
 أيها الحفل الكريم ، 
 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ، 

يحضرني ، وقد التأم جمعنا ، ما لطرابلس الحبيبة من ميزات تفردت بها على مدى 
.ن على صعيد المكان أو الزمان أو األنسانإالعصور ،   

 ، ً ، وغسل البحر شواطئها غرباحتضنتها الجبال المكللة با لثلوج شرقًاإ طرابلس مدينة
وازدهرت أرضها باألشجار المثمرة والحدائق ، وتميزت بمعالمها األثرية في أسواقها 

.وقالعها ودور العبادة فيها  

طرابلس الحبيبة جاوزت فخرها بموقعها وما احتواه من ميزات الى ما هو أفضل أال 
 ًانسانها الذي أثبت على مدى التاريخ تعلقه بها وسعيه للتواصل ألن يكون نورٳوهو 

.يضيئ ظلمات الجهل والتخلف والفاقة فيها  

طرابلس الحبيبة ، مدينة العلم والعلماء والعقول النيرة ، عرفت في تاريخها الكثير من 
أبنائها الذين تفخر بهم ويضيق بنا المقام لذكرهم واليوم نقف عند أحدهم وهو المرحوم 

.األستاذ الشيخ أنور بكري  

شرين عرفت ، وأنا في حداثتي ، الشاب أنور بكري في األربيعينيات من القرن الع
 جموع الشباب ًيجول أحياء طرابلس وأسواقها ومساجدها ودور العبادة فيها متصدرا

لى التحرر واألستقالل ٳالثائر على األنتداب الفرنسي ، ويدعو بصوته الجهور 
شيخ أنور واستعادة الوطن لكرامته من الغاصبين  وأكرمني الباري عز وجل بلقاء ال

 في ثانوية طرابلس الرسمية يقوم بتدريس الفلسفة األسالمية ، وينطلق ًبكري زميال
منها الى التعريف بالحضارة العربية األسالمية ورموزها على مدى الزمان والمكان ، 

 أبناءه الطلبة الى تجاوز ما لحق باألمة العربية من معالم التخلف والجهل بفعل ًداعيا
ي هيمن على مقدراتها لمدة تزيد عن خمسة قرون ، وأورثها الفاقة األستعمار الذ

والجهل والفقر في جميع المجاالت؛ وكان أستاذنا يطرح هذه األفكار بأسلوب تميز 
. بالظرف والفكاهة وسرعة البديهه وذلك لتخفيف جفاف الفلسفة كمادة تعليمية   



رض وفي مقدمها األنسان ،  آمن المرحوم الشيخ أنور بكري باهللا وبآياته على األ
لى محاربة الفقر والتخلف والجهل؛ ولما كان هذا المنطلق يلزمه األنسان الكفؤ ٳودعا 

لى احتضان النابغين من طالبه في أول ثانوية رسمية ٳوالمال لتحقيقه ، سعى أستاذنا 
فة ، لى المعرٳفي الشمال، والتي يسرت السبيل أمام أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة 

. على أبناء األغنياء ، وهم قلة في مدينتناًبعد أن كان العلم وقفا  

جاوز األستاذ الشيخ أنور بكري نصف الطريق لتحقيق هدفه أال وهو األداة المتمثلة 
كمال دراساتهم ٳباألنسان ، ولم يقف أمام الحاجز الثاني وهو المال ليتمكن طالبه من 

 أبناء طرابلس ، والذين وثقوا به وبأهدافه النبيلة الجامعيه ، وسعى لدى أهل الخير من
، لمساعدة النبهاء من طالبه لمتابعة دراساتهم الجامعية ، ويمكن اعتبار هذه الخطوة 

 ، تظهر ًبمثابة أول مؤسسة للخير ومحاربة الجهل وتأمين العلم لغير القادرين ماديا

القادرين على دعم معيين  من الخريجين الجاعلى الساحة الطرابلسية وتفرز جيًال
.عائالتهم والبعد بها عن العوز والفاقة والحرمان  

 في أحاديثه أمام زمالئه في الثانوية بأن كان األستاذ الشيخ أنور بكري ، يؤكد دائماً
ومن هذا المنطلق جاوز . تأمين العلم للفقراء وأبنائهم يتقدم على الخبز والكساء

ية حاجز األلتحاق بالتعليم الجامعي وكان منهم العشرات من طالب الثانوية الرسم
.المهندسون واألطباء والمحامون واألساتذة وذوي األختصاصات المتعدده  

لم يقتصر نشاط األستاذ الشيخ أنور بكري على معرفة أحوال طالبه األجتماعيه بل 
لى القيام بزيارة بيوتهم ومعرفة أوضاعهم المعيشية ، وسعى مع مدير ٳتعدى ذلك 

حداث صندوق مساعدة ٳلى ٳالثانوية الدكتور المرحوم حسن الحجه طيب اهللا ثراه ، 
الطالب ، وجرى تمويله من مساهمات أساتذة الثانوية بنسبة واحد بالمئة من رواتبهم 

باألضافة الى ما يجود به بعضهم من أموال الزكاة والصدقات والتبرعات المرافقه 
نشاط الخير يتم تحت ستار من الكتمان التام وحتى هذا ال. للمناسبات السعيده عندهم
. على كرامة المستفيدين من الطالب وعائالتهم ًعن المساهمين فيه حفاظا  



عمل المرحوم أنور بكري على التقرب من طالبه في داخل الثانوية وخارجها وكسب 
أنور حدى المناسبات أن األستاذ ٳثقتهم وحبهم له ، حتى أن بعضهم جاهر بالقول في 

هو بمثابة األب الروحي له ولرفاقه وأنه يفاخر بهذه العالقه وسيحملها في قلبه وعقله 
.ما دام على قيد الحياة  

وهكذا لم تقتصر خطوات المرحوم أنور بكري على الناحيه العلمية وتأمين وسيله 
لى ٳللعيش ومحاربة الفاقه والجوع عند الكثير من العائالت في طرابلس بل جاوزتها 

 على الوحدة ًزالة الفوارق األجتماعية وازدياد عرى المودة بينها وما ينعكس حتماٳ
الوطنيه بين أبناء المدينة الواحده ، على اختالف طوائفهم ومعتقداتهم الدينيه ، وهو ما 

. ً للعيان في طرابلس خالل األحداث المشؤومه ، وهذا ما نفخر به جميعاًبدا واضحا  

ا تركه المرحوم األستاذ أنور بكري ، شيخ الوطنية والعلم هذا قليل من كثير مم
.والتسامح وحب الخير ، والساعي في الخير كفاعله  

رحم اهللا أستاذنا الكبير الشيخ أنور بكري ، أحد أعالم طرابلس الفيحاء ومشعل من 
مشاعل العلم والمعرفه والخير والمحبه والتواصل والظرف بين المواطنين ، واهللا 

، ًن يسكنه فسيح جنانه ويعوض هذه المدينه عنه خيرانسأل أ  

.والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته  
 

                                                                  سعدي خياط 


