معهد

شارل
ديغول
لبنان

معهد

شارل
ديغول
لبنان

المحتوى
ّ
 .1المقدمة

 .2شارل ديغول

 .3المعهد
ٌ
ٌ
"في قلب ّ
خاصة ما إن يسمع باسم لبنان"
نبضة
ف
فرنسي
كل
جدير بهذا االسم ،تَ ِـه ُّ
ٍ
ٍّ
شارل ديغول
 3تموز  ،1931جامعة القديس مار يوسف ،بيروت

 .4أبعاد المشروع

 .5التصميم المعمارى

.1

تكريم
رجل
استثنائى
يــوم  22تشــرين الثانــي  ،1890ولــد شــارل ديغــول فــي مدينــة “ليــل” الفرنســية ،لعائلــة
يتلقــى فــي كنفهــا تربيــة تقليديــة محافظــة .مســيرته الدراســية،
كاثوليكيــة وطنيــة ســوف ّ

بدأهــا شــارل الطفــل فــي مدرســة االنتقــال ثــم عنــد اليســوعيين قبــل ان يلتحــق ،عــام

 ،1907بمدرســة القلــب االقــدس الحــرة .عاجــا مــا سـ ّ
ـيتجلى شــغف التلميــذ شــارل بمادة
التاريــخ ،كمــا ذاكرتــه الخارقــة والمســتوى الرفيــع لنصوصــه االنشــائية.

يقــرر ،عــام  ،1909االلتحــاق
اســتهوت الحيــاة العســكرية شــارل ديغــول باكــرا فــإذ بــه
ّ
بمدرســة “ســان ســير” الحربيــة ليتلقــى فيهــا التنشــئة المخصصــة للضبــاط ،قبــل ان

ينضــم الــى فــوج مشــاة “آراس” الـــ  33الــذي كان يومهــا تحــت أمــرة العقيــد “بيتــان”،
والــذي ســوف يثنــي الحقــا علــى ويشــيد بمهــارات المــازم الثانــي ديغــول .مــا كان ذلــك،

لجنــرال الغــد ،ســوى بدايــة مســيرة طويلــة لــم يكــن ألحــد ان يتوقــع يومها البعــد والمدى
اللذيــن ســوف تطالهمــا.

.2
مــا ان باشــر ديغــول العمــل العســكري حتــى تميز بحنكته وشــجاعته خالل الحــرب العالمية
االولــى ،قبــل ان ُيتـ ّـوج كأحــد ابطــال الثانيــة .عــام  ،1944تــم انتخابــه رئيســا للحكومــة

المؤقتــة للجمهوريــة الفرنســية ثــم قاد القوات الفرنســية الحرة ،قبــل ان يترأس الحكومة

االخيــرة للجمهوريــة الرابعــة .بعــد ان أســس الجمهوريــة الخامســة ،ترأســها عــام 1958
وعمــل طــوال عهــده علــى تحديــث فرنســا وعصرنتهــا كمــا وعلــى اعــادة دورهــا الرائــد علــى
الســاحة الدوليــة .صفــات رجــل الدولــة التــي تحلــى بهــا ،اضافــة الــى حنكتــه االســتراتيجية
ورؤيتــه البعيــدة المــدى ،جعلــت ديغــول يحتــل مكانــة مرموقــة علــى الئحــة الشــخصيات

التــي كان لهــا التأثيــر الحاســم فــي مجريــات احــداث القــرن العشــرين.

الهــدف الرئيــس النشــاء معهــد شــارل ديغــول – لبنــان هــو تكريــم شــخصية تاريخيــة
اســتثنائية عرفــت لبنــان جيــدا واقامــت فيــه بيــن العاميــن  1929و .1932هــذا المشــروع،

ذات االبعــاد التذكاريــة ،الثقافيــة والمهنيــة ،ســوف يقــام فــي حــرم جامعــة الـــ ESA

وسيشــكل ،الــى تخليــده ذكــرى الجنــرال ديغــول ،مســاحة لتعزيــز التبــادل الفرنســي

اللبنانــي ومركــزا لالبحــاث والتواصــل والنقــاش.

المتبرعيــن وكل مــن يعتبــر ان انشــاء معهــد
امــا تمويــل المشــروع ،فيرتكــز علــى هبــات
ّ
متميــز فــي قلــب العاصمــة اللبنانيــة ،منفتــح علــى العالــم وشــاهد على الروابــط الوطيدة
التــي تجمــع لبنــان بفرنســا ،هــو قيمــة مضافــة لبلــد االرز.

1914 - 1890

1918 - 1914

1929-1919

1932 - 1929

1945 - 1939

1945 - 1939

سنوات
التنشئة

الحــرب العالمية
األولى

المسيرة
ّ
مستمرة

شارل ديغول
فى لبنان

الحرب العالمية
الثانية

الحرب العالمية
الثانية

•  22تشرين الثاني :1890
الوالدة في مدينة “ليل” في
منزل والدي ّامه.

•  2آب  :1914ديغول
ّ
المسلحة
يلتحق بالقوات
المتمركزة في الشمال
الشرقي ،ضمن فوج مشاة
«آراس» الـ .33

•  :1921-1919ديغول يلتحق
بالقوات المتمركزة في بولونيا ،التي
تحارب الجيش االحمر.

•  12تشرين الثاني :1929
الرائد ديغول يصل الى
بيروت بعد تعيينه على رأس
لفرق
المكتبين الثاني والثالث َ
المشرق ،ويقطن مع عائلته
في كركول الدروز.

•  3أيلول  :1939فرنسا وبريطانيا العظمى
تعلنان الحرب على المانيا .العقيد ديغول
يعين قائدا لدبابات الجيش الخامس.
َّ

•  :1924صدور اول كتاب له بعنوان
“الخالف في صفوف العدو”.

•  3تموز  :1931في خطاب القاه
في جامعة القديس يوسف
في بيروت ،دعا ديغول الشباب
اللبناني الى بناء دولة تحث كل
فرد على “االنصياع الطوعي
للمصلحة العامة.”...

•  11آب  :1942ديغول يصل الى
بيروت ليمضي فيها خمسة
اسابيع .بعد زيارة للرئيس اللبناني
توجه سيرا على
الفريد نقاشّ ،
االقدام برفقة كاترو الى السراي
الصغير ليجتمع برئيس مجلس
الوزراء رياض الصلح.

•  18حزيران  :1940شارل ديغول يطلق نداء
عبر محطة الـ بي بي سي ،يدعو فيه الى
مقاومة االحتالل النازي.

•  6حزيران  :1944إنزال الحلفاء
في نورماندي

• :1908-1896
الدراسة االبتدائية والثانوية
في مدرسة االنتقال ثم
المدرسة اليسوعية في
“فوجيرار” قبل االلتحاق،
عام  ،1907بمدرسة القلب
االقدس الحرة في بلجيكا.
•  :1909الدخول الى
مدرسة “سان سير” الحربية
المتخصصة في تنشئة
الضباط.
•  1تشرين االول :1913
ترقية ديغول الى رتبة مالزم.

•  13آب  :1914فوج المشاة
الـ  33يخوض اول معركة
له ضد االلمان في “دينان”،
في بلجيكا.
•  2آذار  :1916اصابة ديغول
ثم أسره خالل معركة فردان،
في “دوومون”.
•  :1918-1916من سجنه في
المانيا ،ديغول يحاول الفرار
مرات.
خمس ّ
•  3كانون االول :1918
العودة الى فرنسا بعد
توقيع الهدنة مع المانيا
في  11تشرين الثاني.

• نيسان  :1921الزواج من ايفون
فاندرو التي ستنجب له ثالث اوالد.

• آب  :1931بالتعاون مع قائد
الكتيبة “ايفون” ،يصدر ديغول
كتابا بعنوان “تاريخ قوات
المشرق” لدى المطبعة الوطنية.

•  5حزيران  :1940رئيس مجلس الوزراء
يعين شارل ديغول
الفرنسي ،بول رينوّ ،
مساعدا لوزير الحرب والدفاع.

• صيف  :1940شارل ديغول يصبح قائد
فرنسا الحرة.
•  25-24تموز  :1941توقيع اتفاقات
ديغول-ليتلتون التي تنظم التعاون
الفرنسي البريطاني في الشرق االوسط
وتحفظ حقوق فرنسا.
•  27تموز  :1941خالل زيارة الى لبنان في
إطار جولة اقليمية ،ديغول يعلن:
“ ...ان اللبنانيين االحرار واالسياد هم
الشعب الوحيد [ ]٠٠٠الذي لم يتوقف قلبه
يوما عن النبض على ايقاع قلب فرنسا”.
•  14تموز  :1942فرنسا
الحرة تغير اسمها ليصبح
فرنسا المناضلة.

•  25آب  :1944تحرير باريس.
ديغول يلقي خطابه الشهير
من مبنى البلدية.
•  26آب  :1944مسيرة على
الشانزيليزيه تحت هتافات الباريسيين.
•  10كانون االول :1944
التوقيع على المعاهدة الفرنسية
السوفياتية للدعم المتبادل،
في االتحاد السوفياتي وبحضور
ستالين وديغول.
•  8أيار  :1945المانيا
تستسلم .ديغول يعلن النصر في
خطاب ُب ّث عبر اإلذاعة.
•  13تشرين الثاني :1945
ً
رئيسا
انتخاب شارل ديغول
للحكومة المؤقتة للجمهورية
الفرنسية ( )GPRFمن قبل
المجلس الوطني التأسيسي ،دون
ان يكون ديغول قد اعلن ترشيحه.

ُ
المعارض فى
الجمهورية الرابعة

1969 - 1958

1969 - 1958

1970 - 1969

1958 - 1946

الجمهورية
الخامسة

الجمهورية
الخامسة

استقالة ديغول
ووفاته

•  20كانون الثاني  :1946ديغول
يستقيل من الحكومة ،معزوال
في وجه االحزاب اليسارية
المناوئة له.

•  2حزيران  :1958الجنرال ديغول
ينال تفويضا كامال في مهامه
لحل االزمة الجزائرية وصياغة
دستور جديد للبالد.

•  7نيسان  :1947ديغول يؤسس
تجمع الشعب الفرنسي ()RPF
ُّ
الذي يحرز انتصارات انتخابية هامة
عامي  1947و.1948

•  28-26أيلول :1958
الموافقة على دستور الجمهورية
الخامسة عبر استفتاء شعبي.

•  28تشرين االول :1962
 62,25%من الفرنسيين
يوافقون على مبدأ االقتراع العام
المباشر لرئيس الجمهورية عبر
استفتاء شعبي.

•  :1958-1955شارل ديغول
يقرر االنكفاء الى قريته
Colombey-les-Deux-Églises
•  13أيار  :1958انقالب عسكري
في الجزائر وتشكيل لجنة
الخالص الشعبي.

•  29أيار  :1958الرئيس
كوتي ّ
يكلف الجنرال ديغول
تأليف الحكومة.
•  8كانون الثاني  :1959ديغول
يتولى مهامه كرئيس للجمهورية
بعد انتخابه بنسبة  78%من
ويعين ميشال دوبريه
االصوات،
ّ
ً
رئيسا للوزراء.
•  16أيلول  :1959ديغول يعترف
بحق الجزائريين في تقرير المصير.
•  18-7آذار  :1962اتفاقيات
تحدد شروط جالء القوات
ايفيان ّ
الفرنسية من الجزائر.

•  19كانون االول :1965
ديغول ُينتخب رئيسا للجمهورية
عبر االقتراع العام المباشر ،وينال
 55%من االصوات.
•  7آذار  :1966فرنسا تنسحب
من القيادة الموحدة للحلف
االطلسي ،في اطار مفهوم
ّ
يشكل
السيادة العسكرية الذي
اولوية لدى الجنرال ديغول.
• نيسان-أيار :1968
تظاهرات طالبية واجتماعية
ضد النظام القائم.
•  30أيار ّ :1968
حل الجمعية
الوطنية (البرلمان).

•  28-27نيسان :1969
الجنرال ديغول يستقيل اثر فشل
ّ
المتعلق باصالح
االستفتاء
مجلس الشيوخ واألقلمة.
•  23تشرين االول :1970
اصدار الجزء االول من كتاب
 Mémoires d’espoirاو
“مذكرات امل” .لن يتمكن ديغول
من اكمال الجزء الثاني منه والذي
يحمل عنوان  L’effortاو “ الجهد”.
•  9تشرين الثاني :1970
وفاة الجنرال ديغول اثر
نزيف دماغي.
•  12تشرين الثاني :1970
إجراء مراسم الجنازة في
Colombey-les-deux-Églises
وإقامة قداس احتفالي في
كاتدرائية نوتردام في باريس
بحضور رئيس الجمهورية
جورج بومبيدو و 80عاهال”
ورئيسا اجنبيا.
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المشروع
المعقــد
عــن تجربتــه اللبنانيــة ،كتــب ديغــول فــي “ذكريــات حــرب”“ :نحــو الشــرق
ّ

كنــت اتّ جــه بأفــكار بســيطة .كنــت اعلــم ان جـ ً
ـزءا هامــا ممــا يدور فيه يجري وســط
عوامل متشــابكة .كان ال بد ً
اذا من التواجد في قلب الحدث” .مشــروع المعهد

هــذا ينطلــق هــو ايضــا مــن فكــرة بســيطة انمــا متشـ ّـعبة االهــداف ،اال وهــي

تعريــف الجمهــور بأعمــال الجنــرال ديغــول فــي الشــرق االوســط ،كمــا االرتــكاز
علــى ارثــه البتــكار مســاحة حــوار وتبــادل ،وتعزيــز الروابــط الفرنســية اللبنانيــة.

مــن اهــداف معهــد شــارل ديغــول توعيــة الجمهــور الواســع كما البيئة المدرســية

علــى اعمــال الجنــرال ديغــول ،تحفيــز النقــاش حــول سياســته الخارجيــة فــي

المنطقــة وتأثيرهــا علــى ايامنــا الحاضــرة ،تدريــب المســؤولين والقــادة علــى

النمــط الــذي انتهجــه ديغــول فــي اتخــاذ القــرارات ،واســتقطاب مجموعــة مــن
االختصاصييــن والخبــراء فــي مجالــي القيــادة والتعــاون الدولــي الــى لبنــان.

األطراف
ّ
المؤسسة

الموقع

المشروع هو وليد تعاون بين اربعة جهات بارزة:

ســوف ُيقــام معهــد شــارل ديغــول ـ لبنــان فــي قلــب مدينــة بيــروت،

مؤسســة شــارل ديغــول التــي تعمــل منــذ العــام  ،1971علــى تخليــد

ً
مركــزا للمستشــفى العســكري “موريــس
العاميــن  1920و 1943

ّ
شــكل بيــن
ضمــن موقــع المعهــد العالــي لالعمــال ( )ESAالــذي

مقــر للبعثــة
تحــول الــى
روتييــه” ايــام االنتــداب الفرنســي ،ثــم
ّ
ّ
الديبلوماســية التابعة للســفارة الفرنســية بعد اســتقالل لبنان وحتى

ذكــرى الجنــرال فــي فرنســا والعالــم اجمــع ،ومركزهــا باريــس.

المؤسســة لحمايــة ارث شــارل ديغــول فــي لبنــان ،وهــي مؤسســة

حديثــة االنشــاء وخاضعــة للقانــون اللبنانــي.

الســفارة الفرنســية في لبنان ،المؤســس كما الشــريك االســتراتيجي

لمعهــد ال  ،ESAومالكــة الموقع.

المعهــد العالــي لالعمــال ( )ESAالــذي تــم تأسيســه منــذ  21عامــا إثــر

اتفــاق بيــن الحكومتيــن الفرنســية واللبنانيــة ،ومهمتــه تدريــب قــادة

وإداريــي المســتقبل فــي لبنــان والمنطقــة.

العــام  ،1983قبــل ان يغــدو حرمـ ًـا لمعهــد الـــ  ESAفــي العــام .1996

معهد شارل ديغول

تــردد الــى هــذا الموقــع فــي اطــار
امــا الرائــد ديغــول ،فغالبــا مــا ّ
مهامــه فــي بيــروت ،بيــن العاميــن  1929و.1932
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فيال روز
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Smart ESA
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المعهد النقدي والمالي

D

المبنى الرئيسي

E

معهد شارل ديغول

.4

البعد
التذكارى
 /المتحف
هــذه المســاحة التذكاريــة المفتوحــة للعمــوم

تهــدف الــى توعيــة الجمهــور وطــاب المــدارس
الــى شــخصية الجنــرال ديغــول ،مــع التركيــز
علــى فتــرة اقامتــه فــي لبنــان كمــا وعلــى افــكاره

ومواقفــه المرتبطــة بالعالــم العربــي.

البعد
التربوى
ســوف يصــار ايضــا الــى تنظيــم مؤتمــرات

موجهــة الــى الجمهــور الواســع .انطالقــا مــن
ّ

المحتويــات االكاديميــة والرقميــة التــي أنجزتهــا
مؤسســة شــارل ديغــول ،ســوف يضــع معهــد

شــارل ديغــول فــي متنــاول طــاب واســاتذة

المــدارس التابعــة للشــبكة التربويــة الفرنســية
فــي لبنــان ( 56000طالــب) ،كمــا طــاب النظام

التربــوي اللبنانــي الناطقيــن باللغــة الفرنســية،
ادوات تعليميــة تتيــح لهــم ،عبــر مســيرة

الجنــرال ،العمــل علــى مناهــج التاريــخ والتثقيــف
االخالقــي والمدنــي.

*ورشات العمل التربوية التي تنظمها مؤسسة شارل ديغول

البعد
المهنى
يوفــر المعهــد إلداريــي
عبــر الركيــزة هــذه ســوف ّ
وقــادة المنطقــة وحــدات تدريبيــة مســتوحاة

مــن النمــوذج الديغولــي والنمــط القيــادي الــذي
انتهجــه ديغــول ،كمــا ســيعمل علــى اســتقطاب

مجموعــة مــن االختصاصييــن والخبــراء فــي
مجــال القيــادة واالدارة للبحــث فــي التحديــات

الكبــرى التــي يواجههــا العالــم المعاصــر.

متوســطا الطــاب المشــاركين فــي النــدوة حــول
*وزيــر الدفــاع الفرنســي ،جــان ايــف لــو دريــان،
ّ
َّ
والمنظمــة مــن قبــل مؤسســة شــارل ديغــول ،خــال الحفــل الختامــي فــي مبنــى
موضــوع الدفــاع
“برييــن” ،فــي  12كانــون الثانــي .2017

.5
الطابق االول

مكاتب االدارة /الباحثون /
قاعة االجتماعات

الطابق االرضي
مدخل  /استقبال /

كافيتيريا  /معارض

مرآب تحت االرض

 1540م 60 – ²سيارة
على  4طبقات

الطابق المتوسط

قاعات الندوات التدريبية /
صالة المؤتمرات

معهــد شــارل ديغــول ـ لبنــان هــو ً
اذا مســاحة للذكــرى والتعليــم

والبحث ســوف تُ نشــأ داخل حرم ال  ESAفي الجزء الجنوبي الغربي
لــل “فيــا روز” .امــا الهندســة ،فهــي علــى شــكل كتلــة متجانســة

مكعبــة ،يشــطرها شــرخ الــى قســمين.
عصريــة التصميــم ،شــبه
ّ

يرمــز هــذا الشــرخ الــى الحقبــات التاريخيــة الرئيســية والحــروب التــي

وحدتهــم مــن جديــد.
ّ
قســمت الشــعوب كمــا الــى االحــداث التــي ّ
هــو ايضــا رمــز لحيــاة الجنــرال الــذي كان مــن أشــد المؤيديــن للحــوار

بيــن الشــرق والغــرب والعــب رئيســي فــي توطيــد الروابــط بيــن
لبنــان وفرنســا.

ّ
تتطور اال عبر االختالفات والفروقات
يذكرنا التاريخ ان الحضارات ال
ّ

والتناقضــات ،وليــس ابــدا عبــر القرابة والتشــابه .ان الشــرخ الواضح

يعبر عن تلك الحواجز والمواجهات
الذي يقسم المبنى الى كتلتين ّ
واالنفصــاالت .انمــا هنــاك جســور عديدة تربط بيــن الكتلتين ،وهي

بمثابــة دعــوة للحــوار ورمــز لتالقي الحضــارات واالنفتــاح على اآلخر،
فيســتعيد مفهــوم الحــدود رومنســيته االولــى ،رومنســية العبــور
َ
البناء.
مستكشــفة من قبــل ومؤاتية للتبــادل ّ
نحــو أمكنــة غيــر

واذا كان الشــرخ هــذا يكســر وحــدة المبنــى ورصانتــه ،فهــو يجلــب
ايضــا النــور الوفيــر الــى الداخــل ،تضفــي عليــه الظــال الطويلــة
للجســور رونقــا خاصــا.

امــا المســاحة المخصصــة لحيــاة الجنــرال ديغول ،فهي ال تســتخدم
اســاليب الماضي الســترجاع التاريخ ،بل احدث تقنيات العرض ،ال

ســيما الوســائل التفاعليــة والعــروض التجســيمية الثالثيــة االبعــاد.
هــدف المســاحة التذكاريــة هــذه مــد جســر بيــن يومنا الحاضــر وزمن
للتأمــل بحيــاة رجــل عظيــم واســتخالص العبر منها.
الجنــرال ديغــول
ّ
بيــد ان االســلوب المعمــاري لمعهــد شــارل ديغــول – لبنــان يتميــز
بعصريته ،فهو يبقى متجذّ ًرا في التاريخ ،واذا كان يشــكل مســاحة
تأمل بالمســتقبل
الســتذكار الماضــي ،فهــو قبــل كل شــي فســحة ّ

مخصصــة الجيــال الغد.
ّ

األقسام
أ .المبنى

االستقبال :المدخل – قطع التذاكر

الباحة :المعارض المؤقتة  /صالة الجلوس

المعارض الدائمة:

صالة عرض االفالم 80 :شخصا

متعددة االستعماالت :حلقات تربوية  /قاعة عمل
صالة
ّ

متعددة االستعماالت :يمكن تقسيمها الى اربعة اجزاء
قاعة كبرى
ّ
2
مساحة كل جزء  70م وتُ ستخدم كصالة لورش العمل والندوات التثقيفية.

مكتبة  /متجر للهدايا التذكارية

أرشيف /تخزين

الصاالت التقنية
المكتب االداري :مكتب مناوبة (مركزان)
متدربون (مركزان)
مكتب الزائرين :باحثون  /زائرون /
ّ
استضافة الباحثين (ستوديو كامل التجهيز)
صالة اجتماعات 12 :شخصا
مطبخ صغير
مراحيض
كافتيريا (حديقة)
ممرات
ّ

مجموع المبنى

المساحات
المربع
بالمتر
ّ

20
70

100
240
65

280
15
30

20
16
20
120

20
8
12
20
158,4
1214,4

د .تجهيزات الموقع

حديقة في الجوار المباشر

ساحة على الطريق وبوابة  /سياج

مجموع التجهيزات

ه .مرآب تحت االرض (اختياري)

 60سيارة على  4طبقات
مجموع الموقف
مجموع البناء

المعهد

الفسحات الخارجية
موقف تحت االرض

1500
400

1900

1540
1540

1215

1500
1540
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