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 إعداد وتـــنفيـــذ  :
حرب . روي ج  

   رئيس مجلس بلدية الحازمية :فكرة
  جان الياس األسمرجان الياس األسمر

مع الشكر الجزيل لكل من ساهم في جميع األعمال 
 بغية تنفيذ وطبع هذا التقرير

 
 ونخص بالشكر

  السيد جورج مهنــــــا
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في ) ٢٠١٠ – ٢٠٠٤(مع إصدار هذا التقرير نكون قد أنهينـا والية دامت ست سنوات 
 اإلنتـخـابية، ٢٠٠٤المجلس البلدي قمنــــــــــــا خاللها بتنفيذ معظـــــــــــم بنــــــــود بيـان دورة 

الموزع بشكل دوري على جميع ابناء (مؤآـّــد والمنشور تباعًا في التقرير الفصلي األمر ال
نـعـاهدآم اليوم بإآمال ما تبقى والذي تعذر ، )وسكان البلدة والمنشور على صفحة اإلنترنت

   :تنفيذه ألسباب خارجة عن ارادتنا 
  
  

للمختارين ومراآز للصليب األحمر والدفاع المدني وصاالت بما يحويه من مكاتب تشييد القصر البلدي الجديد إنجـــــــــاز  •
  .صاالت للمعارض والمحاضرات ومكتبة عامة  الذي يفترض أن يضم المجمع الثقافي والرياضي إنشاء ولإلجتماعات

  .المنفذة سـابقـًا والمنوي تنفيذهـا الحقـًاخـرائط تـفصيليـّـة للبنى التـحتـّيـــــة تـــأمين  •
 .شارع بيئي و ارع تراثي شإستحداث  •
 آي نتمكن التي تصب في مجرى نهر بيروت من بلدات اعالي المتنين خطوط الصرف الصحيمشكلة استمرار العمل على حل  •

 .على جسر السدبالبحيرة الطبيعية اشرة العمل من مب
 

لفوقية القيام بكـل مـا من شأنه متـابعة مسيرة النهوض على مستوى البنيتين انعـاهدآم اليوم، 
  والتحتية لضرورة تحقيق النمو المستــــــــــــدام

  
  عائلة ٢٥٠ بين جميع أبناء البلدة، خصوصًا بعدما قمنا بزيارات تفقدية ألآثر من التواصلالعمل الجدي والفعال على متابعة  
  .وإنشاء مجلس رديف لتزويدنا بمقترحاتهم وبأفكارهمتفعيل دور الشباب  

 
 :تحديث الشوارع وترقيمهـا والسعي لتأمين مواقف للسياراتتـــــــــــطوير و 
 .تكليف شرآة مختصة دراسة موضوع السير داخل البلدة تفاديًا للزحمة وللحوادث المؤسفة 
 .اإلستمرار في توسيع الشوارع الحالية وتزييحهـا 
 .الترآيز على إنشاء األرصفة حيث تدعو الحاجة 

 
 . وإزالة  األعمدة التي تشّوه المنظر العامحت األرض  الى تمداداتتحويل ما تبقى من اإل 
 يوميًا لتزويد الحازمية ٣ م٢٫٠٠٠تنفيذ شبكة جديدة للمياه بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية بعدما حفرنا بئرًا أرتوازيـّــًا بقدرة  

 . بمياه الشفة
  
 : المحافظة على البيئة  
إنشاء تكنة قرميد خصوصًا (ضي بإلزام األبنية الجديدة بالمحافظة على الطابع التراثي التشدد في تطبيق قرار المجلس البلدي القا 

 .وتطبيق التصنيف المعتمد بما يعرف بمنطقة سنـا وجوارها لجهة إلزام األبنية بفسحات خضراء) في محلة نيو مارت تقال
 . في الفسحات تحت الجسورالحدائق الكائنة وإستكمال حديقة األطفالوالحدائق العامة إستكمال إنشاء  

 
   في الشارع الرئيسي للبلدة بالتعاون مع مؤسسة ترميم واجهات األبنية المتضررة والقديمة -إزالة آثـــار الحرب  

Help LEBANON.  
    رئيس مجلس بلدية الحازمية-جان الياس االسمر  
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لمنـاسبة الذآرى الثامنة إلستشهـاد الوزير الياس   

  مجلسًا لعطاءاتــه ووفاء لذآراه، افتتححبيقه، وتكريم
حيث منزله بلدية الحـازمية رسميـّــًا شارعـًا بإسمه 

من مستديرة المجلس اإلسالمي الشيعي (وموقع استشهاده 
  ).األعلى صعودًا بإتجاه مارت تقال

عدد من النواب  أقيم في المناسبة لقاء حاشد حضره
المتن الجنوبي والفعاليات، ورئيس اتحاد بلديات ساحل 

ورؤساء اتحادات ورؤساء بلديات األستاذ ريمون سمعان 
، ورئيس مجلس بلدية الحازمية ومخاتير بلدات بعبدا 

وحشد من ابناء وأعضاء المجلس البلدي ومخاتير البلدة 
  .الحازمية وسكانها

  
نطوت وأن بداية ألقى رئيس المجلس البلدي آلمة أمل فيها أن تكون سنوات الحقد األسود قد ا  

  . يحّل مكانها الحوار البناء
    
عت شّر: " آلمة توجه فيها الى والده قائًال ) رئيس حزب الوعد(ثم ألقى نجل الراحل جو حبيقه   

اخترنا السير "مضيفًا " أبواب السالم وطرقاته ألنك تدرك سلبيات التقوقع التي ال تعمم اال ثقافة األحقاد
  " .تنموي الذي دشنتهعلى الطريق الوطني والسياسي وال

  
بعد ذلـــــــــك انتقل الجميع الى الشارع حيث رآزت اللوحة التي تحمل اسم الشهيد حبيقه وازيحت 

  . عنها الستارة
  

  
  

   
 
 
 
 
 
 

 جينا ةرئيس المجلس البلدي جان األسمر متوسطًا السيد جو والسيد
 حبيقه وعدد من الفعاليات يزيحون الستارة عن اللوحة التذآارية

 الرئيس جوزف مونس –األستاذ ادمون غاريوس  –ناديا .  رئيس بلدية الحازمية جان األسمر وعقيلته د–رئيس اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي األستاذ ريمون سمعان 
   –سليم صقر .  م– اسعد آنعان – شربل ابو صافي – سيلفيا دعيبس – روجيه صفير – ريمون ابي آنعان – سيمون عيراني -انطوان مونس  : والسيدات والسادة 

 . جوزف عيد–  انطوان ابو صافي -يوسف الفغالي : لس اإلختيارية سانرا الشامي  والمخاتير روبير حريقه وايلي الغاوي وأعضاء المجا-هوفل بربريان  

 جـانب من الحضور
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نلتقي اليوم في الحــــــــــازميــّـة، بلدة التعـايش والحوار الحضاري، وملتقى 
  افة؛األديان واألطياف السياسيـّــة آ

الحـازميــّـــة رســــــالـــة الســـالم والمحبــــة والقـــدوة في احترام الرأي 
  والرأي اآلخــــــــــــر، 

الحـازميــّــة، هذه المدينـة المميــّــزة التي أحّبهـا القائد والنائب والوزير 
، وشاء الشهيد الياس حبيقه فإختـارهـا دون سواها من البلدات مقرًا إلقـامتـه

  !القدر أن تكون آخر ما شاهده فشهدت، مع األسف، عملية اغتيـاله
  

***  
  

نجتمع اليوم بعد ثماني سنوات على انضمام الوزير الياس حبيقه ورفاقه فارس سويدان وديمتري عجرم ووليد زين، الى 
  قافلة الشهداء على أرض لبناننا الحبيب، 

  بلديـّـــة، وفيـّـــة لمن أحبــّــهـا، ولمن قّدم لهـا الكثير،نجتـمع لنؤآــّــد أن الحـازمية، بلدة و
  

وفـاًء له نـرفع اسمه اليوم على الشارع الذي طالما أحب، وآم آنـا نتمنى أن يكون بيننـا بحكمته وذآـائه لنـكّرم عطـائاتــه ال 
  .ذآراه

  
مرّوع الذي هّز الحـازمية ولبنـان، وفي هذه المناسبة، إننـا ما زلنــا حتى اليوم نشعر باألسى والصدمة على هذا الحـادث ال

نــأمل أن تــكون سنوات الحقد األسود قد انطوت الى غير رجعـــة، وأن يحــّل الحوار البنــاء مكـان آلـــة الدمـار 
  ! ــام ـــــــــواإلنتق

  .آملين أن يبادر القضاء الى آشف الحقيقة لإلقتصاص من الجناة
  ! وتعتيمًا على الحقيقة آفى تـــأجيًال

  
***  

  
  أيهـا الشهيد الكبير، 

خـلــّــــف استشهادك . أنت غـائب عنـّــا في الجسد ولكنك حـاضر أبدًا معنـا برؤيتك، بمواقفك وجرأة قراراتــك، وبحكمتـك
 الذين ال يزالون يتابعون فراغــًا يعجز الكثيرون عن ســــداده، ولكن يبقى لنـا األمل بالعزيز جو ورفـاقــك السابقين

  .مسيرتــك معه من أجل مستقبل مشرق
  

  ولغاية األمس القريب، ١٩٧٥وفي هذه المناسبة، ال بد أن نحيي أرواح جميع شهداء الحازمية، الذين سقطوا بدءًا من العـام 
  .هم ابدًا، ونعـد بتـكريمهم جميعـًا انسـونتـوجـــّـه من هذا المنبر، إلى ذويهم لنؤآد على أن جميع شهدائنـا في القلب، لم ولن ن

  
  . على أمل ان نكون قد تخطينـا اآلالم  وإندثر اإلرهاب إلى الـالعودة

  .نجّدد شكرنـا لكل من شارك في افتتاح هذا الشارع تكريمًا للراحل الكبير 
  

  ! وعاش لبنـان ... عشتم  ... عاشت الحـازمية 
  

  ٢٠١٠ / ١ / ٢٤الحازمية في *   سمر   جـــــــــــــــــــان الياس األ

  رئيس مجلس بلدية الحازمية ملقيًا آلمته -جان األسمر  
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تشهد منطقة الحازمية نهضة عمرانية ملحوظة ولم يعد بالتالي ممكنًا وصفها بالبلدة أو القرية فهي   

وإحدى أهم ضواحي العاصمة بيروت، وذلك يدل على ثقة المستثمر في هذه المنطقة التي   أضحت مدينة
تحتية وشوارع رئيسية وفرعية معبدة وحدائق ومستديرات ومداخل تتوافر فيها الجهوزية التامة من بنى 

يجري تطويرها وشبكة آهرباء وماء وانارة جـاهزة ويجري تطويرها دائمًا للتشجيــع على اقامة المشاريع 
  .واإلستثمارات

  
  من أهم المشاريع التي تنفذ حاليًا 

  
  

 
 
 
 

 
  

  
  
  
  

  
 الجديد، يعود للشرآة الوطنية –بلدة، وهو المشروع القديم باإلضافة الى المشروع األهم في وسط ال

 ويضم مجموعة  Uptown  Beirutللمشاريع العقارية بإدارة سوليدير، سيبدأ العمل فيه قريبًا ويعرف بـ 
  .ابراج

  
توجيه آتب رسمية الى آل من رئيس مجلس  الى ببلدية الحازمية تجميع هذه المشـاريع وغيرهـا، دفع

رات األشغال والطاقة ا  ووز-مؤسسة آهرباء لبنان   - مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان –إلعمار اإلنماء وا
 إعــادة النظر في الطرقات المنفذة بمحاذاتهـا، تسهيـــــــًال ألعمـال المستثمرين واإلتصاالت طالبين

الرئيسية التي تسبب حـاليًا أزمة، وتأمينــــــًا إلحتيـاجــاتهم المستجدة، ولعـــدم التــأثير على حرآة السير 
آي ال تعيق  ودرس امكانية تطوير البنى التحتيـّــة والفوقية باإلضـافة الى شبكات المياه والكهرباء وسواها،

هذه المشاريع مصالح المواطنين فتتحّول عبئًا على آاهل المقيمين والمارين في البلدة على مختلف األصعدة 
  ....)  بنى تحتية وفوقية، – ة سيرــــــــــــــحرآ(

  
    

  
  
  
  

BUMC :  الوآيل الحصري لشرآاتToyota 
/ Lexus  

Beirut City Center :  مجمـّــع ضخم تنفذه
  شرآة ماجد الفطيم

Spinneys  
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ألن البيئة من أولويــّـاتنـــــــــــــا، وايمانًا منا بضرورة تكامل العمل البيئي على جميع 

  األراضي اللبنانية تفاديًا لألزمات، 
ذ مجموعة وألن بلدية الحـازمية تعنى بالشــأن البيئي وتوليه حيزًا آبيرًا من اهتماماتـهـا، من خالل اتخا

  وحتى ١٩٩٨خطوات على سبيل المثال إطـالق عملية تشجير واسعة في جميع ارجاء البلدة منذ العام 
  تاريخه، اضافة الى اتخاذ الحازمية لشجرة الزيتون شعارًا، لما لهـا من معـانٍ  مهمة، 

تلف نواحيه دون حصره في وتـرجمـة لموقفنـا الداعــــــــــــــم للبيئـة،  وإستكماًال لهذا العمل من مخ
  عملية التشجير،

  
 –الثروة الحرجية (وبما اننا نرغب بأن تكون الحازمية مميزة من الناحية البيئية في مختلف الجوانب  

 بيروت   معالجة الحشرات والقوارض الناجمة عن تلوث مجرى نهر–الثروة المائية والحيوانية 
  ....)رها يوغ
  

  : ديدة قمـنـا بإتـخـاذ خطوات ع  
  

 )ص/٤٢ رقم – ٢١/١/٢٠١٠تاريخ (  محمد رحـّــال تمّ  رفع آتاب الى معالي وزير البيئة األستاذ  - ١   
نطلب فيه تكليف من يرونه مناسبًا لوضع الخطط البيئية بالتنسيق مع بلدية الحـازمية، وبعد أن وضعنا 

 للقيام بجميع المهام الموآلة ئي بلديشرطي بيإمكـانيات بلدية الحازمية بتصرفه طلبنا إستحداث مرآز 
  . اليه اآليلة الى حماية البيئة في الحازمية

  
 نؤآد فيه استعداد حسين الحاج حسن  تـّم رفع آتاب الى معالي وزير الزراعة الدآتور  - ٢  

بلدية الحازمية إلستضافة مندوبي الوزارة من مسؤولين وخبراء للكشف على األشجـار الحـالية 
  .  ما يلزم منهـا، والقيام بحملة تشجير في حـال توافر أي نوع من انواع األشجار لدى الوزارةومعالجة

  
 استضافت بلدية الحازمية الصحافية سوزان برباري التي تعنى ٢٠١٠ / ٣ / ١٢  بتاريخ  - ٣  

يئي ومن بالشؤون البيئية حيث تداولت مع رئيس المجلس البلدي واألعضاء عن آيفية تحسين اآلداء الب
  : ابرز اقتراحاتهـا 
تسييج المناطق األثرية وإنشاء محميات صغيرة،  

ومتابعة اإلتصال بوزارة البيئة وغيرها من 
الوزارات ومالحقتهم بصورة دائمة وجدية وعدم 

 . انتظار المبادرة منهم
 . الدعاية المكثفة لزيارة المراآز األثرية 
 . خـلق منطقة خضراء 

  . البلدي القادم تنفيذهــــــــــــاعلى أن يتولى المجلس 
  

  مع الصحافية سوزان برباريجانب من اللقاء  
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  وعن آل البستاني تعريف موجز عن الشرآة

آل البستاني عائلة عريقة في مجال تجارة السّيارات وتمثيل 
بدأ آل البستاني مشوار . الشرآات العالمّية الرائدة في لبنان

ً  ٨٠العمل الجّدي في هذه المهنة منذ أآثر من   عامًا وحالّيا
ن الجيلين الثالث والرابع من العائلة يتعاونون على إدارة فإ

 متسلحين بالخبرة الطويلة والسمعة BUMCأمور شرآة 
 . الممتازة ورؤية مستقبلّية واعدة

 

 مزاولة أعمالها في الحازمية ؟ أين آان مقرها السابق ولماذا اإلنتقال ؟  ولماذا BUMCمتى بدأت شرآة 
 واها من المناطق ؟تّم اختيار الحازمية دون س

 في مجال تجارة ة لكن أعمدتها راسخة ومثبتة على خبرة طويل٢٠٠١ سنة BUMCتأسست شرآة 
 منذ تأسيسها منطقة الحازمّية وذلك نظراً  لموقع BUMCالسّيارات والتمثيل التجاري، وقد إختارت شرآة 

ة طرق رئيسّية تربطها بمختلف الحازمّية اإلستراتيجي وقربها من بيروت وألن الحازمّية موصولة بعّد
 ذات رؤية حكيمة وعمل متفانٍ في خدمة البلدة مجلس بلديآما وان الحازمّية تتمّتع بإدارة . المناطق اللبنانّية

ل أمور الناس ـّـذلك ان البلدّية أّمنت للبلدة شبكة بنى تحتّية عصرّية وفعالة تسه. سّكانًا ومؤسسات تجارّية
 .  منطقة الحازمّية إستثماراً  سهالً  ومجدياً  في آن واحدوتجعل من االستثمار في

 . العالقة مع المجلس البلدي ومع رئيس البلدية

العالقة مع المجلس البلدي ورئيسه هي عالقة 
فالمجلس البلدي ورئيسه . تعاون وإحترام متبادل

باألخّص يعملون بكِد ونشاط لتأمين خدمة ممتازة 
لدة الحازمّية وذلك للمستثمرين والشرآات في ب

فكّل مطلب يراعي القوانين . ضمن األطر القانونّية
  .  يكون مصيره المتابعة والتنفيذ السريع

 ممتنة للخدمات البلدّية وللتطّور BUMCإن شرآة 
النوعي الذي تشهده بلدة الحازمّية والذي يعود 
الفضل األآبر بتحقيقه للمجلس البلدي ورئيسه السّيد 

  . جان األسمر

 فريد بستاني. د

 ة آل البستانيالمجلس البلدي الجديد والمخاتير في ضياف
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 .والحلول المقترحة المشاآل التي تواججها الشرآة في الحازمية

 متابعة تطوير البنى التحتية -١
 تأمين السالمة العامة على الطريق الدولية خاصة للمشاة -٢
 ساعة في الطرق الداخلية لتخفيف الضجيج وللسالمة العامة/  آلم ٣٠تحديد سرعة السيارات لـ -٣
جميع القوانين وردع المخالفات والتجاوزات آرمي النفايات في تفعيل دور شرطة البلدية في تطبيق  -٤

  .مما قد يشوه منطقة الحازمية ويزيد من نسبة التلوث واألمراض فيها... الطرقات وغيرها 

آيف يرى آل البستاني الحازمية بعد خمس او ست سنوات من اليوم ؟ ما هي النظرة المستقبلية 
  يع التي ستنفذ ؟للشرآة وما هي خطط التطوير والمشار

، باإلضافة الى آونها مرآزًا سكنيًا راقيًا يجذب قإن الحازمّية بلدة تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل مشر 
أرقى العائالت إليه آذلك فالحازمّية مقبلة نحو تطّور آبير على صعيد المشاريع العمرانّية واإلستثمارّية 

من تصميم ( وهو مشروع ضخٌم جدًا Toyota City في إطار بناء الـBUMCفنحن آشرآة . الكبرى
  هذا المشروعيعتبرو) Ecosystemالمهندس العالمي بيار صفير المتخصص في البناء الصديق للبيئة 

من أآبر المشاريع اإلستثمارّية في المنطقة ويتألف من عّدة طبقات سفلّية وفوق األرض تحوي على 
  .  تعتبر من األآبر في منطقة الشرق األوسطمراآز صيانة وقطع غيار وصالة عرض للسّيارات

إن إيماننا ببلدة الحازمّية، وبمجلس بلدّيتها جعلنا نقدم على هذا المشروع الضخم في منطقة الحازمّية 
  . بدون أي ترّدد

 مدروس بطريقة عصرّية جدًا ويعتمد على أحدث تقنّيات البناء التي تراعي Toyota Cityمشروع 
  . ا وتجعل من المبنى وحدة متكاملة مع محيطهالبيئة وتحافظ عليه

 Toyota Cityمشروع 
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عند آتابة تاريخ أي بلدة، يكون العمل شاق ومضنٍ  ويتطلب جهودًا آبيرة للكشف عن الكثير من 
الغموض والحقائق ولسبر أغوار أجيال وقرون، خاصة وأن بلدة الحـازمية لم يأت على ذآرهـا أّي 

  . من المؤرخين
  

جيل وقائع وأحداث وتطورات بشرية وحياتية وإجتماعية على آافة الصعد، ليستطيع الكـاتب تس
عليه أن يتبع الدقة والصدق فيما يكتب، ولكي نجعل من الكتابة التأريخية علمية وموضوعية علينا 
أن نسعى لتسجيل الوقائع واألحداث التي حصلت وجرت خالل السنين الغابرة آما هي دون تبجيل 

  . آل عاطفة، وصادقة وحقيقيةومواربة، مجردة من 
ولتكون المعلومات في غاية الدقة ال بد من الرجوع لكثير من المراجع وهذا نادر عن بلدتنا 

  . الحازمية
  

 المعمـّــرين منهم وصًالكن إصراري على معرفة بلدتي، الحازمية، وتاريخها جعلني أتوجــّـه الى الكثير من ابناء بلدتي وخص
ي تلك الحقبة حيث زّودوني بما يعرفوه، وما آان بحوذتي من ترآة والدي المرحوم بشاره الغاوي مختار ألقف على ما جرى ف

من معلومات مكتوبة ووثائق وصور نادرة، سوف أنشرها في آتاب يصدر ) تاريخ وفاته : ١٩٧١ – ١٩٦٤(بلدة الحازمية 
 –أخبار األعيان في جبل لبنان ( ومن مراجع تاريخية ،٢٠٠٣قريبًا  يحكي عن بلدة الحازمية من عهد المتصرفية الى عام 

 آنائس وأديرة -)   ذخائر لبنان– لبنان في عهد المتصرفية – تاريخ األزمنة للبطريرك الدويهي –فيليب حتــّـي : تاريخ لبنان 
 سراج –راحل طوني مفرج الموسوعة اللبنانية المصّورة لألستاذ ال(  مدارس البلدة، ومن الكتب المعاصرة -بلدة الحازمية  

  جعبة - آتاب اليوبيل الماسي ألخوية الحبل بال دنس الحازمية  –غدًا منارة  للمونسينيور طوبيا ابي عاد أطال اهللا في عمره 
 حلم وآفاح لجورج شلهوب الفغالي أول - دار الصياد للطباعة والنشر  – سعيد فريحه نصف قرن من العطاء -سعيد فريحه  

  ).ية الحازميةرئيس لبلد
  

   أحياؤهـا – حدودها – موقعها –إسمها : نشــأة الحـازمية 
  . رأي يقول أن أميرًا آان يملك قسمًا آبيرًا من اراضيها، يدعى حازم. تضاربت اآلراء حول اسم الحازمية

  . رأي آخر يعتبر أنها آانت مكانًا للحزم
  زبيده أو البيارة على أطرافها، وهناك عين الحازمية البطريرآية،لكثرة المياه فيها سواء قناطر الست فـــأما الحقيقة 

  . أي نظر وراقب وقاسم وشاطر المياه) hose Mayya - ميا  –حذا (الحازمية آلمة آرامية سريانية 
  مترًا أما مساحتها١٥٠ و ٥٠ارتفاعها عن سطح البحر يتراوح بين .  آلم من بيروت العاصمة٦تقع الحازمية على مسافة 

  . ٢ آلم١٠تقارب 
  . جسر الباشا– نهر بيروت شماًال –فرن الشباك والشياح والحدث في الغرب : حدودهـا

  
 الزحيمه الذي تنتصب فيه قناطر ن الوجود بفضل العمران الذي اصاب الحازمية، وما بقي فيها حيعأحياؤها القديمة قد زالت 

  . ست زبيدهال
 . ياه لموقعها على آتف نهر بيروت  أرض زراعية آثيرة الم:حي الجوانيات  
 ). العصفورية( تكثر فيه أشجار الزيتون وقريب من ما آان يسمى مستشفى األمراض العصبية :حي المومنية 
 .  عين البطريرآية المارونية– يقع على األوتوستراد لجهة الحدث :حي عين الحـازمية 
 ). حي في مارت تقال(عمل لمشاحر الفحم  آانت تست– قليلة المياه –أرض مغروسة زيتون : حي الحمى 
 .على المقلب من حي الزحيمه*  عرف بهذا اإلسم لكثرة الطواحين :حي المخاضة والخان 
 .  يقع على طريق الشفروليه من جهة نهر بيروت–غني بالمياه : حي البيارة 

  

 بقلم المختار ايلي بشاره الغاوي

المختار ايلي بشاره الغاوي 



 

   ٢٠١٠     تقرير  الفصل األول -بلديـّــة الحـازميـّــــــــــــة   
 

١١

  
  الحازمية أواخر القرن التاسع عشر 

  
رية صغيرة متواضعة، ق: الحازمية اواخر القرن التاسع عشر

سكنها األوائل من العائالت التي أخذت من الحازمية مقرًا 
لها، حيث ألــّــفت في ما بينها مجتمع الحازمية وعملت في 
تلك الفترة على تأسيس جمعيات آنسية وخيرية انخرطت 
فيها وبواسطتها تقربت في ما بينها، وما لبثت القرية 

اس جدد بداية القرن الصغيرة أن اتسعت ونزح اليها أن
العشرين حيث عملوا على إصدار مرسوم بتعيين لجنة وقف 
مار روآز بعدما حســّــنوا في الكنيسة ووســّـعوها من آابيال 

 اتسعت واصبح لها ١٩٣٢الى آنيسة صغيرة، وبعدها عام 
وقف مستقل برئاسة نجيب لمع وبجهود الفعاليات في البلدة 

  . قيومذاك وعلى راسهم صادق صاد
  
  

جنة على اقامة مدافن ألبناء البلدة قبل ذلك العام، لعملت ال
  .١٩٣١وآان عام 

 على عهد المثلث الرحمة المطران اغناطيوس مبارك ١٩٢٧أول مدافن للحازمية آانت مدافن جمعية اإلسعاف المتبادل عام 
  .  مطران بيروت للموارنه–
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . المرحلة اإلدارية
  

 حيث إجتمع أبناء البلدة وقرروا أن يكون لهم مختارًا يالحق معامالتهم ١٩٢٨ إال في العام ــًا إدارّيًالحازمية آيانلم يكن لبلدة ا
، فأقـر الرأي )مرآزه في بعبدا( يوميًا مختار بعبدا أن يقصدوا الشخصية لدى الدوائر المختصة بدل المعامالت وصًاوخص

رًا بالتعيين لبلدة الحازمية، وآان الدآتور مالط الوحيد في بعبدا يطبب ويداوي على تعيين الدآتور عبدو خليل مالط مختا
المنطقة آكل، ونزوًال عند رغبة واصرار أبناء البلدة قبل بالمهمة فعمل خاللها على إنجاز معامالت ابناء بلدته بكل تفانٍ  

 التنحي عن المخترة بحكم ارتباطاته آطبيب )١٩٣١(وإخالص وتجرد لفترة زمنية ال تتعدى الثالث سنوات، فقرر يومذاك 
فعقد اجتماع ألبناء الحازمية وبحضوره وبعد مداوالت فيما بينهم أقر الرأي بأن يتقدموا بعريضة الى المحافظة )  بعبدااءلقض(

. ختارًا للبلدةفي بعبدا ووقعوا عليها وبدوره وقعها المختار الدآتور عبدو المالط بتعيين السيد سليم فارس انطون الخوري م
  . . . يتــــبع                        

 بقلم المختار ايلي بشاره الغاوي

وثيقة تاريخية موقعة من الدآتور عبده خليل مالط مختار الحازمية 
ارس الخوري ويوسف ابراهيم والعضوين اإلختياريين سليم ف) ١٩٢٨(

الحباقي تؤآد شراء السيد عبده راشد مبارك قطعة ارض من األمير 
  نجيب فارس شهاب

صك المدفن األول في 
 .الحازمية
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 نزح الى الحدث ومنها –  متأهل -من بدادون  : الياس لمع 

   ١٩١٤الى الحازمية عام 
   – توفيق -نجيب  ( أربعة شباب : وله من األوالد خمسة

وبنت ) توفي عازبًا:  فيليب –هاجر الى البرازيل : وديع 
  . ماري: وحيدة 

  
  
  
  
  
  

  .١٨٩٥مواليد عام  :الياس لمع نجيب 
  متــأهل وله ثمانية اوالد       

 – الياس – روآز –) توفي( عبدو -جوزف    
 طانيوس – تقال –جوزفين     –جورجيت 

  ) صبيًا وعازيًا: توفي باآرًا (
 عيـّــن نجيب لمع وآيًال لوقف مار روآز بمرسوم آنسي ١٩٣٢في عام   

   .لمثلث الرحمة اغناطيوس مباركصادر عن مطرانية بيروت يومذاك ا
  - ١٩٣٦تــه من وقف مار روآز عـام قـّدم استقال
 . ١٩٨٩ توفي عـام

 
        

      

صادرة عن مطرانية بيروت المارونية موقعة وثيقة 
من قبل المثلث الرحمة المطران اغناطيوس مبارك 

 لوقف رعية تفيد بتعين السيد نجيب الياس لمع وآيًال
   ١٩٣٢ عام –مار روآز 

  . ١٩٠٧مواليد عام : توفيق الياس لمع 
   متزوج من السيدة ورده أسعد بطرس

 –  منتهى – عفيفه – جمال – ليندا  عايده – جورج –وله من األبناء يوسف 
 )هاجرت الى اميرآا( افلين –ملكه 

اته، ولمناسبة ءتقديرًا لمجمل عطا
ـّم تكريم بلوغه السن القانونية، ت

رئيس الدائرة (السيد جان شلهوب 
في بلدية الحازمية من قبل ) السابق

 رشميارئيس واعضاء مجلس بلدية 
  ).مسقط رأسه(
 حفل أقاموا على شرفهوللمناسبة 

  عشاء في برج الحمام بتاريخ
 ٢٠١٠-٣-٢٧ 
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" بيت حباق" من قرية ١٨٧٥عام ) المعروفين بإسم الجبيلي(نزح آل الحباقي 

 الصغيرة الملتفة في أحضان بالد جبيل حين انتقل المرحوم ابراهيم الحباقي
ستوطن في الحازمية مؤمنًا ألفراد أسرته ظروف عيش مالئمة بعيدة  لي)الجد(

  .عن ظلم اإلقطاعيين وقهرهم
  .آانت الحازمية حينها بلدة صغيرة ال يتجاوز عدد منازلها العشرين

  
  .أسعد ويوسف: أنجب ابراهيم الحباقي ولدين 

ت اسعد الحباقي الى الهجرة للبرازيل عظروف الحياة الصعبة ومشاآلها دف
  . حيث توفي

في الحازمية الذي اقترن بالسيدة وديعة العيراني التي أنجبت له ولدين " يوسف"بقي نجل ابراهيم الصغير 
  .شحـاده وابراهيم وست بنات

  
به لمدة  فأصبح أحد أهم وجهاء البلدة، وبقي في منص١٩٢٨لمخترة في الحازمية عام ااستلم يوسف الحباقي 

  ". شيخ صلح الضيعة"آان ذو شخصية قوية، يمتاز ببعد النظر لذلك عرف على أنــّـه . سبعة عشر عامًا
  . ١٩٧٥توفي عام .  آان فارسًا في تعاطيه السياسي والموضوعي والحكيم

  
انتخب . تابع شحاده وابراهيم أعمال والدهما

ابراهيم الحباقي عضوًا في بلدية الحازمية عام 
١٩٦٤ .  

  جهاد وريموند:  لشحاده الحباقي ولدين 
 جورج –وجيه : أما ألخيه ابراهيم فثالثة ابناء 

  . يوسف–
  
  
  
  

  . ١٩٩٨اة عام يفارق شحاده الح
ما عرفته إال "وفي حديث لآلنسة فانيسا الحباقي تقول عن جدها ابراهيم 

ن أجعل من الخطر حاميًا، قاهرًا للقلق مسكونًا بالعظمة، وما علمني إال أ
  ... عيوني تنبت وردًا وال دمعًا وأن أجعل لساني ينطق شعرًا وال تفاهة 

 مجاهدين على خطى سيرة آل الحباقي في الحازمية سيرة فرسان
األسالف الكبار، تتراوح ألفاظهم بين الفخامة والعذوبة وطموحهم يشبع 

  ".عزًا ومجدًا من شذا أرز لبنان
  

 يوسف الحباقي

 جورج – ابراهيم الحباقي – محمود عنار -جورج الفغالي  
   طانيوس بو نجم-حريقه 

 ابراهيم الحباقي
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   ١٩٩٥   -وسيم يحيى قرواني   
  شارك في بطوالت عديدة . يمارس رياضة السباحة والتايكواندو

  Young Junior ٢٠٠٨ بطولة لبنان  -أول مع ميدالية ذهبية     
 . تايكواندو-)  وما دون١٤(

 ١٧ – ١٤ ( Junior ٢٠٠٩ بطولة لبنان  –أول مع ميدالية ذهبية    
 .  تايكواندو–) سنة

 -  Junior – ٢٠١٠بنان  بطولة ل–أول مع ميدالية ذهبية    
 .تايكواندو

 تموز ١٨ – ١٦(شارك في بطولة غرب آسيا للتايكواندو في عمان    
٢٠٠٩ .( 

 السباحة – ٢٠١٠ – بطولة لبنان الشتوية –أول مع ميدالية ذهبية    
 ). فئة األحداث(

 .  متر صدر١٠٠ – السباحة –ميدالية برونزية    
 .  صدر متر٥٠ – سباحة –ميدالية برونزية    
ميدالية فضية وميداليتان :  سباحة – ٢٠٠٩ –بطولة لبنان الصيفية    

 . برونزية
 ميداليات بين فضية ٤:  سباحة – ٢٠٠٩ –ولة لبنان الشتوية   بط 

 . وبرونزية
  
  
  

   من سكان الحازمية ١٩٩٤  -ليا أسعد فرحـات  
 ٢٠٠٢عام من ال:  رياضة الجودو لثماني سنوات على التوالي –بطولة لبنان  

 .٢٠٠٩ولغاية 
 . ٢٠٠٧ – ترآيا – الجودو –المرآز الرابع في البطولة الدولية لإلناث  
  ٢٠٠٧ اليمن – جودو – بطولة الدول العربية لإلناث –المرآز األول  
  ٢٠٠٨ – جودو - بطولة غرب آسيا لإلناث  –المرآز األول  
  ٢٠٠٨ – اوزباآستان - لعبة السامبو لإلناث  – بطولة آسيا -المرآز الثاني   
  ٢٠٠٨ – الوزن المفتوح في رياضة الجودو -بطولة لبنان لإلناث   
  ٢٠٠٩ – جودو - بطولة الدول العربية لإلناث  –المرآز الثاني  
  ٢٠٠٩ – جودو - بطولة غرب آسيا لإلناث  –المرآز األول  
 . ٢٠٠٩ – جودو – بطولة آسيا لإلناث –المرآز األول  
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  ) عاما٣٣ (رودريغ حرب
  

ابن بلدة الحازمية وأبرز أبطال العالم في لعبة 
   التاي بوآسينغ

 الحازمية، ويقوم -مدرب في نادي أبو زرعا
الماستر حرب حاليا بتدريب وتحضير أبطال العالم 

  في تايلندا" النا مواي تاي"في مخيم 
  

ي يعتبر من أبرز المدربين في لبنان بحيث صّنف آالعب احترافي وماستر ف
  .هذه اللعبة في تايلندا

  
  للعبة من االتحاد العالمي للمحترفين في التاي بوآسينغانال شهادة مزاولته 

  
  : من أبرز انجازاته في هذه اللعبة القتالية

  دان في التايكواندو٣ 

 العب درجة اولى في المالآمة 

   دان في لعبة الكيك بوآسينغ٦ 

 بطولة لبنان 

 بطولة قبرص 

     ) مبارات احترافية٣٤اض خ(بطولة تايلندا  
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  ٢٠١٠الفصل األول / النفقات 
  ٩،٠٠٠،٠٠٠                       )ينرئيس ونائب الرئيس عن شهر( تعويضات الرئاسة 
  ٧٧،٦٧٣،٠٠٠                     رواتب الموظفين
  ٥٠،٩٧٧،٠٠٠                     اجور االجراء

  ٤٤٦،٩٠٣،٠٠٠                   ت والتقديمات المختلفةالمكافآت والتعويضا
  ٦،٦٠١،٠٠٠                       اللوازم

  ٩،٠٤٦،٠٠٠                       بدالت االيجار والخدمات المشترآة
  ١،٩٢٥،٠٠٠                       المخابرات الهاتفية والبريد والبرق

  ١٨،٦٠٠،٠٠٠                     نفقات ادارية اخرى
  ١١،١٠٢،٠٠٠                     التجهيزات

  ١٤،٨٥٩،٠٠٠                     صيانة التجهيزات واالليات
  ١،٥١٣،٠٠٠                       النظافة العامة
  ٤٧٥،٠٠٠                           صيانة المباني
  ١،٦٣٦،٠٠٠                       لوازم التنظيفات

  ١١،٣٣٨،٠٠٠                     المحروقات
  ١،٦٥٠،٠٠٠                       بدالت استهالك الكهرباء

  ٤٠،٢٢١،٠٠٠                     صيانة الطرق العامة
  ١،١٦٠،٠٠٠                       صيانة شبكة المياه

  ٢،٩٦٨،٠٠٠                       صيانة شبكات االنارة العامة
  ٢،٤٠٠،٠٠٠                       إنشاء الطرق العامة واالرصفة واالقنية

  ٣،٣٣١،٠٠٠                       إنشاء الحدائق
  ٢،٢٠٠،٠٠٠                       نفقات الدروس

  ١٢،٥٠٠،٠٠٠                     مساعدات المعوزين
  ٢٢،٧٥٠،٠٠٠                     قاف الخيريةمساعدات االو

  ٨،٢٥٠،٠٠٠                       المساهمة في النشاطات االجتماعية
  ٢،١٧٧،٠٠٠                       االستقباالت

  ٦،٦٤٢،٠٠٠                       االحتفاالت والمهرجانات
  ١،٢١٥،٠٠٠                       نفقات التأمين

  ٤،١٢١،٠٠٠                       المصاريف االخرى غير الملحوظة
 ٧٧٣،٢٣٣،٠٠٠ مجموع النفقات

  

  سبعمائة وثالثة وسبعون مليون ومئتان وثالثة وثالثون ألف ليرة لبنانية     
 

 تم تكليف السيدة ١٧/١٢/٢٠٠٩ تاريخ ١٨٨بناء على قرار مجلس بلدية الحازمية رقم   
القيام بمهام امانة الصندوق في البلدية دون ) عضو مجلس بلدية الحازمية(  عيرانيسيمون

مقابل، بسبب بلوغ امين الصندوق نعمة اهللا التكلي السن القانونية، وقد صّدق القرار من معالي 
   ٣٠/٤/٢٠١٠ لمدة أقصاها ٢١٢٣٧وزير الداخلية والبلديات تحت الرقم 

  

. . . شكرًا 
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   ٢٠١٠الفصل األول /   الواردات     
  ٣٦،٠٢٦،٠٠٠         رسم على القيمة التأجيرية سكن

  ٥١،٦٧٣،٠٠٠         رسم على القيمة التأجيرية ، غير سكن
  ٢١،١٨٧،٠٠٠         رسم صيانة المجارير واالرصفة

  ١٥٠،٠٠٠               رسم الترخيص لالعالن الدائم والمؤقت
  ٥٣٠،٢٠٣،٠٠٠       رسم الترخيص بالبناء

  ٢٦،٥٤٩،٠٠٠         رسم استعمال االمالك والمنشآت العامة للبلدية
  ٥٣،٠٣١،٠٠٠         لصالح التجهيزات % ١٠رسم إنفاق في وجوه محددة 

  ٦٠،٠٠٠                رسم تصوينة
  ١٠،٠٠٠                رسم الترميم

  ٢٤،٨٨٦،٠٠٠         رسم إنشاء مجارير وارصفة
  ٤٠٠،٠٠٠               رسم االستثمار الماآن االجتماع واندية المراهنات

  ١،٢٦٤،٠٠٠           رسم االستثمار لالعالن الدائم
  ١٦٥،٠٠٠               رسم االستثمار الشغال االمالك العمومية البلدية
  ٣٧٢،٠٠٠               رسم اعطاء البيانات واالفادات والدروس الفنية

  ٦٧،٨١٦،٠٠٠         رسوم وغرامات تسوية مخالفات البناء
  ٩٨،٩٠٨،٠٠٠         عالوة على قيمة المياه المستهلكة

  ١٦،١٨٩،٠٠٠         الغرامات
  ٢،٥١٣،٠٠٠           سائر العائدات غير الملحوظة
  ١٥٩،٠٠٠               رسم التعمير وغرامة التعمير 

 ٩٣١،٥٦١،٠٠٠ مجموع الواردات 
  

  د وستون الف ليرة لبنانية ال غيرتسعمائة وواحد وثالثون مليون وخمسمائة وواح
  
 
 
 

      

ا في رصيد بلدية الحازمية في مصرف لبنان آم
   ل ل٤٫٦٨٩٫٩٠٥٫٨٣٠ = ٣١/٣/٢٠١٠

  
أربعة مليارات وستمائة وتسعة وثمانون فقط 

مليون وتسعمائة وخمسة آالف وثمانمائة 
 وثالثون ليرة لبنانية ال غير
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تتـضـافر جهود الموظفين واإلداريين في بلديـّــة الحـازمية لتلبية المواطنين 

   شهد الفصل األول من العام بأفضل وأسرع طريقة ممكنـــــــــــــــــــة، وقـد 
  : الحرآة التـاليـــــــــــــــة٢٠١٠

  
  

  ٢٠١٠* الفصـل األول 
  ـادرالصـــــــــــــــــ

  المجموع  آذار  شباط  ٢ك

  ٢٩  ٧  ٩  ١٣  قرارت إداريـّــــــــــــــــة

  ٣  ١  ١  ١  محضر جلسـة مجلس بلدي 

  ٤٩  ١٣  ١٨  ١٨  قرارات مجلس بلدي

  ٨٦  ٣٧  ٢٤  ٢٥  معامالت إلى الدوائر الرسميــّـة 
  مختلف 

  ٦٦  ٢٦  ٢١  ١٩  )ات إعالن- إنذارات  –  تعاميم - رسائل – دعوات –طلبات (

  ٢٣٣  مجموع الصادرات
  
  

  الــــــــــــــــــــوارد   ٢٠١٠* الفصـل األول 
  المجموع  آذار  شباط  ٢ك

  ٣٢٦  ١٢٠  ١٠٩  ٩٧  منجزة ومسلــّـمة: معامالت المواطنين 
  ٢٤  ٩  ٧  ٨  قيد اإلنجـاز: معـامالت المواطنين 

  ٩٣  ٣٨  ٢٥  ٣٠  تعاميم واردة من الوزارات والمحافظـة 
  ٦٤  ٣٥  ١١  ١٨  طلبات مساعدات مرضية 

  ١٨  ٤  ٦  ٨  رخص بنـاء 
  ٧  ١  ٢  ٤  رخص إسكان

  مختلف 
 – معامالت مالية – دعوات – مراسالت –عروض أسعار (

  ) شكاوى– اعتراضات –مأذونيت 
١٠٧  ٣٥  ٣٣  ٣٩  

  ٦٣٩  مجموع الواردات
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  لمنفذةقيمة األشغال ا  نوعّية األعمال  اسم المتعهد  رقم وتاريخ الجلسة

  ٢٥/٢/٢٠١٠الجلسة الثانية  
  ابوصافي قزحياالسيد طوني  ١٩قرار مجلس بلدي رقم 

تول في جميع شري ال
  شوارع البلدة

     ل ل ٧٫٠٠٠٫٠٠٠
  سبعة ماليين ليرة لبنانية

  ٢٥/٢/٢٠١٠الجلسة الثانية  
  السيد ادمون شاهين   ٢٠قرار مجلس بلدي رقم 

تشحيل الشتول 
واألشجار واإلهتمام 

  .بها

   ل ل١٠٫٠٠٠٫٠٠٠
  عشرة ماليين ليرة لبنانية 

  ٢٥/٢/٢٠١٠الجلسة الثانية  
  مؤسسة محسن التوالني  ٢٦قرار مجلس بلدي رقم 

في ) ترقيع(فلش زفت 
  مختلف شوارع البلدة

    ل ل ١٩٫٦٢٨٫٠٠٠
تسعة عشر مليون وستمائة 
وثمانية وعشرون ألف ليرة 

  لبنـانية

  ورج مرعيج  ٢٠١٠/ ٣/ ١٢الجلسة الثالثة 
زينة الفصح وتزيين 

  شجر 
   ل ل١٠٫٠٠٠٫٠٠٠

  عشرة ماليين ليرة لبنانية 

    ل ل٤٦٫٦٢٨٫٠٠٠   ٢٠١٠ / ١مجموع قيمة األشغال المنفذة من قبل الغير خالل الفصل 

  
  
  
  

بلغت قيمة المساعدات المقدمة للجميعات والهيئات الرعائية خالل الفصل  
 ل ل ثالثة وثالثون  ٣٣٫٥٠٠٫٠٠٠ه  مبلغًا وقدر٢٠١٠األول من العام 
 ألف ليرة لبنانية منها خمسة عشر مليون ليرة لبنانية مقدمة ئةمليون وخمسما

 . لهيئة المشروع الرعائي في الحازمية
  
 

بلغت قيمة المساعدات المقدمة للعائالت التي تمر بضائقة مادية مبلغًا وقدره  
عدد / ليرة لبنانية   ل ل اثنا عشر مليون وخمسمائة ألف ١٢٫٥٠٠٫٠٠٠

  . عائلة١٣= العائالت 
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يقوم جهاز الحراس بتأمين دوريات ضمن نطاق البلدة من الساعة السابعة مساء ولغاية  
 . سادسة صباحًا ويعقد مراقب الحراس اجتماعات دورية لتفعيل أداء الحراسالالساعة 

 
 ...)  آره –أفراح (يقمع المخالفات ويؤمن جميع المناسبات  

  
 . يلبي اإلتصاالت الواردة من قبل المواطنين 

  
يتم قمع الدراجات النارية الغريبة عن البلدة، والسماح فقط للمطاعم والمؤسسات بتسيير  

 . الدراجات ضمن نطاق البلدة
  
 . يطلب من جميع عمال البناء عدم الخروج بعد الساعة التاسعة مساء 

  
 :ــةحـادثـــــــــــــــة ملفتــــــــــــــ 

  
  : أفشل جهاز الحراس عدة محاوالت للسرقة، نذآر منهـا 

  محلة السحيما       :المكان  
  ١٧/٢/٢٠١٠صباح    :الزمان    

ا لصين يحاوالن سرقة معدات من الورش، حصل تبادل سيارة داتسون بداخله :التفاصيل  
حقيق، تبيـّــن أن بعد الت. إطالق نار مع الحراس وتّم مصادرة السيارة مع المعدات المسروقة

 .السيارة مسروقة من الشويفات وقد تـّم تسليم المسروقات المقبوضة الى مخفر بعبدا
 
 
 
 
 
 
 

    

  مراقب الحراس سامي آرآي 
 متوسطًا بعض عناصر جهاز الحراس
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 يقوم جهاز الشرطة بمهامه الروتينية  

 تــأمين السير في جميع الشوارع والساحات العامة  
 متــأمين السير أمام مداخل الكنائس  أثناء القداديس واألفراح والمآت 
 تأمين القداديس والزياحات لمناسبة أعياد الشعنينة والفصح المجيد 
مياه (تــأمين السير أمام مداخل المدارس وأثناء أشغال وأعمال البنى التحتية  

 .... )  هاتف – آهرباء –
 ترميم - بناء  –سير ( إجراء دوريات متواصلة للكشف على جميع المخالفات  

شف على مخالفات الورش لجهة عدم توفير إضافة الى الك.... ) الشقق  
 ....الحماية العامة أو عدم وجود تراخيص 

 
 .حملة على السوبرمارآت والمالحم والمحالت التجارية للتقّيـــد بشروط النظافة العامة 

 
تــّم عقد إجتماعات دورية لعناصر ومسؤولي جهاز الشرطة بغية تفعيل العمل وتوجيه  

 . ة بتعليمات رئيس المجلس البلديالعناصر وخصوصًا الجديد
  

  المجموع ٢٠١٠ / ٣  ٢٠١٠/ ٢  ٢٠١٠ / ١  
المعامالت اإلدارية المنجزة 
  ٥٤٢  ٢٣٠  ١٩٠  ١٢٢ من قبل جهاز الشرطة البلدية

الكشف على معامالت عائدة 
للمواطنين ومسجلة لدى 
البلدية وانهائها واعادتها الى 

  .امانة سر البلدية

٤٦٠  ٢٠٠  ١٥٠  ١١٠  
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  : شعـار بلديـّــة الحـازميـّــة
اتخذت بلديــّـة الحازمية من قناطر زبيده شعارًا لها بغية ابراز قيمتها األثرية والثقافية وسوف 

  . تعمد الى إضافة هذا الشعار على جميع المطبوعات الصادرة عنهـا
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  ز ــــــــــــار روآـــــــة مــــــــــآنيس

  
 .  أول آنيسة في الحازمية للطـائفة المـارونيـّــة

في اوائل الربع األخير من القرن التـاسع عشـر، آانت 
الحازميـة ال تـزال قرية صغيرة يسكن فيهـا قـلـّـــة من 

 ١٨٧٨مزارعين ، وفي سنـة المالآين وعشـرات من ال
تبرع السيد جبران فرح بقطعـة أرض فشيــّـــدت آنيسة 
صغيرة بإسم مار روآز، ولكن مع مرور األيـام تـطّور 
وضع الحـازمية من قرية صغيرة إلى ضـاحية مهـمـّــة ثم 
إلى مدينة قـائمـة بحد ذاتـهـا، فتنـادى ابنـاء البلدة عـام 

 وهكذا آـان، وقد جـرى  لبنـاء آنيسة جديدة١٩٣٢
توسيع هذه الكنيسة في العقد األخير من القرن الماضي 
لتتالءم مع تـطلعـات أبنـاء الحـازميـّــة الذين آثـر عددهم 

  .ونمت أعمـالهم
  
  
  اـــــــــــــــر الباشــــــــــــــسـج

   على عهد المتصرف رستم باشا ١٨٧٨بني عام 

  وعرف بإسم جسر الباشا

   عهد قريب ممرًا للسيارات ىبقي ال

  امتاز بإرتفاعه وبنوعية أحجاره التراثية 

   ١٩٥٣انهار الجزء الوسطي منه عام 

  سميت المحلة المواجهة له على إسمه 

 بعدما آان إسمها المخاضة الفوقا 
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من بسبب تراآم العوامل الطبيعية ومرور الشاحنات ذات ارتفاع أآثر 

م تضررت بعض أجزاء قناطر زبيده األثرية، وألننـا نهتم بهذا ٢٫٧٥
المعلم األثري الذي نتخذه رمزًا لبلديتنـا، وبالسالمة العامة، رفعنـا آتابًا 

بتاريخ ) األستاذ فريديرك الحسيني(الى سعادة مدير عام اآلثار 
 طلبنا فيه ٨/١٢/٢٠٠٩ تاريخ ٥٠٢٤ مسجل تحت الرقم ٤/١٢/٢٠٠٩
يف من يلزم إلجراء الكشف الميداني على القناطر التي تضررت تكل

بعض أحجارها وأصبحت آيلة للسقوط، آي يتم ترميمها تحت اشراف 
  . مديرية اآلثار منعًا ألي تشويه 

  
تـّمت عملية الترميم بإشراف المهندسة جينو آالب   وبالفعـل، 

   ولغاية األربعاء٢٩/٣/٢٠١٠ابتداء من اإلثنين 
 ٢٠١٠/ ٣  /٣١  

  
 وتم إنشاء  حواجز حديدّية من الجهتين تمنع مرور الشاحنات 

 سنتم آي ال يتكرر ٢٧٥التي يتجاوز إرتفاعهـــــــــا عن 
  .الضرر الذي حصل

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

  الصخر المتضرر–قناطر زبيده 

 بعد الترميم

عملية الترميم+  سقـالة للتدعيم      

المهندسة جينو آالب تشرف على حسن سير 
 وتنفيذ العمل

لشـاحنـات ترآيب جسر حديــــــــد يمنع مرور ا
  م٢٫٧٥التي يزيد ارتفاعهـا عن 



 

   ٢٠١٠     تقرير  الفصل األول -بلديـّــة الحـازميـّــــــــــــة   
 

٢٥

  

 تلبيس حجر من الجهة السفلية

  نيو مارت تقال –تحديد الموقع : بداية العمل 

 إنشاء حائط الصخر

بوردير رصيف وإنشاء حائط من 
 الصخر في الداخل

 تبليط الرصيف
توريق  الجدران
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 شارع الوزير الياس حبيقه

 مدخل شرآة تنورين قرب شرآة ورده

 قص الزفت لفلش الجديد 

 طريق السحيما

 فلش الزفت
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  طريق القصر البلدي-توسيع الكوع  

  القديم جهة الحازمية جسر الباشا–تنظيف وإزالة األعشاب 

قة النمر حدي–إزالة األعشاب   
 نقل شجرة زيتون تمهيدًا لغرسها في مكان مالئم

  بعد التزفيت–مستديرة القصر البلدي 
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متابعة عملية استبدال عواميد 
  الكهرباء القديمة بأخرى جديدة

 شارع حبيقه: في الصورة 

ترآيب بوردير وسط الطريق 
إزالة صخر آبير تسبب بقطع الطريق جراء  Le Pichetالمؤدي الى مطعم 

 ١/٢٠١٠ في شهر العاصفة

تصليح قطاعات لتصريف مياه األمطار في مختلف شوارع 
 قرب محمصة ابي عاد: وفي هذه الصورة . البلدة

  مستوى الزفترفع ريكارات الى

تمديد قسطل لتصريف مياه األمطار 
  مارت تقال–جنب بناية زخم 
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أعمال التشحيل مستمرة لتبقى بيئة 
 الحازمية رمزًا للبيئة الخضراء

  ! ألننا ننتمي  .... ألننا نهتم 
مية بتحديد اسعار المولدات بشكل تقوم بلدية الحاز

شهري وتأمل من المواطنين عدم التسديد قبل ابراز 
 البيان الرسمي من الجابي

حفر الطرقات تمهيدًا لترآيب 
 آرمات واشارات مختلفة للسير

ري جميع الشتول واألشجار على 
  الطرقات وفي المستديرات

 القناة الرومانية: في الصورة 

تنظيف الطرقات وتسكير الحفر في 
 مختلف شوارع البلدة

تمام إه: الحدائق تحت الجسور 
 ومتابعة دائمة وفعـّـالة
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فق ذلك من اشهده المجتمع المعاصر مع ما يرإن التقدم التكنولوجي الذي ي

تطور عمراني وصناعي أدى الى زيادة اإلهتمام العالمي والمحلي برفع 
مقاييس الحماية والسالمة العامة على آافة المستويات الخاصة منها 

  .والعامة
من هنا، نرى سباقًا بين التطور النوعي للبيئة التجارية والصناعية التي 

ات المستمرة لتطوير أفضل المعدات لحماية اإلنسان نعيش، واإلآتشاف
  .وتخفيف وطأة المخاطر

  NFPAتشير آخر الدراسات التي نشرتها منظمة الحماية والسالمة العالمية 
 ٢٠٠٧قتصادية الناتجة عن الحرائق عام الى أن الخسائر اإل) ٢٠١٠آذار (

  . من ناتجها المحلي% ٣آلفت الدول اإلقتصادية أآثر من 
  

ستنادًا الى آل هذه المعطيات، تبرز أهمية إعادة النظر في تقييم مستوى السالمة والحماية الذي نعتمده في ا
حياتنا اليومية، سواء آان ذلك داخل المنازل أو في المؤسسات على أنواعها، واتخاذ اإلجراءات التي تخفف 

اطر خسارة المؤسسة التجارية أو المنازل المخاطر؛ فزيادة اإلستثمار في معدات السالمة العامة تخفف من مخ
نتيجة حدوث حريق أو سرقة أو عمل تخريبي، إضافة الى أن توفر هذه المعدات يقلص فاتورة التأمين تبعًا 

  .لتدني مستوى المخاطر المحتملة
ان تجهيز مطافئ الحريق داخل المنازل والمؤسسات يوفر حتمًا المخاطر وينقذ حياة العديد من األشخاص 
والممتلكات، آما ان توفير اجهزة اإلنذار من الحريق والسرقة وآاميرات المراقبة وغيرها آان لها الفضل 

  . اإليجابي في الحماية إن عبر ردع أو اآتشاف من يحاول السرقة والتخريب
  

ءات تكمن األهمية القصوى في أن نعي أهمية الحفاظ على حياتنا وما نملك عبر التوعية المستمرة واإلجرا
اإلستباقية التي تجنــّـب وتمنع حدوث الحريق والمخاطر األخرى، وبالتالي عدم التقليل من أهمية وجود سلك 
أو جهاز آهربائي داخل المنزل او تحميل زائد للطاقة أو اطالق األلعاب النارية بين المنازل، أو عدم صيانة 

  . المولدات الكهربائية
  

  . شملصغرى نحو الدائرة األالمطلوب أن نبدأ من دائرتنا ال
  

  ! إذا آنا نستحق الحياة السليمة فلنحافظ على مستلزمــــاتهـا 
  

  
  
  

  يحيى قرواني 
  استشاري في السالمة العامة
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  بلديـّـــــــــة الحـازميـّـــــــــة

٠٥ (٤٥٠ ١٩٨ – ٩(  
  

  أرقام الهـاتف  إسم المسؤول  
  ني سلهب        طو-جوزف النبي   المراجعـات والشكـاوى
     بيار شرفـــان-جورج مهنا     الرسوم البلديـّـــــــــــة

  

  
  )٧٠ (٦٤٥ ٦٥٠  المعاون شربل النبي   جهـاز الشرطة    ٧٠ / ٩١٩ ٦٣٦  المعاون خليل ابو صافي 

    جـهاز الحـراس
  )٠٣ (٥٤٩ ١٧٨  الحارس ايلي فاضل  قبــــل منتصف الليل  )٠٣ (٤٠٤ ٣٠٨  الحارس شربل الشامي 

  )٠٣ (٦٠١ ٢٩١  المعاون ربيع عضيمي   بعــــد منتصف الليل  )٠٣ (٠٧٥ ٢٦١   سامي آرآي–مراقب الحراس 
  

Website:       www.hazmieh.gov.lb 
 

E-mails:  info@hazmieh.gov.lb   *   suggest@hazmieh.gov.lb 
 

asmarjean@hotmail.com   
 

  ١٧٠١جميع المخافر          )         ٠٥ (٩٢١ ٢٢٢    مخفر بعبدا
  

  ١٢٥  دنيالدفاع الم     ١١٢    الطوارئ         ١٤٠  الصليب األحمر
    

  

   ٠٥ / ٩٥٢ ٥١٤  -   ٠٣ / ٨٦٨  ٩٩٢  = المختار روبير حريقه 
  

 ٠٥ / ٤٥١ ٦٠٤  -    ٠٣ / ٩٩٧ ٠٤٧  =  المختار ايلي الغاوي
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