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 مراجع حول سعيد عقل

 مقاالت أو دراسات
 )وفًقا للتسلسل األجبدّي(

  
 

  ّنشري إىل أّن بعض التواريخ غري مؤّكدة ولكّننا  نماذج من األرشيف المتوّفر في مؤّسسة الفكر اللبناني(
 وضعناها كما وردت إلينا(

 
هذا شعر عاملّي وصاحبه ال يقّل  ، "إيلوار يقول عن سعيد عقل بعدما مسع مقاطع من قصيدته "مشوار":إبراهيم، توفيق .1

 .1٩٨7، ، كانون الثاين7شاعرية عن أشعر شعراء العامل"، صحيفة الدفاتر اللبنانّية، بريوت، العدد 
سنة ويوارى الثرى يف مسقط رأسه زحلة، سعيد عقل مات بعد أن صنع وطنًا  102األبطح، سوسن، "غادر فجر أمس عن  .2

 .22، ص 2٩/11/2014، 13150يصعب قتله"، صحيفة الشرق األوسط، بريوت، عدد 
 .6/4/1٩63 الكويت، أبو النصر، عبد الكرمي، "جائزة سعيد عقل"، صحيفة السياسة، .3
 .٨، ص 2/12/2014ودة، بديع، "سعيد عقل"، صحيفة النهار، بريوت، أبو ج .4
 .16/12/1٩70بعلبك يف اجلبص!"، صحيفة الدنيا، بريوت،  200أبو زيد، سليمان، " .5
 .25/٩/1٩65أبو زيد، سليمان، "اليمني واليسار وقميص عثمان"، صحيفة الدنيا، بريوت،  .6
 .1٩/11/1٩70الدنيا، بريوت، أبو زيد، سليمان، "جائزة سعيد عقل"، صحيفة  .7
 .1/11/1٩6٩ بريوت، الدنيا،صحيفة أبو زيد، سليمان، "فوق احلقد واألمل والشماتة"،  .٨
 .6/10/1٩6٩أبو عكر، رامز، "حكم "بارودّي" سريع اإلنفجار"، صحيفة النهار، بريوت،  .٩

 .2/12/1٩6٩أبو فاضل، حبيب، "وزارة ظّل"، صحيفة لسان احلال، بريوت،  .10
 .22/2/1٩63 بريوت، شقرا، شوقي، "جوائز سعيد عقل والواحد باملئة"، صحيفة البريق،أيب  .11
 .2٩، ص 2٩/11/2014، 2457أيب شقرا، شوقي، "صائغ الكلمات"، صحيفة األخبار، بريوت، عدد  .12
 بريوت،أيب شقرا، كلود، "سعيد عقل: الكتابة باللغة احلضارية ثورة وهذا ما فعلته يف "الذهب قصائد"..."، صحيفة العمل،  .13

16/٩/1٩٨1. 
، 2٩/11/2014، 2457 أيب صعب، بيار، "الفصل األخري من مصرع دونكيشوت"، صحيفة األخبار، بريوت، عدد  .14
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الالتييّن واللغة العامّية... األب يوحنا قمري: مشكلة احلرف الالتييّن شكليّة أيب نادر، مرسال، "آراء حول احلرف   .15
 .30/3/1٩65واستخدامه اآلن جهد ضائع... ويف غري آوانه!"، صحيفة اجملالس، بريوت، 

 .21/1/1٩65 بريوت، لسان احلال،صحيفة أيب نادر، مرسال، "ثورة احلرف"،  .16
 .23/12/1٩67 بريوت، الزبد .."، صحيفة العروبة،أمحد، عبداهلل احملمد، "رأي.. وأما  .17
إدريس، د. سهيل، "قصيدة نزار قّباين جدول ماء... وقصيدة سعيد عقل مقلع حجارة..."، صحيفة األسبوع العريب،  .1٨

 .17/3/1٩75بريوت، 
 .6/10/1٩74جلوزيف رعد ينقل لكنفوشيوس وطاغور"، صحيفة النهار، بريوت،  "مسّكر" إّده، األب إميل، "كتاب .1٩
 .12/3/1٩73إّده، األب إميل، "نطالب حبفر األجبديّة اجلبيلّية على صخور هنر الكلب"، صحيفة احلياة، بريوت،  .20
 .15 ، ص2٩/11/2014، 1٨٨66أدونيس، "الشاهد اآلخر"، صحيفة احلياة، بريوت، عدد  .21
 .1٩/3/1٩70 احلازمّية، اد،أديب، ندى أكرم، "احلياة يف لبنان الغد"، جملة الصيّ  .22
،  64٩العدد  الكويت، ،ة العريبّ ة"، جملّ ، الطبيعة، الكون يف أعمال سعيد عقل الغنائيّ أديب، هند، "ثالثية احلبّ  .23

 .114-107، ص 2012األول  كانون
النقد الصحيح )إذا ُوجد( يقّيم اإلنتاج وجيوهره"، جملة  :األشقر، جورج، "صاحب "كمشة حال" ينعي األدب يف لبنان .24

 .27/3/1٩67ان، بريوت، اإلنس
 .1٩/6/1٩72األسبوع، بريوت،  أصفهاين، نبيل، "حتت األضواء... جائزة لعاشق الربيع"، صحيفة .25
 .1٨/5/1٩6٨، صحيفة الديار، بريوت، ["حوار بني سعيد عقل وراجي الراعي] أّلوف، مجيل، "العمر اجلديد .26
 .1٩/10/1٩6٩أّلوف، مجيل، "فاّلح ومزرعة"، صحيفة الديار، بريوت،  .27
 .31/5/1٩6٩أّلوف، مجيل، "من وحي غزو الفضاء! ألنّه لن ميوت!"، صحيفة الديار، بريوت،  .2٨
 .11/7/1٩74أّلوف، مجيل، "حنن والعامل... قانا واألعجوبة املبكرة"، صحيفة اجلريدة، بريوت،  .2٩
 .31، ص 2٩/11/2014، 2457ت، عدد األمري، رشا، "اجملد هلل: َمن بَ ْعده للعربّية عطّارًا؟"، صحيفة األخبار، بريو  .30
، 13150 األمري، رشا، "موت مزدوج أصاب لبنان يف يوم واحد"، صحيفة الشرق األوسط، بريوت، عدد .31

 .22، ص 11/2014/2٩
األمني، عبد احملسن، "أحاديث أخرى ألبناء بنت جبيل... إرفعوا الضرائب عن القرى األمامّية، أسوة مبصر واألردن، حنن ال  .32

 .2٨/1/1٩70جود الدولة أاّل يف عملّيات القمع"، صحيفة احملّرر، بريوت، حنّس بو 
 .14/11/1٩70 بريوت، الشبكة،جمّلة بارودي، أنطوان، " "أعطين الناي" تستحق جائزة سعيد عقل"،  .33
 .23/1/1٩74باسيل، فكتور، "الثقافة يف ظّل القبلّية واحملسوبّية"، صحيفة النهار، بريوت،  .34
 .25/2/1٩6٨يوسف، "العامّية وغدها"، ملحق صحيفة النهار، بريوت، باسيل، ميشال  .35
شخًصا لرئاسة اجلمهوريّة بطليعتهم شهاب  13الربكس، نبيل، " "التلغراف" يسأل والشعب البقاعّي جييب: تأييد  .36

 .2٩/6/1٩70ومشعون... "، صحيفة التلغراف، بريوت، 
 .26/5/1٩٩3يفة النهار، بريوت، بزيع، شوقي، "تقدمي سعيد عقل إىل بعض سامعيه"، صح .37
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بزيع، شوقي، "سعيد عقل شاعر القرن... الصوت الذي تتنادى له أعمدة بعلبك"، صحيفة السفري، بريوت، عدد  .3٨
 .٩، ص 11/2014/2٩، 12٩35

، ص 2٩/11/2014، 13150بزيع، شوقي، "منوذج مثايّل وأخالقّي متفّرد"، صحيفة الشرق األوسط، بريوت، عدد  .3٩
22 . 

اين، إدوار، "نقد الديوان الفائز جبائزََت "أصدقاء الكتاب" و"سعيد عقل" : نزع الشّهال عن يديه آثار "املنتمي" ولبس البست .40
 .1٨/12/1٩64قّفازات التأنّق املفرط!!"، جمّلة احلوادث، بريوت، 

لكّن السلطة أّمنت احلياد بشري، جورج، "إنتخابات زحلة ساعة فساعة: معركة سالحها الشائعات واملال وبقايا اإلقطاع و  .41
 .31/5/1٩65 عره ولكن... "، صحيفة اجلريدة، بريوت،شبشهادة الطرفني، أنصار السكاف: نفتخر بسعيد عقل وحنفظ 

 .2٩/2/1٩64بصراوي، جوزف، "كتاب مفتوح لسعيد عقل، صحيفة التلغراف، بريوت،  .42
 .21/11/200٩صحيفة األنوار، بريوت، بطرس، ورديّة، "سعيد عقل:سعيد فرحية كان رمزًا للصحافة"،  .43
،  2٩/11/2014، 12٩35السفري، بريوت، عدد  بطويل، بامسة، "سعيد عقل شاعر القرن... مارد العصور"، صحيفة .44

 .٩ص 
 .٨/6/1٩64بعاج، عبد احلليم، "اتصالنا مع أهايل الفلك"، صحيفة األسبوع، بريوت،  .45
"، جمّلة األسبوع، بريوت، [مقالة تنتقد كاتبتها الشاعر سعيد عقل]بعلبكي، ليلى، "الرأي احلّر: زاوية بال عنوان  .46

24/2/1٩63. 
 .13/11/1٩6٨، صحيفة النهار، بريوت، بليبل، أدمون، "ريح بيبلوس" .47
 .2٨، ص 2٩/11/2014،  2457 بن محزة، حسني، "رّكع الزمن أمام شعره"، صحيفة األخبار، بريوت، عدد .4٨
 .٨، ص 2/12/2014صحيفة النهار، بريوت،  ،لبنان مدفنه"بو موسى، رين، "خشب األرز وصخر  .4٩
 .1/10/1٩67"، صحيفة األنوار، بريوت، بوبوفا. ل.، "شعراء من لبنان .50
 .1/2/1٩65 بريوت، العمل،صحيفة "، بولس، كامل، "قدموس الصوريّ  .51
 .12/1/1٩65، بريوتبريوت املسا، "الشيخ جنيب علم الدين يتسّلم جائزة عقل من نقيب الصحافة"،  .52
 . 1، ص 2٩/11/2014، 12٩35بيضون، عبّاس، "الشاعر على منّصة العامل"، صحيفة السفري، بريوت، عدد  .53
 .14/11/1٩6٩حتومي، بنجمان، "مدرسة الرجولة"، صحيفة اجلريدة، بريوت،  .54
واألدب الذي يُطعم خبزًا"، تقّي الدين، سليمان، "حول استفتاء "النهار ألهل القلم يف لبنان: شّتان بني األدب املتسّول،  .55

 .1٨/2/1٩75صحيفة احلرّيّة، بريوت، 
 .64٩-643(، ص 1٩53) ٨، السنة 11العدد  بريوت، السنابل،جمّلة  تقّي الدين، وسيم، "ساعتان مع سعيد عقل"، .56
 .3/3/1٩6٨تلحوق، مجيل، "زحلة قريش"، صحيفة النهار، بريوت،  .57
 .6/1/1٩63عقل"، صحيفة لسان احلال، بريوت، متيم، ظافر، "فكرة... فريوز وجائزة سعيد  .5٨
 .20/4/1٩6٨جرب، مجيل، "مخس شاعرات من لبنان"، صحيفة اجلريدة، بريوت،  .5٩
 .٨/1/1٩67اجلبيلي، أنطوان ش.، "أدب: "حناجر النور" "، صحيفة الصفاء، بريوت،  .60
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 .13/3/1٩٨1 بريوت، العمل،.. بعد أن تعب سعيد عقل من استنفاد ما يف العربّية..."، صحيفة جحا، مصطفى، " .61
 .31/7/1٩6٩، احلازمّيةجرداق، جورج، "على الصّنارة... حتت احلصرية"، جمّلة الصيّاد،  .62
 .4/12/1٩6٩، احلازمّيةجرداق، جورج، "متخّصصون"، جمّلة الصّياد،  .63
 .31/5/1٩65اجلسر، باسم، "بني األماين واحلاجات"، صحيفة اجلريدة، بريوت،  .64
 .22/5/1٩65، بريوت، النهاراجلسر، باسم، "بني األماين واحلاجات"، صحيفة  .65
،  2٩/11/2014، 12٩35لتفاحّي"، صحيفة السفري، بريوت، عدد اجعفر، نذير، "سعيد عقل شاعر القرن... الوجه  .66

 .٩ص 
 .7/7/1٩72اليوم، بريوت،  اجلّمال، فاروق، "لبنان األخضر يف هونغ كونغ"، صحيفة .67
 .15/4/1٩64نعام، "خواطر أدبّية... عشرون ضمريًا"، صحيفة الديار، بريوت، اجلندي، إ .6٨
 .13/6/1٩72اجلندي، إنعام، "سعيد عقل "حيرتق" على ميشال طراد"، صحيفة الدستور، بريوت،  .6٩
 . 11/٨/1٩72 بريوت، اجلندي، إنعام، "من زاوييت... هنيًئا باإلمارتني"، صحيفة بريوت، .70
 .7/11/1٩73عقل لك حتّية كل لبنان"، صحيفة اجلريدة، بريوت، اجلندي، خليل، "سعيد  .71
جوان، أسعد، "إىل سعيد عقل يف يوم ميالده التسعني: ورود حّب وأمنيات، تبقى معنا يا ملكنا األبيض ونبقى معك إىل  .72

 .4/7/2002األبد"، صحيفة النهار، بريوت، 
 .11/٨/1٩67العامّي"، جمّلة الدبّور، بريوت، جوان، أسعد، "سوء تفاهم بني اجلمال والعطر وّلد الشعر  .73
 .31/3/1٩67جوان، أسعد، "خمابرتان إىل سعيد عقل"، جمّلة الدبّور، بريوت،  .74
 .17/7/1٩66احلاج، الياس، "إيل ويهوه"، صحيفة النهار، بريوت،  .75
 . ٨/11/1٩64احلاج، أنسي، "سعيد عقل والتمييز"، صحيفة النهار، بريوت،  .76
 .20/12/1٩70حّق سعيد عقل"، صحيفة النهار، بريوت،  احلاج، أنسي، "معه .77
 .2٩/12/1٩6٨احلاج، أنسي، "من له جناحان ليطري فليطر"، ملحق صحيفة النهار، بريوت،  .7٨
 .6/1/1٩٨1 بريوت، الفرح..وسعيد عقل"، صحيفة األنوار، 1٩٨0احلاج، جورج زكي، "قضايا...حلقة يف سلسلة  .7٩
عقل وبول فالريي.. مناف منصور يقارن ويفاضل ويلعب لعبة شاعر "قدموس" "، احلاج، جورج زكي، "مدخل إىل سعيد  .٨0

 .11/1/1٩٨0صحيفة األنوار، بريوت، 
 .21/6/1٩6٨احلاج، جوزف أنطوان، "قرّاء اليوم ُكّتاب الغّد... سعيد عقل حزين"، صحيفة اجلديد، بريوت،  .٨1
جلان ديرتال صدر يف باريس"، صحيفة لسان احلال، احلاج، جوزف، "سعيد عقل: الشخصية، األديب، والشاعر يف كتاب  .٨2

 .22/11/1٩70بريوت، 
 . 2٩/1/1٩70احلاج، علي، "الزجل يقوم على الذي قال: "هيدا هيدا وما بعرف شو امسو" "، صحيفة النهار، بريوت،  .٨3
 . ٨، ص 2/12/2014 احلاج، فؤاد نقوال، "إىل سّيد األدب والشعر"، صحيفة النهار، بريوت، .٨4
، 2457يزن، "الشام أمًّا وابنة وعشيقة، أن نعيش احللم ونصّدقه"، صحيفة األخبار، بريوت، عدد احلاج،  .٨5

 .30، ص 11/2014/2٩
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احلايك، إميل، "أدبنا املعاصر ومرحلة التعبئة: االرجتال واالهتمام بالشكل مها عّلة أدبنا املعاصر..."، صحيفة األنباء،  .٨6
 .6/1/1٩6٨بريوت، 

 .6/٨/1٩66 بريوت، غالب الرتك !"، صحيفة لسان احلال،حايك، جربان، "بريد  .٨7
 .22/12/1٩62حايك، جربان، "قاٍض يستقيل..."، صحيفة لسان احلال، بريوت،  .٨٨
 .21/10/1٩72، حبشي، صبحي، "بكى الّشاعر وأزعجنا"، صحيفة الّدنيا، بريوت .٨٩
 .30/3/1٩73، بريوت، الدنيا "، صحيفة يف آفاق السياسة... قل "لبنان" وارتكب ما تشاء!" حّبوش، إميل، " .٩0
 .7/10/1٩74حبيب، فؤاد، "شكرًا لسعيد عقل"، صحيفة لسان احلال، بريوت،  .٩1
حبيقة، فؤاد، "مات بشارة اخلوري ويف قلبه غّصة، وحده كان شعبيًّا وخصًبا كالشاّلل"، صحيفة العمل، بريوت،  .٩2

4/٨/1٩6٨. 
 . 15، ص 2٩/11/2014، 1٨٨66احلياة، بريوت، عدد  حجازي، أمحد عبد املعطي، "صنو لبنان"، صحيفة .٩3
 .17/5/1٩71سبوع، بريوت، ألحجازي، ماهر، "سعيد عقل عند مصطفى حممود"، صحيفة ا .٩4
 .٩/7/1٩6٩ولتسمح لنا السيدة مي مّر أن نسأهلا الكّف عن املزاح"، صحيفة اجلريدة، بريوت،  حّداد، مجيل، "... .٩5
 .31/1/1٩65  بريوت، سعيد عقل حّل مشكلة قدموس!"، صحيفة األحرار،حّداد، د. شكراهلل، "املطلوب من  .٩6
 .27/4/1٩6٨حّداد، سامي، "منرب الندوة"، صحيفة النهار، بريوت،  .٩7
 .1/4/1٩٩٩احلّر، المع، "سعيد عقل شعر حتتفي به الكلمات"، جريدة النهار، بريوت،  .٩٨
 .1٩/12/1٩6٨احلّر، ليلى، "بدون تكليف"، صحيفة احملّرر، بريوت،  .٩٩

 .3/10/1٩67ر، بريوت، ، ليلى، "تعبت بنا السياسة... ملا ال نكتب األدب والشعر؟"، صحيفة احملرّ احلرّ  .100
 .٩ ، ص2/12/2014حرفوش، نبيل فارس، "مات ملك الشعر والقالئد"، صحيفة النهار، بريوت،  .101
 .13/6/1٩72احلسيين، هدى، "رشيد وهيب والرسم باجلوائز!"، صحيفة األنوار، بريوت،  .102
الدين على مستحّقيها: قائد اجليش يدعو ملزيد من العطاء ..."، صحيفة  حتفال بتوزيع جائزة فخرإلاحلسيين، هدى، "يف ا .103

 .25/11/1٩74األنوار، بريوت، 
غلمّية"، احلليب، غّسان، "موسيقى... ندوة اإلنتاج املوسيقّي اللبنايّن: اليوم الثاين كان نقاًشا مع سعيد عقل ونقًدا من وليد  .104

 .17/11/1٩74صحيفة احملّرر، بريوت، 
سنوات"، صحيفة األخبار، بريوت،  5احللو، يوسف خطّار، "من نافذَت... قالوا "يعيش االستقالل" فحكموهم باحلبس  .105

16/3/1٩74. 
 .27/6/1٩6٩احللوه، ميشال، "الرياح األربع... حوض الليطاين والدويالت"، صحيفة لسان احلال، بريوت،  .106
 .11/2/1٩6٨بريوت، ملحق صحيفة النهار، أنطوان، "النقاش وعقل"،  محصي، .107
 .5/1/1٩64حنكش، جنيب، "ساعة السفري"، صحيفة الصفاء، بريوت،  .10٨
 .1٩/4/1٩64حنكش، جنيب، "مولودي اجلديد!"، صحيفة الصفاء، بريوت،  .10٩
 .17/11/1٩63اليوم، بريوت،  حنني، رياض، " "املرجع": مخسة معاجم يف معجم واحد... "، صحيفة .110
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 .7/4/1٩73، صحيفة اجلريدة، بريوت، ["ُمنح جائزة سعيد عقل] حنني، رياض، "ألكسي بطرس مؤسسة يف رجل .111
 .17/11/1٩72حنني، رياض، "فكرة... بوسي بوستني تالَت"، صحيفة اجلريدة، بريوت،  .112
 .4/10/1٩74حنني، رياض، "فكرة... تعالوا نضع املستقبل"، صحيفة اجلريدة، بريوت،  .113
 14/4/1٩75بريوت، صحيفة اجلريدة، حنني، رياض، "فكرة... عبداهلل الّشهال أو التصوير باملقّص"،  .114
 .1/3/1٩75حنني، رياض، "فكرة... لبنان الشاعر"، صحيفة اجلريدة، بريوت،  .115
 .٨/٨/1٩74اجلريدة، بريوت،  حنني، رياض، "فكرة... مهرجان عنجر مثال رائع للفّن السامي"، صحيفة .116
 .14/10/1٩72رياض، "فكرة... موسى كرمي ومسلسل اخلدمات للبنان"، صحيفة اجلريدة، بريوت، حنني،  .117
 .20/11/1٩70حنني، رياض، "فكرة، لبنان إن حكى!.."، صحيفة اجلريدة، بريوت،  .11٨
 .3/٩/1٩6٩حنني، رياض، "قانا ..."، صحيفة اجلريدة، بريوت،  .11٩
، ["1٩60لة تتناول جائزة سعيد عقل منذ إنشائها يف الرابع من متّوز مقا] حنني، رياض، "كّل أسبوع : وأخريًا... الشعر .120

 .1٩/٩/1٩64صحيفة اجلريدة، بريوت، 
 .6/٨/1٩66 بريوت، حنني، رياض، "من يوم... إىل يوم، غالب الرتك... غالب العقلّية الرتكية!"، صحيفة اجلريدة، .121
 .21/٨/1٩66 بريوت، البيع؟.."، صحيفة اجلريدة،حنني، رياض، "من يوم... إىل يوم، هل حّقاً لبنان برسم  .122
 .٨/11/1٩67"، صحيفة اجلريدة، بريوت، …إىل يوم... مذّكرات السودا…حنني، رياض، "من يوم .123
 .6/5/1٩74احلرّيّة، بريوت،  رتداد الثقايّف يف كرنفال شاعر ميت"، صحيفةإلحوراين، هاين، "اإلنعزالّية وا .124
 .1٨/10/1٩64الكلمة"، صحيفة اجلريدة، بريوت، احلوراين، يوسف، "ما خنشاه على  .125
 .1٩/10/1٩6٩احلوراين، يوسف، "ماذا نفعل بالبطّالني يف لبنان؟"، صحيفة الديار، بريوت،  .126
 .2٩، ص 2٩/11/2014، 2457حيدر، طالل، "لن ُيكمل مجلته أحٌد"، صحيفة األخبار، بريوت، عدد  .127
 .3/10/1٩65سنة"، صحيفة النهار، بريوت،  3٨00اخلازن، نسيب وهيبه، "لبننة العامل بدأت من  .12٨
 .7/4/1٩6٨بريوت، ملحق صحيفة النهار، ["، عن شعر سعيد عقل] خزّاقة، إميل ، "زحلة .12٩
 .22/2/1٩74خزام، نبيه جنيب، "مثرة الفضيلة أن نريّب أوالدنا على البطولة"، جمّلة احلسناء، بريوت،  .130
 .٨/٨/1٩6٨الصياد، بريوت،  اخلطيب، سليمى مولوي، "إىل سعيد عقل"، جملة .131
 . 6/11/1٩70خليل، أنطوان،  "مجهوريّات... جائزة سعيد عقل لسعيد عقل"، صحيفة اجلمهوريّة، بريوت،  .132
 .1٩/11/1٩70خليل، أنطوان، "جائزة سعيد عقل لسعيد عقل .."، صحيفة اجلمهورية، بريوت،  .133
 .25/10/1٩70خليل، جورج، "سعيد عقل وتقي الدين"، جملة الشبكة، بريوت،  .134
 .5/12/1٩70خليل، جورج، "نقد زجلّي: قالوا يف شارع احلمرا"، جملة الشبكة، بريوت،  .135
 .20/3/1٩6٨بريوت، ملحق صحيفة النهار، خليل، سعداهلل علي، "اللغة"،  .136
 .17/1/1٩65اجلريدة، بريوت،  اخلوري، إبراهيم عبده، "أدب اليوم موسوم بالسطحّية... "، صحيفة .137
 .٨/٨/1٩٩6إبراهيم عبده، "أربعاء سعيد عقل وحوله مثّقفون: الشاعر ال ينتظر الدولة"، صحيفة النهار، بريوت، اخلوري،  .13٨
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ة الفصحى"، صحيفة اخلوري، ابراهيم عبده، "أفضل أمني خنلة على سواه... سعيد عقل لن يتمّكن من حمو اللغة العربيّ  .13٩
 .14/2/1٩74اجلمهور، بريوت، 

"سعيد عقل ينشىء رابطة أدباء لبنان ويفّكر جبائزة تتخّطى قّوة نوبل"، صحيفة اجلمهور، بريوت،  اخلوري، إبراهيم عبده، .140
20/٩/1٩73. 

، صحيفة ["اجلزء األخري من املقال عن سعيد عقل] اخلوري، ابراهيم عبده، "معطياتنا الشعريّة تربز يف اآلداب العاملّية .141
 .3/10/1٩67اجلمهور، بريوت، 

 .15/4/1٩6٩إيلوفونس، "سعيد عقل"، صحيفة لسان احلال، بريوت، خوري، األخ  .142
 .17/3/1٩6٨بريوت، ملحق صحيفة النهار، خوري، جورج، "منرب الندوة"،  .143
 .3/6/1٩64خوري، رفيق، "بالعريّب الفصيح... أدب..قّلة األدب..."، صحيفة الكفاح، بريوت،  .144
 .12/11/1٩63األخرية"، صحيفة اجلريدة، بريوت، خوري، مسري، "إعتذار وتوضيح حول جائزة سعيد عقل  .145
 .٨/11/1٩63خوري، مسري، "بريد القرّاء.. حول جائزة سعيد عقل األخرية"، صحيفة اجلريدة، بريوت،  .146
 .16/4/1٩64خوري، شبل، "يف السياسة اللبنانّية... أمام املال اإلله"، صحيفة اجلريدة، بريوت،  .147
حلّي حمّجة الصحافّيني: "من هنا سأدفق الضياء على بالدي..." "، صحيفة النهار، خّياط، دانييل، "منزل سعيد عقل الز  .14٨

 .15، ص 2٩/11/2014، 25546بريوت، عدد 
 .30 ، ص2٩/11/2014، 2457خري، حمّمد، "فصاحة الفصحى وعذوبة احملكّية"، صحيفة األخبار، بريوت، عدد  .14٩
لغات عاملّية بقلم مي وألفرد املّر: "سعيد عقل لبنان" "، صحيفة اجلمهوريّة، بريوت،  3  كتب جديدة ب  3داغر، جوين، " .150

26/4/1٩70. 
سة حرفّية تنتظر ألف مؤسّ  52حتاد نقابات احلرفّيني يف لبنان: إداغر، جوين، "يف حديث "للجمهوريّة" مع عبدو سعد رئيس  .151

ا حزب التجّدد اللبنايّن برئاسة سعيد عقل"، صحيفة اجلمهوريّة، بريوت، محاية الدولة هلا من املزامحة، سيربز إىل الوجود قريبً 
15/3/1٩70. 

 .6/2/1٩70داغر، جوين، "منهاجي: عملقة لبنان"، صحيفة اجلمهورية، بريوت،  .152
 ، ص2/12/2014درويش، املطران عصام يوحنّا، "صوت مدوٍّ لتصويب مسارات السياسّيني"، صحيفة النهار، بريوت،  .153

٩. 
 .٩/3/1٩6٨ بريوت، الدمشقي، شفيق داود، "محلة سعيد عقل"، ملحق صحيفة النهار، .154
 .1٨/4/1٩75، بريوت، الشعب"، صحيفة مثولة تارخيّية واحتكام إىل العقلدوغان، حممد أمني، " أ .155
 .7/6/1٩75، بريوت، الصّياد"، جمّلة مالحظات حول "صحراويّة" سعيد عقلالراسي، فوزي، " .156
، 25546لٌه أنت؟ قلت بلى، يف جمرّة الشاعر األيقونة"، صحيفة النهار، بريوت، عدد إ  د عقل: لسائلي أَ راشد، رىل، "سعي .157

 .14، ص 11/2014/2٩
 .14/٨/1٩6٨ الراوي، وائل، "حديث األحد... إىل س. ع.:من احلجاب إىل الرؤية"، صحيفة لسان احلال، بريوت، .15٨
 .12/3/1٩64العامّية والفصحى"، صحيفة النهار، بريوت، رّحال، نبيل، " "مركب اجلحيم" و"اإلزميل" بني  .15٩
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 .22، ص 2٩/11/2014، 13150صنعوا جمد لبنان"، صحيفة الشرق األوسط، بريوت، عدد  4الرحباين، أسامة، " .160
 .5/1/1٩74رمحه، طالل، "نقطة على احلرف... ترديد املعادلة الكيميائّية ال حيّلل املاّدة"، جمّلة  احلوادث، بريوت،   .161
 .21/3/1٩6٨ بريوت، النهار،صحيفة رزق اهلل، ندمي، "حماولة سعيد عقل"، ملحق  .162
 .1/3/1٩6٨ بريوت، رستم، رفعت، "أنا ميت وأنت ميت وسعيد عقل ميت"، صحيفة اجلديد، .163
 .15، ص 2٩/11/2014، 1٨٨66رمضان، عبد املنعم، "أقمت يف دواوينه"، صحيفة احلياة، بريوت، عدد  .164
 .1٩٩2 ، حزيران26عقل واإلبداع الشعري"، جمّلة صوت الشاعر، بريوت، العدد  روحانا، رفيق، "سعيد .165
 .1٨/10/1٩74روحانا، رفيق، "شعر إىل سعيد عقل"، صحيفة النهار، بريوت،  .166
 .23/10/1٩70روفايل، بيار، "يسعد صباحك.. بني سعيد عقل وخليل تقي الدين"، جملة الدبور، بريوت،  .167
النهار،  عشر يف ذكرى أنطون قازان يتناولون املوصول بالثالثة: اهلل والوطن والكلمة"، صحيفة الرحياين، أمني ألربت، "إثنا .16٨

 .22/4/1٩74بريوت، 
 .15، ص 2٩/11/2014، 1٨٨66، أمني ألربت، "اليوم حنتمي به... منه"، صحيفة احلياة، بريوت، عدد ينالرحيا .16٩
عقل رّد عنيف على شوقي وحافظ"، صحيفة الرحياين، أمني ألربت، "كالم حول ديوان "دلزى"، سعيد  .170

 .15/3/1٩74النهار، بريوت، 
َلقَّب نفسه دوتشوفسكي الرحياين، أمني ألربت، "مهرجان فؤاد حبيش: وسام املعارف ووسام عسكرّي... "الضابط الذي  .171

 .12/٩/1٩73ا إىل دنيا الصحافة والنشر" "، صحيفة النهار، بريوت، شّد مسافرً 
 .٩/5/1٩6٩"كتايب...أحببته"، صحيفة الطّيار التلغراف، بريوت، الرَّحياين، مي،  .172
 .21/4/1٩6٨زرازير، سليم، "اجلاهلّية"، صحيفة النهار، بريوت،  .173
، 12٩35زغيب، هنري، "سعيد عقل شاعر القرن... يبقى النّص... وهو اجلوهر"، صحيفة السفري، بريوت، عدد  .174

 .٩،  ص 11/2014/2٩
 .27/6/1٩6٩ة اللبنانّية"، صحيفة اجلريدة، بريوت، زكريّا، جورج قيصر، "اهلجر  .175
 .2٨/3/1٩6٩الزيدع، نعيم، "األرقام أيضاً تتكلم"، صحيفة البريق، بريوت،  .176
 .2٨/3/1٩6٩الزيدع، نعيم، "املرأة هنا وهناك" صحيفة البريق، بريوت،  .177
 .10/4/1٩6٩الزيدع، نعيم، "كل يوم... مع تقّدم العلم"، صحيفة البريق، بريوت،  .17٨
 .4/7/1٩70صحيفة البريق، بريوت،  الزيلع، نعيم، "كّل يوم... يا ضيعانك يا لبنان"، .17٩
 .17/3/1٩6٨زين الدين، وسيم، "قدموس"، ملحق صحيفة النهار، بريوت،  .1٨0
 .٩/12/1٩6٨زين، أمحد، "جباع ... عتب وتصويب"، صحيفة اجلريدة، بريوت،  .1٨1
 .11/2/1٩6٩احلال، بريوت،  الزين، جهاد، "سعيد عقل أمري للشعراء"، صحيفة لسان .1٨2
، 2/12/2014غاُر السياسة ك بَ ُر الشعر"، صحيفة النهار، بريوت، من مارتن هايدغر إىل سعيد عقل: صالزين، جهاد، " .1٨3

 .15ص 
 .16/3/1٩٩6الزين، مصطفى، "رسالة مفتوحة إىل سعيد عقل"، صحيفة السفري، بريوت،  .1٨4
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 .4/5/1٩63صحيفة اجلريدة، بريوت،  سابا، أسعد، "أّم الشعر: إىل والدة سعيد عقل"، .1٨5
 .12/10/1٩65سابا، فوزي، "بيار صادق وجائزة سعيد عقل"، صحيفة اهلدى، بريوت،  .1٨6
 .٨/1/1٩6٨سابا، فوزي، "من املفّكرة... سالفة الطّيب"، صحيفة اهلدف، بريوت،  .1٨7
 .٨، ص 2/12/2014سامل، إيلي، "لبنان يتيم اليوم"، صحيفة النهار، بريوت،  .1٨٨
 .11/12/1٩64رج، " كلمة األسبوع : سعيد عقل والفّن"، صحيفة اهلدف، بريوت، سامل، جو  .1٨٩
 .٩/7/1٩6٩سامل، جوزف، "إىل سعيد عقل: من يعمل للبنان، اآلذان ال تصغي"، صحيفة اجلريدة، بريوت،  .1٩0
 .23/3/1٩6٩، صحيفة النهار، بريوت، ["حول سعيد عقل] سبع، أمحد، "صمت البحر .1٩1
، ص 12٩35عقل شاعر القرن... خارج املكان... خارج الوقت"، صحيفة السفري، بريوت، عدد سبييت، لوركا، "سعيد  .1٩2

٩. 
 .٩ ، ص2/12/2014سعادة، سلوى، "تراب زحلة إذ يضّمه هو األغلى"، صحيفة النهار، بريوت،  .1٩3
اللبنايّن،  سعاده وديع، "صفحة أدب... موريس عّواد: كّل لبناين بيحلم يكون رئيس وال واحد يكون شاعر"، صحيفة .1٩4

 .4/٩/1٩6٨بريوت، 
 .12/1/1٩75سعاده، جورج عارج، "شكر لبنان إىل إليسيا داكسيان"، صحيفة احلديث املصّور، بريوت،  .1٩5
 .3/3/1٩6٨سعد، أمحد موسى، "اللغة العربّية"، صحيفة النهار، بريوت،  .1٩6
 .٨/2/1٩6٨ بريوت، سعيد، األب يوسف، "حمارة سعيد عقل"، جملة الصياد، .1٩7
 .1٨/10/1٩٩1إبراهيم، "بني سعيد عقل وستالني لغة مشرتكة؟"، صحيفة الديار، بريوت، سالمة،  .1٩٨
 .3/٩/1٩73 بريوت، سالمه، إبراهيم، "االحتاد الطبقّي اللبنايّن"، صحيفة األسبوع العريّب، .1٩٩
، 13150السلطاين، فاضل، "سعيد عقل... رجل وحيد فوق حصانه"، صحيفة الشرق األوسط، بريوت، عدد  .200
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 .٨ص 
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 .25/10/1٩6٩وت، صحيفة األنباء، "سعيد عقل : إسرائيل تريد جبلني، جبل صهيون وجبل لبنان"، بري  .311
 .1/5/1٩6٨صحيفة األنباء، "سعيد عقل والنبل"، بريوت،  .312
 .11/5/1٩6٨صحيفة األنباء، "سعيد عقل يكتب عن "ثورة يف عامل اإلنسان" "، بريوت،  .313
 .26/10/1٩6٩صحيفة األنباء، "سعيد عقل: إسرائيل تريد جبلني.. جبل صهيون وجبل لبنان!"، بريوت،  .314
 .2٩/3/1٩6٩قل: كمال جنبالط برملانينا الوحيد"، بريوت، صحيفة األنباء، "سعيد ع .315
 .26/4/1٩6٩صحيفة األنباء، "شعراء وأدباء والهوتيون يف قصر املختارة"، بريوت،  .316
 .24/٨/1٩6٨صحيفة األنباء، "على لسان السياسّيني واجملتمع: سوريا.. أو لبناننا الثاين"، بريوت،  .317
 .2/12/1٩67بريوت، صحيفة األنباء، "غبار العبقريّة"،  .31٨
 .31/٨/1٩6٩ نباء، "قصر املختارة مع الفكر والسياسة"، بريوت،ألصحيفة ا .31٩
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 .14/٩/1٩6٨صحيفة األنباء، "كتب جديدة"، بريوت،  .320
 .14/٩/1٩6٨يفة األنباء، "مفارقات وتساؤالت؟ بألف خري لو ... !"، بريوت، حص .321
 .2٨/1/1٩75يغب عن مسرح الرحبانيَّني"، بريوت، صحيفة األنباء، "من أخبار األدب والفّن... اإلنسان مل  .322
األستاذ جوزيف ] صحيفة األنباء، "منح جائزة سعيد عقل عن شهر متوز للمدير العام ملصلحة اإلنعاش اإلجتماعي .323

 .٩/٨/1٩6٩ "، بريوت،[دوناتو
وحماوالت الفتنة"، بريوت، صحيفة األنباء، "جنيب مشس يتحّدث بصراحة عن العمل الفدائّي ويفضح اإلشاعات والدسائس  .324

31/5/1٩6٩. 
 .12/1/1٩74، بريوت، ["جائزة سعيد عقل] صحيفة األنباء، "نفثات محيمة.. إىل األب منصور لبكي .325
 16/٨/1٩70صحيفة األنوار ، "عرائض من طاّلب يف اجلامعة اللبنانّية... " ، بريوت ،  .326
 .٨/4/1٩67 صحيفة األنوار، " "العائلة النموذجّية" يف زحلة"، بريوت، .327
 .1٩/2/1٩74صحيفة األنوار، " "املفتش" ألفرد دبس ينظّم شوارع بريوت"، بريوت،  .32٨
 .5/10/1٩72: جائزة سعيد عقل ملؤّلفها حممد املاغوط "، بريوت، اصحيفة األنوار، " "املهرّج" أيضً  .32٩
 .26/10/1٩74صحيفة األنوار، " "جاحظ" سعيد عقل يف أزمة"، بريوت،  .330

 

 إلكترونّي :عبر موقع 

اخلرب بني حلظة  24 ، راجع املوقع اإللكرتويّن التايل:2014تشرين الثاين 24"وفاة الشاعر واألديب اللبنايّن سعيد عقل"،  .331
 وضحاها

http://24.ae/article.aspx?ArticleId=120947 
 راجع املوقع اإللكرتويّن التايل: األخبار ،2014تشرين الثاين  2٩ ،2457تأَت إليه اللغة"، العدد  ةوهيب، زاهي، "صاغرً  .332
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 سعيد عقل"، راجع املوقع اإللكرتويّن التايل: ويكيبيديا املوسوعة احلرّة " .335
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،  راجع املوقع اإللكرتوينّ 2014تشرين الثاين  2٩الشدياق، إدمون، "سعيد عقل: حياة وقصائد"،  .337
 lebanonism.comالتايل:
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 إيالف
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c1qvl-----https://www.afkarightirabiah.com.au/ 
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 2٩وتراث مليء بالتناقضات"، … "فيلسوف""سعيد عقل شاعر بدرجة صفاء،  ،دياب ؛حّممد ،عبد الرحيم ؛ناديا ،الياس .345

 ، راجع املوقع اإللكرتويّن التايل: القدُس العريبّ 2014الثاين  تشرين
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 ، راجع املوقع اإللكرتويّن التايل: القدُس العريبّ 2014نون الثاين اك  2سعيد عقل شاعر حبجم العامل!"، حبيب، بروين، " .347
://www.alquds.co.uk/?p=258748http 
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