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ال یتخیل الكثیر منكم حجم الدور الذي لعبھ ومازال الفلسطینیین یلعبونھ حتى الیوم في اقتصاد
لبنان وان كان ذلك علیھ تعتیم شدید ،

فالفلسطیني في لبنان ان كان مخطئا فھي فضیحة وعلیھا شھود وان كان منجزا فتكتم على
االمر وال تعلنھ. 

ھذه ھي الحقیقھ فھل تعلمون أن فلسطینیي لبنان في االمارات یحولون سنویا الى لبنان وھذا
بحسب جریدة الخلیج 368 ملیون دوالر ھل تعلمون ان خریجي الجامعة االمریكیة في لبنان

من الفلسطینیین اما یساوون او یزیدون عن اللبنانیین. 
وعندما تدخل الجامعة ھذه قاعة طالل ابو غزالة وھذه قاعة حسیب صباغ وھذه قاعة كمال
الشاعر جمیعھم فلسطینیون من ساھم في بناء وتطویر الجامعة فلسطینیون بتبرعات خاصة

منھم. 
والیكم بعضا من االسماء التي تتحدر من اصل فلسطیني في لبنان ولعبت دورا كبیرا فیھ،

وأكرر ھناك تعتیم كبیر على ذلك وإن ظھر ھؤالء فیظھرون كلبنانیین بسبب تجنیسھم ولیسوا
كفلسطینیین وطبعا اقصد اغلبھم ولیسوا كلھم (( لم یبدأ االزدھار اللبناني، فعال، إال بعد نكبة

فلسطین في سنة 1948. 
قبل تلك الحقبة، وحتى ثالثنیات القرن العشرین، كان لبنان مجرد مجموعة من القرى

المتناثرة في الجبل تتمیز بھواء صحي مالئم للمصطافین الفلسطینیین والسوریین والعراقیین.
لكن، بسقوط فلسطین سنة 1948، حمل الالجئون معھم الى لبنان دفعة واحدة نحو 15ملیون

جنیھ استرلیني، اي ما یعادل أكثر من 15 ملیار دوالر بأسعار ھذه األیام. 
وھذا األمر أطلق فورة اقتصادیة شدیدة االیجابیة، فالید العاملة الفلسطینیة المدربة ساھمت

في العمران وفي تطویر السھول الساحلیة اللبنانیة، والرأسمال النقدي أشاع حالة من
االنتعاش االستثماري الواسع. 

وكان إلقفال میناء حیفا ومطار اللد شأن مھم جدا في تحویل التجارة في شرق المتوسط الى
میناء بیروت ثم في إنشاء مطار بیروت الدولي بعدما كان مطار بئر حسن مجرد محطة

متواضعة الستقبال الطائرات الصغیرة. 
وفي ھذا السیاق لمع في لبنان الكثیر من الفلسطینیین الذین كان لھم شأن كبیر في االزدھار

اللبناني أمثال: 
یوسف بیدس (مؤسس بنك انترا وكازینو لبنان وطیران الشرق األوسط واستدیو بعلبك). 
وحسیب الصباغ وسعید خوري (مؤسسا شركة اتحاد المقاولینccc) ، ورفعت النمر( البنك

االتحادي العربي ثم بنك بیروت للتجارة وفیرست بنك انترناشونال). 
وباسم فارس وبدر الفاھوم (الشركة العربیة للتأمین). 

وزھیر العلمي (شركة خطیب وعلمي) وكمال الشاعر( دار الھندسة) وریمون عودة( بنك
عودة) وتوفیق غرغور(توكیل مرسیدس وشركة لیسیكو ومشاریع تجاریة اخري كبیرة). 
وأول شركة لتوزیع الصحف والمطبوعات في لبنان أسسھا فلسطیني ھي شركة (فرج هللا)
وأول سلسلة محالت لتجارة األلبسة الجاھزة ھي (محالت عطا هللا فریج) الفلسطیني، وأول
الذین أسسوا محالت السوبر ماركت في بیروت ھو السید اودین ابیال الفلسطیني و ھو ذاتھ
صاحب سلسلة المطاعم الشھیرة في مطار بیروت الدولي وكازینو لبنان، وأول من أسس

شركة لتدقیق الحسابات في لبنان ھو فؤاد سابا وشریكھ كریم خوري الفلسطینیان، وأول من
بادر إلى إنشاء مباني الشقق المفروشة في لبنان ھما الفرد سبتي وتیوفیل بوتاحي
الفلسطینیان ، عالوة على عبد المحسن القطان ومحمود فستق وغیرھم الكثیر .. 

واشتھرت، في البدایات األولى بعد النكبة، بعض العائالت الفلسطینیة التي كان لھا شأن بارز
في تطویر بساتین الجنوب مثل آل عطایا. 

كما كان للید العاملة الفلسطینیة حضور في معامل جبر وغندور وعسیلي والیمني ، ومن بین
أساتذة الجامعات الفلسطینیون نقوال زیادة وبرھان الدجاني ونبیھ أمین فارس وصالح الدباغ
ونبیل الدجاني ویوسف الشبل وجین مقدسي وریتا عوض وفكتور سحاب ویسرى جوھریة
عرنیطة ورجا طنوس وسمیر صیقلي ومحمود زاید وعصام میاسي وعصام عاشور وطریف

الخالدي. 
وبرز من بین الفنانین التشكیلیین جولیانا سیرافیم وبول غیراغوسیان وناجي العلي وابراھیم

غنام وتوفیق عبد العال وملیحة افنان واسماعیل شموط ومحمد الشاعر وكمیل حوا. 
وفي الصحافة ظھرت كوكبة من الفلسطینیین في لبنان كان لھا شأن وأثر أمثال: غسان كنفاني

ونبیل خوري ونایف شبالق وتوفیق صایغ وكنعان أبوخضرا وجھاد الخازن ونجیب عزام
والیاس نعواس وسمیر صنبر والیاس صنبر والیاس سحاب وخازن عبود ومحمد العدناني

وزھدي جار هللا.  وأول من وصل إلى القطب الجنوبي في بعثة علمیة ورفع العلم اللبناني ھناك
ھو الفلسطیني الالجئ إلى لبنان جورج دوماني. 

ومن رواد العمل السیاحي في لبنان سامي كركبي الفلسطیني الذي كان أول من جعل مغارة
MEA جعیتا على مثل ھذا البھاء وأول من قاد طائرة جمبو في شركة طیران الشرق األوسط

ھو حنا حوا الفلسطیني. 
  ومن أوائل مؤسسي مراكز البحث العلمي في بیروت الفلسطیني ولید الخالدي .. 
وفي مجال النقد األدبي اشتھر الدكتور محمد یوسف نجم والدكتور احسان عباس. 

ومن رواد العمل اإلذاعي كامل قسطندي وغانم الدجاني وصبحي ابولغد وناھدة فضلي الدجاني
وعبد المجید أبولبن وشریف العلمي ورشاد البیبي. 

ومن رواد الفرق المسرحیة والعمل االذاعي أیضا االستاذ صبري الشریف الذي كان لھ الفضل
الكبیر على األخوین رحباني وعلى مھرجانات بعلبك. 

ومن رواد علم اآلثار الحدیث في الجامعات اللبنانیة الفلسطیني دیمتري برامكي مدیر متحف
الجامعة األمریكیة. ومن رواد تدریس الریاضیات في لبنان كل من جمیل علي وسالم خمیس
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وعبد الملك الناشف ووصفي حجاب. 
وكان أحمد شفیق الخطیب وقسطنطین تیودوري رائدي العمل القاموسي، وسعید الصباغ أول
من تخصص في رسم الخرائط.. وأول من أطلق فكرة تأسیس مدارس تعلیم اللغة االنجلیزیة

كان الفلسطینیان امیل اغابي وادي جمل. 
وأول رئیس عربي مقیم للجامعة االمیركیة ھو الفلسطیني الدكتور ابراھیم السلطي.

ومن رواد الموسیقى في لبنان الفلسطینیون فرید وحنا وریشارد السلفیتي وحلیم الرومي
وإبنتة ماجدة الرومي إن أرادت وریاض البندك وسلفادور عرنیطة والفاریس بولس ثم سلیم
سحاب وعبد الكریم قزموز وعبود عبد العال ومحمد غازي. واشتھر في التربیة قیصر حداد

وصادق عمر وجورج شھال. 
وأول فرقة للرقص الشعبي أسسھا الفلسطینیان مروان جرار وودیعة حداد جرار. وأول من
أسس الفرق الكورالیة الموسیقیة كانا الفلسطینیان الفاریس بولس وسلفادور عرنیطة، وھذا

كلھ غیض من فیض.)) 
نـقـال ً عـن جریدة السـفـیـر اللبنانیة

ارسل بواسطة : سلیم البیك
مالحظة بانیت : جمیع المقاالت التي تنشر في موقع بانیت تعبر عن رأي كاتبیھا وال تعبر عن

رأي ھیئة تحریر موقع بانیت.
كذلك نلفت نظر االخوة الكتاب إلى انھ نظرا لضیق عامل الزمان والوقت ، تعطى األولویة

لمقاالت من 500 ـ 700 كلمة ، لذا نرجو التقید بھذا العدد من الكلمات .

مالحظة : ھیئة التحریر في موقع بانیت تلفت انتباه كتبة المقاالت الكرام ، انھ والسباب مھنیة
مفھومة فان موقع بانیت ال یسمح لنفسھ ان ینشر لُكتاب ، مقاالت تظھر في وسائل اعالم

محلیة ، قبل او بعد النشر في بانیت . ھذا على غرار المتبع في صحفنا المحلیة . ویستثنى من
ذلك أي اتفاق اخر مع الكاتب سلفا بموافقة التحریر .
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