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ن�شيدنا

    ن�شيد احتاد جمعيات العائالت البريوتية
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من اأقوال الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريرياأول كلمة

�إننا �أمام خيار بني �لوطن و�أنف�سنا

 نحن مع �لوطن ول�سنا مع �أنف�سنا
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ل الحتاد جمعيات العائالت البريوتية ح�شوره الدائم والالفت يف احلياة العامة، وبقاءه من خالل املنتديات الثقافية واالجتماعية  ُي�شجَّ

وغريها على توا�شل م�شتمر مع اأبناء العا�شمة، متح�ّش�شًا هموم وهواج�س البيارتة وحري�شًا كل احلر�س على حتمل م�شوؤولياته يف 

مقاربتها مع القيمني ال�شيا�شيني وامل�شوؤولني للبحث عن �شبل معاجلتها واإيجاد احللول لها.

لقد ا�شتطاع االحتاد من خالل هذا االأ�شلوب الديناميكي اأن يكون حا�رشًا يف كل املنا�شبات والق�شايا التي تهم بريوت، واأن يحجز لنف�شه 

م�شاحة بارزة يف الو�شط البريوتي، و�شكل عاماًل موؤثرًا من عوامل القوة يف مواجهة �شيل التعديات والتحديات الكثرية التي تعر�شت 

لها بريوت طوال ال�شنوات املا�شية، ومل يبّدل يف مواقفه وقناعاته الوطنية، وبقي اأمينًا ووفيًا مل�شرية الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري 

الذي رعى انطالقته منذ البداية، بالرغم من كل ال�شغوطات واالإغراءات من اأكرث من طرف وجانب.

ال �شك اأن اأداء واأ�شلوب احتاد جمعيات العائالت البريوتية وحتركه الدوؤوب يف كل االجتاهات وتو�شيع قاعدة العائالت املن�شوية حتت 

لوائه ومقاربته للق�شايا وامل�شاكل التي تهم اأبناء بريوت، قد متايز عن باقي اجلمعيات والهيئات االجتماعية االأخرى، وبالفعل ميكن 

القول اأن اإ�شم “االحتاد“ ي�شتحقه قواًل وفعالً، وهذه التجربة الناجحة تتطلب التمعن فيها لت�شكل مثااًل لالآخرين، الأن يف االحتاد القوة 

للجميع.

                                                       �سعد رفيق �حلريري

االحتاد قوة بريوت

دولة رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيد �شعد رفيق احلريريكلمة
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بقلم : �لدكتور فوزي زيد�ن
رئي�س االحتاد

عندما ت�شلمت رئا�شة احتاد جمعيات العائالت البريوتية منذ ما يقارب ثالث �شنوات و�شعت ن�شب 

 العمل على عدد من االأهداف كي تكون واليتي ناجحة وجمدية، منها متابعة ق�شايا بريوت 
ّ

عيني

وملفاتها االإمنائية واخلدماتية مع امل�شوؤولني، واال�شتماع اإىل هموم اأهلها ومتاعبهم وم�شاعدتهم يف 

اإيجاد حلول لها، واإبراز دور بريوت الوطني والعربي واحل�شاري. 

كانت  التي  واالجتماعية،  والثقافية  الوطنية  وباالأن�شطة  والدينية،  ال�شيا�شية  القيادات  مع  باللقاءات  زاخرة  الوالية  هذه  كانت  وقد 

تتمحور حول بريوت احلبيبة واأهلها الكرام. فبريوت التي ن�شاأنا فيها وترعرعنا هي مدينة ذات تاريخ عريق، واأم ال�رشائع، وبوابة 

ال�رشق، وملتقى احل�شارات وتفاعل الثقافات واالأديان، ومنارة العلم واملعرفة، ومدر�شة الن�شال الوطني والقومي، واالأمينة على 

ثقافة العي�س امل�شرتك املرتكزة على قواعد احلرية واملحبة واحرتام التعدد الديني واملذهبي. وهي عا�شمة الوطن ومركز ثقله ال�شيا�شي 

وع�شب اقت�شاده، ووجهة حمببة لل�شياح وامل�شتثمرين العرب واالأجانب.

 

�شمل عائالت االحتاد وتعزيز  البريوتي، وجمع  املجتمع  االإدارية على خدمة  الهيئة  اأع�شاء  لقد تركزت جهودي وجهود زمالئي 

عرى املودة والتعاون بينها، وتوثيق روابط التوا�شل بني االحتاد واأ�شدقائه من م�شوؤولني ر�شميني و�شخ�شيات �شيا�شية واجتماعية 

وثقافية بريوتية ووطنية مرموقة. وو�شعنا ن�شب اأعيننا ق�شايا بريوت وحقوق اأهلها، وتعزيز الوجود البريوتي يف اإدارات الدولة 

وموؤ�ّش�شاتها، ومتابعة ملفاتها االإمنائية واخلدماتية والبيئية مع الوزراء املخت�شني ومع حمافظ املدينة ورئي�س املجل�س البلدي واأع�شائه، 

بغية حت�شني اأو�شاع العا�شمة وتي�شري اأمور اأهلها واملقيمني فيها الذين ي�شكلون حواىل ن�شف �شكان لبنان. وا�شتطعنا من خالل التوا�شل 

امل�شتمر والعالقات اجليدة التي ن�شجناها معهم حتقيق اإجنازات ملحوظة، ولكن ما زالت الطريق اأمامنا طويلة ووعرة. وبات االحتاد 

ي�شكل قوة “�شغط“ موؤثرة يف ال�شاحة البريوتية، يلجاأ اإليه كثري من البيارتة يف االأزمات وال�شدائد.

 ومن امللفات التي عملنا عليها وما زلنا خف�س الر�شوم البلدية املرتفعة على القيمة التاأجريية، واإقامة م�رشح يليق بالعا�شمة وباإرثها 

الثقايف والفني وتذليل العقبات من اأمام اإقامة مركز ُعمان الثقايف، واإحياء دور البلدية يف الرعاية ال�شحية، وتو�شيع الف�شاءات العامة، 

وحترير االأر�شفة وال�شوارع من املعوقات. وركزنا اهتماماتنا اأكرث على امللفات ال�شاخنة، وخ�شو�شًا اأزمة ال�شري اخلانقة التي حتتاج 

اإىل و�شع خطة متطورة للنقل العام واإقامة اأنفاق يف التقاطعات الرئي�شة ومواقف عمومية لل�شيارات يف االأ�شواق واالأحياء، واأزمات 

الكهرباء واملياه والنفايات. وقد الحت اأخريًا ب�شائر حل لكل هذه االأزمات من خالل بدء املجل�س البلدي اجلديد يف معاجلتها. 

وكان الإبراز دور بريوت الثقايف والعلمي يف لبنان والعامل العربي، واإلقاء ال�شوء على رجاالتها ون�شائها الذين متيزوا بعطاءاتهم 

الفكرية والفنية واالجتماعية، وتكرميهم، واحلفاظ على تراث املدينة وذاكرتها، حيزًا وا�شعَا من اهتمامتنا، اإذ اأن يف حماية الرتاث 

اإثراًء للثقافة الوطنية واإبرازًا لدور بريوت ومكانتها الثقافية والتاريخية واالجتماعية، وهي �رشورة وطنية وح�شارية اإ�شوة بالدول 

الوطنية واالجتماعية واالقت�شادية دور بارز يف  لل�شوؤون  التنمية. كما كان  التي حتافظ على تراثها واآثارها، وتوظفها يف  الراقية 

االفتتــاحيـــة

بريوت يف القلب



7

م�شريتنا متثل يف الندوات التي نظمناها وتناولت ق�شايا نعي�شها وتهم جمتمعنا.

 

اإ�رشاك  اأي�شًا يف  تكمن  اأن مهمتنا كانت  اإال  الثقافية واالجتماعية يف بريوت،  ال�شوؤون  تن�شب على  اهتمامنا كانت  دائرة  اأّن  ورغم 

عائالتها يف ال�شاأن الوطني والقرارات املتعلقة بالعا�شمة، وتظهري �شخ�شية االحتاد املعنوية عن طريق احل�شور الدائم، باملواقف التي 

نعلنها وبلقاءاتنا مع امل�شوؤولني.

وكنا نعرب يف مواقفنا عن نب�س ال�شارع البريوتي وتطلعات البيارتة واآمالهم وطموحاتهم ومواقفهم الوطنية والعربية، خ�شو�شًا اأن 

اأكرثيتهم ال حتبذ االنت�شاب اإىل االأحزاب اأو امل�شاركة يف اأن�شطتها. وال يعني ذلك عدم انخراطها يف العمل الوطني والقومي، ف�شوارع 

بريوت �شاهدة على وطنية البيارتة وعروبتهم، فهم ال يرتكون منا�شبة وطنية وعربية اإال وي�شاركون فيها ويعربون عن م�شاعرهم 

جتاهها، باملواقف اجلريئة والتظاهرات احلا�شدة واالأفعال املوؤيدة. 

ونوؤمن كما غالبية اأهل بريوت، بنهج الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري الوطني والقومي، املرتكز على االنفتاح واالعتدال والعي�س 

امل�شرتك ونبذ التطرف والعنف، والتعاطي مع الق�شايا العربية بروح االأخوة وال�رشاكة مبا ال يتعار�س مع م�شلحة لبنان العليا. 

وتعود عالقة �شهيدنا الكبري ببريوت اإىل العقدين االأخريين من القرن الع�رشين، وتوثقت اأكرث لدى توليه رئا�شة احلكومة. واأراد من 

خالل التوا�شل مع اأهلها ونخبها الفكرية وجمعياتها االجتماعية اإر�شاء قاعدة �شعبية متينة له، تدعم م�رشوعه ال�شيا�شي واالقت�شادي 

واالإمنائي واالإعماري املواكب للتطور واحلداثة. واعترب اأن اأف�شل و�شيلة للتوا�شل مع اأهل بريوت يكون من خالل عائالتها، ف�شجع 

تاأليف جمعيات لها وت�شكيل احتاد يجمعها، وهكذا تاأ�ّش�س احتاد جمعيات العائالت البريوتية يف العام 1998. وكانت  العائالت على 

العالقة بني الرئي�س ال�شهيد واالحتاد وطيدة وقائمة على احلب واالحرتام والت�شاور حول كل ما ي�شب يف خدمة بريوت واأهلها.

 

ومن �شيم البيارتة واأخالقهم الوفاء ملن وقف اإىل جانبهم وعمل من اأجلهم و�شاهم يف اإمناء مدينتهم وازدهارها وروى بدمائه الطاهرة 

اأر�شها الطيبة. لذا، فاإننا �شنبقى اأوفياء لروح �شهيدنا الكبري رفيق احلريري، نتابع نهجه الوطني وم�شريته يف اإقامة دولة املوؤ�ّش�شات 

العادلة والقادرة بقيادة حامل اأمانته دولة الرئي�س �شعد رفيق احلريري الذي ي�شكل قيمة وطنية وعربية كبرية و�شمام اأمان للبنان 

وتخطي  عاتقه  على  امللقاة  الكبرية  الوطنية  امل�شوؤوليات  يف  التوفيق  لدولته  ونتمنى  اهتماماته.  �شلب  يف  املحرو�شة  بريوت  وي�شع 

ال�شعوبات التي قد تعرت�شه، والنجاح يف انت�شال البالد من االأزمات التي تتخبط فيها وقيادتها اإىل بر االأمان واال�شتقرار واالزدهار.

 

واأخريًا، ت�شتحق منا هذه املدينة العظيمة، التي نفتخر باالنتماء اإليها، كل الرعاية واالهتمام، كي تعود يف عهد الرئي�س �شعد احلريري 

كما كانت يف عهد والده الرفيق احلبيب مدينة للحب واجلمال واحلياة، مدينة اآمنة مزدهرة و�شيدة للعوا�شم العربية. 
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بقلم: �لدكتور �أ�سامه حميو
رئي�س �لتحرير

ال�شيا�شية  للحياة  املظلل  ال�شباب  و�شط  �شوء  ف�شحة  يرى  اأن  الرديء  الزمن  هذا  يف  اللبناين  يتوق 

واالقت�شادية واالجتماعية، واأن ي�شت�رشف جمتمعًا يعي�س يف اأمن واأمان، عله يخرج من دوامة املعاناة 

اإىل ف�شاء االنفراج، واأن يخط للعامل اأبجدية احل�شارة من جديد.

فال�شعب كلما تاأمل تاألق، وكلما عانى اأغنى، وكلما �شاقت به ال�شبل انتف�س، الأنه ع�شي على الزوال، والأن اأحالمه مقرونة باإرادته 

التي ال تلني مهما ا�شتدت العوا�شف الهوج، ليبقى احللم ويحيا الوطن. قد نخ�رش مااًل، قد نخ�رش اطمئنانًا، قد نخ�رش �شياحة، لكننا 

بالطبع لن نخ�رش فكرنا، وثقافتنا، وح�شارتنا، الأننا قررنا اأن ال نخ�رش الوطن.

قد تغيب ال�شياحة خلف كل حدث جلل... ويغيب روادها، لتعود من جديد مع كل بارقة اأمل واإطاللة �شوء، فرتتدي معاملها اأثواب 

اجلمال، فنحيي عر�شها على حنني الناي، ودقة املهباح، ومواويل العتابا وامليجانا. اأما الثقافة فعنيدة ذات اأجنحة ال تتك�رش، حتلق يف 

اأر�س الله الوا�شعة، وحتط حيث طاب لها املقام، حيث النا�س يعرفون قدرها، يقراأون كتابها، ويكتبون عنها حكايات احَللى. اأال ما 

اأُحيلى الثقافة يف �شعب، عقول اأبنائه م�شبعة بالوعي، وقلوبهم مليئة بالنور.

اأما ال�شياحة الثقافية فم�شاألة جوهرية واأ�شا�شية تبحث عن �شبل منائها وانتمائها، باحلركة الفاعلة القادرة على اجتذاب ال�شوء اإىل مكامن 

العتمة، وبرتكيز روؤيتها يف اجتاه اجلوهر املكنون يف متون العبقريات االإن�شانية.

وت�شكل الثقافة ال�شياحية حالة انفتاح على االآخر وعلى احلياة، فتنمو املعرفة وتطرد، وتتحرر من قيود ال ميكن مغالبتها اإال باالحرتام 

واالإرادة والثقة بالنف�س، الأن الثقافة تراث، والرتاث ا�شتمرار، وحني ن�شيف الزمن اإىل الرتاث فيحاكي املا�شي احلا�رش ويتطلع 

اإىل امل�شتقبل، فترتاءى اأ�شولية اجلذور واأ�شالة الرتبة.

وطرفا ال�شياحة الثقافية هما: الذات واالآخر، فيتمازج يف تقاربهما الثابت واملتحول، وين�شاأ بينهما حوار يف�شي اإىل ائتالف اأو اختالف، 

وترت�شم خالله مراحل التطور والتبدل واالرتقاء، اأو التخلف واالنهيار. املهم اأن احلوار حرك الوعي يف عملية ا�شتك�شاف الذات 

واالآخر، مما ي�شري اإىل اأن الثقافة بالو�شل ال بالف�شل، باجلمع ال بالقطع، بالتاأليف والرتكيب، ال بالعزل والتجزئة. وال�شياحة الثقافية 

تبادل نفعي متوا�شل بني ال�شعوب يف املجاالت احليوية كافة، يفر�شها التكامل ويعززها التفاعل.

وحتتاج ال�شياحة الثقافية اإىل اعرتاف االأنا باالآخر اعرتافًا تكافوؤيًا كي يكون التبادل املعريف نفعيًا على اأ�شا�س االأخذ املجدي ولي�س اأخذ 

املحتاج، اأخذ كل مفيد ولي�س اأخذ كل جديد، اأخذ اكتمال ال اأخذ احتمال، عندها يتم التالقي بني امل�شاهد واملتلقي الذي تده�شه االآثار، 

وتاأخذ بناظريه روؤى واأبعاد بقيت ت�شارع الزمان وحتجز مقعدها يف كل زمن.

ال�شياحة الثقافية

كلمة العدد
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�شحيح اأن ال�شياحة الثقافية اأ�شا�شها املعرفة والتعارف، على كل ما تلتقي ال�شعوب عليه، وتبني مقدار كل �شعب وقدرته على االإبداع 

وفتح اآفاق امل�شتقبل اخلفية على الواقع، اإال اأنها تف�شي اإىل ت�شور ي�شع حلواًل ي�شت�شيغها الذوق، ويه�شمها العقل.

وتثبت ال�شياحة الثقافية اأن ا�شتمرارية االإن�شان ت�شنعها اإرادته واأفعاله اخلالقة، فاإن كان املا�شي ال يعود، اإال اأن امل�شتقبل ال يقوم اإال 

على لبنات املا�شي.

واحلديث عن الثقافة ال�شياحية يثري يف البيارتة حلم بناء متحف بحري ملدينتهم البحرية، متحف يحكي تاريخ هذا الثغر املجيد وانفتاحه 

على احل�شارات العاملية. كما ياأمل البيارتة باأن ي�شم املتحف الوطني، الذي يتو�شط مدينتهم، كنوزها املكت�شفة يف و�شطها، اأو و�شعها 

يف »متحف بريوت التاريخي« املرجو ت�شييده على مقربة من موقعها. فاحلفاظ على ذاكرة بريوت الثقافية وتظهريها لالأجيال املتعاقبة 

�رشورة لربط احلداثة بالرتاث، وبلورة تطور الهوية البريوتية.
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وحدة بيـروت يف“احتادهــا“

روؤى بريوتية

بقلم: �لأ�ستاذ حممد �لأمني عيتاين 
نائب �سابق عن بريوت 
رئي�س �سابق لالحتاد

ـّرغـت من 
ُ
فـ وقد  الكريهة  االأهلية  احلرب  اأثناء  بريوت  فاأجد  بعيد،  غري  زمن  اإىل  الذاكرة  بي  تعود 

ـر لت�شتلم االأر�س قوى االأمر الواقع التي مل ت�شتمد �رشعيتها 
ّ
قادتها، فمنهم من هاجر ومنهم من ُهـجـ

الد�شتورية اأو ال�شعبية من اأهايل بريوت، ال بالت�شمية وال باالنتخاب.

ومع غياب القادة اأو تغييبهم، وبعد اأن تقّلـب على دفة القيـادة من تقّلـب، وبعد اأن ذاق اأهايل العا�شمة 

االأمّرين من عدم اال�شتقرار ال�شيا�شي واالأمني، كان من الطبيعي اأن تتداعى العائالت البريوتية لتك�رش حاجز ال�شمت، الذي الزمها 

يكون  اأن  االأحتاد  لهذا  واآمالهم. ومل يكن  هموهم  عن  بريوت  اأهل  فيه  متقدمة يعّبـر  من�شة  لي�شكل  احتادها  تفعيل  اإىل  وتعمد  طوياًل، 

فاعاًل يف حميطه لوال رعاية كرمية من دولة الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري الذي وجد يف االحتاد ممثاًل حقيقيـًا لبيـروت ينطق باإ�شمها 

ويعّبـر عن اأوجاعها واأحالمها.

العائالت  دور  اأهمية  متامًا  يدرك  كان  البريوتية  العائالت  جمعيات  احتاد  م�شرية  احلريري  رفيق  ال�شهيد  الرئي�س  رعى  حني  نعــم، 

البريوتية يف نه�شة مدينتها وحر�شها على العي�س امل�شرتك وبلورة وظيفة عا�شمتها كجامعة للوطن، كما كان يتفهم ح�شا�شية اأغلب 

اأن  ميكن  الذي  واملدين  االأهلي  االإطار  البريوتية  العائالت  جمعيات  احتاد  فوجد يف  ال�شيا�شية،  االأحزاب  االنخراط يف  من  البيارتة 

يردف بريوت برافعة عائلية تتكامل مع الهيئات املنتخبة والبلدية يف �شبك اجلهود حلل م�شكالت العا�شمة وال�شعي لتطوير خدماتها 

وجتميل مرافقها. 

بجمعيات  انتظمت  التي  العائالت  املزيد من  با�شتقطاب  قاعدتها  تو�شيع  اإىل  تتطلع  االحتاد  املن�شوية يف  العائالت  كانت  املقابل،  ويف 

عائلية، وت�شجيع �شائر العائالت على تاأ�شي�س جمعيات وااللتحاق باالحتاد، وا�شتنفار اإمكاناتها الإعالء كلمة البيارتة ونقل مطالبهم اإىل 

املراجع املعنية، م�شتعينة بالدعم املعنوي الكبري الذي وفره لها الرئي�س ال�شهيد.

وا�شتمرت م�شرية االحتاد يف تطور م�شطرد، كما تابع الرئي�س �شعد احلريري رعايته م�شرية االحتاد على خطى اأبيه. واأبقى هذه 

الرعاية يف حدود املظلة والتماهي مع املواقف الوطنية العري�شة، وحر�س على اأن يحتفظ االحتاد با�شتقالليته، واأن ميار�س دميقراطية 

اختيار هيئاته االإدارية املتعاقبة، ما اأتاح تداول ال�شلطة فيه. 

فاإن �شكل احتاد جمعيات العائالت البريوتية من�شة تعرب عن هموم البيارتة و�شجونهم وجتهد بر�شم حلول ملعاناتهم، اإال اأنه من الطبيعي 

اأن يحافظ االحتاد على ر�شالته اجلامعة باحت�شان البيارتة ومل �شملهم. فتنوع االآراء غنى، اإن بقي يف اإطار وحدة املوؤ�ّش�شة، واحرتام 

الراأي االآخر �رشورة، �رشط االلتزام بقرار االأكرثية. 

لقد خدمني حظي عندما منحني االحتاد �رشف رئا�شته يف عهد دولة الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري، باأن اأعمل اإىل جانب رجل كبري 

ـم العامل قبل اجلاهل اأن ال�شلطة ونفوذها، والتاج وبريقه، ال يفقدانه توا�شعه وحمبته للنا�س، فبادله 
ّ
قد ال جتود مبثله االأيام، رجل علـ

ُو�شع  ما  رغم  قبل،  العا�شمة من  ت�شهدها  مل  اأ�شا�شية  بنيوية  تطورات  ن�شبيًا،  الق�شري  العهد،  هذا  بريوت يف  و�شهدت  املحبة،  النا�س 

اأمامه من عراقيل، ورغم ما واجهه من م�شاعب. وتابعت اهتمامي ب�شوؤون االحتاد عندما ت�شلم االأمانة دولة الرئي�س �شعد احلريري، 

مقال
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الذي ا�شتمر على نهج الرئي�س ال�شهيد يف دعمه لالحتاد ورعاية م�شاحله، كما اأ�شهمت جميع الهيئات االإدارية املتعاقبة برئا�شة الزمالء 

الربوف�شور وفيق �شنو، واحلاج ريا�س احللبي، واالأ�شتاذ حممد خالد �شنو، وحاليًا الدكتور فوزي زيدان يف جعل االحتاد رقمًا �شعبًا 

على كل من يحاول اأن ينال من بريوت واأهلها.

االحتاد  فعائالت  والعا�شمة،  الوطن  خدمة  االأكرب يف  الدور  لنا  يكون  اأن  نطمع  زلنا  وال  نوابه،  ثالثة من  للبنان  االحتاد  اأعطى  لقد 

تزخر بالقادرين على اإغناء الدولة مبوؤهالتهم العلمية واالإدارية وبالناذرين النف�س للخدمة العامة.

اإن ع�شق البيارتة لبريوت يجب اأن يدفعهم اإىل االعت�شام بحبل احتادهم املتني، حتى ي�شبح بحجم اآمالهم العظام، وحتى تعود بريوتنا 

�شيدة العوا�شم العربية.
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بريوتنا

بقلم: �لأ�ستاذ ريا�س �حللبي

رئي�س �سابق لالحتاد

التنظيم،  على  الفو�شى  وغلبة  الرتاث،  على  الباطون  غلبة  من  بريوت،  اإليه  اآلت  ما  على  نظرة  اإن 

وغلبة التلوث على البيئة، كما على غربة البيارتة عن مدينتهم وهجرتهم الق�رشية اإىل ال�شواحي القريبة 

والبعيدة، كل ذلك يدفعنا اإىل القول: اأعيدوا اإلينا بريوتنا، ببيوتها وتراثها وحدائقها و�شاحاتها واأ�شواقها 

و�شواطئها. اأعيدوا اأهل بريوت اإىل مدينتهم، وارفعوا احلواجز عن و�شطها، حتى ال تبقى اأ�شواقها موئاًل 

لالأ�شباح، ومرتعًا للحمام، وحتى تدب احلياة يف مطاعمها ومقاهيها جمددًا.

�شببًا  فيها  العي�س  بات  كما  لل�شيارات،  �رشيع  ا�شتهالك  يف  و�شببًا  للوقت،  وم�شيعة  لالأع�شاب،  حمرقة  بريوت  �شوارع  باتت  لقد 

لالأمرا�س الناجتة عن تلوث املاء والهواء وال�شاطئ وكثري من املواد الغذائية.

فمن حق البيارتة الذين يدفعون ال�رشائب وفواتري املاء والكهرباء احل�شول على اخلدمات االأ�شا�شية ملدينتهم، فهي موطنهم يف اأوقات 

العمل ويف اأيام العطل، فيها مولدهم، وفيها معا�شهم، وفيها مماتهم. لقد مر على انتهاء احلرب االأهلية زمن طويل وال زالت بريوت 

تدفع اأثمان تلك احلرب العبثية، ومل يعد مبقدور اأهلها تقدي ت�شحيات اأكرث، ومل يعد بو�شعهم حتمل معاملتهم وكاأنهم »اأبناء اجلارية«. 

كما اأن لهجتهم التي يعتزون بها باتت ت�شتعمل للهزل واإطالق النكات ال�شاخرة عن »اأبو العبد« و«اأبو �شطيف«، واأن تو�شع عا�شمتهم 

الطبيعي، بحكم حركة الزمن واجتذاب اأهل االأطراف للعمل فيها، قد نال من هويتها وغرَي من دميوغرافيتها، واخل�شية اأن ي�شتتبع 

ذلك ت�شليالأ لتمثيلها.

لقد حر�س البيارتة على مر الزمن، وحتى اإبان احلرب االأهلية، على العي�س امل�شرتك واحت�شان اأبناء الطوائف االأخرى، ففتحوا 

اأذرعتهم ملواطنيهم من كل املناطق والطوائف واملذاهب، يف الوقت الذي تقوقعت فيه مناطق كثرية على اأبناء مذهبها. وحني عانت 

بريوت من م�شكلة النفايات، �شاقت على نفاياتهم اأر�س الوطن مبا رحبت.

لكن انتخاب رئي�س للجمهورية، بعد �شغور طويل وغري م�شبوق، قد اأيقظ اأمل البيارتة بعد �شبات عميق، كما اأن تكليف دولة الرئي�س 

�شعد رفيق احلريري ت�شكيل احلكومة قد عاظم هذا االأمل، الإميانهم بعزمية هذا الرجل ال�شجاع وعزمه على اإحداث التغيري املطلوب.

فهم يتطلعون الأن يكون الأوالدهم واأحفادهم فر�شة العي�س الكري يف مدينتهم، وقد ا�شتعادت تاألقها ومكانتها واعتمدت املعايري العاملية 

للبيئة. 

اأ�شواقهم والتي  اإىل  املهربة  الب�شائع  يتوقف دخول  االقت�شادية حيويتها يف مدينتهم، واأن  الدورة  ت�شتعيد  اأن  من حق جتار بريوت 

تت�شبب يف اإفال�س من يلتزم بدفع الر�شوم وال�رشائب على ب�شائعه. كما من حق ال�شناعيني حماية منتوجاتهم من املناف�شة غري املتكافئة 

مع الب�شائع امل�شتوردة،  ومن حق اأ�شحاب الفنادق واملطاعم اأن تنعم عا�شمتهم باال�شتقرار والطماأنينة واأن يجذب برنامج احلكومة 

العتيدة ال�شياح وامل�شطافني وامل�شتثمرين، العرب واالأجانب.  

اأعيدوا اإلينا بريوتنا باأ�شالتها، وردوا اإليها اأب�شط حقوقها، ونعدكم باأن نعيدها عرو�س البحر االأبي�س املتو�شط، ومنارته التي ت�شع 

على كل الوطن.

روؤى بريوتية مقال
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العبور اإىل الدولة

   بقلم: �لأ�ستاذ حممد خالد �سنو

رئي�س �سابق لالحتاد

   كم جميل اأن يحظى البيارتة، بخا�شة، واللبنانيني، بعامة، ب�شاب يحمل هموم املواطنني لينبت الع�شب 

من قلب �شخر االأزمة التي تع�شف يف اقت�شادنا وبيئتنا ومياهنا وكهربائنا وطرقاتنا ورواتبنا. كم جميل 

اأن يخاطر قائد �شيا�شي بر�شيده ال�شعبي وم�شريه ال�شيا�شي، لريدم هوة الفراغ الرئا�شي وي�شخ الدم يف 

�رشايني موؤ�ّش�شاتنا الد�شتورية املعطلة واملتعرثة.

االكرتاث  وعدم  بعبورها،  وال�رشوع  اخلال�س  و�شائل  ا�شتك�شاف  يف  تكمن  احلقيقية  القيادة  فميزات 

باأ�شوات امل�شككني، ورف�س املوالني جترع مرارة العالج.

اأنه قائد �شعبي ولي�س زعيمًا �شعبويًا، واأنه موؤمتن على نهج الرئي�س ال�شهيد رفيق  لقد برهن الرئي�س �شعد احلريري، مرة اأخرى، 

احلريري الذي بذل الغايل والنفي�س، حتى ال�شهادة، لبناء دولة املوؤ�ّش�شات واحلفاظ على ال�شلم االأهلي والعي�س امل�شرتك.

وبريوت، قلب الوطن و�شورته اجللية، والتي عانت من االإهمال والتلوث، من اال�شتهداف واالفتئات على حقوقها، تتطلع باأمل 

وتفاوؤل لت�شكيل حكومة وحدة وطنية، كما تتوقع اأن ي�شتفيد رئي�شها من دعم الكتل النيابية والنواب امل�شتقلني لت�رشيع عجلة التاأليف، 

وحتريك عجلة العمل لتحقيق ما ين�شده البيارتة و�شائر اللبنانيني. 

من حق بريوت املحرو�شة اأن ت�شتعيد األقها، وتعود جامعة العرب وم�شت�شفاهم ومنتجعهم. ومن حق البيارتة اأن يح�شلوا على مياه 

�شحية وكافية دون اللجوء اإىل دفع ثالث فواتري لتاأمينها، واأن ينعموا بالكهرباء على مدار ال�شاعة دون اللجوء اإىل دفع فاتورتني، 

واأن تعالج نفاياتهم بو�شائل تراعي اأعلى معايري البيئة، واأن ت�شري �شياراتهم على طرقات معبدة خالية من احلفر، واأن يتخل�شوا من 

مع�شلة ال�شري. من حق البيارتة اأن يتمكنوا من ال�شكن يف مدينتهم واأن يحافظوا على هويتها وتراثها.

لقد عاد االأمل ي�شع من عيون البيارتة وهم يرون اأحالمهم بداأت تالم�س اأر�س الواقع. فال عجب اأن نرى قلوبهم تهتف، قبل اأياديهم،  

ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية، وباالتفاق على  ا�شرتاتيجيات ملعاجلة جميع االأزمات،  بال�شفافية وو�شع  لرئي�س حكومة واعد 

للعي�س  الطوائف، متتينًا  التمثيل، واحلر�س على و�شول نواب منتخبني من خمتلف  النيابية يراعي عدالة  قانون جديد لالنتخابات 

امل�شرتك، وتاأكيدًا على االنتماء الوطني.

والبيارتة، ك�شائر اللبنانيني، يتطلعون اإىل حكومة تعزز قدرات املوؤ�ّش�شة الع�شكرية واالأجهزة االأمنية، وتفعيل تعاونها يف مواجهة 

االإرهاب الذي يع�شف باملنطقة وال يوفر ال�شاحة اللبنانية. كما ياأملون بتوطيد العالقات مع الدول العربية ال�شقيقة وا�شتعادة ح�شورهم 

املنع�س لل�شياحة، كما جذب ا�شتثماراتهم التي تعزز الدورة االقت�شادية.

لقد حان الوقت لتحريك عجلة ور�شة العمل املجدي. فنتمنى اأن تت�شابك اأيدي جميع الفرقاء ال�شيا�شيني لبدء مهمة االإنقاذ الوطني، واأن 

ى الَلُّه َعَمَلُكْم  ي�شحب دعم التكليف على التاأليف والتنفيذ واالإ�شالح، واأن يتم العبور اإىل الدولة من دون األغام. »َوُقِل اْعَمُلوا َف�َشرَيَ

َوَر�ُشوُلُه َوامْلُوؤِْمُنون«.

روؤى بريوتية مقال



14

الق�شاء ال�شرعي يف لبنان 

  

بقلم: �لقا�سي �لدكتور �ل�سيخ حممد �أحمد ع�ساف

                                                         رئي�س �ملحكمة �ل�رشعية �ل�سّنية �لعليا

 احلمد لله رب العاملني، وال�شالة وال�شالم على �شيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني، وبعد:

�شدر  منذ  خا�شعة  ال�شخ�شية  االأحوال  فيها  مبا  واجلزائية  املدنية  اأجزائها  بكل  لبنان  يف  املحاكم  كانت 

اتخذ  فقد  العثماين  الع�رش  يف  اأما  االإ�شالمية،  ال�رشيعة  الأحكام  والعبا�شية  االأموية  واخلالفة  االإ�شالم 

ع يف 9  جبل لبنان باخل�شو�س نوعًا من اال�شتقاللية االإدارية حتت نظام املت�رشفية، مبوجب اتفاق وقِّ

حزيران �شنة 1861م بني الدولة العثمانية »وبني الدول اخلم�س: بريطانيا وبرو�شيا والرو�شيا وفرن�شا والنم�شا، وتقرر فيه اأن يكون 

جلبل لبنان حاكم م�شيحي عثماين ي�شمى املت�رشف، يقرتحه الباب العايل وتوافق عليه الدول الكربى1»، وملا دخلت تركيا احلرب 

العاملية االأوىل األغت بتاريخ 23 اآذار �شنة 1914 ا�شتقالل لبنان االإداري، وعينت عليه جمال با�شا حاكمًا مبا�رشًا2.

ويف نهاية احلرب العاملية االأوىل اأقر ميثاق ع�شبة االأمم نظام االنتداب يف �شنة 1919م، كما تقرر �شنة 1920»ماالنتداب الفرن�شي 

على لبنان يف موؤمتر احللفاء االأعلى املنعقد يف �شان رميو، ثم وقع �شك االنتداب يف لندن بتاريخ يف 24 متوز �شنة 1922«3، ثم يف 

�شنة 1923، ان�شلخ لبنان وبقية الدول العربية عن تركيا وفقًا ملعاهدة لوزان.

“وبعد و�شع لبنان حتت االنتداب الفرن�شي بقي النظام الق�شائي ال�شابق الذي كان معمواًل به يف تركيا �شائدًا يف لبنان، وكان امل�شدر 

االأ�شا�شي لقواعد قانون اأ�شول املحاكمات املدنية يف تلك املرحلة قانون اأ�شول املحاكمات احلقوقية العثماين، وقد ا�شتمر العمل بهذا 

القانون يف عهد االنتداب«4، ثم يف»اأول �شباط 1933 �شدر قانون اأ�شول املحاكمات املدنية اللبناين باملر�شوم اال�شرتاعي رقم72/ل 

والذي بداأ العمل به بتاريخ 1934/10/11، وقد طراأت بع�س التعديالت على هذا القانون« فيما بعد.

نال لبنان ا�شتقالله �شنة 1943م، واأ�شبح للجمهورية اللبنانية حماكمها اخلا�شة التي تتبع لتنظيمات الدولة الق�شائية واأن�شاأت حماكم 

عادية وحماكم ا�شتثنائية، ومن هذه املحاكم حماكم االأحوال ال�شخ�شية.

 فال�شكان يف لبنان يخ�شعون »يف االأ�شل لق�شاء واحد ولت�رشيع واحد، ولكن ت�شتثنى من ذلك م�شائل االأحوال ال�شخ�شية، اإذ تخ�شع 

فيها كل طائفة لقوانينها واأحكامها اخلا�شة، وملحاكمها ال�رشعية اأو الروحية«5 اأو املذهبية.   

 تنظيم �ملحاكم �ل�رشعية يف لبنان:  

ا�شتثنائية  العثماين حماكم  العهد  اأ�شبحت يف »اأواخر  العادي، ثم  للق�شاء  العثماين  العهد  لبنان تخ�شع يف  ال�رشعية يف  كانت املحاكم   

 4 ال�شادر يف  الرقم /241/  املر�شوم اال�شرتاعي ذي  ال�شخ�شية”6، ثم نظمت »مبوجب  االأحوال  حم�شورة االخت�شا�س يف ق�شايا 

ت�رشين الثاين �شنة 1942، ثم اأعيد تنظيمها بقانون 16 متوز 1962«7، ويعود ل�شماحة ال�شيخ �شفيق ميوت رئي�س املحكمة ال�رشعية 

ال�شّنية العليا وقتها الف�شل يف و�شع هذا القانون، الذي داأب جاهدًا يف مترير هذا القانون مبادة وحيدة يف املجل�س النيابي. 

1  - االأو�شاع الت�رشيعية يف الدول العربية ما�شيها وحا�رشها، املحامي الدكتور �شبحي حمم�شاين، طبع دار العلم للماليني، بريوت - لبنان الطبعة الرابعة 1981 �ص269.

2  - املرجع ال�شابق �س269.

3  - املرجع ال�شابق �س270.

4  - الو�شيط يف قانون املحاكم ال�رشعية واملذهبية، املحامي حممد يو�شف يا�شني، من�شورات احللبي احلقوقية، بريوت - لبنان، الطبعة االأوىل 2006 �ص28-27. 

5  - االأو�شاع الت�رشيعية يف الدول العربية ما�شيها وحا�رشها �س281.

6  - املرجع ال�شابق �س281.

7  - املرجع ال�شابق �س281.

اإ�شالميات درا�شة
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الق�شاء  تنظيم  قانون  من   /1/ املادة  اأحكام  عليه  ن�شت  كما  الق�شائية  الدولة  تنظيمات  من  جزءًا  ي�شكل  لبنان  يف  ال�رشعي  فالق�شاء   

تاريخ   /350/ رقم  بالقانون  واملعدل   ،  /8457 رقم/  اال�شرتاعي  املر�شوم  مبوجب  1962/7/16م  بتاريخ  ال�شادر  ال�رشعي 

1994/6/16، وبالقانون رقم 434/ تاريخ 1995/5/15، وبالقانون رقم / 452/ تاريخ 1995/8/17، وبالقانون رقم /768/ 

تاريخ 2006/11/11، وبالقانون رقم /769/ تاريخ 2006/11/11، وبالقانون رقم /177/ تاريخ 29 /2011/8.

االأعلى  املرجع  يعترب  الذي  الوزراء  جمل�س  لرئي�س  اإداريًا  وتتبع  وجعفرية،  �شّنية  ق�شمني،  اإىل  تنق�شم  لبنان  يف  ال�رشعية  واملحاكم   

للمحاكم ال�رشعية يف لبنان. ن�شت الفقرة االأوىل من املادة /447/ من قانون تنظيم الق�شاء ال�رشعي على: »ترتبط املحاكم ال�رشعية 

باأعلى مرجع اإ�شالمي يف ال�شلطة التنفيذية الذي يتوىل �شوؤون موظفيها، واأمورها االإدراية واملالية«، كما يعترب رئي�س املحكمة ال�رشعية 

العليا مبثابة املدير العام لدى املحاكم ال�رشعية التابعة الإدارته، فقد ن�شت الفقرة الثانية من املادة /447/ يقوم كل من رئي�شي املحكمتني 

ال�رشعيتني العليني - ال�شّنية واجلعفرية - فيما يتعلق باملحاكم التابعة له مبهام واخت�شا�س املدير العام ملعاونة مرجع املحاكم ال�رشعية 

يف كل االأمور الداخلة من نطاق اخت�شا�شه«.

ذلك  على  ن�شت  كما  بريوت،  العا�شمة  ومركزها  عليا  وحمكمة  ابتدائية،  حماكم  من  واجلعفري  ال�شّني  ال�رشعي  الق�شاء  ويتاألف 

املادتني/2/ و/4/ من قانون تنظيم الق�شاء ال�رشعي.

وال يوجد حمكمة متييز لدى املحاكم ال�رشعية، ولكن اإن ح�شل يف احلكم اال�شتئنايف خطاأ جوهري اأو خمالفة لالنتظام العام فيمكن 

حينئذ الرجوع اإىل الهيئة العامة ملحكمة التمييز جمتمعة واالحتكام لديها، وهي حينئذ من حقها اأن تبطل احلكم اأو ترد طلب التمييز.

كما يف الق�شاء غري ال�رشعي فاإنه يوجد لدى املحاكم ال�رشعية نائب عام مدين يقوم مبهام االإدعاء العام لدى املحكمة ال�رشعية العليا، 

ن�شت املادة /14/ من قانون تنظيم الق�شاء ال�رشعي على: »يقوم بوظيفة االإدعاء العام لدى كل من املحكمتني العليني قا�ٍس مدين اأو 

اإداري من مذهبها، ينتدب مبر�شوم، ويتناول تعوي�شًا يحدد مبر�شوم اأي�شًا«.

 كما ت�شم املحاكم ال�رشعية االإبتدائية والعليا على قلم ي�شمل عددًا من امل�شاعدين الق�شائيني واملبا�رشين واحلجاب واالأجراء يقومون 

باالأعمال التي فو�شت اإليهم مبقت�شى القانون واالأنظمة اخلا�شة كما ن�شت على ذلك املادتني /125/ و/126/ من قانون تنظيم الق�شاء 

ال�رشعي.

وملراقبة ح�شن �شري الق�شاء ال�رشعي واأعمال الق�شاة واملوظفني مت تعيني مفت�س عام للمحاكم ال�رشعية، فقد ن�س القانون على انتداب 

قا�ٍس عديل غري متفرغ من مذهب املحكمة، مهمته النظر والتحقيق يف ال�شكاوى التي ترد اإليه من املتقا�شني، ويقرتح املفت�س العقوبات 

امل�شلكية والتدابري املنا�شبة يف حق امل�شكو منه اإذا وجد اأن ال�شكوى يف حملها القانوين، كما جاء يف املادة /461/ من قانون تنظيم الق�شاء 

ال�رشعي.

  واأي�شًا كما الق�شاء غري ال�رشعي فاإنه يوجد جمل�س ق�شاء �رشعي  يتاألف من �شماحة مفتي اجلمهورية اللبنانية رئي�شًا، وع�شوية كل من 

روؤ�شاء املحاكم العليا، والق�شاة املنتدبني للنيابة العامة، واملفت�شني.  

�خت�سا�س �ملحاكم �ل�رشعية:

      يخت�س الق�شاء ال�رشعي يف لبنان باالأحوال ال�شخ�شية فقط، ويدخل يف اخت�شا�شه الدعاوى واملعامالت املتعلقة باالأمور املن�شو�س 

عنها يف املادة/17/ من قانون تنظيم الق�شاء ال�رشعي، وهي:

1- خطبة النكاح وهديتها.

2- النكاح.

3- الطالق والفرقة.



16

4- املهر واجلهاز.

5- النفقة واحل�شانة و�شم الفتيان والفتيات اإىل اأوليائهم.

7- الوالية والو�شاية والقيمومة.

8- البلوغ واإثبات الر�شد.

9- احلجر.

10- املفقود.

11- الو�شية.

12- اإثبات الوفاة وانح�شار االإرث وتعيني احل�ش�س االإرثية.

13- حترير الرتكة غري العقارية، وبيعها، وتوزيعها، واالإ�رشاف على اإدارة اأموال االأيتام وفقًا» لنظام اإدارة اأموال االأيتام «.

14- الوقف، حكمه، لزومه، �شحته، �رشوطه، ا�شتحقاقه، ق�شمته، ق�شمة حفظ وعمران.

15- ن�شب املتويل للوقف الذري، والقيم عن الو�شي الغائب فقط، اأما القيم عن املتويل الغائب اأو املعزول اأو املتوفى اأو امل�شتقيل 

فالدائرة الوقفية هي القيم ح�شب املادة / 55/ من قانون توجيه اجلهات.

16- عزل الو�شي والقيم عن الو�شي الغائب، وحما�شبتهما، وعزل املتويل على الوقف، وحما�شبة املتويل على الوقف الذري اأو 

الوقف امل�شتثنى، واحلكم عليهم مبا يلزمهم من مال.

17- االإذن للويل والو�شي وملتويل االأوقاف الذرية املح�شة.

18- تنظيم وت�شجيل �شك الو�شية والوقف على اأ�شولهما.

19- تنظيم الوكالة يف الدعاوى، واالأمور الداخلة يف اخت�شا�س املحاكم ال�رشعية.

20- وفيما يتعلق ب�شائر معامالت الوقف اخلريي، ووقف امل�شاجد وامل�شليات، ون�شب املتويل، وتنظيم �شك الوقف، وغري ذلك 

االإ�شالمية  الطائفة  لدى  وغريها  املوؤ�ّش�شات،  اأو  اجلمعيات،  اأو  الهيئات،  اأو  االأفراد  واملعنويني،  الطبيعيني  االأ�شخا�س  من  املقدمة 

ال�شّنية ي�شرتط اأخذ املوافقة امل�شبقة من املرجع االأعلى لالأوقاف االإ�شالمية ) مفتي اجلمهورية اللبنانية( بعد اإبالغه بالطلب املتعلق باأحد 

املو�شوعات املذكورة اآنفًا.

 ووفقًا ملا جاء يف املادة /17/ اآنفة الذكر وما جاء فيها من اخت�شا�س بالدعاوى ومعامالت، فاإنه ميتنع على املحاكم ال�رشعية روؤية 

الدعاوى واملعامالت غري املذكورة يف قانون تنظيم الق�شاء ال�رشعي وفقًا الأحكام املادة /18/ من القانون املذكور، كما ميتنع عليها 

روؤية الدعاوى واملعامالت امل�شار اإليها يف حق االأجانب من مذهبها التابعني لبالد تخ�شع فيها االأحوال ال�شخ�شية للقانون املدين، ما مل 

يكن اأحد الزوجني لبنانيًا، فتبقى الدعاوى واملعامالت املذكورة كما تبقى م�شائل الوقف خا�شعة الخت�شا�س املحاكم ال�رشعية.

االأحوال  تخ�شع  ال  لبنانيني  غري  اأو  لبنانيني  كانوا  �شواء  بامل�شلمني  املتعلقة  ال�شخ�شية  االأحوال  باأمور  فقط  تخت�س  ال�رشعية  فاملحاكم 

ال�شخ�شية يف بالدهم للقانون املدين، وعندما نقول اأحوال �شخ�شية نعني بذلك ما يتعلق بنظام االأ�رشة من اأحكام، وهذه الق�شايا من 

االأمور اخلطرية التي يجب مراعاتها، الأنها تتعلق باالأعرا�س، وبارتباط االأ�رشة وتفككها، وحقوق كل من الزوجني وواجباته جتاه 

االآخر، وحقوق االأبناء واالآباء، وما اإىل ذلك من ق�شايا تتعلق بنظام االأ�رشة.

     لذلك اأوجب القانون على القا�شي اأن يحق احلق ويعطي كل ذي حق حقه، وال يجوز للقا�شي اأن ميتنع عن اإ�شدار االأحكام بحجة 

غمو�س القانون، اأو نق�شانه، اإذ عليه اأن يجتهد قدر االإمكان الإي�شال احلق اإىل اأ�شحابه، فقد ن�شت املادة /7/ من قانون تنظيم الق�شاء 

ال�رشعي: »ال يجوز للقا�شي اأن ميتنع عن احلكم بحجة غمو�س القانون اأو نق�شانه، واإال عدَّ متخلفًا عن اإحقاق احلق، وميكن اأن يعدُّ 
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اأي�شًا تخلفًا عن اإحقاق احلق التاأخر غري امل�رشوع واإ�شدار احلكم«، كما على القا�شي اأن يحل جميع امل�شائل التي يطرحها املتقا�شون، 

واأن يعلل اأحكامه وقراراته ببيان االأ�شباب التي بنى عليها حكمه اأو قراره.

�إ�سد�ر �حلكم:

 ي�شدر القا�شي ال�رشعي احلكم »ب�شم الله الرحمن الرحيم«، واإال كان حكمه عر�شة لالإبطال، وللمحكمة اأن ت�شدر احلكم علنًا يف 

احلال بعد ختام املحاكمة، اأو اأن ترجىء ذلك اإىل جل�شة تالية.

 كما ي�شدر القا�شي ال�رشعي ال�شّني حكمه طبقًا لالأحكام املن�شو�س عليها يف القرارات ال�شادرة عن املجل�س ال�رشعي االإ�شالمي االأعلى 

يف االأحوال ال�شخ�شية للم�شلمني ال�شنّة واملتعلقة بتنظيم �شوؤون الطائفة، ويف حال عدم وجود اأي ن�س يرجع القا�شي ال�شنّي اإىل قانون 

حقوق العائلة العثماين ال�شادر بتاريخ 1917/10/25م، واإال فيحكم طبقًا الأرجح االأقوال من مذهب االإمام اأبي حنيفة، وفقًا ملا ن�شت 

عليه اأحكام املادة /242/ املعدلة بالقانون رقم 177 تاريخ 29 اآب 2011.

 واملق�شود بالقرارات ال�شادرة عن املجل�س ال�رشعي االإ�شالمي االأعلى يف االأحوال ال�شخ�شية للم�شلمني ال�شنَّة »نظام اأحكام االأ�رشة« 

ال�شادر بتاريخ 2011/10/1 حتت قرار رقم/46/.

 ومع تعديل اأحكام املادة /242/ من قانون تنظيم الق�شاء ال�رشعي اأ�شبح يحق للمجل�س ال�رشعي االإ�شالمي االأعلى و�شع نظام اأو قانون 

لالأحوال ال�شخ�شية يتما�شى مع متطلبات املجتمع مبا يتالءم مع االأحكام ال�رشعية وال يخالفها، م�شتمدًا اأحكامه من املذاهب االإ�شالمية 

االأربعة )احلنفية واملالكية وال�شافعية واحلنابلة(، فيمكن اأن نعترب اأن نظام اأحكام االأ�رشة يعترب نواتًا لهذا القانون الذي �شنعمل عليه قريبًا 

اأ�شوة بباقي الدول العربية واالإ�شالمية التي لديها قانونًا خا�شًا باالأحوال ال�شخ�شية، وقد اأعلن �شماحة مفتي اجلمهورية اللبنانية ال�شيخ 

عبد اللطيف دريان ذلك يف اأكرث من منا�شبة.



18

البطاقة ال�شحية: نقلة نوعية

بقلم: �لدكتور عاطف جمدالين

رئي�س جلنة �ل�سحة �لنيابية

ال ميكن التعاطي مع  املنظومة ال�شحية �شوى من خالل نظرة �شمولية، ت�شاعد على و�شع خطة �شحية 

متكاملة خالية من املطبات والثغرات. ومنذ البداية، كانت م�شكلة املنظومة ال�شحية يف لبنان  اأنها تخ�شع 

ملعاجلات جمتزاأة، ت�شّحح اخللل يف مكان، وتهمله يف مكان اآخر. 

منذ اأن ت�شلمت م�شوؤولياتي يف رئا�شة جلنة ال�شحة النيابية حر�شت على الت�شّدي لهذه االإ�شكالية، واأجنزت منذ البداية ما ميكن ت�شميته 

اخلريطة  ال�شحية ال�شاملة، وهي مبثابة خريطة طريق الإ�شالح القطاع ال�شحي، ودفعه اإىل التطور يف اجتاه حتقيق ما نعتربه العدالة 

ال�شحية، والتي تقوم على مبداأ ال�شحة للجميع. 

من خالل �خلريطة �ل�سحية، تبنّي لنا اأن  �للبنانيني ينق�سمون �ىل اأربع فئات:

�لفئة �لأوىل: ت�شمل موظفي الدولة،  مبن فيهم  القوى الع�شكرية واالأمنية، وكل من يّتبع نظام تعاونية موظفي الدولة. املنتمون اإىل 

هذه ال�رشيحة يتمتعون بتغطية �شحية مدى احلياة، اإىل جانب تعوي�س ومعا�س تقاعدي.  

�لفئة �لثانية: ت�شمل موظفي القطاع اخلا�س وكل ال�رشائح املن�شوية يف ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي. هذه ال�رشيحة  تتمتع  

بال�شمان ال�شحي وتعوي�شات عائلية خالل �شنوات العمل، ثم تعوي�س نهاية اخلدمة عند التقاعد، وتفقد كل هذه التقدميات بعد التقاعد.

�لفئة �لثالثة: ت�شم االأ�شخا�س الذين ميلكون تاأمينًا خا�شًا. 

�لفئة �لر�بعة: ت�شم بقية اللبنانيني الذين يعتمدون على وزارة ال�شحة.

من خالل هذه اخلارطة ال�شحية يتبني بو�شوح وجود خلل يف املنظومة  ال�شحية يحتاج اإىل معاجلة. يف املبداأ، ال حتتاج ال�رشيحة التي 

تنتمي اإىل نظام تعاونية الدولة واملوؤ�ّش�شات  الع�شكرية واالأمنية اإىل امتيازات اإ�شافية. يف حني اأن �رشيحة ال�شمان االجتماعي، حتتاج  

اإىل معاجلة  م�شكلة احلرمان  من ال�شمان ال�شحي  بعد التقاعد. 

انطالًقا من هذا الواقع ال�شاذ الذي ال يجوز اأن ي�شتمر، جاء برنامج تيار امل�شتقبل ال�شحي  لكي يقدم حلواًل ومعاجلات لهذه االأزمة، من 

ر لها اأن ُتطبق، �شوف توؤدي اإىل اإزالة الفوارق ال�شحية يف املجتمع اللبناين بن�شب كبرية، وتوؤدي   خالل ثالثة اقرتاحات متكاملة، اإذا ُقدَّ

اإىل تقريب امل�شافات ال�شحية بني خمتلف �رشائح املواطنني، الأن ما يجري اليوم هو نوع من اأنواع الطبقية ال�شحية غري املقبولة.

ميكن اإيجاز العناوين العري�شة لهذه االقرتاحات على ال�شكل التايل: 

االقرتاح االأول: يتعلق بالبطاقة ال�شحية. هذا امل�رشوع يفرت�س اأن ي�شكل معاجلة الأزمة ال�رشيحة الثالثة غري امل�شمونة يف اأي نظام 

�شحي. )مو�شوع املقالة(.

�شحة
مقال
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االقرتاح الثاين:  يتعلق بتاأمني العناية ال�شحية للم�شمونني يف نظام ال�شمان االجتماعي بعد �شن التقاعد، وبذلك نكون قد عاجلنا م�شكلة 

ال�رشيحة الثانية.

تديره  م�شتقل  نظام  اأ�شا�س  على  تقدميه  قررنا  الذي  ال�شيخوخة(  )�شمان  االجتماعية  واحلماية  بالتقاعد  فيتعلق  االقرتاح الثالث:  اأما 

الوطني  قانون ال�شندوق  يف  مواد  تعديل  فكرة  من  ينطلق  والذي  التداول،  احلايل املوجود يف  للم�رشوع  خالًفا   م�شتقلة،  موؤ�ّش�شة 

لل�شمان االجتماعي. 

 البطاقة ال�شحية وتغطية امل�شمونني بعد التقاعد، �شي�شمحان بحذف بند ال�شحة من اقرتاح احلماية والتقاعد، بحيث 
ّ

كما اأن اقرتاحي

ي�شبح هذا االأخري نظامًا متخ�ش�شًا يف تاأمني  معا�س تقاعدي  ن�شمن من خالله  حياة كرمية لكل اللبنانيني.

ال�شمان  خدمات  امل�شمون من  ا�شتفادة  م�رشوع  بخالف  حاليًا،  يناق�س  الذي  امل�رشوع  وهو  ال�شحية،  البطاقة  م�رشوع  اإىل  بالن�شبة 

االجتماعي، والذي اأ�شبح جاهزًا لالإقرار يف الهيئة العامة للمجل�س النيابي، فاإنه م�رشوع حيوي يقوم على مبداأ تنظيم الرعاية التي 

تقدمها وزارة ال�شحة اإىل ال�رشيحة التي لي�س لديها نظام حماية �شحية، ال يف ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي، اأو عرب التاأمني 

اخلا�س. هذه الفئة هي االأكرث حرمانًا واالأكرث معاناة يف املنظومة ال�شحية. هذا الواقع دفعنا اإىل اإيالء هذه ال�رشيحة اهتمامًا خا�شًا من 

خالل اقرتاح م�رشوع البطاقة ال�شحية.

ماهية �لبطاقة �ل�سحية

امل�رشوع  هذا  خدمات  وت�شمل  العامة.  ال�شحة  وزارة  ال�شاملة يف  ال�شحية  للتغطية  نظام  اإن�شاء  على  ال�شحية  البطاقة  م�رشوع  يقوم 

اخلدمات ال�شحية التالية:

- اال�شت�شفاء يف امل�شت�شفيات احلكومية واخلا�شة.

ال�شامل يف  االأ�شا�شي  الدم  وفح�س  ال�شنوي،  الت�شخي�شي  الطبي  الفح�س  توفري  خالل  من  لالأمرا�س،  املبكر  واالكت�شاف  - الوقاية 

امل�شت�شفيات احلكومية جمانًا.

- تاأمني غ�شل الدم بالكلية اال�شطناعية جمانًا.

- تقدي اأدوية االأمرا�س ال�رشطانية وامل�شتع�شية جمانًا.

وزير  اقرتاح  على  بناًء  الوزراء،  جمل�س  يتخذ يف  مبر�شوم  النظام  اإىل  احلكومة  تدخلها  قد  التي  االأخرى  ال�شحية  العنايات  - تقدي 

ال�شحة العامة، ووزير املالية، والذي ينبغي اأن يت�شمن اقرتاح كيفية تغطية كلفتها.

ي�شتفيد من هذا النظام، اللبنانيون الذين ال ي�شتفيدون من اأي نظام �شحي اإلزامي اآخر، �شواء ب�شفتهم ال�شخ�شية اأو ب�شفتهم متلقي حق.

ميكن اأن ي�شتفيد من هذا النظام �رشائح اأخرى من غري اللبنانيني املقيمني يف لبنان ب�شورة قانونية، على اأن ال تقل مدة اإقامتهم عن �شنة. 

حتدد هذه ال�رشائح و�رشوط اإفادتها مبر�شوم يتخذ يف جمل�س الوزراء، بناء على اقرتاح كل من وزير ال�شحة العامة ووزير املالية، 

والوزير املخت�س عند االقت�شاء.
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ورغم اأن هذا امل�رشوع ال يزال يخ�شع لبع�س النقا�شات، اإاّل اأن الفكرة االأ�شا�شية الثابتة فيه اأنه �شيتم تاأمني موارد هذا النظام ب�شكل 

يوؤّمن  اأن  يفرت�س  كان  الذي  ال�شيخوخة،  �شمان  �ُشّمي  ما  م�رشوع  عليه  كان  كما  فا�شلة،  �شابقة  جتارب  تتكرر  ال  بحيث  م�شتدام، 

وحتول من  ماأزق  دخوله يف  اإىل  اأّدت  متويلية  مل�شاكل  املذكور  النظام  تعر�س  وقد  وال�شتني،  الرابعة  فوق  هم  ال�شمان ملن  خدمات 

حل اإىل اأزمة قائمة يف حد ذاتها. ومن اأجل ذلك، �شيكون لنظام البطاقة ال�شحية موازنة خا�شة. يحّدد النظام املايل اأ�شول و�شع 

املوازنة، وقطع ح�شاباتها، واإدارة االأعمال املالية واحل�شابية العائدة لها، مبوجب مر�شوم يتخذ يف جمل�س الوزراء.

جلهة  وميكن  عاتقه.  على  هم  من  وعن  نف�شه  عن  البطاقة  بدل  �شيدفع  الذي  االأ�رشة  معيل  ال�شحية  البطاقة  خدمات   ت�شمل  و�شوف 

ثالثة، عامة اأو خا�شة، اأن تاأخذ على عاتقها عبء اال�شرتاكات. و�شوف حتدد قيمة اال�شرتاك ون�شبة م�شاهمة امل�شتفيد، وُتعّدل عند 

املواطن  حتّمل  ولن  مدرو�شة  �شتكون  البطاقة  تعرفة  هو اأن  هنا،  اأن اأوؤكده  اأريد  وما  الوزراء.  جمل�س  يتخذ يف  مبر�شوم  االقت�شاء، 

اأعباء كبرية، بل اأن التعرفة �شتتماهى مع نوعية اخلدمات ال�شمولية التي �شتوؤمنها البطاقة لكل حامليها.

ومن اأجل �شمان اإدارة �شليمة وم�شتدامة للم�رشوع، �شوف تن�شىء يف وزارة ال�شحة العامة هيئة ت�شمى: »هيئة اإدارة نظام التغطية 

القوانني  تقت�شيه  ملا  وفقًا  اإليها،  املوكولة  املهمة  تنفيذ  ح�شن  على  ي�شهر  الذي  العامة،  ال�شحة  بوزير  مبا�رشة  ال�شاملة« ترتبط  ال�شحية 

امل�شتقلة،  امل�شالح  اأو  العامة  املوؤ�ّش�شات  تعترب من  وال  خا�شة،  ومالية  اإدارية  ب�شالحيات  الهيئة  وتتمتع  االإجراء.  املرعية  واالأنظمة 

وتتوىل مهام التنظيم والتوجيه واملراقبة والتقييم، وت�شع يف نهاية كل �شنة مالية، وقبل اآخر �شهر اآذار من ال�شنة الالحقة، تقريرًا ماليًا 

واإداريًا بنتائج اأعمالها ترفعه اإىل جمل�س الوزراء، تبني فيه حركة تطور الواردات والنفقات و�شري العمل يف النظام.

يف النتيجة، ميكن القول اأن م�رشوع البطاقة ال�شحية، ومتى راأى النور وبداأ تطبيقه، �شي�شكل نقلة نوعية مهمة يف املنظومة ال�شحية، 

ونحن نعمل بكل طاقتنا الإطالقه يف اأ�رشع وقت ممكن. 
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 بقلم: �لأ�ستاذ حممد يو�سف بي�سون
وزير ونائب �سابق
رئي�س �جلمعية �خلريية �لإ�سالمية �لعاملية

 يف الربع االأخري من القرن التا�شع ع�رش، كان جد والدي احلاج يو�شف بي�شون يقيم يف بريوت ودم�شق 

يف اآن. كان يعمل يف التجارة في�شتورد الب�شاعة من العراق والهند وال�شني. وقد اأم�شى �شنني عديدة 

رفيقًا واأخًا للمجتهد االأكرب �شماحة ال�شيد حم�شن االأمني الذي التقى واإياه يف ن�رش العلم واملعرفة. 

 فال�شيد حم�شن االأمني اأن�شاأ مدر�شة �شّميت على اإ�شمه وكذلك فعل احلاج يو�شف بي�شون، فاأن�شاأ بدوره مدر�شة لالإناث وكانت االأوىل 

يف دم�شق. كان يقول: اإن الله �شبحانه وتعاىل خاطب االإن�شان )الذكر واالأنثى( يف كتابه العزيز بكلمة »اإقراأ«. وملا انتقل اإىل بريوت 

وجعلها مقرًا له، بادر جدي احلاج حممد يو�شف بي�شون اإىل اإن�شاء مدر�شة �شّميت بادىء االأمر باملدر�شة العاملية. هاله و�شع امل�شلمني 

ال�شيعة يف لبنان عمومًا ويف بريوت خ�شو�شًا. ومبا اأن جدي كان يعمل يف التجارة، فقد كلف اأخاه ر�شيد باأن يت�شلمها – اأي املدر�شة – 

ويت�شلم اجلمعية التي اأ�ّش�شها لها. وكان العّم ر�شيد حينها يزاول مهنة التعليم، فت�شلمها ورعاها بعنايته.

املدر�شة العاملية بداأت بغرفة واحدة على اأر�س واقعة يف منطقة راأ�س النبع، ا�شرتاها اجلُد جلعلها مدر�شة. فمن غرفة اإىل غرفة فطابق 

اأر�شي ثم طابق علوي. وهكذا اكتملت �شفوف �شهادة »ال�رشتفيكا«.

   مل تكن هذه املدر�شة لتلبي طموح العّم ر�شيد، ف�شافر يف العام 1938 اإىل اأفريقيا يرافقه م�شاعده املرحوم االأ�شتاذ كامل مروة، �شاحب 

جريدة احلياة فيما بعد.

  يف اأفريقيا، جال على دول عديدة ومل يكتف بزيارة عوا�شمها بل كان يجول يف مناطقها حيث يوجد لبنانيون هاجروا اإليها واأكرثهم 

من امل�شلمني ال�شيعة. عر�س عليهم الغاية من زيارته اأال وهي �رشاء اأر�س يبني عليها ثانوية. فقدر املغرتبون ر�شالته ومدوه بامل�شاعات 

املادية التي ا�شرتى بها اأر�س الثانوية يف �شارع عمر بن اخلطاب، ر�شي الله عنه.

بداأ البناء باحلفريات اأواًل يف العام 1943. وملا نفذ املال، عاد اإىل اأفريقيا ثانية وجمع من املح�شنني مااًل عاد به اإىل بريوت وا�شتاأنف 

عمل البناء فاأكمله مبا ح�شل عليه من تربعات يف بريوت والداخل.

ثم بداأت املدر�شة اجلديدة با�شتقبال تالمذة العاملية يف راأ�س النبع وغريهم يف �شفوفها التكميلية ثم الثانوية.

   وهكذا ا�شتمرت العاملية اإىل اأن كان العام 1953 حني �شافر العّم ر�شيد جمددًا اإىل اأفريقيا يدعو املغرتبني اإىل م�شاعدته باإكمال بناء 

املدر�شة العاملية للبنات الواقعة اأي�شًا يف منطقة راأ�س النبع على م�شافة مئة مرت من الثانوية. فكان له ما �شعى اإليه. وقد اتخذ العّم ر�شيد 

من العاملية مكتبًا له يداوم فيه يوميًا اإىل جانب ن�شاطه ال�شيا�شي كنائب ووزير اإىل اأن توفاه الله يف العام 1971. يف العام 1973، 

انتخبني جمل�س اجلمعية رئي�شًا لها وال زلت اأدير �شوؤونها مب�شاعدة موظفني اإداريني وماليني.

اإن ما تقدم لي�س اإال خمت�رشًا لتاريخ العاملية التي يتبع لها الك�شاف العاملي، ذكورًا واإناثًا.

الثانوية العاملية

موؤ�ّش�شات تربوية مقال
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احلوار مع �شعادة حمافظ مدينة بريوت القا�شي زياد �شبيب �شّيق وممتع، جتد نف�شك واأنت حتاوره اأنك تتحدث مع �شديق مرفوعة 

الكلفة بينكما. متمكن من ملفاته، يغو�س يف درا�شتها، ويتعامل معها مثلما كان يتعامل مع الق�شايا املعرو�شة اأمامه يف الق�شاء قبل اأن 

يعّي يف مركزه احلايل، حتى ال يقع يف خطاأ قد ي�شبب �رشرًا للبلدية اأو للغري. يحب بريوت مثل حبه لعكار وال�شمال، فهي بالن�شبة 

وكما  هو  يريدها  كما  تعود  كي  خدمتها،  ويتفانى يف  بريوت  على  حري�س  اللبنانيني.  جميع  منها  يتنف�س  التي  ورئته  لبنان  �رشيان  له 

يريدها البيارتة لوؤلوؤة ال�رشق. ن�شج خالل توليه مهامه عالقات وثيقة وجيدة مع معظم قيادات العا�شمة ال�شيا�شية والدينية ومكوناتها 

الوطنية، ويكن لعائالتها والحتادها املودة والتقدير. حاورناه حول عدد من الق�شايا البريوتية، وكانت اأجوبته �رشيحة ووا�شحة. 

ويف ما يلي ن�س احلوار:

حوار د.فوزي زيدان ود.اأ�شامه حميو      

وخف�س  �لتخمينات  يف  �لنظر  �إعادة  مو�سوع  يف  فعلتم  ماذ�   -1  

�لر�سوم �لبلدية �ملرتفعة على �لقيمة �لتاأجريية؟ 

تعتمد بلدية بريوت يف تقدير القيمة التاأجريية على ما يلي:

بالن�شبة للم�شتاأجرين: تعتمد معظم معامالت التكليف بالر�شم البدالت   اأ- 

املحددة يف عقد االإيجار، ونوؤكد للجميع باأن القيمة التاأجريية امللحوظة 

يف عقد االإيجار هي التي تعتمد، ما مل يكن العقد �شوريًا. 

التاأجريية  القيمة  البلدية  يف  التخمني  جلان  تقّدر  للمالكني:  وبالن�شبة   ب- 

منذ  انخف�شت  وقد  عادلة.  ب�شورة  باأنف�شهم  عقارتهم  ي�شغلون  للذين 

�شنة تقديرات جلان البلدية عن جلان وزارة املالية بحدود 25% ويف 

بع�س االأحيان و�شلت اإىل %30. 

املفرو�س  الر�شم  على  االعرتا�س  م�شتاأجر  اأو  مالك  لكل  ويحق 

والطلب باإعادة التخمني �شنويًا.

 

هل �نتهى �لعمل من تركيب كامري�ت �ملر�قبة يف �ل�سو�رع، وهل اأثبت ما ُركب منها على دقة وفاعلية؟   -2  

ت�شمنت ب�شكل عام االأعمال املنفذة البنود املذكورة اأدناه:

اأ-  اإن�شاء اأعمدة وكامريات مراقبة لزوم ال�شبكة املطلوبة )منجز %80(

ب- اإن�شاء خزائن اآمنة لزوم ال�شبكة املطلوبة )منجز %90(

حمافظ مدينة بريوت القا�شي زياد �شبيب: حري�س على بريوت حر�س اأهلها عليها

مع حمافظ مدينة بريوت القا�شي زياد �شبيب مقابلة
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جـ- اإن�شاء �شبكة لالألياف ال�شوئية تربط اخلزائن امللحوظة يف امل�رشوع ب�شبكة »اأوجريو«. االأمر الذي يتطلب اإجناز 

لها  الكهربائية  الطاقة  وتاأمني  لها  العائدة  ال�شوئية  االألياف  وكابالت  والتمديدات  املدنية  واالأعمال  احلفريات  كافة 

)منجز %40(

د- ربط ال�شبكة املنفذة وعنا�رشها مبراكز البيانات والتحكم امللحوظة يف امل�رشوع )مركز يف ثكنة احللو، ومركز يف 

منطقة الكرنتينا(، وتاأمني ت�شغيلها، وتظهريها يف هذه املراكز )منجز %95(

وباإيجاز فاإن اأهم االأ�شباب التي �شاهمت يف تاأخري امل�رشوع هي:

وعلب  واحلماية  التغليف  وق�شاطل  واخلنادق  احلفريات  وتت�شمن  »اأوجريو«،  ل�شبكة  العائدة  الو�شل  اأعمال  اأ- 

التفتي�س واأعمال الت�شحيب والت�شليك والتفعيل.

ب- اأعمال االت�شاالت والداتا، واأعمال الطاقة لزوم اخلزائن االآمنة، حيث اأنه وحتى تاريخه مل يتم ت�شغيل �شوى 

اأقل من 10% من هذه اخلزائن، وما زال 40% منها دون و�شل على ال�شبكة الكهربائية.

جـ- تداخل العمل بني االإدارات، و�شعوبة التن�شيق معها وفيما بينها، من اأجل معرفة و�شع امل�رشوع وتقدمه الفعلي 

يف كل اإدارة.

وبداأت االأمور تنجلي يف االآونة االأخرية واالأعمال تعود اإىل دورتها الطبيعية، ونتوقع اأن تنتهي تلك االأعمال يف 

نهاية �شهر اآذار2017.

الدكتور فوزي زيدان والدكتور اأ�شامه حميو يف حوار مع �شعادة حمافظ مدينة بريوت القا�شي زياد �شبيب
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متى يبداأ ت�سكيل �ل�رشطة �لبلدية و��ستكمال ت�سكيل �حلر�س �لبلدي، وهل �ستح�رش عنا�رشها باأبناء �لعا�سمة من   -3  

كل �لطو�ئف، وهل مت حتديد مهماتهما، وكيف �ستكون عالقتهما ب�رشطة بريوت؟ 

امل�شيطبة  منطقة  يف  مبنى  تاأهيل  مت 

ل�رشطة  رئي�س  كمركز  ال�شتخدامه 

بلدية بريوت. وجتري التح�شريات 

لعنا�رش  تطويع  دورة  الإعداد 

قرار  �شدور  بعد  وذلك  ال�رشطة، 

نظام  فيه  يعّدل  البلدي  املجل�س  من 

ي�شبح  كي  بريوت،  بلدية  �رشطة 

ويت�شمن  احلالية.  لالأو�شاع  مالئمًا 

�شابط    600 ال�رشطة  مالك 

اأوىل  كخطوة  �شنبداأ  لكننا  وعن�رش، 

ويف  وعن�رش،  �شابط  بتطويع 300 

وهدفنا  املالك.  ن�شتكمل  الحق  وقت 

مبنزلة  البلدية  ال�رشطة  تكون  اأن 

مع  تتفاعل  التي  املجتمعية  ال�رشطة 

جمتمعها.

اأما ب�شاأن مهماتها وعالقتها مع احلر�س البلدي و�رشطة بريوت، فاإن معايل وزير الداخلية والبلديات االأ�شتاذ نهاد امل�شنوق منكب على 

و�شع اأ�ش�س مهماتها وحتديد عالقتها مع اجلهازين االآخرين، ب�شكل ي�شمن عدم ت�شارب املهمات وال�شالحيات بينهم.  

ما هو �لو�سع �حلايل للم�سلخ �ملوقت، واأين �أ�سبح م�رشوع �مل�سلخ �جلديد؟   -4  

الو�شع احلايل للم�شلخ املوقت يف منطقة الكرنتينا مرتبط ارتباطًا مبا�رشًا بثالث وزارات )البيئة، ال�شحة والزراعة( بغية اإعادة ت�شغيله 

املوقت يف  امل�شلخ  و�شعية  حول  مف�شلني  تقريرين  اأعدتا  قد  والزراعة  البيئة  وزارتي  باأن  علمًا  املعتمدة،  واملوا�شفات  للمعايري  وفقًا 

الكرنتينا، ونحن بانتظار تقرير وزارة ال�شحة العامة، وبالتايل الميكن القول باإمكان اإعادة ت�شغيل امل�شلخ املوقت قبل �شدور كافة 

التقارير التي تثبت اأهلية امل�شلخ لال�شتخدام.

الدرا�شات  الإعداد  متخ�ش�س  ا�شت�شاري  مكتب  تلزي  مّت  فقد  ال�شويفات،  منطقة  يف  حديث  اآيل  م�شلخ  اإن�شاء  مب�رشوع  يتعلق  فيما  اأما 

الالزمة، مبا يف ذلك تلزي امل�رشوع. واأوؤكد اأنه ال توجد م�شكالت تقنية حول املكان املقرتح للم�شلخ، و�شُيطرح امل�رشوع للمناق�شة 

B.O.T لدى اعتماد درا�شة اال�شت�شاري ب�شورة ر�شمية ونهائية. وباعتقادي اأن اأف�شل و�شيلة الإن�شائه هي باعتماد طريقة اخل�شخ�شة

هل تعملون على �إحياء دور �لبلدية يف �لرعاية �ل�سحية �لأولية، وتفعيل �مل�ستو�سفات �لتابعة لها؟   -5  

باملعدات  وتزويدها  لتاأهيلها  ال�رشوط  دفاتر  بتح�شري  وتقوم  لها،  التابعة  امل�شتو�شفات  مباين  ا�شرتجاع  على  البلدية  االإدارة  تعمل 
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والتجهيزات الالزمة. 

هل تعملون على تفعيل �أجهزة �لتفتي�س �ل�سحي يف مر�قبة نوعية �ملاأكولت و�ملرطبات �ملعرو�سة للبيع يف   -6  

�ملحالت، وتلك �ملقدمة يف �ملطاعم و�ملالهي و�مل�سابح، و�سالحياتها؟ 

على  الحقًا  و�شنعمل  مبهماتهم.  يقومون  وهم  ال�شحيني،  املراقبني  عدد  زيادة  كما مت  البلدية،  يف  ال�شحية«  الرقابة  ت�شكيل »جلنة  مت 

تخ�شي�س نهار اأمني غذائي يف كل اأ�شبوع.

متى يبداأ �لعمل باإقامة �سوق �خل�سار باملفرق؟   -7  

حول  �شور  باإن�شاء  جلول،  اأر�س  من  بالقرب  �شربا  منطقة  الكائن يف  باملفرق،  والفاكهة  اخل�شار  �شوق  موقع  بتح�شري  العمل  بداأ 

الواحد  عبد  املهند�س  اال�شت�شاري  ملكتب  التلزي  ملفات  واإعداد  الفنية  الدرا�شات  تلزي  مت  وقد  ال�شوق.  الإن�شاء  املخ�ش�شة  العقارات 

�شهاب، كي ي�شار فيما بعد اإىل تلزي امل�رشوع من خالل مناق�شة عمومية.

متى تبد�أ �لعمال يف حتويل �لعقار�ت �لثالث �لتي ��سرتتها �لبلدية موؤخرً� �إىل مو�قف عمومية؟   -8  

�شدر قرار عن املجل�س البلدي بتكليف مكتب ا�شت�شاري متخ�ش�س الإعداد الدرا�شات واالقرتاحات الالزمة الإن�شاء مواقف عمومية 

عليها. 

واملهمة  ال�رشورية  املواقف  هذه  اإن�شاء  اإجناز  االإ�رشاع يف  واأع�شائه  بريوت  بلدية  جمل�س  رئي�س  وبالتعاون مع  �شعادته  على  ومتنينا 

للمواطنني، وطالبناه بت�شغيل موقف احلمرا ب�شورة موقتة اإىل حني بدء العمل يف اإن�شائه، وفق الدرا�شات اجلاري اإعدادها.

ويف ختام �حلو�ر وجه �ملحافظ كلمة �إىل �أهل بريوت وعدهم فيها باأنه لن ياألو جهدً� يف خدمة بريوت �لتي ت�سكل ع�سب لبنان 

ومركز ثقله، ودعاهم �إىل �لعتناء مبدينتهم و�حلفاظ على جمالها ورونقها، كي تعود �إىل �سابق عهدها �ست الدنيا.
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رئي�س جمل�س بلدية بريوت املهند�س جمال عيتاين: نعمل على المركزية اخلدمات

الكالم عن بريوت مع �شعادة رئي�س جمل�س بلديتها املهند�س جمال عيتاين يطول وال ينتهي، فهي ت�شكن وجدانه وتنب�س يف خلجات 

قلبه. اإنها حبيبته التي يتباهى مبا�شيها وتراثها، ويتغنى برونقها وجمالها. عاي�س ق�شاياها وم�شكالتها عندما كان رئي�شًا ملجل�س االإمناء 

واالإعمار، وعمل على تنفيذ عدد من م�شاريع تطويرها. يغو�س اإىل اأعماق ملفاتها، وميلك حلواًل ناجعة لكل منها. بداأ التعامل مع 

ل�شلوك  جاهزة  م�شاريع  اإىل  وحولها  مهامه،  توليه  فور  املتفاقة،  اأزماتها 

اأق�رش ال�شبل. دينامي، ميلك اإرادة �شلبة ولديه ت�شميم على انت�شال بريوت 

امللفات  من  عدد  حول  حاورناه  فيه.  تتخبط  التي  االأزمات  م�شتنقع  من 

التي تهم النا�س، وات�شمت اأجوبته بال�رشاحة وال�شفافية. ويف ما يلي ن�س 

احلوار:

                                                حوار د.فوزي زيدان ود.اأ�شامه حميو

   

اأين �أ�سبح قر�ر �ملجل�س �لبلدي بتويل م�سوؤولية ملف النفايات   -1  

�لتدوير  و�إعادة  �مل�سدر  من  الفرز  و�عتماد  �لعا�سمة،  يف 

وحتويل النفايات �ملنزلية �ل�سلبة �إىل طاقة عرب تقنية �لتفكك 

�حلر�ري؟

عر�س  على  باملوافقة   2016/10/25 بتاريخ  قرارًا  البلدي  املجل�س  اتخذ 

خطة املجل�س البلدي الإدارة ملف النفايات ال�شلبة، الذي يعتمد الفرز من 

جمل�س  على  امل�شنع،  يف  احلراري  والتفكك  واملعاجلة  الفرز  ثم  امل�شدر 

اال�شت�شاري  �شيبداأ  الوزراء  جمل�س  موافقة  عند  موافقته.  الأخذ  الوزراء 

بتح�شري ملف التلزي بغ�شون �شهرين ثم اإطالق املناق�شة.

وهي  واجلمع  للكن�س  اال�شت�شاري  خطة  على  اأيام  منذ  املجل�س  وافق  كما 

بانتظار موافقة معايل وزير الداخلية االأ�شتاذ نهاد امل�شنوق من اأجل طرحها 

و�لأ�سهر   2017 اآذار  �شهر  يف  ينتهي  �شوكلني  عقد  اأن  علمًا  للمناق�شة، 

�ملقبلة �ستكون كافية لإجر�ء �ملناق�سة وللم�سّغل �جلديد كي يجهز معد�ته. 

وبعد  اإلخ.  احلراري  والتفكك  واملعاجلة  الفرز  معامل  الإقامة  ال�رشوط  دفرت  حت�شري  اأنهى  قد  اال�شت�شاري  يكون  الفرتة  هذه  وخالل 

موافقة جمل�س الوزراء على ال�شماح لبلدية بريوت بتويل م�شوؤولية معاجلة نفايات العا�شمة يتم اإطالق املناق�شة. وناأمل باأن يبداأ العمل 

باالإن�شاءات، والذي �شي�شتغرق حواىل ثالث �شنوات، يف الربيع املقبل.

اأين �أ�سبح تاأمني �لتيار �لكهربائي ومياه �ل�سفة للعا�سمة ب�سورة د�ئمة وبطرق م�ستقلة تنفيذً� للوعود �لنتخابية؟   -2  

ا�شتدرجنا عرو�شًا من ثالث �رشكات ا�شت�شارية القرتاح حّل �رشيع مللف الكهرباء ملدينة بريوت، و�شيعر�س امللف على املجل�س البلدي 

التخاذ القرار املنا�شب خالل اأيام، ويذكر اأن درا�شة العرو�س �شتاأخذ حواىل ثمانية اأ�شابيع الإجنازها. مو�شوع الكهرباء يحتاج اإىل 

مع رئي�س جمل�س بلدية بريوت املهند�س جمال عيتاين مقابلة
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درا�شة معمقة نظرًا لتداخله مع موؤ�ّش�شة كهرباء لبنان والقوانني واالأنظمة املرعية االإجراء. واالأمر االآخر هو حتديد املكان االأن�شب 

الإن�شاء احلل ال�رشيع. و�شيقوم اال�شت�شاري بدرا�شة عدة حلول للمكان االأن�شب. ومعلوم اأن بريوت حتتاج من 500  اإىل 600 ميغاوات 

من الكهرباء بينما حت�شل يف الوقت الراهن على �أقل من 400 ميغاوات، وهدفنا من مولدات الكهرباء التي ننوي تركيبها اإنتاج 200 

- 250 ميغاوات من اأجل �شد النق�س وتاأمني الكهرباء اإىل بريوت ب�شورة متوا�شلة. 

اأما ملف املياه، فنحن ب�شدد درا�شة حفر اآبار اأرتوازية يف بريوت واإن�شاء حمطة حتلية للمياه. واملباحثات جارية بهذا اخل�شو�س مع 

�رشكات متخ�ش�شة، ومع املدير العام ملوؤ�ّش�شة مياه بريوت وجبل لبنان. فبريوت حتتاج اإىل مئتي األف مرت مكعب من املياه يوميًا يف 

حني ي�شلها �شتون األف مرت مكعب فقط.

وهدفنا يف النهاية تاأمني الكهرباء واملياه اإىل العا�شمة على مدار ال�شاعة ب�شكل كامل وم�شتمر.

الدكتور فوزي زيدان والدكتور اأ�شامه حميو يف لقاء حواري مع �شعادة رئي�س جمل�س بلدية بريوت املهند�س جمال عيتاين
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اأين �أ�سبح �لعمل يف �إن�ساء نظام �ملعلومات �جلغر�فية GIS و�إجناز �خلريطة �ملوحدة لتخطيطات �لعا�سمة،   -3  

�لتابعة  و�لفوقية  �لتحتية  �لبنى  تاأهيل  ور�س  �لتن�سيق بني  يف  ي�ساهم  �لأمر الذي   �لنظام،  هذ�  على  وو�سعها 

للبلدية ومر�كز �خلدمات ؟.

مت تلزي ملف نظام املعلومات اجلغرافية GIS للجي�س اللبناين وقد با�رش العمل يف جتهيزه، وهذا النظام يوفر معلومات تف�شيلية عن 

البنى التحتية للعا�شمة.

�لبلدي  �ملجل�س  بداأ  هل   -4  

يف  �ملكننة  تطوير  خطو�ت 

كافة دوائر �لبلدية ما ي�ساهم 

معامالت  �إجناز  ت�رشيع  يف 

مد�خيل  وزيادة  �ملو�طنني 

�لبلدية و�حلد من الف�ساد؟

�رشكات  من  عرو�س  ثالثة  ا�شتلمنا 

املكننة،  تطوير  اأجل  من  متخ�ش�شة 

االأن�شب  العر�س  على  املجل�س  ووافق 

وهو قيد التلزي. 

وقت،  �أقرب  يف  وتنفيذها  مدينة بريوت  يف  �لعام  للنقل  متطورة  خطة  �عتماد  على  �لبلدي  �ملجل�س  يعمل  هل   -5  

بحيث ت�سمل تنظيم ال�سري ومعاجلة �لزدحام �لناجم من ��ستخد�م مئات اآالف ال�سيارات طرق بريوت خ�سو�سًا 

باإقامة  احلل  يكون  ورمبا  و�جلنوبية؟  و�ل�رشقية  �ل�سمالية  �ملعابر  من  منها  و�خلارجة  �إليها  �لد�خلة  ال�سيارات 

�شبكة ترامواي اأو light rail معلق داخل العا�شمة وخط بحري من املنطقة املمتدة من طرابل�س اإىل �شور. 

العام  والنقل  العامة  االأ�شغال  وزارة  مثل  املو�شوع،  هذا  حول  خمتلفة  جهات  بها  قامت  درا�شات  عدة  على  االطالع  حاليًا  يجري 

وجمل�س االإمناء واالإعمار. و�شيقوم املجل�س البلدي بتحديث الدرا�شات القدمية، واعتماد الدرا�شة االأن�شب. 

كما يجري البحث مع اأهم �رشكة عاملية لدرا�شة اإمكان ا�شتخدام الرتامواي اأو نظام اآخر، وحتديد ال�شبكة لربطها مع خط البا�شات 

املعتمد يف الدرا�شة اأعاله. ولدي ت�سور حول هذ� �ملو�سوع وهو منع �لبا�سات �لتي تعمل على �ملازوت من دخول �لعا�سمة 

و�إقامة مو�قف خا�سة لها على مد�خل بريوت، واأن يح�رش �لنقل يف بريوت ببا�سات �سغرية �سديقة للبيئة تعمل على �لكهرباء 

)�لبا�س �لبريوتي(. 

وكورني�س  االأ�رشفية  احلمرا،  �شارع  يف  البلدية  ا�شتملكتها  �شيارات  مواقف  ثالث  لت�شميم  ال�شت�شاريني  مناق�شة  املجل�س  طرح  كما   

املزرعة. 

هل تعملون على �إقامة اأنفاق يف �لتقاطعات �لرئي�سة �ملزدحمة؟  -6  

نحن ب�شدد االطالع على درا�شة جمل�س االإمناء واالإعمار لكافة التقاطعات يف بريوت، ومنها ا�شتبدال اجل�شور باالأنفاق. اأما عملية 
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اال�شتبدال ف�شيتوىل تنفيذها جمل�س االإمناء واالإعمار، وفق االتفاق الذي مت منذ �شنوات بني املجل�س، عندما كنت رئي�شاأ له، والبنك 

الدويل الذي تعهد بتمويل امل�رشوع. وتت�شمن اخلطة اأي�شًا اإن�شاء اأنفاق يف التقاطعات التي ت�شهد ازدحامًا. كما �شنعمل على اإعادة تاأهيل 

االأنفاق احلالية، وبداأنا العمل على تاأهيل نفق �شليم �شالم.

هل يعمل �ملجل�س �لبلدي على �إن�ساء موقع �إلكرتوين وبريد �إلكرتوين لبلدية بريوت؟  -7  

 �شيتم اإطالق املوقع االإلكرتوين و Mobile Application )تطبيق يف الهواتف الذكية( يف بداية  �شهر كانون االأول من العام احلايل.

�إىل  �ملمتد  بالق�سطل  �ملحطة  وو�سل  �لأوز�عي  يف  �ل�سخ  مبحطة  �لتجميعي  �ل�رشف  ق�سطل  و�سل  عن  ماذ�    -8  

و�ملخطط  متويلها  �ملوؤمن  �لثانية  �لتكرير  حمطة   مكان  الغدير، وحتديد  يف  �ل�سحي  �ل�رشف  تكرير  حمطة 

لإقامتها ب�سورة مبدئية يف منطقة برج حمود ؟.

ملف تكرير املجاري اأ�شبح جاهزًا للتلزي يف جمل�س االإمناء واالإعمار، واالعتمادات متوفرة له، وح�شلنا على موافقة بلدية برج 

حمود على اإقامة حمطة تكرير �شمن نطاقها.

ما هي روؤية �ملجل�س �لبلدي �حلايل للملعب �لبلدي وحر�س بريوت؟   -9  

بخ�شو�س امللعب البلدي، اأنهينا درا�شة الإعادة اإن�شاء مواقف لـ 2000 �شيارة، ومالعب ريا�شية متنوعة يف مكان امللعب احلايل. كما 

اأن اإن�شاء ملعب بلدي جديد يف منطقة احلر�س اأ�شبح يف الطور االأخري من الدرا�شات.

اأما ب�شاأن حر�س بريوت فنحن ب�شدد تلزي )الت�شغيل والنظافة( للحر�س وو�شع حرا�شة عليه من البلدية من اأجل �شبطه، ومن ثم فتح 

اأبوابه اأمام املواطنني كل اأيام االأ�شبوع.

و�ساألناه يف نهاية �للقاء عن �لر�سالة �لتي يريد اأن يوجهها �إىل �أهله يف بريوت، فقال: »بريوت حتتاج �إىل عمل كبري، 

ونحن نتطلع �إىل معاجلة �أزمات جميع �لقطاعات من ماء وكهرباء ونقل ونفايات. لذا، �سارعنا �إىل و�سع م�ساريع حلول 

لها وبداأنا باتخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة لو�سعها مو�سع �لتنفيذ. نحن ندعو �أهل بريوت �إىل �لتعاون مع جمل�س بلديتهم لتنفيذ 

هذه �مل�ساريع باتباع �لأنظمة و�لتقيد بالقو�نني، يف �لوقت الذي نرحب فيه باأية �أفكار خالقة ملعاجلة �لأزمات �لتي تعاين 

منها عا�سمتهم«. 

ومتنينا يف نهاية �للقاء �ملثمر �لتوفيق و�لنجاح للرجل الذي يعرف م�سكالت مدينته ولديه روؤى م�ستقبلية ثاقبة وخربة كبرية 

وت�سميم �أكرب. 
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اأبدى رئي�س احتاد الغرف اللبنانية رئي�س غرفة بريوت وجبل لبنان حممد �شقري تفاوؤله حيال املرحلة، 

بت�شكيل  احلريري  �شعد  الرئي�س  وتكليف  للجمهورية  رئي�شًا  عون  مي�شال  الرئي�س  انتخاب  اأن  معتربًا 

احلكومة بددا اأجواء الت�شاوؤوم التي كانت ت�شود البلد لتحل حملها اأجواء اإيجابية وتفاوؤلية، متوقعًا انتقال 

البلد من مرحلة الركود والرتاجع اإىل مرحلة النهو�س واالزدهار. 

وقال »ما ال �شك فيه اأن معاجلة االأو�شاع االقت�شادية واالجتماعية املتدهورة التي و�شلت اإىل حد االنهيار �شت�شكل اأولوية لدى حكومة 

العهد االأوىل، لرتميم االأ�رشار اجل�شيمة التي اأ�شابت هيكل الدولة، واإعادة البالد اإىل م�شار النهو�س«. اأ�شاف »ما يعطي حتمية 

لهذا امل�شار، هو عدم القدرة على القفز فوق الواقع املاأ�شوي ال �شيما على امل�شتويني االقت�شادي واالجتماعي، اإجماع الكتل النيابية 

خالل اال�شت�شارات التي اأجراها الرئي�س امللكف ت�شكيل احلكومة العتيدة الرئي�س �شعد احلريري مع الكتل النيابية على هذا املو�شوع، 

وو�شعه يف مقدمة االأولويات التي يجب اأن تعمل عليها احلكومة العتيدة، كما اأنه ويف االأ�شا�س، كان هذا املو�شوع وما زال ي�شكل 

مرتكزًا اأ�شا�شيًا يف نهج و�شيا�شة الرئي�س احلريري، الذي مل يتوان يومًا للعمل عليه عندما كان رئي�شًا للحكومة اأو خارجها، من خالل 

كتلة امل�شتقبل النيابية«.

و�شدد �شقري على �رشورة االإ�رشاع يف ت�شكيل احلكومة العتيدة، لال�شتفادة من االندفاعة االإيجابية التي ت�شهدها البالد، لل�شري قدمًا يف 

اليقني  وعدم  ال�شك  اأجواء من  باإ�شفاء  الوراء  اإىل  ال�شاعة  عقارب  اإعادة  وعدم  تاأخر،  دون  ومن  �رشيعًا  املطلوبة  االإجراءات  اتخاذ 

بامل�شتقبل. وقال »هذه خطوة اأوىل ويجب اأن تاأتي �رشيعًا من دون اأي مماطلة اأو ت�شويف«، موؤكدًا »�رشورة انطالق احلكومة �رشيعًا 

وامل�شتهلك  للم�شتثمر  بالن�شبة  خ�شو�شًا  وحمليًا،  واإقليميًا  دوليًا  بلبنان  الثقة  تعيد  وجذرية،  وا�شحة  اإجراءات  اتخاذ  اإىل  تن�رشف  كي 

اللبناين«.  

واعترب �شقري اأن املحرك االأول هو حت�شني اأداء االإدارة وتفعيلها، والبدء بور�شة االإ�شالح التي من �شاأنها احلد من الف�شاد امل�شت�رشي، 

وكذلك حت�شني بيئة االأعمال. وقال »ال بد من اإقرار موازنة العام 2017، على اأن تهدف اإىل خف�س االإنفاق غري املجدي، وخف�س 

حاجة الدولة لال�شتدانة وحتفيز االقت�شاد«. 

واخلا�س،  العام  القطاعني  بني  ال�رشاكة  قانون  اإقرار  هما  اأ�شا�شيني،  م�رشوعني  على  العتيدة  احلكومة  تعمل  اأن  �شقري  راأي  ويف 

ومر�شومي النفط والغاز، واملبا�رشة فورًا يف البدء مب�شار ا�شتثمار هذه الرثوة الوطنية، »الأنه بنظره باإمكان هذين العاملني دفع عجلة 

النمو االقت�شادي واالإنقاذ املايل �رشيعًا«. ومن االأولويات امللحة، مل ي�شتثن �شقري اتخاذ كل القرارات واالإجراءات الالزمة الحتواء 

اأزمة النزوح ال�شوري وتكلفته الباهظة على لبنان.

لالقت�شاد،  كبريًا  دفعًا  اإعطاء  �شاأنهما  من  �شيكون  والغاز،  النفط  ا�شتخراج  عملية  واإطالق  ال�رشاكة  قانون  اإقرار  »اإن  �شقري  وقال 

كما من  الطويل،  املدى  على  بلبنان  دولية  ثقة  يعطي  والغاز  النفط  وا�شتخراج  كبرية،  ا�شتثمارية  م�شاريع  �شيطلق  ال�رشاكة  فقانون 

�شاأنه خلق ا�شتثمارات فورية تقدر مبليارات الدوالرت«، موؤكدًا »اأن ال�شري بهذين امل�رشوعني من �شاأنهما قلب االأو�شاع االقت�شادية 

واالجتماعية يف البالد راأ�شًا على عقب«. 

رئي�س �حتاد �لغرف �للبنانية رئي�س غرفة بريوت وجبل لبنان �لأ�ستاذ حممد �سقري: 

معاجلة االأو�شاع االقت�شادية واالجتماعية املتدهورة �شت�شكل 

اأولوية لدى حكومة العهد االأوىل

مع االأ�شتاذ حممد �شقري حوار اإقت�شادي
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ومل يغفل �شقري متطلبات واأولويات اقت�شادية اأخرى، وهي كثرية يقول �شقري، ال �شيما تطوير الت�رشيعات املعمول بها، وتطوير البنية 

التي  لبنان  بتناف�شية  تتعلق  وجميعها  لل�رشكات،  الت�شغيلية  التكلفة  وغريها(، وخف�س  وطرق  ونقل  وات�شاالت  وماء  التحتية )كهرباء 

تراجعت كثريًا اإقليميًا ودوليًا. 

وقال »ال اأعتقد اأنه مبقدور احلكومة احلالية املحكومة زمنيًا )اإذ عليها اإقرار قانون انتخاب جديد واإجراء انتخابات نيابية يف �شهر اأيار 

املقبل( معاجلة تراكمات كثرية ومت�شعبة تطال خمتلف نواحي احلياة. لكن من املفرو�س باالإ�شافة اإىل االأولويات التي حتدثت عنها، 

البدء بور�س حمددة مطلوب العمل عليها �رشيعًا ال �شيما االإ�شالح«. واعترب �شقري »اأننا اليوم اأمام فر�شة مهمة باإمكانها التعوي�س على 

املوؤ�ّش�شات وحت�شني معدل النمو، وهي اال�شتفادة من مو�شم عيدي امليالد وراأ�س ال�شنة، خ�شو�شًا اأن هذا املو�شم ي�شكل ن�شبة ترتاوح 

بني 27 يف املئة و30 يف املئة من حجم اأعمال املوؤ�ّش�شات ال�شنوي«، موؤكدًا اأن »هذا االأمر مرتبط اإىل حد كبري برت�شيخ اال�شتقرار يف 

االأيام املقبلة، الذي من �شاأنه رفع ثقة امل�شتهلك اللبناين وا�شتقطاب املغرتبني اللبنانيني وال�شياح ال �شيما اخلليجيني«.

وبالتوازي �شدد �شقري على �رشورة »تاأمني اال�شتقرار االجتماعي، وهو �رشط اأ�شا�شي ال بد منه لتحقيق ال�شلم االأهلي«. واعترب» اأن 

هذا الهدف ي�شتلزم حتقيق �شلة من املتطلبات، اأبرزها حتفيز القطاعات االقت�شادية خللق فر�س عمل«، الفتًا اإىل اأن الو�شع االجتماعي 

و�شل يف ال�شنوات املا�شية اإىل م�شتويات خطرة، م�شددًا على اأن »اأزمات البطالة والفقر وفقدان فر�س العمل، هي ملفات اأ�شا�شية ال 

بد من االن�رشاف �رشيعًا ملعاجلتها«.



32

بقلم: �لأ�ستاذ �سمري �سليم حمود

رئي�س جلنة �لرقابة يف م�رشف لبنان

 يتبادر اإىل الذهن اأن امل�شارف املركزية اأوجدت الأجل اإ�شدار العملة الوطنية والرتخي�س للم�شارف 

للعمل يف ال�شوق املحلية.  واحلقيقة اأن امل�شارف يف اأكرث البلدان مار�شت مهامها، كما اأن العملة 

الوطنية �شدرت قبل اإن�شاء م�شارفها املركزية. فاجلنيه االإ�شرتليني جرى تداوله لعقود قبل تاأ�شي�س 

البنك املركزي الربيطاين يف العام 1694، وكذلك الدوالر االأمريكي حيث كان بنك االإ�شدار م�رشفًا 

خا�شًا قبل تاأ�شي�س االحتاد الفيديرايل يف العام 1913 وب�شورة مماثلة كانت اللرية اللبنانية ت�شدر حتت اإ�شم بنك �شوريا ولبنان، 

وذلك قبل مبا�رشة م�رشف لبنان يف اإ�شدارها يف العام 1964.

احلاجة اإىل امل�شارف املركزية يف اأكرث البلدان جاءت نتيجة اال�شطرابات التي ح�شلت يف ال�شوق امل�رشفية بغياب الناظم االأ�شا�شي 

املالية  االأعباء  ملواجهة  الدولة  قدرة  تعزيز  يف  املركزية  ال�شيا�شية  ال�شلطة  ت�شاند  نقدية  �شلطة  وجود  وعدم  امل�رشفية  املوؤ�ّش�شات  لعمل 

واالقت�شادية وخا�شة يف حاالت االأزمات وال �شيما العجز يف املوازنة والركود االقت�شادي وتخطي الت�شخم الن�شب املعقولة.

ومع تاأ�شي�س امل�شارف املركزية، تو�شع مفهوم العمل امل�رشيف لي�شبح �شمن اإطار اجلهاز امل�رشيف بداًل من القطاع امل�رشيف، والفرق 

امل�رشيف  اجلهاز  اأن  معنى  الفرق  لهذا  يعطي  املركزي.ومما  امل�رشف  جانب  اإىل  امل�رشيف  القطاع  ي�شم  امل�رشيف  اجلهاز  اأن  بينهما 

اأ�شبح قادرًا على التحكم بالكتلة النقدية وعلى خلق االأموال لي�س فقط من خالل طباعة النقد من قبل امل�رشف املركزي، بل من خالل 

االإلزامي  باالحتياطي  ما يعرف  خالل  اخللق من  هذا  بحجم  التحكم  املركزي  امل�رشف  مبقدور  واأ�شبح  امل�رشيف  االإقرا�س  عمليات 

وحتريك معدالت الفوائد.

حتددت مهام امل�شارف املركزية يف االأ�شا�س بالنواحي الرئي�شية التالية:

بنك االإ�شدار للعملة الوطنية.   .1  

بنك الدولة واملوؤ�ّش�شات احلكومية.   .2  

.Last Resort بنك البنوك واملالذ االأخري  .3  

حماية العملة الوطنية واإدارة معدالت الت�شخم والبطالة.   .4  

حماية القطاع امل�رشيف.   .5  

اال�شتقرار النقدي وحركة االأ�شعار.   .6  

هذا اأي�شًا ينطبق على دور م�رشف لبنان حيث كان هناك منذ البداية ف�شل بني دور البنك املركزي ك�شلطة نقدية ودور احلكومة يف 

الق�شايا ال�شيا�شية واملالية. 

دور امل�شرف املركزي يف اال�شتقرار املايل

نقد ومال مقال
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فاملالية العامة تتناول املداخيل وامل�شاريف املحددة يف املوازنة والتي من املفرو�س اأن تكون متوازنة، ويف حاالت العجز تلجاأ الدولة 

اإىل اال�شتدانة من ال�شوق املحلية واإذا لزم االأمر من االأ�شواق الدولية. 

ودور ال�شلطة النقدية هو يف تاأمني اال�شتقرار النقدي الذي يتعار�س اأ�شا�شَا مع ارتفاع الدين العام، والأجل احّلد من االنعكا�شات ال�شلبية 

يقوم م�رشف لبنان باإدارة تاأمني احتياجات الدولة ل�شد عجز املوازنة حماواًل بل جاهدًا يف اأن ال يوؤدي ذلك اإىل ارتفاع ن�شب الت�شخم 

اأو االإخالل باال�شتقرار النقدي الذي ميثل �شعر �رشف العملة الوطنية وب�شكل اأو�شع اهتزاز الثقة بال�شوق النقدية الوطنية.

اال�شتقرار  يعزز  اأن  �شاأنه  ذلك من  اأن  اإذ  املايل  والفائ�س  االقت�شادي  الرخاء  حاالت  حمدودًا يف  النقدية  ال�شلطة  دور  يكون  وعادة 

النقدي وما يجعل دور امل�رشف املركزي ا�شتثنائيًا حاالت اال�شطراب ال�شيا�شي واملايل واالقت�شادي، اإذ يلقى على عاتق امل�رشف 

القطاع  احتياجات  جانب  اإىل  فا�شلة،  دولة  تكون  اأن  ملنعها من  الدولة  حاجات  وتاأمني  ال�رشف  و�شعر  البطالة  حجم  اإدارة  املركزي 

اخلا�س من العمالت االأجنبية وحاجات التمويل الداخلي تفاديًا للركود وتزايد حاالت االإفال�س.   

ومبا اأن لبنان يعي�س منذ العام 1975 حاالت اال�شطراب، فاإن دور م�رشف لبنان دخل حاالت اال�شتثناء وتبقى العربة يف القدرة 

على لعب هذا الدور اال�شتثنائي واإي�شال ال�شفينة اإىل �شاطئ االأمان.

ودور امل�رشف املركزي من خالل اإدارة النقد، ميكن اأن يحمي املالية العامة من االنهيار لكن لفرتة موقتة. وهذه الفرتة مهما طالت، 

تبقى موقتة، اإذ ال بّد من اال�شتقرار املايل وال�شيا�شي لتعود ال�شلطة املعنية اإىل جتميع مواردها، وهذا ما ح�شل يف لبنان على مدى وجود 

م�رشف لبنان منذ العام 1964 والتي نوجزها على ال�شكل التايل:

قبل �لعام 1975: مرحلة فائ�س مايل وازدهار اقت�شادي، ا�شتطاع م�رشف لبنان تكوين احتياطي من العمالت االأجنبية   .1  

والذهب بقيمة تفوق حجم الناجت الوطني يف ذلك الوقت. 

خالل �لفرتة  1975- 1984: املالية العامة مل تظهر عجزًا كبريًا، لي�س ب�شبب ح�شن االأحوال اأو متانة االقت�شاد، بل ب�شبب   .2  

غياب دور الدولة يف االإنفاق اال�شتثماري ووجود اأموال فائ�شة يف ال�شوق املحلية مهياأة لالإنفاق ومتويل احلروب. 

خالل �لفرتة 1984 - 1993: فرتة تدهور االحتياطي النقدي ب�شبب خروج اأموال طائلة من لبنان تعود اإىل موازنة املقاومة   .3  

الفل�شطينية اإىل جانب ت�شديد ا�شتحقاقات لعمالت اأجنبية ناجتة عن �رشاء اأ�شلحة، االأمر الذي ا�شتنزف احتياطي م�رشف لبنان 

للعمالت االأجنبية.  ومما زاد من الو�شع �شوءًا تدافع املودعني واملوؤ�ّش�شات املالية اإىل حتويل اأموالهم من اللرية اللبنانية اإىل 

الدوالر االأمريكي، وحتويل بع�شها اإىل اخلارج. 

من �لعام 1993-  لتاريخه: �شيا�شة م�رشف لبنان ت�شتند اإىل الركائز التالية:   .4  

اإعاادة الثقة بالعملة الوطنية واجلهاز امل�رشيف اللبناين.   .1  

اإعادة دور اللرية اللبنانية كعملة تداول، اإدخار واإقرا�س.   .2  

الدمج يف  اأو  الذاتية،  الت�شفية  مبداأ  واعتماد  اأمواله،  املودع  يخ�رش  باأن  ال�شماح  عدم  امل�رشيف يف  القطاع  حماية   .3  
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معاجلة امل�شارف املتعرثة وال �شيما بعد �شدور قانون الدمج امل�رشيف يف العام 1991. 

اإدارة حجم الت�شخم وال�شيولة وحتفيز االقت�شاد.   .4  

تلبية احتياجات الدولة والقطاع اخلا�س بالعمالت االأجنبية وبال�شيولة املطلوبة لت�شديد التزامات الدولة من جهة،   .5  

وا�شتمرار االإقرا�س امل�رشيف لالقت�شاد الوطني. 

مالمح  وجود  حال  يف  الدمج  واإحداث  اخلا�شة  واالأموال  االحتياطات  زيادة  خالل  من  القطاع  مالءة  تعزيز   .6  

�شعف.

عدم  خالل  من  وذلك  بال�شوق  تتحكم  واحدة  م�رشفية  كتلة  وجود  دون  واحلوؤول  احلرة  املناف�شة  على  احلفاظ   .7  

ال�شماح بالدمج بني امل�شارف الكربى. 

حتفيز االإقرا�س من خالل اأدوات حتفيزية خمتلفة، منها تخفي�س االحتياطي االإلزامي اأو اإعطاء قرو�س مي�رّشة   .8  

للم�شارف لت�شعها يف القطاعات املنتجة. 

حتفيز اال�شتثمار يف قطاع املعرفة.   .9  

اإعطاء االأهمية حلماية العميل وااللتزام مبتطلبات االمتثال وفقًا للمعايري الدولية واأ�شول التعامل ملحاربة متويل   .10  

االإرهاب وتبيي�س االأموال. 

نتيجة هذه ال�شيا�شة، يتمتع القطاع امل�رشيف بو�شع �شليم، وتظهر االأرقام املالية متانة يف ال�شيولة، واملالءة، ويبقى اأن 

نتذكر، اأن ال�شلطة النقدية باإمكانها اإي�شال ال�شفينة اإىل ّبر االأمان، لكنها ال ت�شتطيع االإبحار بها بعيدًا، اإذ اأن االإبحار البعيد 

يتطلب ا�شتقرارًا �شيا�شيًا، وتوازنًا ماليًا، ومنوًا اقت�شاديًا.

ومن املوؤكد اأن قدرة لبنان التناف�شية كبرية فيما لو حتقق له اال�شتقرار املن�شود.

وما علينا نحن اإال اأن نعترب.
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بقلم: �لأ�ستاذ �سالح �سالم
رئي�س حترير جريدة »�للو�ء«

يف بلد يعي�س على خط الزالزل ال�شيا�شية واالأزمات االأمنية، من الطبيعي اأن تكون موؤ�ّش�شاته يف حالة 

القطاعات  رعاية  الدولة يف  دور  فقدان  وتعاين من  اال�شتقرار،  تثبيت  دون  حتول  دائم،  �شبه  اهتزاز 

احليوية واملنتجة.

والأن ال�شحافة هي مراآة املجتمع، اأواًل واأخريًا، تعك�س الواقع احلياتي واالجتماعي بحلوه ومبّره، وعلى �شفحاتها تطفو االأزمات، 

وت�شتعّر اخلالفات، وبكلماتها تدّبج احللول والبيانات، حتملت املوؤ�ّش�شات ال�شحفية االأثمان الباهظة ملراحل النزاعات وعدم اال�شتقرار 

التي اجتاحت لبنان منذ مطالع ال�شبعينات من القرن املا�شي.

يف ال�شتينات، وحتى اأوا�شط ال�شبعينات كانت ال�شحافة اللبنانية هي �شحافة العرب، ت�شتقطب اهتمام احلاكم، وت�شتهوي فكر املثقف، 

ويتابعها املواطن العادي بف�شول و�شغف، ليعرف ماذا يجري يف بالده اأواًل، ولالطالع على اآراء وحتليالت الكّتاب وامُلفكرين، 

الذين وجدوا يف ال�شحافة اللبنانية �شالتهم، يف �شعيهم احلثيث حلرية التعبري، وللتعددية الدميقراطية.

مل توّفر احلروب القذرة ال�شحافة اللبنانية من تداعياتها املدمرة، حيث اأ�شابها مثل ما اأ�شاب معظم القطاعات املنتجة االأخرى، من 

خراب ودمار، وتوقفت مطبوعات عن ال�شدور، وا�شطرت مطبوعات اأخرى اإىل الهجرة نحو باري�س ولندن، ف�شاًل عن �رشيبة 

الدم التي طالت عددًا ال باأ�س به من الزمالء ال�شهداء.

اإنتهت احلروب البغي�شة مطالع الت�شعينات، ولكن معاناة ال�شحف مل تنتِه، بل لعلها ازدادت تفاقمًا، ب�شبب ا�شطرار معظم ال�شحف 

اإىل اللحاق مبا فاتها من تطور مهني وتكنولوجي طوال �شنوات احلرب، باالإ�شافة اإىل متطلبات مواكبة مرحلة اإعادة االإعمار، يف بلد 

كان يفتقد اإىل اأب�شط جتهيزات البنية التحتية.

ويف الوقت الذي كانت فيه ال�شحف اللبنانية ُت�شارع من اأجل البقاء، كانت العديد من الدول العربية ت�شتولد �شحافتها الوطنية، عرب 

تزاوج خاّلق جمع بني اخلربة والتفوق عند ال�شحايف اللبناين، وقدرات التمويل ال�شخمة عند امل�شتثمر العربي، وخا�شة اخلليجي.

تفريغ  اإىل  اأّدى  الذي  االأمر  العربية،  الدول  العديد من  ال�شحفية يف  النه�شة  فر�شان  اإىل  اللبنانية  ال�شحافة  االأقالم يف  حملة  وحتّول 

موؤ�ّش�شات �شحفية لبنانية من خربات مهنية ومواهب اإن�شانية واعدة، وجتيريها اإىل موؤ�ّش�شات عربية، وخا�شة خليجية، توّفرت لها 

قدرات مالية هائلة.

ولعلنا و�شلنا هنا اإىل املقطع االأول من بيت الق�شيد!

مل يقت�رش نزيف ال�شحافة اللبنانية على فقدان العن�رش الب�رشي، املميز مهنيًا وثقافيًا، بل تفاقمت االأو�شاع ال�شعبة لل�شحف الوطنية 

عرب اخل�شائر املالية املرتاكمة طوال �شنوات املحنة، والتي قوبلت بتجاهل معيب من قبل الدولة، التي ح�رشت جل اهتمامها باإعادة 

بناء احلجر، دون االلتفات اإىل جندة قطاع حيوي كان يعترب االأول اإعالميًا يف الوطن العربي، ومو�شع تناف�س بني العديد من الدول 

واقع ال�شحف يف لبنان

اإعالم مقال
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العربية.

عندما اأطلق الرئي�س �شارل حلو مداعبته ال�شهرية الأع�شاء نقابة ال�شحافة اأثناء ا�شتقباله لهم يف الق�رش اجلمهوري قائاًل لهم: اأهاًل بكم 

، ب�شكل اأو باآخر، عن مدى تهافت االأنظمة العربية يومذاك على ال�شحافة اللبنانية، نظرًا للمكانة  يف وطنكم الثاين لبنان، كان ُيعربِّ

الكبرية التي كانت حتتلها �شحفنا لدى القارئ العربي، ودورها املوؤثر يف اجتاهات الراأي العام يف اأكرث من دولة عربية.

ولكن تلك املرحلة الذهبية �رشعان ما اندثرت يف ركام احلروب العبثية.

ال بّد من االعرتاف باأن ال و�شيلة اإعالمية: جريدة، جملة، تلفزيون، اإذاعة، وكالة، وحتى املواقع االإلكرتونية، ت�شتطيع اأن تعي�س 

على مواردها العادية، وبدون املال ال�شيا�شي، نحن ال نتكلم عن ال�شحافة اللبنانية وح�شب، بل واأي�شًا عن كربيات ال�شحف العاملية، 

حرية  مقبواًل من  هام�شًا  منحها  م�شاحلها، مع  عن  للدفاع  االإعالمية  الو�شائل  اعتمدت  �شخمة،  مالية  �رشكات  مبعظمها من  اململوكة 

احلركة مبا ال يتعار�س مع م�شالح اأ�شحاب روؤو�س االأموال من امل�شتثمرين. ونكتفي باإ�شارات رمزية اإىل كل من: دا�شو �شاحب 

جريدة  واأكرث من  التاميز  مالك  مربوخ  وروبرت  مات�س،  وباري  الفيغارو  ميلك  الذي  فرن�شا  ورافال يف  مرياج  طائرات  م�شانع 

�شعبية يف اإنكلرتا، ورئي�س احلكومة االإيطالية االأ�شبق برل�شكوين امُللّقب باإمرباطور االإعالم االإيطايل، والذي ي�شّخر و�شائله للدفاع 

عن ف�شائحه ال�شيا�شية واجلن�شية!

لبنان، يكاد يكون الدولة العربية الوحيدة، التي تتنكر دولته لدورها يف دعم وم�شاعدة االإعالم الوطني، وخا�شة ال�شحف، يف حني 

يحظى هذا القطاع بدعم ر�شمي غري حمدود من احلكومات العربية.

وال�شياحية  وال�شناعية  الزراعية  للقطاعات  الدعم  وتقدي  امُلتعرّثة،  القطاعات  جندة  اإىل  ت�شارع  اللبنانية  احلكومة  اأن  العجيبة  املفارقة 

مثاًل، وتتنكر لدورها يف توفري امل�شاعدة والت�شهيالت ال�رشورية للقطاعات االإعالمية، �شواء عرب تخفي�س بع�س الر�شوم، اأو االإعفاء 

الكامل من بع�شها االآخر، اأو حتى عرب تخ�شي�س ر�شم مايل خا�س لدعم الو�شائل االإعالمية، على نحو الر�شم الذي كان معمواًل به 

على ا�شتخدام اأجهزة الراديو والتلفزيون عندما كانت هناك هيبة للدولة وقوانينها!

حاولنا، عرب مذكرات عديدة، واقرتاحات عملية، مّت تقدميها اإىل وزراء االإعالم ال�شابقني، العمل على احلد من التدهور امل�شتمر يف 

واقع املوؤ�ّش�شات ال�شحفية، عرب زيادة اأ�شعار االإعالنات الر�شمية، و�شداد الوزارات واملوؤ�ّش�شات العامة بدل اإعالناتها، ف�شاًل عن 

تخفي�س كلفة اال�شرتاكات يف الهواتف اخللوية واالإنرتنت، وتخ�شي�س دعم �شنوي للمطبوعات امل�شتمرة بال�شدور، ولكن مطالبتنا 

كانت اأ�شبه ب�رشخات يف واٍد ال اآذان له!

نعم، ال�شحافة اللبنانية تتخبط هذه االأيام، بل منذ فرتة لي�شت ق�شرية، يف اأزمة مالية خانقة، تزيد �شغوطاتها على املوؤ�ّش�شات العاملة 

يومًا بعد يوم، ب�شبب تراجع الواردات من االإعالنات واملبيعات، وغياب الدعم الر�شمي من جهة، وفقدان املكانة العربية لل�شحافة 

اللبنانية من جهة ثانية.

واإزاء هذا الواقع املوؤمل، ا�شطرت �شحف عريقة اإىل ت�رشيح العديد من ال�شحافيني واالإداريني حتت �شغط ع�رش النفقات وااللتزام 

باإجراءات تق�شفية موجعة، كما عمدت اإىل تخفي�س عدد �شفحاتها يف �رشاعها امل�شتمر من اأجل البقاء، وو�شلت االأمور اإىل حّد اإلغاء 

العدد ال�شابع، بعدما بلغ تراجع املوارد املالية حدًا فاق كل التوقعات.
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وجاء انت�شار ا�شتعمال و�شائل التوا�شل االجتماعي ليزيد االأزمة تعقيدًا، خا�شة بعد ان�رشاف اأجيال ال�شباب عن اجلريدة الورقية، 

وتعلقهم بت�شهيالت ال�شبكة العنكبوتية، التي اخرتقت خدماتها كل احلواجز، واأ�شبحت متوفرة بني يدي املتلقي على مدار ال�شاعة.

ورغم مناف�شة املواقع االإلكرتونية االإخبارية غري امل�رشوعة لل�شحف اليومية، فاإن ال�شحافة املكتوبة ما زالت تتمتع مبميزات مهنية 

و�شيا�شية وفكرية تتفّوق على اخلرب ال�رشيع عرب االإنرتنت، ولكن التحّدي االأكرب الذي يواجهها يتلّخ�س باالرتفاع املطرد للرواتب 

وكلفة االإنتاج، مقابل انخفا�س متزايد يف املبيعات واالإعالنات واملوارد املالية االأخرى.

لذلك،

بات ال�شوؤال امللح الذي يطرحه بع�س الزمالء: هل ن�شتطيع اال�شتمرار ب�شع �شنوات اأخرى يف حال ا�شتمر جتاهل الدولة وا�شتفحال 

العجز املايل؟

ال اأذيع �رشًا اإذا قلت اإن عملية االنتقال اىل اجلريدة االإلكرتونية اأ�شبح م�شاألة وقت، قد يطول اأو يق�رش، ولكن �شيكون موؤ�رشًا مفجعًا 

النهيارات وطنية ثقافية وفكرية ال حت�شى، �شت�رشب حياة االأجيال ال�شاعدة.

الوطنية،  م�شوؤوليتها  على  الدولة  ا�شتفاقت  حال  املحتوم، يف  امل�شري  املكتوبة من  ال�شحافة  اإنقاذ  باإمكانية  نعتقد  زلنا  ما  ذلك،  ورغم 

املبيعات  وتن�شيط  االإعالنية،  احلركة  تزخيم  يف  بدورها  القيام  على  القادرة  والتجارية  وال�شناعية  امل�رشفية  املوؤ�ّش�شات  واأقدمت 

تعزيز  وبالتايل  االقت�شاد،  حجم  تكبري  على  ُي�شاعد  واالقت�شادي،  االإعالمي  القطاعني  بني  متباداًل  دعمًا  يوّفر  مبا  واال�شرتاكات، 

الفوائد والعائدات لكل االأطراف املنتجة.

ال�شحف يف لبنان تعاين من واقع يف غاية ال�شعوبة، وال بّد من حركة اإنقاذية مدرو�شة قبل فوات االأوان!
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بقلم: �لأ�ستاذ حممد عفيف ميوت
نائب رئي�س االحتاد 

تربز يف العامل املتمدن اأهمية هيئات املجتمع املدين يف تطوير البنى االجتماعية وامل�شاهمة يف تاأطري الطاقات 

غري الر�شمية خلدمة جمتمعها. ولطاملا غرد لبنان خارج �رشب البلدان النامية ملا ي�شمه من هيئات عائلية 

واأهلية تعنى بال�شوؤون االجتماعية والثقافية والرتبوية وال�شحية والبيئية. ومن الطبيعي اأن تكون بريوت 

احلا�شنة الكربى لهذه الهيئات، ملا يتمتع به البيارتة من قيم التعا�شد والتعاون وحب التطور، ف�شاًل عن 

اأنهم اأبناء عا�شمة تفتح ذراعيها على خمتلف جهات الوطن ومناطقه، وتفتح عينيها ملا خلف البحار بحثًا 

عن اأ�شواء احل�شارة والتطور.

لقد جتلى اهتمام البيارتة بالعائلة ب�شكل ملحوظ، ب�شبب التعاليم االإ�شالمية التي تدعو اإىل اأولوية االهتمام بالعائلة عماًل بقوله تعاىل “قل 

االأقربني«. فتطورت  جتعلها يف  اأن  و�شلم »اأرى  عليه  الله  �شلى  حممد  الر�شول  وبحديث  واالأقربني”،  فللوالدين  خري  اأنفقتم من  ما 

املبادرات الفردية مل�شاعدة االأقربني اإىل جمعيات عائلية  تهتم مب�شاعدة املتعرثين من اأفراد العائلة يف تعليم اأوالدهم، وت�شديد تكاليف 

عالج مر�شاهم، وتقدي امل�شاعدة االجتماعية لالأرامل.

وهذا الدور الذي ت�شطلع به اجلمعيات العائلية ي�شد جزئيًا تق�شري املوؤ�ّش�شات الر�شمية يف تعليم املواطنني وتاأمني التغطية ال�شحية لهم، 

والذي يجب اأن تالقيه الدولة بالرعاية وتقدي امل�شاعدات الوازنة، عو�شًا عن اال�شتمرار بتجاهل هذا الدور.

بلغت  كما  االجتماعية،  اأفرادها  اأو�شاع  عن  ممكننة  معلومات  منها  الكثري  لدى  فبات  البريوتية،  العائلية  اجلمعيات  عمل  تطور  ولقد 

ميزانيات بع�شها مئات ماليني اللريات ت�رشفها على املتعرثين يف املجاالت الرتبوية وال�شحية واالجتماعية.

طبعًا، هذا ال يعني اأن اجلمعيات ت�شتطيع اأن حتل حمل الدولة التي عليها اأن توؤمن التعليم املجاين جلميع اللبنانيني، من خالل تعزيز 

اجلامعة الوطنية والتوقف عن تفريخ جامعات خا�شة، واإن�شاء املزيد من املدار�س الر�شمية يف جميع املناطق اللبنانية، وحت�شني م�شتوى 

التعليم واإعطاء الهيئات التعليمية الرواتب التي تكفيهم للتفرغ لهذه الر�شالة االإن�شانية. كما على الدولة اأن توؤمن العالج والدواء جلميع 

املواطنني، من خالل توحيد ال�شناديق ال�شامنة، واإجراء عقود ملزمة للم�شت�شفيات لقبول املر�شى احرتامًا حلق املواطنني يف احلياة، 

ومراقبة اأ�شعار الدواء .

ومن رحم اجلمعيات العائلية، ولد احتاد جمعيات العائالت البريوتية الذي يعمل على مّل �شمل العائالت البريوتية وتق�شي حاجاتها 

وتلم�س تطلعاتها، والتعبري عن مواقفها اأمام امل�شوؤولني، كما ال�شعي لتحقيق ما ت�شبو اإليه على خمتلف ال�شعد، يف �شوء االإمكانات 

املتوافرة. واالأمل معقود على ما ميكن اأن يقدمه هذا االحتاد لتطوير العمل اخلدماتي يف عا�شمتهم، حتى ت�شتعيد مكانتها مبا يتنا�شب مع 

تطور الع�رش واحلفاظ على تراثها االأ�شيل.

واحتاد جمعيات العائالت البريوتية يثمن عاليًا الرعاية التي اأحاط بها الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري االحتاد يف خطواته التاأ�شي�شية، 

املرجعية  اإميان  توؤكد  امل�شتمرة  الرعاية  وهذه  وتطوره.  ماأ�شَ�شته  يف  لالحتاد  احلريري  �شعد  الرئي�س  من  الرعاية  هذه  ا�شتمرار  كما 

ال�شيا�شية لبريوت بالدور الطليعي للعائالت يف خدمة جمتمعها.

دور اجلمعيات العائلية واالأهلية يف املجتمع

جمعيات اأهلية مقال



39

بريوت منارة العلم

بريوتيات مقال

بقلم: �لأ�ستاذ ب�سار �سبارو
�أمني �رش �لحتاد 

ع�سو �ملجل�س �ل�رشعي �لإ�سالمي �لأعلى

الكون  هذا  �رش  واأدركت  الكلمة،  واأحبت  العلم،  بريوت  ع�شقت  هذا،  يومها  وحتى  تاريخها  فجر  منذ 

الو�شيع بنباهة علمائها، وما اأكرثهم على امتداد الزمن.

لقدرتها  حدود  وال  �شوء،  لها  يخبو  ال  زمان،  كل  ال�شاطعة يف  احلقيقة  الأنه  والوعي،  واحللم  والثقافة،  املعرفة  نبع  اأ�شا�شًا،  فالعلم 

االإبداعية يف جماالت احلياة كافة، حيث ال ت�شتوي الظلمات والنور، وال يتوازى االأعمى والب�شري.

راياتها،  عالية  ومدار�س  ومعاهد  كليات  وجهة،  حي  كل  لنا، يف  تراءت  اأنواعه،  مبختلف  العلم  دور  عن  بريوت  بحثنا يف  وكيفما 

تتهافت عليها قوافل الطالب باندفاع و�شعادة بحثًا عن علم و�شهادة، ملعرفتهم  بقدراتها ومكانتها.

قاتل يف  زلزال  دمرها  التي  بريوت  احلقوق يف  كلية  ذكر  عن  نغفل  اأن  دون  التعليمية،  املوؤ�ّش�شات  هذه  بع�س  اإىل  ن�شري  اأن  وح�شبنا 

القدي�س  وجامعة  العربية،  بريوت  وجامعة  االأمريكية،  اللبنانية  واجلامعة  االأمريكية،  واجلامعة  اللبنانية،  فاجلامعة  العام 555 م. 

يو�شف، ف�شاًل عن مدار�س كل من جمعية املقا�شد اخلريية االإ�شالمية واجلمعية اخلريية العاملية وجمعية الرب واالإح�شان ومعاهد الفرير 

لقا�شديها من  كما  بريوت،  الأبناء  جليلة  خدمات  الرتبوية  املوؤ�ّش�شات  هذه  قدمت  كثري،  وغريها  احلريري،  وثانويات  واالإر�شاليات 

�شائر اأبناء الوطن ال�شغري والوطن الكبري، فعرجت بروادها اإىل اآفاق املعرفة، وتخرج من مقاعدها عباقرة كتبوا واألفوا وترجموا 

يف �شتى العلوم التي اأنارت وجه بريوت. ومن هوؤالء العباقرة رجاالت الفكر، ال�شيخ عبد الله العاليلي، والدكتور عمر فروخ، 

والدكتورة زاهية قدورة، واالأ�شتاذ ب�شري ميوت، والدكتور زكي نقا�س، وغريهم كثري. 

وحني نتحدث عن التعليم نتذكر موؤ�ّش�شة رفيق احلريري التي ك�رشت حواجز التعليم العايل يف اأهم جامعات العامل اأمام ما يزيد عن 

اأبواب  فتح  اأملي يف  بقوله: »اإن  دورها  احلريري  رفيق  ال�شهيد  الرئي�س  حدد  والتي  االخت�شا�شات،  خمتلف  طالب يف  األف  ثالثني 

االأ�شا�شية،  لبنان  ثروة  هو  فاالإن�شان  املوؤ�ّش�شة،  اإن�شاء  وراء  احلافز  هو  املغمورة  والكفاءات  املواهب  اأمام  العليا  واملعاهد  اجلامعات 

والعناية باالإن�شان اللبناين، تعليمًا وتثقيفيًا وتنويرًا، هي الو�شيلة االأف�شل لبناء لبنان».

وبريوت ع�شقت الكتاب، فكانت مطبعة العرب وملتقى دور الن�رش العربية. فكما �شّدر اأجدادنا احلرف اإىل العامل، �شَدرت بريوتنا 

الكتاب والكلمة، وا�شت�شافت معار�س كتب اأغنت مكتباتنا بع�شف اأدمغة تن�شح بالبحث العلمي واالإبداع االأدبي.

فاالأمة التي ال تعتمد يف بناء ح�شارتها على العلم والعلماء، واأهل اخلربة واملعرفة، والِكتاب والكَتاب هي اأمة تبني �رشوح جمدها على 

الرمال. وح�شب بريوت اأنها منارة العلم واحل�شارة اقتحمت غمار بناء الب�رش، بوجه رياح التخلف، حتى غدت مدينة للحياة والتجدد 

واالنبهار، مدينة رفعت لواء العي�س امل�شرتك وتقبل االآخر املختلف فكرًا وديانة ومذهبًا، بوجه التع�شب والتقوقع، فم�شاجدها ت�شدح 

بنداء الله اأكرب، وكنائ�شها تدق اإيذانًا بالغفران والت�شامح.
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وبريوت مدينة االأ�شالة املتجددة، والعا�شمة الع�شية على رياح التغريب واالن�شالخ عن املحيط، تنتف�س كطائر الفينيق كلما ا�شتهدفها 

غزاة اأو طامعني، لت�شحو على كرب، وترفع مداميك البناء، لتبقى �شاخمة، فال ترتك للزمن اأن يحول اأحالم اأبنائها اإىل اأوهام، اأو 

اأن يك�رش روحها الوثابة لعامل املثل.

فبريوت التي طاملا همها بناء الب�رش، مل تغفل عن بناء احلجر، وتوظيف هبات الطبيعة، الأن الفكر يتاألق اأكرث كلما ا�شتمتع بخلق الله 

واإبداع خملوقاته.
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بقلم: �لدكتور عبد �لرحمن �حلوت
                                                                      ع�سو �لهيئة �لإد�رية لالحتاد                                                            

منذ اأن خلق االإن�شان على �شطح االأر�س ن�شاأت اخلالفات بني االأفراد، ولعل ق�شة ولدّي �شيدنا اآدم، 

قابيل وهابيل، من اأقدم ما و�شلنا من التاريخ.

لذلك كان ال بد من �رشائع وتنظيمات وقوانني حتدد العالقات بني االأفراد، وتر�شي اأ�ش�س التعاون بني 

النا�س، ما ي�شمن العدل وامل�شاواة يف املجتمع واحلفاظ على احلقوق وحتديد الواجبات.

وقد اأوكلت مهمة ال�شهر على تطبيق القوانني واإ�شدار االأحكام اإىل اأنا�س من ذوي العلم واملعرفة ويتمتعون بثقة املجتمع.

ودراية،  ومعرفة  خربة  ذوي  راأي  اإىل  بحاجة  منهم  الواحد  يظل  معارف  ت�شعب  و  علم  �شعة  االأ�شخا�س من  هوؤالء  بلغ  مهما  ولكن 

يلجاأ اإليهم لالإ�شاءة على بع�س االأمور وتو�شيح بع�س النقاط، لبناء االأحكام على اأ�ش�س �شليمة، ومن بني تلك االخت�شا�شات الطب 

ال�رشعي، ومن هنا ن�شتطيع مقاربة الطب ال�رشعي كما ياأتي :

تعريف �لطب �ل�رشعي 

هو فرع من فروع الطب الب�رشي، ي�شتخدم العلوم الطبية مل�شاعدة االأجهزة املخت�شة يف حتقيق العدالة ا�شتنادًا اإىل اخلربة واملعرفة، 

م�شتعماًل كل الو�شائل املتاحة علميًا يف جمال الطب من خمتريات حتاليل وخمتربات اأن�شجة وغريها من املجاالت، لبناء راأيه العلمي.

ملحة تاريخية :

اأول ما و�شل اإلينا من التاريخ عن العلوم الطبية كان من احل�شارة الفرعونية حيث كان ذوو اخلربة يقومون بت�شخي�س املوت قبل 

ال�رشوع بت�رشيح اجلثث وا�شتئ�شال االأع�شاء الداخلية للج�شد متهيدًا للتحنيط. ولكن اأول ما و�شل اإلينا مكتوبًا من اأ�ش�س لتنظيم مهنة 

الطب كان يف �رشائع ملك بابل حمورابي الذي حدد يف �رشائعه مهمات الطبيب و�رشورة العناية مبر�شاه، حمددًا العقاب الذي يناله 

الطبيب من جراء �رشر يلحق مبري�س نتيجة اإهمال اأو عدم معرفة، اإىل اأن و�شلت االأمور اإىل درجة اأكرث تطورًا لدى ال�شومريني 

حيث و�شعت اأ�ش�س العقاب جلرائم االعتداءات اجلن�شية بعد عر�س املجني عليه على طبيب يقوم بالك�شف عليه قبل تنفيذ حكم العدالة 

على اجلاين.

يد  على  العبا�شية  الدولة  والية  ظل  الذهبي يف  ع�رشه  الطب  ليبلغ  اأبوقراط  ق�شم  االإغريق يف  لدى  الطب  تنظيم  مو�شوع  جتلى  وقد 

اأطباء، منهم اإبن �شينا، وكان االهتمام يف جمال الطب ال�رشعي بتحديد البنوة اللت�شاقها بنظام املرياث يف االإ�شالم.

وكان لالحتكاك املبا�رش بني االإ�شالم والغرب يف االأندل�س االأثر االأكرب يف و�شول املعارف اإىل الغرب حيث بداأ التطور ال�رشيع لها.

�أهد�ف �لطب �ل�رشعي

يهدف الطب ال�رشعي اإىل اإظهار احلق حفاظًا على م�شالح االأفراد، م�شتندًا اإىل املعطيات على اأر�س الواقع، واملعاينة ملوقع اجلرمية، 

واملعاينة الطبية للجاين واملجني عليه على حد �شواء، واللجوء اإىل التحليل العلمي يف املختربات الطبية، وجمع املعلومات ودرا�شتها 

وحتليلها، واال�شتعانة باأهل اخلربة، و�شواًل اإىل اال�شتنتاج يف خمتلف اأنواع اجلرائم واالإ�شابات مع حتديد �شدة االإ�شابة وما اإذا كانت 

الطب ال�شرعي

طب مقال
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قد اأحدثت عجزًا يف اجل�شم اأو عاهة اأو اأدت اإىل املوت .

جماالت �لعمل �لطبي:

بحكم طبيعته والإن الطبيب ال�رشعي يتعامل مع االأحياء من الب�رش ومع االأموات لذا كان هذا االخت�شا�س من اأ�شعب االخت�شا�شات 

الطبية، فالطبيب املعاين للمر�شى ال يجد �شعوبة يف احل�شول على ما يرغب من معلومات من مري�شه الذي يحر�ص على ذكر اأدق 

التفا�شيل تو�شمًا بال�شفاء، بينما الطبيب ال�رشعي يكون اأمام �شخ�س يذكر ما يدعم موقفه حفاظًا على م�شاحله، مبتعدًا عن ذكر احلقيقة 

اأحيانًا حماواًل اإخفاء ما ال يرغب البوح به، ولعل مهمة الطبيب ال�رشعي تزداد �شعوبة مع معاينة حاالت الوفاة.

1-     التعامل مع االأحياء: وذلك من خالل احلوادث التي حت�شل يف املجتمع  والتي توؤدي اإىل جروح اأو ر�شو�س اأو ك�شور 

وعلم  االأطفال،  وتعنيف  اجلن�شية،  واجلرائم  والغرق،  الت�شمم،  وحاالت  االأفراد(  بني  امل�شاجرات  اأو  الطرق  )كحوادث 

البنوة، وحتديد العمر، وت�شخي�س العجز اجلن�شي، واالإجها�س اجلنائي، والك�شف على االأ�شخا�س ال�شغار والكبار يف ال�شن 

لتحديد القدرة العقلية لديهم وقدرتهم على اتخاذ القرارات وامل�شوؤولية املرتتبة عن اأفعالهم.

2-     التعامل مع حاالت الوفاة: وذلك بغر�س حتديد ما اإذا كانت الوفاة ذات طابع عنفي اأو وفاة طبيعية، وذلك بالك�شف 

على خمتلف االإ�شابات اجل�شدية امل�شتجدة والناجمة عن خمتلف االأدوات التي قد ا�شتعملت )االت حادة اأو واخزة او اأ�شلحة 

نارية وغريها...( وكذلك الك�شف على احلروق وحتديد زمن حدوثها وما اأف�شت اإليه من اآثار اأدت اإىل املوت، كذلك حتديد 

املواد امل�شتعملة يف حاالت القتل بال�شم اأو االنتحار اأو تعاطي املخدرات. وقد يلجاأ الطبيب ال�رشعي اإىل ت�رشيح اجلثة للتثبت من 

كل اجلوانب املحيطة باحلاالت التي تعر�س عليه لبناء راأيه. 

وعلى الطبيب ال�رشعي يف كل االأحوال حتديد ما اإذا كانت االإ�شابة قد اأدت اإىل الوفاة اأم اأن االإ�شابة ن�شاأت بعد الوفاة مما 

ينفي اأحيانًا احلالة اجلرمية.

ال�رشعي ويف  الطب  تطور  يف  كلها  �شاعدت  االأن�شجة  علم  وتطور  املخربية  والتحاليل  الطبية  العلوم  تطور       -3

وخملفات  وروا�شب  �شعر  من  عينات  واإر�شال  البول  اأو  الدم  من  عينات  حتليل  عرب  وذلك  االأمور،  من  الكثري  حتديد 

الفح�س  هذا  اأن  كما  اجلاين.  هوية  لتحديد  النووي  حم�شها  ودرا�شة  فح�شها  اإىل  لي�شار  عليه  املجني  ج�شد  على  وجدت 

اجلثث  اأ�شحاب  وحتديد  الرفات  هوية  وحتديد  واالأن�شاب  البنوة  حتديد  يف  ي�شاعد  النووي  احلم�س  فح�س  اأي  االأخري 

املثال  �شبيل  على  الزالزل  اأو  الطائرات  )حوادث  اأنواعها   اختالف  على  الكوارث  حاالت  يف  خا�شة  العظام،  وبقايا 

والهر�شك. البو�شنة  يف  اجلماعية  القبور  يف  اليوم  حا�شل  هو  كما  فيها  من  هوية  لتحديد  اجلماعية   والقبور  احل�رش(   ال 

�خلال�سة :

عليه،  تعر�س  التي  احلاالت  اأ�رشار  يحفظ  متزنًا،  وا�شعة،  طبية  ومعرفة  خلق  �شاحب  يكون  اأن  ال�رشعي  الطبيب  على 

�شبورًا، هادئًا، يتعاطى مع االأمور باحلكمة،  يجمع الكم من املعلومات يحللها ويدر�س اأدق التفا�شيل، ي�شتعني باأ�شحاب 

اأثناء  ي�شادفه  مما  وغريها  االأ�شلحة  اأنواع  ودرا�شة  املختربات  الطبية يف  التحاليل  اإىل  ويلجاأ  املجاالت،  خمتلف  اخلربات يف 

تادية مهنته قبل اتخاذ القرار كي ي�شاعد العدالة يف اإحقاق احلق.
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بقلم: �ملهند�س عبد �لله �ساهني
ع�سو �لهيئة �لإد�رية لالحتاد

قوى اأعتى  �شخورها  على  تك�رشت  التاريخ،  على مر  وال�شابرة  ال�شامدة  االأبية  املدينة  هذه    بريوت 

 اال�شتعمار، وت�شدت من ثغورها ملوجات اأفواج احلمالت الع�شكرية على ال�رشق ودحرتها. وكان الأهلها

 �رشف الثبات واالإميان بالله ون�رشه، فكانوا من اأهل الرباط الذين دفعوا الدماء الذكية الطاهرة للحفاظ

 على هذه االأر�س وعلى هويتها حتى و�شلت اإلينا زاهرة عامرة، تتال�شق بيوت حاراتها وترتابط قلوب

  اأبنائها بع�شها مع بع�س، وما يوؤمل الفرد يحزن اجلميع وما ي�شعده يفرحهم.

اأف�شل.  واأيام  �شعيد  بغد  متفائلة  م�شتب�رشة،  الراأ�س،  مرفوعة  منت�رشة  دائمًا  تخرج  فكانت  اأهلها،  واإذالل  اإذاللها  كثريون  حاول 

وكانت تنف�س عنها غبار العوا�شف، وت�شمر �شواعدها لتعيد بناء حاراتها، موؤمنة بالله وبح�شن الظن به.  

للعمل  اأكرث  اأو  جمعية  منطقة  كل  يف  فتجد  واالجتماعية،  اخلريية  اجلمعيات  من  العديد  واأحيائها  بريوت  امتداد  على  وانت�رشت 

االجتماعي، اأهدافها �شامية، وغاياتها نبيلة، ونيات موؤ�ّش�شيها خال�شة لوجه الله تعاىل. يتنادى اأهل اخلري لالجتماع عند كل اأزمة اأو 

حدث جلل يف لبنان اأو يف املحيط، وتتبارى الن�شاء يف تقدي الغايل والنفي�س من اأجل اإغاثة امللهوف والبائ�س املحتاج تطيبقًا لقول الله 

تعاىل »ويوؤثرون على اأنف�شهم ولو كان بهم خ�شا�شة«، والإميانهم اأن ما عند الله خري واأبقى، واأن ما  اأنفقتم من نفقة فاإن الله يخلفها، 

واأن احل�شنة بع�رش اأمثالها.

واأن�شاأ اأبناء بريوت العديد من اجلمعيات ال�شغرية والكبرية، ومنها العريقة واملتجذرة يف �شمري البريوتيني ووجدانهم، ولها اإ�شهامات 

كبرية وموؤثرة يف املجتمع وخ�شو�شًا، يف احلفاظ على وحدته وت�شامنه وكرامة عائالته امل�شتورة املتعففة عن الطلب والغنية بعزة 

النف�س.

على  يقوم  اجتماعي  اأو  خريي  عمل  الأي  موازنة  وم�رشوع  عمل  خطة  بو�شع  االجتماعي  اخلريي  للعمل  احلديث  العلم  ويو�شي 

التمويل بجمع التربعات وملرة واحدة فقط، مبا ي�شمن ا�شتمراريته من اإنتاجه واكتفائه الذاتي. كاأن يتكفل الطالب املحتاج الذي ا�شتفاد 

من هذا امل�رشوع بعد تخرجه بتعليم طالب حمتاج اآخر. ويعترب اأي م�رشوع خريي اجتماعي يتطلب التمويل امل�شتمر م�رشوعًا فا�شاًل 

غري ذي جدوى، الأنه مينع املجتمع من ا�شتثمار اأموال ال�شدقات وغريها يف م�شاريع اأخرى، منتجة و�رشورية، ت�شاهم يف تو�شيع 

مروحة اخلدمات، بحيث تغطي كافة االحتياجات على مدار ال�شنة.

 وت�شعر الظروف االقت�شادية وال�شيا�شية واحلروب املحيطة اأبناء بريوت باالإحباط، وتفقدهم االأمل مب�شتقبل اآمن م�شتقر ومزدهر 

لهم والأبنائهم. ويتنافى هذا ال�شعور مع تعاليم ديننا احلنيف التي تدعونا اإىل التفاوؤل، والثقة بالله، وال�شرب، والعمل بجدية واإخال�س 

مبراكزنا  والتهاون  حقوقنا  حق من  عن  الرتاجع  وعدم  واالأجداد،  االآباء  ثبت  كما  والثبات  بع�س،  بع�شنا مع  والت�شامن  واإتقان، 

الوطنية، وتن�شيط العالقات التجارية واالقت�شادية بيننا ومتتني اأوا�رشها، ودعم املتعرثين للوقوف جمددًا حتقيقًا لالزدهار والرخاء 

داخل املجتمع. 

ويقوم احتاد جمعيات العائالت البريوتية بدور بناء يف مّل ال�شمل وتوثيق روابط املحبة بني البريوتيني، ودعوتهم اإىل تعاطي بع�شهم 

مع البع�س االآخر برحمة، عماًل بقوله تعاىل »رحماء بينهم«، وتقدي العون واملوؤازرة اإىل املحتاجني، ورد الظلم عن املظلومني، 

وعدم اال�شتكانة عن حق مهدور اأو مغت�شب. وما يقوم به االحتاد ما هو اإال تلبية لقول الله تعاىل »واعت�شموا بحبل الله جميعا وال 

تفرقوا«، وهي دعوة لنا اإىل التكاتف والعمل بجدية، من دون ملل اأو كلل، من اأجل الو�شول اإىل دور فاعل ونافذ لالحتاد، وكي 

ي�شبح مظلة واقية لكل البريوتيني.

بريوت والعمل االجتماعي واخلريي

بريوتيات مقال
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بقلم: �لأ�ستاذ ه�سام ن�سويل

   ع�سو �لهيئة �لإد�رية لالحتاد

ال يخفى على اأحد واقع االأزمات التي تع�شف بوطننا منذ اأمد لي�س بقريب، فمن اأزمة الكهرباء 

امل�شتع�شية اىل اأزمة املياه وال�شري والنقل العام مرورًا باأزمة �شل�شلة الرتب والرواتب اىل اأزمة 

املياومني، فحدث وال حرج. فقد ا�شيفت منذ حواىل اأقل من �شنة اأزمة حياتية اجتماعية بيئية بامتياز، 

وهي اأزمة النفايات، نرجو اأال تو�شع يف خانة االأزمات ال�شابقة �شمن االأزمات املزمنة وغري القابلة 

للحل.

فاأزمة الكهرباء هي اأم االأزمات، وقد م�شى على وقوعها اأكرث من ع�رشين عامًا و�رشف اأكرث من 11 مليار دوالر، وكان اآخرها 

تكون  �شوف   2015 العام  نهاية  بحلول  اأنه  اآنذاك  املعني  الوزير  من  وعد  مع  الدولة  خزينة  من  دوالرًا  مليون  ومئتي  مليار  مبلغ 

الكهرباء 24/24، لي�س فقط يف بريوت واإمنا يف املناطق اللبنانية كافة، وقد �رشف مبلغ �شبعمئة مليون دوالر، لكن لالأ�شف، ولغاية 

اليوم مل يطراأ اأي تغيري يف واقع الكهرباء، ال بل زاد االأمر �شوءًا وتقنينًا.

اأما �شل�شلة الرتب والرواتب فكلنا نعلم اأنها بداأت منذ حكومة الرئي�س جنيب ميقاتي، وكم من املظاهرات وامل�شريات واالعت�شامات 

�شهدنا وما زالت ال�شل�شلة حربًا على ورق؟؟

كما اأن م�رشوفات الدولة تتم بدون املوازنة العامة منذ اأحد ع�رش عامًا !

وال حاجة للتكلم عن اأزمة املياه واأزمة ال�شري امل�شتع�شية، ناهيك عن عدم وجود نقل عام، فهل توجد عا�شمة يف العامل املتمدن بدون 

نقل عام، فكيف اإذا كانت هذه العا�شمة هي بريوت، �شوي�رشا ال�رشق!

وموؤخرًا، اأ�شيفت اأزمة جديدة اإىل كل هذه االأزمات التي ع�شفت وما زالت تع�شف بواقعنا املعي�شي واالجتماعي وهي اأزمة النفايات. 

فكثرية هي املوا�شيع التي تخ�س اأهل بريوت وتعنيهم والتي ما زالت بدون حل جذري لغاية االآن. فهل �شنورث االأجيال القادمة 

اأزمة جديدة ت�شاف اىل االأزمات ال�شابقة.

فهل يكمن احلل يف اإقامة »جمهورية بريوت اخلدماتية«، التي اأطلقها معايل وزير الداخلية، بالتعاون مع �شعادة حمافظ مدينة بريوت 

و�شعادة رئي�س املجل�س البلدي فيها؟

اأزمات... اأزمات... اأزمات... هل من حلول؟

بريوتيات مقال
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بقلم: �ملحامي ح�سن عفيف ك�سلي 

ع�سو �لهيئة �لإد�رية لالحتاد

ع�سو �ملجل�س �لإد�ري لأوقاف بريوت

اأن  اإذ  احلقوق،  عن  والدفاع  العدالة  حتقيق  ر�شالة  ال�شعبة،  واملهمات  الر�شالة  مهنة  هي  املحاماة  مهنة 

و�شمو  القانون  و�شيادة  العامة  للحريات  منيع  وح�شن  للحقوق  وُحماة  العدالة  تاأمني  �رشكاء يف  املحامني 

الد�شتور ومنعة الق�شاء.   

وتوكيدًا على ذلك ما قاله املفكر الفرن�شي فولتري: »ُكنت اأمتنى اأن اأكون حماميًا، الأن املحاماة اأجمل مهنة يف العامل. فاملحامي يلجاأ اإليه 

االأغنياء والفقراء على ال�شواء، ومن عمالئه االأمراء والعظماء، ُي�شحي بوقته و�شحته وحتى بحياته يف الدفاع عن متهم بريء اأو 

�شعيف مه�شوم احلق«. 

وحذى حذوه اأي�شًا رئي�س جمل�س الق�شاء الفرن�شي االأعلى دوجي�شو الذي �رّشح: »املحاماة عريقة كالق�شاء ... جميدة كالف�شيلة ... 

�رشورية كالعدالة ... املحامي يكّر�س حياته خلدمة اجلمهور دون اأن يكون عبدًا له ... ومهنة املحاماة جتعل املرء نبياًل بغري والدة 

... غنّيًا بال مال ... رفيعًا من غري حاجة اإىل لقب ... �شعيدًا بغري ثروة«.

ويبقى �ل�سوؤ�ل ُيطرح: اأين حاجة �ملو�طن لتوكيل حمام؟ 

 ن�شت املادة 61 من قانون تنظيم مهنة املحاماة املعدلة وفقًا للمر�شوم الرقم 385 تاريخ 1971/1/13 والقانون 42 تاريخ 1991/2/19 

اأنه ال يجوز توكيل غري املحامني لدى املحاكم. ويجب توكيل املحامي يف احلاالت االآتية: 

1-�أمام حمكمة �جلنايات ويذكر �لآتي. 

عدم �سوؤ�ل �ملحكمة �ملتهم عن تعيني حمام له، وعدم اختياره ملحاٍم يوؤدي �ىل نق�س �حلكم الذي ي�سدر عنها. وبالرجوع اإىل 

االجتهاد نرى اأحكامًا متييزية نق�شت احلكم االبتدائي واحلكم اال�شتئنايف، ومنها احلكم )رقم احلكم: 21 تاريخ 2012-1-31 ( 

واال�شتجواب التمهيدي يجب اأن يقت�رش على �شوؤال املتهم عن توكيل حمام له، فاإذا جتاوز ذلك اإىل التحقيق يف اأ�شا�س الق�شية تعّر�ص 

احلكم اجلنائي لالإبطال. 

املحكمة  اجتهاد  �شار  النحو  هذا  وعلى  العام،  بالنظام  املتعلق  الدفاع  بحق  تتعلق  الأنها  االإبطال،  اإىل  جتر  اأن  املخالفة  هذه  �شاأن  ومن 

الناظرة بهذا النق�س. )رقم احلكم: 12 تاريخ 1997/5/8( 

ويف اإ�شتجواب املتهم ال جتري املحاكمة يف غياب حمامي املتهم. واإذا مل يعّي املتهم حماميًا له، فلرئي�س املحكمة اأن يطلب من نقيب 

املحامني تكليف حمام للدفاع عن املتهم اأو اأن يتوىل تعيينه بنف�شه. واإذا اأ�رّش املتهم على رف�س تكليف اأي حمام للدفاع عنه، جتري 

حماكمته يف هذه احلال من دون حمام. 

و�ل�رشعية  �ملدنية  �لق�سايا  جميع  يف  �ل�ستئناف  حمكمة  �أمام  �لق�سايا،  جميع  يف  �لإد�ري  و�لق�ساء  �لتمييز  حمكمة  2-�أمام 

ُر�شل العدالة

قانون وحماماة مقال
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و�ملذهبية. 

3-�أمام حمكمة �لدرجة �لأوىل يف �لق�سايا �ملدنية غري �ملقدرة، با�ستثناء دعاوى �لأحو�ل �ل�سخ�سية، ويف �لق�سايا االأخرى �لتي 

تتجاوز فيها قيمة �ملنازع فيه )مليون لرية لبنانية(، و�أمام حماكم �لق�ساء �مل�ستعجل با�ستثناء �لطلبات �لرجائية. 

4-�أمام دوائر �لتنفيذ لأجل تنفيذ �لأحكام وال�سندات و�سائر �لعقود و�ل�سكوك �لتي تزيد على مليون لرية لبنانية. 

5-�أمام جلان �ل�ستمالك �ل�ستئنافية. 

تاريخ  الرقم   42 والقانون   1978/12/18 تاريخ   78/18 الرقم  للقانون  وفقًا  امُلعدلة  املهنة  تنظيم  قانون  من   62 املادة  وتن�س 

1991/2/19 على: 

6-كل �رشكة مغفلة وكل �رشكات االأموال مبا فيها ال�رشكة املحدودة امل�شوؤولية التي يبلغ راأ�شمالها املدفوع مليون لرية لبنانية وما فوق، 

عاملة يف لبنان، �شواء كان مركزها الرئي�شي يف االأرا�شي اللبنانية اأو كان لها فرع فيها، ملزمة باأن توكل حماميًا دائمًا من املحامني 

العاملني املقيدين يف جدول النقابة باأتعاب �شنوية. 

وال ت�شجل اأي �رشكة جتارية من�شو�س عنها يف هذه املادة بعد ن�رش هذا القانون ما مل تثبت تقيدها بهذا املوجب. 

املادة 63  املهنة  تنظيم  لقانون  وفقًا  املحامني،  نقيب  بتكليف من  اأو  موكله،  عن  �شادرة  ر�شمية  بوكالة  باملرافعة،  املحامي  اإىل  ويعهد 

املعدلة وفقًا للمر�شوم الرقم 385 تاريخ 1971/1/13 والقانون الرقم 42 تاريخ 1991/2/19. ويكلف �ملحامي باملر�فعة من قبل 

�لنقيب يف �حلالت �لآتية : 

1-منح املعونة الق�شائية الأحد املتقا�شني. 

2-رف�س حمامني عدة قبول الوكالة يف دعوى حمقة. 

3-طلب حمكمة اجلنايات اأو حمكمة االأحداث تعيني حمام للدفاع عن متهم اأو حدث مل يعي حماميًا عنه. 

4-وفاة حمام اأو �شطب اإ�شمه اأو وقفه اأو احلجز عليه وا�شتحالة قيامه بوكالته. 

ويف هذه احلاالت تنح�رش مهمة املحامي املكلف باتخاذ اإجراءات موقتة للحفاظ على م�شالح موكله  اإىل اأن يختار املوكل حماميًا اأ�شياًل.

وختامًا يبقى املحامون ملتزمني املبادئ والقوانني واالأنظمة واملناقبية التي تفر�شها املهنة. ويبقى هدفنا املن�شود اإحقاق احلق والعدالة، 

وامُل�شي قدمًا رغم كل ال�شعوبات وامل�شقات اليومية التي تواجهنا يف اأداء مهنة الر�شالة. ولكن باالإ�رشار ن�شتمر موؤمنني بلبنان وطنًا 

بغٍد  االأمل  على  ونبقى  والواجبات.  احلقوق  يف  مت�شاٍو  عادل  جمتمع  بناء  جميعًا يف  ن�شاهم  كي  باالأنظمة،  يلتزم  خري من  ومبواطنيه 

اأف�شل.
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اأهل بريوت يف قلب الرئي�س �شائب بك �شالم

بقلم: �لدكتور �أمني فر�سوخ
�أكادميي، كاتب وباحث يف االآداب و�لرتبية و�لرت�ث،
عميد كلية الدرا�سات �لإ�سالمية يف جامعة �ملقا�سد يف بريوت

يومًا،  يحكي  الق�رش  ليت  »يا  �شالم:  بك  تويني غداة وفاة �شائب  االأ�شتاذ غ�شان  الكبري  ال�شحايف  كتب 

يرّدد االأ�شداء الهاتفة هنا، املحاورة هناك، ال�شارخة ال�شاخبة هنالك، يا ليت ال�شور تعود م�شتعر�شة 

الذكريات عن اأيام اأبي علي ... « ) النهار 2000/1/22(، م�شيفًا �شهادته اإىل �شهادات كبار اآخرين عن ق�رش امل�شيطبة ورجاالته، بدءًا 

من �شليم بك �شالم )اأبي علي( والد �شائب بك، الوجه ال�شيا�شي والوطني الكبري، نائب بريوت يف جمل�س املبعوثان )الربملان العثماين( 

و�شاحب املواقف الكبرية، الذي رّبى اأبناءه على انتهاج �شيا�شته املنفتحة على اجلميع، والوطنية بامتياز. 

�شهادة  ونيله  االأمريكية  اجلامعة  يف  درا�شته  وبعد   ،1905 العام  من  الثاين  كانون   17 يف  �شالم  �شائب  ولد  امل�شيطبة،  ق�رش  يف 

اأبا علي، ليتمّر�س يف »ال�شيا�شة« و«العمل الوطني« و«العالقات العامة املحلية والدولية«،  بكالوريو�س يف االقت�شاد، رافق والده 

فكان اإىل جانبه يف »احلولة« و«لندن« ويف لقاءاته اللبنانية والعربية، بعد اأن تو�ّشم اأبو علي يف اإبنه �شائب وهو مل يكن اأكرب اإخوته، 

اأعالم من بريوت درا�شة

 الرئي�س �شائب بك �شالم يف ح�شد من حمبيه يف ق�رشه.ويظهر يف ال�شورة النائب زكي مزبودي

والنائب جميل كبي والنائب ن�شيم جمدالين ونقيب ال�شحافة ريا�س طه
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)علي، حمي الدين، حممد، م�شباح، عمر، �شائب، عبد الله، فوؤاد، مالك(، جنابًة وحت�رشًا للعمل ال�شيا�شي والقيادي، وكانت هذه 

اخلطوات االأوىل بداية م�شواره الطويل.

ومن ق�رش امل�شيطبة، بعد وفاة اأبي علي )1938(، تر�ّشح �شائب �شالم للنيابة، ففاز عن بريوت ع�رش مرات يف متثيلها يف املجل�س 

النيابي، ومنه ارتقى اإىل الوزارة ت�شع مرات، وت�شلَّم رئا�شة جمل�س الوزارء �شت مرات. وهو يف م�شريته ال�شيا�شية مل يكن »رجل 

�شيا�شة«، اأي عاماًل على اإعادة انتخابه فقط، بل كان »رجل دولة« و«زعيمًا وطنيًا« اختار ال�شيا�شة خلدمة وطنه و�شعبه، لذلك الّتف 

حوله املوؤّيدون، فنا�رشوه دائمًا، حني كان يف ال�شلطة اأو خارجها، واحرتمه وقّدره »اخل�شوم« ال�شيا�شيون.

ا�شتقباالته يف  بالنا�س، يف  االختالط  يتوّرع عن  يكن  اجل�شدي، مل  لالأذى  وتعّر�شه  اأحيانًا(  )ثورية  �شعبية  تزّعمه حركات  ورغم 

يزورهم  واأتراحهم،  اأفراحهم  اليوم(، ويف ح�شوره  بك حتى  الرئي�س متام  دولة  عليها  ا�شتمر  عادة  )وهي  االآحاد،  اأيام  ق�رشه، 

م�شيًا اأو يف �شيارة مك�شوفة، وكم مّرة، اأوقفه �شائل، اأو جمموعة من حمبيه، وهو يف طريقه لل�رشاي، فكان يوقف �شيارته وينزل 

منها، مل�شافحتهم والتحدث اإليهم، م�شتمعًا اإىل هواج�شهم وم�شاكلهم، �شاعيًا اإىل حّلها، بل فار�شًا لبع�س حلولها، بقّوة احلق، و�شدق 

التمثيل، وهيبة الزعيم، فنال دائمًا تاأييدًا �شعبيًا، كّر�شه قائدًا ومنا�شاًل وقريبًا من اجلميع.

واختالطه بالنا�س مل يكن ين�شيه اأ�شماءهم، وال م�شاكلهم، فحّدة ذاكرته معروفة من حمبيه وزّواره، وقد فاجاأ مّرة اأحد اأفراد عائلة 

املكاوي ) وكان مديرًا يف �رشكة طريان ال�رشق االأو�شط(، وهو يعايده يف ق�رشه، �شائاًل اإياه عن �شديق له من اآل اأبو رجيلي، رافقه 

يف العيد ال�شابق، متابعًا �شوؤاله: »وهل �شّلم يل على فخامة الرئي�س )�شمعون(؟« 

الرئي�س �شائب بك �شالم حممواًل على االأكتاف يف الطريق اجلديدة. 
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حبه لبريوت

هكذا اأحب بريوت، واأحّبه اأهلها، وحني كان رئي�شًا حلكومة ال�شباب، وقف خطيبًا بح�شود �شعبية جاءت لتهنئته، فخاطبهم قائاًل: »يا 

اأهل بريوت، تعلمون اأن قلبي مفتوح لكم دائمًا واأبدًا، كما هو بيتي دائمًا، وكما يكون دائمًا، فنحن واإياكم رفاق رحلة طويلة و�شاقة، 

اأن�شاه وال  اأ�شعر يف قرارة نف�شي، قد ربيته ورّباين فال  اأعلن دائمًا، وكما  عهدها االإخال�س، عهدها الوفاء، ف�شارع بريوت، كما 

ين�شاين، وهو عهد ال�رشفاء«.)خطاب �سائب بك �سالم رئي�س حكومة �ل�سباب يف �إفطار �سعبي 1971/11/14( . 

ويف جناح اأر�شيف �شائب بك، باإدارة احلاج في�شل قّوا�س، مقتطفات �شحافية و�شور كثرية عن لقاءات �شعبية ل�شائب بك، لي�شت 

فقط يف موا�شم االنتخابات، وهي متنوعة، ت�شّوره يف ح�شود �شعبية يف ال�شوارع وال�شاحات، ويف �شالونات االأ�شدقاء واملحبني، بل 

يف ا�شتقبال �شائب بك يف املطار اأو يف حرج بريوت، اأو يف رحالت �شيد، اأو يف حديقة ق�رشه، وعلى �رشفاته...

حّبه لبريوت واأهلها »ال ين�شاه«، كما يقول اأبدًا، فاهتمامه ببريوت واأهلها نهج اأ�شيل، مل يحد عنه اأبدًا.

وها هو يتوّجه اإىل الكويت، ملا له من ر�شيد �شخ�شي من ال�شداقة مع اأمرائه، القرتا�س خم�شة ماليني دينار من �شندوق احلكومة، 

با�شمه،  امل�رشوع  هذا  ا�شتهر  حتى  جديدة،  لطرقات  وفتٍح  احلديث،  للم�شلخ  بناٍء  من  بريوت،  يف  العمرانية  احلركة  ملتابعة  وذلك 

»م�رشوع �شالم« ) �سائب �سالم يف �سطور و�سور �س 27(.

وقد رافق املهند�س ه�شام جارودي، مهند�س املقا�شد، �شائب بك يف تنفيذ بع�س »روؤيته« العمرانية املقا�شدية، واالأخرى لنه�شة 

تعهدًا  الكرنيينا  الدّباغات يف  اأ�شحاب  اإعطاء  ومنها حادثة  ذلك،  الدالة على  احلوادث  كثريًا من  يذكر  اأهلها، وهو  بريوت وجناح 

)بعد التو�ّشط لدى وزير الداخلية كميل �شمعون( بعدم م�ّس اأمالكهم هناك، الأنهم كانوا ميثلون ثالثماية عائلة م�شلمة  ت�شكن الطريق 

اجلديدة. )ه�سام جارودي، من �لقلب، �س 112(.

وروى يل العميد خمتار العيتاين )ت2015(، وهو الذي اأ�ّش�س الفرقة )16( – �رشطة الطوارئ املهيبة وقتذاك – اأنه كان يرافق اأحيانًا 

�شائب بك لياًل يف تفّقد اأحياء بريوت، فريوي له العيتاين، اخلبري باأهل بريوت، بع�شًا من م�شاكلهم يف اأمالكهم واأحيائهم واأعمالهم، 

وي�شتمع اإىل توجيهات �شائب بك حلّلها.

والأن »رجل الدولة« يهتم بالنا�س، ومب�شاحلهم، فقد كان �شائب �شالم حني يتحّدث من على املنابر ميّيز بني »ال�شيا�شة« و«الوطنية«، 

ب�رشاحة، بل وبجراأة، ناظرًا اإىل م�شتقبل اأهله، فال يحجم عن القول، مثاًل: »اأ�شحاب املاليني يزدادون على ح�شابنا ماليني وماليني، 

علينا اأن نكون �شادقني يف تفكرينا واأقوالنا واأفعالنا، ال نبيع وال ن�شرتي، وال يجوز اأن منزج بني ال�شيا�شة والوطنية، فكثريًا ما يقع 

فيها بع�س رجالنا، ومنهم رجال الدين، الذين نطلب منهم اأن يقوموا معنا بالعمل الوطني فيقعون بال�شيا�شة املنحازة« ) يف �حتفال 

�فتتاح م�سجد �سفيق عما�س، 6 ك1984(.

اأو حني يتحّدث عن حّرية التعبري والعنف، فيقول: »كما اأن لبنان قام على قاعدة ال غالب وال مغلوب، وهذا ال�شعار اإن مل ي�شلح 

لغري لبنان فهو يف لبنان قاعدة تعاي�س بني اأبنائه، واأ�شيف اليوم قاعدة اأخرى، وهي اأن العنف ال يحّل م�شكلة، بل، مل ي�شفر �شوى 

عنه اخلراب والدمار وال�شحايا ومعظمها بريء، وذلك ب�شبب ازدياد امتداد االأيدي اإليه باملال وال�شالح« ) م�سرية �ل�سالم، جنيف 

.)1988/10/4

تعليم �أبناء بريوت

لبنان  يف  اجلامعات  اإىل  باالنت�شاب  العايل،  والتخ�ش�س  العلم  تلّقي  على  وزّواره  معارفه  اأبناء  ت�شجيعه  »وطنيته«  عالمات  ومن 
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باأنه �شيوؤمنها له يف  اأحد املطالبني بوظيفة الإبنه،  اأن يحتّلوها، وقد �شمعته مّرة، يعد  وخارجه، واعدًا بوظائف لهم ومنا�شب ياأمل 

»حر�س« بريوت، اأو طريان ال�رشق االأو�شط، ثم يتابع �شبه غا�شب، »عّلم اأوالدك الباقني اأكرث مما تعّلم اإبنك طالب الوظيفة، فنحن 

يف بريوت نحتاج لغري وظيفة احلّرا�س«.

وعرفت من اأحد اآل الفيومي اأنه رّد طلبه ب�شاأن وظيفة الأحد معارفه يف ال�شلك الدبلوما�شي، الأنه مل يكن يتقن غري اللغة الفرن�شية، طالبًا 

منه اأن يدر�س االإنكليزية اأي�شًا و�شتكون الوظيفة له اإن �شاء الله.

وكان �شائب بك �شالم ُيقبل فِرحًا اإىل منابر اجلامعات، ليعلن ت�شامنه مع ال�شباب املتعلم ومع املراأة بالذات، اإذا كان يرى اأن �شباب 

يخاطب  كما  واأهاليهم،  املتخرجني  فيخاطب  تنظيمًا �شحيحًا،  املنظمة  االأحزاب  امل�شتقبلية يف غياب  القيادات  هم  و�شاباتها  اجلامعات 

اأجيال طالعة  فكر وقالع  معاقل  اإليه  بالن�شبة  فاجلامعات  االإبداع،  العلماء على  وت�شجيع  والتخ�ش�س  التعلم  على  حاثًا  كله،  املجتمع 

واعدة.

اأيامه رئي�شًا ملجل�س الوزراء،  اأحد  اأنه كان يف معيته �شباح  وللمراأة عنده مكان خا�س، يحرتمها وينادى بحقوقها، حدثني والدي 

وكان ينزل درج ق�رشه ، فاإذا به يقف فجاأة وهو يقول: »اللهم عفوك ن�شيت اأن اأ�شّبح اأمي واأقّبل يدها طالبًا ر�شاها قبل ذهابي اإىل 

العمل«.

ويف اإ�شارة اإىل املراأة اأي�شًا، حتّدث يف احتفال مقا�شدي، عن البعد احل�شاري التقدمي للجمعية م�شيدًا مبا قامت به اجلمعية جتاه املراأة، 

وما يتابعه رجاالتها حتى اليوم، قائاًل: »هذا البعد هو الذي دفع باأولئك االأوائل لالهتمام باملراأة ب�شكل خا�س، وبتحرير املراأة العربية 

امل�شلمة، وبتعليمها وانت�شالها من اجلهل والتخّلف«. )خطاب مقا�سدي يف �لنادي �لريا�سي 14حزير�ن 1980(.

�ساته �لرتبوية موؤ�سّ

اأوقافًا، و�شخى عليها  لها  العام )1978( واأوقف  العايل« وذلك يف  للثقافة والتعليم  اأ�ّش�س »موؤ�ّش�شة  �شائب �شالم  ال�شياق،  ويف هذا 

مااًل ورعاية، لت�شتطيع م�شاعدة الطالب املتفوقني من اأبناء بريوت وبناتها على متابعة درا�شتهم يف اجلامعات اللبنانية والغربية، وقد 

جتاوزوا اليوم املئات، يحتّلون مراكز علمية واإدارية مرموقة كما اأفادين مديرها الدكتور ع�شمت كل�س. واأ�ّش�س »احتاد املوؤ�ّش�شات 

والطالبات  الطالب  نه�شة  والعاملة على  اجلاّدة،  التعليمية  اللبنانية  املوؤ�ّش�شات  لي�شّم كربى   )1982( العام  االإ�شالمية« يف  الرتبوية 

امل�شلمات يف تلقي علٍم عاٍل وممّيز. لقد مل�س ما يف واقع امل�شلمني من تاأّخر، ف�رّشح »باأن اإ�شالح حال امل�شلمني لن يكون م�شاألة عابرة 

تتّم يف عامل ال�شيا�شة، بل علينا اأن نكون واقعيني نرى االأمور على حقيقتها، فنوفر لهذا املجتمع االإ�شالمي ما يحتاجه من علم �شحيح 

وتن�شئة �شاحلة، يكون عمادها التم�ّشك بالدين والتحّلي باالأخالق الكرمية، فيكون ذلك �شبياًل المتالك م�شادر الرثوة املادية التي هي 

ركن  لقيام املجتمعات يف العامل«. ) �أي م�ستقبل؟ �أين لبنان؟ حديث ملجلة �ملقا�سد ت �لثاين 1982(.

وكان ذلك بعد اأن ت�شّلم رئا�شة جمعية املقا�شد اخلريية االإ�شالمية يف بريوت من اأخيه حممد يف العام )1958(، )وقد ا�شتمر يف رئا�شتها 

بتزكية هيئتها العامة وجمال�س اأمنائها حتى العام 1982، ليت�شلمها منه ابنه ال�شاب متام بك( ويف املقا�شد، تابع خدمة اأعرق جمعية 

اإ�شالمية، باذاًل الكثري يف �شبيل ازدهارها وجناحها.

واالإداري  وال�شحي  اال�شتثماري  عملها  ونظم  تربوية،  اأن�شاأ جممعات  نا�شطة، خاللها  ذهبية  فرتة  املقا�شد، يف عهده،  عا�شت  لقد 

اأبناء وبنات اأ�رش بريوتية  واالجتماعي يف موؤ�ّش�شات متفاعلة مع جمتمعها، ف�شمت املقا�شد يف عهده اآالف الطالب والطالبات وهم 

اعتزت بانتمائها اإىل اأعرق جمعية راعية. ويف عهده تبّنى »جلنة تعليم اأبناء امل�شلمني يف القرى«، وكان عدد مدار�شها �شبعة واأربعني 
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مدر�شة، وا�شتطاع، رغم نفقات اجلمعية التي كانت تزداد، اأن يوؤمن لها امل�شاعدات حتى تتابع اأعمالها وتطور م�شاريعها.

ويف اأحدى خطبه املقا�شدية، قال معتزًا: »احلمد لله الذي مّكننا من اإقامة ال�شالة يف مدار�شنا ويف م�شاجدنا، �شبيحة كل يوم، فرتى 

االآالف من اأبنائنا وبناتنا يلبون الدعوة االآلهية، واحلمد لله الذي ي�رّش لنا االأموال ننفقها على املقا�شد بكل موؤ�ّش�شاتها، ومرافقها، كما 

ي�رّش لنا اأن ن�شرت حاجة الكثري من االأ�رش االإ�شالمية املحرومة«.) �لفجر �ل�سادق بعد مئة عام، بيان �لرئي�س �سائب �سالم 12 اآذار 

.)1978

�سعار�ته �لوطنية

اآمن ب�شعب لبنان كله، و�شعى يف حياته لتاأمني حقوقه وازدهاره واأمنه، كم كان يجاهر ب�شعاره لتوحيد  هذا الوطني الكبري، الذي 

اأوؤمن  اأبناء الوطن كلهم« كما كان يقول: »اأنا  التفّهم بني  اأ�شا�س  اإاّل على  التفاهم ال يكون  اللبنانيني »التفهم والتفاهم«، فقناعته »اأن 

باملحبة، اأنا اأعي�س على املحبة، اأبادلها اأبناء بلدي بطماأنينة وراحة �شمري، وعليها اأبني عملي ..« )حديث �سحايف من�سور يف 11 ك 

�لثاين 1978(.

وحتت عنوان �شعاره االآخر: »لبنان الواحد ال لبنانان«، نادى، منذ اأحداث )1958(، »للحفاظ على لبنان العدالة وامل�شاواة، لبنان 

احلرّية واالنفتاح، لبنان ال�شيد العربي امل�شتقل، لبنان املحبة واالإخاء ونبذ االأحقاد«. ) وهل ف�سل �ل�ستقالل، حما�رشة يف جامعة 

بريوت �لأمريكية ت ٢ 1981(.

حبه بريوت، مل مينعه من حب لبنان كله، فقد اأحّب اأهل بريوت، كما اأحّب اأهل لبنان كلهم، وكم مّرة اأعلن: »نحن مع الوطن، مع 

الدولة، مع ال�رشعية، نحن مع كل لبنان، مع �شعبه املوّحد واأر�شه املوّحدة، فلبنان للجميع«، ) كلمة �ملقا�سد يف �سائب �سالم، 

الذي اعتمده، ويف  اأطلقها، ويف نهجه  التي  قائمة يف م�شاريعه  508(. واأعماله �شاهدة على ذلك، وما زالت  كلمات ومو�قف �س 

خلف ي�شري عليه، وها هو دولة الرئي�س متام بك �شالم، وريث هذا النهج، وهذا البيت ال�شالمي العريق، يتابع امل�شرية، يف منا�شبه 

وخارجها، يف ال�شلطة ويف املقا�شد، �شادقًا مع نف�شه ومع اأهله وحمبيه، زعيمًا ابن زعيم، وحفيد زعيم بريوتي اأ�شيل.

واأخريًا »احلديث يطول عن الرئي�س الراحل �شائب �شالم ولكن يكفي القول اأنه اآخر الرجال، الرجال الذين اأر�شوا دعائم اال�شتقالل 

وحققوا تطورًا نوعيًا يف العمل ال�شيا�شي اللبناين .. وطيلة ن�شف قرن من الزمن ويزيد، مل يهداأ هذا الرجل الكبري وهو يحمل هموم 

الوطن يف وجدانه، وق�شايا النا�س يف كل كيانه«. )عوين �لكعكي، جريدة �ل�رشق 2000/1/22(.
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املهند�س البريوتي املبدع اإبراهيم عبد العال )1959-1908(

م�شرية مبدع واإ�شهامات اإبداعية

اأعالم من بريوت درا�شة

بقلم: اأ.د. ح�سان حالق
موؤرخ بريوت

الذي  املحرو�شة  بريوت  العثماين يف  العهد  رجاالت  اأحد  العال  عبد  خليل  احلاج  العثماين  العهد  برز يف 

اأجنب اأحد مبدعي بريوت ولبنان والعامل العربي املهند�س املبدع اإبراهيم عبد العال من مواليد بريوت 

املحرو�شة عام 1908. تعلم منذ ال�شغر يف كتاتيب بريوت ومدار�شها، ما لبث والده اأن انتقل والعائلة 

اإىل دم�شق يف عام 1914 ب�شبب اندالع احلرب العاملية االأوىل. وب�شبب التوترات يف بريوت، وتوقعات 

تفاعل االأحداث واملواقف ال�شيا�شية واالأمنية، لذا، فاإن الفرتة املمتدة بني اأعوام 1914 - 1916، وهي ال�شنوات التي ق�شاها اإبراهيم 

عبد العال مع اأ�رشته يف دم�شق، مل يتلًق فيها درا�شة منتظمة ب�شبب االأو�شاع احلربية ال�شائدة يف بالد ال�شام. وبعد اأن قام القائد الرتكي 

اأحمد جمال با�شا باقرتافاته �شد ال�شباب العربي باإعدام كوكبة منهم بني عامي 1915–1916، �شواء يف بريوت اأو يف دم�شق، وبعد 

اأن هداأت االأمور بع�س ال�شيء عادت اأ�رشة عبد العال اإىل املحرو�شة بريوت.

كانت اأ�رشة عبد العال حري�شة كل احلر�س على تعليم اأبنائها تعليمًا راقيًا وجيدًا يتما�شى وتطلعاتها العلمية والثقافية واالإبداعية، لهذا، 

التحق اإبراهيم عبد العال باملدر�شة االأملانية الربوت�شتانتية يف منطقة باب اإدري�س، وبعد انتهاء احلرب العاملية االأوىل التحق باملدر�شة 

البطريركية يف بريوت بني اأعوام  1925-1919.

كان اإبراهيم عبد العال منذ ن�شاأته االأوىل يتميز بخ�شائ�س وموا�شفات اإبداعية وابتكارية وهند�شية، لهذا، فقد التحق يف كلية الهند�شة 

يف اجلامعة الي�شوعية )جامعة القدي�س يو�شف( يف بريوت بني اأعوام 1925- 1928، واأظهر خالل درا�شته مالمح التفوق واالإبداع 

والتميز ا�شتنادًا اإىل اآراء اأ�شاتذته، لهذا، فقد نال من اجلامعة جائزة ال�رشف االأوىل، واألقى خطابًا باإ�شم املتخرجني.

كان اإبراهيم عبد العال طموحًا يف طلب العلم واملعرفة، لهذا، قرر متابعة درا�شته العليا يف فرن�شا، فالتحق يف العام الدرا�شي   1928- 

1929 يف املعهد العايل للكهرباء يف باري�س)SUPELEC(. وبالفعل فقد تخ�ش�س يف الكهرباء، بينما تخ�ش�س يف ال�شنة التي اأعقبتها يف 

تخ�ش�س املجاري املائية، نظرًا الرتباط الكهرباء باملياه، ونظرًا لو�شعه روؤية م�شتقبلية لها عالقة مبا�رشة مب�شاريعه امل�شتقبلية لكهرباء 

ومياه لبنان.

املهند�شني  كبار  على  العلمي  والبحث  الدرا�شة  تابع  جامعة »غرينوبل« حيث  اإىل  العال  عبد  اإبراهيم  انتقل  عامي 1930–1932  بني 

واالأ�شاتذة الفرن�شيني الذين توقعوا له اأن يكون من اأوائل املبدعني اللبنانيني خا�شة اإذا ابتعد عن العمل ال�شيا�شي والطائفي الذي كان 

لبنان يعاين منه يف فرتة االنتداب الفرن�شي.

بني اأعوام 1908-1932 اأ�شبح اإبراهيم عبد العال ميلك كمًا ونوعًا من الثقافات والعلوم املتنوعة باأبعادها املتنوعة منها:

البعد العلمي والثقايف العربي واالإ�شالمي والعثماين.   .1  

البعد العلمي االأملاين.   .2  

البعد العلمي الوطني امل�شيحي.   .3  
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البعد العلمي الفرن�شي – العاملي.   .4  

للمياه  امل�شرتكة  مهند�شًا يف »املوؤ�ّش�شة   وعني  لبنان،  اإىل  عاد  فرن�شا،  درا�شاته يف  العال  عبد  اإبراهيم  اأنهى  اأن  وبعد  عام 1932،  يف 

باملياه  املتعلقة  العلمية  والبحوث  الدرا�شات  و�شع   1935–1932 اأعوام  بني  توىل  وقد  الفرن�شي.  االنتداب  اأ�ّش�شها  التي  والكهرباء« 

والكهرباء يف لبنان و�شوريا باعتبارهما دولتني خا�شعتني ل�شلطات االنتداب. ولكن، ول�شبب اأو الآخر، قرر عام 1935 اال�شتقالة 

من »املوؤ�ش�شة امل�شرتكة للمياه والكهرباء«، فرغبت اإليه وزارة االأ�شغال اللبنانية باال�شتفادة من علمه وخرباته واإبداعاته، فقبل هذا 

العر�س، ومت تعيينه عام 1936 رئي�شًا لق�شم االأبحاث املائية يف م�شلحة املياه يف وزارة االأ�شغال العامة.

ومبا اأن التميز واالإبداع والعلم واملعرفة عوامل اأ�شا�شية يف نهو�س املجتمع البريوتي واللبناين والعربي، ومبا اأنه اآمن بهذه العوامل، 

واآمن باأن التعليم والتعلم من و�شائل نه�شة االأمم ورقيها، فقد رغب يف تعليم مادة الريا�شيات الأبناء جمتمعه، فالتحق يف مدار�س 

جمعية املقا�شد اخلريية االإ�شالمية يف بريوت بني اأعوام 1937-1954، كما قام يف الوقت نف�شه بتدري�س »علم العلوم املائية للزراعة 

عطاءاته  اأثمرت  وقد   .1959-1945 اأعوام  يو�شف )الي�شوعية( بني  القدي�س  جامعة  العايل يف  الهند�شة  معهد  يف  املدنية«  وللخدمات 

العلمية الكثري يف ميادين العلم واملعرفة، وتتلمذ عليه عدد كبري من البيارتة واللبنانيني واالأجانب، من بني هوؤالء معايل الوزير االأ�شبق 

املهند�س حممد غزيري.

وبذلك، ا�شتطاع اإبراهيم عبد العال اأن يجمع يف الوقت نف�شه بني االإدارة والبحث العلمي والتعليم واالإبداع واالبتكار ال�شيما يف ميادين 

املياه والكهرباء، لذلك، اأطلق عليه لقب »مهند�س املياه اللبنانية والعربية«.

عامًا  مديرًا  عام 1949  تعيينه  فقد مت  اأهدافه،  و�شمو  واأخالقه  وا�شتقامته  وجناحاته  املتميزة  واإدارته  الرائد  وعلمه  لعطاءاته  ونظرًا 

لوزارة االأ�شغال العامة. ومبا اأنه عامل واإداري معطاء وناجح، فقد اأ�شندت اإليه مهمة املدير العام ملراقبة االمتيازات، ومن�شب رئي�س 

جمل�س اإدارة عدة موؤ�ّش�شات عامة، ف�شاًل عن من�شبه كمدير عام لوزارة االأ�شغال العامة.

يف العام 1955 وبعد تق�شيم املديرية العامة لالأ�شغال اإىل مديريتني عامتني:

الطرق واملباين.  2- املياه والكهرباء.   .1  

هذه  اإدارة  جدارة يف  اأثبت  وقد  االمتيازات،  ومراقبة  والكهربائية  املائية  لل�شوؤون  العامة  املديرية  م�شوؤولية  طلبه  على  وبناء  اأعطي 

املديرية، وا�شتفادت جميع املناطق اللبنانية من جتاربه واآرائه وقراراته.

وا�شتنادًا اإىل بروز اإبراهيم عبد العال يف املجاالت العملية والعلمية واالإدارية وامليدانية يف ميادين الهند�شة والكهرباء واملياه، وب�شبب 

اإبداعاته واإ�شهاماته واإجنازاته املتعددة، فقد انتخب عام 1958 رئي�شًا ملوؤمتر املهند�شني العرب ال�شاد�س يف القاهرة، بالرغم من وجود 

مئات من املهند�شني واملبدعني العرب وامل�رشيني، وقد مت تكرميه من قبل املوؤمتر وال�شلطات امل�رشية، ونال تنويهًا خا�شًا من الرئي�س 

الراحل جمال عبد النا�رش والرئي�س الراحل فوؤاد �شهاب. ونظرًا ل�شعود جنمه يف عامل املياه وامل�شاريع املائية، فقد مثّل لبنان يف جامعة 

الدول العربية يف اجتماعات جلنة و�شع م�رشوع عربي خا�س با�شتثمار مياه االأردن وروافده.

وبالرغم من معاناته املر�شية يف ال�شنوات االأخرية من حياته، غري اأن اأحدًا مل يعلم بهذه املعاناة �شوى ذويه، الأنه كان خمل�شًا وجمدًا 

ومنتجًا يف عمله، ومبدعًا يف اأفكاره واقرتاحاته واآرائه وم�شاريعه، وخ�شي من اأن يطلب منه بع�س امل�شوؤولني اخللود اإىل الراحة اإذا 
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ما اطلعوا على ما يعانيه من مر�ص. ومبا اأن اإجراء العملية اجلراحية كان اأمرًا البد منه، لذا دخل م�شت�شفى اجلامعة االأمريكية الإجراء 

هذه العملية، غري اأن القدر كان بانتظاره، فقد تويف املبدع اإبراهيم عبد العال يف 29 اأيلول من عام 1959 عن )51( �شنة، وهو ي�شتعد 

الإجراء تلك العملية. تويف -رحمه الله- وهو يف ريعان �شبابه، ويف قمة العطاء والت�شحية واالإبداع واالبتكار. وكان اإبراهيم عبد 

العال قد تزوج عام 1944 من ال�شيدة الفا�شلة حما�شن �شباغ واأجنب منها اأربع كرميات هن ال�شيدات الفا�شالت: اإلهام، ن�رشين، 

اإميان، وب�شمات.

للمهند�س املبدع اإبراهيم عبد العال الكثري من املوؤلفات والدرا�شات والبحوث باللغتني العربية والفرن�شية منها على �شبيل املثال:

اأواًل: بحوث وحما�رشات باللغة العربية منها:

نهر اإبراهيم، درا�شة مائية ملثال م�شتكمل من ال�شيول ال�شاحلية اللبنانية، بحث مقدم اإىل املوؤمتر الهند�شي الثالث، دم�شق –   .1  

اأيلول 1947. 

نهر الليطاين، اأعظم االأنهار اللبنانية، ملخ�س البحث املن�شور يف كتاب »نهر الليطاين«، قدم اإىل املوؤمتر الهند�شي الرابع   .2  

لالأقطار العربية، بريوت  19-20  متوز 1950. 

م�رشوعات مياه ال�رشب يف لبنان، بحث مقدم اإىل املوؤمتر الهند�شي ال�شابع، بريوت –اآب 1959.   .3  

جمموعة حما�رشات يف مادة علوم املياه والزراعة واخلدمات املدنية يف كلية الهند�شة يف اجلامعة الي�شوعية، 1945.   .4  

امل�شاريع املائية يف لبنان، 1948.   .5  

و�شائلنا اللبنانية، 1950.   .6  

نظرات يف االقت�شاد اللبناين، حما�رشة األقيت يف افتتاح منرب اإميل ب�شتاين يف اجلامعة اللبنانية، 23 اآذار 1956.   .7  

م�شاريع مياه الري ال�شهيوين يف فل�شطني املحتلة، دم�شق 1953.   .8  

العديد من التقارير والبحوث العلمية مقدمة للوزارات واالإدارات اللبنانية بني اأعوام  1932 -1959.   .9  

ثانيًا: بحوث ودرا�شات وحما�رشات كتبت باللغة الفرن�شية:

1- L’ originalité de l’écoulement dans les massifs calcaires Libano– Syriens.

2- Étude Présentée au 2e Congrés Technique Internationale Caire – 20 – 26 Mars 1949.

3- Les aménagements hydrauliques dans l’économie libanaise, 1951.

4- Energies libanaises 1952.
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5- Paysannerie libanaise 1953.

6- Construire 1956.

7- Essor du liban 1957.

 8- Planification de l’Agriculture et de l’Energie au Liban. Allocution prononcée au Centre d’Études Supérieures
Français, 5 Décembre1957.

9- Etude du ruissellement et de l’évaporation dans la Békaa.

)درا�شة حول جريان املياه وتبخرها يف �شهل البقاع – 1943(

 10- Contribution à l’étude des sources du Lac Yammouneh.. Bulletin de l’Association des Ingénieurs et Architectes.
N°6 – 1944.

)درا�شة عن بحرية اليمونة(

11- L’aridité et l’écoulement dans les pays du Moyen – Orient.

)اجلفاف و�شيالن املياه يف بلدان ال�رشق االأو�شط – 1948(

Publications Scientifiques et Techniques de l’EFIB. N°14 – 1948.

12- Le Litani – Etude hydrologique.

République Libanaise – Service Hydraulique 1948.

)درا�شة عن نهر الليطاين(

13- Statique et dynamique des eaux les massifs calcaires libano–syriens 1952.

باالإ�شافة اإىل مقدمة لكتابني باللغة الفرن�شية عن مرفاأ �شيدا، ومرفاأ بريوت وهما:

1- Sidon

Les aménagements antiques du port de Saïda. Etude aérienne, au sol et sous – marine. 1946 – 1950.

A. Poidebard & J. Lauffray

Ministére des Travaux Publics – 1951.
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2- Le rôle économique du port de Beyrouth. Maurice Bassous – 1957.

وموؤلفاته  واالأدبية  والفكرية  العلمية  عطاءاته  عن  ف�شاًل  العال،  عبد  اإبراهيم  املبدع  املهند�س  واإجنازات  وعطاءات  الإبداعات  ونظرًا 

باللغات العربية والفرن�شية واالإجنليزية، ف�شاًل عن االأملانية والعثمانية )الرتكية القدمية( وهي اللغات التي كان يتقنها، فقد نال العديد 

من اأو�شمة التكري والتقدير من لبنان يف عهود الروؤ�شاء ب�شارة اخلوري وكميل �شمعون وفوؤاد �شهاب، ومن احلكومة الفرن�شية، منها:

و�شام املعارف.   .1  

و�شام االأرز من رتبة كومندور.   .2  

و�شام اال�شتحقاق اللبناين املذهب.   .3  

و�شام جوقة ال�رشف الفرن�شي من رتبة فار�س.   .4  

و�شام املعارف الفرن�شي.   .1  

واملوؤ�ّش�شات  املدين  املجتمع  موؤ�ّش�شات  ال�شيما  اجلمعيات  العديد من  قبل  وفاته من  وبعد  وفاته  قبل  الكبري  الراحل  تكري  وقد مت  هذا، 

الرئي�س كميل �شمعون يقّلد املهند�س اإبراهيم عبد العال و�شام اال�شتحقاق من رتبة كومندور ويظهر يف الو�شط

 الرئي�س �شامي ال�شلح 
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العلمية. كما اأطلقت بلدية بريوت ا�شمه على �شارع مهم يف بريوت املحرو�شة، كما حر�س املهند�س الدكتور بالل حمد على تكرميه 

جمددًا، فاأطلق املجل�س البلدي عام 2010 اإ�شمه على �شاحة من �شاحات بريوت عند تقاطع جامع بوب�س – �شبين�س.

وكان اأحباء واأ�شدقاء وطالب اإبراهيم عبد العال قد حر�شوا عام 1990 على تاأ�شي�س جمعية با�شم »جمعية اأ�شدقاء اإبراهيم عبد العال« 

من اأهدافها:

ت�شجيع االأبحاث والدرا�شات املتعلقة بالطاقة املائية والكهربائية يف لبنان.   .1  

و�شع وتطوير وتنفيذ الدرا�شات املفيدة للم�شلحة الوطنية اللبنانية يف ميادين املياه والكهرباء والطاقة.   .2  

ت�شجيع املتفوقني من الطالب املهتمني باملياه والكهرباء بتقدي جوائز �شنوية ملن يقدم منهم اأف�شل درا�شة يف هذين امليدانني.   .3  

اإيجاد جو علمي وا�شع عرب تتبع التطور العلمي يف ميداين املياه والكهرباء.   .4  

ن�رش روح اإبراهيم عبد العال التي ات�شمت بالعطاء الالمتناهي للوطن، واإحياء اأفكاره ال�شباقة واخلاّلقة.   .5  

ن�رش اأعماله املخطوطة اأو املن�شورة لالقتداء بها.   .6  
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اأما االأع�شاء املوؤ�ّش�شون لهذه اجلمعية فهم ال�شادة:

رئي�شًا - حممد غزيري    

نائبًا للرئي�س  - فار�س الزغبي    

- رمزي عرب     اأمينًا لل�رش

اأمينة لل�شندوق - ب�شمات اإبراهيم عبد العال  

ع�شوًا - ن�شيب حلود    

ع�شوًا - جنيب اأبو حيدر    

ع�شوًا - مارون اأ�شمر     

اأمينًا للن�رش العلمي - ع�شام خليفة    

ع�شوًا - �شليم مق�شود    

ع�شوًا - نبيل كيوان    

- ب�شام بدران              ع�شوًا

- اإميان اإبراهيم عبد العال     ع�شوًا

هذا، وقد حر�شت جامعة اللويزة عام 2009 وبرعاية فخامة رئي�س اجلمهورية مي�شال �شليمان على اإقامة حفل تكرميي الإبراهيم عبد 

العال، ومتت اإزاحة الن�شب التذكاري لهذا املبدع اللبناين، وذلك بح�شور ممثلي الروؤ�شاء الثالثة، ورئي�س واأع�شاء »جمعية اأ�شدقاء 

اإبراهيم عبد العال« ونقيب ال�شحافة ورئي�س جامعة اللويزة وح�شد من املهتمني باإبداعاته وعلومه.

بلدية  ال�شيما  االأمر  يعنيهم  ممن  اللبنانيني  امل�شوؤولني  جميع  نطالب  واإبداعاته،  الإ�شهاماته  وتقديرًا  تكرميه،  ومبنا�شبة  املنا�شبة،  وبهذه 

بريوت، اإقامة ن�شب تذكاري الإبراهيم عبد العال يف و�شط بريوت املحرو�شة يف قلب العا�شمة، يف حديقة لالإبداع واملبدعني وفاًء 

وتقديرًا وتخليدًا الإبداعاته واإجنازاته لوطنه لبنان وللعامل العربي. رحم الله رجل االإبداع والعلم وامل�شاريع اخلالقة املهند�س اإبراهيم 

عبد العال.
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الدكتورة زاهية قدورة حار�شة الرتاث الوطني والقومي وعا�شقة 

بريوت

بقلم: �لدكتورة جنوى �جلمال حم�سن
رئي�سة احتاد �جلامعيات �للبنانيات

منها  �شواء  �شتى،  ميادين  ووا�شحة يف  جلية  ب�شمات  لها  كانت  ومميزة،  فذة  بريوتية  �شخ�شية  ن�شتذكر 

ميادين العلم والتعليم، اأم الثقافة والتاأليف، اأم االجتماع وال�شيا�شة، اأم العطاء وال�شخاء واالإح�شان، اأال 

وهي الراحلة الكبرية، العميدة الدكتورة زاهية قدورة رحمها الله. 

لطاملا اأ�شعر باحلرج وامل�شوؤولية حني يطلب مني الكتابة او املحا�رشة اأو احلديث عن الدكتورة زاهية، 

وما ذلك اإال خمافة التق�شري يف اإيفائها ما ت�شتحقه من عرفان وتقدير وتكري، اإن يف مزاياها ال�شخ�شية واخللقية، اأو يف مكانتها العلمية 

واالأكادميية اأو يف اأدوارها االجتماعية وال�شيا�شية.

لقد كانت – رحمها الله – كفاءة علمية واإدارية يف �شتى املنا�شب واملراكز التي �شغلتها، كاأ�شتاذة حما�رشة، اأو رئي�شة ق�شم اأو عميدة.

وكانت اأختًا واأمًا، و�شديقة لطالبها اجلامعيني قبل اأن تكون اأ�شتاذًا حما�رشًا ومعلمًا موجهًا، وكم اأ�شعر بالفخر واالعتزاز كوين كنت 

واحدة من اأبنائها الطالب.

واملوؤ�ّش�شات  واملنظمات  اجلمعيات  �شتى  يف  وحمفزة  معطاءة  طاقة  كانت 

الفكرية والعلمية واالجتماعية، التي اأ�ّش�شتها اأو تراأ�شتها اأو �شاركت فيها:

هي البريوتية العا�شقة ملدينتها.  -  

وهي اللبنانية املعتزة مبوطنها.  -  

وهي العروبية املرتبطة بجذورها.  -  

وهي املنا�شلة االجتماعية الراف�شة ملفاهيم اخلنوع واجلهل والتقاليد   -  
البالية.

والتزمت  واآماله  وطنها  هموم  حملت  التي  الثائرة  ال�شيا�شية  وهي   -  
االأطماع  مواجهة  اإىل  فدعت  تواجهها.  التي  والتحديات  اأمتها  بق�شايا 

اال�شتعمارية واأ�شاءت على اأخطار امل�رشوع ال�شهيوين يف منطقتنا العربية 

للعمل  الوحدوي،  القومي  باخلط  التزامًا  االأمة  طاقات  توحيد  على  وحثت 

على بعث اأجمادها وتعزيز دورها التاريخي وتثبيت وجودها الفاعل على 

خريطة العامل احلديث.

التعليم  مناهج  حتديث  على  عملت  التي  االأكادميية  املثقفة  وهي   -  
االأكادميية  اجلامعية  والدرا�شات  االأبحاث  بتطوير  واهتمت  واأ�شاليبه، 

اأعالم من بريوت درا�شة

�لعميدة �لدكتورة ز�هية قدورة
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اأبناء  جلميع  علمية  وطنية  حا�شنة  باعتبارها  الوطنية،  اللبنانية  اجلامعة  مكانة  تعزيز  ورغبة يف  واحلداثة،  للع�رش  ومواكبة  مالءمة 

الطوائف واملناطق، وم�شنعًا ل�شهر طاقاتهم العلمية والثقافية، وتوظيفها خلدمة الوطن وتطوير واقعه احل�شاري وح�شوره الدويل.

لذلك كله فهي رائدة من رواد لبنان والعامل العربي الذين خلدوا اأ�شماءهم يف ذاكرة الوطن ودنيا العروبة. وهي بالتايل منوذجًا ومثااًل 

اإن�شانًا  تكون  اأن  ميكنها  بعامة،  والعربية  بخا�شة،  اللبنانية  املراأة  اأن  لندرك  االأنثوي،  جمتمعنا  خ�شو�شًا يف  به،  نحتذي  اأن  يتوجب 

متقدمًا ومنتجًا ومعطاء دومنا اإح�شا�س بالدونية اأو التهمي�س واالإحلاق.

ويهمني اأن األقي بع�س االأ�شواء على �شرية حياة الدكتورة زاهية قدورة، لالطالع على الظروف والعوامل التي اأ�شهمت يف �شقل 

هذه ال�شخ�شية واأتاحت لها هذا الظهور واأحلت لها هذه املكانة.

ولدت الدكتورة زاهية قدورة يف بريوت، يف منزل علمي و�شيا�شي واجتماعي، ون�شاأت يف رحاب اأ�رشة بريوتية عريقة، فاأمدها ذلك 

باخلربة واالندفاع والعطاء.

حليم  الدكتور   / عمها  بريوتي.  �شيديل  اأول   / قدورة  اإبنة / م�شطفى  وهي  م�شلم،  بريوتي  طبيب  اأول   / قدورة  اأديب   / حفيدة  هي 

قدورة / اأنتخب مرتني نائبًا عن بريوت، وعمتها / اإبتهاج قدورة كانت اأول بريوتية م�شلمة تدخل املدر�شة االأمريكية للبنات وهي 

اأول رائدة من رائدات النه�شة الن�شائية يف لبنان والعامل العربي اآنذاك. اأخوها اأديب قدورة من اأبرز قياديي احلزب القومي ال�شوري 

االجتماعي.

باأفكار  تاأثرت  كما   / زريق  ق�شطنطني   / الدكتور  العروبي  اأ�شتاذها  باأفكار  وتاأثرت  االأمريكية  اجلامعة  يف  زاهية  الدكتورة  در�شت 

وتوجهات املفكر االأ�شتاذ علي نا�رش الدين حني انت�شبت اإىل / ع�شبة العمل القومي / ذات االجتاه العروبي الوحدوي.

�شهادتي  على  ح�شلت  اليوم / حيث  القاهرة  االأول / جامعة  فوؤاد  بجامعة  فالتحقت  العالية  درا�شتها  ملتابعة  م�رش  اإىل  ذلك  بعد  اجتهت 

املاج�شتري والدكتوراه يف التاريخ.

من االآثار الثقافية التي اقرتنت ب�شخ�شية زاهية قدورة، اجلل�شات واللقاءات الفكرية التي تابعتها يف القاهرة مع كبار اأئمة الفكر واالأدب 

والثقافة يف م�رش، حيث تعرفت على اأفكار االأديب طه ح�شني، وعبا�س حممود العقاد الذي كان يقيم لقاءاته االأدبية يف الفرتة التي 

العلمي  املجمع  منها:  وكان  حياتها  وا�شح يف  اأثر  امل�رشية  والعلمية  الثقافية  للموؤ�ّش�شات  كان  لذا  م�رش،  الدرا�شة يف  فيها  تتابع  كانت 

امل�رشي، وجممع اللغة العربية يف القاهرة ودار الكتب ...

ثم تولت هناك بعثة طلبة جمعية املقا�شد اخلريية االإ�شالمية من �شنة 1945 لغاية �شنة 1951 اإ�شافة اإىل رئا�شة احتاد الطالب اللبنانيني 

يف القاهرة من �شنة 1947 اإىل �شنة 1951. ثم عادت بعدها اإىل وطنها لبنان.

بعد العودة اإىل بريوت حائزة على درجة الدكتوراه يف التاريخ، والقيام بالتدري�س يف اجلامعتني اللبنانية وبريوت العربية، دعيت 

قدورة لالن�شمام اإىل عدد من التجمعات الثقافية واملراكز العلمية ومنها جمعية اأهل القلم التي طلب منها رئي�شها �شالح لبكي اأن تكون 

واحدة من ال�شخ�شيات والنخب الفكرية والثقافية منهن: اإميلي فار�س اإبراهيم، اإ�شافة اإىل عدد من ال�شيا�شيني واملثقفني كجوزف با�شيال 

– واإدوار حنني والدكتور فوؤاد اأفرام الب�شتاين الذي اأ�شبح يف ما بعد رئي�شًا للجامعة اللبنانية.

تركز  دائمًا  وكانت  اجلامعي.  االأكادميي  الرتبوي  عملها  متثل يف  زاهية  الدكتورة  الكبرية  الراحلة  خلدتها  التي  الب�شمات  اأبرز  لعل 

يف طروحاتها وندواتها والبيانات التي كانت ت�شدرها على اأهمية اجلامعة اللبنانية ودورها الوطني احل�شاري وهي تقول يف ذلك: 

»كانت اجلامعة اللبنانية وال تزال، ت�شعى الأن تكون معلمًا من معامل لبنان احل�شارية التي ر�شخت دوره الرائد يف خدمة ق�شايا املجتمع 

واالإن�شان. ولعل ا�شتقراء التاريخ يوؤكد ما للجامعة اللبنانية من اأهمية بالغة يف تنمية اأوا�رش املحبة وتعزز الروابط الوطنية بني اأبنائها «.

للوطن  واحدة  »جامعة  بقائها  على  واأ�رشت  اللبنانية،  االأهلية  احلرب  اإبان  الوطنية  اجلامعة  تق�شيم  طروحات  ب�شدة  رف�شت  لذلك 
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الواحد« ترتفع فوق كل احل�شا�شيات ال�شيا�شية وتنزه عن الع�شبيات الطائفية.

وكانت - رحمها الله – من رواد اإ�شالح اجلامعة ودعت با�شتمرار لبناء »اجلامعة احلديثة« واإىل تطبيق دميوقراطية التعليم اجلامعي 

واإىل تغيري جذري يف االأو�شاع املادية للجامعة اللبنانية وبراجمها العلمية ومناهجها الدرا�شية. �شددت على اأهمية الدرا�شات والتاأليف 

واالأبحاث اجلامعية، وعلى رفع م�شتوى االأ�شتاذ اجلامعي عرب اإر�شاله يف بعثات، مهما كان مذهبه وطائفته، حل�شور املوؤمترات، 

وطالبت باأن »يكون لدينا جمل�س اأعلى للتخطيط اجلامعي والتن�شيق الطالبي، ي�شم مندوبني عن جامعات لبنان وعن وزارة الرتبية 

ووزارة الت�شميم، حيث يطلعون على حاجات لبنان الرتبوية واالأكادميية«. لقد كانت، وبكل معنى الكلمة، »حاملة ر�شالة تربوية« 

فالرتبية يف مفهومها و�شيلة لتح�شري االإن�شان وتربيته ليقوم بدوره يف املجتمع، ولي�س جمرد عملية تلقني وتخزين للمعلومات. واأن 

طريق  عن  ياأتي  احلاجات  هذه  وتاأمني  املجتمع،  بحاجات  ربطها  هو  العايل  التعليم  فيها  ميار�س  التي  اجلامعة  من  االأ�شا�شي  الهدف 

الكفاءات العلمية التي ت�شدرها اجلامعة اإىل جمتمعها. لذلك كانت ترعى وحتت�شن الطالب، خ�شو�شًا الوافدين منهم من املناطق النائية 

واملحرومة يف ال�شمال واجلنوب والبقاع. 

ولعل النقلة النوعية التي اأحدثتها الدكتورة زاهية يف اجلامعة اللبنانية كانت عرب »تعريب« جميع مواد العلوم االإن�شانية واإلزام جميع 

اأ�شاتذتها باإلقاء املحا�رشات باللغة العربية. ومعركة التعريب هذه خا�شتها الدكتورة زاهية منذ وطاأت قدمها يف اجلامعة اللبنانية يف 

على  اأ�رشت  كما   – الفرن�شية  باللغة  التاريخ  مادة  تعليم  رف�شت  اإذ  العليا(  املعلمني  بدار  وقتها  تعرف  اجلامعة  )وكانت  العام 1951 

تدري�س تاريخ العرب وامل�شلمني يف مواجهة االأ�شاتذة الذين كانوا يعرت�شون على توجهاتها العربية واالإ�شالمية، ويدعون اإىل االكتفاء 

بدرا�شة التاريخ االأوروبي وباللغة الفرن�شية فقط.

الفي�س  هذا  وراء  كانت  بخا�شة  اجلامعية  واالأكادميية  الرتبوية،  العملية  جتاه  زاهية  الدكتورة  اأبدته  الذي  الكبري  االهتمام  هذا  ولعل 

فكانت  واالإدارية،  التعليمية  االأكادميية  م�شوؤولياتها  رغم  خ�شو�شًا،  واجلامعية  العربية،  مكتبتنا  اأغنت  الذي  والعطاء  التاأليف  من 

�شاحبة العديد من االأبحاث والدرا�شات واملقاالت واملحا�رشات واملخطوطات اإىل جانب خم�شة كتب تناولت فيها مو�شوعات التاريخ 

وال�شيا�شة واملجتمع واحل�شارة والرتبية والتعليم.

اأما فيما يخ�س توجهاتها ال�شيا�شية والوطنية والعروبية فحّدث وال حرج. لقد متاهت الدكتورة زاهية منذ حداثة ن�شاأتها مع االجتاهات 

العربي  العامل  جزاأت  التي  اال�شتعمارية  الهيمنة  �شد   )1943  –  1935( العربي  والعامل  لبنان  تعم  كانت  التي  والوطنية  اال�شتقاللية 

واأخ�شعته للهيمنة االأنكلو – فرن�شية نتيجة خمططات �شاي�س – بيكو ال�شهرية. لقد اجنذبت، مع ن�شوجها ال�شيا�شي املبكر اإىل الطروحات 

وقد  بريوت.  يف  االأمريكية  اجلامعة  يف  طالبة  كانت  اأن  منذ   / القومي  العمل  ع�شبة   / اإىل  انت�شابها  مع  بداأتها  التي  العربية  القومية 

عربت عن ذلك بقولها: »اإنه منذ ذلك اليوم راحت اندفاعاتي القومية تت�شارع لتفتح يل م�شالك جديدة يف حياتي وممار�شتي ال�شيا�شية 

ق�شطنطني  الدكتور  يعقدها  كان  التي  الدرا�شية  احللقات  االأوىل »من  القومية  م�شاربها  تتلقى  كانت  اأنها  اإىل  اأ�شارت  كما  والفكرية«. 

زريق يف اجلامعة االأمريكية يف بريوت«.

زاهية  الدكتورة  التزمت  فقد  �شنة 1952.  م�رش  النا�رشية يف  الثورة  قيام  مع  العربية  والوحدة  القومية  مفاهيم  لديها  تعززت  وقد 

ب�شعارات الرئي�س جمال عبد النا�رش وطروحاته القومية الوحدوية، التي القت مدًا جماهرييًا عربيًا من املحيط اإىل اخلليج. واعتربت 

اأن ال�شفات ال�شخ�شية التي حتلى بها عبد النا�رش واال�شتقطاب اجلماهريي املوؤيد له قد مكناه من جت�شيد حلم الوحدة العربية وعمقت 

مفهوم القومية العربية، واعتربت اأن قيام الكيان ال�شهيوين يف فل�شطني كان كارثة قد ا�شتعد لها ال�شهاينة بالتاآمر مع الغرب منذ �شنني 

بالرجال واملال وال�شالح ... بينما »نحن مع�رش العرب �شارعنا لدرء اخلطر اجل�شيم يف معركة ارجتالية كانت من نتائجها اأرواحًا 

تزهق ودماًء تهرق و�شعبًا ي�رشد«. 
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وكانت لهذه النكبة االثر الكبري يف االأمل النف�شي الذي عانته وجعلها ت�رشخ قائلة: »اأال اأيها الغافلون التائهون، ويحكم هبوا، العدو 

ال�شهيوين الرجيم يغري عليكم واأنتم عنه الهون ... يغزوكم يف ثقافتكم ولغتكم واقت�شادكم واأعرافكم ويف قيمكم االجتماعية والفكرية 

والدينية. وها اأنتم تخدعون باأحابيله« وتابعت »نحن مع�رش العرب �شارعنا لدرء اخلطر اجل�شيم يف معركة ارجتالية كانت من نتائجها 

اأرواحًا تزهق ودماًء تهرق و�شعبًا ي�رشد«. 

وهذا االأمل الكبري جعلها تكتب و�شيتها ال�شهرية التي قالت فيها: »اإن فل�شطني وق�شايا لبنان والعرب �شتبقى يف عقلي وقلبي ويف روحي 

بعد وفاتي وو�شيتي ل�شباب اليوم وامل�شتقبل الن�شال من اأجل ا�شتعادة فل�شطني لتبقى عربية، عربية، عربية«.

اإن التزامها العروبي القومي هذا مل ي�شغلها عن التزاماتها الوطنية اللبنانية: فهي »اللبنانية االأ�شيلة« التي حتررت من قيود الطائفية 

قوتها  عز  يف  ال�شيا�شية  املارونية  فجابهت  الوطنية،  املناعة  تعزيز  �رشورة  على  با�شتمرار  فاأكدت  والع�شائرية،  والعائلية  واملذهبية 

وكانت  واالجتماعية.  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  االأو�شاع  تردي  عن  امل�شوؤولة  احلاكمة  ال�شيا�شية / للطبقة  باملمار�شات  ونددت  و�شلفها 

– رحمها الله – تردد دائمًا »اإن االأزمة امل�شتع�شية يف لبنان هي اأزمة بنيوية يف تركيبة النظام ال�شيا�شي اللبناين، ويف الطبقة ال�شيا�شية 

احلاكمة، هي اأزمة تعمل على تفكيك املجتمع املدين، وعلى تق�شيمه بني اأغنياء وفقراء، وبني حمظوظني وحمرومني، وبني متخمني 

وجائعني. وهذا يوؤدي اإىل االرتداد اإىل الطائفية واملذهبية والع�شائرية. وهي اأزمة يف ت�شكيل احلكومات والتمثيل النيابي ...«

وكانت تدعو دائمًا اإىل الرتفع عن احل�شا�شيات ال�شخ�شية وامل�شالح الذاتية، واإىل االلتزام بامل�شالح الوطنية وال�شعبية فلن�شمعها وهي 

تقول يف ذلك: »اإن ما تعر�شت له يف فرتة حا�شمة ومهمة من تاريخ عمادتي مل يكن �شهاًل علي. واإذا كنت على ال�شعيد ال�شخ�شي 

اأ�شتطيع الت�شامح مع االأخطاء التي اقرتفت يف حقي ال اأ�شتطيع على ال�شعيد الوطني اأن اأقبل بهذا اللون من التع�شب احلزبي الذي يقّوم 

االأ�شياء لي�س من خالل قيمتها يف اإطارها املو�شوعي ولكن من خالل امل�شلحة احلزبية والع�شبية والفئوية«.

لبنان  على  ال�شهيوين  اخلطر  مكامن  اإىل  البو�شلة  وتوجه  الفئوية،  وامل�شالح  الطائفية  الع�شبيات  عن  الرتفع  اإىل  تدعو  كانت  لذلك 

والعامل العربي والذي يوجب التوحد واال�شتعداد الدائم فتقول: »ن�شيحتي اإىل امل�شيحيني وامل�شلمني يف لبنان، والعامل العربي اأن يتحدوا 

با�شتمرار يف اإطار القومية العربية املوؤمنة، ملواجهة ال�رشطان ال�شهيوين، والإف�شال خمططات الكيان االإ�رشائيلي«.

اإن ارتباطها الوطني والعروبي كان حا�رشًا دائمًا يف م�شريتها وطروحاتها ال�شيا�شية الن�شالية، ولقد ج�شدته وجدانيًا بقولها: »م�رش 

حبيبتي وبريوت مع�شوقتي«.

واأبرز ما ميز التزامها الوطني وارتباطها مبدينتها بريوت التي ولدت فيها واأحبتها وعملت لها ومن اأجلها، اأنها مل تفّر منها اأو تغادرها 

خالل االجتياح االإ�رشائيلي للبنان يف حزيران 1982 وتعبت مع اأهل بريوت الذين �شمدوا فيها حتت وابل الق�شف والنار والدمار، 

وكانت ترد دائمًا على من كان ين�شحها باملغادرة: »�شاأموت مع بريوت واأهلها وفقرائها«.

وقد عرث يف اأر�شيفها على بطاقة، دونت عليها بع�س الوجدانيات التي �شعرت بها، وعا�شتها نتيجة معاناة بريوت ب�شبب ما اأ�شابها وما 

وقع فيها من اأهوال واأحزان. حيث عنونت على البطاقة: »بريوت حبيبتي، اأحيي البطولة الكامنة فيك، بريوت مل تنحن هامتك، 

ع�شت يف قلب املعركة معك ومل اأتركك وحدك يومًا ما، �شاركتك هول كل قذيفة يف كل �شارع، وكل حي، وكل زاروب وقد ولد من 

رحمك النا�س واالأبطال، اأنا ال اأرثيك، اإنك املدينة التي ال متحى من الذاكرة«.

البدء  علينا يف  فيتوجب  وال�شعبي،  واالأهلي  املدين  املجتمع  �شاحات  وعملها يف  االجتماعي  زاهية  الدكتورة  ح�شور  اإىل  انتقلنا  ما  واإذا 

للكلمة من  ما  لكل  و�شعبية  اجتماعية  منا�شلة  كانت  بل  متعالية،  بورجوازية  اأو مفكرة  اأكادميية،  منظرة  جمرد  تكن  مل  باأنها  االإقرار 

معنى. مل تكن الدكتورة زاهية يف حياتها االجتماعية اأ�شرية اأ�شولها االأر�شتقراطية، فلم تتقوقع يف اأبراج عاجية ومل متار�س ا�شتعالًء 

طبقيًا فوقيًا، بل عا�شت والتزمت بق�شايا الطبقات ال�شعبية، وحملت همومهم، وم�شاركتهم يف �شجونهم وم�شاكلهم، لذلك اأطلق عليها 
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لقب )اأم الفقراء واأخت املنا�شلني واملجاهدين(. ولقد عربت عن ذك حني قالت: »لقد ولدت يف عائلة اأر�شتقراطية، فقيل يل »بنت 

الذوات«، ولكن مل اأن�س مطلقًا القوى الوطنية والقومية، والفئات الكادحة، فع�شت تطلعاتها واآالمها واآمالها، وعملت معها يف الن�شال 

ودعمتها يف احلي واملدينة واجلامعة«.

لقد دعت الدكتورة زاهية اإىل نظام �شيا�شي ت�شوده العدالة االجتماعية بني خمتلف الطبقات ال�شعبية. كانت خدمة االإن�شان داأبها وتعزيز 

قدراته �شعارها. انطالقًا من مفاهيمها الدينية االإ�شالمية التي حتث على العدالة ومكارم االأخالق واالإلفة والتعاون، فالنا�س �شوا�شية 

كاأ�شنان امل�شط، والله �شبحانه وتعاىل قال: »يا اأيها النا�س اإنا خلقناكم من ذكر واأنثى وجعلناكم �شعوبًا وقبائل لتعارفوا اإن اأكرمكم عند 

الله اأتقاكم«. )احلجرات:13(

وكانت تعترب اأن ر�شالة االإ�شالم ر�شالة اإن�شانية وعاملية متحررة من كل �شبهة عن�رشية، واأنها ميدان رحب لتفاعل االأديان واحل�شارات 

االإن�شانية واملجتمعات الب�رشية.

لقد كانت اأول من اأ�ّش�ص �شندوق الزكاة يف دار الفتوى مع املفتي ال�شهيد ال�شيخ ح�شن خالد. واأ�شهمت و�شاركت يف �شتى الن�شاطات 

واجلمعيات التي كانت تتوىل اأعمالها جمعية الرب واالإح�شان.

هذه اجلوانب االإن�شانية يف �شخ�شيتها اأو�شحت اأنها كانت »ا�شرتاكية« بالفطرة، فقد تخلت عن ن�شاأتها االأر�شتقراطية ونزلت اإىل �شفوف 

الطبقات ال�شعبية.

فلم متيز ما بني غني وفقري، اأو وجيه ومعدم، فان�شمت اإىل �شفوف املنا�شلني الداعني اإىل قيام النظام ال�شيا�شي الذي ت�شوده العدالة 

اأو  طائفي  اأو  عائلي  اأو  طبقي  متييز  دون  وال�شحة،  والعمل  والعلم  واملاأكل  امل�شكن  االأ�شا�شية يف  ال�شعب  حاجات  وتاأمني  االجتماعية 

مناطقي.

اأما على �شعيد ن�شاالتها الن�شائية فحدث وال حرج، لقد كان من بواكري عملها على هذا ال�شعيد تاأ�شي�س »احتاد اجلامعيات اللبنانيات« يف 

العام 1952 فرتاأ�شته اإىل يوم وفاتها، كما كانت ع�شوة وم�شوؤولة يف العديد من املوؤ�ّش�شات واملنظمات الن�شائية يف لبنان والعامل العربي 

ومنها االحتاد الن�شائي اللبناين، واالحتاد الن�شائي العربي الفل�شطيني متاأثرة ب�شقيقتها وديعة خرطبيل.

وال �شك يف اأنه كان لعمتها املرحومة / ابتهاج قدورة / التي كانت من العامالت الن�شيطات يف احلركة الوطنية والن�شائية يف بريوت منذ 

مطلع القرن الع�رشين االأثر الكبري يف بلورة �شخ�شية الدكتورة زاهية وتوجهاتها االجتماعية والوطنية.

كفوري،  وجنالء  �شعب،  وجنالء  ثابت،  ولور  ب�شرت�س،  اإفلني  زميالتها:  بالتعاون مع  قدورة  ابتهاج  ال�شيدة  دور  اإىل  هنا  ون�شري 

ونازك بيهم، وهناء جنار، واآن ثابت، ورينيه تقال، والكثريات غريهن، يف التظاهرات التي قامت �شد االنتداب الفرن�شي يف لبنان 

لالإفراج عن الزعماء ال�شيا�شيني من رجاالت اال�شتقالل الذين اعتقلوا يف قلعة را�شيا.

امل�شتعمر  اأن  تعتقد  وكانت  والدم،  بالعرق  عليه  واملحافظة  اإليه  الو�شول  يجب  حر  بوطن  اإميان  فعل  هو  اال�شتقالل  اأن  توؤمن  كانت 

حني يتمكن من فر�س اإرادته على ال�شعوب امل�شت�شعفة كان يلجاأ ل�شيا�شة »فرق ت�شد« وهذا ما متار�شه اإ�رشائيل اليوم. كما مت اتباع 

هذه الطريقة يف لبنان لذلك كتبت تقول: »اأثناء احلرب االأهلية لقد اأوهمونا ... وخدعونا ومالأوا روؤو�شنا باملحرر العجيب، ودا�شوا 

كرامتنا وفرقونا اأحزابًا واأم�شكونا �شالحًا ما�شيًا يغرزه االأخ يف �شدر اأخيه وي�شهره االإبن يف وجه اأبيه«.

العائلي  االإرث  هذا  على  معتمدة  الن�شائي،  العمل  جمال  يف  واندفاع  وثبات  بعزم  طريقها  ت�شق  قدورة  زاهية  الدكتورة  راأينا  لذلك 

وعلى ما كانت تختزنه يف ذاتها من اجتاهات فكرية وحما�شة وطنية وحت�ّش�ص اجتماعي، فتقدمت بجدارة لتتخذ لنف�شها موقع القيادة يف 

العديد من اجلمعيات واملوؤ�ّش�شات الن�شائية لتوؤكد على التزام املراأة، اأ�شوة بالرجل، بق�شايا وطنها ال�شيا�شية واالجتماعية والن�شالية، 

وب�رشورة العمل على تعليم املراأة وتطور �شخ�شيتها وتنمية قدراتها، لتكون الن�شف الثاين للمجتمع والعامل على تطويره وتنميته 
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عو�س اأن تكون عامل تخلف وتقهقر و�شعف.

ولعل هذا احل�شور البارز للدكتورة زاهية كان من االأ�شباب التي دفعت باحلكومة اللبنانية يف العام 1959 اإىل تر�شيحها لتويل   

من�شب / م�شت�شار ثقايف / يف جامعة الدول العربية. اإال اأن هذا الرت�شيح جوبه برف�س من ممثلي اململكة العربية ال�شعودية ودولة اليمن 

اآنذاك، الإ�شناد هذا املن�شب اإىل اإمراأة، وقد اأدى ذلك اإىل ا�شتنكار وا�شع يف العديد من االأو�شاط الثقافية والهيئات واجلمعيات املدنية يف 

لبنان والعامل العربي، وخ�شو�شًا الن�شائية منها. 

ويف �شهر اآذار من العام 1971 اأ�شدر جمل�س الوزراء اللبناين برئا�شة الرئي�س املرحوم �شائب بك �شالم مر�شومًا ق�شى بتوليها من�شب 

عميد كلية االآداب والعلوم االإن�شانية يف اجلامعة اللبنانية، برغم معار�شة بع�س الوزراء املتخوفني من اجتاهاتها الوطنية والعروبية، 

اإ�شافة اإىل اعرتا�س رئي�س اجلامعة اللبنانية يف حينه الدكتور اإدمون نعيم. وقد اأعترب مر�شوم تعيني الدكتورة زاهية قدورة هذا خطوة 

متقدمة يف تاريخ احلركة الرتبوية والن�شائية وحظيت باأ�شداء وا�شعة يف لبنان والعامل العربي، باعتبارها ال�شيدة االأوىل التي تتوىل هذا 

املن�شب يف دولة عربية، يف الوقت الذي كان فيه حكرًا على الرجل فقط.

هذه هي الدكتورة زاهية قدورة املوؤمنة بالعروبة واملحبة والداعية اإىل التفاهم والتعاي�س وال�شالم والوئام، عملت ل�شالح العامل واآمنت 

بوطنها لبنان. قالئل هم النا�س الذين تدل اأ�شماوؤهم على �شيماتهم، وزاهية قدورة من هوؤالء ... هكذا رحلت االأم العميدة والرائدة 

بعناد  تقاوم  عمرها  �شنوات  عا�شت  اأن  بعد  الن�شال  هدها  التي  املراأة  غابت  العربية،  القومية  عر�س  �شنوات  انطفاأت  وبغيابها  ب�شمت 

وقوة قل نظريها ...

وبالرغم من فقدانك اأيتها االإن�شانة العظيمة اجلبارة �شتظلني منارة االأمة العربية و�شمريها احلي، ول�شانها ال�شجاع املقاوم ال�شادق 

حتى حترير فل�شطني وعا�شمتها القد�س.

واحلمد لله اأنك غبت باكرًا، ومل ت�شهِد ما حل باالأمة العربية من كوارث وم�شائب اأدت اإىل تدمري معامل احلياة من ب�رش وحجر، حتت 

�شعارات مزيفة للدين واملبادىء والقيم.

االإطالة  اخلوف من  ولوال  الله.  رحمها   – قدورة  زاهية  الدكتورة  اإ�شمها  مميزة  بريوتية  اإمراأة  حكاية  في�س  غي�س من  فهذا  وبعد، 

واالإ�شهاب يف ما اختزنته تلك القدوة االجتماعية والعلمية والثقافية والوطنية واالإن�شانية لكنت تو�شعت اأكرث يف عر�س اأهم املوؤلفات 

التي تركتها الدكتورة زاهية وما احتوت عليه من غنى فكري وثروة معرفية.

�شالم عليك يا معلمتي اأيتها القائدة الوطنية املنا�شلة، والعروبية الثائرة، حار�شة الرتاث، وعا�شقة بريوت.
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                                               بقلم: �لأ�ستاذ حممد كرّي

                                                                 كاتب وباحث وخمرج      

�أحمد  و�أخوه   1895 عام  حممد  �لأكرب  �ل�سقيق  بريوت،  يف  �لأ�رشفية  حي  يف  فليفل  االأخوان  ولد   

عام 1906. بعد ما تلقيا مبادىء �لعربية وحفظ �لقر�آن �لكري يف كّتاب �ل�سيخ م�سباح دعبول تابعا 

�لرتكية  �ملعلمني  بدار  �لتحقا  ثّم  ومن  �لنجاح،  دار  �لأوىل   �ملقا�سد  مدر�سة  يف  �لأوىل  علومهما 

حيث تعلما �إ�سافة �إىل علومها العزف على بع�س االآالت �ملو�سيقية على يد الفنان �لرتكي »يو�سف 

�أفندي«..

 و�شط اأنغام التوا�شيح والق�شائد الدينية واالأجواء الرتاثية االأ�شيلة ترعرع الولدان وتفتحت موهبتهما املو�شيقية التي فطرا عليها. وقد 

جتلى ولعهما املبكر باملو�شيقى مبا اأبدياه من تعلق بالفرق املو�شيقية الع�شكرية العثمانية التي كانت جتوب �شوارع بريوت تعزف االأحلان 

الع�شكرية، فينتظران مرورها من اأمام منزلهما االأبوي بفرح ولهفة. و اإذا كانت عامة النا�س اكتفت، يومها، بالوقوف اإىل جنبات 

الذهاب  الفرق يف  هذه  يرافقان  االأحيان،  كثري من  كانا، يف  بل  العابرة  املتعة  بهذه  يكتفيا  مل  فليفل  االأخوين  فاإن  للفرجة،  ال�شوارع 

واالإياب اإىل منطقة »ال�شيويف1« حيث كانت تعزف املقطوعات املو�شيقية واملار�شات الع�شكرية الرتكية. 

 �شنة 1923 متكن االأخوان فليفل من حتقيق حلمهما، فاأ�ّش�شا فرقة مو�شيقية قوامها �شتة وع�رشون عازفًا من ال�شباب اللبناين، 

ا�شرتيا لها اآالت النفخ واالإيقاع من جيبهما اخلا�س واأ�شمياها »فرقة مو�سيقى �لأفر�ح �لوطنية«.

البهجة  حالة من  م�شبغًة  االأحلان  اأ�شجى  تعزف  الدينية  واالأعياد  الوطنية  املنا�شبات  العا�شمة يف  �شوارع  تطوف  الفرقة  كانت   

واملحلية  العربية  االأحلان  اأعذب  من  مقطوعات  لهم  تقدم  كانت  حيث  ال�شواء،  على  املواطنني  و�شائر  املحتفلني  والفرح عند 

والعاملية. 

 يف منزل �ل�ساعر عبد �لرحيم قليالت مت �لتعارف بني االأخوين فليفل و�لطالب يف �جلامعة �لأمريكية �ل�ساعر �إبر�هيم طوقان الذي 

كتب كلمات ن�سيد خالد هو ن�سيد: »موطني« الذي اأبدع االأخوان فليفل يف تلحينه اأميا اإبداع، وما لبث اأن �شار على كل �شفة ول�شان 

اإذ جاء مفعمًا بالروح الوطنية والعواطف اجليا�شة وباالأباهي والتفاخر بالوطن ذي اجلالل واجلمال:

 موطني

�جلالُل ، و�جلماُل ، وال�سناُء ، والبهاُء    يف ُرباْك

و�حلياة ُ، و�لنجاُة ، والهناُء ، و�لرجاُء       يف َهَو�ْك

يا رعاك 

�ساملًا منّعمًا وغامنًا مكّرمًا

  يا َرعاك يف ُعالك  تبُلُغ ال�ِسماك موطني 

موطني2

االخوان فليفل مبدعا االأنا�شيد الوطنية

اأعالم من بريوت درا�شة
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 يف مطلع االأربعينات من القرن الفائت كانت البالد العربية حبلى باالأحداث التي تنذر باالنفجار. ففل�شطني حتت االنتداب الربيطاين 

الذي كان ميّهد ال�شبل ال�شتيعاب اليهود يف فل�شطني، وي�شّهل لهم اإقامة الوطن القومي ال�شهيوين. ومل يكن الو�شع اال�شيا�شي اأف�شل 

منه يف كل من �شوريا ولبنان والعراق وم�رش. فازداد متلمل اللبنانيني و�شائر العرب من �شغط االحتالل وم�شاوئه، وراح رجال 

البالد وزعماوؤها يوؤمون املحافل الدولية يطالبون باال�شتقالل وبخروج اجليو�س االأجنبية من البالد. واأمام مماطلة امل�شتعمر ارتفعت 

وترية ال�شغط ال�شعبي، وخرجت اجلماهري اإىل ال�شوارع تعرّب عن ا�شتنكارها، و�شارت التظاهرات الوطنية جتوب ال�شوارع، يومًا 

بعد يوم، يف اأكرث من عا�شمة عربية، تدعو امل�شتعمر للرحيل وتطالب باال�شتقالل الناجز.

 يف هذا اجلو ال�شيا�شي امل�شحون بالغ�شب، واأمام حالة الغليان هذه، وجد االأخوان فليفل نف�شيهما م�شاقني بل مطالبني ب�شخ املزيد من 

اأنا�شيدهما التي تذكي الروح الوطنية وُتَعبئها للوقوف يف وجه االحتالل، فعكفا على تلحني عدد كبري من االأنا�شيد الوطنية ل�شعراء كبار 

من لبنان والعامل العربي.

 كان االأخوان فليفل يعرفان كيف يختاران اأ�شعار اأنا�شيدهما وكيف يوّقعان معانيها بحيث تاأتي لتهز امل�شاعر، فقد متيزت هذه االأنا�شيد 

باالأحلان احلما�شية املعرّبة عن القَيم الوطنية التي تزخر بها، كما عرّب عن ذلك ال�شاعر عمر اأبو ري�شة يف ن�شيد »يف �شبيل املجد«:

ال ُيطيق ال�سادُة �لأحر�ُر اأطواَق �حلديد

�إّن عي�َس الُذلِّ و�لإرهاِق اأَْوىل بالعبيد

ويف ن�شيد »نحن ال�شباب لنا الغُد« اأطلق ال�شاعر ب�شارة اخلوري �رشخة مدوية  قال فيها:

�سعاُرنا على الَزَمْن  عا�س الوطن عا�س الوطْن

ِبعنا له يوَم �مِلَحْن      �أرو�َحنا ِبال ثمْن

 وغّنى العرب يف كل مكان من اأحلانهما ومن �شعر فخري البارودي ن�شيدًا اأثار يف النفو�س العزة وفخر االنتماء:

بالُد الُعْرِب اأوطاين  من �ل�ساِم ِلَبْغداِن

ٍن  �إىل م�رَش فتطو�ِن ٍد �إىل مَيَ ومن جَنْ

 بداأت ال�شلطات الفرن�شية املنتَدبة ُتبدي انزعاجها مما يقدمه االأخوان فليفل من اأنا�شيد اأحدثت تيارًا متمردًا ثائرًا اأخذت دائرته تت�شع 

مع االأيام.

ن�شيد  بريوت،  االإ�شالمية يف  اخلريية  املقا�شد  جلمعية  التابعة   احلرج  كلية  اأطلقا من  عندما  العام 1940  االأوىل يف  املواجهة  واندلعت 

»الُعلى للعرِب« من نظم عبد احلميد زيدان االأ�شتاذ املنتدب من م�رش لتدري�س اللغة العربية يف مدار�س اجلمعية.

تقول كلمات الن�شيد :

الُعلى للعرِب    االأُباِة الُنُجِب

فلتكن خطوتنا    فوق هاِم �ل�ُسُهِب

فاعتالُء �لقمم    من �سجايا العرب

لبيًك جمًد العرِب
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و�شار �شوت الطالب املّتقد باحلما�شة  يهدر كل �شباح بهذا الن�شيد مما لفت انتباه املفو�س ال�شامي الفرن�شي، لقرب مقره يف ق�رش 

ال�شنوبر من مبنى الكلية، فطلب ترجمة كلمات الن�شيد. فلما اّطلع عليها ا�شت�شاط غ�شبًا وطلب من مدير االأمن العام الفرن�شي طرد 

االأ�شتاذ زيدان من لبنان واإعادته اىل بلده، ويف الوقت عينه هدد االأخوين فليفل بال�شجن اأو النفي اإذا مل يتوقفا عن تلحني مثل هذه 

االأنا�شيد. 

لكن االأخوين فليفل مل يتوقفا عن تاأدية واجبهما الوطني، فما كان من املفو�س ال�شامي الفرن�شي اإال اأن طلب من وزير املعارف »جنيب 

فا من العمل. لكن �شقوط الوزارة، يف حينه،  اأبو �شوان« اال�شتغناء عن خدماتهما باعتبارهما اأ�شتاذين يف املدار�س الر�شمية، ف�رشُ

وتاأليف وزارة جديدة برئا�شة اأوغ�شت با�شا اأديب، حّل فيها جربان التويني3 وزيرًا للمعارف رّد لالأخوين فليفل اعتبارهما اإذ اأعادهما 

الوزير اجلديد اإىل وظيفتيهما.

االأخوان فليفل يف م�رش

 كان االأخوان فليفل يكّنان مل�رش حمبة خا�شة، وال غرو فهي ال�شقيقة الكربى وحا�شنة الفنانني اللبنانني ومن ثم اأ�شبحت قبلة العرب 

اأجمعني يف عهد الزعيم الراحل جمال عبد النا�رش. وما اأن علم حممد فليفل بعزم خريجي جمعية املقا�شد على زيارة اجلمهورية 

العربية املتحدة حتى كان يف طليعة الوفد بعد اأن اأعّد ن�شيدًا خا�شًا بالرئي�س عبد النا�رش. ويف البهو الكبري يف ق�رش القبة كان اللقاء. 

دخل عبد النا�رش و�شلم على الوفد فردًا فردًا. وتقدم حممد فليفل ليقول:

 �شيادة الرئي�س اأتيناكم لنقدم لكم هديتني: االأوىل »ن�شيد لبيك عبد النا�رش« والهدية الثانية هي ن�شيد تقدمت به اإىل اللجنة امل�رشفة على 

اختيار ن�شيد اجلمهورية العربية املتحدة فاأُبعدت الأنني اأجنبي. ف�شحك عبد النا�رش. وتابع حممد فليفل قائاًل: واالآن �شُن�شمعك الن�شيد 

االأول و�شاأترك ل�شيادتكم ت�شمية الثاين. 

 واأن�شدت املجموعة ن�شيد »لبيك عبد النا�رش« لل�شاعر �شليمان العي�شى، فاهتز ق�رش  القبة حما�شة. تقول كلمات الن�شيد:

من املحيِط الهادِر  اإىل اخلليِج الثائِر

لبيَك .. عبد �لنا�رش

ري يا �أر�ُس بالّلَهْب و�أ�رِشقي يا �أمَة العرب ! تَفجَّ

ُعدنا �إىل �لتاريخ عدنا .. �سّمنا لواْء

نفديه – �إْن َعّز الفَدا – نحميه بالدماْء

لنا ال�سماُء والرثى، و�ملاُء والف�ساْء

و�ملوكب �لأخ�رْش والفار�س االأ�سَمْر
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وبعد الت�شفيق احلاد والهتاف املدوي اأن�شدت املجموعة ن�شيد »را�شخ عزمنا« لل�شاعر الفل�شطيني يو�شف اخلطيب:

ر��سٌخ عزُمنا وطيد  �أقبلت �أيامنا        مارٌد �سعُبنا عنيد  رائٌع �إمياُننا

كُل �سرٍب طيِب من �سفوِح �ملغرِب      للخليِج العربي �إرثنا من يعرب

نحن من جر�ِحنا �سعلٌة ال َتْخُمُد      نحن من كفاحنا �ألُف جيٍل ي�سَعُد

و�حٌد �سعُبنا �لكبري يا ل�سعٍب موؤمِن      �ساعٌق جي�ُسنا ج�سور هاٌمُه ال تنحني

 وعندما و�شل املن�شدون اإىل مقطع: »واحد �شعبنا الكبري يا ل�شعب موؤمن« دمعت عينا الرئي�س، فلما انتهى املن�شدون اقرتب عبد 

النا�رش من حممد فليفل وعانقه مهنئًا وقال له: لقد اأن�شدت لالأخوين فليفل اأنا�شيد كثرية واأنا على مقاعد الكلية احلربية، وهذا الن�شيد 

حرام اأن يكون خا�شًا باجلمهورية العربية املتحدة بل يجب اأن يكون لل�شعب العربي كله، واإين اأقرتح اأن ت�شموه »ن�شيد ال�شعب 

العربي« و�شيذاع يوميًا من اإذاعة �شوت العرب. وهكذا كان...  

�خلامتة

كان االأخوان فليفل فناَني مبدَعي رائدين، ابتدعا منطًا جديدًا يف الغناء الوطني العربي �شواء جلهة املوا�شيع املطروحة اأو جلهة 

االأحلان التي اتخذت مبجملها اإيقاع اخلطوات الع�شكرية )املار�س(. واإذا كان هذا القالب املو�شيقي قد ُعرف قبلهما بفرتة طويلة يف 

الغرب فاإن ما مّيز اأحلانهما هو الَنَف�ص العربي اأو ال�رشقي الذي مثل الروح الوطنية العربية، ما جعل اجلمهور ُيقبل عليها لتعبريها 

عن واقع حالهم، اإ�شافة  ل�شهولة حفظها وي�رش اأدائها.

اإن املكانة الفنية االعالية التي تو�شل اإليها االأخوان فليفل والتي اعرتفت بها الديار العربية قاطبة،  اإمنا تعود اىل اأ�شباب عديدة منها 

ما هو فطري ومنها ما هو اكت�شابي. فاالأخوان الفنانان كانا يتمتعان مبوهبة مو�شيقية فطرية اأ�شيلة. وهما مل يكتفيا بهذه املوهبة بل 

عززاها بالعلم، وال�شقل، والتدريب على اأيدي اأ�شاتذة م�شهود لهم بالعلم والكفاية واالخت�شا�س. اإ�شافة اإىل ذلك فقد كانا ميلكان 

عزمية تهون معها كل ال�شعاب. وبالتعاون ال�شادق فيما بينهما، وبال�شرب واملثابرة اأثروا احلياة املو�شيقية باأكرث من األف ن�شيد 

وطني وتربوي ف�شاًل عن موؤلفاتهما املو�شيقية االأخرى.

1 - ال�شيويف منطقة  يف حي اال�رشفية يف بريوت

2 - -بعد الغزو االأمريكي للعراق مت اعتماد ن�شيد  موطني ن�شيدا وطنيا لدولة العراق.  وما زال هذا الن�شيد معتمدًا من قبل احلكومات 

العراقية املتالحقة منذ عام 2003 اإىل وقتنا هذا

3 - �شاحب وموؤ�ش�س جريدة النهار اللبنانية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_(%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%AF)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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بقلم: �ملحامي عبد �للطيف فاخوري
                                         موؤرخ بريوت

أقام بلدوين األول Boldawin1 بعد احتالله لبيروت سنة 1112هـ كنيسة بإسم القديس يوحنا المعمدان 
على أنقاض معهد روماني قديم، اكتشفت آثاره سنة 1915م من قبل مهندس نمساوي يدعي دورفلر، كان 
يعمل في بلدية بيروت أثناء الحفريات التي جرت لهدم المباني القديمة. وعرفت الكنيسة بكاتدرائية مار 
يوحنا المعمدان، وبقيت كذلك أثناء حكم الصليبيين حتى سنة 1187م، عندما استولى صالح الدين على 
بيروت ورفع رايته على قلعتها، وحوّل الكنيسة إلى جامع، عرف بإسم جامع فتوح اإلســــالم أو جامع النبي يحيى أو الجامع العمري 
الكبير، لذكرى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. أما صفة الكبير، فلتمييزه عن الجامع الصغير الذي أنشأه المسلمون عند فتح المدينة سنة 
15 للهجرة وسموه الجامع العمري، وعرف فيما بعد بجامع البحر ثم جامع الدباغة، والذي هدم أثناء تخطيط الشوارع، وأعطيت األوقاف 

قطعة أرض مجاورة بني عليها جامع أبي بكر الصديق الحالي في آخر شاعر فوش.

اجلامع العمري الكبري �شجل لتاريخ بريوت

م�شاجد بريوتية درا�شة
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إاًل أن الصليبيين استعادوا المدينة سنة 1197م، فأعادوا المسجد كنيسة إلى سنة 1291م عندما غدت بأيدي المسلمين نهائيًا على أيدي 
المماليك بقيادة سنجر الشجاعي، بأمر من السلطان الملك األشرف خليل إبن الملك المنصور قالوون.  يقول صالح بن يحيى في كتابه 
تاريخ بيروت »لما قدر اهلل بنزع بيروت من يد الفرنج استقرت كنيستهم جامعًا وكان بها صور )على طراز الكنائس( فطالها المسلمون 
بالطين وبقي الطين إلى يوم الجد )أي جد صالح بن يحيي( فبيّضه وأزال عنه آثار تلك الصور«. وذكر أن على شمال الداخل إلى الجامع 

من الباب الغربي )أي من سوق العطارين( محراب صغير عليه كتابة يونانية معناها »إن صوت الرب على الحياة «.

وثمة رواية نقلها الشيخ طه الولي عن المستشرق اإليطالي رونكاليا، نقلها هذا األخير عن سائح أجنبي، مؤداها أن خالفًا نشب بين اليهود 
األمر  رفع  إلى  أدى   الطائفتين  جمهور  بين  نزاع  فحصل  قدسيتها،  الكنيسة ودنس  إلى  بالنصرانية  تظاهر  يهودي  تسلل  إثر  والنصارى 
للقاضي المسلم الذي رأى حسم النزاع بتحويلها إلى جامع لعدم وجود جامع بها. ففي أثناء االحتالل الصليبي كان المسلمون كما قال صالح 
بن يحيى »يجتمعون لصالة الجمعة فلم يكملوا أربعين )العدد المطلوب إلقامة صالة الجمعة( فيصلي بهم الخطيب ظهرًا في بعض األوقات 
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وفي بعضها يكملوا بمن حضر من الضواحي فيصلي بهم جمعة ثم تكاثر المسلمون بها جعلها اهلل دار إسالم وإيمان إلى يوم الدين«.

معالم الجامع األثرية

ال نغالي إذا قلنا إن اللوحات الموجودة في الجامع تعتبر بمثابة سجل تاريخي للكثير من الوقائع البيروتية منها:

1 - نقيشة في الجدار الغربي الداخلي ونصها »بسم اهلل الرحمن الرحيم أنشأ هذا المكان المبارك الفقير إلى اهلل سبحانه وتعالى عبد اهلل إبن 

الشيخ إبراهيم الخطيب اإلمام في الجامع فتوح اإلسالم في شهر رمضان المبارك من شهور سنة سبع وستين وألف: يا جامع الحسنين 
قد أنفقت مالي من حالل بفضل موالنا الكريم ذو الهالل 1067 والحمد هلل وحده وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم« 
)1067هـ - 1656م (. يذكر أن وثيقة وقف الشيخ علي القصار لزاويته المسجل لدى قاضي بيروت بتاريخ 22 شعبان سنة 1091هـ 

1680م  تذكر من الشهود »موالنا الشيخ  إبراهيم اإلمام ...« و» الشيخ حسين خطيب الجامع« .

2 - نقيشة على عمود إلى يمين الباب الذي يفضي إلى حرم الجامع نصها »بتاريخ ستة وثمانمائة قرر الجناب العالي الجمالي المؤيدي باب 

السلطنة الشريفة ببيروت المحروسة أعز اهلل أنصاره أن يبطل ما كان استحدث على الخبازين ببيروت لنايب الحسبة الشريفة وهو في كل 
شهر على كل فرن خمسة أمداد وما كان الخبز باألجرة أيضًا أمر بإبطال ذلك وأن ال أحد يأخذ رسمًا بإسمه ال يحدث خالفه وملعون إبن 
ملعون من يعود يجدد ذلك أو يأخذ منهم شيئًا وال يأخذ المحتسب إال جامكيته فلو أخذ شيئًا غير جامكيته يكون عليها مسؤواًل فليلعن«. وقد 
ذكر الدكتور صالح لمعي في دراسة عن مساجد بيروت أن صاحب النص هو األمير عالء الدين اقبغا الجمالي الشهير باألطروش نائب 
دمشق المتوفى سنة 806هـ، بينما أكد طه الولي أن نائب دمشق شيخ المحمودي تقلد نيابة دمشق في شهر ربيع 1 سنة 805 وهو ما تؤيده 

سيرة هذا األخير الذي كتبها بدر الدين العيني بعنوان »السيف المهند في سيرة الملك المؤيد شيخ المحمــــودي«.

وكان حفر هذا األمر على أحد أعمدة الجامع أفضل وسيلة ثابتة دائمة إلعالنه وإبالغه لكل من يؤم الجامع، كي يعلم بمضمونه القاضي 
بمنع الضريبة أو الرسم الذي كان »بمثابة رشوة« فرضت لنائب المحتسب ...

3 - نقيشة من الرخام من داخل جدار حجرة األثر الشريف تؤرخ تجديد الغرفة ونصها »السيد أحمد عزّ الدين. جدد ذا المحل هلل كان 

فأرخوا ولذكره عز وجل 1077 هـ«. والذين كتبوا عن الجامع لم يطلعوا على رحلة النابلسي الكبرى المسماة »الحقيقة والمجاز في 
الرحلة إلى بالد الشام ومصر والحجاز«، والذي أوضح النابلسي فيها من هو أحمد عز الدين المذكور في النقيشة، علمًا بأن وثائق وقفيات 
الشيخ علي القصار على زاويته تذكر من بين الشهود »الفقير إليه عز الدين« دون بيان إسمه أو إسم عائلته مما يدل على شهرته التي تغني 
عما عداها. وقد عرفنا من الرحلة أن النابلسي اجتمع في بيروت سنة 1700م بالسيد أحمد عز الدين – الذي بلغ من العمر في حينه الثالثة 

والثمانين إلخ.

4 - نقيشة من الرخام األبيض فوق الباب المؤدي إلى المئذنة كتب فيها بحــــــروف نافرة بالخط النسخي أربعة سطور، تتضمن 

الشرفي  تعالى  اهلل  إلى  الفقير  العبد  المباركة  المنارة  هذه  أنشأ  الرحيم  الرحمن  اهلل  ونصها »بسم  عهده،  في  بنيت  ومن  المئذنة  بناء  تاريخ 
الموسوي بن المرحوم الزيني مسلم داودار الجناب العالي المولوي األميري الكبير الناصري محمد بن الحنش أعزهما اهلل بنية صالحة 
وعزيمة صادقة ورغبة في الثواب وافرة تقربًا إلى ربه الكريم وطلبًا لثوابه العميم أثابه اهلل الجنة بمّنه وكرمه بتاريخ مستهل المحرم الحرام 
افتتاح �شنة اأربعة ع�رش وت�شعماية واحلمد لله وحده و�شلى الله على �شيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه و�شّلم«. يذكر اأن حممد بن احلن�س 

كان حاكمًا على البقاع وبيروت بين سنتي 910 و 923 هـ أيام حكم السلطان الملك األشرف قانصوه الغوري آخر سالطين المماليك.
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يذكر أن هذه المئذنة المربعة ليست أول مئذنة أنشئت في بيروت، فقد سبقتها مئذنة جامع البحر )العمري الصغير( أو جامع الدباغة على 
الطراز المغربي ومئذنة جامع البدوي.

5 - نقيشة رخامية في الحجرة الكائنة في الزاوية الغربية الجنوبية من الجامع، وكانت هذه الحجرة مخصصة للتدريس، وأصبحت تعرف 

بحجرة األثر الشريف، وفيها محراب صغير وضع فيه الصندوق الذي حفظت فيه الشعرات النبوية الشريفة. والنقيشة في ثالثة سطور 
نصها »أهدى هذا األثر الشريف ساكن الجنان السلطان عبد المجيد خان وعهد بخدمته الشريفة آلل فاخوري أهدي سنة 1276هـ حرر في 
رمضان المبارك سنة 1328هـ«. يذكر أن الشعرات الشريفة أهديت إلى بيروت تكريمًا لموقف أهلها سنة 1860م من الفتنة الطائفية.

حمتويات �جلامع

1 - احتوى الجامع العمري على ركن مسور بدرابزين من الخشب كان في األصل بمثابة مقصورة خصصت أثناء العهد العثماني لوالي 

بيروت، يستقبل فيها المصلين في صالة الجمعة أو العيدين وغيرها من المناسبات الدينية، وقد أزيلت فيما بعد، وبقي ما يدل عليها نقيشة 
من الرخام في الحائط فيها خمسة أبيات هي: 

لله جامعنا �ملعظم جامعًا      اأنوار ف�سل �لله فادخل و�حت�سب

اأذن �لإله باأن يكون جمددا     وعليه نور من بهاه من�سكب

ب�رشى ملن �سلى به ب�سكينة     ومن جنى �خلري�ت منه يكت�سب

حرم لنا حق وبيت �لله قل     �أمن ملن يهم �ليه ويرتقب

ومن�سئه باخلري �أّرخ و�حد     ب�سناء نور فيه و��سجد و�قرتب

في ذي الحجة الحرام ختام سنة إحدى وستين ومايتين وألف 1845م. وشاع يومها أن سبب إنشاء المقصورة أن السلطان عبد المجيد قد 
يزور بيروت بعد إخراج إبراهيم باشا منها سنة 1840م.

كالهالل  بالنقوش  مزخرف  حديدي  قفص  عن  عبارة  وهي  يحيى،  النبي  بمقام  عرفت  مقصورة  إليها  المشار  المقصورة  بعد  توجد    -2

وداخل  نجمة،  تتوسطه  هالل  فيه  أثبت  سهم  يعلوها  نصفية  قبة  المقصورة  وفوق  العثمانية(،  الدولة  الخماسيـــــة )شعار  والنجمة 
المقام بناء بعلو ذراع عليه كسوة من المخمل األخضر طرزت فيها آية الكرسي. وقد وجد الشيخ طه الولي داخل المقام حجرين لشاهدي 

قبرين ال عالقة لهما بالمقام.

يذكر أن القفص الحديدي قدم سنة 1305هـ / 1887م من قبل السلطان عبد الحميد الثاني، فتم نقل القفص الخشبي )من الخشب المخروط( 
الذي كان فوق المقام  ووضع على ضريح اإلمام األوزاعي وال يزال.

يذكر أن الفرنج عندما احتلوا البالد أنشأوا كنائس على إسم يوحنا المعمدان )النبي يحيى( ووضعوا فيها ما قيل أنه من ذخائره، فرأسه في 
مشهد النبي يحيى في الجامع األموي بدمشق. ومن الشائع أن مقام النبي يحيى في الجامع العمري ببيروت يحتوي الكف اليسرى ليوحنا 
المعمدان، وقد ثبت لنا هذا التواتر من خالل ديواني مفتي بيروت الشيخ عبد اللطيف فتح اهلل ومفتيها وقاضيها الشيخ أحمد األغر )المخطوط 

يف خزانتنا(.

ففي سنة 1813م زار الشيخ عبد الرحمن الكزبري بيروت وحل ضيفًا على المفتي فتح اهلل، فمدحه بقصيدة جاء فيها على ذكر األماكن 
والمزارات التي زارها الكزبري، ومما قال: 
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   وزار بها يحيى �حل�سور ي�ساره        بجامعها �مل�سهور بالذكر يرغُب

    أما الشيخ األغر فقال :

  �إن يف بريوت كفًا  لنبي �لله يحيي       من غد� بّرا بو�لديه يف الدارين يحيي

3-  وللجامع منبر حديث العهد أنشىء سنة 1374هـ/ 1954م على نفقة إبراهيم غندور المصري، وهو مصنوع من الرخام وله تسع 

درجات، وعلى جانبيه علمان مطرزان باآليات القرآنية، والبيارتة يطلقون على العلم السنجق، ويقال أنه يرمز إلى سنجق سيدنا عمر بن 
الخطاب رضي اهلل عنه الذي فتحت بيروت في عهده. ولم يعرف مصير المنبر القديم الذي قيل أنه كان من رخام أيضًا.

4-  أما محراب الجامع فهو حنية مجوفة من الرخام األبيض، على جانبيه عمودان إسطوانيان، وفي أعلى المحراب  نقيشه نصها »إنما 

يعمر مساجد اهلل من آمن باهلل واليوم اآلخر وأقام الصالة وأتى الزكاة صدق اهلل العظيم«.

وتقتضي المالحظة هنا بأن العادة جرت في بعض المساجد على أن ينقش فوق المحاريب اآلية »كلما دخل عليها زكريا المحراب«.

صحن الجامع وميضأته

يتصل بيت الصالة في الجامع بصحنه في الجهة الشمالية بباب نقش فوقه التاريخ 1183هـ، مما قد يدل على تاريخ إنشاء الصحن في 
األسود،  باللون  سرو  لشجرة  رسم  وسطها  في  وحفر  الملونة،  بالحجارة  قنطرته  زينت  الجوز  خشب  من  الصحن  وباب  العثماني.  العهد 
وإلى يمين الباب: ال اله إال اهلل، وإلى اليسار: محمد رسول اهلل. وإلى الشرق والغرب من الصحن رواقان مسقوفان. في الرواق الشرقي 
محراب على جانبيه عمودان إلى جانب أحدهما عبارة »ال اله إال اهلل محمد رسول اهلل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة سنة 1193« 

وإلى الجانب اآلخر: الزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح سنة 1193هـ )تقابل 1779م(.

واألسماء المشار إليها هي أسماء الصحابة العشرة المبشرين بالجنة.

يذكر أن الصحن المشار إليه كان يتضمن بركة مضلعة الجدران كانت معدة  للوضوء، أقيمت فوقها سنة 1229هـ / 1813 /14م قبة من 
الخشب مرصفة لتقي الماء والمتوضئين من البرد والحر، أرخها المفتي الشيخ عبد اللطيف فتح اهلل:

يا ح�سَن قبة بركٍة قد �أن�سئت        من فوقها ت�سمو ونعم �ملن�ساأ

فكاأنها ق�رٌش م�سيد قد �سما         و�ملاء حتت ظالله يتّياأ

حتميه من برد ومن حّر فال           �سم�س ب�سمن خالله تتالألأ

فتو�ساأو� فاملاء �أ�سبح قائاًل         يا فوَز من اأّرخت بي يتو�ساأ

ولدى توسيع سوق الفشخة الذي سمي بالشارع الجديد )واليوم شارع ويغان( فتح الباب الشمالي للجامع، وأزيلت البركة، وبنيت ميضأة 
جديدة.

اهتمام البيارتة بالجامع العمري

للجامع العمري الكبير محبة خاصة في نفوس البيارتة منذ أن تحوّل مسجدًا، ّثم استرداده، إضافة إلى كونه أكبر جوامع المدينة وأهمها، 
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وكان يحتفل فيه باألعياد والمواسم، وتقام فيه الصلوات والجنازات. فكان اهتمام والة األمر بتحسينه وتوسعته.

ففي سنة 1894م بعد توسيع سوق الفشخة إلى عشرين ذراعًا وتسميته بالشارع الجديد )ويغان اليوم( جرى فتح الباب الشمالي للجامع ما 
سهّل الوصول إليه. وكان والي بيروت عبد الخالق نصوحي بك أول من ركب عربته وسار بها حتى وصل الى الباب المذكور ودخل منه 
إلى الجامع، وقد تبيّن فيما بعد أن الباب المذكور كان يفتح أيام الجمعة واألعياد فقط. وعندما كان الوالي المذكور متصرفًا على بيروت 
)قبل أن تصبح عاصمة والية( سار في شهر تموز 1886 إلى الجامع ونظر في توسيعه وإصالح حرمه وصحنـــه، كما نظر في 
توسعة مقام سيدنا يحيي عليه السالم، وكان من رأيه بناء منارة ثانية كجوامع األستانة. وصدر في السنة التالية )1887م( أمر السلطان 
عبد الحميد الثاني بتوسيع وتنميق مقام النبي يحيى، فانتقل الوالي إلى الجامع برفقة المتصرف وفوضا األمر بذلك إلى الحاج محيي الدين 
بيهم. وتبع ذلك إهداء خليل وأنيس البربير سنة 1894م ثريا ذات ثماني شمعات إلى حجرة األثر النبوي الشريف )الشعرات(. وفي سنة 

1899م تمّ فرش الجامع بالبسط والزرابي بتبرعات من الوالي واألهالي فبلغت 12600 قرشًا كما يلي:

3000 ق والي بيروت .

500  ق نائب بيروت )القاضي(

1000 ق الدفتردار

1000 ق محيي الدين بيهم

1000 ق آل بيهم

150 ق مدير التلغراف والبوسطة

500 ق إبراهيم الطيارة 

300  ق عبد الرحمن باشا بيضون .

500 ق أمين مخيش

500 ق أرسالن دمشقية

600 ق سعد الدين ومصباح الغندور

500 ق محمد أياس

500  ق حسن الحلبوني .

250  ق محيي الدين القاضي

500  ق األفندية خرسا 
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300  ق هاشم طبارة .

500  ق عبد القادر قباني .

---------

12600 قرش .

الجامع  بتنوير  حمادة  اللطيف  عبد  بيروت  والية  أوقاف  لمدير  األوقاف  نظارة  أذنت  سنة 1909م  الهوائي  بالغاز  اإلنارة  بدأت  وعندما 
العمري وجامعي السرايا والنوفرة بالغاز الهوائي، وبتأمين الثريات الالزمة لذلك.

تربدايه مقام النبي يحيى

نالت المقامات واألضرحة هالة من التكريم، وكان يتولى كل مقام فيه ضريح منسوب لولي أو نبي ناظر أو خادم يقوم بما يتطلبه المقام 
من صيانة ونظافة. وقد عبر عن وظيفة خادم الضريح بكلمة »تربة دار« وهي من العربية التركية مثل بيرق دار وسنجق دار ودزدار 

وخزنة دار إلخ.

عرفنا من متولي تربة دار مقام النبي يحيى عبد اهلل بكداش، وكان تقيًا ورعًا توفي سنة 1878م. فتوالها بعده الشيخ عبد الرحمن بكداش، 
الذي عاد سنة 1898م من األستانة محرزًا البراءة الشريفة بخدمة المقام، وكان يقوم بتلك الخدمة لغاية سنة 1907م. وكان توالها سنة 

1895م الشيخ عبد الغني البنداق صهر نقيب األشراف الشيخ عبد الرحمن النحاس إلى سنة 1898م.

خطيب  الجامع العمري وإمامه

ال يوجد إثبات بمن تولى الخطابة في الجامع العمري، وما تبين من وثائق وقفيات الشيخ علي القصار على زاويته أنه في سنة 1091هـ/ 
1680م كان حسين الخطيب هو خطيب الجامع، وكان إمامه الشيخ إبراهيم اإلمام. وتبين من الوثيقة الشرعية الصادرة بتاريخ  العاشر من 

شهر شعبان سنة 1208هـ/ 1793م أن وظيفة خطيب الجامع العمري كانت موجهة إلى الشيخ عبد الرحمن بن عبد القادر خليفة وذلك 
لصالة الجمعة والعيدين.

وتوالى على الخطبة واإلمامة الكثير من االئمة كالشيخ علي الفاخوري )الذي كان متوليًا أوقاف الجامع( والشيوخ محمد الحوت وأحمد 
للتدريس  رضا  رشيد  الشيخ  دعى  1908م  سنة  وفي  يموت.  شفيق  والشيخ  المكاوي  الدين  محيي  الشيخ  المتأخر  العصر  وفي  األغر، 

والخطابة، فتال درسًا بالعمري وآخر بالنوفرة.

التوقيت  بالجامع العمري آلل عزالدين  الميقاتي

عرف  مؤقتًا  إسالمية  مدينة  كل  في  وكان  واألعياد،   الدينية  والمناسبات  الصالة  أوقات  يحدد  الذي  المؤقت  وظيفة  الدينية  الوظائف  من 
بالميقاتي.

ففي غرة شعبان المعظم سنة 1278هـ/1862م صار تنظيم إعالم شرعي من قبل قاضي بيروت سعيد أفندي يتضمن أن وظيفة التوقيت 
محرم  في 13  مؤرخة  شريفة  براءة  بموجب  الميقاتي  أمين  ولدي  الغني  عبد  والحاج  سعيد  الحاج  إلى  موجهة  العمري  الكبير  الجامع  في 
الغني  عبد  الحاج  وأن  أبيه،  لوظيفة  اللياقة  به  حسن  إبنه  ووجد  سنة 1278هـ  توفي  سعيد  الحاج  وأن  سنة 1273هـ/1856م،  الحرام 
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حضر وقتئذ إلى المجلس الشرعي ومعه إبنه محمد من أهالي بيروت في محلة الحدرة مولده سنة 1256هـ وحضر معه إبن أخيه حسن، 
وقرر أنه صار عاجزًا بسبب الشيخوخة عن القيام بالوظيفة المرقومة، والتمس كف يده عنها لولده محمد مشاركًا لحسن. فصار عمل 
إعالم بالتماس براءة شريفة بتوجيه الوظيفة المرقومه إلى محمد وحسن باالشتراك، إال أن اإلرادة السّنية صدرت بتوجيه وظيفة التوقيت 
إلى حسن خاصة دون ابن عمه محمد، لكونه لم يتجاوز أسنان )سنّ( العسكرية. وفي رمضان 1278هـ / 1862م صار إجراء القرعة 
إلى  المبارك  رمضان  في 17  حضر  ذلك  فعند  القرعة،  من  فأعفي  الفتاق  علة  به  أن  المعاينة  عند  فوجد  للقرعة  محمد  وطلب  العسكرية 
القاضي الشرعي الحاج عبد الغني ومعه إبنه محمد وإبن أخيه حسن، وقرر حسن أنه عاجز عن القيام بالوظيفة وحده، والتمس ضم إبن 

عمه محمد شريكًا له فيها وتوجيهها عليهما معًا، ببراءة شريفة، كونها متوجهة إلى والديهما وإلى أجدادهم، فصار تنظيم إعالم بذلك.

موؤذن �جلامع العمري

وثيقة  من  عرف  المؤذنين.  ب�رّش  يعرف  ما  رئيس  يتقدمهم  وكبره.  الجامع  أهمية  حسب  أكثر  أو  مؤذن  للجامع  يكون  أن  الطبيعي  من 
مؤرخة في 20 محرم الحرام سنة 1287هـ /1870م تبين أن وظيفة  �رّش المؤذنين مع آذان التسبيح األول والثاني لياًل في الجامع الكبير 
العمري بمعاش شهري قدره ماية وخمسين قرشًا موجهة إلى محمد سعيد أفندي إبن الشيخ حسن الجندي، المقيد بمحلة الحدرة ومولده سنة 
1261هـ، وهو قائم بالوظيفة المذكورة بعد وفاة أبيه الذي كان قائمًا بها قبله من مدة مديدة، وليس بيده براءة الشريفة بتوجيه الوظيفة إليه، 

فتّم تنظيم إعالم شرعي بطلب توجيهها إليه. ) يذكر أن الشيخ محمد سعيد الجندي كان أحد الذين أسهموا سنة 1878م بتأسيس جمعية 

المقاصد الخيرية اإلسالمية في بيروت. )راجع سيرته بكتابنا نور الفجــر الصادق(.

م �جلامع العمري قيِّ

بيروت  في  الكبير  العمري  الجامع  في  أول  قيّم   وظيفة  أن  تبين  سنة 1280هـ/1864م  المنظم  شعبان  ففي 17  قّيم،  جامع  لكل  وكان   

بماهية قدرها ماية غرش شهريًا موجهة من قديم إلى حسن إبن مصطفى شاكر البيروتي مولده 1258هـ، ولما لم يكن لديه براءة شريفة 
بالوظيفة، وفيه اللياقة والصالحية لها، وهو قائم بها حق االستقامة، وكان طلب للقرعة العسكرية فوجد به علة الفتاق، فتمّ تنظيم إعالم 

شرعي بإخراج براءة بتوجيه الوظيفة إليه.

�لتدري�س يف �جلامع العمري

يلقونها يف  العلماء  ينزلها من  اأو من  املدينة  علماء  كان  التي  واالإر�شاد  والوعظ  التف�شري  ودرو�س  جمال�س  حضور  على  البيارتة  درج 
اجلامع  �شدر  القاعد يف  ال�شيخ  حول  القرف�شاء  قاعدين  فيتحلقون  املبارك .  رم�شان   �شهر  خالل  �شيما  وال  الكبري،  العمري  اجلامع 

بها من  يتعلق  وما  الكري  القراآن  اأحكام  بع�س  �رشح  يت�شمن  التف�شري  وكان  ال�رشيف.  امل�شحف  عليه  يو�شع  الذي  الكر�شي  واأمامه 

احلديث ال�رشيف، ويتخلله ذكر بع�س حكايات الزهاد، وبع�س �شعر املديح والت�شوف.

كان الشيخ محمد المسيري عالم اإلسكندرية وشيخها قد هاجر إثر نزول اإلنكليز فيها إلى طرابلس الشام مع أهله وإخوانه، ثم إنتقل سنة 
1808م إلى بريوت وتوطن فيها، فرحب به علماوؤها، وتتلمذ الكثري منهم عليه. اأخذ عنه ال�شيخ حممد احلوت، ومدحه املفتي ال�شيخ 

عبد اللطيف فتح الله واملفتي ال�شيخ اأحمد االأغر. وقد قعد امل�شريي للتف�شري يف اجلامع العمري الكبري. ومن كراماته فيه ما رواه ال�شيخ 

الكبري  اجلامع  االإ�شكندري يف  امل�شريي  حممد  ال�شيخ  در�س  قال »ح�رشت  بيهم  الله  عبد  احلاج  اأن  البريوتي من  البنداق  الغني  عبد 

العمري يف بريوت يومًا، فاأخذ ال�شيخ يف�رش قوله تعاىل )واأوحى ربك اىل النحل( وكان الوقت �شتاء. فقال بعدما �رشع يف تف�شري االآية: 

يا اإخواننا هذه النحلة قد جاءت – واإذ بنحلة اأقبلت فمد لها اإ�شبعه ال�شاهد فوقعت عليه – و�شار ال�شيخ امل�شريي يف�رش كيفية عملها البيوت 
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وال�شمع والع�شل وي�شري اإليها اإىل اأن اأمت كالمه عن ذلك فطارت«. 

فكل من  بيتك،  إىل  إذهب  فقال  اليد،  ذات  وقلة  العيال  كثرة  إليه  فشكى  الصالحين،  بعض  إلى  جاء  رجاًل  أن  المسيري  الشيخ  رواه  ومما 
وجدت رزقه عليك فاأخرجه من بيتك، وكل من وجدت رزقه على الله فدعه مكانه. فقال له ما منهم اإال ورزقه على الله قال: هو 

ذاك. وقيل اأن امل�شريي كان ينفق من الغيب، وقد تويف �شنة 1239هـ /1823م،  ودفن يف جبانة ال�شنطية.

وفي سنة 1820م عاد الشيح محمد الحوت من دمشق، فأ�شار عليه ال�شيخ علي الفاخوري باأن يدّر�س يف اجلامع العمري الكبري» رغبة 
بنفع اخلا�س والعام، ملا �شاهد اأن كاًل من االأهايل ببحار جهله قد عام«. فاخذ يدّر�س يف جوار مقام النبي يحيى يف اجلامع املذكور، 

وقد ف�رش يف اأحد جمال�شه االآيات الواردة يف �شورة احلج، وق�شة الغرانيق، كما ف�رش يف جمل�س اآخر الفرق بني مذهبي االإمام ال�شافعي 

يف العراق وم�رش.

وبعد وفاة الشيخ الحوت ت�شدى للتدري�س والوعظ  تلميذه املفتي ال�شيخ عبد البا�شط الفاخوري. وقد و�شلتنا جمال�س التف�شري التي األقاها 
املفتي املذكور يف اجلامع العمري الكبري خالل �شهر رم�شان �شنة 1291 هجرية/1874 ميالدية، وتدور حول تف�شري بع�س اأحكام 

ال�شوم وال�شالة، وما جاء حول ليلة القدر، والتنبيه عما كان يقع يف املجتمع وامل�شاجد من بدع يجب اجتنابها. ففي املجل�س ال�شابع 

قال املفتي »ومن البدع ما اأحدثوه من الت�شفيق حال اخلطبة اأو قبلها، وما اعتادوه من تفرقة اأجزاء الربعة حني اجتماع النا�س ل�شالة 

ريه  اجلمعة، فاإذا كان عند االآذان قام الذي يفرقها ليجمع االأجزاء، فيتخطى رقاب النا�س ب�شبب اأخذها« )الربعة من رّبع ال�شيء �شّ

وظيفة                 امل�شحف،  طباعة  قبل  وال�شيما  امل�شاجد،  يف  قدميًا  وجدت  وقد  امل�شحف(.  اأجزاء  على  املماليك  اأيام  اأطلقت  اأجزاء.  اأربعة 

»حّمال �لربعة« ملن كان يوزع الربعات اأيام اجُلمع، ثم يتوىل جمعها ورفعها اإىل خزانتها. )ورد يف �شجالت بريوت ذكر لعائلة 

»حّمال الربعة” ويبدو اأن هذه ال�شهرة اقت�رشت اأثناء االإح�شاء على الربعة(. 

يذكر أن المفتي الشيخ عبد الباسط الفاخوري قام بالتدريس يف اجلامع العمري الأكرث من خم�شني عامًا، وذلك ح�شبة لوجه الله تعاىل. 
وكان ال�شيخ حميي الدين اليايف مفتي بريوت االأ�شبق يقوم بوظيفة التدري�س على مذهب احلنفية يف اجلامع مبعا�س �شهري قدره مائتي 

غر�س، مبوجب براءة موؤرخة يف 2 حمرم احلرام �شنة 1274هـ/1857م، وبعد وفاته يف رجب 1304هـ/ 1887م وجهت الوظيفة 

اإىل املفتي ال�شيخ عبد البا�شط الفاخوري. وبعد وفاة هذا االأخري وجهت وظيفة التدري�س اإىل ال�شيخ عبد احلميد الفاخوري. 

امل�شلمني  من  املقد�س  ال�شالم،  عليه  يحيى  النبي  ذخرية  �شم  فقد  روماين،  معبد  اأ�شا�س  على  ككني�شة  بني  العمري  الجامع  كان  وإذا 
وامل�شيحيني، وترددت يف ردهاته  تراتيل وقدادي�س و�شلوات وتكبريات، ما منح اجلامع روحانية خا�شة، جتلت يف العي�س امل�شرتك 

للبيارتة.
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  بقلم: �لأ�ستاذ حممد بركات
�أمني عام موؤمتر �خلري العربي
رئي�س �رشف �ملجل�س الوطني للخدمة �لجتماعي

اجلمعيات  من  فيه  ما  لكرثة  اخلريي«،  بالعمل  مزروع  »ب�شتان  اأنه  لبنان  به  يو�شف  ما  بني  من 

وتقوم  اإن�شانية،  خدمات  ت�شدي  والتي  خريي  ن�شاط  على  نظامها  ين�س  التي  اخلريية،  واملوؤ�ّش�شات 

مبهامها طوعًا وباال�شتقالل عن التبعية جلهات �شيا�شية اأو حزبية اأو دينية.

يف مطلع القرن الع�رشين ن�شاأت اأهم اجلمعيات اخلريية، ومنها جمعية املقا�شد ودار االأيتام وجمعية الك�شاف امل�شلم وغريها...دور 

هذه اجلمعيات كان يف اأ�شا�س نهو�س املجتمع منذ العام 1880، اأي قبل قيام دولة لبنان، ثم تتابع وتالزم وتكامل مع قيام الدولة، 

مناف�شًا و�شباقًا لها يف اإن�شاء املدار�س واملعاهد واجلامعات وامل�شت�شفيات ودور الرعاية لالأيتام وذوي االإعاقة وكبار ال�شن، وذلك يف 

وتاأمني  االجتماعية  اخلدمات  اإ�شداء  االأ�شا�س يف  الدور  االأهلية  للجمعيات  كان  التي  املرحلة  وهي  بني 1980-1880،  ما  عام  املائة 

متطلبات املجتمع، بالعمل على حتقيق اأهداف �شامية ومهام اإن�شانية يحتاجها النا�س بعيدًا عن التع�شب، وهي مبعظمها اأهلية وم�شتقلة 

تاأ�ّش�شت وانطلقت وا�شتمرت بجهود وبتمويل االأهلني.

خري اأمنوذج على هذا الدور هو ما تقوم به »جمعية �ملقا�سد �خلريية �لإ�سالمية«، املرجعية االأهلية التي يح�شب ح�شابها كاأحد اأهم 

مكونات املجتمع والوطن على مدى ع�رشات ال�شنني.

املقا�شد واأمثالها تتميز باأنها جمعية اأهلية م�شتقلة، الأن االأهلني هم ُدعاُتها وُرعاُتها و�ُشعاُتها وُبناُتها، فهم من دعوا الإن�شائها، وكانوا 

ُرعاُتها امل�شوؤولني، ال�شاعني خلريها وهم من بنوها قوية واأمنوا لها االأموال لت�شتمر وتزدهر. 

كان القيمون على هذه اجلمعيات مبعظمهم من الوجهاء واالأغنياء وذوي املكانات العلمية واملهنية املرموقة، وكانوا يتوزعوا االأدوار 

الطوعية فيما بينهم وكان رئي�س اجلمعية هو �شيدها وخادمها قبل اأن يكون �شيدها.

القيمون على اجلمعيات يف بريوت لهم �شفات تكاد تكون م�شرتكة. اأبرزها كان الرتفع عن العمل ال�شيا�شي، فالعمل الطوعي واخلريي 

يف نظر االأغلبية منهم هو االأرقى، الأن من كان يقوم بخدمة اجلمعيات تطوعًا غالبًا كان له موقعه التجاري اأو العلمي اأو املهني، وهذا 

ما كان ي�شعره مبكانته الرفيعة قبل 50 �شنة من االآن.

اجلمعيات يف بريوت حتديدًا، ويف لبنان اأي�شًا، كانت �شاحبة الدور االأبرز يف خدمة املجتمع والنهو�س باأو�شاعه، ت�شاهي الوزارات 

واالإدارات الأنها كانت تعمل معتمدة يف متويلها على االأهلني وعلى االإرادات احلرة يف االختيار واملفا�شلة.

بريوت مدينة اخلري والعمل ال�شالح 

بيروتيـــــات مقال
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ال  املثال  �شبيل  على  منهم،  يذكر  وتاأثريها،  ب�شماتها  لها  كانت  خريية  �شخ�شيات  االإدارية،  وهيئاتها  اجلمعيات  هذه  برزت يف  وقد 

الهربي،�لدكتور  توفيق  �ل�سيخ  بيهم،  بك  علي  حممد  �سالم،  بك  حممد  �لد�عوق،  بك  عمر  �إدري�س،  �سليم  �لدكتور  احل�رش، 

حممد خالد، ثم بعدهم جاء الفر�سان �لثالثة، �حلاج ر��سد �حلوري و�حلاج جميل الروا�س و�ل�سيديل �إ�سماعيل �ل�سافعي وغريهم 

على  لل�شيطرة  الطاحمة  ال�شيا�شية  القوى  �شهية  َفَتَح  مما  جتاهلها،  ميكن  ال  قوة  متتلك  الأن  اجلمعيات  بع�س  اأو�شلوا  كرث...بحيث 

اجلمعيات لالإفادة منها.

حتى اأواخر الثمانينات مل يكن يخ�شى على العمل اخلريي من ال�شيطرة ال�شيا�شة نتيجة نوعية القيمني عليه، الذين كانوا حماته، لذلك 

ا�شتمر قويًا بقوة املجتمع االأهلي والعائالت التي كانت تتناف�س على متويل العمل اخلريي وعلى دعمه ومتابعة اأو�شاعه، و كان معيار 

جناح العمل اخلريي يف بريوت هو وجود الرعاة الذين يقومون على رعايته واحلماة الذين يحمونه ووجود القادرين الذين ميولونه.

على  ال�شيطرة  بهدف  اأو  الوجاهة  كنوع من  اجلمعيات،  لدخول  �شيا�شية  قوى  لدى  ميول  بع�س  ظهرت  الثمانينات  بعد  ما  اأنه  على 

اإمكاناتها، وقد تاأثر العمل اخلريي ببع�س هذه ال�شلبيات اإال اأنه ا�شتمر يف اجلمعيات التي كانت تلتزم بتاأدية ر�شالتها االإن�شانية بالروح 

الطوعية، على الرغم من الرغبة لدى بع�شها ال�شتهداف النفوذ والقوة من اجلمعيات.

اأهم الدرو�س امل�شتفادة من العمل اخلريي يف بريوت الرائدة والقائدة يف العمل اخلريي، هو اإقامة جمعيات ومنظمات اأهلية تعمل يف 

خدمة امل�شلحة العامة وقد �شجلت جناحات بع�شها ما يزال م�شتمرًا.

قد  بحيث  والهبات،  باالأموال  اخلريية  اجلمعيات  تخ�شي�س  على  و�شكانها  بريوت  اأهل  اإقبال  م�شهود،  وبانت�شار  بو�شوح  ظهر  وقد 

�شهدت هذه املدينة املهمة، حركة نهو�س موؤ�ّش�شاتي وجمعياتي خ�شو�شًا يف ال�شنوات ما بني 1960 - 2010.

ومن مميزات العمل اخلريي يف بريوت وجود الكثري من االأ�رش التي تقوم مبهام خريية �شمن مفهوم »االأقربون اأوىل باملعروف« 

وهذا العمل اخلريي الذي تقوم به جمعيات العائالت البريوتية مهم جدًا وجدير باأن ُي�شاء عليه، واأن تكون له االأولوية.

كما واأنه من خالل متابعتي للعمل اخلريي اأود اأن اأ�شري اإىل اأن هناك من بني اأبناء االأ�رش البريوتية عدد ال ي�شتهان به اأوقف عقارات 

بريوت  بها  تتميز  م�رشقة  ظاهرة  وهذه  جيل،  بعد  جياًل  واحدة،  عائلة  وممولة من اأبناء  اخلريي  للعمل  خم�ش�شة  ومن�شاآت  واأموال 

وعائالتها.
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بقلم: �لأ�ستاذ ب�سام عفيفي
ع�سو جمل�س نقابة �ل�سحافة
رئي�س حترير جملة �لهديل 

خالل العقد االأخري، اأ�شبح لالإعالم اأهمية تفوق مبا كان دائمًا له. مل يعد االإعالم عملية ترويج لفكرة اأو 

لنظام اأو حتى ملوقف، بل بات ي�شنع الفكرة وي�شكل املناخ ال�شيا�شي ومينع حربًا وي�شعل حربًا وميهد ل�شالم 

وا�شتقرار اأو يبددهما.

الطفرة التكنولوجية االإعالمية املعروفة بثورة االت�شاالت، جعلت كل مواطن �شحفي وم�شور �شحفي ونا�رش. انتهت ق�شية احتكار االإعالم 

مل�شلحة دولة اأو راأ�شمال حمدد. اأ�شبح نوع من ال�شلعة امل�شاعة، اأ�شبح هواء داخل كل حياة، واأ�شبح جزءًا من ت�شكل هوية املجتمع على غري 

�شعيد.

مع هذا التطور اأ�شبح االإعالم بحدين اإثنني، اإعالم لال�شتقرار واإعالم لتقوي�شه. ومعناه هذا يجعله اأكرث من حرب نف�شية، انه ب�شيكولوجية 

املواطن واملجتمع.وهكذا جند اأنف�شنا اأمام اإعالم مفتوح ال حدود له وال ميكن و�شع �شوابط له. واأمام اإعالم يقود املجتمع وي�شكل مناخه 

وي�شنع اأخباره وين�رشها كهواء يف �شمائنا.

ومع ذلك يظل ال�شوؤال م�رشوعًا حول كيف جنعل ثورة االإعالم م�شوؤولة وذات اإ�شهام ثمني باال�شتقرار الوطني.يف هذا العجالة ال بد من 

الرتكيز على نقاط اأ�شا�شية:

اأولها اأن ي�شبح االإعالم ميثاقيًا، مبعنى اإعالم يدافع عن وجود قيم املجتمع امل�شرتكة. وتنفيذ هذه الفكرة هو اأمر يتعدى اخت�شا�س وزارة 

االإعالم التي مهما بلغ تطورها فاإنه ال ميكنها مواكبة التطور الهائل الذي يطراأ على االإعالم. املطلوب تطوير وظيفة وزارة االإعالم اأو 

جمل�س االإعالم لت�شبح وزارة املجتمع املدين، فهذا االأخري اأ�شبح هو املالك احلقيقي لو�شائل االإعالم، واملطلوب مواكبة دوره حكوميًا عرب 

اإن�شاء وزارة املجتمع املدين التي تتحرك داخل هذا املجتمع وتدير بداخله اأن�شطة وندوات وحوارات لن�رش توعية تنعك�س يف اإعالم املجتمع 

املدين.

طبعًا الفكرة غري مطروقة قبل هذه ال�شطور ولذا فهي حتتاج لبحث عميق لبلورة مفهوم �شامل لها، وحيوي ومواكب وعلمي، اإلخ..

ثانيها اأن يكمل االإعالم املقروء �رشوط تطوره لي�شبح مواكبًا، ولي�شيف اإىل موجبات جناحه ما يتعدى املوجبات التي كانت تعترب كافية 

لنجاحه يف املرحلة املا�شية. ال يزال هناك دور هام لالإعالم املقروء، وفرتة عمره االفرتا�شي ال تزال تقا�س بعقدين اإىل ثالثة عقود قادمة، 

وعليه فهو ال يزال قادرًا على تاأدية خدمة يف ق�شية اال�شتقرار. اإن املوؤ�ّش�شات االإعالمية العربية، �شار لها م�شوؤوليات كتلك التي تقع على 

عاتق احلكومات، ذلك اأنها جزء من �شياغة نظرية اأمن بلدانها. وعليه يجب ابتداع فكرة تنادي هذه املوؤ�شّ�شات االإعالمية العربية على 

اختالف توجهاتها لعقد موؤمترات �شنوية ينتج عنها اإ�شدار ميثاق �رشف اإعالمي يلبي احتياجات اال�شتقرار يف البلدان العربية، ويحول دون 

انت�شار التطرف االأ�شويل واالإرهابي والفتنوي بكل تنوعاته.

دور االإعالم وم�شوؤوليته يف اال�شتقرار الوطني

االأ�شتاذ ب�شام عفيفي

اإعالم مقال



81

ثمة نقاط اأخرى ميكن اإيرادها يف جمال االإجابة عن ال�شوؤال حول دور االإعالم يف اال�شتقرار الوطني.ويف هذا املجال يجب االإ�شارة اإىل ان 

االإعالم �شار له موقع داخل القرار ولي�س فقط داخل تطبيق القرار. مل يعد ممكنًا التعامل مع االإعالم بو�شفه اأداة يف يد ال�شلطة بل اأ�شبح 

�شلطة داخل ال�شلطة. اإن وعي هذه احليثية اجلديدة لالإعالم يجعل من املمكن �شياغة مفاهيم لدوره يف اال�شتقرار الوطني. يجب جعل االإعالم 

موؤ�ّش�شات وطنية من حيث متويلها، يجب �شد فراغات اأنها تعتا�س من م�شاعدات وهبات مو�شمية، بل يجب التنبه جلعل و�شعها املايل م�شتقرًا. 

وال يخفى يف هذا املجال اأن دور االإعالم يف اال�شتقرار يجعله حمل تناف�س من نوع جديد على ا�شتقطابه، وهو ا�شتقطاب معومل، �شواء من 

خالل اقتبا�س اخلرب اأو التحليل، اأو من حيث الدعم املايل املبا�رش اأو غري املبا�رش. 

د هذه التحوالت. اإنه �شاحة للوعي وللحرب غري امل�شلحة من اأجل ال�شلم  ق�شارى القول اأننا اأمام عامل متحول واالإعالم فيه يلعب دور حمدِّ

واال�شتقرار..
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بقلم: �لدكتور �ملهند�س متام نقا�س
                                                                              خبري ُنظم �لنقل

لقد اأ�شبحت عبارة »اأزمة �شري خانقة« ترتدد با�شتمرار، كتابة واإذاعة: م�شموعة ومرئية، حتى كادت 

متر دون اأن حتدث عند قارئها اأو �شامعها اأي اأثر، وكاأنها ق�شاء وقدر ال يتحمل م�شوؤوليتها اأحد.

اأي  النقل،  اأزمة  هو  الداء  اأن  اإذ  نف�شه.  الداء  هي  ولي�شت  الداء  عوار�س  من  هي  هذه  ال�شري  اأزمة  اإن 

الق�شور الكبري يف الت�شدي الحتياجات املواطن لالنتقال بني مكان �شكنه ومكان عمله اأو مكان درا�شته 

ولق�شاء اأموره من ت�شوق وترفيه وزيارات اجتماعية وعائلية.

قد يتبادر اإىل الذهن اأول ما يتبادر اأن معاجلة اأزمة ال�شري تكون بتو�شيع الطرقات وتوفري املزيد من اأماكن الوقوف اإلخ. ولكن اعتماد 

هذا االأ�شلوب هو كمن يعاين من ال�شمنة املفرطة وازدياد الوزن فيعاجله »بتو�شيع البنطلون«. وكلما قام بذلك اأعطى نف�شه جمااًل اأكرب 

لزيادة عدد من الكيلوغرامات االإ�شافية، و�رشعان ما تتفاقم م�شكلته اأكرث فاأكرث.

اأردت من هذه املقدمة اأن األفت النظر �رشيعًا اإىل اأن �أزمة ال�سري لها معاجلات تكون مبعظمها �آنية وغري م�ستد�مة. �أما �حللول 

هذه  اأردد  زلت  وما  �ملنظم.  �مل�سرتك(  )�لنقل  �لعمومي  �لنقل  �لفقري  عمودها  متكاملة  نقل  منظومة  بتوفري  فتكون  �مل�ستد�مة 

العبارة على جميع كبار امل�شوؤولني يف بلدنا منذ اأكرث من ع�رشين عامًا. وعندما ي�شاألني اأحدهم ما الذي اأعنيه بالنقل العمومي )امل�شرتك( 

اأو »�شعادتك«  تاأنف »معاليك«  ال  العمومي )امل�شرتك( الذي  النقل  دائمًا: »هو  جوابي  كان  يكون،  وكيف  خ�شائ�شه  هي  وما  املنظم 

اأن ت�شتخدمه كل يوم وحت�س اأي�شًا زوجتك وبناتك واأبناءك على ا�شتعماله. اأي ان ما ن�شبو اإليه لي�س حاًل خلدمة اأ�شحاب ال�شيارات 

الفارهة كي نزيل من دربهم ال�شيارات املتهالكة لكي ي�شتمتعوا هم بقيادة �شياراتهم«. واأظن اأن هذا كان كافيًا لعدم تكرار ال�شوؤال علي. 

واأجزم باأن بداية احلل هي وجود »اإرادة �شيا�شية« حقيقية مل تتوفر حتى االآن مع االأ�شف ال�شديد. فال�شيا�شة يف جمتمعنا اأ�شبحت كلمة 

قبيحة تذكرنا مبن يتعاطونها، بينما ال�شيا�شة يف احلقيقة جتب اأن تكون هي الت�شور الكامل ملعاجلة االأمور احلياتية للمواطن، مبنيًا على 

اأدلة م�شتنرية اأ�شا�شها العلم واخلربة وتتوخى اال�شتدامة االقت�شادية واملالية والبيئية واالجتماعية.

واحلقيقة اأن هذه النظرة مل تغب بالكامل عن بال امل�شوؤولني عند بداية اإعادة االإعمار، فقام جمل�س االإمناء واالإعمار باإعداد »خطة 

النقل لبريوت الكربى«، وقد بنيت على درا�شات م�شتفي�شة لواقع احلال يف حينه والأ�شباب امل�شاكل واحللول املطلوبة لها. وقد جاءت 

على  خم�س  اأو  �شنوات  ثالث  تتعدى  ال  فرتة  تنفيذها يف  املمكن  التح�شينات  ت�شتهدف  عاجلة«  اأولها »خطة  مرحلية،  اخلطة  تو�شيات 

اأبعد تقدير، وال تتطلب كثريًا من اال�شتثمارات وحت�شن اأو�شاع ال�شري اإىل درجة ميكن معها اإطالق خدمات النقل االعمومي املنظم 

اإليه  تو�شل  ما  خال�شة  الدرا�شة  اأوجزت  وقد  والتنفيذ.  التح�شري  اإىل  طريقها  امل�شتدامة يف  احللول  خاللها  تكون  ريثما  باحلافالت، 

اال�شت�شاري عند اإجناز خطة النقل لبريوت الكربى يف العام 1995 بالتايل: اإن اأو�شاع ال�شري ال�شيئة التي كانت �شائدة عند البدء باإعداد 

اخلطة يف العام 1994 �شتكون بحلول العام 2015 )ولقد تعدينا هذا التاريخ االآن( اأ�شواأ مما كانت عليه يف العام 1994 حتى لو مت تنفيذ 

جميع امل�شاريع الطرقية واجل�شور واالأنفاق التي حتتويها اخلطة )مبا فيها االأوتو�شرتاد الدائري( وكل تلك التي ميكن تخيلها اإذا مل يتم 

اال�شتثمار يف �شبكة متكاملة من النقل العمومي )امل�شرتك(، تت�شمن عددًا من اخلطوط التي تعمل على حرم خا�س بها، ال ت�شاركها فيه 

ال�شيارات. والواقع اأن خطة النقل لبريوت الكربى مل تر النور منها اإال اخلطة العاجلة والتي ا�شتغرق تنفيذها ع�رش �شنوات بداًل من 

اأهي اأزمة �شري اأم اأزمة نقل؟

اأزمـــة ال�شيـــر درا�شة
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الثالث. وقد كانت مع ذلك اإجنازاتها كبرية، �شملت عددا من املمرات العلوية وال�شفلية على بع�س التقاطعات املزدحمة، وحت�شينات 

على اأكرث من مئتي تقاطع وتزويدها باالإ�شارات ال�شوئية احلديثة وربطها جميعًا اإىل مركز للتحكم املروري، الذي يتلقى اأي�شًا �شورًا 

تر�شلها كامريات ن�شبت على عدد من املحاور، بحيث ميكن من خالل املعلومات التي تتوفر يف مركز التحكم التدخل ال�رشيع ا�شتجابة 

ل�رشورة معاجلة م�شكلة مرورية طارئة. 

ولعل االإجناز املتميز االآخر من منجزات خطة العمل العاجل كان البدء بتنظيم وقوف ال�شيارات على جوانب الطرق بحيث يكون 

الوقوف لفرتة حمددة مقابل بدل )األف لرية لل�شاعة( مما اأتاح ا�شتعمااًل اأف�شل للعدد املحدود من املواقف على جوانب الطرق ل�شالح 

اأكرب عدد من امل�شتفيدين. ولكن تبقى االإ�شارة اإىل اأن خطة العمل العاجل التي اأ�رشت اإليها اأعاله ما زالت قا�رشة عن اإجناز كامل 

املتوقع منها. وذلك الأن جناح �حللول �ملرورية يرتكز على من�سة ذات ثالث قو�ئم )نقول بالعامية: �سيبة بثالثة �أرجل(: �لتقنية 

القانون  فر�س  ظل  وحيدة )التقنية( بينما  �شليمة  قائمة  على  ترتكز  عرجاء  العاجل  العمل  خطة  وظلت  و�لتوعية.  �لقو�نني  وفر�س 

والتوعية اأقل من املطلوب. وبذلك مل تتحقق كامل فوائدها ب�شبب جهل اأو جتاهل ال�شائقني للقوانني وتق�شري رجال االأمن يف فر�س 

القانون. فال ال�شائق يعرف كيف ينبغي له الت�رشف عند االإ�شارة ال�شوئية مثاًل كما يبقى قمع خمالفات ال�شري خا�شعًا للمزاجية وعدم 

االنتظام واال�شتمرارية.

وحيث اأن قمع املخالفات هو �رشط جوهري لنجاح اأية حماولة للحد من ازدحام املرور، جتدر االإ�شارة اإىل اأن قانون ال�شري اجلديد 

الذي و�شع نظريًا مو�شع التنفيذ مل يتوفر له حتى االآن التطبيق احلازم، فلو ت�شنى له التطبيق الكامل الأعطى نتائج اإيجابية كبرية على 

�شعيد احلد من االزدحام وزيادة ال�شالمة املرورية.

 �إن �ملخالفة �لأكرث �سيوعًا لقانون ال�سري يف بريوت وال�سبب االأ�سا�س لالزدحام هي �لوقوف �لفو�سوي و�ملزدوج على جو�نب 

توفر  ما  اإذا  �شبطًا  املخالفات  اأ�شهل  هو من  النظامي  غري  والوقوف  �إلخ.   ... �ملنعطفات  زوايا  وعلى  �لأر�سفة  وفوق  �لطرق 

القرار والو�شائل لذلك. فكتابة حما�رش �شبط خمالفات الوقوف تتم بغياب �شائق ال�شيارة وحت�شل دون مواجهة بني حمرر املخالفة 

ال�شالح  ا�شتخدام  على  مدربًا  يكون  اأن  العمل  بهذا  يقوم  يحتاج من  ال  اذ  اأمن،  رجل  املهمة  هذه  يتوىل  داٍع الأن  ال  لذلك  واملخالف. 

وغريها من املهارات االأمنية. وقد اأتاح قانون ال�شري اجلديد اأن يقوم بهذه املهمة مدنيون بعد اأدائهم الق�شم الوظيفي. وغالبا ما يتوىل 

هذه املهمة يف بلدان كثرية ال�شيدات، واأ�شيف اأن �شهولة حترير خمالفات الوقوف غري النظامي جتعلها متاحة الأن يتوالها اأ�شخا�س 

من املتقاعدين وذوي املوؤهالت املتوا�شعة، وال يحتاج اإعدادهم لذلك اإىل جهد كبري.

ومع الت�شديد على اأن االأولوية الق�شوى االآن والختبار مدى جدية وعزم امل�شوؤولني، اأخت�رش �ملطلوب تنفيذه فورً� باأمرين فقط. 

�لأول حترير �لأر�سفة من جميع �لعو�ئق وحت�سني �أو�ساعها �إتاحة لالنتقال م�سيًا ب�سهولة و�أمان و�لثاين قمع خمالفات وقوف 

ال�سيارات غري �لنظامي. وهما تدبريان ال اأرى اأي عذر لعدم االإقدام عليهما فورًا. واإذا تخلف امل�شوؤولون عن تنفيذ هذين البندين 

الب�شيطني فهي اإ�شارة منهم اإىل عدم جدوى البحث يف اأية حت�شينات اأخرى، وميكن و�شف و�شعنا باأنه »فالج ما تعالج«. واإذا �شدقت 

النيات، جتب املتابعة وبالتوازي بتنفيذ التدابري االأ�شعب حتقيقًا واأهمها القيام بالتح�شريات املطلوبة الإدخال النقل العمومي )امل�شرتك( 

املنظم، وهذا اأمر لي�س بال�شهل ويتطلب الكثري من اجلهود والعمل الدوؤوب.

االأوىل،  بداياتها  زالت يف  ما  حاليًا،  جادة  حماوالت  هناك  اأن  اأذكر  العمومي ) امل�شرتك( املنظم،   النقل  خدمات  اإدخال  جمال  ويف 
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لالإعداد مل�رشوع يكون عموده الفقري »النقل العام ال�رشيع باحلافالت« وهو النقل بوا�شطة حافالت متطورة ت�شري على م�شار خا�س 

بها، مما يوؤهلها الأن ت�شري ب�رشعة عالية وال تتاأثر باالزدحام املروري املوجود على نف�س م�شارها مقدمة خدمة ذات م�شتوى عال، مما 

يعطيها ميزة تفا�شلية على ا�شتعمال ال�شيارة اخلا�شة، ت�شجع على ا�شتعمال النقل العمومي )امل�شرتك( بداًل من ال�شيارة.

كما اأنه مبوازاة ذلك جرى ما ي�شبه التوافق بني كافة االأطراف املعنية باأمور ال�شري على املبا�رشة بالقيام مبعاجلات اآنية ت�شمل عدة فئات 

من االإجراءات، ي�شتلزم القيام بها تعاونًا كاماًل ومن�شقًا بني جميع االأطراف امل�شوؤولة، وت�شمل االإجراءات:

رفع م�شتوى كفاءة قمع املخالفات املرورية كافة با�شتخدام تقنيات حديثة.   .1  

تدابري تنظيمية، اأكرث ما يهم مدينة بريوت منها اإعادة اإحياء فوج ال�رشطة البلدية.   .2  

اإلزام الدراجات النارية باحرتام قانون ال�شري الذي ال يفرق باأحكامه بينها وبني ال�شيارة.   .3  

منع ا�شتخدام اأجزاء من حرم الطريق الأن�شطة خا�شة، كمواقف للفانات وغريها اأو  لت�شهيل اأعمال ور�س البناء.   .4  

حت�شينات على البنية التحتية، اأهمها تنظيم االأر�شفة وزيادة عر�شها واإزالة العوائق املتواجدة عليها. ويف هذا اأهمية كربى،   .5  

كما جرى تبيانه �شابقًا، الأن الكثري من االنتقاالت التي يقوم بها املواطن داخل مدينة بريوت ميكن اأن تتم م�شيًا على االأقدام. 

كما اأن �شري امل�شاة االآمن �رشوري لنجاح نظم النقل العمومي امل�شتهدف، فاإن بداية كل رحلة تتم بالنقل العمومي تبداأ بامل�شي 

نحو حمطة االنطالق وتنتهي بامل�شي من حمطة الو�شول اإىل املق�شد االأخري للرحلة. 

اإزالة املكعبات االإ�شمنتية و �شائر العوائق حيث ال حاجة حقيقية لها.   .6  

تنفيذ دهان �شطح الطريق بالعالمات التي حتدد م�شارات املركبات ومعابر امل�شاة و ما �شابه.   .7  

تنظيم عمل ال�شاحنات داخل املدينة.   .8  

والر�شالة التي اأود اأن اأتركها يف وعي القارئ هي اأن انتظام ال�شري هو جزء من تنظيم النقل. وعند القيام بذلك يجب اأن تعطى االأهمية 

الق�شوى واالهتمام االأكرب لتاأمني حترك النا�س وانتقالهم ولي�س حلركة ال�شيارات. وال تنتظم اأمور النقل يف املدن اإاّل بتوفري منظومة 

متكاملة تلعب فيها ال�شيارة اخلا�شة دورًا حمدودًا ومتناق�شًا ل�شالح االنتقال م�شيًا لو�شائط النقل العمومي املنظم التي تلتزم مب�شارات 

حمددة، وجداول خدمة ثابتة، وتتميز خدماتها بال�رشعة، واملوثوقية، واالأمان، واأن تعطى لها االأف�شلية با�شتخدام الطرق، اأو اأن 

ت�شري على حرم خا�س بها ح�رشًا.

كل ذلك ال يح�شل من تلقاء نف�شه بل يتطلب عماًل دوؤوبًا متوا�شاًل ال يبداأ اإاّل بالقرار واالإرادة ال�شيا�شية التي ترتجم على اأر�س الواقع 

خططًا وم�شاريع وتنظيمات. فاحلياة يف املدن ال ت�شتقيم اإاّل من خالل موؤ�ّش�شات الدولة التي ت�شتطيع فر�س القوانني وتاأمني ال�شالح 

قبل  من  االأداء  على  والرقابة  العادلة  املناف�شة  من  جو  يف  اخلدمات  تقدي  مهام  اإليه  توكل  الذي  اخلا�س  القطاع  اأداء  ورعاية  العام 

ال�شلطات البلدية والعامة.
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واأود الرتكيز على اأن �شق املزيد من ال�شوارع وتو�شيعها داخل املدن تكون له انعكا�شات �شلبية كبرية وال ي�شاهم يف حل االختناقات 

املرورية اإال لفرتة وجيزة، اإذ �رشعان ما تزحف اأعداد كبرية من ال�شيارات لال�شتفادة من �شعة الطرق امل�شافة. وهذا ي�شدق اأي�شًا 

مقا�شد  اإىل  للو�شول  ال�شيارة  ا�شتخدام  على  ي�شجع  خا�شة( مما  ال�شكنية  غري  املناطق  ال�شيارات )يف  مواقف  توفري  االإ�رشاف يف  على 

الرحالت ويتعار�س مع ال�شعي اإىل زيادة ح�شة النقل العمومي من كامل التنقالت داخل املدينة. وتوفري مواقف ال�شيارات يجب اأن 

يتم فقط بعد درا�شة دقيقة ملوقع املراآب و�شعته واأاّل يكون ا�شتخدامه متاحًا اإال مقابل ر�شم يغطي بالكامل كلفة اال�شتثمار )ثمن االأر�س 

واملبنى والتجهيزات( وكلفة الت�شغيل وال�شيانة. لذلك فعلى ال�شلطات البلدية اأن تدرك ذلك واأن تت�رشف على اأ�شا�شه الأن اأي توفري 

ملواقف ال�شيارات اخلا�شة جمانًا اأو مقابل بدل زهيد يقل عن الكلفة الكاملة لبناء املراآب وت�شغيله هو يف احلقيقة اإعانة مالية لفئة حمدودة 

من املواطنني وت�شتثني منهم غري القادرين على اقتناء ال�شيارة ومن ال يتاح لهم قيادتها ب�شبب ال�شن من ال�شغار و االأحداث وامل�شنني 

الهواء يف  وتلوث  املروري  لالزدحام  االأول  ال�شبب  هي  التي  اخلا�شة،  ال�شيارة  على  االعتماد  وزيادة  العام  املال  هدر  اإىل  وتوؤدي 

املدن.

احللول ال�شحرية الزدحام املرور غري موجودة، لذلك ينبغي فهم هذا الواقع والتح�شري ملا يجب القيام به. فعند توفر االإرادة ال�شيا�شية 

يجب اأن يتبعها وجود التنظيمات املوؤ�ّش�شية املطلوبة على م�شتوى الوزارات والهيئات الناظمة مركزيًا وكذلك على امل�شتوى البلدي 

حمليًا، فهذه اجلهات تتوىل عملية التخطيط والتح�شري للم�شاريع واالإ�رشاف على تنفيذها وكذلك تقوم الهيئات الناظمة بالدور الرقابي 

للتاأكد من اأن اخلدمات املقدمة ت�شمن ال�شالح العام.

اإىل  عددها  ي�شل  التي  ببلدياتها  الكربى  بريوت  اأن  نالحظ  واملطلوب،  احلايل  املوؤ�ّش�شي  الواقع  بني  ال�شحيقة  الهوة  على  ولالإ�شاءة 

الع�رشات ال يتوفر لها جمتمعة جهاز متخ�ش�س يف جماالت النقل وهند�شة املرور، بينما حتتاج منطقة ح�رشية مماثلة اإىل جهاز ال يقل 

عن 15 مهند�شًا متخ�ش�شًا ومن ذوي اخلربة.

كما اأن معظم امل�شاريع ما زال يح�رش لها يف الغرف املغلقة، بينما املطلوب اأن يكون هناك اأكرب قدر من م�شاركة اجلمهور يف ذلك. فقد 

يرتاءى للبع�س اأن الرغبة يف االإجناز ال�رشيع ال تتوافق مع اإ�رشاك اجلمهور يف ذلك. ولكن الواقع ي�شري اإىل غري هذا، فاالأمثلة عن 

امل�شاريع التي تعرثت عندما فوجئ املواطنون ببداية تنفيذها دون اأن يكون عندهم �شابق علم بها كثرية. كما اأنه من املهم و ال�رشوري 

اإعطاء املواطن ال�شعور بامتالك امل�رشوع من خالل امل�شاركة يف اإعداده.

كما اأن متطلبات اال�شتدامة يجب اأن تكون جزءًا من اأهم االعتبارات عند اإعداد امل�شاريع، لتاأكيد جدواها االقت�شادية وتوازنها املايل، 

واأن تكون انعكا�شات امل�رشوع البيئية واالجتماعية معروفة واأن يتم التح�شري للتخفيف من اآثارها ال�شلبية.
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بقلم: �لدكتورة فاطمة قدورة �ل�سامي

�أ�ستاذة جامعية

 �شّطر النادي الريا�شي اأو »قلعة بريوت ال�شفراء«، املتجذر منذ اأعوام طويلة يف بريوت، تاريخه احلافل

والالعبني واملدربني  االإدارية  وهيئاته  واالأ�شيلني  الفخريني  روؤ�شائه  ت�شحيات  بف�شل   باالنت�شارات 

 والالعبات وجمهوره. وقد �شاهم كل هوؤالء يف رفع اإ�شم النادي البريوتي العريق عاليًا يف املحافل املحلية

 والعربية والدولية، وكللوا بجهودهم وتفانيهم واندفاعهم والبطوالت التي فازوا بها »الريا�شي« باأكاليل

 املجد واالفتخار.

 النادي الريا�شي واملهند�س ه�شام جارودي وكرة ال�شّلة ثالوت مقد�س لرحلة عمر امتدت منذ رئا�شة جارودي للنادي يف العام 1991

الرئي�س جارودي لدى الريا�شي. وواجهت  النادي  التي دمرت مبنى ومالعب  لبنان   والتي تزامنت مع نهاية احلرب االأهلية يف 

 ت�شلمه الرئا�شة ثالث حتديات متثلت يف اإجالء القوات ال�شورية املحتلة عن النادي، واإعادة ترميمه وبناء القاعة املقفلة )قاعة الرئي�س

�شائب �شالم(.

بعزمية واجهته  التي  العقبات  كل  جارودي  تخطى   وبالتحدي 

 واإ�رشار. وبعد االنتهاء من عملية اإعادة الرتميم والتاأهيل، عاد

دورة يف   1991 العام  ف�شارك يف  الريا�شية  ال�شاحة  اإىل   النادي 

بطولتها، اأحرز  حيث  ال�شلة  لكرة  احلريري«  الدين   »ح�شام 

ح�شد يف  »الريا�شي«  وا�شتمر   .2015 العام  لغاية  بها   واحتفظ 

،1993 العام  يف  لبنان  ببطولة  بفوزه  وتوجها   البطوالت، 

بعدها الذهبي. وتاأهل  بيوبيله  النادي  فيه  احتفل  الذي  العام   وهو 

واالإماراتي ال�شعودي  فرق  على  فوزه  بعد  فرق  ال�شت   لنهائي 

 واالإ�شكندري والتون�شي لكرة ال�شلة.

نادي  من  لبنان  بطولة   1995 العام  يف  »الريا�شي«   وا�شتعاد 

 احلكمة التي كان فاز بها يف العام 1994، ويف العام 1996 فاز

 ببطولة االأندية العربية.

 

الريا�شي ي�شطع يف �شماء بريوت بعد فوزه يف النادي   وبداأ جنم 

 العام 1998 يف املركز الثالث لبطولة اآ�شيا لكرة ال�شلة، وهي املرة

 االأوىل التي ي�شارك فيها فريق لبناين. وقد ا�شتقبل فريق النادي

 لدى عودته اإىل لبنان من جماهري غفرية انطلقت بال�شيارات عرب

انت�شاره. على  الريا�شي وحتييه  للنادي  تهتف   �شوارع بريوت 

الرئي�س �شعد احلريري ممثاًل دولة  ال�شيخ  اال�شتقبال   و�شارك يف 

 ال�شهيد رفيق احلريري الذي وعد يومها مبتابعة م�شرية النادي.

وتبواأ بعدها ال�شيد نادر احلريري من�شب نائب الرئي�س.

كلنا للنادي الريا�شي

ريــــــا�شة مقال

دولة الرئي�س �سعد �حلريري و�ملهند�س ه�سام جارودي
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 ومن اأجل ربط احلا�رش بامل�شتقبل، مت تاأ�شي�س »مدر�شة الريا�شي« يف العام 1999 بهدف تنمية مواهب االأطفال والنا�شئة من �شمن 

برنامج يلحظ  تعزيز الروح الريا�شية لديهم.

رئي�س تهنئة  فنال  بها.  يفوز  كان  التي  البطوالت  نتيجة  جمهرهم  وحتت  لبنان  يف  اجلميع  اأنظار  حمط  الريا�شي  النادي   واأ�شبح 

اإ�شم »الريا�شي« يرتدد على كل �شفة الرئي�س رفيق احلريري وعنايته. و�شار  اإميل حلود، وا�شتقطب اهتمام   اجلمهورية االأ�شبق 

ول�شان، وخا�شة بعد فوزه املتكرر ببطولة لبنان وبطولة االأندية العربية وفوزه بدورة دم�شق الدولية يف العام ٢٠٠٤.

 وتخطت انت�شارات »الريا�شي« لبنان والدول العربية اإىل غرب اآ�شيا، حيث فاز ببطولة »دورة غرب اآ�شيا لكرة ال�شلة« يف العامني

 2005 و2008 ونال على الفوز االأخري تهنئة رئي�س اجلمهورية ال�شابق مي�شال �شليمان. ويف العام 2011 حقق »الريا�شي« فوزًا

 �شاحقًا يف هذه الدورة اأ�شفر عن فوزه ببطولتها، فا�شتقبل ا�شتقبااًل حا�شدًا يف مطار رفيق احلريري الدويل من الر�شميني واالإعالميني

 وعدد من ال�شخ�شيات الريا�شية واالجتماعية، وح�شد غفري من املواطنني واكب الفريق من املطار اإىل مقر النادي يف املنارة.

كيدية مطبات  ثمة  والتناف�س  واحلما�س  واخل�شارة،  الفوز  بني   وما 

 تعر�س لها »الريا�شي« من بع�س االأندية الريا�شية اللبنانية املماثلة،

 وكان رئي�س النادي يتعامل معها بهدوء وحكمة ما جعله يحظى بتقدير

 امل�شوؤولني الر�شميني واإعجابهم.

 ويف العام 2012 منح رئي�س اجلمهورية مي�شال �شليمان، بطلب من

 رئي�س جمل�س الوزراء جنيب مقياتي، املهند�س ه�شام جارودي و�شام

لعطاءاته وجهوده، والبطوالت تقديرًا  فار�س   اال�شتحقاق من رتبة 

 املحلية والعربية والدولية التي فاز بها النادي ورفعت اإ�شم لبنان عاليًا

 يف �شماء كرة ال�شلة. ومع كل بطولة كان جارودي يزداد �شغفًا بكرة

  ال�شلة وع�شقًا بالنادي وقربًا من فرق النادي امل�شاركة يف البطوالت.

 واأحرز »الريا�شي« بطولة دورة دبي الدولية لكرة ال�شلة يف العام   

 2013، وا�شتقبل الفريق الفائز لدى عودته اإىل بريوت بحفاوة بالغة

النادي وللفريق درع رئا�شة  من الرئي�س �شليمان حيث قدم لرئي�س 

 اجلمهورية تقديرًا جلهودهم. ويف العام ذاته، فاز فريق النا�شئة يف

 النادي ببطولة الفرق النا�شئة لكرة ال�شلة التي اأجريت يف مدينة فريمو

 باإيطاليا.

الريا�شي لي�س غنيًا فقط بالالعبني املميزين، فلديه فريق    والنادي 

 لكرة ال�شلة من ال�شيدات، له باع طويل يف ح�شد البطوالت الريا�شية،

لفرق االأوىل  الدولية  بريوت  بطولة  كاأ�س   2015 العام  يف  نال   اإذ 

 ال�شيدات لكرة ال�شلة )كاأ�س ه�شام جارودي(. وتزامن هذا االنت�شار

 مع فوز فريق الالعبني بكاأ�س بطولة غرب اآ�شيا لكرة ال�شلة.

اآ�شيا  لبطولة  الو�شيف  كاأ�س   )2016( العام  هذا  »الريا�شي«   ونال 

 التي اأقيمت يف ال�شني. وهو ما يزال يتابع م�شرية العطاء والنجاح بتوؤدة

وحكمة.

م�شتوى   يف  نوعية  قفزة  اإىل  الريا�شي  للنادي  جارودي  رئا�شة   واأدت 

 اأدائه باعتماد رئي�شه نهجًا يواكب التطور العاملي، خ�شو�شًا بعد

دولة رئيس مجلس الوزراء األستاذ متام سالم يحمل   
كأس املركذ االول اللذي حازه النادي الرياضي
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 اأن بداأت االأندية الريا�شية يف لبنان تتجه منحى ماديًا، �شيا�شيًا وانتخابيًا، يتخلله �شفقات مادية وميزانيات جنونية وحتٍد واثبات وجود،

 يف حماولة كل منها الإلغاء االآخر. ولكن على الرغم من ذلك بقي جارودي �شامدًا يف وجه كل هذه التحديات، وخ�شو�شًا املمار�شات

 الكيدية �شد النادي من االحتاد اللبناين لكرة ال�شلة الأ�شباب غري ريا�شية، وحري�شًا على الروح الريا�شية واملناقبية االأخالقية.

 لذا، بقي النادي الريا�شي يف املرتبة االأوىل الأندية كرة ال�شلة يف لبنان من خالل التخطيط اجليد، واملنهجية ال�شليمة، واملتابعة الدقيقة،

 من جانب الرئي�س جارودي لكل االأمور، وخ�شو�شًا لالعبني الذين يتعامل معهم كاأب و�شديق، ويف الوقت ذاته، هو القائد الذي

 ال تغفو عيناه، رغم املر�س ودخوله امل�شت�شفيات، الأن �شاحات االنت�شار ال تعرف اإال االأقوياء، واالأوفياء ملبادئهم، ومن اآزرهم من

 اجلمهور وو�شائل االإعالم، وخ�شو�شاً املوؤ�شّ�شة اللبنانية لالإر�شال )LBCI( ومعايل وزير الداخلية االأ�شتاذ نهاد امل�شنوق. اأما جنله متام

 فهو رفيقه يف التحدي واملواقف ال�شلبة والبحث عن الالعبني االأكفاء.

باإدارة كفوؤة ومتطورة ونزيهة، واكتفاء مادي، ما جعله  تتمثل  الريا�شي تركيبة فريدة،  للنادي  الرئي�س جارودي بات   وبف�شل 

 يجذب امل�شتثمرين ب�شبب �شفافية رئي�شه. ويكمن جناح النادي الريا�شي بان�شهاره مع الوطن قلبًا وروحًا وانتماًء، بعيدًا عن االإنعزالية

 والطائفية.

 وتعاملت بريوت مع »الريا�شي« مبحبة ووفاء وتقدير، ما جعله ي�شتحق عن جدارة �شعار »كلنا للنادي الريا�شي«.

 

وزير �ل�سباب و�لريا�سة �لعميد �لركن عبد �ملطلب حناوي و�ملهند�س ه�سام جارودي 

و�ل�سيخ �أحمد �حلريري يحملون كاأ�س فوز �لنادي �لريا�سي
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بقلم: �حلاج �ملختار م�سباح عدنان عيدو
رئي�س ر�بطة خماتري بريوت

منذ وعيت على احلياة االجتماعية يف بيتنا، واأنا اأ�شمع اأننا »بيت املختار« واأنني »اإبن املختار«، ومل 

اأكن بعد اأعرف وظيفة »املختار«، هل هي وجاهة اجتماعية، اأو من�شب ر�شمي، اأو مرجعية �شعبية، 

ميّثل  كان  عيدو،  عدنان  املرحوم  املختار  والدي  اإن  اإذ  والبك ...  االأمري  لقب  مثل  لقب  هي  وهل 

زياراته  ويف  اإليها،  رافقته  التي  االجتماعية  املحافل  ثم، يف  ومن  بيتنا،  مل�شته يف  ما  وهو  هذا،  كل 

»الر�شمية« للنواب والوزراء ورئي�س الوزراء اأي�شًا.

وبعد اأن �شببت، عرفت اأن »املختار« هو الذي ينتخبه اأهل منطقته ليكون لهم املرجع والو�شيط الر�شمي 

ملعامالتهم العائلية، لكني كنت تاأكّدت اأن مهامه اأو�شع من ذلك، فكم مّرة، ا�شتمعت اإىل والدي حكمًا يف م�شاكل عائلية، اأو رافقته اإىل 

م�شت�شفى لت�شهيل »دخول« مري�س غري م�شمون، اأو امل�شاهمة ماليًا وعينّيًا يف م�شاعدة فقري معوز، اأو الجئ اإىل عائلة يف منطقته... 

فاملختار، من بني املنتخبني لع�شوية املجل�س البلدي اأو النيابي، هو االأقرب اإىل النا�س، فبيته ومكتبه مفتوحان لالجتماع، مق�شودان 

من اجلميع، يف كل االأوقات، ومهما كانت »امل�شاكل« كبرية اأو �شغرية لكنها كثرية، فبع�س اأهل املنطقة ال يعرفون ال�شبل القانونية 

لتي�شري اأعمالهم.

واأحوالهم  واأتراحهم  اأفراحهم  يف  م�شاركتهم  اإىل  اإ�شافة  م�شوؤولة،  خدمات  به  ثقتهم  لهم  يرد  فهو  منطقته،  اأهل  من  منتخب  والأنه 

واأعمالهم... وهو »�شاهد عدل« على مواقف من اأولوه ثقتهم، هم ي�شاألونه يف كل ذلك، واجلهات الر�شمية ت�شاأله اأي�شًا.

هذه بع�س مهمات املختار، مّما اعتاد املرحوم والدي، كما اعتدت، على القيام بها، وهي مهّمات قد ال يقوم بها اأي خمتار اآخر، اإذ 

اإنها تتطلب »موا�شفات« عليه اأن يحملها، اأو يتحّملها.

وح�رش  والوفيات،  املواليد  وت�شجيل  ال�شفر  وجواز  الهوية  معامالت  اإجراء  عن  م�شوؤول  اأنه  فمنها  املختار،  ملهام  الر�شمي  الن�س  اأما 

االإرث، وكثري من املعامالت التي تخ�س »االأحوال ال�شخ�شية« من زواج وطالق... اإ�شافة اإىل معاونة ال�شابطة العدلية يف بع�س 

مهامها، من اإطالعها على معلومات �شخ�شية اأو عناوين، ومرافقة عنا�رشها يف الزيارات للك�شف اأو احلجز...

اإذًا، هناك »مهّمات« ر�شمية يقوم بها املختار، يعرفها اأكرث املختارين، نقاًل عن خمتارين اآخرين، اأو باملمار�شة، وهي »مهّمات« 

روتينّية، اإاّل اأن بع�س املختارين ي�شريون، بحكم طول م�شرية خدمتهم، اأو ملوا�شفات خا�شة يف �شخ�شياتهم، »مراجع« الأعمال اأو 

»مهّمات« متنوعة اأخرى، اأ�شّميها »مهارات اإ�شافية«.

فاملختار »يحفظ« اأ�شماء العائالت يف منطقته، و�شوؤونها التف�شيلية، من زواج وطالق ووالدات... وبع�شها غري مدّون يف �شجالته. 

في�شتطيع بناء على ذلك اأن »ين�شح« اأو يواكب حاالت عائلية خا�شة، يف اختيار ا�شم وليد، اأو نقل �شكن، اأو الرغبة يف  تاأ�شي�س عمل 

جتاري، الأن املختار عليه اأن يعرف »نوع« الزبائن لهذا العمل، اأو جريان هذا ال�شاكن، اأو ما يخطط له من تو�شيع طريق او هدم 

بناء، اأو ا�شتحداث مرفق عام...

عن  اأو  ورجاالتها،  املنطقة  تاريخ  عن  ل�شوؤاله  اأحيانًا  االإعالميون  املرجع«، فيق�شده  اإىل »مهاراته« »وجاهة  املختار  ي�شيف  وهكذا 

عادات قدمية، اأو اأ�شاليب احتفاالت دينية اأو اجتماعية متجّددة. فكم قابلت �شخ�شيًا من دار�شني اأو باحثني اأو اإعالميني ي�شاألونني عن 

»حّمام �شعبي، اأو مقهى« كان يف املنطقة قبل تغرّي معاملها، وعن عادات كانت متبعة يف »املوالد« اأو االأعياد الدينية والوطنية ... 

وقد �شبق ون�رش املختار »ربيز« خمتار راأ�س بريوت كتابًا ي�شم حكايات عن منطقته ورجاالتها، نال �شهرة كبرية، وقد اأكتب اأنا يف 

هذا املو�شوع اأي�شًا، بت�شجيع من اأبنائي، فما مّير معي من نوادر ولطائف جديرة بالتدوين، وهي يف باب »التاريخ االجتماعي« الذي 

املختار يف خدمة املواطن

�شوؤون بلدية واختيارية مقال
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علينا حفظه لالأجيال القادمة.

لذلك يكون املختار اأحيانًا »مفتاحًا انتخابيًا« للنواب اأو الوجهاء ال�شيا�شيني يف املوا�شم االنتخابية، ومق�شدًا لالإعالم االجتماعي والتاريخي 

ملنطقته، في�شارك، اأحيانًا، يف افتتاح مرفق جديد، اأو جتديد مرفق قدي، فكم حتدثت يف اأهلي واأهل منطقتي حني ا�شتحداث حديقة 

عامة، اأو تو�شيع امل�شجد، اأو جتديد م�شتو�شف خريي...

على  »التدريب  يف  يعمل  �رشيك  مع  مكتبهم  فيكون  منه،  و«يعتا�شون«  يتقنونه  ما  املخاتري  بع�س  اإليها  ي�شيف  »املهمات«،  هذه 

فقط  ال�رشعية  باالأمور  البع�س  واحلج« وقد »يتخ�ش�س«  العمرة  حمالت  اأو »ت�شيري  عقارات«  و�رشاء  اأو »بيع  ال�شيارات«،  قيادة 

خا�شة،  اأو  ر�شمية  جهة  اأية  لها من  راتب  ال  اأن »وظيفة« املختار  ذلك  والعقارية...  ال�رشيبية  املعامالت  مبتابعة  اأو  ومعامالتها، 

واالكتفاء »بالر�شوم« على املعامالت غري كاٍف، فبع�س املخاتري يقدم خدماته جمانًا، اأي يدفع »الر�شوم« من جيبه ملعامالت االأهل 

واالأ�شدقاء واملعوزين...
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     بقلم: �ملختار فوزي الناطور

                                                 ع�سو �سابق يف �لهيئة �لإد�رية لالحتاد

من هنا كانت البداية، دعوة كرمية تلقتها رابطة اآل الناطور من الربوف�شور وفيق �شنو وال�شيد نبيل 

االإ�شالمية يف  البريوتية  العائلية  اجلمعيات  جمع  مو�شوع  والتداول يف  والت�شاور  للم�شاركة  �شوبرة 

احتاد يتم اإن�شاوؤه. هذه الدعوة نوق�شت يف الهيئة االإدارية لرابطة اآل الناطور برئا�شة املهند�س م�شباح 

الناطور والقت ترحيبًا واندفاعًا، ومت تكليف نائب الرئي�س �شعادة االأ�شتاذ حمي الدين الناطور واأمني 

ال�رش فوزي الناطور كي ميثال الرابطة يف هذا االجتماع.  توجهنا اإىل فندق الكومودور يف احلمرا 

م�شاء يوم اجلمعة الواقع فيه 14 اآذار 1997 حيث التقينا هناك ب�شخ�شيات بريوتية فاق متثيلها الأكرث من ثمانني عائلة بريوتية �شّنية 

وكان احلما�س باٍد على وجه كل من ح�رش وذلك للّم �شمل البيارتة يف احتاد ينطق باإ�شمهم ويعيد لهم ما فقدوه اأثناء احلرب التي �شّتتت 

العائالت البريوتية وباعدت فيما بينهم. النقا�س اأخذ وقتًا طوياًل وكانت االآراء متنوعة وبع�شها عفوي. 

االحتاد ...... حكاية

بيروتيـــــات مقال
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هذا النقا�س دار حول ت�شمية اإ�شم االحتاد. البع�س طالب اأن يكون احتاد جمعيات العائالت البريوتية ال�شّنية والبع�س االآخر البريوتية 

االإ�شالمية، وكان هناك بع�س الت�شديد على عنوان البريوتية ال�شّنية اإ�شوة بالروابط املارونية واالأرثوذك�شية وال�رشيانية. 

املداخالت تنوعت وكل ممثل عائلة اأعطى راأيه، وكانت يل مداخلة من منطلق حر�شي على بريوت والبيارتة الأنه يف ذلك الوقت 

كان قد اأقر قانون االإيجارات يف املجل�س النيابي وقلت يف مداخلتي، اإنني اأدق ناقو�س اخلطر الأن اإقرار هذا امل�رشوع �شيوؤدي اإىل 

تهجري البيارتة ي�شاف اإىل التهجري الذي ح�شل اأثناء احلرب، فكان اقرتاحي اأن تت�شكل جلنة من احلا�رشين لتاأ�شي�س �رشكة ا�شتثمارية 

الفكرة  على  طغى  االحتاد  تاأ�شي�س  م�رشوع  لكن  للبيارتة،  عليها  �شكنية  جممعات  وت�شييد  عقارات  ل�رشاء  م�شاهمة(  )�رشكة  اإعمارية 

املقرتحة مني حيث مل جتد اآذانًا �شاغية وطارت الفكرة. 

وطبيعي اأن يح�شل هرج ومرج يف االجتماع نتيجة تخبط وت�شارب االأفكار مما اأدى اإىل رفع اجلل�شة وحتديد موعد اجلل�شة القادمة 

م�شاء يوم الثالثاء يف 6 اأيار 1997 يف املكان نف�شه يف فندق الكومودور يف احلمرا. 

يف ذلك الوقت راأينا يف رابطة اآل الناطور اأن ن�شع ت�شورًا عن االحتاد املزمع اإن�شاوؤه. وكنا يف ذروة احلما�س لتنفيذ هذا امل�رشوع 

وحاجات  البريوتية  العائالت  تطلعات  تلبي  وطموحات  وم�شاريع  واأفكار  وبنود  برنامج  بو�شع  وبداأنا  بريوتي  كل  حلم  هو  الذي 

يف  نطرحها  كي  القانونية  النقاط  بع�س  و�شع  ومت  الرابطة،  يف  زمالئي  من  كبريًا  اندفاعًا  مل�شت  وقد  ال�شابرة.  ال�شامدة  بريوت 

البيارتة  اأهلنا  ونلتقي مع  وجنتمع  نعود  كي  االأيام  نعد  وكنا  الداخلي.  ونظامه  االحتاد  �شكل  مبناق�شة  فيه  �شنبداأ  الذي  القادم  االجتماع 

وننطلق بامل�رشوع احللم.

وكانت جل�شة 6 اأيار 1997 وبداأنا مناق�شة بنود النظام التاأ�شي�شي والنظام الداخلي لالحتاد واإ�شم االحتاد... الذي دار النقا�س حوله 

وقد �شدمت حني مت التوافق على اإ�شم: احتاد جمعيات العائالت البريوتية يعني طارت االإ�شالمية وال�شّنية، وقد ر�شخت لهذا القرار 

على م�ش�س.

املواد يف  بع�س  ومناق�شة  امل�شغر  اجتماعنا  ملتابعة  الن�شويل  اأني�س  حممد  االأ�شتاذ  لدعوة  بناًء  اليا�س  مار  اإىل  انتقلنا  احلمرا  منطقة  ومن 

النظامني. وهنا اأود اأن اأذكر بع�س االأ�شماء التي لعبت الدور البارز باإخراج نظامي االحتاد ب�شكل مقبول لدى اجلميع واأخ�س بالذكر 

دينامية االأ�شتاذ خالد �شهاب وديبلوما�شية الدكتور با�شم ميوت واأفكار الدكتور ح�شان حالق واالأ�شتاذ عبد القادر ح�شا�س والقا�شي خالد 

حمود وغريهم، واأقولها بكل �شدق و�رشاحة اأنني مل�شت الغرية واملحبة والتفاين الأجل بريوت من قبل كل االأع�شاء والزمالء. وقد 

اأم�شينا �شاعات واأيامًا كي يتبلور امل�رشوع احللم.

ويف اجتماع االأربعاء يف 3 اأيلول 1997 عقدنا اجتماعًا يف مركز الن�شويل وكنا منثل 20 عائلة. وتقدم كل ع�شو بكتاب الت�شمية من 

جمعيته اإىل الهيئة التاأ�شي�شية لالحتاد ...  ثم كانت بع�س االجتماعات واللقاءات اجلانبية )كول�شة( حتى كان االجتماع الذي دعا اإليه 

الدكتور با�شم ميوت يوم االأربعاء الواقع فيه 24 اأيلول 1997 حيث ناق�شنا النظامني االأ�شا�شي والداخلي، وقررنا عقد اجتماع حا�شم 

بتاريخ االأول من ت�رشين االأول 1997 الإقرار نظامي االحتاد ب�شورة نهائية. 
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البريوتية« والذين  العائالت  جمعيات  اإ�شم »احتاد  حتت  والداخلي  االأ�شا�شي  النظامني  اأقرينا  بركة  احلركة  كانت  االجتماع  هذا  ويف 

وقعوا على اأول نظامني لالحتاد وميثلون 16 جمعية عائلية بريوتية االأ�شل ولدى كل منها علم وخرب من وزارة الداخلية هم ال�شادة: 

وفيق �شنو، خليل اجلميل، منري احلايف، عبد القادر ح�شا�س، فوزي الناطور، عمار حوري، خالد �شهاب، ح�شان حالق، با�شم 

ميوت، وليد غالييني، �شليم عيتاين، خالد حمود، حممد اأني�س الن�شويل، وليد كبي، اإبراهيم الك�شتي و منذر دندن.

 

الفر�شان ال�شتة ع�رش الذين وقعوا على وثيقة والدة االحتاد احللم تبادلوا التهاين والقبالت، والتقطت لهم ال�شورة التذكارية يف منزل 

الربوف�شور وفيق �شنو.  

  

وبعد ذلك كان هناك الكثري من االجتماعات للبحث بتفا�شيل تقدي طلب الرتخي�س اإىل وزارة الداخلية وبرنامج عمل ال�شنة التاأ�شي�شية 

االأوىل لالحتاد التي كانت برئا�شة الربوف�شور وفيق �شنو. وهناك معلومات اأخرى عن االحتاد �شوف اأن�رشها الحقًا باإذن الله.  
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�لدكتور يو�سف منري �سيد�ين

يفوز بجائزة عبد �حلميد �سومان للباحثني العرب لدورة �لعام 2015

حمور �لقيم واالأخالق �ملهنية

 تو�شلت جلنة التحكيم العلمية جلائزة عبد احلميد �شومان للباحثني العرب لدورة العام 2015 اإىل اختيار الفائزين بهذه اجلائزة وذلك 

بعد اأن ا�شتعر�شت اللجنة، التي يراأ�شها رئي�س الهيئة العلمية للجائزة االأ�شتاذ الدكتور وجيه عوي�س، االإنتاج العلمي للمر�شحني للجائزة 

االإن�شانية  والعلوم  والهند�شية  الطبية  احلقول  خمتلف  يف  العربية  العلمية  واملوؤ�ّش�شات  اجلامعات  من  مر�شحًا   194 عددهم  بلغ  الذين 

يف  وجرى  واالإدارية.  والرتبوية 

ت�رشين  �شهر  يف  – االأردن  عمان 

توزيع  حفل   2016 العام  من  الثاين 

اإثنان  منهم  باحثًا  ع�رش  ل�شتة  جوائز 

فقط من لبنان.

الفوز  على  املر�شحون  وتناف�س 

حيث  الدورة  لهذه  املعلنة  باجلوائز 

والعلوم  االآداب  جائزة  منحت 

والرتبوية  واالجتماعية  االإن�شانية 

 - املهنية  واالأخالق  القيم  حمور   -

داود  منري  يو�شف  الدكتور  لالأ�شتاذ 

من  اجلن�شية،  لبناين  ال�شيداين، 

 – بريوت  يف  االأمريكية  اجلامعة 

واالبتكار  الوا�شح  »للتميز  لبنان، 

واحل�س املرهف باخل�شو�شية الثقافية 

واملعرفة  والدينية،  والتاريخية 

هامة  بق�شايا  املرتبطة  الر�شينة 

الدين،  يف  وعربية  حملية  وعامة 

والقيمة، واملراأة، والفل�شفة، وللن�رش 

ال�شياقات  خلدمة  الناقد  احل�شيف  وتوظيفه  العاملية،  والفكرية  العلمية  امل�شتجدات  وملواكبته  امل�شتوى،  رفيعة  عاملية  علمية  جمالت  يف 

العربية«.

وتعليقًا على اختياره، اأكد الدكتور �شيداين على االعرتاف »بالدور احلا�شم الذي تلعبه االأخالق يف املجاالت املهنية والتجارية حيث 

ب�شتى  الف�شاد  وزيادة يف  م�شطربة  ومهنية  جتارية  ممار�شات  تعاين من  التي  العربية  منطقتنا  كربى يف  اأهمية  املو�شوع  هذا  يكت�شب 

اأنواعه«. واأ�شاف »اإن اإبراز حمور القيم واالأخالق املهنية كفئة منف�شلة يف جوائز �شومان يعك�ص فهمًا ممتازًا لتحديات واحتياجات 

مبدعون من بريوت جائزة

�لدكتور يو�سف �سيد�ين يحمل جائزة عبد �حلميد �سومان
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املنطقة، وي�رشين اأن اأكون م�شاهمًا يف هذا املجال يف �شبيل تطوير املوؤ�ّش�شات واملجتمعات«.

قيم  حول  يجريها  التي  باالأبحاث  املتعلق  االإجناز  بهذا  جدًا  �شعيد  اأنه  اإىل  �شيداين  الدكتور  اأ�شار  اجلائزة  هذه  بخ�شو�س  مقابلة  ويف 

وبالتايل  االقت�شادية  املن�شاآت  تطور  االإن�شان يف  يحملها  التي  القيم  حمورية  حول  اأبحاثي  »اأركز يف  وقال  العربية،  البيئة  العمل يف 

تطور املجتمعات، واإن كان ا�شترياد التقانة اأمرًا واقعًا ومطلوبًا، اإال اأن ا�شترياد القيم التي تن�شوي عليها تلك العملية يجب اأن يراعي 

اخل�شو�شية الثقافية والتاريخية والدينية للمجتمعات. تتناول اأبحاثي موا�شيع قيم العمل واالأخالق املهنية ب�شورة نقدية، ولكن منفتحة 

ت�شعى للتغيري نحو االأف�شل، مع االإ�شارة اإىل االأبعاد االإيجابية املوجودة يف موروثنا وتاريخنا«.

الإدارة  العليان  �شليمان  كلية  بريوت-  يف  االأمريكية  اجلامعة  مدر�شة  يف  االأعمال  واأخالقيات  القيادة  اأ�شتاذ  هو  �شيداين  يو�شف  د. 

االأعمال ورئي�س ق�شم االإدارة والت�شويق والريادة. ظهرت اأبحاثه يف العديد من الدوريات االأكادميية املحكمة الدولية الرائدة

�لدكتور يو�سف �سيد�ين يت�سلم جائزة عبد �حلميد �سومان
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  تاأ�شّ�ص احتاد جمعيات العائالت البريوتية يف العام 1998 مبوجب العلم واخلرب الرقم 80/اأد ال�شادر عن وزارة الداخلية والبلديات، 

وي�شم حتى تاريخه 77 جمعية عائلية بريوتية حائزة على العلم واخلرب من الدولة اللبنانية. وقد قام االحتاد منذ اإن�شائه باأن�شطة وطنية 

وثقافية واجتماعية عدة، وقّدم م�شاعدات اجتماعية وتربوية و�شحية اإىل بع�س احلاالت املتع�رشة. وهو يتابع اأعماله وم�شريته وفق 

االأهداف االآتية:  

العائالت وحث  اأفرادها.  ب�شوؤون  واالهتمام  بينها،  والتعاون  االإلفة  روابط  وتوثيق  بريوت،  عائالت  �شمل  جمع   -1 

البريوتية على تاأليف جمعيات عائلية واالن�شمام اإىل االحتاد، كي ي�شتد ع�شده وتقوى فاعليته.

املي�شورين من غري  واإىل  االحتاد  االأع�شاء يف  اجلمعيات  اإىل  املتوافرة،  االإمكانات  وفق  واالإعانات،  امل�شاعدات   2- تقدي 

اأفرادها، واإن�شاء مراكز للتقدميات ال�شحية واالجتماعية.

3- اإقامة دورات تاأهيل للوظائف التي تتطلب امتحانات خا�شة. 

جوائز  وتخ�شي�س  االحتاد،  يف  جمعياتها  املن�شوية  العائالت  اأفراد  من  واملواهب  الكفاءات  اأ�شحاب  ت�شجيع   -4 

 ومكافاآت مالية  للمبدعني واملتفوقني منهم.

5- تكري �شخ�شيات بريوتية ووطنية مرموقة.

 6- متابعة ق�شايا بريوت مع امل�شوؤولني، ومواكبة م�شاريع اإمنائها وتطوير مرافقها وحت�شني بيئتها.

7- احلفاظ على تراث بريوت املحرو�شة، وقيمتها احل�شارية، ودورها الوطني الريادي والعربي القومي.

وتراأ�س االحتاد منذ اإن�شائه:

1-     الربوف�شور وفيق �شنو                                            1998 - 2001

 2-     �شعادة االأ�شتاذ حممد االأمني عيتاين                       2001 - 2005

 3-     االأ�شتاذ ريا�س احللبي                                           2005 - 2010

4-     االأ�شتاذ حممد خالد �شنو                                         2010 - 2014

 5-    الدكتور فوزي زيدان                                           2014 -

االحتاد يف �شطور االتحاد
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الرئي�س الدكتور فوزي زيدان    

نائب الرئي�س االأ�شتاذ حممد عفيف ميوت   

اأمني ال�رش االأ�شتاذ ب�شار �شبارو   

اأمني ال�شندوق الدكتور عبد الرحمن احلوت  

املحا�شب الدكتور اأ�شامه حميو   

ممثل االحتاد لدى احلكومة املهند�س عبد الله �شاهني   

واالأع�شاء: االأ�شتاذ �شميح امل�رشي، اخلبري حممد برغوت، النقيب االأ�شتاذ ح�شن جارودي، الدكتورة �شعاد جنون، الكابنت عماد 

عماد  املهند�س  ك�شلي،  ح�شن  املحامي  قباين،  الدين  نور  االأ�شتاذ  �شنو،  حممود  حممد  االأ�شتاذ  دوغان،  الدين  �شعد  االأ�شتاذ  حا�شبيني، 

مدور، االأ�شتاذ ه�شام ن�شويل واخلبري غازي الهربي.

الهيئة االإدارية االتحاد

جلو�شًا من اليمني: املهند�س عبد الله �شاهني – االأ�شتاذ ب�شار �شبارو – الدكتور فوزي زيدان – االأ�شتاذ حممد عفيف ميوت – الدكتور عبد الرحمن      

احلوت – الدكتور اأ�شامه حميو.
وقوفًا من اليمني: 

 �ل�سف �لأول: اخلبري غازي الهربي – االأ�شتاذ �شميح امل�رشي – االأ�شتاذ �شعد الدين دوغان – االأ�شتاذ ه�شام ن�شويل – الدكتورة �شعاد جنون

                      – االأ�شتاذ حممد حممود �شنو – املحامي ح�شن ك�شلي – النقيب االأ�شتاذ ح�شن جارودي – االأ�شتاذ نور الدين قباين.

�ل�سف �لثاين: املهند�س عماد مدور – اخلبري حممد برغوت – الكابنت عماد حا�شبيني.
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الدكتور نبيل العانوتي اآل العانوتي   االأ�شتاذ حممود ف�شل اأرناوؤوط     اآل اأرناوؤوط  

االأ�شتاذ جهاد العرب اآل العرب   االأ�شتاذ ع�شام برغوت     اآل برغوت  

املهند�س عبد املنعم العري�س اآل العري�س   االأ�شتاذ �شامي بليق      اآل بليق   

املهند�س علي ع�شاف اآل ع�شاف   املختار اأحمد بربور      اآل بربور  

الكولونيل اأحمد ع�شا�شة  اآل ع�شا�شة   االأ�شتاذ م�شطفى البوتاري     اآل بوتاري  

االأ�شتاذ ب�شام عفيفي اآل عفيفي   القا�شي حممد طالل بي�شون     بني بي�شون  

�شعادة االأ�شتاذ حممد االأمني عيتاين بني العيتاين   االأ�شتاذ زهري  متيم     بني متيم   

االأ�شتاذ ثابت عيدو اآل عيدو   املهند�س ه�شام اجلارودي     اآل جارودي  

االأ�شتاذ كمال غالييني اآل غالييني   االأ�شتاذ هاين  اجلميل     اآل اجلميل  

االأ�شتاذ اأحمد ناجي فار�س اآل فار�س  االأ�شتاذ علي جنون      اآل جنون  

الدكتور �شعيد  الفاكهاين  اآل فاكهاين   الكابنت عماد حا�شبيني     اآل حا�شبيني  

االأ�شتاذ اأن�س فايد اآل فايد    االأ�شتاذ منري  احلايف     اآل احلايف  

املهند�س غ�شان فليفل اآل فليفل   االأ�شتاذ هاين احل�شامي      اآل ح�شامي  

االأ�شتاذ نور الدين قباين اآل قباين    االأ�شتاذ عبد القادر احل�شا�س    اآل ح�شا�س  

املهند�س �شلطان  قرانوح  اآل قرانوح   الدكتور ح�شان حالق     اآل احلالق  

الدكتور حممود القرق اآل القرق   االأ�شتاذ ريا�س احللبي     اآل احللبي  

املهند�س وليد الكبي  اآل الكبي   االأ�شتاذ عبد املجيد حلواين      بني حلواين  

الدكتور حممود  كريدية اآل كريدية   االأ�شتاذ �شمري  حمود     اآل حمود 

االأ�شتاذ �شعد الدين الكردي  اآل كردي   الدكتور عبد الرحمن احلوت     بني احلوت  

املختار حممد الك�شتي اآل الك�شتي   الدكتور عماد حوري      اآل احلوري  

االأ�شتاذ عفيف  ك�شلي اآل ك�شلي   املهند�س �شعد الدين  خالد     اآل خالد   

الدكتور نور الدين الكو�س اآل الكو�س  االأ�شتاذ عبد املجيد دبو�س     اآل دبو�س  

االأ�شتاذ عبد الهادي حمي�شن  اآل حمي�شن   االأ�شتاذ عبد الله دروي�س     اآل دروي�س  

الدكتور ا�شامه حميو اآل حميو   ال�شفري ه�شام دم�شقية      اآل دم�شقية  

اللواء عمر خمزومي  اآل خمزومي   االأمري يو�شف دندن     اآل دندن  

املختار �شليم  املدهون اآل املدهون   املهند�س حمي الدين  دوغان    اآل دوغان  

املهند�س عماد املدور اآل املدور   الدكتور ماهر رحم      اآل رحم   

ال�شيخ ه�شام امل�شاخلي اآل امل�شاخلي   االأ�رشة الرفاعية  املهند�س حممد غياث الرفاعي   

االأ�شتاذ �شميح امل�رشي اآل امل�رشي   الدكتور فوزي زيدان     اآل زيدان  

املحامي �شائب مطرجي اآل مطرجي   معايل االأ�شتاذ ح�شن ال�شبع     اآل ال�شبع  

االأ�شتاذ حمي الدين مومنة اآل مومنة   الدكتور في�شل  �شنو      اآل �شنو   

الدكتور وليد منيمنة اآل منيمنة   االأ�شتاذ وليد  �شاتيال     عائلة �شاتيال  

روؤ�شاء اجلمعيات العائلية االتحاد
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القا�شي عمر الناطور  اآل الناطور   املهند�س عبد الله  �شاهني     اآل �شاهني  

االأ�شتاذ ه�شام  ن�شويل اآل الن�شويل   االأ�شتاذ ب�شار  �شبارو     اآل �شبارو  

االأ�شتاذ با�شم النعماين اآل النعماين   الدكتور غياث ال�شعار     اآل ال�شعار  

االأ�شتاذ با�شم الهربي اآل األهربي   املهند�س خالد �شهاب     اآل �شهاب  

االأ�شتاذ ر�شتم يا�شني  اآل يا�شني   االأ�شتاذ منري ال�شيداين     اآل ال�شيداين  

االأ�شتاذ حممد عفيف ميوت اآل ميوت   االأ�شتاذ حممد  وجيه الطب�س    اآل الطب�س  

الكولونيل عدنان الطويل    اآل الطويل  
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االحتاد يرف�س حتويل الو�شط �شاحة للعبث باأمن العا�شمة 2015/10/9.  -27  
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٣٢-  روح اللواء ال�شهيد و�شام احل�شن �شتبقى مرفرفة يف �شماء لبنان 2016/1/20.  

موقف لبنان املعار�س لالإجماع العربي - االإ�شالمي خروج عن العروبة 2016/1/22.  -33  

احلق معك .. واليوم اأكرث 2016/2/14.  -34  

االحتاد يطالب احلكومة بالتعامل مع املوقف ال�شعودي مب�شوؤولية وطنية 2016/2/21.  -35  

٣٦-  راية العروبة �شتظل مرفرفة خفاقة يف �شماء لبنان 2016/2/23.  

دعوة عائالت بريوت اإىل الت�شويت بكثافة لـ »الئحة البيارتة« 2016/4/28.  -37  
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موؤمتر�ت �سحافية

االأمنية  الق�شايا  من  عددًا  زيدان  فوزي  الدكتور  االحتاد  رئي�س  فيه  تناول  االحتاد  مقر  يف  �شحايف  موؤمتر  عقد   -1  

بتطبيق  البدء  امل�شنوق  نهاد  االأ�شتاذ  والبلديات  الداخلية  وزير  معايل  ونا�شد  العا�شمة،  اأهل  يعانيها  التي  واخلدماتية 

اخلطة االأمنية اخلا�شة ببريوت 2014/5/5.

امل�شتفحلة يف  النفايات  اأزمة  زيدان  فوزي  الدكتور  االحتاد  رئي�س  فيه  تناول  االحتاد  مقر  �شحايف يف  موؤمتر  عقد   -2  

بريوت واقرتاح حلول لها 2015/8/6.

مطبوعات

اإ�شدار ثالثة اأعداد خمتلفة من ن�رشة »رم�شان كري« وزعت على امل�شاركني يف االإفطارات  الرم�شانية التي اأقامها االحتاد 

يف االأعوام 2014 و2015 و2016.  

حما�رش�ت وندوات 

تنظيم ندوة يف مقر االحتاد بعنوان »من اأعالم بريوت العالمة الدكتور عمر فروخ والعالمة الدكتور زكي   -1  

النقا�س« �شارك فيها املوؤرخ الدكتور ح�شان حالق واملوؤرخ الدكتور ع�شام �شبارو 2014/10/16.  

تنظيم ندوة يف قاعة الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري - م�شجد حممد االأمني بو�شط بريوت مبنا�شبة مرور �شبعني   -2  

عامًا على والدة الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري بعنوان »�شهادات يف الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري« �شارك 

فيها الوزير ال�شابق االأ�شتاذ مروان حماده والنائب ال�شابق االأ�شتاذ حممد االأمني عيتاين وم�شت�شار الرئي�س �شعد 

واأدارها  زيدان  فوزي  الدكتور  البريوتية  العائالت  جمعيات  احتاد  ورئي�س  ال�شايغ  داود  الدكتور  احلريري 

املوؤرخ واالأ�شتاذ اجلامعي الدكتور ح�شان حالق 2014/11/1.

اإقامة حما�رشة يف مقر االحتاد بعنوان »موقف االإ�شالم من التطرف واالإرهاب« األقاها  الدكتور حممد ال�شماك    -3  

.2014/12/19

بريوت  والعلمية يف  الن�شائية  احلركة  رائدة  قدورة  زاهية  بعنوان »الدكتورة  االحتاد  مقر  حما�رشة يف  اإقامة   -4  

املحرو�شة ولبنان« األقتها رئي�شة احتاد اجلامعيات اللبنانيات الدكتورة جنوى اجلمال حم�شن 2015/4/2.

تنظيم ندوة يف مقر االحتاد بعنوان »رائدا التنوير والنه�شة العالمة ال�شيخ عبد القادر قباين والعالمة ال�شيخ عبد   -5  

الرحمن احلوت« �شارك فيها الدكتور ح�شان حالق وال�شيخ الدكتور اإبراهيم احلوت  2015/5/8.

وموؤ�ّش�شات  العربية  بريوت  جامعة  من�شئة  واالإح�شان  الرب  »جمعية  بعنوان  االحتاد  مقر  يف  حما�رشة  اإقامة   -6  

تربوية« األقاها املوؤرخ الدكتور ح�شان حالق 2015/6/10. 

تنظيم ندوة يف فندق هوليداي اإن - فردان بعنوان »الالمركزية االإدارية وعالقتها بالعي�س امل�شرتك« حتدث   -7  
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فيها الوزير ال�شابق الدكتور خالد قباين 2015/10/28.

احتاد  رئي�س  فيها  لبنان« حتدث  االقت�شادي يف  بعنوان »الو�شع  فردان   – اإن  هوليداي  فندق  ندوة يف  تنظيم   -8  

غرف التجارة وال�شناعة والزراعة يف لبنان االأ�شتاذ حممد �شقري 2015/11/19.

تنظيم ندوة مبنا�شبة الذكرى احلادية ع�رشة ال�شت�شهاد الرئي�س رفيق احلريري يف فندق هوليداي اإن – فردان    -9  

والدكتور  ك�شلي  حممد  واالأ�شتاذ  اأوغا�شبيان  جان  االأ�شتاذ  النائب  فيها  �شارك  وامل�رشوع«  الروؤية   « بعنوان 

فوزي زيدان 2016/2/12. 

تنظيم ندوة يف فندق هوليداي اإن –  فردان بعنوان »العالقات االإ�شالمية – امل�شيحية يف �رشق اأو�شط متغري«   -10  

حتدث فيها الدكتور حممد ال�شماك 2016/3/4. 

تنظيم ندوة يف فندق هوليداي اإن – فردان بعنوان »غياب االقت�شاد احلر عن لبنان« حتدث فيها اخلبري واملحلل   -11  

االقت�شادي الدكتور مروان اإ�شكندر 2016/5/5.

معار�س

تنظيم معر�ص »لوحات فنية« يف مقر االحتاد  بني 10 – 13 اآذار 2015 برعاية معايل وزير الثقافة االأ�شتاذ   -1  

روين عريجي، �شارك فيه 24 فنانًا بريوتيًا. اأقيم حفل االفتتاح ع�رش يوم 10 اآذار 2015. 

تنظيم معر�ص »الت�شوير الفوتوغرايف« يف مقر االحتاد  بني 17 - 20 اأيار 2016 برعاية االأمني العام لتيار   -2  

امل�شتقبل ال�شيخ اأحمد احلريري، �شارك فيه 21 فنانًا. اأقيم حفل االفتتاح م�شاء يوم 2016/5/17.

تنظيم معر�ص يف مقر االحتاد بني 3 – 5 ت�رشين الثاين 2016 عن االإعجاز يف القراآن الكري وال�شّنة النبوية   -3  

ال�رشيفة حتت عنوان »وباأنف�شكم اأفال تب�رشون« من اإعداد مركز خدمة القراآن الكري – فرع الزيدانية ، برعاية 

�شماحة مفتي اجلمهورية اللبنانية ال�شيخ عبد اللطيف دريان . اأقيم حفل االفتتاح م�شاء يوم 2016/11/3. 

تنظيم معر�ص »لوحات فنية تراثية« للفنان البريوتي حممود �شهاب يف مقر االحتاد بني 15 – 18 ت�رشين الثاين   -4  

2017. اأقيم حفل االفتتاح م�شاء يوم 2016/11/15.

منا�سبات �جتماعية و�حتفالت

لالحتاد  جديدين  اإدارية  وهيئة  رئي�س  انتخاب  ملنا�شبة  فردان   – اإن  هوليداي  فندق  يف  ا�شتقبال  حفل  اإقامة   -1  

.2014/3/20

اإقامة حفل اإفطار يف فندق فيني�شيا يف 18 رم�شان 1435/ 16 متوز 2014 برعاية دولة الرئي�س �شعد رفيق   -2  

احلريري، مت خالله تكري رئي�س االحتاد ال�شابق ال�شيد حممد خالد �شنو ورئي�س رابطة اآل العرب ال�شيد جهاد 

العرب، واإهداء كل منهما درع االحتاد عربون حمبة وتقدير.
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اإقامة ترويقة للجنة الن�شائية يف مقهى درد�شات – فردان �شاركت فيها 210 �شيدة 2014/10/25.  -3  

اإقامة حفل ع�شاء تكرميي يف فندق هوليداي اإن – فردان على �رشف �شاحب ال�شماحة مفتي اجلمهورية اللبنانية   -4  

ال�شيخ عبد اللطيف دريان، واإهدائه درع االحتاد عربون حمبة وتقدير 2015/1/9. 

امل�شنوق  نهاد  االأ�شتاذ  والبلديات  الداخلية  وزير  معايل  �رشف  على  فيني�شيا  فندق  تكرميي يف  ع�شاء  حفل  اإقامة   -5  

تقديرًا ملواقفه البريوتية والوطنية، واإهدائه درع االحتاد عربون حمبة وتقدير 2015/4/14.

اإقامة حفل ا�شتقبال يف املقر ملنا�شبة انتخاب اأع�شاء من عائالت االحتاد يف املجل�س ال�رشعي االإ�شالمي االأعلى   -6  

واملجل�س االإداري الأوقاف بريوت وتعيني اأع�شاء يف موؤ�ّش�شات دار الفتوى 2015/5/25.

طفاًل من  ثمانون  فيه  �شارك  البلوط  روي�شات  قريةLake Village  يف  ترفيهيًا يف  يومًا  الن�شائية  اللجنة  اأقامت   -7  

موؤ�ّش�شات الدكتور حممد خالد االجتماعية، تخلله األعاب واأن�شطة وغداء. وتربعت �شاحبة امل�رشوع ال�شيدة هنا 

جوجو م�شكورة بتغطية تكاليف اليوم الرتفيهي 2014/6/14. 

رم�شان 1436  املوافق  16  متوز 2015  بيال يف 3   – رويال  البافيون  قاعة  رم�شان يف  اإفطار  حفل  اإقامة   -8  

�شارك فيه 800 �شخ�س. مت يف احلفل تكري القا�شي الدكتور �شهيل بوجي االأمني العام ال�شابق ملجل�س الوزراء 

ملنا�شبة تقاعده من وظيفة االأمانة العامة ملجل�س الوزراء، واإهدائه درع االحتاد عربون حمبة وتقدير. 

عقد اجتماع يف مقر االحتاد بدعوة من رئي�س االحتاد الدكتور فوزي زيدان �شارك فيه النواب االأ�شتاذ جان   -9  

اأوغا�شبيان والدكتور عمار احلوري والدكتور عماد احلوت ورئي�س جمل�س بلدية بريوت الدكتور بالل حمد 

ورئي�س جمعية املقا�شد اخلريية االإ�شالمية املهند�س اأمني حممد الداعوق واملدير العام للعمليات يف �رشكة �شوليدير 

املهند�س جمال عيتاين ورئي�س رابطة خماتري بريوت م�شباح عيدو ورئي�س جمعية االإر�شاد واالإ�شالح اخلريية 

االإ�شالمية املهند�س و�شيم املغربل ورئي�س جمعية دار العجزة االإ�شالمية الدكتور حممود فاعور ورئي�س عمدة 

اأمني  حممد  املحامي  بريوت  جتمع  ورئي�س  الوزان  و�شيم  الدكتور  االجتماعية  خالد  حممد  الدكتور  موؤ�ّش�شات 

حقوق  عن  الدفاع  هيئة  ورئي�س  بعدراين  ع�شام  املحامي  العربية  بريوت  جامعة  متخرجي  ورئي�س  الداعوق 

بريوت املحامي �شائب مطرجي ونائب رئي�س جمعية التجار يف بريوت االأ�شتاذ جهاد التنري واأمني عام احتاد 

اجلمعيات االإ�شالمية االأ�شتاذ �شعد الدين حميدي �شقر ورئي�شة اللجنة الن�شائية يف �شندوق الزكاة ال�شيدة جنوى 

الهيئة  اأع�شاء  وعدد من  ونا�شطون  الن�شويل  الودود  عبد  االأ�شتاذ  النبع  راأ�س  اأهايل  رابطة  ورئي�س  رم�شان 

االإدارية لالحتاد، مت التداول يف االجتماع يف االأو�شاع البريوتية ويف مقدمها ملف النفايات وتدهور اخلدمات 

العامة  2015/9/28. 

االحتاد  ملواقف  منه  تقديرًا  االحتاد  مقر  بزيارة  امل�شنوق  نهاد  االأ�شتاذ  والبلديات  الداخلية  وزير  معايل  قيام   -10  

العائلية  اجلمعيات  وروؤ�شاء  االإدارية  الهيئة  واأع�شاء  لالحتاد  ال�شابقون  الروؤ�شاء  اللقاء  يف  �شارك  الوطنية. 

املن�شوية يف االحتاد. تخلل اللقاء كلمة للوزير امل�شنوق وكلمة لرئي�س االحتاد الدكتور فوزي زيدان وحوار مع 

احل�شور، وتاله كوكتيل 2015/10/20.  
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رئي�س  فيه  �شارك  احلريري  اأحمد  ال�شيخ  امل�شتقبل  لتيار  العام  االأمني  مع  االحتاد  مقر  يف  حواري  لقاء  تنظيم   -11  

يف  امل�شاركون  تداول  االحتاد.  يف  املن�شوية  اجلمعيات  ومندوبو  وروؤ�شاء  لالحتاد  االإدارية  الهيئة  واأع�شاء 

مبادرة الرئي�س �شعد احلريري الرئا�شية، وتال احلوار كوكتيل 2015/12/4.  

تنظيم لقاء حواري يف مقر االحتاد مع رئي�س جمل�س بلدية بريوت الدكتور بالل حمد �شارك فيه رئي�س واأع�شاء   -12  

اأو�شاع  يف  احلا�رشون  تداول  االحتاد،  يف  املن�شوية  اجلمعيات  ومندوبو  وروؤ�شاء  لالحتاد  االإدارية  الهيئة 

العا�شمة االإمنائية والبيئية، وتال احلوار كوكتيل 2015/12/18.

تنظيم لقاء حواري يف مقر االحتاد مع حمافظ مدينة بريوت القا�شي زياد �شبيب  �شارك فيه رئي�س واأع�شاء   -13  

امللفات  جممل  يف  فيه  البحث  مت  االحتاد،  يف  املن�شوية  اجلمعيات  ومندوبو  وروؤ�شاء  لالحتاد  االإدارية  الهيئة 

اخلدماتية واالإمنائية ملدينة بريوت، وتال احلوار كوكتيل بريوت 2016/1/13.

اإقامة حفل ع�شاء تكرميي برعاية الرئي�س �شعد احلريري يف فندق فيني�شيا على �رشف االأ�شتاذ حمي الدين ك�شلي   -14  

ولبريوت،  لالحتاد  قدمها  التي  وللخدمات  لبنان،  الثانوي يف  للتعليم  كمدير  وظيفته  تقاعده من  قرب  ملنا�شبة 

واإهدائه درع االحتاد عربون حمبة وتقدير 2016/2/25.

اإطالق جلنة البيئة حملة »حط بالكي�س وما ترمي من ال�شباك« من اأمام مقر االحتاد مب�شاركة الك�شاف امل�شلم   -15  

والك�شاف العربي، مت فيها توزيع اأكيا�س للنفايات �شديقة للبيئة على �شائقي ال�شيارات 2016/4/30.

تنظيم ثمانية لقاءات للعائالت مع دولة الرئي�س �شعد احلريري يف بيت الو�شط تداول فيها الرئي�س واحلا�رشون   -16  

يف االنتخابات البلدية واالأو�شاع البريوتية والوطنية. متت اللقاءات يف الفرتة املمتدة من 4/22 /2016 اإىل 

 .2016/5/5

اإقامة حفل اإفطار رم�شان يف قاعة البافيون رويال – بيال يف 21 حزيران 2016 املوافق  18 رم�شان 1437   -17  

برعاية دولة الرئي�س �شعد احلريري وح�شوره. �شارك يف االإفطار اأكرث من  900 �شخ�س، ومت فيه تكري 

الرئي�س احلريري واإهدائه درع االحتاد عربون حمبة ووفاء.

اإقامة غداء ت�شاوري يف مطعم ال�شلطان اإبراهيم يف بريوت �شارك فيه حمافظ مدينة بريوت القا�شي زياد �شبيب   -18  

االإدارية  الهيئة  واأع�شاء  ورئي�س  املجل�س  واأع�شاء  عيتاين  جمال  املهند�س  بريوت  مدينة  بلدية  جمل�س  ورئي�س 

بريوت  تعانيها  التي  بالق�شايا  امل�شاركني  واحد من  لكل  ملفًا  خالله  قدمنا  لالحتاد  ال�شابقون  والروؤ�شاء  لالحتاد 

  .2016/7/27

اإقامة حفل تكري يف مقر االحتاد للحجاج من عائالت االحتاد الذي اأدوا منا�شك احلاج يف العام 1437 هجري   -19  

برعاية �شاحب ال�شماحة مفتي اجلمهورية اللبنانية ال�شيخ عبد اللطيف دريان 3//2016/11. 
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زيارات 

زيارة رئي�س واأع�شاء الهيئة االإدارية والروؤ�شاء ال�شابقني لالحتاد �رشيح الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري وقراءة   -1  

الفاحتة على روحه الطاهرة ملنا�شبة انتخاب رئي�س وهيئة اإدارية جديدين لالحتاد 2014/2/28.

زيارة عدد من العائالت يف منازل روؤ�شائها اأو يف مقراتها اأو مقر االحتاد. مت يف هذه اللقاءات، التي كان يح�رشها   -2  

اإ�شافة اإىل رئي�س االحتاد ورئي�س العائلة امل�شيفة اأع�شاء من الهيئة االإدارية لالحتاد والهيئة االإدارية للعائلة امل�شيفة، 

التداول يف اأمور االحتاد و�شوؤون بريوت. ني�شان – ت�رشين الثاين 2014. 

زيارة دولة رئي�س جمل�س الوزراء االأ�شتاذ متام �شالم يف ال�رشايا احلكومية لتهنئته بنيل حكومته ثقة جمل�س النواب.   -3  

وكانت منا�شبة ال�شتعرا�س ق�شايا بريوت وهموم اأهلها 2014/3/24.  

لقاءات عدة مع معايل وزير الداخلية والبلديات االأ�شتاذ نهاد امل�شنوق يف العام 2014 تركزت على االأمن و�رشورة   -4  

تنفيذ اخلطة االأمنية ملدينة بريوت يف اأقرب وقت، والعمل على حل اأزمة ال�شري ومع�شلة الدراجات النارية والبخارية 

ال�شيا�شية يف  االأو�شاع  اإىل  اللقاءات  وتطرقت  وب�شامون.  عرمون  كل من  الداخلي يف  االأمن  لقوى  خمفر  واإقامة 

لبنان واملنطقة العربية 2014/3/27 و2014/8/23 و2014/12/23.

االحتاد،  اأو�شاع  فيه  ا�شتعر�شنا  الو�شط  بيت  احلريري يف  نادر  االأ�شتاذ  احلريري  �شعد  الرئي�س  مكتب  لقاء مدير   -5  

و�رشورة اإزالة الغنب عن البيارتة يف التعيينات مللء مراكز الفئة االأوىل ال�شاغرة يف االإدارة واملوؤ�ّش�شات العامة. 

عبد  »لي�شيه  مدر�شة  على  باالإبقاء  بريوت  واأهايل  االحتاد  متنيات  احلريري  �شعد  الرئي�س  دولة  اإبالغ  منه  وطلبنا 

القادر« يف بريوت 2014/4/3.   

زيارة معايل وزير ال�شوؤون االجتماعية االأ�شتاذ ر�شيد دربا�س يف مكتبه بالوزارة قدمنا له طلبًا بتحويل االحتاد اإىل   -6  

مالية من  م�شاعدات  تتلقى  التي  االأهلية  اجلمعيات  قائمة  على  االحتاد  بو�شع  اآخر  وطلبًا  عامة،  منفعة  ذات  جمعية 

الوزارة 2014/4/12. 

بريوت  البيئية يف  امل�شكالت  تداولنا يف  حيث  بالوزارة  مكتبه  امل�شنوق يف  حممد  االأ�شتاذ  البيئة  وزير  معايل  زيارة   -7  

وخ�شو�شًا االأدخنة املنبعثة من عوادم ال�شيارات ومولدات الكهرباء والعبث مب�شتوعبات �شوكلني، وقدمنا له فيها 

مذكرة بها واحللول املقرتحة لها 2014/5/2.

زيارة تهنئة ملحافظ مدينة بريوت القا�شي زياد �شبيب يف مكتبه ملنا�شبة توليه مهامه اجلديدة 2014/5/7.   -8  

زيارة معايل وزير العدل اللواء اأ�رشف ريفي يف مكتبه اأكدنا فيها على اأهمية املحكمة الدولية يف ك�شف املتورطني   -9  

واملنفذين يف جرمية الع�رش التي اأودت بحبيب بريوت ولبنان الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري وحما�شبتهم، وطالبناه 

بدعم املحكمة والتعاون معها. كما متنينا عليه اإيالء الق�شاة البيارته اهتماماته 2014/5/8. 

زيارة دولة الرئي�س فوؤاد ال�شنيورة يف مكتبه والتداول معه يف ال�شوؤون الوطنية والعربية 2014/5/9.  -10 
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زيارة االأمني العام لـ »تيار امل�شتقبل« االأ�شتاذ اأحمد احلريري يف بيت الو�شط جرى فيها التطرق اإىل و�شائل التن�شيق   -11 

بني االحتاد والتيار ملا فيه خري بريوت 2014/5/16.

زيارة قائد �رشطة بريوت العميد عبد الرزاق القوتلي يف مكتبه بثكنة احللو والتمني عليه مبمار�شة دوره يف تر�شيخ   -12 

االأمن يف بريوت بقوة وفاعلية، والق�شاء على ظاهرتي الن�شل والت�شول 2014/5/18.    

الداخلي  االأمن  لقوى  العامة  باملديرية  مكتبه  ب�شبو�س يف  اإبراهيم  اللواء  الداخلي  االأمن  لقوى  العام  املدير  زيارة   -13 

وتقدي مذكرة له تت�شمن بع�س املطالب منها: تعزيز خمافر بريوت بالبيارتة وخ�شو�شًا يف مراكز الرئا�شة وكتبة 

االأمنية  الق�شايا  وغريها من  ال�شري  قانون  تطبيق  والت�شدد يف  والن�شل،  الت�شول  ظاهرتي  على  والق�شاء  التقارير، 

احليوية للعا�شمة 2014/7/24.

 14-  زيارة رئي�س �شعبة املعلومات يف قوى االأمن الداخلي العميد عماد عثمان يف مكتبه يف املديرية العامة لقوى االأمن 

الداخلي 2014/7/24.

زيارة رئي�س املحاكم ال�رشعية ال�شّنية �شماحة القا�شي ال�شيخ عبد اللطيف دريان يف منزله واالإعالن فيها عن تر�شيح   -15 

االحتاد له ملركز مفتي اجلمهورية اللبنانية 2014/7/30.

زيارة معايل ال�شيدة بهية احلريري يف دارة اآل احلريري يف جمدليون لتهنئتها بعيد الفطر املبارك، والتداول معها   -16 

يف االأو�شاع الوطنية واالإقليمية الراهنة 2014/8/2.

زيارة �شماحة القا�شي ال�شيخ عبد اللطيف دريان يف منزله لتهنئته على انتخابه مفتيًا للجمهورية اللبنانية 2014/8/19   -17 

.

زيارة رئي�س جمل�س االإدارة املدير العام مل�شت�شفى رفيق احلريري اجلامعي الدكتور في�شل �شاتيال يف مكتبه بامل�شت�شفى   -18 

مت الرتكيز فيها على ت�شهيل معامالت ا�شت�شفاء املر�شى البيارتة 8/27/ 2014.

عدلية  ق�شايا  فيها يف  البحث  العدل، مت  بوزارة  مكتبه  حمود يف  �شمري  الرئي�س  التمييز  عام  ملدعي  تعارف  زيارة   -19 

.2014/9/2

لقاء عمل مع رئي�س جمل�س بلدية بريوت املهند�س الدكتور بالل حمد مت التداول فيه يف ق�شايا بلدية عدة، وقدمنا له   -20 

مذكرة بها 2014/9/3.

زيارة وداعية ل�شاحب ال�شماحة مفتي اجلمهورية اللبنانية ال�شيخ حممد ر�شيد قباين يف دار الفتوى ملنا�شبة انتهاء مدة   -21 

واليته 2014/9/10.

مودة  ر�شالة  وت�شليمه  ال�شفارة،  مبقر  ع�شريي  عوا�س  علي  االأ�شتاذ  ال�شعودية  العربية  اململكة  �شفري  معايل  زيارة   -22 

و�شكر وتقدير اإىل خادم احلرمني ال�رشيفني امللك عبد الله بن عبد العزيز اآل �شعود 2014/9/12.

اأمن  فيها يف  التداول  ومت  بريوت،  ل�رشطة  قائدًا  بتعيينه  لتهنئته  احللو  بثكنة  مكتبه  االأيوبي يف  حممد  العميد  زيارة   -23 
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العا�شمة 2015/9/21.

مهمة،  بلدية  ق�شايا  والتداول معه يف  البلدي   الق�رش  مكتبه يف  �شبيب يف  زياد  القا�شي  بريوت  مدينة  حمافظ  لقاء   -24 

وقدمنا له مذكرة بها 2014/11/12

زيارة حمافظ جبل لبنان املهند�س فوؤاد فليفل يف �رشايا بعبدا والبحث معه يف م�شكالت البيارتة ال�شاكنني يف حمافظة   -25 

جبل لبنان وكيفية التغلب عليها 2014/11/26.

زيارة �رشيح الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري مبنا�شبة الذكرى العا�رشة ال�شت�شهاده، وو�شع اإكليل من الورود عليه   -26 

 .2015/2/14

و�شائل  بحث  فيها  ال�شفارة، مت  مبقر  زايد  الدين  بدر  حممد  االأ�شتاذ  العربية  م�رش  جمهورية  ل�شفري  تعارف  زيارة   -27 

التعاون بني االحتاد وال�شفارة 2015/2/17 .

زيارة دولة الرئي�س متام �شالم يف ال�رشايا احلكومية بهدف دعم موقع رئا�شة جمل�س الوزراء وتاأييد موقفه يف القمة   -28 

العربية يف �رشم ال�شيخ الداعم لالإجماع العربي حول اليمن، والتداول يف بع�س الق�شايا البريوتية 2015/4/1.

زيارة معايل �شفري اململكة العربية ال�شعودية االأ�شتاذ على عوا�س ع�شريي يف مقر ال�شفارة للت�شامن مع اململكة وتاأييد   -29 

عملية »عا�شفة احلزم« ومواقفها العربية ال�شادقة 2015/4/2. 

زيارة معايل �شفري اململكة العربية ال�شعودية االأ�شتاذ على عوا�س ع�شريي يف مقر ال�شفارة ل�شكر اململكة على وقوفها   -30 

والعتاد  بال�شالح  االأمنية  وقواته  جي�شه  وجتهيزها  واملالية،  ال�شيا�شية  اأزماته  يف  له  وم�شاعداتها  لبنان  جانب  اإىل 

مبليارات الدوالرات، واحت�شانها ودول اخلليج االأخرى مئات األوف اللبنانيني، و�شجب احلمالت ال�شعواء التي 

ت�شن عليها من اأتباع اإيران يف لبنان 2015/4/27. 

بالده  مواقف  على  ول�شكره  للتعارف  ال�شفارة  مقر  املري يف  حمد  بن  علي  االأ�شتاذ  قطر  دولة  �شفري  �شعادة  زيارة   -31 

لطالب من  جامعية  منح  وطلب  املخطوفني،  الع�شكريني  حترير  وم�شاهمتها يف  وا�شتقراره،  لبنان  ل�شيادة  الداعمة 

عائالت االحتاد وقد اأبدى �شعادته التجاوب مع هذا الطلب 2015/5/21.

زيارة معايل وزير الداخلية والبلديات االأ�شتاذ نهاد امل�شنوق والتداول معه يف ق�شايا بريوتية ووطنية 2015/7/8.  -32 

زيارة دولة رئي�س جمل�س الوزراء االأ�شتاذ متام �شالم من اأجل دعم مواقفه الوطنية 2015/7/10.  -33 

عبد  ال�شيخ  اجلمهورية  مفتي  ال�شماحة  و�شاحب  �شالم  متام  الرئي�س  دولة  لكل من  املبارك  الفطر  بعيد  تهنئة  زيارة   -34 

اللطيف دريان وجمل�س اأمناء جمعية املقا�شد اخلريية االإ�شالمية 2015/7/17.

لقاء حمافظ بريوت القا�شي زياد �شبيب مت فيه البحث يف اأزمة النفايات يف بريوت  2015/7/30.  -35 

زيارة �شاحب ال�شماحة مفتي اجلمهورية اللبنانية ال�شيخ عبد اللطيف دريان يف دار الفتوى ملنا�شبة الذكرى ال�شنوية   -36 

عهده  من  االأوىل  ال�شنة  خالل  اأعمال  من  به  قام  وما  الدار  اأو�شاع  �شماحته  لنا  �رشح  وقد  واليته،  من  االأوىل 
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.2015/8/13

التداول مع رئي�س جمل�س بلدية بريوت الدكتور بالل حمد يف اأزمة النفايات 2015/8/13.  -37 

فيها  مير  التي  ال�شعبة  الظروف  الوطنية يف  امل�شوؤوليات  حتمل  اال�شتمرار يف  ومنا�شدته  �شالم  متام  الرئي�س  زيارة   -38 

لبنان 2015/8/30.

زيارة تهنئة وتعارف اإىل رئي�س جمل�س االإدارة – املدير العام اجلديد مل�شت�شفى رفيق احلريري اجلامعي الدكتور   -39 

فرا�س االأبي�س يف مكتبه بامل�شت�شفى، بحثت فيها اأي�شًا و�شائل ت�شهيل معامالت عالج املر�شى البيارتة يف امل�شت�شفى 

.2015/10/8

زيارة قائد �رشية ال�شري يف بريوت املقدم عماد اجلمل يف مقر ال�رشية ردًا على زيارته لالحتاد، مت التداول معه يف   -40 

اأزمة ال�شري يف بريوت واحللول املطروحة للتخفيف منها 2015/10/8. 

زيارة دعم لوزير الداخلية االأ�شتاذ نهاد امل�شنوق  يف الوزارة ومطالبته باإعادة االأمن والهدوء اإىل و�شط بريوت،   -41 

والت�شدد مع امل�شاغبني يف تظاهرات واعت�شامات احلراك ال�شعبي 2015/10/9.

زيارة دولة رئي�س جمل�س الوزراء االأ�شتاذ متام �شالم يف ال�رشايا احلكومية ومنا�شدته احلفاظ على ا�شتقرار العا�شمة   -42 

واملمتلكات العامة واخلا�شة، وعدم التهاون مع امل�شاغبني يف تظاهرات احلراك ال�شعبي 2015/10/9.

لقاء معايل ال�شيدة بهية احلريري يف بيت الو�شط جرى فيه عر�س لالأو�شاع العامة يف البالد واالأزمات التي مير   -43 

فيها �شيا�شيًا واقت�شاديًا واجتماعيًا وانعكا�شها على احلياة اليومية للمواطنني، و�شوؤون بريوتية 2015/10/17.

�شابقني  لقائني  يف  معه  بحثناها  كنا  التي  الق�شايا  متابعة  فيها  مت  �شبيب  زياد  القا�شي  بريوت  مدينة  حمافظ  زيارة   -44 

.2015/10/21

عثمان يف  عماد  العميد  املعلومات  �شعبة  ورئي�س  ب�شبو�س  اإبراهيم  اللواء  الداخلي  االأمن  لقوى  العام  املدير  زيارة   -45 

مكتبيهما بثكنة املقر العام ل�شكرهما على جهودهما، وت�شحيات رجال قوى االأمن يف تر�شيخ االأمن واال�شتقرار يف 

بريوت و�شائر املناطق اللبنانية. ومت التداول معهما يف ق�شايا اأمنية وخدماتية متعلقة ببريوت 2016/1/12. 

لقاء املدير العام لالأمن العام اللواء عبا�س اإبراهيم والتداول معه يف ال�شوؤون الوطنية واالأمنية 2016/1/20.  -46 

لقاء معايل وزير العدل اللواء اأ�رشف والتداول معه يف قرار حمكمة التمييز الع�شكرية باإخالء �شبيل ناقل املتفجرات يف �شيارته   -47 

الوزير ال�شابق مي�شال �شماحة من اأجل ا�شتخدامها يف تفجري الوحدة الوطنية 2016/1/20.

زيارة �رشيح اللواء ال�شهيد و�شام احل�شن لالإعالن عن رف�س االحتاد لقرار حمكمة التمييز الع�شكرية باإخالء �شبيل مي�شال   -48 

�شماحة، والتعهد مبتابعة الق�شية حتى ينال املجرم العقاب امل�شدد 2016/1/20. 

لقاء وزير الداخللية نهاد امل�شنوق والتداول معه يف موقف لبنان الر�شمي املخزي الراف�س لالإجماع العربي واالإ�شالمي باإدانة   -49 

واالنتخابات  �شماحة،  مي�شال  املجرم  �شبيل  واإخالء  اإيران،  يف  ال�شعودية  الديبلوما�شية  البعثات  على  االإيرانية  االعتداءات 

البلدية وملفات ال�شري والنفايات والكهرباء 2016/1/22.
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ال�شت�شهاده  ع�رشة  احلادية  الذكرى  مبنا�شبة  روحه  على  الفاحتة  وقراءة  احلريري  رفيق  ال�شهيد  الرئي�س  �رشيح  زيارة   -50 

.2016/2/14

الت�شدي  اململكة يف  ملواقف  االحتاد  دعم  لتوكيد  ع�شريي  عوا�س  علي  الدكتور  ال�شعودية  العربية  اململكة  �شفري  معايل  زيارة   -51 

للم�رشوع الفار�شي يف املنطقة 2016/2/23.

لقاء وفد مو�شع من االحتاد دولة الرئي�س �شعد احلريري يف بيت الو�شط، مت التداول فيه يف �شتى ال�شوؤون البريوتية والوطنية   -52 

والعربية 2016/3/1.

يف  لقاءين  مبعدل  العائلية  اجلمعيات  وممثلي  روؤ�شاء  مع   2016 وني�شان  اآذار  �شهري  يف  االحتاد  مقر  يف  اللقاءات  متابعة   -53 

االأ�شبوع التقينا يف كل لقاء 4 - 6  جمعيات، وتداولنا مع احلا�رشين يف االأن�شطة التي نقوم بها وا�شتمعنا منهم اإىل مالحظاتهم 

واقرتاحاتهم.

ومديرًا  العليا  ال�شّنية  ال�رشعية  للمحكمة  رئي�شًا  تعيينه  ملنا�شبة  منزله  ع�شاف يف  حممد  ال�شيخ  القا�شي  �شماحة  اإىل  تهنئة  زيارة   -54 

للمحاكم ال�رشعية ال�شّنية 2016/3/30. 

زيارة رئي�س حترير �شحيفة اللواء االأ�شتاذ �شالح �شالم يف دار اللواء من اأجل دعم مواقف ال�شحيفة البريوتية والوطنية   -55 

والعربية والبحث معه يف ال�شعوبات التي متر فيها ال�شحافة الورقية يف لبنان وطرق معاجلتها 2016/4/11. 

من  عدد  يف  معه  والتداول  الفتوى  دار  يف  دريان  اللطيف  عبد  ال�شيخ  اللبنانية  اجلمهورية  مفتي  ال�شماحة  �شاحب  زيارة   -56 

البريوتية  وال�شحافية  االجتماعية  املوؤ�ّش�شات  تعانيها  التي  ال�شعبة  املالية  االأو�شاع  خ�شو�شًا  والبريوتية،  الوطنية  الق�شايا 

.2016/4/14

لقاء دولة الرئي�س �شعد احلريري يف بيت الو�شط والتداول معه يف امللفات اخلدماتية للعا�شمة، واالنتخابات البلدية والفراغ   -57 

الرئا�شي 2016/4/15. 

  GIS،عقد اجتماع عمل مع حمافظ مدينة بريوت القا�شي زياد �شبيب مت التدول فيه يف الق�شايا االآتية: مكننة اأعمال البلدية  -58 

نظام املعلومات اجلغرافية، امل�شلخ املوقت وم�رشوع امل�شلخ االآيل احلديث، املركز البلدي املوحد، متحف بريوت التاريخي، 

مواقف ال�شيارات يف احلمرا وكورني�س املزرعة واالأ�رشفية، احلر�س البلدي وال�رشطة البلدية ومهماتهما وا�شتكمال عددهما، 

�شوق اخل�شار باملفرق وامل�شت�شفى الع�شكري امل�رشي 2016/8/11.

عقد اجتماع عمل مع رئي�س جمل�س بلدية بريوت املهند�س جمال عيتاين بح�شور عدد من اأع�شاء املجل�س البلدي مت فيه التداول   -59 

واحلدائق  لل�شيارات،  العمومية  واملواقف  واملياه،  والكهرباء  النفايات  ملفات  منها:  بريوت  تعانيها  التي  امللفات  بع�س  يف 

العامة، وال�رشطة البلدية 2016/8/17.  

العام  وحلول  احلج  منا�شك  اأدائه  ملنا�شبة  دريان  اللطيف  عبد  ال�شيخ  اللبنانية  اجلمهورية  مفتي  ال�شماحة  ل�شاحب  تهنئة  زيارة   -60 

الهجري اجلديد، مت فيها التداول يف �شوؤون الطائفة واال�شتحقاق الرئا�شي 2016/10/3.

م�ساعد�ت �جتماعية وخدمات 

مت بني 10 – 13 �شباط 2015 �شمنًا توزيع اإعانات مالية قيمة كل منها 200 األف لرية لبنانية على 202   -1  

تلميذ من عائالت االحتاد م�شجلني يف املدار�س الر�شمية. جمعت اأموال التربعات من اأع�شاء يف االحتاد 

ومن خارجه من اأبناء بريوت الكرام.

مت عقد اتفاقية بني االحتاد و�رشكتي مدكو وفيني�شيا كالتك�س للمحروقات متحدتني حتت اإ�شم »مدكو« تقدم   -2  
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مبوجبها مدكو احلوافز االآتية لالحتاد:

اأ -  بطاقة تقا�شم )Sharing( جمانية تخول حامل كل بطاقة احل�شول على ح�شم قدره 350 لرية لبنانية 

االأرا�شي  على  املنت�رشة  كالتك�س  وفيني�شيا  مدكو  �رشكتي  حمطات  اأي من  بنزين من  ليرت  كل 20  عن 

اللبنانية والبالغ عددها 250 حمطة.

ب هدية عبارة عن ق�شيمة �شهرية واحدة بتعبئة بنزين بـ 150،000 ل.ل. لل�شخ�س االأكرث ا�شتخدامًا 

للبطاقة خالل ال�شهر.

               جـ- ق�شيمة غ�شيل �شيارة جمانًا يف ال�شهر.

منح جامعية

ح�شل االحتاد من امللحقية الثقافية ال�شعودية على 10 منح تعليمية يف جامعات اململكة العربية ال�شعودية الأفراد العائالت احلائزين على 

�شهادة الثانوية الر�شمية اأو ما يعادلها، وح�شولهم على موافقة اإحدى اجلامعات يف اململكة. وت�شمل املنحة ر�شوم اجلامعة، وال�شكن، 

ومبلغ �شهري قدره األف ريال �شعودي ،وتذكرة �شفر ذهابًا واإيابًا يف كل �شنة درا�شية.

م�ساركة يف: 

تاأهيلها  بعد  الوالية(  )حو�س  العري�س  كرم  حديقة  حمد  بالل  الدكتور  بريوت  بلدية  جمل�س  رئي�س  افتتاح   -1  

.2014/4/4

افتتاح رئي�س جمل�س بلدية بريوت الدكتور حمد �شارع �شوبرة يف منطقة راأ�س بريوت 2014/4/16.  -2  

 2014/4/29 يف  البي�شاء  الرملة  يف  ال�شعبي  امل�شبح  يف  اأيوب  اأربعة  ذكرى  بريوت  اأبناء  رابطة   -3  

و2015/4/29و2016/4/27، واللقاء الت�شامني مع اجلي�س يف اآب 2014.

حفل اإطالق بلدية بريوت ا�شم ال�شهيد زياد رم�شان غالييني على �شاحة يف منطقة راأ�س بريوت 2014/5/20.  -4  

حفل اال�شتقبال الذي اقامته جمعية خريجي جامعة بريوت العربية ملنا�شبة انتخاب رئي�س وهيئة اإدارية جديدين   -5  

.2014/5

افتتاح رئي�س بلدية بريوت الدكتور حمد حديقة الرئي�س رينيه معو�س )ال�شنائع( بعد تاأهيلها 2014/5/31.   -6  

تكري جمعية متخرجي املقا�شد للق�شاة واملحامني 2014/6/3 واالأطباء وال�شيادلة 2014/10/14 واملهند�شني   -7  

2014/12/24 من متخرجي املقا�شد.

افتتاح رئي�س بلدية بريوت الدكتور حمد حديقة مار نقوال – االأ�رشفية بعد تاأهيلها 2014/6/12.  -8  

كتلة امل�شتقبل يف الوقفة الت�شامنية مع غزة اأمام مبنى االإ�شكوا 2014/7/23.   -9  
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اجتماعات موؤمتر اإمناء بريوت.  -10  

اجتماعات اللقاء الوطني لبريوت.  -11  

ت�سكيل �للجان 

ت�شكيل اللجان االآتية وتعيني من�شق ومقرر لكل جلنة: 

جلنة العالقات العامة.  -1  

جلنة الثقافة والرتبية والتعليم.  -2  

جلنة ال�شوؤون االجتماعية.  -3  

اللجنة ال�شحية.  -4  

جلنة ال�شوؤون القانونية.  -5  

اللجنة االإعالمية.  -6  

اللجنة املالية.  -7  

اللجنة الن�شائية.  -8  

اللجنة البيئية.  -9  

اللجنة االقت�شادية وتنمية املوارد املالية.  -10 

جلنة االإح�شاء واملعلوماتية واملهن احلرة.  -11 

جلنة ال�شباب والريا�شة.  -12 

�جتماعات جمل�س �ملندوبني 

عقد جمل�س املندوبني اجتماعات يف 2014/5/26 و2014/10/10 و2015/10/23 و2016/11/18 مت خاللها عر�س اأعمال الهيئة 

االإدارية واأن�شطتها، واال�شتماع اإىل مالحظات املندوبني واقرتاحاتهم.
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�جتماع �لهيئة �لعامة 

و2014  للعامني 2013  املاليني  والبيانني  للعام 2014  االإداري  التقرير  فيه  ناق�شت  اجتماعًا يف 2015/5/15  العامة  الهيئة  عقدت 

وم�رشوع موازنة العام 2015، واأقرتهم باالإجماع. وجددت باالإجماع تكليف �رشكة �شيداين و�رشكاهم للمحا�شبة تدقيق ح�شابات 

االحتاد للعام 2015.

العام  موازنة  وم�رشوع  للعام 2015  املايل  والبيان  االإداري  التقرير  فيه  ناق�شت  اجتماعًا يف 2016/5/13  العامة  الهيئة  عقدت  كما 

2016، واأقرتهم باالإجماع. وجددت باالإجماع تكليف �رشكة �شيداين و�رشكاهم للمحا�شبة تدقيق ح�شابات االحتاد للعام 2016.

�إن�ساء موقع �إلكرتوين 

والداخلي،  االأ�شا�شي  ونظاميه  فيه،  املن�شوية  والعائالت  وجلانه  وهيئاته  االحتاد،  عن  نبذة  على  يحتوي  اإلكرتوين  موقع  اإن�شاء  مت 

واأن�شطته، والبيانات ال�شادرة عنه، واالإعالن عن منح درا�شات جامعية ووظائف �شاغرة اإلخ. 

 www.beirutfamiliesunion.org :عنوان املوقع

info@beirutfamiliesunion.org :الربيد االإلكرتوين

http://www.beirutfamiliesunion.org
mailto:info@beirutfamiliesunion.org
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�شور بع�س االأن�شطةاالتحاد

رفيق  �ل�سهيد  الرئي�س  �رشيح  االحتاد  من  وفد  زيارة 
�حلريري �إثر �نتخاب �لهيئة �لإد�رية �حلالية

ويظهر يف ال�شورة من اليمني اإىل الي�شار :

 

- الكابنت عماد حا�شبيني- االأ�شتاذ �شعد الدين دوغان

- ال�شفري ه�شام دم�شقية – اخلبري غازي الهربي

– املحامي ح�شن ك�شلي – االأ�شتاذ حممد حممود �شنو
– االأ�شتاذ حممد عفيف ميوت – الدكتور فوزي زيدان

– املهند�س عماد مدور - االأ�شتاذ حممد خالد �شنو 
– �شعادة االأ�شتاذ حممد االأمني عيتاين 

– اخلبري حممد برغوت – االأ�شتاذ ه�شام ن�شويل 
-  الدكتورة �شعاد جنون – االأ�شتاذ ح�شن جارودي

-  املهند�س عبد الله �شاهني – االأ�شتاذ ريا�س احللبي 

– الدكتور عبد الرحمن احلوت – الدكتور اأ�شامه حميو. 
 

زيارة  �لهيئة �لإد�رية لالحتاد �سعادة مدعي عام �لتمييز 
الرئي�س �سمري حمود

 

ويظهر يف ال�شورة من اليمني اإىل الي�شار :

ك�شلي-  ح�شن  املحامي   – الهربي  غازي  اخلبري   -  

املهند�س عبد الله �شاهني – االأ�شتاذ نور الدين قباين 

-  االأ�شتاذ ب�شار �شبارو – �شعادة الرئي�س �شمري حمود

- الدكتور فوزي زيدان – االأ�شتاذ ه�شام ن�شويل 

– الدكتور اأ�شامه حميو-  االأ�شتاذ حممد حممود �شنو
– االأ�شتاذ �شميح امل�رشي – اخلبري  حممد برغوت. 

ندوة مبنا�سبة مرور �سبعني عامًا على ولدة �لرئي�س 
�ل�سهيد رفيق �حلريري يف قاعة م�سجد حممد �لأمني 

ويظهر يف ال�شورة من اليمني اىل الي�شار: 

- امل�شت�شارالدكتور داوود ال�شايغ

 – �شعادة االأ�شتاذ حممد االأمني عيتاين

 -  الدكتور فوزي زيدان 

– معايل االأ�شتاذ مروان حماده .
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تكري رئي�س �لحتاد �ل�سابق �لأ�ستاذ حممد خالد 

�سنو ورجل �لأعمال �لأ�ستاذ جهاد �لعرب يف 

�إفطار �لحتاد للعام 2014 

ويظهر يف ال�شورة من اليمني اإىل الي�شار: الدكتور 

فوزي زيدان – االأ�شتاذ جهاد العرب – ال�شيح اأحمد 

احلريري – االأ�شتاذ حممد خالد �شنو

يف  كلمة  يلقي  زيد�ن  فوزي  �لدكتور  �لحتاد  رئي�س 
�إفطار �لحتاد للعام 2014

رئي�س �لحتاد �لدكتور فوزي زيد�ن ي�سلم معايل وزير 
�لد�خلية و�لبلديات �لأ�ستاذ نهاد �مل�سنوق درع �لحتاد 

يف فندق فيني�سيا  يف 2015-4-14

ويظهر يف ال�شورة من اليمني اإىل الي�شار: 

الدكتور عبد الرحمن احلوت – اخلبري حممد برغوت - 

االأ�شتاذ حممد عفيف ميوت – معايل الوزير االأ�شتاذ نهاد 

فوزي  الدكتور   – �شاهني  الله  عبد  املهند�س   - امل�شنوق 

زيدان – االأ�شتاذ ه�شام ن�شويل – االأ�شتاذ ب�شار �شبارو . 
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�ململكة  �سفري  معايل  لالحتاد  �لإد�رية  �لهيئة  زيارة 
يف  ع�سريي  عو��س  علي  �لدكتور  �ل�سعودية  �لعربية 

مكتبه بال�سفارة .

ويظهر يف ال�شورة من اليمني اإىل الي�شار:

 االأ�شتاذ ح�شن جارودي – الدكتور اأ�شامه حميو 

– االأ�شتاذ نور الدين قباين – االأ�شتاذ ه�شام ن�شويل 
– اخلبري غازي الهربي – الدكتورة �شعاد جنون

 – االأ�شتاذ حممد عفيف ميوت

 – معايل ال�شفري الدكتورعلي عوا�س ع�شريي

 - الدكتور فوزي زيدان – االأ�شتاذ ب�شار �شبارو

 – املهند�س عبد الله �شاهني – املحامي ح�شن ك�شلي

 – االأ�شتاذ �شعد الدين دوغان  - الكابنت عماد حا�شبيني

 – اخلبري حممد برغوت – املهند�س عماد مدور .

لقاء �لهيئة �لإد�رية لالحتاد مع �سعادة مدير عام قوى 
�لأمن �لد�خلي �للو�ء �إبر�هيم ب�سبو�س .

ويظهر يف ال�شورة من اليمني اإىل الي�شار :

 الدكتور اأ�شامه حميو – املهند�س عماد مدور

– االأ�شتاذ ب�شار �شبارو – االأ�شتاذ حممد عفيف ميوت
– �شعادة اللواء اإبراهيم ب�شبو�س 

- الدكتور فوزي زيدان – االأ�شتاذ نور الدين قباين 

– املحامي ح�شن ك�شلي – اال�شتاذ ح�شن جارودي .

زيارة وفد �لحتاد معايل �لنائب بهية �حلريري يف د�رة 

�آل �حلريري يف جمدليون . 

ويظهر يف ال�شورة من اليمني اإىل الي�شار :
 االأ�شتاذ جميل احلوت  –املحامي ح�شن ك�شلي 

– الدكتور   �شعاد جنون -  اخلبري حممد برغوت
 – املهند�س عماد مدور – االأ�شتاذ �شعد الدين دوغان 

– ال�شيدة نادين �شهاب – املحامي �شهيل حا�شبيني
حممد       االأ�شتاذ  �شعادة   – احللبي  ريا�س  االأ�شتاذ   –  

االأمني عيتاين – معايل النائب بهية احلريري
عفيف  حممد  االأ�شتاذ   – زيدان  فوزي  الدكتور   -  

ميوت – الدكتور اأ�شامه حميو – ال�شيدة هيام كريدية
 – االأ�شتاذ حممد حممود �شنو –  اخلبري غازي الهربي 
- الدكتور عبد الرحمن احلوت – االأ�شتاذ �شعد الدين 

منيمنة – االأ�شتاذ نور الدين قباين . 
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رئي�س �لحتاد �لدكتور فوزي زيد�ن ي�سلم �سماحة مفتي 
درع  دريان  �للطيف  عبد  �ل�سيخ  �للبنانية  �جلمهورية 

�لحتاد يف فندق هوليد�ي �إن- فرد�ن يف 2015-1-9

 ويظهر يف ال�شورة من اليمني اإىل الي�شار :

االأ�شتاذ   – ن�شويل  ه�شام  االأ�شتاذ   – ك�شلي  ح�شن  املحامي   
االأ�شتاذ   – قباين  الدين  نور  االأ�شتاذ   – �شنو  حممود  حممد 
اخلبري   – ميوت  عفيف  حممد  االأ�شتاذ   – �شنو  خالد  حممد 
 – عيتاين  االأمني  حممد  االأ�شتاذ  �شعادة   – برغوت  حممد 
�شعادة   - زيدان  فوزي  –الدكتور  حميو  اأ�شامه  الدكتور 
االأ�شتاذ اأحمد احلريري – �شماحة املفتي ال�شيخ عبد اللطيف 
دريان - االأ�شتاذ ح�شن جارودي – الوزير حممد امل�شنوق 
– املهند�س عبد الله �شاهني – النائب عمار حوري – االأ�شتاذ 
اخلبري   - احلوت  الرحمن  عبد  الدكتور  امل�رشي-   �شميح 

غازي الهربي .

رئي�س  دولة  �إىل  لالحتاد  �لإد�رية  زيارة �لهيئة 

�ل�رش�ي  يف  �سالم  متام  �لأ�ستاذ  �لوزر�ء  جمل�س 

�لكبري

ويظهر يف ال�شورة من اليمني اإىل الي�شار:

– االأ�شتاذ حممد حممود �شنو  الدكتورة �شعاد جنون   

اخلبري عازي الهربي  – دولة رئي�س جمل�س الوزراء 

زيدان-   فوزي  الدكتور   - �شالم   متام  االأ�شتاذ 

عبدالرحمن  الدكتور   - ميوت  عفيف  حممد  االأ�شتاذ 

احلوت - املهند�س عبد الله �شاهني 

معايل وزير �لد�خلية و�لبلديات 

 �ل�ستاذ نهاد �مل�سنوق متحدثًا �أثناء زيارته لالحتاد
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�ل�سيخ  �لقا�سي  �سماحة  �لد�رية  �لهيئة  زيارة 
للتهنئة بتعيينه رئي�سًا  منزله  �لدكتورحممد ع�ساف يف 

للمحكمة �ل�رشعية �ل�سّنية �لعليا 

ويظهر يف ال�شورة من اليمني اإىل الي�شار:

االأ�شتاذ   – املهند�س عماد مدور   – املهند�س علي ع�شاف   

حممد حممود �شنو – الدكتور عبد الرحمن احلوت

 – الدكتور اأ�شامه حميو – االأ�شتاذ ب�شار �شبارو – الدكتور 

الدكتورحممد  ال�شيخ  القا�شي  �شماحة   – زيدان  فوزي 

ح�شن  املحامي   – ميوت  عفيف  حممد  االأ�شتاذ   - ع�شاف 

عماد  الكابنت   – دوغان  الدين  �شعد  االأ�شتاذ   – ك�شلي 

حا�شبيني – اخلبري غازي الهربي. 

�سعد   �لرئي�س  دولة  مع  لالحتاد  �لد�رية  �لهيئة  لقاء 
�حلريري يف بيت الو�سط 

ويظهر يف ال�شورة من اليمني اإىل الي�شار:

الدين  �شعد  االأ�شتاذ   – احلوت  الرحمن  عبد  الدكتور   

– اخلبري غازي الهربي  – املحامي ح�شن ك�شلي  دوغان 

عفيف  حممد  االأ�شتاذ   – �شنو  حممود  حممد  االأ�شتاذ   –
ميوت  - دولة الرئي�س �شعد احلريري - الدكتور فوزي 

زيدان – الدكتور اأ�شامه حميو – اال�شتاذ �شميح امل�رشي – 

املهند�س عبد  الله �شاهني – االأ�شتاذ ه�شام ن�شويل

 –املهند�س عماد مدور .

عام  مدير  �سعادة  �إىل  لالحتاد  �لد�رية  �لهيئة  زيارة 
�لمن �لعام �للو�ء عبا�س �بر�هيم 

ويظهر يف ال�شورة من اليمني اإىل الي�شار :

 املقدم عماد دم�شقية – اخلبري غازي  الهربي – املحامي 

الله  املهند�س عبد   – اأ�شامه حميو  الدكتور   – ك�شلي  ح�شن 

اللواء  �شعادة   – ميوت  عفيف  حممد  االأ�شتاذ   – �شاهني 

عبا�س اإبراهيم - الدكتور فوزي زيدان – االأ�شتاذ ه�شام 

ن�شويل – االأ�شتاذ ب�شار �شبارو – االأ�شتاذ نور الدين قباين 

– املهند�س عماد مدور - االأ�شتاذ ح�شن جارودي .
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�فتتاح �مني عام »تيار �مل�ستقبل« �ل�سيخ �أحمد �حلريري 
معر�س »�لت�سوير �لفوتوغر�يف« يف مقر �لحتاد 

ويظهر يف ال�شورة من اليمني اإىل الي�شار :

االأ�شتاذ   – حميو  اأ�شامه  الدكتور   – كريدية  هيام  ال�شيدة   

– الدكتور فوزي  اخلبري غازي الهربي   – ب�شار �شبارو 

الدين  �شعد  االأ�شتاذ   - احلريري  اأحمد  ال�شيخ   – زيدان 

الكردي – االأ�شتاذ عدنان فاكهاين – الدكتور �شامر رحم 

- االأ�شتاذ ه�شام ن�شويل . 

الرئي�س �سعد �حلريري يلقي كلمة يف �إفطار 

االحتاد للعام 2016 

�لدكتور فوزي زيدان ي�سلم دولة الرئي�س �سعد 

�حلريري درع االحتاد يف �فطار �لعام 2016  

 

 ويظهر يف ال�شورة من اليمني اإىل الي�شار:

االأ�شتاذ ب�شار �شبارو – الدكتور فوزي زيدان - 

دولة الرئي�س �شعد احلريري - االأ�شتاذ حممد عفيف 

ميوت - االأ�شتاذ نور الدين قباين
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ندوة �لروؤية و�مل�رشوع مبنا�سبة �لذكرة �لـ 11 

ل�ست�سهاد �لرئي�س �ل�سهيد رفيق �حلريري

ويظهر يف ال�شورة من اليمني اإىل الي�شار: 

امل�شت�شار حممد ك�شلي – معايل االأ�شتاذ جان 

اأوغا�شبيان – الدكتور فوزي زيدان  - االأ�شتاذ 

حممد حممود �شنو 

لقاء �لهيئة �لد�رية لالحتاد مع �سعادة حمافظ مدينة 
بريوت �لقا�سي زياد �سبيب .

ويظهر يف  ال�شورة من اليمني اإىل الي�شار :

االأ�شتاذ هاين عيتاين – املهند�س عماد مدور – اخلبري 

غازي الهربي - االأ�شتاذ ه�شام ن�شويل  - املحامي 

ح�شن ك�شلي  - االأ�شتاذ حممد حممود �شنو  - االأ�شتاذ 

زياد  القا�شي  املحافظ  �شعادة   - قباين   الدين  نور 

حممد  االأ�شتاذ   - زيدان   فوزي  الدكتور   - �شبيب 

الدكتور   - حميو   اأ�شامه  الدكتور   - ميوت   عفيف 

�شاهني   الله  عبد  املهند�س   - احلوت   الرحمن  عبد 

-املهند�س ع�شام ق�شق�س . 
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معر�س �ل�سور �لفوتوغر�فية ويبدو يف 

�ل�سورة 

من اليمني اإىل الي�شار: 

االأ�شتاذ حممد حممود �شنو والدكتور فوزي 

زيدان وال�شيخ اأحمد احلريري 

معر�س �للوحات �لزيتية .
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معرض الفنان البيروتي محود شهاب

�سورة �سينما �أمبري يف �ساحة �لربج

�سورة �سينما ريڤويل يف �ساحة �لربج
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�سورة لرتمو�ي بريوت

�سورة ملقهى �لزجاج يف �ساحة �لربج
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النظامان االأ�شا�شي والداخلياالتحاد

النظام االأ�شا�شي الحتاد جمعيات العائالت البريوتية

�ملادة �لأوىل: �لتاأ�سي�س: تاأ�ّش�شت يف اجلمهورية اللبنانية جمعية اأهلية اجتماعية ثقافية اإمنائية غري �شيا�شية ال تتوخى الربح تدعى »احتاد 

جمعيات العائالت البريوتية«.

�ملادة �لثانية: مركز االحتاد:

عنوانه: بريوت ، �شارع مار اليا�س، �شنرت املقا�شد، الطابق الثالث. 

هاتف: 300620-01 / فاك�س: 01-300621

�ملادة �لثالثة: �أهد�ف االحتاد:

بينهم،  فيما  والتوا�شل  والت�شامن  واملحبة  االإلفة  روابط  وتوثيق  اأبنائهم،  وخدمة  البريوتية  العائالت  جمعيات  �شمل  جمع   -1  

وحث العائالت البريوتية على تاأليف جمعيات عائلية لالن�شمام لالحتاد.

تقدي امل�شاعدات واملعونات عند االقت�شاء للجمعيات االأع�شاء يف االحتاد، واإن�شاء مركز للتقدميات ال�شحية واالجتماعية.  -2  

و�شع وتنفيذ برامج لت�شجيع الكفاءات واملواهب املتوافرة لدى اأبناء العائالت املن�شوية جمعياتها يف االحتاد عرب تخ�شي�س   -3  

جوائز ومنح درا�شية للمتفوقني، وامل�شاعدة يف تاأمني فر�س عمل لهم. 

املحافظة على تراث بريوت املحرو�شة وِقيمها احل�شارية ودورها الريادي.  -4  

اإن�شاء مراكز تعليمية خلدمة اأبناء العائالت البريوتية، وال�شعي الإن�شاء م�شاريع �شكنية.  -5  

تاأليف فرق ريا�شية من اأبناء عائالت جمعيات االحتاد، وتنظيم دورات يف االألعاب الريا�شية.  -6  

االهتمام بحقوق ومطالب البيارتة لدى خمتلف املراجع والدوائر الر�شمية والبلدية واخلا�شة.  -7  

�ملادة �لر�بعة: تتكون مو�رد االحتاد �ملالية من:

ا�شرتاكات اجلمعيات االأع�شاء.  -1 

امل�شاعدات احلكومية والر�شمية والبلدية.   -2

التربعات والهبات والو�شايا غري امل�رشوطة باأي ارتهان.   -3

ريع الن�شاطات التي يقوم بها االحتاد.   -4

وت�رشف اأموال االحتاد يف �شبيل حتقيق اأهدافه.   

�ملادة �خلام�سة: هيئات االحتاد: يتاألف االحتاد من الهيئات التالية: 

الهيئة العامة - جمل�س املندوبني - الهيئة االإدارية. 

للهيئة االإدارية �شالحية اإن�شاء وتاأليف جلان وهيئات وحتديد مهامها يف قرارات ت�شدر عنها وفقًا ملا ين�س عليه النظام الداخلي لالحتاد.

 

املرعية  والقوانني  االأنظمة  و�شمن  الأنظمته  وفقًا  تديره  التي  االإدارية  الهيئة  رئي�س  االحتاد  ميثل  االحتاد:  متثيل  �ل�ساد�سة:  �ملادة 

االإجراء. 

�ملادة �ل�سابعة: �لنت�ساب �إىل االحتاد: 

للجمعيات،  القانونية  ال�رشوط  فيها  متوافرة  بريوتية  عائلية  جمعية  تكون  اأن  االحتاد  اإىل  االنت�شاب  ترغب  التي  اجلمعية  ي�شرتط يف 

وحا�شلة على علم وخرب من وزارة الداخلية والبلديات، وقابلة وملتزمة باأنظمة االحتاد وعاملة يف �شبيل حتقيق اأهدافه.
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على اجلمعية العائلية الراغبة يف االنت�شاب اإىل االحتاد تقدي طلب انت�شاب موقعًا من رئي�شها ومن اأمني ال�رش ممهورًا بختم اجلمعية، 

ومرفقًا به امل�شتندات التالية: 

�شورة عن النظام االأ�شا�شي والنظام الداخلي للجمعية.   -  
�شورة عن العلم واخلرب ال�شادر عن وزارة الداخلية والبلديات.  -  

اإفادة حديثة باأ�شماء اأع�شاء الهيئة االإدارية للجمعية �شادرة عن وزارة الداخلية والبلديات.   -  
لالحتاد  العامة  الهيئة  اجلمعية يف  ميثلون  اأع�شاء  ثالثة  ُي�شمي  ال�رش  واأمني  اجلمعية  رئي�س  موقع من  تفوي�س  كتاب   -  

ويعني اأحدهم ليمثل اجلمعية يف جمل�س املندوبني. 

تدر�س الهيئة االإدارية لالحتاد طلبات االنت�شاب وتتخذ القرار املنا�شب باأكرثية اأع�شائها، وت�شبح اجلمعية ع�شوًا بعد �شدور قرار 

املوافقة عن الهيئة االإدارية لالحتاد وت�شديد ر�شم اال�شرتاك. 

�ملادة �لثامنة: �لهيئة �لعامة: تتاألف الهيئة العامة من اجلمعيات العائلية املنت�شبة اإىل االحتاد،        وتتمثل كل جمعية بثالثة من اأع�شائها 

ت�شميهم مبوجب كتاب تفوي�س من هيئتها االإدارية. حتدد �شالحيات الهيئة العامة ومهماتها يف النظام الداخلي لالحتاد.

�ملادة �لتا�سعة:  جمل�س �ملندوبني: يتكون جمل�س املندوبني من ممثل واحد عن كل جمعية عائلية منت�شبة لالحتاد، وُيعي من بني 

االأع�شاء الثالثة الذين ميثلون اجلمعية يف الهيئة العامة، وذلك مبوجب تفوي�س خطي ي�شدر عن رئي�س جمعية عائلته موقعًا منه ومن 

اأمني ال�رش.

املر�شحني  اأع�شائها  بني  من  العامة  الهيئة  تنتخبهم  ع�شوًا  ع�رش  ثمانية  من  االإدارية  الهيئة  تتاألف  �لإد�رية:  �لهيئة  �لعا�رشة:  �ملادة 

باالقرتاع ال�رشي لوالية مدتها ثالث �شنوات.

�ملادة �حلادية ع�رشة: �لتعديل: ميكن للهيئة العامة تعديل النظام االأ�شا�شي اأو النظام الداخلي بناء القرتاح : 

ثلثي اأع�شاء الهيئة االإدارية.

20% من اأع�شاء الهيئة العامة. 

حّل االحتاد

�ملادة �لثانية ع�رشة:  باالإ�شافة اإىل ال�رشوط املن�شو�س عنها يف القانون املتعلق باجلمعيات،  ميكن حّل االحتاد بناء على طلب مقدم 

منه، باال�شتناد اإىل قرار من الهيئة العامة مقرتن مبوافقة 75% على االأقل من اأع�شاء الهيئة العامة.

�ملادة �لثالثة ع�رشة: اإذا جرى حّل االحتاد ت�شبح اأمواله املنقولة وغري املنقولة ملكًا لالأوقاف االإ�شالمية ال�شّنية يف بريوت.

�ملادة �لر�بعة ع�رشة: �لعمل بهذا �لنظام: ُيعمل بهذا النظام فور الت�شديق عليه من قبل الهيئة العامة لالحتاد، ويلغى النظام ال�شابق وكل 

ن�س خمالف لن�شو�س النظام احلا�رش، على اأن تودع ن�شخة منه يف ق�شم اجلمعيات يف املديرية العامة لل�شوؤون ال�شيا�شية والالجئني يف 

وزارة الداخلية والبلديات �شمن املهلة املحددة.
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�ملادة �لأوىل: تاأليف �لهيئة �لعامة: 

تتاألف الهيئة العامة من جمموع االأع�شاء املمثلني للجمعيات العائلية املنت�شبة اإىل االإحتاد بحيث متثل كل جمعية عائلية بثالثة اأع�شاء 

ت�شميهم اجلمعية مبن فيهم من يكون ع�شوًا منتخيًا يف الهيئة االإدارية لالحتاد. 

ثالثة  مبوجبه  تفو�س  كتابًا  االحتاد  �رش  اأمانة  اإىل  تقدم  اأن  عام  كل  الثاين من  كانون  �شهر  االأول من  الن�شف  خالل  جمعية  كل  على 

اأع�شاء لتمثيلها يف الهيئة العامة مع مراعاة ما ورد يف املادة الثامنة من النظام االأ�شا�شي، وعلى اأن تنتدب اأحدهم ليمثلها يف جمل�س 

املندوبني مع مراعاة ما ورد يف املادة التا�شعة من النظام االأ�شا�شي، ويف حال مل تتقدم اجلمعية مبثل هذين الكتابني يف الوقت املحدد 

يعترب االأع�شاء الثالثة املفو�شني �شابقًا قد مدد تفوي�شهم حكمًا ل�شنة جديدة.

ويحق لكل جمعية يف اأي وقت كان اأن تر�شل كتابًا اىل اأمانة �رش االحتاد تطلب تغيري اإ�شم اأحد ممثليها اأو اأكرث يف الهيئة العامة اأو يف 

جمل�س املندوبني، اأما اأع�شاء الهيئة االإدارية فال ميكن اإ�شقاط ع�شويتهم قبل انتهاء واليتهم.

  

�ملادة �لثانية: �جتماعات �لهيئة �لعامة : 

جتتمع الهيئة العامة حكمًا مرة يف ال�شنة خالل �شهر كانون الثاين يف دورة عادية، وذلك بدعوة من رئي�س الهيئة االإدارية ملناق�شة   - 
التقرير االإداري والبيان املايل وقطع احل�شاب لل�شنة املن�رشمة وامل�شادقة عليهم، واإبراء ذمة الهيئة االإدارية ومناق�شة م�رشوع 

موازنة ال�شنة املالية التالية وامل�شادقة عليه.

وجتتمع الهيئة العامة يف ال�شهر االأخري من نهاية والية الهيئة االإدارية يف دورة عادية لتنتخب اأع�شاء هيئة اإدارية جديدة باالقرتاع   - 
ال�رشي بدعوة من رئي�س الهيئة االإدارية القائمة.

وجتتمع الهيئة العامة ا�شتثنائيًا، بدعوة من رئي�س الهيئة االإدارية، بناء على طلب اأكرثية اأع�شاء الهيئة االإدارية اأو بطلب من   - 
20% من اأع�شاء الهيئة العامة �رشط حتديد جدول االأعمال يف بيان الدعوة واأ�شبابها.

كما جتتمع الهيئة العامة ا�شتثنائيًا عند االقت�شاء بدعوة من رئي�س الهيئة االإدارية بناء على طلب خطي من كل من اأمني ال�شندوق   - 
واملحا�شب ورئي�س اللجنة املالية ملناق�شة اأمور مالية ح�رشًا.

يراأ�س اجتماعات الهيئة العامة رئي�س االحتاد.  - 

�ملادة �لثالثة: �لن�ساب �لقانوين: 

يكون الن�شاب يف اجتماعات الهيئة العامة العادية اأو اال�شتثنائية قانونيًا بح�شور الثلثني من جمموع االأع�شاء املمثلني للجمعيات   - 
العائلية املنت�شبة لالحتاد، واإذا مل يتوافر الن�شاب يف اجلل�شة االأوىل، تعقد جل�شة ثانية يف مدة ال تتجاوز خم�شة ع�رش يومًا من تاريخ 

موعد اجلل�شة االأوىل ويكون الن�شاب فيها قانونيًا بح�شور االأكرثية )الن�شف زائد واحد( من اأع�شاء الهيئة العامة، �رشط اأن 

تت�شمن دعوة اجلل�شة االأوىل الدعوة للجل�شة الثانية وموعد ومكان انعقادها.

اأما انعقاد جل�شة الهيئة العامة اال�شتثنائية التي تتعلق بتعديل النظام، فيكون الن�شاب فيها قانونيًا بح�شور الثلثني من جمموع   -  
االأع�شاء املمثلني للجمعيات العائلية املنت�شبة لالحتاد وتتخذ القرارات مبوافقة ثلثي احل�شور.

امل�شددين  لالحتاد  املنت�شبة  العائلية  للجمعيات  املمثلني  باالأع�شاء  االإدارية  الهيئة  اأع�شاء  النتخاب  الت�شويت  حق  يح�رش   -  
ال�شرتاكاتهم ال�شنوية كاملة. 

�ملادة �لر�بعة: قر�ر�ت �لهيئة �لعامة:

تتخذ قرارات الهيئة العامة يف جل�شاتها العادية واال�شتثنائية القانونية بالغالبية املطلقة من احل�شور.   - 
اأما قرارات الهيئة العامة يف اجلل�شة اال�شتثنائية لتعديل النظامني تتخذ قراراتها باأكرثية ثلثي احل�شور.  - 

اإن قرارات وتو�شيات الهيئة العامة ملزمة للهيئة االإدارية.  - 

النظام الداخلي التحاد جمعيات العائالت البيروتية
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�ملادة �خلام�سة: �سالحيات �لهيئة �لعامة: تتمتع الهيئة العامة بال�شالحيات التالية: 

انتخاب الهيئة االإدارية.  - 

مناق�شة التقرير االإداري ال�شنوي.  - 

مناق�شة البيان املايل ال�شنوي، واإقرار قطع احل�شاب، واإبراء ذمة الهيئة االإدارية.  - 

مناق�شة املوازنة لل�شنة املالية املقبلة.  - 

تعيني مفو�شي املراقبة.  - 

مراقبة اأعمال الهيئة االإدارية.  - 

تعديل النظامني االأ�شا�شي والداخلي.  - 

تعديل اال�شرتاك ال�شنوي لع�شوية االحتاد.   - 

�ملادة �ل�ساد�سة: جمل�س �ملندوبني: تاأليف جمل�س املندوبني: 

يتاألف جمل�س املندوبني من ممثل واحد عن كل جمعية عائلية منت�شبة اإىل االحتاد، ُي�شمى من بني االأع�شاء الثالثة الذين ميثلون   - 
اجلمعية يف الهيئة العامة لالحتاد مبوجب كتاب تفوي�س يوقعه رئي�س اجلمعية واأمني ال�رش. 

عدد اأع�شاء جمل�س املندوبني يوازي عدد اجلمعيات العائلية املنت�شبة اإىل االحتاد.  - 

مدة والية جمل�س املندوبني �شنة واحدة.   - 

يراأ�س جمل�س املندوبني رئي�س االحتاد.  - 

�ملادة �ل�سابعة: �جتماعات جمل�س �ملندوبني و�سالحياته: 

ويكون  اأع�شائه،  ثلث  اأو من  االحتاد  رئي�س  دعوة  على  بناًء  احلاجة  تدعو  عندما  اأو  �شهرين  كل  املندوبني مرة  جمل�س  يجتمع   - 
ن�شاب اجلل�شة مكتماًل بح�شور اأكرث من ن�شف اأع�شائه يف املرة االأوىلى، ويف املرة الثانية يكون ن�شاب اجلل�شة مكتماًل مبن 

ح�رش .

تكون �شالحيات جمل�س املندوبني تقدي االقرتاحات والتو�شيات والدرا�شات اإىل الهيئة االإدارية.   - 

�ملادة �لثامنة: تاأليف �لهيئة �لد�رية: تتاألف الهيئة االإدارية من ثمانية ع�رشع�شوًا تنتخبهم الهيئة العامة من بني اأع�شائها املر�شحني 

باالقرتاع ال�رشي لوالية مدتها ثالث �شنوات. 

�ملادة �لتا�سعة: �جتماعات �لهيئة �لإد�رية: 

جتتمع الهيئة االإدارية مرة كل �شهر ويحق لها اأن تعقد اجتماعات ا�شتثنائية عندما تدعو احلاجة، وذلك بدعوة من الرئي�س اأو بناء   - 
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على طلب من ثلثي اأع�شائها، وتوجه الدعوات عرب اأمانة ال�رش. يكون الن�شاب قانونيًا بح�شور اأكرث من ن�شف اأع�شاء الهيئة.

�شوت  يكون  االأ�شوات  تعادل  حال  احلا�رشين( ويف  االأع�شاء  واحد من  زائد  املطلقة )الن�شف  بالغالبية  فيها  القرارات  توؤخذ   - 
الرئي�س مرجحًا. 

القرارات  وتتخذ  ملناق�شتها  االأعمال  جدول  موا�شيع  بعدها  الرئي�س  يطرح  عليه.  لل�شادقة  ال�شابق  املح�رش  بتالوة  اجلل�شة  تفتح   - 
املنا�شبة ب�شاأنها.

�ملادة �لعا�رشة: �سالحيات �لهيئة �لإد�رية: تتمتع �لهيئة �لإد�رية بال�سالحيات �لتالية: 

اإدارة �شوؤون االحتاد واالإ�رشاف على ن�شاطاته. اأ-   

اإن�شاء اللجان وحتديد مهامها وت�شمية مقرريها واأع�شائها، ويحق لها انتداب اأحد اأع�شائها كمن�شق الأي من اللجان.   ب- 

اقرتاح تعديل ر�شم اال�شرتاك ال�شنوي لع�شوية االحتاد. ج-   

اقرتاح تعديل النظامني االأ�شا�شي والداخلي. د-   

اإ�شناد اأكرث من مهمة اإىل اأع�شاء الهيئة االإدارية، با�شتثناء الذين يتمتعون ب�شالحية �رشف االأموال. ه-   

دعوة جمل�س املندوبني لالنعقاد وحتديد جدول اأعماله. و-   

دعوة جمل�س الهيئة العامة لالنعقاد وحتديد جدول اأعمالها. ز-   

اإقامة الندوات واالحتفاالت التي تراها مالئمة. ح-   

در�س طلبات االنت�شاب املقدمة من جمعيات عائلية بريوتية، واتخاذ القرارات ب�شاأن ان�شامها اإىل االحتاد. ط-   

االنتخابات

�ملادة �حلادية ع�رشة: �نتخاب �لهيئة �لإد�رية: جُتري انتخابات الهيئة االإدارية خالل �شهر �شباط من نهاية كل والية ويعلن عنها 

�شمن االأ�شول التالية: 

حتديد موعد ومكان االنتخاب.  - 

تعلق لوائح ال�شطب )اأ�شماء الناخبني من اأع�شاء الهيئة العامة العاملني امل�شددين ا�شرتاكات جمعياتهم لالحتاد( يف مقر االحتاد قبل   - 
�شهر واحد من موعد االنتخابات، وحتدد مهلة االعرتا�س عليها حتى خم�شة ع�رش يومًا قبل موعد االنتخابات. 

تقدم طلبات الرت�شح لع�شوية الهيئة االإدارية قبل اإثني ع�رش يومَا على موعد االنتخابات.  - 

تن�رش الئحة باأ�شماء املر�شحني املقبولني وحتدد مهلة االعرتا�س عليها حتى اأ�شبوع واحد قبل موعد االنتخابات.   - 

طلبات  تقدي  بدء  تاريخ  يومًا من  ع�رش  خم�شة  قبل  وذلك  االأقل  على  واحدة  حملية  جريدة  اأعاله يف  اإليها  امل�شار  املواعيد  تن�رش   - 
الرت�شح. 

تعلق ن�شخة من بيان الدعوة يف مركز االحتاد قبل �شهر على االأقل من تاريخ االنتخاب، واإذا ت�شمنت الدعوة دورتني لالقرتاع   - 
يكون الن�شاب يف الدورة الثانية وفقًا مل�شمون املادة الثالثة اأعاله. 
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تدعو الهيئة االإدارية اأع�شاء الهيئة العامة اإىل االنتخابات وفقًا لالأ�شول املذكورة اأعاله.   - 

�ملادة �لثانية ع�رشة: �إجر�ء�ت �لرت�سيح :

االإدارية  الهيئة  مبوافقة  مرفقة  لالحتاد  ال�رش  اأمانة  اإىل  خطية  بطلبات  لالحتاد  االإدارية  الهيئة  ع�شوية  ملن�شب  املر�شحون  يتقدم   - 
للجمعية التي ينتمي اإليها املر�شح.

العاملني  االأع�شاء  اإليها من  ينتمي  التي  اجلمعية  تكون  اأن  �رشط  واالنتخاب  الرت�شح  حق  العامة  الهيئة  اأع�شاء  ع�شو من  لكل   - 
امل�شددين جميع بدالت اإ�شرتاكات انت�شابها ال�شنوية اإىل االحتاد، قبل �شهر من موعد االنتخابات. 

�ملادة �لثالثة ع�رشة: قانونية �لرت�سح: 

تاريخ  من  اأيام  ع�رشة  قبل  املقبولني  املر�شحني  باأ�شماء  الئحة  وتن�رش  الرت�شيحات،  و�شحة  قانونية  يف  االإدارية  الهيئة  تنظر   - 
االإنتخابات.

ميكن االعرتا�س على هذه االئحة حتى قبل اأ�شبوع من تاريخ االنتخابات لت�شبح بعدها نهائية.  - 

�ملادة �لر�بعة ع�رشة: �لقرت�ع: يكون االنتخاب باالقرتاع ال�رشي. ي�شرتط ح�شور املقرتع �شخ�شيًا الذي عليه اأن يوقع على لوائح 

ال�شطب بنف�شه، وال يقبل التوكيل اأو التفوي�س اأو اأي و�شيلة اأخرى لالقرتاع.

�ملادة �خلام�سة ع�رشة: �سغور من�سب �لع�سوية:

االإدارية  الهيئة  اأ�شهرت�شتمر  �شتة  اأقل من  واليتها  فرتة  وبقي من  االإدارية  الهيئة  اأع�شاء  ع�شوين من  اأو  ع�شو  �شغرمن�شب  اإذا   - 
باأعمالها باأع�شائها املتبقني. 

يف حال كانت والية الهيئة االإدارية تزيد عن �شتة اأ�شهر يعي الرديف االأول ثم الثاين.  - 

اأما اإذا �شغرت ثالثة منا�شب اأو اأكرث، فتتم الدعوة لعقد انتخابات تكميلية مللء املنا�شب ال�شاغرة.   - 

يف حال �شغور اأكرث من ن�شف عدد اأع�شاء الهيئة االإدارية تعترب الهيئة م�شتقيلة، وتوجه دعوة ا�شتثنائية اإىل الهيئة العامة النتخاب   - 
هيئة اإدارية جديدة يف خالل �شهر من تاريخ ال�شغور وفق االأ�شول املحددة يف هذا النظام، على اأن تتوىل الهيئة االإدارية خالل 

هذه الفرتة ت�رشيف االأعمال.

�ملادة �ل�ساد�سة ع�رشة: �لدعوة �ىل �نتخاب هيئة �إد�رية قبل �نتهاء وليتها: 

يحق للهيئة االإدارية قبل انتهاء مدة واليتها دعوة الهيئة العامة لعقد جل�شة ا�شتثنائية النتخاب هيئة اإدارية جديدة بناء على اقرتاح   - 
يقدمه اأكرث من ثلثي اأع�شاء الهيئة االإدارية.

يحق لرئي�س الهيئة االإدارية دعوة الهيئة العامة لعقد جل�شة ا�شتثنانية النتخاب هيئة اإدارية جديدة، يف حال قدم اأكرث من ن�شف   - 
اأع�شاء الهيئة االإدارية ا�شتقالتهم قبل �شتة اأ�شهر من انتهاء مدة واليتها.
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�ملادة �ل�سابعة ع�رشة: جلنة �لإ�رش�ف على �لنتخابات: ت�رشف على عملية االنتخابات جلنة موؤلفة من ثالثة اأع�شاء ت�شميهم الهيئة 

االإدارية من بني اأع�شاء الهيئة العامة العاملني غري املر�شحني.

�ملادة �لثامنة ع�رشة: فرز �لأ�سو�ت: فور انتهاء الوقت املحدد للعملية االنتخابية يتم فرز االأ�شوات و يعترب فائزًا كل من نال اأكرب عدد 

من االأ�شوات، ويف حال ت�شاوت االأ�شوات يعترب فائزًا املر�شح االأكرب �شنًا. 

�ملادة �لتا�سعة ع�رشة: حم�رش �لنتخاب: ينظم حم�رشًا بنتائج العملية االنتخابية، ويوقع عليه اأع�شاء اللجنة امل�رشفة على االنتخابات، 

ثم يبلغ اىل وزارة الداخلية والبلديات �شمن املهلة املحددة. 

�ملادة �لع�رشون: �نتخاب منا�سب �لهيئة �لد�رية:  جتتمع الهيئة االإدارية فور انتخابها برئا�شة اأكرب االأع�شاء �شنًا  وتنتخب من بيت 

اأع�شائها باالقرتاع ال�رشي املنا�شب التالية : 

رئي�س - نائب رئي�س - اأمني �رش- مفو�س االحتاد  لدى احلكومة – حما�شب و اأمني �شندوق .

�ملادة �لو�حد و�لع�رشون: �لت�سلم و�لت�سليم: يف اجلل�شة االأوىل التي تلي عملية انتخاب املنا�شب، ُي�شلم الرئي�س واأمني ال�رش واملحا�شب 

واأمني ال�شندوق املنتهية واليتهم جميع امل�شتندات وال�شجالت واملحفوظات التي يف عهدتهم مع تقرير عن االأمور العالقة اإىل نظرائهم 

يف الهيئة االإدارية املنتخبة مبوجب حم�رش ا�شتالم وت�شلم نظاميني يوقع عليه جميع املعنيني، وذلك خالل مدة ال تزيد عن خم�شة ع�رش 

يومًا من االنتخاب.  

ال�شالحيات

�ملادة �لثانية و�لع�رشون: �سالحيات الرئي�س:

الرئي�س هو راأ�س ال�شلطة التنفيذية يف االحتاد واملمثل الر�شمي له والناطق باإ�شمه.   - 

يدعوالجتماعات الهيئات التي يت�شكل منها االحتاد ويعمل على تنفيذ قراراتها.  - 

يراأ�س ويدير اجتماعات الهيئات الثالث لالحتاد.   - 

ي�شع املوا�شيع وامل�شائل املدرجة يف االجتماعات للنقا�س، ثم يطرحها على الت�شويت، وتتخذ القرارات فيها باالأكرثية املطلقة،   - 
ويف حال تعادل االأ�شوات يكون �شوت الرئي�س مرجحًا. 

ي�شهر على تنفيذ قرارات هيئات االحتاد.  - 

يح�رش اجتماعات اللجان متى �شاء ويراأ�س حينها تلك االجتماعات.   - 

يحيل اىل اللجان املوا�شيع والق�شايا املتعلقة بها للتنفيذ اأو للدر�س اأو الإبداء الراأي.  - 

يوقع الربيد والدعوات وقرارات االحتاد واملرا�شالت الر�شمية واالإدارية وحما�رش اجلل�شات مع اأمني ال�رش.   - 

�ملادة �لثالثة و�لع�رشون: �سالحيات نائب الرئي�س: يتمتع نائب الرئي�س بكامل �شالحيات الرئي�س يف حال غيابه. 
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�ملادة �لر�بعة و�لع�رشون: �سالحيات �أمني �ل�رش: 

يتوىل اأمانة ال�رش للهيئات الثالث التي يت�شكل منها االحتاد. يدون القرارات يف كل جل�شة وينظم املحا�رش ويتلوها يف م�شتهل كل   - 
جل�شة للم�شادقة عليها. 

ُيعد جدول اأعمال كل جل�شة بالتوافق مع الرئي�س ويوزعه على االأع�شاء.  - 

يتلقى الربيد الوارد ويعر�شه على الرئا�شة، ثم يتوىل تنظيم الرد وير�شله اإىل �شاحب العالقة بعد توقيعه مع الرئي�س.  - 

يحفظ  املحا�رش بعد توقيعه عليها مع الرئي�س.  - 

يوقع الربيد والدعوات وقرارات االحتاد واملرا�شالت الر�شمية واالإدارية وحما�رش اجلل�شات مع الرئي�س.  - 

يوجه الدعوات ويبلغ مقرارات االحتاد اإىل اأ�شحاب العالقة مع الرئي�س.   - 

ُيعد التقرير االإداري ال�شنوي.  - 

يحل اأمني ال�رش مكان اأمني ال�شندوق يف حال غيابه.  - 

من اأجل تنظيم وتاأمني ح�شن �شري العمل يتوىل اأمني ال�رش م�شك وحفظ ال�شجالت التالية:   - 

�شجل الوارد: ت�شجل فيه الر�شائل واملعامالت الواردة حتت رقم ورود مت�شل�شل �شنوي مع تاريخ الورود.   - 

�شجل ال�شادر: ت�شجل فيه الر�شائل واملعامالت ال�شادرة حتت رقم �شادر مت�شل�شل �شنوي مع تاريخ االإ�شدار.   - 

�شجل اأ�شماء اأع�شاء هيئات االحتاد مع عناوينهم واأرقام هواتفهم.   - 

�شجل حما�رش جل�شات واجتماعات لكل هيئة من هيئات االحتاد.   - 

�شجل قرارات الهيئة االإدارية ملتابعة التنفيذ.   - 

�شجل قرارات الهيئة العامة ملتابعة التنفيذ.  - 

�شجل قرارات جمل�س املندوبني للمتابعة.  - 

اأر�شيف اإلكرتوين للمحا�رش والقرارات و�شائر االأوراق والوثائق.   - 

�ملادة �خلام�سة و�لع�رشون: �سالحيات مفو�س االحتاد لدى �حلكومة: 

يقوم بتمثيل االحتاد لدى ال�شلطات الر�شمية احلكومية ويتابع اإجناز معامالت االحتاد فيها.

�ملادة �ل�ساد�سة و�لع�رشون: �سالحيات �ملحا�سب: 

ا�شتالم اأوامر القب�س وتاأمني حت�شيلها.  - 
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تاأمني املقبو�شات واملفوعات بناء على اأوامر �رشف منظمة اأ�شواًل.   - 

حفظ اأوراق االإثبات و�شجالت املحا�شبة وم�شتندات القب�س وال�رشف يف مقر االحتاد.  - 

توحيد عمليات �شبط وقب�س الواردات املالية والنفقات وم�شك ح�شاباتها و�شجالتها.  - 

ُيعد قطع ح�شاب للعام املن�رشم وم�رشوع موازنة العام القادم ويعر�شهما على الهيئة االإدارية.  - 

يراقب اأعمال اأمني ال�شندوق.   - 

يكون حكمًا ع�شوًا يف اللجنة املالية.  - 

�ملادة �ل�سابعة و�لع�رشون: �سالحيات �أمني �ل�سندوق:

ا�شتالم وحت�شيل اأموال االحتاد من ا�شرتاكات �شنوية وحواالت و�شندات وتربعات.  - 

يحفظ االأموال ويودعها امل�شارف املعتمدة فور ورودها.  - 

يحتفظ ب�شجلني يدون يف االأول املقبو�شات ويف الثاين املدفوعات.  - 

يعطي االإي�شاالت ويحتفظ بن�شخة منها ومي�شك �شجاًل خا�شًا بها، ويحفظ اأوامر ال�رشف وجميع الوثائق العائدة الأمانة ال�شندوق.   - 

ينظم بيانًا ماليًا كل �شتة اأ�شهر ويعر�شه على الهيئة االإدارية.  - 

ينظم التقرير املايل ال�شنوي مع املحا�شب ومدقق احل�شابات ويعر�شه على الهيئة االإدارية قبل عر�شه على الهيئة العامة.   - 

يحتفظ مببلغ نقدي ال يتجاوز خم�شمائة األف لرية لبنانية يف ال�شندوق للنفقات الطارئة.  - 

يوقع مع الرئي�س اأوامر ال�رشف وعلى احلواالت وال�شيكات عند االقت�شاء.  - 

يكون حكمًا ع�شوًا يف اللجنة املالية.  - 

جلان االحتاد

�ملادة �لثامنة و�لع�رشون: �نتخاب �للجان:

بعد كل انتخاب هيئة اإدارية جديدة يجري ت�شكيل جلان ت�شاعد يف حت�شري اأعمال الهيئة االإدارية لتحقيق اأهداف االحتاد.

�ملادة �لتا�سعة و�لع�رشون: جلنة �لعالقات �لعامة: مهمتها: 

اقرتاح ن�شاطات ومنا�شبات اجتماعية يقوم بها االحتاد وعر�شها على الهيئة االإدارية.   - 
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 -  تتعاون مع الهيئة االإدارية يف تنظيم الن�شاطات التي تكلف بها، من تنظيم الندوات واحلفالت واال�شتقباالت واالإفطارات. 

اللجان  بالتعاون مع  وذلك  عناوينهم،  االحتاد مع  اإىل  املنت�شبة  البريوتية  العائالت  اأفراد  ومهن  اأ�شماء  على  يحتوي  دليل  اإعداد   - 
املعنية ال�شيما جلنة االإح�شاء واملعلوماتية.

اإ�شدار بطاقات تعريف �شخ�شية الأع�شاء هيئات االحتاد.  - 

و�شع الئحة جتددها با�شتمرار حتتوي على اأ�شماء ال�شخ�شيات الر�شمية واالجتماعية والثقافية واالقت�شادية وممثلي اجلمعيات   - 
هواتفهم  واأرقام  عناوينهم  تت�شمن  االحتاد،  ون�شاطات  منا�شبات  حل�شور  تدعى  التي  واخلا�شة  العامة  واملجال�س  والهيئات 

العتمادها يف املرا�شالت والدعوات.

املحافظة على عالقات جيدة لالحتاد مع جميع املوؤ�ّش�شات واملجال�س العامة واخلا�شة والنقابات واجلمعيات والهيئات املدنية.  - 

�ملادة �لثالثون: جلنة �لثقافة و�لرتبية و�لتعليم: مهمتها: 

عقد اجتماعات دورية ملتابعة االأمور الثقافية.   - 

تنظيم اجتماعات وندوات ثقافية وفكرية واجتماعية تهدف اإىل ن�رش التوعية.   - 

ت�شجيع املتفوقني من اأبناء عائالت االحتاد وتكري املربزين منهم يف خمتلف املجاالت.   - 

العمل على اإن�شاء مكتبة علمية واأدبية ورقية واإلكرتونية.   - 

�ملادة �لو�حد و�لثالثون: جلنة �ل�سوؤون �لجتماعية: مهمتها: 

درا�شة احلالة االجتماعية لكل من يتقدم بطلب م�شاعدة اإن�شانية.  - 

اقرتاح تقدي امل�شاعدات املالية للمحتاجني من عائالت االحتاد يف �شوء االعتمادات املتوافرة.  - 

امل�شاركة يف تنظيم حفالت ومنا�شبات يقيمها االحتاد.  - 

التوا�شل مع اجلمعيات والهيئات االجتماعية يف بريوت.  - 

�ملادة �لثانية و�لثالثون: �للجنة �ل�سحية: مهمتها: 

م�شاعدة املر�شى من اأفراد العائالت االأع�شاء باالحتاد وجميع اأبناء العائالت البريوتية بكل الو�شائل واالإمكانيات املتاحة.  - 

امل�شاهمة بتغطية اأو العمل على تاأمني االأدوية للعالجات الدائمة واالأمرا�س امل�شتع�شية.  - 

الت�شيق مع وزارة ال�شحة وخمتلف الهيئات واجلمعيات واملوؤ�ّش�شات ال�شحية اللبنانية واالأجنبية ملا فيه م�شلحة اأهل بريوت.  - 

امل�شاهمة باإ�شدار ن�رشات توعية يف جمال ال�شحة العامة باال�شرتاك مع اللجنة االإعالمية.  - 

اإقامة حما�رشات وندوات حول االأمرا�س املزمنة اأو االأمرا�س ال�شائعة.  - 
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و�شع درا�شات حول ال�شيا�شات ال�شحية.  - 

�ملادة �لثالثة و�لثالثون: جلنة �ل�سوؤون �لقانونية: مهمتها: 

تقدي اال�شت�شارات القانوينة للهيئة االإدارية.  - 

مواكبة اأعمال االحتاد من الناحية القانونية.  - 

و�شع درا�شات حول الق�شايا واملوا�ش�شع القانوينة املطروحة.  - 

�ملادة �لر�بعة و�لثالثون: �للجنة �لإعالمية: مهمتها: 

تاأمني تغطية الن�شاطات واملنا�شبات التي ينظمها االحتاد.  - 

التوا�شل مع و�شائل االإعالم كافة.   - 

اإ�شدار ن�رشات اإعالمية باإ�شم االحتاد.  - 

اإ�شدار ن�رشة ف�شلية حتت اإ�شم –بريوت املحرو�شة–.  - 

�ملادة �خلام�سة و�لثالثون: �للجنة �ملالية: مهمتها: 

اقرتاح تطوير وتنمية نظام مالية االحتاد.  - 

اقرتاح م�شاريع لزيادة الواردات وتر�شيد النفقات.  - 

معاونة اأمني ال�شندوق واملحا�شب يف اإعداد ميزانية االحتاد.   - 

�ملادة �ل�ساد�سة و�لثالثون: �للجنة �لن�سائية: مهمتها: 

التوا�شل مع �شائر اجلمعيات والهيئات الن�شائية يف مدينة بريوت.   - 

اإقامة لقاءات تعارف وحما�رشات وندوات تثقيفية ون�شاطات اجتماعية تتعلق بحقوق املراأة، باال�شرتاك مع اللجنة الثقافية وجلنة   - 
العالقات العامة وجلنة االإعالم. 

�ملادة �ل�سابعة و�لثالثون: �للجنة �لبيئية: مهمتها: 

العلمية  املعايري  اإىل  ا�شتنادًا  لها،  عملية  حلول  اقرتاحات  وو�شع  بريوت،  مدينة  والتلوث يف  البيئية  امل�شاكل  عن  درا�شة  و�شع   - 
البيئية الدولية. 

التعاون مع املوؤ�ّش�شات املعنية مبو�شوع البيئة ملجابهة تلوث الهواء واملاء والرتبة والغذاء.  - 
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اإقامة ندوات حول البيئة، باال�شرتاك مع جلنة العالقات العامة وجلنة االإعالم.   - 

تنظيم رحالت للمناطق املحمية.  - 

�ملادة �لثامنة و�لثالثون: �للجنة �لقت�سادية وتنمية �ملو�رد �لب�رشية: مهمتها: 

التوا�شل مع الهيئات االقت�شادية .  - 

مناق�شة امل�شاكل التي يعاين منها التجار البيارتة وحماولة اإيجاد حلول لها.  - 

اإقامة ندوات اقت�شادية بالتعاون مع غرفة التجارة وال�شناعة والزراعة يف بريوت، وذلك باال�شرتاك مع جلنة العالقات العامة   - 
وجلنة االإعالم. 

متابعة النمو االقت�شادي يف لبنان.   - 

توجيه اأبناء بريوت الراغبني بالعمل احلر.  - 

�ملادة �لتا�سعة و�لثالثون: جلنة �لإح�ساء و�ملعلوماتية و�ملهن �حلرة: مهمتها: 

م�شدر  اأي  ومن  االأخرى  اللجان  ومن  ال�رش  اأمانة  ومن  االأع�شاء  اجلمعيات  االحتاد من  عليها  يح�شل  التي  املعلومات  تخزين   - 
موثوق، وتزويد الهيئة االإدارية بها.

تخزين ال�شري الذاتية ملن يرغب من اأع�شاء واأفراد العائالت املنت�شبة اإىل االحتاد.  - 

امل�شاركة يف و�شع جداول باأ�شماء اأ�شحاب املهن احلرة من اأبناء العائالت.  - 

واالإمنائية  واالجتماعية  واالقت�شادية  الرتبوية  خ�شو�شًا  املجاالت  خمتلف  يف  ت�شدر  اإح�شائية  درا�شات  بكل  االحتاد  تزويد   - 
وال�شحية.

�ملادة االأربعون: جلنة �ل�سباب و�لريا�سة: مهمتها: 

اإن�شاء فرق ريا�شية من اأبناء عائالت االحتاد، وتنظيم املباريات الريا�شية.   - 

تنظيم رحالت الت�شلق وامل�شي مل�شافات طويلة، من اأجل املحافظة على اللياقة البدنية والتعرف على طبيعة لبنان وبيئته.  - 

احل�شول على ت�شهيالت من بع�س االأندية الريا�شية يف بريوت، كا�شتعمال مالعبها، من اأجل ت�شجيع ال�شباب يف بريوت.  - 

املحلية  الريا�شية  بالدورات  واإ�رشاكها  االإجراء،  املرعية  لالأنظمة  وفقًا  الريا�شية  الن�شاطات  مبختلف  االحتاد  فرق  م�شاركة   - 
والدولية.
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اأحكام عامة

والداخلي  االأ�شا�شي  االحتاد  بنظامي  التقيد  االحتاد(  اإىل  املنت�شبة  العائلية  االأع�شاء )اجلمعيات  جميع  على  �لو�حدة واالأربعون:  �ملادة 

وبقراراته. 

�ملادة �لثانية واالأربعون: ت�شقط ع�شوية كل جمعية عائلية منت�شبة اإىل االحتاد يف حال مت حلها من اجلهات الر�شمية، اأو خالفت النظام 

العام، اأو فقدت �رشطًا من �رشوط الع�شوية، اأو اإذا رغبت باإلغاء ع�شويتها. كما ت�شقط ع�شوية ممثل اجلمعية يف الهيئة االإدارية اأو 

يف الهيئة العامة اأو يف جمل�س املندوبني يف حال خالف النظام العام، اأوفقد �رشطًا من �رشوط ع�شويته، اأو اإذا ارتكب جرمًا اأو جنحة 

ُيعاقب عليها القانون، اأو قام بعمل مي�س ب�شوء كرامة واأهداف االحتاد.

العمل بهذا النظام

�ملادة �لثالثة واالأربعون: ُيعمل بهذا النظام فور الت�شديق عليه من قبل الهيئة العامة لالحتاد، ويلغى النظام ال�شابق وكل ن�س خمالف 

وزارة  والالجئني يف  ال�شيا�شية  لل�شوؤون  العامة  املديرية  اجلمعيات يف  ق�شم  منه يف  ن�شخة  تودع  اأن  على  احلا�رش،  النظام  لن�شو�س 

الداخلية والبلديات �شمن املهلة املحددة.
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