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ن�شيدنا
		

ن�شيد احتاد جمعيات العائالت البريوتية

			�أهل بريوت الأباة
نحن �أهل املكرمات

					
		
		

�شبابنا و�شيبنا			
عقـولنا قلوبنـا			

					
		
		

عزيزة على املدى
لــي�س يثنينا الردى

يا بريوت

			
عز بريوت الوفية
			
وبنــــا تبقى قـوية

					

فــداك يا بريوت
حماك يا بريوت

يا بريوت

			
ع�صية على العدى
			
لأجلها طـاب الفدا

					
		
		

يا بريوت

باحتـاد العــائالت
واجلباه �شاخمات

يا بريوت

نظم:الدكتور رفيق عطوي
حلن :قائد مو�سيقى قوى االمن الداخلي الرائد زياد مراد
غناء :الفنان �أحمد دوغان
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�أول كلمة من �أقوال الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري

« � �أن العدالة يف تطبيق القوانني هي الوجه املكمل للعدالة يف ممار�سة احلرية.
والعدالتان ،بهذا املعنى ،تلتقيان يف معادلة واحدة هي معادلة النظام
الدميقراطي الربملاين ،الذي ي�شكل م�صدر القوة الرئي�سي للتجربة ال�سيا�سية
اللبنانية و�ضمانتها الأوىل والأخرية حيال الهواج�س وال�شكوك التي حتيط بها».

3

االفتتــاحيـــة عجيب �أمر هذه املدينة...لها الريادة حتى...يف ال�شهادة
بقلم  :الأ�ستاذ حممد خالد �سنو
رئي�س �إحتاد جمعيات العائالت البريوتية
لبريوت خ�صو�صيتها التي تتميز بها عن كل العوا�صم العربية  ،والتي لوالها ملا كانت
بريوت التي نعرف والتي نحب .بريوت املدينة الوادعة امل�ستلقية على �شاطئ املتو�سط حتولت
�إىل مدينة تخت�رص  الوطن كله يف ر�سالتها ،ثم �إىل عا�صمة له ،مل تع�صمها يف مواجهة كل
احلروب والغزوات وامل�ؤامرات التي مرت عليها �أو تعر�ضت لها �إال �إرادة �أهلها امل�ؤمنني  بالله
وال�صامدين يف وجه كل التحديات واملغامرات التي تدق بابها من كل حدب و�صوب خالل
تاريخها الطويل وحتى يومنا هذا.
فبريوت املحرو�سة عرفت العمل اخلريي والأهلي منذ �أن عرف �سكانها معنى ال�صمود
يف وجه كل الغزوات واحلروب ،وال زالت ،فارتقت فيه �إىل م�ستوى الريادة يف الوطن
العربي كله ،حتى �صارت املثال  املحتذى الذي ينظر �إليه اجلميع بعني التقدير.
الأ�ستاذ حممد خالد �سنو
عندما نتحدث عن �أي عمل �إن�ساين يطال بريوت �أو عن �أي ن�شاط فكري يحكي
عن دورها ،نكت�شف �أن الريادة يف هذا الن�شاط دائم ًا تبد�أ لبنانية ،وتتطور لت�صبح رابطة
للم�ؤ�س�سات الأهلية غري احلكومية يف لبنان ،ثم تنت�رشعربي ًا لت�صبح جتمع ًا للم�ؤ�س�سات الأهلية غري احلكومية يف الوطن
العربي كله .
لقد عرفنا يف بريوت فكرة بيت مال امل�سلمني يف تطبيقات حمدودة لدى جمعيات وم�ؤ�س�سات وجماعات
�إ�سالمية ،حتى �أن�ش�أت دار الفتوى �صندوق ًا للزكاة يف بريوت ،ويف مراحل الحقة يف كل املحافظات اللبنانية .ثم �أن�ش�أت
�أكرث من جماعة وجمعية �صناديق للزكاة  ،كما �شهدت بريوت م�ؤمترات للزكاة ت�ضم بيوت املال الإ�سالمية يف كل
الوطن العربي.
وعرفنا يف بريوت �أول جمعية ك�شفية يف الوطن العربي ،هي جمعية الك�شاف امل�سلم ،التي �شكلت �أفواجا يف
لبنان و�سوريا وفل�سطني ،ومن ثم انق�سمت هذه اجلمعية �إىل جمعيات مماثلة يف الهيكلية و�أ�ساليب التدريب والتن�شئة
والتوعية .كما ت�شكلت �إىل جانبها جمعيات ك�شفية لطوائف وم�ؤ�س�سات �أخرى ،ولتن�ضوي جميعها يف حركة ك�شفية
لبنانية .وما لبثت احلركة الك�شفية �أن انت�رشت يف الوطن العربي كله.
وعرفنا يف بريوت الألعاب الريا�ضية ،وكانت لنا الريادة يف بع�ضها  ،فكنا البادئني وال�سباقني  ،لكننا �رسعان
ما تراجعنا وتقدم �آخرون يف هذا امل�ضمار.
رواد ًا يف ال�صحافة
م�رص لي�صريوا
إىل
 �
ؤنا
�
أبنا
 �
وانطلق
العربي،
الوطن
يف
وعرفنا يف بريوت �أوىل ال�صحف
ّ
امل�رصية � ،أمثال روز اليو�سف وجرجي زيدان و�سواهم ممن �أ�س�سوا “ املقتطف “ و “ املقطم “ و “ روز اليو�سف “
و�سواها ،والتي بنت لل�صحافة العربية �رصوح ًا كان �أبناء هذا الوطن �أ�سا�سها وعمادها .
عرفنا يف بريوت قبل  130عام ًا تقريب ًا اجلمعيات اخلريية التي تنه�ض لبناء املدار�س اخلريية لتعليم البنات ومن
ثم الذكور والإناث ب�صورة منفردة  ،ثم تطورت �إىل م�ؤ�س�سات خمتلطة  ،مثل جمعية املقا�صد اخلريية الإ�سالمية التي
انطلقت يف بريوت وتطورت مع الوقت �إىل  52م�ؤ�س�سة تربوية وكلية جامعية للدرا�سات الإ�سالمية وم�ست�شفى ومدر�سة
للتمري�ض وم�رشوع جامعة .وقامت جمعية مماثلة يف �صيدا ،وثالثة يف فل�سطني حملت الأ�سم نف�سه والفكرة الطموحة
ذاتها ،وبعدها ت�أ�س�ست مئات اجلمعيات اخلريية يف لبنان والوطن العربي  ،ت�ستند �إىل املبادئ نف�سها  ،كما اتبعت كل
الطوائف اخلطوات ذاتها ...ف�أ�س�ست جمعيات خريية ،فمدر�سة ثم جمموعة مدار�س ،فكليات ومعاهد جامعية،
وم�ستو�صف ،فمجموعة م�ستو�صفات ،فم�ست�شفى.
وعرفنا يف بريوت م�ؤ�س�سة للرعاية الإجتماعية بد�أت مبيتم ،ثم �أطلقت �أق�سام ًا لرعاية ذوي الإحتياجات
اخلا�صة ،املعوقني حركياً ،وال�صم ،والبكم ،واملكفوفني ،فمراكز تدريبية ورعائية وحرفية .وقد ت�شبهت بها م�ؤ�س�سات
�أخرى .
الأمر نف�سه يف التلفزيون ،وامل�رسح ،وال�سينما ،والطباعة ،والت�أليف ،والن�رش ،وال�سياحة ،حتى �أنه ميكننا
القول �أن بريوت كانت �أم الفكر يف حميطها العربي� ،أ�س�ست لها ول�شقيقاتها العربيات .وبعد هذا كله كيف يت�ساءل
البع�ض  :ملاذا يحب العرب بريوت؟ وملاذا يح�سد الكثريون بريوت؟ وملاذا تغنى معظم ال�شعراء العرب ببريوت؟
عجيب �أمر هذه املدينة كيف تدخل كل القلوب حتى قلوب حا�سديها؟ وكيف يدفع �أبنا�ؤها الثمن يف كل ريادة عربية
 ..بالدم وال�شهادة !!!
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كلمة العدد بريوت املحرو�سة  ...تبقى مدينة العي�ش امل�شرتك
بقلم :الدكتور �أ�سامه حميو
رئي�س التحرير
كل �شيء يف بريوت يتحدث عنها ،ويعرب عن �أهلها وحمبتهم للآخرين ،كل �شيء فيها
يحكي ق�صة العالقة مع الآخر وتقبله للحوار معه ،ويروي دور هذه املدينة التي نه�ضت عند
ال�شاطئ ا�سرتاحة تطل على البحر ،وتزرع الرتبة عند طرفه خ�ضاراً ،وتفتح ذراعيها لل�سفن
الوافدة حتمل �إليها خريات ال�رشق والغرب ونتاجهما ،ثم متلأ ال�سفن الوافدة انتاج ًا وعطور ًا
واقم�شة ومالب�س جاهزة و�أدوات لكل ما حتتاجه الدول القريبة .
حكاية بريوت مع البحر تبد�أ من �أ�رشعة ال�سفن الآتية التي تربط لتقرتب ال�سفينة بهدوء
وجتر �إىل “ ال�سن�سول “ احلجري  فتعقد مر�ساتها عنده وت�ستقبل ب�أهازيج الفرح ،ولتكرب املدينة
بزوارها ويكربون بها ،وي�ستقر الكثري منهم فيها وي�صبحون من �أهلها ،ويكنون ب�أ�سماء مدنهم
الدكتور �أ�سامه حميو
الأ�صلية ،مثل امل�رصي واليمني واملغربي واحلم�صي واحللبي � ،أو ي�شتهروا ب�أ�سماء مهنهم  ،مثل
احلداد والنجار والق�صاب وامل�ساخلي واجلزار واللحام  ،كما ليبنوا ،عند هذا ال�شاطئ وقربه ويف حميطه ،كنائ�س وم�ساجد وبيع ًا
و�صوامع وحماب�س.
هذه بريوت مدينة القلب املفتوح ،والكف املفتوح الذي يعطي بال منة  ،ويرحب بالأهل ويحميهم بال�صدور .ولو مل تكن
كذلك ملا ظلت عرب التاريخ مق�صد ًا ومزاراً ،وملا قامت بها �أوقاف و�ضعت يف خدمة العابرين والوافدين ،مثل وقف “ القفة “
الذي يقدم اخلبز لأي عابر جماناً ،ووقف الأبريق الذي يوفر �أباريق املاء لكل مار يف ا�سواقها .وان كنا نن�سى فال نن�سى يوم كنا
�صغار ًا ن�سمع �صوت بائع ال�سو�س يف ال�صيف احلار ي�رصخ “ �سبيل يا عط�شان “ ،فنعلم �أن �أحد �أبناء بريوت دفع له ثمن كل ما
يحمل من �سو�س ليوزعه جمان ًا على كل طالب من املارة يريد �أن يروي جوفه من حر ال�صيف .
هذه بريوت التي نعرفها التي ا�ست�ضافت الألبان حني هجروا يف احلرب العاملية الثانية من بالدهم حتت �ضغط العدوان
النازي ففتحت لهم بيوتها كم�سلمني ،وهي بريوت التي رحبت بالأرمن حني تعر�ضوا للأذى ومنحتهم حمبتها كم�سيحيني،
وبريوت التي هاجر �إليها الأكراد من �أر�ضهم �أثر العدوان الإ�ستعماري عليهم وتفتيت �إماراتهم ،وكانت يف كل ذلك �أكرب
من الطائفية واملذهبية والقوميات ،لأنها تعاملت دوم ًا مع الإن�سان ك�إن�سان .لذا  ،مل تعرف بريوت احلقد ،و�إن تعر�ضت له،
ومل تعرف الأذى ،و�إن �أ�سيء �إليها .وظلت بيوتها م�رشعة الأبواب ،ت�سعى �إىل ال�صائمني �أبناء ال�سبيل لت�أتي بهم �إىل مائدتها  
ليفطروا  مع �أبنائها ،وتهرع �إىل م�سريات “ ال�شعنينة “ لتوزع ال�شموع على �صغارها ،ليحتفلوا مع ال�سيد امل�سيح.
بريوت ما كانت يوم ًا �إال مدينة العي�ش امل�شرتك ولن تكون يوم ًا �إال عا�صمة التالقي ،مل تعرف البعد عن الآخرين �أبداً.
و�ضع الإحتالل لها “ دخولية “ عند كل مدخل من مداخلها ليفر�ض ال�رضائب على الب�ضائع الوافدة �إليها ،فدفعت هذه ال�رضائب
عن الآخرين من �أثمان ال�سلع التي كانت تبيعها  .بريوت هذه حو�رصت من ال�صهاينة �أكرث من ثمانني يوم ًا وق�صفت بر ًا وبحر ًا
وجواً ،وب�أ�ضخم �آلة تدمري ع�سكرية لدى الكيان ال�صهيوين ،لكنها �سخرت من العدو وارتفعت فوق جراحها ،وانزلت به
خ�سائر فادحة عند مداخلها ،مما دفعه اىل ا�ستجداء االن�سحاب الآمن منها .لقد �أدرك العدو �أن هذه العا�صمة ع�صية على املعتدين
وحمرو�سة ب�سواعد �أبنائها وزنود رجالها.
حاول الكثريون �أن ي�سيئوا �إىل بريوت و�أهلها ،لكن عينها الثاقبة ا�ستطاعت ان تقاوم املخرز على مر الع�صور .ف�سيد
ال الهالك لأهلها والدمار لبيوتهم ،خرج منها م�سلم ًا م�ؤمن ًا ليبني يف بالده �أ�ضخم امل�ساجد
املغول ،الذي جاء بالدها غازي ًا حام ً
التي ما زالت قائمة �إىل اليوم ت�ضم بني جنباتها ابنائه من امل�سلمني املخل�صني لر�سالة الإ�سالم .
هذه بريوت ،بريوتنا ،وه�ؤالء �أهلها� ،أهلنا ،وتبقى بريوت جوهرة درية يف عنق ال�رشق ،وتاج ًا ما�سي ًا فوق جبني
الغرب .تبقى �سيف ًا لل�سلم ودرع ًا للحرب ،لكنها ال تتغري بل تبقى على يقني �أن �إن�سانية الإن�سان �أهم من كل العقول الطائفية
واملذهبية  ...تبقى مدينة العي�ش امل�شرتك .
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مقابلة مع نائب بريوت الأ�ستاذ نبيل دي فريج
ال حتل م�شاكل لبنان �إال باحلوار...
م�شاريع الإمناء املتوازن تخفف ال�ضغط عن العا�صمة
حاوره  :د� .أ�سامه حميو
وخالد اللحام
هو ،نائب بريوت ،ورئي�س جلنة الإقت�صاد وال�صناعة النيابية ،والع�ضو الفاعل يف تيار
امل�ستقبل ،وكتلة � 14آذار ،وقبل وبعد هذا وذاك ،هو ابن بريوت ،الذي ان�ش�أ م�شاريعه يف
البقاع ومن �أ�شد املنا�رصين للإمناء املتوازن لتخفيف ال�ضغط ال�سكاين عن بريوت ولتوفري
فر�ص العمل لأبناء العا�صمة من جهة وجماالت العمل لأبناء املحافظات الأخرى يف مناطقهم.
حول هذه الق�ضايا كان اللقاء مع النائب الأ�ستاذ نبيل دي فريج يف هذا احلوار :
طاولة احلوار
ما ر�أيكم بخطوة الدعوة �إىل طاولة احلوار وانعقادها وما نتج عنها ؟
•
ب�رصاحة ،لقد �شاركت يف احلوار عام  2006مع الرئي�س ال�شيخ �سعد احلريري ،وكانت طاولة احلوار يومها جدية �أكرث مما
كانت عليه اليوم مع �إحرتامي للجميع� ،إذ كان املعني املبا�رش مبو�ضوع ال�سالح يومها ال�سيد ح�سن ن�رص الله موجود �شخ�صي ًا على
الطاولة ال عرب ممثل عنه� ،شاركت وعندي �أكرث من � 500صفحة من حما�رض جل�سات احلوار ،وكان املرحوم غ�سان تويني
حا�رضاً ،و�أقل املتحاورين كالم ًا و�أكرثهم دقة يف الت�أكيد على �أن طاولة احلوار تكون �رضورية عندما يكون احلوار لبناين –
لبناين ولي�س حوار بالنيابة �أو بالوكالة عن �آخرين ،ومل نزل اليوم وبعد �ست �سنوات نعي�ش هذا الواقع.
رغم هذا كله� ،أنا مع امل�شاركة ،حفاظ ًا على مقام رئا�سة اجلمهورية �أوالً ،الذي دعا للإجتماع ،ولطم�أنة النا�س املتخوفني
من الأو�ضاع القائمة يف لبنان ،وخا�صة �أبناء بريوت ،ثاني ًا الذين ا�ستمعوا بعد اجلل�سة الأوىل �إىل النقاط املعلنة وخا�صة البند
املتعلق بتطبيق مقررات طاولة احلوار الأوىل ور�أوا �أن احلوار �إذا بقي على هذه احلال فال �أهمية للم�شاركة فيه وقد نقلت هذا
الر�أي �إىل فخامة الرئي�س فوعد ب�أن اجلل�سة الثانية �ستتناول كافة البنود التي ما زالت مو�ضع خالف.
اخلال�صة� ،إن لبنان مل يحل م�شاكله يوم ًا �إال باحلوار ،وعندما ينتهي دور هذا احلوار ينتهي لبنان ،لذا �أنا مع
�إ�ستمرارية طاولة احلوار وم�شاركة اجلميع ولكن �ضمن جدول �أعمال حمدد ووا�ضح .
الإنتخابات النيابية
•

هل �ستجري الإنتخابات يف موعدها؟ ووفق �أي قانون؟ وهل �أنت مر�شح؟ وماذا عن ر�ؤيتكم لها؟

�ستجري الإنتخابات �إن �شاء الله يف موعدها واطمئن النا�س �إىل ذلك ،و�أذكّ ر اجلميع �أنه يف � 14آذار  2005كان املطلب
الأ�سا�سي �إجراء الإنتخابات يف موعدها ،ورغم �إغتيال الرئي�س احلريري ،وامل�شاكل الداخلية الأمنية ،جرت الإنتخابات
يف موعدها وكان لها ال�صدى الإيجابي عربي ًا وعاملي ًا الذي حقق الربيع العربي بعد �سنوات.
�إذن ،الإنتخابات �ستجري يف موعدها� ،أما بالن�سبة للقانون الإنتخابي فقد تعددت الطروحات ،وهذا قد يبقي الو�ضع على
حاله� ،أنا �أرى �أن القانون الأن�سب يف الظروف العادية هو القائم على �أ�سا�س الن�سبية ،ولكن يف ظل ما هو قائم حالي ًا يف البالد
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من �إنق�سامات حادة ال �أعتقد �أنه القانون الأن�سب.
�أما بالن�سبة لرت�شيحي ف�أنا مع تر�شيح الكتلة ال تر�شيح الفرد لنف�سه ف�أنا جزء من تيار الرئي�س احلريري رحمه الله والتيار هو
من يقرر� ،أما على ال�صعيد ال�شخ�صي ف�أحتداك �أن جتد نائب ًا يقول �أنه ال يريد �أن ير�شح نف�سه لأنه عندها يكذّب على نف�سه وعلى
النا�س!
بالن�سبة لنا ،م�رشوعنا ي�ستند �إىل الإمناء ،والإقت�صاد ،وهذا كله ي�ستند �إىل الأمن والإ�ستقرار .نحن ندعو لتحقيق امل�رشوع
الإمنائي الإقت�صادي الإجتماعي الذي و�ضعه الرئي�س احلريري الذي ال ت�ستطيع �إال �أن تقر له ببعد النظر ،والذي يجب �أن يطبق
يف لبنان كله .
�أما بالن�سبة لر�ؤيتي ال�شخ�صية فاعتقد �أن بريوت مل تعد تتحمل مليون و�أربعمائة �ألف مواطن لذا يجب العمل لتحقيق الإمناء
املتوازن لتخفيف العبء عن بريوت �سكانياً ،ف�إن توفّر العمل له�ؤالء يف اجلنوب والبقاع وعكار ملا �أقاموا يف بريوت ،وبريوت
اليوم حمرومة �أكرث من بقية املناطق نتيجة هذه الكثافة ال�سكانية ،فبريوت تفتح �صدرها للجميع،ولكن يجب �إطالق م�شاريع

النائب الأ�ستاذ نبيل دي فريج والدكتور �أ�سامه حميو

�إمنائية يف كل لبنان ليت�سنى �أي�ض ًا لأبناء بريوت �أن يجدوا فر�صة عمل يف بريوت.
لقد حاول الرئي�س املرحوم رفيق احلريري �إقامة الأوت�سرتاد العربي لتكون امل�سافة بني املطار و�شتورا  18دقيقة،
وعندها ميكن للمواطن �أن يقيم يف البقاع وي�أتي للعمل يف بريوت  .وكان مقرر ًا �أن تتوىل اقامة االتو�سرتاد �رشكة خا�صة
ت�ضع ر�سم ًا ب�سيط ًا للعبور وال تدفع الدولة لرية واحدة من هذه الكلفة ،وهذا �سيطلق فر�ص عمل عرب الإمناء املتوازن.
كما تقوم ال�رشكة اخلا�صة بت�أمني ال�صيانة واخلدمات والإ�ضاءة  .وكان الرئي�س احلريري ،رحمه الله ،ينوي �إن�شاء ج�رس
من بريوت للكازينو فوق البحر من خالل �رشكة خا�صة� ،إىل ما هنالك من م�شاريع كان ميكن لها ،لو حتققت ،تخفيف
العبء ال�سكاين عن بريوت لتبقى عا�صمة للعمل.
املخطط التوجيهي
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•

ملاذا مل نر مناطق �صناعية يف خمتلف املحافظات حتى اليوم ؟

املخطط التوجيهي وت�صنيف الأرا�ضي يف كل لبنان عمل عليه جمل�س الإمناء والإعمار و�سلّمه منذ ثالث �سنوات
�إىل جمل�س الوزراء ولكن ل�سوء احلظ مل يقر حتى الآن لأ�سباب �سيا�سية وبالتايل ما تزال بريوت حمرومة  .كما �أن
ال�سياحة والكثافة ال�سكانية كلها يف بريوت ،ومناطق احلرمان فيها ك�صربا وكرم الزيتون �أكرث املناطقة حرمان ًا يف
لبنان ،وال ميكن حتقيق الإمناء املتوازن �إن مل يطبق املخطط التوجيهي واملناطق ال�صناعية يف كل لبنان.
عندما ت�ضع امل�ؤ�س�سات الدولية درا�سات حول النمو الإقت�صادي يف �أي بلد ،جند �أن النمو يف العا�صمة ي�صل حلدود
، %4وبعدها ميتد النمو �إىل مناطق �أبعد لأنه من العا�صمة يتوزع �إىل املناطق واملحافظات الأخرى.
•

هل �أنت مع تق�سيم بريوت �إىل دوائر ؟

�أنا مع بريوت الواحدة ،ف�إبن بريوت هو �إبن بريوت ،و�أينما �أقام �أو كان منها ،فبريوت تبقى واحدة حتى و�إن
ق�سمت �أحيان ًا �إىل دوائر.
م�شكلة ال�سري
•

ماذا عن م�شكلة ال�سري امل�ستع�صية يف بريوت رغم الأوتو�سرتادات ؟

�أنا �ضد النقل امل�شرتك بالطريقة التي جتري� ،أنا مع اخل�صخ�صة ورعاية الدولة للأ�سعار ،ومع تكليف �رشكة عاملية
بدرا�سة نوعية النقل وو�سائله وحمطاته ومع �إيجاد �رشكات تتناف�س على تقدمي اخلدمة وبالإ�سعار الأف�ضل .فلماذا ال 
ننظم الأمور عندنا �ضمن خطة جيدة وليكن النقل امل�شرتك يف مناف�سة مع نقل م�شرتك خا�ص �إذا كان هناك �إ�رصار على
النقل امل�شرتك ،فاملهم نوع اخلدمة الأف�ضل والأقل كلفة والأكرث تنظيماً.
�أما مواقف ال�سيارات ،فقد �صوتنا على قانون عام  2003لبناء مواقف  7-6طبقات حتت الأر�ض من خالل
ال كل املواقف فيها تابعة
�رشكات خا�صة حتت احلدائق العامة ثم تقام فوقها احلدائق العامة كما كانت ،ففي باري�س مث ً
ل�رشكة واحدة خا�صة تدفع ال�رضائب للدولة وميكنك �رشاء البطاقة وا�ستعمالها يف خمتلف مواقف باري�س �أينما �أردت،
لقد �أقرينا القانون عام  2003ولكنه مل ينفذ حتى اليوم لأن “ الفيتو “ موجود دائم ًا للعرقلة .
•

يف هذا ال�سياق ما ر�أيك مب�رشوع البلدية للملعب البلدي يف بريوت ؟

�أنا �ضد نقل امللعب �إىل �شارع عمر بيهم ،و�أنا مع احلفاظ على ذاكرة بريوت ،ميكن بناء  7-6طبقات حتته
ال�ستخدامها مواقف لل�سيارات.
•

ما هو م�صريال�سياحة يف ظل ن�صح العرب لرعاياهم بعدم التوجه �إىل لبنان ؟

لقد دعونا كلجنة �إقت�صادية نيابية �أتر�أ�سها �إىل م�ؤمتر ت�شارك فيه القطاعات الإقت�صادية كافة والوزراء املعنيني
جميع ًا وامل�صارف وحاكم م�رصف لبنان والنقابات املرتبطة باملطاعم والفنادق وجمعية ال�صناعيني وجتار بريوت
لدرا�سة الو�ضع الإقت�صادي وعلى ر�أ�سه ال�سياحة لو�ضع خطة العمل املنا�سبة .
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مقـــال �أين بريوت من اخلدمات ؟!
بقلم  :النائب ال�سابق الأ�ستاذ حممد الأمني عيتاين
لعل �أ�سو�أ ما يعانيه �أهل بريوت و�سكانها ،والقادمون �إليها يومي َا لاللتحاق
ب�أعمالهم ووظائفهم� ،أو النهل من علوم مدار�سها وجامعاتها� ،أو ارتياد عياداتها
وم�ست�شفياتها ،هو �أزمة ال�سري اخلانقة ،التي ترتافق مع �أزمة كهرباء ،و�أزمات
متعددة ،تبد�أ من غياب امل�ساحات اخل�رضاء وال تنتهي بارتفاع ن�سبة التلوث.
بريوت هي عا�صمة الوطن ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية ،ويعي�ش  فيها
حوايل ثلث �سكان لبنان ،من خمتلف الطوائف واملذاهب واملناطق .فال يجوز
التعامل معها ك�أي منطقة �أخرى ،لي�س متييز ًا لأهلها ،بل على قاعدة الغنم
بالغرم� ،أي نظر ًا للدور الذي ت�ضطلع به .فحني ن�شدد على �أهمية ت�أمني اخلدمات
فيها ب�شكل الئق ،وعلى �رضورة “توازن” الإمناء املتوازن ،ب�إعطاء بريوت
حقها الذي ي�شمل خدمات �أهايل بريوت  و�سكانها وزوارها  ،ف�إمنا نطالب بتهيئة
الظروف املو�ضوعية للقيام بدورها على �أف�ضل وجه.

النائب ال�سابق الأ�ستاذ  حممد الأمني عيتاين

فاملعاناة من �أزمة ال�سري التي ي�شكو منها الأهايل وال�سكان على حد
�سواء ،حتولت �إىل مع�ضلة ت�رسق �أوقاتهم  ،وحترق �أع�صابهم  ،ف�ض ًال عن
اهدار الطاقة وزيادة ا�ستهالك الآليات ،وبالتايل اال�سهام يف تعطيل الدورة
االقت�صادية التي ت�شكو �أ�ص ًال من الوهن.

لقد �سمعنا الكثري من الوعود الرباقة من بلدية بريوت املمتازة ،بدء ًا من �أن هناك مواقف لل�سيارات يف �أماكن متعددة
للعا�صمة يف طور الت�شييد ،و�أن هناك عقارات ا�ستملكت للغر�ض نف�سه ،دون �أن نرى �شيئ ًا من هذه الوعود يتحقق على
�أر�ض الواقع� .إن القفز �إىل الأمام و�إغراق بريوت مب�شاريع م�ستقبلية ،على �أهميتها ،متالزم ًا مع عدم القدرة على �إيجاد
حلول للأزمات الآنية امل�ستع�صية ،ي�ساهم يف تردي �أو�ضاع العا�صمة�.صحيح �أن هناك �أزمة �سري يف كثري من بلدان العامل،
لكنها يف بريوت قد تخطت كل اخلطوط احلمر� .إن بلد ًا ال يقيم وزن ًا للوقت ال ي�ستطيع حتفيز االنتاج .
�أما �أزمة الكهرباء ،ف�أزمة متف�شية يف كل لبنان .ومينون على بريوت ب�أن �ساعات التقنني فيها دون �ساعات التقنني يف �سائر
املناطق ،ويحاولون حتري�ض �أهل املناطق عليها ،يف حماولة لتغيري وجهة ال�شكوى من امل�س�ؤول عن �أو�ضاع الكهرباء �إىل الذين
يطالهم التقنني ب�شكل �أقل� .إننا ندعو املواطنني �إىل عدم ت�ضييع اجتاه البو�صلة ،بتحميل امل�س�ؤولية �إىل �أهلها ،وندعو امل�س�ؤولني �إىل
معاجلة هذا امللف بال�رسعة الق�صوى ،وبالو�سائل التي حتقق �أف�ضل انتاج للطاقة ب�أقل كلفة ممكنة ،و�أن يت�سع �أفقهم ليلحظ حاجة
ال عن احلاجة ل�سنوات قادمة .ونذكر اجلميع ب�أن انخفا�ض �ساعات التقنني يف بريوت ناجت عن
البالد الآنية من الكهرباء ،ف�ض ً
ً
دور العا�صمة الوطني الريادي ،ولي�س متييزا لأهلها و�سكانها.
لقد باتت بريوت غابة من الإ�سمنت يف غياب خمطط توجيهي ي�شجع على انت�شار الأ�شجار والأزهار على �سطوح املباين
وال�رشفات ،على الرغم من الإعالن عن م�رشوع يلحظ ذلك لكنه ال يزال يتلم�س طريقه �إىل التنفيذ ،ناهيك عن قلة امل�ساحات
اخل�رضاء التي ت�سئ اىل التوازن الطبيعي .ولعل حديقة ال�صنائع� ،إىل جانب حرج بريوت ،وعدد �ضئيل من احلدائق التي ت�شكل
البقية الباقية من امل�ساحات اخل�رضاء يف العا�صمة ،ت�شكو من الرتدي والإهمال .ورغم تربع �أحدهم م�شكور ًا بتقدمي الدرا�سات
واخلرائط الالزمة لتطويرها وحت�سينها� ،إال �أن هذه الدرا�سات بقيت حرب ًا على ورق بانتظار �أن تب�رص النور ،دون �أن يكون
هناك عائق مايل يحد من قدرة البلدية على التنفيذ.
ال
بريوت بحاجة اىل �سن قوانني حتد من ارتفاع ن�سبة التلوث فيها ،وبحاجة اىل تطبيق �صارم لهذه القوانني .فلم يعد مقبو ً
�أن ت�صبح احلياة يف العا�صمة غري �صحية ،لأننا ،بهذه احلال ،ن�سئ �إىل �صحة حوايل ثلث اللبنانيني.
بريوت تقا�س مبعيار العوا�صم وال تقارن باملدن والأرياف .ويف هذا املعيار ف�إن بريوت ال تزال عا�صمة حمرومة من
اخلدمات ال�رضورية والأ�سا�سية.
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مقـــال الأمري نايف  « :رجل الإغاثة الأول »
بقلم :الأ�ستاذ حممد عفيف ميوت
وقفت اململكة العربية ال�سعودية تاريخي ًا بجانب لبنان يف �أفراحه و�أتراحه ،وم ّدت له يد
العون و امل�ساعدة يف �أزماته دون �أي قيد �أو �رشط  ،و دومنا م ّنة  .و لقد كانت م�ساهمة اململكة
جراء عدوان  2006الإ�رسائيلي الهمجي عاجلة و �رسيعة،
يف تخفيف معاناة اللبنانيني من ّ
بتوجيه من خادم احلرمني ال�رشيفني امللك عبد الله بن عبد العزيز ،حفظه الله  ،و�أ�سهمت
يف ت�ضميد اجلراح و تخفيف املعاناة  ،ففاقت م�ساهمة اململكة ،من �إيداعات يف م�رصف لبنان
وتربعات نقدية وعينية ،كل امل�ساهمات الأخرى التي �ساندت اللبنانيني جميع ًا من كل الطوائف
واملناطق .و توىل الأمري نايف بن عبد العزيز ،رحمه الله ،عرب �آلية ا�ستحدثت منذ ا�شتعال
ال�رشارة االوىل للحرب ،وهي « احلملة ال�شعبية ال�سعودية لإغاثة ال�شعب اللبناين ،املتابعة و
الإ�رشاف على خطتها و براجمها  وم�رشوعاتها الإغاثية و الإن�سانية  ،بحيث ا�ستحق الأمري
الراحل نايف بحق لقب « رجل الإغاثة الأول » .
و لقد �أ�سهمت احلملة يف ت�ضميد جراحات اللبنانيني و تخفيف معاناتهم  ،من خالل تنفيذ العديد
اال�ستاذ حممد عفيف ميوت
من الربامج الإغاثية العاجلة ،وامل�رشوعات الإن�سانية و الطبية و الإجتماعية و التعليمية و التنموية ،
والتي بلغت قيمتها االجمالية حوايل  25مليون دوالر �أمريكي  ،و هي على �سبيل املثال ال احل�رص :
 الدعم الغذائي عرب �أكرب ج�رس بري  ،و تقدمي مواد �إغاثية للمت�رضرين و ت�أمني رغيف اخلبز  ،و م�ستلزمات الأ�رسة والطفل و ت�أمني الأغطية و الأدوية و املياه .
 ت�أمني املعززات و املكمالت الطبية من خالل تزويد الأطفال النازحني باملكمالت الغذائية و الفيتامينات ال�رضورية للحفاظعلى و�ضعهم الغذائي وال�صحي  ،و ت�أمني اللقاحات ال�رضورية ،وبرادات حلفظ اللقاحات و الأدوية الطبية .
 ت�أمني الرعاية ال�صحية للمت�رضرين  ،و�أدوات وم�ستلزمات طبية لوزارة ال�صحة وال�صليب الأحمر ،متثلت يف �سيارات�إ�سعاف و مواد دوائية و عالجية و م�ستلزمات طبية ،و ت�أمني �أجهزة طبية لغرف الطوارئ و العمليات يف م�ست�شفى تبنني
احلكومي  ،و بناء مركز طبي �سعودي متطور يف اجلنوب اللبناين يف بلدة الطيبة  ،وبناء وجتهيز مركز طبي للك�شف املبكر
عن الأمرا�ض ال�رسطانية يف طرابل�س  ،وت�أهيل وجتهيز مركز الكلى يف م�ست�شفى املقا�صد  ،وجتهيز وت�أهيل ق�سم الأ�سنان التابع
للمركز ال�صحي يف دار الفتوى ،وت�أمني الرعاية ال�صحية عرب التعاقد مع م�ست�شفى بريتال يف البقاع  ،والتن�سيق مع امل�ست�شفيات
ال�سعودية اخلا�صة ال�ستقبال بع�ض احلاالت ال�صعبة ملعاجلتها يف اململكة .
 برامج الرعاية االجتماعية  ،من خالل تنظيم حفالت الزواج اجلماعي و ت�أمني متطلبات الزواج  ،و تقدمي ك�سوة و هديةالعيد للأطفال .
 ت�أمني م�صادر املياه وت�أهيل ومتديد ال�شبكات وتركيب حمطات التنقية وحفر خزانات جديدة و تعقيم خزانات املياه يفلتعر�ض م�صادر املياه للتدمري و �شبكات
الأحياء واملدن والقرى واملدار�س وغريها من القطاعات التي عانت نق�ص ًا يف املياه نظر ًا ّ
نقلها للتخريب .
 ت�أمني حقائب مدر�سية للطالب احتوت على القرطا�سية و جميع املواد الأ�سا�سية للتعليم ،و توزيع الكتب و املقرراتالر�سمية لطلبة اجلامعة اللبنانية .
 ت�أمني �إفطار لل�صائمني الذين ت�رضروا ب�سبب احلرب الإ�رسائيلية  . م�رشوع الأ�ضاحي الذي ا�ستفادت منه الأ�رس املحتاجة من العاجزين عن العمل واملعوقني والأرامل ودور الأيتام والعجزةواملعوقني يف خمتلف املناطق اللبنانية .
 م�رشوع ترميم امل�ساجد يف عدة مناطق . �رشاء حم�صول زيت الزيتون وتوزيعه جمان ًا على املواطنني اللبنانيني املحتاجني والأيتام والأرامل  ،و تخ�صي�ص ق�سممنه ل�صالح اجلي�ش اللبناين .
 جتهيز وترميم  14مدر�سة يف مناطق اجلنوب اللبناين و البقاع و بريوت . تقدمي م�ساعدات غذائية عاجلة ل�سكان  نهر البارد بلبنان الذين نزحوا من خميمهم اىل خميمات �أخرى  ،وتقدمي �أدوية وم�ستلزمات طبية ملخيمي نهر البارد و البداوي .
رحم الله ويل العهد الأمري نايف � ،صديق لبنان الويف  ،و �صاحب اليد البي�ضاء  ،ومبل�سم اجلراح  ،ورجل املواقف .
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وليد عيدو� ...صوتك ال يزال يرتدد يف كل وقفة عز

الوقوف عند ذكرى ا�ست�شهاد النائب والقا�ضي البريوتي الأ�صيل الأ�ستاذ وليد عيدو وولده الأ�ستاذ خالد،
منا�سبة حتفر يف اجلرح وجتدد الآالم كلما تذكرناها ،لكنها تعزز يف الوقت نف�سه �إمياننا بلبنان الكلمة ،لبنان
الرجال امل�ستعدون دوم ًا لل�شهادة يف �سبيل احلق ،وكلمة احلق .
املنا�سبة م�ؤملة؟ نعم ،ولكن لأ�صدقاء الراحل وحمبيه كلمات من الذكرى تعطينا ال�صورة احلقيقية للراحل
الكبري.
النائب ال�سابق الأ�ستاذ حممد الأمني عيتاين

من اليمني  :النائب ال�سابق الأ�ستاذ حممد الأمني عيتاين والوزير الأ�ستاذ غازي العري�ضي
وال�شهيد النائب القا�ضي وليد عيدو

كتب النائب ال�سابق عن بريوت الأ�ستاذ حممد الأمني عيتاين عن ال�شهيد النائب وليد عيدو فقال :
منذ خم�س �سنوات اختار املت�آمرون على لبنان ال�سيد احلر امل�ستقل هدف ًا من بني القامات الوطنية التي ت�صدت
باملوقف اجلريء والكلمة احلرة ملحاوالت متييع الهوية الوطنية ال�سيادية .فحني امتدت يد الغدر لتغتال النائب
القا�ضي وليد عيدو كانت تدرك �أنه مل يحط نف�سه بتدابري امنية خا�صة ومل يختبئ خلف جدران حم�صنة اميان ًا منه
بقوة احلق ورف�ضه ملنطق حق القوة .خاف املت�آمرون من �صوته الذي نطق باحلق والعدل ودعا �إىل قيام الدولة
العادلة والقادرة فقرروا �إ�سكاته ليت�سنى لهم تغييب الدولة و�إبقاء الوطن �ساحة لل�رصاع املفتوح على �أزمات املنطقة.
وليد عيدو مل يكن طائفي ًا وال  مذهبي ًا وال  حزبي ًا بل كان لبناني ًا قبل كل �شيء ،عربي ًا متحرر ًا معتز ًا ب�إنتمائه خلط الرئي�س
ال�شهيد رفيق احلريري يف وحدة لبنان ومنعته ،وباحت�ضانه للعرب وق�ضاياهم ،و�صوت ًا مدوي ًا يف كل املحافل وال�ساحات.
املدوي بالدعوة �إىل احلرية والكرامة واال�ستقالل ،فكانت نداءاته
لقد �آمن بدور بريوت الوطني اجلامع ملكونات الوطن ،واملنرب ّ
جت�سيد ًا لأحالم الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري.
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وحني ا�ست�شهاد الرئي�س رفيق احلريري يف حماولة لو�أد م�رشوع قيام الدولة ،انربى وليد عيدو وقياديون �آخرون
لرف�ض اال�ست�سالم لتبعات تغييب الرافعة الوطنية ،فعملوا على تفجري ثورة الأرز بني اللبنانيني من خمتلف
املناطق والعائالت الروحية ليجعلوا من �رشارة االغتيال �شعلة ت�ضيء للبنانيني طريق الوحدة وال�صمود.
ف�أر�ست هذه الثورة اال�ستقالل الثاين للبنان ودفع وليد عيدو وقادة �آخرون حياتهم على دربها ،لكن الثورة
انت�رصت وانت�رصت �أرواح ال�شهداء على جالديها ،وباتت ت�ضحياتهم مداميك يف �رصح العزة والكرامة.
واليوم ال تزال املعركة نف�سها بني من يحاول �إ�ضعاف الدولة �أو تف�صيلها على قيا�س م�شاريعه وبني من يجهد لرفع بنيانها
على �أ�س�س وطنية �سيادية.
ال يزال االنق�سام بني اللبنانيني عمودي ًا وحاداً ،وهو مظهر من مظاهر تفتيت الوحدة الوطنية التي دفع وليد عيدو حياته ثمن ًا لها.
وهذا االنق�سام جزء من امل�ؤامرة على الكيان الذي متيز بني حميطه بالعي�ش امل�شرتك وتداول ال�سلطة واحلريات الدميقراطية.
حتية �إكبار لروحه الطاهرة يف عليائها وحتية لأرواح �شهداء احلرية وال�سيادة واال�ستقالل ،فقد ا�ست�شهدوا ليحيا لبنان.
وليد عيدو! مل ت�ستطع يد الإجرام ان تغتال املبادئ التي �آمنت بها ،فهي ما زالت ق�ضية كل ال�رشفاء يف الوطن ،و�أنت ما زلت
حي ًا يرتدد �صوتك يف كل وقفة عز.
رئي�س احتاد جمعيات العائالت البريوتية الأ�ستاذ حممد خالد �سنو
كما حتدث رئي�س احتاد جمعيات العائالت البريوتية الأ�ستاذ حممد خالد �سنو عن �شهيد بريوت والوطن فقال:
تتذكر بريوت اليوم ومعها كل الوطن الدور القيادي والرائد الذي ا�ضطلع به النائب القا�ضي وليد عيدو على خمتلف ال�صعد
البريوتية والوطنية والقومية .فمن مطرقة العدالة �إىل �صفوف احلركات العروبية ،ومن اللقاء مع نهج الرئي�س ال�شهيد رفيق
احلريري يف العمل على بناء الدولة ال�سيدة واحلرة وامل�ستقلة اىل الت�رشيع واملراقبة يف الندوة النيابية ،ومن امل�ساهمة يف اطالق
�رشارة ثورة الأرز اىل اال�ست�شهاد فداء للمبادئ التي �آمن بها ،م�شوار طويل من الن�ضال والكفاح  ،من العرق والدماء.
وبريوت التي تعتز ب�أن وليد عيدو قد ترعرع يف حماها وعا�ش �أحالمها وا�ست�شهد على واجهتها البحرية تتوقف اليوم باجالل
واكبار �أمام م�سريته امل�رشفة وجتدد العهد بالوفاء للمبادئ التي احت�ضن املوت من �أجلها.
وكذلك احتاد جمعيات العائالت البريوتية ،الذي طاملا اعترب ال�شهيد الكبري دوره يتخطى حدود العا�صمة �إىل احلر�ص
على وحدة الوطن وعي�ش �أبنائه امل�شرتك وتر�سيخ ال�سلم الأهلي ،يذكر بفخر وكربياء مواقفه اجلريئة والنبيلة التي عربت
عن �صالبة البيارتة و�شموخهم ك�ضخرة الرو�شة التي تقف بثبات بوجه �أمواج البحر العاتية.
منذ خم�س �سنوات قدم وليد عيدو روحه قربان ًا على مذبح الوطن  ،لكن ر�سالته باقية يف وجدان اللبنانيني الأحرار الذين
يتوقون ليوم تقوم فيه الدولة وتتال�شى م�شاريع الدويالت.
وليد عيدو حلم بوطن منجز ال�سيادة ف�آثر املوت على التفريط با�ستقالله� .سالم لروحه املتمردة حتى تهن�أ لقيامة وطن
الأرز وال�شعب الأ�صيل.

12

تقرير

رحيل غ�سان التويني البريوتي العا�شق لرتاب العا�صمة وان�سانها
بريوت تودع كبريها غ�سان التويني �إىل مثواه بدمعة املحب

�أ�رسة التحرير

تعددت الكلمات التي القيت� ،أو ذكرت� ،أو كتبت يف ال�صحف ،يف عميد
ال�صحافة الر�سالية يف لبنان كما ي�صفه �أحبا�ؤه ،الأ�ستاذ غ�سان التويني مبا ميكن
�أن ميلأ جملد ًا حوله.
�أمني عام جمل�س الوزراء الأ�سبق والنائب ال�سابق الدكتور عمر م�سيكة
قال �أمني عام جمل�س الوزراء الأ�سبق والنائب ال�سابق الدكتور عمر م�سيكة
ل « بريوت املحرو�سة « متذكر ًا فقيد ال�صحافة وال�سيا�سة الأ�ستاذ غ�سان التويني:

الراحل الأ�ستاذ غ�سان تويني

كنت �أمين ًا عام ًا ملجل�س الوزراء ،وكان دور الأمني العام يقت�ضي الإعالن
عن مقررات املجل�س �أيام املرحوم ناظم عكاري ،فلما توليت الأمانة العامة،

حتول الدور على �صعيد �إجتماعات جمل�س الوزراء �إىل ناطق ر�سمي ب�إ�سم احلكومة
�إ�ضافة �إىل امل�س�ؤوليات الأخرى ،لأين �رصت �أ�ستهل الكالم بتقدمي مواقف رئي�س اجلمهورية حول الق�ضايا الهامة حملي ًا وعربي ًا
ودولياً ،ثم ا�ستعرا�ض مواقف رئي�س احلكومة اللبنانية من هذه الق�ضايا حتى ولو كانت املواقف منها متناق�ضة مع تبيان �إيجابيات
كل موقف ب�صورة غري مبا�رشة لإعطاء كل رئي�س حقه يف وجهة نظره ،ثم �أعر�ض جلدول �أعمال جمل�س الوزراء والقرارات
ال�صادرة حولها .
كنت �أرى الأ�ستاذ غ�سان تويني حني توىل امل�س�ؤولية كوزير الإعالم ي�ستمع �إيل ب�إهتمام ،ويف كل مرة ي�ؤكد على دقتي يف
�إختيار املواقف واحلديث عنها ،وعلى متايزي ك�إعالمي مع اين حقوقي ،وعلى �إلتزامي بحدود معينة يف احلديث عن الق�ضايا
الدقيقة ،وبقينا على هذه احلال �إىل �أن كانت حكومة الإنقاذ عام  1975وكان اخلالف بني الرئي�س ر�شيد كرامي والرئي�س
فرجنية ،فطلب ايل الرئي�س �إعداد م�رشوع كتاب �إ�ستقالة احلكومة وكانت اخلالفات كبرية وحادة ،فاعددت الكتاب وقر�أته على
الرئي�س كرامي وكان الأ�ستاذ غ�سان تويني حا�رض ًا فاعترب �أن الكتاب ال يحدث ال�ضجة املطلوبة التي يجب �أن تكون كقنبلة يف
وجه الرئي�س فرجنية .
قلت للأ�ستاذ التويني �أن موقفه يرتبط مبفهومه للإعالم وال�سبق ال�صحفي لكنني �أكتب الإ�ستقالة من موقع امل�س�ؤولية الإدارية
وال�سيا�سية التي تق�ضي باحلفاظ على حدود معينة بني الرئا�سات بحيث ال تفجر العالقات بني الرئي�سني وتدفع �إىل ال�سجاالت يف
حني �أن ال�ساحة متفجرة وال ينق�صها ذلك ،وحتول املو�ضوع �إىل جدل بيننا ح�سمه الرئي�س ر�شيد كرامي بالت�أكيد على �إقراره
لر�أيي فرد الأ�ستاذ التويني ب�أن الإ�ستقالة كان يجب �أن ت�صدر بلغة املقاتل لكنها مل تكن كذلك فرد الرئي�س كرامي � :أنت تتحدث
كثائر وهذه عادتك ،والدكتور عمر يتحدث ك�أمني عام وله نظرته �إىل العالقات بني الرئا�سات والر�ؤ�ساء .
و�أ�ضاف د .م�سيكة  :املرة الثانية التي عرفته فيها عن قرب كانت قبل ذلك التاريخ ب�سنتني ،حني توىل م�س�ؤولية
وزارة الرتبية يف حكومة الرئي�س �صائب �سالم والتي عرفت ب�إ�سم حكومة ال�شباب  ،فنزل �إىل الطالب املتظاهرين
ورافقهم وجل�س معهم على �أدراج الوزارة م�ساند ًا مطالبهم ،ال بل �أنه جمع كل املطالب التي كان الطالّب قد تظاهروا
لتحقيقها وخا�صة ما يرتبط منها بالرتبية الوطنية واملناهج ،وكان يومها نائب ًا لرئي�س جمل�س الوزراء �إىل جانب وزارة
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الرتبية فاعترب الرئي�س �سالم �أنها ثورة فقال عنها الأ�ستاذ غ�سان التويني ب�أنها ثورة من فوق يجب �أن تتالقى بثورة الطالب
على الأر�ض « من حتت « وارت�أى الرئي�س �سالم كما الرئي�س فرجنية �أن احلكمة تق�ضي ب�أن لبنان ال يتحمل مثل هذه الثورات
فرد الوزير التويني بالإ�ستقالة.
وتابع د .م�سيكة  :عرفت الأ�ستاذ التويني دائم ًا ك�صحايف يرى �أن ال�سبق ال�صحفي �أوالً ،وان ال حدود للحرية الإعالمية �إال 
باملزيد من احلرية وقد �أدى ذلك به �إىل ال�سجن عندما ن�رش املقررات ال�رسية للقمةالعربية يف اجلزائر بعدما ا�ستلها مندوب النهار
من ملفات الرئي�س تقي الدين ال�صلح التي كانت مع الوزير ف�ؤاد نفاع وكان يتوىل وزارة اخلارجية ف�أدى ذلك �إىل �إحالة التويني
�إىل املحكمة الع�سكرية و�سجنه .
يبقى �أن �أقول �أنني عندما �أردت ن�رش مذكراتي جل�ست واملرحوم غ�سان التويني يف مكتبه يف « النهار « و�أبلغته بذلك،
ف�أبلغني �أن « النهار « على �إ�ستعداد لن�رشها ،وباللغات الثالث ،العربية والإنكليزية والفرن�سية ،على ح�سابها� ،رشط �أن تت�ضمن
كل الأ�رسار احلكومية التي �أعرفها ويعرفها �أو على الأقل يعرف الكثري منها لكنه يريد �شهادتي عليها ،فقلت له ب�أن م�س�ؤوليتي
كانت الأمني العام ،والأمني على �أ�رسار الدولة ال ين�رش كل ما يعرفه �إذا كان �أميناً ،بل ما يتنا�سب ومعرفته يف هذه املرحلة،
وكالعادة مل يتالقى ال�صحايف الثائر مع ال�سيا�سي احلافظ للأ�رسار فاختلفنا ون�رشت مذكراتي عرب �صحيفة « اللواء « واتبعتها
بكتابني حول الق�ضايا التي عرفها لبنان وعر�ضت الكثري عنها ،وقريب ًا �سي�صدر يل الكتاب الرابع حول رجال حاولوا �صنع تاريخ
ي�رص من جديد �أن �أقول
لبنان �أكانوا ر�ؤ�ساء جمهورية �أم حكومة ،والراحل غ�سان التويني كان يهنئني بعد �صدور كل كتاب ثم
ّ
املزيد مما �أعرف ،رحمه الله لقد كان �صحافي ًا حتى وفاته رغم �أنه توىل ع�رشات امل�س�ؤوليات ما بني الوزارة وال�سفارة والإدارة
وال�صحايف الثائر ظل ثائر ًا حتى رحيله.
نقيب ال�صحافة اللبنانية الأ�ستاذ حممد البعلبكي
اعتربه نقيب ال�صحافة اللبنانية الأ�ستاذ حممد البعلبكي رفيق العمر واحلياة والتعلم والق�ضية الذي عرفه طالب ًا يف �صفه لي�صبح
رمز ًا جليل ب�أكمله جتاذبته خمتلف الأحالم وتباينت فيه العقائد ،فهو العقل ال�صادق يف البحث عن احلقيقة والدعوة �إىل احلق
مهما ا�ستعلى الظلم وحواجز التع�صب ،انطالق ًا من ت�شبثه بالقيمة الإن�سانية العظمى – احلرية – والت�سليم الراقي بحق الإختالف
ال �إىل نور املعرفة ،متمرد ًا ب�إمتياز على كل واقع ال �سيما واقع اجلهل
�ضمن الوالء للوطن الواحد ،واملت�شبث الدائم باحلرية �سبي ً
والتخلف والف�ساد وعفن ال�ضمائر ،دام لنا مترده �شعلة ال تنطفئ ،بل ت�ضيء على الدوام درب احلرية ،وقال:
احلديث عن هذا الراحل الكبري ال�صحايف ،والنائب ،والوزير ،واملمثل اللبناين يف �أعلى املحافل الدولية ،والأب
العا�ض على جرحه يوم �إغتيال ولده ال�شهيد جربان التويني قائ ًال « لندفن الأحقاد « مرتقي ًا فوق عذابات جلجلته
ال�صابر
ّ
الإن�سانية التي قل �أن �صمد يف وجه عذاباتها فرد لت�صل �إىل قمة كربها .كيف ال ،وهو وزير الرتبية يف حكومة ال�شباب مع
الرئي�س �صائب �سالم الذي �شارك الطالب �إ�رضابهم وجمع مطالبهم كلها ليتقدم بها بعري�ضة واحدة �إىل رئا�سة جمل�س الوزراء
مطالب ًا بحلها دفعة واحدة ،منذ الإ�ستقالل �إىل حني توىل الوزارة ،ثم ا�ستقال دعم ًا لهذه املطالب...
وقال عنه ال�صحايف ورفيق الدرب يف النهار غ�سان حجار  :كل الذين يعرفون غ�سان تويني من بعيد �أو من قريب يتحدثون
عن فكر الرجل ،عن جر�أته ،عن دبلوما�سيته ،عن مهنتيه ،وعن الرجل الذي انتف�ض على الواقع باكر ًا جداً ،فلم يلتزم حدود
« نهار « والده ،و�شوارع الأ�رشفية ،بل �ش ّد الرحال �إىل البعيد� ،إىل هارفرد ،ولي�س �إىل املغرتبات التي يحلم قا�صدوها باملال
ودر�سها ،وكان يفل�سف كل الأمور
الوفري واحلياة الهانئة .ذهب طالب ًا للعلم الذي مل يكن يرتوي منه� ،أحب الفل�سفة فدر�سها ّ
منى �إميانه ،فقبل تلك « امل�شيئة الإلهية ».
حتى �أمكنه �أن يتجاوز كل املحن ،والتجارب على قول امل�ؤمنني ،وبف�ضل الفل�سفةّ ،
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فحول منزله ومكتبه ،وغرفة نومه �أي�ضاً ،مكتبات ،ال ت�شبه مكتبات
و�أ�ضاف  :كان غ�سان تويني منذ �صباه مولع ًا بالقراءةّ ،
اليوم ،املقامة للزينة يف املنازل ،واملر�صعة مبو�سوعات ملت�صقة ال�صفحات ،ورمبا فارغة ،بل مكتبات للبحث واملعرفة .يقر�أ
كل كتاب فيها يعود �إليها عند حاجته �إىل الت�أكد من فكرة �أو معلومة.
مل يكن يهدي نايلة ومي�شيل �سوى الكتب ،و�أحيان ًا بع�ض اللوحات الفنية .وكان يتابع معهما القراءة حتى �إذا ما توقفتا يف
منت�صف الكتاب ،اكت�شف الأمر ،فجل�س يف الليايل الطويلة يقر�أ الف�صول الباقية معهما.
يف مرحلة �سابقة كان يلعب معهما ،باللوحات الفنية ،ب�أنواع الر�سوم ،و�أ�سماء الفنانني ،وعمر اللوحة ،ومعانيها .و�إذا
جنحت �إحداهما �أهداها اللوحة �أو كتاب ًا جديداً.
جعل « دار النهار للن�رش « يف عجز مايل ،لأنه كان كلما طبع كتاب ًا جديداً ،ودخل عليه �ضيف ،يهديه ن�سخة ،وكان ميتلئ
فرح ًا كلما ات�صل به �أحدهم يعبرّ عن �رسوره بالكتاب.
كان غ�سان تويني نا�رش كتب ،و�صحيفة ،لكنه يف احلقيقة نا�رش معرفة ،وحقيقة وحمبة .
وغ�سان تويني ،الذي �أثقلته امل�صائب قبل �سنني ،ظل �شاب ًا يف عقله وتفكريه ،يف املنطق الذي يعالج به الأمور ،وقد تكررت
جتربتي مع كل الزمالء اجلدد تقريباً.
كان وقته ال يت�سع للقائنا �أحياناً ،لكنه كان « يعرث » على متدرب يف اجلريدة �أو حمرر جديد ،فيدعوه �إىل لقائه �ساعة و�أكرث.
ي�ضيع وقته بهذه الطريقة ؟ « لكن من مل يعرف
�ضيع �أ�ستاذ غ�سان ،ملاذا ّ
كنا ن�ضحك غالب ًا من فعله ،وكثريون منا يرددون « هل ّ
التجربة ال يفهمها� .أنا ع�شتها .غ�سان تويني كان يعطي الواحد منا �أكرث من حجمه احلقيقي ،وي�ضخ فيه املعنويات العالية التي
جتعل �إميانه بنف�سه كمثل حبة الرمل التي حتدث عنها امل�سيح والقادرة على حتريك اجلبل بالإميان ،يف تلك اللقاءات « امل�ضحكة «
للبع�ض ،كانت تتم عملية بناء �شخ�صيتنا ،وهناك كان غ�سان تويني ير�سم م�ستقبلنا.
املطران جورج خ�رض
والكالم يطول عن الراحل الكبري غ�سان التويني الذي اعترب املطران جورج خ�رض لبنانيته �صحيحة وغري مت�شنجة ،وهي
مل ت�أت من الرحمانية ومن نكهة الإ�سالم ومن تراث ال�رشق.
الدكتورة هيام �صقر رئي�سة جامعة AUST
فيما قالت عنه الدكتورة هيام �صقر رئي�سة جامعة  AUSTيوم �إزاحة ال�ستار عن متثال « عميد ال�صحافة الر�سولية « يف
حديقة املبدعني يف حرم اجلامعة « :كثريون قالوا ال يطلع الفجر حتى ي�صيح ديك النهار ،وكثريون كانوا ينتظرون فجر الإثنني
كي يقر�أوا ما كتب بهم �أو عنهم �أو �إليهم ،هكذا كان غ�سان ،افتتاحية حتدد توجهات ال�سيا�سة بو�صلتها»
ولعل الإملام بكل ما قيل عنه يوم وفاته ويف وداعه يحتاج �إىل مو�سوعة ولكن غ�سان التويني الكبري الكبري يف حياته ومماته
كان املخلّ�ص لبريوت ب�رش ًا وحجر ًا وموا�ضع للذكرى وحميط ًا للفرح ف�أحبته بريوت وفتحت ذراعيها لتحت�ضنه للمرة الأخرية
 ...ونزلت دمعة ...
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مقال

خم�سون عام ًا يف ع�شق بريوت
بقلم :القا�ضي الدكتور حامت م�صطفى ما�ضي
رئي�س حمكمة التمييز اجلزائية يف بريوت
عز و جلّ  ،انها حمرو�سة
بريوت �ست الدنيا حمرو�سة ؟! مل ال ؟! �أنها حمرو�سة �أو ً
ال من الله ّ
من �أبنائها ،من حمبيها  ،من عا�شقيها .

انها بريوت التي حر�ستنا  ،التي احتوتنا  ،التي احت�ضنت امالنا و احالمنا  ،التي دافعت عنا
 ،التي افتقدتنا .
ق�سونا عليها احيان ًا لكنها مل تنفك ت�ساحمنا  ،متنحنا �شم�سها الدفء و متنحنا �سما�ؤها االحالم
القا�ضي الدكتور حامت ما�ضي اجلميلة  .و مينحنا بحرها االزرق احلالل و مل ال  فهي امنا بريوت � ،شوارعها � ،أزقتها ،
زواياها � ،صنايعها ،حرجها  ،مدر�سة الرب و االح�سان  ،و مدر�سة مدام نعمه  ،الرتامواي و  
�صوت املنبه  ،ا�شجار الكينا التي ت�سور ملعبها البلدي .
ماذا اذكر بعد عن بريوت ؟
ال ميكنك ان تتذكر من بريوت اال ما هو جميل ما هو طفويل  ،ما هو بريء و هذا ما يجعلنا نتعلق بها اكرث لأنها رفيقة
دربنا و مرتع طفولتنا  .فيها ن�سجنا احالمنا  ،و عقدنا �صداقاتنا  ،و خططنا مل�ستقبلنا .

بـــــريوت �أيـــــام زمــــــان

ت�أملنا نحن الذين ع�شنا بريوت و عاي�شناها عندما حل بها ما حل  .كنا نبكي يف �رسنا الننا كنا نخاف عليها و مل يكن
مبقدورنا ان نرد عنها ذلك اجلنون االهوج الذي ع�صف بها و بنا  .خفنا ان حتقد علينا لكنها مل تفعل بل احت�ضنتنا من جديد
� ،ساحمتنا  ،اخذت بيدنا كما يف كل مرة  .ال عجب يف ذلك فهي بريوت � ،ست الدنيا  ،بريوت املحرو�سة دائم ًا و ابد ًا.
عهدنا لك يا بريوت ان نبقى �أوفياء لك  ،و ان نبقى على ع�شقنا لك  ،وان تكوين دائم ًا حمرو�سة بحبات العيون .
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رم�ضانيات

ال�صيام �شهر عبادة ،و دعوة لتوحيد الأ ّمة
بقلم  :ال�شيخ خلدون عرميط
الأمني العام للمجل�س ال�رشعي اال�سالمي الأعلى

اميانية يف �شهر رم�ضان
يعي�ش  الوطن العربي ،و العامل اال�سالمي يف كلّ عام نفحات
ّ
ليكونا معا دفعا جديدا لر�سالة
املبارك ،حيث يتج ّدد العهد فيه مع الله لكل م�سلم ،و م�سلمةّ ،
أئمة و فقهاء كبار
حممد عليه ال�صالة و ال�سالم ،و تابعها من بعده خلفاء ،و � ّ
االميان الّتي جاء بها ّ
عملوا على ن�رش اال�سالم ،و ابراز رحمته و ت�ساحمه و دوره يف ت�صحيح م�سرية احلياة.
و �شهر رم�ضان املبارك كما هو معلوم ،هو ال�شهر الّذي �أنزل فيه القر�آن الكرمي هدى للنا�س،
تتوحد
�أي �أ ّنه �شهر اال�سالم بكل ما فيه من توحيد لله ،و خ�ضوع مل�شيئته ،و هو ال�شهر الّذي
ّ
لتتوجه بعبادة ال�صيام الله واحد ال �رشيك
قومياتها و لغاتها
اال�سالمية ب�أوطانها و
فيه الأمة
ّ
ّ
ّ
ال�شيخ خلدون عرميط
له ،مقتدية بهدي ر�سولها عليه ال�صالة و ال�سالم ،م ّتجهة يف �صالتها اىل بيت الله احلرام يف
املكرمة ،و ما �أ�شبه هذا الركن الهام  ب�أهدافه و غاياته بالركن الأخري من �أركان اال�سالم
مكّ ة ّ
كتوحدها يف عبادة ال�صوم ،لتكون قوال و
فيه
ة
أم
ل
ا
د
تتوح
حيث
احلج
فري�ضة
هو
و
اخلم�سة،
ّ
ّ
ّ
خرييتها عائدة اىل كونها ت�أمر باملعروف ،و تنهى عن املنكر و ت�ؤمن بالله ،لتكمل دورها يف
فعال خري � ّأمة �أخرجت للنا�س ،و
ّ
ت�صحيح م�سرية االن�سان ،ليكون هذا االن�سان كامال باميانه و �أخالقه و �سلوكه و تعامله مع بني وطنه و � ّأمته   و املجتمع الب�رشي.
فان �شهر رم�ضان املبارك يتج ّدد كل عام ليعيد ت�أهيلنا كم�سلمني يف م�شارق الأر�ض و مغاربها؛ لنكون �أهال
و بهذا املعنى ّ
لدعوة اال�سالم ،و موقعا متق ّدما لت�صحيح م�سرية احلياة الّتي ران عليها الف�ساد و االف�ساد و �سوء الأخالق.
عز و جل قبل ذلك لنبي
متم مكارم الأخالق)  و كان قول الله ّ
و من هنا كان قوله عليه ال�صالة و ال�سالم (انمّ ا بعثت لأ ّ
اال�سالم (و ا ّنك لعلى خلق عظيم).
و اذا كان ال�صيام يف معناه ال�رشعي :هو االم�ساك عن كل طعام و �رشاب ،و ف�ساد و اف�ساد من طلوع الفجر اىل غروب
أهلية �أن يكون؛ م�سلما -بالغا -عاقال �صحيح البدن خاليا من
ال�شم�س ،مع ّنية لل�صيام من ان�سان م�سلم هو �أهل لل�صوم ،و ال ّ
احلي�ض و النفا�س.
و ال�صيام يف معناه العام هو �صيام الأفراد عن خالفاتهم و م�شاحناتهم لتح�صيل املكا�سب و حتقيق الأهداف ،كما يجب �أن
يكون �صياما لأبناء ال ّأمة و قادتها لالبتعاد عن خالفاتهم و مناحراتهم ليعودوا اىل �أ�صول عقيدتهم الداعية اىل االعت�صام و
ان هذه
االحتاد و الوحدة بنداء من الله تعاىل (و اعت�صموا بحبل الله جميعا
و ال تفرقوا) و قوله ّ
عز و جل يف كتابه العزيز (و ّ
ّ
ربكم فا ّتقون).
� ّأمتكم � ّأمة واحدة ،و �أنا ّ
حم�صنا لنفو�س و عقول امل�سلمني ،كان قوله عليه ال�صالة و ال�سالم،
و لت�أكيد الرتابط بني ال�صيام ،و القر�آن الكرمي ليكون
ّ
كما رواه عبدالله بن عمر ر�ضي الله عنهما (ال�صيام و القر�آن ي�شفعان للعبد يوم القيامة :يقول ال�صيامّ � :أي رب منعته الطعام و
ال�شهوة ف�ش ّفعني فيه ،و يقول القر�آن :منعته النوم بالليل ف�ش ّفعني فيه ،قال في�ش ّفعان) رواه �أحمد و الطرباين يف الكبري.
ّ
هامة يف م�سرية احلياة
ف�صيام �شهر رم�ضان املبارك الّذي فر�ضه الله �سبحانه و تعاىل ،على امل�سلمني كلّ عام ،هو
حمطة ّ
الّتي يعي�شها االن�سان ،و �شهر ا�سرتاحة للذات يت� ّأمل فيها االن�سان ما يف الكون من معجزات فوق طاقة املخلوق ،يحا�سب االن�سان  
نف�سه عن دوره يف احلياة و عن �شبابه ،و ما ميلك من �سلطة �أو مال �أو جاه  ،لرتتقي فيها ال ّنفو�س بالعبادة ،و اخل�ضوع لله
تعاىل ،و تتكامل يف دعوتها نحو توحيد اخلالق ،ووحدة الأمة الّتي �أرادها الله �سبحانه و تعاىل �أن تكون خري � ّأمة �أخرجت
للنا�س ،ت�أمر باملعروف ،و تنهى عن املنكر ،و ت�ؤمن بالله لتتمكّ ن من بناء االن�سان الكامل ،و املجتمع ال�صالح ،و � ّأمة الدعوة،
و الدعاة.
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و لذلك كان �شهر رم�ضان املبارك من �أكرم ال�شهور ،و �صيامه من �أهم �أركان العبادة ،فعن �أبي هريرة ر�ضي الله عنه،
ال ال�صوم فا ّنه يل ،و �أنا �أجزي به ،و
عزو جل :كل عمل ابن �آدم له ،ا ّ
قال :قال ر�سول الله �صلّى الله عليه و �سلّم (قال الله ّ
�سابه �أحد� ،أو قاتله فليقل :انيّ �صائم ،انيّ �صائم ،و الّذي
فان
و ال ي�صخب،
ال�صيام ج ّنة ،فاذا كان يوم �صوم �أحدكم فال يرفث،
ّ

ربه فرح ب�صومه)
حممد بيده  خللوف فم ال�صائم �أطيب من ريح امل�سك ،لل�صائم فرحتان :اذا �أفطر فرح بفطره ،و اذا لقي ّ
نف�س ّ
رواه البخاري ،و م�سلم.
ف�صيامنا لي�س امتناعا عن الطعام و ال�رشاب فح�سب ،و انمّ ا هو عبادة لله يف كلّ  �أقوالنا و �أفعالنا ،و هو دعوة لل ّأمة قيادة
و �شعوبا لل
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تقرير

حول ن�شاطات احتاد جمعيات العائالت البريوتية
بقلم :الأ�ستاذ ب�سام متيم
�أمني �رس الهيئة االدارية لالحتاد

الأ�ستاذ ب�سام متيم

� qإن �أول ن�شاط قامت به الهيئة الإدارية ال�سابقة هو حفل الع�شاء الذي �أقيم يف � 10شباط
 2010و ذلك بهدف التح�ضري للذكرى اخلام�سة ال�ست�شهاد الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري .
 qقامت الهيئة الإدارية بتوجيه ر�سائل تعريف ب�أع�ضائها �إىل كافة املرجعيات ال�سيا�سية
والروحية واالقت�صادية ،واىل ال�سفارات العربية والأجنبية العاملة يف لبنان.
 qبلغ عدد االجتماعات التي عقدتها الهيئة االدارية خالل العامني  2010و   2011
 /30/جل�سة  .و ان�ضمت اىل عائلة الإحتاد خم�س عائالت هم�:آل جنون�،آل حمي�سن�،آل
رحم�،آل عفيفي و �آل فاكهاين  ،و بذلك يكون عدد العائالت املنت�سبة اىل الإحتاد لغاية تاريخه
قد �أ�صبح  69عائلة.

 qدعت الهيئة االدارية اىل اجتماع ملجل�س املندوبني يف �آذار  2010بهدف تعيني �أع�ضاء
ُجدد للجان العاملة ف�أف�ضت التعيينات �إىل ما ي�أتي:
                   مقرر للجنة العالقات العامة ال�سفري ه�شام دم�شقية.                   مقرر للجنة االعالم الدكتور ا�سامة حميو.                   مقرر للجنة ال�صحية الدكتور نور الدين الكو�ش.                   مقرر  للجنة الثقافة والرتبية والتعليم الدكتور ح�سان حالق.                   مقرر للجنة الإح�صاء واملعلوماتية ال�سيد علي ميوت.                   مقرر للجنة الن�سائية املحامية �إقبال دوغان.                   مقرر للجنة االقت�صادية املهند�س عبدالله �شاهني.                   مقرر للجنة ال�ش�ؤون االجتماعية املختار فوزي الناطور.                  مقرر   للجنة ال�ش�ؤون القانونية املحامي الأ�ستاذ �سعد الدين احلوت.                  مقرر   للجنة املالية ال�سيد غازي الهربي.                  مقرر  للجنة البيئة املهند�س عماد مدور. qبرعاية دولة الرئي�س �سعد احلريري ،وبالتعاون مع وزارة الثقافة  ،و�ضمن احتفالية بريوت عا�صمة عاملية للكتاب ،عقد
االحتاد «م�ؤمتر بريوت ق�صيدة الوطن « يف فندق الربي�ستول يف ني�سان  2010تكرمي ًا لبريوت و�شعرائها.
 qزارت الهيئة الإدارية للإحتاد دولة الرئي�س �سعد احلريري يف بيت الو�سط ويف ال�رسايا احلكومي و تباحثت معه يف عدد
من الق�ضايا التي تهم �أبناء بريوت كما مت و�ضعه ب�أجواء �أعمال الإحتاد  ،و نقلت لدولته وقوف عائالت بريوت �إىل جانبه و
بوجه ما يتعر�ض له من �ضغوطات يف تلك املرحلة و �أكدت له حر�ص البيارتة على العدالة و مت�سكهم باملحكمة اخلا�صة بلبنان .
 qوكانت احدى النتائج املثمرة للتن�سيق امل�ستمر مع دولته اختيار مر�شحني �إثنني من بني الأ�سماء التي رفعها الإحتاد لع�ضوية
املجل�س البلدي اجلديد ملدينة بريوت و هما الآن�سة ندى ميوت واملحامي حممد دوغان .
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 qاختارت الهيئة االدارية للإحتاد ن�شيد ًا جديد ًا من نظم الدكتور رفيق عطوي وتلحني قائد مو�سيقى قوى الأمن الداخلي
الرائد زياد مراد و قد جرى ت�سجيل هذا الن�شيد ب�صوت ابن الإحتاد الفنان �أحمد دوغان.
 qقامت الهيئة االدارية بزيارات عديدة �إىل مرجعيات �سيا�سية ودبلوما�سية �أبرزها زيارة لدولة الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة،
واىل معايل ال�سيدة بهية احلريري ،ومعايل رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية الدكتور خالد قباين ،ومعايل وزير الرتبية والتعليم
العايل الدكتور ح�سن منيمنة� ،إ�ضافة �إىل زيارات عديدة اىل  �سفراء دول عربية و�صديقة.
� qأقام االحتاد �إفطاره الرم�ضاين ال�سنوي يف � 18آب  2010يف فندق فيني�سيا برعاية دولة الرئي�س �سعد احلريري و بح�ضور
عدد من ال�شخ�صيات الر�سمية والدبلوما�سية والهيئات الإدارية لعائالت الإحتاد .
 qيعمل االحتاد حالي ًا  ،و بالتعاون مع الدكتورة غنوة جلول ،على ت�أ�سي�س �صفحة الكرتونية لالحتاد يتم من خاللها
التوا�صل مع �أفراد عائالت االحتاد.

�  qأ�صدر الإحتاد العدد الرابع من ن�رشة « بريوت املحرو�سة « يف �آذار  .2011ت�ضمنت هذه الن�رشة عدد ًا وفري ًا من
املعلومات القيمة قدمتها �شخ�صيات بارزة من خمتلف عائالت الإحتاد  ،كما �أ�صدر العدد اخلام�س (احلايل) ويت�ضمن ا�ضاءة على
�أهم امل�ؤ�س�سات واجلمعيات البريوتية وهو قيد التوزيع.
 qزار رئي�س الإحتاد الأ�ستاذ حممد �سنو و بع�ض �أع�ضاء اللجنة الن�سائية دار العجزة الإ�سالمية مبنا�سبة عيد الأم  ،حيث مت
تقدمي جهاز تلفزيون للم�سنات و�ضع يف غرفة جلو�سهم ،تقدمة من م�ؤ�س�سة عبد طحان التجارية.
�أقام الإحتاد حفل �إفطار �صباحي يف العا�رش من ني�سان � ،2011شارك فيه عدد كبري من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية و االجتماعية
و الثقافية �إ�ضافة اىل عائالت الإحتاد .ت�ضمن هذا احلفل تكرمي نخبة من البيارتة ملا قدموه من خدمات لبريوت و لأهلها خالل
فرتة عملهم و هم الأ�ستاذ منري ال�صيداين ،والأ�ستاذ ع�صام عرقجي ،والقا�ضي عمر الناطور ،والأ�ستاذ ف�ؤاد فليفل ،والأ�ستاذ
حمي الدين ك�شلي.
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� qأقام الإحتـاد ،بالتعاون مع “جمعية املقا�صد اخلريية الإ�سالمية” ،حما�رضة بعنوان “ دور العائالت البريوتية يف نهو�ض 
و ا�ستمرار ر�سالة جمعية املقا�صد اخلريية اال�سالمية يف بريوت “ يف فندق الربي�ستول يف حزيران . 2011
�ألقى املحا�رضة رئي�س جمعية املقا�صد املهند�س �أمني الداعوق الذي عر�ض تاريخ اجلمعية ودور العائالت البريوتية
يف ت�أ�سي�سها.

 qقام وفد من الهيئة الإدارية للإحتاد يرافقهم بع�ض ر�ؤو�ساء عائالت الإحتاد بزيارة تهنئة للنادي الريا�ضي البريوتي يف
مقر النادي يف منطقة املنارة بتاريخ  13حزيران  ،2011مبنا�سبة فوزه ببطولة ك�أ�س �آ�سيا لكرة ال�سلة للعام  . 2011فقدم رئي�س
الإحتاد درع وفاء واعتزاز للنادي ب�شخ�ص رئي�سه املهند�س ه�شام جارودي.
 �إجتمعت الهيئة العامة للإحتاد يف  15متوز  ، 2011حيث عر�ضت البيانات املالية للإحتاد و تقرير مدققي احل�سابات ال�سادة
�صيداين و �رشكاهم للعام ، 2010و مت �إبراء ذمة الهيئة الإدارية كما مت عر�ض ن�شاطات الهيئة الإدارية و ن�شاطات اللجان املنبثقة
عنها خالل هذه الفرتة.
 qحققت الهيئة االدارية للإحتاد �إجناز ًا هام ًا يف املجال الرتبوي  ،فتم التو�صل مع الدكتور م�صطفى حمزة رئي�س جامعة
 AULاىل منح طالب عائالت االحتاد ح�سم ًا على الأق�ساط اجلامعية يرتاوح بني  %30و  %35بح�سب و�ضع عائلة الطالب .
 qكما متكن االحتاد من احل�صول على ح�سومات لأبناء االحتاد على االق�ساط اجلامعية يف جامعة بريوت العربية و ذلك
عرب جلنة الثقافة والرتبية و التعليم .
 qتعمل الهيئة االدارية احلالية لالحتاد على ت�شجيع العائالت البريوتية للإن�ضمام اىل االحتاد كما حتر�ص على �إ�رشاك اكرب
عدد منهم يف جلانه.
 qتتوا�صل الهيئة االدارية لالحتاد ب�شكل دائم مع املرجعيات و القيادات ال�سيا�سية و الروحية و البلدية و الأمنية يف بريوت
بهدف مواكبة ال�ش�أن الوطني العام ملا يف هذا االمر من م�صلحة للبنان ب�شكل عام ،ولبريوت و�أبنائها ب�شكل خا�ص .
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� qسائر البلديات املنت�رشة على الأرا�ضي اللبنانية و تنفيذ ًا للد�ستور اللبناين  .كما ت�سعى لتمثيل بريوت يف خمتلف وظائف
القطاع العام االدارية والق�ضائية والع�سكرية و املالية و التعليمية و االعالمية .
 qحتر�ص الهيئة االدارية لالحتاد على تطبيق املعايري الدولية للبيئة يف بريوت بهدف تخفي�ض ن�سبة التلوث و زيادة املالعب
و امل�ساحات اخل�رضاء فيها� ،إ�ضافة اىل مطالبة الفعاليات الر�سمية بحل م�شكلة ال�سري امل�ستع�صية يف بريوت.
�ست�ست�أنف الهيئة االدارية جهودها لت�أمني �رشاء مقر جديد للإحتاد عن طريف ت�أمني املوارد املالية الالزمة لهذا امل�رشوع  .
 qت�سعى الهيئة االدارية اىل �إن�شاء مكتبة عامة يف مقر الإحتاد خ�صو�ص ًا امل�ؤلفات التي تتحدث عن بريوت  و �أهلها.
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ملفات

امل�ؤ�س�سات االهلية يف بريوت
بريوت املحرو�سة  ...تعتز مب�ؤ�س�ساتها الأهلية وتفتخر
�أ�رسة التحرير

يقوم العمل اخلريي والإجتماعي وال�صحي والتعليمي والثقايف والإر�شادي يف بريوت على جهود كوكبة من امل�ؤ�س�سات
الأهلية غري احلكومية ،التي قامت على �أكتاف �أبناء بريوت ،ومولت بتربعاتهم وزكاة �أموالهم وجهود �أبنائهم ،و�شكلت منوذج ًا
ال مت الإقتداء به يف لبنان كله ،فكان ال�شعلة التي �أ�ضاءت الطريق �أمام تطور العا�صمة وتقدمها.فكيف ال وقد �أ�سهمت
رائد ًا وفعا ً
امل�ؤ�س�سات الأهلية بتحقيق ازدهار الكثري من الدول املتقدمة.
لقد رغبنا يف هذا العدد من “ بريوت املحرو�سة “ �أن ن�سلط ال�ضوء على ن�شاطات و�أعمال و�إهتمامات كربى امل�ؤ�س�سات الأهلية
البريوتية ،التي اهتمت بالإن�سان اللبناين ،بال تفرقة وال متييز طائفي �أو مذهبي �أو مناطقي ،اقتداء بر�سول الله �صلّى الله عليه
و�سلّم الذي بعث كافة للعاملني.

ويتناول هذا العدد حتقيقات ومقابالت ومقاالت حول جمعية املقا�صد اخلريية الإ�سالمية يف بريوت،وم�ؤ�س�سات
الرعاية الإجتماعية – دار الأيتام الإ�سالمية،وجمعية الرب والإح�سان من�شئة جامعة بريوت العربية ،وم�ست�شفى دار العجزة
الإ�سالمية ،واملركز الإ�سالمي يف عائ�شة بكار ،على �أن ن�ستكمل الإ�ضاءة على �سائر امل�ؤ�س�سات الأهلية يف بريوت يف
العدد القادم .
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امل�ؤ�س�سات االهلية يف بريوت
ملحة عامة عن جمعية املقا�صد اخلريية الإ�سالمية يف بريوت
بقلم  :رئي�س جمعية املقا�صد اخلريية الإ�سالمية يف بريوت
املهند�س �أمني الداعوق
هي من �أعرق اجلمعيات يف لبنان ،وقد د�أبت اجلمعية من خالل جميع مرافقها على
تخفيف الأعباء وتقدمي الدعم لأفراد جمتمعها الإ�سالمي يف ظل الظروف ال�صعبة التي
يعي�شها البلد.
املهند�س �أمني الداعوق

ت�أ�سي�س جمعية املقا�صد وتطورها:

النبوية ،املوافق ل�سنة  1878للميالد ،على مقا�صد اخلري،
غرة �شعبان �سنة  1295من الهجرة
ّ
ت�أ�س�ست جمعية املقا�صد ،ليلة ّ
إ�سالمية يف بريوت (احمد دريان ،ب�شري الرببري ،بديع اليايف ،ح�سن بيهم ،ح�سن
ل
ا
العائالت
حيث اجتمع نفر من كرام
ّ
الطرابل�سي ،ح�سن حمرم ،خ�رض احل�ص ،راغب عزالدين� ،سعيد اجلندي� ،سعيد طرباه ،طه الن�صويل ،عبدالله الغزاوي،
عبدالقادر �سنو ،عبداللطيف حمادة‘عبدالرحمن النعماين ،حممود خرما ،حممود دية ،حممود رم�ضان ،م�صطفى �شبارو،
خريية ذات
جمعية
حممد الفاخوري ،حممد اللبابيدي ،م�صباح حمرم ،حممد �أبو�سليم مغربل وها�شم اجلمال)  ،وقرروا ت�أليف
ّ
ّ
إ�سالمية ،وتعه ّدوا بخدمتها ،وو�ضعوا لها قانوناً ،لي�سريوا مبوجبه.
ر�سالة �
ّ
اجلمعية �إىل بذل اجلهود احلثيثة والداعمة ،وبكلّ ثقة وجر�أة و�إميان ،يف �سبيل قيام جمتمع لبناين
ومنذ ت�أ�سي�سها ،بادرت
ّ
ً
إ�سالمي العريق.
ع�رصي وحديث ،حمافظا على الرتاث ال
إن�ساين
إ�سالمي  و�
�أرقى و�أف�ضل و�أكرث تطوراً ،وجمتمع �
ّ
ّ
ّ
ّ
اجلمعية منذ ن�ش�أتها على ن�رش املعرفة ،عن طريق التعليم بني عموم �أبناء الوطن ،بوا�سطة �إن�شاء املدار�س
لذلك ،عملت
ّ
والعلمي يف
االجتماعي
امل�ستوى
رفع
يف
أ�سهمت
�
ف
والبنات،
للبنني
ة
الثانوي
املدار�س
ثم
أمر،
ل
ا
بادئ
االبتدائية ،يف
والثقايفّ
ّ
ّ
ّ
ّ
إ�سالمية احلديثة
التعليمية ال
قومية ،وافتتحت ،بذلك ،عهد النه�ضة
إ�سالمية ،ومبادئ
البالد ،ويف تعزيز تربية �أبنائها على �أ�س�س �
ّ
ّ
ّ
ّ
يف بريوت يف القرن التا�سع ع�رش.
جمعية املقا�صد بت�أ�سي�س مدار�سها يف بريوت� ،إذ متكنت من ت�أ�سي�س مدر�ستني ابتدائيتني للإناث هما :
منذ ن�ش�أتها ،بد�أت
ّ
الإناث الأوىل ،ت�أ�س�ست يف �شهر �شوال  1295هـ  ،ت�رشين الأول  1878م ،والإناث الثانية ،ت�أ�س�ست يف  15من جمادى الثانية
�شوال  1296هـ � ،أيلول
 1297هـ  6 ،حزيران  1879م ،ومدر�ستني ابتدائيتني للذكور هما :الذكور الأوىل ،ت�أ�س�ست يف �شهر ّ
�ضمت كلها ،يف البداية ،ثالثمائة
 1879م ،والذكور الثانية ،ت�أ�س�ست يف �شهر
ّ
حمرم  1296هـ  ،كانون الأول  1879مّ ،
و�أربعة وت�سعني تلميذاً.
همها تعليم الأطفال علم ًا حديث ًا و�أخالقا
بعد ذلك ،بد�أت جلنة تعليم �أبناء امل�سلمني يف القرى ن�شاطاتها يف العام  1929م  وكان ّ
�سوية ودين ًا قومي ًا  .فقامت ب�إن�شاء املدار�س يف القرى البعيدة والتي بلغ عددها  125يف العام  1962وبد�أ تقل�ص العدد مع مبا�رشة
فتح املدار�س الر�سمية وهي اليوم  40مدر�سة يف ال�شمال والبقاع وجبل لبنان واجلنوب.
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الو�ضع احلا�رض للجمعية
الر�ؤيا املقا�صدية :جمعية املقا�صد هي ركن من �أركان املجتمع الإ�سالمي يف لبنان ،ترعى وحتت�ضن �أبناء املجتمع ،وت�سهم
مميز ومواطن �صالح م�ؤمن بالقيم الإ�سالمية ال�سمحاء التي تدعو �إىل العلم والعدل واالعتدال.
يف بناء �إن�سان ّ
الر�سالة املقا�صدية :ر�سالة املقا�صد م�ستوحاة من ر�ؤيا امل�ؤ�س�سني التي ت�ؤكد تن�شئة الإن�سان على العلم وتربيته على الت�سامح
والعدل واالعتدال والقيم الإ�سالمية ،متم�سك ًا بوطنيته وعروبته ،منفتح ًا على العامل وثقافاته .وتهتم املقا�صد برعاية الإن�سان

تتميز اجلمعية ،يف
اجتماعي ًا و�صحي ًا و�صون كرامته .وتعد امل�شاريع اخلريية والربامج ،وتوفر القنوات املوثوقة للتربع لهاّ .
�أدائها ،بعمق التوا�صل مع املجتمع واال�ستجابة الحتياجاته وتوفري �أف�ضل م�ستويات اجلودة والإتقان .حتقق املقا�صد ر�سالتها من
خالل الإدارة احلديثة املتجددة وتنمية مواردها الب�رشية ،يف �إطار ثقافة متطورة مبنية على الر�ؤيا املقا�صدية .وتهتم املقا�صد
الفعال مع املجتمع وانت�شار �أن�شطتها يف لبنان واخلارج.
بالإعالم واالت�صاالت العامة والتوا�صل ّ
هدفها :النهو�ض مبجتمعها ون�رش الرتبية الإ�سالمية والتعليم والعناية ال�صحية واخلدمات الإجتماعية �إىل �أكرب �رشيحة من
املجتمع امل�سلم يف بريوت وجميع املناطق اللبنانية على �أ�سا�س مبد�أ تخفيف الوط�أة عن النا�س وذلك بدعم تكاليف هذه التقدميات.
�إدارتها :للجمعية هيئة عمومية وجمل�س �أمناء �إ�رشايف �إ�ضافة �إىل جمل�س مديرين تنفيذي و�إدارة مركزية و�إدارات تخ�ص�صية
اجل�سم العامل :يت�ألف اجل�سم العامل يف مرافق اجلمعية من ما يزيد عن  2500موظف بدوام كامل مبا فيهم �أفراد الهيئة
التعليمية والإدارية و�أ�ساتذة املعاهد والأطباء واملمر�ضني و�أئمة امل�ساجد.
املوازنة العامة :تنفق اجلمعية �أموالها يف �سبيل عمل اخلري ،وميزانيتها ال�سنوية ت�صل �إىل  50مليون دوالر �أمريكي،
موزعة بني قطاع الرتبية والتعليم بن�سبة حوايل   %43وما ن�سبتة  %50يف قطاع اال�ست�شفاء و %7يف قطاعات اخلدمات االجتماعية
املتفرقة
الأ�صول واملوجودات :ال تزال متلك اجلمعية يف بريوت ويف خمتلف املناطق اللبنانية عقارات ومباين بقيمة ال تقل عن 550
مليون دوالر �أمريكي منها حوايل  100مليون دوالر �أمريكي �صاحلة لال�ستثمار.
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املوارد املالية :تكون موارد اجلعية ال�سنوية من االق�ساط املدر�سية وم�ساهمات وزارة الرتبية والتربعات بنظام وحدة
الدعم املدر�سي لعملياته الرتبوية ومن واردات امل�ست�شفى من املر�ضى اخل�صو�صيني ووزارة ال�صحة وال�ضمان االجتماعي
وامل�ؤ�س�سات الر�سمية و�أي�ضا من ا�ستثماراتها العقارية .ه�ؤالء جمموعني ميثلون ما ال يزيد عن  %72من امل�رصوفات ال�سنوية.
جتدر اال�شارة هنا ب�أنه منذ العام  1980وب�سبب خ�سارة �أمالك املقا�صد يف و�سط بريوت تكفلت اململكة العربية ال�سعودية
م�شكورة �سد العجز احلا�صل يف ميزانيات اجلمعية للمحافظة عليها ،لكن التوقفات الق�رسية املتفرقة حتمت على اجلمعية ت�سييل ق�سم
كبري من موجوداتها .كما كان ل�سلطنة عمان وامارة ال�شارقة و �أهل اخلري يف لبنان والبالد العربية اياد بي�ضاء يف دعم ميزانيات.
فلخادم احلرمني ال�رشيفني وجاللة ال�سلطان و�أ�صدقاء املقا�صد التقدير الكبري على اميانهم باملقا�صد وامل�ؤ�س�سات اال�سالمية االخرى
و�صون كراماتها وا�ستمرارها.

الإدارات والن�شاطات التابعة للجمعية
ال�ش�ؤون الرتبوية :تدير املقا�صد حالياً.
 48مدر�سة ت�ضم  14.727تلميذ ًا موزعني على كافة املراحل التعليمية  
يف جميع انحاء املناطق اللبنانية تعمل على ن�رش العلم واملعرفة  ،وتوعية
�أبناء الوطن للإلتزام ب�أ�صول الدين احلنيف.
�إىل جانب التعليم املدر�سي توفر جامعة املقا�صد ،التي ترخ�صت  يف
العام 2000م ،التعليم اجلامعي لأبناء جمتمعها من خالل الكليات التالية:
كلية التمري�ض والعلوم ال�صحية متنح �شهادة البكالوريو�س واملاج�ستري

يف التمري�ض
كلية الدرا�سات الإ�سالمية توفر متنح �إجازة اللي�سان�س ،املاج�ستري ،والدكتوراه.
مركز عبد الهادي الدب�س للإعداد املهني والتقني يتم من خالل املركز ت�أهيل وتدريب الطالب ويح�رضهم لنيل �شهادة
الباكلوريا الر�سمية الفنية « ،”BTال�شهادة الفنية العليا “.”TS

ال�ش�ؤون ال�صحية :توفر جمعية املقا�صد اخلدمات ال�صحية من خالل:
م�ست�شفى املقا�صد اجلامعي الذي ي�ضم � 200رسيراً ،يخدمهم فيه  215طبيب ًا �أخ�صائياً ،و 330ممر�ض ًا وممر�ضة
و 220موظف ًا �إداري ًا و 200طبيباً .لتعزيز خدماتها توفر امل�ست�شفى التعليم الالزم لـ  110طبيب ًا يف برنامج التخ�ص�ص �سنوياً،
ال لزرع نقي العظم ملعاجلة �أمرا�ض الدم وال�رسطان ،وهو �أول مركز يف لبنان بهذا الإخت�صا�ص  ،
كما ت�ضم مركز ًا كبريا متكام ً
ومراكز العناية الفائقة للكبار واالطفال واملراقبة القلبية ومتييل القلب.
توفر جمعية املقا�صد اخلدمات ال�صحية اي�ضا من خالل برامج الرعاية ال�صحية الأولية فهي تنفذ من خالل �سبع مراكز
�صحية موزعة على كافة املناطق اللبنانية ( 4يف بريوت 2 ،يف منطقة عكار يف ال�شمال 1 ،يف اجلنوب) ،برنامج ال�صحة
املدر�سية ،وبرنامج حمو الأمية وتعليم الكبار.
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ال�ش�ؤون الإجتماعية :من �أهم الأعمال التي تقوم بها �إدارة ال�ش�ؤون الإجتماعية يف اجلمعية هي تقدمي امل�ساعدات واخلدمات
الإجتماعية والثقافية للمجتمع اللبناين .وت�رشف على وحدة امل�ساجد واخلاليا ،مركز التنمية والبيئة ،وحدة �ش�ؤون املتطوعني  ،
اجلمعيات ال�شقيقة :جمعية ك�شافة املقا�صد اال�سالمية  ،جمعية �سيدات املقا�صد ،جمعية متخرجي املقا�صد اال�سالمية .رابطة
قدامى املقا�صد.
�ش�ؤون الأمالك والعمليات :للمقا�صد عقارات ومباين ت�ستثمر حتت �إ�رشاف جلنة الأمالك بهدف دعم وم�ساندة العمل
اخلريي يف ت�أدية الر�سالة الرتبوية والإجتماعية للجمعية.
خالل الأعوام الأخرية تقلّ�صت واردات اجلمعية نظر ًا للو�ضع الإ�ستثماري العقاري يف لبنان عموماً ،ولأن معظم هذه
الإ�ستثمارات تقع يف الو�سط التجاري ملدينة بريوت ،حيث �أدخلت يف م�رشوع �إعادة البناء فهدمت وتوقفت �إيراداتها .ويف
الوقت نف�سه �إنح�رست التقدميات والتربعات التي كانت تعتمد عليها اجلمعية.
وهكذا دخلت اجلمعية يف دوامة كبرية ،فخ ّفت امل�شاريع التي �أ�صبح ب�إمكان م�ؤ�س�ساتنا تننفيذها يف حني �إزدهرت م�شاريع
ومناطق �أخرى ،ت�أثرت جمتمعاتنا و�إزدهرت جمتمعات �أخرى� ،شعر �أبنا�ؤنا بال�ضيق والإنكما�ش يف حني توفرت امل�صادر
املالية لفئات �أخرى.
التحديث والتطوير:
عملية حتديث وتطوير يف مرافقها ب�صورة عامة ويف
اخلريية الإ�سالمية يف بريوت منذ �سنوات
تخو�ض جمعية املقا�صد
ّ
ّ
العملية ال ترتبط بتجديد املباين �أو �إ�ضافة التجهيزات التي ت�ساعد على تلبية احلاجات الرتبوية فقط،
هذه
مدار�سها ب�صورة خا�صة.
ّ
مقا�صدية متج ّددة تعمل على تقدمي الأف�ضل لأبناء جمتمعها ،متفاعلة مع حميطها ،قادرة دائم ًا على ن�سج العالقة
بل ترتبط بر�ؤيةً
ّ
املتينة بني املدر�سة والأهل ...بني العائلة الرتبوية واملجتمع الأكرب.
لقد حققت املقا�صد نقلةً نوعيةً يف هذا املجال� ،شملت الأنظمة الرتبوية والإدارية واخلدمات التي تقدمها مدار�سها وفق مناهج
اجلمعية لكلٍّ من مدار�سها فر�صةً ّ
للتطور والتحديث التي ح�صلت على
وخ�ص�صت
منوعة تعك�س حاجات املجتمع وتطلعاته.
ّ
ّ
ّ
احليوية ،والأولويات
واحلاجات
املجتمعي
الواقع
�شملت
الربيطاين،
الثقايف
واملركز
ميكرو�سوفت
االعتماد الدويل و�شهادات من
ّ
وقائدة
رائدة يف احلقل الرتبوي،
�ضمن ر�ؤية املقا�صد ور�سالتها التي تعود �إىل �أكرث من  135عاماً ،ا�ستطاعت خاللها �أن تكون
ً
ً
مل�سرية طويلة �ساهمت يف بناء املجتمع اللبناين والإ�سالمي منه ب�صورة خا�صة.
امل�شاريع املقرتحة:
املدر�سي احلايل ،وترفع
جهوزية الواقع
مت �إختيارها لت�ضاعف
�إن جمموعة امل�شاريع التي تعر�ضها اليوم
جمعية املقا�صدّ ،
ّ
ّ
ّ
مدماك ًا جديد ًا يف �رصوح املقا�صد الرتبوية املنت�رشة يف بريوت واملناطق اللبنانية كافةً .
امل�شاريع ذات الطابع ال�رسيع
ت�أهيل غرف يف م�ست�شفى املقا�صد ( $65000 – $35000للغرفة)
ا�ستمرار م�رشوع وحدة الدعم املدر�سي ( $ 900للوحدة)
ت�أهيل وجتهيز م�رسح كلية البنات ()$85.000
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ّ
  ،تتطلع اىل الدعم املايل ال�رضوري
يعلقها جمتمعها على دورها
الرتبوي والثقايفّ
ّ
�إن املقا�صد �إذ تدرك امل�س�ؤولية الكربى التي ّ
لتنفيذ م�شاريعها التطويرية .لقد �إ�ستندت املقا�صد دائم ًا على طبيعة التفاعل وال�رشاكة بينها وبني �أهلها وجمتمعها يف لبنان والوطن
يتحقق �إال من خالل
العربي والعامل الإ�سالمي ،وهي على يقني اليوم ب�أن دورها
�سيتعزز من خالل هذه امل�شاريع ،وهذا لن ّ
ّ
م�ؤازرة املجتمع بنخبِه املقتدرة وامل�ؤ�س�سات القادرة على النهو�ض به ليظل ناب�ضاً ،م�ؤثر ًا يف نه�ضة لبنان.
ال بد من التوقف يف هذه االيام امام ما و�صلت اليه و�سائل االعالم التي تقيم حتقيقات حول الو�ضع املجتمعي يف لبنان وت�أثري
الو�ضع ال�سيا�سي التدهور عليه .ال �شك ب�أن الو�ضع ال�سيا�سي �أثر �سلبيا على الدعم للم�ؤ�س�سات الكبرية والتنموية لعالقاتها املبا�رشة
مع املجتمع التي ابعدت نف�سها عن املعرتك ال�سيا�سي وعن اخلدمات التي ت�ؤدي اىل ك�سب �سيا�سي .وم�ؤخرا كان لهذه الو�سائل
ت�رص املقا�صد على عدم اخلو�ض يف احلديث عن �أو�ضاعها يف هذا اجلو ال�سيا�سي املتلبد وغري
الكتابة عن املقا�صد يف وقت كانت
ّ
الوا�ضح .ان ما كتب ما هو اال ا�ستق�صاء وجمع معلومات متفرقة غري ر�سمية ،خا�صة و�أن اجلمعية رف�ضت الت�رصيح ومتنت
عدم الن�رش ملعلومات جممعة.
ان جمل�س امناء املقا�صد على علم دقيق عن الو�ضع العام ومل يبد تخوف عن امل�ستقبل للجمعية علما بان الدفق النقدي يتعرث من
ت�أخر التربعات من اهل اخلري ومن تباط�ؤ اجلهات الر�سمية التي ف�شلت يف ت�أمني �رصف امل�ستحقات عليها منذ  2007يف وزارة
الرتبية ومنذ قبل ذلك يف وزارة ال�صحة وال�ضمان االجتماعي.
اننا على �أمل ب�أن الدعم املنوه عنه �سيعود لال�ستمرار ،ف�إن جميع اخلطط الت�شغيلية جلميع املرافق �ستتابع اجلمعية بتنفيذها
كما ونخطط لدفع بع�ض امل�رشوعات للتمويل من تربعات ن�أمل �أن ت�أتي من املقا�صديني و�أ�صدقاء املقا�صد يف لبنان ويف العامل.
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امل�ؤ�س�سات االهلية يف بريوت
لقاء مع الأ�ستاذ فاروق جرب
رئي�س جمل�س عمدة م�ؤ�س�سات الرعاية الإجتماعية – دار الأيتام الإ�سالمية
 54م�ؤ�س�سة رائدة يف كافة جماالت اخلدمة الإجتماعية
حاوره  :د� .أ�سامه حميو و خالد اللحام
كان احلديث معه ،من القلب �إىل القلب ،بال رتو�ش ،فهو رئي�س جمل�س عمدة م�ؤ�س�سات
الرعاية الإجتماعية – دار الأيتام الإ�سالمية التي ت�ضم  54م�ؤ�س�سة خدماتية للأيتام وذوي
الإحتياجات اخلا�صة واحلاالت الإجتماعية ال�صعبة.

الأ�ستاذ فاروق جرب

فتح قلبه لنا ف�إذا بنا �أمام م�س�ؤول يدرك �أهمية العمل الذي تقوم به هذه امل�ؤ�س�سات
و�أهمية الهيكلية الإدارية بدء ًا من جمل�س العمدة ذو امل�س�ؤولية التقريرية ،والإدارة
العامة ذات امل�س�ؤولية التنفيذية ،ثم اخلدمات التي يقوم بها قرابة ت�سعمائة موظف يتوزعون على هذه امل�ؤ�س�سات التي
تبلغ موازنتها ال�سنوية الت�شغيلية والإمنائية  30مليون دوالر �سنوي ًا وت�ستند �إىل � 40ألف �شخ�ص يثقون بها ويتربعون لها
ويعملون على دعمها لتبقى وت�ستمر.
ي�ؤكد الأ�ستاذ فاروق جرب على ثقته الثابتة ب�أهل اخلري ،وعلى �أنه رغم الأو�ضاع ال�صعبة يف البالد ف�إنه يتوقع ازدياد �أعدادهم
وتقدمياتهم فاخلري ينمو ويزدهر ،وامل�ؤ�س�سات تكرب بخريجيها الذين يتابعون الدرا�سة ويخرجون �إىل ميدان العمل ناجحني
ومميزين يف جماالتهم.
م�شاريع امل�ؤ�س�سات الرعائية كما يقول الأ�ستاذ جربال تتوقف عند حد ،ودائم ًا هناك �أفكار جديدة لدعم جمتمعها من « الأمان
« التي تتوىل دعم اليتيم يف �أ�رسته وحتت كنف �أمه� ،إىل « التمكني « التي تدرب الن�ساء على مهن توفر لهن املردود الالزم
لتكاليف احلياة� ،إىل « �أ�شغالنا « التي تعلم ال�سيدات على اخلياطة والتطريز يف �أرقى م�ستوياتهما  ،كما �أن بينهن من يعملن يف
الطبخ ويهيئن لغداء �أ�سبوعي ت�ؤمنه �سيدات املجتمع وت�ساهمن بتمويل امل�رشوع من خالله .
وعندما يتحدث الأ�ستاذ جرب عن املجمعات التي اجنزتها م�ؤ�س�سات الرعاية يف خمتلف املحافظات اللبنانية ،من �أق�صى اجلنوب
�إىل �أق�صى ال�شمال مرور ًا بالبقاع وجبل لبنان وانطالق ًا من بريوت ،لت�صل �إىل كل يتيم وذوي احلاجات اخلا�صة واحلاالت
ال�صعبة  ،ي�ؤكد على �أن الأعمال تزيد الثقة عند النا�س وحتت�سب يف موازينهم الدقيقة يف الرقابة والدعم .
يقول الأ�ستاذ فاروق جرب رئي�س جمل�س عمدة دار الأيتام الإ�سالمية �أن م�ؤ�س�سات الرعاية الإجتماعية – دار الأيتام
الإ�سالمية التي حتمل �أ�سمها الأ�شهر « دار الأيتام الإ�سالمية « ،هي مو�ضع �إهتمام املجتمع الذي خربها لنحو  95عاماً ،م�صدر ًا
للإ�ستب�شار والتفا�ؤل ملن هم فيها ولأ�رسهم ولآالف املتخرجني منها ،الذين بلغوا مراتب يف العلم واملكانة والنجاح ،ويعي�شون
�سعداء �أقوياء .
تتكون م�ؤ�س�سات الرعاية من  54م�ؤ�س�سة ومركز ًا ،كل منها يحمل �إ�سم ًا خا�ص ًا به� ،إال �أن م�سمى « دار الأيتام
الإ�سالمية» هو الأكرث �شيوع ًا وا�ستعما ًال .
و�إن احلديث عن دار الأيتام يعني احلديث عن � 47ألف مواطن و�أ�رسة يف لبنان ،ي�أتون ب�أنف�سهم �إىل مراكزها ين�شدون
خدماتها ،منهم � 12ألف يتيم ولقيط وذي حالة خا�صة ،و� 35ألف ًا من املتربعني الذين ي�أتون يف كل عام ،لي�ؤكدوا ب�أن دار
الأيتام ت�ستحق ثقتهم ،لأنها ت�ؤدي مهامها مب�س�ؤولية و�إتقان .
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ودار الأيتام منذ �إنطالقها عام  ،1917هي يف �أ�سا�س القطاع الأهلي ،ولها عدة مبادرات فيه .لذلك ،و�صفت ب�أنه « �إن كان
لتطور القطاع الأهلي بداية فهي انطلقت من م�ؤ�س�سات الرعاية » .
ال فكانت يف ذروة احلرب العاملية الأوىل ،حملتها جمموعة من ال�سيدات وعر�ضنها على جمال
�أما فكرة �إن�شاء دار الأيتام �أ�ص ً
با�شا امللقب ب « ال�سفاح « ،وتعترب هذه املبادرة من بواكري ح�ضور املر�أة وممار�سة دورها ،عندما �أمكن لها الوقوف �أمام هذا
الوايل املهاب للمطالبة ب�إن�شاء ميتم ي�ضم الأرامل و�أطفالهن .

اال�ستاذ فاروق جرب والدكتور ا�سامة حميو

وهكذا ت�أ�س�ست دار الأيتام ،قبل �إعالن دولة لبنان الكبري ،وقبل الإ�ستقالل عام  ،1943وقبل م�صلحة الإنعا�ش  عام
 ،1960وقبل وزارة ال�ش�ؤون عام  ،1993كما �أنها مل تن�ش�أ بقرار �سيا�سي ،ومل ترخ�ص كجمعية من وزارة الداخلية ،بل هي
م�ؤ�س�سة مبوجب مر�سوم جمهوري يعرتف ب�إ�ستقالليتها  .ومنذ ت�أ�سي�سها ودار الأيتام تتجاوز العهود بنجاح ،وهي على ثابت
عملها امل�ستقل متعاونة مع ال�سلطة والأجهزة الر�سمية .
وتفتخر دار الأيتام ب�أنها ملك للوطن ،تعمل مبن�أى عن كل �أ�شكال الإنق�سام واملذهبية واملناطقية ،وحتى يف املراحل
التي حتكمت فيها الأهواء ال�سيا�سية والتع�صب مبفا�صل الدولة ،تابعت عملها الأهلي الوطني ،و�أمثالها قليل ال بل ونادر،
�إذ �أنها موجودة وم�ستمرة قبل �أن يعرف لبنان كدولة ،وقبل طغيان امل�ؤ�س�سات املذهبية  .وحتى الآن ما تزال ال تفرق
بني �إن�سان و�آخر وتقبل جميع امللل ،وترف�ض �أن تكون جزء ًا من �أي جهة ت�ستخدم الدين �أو ال�سيا�سة ،وهي م�ستمرة
كم�ؤ�س�سات �أهلية وطنية جامعة.
ومما ال بد من ذكره� ،أن جميع احل�سابات وال�سجالت وامل�ستندات املالية يف دار الأيتام ،خا�ضعة لثالثة �أنواع من الرقابات
 :رقابة داخلية ،تدقيق حما�سبي ومايل ،ومراجعة وتدقيق من جهة خارجية .
جماالت عمل دار الأيتام :
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هذه �إ�ضاءة على جوانب من عمل م�ؤ�س�سات الرعاية التي تكاد تكون الوحيدة يف لبنان ،بعملها يف عموم جماالت الرعاية
والتنمية ويف جميع املحافظات واملناطق ،ومع جميع الفئات والأجيال من الر�ضع �إىل كبار ال�سن :
ال ونهاراً ،لإ�ستقبال الأطفال الذي تخلى الوالدان
الإهتمام ب�أو�ضاع الأطفال اللقطاء  :تبقى دار الأيتام �ساهرة وحا�رضة لي ً
عنهم ،مع ما ي�ستتبع ذلك من �رضورة احل�صول على الهويات و�إجراء التكفل � .إن رعاية اللقيط ومتطلباتها ،م�س�ؤولية كربى،
حتتاج �إىل �أ�ضعاف �أ�ضعاف اجلهود املطلوبة لرعاية اليتيم .

املركز الرئي�سي

�أ�سا�س رعاية اليتيم يف �أ�رسته انطلق عام  1981يف دار الأيتام وم�ستمر دون �إنقطاع حيث �شمل �أكرث من ثالث �آالف �أ�رسة،
تت�سلم م�ساعدات �شهرية ،ويتابعها جهاز من الزائرات الأ�رسية للت�أكد من �أو�ضاع الأم والأطفال ،وتدخل هذه الرعاية للأم
الأرملة و�أطفالها عامها الثالثني.
رعاية الأيتام الفل�سطينيني املقيمني يف لبنان ،والذين ا�ستقبلتهم الدار منذ العام  ،1948وما تزال ت�ستقبل املئات منهم يف
رحابها.
�صحيح �أن  الإنطالقة الأوىل لدار الأيتام كانت من العا�صمة بريوت ،ولكنها مع �أول تو�سعة انطلقت �إىل حيث احلاجات،
وهي اليوم تقدم رعاية وخدمة �إجتماعية و�إمناء على م�ساحة الوطن يف العا�صمة وحميطها ويف اجلبل والبقاع واجلنوب وال�شمال.
ال نا�صع ًا منذ  37عاماً ،يندر ما مياثله .فخربتها م�ستمدة
متتلك م�ؤ�س�سات الرعاية يف جمال العمل مع ذوي الإعاقة �سج ً
تخرج منها املئات كمهنيني ،يعملون وينتجون
متخ�ص�صة،
من التعامل مع �سائر فئات الإعاقة ،كل فئة على حدة يف م�ؤ�س�سات
ّ
ويكونون �أ�رسهم اخلا�صة .
ّ
تر�سل دار الأيتام املئات من �أطفالها لتلقي العلم يف مدار�س خارج مراكزها بهدف دجمهم يف بيئات �أخرى� ،إىل جانب توفري
التعليم الداخلي املتخ�ص�ص واملنا�سب لأو�ضاع ذوي احلاجات اخلا�صة والرا�سبني درا�سي ًا واملرفو�ضني من املدار�س .
ال وال �إهتماماً ال 
بد�أت م�ؤ�س�سات الرعاية بالتعليم غري النظامي الذي له الطابع الإجتماعي عام  ،1965والذي ال يلقى قبو ً
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من وزارة الرتبية والتعليم العايل وال من وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية ،لت�ستمر دار الأيتام ب�إ�سدائه مع �سعيها الد�ؤوب للإعرتاف
بحقوق املرفو�ضني وذوي احلاجات اخلا�صة يف احل�صول على تعليم يراعي م�ستوياتهم ويهيئهم للم�ستقبل ،فالرا�سبون واملرفو�ضون
من املدار�س هم الأطفال الأكرث قابلية للإنحراف ،ومن بينهم �أي�ض ًا من يحتاج �إىل ت�أهيل حريف ،لذلك �أوجدت م�ؤ�س�سات الرعاية
�أي�ضاً ،فروع ًا خا�صة بالتعليم احلريف لتدريب من لي�س مبقدوره بلوغ م�ستوى التعليم املهني .

تويل م�ؤ�س�سات الرعاية �أهمية كبرية لتمكني املر�أة يف املجتمع ،حيث �أن�ش�أت مركز ًا متخ�ص�ص ًا بتمكني املر�أة يف بريوت ،كما
– نظمت عدة دورات متكينية يف عكار وال�ضنية والعرقوب ،لتزويد املر�أة املهم�شة باملعرفة الالزمة لت�صبح �إمر�أة منتجة ،وقد
حتققت نتائج ممتازة ،حيث مئات من الن�ساء يعملن حالي ًا وينتجن.

التنمية الفكرية  -من�ش�أة عبد الهادي الدب�س

يف م�ؤ�س�سات الرعاية دور ح�ضانة تعمل على مدار ال�ساعة ،لت�ؤمن احل�ضانة لأطفال الأمهات العامالت.
تدل الإح�صاءات على �أن ن�سبة  %92من كبار ال�سن لي�سوا عجزة ،لذلك اجتهت م�ؤ�س�ساتنا للتعامل معهم ال ب�إعتبارهم مر�ضى
�أو عاجزين ،بل باعتبار الكرب يف ال�سن مرحلة يف حياتهم ،وقد �أن�شئت لهم �أندية ،ت�سدي برامج تثقيفية وخدمة امل�سن يف منزله
وال�سكن الإجتماعي “ العمر املديد “.
جهاز م�ؤ�س�سات الرعاية الإجتماعية العامل يقارب الألف عامل ،وي�ضم �أكرث من  400من حملة اللي�سان�س واملاج�ستري
والدكتوراه من خمتلف الإخت�صا�صات ،يعملون يف جميع املناطق ،لديهم خربة ع�رشات ال�سنني من العمل املبا�رش ،ومنهم
جهابذة يف العمل الإجتماعي.
ما تزال دار الأيتام على عهدها يف رعاية الأطفال الر�ضع واللقطاء والأيتام من الفئات الأفقر والأحوج الذين ال �أ�رس
و�سعت ن�شاطاتها ،فافتتحت “
ترعاهم وال �سقف ي�ؤويهم ،للنهو�ض باملجتمع ولتحقيق خري الإن�سان .ومن �أجل هذه الغايةّ ،
جممع القبة للرعاية والتنمية “ يف منطقة القبة – خلدة ،وبا�رشت خدماتها يف “ جممع ال�ضنية للرعاية والتنمية “ بانتظار الإفتتاح
الر�سمي ،ومركز ًا يف بحمدون .
يف كل ما حققته م�ؤ�س�سات الرعاية على مدى  95عاماً ،كان �إعتمادها الكبري على املجتمع اللبناين وعلى املتربعني والداعمني
�أفراد ًا ومواطنني .كما و�أن كل ما �شيدته و�أن�ش�أته من معامل وجمتمعات ،هي اليوم متل�ؤها احليوية ،وتعمها الرعاية والتعليم
والتدريب ،ومت ت�شييده من موازنة  خا�صة بالإن�شاء والتجهيز .
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والآن �شكلت م�ؤ�س�سات الرعاية الإجتماعية – دار الأيتام الإ�سالمية “ منظومة طوعية وطنية ذات مهام خريية �إن�سانية
رعائية” ،ت�سهم يف نهو�ض املجتمع من جهة ،ومن جهة �أخرى تقوم بالأدوار التنموية امل�شاركة يف �ضمان احلقوق الإجتماعية،
ويف القيام بالأعمال الإن�سانية ،وب�إن�شاء امل�رشوعات التي تعود بالنفع على املجتمع ،ويف التدخل ملواجهة كل ما يعيق تلبية
احلاجات الأ�سا�سية يف قطاعات ال�سكن والتعليم وال�صحة والعمل والبيئة.
دار الأيتام الإ�سالمية حتقق الأحالم للبنان وطن اخلري والإن�سان ،فنهو�ض  لبنان تبنيه �إرادة بنيه.
ويبقى �أن نقول �أن جمل�س العمدة وعلى ر�أ�سه الأ�ستاذ فاروق جرب يقدم خلريجيه املميزين املنح اجلامعية �أي�ض ًا وهناك قرابة
ثالثني مكفوف ًا يف مرحلة الدرا�سة اجلامعية و�أحدهم يوا�صل درا�سته يف الواليات املتحدة الأمريكية يف مرحلة الدكتوراه ،وفقهم
الله و�سدد خطاهم ملا فيه خري الإن�سان وم�صلحته .
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امل�ؤ�س�سات االهلية يف بريوت
تقرير مبنا�سبة مرور (� )75سنة على ت�أ�سي�س جمعية الرب والإح�سان ()2012 – 1936
من�شئة جامعة بريوت العربية وامل�ؤ�س�سات الرتبوية يف بريوت املحرو�سة
بقلم :الدكتور ح�سان حالق
ع�ضو جمل�س �أمناء وقف الرب والإح�سان

من احدى احتفاالت اجلامعة

�أو ًال  :ت�أ�سي�س جمعية الرب والإح�سان عام 1936
كانت بدايات �أعمال ون�شاطات جمعية الرب والإح�سان يف الثالثينات من القرن الع�رشين يوم اجتمع نفر من �أبناء الطريق
اجلديدة يف مقدمتهم الثالثي البريوتي النا�شط :احلاج جميل الروا�س ،احلاج را�شد حوري ،وال�صيديل �إ�سماعيل ال�شافعي ملعاجلة
�أو�ضاع املنطقة الدينية واالجتماعية واالقت�صادية والرتبوية ...وكانت اجلمعية قد تقدمت بطلب �إىل وزارة الداخلية يف عام
 ،1936وب�سبب الت�أخر يف �إ�صدار الرتخي�ص ،وب�سبب الرغبة امللحة عند م�ؤ�س�سي اجلمعية يف مزاولة ن�شاطهم اخلريي ،بادروا
لالتفاق مع اجلمعية الر�شادية للعمل م�ؤقت ًا مبوجب ترخي�صها ،ريثما يتم احل�صول على الرتخي�ص.
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امل�ؤ�س�سات االهلية يف بريوت
هذا وقد ح�رض اجلل�سة الأوىل للجمعية ما يقارب من �أربعني �شخ�صاً ،وتر�أ�س ال�شيخ عبد الرحمن �سالم �أمني الفتوى يف
ال يف املو�ضوع
بي للحا�رضين الغاية من االجتماع ،ودار البحث مطو ً
بريوت اجلل�سة ،وافتتحت « ب�سم الله الرحمن الرحيم « ثم نَّ
و�رضورة �إيجاد املحبة والوفاق واالعت�صام بحبل الله بني عموم �أفراد املحلة  وقد وافق اجلميع على ذلك وال�سري يف م�رشوع
اخلري» .وبد�أت حملة التربع من احلا�رضين فجمعوا ( )2225قر�ش ًا �سوري ًا من ال�سادة :علي العدو ،جميل الروا�س� ،أبو حمي
الدين الرفاعي ،حممد �صربه ،را�شد حوري ،احلاج �سليمان ال�شافعي� ،صالح مكوك ،حممد البابا� ،سعيد احلبال� ،إ�سماعيل
ال�شافعي ،جميل مت�ساح ،حممود مكاوي� ،سليم عثمان ،ر�ستم دوغان ،عثمان احلالق.
و�أخري ًا مت انتخاب جلنة م�س�ؤولة عن ن�شاط اجلمعية على النحو التايل:
جميل الروا�س رئي�ساً.
�إ�سماعيل ال�شافعي نائب ًا للرئي�س.
را�شد حوري �أمين ًا لل�صندوق.
علي العدو �أمين ًا لل�رس.
احلاج حمي الدين البلعة وحممد �صربه حما�سبان.
حممد جمال� ،صالح مكوك� ،سعد الدين رم�ضان �شاتيال� ،سليم العويني� ،صالح اجلندي ،و�أحمد بغدادي �أع�ضاء يف الهيئة
الإدارية.
ثاني ًا  :الأهداف الرئي�سية للجمعية

كان الهاج�س امل�ستمر للم�ؤ�س�سني الأوائل ،وقبل مرحلة الت�أ�سي�س ب�سنوات ،يتمثل ب�أمور رئي�سية ثالثة:
العامل الديني:
�أ�سهم الأوائل مع �أبناء منطقة الطريق اجلديدة يف �إقامة �أول م�سجد يف منطقة الرمل يف الطريق اجلديدة فجمعوا التربعات من
�أبناء املنطقة يف الثالثينات لبناء م�سجد الإمام علي «كرم الله وجهه».
العامل العلمي:
�سعى الأوائل مع رئي�س جمعية املقا�صد اخلريية الإ�سالمية مفتي بريوت �آنذاك ال�شيخ م�صطفى جنا� ،إىل افتتاح مدر�سة عمر
بن اخلطاب (الفاروق) عام  1931يف املنطقة.
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العامل ال�صحي:
�سعى الأوائل من م�ؤ�س�سي جمعية الرب والإح�سان مع �أهل اخلري والعطاء للإ�سهام يف بناء « امل�ست�شفى الإ�سالمي « يف املنطقة
والذي يعرف اليوم مب�ست�شفى املقا�صد .كما �سعوا يف اخلم�سينات �إىل بناء دار العجزة الإ�سالمية ،والعديد من امل�ستو�صفات
ال�صحية.
ثالث ًا � :إجنازات و�إ�سهامات جامعة بريوت العربية وجمعية الرب والإح�سان
هذا وقد حر�صت جمعية الرب والإح�سان على ن�رش العلم بني �أبناء بريوت ،معتمدة يف خطواتها الأوىل على ما يلي:
 –1بناء ثانوية الرب والإح�سان عام  1949يف �شارع الروا�س ،وهي �أول ثانوية يف بريوت(.ثانوية الطريق اجلديدة
الر�سمية) وتعرف اليوم بثانوية جميل روا�س الر�سمية للبنني.
� –2إن�شاء مبنى جامعة بريوت العربية بني �أعوام .1960 – 1954
 –3افتتاح مدر�سة البنات الر�سمية يف الطريق اجلديدة.
� –4إن�شاء ثانوية عمر فروخ الر�سمية للبنات.
 –5تفاين وت�ضحيات جمعية الرب والإح�سان لبناء مدر�سة الفاروق التابعة جلمعية املقا�صد اخلريية الإ�سالمية.
 –6م�ساعدة اجلمعية للمحتاجني يف بريوت يف �أزمة  ،1958وخمتلف الأزمات االجتماعية واالقت�صادية ،وما تزال تقدم
هذه امل�ساعدات  ،مبا فيها �صندوق م�ساعدات الطالب.
� -7إقامة جامعة بريوت العربية عام  1960بالتعاون بني جمعية الرب والإح�سان وجامعة الإ�سكندرية وبدعم مبا�رش من
الرئي�س الراحل جمال عبد النا�رص – رحمه الله .-
� -8إقامة مبنى �ضخم لكلية الهند�سة ،وهو ي�ضم اليوم عدة كليات عملية.
 -9ا�ستئجار �أر�ض �سجن الرمل لبناء من�ش�آت جامعية عليها ،ثم بف�ضل الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري مت ا�ستمالكها ل�صالح
وقف الرب والإح�سان ،مقابل �أن وقف الرب والإح�سان قدم للدولة عقار ًا ميلكه يف منطقة ال�شياح واملعروف با�سم «�أر�ض 
اال�ستديو».
� –10رشاء مليون وخم�سمائة �ألف مرت يف منطقة الدبية لبناء جامعة امل�ستقبل ،وقد �أقيم عليها مباين لكليات الهند�سة املعمارية
والهند�سـة والعلوم ،وقد بو�رش التدري�س يف فرع الدبية يف العام الدرا�سي .2007 – 2006
 -11بناء الكليات الع�رش يف اجلامعة بالتعاون مع م�رص وجامعة الإ�سكندرية.
� -12إن�شاء كلية التمري�ض يف �صيدا بالتعاون مع الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري و�شقيقته ال�سيدة بهية احلريري وجمعية
مقا�صد �صيدا.
� -13رشاء (� )16ألف مرت يف طرابل�س يف عام  2005لإقامة فرع جلامعة بريوت العربية يف ال�شمال ،وقد افتتح هذا الفرع،
وافتتحت فيه عدة كليات عملية.
� -14رشاء (� )48ألف مرت يف الإ�سكندرية عام  2006لإقامة فرع للجامعة عليها.
رابع ًا  :انطالقة جامعة بريوت العربية عام 1960
لقد �شهدت جامعة بريوت العربية – وهي �إحدى م�ؤ�س�سات وقف الرب والإح�سان  -بني �أعوام  1975 – 1960ع�رص ًا ذهبي ًا
وحركة علمية ن�شطة .وبد�أت �أعـداد الطـالب تتزايد تباعاً ،فبعـد �أن كـان عـدد طالبـها عام  1961 – 1960ال يتجاوز ()114
طالباً� ،إذ بالعدد يتزايد حتى بلغ ح�سب �إح�صاء عام  1987ما جمموعه ( )256,32طالب ًا من لبنانيني وعرب ،وبعد �أن كان عدد
�أ�ساتذتها ال يتجاوز الع�رشة من اجلامعات امل�رصية واللبنانية � ،إذ بالعدد يرتفع وي�صل اليوم �إىل �أكرث من ثالثمائة �أ�ستاذ م�رصي
ولبناين (معينون ،معارون ،زائرون ،منتدبون  ،متعاقدون).
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ويف عام  1986بلغ عدد متخرجي اجلامعـة ( )144,38طالب ًا موزعني على �أكرث من ( )27جن�سية عربية و�أجنبية
 .ثم ارتفع عام  1990ف�أ�صبح ( )786,45متخرجاً ،ثم ارتفع عام  1994فا�صبح ( )376,55متخرجاً ،ثم ارتفع جمدد ًا
ف�أ�صبح عدد املتخرجني عـام  )400,64( 1998متخرجاً ،كما قارب عدد متخرجي اجلامعة عام � )78( 2005ألف متخرج
وبلغ عام  2006حوايل (� )80ألف متخرج ،بينما بلغ عدد متخرجي اجلامعة عام � 2012أكرث من مئة �ألف متخرج.
خام�س ًا  :الكليات النظرية والعملية يف جامعة بريوت العربية
ت�ضم اجلامعة اليوم ع�رش  كليات �أن�شئت نتيجة تعاون �صادق وت�ضحيات كربى من جامعة الإ�سكندرية وجامعة بريوت
العربية وجمعية الرب والإح�سان ،والكليات ح�سب تاريخ �إن�شائها:
1961 – 1960
كلية الآداب
1961 – 1960
كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
1962 – 1961
كلية التجارة و�إدارة الأعمال
1963 – 1962
كلية الهند�سة املعمارية
1976 – 1975
كلية الهند�سة
1977 – 1976
كلية العلوم
1987 – 1986
كلية ال�صيدلة
1995 – 1994
كلية الطب الب�رشي
1995 – 1994
كلية طب الأ�سنان
2006 – 2005
كلية العلوم ال�صحية
ٍ
وعال يف امل�صادر واملراجع العلمية والإن�سانية .كما �أن هذه الكليات متنح
وت�ضم هذه الكليات مكتبات على م�ستوى رفيع
درجات اللي�سان�س والبكالوريو�س والدبلومات ودرجات املاج�ستري والدكتوراه .كما ت�ضم اجلامعة �أهم املعدات والأجهزة
واملختربات العلمية ،مما يتيح للطالب والأ�ستاذ والباحثني فر�ص متقدمة يف جماالت البحث العلمي.
�ساد�س ًا  :التعاون الأكادميي بني اجلامعة وجامعات العامل
ترتبط اجلامعة باتفاقيات تعاون �أكادميي وتبادل خربات مع العديد من اجلامعات الدولية املرموقة من �أبرزها:
جامعة �إلينوى – الواليات املتحدة الأمريكية.
جامعة بروفان�س – فرن�سا.
جامعة كلود برنارد (ليون – )1فرن�سا.
جامعة �ساندرالند – اململكة املتحدة.
جامعة �ستوكهومل – ال�سويد.
جامعة نابويل – �إيطاليا.
و�سواها من اجلامعات.
كما ان�ضمت اجلامعة �إىل ع�ضوية “الوكالة اجلامعية الفرنكوفونية” ( )A.U.Fمما يتيح فر�ص ًا تعليمية �إ�ضافية �أمام طالب
اجلامعة الراغبني يف ا�ستكمال درا�ساتهم اجلامعية و�أبحاثهم العلمية باللغة الفرن�سية يف خمتلف املجاالت الأكادميية.
ومن الأهمية مبكان القول� ،أن جامعة بريوت العربية باتت مركز ًا ل�شهادة “الرخ�صة الدولية لقيادة الكومبيوتر”
( ).I.C.D.Lمعتمد ًا من اليون�سكو و�رشكة مايكرو�سوفت ،وذلك للتدريب يف جمال احلا�سبات وتكنولوجيا املعلومات.
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كما �شيدت اجلامعة يف �أر�ض الدبية “مر�صد ًا فلكياً” على �أحدث الطرق العلمية حيث يعتمد على “تل�سكوب” ()Meade
 XL200بقطر ( )16ان�شاً ،يتيح امل�شاهدات والر�ؤى الفلكية و�أعمال الر�صد الفلكي ،وذلك بالتعاون مع اجلمعية الكونية اللبنانية.
�سابع ًا  :ا�ستمرار تنامي اجلامعة و�رشاء �أر�ض الدبية
ملا قامت جامعة بريوت العربية بت�شييد «قاعة جمال عبد النا�رص» كان الهدف الرئي�سي من �إن�شائها ا�ستقبالها للم�ؤمترات
واملحا�رضات العلمية املحلية والعربية والدولية ،حيث نظمت اجلامعة يف رحابها �أهم امل�ؤمترات والن�شاطات الأكادميية يف خمتلف
امليادين العلمية.
وال بد من الت�أكيد ب�أن اجلامعة ال تلقي الدعم املايل حالي ًا من �أية دولة �أو جهة ،ور�سوم الطالب متثل الدخل الوحيد للجامعة.
وبالرغم من ذلك فمجل�س �أمناء وقف الرب والإح�سان بالتعاون مع رئي�س جامعة بريوت العربية وال�سادة العمداء والأ�ساتذة
والإداريني ،يعمل بكل جد ومثابرة على �إجناز طموحاته وتطلعاته التاريخية مبزيد من التطور والتو�سع والنماء ،كما �أنه بف�ضل
القيمني على �أموالها و�إدارتها ا�ستطاع جمل�س �أمناء وقف الرب والإح�سان من �رشاء مليون وخم�سمائة �ألف مرت مربع يف الدبية،
وهو �أكرب عقار مل�ؤ�س�سة تربوية اليوم .كما يحر�ص جمل�س الأمناء واجلامعة مع ًا على �إجناز م�رشوع املجمع الطبي يف بريوت
مبحاذاة كورني�ش  املدينة الريا�ضية ،والتي �سبق للرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري �أن تربع ب�رشاء الأر�ض  التي �سينفذ عليها
امل�رشوع ،وذلك منذ عام .1984
�إن جمعية الرب والإح�سان حتولت �إىل م�ؤ�س�سة وقفية خريية �إ�سالمية عرفت ب�إ�سم «وقف الرب والإح�سان» ابتداء من 25
رم�ضان 1405هـ  13 -حزيران (يونيه)  ،1985وهو من�ش�أ بقرار رقم ( )673عن املحكمة ال�رشعية الإ�سالمية ال�سنية يف
بريوت التابعة لرئا�سة جمل�س الوزراء يف لبنان.
كما �إن جامعة بريوت العربية هي م�ؤ�س�سة لبنانية للتعليم العايل ،وهي ع�ضو م�ؤ�س�س يف احتاد اجلامعات العربية الذي �أن�شئ
عام  ،1964وكذلك فهي ع�ضو عامل يف االحتاد الدويل للجامعات ،ويف احتاد اجلامعات الإ�سالمية.
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تقرير عن دار العجزة اال�سالمية
اعداد الأ�ستاذ عزام حوري
مدير م�ست�شفى دار العجزة الإ�سالمية
ملحة عن ن�ش�أة امل�ؤ�س�سة
� 1952إعتبار دار العجزة الإ�سالمية من املنافع العامة
� 1954إفتتاح دار العجزة الإ�سالمية للعجز وللم�سنني
� 1959إفتتاح ق�سم الأمرا�ض العقلية والنف�سية
 1960وما بعدها حتول �إىل م�ست�شفى تدريبي لطالب املعاهد واجلامعات ومن ثم تعليمي
 1998تخ�صي�ص �أطباء ال�صحة العامة يف جمال الطب العقلي والنف�سي لدينا  11خريج ًا
� 2008إفتتاح وحدة العناية امللطفة ملر�ضى الغيبوبة وحاالت الأمرا�ض  امل�ستع�صية واملر�ضى الذين يتناولون وجباتهم
بوا�سطة الأنابيب
اللجنة الت�أ�سي�سية الأوىل
برئا�سة دولة الرئي�س احلاج ح�سني العويني
وع�ضوية ال�سادة احلاج جميل الروا�س  ،احلاج جميل احل�شا�ش  ،ال�صيديل �إ�سماعيل ال�شافعي واحلاج عبد الرحمن الدنا .
جمل�س العمدة احلايل
الرئي�س الفخري معايل الأ�ستاذ حممد الغزيري
جمل�س العمدة برئا�سة املهند�س وليد كبي
وع�ضوية نائب الرئي�س املحامي �أمني الطيارة � ،أمني ال�رس املحامي ح�سان طبارة  ،الأمني املايل الأ�ستاذ عمر �سلطاين ،
املهند�س عا�صم �سنو  ،املهند�س الدكتور �سعيد جزائريل  ،ال�سيدة هنى الب�ساط جنا  ،الدكتور حممود فاعور  ،الأ�ستاذ ع�صام
حوري  ،املهند�س حممد حوري  ،املحامي �سامي نحا�س ،الأ�ستاذ ريا�ض عيتاين  ،املهند�س النقيب عا�صم �سالم  ،الدكتورة
عبال حميو ال�سباعي  ،الأ�ستاذ عدنان الدب�س  ،الدكتور مروان غندور  ،ال�سيدة ندى ح�سني العويني  ،الدكتور ه�شام بارودي
 ،املهند�س و�سام جرب
و�أع�ضاء ال�رشف الأ�ستاذ جنيب اخلطيب واملحامي وجيه ال�شعار
جلنة ال�صديقات
جلنة ن�سائية مكونة من حوايل � 80سيدة متطوعة تقوم بن�شاطات خارج امل�ست�شفى يعود ريعها املايل والإعالمي للم�ست�شفى كما
تقوم بن�شاطات داخلية �إجتماعية
ولها هيئة �إدارية مكونة من  12ع�ضوة برئا�سة ال�سيدة هدى نويري عطروين
م�ست�شفى دار العجزة الإ�سالمية
م�ست�شفى تعليمي متخ�ص�ص يف جمايل الطب العقلي والنف�سي  وطب ال�شيخوخة وامل�سنني
ح�صل على الت�صنيف يف العام  1998ثم على الإعتماد ثالث مرات �آخرها يف العام 2011
هو مركز للأبحاث والدرا�سات النف�سية معتمد من قبل وزارة ال�صحة العامة من العام 2001
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خدمات امل�ست�شفى الداخلية
 700مري�ض مقيم من الرجال والن�ساء والأطفال و 9000م�ستفيد خارجي �سنوي ًا
 30طبيب يف الإخت�صا�صات املختلفة  12 /عيادة طبية
مراكز الت�شخي�ص  :املخترب  /الأ�شعة  /الت�صوير ال�صوتي  /التخطيط والإختبارات النف�سية
مراكز العالج  :ال�صيدلية (الدواء)  /العالج الفيزيائي  /العالج الإن�شغايل  /العالج النف�سي
ال ن�صفهم ممر�ضون وممر�ضات
فريق العمل مكون من  360موظف ًا وعام ً
خدمات امل�ست�شفى الفندقية
مطبخ مركزي مبوا�صفات عالية يقدم  3000وجبة يومي ًا بح�سب املعايري الغذائية املعتمدة
مغ�سل مالب�س مركزي مبوا�صفات عالية مع م�شغل للخياطة بطاقة يومية  1000كلغ غ�سيل
اخلدمات الإجتماعية والرتفيهية
ن�شاطات يومية و�أ�سبوعية داخلية وخارجية
عيد ميالد كل يوم �سبت  /رحلة �إىل املناطق اللبنانية كل يوم خمي�س
حفالت يف املنا�سبات على مدار ال�سنة وبالتن�سيق مع بع�ض اجلمعيات ال�شبابية والك�شفية وغريها �أفراد ًا وجمموعات
�إفطارات رم�ضانية داخلية وخارجية غري ريعية
مواكبة التطوير والع�رصنة
�إفتتاح ق�سم املعلوماتية يف العام 1981
تطوير �أق�سام امل�ست�شفى ب�شكل دائم وتبع ًا لورود التغطيات املالية من املتربعني وامل�ساهمني
تطوير وتو�سيع �أق�سام �إ�ستقبال املر�ضى اخل�صو�صيني
مــــــــاليـــــــ ًا
تبلغ ميزانية امل�ؤ�س�سة  10مليون دوالر �سنوي ًا  .نعتمد يف  %40منها على املوارد الثابتة من العقود مع امل�ؤ�س�سات ال�ضامنة
و�أهمها وزارة ال�صحة �إال �أن هذه البدالت اليومية ال تزال متوا�ضعة جد ًا
ونعتمد يف  %60منها على املوارد غري الثابتة وهي التربعات وامل�ساهمات
تطلعات م�ستقبلية
�إن�شاء مركز خارج مدينة بريوت خلدمة  2000مري�ض
الر�ؤية �أن يكون امل�ست�شفى مركز ًا متميز ًا و�أ�سا�سي ًا للخدمة ال�صحية والرعاية الإجتماعية املتميزة على امل�ستوى الوطني ويف
جمال التعليم والأبحاث
التو�سع يف اخلدمات املتخ�ص�صة يف جمال كبار ال�سن املر�ضى وغري املر�ضى ومر�ضى الغيبوبة ويف جمال املر�ضى العقليني
والنف�سيني ومر�ضى الإدمان
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تقرير عن اجنازات املركز اال�سالمي
�إعداد املهند�س علي نورالدين ع�ساف
رئي�س املركز اال�سالمي
أع�ضاء �أن ي�شكر �إحتاد جمعيات العائالت
بداية يود املركز الإ�سالمي عائ�شة بكار رئي�س ًا و�
ً
البريوتية التاحتة الفر�صة  للإ�ضاءة على �إجنازات املركز الإ�سالمي من خالل جملته
املوقرة.

املهند�س علي نور الدين ع�ساف

�       إن الإحتاد مبا ميثل ي�ضم عائالت مت�ألقة وجمموعة من �أفراد املجتمع البريوتي
العريق الذي يقدم اخلدمات ملجتمعه ،ويحث على توطيد العالقات بني العائالت البريوتية
حيث تتالقى �أهدافهم و�أهداف املركز الإ�سالمي كي نطبق �أمر الله تعاىل“ :و�إعت�صموا
بحبل الله جميع ًا وال تفرقوا” لننه�ض جميع ًا مب�ستوى املجتمع والفرد البريوتي لن�صل �إىل
الإزدهار والطم�أنينية التي يتمناها كل لبناين.

ت�أ�س�س املركز الإ�سالمي يف منطقة عائ�شة بكار – بريوت عام  1974على يد ثلة من مثقفني ورجال �أعمال وعلى ر�أ�سهم
ال�شهيد ال�شيخ �أحمد ع�ساف.
وكانت الإنطالقة الأوىل من م�سجد عائ�شة بكار الذي كان مالذ ًا لأهايل املنطقة واجلوار يف �أحلك الظروف التي مرت بها
املنطقة وخالل �سنوات احلرب الأهلية البغي�ضة.
لقد و�ضع امل�ؤ�س�سون الأوائل للمركز الإ�سالمي �أهداف ًا وا�ضحة بد�أوا بتنفيذها منذ اللحظة الأوىل ومن هذه الأهداف خدمة
الفرد واملجتمع وتعزيز كرامته و�إن�سانيته وذلك من خالل تلبية حاجات الفئات الفقرية واملحتاجة من الناحية ال�صحية والإن�سانية
واخلدماتية واخلريية وو�ضع احللول للم�شاكل احلياتية اليومية ،و�إيجاد التوا�صل ال�رضوري بني املواطن وامل�س�ؤول للو�صول
�إىل احللول املرجوة.
لقد تطور املركز الإ�سالمي و�أثبت انه على م�ستوى امل�س�ؤولية الوطنية والإجتماعية فقام بت�شييد مبنى فاخر م�ؤلف من ثماين
طبقات يف منطقة عائ�شة بكار قرب امل�سجد ي�ضاهي يف هند�سته وحمتوياته مباين فخمة يف مناطق �أخرى ،ونحن اليوم نعمل
جاهدين لكي يقر فتح الطريق املوازي للمركز من خالل بلدية بريوت وبدعم من رئي�سها املهند�س بالل حمد.
ومن �أجل تفعيل ن�شاطات املركز وتو�سيع خدماته قمنا بدرا�سة حاجات �أهايل املنطقة من النواحي الإجتماعية وال�صحية
والدينية كي يكون املبنى اجلديد �رصح ًا منري ًا نفتخر به ويفتخر به �أهايل املنطقة.
لذلك بد�أنا بعد الإفتتاح مبا�رشة ب�إ�ستقبال طالبي العلم يف القر�أن الكرمي والعلوم ال�رشعية يف الطابق الأول للمبنى الذي ُجهز
و�سمي  مبركز احلاج نزار �شقري لتعليم القر�آن الكرمي وعلومه.
وكانت حاجات �أهايل املنطقة من الناحية ال�صحية والطبية كبرية ،فقام املركز بتجهيز الطابق الثاين ليكون عيادة لطب
الأ�سنان والتقومي ي�رشف عليها �أطباء متخ�ص�صون كل يف جمال عمله وذلك لتقدمي اخلدمة الطبية الالزمة ملر�ضى العيادات مقابل
�أ�سعار متوا�ضعة جد ًا �إ�سهام ًا من املركز يف خدمة الفئات الفقرية.
وكان جتهيز الطابق الثالث يف املبنى من الإجنازات املميزة ملا يف هذا الطابق من خدمات �صحية وطبية متعددة فقد �إ�ستحدثنا
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عيادة خا�صة لعالج �أمرا�ض العمود الفقري والأع�صاب والوخز بالأبر ال�صينية والعالج اليدوي وجهزت هذه العيادة ب�أحدث
املعدات التي �أ�ستوردت خ�صي�ص ًا من �إملانيا وذلك ملا فيها من مميزات تقنية وفنية ت�ساعد الأطباء يف الك�شف على �أ�سباب املر�ض،
و�أجهزة �أخرى لتن�شيط النخاع ال�شوكي والأع�صاب.
ال حلاجات �أهل املنطقة ولكي تكون تقدمياتنا مكملة لتقدميات امل�ؤ�س�سات املدنية الإجتماعية الأخرى �أ�صبح
كما واننا �إ�ستكما ً
لدينا يف الطابق الرابع من املبنى اجلديد عيادة للأمرا�ض الداخلية واجلرثومية  ،وعيادة �أمرا�ض �أنف �أذن وحنجرة.
كما و�إننا �إتباع ًا ل�سنة امل�صطفى �صلى الله عليه و�سلم �أ�صبح لدينا مركز ًا للحجامة يف نف�س الطابق .ولقد بد�أنا م�ؤخر ًا يف عيادة
العالج ال�سلوكي والنف�سي للنا�شئة متطلعني �إىل تعاون وثيق مع املدار�س املوجودة يف بريوت لن�ساهم يف معاجلة احلاالت ال�سلوكية
التي تظهر عند النا�شئة مع الأخذ بعني الإعتبار دور الأهل يف هذا املجال� .إن وجود هذا العدد من العيادات يف الإخت�صا�صات
املختلفة �أوجب علينا �إيجاد حل للمر�ضى الذين يودون �إجراء الفحو�صات الطبية املخربية فقمنا ب�إفتتاح خمترب يف الطابق الرابع

بالتعاون مع خمتربات  ABCفبد�أنا بتقدمي خدماتنا لأهايل املنطقة بالإعالن عن يوم جماين لل�سكري والكولي�سرتول وتريغري�رسيد
فتم �إ�ستقبال �أكرث من  200مري�ض يف يوم واحد مع العلم ان كل الفحو�صات املخربية الأخرى جنريها ب�أ�سعار متوا�ضعة جد ًا كي
يكون ذلك م�ساهمة من املركز الإ�سالمي يف م�ساعدة الفقراء واملحتاجني وخا�صة يف الظروف املعي�شية التي متر بها البالد ..
لقد كان املركز الإ�سالمي يف بدايته �سباق ًا يف تقدمي اخلدمات الطبية وخا�صة لأمرا�ض  العني ،فجهز حينها عيادة لطب
العيون ،وكان من ال�رضوري الآن بعد تقدم العلم يف هذا املجال �أن جندد املعدات والأدوات الالزمة لهذه العيادة ،فقمنا م�ؤخر ًا
عن �إعالن يوم جماين لفح�ص �ضغط العني ملا يف ذلك من �أهمية يف الوقاية من �أمرا�ض ال�شبكية التي ال �سمح الله �إن مل تعالج
ت�ؤدي ايل فقدان الب�رص.
ومن التقدميات اجلديدة يف املركز �إن�شاء عيادة متخ�ص�صة لطب ال�شيخوخة.
فكما ان هناك رعاية عامة لليتيم ف�إننا نتطلع �إىل كفالة ورعاية امل�سنني يف القريب العاجل ان �شاء الله .
�إىل جانب �إهتمام املركز الإ�سالمي ب�ش�ؤون الفقراء واملعوزين ف�إنه خ�ص�ص  ق�سم ًا وافر ًا من ن�شاطاته للموا�ضيع الدينية
وال�صحية والبيئية والثقافية ف�أقام خالل العام املن�رصم عدد ًا من الإحتفاالت اخلا�صة باملنا�سبات الدينية وندوات وحما�رضات
للتوعية البيئية والثقافية منها حما�رضة بعنوان ماء زمزم خري ماء على وجه االر�ض علميا للدكتور حمدي عبد العزيز �سيف
وحما�رضة ملعايل الوزير ال�سابق مي�شال �إده بعنوان”خواطر �إ�سالمية وم�سيحية من لبنان والعامل”  ،تلتها زيارة تكرميية يف
منزله لدعمه الدائم مل�سرية املركز اال�سالمي ,كما ونظم املركز بالتعاون مع “يازا” ندوة عن “�سالمة التنقل املدر�سي”   ،وندوة
�أخرى بعنوان “�إطالق حي بيئي منوذجي” بالتعاون مع لقاء االثنني.

42

كما نظم املركز ندوات وحما�رضات طبية منها ندوة بعنوان “ لنعمل من �أجل ال�سكري الآن” بالتعاون مع اجلمعية اللبنانية
لل�سكري والدكتور حممد �صنديد ،وحما�رضة للدكتور ب�سام الأيوبي بعنوان “ م�شاكل العمود الفقـري والأمـرا�ض  الناجتـة
عنها”  و�أخـرى للدكتور نبيل جنـا بعنـوان“   الألزهامير مر�ض الع�رص” من الت�شخي�ص �إىل العالج تال ذلك معر�ض ولقاءات
مع �إخت�صا�صيني حول اخلطوات الوقائية ل�شيخوخة �سليمة وم�ؤخر ًا نظم املركز الإ�سالمي حما�رضة بعنوان” اجل�سم ال�سليم من
الغذاء ال�سليم” للدكتور �إبراهيم عمري.
ومن ن�شاطات املركز اال�سالمي توقيع كتاب للعميد الركن الدكتور حممد فر�شوخ بعنوان “دور مملكة قرب�ص الالتينية يف
العالقات بني ال�رشق اال�سالمي والغرب االوروبي” تال ذلك حفل تكرمي للعميد الدكتور حممد فر�شوخ.
ولكي ي�صب اخلري لدى �أ�صحابه املحتاجني تقوم جلنة التحقيقات الإجتماعية التابعة للمركز الإ�سالمي على الإ�رشاف الدائم
لتطور�أحوال املحتاجني حيث بلغ م�ؤخر ًا عدد امل�ستفيدين الدائمني من تقدميات املركز ما يقارب  675عائلة ،وتتكثف جهود
القائمني على املركز يف �شهر رم�ضان املبارك فيقيم خالل �شهر رم�ضان �إفطارات للمنت�سبني اىل املركز الذين يفوق عددهم حول
هذه املوائد � 300شخ�ص ًا يومياً ،عدا وجبات الإفطار التي تر�سل �إىل املقعدين يف منازلهم وتوزع على عابري ال�سبيل يف املنطقة.
كذلك قام املركز اال�سالمي من خالل جلنته االجتماعية بتكرمي � 300سيدة م�ستفيدة من تقدميات املركز مبنا�سبة عيد الأم
وكان ذلك بالتعاون مع م�ؤ�س�سة خمزومي.
لقد بلغت موازنة املركز الإ�سالمي لعام  2011حوايل مليار لرية لبنانية  %50منها تربعات عينية خم�ص�صة للتوزيع
وت�شمل �أي�ض ًا تقدميات �صحية وخريية و�إجتماعية.
م�شكورة �إبتداء من هذا العام بالتدقيق على ح�سابات املركز ب�إ�رشاف مبا�رش من
و�ستقوم م�ؤ�س�سة �صيداين للمحا�سبة والتدقيق
ً
الدكتور منري �صيداين.
و�أخري ًا ولي�س �آخر ًا لقد قام املركز الإ�سالمي يف ال�سنوات املا�ضية بن�شاطات كثرية وجهود د�ؤوبة يف جمال عمل اخلري
للمجتمع عامة واملنطقة خا�صة ولكن منجزاتنا مل ت�صل بعد �إىل م�ستوى طموحتنا التي ن�أمل �أن حتقق يف امل�ستقبل القريب.
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طب القطاع ال�صحي والإهدار يف الفاتورة اال�ست�شفائية
القطاع ال�صحي والإهدار يف الفاتورة اال�ست�شفائية
بقلم :الدكتور فوزي زيدان

الدكت ــور ف ــوزي زيـ ــدان

ال�صحة هي حالة من اكتمال ال�سالمة بدني ًا وعقلي ًا واجتماعياً ،ولي�ست جمرد انتفاء املر�ض 
�أو العجز ،وهي حق �أ�سا�سي من حقوق الإن�سان.
ومو�ضوع الأداء ال�صحي يف لبنان مو�ضوع �شائك ومعقد ،يتحمل تبعته امل�س�ؤولون عن
ر�سم ال�سيا�سة ال�صحية ومراقبة تنفيذها ،واملنخرطون يف عمليتي الطبابة واال�ست�شفاء .ويواجه
القطاع ال�صحي م�شاكل عدة ت�ؤثر �سلب ًا على نوعية اخلدمات املقدمة وعلى الفاتورة اال�ست�شفائية.
وعلى رغم �أن العاملني يف هذا القطاع يعرفون هذه امل�شاكل والطرق ال�صحيحة ملعاجلتها� ،إال 
�أن معظمهم يتغا�ضى عن التعامل معها بجدية خوف ًا على م�صاحله .وتقدر الفاتورة ال�صحية يف
لبنان بحواىل ملياري دوالر ،وتبلغ ،وفق منظمة ال�صحة العاملية ،ن�سبة �إنفاق املواطن اللبناين
على ال�صحة قيا�س ًا بدخله  .%10وامل�س�ؤولون عن القطاع ال�صحي هم:

  -1وزارة ال�صحة :وهي ركيزة العمل ال�صحي� ،إذ �أنها م�س�ؤولة عن ر�سم ال�سيا�سة ال�صحية وحتديد �أهدافها ،ومراقبة �أداء
الأفرقاء الآخرين املوجلني بتنفيذ هذه ال�سيا�سة ،وغريهما من الأمور .ويرتكز عملها يف املرحلة الراهنة على الأمور الآتية:
�أ -تعزيز القطاع اال�ست�شفائي :من خالل �إن�شاء ما تبقى من مراكز �صحية  ورد ذكرها يف اخلريطة ال�صحية ،التي وزعت
املراكز الطبية وامل�ست�شفيات يف لبنان على ال�شكل الآتي� :إن�شاء م�ستو�صفات يف املناطق النائية ،ومراكز طبية �صغرية يف البلدات
م�ؤهلة لإجراء عمليات الوالدة واجلراحات الب�سيطة وت�أمني الطبابة والرعاية الأولية ،وم�ست�شفى كبري يف مراكز املحافظات،
وامل�ست�شفى احلكومي اجلامعي يف بريوت الذي �أ�صبح ا�سمه م�ست�شفى رفيق احلريري احلكومي اجلامعي.
وتتحمل الوزارة كلفة ا�ست�شفاء املواطنني غري امل�ضمونني يف امل�ست�شفيات العامة واخلا�صة ،وم�س�ؤولية مراقبة الأداء الإداري
والطبي يف املراكز ال�صحية وامل� ّؤ�س�سات اال�ست�شفائية التابعة لها.
ب -ر�سم ال�سيا�سة ال�صحية وتقدمي الرعاية الأولية والوقاية ال�صحية للمواطنني :والغاية من ذلك ت�أمني احلماية ال�صحية
للمواطنني ،وتنظيم �أدوار املتعاطني يف ال�ش�أن ال�صحي ،وك�شف الأمرا�ض وعالجها يف وقت مبكر قبل ا�ستفحالها .وكذلك
الوقاية من الأمرا�ض الناجتة عن التدخني وتلوث مياه ال�شفة و�سوء ت�رصيف املياه املبتذلة ،و�أمرا�ض التدرن والإ�سهال والكولريا
والإنفلونزا ،والعوز املناعي الب�رشي (ال�سيدا �أو الإيدز) والأمرا�ض الناجتة عن اال�ضطرابات النف�سية والع�صبية مبا فيها الإدمان
على الكحول واملخدرات ،وعالجها  .
وتقع على وزارة ال�صحة م�س�ؤولية تعزيز البيئة الداعمة لل�صحة ويف مقدمها الق�ضاء على التلوث الناجت عن امل�صانع ومعامل
�إنتاج الكهرباء وكوابح ال�سيارات ،والت�أكد من نظافة مياه ال�رشب و�سالمة �شبكة ال�رصف ال�صحي ،واالهتمام بال�صحة املدر�سية
من توعية ووقاية وعالج و�إح�صاء ،ورعاية الأم والطفل وامل�سنني ،ومراقبة �سلوكيات و�أخالقيات العمل ال�صحي ،خ�صو�ص ًا
يف جمايل الإجناب الب�رشي وزرع الأع�ضاء .وتقدم الوزارة من دون مقابل �أدوية الأمرا�ض امل�ستع�صية واملزمنة.
ويعترب برنامج الوقاية ال�صحية من �أهم الربامج نظر ًا ملا يوفره من �أموال على الفاتورة اال�ست�شفائية ،وهو يحتاج �إىل اهتمام
�أكرب ورعاية �أوفر كي تكون فاعليته �أجدى ونفعه �أقوى .واملطلوب من �أجل تفعيل هذا الربنامج �إن�شاء �إدارة مهمتها و�ضع
برامج متقدمة للرعاية الأولية والوقاية ال�صحية والإ�رشاف على تنفيذها ،وقيام امل�ستو�صفات احلكومية بعمليات م�سح لبع�ض 
ال طائلة .فاالهتمام بالرعاية الأولية والوقاية
الأمرا�ض ،وتفعيل الوقاية من الأمرا�ض املعدية وال�سارية التي تكلف اخلزينة �أموا ً
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ال�صحية ي�ؤدي حتم ًا �إىل خف�ض ملحوظ يف الفاتورة اال�ست�شفائية.
جـ -الإ�رشاف على عملية ا�سترياد الدواء :ما زالت ال�سيا�سة املعتمدة يف الوزارة يف هذا ال�ش�أن� ،سيا�سة روتينية تطغى عليها
امل�صالح اخلا�صة ،وي�شوبها روائح الف�ساد والإهدار.
د -البطاقة ال�صحية :ال يوجد لدى الوزارة ت�صور وا�ضح وعملي لتطبيق م�رشوع اال�ست�شفاء للجميع من خالل البطاقة
ال�صحية ،وكل ما يقال عنه يقع يف دائرة الدعاية الإعالمية.
 -2الأطباء :الطبيب هو حجر الزاوية يف احلقل ال�صحي ،والعن�رص  الأهم يف حتديد م�ستوى اخلدمة ال�صحية وكلفتها
االقت�صادية .ويعتمد حتديد هذه اخلدمة على العنا�رص الآتية :مهارة الطبيب ،واملعدات والأجهزة الطبية املتوفرة يف امل�ست�شفى
وح�سن ا�ستخدامها من الطبيب ،والتوفيق بني العالج الفاعل والكلفة االقت�صادية املقبولة.
وي�شهد ملعظم �أطباء لبنان بتطورهم الطبي وتوا�صلهم العلمي مع العامل املتقدم ،وتعاملهم بجدارة مع التقنيات احلديثة
ُ
والأ�ساليب اجلديدة وا�ستعمالهم الطرق الأخالقية والطبية ال�سليمة يف عالج مر�ضاهم .يف املقابل توجد فئة من الأطباء تتحمل
جزء ًا من غالء الفاتورة اال�ست�شفائية نتيجة عدم كفاءتها وتعديها على اخت�صا�ص �آخر و�إجرائها عمل طبي غري مربر� ،أو
افتقادها �إىل اخلربة يف ا�ستعمال التقنيات احلديثة �أو ا�ستعمالها �أجهزة وبدائل طبية غالية� ،أو طلبها فحو�ص ًا خمربية و�شعاعية غري
�رضورية ،وو�صفها الأدوية ب�صورة ع�شوائية ،والرتكيز على الأدوية الأ�سا�سية الغالية تلبية لرغبات بع�ض �رشكات الأدوية
التي ت�ؤمن لها ح�ضور م�ؤمترات طبية خارج لبنان ،وعدم مراقبتها املري�ض جيد ًا وتركه للم�ضاعفات التي تتطلب عالجات
طويلة ومكلفة.
 -3امل�ست�شفيات :يتكون القطاع اال�ست�شفائي يف لبنان من قطاع عام (امل�ست�شفيات احلكومية) وعددها 12م�ست�شفى يبلغ عدد
يعينه جمل�س الوزراء بناء على اقرتاح وزير ال�صحة ،ويتمتع بال�شخ�صية
�أ�رستها � 750رسيراً ،يدير كل منها جمل�س �إدارة ّ
املعنوية واال�ستقالل املايل والإداري حتت و�صاية وزارة ال�صحة ،ويخ�ضع ملراقبة ديوان املحا�سبة امل�ؤخرة والتفتي�ش املركزي،
وقطاع خا�ص  (امل�ست�شفيات اخلا�صة) وعددها 153م�ست�شفى وعدد �أ�رستها � 12160رسيراً .وتتكفل وزارة ال�صحة مبعاجلة
املواطنني غري امل�ضمونني يف م�ست�شفياتها �أو يف امل�ست�شفيات اخلا�صة ،وتقدر ن�سبتهم بحواىل  %45من ال�شعب اللبناين.
وي�ؤدي تزاحم امل�ست�شفيات على اقتناء الأجهزة الطبية املتطورة ذات الكلفة العالية� ،إىل ال�ضغط على الأطباء العاملني فيها
من �أجل ا�ستعمالها حتى ولو كانت حاجة املري�ض ال�صحية ال ت�ستوجب ذلك الفح�ص ،ما ي�ؤدي �إىل كلفة ا�ست�شفائية غري مربرة.
والأمور الأخرى التي ت�ساهم  يف غالء الفاتورة اال�ست�شفائية الفو�ضى امل�ست�رشية يف معظم امل�ست�شفيات احلكومية نتيجة ال�سيطرة
ال�سيا�سية على �إداراتها ،وعدم جلوء امل�ست�شفيات �إىل مراقبة الأداء الطبي والت�أكد من مدى مطابقته مع احلالة املر�ضية وابتعادها
عن حما�سبة املق�رصين ،والتالعب يف الفاتورة اال�ست�شفائية باالتفاق يف بع�ض الأحيان مع الطبيب املراقب ،و�إدخال املر�ضى
بهدف تعبئة الأ�رسة ولي�س العالج ،والإكثار من الفحو�ص املخربية وال�شعاعية وذات التقنيات العالية ،والإفراط يف ا�ستعمال
الأدوية.
وال بد من الإ�شارة �أن ثمة عدد كبري من م�ست�شفيات لبنان جمهز جتهيز ًا حديث ًا ويتميز م�ستوى الأطباء العاملني فيه بالكفاءة
يعر�ض 
العالية� ،إال �أنه يوجد �أي�ض ًا بع�ض امل�ست�شفيات التي ال حتظى باحلد الأدنى من املوا�صفات الإدارية والبيئية والطبية ،ما ّ
املري�ض فيها �إىل م�ضاعفات ت�ؤدي �إىل �إطالة فرتة عالجه يف امل�ست�شفى �أو نقله �إىل م�ست�شفى �آخر ،ويف احلالتني يت�سبب و�ضعه
امل�ستجد يف زيادة الفاتورة اال�ست�شفائية.
 -4الدواء :تقدر فاتورة الدواء يف لبنان بنحو  500مليون دوالر� ،أي مبعدل  125دوالر ًا للمواطن اللبناين ،بينما ال تتعدى
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 20دوالر ًا للمواطن يف دول املنطقة .وتبني كلفة فاتورة الدواء مع مثيالتها يف املنطقة العربية �أو االحتاد الأوروبي� ،أن قطاع
الدواء ي�شهد زيادة ملحوظة يف وترية اال�ستهالك ،و�إهدار ًا يف فاتورته .و�أ�سباب ذلك كثرية ،منها :كرثة الأنواع املوجودة يف
ال�سوق اللبنانية ،و�سوء ا�ستعمال الدواء ،و�ضعف الرقابة املخربية الر�سمية ،و�سيطرة �رشكات الأدوية النافذة على �سوق الدواء
وحتكمها ب�أ�سعاره ،ودخول بع�ض الأدوية مبوافقة وزارية من دون الرجوع �إىل اللجنة الفنية يف وزارة ال�صحة.
ومن االقرتاحات التي ت�ؤدي �إىل خف�ض �سعر الدواء و�ضمان جودته ،ووقف الإهدار يف فاتورته :و�ضع �سيا�سة وطنية
ال وبنوعية جيدة و�أ�سعار معقولة ،و�إحياء املكتب الوطني للدواء وتعزيز �صالحياته من
للدواء توفر للمواطنني دواء �سليم ًا وفاع ً
�أجل �ضبط ا�سترياد الدواء وتنظيمه ومراقبة �سعره وجودته ،وخف�ض عدد الأدوية املوجودة يف ال�سوق ،وعدم و�صف الأدوية
�إال مبوجب و�صفة طبية ،ووقف العمل باملوافقات الوزارية التي ت�شوب معظمها عالمات ا�ستفهام ،وتفعيل املخترب املركزي
للتمكن من مراقبة نوعية املواد الأولية امل�ستعملة يف الأدوية النظامية (اجلرنيك) وكميتها وت�شجيع ا�ستعمالها .ودواء اجلرنيك
هو دواء م�ستن�سخ عن الدواء الأ�سا�س ،وهو مركب من املواد الداخلة يف تركيب الدواء الأ�سا�س ،وي�ص ّنع حتت الرتكيبة العلمية
امل�سوق باال�سم التجاري
ذاتها ،ويتمتع باجلودة والفاعلية املماثلة ،و�أ�سعاره تقل بحدود  60-40يف املئة عن �أ�سعار الدواء املماثل
ّ
(الدواء الأ�سا�س).
 -5امل� ّؤ�س�سات ال�ضامنة :وتنق�سم �إىل فئتني :امل� ّؤ�س�سات ال�ضامنة الر�سمية ويف مقدمها وزارة ال�صحة ،التي تتوىل م�س�ؤولية
ا�ست�شفاء املواطنني الذين ال ي�ستفيدون من �أي تغطية طبية ،وال ميلكون القدرة على اال�ست�شفاء ذاتي ًا �أو االنت�ساب �إىل برنامج
ت�أميني خا�ص ،ويبلغ عدد الذين ي�ستفيدون من تقدميات الوزارة حواىل مليون ون�صف مليون مواطن .ومن امل� ّؤ�س�سات الر�سمية
الأخرى التي تقدم اخلدمات ال�صحية للعاملني فيها مع عائالتهم :اللواء الطبي ،وتعاونية قوى الأمن الداخلي ،والأمن العام،
و�أمن الدولة ،وتعاونية موظفي الدولة ،و�صندوق تعا�ضد الق�ضاة و�صندوق تعا�ضد �أ�ساتذة اجلامعة اللبنانية .ويتجاوز عدد
امل�ضمونني يف هذه امل� ّؤ�س�سات ن�صف مليون مواطن� ،إ�ضافة �إىل امل�ضمونني لدى ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعى الذي
يقدر عددهم بـ 1,3مليون مواطن .وي�ؤدي تعدد ال�صناديق ال�ضامنة الر�سمية وغياب الرقابة واملكننة والف�ساد الإداري �إىل
زيادة يف الإنفاق ال�صحى.
وتوفر امل� ّؤ�س�سات ال�ضامنة اخلا�صة بوال�ص الت�أمني لأ�صحاب املهن احلرة و�أ�صحاب العمل واملواطنني املي�سورين ،وعددهم
حواىل ن�صف مليون مواطن ،بينهم عدد كبري من امل�ضمونني لدى ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي يح�صلون منها على
�ضمانة تكميلية.
وت�شكو امل� ّؤ�س�سات ال�ضامنة العامة واخلا�صة من مبالغة بع�ض الأطباء يف ا�ستعمال التقنيات احلديثة ،وت�ضخيم عدد الزيارات
واال�ست�شارات الطبية �أثناء �إقامة امل�ضمون يف امل�ست�شفى ،و�إطالة �إقامة املري�ض امل�ضمون العتبارات غري طبية ،والإفراط يف
التحاليل والفحو�ص ذات الكلفة العالية ،يف املقابل ي�شكو الأطباء واملر�ضى من تدخل بع�ضها يف العمل الطبي وامتناعها عن تقدمي
بع�ض اخلدمات ال�رضورية لأ�سباب واهية ،ما ي�ؤثر على �صحة املري�ض.
و�أخرياً� ،إن النظام ال�صحي يف لبنان بحاجة �إىل تطوير ،كي يواكب متطلبات املواطنني ال�صحية ب�صورة �أكرث فاعلية،
مير يف ظروف اقت�صادية �صعبة متنع  فئة كبرية من املواطنني من االهتمام ب�صحتها الفتقادها القدرة املالية   .
خ�صو�ص ًا �أن لبنان ّ
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�آراء

ايها اللبنانيون تعالوا اىل كلمة �سواء.
بقلم  :الأ�ستاذ طالل عيتاين
    عرف امل�رشعون الدولة ب�أنها م�ساحة اقليمية حمددة ،ي�سكنها جمموعة من النا�س
املعينني ،الذين يجمع بينهم رغبة يف العي�ش  امل�شرتك ،وروابط م�شرتكة كاللغة والتاريخ
ووحدة امل�شاعر والأحا�سي�س وامل�صري ...ويف ظل ا�ستقالل �سيا�سي مكت�سب و�سلطة عليا
واحدة وحيدة ترعى النظم يف البالد والعالقات بني �سائر افراد ال�شعب ،وتفر�ض الهيبة
والطاعة بوا�سطة هيئات وم�ؤ�س�سات (�سخرتها لذلك) تتمتع بامل�رشوعية والقوة.

اال�ستاذ طالل عيتاين

الدولة ون�ش�أتها؟

حر
  ويقول احد الفال�سفة (طوما�س هوبز) ان ن�ش�أة الدولة هي نتيجة مليثاق وتعاقد اداري ّ
بني االفراد ،يتم مبقت�ضاه تنازلهم عن بع�ض حقوقهم الطبيعية وحريتهم املطلقة ،مقابل حتقيق
االمن واال�ستقرار ،وال�سلم و�ضمان احلرية واحلقوق.
  وقيا�سا على ما تقدم ن�س�أل اين لبنان من مفهوم الدولة؟ بل اين لبنان من عنا�رص قيام

  ار�ض لبنان مل تعد حمددة ،واجزاء منها حمتل ،وحدوده املنتهكة يومي ًا م�شرّ عة وممنوعة من الرت�سيم ،وبع�ض املناطق
منه جزر امنية ممنوعة حتى على ال�سلطات ال�رشعية.
وال�ضيوف القاطنون والعاملون فيه والنازحون اليه من كافة االقطار ،ا�صبحوا يزيدون عن ثلث عدد �سكانه اال�صليني
املقيمني ،ال يربطهم م�صري وال تاريخ ،تفرقهم اجلن�سيات والطوائف ويجمعهم اخلوف وامل�أوى.
   اما �سلطته املفرو�ض  انها وحيدة ،فقد ا�ضحت �سلطات ..وم�ؤ�س�ساته تنوء حتت عبء الوالء   للأحزاب والطوائف
واملذاهب...دون املواطنة والوطنية.
�إن هذا الواقع ال ي�ؤ�س�س لقيام دولة ،وال ي�ستقيم الأمر �إال بالرجوع �إىل الدولة القادرة والعادلة ،والتي ي�شعر �أبنا�ؤها من
خمتلف الأطياف ال�سيا�سية والعائالت الروحية باالنتماء �إليها.
ولكن يبقى علينا ان ن�س�أل هل العن�رص االهم غري املنظور الذي يقبع يف النفو�س وال�صدور اال وهو الرغبة يف العي�ش امل�شرتك
ما زال قائماً ،او ميكن ان يعو�ض او ي�ستعيد العنا�رص املفقودة االخرى؟
  نرتك اجلواب للعقالء واحلكماء والرحماء ،نرتكه اىل املتزوجني من غري مذاهبهم وطوائفهم وهم مبئات الآالف بل نرتكه
للآباء واالمهات ،واملثقفني واملتح�رضين..
لبنان لي�س ملك ًا لفريق ،انه جلميع ابنائه على ال�سواء وال ي�ستطيع اي من االفرقاء يف لبنان مهما عظمت قوته او ازداد
عدد افراده ان يلغي اي فريق �آخر مهما �ضعف او قلّ عدد افراده .ولن يدوم التعايل على امل�صالح العامة امل�شرتكة ،وال
اال�ستئثار بقرارات ومواقف عبثية من هنا وهناك ،ال تخدم اال م�صالح الغري ،وتنال من ا�ستقالل الوطن وكرامته وحريته
وامن ابنائه ووحدتهم.
  ايها اللبنانيون ،تعالوا اىل كلمة �سواء بينكم ت�ستعيدون فيها دولتكم ،كرامتكم ،ومكانكم ،بعيد ًا عن امالءات الآخرين.
  فال�سماحة من خ�صال الأئمة والأحبار والعظماء.
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مقـــال �صناعة الن�شر� ...إىل �أين؟
بقلم :الأ�ستاذ ب�شار �شبارو
رئي�س جلنة العالقات العربية والدولية يف احتاد النا�رشين العرب
بعد خم�س مائة عام تقريب ًا من اخرتاع غوتنربغ لآلة الطباعة الأوىل ،واعتماد الورق
و�سيلة لن�رش املحتوى الفكري والثقايف والعلمي الإن�ساين ،يجد النا�رشون �أنف�سهم اليوم يف و�ضع
ال  يح�سدون عليه ،بعد �أن فر�ض  التطور الطبيعي لتقنية املعلومات اعتماد ال�شا�شات مبختلف
ال م�ستقبلي ًا لورق الطباعة .وبعد �أن كان النا�رشون يقفون على �أر�ض  �صلبة،
املقا�سات بدي ً
وجدوا �أنف�سهم فج�أة و�سط عا�صفة هوجاء ،وك�أنهم على �شاطئ حميط هادر ت�رضبهم �أمواجه
ب�شدة بينما رمال متحركة من حتت �أقدامهم جترفهم يف االجتاه املعاك�س.
الأ�ستاذ ب�شار �شبارو
ي�شكّ ل الكتاب الإلكرتوين اليوم  ٪20من �إجمايل املبيعات العامة للكتاب يف الواليات املتحدة،
حيث يبلغ ن�صيب الرواية الت�شويقية والعاطفية  60%منها .ولكن هذه الن�سبة التي تبدو جزئية من
املبيعات العامة للكتاب ،ا�ضطرت بع�ض دور الن�رش واملكتبات العريقة يف الواليات املتحدة �إىل �إغالق �أبوابها .غري �أن هذا
االنخفا�ض يف ن�سب املبيعات مر�شح للتعاظم والتفاقم اليومي ككرة ثلج تتدحرج ب�رسعة رهيبة مهددة باكت�ساح �صناعات الطباعة
والن�رش واملكتبات .فما هي �أ�سباب �سطوع جنم الكتاب الإلكرتوين وك�سوف الورقي؟
� -1شكّ ل انخفا�ض �أ�سعار �أجهزة الكمبيوتر ومكوناتها
الإلكرتونية وانت�شار الهواتف اجلوالة منطلق ًا لإبداع �أجهزة
تفاعلية وقرائية حديثة �صغرية احلجم وب�أ�سعار منخف�ضة ن�سبياً،
تتيح حلامليها احل�صول على بريدهم الإلكرتوين والتوا�صل على
مواقع التوا�صل االجتماعي يف �أي مكان وزمان تقريباً� ،إ�ضافة
�إىل �إمكانية �رشاء مو�سيقاهم وكتبهم املف�ضلة عربها و�سماعها
وقراءتها متى �أرادوا ،مما �شجع امل�ستهلكني من رجال �أعمال
وربات بيوت وطالب وب�شكل خا�ص  �رشيحة ال�شباب ،على
اقتناء هذه التقنية واال�ستفادة من خدماتها .ولكن هذا االنفتاح
على الأجهزة �أدى �إىل �سباق جتاري بني ال�صانعني نتجت عنه
�أنواع و�أنظمة خمتلفة (نووك ،كيندل� ،آيباد� ،إلخ )...مما فتح
باب الإرباك وا�سع ًا يف �صفوف امل�ستهلكني واملطورين لعدم
وجود من�صة واحدة لتقدمي هذه اخلدمات.
 -2الوعود ب�أن الكتاب الإلكرتوين �سيكون “�سوبر كتاب”،
�أي تفاعلي ًا (�صوت ومو�سيقى ،تعليقات ،فيديو و�صور متحركة)
عرب برميجات خا�صة  ،Appsمما يغري جيل ال�شباب باقتنائه،
رغم وجود �شكوك عديدة حول جدوى هذه التفاعلية يف العديد من احلاالت.
�أ -هل قارئ الرواية على �سبيل املثال بحاجة �إىل هذه التفاعلية ،حيث يلعب خياله وتر ُقبه للأحداث دور ًا �أ�سا�سي ًا يف عملية
القراءة ،بينما قد ي�أتي �أي ت�شتيت لأفكاره وتركيزه بنتائج عك�سية.
ب� -إن هذه التفاعلية �سرتفع من �سعر الكتاب الرقمي وجتعله �أغلى من الورقي ،ف�أين م�صلحة القارئ االقت�صادية التي يتغنى
بها نا�رشوا الكتاب الإلكرتوين التفاعلي.
ج -جاءت بع�ض الإ�صدارات الإلكرتونية التفاعلية خميبة للآمال الحتوائها على �إعالنات وروابط جتارية.
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لكن هذه ال�سلبيات ال تنفي �إيجابيات �أخرى يتحلى بها الكتاب الإلكرتوين ب�شكله الأ�سا�سي ،كانخفا�ض �سعره عن الورقي،
و�إمكانية البحث فيه �إلكرتونياً ،ووجود قامو�س فيه ،و�إمكانية العبور منه �إىل مراجع تو�ضيحية �أو ذات عالقة باملو�ضوع عرب
روابط غري جتارية ،و�إتاحة الفر�صة �أمام ك ّتاب مغمورين لن�رش �أعمالهم مبا�رشة وبتكاليف معقولة.
هذه الإيجابيات التي ترفع من �ش�أن الكتاب الإلكرتوين يقابلها خطر حقيقي على ر�سالة الكتاب وحمتواه ،حيث رفعت وزارة
العدل الأمريكية دعوى ق�ضائية �ضد �رشكة �آبل وعدد من كبار النا�رشين الأمريكيني بتهمة تثبيت �أ�سعار الكتب الإلكرتونية ب�شكل
خمالف للقوانني الأمريكية .من جهة �أخرى ت�ضج �أو�ساط النا�رشين الأمريكيني والعامليني ب�سيا�سة موقع �أمازون الذي ي�ضغط
عليهم با�ستمرار للح�صول على املزيد من احل�سومات على كتبهم الورقية ،ويف معظم الأحيان دون ا�ست�شارتهم ،متذرع ًا مبناف�سة
وانخفا�ض �أ�سعار الكتب الإلكرتونية �إىل ِ ،9.99$علم ًا �أن موقع �أمازون ميلك  90%تقريب ًا من هذا ال�سوق ،مما يوفر له �سيطرة
�شبه ح�رصية عليه .وهناك ترجيحات ب�أن موقع �أمازون و�رشكة �آبل �سيعيدا تقييم �أ�سعارهما �صعود ًا متى متكّ نا من ال�سيطرة
التامة على هذا ال�سوق ،ولكنهما �سيحافظا عندها على م�ستوى �أ�سعار ال�رشاء ال�سابقة� .أما اخلطر الأكرب هنا فيمكن يف التحكم بذائقة
القراء الأدبية عرب الت�أثري على �إبداع امل�ؤلفني ب�أ�ساليب جتارية ،وفر�ض �إ�صدارات ذات حمتوى �سيا�سي �أو اجتماعي �أو اقت�صادي
معينّ على جمهور القراء نتيجة هذه احل�رصية.
�أمام هذا امل�شهد معطوف عليه الو�ضعني
ال�سيا�سي واالقت�صادي ،ف�إن الن�رش  العربي ال 
ي�شهد ربيع ًا البتة ،ولكن دورة احلياة ال  بد �أن
ت�ستمر ،ففي البداية كانت الكلمة ،و�ستبقى الكتب
ت�صدر ورقي ًا و�إلكرتوني ًا جنب ًا �إىل جنب .لذلك ف�إن
النا�رش العربي حمكوم بتب ّني الن�رش الإلكرتوين �إىل
جانب الن�رش  التقليدي .كما ميكنه اال�ستفادة من
ميزات الن�رش  الإلكرتوين عرب تكري�س التقنيات
الرقمية خلدمة الكتاب ،وعلى �سبيل املثال عرب
�إ�صدار دواوين �شعر م�صورة وناطقة مع مو�سيقى
ت�صويرية ،وق�ص�ص  للأطفال ذات ر�سوم
متحركة ،ومقررات تعليمية (كيمياء ،فيزياء ،تعليم لغات� ،إلخ )...تطبيقية وتفاعلية.
�إن التطور هو ُ�س ّنة احلياة ،ولكن اخلوف الأكرب ينبع من �إمكانية �سيطرة ح�رصية لأخطبوطات ر�أ�س مالية ال يتجاوز عددها
عدد �أ�صابع اليد الواحدة على �صناعة الن�رش الإلكرتوين وبالتايل الورقي عرب العامل ،مما يقتل روح املبادرة والإبداع واملناف�سة
بني الك ّتاب �أنف�سهم مما ي�ؤدي �إىل �إحباطهم ،وبني �صفوف النا�رشين فيخرجهم ،لتتحكّ م بالتايل ب�سعر الكتاب وحمتواه ومب�ستقبل
الثقافة واملعرفة الإن�سانية.
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�آراء م�شكلة الدرجات النارية يف بريوت
بقلم :املحامي ح�سني امل�ساخلي

املحامي ح�سني امل�ساخلي

ان �أكرب م�شكلة من م�شاكل ال�سري يف مدينة بريوت هي �سري الدراجات النارية التي ال يتقيد
معظم �سائقوها ب�أنظمة ال�سري وال  حتى باحلد الأدنى من �آداب القيادة ،ناهيك عن ا�ستعمالها
الرتكاب جرائم ال�سلب واالرهاب.
ان �أبرز املخالفات التي يرتكبها راكبو الدرجات النارية يف العا�صمة بريوت هي:
خمالفات �أنظمة ال�سري:
 عدم التقيد بتعليمات �رشطي ال�سري عدم التقيد بالإ�شارات ال�ضوئية املرور عك�س ال�سري جتاوز ال�سيارات من كل اجلهات جرائم ن�شل حقائب ال�سيدات تلويث البيئة من الدخان املنبعث من معظم الدراجات النارية ال�صغرية     -نقل القوات (امل�شاغبني) عند اال�ضطرابات الأمنية.

من �أجل التخل�ص من ارتكاب هذه املخالفات �أقرتح تطبيق ما يلي :
منع �سري الدراجات النارية �ضمن نطاق مدينة بريوت ،وي�ستثنى من هذا املنع فئتان من الدرجات النارية:
فئـة (�أ)   :الدرجات النارية �سعة حمركها �أكرب من .))120  .C.C
فئة (ب) :الدراجات النارية املخ�ص�صة لت�سليم الب�ضائع  deliveryاملجهزة باملوا�صفات االلزامية التالية:
     � -أن تكون الدراجة النارية بثالث عجالت وجمهزة ب�صندوق يف اخللف الحتواء الب�ضائع املراد ت�سليمها(.لإعاقة املناورة
التي يقوم بها املرتكبني من الدراجني على دراجاتهم ذات الدوالبني)
     � -أن ت�سجل الدراجة النارية با�سم امل�ؤ�س�سة الطالبة لرخ�صة �سري دراجة نارية لزوم م�صلحة عمل امل�ؤ�س�سة   .
     � -أن ت�ؤمن امل�ؤ�س�سة على دراجاتها النارية وتتحمل املخاطر الناجمة عن حوادث هذه الدراجة النارية.
     � -أن يكون �سائق الدراجة النارية حامل رخ�صة “�سوق دراجة نارية” بعد �أن  يخ�ضع لفح�ص م�شدد مبعايري دولية.
و�إين �أخاطب املعنيني بهذا اخل�صو�ص ،يف حال اخذ بهذا االقرتاح ،يقت�ضي القيام بحملة �ضد الدراجات النارية على
�شا�شات التلفزة يومي ًا ملدة ال تقل عن ا�سبوع وذلك ب�إ�رشاف املديرية العامة لقوى الأمن الداخلي واملعنيني يف وزارة الداخلية  
وبلدية بريوت يعر�ضون فيها املخالفات التي يرتكبها �سائقو الدراجات النارية وابرزها عر�ض م�شاهد عن:
      -دراجات نارية يقودها �أ�شخا�ص ال يعتمرون اخلوذة
      -دراجات نارية متر بعك�س ال�سري
      -دراجات نارية ال تتقيد ب�إ�شارات ال�سري
      -دراجات نارية ال تلتزم بتوجيهات �رشطي ال�سري
      -دراجات نارية ت�سلب حقائب ال�سيدات (وقد �شاهدنا عرو�ض على قناة الـ  MTVمنها م�شهد قام به اثنني يركبان دراجة
نارية ب�رسقة حقيبة من داخل ال�سيارة قرب �صيدلية ،كما �شاهدنا اثنني �آخرين مي�سكان بحقيبة ل�سيدة مت�سكت بحقيبتها فجرجرت
على الأر�ض م�سافة �أكرث من  150مرت الأمر �سبب لها جروح خطرية وك�سور)
      -دراجات نارية يقودها �شبان على دوالب واحد بني ال�سيارات (�أعمال بهلوانية خطرية)
      -دراجات نارية ت�سري والدخان اال�سود ينبعث منها ملوث ًا البيئة.
      -دراجات نارية يقودها م�سلحون ب�شكل جماعي �أثناء االحداث.
كما �أقرتح ن�رش اح�صاءات من امل�ست�شفيات وخمافر ال�رشطة والدرك عن حوادث الدراجات النارية وعدد ال�ضحايا وامل�صابني
الذي يدخلون امل�ست�شفيات من جراء هذه احلوادث ،لعل ذلك يردع ه�ؤالء املخلني بالقانون ،ولعلنا �أي�ض ًا نرتقي مبجتمعنا ونقدم
له مدينة خالية من حوادث �سري دراجات نارية مفجعة وتلوث البيئة.
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نقابات ر�ؤية نقابية حلا�ضر اجلامعة اللبنانية وم�ستقبلها
بقلم :الدكتور نزيه خياط
لقد مرت اجلامعة اللبنانية هيكلي ًا مبرحلتني  :املرحلة االوىل قبل �أحداث عام  1975حيث
كانت جميع كليات اجلامعة موحدة.
املرحلة الثانية خالل احلرب الأهلية وبعدها حيث �أنه نتيجة لتداعيات احلرب وبفعل
الظروف االمنية التي كانت �سائدة� ،أن�شئت فروع للجامعة فر�ضها الواقع ال�سائد وحاجات
الطالب الأكادميية يف خمتلف املحافظات ،مما �أ�سقط �شعار ومطلب �إعادة توحيد الفروع يف
نطاق جغرايف واحد خا�صة بعد البدء بتنفيذ اتفاق الطائف الذي �أ�شار �إىل �رضورة العمل على
ال�سباق بني   القوى التي �أقرت
حتقيق االمناء املتوازن يف جميع املناطق وكان تيار امل�ستقبل ّ
بجدوى الفروع غري الفروع الثانية التي كانت واقعاً ،مما حدا بجميع القوى ال�سيا�سية اللبنانية
الحق ًا �إىل الإقرار بدورها على امل�ستوى الإمنائي الأمر الذي دفع بحكومات الرئي�س ال�شهيد
الدكتور نزيه خياط
رفيق احلريري �إىل �إتخاذ قرارات مهمة على هذا ال�صعيد لإن�شاء جممعات جامعية يف احلدث (نفذّ)
جامعي يف نطاقها
جممع
والفنار وال�شمال والبقاع واجلنوب وكانت العا�صمة بريوت هي املحافظة الوحيدة التي مل يلحظ لها
ٌ
ٌ
اجلغرايف الأمر الذي يتناق�ض مع ما هي عليه احلال يف باقي عوا�صم العامل.
�أو ًال  :يف الهيكل ّية واالدارة
�إن التحوالت البنيوية التي ح�صلت على �صعيد االنت�شار الأفقي لفروع اجلامعة مل تكن نتيجة تخطيط م�سبق وفق خمطط
توجيهي �أكادميي �إمنا كانت نتيجة �رضورات فر�ضتها الوقائع االجتماعية وال�سيا�سية والأمنية التي كانت �سائدة والتي فر�ضت
نف�سها تباعاً ،وقد رافق ذلك  ظهور حركة نقابية مطلبية نا�شطة تبلورت مع �إعادة ت�شكيل رابطة الأ�ساتذة املتفرغني يف اجلامعة
اللبنانية عام  1992التي كان من �أوليات مطالبها املادية �إعادة الإعتبار �إىل راتب الأ�ستاذ اجلامعي بعد التدين املريع الذي �أ�صابه
نتيجة الأو�ضاع الإقت�صادية ال�صعبة التي كانت �سائدة والتي مل ترتافق مع ر�ؤيا �إ�صالحية وا�ضحة وحا�سمة للجامعة مما حدا
بالرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري �إىل الإقرار ب�رضورة و�ضع �سل�سلة رواتب جديدة لأ�ساتذة اجلامعة اللبنانية وهذا ما ح�صل حينها
مت �إقرارها نتيجة ن�ضال �أ�ساتذة اجلامعة عرب �أداتهم النقابية والتي كان يجب
ومن ثم و�ضع �سل�سلة رواتب جديدة ثانية هذا العام ّ
ان تكون متالزمة مع خارطة طريق ت�ؤدي اىل  رفع م�ستوى الأداء الأكادميي والعمل على حتديث قوانني اجلامعة وتطوير
بنيتها و�إعادة هيكلتها.
انطالق ًا مما تقدم ف�إن �إ�شكاليات العالقة بني الق�ضايا املطلبية ذات الطابع املادي و�رضورات اال�صالح االكادميي ما زالت
تعمق يف ال�سنوات االخرية
عالقة ومل يكن باالمكان �إيجاد حل لها حتى تاريخه نظر َا لالنق�سام ال�سيا�سي والطائفي واملذهبي الذي ّ
 ،وغياب م�رشوع �إ�صالحي حقيقي لإعادة الهيكلة على ا�س�س تلبي احلاجات العلمية واملعرفية ومتطلبات �سوق العمل املحلي
واخلارجي.
بيد �أن �أخطر ما يواجه م�صري اجلامعة راهن ًا هو عدم تنظيم الفروع والوحدات اجلامعية يف نطاق جممعات جامعية
خا�ضعة ملعايري معتمدة دولي ًا تليق ب�أهلها من �أ�ساتذة وطالب و�إداريني .و�أبرز هذه املخاطر ما عرف م�ؤخر ًا بالت�شعيب،
�أي �إن�شاء �شعب تابعة لفروع الكليات على م�ستوى الق�ضاء �.إن الت�أخري يف عدم �إعادة الهيكلة ويف اتخاذ قرارات �أ�سا�سية
ت�ؤدي �إىل حماكاة التمو�ضعات اجلديدة للفروع يف املحافظات مبا فيها العا�صمة عن طريق ت�أطريها وهيكلتها � ،سي�ؤدي
عملي ًا �إىل تفتيت اجلامعة وجتزئتها ع�شوائيا ،كما �سي�ؤدي حتم ًا �إىل ا�ستنزاف موازنتها العامة التي هي يف الأ�سا�س تق�شف ّية
و�أقل من احلد االدنى املطلوب للقيام بدورها العلمي والبحثي مبختلف م�ستوياته ،مما يدعو �إىل التفكري جدي ًا يف البحث عن
م�صادر وموارد متويلية تلبي متطلباتها التطويرية.
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اال�شكالية احلا�صلة وعليه نطرح الت�سا�ؤالت الآتية :
املطلبية املادية بتقاطعاتها الأكادميية م�س�ألة حيوية لفهم
�إن عر�ض الق�ضايا
ّ
ّ
كيف ميكن دفع م�شاريع �إن�شاء جممعات جامعية يف املحافظات والت�شعيب على م�ستوى االق�ضية قائم من غري�أن يكون  م�ستند ًا
على قاعدة بيانات ودرا�سات حتدد اجلدوى من �إن�شائها ؟
ال يقابله
�إذا كانت الأ�سباب املوجبة لإن�شاء هذه ال�شعب حم�صورة عملي ًا بعامل امل�سافة املرتبط بالبعد عن املركز ثم �أ�صبحت فع ً
رد فعل� ،ألي�س من االجدى ت�أمني و�سائل نقل للطالب من مراكز جتمع يف االق�ضية �إىل الفروع �أو العمل على ان�شاء م�ساكن
للطالب يف النطاق اجلغرايف للمجمعات امللحوظة يف املحافظات؟
كيف ميكن النهو�ض باجلامعة ونحن حتى هذه اللحظة مل نتفق على � ّأي جامعة نريد ؟ هل نريد جامعات لبنانية متمو�ضعة يف
املحافظات م�ستقلة �إداري ًا ومالي ًا متكاملة االخت�صا�صات ين�سق فيما بينها جمل�س �أكادميي �أعلى؟ �أم نريد جامعات متخ�ص�صة موزعة
على املحافظات؟ �أم �إننا نريد الإبقاء على الو�ضع الراهن ؟
كيف ميكن حتقيق الأهداف التعليمية والعلمية واملعرفية والبحثية يف غياب �آليات العمل املن�سقة بني خمتلف وحدات اجلامعة
على امل�ستويات الإدارية واملالية والأكادميية كافة ؟
ال م�ؤ�س�ساتياً؟ و�أين
هل �أن ت�شكيل جلان
ا�ست�شارية ومكاتب متعددة ومتنوعة املهام من خارج الهيكلية العامة للجامعة يعترب عم ً
ّ
هي �أجهزة الرقابة الأكادميية وحتديد مهامها وتقومي الأداء العام جلميع العاملني يف اجلامعة؟
كيف ميكن �أن ي�ستقيم عمل جمل�س جامعة وتفعيل مهمته الأ�سا�سية التي تهدف �إىل مقاربة الأمور والق�ضايا الكربى يف اجلامعة
ور�سم �سيا�ستها العامة بعدد �أع�ضاء يبلغ   46ع�ضو ًا (  19عميد ًا  19 ،ممثال للأ�ساتذة ومفو�ضني للحكومة� ،إ�ضافة للرئي�س و�أمني
ال�رس العام وثالثة عمداء ملعاهد الدكتوراه) وكيف له �أن يغو�ص يف التفا�صيل الإدارية واملالية والأكادميية لـ  19كلية ومعهد ًا
ي�ضمون  52فرعا م�ضافا �إليها  3معاهد دكتوراه؟
ّ
�إنها ت�سا�ؤالت من البديهي الإجابة عنها يف القريب العاجل  �آخذين  باالعتبار معيار م�ستوى الكفاءة وح�سن �أداء اال�ساتذة
واملوظفني االداريني ،وكذلك البعد العلمي واملعريف االكادميي املعمق لدور اجلامعة يف عملية التنمية الب�رشية و�إعداد املوارد
الب�رشية اللبنانية ملواكبة تطورات الع�رص باعتبارها احدى �أهم ميزات لبنان التفا�ضلية يف هذه املنطقة.
ان تعميم ثقافة اال�ست�سالم لعملية التحلل البنيوي للجامعة  ،وكذلك تعطيل
�إ�ضافة اىل ما تقدم ،هناك ظاهرة خطرية تكمن يف ّ
هيئاتها وجمال�سها االكادميية ويف مقدمتها جمل�س اجلامعة يجعل املطالبة ب�رضورة ت�شكيلها من اال�سا�سيات امللزمة النتظام العمل
االكادميي بجميع م�ستوياته افقي ًا وعمودياً.
�أما على ال�صعيد املايل  ،فقد �أناط القانون  66باملجال�س الأكادميية اقرتاح م�شاريع املوازنات املطلوبة ،وذلك لتوفري التن�سيق
والتناغم الالزمني بني جميع الوحدات اجلامعية من �أكادميية و�إدارية ومالية ،وعلى �سبيل املثال �إن قرار ح�رص جميع املناق�صات
يف جلنة مناق�صات مركزية مل يحقق الغايات املرجوة منها يف معظم الأحيان.
ال
�إن امل�سار العام للجامعات يف العامل يتجه نحو املزيد من الالمركزية جتاوز ًا للتعقيدات والروتني االداري وذلك ت�سهي ً
وت�رسيعاً التخاذ القرار وك�سب ًا للوقت واخت�صار ًا للبريوقراطية � ،إذ �أن التطورات العلمية وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
اخت�رصت عامل الوقت والزمن ب�رسعة تتجاوز ب�شكل وا�ضح �رسعة تعديل الآليات املعتمدة يف كافة م�ستويات العمل اجلامعي
 ،يقابل ذلك اعتماد املركزية يف جامعتنا الوطنية ،الأمر الذي يعطل عامل املبادرة ويقلل من فر�ص االبداع يف �شتى امليادين.
ثاني ًا  :يف البحث العلمي
ً
�إن جوهر العمل االكادميي بالن�سبة �إىل الأ�ساتذة يكمن يف البحث العلمي الذي يحقق مردودا معرفيا وعلمياً ،معنويا ومادياً،
ولطاملا كانت املطالبة ب�رضورة توفري االطار املالئم الذي يوفر �رشوط العمل البحثي اجلدي الذي ال ميكن ف�صله عن �رشوط
توافر �شبكة العالقات البينية واالت�صاالت مع اجلامعات واملعاهد ومراكز االبحاث اخلارجية ،وذلك عرب جهاز او مكتب يكون
جزءاً ال  يتجز�أ من الهيكلية االدارية للجامعة ولي�س جمرد �إطار عمل ظريف .فعالقة اجلامعة البينية باجلامعات اخلارجية،
ومراكز االبحاث والهيئات واملنظمات الدولية كانت تتم �سابق ًا وفق �آلية توا�صل المركزية على م�ستوى الكليات والفروع يجري
التن�سيق فيما بينها من خالل جمل�س اجلامعة� ،إىل �أن �صدر قرار بت�شكيل مكتب مركزي للعالقات اخلارجية منذ حوايل اثني
ع�رش عاماً ،ح�رص مبوجبه جميع االت�صاالت به وبالتايل �أدى هذا االجراء �إىل جلم احلوافز واملبادرات التي كانت نا�شطة ح�سب
الآلية املعتمدة �سابق ًا رغم توا�ضعها .وعلى الرغم من هذا كان من املتوقع و�ضع �سيا�سة توا�صل مع اخلارج تنفذ وفق خطط تلبي
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حاجات الكليات املتنوعة االخت�صا�صات �سواء �أكان جلهة و�ضع برنامج عمل �سنوي يوزع على جميع الأ�ساتذة يحدد فيه م�ستوى
وطبيعة امل�ؤمترات وور�ش العمل التي تعرتف بها اجلامعة باعتبارها ت�ستويف ال�رشوط العلمية واملعرفية والبحثية وحتفز الأ�ستاذ
مقومة يف حال
للم�شاركة فيها عن طريق امل�ساهمة املادية ولو كانت جزئية �أم   لإعتبار اوراق البحث �أو الدرا�سات التي تقدم ّ
ن�رشها يف املجالت �أو الدوريات التي ت�صدرها الهيئات املنظمة لهذه امل�ؤمترات عند نهاية �أعمالها .هذا بالإ�ضافة �إىل �أن مهام هذا
املكتب يجب �أن تتجاوز دور العالقات العامة وتوقيع بروتوكوالت التعاون.
 �إن هذه امل�س�ألة حيوية يف �أي عملية ا�صالح ُينوى �إجرا�ؤها كما �أنه من ال�رضوري عدم االبقاء على مركزيتها بل من الأجدى
اعتماد الالمركزية يف هذا املجال ملا فيها من تعزيز للمبادرة وروح االبداع وحتمل للم�س�ؤولية اجلماعية واملرونة يف عملية
التوا�صل مع الداخل واخلارج لالخت�صا�صات املتنوعة.
ومن الق�ضايا الأكادميية التي هي بحاجة اىل اال�صالح عملية تقومي االبحاث و�إيجاد الآليات امللزمة لها وفق روزنامة حمددة
و�إعادة االعتبار لأهمية عامل الوقت.
ٌ
ا�سا�سي من �رشوط توفري املو�ضوعية واحليادية يف عملية التقومي كما �أنه من
�رشط
�إن احلفاظ على �رسية ا�سم اال�ستاذ الباحث
ٌ
مرمزة ال حتمل ا�سماً.
االبحاث
هذه
تكون
أن
 �
�رشط
بالنتيجة
اال�ستاذ
ال�رضوري حتديد فرتة زمنية حمددة العالم
ّ
من ناحية �أخرى ،تعاين اجلامعة من م�شكلة عدم توافر �أ�ساتذة يف اخت�صا�صات حمددة ،على �سبيل املثال يف االح�صاء وعلم
ال حول الآلية املعتمدة يف
الآثار واجلغرافيا وعلم اجتماع اجلرمية وعلم الإدارة والريا�ضيات ...وهذا ما يجعلنا نطرح ت�سا�ؤ ً
�إعطاء منح التخ�ص�ص للطالب املتفوقني ومدى حتقيقها للهدف املن�شود.
ثالثاً :يف ال�ش�أن النقابي
�إن حتديد احلاجات لالخت�صا�صات املطلوبة وفق ت�صور م�ستقبلي يجب ان يكون املعيار الوحيد لإعطاء منح التخ�ص�ص 
للطالب املتفوقني وذلك رفد ًا للجامعة بالعنا�رص اجلديدة ال�شابة املتخ�ص�صة �إ�ضافة �إىل تفريغ الأ�ساتذة الكفوئني من حملة الدكتوراه
ال مب�ضمون القانون  66اخلا�ص باجلامعة.
يف جميع االخت�صا�صات الأخرى وفق �أولويات احلاجة وعم ً
و�أخرياً� ،إن جميع املكتب�سات املادية التي حتققت لأ�ساتذة اجلامعة �إمنا كانت بف�ضل وحدة اداتها النقابية وتعا�ضد ا�ساتذتها
مت
وجتاوزهم للخالفات
ال�سيا�سية احلادة التي ع�صفت بالوطن .فبف�ضل ن�ضال وا�رصار رابطة اال�ساتذة يف اجلامعة اللبنانية ّ
ّ
مت الإقرار بحق الأ�ساتذة الداخلني يف املالك
 �
التي
الرواتب
�سل�سلة
لفروقات
الرجعي
املفعول
احل�صول على
أقرت عام  ،1998و ّ
ّ
او املتفرغني والذين ام�ضوا ع�رش �سنوات يف اجلامعة باال�ستفادة من تقدميات �صندوق التعا�ضد عند التعاقد ،والتوقيع على قرار
مت �إحالة م�رشوع قانون
حتديد �سقف مقداره �ستة ا�ضعاف احلد االدنى للأجور كحد �أق�صى لكلفة اال�ست�شفاء لذوي العهدة ،وكذلك ّ
احت�ساب الراتب التقاعدي لال�ستاذ اجلامعي على �أ�سا�س � 35سنة �إىل جمل�س النواب ،و�صدر مر�سوم دخول لأ�ساتذة �إىل مالك
اجلامعة يف العام املا�ضي ،بالإ�ضافة �إىل �إقرار قانون �سل�سلة الرواتب اجلديدة هذا العام.
حقيقية ت�ؤدي اىل اعادة
ا�صالحية
طوارئ
لكن امام هذا الواقع البنيوي القائم حالي ًا يف اجلامعة و ما مل يتم �إعالن حالة
ّ
الهيكلة وجتيب على �س�ؤال �أي جامعة لبنانية نريد  ،ف�إنه لن يبقى من معنى وقيمة لكل تلك املكت�سبات يف حال ا�ستمرار االنفال�ش 
التفككي للجامعة على ح�ساب �إعادة تكوين بنية �أكادميية �صلبة على �أ�سا�س الالمركزية الإدارية واملالية  ،بغية توفري حياة جامعية
اللبنانية على قاعدة االمناء
حقيقّية وفق املعايري املتعارف عليها دولي ًا خدمة لأ�ساتذتها وطالبها و�إدارييها يف جميع املناطق
ّ
املتوازن احلقيقي الذي يحقق اهداف وم�صالح �أو�سع �رشيحة من طالب لبنان وبالتايل جميع مكونات املجتمع اللبناين على م�ساحة
   
الوطن  .
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ن�ساء من بريوت

الدكتورة زاهية قدورة �سرية رائدة وم�سرية �أمة2002-1920-
�أ.د .ح�سان حالق
م�ؤرخ و�أ�ستاذ جامعي

ح�سان حالق
الأ�ستاذ الدكتور ّ

الدكتورة زاهية م�صطفى قدروة من مواليد بريوت عام  ،1920ن�ش�أت يف رحاب �أ�رسة
تهتم بالعلوم والفكر ،فكان جدها �أديب قدورة �أول طبيب م�سلم لبناين يتخرج من الكلية ال�سورية
(اجلامعة الأمريكية) يف بريوت عام  ،1881وكان والدها م�صطفى قدورة �أول �صيديل م�سلم
يتخرج من الكلية ذاتها عام  ،1900وي�ؤ�س�س �صيدلية يف منطقة ال�سور يف قلب بريوت ،بينما
كان عمها الدكتور حليم �أديب قدورة ( )1948-1879طبيب ًا ذائع ال�صيت يف حملة ال�سور،
وهو �أحد متخرجي اجلامعات الفرن�سية واجلامعة الي�سوعية عام  ،1902وهو الذي انتخب
نائب ًا عن بريوت يف دورة عام  ،1922ويف دورة عام  ،1929ونائب ًا لرئي�س جمل�س النواب
بني عامي  .1923-1922كما كان ع�ضو ًا يف جمعية املقا�صد اخلريية الإ�سالمية يف بريوت
 .1942-1936والأ�رسة من جذور عربية مغربية ،وقد توزعت يف خمتلف �أنحاء العامل
العربي.

والدتها املرحومة خامن احل�سامي ،و�أ�شقا�ؤها املرحومان الدكتور �أديب ولبيب قدورة� ،شقيقاتها ال�سيدة �أديبة زوجة املرحوم
الدكتور جودت قزعون ،ووديعة زوجة الدكتور �أديب خرطبيل ،واملرحومة رفيقة زوجة املرحوم عبد الفتاح ميقاتي.
هذا ،وقد تلقت الدكتورة زاهية قدورة درا�ساتها الأوىل يف كلية بريوت اجلامعية ،حيث نالت منها يف عام  1939درجة
“�صوفومور” ثم التحقت يف اجلامعة الأمريكية ونالت منها عام  1943درجة ( ).B.Aيف الدرا�سات التاريخية.
يف هذه الفرتة توجهت �إىل القاهرة فنالت من جامعة “ف�ؤاد الأول” (القاهرة) عام  1944لي�سان�س يف التاريخ ،ويف عام
 1947نالت درجة املاج�ستري يف التاريخ ،ويف عام  1951نالت دكتوراه يف التاريخ من جامعة القاهرة .وبعد فرتة تزوجت من
الدكتور حممد عبد ال�سالم كفايف الذي كان �أ�ستاذ ًا يف جامعة القاهرة ،ثم �أ�صبح عميد ًا لكلية الآداب يف جامعة بريوت العربية.
يف �أثناء وجودها يف م�رص  � 1951-1943شاركت الدكتورة زاهية قدورة يف خمتلف الن�شاطات الفكرية واالجتماعية
وال�سيا�سية ،وكانت �إحدى �أبرز املنا�ضالت من �أجل ا�ستقالل لبنان ،والق�ضية الفل�سطينية .فرت�أ�ست التظاهرات والتحركات
ال�سيا�سية ،وقابلت خمتلف امل�س�ؤولني من �أجل دعم لبنان �ضد االنتداب الفرن�سي ال �سيما �أثناء �أحداث ت�رشين الثاين .1943
وبعد عودتها �إىل لبنان يف عام  1951التحقت باجلامعة اللبنانية ك�أ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم التاريخ ،ويف عام � 1961أ�صبحت
رئي�سة ق�سم التاريخ ،ويف عام  1967نالت رتبة الأ�ستاذية .بني �أعوام  1977-1971عينت عميدة لكلية الآداب والعلوم
الإن�سانية يف اجلامعة اللبنانية .وكانت لها ن�شاطات مكثفة لرفع م�ستوى الكلية ،وكان لها الف�ضل يف �إر�سال العديد من ال�شبان
وال�شابات للتخ�ص�ص يف الدرا�سات العليا يف باري�س ولندن والواليات املتحدة الأمريكية.
ومنذ نهاية عام � 1977إىل عام  1988عادت وتولت رئا�سة ق�سم التاريخ .ومنذ ت�أ�سي�س جامعة بريوت العربية عام 1960
حر�صت الدكتورة زاهية قدورة على الإ�سهام يف بناء هذا ال�رصح العلمي ،ف�شاركت يف �إعطاء العديد من املحا�رضات العلمية ال 
�سيما لطالب ق�سم التاريخ.
يف  13كانون الثاين  1983منحتها كلية الإمام الأوزاعي للدرا�سات الإ�سالمية الدكتوراه الفخرية يف احتفال مهيب يف دار
الفتوى ،مع زمالئها الأفا�ضل د .زكي نقا�ش ،د .عمر فروخ ،ود� .صبحي املحم�صاين.
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لها العديد من امل�ؤلفات منها على �سبيل املثال:
 -1عائ�شة �أم امل�ؤمنني.
 -2ال�شعوبية و�أثرها ال�سيا�سي واالجتماعي يف الع�رص العبا�سي الأول.
 -3تاريخ العرب احلديث.
 -4بحوث عربية و�إ�سالمية.
� -5شبه اجلزيرة العربية.
 -6زاهية قدورة :رحلة العمر – بريوت .1999
�أما الأبحاث فقد ن�رشتها يف العديد من الدوريات العلمية اللبنانية والعربية ،وقد ترجم بع�ضها �إىل لغات �أجنبية ،ومن بني هذه
الأبحاث على �سبيل املثال والتي ن�رشت �أو �ألقيت يف امل�ؤمترات العلمية:
 -1الع�صبية يف املجتمع العربي.
 -2بني الرتبية والتاريخ.
 -3املر�أة يف الع�رص العبا�سي.
 -4الدولة العربية.
 -5الدولة العبا�سية.
 -6مهمة اجلامعة.
 -7مفاهيم التاريخ يف املرحلة القومية املعا�رصة.
 -8بريوت من خالل ابن ع�ساكر.
 -9بريوت من خالل ابن الأثري.
 -10التن�سيق والتعاون بني كليات الآداب يف اجلامعات العربية.
 -11جولة يف معامل يف التاريخ الإ�سالمي.
 -12حقوق املر�أة يف الإ�سالم.
 -13املر�أة يف حياة الر�سول ·.r
 -14القيم الأخالقية والإن�سانية يف احل�ضارة الإ�سالمية.
 -15يف الوحدة العربية وق�ضايا املجتمع العربي.
 -16تاريخنا وكيف نفهمه.
 -17مفكران لبنانيان وق�ضية فل�سطني :جنيب عازوري ومي�شال �شيحا.
 -18املر�أة يف الإ�سالم.
 -19احلقيقة التاريخية عند ابن خلدون.
 -20الزواج والطالق يف الإ�سالم.
 -21اجلامعة يف بناء املجتمع العربي املعا�رص.
 -22النظام الرتبوي يف الإ�سالم.
 -23املر�أة يف الأ�رسة الإ�سالمية.
وللدكتورة زاهية قدورة ن�شاطات مكثفة على الأ�صعدة العلمية واالجتماعية ،فقد تبو�أت منا�صب عديدة بالإ�ضافة �إىل
منا�صبها الأكادميية ومنها:
 -1رئي�سة بعثة طلبة جمعية املقا�صد اخلريية الإ�سالمية يف القاهرة .1951-1945
 -2رئي�سة احتاد الطلبة اللبنانيني يف القاهرة .1951-1947
 -3رئي�سة وم�ؤ�س�سة احتاد اجلامعيات اللبنانيات منذ عام .1998-1952
 -4ع�ضو يف اللجنة التنفيذية جلمعية �أهل القلم �إىل العام .1957
 -5ر�شحت عام  1959من قبل احلكومة اللبنانية ووزارة اخلارجية ملن�صب م�ست�شار يف جامعة الدول العربية ،غري �أن
ذلك مل يتحقق.
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 -6رئي�سة جلنة تكرمي امل�ؤرخ العالّمة حممد جميل بيهم منذ عام .1978
 -7تبو�أت منا�صب عديدة يف بع�ض اجلمعيات الن�سائية يف لبنان والعامل العربي.
 -8رئي�سة اللجنة الن�سائية يف �صندوق الزكاة.
 -9ع�ضو م�ؤمتر �إمناء بريوت.
 -10ع�ضو جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية.
كما �شاركت الدكتورة زاهية قدورة يف العديد من امل�ؤمترات العلمية يف لبنان والعامل العربي منها على �سبيل املثل ال احل�رص:
 -1امل�ؤمتر الن�سائي الأول (القاهرة .)1944
 -2امل�ؤمتر الثقايف العربي الأول (بيت مري – لبنان .)1947
 -3م�ؤمتر الهيئات الن�سائية لل�رشق الأو�سط (بريوت .)1949
 -4امل�ؤمتر الأول لأدباء العرب يف لبنان (بريوت .)1954
 -5امل�ؤمتر الأول للجامعيات العربيات (بريوت .)1964
 -6امل�ؤمتر الأول لكل مواطن م�س�ؤول (بريوت .)1966
 -7م�ؤمتر املغرتبني اللبنانيني (بريوت   .)1972
 -8ندوة عمداء كليات الآداب (اخلرطوم .)1973
 -9ندوة �أبو الفداء (حماه .)1974
 -10امل�ؤمتر الن�سائي الربملاين الآ�سيوي – الإفريقي (القاهرة .)1974
 -11م�ؤمتر احل�ضارة العربية بني الأ�صالة والتجديد (بريوت .)1975
 -12ندوة م�ستقبل التعليم اجلامعي (تون�س .)1977
 -13امل�ؤمتر الدويل لتاريخ بالد ال�شام (دم�شق .)1978
 -14ابن ع�ساكر يف ذكرى مرور � 900سنة على والدته (دم�شق .)1979
 -15ذكرى �أبو الفداء (حماه .)1974
 -16م�ؤمتر �إعادة كتابة تاريخ عام للعرب والإ�سالم (الكويت   .)1974
 -17م�ؤمتر ابن الأثري (املو�صل .)1982
 -18امل�ؤمتر الإ�سالمي الثاين للزكاة (بريوت .)1986
 -19م�ؤمتر التاريخ االقت�صادي  للم�سلمني (القاهرة .)1998
 -20امل�ؤمتر القومي – الإ�سالمي الثامن (القاهرة .)1998
 -21امل�ؤمتر القومي – الإ�سالمي التا�سع (بريوت .)2000
 -22م�ؤمترات علمية عديدة� ،شاركت فيها د .زاهية قدورة عقدت يف بريوت ودم�شق والقاهرة وبغداد واخلرطوم وعمان
والرباط ولندن و�سواها من العوا�صم العربية والدولية.
هذا وقد �أ�رشفت الدكتورة زاهية قدورة على العديد من ر�سائل و�أطروحات طالب الدرا�سات العليا يف الدبلوم واملاج�ستري،
والدكتوراه ،وكان له�ؤالء ال�سبق يف تويل املنا�صب العليا ،ويف تويل منا�صب الأ�ستاذية يف كليات الآداب يف اجلامعة اللبنانية
واجلامعات العربية.
لقد ا�ستمرت د .قدورة ت�سهم �إ�سهام ًا �أ�سا�سي ًا حتى وفاتها يف ن�رش الرتاث العربي والإ�سالمي واملحافظة عليه عن طريق الأندية
الثقافية واالجتماعية ،وبوا�سطة م�شاركتها يف رئا�سة �أو ع�ضوية عدد من الأندية واالحتادات العلمية والثقافية واالجتماعية
العاملة يف بريوت ،وعن طريق الدرا�سات والندوات العلمية التي حتر�ص على �إقامتها �أو امل�شاركة فيها.
لقد رحلت د .زاهية قدورة ج�سد ًا يوم اخلمي�س يف  10ت�رشين الأول عام  ،2002ودفنت يف مدافن العائلة يف جبانة
البا�شورة يف اليوم التايل بوجود ح�شد كبري يتقدمهم �صاحب ال�سماحة مفتي اجلمهورية اللبنانية ال�شيخ الدكتور حممد ر�شيد قباين
مع ممثلي الر�ؤ�ساء الثالثة :الرئي�س اميل حلود ،الرئ�س نبيه بري ،الرئي�س رفيق احلريري ،والهيئات وال�شخ�صيات ال�سيا�سية
والدبلوما�سية واجلامعية والثقافية .ولكنها مل ترحل روح ًا وفكر ًا ومدر�سة وراية خفاقة فوق كل جامعة ،وكل كلية ،ومع كل
طالبها وزمالئها و�أ�صدقائها ،و�صديقاتها و�أقاربها.
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د .زاهية ،لك منا كل الوفاء والتقدير واالحرتام واملحبة.
�شهادات واحتفاالت ودروع و�أو�سمة التقدير:
حر�صت اجلامعات وامل�ؤ�س�سات واملراكز والأندية العلمية والثقافية على تكرمي د .زاهية قدورة ،ومن بني هذه ال�شهادات
واالحتفاالت والأو�سمة على �سبيل املثال ال احل�رص:
� -1شهادة دكتوراه فخرية من كلية الإمام الأوزاعي للدرا�سات الإ�سالمية عام .1983
� -2شهادة تقدير من كلية الآداب – جامعة الإ�سكندرية – عام  1992تقدير ًا لدورها العلمي  .
 -3و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س عام .1992
 -4حفل تكرمي ودرع تقدير من املركز الإ�سالمي – عائ�شة بكار – عام .1992
� -5شهادة تقدير و�شهادة امل�ؤرخ العربي من احتاد امل�ؤرخني العرب عام .1993
 -6حفل تكرمي ودرع تقدير من النادي الثقايف العربي يف بريوت عام .1994
 -7درع الوفاء من احتاد ال�شباب الوطني عام .1994
� -8شهادة تقدير من جامعة الإ�سكندرية (ندوة الأندل�س) عام .1994
 -9درع الأمينة على العهد القومي من املنتدى القومي العربي  عام .1998
 -10و�سام اجلي�ش الثالث امليداين من اجلي�ش العربي ال�سوري.
 -11درع الوفاء والتقدير من التجمع الطالبي من �أجل الوحدة.
 -12حفل تكرمي كلية الآداب (الفرع الأول) – اجلامعة اللبنانية عام .1999
 -13و�سام الأرز الوطني من رتبة كوماندور عام .1999
 -14و�سام اال�ستحقاق الف�ضي من رئا�سة اجلمهورية اللبنانية عام .2002
 -15درع تقدير من ال�سيدة الأوىل �أندره �إميل حلود.
 -16حفل تكرمي برعاية رئي�س اجلمهورية العماد �إميل حلود يف الأوني�سكو عام .2003
خ�رس لبنان والعامل العربي �أ�ستاذتنا اجلليلة الدكتورة زاهية قدورة (� )2002-1920إحدى رائدات النه�ضة الن�سائية والعلمية
ال يف احلركة الطالبية منذ �أن كانت طالبة يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت ،ويف احلركة
والرتبوية .لقد �أ�سهمت �إ�سهام ًا فاع ً
الطالبية العربية يف جامعة القاهرة �أثناء �إعدادها لر�سالة املاج�ستري و�أطروحة الدكتوراه ،وكثري ًا ما كانت جتتمع مع الزعامات
اللبنانية والعربية لن�رصة الق�ضايا العربية ويف مقدمتها ق�ضايا فل�سطني ولبنان واجلزائر ،وق�ضايا م�رص واخلليج العربي واملغرب
العربي .وكانت “بنت الذوات” �أكرث النا�س اهتمام ًا بالطبقات ال�شعبية ،لهذا لفت نظرها الرئي�س كميل �شمعون ()1958-1952
�أثناء قيادتها تظاهرة مطلبية� ،إىل �أنها كيف تكون “امل�شاغبة” و”املنا�ضلة” وهي “بنت الذوات” ف�إذا بها تواجهه بالقول�“ :إين
بالفعل بنت الذوات يف املنزل ويف اجلامعة ،ولكن كوين كذلك ال يتناق�ض ،وال ميكن �أن يتناق�ض مع كوين املنا�ضلة والعاملة من
�أجل الق�ضايا الوطنية والقومية والإ�سالمية”.
والدكتورة زاهية قدورة بح�سها الوطني والقومي وبخلفيتها العلمية ا�ستطاعت �أن تكون �أول امر�أة عميدة لكلية الآداب
يف اجلامعة اللبنانية ،و�أن تقوم بدور بارز يف تعريب الربامج يف ال�شكل وامل�ضمون ،وخا�ضت من �أجل ذلك معارك تربوية
عديدة .ويف الوقت نف�سه مل متار�س مطلق ًا الطائفية واملذهبية ،بل يدرك اجلميع �أنها �ساعدت جميع طالبها والأ�ساتذة من دون
متييز طائفي �أو مذهبي �أو مناطقي.
ا�ستطاعت الدكتورة زاهية قدورة �أن ت�ؤ�س�س “مدر�سة فكرية” �سار عليها العديد من طالبها الذين باتوا نواب ًا ووزراء
و�أ�ساتذة جامعات .وال ميكن �أن نن�سى دورها يف م�ؤازرة جمعية الرب والإح�سان يف دعم �إن�شاء جامعة بريوت العربية عام
 ،1960مبرا�سلة الرئي�س الراحل جمال عبد النا�رص واالت�صال به من �أجل حتقيق هذه الغاية ال�رشيفة لك�رس احتكار التعليم .وال 
ميكن �أن نن�سى دورها عام  1967باعتبارها رئي�سة للجنة دعم املجهود احلربي مل�رص ،كيف جمعت يف لبنان الذهب والأموال
دعم ًا للمجهود احلربي للجي�ش امل�رصي.
يف عام  1998تقاعدت الدكتورة زاهية قدورة من اجلامعة اللبنانية ،ولكنها مل تتقاعد مطلق ًا من العمل العام واخلدمة العامة،
ال عن م�شاركتها يف امل�ؤمترات العلمية والوطنية والإ�سالمية والقومية .ولقد ا�ستمرت  
ومن الن�شاطات العلمية واالجتماعية ،ف�ض ً
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تنتقل من عا�صمة �إىل �أخرى دعم ًا للق�ضية الفل�سطينية والق�ضايا العربية .ويف وقت كانت تنتقل من عا�صمة �إىل �أخرى لدعم
الق�ضايا العربية ،حر�صت � ّإبان االجتياح الإ�رسائيلي لبريوت عام  1982على �أن تبقى �صامدة يف بريوت املحرو�سة� ،أن تبقى
يف مدينتها ،منا�ضلة �صامدة مع ال�صامدين.
وفاء وتقدير ًا لأ�ستاذتنا اجلليلة ،وحر�ص ًا على التوا�صل والوفاء ،فقد كان الأوفياء الكرث يقومون بزيارتها با�ستمرار ،وكنت
ً
عز وجلّ مل يرزقها
وجمموعة من الزمالء والزميالت الأوفياء نحر�ص على زيارتها �أ�سبوعي ًا لئال ت�شعر بالوحدة ،ومبا �أن الله ّ
بعقب ،فقد كانت تعتربنا جميع ًا �أوالدها ،وكانت هذه املجموعة الوفية املزوارة �إمنا تتمثل يف الزمالء الأ�ساتذة :د�.أ�سامه حميو
اجلمال ود .ع�صام �شبارو ود .ن�ش�أت
مدير كلية الآداب والعلوم الإن�سانية (الفرع الأول) و�إبراهيم حم�سن وزوجته د .جنوى ّ
اخلطيب ود .حنيفة اخلطيب وكاتب املقال وزوجته ال�سيدة ب�رشى �أبو غزالة ود� .إبراهيم بي�ضون ،ود .حممد خمزوم ،ود.
فاطمة قدورة ،ود .رباح �أبي حيدر وزوجته د .منرية �شاتيال ،ود� .أحمد حطيط وزوجته د .مرمي �سليم ،ود .عبد الر�ؤوف
�سنو وزوجته ،ود .عبد العزيز قان�صوه ،ود .م�سعود �ضاهر وزوجته د� .سونيا الدب�س ود .لطفي املعو�ش و�سواهم الكثري مع
�آخرين ،وكانت �أم�سية اخلمي�س يف  10ت�رشين الأول من عام  ،2002اخلمي�س الأخري من اللقاءات الزاهية واحلزينة .وبوفاة
زاهية قدورة تنطوي �صفحة نا�صعة من ال�سجل الذهبي لبريوت ولبنان والعامل العربي ولتاريخ املر�أة العربية.
حر�صت على تكرمي الراحلة الدكتورة زاهية قدورة ،وذلك عرب ما يلي:
لقد
ُ
 -1من خالل كلية الإمام الأوزاعي للدرا�سات الإ�سالمية.
 -2من خالل املركز الإ�سالمي – عائ�شة بكار.
 -3من خالل النادي الثقايف العربي.
 -4من خالل �إ�رشايف على �أطروحـة دكتوراه عن الدكتورة زاهية قدورة يف ق�سم التاريخ – اجلامعة اللبنانية – من �إعداد
حممد العري�س .وكانت الأطروحة الأوىل التي �سمح بت�سجيلها عن علم ما يزال على قيد احلياة.
 -5ت�أليفي كتاب عن �سرية حياة الدكتورة زاهية قدورة عام  2002مبنا�سبة وفاتها.
 -6اقرتاحي لوزارة الرتبية والتعليم العايل بتاريخ  2002/10/12بت�سمية ثانوية با�سمها ،وقد حتقق هذا االقرتاح ب�إطالق
ا�سمها على ثانوية يف منطقة القلعة – كراكا�س يف ر�أ�س بريوت.
 -7اقرتاحي على بلدية بريوت بتاريخ  2002/10/12ب�إطالق ا�سمها على �شارع مهم يف بريوت ،وقد اتخذ املجل�س البلدي
قرار ًا ب�إطالق ا�سمها على �شارع مهم يف باطن بريوت.
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عمران مدينة بريوت بني املا�ضي واحلا�ضر من الناحيتني الرتاثية والعمرانية
          

املهند�س غ�ســـــــان جبـــري

بقلم :املهند�س غ�سان جربي

العمارة فن وعلم ومزيجهما ينتج عنه ح�ضارة عمرانية وتراثية .فالبناء �إبن بيئته وطبيعتها
ومناخها� .إنه مر�آة لعادات وطقو�س و�أذواق و�إحتياجات ومتطلبات �أهلها و�سكانها .وللحديث
عن فن العمارة الرتاثية يف بريوت من نهاية القرن التا�سع ع�رش وحتى مطلع القرن احلادي
والع�رشين ،علينا �أن نعي ونلم ونغو�ص بهذا الإرث الرتاثي الكبري ،و�أن ننفذ من ال�شكل
اخلارجي اىل امل�ضمون ،وندرك التناغم املتبادل بني الطبيعة والعمارة من جهة ،والعالقات
الإجتماعية من جهة �أخرى .فالرتاث هو مكون من املكونات الإجتماعية املرتاكمة .
وللتعرف على الرتاث املعماري والعمراين ملدينة بريوت ،من الأهمية مبكان �أن نعرف
موقع هذه املدينة ال�ساحلية التي تقع على �شبه جزيرة لناحية الغرب ،مطلة على البحر الأبي�ض 
املتو�سط ،وتتمتع بطق�س متو�سطي معتدل و تبلغ م�ساحتها  18كلم. 2

كما تق�سم بريوت اىل  12منطقة عقارية  Zone /هي  :

 – 1الأ�رشفية
 - 2عني املري�سة
 - 3البا�شورة
 – 4ميناء احل�صن
 – 5املزرعة
 - 6املدور

 – 7امل�صيطبة
 – 8املرف�أ
 – 9ر�أ�س بريوت
 - 10الرميل
 – 11ال�صيفي
 – 12زقاق البالط

مدينة بريوت
وكان للرتاث املعماري والعمراين يف بريوت الدور الرئي�سي يف التفرع والتوزيع الدميغرايف الإ�سالمي وامل�سيحي .فبناء
امل�ساجد والكنائ�س والأ�سواق واخلانات وال�رسايا واحلمامات واجلامعات والأحياء ال�سكنية كان لها جميعا” الدور البارز يف
تكوين بريوت القدمية  .ففيها ق�صوروحارات ،و بيوتات ان�سجمت مع حميطها و حملت �أ�رسار التاريخ ومكنوناته و حفظت
ذاكرته  .ففي بريوت ثمة �أماكن حافظت على بهاء عمارتها القدمية ،من خالل معامل تراث ي�ستحق �أن نحميه و�أن نحافظ عليه
 .تلك العمارات املبنية من احلجر ال�صخري املق�صب  ،املكللة بالقرميد و املرتكزة عليها القناطر و امل�ستوية بان�سجام يف حميطها.
فالبيت �إبن بيئته وجزء من احلي و احلارة ،يت�آلف مع مكوناته  وحميطه .
بناية كتانة – �شارع مي زيادة  /كليمن�صو
وكانت �أحياء بريوت و�أ�سواقها �أماكن جتمع و�ساحة لقاء وتعارف .فهي موئل للعي�ش 
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امل�شرتك بني �أبناء الطوائف واملناطق ،وجتاور بيوت العبادة من م�ساجد وكنائ�س ،بالإ�ضافة �إىل احتوائها على �أ�سواق للبيع
والإجتار والإرتزاق”.
وهذه املدينة تعطينا فكرة عن تراثها املعماري من خالل بيوتاتها وخاناتها التي كان الكثري منها مغطى بالقرميد الأحمر،
ف�ضال” عن امل�ساحات اخل�رضاء التي كانت ت�شكل ن�سبة هامة من م�ساحة املدينة .
لكن مع مرور الزمن و�إزدياد عدد ال�سكان ،ازدادت معه املباين ال�سكنية واخلدماتية ف�أ�صبحت عمارات �شاهقة و غري
من�سجمة مع حميطها .فلي�س هناك �أحياء �سكنية ذات طابع من�سجم وموحد ،لأن الدولة مل ت�ضع خطة لتطوير املدينة بعد الإ�ستقالل
يف القرن املا�ضي ،مما �أدى اىل ت�شييد املباين الع�شوائية .وقد جاء �أول تعديل لقانون البناء عام  ،1971ثم حلقه التعديل الثاين
عام  ،1983و�آخر تعديل �صدر عام  .2005وجاءت كل تلك القوانني لتعالج نتيجة امل�شاكل ولي�س �أ�سبابها .ومن �أبرز هذه
امل�شاكل والتحديات :
 -تناق�ص عدد الأبنية الرتاثية :املوجودة يف بريوت والتي كانت تنب�ض باحلياة و تعطي املدينة  زخم ًا يف فن العمارة و

الرتاث  .وكان عددها يف �آخر �إح�صاء حوايل  800مبنى خارج منطقة  �سوليدير .لكن هذا العدد تناق�ص مع الفو�ضى احلالية يف
الع�رش �سنوات الأخرية  .وهذه املباين كانت ت�شكل تاريخ ًا يف فن العمارة الرتاثية لبريوت القدمية وذكرياتها املوجودة فيها ،من
خالل ت�صاميم تقر�أ من خاللها تاريخ املدينة يف املئة �سنة املا�ضية .
     ف�إذا نظرنا اىل جتربة �سوليدير يف و�سط املدينة ،ب�شكل عام ،نرى �أنه مت احلفاظ  على بع�ض املباين القدمية الرتاثية
وترميمها ومعاجلتها لتحافظ على ما تبقى من الرتاث املعماري الذي يختزن بداخله تاريخ بريوت القدمية.
غياب خطة م�ستقبلية لتنظيم مدين �سليم للمدينة :من �أهم بنودها و�ضع خطة ودرا�سة م�ستقبلية ل�شبكة موا�صالت ت�شمل
طرقات و�أتو�سرتدات وحزام دائري حول املدينة ،و�أنفاق ملعاجلة �أزمة ال�سري .وهذه الدرا�سة هي ركن �أ�سا�س يف التنظيم املدين
للمدينة الذي من خالله ن�ستطيع �أن ن�ضبط اخلطوط الغالفية للمباين من خالل الرتاجعات عن الأوت�سرتادات وال�شوارع ،بعد
درا�سة واجهات املباين يف كل �شارع وحي و�إعطائها طابع ًا من�سجم ًا و متنا�سق ًا مع حميطه  .و�أعتقد �أن الأمر قد �أ�صبح تنفيذه
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من ال�صعوبة مبكان ،يف الوقت الذي كان من ال�سهولة تنفيذ هذا امل�رشوع قبل ن�صف قرن ،كما فعل هو�سمان يف باري�س �أواخر
القرن التا�سع ع�رش .
 تراجع امل�ساحات اخل�رضاء يف املدينة :ف�أ�صبحت بريوت كتلة من الإ�سمنت و احلجر لأن التنظيم املدين مل يلحظ فيهافراغات وم�ساحات ميكن من خاللها �إ�ستيفاء ال�رشوط البيئية ال�رضورية لل�سكن و العي�ش .
 غياب بنية حتتية مائية وكهربائية وهاتفية ع�رصية :و�إعتماد حلول مرجتلة وجمتز�أة .فالبنى التحتية املوجودة بعمق  ،يفبع�ض الأحيان  ،ال يتجاوز اخلم�سني �سنتيمرتا” عن م�ستوى الإ�سفلت ،واحلل كان ب�إقامة �أنفاق خا�صة ،ك�أي بلد يف العامل ،متر
فيها التمديدات املطلوبة .حينئذ تكون �إمكانية الو�صول �إليها دون كلفة �أو �رضر وب�أ�رسع وقت .
 الفرز ال�سكاين :ت�سببت احلروب الأهلية بفرز �سكاين �أفقي و عامودي ؛ �إنق�سام �أفقي ،ملناطق حمددة �أ�صبحت تطغى عليهاال�صبغة الطائفية واملذهبية ،مما �أدى �إىل �إنق�سام بني �أفراد املجتمع ذوي اللون الواحد وتقوقعهم ،ومنو املجمعات الع�شوائية على
مداخل بريوت ،ف�شيدت املباين ب�شكل خمالف لقانون البناء ،و�رضب بعر�ض احلائط مبعايري ال�سالمة العامة .وهذا ما نرى
ت�أثريه على اجليل ال�صاعد من الناحيتني الرتبوية والنف�سية .و�إنق�سام عامودي ،طبقي بني �أحياء فقرية تعي�ش يف املدينة وعلى
�أطرافها مما ي�شكل حزام ب�ؤ�س على مداخل العا�صمة ،بريوت ،من اجلنوب وال�رشق وال�شمال ،كما تعي�ش على �أطرافها بقايا
من الطبقة املتو�سطة التي بد�أت تتال�شى وتذوب يف الطبقة الفقرية ،وبني مناطق �أخرى تعترب من املناطق املميزة والغالية ت�سكنها
الطبقة الغنية الفاح�شة الرثاء ون�سبتها ال تتعدى الواحد باملئة .ومع هذا الو�ضع ا�ضطر اجليل اجلديد �أن يتجه خارج العا�صمة
ب�سبب الغالء الفاح�ش لل�شقق ال�سكنية .فامل�سلمون �إجتهوا �إىل جنوب العا�صمة ب�إجتاه عرمون وب�شامون و�صوال” للناعمة والدبية،
وامل�سيحيون �إجتهوا نحو ال�شمال وال�شمال ال�رشقي �إىل ك�رسوان واملنت هربا” من الأ�سباب نف�سها .ف�أين التخطيط؟! ففي جميع
دول العامل تقريبا” تو�ضع خطط ع�رشية وع�رشينية للتو�سع ال�سكاين ،و�إذا مل يتدارك امل�س�ؤولون الأمر �سيح�صل �إنفجار �سكاين
يف العا�صمة يف ال�سنوات الع�رش القادمة.
�إن هذه الفو�ضى العمرانية الإرجتالية هي �إنعكا�س حليوية �سكان العا�صمة اللبنانية وتنوعهم ،من جهة ،ومن جهة �أخرى،
هي ثمرة خ�صو�صية لبنانية مفادها �أن اللبناين جنح كفرد وف�شل كمواطن و كجماعة  ،كما تدل �أي�ضا” على �ضعف الدولة وتراجع
دور م�ؤ�س�ساتها.
من خالل هذا الو�ضع يجب �أن تو�ضع خطة ،قد تكون مرحلية ،ولكن ال بد منها ،و�أن تكون جزء ًا من خطة �أ�شمل و�أعم
،من �أبرز نقاطها :
 قطار �رسيع من الناقورة �إىل عكار ومن البقاع �إىل اجلنوب وبريوت وال�شمال ،يتحول �إىل مرتو داخل املدن ويفالعا�صمة .عندئذ ،هناك �إمكانية لأبناء اجلنوب  ،و ال�شمال  ،والبقاع �أن يعي�شوا يف بلداتهم وي�صلوا لعملهم خالل �ساعة ون�صف
بالقطار مما ي�ساعد على تخفيف �أزمة ال�سري يف العا�صمة .
 �إن�شاء جممعات �سكنية يف مناطق الب�ؤ�س التي حتيط ببريوت ،وذلك �ضمن درا�سة تنظيم مدين �شاملة للعا�صمة .و�إعادةدرا�سة عامل الإ�ستثمار لتتحول هذه املجمعات �إىل مناطق ت�ستويف �رشوط ًا بيئية� ،أهمها اعتماد الطاقة البديلة ،و ايجاد م�ساحات
خ�رضاء.
 �إعطاء ت�سهيالت لقرو�ض �سكنية ت�شجيعية للجيل اجلديد    .و �أخريا  ،نتطلع اىل هذه املدينة التي هي جزء من التاريخ القدمي و احلديث  .و كما قيل عن بريوت �إنها �أم ال�رشائع و
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�سوي�رسا ال�رشق  ،فهي �صلة الو�صل بني ال�رشق و الغرب � .إننا ن�أمل �أن ي�أتي يوم نرى فيه �إمكانية و�ضع خطة طوارىء حتت

عنوان �إنقاذ مدينة بريوت  ،و�أن تكون هذه اخلطة طويلة الأمد  ،متتد لع�رشات ال�سنني  ،تبد�أ بو�ضع الأ�س�س لتنظيم مدين علمي
حديث لتطوير مدينة بريوت العظيمة  .فنحن بحاجة �إىل تطور عمراين قائم على التخطيط لإ�ستيعاب حاجات املدينة للعقود
القادمة ،لنرتك للأجيال املقبلة �صورة عن عا�صمتنا التاريخية التي نفتخر بالإنتماء �إليها و حل�ضارتها املمتدة ملئات ال�سنني .
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فن

الفنان البريوتي العريق حممد الكبي  :وقفت على خ�شبة امل�سرح عام 1947
حاوره  :خالد اللحام
رمبا ال�صفة الأجمل التي ميكن �أن تطلق عليه يف بريوت �أنه الفنان « ابن
البيت « وهي ال�صفة التي ال  يطلقها البيارتة �إال  على من يكون دمث الأخالق
وتربى وعا�ش ك « ابن �أ�صول » .
�إنه الفنان حممد الكبي الذي ما زال يلعب الأدوار الهامة عرب ال�شا�شة ال�صغرية
و�إن �س�ألته عن غيابه عن امل�رسح والإذاعة وال�سينما منذ فرتة طويلة اعتذر لأنه
يق�ضي معظم �أوقاته عند ابنتيه يف فرن�سا لزيارة �أحفاده  ...حتى ال يتهم �أي من
الزمالء بالتق�صري جتاهه مع �أنه �أم ّد الله بعمره بكامل �صحته و  ...دقوا عاخل�شب
.
التقيناه يف حوار حول بريوت وامل�رسح والفن والذي جاء فيه :

بطاقة حب لبريوت ؟
الفنان حممد م�صطفى الكبي ،مواليد بريوت  ،1927متزوج من خريية �أحمد
عرفات من بعلبك ،عندي �أربعة ابناء “ ،غادة “ وهي متزوجة ،وقد عملت يف
�إذاعة ال�رشق – باري�س ،وقبلها يف �إذاعة لبنان ،ويف الوكالة الوطنية للإعالم،
والدكتور “�إبراهيم “ وقد تخرج من الواليات املتحدة الأمريكية ويعمل حالي ًا ك�أ�ستاذ
الفنان حممد الكبي
حما�رض يف اجلامعة اللبنانية  /كلية الرتبية وهو متزوج ،و “ �أن�سام “ وقد در�ست
يف فرن�سا التجميل والت�شويه يف ال�سينما وامل�رسح والتلفزيون ،وقد عملت بداية  يف
 MTVثم انتقلت �إىل  NBNثم �إىل تلفزيون امل�ستقبل وهنا تزوجت وانتقلت �أي�ض ًا�إىل فرن�سا حيث تعمل يف جمال تخ�ص�صها ك�شقيقتها،
و�آخر العنقود “ م�صطفى “ ،وهو متزوج ،ومهني .
متى بد�أت العمل الفني ؟
بد�أت العمل الفني كهاو يف �أوا�سط الأربعينات ،مع فرقة «�أن�صار ال�شباب للتمثيل واملو�سيقى « كانوا قد افتتحوا مكتب ًا قرب
جامع الإمام علي يف الطريق اجلديدة ،فكنت �أخرج من املدر�سة واتردد عليهم يف املكتب ،واتدرب على التمثيل مع �أحمد خليفة
( �أبو عبد البريوتي )رحمه الله ،وكان مديرها الفني علي اجلندي م ّد الله بعمره وعمره اليوم قرابة  90عام ًا وهو مقيم يف �صيدا
حالي ًا وهو من علّمني كيف �أقف على امل�رسح ،وكان من �أفراد الفرقة �سعيد �شهاب ،و�إيلي حداد ،وحممد الربجاوي ،و�أحمد
علم الدين.
كيف تدرجت يف الأدوار ؟
مل ارتق درجة درجة يف الفن ،لأن علي اجلندي كان يومها قد كتب رواية بعنوان «لذة احلياة « و�أراد �أن يكون بطلها،
ف�إختلف مع �أ�رسته،ف�أعطاين دور البطولة وكانت �أول بطولة يل ،وبعدها كتبت يل العديد من امل�رسحيات ومنها « حبك بقلبي «
وكنا نقدم هذه الأعمال على م�رسح « التياترو الكبري « وبعدها « �أنا معك « ثم انفرط عقد الفرقة ،فلعبت مع فرقة الأوبرا مع
�سعاد كرمي ،حيث قدمنا رواية « الأعمى « وكنت �ألعب دور ال�رشير فيها �إىل جانب البطل الرئي�سي للعمل علي ما�ضي الذي
�أ�صبح نائب ًا فيما بعد و�أعتقد �أنه �صار وزير ًا �أي�ضاً ،وقبل هذه الأعمال كلها لعبت يف املدر�سة يف م�رسحية « �آخر ملوك بني الأحمر
يف الأندل�س « حيث كان من املقرر �أن العب يف ف�صلها الأول والف�صل الثاين ولكن �أثناء « الربوفات» كان املرحوم فايز �سليم
يلعب دور امللك العربي الذي خ�رس الأندل�س ف�أدى دور البطولة وهو يقول �شعر ًا «مل �أبك �أطاللك ولكنني ابكي عي�ش ًا فيك قد ولىّ 
« ف�شعرت �أنه مل ي�ؤد الدور بحرارة فانتقدته ب�صوت عال ف�رصخ بي الأ�ستاذ وكان من �آل الوزان :ملاذا ت�رصخ ؟ فابلغته ال�سبب
ف�س�ألني �إن كنت �أحفظ الدور و�أجبته بالإيجاب فطلب �أن ا�ؤديه ،فقدمت الدور و�صارت يل البطولة املطلقة للم�رسحية ،واثناء
الف�صل الثاين ا�صبت باخلط�أ �أثناء املبارزة فنقلت �إىل امل�ست�شفى ومت تقطيب يدي  ،وقدمت الف�صل الثالث ويدي مربوطة �إىل عنقي
ال .
ف�صفق يل اجلمهور طوي ً

مع كم فرقة لعبت ؟
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كانت بريوت ملأى بالفرق ال�شبابية يومها ،لعبت مع “ �أن�صار ال�شباب “ و “ الأوبرا “ لعبد احلفيظ حمم�صاين وغريها ولكن
كل تلك الفرق غابت مع الوقت ،كما �ضاعت الن�صو�ص التي كنت حمتفظ ًا بها خالل �سنوات احلرب وكانت باملئات �إذاعية،
وم�رسحية ،وتلفزيونية ،كلها خ�رستها .
متى دخلت التلفزيون ؟
عام  1959عندما افتتح تلفزيون لبنان ،وكنا الأوائل
فيه �أنا و�إيلي �صنيفر وكانوا يف مرحلة تبليط التلفزيون،
وقد تعاملت مع التلفزيون بطلب من عادل الأ�سعد �شقيق
�أ�سعد الأ�سعد مدير �إذاعة لبنان ،وقد عملت بداية يف �إذاعة
لبنان عام  1958كممثل مع جمموعة غامن الدجاين وعبد
املجيد �أبو لنب و�صبحي �أبو لغد وكانوا يقدمون كل الأعمال
التمثيلية يف الإذاعة ،فعملت حتت �إ�رشافهم .وملا مت افتتاح
التلفزيون كان عادل الأ�سعد مدير الربامج فيه فطلب
�إيل العمل معه فقدمت برناجم ًا للم�سابقات �أوالً ،ثم نقلني
للعمل يف التمثيليات مع اليا�س متى وغاري غربتيان فقدمنا
ع�رشات الأعمال مثل « عندي م�شكلة »  و « ليايل �شهرزاد
» و « حكمت املحكمة » والكثري من امل�سل�سالت التي قاربت
عمل تلفزيوين من �أيام ال�شباب
اكرث من �ألف حلقة ،وال �أزال �إىل اليوم ،وكان �آخر عمل
يل مت ت�سجيله قبل �أكرث من �شهرين      « ثرثرة عيون »
مع املخرج زيناردي حبي�س وقبلها « بني ال�سما والأر�ض »  كما �إنني عملت يف الإحتاد الفني بالدوبالج ،لقد عملت يف امل�رسح
والإذاعة ،والتلفزيون ،وحتى يف ال�سينما ،ما بني  1947وحتى اليوم .2012
هل عملت يف م�رسح �شو�شو ؟
للأ�سف ال ،لكن عملت مع عمه الفنان حممد �شامل وعبد الرحمن مرعي يف م�رسحية واحدة ا�سمها « عري�س الغفلة » وكانا يومها
يقدمان مع ًا برنامج “ �شامل ومرعي “ يف �إذاعة لبنان وكانت املرة الأوىل التي �أرى فيها املطربة نور الهدى حيث غنت بني ف�صول
امل�رسحية يف �سينما دنيا يف قلب بريوت .
كم دولة عربية لعبت فيها م�رسحي ًا �أو تلفزيونياً؟
عملت يف كل دول اخلليج العربي ويف املغرب حيث لعبت دور مو�سى بن ن�صري على امل�رسح وكانت البطولة يل وملحمود �سعيد .
بعد هذه التجربة الطويلة هل كان الفن يطعم خبز ًا ؟
مل �أعتمد عليه يوماً ،ع�شت يف �إيام احلرب من الفن لأننا كنا نقوم بجوالت يف اخلليج ولكن قبل احلرب وبعدها كنت �أعي�ش من
ادارتي مل�صلحة كانت لدي ،وقد زرت كل دول اخلليج م�رسحي ًا عدا ال�سعودية التي زرتها عندما «جرب خاطري « وحتققت رغبتي
باحلج �إىل بيت الله احلرام ،وميكن القول �أنني لعبت امل�رسح يف كل الدول العربية عدا ال�سعودية والعراق .
يف الأربعينيات ا�شتهر د .وجيه نا�رص رحمه الله ككاتب وخمرج فهل لعبت امل�رسح معه ؟
بالطبع لعبت معه « قتلت ولدي » و « فتاة دوزيري» وهي ق�صة فرن�سية معربة كانت من بطولتي �أنا والدكتور وجيه ،والكثري من
الأعمال الكبرية .
هل تغريت بريوت يف تعاطيها مع الفن بني الأم�س واليوم ؟
مل تكن النظرة �إىل الفن بالأم�س كاليوم لكن �أبي كان يهوى امل�رسح وي�شجعني ،كما لعب الكثري من �أبناء عائالت بريوت من
ال�شباب على خ�شبة امل�رسح لكنهم مل ي�ستمروا .
متى توقفت عن امل�رسح ؟
املرة الأخرية كانت مع �صباح يف م�رسحية «�ست الكل » عام  1977وقد لعبت فيها يف لبنان وال�شام ويف قلعة حلب وكانت املرة
الأوىل التي �أقدم خاللها عمل م�رسحي يف قلعة حلب ،بعدها ا�ستمريت يف الإذاعة والتلفزيون �إىل �أن تقاعدت من الإذاعة كممثل
وخمرج ،لكنني مل اتوقف عن العمل الفني التلفزيوين حتى اليوم.
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نقد عمر الزع ّني � ..شاعر بريوتي انتقد �سلبيات املجتمع
�أ�رسة التحرير
عام  1844كانت عائلة بريوتية متو�سطة احلال ،ت�سكن يف منزل �شاعري له قرميد جميل ،حتيط به حديقة غ ّناء
ويف و�سطها بركة ماء ،وت�سيجها �أ�شجار الليمون وال�صبري والرمان ،تفوح منها يف الربيع رائحة زهر الليمون
الزكي ورائحة الورد الندي ،ويف منطقة من �أهد�أ مناطق بريوت يف ذلك الأوان ،منطقة �أ�سمها امل�صيطبة – حي رمل
الظريف ...
الرمل الكثري و�شجر الليمون والرمان وال�صبري اجلميل ،حي فيه ما يوحي بالتقى والدين وال�شعر ،وكانت هذه
العائلة ،عائلة عمر الزعني الأول ،التاجر الأمني ،وتاجر احلبوب واحلنطة والطحني .
ويف �سنة  1864زينت الدار بولد �أ�سماه والده حممد الزعني ،عا�ش وترعرع بني �أح�ضان وحنان والديه ،جاءت
بعده بنت �سميت �آمنة ،ن�ش�أ حممد الزعني و�أخته يف كنف والديهما ،وعلمه والده من �صغره حب التجارة والتقى
والإميان ،فكرب حممد و�أخذ التجارة بعد �أبيه وتزوج من بهية بنت العائلة الع�صامية وتوج زواجهما عام 1895
مبولود بكر �سماه والده عمر تيمن ًا با�سم جده .
كان عمر وجه ال�سعد على العائلة ،فقد ولد للعائلة بعد عمر ثالثة � :إبراهيم ،وف�ؤاد ،و�سعد الدين ،وابنتان ي�رس
ووداد ،ون�ش�أ عمر �شديد التع�صب لوطنه ولعا�صمته وكان يحب ال�سهر حتى الفجر ،و�إذا ما جل�س وحده كان يجل�س
على كر�سي ق�ش يف �رشفة منزله املطل على بركة املاء حيث الأ�سماك تلعب حتت �ضوء القمر  ...وحتى احلرب مل
ت�ستطع حرمان هذه املنطقة لذة ال�سهر والعي�ش الرغيد ،كان عمر �شديد الت�أثر بوالده �إال يف التجارة �إذ �أنه كان �صاحب
مدر�سة �شعرية فريدة حتى لقّب مبوليري ال�رشق ،و�صاحب مدر�سة مو�سيقية متطورة و�صاحب كلمة الذعة انتقادية
تعر�ض 
تناولت كل �سلبيات املجتمع العربي بالنقد ورفعت من الإيجابيات �إىل م�صاف الكمال ،ومن ال�سلبيات التي ّ
لها بالنقد :
يف و�صف احل�رشي
وللجايي بيطبل وبيزمر
للرايح بيزقف وبيهوب
والعزامي واحلفالت الر�سمية
قبل الكل بال�سهرات العادية
بريفع حاله وميد را�سه فوق الرو�س
وبيعرم قبل الطاوو�س
بيفرد ري�شه
ّ
وما برياعي خاطر فالنة وال فالن
ليل ونهار وين ما كان بي�شوفوه
  احل�رشي كل النا�س بيعرفوه
بالعزامي والوالمي وال�سهرات
باملالهي والقهاوي والبارات
رايح جايي ما بيخلي وال وال مطرح
بالأوتيل وال�سينما وامل�رسح
بكل �سوق وكل معر�ض وكل دكان
ومبا �أن كل مونولوج ي�ضم ما ال يقل عن  6مقاطع ف�إننا نختار مقطع ًا �أو �إثنني للداللة على دقة الو�صف كما ر�أينا
يف حال احل�رشي� ،أما الطماع فيقول يف و�صفه:
الطمع �أ�سا�س الكذب
يقول عمر الزعني منتقد ًا �أحد املظاهر الإجتماعية وهو « الطمع»
نف�سه ما بت�شبع طلب
الطميع حاله عجب
والكربيت الأ�صفر ذهب
  بيظن التلج ف�ضة
كان الطمع ميدانه
ا�شعب كان �أطمع �أخوانه
وكذبه عارا�س ل�سانه
وعينه بلقمة �أخوانه
كله خملوق ع�شانه
كان يظن مال الكون
ما كان يهدى غري باملال
  كيف ما جال وكيف ما مال
ويخلق للربح جمال
ما همه �إال يحتال
بني حرام وبني حالل
يفرق
ما كان من طمعه ّ
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�صفات البخيل واملبذر
وينتقل الزعني من احل�رشي والطماع �إىل البخيل:
كان يف تاجر �إلو �صيت ومركز عال
كان احلكي عندو غايل م ّنو رخي�ص
كان مركّ ب على �شفافه قفل وغال
قد ما هو على ل�سانه كان حري�ص
وقد ما كان معزز نف�سه
وحافظ حاله من اخلطايا وداير باله
كان يحلم يعي�ش �ألف �سنة
بالدالل وال�سعادة والهنا
وحتى �أهله يوم دفنه باجلبانة
ما يجيبوا له عرباية بخيل بطرانه
قد ما هو بعد موته كان حري�ص
ويف املقابل نراه يعر�ض للمبذر ويف كل الو�صفني نرى املغاالة التي تهدف �إىل النيل من �صاحب هذه ال�صفات
ال�سيئة فيقول :
خريه مر�صود لغريه
واحد ما بيعرف خريه
للهوى و�أهل الهوى
وماله طاير بالهوا
حمرم عليه
ما بي�ضاين بني �إيديه
ك�أنه ّ
كل �أ�صحابه حواليه
ما زاله بقيد احلياة
�أوالده ما بيبكوا عليه
بعيد من هون �إذا مات
ما حدا بيذكر له ا�سمه
ما حدا بيحف له ر�سمه
من �أخوان ال�شياطني
ا�سمه مذكور بالقر�آن
�صفات الرثثار
وكما يت�صل البخل بالتبذير ،واحل�رشية والطمع ،يطل الزعني على الرثثار ،فالرثثرة عادة مكروهة يف املجتمع
فكل �شيء فيه « كل ما زاد نق�ص « و « الزايد خي الناق�ص « وكل ثرثار يقابله ثقيل ولذا يقول :
من الثقيل والرثثار
يا لطيف ويا �ستار
كوم حجار وال هاجلار
عا ر�أي املثل ال�ساير
لي�ش ؟
ل�سانه ما الو رادع
لأنه �أكرب �رضبة
وبيحكي نازل طالع
عقله حمبو�س بعلبة
بت�ستعيذ من ال�شيطان
يا لطيف ب�س يطل
وما فيك تقول له غلطان
بيبل�ش يحكي ويزيد
وخود منه تهبيط حيطان
بيحكي وبي�ش ّد بالإيد
ول�سانه ح�صان البطران
بي�ضل ي�صقل ويعيد
لن نطيل �أكرث ولكن يكفي �أن ن�ستعيد هذه املونولوجات امل�سجلة يف �إذاعاتنا ون�سعى �إىل متابعتها و�سنجد حكم ًا فيها
�أهم عاداتنا وقيمنا ونعرف مكان وزمان �إنطالقها يف �أو�ساطنا وا�سباب رف�ضنا ل�سلبياتها واحلديث يطول ....
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كتب

« بريوتيات » د.حممد �أمني فر�شوخ /رحلة يف عامل بريوت القيم التي ال متوت
�أ�رسة التحرير

« بريوتيات « للدكتور حممد �أمني فر�شوخ رحلة �أدبية رائعة يف عامل بريوت القيم التي ال متوت ،فال تغلق دونها باب فكرك
ب « ال�ساقوطة « وتعلّب اقا�صي�صنا بال « ال�سحاحري»  �أو تخبئ �أ�رسارك يف « �رصة » وت�ضعها خلف « امل�سند » لتجل�س على          
« الطرحة» وت�سند ظهرك �إليها حتى ال تنك�شف على �سواك .
كتاب غني باملفردات البريوتية التي تغيب مع الزمن وتندثر ،كما هو غني بالعادات والتقاليد التي ما زالت م�رصة على
ال�صمود خلف �أبواب البيوت البريوتية ،والتي ما زالت حية يف «البيارتة » ،رغم �أنهم �صاروا من �سكان عرمون وب�شامون
والدبية والربجني وبرجا وغريها ،لت�ؤكد �أن حدود بريوت لي�ست �ضمن �إطار بريوت الإدارية �أو الكربى بل انها عند مدخل
بيت كل بريوتي ولو كان مقيم ًا يف �أي مكان .
الق�ص�ص ال�شعبية التي يوردها د .حممد �أمني فر�شوخ تعيدنا بالذاكرة �إىل طفولتنا ونداءات البائعني « ع�صفورك طيرّ يا
البوبو يا خيار » ،فتذكر القب�ضايات والآغاوات والبكوات الذين كانوا يف هذه املدينة يوم ًا وكنا نثور عليهم
زغيرّ » و « �صابيع ّ
ف�إذا بنا اليوم نراهم بعني الواقع امل�ؤمل �أ�صدق من كل دعاة التغيري .
ويف ذلك يقول امل�ؤلف الدكتور حممد �أمني فر�شوخ يف مقدمة كتابه « بريوتيات « ،وهو الثاين له بعد كتابه « �أدب الفكاهة
يف لبنان «  « :الإنتماء �إىل مدينتي فخر وحمبة ووفاء ،ال تع�صب وال انغالق ،فبريوت عرب م�سريتها علمتنا �أن نفتح قلوبنا،
و�أن مند �أيدينا ،و�أن نو�سع فكرنا ،و�أن نبقى �أوفياء .ما ن�سيتها ولن ا�ستطيع ن�سيانها .وكانت كتابتي ملحات من تراثها ،كتابة
يف العادات الإجتماعية ،يف �أحداث الإن�سان مع �أخيه ،يف بيته وعمله وحيه ،يف منا�سباته املفرحة واملحزنة� .صنعت من ذلك
ال من �أفواه النا�س الكثري عن ال�ضيافة والكرم والإميان  ...عن البيع والطبخ  ...عن احلماة والكنة
كله ق�ص�ص ًا ق�صرية ،ناق ً
والزواج ووالدة البكر  ...عن القب�ضاي الكرمي والوجيه والظريف والريا�ضي  ...قد �أكون ر�سمت يف بع�ضها بطالً� ،أو
عقدت حبكة� ،أو �رشحت م�صطلحاً ،وهذا من ال�رضورات الفنية ،لكن الأهم عندي� ،أنني �أردت ت�سجيل حكايات تراثية،
روايتها �شيقة ومفيدة ،كي ال ت�ضيع .نعم ،هو ممتع �أن تخاطب التاريخ� ،أن ت�ستقدمه ،جت�سده ،وحتييه ،فيتحرك ،وي�شعرك
�أنه ما زال موجود ًا فيك  ...ويف قرائك « .
«بريوتيات « ق�ص�ص �شعبية �ستحبونها ،و�ستقر�ؤنها ب�شغف ،كلما رغبتم ان تتوا�صلوا مع املا�ضي وامل�ستقبل .
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