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 الرَّيحانيابات حول أمين من كت نماذج
 ( لتسلسل التارخيي  ا ل)وفق  

 
ال أهنئَك بالسنة اجلديدة بل أهىنء السنة اجلديدة بك.  وال أرجو لَك ما يتمن اه الناس لبعضهم بعضا  بل أرجو للناس بعض ما لديك 

 .فأنت غين  بنفِسك وأنا غين  بَك، فليبِقَك اهلل ألخيك

 بوسطن ،جبرانجبران خليل 
 .138ص ، 1911)؟( كانون الثاين 1، الريحاني ومعاصروهكتاب 

  
   ### 

بوكمن...  وأعرتف بصراحة أين قرأُت ذلك بسرور ميازجه الفخر ألن جملة إجنليزية كبرية تستشههد  ]جملة[قرأُت منذ شهور ما كتبَته يف 
ثه عنك.ه  ور ُُشيِّل ُيصغي إيلَّ طويال ملأن يُتبع بكتاب آخر...  صديقي الكبري الدكت لكتاب خالدبإقوال فىت لبناين...  فهل   ا أحدِّ

 ،القاهرة ،مي زيادة
 .162-161ص  ، 1915سبتمرب  24، الريحاني ومعاصروهكتاب 

  
  ### 

ُ إنن ُسههههههههههرَّ الِعراُق فَهبَهعنَدماأَ   أبنَكى رُبوَع ُكوُلمُبَس اهِلجرانُ   ِمْين
ِلها  ُسههههههلنوانُ   َلَك بالِعراِق َعِن الشَّههاِم َتَصبهُّر   ِلِه  َعنن  أهن  َوبَِأهن
ههتَههِطينُع َدَنتن إلَينَك ُمدلَّهة   نِههَك األرندانُ   َلو َتسن  فههَههتَههَزوََّدتن ِمن ُردن
 ههبهههنياُن... أَلنَقى  إلَينَك  زِماَمُه  التِّ   َوحِّدن  ِبَدعنهههَوتِهَك  القائهههَل  إنَّهه

 ،محّمد مهدي الجواهري
 .93-92دار العودة، ص بريوت، ، 1982ديوان اجلواهري، طبعة منق حة، 

 .1922مايس/آذار  16املفيد، بغداد،  صحيفة
  ### 

 وِبراِفَدينِه  وباِسهههههههههههقاِت  ََنههههيِلهِ   إنَّ  الِعراَق  بَِعرنِضِه  وِبطُههههههولِهِ 
تَهزُّ   ِه  نَزِينِلِه...  ُمبنَتِهجا   مبَقنَدِم َضهههينِفهِ يَههن  ويَههِبشُّ  ُمبنَتِسما   ِبَوجن
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َهههههههههههههههانِهِ  ، ِبَربهِههينهههههِب  لُبنهههنَهههانَ  ِر قَبِههههينِلِه   بِههَرْين  ِبَكبِهههرينِ  َمعنَشهرِِه  بَِفخن
َلُسونِف  َزَمانِهِ   ِدينههههِب  أُمَِّتِه  ِبَداِهي ِجينههههِلِه...بِأَ   بِالَعبهنَقرِيِّ  ِبَفيهن

  ،معروف الرصافي
 .28ص بغداد،  ،1922تشرين األول  10أرشيف متحف الرْياين، اجملل د التاسع، 

  
  ### 

إنك لتسمع غالبا  يف مقاالت الرْياين املبتكهرة أصهواتا  جريئهة بعيهدة الصهدو، فههو ينشهد الثهورة، ويهدعو النهاس ا  التهلخي.  ومهع ذلهك 
فالقوة يف نبوغه تتجلى يف غري هذه الناحية من أدبه...  لقد عرف كيف ْيفظ شذاه الطيب، إن كان يف أمريكا الصهاخبة أو يف وطنهه 

 الشذا ويسري إلينا حنن املاديْي املسرعْي يف جادة احلياة...  املطرب فيفوح ذاك

  موسكو، إنياس كراتشكوفسكي
 .1922جملة الشرق الروسية، العدد األول، تشرين األو ل ؟ ، 

    
  ### 

 يفاخر العرب بفيلسوف العرب أمْي الرَّْياين... الذي يُفرِغ رسالته يف قالب ِمن لطف التعبري وحر ي ة الضمري...

 ،الشيخ عبد القادر المغربي
 .1924حزيران  10رئيس اجملمع العلمي  العريب ، دمشق، 

  
  ### 

مفخههرة لبنههان بههل سههوريا بههل الشههرق، احلجههة البالغههة علههى مهها بههْي أفههراد البشههر مههن الفههرق، الههذي وقههف قلمههه ولسههانه علههى خدمههة احلقيقههة 
وَرْيههاينُّ روِحههها... هههذا الههذي عمههل للعههرب مهها ن يعملههه أحههد  مههن العههرب ووضههع يف وصههيانة احلههق، أمههُْي هههذه األمههة العربيههة ونصوصههها، 

  أدمغة العرب بزرة الوحدة العربية... وأنَت جدير بأن َتِعظ وتوقظ، واألمة تسمع لك وقولك فصل  وكالمك حجة...

 جنيف، سويسرا ،األمير شكيب أرسالن
 .280-279ص  ،1931تشرين الثاين  22، الريحاني ومعاصروهكتاب 

  
  ### 

سخَّر عقله خلدمة العروبة واسهتغل علمهه وفلسهفته يف الشهرق والغهرب مهن أجهل العروبهة...  كهان رثهاعك حلاضهر العهرب صهادرا عهن قلهب 
 مفعم بالكربياء، وروح مرتعة باألنفة واإلباء...  عرفتك، يا أمْي، ورْيانتك مستدمية األريج، وعقلك مستمر اإلشعاع...
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 الُفَرينَكة ،شكري القوتليالرئيس 
            .1940أيلول  18صحيفة النهار، بريوت، 

  ### 

مد  الرْياين العان اجلديد بالغذاء الروحي السامي من صوفية وزهد وحكمهة وشهك، و هل ا  العهان القهدق بريهق املهادة ومها يواكبهها مهن 
 وحاضرهم...عمل وتنظيم فكان، كجميع العباقرة، صلة  بْي ماضي الناس 

 ،خليل تقي الدين
 .1940أيلول  19املساء، بريوت،  صحيفة

   ### 

خههدم الرْيهههاين القضههية العربيهههة أوال مهههن الناحيههة السياسهههية وذلهههك بسههعيه لهههدو ملهههوك العههرب وأمهههرائهم لتوحيهههد كلمههتهم يف سهههبيل احلريهههة 
إليهم فأظهر كيف تتجس د الفكرة العربية يف الشخص الذي واالستقالل والوحدة...  وقد كان الرْياين من القالئل الذين ترتاح النفس 

 خيلص هلا، وأعطانا صورة صحيحة عن "الرجال" الذين يُنتظر أن تتحقق مبادوء القومية العربية على يدهم.

 ،قسطنطين زريق
 .5ص ، 1940تشرين األول  22 بريوت،املكشوف،  صحيفة

  
  ### 

 َهل أَيهنَقظَتنُه َصينَحة الرَّْيههههههههههههههههههههههاين   الرُّوحهههههههههههههاينالشرُق طهههههههههاَل ُسباتُه 
 َرَمَزتن إليهههه ِمنن َكِبرينِ َمعههههههههههههههههههههههههانِ    أي اهلُداِة الر اِشههههههههههههههههههههههِديَن عناه ما
َتها َدعنَت يف الُكُتِب اليت صنهَّفن  ههاِر العِههلنِم ِلأَلذنهههههههههههههههههههههههههانِ أَزنَكههى مث   أَون
هههرانِ    َونَههههثَههههرنَت بْي ِكتههابَهههٍة َوخهطهههههههههههههههههابَهههةٍ   ما ال ََيهههههوُد ِبُدرِِّه البَههههههههههههههههههههههههحن
 هههههههههههههههها يف بَِديههِع بَيانِ ِحَكٍم ُجلُّهههه   وأبَهننَت لألقواِم ما بِالض هههههههههههههههاد ِمن

 ،خليل مطران
   .56ص ، 1941كانون الثاين/يناير ،  98، اجمللد 1جملة املقتطف، القاهرة، العدد 

  ### 

 ضاِحكاٍت ِمنن ُكلِّ َسعنٍي َعِقينمِ    َسعنيُههههههَك الَعبنههههههَقرِيُّ "َهز  ُجُذوع ا"
تَهغنَنِت  َرَعت باألمِْي واسن  َعِن الَكههههههههههأِس والِطههههههههال والنَّهههههههههههههِدقِ    الِبيندُ أمن

ههههههٍن ِمنن أرنِز لُبنههههنهههههاَن ألنَقى ههههههههههَزٍم واحَلِطههههههههههههههههينمِ    يا َلُغصن  ِظهههههههههلَّههههههههههُه ِعننَد َزمن
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هههههِب  هههههُمومِ    طابَهههههههتيا َلَرْيانَهههههههٍة َمَع الرَّكن  ِبَشههههههههههههذاها أَننفاُس رِينِح السَّ
 َن حِنههدن َعنن ِصراِطِه املسهنتَهههههههههههههههِقينمِ    حنُن لِلقههههههههههههههائِِد اأَلمِْي ُجنُهههههههههههههههوند  
َتَديننهههههههها َتَديننهههههها بِ    الَح نُهونُر اهلَُدو لنا فاهن َلُسههههههههوِف احَلِكينمِ َواقهن  الَفيهن

  ،رشيد سليم الخوري )الشاعر القروي(
 .19-18ص ، 1941شباط  ،سان باولوللشاعر القروي،   ،في ذكرى أمين الريحانيُكَتيب 

  
  ### 

يف ظهالل متداخلهة مهن  الهيت قضهى الرْيهاين عمهره وههو َيهدُّ يف طلبهها، مبعثهرا  خطوطهها...  -صهورة ذاتهه  -تلك الصورة الفذَّة األصيلة 
ال القلق والطمأنينة، من اليأس والرجاء، من اجلحود واإلميان.  وما أكثر ما كان الرْياين يقف وذاته، وجها  لوجه، وروحا  لروح: حادسا  

، وأروعهها،  خُيطهىء حدسهه، ومتفرِّسها  ال تضهل  فراسهته.  لقهد وقهف ههذا املوقهف يف تيهع كتاباتهه.  لكهن لعهل أطهول وقفهة مهن ههذا النهوع
، وال كانت له يف وصيَّته: الوقفة الطو ، ألهنا عند الغاية األخرية ال ُمَزحزح عنها، واألروع، ألهنا من طرائف الفن، ال خيتلج فيها عضو  

 يرف جفن...

 ،عمر فاخوري
  .1ص ، 1945آذار  25بريوت، جمل ة الطريق،  

  ### 

ينههادي وقههوق اإلنسهان وباملسههاواة واإلخههاء بهْي النههاس، ا  شههاعر َيهوب أجههواء اجلمههال  ِمهن ثههائٍر علهى االسههتبداد واالسههتعباد ا  مصهلح
ْياين قلم   َولوع  ومسالك الروح، ا  مؤرخ يستخلص من املاضي ِعرَبا  للحاضر واآليت، ا  رح الة يقتحم الصعاب واجملاهل...  ألمْي الرَّ 

 ينزح عنها طالبا  سواها.  وههو عهْي صهافية تصهوِّر لهك أههم مها تقهع عليهه مهن باالستكشاف والتنقل، ال ينزل بقعة من مرح األدب حىت
ر  ثاقب َييد تنظيم ما تصوره عينه... ويستعْي يف ذلك مبا أوتيه من شعور الشاعر، وذوق الفنان  أمور يف أدق ألواهنا وظالهلا، وهو ِفكن

 واتزان الناقد وسخرية الساخر... 

 ،ميخائيل نعيمة
 .7-6 ص، 1950أيلول  10جمل ة الشرق األدىن لإلذاعة العربية، بريوت، 

  
  ### 

منههذ خطَّههتن يههُد الرْيههاين أول كلمههة عربيههة أعلههن الرجههل اسههتقالله النههاجز تفكههريا  وتعبههريا .  ظههل  يف مهههب ريههاح التطههور الفكههري حصههة مههن 
الههزمن...  أمهها يف التعبههري واألسههلوب فمهها انفههك  يبههدع قوالههب خاصههة حههىت آخههر سههاعة...  لههيس يف ُكت ابنهها أصههرح منههه  وال أجههرأ، يطلههب 

ويقوهلا كل حْي...  عبقرية مرَّت يف مسائنا مرور الشهاب املتهاوي فروَّع الليل، وشقَّ أحشاء ظلماته...  ن يذق أديب احلقيقة دائما ، 



   
 

 

5 
 

عريب يف عصرنا احلاضر ما ذاقه الرْياين من تعظيم وتبجيل، فبيته كان مزارا   إذا حهل .  وههو كهان موضهوعا  يتسهاجل فيهه أكهابر الشهعراء 
 له بون الشرق. إذا رحل.  إنه غوستاف

 مارون عّبود
 .49-45، 5ص  ،1952عْي كفاع، أيلول ، أمين الريحانيكتاب 

  
  ### 

صهاغ بهه  َمن كان كالرْياين يعيش يف سطوره فقر اعه يصحبونه وْيَيون حياته على غهري علهم منهه...  أنها معجهب مبها حبهاه اهلل بهه مهن فهن  
مهن أسهطع مشهاعل الفكهر...  النهار املقد سهة تتلظ هى  ويف بعهض الغهرب مشهعال   العهريب   ة جعلتن منه يف الشهرقنتاجه أروَع َصوغ، وعبقري  

 حول امسه فال النار تنطفئ وال امسه ْيرتق.

 ،شفيق المعلوف
 .100-98ص ، 1955أيلول ة العصبة األندلسي ة، سان باولو، جمل  
  

 ### 
 

لههة، املسههرتخية.  ال أدريههة أمههْي اكثههر َحههيال .  إهنهها ال أدريههة جوهريههة يف سههبيل إن ال أدريهة أمههْي هههي أكثههر أدريههة مههن الأدريههة مونتههاين  املرتهِّ
أدرية وجودية...  أمْي يذكِّرنا بابن خلدون الذي قال إن للتاريخ باطنا  وظاهرا.  أمْي جوهري يف فهمه النظري للتهاريخ علهى حهْي أنهه 

نظرية لفلسفة أمْي الرْياين.  فهي ال أدرية كفلسهفة كهان .  وههي براغمتيهة  وجودي يف فهمه العملي للمجتمع...  هكذا مت ت األطر ال
 كفلسفة جيمس.  وهي عقالنية كفلسفة ابن رشد.  وهي اجتماعية كفلسفة كونت.  وهي حلولية كفلسفة سبينوزا.

 ،كمال يوسف الحاج
  .14، 13، 7ص  ،1963نيسان  7بريوت، ، فلسفة أمين الريحانيُكتَهي ب 

   ### 

ا وطنيًّا وعامليًّا لتحي ة هذا العبقري  ِمن لبنان. لقد خَدَم  الرَّْياين بعد مخسة وعشرين عام ا على رحيل أمْي الرَّْياين نشهد اليوم جتسيد 
ا حر   ِمن أجل ي َة الفكر، وآَمَن باملوضوعي ة الِعلنمي ة، كما ساند دور العقل وأثرو الفكر العقالين  يف كل  ما كتب... لقد عمل جاهد 

 ها السادة، ْييا على إرث أمْي الرَّْياين.استقالل لبنان وسائر البالد العربي ة... لبنان اليوم، أي  

 ،الرئيس شارل حلو
  .30-27ص  ،1965تشرين األو ل  24، جملس املنت الشمايل  للثقافة، بريوت، يحاني بعد ربع قرنأمين الرَّ كتاب 

 

### 
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، ونههداء  أكثههر منههه طريقههة.  هههذا أتههاح لههه أن يكههون طاقههة تتفج ههر يف تيههع االجتاهههات، وأتههاح اأكثههر منههه أسههلوب  ا كههان أمههْي الرْيههاين صههوت  
يف  رائد طليعي   ْياين صوت  أمْي الرَّ  ة هو أن نعيد خلق العان حولنا، فإن  لصوته أن يت سع، ويشمل، ويتطاول...  إذا كان معىن الطليعي  

  املستقبل ورارة التقد م إْياين يتطل ع ة قل ما ترضى بالواقع الراهن...  كان الرَّ ْياين بروح نقدي  ة أمْي الرَّ تارخينا املعاصر.  وتتصف طليعي  
ا يفسِّهر اهتمامهه بهاجلوهر أكثهر مهن الشهكل  جديهد،   ه وحضاري     التوحيد بْي الشرق والغرب يف تركيب ثقايف  إ.  وكان يطمح املستمر  

ْيههاين جانههب مههن الشههعر ة أمههْي الرَّ ة.  كههان يف شخصههي  ة رعيوي هها أشههاع يف كتاباتههه نفحههة صههوفي  سههوس واملنظههور   ههوإحساسههه  مبهها  وراء اح
للشههعر يف نظههره إال أن يكههون "اجلمههال دليلنهها". ولههيس البعههد العملههي للنبههو ة إال أن تكههون "أسههرار الوجههود  والنبههو ة،  ولههيس البعههد العملههي  

 ضال تنا"...

 ،أدونيس
  .1965تشرين األول  24احلال، بريوت،  صحيفة لسان

       ### 
 

ية...  نقرأ يقف أمْي الرْياين بقامة عمالقة يف املواكب اللبنانية والعربية احلديثة.  وأجتر أ فأقول إن قامته ال تتوارو حىت يف املواكب العامل
وعمق.  ْيملها على مقياس عاملي ومقيهاس وطهين قهومي...  إن الرْياين فال منلك أن نشعر بأننا أمام رجل ْيمل اهلموم اإلنسانية جبد 

 فيه شيئا  من بطل األسطورة اإلغريقي "أنتيبه" الذي كان يدرك أنه ال يُغلب ما دامت قدماه ثابتتْي يف األرض.

 ،رئيف خوري
 .149-129ص   ،1965تشرين األول  29جملس املنت الشمايل للثقافة، بريوت،   ،أمين الريحاني بعد ربع قرنكتاب 

 
   ### 

كههان أمههْي الرْيههاين لألمههة العربيههة، مهها كههان طههاغور ألبنههاء اهلنههد، رسههوال  للمحبههة تنعقههد أواصههرها بههْي اإلنسههان والطبيعههة،  وبههْي اإلنسههان 
ة واإلنسان،  وبْي اإلنسان واهلل...  وكهان الرْيهاين لألمهة العربيهة،  مها كهان إمرسهون وثهورو،  للواليهات املتحهدة، مثاليها  يهرو الكهون وحهد

... وحههد ا  فاصههال  بههْي عهههدين، عهههد الفكههر املنقههول وعهههد الفكههر األصههيل...  وكههان الرْيههاين لألمههة العربيههة مهها كههان جههون لههوك عضههوية
 لبالده، إنكلرتا، داعيا  ا  التسهامح الهديين مسهتعيذا  بهاهلل مهن أن يفهرض إنسهان علهى إنسهان، بهالقوة، فكهرة أو عقيهدة...  وكهان الرْيهاين

ان روسههو لفرنسههها، داعيهها  ا  الوجههدان الصهههادق، بعههد أن شههالت كف تهههه لرتجههيح كف ههة العقهههل مبنطقههه احلههاد يف التعليهههل لألمههة العربيههة مههها كهه
 والتحليل...  

  ،زكي نجيب محمود
  .68-66ص  ،1980القاهرة، الطبعة الثانية، ، مع الشعراءكتاب 

 

  ### 
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ا هو باملدارس الوطني ة الالمذهبي ة  منذ مطلع عهده بالكتابة اعترب األمْي أن  اجلهل هو يف أساس التخل ف وأن  اإلصالح احلقيقي  إمن 
ّ  العام ة وبالرتبية الوطني ة العالية اجلامعة... كانت نصيحته األو  لكل  احلك ام العرب الذين التقاهم: فتح املدارس، ألهن    ا األداة املثلى لب

 روح الِعلنم ولتوحيد الكلمة.

 ،التاريخ، اجلامعة اللُّبناني ةأستاذ ، عصام خليفة
 .45-44ص  ،1988أيلول  ،بريوت ،اد الُكت اب اللبناني ْيت  ا ،من لبنان يحاني رائد نهضويّ أمين الرَّ  كتاب 

  
  ### 

 

العربي ة نضجت فكرة القومي ة  –بدء رحلته العربي ة  – 1922كانت فكرة العروبة تراود تفكري الرَّْياين منذ البداية. ولكن بعد سنة 
ه رأو بأم  العْي كيف أن  العصبي ات القبلي ة واملذهبي ة واخلالفات السياسي ة تفعل فعلها بْي بلدان شبه والدعوة إ  الوحدة العربي ة ألن  

 اجلزيرة العربي ة وهي على دين واحد.

 ،أستاذ الدراسات احلضاري ة، اجلامعة اللُّبناني ة، ميشال جحا
 .94ص ، 1988أيلول   بريوت، ،اد الُكت اب اللبناني ْيت  ا ،من لبنان رائد نهضويّ يحاني أمين الرَّ كتاب 

  
  ### 

 

دعا الرَّْياين إ  حكم علماين ، ونادو بإبعاد الدين عن احلكومة والدستور... وأهاب بالوطني ْي للنهوض على النزاعات الطائفي ة 
ولعل  أهم نتائج فصل الدين عن السياسة وتأليف أحزاب وطني ة غري طائفي ة هو نقل العمل والنعرات الديني ة لقتلها ونزع السُّم  منها... 
 السياسي  إ  حال التسامح واحليوي ة...

 ،أستاذ األدب العريب  احلديّ، اجلامعة اللُّبناني ة األمريكي ة، لطيف زيتوني
 .107ص ، 1988أيلول   بريوت، ،اللبناني ْياد الُكت اب ت  ا ،من لبنان يحاني رائد نهضويّ مين الرَّ أكتاب 

  
   ### 

 

ولتري ومونتسكيو وما فيها من مدد إنساين  قامت على ڤظل  الرَّْياين يف فكره القومي  موصوال  بفلسفة عصر األنوار، فلسفة روسو و
الِعلنم املوسوعي  الوضعي  والعلماين  التوحيدي   أصوله مبادئ الثورة الفرنسي ة... وقد احتل  الِعلنم يف مؤل فات الرَّْياين مكانه الثابت،

مكان ا عريض ا: سعادة التوازن عند مونتسكيو،   -كما هي عند أغلب فالسفة القرن الثامن عشر   –التطو ري . واحتل ت السعادة عنده 
 ولتري، وسعادة اخليال عند روس و...ڤوسعادة العمل املفيد عند 

 ،يس يوسف واجلامعة اللبناني ة، جامعة القد  والفكر القومي   األديب  أستاذ النقد ، حليم اليازجي
 .170، 167ص ، 1988أيلول اد الُكت اب اللُّبناني ْي، دار الِعلنم للماليْي، بريوت، ت  ا، أمين الرَّيحاني رائد نهضوّي من لبنانكتاب 
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   ### 

 

من مغاليق  او، تفتُح يف آن،  وأمامنا، بعض  الفاتُة أمام هذا الرائي أبواب احلقائق الكرب العزلة، والطبيعة، والبساطة، واجلمال، والوداعة، 
 ة اليت جعَلتن ألسلوبه عبَهَقة  ذاَت طيٍب عجيب...ي  األسرار الفنه  

           الرئيس السابق جمللس القضاء األعلى، لبنان ،غالب غانم
   .68ص  ،1997تشرين الثاين  27 منشورات جامعة سي دة اللويزة، ة قلب لبنان،يحاني في خمسينيّ أمين الرَّ  كتاب

 
  ### 

 

...  منذ البدايات كان للسهم أن يكون، وكان النطالقته أن خترتق...  التمر د خبزه اليومي...  ُوجههة السههم مهن قلهب لبنهان ا  العهان
 من الغرب باجتاه الشرق.  عقالين   ارة من الشرق باجتاه الغرب، وطور  تا ة تتدف قة وروحي  ، بضائع فكري  اا وإياب  تو ل ا  جسر تعربه، ذهاب  

ة...  املشكلة، املقتهل، يف العوملهة احلديثهة ة العلمي  ات الفلسفي    مسافات أبعد من مسافاهتم يف النظري  إة املهجريْي، موغل أكثر من بقي  
َّ وراء اللوازم املاد   ا رذلِت اإلرَث الروحي  أهن   بات الروح.  لذلك ة مع احرتام متطل  ي  امليزة يف عوملة األمْي أهنا سعت ا  حياة ماد  ة. ي  لتله

لهرتاب، ال بهدَّ مهن أن تعطهي فإن السقوط مهن علهى مهنت در اجهة ن يُنهِه عوملهة األمهْي.  علهى العكهس، فحبهة احلنطهة، مهمها ُدفنهت تهت ا
 وفرية، ولو بعد حْي. غالال  

 ،جورج طراد
 .102-99ص  ،1997تشرين الثاين  27منشورات جامعة سي دة اللويزة، زوق مصبح،  ة قلب لبنان،يحاني في خمسينيّ أمين الرَّ  كتاب
    

### 
 

ه صان املكتوب من عزلته، قوي قلب الرْياين ْيمله القلم السيِّد،  ويصعد ا  متنفَّس الريادة...  ولقد شارك املنقِّبْي عن احلقيقة، لكن  
  سطوره...  حرََّضنا على َسَفر يدخل قلوب البيوت...  والَسَفر يف قلبه إبداع  وشَغف  وأمانة...وأيقظ احلياة بْي 

 ،نور سلمان
  .106-105ص ، 1997تشرين الثاين  27 منشورات جامعة سي دة اللويزة،زوق مصبح،  ة قلب لبنان،يحاني في خمسينيّ أمين الرَّ  كتاب
 

  ### 
 

يف الوقت الذي تتطل ع فيه أجيالنا اجلديدة إ  شكِل منجزاهتا املستقبلي ة، جتد نفسها فخورة  بإرٍث فكري  طليعي  و ي ز كإرث أمْي 
 الرَّْياين الكبري. 



   
 

 

9 
 

  ،غّسان تويني
  .1999أي ار  4سجل  زائري متحف الرَّْياين، الفريكة، 

 
    ### 

 

احلياة والعان. فهو ال يؤمن إال  مبا خيضع لسلطان العقل... ولعل  النزعة الصوفي ة لديه تذك ر باألملان يعرب  الرَّْياين عن موقف فلسفي  من 
لتجعله وعاء للروح. فاإلنسان برأيه جزء من هذا الكل ، وهو "نعيم الطبيعة"،  املؤمنْي بوحدة الوجود واحللولي ة اليت تسمو بالعان املاد ي  

.. غري أن  إميان الرَّْياين بالعقل ن يدفعه إ  االلتزام بقيم احلضارة املاد ي ة الغربي ة. فهو واٍع ملساوئ املدني ة والطبيعة "كنيسة كوني ة".
 احلديثة...

 ،واألدب املقارن، اجلامعة اللُّبناني ة أستاذة األدب الفرنسي  ؛ األمينة العام ة للجنة الوطني ة اللبناني ة لألونسكو ،زهيدة درويش جّبور
 .127-126ص  ،1999أيلول ، قرنة شهوان، املنت، أمين الرَّيحاني تناغم الثقافات ووحدة اإلنسانكتاب 

  
   ### 

 

للعروبة يف نظر الرَّْياين روح، وهذه الروح أوضح ما تتجل ى حسب تعبريه يف "أم ة عجب جلست وجتلس يف أطمارها على األرض 
يف باديتها عن الشَيم واإلباءة"... وهذه الصفات العربي ة اخلالدة كما قال هي اليت  بعيدة عن نعيم احلياة، وهي مع ذلك تتحد ث

جذبته من أمريكا وحب بت إليه الديار ومن سكن الديار... وهي اليت ربطت قلبه بقلب العرب خبي  من الوبر كان أشد  القيود فصار 
له فمي زته بْي املهجري ْي وغريهم وومَست حياته بالتارخيي ة والفاعلي ة للعرب األخ احلبيب. وقد سكنت ضخامة احللم العريب  الكبري خيا

 واتساع امليدان تت حوافر فرسه.

  ،منح الصلح
.158ص  ،1999أيلول  ، قرنة شهوان، املنت، أمين الرَّيحاني تناغم الثقافات ووحدة اإلنسانكتاب   

  
  ###   

ا البساطة الكفيلة بإدخال  قلب لبنانْيوك الرَّْياين يف  نسيج لبنان املرك ب والغين ... وقد قال كل  هذا ببساطة املتنز ه املتناهية. إال  أهن 
الوطن يف صلب النص  األديب  كموضوع كتابة ليتحو ل من مث  إ  حكاية وأسطورة. حينئذ يصبح الوطن حقيقة. من لبنان موضوع كالم 

 .قلب لبنانمسامهة الرَّْياين الكربو والفريدة يف إ  لبنان موضوع كتابة. هذه هي 

 ،ي ة اآلداب والعلوم اإلنساني ة يف جامعة البلمند، لبنانعميد كل  ، جورج دورليان
.141ص  ،1999أيلول ، قرنة شهوان، املنت، أمين الرَّيحاني تناغم الثقافات ووحدة اإلنسانكتاب   

  
###   
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والعقلي  لتعامل أمْي الرَّْياين مع أيب العالء املعر ي، ولعل  األمر ال يقف عند هذا احلد  بل يندرج، بعد  مث ة زواج بْي الُبعَدين الوجداين  

بكة يف ما الدرس والتحليل، يف كل  ما كتب الرَّْياين. البناية الشعري ة لقصيدة الرَّْياين عن املعر ي تقوم على طراز تعبريي  ذي حرَكي ة متشا
متك ن متفو ق يف فني ة التعبري الشعري . املقارنة األدبي ة منهج ثابت ورائد يف البحّ األديب  والعرض الفكري  والتحليل  بينها، ما يدل  على

االستنتاجي  عند الرَّْياين، بل لعل  هذا املنهج عينه، قادر على تقدق منوذج عن تعامل متكامل مع املوضوع األديب  من خالل املنهج 
 املقارن...

 ،ومستشار رئيس اجلامعة اإلسالمي ة يف لبنان املعاصر يف اجلامعة اللُّبناني ة أستاذ األدب اإلنكليزي   ،فانوسوجيه 
.197ص  ،1999أيلول ، قرنة شهوان، املنت، أمين الرَّيحاني تناغم الثقافات ووحدة اإلنسانكتاب   

  
###   

كان الرجل استباقيًّا يف منطق االنفتاح، ويف خماطبة األكثري ة كي تتضن األقل ي ات فينضوي اجلميع   رسائل أمين الرَّيحاني العربّيةيف 
تت شعار هنضوي ... والرَّْياين كان كاجلاحظ، وضع الفكر والكتابة احلر ة قبل املنصب والوظيفة، لذلك سهل عليه جبه اآلخر عندما 

 سة واحلمي ة فيه، عندما ميتاز بالوعي واالنفتاح...يكون خارج ا على احلق  والعدل، وزرع احلما

 ،احلديّ، اجلامعة اللُّبناني ة أستاذ األدب العريب  ، ربيعة أبي فاضل
.214ص ، 1999أيلول ، قرنة شهوان، املنت، أمين الرَّيحاني تناغم الثقافات ووحدة اإلنسانكتاب   

  
  ### 
  

َعلماني ة يتساوو فيها العرب على خمتلف فئاهتم وطوائفهم ومذاهبهم، يتساوو فيها املسيحي   دعوة الرَّْياين إ  الوحدة العربي ة علمي ة
لقوو الكامنة واملسلم. آَمَن أن  الطائفي ة سالح فت اك يطعن هذه القومي ة ويستخدمه األجنيب  بْي أبنائها... عروبة الرَّْياين تُهَوح د وُتظهُر ا

 يف أبنائها.

 ،احلديّ يف اجلامعة اللُّبناني ة دب العريب  أستاذ األ، منيف موسى
 .2009، 94-93، ص 2009منشورات مركز الرتاث اللبناين ، اجلامعة اللُّبناني ة األمريكي ة، بريوت، ، قَبٌس من لبنان بين جبران والرَّيحانيكتاب 

 
  ### 

املعاصر فيكتور أوليانيش  واملوسيقى احلديثة. منها إعجاب املؤل ف املوسيقي   إن  فرادة أمْي الرَّْياين يف روسيا متتد  إ  استلهامه يف الفن  
 . بأبيات الشعر املنثور للرَّْياين كما قرأها يف ترتة فولوس اتوف، فوضع "فانتازيا" من وحي ذلك اجلمال الشعري  

 موسكو، ماريا نيكوالييفا
 .104، ص 2009منشورات مركز الرتاث اللبناين ، اجلامعة اللُّبناني ة األمريكي ة، بريوت، ، قَبٌس من لبنان بين جبران والرَّيحانيكتاب 



   
 

 

11 
 

  
### 

 

اختار الرَّْياين شخصي ات إسباني ة أندلسي ة عربي ة األصل، كشخصي ة ابن عريب، وقبل هذا اختار  المغرب األقصىو نور األندلسيف 
شخصي ة "الس يد"... وشخصي ة دون كيخوته. وكان الر ضيحاين يعترب نفسه دونكيخوتيًّا... واعترب روح سرفنتس من أشرف وأمسى ما يف 

واألدب وامليل إ  اجلمال واملوسيقى فيما كان أيض ا يتفاعل  د دة اجلوانب، كان يتذو ق الفن  ني ة املفك رة... فالرَّْياين شخصي ة متعااإلنس
 مع اجلوانب اإليديولوجي ة السياسي ة. 

  ،وڤكارمن ُرِويث برا
 .123-122، ص 2009منشورات مركز الرتاث اللبناين ، اجلامعة اللُّبناني ة األمريكي ة، بريوت، ، قَبٌس من لبنان بين جبران والرَّيحانيكتاب 

 
  ### 

 

( بْي انتهاء احلرب األهلي ة اإلسباني ة 1939، خالصة ، مواقف نظري ة جديرة بالتأم ل، وهو وليد ظرف دويل  )المغرب األقصىكتاب 
ة حول مقولة واندالع احلرب العاملي ة الثانية. تطر ق الرَّْياين فيه إ  اإلخاء اإلسباين  املغريب ... وال يهاب الرَّْياين طرح األسئلة العويص

 تالل، وإشكالي ات العرب والرببر، ومسألة النهضة يف ثالثيني ات املغرب، ونتائج االحتكاك مع االستعمار. الفتح ومقولة االح

 ،محمد العربي المساري
 .135، ص 2009منشورات مركز الرتاث اللبناين ، اجلامعة اللُّبناني ة األمريكي ة، بريوت، ، قَبٌس من لبنان بين جبران والرَّيحانيكتاب 

 
  ### 

 

. أمْي الرَّْياين يف مالحمه الرَّْياني ة، كما ْيدس به الضمري الوطين  ويؤك ده الوعي القومي ، هو "أيقونة لبنان" بكل خصائصه ومساته
الت... الذي ضم نه األمْي من الوجدان الشعري  صَور ا وتداعيات، ومن الرعو الفلسفي ة الصوفي ة شطحات وتأم   قلب لبنانوكتاب 

يثبت لنا أن  أمْي الرَّْياين جس د من لبنان قلبه فأصبح أيقونة هذا الوطن، وُتاع شخصي ته، وخالصة روحه، ورمزه األكرب... هذا هو 
 الرَّْياين داعية العروبة األكرب، وأيقونة لبنان الراسخة. 

 ،عضو اجمللس األعلى للثقافة يف مصر، صالح فضل
 .147، ص 2009منشورات مركز الرتاث اللبناين ، اجلامعة اللُّبناني ة األمريكي ة، بريوت، ، جبران والرَّيحانيقَبٌس من لبنان بين كتاب 

 
  ### 

خ الراحل، وإبراز دوره املفك ر العريب  أمْي الرَّْياين تقد م نائبان يف الكونغرس األمريكي  مبشروع قرار لتكرق األديب واملؤر  يف لفتة هام ة جتاه 
والواليات املتحدة.  ، وإظهار مسامهاته احلضاري ة يف بناء جسور ثقافي ة وسياسي ة بْي العان العريب  األمريكي   -يف إثراء األدب العريب   الفذ  
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عن والية لويزيانا تشارلز بستاين، لتتو ج  عن والية وست فرجينيا نيك رح ال واجلمهوري   تقد م هبذه املبادرة النائب الدميقراطي  
 عن دار دود ميد يف نيويورك. 1911فالي ات املئوي ة لصدور أو ل رواية عربي ة أمريكي ة بتوقيع أمْي الرَّْياين، الصادرة عام االحت

 ،طارق عبد الواحد
 .2012نيسان/ أبريل  19، ِنت -اجلزيرة
 

  ### 
 

ا بداية الربيع العريب ". هكذا منذ مئة عام ) حلمه بالتجد د العريب . من قلب العان العريب ، يف اجلامع ( أطلق أمْي الرَّْياين 1911"إهن 
 بدمشق، أعلن بطله "خالد" بداية التغيري إلحياء جمد العرب...  األموي  

 ،رئيسة قسم األدب املقارن، معهد الدوحة للدراسات العليا، الدوحة، قطر، نجمة حّجار
 .9ص ، 2012آب/أغسطس ، مركز دراسات الوحدة العربي ة وجامعة سيدين، أمين الرَّيحاني والتجّدد العربيّ كتاب 

 
  ### 

 

"املفارقة الساخرة" على  ، كما كان يتقن فن  كان أمْي الرَّْياين يف فكره وأدبه وحياته يعي ويقدِّر حقيقة "املفارقة" يف الواقع اإلنساين  
 طريقة سقراط، مبا فيها السخرية من نفسه بدون تكل ف، كما يت ضح يف أسلوبه يف الكتابة واخلطابة. 

 ،أستاذ الدراسات اإلسالمي ة والشرق أوسطي ة، جامعة سيدين، أسرتاليا، أحمد الشبول
 .59ص  ،2012آب/أغسطس بي ة وجامعة سيدين، ، مركز دراسات الوحدة العر أمين الرَّيحاني والتجّدد العربيّ كتاب 

 
  ### 

 

، املقصود يف خالصة فلسفة أمْي الرَّْياين ليس تلك العجينة املخلوطة بْي الروح واملاد ة، أو بْي الغرب والشرق، او بْي العقل والواقع
ماد يًّا إلعادة التوازن بْي عناصر الوجود. وهو يف هذا او بْي األديان... فال بد من متييز املواقف، فقد تتطل ب نشاط ا روحيًّا أو نشاط ا 

 ما كتب. خيتلف عن أصحابه من أدباء املهجر... وقد حافظ الرَّْياين على هذه املعادلة، أو هذا التفسري للوجود يف كل  

اد الكتاب العرب، دمشق، حّنا عّبود  ،إت 
 .107ص ، 2012آب/أغسطس ، مركز دراسات الوحدة العربي ة وجامعة سيدين، أمين الرَّيحاني والتجّدد العربيّ كتاب 

 
 ### 
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املي ة األو ، تأثر الرَّْياين إ  حد  بعيد باحلركة النسائي ة املطالبة وقوق املرأة، اليت ظهرت يف الواليات املتحدة األمريكي ة قبيل احلرب الع
هان اليت مارست حق ها واالختيار، وخري دليل على ذلك ما عرب  عنه الرَّْياين من خالل سلوك جُ ونادت بقدرة املرأة على الفعل والتغيري 

 بالتفكري والنقد والفعل... فعملت على ترير نساء بلدها من طغيان الذكوري ة واالستعمار. 

 ،املعاصر، اجلامعة اللُّبناني ة األمريكي ة أستاذة األدب اإلنكليزي  ، نوار مولوي دياب
 .163-162ص   ،2012آب/أغسطس ، مركز دراسات الوحدة العربي ة وجامعة سيدين، أمين الرَّيحاني والتجّدد العربيّ كتاب 

 

  ### 
 

الرَّْياين هو الفيلسوف الوحيد املتفر د الذي ن يعتمد على أحد من الفالسفة السابقْي... وهو صاحب نزعة صوفي ة توحِّد بْي اإلنسان 
 واهلل واحلقيقة.

 ،أستاذ الفلسفة يف جامعة القاهرة، حسن حنفي
  .127-126ص ، 2012آب/أغسطس ، مركز دراسات الوحدة العربي ة وجامعة سيدين، أمين الرَّيحاني والتجّدد العربيّ كتاب 

 
  ### 

 

قومي ة واضحة. كما آمن باعتماد وضع الرَّْياين حر ي ة الفكر والكلمة احلُر ة يف املقام األو ل... آمن مبشروع سياسي  وفق توجُّهات 
 وحداني ة اهلل، وحر ي ة اإلميان الشخصي، وأخو ة اإلنسان...

 ،أستاذ التاريخ املعاصر يف اجلامعة اللُّبناني ة ،مسعود ضاهر
 .205ص ، 2012آب/أغسطس ، مركز دراسات الوحدة العربي ة وجامعة سيدين، أمين الرَّيحاني والتجّدد العربيّ كتاب 

  
  ### 

 

معظم  لعل  الرَّْياين كان أو ل مثق ف عريب  آمن إميان ا شامال  برسالة األدب العريب  كرسالة إصالح وتغيري وثورة اجتماعي ة. ولذلك كانت 
على كتاباته تزخر بالرأي السياسي  والتحليل االجتماعي  والدعوة املتواصلة إ  إرساء أنظمة حكم عادلة ودميقراطي ة... وهو ظل  حمافظ ا 

 استقاللي ته، مدافع ا عن رأيه، متمسِّك ا باستمرار بشعاره: "ُقل كلمَتك وامِش"...

 ،أستاذ التاريخ والعلوم السياسي ة يف جامعة مانشسرت ، يوسف شويري
  .222ص ، 2012آب/أغسطس ، مركز دراسات الوحدة العربي ة وجامعة سيدين، أمين الرَّيحاني والتجّدد العربيّ كتاب 

 
  ### 

 

 مللوك هذا صوت مهاجر ارتل عن بالده وهو يف الثانية عشرة من عمره، لكن ه صوت الواثق القادر على النصح وإسداء املشورة حىت  
يف  بن ذُ ي ة ن تتنك ر للجذور، ون تَ من هو   األرض شرقها وغرهبا. ال يشبه أصوات املهاجرين املهم شْي... فقد استل  هذا املهاجر شرعي ته
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بوتقة صهر اآلخر... مهاجر شك ل لذاته منطقة ُوسطى بْي النماذج احلضاري ة املتنافسة فمنحته دق ة الرعيا ليدرك ذاته بإدراك اآلخر 
 وليدخل يف عالقة جدلي ة مع هذه النماذج اليت تتقارب وتتباعد لتتصاحل فيما بينها. 

 ،الكويتأستاذة األدب اإلنكليزي  املعاصر يف جامعة ، ليلى المالح
 .352ص  ،2012، مركز دراسات الوحدة العربي ة وجامعة سيدين، آب/أغسطس أمين الرَّيحاني والتجّدد العربيّ كتاب 

 
  ### 

 

عرتف تناول الرَّْياين مسألة التقد م من خالل مسألة أوسع، هي مسألة التمد ن... وال منلك يف هذه الناحية من كتابات الرَّْياين إال  أن ن
 ارسته لألدب الفلسفي ، بطريقة أد ت به إ  البحّ عن أساس فلسفي  لنقد التقد م يف التمد ن احلديّ، ونقد نظري ة النشوء  بأمهي ة

لنظري ة االرتقاء اإلنساين. ففي رأيه بقدر ما  ي  واالرتقاء... واحلق إن  مقصد الرَّْياين من اإلهلي ات ن يكن سوو مرتكز غري ماد  
ان عن الطبيعة، يستحيل فصل اإلنسان والطبيعة عن اهلل. هذا هو ثالوث خالد: اإلنسان والطبيعة واهلل. وعلى يستحيل فصل اإلنس

 ارتفاع ا وقيقة احلياة اإلنساني ة، بقواها احليواني ة والبشري ة واإلهلي ة مع ا. هذا األساس، يتجد د االرتقاء اإلنساين  

 ،اللُّبناني ةأستاذ الفلسفة يف اجلامعة  ،ناصيف نّصار
 .439، 438 -437ص ، 2012آب/أغسطس ، مركز دراسات الوحدة العربي ة وجامعة سيدين، أمين الرَّيحاني والتجّدد العربيّ كتاب 

  
  ### 

 

الذهين  الشرقي  إذا كان معىن الطليعي ة هو أن جند د صورة العان حولنا، فإن أمْي الرَّْياين كاتب رائد يف التاريخ املعاصر، جلهة التأسيس 
غة باجتاه اإلنسان املعاصر احلر  الباحّ عن "عصر لى حدود الدين والِعرنق والللثقافة اليت تاول أن تتخل ص من أعباء املوروث، وتتخط  

 اإلنساني ة واحب ة".

 ،ومدير التحرير يف املنظ مة العربي ة للرتتة أستاذ جامعي  ، موريس أبو ناضر
 .456ص ، 2012آب/أغسطس ، مركز دراسات الوحدة العربي ة وجامعة سيدين، الرَّيحاني والتجّدد العربيّ أمين كتاب 

 
  ### 

 

الرَّْياين كان يف بييت؛ وروايته "خالد" كنت قد قرأهتا منذ زمن بعيد، وما زال الشاب خالد... ْيكي مغامرته اجلميلة يف العان 
حاول أن يزاوج فيها بْي العقل واإلميان، واليت  تشبه املدينة الفلسفي ة ألفالطون، ما زالت تلك املدينة اجلديد... وما زالت املدينة اليت 

ق. هي املدينة اليت يقصدها خالد.. . تتألأل يف خمي ليت، مدينة يشي دها بدق ات قلبه وباختالجات روحه، وبلماله املشروعة وجبنونه اخلال 
 حر ي ة اإلميان وحر ي ة الوطن...مدينة احلر ي ة، حر ي ة الروح، 

 ،محّمد األصفر
   .2012أيلول/ سبتمرب  10، صحيفة قاب قوسْي، ليبيا
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 ### 
 

اين ناقد دعا الرَّْياين غريه من األدباء أال  يكونوا روحاني ْي فق  أو عقالني ْي فق  فكال األمرين برأيه مهم  يف تكوين احلضارة... والرَّْي
املتباكْي... لكن الرَّْياين هو نفسه الساخ  على مدينة البخار والكهرباء... فهو ميقت غرقنا يف الروحاني ة والعاطفة، للشعراء الشرقي ْي 

 ويدعو إ  اعتماد العقل والِعلنم واملعرفة...

 ،عدنان مّكاوي
 .2012يت، األو ل من كانون األو ل السياسة، الكو  صحيفة

 
 ### 

 

ألمْي الرَّْياين األب الروحي  لكُتٍب أخرو نسجت على منواله يف دنيانا الثقافي ة العربي ة، ويف طليعتها كتاب النيب   كتاب خالديُعترب 
 جلربان خليل جربان، وكتاب مرداد مليخائيل نعيمة. ويف كل  األحوال يبقى الرَّْياين رجل اإلميان اجلريء، والعقالين  الشف اف... وكان

 ة فيه.كتابي ة الغني ة، يرسل أسئلة املستقبل على قاعدة الفاعلي ة التارخيي ة والرتاثي  على مدو جتربته ال

 ،أحمد فرحات
 .2012كانون األو ل/ ديسمرب   19مؤس سة الفكر العريب ، 

  
 ### 

 

عليه حال العان أ مسبق ا مبا سيكون تأيت من كون الكاتب قد تنب   كتاب خالدإ  أن  أمهي ة   Los Angeles Timesتشري صحيفة 
 ل عبقري ة فذ ة للمفك ر العريب  أمْي الرَّْياين... أن ه ميث  األمر قد يكون مصادفة ، إال   . ورغم أن الصحيفة تذكر أن  2011يف العام  العريب  

 ،أحمد سالمة
  .2013كانون األول/ ديسمرب  جملة ُديَب الثقافي ة،

 
 ### 

 

يف  ان التوحيدي   منوذج اجلاحظ يف سخريته واستطراده، وأسلوب أيب حي  يف الكتابة، فما هو إال   ْياين لنفسه طريقة طريفةصنع أمْي الرَّ 
ْياين دائم املراسلة والتواصل مع أدباء عصره، فقد تبادل الرسائل مع أقطاب الفكر ألهل عصره... وكان الرَّ  هتكمه وتليله النفسي  

 من مناحي صداقاته، إ  الكثري اْياين، يف هذه الرسائل، ُمنطلق  موحاته. وجند الرَّ واألدب، فرسم صورة لواقع هذا العصر، بأفكاره وط
 ملئات القضايا واملسائل واألحداث اليت شغلت عصره... اُمتَهَعرِّض  

 ،كاتب وصحايف ، القاهرة،صالح حسن رشيد
  .2013مت وز  20صحيفة احلياة، الطبعة الدولي ة، 

 ### 
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نا ننشر ما ختط ه أقالمنا يف غياب أمْي الرَّْياين ويف ة، والعربي ة عموم ا، أن  ي ة خاص  االفتتاحي ات يف الصحف احل  ب امن حظ نا، حنن كت  
مويه املواقف ه لو كان موجود ا بيننا النصرف الناس إليه وتركونا نتحايل على املعىن بتبديل الكلمات، وَنادع القر اء بتغفلة منه، ألن  

م سيفرتضون أن  التوصيف  خطرية أبسطها الزندقة والتهج م على الدين ورجاله، أم ا أهل السلطة فأغلب الظن   ا الهتاماتتاشي   أهن 
 الصادق، على قسوته، موج ه لغريهم. 

 ،صاحب صحيفة السفري، بريوت، طالل سلمان
 .2014حزيران  6، السفريصحيفة 

 ### 
 

العراق، معرب ا عن خشيته من عودة اإلنكليز إ  بالد ما بْي النهرين. مث  نشر الرَّْياين يف  1936كَتَب أمْي الرْياين مقالة عن ثورة 
، وكما نعلم أن حكومة حكمت سليمان سقطت بعد 1937األمريكية يف حزيران من عام   Asiaمقالته باإلنكليزي ة يف جملة آسيا

 مرور حوايل شهرين، يف منتصف آب من ذلك العام...

 ،علي أبو الطحين
 .2015كانون الثاين   18صحيفة املدو، بغداد، 

 
  ###  

 
 

بالنسبة إيل  أن أحقق مالمح شخصي ة مهم ة ومتعد دة املواهب. كان علي  أن أُظنِههر ذكهاءه وعنفوانهه وعينيهه احلهاملتْي وتقهدق  اكان مهم  
هه كههان َيههب أن يظهههر يف مالمههح ... كههل ذلههك  ر وفيلسههوف ومشههاكس، وكههذلك مالمههح شخصههي ة صههاحب دهههاء سياسههي  شخصههي ة مفك 

 الوجه... رمبا َأَضفنُت بعَض احلركات يف التمثال إ  جانب حركة الوجه، كما ترو يف اجلزء النافر عند العنق.

 ،، له أعمال حنتي ة خمتلفة يف عدد من بلدان العانحن ات لبناين   ،بيار كرم
 .2015شباط  24صحيفة السفري، بريوت، 

   ### 


