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حتية �إىل بريوت

أ�ول كلمة
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االفتتاحية

ملاذا “بريوت املحرو�سة”؟!

لعل �صدور ن�شرة اعالمية عن احتاد جمعيات العائالت البريوتية يثري
لدى آالخرين ت�سا� ؤ ًال عن اجلدوى املرجوة من ا�صدار وثيقة اعالمية
ا�ضافية على ال�ساحة اللبنانية التي تغ�ص بال�صحف واملجالت والن�شرات
واالذاعات وحمطات التلفزة �إىل حد االختناق ،وبالتايل يتطلب أالمر
جواب ًا مقنع ًا حول فائدتها.
لكن أالمر ب�سيط للغاية ...خال�صته ان «بريوت املحرو�سة» ت�ستحق
منا جميع ًا أ�ن نعمل من أ�جل حتول كل ن�شاط فيها �إىل عمل جماعي،
م�ؤ�س�ساتي ،قائم على التعاون والتكامل والت�ضامن .وهكذا دور
االحتاد ،فهو عبارة عن كتلة ن�شاط وعطاء وتفان يف خدمة جمتمعه
وعائالت هذا املجتمع ،مما يتطلب تفعيل كافة جلانه لتقوم كل جلنة
منها مبا عليها ب�صورة منظمة ،من أ�جل تعزيز العالقة بني االحتاد و أ�بناء
العائالت البريوتية مبا يرفع من مردود ونتائج االنتماء لهذا االحتاد
ريا�ض احللبي
على �صعيد العائالت التي مل تنت�سب اليه بعد� ،إما ألنها ال ترى يف أ�عمال
جمعيات أ�خرى فاعلية ت�ستقطب انتمائها اليها ،أ�و ألنها مل ت�شكل لنف�سها بعد جمعيات عائلية ،ومبا يجعل من االحتاد قوة
فاعلة يف حميطها أ�ي�ض ًا .وهنا ي أ�تي دور جلان احتاد جمعيات العائالت البريوتية وعمله امل�ؤ�س�ساتي الذي ميكن له أ�ن
يثمر  ،أ�ن �شاء الله ،املزيد من العمل من أ�جل بريوت املحرو�سة وعائالتها التي كانت ال�سباقة يف اطالق العمل امل�ؤ�س�ساتي
وتن�شيط م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
اذن« ،بريوت املحرو�سة» لي�ست جمرد ن�شرة اعالمية ،بل هي و�سيلة توا�صل وتفاعل ،واداة تفعيل للعمل امل�ؤ�س�ساتي،
متام ًا كما هي الندوات واملحا�ضرات و�سيلة لتن�شيط وم أ��س�سة العمل الثقايف وال�صحي واالجتماعي.
نحن نعمل ،ونعطي من القلب ،ونوثق كل ما نقوم به ليكون رمز ًا وقدوة ل�سوانا من أالجيال ال�صاعدة التي �سيكون عليها
أ�ن حتمل امل�شعل من بعدنا وتتابع الطريق...
عطا�ؤنا يف «بريوت املحرو�سة» من أ�جل بريوت املحرو�سة ون�س أ�ل الله أ�ن ي أ�تي احل�صاد وفري ًا
والله من وراء الق�صد
ريا�ض احللبي  :رئي�س احتاد جمعيات العائالت البريوتية
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مقابلة

مقابلة مع ال�شيخ �سعد رفيق احلريري

ألنه احلبيب ابن احلبيب ،ووفاء مل�سرية الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري ،كان البد أ�ن تكون املقابلة أالوىل يف العدد أالول
ل»بريوت املحرو�سة» مع حامل أالمانة ال�شيخ �سعد رفيق احلريري .لذلك توجهت أ��سرة التحرير التي ت�ضم الدكتور أ��سامه
حميو ،رئي�س التحرير ،أ
وال�ستاذ ب�شار �شبارو واال�ستاذ حممد خالد �سنو ،مديرا التحرير اىل قريطم وكانت املقابلة التالية:
� .1سئل:لقد �شكل الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري رافعة الحتاد جمعيات العائالت البريوتية الذي
اعتربه حزب الرئي�س ،كيف تنظرون اىل االحتاد؟
اجاب:كما عاهدت اللبنانيني على اكمال م�سرية الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري يف احت�ضان كل من �سانده يف
م�سريته ال�سيا�سية واالمنائية لرفع � أش�ن لبنان واعادته اىل موقعه الطبيعي يف العامل العربي ويف اخلريطة العاملية
،فانا على العهد باق واعترب ان حمبة و التفاف اللبنانيني عموما و اهل بريوت خ�صو�صا الذين ين�ضوون مبعظمهم
يف احتاد جمعيات العائالت البريوتية ي�شكل عامال مهما و حيويا و�سندا كبريا يل ولتيار امل�ستقبل لالنطالق قدما يف
مواجهة ال�صعاب و التحديات التي تواجهنا جميعا منذ اغتيال الرئي�س ال�شهيد والعبور بلبنان الوطن نحو بر االمان.
ان دعم احتاد العائالت البريوتية
ا�سا�سي و�ضروري يف هذه املرحلة
احل�سا�سة والدقيقة لالبقاء على
وحدة العا�صمة ال�سيا�سية وال�شعبية
وللوقوف �صفا واحدا يف مواجهة
كل حماوالت التفرقة التي ما تنفك
اجلهات املت�ضررة من هذه الوحدة
حمليا واقليميا للنيل منها وتفكيكها
خدمة الهدافها يف الهيمنة و اعادة
عقارب ال�ساعة اىل الوراء.
� .2سئل:هل ال يزال حلم الرئي�س
ال�شهيد رفيق احلريري ببريوت
حلمكم اي�ضا؟
اجاب:كما يعلم اجلميع ان ا�ستهداف
أ�ي وطن ينطلق من ا�ستهداف
العا�صمة اوال ،ولذلك كان املخطط
الذي يالحظه اجلميع التوجه نحو
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مقابلة

مقابلة مع ال�شيخ �سعد رفيق احلريري

و�سط بريوت منذ ا�شهر ل�شل الع�صب اال�سا�سي للوطن من خالل عا�صمته،فهذا النموذج التخريبي الهدام ماثل امامنا
جميعا ويعاين اللبنانيون كلهم من تداعياته و آ�ثاره االقت�صادية و االجتماعية ال�سلبية و اخلطرية .انهم يحاولون آالن
اغتيال حلم الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري باغتيال العا�صمة بعدما جنحوا يف اغتيال �صاحب احللم يف اكرب جرمية
ارهابية عرفها لبنان ،اال اننا نعاهدكم باننا لن نرتكهم يحققون م آ�ربهم و�سنبقى لهم باملر�صاد من خالل دعمكم ودعم
اللبنانيني جميعا يف النهو�ض و التطور،لتبقى بريوت لي�س عا�صمة للبنان فح�سب بل ل�ؤل�ؤة ال�شرق كله.

ال�شيخ �سعد الدين احلريري يتو�سط الرئي�س الفرن�سي نيكوال �ساركوزي والرئي�س الفرن�سي ال�سابق جاك �شرياك.
� .3سئل:هل بريوت بنظركم هي املكان ام االن�سان،وكيف ترون حتقيق التوا�صل بني ابنائها املنت�شرين
يف عرمون و ب�شامون وخلدة وغريها من املناطق؟
اجاب:ان بريوت العا�صمة متثل االن�سان قبل املكان الن االن�سان هو اال�سا�س يف بناء املكان ومن دون االن�سان ال قيمة
الي مكان،لذلك نحن ال ن أ�لوا جهدا للقيام بكل ما من �شانه ان يرفع من م�ستوى االن�سان يف العا�صمة ،ونحقق ما
ي�صبو اليه من احتياجات معي�شية وان�سانية ،وحل امل�شاكل التي يعاين منها .قد نكون مق�صرين يف حق العا�صمة يف
بع�ض النواحي ب�سبب الظروف ال�صعبة التي منر بها منذ �سنتني ولكننا نعاهد ابناء العا�صمة على التحرك لتعوي�ضهم كل ما
ي�شكون منه يف اقرب فر�صة ممكنة ان �شاء الله.وكما تعلمون ،فاننا �سنتابع م�سرية الرئي�س ال�شهيد يف ت�سهيل التوا�صل
بني ابناء العا�صمة املنت�شرين يف ال�ضواحي و املناطق القريبة منها،من خالل تعزيز التالقي امل�ستمر واملبا�شر بيننا و بينهم
وزيادة عدد مراكز التيار يف بريوت و�ضواحيها واالهتمام بحاجاتهم ومطالبهم على اختالفها.
� .4سئل:كيف ميكن توظيف ان�شطة امل�ؤ�س�سات االهلية يف بريوت لتوثيق العالقة بني بريوت واالطراف؟
اجاب:كما ذكرت �سابقا ،فان التالقي املبا�شر و التوا�صل امل�ستمر بيننا وبني اهل بريوت يف ال�ضواحي يتم من خالل
أالطر التي تطرقت اليها وانا حري�ص على تفعيلها .وال �شك انه من خالل امل�ؤ�س�سات و اجلمعيات االهلية يف العا�صمة
والتي متثلون انتم احد ابرز وجوهها ان تعمل على خلق االطار املنا�سب إلفادة ابناء العا�صمة من هذه الن�شاطات
االجتماعية و الطبية والثقافية اينما تواجدوا،لذلك تقع على عاتقكم م�س�ؤولية توظيف هذه االن�شطة لتحقيق هذا الهدف مع
امل�ؤ�س�سات االخرى.
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مقابلة

مقابلة مع ال�شيخ �سعد رفيق احلريري

� .5سئل :أ�ي دور ميكن ان تلعبه بريوت لتعزيز الوحدة الوطنية و العي�ش امل�شرتك يف هذه املرحلة
امل�صريية من تاريخ لبنان؟
اجاب:لقد كانت بريوت و�ستبقى باذن الله رمزا لوحدة
العي�ش امل�شرتك بني اللبنانيني جميعا وهذه ميزة منحنا
اياها الله ونعاهد اللبنانيني جميعا بان نحافظ عليها ما
دمنا نتحمل م�س�ؤولية هذه امل�سرية التي مل ت�ستطع كل
ايادي التخريب والعبث من النيل منها او انهائها رغم
تعدد ا�ساليب الرتهيب و االرهاب التي مور�ست بحقها
.اننا نعي�ش اليوم احدى حماوالت تخريب الوحدة
الوطنية و�ضرب �صيغة العي�ش امل�شرتك فيها من خالل ا�ستهداف قلب بريوت وتقطيع او�صالها وا�صطناع احلواجز
بني ابنائها كما كانت اثناء احلرب االهلية.فكما ف�شلت كل املحاوالت التق�سيمية للعا�صمة يف ال�سابق �ستف�شل هذه
املحاولة اجلديدة التي غرقت اىل ا�سفل ال�سافلني مع كل من ايدها ودعمها كذلك.
مهما تقلبت االو�ضاع فان لبريوت جذورا �ضاربة
يف عمق االر�ض ،فهي لن تغيري ثوبها العروبي،
بل �ستبقى متم�سكة بعروبتها احلقيقية اال�صيلة،
كما عا�شتها يف ال�سابق و كما ارادها الرئي�س
ال�شهيد رفيق احلريري

� .6سئل:لطاملا كانت بريوت قلب العروبة الناب�ض.اي عباءة ميكن ان ترتدي بريوت يف زمن الت�شرذم
العربي؟
اجاب:مهما تقلبت االو�ضاع فان لبريوت جذورا �ضاربة يف عمق االر�ض ،فهي لن تغيري ثوبها العروبي ،بل �ستبقى
متم�سكة بعروبتها احلقيقية اال�صيلة ،كما عا�شتها يف ال�سابق و كما ارادها الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري ،عروبة
التقدم و االزدهار و االنفتاح واالعتدال و تنمية االن�سان و لي�س عروبة االرهاب واغتيال االوطان واغت�صاب
االن�سان حتت �شعارات مزيفة وال متت اىل العروبة احلقيقية ب أ�ي �صلة� .ستبقى بريوت ا�صيلة وملت�صقة مبحيطها
العربي ومتفاعلة معه مهما ا�شتدت عليها رياح القتل واالغتيال احلاقدة واملتلب�سة برداء العروبة املزيف ،و�ستبقى
ملتزمة بالق�ضية الفل�سطينية وجميع الق�ضايا العربية املحقة .
� .7سئل:هل ميكن لبريوت ان تعود يوما م�شفى وم�صرفا وجامعة ومنتجعا للعرب،كما كانت قبل
احلرب؟
اجاب:بالرغم من كل ال�صعوبات التي ع�صفت بلبنان طوال ال�سنوات املا�ضية ا�ستطاعت بريوت النهو�ض من حتت
االنقا�ض بفعل اجلهد املميز الذي بذله الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري وكان هذا االجناز حمط انظار العرب واالجانب
على ال�سواء .نحن ن�ؤمن بقدرتنا على جتاوز ال�صعاب التي تواجهنا حاليا ملنع العا�صمة من الت أ�لق واالزدهار من جديد
لتكون العا�صمة التي نتطلع اليها على الدوام جامعة للبنانني و العرب واالجانب على ال�سواء وتقوم بلعب الدور املايل
و االقت�صادي للمنطقة ،ومركز عبور لكل انحاء العامل.وهذا اليوم لن يكون ببعيد باذن الله تعاىل النه مهما ا�شتدت
العوا�صف فال بد من ان تنح�سر يف النهاية.
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ق�صة االحتاد
ُعرفت بريوت املحرو�سة تاريخي ًا ،كثغر مقاوم من ثغور هذه أالمة ،وكمدينة
ع�صية على كل الغزاة ،مهما كان عنف غزواتهم وقوة جيو�شهم ولطاملا تعر�ضت
بريوت للغزو والعدوان عليها وعلى أ�هلها ،ولكن كل الغزاة كانوا ينتهون �إىل
االعرتاف ب أ�ن هذه العرو�س القابعة عند �شاطىء املتو�سط �شاخمة الر أ��س ،ممتلئة
بالعنفوان ،مل تط أ�طئ الر أ��س او تنحني رغم كل ال�ضغوط.
وقد أ�دى موقع بريوت ،كعا�صمة تتطلع �إىل الغرب عرب البحر ،وتفتح ذراعيها
لكل من يعلن عليها احلب ،وترتدي الدرع ملواجهة كل من ينوي عليها احلرب،
وكمدينة متقدمة من مدن هذا امل�شرق العربي تعترب نف�سها املعرب واملحور� ،إىل أ�ن
ت�صبح هذه املدينة من أ�رقى حوا�ضر العامل ،قدميها وحديثها.
وما كان هذا كله ليح�صل لوال �سعة �صدر ان�سانها ،الذي جعل من نف�سه كبري
القوم وخادمهم ،يف الوقت نف�سه .فهذا البريوتي الذي �سعى الكثريون �إىل
ت�شويه �صورته ،واال�ساءة �إىل �شخ�صيته ،والنيل من دوره ....كان أالول يف اطالق اجلمعيات اخلريية االجتماعية
يف املحيط العربي.
وكان أالول يف ان�شاء اجلمعيات ال�سيا�سية للدفاع عن وطنه وقوميته ون�شر أ�فكار التحرر من اال�ستعمار  ،أ�ي ًا كان
�شكله ولونه ،ومهما كانت ال�شعارات التي يرفعها...
وكان أالول ،يف العمل على ان�شاء اجلامعات وال�صحف واملدار�س اخلريية وامل�ست�شفيات.
ومن يتجول يف القرى اللبنانية ،وي�ستطلع ،وي�س أ�ل� ،سيكت�شف حتم ًا أ�ن كثري ًا من م�ساجدها بنيت على يد اجلمعيات
البريوتية  ،أ�و بتربع من أ�بناء بريوت ،وكذا أالمر يف املدار�س وغريها.
لقد أ�قام أ�بناء بريوت أالوقاف ،واجلمعيات ،وامل�ست�شفيات ،وامل�ستو�صفات ،والزوايا ،والتكايا ،أ
والديرة ،والكنائ�س،
واجلوامع أ
وال�سواق املتخ�ص�صة و�سواها ،ألنهم حت�س�سوا دائم ًا بال� أش�ن العام وو�ضعوا م�صلحة الوطن فوق كل
اعتبار.
من هنا ،جاءت اجلمعيات العائلية والروابط �صورة حية عن هذا إالن�سان البريوتي ال�ساعي للوحدة أ�بد ًا ،والعامل من
أ�جل اجلماعة موظف ًا امكاناته ال�شخ�صية والعائلية من أ�جل ذلك.
وهكذا ن� أش� يف بريوت احتاد جمعيات العائالت البريوتية اال�سالمية عام  ،1973كما قامت رابطة أال�سر البريوتية
اال�سالمية يف الوقت نف�سه تقريب ًا ،فكان االحتاد جامع ًا للجمعيات العائلية املرخ�صة فيما كانت الرابطة احتاد ًا للعائالت
التي مل تن�شيء بعد جمعيات ر�سمية لعائالتها.
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ق�صة االحتاد
وجاءت احلرب ( 1975ـ  )1990لت�شل أالعمال والن�شاطات وحت�صر اجلهود املبذولة يف حدود �ضيقة جد ًا نتيجة
لل�صراع العبثي الدائر على أ�ر�ض لبنان واملتنقل من منطقة �إىل أ�خرى.
ولكن ..ما كان لهذا الواقع أ�ن ي�ستمر ،لذا تداعى نفر كرمي من ر�ؤ�ساء جمعيات العائالت البريوتية �إىل التالقي عام
 1997بهدف احياء فكرة إالحتاد ،وعقدت العديد من االجتماعات يف املراكز البريوتية الفاعلة �إىل أ�ن مت التو�صل �إىل
اطالق احتاد جمعيات العائالت البريوتية وفاق ًا للعلم واخلرب ال�صادر عن وزارة الداخلية حتت الرقم  /80أ�د بتاريخ
 ،1998/7/4وكانت بداية.
وقد تر أ��س الربوف�سور وفيق �سنو الهيئة إالدارية أالوىل لالحتاد الذي �ضم يف حينه �ستة ع�شر جمعية عائلية ،و أ�عيد
انتخاب الهيئة االدارية نف�سها عام  .1999و�شهد االحتاد اهتمام ودعم الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري ،رحمه الله،
وازداد اقبال اجلمعيات العائلية على االنت�ساب لالحتاد .ويف العام  2001مت انتخاب أال�ستاذ أ�مني عيتاين رئي�س ًا
لهيئة ادارية جديدة وكان االحتاد ي�ضم  28جمعية
وقد أ�دى موقع بريوت ،كعا�صمة تتطلع �إىل
عائلية يف ذلك احلني.
الغرب عرب البحر ،وتفتح ذراعيها لكل من يعلن
ثم مت تعديل النظام أال�سا�سي ،والنظام الداخلي لالحتاد عليها احلب ،وترتدي الدرع ملواجهة كل من
عام  2003و أ�عيد انتخاب أال�ستاذ امني عيتاين رئي�س ًا ينوي عليها احلرب ،وكمدينة متقدمة من مدن
هذا امل�شرق العربي تعترب نف�سها املعرب واملحور،
لوالية ثانية.
أ
أ
�إىل �ن ت�صبح هذه املدينة من �رقى حوا�ضر
ويف العام  2005مت انتخاب أال�ستاذ ريا�ض احللبي
العامل ،قدميها وحديثها.
رئي�س ًا لهيئة ادارية جديدة لالحتاد وال زال يقوم
بدوره يف خدمة االحتاد الذي بات ي�ضم  58جمعية
عائلية اليوم.
انها ق�صة رجال آ�منوا ببريوت ،منارة لبنان ،ودرة العرب فاعطوها من القلب ،وال يزال العطاء م�ستمر ًا.
الدكتور ا�سامه حميو
رئي�س التحرير
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وليد عيدو أ�ول �شهيد على مذبح املحكمة الدولية
مبزيد من احلزن والغ�ضب والت�سليم بق�ضاء الله ،ينعي «احتاد جمعيات العائالت البريوتية» �إىل اللبنانيني والعرب،
نائب كتلة امل�ستقبل النيابية عن مدينة بريوت ،القا�ضي ال�شهيد وليد عيدو ،الذي اغتالته يد إالجرام و إالرهاب ،على
واجهة بريوت البحرية ،لين�ضم �إىل قافلة ال�شهداء أالبرار الذين رووا بدمائهم درب ال�سيادة واال�ستقالل  ،وقدموا
أ�رواحهم قربان ًا ليحيا لبنان.
فبا�سم بريوت ،وعائالتها ،واحتادهم ،ب أ��سم العا�صمة الع�صية على الغزاة ،وامل�ستبدين ،واالرهابيني ،نتقدم بالعزاء
من تيار امل�ستقبل  ،رئي�س ًا وكتلة نيابية ،ومن رابطة آ�ل عيدو رئي�س ًا وهيئة �إدارية ،ومن أ��سرة ال�شهيد ،ومن البيارته،
واللبنانيني ،والعرب ،داعني املوىل ع ّز وجل أ�ن يتقبل �شهادة فار�س احلقيقة ،و أ�ول �شهيد على مذبح املحكمة الدولية،
ابن بريوت البار ،ال�شهيد النائب القا�ضي وليد عيدو.
رحم الله ال�شهيد ،و أ��سكنه ف�سيح جنانه ،وحمى لبنان من �شر أ�بال�سة إالرهاب الذين �سيقذفهم بحر بريوت �إىل قو�س
املحكمة الدولية� ,إنّا لله وانّا اليه راجعون».
بهذه الكلمات ،نعى رئي�س احتاد جمعيات العائالت البريوتية أال�ستاذ ريا�ض احللبي� ،شهيد أالمة وعا�صمتها بريوت
أالبية النائب القا�ضي وليد عيدو ...وما كانت للكلمة أ�ن تتوازى يوم ًا مع ال�شهادة  ،ولكن ال�شهادتني حق وواجب،
ال�شهادة يف �سبيل الله والوطن ،وال�شهادة يف من يقدمون أ�رواحهم دفاع ًا عن احلق  .ولذلك كنا نعلم أ�ن نعي ال�شهيد
النائب القا�ضي وليد عيدو لن يكون كافي ًا لتقدمي العزاء ألهله و�شعبه� ،إال �إذا كان النعي ي�ؤكد على ا�صرارنا على
معرفة احلقيقة ودعمنا الكامل للمحكمة الدولية.

ال�شهيد النائب القا�ضي وليد عيدو يف زيارته أالخرية ملقر االحتاد ،وقد ظهر يف ال�صورة وزير الداخلية
أال�ستاذ ح�سن ال�سبع والنواب الدكتورة غنوة جلول أ
وال�ستاذ حممد �شري وقائد �شرطة بريوت العميد
نبيل مرعي والنائب ال�سابق ح�سني اليتيم ورئي�س االحتاد اال�ستاذ ريا�ض احللبي ونائب رئي�س االحتاد
القا�ضي خالد ح ّمود والرئي�سان ال�سابقان لالحتاد اال�ستاذ أ�مني عيتاين والربوفي�سور وفيق �سنو و أ�مني
ال�سر اال�ستاذ وليد كبي.
7/23/06 7:28:54 AM
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وليد عيدو أ�ول �شهيد على مذبح املحكمة الدولية
ف�صل ال�شهادة
وك أ�ن النائب ال�شهيد وليد عيدو كان يتلو ف�صل ال�شهادة يف حديثه قبل ربع �ساعة من ا�ست�شهاده ،وعرب الهاتف مع
�صحيفة أالنباء الكويتية ،حيث أ�كد أ�نه «�إذا قلنا أ�ن املحكمة حلت حمل الدولة اللبنانية أ�و ميكنها أ�ن حتل حمل أ�ي
دولة يف أ�ي أ�مر مطروح ميكن أ�ن يكون هذا �صحيح ًا �إذا مل يكن هناك ما ي�سنده قانوني ًا ،فاملجل�س النيابي وافق على
املحكمة عندما قال انا أ�وافق على ن�ص هذه املحكمة واريد مناق�شتها ،أ�ي أ�نا موافق على أ�ن تن� أش� املحكمة الدولية وفق ًا
للتفاق الذي وقّع بني احلكومة أ
والمم املتحدة .قال هذا ر�سمي ًا مبوجب عري�ضة وجهت �إىل رئي�س جمل�س النواب
إ
أ
أ
وترجمت و�ر�سلت �إىل المم املتحدة وا�ستند اليها القرار  1757كما ا�ستند �إىل قرار من احلكومة يقول له اتخذ
االجراءات التي تراها منا�سبة .اذن مل ي أ�ت القرار  1757من فراغ ،بل أ�تى باال�ستناد �إىل �شرعية نيابية و�شرعية
حكومية ،قد يختلف معنا البع�ض يف هذه الت�سمية ال�شرعية للحكومة أ�و ملجل�س النواب ،لكن ال يختلف معنا يف ت�سمية
جمل�س للنواب ما زال �شرعي ًا وهم أ�ع�ضاء فيه وهم مل ي�ستقيلوا من هذا املجل�س حتى تاريخه على أالقل».

ومما جاء يف حديثه ـ الوثيقة:
«ال �شك يف أ�ن اقرار املحكمة يف جمل�س أالمن الدويل يعني أ�ن مرحلة من ال�صراع حول
احلقيقة والعدالة يف لبنان قد و�ضعت أ�وزارها مل�صلحة العدالة ومل�صلحة ال�شعب اللبناين،
ونتمنى أ�ن تكون و�ضعت حد ًا إلنق�سام كبري ،فاملحكمة يف احلقيقة و�ضعت أ�ول بند على
جدول أ�عمال جل�سة احلوار ،وان اللبنانيني بقياداتهم أ�كدوا على طاولة احلوار أ�ن هذا أالمر
مو�ضع �إجماع وترحيب ومتابعة ونوع من الت�سليم ب أ�نه ال بد من قيام حمكمة».
ال�شهيد اخلالد
لقد كان ال�شهيد النائب القا�ضي وليد عيدو ،م�صر ًا خالل هذا احلديث على احلقيقة ،والتو�صل ال�صحيح اليها ،من
خالل حمكمة دولية ،ألن ابن بريوت تربى على أ�نه «ما �ضاع حق وراءه مطالب» ،و أ�ن كل غال يرخ�ص أ�مام احلقيقة
أ،لنه يدرك أ�نه ما مل تعرف هذه احلقيقة ف�سيبقى لبنان م�شرع ًا أ�مام مزيد من االغتياالت والنيل من �سيادته الوطنية.
ولكن ..بقي وليد عيدو ..أ�با خالد ..خالد ًا يف قلوبنا وذاكرتنا اجلماعية و�سي�ساق القتلة �إىل حمكمة دولية تنزل بهم
عقاب ًا من جراء ما اقرتفت أ�يديهم.
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ؤ
ير�شح حممد أ
�ش�ون انتخابية �سعد احلريري ّ
المني عيتاين عن تيار امل�ستقبل
يف مهرجان �شعبي حا�شد يف قريطم ،وحتت �شعار «بريوت خط أ�حمر» ،ر�شح ال�شيخ �سعد رفيق احلريري أال�ستاذ
حممد أالمني عيتاين ،الرئي�س ال�سابق الحتاد جمعيات العائالت البريوتية ،عن املقعد النيابي ال�شاغر يف الدائرة الثانية
لبريوت ،عن تيار امل�ستقبل ،وذلك رد ًا على ا�ست�شهاد النائب القا�ضي وليد عيدو.
�إ ّن بريوت على موعد يف اخلام�س من آ�ب « 2007لتثبت مرة أ�خرى وفاءها
للرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري والنائب ال�شهيد القا�ضي وليد عيدو،
ولت�ؤكد مت�سكها بنهج حامل أالمانة ال�شيخ �سعد رفيق احلريري» .فـ «بريوت
لن متوت» و « أ�هل بريوت لن يتنازلوا عن كرامتهم ألحد».
�إ ّن أ��سرة بريوت املحرو�سة تتمنى للمر�شح عيتاين التوفيق يف متثيل بريوت
كما جنح يف متثيل عائالتها .أ
فال�ستاذ عيتاين يدرك أ� ّن امل�س�ؤولية أ�مانة،
وهذا ر�صيده ،و أ� ّن بريوت �ستبقى ع�صية على ا�ستهدافها ملا متثله من قيم،
ويف مق ّدمها العدالة.
وال تزال امل�سرية م�ستمرة.
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اجلي�ش اللبناين :عني على احلدود و�سيف على االرهاب
ألنه �سيف أالمة ودرعها ،أ
ولنه أالرزة القوية ال�شاخمة يف وجه العوا�صف ،ال تهاب املحن وال غدرات الزمان ،ألن منه
رجا ًال نذروا أ�نف�سهم وقدموا أ�رواحهم فداء للبنان الذي نحب ،لبنان احلر ال�سيد امل�ستقل.
ألنه اجلي�ش اللبناين الذي يتوىل اليوم م�س�ؤولية ال�سهر على أ�من احلدود،
واحلفاظ على �سيادة الدولة على أ�ر�ضها  ،بعد أ�ن جنح باحلفاظ على وحدة
الدولة ...بتنا أ�كرث ثقة ب أ�ن الغد �سيحمل الينا املزيد من أالمن أ
والمان.

أال�ستاذ ب�شار �شبارو

عني ال تنام ،و�سيف فوق عنق االرهاب ...انها اخلال�صة التي تخت�صر واقعنا
اللبناين اليوم عندما نوجه التحية اخلال�صة من القلب للجي�ش اللبناين الذي قدم
يف آالونة أالخرية خري مثال على إاليثار والت�ضحية عندما واجه قوى االرهاب
يف خميم نهر البارد ودفع الثمن أالعلى من ال�شهداء واجلرحى  ،إل�صراره
على جتنيب املدنيني الفل�سطينيني نتائج ا�سرتهان االرهابيني لهم داخل املخيم
وحتويلهم �إىل دروع ب�شرية ،ف أ��صر اجلي�ش على أ�ن «ال تزر وازرة وزر
أ�خرى» ،وعلى أ�ن ال يكون الرهائن �ضحايا لالرهابيني.

�صحيح أ�ن أ�عداد �شهداء اجلي�ش ارتفعت ،لكنه أ�ثبت أ�نه ظل حتى اللحظة أالخرية حمافظ ًا على حق املدنيني يف احلياة،
واال لكان بو�سعه التعامل مع املوقف ب أ��سلوب آ�خر.
أ
ولننا نرى يف اجلي�ش القوة القادرة على ردع االرهاب
الوافد الينا والغريب عن عاداتنا وتقاليدنا ومبادئنا ف�إننا
معه ،يد ًا بيد لنبني لبنان.

فلبنان أ��صغر من أ�ن يق�سم و أ�كرب من أ�ن يبتلع.
وجي�ش لبنان منا ،ولنا ،ويعمل من أ�جل لبناننا الواحد املوحد
 ،ومن هنا البداية لبناء لبنان القوي العزيز ال�سيد امل�ستقل
ف أ�لف حتية.
أال�ستاذ ب�شار �شبارو
مدير التحرير
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ا�ضاءات

ن�شاطات املجل�س البلدي ملدينة بريوت

جانب ن�شرة احتاد جمعيات العائالت البريوتية
نهنئ احتاد جمعيات العائالت البريوتية على ا�صدار هذه الن�شرة وعلى اتاحة الفر�صة لنا للم�ساهمة بكلمة يف العدد
أالول و أ�تقدم بجزيل ال�شكر الحتاد العائالت البريوتية على املواقف التي قدمها من أ�جل بريوت و أ�هلها ،هذا االحتاد
الذي ت أ��س�س عام  1998لعب دور ًا هام ًا يف احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية يف بريوت ،و�ساهم م�ساهمة ايجابية وبناءة
يف االنتخابات البلدية لدورتي  1998و 2004واالنتخابات النيابية.
ان احتاد العائالت البريوتية الذي يرت أ��سه حالي ًا أال�ستاذ ريا�ض احللبي� ،ساهم يف �صياغة املوقف البريوتي ،وقد
كان لالحتاد ور�ؤ�سائه املتعاقبني مواقف جريئة ووا�ضحة حيال ما جرى ويجري على ال�ساحة البريوتية منذ ما قبل
اغتيال الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري و أ�ثناء حقبة االغتيال وما تالها و�صو ًال �إىل ما ت�شهده املدينة من اغتياالت
البنائها وتنكيل مبمتلكاتها واحتالل ل�ساحاتها.
هذا االحتاد الذي نن�سق معه يف موا�ضيع تهم املدينة و أ�هلها نكن له التقدير ون أ�مل أ�ن تتو�سع ع�ضويته لي�شمل أ�كرب
عدد ممكن من عائالت املدينة الكرمية.
ان مدينة بريوت ت�شهد حالي ًا أ�كرب ور�شة حتديث يف أ�ر�صفتها و�شوارعها وكذلك حتديث لبناها التحتية
من �صرف �صحي وت�صريف مياه أ�مطار وخدمات ،لقد مت اجناز معظم أ
العمال واجلزء الباقي قيد
التنفيذ ،وهذه أ
العمال تقوم بها البلدية من أ�جل أ�هل بريوت ورفاهيتهم ونقدر تفهم أ�بناء العا�صمة
و�ساكنيها لالزعاج الذي ت�سببه تلك أ
العمال لهم ،امنا ال بد من عملية التحديث والتطوير كي تواكب
خدمات املدينة التطور والتقدم الذي يح�صل يف مدن العامل ،كما �ساهم املجل�س البلدي بحل أ�زمة املدار�س
الر�سمية يف املدينة بتقدمي أ�ربعة عقارات �إىل وزارة الرتبية حيث مت بناء مدار�س ر�سمية عليها
مب�ساعي وه َمة دولة الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري ،وكذلك مت ان�شاء مكتبتني عامتني يف منطقتي
البا�شورة والي�سوعية وفق أ�حدث و�سائل املعلوماتية تخدم كل منها اليوم أ�عداد ًا هائلة من طالبنا وممن
يرغب ،ويف خططنا ان�شاء  10مكتبات عامة أ�خرى أ�ي مكتبة يف كل منطقة عقارية يف بريوت ،كما ان�ش�أ
املجل�س البلدي مالعب ريا�ضية بلدية يف حرج بريوت و أ�خرى يف منطقة أ
ال�شرفية قرب ج�سر الفيات
والتي �ساهمت و�سوف ت�ساهم ب�شكل فعال يف تلبية احتياجات �شبابنا و أ�طفالنا وقامت البلدية برتميم
البناء املعروف بالق�صر البلدي الذي دمرته احلرب أ
الهلية كما تقوم برتميم البناء العائدة ملكيته
للبلدية واملعروف مببنى املالية وكالهما موجود يف و�سط املدينة ،كما تقوم البلدية ببناء ثكنة حديثة
كمركز أ��سا�سي لفوج االطفاء و�سوف يتم ان�شاء جممع بناء الدارات وم�صالح البلدية يف �شارع عمر
بيهم ليكون مركز ًا أ��سا�سي ًا ي�ضم معظم م�صالح ودوائر البلدية .وقد أ�جنزنا ت أ�هيل حرج بريوت بالتعاون مع
منطقة ايل دو فران�س و�سوف نقوم قريب ًا بفتح الق�سم املغلق منه للمواطنني ونح�ضر حالي ًا م�شروع ا�ستمالك عقارات
الن�شاء حواىل  25حديقة عامة حتتها مواقف عامة لل�سيارات علم ًا أ�ن البلدية قامت بزرع حواىل � 18000شجرة يف
املدينة والو�سطيات أ
والر�صفة مع اعادة بناء حواىل  600كلم من أالر�صفة( ،يوجد يف املدينة حواىل مليون كلم من
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االر�صفة) وقد طلبنا من االدارة ا�ستكمال ت�شجري كافة أالر�صفة يف املدينة التي
ي�سمح عر�ضها بت�شجريها ،كما طبقت البلدية �شعار حقوق امل�شاة بو�ضع العوائق
على أالر�صفة ملنع وقوف ال�سيارات عليها واعطاء أالولوية للم�شاة يف ا�ستعمال
تلك االر�صفة.

ويقول العري�س :حر�صت على ان�شاء مداخل وخمارج يف كل
أ
الر�صفة التي يتم اعادة بنائها كي يتمكن ذوو االحتياجات
اخلا�صة من ا�ستعمال هذه أ
الر�صفة ،كما قام املجل�س البلدي
بت�أهيل وجتميل الكثري من أ
الر�صفة والو�سطيات يف خمتلف
مناطق املدينة.
أ�ما على ال�صعيد االجتماعي فقد قدم املجل�س البلدي عدد ًا من املنح املدر�سية لطالبنا داخل وخارج لبنان كما قدم
العديد من امل�ساعدات االجتماعية للم�ؤ�س�سات االجتماعية واخلريية والنوادي الريا�ضية واجلمعيات أ
والفراد وتعاون
املجل�س مع وزارة ال�صحة العامة وعدد من امل�ؤ�س�سات ال�صحية يف ت�سيري مراكزه ال�صحية خدمة للمواطنني ،كما قدم
املجل�س أ�كرث من قطعة أ�ر�ض كمدافن ألبناء بريوت م�ساهمة يف حل هذه املع�ضلة مراعي ًا تعددية الطوائف يف بريوت،
كما أ�ن املجل�س أ�طلق ا�سماء رجاالت لبنان والعامل على العديد من ال�شوارع وال�ساحات وقدم أ�ق�صى الدعم املمكن
لفوج اطفاء بريوت مادي ًا ومعنوي ًا مع �ضم فرقة اال�سعاف اليه تخفيف ًا للروتني االداري ا�ضافة �إىل ار�سال العديد من
أ�فراده يف بعثات للتخ�ص�ص خارج لبنان لرفع م�ستوى اداء الفوج ،كما ان املجل�س جنح يف فتح عدد من النتوءات يف
�شوارع العا�صمة ويف تنفيذ عدد من اال�ستمالكات ،كما جنح املجل�س يف رفع امل�ستوى ال�صحي مل�سلخ بريوت امل�ؤقت
احلايل بانتظار ا�ستعادة واعادة ت أ�هيل امل�سلخ الدائم.
كما جند أ�ن املجل�س قد اتخذ قرار ًا تاريخي ًا متعلق ًا بالنقل احل�ضري يف بريوت بالتعاون مع البنك
الدويل واحلكومة اللبنانية وم�ضمونه ان�شاء  19نفق ًا أ�و ج�سر ًا يف بريوت الكربى �ستة منها �ضمن
حدود مدينة بريوت االدارية ويف حميطها،
و�سي�صار �إىل بناء ج�سور أ�و انفاق وقد بد أ�نا يف م�ستديرة ال�صالومي وقرب العدلية وقرب املتحف كما �سي�صار �إىل
ا�ستبدال ج�سر احلديد قرب م�ست�شفى الرببري بنفق وقد بد أ� التنفيذ بهذا امل�شروع ومن املهم اال�شارة هنا يف اطار
م�شروع تطوير النقل احل�ضري� ،إىل أ�ن مدينة بريوت ومنذ ع�شرات ال�سنني مل ت�شهد حتديث ًا ل�شوارعها بغية ا�ستيعاب
حركة ال�سري املتزايدة فيها آ
والن يعاد تخطيط أ�و حتديث حركة ان�سياب ال�سيارات يف ال�شوارع للتخفيف من ازدحام
ال�سري وتنظيم ممرات وم�سارات ال�سيارات
وو�ضع �إ�شارات وا�ضحة لعدم الوقوف ،يف ال�شوارع بحيث ال يكون هناك لب�س لدى أ�حد باملمنوع وامل�سموح .وقد
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بد أ�ت تظهر باكورة هذا امل�شروع يف �شارع الرئي�س ر�شيد كرامي (فردان) و�شارع الرا�شدين حيث حددت فيهما
مواقف ال�سيارات ب�شكل وا�ضح على طريف ال�شارع ،وثم و�ضع عوائق على أالر�صفة ملنع ركن ال�سيارات عليها
وتخطيط م�سارات ال�سيارات ،با إل�ضافة �إىل ا�ستحداث الو�سطيات التي �سوف تزرع بزهور مو�سمية ويعاد ت�شتيلها
أ�ربع مرات يف ال�سنة ،وا�ستحداث �شبكة ا�شارات �ضوئية م�ؤلفة من  220ا�شارة لتنظيم املرور على كل تقاطع من
�شوارع املدينة وذات توجيه الكرتوين مع نظام مراقبة حديثة يعالج اختناقات ال�سري على مداخل املدينة التي حددت
بـ  19موقع ًا �ضمن بريوت و�ستكون كل �إ�شارة مرفقة بكامريا يف كل بريوت الكربى و�سوف يتبع هذا املركز �إىل
قوى أالمن الداخلي ،ومبقارنة ب�سيطة بني و�ضع املدينة بداية عام  1998وو�ضعها عام  2007جند أ�ن اجنازات عديدة
نفذت وقرارات هامة اتخذت ومن أ�هم القرارات التي اتخذها املجل�س البلدي خالل واليته اجلديدة هو قرار حتديث
املخطط التوجيهي ملدينة بريوت الذي يلحظ حتديث وتطوير �شبكات اخلدمات العامة� ،إ�ضافة �إىل ا�ستعماالت أالرا�ضي
واحتياجات املدينة وال�سكان ملدة � 50سنة قادمة مع أالخذ بعني االعتبار االعداد املتوقعة ل�ساكني املدينة.
ان امل�شاريع التي تعمل عليها بلدية بريوت حالي ًا هي م�ستمرة ح�سب الربنامج الزمني ونحن ملتزمون بتنفيذ هذا
الربنامج الذي ابتد أ� ق�سم منه برعاية الرئي�س ال�شهيد والق�سم آالخر مما خطط وبرمج وعمل ألجل حتقيقه .هذه
املدينة �سوف تبقى وفية للزعيم الكبري الذي اغتالته أ�يادي احلقد واالجرام و�سوف تبقى على نهجه ور�ؤياه امل�ستقبلية
و�سوف تبقى موحدة بكافة اجزائها و أ�ن البلدية �سوف تقدم اخلدمات بالت�ساوي لكافة أ�بناء املدينة ومناطقها دون
تفرقة،
هناك م�شاريع تنفذها البلدية و أ�خرى أ�وكلت البلدية أ�مر تنفيذها بوا�سطة جمل�س الوزراء �إىل جمل�س االمناء واالعمار
ويوجد تن�سيق تام بني اجلهتني ،وهذه امل�شاريع وان طر أ� عليها بع�ض الت أ�خري ب�سبب أالحداث أالليمة التي مر بها
لبنان منذ عام  2004وحتى آالن مرور ًا بكل االنتكا�سات التي ح�صلت ،لكننا ملتزمون وم�ستمرون يف التنفيذ حتى
النهاية ا�ضافة �إىل التزامنا بتنفيذ كل ما أ�تينا على ذكره يف بياننا االنتخابي من م�شاريع وقد أ�قرها املجل�س البلدي
ور�صد لها امليزانية الالزمة.
املهند�س عبد املنعم العري�س
رئي�س املجل�س البلدي ملدينة بريوت
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مواقف لها تاريخ احتاد جمعيات العائالت البريوتية دائم ًا يف قلب أ
الحداث
«بريوت اليوم حتمل هم الوطن ،فعني على وحدة اللبنانيني ،وعني على تر�سيخ
انتماء لبنان العربي ،عني على مزارع �شبعا ،وعني على حت�صني ال�سيادة
بالت أ�كيد على أ�ن لبنان لي�س مقر ًا لال�ستعمار وال ممر ًا.
�إنها أالمانة ،نحمل م�شعلها باميان واعتزاز ،بعزم وت�صميم ،للنهو�ض باحتاد
جمعيات العائالت البريوتية ،ومن خالله ببريوت  ،أ�م ال�شرائع ،و�سيدة
العوا�صم ،ومنارة لبنان ،ودرة العرب».
بهذه الكلمات التي حتدد موقف احتاد جمعيات العائالت البريوتية ،قدم
اال�ستاذ ريا�ض احللبي الهيئة االدارية اجلديدة لالحتاد �إىل هيئته العامة،
والتي كان من املقرر أ�ن تلقى يف احلفل الذي كان مقرر ًا اقامته يف
 2005/12/14يف فندق الريفيريا ،ثم أ�لغي ب�سبب اغتيال �شهيد لبنان
اال�ستاذ جربان التويني .ورغم أ�ن الكلمة مل تلق وامنا مت توزيعها على اع�ضاء
الهيئة العامة ،ف�إن االحتاد بهيئته االدارية اجلديدة بقي على التزامه الثابت
بوحدة اللبنانيني وانتماء لبنان العربي وا�صراره على بقاء لبنان �سيد ًا ،عربي ًا،
حر ًا ،م�ستق ًال ،دون أ�ن يكون مقر ًا أ�و ممر ًا لال�ستعمار ،و أ�كد على ذلك خالل مواقفه طيلة ال�سنتني املا�ضيتني.

• دم ال�شهيد أ�مانة
ففي اللقاء ال�صباحي الذي دعي اليه اع�ضاء الهيئة العامة يف فندق مديرتانيه يوم  2005/12/18قال رئي�سه:

أ«لن بريوت م�ؤمتنة على دم �شهيد الوطن الرئي�س رفيق احلريري ،ف�إنها مطالبة بتوفري املناخات املالئمة
للو�صول �إىل احلقيقة التي ال م�ساومة عليها وال ت�سويات ،فاحلقيقة حترر اللبنانيني من هواج�سهم
وتخرج لبنان من دوامة القلق ،وهي الطريق الوحيدة إلقامة العدل الذي ال ي�ستقر جمتمع بغيابه وال
ي�ستقيم حكم بدونه .اننا نعاهد روح الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري على إالنت�صار للحقيقة والعدالة
يف جرمية اغتياله االرهابية ،ونعاهد حامل رايته ال�شيخ �سعد رفيق احلريري بالوقوف دائم ًا �إىل جانبه
ال�ستكمال م�سرية الرئي�س ال�شهيد يف حب بريوت ولبنان العربي املنفتح على العامل ون�ؤكد على التما�سك
والتعاون والتكافل مع ال�سيدة الفا�ضلة نازك رفيق احلريري رفيقة درب الرئي�س ال�شهيد خلدمة بريوت
اجتماعي ًا وان�ساني ًا.
ان احتاد جمعيات العائالت البريوتية هو حزب الرئي�س ال�شهيد و�سيبقى �سائر ًا على هدي مبادئه وعام ًال
على نبذ أالحقاد وال�ضغائن حفاظ ًا على لبنان».
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• ال ممر ًا وال مقر ًا
ويف بيان رده على االتهامات التي وجهت للرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة وال�شيخ �سعد رفيق احلريري رئي�س كتلة تيار
امل�ستقبل بتاريخ  2005/11/14أ�كد رئي�س االحتاد:
«ان الرئي�س ال�سنيورة ي أ�بى أ�ن يكون هنالك  17أ�يار الحق ،انه حري�ص على املقاومة وحترير مزارع �شبعا واعادتها
لل�سيادة اللبنانية واالنتقال بلبنان من دولة الطوائف �إىل دولة امل�ؤ�س�سات.
وان ال�شيخ �سعد احلريري حر وابن حر وم�ؤمتن على دم الرئي�س ال�شهيد ونهجه ،ويختزن يف ذاكرته تراث الرئي�س
ال�شهيد الذي جتلى بدفع املجتمع الدويل لتبني تفاهم ني�سان الذي �ش ّرع املقاومة اللبنانية وح�صن لبنان من غدر
ا�سرائيل وبالذود عن الق�ضايا العربية يف جميع املحافل الدولية».
كما أ�كد يف حفل ان�صار الرئي�س ال�شهيد يف أ�وتيل مديرتانيه يف  2005/11/20أ�ن:
«الرئي�س ال�شهيد أ�كد يف عطاءاته ومكرماته مقولة ان لبنان وطن ور�سالة ت�ستحق أ�ن تن�شر عربها على الكون كملتقى
ثقافات وح�ضارات وديانات وتنوع ..أ�جل ..نحن حريريون باملعنى املعطاء ومبعنى اخلري واحلب والعي�ش الوطني
الواحد».

املحكمة الدولية
كما حدد موقف االحتاد من جرمية الع�صر يف
 2005/12/9أ�ثناء زيارة وفد االحتاد ل�سماحة مفتي
اجلمهورية ب أ�ن االحتاد:
«ي�ؤكد رف�ضه ألية ت�سويات تتعلق بدم ال�شهيد ،وان
البيارته ال ير�ضون اال مبعاقبة وحماكمة املتورطني
واملنفذين حلادثة االغتيال النكراء يف حمكمة دولية».
وادان االحتاد جرمية اغتيال نائب بريوت أال�ستاذ جربان التويني يف بيان أ��صدره بتاريخ « 2005/12/12مطالب ًا
احلكومة اللبناين بك�شف املجرمني الذين يعبثون ب أ�من الوطن واملواطنني وتقدميهم �إىل العدالة ...داعي ًا اجلميع �إىل
التكاتف والتعا�ضد».
و أ�كد أ�ثر زيارة لوزير الداخلية اال�ستاذ ح�سن ال�سبع «ثقة االحتاد وثقة أ�هل بريوت يف اجلهود التي يقوم بها
لتعزيز أالمن الوطني وحماربة اليد آالثمة التي متتد بني احلني آ
والخر لزرع الرعب يف قلوب اللبنانيني والدمار يف
ممتلكاتهم».
وقال رئي�س االحتاد يف  2006/2/10يف احتفال الذكرى أالوىل ال�ست�شهاد الرئي�س رفيق احلريري يف البيال:
7/23/06 7:29:15 AM
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«�سنثبت للعامل لبنانية مزارع �شبعا ونحرر ا�سرانا ون�سيج حدود الوطن ونحقق ال�سيادة على كامل ترابنا الوطني..
�سنتابع البحث عن احلقيقة ،و�سي�ضيق العامل بوجه جالديك� ...سيعي�شون يف ال�سجون أ�موات ًا ،و�ستحيا وان �ضم
جثمانك قرب»
ويف منا�سبة افتتاح املقر اجلديد لالحتاد يف  2006/6/29قال :
«وبهذه املنا�سبة يهم االحتاد أ�ن يعلن أ�ن البيارته لن يهد أ� لهم بال ،ولن يطمئنوا اال بعد اكت�شاف املجرمني الذين
ارتكبوا جرمية اغتيال الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري ولن تهد أ� نفو�س البيارته اال بعد معاقبة املجرمني القتلة يف
املحكمة الدولية».
وقال اثر زيارة ال�شيخ �سعد احلريري رئي�س كتلة
امل�ستقبل النيابية يف :2006/11/14
«نعلن عن فرحة بريوت وعائالتها الجماع جمل�س
الوزراء اللبناين على م�سودة نظام املحكمة الدولية،
والتي نرى فيها نافذة إلقامة العدل وانهاء عربدة
العابثني بدماء اللبنانيني و أ�ر�ضهم ...فب أ��سم بريوت
وعائالتها نطالب جمل�س أالمن الدويل ب�سرعة اقرار
نظام املحكمة الدولية ليتمكن املجتمع الدويل من معاقبة لذين �سرقوا حلم لبنان وعاثوا يف أ�ر�ضه ف�ساد ًا».
واعترب االحتاد يف زيارته الت�ضامنية مع الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة بتاريخ :2006/12/4
«ان العدو ال�صهيوين ال يزال يرتب�ص بلبنان �شر ًا ،وال يجوز حتت أ�ي ظرف ،أ
ولي �سبب ،ان نفقد البو�صلة الوطنية،
فينزلق اللبنانيون �إىل كبا�ش ذميم يف �شوارع بريوت و أ�زقتها ،ف�إذا كانت مقاومة العدو ال�صهيوين �شرف ًا أللمة،
اال ان دماء �شهداء املقاومة ت أ�بى عدم املجاهرة يف االنت�صار لقيم احلقيقة والعدالة واالقت�صا�ص من قتلة �شهيد لبنان
الرئي�س رفيق احلريري واملوافقة الفعلية على قيام املحكمة ذات الطابع الدويل».
وقال اثر زيارة النائب بهية احلريري يف :2007/1/10
« أ�كد االحتاد على التم�سك باملحكمة ذات الطابع الدويل
حر�ص ًا على اال�ستقرار أ
والمن يف لبنان وحتقيق ًا للعدالة ».
ودعا اللبنانيني يف الذكرى الثانية الغتيال الرئي�س ال�شهيد
للنت�صار للحقيقة»،
رفيق احلريري بتاريخ  « 2007/2/12إ
كما عاهدهم يف  2007/4/19على» رفع رايتها حتى
ان�شاء املحكمة الدولية».
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و أ�كد يف حفل تكرمي ال�شهداء يف  2007/5/6على:
«يا معلم احلرية وال�سيادة واال�ستقالل نعاهدك االقت�صا�ص من قتلتك و�سوقهم من جحور الغدر �إىل قف�ص العدالة،
حتى نحقق قيامة لبنان على عهد العدل ...نعاهدك ال�سري باملحكمة ذات الطابع الدويل وان كره الكارهون ومكر
املاكرون».
واثر زيارة وفد االحتاد لل�شيخ �سعد
احلريري للتهنئة بدخول القرار  1757حيز
التنفيذ قال رئي�س االحتاد:
«جئنا لتهنئته باقرار نظام املحكمة ذات
الطابع الدويل يف جرمية الع�صر التي أ�ودت
بحياة �سيد �شهداء لبنان الرئي�س ال�شهيد
رفيق احلريري ،واعترب االحتاد هذا القرار
�ساعة للحقيقة ،وخط ًا فا�ص ًال بني مرحلة
ا�ستباحةال�سيادة أ
والمناللبنانيني،ومرحلة
ال �صوت يعلو فيها فوق �صوت العدالة».

العدوان اال�سرائيلي

يتو�سط رئي�س االحتاد أال�ستاذ ريا�ض
ال�شيخ �سعد احلريري ّ
احللبي والرئي�س ال�سابق لالحتاد أال�ستاذ أ�مني عيتاين و أ�مني
ال�سر املهند�س وليد كبي أ�مام قالب كاتو و�ضع عليه رقم قرار
جمل�س أالمن الدويل  1757املتعلق ب�إن�شاء املحكمة الدولية.

وكان موقف احتاد جمعيات العائالت البريوتية وا�ضح ًا من العدوان اال�سرائيلي على لبنان الذي ح�صل يف متوز
 2006من خالل العديد من البيانات ومنها:
ـ يف « :2006/7/18يدين االحتاد احلرب التي ي�شنها العدو اال�سرائيلي على لبنان وعلى �شعبه التي طالت يف
وح�شيتها املدنيني االبرياء يف كافة املناطق اللبنانية واملرافق العامة والبنى التحتية ،...وي�ضع جميع امكاناته يف
ت�صرف الدولة اللبنانية ..،وبريوت ال�صمود ،العا�صمة والع�صية على االحتالل ت�شاطر جميع اللبنانيني آ�المهم وهي
على العهد باقية وم�ستمرة وفاء للبنان الواحد املوحد».
ـ يف « :2006/7/28ويعلن االحتاد ت�ضامنه مع أ�هلنا الكرام ،أ�بناء اجلنوب وال�ضاحية اجلنوبية والبقاع ويحيي
�صمودهم البطويل يف وجه احلملة الهمجية التي ي�شنها العدوان اال�سرائيلي ويعلمهم أ�ن ما ي�صبهم ي�صيبنا فنحن
أ�بناء الوطن الواحد وامل�صري الواحد والق�ضية الواحدة».
ـ يف « :2006/7/30وبا�سم بريوت وعائالتها ،با�سم العا�صمة الع�صية على االحتالل اال�سرائيلي ،وب أ��سم أ�هلها،
حماة الثغور ،نطالب الدول العربية واال�سالمية � ،شعوب ًا وحكومات ،العمل على ا�ست�صدار قرار من جمل�س أالمن
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الدويل ،بوقف فوري وغري م�شروط الطالق النار وردع دولة العدوان عن غ ّيها».
ـ يف « :2006/8/2يثمن االحتاد املواقف البطولية لل�شعب اللبناين و�صموده وتالحمه وحر�صه على الوحدة الوطنية
يف مواجهة العدوان ال�صهيوين على لبنان ويتقدم ب أ�حر التعازي من ذوي ال�شهداء فهم �شهداء الوطن ،بكل طوائفه
ومناطقه وتياراته ال�سيا�سية».
ـ يف « :2006/8/23ا�شاد االحتاد بقرار احلكومة اللبنانية بب�سط �سيطرتها و�سلطتها على جميع أ�را�ضيها ،ون�شر
اجلي�ش على كامل الرتاب الوطني ،وال�سيما على احلدود اجلنوبية ،وطالب بتجهيزه بال�سالح والعتاد الالزمني للقيام

مبهامه الوطنية ،ودعا أالمم املتحدة �إىل ادانة اخلروقات والتعديات اال�سرائيلية واال�سراع بار�سال القوات الدولية
وال�ضغط على ا�سرائيل ال�ستكمال ان�سحابها من لبنان ورفع احل�صار البحري واجلوي عنه تنفيذ ًا للقرار .»1701
ـ يف  2006/9/1واثر زيارة وفد االحتاد لل�ضاحية اجلنوبية قال:
«ال�ضاحية هي امتداد طبيعي لبريوت و أ�هلها هم أ�خوة لنا وما ي�صيبهم ي�صيبنا ،اننا اذ ندين هذا العدوان الوح�شي،
نعلن ت�ضامن العائالت البريوتية مع اهاليها الكرام ...من هذه املنطقة الغالية يهدي االحتاد حتيات البريوتيني وحمبتهم
�إىل أ�هلهم يف ال�ضاحية ل�صمودهم وت�ضحياتهم و�إىل املقاومة البا�سلة حتية اكبار لت�صديها البطويل للعدوان اال�سرائيلي
وي�س أ�ل الله أ�ن يتغمد ال�شهداء االبرار بوا�سع رحمته»
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مواجهة الفتنة الطائفية
مل يغب احتاد جمعيات العائالت البريوتية أ�بد ًا عن دوره الوطني الوحدوي اجلامع ،راف�ض ًا الفنت الطائفية وعام ًال
على و أ�دها كما ح�صل أ�ثناء الفتنة التي كادت تذر بقرنها بني امل�سلمني وامل�سيحيني بعد التظاهرة اال�ستنكارية للتطاول
على نبي أالمة حممد �صلى الله عليه و�سلم من قبل ر�سام كاريكاتوري دامناركي ،والتي اجنرت �إىل بع�ض مظاهر
الفتنة يف حميط منطقة اال�شرفية ،ف أ��صدر بيان ًا راف�ض ًا للفتنة داعي ًا للت�صدي لها وم�ؤكد ًا على أ�ن أ�هل اال�شرفية هم
جزء حيوي من أ�هل بريوت ( )2006/2/5تربطنا بهم أ�وا�صر أالخوة واملحبة والعي�ش امل�شرتك وان الغر�ض من
اال�ساءة للم�سيحيني ورموزهم هو ت�شويه ل�صورة اال�سالم وامل�سلمني والعبث بالوحدة الوطنية (اثناء زيارة للوزير
غازي العري�ضي  )2006/2/6ويعترب االحتاد ان اال�ساءة للم�سيحيني هي ا�ساءة للم�سلمني وما ح�صل يوم أ�م�س ال
عالقة له بقيم اال�سالم وال ب أ�خالق امل�سلمني (اثناء زيارة للمطران بول�س مطر  )2006/2/6ونحن ن�ؤكد رف�ضنا
و�شجبنا للتطاول على املقد�سات امل�سيحية ورموزها واالعتداء على ممتلكات أ�هلنا يف اال�شرفية ( أ�ثناء زيارة للمطران
اليا�س عودة  )2006/2/6واعتبار أ�ن ما ح�صل جاء من جمموعة من املند�سني بني �صفوف املتظاهرين (اثر زيارة
وزير ال�سياحة جو �سركي�س  )2006/2/7ونعلن رف�ضنا ك أ�هايل بريوت واحتاد عائالتهم ألعمال التخريب آالثمة
التي ا�ستهدفت مقد�سات م�سيحية (اثر زيارة لوزير الدولة مي�شال فرعون  )2006/2/8فما ي�ضري امل�سيحيني يجرح
م�شاعر امل�سلمني ومن يقذف كني�سة بحجر يك�سر زجاج م�سجد (اثر زيارة الرئي�س أ�مني اجلميل )2006/2/8
وتاريخنا اال�سالمي ي�شهد على احرتام امل�سيحيني ومقد�ساتهم وديننا يدعونا �إىل تبجيل ال�سيد امل�سيح وال�سيدة مرمي
العذراء �سيدة ن�ساء العاملني (اثر زيارة للبطريرك �صفري  )2006/2/8لذا نعلن عن تقدير أ�هايل بريوت حلكمة أ�هل
اال�شرفية التي فوتت على البلد فتنة ا�ستهدفت العالقات التاريخية بني امل�سلمني وامل�سيحيني يف هذا الوطن (اثر زيارة
لوزير التنمية االدارية جان اوغا�سبيان . )2006/2/10وكما نرى ف�إن ال�سرعة يف زيارة القيادات امل�سيحية اللبنانية
واالعراب عن ا�ستنكار ما ح�صل �ساهمت يف اطفاء نار الفتنة وكان لالحتاد دور مميز على هذا ال�صعيد.

رف�ض الفتنة املذهبية
وقد عرب احتاد جمعيات العائالت البريوتية عن رف�ضه للفتنة املذهبية ،ولل�صراعات داخل كل طائفة من
الطوائف اال�سالمية يف لبنان وخارجه فدعم موقف دار الفتوى يف اجراء انتخابات املجل�س ال�شرعي اال�سالمي
( )2005/12/23وموقف رئي�س احلكومة املت�صدي للفنت الطائفية واملذهبية ( )2005/12/23راف�ض ًا العدوان
على مرقد االمامني علي الهادي وح�سن الع�سكري عليهما ال�سالم يف العراق ،بنف�س القوة التي عرب فيها عن و�ضع
�سماحة مفتي اجلمهورية اللبنانية فوق امل�ساءلة وعدم حتميله م�س�ؤولية اخطاء قد يرتكبها بع�ض رجال الدين أ�و
الهيئات واجلمعيات التي تدور يف فلك دار الفتوى ( )2006/3/10ورف�ضه لتحول اال�ستنكار لتج�سيد أ�حد الربامج
الهزلية ل�شخ�صية �سماحة ال�سيد ح�سن ن�صرالله �إىل غ�ضب ي�ستبيح بريوت ( )2006/6/4داعي ًا �إىل مواجهة
االفرازات ال�سلبية التي جنمت عن حرب متوز على لبنان وتخوفه من فتنة داخلية ( )2006/9/26ومعلن ًا وقوفه
�إىل جانب دار الفتوى و�سماحة املفتي قباين �ضد احلمالت اخلبيثة ملن يحاولون انتحال �صفة التمثيل ال�سيا�سي
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والديني للم�سلمني يف لبنان ( )2006/10/26معترب ًا أ�ن الن�سيج الوطني القائم على التعددية يف اطار الوحدة
ال يقوم اال بالدميقراطية ( )2006/11/20وان الهجمة املربجمة على مقام رئا�سة الوزراء يف ظل اثارة النعرات
الطائفية ظاملة ( )2006/12/8ألن الوطن بوتقة جامعة ولي�س حلبة �صراع ،وانه أالمل وامل�ستقبل واحلياة ولي�س
القلق واخلوف واملوت ( )2006/12/10لذا ال بد من تغليب لغة احلوار العقالين الهادىء بعيد ًا عن اثارة الغرائز
والع�صبيات ( )2006/12/16والعمل لتعميق الوحدة الوطنية وااللتزام مبعاين املحبة وال�سالم التي تدعو اليها
الر�ساالت ال�سماوية ( )2006/12/28ورف�ض املمار�سات ال�سلبية ( )2007/1/22ألن من يريد وحدة الوطن يرفع
ال�سواتر الرتابية بني أ�بناء احلي الواحد والدين الواحد والوطن الواحد ( )2007/1/24كما أ�ن التجر� ؤ من قبل بع�ض
املوتورين على مقام �سماحة املفتي قباين خفة �سيا�سية وايقاظ ًا لفتنة مذهبية حتر�ص كل القيادات الوطنية على اخماد
نارها ( )2007/1/27كما ان االعتداء على ا�سرتاحة رئي�س بلدية بريوت حماولة للعب بنار الفتنة املذهبية واملناطقية
(.)2007/2/1

رف�ض العبث ب�أمن اجلنوب
يبدو أ�ن يد الغدر التي ت�ستهدف النيل من أالمن اللبناين ال تزال على عبثها وعبث ّيتها� ،إذ أ�دت �سيارة مفخخة يف
جنوب لبنان �إىل �سقوط �ستة من القوات إال�سبانية العاملة �ضمن اليونيفيل ل�ضمان وقف �إطالق النار الذي ح�صل يف
اجلنوب بعد حرب متوز العدوانية على لبنان  ،وذلك بعد عملية �إطالق جمموعة �صواريخ باجتاه فل�سطني املحتلة .
ومبا أ�ن اجلنود إال�سبان الذين �سقطوا على أ�ر�ض لبنان أ�توا �إىل بالدنا حلفظ أالمن واحل�ؤول دون أ�ي عدوان
�إ�سرائيلي جديد على أ�ر�ضه  ،فقد أ�برق �إحتاد جمعيات العائالت البريوتية �إىل قيادة القوات إال�سبانية مع ّزي ًا بال�ضحايا
وم�ؤكد ًا على الت�ضامن الكامل مع اليونيفيل يف العمل مع ًا من أ�جل ال�سالم .

خال�صة
يبقى أ�ن نقول أ�ن البيانات واملواقف التي تناول فيها احتاد جمعيات العائالت البريوتية خالل العامني املن�صرمني
جلهة أالو�ضاع االقت�صادية ،والبطالة ،وحت�سني الو�ضع التجميلي للعا�صمة ،كما أالو�ضاع الرتبوية واالجتماعية أ�كرث
من أ�ن تعد وحت�صى ،ولكن فوق هذا كله يبقى املوقف الوطني هو أال�سا�س .وتبقى بريوت قلب الوطن ومهما تعددت
الطوائف واملذاهب يف هذا القلب فما هي اال أ�وردة و�شرايني تبث فيه دم احلياة وروح الوحدة.
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ن�شاطات اللجان
• جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية
آ�لية تقدمي امل�ساعدات املالية للحاالت املر�ضية من جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية
مبادىء عامة:
• تق ّدم امل�ساعدات املال ّية �إىل املحتاجني من أ�بناء العائالت املنت�سبة �إىل إالحتاد وامل�س ّددة ا�شرتاكاتها.
التوجه بطلبه أ� ّو ًال �إىل «مكتب ال�شهيد
• وحيث ان إالمكانات املالية إ
للحتاد حمدودة ،لذا يتوجب على املري�ض ّ
رفيق احلريري للم�ساعدات» عمال باالتفاق بني إالحتاد واملكتب.
• ويتق ّدم بعدها من جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية يف إالحتاد بطلب امل�ساعدة �إذا كانت تغطية مكتب احلريري
للم�ساعدات غري كافية.
متوجبة على املري�ض �إىل
يغطي إالحتاد ،يف حال توافرت أالموال ،جزء ًا أ�و كل ما قد يتبقى من فروقات مالية ّ
امل�ست�شفى.
احلاالت املر�ضية التي ي�ساعدها إالحتاد:
• احلاالت املر�ضية التي حتتاج �إىل دخول امل�ست�شفى على عاتق وزارة ال�صحة وال�ضمان االجتماعي وبع�ض
ال�صناديق ال�ضامنة.
• امل�ساهمة يف تغطية بع�ض أالدوية لبع�ض احلاالت املتعرثة.
آ�لية تقدمي طلب امل�ساعدة املالية:
• يتق ّدم املري�ض أ�و من ينوب عنه من أ�هله بطلب امل�ساعدة املالية م�صحوب ًا بامل�ستندات املطلوبة (�إخراج قيد فردي
وعائلي ،تقرير طبي� ،إفادة من امل�ست�شفى باملبلغ املطلوب وكتاب تو�صية من رئي�س اجلمعية العائلية أ�و مندوبها لدى
مقرها با إلحتاد.
إالحتاد) �إىل جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية يف ّ
• يعر�ض الطلب على اللجنة للبت فيه يف أ� ّول �إجتماع تعقده بعد تقدمي الطلب ،ويف حال العجلة يتم �إتخاذ
القرار املنا�سب بالت�شاور بني املقرر و أ�ع�ضاء اللجنة.
• على اللجنة تدوين قرارها باملوافقة على الطلب أ�و رف�ضه وتربير أال�سباب املوجبة ،وحتديد القيمة املالية للم�ساعدة.
ـ• تدفع امل�ساعدة مبوجب �شيك ألمر امل�ست�شفى أ�و ال�صيدلية �صادر عن أ�مانة ال�صندوق يف إالحتاد ،ويوقع امل�ستلم
�إي�صا ًال با إل�ستالم.
• تر�سل اللجنة تقرير ًا �شهري ًا �إىل الهيئة إالدارية تبلغها فيه عن امل�ساعدات التي قدمتها خالل تلك الفرتة.
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ن�شاطات اللجان
• ن�شاطات جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية
اجلدير بالذكر أ�ن جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية يف االحتاد أ�قامت حوار ًا مفتوح ًا حول «دور م�ست�شفى الرئي�س رفيق
احلريري يف خدمة أ�بناء بريوت» مع مدير امل�ست�شفى الدكتور و�سيم الوزان بح�ضور ح�شد من أالطباء واملهتمني
و أ�ع�ضاء الهيئة العامة لالحتاد والعائالت البريوتية.

• مكتب «م�ساعدات ال�شهيد رفيق احلريري”
امل�ساعدات واال�ست�شفاء
ي�ساهم مكتب «م�ساعدات ال�شهيد رفيق احلريري» يف تغطية فروقات إال�ست�شفاء للمر�ضى من أ�بناء العائالت املن�ضوية
�إىل «�إحتاد جمعيات العائالت البريوتية» الذين يعاجلون على نفقة وزارة ال�صحة أ�و ال�صندوق الوطني لل�ضمان
االجتماعي أ�و ال�صناديق ال�ضامنة أالخرى.
يرجى من طالب امل�ساعدة أ�و من ينوب عنه من اهله تقدمي الطلب يف مكتب امل�ساعدات الكائن يف �شارع اال�ستقالل ـ
بناية الطب�ش ـ ط 5ـ فوق البنك ال�سعودي ـ اللبناين ،م�صحوب ًا بامل�ستندات آالتية:
 1ـ �إخراج قيد فردي وعائلي.
 2ـ تقرير طبي من الطبيب املعالج ي�شرح فيه احلالة ال�صحية للمري�ض و إالجراءات الطبية التي ينوي القيام بها.
 3ـ املوافقة امل�سبقة ملعاملة الوزارة أ�و ال�ضمان.
 4ـ �إفادة من امل�ست�شفى باملبلغ املطلوب.
 5ـ كتاب تو�صية من رئي�س اجلمعية العائلية.
أ�ما �إذا كان املري�ض موجود ًا يف امل�ست�شفى فاملطلوب من أ�حد أ�فراد عائلته �إبراز إالي�صاالت باملبالغ التي �سددها
املري�ض للم�ست�شفى �إىل مكتب «م�ساعدات ال�شهيد رفيق احلريري» من أ�جل ا�سرتدادها جزئي ًا أ�و كلي ًا.
كذلك ي�ساهم مكتب امل�ساعدات يف تكاليف الفحو�صات املخربية وال�شعاعية والرنني املغناطي�سي �إلخ.

• جلنة ال�ش�ؤون الرتبوية
�ضوابط �صرف امل�ساعدات التعليمية يف احتاد جمعيات العائالت البريوتية
 .1أ�ن تكون عائلة املتقدم منت�سبة �إىل احتاد جمعيات العائالت البريوتية.

 .2أ�ن تكون اجلمعية عاملة وقانونية وفق �إفادة ر�سمية.
 .3أ�ن تكون اجلمعية م�سددة ا�شرتاكاتها ال�سنوية الحتاد اجلمعيات العائالت البريوتية.
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ن�شاطات اللجان
 .5موافقة رئي�س و أ�ع�ضاء اللجنة املخت�صة قبل �إحالتها �إىل الهيئة إالدارية التخاذ القرار الالزم.
 .6ملء املتقدم اال�ستمارة اخلا�صة مت�ضمنة جميع امل�ستندات املطلوبة ال�سيما:
أ� ـ �إفادة جامعية تثبت ت�سجيل الطالب يف اجلامعة.
ب ـ �إخراج قيد �إفرادي أ�و بطاقة هوية.

ج ـ �إخراج قيد عائلي.
 .7لكل جمعية من اجلمعيات املنت�سبة لالحتاد حق اال�ستفادة مب�ساعدة واحدة من امل�ساعدات الثالث امل�شار �إليها
(م�ساعدة تعليمية  +م�ساعدة �صحية  +م�ساعدة اجتماعية).
 .8تقرتح اللجنة املخت�صة قيمة امل�ساعدة التعليمية ،وحتدد الهيئة إالدارية القيمة النهائية للم�ساعدة على أ�ن ترتاوح بني
ثالثمائة أ�لف لرية ومليون لرية كحد أ�ق�صى.
 .9أ�ن يحرر ال�شك با�سم امل�ؤ�س�سة ،ولي�س با�سم امل�ستفيد أ�و با�سم أ�ي فرد آ�خر من عائلته
 .10تقدم جميع الطلبات وفق منوذج ا�ستمارة امل�ساعدات يف مقر االحتاد.

ن�شاطات جلنة ال�ش�ؤون الرتبوية
قامت جلنة ال�ش�ؤون الرتبوية خالل عام  2007بعدة ن�شاطات منها على �سبيل املثال ال احل�صر:
� .1إقامة ندوة يف مركز االحتاد عن «دور الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري يف تنمية املجتمع اللبناين والعربي» أ�لقاها
م�ؤرخ بريوت املحرو�سة الدكتور ح�سان حالق ،بح�ضور ممثل ال�شيخ �سعد احلريري القا�ضي النائب ال�شهيد وليد
عيدو وممثل مفتي اجلمهورية ف�ضيلة ال�شيخ �إبراهيم احلوت وح�شد من ممثلي العائالت البريوتية.
 .2امل�شاركة يف جميع الن�شاطات الثقافية واالجتماعية والزيارات التي قام بها االحتاد �إىل دولة الرئي�س ف�ؤاد
ال�سنيورة ،وال�شيخ �سعد احلريري ،وال�سيدة بهية احلريري وكافة الفعاليات الثقافية وال�سيا�سية واالجتماعية.
 .3درا�سة اللجنة لطلبات الطالب املتقدمني للح�صول على منح أ�و م�ساعدات تعليمية .وبعد درا�ستها أ�قرت توزيع �سبعة
ماليني ون�صف املليون ل.ل .كمرحلة أ�وىل على ثمانية طالب يف التخ�ص�صات التالية:
الهند�سة (عدد  ،)3ال�صيدلة (عدد  ،)1الطب (عدد  ،)1التجارة و�إدارة أالعمال (عدد  ،)2العلوم (عدد  )1وذلك من
اجلامعات التالية:
جامعة بريوت العربية ،اجلامعة الي�سوعية ،اجلامعة اللبنانية ،معهد إالدارة والكمبيوتر.
واللجنة ب�صدد درا�سة الدفعة الثانية من طلبات امل�ساعدات التعليمية.
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ن�شاطات اللجان
• جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية:
• يرتكز برنامج عمل اللجنة على العمل التنموي إالجتماعي واخلريي.
حت�ضر اللجنة لعمل تنموي متكامل بالتن�سيق مع م�ؤ�س�سة احلريري ب�إ�شراف النائب ال�سيدة بهية احلريري.
• ّ
• حت�ضر اللجنة قائمة من املُ�ستفيدين من امل�ساعدات االجتماعية وتدعو اجلمعيات املن�ضوية يف إالحتاد اىل
إالبالغ عن احلاالت التي حتتاج �إىل م�ساعدة اجتماعية ل ُي�صار اىل درا�سة أ�و�ضاعها ميداني ًا ،والنظر بامكان
ا�ستفادتها من امل�ساعدات املحددة يف �ضوء االعتمادات املتوافرة.
• يف جعبة اللجنة كوكبة من أالفكار التي تعود بالنفع على أ�بناء بريوت.

28
7/23/06 7:29:37 AM

Beirut-magazine-2.indd 28

الركن االجتماعي واالقت�صادي
:AFC Consultants
م�ؤ�س�سة أ�ملانية خا�صة لتطوير أالعمال متعاقدة مع �صندوق التنمية االقت�صادية واالجتماعية يف جمل�س إالمناء
و إالعمار.
• لتنفيذ م�شروع مم َّول من إالحتاد أالوروبي يرتكز على منح قرو�ض اىل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية وال�صغرية جد ًا
وميثل �صلة الو�صل بني هذه امل�ؤ�س�سـات وبني ال�صندوق.
• كما يهدف اىل حتديث آالليات إالدارية يف هذه امل�ؤ�س�سـات امل�شار اليها من خالل برامج جمان ّية للتدريب
املهني والتقني.

للمزيد من املعلومات االت�صال على الرقم01/380920 :
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ن�شاطات بريوتية
• رابطة أ�بناء املزرعة ا إلمنائية االجتماعية

ت أ��س�ست يف بريوت م�ؤخر ًا «رابطة أ�بناء املزرعة االمنائية االجتماعية» مبوجب العلم واخلرب رقم  /1أ�د بتاريخ
 2007/1/3وقد �ضمت يف هيئتها االدارية جمموعة من خماتري بريوت هم ال�سادة فوزي حمي الدين الناطور،
حممود حممد جمعة النخال ،خ�ضر أ�حمد دوغان� ،سليم ابراهيم نادر املدهون ،نا�صر أ�حمد العرب ،حممد طارق
في�صل ال�سماك.
الرابطة حددت خم�سة أ�هداف تعمل على حتقيقها وهي:
غايتها:
 1ـ تعزيز روابط أاللفة واملحبة ومتتني أ��س�س العالقة والتوا�صل بني أ�بناء منطقة املزرعة.
 2ـ ال�سعي مع اجلهات املخت�صة ملتابعة ال�ش�ؤون العامة والت أ�كيد على العمل لتحقيق م�شاريع امنائية ملنطقة املزرعة.
 3ـ العمل على حت�سني الواقع ال�صحي واخلدماتي ألبناء املزرعة و�إن�شاء م�ؤ�س�سات �صحية فيها.
 4ـ العمل على رفع امل�ستوى الثقايف والرتبوي واالجتماعي يف منطقة املزرعة و�إن�شاء امل�ؤ�س�سات التي تعنى بذلك.
 5ـ �إقامة الندوات واملحا�ضرات والن�شاطات املتنوعة يف منطقة املزرعة.
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بريوت يف الذاكرة
• أ
المثال البريوتية مر�آة للحياة االجتماعية
لكل مدينة من مدن العامل عادات وتقاليد وطقو�س دينية واجتماعية ،وحكايات و أ�مثال �شعبية ت�شكل جمتمعة روافد
أال�صالة والطرافة يف املجتمع ،وتعطي ال�صورة الوا�ضحة عن أ��سلوب احلياة الب�سيطة أ�و املعقدة ،التي كان يعي�شها
أ�هلنا يف املا�ضي ،ذلك ألن تلك العادات والتقاليد واحلكايا أ
والمثال مل تكن يوم ًا ما وليدة فرتة معينة وحمددة ،امنا
هي تراث يتناقله النا�س في�ضيفون اليه مع دورة أاليام.
وابن بريوت بطبيعته يتطلع نحو أالف�ضل أ�و أالح�سن ،مهما كان مركزه وو�ضعه االجتماعي ،و أ�ي ًا كانت ثقافته أ�و
امكانياته املادية ،وهذا الطموح امل�شروع أ�دى �إىل بروز العديد من أالمثال ال�شعبية التي حت�ض على التطور واالرتقاء
وبناء امل�ستقبل على أ��س�س ثابتة و أ�كيدة.
ويقول الكاتب عالل االدري�سي ان للمثل ال�شعبي بالغة و�سحر ًا عجيبني قد ال يجتمعان يف غريه من فنون التعبري على
اختالف و�سائلها وتباين مناحيها ألن فيه جتربة أ�جيال بكاملها وميكن االطالع من خاللها على عامل من الذكاء احلاد
والنظرة ال�صائبة ،فيما يرى أ�بو الن�صر الفارابي ان املثل هو ما ترعاه العامة واخلا�صة يف لفظه ومعناه حتى ابتذلوه
فيما بينهم ،وقنعوا به يف ال�سراء وال�ضراء وا�ستدروا به املمتنع من الدر ،وو�صلوا به �إىل الق�صي من املطالب ،وهو
مق�صر من اجلودة وغري بالغ املدى من النفا�سة.
من أ�بلغ احلكمة ألن النا�س ال يجتمعون على ناق�ص أ�و ّ

• العالقة مع الكبار
ويرى «النظام» أ�نه يجتمع يف املثل أ�ربعة ال جتتمع يف غريه من الكالم :ايجاز اللفظ ،وا�صابة املعنى ،وح�سن الت�شبيه،
وجودة الكناية ،فهو نهاية البالغة.
ولعلنا نرى ذلك وا�ضح ًا كل الو�ضوح يف املثل البريوتي «عا�شر الكبري بتكرب ،عا�شر ال�صغري بت�صغر» فهو دعوة
مفتوحة ألن تكون ال�صداقات قائمة مع النوعية املمتازة من النا�س ،أ�و الزعامات والقيادات وال�شخ�صيات البارزة
يف املجتمع ،ألن مثل تلك ال�صداقات هي ذات مردود معنوي يتمثل بالتعلم من ه�ؤالء الكبار أال�صول يف العالقة مع
املجتمع ،والدولة ،والوطن بحيث ال يقع ال�شاب يف ال�شر الذي يعرب عنه املثل «اللي ما �إلو كبري ما �إلو تدبري» ،ومادي
ينعك�س يف كون العالقة مع الكبار ت�ساعد االن�سان على فتح أالبواب املغلقة أ�مامه عندما يخرج �إىل العمل واحلياة،
فيما العالقة مع رفاق امل�ستوى االجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي نف�سه لن تقدم لل�شاب �إال احل�سد �إذا جنح ،والغرية
أ�ن متيز ،وال�ضياع ان كان ال�صديق من رفاق ال�سوء.
ان الكبري� ،سن ًا وموقع ًا ،ال بد و أ�ن يكون حكيم ًا ،بحيث يتعلم منه ال�شباب الكثري مما ي�ساعدهم على مواجهة احلياة
واالنت�صار على ال�صعاب ،ألنه من خالل تلك العالقة يوفر على نف�سه املرور بالكثري من التجارب التي �سبق له�ؤالء
الكبار أ�ن خا�ضوها وتعلموا منها وال بد لها من أ�ن تعرب �إىل اجليل اجلديد عرب الن�صح واالر�شاد والتوجيه.
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بريوت يف الذاكرة

• احل�سب والن�سب

وتقول اجلدات يف بريوت «عا�شر ابن أال�صل منه تكت�سب وتنال وان عا�شرت قليل أال�صل ال مك�سب وال ر�سمال» فيما
ترى بع�ضهن �ضرورة االلتزام بـ «كول من �إيد �صاغت وباعت وال تاكل من �إيد �س ّلقت وجاعت»
وكال املثلني يقود �إىل نتيجة واحدة ،وهي أ�ن يكون ال�صديق مولود ًا يف من� أش� ح�سن ،تربى يف جو إالكتفاء ال اجلوع،
ألن الفقري بعد غنى يبقى غني ًا بت�صرفاته و أ�عماله ،أ�ما الغني بعد فقر ف�سيبقى يعي�ش اخلوف من الفقر وهذا يجعله
بخي ًال ،وابن احل�سب والن�سب مهما غدرت به أاليام ف�إنه ال يغدر ب�سواه ،فيما االن�سان الذي اعتاد على أ�جواء ال�صراع
والغدر أ
ليح�صل قوته فمهما كرب لن يخرج عن أ��صله وبالتايل ففي ذلك �ضياع للوقت واملال ...ورمبا أ�كرث.
والذية ّ
ويف هذا ال�سياق فالبريوتي «بيقول أللعور أ�عور بعينه» ألنه يحفظ أ�مثال أالجداد «قال الله يلعن اللي بي�سب النا�س
قلو الله يلعن اللي بيخلي النا�س ت�سبوا» فال�صراحة �ضرورية بني النا�س ألن االغتياب حمرم والغيبة والنميمة �صفوان
لل�شر أ
والذى ،ولكن هذه امل�صارحة لها حدود و�شروط أ�همها أ�ن ال ت�صل �إىل الوقاحة وان ال تت�ضمن املمالئة أ�و أ�ن
تكون على ح�ساب كرمة ال�شخ�ص أ�و آالخرين فالبريوتي يتعلم منذ ال�صغر «حب وداري و أ�بغ�ض وداري» أ�ي اذا
أ�حببت فعليك أ�ن ال ت�سيء �إىل احلبيب و�إذا ابغ�ضت أ�ن ال تظهر البغ�ض وايذاء امل�شاعر ألنه:
أ�حبب حبيبك هون ًا ما/فرمبا �صار عدوك يوم ًا ما
وابغ�ض عدوك هون ًا ما/فرمبا �صار حبيبك يوم ًا ما

• موا�صفات ال�صديق
وثمة موا�صفات ال بد منها عند اختيار ال�صديق الذي يعا�شره ابن بريوت ألنه «قل يل من تعا�شر أ�قل لك من أ�نت»
أ�و كما يقال يف بع�ض القرى اللبنانية «كل ثور بيحرث مع قرينه» ولذلك ف�إنه �إذا كانت من �شروط العالقة مع آالخر
احل�سب والن�سب ،و أ�ن يكون أ�كرب �سن ًا وموقع ًا ،ف�إنها أ�ي�ض ًا تتطلب أ�ن يكون آالخر ذكي ًا ألن «اللي ما بيفهم با إل�شارة
احلكي معه خ�سارة» والبريوتي بيحب يف ولده أ�ن يكون «بي�س أ�ل عن البي�ضة مني با�ضها» كي يتباهى به وال تكون
حاله حال «القرعة بتتفاخر ب�شعر جارتها» ،ومن هنا يدربه على أ�ن يكون الذكاء لديه يف خدمة العائلة واملجتمع لها يف
خدمة نف�سه ألن «العني اجلوعانة ما بتمالها �إال حبة الرتاب» و»القناعة هي أال�سا�س تتكون العني والرا�س» فال جمال
للبخل والطمع واحل�سد والتحا�سد ومن كانت به هذه ال�صفات ال يقرتبون منه بل يقولون «يا طالب الدب�س من دبر
جرب املجرب كان عقلو
النم�س كفاك الله �شر الع�سل» «وين�صحونه «بينّ عذرك وال تبينّ بخلك» ف�إن مل يتغري قالوا «من ّ
خمرب» و»اللي ما بتعرف أ��صله بتدلك أ�فعاله» أ�و كما يف �صنعاء «ان غاب أال�صل دلتك أالفاعيل».
ّ
بريوتي عتيق
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رجال يف تاريخ بريوت االمام أ
الوزاعي (ر�ضي الله عنه) �صاحب ميثاق
العي�ش امل�شرتك

أال�ستاذ حممد خالد �سنو

الئمة أ
هو� ،إمام بريوت ،وبالد ال�شام كلها ،أ�ول أ
الربعة الكبار يف
احلديث يف زمانه ،تراوحت املعلومات عن فتاويه فقيل انها بني أ�ربعني
�إىل ثمانني أ�لف م�س�ألة� ،شكلت مذهبه الذي انت�شر يف �سوريا ولبنان
والردن وبالد أ
وفل�سطني أ
الندل�س ،على مدى ثالثة قرون وكان خام�س
املذاهب ال�سنية من حيث ال�شيوع أ
والثر ،و�إن كانت الرجفة ،كما أ��سماها
النا�س ،أ�و الزلزال الذي �ضرب بريوت عام 120هـ قد أ�دت �إىل تدمري جزء
كبري من خمطوطاته ثم جاءت احلرائق لتبدد بعدها ن�سخ خمطوطاته
التي حوتها زاويته يف املحلة املعروفة �سابق ًا با�سم «�سوق الطويلة»
والتي دمرتها احلرب اللبنانية التي عرفت بحرب ال�سنتني  1975ـ
1976م فيما دمرت ،وهذه الزاوية التي عرفت با�سمه هي غري املقام
الذي بني فوق مرقده حيث ووري الرثى يف املحلة التي عرفت با�سمه
عند �شاطىء بريوت ومدخلها اجلنوبي املعروفة با�سم حملة أ
الوزاعي.

املف�ضل» عرب الرحمن بن
انه ،كما ي�سميه أال�صبهاين «العلم املن�شور ،واحلكم امل�شهور ،و إالمام املبجل ،واملقدام ّ
عمرو بن يجد ،املعروف بلقبه أ
«الوزاعي» ن�سبة �إىل أ�وزاع وهي كما قيل بطن من اليمن ،أ�و جماعة من النا�س توزعت
وتفرقت أ�و قرية يف �ضواحي مدينة دم�شق على ما يذكر الدكتور فاروق �سعد.

• ن�ش�أة ودور
ولد إالمام أالوزاعي رحمه الله يف بعلبك �سنة 88هـ ـ 707م ،وتويف والده وهو يف اخلام�سة من عمره ،فكفله �شيخ من
أ��صدقاء والده ون� أش� حتت رعايته يف مدينة الكرك ثم انتقل مع والدته �إىل بريوت حيث كانت اقامته الدائمة التي تخللتها
رحالت �إىل خارج لبنان يف طلب العلم واالطالع واحلوار يف علوم القر آ�ن وم�صطلح احلديث والكالم وفقه العبادات
واملعامالت.
أ�خذ أالوزاعي رحمات الله عليه عن علماء ال�شام منر بن أ�و�س ،وعبد الله مكحول ال�شامي ،وحممد بن عبد امللك بن مروان،
كما أ�خذ عن يحي بن أ�بي كثري يف اليمامة ،و�سمع احلديث عن أ�بي اخلطاب بن دعامة ال�سدو�سي املعروف بقدامة يف
الب�صرة ،كما �سمع يف الكوفة من عامر ال�شعبي ،ويذكر ابن كثري ان أالوزاعي جاء �إىل دم�شق فنزل مبجلة أالوزاع خارج
باب الفرادي�س و�ساد أ�هلها يف زمانه و�سائر البالد يف الفقه واحلديث واملغازي وغري ذلك من علوم اال�سالم ،و�سافر �إىل
احلجاز مرار ًا حيث �سمع يف مكة عطاء بن أ�بي رباح ،وناق�ش إالمامني مالك بن أ�ن�س و�سفيان بن �سعيد الثوري ،و�سمع
احلديث يف املدينة املنورة من ابن �شهاب الزهري ونافع واملدين والتقى با إلمام ابن حنيفة النعمان وكان له معه ومع
ا�صحابه حماورات ومناق�شات فقهية كما زار القد�س ثالث مرات يف حياته ،وبذلك يكون إالمام أالوزاعي رحمه الله قد
أ�خذ العلم عن خرية أ�هله ،فجاءت م�سائله فيما بعد خال�صة ثقافة وا�سعة ،وعلم غزير ،ونقا�شات طويلة ،وقراءات م�ستفي�ضة،
7/23/06 7:29:38 AM
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رجال يف تاريخ بريوت االمام أ
الوزاعي (ر�ضي الله عنه) �صاحب ميثاق
العي�ش امل�شرتك
وقد �شهدنا م�ؤخر ًا حماوالت �صادقة جادة جلمع
ما تناثر منها يف الكتب والدرا�سات اال�سالمية يف
أ�طروحة دكتوراه جامعة يف جامعة بريوت العربية
وجمموعة من الدرا�سات التي تناولت حياته وم�سائله
أ�طلعنا منها على درا�سة لل�شيخ الدكتور مروان ال�شعار
�شفاه الله ،والدكتور فاروق �سعد وهما ي�شكالن
مرجع ًا لهذه الدرا�سة.

• امليثاق الوطني أ
الول

وتعترب ر�سالة إالمام أالوزاعي رحمه الله التي وجهها
�إىل �صالح بن علي عم اخلليفتني العبا�سيني ال�سفاح
واملن�صور ،ووايل ثانيهما على بالد ال�شام لردعه عن
التعر�ض لن�صارى لبنان الوثيقة أالوىل من وثائق
امليثاق الوطني يف لبنان يف ما ت�ضمنه من دعم
�إمام امل�سلمني يف بريوت للعدالة وامل�ساواة والدفاع
عن حقوق إالن�سان وحرياته والتعاي�ش بني أالديان
والطوائف حيث يورد د� .سعد ق�سم ًا منها جاء فيها:

«وقد كان من اجالء أ�هل الذمة من جبل لبنان
ممن مل يكن ممالئ ًا ملن خرج على خروجه ،ممن
قتلت بع�ضهم ،ورددت باقيهم �إىل قراهم ما قد
علمت ،فكيف ت�ؤخذ عامة بذنوب خا�صة ،حتى يخرجوا من ديارهم و أ�موالهم وحكم الله تعاىل «االتزر
وازرة وزر أ�خرى» وهو أ�حق ما وقف عنده و أ�قتدى به ،و أ�حق الو�صايا أ�ن حتفظ وترعى و�صيته ر�سول
الله �صلى الله عليه و�سلم ف�إنه قال« :من ظلم معاهد ًا أ�و ك ّلفه فوق طاقته ف أ�نا حجيجه» من كانت له حرمة
من دمه فله يف ماله ،والعدل عليها مثلها ،ف�إنهم لي�سوا بعيد ،فتكونوا من حتويلهم من بلد �إىل بلد يف
�سعة ،ولكنهم أ�حرار أ�هل ذمة يرجم حم�صنهم على الفاح�شة ويحا�صر ن�سا�ؤهم ن�ساءنا من تزوجهن منا
الق�سم والطالق والعدة �سواء».
ولعل هذا امليثاق الوطني أالول ،امل�ستمد من كتاب الله و�سنة ر�سوله �صلى الله عليه و�سلم والذي يتجر أ� إالمام
أالوزاعي على قوله يف وجه �سلطة جائرة كان ال�سبب يف وفاء ن�صارى بريوت له وت�صديهم لالفرجن أ�ثناء احلروب
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رجال يف تاريخ بريوت االمام أ
الوزاعي (ر�ضي الله عنه) �صاحب ميثاق
العي�ش امل�شرتك
ال�صليبية حني دمروا امل�ساجد والزوايا يف بريوت ومنعهم من الو�صول �إىل زاوية أالوزاعي أ�و تدمريها وفاء حلرمة
من دافع عنهم حينما تعر�ضوا أللذى واال�ضطهاد� ...إنها بريوت التي حتفظ العهد مب�سلميها والن�صارى من أ�بنائها
وت�صد على الدفاع عن املظلوم والوقوف يف وجه الظامل أ�ي ًا كان ،وهو ما جعل بريوت كلها ت�شيع إالمام أالوزاعي
حينما خرجت جنازته ف�سار خلفها أ�بناء ملته من امل�سلمني جنب ًا �إىل جنب مع الن�صارى واليهود حيث روي ان بع�ض
الن�صارى �شوهدوا يذرون الرماد على ر�ؤو�سهم يف جنازته اعرتاف ًا بف�ضله وجميله وحزن ًا عليه ،خا�صة انه ملامات ما
خ ّلف اال �سبعة دنانري وما كان له أ�ر�ض وال دار فكلها أ�خرجها يف �سبيل الله والفقراء ،وكان عفيف النف�س ،كرميها،
فلم يقبل يف حياته هدية من أ�حد ،ال من اخللفاء وال من الوالة وال من عامة النا�س ،وكان �شعاره «لو قبلنا من النا�س
كل ما يعطونا لهنا عليهم»

لهذا كله نقل ابن ع�ساكر أ�ن أ�حد الوالة ن�صحه أ�حد بطانته بعدم معار�ضة أالوزاعي قائ ًال له« :لو أ��شار �إىل أ�هل ال�شام
ل�ضربت عنقك» ،وقال ابن كثري« :كان أالوزاعي يف ال�شام معظم ًا مكرم ًا أ�مره عندهم أ�كرث من أ�مر ال�سلطان ،وقد ه ّم
به بع�ض الوالة مرة ،فقال له أ��صحابه :دعه عنك ،والله لو أ�مر أ�هل ال�شام أ�ن يقتلوك لقتلوك».
رحم الله إالمام أالوزاعي و أ�بقى بريوت موئ ًال للرجال الرجال الذي كانوا وال زالوا يقولون كلمة احلق يف وجه كل
�سلطان جائر مهما بلغ جوره وت�سلطه وعنفه ،كيف ال وهم أ�بناء مدينة كان أ�مامها عبد الرحمن أالوزاعي؟!
أ
اعداد:ال�ستاذ حممد خالد �سنو
مدير التحرير
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رزق الله عاهيديك ا إليام  ...يا را�س بريوت
ذكريات املا�ضي كثرية  ،ولعل أ�همها ذكريات املختار كمال جرجي ربيز عن ر أ��س بريوت  ،ونحن حني نقتطف من
ذكرياته هذه املقاطع بعد موافقته  ،ف�إمنا نوردها للذكرى  ..والعربة  ..ع�سى أ�ن تعود أ�يام العي�ش امل�شرتك كما كانت
وبال عقد من املا�ضي أ�و احلا�ضر

ف�ضيلة احلج
كان الدكتور جديجيان ي�سكن يف �شارع بل�س مبلك ع ّمنا وهبه ربيز  ،وكان والدنا املختار جرجي م�سئو ًال عن عقارات
العم وهبه  ،وبني والدنا والدكتور جديجيان لقاءات حتددها ا�ستحقاقات إاليجار .
وحدث مرة كان فيها والدنا جرجي يحرر عقد �إيجار يف منزل الدكتور جديجيان  ،وكان الدكتور جديجيان ي�ستعمل
املنزل كعيادة أ�ي�ض ًا  ،دخلت ال�سكرترية املمر�ضة على غري عادتها وكانت م�ضطربة  ،تطلب من الدكتور أ�ن ي�سمح
لرجل ال تعرفه وهو على غري موعد �سابق بالدخول �إىل الطبيب حيث أ�ن الرجل ال ي�ستطيع إالنتظار .
قال الطبيب  :دعيه يدخل .
دخل رجل غريب املالمح يتكلم اللغة الرتكية التي يجيدها الدكتور ووالدي أ�ي�ض ًا  ،قال  ،وبيده �ص ّرة من قما�ش :
دكتور  ،املرحوم والدك كان قد أ�عار املرحوم والدي  1000لرية ذهب ًا  ،وقد أ�و�صى والدي قبل وفاته ب أ�ن نعيد لكم
�سمحت لنا الظروف وهد أ�ت احلروب  ،واحلمد لله احلرب قد رفعت أ�وزارها  ،ونحن يف طريقنا �إىل بيت
املال متى َ
الله احلرام  ،ور أ�يتها منا�سبة كي تكون زيارتنا لكم هي املحطة أالوىل لنفي ذمتنا قبل أ�ن نقف يف عرفات بني يدي
احلق  ،وكي نو�صل احلق �إىل أ��صحابه قبل أ�ن ن�صل نحن �إىل طلبتنا من اخلالق .
ودفع املال وان�صرف .

ارك�ضوا ماتت أ�م العيال
كل املعلمني يف وِ َر�شهم داخل حرم اجلامعة  ،أ
فالبنية ت�شاد والعيال ت�ؤمن عي�شها  ،وامل�سافة التي تو�صل بني اجلامعة
وال�ضهرة (مدام كوري  ،فردان) ال متنع �سماع �صوت املنادي  ،فلي�س من عمران بعد يف املنطقة ليحجب ال�صوت ،
فمن أ�ر�ض ال�صنائع كان ميكنك أ�ن ت�شاهد �شاطئ عني املري�سة .
كان يوم أ� �صيفي ًا �صافي ًا  ،واجلميع منهمك  ،فال�ساعة ال زالت العا�شرة �صباح ًا .
فج أ�ة �ُ ،سمع �صوت نعي و�صراخ آ�ت من ال�ضهرة  ،وما كانت �إال حلظات حتى و�صل أ��صحاب النخوة عند �صاحب
الندبة وال�صراخ  ،وكان جال�س ًا على عتبة منزله باكي ًا  ،ناحب ًا  ،وما أ�ن �شاهد أ��صحاب النخوة  ،حتى بادرهم بقوله :
ماتت أ�م العيال  ،يا ح�سرتي على احلن ّية وهي متوت  ،أ�دخلوا ! �شوفوا ! � ...إىل ما هنالك .
أ�مام هذا امل�شهد املفجع  ،مل يكن عند أ��صحاب النخوة ما يقولونه غري كلمات  :ط ّول بالك  ،أالعمار بيد الله  ،و�سبحان
الدامي �إلخ ...
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رزق الله عاهيديك ا إليام  ...يا را�س بريوت
�إىل أ�ن دخل أ�حد أ��صحاب النخوة خمايل مبارك �إىل غرفة امليت وراح يبحث عن اجلثمان فلم يجده  ،خرج منده�ش ًا ،
�سائ ًال  ،م�ستو�ضح ًا  ،عما تكون امل�صيبة ! أ�جابه الناعي  :ولو  ..ما �شفت �إم العيال ؟
و أ�م العيال كانت الدجاجة القرقة مائتة وهي حتت�ضن بي�ضها حتت ال�سرير .
عندها عرف أ��صحاب النخوة معنى أ�م العيال  ...بل معنى احلنان

يف ر أ��س بريوت وحدة قلوب
بالرغم من امل�سافة التي تف�صل بني حميط جامع الزاوية (احلمراء)  ،حيث كان منزل �سعد عيتاين والد عبد الوهاب،
وبني �شارع ال�سادات  ،حيث كان منزل آ�ل احلمندي ،حدث ما يلي :
ذات يوم  ،أ��صيبت عائلة احلمندي مبوت أ�حد أ�بنائها  ،وبينما كان �سعد عيتاين ي�ستعد للذهاب �إىل أالجر  ،كان ولده
ال�صغري عبد الوهاب يغني  ،ناداه والده قائ ًال  :يا عبد الوهاب  ،ما بت�ستحي ؟ جارنا ابن احلمندي م ّيت و أ�نت بتغ ّني !
املوت ماله حرمة عندك .
وعندما �س أ�ل عبد الوهاب عن آ�ل احلمندي و أ�ين ي�سكنون  ،قالت له أ�مه  :يف ر أ��س بريوت وحدة قلوب يا ماما  ،والدك
معه حق و�إن كان منزل آ�ل احلمندي بعيد ًا عن بيتنا !

هَ ْودِي رباعات بيت ربيز
�إذا كنت تود معرفة مو�سم قطاف البلح  ،فمن ال�سهل جد ًا متى وقفت قرب منزل والدنا املختار جرجي نقوال ربيز
أ�و يف جرية منزل ا�سكندر جرجي ربيز  ،هذا املنزل القدمي الذي كان برج ًا لي�صري منز ًال م�ستحدث ًا (قرب م�ست�شفى
اخلالدي)  ،أ�و أ�نك تكون يف زيارة عند بول�س ف�ضول ربيز أ�و يف منزل املحامي أال�ستاذ حبيب ربيز  ،أ�ن ترى أ�قراط
البلح مو�ضبة يف أ�كيا�س قطنية �شفافة ت�صل �إىل هذه البيوت  ،وت�سمع كلمات  :عقبال كل �سنة  ،أ�و خري ال�سنة ورزق
جديد واللي طعمنا عمره يزيد .
كذلك يف �شهر آ�ب  ،فما كان أ�حلى �إىل قلب العم احلاج أ�بو عبد من ر�ؤية بنيه و أ�حفاده يف الكروم يقطفون ثمار
ال�ص ّبري � ،شريطة أ� ّال يقرتبوا يف ب�ستانهم من رباعات بيت ربيز  ،ألن ثمار رباعات ال�ص ّبري يف ب�ستان العم أ�بو عبد
خ�صها ببيت ربيز هي لبيت ربيز .
العيتاين التي ّ
كمال جرجي ربيز
خمتار ر أ��س بريوت
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�ش�ؤون تنظيمية
الهيئة الت�أ�سي�سية عام 1998
الربوف�سور وفيق �سنو رئي�س ًا
الدكتور با�سم ميوت نائب ًا للرئي�س
أال�ستاذ حممد أ�ني�س الن�صويل أ�مين ًا لل�سر
أال�ستاذ عبد القادر ح�شا�ش أ�مين ًا لل�صندوق
أال�ستاذ منذر دندن حما�سب ًا
املهند�س خالد �شهاب مدير ًا م�س�ؤو ًال
أال�ستاذ فوزي الناطور
الدكتور وليد غالييني

الهيئة االدارية احلالية
أ
ال�سم
ريا�ض احللبي
خالد حمود
وليد كبي
فوزي الناطور
ب�شار �شبارو
غياث الرفاعي
د .فوزي زيدان
حممد خالد �سنو
حممد عفيف ميوت
كمال غالييني
طالل بي�ضون
عبد الودود الن�صويل

الدكتور عمار حوري
الدكتور �سليم عيتاين
الدكتور ح�سان حالق
أال�ستاذ خليل اجلميل
أال�ستاذ منري احلايف
املهند�س وليد كبي
القا�ضي خالد حمود

املن�صب
رئي�سا
نائبا للرئي�س
أ�مينا لل�سر
أ�مينا لل�صندوق
حما�سبا
ممثال جتاه احلكومة
ع�ضوا
ع�ضوا
ع�ضوا
ع�ضوا
ع�ضوا
ع�ضوا
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�ش�ؤون تنظيمية
مق ّررو اللجان
أ
ال�سم
د .فوزي زيدان
عبد القادر ح�شا�ش
�سعد الدين احلوت
د .ح�سان حالق
د .ا�سامه حميو
حمي الدين دوغان
منري �صيداين
هاين اجلميل
هيام كريدية
يو�سف دندن
ب�سام متيم

اللجنة
ال�ش�ؤون ال�صحية
العالقات العامة
ال�ش�ؤون القانونية
ال�ش�ؤون الرتبوية
ال�ش�ؤون االعالمية
ال�ش�ؤون االجتماعية
ال�ش�ؤون املالية
ال�ش�ؤون االقت�صادية
ال�ش�ؤون البيئية
�ش�ؤون الريا�ضة وال�شباب
�ش�ؤون إالح�صاء واملعلوماتية

جمل�س املندوبني:
ريا�ض احللبي
خالد حمود
م .وليد كبي
فوزي الناطور
ب�شار �شبارو
غياث الرفاعي
د .فوزي زيدان
طالل بي�ضون
عبد الودود ن�صويل
حممد خالد �سنو
حممد عفيف ميوت
كمال غاليينـي
حممود القرق

أ�مني عيتاين
�سعد الدين احلوت
د .ح�سان حالق
نبيل عانوتـي
خليل اجلميل
ب�سام متيـم
د .عماد حوري
هيام كريديـة
خالد �شهـاب
عدنان الطويل
�سهيل حا�سبيني
منري احلافـي
عبد القادر ح�شا�ش

يو�سف دندن
عبد املجيد دبو�س
مروان العرب
أ�جمد الكو�ش
غازي الهربي
حمي الدين دوغان
حممود قباين
ه�شام عيدو
عمار خـالد
با�سم نعمانـي
منري �صيداين
حمي الدين أ�رنا�ؤوط
عماد مدور
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�ش�ؤون تنظيمية
ف�ؤاد الك�ستـي
�سمري فايـد
�صالح املدهـون
حممد دم�شقية
د .أ��سامه حميو
ر�ستم يا�سيـن
رامي العري�س

علي ع�ساف
ب�سام برغوت
منيب حلواين
عبد الله دروي�ش
معروف مومنة
�سميح امل�صري
غياث ال�شعار

ح�سني م�ساخلي
عماد ال�سبع
حممد منيمنـة
عفيف ك�شلي
أ�حمد ناجي فار�س

الهيئة العامة( :بح�سب تاريخ االنت�ساب لالحتاد)
أ�مني عيتاين � -سليم عيتاين  -حممد عيتاين
عيتاين
عيدو
الناطور
خالد
نعماين
حالق
ميوت
�صيداين
غالييني
احلوت
�سنو
أ�رنا�ؤوط
القرق
الكبي
الك�ستي
فايد

ثابت عيدو  -ه�شام عيدو  -عماد عيدو
فوزي الناطور  -زياد الناطور � -سمري الناطور
�سعد الدين خالد  -عمار خالد  -نبيل خالد
با�سم نعماين -أ�ني�س نعماين -حم�سن نعماين
ح�سان حالق  -خالد حالق  -عدنان حالق
حممد ميوت  -غازي ميوت  -مروان ميوت
منري �صيداين  -م�صطفى �صيداين -ابراهيم �صيداين
ربيع غالييني -كمال غالييني  -عبد احلفيظ غالييني
�سعد الدين احلوت  -عبد الرحمن احلوت  -جميل احلوت
وفيق �سنو -حممد خالد �سنو  -ه�شام �سنو
حمي الدين أ�رنا�ؤوط  -حممود أ�رنا�ؤوط  -أ�حمد أ�رنا�ؤوط
حممود القرق  -زهري القرق  -خالد القرق
وليد الكبي  -ر�شيد الكبي  -زهري الكبي
ف�ؤاد الك�ستي -حممد الك�ستي -هاين الك�ستي
�سمري فايد -ع�صام فايد -أ�حمد فايد
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�ش�ؤون تنظيمية
املدهون
دم�شقية
حمود
حميو
يا�سني
العري�س
احل�شا�ش
�شبارو
الرفاعي
العانوتي
اجلميل
الن�صويل
متيم
احلوري
كريدية
�شهاب
الطويل
احللبي
دبو�س
زيدان
حا�سبيني
احلايف
دندن
بي�ضون
العرب

�صالح الدين املدهون� -سليم املدهون -غالب املدهون
حممد دم�شقية -اح�سان دم�شقية -عبد الهادي دم�شقية
خالد حمود -م�صطفى حمود� -سمري حمود
أ��سامه حميو  -وائل حميو -رودانا حميو
ر�ستم يا�سني -وفيق يا�سني -د .ه�شام يا�سني
مراد العري�س -هال العري�س -رامي العري�س
�سليم احل�شا�ش -زهري احل�شا�ش -عبد القادر احل�شا�ش
ب�شار �شبارو -ع�صام �شبارو -هيثم �شبارو
غياث الرفاعي  -حممد الرفاعي -عفيف الرفاعي
نبيل العانوتي -حممد علي العانوتي -علي ابراهيم العانوتي
هاين اجلميل  -حممد اجلميل -خليل اجلميل
عبد الودود الن�صويل  -ه�شام الن�صويل -غازي الن�صويل
زهري متيم -ب�سام متيم  -را�شد متيم
عمار احلوري -عماد احلوري -رامز احلوري
حممود كريدية -زياد كريدية -هيام كريدية
خالد �شهاب� -سعيد �شهاب -ريا�ض �شهاب
ه�شام الطويل -أ�ديب الطويل -عدنان الطويل
ريا�ض احللبي� -سعد الدين احللبي -يا�سر احللبي
حممد علي دبو�س -عماد دبو�س -عبد املجيد دبو�س
عبد الرحمن زيدان -فوزي زيدان -ابراهيم زيدان
عماد حا�سبيني -منذر حا�سبيني� -سهيل حا�سبيني
منري احلايف -حممود احلايف� -شعبان احلايف
يو�سف دندن -منذر دندن -خليل دندن
طالل بي�ضون� -سني بي�ضون -رامز بي�ضون
علياء يحي العرب -علي ح�سن العرب -مروان زنهور العرب
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�ش�ؤون تنظيمية
الكو�ش
الهربي
دوغان
ع�ساف
برغوت
حلواين
دروي�ش
مومنة
امل�صري
ال�شعار
منيمنة
ال�سبع
م�ساخلي
مدور
ك�شلي
فار�س

نور الدين الكو�ش -أ�مني الكو�ش -أ�جمد الكو�ش
غازي الهربي -فادي الهربي -عمر الهربي
حممد أ�حمد دوغان -يو�سف عبد الرزاق دوغان -حمي الدين ح�سن دوغان
علي ع�ساف -ه�شام ع�ساف -هند ع�ساف
ب�سام برغوت -حممد برغوت -أ�حمد برغوت
منيب حلواين -رامي حلواين -ح�سن حلواين
عبد الله دروي�ش -فادي دروي�ش -عدنان دروي�ش
معروف مومنة -وائل مومنة -حمي الدين مومنة
عدنان ح�سن امل�صري� -سميح امل�صري -عبد الله امل�صري
غياث ال�شعار -هادي ال�شعار -مالك ال�شعار
حممد منيمنة -زهري منيمنة -طالل منيمنة
عماد ال�سبع -الوزير ح�سن ال�سبع -حممد خالد ال�سبع
ح�سني م�ساخلي� -شيخ ه�شام م�ساخلي -د .ب�سام م�ساخلي
عماد مدور� -سمرية مدور -عمر مدور
عفيف ك�شلي -حممد أ�مني ك�شلي -أ�حمد توفيق ك�شلي
أ�حمد ناجي فار�س -كمال أ�حمد فار�س -حممود حممد فار�س
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�آخر كلمة

«انني ا�ستودع الله �سبحانه وتعاىل،
هذا البلد احلبيب لبنان،
و�شعبه الطيب،
و أ�عرب من كل جوارحي عن �شكري وامتناين لكل الذين تعاونوا معي»
رفيق احلريري
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بريوت املحرو�سة
العدد أ
الول متوز 2007

جميع احلقوق حمفوظة  -بريوت املحرو�سة
طبعت يف مطابع الدار العربية للعلوم  -بريوت
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