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    ن�شيد احتاد جمعيات العائالت البريوتيةن�شيدنا

اأهل بريوت الأباة نحن اأهل املكرمات      

                                         

يا بريوت       

فــداك يا بريوت �شبابنا و�شيبنا      

حماك يا بريوت عقـولنا قلوبنـا      

يا بريوت      

عزيزة على املدى ع�شية على العدى      

لــي�س يثنينا الردى لأجلها طـاب الفدا       

يا بريوت      

باحتـاد العــائالت عز بريوت الوفية      

واجلباه �شاخمات وبنــــا تبقى قـوية      

يا بريوت      

                                           نظم:الدكتور رفيق عطوي

حلن: قائد مو�شيقى قوى المن الداخلي الرائد زياد مراد

غناء: الفنان اأحمد دوغان
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من اأقوال الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريرياأول كلمة

»	اأن	العدالة	يف	تطبيق	القوانني	هي	الوجه	املكمل	للعدالة	يف	ممار�شة	احلرية.

	والعدالتان،	بهذا	املعنى،	تلتقيان	يف	معادلة	واحدة	هي	معادلة	النظام	

الدميقراطي	الربملاين،	الذي	ي�شكل	م�شدر	القوة	الرئي�شي	للتجربة	ال�شيا�شية	

اللبنانية	و�شمانتها	الأوىل	والأخرية	حيال	الهواج�س	وال�شكوك	التي	حتيط	بها.«

»	اأن	العدالة	يف	تطبيق	القوانني	هي	الوجه	املكمل	للعدالة	يف	ممار�شة	احلرية.

	والعدالتان،	بهذا	املعنى،	تلتقيان	يف	معادلة	واحدة	هي	معادلة	النظام	

الدميقراطي	الربملاين،	الذي	ي�شكل	م�شدر	القوة	الرئي�شي	للتجربة	ال�شيا�شية	

اللبنانية	و�شمانتها	الأوىل	والأخرية	حيال	الهواج�س	وال�شكوك	التي	حتيط	بها.«
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بقلم : الأ�شتاذ  حممد خالد �شنو
رئي�س اإحتاد جمعيات العائالت البريوتية

لبريوت	خ�شو�شيتها	التي	تتميز	بها	عن	كل	العوا�شم	العربية،		والتي	لولها	ملا	كانت	

بريوت	التي	نعرف	والتي	نحب.	بريوت	املدينة	الوادعة	امل�شتلقية	على	�شاطئ	املتو�شط	حتولت	

كل	 مواجهة	 يف	 تع�شمها	 مل	 له،	 عا�شمة	 اإىل	 ثم	 ر�شالتها،	 يف	 كله	 الوطن	 تخت�رس	 مدينة	 اإىل	

احلروب	والغزوات	واملوؤامرات	التي	مرت	عليها	اأو	تعر�شت	لها	اإل	اإرادة	اأهلها	املوؤمنني		بالله	

خالل	 و�شوب	 حدب	 كل	 من	 بابها	 تدق	 التي	 واملغامرات	 التحديات	 كل	 وجه	 يف	 وال�شامدين	

تاريخها	الطويل	وحتى	يومنا	هذا.

فبريوت	املحرو�شة	عرفت	العمل	اخلريي	والأهلي	منذ	اأن	عرف	�شكانها	معنى	ال�شمود	

الريادة	يف	الوطن	 اإىل	م�شتوى	 الغزوات	واحلروب،	ول	زالت،	فارتقت	فيه	 يف	وجه	كل	

العربي	كله،	حتى	�شارت	املثال		املحتذى	الذي	ينظر	اإليه	اجلميع	بعني	التقدير.

يحكي  فكري	 ن�شاط	 اأي	 عن	 اأو	 بريوت	 يطال	 اإن�شاين	 عمل	 اأي	 نتحدث	عن	 عندما	 	

رابطة	 لت�شبح	 وتتطور	 لبنانية،	 تبداأ	 دائمًا	 الن�شاط	 هذا	 يف	 الريادة	 اأن	 نكت�شف	 دورها،	 عن	

الأهلية	غري	احلكومية	يف	لبنان،	ثم	تنت�رسعربيًا	لت�شبح	جتمعًا	للموؤ�ش�شات	الأهلية	غري	احلكومية	يف	الوطن	 للموؤ�ش�شات	

العربي	كله	.

وجماعات	 وموؤ�ش�شات	 جمعيات	 لدى	 حمدودة	 تطبيقات	 يف	 امل�شلمني	 مال	 بيت	 فكرة	 بريوت	 يف	 عرفنا	 لقد	

اإ�شالمية،	حتى	اأن�شاأت	دار	الفتوى	�شندوقًا	للزكاة	يف	بريوت	،ويف	مراحل	لحقة	يف	كل	املحافظات	اللبنانية.	ثم	اأن�شاأت	

الإ�شالمية	يف	كل	 املال	 بيوت	 للزكاة	ت�شم	 �شهدت	بريوت	موؤمترات	 للزكاة	،	كما	 اأكرث	من	جماعة	وجمعية	�شناديق	

الوطن	العربي.

	وعرفنا	يف	بريوت	اأول	جمعية	ك�شفية	يف	الوطن	العربي،	هي	جمعية	الك�شاف	امل�شلم،	التي	�شكلت	اأفواجا	يف	

والتن�شئة	 التدريب	 واأ�شاليب	 الهيكلية	 يف	 مماثلة	 جمعيات	 اإىل	 اجلمعية	 هذه	 انق�شمت	 ثم	 ومن	 وفل�شطني،	 و�شوريا	 لبنان	

ك�شفية	 حركة	 يف	 جميعها	 ،ولتن�شوي	 اأخرى	 وموؤ�ش�شات	 لطوائف	 ك�شفية	 جمعيات	 جانبها	 اإىل	 ت�شكلت	 كما	 والتوعية.	

لبنانية.	وما	لبثت	احلركة	الك�شفية	اأن	انت�رست	يف	الوطن	العربي	كله.	

وعرفنا	يف	بريوت	الألعاب	الريا�شية،	وكانت	لنا	الريادة	يف	بع�شها	،	فكنا	البادئني	وال�شباقني	،	لكننا	�رسعان	

ما	تراجعنا	وتقدم	اآخرون	يف	هذا	امل�شمار.

وعرفنا	يف	بريوت	اأوىل	ال�شحف	يف	الوطن	العربي،	وانطلق	اأبناوؤنا	اإىل	م�رس	لي�شريوا	رّوادًا	يف	ال�شحافة	

امل�رسية	،	اأمثال	روز	اليو�شف	وجرجي	زيدان	و�شواهم	ممن	اأ�ش�شوا	“ املقتطف	“ و	“ املقطم	“ و	“ روز	اليو�شف	“ 

و�شواها،	والتي	بنت	لل�شحافة	العربية	�رسوحًا	كان	اأبناء	هذا	الوطن	اأ�شا�شها	وعمادها	.

عرفنا	يف	بريوت	قبل	130	عامًا	تقريبًا	اجلمعيات	اخلريية	التي	تنه�س	لبناء	املدار�س	اخلريية	لتعليم	البنات	ومن	

ثم	الذكور	والإناث	ب�شورة	منفردة	،	ثم	تطورت	اإىل	موؤ�ش�شات	خمتلطة	،	مثل	جمعية	املقا�شد	اخلريية	الإ�شالمية	التي	

انطلقت	يف	بريوت	وتطورت	مع	الوقت	اإىل	52	موؤ�ش�شة	تربوية	وكلية	جامعية	للدرا�شات	الإ�شالمية	وم�شت�شفى	ومدر�شة	

للتمري�س	وم�رسوع	جامعة.	وقامت	جمعية	مماثلة	يف	�شيدا،	وثالثة	يف	فل�شطني	حملت	الأ�شم	نف�شه	والفكرة	الطموحة	

ذاتها،	وبعدها	تاأ�ش�شت	مئات	اجلمعيات	اخلريية	يف	لبنان	والوطن	العربي	،	ت�شتند	اإىل	املبادئ	نف�شها	،	كما	اتبعت	كل	

جامعية،	 ومعاهد	 فكليات	 مدار�س،	 جمموعة	 ثم	 فمدر�شة	 خريية،	 جمعيات	 فاأ�ش�شت	 ذاتها...	 اخلطوات	 الطوائف	

وم�شتو�شف،	فمجموعة	م�شتو�شفات،	فم�شت�شفى.

الإحتياجات	 ذوي	 لرعاية	 اأق�شامًا	 اأطلقت	 ثم	 مبيتم،	 بداأت	 الإجتماعية	 للرعاية	 موؤ�ش�شة	 بريوت	 يف	 وعرفنا	

اخلا�شة،	املعوقني	حركيًا،	وال�شم،	والبكم،	واملكفوفني،	فمراكز	تدريبية	ورعائية	وحرفية.	وقد	ت�شبهت	بها	موؤ�ش�شات	

اأخرى	.

اأنه	ميكننا	 التلفزيون،	وامل�رسح،	وال�شينما،	والطباعة،	والتاأليف،	والن�رس،	وال�شياحة،	حتى	 نف�شه	يف	 الأمر	

يت�شاءل  كله كيف  وبعد هذا  العربيات.	 اأ�ش�شت	لها	ول�شقيقاتها	 العربي،	 الفكر	يف	حميطها	 اأم	 اأن	بريوت	كانت	 القول	

البع�س : ملاذا يحب العرب بريوت؟ وملاذا يح�شد الكثريون بريوت؟ وملاذا تغنى معظم ال�شعراء العرب ببريوت؟ 

عجيب اأمر هذه املدينة كيف تدخل كل القلوب حتى قلوب حا�شديها؟ وكيف يدفع اأبناوؤها الثمن يف كل ريادة عربية 

.. بالدم وال�شهادة !!!

عجيب اأمر هذه املدينة...لها الريادة حتى...يف ال�شهادةاالفتتــاحيـــة

الأ�شتاذ	حممد	خالد	�شنو
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بقلم: الدكتور اأ�شامه حميو

رئي�س التحرير

فيها	 �شيء	 لالآخرين،	كل	 اأهلها	وحمبتهم	 يتحدث	عنها،	ويعرب	عن	 �شيء	يف	بريوت	 كل	

يحكي	ق�شة	العالقة	مع	الآخر	وتقبله	للحوار	معه،	ويروي	دور	هذه	املدينة	التي	نه�شت	عند	

ال�شاطئ	ا�شرتاحة	تطل	على	البحر،	وتزرع	الرتبة	عند	طرفه	خ�شارًا،	وتفتح	ذراعيها	لل�شفن	

الوافدة	حتمل	اإليها	خريات	ال�رسق	والغرب	ونتاجهما،	ثم	متالأ	ال�شفن	الوافدة	انتاجًا	وعطورًا	

واقم�شة	ومالب�س	جاهزة	واأدوات	لكل	ما	حتتاجه	الدول	القريبة	.

ال�شفينة	بهدوء	 لتقرتب	 التي	تربط	 الآتية	 ال�شفن	 اأ�رسعة	 تبداأ	من	 البحر	 حكاية	بريوت	مع	

وجتر	اإىل	“ ال�شن�شول	“ احلجري		فتعقد	مر�شاتها	عنده	وت�شتقبل	باأهازيج	الفرح،	ولتكرب	املدينة	

بزوارها	ويكربون	بها،	وي�شتقر	الكثري	منهم	فيها	وي�شبحون	من	اأهلها،	ويكنون	باأ�شماء	مدنهم	

الأ�شلية،	مثل	امل�رسي	واليمني	واملغربي	واحلم�شي	واحللبي	،	اأو	ي�شتهروا	باأ�شماء	مهنهم	،	مثل	

احلداد	والنجار	والق�شاب	وامل�شاخلي	واجلزار	واللحام	،	كما	ليبنوا،	عند	هذا	ال�شاطئ	وقربه	ويف	حميطه،	كنائ�س	وم�شاجد	وبيعًا	

و�شوامع	وحماب�س.

هذه	بريوت	مدينة	القلب	املفتوح،	والكف	املفتوح	الذي	يعطي	بال	منة	،	ويرحب	بالأهل	ويحميهم	بال�شدور.	ولو	مل	تكن	

كذلك	ملا	ظلت	عرب	التاريخ	مق�شدًا	ومزارًا،	وملا	قامت	بها	اأوقاف	و�شعت	يف	خدمة	العابرين	والوافدين،	مثل	وقف	“ القفة	“ 

الذي	يقدم	اخلبز	لأي	عابر	جمانًا،	ووقف	الأبريق	الذي	يوفر	اأباريق	املاء	لكل	مار	يف	ا�شواقها.	وان	كنا	نن�شى	فال	نن�شى	يوم	كنا	

�شغارًا	ن�شمع	�شوت	بائع	ال�شو�س	يف	ال�شيف	احلار	ي�رسخ	“ �شبيل	يا	عط�شان	“،	فنعلم	اأن	اأحد	اأبناء	بريوت	دفع	له	ثمن	كل	ما	

يحمل	من	�شو�س	ليوزعه	جمانًا	على	كل	طالب	من	املارة	يريد	اأن	يروي	جوفه	من	حر	ال�شيف	.

العدوان	 بالدهم	حتت	�شغط	 من	 الثانية	 العاملية	 احلرب	 الألبان	حني	هجروا	يف	 ا�شت�شافت	 التي	 نعرفها	 التي	 هذه	بريوت	

كم�شيحيني،	 حمبتها	 ومنحتهم	 لالأذى	 تعر�شوا	 حني	 بالأرمن	 رحبت	 التي	 بريوت	 وهي	 كم�شلمني،	 بيوتها	 لهم	 ففتحت	 النازي	

اأكرب	 ذلك	 كل	 يف	 وكانت	 اإماراتهم،	 وتفتيت	 عليهم	 الإ�شتعماري	 العدوان	 اأثر	 اأر�شهم	 من	 الأكراد	 اإليها	 هاجر	 التي	 وبريوت	

من	الطائفية	واملذهبية	والقوميات،	لأنها	تعاملت	دومًا	مع	الإن�شان	كاإن�شان	.لذا	،	مل	تعرف	بريوت	احلقد،	واإن	تعر�شت	له،	

ومل	تعرف	الأذى،	واإن	اأ�شيء	اإليها.	وظلت	بيوتها	م�رسعة	الأبواب،	ت�شعى	اإىل	ال�شائمني	اأبناء	ال�شبيل	لتاأتي	بهم	اإىل	مائدتها		

ليفطروا		مع	اأبنائها،	وتهرع	اإىل	م�شريات	“ ال�شعنينة	“ لتوزع	ال�شموع	على	�شغارها،	ليحتفلوا	مع	ال�شيد	امل�شيح.

اأبدًا.	 البعد	عن	الآخرين	 التالقي،	مل	تعرف	 اإل	عا�شمة	 العي�س	امل�شرتك	ولن	تكون	يومًا	 اإل	مدينة	 بريوت	ما	كانت	يومًا	

و�شع	الإحتالل	لها	“ دخولية	“ عند	كل	مدخل	من	مداخلها	ليفر�س	ال�رسائب	على	الب�شائع	الوافدة	اإليها،	فدفعت	هذه	ال�رسائب	

عن	الآخرين	من	اأثمان	ال�شلع	التي	كانت	تبيعها.		بريوت	هذه	حو�رست	من	ال�شهاينة	اأكرث	من	ثمانني	يومًا	وق�شفت	برًا	وبحرًا	

به	 وانزلت	 جراحها،	 فوق	 وارتفعت	 العدو	 من	 �شخرت	 لكنها	 ال�شهيوين،	 الكيان	 لدى	 ع�شكرية	 تدمري	 اآلة	 وباأ�شخم	 وجوًا،	

خ�شائر	فادحة	عند	مداخلها	،مما	دفعه	اىل	ا�شتجداء	الن�شحاب	الآمن	منها.	لقد	اأدرك	العدو	اأن	هذه	العا�شمة	ع�شية	على	املعتدين	

وحمرو�شة	ب�شواعد	اأبنائها	وزنود	رجالها.

ف�شيد	 الع�شور.	 مر	 على	 املخرز	 تقاوم	 ان	 ا�شتطاعت	 الثاقبة	 عينها	 لكن	 واأهلها،	 بريوت	 اإىل	 ي�شيئوا	 اأن	 الكثريون	 حاول	

املغول،	الذي	جاء	بالدها	غازيًا	حاماًل	الهالك	لأهلها	والدمار	لبيوتهم،	خرج	منها	م�شلمًا	موؤمنًا	ليبني	يف	بالده	اأ�شخم	امل�شاجد	

التي	ما	زالت	قائمة	اإىل	اليوم	ت�شم	بني	جنباتها	ابنائه	من	امل�شلمني	املخل�شني	لر�شالة	الإ�شالم	.

هذه بريوت، بريوتنا، وهوؤلء اأهلها، اأهلنا، وتبقى بريوت جوهرة درية يف عنق ال�رشق، وتاجًا ما�شيًا فوق جبني 

الغرب. تبقى �شيفًا لل�شلم ودرعًا للحرب، لكنها ل تتغري بل تبقى على يقني اأن اإن�شانية الإن�شان اأهم من كل العقول الطائفية 

واملذهبية ... تبقى مدينة العي�س امل�شرتك .

بريوت املحرو�شة ... تبقى مدينة العي�س امل�شرتككلمة العدد

الدكتور	اأ�شامه	حميو
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ل حتل م�شاكل لبنان اإل باحلوار...

م�شاريع الإمناء املتوازن تخفف ال�شغط عن العا�شمة

حاوره : د. اأ�شامه حميو

     وخالد اللحام

تيار	 الفاعل	يف	 والع�شو	 النيابية،	 وال�شناعة	 الإقت�شاد	 نائب	بريوت،	ورئي�س	جلنة	 هو،	

يف	 م�شاريعه	 ان�شاأ	 الذي	 بريوت،	 ابن	 هو	 وذاك،	 هذا	 وبعد	 وقبل	 اآذار،	 	14 وكتلة	 امل�شتقبل،	

ولتوفري	 بريوت	 عن	 ال�شكاين	 ال�شغط	 لتخفيف	 املتوازن	 لالإمناء	 املنا�رسين	 اأ�شد	 ومن	 البقاع	

فر�س	العمل	لأبناء	العا�شمة	من	جهة	وجمالت	العمل	لأبناء	املحافظات	الأخرى	يف	مناطقهم.

حول	هذه	الق�شايا	كان	اللقاء	مع	النائب	الأ�شتاذ	نبيل	دي	فريج	يف	هذا	احلوار	:

طاولة احلوار

ما راأيكم بخطوة الدعوة اإىل طاولة احلوار وانعقادها وما نتج عنها ؟ 	•

ب�رساحة،	لقد	�شاركت	يف	احلوار	عام	2006	مع	الرئي�س	ال�شيخ	�شعد	احلريري،	وكانت	طاولة	احلوار	يومها	جدية	اأكرث	مما	

كانت	عليه	اليوم	مع	اإحرتامي	للجميع،	اإذ	كان	املعني	املبا�رس	مبو�شوع	ال�شالح	يومها	ال�شيد	ح�شن	ن�رس	الله	موجود	�شخ�شيًا	على	

الطاولة	ل	عرب	ممثل	عنه،	�شاركت	وعندي	اأكرث	من	500	�شفحة	من	حما�رس	جل�شات	احلوار،	وكان	املرحوم	غ�شان	تويني	

حا�رسًا،	واأقل	املتحاورين	كالمًا	واأكرثهم	دقة	يف	التاأكيد	على	اأن	طاولة	احلوار	تكون	�رسورية	عندما	يكون	احلوار	لبناين	– 

لبناين	ولي�س	حوار	بالنيابة	اأو	بالوكالة	عن	اآخرين،	ومل	نزل	اليوم	وبعد	�شت	�شنوات	نعي�س	هذا	الواقع.

رغم	هذا	كله،	اأنا	مع	امل�شاركة،	حفاظًا	على	مقام	رئا�شة	اجلمهورية	اأوًل،	الذي	دعا	لالإجتماع،	ولطماأنة	النا�س	املتخوفني	

اأبناء	بريوت،	ثانيًا	الذين	ا�شتمعوا	بعد	اجلل�شة	الأوىل	اإىل	النقاط	املعلنة	وخا�شة	البند	 من	الأو�شاع	القائمة	يف	لبنان،	وخا�شة	

املتعلق	بتطبيق	مقررات	طاولة	احلوار	الأوىل	وراأوا	اأن	احلوار	اإذا	بقي	على	هذه	احلال	فال	اأهمية	للم�شاركة	فيه	وقد	نقلت	هذا	

الراأي	اإىل	فخامة	الرئي�س	فوعد	باأن	اجلل�شة	الثانية	�شتتناول	كافة	البنود	التي	ما	زالت	مو�شع	خالف.

مع  اأنا  لذا  لبنان،  ينتهي  احلوار  هذا  دور  ينتهي  وعندما  باحلوار،  اإل  يومًا  م�شاكله  يحل  مل  لبنان  اإن  اخلال�شة، 

اإ�شتمرارية طاولة احلوار وم�شاركة اجلميع ولكن �شمن جدول اأعمال حمدد ووا�شح .

الإنتخابات النيابية

هل �شتجري الإنتخابات يف موعدها؟ ووفق اأي قانون؟ وهل اأنت مر�شح؟ وماذا عن روؤيتكم لها؟ 	•

�شتجري الإنتخابات اإن �شاء الله يف موعدها واطمئن النا�س اإىل ذلك، واأذّكر اجلميع اأنه يف 14 اآذار 2005 كان املطلب 

الأ�شا�شي اإجراء الإنتخابات يف موعدها، ورغم اإغتيال الرئي�س احلريري، وامل�شاكل الداخلية الأمنية، جرت الإنتخابات 

يف موعدها وكان لها ال�شدى الإيجابي عربيًا وعامليًا الذي حقق الربيع العربي بعد �شنوات.

اإذن،	الإنتخابات	�شتجري	يف	موعدها،	اأما	بالن�شبة	للقانون	الإنتخابي	فقد	تعددت	الطروحات،	وهذا	قد	يبقي	الو�شع	على	

حاله،	اأنا	اأرى	اأن	القانون	الأن�شب	يف	الظروف	العادية	هو	القائم	على	اأ�شا�س	الن�شبية،	ولكن	يف	ظل	ما	هو	قائم	حاليًا	يف	البالد	

مع نائب بريوت الأ�شتاذ  نبيل دي فريجمقابلة
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من	اإنق�شامات	حادة	ل	اأعتقد	اأنه	القانون	الأن�شب.

اأما	بالن�شبة	لرت�شيحي	فاأنا	مع	تر�شيح	الكتلة	ل	تر�شيح	الفرد	لنف�شه	فاأنا	جزء	من	تيار	الرئي�س	احلريري	رحمه	الله	والتيار	هو	

من	يقرر،	اأما	على	ال�شعيد	ال�شخ�شي	فاأحتداك	اأن	جتد	نائبًا	يقول	اأنه	ل	يريد	اأن	ير�شح	نف�شه	لأنه	عندها	يكّذب	على	نف�شه	وعلى	

النا�س!

بالن�شبة	لنا،	م�رسوعنا	ي�شتند	اإىل	الإمناء،	والإقت�شاد،	وهذا	كله	ي�شتند	اإىل	الأمن	والإ�شتقرار.	نحن	ندعو	لتحقيق	امل�رسوع	

الإمنائي	الإقت�شادي	الإجتماعي	الذي	و�شعه	الرئي�س	احلريري	الذي	ل	ت�شتطيع	اإل	اأن	تقر	له	ببعد	النظر،	والذي	يجب	اأن	يطبق	

يف	لبنان	كله	.

اأما	بالن�شبة	لروؤيتي	ال�شخ�شية	فاعتقد	اأن	بريوت	مل	تعد	تتحمل	مليون	واأربعمائة	األف	مواطن	لذا	يجب	العمل	لتحقيق	الإمناء	

املتوازن	لتخفيف	العبء	عن	بريوت	�شكانيًا،	فاإن	توّفر	العمل	لهوؤلء	يف	اجلنوب	والبقاع	وعكار	ملا	اأقاموا	يف	بريوت،	وبريوت	

اإطالق	م�شاريع	 للجميع،ولكن	يجب	 تفتح	�شدرها	 ال�شكانية،	فبريوت	 الكثافة	 نتيجة	هذه	 املناطق	 بقية	 اأكرث	من	 اليوم	حمرومة	

اإمنائية	يف	كل	لبنان	ليت�شنى	اأي�شًا	لأبناء	بريوت	اأن	يجدوا	فر�شة	عمل	يف	بريوت.

لقد حاول الرئي�س املرحوم رفيق احلريري اإقامة الأوت�شرتاد العربي لتكون امل�شافة بني املطار و�شتورا 18 دقيقة، 

وعندها ميكن للمواطن اأن يقيم يف البقاع وياأتي للعمل يف بريوت . وكان مقررًا اأن تتوىل اقامة التو�شرتاد �رشكة خا�شة 

ت�شع ر�شمًا ب�شيطًا للعبور ول تدفع الدولة لرية واحدة من هذه الكلفة، وهذا �شيطلق فر�س عمل عرب الإمناء املتوازن. 

كما تقوم ال�رشكة اخلا�شة  بتاأمني ال�شيانة واخلدمات والإ�شاءة . وكان الرئي�س احلريري ،رحمه الله، ينوي اإن�شاء ج�رش 

من بريوت للكازينو فوق البحر من خالل �رشكة خا�شة، اإىل ما هنالك من م�شاريع كان ميكن لها، لو حتققت، تخفيف 

العبء ال�شكاين عن بريوت لتبقى عا�شمة للعمل. 

املخطط التوجيهي

النائب	الأ�شتاذ	نبيل	دي	فريج	والدكتور	اأ�شامه	حميو
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ملاذا مل نر مناطق �شناعية يف خمتلف املحافظات حتى اليوم ؟ 	•

املخطط	التوجيهي	وت�شنيف	الأرا�شي	يف	كل	لبنان	عمل	عليه	جمل�س	الإمناء	والإعمار	و�شّلمه	منذ	ثالث	�شنوات	

اإىل	جمل�س	الوزراء	ولكن	ل�شوء	احلظ	مل	يقر	حتى	الآن	لأ�شباب	�شيا�شية	وبالتايل	ما	تزال	بريوت	حمرومة	.	كما	اأن	

اأكرث	املناطقة	حرمانًا	يف	 ال�شياحة	والكثافة	ال�شكانية	كلها	يف	بريوت،	ومناطق	احلرمان	فيها	ك�شربا	وكرم	الزيتون	

لبنان،	ول	ميكن	حتقيق	الإمناء	املتوازن	اإن	مل	يطبق	املخطط	التوجيهي	واملناطق	ال�شناعية	يف	كل	لبنان.

عندما	ت�شع	املوؤ�ش�شات	الدولية	درا�شات	حول	النمو	الإقت�شادي	يف	اأي	بلد،	جند	اأن	النمو	يف	العا�شمة	ي�شل	حلدود	

4%	،وبعدها	ميتد	النمو	اإىل	مناطق	اأبعد	لأنه	من	العا�شمة	يتوزع	اإىل	املناطق	واملحافظات	الأخرى.

هل اأنت مع تق�شيم بريوت اإىل دوائر ؟ 	•

اأنا	مع	بريوت	الواحدة،	فاإبن	بريوت	هو	اإبن	بريوت،	واأينما	اأقام	اأو	كان	منها،	فبريوت	تبقى	واحدة	حتى	واإن	

ق�شمت	اأحيانًا	اإىل	دوائر.

م�شكلة ال�شري

ماذا عن م�شكلة ال�شري امل�شتع�شية يف بريوت رغم الأوتو�شرتادات ؟ 	•

اأنا	�شد	النقل	امل�شرتك	بالطريقة	التي	جتري،	اأنا	مع	اخل�شخ�شة	ورعاية	الدولة	لالأ�شعار،	ومع	تكليف	�رسكة	عاملية	

بدرا�شة	نوعية	النقل	وو�شائله	وحمطاته	ومع	اإيجاد	�رسكات	تتناف�س	على	تقدمي	اخلدمة	وبالإ�شعار	الأف�شل.	فلماذا	ل	

ننظم	الأمور	عندنا	�شمن	خطة	جيدة	وليكن	النقل	امل�شرتك	يف	مناف�شة	مع	نقل	م�شرتك	خا�س	اإذا	كان	هناك	اإ�رسار	على	

النقل	امل�شرتك،	فاملهم	نوع	اخلدمة	الأف�شل	والأقل	كلفة	والأكرث	تنظيمًا.

الأر�س	من	خالل	 لبناء	مواقف	6-7	طبقات	حتت	 قانون	عام	2003	 فقد	�شوتنا	على	 ال�شيارات،	 اأما	مواقف	

�رسكات	خا�شة	حتت	احلدائق	العامة	ثم	تقام	فوقها	احلدائق	العامة	كما	كانت،	ففي	باري�س	مثاًل	كل	املواقف	فيها	تابعة	

ل�رسكة	واحدة	خا�شة	تدفع	ال�رسائب	للدولة	وميكنك	�رساء	البطاقة	وا�شتعمالها	يف	خمتلف	مواقف	باري�س	اأينما	اأردت،	

لقد	اأقرينا	القانون	عام	2003	ولكنه	مل	ينفذ	حتى	اليوم	لأن	“ الفيتو	“ موجود	دائمًا	للعرقلة	.

يف هذا ال�شياق ما راأيك مب�رشوع البلدية للملعب البلدي يف بريوت ؟ 	•

اأنا �شد نقل امللعب اإىل �شارع عمر بيهم، واأنا مع احلفاظ على ذاكرة بريوت، ميكن بناء 6-7 طبقات حتته 

ل�شتخدامها مواقف لل�شيارات.

ما هو م�شريال�شياحة يف ظل ن�شح العرب لرعاياهم بعدم التوجه اإىل لبنان  ؟ 	•

املعنيني	 والوزراء	 كافة	 الإقت�شادية	 القطاعات	 فيه	 ت�شارك	 موؤمتر	 اإىل	 اأتراأ�شها	 نيابية	 اإقت�شادية	 كلجنة	 لقد	دعونا	

ال�شناعيني	وجتار	بريوت	 باملطاعم	والفنادق	وجمعية	 املرتبطة	 لبنان	والنقابات	 جميعًا	وامل�شارف	وحاكم	م�رسف	

لدرا�شة	الو�شع	الإقت�شادي	وعلى	راأ�شه	ال�شياحة	لو�شع	خطة	العمل	املنا�شبة	.
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بقلم : النائب ال�شابق الأ�شتاذ حممد الأمني عيتاين

 

لاللتحاق	 يوميَا	 اإليها	 والقادمون	 و�شكانها،	 بريوت	 اأهل	 يعانيه	 ما	 اأ�شواأ	 لعل	

باأعمالهم	ووظائفهم،	اأو	النهل	من	علوم	مدار�شها	وجامعاتها،	اأو	ارتياد	عياداتها	

وم�شت�شفياتها،	هو	اأزمة	ال�شري	اخلانقة،	التي	ترتافق	مع	اأزمة	كهرباء،	واأزمات	

متعددة،	تبداأ	من	غياب	امل�شاحات	اخل�رساء	ول	تنتهي	بارتفاع	ن�شبة	التلوث.

فيها	 ويعي�س	 والثقافية،	 والقت�شادية	 ال�شيا�شية	 الوطن	 عا�شمة	 هي	 بريوت	

يجوز	 فال	 واملناطق.	 واملذاهب	 الطوائف	 خمتلف	 من	 لبنان،	 �شكان	 ثلث	 حوايل	

الغنم	 قاعدة	 على	 بل	 لأهلها،	 متييزًا	 لي�س	 اأخرى،	 منطقة	 كاأي	 معها	 التعامل	

بالغرم،	اأي	نظرًا	للدور	الذي	ت�شطلع	به.	فحني	ن�شدد	على	اأهمية	تاأمني	اخلدمات	

بريوت	 باإعطاء	 املتوازن،	 الإمناء	 “توازن”  �رسورة	 وعلى	 لئق،	 ب�شكل	 فيها	

حقها	الذي	ي�شمل	خدمات	اأهايل	بريوت		و�شكانها	وزوارها	،	فاإمنا	نطالب	بتهيئة	

الظروف	املو�شوعية	للقيام	بدورها	على	اأف�شل	وجه.

حد  على  وال�شكان  الأهايل  منها  ي�شكو  التي  ال�شري  اأزمة  من  فاملعاناة 

�شواء، حتولت اإىل مع�شلة ت�رشق اأوقاتهم ، وحترق اأع�شابهم ، ف�شاًل عن 

الدورة  الآليات، وبالتايل ال�شهام يف تعطيل  الطاقة وزيادة ا�شتهالك  اهدار 

القت�شادية التي ت�شكو اأ�شاًل من الوهن.

لقد �شمعنا الكثري من الوعود الرباقة من بلدية بريوت املمتازة، بدءًا من اأن هناك مواقف لل�شيارات يف اأماكن متعددة 

للعا�شمة يف طور الت�شييد، واأن هناك عقارات ا�شتملكت للغر�س نف�شه، دون اأن نرى �شيئًا من هذه الوعود يتحقق على 

اأر�س الواقع. اإن القفز اإىل الأمام واإغراق بريوت مب�شاريع م�شتقبلية، على اأهميتها، متالزمًا مع عدم القدرة على اإيجاد 

حلول لالأزمات الآنية امل�شتع�شية، ي�شاهم يف تردي اأو�شاع العا�شمة.�شحيح اأن هناك اأزمة �شري يف كثري من بلدان العامل، 

لكنها يف بريوت قد تخطت كل اخلطوط احلمر. اإن بلدًا ل يقيم وزنًا للوقت ل ي�شتطيع حتفيز النتاج .

اأما	اأزمة	الكهرباء،	فاأزمة	متف�شية	يف	كل	لبنان.	ومينون	على	بريوت	باأن	�شاعات	التقنني	فيها	دون	�شاعات	التقنني	يف	�شائر	

املناطق،	ويحاولون	حتري�س	اأهل	املناطق	عليها،	يف	حماولة	لتغيري	وجهة	ال�شكوى	من	امل�شوؤول	عن	اأو�شاع	الكهرباء	اإىل	الذين	

يطالهم	التقنني	ب�شكل	اأقل.	اإننا	ندعو	املواطنني	اإىل	عدم	ت�شييع	اجتاه	البو�شلة،	بتحميل	امل�شوؤولية	اإىل	اأهلها،	وندعو	امل�شوؤولني	اإىل	

معاجلة	هذا	امللف	بال�رسعة	الق�شوى،	وبالو�شائل	التي	حتقق	اأف�شل	انتاج	للطاقة	باأقل	كلفة	ممكنة،	واأن	يت�شع	اأفقهم	ليلحظ	حاجة	

البالد	الآنية	من	الكهرباء،	ف�شاًل	عن	احلاجة	ل�شنوات	قادمة.	ونذكر	اجلميع	باأن	انخفا�س	�شاعات	التقنني	يف	بريوت	ناجت	عن	

دور	العا�شمة	الوطني	الريادي،	ولي�س	متييزًا	لأهلها	و�شكانها.

لقد	باتت	بريوت	غابة	من	الإ�شمنت	يف	غياب	خمطط	توجيهي	ي�شجع	على	انت�شار	الأ�شجار	والأزهار	على	�شطوح	املباين	

وال�رسفات،	على	الرغم	من	الإعالن	عن	م�رسوع	يلحظ	ذلك	لكنه	ل	يزال	يتلم�س	طريقه	اإىل	التنفيذ،	ناهيك	عن	قلة	امل�شاحات	

اخل�رساء	التي	ت�شئ	اىل	التوازن	الطبيعي.	ولعل	حديقة	ال�شنائع،	اإىل	جانب	حرج	بريوت،	وعدد	�شئيل	من	احلدائق	التي	ت�شكل	

البقية	الباقية	من	امل�شاحات	اخل�رساء	يف	العا�شمة،	ت�شكو	من	الرتدي	والإهمال.	ورغم	تربع	اأحدهم	م�شكورًا	بتقدمي	الدرا�شات	

واخلرائط	الالزمة	لتطويرها	وحت�شينها،	اإل	اأن	هذه	الدرا�شات	بقيت	حربًا	على	ورق	بانتظار	اأن	تب�رس	النور،	دون	اأن	يكون	

هناك	عائق	مايل	يحد	من	قدرة	البلدية	على	التنفيذ.	

بريوت	بحاجة	اىل	�شن	قوانني	حتد	من	ارتفاع	ن�شبة	التلوث	فيها،	وبحاجة	اىل	تطبيق	�شارم	لهذه	القوانني.	فلم	يعد	مقبوًل	

اأن	ت�شبح	احلياة	يف	العا�شمة	غري	�شحية،	لأننا	،بهذه	احلال،	ن�شئ	اإىل	�شحة	حوايل	ثلث	اللبنانيني.	

بريوت	تقا�س	مبعيار	العوا�شم	ول	تقارن	باملدن	والأرياف.	ويف	هذا	املعيار	فاإن	بريوت	ل	تزال	عا�شمة	حمرومة	من	

اخلدمات	ال�رسورية	والأ�شا�شية.

اأين بريوت من اخلدمات ؟! مقـــال

النائب	ال�شابق	الأ�شتاذ		حممد	الأمني	عيتاين
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بقلم :الأ�شتاذ حممد عفيف ميوت

يد	 له	 واأتراحه،	ومّدت	 اأفراحه	 لبنان	يف	 بجانب	 تاريخيًا	 ال�شعودية	 العربية	 اململكة	 وقفت	

العون	و	امل�شاعدة	يف	اأزماته	دون	اأي	قيد	اأو	�رسط	،	و	دومنا	مّنة	.	و	لقد	كانت	م�شاهمة	اململكة	

�رسيعة،	 و	 عاجلة	 الهمجي	 الإ�رسائيلي	 	2006 عدوان	 جّراء	 من	 اللبنانيني	 معاناة	 تخفيف	 يف	

واأ�شهمت	 	، الله	 حفظه	 العزيز،	 عبد	 بن	 الله	 عبد	 امللك	 ال�رسيفني	 احلرمني	 خادم	 من	 بتوجيه	

يف	ت�شميد	اجلراح	و	تخفيف	املعاناة	،	ففاقت	م�شاهمة	اململكة،	من	اإيداعات	يف	م�رسف	لبنان	

وتربعات	نقدية	وعينية،	كل	امل�شاهمات	الأخرى	التي	�شاندت	اللبنانيني	جميعًا	من	كل	الطوائف	

اآلية	ا�شتحدثت	منذ	ا�شتعال	 واملناطق.	و	توىل	الأمري	نايف	بن	عبد	العزيز،	رحمه	الله	،عرب	

ال�رسارة	الوىل	للحرب،	وهي	»	احلملة	ال�شعبية	ال�شعودية	لإغاثة	ال�شعب	اللبناين،	املتابعة	و	

الإ�رساف	على	خطتها	و	براجمها		وم�رسوعاتها	الإغاثية	و	الإن�شانية	،	بحيث	ا�شتحق	الأمري	

الراحل	نايف	بحق	لقب	»	رجل	الإغاثة	الأول	«	.

و	لقد	اأ�شهمت	احلملة	يف	ت�شميد	جراحات	اللبنانيني	و	تخفيف	معاناتهم	،	من	خالل	تنفيذ	العديد	

من	الربامج	الإغاثية	العاجلة،	وامل�رسوعات	الإن�شانية	و	الطبية	و	الإجتماعية	و	التعليمية	و	التنموية	،	

والتي	بلغت	قيمتها	الجمالية	حوايل	25	مليون	دولر	اأمريكي	،	و	هي	على	�شبيل	املثال	ل	احل�رس	:

-	الدعم	الغذائي	عرب	اأكرب	ج�رس	بري	،	و	تقدمي	مواد	اإغاثية	للمت�رسرين	و	تاأمني	رغيف	اخلبز	،	و	م�شتلزمات	الأ�رسة	و	

الطفل	و	تاأمني	الأغطية	و	الأدوية	و	املياه	.

-	تاأمني	املعززات	و	املكمالت	الطبية	من	خالل	تزويد	الأطفال	النازحني	باملكمالت	الغذائية	و	الفيتامينات	ال�رسورية	للحفاظ	

على	و�شعهم	الغذائي	وال�شحي	،	و	تاأمني	اللقاحات	ال�رسورية،	وبرادات	حلفظ	اللقاحات	و	الأدوية	الطبية	.

-	تاأمني	الرعاية	ال�شحية	للمت�رسرين	،	واأدوات	وم�شتلزمات	طبية	لوزارة	ال�شحة	وال�شليب	الأحمر،	متثلت	يف	�شيارات	

تبنني	 م�شت�شفى	 العمليات	يف	 و	 الطوارئ	 لغرف	 اأجهزة	طبية	 تاأمني	 و	 م�شتلزمات	طبية،	 و	 دوائية	و	عالجية	 مواد	 و	 اإ�شعاف	

احلكومي	،	و	بناء	مركز	طبي	�شعودي	متطور	يف	اجلنوب	اللبناين	يف	بلدة	الطيبة	،	وبناء	وجتهيز	مركز	طبي	للك�شف	املبكر	

عن	الأمرا�س	ال�رسطانية	يف	طرابل�س	،	وتاأهيل	وجتهيز	مركز	الكلى	يف	م�شت�شفى	املقا�شد	،	وجتهيز	وتاأهيل	ق�شم	الأ�شنان	التابع	

للمركز	ال�شحي	يف	دار	الفتوى،	وتاأمني	الرعاية	ال�شحية	عرب	التعاقد	مع	م�شت�شفى	بريتال	يف	البقاع	،	والتن�شيق	مع	امل�شت�شفيات	

ال�شعودية	اخلا�شة	ل�شتقبال	بع�س	احلالت	ال�شعبة	ملعاجلتها	يف	اململكة	.	

-	برامج	الرعاية	الجتماعية	،	من	خالل	تنظيم	حفالت	الزواج	اجلماعي	و	تاأمني	متطلبات	الزواج	،	و	تقدمي	ك�شوة	و	هدية	

العيد	لالأطفال	.	

املياه	يف	 تعقيم	خزانات	 التنقية	وحفر	خزانات	جديدة	و	 ال�شبكات	وتركيب	حمطات	 املياه	وتاأهيل	ومتديد	 تاأمني	م�شادر	 	-

الأحياء	واملدن	والقرى	واملدار�س	وغريها	من	القطاعات	التي	عانت	نق�شًا	يف	املياه	نظرًا	لتعّر�س	م�شادر	املياه	للتدمري	و	�شبكات	

نقلها	للتخريب	.

املقررات	 و	 الكتب	 توزيع	 ،و	 للتعليم	 الأ�شا�شية	 املواد	 جميع	 و	 القرطا�شية	 على	 احتوت	 للطالب	 مدر�شية	 حقائب	 تاأمني	 	-

الر�شمية	لطلبة	اجلامعة	اللبنانية	.	

-	تاأمني	اإفطار	لل�شائمني	الذين	ت�رسروا	ب�شبب	احلرب	الإ�رسائيلية		.	

-	م�رسوع	الأ�شاحي	الذي	ا�شتفادت	منه	الأ�رس	املحتاجة	من	العاجزين	عن	العمل	واملعوقني	والأرامل	ودور	الأيتام	والعجزة	

واملعوقني	يف	خمتلف	املناطق	اللبنانية	.

-	م�رسوع	ترميم	امل�شاجد	يف	عدة	مناطق	.

-	�رساء	حم�شول	زيت	الزيتون	وتوزيعه	جمانًا	على	املواطنني	اللبنانيني	املحتاجني	والأيتام	والأرامل	،	و	تخ�شي�س	ق�شم	

منه	ل�شالح	اجلي�س	اللبناين	.	

-	جتهيز	وترميم	14	مدر�شة	يف	مناطق	اجلنوب	اللبناين	و	البقاع	و	بريوت	.	

-	تقدمي	م�شاعدات	غذائية	عاجلة	ل�شكان		نهر	البارد	بلبنان	الذين	نزحوا	من	خميمهم	اىل	خميمات	اأخرى	،	وتقدمي	اأدوية	و	

م�شتلزمات	طبية	ملخيمي	نهر	البارد	و	البداوي	.	

رحم	الله	ويل	العهد	الأمري	نايف	،	�شديق	لبنان	الويف	،	و	�شاحب	اليد	البي�شاء	،	ومبل�شم	اجلراح	،	ورجل	املواقف	.	

الأمري نايف : » رجل الإغاثة الأول « مقـــال

ال�شتاذ	حممد	عفيف	ميوت	
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وليد عيدو... �شوتك ل يزال يرتدد يف كل وقفة عز تقرير

الأ�شتاذ خالد،  الأ�شتاذ وليد عيدو وولده  الأ�شيل  البريوتي  النائب والقا�شي  ا�شت�شهاد  الوقوف عند ذكرى 

منا�شبة حتفر يف اجلرح وجتدد الآلم كلما تذكرناها، لكنها تعزز يف الوقت نف�شه اإمياننا بلبنان الكلمة، لبنان 

الرجال امل�شتعدون دومًا لل�شهادة يف �شبيل احلق، وكلمة احلق .

املنا�شبة موؤملة؟ نعم، ولكن لأ�شدقاء الراحل وحمبيه كلمات من الذكرى تعطينا ال�شورة احلقيقية للراحل 

الكبري. 

النائب ال�شابق الأ�شتاذ حممد الأمني عيتاين

كتب	النائب	ال�شابق	عن	بريوت	الأ�شتاذ	حممد	الأمني	عيتاين	عن	ال�شهيد	النائب	وليد	عيدو	فقال	:

ت�شدت	 التي	 الوطنية	 القامات	 بني	 من	 هدفًا	 امل�شتقل	 احلر	 ال�شيد	 لبنان	 على	 املتاآمرون	 اختار	 �شنوات	 خم�س	 منذ	

النائب	 لتغتال	 الغدر	 يد	 امتدت	 فحني	 ال�شيادية.	 الوطنية	 الهوية	 متييع	 ملحاولت	 احلرة	 والكلمة	 اجلريء	 باملوقف	

منه	 اميانًا	 حم�شنة	 جدران	 خلف	 يختبئ	 ومل	 خا�شة	 امنية	 بتدابري	 نف�شه	 يحط	 مل	 اأنه	 تدرك	 كانت	 عيدو	 وليد	 القا�شي	

الدولة	 قيام	 اإىل	 ودعا	 والعدل	 باحلق	 نطق	 الذي	 �شوته	 من	 املتاآمرون	 خاف	 القوة.	 حق	 ملنطق	 ورف�شه	 احلق	 بقوة	

املنطقة. اأزمات	 على	 املفتوح	 لل�رساع	 �شاحة	 الوطن	 واإبقاء	 الدولة	 تغييب	 لهم	 ليت�شنى	 اإ�شكاته	 فقرروا	 والقادرة	 	العادلة	

الرئي�س	 خلط	 باإنتمائه	 معتزًا	 متحررًا	 عربيًا	 �شيء،	 كل	 قبل	 لبنانيًا	 كان	 بل	 حزبيًا	 ول	 مذهبيًا	 ول	 طائفيًا	 يكن	 مل	 عيدو	 وليد	

وال�شاحات. املحافل	 كل	 يف	 مدويًا	 و�شوتًا	 وق�شاياهم،	 للعرب	 وباحت�شانه	 ومنعته،	 لبنان	 وحدة	 يف	 احلريري	 رفيق	 	ال�شهيد	

لقد	اآمن	بدور	بريوت	الوطني	اجلامع	ملكونات	الوطن،	واملنرب	املدّوي	بالدعوة	اإىل	احلرية	والكرامة	وال�شتقالل،	فكانت	نداءاته	

جت�شيدًا	لأحالم	الرئي�س	ال�شهيد	رفيق	احلريري.

من	اليمني	:	النائب	ال�شابق	الأ�شتاذ	حممد	الأمني	عيتاين	والوزير	الأ�شتاذ	غازي	العري�شي

	وال�شهيد	النائب	القا�شي	وليد	عيدو
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اآخرون  وقياديون  عيدو  وليد  انربى  الدولة،  قيام  م�رشوع  لواأد  حماولة  يف  احلريري  رفيق  الرئي�س  ا�شت�شهاد  وحني 

خمتلف  من  اللبنانيني  بني  الأرز  ثورة  تفجري  على  فعملوا  الوطنية،  الرافعة  تغييب  لتبعات  ال�شت�شالم  لرف�س 

وال�شمود. الوحدة  طريق  للبنانيني  ت�شيء  �شعلة  الغتيال  �رشارة  من  ليجعلوا  الروحية  والعائالت   املناطق 

الثورة  لكن  دربها،  على  حياتهم  اآخرون  وقادة  عيدو  وليد  ودفع  للبنان  الثاين  ال�شتقالل  الثورة  هذه  فاأر�شت 

والكرامة. العزة  �رشح  يف  مداميك  ت�شحياتهم  وباتت  جالديها،  على  ال�شهداء  اأرواح  وانت�رشت   انت�رشت 

واليوم ل تزال املعركة نف�شها بني من يحاول اإ�شعاف الدولة اأو تف�شيلها على قيا�س م�شاريعه وبني من يجهد لرفع بنيانها 

على اأ�ش�س وطنية �شيادية.

ل	يزال	النق�شام	بني	اللبنانيني	عموديًا	وحادًا،	وهو	مظهر	من	مظاهر	تفتيت	الوحدة	الوطنية	التي	دفع	وليد	عيدو	حياته	ثمنًا	لها.	

	وهذا	النق�شام	جزء	من	املوؤامرة	على	الكيان	الذي	متيز	بني	حميطه	بالعي�س	امل�شرتك	وتداول	ال�شلطة	واحلريات	الدميقراطية.

لبنان. ليحيا	 ا�شت�شهدوا	 فقد	 وال�شتقالل،	 وال�شيادة	 احلرية	 �شهداء	 لأرواح	 وحتية	 عليائها	 يف	 الطاهرة	 لروحه	 اإكبار	 	حتية	

وليد	عيدو!	مل	ت�شتطع	يد	الإجرام	ان	تغتال	املبادئ	التي	اآمنت	بها،	فهي	ما	زالت	ق�شية	كل	ال�رسفاء	يف	الوطن،	واأنت	ما	زلت	

حيًا	يرتدد	�شوتك	يف	كل	وقفة	عز.

رئي�س احتاد جمعيات العائالت البريوتية الأ�شتاذ حممد خالد �شنو

كما	حتدث	رئي�س	احتاد	جمعيات	العائالت	البريوتية	الأ�شتاذ	حممد	خالد	�شنو	عن	�شهيد	بريوت	والوطن	فقال:

تتذكر	بريوت	اليوم	ومعها	كل	الوطن	الدور	القيادي	والرائد	الذي	ا�شطلع	به	النائب	القا�شي	وليد	عيدو	على	خمتلف	ال�شعد	

البريوتية	والوطنية	والقومية.	فمن	مطرقة	العدالة	اإىل	�شفوف	احلركات	العروبية،	ومن	اللقاء	مع	نهج	الرئي�س	ال�شهيد	رفيق	

احلريري	يف	العمل	على	بناء	الدولة	ال�شيدة	واحلرة	وامل�شتقلة	اىل	الت�رسيع	واملراقبة	يف	الندوة	النيابية،	ومن	امل�شاهمة	يف	اطالق	

�رسارة	ثورة	الأرز	اىل	ال�شت�شهاد	فداء	للمبادئ	التي	اآمن	بها،	م�شوار	طويل	من	الن�شال	والكفاح	،	من	العرق	والدماء.

وبريوت	التي	تعتز	باأن	وليد	عيدو	قد	ترعرع	يف	حماها	وعا�س	اأحالمها	وا�شت�شهد	على	واجهتها	البحرية	تتوقف	اليوم	باجالل	

واكبار	اأمام	م�شريته	امل�رسفة	وجتدد	العهد	بالوفاء	للمبادئ	التي	احت�شن	املوت	من	اأجلها.

وكذلك احتاد جمعيات العائالت البريوتية، الذي طاملا اعترب ال�شهيد الكبري دوره يتخطى حدود العا�شمة اإىل احلر�س 

على وحدة الوطن وعي�س اأبنائه امل�شرتك وتر�شيخ ال�شلم الأهلي، يذكر بفخر وكربياء مواقفه اجلريئة والنبيلة التي عربت 

عن �شالبة البيارتة و�شموخهم ك�شخرة الرو�شة التي تقف بثبات بوجه اأمواج البحر العاتية.

منذ	خم�س	�شنوات	قدم	وليد	عيدو	روحه	قربانًا	على	مذبح	الوطن	،	لكن	ر�شالته	باقية	يف	وجدان	اللبنانيني	الأحرار	الذين	

يتوقون	ليوم	تقوم	فيه	الدولة	وتتال�شى	م�شاريع	الدويالت.

وليد عيدو حلم بوطن منجز ال�شيادة فاآثر املوت على التفريط با�شتقالله. �شالم لروحه املتمردة حتى تهناأ لقيامة وطن 

الأرز وال�شعب الأ�شيل.
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رحيل غ�شان التويني البريوتي العا�شق لرتاب العا�شمة وان�شانها تقرير

بريوت تودع كبريها غ�شان التويني اإىل مثواه بدمعة املحب

اأ�رشة التحرير     

عميد	 يف	 ال�شحف،	 يف	 كتبت	 اأو	 ذكرت،	 اأو	 القيت،	 التي	 الكلمات	 تعددت	

التويني	مبا	ميكن	 الأ�شتاذ	غ�شان	 اأحباوؤه،	 لبنان	كما	ي�شفه	 الر�شالية	يف	 ال�شحافة	

اأن	ميالأ	جملدًا	حوله.

اأمني عام جمل�س الوزراء الأ�شبق والنائب ال�شابق الدكتور عمر م�شيكة 

قال	اأمني	عام	جمل�س	الوزراء	الأ�شبق	والنائب	ال�شابق	الدكتور	عمر	م�شيكة	

ل	»	بريوت	املحرو�شة	»	متذكرًا	فقيد	ال�شحافة	وال�شيا�شة	الأ�شتاذ	غ�شان	التويني:

الإعالن	 يقت�شي	 العام	 الأمني	 الوزراء،	وكان	دور	 اأمينًا	عامًا	ملجل�س	 كنت	

العامة،	 الأمانة	 توليت	 فلما	 عكاري،	 ناظم	 املرحوم	 اأيام	 املجل�س	 مقررات	 عن	

حتول	الدور	على	�شعيد	اإجتماعات	جمل�س	الوزراء	اإىل	ناطق	ر�شمي	باإ�شم	احلكومة	

اإ�شافة	اإىل	امل�شوؤوليات	الأخرى،	لأين	�رست	اأ�شتهل	الكالم	بتقدمي	مواقف	رئي�س	اجلمهورية	حول	الق�شايا	الهامة	حمليًا	وعربيًا	

ودوليًا،	ثم	ا�شتعرا�س	مواقف	رئي�س	احلكومة	اللبنانية	من	هذه	الق�شايا	حتى	ولو	كانت	املواقف	منها	متناق�شة	مع	تبيان	اإيجابيات	

كل	موقف	ب�شورة	غري	مبا�رسة	لإعطاء	كل	رئي�س	حقه	يف	وجهة	نظره،	ثم	اأعر�س	جلدول	اأعمال	جمل�س	الوزراء	والقرارات	

ال�شادرة	حولها	.

كنت	اأرى	الأ�شتاذ	غ�شان	تويني	حني	توىل	امل�شوؤولية	كوزير	الإعالم	ي�شتمع	اإيل	باإهتمام،	ويف	كل	مرة	يوؤكد	على	دقتي	يف	

اإختيار	املواقف	واحلديث	عنها،	وعلى	متايزي	كاإعالمي	مع	اين	حقوقي،	وعلى	اإلتزامي	بحدود	معينة	يف	احلديث	عن	الق�شايا	

والرئي�س	 الرئي�س	ر�شيد	كرامي	 بني	 الإنقاذ	عام	1975	وكان	اخلالف	 كانت	حكومة	 اأن	 اإىل	 احلال	 هذه	 وبقينا	على	 الدقيقة،	

فرجنية،	فطلب	ايل	الرئي�س	اإعداد	م�رسوع	كتاب	اإ�شتقالة	احلكومة	وكانت	اخلالفات	كبرية	وحادة،	فاعددت	الكتاب	وقراأته	على	

الرئي�س	كرامي	وكان	الأ�شتاذ	غ�شان	تويني	حا�رسًا	فاعترب	اأن	الكتاب	ل	يحدث	ال�شجة	املطلوبة	التي	يجب	اأن	تكون	كقنبلة	يف	

وجه	الرئي�س	فرجنية	.

قلت	لالأ�شتاذ	التويني	اأن	موقفه	يرتبط	مبفهومه	لالإعالم	وال�شبق	ال�شحفي	لكنني	اأكتب	الإ�شتقالة	من	موقع	امل�شوؤولية	الإدارية	

وال�شيا�شية	التي	تق�شي	باحلفاظ	على	حدود	معينة	بني	الرئا�شات	بحيث	ل	تفجر	العالقات	بني	الرئي�شني	وتدفع	اإىل	ال�شجالت	يف	

حني	اأن	ال�شاحة	متفجرة	ول	ينق�شها	ذلك،	وحتول	املو�شوع	اإىل	جدل	بيننا	ح�شمه	الرئي�س	ر�شيد	كرامي	بالتاأكيد	على	اإقراره	

لراأيي	فرد	الأ�شتاذ	التويني	باأن	الإ�شتقالة	كان	يجب	اأن	ت�شدر	بلغة	املقاتل	لكنها	مل	تكن	كذلك	فرد	الرئي�س	كرامي	:	اأنت	تتحدث	

كثائر	وهذه	عادتك،	والدكتور	عمر	يتحدث	كاأمني	عام	وله	نظرته	اإىل	العالقات	بني	الرئا�شات	والروؤ�شاء	.

واأ�شاف د. م�شيكة : املرة الثانية التي عرفته فيها عن قرب كانت قبل ذلك التاريخ ب�شنتني، حني توىل م�شوؤولية 

املتظاهرين  الطالب  اإىل  فنزل   ، ال�شباب  حكومة  باإ�شم  عرفت  والتي  �شالم  �شائب  الرئي�س  حكومة  يف  الرتبية  وزارة 

اأنه جمع كل املطالب التي كان الطاّلب قد تظاهروا  اأدراج الوزارة م�شاندًا مطالبهم، ل بل  ورافقهم وجل�س معهم على 

لتحقيقها وخا�شة ما يرتبط منها بالرتبية الوطنية واملناهج، وكان يومها نائبًا لرئي�س جمل�س الوزراء اإىل جانب وزارة 

الراحل	الأ�شتاذ	غ�شان	تويني
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الرتبية فاعترب الرئي�س �شالم اأنها ثورة فقال عنها الأ�شتاذ غ�شان التويني باأنها ثورة من فوق يجب اأن تتالقى بثورة الطالب 

على الأر�س » من حتت » وارتاأى الرئي�س �شالم كما الرئي�س فرجنية اأن احلكمة تق�شي باأن لبنان ل يتحمل مثل هذه الثورات 

فرد الوزير التويني بالإ�شتقالة.

وتابع	د.	م�شيكة	:	عرفت	الأ�شتاذ	التويني	دائمًا	ك�شحايف	يرى	اأن	ال�شبق	ال�شحفي	اأوًل،	وان	ل	حدود	للحرية	الإعالمية	اإل	

باملزيد	من	احلرية	وقد	اأدى	ذلك	به	اإىل	ال�شجن	عندما	ن�رس	املقررات	ال�رسية	للقمةالعربية	يف	اجلزائر	بعدما	ا�شتلها	مندوب	النهار	

من	ملفات	الرئي�س	تقي	الدين	ال�شلح	التي	كانت	مع	الوزير	فوؤاد	نفاع	وكان	يتوىل	وزارة	اخلارجية	فاأدى	ذلك	اإىل	اإحالة	التويني	

اإىل	املحكمة	الع�شكرية	و�شجنه	.

بذلك،	 واأبلغته	 	« النهار	 	« مكتبه	يف	 التويني	يف	 ن�رس	مذكراتي	جل�شت	واملرحوم	غ�شان	 اأردت	 اأنني	عندما	 اأقول	 اأن	 يبقى	

فاأبلغني	اأن	»	النهار	»	على	اإ�شتعداد	لن�رسها،	وباللغات	الثالث،	العربية	والإنكليزية	والفرن�شية،	على	ح�شابها،	�رسط	اأن	تت�شمن	

كل	الأ�رسار	احلكومية	التي	اأعرفها	ويعرفها	اأو	على	الأقل	يعرف	الكثري	منها	لكنه	يريد	�شهادتي	عليها،	فقلت	له	باأن	م�شوؤوليتي	

كانت	الأمني	العام،	والأمني	على	اأ�رسار	الدولة	ل	ين�رس	كل	ما	يعرفه	اإذا	كان	اأمينًا،	بل	ما	يتنا�شب	ومعرفته	يف	هذه	املرحلة،	

اللواء	»	واتبعتها	 فاختلفنا	ون�رست	مذكراتي	عرب	�شحيفة	»	 ال�شيا�شي	احلافظ	لالأ�رسار	 الثائر	مع	 ال�شحايف	 يتالقى	 وكالعادة	مل	

بكتابني	حول	الق�شايا	التي	عرفها	لبنان	وعر�شت	الكثري	عنها،	وقريبًا	�شي�شدر	يل	الكتاب	الرابع	حول	رجال	حاولوا	�شنع	تاريخ	

لبنان	اأكانوا	روؤ�شاء	جمهورية	اأم	حكومة،	والراحل	غ�شان	التويني	كان	يهنئني	بعد	�شدور	كل	كتاب	ثم	ي�رّس	من	جديد	اأن	اأقول	

املزيد	مما	اأعرف،	رحمه	الله	لقد	كان	�شحافيًا	حتى	وفاته	رغم	اأنه	توىل	ع�رسات	امل�شوؤوليات	ما	بني	الوزارة	وال�شفارة	والإدارة	

وال�شحايف	الثائر	ظل	ثائرًا	حتى	رحيله.

نقيب ال�شحافة اللبنانية الأ�شتاذ حممد البعلبكي

اعتربه	نقيب	ال�شحافة	اللبنانية	الأ�شتاذ	حممد	البعلبكي	رفيق	العمر	واحلياة	والتعلم	والق�شية	الذي	عرفه	طالبًا	يف	�شفه	لي�شبح	

رمزًا	جليل	باأكمله	جتاذبته	خمتلف	الأحالم	وتباينت	فيه	العقائد،	فهو	العقل	ال�شادق	يف	البحث	عن	احلقيقة	والدعوة	اإىل	احلق	

مهما	ا�شتعلى	الظلم	وحواجز	التع�شب،	انطالقًا	من	ت�شبثه	بالقيمة	الإن�شانية	العظمى	– احلرية	– والت�شليم	الراقي	بحق	الإختالف	

�شمن	الولء	للوطن	الواحد،	واملت�شبث	الدائم	باحلرية	�شبياًل	اإىل	نور	املعرفة،	متمردًا	باإمتياز	على	كل	واقع	ل	�شيما	واقع	اجلهل	

والتخلف	والف�شاد	وعفن	ال�شمائر،	دام	لنا	مترده	�شعلة	ل	تنطفئ،	بل	ت�شيء	على	الدوام	درب	احلرية،	وقال:

والأب  الدولية،  املحافل  اأعلى  اللبناين يف  والوزير، واملمثل  والنائب،  ال�شحايف،  الكبري  الراحل  هذا  احلديث عن 

ال�شابر العا�ّس على جرحه يوم اإغتيال ولده ال�شهيد جربان التويني قائاًل » لندفن الأحقاد » مرتقيًا فوق عذابات جلجلته 

الإن�شانية التي قل اأن �شمد يف وجه عذاباتها فرد لت�شل اإىل قمة كربها.	كيف	ل،	وهو	وزير	الرتبية	يف	حكومة	ال�شباب	مع	

الرئي�س	�شائب	�شالم	الذي	�شارك	الطالب	اإ�رسابهم	وجمع	مطالبهم	كلها	ليتقدم	بها	بعري�شة	واحدة	اإىل	رئا�شة	جمل�س	الوزراء	

مطالبًا	بحلها	دفعة	واحدة،	منذ	الإ�شتقالل	اإىل	حني	توىل	الوزارة،	ثم	ا�شتقال	دعمًا	لهذه	املطالب...	

وقال عنه ال�شحايف ورفيق الدرب يف النهار غ�شان حجار :	كل	الذين	يعرفون	غ�شان	تويني	من	بعيد	اأو	من	قريب	يتحدثون	

عن	فكر	الرجل،	عن	جراأته،	عن	دبلوما�شيته،	عن	مهنتيه،	وعن	الرجل	الذي	انتف�س	على	الواقع	باكرًا	جدًا،	فلم	يلتزم	حدود	

»	نهار	»	والده،	و�شوارع	الأ�رسفية،	بل	�شّد	الرحال	اإىل	البعيد،	اإىل	هارفرد،	ولي�س	اإىل	املغرتبات	التي	يحلم	قا�شدوها	باملال	

الوفري	واحلياة	الهانئة.	ذهب	طالبًا	للعلم	الذي	مل	يكن	يرتوي	منه،	اأحب	الفل�شفة	فدر�شها	ودّر�شها،	وكان	يفل�شف	كل	الأمور	

حتى	اأمكنه	اأن	يتجاوز	كل	املحن	،والتجارب	على	قول	املوؤمنني،	وبف�شل	الفل�شفة،	مّنى	اإميانه،	فقبل	تلك	»	امل�شيئة	الإلهية	«.
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واأ�شاف	:	كان	غ�شان	تويني	منذ	�شباه	مولعًا	بالقراءة،	فحّول	منزله	ومكتبه،	وغرفة	نومه	اأي�شًا،	مكتبات،	ل	ت�شبه	مكتبات	

اليوم،	املقامة	للزينة	يف	املنازل،	واملر�شعة	مبو�شوعات	ملت�شقة	ال�شفحات،	ورمبا	فارغة،	بل	مكتبات	للبحث	واملعرفة.	يقراأ	

كل	كتاب	فيها	يعود	اإليها	عند	حاجته	اإىل	التاأكد	من	فكرة	اأو	معلومة.

اإذا	ما	توقفتا	يف	 مل	يكن	يهدي	نايلة	ومي�شيل	�شوى	الكتب،	واأحيانًا	بع�س	اللوحات	الفنية.	وكان	يتابع	معهما	القراءة	حتى	

منت�شف	الكتاب،	اكت�شف	الأمر،	فجل�س	يف	الليايل	الطويلة	يقراأ	الف�شول	الباقية	معهما.

اللوحة،	ومعانيها.	واإذا	 الفنانني،	وعمر	 باأنواع	الر�شوم،	واأ�شماء	 الفنية،	 يف	مرحلة	�شابقة	كان	يلعب	معهما،	باللوحات	

جنحت	اإحداهما	اأهداها	اللوحة	اأو	كتابًا	جديدًا.

جعل	»	دار	النهار	للن�رس	»	يف	عجز	مايل،	لأنه	كان	كلما	طبع	كتابًا	جديدًا،	ودخل	عليه	�شيف،	يهديه	ن�شخة،	وكان	ميتلئ	

فرحًا	كلما	ات�شل	به	اأحدهم	يعرّب	عن	�رسوره	بالكتاب.

كان	غ�شان	تويني	نا�رس	كتب،	و�شحيفة،	لكنه	يف	احلقيقة	نا�رس	معرفة،	وحقيقة	وحمبة	.

وغ�شان	تويني،	الذي	اأثقلته	امل�شائب	قبل	�شنني،	ظل	�شابًا	يف	عقله	وتفكريه،	يف	املنطق	الذي	يعالج	به	الأمور،	وقد	تكررت	

جتربتي	مع	كل	الزمالء	اجلدد	تقريبًا.

كان	وقته	ل	يت�شع	للقائنا	اأحيانًا،	لكنه	كان	»	يعرث	«	على	متدرب	يف	اجلريدة	اأو	حمرر	جديد،	فيدعوه	اإىل	لقائه	�شاعة	واأكرث.	

كنا	ن�شحك	غالبًا	من	فعله،	وكثريون	منا	يرددون	»	هل	�شّيع	اأ�شتاذ	غ�شان،	ملاذا	ي�شّيع	وقته	بهذه	الطريقة	؟	»	لكن	من	مل	يعرف	

التجربة	ل	يفهمها.	اأنا	ع�شتها.	غ�شان	تويني	كان	يعطي	الواحد	منا	اأكرث	من	حجمه	احلقيقي،	وي�شخ	فيه	املعنويات	العالية	التي	

جتعل	اإميانه	بنف�شه	كمثل	حبة	الرمل	التي	حتدث	عنها	امل�شيح	والقادرة	على	حتريك	اجلبل	بالإميان،	يف	تلك	اللقاءات	»	امل�شحكة	»	

للبع�س،	كانت	تتم	عملية	بناء	�شخ�شيتنا،	وهناك	كان	غ�شان	تويني	ير�شم	م�شتقبلنا.

املطران جورج خ�رش

والكالم	يطول	عن	الراحل	الكبري	غ�شان	التويني	الذي	اعترب	املطران	جورج	خ�رس	لبنانيته	�شحيحة	وغري	مت�شنجة،	وهي	

مل	تاأت	من	الرحمانية	ومن	نكهة	الإ�شالم	ومن	تراث	ال�رسق.

AUST الدكتورة هيام �شقر رئي�شة جامعة

الر�شولية	»	يف	 ال�شحافة	 ال�شتار	عن	متثال	»	عميد	 اإزاحة	 يوم	 	AUST	جامعة	رئي�شة	�شقر	هيام	الدكتورة	عنه	قالت	فيما

حديقة	املبدعني	يف	حرم	اجلامعة:	»	كثريون	قالوا	ل	يطلع	الفجر	حتى	ي�شيح	ديك	النهار،	وكثريون	كانوا	ينتظرون	فجر	الإثنني	

كي	يقراأوا	ما	كتب	بهم	اأو	عنهم	اأو	اإليهم، هكذا كان غ�شان، افتتاحية حتدد توجهات ال�شيا�شة بو�شلتها«

ولعل	الإملام	بكل	ما	قيل	عنه	يوم	وفاته	ويف	وداعه	يحتاج	اإىل	مو�شوعة	ولكن	غ�شان	التويني	الكبري	الكبري	يف	حياته	ومماته	

كان	املخّل�س	لبريوت	ب�رسًا	وحجرًا	وموا�شع	للذكرى	وحميطًا	للفرح	فاأحبته	بريوت	وفتحت	ذراعيها	لتحت�شنه	للمرة	الأخرية	

...	ونزلت	دمعة	...
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  بقلم: القا�شي الدكتور حامت م�شطفى ما�شي

رئي�س حمكمة التمييز اجلزائية يف بريوت

بريوت	�شت	الدنيا	حمرو�شة	؟!	مل	ل	؟!	اأنها	حمرو�شة	اأوًل	من	الله	عّز	و	جّل	،	انها	حمرو�شة	

من	اأبنائها،	من	حمبيها	،	من	عا�شقيها	.

انها	بريوت	التي	حر�شتنا	،	التي	احتوتنا	،	التي	احت�شنت	امالنا	و	احالمنا	،	التي	دافعت	عنا	

،	التي	افتقدتنا	.	

الدفء	و	متنحنا	�شماوؤها	الحالم	 تنفك	ت�شاحمنا	،	متنحنا	�شم�شها	 لكنها	مل	 ق�شونا	عليها	احيانًا	

	، اأزقتها	 	، �شوارعها	 	، بريوت	 امنا	 فهي	 ل	 مل	 و	 احلالل	 الزرق	 بحرها	 مينحنا	 و	 	. اجلميلة	

زواياها	،	�شنايعها،	حرجها	،	مدر�شة	الرب	و	الح�شان	،	و	مدر�شة	مدام	نعمه	،	الرتامواي	و		

�شوت	املنبه	،	ا�شجار	الكينا	التي	ت�شور	ملعبها	البلدي	.	

ماذا اذكر بعد عن بريوت ؟

ل ميكنك ان تتذكر من بريوت ال ما هو جميل ما هو طفويل ، ما هو بريء و هذا ما يجعلنا نتعلق بها اكرث لأنها رفيقة 

دربنا و مرتع طفولتنا . فيها ن�شجنا احالمنا ، و عقدنا �شداقاتنا ، و خططنا مل�شتقبلنا . 

تاأملنا نحن الذين ع�شنا بريوت و عاي�شناها عندما حل بها ما حل . كنا نبكي يف �رشنا لننا كنا نخاف عليها و مل يكن 

مبقدورنا ان نرد عنها ذلك اجلنون الهوج الذي ع�شف بها و بنا . خفنا ان حتقد علينا لكنها مل تفعل بل احت�شنتنا من جديد 

، �شاحمتنا ، اخذت بيدنا كما يف كل مرة . ل عجب يف ذلك فهي بريوت ، �شت الدنيا ، بريوت املحرو�شة دائمًا و ابدًا.

عهدنا	لك	يا	بريوت	ان	نبقى	اأوفياء	لك	،	و	ان	نبقى	على	ع�شقنا	لك	،	وان	تكوين	دائمًا	حمرو�شة	بحبات	العيون	.	

خم�شون عامًا يف ع�شق بريوت مقال

القا�شي	الدكتور	حامت	ما�شي

بـــــريوت	اأيـــــام	زمــــــان
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بقلم : ال�شيخ خلدون عرميط   

الأمني العام للمجل�س ال�رشعي ال�شالمي الأعلى

رم�شان	 �شهر	 يف	 اميانّية	 نفحات	 عام	 كّل	 يف	 ال�شالمي	 العامل	 و	 العربي،	 الوطن	 يعي�س	

لر�شالة	 جديدا	 دفعا	 معا	 ليكّونا	 م�شلمة،	 و	 م�شلم،	 لكل	 الله	 مع	 فيه	 العهد	 يتجّدد	 حيث	 املبارك،	

الميان	اّلتي	جاء	بها	حمّمد	عليه	ال�شالة	و	ال�شالم،	و	تابعها	من	بعده	خلفاء،	و	اأئّمة	و	فقهاء	كبار	

عملوا	على	ن�رس	ال�شالم،	و	ابراز	رحمته	و	ت�شاحمه	و	دوره	يف	ت�شحيح	م�شرية	احلياة.

و	�شهر	رم�شان	املبارك	كما	هو	معلوم،	هو	ال�شهر	اّلذي	اأنزل	فيه	القراآن	الكرمي	هدى	للنا�س،	

اأي	اأّنه	�شهر	ال�شالم	بكل	ما	فيه	من	توحيد	لله،	و	خ�شوع	مل�شيئته،	و	هو	ال�شهر	اّلذي	تتوّحد	

فيه	الأمة	ال�شالمّية	باأوطانها	و	قومّياتها	و	لغاتها	لتتوّجه	بعبادة	ال�شيام	لله	واحد	ل	�رسيك	

له،	مقتدية	بهدي	ر�شولها	عليه	ال�شالة	و	ال�شالم،	مّتجهة	يف	�شالتها	اىل	بيت	الله	احلرام	يف	

مّكة	املكّرمة،	و	ما	اأ�شبه	هذا	الركن	الهام		باأهدافه	و	غاياته	بالركن	الأخري	من	اأركان	ال�شالم	

اخلم�شة،	و	هو	فري�شة	احلج	حيث	تتوّحد	الأّمة	فيه	كتوّحدها	يف	عبادة	ال�شوم،	لتكون	قول	و	

فعال	خري	اأّمة	اأخرجت	للنا�س،	و	خريّيتها	عائدة	اىل	كونها	تاأمر	باملعروف،	و	تنهى	عن	املنكر	و	توؤمن	بالله،	لتكمل	دورها	يف	

ت�شحيح	م�شرية	الن�شان،	ليكون	هذا	الن�شان	كامال	باميانه	و	اأخالقه	و	�شلوكه	و	تعامله	مع	بني	وطنه	و	اأّمته			و	املجتمع	الب�رسي.

	و	بهذا	املعنى	فاّن	�شهر	رم�شان	املبارك	يتجّدد	كل	عام	ليعيد	تاأهيلنا	كم�شلمني	يف	م�شارق	الأر�س	و	مغاربها؛	لنكون	اأهال	

لدعوة	ال�شالم،	و	موقعا	متقّدما	لت�شحيح	م�شرية	احلياة	اّلتي	ران	عليها	الف�شاد	و	الف�شاد	و	�شوء	الأخالق.

	و	من	هنا	كان	قوله	عليه	ال�شالة	و	ال�شالم	)امّنا	بعثت	لأمّتم	مكارم	الأخالق(		و	كان	قول	الله	عّز	و	جل	قبل	ذلك	لنبي	

ال�شالم	)و	اّنك	لعلى	خلق	عظيم(.

و	اذا	كان	ال�شيام	يف	معناه	ال�رسعي:	هو	الم�شاك	عن	كل	طعام	و	�رساب،	و	ف�شاد	و	اف�شاد	من	طلوع	الفجر	اىل	غروب	

البدن	خاليا	من	 بالغا-	عاقال	�شحيح	 اأن	يكون؛	م�شلما-	 الأهلّية	 لل�شوم،	و	 اأهل	 ان�شان	م�شلم	هو	 لل�شيام	من	 نّية	 ال�شم�س،	مع	

احلي�س	و	النفا�س.

	و	ال�شيام	يف	معناه	العام	هو	�شيام	الأفراد	عن	خالفاتهم	و	م�شاحناتهم	لتح�شيل	املكا�شب	و	حتقيق	الأهداف،	كما	يجب	اأن	

و	 العت�شام	 الداعية	اىل	 اأ�شول	عقيدتهم	 اىل	 ليعودوا	 مناحراتهم	 لالبتعاد	عن	خالفاتهم	و	 قادتها	 و	 الأّمة	 لأبناء	 يكون	�شياما	

الحتاد	و	الوحدة	بنداء	من	الله	تعاىل	)و	اعت�شموا	بحبل	الله	جميعا	و	ل	تفّرقوا(	و	قوله	عّز	و	جل	يف	كتابه	العزيز	)و	اّن	هذه	

اأّمتكم	اأّمة	واحدة،	و	اأنا	رّبكم	فاّتقون(.

نا	لنفو�س	و	عقول	امل�شلمني،	كان	قوله	عليه	ال�شالة	و	ال�شالم،	 و	لتاأكيد	الرتابط	بني	ال�شيام،	و	القراآن	الكرمي	ليكون	حم�شّ

كما	رواه	عبدالله	بن	عمر	ر�شي	الله	عنهما	)ال�شيام	و	القراآن	ي�شفعان	للعبد	يوم	القيامة:	يقول	ال�شيام:	اأّي	رب	منعته	الطعام	و	

ال�شهوة	ف�شّفعني	فيه،	و	يقول	القراآن:	منعته	النوم	بالليل	ف�شّفعني	فيه،	قال	في�شّفعان(	رواه	اأحمد	و	الطرباين	يف	الكبري.

ف�شيام	�شهر	رم�شان	املبارك	اّلذي	فر�شه	الله	�شبحانه	و	تعاىل،	على	امل�شلمني	كّل	عام،	هو	حمّطة	هاّمة	يف	م�شرية	احلياة	

اّلتي	يعي�شها	الن�شان،	و	�شهر	ا�شرتاحة	للذات	يتاأّمل	فيها	الن�شان	ما	يف	الكون	من	معجزات	فوق	طاقة	املخلوق،	يحا�شب	الن�شان		

نف�شه	عن	دوره	يف	احلياة	و	عن	�شبابه،	و	ما	ميلك	من	�شلطة	اأو	مال	اأو	جاه،		لرتتقي	فيها	الّنفو�س	بالعبادة،	و	اخل�شوع	لله	

اأخرجت	 اأّمة	 اأن	تكون	خري	 الله	�شبحانه	و	تعاىل	 اأرادها	 اّلتي	 تعاىل،	و	تتكامل	يف	دعوتها	نحو	توحيد	اخلالق،	ووحدة	الأمة	

للنا�س،	تاأمر	باملعروف،	و	تنهى	عن	املنكر،	و	توؤمن	بالله	لتتمّكن	من	بناء	الن�شان	الكامل،	و	املجتمع	ال�شالح،	و	اأّمة	الدعوة،	

و	الدعاة.

ال�شيخ	خلدون	عرميط

ال�شيام �شهر عبادة، و دعوة لتوحيد الأّمة رم�شانيات
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	و	لذلك	كان	�شهر	رم�شان	املبارك	من	اأكرم	ال�شهور،	و	�شيامه	من	اأهم	اأركان	العبادة،	فعن	اأبي	هريرة	ر�شي	الله	عنه،	

قال:	قال	ر�شول	الله	�شّلى	الله	عليه	و	�شّلم	)قال	الله	عّزو	جل:	كل	عمل	ابن	اآدم	له،	اّل	ال�شوم	فاّنه	يل،	و	اأنا	اأجزي	به،	و	

ال�شيام	جّنة،	فاذا	كان	يوم	�شوم	اأحدكم	فال	يرفث،	و	ل	ي�شخب،	فان	�شاّبه	اأحد،	اأو	قاتله	فليقل:	ايّن	�شائم،	ايّن	�شائم،	و	اّلذي	

نف�س	حمّمد	بيده		خللوف	فم	ال�شائم	اأطيب	من	ريح	امل�شك،	لل�شائم	فرحتان:	اذا	اأفطر	فرح	بفطره،	و	اذا	لقي	رّبه	فرح	ب�شومه(	

رواه	البخاري،	و	م�شلم.

ف�شيامنا	لي�س	امتناعا	عن	الطعام	و	ال�رساب	فح�شب،	و	امّنا	هو	عبادة	لله	يف	كّل	اأقوالنا	و	اأفعالنا،	و	هو	دعوة	لالأّمة	قيادة	

و	�شعوبا	لال
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بقلم:  الأ�شتاذ ب�شام متيم

اأمني �رش الهيئة الدارية لالحتاد 

q اإن	اأول	ن�شاط	قامت	به	الهيئة	الإدارية	ال�شابقة	هو	حفل	الع�شاء	الذي	اأقيم	يف	10	�شباط	

2010	و	ذلك	بهدف	التح�شري	للذكرى	اخلام�شة	ل�شت�شهاد	الرئي�س	ال�شهيد	رفيق	احلريري	.

q	قامت	الهيئة	الإدارية	بتوجيه	ر�شائل	تعريف	باأع�شائها	اإىل	كافة	املرجعيات	ال�شيا�شية	

والروحية	والقت�شادية،	واىل	ال�شفارات	العربية	والأجنبية	العاملة	يف	لبنان.	

		2011 و	 	2010 العامني	 خالل	 الدارية	 الهيئة	 عقدتها	 التي	 الجتماعات	 عدد	 بلغ	 	q

هم:اآل	جنون،اآل	حمي�شن،اآل	 الإحتاد	خم�س	عائالت	 عائلة	 اىل	 ان�شمت	 و	 	. جل�شة	 	/30/

رحم،اآل	عفيفي	و	اآل	فاكهاين	،	و	بذلك	يكون	عدد	العائالت	املنت�شبة	اىل	الإحتاد	لغاية	تاريخه	

قد	اأ�شبح	69	عائلة.	

q دعت	الهيئة	الدارية	اىل	اجتماع	ملجل�س	املندوبني	يف	اآذار	2010	بهدف	تعيني	اأع�شاء	

ُجدد	للجان	العاملة	فاأف�شت	التعيينات	اإىل	ما	ياأتي:

-																			مقرر	للجنة	العالقات	العامة	ال�شفري	ه�شام	دم�شقية.

-																			مقرر	للجنة	العالم	الدكتور	ا�شامة	حميو.

-																			مقرر	للجنة	ال�شحية	الدكتور	نور	الدين	الكو�س.

-																			مقرر		للجنة	الثقافة	والرتبية	والتعليم	الدكتور	ح�شان	حالق.

-																			مقرر	للجنة	الإح�شاء	واملعلوماتية	ال�شيد	علي	ميوت.

-																			مقرر	للجنة	الن�شائية	املحامية	اإقبال	دوغان.

-																			مقرر	للجنة	القت�شادية	املهند�س	عبدالله	�شاهني.

-																			مقرر	للجنة	ال�شوؤون	الجتماعية	املختار	فوزي	الناطور.

-																		مقرر			للجنة	ال�شوؤون	القانونية	املحامي	الأ�شتاذ	�شعد	الدين	احلوت.

-																		مقرر			للجنة	املالية	ال�شيد	غازي	الهربي.

-																		مقرر		للجنة	البيئة	املهند�س	عماد	مدور.

q	برعاية	دولة	الرئي�س	�شعد	احلريري،	وبالتعاون	مع	وزارة	الثقافة	،	و�شمن	احتفالية	بريوت	عا�شمة	عاملية	للكتاب،	عقد	

الحتاد	»موؤمتر	بريوت	ق�شيدة	الوطن	»	يف	فندق	الربي�شتول	يف	ني�شان	2010	تكرميًا	لبريوت	و�شعرائها.	

q زارت	الهيئة	الإدارية	لالإحتاد	دولة	الرئي�س	�شعد	احلريري	يف	بيت	الو�شط	ويف	ال�رسايا	احلكومي	و	تباحثت	معه	يف	عدد	

من	الق�شايا	التي	تهم	اأبناء	بريوت	كما	مت	و�شعه	باأجواء	اأعمال	الإحتاد	،	و	نقلت	لدولته	وقوف	عائالت	بريوت	اإىل	جانبه	و	

بوجه	ما	يتعر�س	له	من	�شغوطات	يف	تلك	املرحلة	و	اأكدت	له	حر�س	البيارتة	على	العدالة	و	مت�شكهم	باملحكمة	اخلا�شة	بلبنان	.

q وكانت	احدى	النتائج	املثمرة	للتن�شيق	امل�شتمر	مع	دولته	اختيار	مر�شحني	اإثنني	من	بني	الأ�شماء	التي	رفعها	الإحتاد	لع�شوية	

املجل�س	البلدي	اجلديد	ملدينة	بريوت	و	هما	الآن�شة	ندى	ميوت	واملحامي	حممد	دوغان	.

حول ن�شاطات احتاد جمعيات العائالت البريوتية تقرير

الأ�شتاذ	ب�شام	متيم



20

q اختارت	الهيئة	الدارية	لالإحتاد	ن�شيدًا	جديدًا	من	نظم	الدكتور	رفيق	عطوي	وتلحني	قائد	مو�شيقى	قوى	الأمن	الداخلي	

الرائد	زياد	مراد	و	قد	جرى	ت�شجيل	هذا	الن�شيد	ب�شوت	ابن	الإحتاد	الفنان	اأحمد	دوغان.	

q	قامت	الهيئة	الدارية	بزيارات	عديدة	اإىل	مرجعيات	�شيا�شية	ودبلوما�شية	اأبرزها	زيارة	لدولة	الرئي�س	فوؤاد	ال�شنيورة،	

الرتبية	والتعليم	 الدكتور	خالد	قباين،	ومعايل	وزير	 املدنية	 ال�شيدة	بهية	احلريري،	ومعايل	رئي�س	جمل�س	اخلدمة	 واىل	معايل	

العايل	الدكتور	ح�شن	منيمنة،	اإ�شافة	اإىل	زيارات	عديدة	اىل		�شفراء	دول	عربية	و�شديقة.	

	

q اأقام	الحتاد	اإفطاره	الرم�شاين	ال�شنوي	يف	18	اآب	2010	يف	فندق	فيني�شيا	برعاية	دولة	الرئي�س	�شعد	احلريري	و	بح�شور	

عدد	من	ال�شخ�شيات	الر�شمية	والدبلوما�شية	والهيئات	الإدارية	لعائالت	الإحتاد	.	

	

خاللها	 من	 يتم	 لالحتاد	 الكرتونية	 �شفحة	 تاأ�شي�س	 على	 جلول،	 غنوة	 الدكتورة	 مع	 بالتعاون	 و	 	، حاليًا	 الحتاد	 يعمل	  q

التوا�شل	مع	اأفراد	عائالت	الحتاد.

الن�رسة	عددًا	وفريًا	من	 ت�شمنت	هذه	 اآذار	2011.	 املحرو�شة	»	يف	 ن�رسة	»	بريوت	 الرابع	من	 العدد	 الإحتاد	 اأ�شدر	 	  q

املعلومات	القيمة	قدمتها	�شخ�شيات	بارزة	من	خمتلف	عائالت	الإحتاد	،	كما	اأ�شدر	العدد	اخلام�س	)احلايل(	ويت�شمن	ا�شاءة	على	

اأهم	املوؤ�ش�شات	واجلمعيات	البريوتية	وهو	قيد	التوزيع.

q	زار	رئي�س	الإحتاد	الأ�شتاذ	حممد	�شنو	و	بع�س	اأع�شاء	اللجنة	الن�شائية	دار	العجزة	الإ�شالمية	مبنا�شبة	عيد	الأم	،	حيث	مت	

تقدمي	جهاز	تلفزيون	للم�شنات	و�شع	يف	غرفة	جلو�شهم،	تقدمة	من	موؤ�ش�شة	عبد	طحان	التجارية.

اأقام	الإحتاد	حفل	اإفطار	�شباحي	يف	العا�رس	من	ني�شان	2011،	�شارك	فيه	عدد	كبري	من	ال�شخ�شيات	ال�شيا�شية	و	الجتماعية	

و	الثقافية	اإ�شافة	اىل	عائالت	الإحتاد.	ت�شمن	هذا	احلفل	تكرمي	نخبة	من	البيارتة	ملا	قدموه	من	خدمات	لبريوت	و	لأهلها	خالل	

فرتة	عملهم	و	هم	الأ�شتاذ	منري	ال�شيداين،	والأ�شتاذ	ع�شام	عرقجي،	والقا�شي	عمر	الناطور،	والأ�شتاذ	فوؤاد	فليفل،	والأ�شتاذ	

حمي	الدين	ك�شلي.
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q اأقام	الإحتـاد،	بالتعاون	مع	“جمعية	املقا�شد	اخلريية	الإ�شالمية”،	حما�رسة	بعنوان	“ دور	العائالت	البريوتية	يف	نهو�س	

و	ا�شتمرار	ر�شالة	جمعية	املقا�شد	اخلريية	ال�شالمية	يف	بريوت	“ يف	فندق	الربي�شتول	يف	حزيران	2011	.	

األقى املحا�رشة رئي�س جمعية املقا�شد املهند�س اأمني الداعوق الذي عر�س تاريخ اجلمعية ودور العائالت البريوتية 

يف تاأ�شي�شها. 

q	قام	وفد	من	الهيئة	الإدارية	لالإحتاد	يرافقهم	بع�س	روؤو�شاء	عائالت	الإحتاد	بزيارة	تهنئة	للنادي	الريا�شي	البريوتي	يف	

مقر	النادي	يف	منطقة	املنارة	بتاريخ	13	حزيران	2011،	مبنا�شبة	فوزه	ببطولة	كاأ�س	اآ�شيا	لكرة	ال�شلة	للعام	2011	.	فقدم	رئي�س	

الإحتاد	درع	وفاء	واعتزاز	للنادي	ب�شخ�س	رئي�شه	املهند�س	ه�شام	جارودي.

	اإجتمعت	الهيئة	العامة	لالإحتاد	يف	15	متوز	2011	،	حيث	عر�شت	البيانات	املالية	لالإحتاد	و	تقرير	مدققي	احل�شابات	ال�شادة	

�شيداين	و	�رسكاهم	للعام	2010	،و	مت	اإبراء	ذمة	الهيئة	الإدارية	كما	مت	عر�س	ن�شاطات	الهيئة	الإدارية	و	ن�شاطات	اللجان	املنبثقة	

عنها	خالل	هذه	الفرتة.

q	حققت	الهيئة	الدارية	لالإحتاد	اإجنازًا	هامًا	يف	املجال	الرتبوي	،	فتم	التو�شل	مع	الدكتور	م�شطفى	حمزة	رئي�س	جامعة	

AUL	اىل	منح	طالب	عائالت	الحتاد	ح�شمًا	على	الأق�شاط	اجلامعية	يرتاوح	بني	30%	و	35%	بح�شب	و�شع	عائلة	الطالب	.

q كما	متكن	الحتاد	من	احل�شول	على	ح�شومات	لأبناء	الحتاد	على	الق�شاط	اجلامعية	يف	جامعة	بريوت	العربية	و	ذلك	

عرب	جلنة	الثقافة	والرتبية	و	التعليم	.

q	تعمل	الهيئة	الدارية	احلالية	لالحتاد	على	ت�شجيع	العائالت	البريوتية	لالإن�شمام	اىل	الحتاد	كما	حتر�س	على	اإ�رساك	اكرب	

عدد	منهم	يف	جلانه.

q تتوا�شل	الهيئة	الدارية	لالحتاد	ب�شكل	دائم	مع	املرجعيات	و	القيادات	ال�شيا�شية	و	الروحية	و	البلدية	و	الأمنية	يف	بريوت	

بهدف	مواكبة	ال�شاأن	الوطني	العام	ملا	يف	هذا	المر	من	م�شلحة	للبنان	ب�شكل	عام،	ولبريوت	واأبنائها	ب�شكل	خا�س	.
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q �شائر	البلديات	املنت�رسة	على	الأرا�شي	اللبنانية	و	تنفيذًا	للد�شتور	اللبناين	.	كما	ت�شعى	لتمثيل	بريوت	يف	خمتلف	وظائف	

القطاع	العام	الدارية	والق�شائية	والع�شكرية	و	املالية	و	التعليمية	و	العالمية	.	

q حتر�س	الهيئة	الدارية	لالحتاد	على	تطبيق	املعايري	الدولية	للبيئة	يف	بريوت	بهدف	تخفي�س	ن�شبة	التلوث	و	زيادة	املالعب	

و	امل�شاحات	اخل�رساء	فيها،	اإ�شافة	اىل	مطالبة	الفعاليات	الر�شمية	بحل	م�شكلة	ال�شري	امل�شتع�شية	يف	بريوت.

�شت�شتاأنف	الهيئة	الدارية	جهودها	لتاأمني	�رساء	مقر	جديد	لالإحتاد	عن	طريف	تاأمني	املوارد	املالية	الالزمة	لهذا	امل�رسوع		.

	

q	ت�شعى	الهيئة	الدارية	اىل	اإن�شاء	مكتبة	عامة	يف	مقر	الإحتاد	خ�شو�شًا	املوؤلفات	التي	تتحدث	عن	بريوت		و	اأهلها.
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املوؤ�ش�شات الهلية يف بريوت ملفات

بريوت املحرو�شة ... تعتز مبوؤ�ش�شاتها الأهلية وتفتخر

اأ�رشة التحرير

املوؤ�ش�شات	 والثقايف	والإر�شادي	يف	بريوت	على	جهود	كوكبة	من	 والتعليمي	 العمل	اخلريي	والإجتماعي	وال�شحي	 يقوم	

الأهلية	غري	احلكومية،	التي	قامت	على	اأكتاف	اأبناء	بريوت،	ومولت	بتربعاتهم	وزكاة	اأموالهم	وجهود	اأبنائهم،	و�شكلت	منوذجًا	

رائدًا	وفعاًل	مت	الإقتداء	به	يف	لبنان	كله،	فكان	ال�شعلة	التي	اأ�شاءت	الطريق	اأمام	تطور	العا�شمة	وتقدمها.فكيف	ل	وقد	اأ�شهمت	

املوؤ�ش�شات	الأهلية	بتحقيق	ازدهار	الكثري	من	الدول	املتقدمة.

لقد	رغبنا	يف	هذا	العدد	من	“ بريوت	املحرو�شة	“ اأن	ن�شلط	ال�شوء	على	ن�شاطات	واأعمال	واإهتمامات	كربى	املوؤ�ش�شات	الأهلية	

البريوتية	،التي	اهتمت	بالإن�شان	اللبناين،	بال	تفرقة	ول	متييز	طائفي	اأو	مذهبي	اأو	مناطقي،	اقتداء	بر�شول	الله	�شّلى	الله	عليه	

و�شّلم	الذي	بعث	كافة	للعاملني.

بريوت،وموؤ�ش�شات  يف  الإ�شالمية  اخلريية  املقا�شد  جمعية  حول  ومقالت  ومقابالت  حتقيقات  العدد  هذا  ويتناول 

الرعاية الإجتماعية – دار الأيتام الإ�شالمية،وجمعية الرب والإح�شان من�شئة جامعة بريوت العربية، وم�شت�شفى دار العجزة 

الإ�شالمية، واملركز الإ�شالمي يف عائ�شة بكار، على اأن ن�شتكمل الإ�شاءة على �شائر املوؤ�ش�شات الأهلية يف بريوت يف 

العدد القادم .
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ملحة عامة عن جمعية املقا�شد اخلريية الإ�شالمية يف بريوت

بقلم : رئي�س جمعية املقا�شد اخلريية الإ�شالمية يف بريوت

املهند�س اأمني الداعوق

لبنان،	وقد	داأبت	اجلمعية	من	خالل	جميع	مرافقها	على	 اأعرق	اجلمعيات	يف	 هي	من	

التي	 ال�شعبة	 الظروف	 ظل	 يف	 الإ�شالمي	 جمتمعها	 لأفراد	 الدعم	 وتقدمي	 الأعباء	 تخفيف	

يعي�شها	البلد.

تاأ�شي�س	جمعية	املقا�شد	وتطورها:

تاأ�ش�شت	جمعية	املقا�شد،	ليلة	غّرة	�شعبان	�شنة	1295	من	الهجرة	النبوّية،	املوافق	ل�شنة	1878	للميالد،	على	مقا�شد	اخلري،	

ح�شن	 بيهم،	 ح�شن	 اليايف،	 بديع	 الرببري،	 ب�شري	 دريان،	 )احمد	 بريوت	 يف	 الإ�شالمّية	 العائالت	 كرام	 من	 نفر	 اجتمع	 حيث	

الطرابل�شي،	ح�شن	حمرم،	خ�رس	احل�س،	راغب	عزالدين،	�شعيد	اجلندي،	�شعيد	طرباه،	طه	الن�شويل،	عبدالله	الغزاوي،	

�شبارو،	 النعماين،	حممود	خرما،	حممود	دية،	حممود	رم�شان،	م�شطفى	 �شنو،	عبداللطيف	حمادة‘عبدالرحمن	 عبدالقادر	

حممد	الفاخوري،	حممد	اللبابيدي،	م�شباح	حمرم،	حممد	اأبو�شليم	مغربل	وها�شم	اجلمال(،		وقرروا	تاأليف	جمعّية	خريّية	ذات	

ر�شالة	اإ�شالمّية،	وتعهّدوا	بخدمتها،	وو�شعوا	لها	قانونًا،	لي�شريوا	مبوجبه.	

ومنذ	تاأ�شي�شها،	بادرت	اجلمعّية	اإىل	بذل	اجلهود	احلثيثة	والداعمة،	وبكّل	ثقة	وجراأة	واإميان،	يف	�شبيل	قيام	جمتمع	لبناين	

	العريق.	
ّ

		واإن�شايّن	ع�رسّي	وحديث،	حمافظًا	على	الرتاث	الإ�شالمي
ّ

اأرقى	واأف�شل	واأكرث	تطورًا،	وجمتمع	اإ�شالمي

املدار�س	 اإن�شاء	 بوا�شطة	 الوطن،	 اأبناء	 التعليم	بني	عموم	 املعرفة،	عن	طريق	 ن�رس	 ن�شاأتها	على	 منذ	 اجلمعّية	 لذلك،	عملت	

	يف	
ّ

والعلمي والثقايّف	 	
ّ

الجتماعي امل�شتوى	 فاأ�شهمت	يف	رفع	 والبنات،	 للبنني	 الثانوّية	 املدار�س	 ثم	 الأمر،	 بادئ	 البتدائّية،	يف	

البالد،	ويف	تعزيز	تربية	اأبنائها	على	اأ�ش�س	اإ�شالمّية،	ومبادئ	قومّية،	وافتتحت،	بذلك،	عهد	النه�شة	التعليمّية	الإ�شالمّية	احلديثة	

يف	بريوت	يف	القرن	التا�شع	ع�رس.

	: لالإناث	هما	 ابتدائيتني	 تاأ�شي�س	مدر�شتني	 اإذ	متكنت	من	 بتاأ�شي�س	مدار�شها	يف	بريوت،	 املقا�شد	 بداأت	جمعّية	 ن�شاأتها،	 منذ	

الإناث	الأوىل،	تاأ�ش�شت	يف	�شهر	�شوال	1295	هـ	،	ت�رسين	الأول	1878	م،	والإناث	الثانية،	تاأ�ش�شت	يف	15	من	جمادى	الثانية	

1297	هـ	،	6	حزيران	1879	م،	ومدر�شتني	ابتدائيتني	للذكور	هما:	الذكور	الأوىل،	تاأ�ش�شت	يف	�شهر	�شّوال	1296	هـ	،	اأيلول	

1879	م،	والذكور	الثانية،	تاأ�ش�شت	يف	�شهر	حمّرم	1296	هـ	،	كانون	الأول	1879	م،	�شّمت	كلها،	يف	البداية،	ثالثمائة	

واأربعة	وت�شعني	تلميذًا.	

بعد	ذلك،	بداأت	جلنة	تعليم	اأبناء	امل�شلمني	يف	القرى	ن�شاطاتها	يف	العام	1929	م		وكان	هّمها	تعليم	الأطفال	علمًا	حديثًا	واأخالقا	

�شوية	ودينًا	قوميًا	.	فقامت	باإن�شاء	املدار�س	يف	القرى	البعيدة	والتي	بلغ	عددها	125	يف	العام	1962	وبداأ	تقل�س	العدد	مع	مبا�رسة	

فتح	املدار�س	الر�شمية	وهي	اليوم	40	مدر�شة	يف	ال�شمال	والبقاع	وجبل	لبنان	واجلنوب.	

املوؤ�ش�شات الهلية يف بريوت

املهند�س اأمني الداعوق
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الو�شع احلا�رش للجمعية

الروؤيا املقا�شدية:	جمعية	املقا�شد	هي	ركن	من	اأركان	املجتمع	الإ�شالمي	يف	لبنان،	ترعى	وحتت�شن	اأبناء	املجتمع،	وت�شهم	

يف	بناء	اإن�شان	ممّيز	ومواطن	�شالح	موؤمن	بالقيم	الإ�شالمية	ال�شمحاء	التي	تدعو	اإىل	العلم	والعدل	والعتدال.

الر�شالة املقا�شدية:	ر�شالة	املقا�شد	م�شتوحاة	من	روؤيا	املوؤ�ش�شني	التي	توؤكد	تن�شئة	الإن�شان	على	العلم	وتربيته	على	الت�شامح	

والعدل	والعتدال	والقيم	الإ�شالمية،	متم�شكًا	بوطنيته	وعروبته،	منفتحًا	على	العامل	وثقافاته.	وتهتم	املقا�شد	برعاية	الإن�شان	

اجتماعيًا	و�شحيًا	و�شون	كرامته.	وتعد	امل�شاريع	اخلريية	والربامج،	وتوفر	القنوات	املوثوقة	للتربع	لها.	تتمّيز	اجلمعية،	يف	

اأدائها،	بعمق	التوا�شل	مع	املجتمع	وال�شتجابة	لحتياجاته	وتوفري	اأف�شل	م�شتويات	اجلودة	والإتقان.	حتقق	املقا�شد	ر�شالتها	من	

اإطار	ثقافة	متطورة	مبنية	على	الروؤيا	املقا�شدية.	وتهتم	املقا�شد	 خالل	الإدارة	احلديثة	املتجددة	وتنمية	مواردها	الب�رسية،	يف	

بالإعالم	والت�شالت	العامة	والتوا�شل	الفّعال	مع	املجتمع	وانت�شار	اأن�شطتها	يف	لبنان	واخلارج.

اأكرب	�رسيحة	من	 اإىل	 الإجتماعية	 ال�شحية	واخلدمات	 الإ�شالمية	والتعليم	والعناية	 الرتبية	 النهو�س	مبجتمعها	ون�رس	 هدفها:	

املجتمع	امل�شلم	يف	بريوت	وجميع	املناطق	اللبنانية	على	اأ�شا�س	مبداأ	تخفيف	الوطاأة	عن	النا�س	وذلك	بدعم	تكاليف	هذه	التقدميات.

اإدارتها:	للجمعية	هيئة	عمومية	وجمل�س	اأمناء	اإ�رسايف	اإ�شافة	اإىل	جمل�س	مديرين	تنفيذي	واإدارة	مركزية	واإدارات	تخ�ش�شية

يتاألف	اجل�شم	العامل	يف	مرافق	اجلمعية	من	ما	يزيد	عن	2500	موظف	بدوام	كامل	مبا	فيهم	اأفراد	الهيئة	 اجل�شم العامل:	

التعليمية	والإدارية	واأ�شاتذة	املعاهد	والأطباء	واملمر�شني	واأئمة	امل�شاجد.

اأمريكي،	 مليون	دولر	 اإىل	50	 ت�شل	 ال�شنوية	 �شبيل	عمل	اخلري،	وميزانيتها	 اأموالها	يف	 تنفق	اجلمعية	 العامة:  املوازنة 

موزعة	بني	قطاع	الرتبية	والتعليم	بن�شبة	حوايل	43%		وما	ن�شبتة	50%	يف	قطاع	ال�شت�شفاء	و7%	يف	قطاعات	اخلدمات	الجتماعية	

املتفرقة

الأ�شول واملوجودات:	ل	تزال	متلك	اجلمعية	يف	بريوت	ويف	خمتلف	املناطق	اللبنانية	عقارات	ومباين	بقيمة	ل	تقل	عن	550	

مليون	دولر	اأمريكي	منها	حوايل	100	مليون	دولر	اأمريكي	�شاحلة	لال�شتثمار.
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الرتبية	والتربعات	بنظام	وحدة	 املدر�شية	وم�شاهمات	وزارة	 ال�شنوية	من	الق�شاط	 املالية:	تكون	موارد	اجلعية	 املوارد 

الجتماعي	 وال�شمان	 ال�شحة	 ووزارة	 اخل�شو�شيني	 املر�شى	 من	 امل�شت�شفى	 واردات	 ومن	 الرتبوية	 لعملياته	 املدر�شي	 الدعم	

واملوؤ�ش�شات	الر�شمية	واأي�شا	من	ا�شتثماراتها	العقارية.	هوؤلء	جمموعني	ميثلون	ما	ل	يزيد	عن	72%	من	امل�رسوفات	ال�شنوية.

ال�شعودية	 العربية	 اململكة	 املقا�شد	يف	و�شط	بريوت	تكفلت	 اأمالك	 العام	1980	وب�شبب	خ�شارة	 باأنه	منذ	 جتدر	ال�شارة	هنا	

م�شكورة	�شد	العجز	احلا�شل	يف	ميزانيات	اجلمعية	للمحافظة	عليها،	لكن	التوقفات	الق�رسية	املتفرقة	حتمت	على	اجلمعية	ت�شييل	ق�شم	

كبري	من	موجوداتها.	كما	كان	ل�شلطنة	عمان	وامارة	ال�شارقة	و	اأهل	اخلري	يف	لبنان	والبالد	العربية	اياد	بي�شاء	يف	دعم	ميزانيات.	

فلخادم	احلرمني	ال�رسيفني	وجاللة	ال�شلطان	واأ�شدقاء	املقا�شد	التقدير	الكبري	على	اميانهم	باملقا�شد	واملوؤ�ش�شات	ال�شالمية	الخرى	

و�شون	كراماتها	وا�شتمرارها.

الإدارات والن�شاطات التابعة للجمعية

ال�شوؤون الرتبوية:	تدير	املقا�شد	حاليًا.

48	مدر�شة	ت�شم	14.727	تلميذًا	موزعني	على	كافة	املراحل	التعليمية		

يف	جميع	انحاء	املناطق	اللبنانية	تعمل	على	ن�رس	العلم	واملعرفة،		وتوعية	

اأبناء	الوطن	لالإلتزام	باأ�شول	الدين	احلنيف.	

التي	ترخ�شت		يف	 التعليم	املدر�شي	توفر	جامعة	املقا�شد،	 اإىل	جانب	

العام	2000م،	التعليم	اجلامعي	لأبناء	جمتمعها	من	خالل	الكليات	التالية:

كلية	التمري�س	والعلوم	ال�شحية	متنح	�شهادة	البكالوريو�س	واملاج�شتري	

يف	التمري�س

كلية	الدرا�شات	الإ�شالمية	توفر	متنح	اإجازة	اللي�شان�س،	املاج�شتري،	والدكتوراه.

�شهادة	 لنيل	 ويح�رسهم	 الطالب	 وتدريب	 تاأهيل	 املركز	 خالل	 من	 يتم	 والتقني	 املهني	 لالإعداد	 الدب�س	 الهادي	 عبد	 مركز	

.”TS“	العليا	الفنية	ال�شهادة	،”BT«	الفنية	الر�شمية	الباكلوريا

ال�شوؤون ال�شحية:	توفر	جمعية	املقا�شد	اخلدمات	ال�شحية	من	خالل:

وممر�شة	 ممر�شًا	 و330	 اأخ�شائيًا،	 طبيبًا	 	215 فيه	 يخدمهم	 �رسيرًا،	 	200 ي�شم	 الذي	 اجلامعي	 املقا�شد	 م�شت�شفى	 	

و220	موظفًا	اإداريًا	و200	طبيبًا.	لتعزيز	خدماتها	توفر	امل�شت�شفى	التعليم	الالزم	لـ	110	طبيبًا	يف	برنامج	التخ�ش�س	�شنويًا،	

كما	ت�شم	مركزًا	كبريا	متكاماًل	لزرع	نقي	العظم	ملعاجلة	اأمرا�س	الدم	وال�رسطان،	وهو	اأول	مركز	يف	لبنان	بهذا	الإخت�شا�س،		

ومراكز	العناية	الفائقة	للكبار	والطفال	واملراقبة	القلبية	ومتييل	القلب.

توفر	جمعية	املقا�شد	اخلدمات	ال�شحية	اي�شا	من	خالل	برامج	الرعاية	ال�شحية	الأولية	فهي	تنفذ	من	خالل	�شبع	مراكز	 	

ال�شحة	 برنامج	 اجلنوب(،	 يف	 	1 ال�شمال،	 يف	 عكار	 منطقة	 يف	 	2 بريوت،	 يف	 	4( اللبنانية	 املناطق	 كافة	 على	 موزعة	 �شحية	

املدر�شية،	وبرنامج	حمو	الأمية	وتعليم	الكبار.
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ال�شوؤون الإجتماعية:	من	اأهم	الأعمال	التي	تقوم	بها	اإدارة	ال�شوؤون	الإجتماعية	يف	اجلمعية	هي	تقدمي	امل�شاعدات	واخلدمات	

الإجتماعية	والثقافية	للمجتمع	اللبناين.	وت�رسف	على	وحدة	امل�شاجد	واخلاليا،	مركز	التنمية	والبيئة،	وحدة	�شوؤون	املتطوعني،		

اجلمعيات ال�شقيقة:	جمعية	ك�شافة	املقا�شد	ال�شالمية	،	جمعية	�شيدات	املقا�شد،	جمعية	متخرجي	املقا�شد	ال�شالمية.	رابطة	

قدامى	املقا�شد.

العمل	 وم�شاندة	 دعم	 بهدف	 الأمالك	 جلنة	 اإ�رساف	 حتت	 ت�شتثمر	 ومباين	 عقارات	 للمقا�شد	 والعمليات:	 الأمالك	 �شوؤون	

اخلريي	يف	تاأدية	الر�شالة	الرتبوية	والإجتماعية	للجمعية.	

لبنان	عمومًا،	ولأن	معظم	هذه	 العقاري	يف	 تقّل�شت	واردات	اجلمعية	نظرًا	للو�شع	الإ�شتثماري	 خالل	الأعوام	الأخرية	

اإيراداتها.	ويف	 البناء	فهدمت	وتوقفت	 اإعادة	 اأدخلت	يف	م�رسوع	 ملدينة	بريوت،	حيث	 التجاري	 الو�شط	 تقع	يف	 الإ�شتثمارات	

الوقت	نف�شه	اإنح�رست	التقدميات	والتربعات	التي	كانت	تعتمد	عليها	اجلمعية.

اإزدهرت	م�شاريع	 باإمكان	موؤ�ش�شاتنا	تننفيذها	يف	حني	 اأ�شبح	 التي	 وهكذا	دخلت	اجلمعية	يف	دوامة	كبرية،	فخّفت	امل�شاريع	

بال�شيق	والإنكما�س	يف	حني	توفرت	امل�شادر	 اأبناوؤنا	 اأخرى،	�شعر	 تاأثرت	جمتمعاتنا	واإزدهرت	جمتمعات	 اأخرى،	 ومناطق	

املالية	لفئات	اأخرى.

التحديث والتطوير: 

عامة	ويف	 ب�شورة	 مرافقها	 وتطوير	يف	 عملّية	حتديث	 �شنوات	 منذ	 الإ�شالمية	يف	بريوت	 اخلرّيية	 املقا�شد	 جمعية	 تخو�س	

مدار�شها	ب�شورة	خا�شة.	هذه	العملّية	ل	ترتبط	بتجديد	املباين	اأو	اإ�شافة	التجهيزات	التي	ت�شاعد	على	تلبية	احلاجات	الرتبوية	فقط،	

بل	ترتبط	بروؤيًة	مقا�شدّية	متجّددة	تعمل	على	تقدمي	الأف�شل	لأبناء	جمتمعها،	متفاعلة	مع	حميطها،	قادرة	دائمًا	على	ن�شج	العالقة	

املتينة	بني	املدر�شة	والأهل...	بني	العائلة	الرتبوية	واملجتمع	الأكرب.

لقد	حققت	املقا�شد	نقلًة	نوعيًة	يف	هذا	املجال،	�شملت	الأنظمة	الرتبوية	والإدارية	واخلدمات	التي	تقدمها	مدار�شها	وفق	مناهج	

التي	ح�شلت	على	 والتحديث	 للتّطور	 فر�شًة	 مدار�شها	 	من	 لكلٍّ اجلمعّية	 �شت	 املجتمع	وتطلعاته.	وخ�شّ تعك�س	حاجات	 منّوعة	

العتماد	الدويل	و�شهادات	من	ميكرو�شوفت	واملركز	الثقايف	الربيطاين،	�شملت	الواقع	املجتمعي	واحلاجات	احليّوية،	والأولويات	

�شمن	روؤية	املقا�شد	ور�شالتها	التي	تعود	اإىل	اأكرث	من	135	عامًا،	ا�شتطاعت	خاللها	اأن	تكون	رائدًة	يف	احلقل	الرتبوي،	وقائدًة	

مل�شرية	طويلة	�شاهمت	يف	بناء	املجتمع	اللبناين	والإ�شالمي	منه	ب�شورة	خا�شة.

امل�شاريع املقرتحة:	

	احلايل،	وترفع	
ّ

اإن	جمموعة	امل�شاريع	التي	تعر�شها	اليوم	جمعّية	املقا�شد،	مّت	اإختيارها	لت�شاعف	جهوزّية	الواقع	املدر�شي

مدماكًا	جديدًا	يف	�رسوح	املقا�شد	الرتبوية	املنت�رسة	يف	بريوت	واملناطق	اللبنانية	كافًة.

امل�شاريع	ذات	الطابع	ال�رسيع

تاأهيل غرف يف م�شت�شفى املقا�شد )35000$ – 65000$ للغرفة(

ا�شتمرار م�رشوع وحدة الدعم املدر�شي )900 $ للوحدة(

تاأهيل وجتهيز م�رشح كلية البنات )$85.000(
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اإن	املقا�شد	اإذ	تدرك	امل�شوؤولية	الكربى	التي	يّعلقها	جمتمعها	على	دورها	الرتبوّي	والثقايّف،		تتّطلع	اىل	الدعم	املايل	ال�رسوري	

لتنفيذ	م�شاريعها	التطويرية.	لقد	اإ�شتندت	املقا�شد	دائمًا	على	طبيعة	التفاعل	وال�رساكة	بينها	وبني	اأهلها	وجمتمعها	يف	لبنان	والوطن	

العربي	والعامل	الإ�شالمي،	وهي	على	يقني	اليوم	باأن	دورها	�شيتّعزز	من	خالل	هذه	امل�شاريع،	وهذا	لن	يتّحقق	اإل	من	خالل	

موؤازرة	املجتمع	بنخِبه	املقتدرة	واملوؤ�ش�شات	القادرة	على	النهو�س	به	ليظل	ناب�شًا،	موؤثرًا	يف	نه�شة	لبنان.

ل	بد	من	التوقف	يف	هذه	اليام	امام	ما	و�شلت	اليه	و�شائل	العالم	التي	تقيم	حتقيقات	حول	الو�شع	املجتمعي	يف	لبنان	وتاأثري	

الو�شع	ال�شيا�شي	التدهور	عليه.	ل	�شك	باأن	الو�شع	ال�شيا�شي	اأثر	�شلبيا	على	الدعم	للموؤ�ش�شات	الكبرية	والتنموية	لعالقاتها	املبا�رسة	

مع	املجتمع	التي	ابعدت	نف�شها	عن	املعرتك	ال�شيا�شي	وعن	اخلدمات	التي	توؤدي	اىل	ك�شب	�شيا�شي.	وموؤخرا	كان	لهذه	الو�شائل	

الكتابة	عن	املقا�شد	يف	وقت	كانت	ت�رّس	املقا�شد	على	عدم	اخلو�س	يف	احلديث	عن	اأو�شاعها	يف	هذا	اجلو	ال�شيا�شي	املتلبد	وغري	

الوا�شح.	ان	ما	كتب	ما	هو	ال	ا�شتق�شاء	وجمع	معلومات	متفرقة	غري	ر�شمية،	خا�شة	واأن	اجلمعية	رف�شت	الت�رسيح	ومتنت	

عدم	الن�رس	ملعلومات	جممعة.

ان	جمل�س	امناء	املقا�شد	على	علم	دقيق	عن	الو�شع	العام	ومل	يبد	تخوف	عن	امل�شتقبل	للجمعية	علما	بان	الدفق	النقدي	يتعرث	من	

تاأخر	التربعات	من	اهل	اخلري	ومن	تباطوؤ	اجلهات	الر�شمية	التي	ف�شلت	يف	تاأمني	�رسف	امل�شتحقات	عليها	منذ	2007	يف	وزارة	

الرتبية	ومنذ	قبل	ذلك	يف	وزارة	ال�شحة	وال�شمان	الجتماعي.

الت�شغيلية	جلميع	املرافق	�شتتابع	اجلمعية	بتنفيذها	 باأن	الدعم	املنوه	عنه	�شيعود	لال�شتمرار،	فاإن	جميع	اخلطط	 اأمل	 اننا	على	

كما	ونخطط	لدفع	بع�س	امل�رسوعات	للتمويل	من	تربعات	ناأمل	اأن	تاأتي	من	املقا�شديني	واأ�شدقاء	املقا�شد	يف	لبنان	ويف	العامل.
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لقاء مع الأ�شتاذ فاروق جرب

رئي�س جمل�س عمدة موؤ�ش�شات الرعاية الإجتماعية – دار الأيتام الإ�شالمية 

54 موؤ�ش�شة رائدة يف كافة جمالت اخلدمة الإجتماعية 

حاوره : د. اأ�شامه حميو و خالد اللحام

كان	احلديث	معه،	من	القلب	اإىل	القلب،	بال	رتو�س،	فهو	رئي�س	جمل�س	عمدة	موؤ�ش�شات	

الرعاية	الإجتماعية	– دار	الأيتام	الإ�شالمية	التي	ت�شم	54	موؤ�ش�شة	خدماتية	لالأيتام	وذوي	

الإحتياجات	اخلا�شة	واحلالت	الإجتماعية	ال�شعبة.

فتح قلبه لنا فاإذا بنا اأمام م�شوؤول يدرك اأهمية العمل الذي تقوم به هذه املوؤ�ش�شات 

والإدارة  التقريرية،  امل�شوؤولية  ذو  العمدة  من جمل�س  بدءًا  الإدارية  الهيكلية  واأهمية 

العامة ذات امل�شوؤولية التنفيذية، ثم اخلدمات التي يقوم بها قرابة ت�شعمائة موظف يتوزعون على هذه املوؤ�ش�شات التي 

تبلغ موازنتها ال�شنوية الت�شغيلية والإمنائية 30 مليون دولر �شنويًا وت�شتند اإىل 40 األف �شخ�س يثقون بها ويتربعون لها 

ويعملون على دعمها لتبقى وت�شتمر.

يوؤكد	الأ�شتاذ	فاروق	جرب	على	ثقته	الثابتة	باأهل	اخلري،	وعلى	اأنه	رغم	الأو�شاع	ال�شعبة	يف	البالد	فاإنه	يتوقع	ازدياد	اأعدادهم	

ناجحني	 العمل	 ميدان	 اإىل	 ويخرجون	 الدرا�شة	 يتابعون	 الذين	 بخريجيها	 تكرب	 واملوؤ�ش�شات	 ويزدهر،	 ينمو	 فاخلري	 وتقدمياتهم	

ومميزين	يف	جمالتهم.

م�شاريع	املوؤ�ش�شات	الرعائية	كما	يقول	الأ�شتاذ	جربل	تتوقف	عند	حد،	ودائمًا	هناك	اأفكار	جديدة	لدعم	جمتمعها	من	»	الأمان	

اأمه،	اإىل	»	التمكني	»	التي	تدرب	الن�شاء	على	مهن	توفر	لهن	املردود	الالزم	 اأ�رسته	وحتت	كنف	 »	التي	تتوىل	دعم	اليتيم	يف	

لتكاليف	احلياة،	اإىل	»	اأ�شغالنا	»	التي	تعلم	ال�شيدات	على	اخلياطة	والتطريز	يف	اأرقى	م�شتوياتهما	،	كما	اأن	بينهن	من	يعملن	يف	

الطبخ	ويهيئن	لغداء	اأ�شبوعي	توؤمنه	�شيدات	املجتمع	وت�شاهمن	بتمويل	امل�رسوع	من	خالله	.

وعندما	يتحدث	الأ�شتاذ	جرب	عن	املجمعات	التي	اجنزتها	موؤ�ش�شات	الرعاية	يف	خمتلف	املحافظات	اللبنانية،	من	اأق�شى	اجلنوب	

اأق�شى	ال�شمال	مرورًا	بالبقاع	وجبل	لبنان	وانطالقًا	من	بريوت،	لت�شل	اإىل	كل	يتيم	وذوي	احلاجات	اخلا�شة	واحلالت	 اإىل	

ال�شعبة	،	يوؤكد	على	اأن	الأعمال	تزيد	الثقة	عند	النا�س	وحتت�شب	يف	موازينهم	الدقيقة	يف	الرقابة	والدعم	.

الأيتام	 دار	  – الإجتماعية	 الرعاية	 موؤ�ش�شات	 اأن	 الإ�شالمية	 الأيتام	 دار	 عمدة	 جمل�س	 رئي�س	 جرب	 فاروق	 الأ�شتاذ	 يقول	

الإ�شالمية	التي	حتمل	اأ�شمها	الأ�شهر	»	دار	الأيتام	الإ�شالمية	»،	هي	مو�شع	اإهتمام	املجتمع	الذي	خربها	لنحو	95	عامًا،	م�شدرًا	

لالإ�شتب�شار	والتفاوؤل	ملن	هم	فيها	ولأ�رسهم	ولآلف	املتخرجني	منها،	الذين	بلغوا	مراتب	يف	العلم	واملكانة	والنجاح،	ويعي�شون	

�شعداء	اأقوياء	.

الأيتام  دار   « م�شمى  اأن  اإل  به،  خا�شًا  اإ�شمًا  يحمل  منها  كل  ومركزًا،  موؤ�ش�شة   54 من  الرعاية  موؤ�ش�شات  تتكون 

الإ�شالمية« هو الأكرث �شيوعًا وا�شتعماًل .

واإن احلديث عن دار الأيتام يعني احلديث عن 47 األف مواطن واأ�رشة يف لبنان، ياأتون باأنف�شهم اإىل مراكزها ين�شدون 

خدماتها، منهم 12 األف يتيم ولقيط وذي حالة خا�شة، و35 األفًا من املتربعني الذين ياأتون يف كل عام، ليوؤكدوا باأن دار 

الأيتام ت�شتحق ثقتهم، لأنها توؤدي مهامها مب�شوؤولية واإتقان .

الأ�شتاذ فاروق جرب

املوؤ�ش�شات الهلية يف بريوت
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ودار	الأيتام	منذ	اإنطالقها	عام	1917،	هي	يف	اأ�شا�س	القطاع	الأهلي،	ولها	عدة	مبادرات	فيه.	لذلك،	و�شفت	باأنه	»	اإن	كان	

لتطور	القطاع	الأهلي	بداية	فهي	انطلقت	من	موؤ�ش�شات	الرعاية	«	.

اأما	فكرة	اإن�شاء	دار	الأيتام	اأ�شاًل	فكانت	يف	ذروة	احلرب	العاملية	الأوىل،	حملتها	جمموعة	من	ال�شيدات	وعر�شنها	على	جمال	

با�شا	امللقب	ب	»	ال�شفاح	»،	وتعترب	هذه	املبادرة	من	بواكري	ح�شور	املراأة	وممار�شة	دورها،	عندما	اأمكن	لها	الوقوف	اأمام	هذا	

الوايل	املهاب	للمطالبة	باإن�شاء	ميتم	ي�شم	الأرامل	واأطفالهن	.

عام	 الإنعا�س	 م�شلحة	 وقبل	 	،1943 عام	 الإ�شتقالل	 وقبل	 الكبري،	 لبنان	 دولة	 اإعالن	 قبل	 الأيتام،	 دار	 تاأ�ش�شت	 وهكذا	

1960،	وقبل	وزارة	ال�شوؤون	عام	1993،	كما	اأنها	مل	تن�شاأ	بقرار	�شيا�شي،	ومل	ترخ�س	كجمعية	من	وزارة	الداخلية،	بل	هي	

موؤ�ش�شة	مبوجب	مر�شوم	جمهوري	يعرتف	باإ�شتقالليتها	.	ومنذ	تاأ�شي�شها	ودار	الأيتام	تتجاوز	العهود	بنجاح،	وهي	على	ثابت	

عملها	امل�شتقل	متعاونة	مع	ال�شلطة	والأجهزة	الر�شمية	.

وتفتخر دار الأيتام باأنها ملك للوطن، تعمل مبناأى عن كل اأ�شكال الإنق�شام واملذهبية واملناطقية، وحتى يف املراحل 

التي حتكمت فيها الأهواء ال�شيا�شية والتع�شب مبفا�شل الدولة، تابعت عملها الأهلي الوطني، واأمثالها قليل ل بل ونادر، 

اإذ اأنها موجودة وم�شتمرة قبل اأن يعرف لبنان كدولة، وقبل طغيان املوؤ�ش�شات املذهبية . وحتى الآن ما تزال ل تفرق 

اأو ال�شيا�شة، وهي م�شتمرة  اأي جهة ت�شتخدم الدين  اأن تكون جزءًا من  اإن�شان واآخر وتقبل جميع امللل، وترف�س  بني 

كموؤ�ش�شات اأهلية وطنية جامعة.

ومما	ل	بد	من	ذكره،	اأن	جميع	احل�شابات	وال�شجالت	وامل�شتندات	املالية	يف	دار	الأيتام،	خا�شعة	لثالثة	اأنواع	من	الرقابات	

:	رقابة	داخلية،	تدقيق	حما�شبي	ومايل،	ومراجعة	وتدقيق	من	جهة	خارجية	.

جمالت عمل دار الأيتام :

ال�شتاذ فاروق جرب والدكتور ا�شامة حميو
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هذه	اإ�شاءة	على	جوانب	من	عمل	موؤ�ش�شات	الرعاية	التي	تكاد	تكون	الوحيدة	يف	لبنان،	بعملها	يف	عموم	جمالت	الرعاية	

والتنمية	ويف	جميع	املحافظات	واملناطق،	ومع	جميع	الفئات	والأجيال	من	الر�شع	اإىل	كبار	ال�شن	:

الإهتمام	باأو�شاع	الأطفال	اللقطاء	:	تبقى	دار	الأيتام	�شاهرة	وحا�رسة	لياًل	ونهارًا،	لإ�شتقبال	الأطفال	الذي	تخلى	الوالدان	

عنهم،	مع	ما	ي�شتتبع	ذلك	من	�رسورة	احل�شول	على	الهويات	واإجراء	التكفل	.	اإن	رعاية	اللقيط	ومتطلباتها،	م�شوؤولية	كربى،	

حتتاج	اإىل	اأ�شعاف	اأ�شعاف	اجلهود	املطلوبة	لرعاية	اليتيم	.

اأ�شا�س	رعاية	اليتيم	يف	اأ�رسته	انطلق	عام	1981	يف	دار	الأيتام	وم�شتمر	دون	اإنقطاع	حيث	�شمل	اأكرث	من	ثالث	اآلف	اأ�رسة،	

تت�شلم	م�شاعدات	�شهرية،	ويتابعها	جهاز	من	الزائرات	الأ�رسية	للتاأكد	من	اأو�شاع	الأم	والأطفال،	وتدخل	هذه	الرعاية	لالأم	

الأرملة	واأطفالها	عامها	الثالثني.

املئات	منهم	يف	 ت�شتقبل	 تزال	 العام	1948،	وما	 منذ	 الدار	 ا�شتقبلتهم	 لبنان،	والذين	 املقيمني	يف	 الفل�شطينيني	 الأيتام	 رعاية	

رحابها.

�شحيح	اأن		الإنطالقة	الأوىل	لدار	الأيتام	كانت	من	العا�شمة	بريوت،	ولكنها	مع	اأول	تو�شعة	انطلقت	اإىل	حيث	احلاجات،	

وهي	اليوم	تقدم	رعاية	وخدمة	اإجتماعية	واإمناء	على	م�شاحة	الوطن	يف	العا�شمة	وحميطها	ويف	اجلبل	والبقاع	واجلنوب	وال�شمال.

م�شتمدة	 ما	مياثله.	فخربتها	 يندر	 منذ	37	عامًا،	 نا�شعًا	 �شجاًل	 الإعاقة	 العمل	مع	ذوي	 الرعاية	يف	جمال	 متتلك	موؤ�ش�شات	

من	التعامل	مع	�شائر	فئات	الإعاقة،	كل	فئة	على	حدة	يف	موؤ�ش�شات	متخ�ش�شة،	تخّرج	منها	املئات	كمهنيني،	يعملون	وينتجون	

ويكّونون	اأ�رسهم	اخلا�شة	.

تر�شل	دار	الأيتام	املئات	من	اأطفالها	لتلقي	العلم	يف	مدار�س	خارج	مراكزها	بهدف	دجمهم	يف	بيئات	اأخرى،	اإىل	جانب	توفري	

التعليم	الداخلي	املتخ�ش�س	واملنا�شب	لأو�شاع	ذوي	احلاجات	اخلا�شة	والرا�شبني	درا�شيًا	واملرفو�شني	من	املدار�س	.

بداأت	موؤ�ش�شات	الرعاية	بالتعليم	غري	النظامي	الذي	له	الطابع	الإجتماعي	عام	1965،	والذي	ل	يلقى	قبوًل	ول	اإهتمامًا	ل	

املركز الرئي�شي
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من	وزارة	الرتبية	والتعليم	العايل	ول	من	وزارة	ال�شوؤون	الإجتماعية،	لت�شتمر	دار	الأيتام	باإ�شدائه	مع	�شعيها	الدوؤوب	لالإعرتاف	

بحقوق	املرفو�شني	وذوي	احلاجات	اخلا�شة	يف	احل�شول	على	تعليم	يراعي	م�شتوياتهم	ويهيئهم	للم�شتقبل،	فالرا�شبون	واملرفو�شون	

من	املدار�س	هم	الأطفال	الأكرث	قابلية	لالإنحراف،	ومن	بينهم	اأي�شًا	من	يحتاج	اإىل	تاأهيل	حريف،	لذلك	اأوجدت	موؤ�ش�شات	الرعاية	

اأي�شًا،	فروعًا	خا�شة	بالتعليم	احلريف	لتدريب	من	لي�س	مبقدوره	بلوغ	م�شتوى	التعليم	املهني	.

تويل	موؤ�ش�شات	الرعاية	اأهمية	كبرية	لتمكني	املراأة	يف	املجتمع،	حيث	اأن�شاأت	مركزًا	متخ�ش�شًا	بتمكني	املراأة	يف	بريوت،	كما	

– نظمت	عدة	دورات	متكينية	يف	عكار	وال�شنية	والعرقوب،	لتزويد	املراأة	املهم�شة	باملعرفة	الالزمة	لت�شبح	اإمراأة	منتجة،	وقد	
حتققت	نتائج	ممتازة،	حيث	مئات	من	الن�شاء	يعملن	حاليًا	وينتجن.

يف	موؤ�ش�شات	الرعاية	دور	ح�شانة	تعمل	على	مدار	ال�شاعة،	لتوؤمن	احل�شانة	لأطفال	الأمهات	العامالت.

تدل	الإح�شاءات	على	اأن	ن�شبة	92%	من	كبار	ال�شن	لي�شوا	عجزة،	لذلك	اجتهت	موؤ�ش�شاتنا	للتعامل	معهم	ل	باإعتبارهم	مر�شى	

اأو	عاجزين،	بل	باعتبار	الكرب	يف	ال�شن	مرحلة	يف	حياتهم،	وقد	اأن�شئت	لهم	اأندية،	ت�شدي	برامج	تثقيفية	وخدمة	امل�شن	يف	منزله	

وال�شكن	الإجتماعي	“ العمر	املديد	“.

جهاز موؤ�ش�شات الرعاية الإجتماعية العامل يقارب الألف عامل، وي�شم اأكرث من 400 من حملة اللي�شان�س واملاج�شتري 

والدكتوراه من خمتلف الإخت�شا�شات، يعملون يف جميع املناطق، لديهم خربة ع�رشات ال�شنني من العمل املبا�رش، ومنهم 

جهابذة يف العمل الإجتماعي.

اأ�رس	 ل	 الذين	 الأفقر	والأحوج	 الفئات	 والأيتام	من	 واللقطاء	 الر�شع	 الأطفال	 الأيتام	على	عهدها	يف	رعاية	 دار	 تزال	 ما	

 “ فافتتحت	 ن�شاطاتها،	 الغاية،	و�ّشعت	 هذه	 اأجل	 الإن�شان.	ومن	 باملجتمع	ولتحقيق	خري	 للنهو�س	 يوؤويهم،	 �شقف	 ترعاهم	ول	

جممع	القبة	للرعاية	والتنمية	“ يف	منطقة	القبة	– خلدة،	وبا�رست	خدماتها	يف	“ جممع	ال�شنية	للرعاية	والتنمية	“ بانتظار	الإفتتاح	

الر�شمي،	ومركزًا	يف	بحمدون	.

يف	كل	ما	حققته	موؤ�ش�شات	الرعاية	على	مدى	95	عامًا،	كان	اإعتمادها	الكبري	على	املجتمع	اللبناين	وعلى	املتربعني	والداعمني	

اأفرادًا	ومواطنني.	كما	واأن	كل	ما	�شيدته	واأن�شاأته	من	معامل	وجمتمعات،	هي	اليوم	متلوؤها	احليوية،	وتعمها	الرعاية	والتعليم	

والتدريب،	ومت	ت�شييده	من	موازنة		خا�شة	بالإن�شاء	والتجهيز	.

التنمية الفكرية - من�شاأة عبد الهادي الدب�س
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اإن�شانية	 “ منظومة	طوعية	وطنية	ذات	مهام	خريية	 الإ�شالمية	 الأيتام	 – دار	 الإجتماعية	 الرعاية	 �شكلت	موؤ�ش�شات	 والآن	

رعائية”،	ت�شهم	يف	نهو�س	املجتمع	من	جهة،	ومن	جهة	اأخرى	تقوم	بالأدوار	التنموية	امل�شاركة	يف	�شمان	احلقوق	الإجتماعية،	

تلبية	 يعيق	 ما	 كل	 ملواجهة	 التدخل	 ويف	 املجتمع،	 على	 بالنفع	 تعود	 التي	 امل�رسوعات	 وباإن�شاء	 الإن�شانية،	 بالأعمال	 القيام	 ويف	

احلاجات	الأ�شا�شية	يف	قطاعات	ال�شكن	والتعليم	وال�شحة	والعمل	والبيئة.

بنيه. اإرادة	 تبنيه	 لبنان	 فنهو�س	 والإن�شان،	 اخلري	 وطن	 للبنان	 الأحالم	 حتقق	 الإ�شالمية	 الأيتام	 	دار	

اأي�شًا	وهناك	قرابة	 املنح	اجلامعية	 املميزين	 الأ�شتاذ	فاروق	جرب	يقدم	خلريجيه	 العمدة	وعلى	راأ�شه	 اأن	جمل�س	 اأن	نقول	 ويبقى	

ثالثني	مكفوفًا	يف	مرحلة	الدرا�شة	اجلامعية	واأحدهم	يوا�شل	درا�شته	يف	الوليات	املتحدة	الأمريكية	يف	مرحلة	الدكتوراه،	وفقهم	

الله	و�شدد	خطاهم	ملا	فيه	خري	الإن�شان	وم�شلحته	.
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املوؤ�ش�شات الهلية يف بريوت

تقرير مبنا�شبة مرور )75( �شنة على تاأ�شي�س جمعية الرب والإح�شان )1936 – 2012(

من�شئة جامعة بريوت العربية واملوؤ�ش�شات الرتبوية يف بريوت املحرو�شة

بقلم: الدكتور  ح�شان حالق

ع�شو جمل�س اأمناء وقف الرب والإح�شان

اأوًل : تاأ�شي�س جمعية الرب والإح�شان عام 1936 

كانت	بدايات	اأعمال	ون�شاطات	جمعية	الرب	والإح�شان	يف	الثالثينات	من	القرن	الع�رسين	يوم	اجتمع	نفر	من	اأبناء	الطريق	

اجلديدة	يف	مقدمتهم	الثالثي	البريوتي	النا�شط:	احلاج	جميل	الروا�س،	احلاج	را�شد	حوري،	وال�شيديل	اإ�شماعيل	ال�شافعي	ملعاجلة	

اأو�شاع	املنطقة	الدينية	والجتماعية	والقت�شادية	والرتبوية...	وكانت	اجلمعية	قد	تقدمت	بطلب	اإىل	وزارة	الداخلية	يف	عام	

1936،	وب�شبب	التاأخر	يف	اإ�شدار	الرتخي�س،	وب�شبب	الرغبة	امللحة	عند	موؤ�ش�شي	اجلمعية	يف	مزاولة	ن�شاطهم	اخلريي،	بادروا	

لالتفاق	مع	اجلمعية	الر�شادية	للعمل	موؤقتًا	مبوجب	ترخي�شها،	ريثما	يتم	احل�شول	على	الرتخي�س.

من احدى احتفالت اجلامعة
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الفتوى	يف	 اأمني	 الرحمن	�شالم	 ال�شيخ	عبد	 اأربعني	�شخ�شًا،	وتراأ�س	 للجمعية	ما	يقارب	من	 هذا	وقد	ح�رس	اجلل�شة	الأوىل	

	للحا�رسين	الغاية	من	الجتماع،	ودار	البحث	مطوًل	يف	املو�شوع	 بريوت	اجلل�شة،	وافتتحت	»	ب�شم	الله	الرحمن	الرحيم	»	ثم	بنينَّ

و�رسورة	اإيجاد	املحبة	والوفاق	والعت�شام	بحبل	الله	بني	عموم	اأفراد	املحلة		وقد	وافق	اجلميع	على	ذلك	وال�شري	يف	م�رسوع	

اخلري«.	وبداأت	حملة	التربع	من	احلا�رسين	فجمعوا	)2225(	قر�شًا	�شوريًا	من	ال�شادة:	علي	العدو،	جميل	الروا�س،	اأبو	حمي	

اإ�شماعيل	 الدين	الرفاعي،	حممد	�شربه،	را�شد	حوري،	احلاج	�شليمان	ال�شافعي،	�شالح	مكوك،	حممد	البابا،	�شعيد	احلبال،	

ال�شافعي،	جميل	مت�شاح،	حممود	مكاوي،	�شليم	عثمان،	ر�شتم	دوغان،	عثمان	احلالق.

واأخريًا	مت	انتخاب	جلنة	م�شوؤولة	عن	ن�شاط	اجلمعية	على	النحو	التايل:

جميل	الروا�س	رئي�شًا.

اإ�شماعيل	ال�شافعي	نائبًا	للرئي�س.

را�شد	حوري	اأمينًا	لل�شندوق.

علي	العدو	اأمينًا	لل�رس.	

احلاج	حمي	الدين	البلعة	وحممد	�شربه	حما�شبان.

حممد	جمال،	�شالح	مكوك،	�شعد	الدين	رم�شان	�شاتيال،	�شليم	العويني،	�شالح	اجلندي،	واأحمد	بغدادي	اأع�شاء	يف	الهيئة	

الإدارية.

ثانيًا : الأهداف الرئي�شية للجمعية 

كان	الهاج�س	امل�شتمر	للموؤ�ش�شني	الأوائل،	وقبل	مرحلة	التاأ�شي�س	ب�شنوات،	يتمثل	باأمور	رئي�شية	ثالثة:

العامل الديني:

اأ�شهم	الأوائل	مع	اأبناء	منطقة	الطريق	اجلديدة	يف	اإقامة	اأول	م�شجد	يف	منطقة	الرمل	يف	الطريق	اجلديدة	فجمعوا	التربعات	من	

اأبناء	املنطقة	يف	الثالثينات	لبناء	م�شجد	الإمام	علي	»كرم	الله	وجهه«.

العامل العلمي:

�شعى	الأوائل	مع	رئي�س	جمعية	املقا�شد	اخلريية	الإ�شالمية	مفتي	بريوت	اآنذاك	ال�شيخ	م�شطفى	جنا،	اإىل	افتتاح	مدر�شة	عمر	

بن	اخلطاب	)الفاروق(	عام	1931	يف	املنطقة.

املوؤ�ش�شات الهلية يف بريوت
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العامل ال�شحي:

�شعى	الأوائل	من	موؤ�ش�شي	جمعية	الرب	والإح�شان	مع	اأهل	اخلري	والعطاء	لالإ�شهام	يف	بناء	»	امل�شت�شفى	الإ�شالمي	»	يف	املنطقة	

امل�شتو�شفات	 من	 والعديد	 الإ�شالمية،	 العجزة	 دار	 بناء	 اإىل	 اخلم�شينات	 يف	 �شعوا	 كما	 املقا�شد.	 مب�شت�شفى	 اليوم	 يعرف	 والذي	

ال�شحية.

ثالثًا : اإجنازات واإ�شهامات جامعة بريوت العربية وجمعية الرب والإح�شان 

هذا	وقد	حر�شت	جمعية	الرب	والإح�شان	على	ن�رس	العلم	بني	اأبناء	بريوت،	معتمدة	يف	خطواتها	الأوىل	على	ما	يلي:

اجلديدة	 الطريق	 بريوت.)ثانوية	 يف	 ثانوية	 اأول	 وهي	 الروا�س،	 �شارع	 يف	 	1949 عام	 والإح�شان	 الرب	 ثانوية	 بناء	  –1

الر�شمية(	وتعرف	اليوم	بثانوية	جميل	روا�س	الر�شمية	للبنني.

2– اإن�شاء	مبنى	جامعة	بريوت	العربية	بني	اأعوام	1954	– 1960.	

3– افتتاح	مدر�شة	البنات	الر�شمية	يف	الطريق	اجلديدة.

4– اإن�شاء	ثانوية	عمر	فروخ	الر�شمية	للبنات.

5– تفاين	وت�شحيات	جمعية	الرب	والإح�شان	لبناء	مدر�شة	الفاروق	التابعة	جلمعية	املقا�شد	اخلريية	الإ�شالمية.

6– م�شاعدة	اجلمعية	للمحتاجني	يف	بريوت	يف	اأزمة	1958،	وخمتلف	الأزمات	الجتماعية	والقت�شادية،	وما	تزال	تقدم	

هذه	امل�شاعدات	،	مبا	فيها	�شندوق	م�شاعدات	الطالب.	

اإقامة	جامعة	بريوت	العربية	عام	1960	بالتعاون	بني	جمعية	الرب	والإح�شان	وجامعة	الإ�شكندرية	وبدعم	مبا�رس	من	 	-7

الرئي�س	الراحل	جمال	عبد	النا�رس	– رحمه	الله	-.	

8-	اإقامة	مبنى	�شخم	لكلية	الهند�شة،	وهو	ي�شم	اليوم	عدة	كليات	عملية.

9-	ا�شتئجار	اأر�س	�شجن	الرمل	لبناء	من�شاآت	جامعية	عليها،	ثم	بف�شل	الرئي�س	ال�شهيد	رفيق	احلريري	مت	ا�شتمالكها	ل�شالح	

»اأر�س	 با�شم	 واملعروف	 ال�شياح	 منطقة	 يف	 ميلكه	 عقارًا	 للدولة	 قدم	 والإح�شان	 الرب	 وقف	 اأن	 مقابل	 والإح�شان،	 الرب	 وقف	

ال�شتديو«.

10– �رساء	مليون	وخم�شمائة	األف	مرت	يف	منطقة	الدبية	لبناء	جامعة	امل�شتقبل،	وقد	اأقيم	عليها	مباين	لكليات	الهند�شة	املعمارية	

والهند�شـة	والعلوم،	وقد	بو�رس	التدري�س	يف	فرع	الدبية	يف	العام	الدرا�شي	2006	– 2007.

11-	بناء	الكليات	الع�رس	يف	اجلامعة	بالتعاون	مع	م�رس	وجامعة	الإ�شكندرية.

ال�شيدة	بهية	احلريري	وجمعية	 ال�شهيد	رفيق	احلريري	و�شقيقته	 اإن�شاء	كلية	التمري�س	يف	�شيدا	بالتعاون	مع	الرئي�س	 	-12

مقا�شد	�شيدا.	

13-	�رساء	)16(	األف	مرت	يف	طرابل�س	يف	عام	2005	لإقامة	فرع	جلامعة	بريوت	العربية	يف	ال�شمال،	وقد	افتتح	هذا	الفرع،	

وافتتحت	فيه	عدة	كليات	عملية.	

14-	�رساء	)48(	األف	مرت	يف	الإ�شكندرية	عام	2006	لإقامة	فرع	للجامعة	عليها.	

رابعًا : انطالقة جامعة بريوت العربية عام 1960 

لقد	�شهدت	جامعة	بريوت	العربية	– وهي	اإحدى	موؤ�ش�شات	وقف	الرب	والإح�شان	-	بني	اأعوام	1960	– 1975	ع�رسًا	ذهبيًا	

وحركة	علمية	ن�شطة.	وبداأت	اأعـداد	الطـالب	تتزايد	تباعًا،	فبعـد	اأن	كـان	عـدد	طالبـها	عام	1960	– 1961	ل	يتجاوز	)114(	

طالبًا،	اإذ	بالعدد	يتزايد	حتى	بلغ	ح�شب	اإح�شاء	عام	1987	ما	جمموعه	)256،32(	طالبًا	من	لبنانيني	وعرب،	وبعد	اأن	كان	عدد	

اأ�شاتذتها	ل	يتجاوز	الع�رسة	من	اجلامعات	امل�رسية	واللبنانية	،	اإذ	بالعدد	يرتفع	وي�شل	اليوم	اإىل	اأكرث	من	ثالثمائة	اأ�شتاذ	م�رسي	

ولبناين	)معينون،	معارون،	زائرون،	منتدبون	،	متعاقدون(.

املوؤ�ش�شات الهلية يف بريوت
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واأجنبية      عربية  جن�شية   )27( من  اأكرث  على  موزعني  طالبًا   )144،38( اجلامعـة  متخرجي  عدد  بلغ   1986 عام  ويف 

ارتفع جمددًا  ثم  متخرجًا،   )376،55( فا�شبح   1994 عام  ارتفع  ثم  متخرجًا،   )786،45( فاأ�شبح   1990 عام  ارتفع  ثم    .

األف متخرج    )78(  2005 اجلامعة عام  قارب عدد متخرجي  كما  )400،64( متخرجًا،  عـام 1998  املتخرجني  فاأ�شبح عدد 

متخرج. األف  مئة  من  اأكرث   2012 عام  اجلامعة  متخرجي  عدد  بلغ  بينما  متخرج،  األف   )80( حوايل   2006 عام  وبلغ 

خام�شًا : الكليات النظرية والعملية يف جامعة بريوت العربية 

بريوت	 وجامعة	 الإ�شكندرية	 جامعة	 من	 كربى	 وت�شحيات	 �شادق	 تعاون	 نتيجة	 اأن�شئت	 كليات	 ع�رس	 اليوم	 اجلامعة	 ت�شم	

العربية	وجمعية	الرب	والإح�شان،	والكليات	ح�شب	تاريخ	اإن�شائها:

	1961 –	1960 	 	 	 كلية	الآداب		

	1961 –	1960 	 كلية	احلقوق	والعلوم	ال�شيا�شية	

	1962 –	1961 	 كلية	التجارة	واإدارة	الأعمال	

	1963 –	1962 	 	 كلية	الهند�شة	املعمارية		

	1976 –	1975 	 	 	 كلية	الهند�شة		

	1977 –	1976 	 	 	 كلية	العلوم		

	1987 –	1986 	 	 	 كلية	ال�شيدلة		

	1995 –	1994 	 	 كلية	الطب	الب�رسي		

	1995 –	1994 	 	 كلية	طب	الأ�شنان		

	2006 –	2005 	 	 كلية	العلوم	ال�شحية		

وت�شم	هذه	الكليات	مكتبات	على	م�شتوى	رفيع	وعاٍل	يف	امل�شادر	واملراجع	العلمية	والإن�شانية.	كما	اأن	هذه	الكليات	متنح	

والأجهزة	 املعدات	 اأهم	 اجلامعة	 ت�شم	 كما	 والدكتوراه.	 املاج�شتري	 ودرجات	 والدبلومات	 والبكالوريو�س	 اللي�شان�س	 درجات	

واملختربات	العلمية،	مما	يتيح	للطالب	والأ�شتاذ	والباحثني	فر�س	متقدمة	يف	جمالت	البحث	العلمي.

�شاد�شًا : التعاون الأكادميي بني اجلامعة وجامعات العامل 

ترتبط	اجلامعة	باتفاقيات	تعاون	اأكادميي	وتبادل	خربات	مع	العديد	من	اجلامعات	الدولية	املرموقة	من	اأبرزها:

جامعة	اإلينوى	– الوليات	املتحدة	الأمريكية.

جامعة	بروفان�س	– فرن�شا.

جامعة	كلود	برنارد	)ليون1(	– فرن�شا.

جامعة	�شاندرلند	– اململكة	املتحدة.	

جامعة	�شتوكهومل	– ال�شويد.

جامعة	نابويل	– اإيطاليا.

و�شواها	من	اجلامعات.

كما	ان�شمت	اجلامعة	اإىل	ع�شوية	“الوكالة	اجلامعية	الفرنكوفونية” )A.U.F(	مما	يتيح	فر�شًا	تعليمية	اإ�شافية	اأمام	طالب	

اجلامعة	الراغبني	يف	ا�شتكمال	درا�شاتهم	اجلامعية	واأبحاثهم	العلمية	باللغة	الفرن�شية	يف	خمتلف	املجالت	الأكادميية.

الكومبيوتر”  لقيادة	 الدولية	 “الرخ�شة	 ل�شهادة	 مركزًا	 باتت	 العربية	 بريوت	 جامعة	 اأن	 القول،	 مبكان	 الأهمية	 ومن	

)I.C.D.L.(	معتمدًا	من	اليون�شكو	و�رسكة	مايكرو�شوفت،	وذلك	للتدريب	يف	جمال	احلا�شبات	وتكنولوجيا	املعلومات.

املوؤ�ش�شات الهلية يف بريوت
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	Meade(( “تل�شكوب”  يعتمد	على	 العلمية	حيث	 الطرق	 اأحدث	 على	 فلكيًا”  “مر�شدًا	 الدبية	 اأر�س	 اجلامعة	يف	 �شيدت	 كما	

XL200	بقطر	)16(	ان�شًا،	يتيح	امل�شاهدات	والروؤى	الفلكية	واأعمال	الر�شد	الفلكي،	وذلك	بالتعاون	مع	اجلمعية	الكونية	اللبنانية.

�شابعًا : ا�شتمرار تنامي اجلامعة و�رشاء اأر�س الدبية 

للموؤمترات	 ا�شتقبالها	 اإن�شائها	 الرئي�شي	من	 الهدف	 كان	 النا�رس«	 »قاعة	جمال	عبد	 بت�شييد	 العربية	 قامت	جامعة	بريوت	 ملا	

واملحا�رسات	العلمية	املحلية	والعربية	والدولية،	حيث	نظمت	اجلامعة	يف	رحابها	اأهم	املوؤمترات	والن�شاطات	الأكادميية	يف	خمتلف	

امليادين	العلمية.

ول	بد	من	التاأكيد	باأن	اجلامعة	ل	تلقي	الدعم	املايل	حاليًا	من	اأية	دولة	اأو	جهة،	ور�شوم	الطالب	متثل	الدخل	الوحيد	للجامعة.	

العمداء	والأ�شاتذة	 العربية	وال�شادة	 بالتعاون	مع	رئي�س	جامعة	بريوت	 الرب	والإح�شان	 اأمناء	وقف	 وبالرغم	من	ذلك	فمجل�س	

والإداريني،	يعمل	بكل	جد	ومثابرة	على	اإجناز	طموحاته	وتطلعاته	التاريخية	مبزيد	من	التطور	والتو�شع	والنماء،	كما	اأنه	بف�شل	

القيمني	على	اأموالها	واإدارتها	ا�شتطاع	جمل�س	اأمناء	وقف	الرب	والإح�شان	من	�رساء	مليون	وخم�شمائة	األف	مرت	مربع	يف	الدبية،	

وهو	اأكرب	عقار	ملوؤ�ش�شة	تربوية	اليوم.	كما	يحر�س	جمل�س	الأمناء	واجلامعة	معًا	على	اإجناز	م�رسوع	املجمع	الطبي	يف	بريوت	

عليها	 �شينفذ	 التي	 الأر�س	 ب�رساء	 تربع	 اأن	 احلريري	 رفيق	 ال�شهيد	 للرئي�س	 �شبق	 والتي	 الريا�شية،	 املدينة	 كورني�س	 مبحاذاة	

امل�رسوع،	وذلك	منذ	عام	1984.

ابتداء	من	25	 الرب	والإح�شان«	 باإ�شم	»وقف	 اإ�شالمية	عرفت	 اإىل	موؤ�ش�شة	وقفية	خريية	 الرب	والإح�شان	حتولت	 اإن	جمعية	

ال�شنية	يف	 الإ�شالمية	 ال�رسعية	 املحكمة	 )673(	عن	 بقرار	رقم	 من�شاأ	 )يونيه(	1985،	وهو	 رم�شان	1405هـ	-	13	حزيران	

بريوت	التابعة	لرئا�شة	جمل�س	الوزراء	يف	لبنان.

كما	اإن	جامعة	بريوت	العربية	هي	موؤ�ش�شة	لبنانية	للتعليم	العايل،	وهي	ع�شو	موؤ�ش�س	يف	احتاد	اجلامعات	العربية	الذي	اأن�شئ	

عام	1964،	وكذلك	فهي	ع�شو	عامل	يف	الحتاد	الدويل	للجامعات،	ويف	احتاد	اجلامعات	الإ�شالمية.
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تقرير عن دار العجزة ال�شالمية

اعداد الأ�شتاذ عزام حوري

مدير م�شت�شفى دار العجزة الإ�شالمية

ملحة عن ن�شاأة املوؤ�ش�شة	

1952	اإعتبار	دار	العجزة	الإ�شالمية	من	املنافع	العامة

1954	اإفتتاح	دار	العجزة	الإ�شالمية	للعجز	وللم�شنني

1959	اإفتتاح	ق�شم	الأمرا�س	العقلية	والنف�شية

1960	وما	بعدها	حتول	اإىل	م�شت�شفى	تدريبي	لطالب	املعاهد	واجلامعات	ومن	ثم	تعليمي

1998	تخ�شي�س	اأطباء	ال�شحة	العامة	يف	جمال	الطب	العقلي	والنف�شي	لدينا	11	خريجًا

وجباتهم	 يتناولون	 الذين	 واملر�شى	 امل�شتع�شية	 الأمرا�س	 وحالت	 الغيبوبة	 ملر�شى	 امللطفة	 العناية	 وحدة	 اإفتتاح	 	2008

بوا�شطة	الأنابيب

اللجنة التاأ�شي�شية الأوىل

برئا�شة	دولة	الرئي�س	احلاج	ح�شني	العويني

وع�شوية	ال�شادة	احلاج	جميل	الروا�س	،	احلاج	جميل	احل�شا�س	،	ال�شيديل	اإ�شماعيل	ال�شافعي	واحلاج	عبد	الرحمن	الدنا	.

جمل�س العمدة احلايل

الرئي�س	الفخري	معايل	الأ�شتاذ	حممد	الغزيري

جمل�س	العمدة	برئا�شة	املهند�س	وليد	كبي

وع�شوية	نائب	الرئي�س	املحامي	اأمني	الطيارة	،	اأمني	ال�رس	املحامي	ح�شان	طبارة	،	الأمني	املايل	الأ�شتاذ	عمر	�شلطاين	،	

املهند�س	عا�شم	�شنو	،	املهند�س	الدكتور	�شعيد	جزائريل	،	ال�شيدة	هنى	الب�شاط	جنا	،	الدكتور	حممود	فاعور	،	الأ�شتاذ	ع�شام	

حوري	،	املهند�س	حممد	حوري	،	املحامي	�شامي	نحا�س،	الأ�شتاذ	ريا�س	عيتاين	،	املهند�س	النقيب	عا�شم	�شالم	،	الدكتورة	

عبال	حميو	ال�شباعي	،	الأ�شتاذ	عدنان	الدب�س	،	الدكتور	مروان	غندور	،	ال�شيدة	ندى	ح�شني	العويني	،	الدكتور	ه�شام	بارودي	

،	املهند�س	و�شام	جرب

واأع�شاء	ال�رسف	الأ�شتاذ	جنيب	اخلطيب	واملحامي	وجيه	ال�شعار

جلنة ال�شديقات

جلنة	ن�شائية	مكونة	من	حوايل	80	�شيدة	متطوعة	تقوم	بن�شاطات	خارج	امل�شت�شفى	يعود	ريعها	املايل	والإعالمي	للم�شت�شفى	كما	

تقوم	بن�شاطات	داخلية	اإجتماعية

ولها	هيئة	اإدارية	مكونة	من	12	ع�شوة	برئا�شة	ال�شيدة	هدى	نويري	عطروين

م�شت�شفى دار العجزة الإ�شالمية 

م�شت�شفى	تعليمي	متخ�ش�س	يف	جمايل	الطب	العقلي	والنف�شي		وطب	ال�شيخوخة	وامل�شنني

ح�شل	على	الت�شنيف	يف	العام	1998	ثم	على	الإعتماد	ثالث	مرات	اآخرها	يف	العام	2011

هو	مركز	لالأبحاث	والدرا�شات	النف�شية	معتمد	من	قبل	وزارة	ال�شحة	العامة	من	العام	2001
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خدمات امل�شت�شفى الداخلية

700	مري�س	مقيم	من	الرجال	والن�شاء	والأطفال	و9000	م�شتفيد	خارجي	�شنويًا

30	طبيب	يف	الإخت�شا�شات	املختلفة	/	12	عيادة	طبية

مراكز	الت�شخي�س	:	املخترب	/	الأ�شعة	/	الت�شوير	ال�شوتي	/	التخطيط	والإختبارات	النف�شية

مراكز	العالج	:	ال�شيدلية	)الدواء(	/	العالج	الفيزيائي	/	العالج	الإن�شغايل	/	العالج	النف�شي

فريق	العمل	مكون	من	360	موظفًا	وعاماًل	ن�شفهم	ممر�شون	وممر�شات

خدمات امل�شت�شفى الفندقية 

مطبخ	مركزي	مبوا�شفات	عالية	يقدم	3000	وجبة	يوميًا	بح�شب	املعايري	الغذائية	املعتمدة

مغ�شل	مالب�س	مركزي	مبوا�شفات	عالية	مع	م�شغل	للخياطة	بطاقة	يومية	1000	كلغ	غ�شيل

اخلدمات الإجتماعية والرتفيهية 

ن�شاطات	يومية	واأ�شبوعية	داخلية	وخارجية

عيد	ميالد	كل	يوم	�شبت	/	رحلة	اإىل	املناطق	اللبنانية	كل	يوم	خمي�س

حفالت	يف	املنا�شبات	على	مدار	ال�شنة	وبالتن�شيق	مع	بع�س	اجلمعيات	ال�شبابية	والك�شفية	وغريها	اأفرادًا	وجمموعات

اإفطارات	رم�شانية	داخلية	وخارجية	غري	ريعية

مواكبة التطوير والع�رشنة

اإفتتاح	ق�شم	املعلوماتية	يف	العام	1981

تطوير	اأق�شام	امل�شت�شفى	ب�شكل	دائم	وتبعًا	لورود	التغطيات	املالية	من	املتربعني	وامل�شاهمني

تطوير	وتو�شيع	اأق�شام	اإ�شتقبال	املر�شى	اخل�شو�شيني

مــــــــاليـــــــًا 

تبلغ	ميزانية	املوؤ�ش�شة	10	مليون	دولر	�شنويًا	.	نعتمد	يف	40%	منها	على	املوارد	الثابتة	من	العقود	مع	املوؤ�ش�شات	ال�شامنة	

واأهمها	وزارة	ال�شحة	اإل	اأن	هذه	البدلت	اليومية	ل	تزال	متوا�شعة	جدًا

ونعتمد	يف	60%	منها	على	املوارد	غري	الثابتة	وهي	التربعات	وامل�شاهمات	

تطلعات م�شتقبلية 

اإن�شاء	مركز	خارج	مدينة	بريوت	خلدمة	2000	مري�س

الروؤية	اأن	يكون	امل�شت�شفى	مركزًا	متميزًا	واأ�شا�شيًا	للخدمة	ال�شحية	والرعاية	الإجتماعية	املتميزة	على	امل�شتوى	الوطني	ويف	

جمال	التعليم	والأبحاث	

التو�شع	يف	اخلدمات	املتخ�ش�شة	يف	جمال	كبار	ال�شن	املر�شى	وغري	املر�شى	ومر�شى	الغيبوبة	ويف	جمال	املر�شى	العقليني	

والنف�شيني	ومر�شى	الإدمان	
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تقرير عن اجنازات املركز ال�شالمي

اإعداد املهند�س علي نورالدين ع�شاف

رئي�س املركز ال�شالمي

بداية	يود	املركز	الإ�شالمي	عائ�شة	بكار	رئي�شًا	واأع�شاًء	اأن	ي�شكر	اإحتاد	جمعيات	العائالت	

جملته	 خالل	 من	 الإ�شالمي	 املركز	 اإجنازات	 على	 الفر�شة		لالإ�شاءة	 لتاحتة	 البريوتية	

املوقرة.

							اإن الإحتاد مبا ميثل ي�شم عائالت متاألقة وجمموعة من اأفراد املجتمع البريوتي 

العريق الذي يقدم اخلدمات ملجتمعه، ويحث على توطيد العالقات بني العائالت البريوتية 

حيث تتالقى اأهدافهم واأهداف املركز الإ�شالمي كي نطبق اأمر الله تعاىل: “واإعت�شموا 

بحبل الله جميعًا ول تفرقوا” لننه�س جميعًا مب�شتوى املجتمع والفرد البريوتي لن�شل اإىل 

الإزدهار والطماأنينية التي يتمناها كل لبناين.

تاأ�ش�س	املركز	الإ�شالمي	يف	منطقة	عائ�شة	بكار	– بريوت	عام	1974	على	يد	ثلة	من	مثقفني	ورجال	اأعمال	وعلى	راأ�شهم	

ال�شهيد	ال�شيخ	اأحمد	ع�شاف.

وكانت	الإنطالقة	الأوىل	من	م�شجد	عائ�شة	بكار	الذي	كان	مالذًا	لأهايل	املنطقة	واجلوار	يف	اأحلك	الظروف	التي	مرت	بها	

املنطقة	وخالل	�شنوات	احلرب	الأهلية	البغي�شة.

لقد	و�شع	املوؤ�ش�شون	الأوائل	للمركز	الإ�شالمي	اأهدافًا	وا�شحة	بداأوا	بتنفيذها	منذ	اللحظة	الأوىل	ومن	هذه	الأهداف	خدمة	

الفرد	واملجتمع	وتعزيز	كرامته	واإن�شانيته	وذلك	من	خالل	تلبية	حاجات	الفئات	الفقرية	واملحتاجة	من	الناحية	ال�شحية	والإن�شانية	

واخلدماتية	واخلريية	وو�شع	احللول	للم�شاكل	احلياتية	اليومية،	واإيجاد	التوا�شل	ال�رسوري	بني	املواطن	وامل�شوؤول	للو�شول	

اإىل	احللول	املرجوة.

لقد	تطور	املركز	الإ�شالمي	واأثبت	انه	على	م�شتوى	امل�شوؤولية	الوطنية	والإجتماعية	فقام	بت�شييد	مبنى	فاخر	موؤلف	من	ثماين	

نعمل	 اليوم	 اأخرى،	ونحن	 امل�شجد	ي�شاهي	يف	هند�شته	وحمتوياته	مباين	فخمة	يف	مناطق	 بكار	قرب	 طبقات	يف	منطقة	عائ�شة	

جاهدين	لكي	يقر	فتح	الطريق	املوازي	للمركز	من	خالل	بلدية	بريوت	وبدعم	من	رئي�شها	املهند�س	بالل	حمد.

وال�شحية	 الإجتماعية	 النواحي	 من	 املنطقة	 اأهايل	 حاجات	 بدرا�شة	 قمنا	 خدماته	 وتو�شيع	 املركز	 ن�شاطات	 تفعيل	 اأجل	 ومن	

والدينية	كي	يكون	املبنى	اجلديد	�رسحًا	منريًا	نفتخر	به	ويفتخر	به	اأهايل	املنطقة.

لذلك	بداأنا	بعد	الإفتتاح	مبا�رسة	باإ�شتقبال	طالبي	العلم	يف	القراأن	الكرمي	والعلوم	ال�رسعية	يف	الطابق	الأول	للمبنى	الذي	ُجهز	

و�شمي		مبركز	احلاج	نزار	�شقري	لتعليم	القراآن	الكرمي	وعلومه.

لطب	 عيادة	 ليكون	 الثاين	 الطابق	 بتجهيز	 املركز	 فقام	 كبرية،	 والطبية	 ال�شحية	 الناحية	 من	 املنطقة	 اأهايل	 حاجات	 وكانت	

الأ�شنان	والتقومي	ي�رسف	عليها	اأطباء	متخ�ش�شون	كل	يف	جمال	عمله	وذلك	لتقدمي	اخلدمة	الطبية	الالزمة	ملر�شى	العيادات	مقابل	

اأ�شعار	متوا�شعة	جدًا	اإ�شهامًا	من	املركز	يف	خدمة	الفئات	الفقرية.

وكان	جتهيز	الطابق	الثالث	يف	املبنى	من	الإجنازات	املميزة	ملا	يف	هذا	الطابق	من	خدمات	�شحية	وطبية	متعددة	فقد	اإ�شتحدثنا	

املوؤ�ش�شات الهلية يف بريوت

املهند�س علي نور الدين ع�شاف
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عيادة	خا�شة	لعالج	اأمرا�س	العمود	الفقري	والأع�شاب	والوخز	بالأبر	ال�شينية	والعالج	اليدوي	وجهزت	هذه	العيادة	باأحدث	

املعدات	التي	اأ�شتوردت	خ�شي�شًا	من	اإملانيا	وذلك	ملا	فيها	من	مميزات	تقنية	وفنية	ت�شاعد	الأطباء	يف	الك�شف	على	اأ�شباب	املر�س،	

واأجهزة	اأخرى	لتن�شيط	النخاع	ال�شوكي	والأع�شاب.

اإ�شتكماًل	حلاجات	اأهل	املنطقة	ولكي	تكون	تقدمياتنا	مكملة	لتقدميات	املوؤ�ش�شات	املدنية	الإجتماعية	الأخرى	اأ�شبح	 كما	واننا	

لدينا	يف	الطابق	الرابع	من	املبنى	اجلديد	عيادة	لالأمرا�س	الداخلية	واجلرثومية	،	وعيادة	اأمرا�س	اأنف	اأذن	وحنجرة.

كما	واإننا	اإتباعًا	ل�شنة	امل�شطفى	�شلى	الله	عليه	و�شلم	اأ�شبح	لدينا	مركزًا	للحجامة	يف	نف�س	الطابق.	ولقد	بداأنا	موؤخرًا	يف	عيادة	

العالج	ال�شلوكي	والنف�شي	للنا�شئة	متطلعني	اإىل	تعاون	وثيق	مع	املدار�س	املوجودة	يف	بريوت	لن�شاهم	يف	معاجلة	احلالت	ال�شلوكية	

التي	تظهر	عند	النا�شئة	مع	الأخذ	بعني	الإعتبار	دور	الأهل	يف	هذا	املجال.	اإن	وجود	هذا	العدد	من	العيادات	يف	الإخت�شا�شات	

املختلفة	اأوجب	علينا	اإيجاد	حل	للمر�شى	الذين	يودون	اإجراء	الفحو�شات	الطبية	املخربية	فقمنا	باإفتتاح	خمترب	يف	الطابق	الرابع	

بالتعاون	مع	خمتربات	ABC	فبداأنا	بتقدمي	خدماتنا	لأهايل	املنطقة	بالإعالن	عن	يوم	جماين	لل�شكري	والكولي�شرتول	وتريغري�رسيد	

فتم	اإ�شتقبال	اأكرث	من	200	مري�س	يف	يوم	واحد	مع	العلم	ان	كل	الفحو�شات	املخربية	الأخرى	جنريها	باأ�شعار	متوا�شعة	جدًا	كي	

يكون	ذلك	م�شاهمة	من	املركز	الإ�شالمي	يف	م�شاعدة	الفقراء	واملحتاجني	وخا�شة	يف	الظروف	املعي�شية	التي	متر	بها	البالد	..

لطب	 عيادة	 حينها	 فجهز	 العني،	 لأمرا�س	 وخا�شة	 الطبية	 اخلدمات	 تقدمي	 يف	 �شباقًا	 بدايته	 يف	 الإ�شالمي	 املركز	 كان	 لقد	

العيون،	وكان	من	ال�رسوري	الآن	بعد	تقدم	العلم	يف	هذا	املجال	اأن	جندد	املعدات	والأدوات	الالزمة	لهذه	العيادة،	فقمنا	موؤخرًا	

عن	اإعالن	يوم	جماين	لفح�س	�شغط	العني	ملا	يف	ذلك	من	اأهمية	يف	الوقاية	من	اأمرا�س	ال�شبكية	التي	ل	�شمح	الله	اإن	مل	تعالج	

توؤدي	ايل	فقدان	الب�رس.

ومن التقدميات اجلديدة يف املركز اإن�شاء عيادة متخ�ش�شة لطب ال�شيخوخة.

فكما	ان	هناك	رعاية	عامة	لليتيم	فاإننا	نتطلع	اإىل	كفالة	ورعاية	امل�شنني	يف	القريب	العاجل	ان	�شاء	الله	.

الدينية	 للموا�شيع	 ن�شاطاته	 من	 وافرًا	 ق�شمًا	 خ�ش�س	 فاإنه	 واملعوزين	 الفقراء	 ب�شوؤون	 الإ�شالمي	 املركز	 اإهتمام	 جانب	 اإىل	

الدينية	وندوات	وحما�رسات	 باملنا�شبات	 الإحتفالت	اخلا�شة	 املن�رسم	عددًا	من	 العام	 فاأقام	خالل	 وال�شحية	والبيئية	والثقافية	

للتوعية	البيئية	والثقافية	منها	حما�رسة	بعنوان	ماء	زمزم	خري	ماء	على	وجه	الر�س	علميا	للدكتور	حمدي	عبد	العزيز	�شيف	

يف	 تكرميية	 زيارة	 ،	تلتها	 لبنان	والعامل”  اإ�شالمية	وم�شيحية	من	 اإده	بعنوان”خواطر	 ال�شابق	مي�شال	 الوزير	 وحما�رسة	ملعايل	

منزله	لدعمه	الدائم	مل�شرية	املركز	ال�شالمي،	كما	ونظم	املركز	بالتعاون	مع	“يازا” ندوة	عن	“�شالمة	التنقل	املدر�شي” ،		وندوة	

اأخرى	بعنوان	“اإطالق	حي	بيئي	منوذجي” بالتعاون	مع	لقاء	الثنني.
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كما	نظم	املركز	ندوات	وحما�رسات	طبية	منها	ندوة	بعنوان	“ لنعمل	من	اأجل	ال�شكري	الآن” بالتعاون	مع	اجلمعية	اللبنانية	

الناجتـة	 والأمـرا�س	 الفقـري	 العمود	 م�شاكل	  “ بعنوان	 الأيوبي	 ب�شام	 للدكتور	 وحما�رسة	 �شنديد،	 حممد	 والدكتور	 لل�شكري	

عنها”		واأخـرى	للدكتور	نبيل	جنـا	بعنـوان			“الألزهامير	مر�س	الع�رس” من	الت�شخي�س	اإىل	العالج	تال	ذلك	معر�س	ولقاءات	

مع	اإخت�شا�شيني	حول	اخلطوات	الوقائية	ل�شيخوخة	�شليمة	وموؤخرًا	نظم	املركز	الإ�شالمي	حما�رسة	بعنوان” اجل�شم	ال�شليم	من	

الغذاء	ال�شليم” للدكتور	اإبراهيم	عمري.

ومن	ن�شاطات	املركز	ال�شالمي	توقيع	كتاب	للعميد	الركن	الدكتور	حممد	فر�شوخ	بعنوان	“دور	مملكة	قرب�س	الالتينية	يف	

العالقات	بني	ال�رسق	ال�شالمي	والغرب	الوروبي”  تال	ذلك	حفل	تكرمي	للعميد	الدكتور	حممد	فر�شوخ.	

ولكي	ي�شب	اخلري	لدى	اأ�شحابه	املحتاجني	تقوم	جلنة	التحقيقات	الإجتماعية	التابعة	للمركز	الإ�شالمي	على	الإ�رساف	الدائم	

يقارب	675	عائلة،	وتتكثف	جهود	 املركز	ما	 تقدميات	 الدائمني	من	 امل�شتفيدين	 بلغ	موؤخرًا	عدد	 املحتاجني	حيث	 لتطوراأحوال	

القائمني	على	املركز	يف	�شهر	رم�شان	املبارك	فيقيم	خالل	�شهر	رم�شان	اإفطارات	للمنت�شبني	اىل	املركز	الذين	يفوق	عددهم	حول	

هذه	املوائد	300	�شخ�شًا	يوميًا،	عدا	وجبات	الإفطار	التي	تر�شل	اإىل	املقعدين	يف	منازلهم	وتوزع	على	عابري	ال�شبيل	يف	املنطقة.

الأم	 املركز	مبنا�شبة	عيد	 �شيدة	م�شتفيدة	من	تقدميات	 بتكرمي	300	 املركز	ال�شالمي	من	خالل	جلنته	الجتماعية	 قام	 كذلك	

وكان	ذلك	بالتعاون	مع	موؤ�ش�شة	خمزومي.

للتوزيع  لبنانية 50% منها تربعات عينية خم�ش�شة  الإ�شالمي لعام 2011 حوايل مليار لرية  لقد بلغت موازنة املركز 

وت�شمل اأي�شًا تقدميات �شحية وخريية واإجتماعية.

و�شتقوم	موؤ�ش�شة	�شيداين	للمحا�شبة	والتدقيق	م�شكورًة	اإبتداء	من	هذا	العام	بالتدقيق	على	ح�شابات	املركز	باإ�رساف	مبا�رس	من	

الدكتور	منري	�شيداين.

اخلري	 عمل	 جمال	 يف	 دوؤوبة	 وجهود	 كثرية	 بن�شاطات	 املا�شية	 ال�شنوات	 يف	 الإ�شالمي	 املركز	 قام	 لقد	 اآخرًا	 ولي�س	 واأخريًا	

للمجتمع	عامة	واملنطقة	خا�شة	ولكن	منجزاتنا	مل	ت�شل	بعد	اإىل	م�شتوى	طموحتنا	التي	ناأمل	اأن	حتقق	يف	امل�شتقبل	القريب.
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القطاع ال�شحي والإهدار يف الفاتورة ال�شت�شفائية

بقلم:  الدكتور فوزي زيدان

ال�شحة	هي	حالة	من	اكتمال	ال�شالمة	بدنيًا	وعقليًا	واجتماعيًا،	ولي�شت	جمرد	انتفاء	املر�س	

اأو	العجز،	وهي	حق	اأ�شا�شي	من	حقوق	الإن�شان.

ومو�شوع	الأداء	ال�شحي	يف	لبنان	مو�شوع	�شائك	ومعقد،	يتحمل	تبعته	امل�شوؤولون	عن	

ر�شم	ال�شيا�شة	ال�شحية	ومراقبة	تنفيذها،	واملنخرطون	يف	عمليتي	الطبابة	وال�شت�شفاء.	ويواجه	

القطاع	ال�شحي	م�شاكل	عدة	توؤثر	�شلبًا	على	نوعية	اخلدمات	املقدمة	وعلى	الفاتورة	ال�شت�شفائية.	

وعلى	رغم	اأن	العاملني	يف	هذا	القطاع	يعرفون	هذه	امل�شاكل	والطرق	ال�شحيحة	ملعاجلتها،	اإل	

اأن	معظمهم	يتغا�شى	عن	التعامل	معها	بجدية	خوفًا	على	م�شاحله.	وتقدر	الفاتورة	ال�شحية	يف	

لبنان	بحواىل	ملياري	دولر،	وتبلغ،	وفق	منظمة	ال�شحة	العاملية،	ن�شبة	اإنفاق	املواطن	اللبناين	

على	ال�شحة	قيا�شًا	بدخله	10%.	وامل�شوؤولون	عن	القطاع	ال�شحي	هم:

1-		وزارة	ال�شحة:	وهي	ركيزة	العمل	ال�شحي،	اإذ	اأنها	م�شوؤولة	عن	ر�شم	ال�شيا�شة	ال�شحية	وحتديد	اأهدافها،	ومراقبة	اأداء	

الأفرقاء	الآخرين	املوجلني	بتنفيذ	هذه	ال�شيا�شة،	وغريهما	من	الأمور.	ويرتكز	عملها	يف	املرحلة	الراهنة	على	الأمور	الآتية:

اأ-	تعزيز	القطاع	ال�شت�شفائي:	من	خالل	اإن�شاء	ما	تبقى	من	مراكز	�شحية		ورد	ذكرها	يف	اخلريطة	ال�شحية،	التي	وزعت	

املراكز	الطبية	وامل�شت�شفيات	يف	لبنان	على	ال�شكل	الآتي:	اإن�شاء	م�شتو�شفات	يف	املناطق	النائية،	ومراكز	طبية	�شغرية	يف	البلدات	

موؤهلة	لإجراء	عمليات	الولدة	واجلراحات	الب�شيطة	وتاأمني	الطبابة	والرعاية	الأولية،	وم�شت�شفى	كبري	يف	مراكز	املحافظات،	

وامل�شت�شفى	احلكومي	اجلامعي	يف	بريوت	الذي	اأ�شبح	ا�شمه	م�شت�شفى	رفيق	احلريري	احلكومي	اجلامعي.

وتتحمل	الوزارة	كلفة	ا�شت�شفاء	املواطنني	غري	امل�شمونني	يف	امل�شت�شفيات	العامة	واخلا�شة،	وم�شوؤولية	مراقبة	الأداء	الإداري	

والطبي	يف	املراكز	ال�شحية	واملوؤ�ّش�شات	ال�شت�شفائية	التابعة	لها.

	

ال�شحية	 احلماية	 تاأمني	 ذلك	 من	 والغاية	 للمواطنني:	 ال�شحية	 والوقاية	 الأولية	 الرعاية	 وتقدمي	 ال�شحية	 ال�شيا�شة	 ر�شم	 ب-	

ا�شتفحالها.	وكذلك	 قبل	 مبكر	 الأمرا�س	وعالجها	يف	وقت	 ال�شحي،	وك�شف	 ال�شاأن	 املتعاطني	يف	 اأدوار	 وتنظيم	 للمواطنني،	

الوقاية	من	الأمرا�س	الناجتة	عن	التدخني	وتلوث	مياه	ال�شفة	و�شوء	ت�رسيف	املياه	املبتذلة،	واأمرا�س	التدرن	والإ�شهال	والكولريا	

والإنفلونزا،	والعوز	املناعي	الب�رسي	)ال�شيدا	اأو	الإيدز(	والأمرا�س	الناجتة	عن	ال�شطرابات	النف�شية	والع�شبية	مبا	فيها	الإدمان	

على	الكحول	واملخدرات،	وعالجها.		

وتقع	على	وزارة	ال�شحة	م�شوؤولية	تعزيز	البيئة	الداعمة	لل�شحة	ويف	مقدمها	الق�شاء	على	التلوث	الناجت	عن	امل�شانع	ومعامل	

اإنتاج	الكهرباء	وكوابح	ال�شيارات،	والتاأكد	من	نظافة	مياه	ال�رسب	و�شالمة	�شبكة	ال�رسف	ال�شحي،	والهتمام	بال�شحة	املدر�شية	

من	توعية	ووقاية	وعالج	واإح�شاء،	ورعاية	الأم	والطفل	وامل�شنني،	ومراقبة	�شلوكيات	واأخالقيات	العمل	ال�شحي،	خ�شو�شًا	

يف	جمايل	الإجناب	الب�رسي	وزرع	الأع�شاء.	وتقدم	الوزارة	من	دون	مقابل	اأدوية	الأمرا�س	امل�شتع�شية	واملزمنة.

ويعترب	برنامج	الوقاية	ال�شحية	من	اأهم	الربامج	نظرًا	ملا	يوفره	من	اأموال	على	الفاتورة	ال�شت�شفائية،	وهو	يحتاج	اإىل	اهتمام	

اإدارة	مهمتها	و�شع	 اإن�شاء	 الربنامج	 تفعيل	هذا	 اأجل	 اأقوى.	واملطلوب	من	 اأجدى	ونفعه	 فاعليته	 اأوفر	كي	تكون	 اأكرب	ورعاية	

امل�شتو�شفات	احلكومية	بعمليات	م�شح	لبع�س	 تنفيذها،	وقيام	 برامج	متقدمة	للرعاية	الأولية	والوقاية	ال�شحية	والإ�رساف	على	

الأمرا�س،	وتفعيل	الوقاية	من	الأمرا�س	املعدية	وال�شارية	التي	تكلف	اخلزينة	اأمواًل	طائلة.	فالهتمام	بالرعاية	الأولية	والوقاية	

القطاع ال�شحي والإهدار يف الفاتورة ال�شت�شفائية طب

الدكتـــور فـــوزي زيــــدان
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ال�شحية	يوؤدي	حتمًا	اإىل	خف�س	ملحوظ	يف	الفاتورة	ال�شت�شفائية.	

جـ-	الإ�رساف	على	عملية	ا�شترياد	الدواء:	ما	زالت	ال�شيا�شة	املعتمدة	يف	الوزارة	يف	هذا	ال�شاأن،	�شيا�شة	روتينية	تطغى	عليها	

امل�شالح	اخلا�شة،	وي�شوبها	روائح	الف�شاد	والإهدار.

البطاقة	 للجميع	من	خالل	 ال�شت�شفاء	 لتطبيق	م�رسوع	 ت�شور	وا�شح	وعملي	 الوزارة	 لدى	 يوجد	 ال�شحية:	ل	 البطاقة	 د-	

ال�شحية،	وكل	ما	يقال	عنه	يقع	يف	دائرة	الدعاية	الإعالمية.

وكلفتها	 ال�شحية	 اخلدمة	 م�شتوى	 حتديد	 يف	 الأهم	 والعن�رس	 ال�شحي،	 احلقل	 يف	 الزاوية	 حجر	 هو	 الطبيب	 الأطباء:	 	-2

القت�شادية.	ويعتمد	حتديد	هذه	اخلدمة	على	العنا�رس	الآتية:	مهارة	الطبيب،	واملعدات	والأجهزة	الطبية	املتوفرة	يف	امل�شت�شفى	

وح�شن	ا�شتخدامها	من	الطبيب،	والتوفيق	بني	العالج	الفاعل	والكلفة	القت�شادية	املقبولة.

احلديثة	 التقنيات	 مع	 بجدارة	 وتعاملهم	 املتقدم،	 العامل	 مع	 العلمي	 وتوا�شلهم	 الطبي	 بتطورهم	 لبنان	 اأطباء	 ملعظم	 وُي�شهد	

والأ�شاليب	اجلديدة	وا�شتعمالهم	الطرق	الأخالقية	والطبية	ال�شليمة	يف	عالج	مر�شاهم.	يف	املقابل	توجد	فئة	من	الأطباء	تتحمل	

اأو	 مربر،	 غري	 طبي	 عمل	 واإجرائها	 اآخر	 اخت�شا�س	 على	 وتعديها	 كفاءتها	 عدم	 نتيجة	 ال�شت�شفائية	 الفاتورة	 غالء	 من	 جزءًا	

افتقادها	اإىل	اخلربة	يف	ا�شتعمال	التقنيات	احلديثة	اأو	ا�شتعمالها	اأجهزة	وبدائل	طبية	غالية،	اأو	طلبها	فحو�شًا	خمربية	و�شعاعية	غري	

�رسورية،	وو�شفها	الأدوية	ب�شورة	ع�شوائية،	والرتكيز	على	الأدوية	الأ�شا�شية	الغالية	تلبية	لرغبات	بع�س	�رسكات	الأدوية	

التي	توؤمن	لها	ح�شور	موؤمترات	طبية	خارج	لبنان،	وعدم	مراقبتها	املري�س	جيدًا	وتركه	للم�شاعفات	التي	تتطلب	عالجات	

طويلة	ومكلفة.

3-	امل�شت�شفيات:	يتكون	القطاع	ال�شت�شفائي	يف	لبنان	من	قطاع	عام	)امل�شت�شفيات	احلكومية(	وعددها	12م�شت�شفى	يبلغ	عدد	

بال�شخ�شية	 ال�شحة،	ويتمتع	 اقرتاح	وزير	 بناء	على	 الوزراء	 يعّينه	جمل�س	 اإدارة	 منها	جمل�س	 يدير	كل	 اأ�رستها	750	�رسيرًا،	

املعنوية	وال�شتقالل	املايل	والإداري	حتت	و�شاية	وزارة	ال�شحة،	ويخ�شع	ملراقبة	ديوان	املحا�شبة	املوؤخرة	والتفتي�س	املركزي،	

مبعاجلة	 ال�شحة	 وزارة	 وتتكفل	 �رسيرًا.	 	12160 اأ�رستها	 وعدد	 153م�شت�شفى	 وعددها	 اخلا�شة(	 )امل�شت�شفيات	 خا�س	 وقطاع	

املواطنني	غري	امل�شمونني	يف	م�شت�شفياتها	اأو	يف	امل�شت�شفيات	اخلا�شة،	وتقدر	ن�شبتهم	بحواىل	45%	من	ال�شعب	اللبناين.

ويوؤدي	تزاحم	امل�شت�شفيات	على	اقتناء	الأجهزة	الطبية	املتطورة	ذات	الكلفة	العالية،	اإىل	ال�شغط	على	الأطباء	العاملني	فيها	

من	اأجل	ا�شتعمالها	حتى	ولو	كانت	حاجة	املري�س	ال�شحية	ل	ت�شتوجب	ذلك	الفح�س،	ما	يوؤدي	اإىل	كلفة	ا�شت�شفائية	غري	مربرة.	

والأمور	الأخرى	التي	ت�شاهم		يف	غالء	الفاتورة	ال�شت�شفائية	الفو�شى	امل�شت�رسية	يف	معظم	امل�شت�شفيات	احلكومية	نتيجة	ال�شيطرة	

ال�شيا�شية	على	اإداراتها،	وعدم	جلوء	امل�شت�شفيات	اإىل	مراقبة	الأداء	الطبي	والتاأكد	من	مدى	مطابقته	مع	احلالة	املر�شية	وابتعادها	

عن	حما�شبة	املق�رسين،	والتالعب	يف	الفاتورة	ال�شت�شفائية	بالتفاق	يف	بع�س	الأحيان	مع	الطبيب	املراقب،	واإدخال	املر�شى	

بهدف	تعبئة	الأ�رسة	ولي�س	العالج،	والإكثار	من	الفحو�س	املخربية	وال�شعاعية	وذات	التقنيات	العالية،	والإفراط	يف	ا�شتعمال	

الأدوية.	

ول	بد	من	الإ�شارة	اأن	ثمة	عدد	كبري	من	م�شت�شفيات	لبنان	جمهز	جتهيزًا	حديثًا	ويتميز	م�شتوى	الأطباء	العاملني	فيه	بالكفاءة	

العالية،	اإل	اأنه	يوجد	اأي�شًا	بع�س	امل�شت�شفيات	التي	ل	حتظى	باحلد	الأدنى	من	املوا�شفات	الإدارية	والبيئية	والطبية،	ما	يعّر�س	

املري�س	فيها	اإىل	م�شاعفات	توؤدي	اإىل	اإطالة	فرتة	عالجه	يف	امل�شت�شفى	اأو	نقله	اإىل	م�شت�شفى	اآخر،	ويف	احلالتني	يت�شبب	و�شعه	

امل�شتجد	يف	زيادة	الفاتورة	ال�شت�شفائية.

4-	الدواء:	تقدر	فاتورة	الدواء	يف	لبنان	بنحو	500	مليون	دولر،	اأي	مبعدل	125	دولرًا	للمواطن	اللبناين،	بينما	ل	تتعدى	
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20	دولرًا	للمواطن	يف	دول	املنطقة.	وتبني	كلفة	فاتورة	الدواء	مع	مثيالتها	يف	املنطقة	العربية	اأو	الحتاد	الأوروبي،	اأن	قطاع	

الدواء	ي�شهد	زيادة	ملحوظة	يف	وترية	ال�شتهالك،	واإهدارًا	يف	فاتورته.	واأ�شباب	ذلك	كثرية،	منها:	كرثة	الأنواع	املوجودة	يف	

ال�شوق	اللبنانية،	و�شوء	ا�شتعمال	الدواء،	و�شعف	الرقابة	املخربية	الر�شمية،	و�شيطرة	�رسكات	الأدوية	النافذة	على	�شوق	الدواء	

وحتكمها	باأ�شعاره،	ودخول	بع�س	الأدوية	مبوافقة	وزارية	من	دون	الرجوع	اإىل	اللجنة	الفنية	يف	وزارة	ال�شحة.

ومن	القرتاحات	التي	توؤدي	اإىل	خف�س	�شعر	الدواء	و�شمان	جودته،	ووقف	الإهدار	يف	فاتورته:	و�شع	�شيا�شة	وطنية	

للدواء	توفر	للمواطنني	دواء	�شليمًا	وفاعاًل	وبنوعية	جيدة	واأ�شعار	معقولة،	واإحياء	املكتب	الوطني	للدواء	وتعزيز	�شالحياته	من	

اأجل	�شبط	ا�شترياد	الدواء	وتنظيمه	ومراقبة	�شعره	وجودته،	وخف�س	عدد	الأدوية	املوجودة	يف	ال�شوق،	وعدم	و�شف	الأدوية	

ا�شتفهام،	وتفعيل	املخترب	املركزي	 التي	ت�شوب	معظمها	عالمات	 اإل	مبوجب	و�شفة	طبية،	ووقف	العمل	باملوافقات	الوزارية	

للتمكن	من	مراقبة	نوعية	املواد	الأولية	امل�شتعملة	يف	الأدوية	النظامية	)اجلرنيك(	وكميتها	وت�شجيع	ا�شتعمالها.	ودواء	اجلرنيك	

هو	دواء	م�شتن�شخ	عن	الدواء	الأ�شا�س،	وهو	مركب	من	املواد	الداخلة	يف	تركيب	الدواء	الأ�شا�س،	وي�شّنع	حتت	الرتكيبة	العلمية	

ذاتها،	ويتمتع	باجلودة	والفاعلية	املماثلة،	واأ�شعاره	تقل	بحدود	40-60	يف	املئة	عن	اأ�شعار	الدواء	املماثل	امل�شّوق	بال�شم	التجاري	

)الدواء	الأ�شا�س(.	

5-	املوؤ�ّش�شات	ال�شامنة:	وتنق�شم	اإىل	فئتني:	املوؤ�ّش�شات	ال�شامنة	الر�شمية	ويف	مقدمها	وزارة	ال�شحة،	التي	تتوىل	م�شوؤولية	

اإىل	برنامج	 اأو	النت�شاب	 ذاتيًا	 القدرة	على	ال�شت�شفاء	 اأي	تغطية	طبية،	ول	ميلكون	 ي�شتفيدون	من	 الذين	ل	 املواطنني	 ا�شت�شفاء	

تاأميني	خا�س،	ويبلغ	عدد	الذين	ي�شتفيدون	من	تقدميات	الوزارة	حواىل	مليون	ون�شف	مليون	مواطن.	ومن	املوؤ�ّش�شات	الر�شمية	

الأخرى	التي	تقدم	اخلدمات	ال�شحية	للعاملني	فيها	مع	عائالتهم:	اللواء	الطبي،	وتعاونية	قوى	الأمن	الداخلي،	والأمن	العام،	

اللبنانية.	ويتجاوز	عدد	 اأ�شاتذة	اجلامعة	 الق�شاة	و�شندوق	تعا�شد	 الدولة،	و�شندوق	تعا�شد	 الدولة،	وتعاونية	موظفي	 واأمن	

امل�شمونني	يف	هذه	املوؤ�ّش�شات	ن�شف	مليون	مواطن،	اإ�شافة	اإىل	امل�شمونني	لدى	ال�شندوق	الوطني	لل�شمان	الجتماعى	الذي	

اإىل	 الإداري	 الرقابة	واملكننة	والف�شاد	 الر�شمية	وغياب	 ال�شامنة	 ال�شناديق	 تعدد	 بـ	1،3مليون	مواطن.	ويوؤدي	 يقدر	عددهم	

زيادة	يف	الإنفاق	ال�شحى.	

وتوفر	املوؤ�ّش�شات	ال�شامنة	اخلا�شة	بوال�س	التاأمني	لأ�شحاب	املهن	احلرة	واأ�شحاب	العمل	واملواطنني	املي�شورين،	وعددهم	

حواىل	ن�شف	مليون	مواطن،	بينهم	عدد	كبري	من	امل�شمونني	لدى	ال�شندوق	الوطني	لل�شمان	الجتماعي	يح�شلون	منها	على	

�شمانة	تكميلية.

وت�شكو	املوؤ�ّش�شات	ال�شامنة	العامة	واخلا�شة	من	مبالغة	بع�س	الأطباء	يف	ا�شتعمال	التقنيات	احلديثة،	وت�شخيم	عدد	الزيارات	

وال�شت�شارات	الطبية	اأثناء	اإقامة	امل�شمون	يف	امل�شت�شفى،	واإطالة	اإقامة	املري�س	امل�شمون	لعتبارات	غري	طبية،	والإفراط	يف	

التحاليل	والفحو�س	ذات	الكلفة	العالية،	يف	املقابل	ي�شكو	الأطباء	واملر�شى	من	تدخل	بع�شها	يف	العمل	الطبي	وامتناعها	عن	تقدمي	

بع�س	اخلدمات	ال�رسورية	لأ�شباب	واهية،	ما	يوؤثر	على	�شحة	املري�س.	

فاعلية،	 اأكرث	 ب�شورة	 ال�شحية	 املواطنني	 متطلبات	 يواكب	 تطوير،	كي	 اإىل	 بحاجة	 لبنان	 ال�شحي	يف	 النظام	 اإن	 واأخريًا،	

خ�شو�شًا	اأن	لبنان	ميّر	يف	ظروف	اقت�شادية	�شعبة	متنع		فئة	كبرية	من	املواطنني	من	الهتمام	ب�شحتها	لفتقادها	القدرة	املالية.			
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بقلم : الأ�شتاذ طالل عيتاين   

النا�س	 من	 جمموعة	 ي�شكنها	 حمددة،	 اقليمية	 م�شاحة	 باأنها	 الدولة	 امل�رسعون	 عرف	 	 	 	

والتاريخ	 كاللغة	 م�شرتكة	 وروابط	 امل�شرتك،	 العي�س	 يف	 رغبة	 بينهم	 يجمع	 الذين	 املعينني،	

عليا	 و�شلطة	 مكت�شب	 �شيا�شي	 ا�شتقالل	 ظل	 ويف	 وامل�شري...	 والأحا�شي�س	 امل�شاعر	 ووحدة	

الهيبة	 وتفر�س	 ال�شعب،	 افراد	 �شائر	 بني	 والعالقات	 البالد	 النظم	يف	 ترعى	 واحدة	وحيدة	

والطاعة	بوا�شطة	هيئات	وموؤ�ش�شات	)�شخرتها	لذلك(	تتمتع	بامل�رسوعية	والقوة.

		ويقول	احد	الفال�شفة	)طوما�س	هوبز(	ان	ن�شاأة	الدولة	هي	نتيجة	مليثاق	وتعاقد	اداري	حّر	

بني	الفراد،	يتم	مبقت�شاه	تنازلهم	عن	بع�س	حقوقهم	الطبيعية	وحريتهم	املطلقة،	مقابل	حتقيق	

المن	وال�شتقرار،	وال�شلم	و�شمان	احلرية	واحلقوق.

		وقيا�شا	على	ما	تقدم	ن�شاأل	اين	لبنان	من	مفهوم	الدولة؟	بل	اين	لبنان	من	عنا�رس	قيام	

الدولة	ون�شاأتها؟

		ار�س	لبنان	مل	تعد	حمددة،	واجزاء	منها	حمتل،	وحدوده	املنتهكة	يوميًا	م�رّسعة	وممنوعة	من	الرت�شيم،	وبع�س	املناطق	

منه	جزر	امنية	ممنوعة	حتى	على	ال�شلطات	ال�رسعية.

�شكانه	ال�شليني	 اليه	من	كافة	القطار،	ا�شبحوا	يزيدون	عن	ثلث	عدد	 فيه	والنازحون	 القاطنون	والعاملون	 وال�شيوف	

املقيمني،	ل	يربطهم	م�شري	ول	تاريخ،	تفرقهم	اجلن�شيات	والطوائف	ويجمعهم	اخلوف	واملاأوى.

والطوائف	 لالأحزاب	 	 الولء	 عبء	 حتت	 تنوء	 وموؤ�ش�شاته	 �شلطات..	 ا�شحت	 فقد	 وحيدة،	 انها	 املفرو�س	 �شلطته	 اما	 	 	

واملذاهب...دون	املواطنة	والوطنية.

اإن	هذا	الواقع	ل	يوؤ�ش�س	لقيام	دولة،	ول	ي�شتقيم	الأمر	اإل	بالرجوع	اإىل	الدولة	القادرة	والعادلة،	والتي	ي�شعر	اأبناوؤها	من	

خمتلف	الأطياف	ال�شيا�شية	والعائالت	الروحية	بالنتماء	اإليها.

	ولكن	يبقى	علينا	ان	ن�شاأل	هل	العن�رس	الهم	غري	املنظور	الذي	يقبع	يف	النفو�س	وال�شدور	ال	وهو	الرغبة	يف	العي�س	امل�شرتك	

ما	زال	قائمًا،	او	ميكن	ان	يعو�س	او	ي�شتعيد	العنا�رس	املفقودة	الخرى؟

		نرتك	اجلواب	للعقالء	واحلكماء	والرحماء،	نرتكه	اىل	املتزوجني	من	غري	مذاهبهم	وطوائفهم	وهم	مبئات	الآلف	بل	نرتكه	

لالآباء	والمهات،	واملثقفني	واملتح�رسين..

	 لبنان لي�س ملكًا لفريق، انه جلميع ابنائه على ال�شواء ول ي�شتطيع اي من الفرقاء يف لبنان مهما عظمت قوته او ازداد 

عدد افراده ان يلغي اي فريق اآخر مهما �شعف او قّل عدد افراده. ولن يدوم التعايل على امل�شالح العامة امل�شرتكة، ول 

ال�شتئثار بقرارات ومواقف عبثية من هنا وهناك، ل تخدم ال م�شالح الغري، وتنال من ا�شتقالل الوطن وكرامته وحريته 

وامن ابنائه ووحدتهم.

		ايها	اللبنانيون،	تعالوا	اىل	كلمة	�شواء	بينكم	ت�شتعيدون	فيها	دولتكم،	كرامتكم،	ومكانكم،	بعيدًا	عن	امالءات	الآخرين.

		فال�شماحة	من	خ�شال	الأئمة	والأحبار	والعظماء.

																																																															

ايها اللبنانيون تعالوا اىل كلمة �شواء.اآراء

ال�شتاذ	طالل	عيتاين
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بقلم: الأ�شتاذ ب�شار �شبارو

رئي�س جلنة العالقات العربية والدولية يف احتاد النا�رشين العرب

الورق	 واعتماد	 الأوىل،	 الطباعة	 لآلة	 غوتنربغ	 اخرتاع	 من	 تقريبًا	 عام	 مائة	 خم�س	 بعد	

و�شيلة	لن�رس	املحتوى	الفكري	والثقايف	والعلمي	الإن�شاين،	يجد	النا�رسون	اأنف�شهم	اليوم	يف	و�شع	

مبختلف	 ال�شا�شات	 اعتماد	 املعلومات	 لتقنية	 الطبيعي	 التطور	 فر�س	 اأن	 بعد	 عليه،	 يح�شدون	 ل	

�شلبة،	 اأر�س	 على	 يقفون	 النا�رسون	 كان	 اأن	 وبعد	 الطباعة.	 لورق	 م�شتقبليًا	 بدياًل	 املقا�شات	

اأمواجه	 هادر	ت�رسبهم	 �شاطئ	حميط	 فجاأة	و�شط	عا�شفة	هوجاء،	وكاأنهم	على	 اأنف�شهم	 وجدوا	

ب�شدة	بينما	رمال	متحركة	من	حتت	اأقدامهم	جترفهم	يف	الجتاه	املعاك�س.

ي�شّكل	الكتاب	الإلكرتوين	اليوم	20%	من	اإجمايل	املبيعات	العامة	للكتاب	يف	الوليات	املتحدة،	

حيث	يبلغ	ن�شيب	الرواية	الت�شويقية	والعاطفية	%60	منها.	ولكن	هذه	الن�شبة	التي	تبدو	جزئية	من	

اأن	هذا	 اأبوابها.	غري	 اإغالق	 اإىل	 املتحدة	 الوليات	 العريقة	يف	 الن�رس	واملكتبات	 بع�س	دور	 ا�شطرت	 للكتاب،	 العامة	 املبيعات	

النخفا�س	يف	ن�شب	املبيعات	مر�شح	للتعاظم	والتفاقم	اليومي	ككرة	ثلج	تتدحرج	ب�رسعة	رهيبة	مهددة	باكت�شاح	�شناعات	الطباعة	

والن�رس	واملكتبات.	فما	هي	اأ�شباب	�شطوع	جنم	الكتاب	الإلكرتوين	وك�شوف	الورقي؟

ومكوناتها	 الكمبيوتر	 اأجهزة	 اأ�شعار	 انخفا�س	 �شّكل	 	-1

اأجهزة	 لإبداع	 منطلقًا	 اجلوالة	 الهواتف	 وانت�شار	 الإلكرتونية	

تفاعلية	وقرائية	حديثة	�شغرية	احلجم	وباأ�شعار	منخف�شة	ن�شبيًا،	

تتيح	حلامليها	احل�شول	على	بريدهم	الإلكرتوين	والتوا�شل	على	

مواقع	التوا�شل	الجتماعي	يف	اأي	مكان	وزمان	تقريبًا،	اإ�شافة	

و�شماعها	 عربها	 املف�شلة	 وكتبهم	 مو�شيقاهم	 �رساء	 اإمكانية	 اإىل	

اأعمال	 رجال	 من	 امل�شتهلكني	 �شجع	 مما	 اأرادوا،	 متى	 وقراءتها	

على	 ال�شباب،	 �رسيحة	 خا�س	 وب�شكل	 وطالب	 بيوت	 وربات	

النفتاح	 هذا	 ولكن	 خدماتها.	 من	 وال�شتفادة	 التقنية	 هذه	 اقتناء	

على	الأجهزة	اأدى	اإىل	�شباق	جتاري	بني	ال�شانعني	نتجت	عنه	

اأنواع	واأنظمة	خمتلفة	)نووك،	كيندل،	اآيباد،	اإلخ...(	مما	فتح	

لعدم	 واملطورين	 امل�شتهلكني	 �شفوف	 يف	 وا�شعًا	 الإرباك	 باب	

وجود	من�شة	واحدة	لتقدمي	هذه	اخلدمات.

2-	الوعود	باأن	الكتاب	الإلكرتوين	�شيكون	“�شوبر	كتاب”،	

اأي	تفاعليًا	)�شوت	ومو�شيقى،	تعليقات،	فيديو	و�شور	متحركة(	

عرب	برميجات	خا�شة	Apps،	مما	يغري	جيل	ال�شباب	باقتنائه،	

رغم	وجود	�شكوك	عديدة	حول	جدوى	هذه	التفاعلية	يف	العديد	من	احلالت.

اأ-	هل	قارئ	الرواية	على	�شبيل	املثال	بحاجة	اإىل	هذه	التفاعلية،	حيث	يلعب	خياله	وترُقبه	لالأحداث	دورًا	اأ�شا�شيًا	يف	عملية	

القراءة،	بينما	قد	ياأتي	اأي	ت�شتيت	لأفكاره	وتركيزه	بنتائج	عك�شية.

ب-	اإن	هذه	التفاعلية	�شرتفع	من	�شعر	الكتاب	الرقمي	وجتعله	اأغلى	من	الورقي،	فاأين	م�شلحة	القارئ	القت�شادية	التي	يتغنى	

بها	نا�رسوا	الكتاب	الإلكرتوين	التفاعلي.

ج-	جاءت	بع�س	الإ�شدارات	الإلكرتونية	التفاعلية	خميبة	لالآمال	لحتوائها	على	اإعالنات	وروابط	جتارية.

�شناعة الن�شر... اإىل اأين؟ مقـــال

الأ�شتاذ	ب�شار	�شبارو
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لكن	هذه	ال�شلبيات	ل	تنفي	اإيجابيات	اأخرى	يتحلى	بها	الكتاب	الإلكرتوين	ب�شكله	الأ�شا�شي،	كانخفا�س	�شعره	عن	الورقي،	

واإمكانية	البحث	فيه	اإلكرتونيًا،	ووجود	قامو�س	فيه،	واإمكانية	العبور	منه	اإىل	مراجع	تو�شيحية	اأو	ذات	عالقة	باملو�شوع	عرب	

روابط	غري	جتارية،	واإتاحة	الفر�شة	اأمام	كّتاب	مغمورين	لن�رس	اأعمالهم	مبا�رسة	وبتكاليف	معقولة.

هذه	الإيجابيات	التي	ترفع	من	�شاأن	الكتاب	الإلكرتوين	يقابلها	خطر	حقيقي	على	ر�شالة	الكتاب	وحمتواه،	حيث	رفعت	وزارة	

العدل	الأمريكية	دعوى	ق�شائية	�شد	�رسكة	اآبل	وعدد	من	كبار	النا�رسين	الأمريكيني	بتهمة	تثبيت	اأ�شعار	الكتب	الإلكرتونية	ب�شكل	

خمالف	للقوانني	الأمريكية.	من	جهة	اأخرى	ت�شج	اأو�شاط	النا�رسين	الأمريكيني	والعامليني	ب�شيا�شة	موقع	اأمازون	الذي	ي�شغط	

عليهم	با�شتمرار	للح�شول	على	املزيد	من	احل�شومات	على	كتبهم	الورقية،	ويف	معظم	الأحيان	دون	ا�شت�شارتهم،	متذرعًا	مبناف�شة	

وانخفا�س	اأ�شعار	الكتب	الإلكرتونية	اإىل	$9.99،	ِعلمًا	اأن	موقع	اأمازون	ميلك	%90	تقريبًا	من	هذا	ال�شوق،	مما	يوفر	له	�شيطرة	

ال�شيطرة	 اأ�شعارهما	�شعودًا	متى	متّكنا	من	 تقييم	 اآبل	�شيعيدا	 اأمازون	و�رسكة	 باأن	موقع	 �شبه	ح�رسية	عليه.	وهناك	ترجيحات	

التامة	على	هذا	ال�شوق،	ولكنهما	�شيحافظا	عندها	على	م�شتوى	اأ�شعار	ال�رساء	ال�شابقة.	اأما	اخلطر	الأكرب	هنا	فيمكن	يف	التحكم	بذائقة	

القراء	الأدبية	عرب	التاأثري	على	اإبداع	املوؤلفني	باأ�شاليب	جتارية،	وفر�س	اإ�شدارات	ذات	حمتوى	�شيا�شي	اأو	اجتماعي	اأو	اقت�شادي	

معنّي	على	جمهور	القراء	نتيجة	هذه	احل�رسية.

الو�شعني	 عليه	 معطوف	 امل�شهد	 هذا	 اأمام	

ل	 العربي	 الن�رس	 فاإن	 والقت�شادي،	 ال�شيا�شي	

اأن	 بد	 ل	 احلياة	 دورة	 ولكن	 البتة،	 ربيعًا	 ي�شهد	

الكتب	 و�شتبقى	 الكلمة،	 كانت	 البداية	 ففي	 ت�شتمر،	

ت�شدر	ورقيًا	واإلكرتونيًا	جنبًا	اإىل	جنب.	لذلك	فاإن	

النا�رس	العربي	حمكوم	بتبّني	الن�رس	الإلكرتوين	اإىل	

من	 ال�شتفادة	 ميكنه	 كما	 التقليدي.	 الن�رس	 جانب	

التقنيات	 تكري�س	 عرب	 الإلكرتوين	 الن�رس	 ميزات	

عرب	 املثال	 �شبيل	 وعلى	 الكتاب،	 خلدمة	 الرقمية	

اإ�شدار	دواوين	�شعر	م�شورة	وناطقة	مع	مو�شيقى	

ر�شوم	 ذات	 لالأطفال	 وق�ش�س	 ت�شويرية،	

متحركة،	ومقررات	تعليمية	)كيمياء،	فيزياء،	تعليم	لغات،	اإلخ...(	تطبيقية	وتفاعلية.

اإن	التطور	هو	�ُشّنة	احلياة،	ولكن	اخلوف	الأكرب	ينبع	من	اإمكانية	�شيطرة	ح�رسية	لأخطبوطات	راأ�س	مالية	ل	يتجاوز	عددها	

عدد	اأ�شابع	اليد	الواحدة	على	�شناعة	الن�رس	الإلكرتوين	وبالتايل	الورقي	عرب	العامل،	مما	يقتل	روح	املبادرة	والإبداع	واملناف�شة	

بني	الكّتاب	اأنف�شهم	مما	يوؤدي	اإىل	اإحباطهم،	وبني	�شفوف	النا�رسين	فيخرجهم،	لتتحّكم	بالتايل	ب�شعر	الكتاب	وحمتواه	ومب�شتقبل	

الثقافة	واملعرفة	الإن�شانية.
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بقلم:  املحامي ح�شني امل�شاخلي

ان	اأكرب	م�شكلة	من	م�شاكل	ال�شري	يف	مدينة	بريوت	هي	�شري	الدراجات	النارية	التي	ل	يتقيد	

ا�شتعمالها	 عن	 ناهيك	 القيادة،	 اآداب	 من	 الأدنى	 باحلد	 حتى	 ول	 ال�شري	 باأنظمة	 �شائقوها	 معظم	

لرتكاب	جرائم	ال�شلب	والرهاب.

ان	اأبرز	املخالفات	التي	يرتكبها	راكبو	الدرجات	النارية	يف	العا�شمة	بريوت	هي:

خمالفات	اأنظمة	ال�شري:	

-	عدم	التقيد	بتعليمات	�رسطي	ال�شري

-	عدم	التقيد	بالإ�شارات	ال�شوئية

-	املرور	عك�س	ال�شري

-	جتاوز	ال�شيارات	من	كل	اجلهات	

-	جرائم	ن�شل	حقائب	ال�شيدات	

-	تلويث	البيئة	من	الدخان	املنبعث	من	معظم	الدراجات	النارية	ال�شغرية

				-	نقل	القوات	)امل�شاغبني(	عند	ال�شطرابات	الأمنية.

من	اأجل	التخل�س	من	ارتكاب	هذه	املخالفات	اأقرتح	تطبيق	ما	يلي	:

منع	�شري	الدراجات	النارية	�شمن	نطاق	مدينة	بريوت،	وي�شتثنى	من	هذا	املنع	فئتان	من	الدرجات	النارية:

.))120		.C.C	من	اأكرب	حمركها	�شعة	النارية	الدرجات	:		)اأ(	فئـة

فئة	)ب(:	الدراجات	النارية	املخ�ش�شة	لت�شليم	الب�شائع	delivery	املجهزة	باملوا�شفات	اللزامية	التالية:

					-	اأن	تكون	الدراجة	النارية	بثالث	عجالت	وجمهزة	ب�شندوق	يف	اخللف	لحتواء	الب�شائع	املراد	ت�شليمها.)لإعاقة	املناورة	

التي	يقوم	بها	املرتكبني	من	الدراجني	على	دراجاتهم	ذات	الدولبني(

					-	اأن	ت�شجل	الدراجة	النارية	با�شم	املوؤ�ش�شة	الطالبة	لرخ�شة	�شري	دراجة	نارية	لزوم	م�شلحة	عمل	املوؤ�ش�شة.			

					-	اأن	توؤمن	املوؤ�ش�شة	على	دراجاتها	النارية	وتتحمل	املخاطر	الناجمة	عن	حوادث	هذه	الدراجة	النارية.

					-	اأن	يكون	�شائق	الدراجة	النارية	حامل	رخ�شة	“�شوق	دراجة	نارية” بعد	اأن		يخ�شع	لفح�س	م�شدد	مبعايري	دولية.	

واإين	اأخاطب	املعنيني	بهذا	اخل�شو�س،	يف	حال	اخذ	بهذا	القرتاح،	يقت�شي	القيام	بحملة	�شد	الدراجات	النارية	على	 	

�شا�شات	التلفزة	يوميًا	ملدة	ل	تقل	عن	ا�شبوع	وذلك	باإ�رساف	املديرية	العامة	لقوى	الأمن	الداخلي	واملعنيني	يف	وزارة	الداخلية		

وبلدية	بريوت	يعر�شون	فيها	املخالفات	التي	يرتكبها	�شائقو	الدراجات	النارية	وابرزها	عر�س	م�شاهد	عن:

					-	دراجات	نارية	يقودها	اأ�شخا�س	ل	يعتمرون	اخلوذة

					-	دراجات	نارية	متر	بعك�س	ال�شري

					-	دراجات	نارية	ل	تتقيد	باإ�شارات	ال�شري

					-	دراجات	نارية	ل	تلتزم	بتوجيهات	�رسطي	ال�شري

					-	دراجات	نارية	ت�شلب	حقائب	ال�شيدات	)وقد	�شاهدنا	عرو�س	على	قناة	الـ	MTV	منها	م�شهد	قام	به	اثنني	يركبان	دراجة	

نارية	ب�رسقة	حقيبة	من	داخل	ال�شيارة	قرب	�شيدلية،	كما	�شاهدنا	اثنني	اآخرين	مي�شكان	بحقيبة	ل�شيدة	مت�شكت	بحقيبتها	فجرجرت	

على	الأر�س	م�شافة	اأكرث	من	150	مرت	الأمر	�شبب	لها	جروح	خطرية	وك�شور(

					-	دراجات	نارية	يقودها	�شبان	على	دولب	واحد	بني	ال�شيارات	)اأعمال	بهلوانية	خطرية(

					-	دراجات	نارية	ت�شري	والدخان	ال�شود	ينبعث	منها	ملوثًا	البيئة.

					-	دراجات	نارية	يقودها	م�شلحون	ب�شكل	جماعي	اأثناء	الحداث.

كما	اأقرتح	ن�رس	اح�شاءات	من	امل�شت�شفيات	وخمافر	ال�رسطة	والدرك	عن	حوادث	الدراجات	النارية	وعدد	ال�شحايا	وامل�شابني	

الذي	يدخلون	امل�شت�شفيات	من	جراء	هذه	احلوادث،	لعل	ذلك	يردع	هوؤلء	املخلني	بالقانون،	ولعلنا	اأي�شًا	نرتقي	مبجتمعنا	ونقدم	

له	مدينة	خالية	من	حوادث	�شري	دراجات	نارية	مفجعة	وتلوث	البيئة.

م�شكلة الدرجات النارية يف بريوت  اآراء

املحامي	ح�شني	امل�شاخلي
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بقلم:  الدكتور نزيه خياط

اأحداث	عام	1975	حيث	 لقد	مرت	اجلامعة	اللبنانية	هيكليًا	مبرحلتني	:	املرحلة	الوىل	قبل	

كانت	جميع	كليات	اجلامعة	موحدة.

وبفعل	 احلرب	 لتداعيات	 نتيجة	 اأنه	 حيث	 وبعدها	 الأهلية	 احلرب	 خالل	 الثانية	 املرحلة	

وحاجات	 ال�شائد	 الواقع	 فر�شها	 للجامعة	 فروع	 اأن�شئت	 �شائدة،	 كانت	 التي	 المنية	 الظروف	

الفروع	يف	 اإعادة	توحيد	 �شعار	ومطلب	 اأ�شقط	 املحافظات،	مما	 الأكادميية	يف	خمتلف	 الطالب	

نطاق	جغرايف	واحد	خا�شة	بعد	البدء	بتنفيذ	اتفاق	الطائف	الذي	اأ�شار	اإىل	�رسورة	العمل	على	

اأقرت	 التي	 القوى	 	 بني	 ال�شّباق	 امل�شتقبل	 تيار	 وكان	 املناطق	 جميع	 يف	 املتوازن	 المناء	 حتقيق	

بجدوى	الفروع	غري	الفروع	الثانية	التي	كانت	واقعًا،	مما	حدا	بجميع	القوى	ال�شيا�شية	اللبنانية	

ال�شهيد	 الرئي�س	 بحكومات	 دفع	 الذي	 الأمر	 الإمنائي	 امل�شتوى	 على	 بدورها	 الإقرار	 اإىل	 لحقًا	

رفيق	احلريري	اإىل	اإتخاذ	قرارات	مهمة	على	هذا	ال�شعيد	لإن�شاء	جممعات	جامعية	يف	احلدث	)نفّذ(	

	يف	نطاقها	
ٌ

التي	مل	يلحظ	لها	جممٌع	جامعي الوحيدة	 العا�شمة	بريوت	هي	املحافظة	 والفنار	وال�شمال	والبقاع	واجلنوب	وكانت	

اجلغرايف	الأمر	الذي	يتناق�س	مع	ما	هي	عليه	احلال	يف	باقي	عوا�شم	العامل.

اأوًل : يف الهيكلّية والدارة

البنيوية	التي	ح�شلت	على	�شعيد	النت�شار	الأفقي	لفروع	اجلامعة	مل	تكن	نتيجة	تخطيط	م�شبق	وفق	خمطط	 اإن	التحولت	

توجيهي	اأكادميي	اإمنا	كانت	نتيجة	�رسورات	فر�شتها	الوقائع	الجتماعية	وال�شيا�شية	والأمنية	التي	كانت	�شائدة	والتي	فر�شت	

نف�شها	تباعًا،	وقد	رافق	ذلك		ظهور	حركة	نقابية	مطلبية	نا�شطة	تبلورت	مع	اإعادة	ت�شكيل	رابطة	الأ�شاتذة	املتفرغني	يف	اجلامعة	

اللبنانية	عام	1992	التي	كان	من	اأوليات	مطالبها	املادية	اإعادة	الإعتبار	اإىل	راتب	الأ�شتاذ	اجلامعي	بعد	التدين	املريع	الذي	اأ�شابه	

اإ�شالحية	وا�شحة	وحا�شمة	للجامعة	مما	حدا	 التي	كانت	�شائدة	والتي	مل	ترتافق	مع	روؤيا	 ال�شعبة	 نتيجة	الأو�شاع	الإقت�شادية	

بالرئي�س	ال�شهيد	رفيق	احلريري	اإىل	الإقرار	ب�رسورة	و�شع	�شل�شلة	رواتب	جديدة	لأ�شاتذة	اجلامعة	اللبنانية	وهذا	ما	ح�شل	حينها	

ومن	ثم	و�شع	�شل�شلة	رواتب	جديدة	ثانية	هذا	العام	مّت	اإقرارها	نتيجة	ن�شال	اأ�شاتذة	اجلامعة	عرب	اأداتهم	النقابية	والتي	كان	يجب	

ان	تكون	متالزمة	مع	خارطة	طريق	توؤدي	اىل		رفع	م�شتوى	الأداء	الأكادميي	والعمل	على	حتديث	قوانني	اجلامعة	وتطوير	

بنيتها	واإعادة	هيكلتها.

انطالقًا	مما	تقدم	فاإن	اإ�شكاليات	العالقة	بني	الق�شايا	املطلبية	ذات	الطابع	املادي	و�رسورات	ال�شالح	الكادميي	ما	زالت	

عالقة	ومل	يكن	بالمكان	اإيجاد	حل	لها	حتى	تاريخه	نظرَا	لالنق�شام	ال�شيا�شي	والطائفي	واملذهبي	الذي	تعّمق	يف	ال�شنوات	الخرية	

العلمية	واملعرفية	ومتطلبات	�شوق	العمل	املحلي	 الهيكلة	على	ا�ش�س	تلبي	احلاجات	 اإ�شالحي	حقيقي	لإعادة	 ،	وغياب	م�رسوع	

واخلارجي.	

بيد اأن اأخطر ما يواجه م�شري اجلامعة راهنًا هو عدم تنظيم الفروع والوحدات اجلامعية يف نطاق جممعات جامعية 

خا�شعة ملعايري معتمدة دوليًا تليق باأهلها من اأ�شاتذة وطالب واإداريني. واأبرز هذه املخاطر ما عرف موؤخرًا بالت�شعيب، 

اأي اإن�شاء �شعب تابعة لفروع الكليات على م�شتوى الق�شاء .اإن التاأخري يف عدم اإعادة الهيكلة ويف اتخاذ قرارات اأ�شا�شية 

توؤدي اإىل حماكاة التمو�شعات اجلديدة للفروع يف املحافظات مبا فيها العا�شمة عن طريق تاأطريها وهيكلتها ، �شيوؤدي 

عمليًا اإىل تفتيت اجلامعة وجتزئتها ع�شوائيا، كما �شيوؤدي حتمًا اإىل ا�شتنزاف موازنتها العامة التي هي يف الأ�شا�س تق�شفّية 

واأقل من احلد الدنى املطلوب للقيام بدورها العلمي والبحثي مبختلف م�شتوياته، مما يدعو اإىل التفكري جديًا يف البحث عن 

م�شادر وموارد متويلية تلبي متطلباتها التطويرية.

 

نقاباتروؤية نقابية حلا�شر اجلامعة اللبنانية وم�شتقبلها

الدكتور	نزيه	خياط
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اإن	عر�س	الق�شايا	املطلبّية	املادية	بتقاطعاتها	الأكادميية	م�شاألة	حيوية	لفهم	ال�شكالّية	احلا�شلة	وعليه	نطرح	الت�شاوؤلت	الآتية	:	

كيف	ميكن	دفع	م�شاريع	اإن�شاء	جممعات	جامعية	يف	املحافظات	والت�شعيب	على	م�شتوى	الق�شية	قائم	من	غرياأن	يكون		م�شتندًا	

على	قاعدة	بيانات	ودرا�شات	حتدد	اجلدوى	من	اإن�شائها	؟

اإذا	كانت	الأ�شباب	املوجبة	لإن�شاء	هذه	ال�شعب	حم�شورة	عمليًا	بعامل	امل�شافة	املرتبط	بالبعد	عن	املركز	ثم	اأ�شبحت	فعاًل	يقابله	

رد	فعل،	األي�س	من	الجدى	تاأمني	و�شائل	نقل	للطالب	من	مراكز	جتمع	يف	الق�شية	اإىل	الفروع	اأو	العمل	على	ان�شاء	م�شاكن	

للطالب	يف	النطاق	اجلغرايف	للمجمعات	امللحوظة	يف	املحافظات؟	

كيف	ميكن	النهو�س	باجلامعة	ونحن	حتى	هذه	اللحظة	مل	نتفق	على	اأّي	جامعة	نريد	؟	هل	نريد	جامعات	لبنانية	متمو�شعة	يف	

املحافظات	م�شتقلة	اإداريًا	وماليًا	متكاملة	الخت�شا�شات	ين�شق	فيما	بينها	جمل�س	اأكادميي	اأعلى؟	اأم	نريد	جامعات	متخ�ش�شة	موزعة	

على	املحافظات؟	اأم	اإننا	نريد	الإبقاء	على	الو�شع	الراهن	؟

كيف	ميكن	حتقيق	الأهداف	التعليمية	والعلمية	واملعرفية	والبحثية	يف	غياب	اآليات	العمل	املن�شقة	بني	خمتلف	وحدات	اجلامعة	

على	امل�شتويات	الإدارية	واملالية	والأكادميية	كافة	؟

هل	اأن	ت�شكيل	جلان	ا�شت�شارّية	ومكاتب	متعددة	ومتنوعة	املهام	من	خارج	الهيكلية	العامة	للجامعة	يعترب	عماًل	موؤ�ش�شاتيًا؟	واأين	

هي	اأجهزة	الرقابة	الأكادميية	وحتديد	مهامها	وتقومي	الأداء	العام	جلميع	العاملني	يف	اجلامعة؟	

كيف	ميكن	اأن	ي�شتقيم	عمل	جمل�س	جامعة	وتفعيل	مهمته	الأ�شا�شية	التي	تهدف	اإىل	مقاربة	الأمور	والق�شايا	الكربى	يف	اجلامعة	

ور�شم	�شيا�شتها	العامة	بعدد	اأع�شاء	يبلغ		46	ع�شوًا	)	19	عميدًا	،	19	ممثال	لالأ�شاتذة	ومفو�شني	للحكومة،	اإ�شافة	للرئي�س	واأمني	

ال�رس	العام	وثالثة	عمداء	ملعاهد	الدكتوراه(	وكيف	له	اأن	يغو�س	يف	التفا�شيل	الإدارية	واملالية	والأكادميية	لـ	19	كلية	ومعهدًا	

ي�شّمون	52	فرعا	م�شافا	اإليها	3	معاهد	دكتوراه؟

اإنها	ت�شاوؤلت	من	البديهي	الإجابة	عنها	يف	القريب	العاجل		اآخذين		بالعتبار	معيار	م�شتوى	الكفاءة	وح�شن	اأداء	ال�شاتذة	

واملوظفني	الداريني،	وكذلك	البعد	العلمي	واملعريف	الكادميي	املعمق	لدور	اجلامعة	يف	عملية	التنمية	الب�رسية	واإعداد	املوارد	

الب�رسية	اللبنانية	ملواكبة	تطورات	الع�رس	باعتبارها	احدى	اأهم	ميزات	لبنان	التفا�شلية	يف	هذه	املنطقة.

اإ�شافة	اىل	ما	تقدم،	هناك	ظاهرة	خطرية	تكمن	يف	اّن	تعميم	ثقافة	ال�شت�شالم	لعملية	التحلل	البنيوي	للجامعة	،	وكذلك	تعطيل	

هيئاتها	وجمال�شها	الكادميية	ويف	مقدمتها	جمل�س	اجلامعة	يجعل	املطالبة	ب�رسورة	ت�شكيلها	من	ال�شا�شيات	امللزمة	لنتظام	العمل	

الكادميي	بجميع	م�شتوياته	افقيًا	وعموديًا.

اأما	على	ال�شعيد	املايل	،	فقد	اأناط	القانون	66	باملجال�س	الأكادميية	اقرتاح	م�شاريع	املوازنات	املطلوبة،	وذلك	لتوفري	التن�شيق	

والتناغم	الالزمني	بني	جميع	الوحدات	اجلامعية	من	اأكادميية	واإدارية	ومالية،	وعلى	�شبيل	املثال	اإن	قرار	ح�رس	جميع	املناق�شات	

يف	جلنة	مناق�شات	مركزية	مل	يحقق	الغايات	املرجوة	منها	يف	معظم	الأحيان.

ت�شهياًل	 للتعقيدات	والروتني	الداري	وذلك	 الالمركزية	جتاوزًا	 املزيد	من	 يتجه	نحو	 العامل	 للجامعات	يف	 العام	 امل�شار	 اإن	

وت�رسيعًا	لتخاذ	القرار	وك�شبًا	للوقت	واخت�شارًا	للبريوقراطية	،	اإذ	اأن	التطورات	العلمية	وتكنولوجيا	املعلومات	والت�شالت	

اخت�رست	عامل	الوقت	والزمن	ب�رسعة	تتجاوز	ب�شكل	وا�شح	�رسعة	تعديل	الآليات	املعتمدة	يف	كافة	م�شتويات	العمل	اجلامعي	

،	يقابل	ذلك	اعتماد	املركزية	يف	جامعتنا	الوطنية،	الأمر	الذي	يعطل	عامل	املبادرة	ويقلل	من	فر�س	البداع	يف	�شتى	امليادين.

ثانيًا : يف البحث العلمي

اإن	جوهر	العمل	الكادميي	بالن�شبة	اإىل	الأ�شاتذة	يكمن	يف	البحث	العلمي	الذي	يحقق	مردودًا	معرفيا	وعلميًا،	معنويا	وماديًا،	

ولطاملا	كانت	املطالبة	ب�رسورة	توفري	الطار	املالئم	الذي	يوفر	�رسوط	العمل	البحثي	اجلدي	الذي	ل	ميكن	ف�شله	عن	�رسوط	

توافر	�شبكة	العالقات	البينية	والت�شالت	مع	اجلامعات	واملعاهد	ومراكز	البحاث	اخلارجية،	وذلك	عرب	جهاز	او	مكتب	يكون	

اخلارجية،	 باجلامعات	 البينية	 اجلامعة	 فعالقة	 ظريف.	 عمل	 اإطار	 جمرد	 ولي�س	 للجامعة	 الدارية	 الهيكلية	 من	 يتجزاأ	 ل	 جزءًا	

ومراكز	البحاث	والهيئات	واملنظمات	الدولية	كانت	تتم	�شابقًا	وفق	اآلية	توا�شل	لمركزية	على	م�شتوى	الكليات	والفروع	يجري	

اأن	�شدر	قرار	بت�شكيل	مكتب	مركزي	للعالقات	اخلارجية	منذ	حوايل	اثني	 اإىل	 التن�شيق	فيما	بينها	من	خالل	جمل�س	اجلامعة،	

ع�رس	عامًا،	ح�رس	مبوجبه	جميع	الت�شالت	به	وبالتايل	اأدى	هذا	الجراء	اإىل	جلم	احلوافز	واملبادرات	التي	كانت	نا�شطة	ح�شب	

الآلية	املعتمدة	�شابقًا	رغم	توا�شعها.	وعلى	الرغم	من	هذا	كان	من	املتوقع	و�شع	�شيا�شة	توا�شل	مع	اخلارج	تنفذ	وفق	خطط	تلبي	
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حاجات	الكليات	املتنوعة	الخت�شا�شات	�شواء	اأكان	جلهة	و�شع	برنامج	عمل	�شنوي	يوزع	على	جميع	الأ�شاتذة	يحدد	فيه	م�شتوى	

وطبيعة	املوؤمترات	وور�س	العمل	التي	تعرتف	بها	اجلامعة	باعتبارها	ت�شتويف	ال�رسوط	العلمية	واملعرفية	والبحثية	وحتفز	الأ�شتاذ	

للم�شاركة	فيها	عن	طريق	امل�شاهمة	املادية	ولو	كانت	جزئية	اأم		لإعتبار	اوراق	البحث	اأو	الدرا�شات	التي	تقدم	مقّومة	يف	حال	

ن�رسها	يف	املجالت	اأو	الدوريات	التي	ت�شدرها	الهيئات	املنظمة	لهذه	املوؤمترات	عند	نهاية	اأعمالها.	هذا	بالإ�شافة	اإىل	اأن	مهام	هذا	

املكتب	يجب	اأن	تتجاوز	دور	العالقات	العامة	وتوقيع	بروتوكولت	التعاون.

	اإن	هذه	امل�شاألة	حيوية	يف	اأي	عملية	ا�شالح	ُينوى	اإجراوؤها	كما	اأنه	من	ال�رسوري	عدم	البقاء	على	مركزيتها	بل	من	الأجدى	

اجلماعية	واملرونة	يف	عملية	 للم�شوؤولية	 البداع	وحتمل	 للمبادرة	وروح	 تعزيز	 فيها	من	 ملا	 املجال	 هذا	 الالمركزية	يف	 اعتماد	

التوا�شل	مع	الداخل	واخلارج	لالخت�شا�شات	املتنوعة.	

ومن	الق�شايا	الأكادميية	التي	هي	بحاجة	اىل	ال�شالح	عملية	تقومي	البحاث	واإيجاد	الآليات	امللزمة	لها	وفق	روزنامة	حمددة	

واإعادة	العتبار	لأهمية	عامل	الوقت.

	من	�رسوط	توفري	املو�شوعية	واحليادية	يف	عملية	التقومي	كما	اأنه	من	
ٌ

اإن	احلفاظ	على	�رسية	ا�شم	ال�شتاذ	الباحث	�رسٌط	ا�شا�شي

ال�رسوري	حتديد	فرتة	زمنية	حمددة	لعالم	ال�شتاذ	بالنتيجة	�رسط	اأن	تكون	هذه	البحاث	مرّمزة	ل	حتمل	ا�شمًا.

من	ناحية	اأخرى،	تعاين	اجلامعة	من	م�شكلة	عدم	توافر	اأ�شاتذة	يف	اخت�شا�شات	حمددة،	على	�شبيل	املثال	يف	الح�شاء	وعلم	

الآثار	واجلغرافيا	وعلم	اجتماع	اجلرمية	وعلم	الإدارة	والريا�شيات...	وهذا	ما	يجعلنا	نطرح	ت�شاوؤًل	حول	الآلية	املعتمدة	يف	

اإعطاء	منح	التخ�ش�س	للطالب	املتفوقني	ومدى	حتقيقها	للهدف	املن�شود.

ثالثًا: يف ال�شاأن النقابي

التخ�ش�س	 منح	 لإعطاء	 الوحيد	 املعيار	 يكون	 ان	 يجب	 م�شتقبلي	 ت�شور	 وفق	 املطلوبة	 لالخت�شا�شات	 احلاجات	 حتديد	 اإن	

للطالب	املتفوقني	وذلك	رفدًا	للجامعة	بالعنا�رس	اجلديدة	ال�شابة	املتخ�ش�شة	اإ�شافة	اإىل	تفريغ	الأ�شاتذة	الكفوئني	من	حملة	الدكتوراه	

يف	جميع	الخت�شا�شات	الأخرى	وفق	اأولويات	احلاجة	وعماًل	مب�شمون	القانون	66	اخلا�س	باجلامعة.	

ا�شاتذتها	 النقابية	وتعا�شد	 اداتها	 بف�شل	وحدة	 اإمنا	كانت	 التي	حتققت	لأ�شاتذة	اجلامعة	 املادية	 املكتب�شات	 اإن	جميع	 واأخريًا،	

مّت	 اللبنانية	 اجلامعة	 ال�شاتذة	يف	 ن�شال	وا�رسار	رابطة	 فبف�شل	 بالوطن.	 التي	ع�شفت	 احلادة	 ال�شيا�شّية	 للخالفات	 وجتاوزهم	

احل�شول	على	املفعول	الرجعي	لفروقات	�شل�شلة	الرواتب	التي	اأقّرت	عام	1998،	ومّت	الإقرار	بحق	الأ�شاتذة	الداخلني	يف	املالك	

او	املتفرغني	والذين	ام�شوا	ع�رس	�شنوات	يف	اجلامعة	بال�شتفادة	من	تقدميات	�شندوق	التعا�شد	عند	التعاقد،	والتوقيع	على	قرار	

حتديد	�شقف	مقداره	�شتة	ا�شعاف	احلد	الدنى	لالأجور	كحد	اأق�شى	لكلفة	ال�شت�شفاء	لذوي	العهدة،	وكذلك	مّت	اإحالة	م�رسوع	قانون	

احت�شاب	الراتب	التقاعدي	لال�شتاذ	اجلامعي	على	اأ�شا�س	35	�شنة	اإىل	جمل�س	النواب،	و�شدر	مر�شوم	دخول	لأ�شاتذة	اإىل	مالك	

اجلامعة	يف	العام	املا�شي،	بالإ�شافة	اإىل	اإقرار	قانون	�شل�شلة	الرواتب	اجلديدة	هذا	العام.	

اعادة	 اىل	 توؤدي	 ا�شالحية	حقيقّية	 اإعالن	حالة	طوارئ	 يتم	 ما	مل	 و	 اجلامعة	 حاليًا	يف	 القائم	 البنيوي	 الواقع	 هذا	 امام	 لكن	

الهيكلة	وجتيب	على	�شوؤال	اأي	جامعة	لبنانية	نريد،		فاإنه	لن	يبقى	من	معنى	وقيمة	لكل	تلك	املكت�شبات	يف	حال	ا�شتمرار	النفال�س	

التفككي	للجامعة	على	ح�شاب	اإعادة	تكوين	بنية	اأكادميية	�شلبة	على	اأ�شا�س	الالمركزية	الإدارية	واملالية	،	بغية	توفري	حياة	جامعية	

المناء	 قاعدة	 على	 اللبنانّية	 املناطق	 جميع	 يف	 واإدارييها	 وطالبها	 لأ�شاتذتها	 خدمة	 دوليًا	 عليها	 املتعارف	 املعايري	 وفق	 حقيّقية	

املتوازن	احلقيقي	الذي	يحقق	اهداف	وم�شالح	اأو�شع	�رسيحة	من	طالب	لبنان	وبالتايل	جميع	مكونات	املجتمع	اللبناين	على	م�شاحة	

			 	 	 	 	 	 الوطن.			
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اأ.د. ح�شان حالق

موؤرخ واأ�شتاذ جامعي

الدكتورة	زاهية	م�شطفى	قدروة	من	مواليد	بريوت	عام	1920،	ن�شاأت	يف	رحاب	اأ�رسة	

تهتم	بالعلوم	والفكر،	فكان	جدها	اأديب	قدورة	اأول	طبيب	م�شلم	لبناين	يتخرج	من	الكلية	ال�شورية	

)اجلامعة	الأمريكية(	يف	بريوت	عام	1881،	وكان	والدها	م�شطفى	قدورة	اأول	�شيديل	م�شلم	

يتخرج	من	الكلية	ذاتها	عام	1900،	ويوؤ�ش�س	�شيدلية	يف	منطقة	ال�شور	يف	قلب	بريوت،	بينما	

ال�شور،	 ال�شيت	يف	حملة	 ذائع	 قدورة	)1879-1948(	طبيبًا	 اأديب	 حليم	 الدكتور	 كان	عمها	

انتخب	 الذي	 وهو	 	،1902 عام	 الي�شوعية	 واجلامعة	 الفرن�شية	 اجلامعات	 متخرجي	 اأحد	 وهو	

نائبًا	عن	بريوت	يف	دورة	عام	1922،	ويف	دورة	عام	1929،	ونائبًا	لرئي�س	جمل�س	النواب	

بني	عامي	1922-1923.	كما	كان	ع�شوًا	يف	جمعية	املقا�شد	اخلريية	الإ�شالمية	يف	بريوت	

العامل	 اأنحاء	 يف	خمتلف	 توزعت	 وقد	 مغربية،	 جذور	عربية	 والأ�رسة	من	 	.1942-1936

العربي.

	

والدتها	املرحومة	خامن	احل�شامي،	واأ�شقاوؤها	املرحومان	الدكتور	اأديب	ولبيب	قدورة،	�شقيقاتها	ال�شيدة	اأديبة	زوجة	املرحوم	

الدكتور	جودت	قزعون،	ووديعة	زوجة	الدكتور	اأديب	خرطبيل،	واملرحومة	رفيقة	زوجة	املرحوم	عبد	الفتاح	ميقاتي.	

هذا،	وقد	تلقت	الدكتورة	زاهية	قدورة	درا�شاتها	الأوىل	يف	كلية	بريوت	اجلامعية،	حيث	نالت	منها	يف	عام	1939	درجة	

“�شوفومور” ثم	التحقت	يف	اجلامعة	الأمريكية	ونالت	منها	عام	1943	درجة	)B.A.(	يف	الدرا�شات	التاريخية.	

التاريخ،	ويف	عام	 لي�شان�س	يف	 “فوؤاد	الأول” )القاهرة(	عام	1944	 فنالت	من	جامعة	 القاهرة	 اإىل	 الفرتة	توجهت	 يف	هذه	

1947	نالت	درجة	املاج�شتري	يف	التاريخ،	ويف	عام	1951	نالت	دكتوراه	يف	التاريخ	من	جامعة	القاهرة.	وبعد	فرتة	تزوجت	من	

الدكتور	حممد	عبد	ال�شالم	كفايف	الذي	كان	اأ�شتاذًا	يف	جامعة	القاهرة،	ثم	اأ�شبح	عميدًا	لكلية	الآداب	يف	جامعة	بريوت	العربية.	

والجتماعية	 الفكرية	 الن�شاطات	 خمتلف	 يف	 قدورة	 زاهية	 الدكتورة	 �شاركت	 	1951-1943 م�رس	 يف	 وجودها	 اأثناء	 يف	

والتحركات	 التظاهرات	 فرتاأ�شت	 الفل�شطينية.	 والق�شية	 لبنان،	 ا�شتقالل	 اأجل	 من	 املنا�شالت	 اأبرز	 اإحدى	 وكانت	 وال�شيا�شية،	

ال�شيا�شية،	وقابلت	خمتلف	امل�شوؤولني	من	اأجل	دعم	لبنان	�شد	النتداب	الفرن�شي	ل	�شيما	اأثناء	اأحداث	ت�رسين	الثاين	1943.	

وبعد	عودتها	اإىل	لبنان	يف	عام	1951	التحقت	باجلامعة	اللبنانية	كاأ�شتاذ	م�شاعد	يف	ق�شم	التاريخ،	ويف	عام	1961	اأ�شبحت	

والعلوم	 الآداب	 لكلية	 عميدة	 عينت	 	1977-1971 اأعوام	 بني	 الأ�شتاذية.	 رتبة	 نالت	 	1967 عام	 ويف	 التاريخ،	 ق�شم	 رئي�شة	

الإن�شانية	يف	اجلامعة	اللبنانية.	وكانت	لها	ن�شاطات	مكثفة	لرفع	م�شتوى	الكلية،	وكان	لها	الف�شل	يف	اإر�شال	العديد	من	ال�شبان	

وال�شابات	للتخ�ش�س	يف	الدرا�شات	العليا	يف	باري�س	ولندن	والوليات	املتحدة	الأمريكية.	

ومنذ	نهاية	عام	1977	اإىل	عام	1988	عادت	وتولت	رئا�شة	ق�شم	التاريخ.	ومنذ	تاأ�شي�س	جامعة	بريوت	العربية	عام	1960	

حر�شت	الدكتورة	زاهية	قدورة	على	الإ�شهام	يف	بناء	هذا	ال�رسح	العلمي،	ف�شاركت	يف	اإعطاء	العديد	من	املحا�رسات	العلمية	ل	

�شيما	لطالب	ق�شم	التاريخ.	

يف	13	كانون	الثاين	1983	منحتها	كلية	الإمام	الأوزاعي	للدرا�شات	الإ�شالمية	الدكتوراه	الفخرية	يف	احتفال	مهيب	يف	دار	

الفتوى،	مع	زمالئها	الأفا�شل	د.	زكي	نقا�س،	د.	عمر	فروخ،	ود.	�شبحي	املحم�شاين.	

الأ�شتاذ	الدكتور	ح�ّشان	حالق

الدكتورة زاهية قدورة �شرية رائدة وم�شرية اأمة-2002-1920 ن�شاء من بريوت
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لها	العديد	من	املوؤلفات	منها	على	�شبيل	املثال:	

1-	عائ�شة	اأم	املوؤمنني.	

2-	ال�شعوبية	واأثرها	ال�شيا�شي	والجتماعي	يف	الع�رس	العبا�شي	الأول.	

3-	تاريخ	العرب	احلديث.	

4-	بحوث	عربية	واإ�شالمية.	

5-	�شبه	اجلزيرة	العربية.	

6-	زاهية	قدورة:	رحلة	العمر	– بريوت	1999.	

اأما	الأبحاث	فقد	ن�رستها	يف	العديد	من	الدوريات	العلمية	اللبنانية	والعربية،	وقد	ترجم	بع�شها	اإىل	لغات	اأجنبية،	ومن	بني	هذه	

الأبحاث	على	�شبيل	املثال	والتي	ن�رست	اأو	األقيت	يف	املوؤمترات	العلمية:	

1-	الع�شبية	يف	املجتمع	العربي.	

2-	بني	الرتبية	والتاريخ.	

3-	املراأة	يف	الع�رس	العبا�شي.	

4-	الدولة	العربية.	

5-	الدولة	العبا�شية.	

6-	مهمة	اجلامعة.	

7-	مفاهيم	التاريخ	يف	املرحلة	القومية	املعا�رسة.	

8-	بريوت	من	خالل	ابن	ع�شاكر.	

9-	بريوت	من	خالل	ابن	الأثري.	

10-	التن�شيق	والتعاون	بني	كليات	الآداب	يف	اجلامعات	العربية.	

	11-	جولة	يف	معامل	يف	التاريخ	الإ�شالمي.	

12-	حقوق	املراأة	يف	الإ�شالم.	

	.r·	الر�شول	حياة	يف	املراأة	13-

14-	القيم	الأخالقية	والإن�شانية	يف	احل�شارة	الإ�شالمية.	

15-	يف	الوحدة	العربية	وق�شايا	املجتمع	العربي.	

16-	تاريخنا	وكيف	نفهمه.	

17-	مفكران	لبنانيان	وق�شية	فل�شطني:	جنيب	عازوري	ومي�شال	�شيحا.	

18-	املراأة	يف	الإ�شالم.	

19-	احلقيقة	التاريخية	عند	ابن	خلدون.	

20-	الزواج	والطالق	يف	الإ�شالم.	

21-	اجلامعة	يف	بناء	املجتمع	العربي	املعا�رس.	

22-	النظام	الرتبوي	يف	الإ�شالم.	

23-	املراأة	يف	الأ�رسة	الإ�شالمية.	

اإىل	 بالإ�شافة	 عديدة	 منا�شب	 تبواأت	 فقد	 والجتماعية،	 العلمية	 الأ�شعدة	 على	 مكثفة	 ن�شاطات	 قدورة	 زاهية	 وللدكتورة	

منا�شبها	الأكادميية	ومنها:	

1-	رئي�شة	بعثة	طلبة	جمعية	املقا�شد	اخلريية	الإ�شالمية	يف	القاهرة	1951-1945.	

2-	رئي�شة	احتاد	الطلبة	اللبنانيني	يف	القاهرة	1951-1947.	

3-	رئي�شة	وموؤ�ش�شة	احتاد	اجلامعيات	اللبنانيات	منذ	عام	1998-1952.	

4-	ع�شو	يف	اللجنة	التنفيذية	جلمعية	اأهل	القلم	اإىل	العام	1957.	

5-	ر�شحت	عام	1959	من	قبل	احلكومة	اللبنانية	ووزارة	اخلارجية	ملن�شب	م�شت�شار	يف	جامعة	الدول	العربية،	غري	اأن	

ذلك	مل	يتحقق.	
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6-	رئي�شة	جلنة	تكرمي	املوؤرخ	العاّلمة	حممد	جميل	بيهم	منذ	عام	1978.	

7-	تبواأت	منا�شب	عديدة	يف	بع�س	اجلمعيات	الن�شائية	يف	لبنان	والعامل	العربي.	

8-	رئي�شة	اللجنة	الن�شائية	يف	�شندوق	الزكاة.	

9-	ع�شو	موؤمتر	اإمناء	بريوت.	

10-	ع�شو	جمل�س	اأمناء	موؤ�ش�شة	الدرا�شات	الفل�شطينية.	

كما	�شاركت	الدكتورة	زاهية	قدورة	يف	العديد	من	املوؤمترات	العلمية	يف	لبنان	والعامل	العربي	منها	على	�شبيل	املثل	ل	احل�رس:	

1-	املوؤمتر	الن�شائي	الأول	)القاهرة	1944(.	

2-	املوؤمتر	الثقايف	العربي	الأول	)بيت	مري	– لبنان	1947(.	

3-	موؤمتر	الهيئات	الن�شائية	لل�رسق	الأو�شط	)بريوت	1949(.	

4-	املوؤمتر	الأول	لأدباء	العرب	يف	لبنان	)بريوت	1954(.	

5-	املوؤمتر	الأول	للجامعيات	العربيات	)بريوت	1964(.	

6-	املوؤمتر	الأول	لكل	مواطن	م�شوؤول	)بريوت	1966(.	

7-	موؤمتر	املغرتبني	اللبنانيني	)بريوت	1972(.		

8-	ندوة	عمداء	كليات	الآداب	)اخلرطوم	1973(.	

9-	ندوة	اأبو	الفداء	)حماه	1974(.	

10-	املوؤمتر	الن�شائي	الربملاين	الآ�شيوي	– الإفريقي	)القاهرة	1974(.	

11-	موؤمتر	احل�شارة	العربية	بني	الأ�شالة	والتجديد	)بريوت	1975(.	

12-	ندوة	م�شتقبل	التعليم	اجلامعي	)تون�س	1977(.	

13-	املوؤمتر	الدويل	لتاريخ	بالد	ال�شام	)دم�شق	1978(.	

14-	ابن	ع�شاكر	يف	ذكرى	مرور	900	�شنة	على	ولدته	)دم�شق	1979(.	

15-	ذكرى	اأبو	الفداء	)حماه	1974(.	

16-	موؤمتر	اإعادة	كتابة	تاريخ	عام	للعرب	والإ�شالم	)الكويت	1974(.		

17-	موؤمتر	ابن	الأثري	)املو�شل	1982(.	

18-	املوؤمتر	الإ�شالمي	الثاين	للزكاة	)بريوت	1986(.	

19-	موؤمتر	التاريخ	القت�شادي		للم�شلمني	)القاهرة	1998(.	

20-	املوؤمتر	القومي	– الإ�شالمي	الثامن	)القاهرة	1998(.	

21-	املوؤمتر	القومي	– الإ�شالمي	التا�شع	)بريوت	2000(.	

22-	موؤمترات	علمية	عديدة،	�شاركت	فيها	د.	زاهية	قدورة	عقدت	يف	بريوت	ودم�شق	والقاهرة	وبغداد	واخلرطوم	وعمان	

والرباط	ولندن	و�شواها	من	العوا�شم	العربية	والدولية.	

هذا	وقد	اأ�رسفت	الدكتورة	زاهية	قدورة	على	العديد	من	ر�شائل	واأطروحات	طالب	الدرا�شات	العليا	يف	الدبلوم	واملاج�شتري،	

والدكتوراه،	وكان	لهوؤلء	ال�شبق	يف	تويل	املنا�شب	العليا،	ويف	تويل	منا�شب	الأ�شتاذية	يف	كليات	الآداب	يف	اجلامعة	اللبنانية	

واجلامعات	العربية.	

لقد	ا�شتمرت	د.	قدورة	ت�شهم	اإ�شهامًا	اأ�شا�شيًا	حتى	وفاتها	يف	ن�رس	الرتاث	العربي	والإ�شالمي	واملحافظة	عليه	عن	طريق	الأندية	

والجتماعية	 والثقافية	 العلمية	 والحتادات	 الأندية	 من	 عدد	 ع�شوية	 اأو	 رئا�شة	 يف	 م�شاركتها	 وبوا�شطة	 والجتماعية،	 الثقافية	

العاملة	يف	بريوت،	وعن	طريق	الدرا�شات	والندوات	العلمية	التي	حتر�س	على	اإقامتها	اأو	امل�شاركة	فيها.	

جبانة	 يف	 العائلة	 مدافن	 يف	 ودفنت	 	،2002 عام	 الأول	 ت�رسين	 	10 يف	 اخلمي�س	 يوم	 ج�شدًا	 قدورة	 زاهية	 د.	 رحلت	 لقد	

البا�شورة	يف	اليوم	التايل	بوجود	ح�شد	كبري	يتقدمهم	�شاحب	ال�شماحة	مفتي	اجلمهورية	اللبنانية	ال�شيخ	الدكتور	حممد	ر�شيد	قباين	

مع	ممثلي	الروؤ�شاء	الثالثة:	الرئي�س	اميل	حلود،	الرئ�س	نبيه	بري،	الرئي�س	رفيق	احلريري،	والهيئات	وال�شخ�شيات	ال�شيا�شية	

والدبلوما�شية	واجلامعية	والثقافية.	ولكنها	مل	ترحل	روحًا	وفكرًا	ومدر�شة	وراية	خفاقة	فوق	كل	جامعة،	وكل	كلية،	ومع	كل	

طالبها	وزمالئها	واأ�شدقائها،	و�شديقاتها	واأقاربها.	
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د.	زاهية،	لك	منا	كل	الوفاء	والتقدير	والحرتام	واملحبة.	

�شهادات	واحتفالت	ودروع	واأو�شمة	التقدير:

حر�شت	اجلامعات	واملوؤ�ش�شات	واملراكز	والأندية	العلمية	والثقافية	على	تكرمي	د.	زاهية	قدورة،	ومن	بني	هذه	ال�شهادات	

والحتفالت	والأو�شمة	على	�شبيل	املثال	ل	احل�رس:	

1-	�شهادة	دكتوراه	فخرية	من	كلية	الإمام	الأوزاعي	للدرا�شات	الإ�شالمية	عام	1983.	

2-	�شهادة	تقدير	من	كلية	الآداب	– جامعة	الإ�شكندرية	– عام	1992	تقديرًا	لدورها	العلمي.		

3-	و�شام	الأرز	الوطني	من	رتبة	فار�س	عام	1992.	

4-	حفل	تكرمي	ودرع	تقدير	من	املركز	الإ�شالمي	– عائ�شة	بكار	– عام	1992.	

5-	�شهادة	تقدير	و�شهادة	املوؤرخ	العربي	من	احتاد	املوؤرخني	العرب	عام	1993.	

6-	حفل	تكرمي	ودرع	تقدير	من	النادي	الثقايف	العربي	يف	بريوت	عام	1994.	

7-	درع	الوفاء	من	احتاد	ال�شباب	الوطني	عام	1994.	

8-	�شهادة	تقدير	من	جامعة	الإ�شكندرية	)ندوة	الأندل�س(	عام	1994.	

9-	درع	الأمينة	على	العهد	القومي	من	املنتدى	القومي	العربي		عام	1998.	

10-	و�شام	اجلي�س	الثالث	امليداين	من	اجلي�س	العربي	ال�شوري.	

11-	درع	الوفاء	والتقدير	من	التجمع	الطالبي	من	اأجل	الوحدة.	

12-	حفل	تكرمي	كلية	الآداب	)الفرع	الأول(	– اجلامعة	اللبنانية	عام	1999.	

13-	و�شام	الأرز	الوطني	من	رتبة	كوماندور	عام	1999.	

14-	و�شام	ال�شتحقاق	الف�شي	من	رئا�شة	اجلمهورية	اللبنانية	عام	2002.	

15-	درع	تقدير	من	ال�شيدة	الأوىل	اأندره	اإميل	حلود.	

16-	حفل	تكرمي	برعاية	رئي�س	اجلمهورية	العماد	اإميل	حلود	يف	الأوني�شكو	عام	2003.	

خ�رس	لبنان	والعامل	العربي	اأ�شتاذتنا	اجلليلة	الدكتورة	زاهية	قدورة	)1920-2002(	اإحدى	رائدات	النه�شة	الن�شائية	والعلمية	

اأن	كانت	طالبة	يف	اجلامعة	الأمريكية	يف	بريوت،	ويف	احلركة	 اإ�شهامًا	فاعاًل	يف	احلركة	الطالبية	منذ	 اأ�شهمت	 لقد	 والرتبوية.	

الطالبية	العربية	يف	جامعة	القاهرة	اأثناء	اإعدادها	لر�شالة	املاج�شتري	واأطروحة	الدكتوراه،	وكثريًا	ما	كانت	جتتمع	مع	الزعامات	

اللبنانية	والعربية	لن�رسة	الق�شايا	العربية	ويف	مقدمتها	ق�شايا	فل�شطني	ولبنان	واجلزائر،	وق�شايا	م�رس	واخلليج	العربي	واملغرب	

العربي.	وكانت	“بنت	الذوات” اأكرث	النا�س	اهتمامًا	بالطبقات	ال�شعبية،	لهذا	لفت	نظرها	الرئي�س	كميل	�شمعون	)1958-1952(	

“اإين	 بالقول:	 تواجهه	 بها	 الذوات” فاإذا	 “بنت	 اأثناء	قيادتها	تظاهرة	مطلبية،	اإىل	اأنها	كيف	تكون	“امل�شاغبة” و”املنا�شلة” وهي	

بالفعل	بنت	الذوات	يف	املنزل	ويف	اجلامعة،	ولكن	كوين	كذلك	ل	يتناق�س،	ول	ميكن	اأن	يتناق�س	مع	كوين	املنا�شلة	والعاملة	من	

اأجل	الق�شايا	الوطنية	والقومية	والإ�شالمية”.

الآداب	 لكلية	 عميدة	 امراأة	 اأول	 تكون	 اأن	 ا�شتطاعت	 العلمية	 وبخلفيتها	 والقومي	 الوطني	 بح�شها	 قدورة	 زاهية	 والدكتورة	

يف	اجلامعة	اللبنانية،	واأن	تقوم	بدور	بارز	يف	تعريب	الربامج	يف	ال�شكل	وامل�شمون،	وخا�شت	من	اأجل	ذلك	معارك	تربوية	

عديدة.	ويف	الوقت	نف�شه	مل	متار�س	مطلقًا	الطائفية	واملذهبية،	بل	يدرك	اجلميع	اأنها	�شاعدت	جميع	طالبها	والأ�شاتذة	من	دون	

متييز	طائفي	اأو	مذهبي	اأو	مناطقي.	

ووزراء	 نوابًا	 باتوا	 الذين	 طالبها	 من	 العديد	 عليها	 �شار	 فكرية”  “مدر�شة	 توؤ�ش�س	 اأن	 قدورة	 زاهية	 الدكتورة	 ا�شتطاعت	

العربية	عام	 اإن�شاء	جامعة	بريوت	 الرب	والإح�شان	يف	دعم	 نن�شى	دورها	يف	موؤازرة	جمعية	 اأن	 واأ�شاتذة	جامعات.	ول	ميكن	

1960،	مبرا�شلة	الرئي�س	الراحل	جمال	عبد	النا�رس	والت�شال	به	من	اأجل	حتقيق	هذه	الغاية	ال�رسيفة	لك�رس	احتكار	التعليم.	ول	

ميكن	اأن	نن�شى	دورها	عام	1967	باعتبارها	رئي�شة	للجنة	دعم	املجهود	احلربي	مل�رس،	كيف	جمعت	يف	لبنان	الذهب	والأموال	

دعمًا	للمجهود	احلربي	للجي�س	امل�رسي.

يف	عام	1998	تقاعدت	الدكتورة	زاهية	قدورة	من	اجلامعة	اللبنانية،	ولكنها	مل	تتقاعد	مطلقًا	من	العمل	العام	واخلدمة	العامة،	

ومن	الن�شاطات	العلمية	والجتماعية،	ف�شاًل	عن	م�شاركتها	يف	املوؤمترات	العلمية	والوطنية	والإ�شالمية	والقومية.	ولقد	ا�شتمرت		
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لدعم	 اأخرى	 اإىل	 تنتقل	من	عا�شمة	 العربية.	ويف	وقت	كانت	 الفل�شطينية	والق�شايا	 للق�شية	 اأخرى	دعمًا	 اإىل	 تنتقل	من	عا�شمة	

الق�شايا	العربية،	حر�شت	اإّبان	الجتياح	الإ�رسائيلي	لبريوت	عام	1982	على	اأن	تبقى	�شامدة	يف	بريوت	املحرو�شة،	اأن	تبقى	

يف	مدينتها،	منا�شلة	�شامدة	مع	ال�شامدين.	

وفاًء	وتقديرًا	لأ�شتاذتنا	اجلليلة،	وحر�شًا	على	التوا�شل	والوفاء،	فقد	كان	الأوفياء	الكرث	يقومون	بزيارتها	با�شتمرار،	وكنت	

وجمموعة	من	الزمالء	والزميالت	الأوفياء	نحر�س	على	زيارتها	اأ�شبوعيًا	لئال	ت�شعر	بالوحدة،	ومبا	اأن	الله	عّز	وجّل	مل	يرزقها	

بعقب،	فقد	كانت	تعتربنا	جميعًا	اأولدها،	وكانت	هذه	املجموعة	الوفية	املزوارة	اإمنا	تتمثل	يف	الزمالء	الأ�شاتذة:	د.اأ�شامه	حميو	

مدير	كلية	الآداب	والعلوم	الإن�شانية	)الفرع	الأول(	واإبراهيم	حم�شن	وزوجته	د.	جنوى	اجلّمال	ود.	ع�شام	�شبارو	ود.	ن�شاأت	

اخلطيب	ود.	حنيفة	اخلطيب	وكاتب	املقال	وزوجته	ال�شيدة	ب�رسى	اأبو	غزالة	ود.	اإبراهيم	بي�شون،	ود.	حممد	خمزوم،	ود.	

فاطمة	قدورة،	ود.	رباح	اأبي	حيدر	وزوجته	د.	منرية	�شاتيال،	ود.	اأحمد	حطيط	وزوجته	د.	مرمي	�شليم،	ود.	عبد	الروؤوف	

�شنو	وزوجته،	ود.	عبد	العزيز	قان�شوه،	ود.	م�شعود	�شاهر	وزوجته	د.	�شونيا	الدب�س	ود.	لطفي	املعو�س	و�شواهم	الكثري	مع	

اآخرين،	وكانت	اأم�شية	اخلمي�س	يف	10	ت�رسين	الأول	من	عام	2002،	اخلمي�س	الأخري	من	اللقاءات	الزاهية	واحلزينة.	وبوفاة	

زاهية	قدورة	تنطوي	�شفحة	نا�شعة	من	ال�شجل	الذهبي	لبريوت	ولبنان	والعامل	العربي	ولتاريخ	املراأة	العربية.	

لقد	حر�شُت	على	تكرمي	الراحلة	الدكتورة	زاهية	قدورة،	وذلك	عرب	ما	يلي:

1-	من	خالل	كلية	الإمام	الأوزاعي	للدرا�شات	الإ�شالمية.

2-	من	خالل	املركز	الإ�شالمي	– عائ�شة	بكار.

3-	من	خالل	النادي	الثقايف	العربي.

4-	من	خالل	اإ�رسايف	على	اأطروحـة	دكتوراه	عن	الدكتورة	زاهية	قدورة	يف	ق�شم	التاريخ	– اجلامعة	اللبنانية	– من	اإعداد	

حممد	العري�س.	وكانت	الأطروحة	الأوىل	التي	�شمح	بت�شجيلها	عن	علم	ما	يزال	على	قيد	احلياة.

5-	تاأليفي	كتاب	عن	�شرية	حياة	الدكتورة	زاهية	قدورة	عام	2002	مبنا�شبة	وفاتها.	

6-	اقرتاحي	لوزارة	الرتبية	والتعليم	العايل	بتاريخ	2002/10/12	بت�شمية	ثانوية	با�شمها،	وقد	حتقق	هذا	القرتاح	باإطالق	

ا�شمها	على	ثانوية	يف	منطقة	القلعة	– كراكا�س	يف	راأ�س	بريوت.

7-	اقرتاحي	على	بلدية	بريوت	بتاريخ	2002/10/12	باإطالق	ا�شمها	على	�شارع	مهم	يف	بريوت،	وقد	اتخذ	املجل�س	البلدي	

قرارًا	باإطالق	ا�شمها	على	�شارع	مهم	يف	باطن	بريوت.
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بقلم: املهند�س غ�شان جربي

العمارة	فن	وعلم	ومزيجهما	ينتج	عنه	ح�شارة	عمرانية	وتراثية.	فالبناء	اإبن	بيئته	وطبيعتها	

ومناخها.	اإنه	مراآة	لعادات	وطقو�س	واأذواق	واإحتياجات	ومتطلبات	اأهلها	و�شكانها.	وللحديث	

عن	فن	العمارة	الرتاثية	يف	بريوت	من	نهاية	القرن	التا�شع	ع�رس	وحتى	مطلع	القرن	احلادي	

ال�شكل	 من	 ننفذ	 واأن	 الكبري،	 الرتاثي	 الإرث	 بهذا	 ونغو�س	 ونلم	 نعي	 اأن	 علينا	 والع�رسين،	

اخلارجي	اىل	امل�شمون،	وندرك	التناغم	املتبادل	بني	الطبيعة	والعمارة	من	جهة،	والعالقات	

الإجتماعية	من	جهة	اأخرى.	فالرتاث	هو	مكون	من	املكونات	الإجتماعية	املرتاكمة	.

وللتعرف	على	الرتاث	املعماري	والعمراين	ملدينة	بريوت،	من	الأهمية	مبكان	اأن	نعرف	

موقع	هذه	املدينة	ال�شاحلية	التي	تقع	على	�شبه	جزيرة	لناحية	الغرب،	مطلة	على	البحر	الأبي�س	

املتو�شط،	وتتمتع	بطق�س	متو�شطي	معتدل	و	تبلغ	م�شاحتها	18	كلم2	.

كما	تق�شم	بريوت	اىل	12	منطقة	عقارية	/	Zone	هي		:

7	– امل�شيطبة1	– الأ�رسفية
8	– املرفاأ2	-	عني	املري�شة

9	– راأ�س	بريوت3	-	البا�شورة
10	-	الرميل4	– ميناء	احل�شن

11	– ال�شيفي5	– املزرعة	
12	– زقاق	البالط	6	-	املدور

 مدينة بريوت

وكان	للرتاث	املعماري	والعمراين	يف	بريوت	الدور	الرئي�شي	يف	التفرع	والتوزيع	الدميغرايف	الإ�شالمي	وامل�شيحي.	فبناء	

البارز	يف	 الدور	 جميعا”  لها	 كان	 ال�شكنية	 والأحياء	 واجلامعات	 واحلمامات	 وال�رسايا	 واخلانات	 والأ�شواق	 والكنائ�س	 امل�شاجد	

تكوين	بريوت	القدمية	.	ففيها	ق�شوروحارات،	و	بيوتات	ان�شجمت	مع	حميطها	و	حملت	اأ�رسار	التاريخ	ومكنوناته	و	حفظت	

ذاكرته	.	ففي	بريوت	ثمة	اأماكن	حافظت	على	بهاء	عمارتها	القدمية،	من	خالل	معامل	تراث	ي�شتحق	اأن	نحميه	واأن	نحافظ	عليه	

.	تلك	العمارات	املبنية	من	احلجر	ال�شخري	املق�شب	،	املكللة	بالقرميد	و	املرتكزة	عليها	القناطر	و	امل�شتوية	بان�شجام	يف	حميطها.	

فالبيت	اإبن	بيئته	وجزء	من	احلي	و	احلارة،	يتاآلف	مع	مكوناته		وحميطه	.

بناية	كتانة	– �شارع	مي	زيادة	/	كليمن�شو

للعي�س	 موئل	 فهي	 وتعارف.	 لقاء	 و�شاحة	 جتمع	 اأماكن	 واأ�شواقها	 بريوت	 اأحياء	 وكانت	

املهند�س	غ�شـــــــان	جبـــري

عمران  مدينة بريوت بني املا�شي واحلا�شر من الناحيتني الرتاثية والعمرانية
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للبيع	 اأ�شواق	 اإىل	احتوائها	على	 العبادة	من	م�شاجد	وكنائ�س،	بالإ�شافة	 اأبناء	الطوائف	واملناطق،	وجتاور	بيوت	 امل�شرتك	بني	

والإجتار	والإرتزاق”.	

وهذه	املدينة	تعطينا	فكرة	عن	تراثها	املعماري	من	خالل	بيوتاتها	وخاناتها	التي	كان	الكثري	منها	مغطى	بالقرميد	الأحمر،	

ف�شال” عن	امل�شاحات	اخل�رساء	التي	كانت	ت�شكل	ن�شبة	هامة	من	م�شاحة	املدينة	.	

غري	 و	 �شاهقة	 عمارات	 فاأ�شبحت	 واخلدماتية	 ال�شكنية	 املباين	 معه	 ازدادت	 ال�شكان،	 عدد	 واإزدياد	 الزمن	 مرور	 مع	 لكن	

من�شجمة	مع	حميطها.	فلي�س	هناك	اأحياء	�شكنية	ذات	طابع	من�شجم	وموحد،	لأن	الدولة	مل	ت�شع	خطة	لتطوير	املدينة	بعد	الإ�شتقالل	

يف	القرن	املا�شي،	مما	اأدى	اىل	ت�شييد	املباين	الع�شوائية.	وقد	جاء	اأول	تعديل	لقانون	البناء	عام	1971،	ثم	حلقه	التعديل	الثاين	

اأ�شبابها.	ومن	اأبرز	هذه	 عام	1983،	واآخر	تعديل	�شدر	عام	2005.	وجاءت	كل	تلك	القوانني	لتعالج	نتيجة	امل�شاكل	ولي�س	

امل�شاكل	والتحديات	:	

املوجودة	يف	بريوت	والتي	كانت	تنب�س	باحلياة	و	تعطي	املدينة		زخمًا	يف	فن	العمارة	و	 - تناق�س عدد الأبنية الرتاثية: 

الرتاث	.	وكان	عددها	يف	اآخر	اإح�شاء	حوايل	800	مبنى	خارج	منطقة		�شوليدير.	لكن	هذا	العدد	تناق�س	مع	الفو�شى	احلالية	يف	

الع�رس	�شنوات	الأخرية	.	وهذه	املباين	كانت	ت�شكل	تاريخًا	يف	فن	العمارة	الرتاثية	لبريوت	القدمية	وذكرياتها	املوجودة	فيها،	من	

خالل	ت�شاميم	تقراأ	من	خاللها	تاريخ	املدينة	يف	املئة	�شنة	املا�شية	.

الرتاثية	 القدمية	 املباين	 اأنه	مت	احلفاظ		على	بع�س	 ب�شكل	عام،	نرى	 املدينة،	 فاإذا	نظرنا	اىل	جتربة	�شوليدير	يف	و�شط	 	 	 	 	 	

وترميمها	ومعاجلتها	لتحافظ	على	ما	تبقى	من	الرتاث	املعماري	الذي	يختزن	بداخله	تاريخ	بريوت	القدمية.

غياب خطة م�شتقبلية لتنظيم مدين �شليم للمدينة: من	اأهم	بنودها	و�شع	خطة	ودرا�شة	م�شتقبلية	ل�شبكة	موا�شالت	ت�شمل	

طرقات	واأتو�شرتدات	وحزام	دائري	حول	املدينة،	واأنفاق	ملعاجلة	اأزمة	ال�شري	.وهذه	الدرا�شة	هي	ركن	اأ�شا�س	يف	التنظيم	املدين	

للمدينة	الذي	من	خالله	ن�شتطيع	اأن	ن�شبط	اخلطوط	الغالفية	للمباين	من	خالل	الرتاجعات	عن	الأوت�شرتادات	وال�شوارع،	بعد	

درا�شة	واجهات	املباين	يف	كل	�شارع	وحي	واإعطائها	طابعًا	من�شجمًا	و	متنا�شقًا	مع	حميطه	.	واأعتقد	اأن	الأمر	قد	اأ�شبح	تنفيذه	
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من	ال�شعوبة	مبكان،	يف	الوقت	الذي	كان	من	ال�شهولة	تنفيذ	هذا	امل�رسوع	قبل	ن�شف	قرن،	كما	فعل	هو�شمان	يف	باري�س	اأواخر	

القرن	التا�شع	ع�رس	.	

- تراجع امل�شاحات اخل�رشاء يف املدينة:	فاأ�شبحت	بريوت	كتلة	من	الإ�شمنت	و	احلجر	لأن	التنظيم	املدين	مل	يلحظ	فيها	

فراغات	وم�شاحات	ميكن	من	خاللها	اإ�شتيفاء	ال�رسوط	البيئية	ال�رسورية	لل�شكن	و	العي�س	.	

- غياب بنية حتتية مائية وكهربائية وهاتفية ع�رشية:	واإعتماد	حلول	مرجتلة	وجمتزاأة.	فالبنى	التحتية	املوجودة	بعمق	،	يف	

بع�س	الأحيان	،	ل	يتجاوز	اخلم�شني	�شنتيمرتا” عن	م�شتوى	الإ�شفلت،	واحلل	كان	باإقامة	اأنفاق	خا�شة،	كاأي	بلد	يف	العامل،	متر	

فيها	التمديدات	املطلوبة.	حينئذ	تكون	اإمكانية	الو�شول	اإليها	دون	كلفة	اأو	�رسر	وباأ�رسع	وقت	.	

- الفرز ال�شكاين:	ت�شببت	احلروب	الأهلية	بفرز	�شكاين	اأفقي	و	عامودي	؛	اإنق�شام	اأفقي،	ملناطق	حمددة	اأ�شبحت	تطغى	عليها	

ال�شبغة	الطائفية	واملذهبية،	مما	اأدى	اإىل	اإنق�شام	بني	اأفراد	املجتمع	ذوي	اللون	الواحد	وتقوقعهم،	ومنو	املجمعات	الع�شوائية	على	

العامة.	وهذا	ما	نرى	 ال�شالمة	 البناء،	و�رسب	بعر�س	احلائط	مبعايري	 مداخل	بريوت،	ف�شيدت	املباين	ب�شكل	خمالف	لقانون	

اأحياء	فقرية	تعي�س	يف	املدينة	وعلى	 تاأثريه	على	اجليل	ال�شاعد	من	الناحيتني	الرتبوية	والنف�شية.	واإنق�شام	عامودي،	طبقي	بني	

اأطرافها	مما	ي�شكل	حزام	بوؤ�س	على	مداخل	العا�شمة	،بريوت،	من	اجلنوب	وال�رسق	وال�شمال،	كما	تعي�س	على	اأطرافها	بقايا	

من	الطبقة	املتو�شطة	التي	بداأت	تتال�شى	وتذوب	يف	الطبقة	الفقرية،	وبني	مناطق	اأخرى	تعترب	من	املناطق	املميزة	والغالية	ت�شكنها	

العا�شمة	 يتجه	خارج	 اأن	 الو�شع	ا�شطر	اجليل	اجلديد	 باملئة.	ومع	هذا	 الواحد	 تتعدى	 الرثاء	ون�شبتها	ل	 الفاح�شة	 الغنية	 الطبقة	

ب�شبب	الغالء	الفاح�س	لل�شقق	ال�شكنية.	فامل�شلمون	اإجتهوا	اإىل	جنوب	العا�شمة	باإجتاه	عرمون	وب�شامون	و�شول” للناعمة	والدبية،	

وامل�شيحيون	اإجتهوا	نحو	ال�شمال	وال�شمال	ال�رسقي	اإىل	ك�رسوان	واملنت	هربا” من	الأ�شباب	نف�شها.	فاأين	التخطيط؟!	ففي	جميع	

دول	العامل	تقريبا” تو�شع	خطط	ع�رسية	وع�رسينية	للتو�شع	ال�شكاين،	واإذا	مل	يتدارك	امل�شوؤولون	الأمر	�شيح�شل	اإنفجار	�شكاين	

يف	العا�شمة	يف	ال�شنوات	الع�رس	القادمة.

اإن	هذه	الفو�شى	العمرانية	الإرجتالية	هي	اإنعكا�س	حليوية	�شكان	العا�شمة	اللبنانية	وتنوعهم،	من	جهة،	ومن	جهة	اأخرى،	

هي	ثمرة	خ�شو�شية	لبنانية	مفادها	اأن	اللبناين	جنح	كفرد	وف�شل	كمواطن	و	كجماعة	،	كما	تدل	اأي�شا” على	�شعف	الدولة	وتراجع	

دور	موؤ�ش�شاتها.

من	خالل	هذا	الو�شع	يجب	اأن	تو�شع	خطة	،قد	تكون	مرحلية،	ولكن	ل	بد	منها،	واأن	تكون	جزءًا	من	خطة	اأ�شمل	واأعم	

،من	اأبرز	نقاطها	:

- قطار �رشيع من الناقورة اإىل عكار ومن البقاع اإىل اجلنوب وبريوت وال�شمال،	يتحول	اإىل	مرتو	داخل	املدن	ويف	

العا�شمة.	عندئذ،	هناك	اإمكانية	لأبناء	اجلنوب	،	و	ال�شمال	،	والبقاع	اأن	يعي�شوا	يف	بلداتهم	وي�شلوا	لعملهم	خالل	�شاعة	ون�شف	

بالقطار	مما	ي�شاعد	على	تخفيف	اأزمة	ال�شري	يف	العا�شمة	.

- اإن�شاء جممعات �شكنية يف مناطق البوؤ�س التي حتيط ببريوت،	وذلك	�شمن	درا�شة	تنظيم	مدين	�شاملة	للعا�شمة.	واإعادة	

درا�شة	عامل	الإ�شتثمار	لتتحول	هذه	املجمعات	اإىل	مناطق	ت�شتويف	�رسوطًا	بيئية،	اأهمها	اعتماد	الطاقة	البديلة،	و	ايجاد	م�شاحات	

خ�رساء.

- اإعطاء ت�شهيالت لقرو�س �شكنية ت�شجيعية للجيل اجلديد.				

ال�رسائع	و	 اأم	 اإنها	 القدمي	و	احلديث	.	و	كما	قيل	عن	بريوت	 التاريخ	 التي	هي	جزء	من	 املدينة	 اأخريا	،	نتطلع	اىل	هذه	 و	
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�شوي�رسا	ال�رسق	،	فهي	�شلة	الو�شل	بني	ال�رسق	و	الغرب	.	اإننا	ناأمل	اأن	ياأتي	يوم	نرى	فيه	اإمكانية	و�شع	خطة	طوارىء	حتت	

عنوان	اإنقاذ	مدينة	بريوت	،	واأن	تكون	هذه	اخلطة	طويلة	الأمد	،	متتد	لع�رسات	ال�شنني	،	تبداأ	بو�شع	الأ�ش�س	لتنظيم	مدين	علمي	

للعقود	 املدينة	 التخطيط	لإ�شتيعاب	حاجات	 قائم	على	 اإىل	تطور	عمراين	 فنحن	بحاجة	 العظيمة	.	 لتطوير	مدينة	بريوت	 حديث	

القادمة،	لنرتك	لالأجيال	املقبلة	�شورة	عن	عا�شمتنا	التاريخية	التي	نفتخر	بالإنتماء	اإليها	و	حل�شارتها	املمتدة	ملئات	ال�شنني	.
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 حاوره : خالد اللحام 

ابن	 	« الفنان	 اأنه	 بريوت	 يف	 عليه	 تطلق	 اأن	 ميكن	 التي	 الأجمل	 ال�شفة	 رمبا	

الأخالق	 دمث	 يكون	 من	 على	 اإل	 البيارتة	 يطلقها	 ل	 التي	 ال�شفة	 وهي	 	« البيت	

وتربى	وعا�س	ك	»	ابن	اأ�شول	«	.

اإنه	الفنان	حممد	الكبي	الذي	ما	زال	يلعب	الأدوار	الهامة	عرب	ال�شا�شة	ال�شغرية	

واإن	�شاألته	عن	غيابه	عن	امل�رسح	والإذاعة	وال�شينما	منذ	فرتة	طويلة	اعتذر	لأنه	

يق�شي	معظم	اأوقاته	عند	ابنتيه	يف	فرن�شا	لزيارة	اأحفاده	...	حتى	ل	يتهم	اأي	من	

الزمالء	بالتق�شري	جتاهه	مع	اأنه	اأمّد	الله	بعمره	بكامل	�شحته	و	...	دقوا	عاخل�شب	

.

التقيناه	يف	حوار	حول	بريوت	وامل�رسح	والفن	والذي	جاء	فيه	:

بطاقة حب لبريوت ؟

الفنان	حممد	م�شطفى	الكبي،	مواليد	بريوت	1927،	متزوج	من	خريية	اأحمد	

عرفات	من	بعلبك،	عندي	اأربعة	ابناء،	“ غادة	“ وهي	متزوجة،	وقد	عملت	يف	

اإذاعة	ال�رسق	– باري�س،	وقبلها	يف	اإذاعة	لبنان،	ويف	الوكالة	الوطنية	لالإعالم،	

والدكتور	“اإبراهيم	“ وقد	تخرج	من	الوليات	املتحدة	الأمريكية	ويعمل	حاليًا	كاأ�شتاذ	

حما�رس	يف	اجلامعة	اللبنانية	/	كلية	الرتبية	وهو	متزوج،	و	“ اأن�شام	“ وقد	در�شت	

يف	فرن�شا	التجميل	والت�شويه	يف	ال�شينما	وامل�رسح	والتلفزيون،	وقد	عملت	بداية		يف	

MTV	ثم	انتقلت	اإىلNBN		ثم	اإىل	تلفزيون	امل�شتقبل	وهنا	تزوجت	وانتقلت	اأي�شًااإىل	فرن�شا	حيث	تعمل	يف	جمال	تخ�ش�شها	ك�شقيقتها،	
واآخر	العنقود	“ م�شطفى	“،	وهو	متزوج،	ومهني	.

متى بداأت العمل الفني ؟

بداأت	العمل	الفني	كهاو	يف	اأوا�شط	الأربعينات،	مع	فرقة	»اأن�شار	ال�شباب	للتمثيل	واملو�شيقى	»	كانوا	قد	افتتحوا	مكتبًا	قرب	

جامع	الإمام	علي	يف	الطريق	اجلديدة،	فكنت	اأخرج	من	املدر�شة	واتردد	عليهم	يف	املكتب،	واتدرب	على	التمثيل	مع	اأحمد	خليفة	

)	اأبو	عبد	البريوتي	(رحمه	الله،	وكان	مديرها	الفني	علي	اجلندي	مّد	الله	بعمره	وعمره	اليوم	قرابة	90	عامًا	وهو	مقيم	يف	�شيدا	

حاليًا	وهو	من	عّلمني	كيف	اأقف	على	امل�رسح،	وكان	من	اأفراد	الفرقة	�شعيد	�شهاب،	واإيلي	حداد،	وحممد	الربجاوي،	واأحمد	

علم	الدين.

كيف تدرجت يف الأدوار ؟

مل	ارتق	درجة	درجة	يف	الفن،	لأن	علي	اجلندي	كان	يومها	قد	كتب	رواية	بعنوان	»لذة	احلياة	»	واأراد	اأن	يكون	بطلها،	

فاإختلف	مع	اأ�رسته،فاأعطاين	دور	البطولة	وكانت	اأول	بطولة	يل،	وبعدها	كتبت	يل	العديد	من	امل�رسحيات	ومنها	»	حبك	بقلبي	»	

وكنا	نقدم	هذه	الأعمال	على	م�رسح	»	التياترو	الكبري	»	وبعدها	»	اأنا	معك	»	ثم	انفرط	عقد	الفرقة،	فلعبت	مع	فرقة	الأوبرا	مع	

�شعاد	كرمي	،حيث	قدمنا	رواية	»	الأعمى	»	وكنت	األعب	دور	ال�رسير	فيها	اإىل	جانب	البطل	الرئي�شي	للعمل	علي	ما�شي	الذي	

اأ�شبح	نائبًا	فيما	بعد	واأعتقد	اأنه	�شار	وزيرًا	اأي�شًا،	وقبل	هذه	الأعمال	كلها	لعبت	يف	املدر�شة	يف	م�رسحية	»	اآخر	ملوك	بني	الأحمر	

يف	الأندل�س	»	حيث	كان	من	املقرر	اأن	العب	يف	ف�شلها	الأول	والف�شل	الثاين	ولكن	اأثناء	»	الربوفات«	كان	املرحوم	فايز	�شليم	

يلعب	دور	امللك	العربي	الذي	خ�رس	الأندل�س	فاأدى	دور	البطولة	وهو	يقول	�شعرًا	»مل	اأبك	اأطاللك	ولكنني	ابكي	عي�شًا	فيك	قد	وىّل	

»	ف�شعرت	اأنه	مل	يوؤد	الدور	بحرارة	فانتقدته	ب�شوت	عال	ف�رسخ	بي	الأ�شتاذ	وكان	من	اآل	الوزان:	ملاذا	ت�رسخ	؟	فابلغته	ال�شبب	

ف�شاألني	اإن	كنت	اأحفظ	الدور	واأجبته	بالإيجاب	فطلب	اأن	اوؤديه،	فقدمت	الدور	و�شارت	يل	البطولة	املطلقة	للم�رسحية،	واثناء	

الف�شل	الثاين	ا�شبت	باخلطاأ	اأثناء	املبارزة	فنقلت	اإىل	امل�شت�شفى	ومت	تقطيب	يدي،		وقدمت	الف�شل	الثالث	ويدي	مربوطة	اإىل	عنقي	

ف�شفق	يل	اجلمهور	طوياًل	.

مع كم فرقة لعبت ؟

الفنان البريوتي العريق حممد الكبي : وقفت على خ�شبة امل�شرح عام 1947 فن

الفنان	حممد	الكبي
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كانت	بريوت	مالأى	بالفرق	ال�شبابية	يومها،	لعبت	مع	“ اأن�شار	ال�شباب	“ و	“ الأوبرا	“ لعبد	احلفيظ	حمم�شاين	وغريها	ولكن	

كل	تلك	الفرق	غابت	مع	الوقت،	كما	�شاعت	الن�شو�س	التي	كنت	حمتفظًا	بها	خالل	�شنوات	احلرب	وكانت	باملئات	اإذاعية،	

وم�رسحية،	وتلفزيونية،	كلها	خ�رستها	.

متى دخلت التلفزيون ؟

عام	1959	عندما	افتتح	تلفزيون	لبنان،	وكنا	الأوائل	

التلفزيون،	 تبليط	 واإيلي	�شنيفر	وكانوا	يف	مرحلة	 اأنا	 فيه	

وقد	تعاملت	مع	التلفزيون	بطلب	من	عادل	الأ�شعد	�شقيق	

اأ�شعد	الأ�شعد	مدير	اإذاعة	لبنان،	وقد	عملت	بداية	يف	اإذاعة	

لبنان	عام	1958	كممثل	مع	جمموعة	غامن	الدجاين	وعبد	

املجيد	اأبو	لنب	و�شبحي	اأبو	لغد	وكانوا	يقدمون	كل	الأعمال	

التمثيلية	يف	الإذاعة،	فعملت	حتت	اإ�رسافهم	.وملا	مت	افتتاح	

فطلب	 فيه	 الربامج	 مدير	 الأ�شعد	 عادل	 كان	 التلفزيون	

اإيل	العمل	معه	فقدمت	برناجمًا	للم�شابقات	اأوًل،	ثم	نقلني	

للعمل	يف	التمثيليات	مع	اليا�س	متى	وغاري	غربتيان	فقدمنا	

ع�رسات	الأعمال	مثل	»	عندي	م�شكلة	«		و	»	ليايل	�شهرزاد	

«	و	»	حكمت	املحكمة	«	والكثري	من	امل�شل�شالت	التي	قاربت	

اكرث	من	األف	حلقة،	ول	اأزال	اإىل	اليوم،	وكان	اآخر	عمل	

يل	مت	ت�شجيله	قبل	اأكرث	من	�شهرين						»	ثرثرة	عيون	«	

مع	املخرج	زيناردي	حبي�س	وقبلها	»	بني	ال�شما	والأر�س	«		كما	اإنني	عملت	يف	الإحتاد	الفني	بالدوبالج،	لقد	عملت	يف	امل�رسح	

والإذاعة،	والتلفزيون،	وحتى	يف	ال�شينما،	ما	بني	1947	وحتى	اليوم	2012.

هل عملت يف م�رشح �شو�شو ؟

لالأ�شف	ل،	لكن	عملت	مع	عمه	الفنان	حممد	�شامل	وعبد	الرحمن	مرعي	يف	م�رسحية	واحدة	ا�شمها	»	عري�س	الغفلة	«	وكانا	يومها	

يقدمان	معًا	برنامج	“ �شامل	ومرعي	“ يف	اإذاعة	لبنان	وكانت	املرة	الأوىل	التي	اأرى	فيها	املطربة	نور	الهدى	حيث	غنت	بني	ف�شول	

امل�رسحية	يف	�شينما	دنيا	يف	قلب	بريوت	.

 كم دولة عربية لعبت فيها م�رشحيًا اأو تلفزيونيًا؟

عملت	يف	كل	دول	اخلليج	العربي	ويف	املغرب	حيث	لعبت	دور	مو�شى	بن	ن�شري	على	امل�رسح	وكانت	البطولة	يل	وملحمود	�شعيد	.

بعد هذه التجربة الطويلة هل كان الفن يطعم خبزًا ؟

مل	اأعتمد	عليه	يومًا،	ع�شت	يف	اإيام	احلرب	من	الفن	لأننا	كنا	نقوم	بجولت	يف	اخلليج	ولكن	قبل	احلرب	وبعدها	كنت	اأعي�س	من	

ادارتي	مل�شلحة	كانت	لدي،	وقد	زرت	كل	دول	اخلليج	م�رسحيًا	عدا	ال�شعودية	التي	زرتها	عندما	»جرب	خاطري	»	وحتققت	رغبتي	

باحلج	اإىل	بيت	الله	احلرام،	وميكن	القول	اأنني	لعبت	امل�رسح	يف	كل	الدول	العربية	عدا	ال�شعودية	والعراق	.

	يف	الأربعينيات	ا�شتهر	د.	وجيه	نا�رس	رحمه	الله	ككاتب	وخمرج	فهل	لعبت	امل�رسح	معه	؟

بالطبع	لعبت	معه	»	قتلت	ولدي	«	و	»	فتاة	دوزيري«	وهي	ق�شة	فرن�شية	معربة	كانت	من	بطولتي	اأنا	والدكتور	وجيه،	والكثري	من	

الأعمال	الكبرية	.

هل تغريت بريوت يف تعاطيها مع الفن بني الأم�س واليوم ؟

مل	تكن	النظرة	اإىل	الفن	بالأم�س	كاليوم	لكن	اأبي	كان	يهوى	امل�رسح	وي�شجعني،	كما	لعب	الكثري	من	اأبناء	عائالت	بريوت	من	

ال�شباب	على	خ�شبة	امل�رسح	لكنهم	مل	ي�شتمروا	.

متى توقفت عن امل�رشح ؟

املرة	الأخرية	كانت	مع	�شباح	يف	م�رسحية	»�شت	الكل	«	عام	1977	وقد	لعبت	فيها	يف	لبنان	وال�شام	ويف	قلعة	حلب	وكانت	املرة	

الأوىل	التي	اأقدم	خاللها	عمل	م�رسحي	يف	قلعة	حلب،	بعدها	ا�شتمريت	يف	الإذاعة	والتلفزيون	اإىل	اأن	تقاعدت	من	الإذاعة	كممثل	

وخمرج،	لكنني	مل	اتوقف	عن	العمل	الفني	التلفزيوين	حتى	اليوم.

عمل	تلفزيوين	من	اأيام	ال�شباب
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عمر الزعّني .. �شاعر بريوتي انتقد �شلبيات املجتمع نقد

اأ�رشة التحرير

عام	1844	كانت	عائلة	بريوتية	متو�شطة	احلال،	ت�شكن	يف	منزل	�شاعري	له	قرميد	جميل،	حتيط	به	حديقة	غّناء	

الليمون	 زهر	 رائحة	 الربيع	 يف	 منها	 تفوح	 والرمان،	 وال�شبري	 الليمون	 اأ�شجار	 وت�شيجها	 ماء،	 بركة	 و�شطها	 ويف	

الزكي	ورائحة	الورد	الندي،	ويف	منطقة	من	اأهداأ	مناطق	بريوت	يف	ذلك	الأوان،	منطقة	اأ�شمها	امل�شيطبة	– حي	رمل	

الظريف	...

الرمل	الكثري	و�شجر	الليمون	والرمان	وال�شبري	اجلميل،	حي	فيه	ما	يوحي	بالتقى	والدين	وال�شعر،	وكانت	هذه	

العائلة،	عائلة	عمر	الزعني	الأول،	التاجر	الأمني،	وتاجر	احلبوب	واحلنطة	والطحني	.

ويف	�شنة	1864	زينت	الدار	بولد	اأ�شماه	والده	حممد	الزعني،	عا�س	وترعرع	بني	اأح�شان	وحنان	والديه،	جاءت	

التجارة	والتقى	 الزعني	واأخته	يف	كنف	والديهما،	وعلمه	والده	من	�شغره	حب	 ن�شاأ	حممد	 اآمنة،	 �شميت	 بنت	 بعده	

الع�شامية	وتوج	زواجهما	عام	1895	 العائلة	 بنت	 بهية	 اأبيه	وتزوج	من	 بعد	 التجارة	 واأخذ	 والإميان،	فكرب	حممد	

مبولود	بكر	�شماه	والده	عمر	تيمنًا	با�شم	جده	.

كان	عمر	وجه	ال�شعد	على	العائلة،	فقد	ولد	للعائلة	بعد	عمر	ثالثة	:	اإبراهيم،	وفوؤاد،	و�شعد	الدين،	وابنتان	ي�رس	

ووداد،	ون�شاأ	عمر	�شديد	التع�شب	لوطنه	ولعا�شمته	وكان	يحب	ال�شهر	حتى	الفجر،	واإذا	ما	جل�س	وحده	كان	يجل�س	

على	كر�شي	ق�س	يف	�رسفة	منزله	املطل	على	بركة	املاء	حيث	الأ�شماك	تلعب	حتت	�شوء	القمر	...	وحتى	احلرب	مل	

ت�شتطع	حرمان	هذه	املنطقة	لذة	ال�شهر	والعي�س	الرغيد،	كان	عمر	�شديد	التاأثر	بوالده	اإل	يف	التجارة	اإذ	اأنه	كان	�شاحب	

مدر�شة	�شعرية	فريدة	حتى	لّقب	مبوليري	ال�رسق،	و�شاحب	مدر�شة	مو�شيقية	متطورة	و�شاحب	كلمة	لذعة	انتقادية	

تناولت	كل	�شلبيات	املجتمع	العربي	بالنقد	ورفعت	من	الإيجابيات	اإىل	م�شاف	الكمال،	ومن	ال�شلبيات	التي	تعّر�س	

لها	بالنقد	:

يف و�شف احل�رشي 

وللجايي	بيطبل	وبيزمر 	 	 	 	 للرايح	بيزقف	وبيهوب	

والعزامي	واحلفالت	الر�شمية 	 	 	 قبل	الكل	بال�شهرات	العادية		

	بريفع	حاله	وميد	را�شه	فوق	الرو�س 	 	 	بيفرد	ري�شه	وبيعّرم	قبل	الطاوو�س		

وما	برياعي	خاطر	فالنة	ول	فالن 	 	 	 	

ليل	ونهار	وين	ما	كان	بي�شوفوه 	 	 	 		احل�رسي	كل	النا�س	بيعرفوه		

بالعزامي	والولمي	وال�شهرات 	 	 	 باملالهي	والقهاوي	والبارات	

رايح	جايي	ما	بيخلي	ول	ول	مطرح 	 	 	 بالأوتيل	وال�شينما	وامل�رسح		

بكل	�شوق	وكل	معر�س	وكل	دكان 	 	 	 	

	

ومبا	اأن	كل	مونولوج	ي�شم	ما	ل	يقل	عن	6	مقاطع	فاإننا	نختار	مقطعًا	اأو	اإثنني	للدللة	على	دقة	الو�شف	كما	راأينا	

يف	حال	احل�رسي،	اأما	الطماع	فيقول	يف	و�شفه:

الطمع اأ�شا�س الكذب

يقول عمر الزعني منتقدًا اأحد املظاهر الإجتماعية وهو » الطمع«

نف�شه	ما	بت�شبع	طلب 	 	 الطميع	حاله	عجب	

والكربيت	الأ�شفر	ذهب 	 	 		بيظن	التلج	ف�شة		

كان	الطمع	ميدانه 	 	 ا�شعب	كان	اأطمع	اأخوانه		

وكذبه	عارا�س	ل�شانه 	 	 	وعينه	بلقمة	اأخوانه		

كله	خملوق	ع�شانه 	 	 كان	يظن	مال	الكون		

ما	كان	يهدى	غري	باملال 	 		كيف	ما	جال	وكيف	ما	مال		

ويخلق	للربح	جمال 	 	 ما	همه	اإل	يحتال		

بني	حرام	وبني	حالل 	 	 ما	كان	من	طمعه	يفّرق	
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�شفات البخيل واملبذر

وينتقل	الزعني	من	احل�رسي	والطماع	اإىل	البخيل:

كان	يف	تاجر	اإلو	�شيت	ومركز	عال

كان	احلكي	عندو	غايل	مّنو	رخي�س

كان	مرّكب	على	�شفافه	قفل	وغال

قد	ما	هو	على	ل�شانه	كان	حري�س

وقد ما كان معزز نف�شه

وحافظ	حاله	من	اخلطايا	وداير	باله

كان	يحلم	يعي�س	األف	�شنة

بالدلل	وال�شعادة	والهنا

وحتى	اأهله	يوم	دفنه	باجلبانة

ما	يجيبوا	له	عرباية	بخيل	بطرانه

قد	ما	هو	بعد	موته	كان	حري�س

ويف	املقابل	نراه	يعر�س	للمبذر	ويف	كل	الو�شفني	نرى	املغالة	التي	تهدف	اإىل	النيل	من	�شاحب	هذه	ال�شفات	

ال�شيئة	فيقول	:

خريه	مر�شود	لغريه 	 	 واحد	ما	بيعرف	خريه		

للهوى	واأهل	الهوى	 	 	 وماله	طاير	بالهوا	

كاأنه	حمّرم	عليه	 	 	 ما	بي�شاين	بني	اإيديه		

كل	اأ�شحابه	حواليه 	 	 ما	زاله	بقيد	احلياة		

اأولده	ما	بيبكوا	عليه 	 	 بعيد	من	هون	اإذا	مات		

ما	حدا	بيذكر	له	ا�شمه 	 	 ما	حدا	بيحف	له	ر�شمه		

من	اأخوان	ال�شياطني 	 	 ا�شمه	مذكور	بالقراآن		

�شفات الرثثار

وكما	يت�شل	البخل	بالتبذير،	واحل�رسية	والطمع،	يطل	الزعني	على	الرثثار،	فالرثثرة	عادة	مكروهة	يف	املجتمع	

فكل	�شيء	فيه	»	كل	ما	زاد	نق�س	»	و	»	الزايد	خي	الناق�س	»	وكل	ثرثار	يقابله	ثقيل	ولذا	يقول	:

من	الثقيل	والرثثار 	 	 يا	لطيف	ويا	�شتار		

كوم	حجار	ول	هاجلار 	 	 عا	راأي	املثل	ال�شاير		

لي�س	؟

ل�شانه	ما	الو	رادع 	 	 لأنه	اأكرب	�رسبة		

وبيحكي	نازل	طالع 	 	 عقله	حمبو�س	بعلبة		

بت�شتعيذ	من	ال�شيطان 	 	 يا	لطيف	ب�س	يطل		

وما	فيك	تقول	له	غلطان 	 	 بيبل�س	يحكي	ويزيد		

وخود	منه	تهبيط	حيطان 	 	 بيحكي	وبي�شّد	بالإيد		

ول�شانه	ح�شان	البطران 	 	 بي�شل	ي�شقل	ويعيد		

لن	نطيل	اأكرث	ولكن	يكفي	اأن	ن�شتعيد	هذه	املونولوجات	امل�شجلة	يف	اإذاعاتنا	ون�شعى	اإىل	متابعتها	و�شنجد	حكمًا	فيها	

اأهم	عاداتنا	وقيمنا	ونعرف	مكان	وزمان	اإنطالقها	يف	اأو�شاطنا	وا�شباب	رف�شنا	ل�شلبياتها	واحلديث	يطول	....
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» بريوتيات « د.حممد اأمني فر�شوخ/ رحلة يف عامل بريوت القيم التي ل متوت كتب

اأ�رشة التحرير 

»	بريوتيات	»	للدكتور	حممد	اأمني	فر�شوخ	رحلة	اأدبية	رائعة	يف	عامل	بريوت	القيم	التي	ل	متوت،	فال	تغلق	دونها	باب	فكرك	

ب	»	ال�شاقوطة	»	وتعّلب	اقا�شي�شنا	بال	»	ال�شحاحري«		اأو	تخبئ	اأ�رسارك	يف	»	�رسة	«	وت�شعها	خلف	»	امل�شند	«	لتجل�س	على										

»	الطرحة«	وت�شند	ظهرك	اإليها	حتى	ل	تنك�شف	على	�شواك	.

كتاب	غني	باملفردات	البريوتية	التي	تغيب	مع	الزمن	وتندثر،	كما	هو	غني	بالعادات	والتقاليد	التي	ما	زالت	م�رسة	على	

ال�شمود	خلف	اأبواب	البيوت	البريوتية،	والتي	ما	زالت	حية	يف	»البيارتة	«،	رغم	اأنهم	�شاروا	من	�شكان	عرمون	وب�شامون	

والدبية	والربجني	وبرجا	وغريها،	لتوؤكد	اأن	حدود	بريوت	لي�شت	�شمن	اإطار	بريوت	الإدارية	اأو	الكربى	بل	انها	عند	مدخل	

بيت	كل	بريوتي	ولو	كان	مقيمًا	يف	اأي	مكان	.

البائعني	»	ع�شفورك	طرّي	يا	 اإىل	طفولتنا	ونداءات	 اأمني	فر�شوخ	تعيدنا	بالذاكرة	 ال�شعبية	التي	يوردها	د.	حممد	 الق�ش�س	

زغرّي«	و	»	�شابيع	البّوبو	يا	خيار	«،	فتذكر	القب�شايات	والآغاوات	والبكوات	الذين	كانوا	يف	هذه	املدينة	يومًا	وكنا	نثور	عليهم	

فاإذا	بنا	اليوم	نراهم	بعني	الواقع	املوؤمل	اأ�شدق	من	كل	دعاة	التغيري	.

ويف	ذلك	يقول	املوؤلف	الدكتور	حممد	اأمني	فر�شوخ	يف	مقدمة	كتابه	»	بريوتيات	»،	وهو	الثاين	له	بعد	كتابه	»	اأدب	الفكاهة	

يف	لبنان	»	:	»	الإنتماء	اإىل	مدينتي	فخر	وحمبة	ووفاء،	ل	تع�شب	ول	انغالق،	فبريوت	عرب	م�شريتها	علمتنا	اأن	نفتح	قلوبنا،	

واأن	مند	اأيدينا،	واأن	نو�شع	فكرنا،	واأن	نبقى	اأوفياء.	ما	ن�شيتها	ولن	ا�شتطيع	ن�شيانها.	وكانت	كتابتي	ملحات	من	تراثها،	كتابة	

يف	العادات	الإجتماعية،	يف	اأحداث	الإن�شان	مع	اأخيه،	يف	بيته	وعمله	وحيه،	يف	منا�شباته	املفرحة	واملحزنة.	�شنعت	من	ذلك	

كله	ق�ش�شًا	ق�شرية،	ناقاًل	من	اأفواه	النا�س	الكثري	عن	ال�شيافة	والكرم	والإميان	...	عن	البيع	والطبخ	...	عن	احلماة	والكنة	

والزواج	وولدة	البكر	...	عن	القب�شاي	الكرمي	والوجيه	والظريف	والريا�شي	...	قد	اأكون	ر�شمت	يف	بع�شها	بطاًل،	اأو	

تراثية،	 حكايات	 ت�شجيل	 اأردت	 اأنني	 عندي،	 الأهم	 لكن	 الفنية،	 ال�رسورات	 من	 وهذا	 م�شطلحًا،	 �رسحت	 اأو	 حبكة،	 عقدت	

روايتها	�شيقة	ومفيدة،	كي	ل	ت�شيع.	نعم،	هو	ممتع	اأن	تخاطب	التاريخ،	اأن	ت�شتقدمه،	جت�شده،	وحتييه،	فيتحرك،	وي�شعرك	

اأنه	ما	زال	موجودًا	فيك	...	ويف	قرائك	»	.	

»بريوتيات	»	ق�ش�س	�شعبية	�شتحبونها،	و�شتقروؤنها	ب�شغف،	كلما	رغبتم	ان	تتوا�شلوا	مع	املا�شي	وامل�شتقبل	.



68

الهيئة االإدارية جلنة ال�ش�ؤون االعالمية

ال�شف الأول من اليمني اىل الي�شار وقوفًا  : الأ�شتاذ وليد الن�شويل ، الأ�شتاذ  �شميح امل�رشي،  

املهند�س عبد الله �شاهني، الأ�شتاذ طالل عيتاين، ال�شفري ه�شام دم�شقية، الدكتور عبد الرحمن 

احلوت 

ال�شف الثاين من اليمني اىل الي�شار :  املحامي ح�شني امل�شاخلي ، الأ�شتاذ  ب�شام متيم ، الأ�شتاذ 

حممد خالد �شنو ، القا�شي خالد حمود ،الأ�شتاذ  حممد عفيف ميوت ،الأ�شتاذ  ب�شار �شبارو 


