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اآمن بقيمة االن�سان
ُولد الدكتور األبري هيكل يف اخلام�س من يناير من عام 1930 يف جزيرة 
»غوادلوب« الفرن�صية، حيث ا�صتقّر والداه بعد اأن هاجرا من بلدة »نيحا« 
اللبنانية. كان الدكتور األبري الأ�صغر بني خم�صة اأولٍد لأٍب مثابٍر ا�صتطاع 
اأولده على  يحّث  الوالد  كان  اآنذاك.  املهجر  تاجًرا لمًعا يف  ي�صبح  اأن 
م�صاعي  األبري  الدكتور  يخّيب  ومل  العلمّية،  املراتب  اأعلى  اإىل  الو�صول 
والده الدوؤوبة، فما لبث اأن ح�صل على �صهادة الثانوية العامة حّتى انتقل 
األبري  الدكتور  اأبدى  بعدها  الطّب.  يف  باإجازة  تخّرج  حيث  باري�س  اإىل 
ميوله لدرا�صة اجلراحة، ل �صّيما من املنظور الأمريكي، فما كان منه اإّل 
اأن انتقل اإىل نيويورك حيث مّت قبوله كطبيب متمّر�س يف »م�صت�صفى األبري 
اآين�صتاين اجلامعي«، اأحد اأهّم املراكز الرائدة يف عامل الطّب حّتى يومنا 
الأبحاث  اأوىل  يف  و�صارك  نيويورك،  يف  هيكل  األبري  الدكتور  برع  هذا. 
الطبية يف جمال زراعة القلب. كما والتقى يف هذا امل�صت�صفى بال�صيدة 
»ميال رودجرز«، التي كانت تعمل هناك ب�صفة م�صوؤولة املمّر�صني، والتي 

اأ�صبحت زوجته فيما بعد.

اجلراحني  هيئة  اإىل  وانت�صب  تدّرجه  األبري  الدكتور  اأنهى  اأن  بعد   
ا الكثري  الأمريكيني، قّرر العودة اإىل لبنان وممار�صة مهنته هنا، راف�صً
من الفر�س الواعدة للبقاء يف الوليات املتحدة، يف حماولة منه للعودة 
اإىل موطنه الأ�صلي واملكوث بالقرب من اأبويه اللذين ا�صتقّرا يف لبنان. 
و�صل الدكتور األبري اإىل لبنان عام 1960، وا�صتقّر يف بريوت حيث عمل 

يف »م�صت�صفى رزق« يف الأ�صرفية ملّدة ثمانية اأعوام.

ويف ال�صّتينّيات من القرن املا�صي، ا�صرتى والد الدكتور األبري جمموعًة 
باتت  وبالتحديد يف منطقة  الأرا�صي يف �صواحي مدينة طرابل�س،  من 
العائلة  اأبدت  العائلة.  ا�صم  اإىل  ن�صبًة  »الهيكلّية«  با�صم  اليوم  تعرف 
للمنطقة  يوؤّمن  به  خا�س  م�صت�صفًى  األبري  للدكتور  يكون  باأن  رغبتها 
م�صلحة  يف  بالتايل  وي�صّب  الطبية  اخلدمات  م�صتويات  اأعلى  املختارة 
املنطقة واأهلها. وبالفعل، مّت اإن�صاء »م�صت�صفى الدكتور األبري هيكل« الذي 
ذاع  ما  �صرعان  اليوم.  حتى  عطائه  اأوّج  يف  زال  وما   1969 عام  افُتتح 
األبري  الدكتور  مهارة  بف�صل  ا�صمًا لمعًا  واكت�صب  امل�صت�صفى  �صيت هذا 
فما  اإليه،  الإن�صمام  على  الأطباء  وحتفيزه  �س  التخ�صّ باأهّمّية  واإميانه 
األبري احلكيمة  الدكتور  اإدارة  بفعل  الطّبي  رح  ال�صّ ازدهر هذا  اأن  لبث 
فريق  على  الإ�صراف  توّلت  التي  ميال  ال�صيدة  زوجته  وم�صاهمات 

التمري�س والطاقم الإدارّي.

يف العام 1975، اندلعت احلرب الأهلية اللبنانية، فاأ�صهم الدكتور األبري 
يف عالج الكثري من اجلرحى وامل�صابني من اللبنانيني اأو الفل�صطينيني 
لعب  الإجحاف.  اأو  التمييز  عن  البعد  كّل  وبعيد  جماين  �صبه  ب�صكٍل 
امل�صت�صفى حينها دور املالذ الآمن، حيث توّفر العالج لكل م�صاب بغ�ّس 
نائيًا  األبري  الدكتور  كان  فقد  الدينية،  اأو  ال�صيا�صية  خلفّيته  عن  النظر 
بنف�صه عن عامل ال�صيا�صة ومل يوؤّيد فريقًا دون اآخر، معتربًا اأن احلرب 
ماأ�صاٌة طالت اجلميع. كما ُعرف الدكتور األبري بتوا�صعه بني النا�س، فقد 
كان ي�صتمتع كثرًيا بالأوقات التي كان يق�صيها مع ال�صيادين يف منطقة 

امليناء وهم ي�صطادون الأ�صماك ويتحّدثون عن طرق ال�صيد املختلفة.

نبذة عن حياة �لطبيب �لر�حل
د.�ألبري هيكل

بداأ الو�صع الأمني يزداد �صوًءا بفعل احلرب، خا�صًة اأّن الإقتتال اأ�صبح 
مّما  مّرات،  عدة  للق�صف  تعّر�س  الذي  امل�صت�صفى  من  مقربة  على 
للنهب  اأي�صًا  امل�صت�صفى  تعّر�س  فقد  ذلك،  عن  عدا  اإخالءه.  ا�صتدعى 
والتدمري على اأيدي العديد من امليلي�صيات والع�صابات، فوجد الدكتور 
اأن يختار بني العودة اإىل الوليات  اأمام خيارين. كان عليه  األبري نف�صه 
البقاء يف  اأو  املّتحدة، حيث كان بانتظاره العديد من العرو�س املغرية، 
متعّلقًا  هيكل  األبري  الدكتور  كان  وملّا  امل�صت�صفى.  ترميم  واإعادة  لبنان 
املحّبني  للحرب  املبغ�صني  من  كان  اأنه  ومبا  التعّلق،  اأ�صّد  لبنان  بوطنه 
امل�صت�صفى  افتتاح  فاأعاد  ويالت احلرب،  اأمام  الإنهزام  رف�س  لل�صالم، 
الدكتور  عاد  م�صريّف.  بقر�ٍس  ذلك  على  م�صتعيًنا   1978 عام  جمّددًا 
�صريحة كبرية  املعهودين يف خدمة  وتفانيه  اإىل عطائه  بعد ذلك  األبري 

من جمتمعه اإىل اأن و�صل اإىل �صن الّتقاعد. 

مل يكن الدكتور األبري طبيًبا فح�صب، بل كان لديه العديد من الهوايات 
واأبدى  كما  والتاريخ.  الفنُّ  �صمنها  من  كان  الفكرّية،  والإهتمامات 
ال�صديد  ب�صغفه  وُعرف  »نيحا«،  بلدته  ت�صجري  باإعادة  ًا  خا�صّ اإهتمامًا 
الدكتور  راأ�س ذلك، كان  الفينيقّية. وعلى  الأبجدية  واأ�صول  الآثار  بعلم 
األبري اأبًا متفانيًا وزوجًا خمل�صًا وِرث عن اأبيه اإ�صراره على تعليم اأولده 
وحتفيزهم على �صلوك �صبل املعرفة، لي�س فقط كو�صيلة لنيل ال�صهادات، 
ب�صكٍل  الكون  هذا  واإدراك  املجهول  اأغوار  �صرب  نحو  طويل  كم�صوار  بل 
اأف�صل. كما واّت�صم الدكتور األبري بت�صاحمه ال�صديد وتقّبله لالآخر، فقد 
منه.  اأي متييز  دون  الأخرى  الطوائف  معتنقي  الزواج من  لأولده  اأتاح 
باخت�صار، لقد اآمن الدكتور األبري بقيمة الإن�صان الذي ي�صتحق الرعاية 

والحرتام. 

برنارد هيكل
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ود�عًا... دكتور �ألبري هيكل

I will miss you terribly
Before I became a part of  your family I went in 
to the operating room with you. Watched you 
perform a gallbladder surgery. In 20 minutes you 
had finished it. You were completely at ease in the 
OR. Then when I came into your family and you 
treated me as your own. I am grateful for having 
you in my life you are one of  my blessings. You had 
a smile that comforted everyone around you and 
a heart of  gold. A great doctor, husband, father, 
friend grand father and father in law. I will miss 
you terribly...

Chirine Haykel

الدكتور األبري هيكل االإن�سان 
اأن يكون طبيبًا اأو جراحًا ناجحًا فهذا �صهٌل و�صائٌع جدًا يف هذه الأيام، 
اأَما اأن تكون طبيبًا اأو جراحًا ناجحًا واإن�صانًا فهذا �صعٌب واأ�صبح نادرًا 

جدًا يف هذا الع�صر.

لقد كان األبري هيكل اإن�صانًا بكل معنى الكلمة وجتَلت اإن�صانيته يف عالقته 
املميزة مع زمالئه ومر�صاه.

املبتدئني  الأطباء  وي�صجع  واأخوة،  باحرتام  زمالئه  مع  يتعاطى  كان 
بني  تفريق  دون  م�صت�صفاه  يف  والعمل  الر�صيد  الن�صح  لهم  مقّدمًا 

الطوائف اأو املذاهب.

امل�صت�صفى  يف  مر�صاه  زيارة  على  يحر�س  فكان  للمري�س،  بالن�صبة  اأما 
وهو  الزيارة،  يف  له  املرافق  الطبي  الفريق  مع  حالتهم  مناق�صًا  يوميًا، 
عن  الهم  ي�صّري  فكان  نكتة،  و�صاحب  الأخالق  دمث  احلال  طبيعة 
املري�س ب�صحكٍة من هنا ونكتٍة من هناك، ويقف اإىل جانب احلق عندما 

يتعّرف اإىل مري�ٍس مظلوم ويراأف بحال املري�س الفقري.

يف  حتّولت  ولالأ�صف  ولكنها  اإن�صانية  مهنة  اأ�صرف  هي  الطب  مهنة  اإن 
الطبي  اجل�صم  خ�صر  هيكل  األبري  الدكتور  وبفقدان  جتارة،  اإىل  اأيامنا 

اأحد اأع�صائه البارزين والإن�صانيني.

وهكذا مار�س دكتور األبري هيكل اإن�صانيته على جميع ال�صعد حتى اأحّبه 
كل من تعّرف عليه ودعا له.

و�صتبقى ذكراه بي�صاء م�صرقة عند جميع حمبيه.

د. اأحمد قا�سي

هنيئاً يا عميدنا مبا حققته
غادرنا، غادر عائلته واأقرب املقربني اإىل قلبه، م�صت�صفاه الذي اأ�ص�صه، 
مهنته التي كانت ر�صالة اأكرث منها من مهنة، غادر مر�صاه الذين اأحبوه 

ووثقوا به.

األبري  الدكتور  ولكن ذكرى  فاٍن مهما عمرت،  الإن�صان،  اأيها  اأنت  هكذا 
هيكل و�صريته احل�صنة، ل ميحوها الزمن، ول يحللها الرتاب.

الدكتور  يعا�صروا  اأن  األبري هيكل  الأطباء يف م�صت�صفى  يت�صن جلميع  مل 
التي  واإن�صانيته  احل�صنة  �صمعته  عاي�صنا  ولكننا  املهنية،  حياته  األبري يف 

كنا نلم�صها مع املر�صى الذين كانوا يرتادون امل�صت�صفى.

نرتك الكالم عن الراحل ملن عا�صره من اأطباء وموظفني ولكن نقول يف 
اخلتام، هنيئًا لك يا عميدنا مبا حققته مبا اأعطاك اهلل من عمر ق�صيته 

يف خدمة ر�صالتك الإن�صانية.

د. ن�سرين بازربا�سي
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ما عرفت عنك
اإال كل خري وذكاء واإبداع

فقدناك طبيبًا بارعًا، وجوده كان رحمًة لأبناء ال�صمال برّمته. فكنَت َمن 
�صّخ�س وداوى اأمرا�س الكثريين يف هذه املنطقة، حتى اأنه مل َيُعد اأحٌد 

اإل و�صمع با�صم الدكتور األبري هيكل.

ماذا ع�صاي اأقول وقد فقدتك اليوم واأنا من ن�صاأ وترعرع يف اأكناف بحر 
فكنت  للطّب،  الثانية  ال�صنة  يف  واأنا  عرفتك  الطبّية.  هيكل  األبري  علوم 
اإىل  اأكون  كي  ال�صيفي  والرتفيه  الراحة  و�صائل  كل  من  نف�صي  اأحرم 

جانبك، اأنهل من الطّب التطبيقي الذي كنت تربع فيه.

ما عرفت منك اإل كل خرٍي وذكاء واإبداع.

مازح  باأ�صلوب  املر�صى  تخاطب  معًا،  واجلراحة  الطّب  يف  لمعًا  كنت 
ال�صباحية  زيارتك  ينتظرون  فرتاهم  واأحزانهم  اآلمهم  ين�صيهم 
حولك  نلتف  كاأطباء  نحن  وكنا  بل  ل  جراحهم،  وتداوي  لتطمئنهم 
موا�صاًة  بل  ل  وجراحًة،  طبًا  منك  نتعلم  جانبك  اإىل  بوقوفنا  ونتباهى 

وعالقاٍت اإجتماعيٍة باأ�صلوب قّل مثيله يف هذه الأيام.

واحدٍة من  م�صافة  وعلى  الفقراء،  قريبًا من  ال�صيا�صة،  بعيدًا عن  كنت 
جميع الأديان، ل تفّرق بني اأبنائهم بل تفرح حني يفرح املري�س ب�صفائه، 
حالته  مري�س  على  لهّمك  الليل  تنام  ل  كنت  اأنك  حتى  لأمله،  وتتاأمّل 

م�صتع�صية.

حديثك  ولني  للنا�س  وممازحتك  كالمك،  روعة  ونفتقد  �صنفتقدك   ...
معهم.

من  ملداواة  رمزًا  بّت  فلقد  واجلراحية،  الطبية  براعتك  �صنفتقد   ...
ا�صتع�صى على غريك من الأطباء واجلراحني.

األبري هيكل...

يك  يوفِّ يكتب عنك... ومهما كتب فلن  القلم كي  ين�صاب احلرب من  قد 
بدمع  يخّط  فراقك  يعت�صر على  الذي  قلبي  اأمل  كان  اإذا  فكيف  حقك. 

عيني بع�س ما يختلج يف �صدري:
على والدي يف الطّب واجلراحة، فهو مل يتاأفف يوماأً من تعليمي كل ما  •

يعرف، بل كان اأجود ما يكون يف ذلك.
على من �صمح يل اأن اأكون اإىل جانبه �صاعاٍت اأنهل من علمه يف زيارة  •

املر�صى ومعاينتهم واإجراء العمليات لهم.
على من كان يقول يل: »ل تعتل هّم طاملا اأنا موجود« •

من  به  متيزت  ملا  عرفك  من  كل  و�صيبكيك  واأبكيك...  �صاأفتقدك   ...
وموا�صاة  والطّب  اجلراحة  ميدان  يف  وبراعة  و�صهرة  حميدة  �صفات 

املاألومني، َفِبّت:

اإح�صانًا للفقراء وامل�صاكني تداويهم دون مقابل باألفك  

لمعًا ومميزًا يف عملك ال�صامي بالمك   

بركة امل�صت�صفى التي بنيت واأبدعت ببائك  

يلني اأ�صى املعاين من اأمله بيائك  

روعًة خطها التاريخ يف هذا الزمان برائك  

وداعًا ملن طيفه لن يغيب     وعا�س منا�صاًل فنعم الطبيب،

ي�صارع اآلم العباد      ويطرد عن حمياهم كل كئيب،

ويع�صق من كان مري�صًا كالمه     ويرجو ال�صفاء والفرج القريب.

بقلم تلميذك الويف الذي يذكرك يف كل حني
د. فداء علوان

Quoi dire??
Je ne sais pas quoi dire, après avoir perdu un de mes 
grands Maîtres.

Je pleure aujourd’hui celui qui, à ses côtés, j’ai 
appris comment pratiquer la médecine, comment 
se comporter avec les malades et comment calmer 
leurs souffrances.

ALBERT HAYKEL n’est pas uniquement pour 
moi, un médecin, un chirurgien des plus célèbres 
de mon pays, mais une âme qui a semé l’espérance 
de guérir chez tous les malades qui l’ont connu, et 
qui par son style magique de comportement a su 
transformer un visage crispé de douleur en sourire 
et espoir de guérir.

Cher Maître,

Je ne vous oublierai jamais et je continuerai à parler 
de vous, de vos jolies scènes dans la médecine 
théâtrale à laquelle j’ai assisté à vos côtés.

Votre fidèle élève 

Dr. Fidaa Alwan
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ود�عًا... دكتور �ألبري هيكل

حتية تقدير....
اإىل من اتخذ االإن�سان ر�سالة

�صرية م�صعة خطاها الدكتور األبري هيكل 
على درب مهنة اإن�صانية كر�س لها حياته، 

وب�صغف اأعطاها من ذاته.
اإحرتم الآخر 

ومل يبخل على اأي �صائل حمتاج 
اأكان بامل�صورة اأو امل�صاعدة اأو العالج.

ب�ّصط مفهوم احلياة 
ونا�صل من اأجل تخفيف الآلم واإ�صعاد الإن�صان.

مميزًا،  طبيًا  �صرحًا  فكانت   1969 �صنة  هيكل  األبري  م�صت�صفى  افتتح 
باأطباء ذوي خربة عالية، وجتهيز باأف�صل املعّدات امل�صتحدثة.

ورغم �صراوة احلرب الغا�صمة التي دمرت الكثري من معامل احل�صارة يف 
لبنان �صنة 1975، وطبعًا كان للم�صت�صفى ح�صة ل ي�صتهان بها من هذا 
اخلراب، اإل اأنه اأكد عن عزمه ال�صتمرار يف مواجهة البوؤ�س والأمرا�س، 
اإميانًا منه باأن ال�صمال ي�صتحق كل ت�صحية كما هو حال الوطن بجميع 
اأبنائه، فاأعاد تاأهيل امل�صت�صفى فاحتًا اأبوابها للم�صاعدة دون متييز بني 
ملة واأخرى ودون التفريق بني حي واآخر. اخلدمة لأبناء الأحياء الفقرية 
املت�صمة  الأماكن  من  واأكرث  بل  ل  الوترية  نف�س  على  تزال  ول  قدمت 

بالإزدهار.

مار�س  زميل  كل  و�صديق  الفقري  اأب  كان  اأنه  األبري  دكتور  املعروف عن 
مهنته ب�صدق و�صمري حي.

مل  والرباعة  النادرة.  لالأمرا�س  ومعاجلته  ت�صخي�صه  يف  ماهرًا  كان 
تخذله يومًا يف غرفة العمليات اجلراحية. وع�صرات ال�صنني ت�صهد على 

نتائج اأعماله املبهرة.

اأ�صتاذ  على  تعرفت  الثمانينات  اأواخر  يف  نلتقي  اأن  القدر  �صاء  حني 
العدَد  جامعي يقوُم كَل �صباح بزيارة كل مر�صى امل�صت�صفى م�صطحبًا 
الكبري من الأطباء كما كان يح�صُل معنا يف اجلامعات اأثناء الدرا�صات 
العليا. يناق�ُس احلالت امللتب�صة، يطرُح احللوَل  ويوزُع املهام  كل ح�صب 

اإخت�صا�صه. 

نادٌر هذا النوُع من الرجال. طبع تاريخ النقابة بحقبة م�صرفة وم�صرقة، 
ر الزمان من اأجل تروي�س الآلم وت�صميد اجلراح، جمع يف مزاياه  �صخَّ
الويف   ال�صديق  كان  الت�صحية،  وروح  ال�صهامة  و�صفافية  القلب  طيبة 

والأخ الكبري واملر�صد احلكيم.

اإتخذ الإن�صان مهنة وهواية وهدفًا ور�صالة.

حفظ اهلل له املكان املنا�صب يف ف�صيح جناته...

د. ب�سام اخلوري

من مل يخ�سر األبري هيكل؟..
اأطيل  اأن  يل  يحق  ول  وال�صديق،  الأب  لها  كان  التي  ال�صغرية  اأعائلته 

احلديث هنا بالرغم من كوين �صديقًا لهم؟
وزمياًل �صادقًا ل  للمبتدئني منهم  �صندًا  الذي خ�صر  الطبي  اأم اجلهاز 

يتاأخر عن الوقوف اإىل جانبهم يف اأدق تفا�صيل عملهم وم�صاكلهم؟
ماديًا.  ي�صاعدهم  كان  الذين  منهم  املحتاجني  وخ�صو�صًا  املر�صى  اأم 
اإكمال  ي�صت�صعب  عندما  بع�صهم  يردده  كان  ما  ذلك  على  مثال  وخري 
املبلغ املتوجب عليه: »اأنا اأعرف الدكتور األبري هيكل، هل باإمكاين التكّلم 

معه؟«
اأم حتى �صيادي ال�صمك الذي كان يكّن لهم »معّزًة« خا�صًة؟

اأم ...؟
يف  �صاندين  الذي  الإن�صان  هيكل  األبري  كان  �صخ�صيًا،  يل  بالن�صبة  اأما 
م�صريتي الطبية ووفر يل غطاء الأمان الذي �صاهم كثريًا يف اإنطالقتي. 
نعم وككل رجل عظيم مل ينظر يل كجراح مبتدئ خ�صمًا له بل كزمياًل 
وموؤ�ص�صته  عمله  لإكمال  امليادين  كل  يف  وم�صاندته  برعايته  تكّفل  يافعًا 

وهذا ما قام به اأي�صًا مع الكثري من الأطباء.
كرث جدًا هم الذين خ�صروا برحيل هذا الرجل العظيم. منهم من خ�صر 
ال�صادق  العظيم  الرجل  خ�صرنا  كلنا  لكننا  ال�صديق  اأو  الأب  اأو  الزوج 
الذي كان باإمكاننا الوثوق به والرجوع اإليه يف اأوقات عديدة من حياتنا 

ال�صخ�صية اأو العملية.
عظيمًا  كنت  ا�صتثنائي.  رجل  اأنت   ... هيكل  األبري  يا  عليك  اهلل  رحمة 

و�صتبقى يف ذاكرة اجلميع الإن�صان العظيم.

د. كمال نا�سيف

العظماء نادرون... وخالدون
يقولون: اأن العظماء يولدون ول ميوتون فاأعمالهم تخلد يف قلوب النا�س.

والدكتور األبري هيكل هو اأحد هوؤلء العظماء الذي �صوف تظّل ذكراه يف 
قلب ووجدان كل من عرفه.

فهو الطبيب البارع واحلكيم وال�صديق واملعّلم والأخ والإن�صان الطيب.
مل  الغني.  قبل  بالفقري  يعتني  وكان  مري�س.  من  تاأفف  يومًا  عرفته  ما 

يفّرق بني النا�س على اأ�صا�س الدين اأو املال، بل كان حمّبًا للجميع.
كان نهرًا من العلم واملعرفة ينهل منه كل طالب علٍم.

مع كل هذا القدر والهيبة التي كان يتمتع بها، كان اإن�صانًا ب�صو�صًا حمّبًا 
للنكتة واملزاح وللحياة. اأحّبه كل النا�س وبكت عليه القلوب.

واهلل  نادرون،  فالعظماء  مثله.  اأتعّرف على رجل عظيم  ولن  ما عرفت 
يخلق القالئل منهم ليكونوا قدوًة ومثاًل اأعلى لنا.

د. حممود الق�سري
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�أنت فرد من عائلتنا

ود�عًا... دكتور �ألبري هيكل

وداعاً �سيخ االأطباء...
وداعًا يا هيكاًل حمل اجلميع �صنينًا طواًل...

وداعًا يا من زرع فح�صد ...

وداعًا يا من كان كبريًا، اأبًا، عظيمًا...

كنت كبريًا بقرارك وح�صن اإدراكك،

كنت اأبّيًا تن�صر املحبة بني اجلميع، وكنت عظيمًا يف كل خطاك...

هنيئًا لك فقد ع�صت عظيمًا ومّت عظيمًا، لأنك اأكلت مما زرعت، ل بل 
اأطعمت الكثريين مّما ح�صدت، وانا واحدٌة من هوؤلء الكثريين، جئتك 

�صابًة يف ربيع احلياة ف�صببت على كرمك و�ِصبت عليه.

كنت يل الأب احلنون، والأخ الروؤوف، وال�صديق ال�صدوق...

زرعت �صجرًة يف الباحة وغرزت املحّبة يف قلوبنا ...

�صاحة  يف  ال�صجرة  فهذه  حجٍر،  من  متثاًل  لك  ي�صعوا  اأن  اأقرتح  لن 
بل  لي�صت حجرًا  باحلياة، هي  الناب�س  وهيكلك  امل�صت�صفى هي متثالك 

حياة خ�صراء ُتعطي احلياة وتتجّدد...

وهذا كان هدفك باإنقاذ الكثريين وم�صاعدتهم على ال�صفاء...

وداعًا يا �صيخ الأطباء...

من قرير العني فقد تركت خلفًا �صاحلًا ي�صريون على خطاك ويفتخرون 
بحمل اإ�صمك...

ل تهتّم فوراءك �صيدٌة عظيمٌة تعمل على و�صاياك، وت�صون �صنني الع�صرة 
الطويلة وتكمل درب املحّبة والعطاء الذي ر�صمتماه معًا.

بر�صم  حلظًة  و�صاهمت  بقربك،  يومًا  كنت  اأن  الفخر  كّل  فلي  اأنا  اأّما 
الب�صمة على وجهك، ويل كل العّزة اأن اعتربت يومًا حم�صوبًة على هذه 

العائلة الكرمية.

اأ�صتودعك اهلل يف اأيٍد اأمينٍة بني املالئكة وال�صاحلني...

واأمتنى اأن ي�صكنك ف�صيح جّناته...

جمال جرجي زعيرت

يوؤمن م�شت�شفى �ألبري  هيكل �لنقل �ملجاين للجميع. 
خط �ل�شري: �شاحة �لنور من و �إىل �مل�شت�شفى. �لأوقات: كل ن�شف �شاعة

من �ل�شاعة 6:20 حتى 1:00 ظهرً� ومن �ل�شاعة 3:30 حتى 7:30 م�شاًء.

برحيلك دكتور األبري
فقدُت �سديقاً واأخاً.

بارعًا  جراحًا  طبيبًا  كان  فارقة:  عالمات  احلياة  هذه  يف  اإن�صان  لكل 
الفقري  ي�صاعد  القلب  طيب  كان  �صادقًا،  رقيقًا  اإن�صانًا  كان  عمله،  يف 
يكره  وطنيًا  كان  والت�صنع،  التكرب  يكره  جدًا  متوا�صعًا  كان  واملحتاج، 
الطائفية واحلروب، كان ي�صجع الطبيب الناجح املتخرج حديثًا ويعطيه 

كل الثقة، كان يدافع عن حقوق الطبيب املعنوية واملادية.

عرفت دكتور األبري هيكل ورافقته منذ ما يقارب 38 �صنة يف اأوىل درا�صتي 
عا�صوا  الذين  جميع  كما  األبري  دكتور  تاأثر  التاريخ،  هذا  يف  اجلامعية. 
�صفات  وبف�صل  امل�صت�صفى،  يف  الأو�صاع  اإليه  اآلت  مبا  الأهلية  احلرب 
اأهل  يحب  كان  لأنه  يياأ�س،  مل  واحليادية،  والوطنية  الإن�صانية  د.األبري 
ال�صمال وطرابل�س ب�صكل خا�س، يحب بحرها يف امليناء، ويحب جبلها، 

فاأعاد بناء وترميم امل�صت�صفى من جديد خدمًة لأهله يف ال�صمال.

املر�صى  زيارة  اأثناء  يوميًا  نرافقه  الأطباء  من  كبرية  جمموعة  كّنا 
وبطريقة جامعية  كل غرفة،  نناق�س يف  وكنا  امل�صت�صفى،  ال�صباحية يف 

اأكادميية، احلالة ال�صحية الت�صخي�صية والعالجية لكل مري�س.

واأ�صبحت  العلمي،  التقدم  األبري هيكل ملواكبة  وحاليًا تطورت م�صت�صفى 
اإبنه  وت�صميم  بجهد  وذلك  الأوىل،  الدرجة  من  ا�صت�صفائيًا  �صرحًا 

ريت�صارد هيكل و�صدق من قال: »من خّلف ما مات«.

رحمك اهلل يا عميدنا

هذا قدرنا يف احلياة، وقد ربحت فيها حمبة وتقدير النا�س.

د. اأحمد الدهيبي

عربون وفاء
تاج راأ�صنا الدكتور هيكل...

يا من برحيلك �صلح اأرٍز هوى وانطوى علم.

كنت الكبري الكبري يوم عّز وجود الكبار...

اأّيها العمالق الآتي من زمن الأ�صاطري...

اأيها املارد ال�صامخ ما انحنت قامته اإل ليبل�صم اجلراح...

على مّر عقوٍد من الزمن عرفناك.. فكنت مدر�صًة لالإن�صانية والعطاء..

لن نبكيك... �صتبقى يف ذاكرتنا ما حيينا لأن اأمثالك ل يرحلون...

عربون وفاء

رنيه اأبي تامر
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�أنت فرد من عائلتنا

ود�عًا... دكتور �ألبري هيكل

ا�ستقنا لك...
حتية من القلب لوالد مل تلده جدتي، لرجل كرمي الأخالق عاملنا بكل 
اإحرتام وحمبة منذ اأن دا�صت اأقدامنا اأر�س هذه املوؤ�ص�صة الكرمية، حتى 

اإننا �صعرنا بانتمائنا لهذا البيت الكرمي واعتربناه بيتنا الثاين.

والد ي�صاألنا عن �صحتنا و�صحة اأولدنا وي�صاركنا همومنا ويتابع اأخبارنا 
دائمًا ويهتم بنا كاأننا من اأفراد عائلته.

وقلبه  الدافئة  اإبت�صامته  املر�صى،  مع  ي�صعر  اأبًا  كان  فقط،  هذا  ولي�س 
يف  ملجاأً  م�صت�صفانا  من  ويجعلوا  يحّبوه  باأن  مر�صاه  اأجربتا  احلنون 
�صّدتهم ال�صحية، وزيارته اإن كان يف ال�صباح اأو امل�صاء لغرف املر�صى، 
وفكاهة  نكتة  �صاحب  كان  لطاملا  لأنه  وت�صفي جراحهم  ت�صعدهم  كانت 

تقّربانه اإىل القلب.

اأبًا عظيمًا كان للجميع دون اإ�صتثناء، ول ميكن لأحد اأن ينكر هذا، ولكنه 
مهنيًا  اأحكم  باأن  احلق  يل  لي�س  رائعًا.  طبيبًا  كان  ذلك  اإىل  بالإ�صافة 
كان  اأنه  اأعلم   ،1992 منذ  املوؤ�ص�صة  هذه  اأفراد  من  فرد  ب�صفتي  ولكن 
كل  يف  ب�صماته  بذلك.  يعرتف  معه  وعمل  عاي�صه  من  جميع  عظيمًا. 

اإن�صان كانت مدعاة �صالة و�صكر.

يف  يجعل  اأن  لرّبي  واأدعو  لنف�صك  بالراحة  لك  اأدعو  املبدع،  �صّيدي 
م�صريتك حافزًا للجميع لأن ُيهتدى بها؛ 

واأقول لك: اإ�صتقنا لك...

�سوزي ال�سيعة

وداعاً ملن اأحبنا واأحببناه
ما ع�صاي اأقول عن الدكتور األبري هيكل؟

وكيف اأخت�صره ببع�س كلمات؟

اأكتب اليوم عن من عّلمني كل �صيء فلوله ما كنت اليوم يف موقعي هذا

عّلمني التمري�س من األفه اإىل يائه

عّلمني اأن اأكون م�صاعدته يف غرفة العمليات

عّلمني الإبت�صامة الدائمة

عّلمني الهدوء الذي كان يتمتع به حتى يف جراحة اأ�صعب العمليات

فاأنا اأدين له بكل �صيء ...

كان عمالقًا بان�صانيته وحمبة النا�س له. ترك وراءه �صدًى رائعًا يذكره 
اإن املوت حق. �صوف يبقى  اجلميع باخلري. خ�صارتنا به كبرية وعزاوؤنا 

اإ�صم الدكتور األبري هيكل حمفورًا يف قلوب حمبيه.

وداعًا ملن اأحّبنا واأحببناه...

هنا وزة

اخلمرية التي اأعطت اخلبز اجليد..
يحولون  اجلراحة.  يف  بارعًا  وكان  ملهنته  حياته  كّر�س  العطاء،  اأب  هو 
م�صرعًا  يبقى  اأن  واأراد  امل�صت�صفى  باب  �صرع  امل�صتع�صية.  احلالت  له 
يف  والدينية  احلزبية  الإنتمائات  عن  النظر  وبغ�س  الظروف  جميع  يف 
 24/24 ال�صحية  العناية  اأف�صل  للم�صابني  قّدم  وقعت.  التي  احلوادث 
وزّودهم  احلوادث  يف  بيوتهم  يف  امل�صردين  زار  تعب.  ول  تاأفف  بدون 
العائلية  النا�س يف م�صاكلهم  للكثري من  املر�صد  واإن�صانيته. كان  بحنانه 

والإجتماعية.

اخلبز  اأعطت  خمريته  متوت...  لن  ذكراه  ولكن  املاهر  الطبيب  تركنا 
اجليد لعائلته الكرمية ولنا جميعًا.

لن نن�صاك رعاك اهلل

فرد من العائلة
يوال نعوم علم

املََثَل واملَِثال
ماهر  فهو  معانيها.  باأ�صمى  الإن�صانية  �صورة  ر�صم  هيكل  األبري  دكتور 
بالرعاية  ويحيطهم  مر�صاه  يحب  م�صهورًا  طبيبًا  كان  لقد  مهنته.  يف 
والعناية. اإنه بالن�صبة لهم م�صباح م�صيء ي�صع الأمل بال�صفاء واحلياة. 
ويعّجل  العالج  ي�صّهل  واملري�س  الطبيب  بني  التعاون  باأن  مدركًا  كان 

ال�صفاء.

لقد كان متوا�صعًا، والتوا�صع �صفة القلوب النقية ويتمتع بها ذوو النفو�س 
النا�س واحرتامهم  ال�صليمة فتك�صبهم حمبة  العظيمة واأ�صحاب العقول 
للجميع  وي�صمع  ال�صغري  على  ويحنو  الكبري  يحرتم  كان  لقد  وثقتهم. 

بابت�صامة واعدة بالأمل امل�صرق.

اأفرادها  جميع  يرتبط  اإجتماعية  وحدة  امل�صت�صفى  يعترب  كان  اأّنه  كما 
الآخرين وراحتهم.  اإ�صعاد  اأجل  والعطاء من  والت�صحية  باأوا�صر املحبة 
جميع  اإىل  واإي�صاله  الّدم  �صخ  يف  اأ�صا�صيًا  دورًا  يلعب  الذي  قلبها  وهو 

اأطرافها.

حقًا لقد جنح يف مهنته بالعمل الدوؤوب وبالقيم الأخالقية الف�صيلة التي 
اّت�صف بها وبالت�صحيات التي قدمها. 

لقد افتقدناك كثريًا فاأنت مثل يحتذى...

�سنى ال�سيخ
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�أنت فرد من عائلتنا

ود�عًا... دكتور �ألبري هيكل

ماذا اأقول؟..
ماذا اأقول عن العمالق ال�صامخ.. عن الطبيب واجلراح الناجح؟

كل  مع  احل�صنة  ومعاملته  باأخالقه  كرمي  نوعه،  من  فريد  عمالق  اإنه 
النا�س.

اإنه �صخ�س متوا�صع، كرمي، وذو اأخالق عالية، و�صاحب نكتة طريفة.

واجلميع  اجلميع  يحب  وكان  واأدب.  وتهذيب  بلطف  النا�س  يعامل  كان 
اأ�صمع منه يومًا  اأن عملت معه، مل  اإنني منذ  يحبونه. واأقول بكل �صدق 
�صارمًا  ووالدًاً  حنونًا  اأبًا  كان  لقد  �صيئة.  معاملة  اأر�صد  اأو  نابية  كلمة 

وطبيباأً ناجحًا.

له.  توا  لي�صوِّ النيابية  لالنتخابات  يرت�صح  اأن  منه  يطلبون  اجلميع  كان 
يقولون: نحن معك. في�صحك ويقول: اأنا ل افهم بال�صيا�صة ولكنني اأفهم 

بالطب والداء والدواء فقط.

اأقول لكم �صيئًا خا�صًا به.. اإنه كان رحمه اهلل يحب القهوة باحلليب بعد 
زيارته  مر�صاه �صباحًا والإطمئنان عليهم قبل اأن يبداأ بالعمليات. وكان 

يحب اأكل ال�صمك و�صيده، وكان يحب لعب طاولة الزهر كثريًا.

ول نن�صى اأن وراء هذا الرجل العظيم �صيدة جمتمع ناجحة، واأنا دائمًا 
اأقول باأنها اأذكى امراأة بالعامل، واأنها �صيدة فا�صلة واأم �صاحلة. كانت 
الذين  وبناتها  اأبناءها  اأبدًا  تن�صى  ل  احلنون  الأم  الآن  حتى  تزال  وما 

عملوا اأو ما زالوا يعملون معها.

كان الدكتور هيكل الأب لكل طبيب عمل يف امل�صت�صفى اأو تدرب فيها.

على  ي�صريون  �صاحلني  باأبناء  تكللت  التي  املحرتمة  العائلة  نن�صى  ول 
واإىل  اجلميع.  وم�صاعدة  واحلب  والإحرتام  الأخالق  طريق  يف  خطاه 

الأمام اإن�صاءاهلل!

رحم اهلل العمالق والطبيب النادر.

ناهد ح�سني

اجلراح الكبري ... رحل
القائد العظيم ... رحل

كيف نبكيه؟؟ فالدموع تتبخر اأمام طيفه الذي يختال يف عيوننا.

ومهما  لتجد طريقها..  تتبعرث  والكلمات  تتلعثم  فالأل�صن  نرثيه؟؟  كيف 
قلنا فلن ن�صتطيع اأن نوفيه حقه.

كيف نودعه؟؟ وهو احلي يف قلوبنا، هو احلي يف اأدمغتنا، هو احلي يف كل 
ركٍن من اأركان امل�صت�صفى.

دورته  يف  واجلراحني  الأطباء  من  جمموعة  بني  القائد  اجلراح  اأراه 
ال�صباحية يزرع بابت�صامتة الأمل بال�صفاء يف قلوب املر�صى.

من  وكل  واملمر�صات  للممر�صني  الرحب  ال�صدر  ذا  احلنون  الأب  اأراه 
يعمل يف م�صت�صفاه.

اأيها اجلراح الكبري، من قرير العني

فالأمانة يف اأعناقنا ور�صالتك م�صتمرة عنوانها العطاء واملحبة

اأيها اجلراح الكبري فابت�صامتك لن تختفي، واآمال املر�صى بال�صفاء  من 
لن متحى

فنحن تالميذك بالأم�س واليوم و�صنظل تالميذك بالغد

من فاأنت يف القلب والعقل مدى احلياة

اإرقد ب�صالم ... رحمك اهلل

جمانة دباغ
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ود�عًا... دكتور �ألبري  !!!
َد... �أنَت د�ئمًا موجود معنا  َمن َزَرَع َح�شَ


