمار	وهو	يقوم	حاليًا	 اأن�شئ	يف	عهد	الرئي�س	�شهاب،	وعندما	األغي	هذا	املجل�س	حتول	تنفيذ	امل�شاريع	ملجل�س	االإ

بتنفيذ	م�شاريع	يف	مدينة	بريوت	تبلغ	قيمتها	ع�رسات	املاليني	من	الدوالرات.

يجابيات. -	اأوردت	فيما	�شبق	النواحي	ال�شلبية	التي	تعانيها	مدينة	بريوت	اإال	اأنه	من	الواجب	ذكر	االإ

• �جناز�ت هامة  

قام	املجل�س	البلدي	املنبثق	عن	انتخابات	1998	التي	جرت	يف	بريوت	واملمثل	لكافة	الطوائف	واملذاهب	والفعاليات	

عداد. البريوتية	بعدة	اجنازات	مهمة	ينبغي	ذكرها	منها	ما	اأب�رس	النور	ومنها	ما	ينفذ	حاليًا	وبع�شهًا	قيد	االإ

-	اأخذ	املجل�س	�شعارًا	له	يف	العمل	البلدي	عام	1998	اجلملة	التي	تقول	“	ي�رس	وال	تع�رس”	فقام	بتذليل	الكثري	من	

العقبات	مبوجب	قرارات	بلدية	�شقت	طريقها	للنور.

منها:	بيع	الف�شالت	العقارية	وجمع	قيمتها	ال�شتمالك	عقارات	ت�شلح	حلدائق	ومواقف	لل�شيارات.	ثم	فتح	العديد	من	

ال�شوارع	التي	يوجد	لها	مرا�شيم	ا�شتمالك	علمًا	اأن	املئات	من	النتوؤات	وال�شوارع	ال	ت�شتطيع	فتحها	ل�شياع	مرا�شيمها...	

ولتاريخه	مل	تذلل	م�شكلة	�شياع	املرا�شيم	وهذا	ي�شع	ح�رسة	يف	قلوبنا.	يف	وقت	ال	يوجد	ا�شتقرار	�شيا�شي	ي�شمح	جتديد	

هذه	املرا�شيم	من	خالل	املوؤ�ش�شات	الد�شتورية.

قامة	مدار�س	تقوم	بتعليم	النا�شئة	البريوتية. -	قامت	البلدية	بتقدمي	عقارات	الإ

-	قدمت	البلدية	عقارًا	مبنطقة	احلر�س	لدفن	املوتى.

-	وافقت	البلدية	على	م�رسوع	النقل	احل�رسي	الذي	يقوم	مبجهود	حلل	ازمة	ال�شري	يف	بريوت.

					وو�شع	ماكينات	Parkmeter	ب�شوارع	العا�شمة.	

نفاق	يف	العا�شمة. -	تنفيذ	العديد	من	االأ

-		اإعادة	تاهيل	االر�شفة	واملجارير	والطرقات.

-	ان�شاء	مبنى	جديد	لقيادة	فوج	اإطفاء	بريوت.

-	قرار	املجل�س	البلدي	با�شتمالك	ما	يزيد	عن	ثالثني	عقارًا	العداد	مواقف	وحدائق.

�شواق	التجارية. -	اإعادة	تاأهيل	الق�رس	البلدي	يف	االأ
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�شواق	التجارية. -	ال�رسوع	يف	تاهيل	مبنى	البلدية	املعروف	مببنى	املالية	يف	االأ

	-	تعزيز	فوج	احلر�س	البلدي	ب�شم	عنا�رس	جديدة	اإليه.

	-	ال�شعي	لتعزيز	مالك	البلدية	بالعنا�رس	الالزمة	لكون	البلدية	اأ�شبحت	�شبه	فارغة	من	املوظفني.

	-	تثبيت	45	مهند�شًا	بعد	م�شي	اأثنى	ع�رس	�شنة	على	تعاقدهم	مع	البلدية.	وهذا	التثبيت	هو	ان�شاف	ملن	خدم	البلدية	

طيلة	هذه	املدة	وقام	مبهمة	كربى	هي	درا�شة	وانهاء	ملف	خمالفات	البناء.

	-		التح�شري	لبناء	مركز	بلدي	ي�شم	كافة	املرافق	البلدية.

	-	العمل	على	تنويع	ا�شتعمال	حر�س	�شباق	اخليل	لي�شم	من�شاآت	�شياحية	ومواقف	لل�شيارات	تخدم	املناطق	املحيطة	

باحلر�س	املذكور.	وان�شاء	نواد	ريا�شية.

	-	ان�شاء	مركز	احلر�س	الريا�شي	ليقدم	خدمات	ريا�شية	للبريوتيني.

	-	تاأهيل	البولفار	البحري	ملدينة	بريوت	بدءًا	بجادة	باري�س	وانتهاء	ببولفار	الرئي�س	ال�شهيد	رفيق	احلريري.

	-	رفع	مدخرات	البلدية	النقدية	من	ب�شعة	ماليني	اإىل	حوايل	مئتان	وخم�شون	مليون	دوالر	اأمريكي.	

بجميلكم	 البريوتية	عرفانا	 امل�شلحة	 فيه	 ملا	 والعمل	 ال�شهر	 منا	 لكم	 البريوتية.	 العائالت	 لكافة	 اأوجهها	 اأخرية	 كلمة	

البريوتي	يف	 التوافق	 باي�شال	الئحة	 الرئي�س	رفيق	احلريري	 ال�شهيد	دولة	 الرئي�س	 انتخبتمونا	و�شاندمت	م�شاعي	 يوم	

انتخابات	البلدية	عام	1998،	وبانتخابكم	الئحة	وحدة	بريوت	يف	انتخابات	البلدية	عام	2004.	اإن	روح	ال�شهيد	التي	

رعت	وحدة	بريوت	بكافة	مناطقها	ومل	متيز	بني	�رسقية	وغربية.	والتي	عملت	من	اأجل	النهو�س	بالعا�شمة	وجعلها	

درة	ال�رسق	وجوهرته،	�شتبقى	املر�شد	لنا	يف	كافة	خطواتنا	وعملنا	الدوؤوب	من	اأجل	بريوت	التي	اأحبها	ال�شهيد	رفيق	

لئة	نحو	امل�شتقبل. عادة	بعثها	من	جديد	مدينة	متالأ احلريري،	وعمل	جهده	الإ

	 	 	 	 	

�لدكتور �ضليم عيتاين  	 	 	 	 	

       ع�ضو �ملجل�ض �لبلدي ملدينة بريوت
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فق	تقارب	بني	اأبنائه،	وي�شري	 عندما	يرتب�س	اأعداء	لبنان	بالوطن،	ويزرعون	املوت	يف	رحابة	كلما	الح	يف	االأ

للموقف	ثمن،	يكون	اإحتاد	جمعيات	العائالت	البريوتية	يف	قلب	احلدث،	فال	يهادن،	وال	ي�شامل،	وال	يتجاهل	كالنعامة	

نه	يدرك	اأن	من	ال	ي�شعد	اجلبال	يع�س	دومًا	بني	احلفر. وا�شعًا	راأ�شه	حتت	الرمال،	الأ

“اليونيفيل”	 من	هنا	كان	موقف	االحتاد	من	العملية	االرهابية	التي	ا�شتهدفت	زعزعة	الثقة	بدور	القوات	الدولية	

رهابية	 والتي	اأدت	اإىل	ا�شت�شهاد	�شتة	من	اأفراد	القوات	اال�شبانية	العاملة	�شمنها،	فاأعلن	تثمينه	لل�شهادة	وادانته	للعملية	االإ

�شباين	يف	لبنان. )2007/6/27(	يف	ر�شالة	وجهها	لل�شفري	االإ

ال�شيادة	 البا�شل	يف	�رسبه	لالرهاب،	وحفاظه	على	 اللبناين	 و�شمن	ذات	االطار	كان	االعالن	عن	دعم	اجلي�س	

الوطنية،	والتعزية	ب�شهدائه	االبرار	الذين	قدموا	دماءهم	دفاعًا	عن	وحدة	هذا	الوطن	وترابه،	عرب	برقية	ار�شلها	لقائد	

مة	وبريوت	 جرامية	التي	ا�شتهدفت	نائب	االأ اجلي�س	العماد	مي�شال	�شليمان	)2007/6/25(	وادانته	ال�شديدة	للعملية	االإ

ال�شهيد	وليد	عيدو،	ونعيه	با�شم	بريوت،	واأهلها،	واحتاد	جمعياتها	العائلية،	واإعالن	غ�شبته	على	املجرمني،	وادانته	

هداف	 االأ لتف�شيل	 للجمهورية	 انتخاب	رئي�س	 للنواب	لال�رساع	يف	 انطوان	غامن،	ودعوته	 مة	 االأ نائب	 ب�شدة	الغتيال	

الكامنة	وراء	االغتيال	)2007/9/20(	

• �ملوقف و�لروؤية �لو��ضحة  

واأثر	انت�شار	اجلي�س	اللبناين	على	ع�شابة	�شاكر	العب�شي	يف	خميم	نهر	البارد	كان	احتاد	اجلمعيات	وا�شحًا	يف	موقفه	

،	اإن	من	حيث	اعتباره	انت�شار	اجلي�س	اللبناين	البا�شل	ف�شاًل	جديدًا	من	ف�شول	حتقيق	ال�شيادة	واالنت�شار	على	االرهاب	

خوة	الفل�شطينيني	النازحني	من	 من،	اأم	من	حيث	اإعالن	التعاطف	مع	االأ واإف�شال	خمطط	تقوي�س	الدولة	وتوطيد	االأ

خميم	نهر	البارد	ودعوة	الدولة	لال�رسع	بو�شع	خطط	اعادة	اعمار	املخيم	مو�شع	التنفيذ	يف	اأ�رسع	وقت	)2007/9/3(	

للدور	 �شليمان	)2007/6/12(	وت�شجيله	 بول�س	معماري	وهيثم	 امل�شعفني	 اللبناين	 حمر	 االأ ال�شليب	 ب�شهيدي	 وتعزيته	

امل�رسف	الذي	تقوم	به	اململكة	العربية	ال�شعودية	يف	تاريخ	لبنان،	وعا�شمته	و�شعيها	ال�شت�رساف	طريق	اخلال�س	للبنان	

خوي	للمملكة	و�شفريها	 يف	مواجهة	الت�رسيحات	التي	حاولت	النيل،	من	غري	وجه	حق	ومن	دون	مربر،	من	الدور	االأ

تقدير	 واعالن	 	)2007/8/20( بريوت	 يف	

االحتاد	للدور	الكبري	الذي	لعبه	الرئي�س	فوؤاد	

اقرار	نظام	 ال�رسعية	يف	 ال�شنيورة	وحكومته	

الدويل	)2007/6/13(	 الطابع	 املحكمة	ذات	

وكتلته	 احلريري	 الدين	 �شعد	 لل�شيخ	 وتهنئته	

النيابية	بالقرار	1757	الذي	ينظم	تلك	املحكمة	

كله	 ذلك	 يف	 االحتاد	 وكان	 	)2007/6/11(

التي	 للم�شتجدات	 وا�شحة	 روؤية	 من	 منطلقًا	

تطراأ	على	ال�شاحة	اللبنانية.

• نائب من �ضفوفنا   

جمعيات	 احتاد	 بذله	 الذي	 اجلهد	 ولعل	

للرئي�س	 تر�شيحه	 من	 البريوتية	 العائالت	

عن	 عيتاين،	 مني	 االأ حممد	 حتاد،	 لالإ ال�شابق	

املقعد	النيابي	ال�شاغر	يف	دائرة	بريوت	الثانية،	

خري	دليل	على	اتخاذه	قرار	مواجهة	م�شاريع	

الت�شفية	والنيل	من	�رسفاء	هذا	الوطن.

حداث احتاد جمعيات العائالت البريوتية  دائمًا يف قلب االأ مواقف لها تاريخ

حتاد حممد	غياث	الرفاعي	يقيم	اإفطارًا	تكرمييًا	على	�رسف	االإ

حتاد احلاج	اأحمد	ناجي	فار�س	يقيم	ع�شاًء	تكرمييًا	لالإ
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فقد	قام	وفد	من	االحتاد	بزيارة	�شماحة	مفتي	اجلمهورية	اللبنانية	ال�شيخ	الدكتور	حممد	ر�شيد	قباين	مر�شحًا	عيتاين	

وم�شتمعًا	اإىل	توجيهات	�شماحته	يف	هذه	املرحلة	امل�شريية	وداعيًا	اللبنانيني	اإىل	دعم	هذا	الرت�شيح	)2007/7/24(	كما	

مني	عيتاين	وموؤكدًا	على	�شعاران	 زار	�شاكرًا	ال�شيخ	�شعد	الدين	احلريري	على	تر�شيح	الرئي�س	ال�شابق	لالحتاد	حممد	االأ

“بريوت	خط	اأحمر”	وانها	لن	تتنازل	عن	
واعتبار	 	)2007/7/25( حد	 الأ كرامتها	

ودعوة	 وطني،	 تكليف	 الرت�شيح	 هذا	

مل�شاندته	 بكثافة	 لالقرتاع	 بريوت	 ابناء	

اقامه	 الذي	 احلفل	 يف	 	)2007/7/30(

االحتاد	يف	فندق	مديرتانيه،	كما	يف	حوار	

مع	 احللبي	 ريا�س	 اال�شتاذ	 االحتاد	 رئي�س	

�شوت	 اذاعة	 يف	 نا�رس	 ابو	 ربيكا	 ال�شيدة	

نداء	 توجيه	 ويف	 	)2007/7/30( لبنان	

االقرتاع	 يف	 للم�شاركة	 بريوت	 اأبناء	 اإىل	

يف	 باالنت�شار	 واالحتفال	 	)2007/8/4(

دارة	احلاج	اأحمد	ناجي	فار�س	يف	ال�شبانية	

.)2007/9/4(

• �لتجديد �مل�ضتمر للوالء  

جتديد	 عن	 دائمًا	 االحتاد	 اأعلن	 ولقد	

نائب	بريوت	 احلريري	 الدين	 �شعد	 ال�شيخ	 عليه	 ي�شري	 الذي	 الوا�شح	 ونهجه	 احلريري	 رفيق	 ال�شهيد	 للرئي�س	 الوالء	

مانة	)2007/9/18(	اإن	يف	املقاالت	التي	وجهت	 ورئي�س	كتلة	تيار	امل�شتقبل،	معلنًا	التم�شك	باالمانة	والدعم	حلامل	االأ

لل�شحف،	ام	يف	حفل	االفطار	الرم�شاين	الذي	اأقيم	يف	ق�رس	الرئي�س	ال�شهيد	يف	حملة	قريطم	)2007/9/17(	وكذلك	

يف	اإفطار	عائلة	اآل	حميو	يف	فندق	بريوت	غالرييا	)2007/9/22(.	

وهكذا	يبقى	االحتاد،	وا�شح	املواقف،	�رسيحًا	يف	االعالن	عنها،	جريئًا	يف	حتمل	تبعاتها،	و�شادقًا	يف	التوجيه	

خرين	طالبًا	امل�شاركة	فيها	ودعمها. لالآ

�أ�رشة �لتحرير         

حتاد	يتحدث	يف	قريطم احللبي	حماطًا	بوفد	االإ
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�شالمية	يف	بريوت	يف	العهد	العثماين،	ال	بد	 من	يراجع	�شجالت	املحاكم	ال�رسعية	االإ

�شالمية	التي	يرتبط	وقفها	من	قبل	اأغنياء	 وقاف	االإ له	من	اأن	يلحظ	وجود	الكثري	من	االأ

اأوقافها	 �شكلت	 والتي	 اآنذاك،	 قائمة	 كانت	 التي	 الدينية	 الزوايا	 على	 بال�رسف	 بريوت	

ن�شبة	كبرية	من	م�شاحة	بريوت	القدمية	قبل	اأن	تطيح	بها	م�شاريع	اال�شتبدال	التي	مار�شها	

وقاف	من	خالل	ت�شليم	اإدارتها	اإىل	م�شوؤول	 االنتداب	الفرن�شي	عندما	و�شع	يده	على	االأ

اإداري	فرن�شي	من	اأ�شل	يهودي،	اأ�شهر	اإ�شالمه	علنًا	لتويل	هذه	امل�شوؤولية	من	اأجل	العمل	

�شالمي	للرتبية	يف	 االإ للمركز	 اإىل	ذلك	درا�شة	 اأ�شارت	 وقاف،	كما	 على	ت�شفية	هذه	االأ

بريوت	يف	الثمانينيات	من	القرن	الع�رسين.

• مر�كز ودور  

وكانت	الزوايا	املذكورة	يف	بريوت	مراكز	دينية	تعبدية،	يقوم	على	التدري�س	فيها	

اأبناء	 اأو	من	 اأو	العراق،	 اأهم	العلماء	الذين	يفدون	اإىل	العا�شمة	اللبنانية	من	بالد	ال�شام	

العا�شمة	الذين	در�شوا	على	اأيدي	هوؤالء	العلماء.

�شالم	 اأن	تكون	موا�شع	للرباط	والدفاع	عن	االإ اأجل	 اإن�شاء	الزوايا	يف	بريوت	يف	عهد	املماليك،	من	 وقد	انت�رس	

�شالمية	املوالية	للمماليك	 وامل�شلمني	يف	ظل	ظروف	كان	الغرب	يعمل	خاللها	لدعم	فرق	اإ�شالمية	معينة	لتواجه	القوى	االإ

مة،	حيث	كان	�شيخ	الزاوية	مو�شع	ثقة	مئات	املريدين	الذين	 فكان	ن�رس	الزوايا	ي�شكل	دورًا	هامًا	يف	الدفاع	عن	االأ

�شالمي	ال�رسعي،	ويرتبون	على	روح	اجلهاد	والدفاع	عن	ثغور	امل�شلمني. ينهلون	منه	العلم	االإ

والفقراء،	 والغرباء،	 ال�شبيل	 لعابري	 وماأوى	 �شبياًل	 والتعبدي	 التعليمي	 دورها	 اإىل	 �شافة	 باالإ الزاوية	 وكانت	

املادية	 عانات	 الزاوية	من	�شدقات	وهبات،	وتقدم	لهم	االإ اإىل	 فياأكلون	مما	يقدم	 اإليها	 يتام،	يفدون	 وامل�شاكني،	واالأ

واملعنوية	وامل�شاعدات	املعي�شية،	واإذا	مل	يكن	لهم	مكان	ياأوون	اإليه	كانت	الزاوية	مكانًا	يلتجاأون	اإليه	للنوم	لياًل	بانتظار	

احل�شول	على	ماأوى	يف	ال�شباح	اأو	على	عمل	يوفر	لهم	املاأوى	واملاأكل	وامل�رسب،	فقد	كانت	بريوت	كما	ذكر	“القاياين”	

عن	رحلته	اإليها	“مدينة	اإ�شالمية	دينًا	وغرية	وحمية،	اأوروباوية	نظامًا	وبناء	وحربية،	فاإنهم	مع	كرثة	خمالطتهم	لغري	

اأهل	دينهم	من	وطنيني	واأجانب	يف	غاية	ال�شالبة	والتحفظ	على	�شعائر	الدين”.

• مو�قع ز�لت و�أخرى ثابتة  

وتذكر	الدرا�شات	املو�شوعة	عن	الزوايا	يف	بريوت،	�شواء	كانت	للدكتور	املوؤرخ	ح�شان	حالق	اأم	للمهند�س	الباحث	

�شعيد	مكتبي،	كما	يذكر	ال�شيخ	الراحل	اأحمد	العجوز،	اأنه	يف	حدود	بريوت	القدمية	التي	كانت	حماطة	ب�شور	وباأبواب	

خر	ع�رسات	 �شبعة	للدخول	اإليها	كانت	توجد	حوايل	ع�رسون	زاوية	دينية	اإ�شالمية	حتى	اأن	بع�شها	مل	يكن	يبعد	عن	االآ

�شواق	التجارية	يف	بريوت	والتي	حاول	 متار،	ومنها	“زاوية	ابن	عراق”	رحمه	الله	التي	ال	تزال	قائمة	يف	قلب	االأ االأ

�شالمية	ال�شنية	يف	بريوت	 وقاف	االإ بحاث	اأثبتت	اأنها	من	�شمن	االأ البع�س	و�شع	اليد	عليها	بحجة	تبعيتها	لهم	اإال	اأن	االأ

وقد	عملت	دار	الفتوى	بناء	لتوجيه	من	�شماحة	مفتي	اجلمهورية	اللبنانية	ال�شيخ	الدكتور	حممد	ر�شيد	قباين	والرئي�س	

ال�شهيد	رفيق	احلريري	على	احلفاظ	عليها	وثمة	م�رسوع	لتح�شينها	مع	قيام	املباين	اجلديدة	يف	قلب	العا�شمة.

بريوت مدينة الزواياكلمة حق

اال�شتاذ حممد خالد �شنو
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�شرتاكات	املتوجبة	عليها. وزارة	الداخلية	و�شاحلة	لغاية	2007/12/31،	و�شددت	كامل	االإ

6-	تن�رس	الهيئة	االدارية	يف	مقر	االحتاد	يوم	االثنني	الواقع	فيه	2007/12/10،	الئحة	اأولية	باأ�شماء	الناخبني،	

عرتا�شات	عليها	حتى	 والئحة	نهائية	عند	ال�شاعة	ال�شاد�شة	من	م�شاء	يوم	االربعاء	الواقع	فيه	2007/12/26.	تقبل	االإ

ال�شاعة	ال�شاد�شة	من	م�شاء	يوم	اخلمي�س	الواقع	فيه	2008/1/3	فت�شبح	نهائية.

اأق�شاه	 اأمانة	ال�رس	مقابل	و�شل،	يف	موعد	 الهيئة	االدارية	لالحتاد،	وي�شلم	اىل	 م	طلب	الرت�شح	خطيًا	اىل	 7-ُيقدرّ

دارية	يف	توافر	ال�رسوط	املطلوبة	 ال�شاعة	ال�شاد�شة	من	م�شاء	يوم	االثنني	الواقع	فيه	2007/12/31.تنظر	الهيئة	االإ

من	املر�شحني	وتن�رس	ا�شماء	املقبولني	منهم	يف	مقر	االحتاد	م�شاء	اليوم	نف�شه،	وتقبل	االعرتا�شات	عليها	حتى	ال�شاعة	

ال�شاد�شة	من	م�شاء	يوم	اخلمي�س	الواقع	فيه	2008/1/3	فت�شبح	نهائية.

8-	تعلن	النتائج	فور	االنتهاء	من	الفرز،	ويعترب	فائزًا	املر�شح	الذي	ينال	العدد	االكرب	من	ا�شوات	املقرتعني.	واإذا	

ت�شاوي	مر�شحان	او	اكرث	يف	عدد	اال�شوات	بني	الفائزين،	يعترب	فائزًا	مر�شح	اجلمعية	االقدم	يف	انت�شابها	لالحتاد،

واذا	تعادال	يف	ذلك	فاملر�شح	االكرب	�شنًا.

اأمني	ال�رس

وليد	كبي

الرئي�س

ريا�س	احللبي



��

بريوت اأم ال�شرائعكلمة حق

• متهيد  

من	 وي�شنع،	 ياأتي	 ما	 يف	 العبقرية	 خما�س	 على	 اأو	 ن�شان	 الإ ميزة	 على	 اأدل	 هل	

اإلينا	اأنه	اأطلق	على	مدينة	اأخرى	 مومة”،	وهو	لقب	مل	يرتامى	 االعرتاف	له	ب�شفة	“االأ

هذا	 القوانني”	 و”مر�شعة	 ال�رسائع”	 و”اأم	 الوطن	 اأم	 هي	 بريوت	 القانون.	 تاريخ	 يف	

حيث	 الثانية.	 الديج�شت	 مقدمة	 يف	 جو�شتنيانو�س	 الروماين	 االمرباطور	 به	 و�شفها	 ما	

القانون	 “اأم	 باأن	مدينتهم	هي	 اأ�شاتذة	بريوت،	يف	�شك	ر�شمي،	يعرتف	فيه	 اإىل	 توجه	

ومر�شعته”1.	لكن	يبقى	الت�شاوؤل،	ملاذا	لقبت	بريوت	باأم	ال�رسائع	وما	هي	الظروف	التي	

حملت	على	اإن�شاء	مدر�شة	بريوت	وما	الذي	�شوب	اأ�شواء	التاريخ	على	اأهميتها؟	ويف	هذا	

املجال	لن	نطيل	الكالم	على	القارئ	العزيز	ولن	ندخله	يف	التفا�شيل	بل	ما	يهمنا	هو	اإلقاء	

ال�شوء	على	مدر�شة	بريوت	علرّنا	نعطيه	فكرة	عن	هذه	املدر�شة.	اأهميتها،	ن�شوؤها،	دورها	

�شهرتها	ومن	ثم	زوالها.

• والدة مدر�ضة بريوت:  

املوؤرخني	 واإجماع	 ال�شواهد	 فاإن	من	 اأ�ش�شت	خاللها	مدر�شة	بريوت،	 الزمن	 بد	من	حتديد	حقبة	من	 كان	ال	 اإن	

ما	يحمل	على	التاأكيد	اأنها	اأ�ش�شت	على	اأبعد	احتمال	عند	اأوائل	القرن	الثالث	اأو	اأواخر	القرن	الثاين	امليالدي.	اإال	اأن	

الت�شاوؤل	يبقى	عن	ماهية	الظروف	التي	اأدت	اإىل	اإن�شاء	هذه	املدر�شة؟	لقد	كان	لبريوت	من	اأهمية	يف	العهد	الروماين	

اأ�شفت	عليها	دورًا	بارزًا،	و�شاأنا	كبريًا	بحيث	كان	مرفاأها	مبوقعه	اجلغرايف	املميز:	مفتاح	ال�رسق	وبوابة	املقاطعات	

معهم	 وكرثت	 اإليها،	 والقادمني	 ال�شكان	 عدد	 وازداد	 التجارة،	 وازدهرت	 املعامالت،	 فيها	 فكرثت	 الرومانية،	

يعملون	 ملحامني	 الطريق	 وعبرّد	 القانونية	 واملجادالت	 للعالقات	 مالئمًا	 جوًا	 ا�شتولد	 ذلك	 كل	 والدعاوى.	 املنازعات	

اإىل	مدر�شة	 الراأي	وي�شت�شارون،	وين�شوون	 ي�شدون	 �شاتذة	وفقهاء	 ويرتافعون،	ولق�شاء	يحكمون	ويق�شون،	والأ

،	يلقون	من	على	منابرها	املحا�رسات	ويوؤلفون.	فمنذ	القرن	الثاين	راح	حكماء	بريوت	Prudents،	وهم	فينيقيون	

جوبة	وي�شعون	احللول	وي�شدون	الن�شح	اإىل	اأ�شحاب	امل�شالح	من	�شكان	املدينة	يف	حقل	 عمومًا،	يعطون	امل�شورة	واالأ

ن	تربة	خ�شبة	 التجارة،	واملبادلة،	ويف	م�شائل	اخلطابة	واإقامة	الرباهني	واملنطق،	وذلك	ما	�شاعد	اإىل	حد	بعيد،	بل	كورّ

اأن	ثمة	ظروفًا	 القانون	والق�شاء.	فمما	ال	ريب	فيه	 �شاتذة	والطالب	�شوؤون	 للتعليم	يتعاطى	فيها	االأ لقيام	حمطة	 جدًا	

متعددة	ومتنوعة	تعاقبت	وتداخلت	يف	الزمان	واملكان	اأ�ش�شت	لتلك	الوالدة،	كما	النبتة	تبداأ	�شغرية	،	ثم	ما	تلبث	اأن	

تكرب	وتطور.وهكذا	تطورت	مدر�شة	بريوت	من	حمطة	�شغرية	متوا�شعة	يف	العام	196م،	حتى	اأ�شبحت	�رسحًا	

داب	والفل�شفة	واخلطابة	 تعليميًا	�شهريًا	مل	يقت�رس	على	العلوم	القانونية	فح�شب،	بل	�شمل	حقواًل	متعددة	كاللغات	واالآ

والالهوت.	فاإذا	ببريوت	“مدينة	جامعية”	بكل	ما	لهذه	الكلمة	من	معنى	تنظيمًا	وتخ�ش�شًا	ومناهج.	واإذا	كانت	اأوروبا	

ب	المن�س	مل	تعرف	قيام	جامعات	اإال	اعتبارًا	من	القرن	الثامن	ع�رس	امليالدي،	فمعنى	ذلك	اأن	 كما	يقول	املوؤرخ	االأ

مدر�شة	بريوت	�شبقت	جامعات	الغرب	مبا	يقارب	األفية	كاملة.	حتى	اأن	مدر�شة	الق�شطنطينية	عا�شمة	ال�رسق،	حيث	

اأن	حتجب	 اأو	 البريوتية	 املدر�شة	 تناف�س	 اأن	 ت�شتطع	 موؤازرة	وحظوة،	مل	 لها	من	 كان	 ما	 مرباطور،	ومع	 االإ بالط	

اإ�شعاعها.	فما	كان	من	االمرباطور	يو�شتنيانو�س،	اإال	وا�شتعان	باأ�شاتذتها	واأ�رسكهم	مع	اأ�شاتذة	الق�شطنطينية	يف	و�شع	

اأهم	جمموعاته2.

• �أ�ضاتذة �ملدر�ضة وطالبها:  

ق�شوا	 ممن	 كوكبة	 �شرية	 ويف	 	، الرومانية	 االمرباطورية	 مقاطعات	 �شائر	 يف	 بريوت	 مدر�شة	 �شهرة	 عمت	

�شهداء	للم�شيحية	يذكر	“اأوزبيو�س”3	اأن	العائالت	النبيلة	كانت	توفد	اأوالدها	اإىل	بريوت	رغبة	منها	واأماًل	بالتخ�ش�س	

واال�شتزادة	علمًا،	حيث	ال	�شبيل	اإىل	ذلك	يف	مدار�س	مدينة	�شواها.	وهو	ما	ق�شده	ال�شقيقان	“اأفيينو�س	واأدزيريو�س”،	

ول	اإىل	اخلطابة	واحلقوق	فحقق	تفوقًا	باهرًا،	والثاين	اإىل	الفل�شفة،	فاأم�شيا	يف	بريوت	خم�س	�شنوات،	 اإذا	ان�رسف	االأ

Paul Colinnet, Histoire de l’Ecole de Droit de Beyrouth, Ed. Sirey, 1925 p. 307   �
.Paul Colinnet op. Cit., p 5 et 10  �

Eusebios, “De Martyribus palastinae”. C. Iv, 3, 5, Delehaye p. 122 - 127  �

القا�شي	طالل	بي�شون



“ ”
“ ”

”
“

Dura “ ”
lex sed lex

” de Panopolis Nonnos

“

 •

Paul Coliinnet
”

“

–

– –



��

• زو�ل �ملدر�ضة – �لزلز�ل:   

عنفًا	وهواًل	عادت	 اأ�شد	 ة	 هزرّ اأن	 اإال	 ب�شعوبة.	 منها	 فنجت	 مدينة	بريوت	 اأر�شية	 يف	عام	529م،	�رسبت	هزة	

ف�رسبتها	يف	16	متوز	551م،	دكت	مبانيها	وج�شورها	واأ�شوارها،	واأزالت	عماراتها	الرائعة	من	الوجود	ومل	يبق	

�شوى	احلطام	انطمرت	حتته	جثث	ال�شكان،	مواطنني	و�شبانًا	من	اأ�رس	نبيلة	اأتوا	من	اخلارج	قا�شدين	بريوت	لاللتحاق	

مبدر�شتها.

وقد	اأح�شي	عدد	ال�شحايا	فبلغ	ثالثني	األفًا،	فانتقلت	املدر�شة	اإىل	�شيدون	

باإر�شال	 يو�شتنيانو�س	 االمرباطور	 فاأمر	 املدينة،	 تعمري	 اإعادة	 بانتظار	

املهدمة	 حياء	 االأ بع�س	 تعمري	 فاأعيد	 البناء.	 عادة	 الإ الذهب	 من	 حموالت	

واأعدت	الرتتيبات	لتد�شني	“بريوت	اجلديدة”	واإرجاع	قدامى	اأ�شاتذتها	اإىل	

مدر�شتهم.	اإال	اأن	حريقًا	اآخر	اندلع	�شنة	560م.	فالتهم	كل	�شيء	ومل	يرتك	

اأثرًا	بعد	عني.	ويف	ال�شنة	600م.	كانت	بريوت	ال	تزال	اأر�شًا	حمروقة	

فنمت	 احلياة،	 اإليها	 تعود	 بداأت	 حيث	 	.635 �شنة	 �شالمي	 االإ الفتح	 حتى	

اأحبها،	 من	 وبف�شل	 اأهلها،	 وبف�شل	 الله،	 بف�شل	 ف�شنة،	 �شنة	 وازدهرت	

للتالقي	 ومدينة	 ال�رسق	 منارة	 عهدها،	 ك�شابق	 جمددًا	 فعادت	 واأحبته،	

واملحبة	والعلم	والنور.

تاريخها	 املدينة	ودر�س	 اأحب	 فرن�شا	 العام	1921	جاء	رجل	من	 ويف	

قال	فيها:	“ثمة	مدن	قدرها	اأن	ال	متوت”7.

القا�شي	طالل	بي�شون 	 	 	 	

ع�شو	الهيئة	االدارية 	 	 	 	 	 	 	 	

• �ملر�جع باللغة �لعربية:  

حممود	املغربي	–	القانون	الروماين 	-1

طه	الويل	–	بريوت	يف	التاريخ	واحل�شارة	والعمران	–	دار	العلم	للماليني 	-2

اإميل	بجاين	–	القانون	الروماين 	-3

اإميل	بجاين	–	مدر�شة	بريوت	للحقوق 	-4

مي	عبود	اأبي	عقل	–	و�شط	بريوت	–	بني	االكت�شافات	واجلرافات	–	دار	النهار 	-5

ب�شار	فيما	يحتوي	لبنان	من	اآثار	–	دار	نظري	عبود هرني	المن�س	–	ت�رسيح	االأ 	-6
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1- Paul Colinnet, Histoire de l’Ecole de Droit de Beyrouth, Ed. Sirey
 2- Eusebios, “De Martyribus palastinae”. C. Iv, 3, 5, Delehaye, in Anal.
Bolland, t. xvl.
 3- LAMMENS Henry, “La Vie Universitaire à Beyrouth sous les Romain et le
Bas-    Empire”, in la Revue du Monde Egyptien
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• �لعالمة �لدكتور عمر فروخ 1987-1906  

 

الكبري	يف	 ال�رساي	 بالقرب	من	 فروخ	يف	بريوت	عام	1906	 الدكتور	عمر	 ولد	

ن	فوق	منطقة	ال�رساي	الكبري	(	.	 منطقـة	ت�شمى	ب�شتان	فرعون	)	وهو	ق�رس	فرعون	االآ

ن�شاأ	الدكتور	عمر	فروخ	منذ	نعومة	اأظفاره	يف	بيت	علم	ودين	وتدين،	فقد	كان	والده	

والده	ومنهم	عمر	احل�شول	على	ن�شيب	وا�شع	 عبد	الله	فروخ	مهتمًا	بالعلم،	يريد	الأ

من	العلم	واملعرفة.	لذلك	حر�س	على	االهتمام	باأوالده	وتعليمهم	تعليمًا	ح�شنًا،	وكان	

خالق	 بهم	على	م�شالك	احلياة	وعلى	دروب	االأ اإىل	جانب	اهتمامه	بالعلم،	يلقنهم	ويدررّ

مر،	يرى	باأن	ما	زرعه	الوالد	عبد	الله	ح�شده	 والف�شيلة.	ومن	يدقق	النظر	يف	هذا	االأ

يف	ابنائه	ويف	اأحفاده.

تعلم	عمر	فروخ	منذ	�شغره	على	ال�شيخة	حليمة	الفيل،	وال�شيخ	يو�شف	احللواين،	

�شتاذ	منري	 العيتاين،	وال�شيخ	را�شد	عليوان،	وال�شيخ	حممد	نا�رس	واالأ وال�شيخ	عثمان	

الالدقي	رحمهم	الله.

ومن	هنا	ميكن	القول	باأن	نهج	اآل	فروخ	يف	احلياة	كان	ي�شري	وفق	خطني	يتمثالن	يف	العلم	والف�شيلة	معًا.	لقد	بداأ	

العثمانية	وكان	منذ	�شغره	منكبًا	على	تعلم	احل�شاب	والريا�شيات	والعلوم	 الكتاتيب	 وىل	يف	 الدرا�شية	االأ عمر	حياته	

ن�شيب	 الدكتور	 املرحوم	 	1988 عام	 منذ	 حدثنا	 وقد	 الكرمي،	 القراآن	 وتدبر	 تعلم	 على	 ال�شديد	 حر�شه	 اإىل	 �شافة	 باالإ

الرببري،	»باأننا	كنا	ن�شاهد	عمر	منزويًا	يف	املدر�شة	منكبًا	على	القراآن	الكرمي	يدر�شه	ويتلوه،	ثم	يطلب	منا	اأخريًا	اأن	

يات	الكرمية	غيبًا	تاأكيدًا	على	حفظه	لها.	وهكذا	اأي�شًا	بالن�شبة	لل�شعر	وخمتلف	العلوم«. ي�شمعنا	االآ

جنيلية	يف	بريوت	 وما	اأن	اأ�شبح	عمر	فتيًا	حتى	التحق	عام	1919	يف	املدر�شة	االبتدائية	التابعة	للكلية	ال�شورية	االإ

يف	 �شهادتها	 ونال	 ذاتها،	 الكلية	 يف	 اال�شتعدادية	 الثالثة	 ال�شنة	 دخل	 	1921 عام	 ويف	 بعد(.	 فيما	 مريكية	 االأ )اجلامعة	

حزيران	)يونيه(	عام	1924.

مريكية	�شوالت	وجوالت	�شواء	على	ال�شعيد	العلمي	اأم	على	ال�شعيد	ال�شيا�شي	 وللدكتور	عمر	فروخ	يف	اجلامعة	االأ

له	 تبني	 فقد	 للتن�شري،	 اآخر	 اأو	مبعنى	 للتب�شري	 اأو	 العلم	لال�شتعمار	 ت�شخري	 �شبابه	 فقد	رف�س	منذ	 االجتماعي	والديني،	

بعادهم	 قل	الإ باأن	امل�شوؤولني	يف	اجلامعة	يريدون	عرب	العلم	وبوا�شطته	ا�شتقطاب	الطلبة	امل�شلمني	لتن�شريهم	اأو	على	االأ

حداث	اأكرث	من	مرة	دون	اأي	حرج،	كما	اأكدها	يف	كتابه	»التب�شري	 �شالم.	لقد	روى	لنا	–	رحمه	الله	–	هذه	االأ عن	االإ

خرى	مطلقًا،	ولكنه	كان	يرف�س	اأي�شًا	امل�شا�س	بدينه،	 ديان	االأ واال�شتعمار«.	وبالرغم	من	اأنه	مل	يكن	متع�شبًا	�شد	االأ

ورف�س	اأي�شًا	ا�شتهانة	العلم	وجعله	وا�شطة	خبيثة	يف	�شبيل	الو�شول	اإىل	غايات	ال	متت	اإىل	العلم	ب�شلة.	ولهذا	تنبه	له	

�شاليب	ال	ميكن	 دارة	بهذا	الفتى	املميز	علمًا	الربوت�شتانتي،	ولكنه	رف�س	ذلك	واأو�شح	باأن	هذه	االأ اأ�شاتذته،	واأخربوا	االإ

اأن	تنفع	معه	اأو	مع	الدكتور	م�شطفى	خالدي	وال	الدكتور	زكي	النقا�س	وال	الدكتور	�شبحي	املحم�شاين	وال	مع	بقية	

مريكية	قرارًا	�شمح	فيه	للطلبة	امل�شلمني	 خرين،	لذا	وبعد	اإ�رسار	عمر	على	موقفه	اتخذ	رئي�س	اجلامعة	االأ زمالئه	االآ

ن	 خالقية	والرتبية	املدنية،	وما	تزال	هذه	املادة	تعطى	اإىل	االآ بعدم	ح�شور	الدرو�س	الدينية	وا�شتبدال	هذه	بالدرو�س	االأ

مريكية،	وذلك	بتاأثري	من	عمر	فروخ	و�شموده	ومت�شكه	مببادئه	وعقيدته.	وبتاأثري	منه	اأي�شًا	قررت	 يف	اجلامعة	االأ

ملانية.	 مريكية	منذ	عام	1926	تدري�س	اللغة	االأ اجلامعة	االأ

مريكية	 واحلقيقة	فقد	بداأ	د.	عمر	حياته	العلمية،	وترجمة	علومه	اإىل	ميدان	احلياة	العامة	بعد	اأن	تخرج	من	اجلامعة	االأ

عام	1928	بدرجة	بكالوريو�س	علوم،	ففي	عام	1928-1929	كان	مدر�شًا	للتاريخ	واجلغرافية	الطبيعية	يف	مدر�شة	

النجاح	الوطنية	)جامعة	النجاح	فيما	بعد(	يف	نابل�س	يف	فل�شطني،	والتقى	هناك	ب�شديقه	الدكتور	زكي	النقا�س.

اأعالم من بريوت املحرو�شةكلمة حق

الدكتور ح�شان حالق
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�شارة	اإىل	منابع	 �شطر	ال�رسد	التاريخي	لكيفية	تلقيه	العلم،	ولكن	املق�شود	بها	لفت	النظر	واالإ ولي�س	املق�شود	بهذه	االأ

ملاين	الذي	 �شافة	اىل	تبلور	�شخ�شيته	العلمية	وتاأثرها	بالنمط	االأ العلم	واأ�شاليبه	التي	تلقى	د.	عمر	منها	علومه	العليا،	باالإ

ال	يعرف	للمزاح	مكانًا	يف	حياته،	وال	يعرف	للعبث	اأو	للهو	مكانًا	اآخر	يف	ت�رسفاته.

فراد	واجلماعات	بعد	اأن	بانت	قوتها	وتقدمها	يف	اأوروبا،	وكانت	 كانت	اأملانيا	يف	الثالثينات	الفتة	نظر	ال�شعوب	واالأ

اأملانيا	املنتقم	لها	من	بريطانيا	وفرن�شا	و�شواهما	من	الدول	اال�شتعمارية	التي	ت�شيطر	على	اأكرث	 تلك	ال�شعوب	ترى	يف	

ملاين«	 االأ »بالع�رس	 الفرتة	 تلك	 املتاأثرين	يف	 فروخ	من	جملة	 والثالث.	وكان	عمر	 �شالمي	 واالإ العربي	 العامل	 بلدان	

ملاين،	وهو	على	كل	حال	مل	يوؤمن	مرة	واحدة	 يجابية	يف	بع�س	مالمح	التيار	االأ وكانت	عنا�رس	التاأثري	هي	العنا�رس	االإ

بالديكتاتورية	وال	بالنازية	وال	بالفا�ش�شتية	كاأنظمة	�شيا�شية	اأو	ع�شكرية	اأو	اجتماعية	اأو	اقت�شادية.	ومن	خالل	جتربتنا	

ح�شان	–	جامعة	بريوت	العربية.	كان	موؤمنًا	اإىل	حد	 معه	باعتباره	كان	رئي�شًا	لنا	يف	اإطار	جمل�س	اأمناء	وقف	الرب	واالإ

كبري	بالدميوقراطية	وال�شورى،	ومل	يكن	ياأخذ	قرارًا	منفردًا	ولو	ملرة	واحدة،	بل	كان	على	الدوام	يطلب	ال�شورى	

وامل�شاورة.

اأملانيا	ثالث	�شنوات	بني	1937-1940	مدر�شًا	يف	مدار�س	جمعية	املقا�شد	 لقد	ق�شي	يف	بريوت	بعد	عودته	من	

العالية	يف	 املعلمني	 دار	 التدري�س	يف	 العراق	1940-1941	يف	 �شنة	واحدة	يف	 اأن	ق�شى	 �شالمية،	وبعد	 االإ اخلريية	

بغداد،	عاد	جمددًا	اإىل	مدار�س	املقا�شد	وا�شتمر	فيها	اإىل	عام	1983	بعد	اأن	ق�شى	فيها	تعليمًا	وتربية	اأكرث	من	خم�شني	

عامًا.

ويف	�شبيل	العلم	ويف	�شبيل	دعم	املعلم	ورفع	م�شتواه،	�شعى	مع	زمالء	له	اإىل	تاأ�شي�س	نقابة	املعلمني	يف	لبنان،	ثم	

اأ�شبح	ع�شوًا	فاعاًل	لهذه	النقابة	بني	1946-1969،	ويف	هذا	املجال	فاإين	�شاأذكر	ن�شاطه	العلمي	من	خالل	ع�شويته	يف	

عدد	من	املجامع	والهيئات	العلمية	اللبنانية	والعربية	والدولية	.	

ن	 �شالمية،	فقد	دعي	الأ هذا	وقد	اأ�شتاأثرت	درا�شات	د.	عمر	فروخ	باهتمام	العديد	من	الهيئات	والدول	العربية	واالإ

ندل�س.	وقد	 موي	وتاريخ	االأ يكون	اأ�شتاذًا	زائرًا	يف	جامعة	دم�شق	بني	اأعوام	1951-1960،	حما�رسًا	يف	التاريخ	االأ

�شاتذة	معا،	 ا�شتطاع	د.	عمر	مبنهجه	العلمي	اأن	يحول	حما�رساته	الدم�شقية	اإىل	ندوات	علمية	ا�شتقطبت	الطالب	واالأ

الفاعلني	وامل�شاركني	يف	 اأحد	املوؤ�ش�شني	 الثقافية.	وباعتباره	 الهيئات	 وبع�س	امل�شت�رسقني	املقيمني	يف	دم�شق،	وبع�س	

انطالقه	جامعة	بريوت	العربية	عام	1960،	وا�شتمر	عاماًل	فاعاًل	يف	جامعته	منذ	عام	1960	لغاية	وفاته	يف	ت�رسين	

الثاين	1987.

�شالمي،	اأ�شبح	م�شت�شارًا	للعديد	من	الهيئات	العلمية.	 وبعد	اأن	اأ�شبح	د.	عمر	حمط	اهتمام	يف	العاملني	العربي	واالإ

اإىل	 ال�شيا�شية	واالجتماعية.	فمن	باك�شتان	 تاأخذ	راأيه	يف	الق�شايا	العلمية	والرتبوية	والثقافية	واأحيانًا	راأيه	يف	الق�شايا	

مارات	العربية،	ومنها	اإىل	بلدان	اإ�شالمية	 م�رس،	ومن	العراق	و�شوريا	اإىل	تون�س	وليبيا،	ومن	ال�شعودية	اإىل	دولة	االإ

مريكية	و�شواها،	كان	د.	عمر	ي�شت�شار،	 اأفريقية	واآ�شيوية،	ومن	هيئات	اإ�شالمية	يف	اأملانيا	وفرن�شا	والواليات	املتحدة	االأ

فيبدي	راأيه	راأي	العامل	املتجرد	املت�شف	ب�شفات	خلقية	وعلمية	يف	اآن.

�شارة	اإىل	اأنه	اأ�شدر	بني	اأعوام	1938-1940	جملة	“االمايل”	وهي	جملة	اأ�شبوعية	ثقافية	باال�شرتاك	 وال	بد	من	االإ

�شتاذ	عبد	الله	امل�شنوق،	ود.	 �شتاذ	حممد	علي	حوماين،	االأ �شتاذ	عارف	اأبو	�شقرا،	االأ مع	د.	حممد	خري	النويري،	االأ

زكي	النقا�س.
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• عمر فروخ يف دفاعه عن �لعلم  

	كتب	عمر	فروخ	يف	عام	1945	كتابًا	حتت	عنوان	“دفاعًا	عن	العلم”	وكتب	يف	عام	1946	كتابًا	اآخر	حتت	عنوان	

“دفاعًا	عن	الوطن”	طرح	فيهما	اآراء	نقدية	حول	واقع	احلال	الرتبوي	والوطني	يف	لبنان.	ومما	قاله	يف	كتابه	“دفاعًا	
عن	العلم”:

دب	العربي	و�شواها	من	مواد	حتمل	يف	طياتها	�شمومًا	�شد	العرب	 اأن	هناك	العديد	من	كتب	التاريخ	واجلغرافيا	واالأ

�شالم.	كما	وجه	انتقادًا	اإىل	كل	لبناين	يعمل	لهدم	اللغة	العربية	الف�شحى،	ليحل	حملها	اللهجة	العامية،	 والعروبة	واالإ

اأو	الكتابة	باحلروف	الالتينية.

البحث	 بل	 املناهج،	 البحث	عن	 لي�س	 اللبنانية	 املعقدة	يف	اجلمهورية	 امل�شاألة	 “اإن	 العالمة	د.	عمر	فروخ:	 وراأى	

عن	الذين	�شيدر�شون	هذه	املناهج.	وكما	اأن	قيمة	القوانني	مبنفذيها،	فاإن	قيمة	املناهج	اأي�شًا	مبدر�شيها.	فعلى	حكومة	

اجلمهورية	اللبنانية	اأن	توجد	�شيا�شة	تعليمية	حرة	�شاحلة،	واأن	تختار	للتدري�س	اأهل	الكفاءة	من	املخل�شني	اال�شتقالليني	

الذين	ال	يوؤمنون	باال�شتعمار	وال	تطرف	عينهم	اإليه.		اأما	املناهج	ف�شت�شع	بعدئذ	نف�شها	بنف�شها”.

كرث	من	�شتني	عامًا،	فو�شع	وكتب	عدة	درا�شات	 لقد	ا�شتمر	عمر	فروخ	منا�شاًل	ا�شالحيًا	يف	الرتبية	والتعليم	الأ

راء	تو�شلنا	اإىل	نوع	من	التغيري	واحلداثة،	 واقرتاحات	لتقومي	واإ�شالح	امليادين	الرتبوية	والتعليمية،	وبوا�شطة	هذه	االآ

وما	تزال	املناهج	والرتبية	والتعليم	يف	لبنان	اإىل	اليوم	بحاجة	اإىل	تطبيق	بنود	ميثاق	الطائف	ال	�شيما	فيما	يخت�س	كتابي	

التاريخ	والتن�شئة	الوطنية.

• عمر فروخ يف دفاعه عن �لوطن  

	يف	دفاع	عمر	فروخ	عن	الوطن	اآراء	واقرتاحات	ونقد	بناء	من	اأجل	وطن	لبناين	عربي	�شيد	حر	م�شتقل	بعيدًا	عن	

ن	حب	الوطن	 ن	لبنان	وطننا	والأ الطائفية	واملذهبية	يقول	عمر	فروخ	يف	كتابه	“دفاعًا	عن	الوطن”:	نحن	نحب	لبنان	الأ

من	االميان،	لقد	اأحببنا	من	قبل	ار�س	لبنان	الننا	ولدنا	عليها	وحتت	�شمائها	اإال	اأننا	مل	نكن	يومذاك	نحب	دولة	لبنان	

نها	كانت	دولة	م�شتعمرة	م�شت�شعفة،	فلم	تكن	لغتها	لغتنا	وال	كان	علمها	علمنا	وال	�شعورها	�شعورنا	وال	حكامها	رجالنا	 الأ

وال	جي�شها	اأبناءنا،	فلم	نكن	نرفع	يومذاك	علمها	وال	نن�شد	ن�شيدها	وال	نحتفل	بعيدها”.

اللبنانية	 اجلمهورية	 اجلبال	واىل	طرقات	 املنت�رسة	يف	 اللبنانية	 اجلمهورية	 اىل	م�شايف	 انظروا	 بع�شهم	 يقول	 قد	

غنياء	الذي	يبنون	الدور	والق�شور،	واإىل	ال�شيارات	الفخمة	التي	 املت�شعبة	من	بريوت،	واإىل	اأ�شواق	بريوت،	واىل	االأ

تقف	عند	كل	باب،	واإىل	الوالئم	التي	يتدفق	فيها	الرتف.	حينئذ	نقول	لهم	انظروا	اىل	بع�س	قرى	اجلنوب	واإىل	بع�س	

قرى	البقاع	واإىل	بع�س	قرى	ال�شمال	حيث	ال	جتد	ماء	ي�رسب	وال	طريقًا	ت�شل	بني	قريتني	وال	كهرباء	تنري	تلك	البيوت	

املتداعية	وال	علمًا	ي�شيء	تلك	العقول	املغمورة	يف	ظالم	اجلهل.

• عمر فروخ �لقيم و�لمثل �لعليا
ويمثل	الاأخلاق	الحميدة،	والا�شتقامة،	وقد	علم	اأولاده	وطلابه	هذه	القيم	والمثل.	وفيما	يلي	نماذج	قليلة	نوردها	على	

�شبيل	المثال	لا	الح�شر،	يقول	عمر	فروخ:

المقا�شد	 اأر�شلت	جمعية	 المعلمين،	 نقابة	 بالاتفاق	مع	 المعلمين	الجديد	 لما	�شححت	الرواتب	بح�شب	قانون	 	.1

اإلى	خبراتهم	و�شهاداتهم.	وتبين	لعمر	 ا�شتنادًا	 اإعلامًا	برواتبهم	الجديدة،	 الاأ�شاتذة	 اإلى	 الاإ�شلامية	في	بيروت	 الخيرية	

فروخ	اأن	راتبه	يزيد	مائة	ليرة،	فتوجه	اإلى	اأمين	ال�شندوق	ال�شيد	�شعد	الدين	جمال	الدين	وقال	له:	“هذا	الراتب	يزيد	

عما	يقره	القانون”	وبين	له	مو�شع	الخطاأ،	في	حين	اأن	اأمين	ال�شندوق	ح�شب	راتبه	على	اأ�شا�س	�شهادة	الدكتوراه	منذ	
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ارتباط	عمر	فروخ	بالجمعية	عام	1929،	فقال	له	عمر:	اأنني	ح�شلت	على	الدكتوراه	عام	1937،	وينبغي	اأن	تح�شب	

تعوي�شات	راتبي	ابتداء	من	عام	1937،	ولي�س	منذ	عام	1929.	فقال	اأمين	ال�شندوق:	لقد	عاملنا	فلانًا	وفلانًا	هكذا،	

واأن	اأحدهم	التحق	بالتعليم	في	المقا�شد	عام	1922،	في	حين	اأنه	نال	الدكتوراه	عام	1946.

قال	عمر:	“يجوز	لكم	ما	تريدون،	ويجوز	لكل	موؤ�ش�شة	اأن	تدفع	لمعلميها	ما	ت�شاء	من	الزيادة.	اأما	اأنا	وقد	ا�شتركت	

في	و�شع	القانون،	ثم	دافعت	عنه	في	اللجنة	الق�شائية	اللبنانية،	فلا	يجوز	لي	اأن	اأتناول	اإلا	ما	يقره	القانون	من	الحد	

	معلم	في	اأمر	راتبه	ا�شتطعت	اأن	ابدي	في	ذلك	راأيًا	حرًا”.
رّ

الاأدنى،	حتى	اإذا	احتكم	اإلي

يعلق	عمر	فروخ	على	هذه	الحادثة	قائلًا:	“اأريد	اأن	تعرف	ما	كلفني	هذا	الراأي.	لقد	بلغت	ال�شن	القانونية	بعد	تلك	

	مائة	األف	ليرة،	ولكن	كان	ي�شيع	
رّ

الحادثة	بع�شرين	�شنة...	كان	باإمكاني	في	ذلك	الحين	اأن	اأ�شكت،	فلا	ي�شيع	علي

	حرية	الحكم	في	الاأمور	اأو	اإذا	حكمت	حكمًا	حرًا	–	لا	ي�شمع	قولي	في	مثل	ذلك	الحكم”.
رّ

علي

دافع	عمر	فروخ	عن	دينه	وقيمه	ومثله	العليا،	ولم	يجامل	ا�شاتذته	اأو	اأ�شدقاءه	في	هذا	المجال.	فعندما	كان	 	.2

طالبًا	في	المانيا،	زار	ا�شتاذه	البروف�شور	يو�شف	هل،	وقراأ	عليه	ف�شلًا	من	اأطروحته،	وعندما	كان	عمر	يقراأ	اإ�شم	النبي	

محمد	قال	“�شلى	الله	عليه	و�شلم”	فقال	ا�شتاذه:	“يا	عمر”	اأنت	تكتب	ر�شالة	علمية،	وتقول	محمد	ر�شول	الله:	يقول	

عمر:	“فطويت	الاأوراق	التي	كانت	بين	يدي	ونه�شت	قائمًا.	فقال	لي:	لم	فعلت	ذلك؟	قلت	له:	لاأنني	اأريد	اأن	اأرجع	

اإلى	بيروت،	فقال	م�شتغربًا:	لماذا؟	قلت	له:	لا	اأريد	اأن	اأدر�س	على	ا�شتاذ	ي�شيق	�شدره	اإذا	اأنا	قلت	“محمد	ر�شول	الله”	

وهو	يعتقد	)وكان	يو�شف	هل	كاثوليكيًا(	اأن	الم�شيح	هو	الله	بالذات.	قال	لي:	اقعد	واكتب	ما	بدا	لك...”

	 �لدكتور ح�ضان حالق  	 	 	 	 	

مقرر جلنة �ل�ضوؤون �لرتبوية و�لتعليمية و�لثقافية   



 •

 •



 •
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�شا�س يف اأمثالنا ال�شعبية العائلة هي االأ

حيان	بعمل	من	 مريكي	“اآرثرتيلور”	:	املثل	اأ�شلوب	تعليمي	ذائع	بالطريق	التقليدية	يوحي	يف	اغلب	االأ يقول	الكاتب	االأ

و�شاع”	يف	حني	يرى	عامل	الفولكلور	اإ�شكندر	هجرتي	ان	“املثل	يعرب	يف	 عمال،	اأو	هو	ي�شدر	حكمًا	يف	و�شع	من	االأ االأ

�شا�شي	عن	�شيغة	ماألوفة	�شيغت	يف	اأ�شلوب	خمت�رس	�شهل	حتى	يتداوله	جمهور	وا�شع	من	النا�س”. �شكله	االأ

مثال	ت�رسب	 ويرى	الكاتب	العراقي	ح�شن	اجلليلي	اأنه	“قد	يكون	املثل	تعبريًا	رمزيًا	حادًا	عن	حادثه	ما	ومن	هنا	يقال	االأ

وال	تقا�س”	فيما	نرى	نحن	اأن	املثل	هو	د�شتور	ال�شعب	غري	املكتوب	يف	منطقة	ما	يف	العامل،	يحدد	العالقات	االجتماعية	

ف�شل. يف	ما	بني	النا�س	وينظم	حياتهم،	ويحيي	فيهم	تطلعاتهم	وي�شعى	اإىل	دفعهم	نحو	االأ

مثال • بريوت و�الأ  

�رسة	وقربت	بني	اأع�شائها	بال	تفرقة	وال	متييز.	 مثال	ال�شعبية	التي	اهتمت	باالأ وقد	ا�شتهرت	يف	بريوت	الكثري	من	االأ

مثال	التي	تقال	للمراأة	احلامل	التي	تتخوف	من	ان	يكون	مولودها	اأنثى	خ�شية	غ�شب	الزوج	اأو	اأ�رسته	 فمن	اأوىل	االأ

م	على	تربية	اخوتها	وخدمة	 “اللي	ي�شعدها	زمانها	بتجيب	بنت	قبل	�شبيانها”	على	ا�شا�س	اأن	البنت	هي	خري	م�شاعد	لالأ
�رسة. نها	�شتكرب	قبل	اأخوتها	وتعني	اأمها	على	هموم	االأ منزلها	الأ

ناث	قيل	له	“بي	البنات	مرزوق”	ويروون	له	اأن	الله	عز	وجل	عندما	يرزق	الرجل	 ب	ممن	ال	يحبون	االأ واإذا	كان	االأ

بذكر	يقول	له	“جئتك	مبن	يعينك”،	وملن	يرزق	باأنثى	“اإمنا	اأنا	معينك”.

ن	البنت	براأيهم	“جانحها	مك�شور”	وبالتايل	فاإن	الله	الذي اإما	ملاذا	ي�شاعد	الله	عز	وجل	والد	البنات	فالأ

ناث	لديه	قيل	له	 خلقها	لن	يتخلى	عنها	وهو	متكفل	بحمايتها	وتاأمني	الرزق	لها	ب�شتى	الو�شائل،	فاإذا	ما	كرثت	املواليد	االإ

ن	 “	اللي	ما	اإلو	بنات	تندب	عليه	ما	يف	حدن	بيبكي	عليه”	اأو	قيل	“اللي	ما	عندو	بنات	ما	حدن	بيعرف	اميتى	مات”	الأ
البنت	عندما	ميوت	والدها	تبكي	وتنوح	وتلطم	في�شمح	اجلميع	بوفاته،	اأما	ال�شبي	فاإنه	اإن	بكى	يبكي	ب�شمت	اأو	يتقبل	

الوفاة	بهدوء	مهما	كان	يحب	اأبيه.

نثى	اإذا	مر�س	اأباها	اأو	اأ�شيب	بالعجز	تراعيه	وتخدمه	اإذا	ما	اأ�شبح	 كما	يقولون	“البنت		للفر�س	وال�شبي	للنع�س”	“فاالأ

طريح	الفرا�س	وت�شهر	على	راحته	اأما	ال�شبي	فهو	يحمل	بتابوته	اإذا	ماتويف.

	

• بني �لبنت و�ل�ضبي  

بدارك	وال�شبي	 �شبعها	 “البنت	 يقال	 التعامل	معها	حيث	 هل	كيفية	 االأ بتعليم	 مثال	 االأ تبداأ	 الدار	 الفتاة	يف	 وعندما	تكرب	

جوعه	فيها”	فالبنت	اإذا	�شبعت	عينها	يف	دار	اأبيها	ال	ت�شتهي	�شيئًا	خارجها	فال	يكون	لديها	نقطة	�شعف	ميكن	اأن	يت�شلط	

عليها	الرجل	من	خاللها،	اأما	ال�شبي	فاإنه	اإذا	�شبع	يف	دار	اأبيه	بطر	واإذا	جاع	�شعى	اإىل	العمل	طمعًا	باملال،	ونحن	نلحظ	

بناء	الذين	ال	نحرمهم	�شيئًا	يف�شلون	يف	حياتهم	ويبطرون	اأما	الذين	ين�شاأون	يف	بيئة	ال	ت�شتطيع	 يف	اأيامنا	هذه	كيف	ان	االأ

حيان	ع�شاميون،	مع	وجود	ا�شتثناءات	طبعًا	لدى	كال	الطرفني. اأن	توفر	لهم	كل	ما	يريدونه	فهم	يف	اأغلب	االأ

هل	“جوازها	�شرتتها”	اأي	اأنه	يفرت�س	تزويجها	لئال	ت�شعر	باأنوثتها	وتبحث	عن	احلب	 فاإذا	ما	كربت	الفتاة	قلياًل	قيل	لالأ

ب	“بنتك	اإن	كربت	جوزها	وال	تخليها	بدارك	بتجبلك	العار	وبيقل	مقدارك”	 �رسة	والزواج	ولذا	يقولون	لالأ بعيدًا	عن	االأ

نها	بنظرهم	اإن	كربت	�شيبداأ	ال�شباب	مبالحقتها	ومعاك�شتها	وبالتايل	“بتجبلك	العار	واملعيار	والكلب	ينبح	على	باب	 الأ

الدار”	واملق�شود	هنا	ان	الكلب	احلار�س	للدار	�شي�شري	همه	العواء	لطرد	الدخالء	املتل�ش�شني	الذين	�شيحومون	حول	

جلها. الدار	الأ

بيروت في الذاكرة
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عندما	ي�شمع	البع�س	اليوم	برابطة	خمتاري	اأحياء	بريوت	املحرو�شة	يعتقدون	اأن	الرابطة	

خرية	نتيجة	للظروف	ال�شاغطة	التي	مرت	ومتر	على	عا�شمة	 ونة	االأ قد	ت�شكلت	يف	االآ

العرب،	ولذا	كان	ال	بد	لنا	من	اأن	نبداأ	بالتاأكيد	على	اأن	اأول	هيئة	تاأ�شي�شية	لرابطة	خمتاري	

اأحياء	مدينة	بريوت	املمتازة	مت	انتخابها	عام	1948	ثم	ح�شلت	على	العلم	واخلرب	رقم	

2403	بتاريخ	12	متوز	1951	من	وزير	الداخلية	اآنذاك	الرئي�س	عبد	الله	اليايف	رحمه	

الله.

وقد	ت�شكلت	الهيئة	التاأ�شي�شية	يومها	من	ال�شادة:

•	اإبراهيم	القي�شي	/	رئي�شًا. 	

•	يو�شف	ال�شدياق	/	نائبًا	للرئي�س 	

•	اإبراهيم	جعارة	/	اأمينًا	لل�رس 	

•	�شليم	املدهون	/	اأمينًا	لل�شندوق 	

•	ديب	بي�شون	/	حما�شبًا 	

•	�شعد	قازان	/	مدير	م�شوؤواًل	اأمام	ال�شلطات 	

حياء	فيها،	 اليوم،	كربت	الرابطة	برجاالتها	فقد	�شارت	ت�شم	مائة	وثمانية	خماتري	بعدما	كربت	العا�شمة،	وزادت	االأ

وازداد	عدد	خماتريها،	ويرتاأ�شها	حاليًا	املختار	م�شباح	عيدو،	فيما	ين�شوي	22	خمتارًا	من	اأع�شائها	حتت	راية	احتاد	

جمعيات	العائالت	البريوتية.

•	اأي	دور؟ 	

�شارة	هنا	اإىل	اأن	عمل	املختار	يف	بريوت	هام	واأ�شا�شي	يبداأ	من	التوا�شل	مع	كل	بيت	من	بيوت	اأهلها،	 وال	بد	من	االإ

مور	االجتماعية	التي	تعي�شها	عائالتها	من	زواج	وطالق	ووفاة	ووالدة،	بحيث	يكون	املختار	على	معرفة	 يف	كل	االأ

ن	يكون	املختار	على	اطالع	بكل	 من	يف	املحلة،	الأ بالكثري	من	اأ�رسار	هذه	العائالت	وخا�شة	يف	التن�شيق	مع	م�شوؤويل	االأ

�شاردة	وواردة	تخت�س	بالعائلة.	وعمل	املختار	اأ�شا�شًا	هو	عمل	تطوعي،	خدماتي،	يلبي	حاجات	املواطنني	وطلباتهم	

حتى	ولو	كانت	يف	منت�شف	الليل	يف	احلاالت	الطارئة	كالوفاة،	اأو	الظروف	االمنية.	ودوره	يتطلب	ال�شفافية	وكتم	

هل	املحلة	عند	 �رسار،	واأداء	الواجبات	لتحقيق	املزيد	من	التاآلف	مع	العائالت	كالقيام	بواجبات	التهنئة	اأو	التعزية	الأ االأ

زواج	ابن	اأو	غياب	عزيز.

•	الدور	اجلديد 	

من	هنا،	ولتن�شيط	وتفعيل	دور	املختار	يف	املحلة	ولتقدمي	املزيد	من	اخلدمات	اإىل	اأبنائها،	فقد	اأقدم	خماتري	حملة	املزرعة	

هيئة	 اأول	 وت�شكلت	 يوم	2007/1/2	 االجتماعية”	 منائية	 االإ املزرعة	 اأبناء	 “رابطة	 با�شم	 تاأ�شي�س	جمعية	عرفت	 على	

اإدارية	لها	من	ال�شادة:

•	املختار	�شليم	املدهون	/	رئي�شًا. 	

•	املختار	فوزي	الناطور	/	نائبًا	للرئي�س	مفو�شًا	للجمعية	اأمام	احلكومة 	

•	املختار	حممود	النخال	/	اأمينًا	لل�رس 	

•	املختار	حممد	طارق	ال�شماك	/	اأمينًا	لل�شندوق 	

•	املختار	خ�رس	دوغان	/	حما�شبًا 	

•	املختار	نا�رس	العرب	/	م�شت�شارًا	 	

دور املخاتري يف بريوت املحرو�شة�ضــوؤون اإختيــــاريــة

املختار فوزي الناطور



•



��

يقبل	اجلميع	على	االحتفال	بها،	 التي	 الوطن،	 اأيام	زمان،	كانت	عرو�س	 بريوت	

حزاب	والقوى	ال�شيا�شية	اللبنانية،	 فهي	امللتقى،	واملنتدى،	لكل	الطوائف	واملذاهب	واالأ

�شقاء	العرب	 اإىل	االأ �شافة	 اأبناء	املناطق	يف	لبنان	باالإ وهي	امل�شنع	واملكتب	واملتجر	لكل	

عند	 القابعة	 احل�شناء	 بهذه	 القلب،	 ويفرحوا	 العني،	 ليمتعوا	 اإليها	 يفدون	 كانوا	 الذين	

وال�شحة	 الوفري	 والرزق	 العميم	 باخلري	 اإياهم	 واعدة	 الوافدين،	 بكل	 مرحبة	 ال�شاطئ	

اجليدة	وال�شهادة	اجلامعة.

فبريوت	كانت	م�شت�شفى	العرب،	وجامعتهم،	ومنطلق	جتارتهم	ا�شتريادًا	وت�شديرًا	

خليجية	 اأعرا�شًا	 رحابها	 يف	 �شهدنا	 وكم	 وكم	 اأفراحهم،	 و�شالة	 وملهاهم	 وفندقهم	

�شيحيون	 باأنهم	 يفاخرون	 اجلميع	 كان	 فقد	 وغريها.	 وم�رسية،	 وعراقية	 و�شعودية	

اأفراحهم	يف	العا�شمة	اللبنانية	التي	انت�رست	دومًا	لق�شاياهم،	وكانت	املالذ	للفارين	من	

اأو	 ال�شخ�شية	 خالفاتهم	 وحتى	 االقت�شادية،	 تاأميماتهم	 اأو	 ال�شيا�شية،	 �رساعاتهم	 نتائج	

الع�شائرية.

•	عيد	مار	اليا�س 	

تلك	بريوت	التي	نعرفها،	والتي	عرفت	احلب،	وكانت	متفانية	فيه.	واإن	اأن�شى	ال	اأن�شى	يوم	الع�رسين	من	متوز	

الن�شارى،	لكنه	كان	عيدًا	 لقدي�س	عند	 اليا�س،	وهو	عيد	 من	كل	عام،	حني	كنا	نحتفل	يف	حملة	امل�شيطبة	بعيد	مار	

للجميع،	م�شلمني	وم�شيحيني،	ت�شري	الوفود	اإىل	دير	مار	اليا�س	التاريخي	الذي	ما	زال	قائمًا	منذ	اأن�شئ	يف	حميط	ق�رس	

وني�شكو،	في�شلي	الن�شارى	يف	الكني�شة،	وياأتي	املوحدون	الدروز	من	وطى	امل�شيطبة	اإليه	حفاة	وقد	نذروا	النذور	 االأ

املزرعة	من	 اأبناء	 ال�شموع	عنده.	وكان	 لي�شعلوا	 لهم	مري�س	 �شفي	 اأو	 اأمر	 لهم	 اإذا	حتقق	 ياأتوه	حفاة	 باأن	 اليا�س	 ملار	

امل�شلمني	ال�شنة	ي�شاركون	يف	هذا	االحتفال	الكبري	حتت	اجلميزة	الكبرية	اأمام	الدير	فيذبحون	الذبائح	التي	تعلق	بال�شجرة	

حيان	كاأ�س	امل�رسوب	الواحد،	ولذا	 وت�شلخ	وتقطع	لل�شواء	ويت�شارك	الكل	الطعام،	والرغيف	الواحد.	ويف	بع�س	االأ

من	لل�شهر	على	احلفل	 كنا	ن�شهد	يف	اآخر	عهدنا	بهذا	االحتفال	قبيل	احلرب	اللبنانية	ا�شتدعاء	“الفرقة	16”	من	قوى	االأ

ي	خالف	بني	الذين	ال	يدركون	حجم	قدرتهم	على	حتمل	ال�رسب	وامل�رسوبات	الروحية،	وكنا	جميعًا	ن�شارع	 منعًا	الأ

اإىل	مللمة	اأي	خالف	واحلوؤول	دون	تو�شعه	بني	ال�شباب،	وقلياًل	ما	كان	ذلك	يحدث.

•	االحرتام	املفقود 	

ب	واجلد،	واإذا	ما	اختلف	 وتلك	بريوت	التي	يحرتم	�شغريها	كبريها،	وتلميذها	اأ�شتاذها،	ويقبل	االبن	واحلفيد	يد	االأ

اثنان	من	اأبنائها،	اأو	عائلتان	من	عائالتها	يتدخل	كبري	احلي	في�شع	حدًا	لذلك	االختالف	والكل	ي�شتمع	لراأيه	مطاأطئ	

نه	ا�شطر	هذا	الكبري	للتدخل	يف	م�شكلة	ما	كان	يجب	اأن	حت�شل.	وفيما	اليوم	نفتقد	اإىل	اأولئك	الرجال	 الراأ�س	خجاًل	الأ

الكبار	نفتقد	اأي�شًا	اإىل	ال�شغار	كاأبناء	جيلنا	يومها،	الذين	اإذا	خاطبهم	الكبري	ا�شتمعوا	اإليه،	واإذا	رفع	�شوته	عليهم	مل	

يجيبوه	بكلمة،	فالكل	�شاروا	اليوم	بطااًل،	و�شار	اخلجل	واالحرتام	حمل	تندر	وا�شتهزاء	اأبناء	هذا	اجليل	لبع�شهم.

•	فرحة	ال�شوم	والعيد 	

عن	 امل�شلم	 مييز	 يكن	 مل	 اأحدًا	 اأن	 بحيث	 م�شيحية	 	/ اإ�شالمية	 املبارك	 رم�شان	 ب�شهر	 الفرحة	 كانت	 يام	 االأ تلك	 يف	

يدركون	 كانوا	 امل�شلم،	 وغري	 وامل�شلم	 ال�شائم،	 وغري	 فال�شائم	 اإفطاره.	 يظهر	 يكن	 مل	 اأحدًا	 ن	 الأ احلي	 يف	 امل�شيحي	

فيها	ذات	ماآكل	 اإفطارات	م�شرتكة	تقدم	 اإىل	 فلي�شترت”.	وكنا	ندعو	بع�شنا	بع�شًا	 “من	كان	معذورًا	يف	�شومه	 معنى	

رم�شان	املبارك	املعروفة	وم�شاربها	من	�شو�س	وجالب	ومتر	هندي	وماء	الورد.	وكما	كانت	الفرحة	بحرج	العيد	بعد	

لعاب	اأم	 عداد	للخيام	واملراجيح	واالأ �شيام	رم�شان	عامة،	واأوالد	اجلميع	ي�شاركون	فيها	يف	حرج	بريوت،	اإن	باالإ

بريوت التي عرفتها... عرو�شًاذكريات بيروتية

املختار غ�شان جمدالين
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• جلنة �ل�ضوؤون �ل�ضحية  

�شات	ال�شحية	واالجتماعية	يف	العا�شمة،	من	 �شرّ
عقدت	جلنة	ال�شوؤون	ال�شحية	عدة	لقاءات	مع	امل�شوؤولني	عن	بع�س	املوؤ

اأبناء	العائالت	املن�شوية	اإىل	االحتاد،	الذين	يتلقون	العالج	بدرجات	ال�شمان	االجتماعي	 اأجل	م�شاعدة	املر�شى	من	

ووزارة	ال�شحة	يف	م�شت�شفيات	العا�شمة،	بت�رسيع	دخولهم	اإىل	امل�شت�شفى،	وتغطية	الفروقات	املالية	املتوجبة	عليهم.	

ال�شهيد	رفيق	احلريري	 العام	ل	»م�شت�شفى	 دارة-املدير	 االإ الوزان،	رئي�س	جمل�س	 الدكتور	و�شيم	 اللقاء	مع	 متحور	

ع�شام	 �شتاذ	 االأ مع	 اللقاء	 ى	 واأدرّ بهم.	 عتناء	 واالإ وقت	 باأقرب	 امل�شت�شفى	 اإىل	 املر�شى	 دخول	 تاأمني	 حول	 اجلامعي«	

بها	 م	 يتقدرّ التي	 امل�شاعدة	 بطلبات	 االهتمام	 اإىل	زيادة	 ال�شهيد	رفيق	احلريري«	 عرقجي،	م�شوؤول	مكتب	»م�شاعدات	

امل�شت�شفيات	 اإىل	 عليهم	 املتوجبة	 املالية	 الفروقات	 وتغطية	 ق�شرية،	 مدة	 يف	 وبترّها	 االحتاد	 عائالت	 اأبناء	 من	 املر�شى	

�شتاذ	غالب	املدهون،	م�شوؤول	اخلدمات	ال�شحية	يف	»جماعة	عباد	 ب�شورة	كلية	اأو	جزئية	عالية.	ونتج	عن	لقائها	مع	االأ

دوية	لهم	لقاء	مبلغ	رمزي،	وت�شجيل	 الرحمن«،	ا�شتعدادًا		مبعاجلة	مر�شى	االحتاد	يف	م�شتو�شف	اجلماعة،	وتقدمي	االأ

دوية	لهم	جمانًا.	و�شتوا�شل	 التحقرّق	من	و�شعهم	االجتماعي	يف	�شجالرّت	اجلماعة،	وتقدمي	االأ املر�شى	املزمنني	بعد	

�شة	 �شرّ
ال�شحة	االجتماعية	يف	»موؤ خرى،	خ�شو�شًا	يف	مديرية	 ال�شحية	االأ �شات	 �شرّ

املوؤ اللجنة	اجتماعاتها	مع	م�شوؤويل	

مة	مل�شاعدة	هوؤالء	املر�شى	يف	م�شتو�شفاتها.	 رفيق	احلريري«	من	اأجل	اإيجاد	�شيغة	متقدرّ

�شباب	�شحية	بقيمة	�شتة	ماليني	و�شتمائة	األف	لرية	لبنانية،	ا�شتفاد	منها	�شبعة	 وافقت	اللجنة	على	تقدمي	م�شاعدات	مالية	الأ

ع�رس	مري�شًا	من	اأبناء	وبنات	العائالت	املن�شوية	اإىل	االحتاد.	

• جلنة �ل�ضوؤون �لرتبوية و�لتعليمية و�لثقافية  

- اإقامة	حما�رسة	عن	الرئي�س	ال�شهيد	رفيق	احلريري	األقاها	الدكتور	ح�شان	حالق	يف	مقر	االحتاد.  

- امل�شاركة	يف	الزيارات	ال�شيا�شية	واالجتماعية	والثقافية	التي	قام	بها	احتاد	جمعيات	العائالت	البريوتية.  

- تقدمي	عدة	اقرتاحات	ومبادرات	لتفعيل	دور	بريوت	الثقايف	والعلمي.  

املتعلق	 وال�شاأن	 والثقايف،	 العلمي	 بال�شانني	 ال�شلة	 ذات	 دارية	 االإ الهيئة	 واجتماعات	 اأعمال	 امل�شاركة	يف	  -  

بامل�شاعدات	واملنح	اجلامعية	واملدر�شية.

- تقدمي	م�شاعدات	ومنح	درا�شية	وتعليمية	لـ	)33(	طالبًا	ممن	تنت�شب	جمعياتهم	اإىل	احتاد	جمعيات	العائالت	  

البريوتية	موزعني	على	جامعات	ومدار�س	وثانويات	يف	بريوت.	وقد	بلغت	قيمة	امل�شاعدات	20.700.000	ل.ل.	

)ع�رسون	مليون	و�شبعماية	األف	ل.ل.(

• جلنة �ل�ضوؤون �الجتماعية  

- �جلانب �الجتماعي:  

ربعني	طلب	م�شاعدة	مقدم	من	ع�رسين	عائلة	بريوتية.	وبعد	 قامت	اللجنة	خالل	الفرتة	ال�شابقة	بالتدقيق	يف	حوايل	االأ

قيمة	 مالية	ومت	�رسف	 م�شاعدات	 اللجنة	على	�رسف	 وافقت	 امل�شاعدة	 مقدمي	طلبات	 اأو�شاع	 على	 امليداين	 الك�شف	

حتاد	عليها. دارية	لالإ امل�شاعدات	بعد	م�شادقة	الهيئة	االإ

�شحيا ًو تربويًا و اإجتماعيًان�ضاطات اللجان
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-�جلانب �لتنموي  

ن	العمل	التنوي	هو	اأ�شا�س	كل	تطور	اجتماعي،	تابعت	جلنة	ال�شوؤون	االجتماعية	اجتماعاتها	مع	موؤ�ش�شة	احلريري	 الإ

مد	يت�شمن	تاأهيل	اأكرب	عدد	من	�شابات	و�شباب	 التابعة	ملكتب	ال�شيدة	بهية	احلريري	بهدف	و�شع	برنامج	عمل	طويل	االأ

حتاد.	وقد	ا�شت�شاف	مكتب	ال�شيدة	بهية	احلريري	�شابة	و�شاب	خ�شعا	لدورة	تدربية	يف	العمل	 العائالت	املن�شوية	لالإ

نف�شها	 للدورة	 ليخ�شعوا	 و�شاب	 �شابة	 اخلم�شماية	 حلوايل	 طلبات	 االحتاد	 يقدم	 اأن	 على	 اأ�شبوع	 ملدة	 دامت	 التنموي	

ودورات	مماثلة	يف	عام	2008.

لالحتاد	 االدارية	 الهيئة	 وبا�رساف	 احلريري	 بهية	 ال�شيدة	 مكتب	 مع	 بالتعاون	 االجتماعية	 ال�شوؤون	 جلنة	 وحت�رس	

الجتماع	عام	للعائالت	املن�شوية	يف	االحتاد	ل�رسح	تفا�شيل	هذا	امل�رسوع.	

	 	




