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 أصحاب المعالي و السعادة سيداتي سادتيشكّل عهد الرئيس فؤاد شهاب عالمة فارقة في تاريخ لبنان المعاصر يعود الجميع إليها عند الحديث عن
إمكانية نجاح التجربة اللبنانية  ،في بناء الدولة ،و تحصين المجتمع  ،و تجاوز الطائفية  ،و تفعيل اإلدارة
الحكومية ،والترفع في تأدية المهمة  .هذه القيم المجتمعة هي وجه الشهابية التي دمغت تاريخ لبنان اإلستقاللي
و عززت الوحدة الداخلية وأبعدت عنه األخطار الخارجية.
تميز عهد الرئيس فؤاد شهاب بالتزامه بناء دولة اإلستقالل من خالل إعتماده مشروعاً واضحاً للتنمية
اإلقتص ادية و اإلجتماعية الشاملة و إنشاء المؤسسات القادرة على تأمين تنفيذ السياسات الهادفة الى تلبية
حاجات المواطنين و المجتمع .
استلم الرئيس فؤاد شهاب سدة الرئاسة و هو على يقين من ضرورات مراعاة األوضاع السياسية اإلقليمية و
الداخلية بالحكمة الالزمة لراحة المجتمع اللبناني وتأمين مسارمؤسساته فأنتهج سياسة متوازية لتجنب لبنان
االنعكاسات السلبية لسياسات المحاور كما إعتمد سياسة إنمائية متوازنة إلدخال الجميع في والئهم للدولة.
و في سبيل ذلك بادر الرئيس فؤاد شهاب بتكليف بعثه ارفد برئاسة األب لوبره وضع دراسه علمية و شاملة
للواقع اإلقتصادي و االجتماعي اللبناني و حاجات هذا المجتمع  .فشكلت الدراسة الموضوعة من قبل هذه
البعثة إحدى أبرز الدراسات العلمية للواقع اللبناني و هي التي بقيت لفترة طويلة من الزمن المرجع االول
والمدخل الرئيسي لمعالجة قضايا التنمية و النمو في هذا البلد  - .و ذلك مع إعتماد سياسة التنمية من خالل
تنفيذ المشاريع الحيوية في جميع المناطق دون استثناء من شق طرق و ربط القرى و المدن بالشبكة
الكهربائية و تأمين مياه الشفة و فتح المدارس المهنية و غير المهنية في مختلف المحافظات ...
لم تغب عن بال الرئيس فؤاد شهاب فكرة إنشاء دولة المؤسسات التي هي الضامن األول لديمومة العمل و
إستقرارالنشاط الوطني .لذلك قرر إنشاء مؤسسات الرقابة اإلدارية كالتفتيش المركزي ومجلس الخدمة
المدنية ...لكي يتم توظيف المواطن في خدمة اإلدارة و الوطن من خالل مباراة و آلية شفافة تبعد التدخل
السياسي وذلك الى جانب إنشاء مؤسسات الرعاية االجتماعية مع إصدار قانون إنشاء الصندوق الوطني
للضمان اإلجتماعي و مصلحة اإلنعاش االجتماعي و إنشاء مصرف لبنان لكي يصبح لبنان مستقالً بسياسته
النقدية باإلضافة الى العديد من المؤسسات األخرى كالمجلس الوطني للبحوث العلمية  ،و المشروع األخضر
ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى و مجلس تنفيذ المشاريع لمدينة بيروت.
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إضافة الى المشاريع الحيوية تم خالل عهد الرئيس فؤاد شهاب تنفيذ العديد من المشاريع الكبررى نرذكر منهرا
األوتوسترادات و توسيع مرفأ بيروت و بناء سد الليطاني لتخزين المياه و توليد الكهرباء بعد تعديل و تحسين
تصميمه كما تم بناء معرض طرابلس الدائم بغية تنمية منطقة شمال لبنان والمباشرة بالتلزيم إلنشاء محطة
كهرباء كبيرة في منطقة الجية جنوب بيروت نظراً لحاجة البلد المستقبلية و لتجنب حدوث أزمة كهرباء .
و خرالل عهرده كران لمنطقرة جونيررة عنايرة خاصرة وقرد كلفنري فرري حينره الررئيس الراحرل االهتمرا شخصرريا"
بمشاريع هذه المنطقة واالشراف على تنفيذها فكان مشروع ضم وفرز الذي جعل من جونية مدينة حديثة مرع
طرقات مخططة وملعب رياضي كبير وغير ذلك من مشاريع وخدمات عامة  .وقد تبنى الرئيس فؤاد شهاب
انشاء مرفأ للسياحة في جونية  .وقد تابعت شخصيا" تنفيذ أشغال هذا المجمع البحري السرياحي الجميرل الرذي
نجتمع فيه اليو .
كان الرئيس فؤاد شهاب مدرسة ،كان قائداً و معلماً يشرح ينراقش ويعلرل لمسراعديه ولمستشراريه و كران لري
ال و قرد تعلمرت منره خرالل  6سرنوات
الشرف ان اكون في عديدهم القرارات التري يتخرذها ليكرون تنفيرذها كرام ً
بقربه الكثير مما لم أتعلمه في جامعات باريس سيما فيما خر

درس و تقيريم الملفرات و تحليرل المواضريع و

القضايا و إيجاد الحلول لها و طريقة تنفيذها و إدارتها.
فلبنان الحديث مدين لهذا الرجل الذي كان يستبق حاجة المواطنين و يخطط لمستقبل زاهر للبنان .
أيها الحفل الكريم
كانت تجربة الرئيس فؤاد شهاب مميزة جداً في تاريخ لبنان المعاصر فكان البد لمن كانوا من المقرربين منره
أو من الملتزمين بمفاهيمه الخاصة بممارسة السلطة بحكمة و نزاهة و إعتماد السياسة اإلنمائية كمدخل
لتحسين األوضاع الحياتية و المعيشية للمواطن من أن يلتقوا ضمن مؤسسة اسمها " مؤسسة فؤاد شهاب "
ألنارة المجتمع اللبناني ومساعدته على تخفيف تناقضاته واقتراح الحلول لمشاكله.
تأسست مؤسسة فؤاد شهاب عا  1998و قد تحددت أهدافها بموجب المادة الثالثة من نظامها االساسي بمرا
يلي  " :القيا بنشاطات ثقافية و إجتماعية إحياءً للقيم التي آمن و عمل لها الرئيس اللواء فؤاد شهاب".

ان طالقاً من هذه األهداف عمدت المؤسسة الى القيا بخطوات عديدة و متنوعرة تمثلرت علرى سربيل المثرال بمرا
يلي :
أوالً  :المسررراهمة و التشرررجيع فررري إصررردار مؤلفرررات عديررردة منهرررا كتررراب لألسرررتاذ باسرررم الجسرررر عنوانررره
" فؤاد شهاب " تم توزيعه بصرورة واسرعة و كتراب الصرحافي نقروال ناصريف تحرت عنروان " جموريرة فرؤاد
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شهاب " عن دار النهار و قد عرف هذا الكتاب رواجاً كبيراً و نفدت عدة طبعات منه سريعاً مما فررض
إعادة طبعه  .وكتاب للسيد مروان حرب تحرت عنروان " الشرهابية " و كتراب للكاترب الفرنسري Stephane
 Malsagneتحت عنوان . Fouad Chéhab Une Figure oubliée de l' histoire libanaise
ثانيرراً  :إقامرررة نرردوات تليفزيونيرررة عديرردة بمناسررربات محرررددة عررن الررررئيس شررهاب و انجازاتررره االقتصرررادية و
االجتماعية و الثقافية واالنمائية ونشر مقاالت في الصحف .
ثالثاً :إجراء مباراة أدبية ثقافية للنشء الصاعد و تقديم منح و تكريم سنوي مع جوائز للمتفوقين من الطلبة في
اإلمتحانات الرسمية للبكالوريا .
رابعاً  :انشاء موقع الكتروني  Fouadchehab.comباللغات الثالث عربري و انكليرزي و فرنسري و اتمنرى
على الجميع زيارة هذا الموقع لما يحتويه من وثائق و معلومات هامة ومفيدة عن حياة الرئيس فؤاد شرهاب و
إنجازاته  ،علماً انه ً قا بزيارة هذا الموقع عشرات آالف األشخاص من لبنان و من خارجه .
كما يتضمن هذا الموقع معلومات عديدة عن مؤسسة فؤاد شهاب ونشاطها و أسماء أعضائها .
خامساً  :تتابع المؤسسة مع جميع المسؤولين مشروع إستمالك منزل الرئيس فؤاد شهاب في جونيه من أجل
ترميمه و إقامة متحف يبرز القيم و نمط حياة الرئيس الراحل وسوف يضم هذا المشروع مكتبرة و مسرتندات
و وثائق و تكون المكتبة بتصرف الجمهور.

و في النهاية أتقد بإسمي و بإسم مؤسسة فرؤاد شرهاب بالشركر للنرادي اللبنراني للسريارات والسرياحة ATCL
ولرئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة جونية القامتهم هذا الحفل تكريما" لرجل تبنى مشاريع منطقة جونية
و رفع اداء نظامنا السياسي من خالل انجازاته االجتماعية واالدارية واالنمائية لجميع المناطق اللبنانية .
عشتم و عاش لبنان
رئيس المؤسسة شفيق محر
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