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 نماذج من كتابات حول شارل مالك

 )وفًقا للتسلسل الزميّن(

 

، وجدت رئيس اجلمعّية العمومّية لالمم املّتحدة كما 3860عندما دخلت ألقابل الدكتور شارل مالك يف غرفته رقم 
اجلسيمة مل يبّدل من شخصّية شارل مالك، وتبعاته  -أرفع منصب يف العامل –عهدته من قبل. فاملنصب الرفيع 
بابتسامته وبتواضعه وحبرارته يف الرتحيب بضيوفه،  فاته وحديثه. فهو ما برح حمتفظًااجلديدة مل تغّّي من مسلكه وتصرّ 

وجبّو الدفء والثقة الذي يغمر حمّدثه به. بل إّن القّمة اليت اعتالها فوق أجماده السابقة قد زادته لطًفا ووداعة تزينان 
ه املّتقدة، وذكاءه احلاّد، وعقله الراجح، وتفكّيه السليم البعيد املرمى ، وروحه الطيّبة، وأخالقه شخصيّته الفّذة، ووطنيّت

  الدمثة.

 فاضل سعيد عقل،
إعداد وتوثيق كلودا فاضل عقل، تقدمي نقيب الصحافة  حمّمد البعلبكّي، الطبعة األوىل، دار  (،بن الشهيد)افاضل سعيد عقل من كتاب 

 .1958كانون األّول   2، أخًذا عن صحيفة اهلدى، نيورك، 190ص ، 2004الفارايب، 

### 

بني أربعة أو مخسة رجال صنعوين، أضع شارل مالك يف مرتبة أيب، ألنّه كان معّلمي... ذلك أّن بعضنا ال يزال من 
ًة باحلّب، جيل كان فيه املعّلم مبثابة "سقراط"، ميسك بعقلك كما متسك األّم بيد وليدها، ويقودك إىل املعرف ة قيادًة نَ ّير

كما باملنطق... فتتواضع أمام احلقيقة بنسبة ما تشغف بوجهها، بينما احلجب تتساقط حجابًا حجابًا إىل أن تكون 
 ]...[.لك الرؤية الُعظمى. ذلك كان حظّنا من " الدكتور مالك". 

ال ليكرز يف األمم املّتحدة عن لبنان فحسب، بل ليدخل عمالقًا أكرب من وطنه، يف  [...]وذهب شارل مالك 
صراعات األمم، كأنّه فريق يف قضايا السالم واحلرّيّة، وصوغ النظام األفضل لألمم التّ ّواقة إىل حقوقها، بينما نصفها ال 

 لعظمى،  وزالزهلا الذرّيّة والعقائديّة.يزال بعد غارقًا يف مستنقعات الدماء، والدمار، اليت خّلفتها احلرب ا

ا على أبوابه، ينتزع، بالكلمِة كنً فصار لبنان الصغّي كبّيًا ألنّه َحاَجَم العامل، وجعل نفسه شريًكا يف مصّيه، ال متمس
، حقَّه يف تقرير مصّي اإلنسان، فكيف بتقرير مصّيه هو، ومصّي استقالله.  احلقر

 غّسان تويني،
 .1987كانون األّول  29، صحيفة النهار، "من وطنلرجل كان أكرب "
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### 

لكّن أكثر ما يفضح عصبيّته تربّمه بكّل ما يقطع عليه االستماع أو اإلمساع. فالنقاش اجلاّد يفرتض خشوًعا ال جيوز فيه 
 انتقاص.

فكريّة هائلة سوف "يا حّبوب"، منادى من التوّدد، سرعان ما سوف تكتشف أنّه يغّلف مقصلة  فإذا فرغت ابتداك ب
ا. مثّ يقف، يضع يديه يف جيوبه، ميشي ذات اليمني وذات اليسار ا برتًا وقطعً تسرتجع مقوالتك واحدة واحدة وتعمل هب

 واملقصلة على َأُشدرها. حّّت إذا ُذِهْلَت ذهوَل َمن ُصِعَق بتبّدد كّل هيكلّية فكره، أخذ مكانه مرّة أخرى، وصمت. 

 وائل خير، 
 .1988كانون الثاين  1األنوار، صحيفة  "،مالكشارل "

### 

أظّن أّن متقّصي الِعمارة الفكريّة "الشارملالكّية" حاولوا البحث عن البطن الرخو لتوجيه "حامولة" اّّتامهم ضّد هذا 
انّية ومحيميّاّتا الكبّي، إاّل أهنم طاروا بال أجنحة، وهلذا سقطوا أمام موضوعّية شارل مالك امللتصق خبصائص البيئة اللبن

 بشكل إستثنائّي جدًّا غّي مألوف لدى كبارنا، من جربان خليل جربان إىل ميخائيل نعيمه...

 وّضاح يوسف الحلو،
 .4، ص 1988كانون الثاين   30، صحيفة لسان احلالملحق "شارل مالك األديب والفيلسوف، نعّوض غيابه بقراءة فكره"، 

 
### 

تارخيّي إىل مصدر مثايّل على صعيد احلرّيّات والتعايش، له رسالته  - لبنان من مواقع جغرايفّ وبفضل شارل مالك حتّول 
 ينشرها يف العامل.

 أسعد جرمانوس،
 . 171 -170، ص 1996 ، بّيوت، منشورات دار املراد،أصول المارونّية السياسّية وجذور الحّريّات اللبنانّيةمن كتاب 

 ### 

يف تلك اآلونة شغل الديبلوماسّي اللبنايّن املرموق، شارل مالك، منصب رئيس اللجنة الثالثة للجمعّية العمومّية، ولعب 
من اهلل  -دورًا حامسًا يف وضع نّص هذا اإلعالن. وهو نفسه كتب مرًّة: "ما من مسألة أساسّية يف حياة اإلنسان 

مل تُ َقدَّم ويَتّم حبثها"، فيما الوفود من خمتلف الدول يعّلقون ويصّوتون على   -والدولة إىل األطفال والضمان اإلجتماعيّ 
ه، تُ ْرِجَم اإلعالن إىل أكثر من مئيت لغة، وباتت مبادئه ية، من مسّودة اإلعالن. ومنذ تبنّ كّل ماّدة، ال بل على كّل كلم
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اإلعالن جمموعة ال يُستهان هبا من القوانني، وأّدى  تشّكل جزًءا ال يتجزّأ من نسيج احلياة العمومّية والدولّية. ونتج عن
 إىل تكوين وعي عاملّي حول أمهّية حقوق اإلنسان.

  . 8 -7، ص 1998، دار نوفل، دور لبنان في صنع اإلعالن العالمّي لحقوق اإلنسان من كتاب شارل مالك
       

### 

ي اختلط فيها أ" مع الوقت، تْ نَ ن َ ب ْ لَ حلقوق اإلنسان "ت َ  عالن العامليّ إسهام مالك يف اإلنسبة وقد يقول قائل آخر إّن 
ىل تضخيم إ ،، العفويّ ني الفطريّ ل اللبنانيّ يْ ومبَِ  ،واخليال ة د بالشاعريّ اجملرّ  الواقع باخليال، احلقيقة بالوهم، التقومي العلميّ 

 ا.ىل تضخيم دورهم يف حصوهلا خصوصً إا، و الوقائع عمومً 

نسان. حلقوق اإل العامليّ  الن إىل دور شارل مالك يف وضع اإلعالنظرة  يف ما خصّ  اا جدًّ كنت حذرً ا  نا شخصيًّ أ
 لْ قُ ن مل ن َ إة ة" يف لبنان تصبح قبّ أصغر "حبّ  نّ أها برزها وأمهّ كثّية. قد يكون أ  حرى مصادرهأو باأل ،ومصدر هذا احلذر

"هالكم أرزة  ما مسعنا:ا كلّ طربً  نا حنن من يهتزّ سْ لَ أَ  ىل اعتبار أنفسنا حمور الدنيا والكون والوجود.إ، لنزعة عندنا ًباقب
ة نسان اليت ينشر "هنار الشباب" بعضها اليوم للمرّ ة ملناقشات جلنة حقوق اإلر الرمسيّ حاضِ  َ امل العاجقني الكون"؟! لكنّ 

ر حبيب نسان، كان حصل عليها بدوره من الدكتو ا من صديق ناشط يف ميدان حقوق اإلاالوىل، بعدما حصل عليه
حدة، هذه احملاضر أرشيف االمم املتّ  منبسحب نسخ منها  ايصً خصّ  مالك، ابن الدكتور شارل مالك، الذي اهتمّ 

مالك، كان له دور  له الدكتور بشخص ممثّ  ،لبنان نّ أ –نا كنت من عدادهم أو  –ني كني والتوماويّ تثبت جلميع املشكّ 
بل  ا،عاديًّ  او ديبلوماسيًّ أحدة مل يكن رجل قانون مم املتّ له يف األممثّ  نّ أل، نسانحلقوق اإل عالن العامليّ كبّي يف وضع اإل

وعلى هايدغر يف أملانيا.  ،حدةليدرس الفلسفة على هوايتهاد يف الواليات املتّ  ،الكورة –ام رجل فكر انطلق من بطرّ 
بني  احلضاريّ  الثقايفّ  اطع الفكريّ التق إنّهخيتصر دور لبنان وحضوره يف العامل.  ،مر، يف هذا األشارل مالك فكأنّ 

 ة أرض األالشرق والغرب، بني روحانيّ 
ُ
 ات والعلم البال حدود.ة أرض اآلالت والتكنولوجيّ وعقالنيّ  ،نيلِ رسَ نبياء وامل

ه يف نّ أة البتّ  ه مل ينسَ فأخذ منه، لكنّ  ،يف العامل وفكريّ  زاد ثقايفّ  ىل كلّ إيده  ه مدّ نّ ، أيف هذا ،ة شارل مالكأمهيّ  ولعلّ 
 ه!اإلل تْ نَ سَ نْ رض اليت أَ ه ابن األنّ أالوقت عينه ابن الشرق، و 

 ،وليد عّبود
 .1998كانون األّول   8الثالثاء ، هنار الشباب"اإلنسان أّواًل"، صحيفة 

### 

قبله،  ة يف بّيوت أواخر الثالثينات من القرن العشرين، مل يكنمّيكيّ يعّلم الفلسفة يف اجلامعة األيوم وقف شارل مالك 
ب، يف ا سبقه أساتذة يلّقنون الطاّل م لتاريخ الفلسفة أو لقضاياها. رمبّ احلديث واملعاصر، أّي معلّ  يف العامل العريبّ 
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، اا هو فكان معّلمً حيان. أمّ ، من غّي أن يكون هلم رأي أو موقف معظم األةجنبيّ الغالب، ما يرتمجونه عن الكتب األ
 م بسلطان.وكان يتكلّ 

ة وقد أدرك أمهيّ من نفسه.  اه كان صاحب ثقافة واسعة ، بل نادرة، وعميقة، وكان واثقً نّ ن، نعم، ألتكّلم بسلطا
يف طرائق احلياة والتفكّي. منذ البداية، مل تنفصل اللغة عنده عن  د  جتديد جمُْ  ولكلّ  ،ة منشودةهنضة عربيّ  يّ الفلسفة أل

 الفكر. 

 ،أديب صعب
  .91، ص 2006دار النهار،  ،والسياسة والنهضة المنشودةفي الثقافة  هموم حضاريّة من كتاب

### 

 ة والنهج، سقراطيّ املادّ  يَّ وِ طَ سْ رِ ، أَ راسوال هذا املطَ  اا ملفهوم املطلق، يونانيًّ ه كان حارسً نّ ألقد امتاز شارل مالك يف 
ة ولو ملانيّ سكن الفلسفة األه غّي منعكس من أفالطون. أثينا عاصمة عقله ولو عرف من جاء بعدها. ال أظنّ  ،الرتبية

تلميذ هلم  عند  دَ عَ عندهم كما ق َ  دَ عَ قَ ف َ  ،غريقإىل اإلملان يف فهمه هلم رّدوه األ نّ ر بواحد أو اثنني من كبارها. ذلك أتأثّ 
 كبّي يف القرون الوسطى.

 ،المطران جورج خضر
 .214، ص  2010ة،رثوذكسيّ ة النور األيّ نعاو ت، بّيوت، رؤى في الموت، غابت وجوه  من كتاب 

### 

 

    

 

 

 


