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بريوت املحرو�سة
ن�شرة داخلية ت�شدر عن جلنة ال�ش�ؤون االعالمية يف احتاد جمعيات العائالت البريوتية

ول مت�ز 2007 العدد االأ

�سعد احلريري لـ »بريوت املحرو�سة«:

انا على العهد باق... و بريوت �ستبقى رمزًا ا لوحدة العي�ش امل�سرتك 

بني اللبنانيني... متم�سكة بعروبتها احلقيقية اال�سيلة.
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ون االعالمية  جلنة ال�سوؤ

هيئة التحرير 

د. �أ�سامة حميو ، رئي�س �لتحرير 

�أ. ب�سار �سبارو و �أ.  حممد خالد �سنو، مدير� �لتحرير

العن�ان

�سارع مار �ليا�س ـ مركز �ملقا�سد ـ �لطابق �لثالث

بريوت ـ لبنان

هاتف: 3006�0 � �96 +

فاك�س: ��3006 � �96 +

beirutalmahrouseh@hotmail.com :بريد �لكرتوين

       beirutalmahrouseh@gmail.com                         

�ستاذ ريا�س �حللبي يتو�ّسط نائب �لرئي�س �لقا�سي  رئي�س �الحتاد �الأ

�ستاذ �أمني عيتاين. خالد حمود و�لرئي�س �ل�سابق �الحتاد �الأ

�لهيئة �الد�رية الحتاد جمعيات �لعائالت �لبريوتية )من �ليمني �ىل �لي�سار(: حممد خالد �سنو، د. فوزي زيد�ن، كمال 

غالييني، فوزي �لناطور، وليد كبي، ريا�س �حللبي، خالد حمود، ب�سار �سبارو، غياث �لرفاعي، عبد �لودود �لن�سويل، 

طالل بي�سون، حممد عفيف ميوت 
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حتية اإىل بريوتاأول كلمة
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االفتتاحية

لعل �سدور ن�سرة �عالمية عن �حتاد جمعيات �لعائالت �لبريوتية يثري 

ت�ساوؤاًل عن �جلدوى �ملرجوة من ��سد�ر وثيقة  �عالمية  خرين  �الآ لدى 

��سافية على �ل�ساحة �للبنانية �لتي تغ�س بال�سحف و�ملجالت و�لن�سر�ت 

مر  �الأ يتطلب  وبالتايل  �الختناق،  حد  �إىل  �لتلفزة  وحمطات  و�الذ�عات 

جو�بًا مقنعًا حول فائدتها.

ت�ستحق  �ملحرو�سة«  »بريوت  �ن  خال�سته  للغاية...  ب�سيط  مر  �الأ لكن 

عمل جماعي،  �إىل  فيها  ن�ساط  كل  �أجل حتول  من  نعمل  �أن  منا جميعًا 

دور  وهكذ�  و�لت�سامن.   و�لتكامل  �لتعاون  على  قائم  موؤ�س�ساتي، 

جمتمعه  خدمة  يف  وتفان  وعطاء  ن�ساط  كتلة  عن  عبارة  فهو  �الحتاد، 

جلنة  كل  لتقوم  جلانه  كافة  تفعيل  يتطلب  مما  �ملجتمع،  هذ�  وعائالت 

منها مبا عليها ب�سورة منظمة، من �أجل تعزيز �لعالقة بني �الحتاد و�أبناء 

�الحتاد  لهذ�  �النتماء  ونتائج  مردود  من  يرفع  مبا  �لبريوتية  �لعائالت 

نها ال ترى يف �أعمال  على �سعيد �لعائالت �لتي مل تنت�سب �ليه بعد، �إما الأ

نها مل ت�سكل لنف�سها بعد جمعيات عائلية، ومبا يجعل من �الحتاد قوة  جمعيات �أخرى فاعلية ت�ستقطب �نتمائها �ليها، �أو الأ

فاعلة يف حميطها �أي�سًا. وهنا ياأتي دور جلان �حتاد جمعيات �لعائالت �لبريوتية وعمله �ملوؤ�س�ساتي �لذي ميكن له �أن 

يثمر ،�أن �ساء �لله، �ملزيد من �لعمل من �أجل بريوت �ملحرو�سة وعائالتها �لتي كانت �ل�سباقة يف �طالق �لعمل �ملوؤ�س�ساتي 

وتن�سيط موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين.

�ذن، »بريوت �ملحرو�سة« لي�ست جمرد ن�سرة �عالمية، بل هي و�سيلة تو��سل وتفاعل، و�د�ة تفعيل للعمل �ملوؤ�س�ساتي، 

متامًا كما هي �لندو�ت و�ملحا�سر�ت و�سيلة لتن�سيط وماأ�س�سة �لعمل �لثقايف و�ل�سحي و�الجتماعي.

جيال �ل�ساعدة �لتي �سيكون عليها  نحن نعمل، ونعطي من �لقلب، ونوثق كل ما نقوم به ليكون رمزً� وقدوة ل�سو�نا من �الأ

�أن حتمل �مل�سعل من بعدنا وتتابع �لطريق...

عطاوؤنا يف »بريوت �ملحرو�سة« من �أجل بريوت �ملحرو�سة ون�ساأل �لله �أن ياأتي �حل�ساد وفريً� 

و�لله من ور�ء �لق�سد

ريا�س �حللبي : رئي�س �حتاد جمعيات �لعائالت �لبريوتية

ملاذا “بريوت املحرو�شة”؟!

ريا�س �حللبي
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 مقابلة مع ال�شيخ �شعد رفيق احلريريمقابلة

ول  وىل يف �لعدد �الأ نه �حلبيب �بن �حلبيب، ووفاء  مل�سرية �لرئي�س �ل�سهيد رفيق �حلريري، كان البد �أن تكون �ملقابلة �الأ الأ

مانة �ل�سيخ �سعد رفيق �حلريري. لذلك توجهت �أ�سرة �لتحرير �لتي ت�سم �لدكتور �أ�سامه  ل«بريوت �ملحرو�سة« مع حامل �الأ

�ستاذ ب�سار �سبارو و�ال�ستاذ حممد خالد �سنو، مدير� �لتحرير �ىل قريطم وكانت �ملقابلة �لتالية: حميو، رئي�س �لتحرير، و�الأ

1. �شئل:لقد �شكل الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري رافعة الحتاد جمعيات العائالت البريوتية الذي 

اعتربه حزب الرئي�س ،كيف تنظرون اىل االحتاد؟

�جاب:كما عاهدت �للبنانيني على �كمال م�سرية �لرئي�س �ل�سهيد رفيق �حلريري يف �حت�سان كل من �سانده يف 

م�سريته �ل�سيا�سية و�المنائية لرفع �ساأن لبنان و�عادته �ىل موقعه �لطبيعي يف �لعامل �لعربي ويف �خلريطة �لعاملية 

،فانا على �لعهد باق و�عترب �ن  حمبة و �لتفاف �للبنانيني عموما و �هل بريوت خ�سو�سا �لذين ين�سوون مبعظمهم 

يف �حتاد جمعيات �لعائالت �لبريوتية ي�سكل عامال مهما و حيويا و�سند� كبري� يل ولتيار �مل�ستقبل لالنطالق قدما يف 

مو�جهة �ل�سعاب و �لتحديات �لتي تو�جهنا جميعا منذ �غتيال �لرئي�س �ل�سهيد  و�لعبور بلبنان �لوطن نحو بر �المان.

�ن دعم �حتاد �لعائالت �لبريوتية 

��سا�سي و�سروري يف هذه �ملرحلة 

�حل�سا�سة و�لدقيقة لالبقاء على 

وحدة �لعا�سمة �ل�سيا�سية و�ل�سعبية 

وللوقوف �سفا و�حد� يف مو�جهة 

كل حماوالت �لتفرقة �لتي ما تنفك 

�جلهات �ملت�سررة من هذه �لوحدة  

حمليا و�قليميا للنيل منها وتفكيكها 

خدمة الهد�فها يف �لهيمنة و �عادة 

عقارب �ل�ساعة �ىل �لور�ء.

2. �شئل:هل ال يزال حلم الرئي�س 

ال�شهيد رفيق احلريري ببريوت 

حلمكم اي�شا؟

�جاب:كما يعلم �جلميع �ن ��ستهد�ف 

�أي وطن ينطلق من ��ستهد�ف 

�لعا�سمة �وال ،ولذلك كان �ملخطط 

�لذي يالحظه �جلميع �لتوجه نحو 
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 مقابلة مع ال�شيخ �شعد رفيق احلريريمقابلة

و�سط بريوت منذ ��سهر ل�سل �لع�سب �ال�سا�سي للوطن من خالل عا�سمته،فهذ� �لنموذج �لتخريبي �لهد�م ماثل �مامنا 

ن  جميعا ويعاين �للبنانيون كلهم من تد�عياته و�آثاره �القت�سادية و �الجتماعية �ل�سلبية و �خلطرية. �نهم يحاولون �الآ

�غتيال حلم �لرئي�س �ل�سهيد رفيق �حلريري باغتيال �لعا�سمة بعدما جنحو� يف �غتيال �ساحب �حللم يف �كرب جرمية 

�رهابية عرفها لبنان ،�ال �ننا نعاهدكم باننا لن نرتكهم يحققون ماآربهم و�سنبقى لهم باملر�ساد من خالل دعمكم ودعم 

�للبنانيني جميعا يف �لنهو�س و �لتطور،لتبقى بريوت لي�س عا�سمة للبنان فح�سب بل لوؤلوؤة �ل�سرق كله.

3. �شئل:هل بريوت بنظركم هي املكان ام االن�شان،وكيف ترون حتقيق الت�ا�شل بني ابنائها املنت�شرين 

يف عرم�ن و ب�شام�ن وخلدة وغريها من املناطق؟

�جاب:�ن بريوت �لعا�سمة متثل �الن�سان قبل �ملكان الن �الن�سان هو �ال�سا�س يف بناء �ملكان ومن دون �الن�سان ال قيمة 

الي مكان،لذلك نحن ال ناألو� جهد� للقيام بكل ما من �سانه �ن يرفع من م�ستوى �الن�سان يف �لعا�سمة ،ونحقق ما

 ي�سبو �ليه من �حتياجات معي�سية و�ن�سانية ،وحل �مل�ساكل �لتي يعاين منها .قد نكون مق�سرين يف حق �لعا�سمة يف 

بع�س �لنو�حي ب�سبب �لظروف �ل�سعبة �لتي منر بها منذ �سنتني ولكننا نعاهد �بناء �لعا�سمة على �لتحرك لتعوي�سهم كل ما 

ي�سكون منه يف �قرب فر�سة ممكنة �ن �ساء �لله.وكما تعلمون ،فاننا �سنتابع م�سرية �لرئي�س �ل�سهيد يف ت�سهيل �لتو��سل 

بني �بناء �لعا�سمة �ملنت�سرين يف �ل�سو�حي و �ملناطق �لقريبة منها،من خالل تعزيز �لتالقي �مل�ستمر و�ملبا�سر بيننا و بينهم 

وزيادة عدد مر�كز �لتيار يف بريوت و�سو�حيها و�الهتمام بحاجاتهم ومطالبهم على �ختالفها.

4. �شئل:كيف ميكن ت�ظيف ان�شطة امل�ؤ�ش�شات االهلية يف بريوت لت�ثيق العالقة بني بريوت واالطراف؟

�جاب:كما ذكرت �سابقا ،فان �لتالقي �ملبا�سر و �لتو��سل �مل�ستمر بيننا وبني �هل بريوت يف �ل�سو�حي يتم من خالل 

طر �لتي تطرقت �ليها و�نا حري�س على تفعيلها .وال �سك �نه من خالل �ملوؤ�س�سات و �جلمعيات �الهلية يف �لعا�سمة  �الأ

فادة �بناء �لعا�سمة من هذه �لن�ساطات  و�لتي متثلون �نتم �حد �برز وجوهها �ن تعمل على خلق �الطار �ملنا�سب الإ

�الجتماعية و �لطبية و�لثقافية �ينما تو�جدو�،لذلك تقع على عاتقكم م�سوؤولية توظيف هذه �الن�سطة لتحقيق هذ� �لهدف مع 

�ملوؤ�س�سات �الخرى.

�ل�سيخ �سعد �لدين �حلريري يتو�سط �لرئي�س �لفرن�سي نيكوال �ساركوزي و�لرئي�س �لفرن�سي �ل�سابق جاك �سري�ك. 
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 مقابلة مع ال�شيخ �شعد رفيق احلريريمقابلة

5. �شئل:اأي دور ميكن ان تلعبه بريوت لتعزيز ال�حدة ال�طنية و العي�س امل�شرتك يف هذه املرحلة 

امل�شريية من تاريخ لبنان؟

�جاب:لقد كانت بريوت و�ستبقى باذن �لله رمز� لوحدة 

�لعي�س �مل�سرتك بني �للبنانيني جميعا وهذه ميزة منحنا 

�ياها �لله ونعاهد �للبنانيني جميعا بان نحافظ عليها ما 

دمنا نتحمل م�سوؤولية هذه �مل�سرية �لتي مل ت�ستطع  كل 

�يادي �لتخريب و�لعبث من �لنيل منها �و �نهائها رغم 

تعدد ��ساليب �لرتهيب و �الرهاب �لتي مور�ست بحقها 

.�ننا نعي�س �ليوم �حدى حماوالت تخريب �لوحدة 

�لوطنية و�سرب �سيغة �لعي�س �مل�سرتك فيها من خالل ��ستهد�ف قلب بريوت  وتقطيع �و�سالها و��سطناع �حلو�جز 

بني �بنائها كما كانت �ثناء �حلرب �الهلية.فكما ف�سلت كل �ملحاوالت �لتق�سيمية للعا�سمة يف �ل�سابق �ستف�سل هذه  

�ملحاولة �جلديدة �لتي غرقت �ىل ��سفل �ل�سافلني مع كل من �يدها ودعمها كذلك.

6. �شئل:لطاملا كانت بريوت قلب العروبة الناب�س.اي عباءة ميكن ان ترتدي بريوت يف زمن الت�شرذم 

العربي؟

�جاب:مهما تقلبت �الو�ساع فان لبريوت جذور� �ساربة يف عمق �الر�س ،فهي لن تغيري ثوبها �لعروبي ،بل �ستبقى 

متم�سكة بعروبتها �حلقيقية �ال�سيلة ،كما عا�ستها يف �ل�سابق و كما �ر�دها �لرئي�س �ل�سهيد رفيق �حلريري ،عروبة 

�لتقدم و �الزدهار و �النفتاح  و�العتد�ل و تنمية �الن�سان و لي�س عروبة  �الرهاب و�غتيال �الوطان و�غت�ساب 

�الن�سان حتت �سعار�ت مزيفة وال متت �ىل �لعروبة �حلقيقية باأي �سلة.  �ستبقى بريوت ��سيلة وملت�سقة مبحيطها 

�لعربي ومتفاعلة معه مهما ��ستدت عليها رياح �لقتل و�الغتيال �حلاقدة و�ملتلب�سة برد�ء �لعروبة �ملزيف ،و�ستبقى 

ملتزمة بالق�سية �لفل�سطينية وجميع �لق�سايا �لعربية �ملحقة .

7. �شئل:هل ميكن لبريوت ان تع�د ي�ما م�شفى وم�شرفا وجامعة ومنتجعا للعرب،كما كانت قبل 

احلرب؟

�جاب:بالرغم من كل �ل�سعوبات �لتي ع�سفت بلبنان طو�ل �ل�سنو�ت �ملا�سية ��ستطاعت بريوت �لنهو�س من حتت 

�النقا�س بفعل �جلهد �ملميز �لذي بذله �لرئي�س �ل�سهيد رفيق �حلريري وكان هذ� �الجناز حمط �نظار �لعرب و�الجانب 

على �ل�سو�ء .نحن نوؤمن بقدرتنا على جتاوز �ل�سعاب �لتي تو�جهنا حاليا ملنع �لعا�سمة من �لتاألق و�الزدهار من جديد 

لتكون �لعا�سمة �لتي نتطلع �ليها على �لدو�م جامعة للبنانني و �لعرب و�الجانب على �ل�سو�ء وتقوم بلعب �لدور �ملايل 

و �القت�سادي للمنطقة ،ومركز عبور لكل �نحاء �لعامل.وهذ� �ليوم لن يكون ببعيد باذن �لله تعاىل النه مهما ��ستدت 

�لعو��سف فال بد من �ن تنح�سر يف �لنهاية.

لبريوت جذورا �ساربة  تقلبت االو�ساع فان  مهما 

العروبي،  يف عمق االر�ش ،فهي لن تغيري ثوبها 

اال�سيلة،  احلقيقية  بعروبتها  متم�سكة  �ستبقى  بل 

الرئي�ش  ارادها  كما  و  ال�سابق  يف  عا�ستها  كما 

ال�سهيد رفيق احلريري
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وكمدينة  مة،  �الأ هذه  ثغور  من  مقاوم  كثغر  تاريخيًا،  �ملحرو�سة  بريوت  ُعرفت 

ع�سية على كل �لغز�ة، مهما كان عنف غزو�تهم وقوة جيو�سهم ولطاملا تعر�ست 

�إىل  ينتهون  كانو�  �لغز�ة  كل  ولكن  �أهلها،  وعلى  عليها  و�لعدو�ن  للغزو  بريوت 

�العرت�ف باأن هذه �لعرو�س �لقابعة عند �ساطىء �ملتو�سط �ساخمة �لر�أ�س، ممتلئة 

بالعنفو�ن، مل تطاأطئ �لر�أ�س �و تنحني رغم كل �ل�سغوط.

ذر�عيها  وتفتح  �لبحر،  �لغرب عرب  �إىل  تتطلع  كعا�سمة  بريوت،  موقع  �أدى  وقد 

عليها �حلرب،  ينوي  ملو�جهة كل من  �لدرع  وترتدي  عليها �حلب،  يعلن  من  لكل 

وكمدينة متقدمة من مدن هذ� �مل�سرق �لعربي تعترب نف�سها �ملعرب و�ملحور، �إىل �أن 

ت�سبح هذه �ملدينة من �أرقى حو��سر �لعامل، قدميها وحديثها.

كبري  نف�سه  من  �لذي جعل  �ن�سانها،  �سعة �سدر  لوال  ليح�سل  كله  هذ�  كان  وما 

�إىل  �لكثريون  �سعى  �لذي  �لبريوتي  فهذ�  نف�سه.  �لوقت  ،يف  وخادمهم  �لقوم 

ول يف �طالق �جلمعيات �خلريية �الجتماعية  �الأ �إىل �سخ�سيته، و�لنيل من دوره.... كان  ت�سويه �سورته، و�ال�ساءة 

يف �ملحيط �لعربي. 

يًا كان  ،�أ �أفكار �لتحرر من �ال�ستعمار  للدفاع عن وطنه وقوميته ون�سر  �ل�سيا�سية  ول يف �ن�ساء �جلمعيات  وكان �الأ

�سكله ولونه، ومهما كانت �ل�سعار�ت �لتي يرفعها...

ول، يف �لعمل على �ن�ساء �جلامعات و�ل�سحف و�ملد�ر�س �خلريية و�مل�ست�سفيات. وكان �الأ

ومن يتجول يف �لقرى �للبنانية، وي�ستطلع، وي�ساأل، �سيكت�سف حتمًا �أن كثريً� من م�ساجدها بنيت على يد �جلمعيات 

مر يف �ملد�ر�س وغريها. �لبريوتية ،�أو بتربع من �أبناء بريوت، وكذ� �الأ

ديرة، و�لكنائ�س،  وقاف، و�جلمعيات، و�مل�ست�سفيات، و�مل�ستو�سفات، و�لزو�يا، و�لتكايا، و�الأ لقد �أقام �أبناء بريوت �الأ

كل  فوق  �لوطن  م�سلحة  وو�سعو�  �لعام  بال�ساأن  د�ئمًا  حت�س�سو�  نهم  الأ و�سو�ها،  �ملتخ�س�سة  �سو�ق  و�الأ و�جلو�مع 

�عتبار.

ن�سان �لبريوتي �ل�ساعي للوحدة �أبدً�، و�لعامل من  من هنا، جاءت �جلمعيات �لعائلية و�لرو�بط �سورة حية عن هذ� �الإ

�أجل �جلماعة موظفًا �مكاناته �ل�سخ�سية و�لعائلية من �أجل ذلك.

�لبريوتية  �سر  �الأ �لبريوتية �ال�سالمية عام �9�3، كما قامت ر�بطة  �لعائالت  ن�ساأ يف بريوت �حتاد جمعيات  وهكذ� 

�ال�سالمية يف �لوقت نف�سه تقريبًا، فكان �الحتاد جامعًا للجمعيات �لعائلية �ملرخ�سة فيما كانت �لر�بطة �حتادً� للعائالت 

�لتي مل تن�سيء بعد جمعيات ر�سمية لعائالتها.

ق�شة االحتاد
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نتيجة  جدً�  �ملبذولة يف حدود �سيقة  �جلهود  و�لن�ساطات وحت�سر  عمال  �الأ لت�سل   )�990 ـ   �9�5( �حلرب  وجاءت 

لل�سر�ع �لعبثي �لد�ئر على �أر�س لبنان و�ملتنقل من منطقة �إىل �أخرى.

ولكن.. ما كان لهذ� �لو�قع �أن ي�ستمر، لذ� تد�عى نفر كرمي من روؤ�ساء جمعيات �لعائالت �لبريوتية �إىل �لتالقي عام 

حتاد، وعقدت �لعديد من �الجتماعات يف �ملر�كز �لبريوتية �لفاعلة �إىل �أن مت �لتو�سل �إىل  ��99 بهدف �حياء فكرة �الإ

�طالق �حتاد جمعيات �لعائالت �لبريوتية وفاقًا للعلم و�خلرب �ل�سادر عن وز�رة �لد�خلية حتت �لرقم 80/�أد بتاريخ 

4/�/�998، وكانت بد�ية.

وىل لالحتاد �لذي �سم يف حينه �ستة ع�سر جمعية عائلية ،و�أعيد  د�رية �الأ وقد تر�أ�س �لربوف�سور وفيق �سنو �لهيئة �الإ

�نتخاب �لهيئة �الد�رية نف�سها عام �999. و�سهد �الحتاد �هتمام ودعم �لرئي�س �ل�سهيد رفيق �حلريري ،رحمه �لله، 

رئي�سًا  عيتاين  �أمني  �ستاذ  �الأ �نتخاب  �لعام ��00 مت  �النت�ساب لالحتاد. ويف  على  �لعائلية  �قبال �جلمعيات  و�زد�د 

جمعية   �8 ي�سم  �الحتاد  وكان  جديدة  �د�رية  لهيئة 

عائلية يف ذلك �حلني.

�سا�سي، و�لنظام �لد�خلي لالحتاد  ثم مت تعديل �لنظام �الأ

�ستاذ �مني عيتاين رئي�سًا  عام �003 و�أعيد �نتخاب �الأ

لوالية ثانية.

�ستاذ ريا�س �حللبي  ويف �لعام �005 مت �نتخاب �الأ

رئي�سًا لهيئة �د�رية جديدة لالحتاد وال ز�ل يقوم 

بدوره يف خدمة �الحتاد �لذي بات ي�سم 58 جمعية 

عائلية �ليوم.

�نها ق�سة رجال �آمنو� ببريوت، منارة لبنان، ودرة �لعرب فاعطوها من �لقلب، وال يز�ل �لعطاء م�ستمرً�. 

�لدكتور ��سامه حميو

رئي�س �لتحرير

ق�شة االحتاد

وقد اأدى موقع بريوت، كعا�سمة تتطلع اإىل 

الغرب عرب البحر، وتفتح ذراعيها لكل من يعلن 

من  كل  ملواجهة  الدرع  وترتدي  احلب،  عليها 

ينوي عليها احلرب، وكمدينة متقدمة من مدن 

نف�سها املعرب واملحور،  العربي تعترب  هذا امل�سرق 

حوا�سر  اأرقى  من  املدينة  هذه  ت�سبح  اأن  اإىل 

العامل، قدميها وحديثها.
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مبزيد من �حلزن و�لغ�سب و�لت�سليم بق�ساء �لله، ينعي »�حتاد جمعيات �لعائالت �لبريوتية« �إىل �للبنانيني و�لعرب، 

رهاب، على  جر�م و�الإ نائب كتلة �مل�ستقبل �لنيابية عن مدينة بريوت، �لقا�سي �ل�سهيد وليد عيدو، �لذي �غتالته يد �الإ

بر�ر �لذين روو� بدمائهم درب �ل�سيادة و�ال�ستقالل ، وقدمو�  و�جهة بريوت �لبحرية، لين�سم �إىل قافلة �ل�سهد�ء �الأ

�أرو�حهم قربانًا ليحيا لبنان.

فبا�سم بريوت، وعائالتها، و�حتادهم، باأ�سم �لعا�سمة �لع�سية على �لغز�ة، و�مل�ستبدين، و�الرهابيني، نتقدم بالعز�ء 

من تيار �مل�ستقبل ، رئي�سًا وكتلة نيابية، ومن ر�بطة �آل عيدو رئي�سًا وهيئة �إد�رية، ومن �أ�سرة �ل�سهيد، ومن �لبيارته، 

و�للبنانيني، و�لعرب، د�عني �ملوىل عّز وجل �أن يتقبل �سهادة فار�س �حلقيقة، و�أول �سهيد على مذبح �ملحكمة �لدولية، 

�بن بريوت �لبار، �ل�سهيد �لنائب �لقا�سي وليد عيدو.

رهاب �لذين �سيقذفهم بحر بريوت �إىل قو�س  رحم �لله �ل�سهيد، و�أ�سكنه ف�سيح جنانه، وحمى لبنان من �سر �أبال�سة �الإ

�ملحكمة �لدولية، �إّنا لله و�ّنا �ليه ر�جعون«.

مة وعا�سمتها بريوت  �ستاذ ريا�س �حللبي، �سهيد �الأ بهذه �لكلمات، نعى رئي�س �حتاد جمعيات �لعائالت �لبريوتية �الأ

بية �لنائب �لقا�سي وليد عيدو... وما كانت للكلمة �أن تتو�زى يومًا مع �ل�سهادة ، ولكن �ل�سهادتني حق وو�جب،  �الأ

�ل�سهادة يف �سبيل �لله و�لوطن، و�ل�سهادة يف من يقدمون �أرو�حهم دفاعًا عن �حلق . ولذلك كنا نعلم �أن نعي �ل�سهيد 

هله و�سعبه، �إال �إذ� كان �لنعي يوؤكد على ��سر�رنا على  �لنائب �لقا�سي وليد عيدو لن يكون كافيًا لتقدمي �لعز�ء الأ

معرفة �حلقيقة ودعمنا �لكامل للمحكمة �لدولية.

وليد عيدو اأول �شهيد على مذبح املحكمة الدولية

خرية ملقر �الحتاد، وقد ظهر يف �ل�سورة وزير �لد�خلية  �ل�سهيد �لنائب �لقا�سي وليد عيدو يف زيارته �الأ

�ستاذ حممد �سري  وقائد �سرطة بريوت �لعميد  �ستاذ ح�سن �ل�سبع و�لنو�ب �لدكتورة غنوة جلول و�الأ �الأ

نبيل مرعي و�لنائب �ل�سابق ح�سني �ليتيم ورئي�س �الحتاد �ال�ستاذ ريا�س �حللبي ونائب رئي�س �الحتاد 

�لقا�سي خالد حّمود و�لرئي�سان �ل�سابقان لالحتاد �ال�ستاذ �أمني عيتاين و�لربوفي�سور وفيق �سنو و�أمني 

�ل�سر �ال�ستاذ وليد كبي.  
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ف�شل ال�شهادة

وكاأن �لنائب �ل�سهيد وليد عيدو كان يتلو ف�سل �ل�سهادة يف حديثه قبل ربع �ساعة من ��ست�سهاده، وعرب �لهاتف مع 

نباء �لكويتية، حيث �أكد �أنه »�إذ� قلنا �أن �ملحكمة حلت حمل �لدولة �للبنانية �أو ميكنها �أن حتل حمل �أي  �سحيفة �الأ

دولة يف �أي �أمر مطروح ميكن �أن يكون هذ� �سحيحًا �إذ� مل يكن هناك ما ي�سنده قانونيًا، فاملجل�س �لنيابي و�فق على 

�ملحكمة عندما قال �نا �أو�فق على ن�س هذه �ملحكمة و�ريد مناق�ستها، �أي �أنا مو�فق على �أن تن�ساأ �ملحكمة �لدولية وفقًا 

مم �ملتحدة. قال هذ� ر�سميًا مبوجب عري�سة وجهت �إىل رئي�س جمل�س �لنو�ب  تفاق �لذي وّقع بني �حلكومة و�الأ لالإ

مم �ملتحدة و��ستند �ليها �لقر�ر ���5 كما ��ستند �إىل قر�ر من �حلكومة يقول له �تخذ  وترجمت و�أر�سلت �إىل �الأ

�الجر�ء�ت �لتي تر�ها منا�سبة. �ذن مل ياأت �لقر�ر ���5 من فر�غ، بل �أتى باال�ستناد �إىل �سرعية نيابية و�سرعية 

حكومية، قد يختلف معنا �لبع�س يف هذه �لت�سمية �ل�سرعية للحكومة �أو ملجل�س �لنو�ب، لكن ال يختلف معنا يف ت�سمية 

قل«. جمل�س للنو�ب ما ز�ل �سرعيًا وهم �أع�ساء فيه وهم مل ي�ستقيلو� من هذ� �ملجل�س حتى تاريخه على �الأ

ومما جاء يف حديثه ـ �لوثيقة:

من �لدويل يعني �أن مرحلة من �ل�سر�ع حول  »ال �سك يف �أن �قر�ر �ملحكمة يف جمل�س �الأ

�حلقيقة و�لعد�لة يف لبنان قد و�سعت �أوز�رها مل�سلحة �لعد�لة ومل�سلحة �ل�سعب �للبناين، 

نق�سام كبري، فاملحكمة يف �حلقيقة و�سعت �أول بند على  ونتمنى �أن تكون و�سعت حدً� الإ

مر  جدول �أعمال جل�سة �حلو�ر، و�ن �للبنانيني بقياد�تهم �أكدو� على طاولة �حلو�ر �أن هذ� �الأ

مو�سع �إجماع وترحيب ومتابعة ونوع من �لت�سليم باأنه ال بد من قيام حمكمة«.

�ل�سهيد �خلالد

لقد كان �ل�سهيد �لنائب �لقا�سي وليد عيدو، م�سرً� خالل هذ� �حلديث على �حلقيقة، و�لتو�سل �ل�سحيح �ليها، من 

ن �بن بريوت تربى على �أنه »ما �ساع حق ور�ءه مطالب«، و�أن كل غال يرخ�س �أمام �حلقيقة  خالل حمكمة دولية، الأ

نه يدرك �أنه ما مل تعرف هذه �حلقيقة ف�سيبقى لبنان م�سرعًا �أمام مزيد من �الغتياالت و�لنيل من �سيادته �لوطنية. ،الأ

ولكن.. بقي وليد عيدو.. �أبا خالد.. خالدً� يف قلوبنا وذ�كرتنا �جلماعية و�سي�ساق �لقتلة �إىل حمكمة دولية تنزل بهم 

عقابًا من جر�ء ما �قرتفت �أيديهم.

وليد عيدو اأول �شهيد على مذبح املحكمة الدولية
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ون انتخابية مني عيتاين عن تيار امل�شتقبل�سوؤ  �شعد احلريري ير�ّشح حممد االأ

�ستاذ  يف مهرجان �سعبي حا�سد يف قريطم، وحتت �سعار »بريوت خط �أحمر«، ر�سح �ل�سيخ �سعد رفيق �حلريري �الأ

مني عيتاين، �لرئي�س �ل�سابق الحتاد جمعيات �لعائالت �لبريوتية، عن �ملقعد �لنيابي �ل�ساغر يف �لد�ئرة �لثانية  حممد �الأ

لبريوت، عن تيار �مل�ستقبل، وذلك ردً� على ��ست�سهاد �لنائب �لقا�سي وليد عيدو.

�إّن بريوت على موعد يف �خلام�س من �آب ��00 »لتثبت مرة �أخرى وفاءها 

للرئي�س �ل�سهيد رفيق �حلريري و�لنائب �ل�سهيد �لقا�سي وليد عيدو، 

مانة �ل�سيخ �سعد رفيق �حلريري«. فـ »بريوت  ولتوؤكد مت�سكها بنهج حامل �الأ

حد«. لن متوت« و »�أهل بريوت لن يتنازلو� عن كر�متهم الأ

�إّن �أ�سرة بريوت �ملحرو�سة تتمنى للمر�سح عيتاين �لتوفيق يف متثيل بريوت 

�ستاذ عيتاين يدرك �أّن �مل�سوؤولية �أمانة،  كما جنح يف متثيل عائالتها. فاالأ

وهذ� ر�سيده، و�أّن بريوت �ستبقى ع�سية على ��ستهد�فها ملا متثله من قيم، 

ويف مقّدمها �لعد�لة.

وال تز�ل �مل�سرية م�ستمرة.
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اجلي�س اللبناين: عني على احلدود و�شيف على االرهاب

ن منه  رزة �لقوية �ل�ساخمة يف وجه �لعو��سف، ال تهاب �ملحن وال غدر�ت �لزمان، الأ نه �الأ مة ودرعها، والأ نه �سيف �الأ الأ

رجااًل نذرو� �أنف�سهم وقدمو� �أرو�حهم فد�ء للبنان �لذي نحب، لبنان �حلر �ل�سيد �مل�ستقل.

نه �جلي�س �للبناين �لذي يتوىل �ليوم م�سوؤولية �ل�سهر على �أمن �حلدود،  الأ

و�حلفاظ على �سيادة �لدولة على �أر�سها ، بعد �أن جنح باحلفاظ على وحدة 

مان. من و�الأ �لدولة... بتنا �أكرث ثقة باأن �لغد �سيحمل �لينا �ملزيد من �الأ

عني ال تنام، و�سيف فوق عنق �الرهاب... �نها �خلال�سة �لتي تخت�سر و�قعنا 

�للبناين �ليوم عندما نوجه �لتحية �خلال�سة من �لقلب للجي�س �للبناين �لذي قدم 

يثار و�لت�سحية عندما و�جه قوى �الرهاب  خرية خري مثال على �الإ ونة �الأ يف �الآ

�سر�ره  على من  �ل�سهد�ء و�جلرحى ،الإ يف خميم نهر �لبارد ودفع �لثمن �الأ

على جتنيب �ملدنيني �لفل�سطينيني نتائج ��سرتهان �الرهابيني لهم د�خل �ملخيم 

وحتويلهم �إىل دروع ب�سرية، فاأ�سر �جلي�س على �أن »ال تزر و�زرة وزر 

�أخرى«، وعلى �أن ال يكون �لرهائن �سحايا لالرهابيني.

خرية حمافظًا على حق �ملدنيني يف �حلياة،  �سحيح �أن �أعد�د �سهد�ء �جلي�س �رتفعت، لكنه �أثبت �أنه ظل حتى �للحظة �الأ

و�ال لكان بو�سعه �لتعامل مع �ملوقف باأ�سلوب �آخر.

ننا نرى يف �جلي�س �لقوة �لقادرة على ردع �الرهاب  والأ

�لو�فد �لينا و�لغريب عن عاد�تنا وتقاليدنا ومبادئنا فاإننا 

معه، يدً� بيد لنبني لبنان.

فلبنان اأ�شغر من اأن يق�شم واأكرب من اأن يبتلع.

وجي�س لبنان منا، ولنا، ويعمل من �أجل لبناننا �لو�حد �ملوحد 

، ومن هنا �لبد�ية لبناء لبنان �لقوي �لعزيز �ل�سيد �مل�ستقل 

فاألف حتية.

�ستاذ ب�سار �سبارو �الأ

مدير �لتحرير

�ستاذ ب�سار �سبارو �الأ
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جانب ن�سرة �حتاد جمعيات �لعائالت �لبريوتية

نهنئ �حتاد جمعيات �لعائالت �لبريوتية على ��سد�ر هذه �لن�سرة وعلى �تاحة �لفر�سة لنا للم�ساهمة بكلمة يف �لعدد 

ول و�أتقدم بجزيل �ل�سكر الحتاد �لعائالت �لبريوتية على �ملو�قف �لتي قدمها من �أجل بريوت و�أهلها، هذ� �الحتاد  �الأ

�لذي تاأ�س�س عام �998 لعب دورً� هامًا يف �حلياة �ل�سيا�سية و�الجتماعية يف بريوت، و�ساهم م�ساهمة �يجابية وبناءة 

يف �النتخابات �لبلدية لدورتي �998 و�004 و�النتخابات �لنيابية.

�ستاذ ريا�س �حللبي، �ساهم يف �سياغة �ملوقف �لبريوتي، وقد  �ن �حتاد �لعائالت �لبريوتية �لذي يرت�أ�سه حاليًا �الأ

كان لالحتاد وروؤ�سائه �ملتعاقبني مو�قف جريئة وو��سحة حيال ما جرى ويجري على �ل�ساحة �لبريوتية منذ ما قبل 

�غتيال �لرئي�س �ل�سهيد رفيق �حلريري و�أثناء حقبة �الغتيال وما تالها و�سواًل �إىل ما ت�سهده �ملدينة من �غتياالت 

البنائها وتنكيل مبمتلكاتها و�حتالل ل�ساحاتها.

هذ� �الحتاد �لذي نن�سق معه يف مو��سيع تهم �ملدينة و�أهلها نكن له �لتقدير وناأمل �أن تتو�سع ع�سويته لي�سمل �أكرب 

عدد ممكن من عائالت �ملدينة �لكرمية.

ان مدينة بريوت ت�شهد حاليًا اأكرب ور�شة حتديث يف اأر�شفتها و�ش�ارعها وكذلك حتديث لبناها التحتية 

عمال واجلزء الباقي قيد  من �شرف �شحي وت�شريف مياه اأمطار وخدمات، لقد مت اجناز معظم االأ

عمال تق�م بها البلدية من اأجل اأهل بريوت ورفاهيتهم ونقدر تفهم اأبناء العا�شمة  التنفيذ، وهذه االأ

عمال لهم، امنا ال بد من عملية التحديث والتط�ير كي ت�اكب  و�شاكنيها لالزعاج الذي ت�شببه تلك  االأ

خدمات املدينة التط�ر والتقدم الذي يح�شل يف مدن العامل، كما �شاهم املجل�س البلدي بحل اأزمة املدار�س 

الر�شمية يف املدينة بتقدمي اأربعة عقارات اإىل وزارة الرتبية حيث مت بناء مدار�س ر�شمية عليها 

مب�شاعي وهَمة دولة الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري، وكذلك مت ان�شاء مكتبتني عامتني يف منطقتي 

البا�ش�رة والي�ش�عية وفق اأحدث و�شائل املعل�ماتية تخدم كل منها الي�م اأعدادًا هائلة من طالبنا وممن 

يرغب، ويف خططنا ان�شاء 10 مكتبات عامة اأخرى اأي مكتبة يف كل منطقة عقارية يف بريوت، كما ان�شاأ 

�شرفية قرب ج�شر الفيات  املجل�س البلدي مالعب ريا�شية بلدية يف حرج بريوت واأخرى يف منطقة االأ

والتي �شاهمت و�ش�ف ت�شاهم ب�شكل فعال يف تلبية احتياجات �شبابنا واأطفالنا وقامت البلدية برتميم 

هلية كما تق�م برتميم البناء العائدة ملكيته  البناء املعروف بالق�شر البلدي الذي دمرته احلرب االأ

للبلدية واملعروف مببنى املالية وكالهما م�ج�د يف و�شط املدينة، كما تق�م البلدية ببناء ثكنة حديثة 

كمركز اأ�شا�شي لف�ج االطفاء و�ش�ف يتم ان�شاء جممع بناء الدارات وم�شالح البلدية يف �شارع عمر 

بيهم ليك�ن مركزًا اأ�شا�شيًا ي�شم معظم م�شالح ودوائر البلدية. وقد �أجنزنا تاأهيل حرج بريوت بالتعاون مع 

منطقة �يل دو فر�ن�س و�سوف نقوم قريبًا بفتح �لق�سم �ملغلق منه للمو�طنني ونح�سر حاليًا م�سروع ��ستمالك عقار�ت 

الن�ساء حو�ىل �5 حديقة عامة حتتها مو�قف عامة لل�سيار�ت علمًا �أن �لبلدية قامت بزرع حو�ىل �8000 �سجرة يف 

ر�سفة، )يوجد يف �ملدينة حو�ىل مليون كلم من  ر�سفة مع �عادة بناء حو�ىل 600 كلم من �الأ �ملدينة و�لو�سطيات و�الأ

ن�شاطات املجل�س البلدي ملدينة بريوتا�ساءات
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ر�سفة يف �ملدينة �لتي  �الر�سفة( وقد طلبنا من �الد�رة ��ستكمال ت�سجري كافة �الأ

ي�سمح عر�سها بت�سجريها، كما طبقت �لبلدية �سعار حقوق �مل�ساة بو�سع �لعو�ئق 

ولوية للم�ساة يف ��ستعمال  ر�سفة ملنع وقوف �ل�سيار�ت عليها و�عطاء �الأ على �الأ

تلك �الر�سفة.

ويق�ل العري�س: حر�شت على ان�شاء مداخل وخمارج يف كل 

ر�شفة التي يتم اعادة بنائها كي يتمكن ذوو االحتياجات  االأ

ر�شفة، كما قام املجل�س البلدي  اخلا�شة من ا�شتعمال هذه االأ

ر�شفة وال��شطيات يف خمتلف  بتاأهيل وجتميل الكثري من االأ

مناطق املدينة.

�أما على �ل�سعيد �الجتماعي فقد قدم �ملجل�س �لبلدي عددً� من �ملنح �ملدر�سية لطالبنا د�خل وخارج لبنان كما قدم 

فر�د وتعاون  �لعديد من �مل�ساعد�ت �الجتماعية للموؤ�س�سات �الجتماعية و�خلريية و�لنو�دي �لريا�سية و�جلمعيات و�الأ

�ملجل�س مع وز�رة �ل�سحة �لعامة وعدد من �ملوؤ�س�سات �ل�سحية يف ت�سيري مر�كزه �ل�سحية خدمة للمو�طنني، كما قدم 

بناء بريوت م�ساهمة يف حل هذه �ملع�سلة مر�عيًا تعددية �لطو�ئف يف بريوت،  �ملجل�س �أكرث من قطعة �أر�س كمد�فن الأ

كما �أن �ملجل�س �أطلق ��سماء رجاالت لبنان و�لعامل على �لعديد من �ل�سو�رع و�ل�ساحات وقدم �أق�سى �لدعم �ملمكن 

لفوج �طفاء بريوت ماديًا ومعنويًا مع �سم فرقة �ال�سعاف �ليه تخفيفًا للروتني �الد�ري ��سافة �إىل �ر�سال �لعديد من 

�أفر�ده يف بعثات للتخ�س�س خارج لبنان لرفع م�ستوى �د�ء �لفوج، كما �ن �ملجل�س جنح يف فتح عدد من �لنتوء�ت يف 

�سو�رع �لعا�سمة ويف تنفيذ عدد من �ال�ستمالكات، كما جنح �ملجل�س يف رفع �مل�ستوى �ل�سحي مل�سلخ بريوت �ملوؤقت 

�حلايل بانتظار ��ستعادة و�عادة تاأهيل �مل�سلخ �لد�ئم.

كما جند اأن املجل�س قد اتخذ قرارًا تاريخيًا متعلقًا بالنقل احل�شري يف بريوت بالتعاون مع البنك 

الدويل واحلك�مة اللبنانية وم�شم�نه ان�شاء 19 نفقًا اأو ج�شرًا يف بريوت الكربى �شتة منها �شمن 

حدود مدينة بريوت االدارية ويف حميطها، 

و�سي�سار �إىل بناء ج�سور �أو �نفاق وقد بد�أنا يف م�ستديرة �ل�سالومي وقرب �لعدلية وقرب �ملتحف كما �سي�سار �إىل 

��ستبد�ل ج�سر �حلديد قرب م�ست�سفى �لرببري بنفق وقد بد�أ �لتنفيذ بهذ� �مل�سروع ومن �ملهم �ال�سارة هنا يف �طار 

م�سروع تطوير �لنقل �حل�سري، �إىل �أن مدينة بريوت ومنذ ع�سر�ت �ل�سنني مل ت�سهد حتديثًا ل�سو�رعها بغية ��ستيعاب 

ن يعاد تخطيط �أو حتديث حركة �ن�سياب �ل�سيار�ت يف �ل�سو�رع للتخفيف من �زدحام  حركة �ل�سري �ملتز�يدة فيها و�الآ

�ل�سري وتنظيم ممر�ت وم�سار�ت �ل�سيار�ت

وو�سع �إ�سار�ت و��سحة لعدم �لوقوف، يف �ل�سو�رع بحيث ال يكون هناك لب�س لدى �أحد باملمنوع و�مل�سموح. وقد 

ن�شاطات املجل�س البلدي ملدينة بريوتا�ساءات
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بد�أت تظهر باكورة هذ�  �مل�سروع يف �سارع �لرئي�س ر�سيد كر�مي )فرد�ن( و�سارع �لر��سدين حيث حددت فيهما 

ر�سفة ملنع ركن �ل�سيار�ت عليها  مو�قف �ل�سيار�ت ب�سكل و��سح على طريف �ل�سارع، وثم و�سع عو�ئق على �الأ

�سافة �إىل ��ستحد�ث �لو�سطيات �لتي �سوف تزرع بزهور مو�سمية ويعاد ت�ستيلها  وتخطيط م�سار�ت �ل�سيار�ت، باالإ

�أربع مر�ت يف �ل�سنة، و��ستحد�ث �سبكة ��سار�ت �سوئية موؤلفة من ��0 ��سارة لتنظيم �ملرور على كل تقاطع من 

�سو�رع �ملدينة وذ�ت توجيه �لكرتوين مع نظام مر�قبة حديثة يعالج �ختناقات �ل�سري على مد�خل �ملدينة �لتي حددت   

بـ �9 موقعًا �سمن بريوت و�ستكون كل �إ�سارة مرفقة بكامري� يف كل بريوت �لكربى و�سوف يتبع هذ� �ملركز �إىل 

من �لد�خلي، ومبقارنة ب�سيطة بني و�سع �ملدينة بد�ية عام �998 وو�سعها عام ��00 جند �أن �جناز�ت عديدة  قوى �الأ

نفذت وقر�ر�ت هامة �تخذت ومن �أهم �لقر�ر�ت �لتي �تخذها �ملجل�س �لبلدي خالل واليته �جلديدة هو قر�ر حتديث 

ر��سي  �ملخطط �لتوجيهي ملدينة بريوت �لذي يلحظ حتديث وتطوير �سبكات �خلدمات �لعامة، �إ�سافة �إىل ��ستعماالت �الأ

خذ بعني �العتبار �العد�د �ملتوقعة ل�ساكني �ملدينة. و�حتياجات �ملدينة و�ل�سكان ملدة 50 �سنة قادمة مع �الأ

�ن �مل�ساريع �لتي تعمل عليها بلدية بريوت حاليًا هي م�ستمرة ح�سب �لربنامج �لزمني ونحن ملتزمون بتنفيذ هذ� 

جل حتقيقه. هذه  خر مما خطط وبرمج وعمل الأ �لربنامج �لذي �بتد�أ ق�سم منه برعاية �لرئي�س �ل�سهيد و�لق�سم �الآ

�ملدينة �سوف تبقى وفية للزعيم �لكبري �لذي �غتالته �أيادي �حلقد و�الجر�م و�سوف تبقى على نهجه وروؤياه �مل�ستقبلية 

و�سوف تبقى موحدة بكافة �جز�ئها و�أن �لبلدية �سوف تقدم �خلدمات بالت�ساوي لكافة �أبناء �ملدينة ومناطقها دون 

تفرقة، 

هناك م�ساريع تنفذها �لبلدية و�أخرى �أوكلت �لبلدية �أمر تنفيذها بو��سطة جمل�س �لوزر�ء �إىل جمل�س �المناء و�العمار 

ليمة �لتي مر بها  حد�ث �الأ ويوجد تن�سيق تام بني �جلهتني، وهذه �مل�ساريع و�ن طر�أ عليها بع�س �لتاأخري ب�سبب �الأ

ن مرورً� بكل �النتكا�سات �لتي ح�سلت، لكننا ملتزمون وم�ستمرون يف �لتنفيذ حتى  لبنان منذ عام �004 وحتى �الآ

�لنهاية ��سافة �إىل �لتز�منا بتنفيذ كل ما �أتينا على ذكره يف بياننا �النتخابي من م�ساريع وقد �أقرها �ملجل�س �لبلدي 

ور�سد لها �مليز�نية �لالزمة.

�ملهند�س عبد �ملنعم �لعري�س

رئي�س �ملجل�س �لبلدي ملدينة بريوت
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حداثمواقف لها تاريخ احتاد جمعيات العائالت البريوتية دائمًا يف قلب االأ

»بريوت �ليوم حتمل هم �لوطن، فعني على وحدة �للبنانيني، وعني على تر�سيخ 

�نتماء لبنان �لعربي، عني على مز�رع �سبعا ،وعني على حت�سني �ل�سيادة 

بالتاأكيد على �أن لبنان لي�س مقرً� لال�ستعمار وال ممرً�.

مانة، نحمل م�سعلها باميان و�عتز�ز، بعزم وت�سميم، للنهو�س باحتاد  �إنها �الأ

جمعيات �لعائالت �لبريوتية، ومن خالله ببريوت ، �أم �ل�سر�ئع، و�سيدة 

�لعو��سم، ومنارة لبنان، ودرة �لعرب«.

بهذه �لكلمات �لتي حتدد موقف �حتاد جمعيات �لعائالت �لبريوتية، قدم 

�ال�ستاذ ريا�س �حللبي �لهيئة �الد�رية �جلديدة لالحتاد �إىل هيئته �لعامة، 

و�لتي كان من �ملقرر �أن تلقى يف �حلفل �لذي كان مقررً� �قامته يف 

�4/��/�005 يف فندق �لريفيري�، ثم �ألغي ب�سبب �غتيال �سهيد لبنان 

�ال�ستاذ جرب�ن �لتويني. ورغم �أن �لكلمة مل تلق و�منا مت توزيعها على �ع�ساء 

�لهيئة �لعامة، فاإن �الحتاد بهيئته �الد�رية �جلديدة بقي على �لتز�مه �لثابت 

بوحدة �للبنانيني و�نتماء لبنان �لعربي و��سر�ره على بقاء لبنان �سيدً�، عربيًا، 

حرً�، م�ستقاًل، دون �أن يكون مقرً� �أو ممرً� لال�ستعمار، و�أكد على ذلك خالل مو�قفه طيلة �ل�سنتني �ملا�سيتني.

اأمانة ال�شهيد  • دم 
ففي �للقاء �ل�سباحي �لذي دعي �ليه �ع�ساء �لهيئة �لعامة يف فندق مديرت�نيه يوم �8/��/�005 قال رئي�سه:

ن بريوت موؤمتنة على دم �سهيد �لوطن �لرئي�س رفيق �حلريري، فاإنها مطالبة بتوفري �ملناخات �ملالئمة  »الأ

للو�سول �إىل �حلقيقة �لتي ال م�ساومة عليها وال ت�سويات، فاحلقيقة حترر �للبنانيني من هو�ج�سهم 

قامة �لعدل �لذي ال ي�ستقر جمتمع بغيابه وال  وتخرج لبنان من دو�مة �لقلق، وهي �لطريق �لوحيدة الإ

نت�سار للحقيقة و�لعد�لة  ي�ستقيم حكم بدونه. �ننا نعاهد روح �لرئي�س �ل�سهيد رفيق �حلريري على �الإ

يف جرمية �غتياله �الرهابية، ونعاهد حامل ر�يته �ل�سيخ �سعد رفيق �حلريري بالوقوف د�ئمًا �إىل جانبه 

ال�ستكمال م�سرية �لرئي�س �ل�سهيد يف حب بريوت ولبنان �لعربي �ملنفتح على �لعامل ونوؤكد على �لتما�سك 

و�لتعاون و�لتكافل مع �ل�سيدة �لفا�سلة نازك رفيق �حلريري رفيقة درب �لرئي�س �ل�سهيد خلدمة بريوت 

�جتماعيًا و�ن�سانيًا.

�ن �حتاد جمعيات �لعائالت �لبريوتية هو حزب �لرئي�س �ل�سهيد و�سيبقى �سائرً� على هدي مبادئه وعاماًل 

حقاد و�ل�سغائن حفاظًا على لبنان«. على نبذ �الأ
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• ال ممرًا وال مقرًا
ويف بيان رده على �التهامات �لتي وجهت للرئي�س فوؤ�د �ل�سنيورة و�ل�سيخ �سعد رفيق �حلريري رئي�س كتلة تيار 

�مل�ستقبل بتاريخ �4/��/�005 �أكد رئي�س �الحتاد:

»�ن �لرئي�س �ل�سنيورة ياأبى �أن يكون هنالك �� �أيار الحق، �نه حري�س على �ملقاومة وحترير مز�رع �سبعا و�عادتها 

لل�سيادة �للبنانية و�النتقال بلبنان من دولة �لطو�ئف �إىل دولة �ملوؤ�س�سات.

و�ن �ل�سيخ �سعد �حلريري حر و�بن حر وموؤمتن على دم �لرئي�س �ل�سهيد ونهجه، ويختزن يف ذ�كرته تر�ث �لرئي�س 

�ل�سهيد �لذي جتلى بدفع �ملجتمع �لدويل لتبني تفاهم ني�سان �لذي �سّرع �ملقاومة �للبنانية وح�سن لبنان من غدر 

��سر�ئيل وبالذود عن �لق�سايا �لعربية يف جميع �ملحافل �لدولية«.

كما �أكد يف حفل �ن�سار �لرئي�س �ل�سهيد يف �أوتيل مديرت�نيه يف �0/��/�005 �أن:

»�لرئي�س �ل�سهيد �أكد يف عطاء�ته ومكرماته مقولة �ن لبنان وطن ور�سالة ت�ستحق �أن تن�سر عربها على �لكون كملتقى 

ثقافات وح�سار�ت وديانات وتنوع.. �أجل.. نحن حريريون باملعنى �ملعطاء ومبعنى �خلري و�حلب و�لعي�س �لوطني 

�لو�حد«.

املحكمة الدولية

كما حدد موقف �الحتاد من جرمية �لع�سر يف 

9/��/�005 �أثناء زيارة وفد �الحتاد ل�سماحة مفتي 

�جلمهورية باأن �الحتاد:

ية ت�سويات تتعلق بدم �ل�سهيد، و�ن  »يوؤكد رف�سه الأ

�لبيارته ال ير�سون �ال مبعاقبة وحماكمة �ملتورطني 

و�ملنفذين حلادثة �الغتيال �لنكر�ء يف حمكمة دولية«.

�ستاذ جرب�ن �لتويني يف بيان �أ�سدره بتاريخ ��/��/�005 »مطالبًا  و�د�ن �الحتاد جرمية �غتيال نائب بريوت �الأ

�حلكومة �للبناين بك�سف �ملجرمني �لذين يعبثون باأمن �لوطن و�ملو�طنني وتقدميهم �إىل �لعد�لة... د�عيًا �جلميع �إىل 

�لتكاتف و�لتعا�سد«.

و�أكد �أثر زيارة لوزير �لد�خلية �ال�ستاذ ح�سن �ل�سبع »ثقة �الحتاد وثقة �أهل بريوت يف �جلهود �لتي يقوم بها 

خر لزرع �لرعب يف قلوب �للبنانيني و�لدمار يف  ثمة �لتي متتد بني �حلني و�الآ من �لوطني وحماربة �ليد �الآ لتعزيز �الأ

ممتلكاتهم«.

وىل ال�ست�سهاد �لرئي�س رفيق �حلريري يف �لبيال: وقال رئي�س �الحتاد يف �0/�/�006 يف �حتفال �لذكرى �الأ

حداثمواقف لها تاريخ احتاد جمعيات العائالت البريوتية دائمًا يف قلب االأ
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»�سنثبت للعامل لبنانية مز�رع �سبعا ونحرر ��سر�نا ون�سيج حدود �لوطن ونحقق �ل�سيادة على كامل تر�بنا �لوطني.. 

�سنتابع �لبحث عن �حلقيقة، و�سي�سيق �لعامل بوجه جالديك... �سيعي�سون يف �ل�سجون �أمو�تًا، و�ستحيا و�ن �سم 

جثمانك قرب«

ويف منا�سبة �فتتاح �ملقر �جلديد لالحتاد يف �006/6/�9 قال :

»وبهذه �ملنا�سبة يهم �الحتاد �أن يعلن �أن �لبيارته لن يهد�أ لهم بال، ولن يطمئنو� �ال بعد �كت�ساف �ملجرمني �لذين 

�رتكبو� جرمية �غتيال �لرئي�س �ل�سهيد رفيق �حلريري ولن تهد�أ نفو�س �لبيارته �ال بعد معاقبة �ملجرمني �لقتلة يف 

�ملحكمة �لدولية«.

وقال �ثر زيارة �ل�سيخ �سعد �حلريري رئي�س كتلة 

�مل�ستقبل �لنيابية يف �4/��/�006:

»نعلن عن فرحة بريوت وعائالتها الجماع جمل�س 

�لوزر�ء �للبناين على م�سودة نظام �ملحكمة �لدولية، 

قامة �لعدل و�نهاء عربدة  و�لتي نرى فيها نافذة الإ

�لعابثني بدماء �للبنانيني و�أر�سهم... فباأ�سم بريوت 

من �لدويل ب�سرعة �قر�ر  وعائالتها نطالب جمل�س �الأ

نظام �ملحكمة �لدولية ليتمكن �ملجتمع �لدويل من معاقبة  لذين �سرقو� حلم لبنان وعاثو� يف �أر�سه ف�سادً�«.

و�عترب �الحتاد يف زيارته �لت�سامنية مع �لرئي�س فوؤ�د �ل�سنيورة بتاريخ 4/��/�006:

ي �سبب، �ن نفقد �لبو�سلة �لوطنية،  »�ن �لعدو �ل�سهيوين ال يز�ل يرتب�س بلبنان �سرً�، وال يجوز حتت �أي ظرف، والأ

مة،  فينزلق �للبنانيون �إىل كبا�س ذميم يف �سو�رع بريوت و�أزقتها، فاإذ� كانت مقاومة �لعدو �ل�سهيوين �سرفًا لالأ

�ال �ن دماء �سهد�ء �ملقاومة تاأبى عدم �ملجاهرة يف �النت�سار لقيم �حلقيقة و�لعد�لة و�القت�سا�س من قتلة �سهيد لبنان 

�لرئي�س رفيق �حلريري و�ملو�فقة �لفعلية على قيام �ملحكمة ذ�ت �لطابع �لدويل«.

وقال �ثر زيارة �لنائب بهية �حلريري يف �0/�/��00:

» �أكد �الحتاد على �لتم�سك باملحكمة ذ�ت �لطابع �لدويل 

من يف لبنان وحتقيقًا للعد�لة .« حر�سًا على �ال�ستقر�ر و�الأ

ودعا �للبنانيني يف �لذكرى �لثانية الغتيال �لرئي�س �ل�سهيد 

نت�سار للحقيقة«، رفيق �حلريري بتاريخ ��/�/��00 » لالإ

 كما عاهدهم يف �00�/4/�9 على« رفع ر�يتها حتى 

�ن�ساء �ملحكمة �لدولية.«

حداثمواقف لها تاريخ احتاد جمعيات العائالت البريوتية دائمًا يف قلب االأ
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و�أكد يف حفل تكرمي �ل�سهد�ء يف �00�/5/6 على:

»يا معلم �حلرية و�ل�سيادة و�ال�ستقالل نعاهدك �القت�سا�س من قتلتك و�سوقهم من جحور �لغدر �إىل قف�س �لعد�لة، 

حتى نحقق قيامة لبنان على عهد �لعدل... نعاهدك �ل�سري باملحكمة ذ�ت �لطابع �لدويل و�ن كره �لكارهون ومكر 

�ملاكرون«.

و�ثر زيارة وفد �الحتاد لل�سيخ �سعد 

�حلريري للتهنئة بدخول �لقر�ر ���5 حيز 

�لتنفيذ قال رئي�س �الحتاد:

»جئنا لتهنئته باقر�ر نظام �ملحكمة ذ�ت 

�لطابع �لدويل يف جرمية �لع�سر �لتي �أودت 

بحياة �سيد �سهد�ء لبنان �لرئي�س �ل�سهيد

رفيق �حلريري، و�عترب �الحتاد هذ� �لقر�ر

 �ساعة للحقيقة، وخطًا فا�ساًل بني مرحلة

من �للبنانيني، ومرحلة  ��ستباحة �ل�سيادة و�الأ

ال �سوت يعلو فيها فوق �سوت �لعد�لة«.

العدوان اال�شرائيلي

وكان موقف �حتاد جمعيات �لعائالت �لبريوتية و��سحًا من �لعدو�ن �ال�سر�ئيلي على لبنان �لذي ح�سل يف متوز 

�006 من خالل �لعديد من �لبيانات ومنها:

ـ يف �8/�/�006: »يدين �الحتاد �حلرب �لتي ي�سنها �لعدو �ال�سر�ئيلي على لبنان وعلى �سعبه �لتي طالت يف 

وح�سيتها �ملدنيني �البرياء يف كافة �ملناطق �للبنانية و�ملر�فق �لعامة و�لبنى �لتحتية...، وي�سع جميع �مكاناته يف 

ت�سرف �لدولة �للبنانية،.. وبريوت �ل�سمود، �لعا�سمة و�لع�سية على �الحتالل ت�ساطر جميع �للبنانيني �آالمهم وهي 

على �لعهد باقية وم�ستمرة وفاء للبنان �لو�حد �ملوحد«.

ـ يف �8/�/�006: »ويعلن �الحتاد ت�سامنه مع �أهلنا �لكر�م، �أبناء �جلنوب و�ل�ساحية �جلنوبية و�لبقاع ويحيي 

�سمودهم �لبطويل يف وجه �حلملة �لهمجية �لتي ي�سنها �لعدو�ن �ال�سر�ئيلي ويعلمهم �أن ما ي�سبهم ي�سيبنا فنحن 

�أبناء �لوطن �لو�حد و�مل�سري �لو�حد و�لق�سية �لو�حدة«.

ـ يف 30/�/�006: »وبا�سم بريوت وعائالتها، با�سم �لعا�سمة �لع�سية على �الحتالل �ال�سر�ئيلي، وباأ�سم �أهلها، 

من  حماة �لثغور، نطالب �لدول �لعربية و�ال�سالمية ، �سعوبًا وحكومات، �لعمل على ��ست�سد�ر قر�ر من جمل�س �الأ

حداثمواقف لها تاريخ احتاد جمعيات العائالت البريوتية دائمًا يف قلب االأ

�ستاذ ريا�س  �ل�سيخ �سعد �حلريري يتو�ّسط رئي�س �الحتاد �الأ

�ستاذ �أمني عيتاين و�أمني  �حللبي و�لرئي�س �ل�سابق لالحتاد �الأ

�ل�سر �ملهند�س وليد كبي �أمام قالب كاتو و�سع عليه رقم قر�ر 

من �لدويل ���5 �ملتعلق باإن�ساء �ملحكمة �لدولية.  جمل�س �الأ
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�لدويل، بوقف فوري وغري م�سروط الطالق �لنار وردع دولة �لعدو�ن عن غّيها«.

ـ يف �/�006/8: »يثمن �الحتاد �ملو�قف �لبطولية لل�سعب �للبناين و�سموده وتالحمه وحر�سه على �لوحدة �لوطنية 

يف مو�جهة �لعدو�ن �ل�سهيوين على لبنان ويتقدم باأحر �لتعازي من ذوي �ل�سهد�ء فهم �سهد�ء �لوطن، بكل طو�ئفه 

ومناطقه وتيار�ته �ل�سيا�سية«.

ـ يف �006/8/�3: »��ساد �الحتاد بقر�ر �حلكومة �للبنانية بب�سط �سيطرتها و�سلطتها على جميع �أر��سيها، ون�سر 

�جلي�س على كامل �لرت�ب �لوطني، وال�سيما على �حلدود �جلنوبية، وطالب بتجهيزه بال�سالح و�لعتاد �لالزمني للقيام 

مم  �ملتحدة �إىل �د�نة �خلروقات و�لتعديات �ال�سر�ئيلية و�ال�سر�ع بار�سال �لقو�ت �لدولية  مبهامه �لوطنية ،ودعا �الأ

و�ل�سغط على ��سر�ئيل ال�ستكمال �ن�سحابها من لبنان ورفع �حل�سار �لبحري و�جلوي عنه تنفيذً� للقر�ر ���0«.

ـ يف �/�006/9 و�ثر زيارة وفد �الحتاد لل�ساحية �جلنوبية قال:

»�ل�ساحية هي �متد�د طبيعي لبريوت و�أهلها هم �أخوة لنا وما ي�سيبهم ي�سيبنا، �ننا �ذ ندين هذ� �لعدو�ن �لوح�سي، 

نعلن ت�سامن �لعائالت �لبريوتية مع �هاليها �لكر�م... من هذه �ملنطقة �لغالية يهدي �الحتاد حتيات �لبريوتيني وحمبتهم 

�إىل �أهلهم يف �ل�ساحية ل�سمودهم وت�سحياتهم و�إىل �ملقاومة �لبا�سلة حتية �كبار لت�سديها �لبطويل للعدو�ن �ال�سر�ئيلي 

وي�ساأل �لله �أن يتغمد �ل�سهد�ء �البر�ر بو��سع رحمته«

حداثمواقف لها تاريخ احتاد جمعيات العائالت البريوتية دائمًا يف قلب االأ
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م�اجهة الفتنة الطائفية

مل يغب �حتاد جمعيات �لعائالت �لبريوتية �أبدً� عن دوره �لوطني �لوحدوي �جلامع، ر�ف�سًا �لفنت �لطائفية وعاماًل 

على و�أدها كما ح�سل �أثناء �لفتنة �لتي كادت تذر بقرنها بني �مل�سلمني و�مل�سيحيني بعد �لتظاهرة �ال�ستنكارية للتطاول 

مة حممد �سلى �لله عليه و�سلم من قبل ر�سام كاريكاتوري د�مناركي ،و�لتي �جنرت �إىل بع�س مظاهر  على نبي �الأ

�لفتنة يف حميط منطقة �ال�سرفية، فاأ�سدر بيانًا ر�ف�سًا للفتنة د�عيًا للت�سدي لها وموؤكدً� على �أن �أهل �ال�سرفية هم 

خوة و�ملحبة و�لعي�س �مل�سرتك و�ن �لغر�س من  جزء حيوي من �أهل بريوت )5/�/�006( تربطنا بهم �أو��سر �الأ

�ال�ساءة للم�سيحيني ورموزهم هو ت�سويه ل�سورة �ال�سالم و�مل�سلمني و�لعبث بالوحدة �لوطنية )�ثناء زيارة للوزير 

غازي �لعري�سي 6/�/�006( ويعترب �الحتاد �ن �ال�ساءة للم�سيحيني هي ��ساءة للم�سلمني وما ح�سل يوم �أم�س ال 

عالقة له بقيم �ال�سالم وال باأخالق �مل�سلمني )�ثناء زيارة للمطر�ن بول�س مطر 6/�/�006( ونحن نوؤكد رف�سنا 

و�سجبنا للتطاول على �ملقد�سات �مل�سيحية ورموزها و�العتد�ء على ممتلكات �أهلنا يف �ال�سرفية )�أثناء زيارة للمطر�ن 

�ليا�س عودة 6/�/�006( و�عتبار �أن ما ح�سل جاء من جمموعة من �ملند�سني بني �سفوف �ملتظاهرين )�ثر زيارة 

ثمة  عمال �لتخريب �الآ وزير �ل�سياحة جو �سركي�س �/�/�006( ونعلن رف�سنا كاأهايل بريوت و�حتاد عائالتهم الأ

�لتي ��ستهدفت مقد�سات م�سيحية )�ثر زيارة لوزير �لدولة مي�سال فرعون 8/�/�006( فما ي�سري �مل�سيحيني يجرح 

م�ساعر �مل�سلمني ومن يقذف كني�سة بحجر يك�سر زجاج م�سجد )�ثر زيارة �لرئي�س �أمني �جلميل 8/�/�006( 

وتاريخنا �ال�سالمي ي�سهد على �حرت�م �مل�سيحيني ومقد�ساتهم وديننا يدعونا �إىل تبجيل �ل�سيد �مل�سيح و�ل�سيدة مرمي 

�لعذر�ء �سيدة ن�ساء �لعاملني )�ثر زيارة للبطريرك �سفري 8/�/�006( لذ� نعلن عن تقدير �أهايل بريوت حلكمة �أهل 

�ال�سرفية �لتي فوتت على �لبلد فتنة ��ستهدفت �لعالقات �لتاريخية بني �مل�سلمني و�مل�سيحيني يف هذ� �لوطن )�ثر زيارة 

لوزير �لتنمية �الد�رية جان �وغا�سبيان �0/�/�006( .وكما نرى فاإن �ل�سرعة يف زيارة �لقياد�ت �مل�سيحية �للبنانية 

و�العر�ب عن ��ستنكار ما ح�سل �ساهمت يف �طفاء نار �لفتنة وكان لالحتاد دور مميز على هذ� �ل�سعيد.

رف�س الفتنة املذهبية

وقد عرب �حتاد جمعيات �لعائالت �لبريوتية عن رف�سه للفتنة �ملذهبية، ولل�سر�عات د�خل كل طائفة من 

�لطو�ئف �ال�سالمية يف لبنان وخارجه فدعم موقف د�ر �لفتوى يف �جر�ء �نتخابات �ملجل�س �ل�سرعي �ال�سالمي 

)�3/��/�005( وموقف رئي�س �حلكومة �ملت�سدي للفنت �لطائفية و�ملذهبية )�3/��/�005( ر�ف�سًا �لعدو�ن 

على مرقد �المامني علي �لهادي وح�سن �لع�سكري عليهما �ل�سالم يف �لعر�ق، بنف�س �لقوة �لتي عرب فيها عن و�سع 

�سماحة مفتي �جلمهورية �للبنانية فوق �مل�ساءلة وعدم حتميله م�سوؤولية �خطاء قد يرتكبها بع�س رجال �لدين �أو 

�لهيئات و�جلمعيات �لتي تدور يف فلك د�ر �لفتوى )�006/3/�0( ورف�سه لتحول �ال�ستنكار لتج�سيد �أحد �لرب�مج 

�لهزلية ل�سخ�سية �سماحة �ل�سيد ح�سن ن�سر�لله �إىل غ�سب ي�ستبيح بريوت )�006/6/4( د�عيًا �إىل مو�جهة 

�الفر�ز�ت �ل�سلبية �لتي جنمت عن حرب متوز على لبنان وتخوفه من فتنة د�خلية )�006/9/�6( ومعلنًا وقوفه 

�إىل جانب د�ر �لفتوى و�سماحة �ملفتي قباين �سد �حلمالت �خلبيثة ملن يحاولون �نتحال �سفة �لتمثيل �ل�سيا�سي 
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و�لديني للم�سلمني يف لبنان )�006/�0/�6( معتربً� �أن �لن�سيج �لوطني �لقائم على �لتعددية يف �طار �لوحدة 

ال يقوم �ال بالدميقر�طية )�0/��/�006( و�ن �لهجمة �ملربجمة على مقام رئا�سة �لوزر�ء يف ظل �ثارة �لنعر�ت 

مل و�مل�ستقبل و�حلياة ولي�س  ن �لوطن بوتقة جامعة ولي�س حلبة �سر�ع، و�نه �الأ �لطائفية ظاملة )8/��/�006( الأ

�لقلق و�خلوف و�ملوت )�0/��/�006( لذ� ال بد من تغليب لغة �حلو�ر �لعقالين �لهادىء بعيدً� عن �ثارة �لغر�ئز 

و�لع�سبيات )�6/��/�006( و�لعمل لتعميق �لوحدة �لوطنية و�اللتز�م مبعاين �ملحبة و�ل�سالم �لتي تدعو �ليها 

ن من يريد وحدة �لوطن يرفع  �لر�ساالت �ل�سماوية )�8/��/�006( ورف�س �ملمار�سات �ل�سلبية )��/�/��00( الأ

�ل�سو�تر �لرت�بية بني �أبناء �حلي �لو�حد و�لدين �لو�حد و�لوطن �لو�حد )�4/�/��00( كما �أن �لتجروؤ من قبل بع�س 

�ملوتورين على مقام �سماحة �ملفتي قباين خفة �سيا�سية و�يقاظًا لفتنة مذهبية حتر�س كل �لقياد�ت �لوطنية على �خماد 

نارها )��/�/��00( كما �ن �العتد�ء على ��سرت�حة رئي�س بلدية بريوت حماولة للعب بنار �لفتنة �ملذهبية و�ملناطقية 

.)�00�/�/�(

رف�س العبث باأمن اجلن�ب

من �للبناين ال تز�ل على عبثها وعبثّيتها، �إذ �أدت �سيارة مفخخة يف  يبدو �أن يد �لغدر �لتي ت�ستهدف �لنيل من �الأ

�سبانية �لعاملة �سمن �ليونيفيل ل�سمان وقف �إطالق �لنار �لذي ح�سل يف  جنوب لبنان �إىل �سقوط �ستة من �لقو�ت �الإ

�جلنوب بعد حرب متوز �لعدو�نية على لبنان ، وذلك بعد عملية �إطالق جمموعة �سو�ريخ باجتاه فل�سطني �ملحتلة .

من و�حلوؤول دون �أي عدو�ن  �سبان �لذين �سقطو� على �أر�س لبنان �أتو� �إىل بالدنا حلفظ �الأ ومبا �أن �جلنود �الإ

�سبانية معّزيًا بال�سحايا  �إ�سر�ئيلي جديد على �أر�سه ، فقد �أبرق �إحتاد جمعيات �لعائالت �لبريوتية �إىل قيادة �لقو�ت �الإ

وموؤكدً� على �لت�سامن �لكامل مع �ليونيفيل يف �لعمل معًا من �أجل �ل�سالم .  

خال�شة

يبقى �أن نقول �أن �لبيانات و�ملو�قف �لتي تناول فيها �حتاد جمعيات �لعائالت �لبريوتية خالل �لعامني �ملن�سرمني 

و�ساع �لرتبوية و�الجتماعية �أكرث  و�ساع �القت�سادية، و�لبطالة، وحت�سني �لو�سع �لتجميلي للعا�سمة، كما �الأ جلهة �الأ

�سا�س. وتبقى بريوت قلب �لوطن ومهما تعددت  من �أن تعد وحت�سى، ولكن فوق هذ� كله يبقى �ملوقف �لوطني هو �الأ

�لطو�ئف و�ملذ�هب يف هذ� �لقلب فما هي �ال �أوردة و�سر�يني تبث فيه دم �حلياة وروح �لوحدة.
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ال�شحية ال�ش�ؤون  • جلنة 
�آلية تقدمي �مل�ساعد�ت �ملالية للحاالت �ملر�سية من جلنة �ل�سوؤون �ل�سحية

مبادىء عامة:

��سرت�كاتها. و�مل�سّددة  حتاد  �الإ �إىل  �ملنت�سبة  �لعائالت  �أبناء  من  �ملحتاجني  �إىل  �ملالّية  �مل�ساعد�ت  • تقّدم 
�ل�سهيد  »مكتب  �إىل  �أّواًل  بطلبه  �لتوّجه  �ملري�س  على  يتوجب  لذ�  حمدودة،  حتاد  لالإ �ملالية  مكانات  �الإ �ن  • وحيث 

حتاد و�ملكتب. رفيق �حلريري للم�ساعد�ت« عمال باالتفاق بني �الإ

�حلريري  مكتب  تغطية  كانت  �إذ�  �مل�ساعدة  بطلب  حتاد  �الإ يف  �ل�سحية  �ل�سوؤون  جلنة  من  بعدها  • ويتقّدم 
للم�ساعد�ت غري كافية.

مو�ل، جزءً� �أو كل ما قد يتبقى من فروقات مالية متوّجبة على �ملري�س �إىل  حتاد، يف حال تو�فرت �الأ  يغطي �الإ

�مل�ست�سفى.

حتاد: �حلاالت �ملر�سية �لتي ي�ساعدها �الإ

وبع�س  �الجتماعي  و�ل�سمان  �ل�سحة  وز�رة  عاتق  على  �مل�ست�سفى  دخول  �إىل  حتتاج  �لتي  �ملر�سية  • �حلاالت 
�ل�سناديق �ل�سامنة.

�ملتعرثة. �حلاالت  لبع�س  دوية  �الأ بع�س  تغطية  يف  • �مل�ساهمة 
�آلية تقدمي طلب �مل�ساعدة �ملالية:

فردي  قيد  )�إخر�ج  �ملطلوبة  بامل�ستند�ت  م�سحوبًا  �ملالية  �مل�ساعدة  بطلب  �أهله  من  عنه  ينوب  من  �أو  �ملري�س  • يتقّدم 
وعائلي، تقرير طبي، �إفادة من �مل�ست�سفى باملبلغ �ملطلوب وكتاب تو�سية من رئي�س �جلمعية �لعائلية �أو مندوبها لدى 

حتاد. حتاد( �إىل جلنة �ل�سوؤون �ل�سحية يف مقّرها باالإ �الإ

�إتخاذ  يتم  �لعجلة  حال  ويف  �لطلب،  تقدمي  بعد  تعقده  �إجتماع  �أّول  يف  فيه  للبت  �للجنة  على  �لطلب  • يعر�س 
�لقر�ر �ملنا�سب بالت�ساور بني �ملقرر و�أع�ساء �للجنة.

�سباب �ملوجبة، وحتديد �لقيمة �ملالية للم�ساعدة. • على �للجنة تدوين قر�رها باملو�فقة على �لطلب �أو رف�سه وتربير �الأ
حتاد، ويوقع �مل�ستلم  مر �مل�ست�سفى �أو �ل�سيدلية �سادر عن �أمانة �ل�سندوق يف �الإ ـ• تدفع �مل�ساعدة مبوجب �سيك الأ

�ستالم. �إي�سااًل باالإ

�لفرتة. تلك  خالل  قدمتها  �لتي  �مل�ساعد�ت  عن  فيه  تبلغها  د�رية  �الإ �لهيئة  �إىل  �سهريًا  تقريرً�  �للجنة  • تر�سل 

ن�شاطات اللجان
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ال�شحية ال�ش�ؤون  • ن�شاطات جلنة 
�جلدير بالذكر �أن جلنة �ل�سوؤون �ل�سحية يف �الحتاد �أقامت حو�رً� مفتوحًا حول »دور م�ست�سفى �لرئي�س رفيق 

طباء و�ملهتمني  �حلريري يف خدمة �أبناء بريوت« مع مدير �مل�ست�سفى �لدكتور و�سيم �لوز�ن بح�سور ح�سد من �الأ

و�أع�ساء �لهيئة �لعامة لالحتاد و�لعائالت �لبريوتية.

ال�شهيد رفيق احلريري” »م�شاعدات  • مكتب 
امل�شاعدات واال�شت�شفاء

�ست�سفاء للمر�سى من �أبناء �لعائالت �ملن�سوية  ي�ساهم مكتب »م�ساعد�ت �ل�سهيد رفيق �حلريري« يف تغطية فروقات �الإ

�إىل »�إحتاد جمعيات �لعائالت �لبريوتية« �لذين يعاجلون على نفقة وز�رة �ل�سحة �أو �ل�سندوق �لوطني لل�سمان 

خرى. �الجتماعي �أو �ل�سناديق �ل�سامنة �الأ

يرجى من طالب �مل�ساعدة �أو من ينوب عنه من �هله تقدمي �لطلب يف مكتب �مل�ساعد�ت �لكائن يف �سارع �ال�ستقالل ـ 

تية: بناية �لطب�س ـ ط5 ـ فوق �لبنك �ل�سعودي ـ �للبناين، م�سحوبًا بامل�ستند�ت �الآ

� ـ �إخر�ج قيد فردي وعائلي.

جر�ء�ت �لطبية �لتي ينوي �لقيام بها. � ـ تقرير طبي من �لطبيب �ملعالج ي�سرح فيه �حلالة �ل�سحية للمري�س و�الإ

3 ـ �ملو�فقة �مل�سبقة ملعاملة �لوز�رة �أو �ل�سمان.

4 ـ �إفادة من �مل�ست�سفى باملبلغ �ملطلوب.

5 ـ كتاب تو�سية من رئي�س �جلمعية �لعائلية.

ي�ساالت باملبالغ �لتي �سددها  ما �إذ� كان �ملري�س موجودً� يف �مل�ست�سفى فاملطلوب من �أحد �أفر�د عائلته �إبر�ز �الإ
�أ

�ملري�س للم�ست�سفى �إىل مكتب »م�ساعد�ت �ل�سهيد رفيق �حلريري« من �أجل ��سرتد�دها جزئيًا �أو كليًا.

كذلك ي�ساهم مكتب �مل�ساعد�ت يف تكاليف �لفحو�سات �ملخربية و�ل�سعاعية و�لرنني �ملغناطي�سي �إلخ.

الرتب�ية ال�ش�ؤون  • جلنة 
�ش�ابط �شرف امل�شاعدات التعليمية يف احتاد جمعيات العائالت البريوتية

�. �أن تكون عائلة �ملتقدم منت�سبة �إىل �حتاد جمعيات �لعائالت �لبريوتية.

�. �أن تكون �جلمعية عاملة وقانونية وفق �إفادة ر�سمية.

3. �أن تكون �جلمعية م�سددة ��سرت�كاتها �ل�سنوية الحتاد �جلمعيات �لعائالت �لبريوتية.

4. �أن يلقى طلب �ملتقدم تو�سية �أو مو�فقة من رئي�س جمعيته.

ن�شاطات اللجان
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د�رية التخاذ �لقر�ر �لالزم. 5. مو�فقة رئي�س و�أع�ساء �للجنة �ملخت�سة قبل �إحالتها �إىل �لهيئة �الإ

6. ملء �ملتقدم �ال�ستمارة �خلا�سة مت�سمنة جميع �مل�ستند�ت �ملطلوبة ال�سيما:

 ـ �إفادة جامعية تثبت ت�سجيل �لطالب يف �جلامعة.
�أ

ب ـ �إخر�ج قيد �إفر�دي �أو بطاقة هوية.

ج ـ �إخر�ج قيد عائلي.

�. لكل جمعية من �جلمعيات �ملنت�سبة لالحتاد حق �ال�ستفادة مب�ساعدة و�حدة من �مل�ساعد�ت �لثالث �مل�سار �إليها 

     )م�ساعدة تعليمية + م�ساعدة �سحية + م�ساعدة �جتماعية(.

د�رية �لقيمة �لنهائية للم�ساعدة على �أن ترت�وح بني  8. تقرتح �للجنة �ملخت�سة قيمة �مل�ساعدة �لتعليمية، وحتدد �لهيئة �الإ

     ثالثمائة �ألف لرية ومليون لرية كحد �أق�سى.

9. �أن يحرر �ل�سك با�سم �ملوؤ�س�سة، ولي�س با�سم �مل�ستفيد �أو با�سم �أي فرد �آخر من عائلته

�0. تقدم جميع �لطلبات وفق منوذج ��ستمارة �مل�ساعد�ت يف مقر �الحتاد.

ن�شاطات جلنة ال�ش�ؤون الرتب�ية

قامت جلنة �ل�سوؤون �لرتبوية خالل عام ��00 بعدة ن�ساطات منها على �سبيل �ملثال ال �حل�سر:

�. �إقامة ندوة يف مركز �الحتاد عن »دور �لرئي�س �ل�سهيد رفيق �حلريري يف تنمية �ملجتمع �للبناين و�لعربي« �ألقاها 

موؤرخ بريوت �ملحرو�سة �لدكتور ح�سان حالق، بح�سور ممثل �ل�سيخ �سعد �حلريري �لقا�سي �لنائب �ل�سهيد وليد 

عيدو وممثل مفتي �جلمهورية ف�سيلة �ل�سيخ �إبر�هيم �حلوت وح�سد من ممثلي �لعائالت �لبريوتية.

�. �مل�ساركة يف جميع �لن�ساطات �لثقافية و�الجتماعية و�لزيار�ت �لتي قام بها �الحتاد �إىل دولة �لرئي�س فوؤ�د 

�ل�سنيورة، و�ل�سيخ �سعد �حلريري، و�ل�سيدة بهية �حلريري وكافة �لفعاليات �لثقافية و�ل�سيا�سية و�الجتماعية.

3.  در��سة �للجنة لطلبات �لطالب �ملتقدمني للح�سول على منح �أو م�ساعد�ت تعليمية. وبعد در��ستها �أقرت توزيع �سبعة 

ماليني ون�سف �ملليون ل.ل. كمرحلة �أوىل على ثمانية طالب يف �لتخ�س�سات �لتالية:

عمال )عدد �(، �لعلوم )عدد �( وذلك من  �لهند�سة )عدد 3(، �ل�سيدلة )عدد �(، �لطب )عدد �(، �لتجارة و�إد�رة �الأ

�جلامعات �لتالية:

د�رة و�لكمبيوتر. جامعة بريوت �لعربية، �جلامعة �لي�سوعية، �جلامعة �للبنانية، معهد �الإ

و�للجنة ب�سدد در��سة �لدفعة �لثانية من طلبات �مل�ساعد�ت �لتعليمية.

ن�شاطات اللجان
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ال�ش�ؤون االجتماعية: • جلنة 
و�خلريي.  جتماعي  �الإ �لتنموي  �لعمل  على  �للجنة  عمل  برنامج  • يرتكز 

�حلريري.  بهية  �ل�سيدة  �لنائب  باإ�سر�ف  �حلريري  موؤ�س�سة  مع  بالتن�سيق  متكامل  تنموي  لعمل  �للجنة  ر  • حت�سّ
�ىل  حتاد  �الإ يف  �ملن�سوية  �جلمعيات  وتدعو  �الجتماعية  �مل�ساعد�ت  من  �ملُ�ستفيدين  من  قائمة  �للجنة  • حت�سر 

بالغ عن �حلاالت �لتي حتتاج �إىل م�ساعدة �جتماعية لُي�سار �ىل در��سة �أو�ساعها ميد�نيًا، و�لنظر بامكان  �الإ

��ستفادتها من �مل�ساعد�ت �ملحددة يف �سوء �العتماد�ت �ملتو�فرة. 

بريوت.  �أبناء  على  بالنفع  تعود  �لتي  فكار  �الأ من  كوكبة  �للجنة  جعبة  • يف 

ن�شاطات اللجان
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الركن االجتماعي واالقت�شادي 

:AFC Consultants
مناء  عمال متعاقدة مع �سندوق �لتنمية �القت�سادية و�الجتماعية يف جمل�س �الإ موؤ�س�سة �أملانية خا�سة لتطوير �الأ

عمار.  و�الإ

جدً�  و�ل�سغرية  �ل�سغرية  �ملوؤ�س�سات  �ىل  قرو�س  منح  على  يرتكز  وروبي  �الأ حتاد  �الإ من  ل  مموَّ م�سروع  • لتنفيذ 
وميثل �سلة �لو�سل بني هذه �ملوؤ�س�سـات وبني �ل�سندوق. 

للتدريب  جمانّية  بر�مج  خالل  من  �ليها  �مل�سار  �ملوؤ�س�سـات  هذه  يف  د�رية  �الإ ليات  �الآ حتديث  �ىل  يهدف  • كما 
�ملهني و�لتقني. 

للمزيد من �ملعلومات �الت�سال على �لرقم: 0�/3809�0 
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منائية االجتماعية االإ املزرعة  اأبناء  • رابطة 
تاأ�س�ست يف بريوت موؤخرً� »ر�بطة �أبناء �ملزرعة �المنائية �الجتماعية« مبوجب �لعلم و�خلرب رقم �/�أد بتاريخ 

3/�/��00 وقد �سمت يف هيئتها �الد�رية جمموعة من خماتري بريوت هم �ل�سادة فوزي حمي �لدين �لناطور، 

حممود حممد جمعة �لنخال، خ�سر �أحمد دوغان، �سليم �بر�هيم نادر �ملدهون، نا�سر �أحمد �لعرب، حممد طارق 

في�سل �ل�سماك.

�لر�بطة حددت خم�سة �أهد�ف تعمل على حتقيقها وهي:

غايتها: 

لفة و�ملحبة ومتتني �أ�س�س �لعالقة و�لتو��سل بني �أبناء منطقة �ملزرعة. � ـ تعزيز رو�بط �الأ

� ـ �ل�سعي مع �جلهات �ملخت�سة ملتابعة �ل�سوؤون �لعامة و�لتاأكيد على �لعمل لتحقيق م�ساريع �منائية ملنطقة �ملزرعة.

بناء �ملزرعة و�إن�ساء موؤ�س�سات �سحية فيها. 3 ـ �لعمل على حت�سني �لو�قع �ل�سحي و�خلدماتي الأ

4 ـ �لعمل على رفع �مل�ستوى �لثقايف و�لرتبوي و�الجتماعي يف منطقة �ملزرعة و�إن�ساء �ملوؤ�س�سات �لتي تعنى بذلك.

5 ـ �إقامة �لندو�ت و�ملحا�سر�ت و�لن�ساطات �ملتنوعة يف منطقة �ملزرعة.

ن�شاطات بريوتية
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للحياة االجتماعية مراآة  البريوتية  مثال  • االأ
لكل مدينة من مدن �لعامل عاد�ت وتقاليد وطقو�س دينية و�جتماعية، وحكايات و�أمثال �سعبية ت�سكل جمتمعة رو�فد 

�سالة و�لطر�فة يف �ملجتمع، وتعطي �ل�سورة �لو��سحة عن �أ�سلوب �حلياة �لب�سيطة �أو �ملعقدة، �لتي كان يعي�سها  �الأ

مثال مل تكن يومًا ما وليدة فرتة معينة وحمددة، �منا  ن تلك �لعاد�ت و�لتقاليد و�حلكايا و�الأ �أهلنا يف �ملا�سي، ذلك الأ

يام. هي تر�ث يتناقله �لنا�س في�سيفون �ليه مع دورة �الأ

ح�سن، مهما كان مركزه وو�سعه �الجتماعي، و�أيًا كانت ثقافته �أو  ف�سل �أو �الأ و�بن بريوت بطبيعته يتطلع نحو �الأ

مثال �ل�سعبية �لتي  حت�س على �لتطور و�الرتقاء  �مكانياته �ملادية، وهذ� �لطموح �مل�سروع �أدى �إىل بروز �لعديد من �الأ

وبناء �مل�ستقبل على �أ�س�س ثابتة و�أكيدة.

ويقول �لكاتب عالل �الدري�سي �ن للمثل �ل�سعبي بالغة و�سحرً� عجيبني قد ال يجتمعان يف غريه من فنون �لتعبري على 

ن فيه جتربة �أجيال بكاملها وميكن �الطالع من خاللها على عامل من �لذكاء �حلاد  �ختالف و�سائلها وتباين مناحيها الأ

و�لنظرة �ل�سائبة، فيما يرى �أبو �لن�سر �لفار�بي �ن �ملثل هو ما ترعاه �لعامة و�خلا�سة يف لفظه ومعناه حتى �بتذلوه 

فيما بينهم، وقنعو� به يف �ل�سر�ء و�ل�سر�ء و��ستدرو� به �ملمتنع من �لدر، وو�سلو� به �إىل �لق�سي من �ملطالب، وهو 

ر من �جلودة وغري بالغ �ملدى من �لنفا�سة. ن �لنا�س ال يجتمعون على ناق�س �أو مق�سّ من �أبلغ �حلكمة الأ

الكبار • العالقة مع 
ويرى »�لنظام« �أنه يجتمع يف �ملثل �أربعة ال جتتمع يف غريه من �لكالم: �يجاز �للفظ، و��سابة �ملعنى، وح�سن �لت�سبيه، 

وجودة �لكناية، فهو نهاية �لبالغة.

ولعلنا نرى ذلك و��سحًا كل �لو�سوح يف �ملثل �لبريوتي »عا�سر �لكبري بتكرب، عا�سر �ل�سغري بت�سغر« فهو دعوة 

ن تكون �ل�سد�قات قائمة مع �لنوعية �ملمتازة من �لنا�س، �أو �لزعامات و�لقياد�ت و�ل�سخ�سيات �لبارزة  مفتوحة الأ

�سول يف �لعالقة مع  ن مثل تلك �ل�سد�قات هي ذ�ت مردود معنوي يتمثل بالتعلم من هوؤالء �لكبار �الأ يف �ملجتمع، الأ

�ملجتمع، و�لدولة، و�لوطن بحيث ال يقع �ل�ساب يف �ل�سر �لذي يعرب عنه �ملثل »�للي ما �إلو كبري ما �إلو تدبري«، ومادي 

بو�ب �ملغلقة  �أمامه عندما يخرج �إىل �لعمل و�حلياة،  ينعك�س يف كون �لعالقة مع �لكبار ت�ساعد �الن�سان على فتح �الأ

فيما �لعالقة مع رفاق �مل�ستوى �الجتماعي و�القت�سادي و�ل�سيا�سي نف�سه لن تقدم لل�ساب �إال �حل�سد �إذ� جنح، و�لغرية 

�أن متيز، و�ل�سياع �ن كان �ل�سديق من رفاق �ل�سوء.

�ن �لكبري، �سنًا وموقعًا، ال بد و�أن يكون حكيمًا، بحيث يتعلم منه �ل�سباب �لكثري مما ي�ساعدهم على مو�جهة �حلياة 

نه من خالل تلك �لعالقة يوفر على نف�سه �ملرور بالكثري من �لتجارب �لتي �سبق لهوؤالء  و�النت�سار على �ل�سعاب، الأ

�لكبار �أن خا�سوها وتعلمو� منها وال بد لها من �أن تعرب �إىل �جليل �جلديد عرب �لن�سح و�الر�ساد و�لتوجيه.

بريوت يف الذاكرة
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• احل�شب والن�شب
�سل ال مك�سب وال ر�سمال« فيما  �سل منه تكت�سب وتنال و�ن عا�سرت قليل �الأ وتقول �جلد�ت يف بريوت »عا�سر �بن �الأ

ترى بع�سهن �سرورة �اللتز�م بـ »كول من �إيد �ساغت وباعت وال تاكل من �إيد �سّلقت وجاعت«

كتفاء ال �جلوع،  وكال �ملثلني يقود �إىل نتيجة و�حدة، وهي �أن يكون �ل�سديق مولودً� يف من�ساأ ح�سن، تربى يف جو �الإ

ن �لفقري بعد غنى يبقى غنيًا بت�سرفاته و�أعماله، �أما �لغني بعد فقر ف�سيبقى يعي�س �خلوف من �لفقر وهذ� يجعله  الأ

يام فاإنه ال يغدر ب�سو�ه، فيما �الن�سان �لذي �عتاد على �أجو�ء �ل�سر�ع  بخياًل، و�بن �حل�سب و�لن�سب مهما غدرت به �الأ

ل قوته فمهما كرب لن يخرج عن �أ�سله وبالتايل ففي ذلك �سياع للوقت و�ملال... ورمبا �أكرث. ذية ليح�سّ و�لغدر و�الأ

جد�د »قال �لله يلعن �للي بي�سب �لنا�س  نه يحفظ �أمثال �الأ عور �أعور بعينه« الأ ويف هذ� �ل�سياق فالبريوتي »بيقول لالأ

ن �الغتياب حمرم و�لغيبة و�لنميمة �سفو�ن  قلو �لله يلعن �للي بيخلي �لنا�س ت�سبو�« فال�سر�حة �سرورية بني �لنا�س الأ

ذى، ولكن هذه �مل�سارحة لها حدود و�سروط �أهمها �أن ال ت�سل �إىل �لوقاحة و�ن ال تت�سمن �ملمالئة �أو �أن  لل�سر و�الأ

خرين فالبريوتي يتعلم منذ �ل�سغر »حب ود�ري و�أبغ�س ود�ري« �أي �ذ�  تكون على ح�ساب كرمة �ل�سخ�س �أو �الآ

نه: �أحببت فعليك �أن ال ت�سيء �إىل �حلبيب و�إذ� �بغ�ست �أن ال تظهر �لبغ�س و�يذ�ء �مل�ساعر الأ

�أحبب حبيبك هونًا ما/فرمبا �سار عدوك يومًا ما

و�بغ�س عدوك هونًا ما/فرمبا �سار حبيبك يومًا ما

ال�شديق • م�ا�شفات 
نه »قل يل من تعا�سر �أقل لك من �أنت«  وثمة مو��سفات ال بد منها عند �ختيار �ل�سديق �لذي يعا�سره �بن بريوت الأ

خر  �أو كما يقال يف بع�س �لقرى �للبنانية »كل ثور بيحرث مع قرينه« ولذلك فاإنه �إذ� كانت من �سروط �لعالقة مع �الآ

�سارة  ن »�للي ما بيفهم باالإ خر ذكيًا الأ �حل�سب و�لن�سب، و�أن يكون �أكرب �سنًا وموقعًا، فاإنها �أي�سًا تتطلب �أن يكون �الآ

�حلكي معه خ�سارة« و�لبريوتي بيحب يف ولده �أن يكون »بي�ساأل عن �لبي�سة مني با�سها« كي يتباهى به وال تكون 

حاله حال »�لقرعة بتتفاخر ب�سعر جارتها«، ومن هنا يدربه على �أن يكون �لذكاء لديه يف خدمة �لعائلة و�ملجتمع لها يف 

�سا�س تتكون �لعني و�لر��س« فال جمال  ن »�لعني �جلوعانة ما بتمالها �إال حبة �لرت�ب« و«�لقناعة هي �الأ خدمة نف�سه الأ

للبخل و�لطمع و�حل�سد و�لتحا�سد ومن كانت به هذه �ل�سفات ال يقرتبون منه بل يقولون »يا طالب �لدب�س من دبر 

�لنم�س كفاك �لله �سر �لع�سل« »وين�سحونه »بنّي عذرك وال تبنّي بخلك« فاإن مل يتغري قالو� »من جّرب �ملجرب كان عقلو 

فاعيل«. �سل دلتك �الأ خمّرب« و«�للي ما بتعرف �أ�سله بتدلك �أفعاله« �أو كما يف �سنعاء »�ن غاب �الأ

 بريوتي عتيق
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ربعة الكبار يف  ئمة االأ ه�، اإمام بريوت، وبالد ال�شام كلها، اأول االأ

احلديث يف زمانه، تراوحت املعل�مات عن فتاويه فقيل  انها بني اأربعني 

اإىل ثمانني األف م�شاألة، �شكلت مذهبه الذي انت�شر يف �ش�ريا ولبنان 

ندل�س، على مدى ثالثة قرون وكان خام�س  ردن وبالد االأ وفل�شطني واالأ

ثر، واإن كانت الرجفة، كما اأ�شماها  املذاهب ال�شنية من حيث ال�شي�ع واالأ

النا�س، اأو الزلزال الذي �شرب بريوت عام 120هـ قد اأدت اإىل تدمري جزء 

كبري من خمط�طاته ثم جاءت احلرائق لتبدد بعدها ن�شخ خمط�طاته 

التي ح�تها زاويته يف املحلة املعروفة �شابقًا با�شم »�ش�ق الط�يلة« 

والتي دمرتها احلرب اللبنانية التي عرفت بحرب ال�شنتني 1975 ـ 

1976م فيما دمرت، وهذه الزاوية التي عرفت با�شمه هي غري املقام 

الذي بني ف�ق مرقده حيث ووري الرثى يف املحلة التي عرفت با�شمه 

وزاعي. عند �شاطىء بريوت ومدخلها اجلن�بي املعروفة با�شم حملة االأ

ل« عرب �لرحمن بن  مام �ملبجل، و�ملقد�م �ملف�سّ �سبهاين »�لعلم �ملن�سور، و�حلكم �مل�سهور، و�الإ �نه، كما ي�سميه �الأ

وز�عي« ن�سبة �إىل �أوز�ع وهي كما قيل بطن من �ليمن، �أو جماعة من �لنا�س توزعت  عمرو بن يجد، �ملعروف بلقبه »�الأ

وتفرقت �أو قرية يف �سو�حي مدينة دم�سق على ما يذكر �لدكتور فاروق �سعد.

• ن�شاأة ودور
وز�عي رحمه �لله يف بعلبك �سنة 88هــ  ��0م، وتويف و�لده وهو يف �خلام�سة من عمره، فكفله �سيخ من  مام �الأ ولد �الإ

�أ�سدقاء و�لده ون�ساأ حتت رعايته يف مدينة �لكرك ثم �نتقل مع و�لدته �إىل بريوت حيث كانت �قامته �لد�ئمة �لتي تخللتها 

رحالت �إىل خارج لبنان يف طلب �لعلم و�الطالع و�حلو�ر يف علوم �لقر�آن وم�سطلح �حلديث و�لكالم وفقه �لعباد�ت 

و�ملعامالت.

وز�عي رحمات �لله عليه عن علماء �ل�سام منر بن �أو�س، وعبد �لله مكحول �ل�سامي، وحممد بن عبد �مللك بن مرو�ن،  �أخذ �الأ

كما �أخذ عن يحي بن �أبي كثري يف �ليمامة، و�سمع �حلديث عن �أبي �خلطاب بن دعامة �ل�سدو�سي �ملعروف بقد�مة يف 

وز�ع خارج  وز�عي جاء �إىل دم�سق فنزل مبجلة �الأ �لب�سرة، كما �سمع يف �لكوفة من عامر �ل�سعبي، ويذكر �بن كثري �ن �الأ

باب �لفر�دي�س و�ساد �أهلها يف زمانه و�سائر �لبالد يف �لفقه و�حلديث و�ملغازي وغري ذلك من علوم �ال�سالم، و�سافر �إىل 

مامني مالك بن �أن�س و�سفيان بن �سعيد �لثوري، و�سمع  �حلجاز مر�رً� حيث �سمع يف مكة عطاء بن �أبي رباح، وناق�س �الإ

مام �بن حنيفة �لنعمان وكان له معه ومع  �حلديث يف �ملدينة �ملنورة من �بن �سهاب �لزهري ونافع و�ملدين و�لتقى باالإ

وز�عي رحمه �لله قد  مام �الأ ��سحابه حماور�ت ومناق�سات فقهية كما ز�ر �لقد�س ثالث مر�ت يف حياته، وبذلك يكون �الإ

�أخذ �لعلم عن خرية �أهله، فجاءت م�سائله فيما بعد خال�سة ثقافة و��سعة، وعلم غزير، ونقا�سات طويلة، وقر�ء�ت م�ستفي�سة، 

وزاعي )ر�شي الله عنه( �شاحب ميثاق رجال يف تاريخ بريوت االمام االأ

العي�س امل�شرتك
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وقد �سهدنا موؤخرً� حماوالت �سادقة جادة جلمع 

ما تناثر منها يف �لكتب و�لدر��سات �ال�سالمية يف 

�أطروحة دكتور�ه جامعة يف جامعة بريوت �لعربية 

وجمموعة من �لدر��سات �لتي تناولت حياته وم�سائله 

�أطلعنا منها على در��سة لل�سيخ �لدكتور مرو�ن �ل�سعار 

�سفاه �لله، و�لدكتور فاروق �سعد وهما ي�سكالن 

مرجعًا لهذه �لدر��سة.

ول • امليثاق ال�طني االأ
وز�عي رحمه �لله �لتي وجهها  مام �الأ وتعترب ر�سالة �الإ

�إىل �سالح بن علي عم �خلليفتني �لعبا�سيني �ل�سفاح 

و�ملن�سور، وو�يل ثانيهما على بالد �ل�سام لردعه عن 

وىل من وثائق  �لتعر�س لن�سارى لبنان �لوثيقة �الأ

�مليثاق �لوطني يف لبنان يف ما ت�سمنه من دعم 

�إمام �مل�سلمني يف بريوت للعد�لة و�مل�ساو�ة و�لدفاع 

ديان  ن�سان وحرياته و�لتعاي�س بني �الأ عن حقوق �الإ

و�لطو�ئف حيث يورد د. �سعد ق�سمًا منها جاء فيها:

»وقد كان من �جالء �أهل �لذمة من جبل لبنان 

ممن مل يكن ممالئًا ملن خرج على خروجه، ممن 

قتلت بع�سهم، ورددت باقيهم �إىل قر�هم ما قد 

علمت، فكيف توؤخذ عامة بذنوب خا�سة، حتى يخرجو� من ديارهم و�أمو�لهم وحكم �لله تعاىل »�التزر 

و�زرة وزر �أخرى« وهو �أحق ما وقف عنده و�أقتدى به، و�أحق �لو�سايا �أن حتفظ وترعى و�سيته ر�سول 

�لله �سلى �لله عليه و�سلم فاإنه قال: »من ظلم معاهدً� �أو كّلفه فوق طاقته فاأنا حجيجه« من كانت له حرمة 

من دمه فله يف ماله، و�لعدل عليها مثلها، فاإنهم لي�سو� بعيد، فتكونو� من حتويلهم من بلد �إىل بلد يف 

�سعة، ولكنهم �أحر�ر �أهل ذمة يرجم حم�سنهم على �لفاح�سة ويحا�سر ن�ساوؤهم ن�ساءنا من تزوجهن منا 

�لق�سم و�لطالق و�لعدة �سو�ء«.

مام  ول، �مل�ستمد من كتاب �لله و�سنة ر�سوله �سلى �لله عليه و�سلم و�لذي يتجر�أ �الإ ولعل هذ� �مليثاق �لوطني �الأ

وز�عي على قوله يف وجه �سلطة جائرة كان �ل�سبب يف وفاء ن�سارى بريوت له وت�سديهم لالفرجن �أثناء �حلروب  �الأ

وزاعي )ر�شي الله عنه( �شاحب ميثاق رجال يف تاريخ بريوت االمام االأ

العي�س امل�شرتك
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وز�عي �أو تدمريها وفاء حلرمة  �ل�سليبية حني دمرو� �مل�ساجد و�لزو�يا يف بريوت ومنعهم من �لو�سول �إىل ز�وية �الأ

ذى و�ال�سطهاد... �إنها بريوت �لتي حتفظ �لعهد مب�سلميها و�لن�سارى من �أبنائها  من د�فع عنهم حينما تعر�سو� لالأ

وز�عي  مام �الأ وت�سد على �لدفاع عن �ملظلوم و�لوقوف يف وجه �لظامل �أيًا كان، وهو ما جعل بريوت كلها ت�سيع �الإ

حينما خرجت جنازته ف�سار خلفها �أبناء ملته من �مل�سلمني جنبًا �إىل جنب مع �لن�سارى و�ليهود حيث روي �ن بع�س 

�لن�سارى �سوهدو� يذرون �لرماد على روؤو�سهم يف جنازته �عرت�فًا بف�سله وجميله وحزنًا عليه، خا�سة �نه ملامات ما 

خّلف �ال �سبعة دنانري وما كان له �أر�س وال د�ر فكلها �أخرجها يف �سبيل �لله و�لفقر�ء، وكان عفيف �لنف�س، كرميها، 

فلم يقبل يف حياته هدية من �أحد، ال من �خللفاء وال من �لوالة وال من عامة �لنا�س، وكان �سعاره »لو قبلنا من �لنا�س 

كل ما يعطونا لهنا عليهم«

وز�عي قائاًل له: »لو �أ�سار �إىل �أهل �ل�سام  لهذ� كله نقل �بن ع�ساكر �أن �أحد �لوالة ن�سحه �أحد بطانته بعدم معار�سة �الأ

وز�عي يف �ل�سام معظمًا مكرمًا �أمره عندهم �أكرث من �أمر �ل�سلطان، وقد هّم  ل�سربت عنقك«، وقال �بن كثري: »كان �الأ

به بع�س �لوالة مرة، فقال له �أ�سحابه: دعه عنك، و�لله لو �أمر �أهل �ل�سام �أن يقتلوك لقتلوك«.

وز�عي و�أبقى بريوت موئاًل للرجال �لرجال �لذي كانو� وال ز�لو� يقولون كلمة �حلق يف وجه كل  مام �الأ رحم �لله �الإ

وز�عي؟! �سلطان جائر مهما بلغ جوره وت�سلطه وعنفه، كيف ال وهم �أبناء مدينة كان �أمامها عبد �لرحمن �الأ

�ستاذ حممد خالد �سنو �عد�د:�الأ

مدير �لتحرير

وزاعي )ر�شي الله عنه( �شاحب ميثاق رجال يف تاريخ بريوت االمام االأ

العي�س امل�شرتك
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ذكريات �ملا�سي كثرية ، ولعل �أهمها ذكريات �ملختار كمال جرجي ربيز عن ر�أ�س بريوت ، ونحن حني نقتطف من 

ذكرياته هذه �ملقاطع بعد مو�فقته ، فاإمنا نوردها للذكرى .. و�لعربة .. ع�سى �أن تعود �أيام �لعي�س �مل�سرتك كما كانت 

وبال عقد من �ملا�سي �أو �حلا�سر 

ف�شيلة احلج

كان �لدكتور جديجيان ي�سكن يف �سارع بل�س مبلك عّمنا وهبه ربيز ، وكان و�لدنا �ملختار جرجي م�سئواًل عن عقار�ت 

يجار . �لعم وهبه ، وبني و�لدنا و�لدكتور جديجيان لقاء�ت حتددها ��ستحقاقات �الإ

وحدث مرة كان فيها و�لدنا جرجي يحرر عقد �إيجار يف منزل �لدكتور جديجيان ، وكان �لدكتور جديجيان ي�ستعمل 

�ملنزل كعيادة �أي�سًا ، دخلت �ل�سكرترية �ملمر�سة على غري عادتها وكانت م�سطربة ، تطلب من �لدكتور �أن ي�سمح 

نتظار . لرجل ال تعرفه وهو على غري موعد �سابق بالدخول �إىل �لطبيب حيث �أن �لرجل ال ي�ستطيع �الإ

قال �لطبيب : دعيه يدخل .

دخل رجل غريب �ملالمح يتكلم �للغة �لرتكية �لتي يجيدها �لدكتور وو�لدي �أي�سًا ، قال ، وبيده �سّرة من قما�س : 

دكتور ، �ملرحوم و�لدك كان قد �أعار �ملرحوم و�لدي �000 لرية ذهبًا ، وقد �أو�سى و�لدي قبل وفاته باأن نعيد لكم 

�ملال متى �سمَحت لنا �لظروف وهد�أت �حلروب ، و�حلمد لله �حلرب قد رفعت �أوز�رها ، ونحن يف طريقنا �إىل بيت 

وىل لنفي ذمتنا قبل �أن نقف يف عرفات بني يدي  �لله �حلر�م ، ور�أيتها منا�سبة كي تكون زيارتنا لكم هي �ملحطة �الأ

�حلق ، وكي نو�سل �حلق �إىل �أ�سحابه قبل �أن ن�سل نحن �إىل طلبتنا من �خلالق .

ودفع �ملال و�ن�سرف .

ارك�ش�ا ماتت اأم العيال 

بنية ت�ساد و�لعيال توؤمن عي�سها ، و�مل�سافة �لتي تو�سل بني �جلامعة  كل �ملعلمني يف ِوَر�سهم د�خل حرم �جلامعة ، فاالأ

و�ل�سهرة )مد�م كوري ، فرد�ن( ال متنع �سماع �سوت �ملنادي ، فلي�س من عمر�ن بعد يف �ملنطقة ليحجب �ل�سوت ، 

فمن �أر�س �ل�سنائع كان ميكنك �أن ت�ساهد �ساطئ عني �ملري�سة .

كان يوماأ �سيفيًا �سافيًا ، و�جلميع منهمك ، فال�ساعة ال ز�لت �لعا�سرة �سباحًا .

فجاأة ، �ُسمع �سوت نعي و�سر�خ �آت من �ل�سهرة ، وما كانت �إال حلظات حتى و�سل �أ�سحاب �لنخوة عند �ساحب 

�لندبة و�ل�سر�خ ، وكان جال�سًا على عتبة منزله باكيًا ، ناحبًا ، وما �أن �ساهد �أ�سحاب �لنخوة ، حتى بادرهم بقوله : 

ماتت �أم �لعيال ، يا ح�سرتي على �حلنّية وهي متوت ، �أدخلو� ! �سوفو� ! ... �إىل ما هنالك .

عمار بيد �لله ، و�سبحان  �أمام هذ� �مل�سهد �ملفجع ، مل يكن عند �أ�سحاب �لنخوة ما يقولونه غري كلمات : طّول بالك ، �الأ

�لد�مي �إلخ ...

يام ... يا را�س بريوت رزق الله عاهيديك االإ
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�إىل �أن دخل �أحد �أ�سحاب �لنخوة خمايل مبارك �إىل غرفة �مليت ور�ح يبحث عن �جلثمان فلم يجده ، خرج منده�سًا ، 

�سائاًل ، م�ستو�سحًا ، عما تكون �مل�سيبة ! �أجابه �لناعي : ولو .. ما �سفت �إم �لعيال ؟

و�أم �لعيال كانت �لدجاجة �لقرقة مائتة وهي حتت�سن بي�سها حتت �ل�سرير .

عندها عرف �أ�سحاب �لنخوة معنى �أم �لعيال ... بل معنى �حلنان

يف راأ�س بريوت وحدة قل�ب

بالرغم من �مل�سافة �لتي تف�سل بني حميط جامع �لز�وية )�حلمر�ء( ، حيث كان منزل �سعد عيتاين و�لد عبد �لوهاب، 

وبني �سارع �ل�ساد�ت ، حيث كان منزل �آل �حلمندي ،حدث ما يلي :

جر ، كان ولده  ذ�ت يوم ، �أ�سيبت عائلة �حلمندي مبوت �أحد �أبنائها ، وبينما كان �سعد عيتاين ي�ستعد للذهاب �إىل �الأ

�ل�سغري عبد �لوهاب يغني ، ناد�ه و�لده قائاًل : يا عبد �لوهاب ، ما بت�ستحي ؟ جارنا �بن �حلمندي مّيت و�أنت بتغّني ! 

�ملوت ماله حرمة عندك .

وعندما �ساأل عبد �لوهاب عن �آل �حلمندي و�أين ي�سكنون ، قالت له �أمه : يف ر�أ�س بريوت وحدة قلوب يا ماما ، و�لدك 

معه حق و�إن كان منزل �آل �حلمندي بعيدً� عن بيتنا !

َهْ�ِدي رباعات بيت ربيز

�إذ� كنت تود معرفة مو�سم قطاف �لبلح ، فمن �ل�سهل جدً� متى وقفت قرب منزل و�لدنا �ملختار جرجي نقوال ربيز 

�أو يف جرية منزل ��سكندر جرجي ربيز ، هذ� �ملنزل �لقدمي �لذي كان برجًا لي�سري منزاًل م�ستحدثًا )قرب م�ست�سفى 

�ستاذ حبيب ربيز ، �أن ترى �أقر�ط  �خلالدي( ، �أو �أنك تكون يف زيارة عند بول�س ف�سول ربيز �أو يف منزل �ملحامي �الأ

�لبلح مو�سبة يف �أكيا�س قطنية �سفافة ت�سل �إىل هذه �لبيوت ، وت�سمع كلمات : عقبال كل �سنة ، �أو خري �ل�سنة ورزق 

جديد و�للي طعمنا عمره يزيد .

كذلك يف �سهر �آب ، فما كان �أحلى �إىل قلب �لعم �حلاج �أبو عبد من روؤية بنيه و�أحفاده يف �لكروم يقطفون ثمار 

ن ثمار رباعات �ل�سّبري يف ب�ستان �لعم �أبو عبد  �ل�سّبري ، �سريطة �أاّل يقرتبو� يف ب�ستانهم من رباعات بيت ربيز ، الأ

ها ببيت ربيز هي لبيت ربيز . �لعيتاين �لتي خ�سّ

كمال جرجي ربيز 

خمتار راأ�س بريوت

يام ... يا را�س بريوت رزق الله عاهيديك االإ
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�ش�ؤون تنظيمية

�لدكتور عمار حوري�لربوف�سور وفيق �سنو      رئي�سًا

�لدكتور �سليم عيتاين�لدكتور با�سم ميوت      نائبًا للرئي�س

�ستاذ حممد �أني�س �لن�سويل      �أمينًا لل�سر �لدكتور ح�سان حالق�الأ

�ستاذ عبد �لقادر ح�سا�س      �أمينًا لل�سندوق �ستاذ خليل �جلميل�الأ �الأ

�ستاذ منذر دندن      حما�سبًا    �ستاذ منري �حلايف�الأ �الأ

�ملهند�س وليد كبي�ملهند�س خالد �سهاب      مديرً� م�سوؤواًل

�ستاذ فوزي �لناطور �لقا�سي خالد حمود�الأ

�لدكتور وليد غالييني

الهيئة التاأ�شي�شية عام 1998

الهيئة االدارية احلالية

�شم املن�شباالأ

رئي�ساريا�س �حللبي

نائبا للرئي�سخالد حمود

�أمينا لل�سروليد كبي

�أمينا لل�سندوقفوزي �لناطور

حما�سباب�سار �سبارو

ممثال جتاه �حلكومةغياث �لرفاعي

ع�سو�د. فوزي زيد�ن

ع�سو�حممد خالد �سنو

ع�سو�حممد عفيف ميوت

ع�سو�كمال غالييني

ع�سو�طالل بي�سون

ع�سو�عبد �لودود �لن�سويل
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مقّررو اللجان

�شم اللجنةاالأ

�ل�سوؤون �ل�سحيةد. فوزي زيد�ن

�لعالقات �لعامةعبد �لقادر ح�سا�س

�ل�سوؤون �لقانونية�سعد �لدين �حلوت

�ل�سوؤون �لرتبويةد. ح�سان حالق

�ل�سوؤون �العالميةد. ��سامه حميو

�ل�سوؤون �الجتماعيةحمي �لدين دوغان

�ل�سوؤون �ملاليةمنري �سيد�ين

�ل�سوؤون �القت�ساديةهاين �جلميل

�ل�سوؤون �لبيئيةهيام كريدية

�سوؤون �لريا�سة و�ل�سبابيو�سف دندن

ح�ساء و�ملعلوماتيةب�سام متيم �سوؤون �الإ

جمل�س املندوبني:

يو�سف دندن �أمني عيتاين ريا�س �حللبي

عبد �ملجيد دبو�س �سعد �لدين �حلوت خالد حمود

مرو�ن �لعرب د. ح�سان حالق م. وليد كبي

�أجمد �لكو�س نبيل عانوتـي فوزي �لناطور

غازي �لهربي خليل �جلميل ب�سار �سبارو

حمي �لدين دوغانب�سام متيـم غياث �لرفاعي

حممود قباين د. عماد حوري د. فوزي  زيد�ن

ه�سام عيدو هيام كريديـة طالل بي�سون

عمار خـالد خالد �سهـاب عبد �لودود ن�سويل

با�سم نعمانـي عدنان �لطويل حممد خالد �سنو

منري �سيد�ين �سهيل حا�سبيني حممد عفيف ميوت

حمي �لدين �أرناوؤوطمنري �حلافـي كمال غاليينـي

عماد مدور عبد �لقادر ح�سا�س حممود �لقرق 
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ح�سني م�ساخليعلي ع�ساف فوؤ�د �لك�ستـي

عماد �ل�سبعب�سام برغوت �سمري فايـد 

حممد منيمنـة منيب حلو�ين �سالح �ملدهـون 

عفيف ك�سلي عبد �لله دروي�س حممد دم�سقية 

�أحمد ناجي فار�س معروف مومنة د. �أ�سامه حميو 

�سميح �مل�سرير�ستم يا�سيـن 

غياث �ل�سعارر�مي �لعري�س

الهيئة العامة: )بح�سب تاريخ �النت�ساب لالحتاد(

�أمني عيتاين - �سليم عيتاين - حممد عيتاينعيتاين

ثابت عيدو - ه�سام عيدو - عماد عيدوعيدو

فوزي �لناطور - زياد �لناطور - �سمري �لناطور�لناطور

�سعد �لدين خالد - عمار خالد -  نبيل خالدخالد

با�سم نعماين- �أني�س نعماين- حم�سن نعمايننعماين

ح�سان حالق - خالد حالق - عدنان حالقحالق

حممد ميوت - غازي ميوت - مرو�ن ميوتميوت

منري �سيد�ين - م�سطفى �سيد�ين- �بر�هيم �سيد�ين�سيد�ين

ربيع غالييني- كمال غالييني - عبد �حلفيظ غاليينيغالييني

�سعد �لدين �حلوت - عبد �لرحمن �حلوت - جميل �حلوت�حلوت

وفيق �سنو- حممد خالد �سنو - ه�سام �سنو �سنو

حمي �لدين �أرناوؤوط - حممود �أرناوؤوط - �أحمد �أرناوؤوط�أرناوؤوط

حممود �لقرق - زهري �لقرق - خالد �لقرق�لقرق

وليد �لكبي -  ر�سيد �لكبي -  زهري �لكبي�لكبي

فوؤ�د �لك�ستي- حممد �لك�ستي- هاين �لك�ستي�لك�ستي

�سمري فايد- ع�سام فايد- �أحمد فايدفايد
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�سالح �لدين �ملدهون- �سليم �ملدهون- غالب �ملدهون�ملدهون

حممد دم�سقية- �ح�سان دم�سقية- عبد �لهادي دم�سقيةدم�سقية

خالد حمود- م�سطفى حمود- �سمري حمودحمود

�أ�سامه حميو - و�ئل حميو- رود�نا حميوحميو

ر�ستم يا�سني- وفيق يا�سني- د. ه�سام يا�سنييا�سني

مر�د �لعري�س- هال �لعري�س- ر�مي �لعري�س�لعري�س

�سليم �حل�سا�س-  زهري �حل�سا�س- عبد �لقادر �حل�سا�س �حل�سا�س

ب�سار �سبارو- ع�سام �سبارو- هيثم �سبارو�سبارو

غياث �لرفاعي - حممد �لرفاعي- عفيف �لرفاعي�لرفاعي

نبيل �لعانوتي- حممد علي �لعانوتي- علي �بر�هيم �لعانوتي�لعانوتي

هاين �جلميل - حممد �جلميل- خليل �جلميل�جلميل

عبد �لودود �لن�سويل - ه�سام �لن�سويل- غازي �لن�سويل�لن�سويل

زهري متيم- ب�سام متيم - ر��سد متيممتيم

عمار �حلوري- عماد �حلوري- ر�مز �حلوري�حلوري

حممود كريدية- زياد كريدية- هيام كريدية كريدية

خالد �سهاب- �سعيد �سهاب- ريا�س �سهاب�سهاب

ه�سام �لطويل- �أديب �لطويل- عدنان �لطويل�لطويل

ريا�س �حللبي- �سعد �لدين �حللبي- يا�سر �حللبي�حللبي

حممد علي دبو�س- عماد دبو�س- عبد �ملجيد دبو�سدبو�س

عبد �لرحمن زيد�ن- فوزي زيد�ن- �بر�هيم زيد�نزيد�ن

عماد حا�سبيني- منذر حا�سبيني- �سهيل حا�سبينيحا�سبيني

منري �حلايف- حممود �حلايف- �سعبان �حلايف�حلايف

يو�سف دندن- منذر دندن- خليل دندندندن

طالل بي�سون- �سني بي�سون- ر�مز بي�سونبي�سون

علياء يحي �لعرب- علي ح�سن �لعرب- مرو�ن زنهور �لعرب �لعرب
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نور �لدين �لكو�س- �أمني �لكو�س- �أجمد �لكو�س �لكو�س

غازي �لهربي- فادي �لهربي- عمر �لهربي�لهربي

حممد �أحمد دوغان- يو�سف عبد �لرز�ق دوغان- حمي �لدين ح�سن دوغاندوغان

علي ع�ساف- ه�سام ع�ساف- هند ع�سافع�ساف

ب�سام برغوت- حممد برغوت- �أحمد برغوتبرغوت

منيب حلو�ين- ر�مي حلو�ين- ح�سن حلو�ينحلو�ين

عبد �لله دروي�س- فادي دروي�س- عدنان دروي�سدروي�س

معروف مومنة- و�ئل مومنة- حمي �لدين مومنةمومنة

عدنان ح�سن �مل�سري- �سميح �مل�سري- عبد �لله �مل�سري�مل�سري

غياث �ل�سعار- هادي �ل�سعار- مالك �ل�سعار�ل�سعار

حممد منيمنة- زهري منيمنة- طالل منيمنةمنيمنة

عماد  �ل�سبع- �لوزير ح�سن �ل�سبع- حممد خالد �ل�سبع�ل�سبع

ح�سني م�ساخلي- �سيخ ه�سام م�ساخلي- د. ب�سام م�ساخليم�ساخلي

عماد مدور- �سمرية مدور- عمر مدورمدور

عفيف ك�سلي- حممد �أمني ك�سلي- �أحمد توفيق ك�سليك�سلي

�أحمد ناجي فار�س- كمال �أحمد فار�س- حممود حممد فار�سفار�س
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اآخر كلمة

»�نني ��ستودع �لله �سبحانه وتعاىل،

 هذ� �لبلد �حلبيب لبنان،

 و�سعبه �لطيب،

 و�أعرب من كل جو�رحي عن �سكري و�متناين لكل �لذين تعاونو� معي«

رفيق احلريري
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بريوت املحرو�سة
ول مت�ز 2007 العدد االأ

جميع احلق�ق حمف�ظة - بريوت املحرو�شة

طبعت يف مطابع الدار العربية للعل�م - بريوت
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