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 مؤلفات سعيد عقل

 أو دراسات مقاالت
 )وفًقا للتسلسل األجبدّي(

 

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

 
 .15/6/1969نسى"، صحيفة النهار، بريوت، "الطريق إىل مورينا" فّن ال ي   عقل، سعيد، " .1
 . 3/2/1973صحيفة نداء الوطن، بريوت،  ،"اللماذا" اليت ما وراء تعيني املعّلمني" عقل، سعيد، " .2
 .٦/٨/١٩٧٣نداء الوطن، بريوت،  ، صحيفة""قصيدة حّب"... "عقل، سعيد،  .3
 .١٤/4/١٩٧٣"ال" لتعطيل الدروس!"، صحيفة اجلريدة، بريوت،  "عقل، سعيد،  .4
 .3/3/196٨"، صحيفة األنوار، بريوت،  عقل، سعيد، "... ال يا عزيزنا "تراب" .5
 . 23/9/1971احلازمّية، الصيّاد،  جمّلةعقل، سعيد، "... ليس أمام لبنان إالّ املدرسة السوفياتّية"،  .6
 .2٤/١/٧٣19بال عمل"، صحيفة نداء الوطن، بريوت،  لبنانّ  000،800"عقل، سعيد،  .7
 .30/12/1970احلازمّية، الصّياد،  جمّلة، سأمطرِك بالرسائل... "،  1971عقل، سعيد، " .٨
 .١٧/7/١٩٧٣!"، صحيفة اجلريدة، بريوت، نتشار اللبنانّ إلمؤمتر امتّوز  2٦"عقل، سعيد،  .9

 .15/7/1971شغلتين هذا األسبوع: مدرسة لفربكة األوهام، ..."، صحيفة اجلريدة، بريوت،  3سعيد، "عقل،  .10
 .17/6/1971احلازمّية، الصياد،  جمّلةتتحّدى العقل اللبنان"،  4عقل، سعيد، " .11
 .2٨/10/1971احلازمّية، الصيّاد،  جمّلةحيفرون قرب شعبنا"،  6عقل، سعيد، " .12
 .163-159، ص 1941، 3العدد بريوت، املشرق،  جمّلةة"، قيّ عقل، سعيد، "أبعاد مشر  .13
 .9/10/1973عات عقوهلم..!"، صحيفة نداء الوطن، بريوت أبعد من تطلّ  اعقل، سعيد، "أبعد من املتداول وأكيدً  .14
 .٩/8/١٩٦٩"، صحيفة الوادي، بريوت، بن لبنانابن ا"عقل، سعيد،  .15
 .16/٨/1969بريوت، عقل، سعيد، "أثر الكلمة"، صحيفة البالد،  .16
 .29/10/1973أقرانه"، صحيفة النهار، بريوت،  كلّ   ىعقل، سعيد، "آثر شاعرنا مطران عل .17
عقل، سعيد، "أجدى سالح يوائمنا يف وضعنا احلايّل ومل نستخدمه بعد: سالح الصمت"، صحيفة نداء الوطن، بريوت،  .1٨
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 .22/5/1973بريوت، عقل، سعيد، "أمجل املعارك!"، صحيفة نداء الوطن،  .19
 .5/1/1969اها للسنة اجلديدة"، صحيفة الديار، بريوت، وأربعة نتمنّ  196٨عقل، سعيد، "أمجل ثالثة عام  .20
 .10/7/1970عقل، سعيد، "أحلم"، صحيفة اجلريدة، بريوت،  .21
 .15/3/1969ار والتلغراف، بريوت، عقل، سعيد، "أحلى الكالم ..."، صحيفة الطيّ  .22
والثان للشاعر سعيد  ،مقتطفان شعريّان كّل منهما من ثالثة أبيات األّول للشاعر أمني خنلة]لكالم"، عقل، سعيد، "أحلى ا .23

 .19/1/1971، صحيفة الكفاح، بريوت، [عقل
 .1/9/1977ألحرار، بريوت، اعقل، سعيد، "أحلى الكالم... أغوان"، صحيفة  .24
 .8/٩/١٩٧2، ت، بريو األنباء"، صحيفة ! إخرسي أيّتها الّدولعقل، سعيد، " .25
 .١2/٨/١٩٦٩"أخرياً، سّر القبلة..."، صحيفة اجلريدة، بريوت، عقل، سعيد،  .26
 .4/11/171سعيد، "أدباؤنا يف ضيافة عنصرنا األرميّن"، صحيفة اجلريدة، بريوت،  عقل، .27
 .9/5/1965عقل، سعيد، "أدبنا بألف خري"، صحيفة اجلريدة، بريوت،  .2٨
 .28/2/١٩٧٣ساحة الضمائر.."، صحيفة نداء الوطن، بريوت، "إذا نزل املليار إىل عقل، سعيد،  .29
 .23/2/1973 بريوت، ..."، صحيفة نداء الوطن،وا أنفسهم أبطااًل ل  عقل، سعيد، "ارتج  .30
 .6/6/1971احلازمّية، الصياد،  جمّلةعقل، سعيد، "أرجوحة الزمان"،  .31
 .2٦/١١/١٩٧2 بريوت، "أرض بالدي"، صحيفة اجلريدة،عقل، سعيد،  .32
 .1970آببريوت، "، صحيفة اجلريدة، إسعيد، "أرفض تصديق النب عقل، .33
 .١٧/٩/١٩٧2، عقل، سعيد، "إرفعوا يدكم عن الكتاب!"، صحيفة اجلريدة، بريوت .34
 .30/3/1973عقل، سعيد، "أرقامهم املريضة!.. "، صحيفة نداء الوطن، بريوت،  .35
 .2٨/4/1973عقل، سعيد، "إسرائيل كأّّنا هي..."، صحيفة اجلريدة، بريوت،  .36
 .22/3/1971ة"، صحيفة اجلريدة، بريوت، عقل، سعيد، "أسطورة فينيقيّ  .37
 .23/٨/1972صحيفة الدنيا، بريوت،  ،سئلة من نار.!"أعقل، سعيد، " .3٨
 .5/2/١٩٧0احلازمّية، الصيّاد،  جمّلة!.."، "أشياء عن احلبّ عقل، سعيد،  .39
احلازمّية، الصّياد،  جمّلة: املتعّطل، مشّغل املتعّطل، العبقرّي"، 3عقل، سعيد، "إضحك معي... دولتنا عدّوة  .40

25/3/1971. 
 .2٥/4/١٩٧٣بوا عن احلكم... ليتهم يستمّرون!"، صحيفة نداء الوطن، بريوت، ر  ض  "أ  عقل، سعيد،  .41
 .١٦/٧/١٩٧2صحيفة الدنيا، بريوت، "، ات؟ملاذا عهد التعاونيّ : أضواء على سرّ "عقل، سعيد،  .42
 .29/11/1972عقل، سعيد، "أعماق الوادي... عيد استقاللنا الثالثني"، صحيفة الوادي، بريوت،  .43
 .16/10/1979ن عمالقًا"، صحيفة الّنهار، بريوت، زه املوت لي علج وج ع  عقل، سعيد، "أج  .44
 .11/11/19٨5بريوت،  البريق، صحيفة إغراء"،"، عقل، سعيد .45
 .6/٤/١٩٧٣"أفضل من الطاّلب؟"، صحيفة نداء الوطن، بريوت، عقل، سعيد،  .46
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 .12/9/1970من جديد"، صحيفة اجلريدة، بريوت،  قرأ  عقل، سعيد، "أج  .47
 .21/9/1970، بريوت، املصوَّراحلديث  جمّلةل هذه األرقام"، فلنبدّ  ...راءآعقل، سعيد، "أقوال و  .4٨
 .١2/3/١٩٧٣"أكرب من إسرائيل"، صحيفة نداء الوطن، بريوت، عقل، سعيد،  .49
: أن نشفى من اجلبانة احلياة، ستنفجر قريًبا، احللّ "اكتظاظ لبنان بالسّكان، املشكلة اليت حبجم املوت وعقل، سعيد،  .50

 .١0/7/١٩٧٣ة!"، صحيفة نداء الوطن، بريوت، السياسيّ 
 .2٨/6/1972الدنيا، بريوت،  "، صحيفة!عقل، سعيد، "أكثر من الدموع والشكوى .51
 .52-41، ص 1937 ،3املشرق، العدد  جمّلة : املرسح"،اهات احلديثة يف األدب العريّ تّ عقل، سعيد، "اال .52
 .20/11/1969احلازمّية، الصّياد،  جمّلةبة" ..."، وكِ املكج  عقل، سعيد، "األحد عشر يوًما .53
 .١١/9/١٩٧٣"اإلرث األمجل"، صحيفة اجلريدة، بريوت، عقل، سعيد،  .54
 .22/11/1972ستقالل لو أنّه بداية.."، صحيفة نداء الوطن، بريوت، إلعقل، سعيد، "ا .55
 .17/10/1972عقل، سعيد، "األطفال: "سرقوا لنا احلرج اجلميل!""، الدنيا،  .56
 .731-729 ، ص1952 ،7، السنة 12العدد بريوت، سعيد، "األعجوبة األوىل"، جمّلة الّسنابل،  عقل، .57
 .207-200، ص 1965 ،21، السنة 4العدد  بريوت، ة اخلامسة"، جمّلة الّسنابل ،جنيليّ إل"ا سعيد، عقل، .5٨
 .24/3/1967عقل، سعيد، "البطريرك املعوشي رجل لبنان بأمجعه"، صحيفة اجلمهوريّة، بريوت،  .59
 .25/12/1971، صحيفة اجلريدة، بريوت، "رجاًل  ت  يج قِ ة الناس لج عقل، سعيد، "التجارة بصحّ  .60
 .355-354، ص1956 ،12، السنة 6العدد ، بريوت،  هي"، جمّلة الّسنابلاّل إمجل منها أسعيد، "اليت ال  عقل، .61
 .٦/7/١٩٧2"الثالثة األيتام"، صحيفة اجلريدة، بريوت، عقل، سعيد،  .62
 .٨/11/1972عقل، سعيد، "الثالثة اليت لن نتلّوث هبا"، صحيفة الدنيا، بريوت،  .63
 .28/2/١٩٧٣ "، صحيفة احلديث، بريوت،يف العامل هل اكتشفت طريقها؟ اللبنانّية"اجلامعة عقل، سعيد،  .64
 .2/٨/1973 بريوت، عقل، سعيد، "اجلانب الرهيب من خطر األغراب"، صحيفة نداء الوطن، .65
 .12/٨/1971احلازمّية، الصيّاد،  جمّلةم"، لَّ عقل، سعيد، "اجلنوب يتظج  .66
 .٩/2/١٩٧2لوطن، بريوت، اجلماهري"، صحيفة نداء ا ة واحلرب ملهاة"احلرب اجلادّ عقل، سعيد،  .67
 .9/3/1965عقل، سعيد، "احلسناء النائمة يف الغابة"عمل يقف اإلبداع عنده ذلياًل"، صحيفة الدنيا، بريوت،  .6٨
ّية، احلازماد، الصيّ  جمّلةة"، ا خلقنا ّنضة فكريّ كنّ   43بالتفاهات... مباليني السجن الـ اكم ليس تلّهيً عقل، سعيد، "احل   .69

20/11/1970. 
 .17/7/1971عقل، سعيد، "احلكم واملعارضة مًعا..."، صحيفة اجلريدة، بريوت،  .70
 .٥/٤/١٩٧١، عقل، سعيد، "الّذي سيموت اليوم"، صحيفة اجلريدة ، بريوت .71
 .6/6/1971احلازمّية، الصياد،  جمّلةعقل، سعيد، "الذين بال شغل فليموتوا!"،  .72
 .17/3/1972احملكمة"، صحيفة اجلريدة، بريوت، عقل، سعيد، "الذين واجهوا  .73
 .2٨/12/1970عقل، سعيد، "الركض؟ كفى، بل اإلنسان"، صحيفة اجلريدة، بريوت،  .74
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 .20/12/1972تشارمها..."، صحيفة اجلريدة، بريوت، سعقل، سعيد، "الرئيس ونائب الرئيس وم .75
 .21/7/1971احلازمّية، الصيّاد،  جمّلةعقل، سعيد، "الزمان واجلودة"،  .76
 .10/12/1972عقل، سعيد، "السرايات حلجمجلجة شرف التاريخ"، صحيفة الدنيا، بريوت،  .77
 .3/6/1972احلازمّية، الصيّاد،  جمّلة"،  علبك بناها زّوار من خارج األرض"عقل، سعيد، "السوفيايّت أجغ رِست: "ب .7٨
يتغّّن بلبنان : ثالث قصائد ترمجة سعيد عقل"، صحيفة األنباء، بريوت،  "جون كرومر"نكليزّي إلعقل، سعيد، "الشاعر ا .79

14/11/1964. 
احلازمّية، الصّياد،  جمّلة"، [مقتطف صغري يتناول فيه سعيد عقل الشاعر عبداهلل غامن]عقل، سعيد، "الشاعر البنفسجة  .٨0

22/4/1965. 
 .9/12/1972"، صحيفة نداء الوطن، بريوت، عقل، سعيد، "الشجرة وفلسطني... أو املعزوفتان احلزينتان...  .٨1
 .393-3٨1، ص 1935، 2 العدد بريوت، املشرق، جمّلةة"، باللغة الفرنسويّ  سعيد، "الشعر اللبنانّ  عقل، .٨2
 .2/6/1999"، صحيفة السفري، بريوت، [قصيدة]عقل، سعيد، "الصباح  .٨3
 .7/2/1965 بريوت، الراصد،عقل، سعيد، "الصحافة يف لبنان بقلم الشاعر سعيد عقل"، صحيفة  .٨4
 .26/7/1972"، صحيفة الدنيا، بريوت، !ىل بعلبكإعقل، سعيد، "الّصالة تعود  .٨5
 .41-36 ، ص1959 ،15، السنة 1العدد بريوت،  جمّلة الّسنابل، سعيد، "الطبيب، هذا اإلله"، عقل، .٨6
 .210، ص. 1936 ،2العدد بريوت، املشرق،  جمّلةسعيد، "الطيور الغريبة"،  عقل، .٨7
 .17/٨/1972عقل، سعيد، "إلعب..."، صحيفة الدنيا، بريوت،  .٨٨
 .2/5/1972احلازمّية، الصياد، جمّلةعقل، سعيد، "العيش يف اخلطيئة أرخص!"،  .٨9
 .1٨/11/1972ن املسؤول"، صحيفة نداء الوطن، بريوت، عقل، سعيد، "الفضيحة حبجم الوطن مج  .90
 .15/1/1972الوطن، بريوت، ة السياسّية!"، صحيفة نداء نج مج ز  عقل، سعيد، "القج  .91
 . 1/12/1972عقل، سعيد، "الكتاب الوافد على ظهر احلمار.."، صحيفة نداء الوطن، بريوت،  .92
 .7/7/1972عقل، سعيد، "الكرتون واحلجر.!"، صحيفة الدنيا، بريوت،  .93
 .16/٣/١٩٧٤"الكلمات"، صحيفة لسان احلال، بريوت، عقل، سعيد،  .94
 .2٨/2/1974لسان احلال، بريوت، عقل، سعيد، "الكلمات"، صحيفة  .95
 .7/٨/1969عقل، سعيد، "الكلمات"، صحيفة لسان احلال، بريوت،  .96
 .25/11/1972عقل، سعيد، "الكلمة والّصدى!"، صحيفة نداء الوطن ، بريوت،  .97
 .2٨/11/1972عقل، سعيد، "الكولريا على األبواب!"، صحيفة نداء الوطن، بريوت،  .9٨
 .27/5/1971احلازمّية، الصياد،  جمّلةعقل، سعيد، "اللثغاء"،  .99

 .١0/1/١٩٧٣"، صحيفة نداء الوطن، بريوت، اًل "اهلل ولبنان ومن يشّغل عّماعقل، سعيد،  .100
 .27/10/1973عقل، سعيد، "املتنطّعون إىل اإلصالح ينبغي إصالحهم...!"، صحيفة نداء الوطن، بريوت،  .101
 .21/6/1972بريوت، م البطولة"، صحيفة الدنيا، هِ ل  عقل، سعيد، "اجملد يـ   .102
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 .4/4/1973... والدكاترة..."، صحيفة نداء الوطن، بريوت، ّلةعقل، سعيد، "اجمل .103
 .5/5/1973ر، بريوت، ة"، جمّلة احلديث املصوَّ عقل، سعيد، "احملطّ  .104
 .11/6/1963بة الذكّية"، صحيفة اجلريدة، بريوت، رّ دج م  ـعقل، سعيد، "ال .105
 .1٨/3/1971احلازمّية، الصياد،  جمّلةة بيدها سيف!"، عقل، سعيد، "املرأة اللبنانيّ  .106
 .161،ص 1950 ،21السنة  ،4العدد  جونية، املنارة، جمّلة، " ة"ة : "عن اجملدليّ سعيد، "املسيح واجملدليّ  عقل، .107
 .12/3/1974"، صحيفة صوت الشوف، بريوت، [قصيدة]عقل، سعيد، "املعّلم  .10٨
 .2٥/11/١٩٧٣الفلسطينّية!"، صحيفة الدنيا، بريوت، فتاح؟ فلسطني م  ـ"السعيد،  عقل، .109
 .21/7/1972"، صحيفة الدنيا، بريوت، ...عقل، سعيد، "امللياران التائهان .110
 .2٧/7/١٩٧٣"املوازنة نريدها شريفة!"، صحيفة نداء الوطن، بريوت، عقل، سعيد،  .111
 .١8/١2/١٩٧2بريوت،  الوطن،!"، صحيفة نداء ابطيئً  "املوت الذي مل يبق  عقل، سعيد،  .112
 .16/11/1972لون السياسة؟"، صحيفة الدنيا، بريوت، و مىت يزا عقل، سعيد، "املوهوبون، .113
 .14/7/1972عقل، سعيد، "املئة شريف، أين هم؟"، صحيفة الدنيا، بريوت،  .114
 .16/٨/1969م واجلهل!"، صحيفة البالد، بريوت، لـعقل، سعيد، "النابا .115
 .22/2/1975وهدف، تعالج واستمتع... وكفى"، صحيفة اجلريدة، بريوت،  عقل، سعيد، "النقاوة والشعر... وسيلة .116
 .20/5/1971احلازمّية،  الصياد، جمّلةعقل، سعيد، "النهر األشقر"،  .117
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