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1

ن�شيدنا
		

ن�شيد احتاد جمعيات العائالت البريوتية

			�أهل بريوت الأباة
نحن �أهل املكرمات

					
		
		

				
�شبابنا و�شيبنا
				
عقولنا قلوبنا

					
		
		

عزيزة على املدى
لي�س يثنينا الردى

يا بريوت

			
عز بريوت الوفية
			
وبنا تبقى قوية

					

فداك يا بريوت
حماك يا بريوت

يا بريوت

			
ع�صية على العدى
			
لأجلها طاب الفدا

					
		
		

يا بريوت

باحتاد العائالت
واجلباه �شاخمات

يا بريوت

نظم:الدكتور رفيق عطوي

2

�أول كلمة من �أقوال الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري

« القد�س لي�ست مدينة عادية و ال جمرد قطعة �أر�ض عربية حمتلة ...
و العمل على حتريرها ي�شكل حجر الأ�سا�س يف الت�ضامن اال�سالمي امل�سيحي ....
الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري ».
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االفتتــاحيـــة و اخلري ينمو و يزدهر
بقلم  :حممد خالد �سنو

كل �شيء يف بريوت يبد�أ بفكرة  ،جتمع حولها من يقتنع بها  ،فيتحولون اىل مب�رشين
بها و عاملني على حتقيقها  ،و ت�ستقطب الداعمني و املتربعني لتمويلها  ،ف�إذا بها تنه�ض 
بخجل  ،و ت�سري بخطى وئيدة  ،لتتحول مع الوقت اىل واقع مل يكن ب�إمكان حتى من �أطلقوا
الفكرة �أن يت�صوروه مثلها يف ذلك كاحلبة التي انبتت �سبع �سنابل يف كل �سنبلة مائة حبة .
خالد �سنو
قبل  94عام ًا انطلقت فكرة �إن�شاء دار للأيتام من �أبناء �شهداء احلرب
العاملية الكربى يف بريوت فقامت الدار و كانت عبارة عن غرفة بد�أت حتيط
بها الغرف كلما جاءت التربعات ف�إذا بالغرفة تتحول  54م�ؤ�س�سة رعائية ترفع
عنوان م�ؤ�س�سات الرعاية الإجتماعية – دار الأيتام الإ�سالمية – ف�صدق �شعارها  :اخلري ينمو و يزدهر .
و قبل  135عام ًا اجتمع بع�ض �أهل اخلري يف بريوت على �أن من حق امل�سلمات �أن يتلقني العلم يف
مدار�س �إ�سالمية �إنطالق ًا من �أن « الأم مدر�سة �إذا �أعددتها � /أعددت �شعب ًا طيب الأعراق »  .ف�إذا باملدر�سة
التي �أن�ش�أتها هذه املجموعة ممن دعوا �أنف�سهم جمعية املقا�صد اخلريية الإ�سالمية تتحول اىل  52م�ؤ�س�سة تربوية
بالإ�ضافة اىل م�ست�شفى و جامعة و م�ؤ�س�سات و معاهد تربي على اخلري و تر�شد �إليه و تعمل على �أ�سا�سه                  
وحتول �أهلها اىل خدمة امل�سلمني يف بريوت و القرى و ماثلتها جمعيات حملت الإ�سم نف�سه يف �صيدا و فل�سطني .

و قبل نحو ثالثة �أرباع القرن تالقى بع�ض �أبناء الطريق اجلديدة على ان العجائز يف املنطقة
بحاجة اىل رعاية و عناية تفوق رعاية الأهل و عنايتهم و �أن الع�رص  هو ع�رص  ان�شغال الأبناء عن
الآباء نتيجة الظروف املعي�شية ال�صعبة فقامت دار العجزة و حتولت ما بني  1954و  2010اىل
م�ست�شفى رعائي من الطراز الأول ي�ضم يف جنباته  800حالة و يعالج خارجي ًا  5000حالة ..
و ذات يوم اجتمع يف بريوت نفر من �أهل اخلري و اتفقوا على ان امل�ساجد بحاجة اىل
ترميم و �أن بع�ض  املناطق بحاجة اىل م�ساجد و اطلقوا جمعية بناء و ترميم امل�ســـــاجد يف لبنان،
وخالل �سبعني عام ًا و نيف حققت هذه اجلمعية التي نتمنى لها �أن تعود اىل م�ستواها الريادي بناء
وترميم �أكرث من مائتي م�سجد يف لبنان كله منطلقة من بريوت وروح �أهلها املعطاءة للخري .
وخالل ذلك كله مل يكن عمل و ال  جهد و ال  نتاج كل هذه امل�ؤ�س�سات خا�ص ًا
ببريوت و �أهلها ،و ال  بانتمائهم الطائفي �أو املذهبي  ،لأن اخلري ال  لون له و العطاء
من �أجل الإن�سان ال  حدود له  ،و عطاء �أهل بريوت كان للجميع بال م ّنة و ال  جميل .
وعندما انطلقت فكرة �إن�شاء �إحتاد جمعيات العائالت البريوتية كانت جمرد فكرة جمعت حولها
بع�ض  الكرام  ،ف�إذا بها اليوم م�ؤ�س�سة ت�ضم  66جمعية عائلية  ،و العمل امل�ستمر لتكون الرابط اجلامع
لكل اجلمعيات العائلية يف بريوت و ذلك كله ال  يحتاج اىل �أكرث من التعا�ضد لدعم الدورو الفاعلية و ما
م�ؤمتر « بريوت ق�صيدة الوطن» �إال نقطة يف بحر �أحالمنا الوا�سع و بف�ضلكم نخو�ض يف غماره و نتقدم .
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كلمة العدد بريوت العمل  ...و الأمل
بقلم :الدكتور ا�سامه حميو
رئي�س التحرير
لبريوت �صفات كثرية ميكن العودة �إليها يف دواوين ال�شعراء العرب  ،و م�ؤلفات
الأدباء ،و كتابات ال�سيا�سيني  ،لكن بريوت مع حملها لكل تلك ال�صفات التي تبد�أ
بريوت العروبة و الن�ضال  ،و عا�صمة ال�رشق العربي  ،و �سوي�رسا العرب و �سواها
حتمل بالإ�ضافة اىل ذلك �صفة ال يدركها �إال من يعي�ش يف بريوت و لبريوت و من كان
ال و م�شارك ًا و داعم ًا  ،و هي �أنها
لها �إبن ًا و لدروبها رفيق ًا و �صديق ًا و لأحالمها حام ً
بريوت العمل و الأمل ...
الدكتور �أ�سامه حميو

و احلديث عن العمل يعيدنا بالذاكرة اىل �أيام كانت فيها بريوت املركز الو�سط
للنقابات العمالية يف الوطن العربي  ،و الو�سيط بني عوا�صم الغرب و عوا�صم
العرب ،و الوا�سطة يف حل كل اخلالفات العربية الداخلية و اخلارجية مع ًا  ،اىل �أيام قرر فيها عمال مرف�أ نيويورك
احل�ؤول دون تفريغ الباخرة امل�رصية كليوباترا بقرار من النقابات العمالية يف املرف�أ  ،حتدي ًا ...
ال من �أن ي�أتي الرد من القاهرة فقد جاء الرد من بريوت  ،و من عمال املرف�أ و نقابتهم بالذات الذين قرروا
و بد ًَ
عدم ال�سماح بتفريغ ال�سفن الأمريكية يف ميناء بريوت و مطالبة كافة املوانئ العربية بالإلتزام بذلك و هو ما حتقق         
و�أجرب النقابات االمريكية بالرتاجع عن قرارها و ال�سماح بتفريغ الباخرة امل�رصية رغم �أنوفهم ....
منذ ذلك التاريخ �أدرك الرئي�س جمال عبد النا�رص �أن لبريوت خ�صو�صيتها و �أن موقفها القومي ي�شكل العماد
الندية بعد �أن كان �سواه ي�سعى
الأ�سا�س لأي عمل قومي م�شرتك ف�أرتقى بعالقة م�رص مع �أهلها اىل م�ستوى التحالف  و ّ
لعالقة مع العا�صمة اللبنانية على �أ�سا�س التعاون و التبعية ...
و كانت بريوت على م�ستوى هذه العالقة دوم ًا و ما زالت يف حتالفاتها مع الآخرين فال تبعية و ال ارتهان و �إمنا
عمل و �أمل ...
عمل من �أجل �أن تبقى العا�صمة عا�صمة للوطن من �رشور االنق�سام و التق�سيم والتقا�سم ،ومن �آثام التفتت              
والتفتيت...
ع�صية على الآخرين  ،كل الآخرين ،الذين يريدون بها �رش ًا �أو ي�ضمرون لأهلها احلقد والكراهية �أن جتد طريقها
اىل بريوت �أو اىل قلوب �أهلها...
�إنها بريوت املحرو�سة  ،ب�أيد عاملة من �أجل دميومتها و ازدهارها و قوتها و عزتها ال يهمها يف ذلك �إال ر�ضى
اخلالق و حفظ حقوق املخلوق ...
و هي بريوت املحرو�سة بدعاء �أبنائها باخلري لها و للوطن و �أهله  ،و هو دعاء م�ستجاب �إن �شاء الله لأنه ينطلق
ال و هي حتيا الأمل بالغد و تعمل لهذا الغد بكل �صدق و �إخال�ص 
من قلوب �صدقت ما عاهدت الله عليه و ما بدلت تبدي ً
و حمبة .
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� 14شباط تاريخ ال ين�سى �أبد ًا
كتب �صفي الدين احللي مر�ساة لأحد امللوك يقول فيها:
بكى عليك احل�سام والقلم		
		
و�ضجت الأر�ض فالعباد بها
			
يجتمع املجد والثناء له
		
مل يعلم العاملون ما فقدوا
		
ما فقد فرد من الأنام كمن
م�ضى الذي كان للأنام �أب ًا		

وانفجع العلم فيك والعلم
الطمة والبالد تلتطم
وماله يف الوفود يقت�سم
منه ،وال الأقربون ما عدموا
ان مات ماتت لفقده �أمم
فاليوم كل الأنام قد يتموا

وك�أننا بهذه الق�صيدة يا دولة الرئي�س نرثيك اليوم كما رثى احللي امللك نا�رص الدين عمر والفارق انك ق�ضيت
مغدور ًا مظلوم ًا وال نزال بانتظار املحكمة الدولية وقراراتها لنعرف احلقيقة حول غيابك ...
� 6سنوات مرت كاحللم ونحن بانتظار
احلقيقة� 6 ،سنوات عددناها يوم ًا بيوم
وع�شناها �ساعة ب�ساعة ،كرث ولدوا خالل
هذه ال�سنوات ال�ست وكرث رحلوا عنا وتبو�أ
كرث موقعك وما مياثله من مواقع ا�سا�سية يف
ادارة البالد لكن احد ًا مل ي�ستطع ملء فراغ
تركته.
�أيها الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري
يا من ا�ستقبل ا�ستقبال امللوك حيثما توجه
وهرع ال�ستقباله ر�ؤ�ساء و�أمراء واباطرة
اينما ق�صد ،ال بديل لك لأنك انت من عا�ش 
احلياة بكل جتاربها من الفقر �إىل قمة الرثوة
ومن الال �سلطة �إىل قمة ال�سلطة ورغم ذلك
قلت ان ال احد اكرب من بلده.
ايها الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري ما اعطيته لنا كان �أكرب من ذلك كله فقد وهبت حياتك للوطن بكل ما فيه ومن
ال يف �أمة بل كنت �أمة يف رجل وهكذا فقط يكون الرجال رجال ،فتحية للذكرى ال�ساد�سة للرابع ع�رش
فيه ،مل تكن رج ً
من �شباط نوجهها من القلب �إليك ممن عرفوك ف�أحبوك ،وممن ما زالوا على العهد والوعد.
و�آخر ما يقال قول ال�شاعر حافظ نا�رص الدين:
		
وال�سدوك ترابه
يكاد �رضيح
ّ
		
وان زاره الغادي وقد طلّه الندى

ي�ضيء فيم�سي للذي �ضلّ هاديا
لدى الفجر خال الفجر بعدك باكيا.
�أ�رسة التحرير
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مقابلة مع دولة الرئي�س ال�شيخ �سعد الدين احلريري
لنا ملء الثقة بجهود اململكة و �سوريا حلل االزمة
بريوت �صامدة يف مواجهة كل حماوالت حجب دورها
ا�سلوب التخويف امل�ستمر لن يغيرّ قناعاتنا
م�رصون على احلوار الهادئ و الر�صني رغم احلمالت
ما ت�شهده العا�صمة دليل على ارادة اهلها القوية

�أكد الرئي�س �سعد الدين احلريري �أن ا�سلوب التخويف امل�ستمر لن
يغري  ،قناعاتنا �أو يبدل منهجنا،واننا م�رصون على احلوار الهادئ
و الر�صني  ،و �أن ما ت�شهده العا�صمة من اجنازات رغم هذه االجواء
دليل على ارادة اهلها القوية  ،وهو ي�شري اىل ان بريوت �صامدة يف
مواجهة كل حماوالت حجب دورها .

املعادلة  :منع الفتنة
و�أعرب رئي�س جمل�س الوزراء �سعد احلريري عن تفا�ؤله بقرب انق�شاع غمامة الغبار ال�سيا�سي التي يثريها البع�ض 
على خلفية مو�ضوع القرار الظني و املحكمة الدولية قريب ًا  ،م�ؤكد ًا حر�صه ال�شديد على تكري�س معادلة منع الفتنة           
واحلفاظ على اال�ستقرار و ال�سلم االهلي و حتقيق العدالة .
وقال الرئي�س احلريري يف كلمة خ�ص فيها ن�رشة “ بريوت املحرو�سة ”  :نحن نقول لكل املواطنني �أن جلوء بع�ض 
االطراف لتوتري اجلو ال�سيا�سي و بث القلق يف نفو�س النا�س و انتهاج ا�سلوب التخويف امل�ستمر لن يحملنا على تغيري
قناعاتنا �أو تبديل نهجنا ال�سيا�سي مهما ت�صاعدت حدة هذه احلمالت .
لقد جربوا هذا اال�سلوب مرار ًا و تكرار ًا و مل ينفع  ،و االن نحن ن�ؤكد للمرة االلف �أن الطريق الوحيد للو�صول
اىل حل امل�شاكل القائمة و خ�صو�ص ًا ما يتفرع عن القرار االتهامي و املحكمة الدولية ال يتم عرب التهديد و حمالت
الت�صعيد ال�سيا�سي و االعالمي املتوا�صلة .
الدور ال�سعودي/ال�سوري
و�أ�ضاف الرئي�س احلريري  :نحن ن�ؤكد �أننا حري�صون كل احلر�ص على ا�ستتاب االمن يف كل املناطق و منع كل
حماوالت ا�ستهداف اال�ستقرار و ا�شعال نار الفتنة من �أي جهة �أتت  ،و نعمل مع كل القيادات ال�سيا�سية و امل�س�ؤولني
الخراج وطننا احلبيب لبنان من حالة عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي ال�سائدة حالي ًا و لنا ملئ الثقى باجلهود املبذولة من قبل
اململكة العربية ال�سعودية و �سوريا مل�ساعدتنا يف حل االزمة التي منر بها حالي ًا  ،يف وقت قريب �إن �شاء الله .

7

و�إين �أطمئن جميع اللبنانيني و ابناء بريوت خ�صو�ص ًا و �أقول لهم  :ال داعي للقلق من حمالت التهويل و التخويف
التي تهدف اىل حملنا على تغيري مواقفنا بالقوة  ،الننا متم�سكون بهذه املواقف و حري�صون على ك�شف احلقيقة يف كل
اجلرائم االرهابية التي ارتكبت يف لبنان بدءا من جرمية اغتيال الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري و �سائر ال�شهداء .
م�ؤ�رشات و نتائج
ال  :ما ت�شهده العا�صمة بريوت من م�ؤمترات اقت�صادية و ن�شاطات فكرية و ثقافية يف هذا الوقت بالذات،
وختم قائ ً
الكرب دليل االرادة القوية البنائها يف مواجهة كل حماوالت حجب دورها االنفتاحي و الريادي يف التطور و التقدم
نحو االف�ضل .
�إنني متفائل مب�ستقبل هذا البلد الذي عانى الكثري و �إين على ثقة �أننا قادرون مع بع�ضنا البع�ض على متابعة م�سرية
النهو�ض بالوطن و جماراة �سائر الدول املتقدمة و حتقيق �أماين و تطلعات اللبنانيني يف بلد مزدهر متقدم يكون مدعاة
فخر لنا جميع ًا .
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مقابلة مع وزيرة املالية ريا حفار احل�سن
     

حاورها  :رئي�س الإحتاد حممد خالد �سنو
رئي�س التحرير د� .أ�سامه حميو

وزيرة املالية ريا حفار احل�سن لـ “ بريوت املحرو�سة ” :
كانت الأ�سئلة :

احلكومة ت�سعى للإفادة من النمو لزيادة حجم الإقت�صاد

  -1وزارة املالية هي �أم الوزارات  ،لكن امل�س�ؤوليات امللقاة على عاتقها جلهة حتقيق توازن الواردات والنفقات
جتعلها م�ستهدفة من بع�ض الوزراء و النقابات والإحتادات العمالية  .كيف توفق معايل وزيرة املالية بني �ضغط
الطلبات وحمدودية الإيرادات ؟
-2ما هو حجم الدين العام ،وما هي كلفة خدمة هذا الدين �سنوياً ،وهل هناك من خطة لتقلي�ص هذا الدين؟
-3لقد اعتمدمت يف موازنة عام  2010مبد�أ �شمولية املوازنة  ،فكيف كان يتم �إعداد املوازنات ال�سابقة ؟
-4ما هي �شبكة الأمان التي توفرها الدولة للمواطن اللبناين يف ظل عجزها عن زيادة الرواتب و الأجور ؟
-5اىل �أين تو�صلت املباحثات مع البنك الدويل للح�صول على قر�ض جلر مياه الأويل اىل بريوت؟
وقد حملناها اىل وزيرة املالية ال�سيدة ريا حفار احل�سن و كلنا �أمل ب�أن حتمل �إلينا الإجابات الأخبار التي يتمنى كل
مواطن �أن ي�صل �إليها يف هذه املرحلة ال�صعبة التي مير بها الوطن  ...و نعتقد �أنها حققت لنا مثل هذه الطم�أنينة و لذا
القراء لنتابع مع ًا  ،نحن و القراء  ،مراحل التنفيذ :
ن�ضعها بني يدي ّ
الن�سبة العالية
 -1وزارة املالية هي �أم الوزارات  ،لكن امل�س�ؤوليات امللقاة على عاتقها جلهة حتقيق توازن الواردات والنفقات
جتعلها م�ستهدفة من بع�ض الوزراء و النقابات والإحتادات العمالية  .كيف توفق معايل وزيرة املالية بني �ضغط
الطلبات وحمدودية الإيرادات؟
مع تفهمي ملخاوف االحتادات العمالية ،اال انه البد من االعرتاف اننا نعي�ش و�ضعا ماليا �صعبا� .صحيح انه
حت�سن بع�ض ال�شيء يف ال�سنتني االخريتني ،لكنه ال يزال �صعبا .فن�سبة الدين العام اىل الناجت املحلي ت�صل اىل  147يف
املئة  -علما انها ت�شهد منحى تراجعيا   -اال انها من اعلى الن�سب يف العامل .االحتاد العمايل يطالب بالغاء ال�رضيبة على
القيمة امل�ضافة ،وهو امر ال ميكننا حتقيقه خ�صو�صا واننا نعول كثريا على ايرادات هذه ال�رضيبة .ان ن�سبة ال�رضيبة
على القيمة امل�ضافة يف لبنان تبلغ  10يف املئة وهي من ادنى الن�سب  يف العامل .ويف موازنة العام  ،2011ادرجنا
�رضيبة على االرباح الر�أ�سمالية ولي�س على فرق املبيع ،بعدما كانت هذه  االرباح معفاة من ال�رضيبة .ونحن ب�صدد
و�ضع تخمني لكل العقارات يف الدوائر العقارية لتحديد قيمة العقار ،وفر�ض �رضيبة على ا�سا�س الفرق  .ويف حال
بات هناك انفاق ا�ضايف يفوق قدراتنا التمويلية يتعني علينا حينها البحث عن ايرادات وم�صادر متويل ا�ضافية.
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حجم الدين
 -2ما هو حجم الدين العام ،وما هي كلفة خدمة هذا الدين �سنوياً ،وهل هناك من خطة لتقلي�ص هذا الدين؟ بلغ
الدين العام االجمايل يف العام  ،2010نحو  51مليار دوالر امريكي .اما خدمة الدين فتبلغ نحو 4مليارات دوالر
امريكي .اال ان ن�سبة الدين العام اىل الناجت املحلي االجمايل تراجعت اىل  148يف املئة يف نهاية   .2009ونتوقع ان
ت�صل اىل نحو  130يف املئة يف نهاية العام .2010
كما نتوقع انخفا�ضا يف خدمة الدين للعام  ،2011وهي املرة االوىل التي يتحقق فيها ذلك .ويعود ال�سبب الأ�سا�سي
لهذا الإنخفا�ض �إىل تدنى م�ستوى الفوائد على �سندات اخلزينة الناجت عن التدفقات املالية ال�ضخمة التي �شهدها لبنان
يف ال�سنتني الأخريتني �إ�ضافة �إىل الثقة بالنظام املايل وامل�رصيف اللبناين وب�إرتفاع ت�صنيف لبنان من قبل م�ؤ�س�سات
الت�صنيف العاملية .ويف املقابل ،نحن نحقق معدل منو مرتفع ونراهن على ا�ستمراره من اجل خف�ض حجم الدين
بالن�سبة اىل اجمايل الناجت املحلي.
الودائع امل�رصفية ازدادت بن�سبة تفوق الع�رشين يف املئة �سنويا بف�ضل حتويالت اجلالية اللبنانية يف العامل وتدفق
ر�ؤو�س اموال ناجت عن تراجع فر�ص اال�ستثمار يف دول اخرى .وي�سمح لنا التدفق امل�ستمر لر�ؤو�س االموال بت�أمني
خدمة الدين واحلفاظ على ال�سيولة ،بينما تباطوء ن�سبة الدين ي�شري اىل ان القرارات التي نتخذها جلهة تقلي�ص النفقات
بالن�سبة اىل االيرادات� ،صائبة .اال ان الطريق ال يزال طويال ،واحلكومة ت�سعى اىل االفادة من النمو من اجل زيادة
حجم االقت�صاد.
الفر�صة �سانحة بوجود �سيولة كبرية تفتح لنا جماالت ال�ستثمارها يف م�شاريع منتجة بدل ان تكون وجهتها �سندات
اخلزينة .لدينا فر�صة لدفع النمو ،يجب ا�ستغاللها لزيادة االيرادات وتخفيف العجز .علما ان امل�ؤ�رشات االقت�صادية،
بدءا من انخفا�ض الفوائد وا�ستمرار دفق التحويالت املالية تعك�س ثقة باالقت�صاد.
املوازنة و �شموليتها
 - 3قد اعتمدمت يف موازنة عام  2010مبد�أ �شمولية املوازنة  ،فكيف كان يتم �إعداد املوازنات ال�سابقة ؟  مبد�أ
ممول من البنك الدويل يعمل على و�ضع �إطار منا�سب
�شمولية املوازنة لي�س جديد ًا ونعاجله منذ فرتة ولدينا م�رشوع ّ
ل�ضم كل النفقات من خارج املوازنة اىل داخلها.
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ما هي �شبكة الأمان التي توفرها الدولة للمواطن اللبناين يف ظل عجزها عن زيادة الرواتب و الأجور؟

حت�س�سا منها باالعباء املعي�شية التي يعانيها املواطنون ،كانت وزراة املالية توافق با�ستمرار على زيادة
االعتمادات لال�ست�شفاء واالدوية ،حتى بات اليوم اي مواطن لبناين الذي لي�س لديه اي ت�أمني �صحي او م�سجل يف
ال�ضمان االجتماعي ،قادرا على احل�صول على املعاجلة ال�صحية على نفقة الوزارة .ال بل اكرث من ذلك ،فان كل
االمرا�ض امل�ستع�صية التي ال تعرتف  بها �رشكات الت�أمني او ال�ضمان ،باتت مغطاة من قبل وزراة ال�صحة على نفقة
الدولة اللبنانية.
كما هناك تعاون بني وزارة املالية ووزارة الرتبية ،ومت تخ�صي�ص االعتمادات الالزمة لدعم �صناديق
املدرا�س الر�سمية ودعم املدرا�س املجانية.كما مت الغاء كافة ر�سوم الت�سجيل يف املدار�س الر�سمية بهدف م�ساعدة
املواطنني على التح�صيل العلمي خ�صو�صا يف املراحل اال�سا�سية.
كما هناك تعاون بني وزراة املالية ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،اذ حلظت االعتمادات الكافية مل�ساعدة
مراكز امل�ساعدات االجتماعية وااليواء واملعوقني وغريها من امل�ؤ�س�سات التي تقدم خدمات اجتماعية جمانية بغية
زيادة تقدمياتها للمواطنني الذين هم بحاجة ما�سة اليهم.
اىل جانب ذلك ،فان وزارتي املالية وال�ش�ؤون االجتماعية ،حتت ا�رشاف رئا�سة احلكومة ،حت�رضان خطة
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كاملة وم�سحا �شامال بهدف و�ضع معايري ل�شبكة امان اجتماعية تهدف اىل م�ساعدة املواطنني االكرث عوزا مبا فيها تقدمي
عينات نقدية.
لقد كان اجلانب االجتماعي حا�رض ًا بقوة يف الربنامج الذي �أعلنه لبنان خالل م�ؤمتر باري�س 3-يف مطلع العام
 ،2006جلهة تعزيز �شبكة احلماية االجتماعية وتو�سيع تغطيتها ،رغم حمدودية املوارد ،بحيث تكون امل�ؤ�رشات
االجتماعية متنا�سبة مع حجم االنفاق االجتماعي املرتفع.
ومن هنا ،فان �سيا�سات اال�صالح االقت�صادي التي و�ضعتها احلكومة اللبنانية� ،سواء ال�سابقة �أو احلالية،
مل تهمل حقوق االن�سان االجتماعية ،بل على العك�س� ،أعطت ال�شق االجتماعي �أولوية موازية لل�شق االقت�صادي،
بحيث كان لها ح�صة مهمة يف م�رشوع موازنتي العام  2010و .2011والبد من ان ا�شري هنا اىل ان وزارة املالية
يف م�رشوع موازنتي العام  20101و 2011حلظت كل املت�أخرات امل�ستحقة على الدولة ل�صالح ال�ضمان االجتماعي.
ويف ما يتعلق بال�ضمان االختياري حلظنا اعتمادا قيمته  130مليار لرية جزء منه وزعناه بني م�رشوع املوازنتني.
وفرنا هذه االموال لكي يبد�أ �صندوق ال�ضمان ب�سداد كل املت�أخرات املتوجبة عليه للقطاع اخلا�ص  .
مياه الأويل
 -5اىل �أين تو�صلت املحادثات مع البنك الدويل للح�صول على قر�ض جلر مياه نهر الأويل اىل بريوت؟
ال �شك ان بريوت الكربى تعاين ازمة مياه كبرية ،وقد تفاقمت امل�شكلة يف ال�سنوات املا�ضية مع التغري املناخي .وقد
بد�أت حمادثات بني البنك الدويل ووزارتي املالية والطاقة واملياه وجمل�س االمناء واالعمار وم�ؤ�س�سة مياه بريوت
وجبل لبنان اليجاد ال�سبل ملعاجلة املو�ضوع .ومت االتفاق على املعاجلة اال�سا�سية اال وهي جر املياه عرب م�رشوع ان�شاء
بنى حتتية جلر املياه من نهر االويل اىل بريوت وبناء �سد ا�ضايف يف مرحلة الحقة بحيث ال يتم ا�ستجرار املياه فقط
من االويل .وقد انتهت املفاو�ضات مع البنك الدويل لتمويل هذه امل�شاريع .وبد�أ اليوم يب�رص النور بخطواته التمهيدية
احلقيقية من خالل متويله مببلغ  200مليون دوالر من قبل البنك الدويل ومن خالل قر�ض مي�رس وم�ساهمة م�ؤ�س�سة
مياه بريوت وجبل لبنان بـ  140مليون دوالر و  30مليون دوالر �إ�ستمالكات وبالتايل تكون الكلفة الإجمالية املقدرة
للم�رشوع  370مليون دوالر   .
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مقـــال �إنها بريوت ...
بقلم حممد الأمني عيتاين

     
ال لهذه العا�صمة يف حمبتها وقبولها للآخرين ،وخا�صة من
قد ال جتد مثي ً
ميتلكون الأفكار اخلالّقة ويتطلعون اىل �إبتكارات مميزة ،وي�أملون مب�ستقبل
زاه لهم ولها ،فبريوت هذه اجلوهرة الفريدة يف عنق ال�رشق كانت دائم ًا
بوابة الأمل لكل مبدع منتج يتطلع �إليها بعني املحب ال�صادق ،وما من
ال ولعلّ هذا ما جعل هذه امل�شاريع
�صاحب م�رشوع �إال وا�سرتعت انتباهه �أو ً
الأفكار نعمة ونقمة لها وعليها.

النائب ال�سابق  حممد الأمني عيتاين

كتب ال�شاعر �سعيد عقل عام  1954يقول�“ :إن الأ�س�س التي قامت عليها
دولة ا�رسائيل تختلف بل تتعار�ض مع تلك التي قام عليها لبنان” .و�رشح
الأمر يف كتابه الذي يحمل ا�سم “م�شكلة النخبة يف ال�رشق” ال�صادر عن
داراملك�شوف فقال بب�ساطة “ب�أن اخلوف ال�صهيوين من لبنان يرتبط بانفتاح
بريوت على الوطن العربي كله ،وانفتاح �أهلها على الغرب بال خوف وال 
خماوف ،وبذلك ت�صبح بريوت نقطة الو�صل ما بني ال�رشق والغرب وحمطة                   
جتارية للتوا�صل بني عاملني وح�ضارتني”.

ولعلّ لهذا ال�سبب كان على لبنان عامةً وبريوت خا�صة� ،أن تدفع الثمن غالي ًا في�سعى العدو ال�صهيوين يف كل
منا�سبة لأن يقوم بتخريب بناها التحتية وم�ؤ�س�ساتها الإقت�صادية ومركزها ال�سياحي ،ولأن يركز امل�رشوع التدمريي
لهذا الوطن عام  1975على �إحراق ا�سواقها وم�ؤ�س�ساتها التجارية و�أن يدفع اىل انهيارها واىل �إغراقها اكرث ف�أكرث كلما
�شاءت النهو�ض من حتت �أنقا�ض احلروب وال�رصاعات الداخلية واخلارجية .
وا�سع  يتقبل كل انتقاد
ومع هذا كله ما زالت بريوت على حالها ،ت�ستقبل الزائر بقلب كبري وعقل منفتح و�صدر
ّ
دون ان يدفعها ذلك للحقد على الآخرين ،وما زال �أهل بريوت يفكرون بعقلية الوطن /الأمة يف حني يفكر �سواهم
بعقلية املدينة /الزواريب و الأحياء .
مر على بريوت ما مل مير على �سواها من عوا�صم العرب لكنها مل ترتاجع �أو تتخاذل �أو ت�سقط ،وا�ضعة ن�صب
لقد ّ
ً
عينيها حديث �أم اخلليفة الأندل�سي لولدها وهو يغادر غرناطه “ابك كالن�ساء  ملكا مل حتافظ عليه كالرجال” ولذلك ت�رص 
بريوت و�أهلها على  البقاء �صخور ًا �صامدة يف وجه كل الأعا�صري التي ت�رضبها والتيارات العدوانية التي حتا�رصها
من كل اجتاه.
�إنها بريوت  ...كلما �أحببتها �أكرث وجدتها �أكرث عنفوان ًا و�شموخ ًا ور�أيت يف �صمود اهلها �صموداً ال يلني حلرا�س
البوابة الغربية امام �أي “ خطر” يتهددها مهما كان نوعه� ،إقت�صادياً� ،سيا�سياً ،ع�سكرياً ،ب�رشياً ،لأن �أهلها جفت
م�آقيهم منذ �أيام بعيدة.
وان تكون بريوتي ًا يعني ان تع�شق هذه املدينة وتعمل لأجلها دون ان ت�س�أل عن املردود املت�أتي من هذا الع�شق،
فبريوت تعطي اجلميع بال حدود .
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مقابلة

مع رئي�س بلدية بريوت املهند�س الدكتور بالل حمد
رئي�س املجل�س البلدي ملدينة بريوت املهند�س الدكتور بالل حمد :
بابي مفتوح و قلب مفتوح ل�صاحب �أي م�رشوع و خطة عمل مدرو�سة
اللحام
حاوره  :اال�ستاذ حممد خالد �سنّو والدكتور ا�سامه حميو واال�ستاذ خالد ّ

عندما تلتقيه ت�شعر ب�أنك يف ح�رضة عا�شق ملدينته  ،يعي�شها بروحه و عقله و قلبه  ،يهتم لتفا�صيلها ال�صغرية                     
والكبرية ،و يطمح اىل ان تكون احلبيبة ب�أبهى طلة و �أجمل حلة  ،ك�صويف يرى يف حمبوبه الكمال في�سعى للو�صول
ال .
اىل ذلك الكمال بالذوبان فيه �إخال�ص ًا و عم ً
�إنه املهند�س الدكتور بالل حمد رئي�س املجل�س البلدي ملدينة بريوت الذي التقيناه فكان لنا معه هذا احلوار :
التو�أمة و فوائدها
�س� -1أعلنتم م�ؤخر ًا عن تو�أمة بريوت مع ا�سطنبول  ،و هناك �أكرث من تو�أمة معلنة للعا�صمة مع عوا�صم
يف العامل  ،ماذا ن�ستفيد منها ؟
ج -1عندما قمنا بزيارة ا�سطنبول ر�أينا مدى التطور احلا�صل ملدينة فيها ما بني  20-16مليون مواطن ًا تركي ًا
�أع�ضاء املجل�س البلدي فيها  ، 300و هي عبارة عن جمل�س بلدي ي�ضم  17بلدية عملي ًا حتت رئا�سة رئي�س املجل�س
البلدي  ،و للمجل�س �رشكات تنفيذية تعمل بالتعاون معه يف كافة القطاعات تنفيذي ًا و هي عبارة عن  17ذراع ًا للبلدية
تقوم مبا يطلب منها مبا�رشة بدون الدخول يف الروتني االداري فتنجزه ب�رسعة و �إتقان  ،و قد لفت نظرنا فاتفقنا
مع رئي�س بلدية ا�سطنبول ب�أن حت�صل التو�أمة لتبادل اخلربات و التعاون و لي�س لإعالن حدث �إعالمي ينتهي بانتهاء
ن�رش اخلرب بل لتبادل اخلربات يف جماالت النقل وال�شباب  ،و الريا�ضة  ،وتن�سيق احلدائق اخل�رضاء ،و ال�سياحة                ،
و حماية الإرث الثقايف و املعماري و التخطيط العمراين  ،فكانت هذه التو�أمة �أول ثمرة جلهدنا على ال�صعيد اخلارجي
كمجل�س بلدي .
�أي�ض ًا �سنعلن يف �شهر كانون الأول املقبل على التو�أمة مع مدينة الرباط يف املغرب  ،و هي املرتبطة بعالقات
�أوروبية و فرنكوفونية رائعة لن�ستفيد من تبادل اخلربات معها  ،و قد فوجئت منذ تولينا رئا�سة املجلي البلدي ب�أننا على
تو�أمة مع العديد من املدن و لكن ال يوجد لدينا جهاز متابعة ملالحقة مدى تطور هذه العالقات و لذا �سنعمل على �إقامة
مديرية عامة للعالقات اخلارجية كما هو احلال يف ا�سطنبول لأنه ال ميكن ملجل�س بلدي ب�أع�ضاء غري متفرغني و رئي�س
متفرغ ونائب رئي�س �شبه متفرغ �أن يتابع كل هذه التفا�صيل .
امللعب البلدي
�س -2ماذا حول ما �أثري و يثار حول امللعب البلدي ؟
ج -2بداية �أنا ابن منطقة الطريق اجلديدة � ،أي �أن امللعب البلدي مكانته يف القلب  ،و لكن ماذا عن احلقيقة                
واملنطق و التخطيط العمراين ؟
احلقيقة �أن املنطقة ت�شكل � 30ألف م ، 2فيها امللعب البلدي الذي يبعد ن�صف كلم عن املدينة الريا�ضية الأوملبية فهل
نحن بحاجة اىل ملعبني اوملبيني يبعدان  500م عن بع�ضهما ؟ و هل يوجد يف �أي مدينة يف العامل ملعب �أوملبي حتيط به
�شوارع عر�ضها بني  7و � 10أمتار ؟ و يف منطقة ال ي�ستطيع فيها امل�شاهد للمباريات �إيقاف �سيارته لأن املنطقة مكتظة
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�سكاني ًا و بال�سيارات!
كما ان مدرجات امللعب تقع يف مدى النظر من الأبنية املحيطة بها و هذا �أمر ممنوع قانونياً  وهند�سي ًا  ،ولذا مل
توافق جلنة �آ�سيا عندما �أجرينا الألعاب الآ�سيوية عندنا �إقامة �أية مباراة فيه و ا�ستعملته للتدريب فقط لأنه غري �صالح
لوج�ستي ًا لإقامة مباريات دولية .
و للحقيقة �أي�ض ًا نقول �أن التخطيط للعا�صمة التي حتولت اىل كاراج �سيارات و كتل باطونية �إ�سمنتية �ضخمة يعود
للعام � ، 1954أي ان بريوت اجلديدة تنه�ض على �أ�سا�س تخطيط عمراين عمره  56عام ًا رغم ان املدينة كربت         ،
وازداد عدد �سكانها  ،و عدد املواطنني الذين ي�ستعملون بناها التحتية  ،كل ذلك ازداد بدون �أي تدخل الطالق تخطيط
عمراين حديث  ،فهل هذا منطقي ! �أو مبا �أن ال�سلم الأهلي فوق كل اعتبار ف�إن �أي مباراة حت�صل يف امللعب بني فريقني
وحت�صل فيها �أي م�شكلة ف�إن اخلالف يتطور يف حميط امللعب و ي�شكل ذلك خطر ًا على ال�سلم الأهلي و لذا نرى �أن
�إحتاد كرة القدم مل يقم فيه �أكرث من  3مباريات يف امللعب ال�سنة املا�ضية وكانت تقام مرة مع جمهور و مرة بدونه .
�إذن منطقة م�ساحتها � 30ألف م ، 2فيها ملعب �أوليمبي ل�سنا بحاجة �إليه لوجود املدينة الريا�ضية قربه بكافة جتهيزاتها
و مواقفها و قاعاتها و قربها من الأوتو�سرتاد و تراعي ال�رشوط الأوملبية  ،و ملعب ال ي�ستعمله املواطن  ،و �إذا �أراد
�أبناء الطريق اجلديدة ا�ستعماله و لو للم�شي فال بد من و�ساطة و هو حماط ب�شوارع حتولت اىل كاراج كبري لل�سيارات .
لذا در�سنا �إمكانية �إقامة  5-4طبقات حتت الأر�ض مكان امللعب تت�سع لـ � 2500سيارة ملعاجلة م�شكلة مواقف
ال�سيارات يف املنطقة بحيث تدخل اىل هذه املواقف من كافة اجلهات  ،و �إقامة من�ش�أة بيئية �إجتماعية ريا�ضية فوق هذه
املواقف تت�ضمن حديقة عامة كواحة خ�رضاء و�سط الطريق اجلديدة يدخلها النا�س بال ر�سوم و ميار�سون هواية امل�شي
و فيها مقاعد ملن يرغب باجللو�س و تت�ضمن مالعب تن�س و ميني فوتبول و كرة �سلة و الكرة الطائرة ت�ؤجر ب�شكل
زهيد لتغطية �صيانة املالعب و ينظم ا�ستعمالها مع �إقامة قاعة لأكرب مكتبة عامة بلدية مع قاعات متعددة اال�ستعماالت
لالفراح و الأتراح بحيث تطلق البلدية امل�رشوع و تنجزه و ت�أتي ب�رشكة الدارته و ت�أمني �صيانته و �أمنه و ن�ستفيد
�أي�ض ًا من املواقف املوجودة حتت املدر�سة الر�سمية اىل جواره و التي ت�سع � 300سيارة و نحن اليوم ب�صدد تلزميها .
نواق�ص و �شواغر
�س -3احلر�س ناق�ص عددي ًا  ،االطفائية حتتاج للكثري ،و االدارة �أي�ض ًا ماذا �ستفعلون مللء ال�شواغر؟
ج -3لدينا قرابة  500حار�س بلدي و ب�سبب ال�شغور يف املواقع االدارية انتقل حوايل  150للعمل يف االدارة ،ولذا
و بعد اجناز االمتحانات الالزمة فقد قررنا ادخال � 250شاب و �صبية اليوم اىل املالك االداري مللء ال�شواغر  و تعبئة
فراغات االدارة  ،كما اتفقنا مع املحافظ على ا�ضافة  250حار�س ًا جديد ًا لي�صبح عندنا  750حار�س ًا بلدي ًا مبا ميكننا من
العودة اىل فكرة حر�س بريوت �سنقوم بتدريب جمموعات منهم مع �رشطة بريوت مل�ساعدتنا مبعاجلة اختناقات ال�سري
و القيام بدوريات راجلة ملعاجلة املخالفات و حرا�سة املواقع و ال�شوارع التجارية و ن�شاطاتها و مهرجاناتها .
و بالن�سبة لالطفائية نبحث عن موقع جديد الن�شاء مركز جديد لها  ،و يف الوقت احلايل نعمل على ترميم املراكز
احلا�رضة التي ال تليق ببريوت و ال ب�أطفائيتها و هي ثالثة مراكز يف الكرنتينا و البا�شورة و الطريق اجلديدة .
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�سباق اخليل
�س -4هل ثمة نية للإفادة من موقع �سباق اخليل ؟
ج -4هذا امللف بعهدة نائب رئي�س البلدية ملتابعته  ،لوجود م�شاكل عديدة بني املجل�س البلدي ال�سابق و جمعية
حت�سني ن�سل اجلواد العربي  ،و عقد انتهى منذ �أربع �سنوات و � 210آالف م 2غري م�ستثمرة ب�شكل �سليم  ،و مدخول
يقارب الفتافيت للبلدية  ،على الرغم من �إقامة بوك�سات و ا�سطبالت كثرية بال ايجار  ،و لذلك نحن �أمام م�رشوعني
�إما عقد جديد ب�رشوط جديدة و ر�ؤية جديدة مع م�صاحلة عن ال�سنوات املا�ضية و �إما م�رشوع   BOTلو�ضع Master
  Planجديد لكامل االر�ض و تقرير ما يلزم ب�ش�أنها و هذين امل�رشوعني �سيو�ضعان ك�أمانة لدى رئي�س جمل�س الوزراء
راعي هذه املدينة و لدى نواب بريوت .
القلب املفتوح
�س -5ماذا تقول حول جتربتكم هذه ؟
�س -5خالل اال�شهر املا�ضية خ�ضنا جتربة �صعبة  ،فكلنا �أتينا من القطاع اخلا�ص اىل القطاع العام  ،و �إعداد �أي
ملف �أو تعديله مير بروتني �إداري نحتاج معه اىل �سنة للتعديل �أو االعداد �أو التغيري  ،و هذه التجربة علمتنا كيف ميكن
�أن نعمل و لدينا طموحاتنا لذا عقدنا م�ؤخر ًا يف كانون الأول خلوة مع �أهل االخت�صا�ص لو�ضع خارطة طريق لعمل
املجل�س حتى نهاية واليته و �سنطلع عليها املواطنني يف م�ؤمتر �صحايف يعقد لهذه الغاية و ما ينفذ منها ينفذ و الباقي ميكن
للمجل�س املقبل متابعته .
نحن ل�سنا �سلطة تنفيذية فال�سلطة  للمحافظ و لكن نحن �سلطة تقريرية لدينا مطبخ امل�شاريع  ،و منه نر�سلها لوزير
الداخلية و املحافظ  ،و نتعاون مع ًا ملراقبة و �ضبط حتقيق نوعية �أف�ضل للتنفيذ  ،لقد ن�ش�أنا و املدينة فيها ت�شابك �صالحيات
بني رئي�س البلدية و بني املحافظ  .و لكن طاملا ان النية طيبة فهذه الأمور تف�صيلية و حما�سي يدفعني احيان ًا لأبد�أ العمل
يف بع�ض الأمور التي ارى فيها امل�صلحة لبريوت ف�إن قيل �أنها من �صالحيات املحافظ ف�إن جل�سة م�شرتكة بيننا حتل �أي
ق�ضية لأن ال غايات �شخ�صية عندنا و ال عنده و النتيجة جيدة حتى الآن .
واخري ًا �أقول لأبناء بريوت  ،كل حمب منكم ميكنه اعتبار مكتبي مكتب ًا له  ،لي�أتي بال موعد ،و ي�سطر حمبته
لبريوت م�رشوع ًا و خطة عمل  ،و نحن على ا�ستعداد ملناق�شة هذا امل�رشوع بقلب مفتوح و فكر مفتوح و بابي مفتوح
للجميع و امتنى بعد � 6سنوات �أن يقال �أن املهند�س بالل حمد العا�شق لبريوت حتى املمات جاء و حقق مع املجل�س
البلدي املتعاون و بالتعاون مع املحافظ التغيري الذي كانت حتتاجه بريوت لتتطور .
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حمطة كالم

 ....الفتنة نائمة لعن الله موقظها !
بقلم � :أ .ريا�ض احللبي
رئي�س �إحتاد جمعيات العائالت البريوتية ال�سابق

ريا�ض احللبي

االن�سان كتلة من ال�رشايني  ،و الأوردة  ،و الأع�صاب  ،و الأن�سجة املت�آلفة و املتكاتفة
التي ت�شكل هذا اجل�سد الب�رشي الفاين يف توحدها و ت�ضامنها و تتابع ادوارها و حركة احلياة
فيها .
و �إذا ما �أ�صيب االن�سان يوم ًا بعار�ض �صحي و اخ�ضع للت�صوير الطبقي و املحوري              
و الفحو�صات املخربية و �سواها  ،يتبني له �أن هذا العار�ض �إما كان ناجت ًا عن انف�صال
حالة التكاتف و الت�آلف هذه يف ج�سده � ،أو �أن هذا العار�ض ت�سبب بالنتيجة يف الو�صول
�إليها.

و يف كال احلالتني ف�إن احلديث عن �صحة اجل�سد يقودنا اىل معرفة مدى ت�شابه حاله مع حالة هذا الوطن  ،فاجل�سد
ي�شكل وحدة مادية ملمو�سة بني كل هذه ال�رشايني و الأوردة و الأع�صاب و الأن�سجة  ،والوطن ي�شكل وحدة معنوية
جامعة بني الطوائف و املذاهب القائمة فيه .
و ما يح�صل مع اجل�سد يف العادة من عوار�ض �صحية  ،كاحلرارة و الربودة و الر�شح و احلمى  و الت�أثر بامليكروبات
و اجلراثيم و الأجواء البيئية املحيطة به  ،يح�صل متام ًا مع الوطن من خالل العوار�ض ال�سيا�سية التي تنعك�س على
�ساحته �رصاعات و انق�سامات و خالفات و اختالفات  ،قد يتجاوز بع�ضها احلد فيحتاج �إيقافه اىل مداخالت ال�شقيق      
وال�صديق و القريب و احلبيب حتى ال ي�صل اىل م�ستوى ال نفع فيه لو�صفة طبيب �أو لرغبة حبيب مبا ال منلك �إزاءه �إال 
�أن نقول �إنا لله و �إنا �إليه راجعون .
و لرمبا تنعك�س هذه العوار�ض على �ساحته وعي ًا فجائي ًا �صادم ًا حلجم املخاطر التي نت�صورها �أو نتوقعها او ن�سمع
ب�إمكانية ح�صولها فيندفع الكل اىل البحث عن موا�ضع اللقاء و يدفنون خالفاتهم وين�سون اختالفاتهم حر�ص ًا على
الوطن مع علمهم ب�أن هذا احلر�ص قد ال يقبل عند �سواهم �إال ب�شق النف�س  ،و لكن هيهات هيهات �أن يتوقفوا عن
يفرق .
املحاولة و احلوار و املداولة للو�صول اىل ما يجمع و البعد عن كل ما ّ
الغريب العجيب �أن اجل�سد عندما يتعر�ض لعار�ض �صحي تندفع �آلياته للدفاع عنه �أو كما يقول احلديث ال�رشيف
“�إذا �أ�صيب ع�ضو من �أع�ضائه تداعت له �سائر الأع�ضاء بال�سهر و احلمى ” بينما تكون هذه الدفاعات يف حالة �سكون
و هدوء يف �أوقات ال�سلم و حمطات التالقي فت�أتي حركتها الدفاعية عند املر�ض لتجدد ن�شاط هذه اخلاليا و تعيد �إليها
حركة احلياة بعد ال�سكون .
�أما الوطن ف�إنه عندما يتعر�ض للأمرا�ض الطائفية و املذهبية ف�إن هذه الآليات الدفاعية تتعطل لأن تعار�ض امل�صالح
متنع البع�ض من �أن ي�سامح  ،و اختالف الأهواء يف�سد بغازه الثقيل الأجواء  ،فك�أن ج�سد هذا الوطن قد تعر�ض لداء
ع�ضال �أو مر�ض ال �شفاء منه وقانا الله و وقاكم �رشه و �أذاه و م�صائبه و بلواه  ،و هنا ت�أتي الفتنة لتذر بقرنها فتحرق
الأخ�رض و الياب�س نتيجة اجل�شع و الطمع واحل�سد والتناف�س .
و كما يح�صل مع الإن�سان عندما تتغري و تتبدل الأجواء من حوله فيدعى اىل التح�صن من �رشورها  ،بحيث
يرتدي ال�صوف لريد عنه الربد  ،و القطن ليمنع احل�سا�سية من الظهور على جلده �أيام احلر  ،و ي�ضع قبعة تقيه حر
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ال�شم�س يف ال�صيف و �أخرى حتمي ر�أ�سه و وجهه من ل�سعات الربد القار�س و ال�صقيع ف�إن �أول ما يتبادر اىل الذهن
يف �أي وطن هو التح�صن بالوحدة الوطنية كي تقي هذا الوطن �رش الأ�رشار و كيد الفجار و ظلم التجار عندما ت�صبح
جدران الوطن و ب�سبب تغري الأجواء يف حميطه مهددة بالإنهيار  ،و لذا ن�شهد الندوات و اللقاءات و امل�ؤمترات             
وامل�سريات والتظاهرات و اليافطات تركّ ز جميعها على الوحدة الوطنية والإرتقاء فوق الأهواء وامل�صالح الطائفية      
واملذهبية وحتى فوق امل�صالح الفردية .
هذا يعلمه اجلميع  ،وين�صح به كل طبيب خمت�ص � ،سواء يف علم الأمرا�ض البيئية �أم يف علم الأوبئة ال�سارية      ،
و العدوى الباكتريية و اجلرثومية � ،أم يف فن العلوم ال�سيا�سية .
و لكن ! ...
رغم هذا كله ما يزال املاليني ي�صابون باملر�ض رغم كل التحركات الوقائية و ال�سبب يعود يف ذلك �إما اىل حالة
تخلف فكرية �إجتماعية و �إما اىل وجود الفقر الذي يحول دون احلماية و الوقاية �أو لوجود كَ ذَبة يتولون امل�س�ؤولية عن
احلماية و يتغا�ضون عنها يف النهاية .
و ال�س�ؤال هو  :ماذا عنا و عن الوطن ؟
�أما اجلواب فواحد  :الفتنة نائمة لعن الله موقظها .
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طب الدواء ف�ساد و�إهدار وم�صالح مت�شابكة
بقلم الدكتور فوزي زيدان
نائب رئي�س احتاد جمعيات العائالت البريوتية

الدكت ــور ف ــوزي زيـ ــدان

    حتظى ق�ضية الدواء يف لبنان باهتمام وا�سع لدى الر�أي العام ،نظر ًا لأهميتها
يف حياة املواطنني اليومية .وتقدر فاتورة الدواء ال�سنوية بحدود  500مليون دوالر
�أمريكي ،ت�شكل حوايل  25يف املئة من �إجمايل الفاتورة ال�صحية� ،أي مبعدل 125
دوالر ًا للمواطن اللبناين ،بينما ال تتعدى  20دوالر ًا للمواطن يف دول املنطقة .وتبني
مقارنة كلفة فاتورة الدواء مع مثيالتها يف املنطقة العربية �أو االحتاد الأوروبي،
�أن قطاع الدواء ي�شهد زيادة ملحوظة يف وترية اال�ستهالك و�إهدار ًا يف الفاتورة
الدوائية.

   والعوامل التي ت�ؤثر على �سوق الدواء يف لبنان ،كما حددتها بع�ض الدرا�سات ،هي:
 -1خ�ضوع ا�سترياد الدواء �إىل �رشوط اال�سترياد التجاري ،وحتكم عدد قليل من ال�رشكات العاملية بال�سوق.
 -2كرثة الأنواع املوجودة يف الأ�سواق اللبنانية.
 -3تفاوت الأ�سعار بني بع�ض الأدوية ذات الرتكيبات الكيميائية املت�شابهة.
 -4دخول بع�ض الأدوية �إىل لبنان مبوافقة وزارية من دون الرجوع �إىل اللجنة الفنية يف وزارة ال�صحة،
التي من مهماتها حتديد جودة الدواء وفاعليته.
� -5سوء ا�ستعمال الدواء ،بحيث �أن ق�سم ًا كبري ًا من الأدوية ي�صل �إىل املر�ضى من دون و�صفة طبية.
� -6ضعف الرقابة املخربية الر�سمية على نوعية الدواء امل�ستورد وامل�صنع حملي ًا على ال�سواء.
 -7تعرث ال�سيا�سة الدوائية الوطنية يف مواجهة التطورات العاملية يف �صناعة الدواء.
   وت�شكل الأدوية امل�ستوردة ما بني   94 - 92يف املئة من �إجمايل الأدوية امل�ستخدمة يف لبنان ،مقابل 8 – 6
يف املئة للأدوية امل�صنعة حملياً .ويرتاوح عدد الأدوية املتداولة يف ال�سوق حوايل � 4000صنف ،يف حني يتجاوز
عدد الأدوية امل�سجلة يف وزارة ال�صحة � 6000صنف .وت�شكل الأدوية امل�ستوردة من �أوروبا خ�صو�ص ًا من فرن�سا
وبريطانيا واملانيا و�سوي�رسا  85يف املئة من الأدوية املتداولة يف لبنان .وت�أتي امل�ضادات احليوية يف املرتبة الأوىل يف
فاتورة الدواء �إذ تبلغ  20يف املئة من الفاتورة الإجمالية ،ثم تليها �أدوية اجلهاز الع�صبي والأدوية املهدئة بن�سبة 19
يف املئة ،والفيتامينات  14يف املئة ،و�أدوية القلب وال�رشايني  9يف املئة ،و�أدوية اجلهاز اله�ضمي واجلهاز التنف�سي
والهرمونات و�أدوية �أمرا�ض اجللد  7يف املئة لكل منها ،و�أدوية ال�رسطان  4يف املئة.
   ويوجد يف لبنان  6م�صانع �أدوية م�ستوفية ال�رشوط العاملية يف ال�صناعة الدوائية .ويقوم عملها على تركيب
الأدوية وتعليبها ،مبوجب �إجازات من املختربات العاملية ورخ�ص  من وزارة ال�صحة .وتتوىل الوزارة مراقبة
املواد الأولية امل�ستخدمة واملنتج النهائي املتوفر يف الأ�سواق ،والت�أكد من قيام ال�رشكات امل�صنعة بعمليات مراقبة املواد
واملعدات وتدريب املوظفني ونظافة الأمكنة بطرق علمية �سليمة .وتعمل هذه امل�صانع بطاقة �إنتاجية ت�شكل  22يف املئة
من طاقتها الكاملة ،ويعود تدين �إنتاجها مقارنة بالإمكانات املتوافرة لديها� ،إىل:
 -1غياب ال�سيا�سية الوطنية لل�صناعة الدوائية.
� -2ضعف ثقة املري�ض والطبيب بالأدوية امل�صنعة حملياً.
� -3صعوبة احل�صول على الأموال لال�ستثمار.
 -4تدين حجم الت�صدير.
� -5ضعف اخرتاق الأ�سواق العاملية.
 -6املناف�سة القا�سية من قبل امل�ستوردين.
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�أما بالن�سبة للأدوية امل�ستوردة ،ف�إنه يتم ت�سجيلها وت�سعريها يف الدوائر املخت�صة بوزارة ال�صحة ،بعد الت�أكد من  
�سالمة الوثائق وامل�ستندات الثبوتية ،وموا�صفات الدواء واملواد الفاعلة فيه .وتكون هذه امل�ستندات يف معظم الأحيان
�صحيحة وموثوق بها ،وتكون يف �أحيان �أخرى غري ذلك .والوثائق املطلوبة لت�سجيل الدواء هي� :شهادة ر�سمية تثبت
ب�أن امل�صنع مرخ�ص له يف بلد املن�ش�أ بت�صنيع الدواء ،وم�ستندات موثقة عن التجهيزات املخربية للأبحاث والتحاليل
الكيميائية املخت�صة مبراقبة النوعية ،والدرا�سات العلمية واملخربية التي تثبت جودته ،و�شهادة ب�سعر مبيعه يف بلد
املن�ش�أ من �أجل حتديد �سعره للعموم يف لبنان�(.سعر الدواء �إىل العموم =   171,50يف املئة من �سعر اال�سترياد من بلد
املن�ش�أ).
     وتتوافر يف ال�سوق �أدوية بخ�صائ�ص كيميائية مت�شابهة وب�أ�سعار متفاوتة مل تخ�ضع لرقابة خمربية ر�سمية.
الأمر الذي يتطلب ت�أهيل املخترب املركزي وتفعيله للقيام مبهماته يف فح�ص  نوعية هذه الأدوية وجودتها� ،ضمان ًا
ل�سالمة املواطنني ،وجتنب ًا لوجود �أدوية تختلف ن�سب مكوناتها عن الن�سب املعلن عنها على غالفها ،حيث �أن املركبات
الكيميائية ت�سبب م�ضاعفات �سلبية �إذا ما زادت عن معدالتها املعيارية وتعجز عن �إحداث حت�سن �إذا كانت هذه املعدالت
�أقل من املطلوب.
    لذا ،ف�إن املطلوب من كل الأفرقاء املعنيني بالدواء ،التعامل مع ملفه ب�شفافية وجدية و�إخال�ص ،من �أجل خف�ض 
�سعر الدواء و�ضمان جودته ،ووقف الإهدار يف الفاتورة الدوائية .ويف ما يلي بع�ض االقرتاحات التي ت�ساهم يف حل
�أزمة الدواء املزمنة وامل�ستع�صية:
 -1و�ضع �سيا�سة وطنية للدواء ،توفر للمواطنني دواء �سليم ًا وفاعالً ،وبنوعية جيدة و�أ�سعار معقولة.
�  -2إحياء املكتب الوطني للأدوية وتعزيز �صالحياته  ،من �أجل �ضبط عملية ا�سترياد الدواء وتنظيمها،
والإ�رشاف على عمليات الت�سجيل والت�سعري ومراقبة اجلودة.
 -3وقف العمل باملوافقات الوزارية التي ي�شوب معظمها عالمات اال�ستفهام.
 -4خف�ض عدد الأدوية �إىل حدود � 1000صنف تغطي كل احلاجات املر�ضية ،خ�صو�ص ًا �أن هنك ع�رشات
الأ�سماء التجارية ل�صنف  واحد من الدواء ،مع تفاوت كبري يف �سعره نتيجة تعدد م�صادره.
 -5احلد من امل�ستح�رضات امل�ستوردة واملمكن ت�صنيعها حملياً ،خ�صو�ص ًا الأدوية امل�ستوردة من دول العامل
الثالث.
 -6عدم �رصف الأدوية �إال مبوجب و�صفة طبية ،وعدم الإفراط يف   و�صف الأدوية �إال يف حدود مقت�ضيات
احلاجة الطبية.
 -7تفعيل املخترب املركزي للتمكن من مراقبة نوعية املواد الأولية امل�ستعملة يف الأدوية النظامية  (اجليني�سية �أو
اجلرنيك) امل�ستوردة وكميتها.
 -8ت�شجيع ال�صناعة الدوائية الوطنية ،وحمايتها و�إعطائها الأف�ضلية يف الت�سجيل ،بحيث تطور �إمكاناتها الفنية
والعلمية ،ما ي�ؤدي �إىل زيادة ح�صة ا�ستهالك ال�سوق املحلي من هذه ال�صناعة ،وت�شجيع �أ�صحاب الر�ساميل ،خ�صو�ص ًا
م�ستوردي الأدوية وجتارها ،على امل�ساهمة فيها للمحافظة على �أعمالهم و�أرباحهم.
 -9اعتماد �أ�صناف ال�صناعة الوطنية التي تتمتع مب�ستوى ٍ
عال من اجلودة النوعية والقواعد الرقابية ،يف
امل�ست�شفيات احلكومية وامل� ّؤ�س�سات ال�ضامنة.
 -10تعزيز برامج التوعية الوطنية خلطر الإ�رساف يف ا�ستعمال الدواء.
 -11مكافحة عمليات تهريب الأدوية �إىل لبنان.
�  -12ضبط امل�ستو�صفات التي تتاجر بالأدوية ب�شكل ع�شوائي ي�سيء �إىل املري�ض.
-13حتديث القوانني والأنظمة املتعلقة بالدواء.
 -14ت�شجيع ا�ستعمال الأدوية النظامية �أو اجليني�سية �أو اجلرنيك ،ما يخفف على كاهل املواطنني بع�ض الأعباء
املالية ،كون �أ�سعارها تقل بحدود  60 – 40يف املئة عن �أ�سعار الأدوية املماثلة امل�سوقة حتت الإ�سم التجاري (الأدوية
الأ�سا�سية) .ومن املعلوم �أن الأُ�رس اللبنانية تغطي  65يف املئة من فاتورة الدواء الإجمالية ،بينما تغطي امل� ّؤ�س�سات
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ال�ضامنة  30يف املئة ،و�رشكات الت�أمني والهبات والتقدميات الإن�سانية  5يف املئة.
    ودواء اجلرنيك هو دواء م�ستن�سخ عن الدواء الأ�سا�س �أو املرجع الذي انتهت فرتة امتيازه املقدرة بحوايل 15
�سنة� ،أي الدواء الذي �أنتج من م�صنع ال�رشكة �صاحبة امللكية ال�صناعية وبراءة االمتياز .وهو مركب من املواد الداخلة
يف تركيب الدواء الأ�سا�س ،وي�صنع حتت الرتكيبة العلمية نف�سها ،ويتمتع باجلودة والفاعلية املماثلة .وال يتم ت�سجيل �أي
دواء جرنيك يف وزارة ال�صحة� ،إال بعد تقدمي درا�سة علمية وتقنية و�صناعية موافق عليها من جهات رقابية متخ�ص�صة
ذات �شهرة عاملية ،ت�ؤكد التعادل احليوي مع الدواء اخلا�ص الأ�سا�س �أو املرجع.
     وي�ؤدي �إحياء املخترب املركزي ،وتطوير جتهيزاته وعنا�رصه الب�رشية ،وقيامه مبهماته يف مراقبة هذه الأدوية
والتثبت من نوعيتها وجودتها� ،إىل ت�شجيع الأطباء على و�صفها واملر�ضى على تناولها.
   ويبقى ال�س�ؤال :هل حتزم الدولة �أمرها ،وتقدم على اتخاذ الإجراءات الآيلة �إىل خف�ض �سعر الدواء ،وت�شجيع
�صناعته وحمايتها ،وتنظيم ا�سترياده ،وت�شديد الرقابة عليه ،ومالحقة املهربني واملتاجرين بحياة املواطنني و�سالمتهم؟
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مقـــال “رفيـق بيـروت”
بقلم منري احلايف
يف الأول من ت�رشين الثاين � ،1944أب�رص النور  رفيق بهاء الدين احلريري،
يف �صيدا ،عا�صمة اجلنوب ،و�إحدى رموز الوطنية والعمل ال�سيا�سي العروبي.
بعد �سنوات الفتوة� ،إنتقل ال�شاب الطموح �إىل بريوت ،عا�صمة الوطن،
لتكون منطلق ًا له �إىل عامل الأحالم والنجاحات.
ّ
منري احلايف

يف بريوت ،در�س رفيق احلريري الريا�ضيات واحل�ساب .ويف العا�صمة،
عرف ال�شاب الطموح معنى العمل والتعب واجلد ..وامل�ستقبل .لكن اجلامعة التي ح�ضنت رفيق احلريري بالذات،
بعيدة عنه� .إنها جامعة بريوت
كان لها الأثر الأول يف قولبة تفكريه القومي العربي ،الذي مل تكن �صيدا بالأ�صل
ً
العربية ،وما كانت متثل بالذات ،من مركز علمي وطني يرتبط ارتباط ًا تعليمي ًا بجامعة الإ�سكندرية .فيما االرتباط
ال�سيا�سي والقلبي يومها فكان لقاهرة جمال عبد النا�رص.
لذلك ،مل يكن م�ستغرب ًا على رفيق احلريري� ،إرتباطه يف �أواخر اخلم�سينات وال�ستينات بحركة القوميني العرب،
ٍ
مهمات
التي جمعت يف �صفوفها يومها العديد من الكوادر ال�شبابية ،التي فيما بعد ،تبو�أت منا�صب ر�سمية وتولت
كربى يف الوطن والدولة.
على هذه اخللفية ،غادر رفيق احلريري �إىل اململكة العربية ال�سعودية ،وبقي فيها �أكرث من ربع قرن من الزمن،
ال ومعلماً ،ثم رجلَ  �أعمال ناجح ًا مقرب ًا من القيادة ال�سعودية .وهذا ما �أعطاه بعد ًا �إ�ضافي ًا يف ال�سيا�سة .ف�إىل البعد
عام ً
االقت�صادي املهم ،وجد رفيق احلريري يف الريا�ض �آفاق ًا وا�سعة للعمل ال�سيا�سي ،مع ما تعنيه العا�صمة ال�سعودية،
من مكان يتالقى فيه العرب وامل�سلمون باختالفاتهم ال�سيا�سية .الأمر الذي �أعطى للحريري �صفة �إ�ضافية من �صفات
�سيرتجم الحق ًا يف مروحة عالقاته اللبنانية املختلفة ،والعربية
الو�سطية ال�سيا�سيةُ ،ت�ضاف �إىل و�سطيته الدينية .وهو ما ُ
والدولية الوا�سعة.
وقبل �إطاللة رفيق احلريري الر�سمية على بريوت ،كانت �أوىل �أهدافه ،ربط بلده مبحيطه وعا�صمته بعوا�صم
العامل .من �أجل ذلك ،عمل رفيق احلريري ،رجل الأعمال ،والقريب من م�شاكل وطنه،على معاينة م�شاكل وطنه
عن قرب ،و�إن كان بعيد ًا يف اجلغرافيا .وهذا ما دفعه ،وهو يف �أوج االهتمام ب�أعماله الناجحة �إىل التدخل من �أجل
وطنه عموم ًا وعا�صمته خ�صو�صاً .والتدخل املبا�رش كان يف م�ؤمترات احلوار جلمع القادة ال�سيا�سيني على اختالفهم
ال �إىل الطائف .ومن جهة �أخرى كانت «م�ؤ�س�سة احلريري» تعمل جاهدة لتعليم
يف لوزان وجنيف وغريهما ،و�صو ً
الطالب .وعلى الأر�ض  كانت �آليات «�أوجيه لبنان» تعمل على تنظيف بريوت املق�سمة ورفع ال�سواتر ومظاهر
احلرب.
رفيق احلريري ،بد�أ �إذن ب�إعمار القلب� ،أي و�سط بريوت .و�إذا بال�شوارع املمتلئة خراب ًا ودماء وحقداً ،تتحول
�إىل �رشايني للتالقي واملحبة والإلفة واحل�ضارة .ويف املكان الذي ر�أى فيه م�ستقبل لبنان ،وقف رفيق احلريري يوم
و�ضع احلجر الأ�سا�س لبريوت يف � 21أيلول  1994ليقول� « :إنني من هنا ،من �ساحة الوحدة الوطنية ،انا�شد اجلميع
اعتبار هذا اليوم يوم ًا لكل اللبنانيني ،يوم ًا للإرادة امل�ستقبلية امل�شرتكة ،للحياة الواحدة ،وللم�صاحلة مع النف�س ،التي
نريدها ج�رس ًا من خالله �إىل الدولة العادلة والقوية» .واملفارقة بل للم�صادفة� ،أن �رضيح رفيق احلريري �سيكون
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بالذات يف نف�س املكان� ،أي �ساحة ال�شهداء.
الور�شة بد�أت ،دون االلتفات �إىل حماوالت العرقلة �سواء من الداخل �أو من اخلارج .ع�رشات امل�شاريع ُو�ضعت
لبريوت وماليني الدوالرات .والهدف اخلروج بعا�صمة تليق بهذا الوطن.
ولكي يكون “ال�شغل” ناجحاً ،على حد تعبري الرئي�س ال�شهيد ،وعلى عادته يف التنظيم ،طلب من املعنيني اعتماد
خمطط توجيهي جديد للعا�صمة ،بد�أ العمل به عام  2000لكنه مل ُي�ستكمل لأ�سباب �سيا�سية �أوالً ،ثم باغتيال الرئي�س
ال�شهيد .وهذا املخطط �أتى ليحل حمل م�رشوع قدمي يف العام  1961و�ضعه املهند�س الفرن�سي �إيكو �شارل .و�شمل
املخطط اجلديد تنفيذ العديد من امل�شاريع الأ�سا�سية املرتبطة ببريوت الكربى .بدء ًا من املدار�س مرور ًا بال�شوارع
والأبينة والبنى التحتية.
على �أن م�شاريع �أخرى ر�سمها الرئي�س ال�شهيد بنف�سه لبريوت مل ُيكتب لها التحقيق ،ومنها م�رشوع حتديث
ا�سمه
الكورني�ش البحري الذي ميتد من ال�سان جورج حيث ا�س ُت�شهد ،و�صو ً
ال �إىل �آخر الرملة البي�ضاء التي حتمل َ
�أي�ضاً .وامل�رشوع املهم �أي�ض ًا هو م�رشوع ق�رص امل�ؤمترات يف ر�أ�س بريوت ،الذي قوبل مبعار�ضة �شديدة من رئي�س
اجلمهورية ال�سابق �أميل حلود وفريقه ال�سيا�سي ،على الرغم من حما�سة الرئي�س احلريري ال�شديدة لتحقيقه.
والنه�ضة العمرانية التي �أرادها رفيق احلريري للعا�صمة� ،أراد االنطالق منها ،لتعم كل لبنان كي يلعب دوره
املركزي يف ا�ستقطاب العامل �إليه.
والأمر الآخر ،الذي ال يقل �أهمية� ،أنه يف موازاة النه�ضة الإمنائية ،عمد الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري �إىل
تكري�س فكرة التوافق والتعاي�ش بني �أبناء الوطن الواحد ،وبني �أبناء العا�صمة الواحدة خ�صو�صاً؛ ذلك �أنه ر�أى يف
بريوت النموذج املثايل لتكري�س هذه املعادلة “الثابتة” يف �أفكاره وممار�ساته.

جزء من ن�ص لوثائقي عر�ض على “تلفزيون امل�ستقبل” ملنا�سبة الذكرى الثانية الغتيال الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري يف � 14شباط 2007
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تقرير ن�شاطات الإحتاد
من ن�شاطات الإحتاد :
ن�شاطات الإحتاد من �شباط 2010
-

امل�شاركة يف الذكرى اخلام�سة ال�ست�شهاد الرئي�س رفيق احلريري
حفل ع�شاء يف �شباط  2010يف فندق
بيال لتكرمي الهيئة الإدارية ال�سابقة .

-

دعوة الهيئة العامة للت�شاور و توزيع �أزرار الإحتاد على العائالت و �إعالن بدء الإن�ضمام للجان الإحتاد .

-

التعاون مع �رشكة “ مدكو” للوقود لت�أمني مورد مايل للإحتاد بحيث يقتطع حل�ساب الإحتاد مبلغ 200
ل.ل .عند تعبئة كل تنكة بنزين بوا�سطة بطاقة خا�صة وزعت على �أفراد العائالت و جرى التعامل بها .

-

زيارة دولة الرئي�س �سعد احلريري يف  1ني�سان 2010

-

زيارة وزير الرتبية ح�سن منيمنة

-

زيارة ال�سيدة بهية احلريري

-

زيارة دولة الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة
يف  16ني�سان 2010

-

زيارة الدكتور خالد قباين يف  19ني�سان 2010
�إجناز ن�شيد الإحتاد و ت�سجيله فني ًا .
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 م�ؤمتر �صحفي للرئي�س يدعو فيه للم�شاركة مب�ؤمتر بريوت ق�صيدة الوطن الذي انعقد يف  20و  21ني�سان 2010يف فندق الربي�ستول
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-

حفل ا�ستقبال يف فندق الربي�ستول يف  7حزيران  2010لتكرمي �أع�ضاء جمل�س بلدية بريوت املنتخب

-

�أقام الدكتور نور الدين الكو�ش رئي�س اللجنة ال�صحية يف الإحتاد يف  27متوز  2010يف مركز الإحتاد  ،
م�ؤمتر ًا �صحفي ًا �أطلق فيه حملة توعية لرتقق العظام.

 امل�شاركة يف الأم�سيات الرم�ضانية التي �أقامتها م�ؤ�س�سة احلريري يف �شهر رم�ضان املبارك  2010عنطريق توزيع بطاقات جمانية لعائالت الإحتاد لهذه الأم�سيا
 �إقامة �إفطار رم�ضاين للإحتاد يف فندق فيني�سيا يف � 18آب   2010مت خالله تقدمي درع حمبة وتقدير لدولةالرئي�س �سعد احلريري ب�إ�سم �إحتاد جمعيات العائالت البريوتية.كما �شاركت الهيئة الإدارية للإحتاد عدد
من العائالت البريوتية يف �إفطاراتها �أبرزها �إفطار �آل حميو.
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 تكرمي الهيئة االدارية لالحتاد بح�ضور وزراء و نواب حاليني و �سابقني و  وجوه وفاعاليات بريوتية  ،اقامتجمعية �آل �شاهني يف لبنان حفال تكرمييا للهيئة االدارية الحتاد العائالت البريوتية يف دارة رئي�س اجلمعية املهند�س عبد
�ألله �شاهني تقديرا جلهود االحتاد و تقدمياته خالل واليته  املمتدة من العام  2008اىل . 2010
 كما �أ�صدر الإحتاد عدد من البيانات تعليق ًا على عدد من املواقف ال�سيا�سية و الإجتماعية منها ت�أييد اللواء �أ�رشفريفي �إ�ستنكار ًا للحملة التي �أقيمت �ضده  ،التعليق على ت�رصيحات اللواء جميل ال�سيد  ،التعليق على الإعتداء على
م�ست�شفى املقا�صد  ،كما مت �إر�سالة برقية تعزية ب�أ�سطول احلرية لل�سفارة الرتكية .
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تقرير بريوت ق�صيدة الوطن  ...م�ؤمتر تكرميي ل�شعرائها املخ�ضرمني
برعاية رئي�س جمل�س الوزراء ال�سيد �سعد احلريري  ،عقد �إحتاد جمعيات العائالت البريوتية �أول م�ؤمتر �أدبي من
نوعه مع بداية القرن الواحد و الع�رشين و �ضمن احتفالية بريوت عا�صمة عاملية للكتاب حول � 12شاعر ًا خم�رضم ًا
من �أبناء بريوت تكرمي ًا لبريوت و �شعرائها ما بني  20و  21ني�سان  2010حتت عنوان « بريوت ق�صيدة الوطن »  
و ذلك يف فندق الربي�ستول .
ت�ضمن امل�ؤمتر حفل افتتاح و خم�س جل�سات ا�شتملت على تكرمي لل�شاعر ال�شهيد عمر حمد الذي حتدث عنه امل�ؤرخ
الدكتور ح�سان حالق و ال�شاعر ب�شارة اخلوري – الأخطل ال�صغري و حتدث عنه املحامي جوزف ب�شارة اخلوري،
و ال�شاعر �صالح الأ�سري و عر�ض له الدكتور ديزيريه حبيب �صقال  ،و ال�شاعر املفتي عبد اللطيف فتح الله و قدم
�سريته الدكتور حممود حالوي ،و ال�شاعر ال�شيخ م�صطفى الغالييني كان حمور مداخلة الدكتور �أ�سعد �سكاف                          ،
و ال�شاعر عمر حوري و كان مو�ضوع حديث جنله النائب الدكتور عمار حوري  ،و ال�شاعر ب�شري ميوت حتدث عنه
الدكتور غازي ميوت  ،و ال�شاعر الدكتور عمر فروخ كان مو�ضوع كلمة الدكتور �أمني فر�شوخ ،و ال�شاعر ال�شيخ
عبد الله العاليلي و حتدث عنه الدكتور رفيق عطوي  ،و ال�شاعر نقوال فيا�ض و حتدث عنه الدكتور مي�شال جحا       ،
و كان �شاعر ال�شعب عمر الزعني مو�ضوع حديث الدكتور وجيه فانو�س  ،فيما تناول الدكتور حممد علي �شم�س الدين
�أعمال ال�شاعر ال�سفري �صالح ا�ستيتية.
حفل الإفتتاح الذي مت بح�ضور ح�شد �سيا�سي و ثقايف مميز حتدث فيه الدكتور �أ�سامه حميو من�سق امل�ؤمتر  ،ثم كانت
ق�صيدة لل�شاعرة البريوتية هدى ميقاتي  ،فكلمة للأ�ستاذ حممد خالد �سنو رئي�س �إحتاد جمعيات العائالت البريوتية،
ال ملعايل وزير الثقافة الأ�ستاذ �سليم وردة                           ،
و بعدها كلمة للمهند�س عبد املنعم العري�س رئي�س بلدية بريوت ممث ً
ال دولة رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ �سعد
و �أخري ًا كلمة معايل وزير الرتبية و التعليم العايل الدكتور ح�سن منيمنة ممث ً
احلريري  ،و تولت تقدمي الإحتفال الإعالمية لينا دوغان     .

معايل الوزير ح�سن منيمنة ،ال�شاعرة هدى ميقاتي ورئي�س االحتاد اال�ستاذ حممد خالد �س ّنو
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عمار احلوري
رئي�س االحتاد اال�ستاذ حممد خالد �س ّنو
ومن�سق امل�ؤمتر الدكتور �أ�سامة ّ
حميو يكرمان النائب الدكتور ّ
ّ

و بعد حفل الإحتفال الذي اعترب بحق مهرجان بريوت ال�شعر و الأدب  ،ابتد�أت اجلل�سات فكانت اجلل�سة الأوىل
حتت عنوان “ املنحى الوطني و الغزيل” لدى ال�شعراء البيارتة و ادارها الدكتور نزيه خياط  ،ثم الثانية حتت عنوان
“ املنحى الديني و الروحي” يف �شعرهم و �أدارها الدكتور ع�صام �شبارو و الثالثة حملت عنوان “ املنحى الإن�ساين           
والإجتماعي ” وجاءت يف اليوم الثاين للم�ؤمتر و ادارها الدكتور �سامي العجم � ،أما اجلل�سة الرابعة فكانت حتت
عنوان “ خ�صو�صية التجربة ال�شعرية ” البريوتية و �أدارها الدكتور نادر �رساج  ،و كانت اجلل�سة اخلام�سة هي
اخلتامية   و مت خاللها �إ�صدار البيان اخلتامي مل�ؤمتر “ بريوت ق�صيدة الوطن ” ثم التو�صيات التي ا�شتملت على دعوة
البيارتة للك�شف عن املخطوطات و الكتب و الدواوين و مقتطفات ال�صحف املتوافرة لديهم لق�صائد �شعراء من بريوت
و لتق�صي �أ�سماء �شعراء بريوت و درا�سة �أعمالهم ال�شعرية و العمل على �إ�صدار مو�سوعة الأعمال ال�شعرية ل�شعراء
بـــريوت و مو�سوعة للأعمال النقدية ل�شعرهم و دعوة عوائل ال�شعراء البيارتة لتقدمي ن�سخ من �أعمالهم اىل الإحتاد
لت�شكيل نواة ملكتبة مقر الإحتاد .
بعدها �أقام �إحتاد جمعيات العائالت البريوتية حفل ع�شاء تكرميي للم�شاركني يف امل�ؤمتر بعدما �أعلن من�سق امل�ؤمتر
الدكتور �أ�سامه حميو �إختتام �أعماله .
و قد �صدر عن الإحتاد بالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية كتاب تف�صيلي باملحا�رضات و الق�صائد التي قدمت            
و كلمات حفل الإفتتاح و حمل عنوان “ م�ؤمتر بريوت ق�صيدة الوطن ” يعترب مرجع ًا لكل باحث .
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�شعر

ق�صيدة بريوت لل�شاعر هدى ميقاتي
ق�صيدة بريوت

لل�شاعرة هدى ميقاتي
بريوت

لل�ش َجرِ
الغ ْ�ص ِن َّ
نني ُ
ُ
بريوت م ّني َح ُ
ِـيت وناغى ل َْيـلُها َ�س َهري
بِها َرب ُ
ـو ٌر
يف كُ لِّ حا ِن َي ٍة ِم ْن َ
�ص ْد ِرها ُ�ص َ
ِ
والكبرَ ِ
والز ْهوِ
ال�صبا
َّ
تحَ ْ كي َحكايا ِّ
ِ
ِـت
عا�شقَةً
ُمـ ْذ َعل ََّم ْتني َهواها ب ُّ
ٍ
ِلكُ ـلِّ
باب تمَ َ لَّى ُح ْ�سـ َن ُه َب�صرَ ي
وت ُب ْ�سـتان ًا و�أُ ْغ ِن َيـةً
�أَكُ ْن ِت بَيرْ ُ
�أَ ْم كُ ْن ِت َغ ْر�س ًا ِم َن الإ ِْ�س َم ْن ِت واحلَ َجرِ
ف�أَ ْن ِت �أُ ّمي ويف �أَ ْح�ضا ِن ِك اكْ َت َمل َْت
مر �صاغ يل ُع ُمري
ِ�س ُ
ـمات ذاتي ُ
وع ٌ
ِ
واء ِم ْن ِك �أَ ْن ُ�شـ ُق ُه
وملْ ُء روحي َه ٌ
وجهي الذي �أُ ْب ِ
ديه يف َ�سـ َفري
و�أَ ْن ِت ْ
و�أَ ِ
نت �أَكْ برَ ُ ِم ْن �أَ ْر ٍ
�ض َو�أ ْع َر ُق ِم ْن
َ
ٍ
رو ْت ِ�سـيرَ ي
ما�ض َتلي ٍد و�أ ْحلى ما َ
و�أَ ِ
بريوتَ ..يكفي �أَ ْن �أُ َه ِّج َئها
نت
ُ
ِالـز َهرِ
با�س الأَ ْر ِ
�ض ب َّ
كي يمَ َ
ـوج َي ُ
ِل ْ
ر�ساة َب َّحارٍ �َ ..ش ِ
واط ُئها
بَيرْ ُ
وت َم ُ
ـت ُج َّب َة املَـطَ رِ
�س َت َع َّر ْت و�أَ ْل َق ْ
َ�ش ْم ٌ
انبثقت
واحنا
ِم ْن
ِ
ْ
�ص ْخ َر ِتها �أَ ْر ُ
روح َ
ـورِ
ْ
نح ُن املَرايا وفيها َر ْو َعـةُ ُّ
ال�ص َ
بيـروت وانت�رشت
روب َتها
ُ
َغ ّن ْت ُع َ
مر بني البِي ِد واحلَ �ضـرِ
ال�س ُ
�أَحلا ُنها ُّ
نيمةُ ال َف ْجرِ يف الإِجنيلِ ُتطـرِ ُبها
َت ْر َ
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و�ش ْهقَةُ ال ُّنورِ يف ال ِ
ـورِ
آيات
َ
ُّ
وال�س َ
�ستان الهوى ..وي ٌد
وب ُ
ماء ُ
هي َّ
ال�س ُ
ٍ
َوحـات على اجلُ ـ ُدرِ
ُت َ�س ِّط ُر املج َد ل
ٍ
لغة
أقحاح ِمن
�أبنا�ؤها
الع َر ُب ال ُ
َ
� ِ
انت�سـاب
لها
ُ
ٌ
الع صرُ
عميـق اجلَ ذرِ يف ُ
واج وا َّت َ�س َع ْت
� ْأبنا ُ�ؤها �أَ�سرْ َ جوا الأَ ْم َ
وج ِة ِفكْ ـرٍ َدولَةُ ال ِفكَ ـرِ
يف كُ لِّ َم َ
احلروف على َر ْملِ املَدى ُر َطب ًا
َر ُّ�شوا
َ
َّـمرِ
عال ال َّنخيلُ و�أَ ْعطى �أَ َ
طي َب الث َ
�صواريها التي ار َت َف َع ْت
كانوا ُحما َة َ
يف ِ
�ساحلِ ال�شرَّ ْ ِق ..كانوا ِقبل َة ال َّنظَ رِ
َت ْر َه ُب ُه ْم
ال�ض ْي ِم
باة
َّ
مون �أُ ُ
ُمقاوِ َ
الغ ِ
زاة �إِذا َه ّبـوا �إِىل اخلَ طَ ـرِ
يـن ُ
َع ُ
ون على ُح ٍّب� ..إِذا َ�س َمروا
ُم�سالمِ َ
و�ص ْي ٍف ِ
واد ٍع َع ِطرِ
ُع ّ�ش ُ
اق َ
�ض ْي ٍف َ
�أبنا�ؤها َق ُلبها� ..أَ
هجـ ِتها
ُ
وتـار ُم َ
الو َتـرِ
ُم ْذ كا َن ِت
َ
العود كانوا َر َّن َة َ
ال�صي ُد ِم ْن َ�ش ٍ
وق ِل ُ�ص ْح َب ِتها
و�أَهلُها
ّ
و�ض َّم ْت ُه ْم على َخـ َفرِ
جا�ؤوا �إِل َْيها َ
ؤوم و�إ ِْن �ضا َق ْت َمراب ُِعها
ِه َي
َّ
الر� ُ
املـ َح َّجةُ ُت�ؤوي كُ ـلَّ ُم ْع َت ِمـرِ
ِه َي َ
�ض َع ْت َو َطن ًا
ُبورِ كْ ِت
ُ
بريوت �أُ ًّما �أَ ْر َ
الب�شـرِ
وز ْه َر ًة َح َمـل َْت غاب ًا ِم َن
َ
َ
ـر َعةٌ
ُ
واءُ ..م ْ�ش َ
بريوت ل ُْع َب ُتها الأَ ْن ُ
كُ لُّ
ال َّنوا ِفـ ِذ
ِ
وكُ لُّ
عا�ص َف ٍة يف ال�شرّ ِق َت ْر ُ�ش ُق يف
ال
�سـما ِئها وا ِب ً

والأَ
ِ
بـواب
ِم ْن

ما ِئـها

ِل ْل َقـ َدرِ
الع ِكـرِ
َ
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كم ُ
ريان واحرت َق ْت
 �أو ِق َد ْت تحَ ْ َتها ال ِّن ُ
ْ
ِ
ـزرِ
ُ
لج
ل
ـب
يور
ط
ـها
ت
وغادر
احلُ
ُ ُ
َ ْ
ِّ
ُ
بريوت ما َخ َ�ض َع ْت
لمَ ْ َت ْنكَ ِفئ � َأبد ًا
ُ
�ض َ
ِل ِ
 �أو دا َن ْت مل ُْح َت ِكـرِ
غا�ص ِب الأَ ْر ِ
رو�س ال�شرَّ ْ ِق َبلْ َق َد ٌر
ُ
لي�س ْت َع َ
بريوت َ
وا�س َت ْق�صى ُر َ�ؤى اخلَطَ رِ
الب ْغ َي
َت َر َّ�ص َد َ
ْ
يون َج ْم َرتها
وكلَّما َد ْح َر َج ْت ُ�ص ْه ُ
وداء يف احلُ َفـرِ
نارها
وع ْ�س َع َ�س ْت
َ
ُ
َّ
ال�س ُ
فوق اجلُ ْر ِح َق ْب َ�ض َتها
بريوت
َت ُ�ض ُّم
َ
ُ
ـررِ
ِ
يـران
بال ِّن
القلب
و ُت ْط ِل ُق
َّ
َ
وال�ش َ
وج َه ال ُق ِ
د�سِ ..قب َل َتها
بريوت
�س
ُ
ْ
لمَ ْ َت ْن َ
ِ
َخنوق يف
و�صوت م�سج ِدها امل
َ
�سال �أَ َّر َقها
ملَّا
غز َة
رح
َ
َّ
وج ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
َ
ف من �شـريانها
وظلَّ
َينـزِ ُ
ِ
�ض َّم ْت ُه يف َ�ش َغ ٍف
وط ْفلُ قانا الذي
َ
َق ْلبِـها املَغـروزِ
َي ُد ُّق يف
َغدا ِئ َرها
ُح َر ٍق فَكَّ ْت
ِم ْن
بريوت
ُ
وج َهها
وغ َّط ْت
راء َيوم ًا
َّ
َ
ْ
ال�ش ْق َ
راح ال َقل ِْب كَ ْم َخبرَ ٍ
ْ
كانت َت ُع ُّد ِج َ
َم ْفجـوع ًا على
ر�أَ ْت ُـه
ُي ْقبِـلُ
َه ْب �أَ َّنها �شرَ ِ َق ْت بال َّد ْم ِع �أَو �صرَ َ َخ ْت
َ
َت على
الو ْل َد �أَو طاف ْ
�أو َع َّد ِت ُ
بريوت ما َت ِع َب ْت ..ح ّتى ولو َت ِع َب ْت
ُ
�سغ يف
تبقى
ّ
ال�ش َ
موخ ويبقى ال ُّن ُ
ريوت ..ذُ ِ
قت امل َُّر فارتحَ ِ لي
�صبرَ ِت َب
ُ
َ
ٍ
زمان
�إِىل

َ�شـجِ ِّي

ـع
الو ْق ِ
َ

ال�س َحرِ
َّ
الع ِطـرِ
َ
بالإ َِبـرِ
ال َق َمري
َخ َبـرِ
ال�سرُّ ُ رِ
ال�شجرِ
ّ

واعتبِـري
ْ
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بريوت غري َ�شذى
هلْ عائالتك يا
ُ
وة الأَ
�ص ْف ِ
عـراق والأُ َ�سـرِ
ِ
اريخ ِم ْن
ال ّت ِ
َ
ي�ض َاء وا ْنتظَ موا
لوب ُهم
الب َ
َ
َ
�ض ّموا ُق َ
ال ُّد َررِ
ـن
َريـدات
ف
ـداه
ِع ْقـد ًا
ٌ
ِم َ
ُ�س ُ
ور ُت ُه
دار ال ُّنورِ َد َ
ُه ْم يف اتحِّ ٍاد َم ُ
ِ
الأَ َثـرِ
ُم ْبـهِ ُج
�ضـيء
ُم
وفيك نجَ ٌـم
ٌ
حب ِك اجتمعوا
يف ُح ِّب
َ
لبنان �أو يف ّ
لبنانِ � ..
و� ِ
القلـب فاخت�رصي
أنت
أنت
ُ
ُ
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�شخ�صيات تاريخية

ال�شيخ احمد عبا�س الأزهري
ال�شيخ �أحمد عبا�س الأزهري
()1927 – 1853

رائد الرتبية والتعليم والوطنية
بقلم امل�ؤرخ د .ح�سان حالق
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�إن �أ�رسة الأزهري هي �أ�رسة م�رصية الأ�صل من �أبرز �أعالمها و�أعالم بريوت
املحرو�سة العالّمة ال�شيخ �أحمد عبا�س الأزهري ( 1853ـ 1927م) ،وال  بد من
الإ�شارة �إىل �أن �أوالد ال�شيخ �أحمد عبا�س الأزهري وبع�ض �أحفاده عرفوا فيما بعد
ب�أ�رسة عبا�س وبع�ضهم عرف ب�أ�رسة الأزهري تبعاً الختيار �أفراد هذا الفرع يف
�إح�صاء عام (1932م) .وهي غري �أ�رسة الأزهري احللبية ،و�أ�رسة الأزهري
الالذقية الأ�صل.

ح�سان حالق
الدكتور ّ

ولد العالّمة ال�شيخ �أحمد عبا�س الأزهري يف بريوت عام (1853م) من �أ�رسة
م�رصية .والده عبا�س بن �سليمان �أحد جنود اجلي�ش  امل�رصي الذي ان�سحب من
بريوت وبالد ال�شام عام (1840م) .وكان والده قد تزوج من بريوتية من �آل
ال�شامي ورزق منها عدة �أوالد �أحدهم �أحمد عبا�س الذي تلقى علومه االبتدائية يف
املدر�سة الر�شدية يف بريوت.

ويف املدر�سة الر�شدية التي �أ�س�سها ال�شيخ ح�سن البنا ،وهي �أول مدر�سة �إ�سالمية ع�رصية ،فقد تعلم ال�شيخ �أحمد
عبا�س التجويد ومبادئ اللغة العربية واحل�ساب واخلط العربي .وكان من �شيوخه فيها ال�شيخ �إبراهيم الأحدب .وفيما
بعد تتلمذ يف مدر�سة جامع النوفرة (الأمري منذر) على ال�شيخني الكبريين ال�شيخ حممد احلوت الكبري وال�شيخ عبد الله
خالد ،ثم على ال�شيخ عمر الأن�سي وال�شيخ يو�سف الأ�سري ،وكان له�ؤالء العلماء الأفا�ضل الف�ضل يف بدء النه�ضة العلمية
يف الطائفة الإ�سالمية يف بريوت.
بعد االنتهاء من درا�سته الأوىل وبعد �أن ظهرت مالمح نبوغه وباقرتاح من الأمري حممد �أر�سالن �أر�سله والده
�إىل الأزهر ملتابعة حت�صيله العلمي ،غري �أن ظروف والده دعته للعودة �إىل بريوت ،ثم �رسعان ما  قرر احلاج
ح�سني بيهم العيتاين �إر�ساله �إىل الأزهر ال�رشيف جمدد ًا على نفقة وقف �آل بيهم العيتاين اخلريي ،وعلى نفقة والده بعد
�أن �سبقه �إليه رفيقه ال�شيخ خ�رض خالد .وقد ق�ضى يف الأزهر ال�رشيف �ست �سنوات ( 1868ـ 1874م) تلقى خاللها
العلوم ال�رشعية والعقلية والنقلية وعلوم العربية و�آدابها والفقه والت�صوف .ومن بني �أ�ساتذته يف الأزهر ال�رشيف:
الإبياري ،املر�صفي ،الإ�رشايف ،العز ،ال�شيخ حممد الويل الطرابل�سي و�أحمد البابي احللبي ،الرافعي ،الأ�شموين،
ومنقارة .كما الزم امل�صلح جمال الدين الأفغاين فا�ستفاد من �آرائه وتوجهاته الإ�صالحية ،وبعد �أن علم بوفاة والده
�أراد العودة �إىل بريوت ،غري �أن الوجيه �سعد الله بيك حالبة الذي التقاه يف الإ�سكندرية� ،أمده بامل�ساعدة واملال و�أقنعه
بالعودة �إىل الأزهر ومتابعة حت�صيله العلمي.
تابع ال�شيخ �أحمد عبا�س علومه يف الأزهر ال�رشيف �إىل �أن نال عام (1878م) �إجازة التدري�س .وملا عاد �إىل
بريوت عرف با�سم الأزهري ،فتوىل مهمة تدري�س الدين الإ�سالمي للطالب امل�سلمني يف املدر�سة الوطنية للمعلم
در�س يف املدر�سة الداوودية يف عبيه بناء على طلب
بطر�س الب�ستاين �إىل �أن �أقفلت ب�سبب انت�شار الهواء الأ�صفر .ثم ّ
من الأمري م�صطفى �أر�سالن ملدة ثالث �سنوات ،ومن تالمذته فيها :امل�شرتع عبا�س حمية ،وتامر العماد ،ومدير
املعارف ال�شيخ حممود تقي الدين ،و�سامي كجك العماد ،وفرحان بك حمادة ،و�سواهم.
وبعد �سنوات من ت�أ�سي�س جمعية املقا�صد اخلريية الإ�سالمية يف بريوت التي ت�أ�س�ست عام (1878م) ،وبعد �أن
فدر�س يف مدر�ستها الأوىل ،وتوىل نظارة
�أ�صبح لها مدار�س تابعة لها ،طلب منه �إمدادها وم�ساعدتها بعلمه وخربتهّ ،
ال�سلوك فيها ل�سنوات عديدة كما طلب �آنذاك من ال�شيخ ح�سني اجل�رس تويل �إدارتها .وقد ا�ستطاع ترك ب�صماته الرتبوية
والعلمية وال�سلوكية يف خمتلف املدار�س التي علم فيها �أو توىل �إدارتها .ومن املعروف �أن ال�شيخ �أحمد عبا�س �أحرز
جناح ًا عندما كان ناظر ًا للمكتب ال�سلطاين عام (1884م) (كلية املقا�صد اليوم يف منطقة البا�شورة) الذي �سبق �أن �أن�ش�أه
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الوايل مدحت با�شا والذي توىل �إدارته ال�شيخ ح�سني اجل�رس .وكان ال�شيخ �أحمد عبا�س يف الوقت ذاته يقوم بالتدري�س
يف املدر�سة الر�شدية الع�سكرية (مدر�سة حو�ض الوالية اليوم).
�سواء على
ال من خالل �أ�ساليبه وطرائقه
ر�أى ال�شيخ الأزهري �أن طموحاته العلمية واملنهجية ال ميكن �أن يحققها �إ ّ
ً
ال�صعيد الإ�سالمي �أم على ال�صعيد القومي �أم على ال�صعيد الرتبوي .ولهذا بادر �إىل اتخاذ القرار ال�صعب يف حينه،
وهو �رضورة �إن�شاء مدر�سة خا�صة يتوىل �إدارتها والإ�رشاف على �سيا�ستها ومناهجها ،بعد �أن �سبق له �أن �أ�س�س عام
(1886م) «املكتبة العثمانية» .وبالفعل ففي غرة ربيع الأول (1312هـ) املوافق � 19آب (1895م) �أ�س�س الكلية
العثمانية متعاون ًا مع ال�شيخ عبد القادر قباين وال�شيخ عبد البا�سط فتح الله وبع�ض امل�سلمني وكان ال�شعار الذي اتخذه
للكلية «�أغنى الغنى العلم و�أكرم احل�سب الأدب» .وقد اتخذ منطقة برج �أبي حيدر والزيدانية (وطلعة �شحادة) فيما بعد
ال من الطلبة البيارتة واللبنانيني والعرب �أي�ض ًا بحيث بلغ عدد طالبها يف �سنواتها
مقر ًا للكلية التي �شهدت جناح ًا و�إقبا ً
الأوىل حوايل �أربعمائة طالب ،يتلقون درو�س ًا على �أربعني �أ�ستاذ ًا ومربياً .والأمر الالفت للنظر �أن �شيخ اجليلني جيل
القرن التا�سع ع�رش وجيل القرن الع�رشين ،مل يقت�رص عمله على تطبيق الربامج املدر�سية احلديثة واملتطورة وتعليم
اللغات الأجنبية فح�سب ،بل عمل يف كليته على غر�س الروح الإ�سالمية والوطنية والقومية يف نفو�س وعقول طالبه.
لذا كان له �أثر وا�ضح يف الرتبية واليقظة الإ�سالمية يف القرنني التا�سع ع�رش والقرن الع�رشين .وقد تخرج من مدر�سته
تالمذة كُ ثرُ قاموا بدور �أ�سا�سي يف احلياة ال�سيا�سية اللبنانية والعربية وهم الذين حملوا فكرة اال�ستقالل العربي وكان
منهم الأديب وال�صحايف والطبيب وال�صيديل واحلقوقي والتاجر وال�سيا�سي ،ومما قيل فيها يف تلك الفرتة «وباجلملة
ف�إن تالمذة الكلية الإ�سالمية� ،إن مل يرفعوا �أمتهم �إىل ذروة املجد ،فقد قربوها من املنزلة التي تليق بها بني �إخوانها يف
الوطنية من الأمم الراقية».
كليته املزيد من جموع
وما هي �إال �سنوات حتى ذاع �صيت ال�شيخ الرئي�س �أحمد عبا�س الأزهري ،فا�ستقطبت ّ
الطلبة يف بريوت ومن خمتلف املناطق اللبنانية والبلدان العربية والأفريقية والآ�سيوية ،وبد�أت تتخذ منحى مناف�سة
الكلية ال�سورية الإجنيلية (�أي اجلامعة الأمريكية) .وبلغ الأثر الوا�ضح للكلية العثمانية حيث �أن خريجيها حملوا لواء
الدعوة لإيقاظ الأمة الإ�سالمية والعربية ،فعقدوا الندوات ون�رشوا املقاالت وعمموا الأفكار الأزهرية ،وباتت
الأزهرية مدر�سة فكرية وتربوية و�سيا�سية واجتماعية ،تهدف �إىل اليقظة والوعي.
وا�ستمرت الكلية العثمانية حتى ال�سنة ال�ساد�سة من �إن�شائها ت�ستقبل التالميذ النهاريني من �صفوف الأطفال حتى
الثانوي ،وبعد ذلك �أن�ش�أت فرعها الداخلي ،فابتد�أ متوا�ضعاً ،ثم �أخذ يف النمو حتى بات عدد التالميذ ( )160تلميذ ًا
من �أغلب �أنحاء �سوريا وم�رص واحلجاز واليمن والأنا�ضول والعراق وتون�س وم�سقط والب�رصة و�سنغافورة .وبعد
�أن توافرت ال�رشوط ال�رضورية قررت عمدة املدر�سة يف  11جمادى الأوىل �سنة (1329هـ) � 10آذار (1911م) �أن
تكون املدر�سة العثمانية كليةً و�أن يطلق عليها ا�سم «الكلية العثمانية الإ�سالمية».
ومن الأهمية مبكان القول �أن «بكالوريا الكلية الإ�سالمية» كانت يف العهد العثماين وعهد االنتداب الفرن�سي مقبولة
لدى جامعات فرن�سا .وقد توجه �إىل بع�ض تلك اجلامعات ب�ضعة ع�رش خريج ًا من الكلية ،والتحقوا بها بدون امتحان
دخول ،و�أمتوا درا�ستهم العليا .وفيما بعد �أكدت «جملة التعليم» ال�صادرة عن مديرية املعارف يف املفو�ضية الفرن�سية
العليا� ،إن وزارة املعارف الفرن�سية ما زالت تخول حامل البكالوريا من الكلية الإ�سالمية حق الدخول �إىل جامعات
فرن�سا بدون امتحان.
وكانت بريوت قد اكت�سبت و�ضعها كمركز �إ�سالمي للعلم منذ �أن مت ت�أ�سي�س مدار�س جمعية املقا�صد اخلريية
الإ�سالمية يف بريوت عام (1878م) ،ومنذ �أن �أ�س�س ال�شيخ �أحمد عبا�س الأزهري الكلية العثمانية عام (1895م).
ومل يعترب الأزهري �أن كليته مناف�سة ملدار�س املقا�صد يف بريوت ،بل كانت تتكامل مع ر�سالة املقا�صد و�أهدافها ملا فيه
خري املجتمع العربي الإ�سالمي.
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وكانت �صحيفته «احلقيقة» التي �صدرت يف بريوت بني �أعوام ( 1909ـ 1921م) ال تهتم بالواقع الرتبوي فح�سب،
و�إمنا كانت تعالج الق�ضايا ال�سيا�سية اللبنانية والعربية ،وقد حذرت من خماطر ال�سيا�سة الأجنبية يف البالد ،وحذرت
للقراء كتابة املو�ضوعات الهامة ،ويف مقدمتها ق�ضية فل�سطني واخلطر
من خماطر احلركة ال�صهيونية ،و�أف�سحت ّ
ال�صهيوين على واقعها وم�ستقبلها ،وذلك لتنبيه الر�أي العام �إىل الأخطار املحدقة بالعاملني العربي والإ�سالمي.
وبلغت �أهمية «الكلية العثمانية» �أن ذاع �صيتها يف �أرجاء الدولة العثمانية ،وباتت م�رضب الأمثال ،وقد �أ�شارت
جملة «املنار» ل�صاحبها ال�سيد حممد ر�شيد ر�ضا يف عام (1913م) �إىل �أهمية تطور هذه الكلية بالقول« :ما زالت الكلية
العثمانية الإ�سالمية يف رقي وجناح حتى نه�ضت بكثري من ال�شبان يف بريوت �إىل �أفق الإن�سانية الراقية» و�أ�ضافت �أن
الكلية �أن�شئت �سنة (1313هـ) وهي يف عامها الثامن ع�رش «فكانت مدر�سة ابتدائية اجتمع لديها ع�رشات من التالميذ،
وما زال يرتقي عدد التالميذ بارتقاء املدر�سة حتى بلغ يف �سنتها املا�ضية �سنة (1330هـ  1912م) ثمامنائة تلميذ،
وفيها من املعلمني من �أبنائها وغري �أبنائها زهاء �أربعني معلماً ،وقد كانت �إىل ال�سنة العا�رشة من �سنيها نهارية وذاعت
�شهرتها يف الآفاق فق�صدها الطالب من الأنحاء الإ�سالمية القا�صية ،ف�أن�ش�أت ق�سم ًا ليلي ًا منذ ثمان �سنوات ،وقد زاد
العمدة عنايتهم باملدر�سة ف�أدخلوا ت�سعة بنود �إ�صالحية يف برناجمها».
ومن الأهمية مبكان القول «�أن الكلية العثمانية باتت م�رضب الأمثال حتى يف داخل جل�سات جمل�س املبعوثان
(جمل�س النواب العثماين) ،ففي �صيف (1914م) ن�رشت �صحيفة الأهرام امل�رصية خطاب ًا تربوي ًا ل�سليم �سالم نائب
بريوت يف جمل�س املبعوثان ،حتدث فيه عن واقع التعليم يف الدولة العثمانية منتقد ًا هذا الواقع مادح ًا الكلية العثمانية.
واحلقيقة ،ف�إن ال�شيخ �أحمد عبا�س الأزهري مل يكن تربوي ًا فح�سب بل كان م�صلح ًا و�إ�صالحي ًا يعمل ملا فيه �إ�صالح
الأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية يف والية بريوت وبقية الواليات العثمانية ،لذلك كان عن�رص ًا
ال يف �أوائل عام (1913م).
حمرك ًا لت�أ�سي�س (جمعية بريوت الإ�صالحية) التي ت�أ�س�ست فع ً
لقد ظن ال�شيخ �أحمد عبا�س الأزهري �أن م�ساعيه يف الآ�ستانة مع الوزير �أنور با�شا ميكن �أن ت�ؤدي �إىل �إ�صالحات
�أ�سا�سية يف الدولة ،و�إىل دعم امل�ؤ�س�سات العلمية ومنها الكلية العثمانية ،ف�سافر �إىل العا�صمة العثمانية عام (1913م)
ووعد بالدعم املايل ،ولكنه عاد بدون �أن يتلقى امل�ساعدات املطلوبة ب�سبب ن�شوب احلرب العاملية الأوىل عام (1914م).
وملا ن�شبت احلرب العاملية الأوىل عام (1914م) .فقد تبني �أن لل�شيخ �أحمد عبا�س �أثر ًا وا�ضح ًا يف احلركة ال�سيا�سية
العربية ،نفي �إىل الآ�ستانة بتهمة �إيقاظ الوعي القومي العربي ،ثم �إن العديد من تالمذته الذين ت�أثروا ب�آرائه وحملوا
ر�سالته اعتقلتهم ال�سلطات العثمانية ،كما قام جمال با�شا عام (1915م) وعام (1916م) ب�إعدام بع�ض اللبنانيني و�سجن
�أو نفى �آخرين ،كان البع�ض منهم من تالمذته وبينهم :عبد الغني العري�سي ،عمر حمد ،حممد وحممود املحم�صاين
حيث �أعدموا ،بينما تلميذه ريا�ض ال�صلح نفي مع والده ر�ضا �إىل خارج البالد .ومن تالمذة الكلية العثمانية :الأمري
عادل �أر�سالن ،حممد عز الدين ،معروف الأرنا�ؤوط ،احلاج ح�سني العويني ،عبد الله اليايف ،تقي الدين ال�صلح،
ن�سيب الرببري ،عمر الزعني ،عبد الله امل�شنوق ،جمال �أديب ،ر�شيد بي�ضون� ،شكيب اجلابري ،ب�شري الق�صار،
عارف العارف ،علي نا�رص الدين� ،شفيق النقا�ش ،حممد �شامل ،حممد جميل بيهم� ،أديب قدورة ،عمر فاخوري،
ح�سن العويني ،خالد فاخوري ،جميل دياب� ،أحمد منا�صفي ،بهاء الدين الطباع ،خمتار طبارة ،حممد خرما ،مليح
�سنو� ،أحمد دياب� ،أحمد فاخوري ،جنيب بليق ،عارف النكدي ،توفيق الناطور (حكم عليه بالأ�شغال ال�شاقة) ومن
تالمذته �أي�ضاً :بدر دم�شقية ،ح�سن قباين ،فوزي رم�ضان ،عارف الناطور ،م�صباح طيارة ،ح�سن القا�ضي ،ف�ؤاد
حنت�س ،ممدوح الداعوق ،حممد عطار ،رفيق براج� ،سعيد حجال ،ناجي ال�شعار ،زكي النقا�ش ،حممود حبال،
حممود قا�ضي ،خمتار نعماين� ،سليم عيتاين ،حممد كنيعو ونفر كبري ممن تبو�أ �أهم املنا�صب ال�سيا�سية واالجتماعية يف
بريوت والعامل العربي والإ�سالمي.
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وال بد من الإ�شارة �إىل �أن «الكلية الإ�سالمية» ت�أثر و�ضعها كثري ًا �إبان احلرب العاملية الأوىل ( 1914ـ 1918م)
وبعد انتهاء هذه احلرب ،ب�سبب فقدانها لكثري من �أع�ضاء عمدتها نتيجة للوفاة �أو اال�ست�شهاد ،وكان من بني عمدتها:
�أحمد خمتار بيهم ،ال�شيخ �أحمد ح�سن طبارة ،عبد الغني العري�سي ،كامل ال�صلح...
هذا ،وقد �شارك ال�شيخ �أحمد عبا�س الأزهري يف معركة الن�ضال الوطني والقومي ،مطالب ًا با�ستمرار بالوحدة
ال�سورية ،فعند عودة الأمري في�صل بن ال�رشيف ح�سني من �أوروبا .وقبل انتقاله �إىل دم�شق ،مر يف بريوت يف 30
ني�سان (1919م) ،فاجتمع به وجهاء بريوت وعلمائها .وكان يف مقدمة احل�ضور ال�شيخ �أحمد عبا�س الأزهري.
ال وحدوياً ،فقد �شارك يف امل�ؤمترات الإ�سالمية الراف�ضة
وباعتبار �أن ال�شيخ �أحمد عبا�س الأزهري كان رج ً
ال من �أجل الوحدة ال�سورية .ففي  5كانون الثاين عام (1926م) عقد اجتماع
لالحتالل الفرن�سي للبالد ال�سورية ،عام ً
هام يف دار جمعية املقا�صد اخلريية الإ�سالمية انتهى �إىل رفع مذكرة ت�ضمنت رف�ض املجتمعني امل�شاركة يف �صياغة
الد�ستور اللبناين ،وا�ستمرار مطالبتهم بتحقيق الوحدة ال�سورية.
وبالرغم من �أن الفرن�سيني حاولوا ال�ضغط عليه كي ال يقوم بالدور ال�سيا�سي والإ�صالحي الذي قام به زمن
العثمانيني ،غري �أنهم ف�شلوا يف جميع حماوالتهم ،وا�ستمر يقوم بدوره يف املجتمع �إىل �أن وافته املنية الثالثاء يف 9
�شوال (1345هـ)  11ني�سان (1927م) بعد �أن ترك ثالثة �أوالد وهم :كمال ونوري والدكتور ف�ؤاد .وا�ستمرت
الكلية الإ�سالمية قائمة بعد وفاته �إىل عام (1943م).
يف عام (1926م) �أي قبل وفاته ب�سنة �أقيم له يف بريوت حفل تكرميي مبنا�سبة مرور خم�سني عام ًا على جهاده
العلمي ،وقد ح�رضه جمهور كبري وكبار امل�س�ؤولني يف لبنان والبالد ال�سورية ،وح�شد �ضخم من العلماء والأدباء.
ومما قاله ال�شيخ عبد البا�سط فتح الله بهذه املنا�سبة يف «املدر�سة ال�سلطانية» :عرفنا يف الأ�ستاذ الرئي�س الناظر البعيد
النظر ،والرقيب ال�شديد احلذر ،واملربي احلكيم ،يح�سن �سيا�سة النفو�س ،حتى �إذا ما ا�ستقامت على الطريقة بث فيها
روح التقدم و�ساقها �إىل �أنبل مق�صد من مقا�صد العلم و�أمثل غاية من غايات العمل .يف املدر�سة ال�سلطانية كان �أول
من �شنف �أذاننا و�شغل �أذهاننا بهذه الكلمات الذهبية :حب الوطن ،الغرية على الأمة ،واال�ستعداد للم�ستقبل ،املجد،
النهو�ض ،االعتماد على النف�س� ،إىل �أمثالها من الفرائد الكرمية التي كان ين�سج منها ُخطَ به ومواعظه ،وي�شعل بنارها
�أفئدة الن�شء الذي كان يربيه ،ويعده خلدمة ملته وبالده.
تويف ال�شيخ �أحمد عبا�س الأزهري يف بريوت ودفن يف جبانة البا�شورة يف �آخر اجلهة ال�شمالية من اجلبانة .ويف
� 21أيار عام (1927م) احتفل بذكرى مرور �أربعني يوم ًا على وفاته وقد تليت اخلطب والق�صائد يف م�آثر ابن عبا�س
وقد رثاه يف حينه تلميذه ال�شيخ م�صطفى الغالييني ،وال�شيخ �سليمان الظاهر و�سواهما .كما نعاه ال�سيد حممد ر�شيد ر�ضا
يف �صحيفة “املنار” عام .1927
القيمني على �إدارتها على متابعة م�سريتها ور�سالتها
ومن املالحظ �أن «الكلية الإ�سالمية» بالرغم من حر�ص  ّ
العلمية ،غري �أن اخلالفات العائلية التي ن�شبت بني �أبناء ال�شيخ �أحمد عبا�س الأزهري ،وفقدان الكلية للرئي�س امل�ؤ�س�س،
ومن بعده للطبيب ب�شري ق�صار ،ونظراً العتماد ال�سيا�سة الفردية ،واالبتعاد عن العمل اجلماعي امل�ؤ�س�ساتي ولأن
الكلية مل تتحول �إىل م�ؤ�س�سة قائمة بذاتها ،الأمر الذي �أفقدها تراثها الرتبوي والتعليمي ،مما �أدى �إىل �إقفالها عام
(1943م) .وبذلك ،خ�رست بريوت املحرو�سة ،ولبنان والوطن العربي �أهم م�ؤ�س�سة �إ�سالمية ووطنية وتربوية.
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�شعر بريوت املحرو�سة للمحامي الأ�ستاذ ح�سني م�ساخلي

كلمات املحامي ح�سني امل�ساخلي
ع�ضو الهيئة الإدارية الحتاد جمعيات العائالت البريوتية

املحامي ح�سني امل�ساخلي

ب�سم الله الرحمن الرحيم
بريوت املحرو�سة
بيـــروت الأبيـــة ب�أهلـها نديـة ،
�ساطع ،
نـربا�س
للعــــروبة هي
ٌ
ٌ
حماة الثغور �أهلها بذلوا الفدى ،
ِ
ِ
ال�سبعـة ،
حـرا�سة �أبوابها
�رشف
ٌ
احتاد عـائالتها لعزتها انربى  ،
موطن خال ٌد ،
بريوت لعائالتها
ٌ

ِ
الرباط ُه ُم منـــذ ع�صــورٍ غابــرة
�أهل
ٍ
ح�ضارة بالعلم جامعاتها منــارة
ُغر
وث ُ
ِ
الزمان و للفاحتني نــــا�رصة
على مر
واجــب و ُمفـــاخــرة
كـــان
لعائالتها
َ
ٌ
ِ
ِ
آزره
املحــبة
رايات
رفع
َ
بالف�ضــيلـــة � َ
َي ُ
ٍ
ح�ضارة مدى الدهـــرِ زاهرة
و ر�سالةُ
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م�ؤ�س�سات �إ�سالمية املركز اال�سالمي

املهند�س علي ع�ساف

بقلم:املهند�س علي نور الدين ع�ساف
رئي�س املركز الإ�سالمي

      
      ت�سعة و�أربعون عام ًا م�ضت منذ ت�أ�سي�س رابطة ال�شباب الإ�سالمي املثقف التي �إنبثق منها املركز الإ�سالمي
ـ عائ�شة بكار �أي ما يقارب الن�صف قرن من العمل الد�ؤوب وبرغم كل الظروف ال�صعبة التي مر بها لبنان ظل املركز
بناء �شاخم ًا يعمل يف جمال ن�رش العلم والثقافة واخلري وذلك بجهد من الر�ؤ�ساء املتعاقبني و�أع�ضاء الهيئتني
الإ�سالمي ً
الإدارية والعامة والدعم املطلق من �أ�صحاب الأيادي البي�ضاء الذين مل يتوقفوا يوم ًا عن مد يد العون والعطاء ال�سخي
وامل�ستمر لكي ي�صبح املركز كما نراه اليوم منارة و�رصح ًا خريي ًا و�إن�ساني ًا و�إجتماعياً.

ن�شاطات املركز العامة
ان املركز اال�سالمي من خالل موقعه يف منطقة عائ�شة بكار يعمل على تقدمي العون للمحتاجني والفقراء
وعلى تلبية حاجات الفئات املعوزة واملعدمة  ،على �سبيل املثال ال احل�رص خالل ال�سنة املا�ضية مت توزيع  3000دواء،
ومت توزيع �أكرث من  1800ح�صة من الدجاج واللحوم و 1500ح�صة من املواد الغذائية وم�ساعدات مدر�سية حلوايل
 400عائلة  ،كما مت توزيع وجبة الأرز واللحم املطبوخ خالل �شهر رم�ضان املبارك مبعدل  750وجبة يومياً ،وقد
قام املركز ب�إ�ست�ضافة � 300شخ�ص يومي ًا حول موائد الرحمن خالل �شهر الرحمة  ،كما و�أنه �أر�سل الوجبات اىل 350
عائلة من املحتاجني واملقعدين يف منازلهم يومي ًا طوال �شهر رم�ضان.
وي�ستفيد �أكرث من  675عائلة ب�شكل دائم من احل�صول على الأدوية والقرطا�سية والأق�ساط املدر�سية  ،وكل
ذلك نتيجة التحقيقات الإجتماعية التابعة للمركز الإ�سالمي والتي تعمل على املراقبة الدائمة لتطور �أحوال املعوزين.
ومبا �أن �إنطالقة املركز الإ�سالمي كانت من امل�سجد ،كان ال بد �أن تنطلق ور�شة تو�سعة وحتديث وترميم
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م�سجد عائ�شة بكار كي ي�صبح على امل�ستوى املطلوب ويلبي حاجات �أهل املنطقة واجلوار ولقد مت ذلك من خالل تربع
�سخي من جمعية العزم وال�سعادة الإجتماعية.

�أما الن�شاطات العامة ل�سنة  2010كانت على النحو التايل
 دورة للقران الكرمي با�سم دورة احلاج املرحوم حممد علي قباين . االفطار ال�سنوي واملركزي . حما�رضة المني الفتوى ف�ضيلة ال�شيخ امني الكردي . حما�رضة لرئي�س البعثة االزهرية ف�ضيلة ال�شيخ ن�رص الدين دياب .احتفال مبنا�سبة املولد النبوي ال�رشيف .احتفال بر�أ�س ال�سنة الهجرية .حما�رضة لف�ضيلة ال�شيخ احمد دروي�ش الكردي . ترميم م�سجد عائ�شة بكار . حما�رضة عن حوادث ال�سري ...نفق مظلم للعقيد حممد االيوبي وم�ؤ�س�س اليازا الدكتور زياد عقل . املعر�ض احلريف ال�سنوي لل�سجناء . حما�رضة عن امرا�ض الدي�سك وعالجها بدون جراحة . احتفاالت بيوم عيد االم .لكن احلدث الأهم يف هذه ال�سنة كان �إفتتاح املبنى اجلديد بعد طول �إنتظار و�آمال كانت بداية مبثابة تطلعات
م�ستقبلية وحلم عقدنا العزم على حتقيقه فقد مت بعون الله تعاىل �إفتتاح املبنى اجلديد امللحق باملركز الإ�سالمي بتاريخ
 17/6/2010وذلك من خالل �إحتفال ر�سمي �أقامه املركز بح�ضور �سماحة مفتي اجلمهورية اللبنانية وح�رضه ح�شد
كبري من ال�شخ�صيات الدينية وال�سيا�سية والأمنية والإجتماعية والإعالمية وفاعليات بريوتية ويت�ألف املبنى من ثمان
طبقات تت�ضمن:
الطابق االول -مركز احلاج نزار �شقري لتحفيظ القر�آن الكرمي وعلومه
الطابق الثاين -عيادات لطب الأ�سنان والتقومي
الطابق الثالث ـ عيادات معاجلة �أمرا�ض العمود الفقري والأع�صاب والعالج اليدوي
الطابق الرابع ـ عيادات لعالج ال�صم والبكم وحاالت الت�أخر الذهني،وامرا�ض ال�سكري وقد       
جهز هذا الطابق بتمويل م�شكور من بيت التمويل العربي
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و الطوابق املتبقية خم�ص�صة لالدارة واللجان العامة واللجنة الن�سائية وامانة ال�صندوق والقاعة الرئي�سية
كما ويت�ضمن املبنى قاعة رئي�سية ومتعددة اال�ستعماالت يف الطابق ال�سفلي ،و�إن �شاء الله �سيقوم املركز ب�إ�ستكمال
�رشاء العقار املجاور للمركز واملبنى امللحق والذي تبلغ م�ساحته 1072م 2وذلك بعد �أن قام دولة الرئي�س ال�سيد �سعد
الدين احلريري ب�رشاء  % 81من العقار املذكور ل�صالح املركز الإ�سالمي على �أن يبنى على هذا العقار جممع ًا ثقافي ًا
و�إجتماعي ًا وخريي ًا ب�إذن الله تعاىل.
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مقال

العمل واملثابرة والإخال�ص �أ�سا�س النجاح
اخلربة عربة :
العمل و املثابرة و االخال�ص �أ�سا�س النجاح
بقلم  :املهند�س عبد الله �شاهني

ب�سم الله الرحمن الرحيم
“( و قل اعملوا ف�سريى الله عملكم و ر�سوله وامل�ؤمنون )”
�صدق �ألله العظيم
كثريا ما نرى و ن�سمع يف جمتمعاتنا و خالل جل�ساتنا العائلية و االجتماعية الكثري و الكثري من ال�شكوى مما �آلت
اليه او�ضاع املواطنني االقت�صادية و االجتماعية و �ضيق احلال و ازدياد العوز و ان�سداد االفق و االمل امام ال�شباب
نتيجة عوامل كثرية ين�سبها البع�ض للو�ضع ال�سيا�سي املحلي و االقليمي و �آخرون الرتفاع اال�سعار عامليا و االزمات
االقت�صادية يف اوروبا و امريكا و االنهيارات احلا�صلة يف اكرب ال�رشكات ذات االنت�شار الكوين و ما اىل هنالك من
ا�سباب و ا�سباب متعددة يطلقها البع�ض اعتمادا على جتربته اخلا�صة و نظرته لالمور و يذهب االخرون لل�شكوى عن
او�ضاعهم املادية لقلة احلظ و انعدام الفر�ص و غياب الوا�سطة الفاعلة و تقاع�س الزعماء و امل�س�ؤولني عن خدمتهم        
و �شح التقدميات و امل�ساعدات الخ.....
ان كافة اال�سباب التي ذكرتها و غريها مما �سهى عن بايل ذكرها قد تكون يف مكان ما حمقة خا�صة عندما يتعلق
املو�ضوع بتق�صري الدولة و ان�شغال امل�س�ؤولني بالرتهات ال�سيا�سية عن حاجات املواطنني اال�سا�سية اما عن ق�صد اللهاء
ال�شعب و ذلك لغاية االهتمام بالع�صبيات و تلك م�صيبة  واما عن غري ق�صد و تلك امل�صيبة االكرب .
على اجلانب االخر من �صورة املجتمع اللبناين  ن�سمع اي�ضا الكثري من ال�شكوى و  لكن م�صحوبة بحياة الرتف           
والبذخ و التبذير و يعود ذلك لعادة لبنانية قدمية “ النق ”و ذلك رمبا من باب الت�سلية و ملء الوقت بالكالم ورد احل�سد
من االهل و اال�صدقاء ال�سيما و ان الكثري قد �أثرى نتيجة الف�ساد با�شكاله كافة .
�أما ق�صة النجاح فمو�ضوع �آخر و تف�صيل مهم تبد�أ مراحله االوىل يف الرتبية املنزلية يف ذلك البيت الذي يح�ضنه
والدان بالرعاية و العناية و الت�ضحية  و متلأ ارجا�ؤه ق�ص�ص االجتهاد و الطموح و القناعة مبا ق�سمه الله من اللقمة
احلالل و اخللق الطيب و االيثار بني افراده  و تكمن ثروته يف عزة النف�س واالعتماد على الذات و الرتفع عن ال�س�ؤال
اال من الله العزيز القدير .
فللنجاح ا�سباب و طرق ال تعرتف بالو�ضع ال�سيا�سي و االقت�صادي و ال باحلظ و الوا�سطة و لكنها طريق طويل
و ا�سلوب تربية  يبد�أ بالتوكل على الله و بناء الثقة بالنف�س يوما بعد يوم و تعلم كيف نعطي لكل امر حقه من الوقت             
و اجلهد و التعامل مع كل مو�ضوع �صغري او كبري بجدية حتى امتامه بنجاح و ب�صورة مر�ضية  باحلد االدنى .
و جناح الفرد هو جناح للمجتمع فالتدرب على العمل اجلماعي و توزيع االدوار و املهمات و اعتماد احلوار             
وتبادل االفكار يغني امل�شاركة و ينمي القدرات للفرد و املجموعة و ي�ساعد على حتليل املوا�ضيع و املهام ب�شكل مف�صل
ودقيق مما ي�ساعد على الفهم اجليد فت�أتي النتائج على اف�ضل ال�صور املمكنةالتي ت�ؤمن النجاح للجميع .
ان التدرب على و�ضع اهداف �صغرية او كبرية و العمل على حتقيقها بالعزمية و العلم و االتقان هي احدى �سبل
النجاح  و ال�شواهد كثرية يف حياتنا و اخبار و ق�ص�ص الع�صاميني و جناحاتهم ت�ؤكد ان حتقيق االحالم امر ممكن و اكيد
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اذا اردنا ذلك و عملنا له و مل متنعنا حاالت الف�شل و ال�صعوبات من متابعة امل�سرية لتحقيق احللم و الهدف باال�رصار
و اليقني .
لقد �آن ملجتمعنا ان يتعلم من درو�س احلياة ان االعتماد على الذات و االخال�ص يف العمل  هو اف�ضل ال�سبل للرفاهية
و ان ا�صحاب اخلربة و ال�شهادات لي�سوا بحاجة  ملن يتكرم عليهم بوظيفة او فر�صة عمل الن اتقانهم ملهنتهم هو البوابة
الكربى الف�ضل الفر�ص و �سوق العمل هو من يحتاجهم و ي�سعى �إليهم عندها .
لقد �آن لنا ان نغري مفهومنا باالعتماد على ال�سيا�سي و الزعيم وان نرمي با�سباب الف�شل على االخرين و ان نن�سخ
هذا املفهوم من تربية �أوالدنا و ان نعلمهم ان االرتباط بال�سيا�سيني هو على ا�سا�س النهج و الربنامج و لي�س ارتباط ًا
نفعي ًا و مادي ًا فال�سيا�سي ان�سان مثلنا ذو قدرات حمدودة بل نربي فيهم حب العمل و االجتهاد واملثابرة و االخال�ص       
و هذا هو �رس النجاح  .
“ اذا كانت النفو�س كبارا

تعبت يف مرادها االج�سام ”
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م�ساجد جامع املجيدية يف بريوت
جامع املجيدية يف بريوت � ...شاهد على حروب توالت
�أ�رشف �آل العيتاين على �أوقافه و دعم �أبناء الكويت �إعادة جتديده
مل يكن امل�سجد يف بريوت يوم ًا موقع ًا لل�صالة فقط  ،بل كان امللتقى للقوى الطليعية يف العا�صمة ،و املنطلق للن�ضال
بالكلمة و التظاهرة و الدعم املادي و املعنوي �ضد �أي عدوان  ،و حم�ضن املهجرين و اجلرحى و امل�صابني خالل
املواجهات مع �أعداء الأمة �أو ال�رصاعات عند الثغور  ،ي�ستقبل عابري ال�سبيل و امل�سافرين و الغرباء الذين وقّف �أبناء
بريوت لهم الأوقاف الكثرية  �أقاموا الزوايا لعالج مر�ضاهم و تامني قوتهم وحتى منامتهم �أحيان ًا يف حال مل تتوفر لهم
املنامة ،فكان امل�سجد و ال زال املوقع الأكرث تقدم ًا يف �صمود بريوت و �أهلها .
و م�سجد « املجيدية »  يف منطقة مرف�أ بريوت القائم على العقارين  115و  116على م�ساحة تقدر بـ  692مرت ًا
مربع ًا مل ي�شذ عن هذه القاعدة � ،إذ كان يف الأ�صل �إحدى قالع بريوت البحرية التي تتوىل ر�صد ال�شاطئ و مالحظة
�أي اقرتاب لل�سفن الغريبة الوافدة �إليه  ،و برج ًا من الأبراج امل�رشفة على البحر و املال�صقة مليناء اخل�شب .
�سلطان و م�سجد
و يرى الباحث الزميل خليل برهومي الذي �أرخ مل�ساجد بريوت �أن ا�سم « املجيدية »  �أطلق على هذه القلعة بعد
حتويلها اىل م�سجد ن�سبة لل�سلطان عبد املجيد العثماين عام  1844م بعد �أن اعاد هذا ال�سلطان تعمري القلعة  و ال�سقف �إثر
ق�صفها من قبل الأ�ساطيل الأوروبية املتحالفة (الرو�سية/الربيطانية/النم�ساوية) عام  1840م �أثناء ح�صارها لبريوت
�إبان حربها على اجلي�ش امل�رصي فيها  ،و ظلت �آثار هذا الق�صف ظاهرة على الق�سم ال�شمايل من امل�سجد حتى �أوائل
القرن الع�رشين .
يف تلك املرحلة من تاريخ بريوت تعاون م�سلمو املدينة مع ال�سلطنة العثمانية يف تعمري القلعة و حتويلها اىل م�سجد
جامع فجمعوا الأموال الالزمة و �أن�ش�أوا الق�سم الغربي من امل�سجد ما بني  1270-1257هـ  ثم قاموا بتجديد �صحن
امل�سجد و ال�سقف و فتحوا باب ًا يطل على جادة املرف�أ ي�صل امل�سجد ب�سلم حجري �صخري م�رشف على البحر .
تاريخ حمفوظ
و تقول اللوحة املثبتة على الباب الرئي�سي للجامع املجيدي الذي ا�صطلح البيارتة على ت�سميته بجامع املجيدية �أن
البناء الأ�سا�سي قام �سنة  1187هـ ( 1774 -1773م ) و جدد يف عهد ال�سلطان عبد املجيد الأول �سنة  1257هـ184/م
ثم �أ�ضيفت له �إ�ضافات �أخرى يف عهد ال�سلطان عبد املجيد الثاين الذي جدد بناءه عام  1323هـ 1906/م .
دور �آل العيتاين
و املعروف �أن جامع املجيدية كان يتوىل �إمامته حينها ال�شيخ عبد الرحمن احلوت نقيب ال�سادة الأ�رشاف و
جنل ال�شيخ حممد احلوت الكبري عام  1881م و كان خطيبه ل�سنوات  ،و قد جرى عليه بع�ض التح�سينات الكبرية                      
والتو�سيعات الهامة بحيث �ضم عدة خمازن يف طابقه الأر�ضي مما دفع امل�سلمني يف بريوت لوقف العديد من �أمالكهم،
مل�صلحة هذا امل�سجد و لت�أمني م�صاريفه  ،و كان متويل هذه الأوقاف احلاج عبد القادر م�صطفى عيتاين ثم توالها من
ال بعد جيل و كان �آخرهم ال�سيد عبد الله
بعده احلاج �أحمد عبد القادر عيتاين  ،ثم توارث �آل العيتاين الأ�رشاف عليه جي ً
�أحمد عيتاين املتويف عام  2000م و املدفون يف امل�سجد م�رشف ًا عليه يف ال�سنوات التي �سبقت احلرب الأهلية يف لبنان
عام . 1975
ال�شيخ �أبو عب ّيه
عندما كنا �صغار ًا � ،شهدنا الع�رص الذهبي جلامع املجيدية يف بريوت � ،إذ كان امل�سلمون ي�أمونه من كل مناطق
بريوت و �ضواحيها ل�سماع اخلطب النارية التي كان يلقيها �أيام اجلمع فيه �أول رئي�س بعثة �أزهرية م�رصية �أر�سلها
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الراحل الرئي�س جمال عبد النا�رص اىل لبنان ال�شيخ حممد فهيم �أبو عبيه الذي �أحب بريوت اىل احلد الذي دفعه للبقاء
فيها و �سكناها حتى وفاته رحمه الله قبل �سنوات .
و كانت خطب ال�شيخ حممد فهيم �أبو عبيه يف ال�ستينيات و �أوائل ال�سبعينيات من القرن الع�رشين ت�ستقطب امل�صلني
بالآلآف بحيث ت�ضيق بهم ردهات امل�سجد و ال�شوارع املحيطة به من كل الإجتاهات حيث يتم فر�ش احلُ �صرُ و ال�سجاجيد
ال لأزهر م�رص 
و ترافق خطبه بالتهليل و التكبري و الت�أييد �إذ كان خطيب ًا مفوه ًا و رجل منرب من الطراز الأول و ممث ً
أوجه وق�ضية فل�سطني هي املحور اجلامع للكل .
يف وقت كان املد النا�رصي يف بريوت يبلغ � ّ
�آثار احلرب
مل توفر احلرب اللبنانية عام  1975م�سجد املجيدية من « خرياتها » فقد �أ�صابته القذائف من كل الإجتاهات                  
ال اىل �أن بد�أ م�رشوع �إعادة �إعمار بريوت  ،مت تنظيف
و �شوهت بع�ض معامله الأثرية التي ي�ؤ�سف عليها و ظل مهم ً
حميط الأ�سواق التجارية يف قلب بريوت من �آثار الدمار و اخلراب و الألغام و القذائف  ،ف�أطلقت دار الفتوى مبادرة
كرمية لإعادة ترميم هذا امل�سجد الأثري و التاريخي الهام و جاء التمويل لهذه املبادرة من الأ�شقاء الكرام يف دولة
الكويت ال�شقيق ف�أعيد بناء امل�سجد و متت تو�سعته و �أ�ضيف �إليه مئذنة جديدة ف�صار للم�سجد مئذنتان و عاد امل�سجد اىل
�سابق طرازه املعماري العثماين املميز و جاءت التو�سعة يف حميط حديقته اخللفية لتك�شف عن قبور لعلماء من بريوت
من متويل امل�سجد ال�سابقني من �آل العيتاين و الفاخوري تعود اىل الع�رص العثماين و غطتها التو�سعة .
طراز و �شكل
وي�شري الباحث برهومي كما ال�شيخ طه الويل يف ت�أريخه للجوامع ال�رشيفة يف بريوت اىل �أن امل�سجد مبني على
الطراز العثماين ال�رصف  ،مبني من احلجر الرملي املقوى بالإ�سمنت  ،داخله حمرابان مك�سوان مبادة ال�سرياميك
يعود تاريخها اىل العام  1881م  1299 /هـ و منرب خ�شبي فيما البهو الداخلي م�صنوع من العقود و واجهته عبارة
عن عقود مدببة و �أما املي�ض�أة – �أي مكان الو�ضوء – فهي من الرخام بو�سطها نافورة مزخرفة بالف�سيف�ساء كالعادة يف
امل�ساجد العثمانية  ،فيما املحراب و املنرب على الطراز امل�رصي  ،و يف امل�سجد ثالثة مدافن لل�شيخ الفاخوري  ،و احلاج
�أحمد عيتاين و الوايل العثماين ا�سماعيل حقي .
�إ�ضاءة طبيعية
الإ�ضاءة يف جامع املجيدية طبيعية و �صناعية  ،فالنوافذ و الأبوب كثرية يف حميط ال حتجب فيه املباين القريبة
امل�ؤلفة من طبقات قليلة النور عن امل�سجد  ،بالإ�ضافة اىل وجود عدد من الرثيات الفخمة امل�ضيئة التي تزيد جمال         ،
و هو من طابق واحد  ،ي�ستوعب قرابة  600م�صل من الرجال بالإ�ضافة اىل م�صلى الن�ساء ي�ستوعب العدد نف�سه      ،
و هو مكيف مركزي ًا .
متر الأيام  ،و يتواىل اخلطباء  ،و تتعدد املواقف  ،لكن م�سجد املجيدية يبقى يف قلب بريوت �شاهد على احلروب
املتوالية على هذه العا�صمة ال�صابرة ال�صامدة و تبقى م�آذنه ترفع النداء لل�صالة  ،و الكل يق�صده متذكر ًا �صوت ال�شيخ
حممد فهيم �أبو عبيه و خطبه و ال يبقى من ذلك كله �إال النداء  ................الله �أكرب .
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بريوتيات بريوت يف عيونهم

بريوت يف عيونهم  ...قلب الوطن و الأمة و كبد العطاء و النقاء
حتقيق  :خالد اللحام
لأنها بريوت كان ال�س�ؤال  :ما هو موقعها يف عيونهم ؟ و كيف ينظرون �إليها اليوم ؟
و لأنها بريوت  ،اجلوهرة الدرية يف عنق ال�رشق  ،و التاج املا�سي فوق جبني الغرب
و لأنها بريوت � ،أغنية ال�سلم و درع احلرب
لأنها كذلك  ،توجهنا بال�س�ؤال اىل �أ�صحاب ال�سماحة :
مفتي طرابل�س و ال�شمال ال�شيخ الدكتور مالك ال�شعار
مفتي بعلبك ال�شيخ خالد ال�صلح
مفتي �صيدا و �أق�ضيتها ال�شيخ �سليم �سو�سان
مفتي حا�صبيا و مرجعيون القا�ضي ال�شيخ ح�سن دليّ 
مفتي �صور القا�ضي ال�شيخ حممد دايل بلطه
مفتي زحلة و البقاع ال�شيخ خليل املي�س
فكانت هذه الإجابات :
املفتي ال�شعار
احلديث اليوم عن بريوت يف عيوننا رمبا يكون ناق�ص ًا لأن بريوت لي�ست يف العيون فقط بل انها يف القلوب،
فكما الكبد خزان الدم فبريوت هي ذلك اخلزان الذي ميد ال�شمال و اجلنوب و البقاع   و اجلبل بالدم لي�صمد اجل�سد
اللبناين كله يف مواجهة التغريات التي تطال الوطن و تهدده .
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بريوت كانت دوم ًا احلا�ضنة للم�سار التحريري العربي  ،و احلافظة للقوة العربية و الإ�سالمية الراف�ضة
للإنهزام  ،ال�صامدة يف وجه كل عدوان  ،ال�صابرة على كل الآلآم لأنها العا�صمة  ،و العا�صمة هي لأنها تع�صم
الوطن من الإنزالق يف مهاوي ال�رصاعات و اخلالفات و الإنق�سامات  ،فهي �أم ال�صبي التي ترف�ض تقطيعه �أو
تق�سيمه و ت�أبي له املوت .
�إننا عندما نقول �أن بريوت هي يف كل القلوب  ،فال نعني قلوب اللبنانيني فقط  ،بل �أن مراجعة ب�سيطة لدواوين
ال�شعر العربي يف الن�صف الثاين من القرن الع�رشين و حتى اليوم تك�شف لنا �أن الكل تغزلوا بها من املحيط اىل اخلليج
و �أنها كانت امللتقى و املنرب لكل �صاحب حق و كل م�ضطهد و ال�صوت ال�صارخ يف برية هذا العامل دفاع ًا عن الق�ضية
الفل�سطينية  ،و رف�ض ًا لإحتالل العراق  ،و مواجهة للم�شاريع ال�صهيونية  ،و لقد كانت و ال تزال مطبعة العرب التي
حتت�ضن كل فكر طليعي يف هذه الأمة .
�أن من يدرك الدور الذي تلعبه بريوت يدرك �أنها م�ستهدفة دوم ًا من كل من يريد �أن ينال من هذه الأمة
ال و لذلك �أثخنت باجلراح و كرث فيها النزف و ال تزال عزيزة منيعة لأن قوتها قوة للأمة و لذا ف�إنها تقوى ب�أمتها             
مقت ً
و يقوى الوطن كله بها .
املفتي �سو�سان
بريوت لي�ست جمرد ا�سم لعا�صمة  ،بل انها املح�ضن لكل الوطن  ،يغدو الكل اليها و يعودون منها ،يتعلمون
يف جامعاتها  ،و يعاجلون يف م�شافيها  ،و يتلقون يف رحابها درو�س يف العروبة و الإ�سالم و الن�ضال و مواجهة
العدوان و الظلم و ي�سمعون من على منابرها الإعالمية و اجلامعية و منتدياتها ال�شعبية ق�ضايا الأمة كلها فيثورون
لآلآمها و يتحركون لدعم �صمود �شعوبها و لتحرير منا�ضليها و مل�ساندة مطالبها .
هكذا عرفناها دائم ًا  ،املنطلق و الدعم لكل حركة حترر و عمل من �أجل الإ�ستقالل لكل بلد عربي و �إ�سالمي،
فكانت �صوت ثورة اجلزائر  ،و يد املواجهة حللف بغداد  ،و العني املفتوحة على الثورة الفل�سطينية دعم ًا و ن�ضاالً     
اولبيانو�سغابت عنها يوم ًا امل�سريات و التظاهرات و التحركات من �أجل كل ق�ضية عادلة يف العامل .
و قلم ًا و فكر ًا  ،و التي ما
أح�ست مب�شاعر الأمة يوم النك�سة فرف�ضت ا�ستقالة الرئي�س عبد النا�رص و تربعت مب�صاغ ن�سائها دعماً ال�ستعادة
� ّ
أح�ست بانت�صارات الأمة يف ت�رشين  73فهللت و كربت     و دعت اىل املزيد من العطاء و اجلهاد
 �
و
،
اجلريحة
الكرامة
ّ
و ال�صمود و الت�صدي � ،ساندت حرب الإ�ستنزاف و �أيدت الراف�ضني لل�سالم اال�ست�سالمي مع العدو .
هكذا هي بريوت  ،قلب الوطن  ،و �صوت الأمة  ،و يد املقاتلني و �سند ال�صامدين  ،و يراع ال�صامتني            ،
و كالم الثائرين  ،و لذلك هي لي�ست يف العيون فقط بل يف القلوب و احلناجر �أي�ضاً.
املفتي دل
بريوت ال تذكر �إال و ي�ضاف اىل ا�سمها �صفة العروية  ،و من هنا ننطلق فهي بريوت العروبة التي كانت         
و ال تزال حتت�ضن الق�ضية الفل�سطينية و تعمل لأجلها و تطالب بحقوق اهلها و يف طليعتها حق العودة  ،و حق �شعبها
يف رفع احل�صار عن غزة  ،و حق �أمتها كلها يف التحرر و الإنعتاق من كل �رشور الإ�ستعمار و مطامع و م�صالح
امل�ستعمرين .
�إننا عندما نتحدث عن بريوت العروبة ال نن�سى وقوفها اىل جانب �صعود التيار القومي العربي  ،و دفاعها
عن م�صالح الأمة الإ�سالمية  ،و التظاهرات التي كانت اخلطوة الأوىل لها يف مواجهة �أي ظلم �أو �إحتالل �أو عدوان،
يطال �أي بلد من بلدان العاملني العربي و الإ�سالمي  ،و �صحافتها التي كانت و ال تزال املنرب للدفاع عن ق�ضايا الأمة
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العربية و الإ�سالمية .
بريوت وعيناها تتظاهر �ضد حلف بغداد  ،و تقاتل �ضد الإن�ضمام �إليه  ،و ترف�ض ال�سالم مع العدو ال�صهيوين،
و حتت�ضن املقاومة الفل�سطينية  ،و تدعم ثورة اجلزائر و حتيي كل منا�ضل من �أجل احلرية و ترف�ض �أي اتهام يوجه
�إليه بالإرهاب �أو الرتهيب و ت�شكل اللجان و الهيئات للدفاع عن �أي معتقل من �أجل فكره �أو حقه �أو حريته و لذا كانت
و تبقى و �ستبقى حممية بعيوننا و رمو�شنا .
لقد كانت بريوت ملهمة ال�شعراء و الأدباء و الكتاب  ،و املنطلق لأي حركة حترر عربية و �إ�سالمية  ،و املنرب
لكل �صاحب حق  ،و الدرع لكل م�ضطهد و احلا�ضنة لكل ق�ضايا الأمة و لها حق علينا ان نحفظها يف عيوننا و قلوبنا
لعزتها و نفخر باهتمامها و هي الأمينة على هذه احلقوق
و لنا حق عليها �أن تكون اىل جانبنا ن�ستمد منها القوة و نعتز ّ
�إن �شاء الله .
املفتي دايل بلطه
بريوت كانت و نتمنى ان تبقى �أبد ًا عنوان ًا للعنفوان و الكرامة و العزة و الإباء  ،لأنها بذلك تغذي هذه امل�شاعر
يف قلوب كل اللبنانيني �أينما كانوا يف لبنان او العامل  ،و لأنها تبقى الرمز لكل منا�ضل من �أجل احلرية  ،و لكل �ساع
اىل حتقيق احلق و �إزهاق الباطل يف العامل كله .
هذه املدينة ال�صغرية بحجمها الكبرية ب�أحبائها  ،كانت دوم ًا املح�ضن لكل فكر حترري عربي و �إ�سالمي           ،
واملنرب املدافع عن حقوق العرب و م�صاحلهم و م�ستقبلهم  ،و املطبعة التي �ص ّدرت للعامل العربي و الإ�سالمي �أفكار
�أبنائه و طموحاتهم و تطلعاتهم اىل الغد الأف�ضل .
فبريوت العروبة و الإ�سالم وقفت اىل جانب الق�ضية الفل�سطينية  ،و ال�شعب الفل�سطيني و ت�ضامنت مع �شعب
الكويت عندما تعر�ض لأذى ال�شقيق  ،و �ساندت �شعب العراق و ال تزال يف مواجهته للإحتالل الأمريكي  ،و دعمت
الثورة الفل�سطينية بال�شباب و ال�شهداء  ،و رف�ضت �أي عدوان �أجنبي على �أر�ض العرب  ،و رفعت لكل منا�سبة ال�شعار
الأكرث تقدم ًا من كل ال�شعارات املرفوعة  و �أكدت على �أن بالد العرب لي�ست �ساحة م�ستباحة .
ال نزال نذكر التظاهرات من �أجل اجلزائر  ،و الإنتفا�ضة �ضد العدوان الثالثي على م�رص   ،و التحرك ملنع
ت�صفية الثورة الفل�سطينية  ،و م�سريات الفرح النت�صارات حرب  ، 1973و بذل املال و الدعم ملواجهة �آثار نك�سة
حزيران  1967و دعم حركات التحرر من �أجل اال�ستقالل يف كل �أر�ض عربية �أو �إ�سالمية و فوق هذا كله كانت
بريوت و ال تزال امللهمة لكل ال�شعوب احلرة التي ترف�ض الذل و املهانة و ت�رص على الإنت�صار فتحية لها من القلب .
املفتي ال�صلح
بريوت بالن�سبة لنا قلب هذا الوطن و القلب يجمع الكل يف �أح�ضانه  ،ي�ستقبل اجلميع و يهتم لأمورهم و �أعمالهم
و م�صاحلهم و �ش�ؤونهم و �شجونهم  ،و ينب�ض بن�شاطاتهم و يكرب بهم  ،و لهذا كانت بريوت و ال تزال ال�صورة
اجلامعة لأبناء الوطن  ،تكرب بهم و يكربون بها ،ي�أملون لأملها  ،و ت�أمل لآلآمهم  ،و من هنا احلب الكبري اجلامع الذي
ت�شكله العا�صمة للأطراف لأن الكل يعلم �أن الأوردة و ال�رشايني تتغذى قوة و �ضعف ًا من قوة هذا القلب و �ضعفه .
لقد وعينا على الدنيا ف�إذا ببريوت هي املنطلق لكل حركات التحرر العربية  ،و املنرب لكل �صاحب حق �أو
�صاحب مطلب  ،تتحرك لأجل ق�ضايا الأمة كلها  ،فتتظاهر من �أجل اجلزائر  ،و تتحرك دفاع ًا عن املغرب و تون�س،
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و تهتم مل�شاكل ال�سودان و ليبيا  ،و ترفع ال�صوت دفاع ًا عن املعتقلني و املنفيني و املعذبني يف �أي �أر�ض عربية .
�إن نن�سى فال نن�سى ت�أثرها ب�صعود املد القومي يف م�رص  ،و مواجهتها مل�رشوع حلف بغداد     ،و رف�ضها
الغت�صاب فل�سطني  ،و ا�ستقبالها للنازحني �إليها منها بعد العدوان ال�صهيوين و املجازر التي مور�ست �ضد �شعبها           ،
وجمع التربعات فيها عند ح�صول نك�سة  5حزيران  ،و تهليلها و فرحها النت�صارات ت�رشين  1973التي حققها اجليو�ش 
العربية  ،و احت�ضانها للثورة الفل�سطينية  ،و رف�ضها مل�شاريع التق�سيم و التفتيت و ال�سالم مع العدو ال�صهيوين.
و بريوت تكرب ب�شعبها اللبناين كله  ،و تعاين معاناته و ت�صمد ل�صموده و ي�صمد من �صمودها  ،بريوت هي
هذا القلب الذي يفر�ض علينا �أن ن�صونه و نحفظه ليبقى الوطن ع�صي ًا على الإذالل ،راف�ض ًا للخنوع و اخل�ضوع .
املفتي املي�س
عندنا نذكر بريوت يح�سن �أن نبد�أ باحلديث عن الإمام الأوزاعي رحمه الله لأنه هو من �أكرب عناوين بريوت،
فقد �أعطاها احل�ضور التاريخي و احل�ضور اجلغرايف و البعد الإن�ساين � ،صحيح �أنه عبد الرحمن و لكنه املحبوب من
كل الطوائف  ،و قد كان �أول حجر يف بناء بريوت العظيمة الكبرية يف تاريخها املجيد .
فبريوت عندما كان الأمر لها احت�ضنت اجلميع و ن�رصت املظلوم �أو من يكاد �أن يظلم و الإمام الأوزاعي فيها
هو الرمز الذي منه تبد�أ و �إليه تنتهي  ،فبريوت عا�صمة ال كالعوا�صم  ،فكل العوا�صم يح�ضنها تراب الوطن �أما هي
فحا�ضنة لرتاب الوطن  ،هي املرابطة على الثغور دفاع ًا عن الوطن و املواطنني جميع ًا .
كانت و ما زالت ت�صلي خلف امامها  ،الإمام عبد الرحمن الأوزاعي رحمه الله  ،و مل تنته من �صالتها و من
�أداء منا�سكها  ،بالأوزاعي تقتدي و للمحبة تنتمي و للعدالة ترعى .
و بريوت قلبها كبري و هي اكرب من الرجال ،يكرب بها من ينتمي �إليها و ال يليق ملن ينتمي �إليها �أن يتكرب عليها
لأنها بريوت العا�صمة  ،عا�صمة بالد ال�شام يف التاريخ  و هي �إن كانت اليوم تعاين ما تعانيه ف�إن بريوت تبقى �أكرب
من كل معاناة و من كل الذين يتكربون عليها �أو ي�سعون اىل �أن يخرجوها من خلف �إمامها الأوزاعي �إمام العدالة       
و الرحمة و العي�ش امل�شرتك .
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درا�سة

الألفاظ العامية ومعانيها من خالل �شعر عمر الزعني

					�أ�رسة التحرير
لكل بريوتي �أثره  ،و يف العادة نادر ًا ما ي�شتهر �أحد يف بريوت �إال و يكون له �أثر من بعده ،و عمر الزعني ،
ال�شاعر ال�شعبي اللبناين الذي حمل لقب �شاعر ال�شعب و ال يزال اىل اليوم بال مناف�س رغم مرور �أكرث من ن�صف قرن
على انطالقته الفنية كمونولوجي�ست اعتمد النقد ال�سيا�سي هو من �أكرث الذين حملوا مفردات اللهجة العامية البريوتية
فحفظها يف ق�صائده املغناة و �أورثها للأجيال املقبلة من بعده .
ٍ
معان تكاد تتحول اىل حمفوظات لندرة ا�ستعمال
ومن خالل وقفة يف هذه العجالة مع بع�ض ق�صائده نكت�شف
�شباب هذه الأيام لها  ،و مع هذه املفردات و الأغنيات نتحاور :
بزرك بن يا زعرور
يقول الزعني يف هذه الأغنية :
�صار وين ما م�شيت
زيت حلو و حمدحدين
طازة الكعك و بايتني

�أو رحت و جيت  ما بت�سمع غري بياعني بينادوا
�سحلب �سخن و باردين
هدايا للأحباب يا عناب  و خمب�صني

و مبعجرين
�صابيع البوبو يا خيار ....
و خم�شبني
لوز فرك يا لـوز     .....
و ممرمرين
قلب اللوز يا ترم�س ....
و كذابني
بزرك بن يا زعرور ....
و �شهدك �سم يا مغرور
بزرك بن يا زعرور
جوات ق�رصك عم يتئن
و
ق�صور
�ساكن بعاليل و
ّ
درن درن يا زعرور بزرك بن
بيحن
درن درن قلبك قا�سي و ما
ّ
و عاي�ش مغ�شو�ش بالأوهام
غرقان ببحر الأحالم
بتعن
تي�صح املنام
و ناطر
عن �إن كان ّ
إ�ستنى و ّ
ّ
� ّ
درن درن بزرك بن
بتحن
درن درن و ما
ّ
و دم قلبك م�سحوب بفن
مغ�شو�ش بال�سلوى و املن
بت�سن
�سن ان كان
م�سن
ملا الدبور غط عا
ّ
قلّو ّ
ّ
درن درن بزرك بن
بتحن
درن درن ما
ّ
و اللي ان�رسق ان�رسق
اللي احرتق احرتق
و درن درن درن درن
و الدهب �ص ّفى ورق
يا زعرور بزرك بن
الهم عنك ما بيحلّ
ما دام ار�ضك ما بتغلّ
و ت�شوف اخلري يا �رشن برن
كيف بحياتك رح ت�ستقل
درن درن يا زعرور بزرك بن
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الق�صيدة �سيا�سية  ،حتكي عن مرحلة الإ�ستقالل  ،و تعيني اذناب الإنتداب الفرن�سي يف مواقع امل�س�ؤولية ،
الذين �سهلوا لفرن�سا �سحب املخزون الذهبي العثماين من البلد و ا�ستبداله بالعملة الورقية التي ال فائدة منها طاملا �أن البلد
ال ينتج على ال�صعيد الزراعي �أو ال�صناعي  ،و ت�شبيه الزعرور ( من فواكه ال�صيف ) بالنب �أمر م�ستحيل و كذلك ت�شبيه
العملة الورقية بالعملة الذهبية  ،فامل�س�ؤول مغ�شو�ش باملن و ال�سلوى ( نوع من احللوى العراقية حالي ًا ت�شبيه ًا بحلوى �أو
م�آكل ذكرت يف القر�آن الكرمي يف حني �أن الإ�ستعمار ي�سحب دماء النا�س و �أموالهم بفن مبا ي�شابه املثل القائل « دبور
امل�سن ي�ستخدم جلعل ال�سكني �أكرث ح ّدة يف طرفها و بالتايل فلح�س الدبور
حط عا
�سن �إن كان فيك ّ
م�سن قلّو ّ
ّ
ت�سن» لأن ّ
للم�سن لن ي�ؤدي �إال اىل نزف ل�سانه ( �إن وجد ) .
ّ
و الزعني يف هذه الأغنية – الق�صيدة ي�شري اىل التكاذب الذي بات �سائد ًا يف املجتمع ب�سبب الإنتداب فالزيت
احللو �صار ( حمدحد – �أي حاد الطعم ) و ال�سحلب ال�سخن بات بارد ًا و الكعك  الطازة ( �أي املنتج اليوم ) �أ�صبح بايت ًا   
( م�شتقة من بات �أي �أنه من �إنتاج الأم�س ) و الع ّناب ( و هو من فواكه ال�صيف ) خمب�ص ًا ( و التخبي�ص ت�ستخدم بريوتي ًا
كمفردة يف عدة جماالت �إذ يقال – عم يخب�ص بالكالم – �أي يقول ما ال يعرف  ،و يف الإ�شارة هنا تعني �أن العناب
املفرت�ض �أن يكون جامد ًا �أ�صبح قريب ًا من العفن ) �أما اللوز فهو خم�شب ( �أي نا�شف و ي�شابه اخل�شب )  و اخليار ال�صغري
وبو ) فهو جتاوز مو�سمه و الرتم�س مر الطعم (ممرمرين ) و هكذا حال الزعرور
الب ّ
احلجم ك�أ�صابع الطفل ( �صابيع ّ
من املحال �أن ي�صبح بناً  .
تي�صح من ال�صحيح )                      
عن من الأنني ) و (
و كما نالحظ ففي املفردات العامية ا�شتقاقات من الف�صحى ( َ
ّ
برن من �صوت
�رشن
(
مثل
ا�ستنباطات
هناك
و ( عاي�ش من العي�ش ) و ( ناطر من الإنتظار ) و ( �ص َفى من �أ�صبح ) و
ّ
ّ
ال�صفيح املعدين عندما يت�صادم ) .
فيف ال فران�س
و يف �أغنيته التي يتحدث فيها عن اذناب امل�ستعمر الفرن�سي الذين يعي�شون كالطفيليات على ح�ساب �شعبهم و ال 
هم لهم �إال املناداة بحياة امل�ستعمر يقول الزعني :
فيف ال فران�س فيف ال فران�س
اكرب حظ و اكرب �شان�ص
طول الليل �سهر و دان�ص
و طول النهار ربح و قن�ص 
ال �سنكه و ال تنكه و كل �سالحك
فيف ال فران�س
مني �صاير له يتدلع
على امه و بيتمنع
ال تربع بتتربع
و ال تطوع بيتطوع
ما �شاطر غري يتمتع
و يتدلل و يتغنج و يقول ب�س
فيف ال فران�س
ب�س �شاطر كل ما قالوا :
�أكلنا حطوا و �شالوا
و هتلر حريان بحاله
و �ستالني خ�رس رجاله
�ضيع زهرة �آماله
ّ
بيتعنطز و بيتفنطز
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و بيقول ب�س :
فيف ال فران�س
كل ما طلّ بابور �سكر
مونة و ذخرية و ع�سكر
بتتكرب و بتتجرب
بتن�صب ت�سكه و بت�سكر
و بت�شوف حالك على عنرت
بتتمرجح و بتتبجح
و بتقول ب�س :
فيف ال فران�س
و لنلحظ مع ًا املفردات امل�ستخدمة و طرق ا�ستخدامها يف بريوت  ،فعمالء الإنتداب يرفعون �شعار « فيف ال 
فران�س» �أي عا�شت فرن�سا  ،و ا�ستخدامهم لهذا ال�شعار اكرب حظ و �أف�ضل فر�صة «�شان�ص» و يقولون يف بريوت         
« �ش ّن�صت معه » عندما يربح �إن�سان ما �شيئاً ال يتوقع له �أن يربح منه و الكلمة حتريف لـ   chanceالإنكليزية  ،و ال 
هم لهم �إال الرق�ص و ال�سهر يف الليل حيث دان�ص حتريف لـ � ،  danceأما  يف النهار فلهم الأرباح و ال�رسقات و هنا
يقول ربح و قن�ص م�شبه ًا ال�رسقة ب�صيد الطيور �أي القن�ص و يقولون يف يربوت عمن ي�رسق �شخ�ص ًا علن ًا “قن�صوا” �أو
“ قن�ص منه “ .
و ال�سنكه هنا احلربة التي تو�ضع يف مقدمة البندقية �أما التنكة فهي حتريف لـ  tankورمبا يق�صد بها الدبابة
�أو البندقية بحد ذاتها  ،و هو دائم ًا يتكرب على من حوله و هنا ي�ستخدم لفظ ( يتعنطز  :م�شتقة من العامية العنطزة �أي
ال�سري بخيالء على ر�ؤو�س �أ�صابعه) و( يتفنطز م�شتقة من العامية  الفنطزة �أي احلديث بعنجهية )  ،و البابور هنا
يق�صد بها ال�سفينة التي تعمل على الفحم احلجري  ،و كذلك ي�سمي البيارتة البابور لآلة ت�سخني الطعام على الكاز                                
“ بابور برميو�س” و يبدو ان برميو�س كان ا�سم اول �رشكة �صنعت هذه الآلة يف بريوت للداللة على �أنه درجة �أوىل
“برميو”� .أما “ ن�صب ت�سكه ” �أي و�ضع طاولة ل�رشب اخلمر ثالثية الأرجل و ت�سمى �أي�ض ًا “ تزكه”.
الكثري لديه
و لدى الزعني يف ديوانه املجموع على يد ابن �أخيه الزعني ال�صغري الأ�ستاذ �سمري الزعني (عمر الزعني
موليري ال�رشق) الكثري من املفردات العامية امللفتة مثل :
�شق�شق � :أي بد�أ النور يطل عند الفجر
كراكوز � :أي خيال الظل الذي ا�شتهرت �أعماله بـ “ كراكوز و عيواظ”
الربطيل � :أي البق�شي�ش او البخ�شي�ش �أو الإكرامية �أو الر�شوة
البلفات  :عمليات الن�صب و الكذب خلداع �شخ�ص لآخر و يقولون بلفوا �أي خدعه و هي حتريف عن الفرن�سية
الكالكي�ش  :و تطلق على �سقط املتاع
اللفلفات � :أي التعتيم على اخلرب املعروف و يقولون “ لفلفوا الق�ضية” �أو “ �ضب�ضبوها ”
مهلهل و مهبرّ � :أي �صاحب الثياب الرثة “ املهلهلة ” الذي ال يحوي �أي قر�ش فهو مهبرّ و هي م�شتقة من
و�صف اللحم اخلايل من الدهن و ي�سمى “ هربة”
عاملة �شالي�ش � :أي مو�ضة ل�شعرها
�أال كر�سون � :أي تق�ص �شعرها كال�صبيان و هي م�شتقة حتريف ًا من الفرن�سية
ب�ستون �أو فرد  :لفظتان حمرفتان عن الفرن�سية و املق�صود م�سد�س
كنف�شات � :أي �إدعاء العظمة و يقولون الطاوو�س كنف�ش ري�شه
و غريها الكثري الكثري  .....رحم الله عمر الزعني .
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�أيام زمان �ألعاب �أطفال بريوت
�ألعاب �أطفال بريوت
من �ألعاب �أطفال بريوت �أيام زمان  :الع�صفورة
بقلم  :بريوتي عتيق
يعيد الكاتب الدكتور علي فهمي خ�شيم لعبة التن�س اىل �أ�صل عربي فيقول ب�أن الت�سمية عربية حم�ضة  ،ترجع
اىل بلدة « تن�س » �أو « تني�س » يف م�رص ،و كانت م�شهورة ب�رضب من الن�سيج الدقيق ذي الوبر كانت تتخذ منه
الكرات � ،أو تغلف به �إن �صنعت من مواد �أخرى لي�ستقبلها املتلقون من القادمني لها فال ت�ؤذي �أيديهم  ،للينها و نعومة
ن�سيجها التني�سي  ،فلما �صنعت كرات املطاط ك�سيت بهذا النوع من الن�سيج بحكم العادة  ،فهي الكرة التن�سية ،ال جدال.
ال على ذلك كرة «ال�شا�ش» يف ليبيا  ،و قد �سميت كذلك لأنها م�صنوعة من ال�شا�ش �أي ذلك
و يقدم د .علي دلي ً
الن�سيج الرفيع الذي كان ي�أتي من بلدة « تن�س » فهو « �شا�ش تن�س » �أو « ن�سيج تن�س » و �أن كل ما يف الأمر بر�أيه �أننا
�أطلقنا ا�سم الن�سيج على الكرة التي نتقاذفها  ،و هم � ،أي الغرب � ،أطلقوا ا�سم مكان �صناعته عليها .
و ي�شري يف مقاله املن�شور عام1991م �أنه يف جزء �آخر من �شمـال �أفريقـيـا كان للألهـة « تانيـ�س»  -يف
اليونانية – هيكل عظيم قرب قرطاج  ،و قد دمر الرومان قرطاج الكنعانية لكن معبد “ تاني�س” ظل موجود ًا و من
حوله منت مدينة جديدة هي مدينة “ تون�س ” ف�صارت الألف املمدودة واو ًا ممدودة �أي�ض ًا ثم اطلقت على القطر كله ،
و كان ي�سمى  ،حتى جميء العرب امل�سلمني با�سم “�أفريقية” من قبل .
�أما الآلهة “ تاني�س” فا�سمها يف الأ�صل امل�رصي الأ�صيل “ تانيت ” و هذه �أ�صلها البعيد “ نيت”  /كما �أن ال�سني
يف اليونانية زائدة ف�إن التاء الأوىل يف “ تانيت “ هي زائدة للت�أنيث كما يف لهجات
�شمال افريقيا و “ نيت ” هي ذاتها الآلهة الكنعانية “ عنت ” �أو “عنات ” و هي معبودة قدمية ليبية/م�رصية/
كنعانية مبعنى “ البتول ” �أي املنقطعة عن الزواج  .و  اجلذر « عنت » يف العربية هو ذاته اجلذر « عن�س»  فهي
العان�س �أي املنقطعة عن الرجال .
و املهم بر�أي الباحث �أن “ عنت/عنات/عناة/العان�س” يف امل�رصية و الليبية القدمية ” نت/نيت/نيث” نقلها
اليونان ف�صارت لديهم ربة للحرب و احلكمة و هي “ �أثينا ” ب�شهادة �أبي التاريخ هريودوت يف الكتاب الثاين امل�سمى
“ الكتاب الليبي ” فلما جاء اليونان م�رص وجدوا معبدها يف البلدة امل�سماة با�سمها “ تاني�س  ”  Tanisالتي ينت�سب اليها
ال�شا�ش – الن�سيج – التن�سي �أو التاني�سي �أـ و الـ   Tennisالتن�س .
و ي�ؤكد الباحث �أن اخلط�أ الفاح�ش الذي وقع فيه معجم  ،وير للغة الفرن�سية  ،كما معجم �أوك�سفورد اال�شتقاقي
حني ارجعها للنطق االنكليزي للفرن�سية   Tenezف�صارت بالتخفيف “ تن�س” �إذ النطق الفرن�سي هو “ تني ” دون
�سني �أو زاي م�شوحة حيث قالوا �أنها من الفرن�سية  Tenezمبعنى خذ و ا�ستقبل يقولها الالعب لزميله عندما يقذف
الكرة نحوه  ،و يف اخلال�صة حول هذه اللعبة ان ا�سا�سها �سواء كان كنعاني ًا من قرطاجة � ،أو م�رصي ًا من “ تين�سي ”
ف�إن ل�شعبنا دور ًا يف ت�سميتها و لكنه اليوم غائب متام ًا عنا يف لبنان بحيث بتنا نتلقى كل �شيء و نن�سبه للآخرين فيما هو
يعود بالأ�سا�س لنا كعرب �أو ككنعانيني كانوا �أجداد ًا له�ؤالء .
الأمر نف�سه يف لعبة “الع�صفورة ”  /الع�صفورة �أو النبو وهي الع�صا ال�صغرية كما كنا ن�سميها يف بريوت
اخلم�سينيات � ،أو “ النبو” وهو ا�سم الع�صا الكبرية كما كانت ت�سمى يف زاروب الدقاق يوم كنا نلعبها يف تلك املرحلة
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التاريخية من قبل �أبناء الب�سطة ،ولي�ست عنا ببعيدة تاريخي ًا فال يزال العبو الع�صفورة �أو النبو �أحياء من �أبناء جيلي       
 ،والع�صفورة عبارة عن حجرين يو�ضعان على م�سافة �صغرية و تو�ضع فوقها قطعة �أو ق�ضيب �صغري من اخل�شب ،
يقف خلفها الالعب فيما يقف على م�سافة �سبع خطوات خلفهما العب �آخر فيقوم الأول بو�ضع ع�صا طويلة حتت الع�صا
ال�صغرية و حاملا تعطى الإ�شارة عليه �أن يرفعها ب�رسعة و يقذف بها اىل البعيد ف�إن التقطها الالعب املقابل ام�سكها بيده
و رماها ب�رسعة اىل حيث كانت و على الالعب الأول �رضبها بالع�صا لإبعادها ثم توجه �إليها و �رضبها على طرفها
ال عن الأر�ض ثم �رضبها بع�صاه لتبتعد �أكرث و يف كل مرة على الالعب الثاين �أن
بطرف ع�صاه الطويلة لتعلوه قلي ً
يحاول التقاطها و قذفها اىل املوقع الأول و لثالث مرات
ف�إن التقطها يف �أي مرة منها �سارع اىل قيا�س امل�سافة بالع�صا الطويلة ل�صاحله و �إال قي�ست امل�سافة يف النهاية بعد
املرات الثالث ل�صالح الالعب الأول  ،و ت�ستبدل املواقع و من ي�سجل الرقم الأعلى يف امل�سافة يكون الفائز � ،أما �إن
التقطها الالعب الثاين من املرة الأوىل و �سارع بقذفها اىل حيث كانت �سجلت امل�سافة ل�صاحله .
و يطلق على هذه اللعبة يف �سامراء العراق ا�سم “ احلاح” و يتناولها الكاتب يو�سف ال�شيخ ابراهيم ال�سامرائي
بالدرا�سة فيقول ب�أن لعبة احلاح تكون ب�إجتماع �صبيني �أو �أكرث  ،و قبل البدء باللعب يقرتعون فيما بينهم فحيثما تكون
القرعة ل�صالح واحد منهم ي�أخذ بيده الع�صا التي طولها �أقل من ياردة و مي�سكها بيده على �أن يخرج من الع�صا �شيء
ي�سري و ي�ضع “ احلاح ” �أي ما ن�سميه يف بريوت “ الع�صفورة �أو النبو” و هو عود طوله دون الفرت ( امل�سافة بني الإبهام
و ال�سبابة عند فتحهما ) بينما يقف الالعب الآخر مقابله يف مكان ي�سمى “ امليج”و ن�سمية يف بريوت “ الزيح ” وهو
عبارة عن خط م�ستقيم ( يفرت�ض �أن ت�صل الع�صا املقذوفة �إليه ) بينما يقف ال�صبية الباقون �أمامه على بعد �سبعة �أمتار
تقريب ًا لرد احلاح على الالعب  ،و هذا ما ورد يف درا�سة الكاتب املعنونة “ الألعاب ال�شعبية يف �سامراء” .
�أما رزق الله يو�سف غنيمة فيورد يف كتابه “ احلرية” ب�أن �صبية احلرية �أيام املناذرة كانوا ميار�سون هذه اللعبة
و ي�سمونها “ النقالء و النقلة “ فالعود الكبري الذي يتم ال�رضب به هو النقالء  الذي (ن�سميه النبو ) و العود ال�صغري في�سمى
النقلة ( و ن�سميه الع�صفورة ) لأنه ينتقل بال�رضب اىل �أبعد م�سافة ممكنة و يف ذلك يقول �أحد �شعراء احلرية :
       « ك�أن نزوح فراخ الهام بينهم          نزو القالت زهاها قال قالينا ».
كل كلي
و يف الأهواز الواقعة اليوم يف اجلانب املال�صق للعراق من �إيران و هي « الأحواز » العربية فيتم لعب ذات  
اللعبة و ي�صفها الكاتب عبد اجلبار ال�سامرائي بقوله :
حتفر حفرة يف الأر�ض لتكون نقطة البداية و تو�ضع فوقها الع�صا ال�صغرية ( و نف�س الأمر يتم عندنا �إذا كانت
الأر�ض طرية فتحفر حفرة لو�ضع الع�صا ال�صغرية بدل تركيزها فوق حجرين ) و يقذف الالعب الع�صا ال�صغرية
بالع�صا الكبرية و على الالعب الواقف مبواجهته �أن يلتقطها و هي طائرة و يعيد رميها اىل احلفرة ف�إذا كانت امل�سافة
بني مكان و�صولها و بني احلفرة �أقل من طول الع�صا  الكبرية خ�رس الالعب الذي اطلقها �أما �إذا كانت �أكرث ف�إن الالعب
ال �إبعادها و هو يقول “ �شبيي يا حيدة بنت ام �سنيده �إمج على ابوج ” �أي اللعنة على
ي�رضب عليها عدة �رضبات حماو ً
�أمك و �أباك  ،ثم يح�سب عدد الع�صي ف�إن جمع ثالثني نقطة يعترب الرابح فيعمل على �رضب الع�صا ال�صغرية بالكبرية
مع قوله ” كل كلي ”�أي �أنه �سيعاود اللعب ( و نحن يف بريوت عندما نلعب بالكلل الزجاجية ف�إن ت�صادمت الكلة مع
�أكرث من كلة نقول بت�شديد اجليم “ كلكلت ” �أو “ جلجلت ” �أي يجب معاودة اللعب) و على اخلا�رس �أن مي�سك بالع�صا
ال�صغرية و يقول دون انقطاع “ لول لأو �شبة لول ” حتى ي�صل راك�ض ًا اىل احلفرة .
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الكا�شواين الكردية
و عدوى اللعبة انت�رشت يف �شمال العراق و تركيا و �أطراف الإحتاد ال�سوفييتي ال�سابق � ،أي يف املنطقة التي
ي�سم�سها الأكراد « كرد�ستان » و ي�سمونها « الكا�شواين »و تختلف طريقة لعبهم يف �أنهم ي�ستبدلون « الع�صفورة » �أو
« احلاح » بالطابة فيحفرون حفرة و ي�ضع الالعب قدمه فيها ما�سك ًا بيده ع�صاه ثم ي�ضع الكرة على م�سافة �أبعد منه
ال ليبعدها بوا�سطة الع�صا اىل م�سافة ال ي�ستطيع الالعب الآخر التقاطها و عندها ي�أتي الالعب الآخر لي�ضع ع�صاه
قلي ً
على احلفرة و ميددها على الأر�ض و يف �أي مكان تكون نهاية الع�صا ينقل قدمه اىل تلك النقطة و يبد�أ ب�رضب الع�صا
ال اىل الأمام كي ي�صل اىل مكان الكرة ليلم�سها بالع�صا و اللعبة عندهم منهكة و متعبة و فيها
مزحف ًا �أياها وهو منحنى قلي ً
بع�ض الق�سوة .
عود على بدء
على �أن الباحث الدكتور علي فهمي خ�شيم يرد على مقاله الكعبازي املعنونة « حول �ألعابنا ال�شعبية ال�ضائعة »
يف جملة تراث ال�شعب الليبية مبقالة حتمل عنوان “ التريا و متيرّ و ما بينهما ” فيقول :
املعربة ” للأب �أدي
ان ا�سم التريا �أو التريه لي�س �إيطالي ًا بل هو ا�سم فار�سي جاء يف كتاب “ الألفاظ الفار�سية ّ
�ستري مبعنى “ اخل�شبة املعرت�ضة بني حائطني ،كما �أن التري جاء يف “ ل�سان العرب ” لإبن منظور على �أنه فار�سي
معرب مبعنى “ احلاجز بني حائطني ” ويقول ب�أن اهل طرابل�س الغرب ي�سمونها “ القاب ” فيما �أهل م�رص انه ي�سمونها
ّ
“ تي” و�سمى اللعبة “ الترية ”،و مبا �أن كلمة تري بالفار�سية وفق “ املعجم يف اللغة الفار�سية ”ملحمد مو�سى هندواي
تعني عمود ال�سقف �أو ال�سهم  ،و مبا �أن الع�صا ال�صغرية تو�ضع فوق حفرة �أو حجرين وتقذف كال�سهم فاملعنى وا�ضح،
كما �أن كلمة تريو يف الإيطالية  /الالتينة تعني قذف �أو رمى �أو �أطلق  ،فاملعنى نف�سه مقتب�س من اللغة العربية حيث
تاء
نقول “ طيرّ ال�شيء” مبعنى �أبعده و �شتته،فتكون اللعبة يف الأ�سا�س عربية ،ومبا �أنه يف اللهجة الليبية تقلب الطاء ً
تكون متري مبعنى مطيرّ  ،كما �أنه يف العربية الف�صحى كلمة ّتيار تطلق على املاء ال�رسيع اجلريان كما على الريح           
“ التيارات الهوائية ” وكذلك يف ال�سيا�سة “ تيارات �سيا�سية ” (واملالحظ �أننا يف بريوت ال تزال ن�سمي موقع �إطالق
الر�صا�ص على ال�صحون �أو احلمام“ التريو” وهو يطلق بذات الطريقة حيث تقذف �آلة ال�صحن عالي ًا �أو يتم �إفالت
احلمام و �إطالقه فيقوم ال�صياد ب�إطالق النارعلى ال�صحن �أو احلمام بذات طريقة لعبة الع�صفورة والنبو و �إن بالبناد) .
خال�صة البحث
ما نود الإ�شارة �إليه هنا � ،أن اللعبة بحد ذاتها اقتب�سها الإيطاليون عن العرب و لي�س العك�س ح�سب ما نرى
انت�شارها  ،و قد تكون يف �شكلها الكردي اقتب�سها الإنكليزي عن الك�شواين ف�صارت لعبة الغولف عندهم  ،و هكذا ف�إن
كل ما كتب يعيدها �إلينا – كما �أعاد الباحث د .خ�شيم لعبة التن�س �إلينا – حتى �أن كلمة القاب التي يقولها �أهل طرابل�س
الغرب لي�ست من غياب العود ال�صغري �إذ �أطلق بعيد ًا كما يقول الدكتور الكعبازي و ال هي من كلمة القاب العربية التي
ال�سية من القو�س من الطرفني بل ميكن �أن تعني بب�ساطة الغاب لأن العود ي�ؤخذ من ال�شجر
تعني امل�سافة بني املقب�ض و ّ
�أي من الغابة.
و هذا كله يعيدين اىل الألعاب التي نراها على �شا�شات احلا�سوب  /الكمبيوتر حيث نرى طابات تظهر يف
ال�صورة فيقذفها �أطفالنا بطابات �أخرى تدفع بها اىل الأبعد لت�صيب طابات �أخرى و حتظى ب�أرقام متتالية تدل على
امل�ستوى الذي حققوه و متهد للم�ستوى الذي �سينتقلون �إليه  ،كما تذكرنا بطاوالت “ الفليرب” التي تلعب بذات الطريقة،
وهذا كله يدفعنا اىل �إعادة النظر يف �ألعابنا ال�شعبية و ال�سعي اىل ا�ستنباط �ألعاب م�شابهة لها ميكن �إدراجها يف �سياق
�ألعاب احلا�سوب و ال يحق لأحد ب�إدعاء ملكيتها الفكرية عندها لأنها نتاج �شعبنا و اهلنا و تاريخنا و �ألعاب �أطفالنا فهل
بني �شبابنا من يت�صدى لهذه املهمة ؟!
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�إنتخابات �إنتخابات �آل �سنو

�آل �سنو

�أقامت جامعة �آل �سنو �إحدى �أبرز عائالت �إحتاد جمعيات العائالت الربوتية  انتخاب هيئة �إدارية
جديدة ل�سنة  2011ت�ألفت من:
الأ�ستاذ حممد خالد �سنو رئي�س�أ،
الدكتور في�صل �سنو نائب ًا للرئي�س ،
اال�ستاذ �أن�س �سنو �أمين ًا لل�رس،
اال�ستاذ غ�سان م�صطفى �سنو �أمين ًا لل�صندوق ،
اال�ستاذ مروان ار�سالن �سنو حما�سب ًا ،
اال�ستاذ حممد حممود �سنو من�سق ًا عام ًا ،
ال للجمعية لدى احلكومة  ،
اال�ستاذ مروان امني �سنو ممث ً
و االع�ضاء :
الدكتور �أكرم �سنو  ،الدكتور خليل �سنو  ،الدكتور خلدون �سنو ،
الدكتورة �سهى �سنو  ،الدكتورة �شادية �سنو  ،اال�ستاذ عبد البديع  �سنو ،
اال�ستاذ حممد و�سيم  �سنو  ،اال�ستاذ مليح  �سنو ،
ال�سيدة وداد �سنو  ،اال�ستاذ وليد عدنان �سنو و ال�سيدة يا�سمني �سنو .
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ن�شاطات الإحتاد برنامج عمل الإحتاد
من ن�شاطاتنا :
برنامج عمل الهيئة الإدارية لإحتاد جمعيات العائالت البريوتية
لعامي  2010ـــ                                                               2011
�ش�ؤون تنظيمية :
-1زيادة عدد العائالت املن�ضوية يف الإحتاد بوترية �أعلى من ال�سابق لتحقيق م�شاركة �أكرب لعائالت بريوت
يف الإحتاد .
-2احلر�ص على �إ�رشاك �أكرب عدد من العائالت غري املنتخبة يف الهيئة الإدارية يف جلان الإحتاد  ,ال �سيما
مقرريها .
-3بناء قاعدة بيانات معلوماتية لعائالت الإحتاد تت�ضمن امل�ؤهالت و اخلربات لرت�شيح من تتوافر فيهم ال�رشوط
املطلوبة للوظائف ال�شاغرة .
-4حتريك عمل اللجان و توجيهها ملتابعة عمل الوزارات املماثلة الخت�صا�صها.
�ش�ؤون وطنية :
 -1مواكبة ال�ش�أن الوطني العام من منطلق الإلتزام مببادئ الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري  و �إ�صدار مواقف
وبيانات ُتظهر ر�أي �أهل بريوت.
 -2التوا�صل مع املرجعيات و القيادات ال�سيا�سية و الروحية و البلدية و الأمنية لبريوت .
�ش�ؤون بلدية :
 -1ال�سعي لإعادة ال�صالحيات التنفيذية لرئي�س املجل�س البلدي ملدينة بريوت �أ�سوة ب�سائر البلديات املنت�رشة على
الأرا�ضي اللبنانية .
 -2ال�سعي لتطبيق املعايري الدولية للبيئة يف بريوت بهدف تخفي�ض ن�سبة التلوث املرتاكمة يف اجوائها و �أر�ضها
و �شواطئها.
 -3ال�سعي لزيادة امل�ساحات اخل�رضاء و املالعب يف بريوت.
 -4الدفع ب�إجتاه حل م�شكلة ال�سري امل�ستع�صية يف بريوت.
�ش�ؤون �إقت�صادية :
 -1و�ضع برنامج عمل لتعزيز املوارد املالية للإحتاد و متابعة تنفيذه بهدف حتقيق موازنة طموحة بو�سعها �أن
ت�ساهم يف تلبية احلاجات ال�صحية و التعليمية و الإجتماعية لعائالت الإحتاد.
�رشاء مقر للإحتاد � ,إما ب�إيجاد م�صدر يتربع بثمن املقر �أو ب�إ�ستدراج تربعات من عدة ممولني من �أهل
بريوت .
�ش�ؤون خدماتية :
 -1ت�شكيل قوة �ضغط لت�أمني متثيل بريوت يف خمتلف وظائف القطاع العام الإدارية و الق�ضائية و الع�سكرية
و املالية و التعليمية و الإعالمية .
 -2عقد لقاءات تن�سيقية مع مكتب م�ساعدات ال�شهيد رفيق احلريري و مديرية ال�صحة الإجتماعية يف م�ؤ�س�سة
احلريري و جمعية بريوت التنمية و جمل�س بلدية بريوت و بنك البحر املتو�سط و �سائر امل�ؤ�س�سات ال�صديقة
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�ش�ؤون ثقافية :
 -1عقد م�ؤمترات و ندوات و حما�رضات تتناول �ش�ؤون ال�ساعة و �ش�ؤون ًا بريوتية .
� -2إقامة حفالت تكرمي ال�شخ�صيات البريوتية املتميزة يف خمتلف امليادين .
� -3إقامة حفالت تكرمي لطالب بريوت املتفوقني يف املرحلتني الثانوية و اجلامعية و توزيع املنح عليهم.
 -4ال�سعي لإقامة معر�ض دائم للفنانني البيارتة يف مقر الإحتاد .
 -5ال�سعي لإن�شاء مكتبة يف مقر الإحتاد يخ�ص�ص جزء منها مل�ؤلفني من بريوت و مراجع   و وثائق تتحدث
عن بريوت و �أهلها.
�ش�ؤون �إعالمية :
� -1إ�صدار دليل ب�أ�سماء �أفراد العائالت املنت�سبة للإحتاد و مهنهم.
 -2ا�ستئناف �إ�صدار ن�رشة بريوت املحرو�سة ب�شكل منتظم .
 -3تغطية مواقف الإحتاد و ن�شاطاته .
�ش�ؤون �إجتماعية :
� -1إقامة حفل �إفطار رم�ضان كل عام .
� -2إقامة حفالت فنية .
 -3القيام برحالت لتوطيد العالقات بني �أبناء عائالت الإحتاد.
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الهيئة�ش�الؤونإدارية
االعالمية
جلنة ال

الهيئة الإدارية  2011-2010لإحتاد جمعيات العائالت البريوتية
الرئي�س
نائب الرئي�س
�أمني ال�رس 
�أمني ال�صندوق
املحا�سب
املفو�ض لدى احلكومة
و الأع�ضاء امل�ست�شارين :

  

الأ�ستاذ حممد خالد �سنو
الدكتور فوزي زيدان
الأ�ستاذ ب�سام متيم
الأ�ستاذ حممد عفيف ميوت  
الأ�ستاذ ب�شار �شبارو
املحامي ح�سني م�ساخلي
املهند�س  حمي الدين دوغان
الدكتور �أ�سامه حميو
القا�ضي طالل بي�ضون
الأ�ستاذ مروان العرب
الأ�ستاذ طالل عيتاين
الأ�ستاذ �سميح امل�رصي
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العامةاالعالمية
الهيئة�ش�ؤون
جلنة ال

�أع�ضاء الهيئة العامة للعام 2011
							
�آل �أرنا�ؤوط
حمي الدين ف�ضل ارنا�ؤوط
حممود ف�ضل ارنا�ؤوط
حمي الدين  حممود ارنا�ؤوط

بني متيم
زهري حممود متيم
ب�سام ظافر متيم
حممد جمتبى متيم

							�آل اجلميل
�آل برغوت
هاين حممد عادل اجلميل
ع�صام برغوت
خليل حمي الدين اجلميل
ب�سام برغوت
مريفت �شم�س الدين اجلميل
حممد برغوت
							�آل جنون
�آل بوتاري
علي جنون
م�صطفى البوتاري
طاها ابراهيم جنون
�سمري عبد ال�سالم البوتاري
حممد عبد القادر جنون
حممود م�صطفى البوتاري
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بني بي�ضون
حممد طالل اني�س بي�ضون
رامز حممد بي�ضون
�سني �سامي بي�ضون

�آل حا�سبيني
�سهيل �إبراهيم حا�سبيني
منذر حا�سبيني
داين �سمري حا�سبيني

�آل احلايف							
منري عدنان احلايف
�شعبان رامز احلايف
حممد ريا�ض احلايف

�آل ح�شا�ش
�سليم جميل احل�شا�ش
روال ف�ؤاد احل�شا�ش
حممد غ�سان �أني�س احل�شا�ش

�آل احلالق							
د .ح�سان حالق
خالد حممد حالق
عدنان حالق

�آل احللبي
ريا�ض حممد احللبي
حممد �سمري احللبي
�سعد الدين احللبي

							
بني حلواين
عبد املجيد حلواين
ح�سن حلواين
حممد ر�ستم حلواين

		
�آل حمود
خالد حممود حمود
را�شد  حمود
  احمد  يحيى حمود

بني احلوت
املحامي �سعد الدين جميل احلوت
ال�شيخ ابراهيم �أنور احلوت
د.عبد الرحمن ح�سن احلوت

�آل احلوري
     ابراهيم حوري
     عماد حوري
     رفيق حوري

�آل خالد
�سعد الدين ح�سن خالد
�أمني �سعد الدين خالد
عمار خالد

�آل دبو�س
     عبد املجيد دبو�س
     عماد دبو�س
     حممد علي دبو�س

�آل دروي�ش		�آل دم�شقية
     ال�سفري ه�شام دم�شقية
عبد الله دروي�ش
     حممد رفيق بهيج دم�شقية
فادي دروي�ش
     مروان حممود دم�شقية
وليد دروي�ش
�آل دندن
الأمري يو�سف دندن   
الأمري خليل دندن
الأمري كمال دندن

		�آل دوغان
             حمي الدين ح�سن دوغان
               حممد را�شد دوغان
               لينا احمد دوغان
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الأ�رسة الرفاعية
حممد غياث الرفاعي
حممد مو�سى الرفاعي
عفيف احمد الرفاعي

			�آل زيدان
د.فوزي �صالح الدين زيدان
ع�صام خليل زيدان
حممود رم�ضان زيدان

�آل ال�سبع
ح�سن ال�سبع
عماد ال�سبع
حممد ال�سبع

		�آل �سنو
حممد خالد �سنو
في�صل �سنو
�أن�س �سنو

عائلة �شاتيال
وليد عبد الرحيم �شاتيال
د .حممد خ�رض �شاتيال
د .وليد �شاتيال

		�آل �شاهني
عبد الله ر�سول �شاهني
ربيع حامت �شاهني
د .عامر �شاهني

�آل �شبارو
ب�شار �صالح الدين �شبارو
ع�صام حممد �شبارو
هيثم يحي �شبارو

		�آل ال�شعار
غياث ال�شعار
مالك ال�شعار
هادي ال�شعار

�آل �شهاب
خالد �شهاب
ريا�ض �شهاب
�سعيد �شهاب

		�آل ال�صيداين
منري ال�صيداين
نبيه �صيداين
حممود �صيداين

�آل الطب�ش						
حممد �سعد الدين الطب�ش
يو�سف عبد اللطيف الطب�ش
رميا كمال الطب�ش
�آل العانوتي
نبيل عبد احلميد العانوتي
حممد علي  العانوتي
علي �إبراهيم العانوتي

	�آل الطويل
عدنان الطويل
خليل الطويل
اديب الطويل

		�آل العرب
جهاد احمد العرب
طارق العرب
مروان زنهور العرب
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�آل العري�س
عبد املنعم عادل العري�س
مراد منري العري�س
رامي عبد البديع العري�س
					
بني العيتاين
حممد الأمني عيتاين
طالل حممد عيتاين
حممد م�صطفى عيتاين

			�آل ع�ساف
علي نور الدين ال�شيخ حممد ع�ساف
القا�ضي ه�شام يو�سف ع�ساف
حممود ال�شيخ حممد ع�ساف
	�آل عيدو
ثابت حممد عيدو   
مروان عدنان عيدو
وليد توفيق عيدو

�آل غالييني
كمال عبد الرحمن غالييني
ماهر فواز غالييني
عبد احلفيظ �سليم غالييني

		�آل فار�س
احمد ناجي فار�س
كمال احمد فار�س
حممود حممد فار�س

�آل فايد
حممد �سمري عرابي فايد
خليل �سامي فايد
احمد خمتار عبد الرزاق فايد

		�آل فليفل
ف�ؤاد احمد فليفل
جوزف انطوان فليفل
جمال حممد فليفل

�آل قباين
نور الدين قباين
�سامر �سهيل قباين
خليل قباين

		�آل القرق
د .حممود القرق
زهري القرق
�أحمد القرق

�آل الكبي
وليد حمي الدين الكبي
زهري �شفيق الكبي
ر�شيد ح�سن الكبي

		�آل كريدية
د.حممود عبد القادر كريدية
د.زياد عبد الكرمي كريدية
هيام كريدية

�آل الك�ستي
حممد احمد الك�ستي
جنيب عبد القادر الك�ستي
وليد خالد الك�ستي

		�آل ك�شلي
عفيف ح�سن ك�شلي
احمد توفيق ك�شلي
حممد �أمني عزت ك�شلي

�آل الكو�ش		�آل حمي�سن
عبد الهادي حمي�سن
د.نور الدين �صالح الكو�ش
ندى حممد حيدر
�أمني عبد الرحمن الكو�ش
و�سام حمي�سن
اجمد امين الكو�ش
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�آل حميو		�آل املدهون
�صالح الدين املدهون
د.ا�سامه حممد علي حميو
حممد حممود املدهون
حممد نزيه احمد حميو
ملختار �سليم �إبراهيم املدهون
رودانا ح�سن حميو
�آل املدور
عماد املدور
عمر املدور
ريا�ض املدور

		�آل امل�ساخلي
ح�سني امل�ساخلي
د.ب�سام امل�ساخلي
ال�شيخ ه�شام امل�ساخلي

�آل امل�رصي
�سميح امل�رصي
م�صطفى يو�سف امل�رصي
حممد �سميح امل�رصي

		�آل مطرجي
�صائب مطرجي
د.ف�ؤاد مطرجي
عبد الله مطرجي

�آل مومنة
حمي الدين مومنة
بهيج مومنة
معروف مومنة

		�آل منيمنة
وليد منيمنة
د .م�صطفى عبد الغني منيمنة
حممد �سليم منيمنة

�آل الناطور
م�صباح الناطور
القا�ضي عمر حممود الناطور
فوزي الناطور

		�آل الن�صويل
عبد الودود الن�صويل
با�سم الن�صويل
ه�شام الن�صويل

�آل النعماين
با�سم وجيه النعماين
د.جهاد  النعماين
حم�سن �شفيق النعماين

		�آل �ألهربي
غازي ح�سن �ألهربي
با�سم �صالح الدين �ألهربي
فادي عون �ألهربي

�آل يا�سني
ر�ستم يا�سني
وفيق يا�سني
ه�شام يا�سني

		�آل ميوت
حممد عفيف ميوت
مروان م�صطفى ميوت
�سعيد �صالح ميوت
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تقارير
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1

اللجنة

جلنة العالقات العامة

اللجنة ال�صحية

الدكتور نور الدين الكو�ش
احلاج طالل دروي�ش 
الدكتور حممد حا�سبيني
الدكتور عبد ال�سالم حا�سبيني
الدكتور �أكرم حممد �سنو
ال�سيد وفيق يا�سني
الدكتور ابراهيم مومنة
ال�سيدة رنا حممد فوزي عيتاين
ال�شيخ ه�شام امل�ساخلي
ال�سيد �سعد الله الن�صويل
الدكتور غازي الن�صويل
الدكتور �سني بي�ضون
الدكتور عامر �شاهني
ال�سيدة مهى احمد الطويل
الدكتورة عليا دبو�س

15
1
2

ال�سفري ه�شام دم�شقية
ال�سيد حمي الدين مومنة
ال�سيد عمر مدور
ال�سيد حمي الدين دروي�ش
ال�سيد داين �سمري حا�سبيني
ال�سيدة ندى حممد علي حميو
ال�سيد حممود زيدان
الدكتور ب�سام امل�ساخلي
ال�سيد وليد الن�صويل
ال�سيد حممد ناجي الن�صويل
ال�سيد هيثم يحي �شبارو
املحامي خليل قباين
ال�سيد اديب الطويل
الدكتور عامر �شاهني

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

الإ�سم

جلنة الريا�ضة و ال�شباب

ال�سيد عادل جميل ميوت
الأ�ستاذ عبد النا�رص حميو
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الأ�ستاذ معروف مومنة
ال�سيد ه�شام الن�صويل
ال�سيدة منرية احمد الطويل

3
4
5
1
2
3
4
5
6

جلنة الثقافة و الرتبية و التعليم

الدكتور ح�سان حالق
الأ�ستاذة �إميان حممد علي حميو  
ال�سيد بالل الن�صويل
ال�سيدة نوال امل�ساخلي
ال�سيد ع�صام �شبارو
الدكتورة تغاريد بي�ضون

1
2
3
4

جلنة الإح�صاء و املعلومات

ال�سيد علي ميوت
ال�سيد باهر امل�ساخلي
ال�سيد رامي الن�صويل
الدكتور وليد منيمنة

1
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4
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8
9
10
11
12

اللجنة الن�سائية

ال�سيدة �إقبال دوغان
ال�سيدة �أ�سيمة دم�شقية  
ال�سيدة �سامية دم�شقية
ال�سيدة با�سمة مدور
ال�سيدة ديانا دروي�ش
احلاجة ُح�سن حا�سبيني
ال�سيدة ماري مومنة
ال�سيدة روال مومنة
ال�سيدة رنا حممد فوزي عيتاين
ال�سيدة خديجة امل�رصي
ال�سيدة بهية حميو
ال�سيدة مرمي ن�صوح الطويل

1
2
3
4
5

جلنة الإعالم

الدكتور ا�سامه حميو
ال�سيد �شعبان احلايف
املحامية رودانا ح�سن حميو
ال�سيد حممد امل�ساخلي
الأمري زياد نبيه دندن
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ال�سيدة لينا دوغان
ال�سيد غازي ح�سن الهربي

6
7
1
2
3
4
5
6

اللجنة الإقت�صادية

املهند�س عبد الله �شاهني
ال�سيد حممد بهيج دم�شقية
ال�سيد طارق دروي�ش
االمري زياد نبيه دندن
ال�سيد جميل عدنان مومنة
ال�سيد عبد الودود الن�صويل
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

جلنة ال�ش�ؤون الإجتماعية

ال�سيد فوزي الناطور
املهند�س عماد مدور
ال�سيد عبد الهادي دم�شقية
ال�سيد حممد ح�سن دروي�ش 
ال�سيد بديع يا�سني
ال�سيد زياد الناطور
ال�سيد �سعد الدين دوغان
الأ�ستاذ خ�رض حممد عمر حميو
ال�سيد زهري زيدان
ال�سيدة هناء مرعي عيتاين
ال�سيد �أحمد امل�ساخلي
ال�شيخ ه�شام امل�ساخلي
الدكتور هاين حا�سبيني
ال�سيد م�صطفى امل�رصي
ال�سيد حممد امل�رصي
املحامي �سهيل حا�سبيني
ال�سيد عدنان قباين
ال�سيد حممد ريا�ض الطويل
ال�سيدة هناء دبو�س

1
2
3
4

جلنة ال�ش�ؤون القانونية

ال�سيد �سعد الدين احلوت
املحامي ح�سن ك�شلي
ال�سيد حمي الدين مومنة
ال�سيد �أمين امل�ساخلي
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ال�سيد علي عانوتي
ال�سيد عماد ال�سبع
املحامي خليل قباين

5
6
7
1
2
3
4
5
6

اللجنة املالية

ال�سيد غازي الهربي
ال�سيد عبد الكرمي دم�شقية
ال�سيد طارق دروي�ش
ال�سيد �سمري  الناطور
ال�سيد نور الدين قباين
ال�سيد خليل معروف الطويل

1
2
3
4
5
6

جلنة البيئة

اال�ستاذ عماد مدور
ال�سيدة هيام كريدية
اال�ستاذ كمال �أني�س حميو
اال�ستاذ يو�سف دوغان
اال�ستاذ عمر مدور
اال�ستاذ ه�شام امل�رصي
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