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و��صٌح �صّفاف...؛ فاجلميُع �أ

على حمّبِته و�حرت�ِمه وتقديِره،

 وهو �لّنموذُج �جلديُد �ملرجُوّ حلكٍم 

جديٍد �صالٍح يف لبنان.

�إّنه زياد بارود.

وَلكم ثّمَة من زياٍد يف �لبالد، َحر�ٌم 

اّل َنفيَد من كفاء�ِتهم و�إمكاناِتهم، 
َ
�أ

وما َتختزُنه �صمائُلهم من قيٍم وَيعتلي 

مناكَبهم من مناقب!

ولكْن، َمن ذ� �ّلذي مَيِلُك �المياَن 

�لعميَق �لّثابَت �ملقد�َم ليتيَح لهم 

فر�صَة �لّتدبرِي و�لّتي�صري؟

مي�صال �صليمان خا�َض �لّتجربَة.

�إّنها ركٌن من �أركاِن جناحاِته يف �صنِته �لّرئا�صّيِة 

ها: بناُء �جل�صوِر، وفتُح �لّدروِب،  وىل؛ و�أخ�صُّ
ُ
�الأ

وَن�صُب �صباِك �الأماِن بني �أجنحِة �لوطِن وم�صاريِع 

�مل�صالِح �القليمّيِة و�لدولّية. فا�صتعادِت �لّرئا�صُة 

دوَرها، و��صتعاَد �لوطُن ح�صوَره!

دعاوؤنا ورجاوؤنا �أن ترت�ّصخ هذه �لّنجاحاُت، 

دعى �إىل حتقيِق 
َ
وَتت�صاعَف وَت�صمخ. فلي�ض �أ

م�صتقبِلنا �ملزدهِر �ملَُطْمِئِن من ذلك. بل من 

ن نكوَن ُحماًة لها، 
َ
مريّيِة �لّتاريخّيِة �أ م�صوؤولّياِتنا �ل�صّ

وتكوَن لنا �إ�صافاٌت عليها.

�لوزير بارود كلمٌة من كلماِت �لّرئي�ض �صليمان، وقد 

، بارْك وِزْد... كانت ف�صيحًة بليغة. فاأللهَمّ
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كلمـة
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الِحْبر َأَحِد  تأسيًسا على 
مغامس جورج 

يف �ثننِي �لّرماِد يتذّكُر �الن�ساُن �أَّنه من 

�لّت�ِب و�إىل �لّت�ِب يعود. يتذّكُر �أَّنه من 

�أيَن و�إىل �أين. يتذّكُر مبد�أَه وم�سرَيه. 

يتذّكُر..، لعَلّ �لّذكرى َتنفُع، �إْن كاَن من 

�أُويل �الألباب!

، وقد �ساَر  �أّما يف يوِم �النتخاِب �لذي َعَبَ

، َتلّوَنْت باأزرِقه �لب�سماُت لئاّل..،  �أحَد �حِلْبِ

فما ع�ساُه يكوُن َتذّكَر؟!

هل تذّكَر �أَّنه ب�سوِته و�سَل َمن و�سَل 

ا ي�سُل  ففعَل ما فعَل، و�أَّنه ب�سوِته �أي�سً

ا؟ ا و�أي�سً َمن ي�سُل فيفعُل ما يفعُل �أي�سً

هل تذّكَر كم كان يف رغيِفه من َعرٍق، ويف 

دو�ئه من َدمٍع، ويف �أقالِم �أوالِده من �َسقاِء 

�لقلب؟

هل تذّكَر �لغالَء، و�لَبطالَة، و�لِهجرَة، وما 

َي�ست�رشي من ف�ساٍد يف �ملر�فِق �لعاّمِة، 

وتلّوٍث يف �لِبّ و�لبحِر و�جلّو؟

هل تذّكَر هذ� �خلطاَب �أو ذ�ك، من هذه 

�جلهِة �أو تلك، وما فيه من تخويٍف 

وتخويٍن وت�سخيٍف وحتقرٍي وتناق�ساٍت 

وقرقعاٍت؟

رين  قني و�ملهَجّ هل تذّكَر �ل�ّسهد�َء و�ملعَوّ

حايا، وُحطاَم �لقلوِب و�لبيوِت  و�سائَر �ل�سّ

و�آفاِق �مل�ستقبالت؟

هل تذّكَر �لوعوَد �ملعقودَة و�لعهوَد 

�ملقطوعَة، وما كان من تهديٍد ووعيٍد 

وترغيٍب وترهيٍب ومز�عَم و�ّدعاء�ت؟

هل تذّكَر ما كان يقوُله هو، وُيق�سُم عليه 

هو، ويعتُدّ به هو، ويح�ّسُد قو�ه له هو؟

هل تذّكَر..؟

لقد تذّكَر. لقد تذّكر..

ولكْن، ما �ّلذي كان ي�ستطيُعه، �إاّل ِقّلٌة 

متمّردٌة ال َتقوى عليها �لّزعازُع �لَعتّيات، 

ومعظُم قو�ئِم �لّت�سيحاِت �لّنيابّيِة تعينّيٌة 

�نتد�بّية، َتنّزلْت قد��سًة يف �ل�ّسيا�سة، 

فتماهى، بل فاَق �أيُّ �لتز�ٍم بها �أَيّ �لتز�ٍم 

بالكتِب �ل�ّسماوّية؟

ا كانت طائفُته �أو  لقد باَت �للبناينُّ، �أيًّ

مذهُبه �أو �إقليُمه و�أقنوُم �نتمائه..، �أمام 

�أمٍر و�قٍع ما، يّتفق �سمًنا من حيُث ِعلُله 

ومعلوالُته مع �أِيّ �أمٍر و�قٍع �آخَر مهما بد� 

خمتلًفا ومغايًر�، الأّن �لُقطعانّيَة، �ل�ّسقّيَة 

و�لغبّيَة يف �آٍن، و�حدٌة �سائدٌة يف كِلّ حال.

�لّطائفُة حزٌب، و�حلزُب مذهٌب، و�ملذهُب 

ُقطٌب، وكلُّ قطٍب فقيٌه ويٌلّ يف قوِمه 

ودياِر حرِبه،.. فكيف لهذ� �للبنايِنّ 

باحاِت  �لّناخِب �أن َيبلَغ �إىل حّيِز ِدَيَكِة �ل�سّ

�لتي تولُد من �أكماِم �حلّرّيِة �لّنقّية؟ �أَلي�َس 

�أّنه، وهو �لّنائُم يف �جَلّبانِة، ال َمفَرّ �إاّل 

َي�ُسمُّ �لّرو�ئَح �لكريهة، وُيب�رِشُ باملناماِت 

�ملخيفة؟!

تعبئٌة و�َسحٌن و��ستقطاباٌت و��سطفافات..، 

فلي�س بالّتايل �إاّل ��ستجاباٌت من �إذعاٍن وخ�سوع: 

* * *
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�ل�ّسّيُد �لّزعيُم يقوُل فُي�سمُع، وياأمُر فُيطاُع، 

وعنه يرّدُد وُي�ساُع، و�إليه د�ئًما ُي�سار..! 

مولوٌد معبوٌد َواّلٌد لالأقد�ر..!! �أّما �خلو�رُج 

فُحثالٌة مرذولٌة مرجومٌة، ُنكبت بَنزعِة 

ُمكا�رشِة �ل�ّسالطنِي و�ل�ّسياطنِي و�الأوثان، 

وبف�سِّ طال�سِم �جلِنّ و�لغيالِن و�ُسبهِة 
�لعنقاء،.. و�سارت �أ�سماوؤها على وجوِهها 

كال�ّسو�هِد فوق �لقبوِر، �أو �لـ ال �لّنافيِة 

للجن�ِس.. كلِّ جن�ِس �النتماِء �إىل �لدِّيرِة 

و�جِلريِة وِغريِة �لدِّين...

وَبعُد َبعُد، �أمَل َي�ستنفْد كُلّ �لّت�سعيِد 

�لّبغي�ِس �للعنِي مفاعيَله؟ 

�أَما ُيقرُّ �حُلكماُء و�لرُّعناُء مًعا بُحكمّيِة 
وحتمّيِة �لعي�ِس مًعا، و�أَّن ما يوّثُق ميثاَقه 

هو دو�ُم �لّتو�فِق، �ّلذي ال بَدّ من تو�سيِح 

معانيه وتر�سيِم ماآالِته و�آلّياِته باحلو�ِر 

�لعاقِل �مل�سوؤوِل، �لّنابِع من: ُح�سِن �لنّياِت، 

وثباِت �الر�د�ِت، و�سّحِة �ملعطياِت، وحيوّيِة 

�لغاياِت، و�سالمِة �ملمار�ساِت، و�أَحكاِم 

�ل�رّشور�ِت، وم�سريّيِة �لّتطّلعات،.. ومن 

جتارِب �الأم�ِس �لقريِب و�لبعيِد يف تاريِخنا 

وتاريِخ �سو�نا، �رشًقا وغرًبا؟!

فلماذ� �إًذ� �لّتلّكوؤُ دون �جللو�ِس، ��سطر�ًر� 

و�ّطر�ًد�، �إىل هذه �لّطاولِة �خَلال�سّيِة، طاولِة 

�حلو�ِر، الإجناِز ما ال ُبدَّ من �إجناِزه من 

تفاهماٍت و�سيِغ �إد�رٍة ل�سوؤوِننا �لعاّمِة على 

�مل�ستوياِت �ملركزّيِة و�لالمركزّية؟!

�أحُد �حِلْبِ متَّ ب�سالٍم. فب�سالٍم يجُب 

�أن نوؤ�ّس�َس عليه؛ ُن�سيُد �مل�ساحلاِت، 

و�الإ�سالحاِت �ملن�سودَة يف ُبنانا �ل�ّسيا�سّيِة 

َب  و�الإد�رّيِة و�القت�سادّيِة و�لّتبوّيِة..، وُن�سْ

�أعيِننا �أََنّ �لوقَت د�هٌم!

�لوقُت د�هٌم يف �سبيِل َممّياِت �حلّيِز 

�ملدينِّ َو�ْسَط كِلّ قطيٍع طائفّي.

ِ، ُي�سي  و�إاّل، فاإّن ذ�ك �الأحَد، �أحَد �حِلْبْْْ

كُقبلِة يو�سا�َس �أو كامل�سافحِة �لتي َت�سِبُق 

�ملالكمة. 

َوْلنتذّكْر د�ئًما و�أبًد�، �أنَّ �الأقفاَل �جلديدَة ال 

ُتفتُح مبفاتيَح قدية...

* * *

* * *

المدنيِّ الحّيِز  َمحمّياِت  سبيِل  في  داهٌم  »الوقُت 

طائفّي.« قطيٍع  كلِّ    َوْسَط 

 
قديمة...« بمفاتيَح  ُتفتُح  ال  الجديدُة  »األقفاُل 
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نطوي، �ليوم، ثالثني �صنًة على بدء عملنا �جلامعّي، 

كرهبانّية مارونّية مرميّية، ونتجاوز �ثنتني وع�صرين 

�صنة على ��صتقاللّية جامعة �صّيدة �للويزة �صنة 

1987 و�نطالقتها �لثابتة و�ملتطّورة يف خدمة 

�لرتبية ولبنان.

فتحّية تقدير لكّل من �صاهم يف ن�صاأة هذه �جلامعة 

وتقّدمها، رهبانّيًة و�أ�صاتذًة وموّظفني وطاّلًبا، ووقفة 

�متنان ملجتمعنا �لوطنّي، �لذي ��صتطاع، ورغم 

�لظروف �ل�صعبة، �لتغّلب على �مل�صاعب، ومتابعة 

�مل�صرية �حل�صارّية �لتي تعك�ض وجه لبنان �حلقيقّي.

يف �ل�صنة �ملا�صية، ويف مثل هذ� �ليوم، 7 �أّيار، وقف 

ا، على خّط متا�ّض بني �لوحدة  لبنان، �صعًبا و�أر�صً

و�لتمّزق، بني �لعنف و�ل�صالم، بني �ملحّبة و�حلقد.  

حلظات �صعبة وم�صريّية!

وبعيًد� من �النفعال و�لتوّتر، كان ال بّد من �لت�صاوؤل: 

كيف ميكن لوطن، وخالل �صاعات، �أن ينهار، �أو �أن 

يتحّول �إىل �أوطان؟ هل ميكن ل�صعب و�حد، ونتيجة 

خالف �أو تباين يف �لر�أي، �أن يتحّول �إىل �صعوب؟ ما 

هو دورنا، نحن �مل�صوؤولني �حلقيقّيني، �حلقيقّيني، 

عن �إعد�د �أجيالنا وتربيتهم؟ هل �لبناء �للبنايّن

نحو �لعقل و�ل�صمري، على قاعدة �حلرّية 

و�لدميقر�طّية و�العرت�ف باالآخر و�حرت�م �لتنّوع.

منذ �إ�صد�ر هذه �ل�صرعة، بد�أنا، يف جامعة �صّيدة 

�للويزة، نفّكر يف و�صع خطوط عري�صة ل�صرعة 

�لعمل �جلامعّي �لتي �صنعتمدها يف جامعتنا، و�لتي 

نوّد �أن تكون قاعدة للعمل �جلامعّي يف لبنان، �إذ� 

وجد �الأخوة �لزمالء، يف �جلامعات �ل�صقيقة، 

منفعة يف ذلك، و�إن على تعديل يف �الأ�ص�ض �أو 

تغيري يف �لتفا�صيل.

وكما يف �صرعة �لعمل �ل�صيا�صّي، وجدنا �أّن �صرعة 

ا من ثابتتني:  �لعمل �جلامعّي يجب �أن تنطلق �أي�صً

تعاليم �لكني�صة وخ�صو�صّية لبنان.

على �صوء تعاليم �لكني�صة، �نطلقنا من مر�جع ثالثة:

تعاليم �لكني�صة ب�صكل عاّم، وبالعودة �إىل ر�صالة 

�لبابا الوون �لثالث ع�صر �لذي �أّكد على �أّن 

ا �أّم  »�لكني�صة، بطبيعتها وموؤ�ّص�صاتها، هي حًقّ

ومعّلمة«. وهذ� ما ��صتند �ليه �لبابا يوحّنا �لثالث 

و�لع�صرون، عندما �عترب �أّن »تعليم �مل�صيح ياأخذ 

�الن�صان ب�صمولّية �أبعاده، نف�ًصا وج�صًد�، عقاًل 

و�إر�دة، د�عًيا �إّياه �إىل �الرتفاع فوق �الأو�صاع 

كرتويّن ورخ�ض وقليل �ملناعة، �إىل حّد �النهيار، 

عند كّل منعطف �أو موقف �أو تباعد يف �ملوقف؟

خميفة هذه �الأ�صئلة. ولكن، يجب طرحها وحتليلها 

وحماولة �الإجابة عنها. 

يف �ل�صنو�ت �لثالث �ملا�صية، طرحُت يف �خلطبة 

�ل�صنوّية �ملو�صوعاِت �لتالية:

�صنة  2006     �النتماء بني �لعوملة و�الأ�صولّية

�صنة  2007     من �النت�صاب �إىل �النتماء

�صنة  2008     من �النتماء �إىل �الإمناء

�أّما هذه �ل�صنة، وب�صبب �أو�صاعنا �لوطنّية، فقد 

�أ�صدرت �لكني�صة يف لبنان �صرعة حتت عنو�ن:  

�صرعة �لعمل �ل�صيا�صّي على �صوء تعاليم �لكني�صة 

وخ�صو�صّية لبنان. وكان �لد�فع �الأ�صا�صّي لهذه 

�ل�صرعة هو �لتمّزق غري �لو�عي �لذي �أ�صاب 

جمتمعنا �ل�صيا�صّي، و�لذي �نعك�ض �صلًبا على 

�خلطاب �لوطنّي ب�صكل عاّم، وعلى جمتمعنا 

�لرتبوّي، يف �جلامعات و�ملد�ر�ض، ب�صكل خا�ّض. 

فكان من �ل�صرورّي �أن تت�صّدى �لكني�صة لهذ� 

�لو�قع �ملرتّدي، و�أن توّجه بو�صلة �لعمل �ل�صيا�صّي 

الجامعة  ُيطلق: الجامعة في عيد  رئيس 

الجامعّي  العمل  شرعة 
لبنان وخصوصّية  الكنيسة  تعاليم  ضوء  على 

الجامعة مدارات 

08

spiritndu

الرئيس: قال 



�ملتغرّية لوجوده �الآيّن«. كما �أّن �ملجمع �لفاتيكايّن 

�لثاين دعا �جلامعات و�ملعاهد �إىل تثقيف �لطلبة 

»تثقيًفا يخّولهم �أن ي�صبحو� متفّوقني وم�صتعّدين �أن 

يتحّملو� �مل�صوؤولّيات �جل�صام يف �ملجتمع، ويف �لوقت 

عينه �أن يكونو� �صهود �الإميان يف �لعامل«.

وهذ� ما �صّدد عليه �لبابا يوحّنا بول�ض �لثاين عندما 

قال: »�إّن �جلامعة هي مركز لالإبد�ع ون�صر �ملعرفة 

من �أجل خري �الن�صانية، وعليها �أن تتكّر�ض لالأبحاث 

و�لتعليم وتربية �لطاّلب«.

1. �ملرجع �لثاين كان �الإر�صاد �لر�صويّل )رجاء 
جديد للبنان( �لذي رّكز يف ف�صله �ل�صاد�ض على:

ا �إذ� تناولت �الن�صان  - �أّن �لثقافة تكون ثقافة حًقّ

بكلّيته بحيث ي�صبح �أكرث �إن�صانّية.

- �أّن �حلاجة ملّحة لتحديد �ملفاهيم �لرتبوّية 

للتعليم �لعايل، ولو�صع خّطة م�صتقبلّية لهذ� �لتعليم.

ا  - و�أّن على �ل�صباب، رجااًل ون�صاًء، �أن يكونو� حًقّ

ثروة كبرية لبلدهم وقّوة جتّددّية يف �لكني�صة 

و�ملجتمع.

2. �أّما �ملرجع �لثالث فهو �ملجمع �لبطريركّي 
�ملارويّن، �لذي �أّكد على �أّن �لتعليم �لعايل 

�جلّيد و�لنوعّي يجب �أاّل يكون ترًفا �أو حكًر� 

على �ملحظوظني، بل هو حّق للجميع... وعلى 

�صرورة �صمان جودة �لتعليم وتاأمني دميقر�طّيته، 

و�النطالق من �لطائفة �إىل رحاب �لوطن، وتر�صيخ 

�لدور �للبنايّن �حل�صارّي يف �الإ�صعاع على �لبلد�ن 

�ملجاورة، وعلى دول �ل�صرق كاّفة.

هذ� على �صوء تعاليم �لكني�صة. �أّما على �صعيد 

�خل�صو�صّية �للبنانّية فقد توّقفنا عند �ملحاور �الآتية:

- جغر�فّية لبنان بحدوده �حلالية وتنّوع طبيعته، 

وتو�ّصطه بني �لرّب و�لبحر.

- تاريخّية لبنان وتر�كم �حل�صار�ت على �أر�صه.

- تعّددية �الأديان و�لثقافات يف لبنان.

- مفهوم �حلرّية �ملكّر�ض يف �لد�صتور �للبنايّن.

- �لعي�ض �مل�صرتك �لذي ال �صرعّية الأّي كان من دونه.

�إنطالًقا من كّل ذلك، حاولنا، �أن ن�صع خال�صة 

ل�صرعة عملنا �جلامعّي، باال�صتناد �إىل �لنقاط 

�لتالية:

1. تنمية �الن�صان ك�صخ�ض، وتاأهيله الكت�صاب 
�ملعرفة، طو�ل حياته، ودفعه �إىل بناء �صخ�صّيته 

على �أ�ص�ض �حلّق و�خلري و�جلمال. يجدر بنا �أن 

نعرتف �ّن بع�ض �لقيم �لتي ترّبينا عليها وورثناها 

عن �آبائنا و�الأجد�د، بد�أت ت�صقط وت�صمحّل. لقد 

تعوملنا، �صرًقا وغرًبا، �إىل حّد �أّننا بد�أنا نفقد 

�صخ�صّيتنا �لتاريخّية. �إّن �لقيم �لتي يجب تر�صيخها 

يف �صخ�صّية �لطالب �أو �لطالبة، هي �أهّم بكثري 

من بع�ض �ملعلومات �لدر��صّية �لتي توجبها مناهج 

�لتعليم، ودوُرنا �ليوم �أن ن�صّجع �لطالب على 

�لتمّر�ض بهذه �لقيم، لكي يفهم حقيقة ذ�ته وحقيقة 

عالقته باالآخرين. ال يكفينا �أن نقول: غريب هذ� 

�جليل! بل علينا �أن نعمل على �إعادة تغذية هوؤالء 

�ل�صباب و�ل�صبايا بروح �ملحّبة و�ل�صرف و�خلدمة 

و�الحرت�م... )ال �حرت�م، ال حمّبة، ال �نتماء، 

�صرعة وجنون و�صهر والمباالة(.

2. تنمية �الن�صان كع�صو يف �ملجتمع، وتدريبه، 
من خالل حياته �جلامعّية �ملجتمعّية، على ح�صن 

�لتعاطي مع �الآخرين: �إد�رًة و�أ�صاتذًة ورفاًقا.

�أت�صاءل �أحياًنا: ملاذ� �ل�صد�م بيننا وبني �لطاّلب؟ 

هل هم �مل�صوؤولون عن ذلك �أم نحن؟ هل هو �صر�ع 

�أجيال �أم هي غربة نف�صّية؟ ثلث �ل�صعب �للبنايّن 

يف �ملد�ر�ض و�جلامعات. كيف نردم هذه �لهّوة، 

وكيف نقيم ج�صوًر� بيننا وبينهم، ونحن �مل�صوؤولون 

عن ذلك؟ يكون ذلك باحلو�ر، وتر�صيخ �لثقة، 

و�مل�صاركة. ال ميكننا �لطلب من هذ� �ملتعّلم �أن 

ا و�أن يحرتم �لر�أي �الآخر، ونحن  يكون دميقر�طًيّ

ال نحرتم �أفكاره وال مننحه حرّية �لر�أي و�صجاعة 

�لتعبري. لهذ� نرى من �ل�صرورّي �إعادة �لنظر يف 

�ملناهج �لتعليمّية ويف �الأ�صاليب و�لطرق و�ختيار 

�الأ�صاتذة، بحيث مننح �لطالب يف �جلامعة �إمكانّية 

�لتمّتع بحياة �جتماعّية �صليمة وم�صتقيمة، ما 

ينعك�ض على ت�صّرفاته و�صلوكه و�نخر�طه يف 

�ملجتمع عن�صًر� بّناًء وفّعااًل، ال عن�صر �صغب 

وتهدمي ورف�ض.

عطي �لطالب، 
ُ
3. تنمية �الن�صان كمو�طن.  لقد �أ

وهو يدخل �جلامعة يف �صّن �لثامنة ع�صرة، حّق 

�النتخاب و�مل�صاركة يف �حلياة �لوطنّية؛ ويف ذلك 

�عرت�ف بدوره وقدرته على ممار�صة هذ� �لدور. 

فكيف نعّده لكي تكون م�صاركته �لوطنّية نتيجة 

خربة وخيار وقر�ر، ولي�صت بدو�فع غر�ئزّية 

وعائلّية وفئوّية؟

�إّننا مدعّوون، يف �جلامعات، كما يف �ملد�ر�ض، �إىل 

توعيته و�إعد�ده على �حلو�ر و�لتعاون و�مل�صاركة. 

وهذ� يفر�ض علينا، يف لبنان، منهجّية تعتمد 

تنقية ذ�كرته من �لعنف و�لبغ�ض، وتعزيز نظرة 

�الحرت�م �إىل �الآخر، ونبذ �لطائفّية، مبا يوؤّدي �إىل 

عي�ض م�صرتك �صليم بني �مل�صيحّيني و�مل�صلمني، 

ونظرة متجّددة �إىل �لعاملني �لعربّي و�الإ�صالمّي. 

�إّننا نحّث �لطاّلب على �لوعي و�لثقافة و�خلربة 

بهدف م�صاركة مو�طنّية نا�صطة يف بناء جمتمعهم 

ووطنهم. ولهذ� ندعو �مل�صوؤولني �جلامعّيني �إىل منح 

�لطاّلب �إمكانّية �مل�صاركة د�خل �جلامعة يف �صياغة 

�لقر�ر�ت �لتي تعنيهم وتوؤّمن لهم حياة جامعّية 

و�جتماعّية متكافئة.

4. تنمية �الن�صان كمثّقف. مل تعد �جلامعة فربكة 
�صهاد�ت، ومل يعد �لتعليم و�صيلة لنيل �إجازة 

مرور فح�صب، بل حتّول، بحكم �حلد�ثة و�لعوملة 

و�لتكنولوجيا �ملعا�صرة، �إىل و�صيلة لبناء �صخ�صّية 

ثقافية م�صتقّلة منفتحة تعتمد على �لبحث �لعلمّي 

و�إيجاد �أجوبة الأ�صئلة قلقة تخامر وجد�ن �ل�صباب. 

ولهذ� نرى من �ل�صرورة �إعادة �لنظر يف �آلّية نقل 

�ملعارف، وتفعيل دور �حلو�ر و�لبحث، وتعميق 

�لعالقة مع و�صائل �الإعالم و�الت�صال �حلديثة 

و�ال�صتفادة منها، بحيث ت�صبح هوّية �لطالب �أكرث 

تفاعاًل مع �لثقافات �لعاملّية �ملتعّددة. هذ� ال يعني 

�أبًد� جتاهل �لرت�ث و�لتاريخ. لنعرتف: طاّلبنا 

علماء يف �لكومبيوتر و�النرتنت، �إاّل �أّنهم �صّذج 

�إىل حّد �جلهالة، �إز�ء تاريخ وطنهم وجغر�فّيته 
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و�أنظمته وح�صار�ته �ملختلفة. دورنا �أن منالأ هذ� 

�لفر�غ؛ و�إاّل كانو�، يف كّل حني، عر�صة للوقوع يف فّخ 

�النق�صامات، �أو يف �صكرة �لبحث عن وطن �آخر.

5. تنمية �الإن�صان كروح. نحن نحيا يف لبنان، 
و�صط حميط تتعّدد فيه �أ�صاليب �الإميان وقناعات 

�الأديان. دورنا �لرتبوي �إنعا�ض �حلياة �لروحية 

ب و�لتقوقع. نحن، كجامعة ذ�ت  �لبعيدة عن �لتع�صّ

جذور كاثوليكّية، مدعّوون �إىل �إحياء �لروحانّية يف 

طاّلبنا، م�صيحّيني وم�صلمني، وذلك بالرتكيز على 

�الأبعاد �الإميانّية �لتي تدعو �إىل �ل�صالم و�ملحّبة 

ب �لغبّي هو نتيجة �جلهل. َوْلنعرتف  و�خلري. �لتع�صّ

�أّن �لكثريين من طاّلبنا ال يعرفون دينهم وال يفهمون 

حقيقة �الأديان �الأخرى. ولنقّر �أّننا نحن، �الأهل 

و�ملوؤ�ّص�صات، م�صوؤولون عن ذلك، ولي�صو� هم.

6. تنمية �الإن�صان كمنتج. ذي دور �قت�صادّي فّعال؛ 
ولن يتحّقق ذلك �إاّل بتوفري �أ�صاليب �الختبار و�لتدريب 

و�لتمرين و�لتفاعل مع �الآلة و�لتكنولوجيا �حلديثة. 

لقد �أظهر �نهيار �ل�صيوعّية �ملت�صّلبة و�لر�أ�صمالّية 

�ملتوّح�صة �أّن �القت�صاد هو عملّية م�صاركة تاأخذ بعني 

�العتبار حقوق �الإن�صان يف �لعي�ض �لكرمي. ونحن 

مدعّوون، مع �أرباب �لعمل ومر�كز �الإنتاج، �إىل توليد 

�صبل تربوّية جديدة تف�صح يف �ملجال �أمام �الأدمغة 

�صة و�الأيدي �لعاملة، لتوظيف قدر�تها،  �ملتخ�صّ

بهدف �إمناء �إن�صايّن و�جتماعّي �صامل. 

7. تنمية �الن�صان كج�صد. �جل�صد هو بع�ض �إن�صانّيتنا، 
ولي�ض عيًبا �أو عبًئا �أو قيمة م�صافة. ال لعبادة �جل�صد 

وال الإهماله. لقد ثقلت �لهموم وت�صاءل �لزمن، 

فاأهملنا �لريا�صة، ومنعنا �أوالدنا وطاّلبنا من �لتمّتع 

بالطبيعة وجمال �حلقول وت�صّلق �جلبال. وفوق ذلك، 

لقد باتت �لريا�صة جزًء� من �ل�صر�عات �ل�صيا�صّية 

و�لطائفّية و�ملذهبّية، حّتى �أ�صبحت عبارة »�لروح 

�لريا�صّية« عبارة لل�صخرية و�ملز�ح. نعم، نحن 

مدعّوون �إىل توعية طاّلبنا على حاجات �أج�صادهم، 

بهدف �حرت�مها و�حرت�م �أج�صاد �الآخرين، وذلك 

بتوفري �لدر��صة �ملنهجّية ل�صوؤون �جل�صد و�ل�صّحة 

�الإجنابّية وممار�صة �لريا�صة و�الهتمام بالبيئة 

و�حلفاظ عليها.

هذه بع�ض �لركائز �لتي نرى �أّن جامعتنا، كما 

�جلامعات �الأخرى، مدعّوة �إىل �لبناء عليها. �لرهان 

�صعب، ولكّنه �صرورّي خلدمة �حلياة و�مل�صتقبل. �إّن 

نظرتنا هذه تن�صجم مع مقت�صيات �لعوملة من حيث 

�لدخول فيها و��صتثمارها، بدل �أن تكون هذه �لعوملة 

�صبياًل �إىل �غتيال �لهوّية و�لق�صاء على �خل�صو�صّية 

�لذ�تّية. �إّن �لتنمية �الن�صانّية تتناغم �ليوم مع �حرت�م 

�لبيئة وحت�صني نوعّية �حلياة، من خالل �لرتكيز على 

�ل�صّحة و�ل�صالمة �لعاّمة. لنعرتف، مّرة �أخرى، �أّننا 

جميًعا نعمل يف �ل�صيا�صة، مبعناها �لفولكلورّي غري 

�ل�صريف، �أكرث مّما نعمل خلدمة �صّحتنا و�صالمة 

�أوالدنا و�إنقاذ �أجيالنا من تلّوث �لبيئة و�أخطار 

�ملخّدر�ت و�الأمر��ض �مل�صتع�صية. نتلهى باملظاهر 

ونتنا�صى �الأعماق.

�إّنني �أطلق هذ� �لند�ء، ونحن يف غمرة �أو�صاع 

�صيا�صّية قلقة. �النتخابات مرحلة ومتّر، ال جتعلوها 

نهاية �لدنيا. هذه �صطحّيات عابرة. تعالو� نخرتِق 

�لق�صوَر وَنغ�ْض �أكرث يف �الأعماق؛ بذلك نبني وطًنا 

ا �صامًد� لكّل �أبنائه، ولن يكون 7 �أّيار �إالّ يوًما عابًر�. قوًيّ

كلمة �أخرية �أوّجهها �إىل �أ�صرة �جلامعة:

بكّل حمّبة وتقدير، �أ�صكركم جميًعا. �أحّيي رئي�ض عاّم 

رهبانّيتنا �الأباتي �صمعان �أبو عبده وجمل�ض �ملدّبرين 

و�الأمناء و�أ�صدقاء �جلامعة على دعمهم �لد�ئم لهذه 

�ملوؤ�ص�صة. كما �أحّيي م�صوؤويل �جلامعة و�أ�صاتذتها 

وموّظفيها وطاّلبها، و�أدعوهم �إىل ور�صة �مل�صاركة 

يف حتليل �صرعة �لعمل �جلامعّي وبحثها ونقدها 

وتعديلها، و�صواًل �إىل و�صعها مو�صع �لتنفيذ يف �ل�صنة 

�جلامعّية �ملقبلة.

�أّما �أنتم، �أّيها �الأ�صدقاء، ف�صكًر� لكم وكونو� رقباء 

علينا و�صهوًد�؛ فبمحّبتكم و�صر�حتكم وتوجيهاتكم، 

ا، وتتطّور كي تكون بالفعل  تزد�د هذه �جلامعة رقًيّ

جامعة �الألف �لثالث، جامعة �لعمل �جلامعّي �ل�صريف 

و�لهادف و�لبّناء. وكّل �صنة و�أنتم بخري.  

ع�صتم وع�ض لبنان.

 ، تها ّسسا مؤ و بطبيعتها ، لكنيسة ا «

ومعّلمة«. أّم  ا  حقًّ هي 
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- من مو�ليد حدث بريوت.

- در�ض �حلقوق، وبد�أ يف ممار�صة �ملحاماة �صنة 1910.

- �نتخب رئي�ًصا لبلدّية �حلدث �صنة 1917، وع�صًو� 

يف جمل�ض �إد�رة مت�صّرفّية جبل لبنان �صنة 1923، 

وع�صًو� يف جمل�ض نقابة �ملحامني لعّدة دور�ت، ثّم 

نقيًبا للمحامني يف 1939 و1940. و�صارك يف تاأ�صي�ض 

�حتاد �ملحامني �لعرب �صنة 1944.

- خا�ض �ملعرتك �ل�صيا�صّي مع �حلزب �لد�صتورّي 

�صنة 1943، فكان �أمينه �لعاّم ل�صنو�ت، و�نتخب 

نائًبا عن �ملنت �صنة 1951 فنائًبا لرئي�ض �ملجل�ض 

�لنيابّي، وعنّي �صنة 1952 وزيًر� للعدل ونائًبا لرئي�ض 

جمل�ض �لوزر�ء.

- �ن�صوى �إىل غري جمعّية خريّية �أو ثقافّية 

و�جتماعّية، و�إىل �ملجل�ض �ملّلّي يف �أبر�صّية جبل لبنان 

�الأرثوذك�صّية )1920- 1978( و�إىل �ملجل�ض �ملّلّي 

�لعاّم للبطريركّية �الأرثوذك�صّية )1950- 1975(.

موؤّلفاته

�صو�نح خم�صني، 1963- من �لزو�يا، 1968- �لنيابة 

يف لبنان، 1980- من م�صارف �ملئة »لبنان وجوه 

ح�صارّية«، 1988- على ر�صيف �لعمر »�أ�صد�ء 

�صعرّية«، 1989.

الأو�سمة التي ُقّلدها

و�صام �ال�صتحقاق �للبنايّن �ملذّهب- و�صام �الأرز من 

درجة �صابط- و�صام �الأرز من درجة كومندور- و�صام 

�الأرز من درجة �صابط �أكرب- و�صاح �الأرز �لكرب- 

و�صامان من بطريركّية �أور�صليم للروم �الأرثوذك�ض 

ومن بطريركّية �الإ�صكندرّية وو�صاح �لقرب �ملقّد�ض.

و�صط ح�صوٍر حا�صٍد جامٍع للّنخب �ل�صيا�صّية و�لنقابّية 

و�الأدبّية و�لع�صكرّية و�أهل �ملوّد�ت، �حتفلت جامعة 

�صّيدة �للويزة يف 2009/3/26، يف �لذكرى �لع�صرين 

لوفاة معايل �لنقيب �الأديب فوؤ�د �خلوري، برفع 

ميها من كبار لبنان،  ن�صب تذكارّي له يف متحف مكَرّ

�صاغته يُد �لنّحات �مللهم �الأ�صتاذ بيار كرم،.. وذلك 

خالل كلماٍت نّو�رٍة كِعقٍد على ِجيد.

الأ�ستاذ �سهيل مطر  ��صتهّل تلك �لكلمات بقر�ءة 

ف�صل من ر�صائل �ملحتفى به، مللمها من كتبه �ملختلفة، 

فاإذ� هي موّجهٌة �إىل �أهل �ل�صيا�صة و�لفكر و�لقانون 

وبلدته و�أهله و�أهل �جلامعة، »يف هذ� �لزمن �ل�صعب 

�ملفتوح على �ل�صر�خ و�حلقد و�لفو�صى، يف هذ� �لوطن 

�ملدّمى �ملبّلل بالدمع،.. حيث �لعودُة �إىل �الآباء و�جبٌة

ال�صتلهامهم َنَف�ض حرّيٍة وقيٍم وجمال«.

الأب وليد مو�سى ومن �ّطالعه على بع�ض 

موؤّلفات فوؤ�د �خلوري، �صهد �أّن هذ� �لرجل متّيز 

بثالث �صناعات فكرّية: �صناعة �لقانون، و�صناعة 

�ل�صيا�صة، و�صناعة �الأدب؛ وقد �جتمع �لثالثة: �لقانون 

و�ل�صيا�صة و�الأدب، يف وعاء و�حد ميكن �أن نطلق عليه 

��صم: �لقيم و�الأخالق.

فوؤاد اخلوري  1889- 1989/3/25

ُنُصًبا من قيم فؤاد الخوري 

نعم، قال، نحن ن�صّدد، �ليوم، على �لقيم و�الأخالق، 

الأّن �لبع�ض يعترب �أّن �ل�صيا�صة هي �صّد �الأخالق، �أو 

�أّن �ل�صيا�صة و�الأخالق ال يلتقيان. ال، �أّيها �الأ�صدقاء، 

يوم ت�صبح �ل�صيا�صة كذًبا ونفاًقا ومتاجرًة رخي�صة 

و�صعار�ٍت بّر�قة فارغة، يومها نقول: ويل لهذ� �لوطن.

وتابع: لهذ�، نعود، �ليوم، �إىل هذ� �لرجل، �الأرثوذك�صّي 

�مل�صتقيم �لر�أي، �لذي ما �أخّل يوًما بو�جب وطنّي، 

وال زّلت به قدم نحو م�صلحة �صخ�صّية على ح�صاب 

م�صلحة �ل�صعب.

فاأهاًل بفوؤ�د �خلوري، يّتخذ �صخرًة له، على باب هذه 

ا لبيًبا وجنيًبا. �جلامعة، نقيًبا و�أديبًا ورجاًل وطنًيّ

نقيب املحامني الأ�ستاذ رمزي جريج حّيا من 

حياته �صحابة قرن من �ملناقبّية �لعالية و�ل�صمائل 

�لنادرة، متحّلًيا بالطموح و�ل�صدق و�الميان باهلل 

و�لثقة بالنف�ض، فقال: 

نعم عليك بال�صدق 
ُ
�أّيها �لكبري يف �لرجال، لقد �أ

قواًل وكتابة وممار�صة، وب�صد�ِد �لر�أي �لذي �صارف 

�حلكمة، فج�ّصدت يف �صخ�صك م�صريًة ون�صااًل، 

�أف�صل �لقيم �لتي تزّين عليك بال�صدق قواًل وكتابة 

وممار�صة، وب�صد�ِد �لر�أي �لذي �صارف �حلكمة، 

فج�ّصدت يف �صخ�صك م�صريًة ون�صااًل، �أف�صل �لقيم 

�لتي تزّين �الن�صان.

وتّوجت كفاحك بالتاأليف، مر�ّصًخا يف �صيا�صتنا قاعدًة 

مهّمة: �أن ال يبقى �جلفاء بينهم وبني �لكتاب �صمة 

�فتخار، و�أن ت�صبح �ل�صلطة �لتي بني �أيديهم �متد�ًد� 

ل�صلطان �لعقل و�لكلمة.

وختم: �أّيها �حلفل �لكرمي، ال ي�صَنُع �الأوطان �لكبرية 

�صوى �لرجال �لكبار؛ هوؤالء نفتقدهم كّلما �أملّت بنا حمنة، 

ونحيي ذكر�هم لتكون �صريتهم منارًة يف �لعو��صف. 

وحتت عنو�ن: تكّلم يا نقيب �ملعايل، تكّلم!!، قال 

رئي�س جمل�س الق�ساء الأعلى د. غالب غامن: 

هاءنذ� وجهي �إىل طو�لع �لفجر، ونهر �لنه�صة 

قة ك�صنديان، وعهد �ملعّلمني،  �لعظيم، و�لقامات �ملعِرّ

و�حلقول �لتي ُر�َضّ فيها قمُح �لقيم �لُعليا...

كانت �ل�صطرة �الأوىل من �لقرن �لع�صرين، ب�صنو�تها 

�ل�ّصمان �خلم�صني وما جاورها، كرًما كثري �لعناقيد يف 

ا ال نز�ل حّتى �ل�ّصاعة  حياة �لوطن، و�حتياطًيّا ح�صارًيّ

نعود �إليه كّلما �أعوزتنا �الأ�صاالت...

ا، يا نقيب �ملعايل، الأّنك �بن  فهاءنذ� وجهي �إليك �أي�صً

هذه �لدنيو�ت، وخدين تلك �الأ�صاالت، وجنٌم �صع�صاع 

يف هاتيك �لرثّيات!

قطعٌة من تاريخ �لوطن؟ ُيقال عنه ذلك بال حماباة. 

ال الأّنه عا�صها، �لع�صرة �لعقود، بل الأّنه مالأ بع�ض 

�أجاجينها ماء، و�أد�ر نحوها �لب�صر و�لب�صرية فنقل 

عدد 46 متّوز  2009
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من م�صاهدها ما جعله من �الأمناء على �لرت�ث.

فتكّلم، يا �أبا ع�صام، تكّلم! ما بن�صب تذكاري نحن 

مكتفون. �إّننا مب�صي�ض �حلاجة �إىل دعاة قيم، ورعاة 

ذمم، و�أ�صو�ت نه�صوّية جديدة... رجوتك �أن تتكّلم!

وجاء يف كلمة وزير العدل د. ابراهيم النّجار قوله: 

رحم �هلل �ملرحوم معايل �لنقيب فوؤ�د �خلوري، ورحم

�أوقاته و�أّيامه �ل�صعيدة. كانت تلك �الأّيام غري 

�أوقاتنا هذه.�لرجوع �إىل تلك �الأّيام ويف هذه 

�ملنا�صبة، هو ��صتعادة حللم �ليقظة؛ حلم باأن يتعافى 

لبنان، وباأن ي�صتتّب �لعدل، وباأن يخّيم �لوئام دومنا 

لة �أو �صامنة. حاجة لن�صٍب معَطّ

�إّنه حلم ��صتعادة �آفاق و��صعة تقوم فيها نهائًيّا 

دميقر�طّية �لكلمة، وحرّية �لفكر، و�حرت�م �لغري 

و�النفتاح �مل�صوؤول و�جلديّل على �الآخر، وعلى �ملحيط 

وعلى �لثقافات �ملتفاعلة.

هذ� كّله من تقا�صيم حلم �ليقظة، ومن ��صتح�صار 

ذكرى �ملحتفى به؛ فكيف ال نحلم؟كيف ال نتطّلع �إىل 

عودة وزر�ء عدل �صّبو� على �صحر  حمى �هلل من كان 

وال يز�ل قدوة. 

و�أخرًي� كانت كلمة �لعائلة مع الوزير النقيب  

الأ�ستاذ ع�سام اخلوري؛ وفيها نرث ورٍد وعطر على

ة للجامعة بقوله:   �ملتكّلمني و�ل�صامعني وحتّية خا�صّ

لقاء �ليوم، وغريه من لقاء�ت دعت �إليها جامعة 

ا، �إّنها ملو��صم، و�صنبلها  �صّيدة �للويزة، من قبل، حًقّ

�حلّب... كيف ال حتّب؟ ترفع وجع �لفر�ق �إىل قّوة �جلمال!

�صكًر� لهذه �جلامعة على �صعيها �لدوؤوب جلعِل �لزيت، 

دوًما، م�صاًء يف م�صابيح �أعالم �لر�أي و�لفكر

 و�لوطنّية، خدمًة منها للثقافة و�لوطن، بحيث ال يغ�صى 

نور تلك �مل�صابيح غ�صاوًة وال يحّد من �صعاعها غمام... 

وتظّل �حل�صارة با�صقًة يف منابتها عاليًة يف �آفاقها.

وختم: ويا �أبي، �إّن �لوفاء لك وفاء لتعاليمك. ما �أجمل 

تعاليمك، ويف مقّدمها: �إعتدلو� يف كّل �صيء �إاّل يف 

حمّبة �الآخرين؛ هذه �أغدقوها بدون ح�صاب. و�آمنو� 

بلبنان ومبن خلقه و�أبدعه �صورة من خلوده، وباأّن يد 

�هلل مع لبنان.

�أبي، لبنان باق لي�صتمّر يف تاأدية ر�صالة �حلّب 

و�ل�صالم... وكذلك �أنت باق، ال بالعديد من جميل 

مبادئك وجليل �أعمالك وح�صب، و�إمّنا باالن�صان �لذي 

كنته بيننا: تنا�صل وال تكّل، تتاأمّل وال ت�صرخ، ُتظَلم وال 

َتظلم، متوت... وال تكّف عن عطاء.

قالوا اتئْد، فاأجبُتهم ما حيلتي 

                                    والقلُب يف لهٍف اإليه و�ساِد

اإّن اّتخذتك يل اأًبا ومعّلًما  

                                     ما اأوح�َس الدنيا بدوِن فوؤاِد...  
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وديع �ل�صايف، نقوال �الأ�صطا، طاّلب من �ملدر�صة 

�للبنانّية لل�صرير و�الأ�صّم يف بعبد�،.. هوؤالء كانو� 

ا يف م�صهد �الحتفال برفع �ل�صتارة عن �لن�صب  �أي�صً

�لتذكارّي للفّنان »�بن �خلام« ح�صًبا ون�صًبا زكي 

نا�صيف، باإزميل �لنّحات بيار كرم، يف جامعة �صّيدة 

�للويزة، ع�صر �الثنني 2009/4/27.

�أّما �مل�صهد فكان كمثل »ليلٍة من ليايل �لعمر«، جتّلى 

فيها »�لوطن �حلقيقّي: لبنان �جلمال و�حلرّية 

و�الإبد�ع«، كما عرّب الأ�ستاذ �سهيل مطر، و�لذي 

�أ�صاف، م�صرتجًعا �صورة ع�صبة �خلم�صة: �الأخوين 

رحباين وفيلمون وهبي وتوفيق �لبا�صا وزكي نا�صيف 

ووليد غلمّيه: �هلل، كم �لفرق كبري بني �صوٍر ُتن�َصر، 

هذه �الأّيام، على لوحات �ل�صو�رع، و�صوٍر معّلقٍة يف 

�ل�صدور وخالدٍة يف �لبال و�لعيون. �أال..

ُرَبّ حٍيّ غدا يف قوِمه حجًرا                      

ا به احلجُر!                                 وُرَبّ ميٍت غدا حًيّ

 
ُ
�أّما خام�ُض �لع�صبة، الدكتور وليد غلمّيه، �أطال �هلل

، ف�صهد قائاًل:  عمَره �مل�ِصَعّ

نحن �ليوم يف ح�صرتك لنكّرمك؟!..

نحن نكّرمك يف هذه �ل�صاعة، يف هذ� �ليوم، ولكّنك 

كّرمتنا منذ عقوٍد كثرية، وكّرمت �لنغم للدهر. 

كّرمتنا الأّنك �أ�صعدتنا و�أفرحتنا وجعلت من �آذ�ننا 

ع�صب �لع�صق للحياة، ونب�ض �حلّب للجمال، ووقع 

�لوجد�ن لتاريخنا �لنغمّي و�للحنّي.

ر ومل تتبّجح ومل تبالغ ومل ت�صارع  بنغمك مل تنِظّ

ومل تتو�ّصل ومل ت�صِوّف ومل تكذب 

ومل ت�صّوق، ومل يكن لك و�صيٌط غرُي �أبد�عك

 و�أد�ئك �ملتمّيزين.

بنغمك ع�صَت و�لوجَد لوحِدك. بنغمك �متلكت 

�لعفوّية. بلحنك �متلكَت ب�صالة �الإبد�ع. باإيقاعك 

مزجَت غ�صق �لنهاية ب�صفق �لبد�ية، وكاأّنك بذلك 

تر�صم هد�أة �حلنني كّله. باإن�صادك رميَت �لدفء 

للنا�ض، لكّل �لنا�ض  لكّل �الأعمار.

ما ��صتمع �إليك �إن�صان �إاّل وجعلت منه طفاًل بدون 

�أ�صر�ر وبدون حدود.

زكي نا�صيف...

�أحاول �أن �أطاَلك؟!...

�أطاَلك بذخريتك �للحنّية �ل�صريانّية �لعريقة؟..

�أطاَلك مبخزونك �لنغمّي �لبيزنطّي بكّل ما فيه من 

رونق وجالل؟..

�أطاَلك مبا متلكه من �إتقان حمكم الأ�صول �لتجويد 

و�لرتتيل؟..

�أطاَلك من حقول �لرت�ث �لفولكلورّي �لعفوّي، �لتي 

متلك تر�بها وماءها وغّلتها؟..

�أطاَلك من هذ� �ل�صرق �خل�صيب، �صرِق �حل�صارة 

و�لثقافة و�ل�صالة �الأوىل، و�لتي ��صتحالت �إىل �صلو�ت 

لشموس تتزاحم بعضها في نحر بعض.

زكي نا�صيف، �أّيها �حلبيب �ملو�صيقى، �أّيها �ل�صهل 

�ل�صعب، �أّيها �لعفوّي �ملرّكب...

�أقول: �أنت �الأ�صا�ض، وعلى هذ� �الأ�صا�ض �أبني  بيعتي 

�للحنّية و�لنغمّية �ملتمايزة، وما عد� ذلك �ّدعاٌء 

وبطالن.

يقول �الإمام علّي بن �أبي طالب:

- رّبي َمن وهبته �لعقل فماذ� حرمته. ومن حرمته 

�لعقل فماذ� وهبته؟..

تقول بالدي:

حَرم من �لفرح و�لعفوّية 
ُ
- رّبي هبني �لعقل كي ال �أ

و�ل�صدق، فمن هذه �لثالثة يجيء نغم زكي نا�صيف.

تقول بالدي:

- رّبي ال حتُرمني �لعقل الأّنه هبتك يل كي �أحفَظ 

�لنغم �لطافح باجلمال، فمنه يطّل نغم زكي نا�صيف، 

ومنه �أنتقي ما يبهج �لرتتيل و�البتهال لك.

�أ�صتاذي �لكبري زكي نا�صيف،

من �إبد�عك �للحنّي و�لنغمّي عّلمتني �أن 

�أجتّنب �لكارثة.

ة طويلة، ولكّني �صاأخت�صرها كالتايل:  كيف؟ �إّنها ق�صّ

�الن�صان �لذي ال ي�صهم يف �إنتاج �لثقافة ال يعمل على 

حما�صبتها، وبالتايل ال يعمل على حما�صبة �صانعها 

�أو منتجها، وبالتايل ال يعمل على دفع تطّور �الإبد�ع 

ليبقى منعزال  ال يعمل على دفع تطّور �الإبد�ع ليبقى 

منعزاًل عن �مل�صاهمة يف �حلركة �الإبد�عّية �الن�صانّية 

الخام« حَسًبا ونَسًبا  زكي ناصيف »ابن 
الّرؤوس ُمقام  الّطيبة في  ُيشيع 
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�ل�صاملة ليبقى غائًر� يف �ل�صذ�جة حّتى �النتحار.

زكي نا�صيف: دمت لنا.

رئي�س اجلامعة الأب وليد مو�سى �لذي حر�ض 

على �الإ�صارة �إىل ما كان بعُد يف وجه �بن �لثماين 

و�لثمانني �لطفويّل �لب�ّصام من عالمات �لرب�ءة 

ا على �لتاأكيد �أّن �صوت  و�لطيبة و�جلمال، حر�ض �أي�صً

ا،  هذ� �لرجل �نغر�ض يف تربة �جلامعة، �صاخًما �أبًيّ

قبل �حلجر �لذي يحمل �صورته، قائاًل: 

ا �أحلان زكي نا�صيف  َمن من طاّلبنا ال يرّدد يومًيّ

و�أغنياته؟ وَمن من طاّلبنا وموّظفينا و�أ�صاتذتنا، مل 

يرّدد: ر�جع ر�جع يتعّمر، ر�جع لبنان.

و�أ�صاف: ما حظي فّنان عظيم على �إجماع كاالإجماع 

على تقدير زكي نا�صيف. ونحن، رجال �لدين، 

وب�صهادة �أخوَيّ �لعامَلني يف عامل �ملو�صيقى و�الإن�صاد، 

يف هذه �جلامعة وخارجها، �الأب �إيلي ك�صرو�ين، 

�مل�صوؤول عن �لق�صم �ملو�صيقّي يف �جلامعة، 

و�الأب خليل رحمة قائد كور�ل �جلامعة، نحن، �أهل 

�الميان �مل�صيحّي، ن�صتلهم من �أنا�صيد زكي �لنابعة 

من تر�ثنا �ل�صريايّن �لبيزنطّي بع�ض تر�تيلنا، ما 

يجعلنا نوؤّكد �أّن �لفّن �لعظيم يلتقي مع �لقد��صة، حّتى 

ليمكننا �لقول �إّن �لفّن هو �بن �الألوهة و�أ�صدق تعبري 

عنها )�أنظرو� معي �إىل وديع �ل�صايف، �أال ترون �أّن 

م�صحة من �لقد��صة ترت�صم يف �صوته، وتنبع من قلبه، 

وتتج�ّصد يف �أغانيه(.

و�أخرًي� كانت كلمة �صكر للدكتور نبيل نا�سيف 

با�صم �لعائلة �ل�صغرية، �لتي يف �إطارها،كما قال، 

متّثلت معرفتنا بزكي كعّم �أو خال:

ا، متو��صًعا؛ حمًبّ

متابًعا لكاّفة تفا�صيل م�صريتنا �ل�صخ�صّية؛

مو�كًبا الأفر�حنا وم�صاكلنا؛

معّلًقا )بالنكتة( على �أطباعنا، جّيدًة كانت �أم �صّيئة؛

منزعًجا من �ل�صّجة وكرثة �حلكي؛ 

العَب حمبو�صة من �لطر�ز �الأّول، وغالًبا »رّبيح«؛

ومل ُيِرنا يوًما �أّي �أثر عن �صهرته �لوطنّية �ملتنامية، 

�ض �أّي وقت الأّي مّنا لتعليمه �ل�صوت  فلم يخ�صّ

�أو �ملو�صيقى؛

فناأى بنف�صه نا�صًكا باالإبد�ع يف �لكلمة و�لنوتة 

�ملو�صيقّية.

ونعلم �ليوم �أّنه كان فعاًل مثابًر� يف تاأ�صي�صه لعائلته 

�لكبرية.

و�أ�صاف: يف �صيف �صنة 1990، �صاء �لقدر �أن مينحني 

فر�صة �لتقارب معه ملّدة �صهر، جرت خالله �أحاديث 

طويلة كان �أغلُبها عن عالقة �الن�صان باإنتاجه 

�لفكرّي. ومن بني ما رّدد على م�صامعي وبقي ر��صًخا 

يف ذ�كرتي: »ملّا بيكون �لفّنان عاي�ض بيكون فّنو �إلو، 

لكن بعد وفاته بي�صري فّنو لكّل �لنا�ض«

لذ� بعد وفاته يف 11 �آذ�ر 2004، ُبوِدَر بالعمل على 

تكرميه وتخليد ذكر�ه...
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نقوال �ال�صطا

وليد غلمّيه
ود�د حّلود
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د. نبيل نا�صيف

تقديرّية دروع 



جورج افرام
للطموحات ومثااًل  للقيم  صورًة 

يف �لذكرى �لثالثة لوفاة �لوزير جورج �فر�م، و�لو�قعة 

يف 2009/5/5، تقاطَر �الأهُل و�الأحّبُة �إىل جامعة 

�صّيدة �للويزة يحتفلون برفع �ل�صتارة عن ن�صٍب 

تذكارّي َينِطُق باملكرماِت من �صنائِع �ليِد وبد�ئِع 

�لعقِل و�إلهاماِت �لّروح، ويعّلُم �الأجياَل كيف تكون 

�لنجاحاُت موؤ�ّص�صًة على �لرَبكة ومتّوجًة باخلري..؛ 

وهذ� بع�ُض ما عرّب عنه الأ�ستاذ �سهيل مطر يف 

ق�صيدٍة له باملنا�صبة، ومنها قوُله:

وكمثل ما َيليُق بجورج �فر�م �مل�صّلي، رفع رئي�ُس 

اجلامعة الأب وليد مو�سى ال�صالَة �صارًعا: 

يا رّب،

ها نحن، �لليلة، جنتمع على ��صمك، لنتذّكر رجاًل 

غاب عّنا منذ ثالث �صنو�ت.

غاب بهدوء و�صكينة، ب�صجاعة ور�صا، هاتًفا با�صمك، 

مرّدًد�: لتكن م�صيئتك.

كان موؤمًنا، يا ي�صوع، �إىل حّد �لطفولة. وكان من 

هوؤالء �لذين قلت عنهم: طوبى الأنقياء �لقلوب الأّن لهم 

ملكوَت �ل�صماو�ت.

كان ج�صَر تو��صل بني �لنا�ض، وعالمَة حمّبة و�صالم.

هو و�حد من هوؤالء �لقالئل �لذين �أ�صرت �إليهم، 

عندما قلت: كنت جائًعا فاأطعمتموين، كنت عرياًنا 

ا فد�ويتموين. فاألب�صتموين، كنت مري�صً

ون�صتطيع �ليوم �أن ن�صيف: كنت عاطاًل عن �لعمل 

فاأمّنتم يل �لوظيفة. كنت عاجًز� عن �لدر��صة فاأّمنتم 

يل �ملدر�صة و�جلامعة. وكنت يائ�ًصا وكافًر� بالدولة 

وباأهل �ل�صيا�صة فاأعدمت يل رجاء �الميان بلبنان 

وم�صتقبله وبناء دولته على �أ�ص�ض �حلّق و�لعد�لة 

و�خلري.

نعم، يا ي�صوع، هو و�حد من هوؤالء �للبنانّيني �الأبرياء، 

�لذين ق�صو� حياتهم يف �لعمل و�لن�صال و�جلهاد، 

لعّلهم ي�صاهمون يف �إنقاذ جمتمعهم ووطنهم.

لذلك، �أرجو منك، يا �هلل، �أن متنحه �لفرح �لذي 

ي�صتحّق، و�لر�حة �لتي جتعله، من عليائه، يتابع 

م�صريتنا على هذه �الأر�ض، وي�صّلي من �أجلنا.

ومن خري �ل�صور �ملطبوعة يف وجد�ن عاريف 

جورج �فر�م �ل�صورة �لتي ذّكر بها النائب  والوزير 

ال�سابق جان عبيد، وهي �صورُة �لرجل �لع�صامّي 

�لكفّي �لتقّي �لويّف �ل�صخّي، فقال: 

ع�صاميٌّ يف ما �أجنز، و�الجناُز باُب �خللود.

كفٌيّ يف ما عمل، و�لكفاءُة ر�أ�ُض �لر�صاميل.

تقٌيّ يف ما �آمن، و�لّتقوى �إكر�ٌم عند �هلل 

وتكرمٌي هلل.

ويفٌّ يف ما �أقدم، و�لوفاُء �صجاعٌة عند �صّدة �الأ�صدقاء، 

وقّوٌة عند �صعفهم.

، و�ل�صخاُء طبٌع يف �لقلب لوجه �هلل، وُخُلٌق  يف  �صخٌيّ

�لنف�ض بني �لنا�ض.

وللنف�س اأخالٌق َتدلُّ على الفتى

                              اأكان �سخاًء ما اأتى اأم ت�ساخًيا 

                                               
                                                   )�ملتنّبي(

وكان جورج فر�م �صديًقا �صادًقا. و�إذ� كان �الأخ ن�صيب 

�جل�صد، فال�صديق هو ن�صيب �لروح.

 
ُ
وكان جورج فر�م حكيًما وحليًما. وقد �آتاه �هلل

�حلكمَة، ويف �لذكر �حلكيم »ومن ُيوؤتى �حلكمة فقد 

�أوتي خرًي� كثرًي�«.

وكان حليًما وحلُمه عن طباع وعن �صجاعة و�قتد�ر، ال 

عن جنب �أو �نك�صار.

وكما يقول �ل�صّيد �مل�صيح �أعطاه من �لوزنات �لكثري 

يف �خُللق و�خَللق. ووهبه �هلل يف طليعة �لنعم نعمَة 

�الأوالد �الأبر�ر وهّمَة  �الأخوة �ل�صاحلني.
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اأّما �سناعُتكم، لبنـاُن َيغـوى بهـا                        

 والن�سـاُن واحلجـُر
ُ
                                   وَي�ســهُد اهلل

بالعزم، بالكّد، بالأخالق، قد ُبنيـت                  

                                     م�سـانُع اخليـِر، للعّمـاِل ُتبتكـُر

من اأجل اأولِدنا، من اأجل نخبِتنـا                   

                        من اأجل من قاوموا فقًرا، وما هجروا

                 

* * *                          
... عفًوا، اأبا نعمت، يا �سجرًة َخلـدْت               

                                وبع�ُس اأطياِبها الأغ�ساُن والثمـُر

يا �سّيدي، يا كبرًيا فـي توا�سِعـه                       

ك العيُب، ُم�َسّ النبُل والكرُب                              اإْن م�َسّ

يـا قاهَر املاِل، والأجماُد زائفـٌة                         

                              قاومَت داءَك، كالأبطاِل، اإن عرثوا

ل ي�سقطون، ول تكبو مهابُتهـم                        

                                     كاأّنـا املـوُت منهـم خائـٌف حـذُر

               

* * *                         
يا حامَل الوزناِت الع�سِر ما خذلت                   

                                  كفـاك قلَبـك، لكـن خانـَك العمـُر

ومكرماُتك بيـن النـا�ِس ناطقـٌة                         

                                واملكرمـاُت ببع�ِس النـا�ِس ُتخت�سُر

َعربَت من ظلمِة الدنيا اإىل ُخُلـٍد                     

                                  كما النبّيون، يف اإ�سراقهم، عبـروا

اإذا افتقدَت وجوَه الأهِل، ُمَرّ بنـا                        

                                      احلـُبّ يجمُعنـا، والكـلُّ ينتظــُر
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�الأوالد �الأبر�ر وهّمَة  �الأخوة �ل�صاحلني.

وكان من ِنعم �هلل عليه كما يقول �الإمام علّي، حاجُة 

�لنا�ض �إليه. وقد ��صتعان على ق�صاء حو�ئج �لنا�ض 

بالكتمان، على قاعدة قول �ل�صّيد �مل�صيح: ال تدري 

ميينه ما فعلت �صماله.فقد بان �أثر �إنعام �هلل على 

جورج فر�م على من عرف وعاي�ض وعاين و��صتعان 

بجورج فر�م »الأّن من يعمل مثقال ذّرة خرًي� يره، من 

� يره« كما يقول �لذكر �ملبني.  يعمل مثقال ذّرة �صًرّ

ا من �مل�صيحّيني �ملو�رنة  لقد كان جورج �فر�م �أي�صً

�ملوؤمنني بال�صلو�ت وباالأعمال، ال بالهوّية و�لور�ثة 

فقط. وهو يف �ل�صيا�صة، كما يف �حلياة، من نوع 

مو�رنة �لرت�ث ال �ملري�ث فح�صب. هو من �صنف 

ا، ونف�ًصا رفيعة،  �ملو�رنة �لذين حباهم �هلل �صمرًي� حًيّ

و�نتماًء عريًقا، وتو��صًعا كبرًي�، وقلًبا و��صًعا، وعقاًل 

ر�جًحا، و�إمياًنا عميًقا برّبه وبدينه ووطنه وحميطه 

�لعربّي �ملبا�صر و�الن�صايّن �لكبري. لذلك �أحّبه وحزن 

على فقده عارفوه وقادروه وُمريدوه يف طو�ئف 

ومناطق لبنانّية عديدة ويف �أقطار ودول متعّددة.

ومن هنا ويف ذكر�ه نقول لقادة �ملو�رنة، ومن خاللهم 

للم�صيحّيني، ول�صائر �للبنانّيني، َتبارو� وال َتتناحرو�، 

�أ�صقطو� �لعنف و�لت�صاك�ض و�أقيمو� �لدميقر�طّية 

و�لتناف�ض، بذلك َتليقون باالآباء �ملوؤ�ّص�صني ومبن 

�هتدى و�قتدى جورج  فر�م بهم... 

وزير الداخلّية والبلدّيات الأ�ستاذ زياد بارود، 

وقد مّثل يف �ملنا�صبة رئي�َض �جلمهورّية �لعماد مي�صال 

�صليمان، ترك مل�صار �لرجل �أن ينطَق بحكاية حاله، 

فقال: 

ا بيدين  م�صاره حكاية ناطقة بذ�تها. حبكها �صناعًيّ

نظيفتني، طبع فيها �أجمل �أحرف ِطباعه، وحملها �إىل 

�لنا�ض يخربهم، بتو��صع �ملرتّهب، �أّن �صّر �لنجاح 

عائلة ومثابرة و�صدق ووقار.

�أّما يف �ل�صيا�صة، فقد كان قليل �لكالم متاأّلق �ملعاين 

غري متمّلق. ال يقول ما يفعل، و�إمّنا ُيروى عنه فعله 

بعد حني عندما يثمر.

خ�صارة جورج �فر�م خ�صارة منوذج يف �لعمل 

�لعاّم. ياأتيك �لرجل مثقاًل باأفكار �لتطوير 

و�الإ�صالح و�حلد�ثة، يطلق خلّية نحل، بل خاليا، 

يبادر، ي�صّبك، يدعم، ينا�صر، ثّم يجعلك تتيّقن 

�أّن موؤ�ّص�صة ما قد �نطلقت، وال هّم بعد ذلك من 

حتمله �الأّيام لقيادتها. �ملهّم �أّن �مل�صار �نطلق. 

�ملهّم �أّن �لغاية �أهّم من �لرجل، �أّي رجل.

هذ� �لز�رع يف كرم �لرّب �أثمر زرعه و�لبذور. 

فاالأر�ض خ�صبة و�لعمل كثري، و�إمّنا �لفعلة قليلون.

وتابع: لهذ� �لرجل عندي مكانة �لنموذج و�ملثال. 

دفة عابرة �أو دعم  هو �لناجح بعرق �جلبني ال ب�صُ

ُملتب�ض. هو �لك�ّصاف »�مل�صتعّد د�ئًما للخدمة«، 

ا وكهاًل. هو �الأب �حلا�صن لعائلة كرمية  فتًى و�صاًبّ

ولعائالت من �ملحّبني. هو �الآتي �إىل �حلياة �لعاّم 

على نقي�ض َمن �أتاه لُيخدم  ال لَيخُدم.

و�أخرًي�، ويف معر�ض �ل�صكر، �صهد �صاهٌد من �أهله، 

بل فلذٌة منه، بل فلذُته البكُر املهند�س نعمت، 

�لذي قال: 

َم جورج �فر�م �لروَح بالعلِم و�لعمِل. فاأتى �أ�صلوُبُه 
َ
تو�أ

 �لعميِق و�الحرت�ِف �ملبدع. 
ِ
مزيًجا من �اللتز�م

حَتّوَلت ر�صالُتُه �إىل فل�صفٍة تقّطرت و�أ�صبحت �أكرَث 

نقاًء بعَد غياِبِه... منارًة يف �لليايل �حلاِلَكِة وتوًقا 

نحَو �الأف�صِل يف زمِن �الآفاِق �ملفتوحة.

�لليايل �حلاِلَكِة وتوًقا نحَو �الأف�صِل يف زمِن �الآفاِق 

�ملفتوحة.

متّثَلت ترَجَمُتُه �الأوىل لتو�أَمِة �لروح بالِعلِم و�لَعَمِل، 

يف �صعاِر �صركِته �ندفكـو: »ُكُلّ  ما هو خرٌي للمجتمع 

هو خرٌي ملوؤ�ّص�صِتنا«.

 لقد ��صتخَدَم هذه �حِلكَمَة �لب�صيطة، هذه �لطيبة 

�لكاملة، مبَثابِة قاعدٍة للنجاح يف �لعمِل �خلا�ّض. 

ويعوُد �لف�صُل لنُمّو جمموعِتنا �ل�صناعّية و�جناز�ِتها 

�ليوم، �إىل �صو�بّيِة هذه �حِلكمِة ونقاِء هذه �لفل�صفِة. 

وعلى �لروحّيِة ذ�ِتها، َفّعَلت »موؤ�ّص�صة جورج �فر�م« 

ر�صاَلَتها يف �ملجتمِع �ملديّن. فو�صَعت  يف �ُصَلِّم �أهد�ِفها 
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�لتنميَة �ل�صاملة لالإن�صاِن �لفرد وحت�صنَي كر�مِتِه

وم�صاَعَفَة ُقُدر�ِته، من خالِل دعِم �ملوؤ�ّص�صاِت �لرتبوّية 

ون�صر مبادئ �ل�صافّية و�النفتاح. 

َمِة �لروح بالِعلِم و�لَعَمِل فتجّلى 
َ
�أّما ثاين �لرتجمات لتو�أ

يف �أ�صلوِبِ قيادِة جورج �فر�م. فهو كان يوؤِمُن بالقيادِة 

�خلاِدمِة. �لكبرُي فينا  هو خادٌم للمجموعة.

وجّت�َصَد هذ� �ملفهوم بنوٍع من �ملثالّيِة �لعملّية، يف 

تو�زٍن دقيٍق، رهيٍف ال بل �أنيق، بني �ملعِرفِة و�لب�صاطة، 

بني �لَهيبِة و�لتو��صع، بني �لعنفو�ن و�لطيبة، 

بني �حِلكَمِة و�لَرحَمِة ، و�أ�صا�ُصها ُكُلّها، ال بل 

�أعَظُمها، �ملحّبـة.  

و�كتَمَل �أ�صلوُب �لقياَدِة �خلاِدَمِة لديِه من خالِل 

مقاَرَبٍة خمتلفٍة الإد�رِة �ل�صاأن ُكُلّها، ال بل �أعَظُمها، 

�ملحّبـة.  و�كتَمَل �أ�صلوُب �لقياَدِة �خلاِدَمة  لديِه من 

خالِل مقاَرَبٍة خمتلفٍة الإد�رِة �ل�صاأن �لعاّم. »ُكن 

ا«، كان يقول.  َوطنًيّا، ال �صيا�صًيّ

ن معه �حلّق، بل �بَحث  وكان يعني بذلك: ال تبحث َعَمّ

عن �حلّق و�فَعْل ح�صًر� ما هو حّق.

وعاهد بالقول: �صوّيًة، وبروحّيِة جورج �فر�م، �صنتابُعُ 

�مل�صرّية لبناء �الإن�صان �للبنايّن �ملختلف، ولقلِب 

 �ملجتمع �لذي نطمُح �إليه . 
ِ
�ملعادالت �لفا�صدة، ولقيام

و�صوّية، تعالو� نقْل مع جورج �فر�م »ال تتوّقعو� �أن 

َم لكم �أَحٌد �لوطَن �لذي حتُلُموَن به. �أبنوُه �أنُتم  ُيَقِدّ

على �صورِة  ِقَيِمُكم  ومثاِل ُطُموَحاِتكم«.

18
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في أسبوع األصّم العربّي
معنّيين إلعالمّيين  تكريٌم 
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مبنا�صبة �أ�صبوع �الأ�صّم �لعربّي، كّرمت جامعة 

�صّيدة �للويزة- زوق م�صبح، �الإعالمّيني هيام 

�أبو �صديد، ماغي عون، رميا رحمة، رىل معّو�ض، 

ز�فني قيوجميان، �لدكتور نبيل خوري و�لربوف�صور 

�أنطو�ن رومانو�ض، تقديًر� جلهودهم ون�صاطاتهم 

يف �ملجاالت �لتي تعنى بال�صعوبات �الإن�صانّية 

و�الجتماعّية. 

حّيا �ملدير �مل�صاعد يف مكتب �صوؤون �لطاّلب 

د. زياد فهد االإعالمّيني على �هتمامهم بق�صّية 

�الإن�صان �الأ�صّم �لتي حملوها ونقلوها بقلوبهم 

و�أ�صو�تهم لئاّل يبقى هذ� �الن�صان �أ�صري �جلدر�ن، 

نتذّكره يف بع�ض �ملنا�صبات �إن تذّكرناه.

و�إذ �أّكد �لتز�م �جلامعة ق�صّية كّل �إن�صان وكّل 

�الن�صان، توّجه �إليهم بالقول: »طوبى لكم٬ يا ر�صاًل 

حملو� �صاأن �الن�صان �ملحتاج من دون ملل وال تعب«.

 البوف�سور رومانو�س كانت له حما�صرة بعنو�ن: 

»�النزالق �ملحتوم من �لبيولوجّي �إىل �لثقايّف يف 

�لتعامل مع �ل�صّم«، قارن فيها بني �ملفهومني �لقدمي 

مم و�ل�صّم. و�حلديث الإ�صكالّية �ل�صَ

وبعد �أن �أ�صار مدير �لعالقات يف �جلامعة الأ�ستاذ 

�سهيل مطر �إىل �أّنه كثرًي� ما ُي�صتكى من �الإعالم 

على �أّنه و�صيلة ��صتفز�ز �أو �صانع ف�صائح ومثري فنت، 

هّناأ �ملحتفى بهم على �لتز�مهم مب�صاعدة 

كّل حمتاج.

ويف �خلتام، �صكر و�سام ق�سطنطني با�صم 

زمالئه �لطاّلب �ل�صّم، �جلامعة و�لوجوه �الإعالمّية 

�حلا�صرة، �لذين ت�صّلمو� دروًعا تقديرّية و�أّكدو� 

دو�م �لتز�مهم ق�صّية كّل �إن�صان حمتاج بت�صميم 

وتعميم.

                                                      حبيب فّو�ز

                                                         -طالب-
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الريحاني في  ألبرت  أمين 

للثقافة الدولّية  الموسوعة 

فون  �صدرت يف كامربيدج، بريطانيا، �ملو�صوعة �لدولّية للثقافة بعنو�ن »مثَقّ

ممَيّزون يف �لقرن �لو�حد و�لع�صرين«، وذلك عن �ملركز �لعاملّي لل�ِصرَي �لذ�تّية. 

ت�صّم �ملو�صوعة �ألفي �صرية لُكّتاب وباحثني من خمتلف �أنحاء �لعامل؛ 

مع �لتوّقف عند موؤّلفاتهم، و�أبحاثهم �ملن�صورة، �إ�صافة �إىل تكرميهم وع�صوّيتهم 

يف �ملوؤ�ّص�صات �لعلمّية وجمعّيات �الخت�صا�ض. وقد �ختارت �ملو�صوعة �لكاتب 

و�لباحث �للبنايّن �أمني �ألربت �لريحاين من جمموعة �الألفي كاتب من حول 

�لعامل، وتوّقفت عند موؤّلفاته �لعربّية و�الإنكليزّية، و�جلو�ئز �الأدبّية �لتي نالها، 

وع�صوّيته يف �ملوؤ�ّص�صات �لعلمّية و�الأدبّية �لدولّية. ومّما ورد يف �لتعريف، 

�ملقتطف �الآتي:

�س البوف�سور الريحاين يف الآداب املقارنة، وتبّواأ منا�سب  َتَخ�سَّ

جامعّية عّدة، اآخرها يف لبنان من�سب نائب رئي�س جامعة �سّيدة 

اللويزة لل�سوؤون الأكادميّية. من موؤّلفاته الإنكليزّية: التعّددّية 

الثقافّية والأدب العربّي الأمريكّي، درا�سة تاأ�سي�سّية، )2007(  

Multiculturalism and Arab-American Literature؛ 
ومن اأعماله العربّية: قطار ول حمّطة، حوارّية ثالثّية ال�سوت 

حول م�ساألة الزمن )2006(؛ ع�سبة املدائن، اإيقاعات بني َمواطن 

ال�سم�س ورذاذ املطر، )2002(؛ الينابيع املن�سّية، اأو حماولة 

ا�ستكمال لل�سورة الأدبّية، )2000(، طقو�س املاء، ر�سائل موجعة 

اإىل �سريين )1999(، اأقاليم النْف�س املتمادية، يف نقد الأدب 

والثقافة )1996(... وي�سري التعريف اإىل الأبحاث والدرا�سات 

ا  �سة حملًيّ املن�سورة للريحاين »الثاين« يف جماّلت البحوث املتخ�سّ

ا، كما يعّدد اأبرز اجلوائز ومنها جائزة �سعاد ال�سباح  ا ودولًيّ وعربًيّ

الأدبّية التي متنحا جمعّية خّريجي اجلامعة الأمريكّية يف بريوت. 

ومن اجلمعّيات الدولّية التي �سّمته اإىل ع�سوّيتها: اجلمعّية 

الدولّية لالإدارّيني اجلامعّيني، جمعّية الدرا�سات ال�سرق اأو�سطّية، 

املوؤ�ّس�سة الدولّية لتطوير املناهج اجلامعّية، اجلمعّية الأمريكّية 

يف الوليات الو�سطى لالعتماد اجلامعّي، وجمعّية تقّدم التعليم 

العايل حول العامل... وقد حا�سر اأمني األبت الريحاين يف عدد 

من اجلامعات الأمريكّية ومنها: جامعة يال Yale، جامعة ماريالند، 

واجلامعة الأمريكّية يف وا�سنطن.   
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 Ameen Albert Rihani in
the Encyclopedia of the 21st Century Intellectuals

The Encyclopedia of the 21st Century Intellectuals was published 
recently by the International Biographical Center, Cambridge, 
England. It covers information about two thousand writers and 
scholars from all over the world. The information covers the works, 
publications, awards, and professional memberships. Ameen Albert 
Rihani was selected among the 2000 writers and scholars published 
in the Encyclopedia. Among other information introducing Dr. 
Rihani, the following was mentioned about his achievements:

Professor Rihani is specialized in Comparative Literature. 
He was appointed in a number of university administrative posts, 
the latest of which is his present post as the Vice President for Aca-
demic Affairs at Notre Dame University, Lebanon. 
Among his works are: 
Multiculturalism and Arab-American Literature (2007), A Train 
and No Station (Qitar wa la Mahatta, 2006), Cities’ Grass (‘Oushbat-
ul Mada’en, 2002), Forgotten Springs (Al-Yanabee’ al-Mansiyya, 
2000), Water Rituals (Tuqous-ul Maa’, 1999), Provinces of a Far going 
Soul (Aqaleem-un Nafs-il Mutamaadiyah, 1996)… 
The section dedicated to Rihani Junior mentions his several publica-
tions, awards, and international memberships. The latest award he 
received was the Suad As-Subah Literary Award presented by the AUB 
Alumni Association. Among the professional memberships are: the 
Association of College Administration Professionals (ACAP), 
the Association of Supervision and Curriculum Development (ASCD), 
the Association for the Advancement of International Education 
(AAIE), the Middle Eastern Studies Association (MESA). Rihani also 
lectured in a number of universities such as Yale, Maryland, 
and the American University of Washington D.C.



الجامعّي الرعوّي  العمل  من حصاد 

يف �سوت املحّبة

يف هذه �ل�صنة �لبول�صّية نتاأّمل يف �صرية حياة 

�لقّدي�ض بول�ض، ر�صول �الأمم. فقد كان للعمل 

�لرعوّي �جلامعّي وقفة مع ر�صالة بول�ض �إىل �أهل 

رومة 12: »�حلياة �جلديدة يف �مل�صيح«، من خالل 

م�صاركة �صبعة �أع�صاء مع �ملر�صد �الأب فادي بو �صبل 

يف مناق�صة مفتوحة حولها عرب �إذ�عة �صوت �ملحّبة، 

يف 6 �آذ�ر 2009. 

عيد الأّمهات

حمل عيد �الأّمهات ر�صالة �صكر وحّب وتقدير من 

�ل�صبيبة �إىل جميع �الأّمهات، بح�صور حو�ىل �ملئة 

�صخ�ض، تقا�َصمو� �لطعام و�ل�صر�ب، و��صرتكو� يف 

�صه رئي�ض �جلامعة �الأب 
ّ
�لقّد��ض �الإلهّي �لذي تر�أ

وليد مو�صى مع الأب بو �سبل �لذي جاء يف كلمة له:

»�إّن �أروع �أعمال قلب �هلل، هو قلب �الأّم«. هذ� ما 

قاله �ملطر�ن دوبان لو، يف �إحدى حما�صر�ته للن�صاء 

�مل�صيحّيات، وترّدد على ل�صان �لقّدي�صة تريزيا 

ا متام �لعلم �أّن �هلل �صكب  �لطفل ي�صوع: »�أعلم �أي�صً

يف قلوب �الأّمهات �صيًئا ما من �حلّب �لذي يفي�ض به 

قلبه« )�ض 803(. 

ّ �لكثري، و�صيقال �الأكرث. �أّما �أنا، وبا�صم  ِ
قيل يف �الأم

هوؤالء �ل�صبايا و�ل�صباب �لذين �أحّبهم و�أ�صكر �لرّب 

�إلهي كّل حني الأّنه جعلني �ألتقي بهم، فاأقول لكِلّ �أّمٍ: 

نحن نحّبِك. �أنِت �أروع ما خلق �هلل.

�صاأتكّلم ب�صيغة �ملفرد، الأيّن با�صم كّل �صاّب 

و�صبّية �أتكّلم.

ِك يا �أّمي، الأّنِك مع و�لدي و�هلل �أعطيتموين  �حلياة. �أحُبّ

�أحّبِك الأّنِك على مثال مرمي �لعذر�ء، ت�صمعينني قبل 

�أن �أتكّلم، وتطلبني يل قبل �أن تنق�ض خمرة فرحي.

منِك �أتعّلم �حلّب و�مل�صاركة و�لت�صامن و�لعطاء. 

وبنعمة �هلل �أعرف �أن �أكون �صاحًلا يف �ملجتمع �لذي 

�أحيا فيه. 

يا �أّماه تاأّملي، كيف حاكني �هلل يف �أح�صائِك، ون�صج 

عروقي يف كيانِك، وبنى عظامي يف د�خلِك؟

تاأّملي، كم كانت مالطفاتِك �لتي غمرِتني بها يف 

فكرِك وقلبِك، وكم ع�صِت من �حلّب و�النتظار 

و�ل�صوق لروؤيتي؟

 دمي من دمِك، وقلبي من قلبِك، فاأنت �أنا و�أنا �أنِت، 

فكيف ال �أحّبِك؟ 

�أخربيني عن �صعورِك �الأّول بعد والدتي، وعن �حلّب 

�لذي ر�فق مّنوي؟ كيف ال �أنده�ض بِك!

كم من �لفرح غمر قلبِك عند جناحي، وكم من 
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مع �آّمهاتنا



ِك! �حلزن ع�صر قلبِك عند �آالمي؟ �آٍه ما �أعظم �صَرّ

ما �أرَقّ قلبِك يا �أّمي، وما �أجمل عينيِك، �أنِت يا 

من تعرفني كيف تعرّبين عن حنانِك باألف نوع من 

�الهتمامات �للطيفة، �لتي ال تخطر على بال �أحد؟ 

كم هو عظيٌم ح�صورِك! 

ا،  الأجلِك يا �أّمي �أ�صّلي، والأجل كِلّ �الأّمهات �أي�صً

م�صت�صفًعا �لعذر�ء مرمي، �أحَنّ �الأّمهات و�أطهَرهّن، 

ليحفظكّن �هلل بعنايته وي�صكب عليكّن من رحمته، 

ويعظّمكن بفي�ٍض من �ألطافه.

مع �آبائنا و�إخوتنا، نتقّدم منكّن باملعايدة و�لتهاين 

ونحن نرّن:

»ولو يا ربِّ يف اليوم العظيم  

              تلوت علّي حكمك باجلحيم

فلي اأمل باأن �ستعود يوًما  

                فت�سفح يف جهّنَم عن اأثيم

وقلُبَك ي�ستحي من قلب اأّمي   

                                        )ر�صيد �صليم �خلوري( 

ريا�سة الف�سح

حتت عنو�ن »�صمت و�صالة« �جتمع 55 �صاباًّ و�صبّية 

يف دير �أّم �هلل– عجلتون للقاء �لرّب يف ريا�صة 

روحّية �صامتة. تاأّمل �ملجتمعون يف �ليوم �الأّول 

من �للقاء، 28 �آذ�ر، يف �ل�صمت و�أهمّيته، بهدف 

�الإ�صغاء �إىل �إلهامات �لروح و معرفة م�صيئة �هلل. 

كما �أّنهم �ختربو� �ل�صالة �لتي تنبع من �ل�صمت 

Open doors
من �أجل تعميق �النخر�ط يف �لو�صط �جلامعّي كان 

لنا stand يف �لـ open doors �لذي �أقيم  يف 3 

ني�صان 2009، حيث عر�صنا �صوًر� لن�صاطاتنا تربز 

نوعّية �أعمالنا و�أهد�فنا، ووّزعنا �ل�صكاكر.

رحلة ال�سوف

نّظمنا رحلة �إىل دير �لقمر، �صارك فيها �أكرث من 

ا، فزرنا جبل �ل�صليب، ومز�ر حمل �هلل،  50 �صخ�صً

و�صّيدة �لتّلة، ثّم �ملنـزل �لو�لدّي لرئي�ض �جلامعة 

حيث تناولنا بركة �لعيد قبل �النتقال للغد�ء، على 

نهر و�دي بنحَليه.

Founder’s Day
مبنا�صبة عيد �جلامعة �لـ 22 �جتمعت �أندية جامعة 

�صّيدة �للويزة يف �حتفال �حت�صد فيه طاّلب من كّل 

جامعات لبنان حتت عنو�ن 

 .»Roll out Hollywood’s Red Carpet«

بد�أ �لـ Founder’s Day بالقّد��ض �الإلهّي، 

�لذي �حتفل به الأب فادي بو �سبل، وقال:

يف زمن عيد �لقيامة �ملجيدة ويف �ل�صهر �ملكّر�ض 

الإكر�م �أّمنا مرمي، نقف �ليوم لنحتفل بعيد جامعتنا 

�لتي تزهو وتنمو يوًما بعد يوم، بف�صل نعمة �هلل 

وح�صور �لعذر�ء مرمي فيها، وجمهود كِلّ و�حٍد مّنا.

هو �لعيد �لثاين و�لع�صرون جلامعتنا، وهذ� ما 

يجعلنا نتاأّمل يف كّل ما �أفا�صه �هلل عليها من مو�هب 

وعطايا، من منٍوّ و�زدهار، من تقّدم وجناح؛ وكاأيّن 

به يدعوها من �لكتاب �ملقّد�ض »هلّمي يا جميلتي، 

هلّمي معي من لبنان«.

نعم �إّن جامعتنا جميلة برتّبعها ملكًة على هذه �لتّلة 

�لر�ئعة، وجميلة الأّنها حتمل �صمات  �أّمها �لعذر�ء 

�لقّدي�صة، وجميلة بكم �أنتم �لرهبان و�الإد�رّيني 

و�لعمد�ء و�الأ�صاتذة و�ملوّظفني و�لطاّلب و�خلّريجني 

و�الأ�صدقاء و�الأمناء و�الأ�صخياء.

�الأب �لرئي�ض رّكز يف كلمته �أم�ض على �الإن�صان، 

فدعانا �إىل �لعمل مًعا من �أجل تنمية هذ� �الإن�صان 

على �أ�ص�ض �حلّق و�خلري و�جلمال، وتر�صيخ �لقيم 

يف طاّلبنا وطالباتنا من خالل �حلو�ر وبناء �لثقة، 

و�إف�صاح �ملجال لهم للم�صاركة يف �صياغة �لقر�ر�ت 

�لتي تعنيهم، و�لرتكيز معهم على �الأبعاد �الإميانّية 

�لتي تدعو �إىل �ل�صالم و�ملحّبة.

وعليه، �أرى �أّن علينا �أن نطرح على �أنف�صنا 

بع�ض �الأ�صئلة:

قال �أحد �لقّدي�صني: »�حل�صور مبقد�ر �ملحّبة«. 

فكيف هو ح�صوري يف هذه �جلامعة، وكيف هي 

حمّبتي لهذه �ملوؤ�ّص�صة؟

وقال �آخر »مبقد�ر �حلّب يكون �اللتز�م«. فكيف هو 

�لتز�مي يف �جلامعة؟ هل هو الكت�صاب لقمة �لعي�ض 

فح�صب �أم هو �لتز�م بق�صّية منّوي �ل�صخ�صّي ومنّو 

من �أنا م�صوؤول عنهم بغية �أعطاء قيمة حلياتي من خالل 

م�صاركتي يف �إعطاء قيمة لالإن�صان �لذي �أعمل معه؟
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�الأب �لرئي�ض يرّدد دوًما �إن جنحت �ملوؤ�ّص�صة جنحنا 

كّلنا، و�إن ف�صلت ف�صلنا؛ ماذ� �أعمل الأجناح �لـNDU  ؟

�إّن مبد�أ �جلامعات هو �إعطاء فر�صة لكِلّ �إن�صان 

ر ويتطّور، ويحّقق ر�صالته يف هذه �حلياة  باأن يطِوّ

من خالل ر�صالة �ملوؤ�ّص�صة �لتي ينتمي �إليها؛ فهل 

�أ�صتطيع بعد كّل يوم �أن �أقول للرّب قد مّت ما كان 

ينبغي �أن �أفعل؟

�إّن �لرّب ي�صوع يقول لنا يف �إجنيله �لطاهر: »ما من 

 �إاّل �صيك�صف«؛ فهل 
ٍ
خفّي �إاّل �صيعلم، وما من مكتوم

�أنا �أعلم �أّن �لعمل و�صيلة لقد��صتي �لتي �صاأنالها 

مبقد�ر عي�ض �الأمانة فيها؟...

�أّما �لعمل �لرعوّي �جلامعّي فقد ��صتوحى �لقّوة، من 

فيلم Hercules  فكانت لعبة �لقوى �لتي خلقت 

� من �لتناف�ض و�حلما�ض بني �ملتبارين، وكانت  جًوّ

جائزة Best Club Activities من ن�صيب �لـ 

pastoral. ومل يقفل مقهى �أبو �لزو�ض �أبو�به!

رحلة حّج اإىل الأردن

ا و�صاّبًة من �لعمل �لّرعوّي  يف 8 �أّيار، �جّته 25 �صاًبّ

�جلامعّي مع جمموعٍة من �حلّجاج �إىل �الأردن 

ملالقاة �لبابا Benedictus XVI يف زيارته 

لالأر��صي �ملقّد�صة. لن نن�صى �أبًد� وقفَة قد��صته 

�ملب�ّصرَة �أمامنا، ولن مّتحَي نظرتُه �لثاِقبة فينا، 

ُة و�لّر�صولّية �لتي حّلت  ولن تفارقنا بَرَكَتُه �الأبوَيّ

علينا... 

بهم يهتّم العلّي

نظرة �أمل ورجاء بامل�صيح هيمنت على جامعة �صّيدة 

�للويزة يوم �جلمعة �لو�قع فيه 29 �أّيار 2009، حيث 

�حتفل بالذبيحة �الإلهّية على نّية �لطاّلب �لذين 

غادرونا �إىل �مللكوت �ل�صعيد �الأب فادي بو �صبل 

يعاونه عدد من �لكهنة �ملرميّيني. 

��صرتك يف هذ� �الحتفال �أهايل �لطاّلب 

و�أ�صدقاوؤهم. بدعوة من �لعمل �لرعوّي �جلامعّي، 

 ،yasa ومب�صاركة �أندية �جلامعة وك�ّصافة لبنان و�لـ

و�للجنة �لوطنّية لوهب �الأع�صاء و�الأن�صجة، وُكْن 

هادي، وم�صاركة جوقة �صانتا مارّيا و�الآن�صة عبري 

نعمة، �جتمعنا با�صم �لرّب ي�صوع.

ومّما قاله الأب بو �سبل يف �لقّد��ض:

يف �حلقيقة، من ر�أى كيف كان �صبابنا يعملون 

ويهتّمون بتنظيم هذ� �الحتفال، يكت�صف 

ثالثة �أمور:

�أّواًل: �لوقوف قرب �الأهل، و�لتاأكيد على �حلّب �لذي 

ب�صكٍل �أو باآخر ال يز�ل يربط فيما بيننا.

ثانًيا: لنوؤّكد �أّن �صبابنا و�صبايانا، و�إن غابو� عّنا، 

هم غائبون يف �حل�صور، �أي يف �هلل. نعم، �أمو�تنا 

هم يف قلب �هلل.

ا �أمانة �ملحّبة نحو �أ�صدقاء لنا  ثالًثا: لنوؤّكد �أي�صً

و�أحّباء، ولكي نقول لهم: �إّن �ملحّبة �لتي جمعت 

قلوبنا برباط �ل�صد�قة، ال تز�ل قائمة فيما بيننا، 

الأّننا موؤمنون �أّن �هلل �لذي هو حمّبة، كّلنا »فيه نحيا 

ونتحّرك ونوجد« )�إع 28/17( �أحياَء كّنا �أم �أمو�ًتا. 
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وتبقى كلمة ال بّد من قولها، وهي موّجهة �إىل �الأهل 

و�الأحّباء: 

�إّن �ملوت يتطّلب من �الإن�صان �الّت�صاع �أمام �أحكام 

�خلالق، الأّن �هلل وحده هو �صّيد �حلياة و�ملوت، وهو 

يحّبنا ويحّب من نحّبهم �أكرث مّما نحُبّ نحن، و�إن 

كان �الأمر �صعًبا علينا �أن نفهمه فلن�صِلّ ليمنحنا 

�لرّب نعمة �الإميان.

ها هي �لقّدي�صة تريزيا �ل�صبّية �ل�صاّبة، معّلمة 

�لكني�صة، تاأتي لت�صاعدنا بكلماتها �إذ تقول لنا: »�أنا 

ال �أموت بل �أدخل �حلياة« وت�صيف: »لقد و�صع ي�صوع 

�أمام عينّي كتاب �لطبيعة، وفهمت �أّن جميع �الأزهار 

�لتي خلقها جميلة، و�أّن �صناء �لوردة ون�صوع �لزنبق 

ال ُيزيالن �أريج �لبنف�صجة �ل�صغرية، وال ي�صلبان 

�الأقحو�ن ب�صاطته �لفّتانة... وكذلك هو �الأمر يف 

عامل �لنفو�ض...« 

لذلك، فاإن كّنا ننظر �إىل �ل�صباب �لذين �صبقونا 

�أّنهم �أرز�ت عاليات �أو �أ�صجار �صنديانة عتيقة، 

فرمّبا مل نفهم حكمة �هلل، الأّنهم مل يبلغو� �إىل 

�لكمال �لذي كّنا نحن نريده لهم؛ ولكّننا �إن نظرنا 

�إليهم على �أّنهم زنابق مكتملة، وورود فّو�حة عطرة، 

�صوف ن�صكر �لرّب من �أجل عنايته �لفائقة بهم، 

ونرّتل له �ملجد �حلقيقّي الأّنه �صمح لنا �أن نعي�ض 

معهم �أّياًما جميلة.

ا  �ليوم، ونحن ن�صّلي الأجلهم، ن�صكب عليهم في�صً

من �حلّب و�لرحمة، �لتي ن�صتمّدها من هذه 

�لذبيحة، فيكتملو� يف �ملحّبة وي�صتطيعو� معاينة 

عيد القربان

لل�صنة �لّر�بعة على �لتو�يل، ينّظم �لعمل �لرعوّي 

�جلامعّي )NDU( وجماعة �ل�صالة �ملرميّية 

)Pod Bordo( �حتفااًل بعيد �لقربان �الأقد�ض 

�صه 
ّ
يف َحرم �جلامعة، بد�أ بالقّد��ض �الإلهّي �لذي تر�أ

�الأب فادي بو�صبل يعاونه لفيٌف من �الآباء وخدمته 

جوقة �صانتا مارّيا، و�نتهى بتطو�ٍف للقربان على 

وقع روحانّية �لقّدي�ض بول�ض وحتت عنو�ن: �قتدو� بي 

مثلما �أقتدي �أنا بامل�صيح.

الأب بو �سبل �نطلق يف كلمته من �أّن �جلامعة �لتي 

هي مملكُة مرمي، �إمّنا �ملكانُة �الأوىل فيها للم�صيح 

�مللك، عطّيِة �الآب للب�صرّية؛ ولذلك، هي تد�أُب على 

متجيد �لقربان �الأقد�ض، باعتباِر �أّنه ترجمٌة حلّب 

�هلل �لذي �صار �إن�صاًنا.

وجه �خلالق، حينئٍذ يحملوننا ب�صلو�تهم فن�صرتيح 

ونهد�أ.

وتبقى مرمي �الأّم �لو�قفة حتت �ل�صليب، عالمة 

رجاء لكّل �أّم و�أٍب، �أخٍت و�أٍخ، �صديٍق و�صديقة، 

و�قفًة لتعّلَمنا �أّن �لكلمة �الأخرية لي�صت للجمعة 

�لعظيمة، مهما كانت �آالمها قا�صية، �إمّنا لفجر 

�الأحد، �أحد �لقيامة، حيث �هلل »مي�صح كّل دمعة 

من عيوننا« )روؤ 4/21(، ويجل�صنا مع �أحّبائنا 

»�ملدعّوين �إىل وليمة عر�ض �حلمل« )9/19(، 

»فرن�ه كما هو« )1 يو 2/3( و»نعرفه كما يعرفنا« 

ونفرح ون�صّر مبا »مل تب�صره عني ومل ت�صمع به �أذن 

ومل يخطر على قلب ب�صر« )1كو 9/2(، حيث »ال 

يبقى موت وال حزن وال �صر�خ وال وجع« )روؤ 4/21( 

»�إمّنا �صالم وفرح بالروح �لقد�ض« )رو 17/14(.

ا قام.  �مل�صيح قام حًقّّ

Picnic Ajaltoun
لقاء فرح جميع �أع�صاء �لـpastoral ، يف �أح�صان 

طبيعة عجلتون، حول مذبح �لرّب ثّم �لغد�ء، يوم 

�الأحد �لو�قع فيه 31 �أّيار 2009. 
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وجه كاهن مريمّي
األب فادي بو شبل

كان يوَم �صبٍت  يف �لر�بع و�لع�صرين من �صنة 1959، 

حني ذهب �الأب جناديو�ض و�صقيقه �الأخ حّنا برفقة 

�بن عّمهما �الأب جورج �إىل �لقبّيات لالحتفال باإكليل 

�أخيه �لكبري وجيه. وقبل حلول �لظالم، حو�ىل 

�ل�صاعة �خلام�صة عند منعطف �لبرية، �لقرية 

�الأخرية قبل �لقبّيات، دّوى �صوت ر�صا�ض قوّي وكاأّنه 

�ألغام، فاأ�صيبت �ل�صّيارة �لتي كانت تقّلهم، فاأوقفها 

�ل�صائق بعد �أن هتف: »ق�صَي علينا« وهرب. وفيما �الأخ 

حّنا �ختباأ خلف عجلة �ل�صّيارة �الأمامّية جلهة �لي�صار، 

بقي �الأب جناديو�ض و�الأب جورج يف �جلهة �خللفّية. 

ويخرب هذ� �الأخري ما يلي: »يف تلك �الأثناء منذ توّقفت 

�ل�صّيارة كان �الأب جناديو�ض قد �صرخ: »يا عدر�«، 

وكانت تلك كلمته �الأخرية....«.

�صقط جناديو�ض �صهيًد� بعمر �ثنني وثالثني عاًما، 

بتها �ثنتان وثالثون ر�صا�صة  �إثر جر�ح بليغة �ص�صَبّ

�خرتقت ج�صده، بداًل عن غريه.

ولكي نفهم هذه �حلادثة �أكرث، نحن مدعّوون لقر�ءة 

وتاأّمل جزء من �صالته �لتي كتبها يوم �صيامته 

�لكهنوتّية �إذ قال: »اأّيها الرّب ي�سوع، اإّن اأقّدم ذاتي، 

على يدي مرمي الكلّية الطهارة، حمرقة حلّبك 

الرحوم. اإّن اأكّر�س لك بنوع خا�ّس حياتي، فخذها 

�ساعة تريد. اإّن اأكّر�س لك دمي، فخذه �ساعة 

يطيب لك«.  

من �ل�صعب طبًعا �أن نفهم هذه �لتقدمة من دون 

�الإميان. ولكن، �إن طالعنا حياة تريزيا �لطفل ي�صوع 

� �الأب جناديو�ض، رمّبا ن�صتطيع �أن 
ًّ
�لتي تاأّثر بها جد

نفهم �أكرث �أّن �أفكار �لرّب غري �أفكارنا وطرقه غري 

طرقنا. وتقدمة �لذ�ت هذه، �صحّية للحّب �الإلهّي، 

�أر�دها من �أجل وحدة �مل�صيحّيني، ال�صّيما وحدة 

�لكاثوليك و�الأرثوذك�ض؛ و�صاءت �لعناية �الإلهّية �أن 

تك�صف قبولها لهذه �ملحرقة، �إذ كان ��صت�صهاده ليلة 

ختام �أ�صبوع �ل�صالة من �أجل وحدة �مل�صيحّيني. 

خم�صون �صنة مّرة على ��صت�صهاد هذ� �لر�هب، 

و�لروح �لقد�ض ال يز�ل يبعث باأنو�ر �إلهاماته �إىل 

كهنة من �أبناء �لرهبانّية �ملارونّية �ملرميّية، لت�صليط 

�ل�صوء على �صخ�صّية هذ� �لكاهن، �لذي ترك من 

خالل ر�صائل �أر�صلها �إىل �آباء و�إخوة و�أ�صدقاء، تر�ًثا 

روحيًّا عظيًما، ثمرة �لنعمة �لتي مل�صت قلبه بعد �صر�ع 

يف دّو�مِة �ل�صّك وَفْقِد �الإميان.

خم�صون �صنة مّرت... وحلم �الأب جناديو�ض حتّقق، 

هو �لذي كتب يوًما يف خو�طره �لروحّية: »لقد فّكرت 

للمّرة الأوىل اأّن العذراء تريد اأن تكون ملكة يف 

مريمّي،  كاهٌن  جناديوس موراني، 
استشهاده.  على  سنة  خمسين  بعد  نتذّكره 

لماذا؟

شخصّيته. على  أضواء 

روحانّيته. من  بعٌض 

رهبانّيتي. ورّبا �ستحتّل مكان القّدي�س 

اأنطونيو�س: »رهبانّية �سّيدة الإنتقال«... وي�ستطيع 

اهلل وحده اأن يتّم ذلك...... واإذا اأراده اأمّته 

ب�سهولة«. وطلب من �الأب �لعاّم بعد زيارته �إىل مغارة 

�صّيدة لورد �صنة 1957 �أن يكّر�ض �لن�ضء يف �لرهبانّية 

للعذر�ء بعد �أن  �أفهمته �أّنها �صتكون يوًما ملكة يف 

رهبانّيتنا، و�صتكون �إىل جانبنا يف �ل�صعاب لت�صاعدنا 

وتباركنا وتنرينا ومتنحنا �لقّوة. 

و�صاءت �لعناية �الإلهّية �صنة 1969 �أن ت�صبح 

�لرهبانّية ب�صيبها و�صبابها حتمل ��صم هذه �الأّم 

�لبتول، وذلك بعد ع�صر �صنو�ت من ��صت�صهاد �الأب 

جناديو�ض؛ �إذ حتّول ��صمها من �لرهبانّية �للبنانّية 

�حللبّية �ملارونّية �إىل �لرهبانية �ملارونّية للطوباوّية 

مرمي �لعذر�ء، �ملعروفة بالرهبانّية �ملارونّية �ملرميّية.

خم�صون �صنة مّرت وكتاب ن�صيد �حلّب �حلاوي 

ر�صائله، ال يز�ل قادًر� على تغذية �لنفو�ض، و�إرو�ئها 

من �حلّب �الإلهّي.

ومَل ال يتعّرف �لنا�ض على كنزنا �ملرميّي، ويطلبون 

معنا من �هلل �أن مُيّجد خادمه ويظهر قد��صته خلري 

�لكني�صة كّلها؟

وجوه
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من هو جناديو�س موراين؟

هو ذاك ال�شاب الآتي من بالد القّدي�س مارون، 

يحمل يف عروقه دًما مارونًيّا من جهة اأبيه، ودًما 

اأرثوذك�شًيّا من جهة اأّمه. هو ابن املُهريي– املوارنة، 

املولود يوم عيد �شّيدة الب�شارة يف 25 اآذار 1927 

، ولذلك دعاه اأبواه خمايل �شليمان موراين ومرمي 

اإ�شرب ب�ّشور، ب�ّشور تذكاًرا لعيد الب�شارة وتيّمًنا 

بعائلة الوالدة، وهو اأٌخ لثالث بنات وخم�شة �شبيان.

نال �شّر العماد املقّد�س يف كني�شة القّدي�س يوحّنا 

املعمدان يف قريته، ف�شّمَي ب�شارة وكان له من العمر 

اأربعة اأ�شهر.

ا طّيبة يف قلبه منت  نعمة الإميان التي وجدت اأر�شً

جّيًدا. وما اإن بلغ الثالثة ع�شر من عمره حتى �شمع 

نداء الرّب له، وكاأّنه �شموئيل جديد، فاأخرب كاهن 

رعّيته اخلوري بول�س �شعادة بذلك، فن�شحه اأن يتبع 

ابن عّمه داود املعروف بالأب جورج موراين، يف دير 

مار الي�شاع ب�شّري- لبنان.  

وهكذا كان. فو�شل ب�ّشور اإىل لبنان، اإىل الدير 

املذكور يف 2 ت�شرين الأّول �شنة 1940، واأعطي له 

ا�شم جديد �شيحمله طوال العمر: جناديو�س.

بعد زمن الإبتداء، اأبرز نذوره الأوىل يف 19 اأيلول 

1943، وانتقل اإىل مركز الرهبانّية يف بريوت 

حيث تابع درا�شته يف املعهد الثانوّي التابع جلامعة 

القّدي�س يو�شف لالآباء الي�شوعّيني، فكان لمًعا يف 

درا�شته، وحاز على �شهادة يف الأدب الفرن�شّي.

ويف 7 ت�شرين الأّول املوافق عيد ال�شهيدين �شركي�س 

وباخو�س من �شنة 1952، اأبرز نذوره الإحتفالّية يف 

ديرهما يف ع�شقوت، وكان ابن خم�شة وع�شرين ربيًعا.

�شافر اإىل روما يف 10 كانون الثاين �شنة 1954، 

وعا�س ثالثة �شنوات يف دير مار اأنطونيو�س الكبري، 

وحاز على اإجازة يف الالهوت من جامعة القّدي�س 

يوحّنا الالتران احلربّية.

خالل وجوده يف روما وبالّرغم من حّبه للعذراء وتوقه 

لعي�س القدا�شة، فقد �شمح الرّب اأن ميّر جناديو�س 

ب�شعوبة األيمة على �شعيد الإميان، وكاأّنه دخل 

يف النفق املظلم، قبل اأن يرى نور الرّب العظيم، 

اأو كاأّنه دخل البوتقة، التي �شت�شاعده وت�شاعدنا 

فيما بعد لنتذّوق جمال النعمة التي �شكبت على 

حياته ورهبانّيتنا من خالله! لكّن العذراء القّدي�شة 

»ال�شاهرة«، وخالل �شنتها املرميّية اأبت اأن يتعّذب 

ابنها جناديو�س طوياًل، فكان اأن جّنته بنعمة جميدة، 

يوم عيد ميالدها يف 8 اأيلول من �شنة 1954. 

وكتب الأب جناديو�س عن هذه اخلربة ما يلي: »اأّما 

جناتي هذه فاأنا �أن�سبها للعذر�ء، وقد جعلتني �أحّبها 

ا... �إّن �أ�ساأل �هلل �أن يهبني، طول عمري،  ا بنوًيّ حًبّ

نعمة �لتب�سري بهذه �لأِمّ �ل�ساحلة. �إّنهم ي�سّورونها 

نعمة �لتب�سري بهذه �لأِمّ �ل�ساحلة. �إّنهم ي�سّورونها 

مبثابة كائن فائق �لطبيعة. ولكم يكون من �لأف�سل 

�أن ي�سّوروها على ب�ساطتها، وقربها مّنا! �إّن 

مدين ملرمي بكِلّ حتّويل. �لأزمة �لنف�سّية �لتي كنت 

�أعانيها منذ �سنو�ت عديدة تفاقمت خالل �ل�سنة 

�ملرميّية. وبلغت ذروتها �أثناء عطلة �ل�سيف حيث 

ا، مدة �أ�سابيع طويلة. ويف �لثامن  فقدت �لإميان كّلًيّ

من �أيلول، م�ساء عيد ميالد �لعذر�ء، �أخذتني 

و�أنا يف �لكني�سة، �آلم مرّبحة ملجّرد �لتفكري باهلل. 

كان عقلي يقول يل بو�سوح: �إّن �هلل غري موجود. 

وفجاأة �سعرت بقّوة د�خلّية طارئة، وللحال ر�أيتني 

متبّدًل... ومنذ ذ�ك �أخذت �أمتاثل عاجاًل �إىل 

ا يف �آخر �ل�سنة �ملرميّية، يف  �ل�سفاء �لذي �سار تاًمّ

�لثامن من �أيلول« )الر�شالة 13(.

يف الثاين من ني�شان عام 1956، قبل الدرجات 

ال�شغرى. ويف 7 مّتوز درجة ال�شّما�شّية. ويف 22 كانون 

الأّول من ال�شنة ذاتها �شيم كاهًنا على يد املطران 

بطر�س جّواد �شفري يف كني�شة القّدي�س فرن�شي�س دي 

باول قرب ديرنا يف روما.

يف هذا اليوم، الذي تغمر فيه النعمة حياة الكاهن 

اجلديد، وتاأّثًرا بروحانّية القّدي�شة تريزيا الطفل 

ي�شوع، اأراد الأب جناديو�س اأن يقّدم ذاته حمرقة 

للحِبّ الإلهّي من اأجل احتاد امل�شيحّيني: »يا ي�سوع 

�لر�عي �ل�سالح، لقد �رت�ست رحمتك �لالمتناهية 

�أن تذهب بعيًد� للبحث عن �لنعجة �ل�ساّلة. وهكذ� 

�أعدتها بفرح �إىل �حلظرية حيث ما زلت تغمرها 

مبالطفاتك وعنايتك... يا �سّيدي، رمّبا �أنا ذلك 

�لذي �خترب �أكرث من غريه حنان قلبك 

�لالمتناهي. لقد عاملتني بلطافة فائقة، �أنا �لذي 

�أهنتك ب�سّدة �أكرث من مّرة. وعرفت ب�سرب �أٍمّ كيف 

تتحّمل نقائ�سي وت�سلحها د�ئًما ومن دون �أن توّجه 

يل �أبًد� �أّي تاأنيب...

�أنا �أعرف �لآن، ولقد �قتنعت �أّنك �أكرث حناًنا 

من �أف�سل �لأّمهات. �أريد �أن �أحّبك و�أن �أجعلك 

حمبوًبا. �أح�ّس بحاجة �إىل �أن �أعرتف بجميلك، 

و�أن �أكون ملًكا لك و�أّل �أهينك. �أريد �أن �أق�سي كّل 

حياتي بتمجيد ��سمك وترتيل مد�ئحك، وتخلي�س 

�لنفو�س، فلذلك ل �أنقطع عن تذّكر رحمتك 

�لالمتناهية ب�سرقي �لعزيز حيث ق�سيت �أنت 

نف�سك حياتك �ملائتة.

�أنظر بعني رحمتك وعفوك �إىل �لكني�سة �ملن�سّقة، 

�إىل رو�سّيا �ملكّر�سة لقلب �أّمك �لطاهر، �إىل �ل�سرق 

باأ�سره. �إحِم �لكني�سة �لكاثوليكّية و�حفظها من كّل 

هرطقة. �ساعدنا على ن�سر �حلقيقة يف �لعامل �أجمع 

و�إي�سال �لب�سارة �ل�ساحلة �إىل �سائر �لنفو�س، ولتكن 

بذلك يا �سّيدي ي�سوع، رعّية و�حدة ور�عًيا و�حًد�.

لأجل هذه �لنو�يا يا ي�سوعي �حلبيب، �لتي هي 

�أعظم من نف�سي �لقا�سرة و�ل�سعيفة، �أعدك �أن �أحيا 

فقط حلّبك. و�أجّدد لك هبة ذ�تي �لكاملة، ولكي 

حت�سن يف عينّي �لثالوث �لأقد�س �أقّدمها بو��سطة 

�لعذر�ء مرمي �أّمك �لقّدي�سة.

وهكذ� على يدي �لعذر�ء �لطاهرة �لنقّية، �أقّدم 

نف�سي �سحّية قربان حلّبك �لرحوم. �أنذر لك نذًر� 

موؤّبًد� بت�سليٍم كيان �لكامل مل�سيئتك: �أكّر�س لك 

نف�سي وج�سدي، فاأ�سنع ما ير�سيك وما يروق لك. 

ة حياتي، فت�ستطيع �أن تاأخذها  �أكّر�س لك خا�سّ

عندما يروق لك. �أقّدم لك �سّحتي، فيمكنك 

�نتز�عها مني متى �سئت. �أقّدم لك �ر�دتي و�أرجوك 

�أن تاأخذها �إىل �لأبد، �إذ ل �أريد �أن تكون يل �إر�دة 

بعد �لآن، بل �أن �أعمل يف كّل �سيء �إر�دتك...

�أقّدم لك ذ�كرتي وذكائي، فاجعلني �أّل �أفّكر �إّل 

بار�سائك. �أقّدم لك عينَيّ و�أذّن وفمي لكي ل �أرى 

ول �أ�سمع ول �أقول �إّل ما ير�سيك...

ة يا �إلهّي �أّيها �لثالوث �ملعبود، �أقّدم  �أخرًي�، وخا�سّ

لك قلبي، فاأف�س فيه �أمو�ج �حلنان �لالمتناهي 

�ملحفوظة فيك، وهكذ� �أ�سبح �سهيد حّبك �لرحوم.

ولتجعلني هذه �ل�سهادة �أخرًي� �أموت بعد �أن تعّدن 

للظهور �أمامك، ولتنطلق نف�سي من دون تاأخري �إىل 

عناق حّبك �ل�سرمدّي يا �إلهي...

�أريد يا حبيبي لدى كّل دّقة من دّقات قلبي �أن �أجّدد 

لك هذه �لتقدمة عدًد� لمتناهًيا من �ملّر�ت �إىل 

�أن تهبط �لظالل و�أ�ستطيع �أن �أرّدد لك حّبي يف 

مو�جهة �سرمدّية...«.

عدد 46 متّوز  2009
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يف 10 مّتوز 1957، انتقل الأب جناديو�س اإىل فرن�شا، 

ليتابع حت�شيله العلمِيّ يف جامعة ال�شوربون واملعهد 

الكاثوليكّي. يف هذه الأثناء، مار�س خدمة رعائّية 

اإىل اأن توىّل مهّمة ناظر يف مدر�شة بو�ّشيو للطاّلب 

اخلارجّيني، التابعة لالأبر�شّية.

حّج اإىل لورد، واأمام ال�شّيدة العذراء قّدم الرهبانّية، 

وكتب لالأب العاّم ما يلي: »لقد ذهبت �إىل لورد... 

وهناك ��ستودعت �لعذر�ء نف�سي و�غتنمت �لفر�سة 

لأ�ستودعها مّرة �أخرى، رهبانّيتي. و�أمام �ملغارة، 

خالل �لقّد��س �لذي قّدمته لهذه �لغاية، �ألقيتها 

بني ذر�عيها كما هي، مثل كثري من �ملر�سى �لذين 

ُيحَملون ويو�سعون على �أقد�مها... ويف �أعماق 

قلبي، �أفهمتني �لعذر�ء �أّنها �ستكون يوًما ملكة 

عندنا، و�أّنها، رغم �سقائنا، �ستفّجر يف رهبانّيتنا 

قدرة �هلل �لكّلّية رحمته... 

لقد غادرت لورد وقلبي مفعم ثقة باهلل ومملوء 

بالفرح، لأّنني كنت �أ�سعر �أّن �هلل يحّبنا ويهتّم بنا 

ة ويريد �أن ميّد لنا يده باألطف  بطريقة خا�سّ

طريقة و�أحّقها، �أي بت�سليمنا لأّمه...«.

ويف ليزيو حيث هي �شفيعته املحبوبة القّدي�شة تريزيا 

الطفل ي�شوع، اأقام ريا�شته ال�شنوّية من 11 اإىل 15 

ت�شرين الأّول من �شنة 1957. هناك، ومن دون �شّك، 

عا�س خربة روحّية عميقة، بقرب من ت�شّرب من 

روحانّيتها كما تت�شّرب الإ�شفنجُة املاء.

عاد اإىل لبنان يف 31 مّتوز 1958، وُعني مديًرا لالإخوة 

الدار�شني قي دير �شّيدة اللويزة.

وعندما اأراد اأن يفرح بوليمة عر�س اأخيه البكر وجيه، 

�شقط �شهيًدا يف 24 كانون الثاين �شنة 1959، فاأ�شبح 

�شريًكا يف وليمة عر�س احلمل.   

بع�ٌس من روحانّيته

يقول الأب جناديو�س: »�إّن �حلياة �لروحّية تبد�أ 

بالت�سحية و�لإماتة، فهي تبد�أ حينما يبد�أ �لإن�سان 

بال�سري على �إر�دته وقلبه، وتنجح بقدر ما ي�سري 

�لن�سان على �إر�دته وقلبه، وي�سل �لإن�سان �إىل 

�لكمال يوم َيجُد يف �ل�سري على �لإر�دة و�لقلب، لّذة 

لي�س بعدها لّذة« )الر�شالة 61(.                   

ويتابع قائاًل: »�حلياة �لروحّية لي�ست معّقدة. 

فطريق �لقد��سة �إّنا هو �ملحّبة، طريق �ملحّبة. 

و�سر�ئع �ملحّبة يعرفها جميع �لنا�س، لأّن جميع 

�لنا�س يعرفون من هي �لأّم. و�هلل �أٌمّ حقيقّية من 

دون �أّية مبالغة. �إّنها حقيقة عّلمتها تريزيا �لطفل 

ي�سوع وخربتها �أنا بنف�سي، و�إليك ما تقوله تريزيا 

�لطفل ي�سوع يف �أحد �أنا�سيدها: »�أنت يا من عرف �أن 

يخلق قلوب �لأّمهات، �أجُد فيك �أح�سن �لآباء...«.

ثقة �لأب جناديو�س بي�سوع

»ما �أ�سعدنا نحن من �طّلعنا على �أ�سر�ر قلب ي�سوع 

�لفائق �حلنان! فلنذهب �إليه ولنمت معه �إن �قت�سى 

�لأمر، فاإّنه لي�س على �حلّب �سيء ع�سري.

�إن كانت رغبتك بالقد��سة هي بي�سوع ف�سر و�فرح، 

لأّن ي�سوع ل ي�سع يف قلوبنا �أ�سو�ًقا باطلة... �إّن 

طريق كّل نف�س نحو �لقد��سة هي �سٌرّ من �أ�سر�ر 

قلب ي�سوع، لن يك�سف عنه �إّل يف �ل�سماء. 

ودليلنا �إىل �هلل لي�س عقلنا، بل قلبنا. هو ثقتنا 

�لعمياء بي�سوع. فلرنغب �إًذ� يف �لقد��سة ولنثق 

�أّننا �سن�سل �إليها رغم �سعفنا ورغم نقائ�سنا.

وغاية ي�سوع من جعله �لنور و�لظلمة يتقا�سمان 

حياتنا �لروحّية بهذ� �ل�سكل، هي ول �سّك �أّوًل 

ا،  رغبته يف �أن ير�نا م�ست�سلمني �إليه ��ست�سالًما بنوًيّ

و�ثقني به متام �لثقة. فحيثما تكون �لثقة هناك 

يكون �حلّب �حلقيقّي. �لثقة باهلل لي�ست موهبة 

تلقى يف �لقلب دفعة و�حدة، بل تكت�سب بالختبار، 

وتكرب مع �ل�سنني. فمنذ ��ست�سالم �لنف�س لي�سوع 

حتى �آخر حلظة من حياتها �لفانية يتعاقب عليها 

�لنور و�لظلمة... وتزد�د �لثقة �إىل �أن ت�سبح �لنف�س 

ت�سرخ يف كّل حلظة نحو ي�سوع: »�أنت وحدك �لذي 

ا من �أنتغ�سب وتنتقم مّني،  �إذ� ما تركتك، عو�سً

تذهب بكّل حٍبّ وتبحث عّني، �أنت وحدك �أمني، يا 

ي�سوع، و�أمانتك مدى �لدهر«. وهكذ� تخترب �لنف�س 

�أمانة ي�سوع. فال تعود ت�سطرب �إذ� ما غاب عنها« 

)الر�شالة 23(.

»ل �أريد منذ �لآن �أن �أحيا �إّل بالثقة؛ قد �أر�حني 

ي�سوع و�أفهمني �أّنه ل يطلب �إّل �حلَبّ و�أّن جوهر 

�حلِبّ �لثقة باملحبوب: ثقة بحّبه، ثقة مبعرفته، 

ثقة مبقدرته. ي�سوع يتّمم رغائبنا �أكرث مّما نت�سّور 

وبعك�س ما نت�سّور، ولي�س لنا �إّل �لإ�ست�سالم« 

)الر�شالة 18( .

»فقلوب �لب�سر يف يد �هلل وما �أقوى �ل�سالة و�لثقة 

باهلل، فاإّنهما يرغمان ي�سوع على حتريك �لقلوب 

وغمرها بنعمته و�أنو�ره...« )الر�شالة 28(.

حمّبة �لعذر�ء  

اإّن وعي الأب جناديو�س لنعمة العماد، جعلته يكت�شف 

ا اأمومة مرمي، اإذ اإّننا بهذا ال�شِرّ ن�شبح اأع�شاء  حًقّ

حّية يف ج�شد امل�شيح ال�شرّي، وهذا ما يجعل مرمي 

ا لكّل مّنا. وهذا ما عرّب عنه الأب  اأّم ي�شوع، اأًمّ

جناديو�س بهذه الكلمات: »في�سوع ول �سّك قـد قـال 

ملرمي يوم ولدت »هـذ� �بنك«، وخلق فيها �ملحّبـة 

ّـة، ثم �إّن عاطفة �لبنّوة ل تغلط. هـي غريـزة  �لو�لديــ

�إلهيـّة تدّل على �حلقيقة؛ �إّن ولًد� ل ميكنه �أن يحَبّ 

�مر�أة غريبة حمّبة بنوّيـة، و�لطفـل يندفع �ندفاًعا 

ا نحـو �أّمه. غريزًيّ

�أ�سعر �أحياًنا �أّن قلبي قـد طفـح باحلـّب ملرمي، 

و�أ�سعـر �أّن ي�سوع مل يك�سف لـي كّل حمبـّة �لعذر�ء 

يل ولإخوتـي، لأّننـي �أ�سعـر �أّن �لقلب يف هـذه �حليـاة 

�سّيٌق ل ي�سع، فال ُبّد من �أن يتال�سـى �جل�سـم ويّت�سـع 

�لقلب، كي نقـدر �أن نقابـل حمبـّة مرمي �لو�لديـّة 

مبحّبتنا �لبنويـّة... وبينما كنت �أتاأّمل يف كيف �أّن 

�لعذر�ء �أّمي و�أّم �إخوتي حقيقة، و�أّن ي�سوع قـد و�سـع 

يف قلبها �حلّب �لو�لدي نحونا، و�أّنه يف هـذه �حلياة 

ير�سـم يف �أنف�سنا �سورتهـا فن�سبـح نحمل يف نف�سنا 

مالحمهـا �حللوة، كم مـّرة حدث يل �أن �سرخت من 

�سـّدة �لفـرح »�إّن �أّمي هي حمبـّة ي�سوع لـي، هــي هديـّة 

حّب من ي�سـوع«.فاأنا �أحّبها لأّنها �أّمي، و�أنا �أحّبها 

لأّنها من ي�سوع. فعرفت بالختبار �أّن حمبتي ملرمي 

ا بي�سوع.  َتزيدن حًبّ
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بقدر تعّلقنا بالهدّية يزد�د حّبنا للذي �أهد�ها.

�ليوم و�إىل �لأبد �ساأب�ّسر بحّبها، لأّنها �أّمنا. �أعز�ئي 

�أّمنا هي لنا. �إن كان �هلل �أعطانا �إّياها، فمن ميكنه 

�أن ينتزعها مّنا... �إّن �ل�سالة �لوحيدة �لتي �أرّددها 

منذ ب�سعة �أ�سهر هي: »يا ي�سوع �طبع يّف �سورة �أّمي 

و�طبع يّف �سورتك...« )الر�شالة 21(. 

ولدة �لنفو�س

كتب الأب جناديو�س يف )الر�شالة 15( »�أوّد �أن 

�أف�سي بحقيقة �كت�سفتها، يف �لكتاب �ملقّد�س، وكان 

من �ساأنها �أّنها وّجهت ب�سكل نهائّي م�سريتي نحو 

�لغري...  وطرح �شوؤاًل وحاول الإجابة عنه،  فكتب: 

»كيف نلد �لنفو�س؟ 

�إّننا باحتادنا بامل�سيح نهب �لنفو�س �حلياة �لروحّية. 

لأّن �لإحتاد بامل�سيح خم�سب د�ئًما. ففي �أ�سعيا 

54 يقول �هلل للعذر�ء: »ل تخايف، لأّن عرو�سك هو 

خالقك«. ويقول ي�سوع �مل�سيح �ل�سيء عينه يف َمثل 

�لكرمة: »تاأتون بالثمار مبقد�ر ما تّتحدون بي«. 

ا للنفو�س  وتقول تريزيا �لطفل ي�سوع: »�أن �أ�سبح �أًمّ

باحتادي بك«. وتبتهل بحٍبّ حاّر: »تعّطف و�جعلني 

�حّتد بك، �أّيها �لكرمة �ملقّد�سة، فيعطيك غ�سني 

�لو�هي ثمره، وميكنني منذ �ليوم �أن �أقّدم لك 

ا يا رّب«. �ألي�ست �سارة تقول لإبر�هيم:  عنقوًد� ذهبًيّ

»هبني �إبًنا و�إّل �أموت!« �إّن �هلل �إًذ� وهبنا �لقدرة على 

�إعطاء �حلياة  للنفو�س. فيا له من �سرف! ومن 

ثّم يتوّقف علينا وحدنا �أمر �إعطاء �حلياة للعديد 

من �لنفو�س �لتي قد ت�سري حتّب �هلل وحتّبنا �إىل 

�لأبد. ومن يدري؟ فرمّبا كان هناك �لآن عدد غفري 

من �لنفو�س �لتي �أعطيناها �حلياة �لروحّية تتلّقى 

غذ�ءها �ليومّي من �سلو�تنا وت�سحياتنا!... متى 

كّنا �أّمهات ل نفّكر باأنف�سنا، بل نعمل لأجل �أبنائنا، 

ونتاأمّل من �أجل �أبنائنا، ون�سّلي من �أجل �أبنائنا، 

ونبذل حياتنا من �أجلهم... فلنّتحد بامل�سيح، مبد�أ 

�إخ�سابنا �لروحّي، ولنقل له �سباًحا وم�ساًء مع 

�لقّدي�سة تريزيا �لطفل ي�سوع: »�إجذبني �إليك، 

لأّنك بذلك جتذب �إليك جميع �أحّبائي«.

�إّن ي�سوع كي يخّل�س نف�ًسا، بحاجة �أن يّتحد بنف�س 

�أخرى. �لنف�س كي تلد للحياة �لأبدّية بحاجة �إىل 

�أّم. ي�سوع م�ستعّد د�ئًما. هو �أٌب جلميع �لنفو�س، �أّما 

�! ويٌل للنفو�س �لعاقرة �لتي  �لأمهات فقليالت جًدّ

ا، فذهبت ودفنت هذه  خلقها �ملخّل�س لكي تكون �أًمّ

�لقّوة �ل�سرّية و�حتقرتها... )الر�شالة 21(.

ختاًما، اإّن الأب جناديو�س مورايّن، املرميّي، هو وجه 

م�شيء يف رهبانّيتنا ويف الكني�شة، وهو مبثابة لوؤلوؤة 

ثمينة، وكنز فريد؛ والطوبى للذي يكت�شفه، وي�شتفيد 

من جماله وغنى ر�شالته.

لن�شِلّ مًعا: »يا ي�سوع، يا من �أنت �ملحّبة، وقد عّلمتنا 

�إّياها ووعدَت باأّن »من ي�ستقُرّ فيها، ي�ستقرُّ يف �هلل 

و�هلل فيه«، 

تعّطف وجّمد عبدك الأب جناديو�س موراين الذي 

كانت حياته الق�شرية اأن�شودة هذا احلّب، وقد مات 

وهو يهتف: «يا عدر�!«. 

بهذه الكلمة، وّدع العامل، وهو ينظر اإىل ال�شماء.

دّون ا�شمه يف عداد القّدي�شني، وهب املوؤمنني الذين 

عم الغزيرة. يقتدون بف�شائله، اأن ينالوا ب�شفاعته الِنّ

اأنِعم علينا باأن نرى الكني�شة املقّد�شة تكّرم ذكراه 

وف�شائله، وتقيُمه مثاًل ُيقتدى به، �شفيًعا للفرج 

ًعا للدعوات املقّد�شة،  من ال�شيق والتجربة، وم�شجِّ

في�شاعدنا جميًعا ونبلغ مبعونته مقَرّ ال�شعادة الأبدّية.         

                              

                                                                            اآمني.  

عدد 46 متّوز  2009
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متهيد

اإذا كان القرن التا�شع ع�شر قد امتاز باأّنه ع�شر 

الثورة ال�شناعّية ويقظة القومّيات الغربّية، فهو 

على ال�شعيد الإعالمّي ع�شر ازدهار ال�شحافة 

يف الغرب؛ حّتى ليمكن القول اإّن ن�شفه الثاين قد 

�شهد طفرة يف اإ�شدار ال�شحف التي باتت ُتعّد يف 

بع�س العوا�شم باملئات، وبالآلف يف عوا�شم الغرب 

جمتمعة. وباملقابل، مل يكن مقّدًرا لهذا القرن اأن 

ي�شهد اأكرث من ن�شاأة ال�شحافة العربّية، التي جاءت 

متاأّخرة عن ر�شيفتها الغربّية نحًوا من ثالثة قرون.

واإذا كانت »الوقائع امل�شرّية« التي اأ�شدرها اخلديوي 

�شنة 1828 اأّول �شحيفة ر�شمّية يف البالد العربّية، 

و»مراآة الأحوال« التي اأ�شدرها رزق اهلل ح�ّشون يف 

الآ�شتانة �شنة 1855 اأّول �شحيفة غري ر�شمّية ت�شدر 

خارج البالد العربّية، فاإّن »حديقة الأخبار« تبقى، 

يف اإجماع الباحثني واأهل الخت�شا�س، اأّم ال�شحف 

العربّية غري الر�شمّية يف لبنان والعامل العربّي قاطبة. 

وهي التي دعوناها يف منا�شبة ما، عجوًزا مهاجرة 

عادت بعد قرن ونّيف، لرتوي لنا حكايات ال�شنني. 

لقد انتظرناها ع�شًرا، فاأتانا منها ع�شر، وما اإن حّلت 

على الرحب وال�شعة يف مكتبة يافث، حّتى كّنا اأّول من 

ي�شّلم عليها �شفحة �شفحة.)1(

�أوىل �أو ثالثة؟ 

قال طرازي )�شيخ موؤّرخي ال�شحافة( اإّن باكورة 

املجاّلت العربّية واأقدمها قاطبة، هي »جمموع 

فوائد«)2( التي اأ�شدرها املر�شلون الأمريكان �شنة 

1851 يف بريوت، تليها »اأعمال اجلمعّية ال�شورّية«)3(

التي اأن�شاأتها هذه اجلمعّية �شنة 1852. لقد اأعلن 

طرازي ما اأعلن، معتمًدا على ما ا�شتق�شى من 

معلومات، وما مّل من اأ�شتات ال�شحف، ومتوّكًئا على 

مقالت من �شبقه من موؤّرخي ال�شحافة، ول�شّيما 

مقالت جرجي زيدان يف جمّلة »الهالل«)4(. 

وانطالًقا من مقولة طرازي هذه، رّدد الباحثون 

املتاأّخرون والت�شنيف نف�شه، فعّدوا »حديقة الأخبار« 

ثالثة الدورّيات اللبنانّية؛ واآخر ما قراأناه يف هذا 

املعنى، كان يف اأحد اأعداد »النهار« �شنة 1984)5(. 

لكْن، اأميكن اأن نعّد »جمموع فوائد« �شحيفة دورّية، 

يف حني مل يكن ي�شدر منها غري جزء واحد يف العام؟ 

لقد اكت�شفنا موؤّخًرا الأجزاء ال�شّتة من »جمموع 

فوائد« ولحظنا اأّنها �شدرت من عام 1851 حّتى عام 

1856. فاإْن �شّح زعم طرازي اأّن اأجزاء ثالثة منها 

�شدرت �شنة 1855، فهي اإذ ذاك جمّلة ف�شلّية)6(. 

وما مثل »جمموع فوائد« اإّل كمثل »اأعمال اجلمعّية 

ال�شورّية« التي مل ي�شدر منها غري جزئها الأّول)7(، 

فُعّد مطبوعة حولّية يتيمة. ويف زعمنا اأّن هذه وتلك 

ل ت�شتحّقان حمل ت�شمية ال�شحيفة اأو املجّلة، وبذلك 

تكون احلديقة اأّول مطبوعة حتمل �شفة الدورّية 

تنا مع احلديقة  احلّقة يف لبنان وامل�شرق العربّي. وق�شّ

ة طويلة، فقبل اأن ي�شدر فهر�س الدورّيات  ق�شّ

العربّية، املوجودة يف مكتبات اململكة املتحدة)8(، 

كتبنا، �شنة 1973، اإىل املكتبة الوطنّية يف اإ�شتانبول، 

واملكتبة الوطنّية يف باري�س، ن�شاألهما عن »حديقة 

الأخبار«، فتلقّينا جواًبا بالنفي. بيد اأّن اأمني املكتبة 

الوطنّية يف باري�س، لفت انتباهنا يف رّده اإىل املكتبات 

الربيطانّية، ون�شحنا بال�شوؤال عنها هناك. ومل مي�س 

وقت طويل، حّتى وقعنا على فهر�س الدورّيات العربّية، 

الذي �شدر عن املكتبة الوطنّية بباري�س)9(، وفيه 

دللة وا�شحة على اأّن احلديقة موجودة يف املكتبة 

البودليانّية باأك�شفورد، ويف مكتبة اللغات ال�شرقّية 

والأفريقّية بجامعة لندن، ف�شاًل عّما بلغنا بال�شماع 

ا منها يف مكتبة املتحف الربيطايّن. ويف  من اأّن بع�شً

ال�شنوات التالية، �شعينا، يف خّط متواز مع مكتبة 

اجلامعة الأمريكّية، اإىل احل�شول على ن�شخة م�شّورة 

من جمموعة املكتبة البودليانّية، بيد اأّن اجلامعة 

كانت اأ�شبق اإىل ا�شتقدامها، وهي ال�شّباقة دوًما اإىل 

خدمة العلم.

م�سروع �سحيفة

يروي لنا طرازي، يف »تاريخ ال�شحافة العربّية«، 

اأّن ثّمة وثيقة خطّية ُعرث عليها يف بيت ميخائيل 

مدّور)10( يف بريوت؛ وهي مذّيلة باأ�شماء عدد من 

الأ�شخا�س، الذين بادروا اإىل ال�شرتاك امل�شبق يف 

�شحيفة كانت �شت�شدر قريًبا، حتت عنوان »الفجر 

ا: »اإّنه �شُيطبع يف  املنري«. وقد جاء فيها حرفًيّ

مدينة بريوت مبطبعة خ�شو�شّية جمموع حوادث 

عربّي العبارة يحتوي على حوادث هذه البالد وعلى 

احلوادث اخلارجّية موّلفة ومرتجمة من اأح�شن 

واأعظم جرنالت الأوربا وعلى فوائد علمّية واأحوال 

متجرّية ليكون نافًعا �شائر طبقات النا�س. وذلك بهّمة 

جمعّية موّلفة من اأحذق واأنبه رجال البالد املوّلفني 

واملرتجمني وامل�شّححني الذين �شت�شهر اأ�شماوؤهم 

فيما بعد ل�شّيما جناب عمر اأفندي الأن�شي احل�شيني 

وال�شيخ نا�شيف اليازجي. وابتداء العمل يكون حني 

ورود الفرمان العايل بعد اأخذ الأ�شماء الالزمة لهذه 

العملّية. فنلتم�س من كّل مهّذب يرغب نفع البالد 

اأن ي�شّرفنا بو�شع ا�شمه يف هذه القائمة. وثمن هذا 

املجموع ماية وع�شرون غر�ًشا بالعام ُتدفع عند 

األخبار حديقة 
د. جوزيف الياس

ت ملّفا
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ا�شتالم اأّول عدد. وهو ُيطبع يف كّل اأ�شبوع حتت اإدارة 

كاتبه خليل اخلوري وا�شمه الفجر املنري«.)11(

ونحن ل ن�شتطيع اجلزم يف �شّحة هذه الوثيقة 

ل�شببني، اأّولهما اأّن خليل اخلوري)12( مل ي�شتعمل يف 

البداية كلمة »عدد« عند الإ�شارة اإىل اأعداد �شحيفته، 

بل كان ي�شتعمل »ال�شحيفة« مبعنى العدد، فيقول 

»ال�شحيفة الأوىل« و»ال�شحيفة الثانية«. وال�شبب 

الثاين هو اأّنها تناق�س اإىل حٍدّ ما ما جاء يف البيان 

التمهيدّي الذي وّزعه خليل اخلوري يف اأيلول 1857، 

ون�شرته اإذ ذاك �شحف غربّية كما �شرنى.

�لعدد �لأّول

�شدر العدد الأّول من »حديقة الأخبار« يوم اجلمعة 

يف الأّول من كانون الثاين 1858 )16 جمادى الأوىل 

1274 هـ(، ويقع يف اأربع �شفحات من القطع املتو�ّشط 

يف كّل منها عمودان. وقد اأحيط ا�شم ال�شحيفة 

باإكليل دائرّي، قوامه غ�شنان مزهران يلتقيان يف 

اأعالهما على جنمة خما�شّية، وحتت قاعدة الإكليل 

ُعّرفت ال�شحيفة باأّنها »جرنال مديّن علمّي متجرّي 

تاريخّي«. واإىل ميني العنوان جاء اأّن »اجلرنال« ُيطبع 

ة امل�شّماة باملطبعة ال�شورّية«،  يف »مطبعته اخلا�شّ

واأّن ثمنه عن عام واحد »يف بريوت وجبل لبنان 

120 غر�ًشا«، ويف »املمالك املحرو�شة 144 غر�ًشا«، 

اأّما اأجرة الإعالن لل�شطر الواحد فهي »خم�شة 

غرو�س«. واإىل ي�شار العنوان مكاتب ال�شرتاك، وهي: 

يف بريوت: مكتب اجلرنال. يف دم�شق: اخلواجات 

بيطار وحيدر و�شركاهم واخلواجات ن�شر اإخوان. يف 

حلب: اخلواجه �شكراهلل ن�شراهلل خوري. يف بغداد: 

اخلواجه ميخائيل �شكران. يف الإ�شكندرّية: اخلواجا 

فرن�شي�س �شاحلاين. يف م�شر: اخلواجات نوفل 

وطراد و�شركاهم.

�لفتتاحّية 

اأبرز ما يف العدد الأّول عنوانان رئي�شّيان هما: 

احلوادث الداخلّية)13(، واحلوادث اخلارجّية)14(. 

ولقد كادت الأوىل تقت�شر على افتتاحّية مطّولة �شغلت 

ال�شفحة الأوىل ون�شف الثانية، وتخّللتها ق�شيدة 

ميمّية يف واحٍد وثالثني بيًتا. ومّما جاء يف �شدر 

الفتتاحّية: »نحمدك يا من اأبدعت خليقتنا بحكمتك 

الإلهّية، واأمالأت من ف�شيلتك كّلما اأن�شاأته عنايتك 

الأزلّية... �شبحانك يا من اأر�شلت النور من نورك 

الأزيّل فا�شت�شاءت الأب�شار، وقذفت ال�شم�س اإىل 

مكان عرفت ذاتها به مليكة عامل الأنوار... واأقمت 

لكّل قوم ملوًكا يحكمون بينهم بالعدل والقول اجلميل، 

و�شّلمت اإليهم زمام العامل لي�شري على ا�شتقامة 

ال�شبيل«. وهنا ينتقل اإىل مديح ال�شلطان قائاًل: »كما 

ن�شبت �شرير ال�شلطنة العثمانّية التي اأ�شاء برج 

خالفتها العلّية بنور الكوكب الالمع املتاليل اجلال�س 

على �شرير �شلطنته العايل، �شلطاننا العثمايّن املعّظم 

مليكنا اخلاقان املفّخم ال�شلطان عبد املجيد دام 

ملكه على ممّر الزمان، قد اّتخذ العدل �شبياًل والعال 

مقاًما، واأجرى املراحم �شل�شبياًل والأمن �شالًما... 

ومبا اأّن راأفته العلّية كانت متيل لكّل ما فيه تقّدم 

تبعثها احلمّية، فقد �شدرت اإرادته ال�شنّية باإن�شاء 

وطبع هذه ال�شحيفة العربّية، لتعّد يف اأّيامه ال�شعيدة 

من جملة الأفكار اجلديدة حاوية ما يحّل من املاآثر 

املفيدة، وقد ت�شّمت بحديقة الأخبار اأماًل اأن حتوي ما 

تتنّزه به الأفكار«.

ًرا، وقد اأعياه املديح  وحني وجد املحّرر نف�شه مق�شّ

نرًثا، قال �شعًرا:

فادعو� بتاأييد ذ� �خلاقاِن �سّيِدنا                      

                                 عبِد �ملجيد �لذي ُيحما به �لن�سُم

ذ�ك �ملليُك �لذي فا�ست مكارُمه                

                                 على �لعباِد ففا�ست حولها �لنعُم

ع�سابُة �مللِك تزهو فوق جبهِته              

                                        وزينُة �خَلْلِق بالأنو�ِر تنتظُم

يف كّفه �سوجلاُن �مللِك مرتفٌع             

                                      على �لأنام يقيُم �حلَقّ فوقهُم

يا �أّيها �مللُك �مل�سعوُد طالُعه 

                             يا من تعالت بك �لأو�ساُف و�لهمُم

يا جريَة �ل�سرق ُهّبو� من رقاِدكم        

                                       �إّن �لعلوَم لها يف قطِركم ذمُم

ر�قت كوؤو�ُس �لهنا بالعدِل فارت�سفو�           

                              وذي حديقُة هذ� �لع�سِر فاغتنمو�

بعد الق�شيدة عاد املحّرر يكمل افتتاحّيته، فاأ�شار 

اإىل انت�شار »�شحايف الأخبار« يف البلدان التي بلغت 

مرتبة عليا من التمّدن، وحتّدث عن منحه »الرخ�شة 

ال�شنّية« باإ�شدار ال�شحيفة. وهي منا�شبة للعودة 

اإىل مدح »الذات ال�شاهانّية« وم�شري »اإيالة �شيدا 

ذي الدولة واملجد حمّمد خور�شيد با�شا، ودفرتدار 

الإيالة... م�شطفى عارف اأفندي«)15(. وثّمة كالم 

على اإن�شاء »املطبعة ال�شورّية«، التي ترتّكب لنا من 

األ�شنتها املعدنّية »عبارات هذا اجلرنال الذي يتوّزع 

يف كّل اأ�شبوع مّرة، حاوًيا بقدر الإمكان كّل ما يخت�ّس 

بالفوايد الإن�شانّية من اأّي نوع. فهو جرنال عثمايّن 

نا�شر األوية احلمد والثناء ملاآثر هذه الدولة ال�شعيدة، 

ل يطبع به �شيء مّما يغاير الآداب الإن�شانّية، متباعًدا 

عن كّل َم�ْشَيلة دينّية، متجّنًبا بقدر الإمكان امل�شايل 

ال�شخ�شّية...«. ومل

ل يطبع به �شيء مّما يغاير الآداب الإن�شانّية، متباعًدا 

عن كّل َم�ْشَيلة دينّية، متجّنًبا بقدر الإمكان امل�شايل 

ال�شخ�شّية...«. ومل ين�َس املحّرر اأن يثني على �شريكه 

ميخائيل املدّور الذي وّفر له الدعم املادّي، وكانت له 

يد طوىل يف اإ�شدار احلديقة. ويف اخلتام، يخاطب 

»اأهايل البالد« و»فتيان الوطن«، راجًيا اأن تلعب يف 

روؤو�شهم النخوة الأدبّية، فيقبلوا على اكت�شاب 

املعارف والفنون.

يف �لدورّية و�لتعريف

بداأت احلديقة �شحيفة اأ�شبوعّية، وا�شتمّرت هكذا، 

اإن مل نقل حّتى اآخر اأّيامها )ي�شعب علينا اجلزم يف 

ذلك(، فعلى الأقّل يف ما بني يدينا من جمموعتها، اأي 

حّتى اأواخر الثمانينّيات. وقد �شدر عددها الأّول يوم 

اجلمعة، لكن ما لبثت اأن ا�شتقّرت، يف عامها الأّول، 

على يوم ال�شبت من كّل اأ�شبوع. ويف العدد 81 ال�شادر 

يف 21 مّتوز 1859، بداأت احلديقة ت�شدر يوم 

اخلمي�س، وقد عّلل املحّرر ذلك، باإعالن يف ال�شفحة 

الأوىل، جاء فيها اأّن »الفابور )البابور( الفرن�شاوّي« 

ي�شل اإىل بريوت يوم اخلمي�س، فُيوؤَخذ الربيد، 

وُتن�َشر الأخبار فوًرا يف ال�شحيفة، ليحملها »الفابور« 

يف طريقه، ويوّزعها على طول ال�شاحل اجلنوبّي يف 

فل�شطني وم�شر. وت�شتمّر ال�شحيفة على هذا املنوال، 

اإىل اأن �شدر العدد 402 قي 17 ني�شان 1866، فاإذا به 

ي�شدر يوم الثالثاء، ويف �شدر �شفحته الأوىل اإعالن 

عّلل فيه املحّرر الغر�س من هذا التغيري، وهو اأن تكون 

ال�شحيفة يف اأيدي القّراء يوم اخلمي�س مع بداية 

عطلة الأ�شبوع. لكّننا نرى ال�شحيفة عام 1869، 

وقد عادت ت�شدر يوم اخلمي�س، وهكذا األفيناها 

يف الفرتة املمتّدة بني عاَمي 1881 و1888. ومنذ 

فت احلديقة باأّنها »جرنال  �شدور العدد الأّول، ُعِرّ

مديّن علمّي متجرّي تاريخّي«، وما زالت حتمل هذا 

التعريف حّتى عام 1861، حني حّل حمّله التعريف 

التايل »جرنال �شيا�شّي اأدبّي متجرّي«. ويف �شنة 

ا،  1869، نالحظ اأّن التعريف ال�شابق قد زال نهائًيّ

وحّل حمّله، حتت ا�شم ال�شحيفة مبا�شرة، تعبري 

»�شحيفة �شورية ولبنان«. 

يف جمموعة املكتبة البودليانّية، التي تبلغ ع�شر �شنوات 

ًفا، نقع، ب�شع مّرات، على فرتات انقطاع وجيزة،  َونِيّ

حيث يتاأّخر �شدور العدد اأ�شبوًعا ل اأكرث، في�شبح 

ن�شف �شهرّي. بيد اأّنا نقع على فرتتي انقطاع، تبلغ 

كّل منهما ب�شعة اأ�شهر: اأولهما كانت يف �شيف 

1860،ب�شبب الأحداث امل�شوؤومة يف اجلبل، وامتداد 

ذيولها اإىل بريوت. فعلى اأثر �شدور العدد 131 يف 12 

مّتوز 1860، توّقفت احلديقة وعادت اإىل ال�شدور يف 

25 ت�شرين الأّول 1860 بالعدد 132. ويف افتتاح هذا 

العدد، اأعلن املحّرر اأّن التوّقف كان ب�شبب �شفره اإىل 
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 م�شر، ول نرى الأمر يعدو ما كّنا قد ذكرنا. اأّما فرتة 

النقطاع الثانية فكانت يف �شيف عام 1865، و�شببها 

انت�شار وباء الطاعون اأو الهواء الأ�شفر يف بريوت 

وجبل لبنان. وهكذا توّقفت احلديقة بعد العدد 376 

ال�شادر يف 29 حزيران 1965، وعادت يف 26 ت�شرين 

الأّول 1865 بالعدد 377. 

يف �سروط �ل�سرت�ك و�لإعالن

عر�شنا، يف كالمنا على العدد الأّول، ل�شروط 

ال�شرتاك والإعالن يف احلديقة، ولأ�شماء الوكالء 

اأو املندوبني، لذا نرانا يف غنى عن الإعادة. وقد 

ا�شتمّرت هذه ال�شروط على حالها يف العاَمني الأّولني، 

ثّم طراأ تعديل اأّول �شنة 1860 على اأ�شماء الوكالء 

�شيف ا�شم مندوب جديد لل�شحيفة يف 
ُ
املعتمدين، فاأ

باري�س، ثّم تاله بعد فرتة ا�شم مندوب لل�شحيفة يف 

لندن. ويف العدد 193، ال�شادر يف 26 كانون الأّول 

1861، نقع على اإعالن ُن�ِشر يف ال�شفحة الأوىل من 

احلديقة، وفيه ي�شكو املحّرر ازدياد الأعباء املادّية، 

ب�شبب انت�شار الأخبار الربقّية، وا�شطراب اأ�شعار 

النقد املتداول. وبذلك تغدو �شروط ال�شرتاك 

ال�شنوّي، اعتباًرا من مطلع عام 1862، على ال�شكل 

التايل: خم�شة ريالت فرن�شّية يف بريوت وجبل 

لبنان واملو�شل وبغداد، �شّتة ريالت يف دم�شق وحلب 

والآ�شتانة العلّية وم�شر وجميع ال�شطوط البحرّية، 

�شبعة ريالت يف غّزة ونابل�س والقد�س ال�شريف وحماة 

وحم�س، ثمانية ريالت يف اأدنة )اأ�شنة( واأوروبا 

وبالد الغرب والهند وال�شني )الريال الفرن�شّي 

ي�شاوي خم�شة فرنكات، والفرنك ي�شاوي 24 قر�ًشا(. 

اأّما اأجرة الإعالن فهي ب�شلك لل�شطر الواحد يف 

ال�شفحة الأخرية، وب�شلكان يف ال�شفحات الأخرى.

وما زالت هذه حال ال�شحيفة يف ال�شرتاك والإعالن 

عيد النظر يف �شروط 
ُ
حّتى �شنة 1863، حني اأ

د بالقرو�س، وغدا على ال�شكل التايل:  ال�شرتاك، فُحِدّ

120 قر�ًشا يف بريوت ولبنان واملو�شل وبغداد، 144 

قر�ًشا يف دم�شق وحلب والآ�شتانة وجميع ال�شطوط 

البحرّية، 168 قر�ًشا يف القد�س ونابل�س وحماة 

وحم�س، 192 قر�ًشا يف الأقاليم الأخرى. اأّما مكاتب 

الوكالء واملعتمدين، فغاب عنها مكتبا باري�س ولندن، 

واقت�شرت على دم�شق وحلب والآ�شتانة وبغداد 

والقاهرة والإ�شكندرّية. وت�شتمّر هذه ال�شروط نف�شها 

حّتى �شنة 1868، مع تعديالت طفيفة تطراأ بني احلني 

والآخر. ويف �شنة 1869، غدا ا�شرتاك احلديقة 

ال�شنوّي يف بريوت وجبل لبنان مئة قر�س، ت�شاف 

اإليها اأجرة الربيد اإىل املناطق الأخرى، وغدت اأجرة 

الإعالن لل�شطر الواحد خم�شة قرو�س يف ال�شفحة 

الأخرية، وع�شرين قر�ًشا يف ال�شفحات الأخرى. اأّما 

مكاتب ال�شرتاك والتوزيع، فاقت�شرت- ف�شاًل عن 

بريوت- على دم�شق الإ�شكندرّية. وتواكب ال�شحيفة 

حّتى الثمانينّيات، لرتى اأّن �شروط ال�شرتاك 

والإعالن، ما زالت كما كانت �شنة 1869، اإمّنا زيد 

على مكاتب الوكالء مكتب »�شرافيم اأفندي« يف 

الآ�شتانة، ومكتب »يو�شف �شيت« يف القاهرة. 

يف �للغة

بداأت احلديقة ت�شدر منذ ن�شاأتها باللغة العربّية 

وحدها، وقبل اأن تتحّول اإىل �شحيفة ثنائّية اللغة، 

كانت جريدة »�شورية« الر�شمّية قد �شدرت بالعربّية 

والرتكّية )1866(، وجريدة »لبنان« الر�شمّية 

قد �شدرت بالعربّية والفرن�شّية )1867(. وهكذا 

ا�شتمّرت »حديقة الأخبار« ت�شدر اإحدى ع�شرة �شنة 

باللغة العربّية، لكّننا نراها �شنة 1869، قد حتّولت 

اإىل �شحيفة ناطقة بالعربّية والفرن�شّية)16(، ولكّل 

منهما �شفحتان. ول�شنا نعلم �شيًئا من هذا القبيل 

يف ال�شبعينّيات، فمجموعتها مفقودة، واملو�شوعّية 

تقت�شينا عدم اجلزم يف اأمر كهذا. وحني نقف على 

جمموعة ال�شحيفة بني �شنتي 1881 و1888، جند 

اأّنها ما زالت ت�شدر باللغتني مًعا، وغالًبا ما ترى 

الق�شم الفرن�شّي مرتجًما عن ق�شمها العربّي.

يف توّزع املواّد

ا، هي اخلال�شة  اأبرز مواّد احلديقة واأوفرها حًظّ

ال�شيا�شّية، التي تطالعنا يف ال�شفحة الأوىل، وقد 

متتّد حّتى ال�شفحة الثانية. واخلال�شة هذه هي يف 

ال�شيا�شة الدولّية دائًما، ول تغيب اإّل يف املنا�شبات، 

كاأن يحّل حمّلها فرمان �شلطايّن، اأو احتفاء مبنا�شبة 

ر�شمّية، كعيد اجللو�س على العر�س، اأو ذكرى املولد 

ال�شلطايّن. وبعد اخلال�شة ال�شيا�شّية، يطالعك عنوان 

ثان هو »احلوادث الداخلّية«، وقد يبداأ يف ال�شفحة 

الأوىل، لكّنه ي�شغل غالًبا ال�شفحة الثانية، ول يقت�شر 

على اأخبار بريوت اأو الولية فح�شب، بل يغّطي كّل 

اأجزاء ال�شلطنة. اأّما العنوان الثالث، فهو »احلوادث 

اخلارجّية«، وموقعه ال�شفحة الثانية اأو الثالثة، 

وي�شمل معظم الأخبار الدولّية. ومن َثّم، هناك اأخبار 

»املتجر«، فالإعالن، وهما يف ال�شفحة الرابعة. ويف 

�شنة 1861، بداأ عنوان »احلوادث اخلارجّية« يختفي 

تدريًجا، ليحّل حمّله عنوان جديد هو »نبذ خمتلفة«. 

ومنذ 1881، نالحظ اأّن الق�شم العربّي يف احلديقة، 

بات يبداأ بعنوان »ر�شائل تلغرافّية«، تليها »احلوادث 

الداخلّية«، ثّم مقالة مو�شوعة اأو مرتجمة، اأو ر�شالة 

من اأحد امل�شرتكني، وهي اأ�شبه باملقالة، واأخرًيا 

الإعالنات. 

مو�سوعاتها

ندع جانًبا الأخبار الداخلّية واخلارجّية والإعالن، 

لنتوّقف قلياًل عند اخلال�شة ال�شيا�شّية التي ترد دائًما 

يف ال�شفحة الأوىل، فهي اأ�شبه باملقالة الفتتاحّية، 

ومو�شوعها ال�شيا�شة الدولّية غالًبا. اأّما املقالت التي 

تعالج ال�شيا�شة املحلّية والجتماع والرتبية والقت�شاد، 

فهي قليلة اأّوًل، وموقعها يف ال�شفحة الثانية اأو الثالثة، 

وهي حماولت اأّولّية اأبعد ما تكون عن فّن املقال. 

وكثرًيا ما يختلط الراأي باخلرب، فيلتب�س الأمر عليك، 

وتت�شاءل اأاأنت اأمام مقالة اأو خرب مطّول؟

اأّما مواّدها الفكرّية، فموّزعة بني مو�شوعات اأدبّية 

هي الطاغية، ومو�شوعات علمّية هي النادرة:   

ا. الأدبّيات: ال�شعر يف احلديقة كثري، وقد يفاجئك 

اأحياًنا يف ال�شفحة الأوىل، ومعظمه ل�شاحب 

اجلريدة خليل اخلوري، والق�شط الأوفر مّما نظمه 

خليل اخلوري يف هذه املرحلة، قيل يف فوؤاد با�شا ناظر 

اخلارجّية العثمانّية. وهناك الكتب والروايات، التي 

كانت تن�شر يف حلقات م�شل�شلة يف ال�شفحة الرابعة، 

ويف الثالثة اأحياًنا، ونذكر منها ما يلي:

- كتاب �لرو�ستني يف �أخبار �لدولتني لل�سيخ �سهاب 

�لدين �ملقد�سي �ل�سافعي )�سنة 1858(.

ة �أ�سحاب �لكهف )�سنة 1858(. - ق�سّ

- رو�ية �لرّب�ق بن روحان )�سنة 1858(.

- رو�ية �جلرج�سني )�سنة 1859(.

- رو�ية �ملركيز دي فونتاجن )1859(.

- رو�ية بولينه موليان )�سنة 1859(.

- رو�ية »وي �إذن ل�ست باإفرجني« )�سنة 1859(.

- مو�قع �لأفالك يف وقايع تليماك )1861(.

وبع�س الروايات التي ُن�ِشرت �شنة 1859، ا�شتمّرت 

حّتى ال�شنة التالية. اأّما الرواية الأخرية )مو�قع 

�لأفالك...( فقد راأيناها م�شتمّرة عّدة �شنوات. ويف 

�شنَتي 1864 و1865، تقع على تراجم لعدد من الكّتاب 
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وال�شعراء العرب )مثاًل: احلطيئة، جمنون ليلى، 

احلريري(. 

ب. العلمّيات: وهي املاّدة الأقّل على �شفحات »حديقة 

الأخبار«، فقد ن�شرت ال�شحيفة، �شنة 1858، ب�شع 

مقالت يف زراعة القطن، ثّم ن�شرت �شنة 1863 

مقالت اأخرى يف املو�شوع نف�شه، ويف تربية دودة 

القّز. ومن وقت اإىل اآخر، تطالعك مقالت علمّية 

متفّرقة، اأبرزها يف املوا�شيع التالية: الفلك والكواكب 

)1858 و1862(، الكهربائّية وال�شواعق )1858 

و1862(، الرباكني )1866(، الأمرا�س والأوبئة 

.)1965(

�سيا�ستها

ن�شب بع�شهم اإىل احلديقة اأّنها كانت يف وقت من 

الأوقات �شحيفة ر�شمّية، وقال اآخرون اإّنها »ن�شف 

ر�شمّية« اأو �شبه ر�شمّية، تنطق با�شم املت�شّرف 

تارة، وبا�شم الوايل طوًرا. والراأي الأخري اأقرب اإىل 

ال�شّحة، فهي كال�شحيفة �شبه الر�شمّية يف اأّيامنا 

هذه. ولقد راأيناها دوًما عثمانّية الهوى ول�شان حال 

ال�شلطة احلاكمة، من دون اأن تكون �شحيفة ن�شو�س 

باملعنى احل�شرّي ال�شرف. فهي يف �شنَتي 1860 

و1861، ل�شان حال الوزير فوؤاد با�شا، اإّبان تنّقله بني 

دم�شق وبريوت ملعاجلة ذيول الأحداث املوؤملة. لذا 

اأخذت جانب احلذر واحلر�س ال�شديد عند الكالم 

على مذابح 1860،  فجاء ما ن�شرته عن الأحداث 

متاأّخًرا، واعتمدت يف اّتهامها على التلميح دون 

الت�شريح. ولعّل خري ما ن�شرته يف هذا املو�شوع كان 

لوائح باأ�شماء املحكومني بال�شجن والنفي، ولوائح 

التعوي�شات التي ا�شتمّرت يف ن�شرها �شنة 1861. 

وهي منذ �شنة 1862 ولب�شع �شنني لحقة، ل�شان حال 

املت�شّرف داود با�شا اإّبان خالفه مع يو�شف بك كرم، 

لذلك رّدت على ر�شالة كرم امل�شهورة)17(، والر�شائل 

التي كان »برجي�س باري�س« يتلّقاها من بريوت 

واجلبل)18(، وفيها طعن �شريح باحلديقة، التي 

باتت مّتهمة من منا�شري كرم يف اجلبل. واحلديقة 

اأخرًيا ل�شان حال الوايل، منذ اإن�شاء ولية �شورية 

واإحلاق بريوت بها )�شنة 1865(. وُحكمنا هذا لي�س 

باجلديد كّل اجلّدة، فقد قيل يف احلديقة الكثري، 

وتباينت الآراء يف ميولها، ومدى ارتباطها بهذه اجلهة 

اأو تلك. بيد اأّن اأقدم الآراء يف هذه ال�شحيفة، واأبلغها 

�شراحة وق�شوة، راأي »برجي�س باري�س«. وذلك حني 

اّتهمها باأّنها »ل�شان حال الوكالة الإنكليزّية،

واحلكومة العثمانّية يف �شورّية«)19(، فرّدت عليه 

واّتهمته باأّنه ل�شان حال الدولة الفرن�شّية.)20(

�أماكن وجودها

هذا اأمر طاملا اأثار اهتمام املنّقبني والدار�شني، و�شغل 

بالهم، مثل ما �شغلنا ردًحا من الزمن. فما اأكرث 

ال�شوؤال والت�شاوؤل عن اأماكن وجود احلديقة! وها نحن 

نهّون على الباحثني، فنحّدد تلك الأماكن على ال�شكل 

التايل:

- جمموعة املكتبة البودليانّية باأك�شفورد، وهي 

الن�شخة امل�شّورة يف مكتبة اجلامعة الأمريكّية 

ببريوت.

- جمموعة مكتبة اللغات ال�شرقّية والإفريقّية بجامعة 

لندن.

- جمموعة مكتبة املتحف الربيطايّن.

- العدد 50 بتاريخ 18 كانون الأّول 1858: يف اإحدى 

ة بلبنان. املكتبات اخلا�شّ

- العدد 551 بتاريخ 4 اآذار 1869: يف »حمفوظات 

ال�شحف اللبنانّية« بدار الكتب الوطنّية ببريوت 

)ُنِقلت موؤّخًرا اإىل موؤ�ّش�شة املحفوظات الوطنّية(.

- جمموعة املكتبة ال�شرقّية ببريوت، وهي من العدد 

1217 يف 22 كانون الأّول 1881، اإىل العدد 1535 يف 

ّورت هذه  9 �شباط 1888، اإّل اأّنها غري كاملة. وقد �شُ

املجموعة، منذ �شنوات، على مكروفيلم حل�شاب مكتبة 

اجلامعة الأمريكّية.

هذا ما بني يدينا حّتى الآن من »حديقة الأخبار«، 

ا، فثّمة مكتبات عاملّية مل  لكّننا مل نقطع الأمل نهائًيّ

ت�شهم يف فهار�س الدورّيات العربّية التي اّطلعنا عليها، 

منها على �شبيل املثال ل احل�شر، مكتبات اأملانيا 

واإيطاليا وتركيا. وبالّرغم من جواب النفي الذي 

تلّقيناه من اإ�شتانبول، ما زلنا نرّجح وجود ال�شحيفة، 

اإن مل يكن يف املكتبة الوطنّية، ففي الأر�شيف 

العثمايّن. فع�شى اأن نوّفق يوًما اإىل �شبطها وا�شتكمال 

ما نق�س من جمموعتها.
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ووطنّية إنسانّية  حاجة  السياحة 
ايلي يشوعي د. 

ال�سياحّية  ال�سناعة  جماالت  يف  واخلا�ّص  العاّم  القطاعني  بني  امل�سالح  تقاطع  موؤمتر:  افتتاح  يف 

.2009/3  /20 بتاريخ  اجلامعة  يف  واالإقت�ساد  االأعمال  اإدارة  كلّية  نّظمته  والذي  لبنان،  يف 

ال�شياحة ظاهرة ح�شارية، حتّولت من ُن�شداِن 

املتعة اإىل التفاعل الن�شايّن والثقافيه بني ال�شعوب، 

واأ�شحت عالقة وّد وم�شاركة وجدانّية بني �شكان 

هذه الأر�س. فهي عند ممار�شتها،تهّذب الذوق 

وترّقي الفكر وتغني اخلربة وتو�ّشع العقل.

ال�شياحة و�شيلة مهّمة خلف�س التطّرف الدينّي 

وحّدة النزوع اإىل الفردّية ومقاومة التجديد، عقائد 

يتغّذى منها الرهاب وتنظر اىل ال�شائح كقاطرة 

حتمل مفهوم التغيري والنفتاح والع�شرنة التي 

يعتربها املتطّرفون والفردّيون انحرافًا عن الثقافة 

الدينّية واملجتمعّية املحلّية.

ال�شياحة من اأهّم و�شائل تقّدم املجتمعات، لأّنها 

تن�شر ال�شالم والت�شامح والتفاهم بني ال�شعوب 

كما تعّزز النمّو القت�شادّي والتنمية الجتماعّية 

والمناء املناطقّي  وتوّظف يًدا عاملة وفرية. حتتاج 

اإىل تطوير م�شتمّر للبنى التحتّية املتاحة، وملقّومات 

ال�شّحة الجتماعّية وامل�شتلزمات البيئّية. هي �شلعة 

مرّكبة من اإعالن ونقل واإقامة وتنّقل، تتاأّثر بعوامل 

اقت�شاّدية عديدة ك�شعر �شرف العمالت وم�شتويات 

الأ�شعار والكلفة. زيادة التبادل التجارّي مع العامل 

اخلارجّي وال�شتثمارات اخلارجّية املبا�شرة تقود 

ا اإىل زيادة التبادل ال�شياحّي، �شياحة الأعمال.  اأي�شً

القيمة امل�شافة العالية يف جمالت ال�شناعة تقّوي 

ال�شياحة: �شناعة ال�شلع ال�شتهالكّية الوطنّية 

والبناء والكهرباء واملاء.

كثافة ال�شّكان، انبعاثات غازات ديوك�شيد الكاربون 

واللتزام باملعايري البيئّية وال�شحّية العاملّية توؤّثر 

ا على الن�شاط ال�شياحّي. اأي�شً

و�شائل النقل ومياه ال�شرب واملطارات واملرافىء 

والطرقات والت�شالت والنرتنت ال�شياحّي 

لال�شتعالم واحلجوزات، ونوعّية احلياة عاّمًة، 

واحرتام القوانني ومعايري تنظيم املدن وموؤ�ّشرات 

التنمية الب�شرّية كمّدة احلياة وم�شتويات الرتبية 

والدخل، كلُّها من دعائم احلركة ال�شياحّية 

املتنامية.

اأهّم ما يتهدد ال�شياحة راهًنا خطر الرهاب. 

فالرهابّيون يريدون اأّوًل، وقبل حجم اخل�شائر، 

اأن يرى وي�شمع اأكرب عدد ممكن من النا�س بنتائج 

اأعمالهم العنفّية. يبنون عالقة ع�شوّية بني ال�شياحة 

والرهاب. فال�شّياح مثل ال�شفراء لبلدانهم، يتلّقون 

ب�شدورهم رّدات الفعل على �شيا�شات حكوماتهم 

من قبل هذه اجلماعات. تاأثريات العمل الرهابّي 

عاّمًة حم�شورة جغرافًيا، ما عدا اأحداث 11 

اأيلول 2001، التي بّطاأت ال�شياحة الدوّلية ل�شنني 

عديدة قبل ا�شتعادتها مل�شرية منّوها. وقد عّزز 

الرهاب ال�شياحة القليمّية التي ت�شمح بالتعّرف 

اىل هوّيات وح�شارات خمتلفة، وتكت�شب فاعّلية 

اأكرب على �شعيد التنظيم والعالن والكلفة واملرونة 

والمكانات التقنّية. فبعد الهجوم الرهابّي على 

»بايل« يف 2001، زادت وترية التعاون بني اأندوني�شيا 

وتايالند وفيتنام لتخّطي احلدث واحلّد من تكراره 

اطالق العجلة ال�شياحّية يف تلك املنطقة من العامل. 

كذلك هو الأمر بالن�شبة للهجوم الرهابّي على 

�شرم ال�شيخ يف 2005، والذي مّت التعاون والتن�شيق 

ال�شياحينّي بني م�شر والأردن. وقد تدّخلت منّظمة 

ال�شياحة العاملّية، التي تعّد 147 دولة، بعد كل تلك 

الأحداث وبعد حدث »الت�شونامي« يف 2004، من 

خالل جلنة دولّية، لعادة اإحياء الن�شاط ال�شياحّي 

العاملّي وا�شتطاعت حتويل الدول من دور التناف�س 

اإىل دور التعا�شد والتاآزر. وت�شّجع منّظمة ال�شياحة 

العاملّية التعاون الدويّل يف املجال ال�شياحّي ونقل 

التكنولوجيا ودعم اجلمعّيات الهلّية املعنّية 

بال�شياحة، لكّنها تفتقد ال�شلطة امللزمة للدول 

الأع�شاء.

متّر ال�شياحة العاملّية راهًنا مبرحلة عدم ا�شتقرار، 

على �شورة القت�شاد العاملّي املرتّنح واملتعرّث بفعل 

الأزمة املالّية العاملّية وتداعياتها وارتداداتها على 

القت�شادات احلقيقّية واأ�شواق العمل. لكّن ال�شفر 

يف الداخل واإىل اخلارج يظّل على الّرغم من 

النح�شار املايّل الدويّل املتنّف�س املعنوّي والنف�شّي 

واملادّي لكل �شعوب العامل. فلكل دولة ثرواتها 

الطبيعّية والثقافّية والتاريخّية والجتماعّية واملادّية 

ت�شعى ب�شّتى الو�شائل اإىل ت�شويقها وجذب ال�شياح 

�س موارد  لزيارتها. ففي منطقتنا دول تخ�شّ

مالّية وب�شرّية طائلة لزيادة ن�شاطها ال�شياحّي 

كتون�س وتركيا واملغرب وم�شر والأردن و�شوريا 

ودولة المارات العربّية.
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اأما لبنان، فهو بلد �شياحّي بامتياز، نظًرا لتنّوع 

طبيعته ومناخه وبيئته و�شّكانه وغنى تاريخه، 

يتوافق مع كّل اأنواع ال�شياحة من �شياحة العطالت 

اإىل �شياحة الأعمال و�شياحة  زيارات الأهل 

والأ�شدقاء وال�شياحة الدينّية وال�شياحة ال�شحّية. 

لكّن هذا القطاع يحتاج اإىل مزيد من الرعاية 

الر�شمّية والدعم املايّل اخلا�ّس من ا�شتثمارات 

وقرو�س م�شرفّية، كما اىل �شيا�شة �شاملة 

للنهو�س به.

حتتاج �شياحتنا اإىل حملة ترويج ملختلف املنتجات 

ال�شياحّية يف لبنان، وملوازنة كافية لتمويلها مع 

ح�شن اختياردول التبادل ال�شياحي، وو�شائل 

الت�شال، واإىل دور اأفعل ل�شفاراتنا يف امل�شاركة يف 

ا مع املغرتبني واملنت�شرين. مثل هذه احلملة خ�شو�شً

كما حتتاج اإىل ت�شنيف املناطق ال�شياحّية واإعطائها 

حرّية تامة يف العمل، واىل تعزيز مهنة الدليل 

ال�شياحّي ومتّيزه بتعّدد اللغات واملعلومات والثقافة، 

واإدخال الأخبار ال�شياحّية يف ن�شرات الأخبار 

املحلّية ورعاية �شريبّية لل�شياحة بوا�شطة خف�س 

ال�شريبة على القيمة  امل�شافة على الن�شاطات 

ال�شياحّية وبطاقات ال�شفر، واإعادة اإحياء املجل�س 

الوطنّي لمناء ال�شياحة لكي ي�شاعد وزارة ال�شياحة 

على و�شع ال�شيا�شة ال�شياحّية وا�شرتتيجّياتها 

املتعّددة، وتوقيع اتفاقات يف اإطار جامعة الدول 

العربّية لتقوية املعار�س ال�شياحّية وتبادل التقنّيات 

واخلربات ال�شياحّية وحتديث و�شائل الرتويج 

الرتويج الكرتويّن على كاّفة املواقع الكرتونّية 

العربية. كما انها بحاجة اإىل تنمية ال�شياحة 

الداخلّية من خالل الرحالت املتنّوعة داخل لبنان 

وار�شاء تعاون مثمر بني القطاعني العاّم واخلا�ّس 

واىل تعزيز ال�شياحة البيئّية بوا�شطة زيادة عدد 

املحمّيات الطبيعّية يف كّل املناطق مع موازنات 

ر�شمّية لها، وتطبيق �شارم للقوانني من اأجل حماية 

البيئة ومكافحة تلّوث املياه والهواء وال�شواطىء، 

وتاأمني و�شائل نقل ر�شمّية لكافة الماكن ال�شياحّية.

اإّن لبنان املتعّدد الأديان اأر�س م�شيافة ل�شياحة 

دينّية �شديدة الغنى وعميقة الأبعاد. فالتعريف 

والرتويج ال�شياحّيان لكافهة الأماكِن الدينّية 

امل�شيحّية وال�شالمّية ومناطقها الثرّية والتاريخّية 

م�شدر تفاعل وغنى لأعداد كبرية من ال�شّياح. 

اّما املهرجانات فتحتاج اإىل من�شاآت كافية لعقد 

الجتماعات واملوؤمترات واملعار�س، واخلدمات 

ال�شياحّية والفندقّية اىل جودة وتناف�س يف الأ�شعار 

مع اخلارج، كما اأن و�شع ت�شريعات بالتعاون مع 

منّظمة ال�شياحة العاملّية لال�شتثمار يف املوؤ�ّش�شات 

الفندقّية وال�شياحّية على ا�شا�س املقايي�س الدولّية 

للجودة والنوعّية  يقوّي ال�شياحة ونوعّيتها. اإّن 

دعم قطاع تاأجري ال�شّيارات وخف�س الر�شوم 

اجلمركّية ور�شوم الت�شجيل على ال�شّيارات املعّدة 

للتاأجري ي�شاعد احلركة ال�شياحّية وتاأمني القرو�س 

ة املدعومة مثل كفالت وغريها  امل�شرفّية واخلا�شّ

لتحديث التجهيزات ال�شياحية يف لبنان من 

العنا�شر الأ�شا�شّية لتحديث هذا القطاع ال�شا�شّي 

يف اقت�شادنا الوطنّي.

اقت�شاد لبنان بحاجة اإىل ت�شحيح نتائجه الكلّية، 

ا  ومن اهّمها ن�شبة دينه العاّم اإىل ما ينتجه �شنويًّ

بوا�شطة زيادة هذا النتاج وتكبري حجم القت�شاد. 

وال�شناعة ال�شياحّية مثل النتاج الزراعّي 

وال�شناعّي من دعائم هذا القت�شاد، ومن اأهّم 

اأ�شباب زيادة مّنوه وتعزيز نتائجه وت�شحيح عيوبه، 

اإذا اأفادت واقًعا من رعاية ر�شمّية ممّيزة ودعم 

خا�ّس منا�شب.
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يرث الرئي�س الأمريكّي اجلديد م�شاكل كربى على 

ال�شعيدين الداخلّي والدويّل. هنالك الو�شعان 

ال�شعبان يف العراق واأفغان�شتان، والواقع الأمنّي 

املرتّدي يف منطقتنا، وما �شواها من م�شاكل 

ومناطق. ل �شّك اأّن امل�شكلة القت�شادّية املالّية 

تبقى الأ�شا�س بالن�شبة له، اإذ توؤّثر مبا�شرة على 

البطالة والبحبوحة وم�شتوى املعي�شة، وبالتايل 

على م�شتقبل الوليات املتحدة. يرتكز الف�شل اأو 

النجاح يف رئا�شته على ما �شي�شتطيع حتقيقه ب�شاأن 

الو�شع املايّل والقت�شادّي. ل ميكن للرئي�س اإ�شالح 

املوؤ�ّش�شات املالّية وال�شناعّية من الداخل، اإمّنا 

ي�شتطيع فقط ال�شغط عليها لالإ�شالح. ارتفعت 

ن�شبة البطالة من حواىل 5،5% يف اآخر �شنة 2008 

اإىل ما يقارب 9% اليوم، ومن املتوّقع اأن ترتفع اإىل 

اأكرث من 10% خالل �شنة مّما ينذر بح�شول م�شاكل 

اجتماعّية جدّية. تراجع الناجت املحلّي الإجمايّل 

خالل ال�شنة املا�شية مبا يقارب 2% مّما يرفع عجز 

املوازنة من حدود 10% من الناجت يف �شنة 2009 اإىل 

ما يقارب 11% يف �شنة 2010. لذا �شريتفع الدين 

العاّم ويزداد القرتا�س اخلارجّي وتبقى الوليات 

املتحدة تدور يف حلقة مفرغة وموؤذية ملواطنيها. 

يعي الرئي�س اأّن القّوة ال�شيا�شّية والع�شكرّية 

الأمريكّية تنبع من القّوة القت�شادّية التي متّولها 

وتعطيها اأهّم و�شائل النجاح والفعالّية.

ولهما 
ُ
يحاول الرئي�س حّل امل�شكلة بطريقتني: اأ

ال�شيا�شة املالّية ال�شخّية املرتكزة على التخفي�شات 

ال�شرائبّية والإنفاق؛ وثانيتهما عرب اإعطاء الأموال 

للم�شارف وال�شركات كي ت�شتمّر يف اأعمالها 

واإنتاجها. فالإنفاق على البنية التحتّية مهّم، اإذ 

ي�شاهم مع الوقت يف رفع الإنتاجّية بالإ�شافة اإىل 

حماربة البطالة. مل تعط �شيا�شاته حّتى اليوم 

النتائج املتوّخاة؛ واأهّم دليل على ذلك هو ا�شتمرار 

موؤ�ّشر »الدوو جونز« يف م�شتويات منخف�شة، 

اأي ما دون الـ 9 األف. يواجه الرئي�س الأمريكّي 

يف الواقع حتّديني كبريين مينعان حّتى اليوم 

جناحه: اأّولهما انخفا�س الثقة يف حيوّية وم�شتقبل 

الأ�شواق املالّية واخلوف من امل�شتقبل مّما يف�ّشر 

الرغبة يف بيع الأ�شهم لي�س فقط داخل اأمريكا 

ا؛ اأّما التحّدي  ا اأي�شً ومن الأمريكّيني واإمّنا دولًيّ

الثاين فهو اأّن كّل احللول املّطبقة مل تعالج الو�شع 

ا لالإفال�س، لأّن  ا ومعّر�شً امل�شريّف الذي يبقى مهتًزّ

اأهّم هذه املوؤ�ّش�شات غري قابل، كما هو، للحياة. 

تدور النقا�شات العلنّية حول جدوى �شراء ق�شم 

من هذه امل�شارف من قبل الدولة اأو تق�شيمها، 

لأّن ا�شتمرارها كما هي غري واقعّي. ل ميكن لأّي 

اقت�شاد اأن ينه�س اإذا بقي الو�شيط امل�شريّف 

ا اأو معّطاًل، وهذا ما يح�شل اليوم.  مري�شً

انتظر معظم القت�شادّيني الأمريكّيني اأزمة مالّية 

اأمريكّية من نوع اآخر، اأي نابعة من �شوء التوازن 

الداخلّي واخلارجّي. نق�شد هنا حتديًدا عجزي 

املوازنة واحل�شاب اجلاري اللذين اأّثرا �شلًبا على 

الو�شع القت�شادّي العاّم. اإّل اأّن الأزمة احلا�شلة 

اليوم خمتلفة كلًيّا عن التوّقعات ونابعة من �شوء 

تقدير حجم ودرجة املخاطر املالّية لي�س فقط من 

ا من قبل اجلميع اأي  قبل امل�شرفّيني واإمّنا اأي�شً

مقر�شني ومقرت�شني واأجهزة رقابة. هذا يف�ّشر 

الإرباك الذي ح�شل اأّيام بو�س وبول�شون، ويح�شل 

اليوم مع الدارة اجلديدة.  فالقطاع العاّم الأمريكّي 

كان يعّد نف�شه ملواجهة اأزمة من نوع اآخر، فاأتتهم 

اأخرى اأكرب واأ�شعب وتهّز ركائز البنية القت�شادّية 

واملالّية للوليات املتحدة. يعي املواطن الأمريكّي 

اليوم اأّن اقت�شاده بني على امل�شاربة واجل�شع 

والف�شاد، وبالتايل كان م�شتحياًل اأن ي�شتمّر على ما 

كان عليه. يف كّل حال، ما فعله الرئي�س اأوباما حّتى 

اليوم كان كبرًيا، ولكّنه مل يكن مب�شتوى طموحات 

الأمريكّيني الذين ينتظرون الكثري ورمّبا امل�شتحيل 

منه. فخطبه �شبه اليومّية، كما ت�شريحات 

امل�شوؤولني القت�شادّيني واملالّيني داخل اإدارته، مل 

تعط ثماًرا بعد، رمّبا لأّن توّقعات الأمريكّيني هي 

اأكرب بكثري. لذا، عليه مواجهة، لي�س فقط احلقيقة 

ا التوّقعات التي لن ت�شاحمه،  ال�شعبة، واإمّنا اأي�شً

بالّرغم من اعرتاف اجلميع بجهوده وحماولته.

ل ميكن لأمريكا وحدها اأن حتّل م�شكلتها 

القت�شادّية املالّية ب�شبب ترابط الدول بع�شها 

ببع�س، وب�شبب اّتكال القت�شاد الأمريكّي ل�شنوات 

طويلة ما�شية على القرتا�س اخلارجّي لتمويل 

عجز ميزان احل�شاب اجلاري. اأ�شبحت امل�شكلة 

اليوم دولّية، وبالتايل ل ميكن للحّل اإّل اأن يكون 

ا، وبالتن�شيق والتعاون فيما بني املوؤ�ّش�شات  دولًيّ

الوطنّية والدولّية. لذا، ت�شري الوقائع اإىل اعتماد 

الدول الغربّية الأ�شا�شّية، كما بع�س النا�شئة، 
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على ال�شيا�شات الق�شرية الأجل املت�شابهة، اأي 

�شيا�شات مالّية ونقدّية �شخّية ت�شّخ الأموال وتن�ّشط 

الطلب لتتجّنب الوقوع يف الركود الأكرب. بلغت 

قيمة التحفيز املايّل ما يقارب 15% من الناجت يف 

ال�شني، و6% يف الوليات املتحدة، و4% يف اإيطاليا، 

و3% يف اأملانيا، و2% يف اليابان؛ وهي ن�شب مرتفعة 

ا  ل�شيا�شات مالّية �شريعة. انخف�شت الفوائد دولًيّ

ب�شرعة لت�شّجع ال�شركات على القرتا�س. مل تنجح 

هذه ال�شيا�شات بعد ب�شبب القلق على امل�شتقبل الذي 

تظهره امل�شارف وال�شركات.

هنالك �شيا�شات دولّية تقوم بها املوؤ�ّش�شات 

ك�شندوق النقد عرب الإقرا�س والإر�شاد، اإّل اأّن 

ال�شندوق يحتاج اإىل ما يقارب 500 مليار دولر من 

الأموال الإ�شافّية كي ي�شتطيع القيام باأعماله. لذا، 

قامت اليابان، بالّرغم من م�شاكلها القت�شادّية 

املالّية احلاّدة، باإقرا�س ال�شندوق مئة مليار دولر، 

وهذا ما يدعو اإىل الده�شة والإعجاب والتقدير يف 

اآٍن مًعا. هنالك ن�شاطات دولّية اأخرى مهّمة تقوم 

بها منّظمة التجارة العاملّية ملنع الدول من النحدار 

اإىل ال�شيا�شات النغالقّية احلمائّية التي ت�شّر 

بالدول نف�شها. فاملحاولت الأمريكّية لفر�س �شراء 

�شلع وخدمات اأمريكّية يف الداخل يبدو اأّنها ف�شلت؛ 

وكذلك املحاولت املماثلة للرئي�س �شاركوزي التي 

ا. فامل�شكلة احلالّية  ا واأوروبًيّ �شعب ت�شويقها فرن�شًيّ

هي دولّية، ول ميكن حّلها اإّل بالتعاون الدويّل ولي�س 

بالنعزال امل�شّر النابع من اخلوف والقلق واحلاجة 

اإىل احللول ال�شريعة ولي�س من العقل والدر�س وامل�شلحة.

ا تطّبق اأو يجب  هنالك �شيا�شات طويلة الأمد اأي�شً

اأن تطّبق على امل�شتويني الوطنّي والدويّل، لي�س 

فقط ملنع ال�شقوط، واإمّنا لالإنقاذ والنهو�س على 

اأ�ش�س �شليمة جتّنب القت�شاد تكرار ما عرفه خالل 

ال�شنتني الأخريتني. على ال�شعيد الوطنّي ل بّد 

من اأن تعالج الوليات املتحدة، كما بع�س الدول 

الأوروبّية، م�شكلة �شعف الّدخار داخلها بحيث 

تخّفف اقرتا�شها املتزايد من اخلارج. �شّكل هذا 

الواقع م�شدًرا للتقّلبات، وعّر�س التبادل التجارّي 

واملايّل الدويّل خالل ال�شنوات املا�شية للمخاطر 

التي ميكن بل يجب التخفيف منها. هنالك �شيا�شات 

ت�شّجع النمّو وت�شاعد الفقراء عرب متويل بع�س 

التعليم وال�شّحة كما عرب احلفاظ على البيئة. تقوم 

ا ببع�س الإ�شالحات يف بنيتها  الدول النا�شئة اأي�شً

املوؤ�ّش�شاتّية والقانونّية التي لن تعطي نتائج اإيجابّية 

كبرية اإّل على املدى البعيد ويف مقّدمها الربازيل 

والهند وكوريا كما ال�شني.

املوؤ�شف اليوم اأّن العامل منهمك بالأزمة املالّية، 

ويهمل اأو�شاع الفقراء الذين يبقون ال�شحايا 

الأهّم لأزمات من هذا النوع. ل بّد من معاجلة 

مو�شوع الفقر، لي�س فقط يف الدول النامية، واإمّنا 

ا يف الدول الغربّية، اأي يف �شواحي معظم  اأي�شً

املدن الكربى كنيويورك و�شيكاغو. ل بّد من ف�شل 

ال�شلطات القت�شادّية املالّية، اأي بني امل�شارف 

املركزّية التي يجب اأن ترّكز على تاأمني ال�شتقرار 

النقدّي وحماربة الت�شّخم وبني وزارات املالّية 

التي يجب اأن تهدف اإىل حت�شني واقع العدالة ورفع 

م�شتوى الفعالّية العاّمة كما بني اأجهزة الرقابة 

التي يجب اأن حتّدد ال�شيا�شات والقرارات الوقائّية 

املانعة لتكرار ما ح�شل. هنالك �شيا�شات دولّية 

يجب الّتفاق عليها فيما يخ�ّس الرقابة والتن�شيق 

وحتّركات روؤو�س الأموال و�شوًل اإىل اإنهاء جولة 

الدوحة للتجارة التي طالت املفاو�شات ب�شاأنها. 

باخت�شار ما ينتظره العامل من جمموعة الدول 

الع�شرين هو املزيد من التن�شيق وتوفري املوارد 

املالّية ملواجهة الأزمة التي لن ترحم اأّي اقت�شاد 

وطنّي اأو اإقليمّي.

عدد 46 متّوز  2009
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�لبارحة: يوم كان اأبي )تويّف عام 1963( كان 

ال�شاعر ال�شعبّي يحاكي اأّيامه؛ ما يقوله كان �شّجاًل 

ليومّيات النا�س، ينه�س معهم يف الفجر، يتابع 

حركتهم يف الُظهر، وي�شهر مع اأما�شيهم لياًل. كان 

ال�شاعر ي�شف ف�شول اخلري، تلك التي ت�شنعها 

اأيادي النا�س، الفاّلحني. كان ال�شعر منتمًيا اإىل 

احلياة، اإىل الأر�س. اأّما مفردات ال�شعر فمنها نتابع 

جمال الأّيام والطبيعة والإن�شان.

كان ال�شاعر ياأخذ بذاره من الطبيعة ليزرعه بني 

النا�س، والأر�س جّنته وجنينته، مراآته، وجهه 

وجهها الذي تر�شمه الأيادي املت�شابكة كّل يوم. دونه 

لي�س من ف�شول، من خ�شب وعطاءات، لي�س من 

بذر وح�شاد.. هو من ي�شنع احللم، الأمل، يزرعه 

يف املوا�شم. كلماته تاأتي باملطر، بال�شنابل، وبغ�شون 

الأ�شجار املحّملة بالثمر.

كان ال�شاعر رفيًقا حليوات الطبيعة، عدٌوّ لبع�شها 

و�شديق ملعظمها، يغّني لل�شنبلة، للتّفاحة التي 

اأكلها اآدم، للعد�س وال�شعري واحلّم�س والفول وطور 

�شنني، للحمار واحل�شان، للقّط والفاأرة، للع�شفور 

وال�شحرور واحلجلة، للفرا�شة واحلرذون. هم 

امتداداته، بع�س من حياته. اأهله اأهل الطبيعة، 

هو وهم يجّددون كيانهم منها، هو ذاته الفاّلح، 

احلريّف، الناطور. هو وهم عيون اهلل على الأر�س.

كان ال�شاعر ذاكرة النا�س والأر�س والزمان، كان 

ذاكرة اهلل. 

�ليوم: تبّدلت الأّيام، ترك الفاّلحون قراهم، مات 

ال�شاعر، ماتت معه لغة الأر�س، مبوته مل يعد من 

توا�شل مع تلك العوامل التي �شاهم يف �شناعتها، 

ا اإىل يبا�س وت�شّحر  تلك التي تتحّول تدريجًيّ

وباطون واأماكن للنفايات.. مل يعد من حمار وناطور 

وكلب وقّطة، مل يعد من ف�شول... تلك القرى التي 

امتالأت املدن العربّية باملنفّيني منها.

اليوم مل يبق يف تلك القرى اإّل بع�س من عجائز، 

وهم �شمائر الوجود، ذاكرة الأر�س، �شهود على 

ف�شول اخلري، على التالقح الذي كان، حني حتبل 

الأر�س مبني ال�شماء.

               
* * * *                           

ما كان بالأم�س مل يعد من �شاهد عليه اإّل ما تبّقى 

من اإرث جيٍل وقد �شاخ، ودونهم عقد القران بني 

الإن�شان وحبيبته الأر�س قد ُف�شخ.. مل يعد من 

تفاعل.. تبّدلت احلال، الأّيام... البارحة �شم�شها 

غابت مع اأجيال ماتت، اأ�شبحت �شماًدا لالأر�س 

التي اأحّبوها، اأّما اأجيال اليوم فقد تغرّيت وجهتها 

متاًما، كما تغرّي وجهها..

اليوم، اأجيال ت�شيع، ل تعرف وجهتها ول وجهها. 

الطبيعة التي كانت مطعًما للحيوات كاّفة، تخّلت 

عنها الأجيال اجلديدة، تركتها اإىل مدن وقد بنيت 

على اأنقا�س ريف وقرى، اإىل مدن مل حتت�شن 

اأبناءها بل رف�شتهم.. اإىل ريف مل يعرف اهتماًما 

ة على �شعيد بناء بنى حتتّية،  من �شيا�شّيني، خا�شّ

مدار�س، م�شت�شفيات، اإ�شافة اإىل خمّططات 

ة الزراعّية منها، مبا ي�شتتبعها الإنتاج  للتنمية، خا�شّ

ال�شلعّي واملعريّف. هذه وتلك املدخل ال�شرورّي 

لتوطني اإ�شافات الأجيال وثقافة الع�شر ومعطياته 

العلمّية والتقنّية. اإىل �شيا�شة وتنمية تربوّية هي 

ذاتها التي يحتاجها �شّكان الريف كي تعود اإليه 

احليوات الب�شرّية وغريها، تلك التي �شاعت وما 

زالت تبحث عن اأمكنة لال�شتقرار واحلياة. 

بهكذا �شيا�شات وغريها يعود الريف مكاًنا �شاحًلا 

ل�شكن الأجيال املقبلة، ت�شّوب العالقة بني جمتمع 

املدينة الذي ياأكل ول ينتج، وبني جمتمع الريف 

الذي يعمل وياأكل القليل. بهكذا �شيا�شات تعود لغة 

ال�شعر ال�شعبّي اإىل اأر�شها، اإىل بيئتها ورحمها، 

و�شيلة للتفاهم ما بني الإن�شان والطبيعة، ومع 

الذوات املجتمعّية وحيوات املكان، الأمكنة.. 

لغة ال�شعر ال�شعبّي اليوم اأ�شبحت خارج مكانها 

وزمانها، هي لغة من الت�شليل، ل تعرّب عن �شيء، بل 

هي اللغة التي ت�شعى لتاأجيل الأحزان التي حتملها 

الأجيال التي ابتعدت عن الأر�س، عن قراها. 

* * * *                           
ت املدر�شة الرحبانّية عن جممل  �لبارحة: عرَبّ

التحّولت التي ح�شلت بني الريف واملدينة، وحملت 

هذه املدر�شة املفردات املرتبطة بحياة النا�س، 

الفاّلحني. لهذا ال�شبب عا�شت هذه املدر�شة 

وا�شتمّرت تغّذي الذاكرة وتعمل على ت�شويب 

العالقة. وعمر الزعّني ذاته كان موازًيا يف نقده- 

لل�شيا�شات املدينّية- للمدر�شة الرحبانّية. كما برز 

حمّمد �شامل وم�شرح �شو�شو، واأخرًيا م�شرح اأنطوان 

غندور، لرفد هذه التجربة التي عرّبت عن روحّية 

احلياة التي يعي�شها اللبنانّيون، وليتاأ�ّش�س منها 

الرافد الفعلّي للحياة ال�شيا�شّية برافعتها املغايرة. 

هذه احلالت اأتت من رحم وخما�س املعاناة 

ومل تكن من خارجها حيث عرّبت عن امل�شاحات 

الروحّية التي عرفتها حياة اجلماعات الريفّية يف 

عالقتها بال�شيا�شات التدمريّية املدينّية. ورمّبا ما 

جاء يف كتاب اأني�س فريحة املبكر »القرية ح�شارة 

يف طريق الزوال« هو اإنذار مبّكر )عام 1948( 

ليف�شح اخلطر ال�شلبّي املربمج الذي ميار�شه 

ال�شيا�شّي يف حمو هوّية النتماء وجتويف جوهر 

الثقافة الريفّية املنتجة.

اأّما ما ياأتي به ال�شعراء ال�شعبّيون اليوم، فلي�س له 

�شلة بهكذا مدار�س وثقافات عرفتها احلياة قبل 

1975؛ كان يعي�س من القطاع الزراعّي حواىل 

50% من املواطنني. ال�شعر ال�شعبّي اليوم يرّوج 

لثقافات م�شتلبة، مغّربة، تربيرّية. لثقافة مل ت�شَع 

من اأجل خلق رافعة ت�شيف اإ�شافاتها اإىل معارف 

اجليل الذي �شبق، ولن يتّم هذا اإّل بتحديث القطاع 
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اجليل الذي �شبق، ولن يتّم هذا اإّل بتحديث القطاع 

الزراعّي والتاأ�شي�س لعالقة متجّددة مع البيئة 

والطبيعة، وبالتايل مع الع�شر هذا الذي ت�شنع 

مو�شوعاته الأجيال مبا ت�شيفه وتراكمه من اإنتاج 

ومن حاجات مادّية ومعرفّية. 

* * *                               
�لبارحة: دفنت لغة ال�شعر ال�شعبّي بقامو�شها 

ومفرداتها مع من دفنوا، يف اأر�س كانوا يجّددون 

حياتهم فيها.. اليوم ت�شّتت الأجيال، مل يعد من 

مرجعّية لهذه الأر�س، مل يعد من تراكم على 

ما اأ�ّش�س له جدودنا واآباوؤنا، مل يعد من توا�شل 

م�شاف ومنتج مع ما كانت عليه حياتهم. مل تتحّقق 

الثورة الزراعّية التي ُوِعدت اأجيالنا بها، تلك التي 

تربط العلم بالتنمية، وتوؤ�ّش�س للجديد واملعا�شر 

ملّبية احلاجات الغذائّية ملجتمعاتنا، تلك الثورة 

الإ�شالحّية التي هي الأ�شا�س لكّل تطّور اجتماعّي 

تقنّي فكرّي.

نعم، اإّن الريف نزحت عنه الأجيال اجلديدة، 

الأجيال التي كان عليها اأن ت�شيف، واأن جتّدد 

وت�شتبدل التقنّيات القدمية بتقنّيات معا�شرة ميكن 

منها مراكمة النتاج والإنتاج، وبالتايل �شّد حاجات 

جمتمعاتنا الغذائّية، تلك التي ميكن توفريها من 

بيئاتنا الزراعّية...

لقد ُقتلت تلك احلياة التي ل ميكن  جتديدها عرب 

�شيا�شات وثقافات ال�شتهالك ال�شائدة، تلك التي 

ت�شتنزفنا وت�شتنزف اإمكانّياتنا. تلك املنتوجات التي 

ن�شتوردها تاأتي دون تعب لنا فيها اأو يف اإنتاجها. 

هذه ال�شيا�شات التي جعلت من جمتمعاتنا عالة على 

الآخرين، بل جمتمعات اأ�شواق ملا ينتجه غرينا..

نعم، اإّن هكذا �شيا�شات اأّدت اإىل اأن ن�شبح دون 

اأر�س، ودون �شماء، و�شماوؤنا �شاحة لالأقمار 

ال�شطناعّية التي اإن دّل وجودها على �شيء، 

فاإّنها تدّل على القّوة العلمّية التي و�شلت اإليها 

تلك ال�شعوب؛ بينما نحن ما زلنا نتغّنى، وبنف�س 

الأ�شلوب، بهذا القمر الذي تغّنى به جدودنا منذ 

اآلف ال�شنني.

اإّن ال�شيطرة على اجلّو ما هي اإّل لتاأكيد ال�شيطرة 

على اأر�شنا وبحارنا وغاباتنا وعقولنا التي نزحت 

اإىل جمتمعات تعرتف بالعقل.

نعم، نحن جنرّت ثقافة مل يعد اأحد ياأخذ بها اإّل 

نحن.. فهل نريد ت�شدير الثقافة الدينّية وهذا 

ال�شائد منها الذي مل يهتّم يوًما بالعقل وبحاجات 

النا�س املادّية؟

نعم، اأ�شبح اأم�شنا حلًما حلنني ما كّنا عليه، 

واأ�شبحت اأّيامنا كاآبات متوا�شلة من الأحزان، 

وغدنا له مثالته ومناذجه التي تاأتينا من اخلارج 

ا اأّنها ثقافة حداثوّية؛ بينما ما ُيكتب  لنتلّقفها ظًنّ

ي�شاهم يف تدجيننا وتاأكيد غربتنا و�شعف حالنا.. 

ونحن يف كّل ما نقوله اأو ننّظمه �شعًرا، جنرّت ما 

قيل لي�س فقط منذ األف �شنة، بل ما جاءت به 

اأفكار واأ�شئلة ع�شر النه�شة، هذه وتلك التي 

اجرّتتها نخب �شيا�شّية دون اأن ت�شيف اإليها الأ�شئلة 

امل�شتجّدة التي بقيت معّلقة دون اأن يجيب عليها 

اأحد. ف�شاًل عن ذلك الهتمام مب�شاألة التعليم مبا 

ت�شكّله من اأمٍن وطنّي، وعربها ترتاكم املعارف التي 

تنّمي �شخ�شّيتنا وحتتاجها جمتمعاتنا، التي ل زالت 

حتّركها وحتكمها �شيا�شات اأنظمة �شايك�س بيكو 

امل�شتمّرة، وعقلّيات ل زالت تهيمن عليها الثقافتان 

الإقطاعّية وال�شتعمارّية، وبثقافة اتكالّية معتقدين 

حامليها باأّن ال�شالة وال�شيام والأدعية دون اجلهد 

ًة واأّن خطباء  والعمل ميكن اأن تغرّي الأحوال، خا�شّ

اجلامع وم�شرّيي املوؤ�ّش�شات الدينّية يعتقدون اأّنهم 

يخاطبون جمموعات اأقّل ثقافًة، واأدنى مرتبة دينّية 

ودنيوّية منهم.

نعم، ُحِرَقت غاباتنا، ُهِدَرت مياهنا، �ُشِرقت 

�شواطئنا، وعّمرنا بيوًتا يف بريوت واملدن العربّية 

الأخرى، تلك التي مل يبَق فيها اأر�س، ول 

�شماء، ول بحر. اإّن ما ت�شنعه بنا هذه العقلّيات 

ة ال�شلفّية منها  وتنافر اأزمنتها مع بع�شها، خا�شّ

واحلداثوّية ال�شتهالكّية، منهما يتّم خلق الكوابح 

التي اأخرجت جمتمعاتنا من دائرة الزمن، ومنهما 

ي�شتمّر هذا التخّلف واآلّياته ل�شالح اأ�شحاب 

امل�شالح امل�شرتكني، �شواء كانوا يف داخل جمتمعاتنا 

اأم غرباء. هذه الثقافة وتلك ما هما اإّل عدّوان 

مل�شالح جمتمعاتنا يف التعاون والتنمية، مبا 

ي�شتبعدان من التخطيط احل�شارّي الذي يتحّقق 

عرب الرتبية املعا�شرة. ومواجهة ذلك ل تتّم اإّل 

ب�شيطرة الرتبية العلمّية التي هي املدخل للتغيري 

املجتمعّي التنويرّي، ومكافحة التفاوت الجتماعّي، 

وبالتايل ال�شيطرة على حاجات امل�شتقبل.

نعم، لي�شت ح�شارة القرية يف طريق الزوال، بل 

اإذا ا�شتمّرت الأو�شاع وال�شلوكّيات العربّية على ما 

هي عليه، فاإّن لغتنا ذاتها يف طريق الزوال؛ وفقط 

لحظوا الكّم الهائل من املفردات الأجنبّية التي 

اأ�شبحت جزًءا من لغتنا، لتعرفوا اأّيها العرب عن 

اأّي �شعٍر اأو لغة تتحّدثون.

ذوا �شيًئا  نعم اأّيها احلّكام: اإّنكم تختلفون كي ل تنِفّ

مّما ت�شتوجبه م�شوؤولّياتكم.

�أخرًي�: اإّن التخّلي عن لغة الأر�س، لغة الفاّلحني، 

مبا يعني من جتاهل لذاكرة الذين عا�شوا تاريًخا 

غري مكتوب، هي املدخل للتخّلي عن لغة ال�شيادة 

وال�شتقالل، وهي املدخل للتفكيك ال�شيا�شّي 

والقت�شادّي واللغوّي، لي�س فقط يف لبنان، بل يف 

كّل جمتمعاتنا العربّية.
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فتاة من الشرق
د. منصور عيد

اللوحة ال�شرقّية ترت�شم...

املكان: القاهرة، ويف الطبقة الأخرية من مباين 

جريدة الأهرام املطّلة على مقهى اللواء.

الزمان: مطلع القرن املا�شي. وبالتحديد، يوم 

الثالثاء من كّل اأ�شبوع، عند ال�شاعة الرابعة بعد 

الظهر.

اأ�شخا�س اللوحة جمموعة من كبار الأدباء وال�شعراء 

واملفّكرين يربو عددهم على الثالثني. لكن، ل 

جمال لذكرهم جميًعا، واإن كانت اأ�شماء بع�شهم 

موؤ�ّشًرا لأهمّية املجل�س: عّبا�س حممود العّقاد، 

لطفي ال�شّيد، �شبلي �شمّيل، �شليمان الب�شتاين، 

خليل مطران، داوود بركات، يعقوب �شروف، 

حافظ ابراهيم، طه ح�شني، جرجي زيدان، ويّل 

الدين يكن، اإ�شماعيل �شربي با�شا... وفتاة �شرقّية 

�شمراء تعّرف عن نف�شها بنف�شها: كالنّب اأو كالتمر 

الهندّي، اأو كامل�شك ُو�شع عليها لوُن الدم، وكثرٌي من 

الَوجد والع�شق والذهول، واجلوع العقلّي، والعط�س 

الروحّي، وا�شتعداد للطرب وال�شرور، وا�شتعداد 

اأكرب لل�شجن واحلزن والأمل...

ويا اأّيها الف�شويّل الراغب يف ال�شتزادة، اإذا اأردت 

اأن تتعّرف بها اأكرث، فتفّر�س يف حدقتيك، جتْدها يف 

ب�شرك ويف ب�شريتك على الّرغم منك. واإذا غابت 

عيناها عن خمّيلتك ف�شوف ترى دموعها مطبوعًة 

على هام�س �شفحة من كتبها، اأو على حروف كلمة 

ارتوى حربها، فتحّول اإىل حدقة وا�شعة تهِتف اإليك 

قائلة: اأنا مي زيادة.

ا ب�شيًطا على  ا �شرقًيّ والفتاة ال�شمراء التي ترتدي زًيّ

غري ت�شّنع، ترّحب بالزائرين. و توا�شًعا، ل تت�شّدر 

املجل�س، بل جتل�س على مقعد عربّي قرب من ت�شاء 

اأن تكّرمه، ومتّيزه عن الآخرين؛ ثّم تدعو، حتّبًبا، 

ومن دون جماملة، كّل واحد منهم ليخدم نف�شه، 

فهو يف بيته وجمل�شه: فنجاَن قهوة، اأو كوًبا من املاء 

املعّطر بالورد، واإن مل يكن بارًدا يف حرارة نهارات 

القاهرة، لكّنه  يثلج ال�شدور املحرتقة بع�شق تلك 

ال�شاحرة التي ُيقلق ح�شُنها الهادئ ارجتافاِت 

ال�شفاه، وُيلهب حديُثها الأنيق نب�شاِت القلوب، 

وت�شرم ثقافُتها الراقية �شعلَة الأفكار، على ل�شان 

عربّي، ف�شيح، �شل�س، �شاف، بعيد عن التكّلف، 

م�شقول باأ�شالة الرومن�شّية الفرن�شّية، واإتقان 

لالإنكليزّية، ومعرفة لالأملانّية والإيطالّية واليونانّية.

واملجل�س الأدبّي الفكرّي مزيج من �شوق عكاظ، 

ومباحُث اأكادميّية يف الفل�شفة والعلم والنقد 

ا،  والأدب. واإذا طاب اللقاء و�شار املجل�س خا�شًّ

حميًما، ان�شرفت مي ُتفِرغ للمحظوظني ق�شيدًة 

ُتن�َشد، اأو مقالَة ُتقراأ، اأو قطعًة مو�شيقّيًة ُتعزف، 

اأو اأغنيًة َتنُفذ اإىل القلوب. واحل�شاد جنى ثمر، 

وقطاف ورد، وتقطري عطر، وفوح طيب. وموعد 

اآخر يف م�شاء يوم ثالثاء  جديد. 

اأّما اإذا تخّلف اأحد اأولئك الرجال عن موعد 

املجل�س الأ�شبوعّي، فن�شمعه ُين�شد ولهاًنا، م�شتاًقا، 

متح�ّشًرا، بل�شان اإ�شماعيل �شربي با�شا:

روحي على بع�س ُدور �حلّي حائمٌة  

كظامئ �لطرِي تّو�ًقا �إىل �ملاِء  

�إْن مل �أمّتْع مبيٍّ ناظرَيّ غًد�   

نكرُت �سبَحك يا يوَم �لثالثاِء
َ
�أ  

بعد اللوحة امل�شائّية تعود الفتاة ال�شرقّية اإىل ذاتها، 

اإىل �شوانحها وكلماتها واإ�شاراتها، وتعود اإىل روحها 

فت�شمع اأ�شداء مرتّددة من وراء البحار، من بالد 

الغرتاب، من اأمريكا. ت�شمع كلمات يهِتف بها 

�شاّب، طفويّل يف حّبه، �شويّف يف ع�شقه، �شماوّي يف 

اإن�شانه، �شرقّي يف غربته، لبنايّن يف عبقرّيته، يهِتف 

لها: حبيبتي مي. ويوّقع ا�شمه يف اآخر الر�شالة: 

حبيبك جربان.

وال�شبّية احللوة جتيب، بخجل املراأة ال�شرقّية 

العا�شقة، وجًها مل تره، وكائًنا مل ت�شمع �شدى �شوِته 

من خالل النربات، بل من ذوبان روحه يف الكلمات، 

جتيب: حبيبي جربان...

وتوّقع ا�شمها يف اآخر الر�شالة: حبيبتك مي.
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إلى دارِون في ذكراه
شربل شربل 

حكاية الّنا�س مع الّتاريخ طويلة، وهي، على اأقّل 

تقدير، من عمر الّتاريخ. منهم من ي�شعى، عن 

�شابق ت�شّور وت�شميم، لدخوله، ومنهم من يجد 

نف�شه فيه �شدفًة اأو عن غري ق�شٍد...

�شة متعّددة بتعّدد اأجنا�س  وللّتاريخ بّوابات متخ�شّ

الب�شر وعالمات متايزهم؛ بع�شها تف�شي اإىل 

املنائر، وبع�شها تو�شل اىل املزابل...

وله �شفحات تلّونت باألوان الّنازلني فيها، فمنها 

البي�شاء الّنا�شعة بالأعمال املجيدة، ومنها التي 

امتعقت خجاَل، ومنها اّلتي �شّودتها الأيادي القذرة 

و...

وللّتاريخ حمّطات من اخرتاعنا، نتوّقف فيها 

للذكرى والعربة؛ ومن املحّطات اّلتي يتوّقف فيها 

العامل هذه ال�ّشنة حمّطة مرور مئتي عام على ولدة 

املفّكر الإنكليزّي �شارلز دارون )1882-1809(، 

وحمّطة مرور مئة وخم�شني عاًما على �شدور كتابه 

»يف اأ�شل الأنواع« اّلذي فتح به باب الّتاريخ.

اأّما لون الورقة اّلتي نزل فيها فتع�شي علّي معرفته. 

وهو، على �شبيل التخمني ل التاأكيد، يحاكي لون 

ورقة الع�شرة جنيهات اّلتي قّرر بنك اإنكلرتا، منذ 

�شنوات، طبع �شورته عليها اآخذة مكان �شورة 

الّروائّي الكبري �شارلز ديكنز.

واإذا كان معلوًما اأّن نظرّية دارون قد �شرحت 

بطريقة منطقّية وموّحدة تنّوع احلياة، فاإّن ما 

رافق اإعالنه نظرّيته من ردود فعل تراوحت ما بني 

الرف�س والقبول، واختالطها لدى اجلمهور بنظرّية 

لمارك اّلذي �شبقه بخم�شني �شنة وقال اإّن الب�شر 

يتحّدرون من القرود، جاعاًل منها مو�شوع جدٍل 

وا�شع، تهّمني منه اجلوانب الإن�شانّية والجتماعّية، 

والدارونّية العربّية، وموقف كّل من جربان واأبي 

ما�شي ويوحّنا قمري على وجه التحديد.

لعّل اأبرز من مّثل الدارونّية عندنا واأّلف فيها هو 

الدكتور �شبلي ال�شمّيل )1860- 1917(

�شاحب »الّن�شوء والرتقاء« و»�شرح بوخرن على 

مذهب دارون«. فمن املعروف اأّن ال�شمّيل قال بن�شوء 

احلّي من حّي اآخر؛ فاملاّدة هي القدمية والن�شوء 

من قّوة الطبيعة، والقّوة واملاّدة ل تنف�شالن. 

وبذلك يكون قد دافع عن التوّلد الذاتّي واأنكر اخللق 

من عدم، اأو اخللق الإلهّي. وقد �شّميت نظرّيته 

بالدارونّية العربّية. ونا�شره فيها كثريون، منهم 

الّزهاوي ومظهر وابراهيم احلّداد، اّلذين عرفوا 

بالدهرّيني العرب.

ويف املقابل، كان للتّيار الدينّي ردود كثرية على 

الدارونّية العربّية تنق�شها وت�شّفهها بال�شتناد 

اإىل ما جاء يف الكتب املقّد�شة؛ ومن اأبرز هوؤلء 

ال�شّيد جمال الّدين الأفغاين، وابراهيم احلوراين، 

وا�شكندر طوران...

وثّمة فريق ثالث راأى اإمكانّية الّتوفيق ما بني الّدين 

والعلم، ميّثله جرجي زيدان ويعقوب �شّروف 

واآخرون.

اأّما جربان اّلذي يحّب »من الّنا�س املتطّرفني«، فقد 

كان متطّرًفا يف تاأييده هذه النظرّية، ل باأ�شلوب 

رمزّي يرتك جماًل للتاأويل، واإمّنا ب�شريح العبارة، 

ويف مقالته ال�ّشهرية »اجلبابرة« حيث قال: »اأنا من 

القائلني ب�شّنة الن�شوء والرتقاء، ويف عريف اأّن هذه 

ال�شّنة تتناول مبفاعيلها الكيانات املعنوّية بتناولها 

الكائنات املح�شو�شة، فتنتقل بالأديان واحلكومات 

من احل�شن اإىل الأح�شن انتقالها باملخلوقات كاّفة 

من املنا�شب اإىل الأن�شب«.

واأبرز ما يهّمنا مّما جاء يف »اجلبابرة« اأّن جربان 

يعترب هذه ال�شّنة اأمًرا حمّتًما تقت�شي احلروب حلّل 

راع. وما يف�ّشر هذا الربط  م�شكلة ل يحّلها اإّل ال�شّ

هو كون جربان يرّد على ت�شاوؤلت تهدف اإىل توّقع 

م�شري العامل  بعد احلرب الكونّية الأوىل، ومنها: 

هل يعود القروّي اإىل حقله فيلقي البذور حيث زرع 

املوت جماجم القتلى؟ هل يعود ني�شان اإىل الأر�س 

وي�شرت بقمي�شه اأع�شاءها املكلومة؟ وهل يطلع 

الفجر على قمم لبنان؟

 ومن اآرائه اأن »ل رجوع اإىل الوراء اإّل يف الظاهر«؛ 

اأّما احلقيقة فهي اأّن الب�شرّية، رغم احلرب 

الكونّية، ت�شري اإىل الأمام لتحقيق غاية مر�شومة، 

ولكّن »الأقزام ل يرون اخلفايا العادلة اأو الغاية 

العلوّية« اّلتي ل بّد من بلوغها، واّلتي كّلف اجلبابرة 

املت�شارعون بتقريبها، والب�شر اآلت يف اأيديهم 

يديرونها يف هذا ال�شبيل. ويف موقف حد�شّي روؤيوّي 

يرى جربان اأّن الدماء �شتتحّول اإىل اأنهار كوثرّية، 

والأرواح اّلتي تزهق �شتطلع فجًرا جديًدا. وهو 

يخت�شر، على طريقته البارعة قائاًل »ولكن، من 

يطلب ني�شان من غري كّف ال�شتاء فلن يجده«.

وا�شح مّما �شبق اأّن جربان يرّبر احلرب! ويعتربها 

اإنفاًقا يف �شبيل احلّق لي�س فيها خ�شارة، ذلك اأّنها 

ف�شل من ف�شول الن�شوء والرتقاء.

رّب قائل: ولكن جربان عندما كتب »اجلبابرة« 

كان يف مرحلة »العوا�شف«، وهي مرحلة مطبوعة 

بتاأثريات نيت�شوّية ل لب�س فيها، واأّنه ت�شالح مع 

ا، اّلذي  احلياة واملجتمع و... يف النبّي، خ�شو�شً

يعترب خال�شة تاأّمالته.

ولكن، من يبحث يف الّنبّي ل يجد تراجًعا وا�شًحا 

عن هذه النظرّية. ومن حّقنا اأن نطرح ال�شوؤال: اأمل 

يجد جربان يف مو�شوع احلرب وال�ّشلم ما ي�شتاأهل 

منه مقالة تاأّملّية يف الّنبّي؟ ي�شاف اإىل ذلك اأّن 

جربان عندما �شئل الإذن يف ن�شر دمعة وابت�شامة رّد 

مبا معناه اأّنه يقطع مع ما�شيه حيث قال »اإّن الفتى 
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اّلذي كتب دمعة وابت�شامة قد مات ودفن يف وادي 

الأحالم...فلماذا تريدون نب�س قربه؟« وهو مل يرتك 

يف مو�شوع احلرب ما يقطع مع ما�شيه.

اأّما اأبو ما�شي الالاأدرّي، فلم تغب هذه النظرّية عن 

�شعره. ولئن اأملح اإليها اإملاًحا يف ق�شيدة »اخللود« 

اّلتي يوؤّكد يف مطلعها عدم اإميانه بعنوانها »غلط 

القائل اإّنا خالدون...« حيث يخاطب الب�شر قائاًل: 

»اإيه اأبناء الرثى ن�شل القرود...« فهو يذكرها 

ب�شريح العبارة يف ق�شيدته »احلرب العظمى« اّلتي 

ي�شف فيها ويالت احلرب و�شًفا يظهر ل اإن�شانّيتها 

واأهوالها:

» �أّنى �لتفّت ر�أيت ر�أ�ًسا طائًر�

                      �أو مهجًة مطعونًة ب�سناِن«

وكذلك يذكر الّدمار الذي حّل:

ومدينًة زهر�َء �آمنَة �حِلمى

                   ُهدمْت منازُلها على �ل�سّكاِن

وباخت�شار، فاإّنها يف راأيه »حرب اأذّل بها التمّدن 

اأهله... و�شحق القوّي فيها ال�شعيف ودا�شه وم�شى 

على اأر�س من الأبدان... و�شوًل اإىل تقبيحه احلرب 

وذّمها �شراحة يف قوله:

بئ�َس �لوغى َيجني �جلنوُد حتوَفهم

                     يف �ساِحها و�لفخُر للتيجاِن

 ثّم يعلن �شخطه على هذا الأن�شان اّلذي يرّبر وقوع 

احلرب على اأّنها �شّنة ل بّد منها للتطّور، فيقول:

ما �أقبَح �لأن�ساَن! يقتُل جاَره

                     ويقول هذي �سّنُة �لعمر�ِن

وهو يكمل �شابًّا غ�شبه على الأتراك...

ويف مقابلة ومقارنة ما بني اأبي ما�شي وجربان جند 

اّتفاًقا واختالًفا؛ اأّما الّتفاق فعلى اأّن احلرب �شّر، 

واأّن النا�س ميوتون والفخر للتيجان وللجبابرة، 

اأي الأقوياء اّلذين يديرون اللعبة مل�شلحتهم؛ واأّما 

ا يف  الختالف فواقع يف اأّن جربان يرى احلرب �شًرّ

الظاهر، ولكّنها اإنفاق يف �شبيل اخلري لي�س فيها 

خ�شارة، ويف كونه يراها ف�شاًل يف م�شرية الن�شوء 

والرتقاء، يف حني يذّم اأبو ما�شي احلرب اّلتي 

ميوت فيها اجلنود ليفتخر ال�شالطني، ويتعّجب 

)ما اأقبح!( من الأن�شان اّلذي يعترب احلرب �شّنة 

العمران. وهكذا، قيا�ًشا على ما �شبق، فاإّن اأبا 

ما�شي من فئة »الأقزام« يف راأي جربان، واإّن 

جربان ميّثل »الأن�شان القبيح« يف نظر اأبي ما�شي. 

اأّما الأب يوحّنا قمري فقد اأفرد لهذا املو�شوع كتاًبا 

عنوانه »ما اأم�شي وما غدي؟« اأو »التطّور الإن�شايّن«. 

وفيه يقول �شراحة »كان القول بتطّور احلياة 

والأحياء نظرّية، فاأ�شبح واقًعا علمًيّا... وانطوى 

التطّور القدمي القائم على اأّن العامل قد وجد، مذ 

وجد، بكّل ما عليه من اأحياء، ومن اأنواع الأحياء...« 

اإىل اأن ي�شل اإىل القول »جّدنا حيوان، واأبونا 

حيوان، ونحن اأحد الأنواع احليوانّية، واإن نكن اأرقى 

نوع«. ويف تعليله ل�شبب التطّور يقول اإّنه »طبيعة 

الأ�شياء نف�شها«. اأّما ال�شبب البعيد، يف راأيه، وهو 

املتم�ّشك بالإميان، فهو »خالق تلك الأ�شياء بتلك 

الطبائع«، وهو ل ينفي »احتمال ظهور اأنواع اإن�شانّية 

جديدة مهما �شوؤل هذا الحتمال«. وقد يتحّكم 

العلم يف »الرتكيبة الوراثّية« فريّكب اأنواًعا 

ب�شرّية جديدة.

وما يلفت النتباه يف درا�شة الأب قمري اأّنه مل 

يتطّرق اإىل النعكا�شات الأخالقّية لهذه النظرّية 

مقت�شًرا على الّتوفيق ما بني العلم والإميان بذهن 

منفتح، رافًعا الإن�شان عّما عداه »لي�س القرد جّدنا 

ول اأبانا، بل هو ن�شيب فا�شل، وقف تطّوره، منذ 

حواىل 12 مليون �شنة، وظللنا نتطّور«. ولكن األ 

تكفي 12 مليون �شنة لي�شري الدم ماًء، كما يقال، 

ونتحّرر من الرتباط بهذا الن�شيب الفا�شل، ما دام 

»قدرنا ال�شتمرار، ل ال�شتقرار، اأو ال�شتقرار على 

ال�شتمرار« كما يقول يوحّنا قمري؟

تفّح�شت ورقة الع�شرة جنيهات فوجدت اأّن �شورة 

دارون قد احتّلت م�شاحة تعادل امل�شاحة اّلتي حتتّلها 

�شورة ملكة بريطانيا معتمرة تاجها، وفّكرت يف 

اقرتاح و�شع �شور علماء ومفّكرين واأدباء وفّنانني 

من بالدنا على اأوراق عملتنا، على قاعدة املنا�شفة 

واملحا�ش�شة، ولكن خفت اأن يت�شّبب هذا القرتاح 

يف تخريب ال�ّشلم الأهلّي الذي ننعم به...

لذلك وجدت من الأن�شب اقرتاح و�شع �شورة 

ا اأّنها تقفز من  »القرد« عليها جميًعا، خ�شو�شً

جيوبنا كما تقفز القرود. واأعتقد اأّن القّراء الأعّزاء 

�شيوؤّيدون هذا القرتاح، اإّل اإذا كانوا يرف�شون 

العرتاف باأّن القرد ن�شيبنا على طريقة جورج 

برنارد �شو اّلذي قال »ل اأعتقد اأّن القرد �شّيئ اإىل 

هذا احلّد«.
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ل هي اأطوُل من �شاعٍد، ول اأعلى من �شاٍق، ولوُنها 

ُبَقٌع ُبّنّيٌة وِبي�ٌس �ُشّكرّيٌة،.. وكاأّنها باّت�شاِقها الأنيِق 

ِة الّتذّوق! والّظريف منوذٌج فّنٌيّ على ِمن�شّ

ْرِف  َدخلِت البيَت بَخفٍر لطيف، مك�شورَة الَطّ

حّيِة  َنب، ومعها بطاقُة تعريٍف بفحو�شاِتها ال�شّ والَذّ

ومكت�شباِتها ال�ّشلوكّية.

وهي َتعرُف ا�شَمها، وَتعرُف اأن َت�شتجيَب متى 

مرت اأو ُنهيت، ا�شُتدعيت اأو ُطردت؛ فَثّمَة قامو�ُس 
ُ
اأ

مفرداٍت واإ�شاراٍت مطبوٌع يف راأ�ِشها، ودائًما ما 

َتن�شاُع ملعانيه وغاياِته.

اأّما اأكرُث ما يثرُي فيها، وقد �شارْت من البيت، 

فهو احتفاُلها بقدوِمك، واند�شا�ُشها يف ح�شِنك 

كفلذٍة منك، وما يوجُعك من ا�شطراِبها الّراجِف..  

والّنائِح الّدامِع اأحياًنا يف �شاعِة افتقاٍد وَوح�شة.

ك، وتتمّطى  وَيحلو لها اأن ترق�َس لك وتراق�شَ

،  ثّم َت�شرتوَح وت�شت�شلَم لعبِث  وتتقّلَب، وَت�ُشَمّ وَتُل�َسّ

يِدك بج�شِدها َظهًرا لبطٍن وبطًنا لَظهر حّتى 

النت�شاِء الّزاهي.

َدًما اأو 
َ
وحني اأنَت اإىل طعاِمك، ت�شتجديك عيناها اأ

ُفتاًتا حّتى الإ�شفاق، فُتلِقُمها، وَلكم حتّدُثها،.. فاإذا 

لفِة والّرخاء.
ُ
ن�ِس ويف ُحَمّيا الأ

ُ
كالكما على ب�شاِط الأ

واإذ مت�شي متا�شيَك األ�شَق بك من رائحِتك وظِلّك. 

وهي، يف كِلّ حال، هادئٌة م�شتكينٌة بني حيُثما اأنَت 

قائٌم اأو نائٌم وحيُثما ماأواها وما بقرِبه من ُعّدِة 

طعاِمها و�شراِبها.. وَخالئها.

واإذا كان لها من �شوٍت ُي�شمُع، و�شوُتها اأكرُب من 

حجِمها.. وفعِلها، فاآَن َت�شت�شعُر، ويف َغفلٍة عن اأِيّ 

َمن يف البيت، َمقدَم اأحِدهم، من َقْبِل اأن ُيفتَح باُب 

امل�شعِد اأو ُيقرَع باُب املدخل. فاإّنها، ولدى اأدنى 

حركٍة اأو �شوٍت وَح�شي�ٍس يف تلك الباحة، ت�شارُع  

هًة معلنًة، حّتى اإذا ما  اإىل املراب�شِة واملرابطِة منِبّ

ته وا�شتطلعْته، فاإذا كان من  دخَل َمن دخَل احت�َشّ

اأهِل الَقبوِل َب�َسّ لها وَه�َسّ ومنَحها لطَفه وعطَفه، 

بِعدْت اإبعاَد الآثِم الّذميم؛.. وهي، يف 
ُ
واإّل ُنِهرْت واأ

احلاَلني، �شبٌب حلديٍث طويٍل عن ِمن اأين وكيف 

وملاذا، وما لأ�شِلها وجن�ِشها من خ�شائ�َس وميزاٍت، 

ُب بنف�ِشها... وكم كم َتفهُم وحتِبّ

�شاندي، هذه الإنكليزّيُة بطوِقها الأحمِر، من طراز 

نُّ عندما َتلمُح قّطًة،  نُّ اأكرَث ما جُتَ ل، جُتَ جاك را�شِّ

فتنطلُق وراءها بتهّوٍر ما بعَده تهّوٌر. وَتخرُج عن 

اِك�ُس  َطوِرها عندما َترى وَت�شمُع ال�ّشل�شاَل، فرُتَ

ها قفًزا وانزلًقا، ودوَن ذاكرِتها نزهٌة �َشرًيا  رك�شَ

اأو بال�ّشّيارِة وما �شُيطريها يف عيوِن الإعجاِب 

وال�شتهاء!

ومن معجبيها الُع�ّشاِق ب�شُع ِن�شوٍة وبناٍت من جريِة 

هّن  البيِت و�شحبِته، يرتّددَن عليها ويواِدْدَنها، واأخ�شُّ

ها ما َنُق�َس يف  ناتايل.. ناتايل التي عّو�شتها اأُمّ

تكّوِنها، حّتى باتت ع�شريَة ع�شرياِتها َيحِدْبَن عليها 

َحْدَبها وُيْف�شِحَن لها يف جمال�ِشهّن الّدافئة ك�َشوّيٍة 

�َشواء؛ فقد �شار ل�شاندي يف قلِب ناتايل منـزلٌة 

ا�شي! ة، وباتتا على كثرٍي من الَتّ�شاِرّ والرَتّ خا�شّ

ها، ول �شّك. لكّن الذي  هذه ال�ّشاندي حتُبّ َمن يحُبّ

بينها وبني ناتايل ُيذيُب القلب. فكالهما َي�شت�شلُم 

لالآَخِر باألِف تعبرٍي وتعبري، اإّل بكلمِة احلروف. فَثّمَة 

ِو�شاٌل مبثوٌث ما بني الأعماِق، ومنه انبثاقاٌت َت�شوُع 

كطقو�ِس جنائِن الأطفال..، لكاأّنهما ن�شفان من 

 والتقيا!
ِ
الّذكاِء اخلام

ّن ل�شاندي هذه الَطّنَة والّرّنَة 
َ
ل. لن ي�شّدَق اأحٌد اأ

حّتى يزوَر ذاك البيت. اإّنه يرى كم لها من ح�شوٍر، 

 من فراٍغ بعدما 
ُ
وكم تلقى من عنايٍة، وكم.. كم متالأ

تراجعِت الهّمُة اإىل طلِب امللّذات، واحلاجُة اإىل 

امل�شامرات، وال�ّشجاعُة على املغامرات،.. وغادر 

الأولُد الأ�شّرَة اإىل اأ�شّرٍة اأخرى يف بيوٍت اأخرى...

دركُت كم بات يَفّ من َوح�شٍة هي اأخُت 
َ
مع  �شاندي، اأ

الوح�شِة التي يف ناتايل!

                                                          9 اأّيار 2009
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المدينة الروح في قلب  إيمائّية 
القاعي” “عبدو 

يف �حلركة �لثقافّية- �أنطليا�س، يف 2009/4/14، 

تناول بع�س �لباحثني: هان فح�س وعّبا�س 

�حللبي و�سهيل فرح وملحم خلف، كتاب عبدو 

�لقاعي: �إميائّية �لروح يف قلب �ملدينة، �ل�سادر 

عن من�سور�ت جامعة �سّيدة �للوبزة.

ال�سّيد هاين فح�ص با�شر مداخلته بالقول: 

َمن َعذيري من عبدو قاعي؟

يريد اأن يعّمر كّل اخلرائب! واأن يعي ت�شكيل 

كّل �شيء! من روحنة املادّي اإىل جت�شيد املعنوّي!

يريد اأن يحيي الثابت باملتغرّي ويحمي املتغرّي بالثابت!

يف جّو يتنازعه نزوعان: نزوع القطع بني املوروث 

ا  وامل�شتجد، ونزوع ا�شتح�شار املوروث مثاًل تاًمّ

وناجًزا. اأي قتل املا�شي بامل�شتقبل اأو خنق امل�شتقبل 

باملا�شي!

ا، اإلغاء لبنان الكّلي مبكّوناته اأو  لة لبنانًيّ ويف املح�شّ

اإلغاء هذه املكّونات بلبنان. وكاأّننا يف خيار ح�شرّي 

بني الوحدة الفقرية واملفّخخة وبني التعّدد النازع 

اإىل الت�شّظي.

هل امل�شاألة �شيا�شّية اأو اجتماعّية اأو ثقافّية؟

يريد عبدو من خالل ما يقوله وي�شتدرجه من 

اأقوال باأّن الثقايّف والروحّي هو �شرط ال�شيا�شّي 

والجتماعّي، واأّن ما �شهدناه من انتكا�شات يف 

ال�شيا�شة والجتماع، اأي العمران والنمّو، مل يكن 

ليكون لو اأّن ال�شرط الثقايّف لإدامة النهو�س 

كان متحّقًقا.

ويتواطاأ عبدو قاعي، يف هذا الكتاب ويف غريه، 

مع نف�شه، ويحاول اأن يواطئنا على اأمثولة لبنانّية 

اإن�شانّية، روحّية تتوّهج يف املاّدة، ومادّية ترتوحن 

يف الميان الذي مير ترتوحن يف الميان الذي ميّر 

بالن�شان فيبلغ ال�شماء.. 

فاإن مل ميّر مل ي�شْل واألغى ذاته بذاته..

وينتبه عبدو اإىل اأّن املعرفة هي ال�شراكة، واأّن 

من ينتج وحده ي�شنع جهالة.. وقد ُت�شّمى معرفة.. 

ت�شميًة لل�شّد بال�شّد. على هاج�س ال�شراكة مييل 

عبدو قاعي اإلينا عارًفا باأّننا مّيالون اإىل ما مييل 

اإليه.. واأّننا مر�شودون بالإحباط الذي كّلما 

ازدادت دواعيه ازداد طموحنا اإىل حتويل الياأ�س 

اإىل بدايات رجاء.. ومن قال اإّن كّل الرابحني اأغنى 

من كّل اخلا�شرين؟ على اأّن اخل�شارة يف احلياة 

الثقافّية هي بنت الإبداع واأّمه...

ل َيتعب بل ُيتعبنا عبدو قاعي.. ولول هذا التعب 

اجلميل بالن�شغال وال�شتغال على املعنى، لأ�شابنا 

العياء والرهق، ول�شاخت اأفكارنا واندلقت حمابرنا 

وانك�شرت اأ�شالوؤنا يف اآفاقنا.. وذهبت اأوراقنا 

طعًما للنار والريح...

القا�ضي عّبا�س احللبي اأ�شار بدايًة اإىل جملة 

ق�شايا، اأبرزها:

1. الأ�شلوب اأي اأ�شلوب ال�شياغة: اإّن اأ�شلوب 

الكتاب لي�س ذلك ال�شهل املمتنع الذي يخّول 

القارئ، اأّي قارئ، فهم املق�شود وبلوغ املاأمول. 

فهذا الكتاب لي�س موّجًها للعاّمة، بل هو موّجه 

ة الذين ي�شتطيعون الوقوف  ب�شورة اأ�شا�شّية للخا�شّ

على مدارك الألفاظ وعمق املعاين.

2. متّيز هذا الكتاب با�شتعمال العبارات 

النافية، وقد اأح�شيُت املئاِت منها يف الق�شم 

الأّول: الالنظامّية )�س 21(، الالتاريخ )41(، 

الالمتناهي )41- 90(، لنهاية )48- 64- 

88- 90- 95- 98(، لحمدودّيتها )64(، 

الالنظامّية )87- 88( الاللتزام )89(، لنهائّيني 

)90- 91(، الالمتوّقع )91(، الالقيا�س )90(، 

الالوزنّية )93(، الالمتوّقع )93(، الالمرئّي 

الالنهائّية )97(، الالموؤ�ّش�شة )98(، الالغر�س 

)99(، الالمنطق )100... وفوق ذلك عندما 

يتطّرق اإىل البحث تراه يجنح اإىل بحث البحث 

عن البحث )97( وعن الإلتزام الإلتزام وعدم 

الإلتزام.

3. ي�شعب اخت�شار الكتاب وحتديد مرامي املوؤّلف 

د، عند الفي�س  بعجالة. اإّل اأّنني اأتوّقف، واأنا املوِحّ

من روحانّية املوؤّلف املتجّلية يف �شياقه الفكرّي 

الروحّي حول مو�شوع الميان تقّيٌد باملعتقد اأم 

اإلتزام باحلِبّ والبحِث عن احلقيقة، وكنا�شط يف 

املجتمع املديّن حول مو�شوع املواطنّية والتن�شئة 

املدنّية واملثال اللبنايّن.

وتابع: يف العنوان الأّول، اأي الميان، دّونت واأنا 

اأقراأ هذا الف�شل اأّنك يا عبدو من حيث تعرف 

اأو ل تعرف. اأنت �شويّف. وهل اأدّل على ذلك من 

افتتاحك لهذا الف�شل بالوحدة بني اأديان هذا 

العامل )�س 69(؟

وهل من اإميان وعبادة اأهّم بنظرك من الإ�شغاء 

اإىل اهلل واحلّب )78(، فيغدو احلّب بنظرك 

القيمة الوحيدة اجلديرة بالوجود؟

ويف العنوان الثاين، فاإّن الكاتب ين�شح كّل الذين 

ي�شعون للتعّرف اإىل ذاتهم الن�شانّية احلّقة يف 

جتّلياتها الجتماعّية اأن يبتعدوا عن م�شارح 

هيمنة ال�شلطة من خالل اإخ�شاع �شلطتهم لتمرين 

املواطنة حيث اإجازة ح�شن ال�شلوك اجلماعّي احلّر 

العادل وامل�شوؤول يفر�س عليهم ال�شتناد اإىل �شرائع 

احلقوق الن�شانّية واإىل مراجعة هذه ال�شرائع 

با�شتمرار اإنطالًقا من واجبّية الإعالء من �شاأن 

الأكرث فقًرا والأ�شّد �شعًفا )�س 162(. واإّن يف هذه 

الن�شيحة ثورة على التقاليد، ودعوة لإعادة النظر 
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يف تاأ�شي�س الرتبية القائمة على اخل�شوع واخلنوع 

الت�شليم باحلتمّيات والإذعان للم�شّلمات.

الدكتور �ضهيل فرح عنّي ع�شر نقاط راأى اإليها 

جديدًة يف الكتاب:

1. ح�شور العنا�شر الفل�شفّية وال�شو�شيو ثقافّية 

والدللّية والأك�شيولوجّية العاّمة بقّوة يف كّل كالم 

الن�ّس، ما يجعله مقاربًة معرفّية تكاملّية.

2. ح�شور الأديب الذي ي�شتقي جمالّية الكلمة من 

منطقة خياله املبدع.

3. القطيعة املعرفّية- البي�شتمولوجّية مع �شلطة 

الفكر التقليدّي للموؤ�ّش�شة الدينّية وخطابها، ومع 

فكر اقت�شادّي و�شو�شيولوجّي واأخالقّي و�شيا�شّي 

وفل�شفّي تاأّتى من ع�شر احلداثة وما بعده.

4. ت�شغيل طاقات العقل والروح والنف�س واجل�شد 

مًعا من اأجل اجتياز �شيخوخة خياَري ال�شرتاكّية 

والليربالّية الكال�شيكّيني ال�شّيئني، والعمل على 

انفتاح الأ�شئلة الوجودّية على جتديد دورة جدّية 

جديدة للحياة املادّية والروحّية على كوكبنا.

5. فل�شفة الإ�شغاء الدائم هلل واحلّب. فاحلّب هو 

القيمة الوحيدة اجلديرة بالوجود. هو قيمة احلياة 

يف مواجهة املوت.

6. تكثيف احل�شور الأخالقّي يف العلم واحل�شور 

الثقايّف والعقاليّن يف الميان، والت�شامي عن 

ع�شبوّية الأنا العائلّية والطائفّية يف اجتاه التالقي 

الن�شايّن العاّم والتماهي املبدع مع العقل الكويّن. 

7. التطّلع اإىل القيم املت�شامية واملرتكزة على الروح 

الإلهّية والكونّية النورانّية، وعلى القيم الن�شانّية 

ال�شمولّية الكوكبّية امل�شتنرية ملنظومة اأخالقّية 

عاّمة حول مفهوم الف�شائل والرذائل.

8. الدعوة اإىل فل�شفة حوار بلغة ذات بعدين: 

الأّول يقوم على مبادئ اخلا�شّية والتنّوع والن�شبّية 

والتعّدد والتمو�شع )alerité(، والثاين على 

املعرفة العقالنّية العميقة لنقاط التمايز والتوا�شل 

بني اخل�شو�شّية الثقافّية لالأنا ولالآخر من اأجل 

بناء املدينة الن�شانّية املتنّوعة التي تّت�شع لطبيعة 

املنطقتني املتمايزتني يف الطبيعة الن�شانّية 

الواحدة.

9. الثورة ال�شلمّية على �شيا�شة الزبائنّية والطاعة 

للراعي والزعيم، وامل�شاهمة الن�شطة يف بناء 

املدينة املوؤّمنة لكّل م�شتلزمات احلياة امل�شرتكة 

لدولة املواطن واملواطنة.

10. ملء الفراغات الجتماعّية وال�شيا�شّية 

والأخالقّية والروحّية من اأجل ثقافة احلياة العادلِة 

يف دنيوّيتها والعبقِة الروح يف األوهّيتها وكونيتها.

وانتهى الدكتور فرح اإىل هذه الإ�شارة: كتابات 

القاعي وروؤاه، والتي فيها �شيٌء ما نو�شرتادامّي 

باملعنى الإيجابّي، هي نقطة �شوء يف »تونال« الفكر 

ال�شو�شيولوجّي الفرانكوفويّن، ولعّل اأبعد من ذلك 

ا... اأي�شً

الأ�ضتاذ ملحم خلف، وانطالًقا من قول 

�شوم�شكي اإّن يف العامل ثالث ديكتاتورّيات: النازّية 

وال�شتالينّية وانعدام الأفق، راأى اأّن القاعي يحّررنا 

ب�شيء من اجلمالّية من واقع الدوائر املنغلقة 

والتقليدّي املتناقل وكّل عفونة و�شداأ، فقال: اإّن 

اإميائّية الروح ت�شع كّل واحد مّنا اأمام م�شوؤولّيته، 

وُي�شاأل: 

اأنت الأب املرّبي، اأينك من مفاهيم الأمنوذج احلّي 

ال�شالح؟ 

اأنت اأّيتها الأّم، اأينك من مفاهيم الرتبية على 

احلرّية وامل�شوؤولّية والنقد؟ 

اأنت اأّيها امل�شوؤول، اأينك من اإمكانّية النقد 

وحرّية الحرتام؟

اأنت يا رجل الدين، اأينك من اإمياء الروح خارج 

الطقو�شّية، اأينك من الختبارات ذات الطابع 

الروحّي، اأين تعاليمك من جوهر الدين، اأين 

الآخرّية، اأين املّجانّية، اأين احلرّية؟

اأنت اأّيها ال�شاب، اأينك من اللتزام؟

نحن جميًعا، اأيننا من امل�شاريع اخلاّلقة امل�شندة 

اإىل ال�شدق والتي ينتظرها �شبابنا؟

واإن اأردنا اأن نذهب اأبعد، ولنفهم ما اأراد عبدو 

القاعي من كتابه، فهو اأن نتحّول اإىل اأمنوذج حّي 

للحداثة عرب التجربة املعيو�شة التي تعطي القّوة 

لإمتام التغيري. 

الكتاب يفتح الطريق اأمام الرجاء. فهو فتح لالأفق 

على املدى غري املحدود. هو فكر لعمل ملتزم على 

م�شاحة الوطن.
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Epigraphie Syriaque Au Liban

لبنان في  السريانّية  الكتابّية  النقوش 
“أمين- جول اسكندر”

»اأمني- جول ا�شكندر يوؤّدي ر�شالة: من كتاباته عن 

الأرمن، ثّم عن الفينيقّيني، و�شوًل اإىل ال�شريان 

ومظاهر ح�شارتهم يف لبنان. فهو، يف هذا الكتاب: 

 Epigraphie Syriaque Au Liban
النقو�س الكتابّية ال�شريانّية يف لبنان، يتابع م�شرية 

اأرن�شت رينان، العامل الفرن�شّي ال�شهري، الذي 

تنّقل يف ربوع لبنان، وكتب موؤّكًدا اأّنه، لبنان، كما 

فل�شطني والعراق و�شوريا، مهد معظم احل�شارات 

التي ُعرفت يف الع�شور القدمية.

ولهذا، فاإّننا عندما نقراأ هذا الكتاب، ونّطلع على 

ر�شومه، وجنول مع موؤّلفه يف الأديرة واملنا�شك 

والتالل، نعود اإىل جذور احلقيقة اللبنانية، واىل 

احل�شارة ال�شريانّية التي ما تزال ترتّدد، لغًة 

وطقو�ًشا، يف قّدا�شنا وكنائ�شنا وتقاليدنا الدينّية. 

فهنيًئا له ولنا هذا الكتاب. ونحن بانتظار الكتاب 

الثاين، الذي وعدنا به، بحيث يتكامل الكتابان، 

معرفًة وثقافة«. 

هذا املقتَطف من كلمة رئي�س جامعة �شّيدة 

اللويزة الأب وليد مو�ضى  يف حفل توقيع كتاب 

الأ�شتاذ ا�شكندر يف 2009/4/28، وال�شادر باللغة 

الفرن�شّية، عن من�شورات اجلامعة، هو من خري ما 

ميكن التقدمُي به يف مقام التعريِف بالكتاب.

ثّم تكّلم يف املنا�شبة الأبوان نا�شر اجلمّيل وبيار 

جنم والدكتور با�شيل عّكولة.

الدكتور با�ضيل عّكولة حر�س على الإ�شارة اإىل 

م�شرية املوؤِلّف خالل حقائق ثالث ل يحيد عنها: 

الكني�شة املارونّية، وارتباطها بال�شريانّية، يف وطن 

هو لبنان. بل هو ذهب اإىل القول اإّن كتبه هي اأعمال 

عا�شق اأو �شويّف قّرر اأن يجوب اأرجاء بالده يلتقط 

�شور النقو�س اآَن تزواِجها واأ�شّعة ال�شم�س.

فالكتاب هذا، قال عّكولة، ي�شتحّق املحّل الالئق 

يف مكتبة كّل مهتّم بالكتب الرائعة اأو بروائع لبنان 

اأو بالوجه ال�شريايّن للكني�شة املارونّية اأو بتاريخ 

لبنان وح�شارته وامتداداته اجلغرافّية والدينّية 

والن�شانّية.

اأّما اخلوري نا�ضر اجلمّيل فجاء يف مداخلته: 

عت  لطاملا ت�شاءلُت ماذا بقي من الكتابات التي ر�شّ

هياكل الفينيقّيني وارتفعت على اأعتابها على مدى 

ال�شنني الطوال، وعرّبت عن توقهم اإىل املطلق؟ 

وماذا بقي، يف لبنان، من الكتابات التي تركها الفر�س 

واليونان والرومان الذين طّوعوا ح�شارات امل�شرق 

وعربوا؟ هل �شحيح اأّنها ذهبت اإىل املتاحف العاملّية 

وا�شتعادتها الحتاللت وال�شتعمارات والنتدابات 

والو�شايات؟ هل ُيعَقل اأن تندثر ح�شارات ا�شتعملت 

احلجر، بكّل اأنواعه وطبقاته واألوانه، وعّلقت عليه 

الأبجدّيات ونقو�س الآلهة والأباطرة؟ 

هذا يف املدى الوثنّي. اأّم يف املدى امل�شيحّي فاأقول 

اإّن امل�شيحّية يف لبنان لي�شت طارئة، بل كانت هي 

ا منذ اللحظات الأوىل، ل بل حافظت، يف  اأي�شً

كتابها املقّد�س، على اإرث الأمم غري امل�شيحّية 

ونفحته بروحانّيتها، وحّولت الهياكل اإىل كنائ�س 

لعبادة الإله الواحد. وعليه اأ�شاأل ماذا بقي من اآثار 

الكنائ�س الأوىل يف العامل امل�شيحّي، التي ارتفعت 

يف �شماء لبنان منذ انت�شار امل�شيحّية؟ اأين هي اآثار 

اأّول كاتدرائّية يف الأمربطورّية الرومانّية التي بناها 

الأ�شقف بولينو�س، يف �شور؟ واأين هي اآثار �شائر 

بازيليكات اأبر�شّيات فينيقيا ال�شاحلّية: �شيدا، 

واجلِيّة، وخلدة، وبريوت، وبيبلو�س، والبرتون، 
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وطرابل�س، وعرطوز، وعرقة؟ وغريها من الأ�شئلة 

التي يطرحها العامل الف�شويّل، اليوم، ول يجد لها 

جواًبا �شافًيا، ب�شبب النق�س يف الأبحاث الأثرّية، 

وب�شبب جهلنا لوثائق الألف الأّول، اأو ب�شبب ندرتها.

اأ�شاف: يقولون اإّن لبنان، يف املراحل القدمية، 

تكّلم الفينيقّية وال�شريانّية وتاأّثر باحلثّية واليونانّية 

والالتينّية... واأّن الكني�شة الأنطاكّية ال�شريانّية 

ت�شّم، اليوم، خم�س بطريركّيات، وكّلها �شريانّية. 

ولكن اأين خمطوطاتها وكتبها الليتورجّية؟ 

فالأبحاث من اأجل الك�شف عن ذلك ت�شتمّر 

خجولة، مع العلم اأّن كثريين كتبوا يف التاريخ 

اللبنايّن قبل البطريرك اإ�شطفان الدويهي وبعده. 

ولعّل اأهّمها اجلهود الني جتّلت يف »بعثة فينيقيا« 

)Mission de Phénicie( لإرن�شت رينان 

مع كّل هفواتها اأحياًنا، وجهود �شائر الرّحالة 

من بعده. ومنذ القرن الع�شرين، ل بّد من اأن 

ننّوه مبا قام به الآباء الي�شوعّيون يف اكت�شاف 

اآثار لبنان واملنطقة: رونزفال وموترد و�شيخو 

و�شواهم، وبجهود جمّلة Mélanges من اأجل 

اإبراز هذه الآثار وهذه الكنوز. وباملقارنة مع امل�شح 

ال�شامل والدقيق الذي قام به العلماء الأوروبّيون 

والأمريكّيون لآثار العامل القدمي يف هذا املجال، 

من م�شر اإىل الأردن و�شورّيا، واإىل بالد ما بني 

النهرين، منذ القرن التا�شع ع�شر، ياأتي لبنان يف 

ا. اأنظروا، على �شبيل املثال،  مرتبة متاأّخرة جًدّ

 Enno LITTMANN، Greek and كتاب

Latin inscriptions يف �شورّيا والأردن، 
ال�شادر عن من�شورات جامعة برن�شتون، واملطبوع 

يف LEIDEN، �شنة 1907، اأي منذ بداية القرن 

الع�شرين. هذه الكتابات معروفة ومتوّفرة للعلماء.

ويف خ�شّم هذه الت�شاوؤلت وهذه املقارنات، ظهر 

الأ�شتاذ اأمني- جول ا�شكندر، و�شرع يبحث بفكر 

مو�شوعّي وبدّقة العامل ويجمع ما يقع حتت نظره 

من كنوز لبنان املنحوتة التي ل تقّدر بثمن. يجمع 

يف كتابه الكتابات ال�شريانّية املارونّية املحفورة 

يف احلجر. وبعمله هذا يفتح باب البحث حول 

الوجود ال�شريايّن املارويّن وتاأثريه، يف لبنان. وكان 

بالإمكان تو�شيع املروحة اأكرث لت�شمل �شائر العائالت 

ال�شريانّية. ول اأظّن اأّن ثّمة من يجهل مدى املعاناة 

وامل�شايقات التي يعي�شها الباحث يف بالدنا؛ مع 

ذلك، ا�شتمّر اأمني ا�شكندر بعناد الباحث التي 

جتذبه احلقيقة. هّمه علمّي ووطنّي: لأّول مّرة يطّل 

علينا هذا الكّم املنحوت ال�شريايّن املارويّن الكبري، 

نرجو من عمله اأن يكون، ولو متاأّخًرا، قد مالأ 

الفراغ، مقارنة مع الأبحاث التي �شبقتنا بها البلدان 

املجاورة، كما ذكرنا.

هذا النوع من الأبحاث ل ينتهي. فحّبذا، اأّوًل، لو 

نعمل جميًعا على خلق ذهنّية بني �شعبنا للمحافظة 

على الرتاث، كّل الرتاث، وعدم ال�شتفادة منه 

فقط يف بيوتات بع�س املي�شورين، على ح�شاب خري 

اجلماعة، وعلى ح�شاب املعرفة العلمّية.

وحّبذا، ثانًيا، لو يت�شّكل فريق عمل، تدعمه 

�شة،  جامعاتنا ودول ومراكز اأبحاث عاملّية متخ�شّ

لها ميزانّياتها واأهدافها العلمّية على غرار ما 

ت�شهده، مثاًل، جارتنا �شورّيا يف هذه الأّيام، من اأجل 

التنقيب على الآثار. �شبعون )70( بعثة علمّية 

عن ح�شاراتها على م�شاحة �شورّيا كّلها. تراثنا 

املكتوب على الورق كما املنحوت يف احلجر ويف 

ا. وهذا ل يلغي بالطبع بناء الطرقات  النفو�س اأي�شً

واجل�شور وال�شدود وما �شوى ذلك. فاملحافظة على 

الرتاث مرتبط باملحافظة على الهوّية. فاإن اأردت اأن 

متحو هوّية �شعب ما، اإعبث يف تراثه.

يف اخلتام، قال: 

اإيّن اأقرتح، اأّوًل، اأن تتبّنى كنائ�شنا امل�شرقّية 

ا من بنيها  وجامعاتها، اأن تكّر�س، منذ اليوم، بع�شً

وبناتها للت�شّلع من اللغات القدمية ال�شرورّية، 

في�شّكلوا فريق عمل منّظًما لفّك رموز تاريخنا: 

اأعني الفينيقّية، واليونانّية، والالتينّية، وال�شريانّية، 

والرتكّية. هل ُيعقل اأن نكتب تاريخ اأر�شنا و�شعبنا 

وجنهل اليونانّية مثاًل التي عّمت ثقافتها، قبل 

امليالد وبعده؟ اأو الرتكّية التي حكمت �شعوبنا 

اأربعمئة �شنة؟

واإيّن بالتايل اأحّذر: اإذا اكتفينا من التاريخ 

بال�شتناد اإىل ما كتبه غرينا، واإىل املراجع 

�شكل 
ُ
املرتجمة، وما اأدراك ما حذف منها وما اأ

على الباحثني، فالتخُلّف �شيبقى م�شت�شرًيا، ول

 حول ول...

وجواًبا عن ال�شوؤال ما نفع هذا الكتاب، وما نفع 

ال�شعي خلف حجارة اندثرت، قال الأب بيار 

جنم: اإّن هذا النوع من الآثار ل يقّدم الكثري يف 

ميدان علم الكتاب املقّد�س، لقّلة ال�شت�شهادات 

البييلّية )واحدة يجدر التنويه بها، هي ما خّط على 

باب القّدي�س اأوتل- كفر�شغاب، هي اآية من اآ�شعيا 

ا عربًيّا يحرتم ت�شل�شل  النبّي )60، 11( تقّدم ن�شًّ

الكلمات كما وردت يف الن�ّس العربّي وال�شريايّن، 

دون حماولت جتميل اأدبّي لّلغة العربّية، ما ي�شري 

اإىل اأّن الكاتب كان يرتجم مبا�شرة من ال�شريانّية 

ا، وهو اأمر ي�شاعد دار�شي تاريخ الكتاب  حرفًيّ

املقّد�س يف التقليد ال�شريايّن على معرفة اأّية ن�شخة 

كانت م�شتعملة يف القرن التا�شع ع�شر(، فهو يو�شح 

الكثري يف جمال التاريخ.

ول تنح�شر اأهمّية هذا الكتاب مبنفعته من ناحية 
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ا تاريخ اللغة التاريخ الكن�شّي واملديّن، بل تطول اأي�شً

وتطّورها، تاريخ اللغة العربّية وال�شريانّية وتاأثري 

كّل منها على الأخرى عرب الع�شور، وهو تاأثري يبدو 

وا�شًحا على العديد من هذه ال�شواهد احلجرّية؛ 

اأ�شري اإىل البع�س منها على �شبيل الدللة ول 

احل�شر، واأترك للدار�شني عناء متحي�شها والبحث 

فيها:

- ال�شتعمال املزدوج لّلغتني ال�شريانّية واليونانّية، 

وهو ا�شتعمال يجد اأ�شوله يف القرنني الأّول والثاين 

بعد امل�شيح، حني دخل ال�شريان واليونان يف متا�ّس 

ثقايّف مبا�شر اإثر نقٍل جلماعات كاملة اإىل بالد 

ما بني النهرين وبالد فار�س، وا�شتمّر طوال قرون 

عديدة، وهو ما يظهره الكلندار الليتورجّي املزدوج 

اللغات الذي ورد ذكره يف هذا العمل، والذي اإذا ما 

ُدر�س بدّقة ي�شاعد الباحثني يف التاريخ على اإيجاد 

اأجوبة تو�شح، ولو قلياًل، هذه احلقبة من تاريخنا 

ال�شريايّن املارويّن.

- التمازج بني ال�شرطو والإ�شرتانغيلو يف الن�ّس 

الواحد )كما جند يف اآثار مار نوهرا- �شمار 

جبيل(، وهو مو�شوع درا�شٍة اليوم اإْن من ناحية 

تطّور اللغة اأو من ناحية علم اخلطوط ال�شريانّية. 

- �شاهُد �شّيدة اإيليج يقّدم الكثري من املواّد التي 

ت�شتوجب درا�شة معّمقة من الناحية اللغوّية، 

واأبرزها الكلمة التي ُيفرت�س اأّنها )َعموري( 

بال�شريانّية فهي تعني يف الأ�شل »�شكن« ولي�س 

»بناء«. ففعل )َعَمَر( ال�شريايّن والذي يعني يف 

الأ�شل »قطن، عا�س و�شكن« قد اأجنب فعل »عّمر« 

اللبنايّن، وكلمة »عمار« امل�شتّقة منه، وبالتايل ن�شهد 

هنا على حتّول يف معنى الكلمة نف�شه، من حيث 

ا�شتعمال كلمة »�شكن« للكالم على فعل »بناء«. 

هل ميكننا التكّلم على تاأثري لّلغة اللبنانّية على 

ال�شريانّية يف وقت مبكر ك�شنة 1276، اأم اإّن الأمر

يتعّلق بتطّور لغوّي يف ح�شن اللغة ال�شريانّية نف�شها؟ 

هذا اأمر يحتاج اإىل درا�شة لغوّية، والكتاب قد ي�شّكل 

منذ اليوم مثاًل اإ�شافًيّا على م�شرية منّو اأو تقهقر 

لّلغة كانت قد بداأت ت�شهد مناف�شة اللغة العربّية لها.

ومن ناحية اأخرى، تقّدم جمموعة ال�شواهد 

احلجرّية هذه اأدّلة قّيمة وموؤّرخة على تطّور 

الروحانّية ال�شريانّية املارونّية والعوامل اخلارجّية 

التي اأّثرت فيها من خالل عملّية مثاقفة روحّية 

ولهوتّية اأغنتها، واإن غرّيت يف طابعها بع�س 

ال�شيء: 

- فالتالقي احل�شارّي مع اليونان يظهر، واإن 

قلياًل، من خالل الكلندار الليتوجّي الذي تكّلمنا 

عليه �شابًقا، وتاأثري لتينّي لحق بداأ بالتجّلي رويًدا 

رويًدا عرب الع�شور. ويحتوي الكتاب على اأمثلة 

كثرية، اأبرزها مثاًل عبارة: »من كان للعذراء عبًدا 

فال يدركه الهالك اأبًدا«، يف �شّيدة احلقلة قرنة 

احلمراء، و�شّيدة طامي�س، ومار مارون- مزرعة 

ي�شوع ويف كفيفان و�شّيدة م�شمو�شة.

- ويقّدم دير �شّيدة م�شمو�شة مثاًل اأكرث تطّوًرا 

من ناحية التاأثري، ل التقوّي فح�شب، اإمّنا من 

ا، فنجد مثاًل عبارة  ناحية الالهوت الالتينّي اأي�شً

Signaculucm VI اإىل جانب �شورة قلب 
ي�شوع. اإّن هذه العبارة كانت ت�شّكل نقطة بالغة 

الأهمّية يف الالهوت الروحّي الالتينّي، فهي 

ماأخوذة من عظة للقّدي�س برنردو�س خول الأختام 

ال�شبعة التي ف�ّشر احلمل رموزها مبوته، فيقول 

برنردو�س يف مقاله ال�شهري:

وقد ربط من َخَطّ �شاهد م�شمو�شة، هذا اخلتم 

ال�شاد�س، اأي ال�شليب، بختم احلبيب على قلب 

احلبيبة يف ن�شيد الأنا�شيد: »اإجعلني كخامت على 

قلبك« 

)ن�س 8، 6(. وبهذا ربط �شّر ال�شليب واحلمل 

املذبوح ب�شّر قلب ي�شوع الأقد�س يف م�شمو�شة.  

ا جلًيّا من  - تاأثري الثقافة الإ�شالمّية يبدو اأي�شً

خالل دخول املفردات ذات الطابع الإ�شالمّي اإىل 

الن�شو�س احلجرّية ال�شريانّية؛ ففي حقبة التاأثري 

الإ�شالمّي، بتنا جند عبارات مثل �شيغة التوحيد 

بعد ذكر الثالوث »الإله الواحد اآمني« كما يف �شاهد 

الدّبية العائد اإىل �شنة 1753، وهو ما ل نراه يف 

الن�شو�س القدمية. فهذه ال�شيغة تهدف اإىل 

الإعالن، بطريقة ل مبا�شرة، اأّن امل�شيحّيني يدينون 

بحقيقة التوحيد رغم ثالوثّية الأقانيم. وعبارة »اإن 

�شاء اهلل تعاىل« يف جدرانّية �شّيدة احلقلة، هي 

ا كلمة دخيلة على لهوتنا امل�شيحّي. اأي�شً

Sermo de septem signaculis 
quae solvit agnus:

»sextus est signaculum crucis ubi 
pependit inter latrones et cum 
iniquis deputatus est diminus
majestatis«.

»pone me ut signiaculum super 
cor tuum«

عدد 46 متّوز  2009

49

الأب بيار جنم

spiritndu



عفًوا.. هذا أنا
مطر” “سهيل 

، رقيُق اأ�شلوٍب، ناعُم 
ٍ
»َفِطٌن، ذو ُجّدٍة، ر�شيُق كالم

ه َخْطٌب يف  �شلوٍك، لنّيُ عريكة.. حّتى اإذا َم�َشّ

الكرامِة اأو الوطنّية، انتف�شت �شكيمُته، فيتدّرُع 

يَم وقاعدُته: الَغَلبُة  َبجو�َشِن العنفوان، َيرُدّ ال�شّ

للمحّبة«.

بهذا، وهو ن�َشمٌة من حديقة ورد، قّدمت ال�سّيدة 

رميا جنم بّجاين لّلقاء حول كتاب �شهيل مطر: 

عفًوا.. هذا اأنا، يف من�شورات جامعة �شّيدة 

اللويزة. ويف اللقاء كانت كلماٌت لرئي�س اجلامعة 

وغ�ّشان مطر وغادة كو�شتانيان وع�شام اخلوري 

وزياد بارود، على التوايل.

الأب وليد مو�ضى قال: واأنت تقراأ، تظّن اأّنك 

ت�شتعر�س حياة اإن�شان تعرفه، ولكّنك ترى اأّنك 

عرفت �شيًئا وغابت عنك اأ�شياء.

لّذة يف القراءة. ل ميكنك التوّقف. تريد اأن تعرف 

اأكرث فاأكرث عن هذا الرجل، واأن تكت�شف اأ�شراره 

و»خفاياه«... ولكّنك بهذه احل�شرّية جتد نف�شك 

اأمام �شّره.

واأنت تقراأ وتتنّقل بني مراحل حياته ال�شخ�شّية 

واملهنّية والجتماعّية، تلج اإىل تاريخ لبنان احلديث 

وجغرافّيته وميزاته. ت�شتذكر اأ�شماًء ووجوًها 

واأعالًما واأحداًثا، ت�شّلي وتتاأّمل...

�شهيل مطر ل يتحّدث عن نف�شه فح�شب، بل يتحّدث 

عن جيل بكامله. ولهذا اأراين اأت�شاءل: ماذا اأ�شيف 

اإىل ما كتبه هذا الرجل، واأنا الكاهن، اأجل�س يف 

كر�شّي اعرتاف، اأ�شتمع اإليه؟ اأقول اإّنه اعرتاف 

موجع ولذيذ. واأمامكم، ل ي�شعني اإّل اأن اأحّله 

من كّل خطاياه املعلنة وغري املعلنة! وخم�شة اأبانا 

وخم�شة �شالم.

... قراأته وقراأته، ومل اأرد اأن ينتهي... ولن ينتهي!

وقال الأ�ضتاذ غ�ّضان مطر: يف »عفًوا.. هذا 

اأنا« يخطئ من يبحث عن �شرية ذاتّية، نحن اأمام 

ق�شيدة حّب ل يخد�س رونقها �شوى اأّنها تنتهي 

ونحن يف اأوج الفرح والن�شوة.

مل يكتب �شهيل عن نف�شه، بل كتب عّنا جميًعا، نحن 

فقراء الريف، الذين امتزج كّل حرف تعّلمناه باألف 

ة وجرح ومل نخ�شر براءة الريف وقيم العائلة  غ�شّ

القروّية الرا�شخة.

ولأّنها تّنورين، جباًل و�شجًرا وماًء وب�شاطًة ومتّرًدا، 

فلقد �شعى �شهيل اإىل �شورة �شاملة مل يغب عنها 

وجه ول تف�شيل. اإّنها �شورة احلبيبة املنحوتة من 

حجر احلّب.

اأّما الوجوه والتفا�شيل، فحكاية انتماء اإىل جيل 

من ع�ّشاق احلداثة والأفكار الكبرية- هكذا يرف�س 

50

spiritndu



�ضهيل ال�ضورة الفردّية لري�ضم ال�ضورة اجلماعّية 

بالأ�ضماء واملالمح، وهنا ال�ضاهد الأرقى على احلّب 

والتجّرد ونبل الغاية.

وي�ضتمّر اأبو زياد يف ا�ضتكمال اللوحة، لنكت�ضف 

اأّن الكوكبة التي رافقها ورافقته، من تّنورين ومن 

خارجها، قد تركت ب�ضمتها على الثالثني �ضنة 

اخلرية من عمر لبنان ثقافًة وتربيًة وقيادًة واإدارًة 

ومواقف.

هكذا يكون �ضهيل قد اأّرخ ل�ضفحات لبنانّية غنّية 

بعطاءات اأبناء الطبقتني الو�ضطى والفقرية من 

جيلنا املكافح بالعرق والأظافر والعقل والإرادة 

والتحّدي اجلميل.

ال�سّيدة غادة كو�ستانيان ا�ضتذكرت زمًنا كانت 

ُل  فيه تلميذًة لالأ�ضتاذ الذي ميتطي غيمًة، يرتَجّ

منها على باب املدر�ضة، يقتحُم اأ�ضواَرها باألوان 

 �ضاعًرا 
ٍ
قو�ض القزح، وُيجِل�ُض على مقاعدها كَلّ يوم

وق�ضيدة، فاإذا احلياُة اأجمُل واأرحُب واأقرُب اإىل 

تراِب الوطن وقلِب اهلل... وانتهت اإىل القول: 

من يومها ومع كّل كتاب جديد، يعود الأ�ضتاذ اإىل 

قواعده معّلًما، واأعود اأنا اإىل مقعدي اأتعّلم؛ ومع كّل 

در�ض جديد اأقول: ها هو يرتّجل من الغيمة ويغّط 

بني �ضفحات الكتاب، فتلك الكلمات لي�ضت من هذه 

الدنيا، وظلٌم احت�ضاُب قراءتها �ضمن �ضاعات هذا 

العمر...

نقيب املحامني والوزير �سابًقا ع�سام 

اخلوري، وبعد �ضهادِة حٍقّ يف م�ضتحٍقّ يوم كان 

الأ�ضتاذ �ضهيل م�ضت�ضاًرا يف وزارة الرتبية، َيبلغ اإىل 

القول: قراأت الكتاب، فقلت هذا حننٌي �ضاَل من روح 

ّخ  مبا�ضرًة  �ضهيل على قلمه. اإّن ما ين�ضح منه ين�ضَ

يف العروق. فاأق�ضر طرقه من م�ضمٍع اإىل خافق. 

تكاد الآذان معه اأن تكون قلوًبا. 

�ضهيل كما عرفته، يطيب له يف اأدبه وكتاباته 

ا منه، فاإذا هو موهوٌب كّله...  و�ضعره، اأن َيهب بع�ضً

كلماته تّت�ضم، اأبًدا، بالو�ضامة واملالحة. تقراأها 

�ضرعان ما تكت�ضف اأّنه يقيم على حروفها. كُلّ حرٍف 

زَلّ عن مر�ضفه، نرث الطيَب، مييًنا و�ضماًل.

ما يحمل لنا هذا الكتاب من كنوز املا�ضي هي قطٌع 

وقعت من قلب �ضاحبها، بع�ضها يعك�ض اأّيام جّده 

وعنائه، بوؤ�ضه ووجعه، وير�ضم عنه �ضورة املتاأمّل 

ال�ضاحك، الهادئ املتعايل على �ضواد اللحظات. 

حقبات عمره مل تكن كّلها م�ضاحات خ�ضراء وحقول 

جماٍل زانها الوردّي واخلمرّي؛ كم ق�ضت عليه الأّيام 

وناله من قهر الزمان. عرث ومل تعرث اإباءته. ترّفع 

عن رخي�ض العمر... مل يقع �ضحّية مال النا�ض. 
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خفًرا من ح�ّضك املرهف، ليقولوا لك �ضكًرا، واأنت 

تقول عفًوا...

�ضكًرا، �ضهيل، لأّنك حقيقّي ولأّنك ما اأنت...

�ضكًرا، اأ�ضتاذ �ضهيل، لأّنك كنت ول تزال تزرع يف 

حقول العلم �ضيًئا منك، وما زلنا نغرف...

�ضكًرا، ال�ضديق �ضهيل، لأّنك حا�ضٌر حيثما حّل 

اأ�ضدقاوؤك يف اأزمة اأو �ضيق...

�ضكًرا، �ضهيل النبيل، لأّنك حتفظ ملن رحلوا موقًعا 

ولو غابوا...

�ضكًرا، �ضهيل الزوج والأب والقريب، لأّنك جتعل 

رفيَقَتك وَبِنيك والأقرباَء يفخرون بانتمائهم اإىل 

حلقة القربى الوثيقة... اأّما تّنورين فعالية اجلبني، 

عالية... 

�ضكًرا لأّنك ارتكبت كتاًبا، مّرًة اأخرى، وعنوانه 

اعتذار. ليت كَلّ املعا�ضي على �ضورتك، وليتها كَلّها 

على �ضكل اأفعالك، بل كتاباتك والكلمات...

ويف �ضكره، حر�ض �سهيل مطر على التو�ضيح، من 

غري وجه حٍقّ ولو ملّرٍة، بقوله: من ت�ضّدقون؟ الأنا 

التي حتّدث عنها هوؤلء الأحّباء، طّيباٍت وطّيبني، اأم 

الأنا التي ر�ضمُت �ضورَتها يف الكتاب؟

الأنا، اأناي، على اأقالمهم، ويف اأ�ضواتهم، هي الأنا 

التي تراءت لهم، من خالل قلوبهم وامل�ضاعر، 

وكثرًيا ما يخطئ القلب، وتلتب�ض امل�ضاعر.

اأّما اأناي، ب�ضوتي وبقلمي، فهي الأنا احلقيقّية، 

العارية، ال�ضادقة. هي »اأنا« الكثريين من اأهل 

�ضيعتي. اإّنها »اأناي« باأخطائي وخطاياي، »اأناي« 

املبّللة بندى احلنان واحلنني؛

»اأنا« الفقر وال�ضقاء و�ضمخة الراأ�ض،

»اأنا« الطموح القّهار واملغامرات النقّية والعناد يف 

التحّدي، 

»اأنا« العا�ضق املراهق، واأخ�ضى على هذا اجلّد من 

اأن يبقى عا�ضًقا ومراهًقا،

»اأنا« الرف�ض والغ�ضب ال�ضامت واملت�ضّكع الليلّي يف 

اأزّقة الأحالم ال�ضائعة، 

»اأنا« املوؤمن، على بع�ض عتاب مع ي�ضوع، وحوار ل 

ينتهي،

»اأنا« احلزن النائم يف ال�ضرايني واحلنايا،

»اأنا« املعّلم الذي ل تزال وجوه طاّلبه– وطالباته– 

حتيا يف ذاكرته وبني الأهداب،

»اأنا« هذه اجلامعة حيث ي�ضّح القول: بع�ض �ضبابي 

مر�ضوم على حجارتها.

و»اأنا« البن والأخ والزوج والأب واجلّد.     

مل يتخمه خبز الأر�ض، ومل يطلب منه لنف�ضه 

وعياله �ضوى كفاف يومه. واآثر حياًة يف قلبه نقّية 

ل غ�ّض فيها ول حقد، ي�ضتنبط الو�ضائل لرتجيح 

كّفة الغفران، ول�ضان حاله مع »بول�ض«: اإغلبوا ال�ضّر 

باخلري. اأّما بع�ضها الآخر فيعك�ض اأّيام لهوه وزهوه، 

جناحاته وانت�ضاراته، حبه و�ضعادته.

، يف كتابك  عزيزي �ضهيل، لقد حّققت، اإىل حٍدّ

كما يف حياتك، اأكاد اأقول، ال�ضنَع البدع. يلقى به 

كّل ذي هوى مهواه ، اأدًبا و�ضيا�ضًة وتاريًخا و�ضلوَة 

ا يتاآلف وخمتلف الأهواء. فهو،  عمر واأ�ضلوًبا تعبريًيّ

بكلمة، الكتاب الهدّية الفكرّية املوؤن�ضة ي�ضتاف منه 

ا يحلو  القارئ يف الونى، ما يريح اإ�ضرتخاًء ع�ضبًيّ

عنده املنام وتطيب الأحالم. 

والوزير زياد بارود هو الآخُر تلميٌذ اآخُر، ويا 

فخَر املعّلم!

قال الوزير لالأ�ضتاذ: اأنا واحٌد مّمن تتلمذوا عليك. 

وما اأنا عليه هو من ف�ضٍل لك علّي.

وتابع: اأنا واحد مّمن ي�ضغون يف هم�ض كتاباتك 

واملنابر، اإىل اإن�ضانّيتك، اإىل اإبداعك، اإىل رقّيك، 

اإىل موّدتك، ول ينتهي الكتاب...

واأنا واحٌد مّمن اأتوك اليوم اأ�ضدقاء، يحملون يف 

جعبتهم �ضيًئا من حمّبتك، مراآًة من ابت�ضامتك، 
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لبنان ُأسكني 

ولد الكوُن جديدا

عندما قالت َنعْم

هزج الأردُنّ

ماجت را�سياُت الأرِز

�سارْت غربُة الن�ساِن

�أوطاًنا رغيَدْه

وتالقْت يف عناٍق،

يف ُذرى ال�سرِق

�سماٌء وِقمْم.

ُذِهُل �لدهُر

مْم
ُ
ور�حت ت�ساأُل �ل�سَرّ �لأ

، يا عذر�ُء، من حلٍم ودْم؟
ُ
كيف يغدو �هلل

فا�سَتوْت كُلّ �لنبوء�ت تتلو �لوحَي 

من �ِسْفِر �لِقَدْم

وتر�ءى �آدُم �ملن�ّسُي يطفو

لَْم فوَق �أغو�ِر �لُظّ

لب�ست حّو�ُء ثوَب �لنوِر

�سارت �آيَة �لآياِت يف �لتاريِخ...

من يجلو ويفهْم؟

ُ
�إّنه �هلل

 يزيُل �مل�ستحيالِت
ُ
ومن غرُيُه �هلل

وُيحيي من َعَدْم؟

من »جليٍل« جئِت يا عذر�َء قانا

من �سذ� �لأطياِب يف �أق�سى �جَلنوْب

قاِدك �لعر�ُس �إلينا

تعلنني �لآتي باإ�سِم �لرِبّ هدًيا لل�سعوْب

ت�ساألني �لأبَن، ُيَعِط �لأبُن خرًي� و�سالما

فا�سكُبي من خمرِة �لروِح �ملُد�ما

و�مزجيها بخموِر �لأر�ِس

كيما نعرَب �لأعر��َس بني �هلِل و�لأر�ِس �ن�سجاما

مطرينا بالِنَّعْم...
َ
�أ

فبِك �خَلْلُق �عت�سْم.

فاْء لل�سماِء �رتفعْت �سلوُت �ل�سكِر، يف »لورَد« �ل�ِسّ

فرفعنا لِك يف لبناَن رمًز�

ا ووفاْء مثلما يف »لورَد«، حًبّ

�أينما قد كنِت يا عذر�ُء

، �أبو�ُب �ل�سماْء. �أنِت �لأُمّ

�إّنا لبناُن �أبهى

فا�سكنيِه وّزعي منه �لعطايا و�لرجاْء

�سهُبُه ل َي�ست�سيُغ  �لعي�َس �إّل

�أن يكوَن �حلُبّ مرمْي.

لينا ر�سلي �لروَح �إِ
َ
�أ

َوْليحَلّ �حلُبّ فينا

قد تفّرقنا، فيا �أُمّ �جميعنا

ليظَلّ �ل�سرُق »بالب�سرى« بهّيا

�إَنّ لبناَن خما�ٌس 

خّل�سيِه

ف�َسو�ًء �إنتحيِت �ملذوَد �ملهجوَر

�أو كاَن مكاًنا يف ظالِل �لنخِل مغموًر� ق�سّيا

جنبينا مْن جديٍد
َ
�أ

لب�سي �لتاريَخ وجًها ب�سرّيا
َ
�أ

فُنَغّني �ليوَم، ما قد قلِت يف �لأم�ِس، ن�سيًد� نبوّيا

نَع �لرحماُن يف �ل�سعِب �لعظائْم �سَ

وبِه عَزّ وجوًد� و�لتحْم.

يولُد الكوُن جديدا

كّلما قد قلِت  يا �أُمّ َنعْم.

ت ّيا شعر
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الريحاني غير منشورة ألمين  رسالة 
بعد �ضدور الطبعة الثانية لر�ضائل اأمني الريحاين العربّية تلّقى متحف الريحاين عدًدا من الر�ضائل، تلّقاها 

ُمّ  الأدباء والأ�ضدقاء من �ضاحب »قلب لبنان«، تعود اإىل فرتات خمتلفة من مطلع القرن الع�ضرين، و�ضُت�ضّ

ت جمّلة �ضبرييت بواحدة من هذه الر�ضائل غري  اإىل الطبعات اجلديدة للر�ضائل الريحانّية. وقد ُخ�ضّ

املن�ضورة وغري املوؤّرخة، اإىل جانب �ضورة عن الأ�ضل بخّط الريحاين. والر�ضالة ال�ضاخرة هذه تعود اإىل 

ها: العام 1908 ترجيًحا. وهذا ن�ضّ

)1( راجع مقالة الريحاين »اأبر�ضّية الفريكة« يف كتابه الريحانّيات، دار اجليل، 1987، ج 1، �ض 165-168. كذلك راجع 

مقالته »وادي الفريكة«، الريحانّيات، دار اجليل، 1987، ج 1، �ض 60-50. 

)2(  باز، جرجي )1881-1959( كاتب لبنايّن من بريوت. اأن�ضاأ جمّلة احل�ضناء. من موؤّلفاته: ماري يّني، ماري عجمي، 

نازك العابد، و�ضّبان الع�ضر وال�ضّحة. ُعِرف بكونه ن�ضري املراأة. 

َ وزيًرا لدى ال�ضريف ح�ضني، ملك احلجاز. رافق الريحاين اإىل احلجاز  )3( يّني، ق�ضطنطني كاتب و�ضحفّي لبنايّن. ُعنِيّ

واليمن يف رحلته العربّية عام 1922.  

)4(  اليافوخ هو املو�ضع الذي يتحّرك من راأ�ض الإن�ضان. وهو فراغ بني عظام اجلمجمة يف مقّدمتها واأعالها. 

)5( هو من حتريف العاّمة، والأ�ضل اليافوخ. 

اأبر�شّية وادي الفريكة )1( وتوابعها

ح�رضة الأخوين الفا�شلني جرجي باز )2( وق�شطنطني يّني )3( حفظهما اهلل،

بعد اإهدائكما الربكة والدعاء بطول بقائكما، ثّم مبا اأن قد تقّرر ر�شم ال�شما�س 

اإليا�س اأبي �شديد ق�ّشي�ًشا نهار الأحد الواقع يف 13 اجلاري، ومبا اأّنكما من املقّربني 

املكّرمني لدى �شيادته، اقت�شى اإفادتكما لكي حت�رضا احلفلة يف اليوم املعنّي. 

ِوّي واحد، ول 
َ
ونفيدكما اأي�ًشا باأّن �شيادته اأمر اأن تكون ق�شائد التهنئة من وزن ور

ا با�شتماع ما  نّية تعزيًزا لذكر الق�ّشي�س وحبًّ يوؤَذن بتالوة �شيء من غري القافية ال�َشّ

يحاكيه من الألفاظ الندّية اجلميلة. فامالأا من القامو�س اليافوخ )4(، واإن �رضبتم 

فعلى »النافوخ« )5(. ويف اخلتام اأكّرر )؟( اإهدائي الربكة وال�شالم،

الداعي كاتب �رّض       

مطران اأبر�شّية       

وادي الفريكة       

وتوابعها       

اإذا مّت ح�شوركم غًدا م�شاًء

فتعالوا �شباح الأحد لتكونوا عندنا قبل

الظهر اأو قربه، ول تتخّلفوا

اأمني      

spiritndu

�ّص خا

1



عدد 46 متّوز  2009

55

spiritndu



Christian Education Series

www.ndu.edu.lb/Research&Development/NDUPress/Periodicals/NDUspirit

2
0

0
9

spiritndu
من منشوراتنا

56




