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الشعار  إجياد  يف  التحدي  يكمن 
املناسب لبلدية ال تقتصر مهامها 
وإمنا  فحسب،  واحدة  قرية  على 
أربع قرى  إدارة  تقع على عاتقها 
متجاورة: قرنة شهوان، عني عار، 

بيت الككو واحلبوس.  

على  املرئي   الشعار  ويرتكز 
الوحدة  هي  األوىل  مسألتني، 
والتقارب بني القرى األربع، والثانية 
هي التزام البلدية بدورها الريادي 

يف دعم سبل ازدهار اجملتمع.

أربعة  تالقي  من  الشعار  ويتألف 
منهم  واحد  كل  ّثل  يمُ أشخاص 
أجواء  عن  تمُعّب  صورة  يف  قرية 
اهلانئة.  واحلياة  العيش  رغد  من 
روح  املتشابكة  أيديهم  تعكس  كما 
بينما  واحلوار،  والوحدة  األخوة 
اللبنانية  البيوت  مالمح  ترسم 
هذه  بها  متتاز  اليت  التقليدية 
الطابع  إضفاء  سبيل  ويف  القرى. 
احلكومي على الشعار مّت استخدام 
اليت  تلك  من  مقتبسة  ألوان 

حيملها العلم اللبناين.   

هيثم رجاء الزغيب
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yoحيملها العلم اللبناين.   
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يكمن التحدي في إيجاد الشعار 
لبلدية ال تقتصر مهامها  لمناسب  ا
على قرية واحدة فحسب، وإنما تقع على 
عاتقها إدارة أربع قرى متجاورة: قرنة 
شهوان، عين عار، بيت الككو والحبوس.  

وي��رت��ك��ز ال��ش��ع��ار ال��م��رئ��ي  على 
مسألتين، األولى هي الوحدة والتقارب 
بين القرى األربع، والثانية هي التزام 
البلدية بدورها الريادي في دعم سبل 

ازدهار المجتمع.

أربعة  ويتألف الشعار من تالقي 
ل كل واحد منهم قرية في 

ّ
أشخاص ُيمث

عّبر عن أجواء من رغد العيش 
ُ
صورة ت

والحياة الهانئة. كما تعكس أيديهم 
المتشابكة روح األخوة والوحدة والحوار، 
للبنانية  ا بينما ترسم مالمح البيوت 
التقليدية التي تمتاز بها هذه القرى. 
وفي سبيل إضفاء الطابع الحكومي على 
الشعار تّم استخدام ألوان مقتبسة من 

تلك التي يحملها العلم اللبناني.   

هيثم رجاء الزغبي  

عندما يضم نطاق بلدي أربع قرى، 
. والشعار أقرب 

ً
 لزاما

ً
يصبح الشعار أمرا

الى العين من جملة كلمات. فالصورة 
في الكثير من األوق��ات تكون أكثر 
 من الكلمة ألن الناظر يضيف 

ً
تعبيرا

 إلى المعنى الذي تعطيه. 
ً
من ذاته شيئا

من وجهة نظر سوسيولوجية، يكون 
 بصورة مجرّدة في الفكر 

ً
الشعار موجودا

قبل أن يرسم، لكّن الوصول إلى الرسم 
الذي يجّسد هذه الصورة المجّردة أمٌر 

ليس بسهل.

الشكر لهيثم الزغبي ابن نطاقنا الذي 
أوصلنا إلى ما اجتمع الرأي على أن يكون 
 لكل من 

ً
شعار بلديتنا، والشكر أيضا

 أخرى في السعي للوصول 
ً
وضع رسوما
إلى الشعار.

هذا شعار بلديتنا ، نقّدمه إليكم، 
ه�دفه أن يجمع.... وهذا ما نريده بل 

كل ما نريد.

 
جان بيار جبارة
رئيس البلدية  

شعار بلديتنا

بمناسبة األسبوع العظيم وعيد الفصح المجيد
يتمنى المجلس البلدي للعائالت أن تنعم بفرح القيامة الدائم
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رسميات

الجمهورية اللبنانية
وزارة االشغال العامة والنقل

المديرية العامة للتنظيم المدني

رقم الصادر: 47154
بيروت في: 2011/3/14

جانب: بلدية قرنة شهوان، عين عار، بيت الككو، الحبوس

الموضوع: تعديل نظام في قرنة شهوان وجوارها قضاء المتن

المرجع: قرار المجلس االعلى للتنظيم المدني رقم 3 تاريخ 2011/1/19

نرفق ربطا نسخة طبق االصل عن نص قرار المجلس االعلى رقم 3 تاريخ 2011/1/19 المتضمن الموافقة على تعديل نظام البناء 
واالستثمار في مناطق قرنة شهوان، عين عار، بيت الككو، الحبوس في قضاء المتن، وذلك وفقا لجدول نظام البناء التفصيلي المرفق بالقرار.

لالطالع واخذ العلم وإبداء الرأي خالل مهلة شهر واحد من تاريخ تبلغكم هذا الكتاب.

المدير العام للتنظيم المدني رئيس مصلحة الدروس  رئيس دائرة التصاميم  المهندس المسؤول 
بالتكليف باإلنابة    م. روجيه أبي حبيب   م. لينا المدور  

م. الياس الطويل م. درويش غزيري         
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للتاريخ

نهار السبت الواقع فيه التاسع من شهر 
نيسان 2011، زار أبرشية أنطلياس المارونية 
غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي . 
استقبل أهالي القرى األربع مع المجلس البلدي 
وكهنة الرعايا ولجان األوقاف غبطة البطريرك 
وراعي األبرشية المطران يوسف بشارة في 
طريقهما إلى المطرانية في قرنة شهوان في 
ساحة كنيسة القديسين بطرس وبولس التي 
زينت باألعالم وصور البطريرك. وكان الملقى 
 عن التزام األهالي بالكنيسة وبشخص 

ً
تعبيرا

غبطة البطريرك. 

زيارة مار بشارة بطرس الراعي الى قرنة شهوان
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توعية

Projet de recyclage: Suite
Déjà dans la première issue de 

notre revue trimestrielle, nous avions 
abordé le thème du recyclage et 
depuis, les jeunes volontaires, avec la 
participation active de la municipalité 
ont franchi avec succès un premier pas 
dans cette expérience pilote.

Sur un circuit déterminé (de l’IRAP 
jusqu’à la fin de la rue 5 de Aïn Aar), 
les jeunes ont visité les habitations, 
proposant de tr ier les ordures 
ménagères et d’en garder les objets 
en plastique pour un ramassage 
régulier. Un van appartenant à 
la municipalité a été mis à leur 
disposition et la collecte s’est opérée 
depuis septembre à un rythme alterné 
d’un mardi sur deux. Plus de trente 
habitations participent à ce projet. La 
municipalité a libéré un dépôt pour le 
stockage et en a donné le libre accès 
aux jeunes volontaires. 

A partir d’une tonne de déchets 
plastiques collectée, l’usine Debes de 
Roumieh se charge de débarrasser 

le dépôt et en garantit le recyclage 
complet. 

La municipalité tient à remercier en 
premier lieu tous les volontaires qui 
portent à cœur ce projet et le rendent 

tangible. 
Egalement, les habitants qui 

par leur encouragement et leur 
engagement  contr ibuent  à  la 
préservation de l’environnement. 

أخي المراهق،
»اصبر واسمع وانظر الى الوصايا السبع  

لحياة طويلة وجميلة  خالية من االدمان«
في حال وقوع كارثة التعاطي اقنع صديقك 
بضرورة التخلص من هذه اآلفة ووجوب طلب 
ه منه وهو  تلقا ما قد  ء واصبر على  الشفا
تحت وطأة المخدرات. وبلغ فورا االهل، مدير 
المدرسة، طبيب العائلة، او اح��د االق��ارب. 
معالجة المشكلة من البدء افضل بكثير من 

بعد تفاقمها.
- تطوع في جمعيات تعمل في مواجهة 

المخدرات. او اي نشاطات ثقافية او رياضية
- الجأ الى الصالة واتكل على الله في تسيير 

امور حياتك
- عندما تعرف بأن صديقك يسير في طريق 
الخطأ اطلب النصيحة ممن هم اعلم واكبر منك 
واكثر خبرة وال تبتعد عن صديقك، فأنت بحكم 
قربك منه ومعرفتك لنقاط القوة والضعف 
عنده قد تكون له خير معين وخير طبيب... 

ويكفيك ان تنتظر اجرك عند الله
- تعاهد انت وصديقك بأن يقوم كل واحد 
منكم بتذكير اآلخر بما هو جائز وما هو غير جائز

- حضر وصديقك جدوال لقضاء اوقات الفراغ 
يتضمن نشاطات رياضية وترفيهية وابتعد 

عن كل ما قد يفسد الدين واالخالق.
- ابتعد عن رفقاء السوء

اعرف كيف تقول ال:
• ال، فأنا ال اتناول االطعمة السيئة

• ال، نقلد اآلخرين في مسلكهم الخاطئ
• ال، فضول وال تجربة في المخدرات

• نقول ال، عندما يطلب منا شيء خاطئ 
او خطر

المخدرات بكل انواعها مصيدة لمتعاطيها، 
فتعاطي المخدرات ولو لمرة او مرتين يمكن ان 

يكون بداية االدمان.

 أنقذ نفسك وأصدقاءك وقل »ال للمخدرات«

 Jeunesse Anti Drogueاعرف كيف تقول ال
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توعية

نشاط تربوي في مدرسة يسوع ومريم
بدعوة من ادارة مدرسة يسوع ومريم – 
قرنة شهوان، قامت البلدية بنشاط تربوي 
مع تالميذ الصف الخامس وذلك في نطاق 

التربية المدنية.
زار فريق من المجلس البلدي المدرسة وقام 
بعرض االنشطة التي تقوم بها البلدية. ثم 

توجه التالمذة بدورهم الى المبنى البلدي حيث 
كان لهم فيه استقبال مميز.

تشكر البلدية المؤسسات التربوية التي 
تساهم بتحقيق تواصل مميز بين مجلسها 
وكافة الطالب بانية بذلك جسورا متينة لبناء 

مجتمع مسؤول.

The Municipality as seen
by a Junior Citizen…

On the 17th of February,  we 
received two members of the Cornet  
Chehwan  municipality, Mrs. Desiree 
Zoghbi  and Mrs. Regina Abi Karam, 
who gave us an informative and 
interesting presentation on their 
duties within the municipality. Our 
social studies teachers then took us 
on a field trip there. 

When we arrived, we saw some 
machines; one of them is used to 
clean roads and another to prune 
trees and turn the green waste into 
powder. We were also introduced 
to the people who work there. We 
then met Mr. Jean-Pierre Gebara and 
saw the conference room where the 
municipality members meet.

Finally, we were given a badge 
as a souvenir. We truly enjoyed this 
experience and thank all those who 
made it possible.

Rachelle Abdel Massih, Grade 5A
Jesus & Mary School - Rabweh

إن اعتدال الطقس على نحو غير معتاد 
في فصل الشتاء هذا العام في لبنان أدى 
إلى تفشي آفة دودة الصندل الضارة بصورة 
تهدد أشجار الصنوبر البري  عملت البلدية 
على القضاء على دود الصندل من خالل رش 
االشجار في شهر تشرين االّول للحّد من ظهور 
الدود كما واصلت عملها في فصل الربيع بحيث 
 الديدان الظاهرة على األشجار. 

ّ
 رش

ً
تّم يوميا

وللقضاء على هذه اآلفة بشكل كامل عمل 
فريق عامل خاّص بالبلدية على قطع األغصان 
التي تحمل أعشاش الديدان وت��ّم حرقها 

.
ً
ص منها كليا

ّ
للتخل

القضاء على دود الصندل



واجباتنا

زيارة المجلس البلدي لغبطة 
البطريرك مار نصرالله بطرس صفير

هبة مالية للجيش اللبناني 

، أن تقوم بزيارة إلى غبطة البطريرك مار 
ً
 على البلدية أيضا

ً
كان واجبا

 عن شكٍر على والية طبعت تاريخ وطننا 
ً
نصر الله بطرس صفير تعبيرا

ومجتمعنا.

 على البلدية عندما تنادى المجتمع المدني لدعم الجيش 
ً
كان واجبا

اللبناني أن تخصص هبة مالية عربون دعم واعتزاز بالمؤسسة 
العسكرية. بهذا المعنى كانت زيارة إلى قائد الجيش العماد جان 
 عن وقوف بلديتنا الدائم إلى جانب الجيش مثلما 

ً
قهوجي تعبيرا

 إلى جانبنا.
ً
نراه دائما

6

I.C. حملة تشجير الصنوبر مع مدرسة

أمام التغيرات المناخية التي بدأ لبنان يتأثر 
بها، تعمل البلديات اللبنانية على االهتمام 
بالبيئة بشكل جدي من خالل اطالق حمالت 
 لمحاولة التعويض 

ً
تشجير مكثف. إضافة

مت بلديتنا 
ّ
عما خسره لبنان جراء الحرائق. نظ

حملة تشجيرية واسعة تعاونت فيها ولجنة 

األهل في مدرسة اإلنترناسيونال كولدج – عين 
عار، حيث تّم زرع 300 شتلة صنوبر. استمّر 
العمل فيها لمّدة ثمانية أّيام بمشاركة 600 
ى الطالب نصائح 

ّ
طالب من المدرسة حيث تلق

توعية بيئية كما زرعت األشجار في  األمالك 
الخاصة بالبلدية.
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واجباتنا

رصف الطريق أمام كنيسة مار بطرس وبولس

 على العاصفة 
ً
آليات جوابا

جديدة 
بعد أن هدمت السيول حائط دعم على طريق عين عار وفي معرض أعمال تأهيل طريق العين 

تقوم البلدية ببناء حيطان دعم من الصخر  لتحل محل القديمة. 

في طور تكوين العدد الالزم من 
السيارات واآلليات، اشترت البلدية 
سيارتي بيك أب تويوتا لزوم نقل 
 لحاجات النقل وهو ما 

ً
ال��ردم تلبية

 لكلفة اإليجار التي كانت 
ً
يتم توفيرا

تدفعها البلدية. 

 للطابع القروي، قامت البلدية برصف 
ً
توطيدا

البالط على الطريق أمام كنيسة مار بطرس 
وبولس في قرنة شهوان من الجهة الجنوبية 
بما يوصل ساحة  الكنيسة بمبنى الصالون. 
وقد رفع مستوى الطريق من أجل تخفيف 

السرعة أمام المدرسة. 
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مؤتمرات

اقامت منظمة AMU حركة من اجل عالم 
متحد« (المنبثقة عن روحانية الوحدة في حركة 
الفوكوالري) مؤتمرا في منطقة ساشوني في 
ايطاليا وذلك يومي 5 و6 من شهر آذار المنصرم.

وقد دعت المنظمة رؤساء واعضاء المجالس 
البلدية، اصدقاء الحركة للمشاركة في هذا 
لبنان وف��د مؤلف من خمسة  ل 

ّ
المؤتمر. مث

اشخاص وتمثلت البلدية بعضوي مجلس البلدي 
اآلنسة ديزيره الزغبي والسيدة ريجينا ابي كرم.
تمحور المؤتمر حول المشاركة 
بالحق العام وقد افتتحته السيدة 
مارتشيال فراري، رئيسة المؤسسة، 

بالكلمة التالية:
»ان ال��واق��ع ال��ع��ام ح��ول العالم 
يدعواننا الى التلف واالحباط. من 
العدل والمساواة ان تكون االمالك 
العامة وال��م��واد االول��ي��ة متقاسمة 
باالنصاف بين كل الشعوب ولكن 
... وجودنا ومشاركتنا اليوم في هذا 
المؤتمر يدعو الى عيش هذه الشراكة 

بالسبل الجديدة«.
حضر المؤتمر مندوبون من مختلف 
انحاء العالم: البرازيل – البوروندي – 
لبنان – البلدان االوروبية ... وقد طغى 
على جو المؤتمر باالجمال ارادة عامة 

ومتجددة للمسيرة معا بدرب الحفاظ بالعدل 
والمساواة على االمالك العامة  (كالماء واالرض 
والبيئة وال��ث��روة البحرية...) وتطبيق شرعة 
حقوق االنسان باختالف العرق والدين واللغة 

والمعتقد.
اعطت مداخالت المحاضرين الغنية صورة 
واقع االقتصاد والحق العام في سائر المناطق 
وتدبيرها بحسب الشعوب والمعتقدات. القت 
مثال مداخلة طالبة اندونيسية عن مفهوم 

االقتصاد في البودية وقعا طيبا على الجميع.
كما اعطيت كذلك حلول علمية وتوضيحات 
قّيمة عن الشركة العالمية للمياه. اما مداخلة 
البلدية فقد تركزت على المحاور الثالثة االساسية 
التي تقوم بتنشيطها اسوة عن االعمال االدارية 

والعمرانية المطلوبة منها وهي التالية:
البلدية والسكان – البلدية والمؤسسات 
التربوية – البلدية والشباب – وشدد الوفد 
على الصعوبات التي تعترض عيش االنشطة 
االنسانية في بلد غيرت فيه االزمات السياسية 
واالقتصادية والطائفية مفهوم حقوق االنسان 

البدائية.

المشاركة في مؤتمر »AMU« في ايطاليا



لرحمة  ا لمثلث  ا أنشأ   ،1976 لعام  ا في 
البطريرك ماكسيموس الخامس البناء ليكون 
إكليريكية تجمع كل ط��الب الكهنوت من 
الرهبنات واألبرشيات ب��داًل من إكليريكية 
»الصالحية« في القدس التي كانت إكليركية 
ف عملها الجامع عقب احتالل 

ّ
جامعة وتوق

المدينة في العام 1967. ومع الوقت أصبح 
البناء مقًرا بطريركًيا في لبنان خصوًصا بعد 
تدمير المقر البطريركي في عين تراز – قضاء 

عاليه خالل حرب الجبل.
 ال تزال تخدم 

ً
تتضمن البطريركية كنيسة

الرعية المحيطة وقد جرى تزيين الكنيسة 
باأليقونات على عهد البطريرك غريغوريوس 
الثالث لحام في العام 2002. كما يضّم البناء 
اإلكليريكية  . وتحتفل  للمحاضرات  قاعة 
بعيدها في التاسع من كانون األول، عيد 

القديسة حنة.

المقّر البطريركي للروم الكاثوليك 
وإكليريكية القديسة حنة

9

مؤسسات
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عين عار في عيون الكبار

بحسب جان مندلق تقف روايتان وراء تسمية 
عين عار. تقول  األولى إن أساس اسم عين عار 
هو »عين غار« نسبة الى شجر الغار. اّنما مع 
السنين، تبّدل االسم بعض الشيء وسقطت 
ّما  أ نقطة العين لتصبح التسمية عين ع��ار. 
الثانية فتقول أّن اسم  القرية الحالي يعني 
خرخرة المياه، لما لهذه البلدة من وفرة في مائها.

ولكلمة »عين« حضور مهّم في التسمية الّنها 
كانت ملتقى القرى المجاورة كبيت الشعار،مزرعة 
يشوع ودي��ك المحدي .. الخالية من المنابع 
شين سوى أن 

ّ
المائية. فما كان أمام المتعط

يقصدوا عين عار فيرتوون من جودها.
 وكان الطريق القديم يمّر في عين عار لذا 
أصبحت في تلك الفترة ملتقى المسافرين من 
 من كانت وجهته 

ً
منطقة الى أخرى  خصوصا

زحلة، ففيها كان يطيب النوم ليقضي الناس 
فيها الليل دون خوف على الخيل، حيث كانت 
عة في أرج��اء القرية 

ّ
هناك ثالثة مرابض موز

تتسع لألحصنة.  وحين راجت السيارات كان 
 ليبّردوا 

ً
فون في عين عار أيضا

ّ
ة يتوق الماّر

السيارات بمياهها العذبة حين ترتفع حرارتها 
 من الراحة في فيء أشجارها. 

ً
ويأخذون قسطا

 ما 
ً
 مركزيا

ً
لكّن تلك القرية التي لعبت دورا

 الطريق الجديد 
ّ

ق
ُ

لبثت أن فقدت رونقها حين ش
على »كتفها«، فاقتصر دور الطريق القديم على 

.
ً
  قديما

ً
كونه طريقا

ان استغالل الثروة المائية 
ّ
وع��رف السك

لصناعة الحرير، فأقامت عائلتي االشقر والحاج 
كرخانتي حرير عمل فيها السواد االعظم من 
 الى نسوة القرى المجاورة، فكانت 

ً
الّسكان، إضافة

هذه الصناعة مورد القرية االساس. 
 فقط تّم تهديم الطواحين 

ً
ومنذ عشرين عاما

التي كانت تفصل بين »بيت الككو« و«عين عار«، 

وشّيدت مكانها المنازل.
أّما فندق Saint Jean فيعود لعام 1930، 
شّيده مخايل مندلق بعد مجيئه من أميركا 
، ألنه كان نزل السواح 

ً
 كبيرا

ً
والقى حينها رواجا

اآلتين من الدول العربية ومصر على وجه خاص. 
فلذلك الفندق ذكريات تجمعه وإزدهار السياحة 

اللبنانية.  
قيم 

ُ
، أ

ً
ومكان منزل »سليمان الزعرور« حاليا

سنترال القرية في تلك الفترة. ألن أجهزة 
التليفون لم تكن متاحة للمنازل. 

أّما كنائس عين عار فكانت ثالثة: مار الياس 
وشّيدها المطران الياس الجميل عام  1769 
فيها  يحتفل  بحيث  عية  لر ا كنيسة  وه��ي 
 نهار أحد. ُرّممت في المّرة 

ّ
بالذبيحة االلهية كل

االولى عام 1850 ثّم رممت ثانية  في 19 تموز 
عام 1981. وكنيسة القديسة تراز حيث كانت 
عائلة االشقر تحتفل بالقّداس االلهي فيها مّرة 
 سنة وكنيسة مار تقال ويقام فيها قّداس 

ّ
كل

 بمناسبة عيد شفيعتها.
ً
مّرة سنويا

جان مندلق
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بحسب هنري الحاج، جذور تسمية عين عار 
موا العربية منذ 

ّ
تركية. فأهل المنطقة لم يتكل

 الطريق الجديد، كانت 
ّ

زمن بعيد. قبل أن يشق
لت 

ّ
عين عار تصل الّساحل بالبقاع كما شك

في تلك الحقبة المورد المائي الوحيد قبل أن 
تصل المياه الى المنازل عّبر القساطل وتبنى 
الخازانات إلحتوائها. فكانت النسوة والبنات 
ينتظرن أدوارهن طوال الليل لتعبئة أجرارهن 

من عين القرية.
 ما تجاوز عددهم 

ً
وكان الماّرة التي كثيرا

المئة طمبر، وخالل االستراحة في عين عار 
يبتاعون حاّجياتهم ويشترون الطعام من 

الدكاكين الموجودة في أرجاء العين. 
ّم���ا الطواحين فكانت م��وج��ودة على  أ
حدود »بيت الككو«، حيث تجمع المياه لجّر 
د كما الجميع أن تسمية 

ّ
الطواحين. ويؤك

 
ً
كرخانة أصولها تركية. إّنما يفّسر أيضا
أن معناها هو »المعمل«. وكان في عين عار 
 واحدة منها غرفتان 

ّ
كرخانتان حرير في كل

رانق. وتعود المنازل التي 
ّ

خاّصتان بالش
ما زالت حتى أيامنا، الى سنوات أّول القرن 
العشرين. على غرار منزل والد هنري الحاج 
ال��ذي بناه فوق الكنيسة، بعد رجوعه من 

المهجر وقد أنجزه عام 1904. 
أّم��ا منزل الياس االشقر، ويملكه اليوم 
 
ً
السيد اميل كنعان، فَيروي الحاج أّن كاهنا
يدعى »امبروزيوس« بنى هذا المنزل الكبير. 
بعد أن أتى من البرازيل وفي حوزته مال كثير 
عام 1914. فبسبب الضائقة المالية التي 
عانى منها االهالي في تلك الفترة، أرسل 
أهاليهم وأقرباءهم القاطنين في البرازيل 

لهم تلك المبالغ مع الكاهن »أمبروزيوس« إاّل 
 بل كانت النتيجة أن 

ً
أّنه لم يسلمهم شيئا

شّيد له فيها منزاًل وابتاع معه ثالثين ألف 
متر أرض. لكن بعد ما تراكمت عليه الّديون، 
استولى البنك على المنزل ثم باعه آلل األشقر. 
. فإذ كان 

ً
ولدير راعي الّصالح، حكاية أيضا

، فقد تبادل 
ً
 لمنزل آل األشقر أيضا

ً
تابعا

طوني األشقر المالك، والراهبات اللواتي أردن 
المجيء من بيروت فأعطاهم األشقر المنزل 

وأخذ ملكهم في بيروت.
 
ً
د أن عين عار لعبت دورا

ّ
ويعود الحاج ليؤك

، فبالعين التي منحها الله 
ً
 مركزيا

ً
رئيسيا

إّياها كانت همزة الوصل بين المناطق منذ 
أيام الفينيقيين.

هنري الحاج

ر  عا عين  تسمية  ل  ز مكر ر  منصو ُيعيد 
الى عين غار. نسبة لما كان في المنطقة من 
شجر للغار. ااّل أن نقطة الغين تالشت بفعل 

لفظ عين عار. 
ُ
السنوات وأصبحت ت

وللعين منافع كثيرة أغنت تاريخ تلك القرية 
عة 

ّ
المتنية. فكانت تلك العين المملوكة والموز

أصاًل على أهل القرية، ُيستفاد منها في الزراعة 
وفي زراعة التوت إلطعام دود القز،ّ مورد عين 
عار االساسي في تلك الفترة. وتسمية كرخانة 
هي تسمية تركية، ُيقصد بها معمل الحرير. 
وتقوم عملية استخراج الحرير بوضع الشرنقة 
بالمياه الساخنة، وبعدها يتّم كّر خيط الحرير 
 ما كانت 

ً
ق بعدها على الدوالب. وكثيرا

ّ
لُيعل

تشكو الفتيات من الحروق البالغة في أيديها 
بسبب المياه الغالية. وكان للشيخ يوسف 
مكرزل كرخانة خاّصة، ما زال��ت أساساتها 

موجودة.
كما أّن موقع العين  الجغرافي أكسبها 
 المارة 

ّ
ة لكل

ّ
 لكونها المحط

ً
أهمية كبيرة نظرا

 من 
ً
بعربات الخير، لياخذوا الى جانبها قسطا

الّراحة قبل إكمال طريقهم. والى جانب معمل 

الحرير، زخرت عين عار بالمعامل األخرى كمعمل 
الحجر ومعمل برباري. وكان المزارعون يقصدون 
حدادي عين عار لتحديد أدواتهم الُمستعملة 

في الزراعة، كالمنكوش والمعدور.
رت المتاجر الصغيرة في عين عار منذ 

ّ
وتوف

القدم ما يعرف بال�«دكان«. كدكان جوزيف 
األشقر، الذي سّمى نفسه بجوزيف العين إّبان 

أحداث ال�1960.
 في عين عار، 

ً
 الطواحين فوجدت أيضا

ّ
 أما

وكان هنالك طاحونتان؛ واحدة منهما على 
مشرف بيت الككو.

وفي أسفل منزل هنري الحاج، كانت قهوة 
قّدم فيها النرجيلة أيام الصيف 

ُ
صغيرة، ت

ان القرية، حيث يجتمع 
ّ
وتزيل الهّم عن سك

االهالي ويلعبون الورق والطاولة. 
كما يروي مكرزل، أّن دير الراعي الصالح 
الموجود في البلدة اليوم، كان باألساس آلل 
مكرزل. وتّم بيعه لطوني خليل االشقر وهو 

قّدمه للرهبنة.
ويعود تاريخ بناء كنيسة مار الياس بحسب 
منصور مكرزل، حين أراد أهل الحبوسية، بيت 

الككو وعين عار تشييد كنيسة واحدة، وبعد 
الوصول الى بناء الجدران، إنفصل االهالي 
 قرية بناء كنيسة في أرضها تعود 

ّ
وقررت كل

لها دون سواها.أّما كنيسة مار تقال، فكان في 
أسفلها مدرسة من أربع غرف، تتلمذ فيها 
عدد كبير من أهل عين عار، بيت الككو، وقرنة 

شهوان. 

منصور مكرزل
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بحسب إدوار الحاج اصل اسم »عين عار« 
سرياني ويعني عين المالك. واكتسبت 
أهمّيتها، لما كانت تعّوض للسكان، عن 
عدم وجود المياه في المنازل. كما أن الماّرة 
كانوا يستفيدون منها، إلرواء الخيول التي 

كانت تجّر لهم عرباتهم. 
أّما الّسكان فكانوا يستفيدون منها لزراعة 
التوت وإنتاج الحرير في كرخاناتي عين 
عار. واحدة منهما كانت آلل الحاج والثانية 

آلل األشقر.
 لمعامل الحرير، كان في أسفل 

ً
وإضافة

القرية منجم صغير يتّم استخراج الحديد 
منه، بواسطة االنفاق.

��ان عين ع��ار بالحاجة 
ّ
ول��م يشُعر س��ك

لشيء ااّل وُوجد في قريتهم. فكانت عين 
ع��ار بحسب الحاج قرية رائ��دة. وأه��ّم ما 
ُوج��د فيها، ما عرف بسوق العين. فكان 
للماّرة والمتوّجهين نحو البقاع ان يبتاعوا 
حاجّياتهم. وهذه المحال الصغيرة، هي 

اليوم ما ُيعرف بُملك بيت »أبي سمرا«.
أّما بالنسبة للطواحين فكانت موجودة 
فها عن العمل يعود 

ّ
في أسفل القرية، وتوق

ألّول الخمسينات. ودكان »جوزيف العين« 
 ميشال الحاج قبل أن يستلمه 

ً
بناه أساسا

جوزيف.
ل إذ ُوجد في عين عار   من يتساء

ّ
ولكل

فرن، فهذا أمر طبيعي بالنسبة لهذه القرية. 
، تجلب 

ً
 سيدة بعد ان تأخذ دورا

ّ
فكانت كل

العجين الذي أعّدته لُيخَبز في الفرن وتعود 
 الى ديارها.

ً
 طازحا

ً
 ساخنا

ً
به خبزا

 ك��ان بملك 
ً
ومنزل إميل كنعان حاليا

 قد بناه كاهن ُيدعى 
ً
بطرس االشقر سابقا

»أمبروزيو« قبل أن ُيصبح بملك كنعان.
 
ً
ولدير »الراعي الصالح« تاريخ عريق أيضا
على ما يروي ادوار الحاج. فهو كان منزل 
»استير الحاج« ابنة عين عار وكانت مالكة 
لمنازل عديدة في القرية. أّما كنيسة »مار 

الياس« فيعود بناؤها لعام 1850.
والى جانب التاريخ الذي كان أبطاله أهل 
د الحاج أّنه ُوجد في ما ُيعرف 

ّ
عين عار، يؤك

ب� »الحبوس«، نواويس قديمة يعود تاريخها 
للحضارة الفينيقية. 

ادوار الحاج
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تاريخ

مورد عين عار االقتصادي األساسي كان 
صناعة الحرير. وكان فيها كرخانتان االولى 
آلل األشقر والثانية آلل الحاج . كما زخرت تربة 
عين عار بالحديد، فإهتّم السكان بإستخراج 
ه��ذا المعدن. واه��ت��ّم ودي��ع األش��ق��ر بهذا 
الموضوع وكان التنقيب يجري بشكل دوري. 
فكان الّتراب ُيصّدر الى أوروبا ليتّم استخراج 

الحديد منه هناك.
كما أّن وفرة المياه في عين عار حّتمت وجود 
 الى 

ً
الطواحين. وطاحون منها، كان موجودا

جانب أرض تابعة آلل مندلق وتسّمى بجورة 

الزيتون. واعتمدت عملّية جّر الطاحون على 
تجميع المياه المجرورة أصاًل من العين في 

القرية في »محقان« لتشغيل الطاحون.
وتتوّحد قّصة منزل السيد اميل كنعان 
 
ً
الحالي، إذ يشير السيد ڤكتور مندلق أيضا
الى أن هذا المنزل شّيده الراهب امبروزيوس. 

وبعدها اشتراه منه الّسيد خليل األشقر . 
وفندق ال���Saint Jean، الذي بناه السّيد 
ميخائيل المندلق بعد أن عاد من المهجر يروي 
السيد ڤكتور المندلق أّنه بني على مرحلتين. 
المرحلة األولى عام 1930 حين عاد من الواليات 

المتحدة األميركية وبعد أعوام عّدة بنى طبقة 
إضافية . 

ومن المباني التي تعود الى حقبة تاريخية 
 كنيسة مار الياس. 

ً
مضت في عين عار أيضا

وفي التفاصيل أّن جّد جّد ڤكتور المندلق 
الخوري الياس، سعى لبناء الكنيسة. بعدها 

بقيت عائلة المندلق مولجة االهتمام بها.
أّما كنيسة مار تقال فيشير أّنها كانت تخّص 
ف الرهبان عن الّسكن 

ّ
الرهبان وبعد أن توق

 وبالتحديد 
ً
 خاّصا

ً
في ذلك الّدير تحّولت ملكا

لروز مكرزل. 

فالڤيو شقير

بحسب ڤالفيو شقير تعود تسمية عين عار 
 إلى معنى عار بعدة لغات فهي تعني 

ً
نسبة

العين فيكون اإلسم عين العين.
وللعين في هذه البلدة أهمية كبرى ألنها 
كانت ملتقى القرى المجاورة الخالية من المنابع 
المائية وملتقى المسافرين من منطقة إلى أخرى 
حيث إن عين عار كانت تقع على الخط الذي 

يصل بيروت بزحلة .
عرف سكان هذه البلدة إستغالل موقعها 

ومياهها فأقاموا فيها خان وسوق في الساحة 
لإلستراحة.

كما وقد أقاموا فيها كرخانتي حرير حيث 
 ويتّم إطعامه من ورق التوت. 

ّ
يربى دود القز

وكانت هذه الصناعة مورد رزق عدد كبير من 
سكان عين عار والقرى المجاورة .

 
ً
 إلى معامل الحرير كان هنالك منجما

ً
وإضافة

للحديد يتّم إستخراج الحديد منه بواسطة 
األنفاق توقف عن العمل في الخمسينات.

• ولد في عين عار في 19 تموز1924
• حصل على شهادة الفلسفة من مدرسة الحكمة سنة 1943

• حصل على شهادة الطب الفرنسية الرسمية من معهد الطب الفرنسي في حزيران 
1951 •

• آب 1951 ذهب ال فرنسا وتخصص في طب روماتيزم المفاصل
• في 17 تشرين الثاني 1953 بدأ بممارسة طب روماتيزم المفاصل بعد تسجيله في وزارة 
الصحة العامة قسم المهن الطبية تحت رقم 1 فكان أول اختصاصي  لروماتيزم األمراض 

المفصلية في لبنان
• 1986 حصل على وسام األرز برتبة ضابط

• 2003 حصل على وسام األرز برتبة كوموندور

دكتور ڤكتور مندلق
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تقوم كنيسة مار الياس – عين عار الحالية على كنيسة منقرضة ُبنيت سنة 1762 وكّرس 
هيكلها المطران الياس الجمّيل سنة 1769.

اما الكنيسة الحالية فبدأ بناؤها سنة 1850 وانتهى سنة 1854 في عهد المطران يوسف 
جعجع في حين ان القبو تعّمر بهمة الياس انطون الحاج سنة 1909.

وبين سنة 1979 و1985 تم ترميم البناء وتجميله وزيادة القسم االخير عليه ليستوعب عددا 
اكبر.

بحدود عام 1930 عاد جّد سمير سعادة، 
السّيد خليل وشقيقاه يوسف وأنطون من 
البرازيل. وأرادوا بناء معماًل. فشّيدوا المعمل 
المواجه لكنيسة القديسة تيريز، وشّيدوا 
الكنيسة في الوقت عينه. وأسموها باسم 
القديسة االيطالية ألّنها ُعرفت في لبنان في 
تلك األيام وما كان من كنيسة في المنطقة 
تحمل اسمها. وحين انتهوا من انجازها رزق 
 باسم 

ً
الله خليل طفلة، فأسماها »تيريز« تيّمنا

الكنيسة. وبفعل العادات الّسائدة حينها، 
كان ُيدفن أبناء آل االشقر من الذكور فقط 
في جوار الكنيسة. وكانت القّداسات تقام 
 يوم أحد ويشارك فيها أبناء بيت 

ّ
فيها كل

الككو وعين عار »التحتا«. وُيروى أن المال 
الذي كان ُيلّم في »الصينية« أثناء القداس، 
ُيرسله آل األشقر للمطرانية، النهم ما كانوا 
 بأخذه والتصّرف 

ّ
يجدون أّنهم يملكون الحق

به بأنفسهم. وبعد الخالف مع المطران، ما 

عادت تقام فيها القداسات األسبوعية. بل 
فقط في حاالت الوفاة وفي عيد القديسة 
 إلعادة اعتماد 

ً
تيريز.وتقوم المساعي حاليا

 قباًل. 
ً
الكنيسة كما كان الوضع سائدا

ويهّم آل األشقر بالمحافظة على الكنيسة 
ل  ألطفا ا ن  فكا  .

ً
يخيا ر تا تعنيهم  ألنها 

يتداورون على خدمة القداسات ويضيؤن 
الشموع . وك��ان حينها »الخوري سمعان« 

كاهن الرعية وخادم الكنيسة. 

سمير سعادة: تاريخ كنيسة القديسة تريز – عين عار

تاريخ كنيسة مار الياس – عين عار

تاريخ
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شبابيات

Ectoplasme
»Je me souviens d›amour, je me souviens de gestes,

Le fiacre du retour, le parfum sur ma veste.«
 Michel Sardou

Que toutes les horloges du monde se pulvérisent,
Que tous les sabliers des apprentis sorciers se brisent,

Que toutes les gouttes d›eau dans les clepsydres se figent,
Que le présent fasse fondre ton souvenir de givre.

Ton spectre silencieux rode sous ces voutes augustes,
Blotti dans ma poitrine, une pondéreuse affliction,

Pompe dans mon corps tes larmes, un baiser y incruste ;
Toi mon stigmate, flamme d›une vétuste passion.

Ta cendre réminiscente, muse d›un cœur hybride,
Inonde le passe et mes dix poèmes sacrés,
Arrose mon myocarde et ses lobes perces

De vin eucharistique ; ressuscite l›âme candide.

Pendus aux cordes du passe, engloutis par le feu,
Enlaces dans le vent, nos cœurs congénères fusionnent,

Leur cadence et les cloches du sanctuaire résonnent,
Et ma peau diaphane laisse couler l’amour liquoreux.

Ce soir Satan ébranlera mon piédestal,
Ses griffes félines traceront sur mon dos

Des dédales d›où giclera mon venin bordeaux,
Des labyrinthes de ses balafres létales.

J›éteindrai d›un souffle les cierges de ta cathédrale,
J›enduirai de cire ardente nos mémoires glaciales,
J›immergerai mon corps dans les eaux du Léthé

Pour que je t›oublie, pour que tu brules en enfer.
 Maïssa Akl

Comment te faire  des amis à l’école

Tu te retrouves enfin en 6ème. Tu commences ta vie d’adolescent. Tu dois te 
faire des amis. Quelques pas à suivre au cas où tu te retrouves seul :
Comment commencer une conversation ? Avec qui ? Par exemple avec ton 
voisin de classe. Lui demander à propos du dernier film d’horreur serait un 
bon début, ou bien le genre de musique qu’il aime. 
Sois gentil. C’est important. Fais des compliments sans mentir ou alors ne dis 
rien. Ne rien dire est mieux que de mentir. 
Invite tes nouveaux amis à s’asseoir avec toi durant la récré. 
Sois un bon ami. Si quelqu’un te confie un secret garde-le pour toi. Ne va pas 
raconter à tout le monde pour te rendre intéressant. Peut-être au moment 
même ils te trouveront intéressant mais ensuite personne ne voudra plus de 
ton amitié. 
Participe à des activités extra scolaires, après les cours comme le year book 
club ou autre…
Aie une bonne hygiène. Ceci ne veut pas dire que tu dois porter des jeans de 
grande marque.
Reste loin des camarades qui ont une mauvaise réputation. Vaut mieux être 
seul que mal fréquenté.
Ne rapporte pas et ne dis pas du mal dans le dos des personnes. Elles le sauront 
un jour c’est sur.
Accepte de participer avec tes amis à des événements sociaux comme aller 
danser par exemple. Ils sauront ainsi que tu sais comment t’amuser.
Ne fais pas entièrement confiance à tes nouveaux amis. Certaines personnes 
sont à deux faces c’est-à-dire qu’ils pourraient te paraitre amicaux et se moquer 
de toi derrière ton dos à des amis potentiels.
Enfin, sois toi-même. Tu es unique et comme tes amis tu as des qualités et 
quelques défauts. N’essaie  surtout pas  de ressembler à un tel ou à un tel autre.

 par NH, de http://www.wikihow.com  et  http://careeranalysts.co.nz

Nos amis, les chiens …
Nous pouvons vivre 
sans mais c’est tellement 
mieux avec…
Durant la belle saison, 
le Libanais promène 
son chien au bout d’une 
laisse. On l’en remercie,  
car qui dit chien sans 
laisse dit danger public. 
(Si vous ne suivez  pas encore cette consigne, faites-le je vous 
prie, car nos enfants jouent dans les rues au ballon, conduisent la 
bicyclette, alors…)
Les routes sont ainsi plus sûres pour le plus grand plaisir des 
amoureux de la marche à pied ; mais pas au point de pouvoir marcher 
les yeux fermés sans risque aucun. 
Le risque de trouver son espadrille embourbéedans un amas de 
substance marron et malodorant. Vous seul pouvez y remédier en 
lapoussant de côté et la nature fera le reste.
Nous pouvons vivre avec mais c’est tellement mieux sans…
Bonne marche !

 par NH, de gazettextra.com 

مبسوط مستر »كورنل؟«

على صفحة جامعة كورنل »مقبولة«!؟!؟ وطار بي الفرح إلى أعلى من تلك 
ذات الجناحين التي حطت بي في نيو يورك. ثم أربع ساعات ألصبح أمام 

جامعة »كورنل.« 
بدأت السنة ودخلت اليها – تلك المنفردة بتلة إثاكا- , وقد خّيل لي 
وقتها أن كل شيء تغير. فرحت أحفظ عن ظهر قلب أسماء .... »كلوي« و 
»إليزابيث« و »تاساديت« و »ماكين« و »ألكساندر« و »ريشارد«..., وشوارع 
. غير أن الخوف راح يصطادني من أن اذا حفظت 

ً
 وشرقا

ً
جديدة توزع غربا

 هناك, تغيب عني أسماء هنا. أو أن طموحي الذي حملني من كلية 
ً
إسما

الحقوق في اليسوعية في بيروت الى كورنل في نيو يورك سيسلخ عن 
عيني وجه عجقة السير وصوت الزمامير وكنيسة مار بطرس وبولس قرنة 
 عاد بي الى حيث أقفلت محفظتي في منزلنا 

ً
شهوان وساحتها. لكن شيئا

في قرنة شهوان حين بادرني, أول وجه رأيته هناك, بالسؤال »من أين 
أنت؟« وظننتها حشرية. فأغمضت عيني كي ال أسمع, ثم تابعت الى 
محاضرتي األولى في الساعة الباكرة حيث وقف راهب علم القانون وبدل 
أن يشرع ويخبرنا عن تاريخ ما سنلعن الساعة من أجله, فقد بادرنا بمرحبا 
 واحد منا »بالمفرق«. عندها وقفت ونظرت 

ّ
»بالجملة« أتبعها بمن أين أتى كل

 الى بيت شباب أوصيه أن 
ً
 من قرنة شهوان ذاهبا

ً
ني أرى أحدا

ّ
حولي عل

يقول ليوسف حبشي األشقر : »معك حق إستاذ: ال تنبت جذور في السماء.«
 علمت أن مستر »كورنل« الذي كان قد تنقل من منطقة الى منطقة, 

ً
الحقا

ومن والية الى والية,  هو الذي عاد الى جذوره في إثاكا وأنهرها ليؤسس 
جامعة أطلقوا عليها إسمه »كورنل« وتصبح قبلة طالبي العلم من كل أنحاء 
و بالد العالم. يذهبون الى كورنل و يذهبون الى إثاكا, ويتساءلون هل كانت 

هذه البلدة ستبقى دون »إزرا كورنل« صغيرة وبعيدة. 
أو »هل أن »إثاكا« مبسوطة بمستر كورنل؟؟؟؟؟؟؟؟«

ريتا جوزف غانم  
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