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تحقيق
داود رمال

aborami20@hotmail.com

بيار دكاش في تسعينه يوصي أبناء وطنه:
أحسنوا إختيار ممثليكم ...أصحاب األيادي البيض

هو كتاب من صفحات ناصعة البياض يف تاريخ السياسة اللبنانية عرب مسريته مع نواب كتلتي اوال ،ثم مع بعض الزمالء النواب،
االنسانية والربملانية .اليه يعود السبق يف انسنة السياسة .ما ذكر اسمه اال وقرن ان نحقق بعض املشاريع االمنائية املهمة لبالدي،
بـ"طبيب الفقراء" الذي تحول اىل ملجأ املعوزين ،املرتوكني لقدرهم يف ظل غياب وان نصدر عددا من القوانني والترشيعات املفيدة
للبنانيني والتي ال يسمح املجال الستذكارها
الحامية االجتامعية لشعب تنقل من ازمة اىل محنة ومن محنة اىل مصيبة
وتعدادها عىل الصعيد الوطني العام.
■ هل من امر كنت تود تحقيقه وال يزال يحرضك
دامئا؟
□ الوفاء لوعد قطعته عىل نفيس يف مقايل حول
العقد االجتامعي الذي نرش يف ترشين االول 2006
واملتعلق باملرشوعني الجبارين اللذين حلمت بهام
وال ازال احلم ان يتم تحقيقهام ،وهام:
 -1ان يصبح لبنان املركز الطبي الجراحي االول
يف الرشق.
 -2املركز االعالمي الثقايف االول يف الرشق.
هنا اود ان اشدد عىل اهمية مقولة "ان الشعوب
التي ال تحلم متوت" .حلمت باملركز الطبي
الجراحي االول يف الرشق الذي يربز فرادة لبنان
يف مختلف املجاالت ،كام يؤكد اهمية املردود
االقتصادي الهائل وحجمه ،اضافة اىل رفعة شأنه
تقنيا وعلميا ومعنويا بني االمم قاطبة .بالفعل،
بارشت تشييد مستشفى يف الحدت اال ان
املناكفات السياسية والعرقلة وتداعيات الحرب
حالت دون متابعة العمل به ،علام ان هيكل
املستشفى موجود لكن الحلم تبخر.

النائب السابق الدكتور بيار دكاش.

يتجىل النائب السابق والطبيب الدائم ،الدكتور
بيار عبده دكاش ،يف تسعينه بصفائه املعهود عىل
الرغم من ثقل السنني والتجارب املتواصلة بحلوها
ومرها .ادى قسطه للوطن بشعبه ومؤسساته،
ووهب لبنان الكثري الكثري وركز دعامئه وصان
حقه ،ومن حقه علينا ان نتلفت اىل النائب القدوة
والحجة القمة" .االمن العام" التقته يف دارته يف
الحدت ،فتحدث عن عصارة تجاربه.
■ منحك رئيس الجمهورية وسام االرز الوطني
من رتبة كوموندور ،ماذا تعني لك هذه اللفتة؟

□ ان التفاتة فخامة الرئيس العامد ميشال عون
مبادرة مشكورة تنم عن احرتام فخامته لشخيص
املتواضع ،وعن محبته والتقدير الذي يكنه
ملسرييت املهنية كطبيب وملسرييت االجتامعية يف
خدمة املواطن اللبناين ،وملسرييت السياسية يف
خدمة وطني الحبيب لبنان.
■ شغلت مواقع متعددة السيام يف الندوة النيابية.
هل انت راض عن مسريتك؟
□ انا راض نسبيا ،النني استطعت من خالل
وجودي ونشاطي يف الندوة الربملانية ،وبالتعاون

■ عرفت قوال وفعال بالطبيب االنسان ونذرت
حياتك الغاثة امللهوف ومساعدة الفقري ،هل
تتمنى لو تستطيع فعل املزيد؟
□ مل تعد اهداف التنمية تحدد عىل اساس النمو
االقتصادي فقط ،بل باتت عملية ترمي اىل تعزيز
كرامة االنسان ورفاهيته وضامن صحته واقتالع
جذور الفقر باعتباره اكرب عقبة تعرتض سبيل
التقدم والوفاق عىل الصعيدين الوطني والدويل.
عىل هذا االساس ،كان عميل وهديف منذ ان
اخرتت الطب سبيال لتحقيق هذا الهدف وكانت
السياسة اداء مكمال ملا ارنو اليه .من اهم بنود
هذا الربنامج:

الوزير سليم جريصايت ممثال رئيس الجمهورية ميشال عون يقلد الدكتور دكاش وسام االرز الوطني من رتبة كومندور.

 -1االصالح الرتبوي.
 -2ابرام عقد اجتامعي بني الدولة واملواطن الذي
ينص عىل تأمني مقعد لكل تلميذ ،ورسير لكل
مريض ،وعمل لكل ناشط ،وضامن للشيخوخة.
 -3محاربة الفساد :املساءلة واملحاسبة واالرصار
عىل الشفافية.

 -4العناية بالبيئة :النفايات واقنية الرصف
الصحي.
 -5الطاقة والرثوة املائية.
 -6تشجيع الزراعة والصناعة والسياحة.
 -7حقوق املرأة.
 -8السياسة الدفاعية وتنظيم السالح.

بيار عبده دكاش

مواليد  11كانون االول  1928الحدت  -بريوت.
متزوج من نورما ابنة العميد الركن جوزف حرب ،له منها ولدان :ديان وجان بيار.
املستوى العلمي :تلقى دروسه يف مدرسة القلبني االقدسني  -الحدت ويف مدرسة الضيعة
"السنديانة" كنيسة السيدة الحدت ويف مدرسة الشياح عند االستاذ ملحم حاتم .انتقل اىل
الجامعة االمريكية الفرع االنكليزي من الصفوف االبتدائية حتى السنة االوىل يف الطب ،واكمل
دروسه الطبية يف جامعة القديس يوسف حيث نال شهادة الدكتوراه من الدولة الفرنسية.
تخصص يف الجراحة العامة.
مجاز يف الفلسفة القدمية.
حائز الدراسات العليا يف الرياضيات وعلم الفلك والبيولوجيا والفيزياء.
دكتوراه دولة يف العلوم االجتامعية.
الخربة العملية والطبية:
رئيس لجنة اطباء مستشفى سانت تريز  -الحدت.
رئيس قسم الجراحة يف مستشفى سانت تريز  -الحدت.
جراح يف مستشفى قلب يسوع ومستشفى سانت تريز.
الخربة السياسية:
انتخب نائبا عن دائرة بعبدا املنت الجنويب من العام  1972حتى عام  ،1992ويف انتخابات .1996

■ انت من النواب الفاعلني يف الطائف ماذا تقول
بعد  29عاما عىل اقرار وثيقة الطائف؟ وهل طبق
الطائف نصا وروحا ام نحن يف حاجة اىل عقد
وطني جديد ينطلق من الطائف وال يلغيه؟
□ عندما كنت يف الطائف قرأت يف الصفحة االوىل
من الوثيقة "اعدت هذه الوثيقة من اجل دراستها
ومناقشتها وادخال التعديالت عليها" .درستها
وعندما وصلنا اىل التعديالت ،فوجئنا بالقاسم
املشرتك بالنسبة اىل عدم التعديل او عدم املس
بها .حاولت مع عدد من االصدقاء تعديل الوثيقة
ومل ننجح ،لكننا توصلنا اىل حل مشكلة الوفاق
الوطني .حلت عىل الورق ،ونرى اليوم ان ال وفاق
يف لبنان عىل اساس هذه الوثيقة .قدمت احتجاجا
عىل البنود االتية :تعيني النواب يف املجلس ،تحديد
الرئاسات يف لبنان بحسب التقسيم الطوائفي،
اضافة اىل بنود اخرى ...عندما وصلنا اىل موضوع
بسط السيادة عىل كامل الرتاب ،انقسم االفرقاء
وارص البعض عىل التوقيع عىل اعتبار انه لن يسمح
لنا برتك االجتامع يف الطائف قبل ان نجد حال .كنت
ساوقع عىل املرشوع وليس عىل الدستور ،وكان
الحديث ان نحل القضية يف بريوت حيث علينا
ان ندرسها .لكني مل اوقع .مل اعد يومها اىل بريوت
بل اصبت بوعكة صحية واضطررت اىل العودة اىل
باريس ثم اىل بريوت حيث قصدت الرئيس حسني
الحسيني والجرنال ميشال عون .لكن اذا انطلقنا يف
تقييمنا من فرضية تطبيق الطائف منذ اقراره ،فال
بد من ابداء جملة مالحظات:
اوال :التطبيق جاء منقوصا او مجتزأ ومل يشمل
كامل بنود الوثيقة.
ثانيا :التطبيق اظهر نواقص وثغرا ،ال مناص من
العمل الجاد عىل سدها ومعالجتها.
بناء عليه ،وانطالقا من ان الدساتري واملواثيق توضع
لخدمة االوطان واملجتمعات ،وليس العكس ،ال
غرابة يف ان تثار مسألة املراجعة العلمية والتقنية
يف ضوء التجربة العملية (نحو ثالثة عقود) وغريها.
كل الدول تعيد النظر يف دساتريها يف اتجاه التطوير
والتحديث .همومنا االساسية هي رضورة تأمني
الفصل بني السلطات ،وتعاونها االيجايب وتكاملها
يف آن واحد ،وتأمني التوازن بني السلطات ايضا،
من دون ان نغفل رضورة التمهيد لتطوير نظامنا
السيايس .يف ضوء هذه الرضورات الثالث ،يتضح
لنا من تجربة العقود الثالثة املنرصمة ان الفصل
بني السلطات مل يتأمن ،والتوازن بني السلطات
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مل يتأمن ،واملرحلة االنتقالية املمهدة لتطوير
نظامنا السيايس من نظام طائفي اىل نظام الدولة
املدنية العرصية مل تتأمن .يبقى ان سيادة الدولة
اللبنانية التي كانت من اولوياتنا يف مؤمتر الطائف،
ال تزال حتى اليوم منتهكة من قوى خارجية
وداخلية .من هنا اهمية استئناف الحوار الوطني
ملصلحة لبنان ،اوال ،وملصلحة اجيالنا املقبلة التي
هي امانة يف اعناقنا.
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مع عائلته واحفاده.

■ قلت يف احد اللقاءات ان الطائف مات ،من
يتحمل مسؤولية عدم تطبيقه؟
□ عندما قلت ان الطائف مات مبوت رينه
معوض ،قصدت انهم مل يحرتموا روح الطائف الذي
يتضمن الكثري من االيجابيات ،كام انهم تخطوا
نصه .عدم احرتام روح الطائف هو الذي ادى اىل
موت رينه معوض ،وعدم احرتام النصوص ادى اىل
مخالفات يف هذا املجال .لكن من جهة ثانية اعترب
ان الطائف مل ميت نهائيا ،وميكن اصالحه .املشكلة
ال تكمن يف الطائف وال يف النفوس ،بل بقدر ما
تطبق هذه النصوص ،عىل ان يعاد النظر يف عدد
كبري منها يف مجلس النواب.
■ اذا عدنا يف رشيط الذكريات ،ما هي ابرز
املحطات التي ال تغيب عنك وتبقى دامئة
الحضور؟
□ رشيط ذكريايت طويل وميلء باالحداث
واملحطات واملواقف .والين عىل الدوام كنت
ارتاح اىل الناس ،ساروي حادثة حصلت معي
يف عهدي السيايس االول .كنت القي خطابا يف
الغبريي عام  1964وطرحت مرشوعني :ان يصبح
لبنان مستشفى الرشق او املركز الطبي الجراحي
االول يف الرشق ،وان يصبح املركز الثقايف االعالمي
االول يف الرشق .عىل اثر اعالين هذين املرشوعني
سألني شاب من الحضور :ما رأيك يف طائفية رئاسة
الجمهورية؟ ،فاجبته :عندما تصبح املرأة اللبنانية
قادرة عىل ان تهز رسير ابنها قائلة له :ريتك تقربين
يا مارون ،او ريتك تقربين يا محمد ،او يا قبار عيوين
يا عيل ،او يا رزقايت يا ذوقان ،ان شاء الله بنشوفك
رئيس جمهورية لبنان" .اذ كيف تطلب من ام
ومن طفل والء لوطن ال يعطيهام حقوقهام كاملة؟
■ كطبيب هل كان يلجأ اليك زمالء ونواب ووزراء
وحتى رؤساء لعالجهم؟

يف جولة انتخابية عام .1972

□ طبيعي انه كانت يل مع بعض الزمالء السياسيني
عالقة مهنية اضافة اىل عالقتي السياسية.
مبعنى انني نزوال عند رغبة بعضهم ،كنت اتوىل
معالجتهم وتقديم مشوريت الطبية لهم او الفراد
عائالتهم عند الرضورة.
■ ما هي وصيتك للبنانيني بعد هذه التجربة
املديدة؟

□ اكتفي بتوجيه رسالة اىل ابناء وطني عموما،
وهي احسنوا اختيار ممثليكم يف السلطة .ايدوا
اصحاب االيادي البيض واالفكار النرية والذين
يتقدم عندهم االنتامء الوطني عىل اي انتامء اخر،
فئوي او حزيب او طائفي ...اولئك الذين لديهم
برامج عمل ،ويجمعون يف حياتهم الشخصية
العامة بني طروحاتهم النظرية ومامرساتهم
العملية.

وسام االرز الوطني

منح رئيس الجمهورية العامد ميشال عون ممثال بوزير شؤون الدولة لرئاسة الجمهورية سليم
جريصايت النائب السابق الدكتور بيار دكاش وسام االرز الوطني من رتبة كومندور ،تقديرا
لعطاءاته يف املجاالت الوطنية واالجتامعية والسياسية.
اقيم للمناسبة احتفال يف دارة دكاش يف بلدته الحدت ،قلد يف خالله الوزير جريصايت الوسام
للمكرم يف حضور النواب :عيل عامر ،حكمت ديب ،آالن عون ،بيار بوعايص ،فادي عالمة،
شوقي دكاش ،النقيب السابق عصام كرم ،رئيس جامعة القديس يوسف االب سليم دكاش،
رئيسة مستشفى السانت تريز يف الحدت االم بولني فارس ،اىل نواب سابقني ورئيس بلدية
الحدت جورج عون واعضاء املجلس البلدي وقضاة ومحامني وعسكريني ومخاتري ورؤساء
روابط عائلية واطباء واصدقاء وزمالء وعائلة املكرم وحشد من ابناء الحدت.

ﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻲ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم
أﺳــﻌﺎر ﺧﺎﺻﺔ
ّ
Jdeideh: Main Branch - 01 875444
Hazmieh: City Center - 01 283851
Choueifat: The Spot - 05 815122
Dora: City Mall - 01 897848
www.rovina.com
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