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 شارل مالكنصوص مختارة ل
 )وفًقا للتسلسل الزميّن(

 
 

 شرعة حقوق االنسان

بل أَْن تكون حرَب سالح وقبل قة الفكر والضمري، وأّن احلرَب يّ مببدإ حرّ  قرار الدولّ ىل ضرورة اإلإيف طليعة الداعني  وكان الوفُد اللبنانّ 
ا وال يُطلُق فكُر والعقيدُة على االنسان فرضً واقعة طاملا يُفَرض ال ال بدّ ا للل  نّ أوعقائد، و ان تكوَن حرَب مصاحل هي حرُب فكٍر 

 ويف الصريورة الشخصيًة األخرية. ،ُة يف التفكري والتمييزُة التامّ يّ مسؤول، احلرّ  لعقله، يف جوٍّ حمبّ 

مم األ نّ ل أامليثاق املّدقق يلمح يف احلا ات. وطالبُ سبَع مرّ حدة مم املتّ ُة" يف ميثاق األسيّ اُت األساّ يّ ُة واحلرّ نسانيّ ُد عبارُة "احلقوُق اإلر  تَ 
ات وصيانتها غايًة حبدِّ ذاهتا فحسب، بل تؤّكد على أَّن عالقات الصداقة السلمّيَة بني يّ قرار هله احلقوق واحلرّ إحدة ال جتعل من املتّ 

لُة أن بفعل نّص امليثاق ذاته خرجت مسذإات. و يّ ن حرّ ليها مإ ة وما ميتّ نسانيّ ساس احرتام الكرامة اإلأا تنه  على نّ إالشعوب 
كة الواقعة يف متناَول ت إىل صعيد املسائل املشرَت بالٍد كما تشاء، ورُفعَ  ف هبا كل  ة تتصرّ نسان عن كونا مسألًة حمَ  داخليّ حقوق اإل

َ أ ذن إاّل إ . ومل يتبق  القانون الدولّ   ة املرغوبة.فاقاُت الدوليّ وتوضَع بشأنا االتّ  ،مسؤواًل  هله احلقوُق تعييًنا دقيًقا ن تُعني 

نسان" للعناية هبلا الوضع وذاك التعيني. راحت هله "جلنة حقوق اإل ،منل ثالث سنوات ،واالجتماعيّ  نشأ اجمللُس االقتصاديّ أوهكلا 
لوف املقرتحات والوثائق اليت وردت عليها أ ودرست ،نسانة بشأن حقوق اإلومجيع القوانني املرعيّ  ،رضُص مجيع دساتري األاللجنة متحّ 
خريًا إىل براَءة كاملة عرضتها على أن انتهت أ ني، إىلني الدوليني واألساتلة األخصائيّ سات واملعاهد واحلكومات واحلقوقيّ من املؤسّ 

مت يف باريس يف اخلريف الفائت. وبعد حدة اليت التأمم املتّ ة لألحاهلا بدوره إىل اهليئة العامّ أاللي  واالجتماعيّ  اجمللس االقتصاديّ 
وبثمانية  ،فل  صوٍت خما يّ أربعني صوتًا وبدون أوأقّرهتا معّدلًة بثمانية و  ،ا عّدلت هله اهليئُة الرباَءَة بعَ  الشيءمتحيص دقيق جد  

 ني.ف  صواٍت مستنك  أ

ٍر إىل رئيس جملس إىل رئيس اللجنة األخرية من عضٍو إىل ُمقرّ ا يف تكوين هله الوثيقة. وقد تدرّج ساسي  أة دورًا هله املدّ  لعب لبناُن طيلة
ه جيب نّ أو أ ،م وُمرشدا أنّه يف ذاته يف هلا احلقل بالفعل معلّ لبنان، فكرًة وموقًعا وتارخيًا وكيانًا وحقيقًة، إمّ  احلامسة، إقرارًا من العامل بأنّ 

 عات  العامل منه.ن خُيّيب توقّ أو أر ن ُيربّ أ للبنان إاّل  ؤول مل يتبق  املس قرار العامليّ ًما ومرشًدا. وبعد هلا اإلن يكون معلّ أ
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 ،فرنسيّ اإل نسان واملواطن الثوريّ عالن حقوق اإلإو أ ة،مريكيّ و براءة احلقوق األأة، ذا قابلنا بني هله الرباءة وبني "املاغنا كارتا" الربيطانيّ إ
ا تختلف عنها مجيًعا أصاًل نّ أّي دستور من دساتري العامل، ألَفينا أنسان واملواطن يف ّي نّص حبقوق اإلأو أة، و املانيفستو الشيوعيّ أ

 وصورًة وتركيًبا.

و أ ،نةو بثقافة معيّ أ ،نةة معيّ خاصٍّ بأُمّ  سياسيّ  -اجتماعيّ  -عالنات السابقة تعرّب عن وضع قانونّ صُل كانت مجيع اإلفمن حيث األ
ها بعضها مع بع  خالل مم والثقافات كلّ ا شرعتنا نشأت من جمادلة األنَ ي ْ الفرد باجلماعة والتاريخ. ب َ قة لعال ،معنّي  بتفسري انقالبّ 

ٌة يّ ا براءتنا كلّ نَ ي ْ ب َ  ،صل والنشأةة األذن تكون الرباءات السابقُة جزئيّ إة الثانية. و ة النامجة عن احلرب العامليّ سنوات ثالث يف الرتبة الروحيّ 
نسان، فيصّح حقوق اإل و ثقافة من الثقافات يف ما ميسّ أ ،ممة من األمّ أعالنات السابقة جتسيٌد لضمري اإل نّ إول صّح الق نْ إة. و عامليّ 

ٌد و عين بقدر ما هو موجأاآلن من وحدة،  ه بقدر ما يف هلا الضمري العامليّ عالننا احلاضر هو جتسيد لضمري العامل كلّ إّن إالقوُل كلل  
 بالفعل.

ا الشرعات السابقة نَ ي ْ مة ال غري. ب َ ذن قيمة قرار هلله املنظّ إحدة، فقيمتها ة لألمم املتّ براءتنا قراٌر للهيئة العامّ  فإنّ ومن حيث الصورة 
تها. ولئن و اليت تبنّ أة، ويف كلتا احلالني ُدجمت يف احلال يف دساتري البلدان اليت نشأت فيها و من حركات ثوريّ أة انبثقت من هيئات قوميّ 

هله القرارات ال  نّ أ ،يف نظري ،فيه ة فمّما ال ش ّ ة الصحيحة لقرارات اهليئة العامّ ون يف تأويل القيمة القانونيّ ون الدوليّ القانونيّ اختلف 
 عضاء ال غري. مبثابة توصياٍت للدول األميكن اعتباُرها، من حيُث الصورُة، إاّل 

 :مور اآلتية على األخصّ سابقة باألاحلاضرُة عن الشرعات الومن حيث الرتكيُب تتميّ ُز الشرعة 

 نسان.لم الدوّل ذاته  مبسألة حقوق اإلاًل، بشرطها مسألَة السوّ أ

ما هو عقله وضمريه؛ وللل  كّل انتقاٍص من حرمة  العقل والضمري، وخصوًصا من إن ّ نسان ّن جوهر اإلأثانًيا، بتوكيدها الصريح على 
 ّنا هو امتهاٌن لإلنسان يف الصميم.إعالن والصريورة، تهما يف الطلب والرؤية واإليّ حرّ 

صل، وتوكيدها القاطع على ة واألسباب التفرقة بني البشر، كاجلنس والدم والدين واللغة والقوميّ أ، بتعدادها الصريح الكامل جلميع ثالثًا
 ه االسباب.نسان بصرف النظر عن أّي من هلإنسان من حيث هو نة متتّد إىل اإلاحلقوق املعلَ  نّ أ

 خّص يف شؤون الزواج.رأة يف مجيع هله احلقوق وعلى األَة بني الرجل واملعالنا املساواَة التامّ إرابًعا، ب

 ته.و يُغيّ َر جنسيّ أٍة ما نسان بأن ينتمي إىل جنسيّ إ عالنا حّق كلّ إخامًسا، ب

نسان سابقة هلا، بتوكيدها على حقوق اإلميّس الرباءات الة بنفس املعىن اللي سادًسا، وهلا الفرُق ال ميّس املانيفستو الشيوعيّ 
 ّي وعلى اعتبار حاجات عائلته يف هلا التأمني.ساس كيانه املادّ أة وعلى ضرورة  تأمني ة واالقتصاديّ االجتماعيّ 
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 بنائهم.أل ة يف التوجيه الرتبويّ ليّ وّ وإقرارها حقوق اآلباء األ ،ساًسا للمجتمعأسابًعا، بوصفها العائلة 

 ة.نسانيّ ات اإليّ ها وخصوًصا وجهة تشجيع احرتام احلقوق واحلرّ ة كلّ ة البشريّ ناء الشخصيّ إثامًنا، بتشديدها على توجيه الرتبية وجهَة 

 ة.ق يف احلياة الثقافيّ االشرتاَك اخلاّل  ساسيّ نسان األاإل ّن من حقّ أتاسًعا، بإقرارها 

 ة.يّ ات يف سبيل خنق احلرّ يّ ي ا من هله احلقوق واحلرّ أن يستخدم أنسان لإلو أللدولة  ه ال حيقّ نّ أعاشرًا، بتوكيدها على 

 شارل مالك،
 .34-23، ص 1949حباث يف آذار ألة ار يف جملّ ش  ، ونُ 1949كانون الثان   25ة يف بريوت، يف خطاب ألقاه يف اجلامعة اليسوعيّ 
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 شهادة عمر
ة التالية. هله، إذن، هي فلسفيت األخرية بالعقائد األساسيّ  تُ  اآلن خرجْ ُت حيايت حّت صرْ ها عصارة حياة. إذا عَ  ّ أفهم شهادة عمر بأن

 .اشيء، أعرضها بشكل هيكل مقتضب جد   ة يف كلّ احلاليّ 
ة، يّ مة احلسّ ات، وباملشاهدة املنتظّ من أسرار املوجودات. بالرياضيّ  النا كثريً ه يكشف ة عظيمة، وأنّ العلم قدرة إنسانيّ  أنّ باؤمن 

مة، نستطيع أن ور العلم والصناعات يف البلدان املتقدّ م، يف دُ املرتاك   احليّ  النظريّ  وبالتجارب يف املختربات، وبالدخول يف الرتاث العلميّ 
أو  ستنقرض ،ةوال تتقّبل الثقافة العلميّ  ،هلا خلدمة اإلنسان. والشعوب اليت ال تأخل بالعلممن قوى الطبيعة املخزونة وحنوّ  انضبط كثريً 
ي إىل ترك أو جيب أن يؤدّ  ،وبني اخلرافات واخلزعبالت واألوهام الشائعة ،بني استنتاجات العلم تعارض حقيقيّ  دة. وكلّ ستبقى مستعبَ 

 تعديل هله اخلرافات واخلزعبالت واألخل بناصية العلم.
ب من  ا العقل الباحث فيتعجّ ة. أمّ ذاته قدرة عقليّ ب يستطيع فهم األشياء واكتناهها. والعلم العقل السليم املدر   نّ أؤمن بالعقل، أي أ

ة ع أيّ وضَ حال من األحوال أن تُ  من أرفع املوجودات، اللي هو اهلل، إىل أحقرها. ال جيوز بأيّ  -شيء  ويتساءل عن كلّ  ،شيء كلّ 
 أيّ  قَ رْ م عليه طَ العقل أو حترّ ا. والشعوب والثقافات اليت تكّبل طالقً إموضوع  املسؤول، عن أيّ  حواجز يف سبيل البحث العقليّ 
شيء، ينقلب إىل  العقل إذا تكرّب واعترب نفسه كلّ  دة. غري أنّ د أو تبقى مستعبَ ستعبَ ستنقرض أو تُ  اموضوع بصورة مسؤولة هي أيضً 

دة واالبتعاد ة. من خصائص العقل السليم أن يتواضع ويعرف حّده ويقف عنده. والعقل ال ينضج يف الفراغ وال يف الوحقدرة شيطانيّ 
شيء، من اهلل إىل  ب من أيّ املرتاكم لثالثة آالف سنة. ال ميكن أن تتعجّ  يف الرتاث العقليّ  عن العقالء، بل يف الدخول الصميميّ 
 إذا انغمست وكسفورد وبوسطن وموسكو، إاّل أبشأن هلا الشيء حترتمها باريس و  ل إىل نتيجةحّبة الرمل على شاطىء البحر، وتتوصّ 

منه. للعقل إذن قواعده  اعضوي   اوكسفورد وبوسطن وموسكو، وصرت جزءً أيف باريس و  املرتاكم، املنصبّ  يف الرتاث العقليّ  اي  كلّ   اانغماسً 
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شيء، أو ينسجه من وحي خياله. باللصوق فقط هبله املراكز، وباالنطباخ من الداخل هبله  ل أيّ رجت  ومراكزه وتراثه، وال ميكن أن يَ 
 م.القواعد والرتاثات، يستطيع العقل أن يصل إىل شيء أكيد حمرتَ 

ة موجودة، احلقيق ؤمن، إذن، بأنّ أاملرتاكم هو احلقيقة.  ل إليه العقل املنغمس بالرتاث احليّ هلا الشيء األكيد اللي يتوصّ  أنّ باؤمن 
شيء، من اهلل إىل حّبة الرمل،  جيدها. احلقيقة بالنسبة أليّ ش عنها و العقل يستطيع أن يفتّ  نّ أالبع ، و  وليست ضائعة، كما يظنّ 

إنسان، فهي  ها موجودة بالفعل ملن وجدها، وإذا مل جيدها بعد أيّ باحليوان واإلنسان واجملتمع، ضائعة فقط ملن مل جيدها، لكنّ  امرورً 
العقل يستطيع النفاذ  موضوع، وعلى أنّ  ذاهتا، وموجودة يف ذهن اهلل. التشديد على وجود احلقيقة الثابتة يف أيّ  فعل موجودة حبدّ بال

 ؤمن به.أما  إليها، من أهمّ 
العقول يف  ن تعيش مع أعمقأشيء.  ؤمن كلل  بالفلسفة، أي باستطاعة العقل النفاذ إىل املبادىء األوىل يف كلّ أؤمن بالعلم، أكما 

 شيء، هي خربة من أعمق خربات احلياة. ثّ  التاريخ، من أرسطاطاليس، إىل هيدغر، اللين حاولوا القب  على املبادىء األوىل يف كلّ 
 ل، هو كسب شخصيّ من الغوص إىل األعمق والصعود إىل األعلى واستجالء األوّ  ان  دائمً ة، اليت متكّ ن تنطبخ بالثقافة الفلسفيّ أ

ة من بناء ن  ثقافت  الفلسفيّ متكّ  افهم يف النهاية. وأخريً   بلل  تستطيع معرفة ماذا يبين عليه اآلخرون فكرهم وتصرّ نّ هائل، أل
شجب كلل  املماحكات أة، باحيّ ة واإلشجب الفرويديّ أة واإلحلاد، يّ شجب املادّ أة املعاصرة ارات الفكريّ فلسفت  األخرية أنت. يف التيّ 

ته املسؤولة، يّ ما من شأنه احلّط من كرامة اإلنسان وكبت حرّ  أشجب كلّ  ابالظروف واألوضاع، وأخريً  ام رهنً يَ الق  شجب جعل أة، اللفظيّ 
ة وجوديّ  لة بغربيال مارسال ومارتن بوبر ونقوال بردييف، وألنّ ة املؤمنة، املمث  من الوجوديّ  اته. وأجدن قريبً وحمو أو إضعاف شخصيّ 

ئم يف النهاية على قا ار عقليّ ستعني هبا بسرور. للل  َيْسر ي يف  تيّاران، تيّ أدة بالنسبة لإلميان، ي  على العموم، حما هيدغر هي،
من األنبياء واآلباء  ني املؤمنني املعاصرين، بل على األخصّ ينبع، ليس فقط من الوجوديّ  ار وجوديّ كويين، وتيّ أرسططاليس واأل

ار دي شاردن، اللي يلوِّب اإلنسان الشخص يف يّ اخلطر يف ت   . وللل  أرى اخلطر كلّ يسني، أمثال داود وأوغسطينس وباسكالوالقدّ 
ة اليت ُثل، وكلل  يف الفلسفات االجتماعيّ مُ  م واليَ ة كافية لألخالق والق  الكون والنشوء والصخور والنبات واحليوان، وال يعطي أمهيّ 
 ارات اخلارجة عنه.البيئة والعوامل والتيّ تنسب اإلنسان الشخص، يف أخالقه وكيانه ووجوده، إىل 

ات، بل الفرد. املوجودات هي هله الشجرة أو تل ، هلا البحر ُظم وال النظريّ ، ليس الفكرة وال اخليال وال الن  املوجود احلقيقيّ  أنّ بؤمن أ
كلمة يف اللغة. الفكرة ال توجد حبّد   أو ذاك، هلا احللاء أو ذاك، هلا اإلنسان أو ذاك. قد تكون أداة اإلشارة هلا وذاك وذل  أهمّ 

ما هو خيال فرد. بالطبع  ّ بل يف ذهن هلا الفرد أو ذاك، واخليال إن د يف عامل مستقلّ ات ال توجَ م والنظريّ ظُ ذاهتا بل يف ذهن فرد، الن  
 يف ذهن فرد أو أفراد. أنت، أنت، النهاية إاّل د يف ال توجَ  اهله مجيعً  ة أو اخليال، لكنّ تشرتك مجاعة من األفراد بنفس الفكرة أو النظريّ 

. هلا التمييز القاطع بني  َ فُ ص  صفة تَ  التزام تلتزم به، أو أيّ  نظام تخضع له، أو أيّ  فكرة يف ذهن ، أو أيّ  بكثري من أيّ  إذن، أهمّ 
ننا من نقد هرطقات ال ، كالفكرة أو النظام، ميكّ لّ الفرد، وبني املوجود التابع غري املستق اوأبدً  ا، اللي هو دائمً املستقلّ  املوجود احلقيقيّ 

 ّد، يف الروح والفكر والسياسة واالجتماع، يف هلا العصر احلزين الضائع.حَ  ُ ت
د شيء امسه أعلى املوجودات تنتظم مراتب متسلسلة، من اهلل أعالها إىل حّبة الرمل، أو ما هو دونا منزلة. للل  يوجَ  أنّ بؤمن أ

ة اجلامدة، اإلنسان أرفع من النبات واحليوان، العارف أرفع من ة أرفع من املادّ ة احليّ آخر امسه أوطى وأحّط. املادّ  وأرفع، ويوجد شيء
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ما جتب إعادة  ما خسره الفكر واحلياة املعاصران، ومن أهمّ  ة يف الوجود من أهمّ اجلاهل، اهلل واملالئكة أرفع من اإلنسان. هله املرتبيّ 
 اعتباره.

موجود منظور آخر. أرفع شيء يف اإلنسان، ليس جسده وال  ط على كلّ ه مسل  نّ أو  ،اإلنسان هو أرفع املوجودات املنظورة أنّ بؤمن أ
أ منه، بل عقله وروحه. أُعر ف بعقلي وروحي جزء ال يتجزّ  اهله مجيعً  نّ أ، مع أو الثقايفّ  أو الطبقيّ  أو االجتماعيّ  انتماءه العرقيّ 

أو هلله  ،أو هلله الطبقة أو تل  ،أو هللا اجملتمع أو ذاك ،ا أُعر ف جبسدي أو بانتمائي هللا العرق أو ذاكيف، أكثر بكثري مموتصرّ 
ة ال جيوز جملتمعه أو حكومته أن تنزعها منه. ات طبيعيّ يّ وحرّ  ع حبقوقٍ الثقافة أو تل . ولإلنسان كرامته األصيلة اليت تقضي بأن يتمتّ 

 حلقوق اإلنسان. عالن العامليّ نها اإلتضم  ات هي ما يّ هله احلقوق واحلرّ 
حّر ألن ينه  بنفسه أو يتقاعس، حّر ألن ينشد املعرفة والنور أو يغّط يف اجلهالة والظالم،  .، وبالتال مسؤولاإلنسان حرّ  أنّ بؤمن أ

عن قراره وعن ذيول قراره، وال تصرف حّر يكون اإلنسان مسؤواًل  حّر، عندما يعرف احلقيقة، أن يتمّرد عليها، حّر أن ينتحر. ويف كلّ 
 .ة للحقّ ة هي العبوديّ يّ ن أرفع حرّ أي بالالئمة على غريه. غري ح  نْ يستطيع حبال من األحوال أن ي ُ 

 فعبد احلق حرّ    اعبدً  للحقّ  نْ كُ 
 .]...[ اهلل.ى هبا اإلنسان هي عبد سم  ، فأمسى تسمية يُ اهلل هو احلقّ  ومبا أنّ 

ه يف فعلنا كلّ  نعبده كإله. ال ميكن أن نفعل يف املاضي، لكنّ  يُنسينا املاضي وشرط أاّل  من املاضي، شرط أاّل  املستقبل أهمّ  أنّ بؤمن أ
ع إىل مستقبل. التخطيط، إذن، من صلب احلاضر من أجل املستقبل. اإلنسان املوجود بالفعل هو اللي له مستقبل، هو اللي يتطلّ 

ق السماء على ، سيحقّ كمال، والتقّدم، مهَما كان هائاًل ، سيؤول إىل الامً كَ حْ  ُ التخطيط، مهَما كان م أنّ  من يظنّ  نّ أوجود. غري ال
 ة والكمال هلل فقط.ل والقوّ وَ والفساد من صلب الوجود، واحلَ  . النقص والشرّ إٍ ما خط ّ يأه األرض، خيطىء يف ظنّ 

وحّققوه ، وآالفها السننياللي رآه عشرة فالسفة وعشرة أنبياء منل مئات إّن ة وهٌم وسراب. األمور األساسيّ م يف التقدّ  أنّ بؤمن أللل  
كويين، ال اود اليوم، ال يوجد شيء شبيه باألال مثيل له يف القرن العشرين. ال يوجد شيء شبيه بديف حياهتم ضمن األمور األساسّية، 

عدالة  ت عصور وجمتمعات يف املاضي أسلم وأشدّ دَ ج  ه، شيء شبيه بشكسبري. وقد وُ لتاريخ كلّ يوجد يف هلا العصر، بل ال يوجد يف ا
 .[...] ة التقّدم أن يعتربوا ويت ضعوا.دَ بَ ذن، جيدر بعَ إا من كثري من جمتمعات هلا العصر. و ا وعافية وخصبً حً وسعادة وفر 

ة بني الصديق ته واستقالله، الشفافية التامّ يّ للصديق بشخصه وحرّ احرتام الصديق إّن شيء على األرض.  الصداقة أهمّ  ؤمن بأنّ أ
 والصديق، ارتياح الصديق للصديق، الثقة املتبادلة، البلل بال حساب، اخلربة الطاهرة املشرتكة، الع شرة املرحة، النقاش احلّر يف أمسى

شيء،  إساءة، عدم احلسد أو التحاسد يف أيّ  عن أيّ  ع إىل اللقاء، الكشف الصادق عن الصدر، االعتلار العفويّ املواضيع، التطلّ 
هله وغريها الكثري هي ن َعم  -الفرح اخلالص لتوفيق الصديق وتقّدمه وسعادته، املشاركة الصادقة يف احملن والتجارب واألفراح واألتراح 

 .]...[الصداقة على األرض.
ة فلسفة تقول بالعقل فقط، باإلنسان فقط، بالطبيعة فقط، ة أليّ مرّ  حْ تَ رْ مل أَ  -وقد يكون بسببها  -ة والعقليةّ ين الشخصيّ حَ    وبرغم م

وغسطينس أرسططاليس، وعلى أارمتائي آخر األمر على أفالطون و باجملتمع فقط، وال تقول باهلل وبيسوع املسيح. من هنا 
 .[...].كويينواأل
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ة اليت أُلقيت على عاتقي ات السياسيّ يف نيويورك، ويف املسؤوليّ  حدةيف واشنطن، ويف انماكي بشؤون األمم املتّ  يف عملي الدبلوماسيّ 
ة يّ والدفاع عن احلرّ  ة، ويف إجالء احلقّ يف خدمة لبنان والقضايا العربيّ  اشيء تقريبً  معي زوجيت األمينة، كلّ  تْ ، وبللَ تُ يف بريوت، بللْ 
ة األخرية ، واملشاركة احلميمة يف احلوارات العامليّ الوطن، والَلود عن احلقّ  بواجبنا. خدمة هلا مل نَ ُقْم إاّل  ة. يف كلّ والكرامة اإلنسانيّ 
 نيطها هو بنفسه.إنسان، أو اليت يُ  هله من أشرف األعمال اليت تُناط بأيّ  املعاصرة، كلّ 

 يوم، بل كلّ  هبين كلّ يات الكربى اليت كانت جتايت على التحدّ يّ ، انصببت بكلّ والفكريّ  والعامليّ  يف هلا الصخب اهلائل، السياسيّ 
. دّ حَ  ُ ال ي اات، بالشخوص األخري أمام املصري، فرحً ل املسؤوليّ . وكان فرحي بالشغل، بالتقرير، بتحمّ اجد   بشكل حادّ  اساعة، وأحيانً 

 اوامتحنين املسيح، وكثريً  . فجر بين إبليسايف هلا اخلضّم قسطي الوافر من التجارب واحملن، جبميع معان هاتني العبارتني تقريبً  تُ لْ  ن  لكيّن 
ما وقعت يف التجربة وسقطت يف االمتحان. يف الشّدة القصوى، ويف االرتخاء، يربز يف اإلنسان خري ما فيه وشّر ما فيه يف آن واحد. 

ة كنت غري يغلب. كم مرّ من االثنني س اوالشيطان، وال يدري غري اهلل أي  ة عنيفة بني اهلل ملشادّ  ااإلنسان يصبح يف احملنة ميدانً  فَكَأن  
ة ة كسرت العهد، كم مرّ ، كم مرّ اله عهدً  ة قطعتُ ة غفَر ل وأعانين، كم مرّ دموع التوبة، كم مرّ  ة ذرفتُ لنعمة املسيح، كم مرّ  مستحقّ 

سكي دوستويف هلا أخال أنّ   ! يف كلّ ة أتاح ل الفرصة من جديد، ومل ييأس ميّن ذرفت دموع التوبة من جديد، ومع ذل ، كم مرّ 
 وترييزا فقط يفهمانين، بعد املسيح.

 شارل مالك،
ة اجلديدة، العدد ة الرعيّ ا يف جملّ ت الحقً شرَ ونُ  1974نيسان  6د يوم السبت يف كنيسة أنطلياس يف فصل الصوم بدعوة من حركة التجدّ يف   تْ يَ لق  أُ كلمة 
، من حترير 455-439( ص 2010شهادة مؤمن )بريوت: دار املشرق، : شيء به كان كل  يف كتابه  ، ومن ثّ 29-23، ص 1975، كانون الثان 133

 .الدكتور جورج صربا والدكتور حبيب مال 

### 

 في طلب الحقيقة

سراره يكمن يف ذل  أ غريب متغّرب. وسرّ  –ا وغرابة، وغريب هو يف كونه متغرّبًا غريب يف امتالئه سر   -ائن اإلنسانغريب هو الك
 . إيّاهالتغّرب 

ه، وهو يف حالة التغّرب ن يكونه؛ لكنّ أمكانه إو بأه ه متغّرب عن شيء كانَ نّ أيب جنتغّرب عن ماذا؟ متّغرب عن َمن؟ و نسأل: مللل  
ذن، هي يف كونه متغرّبًا عن شيء إليه. فغرابة اإلنسان، إو بعيًدا عنه، وحنينه األخري هو يف الرجوع أهله، يكون دون ذل  الشيء 

 ليه. إحيّن للرجوع 

  طافح باألسرار اليت أجهل، بل، واليت جتهل أنت   أنت غريب. غرابت  أنّ ها القارئ، أنّ ي غريب، وأزعم، أيّ  ّ أنا أعرف متاًما أن
س أسرارك، ومعىن حيات     مثلي، تتلم  نّ إواثًقا منها أنت نفس .  اليت لستَ    جتيش باملهامّ أيًضا. وهلا هو األغرب. غرابت  أنّ 

 ش، مثلي، عن طريق العودة. ناء تغرّب  والعودة إىل كنان ، وتفتّ إ  تريد، مثلي، سّرك الدفني هو أنّ  نّ إس. كّلها يف التلم  
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علينا بالتغّرب طيلة العمر؟ وهل من طبيعة   يَ ض  ه قُ ود؟ وكيف نعود؟ وإىل أين باللات؟ وإىل َمن؟ ّث هل نستطيع العودة؟ أم أنّ عمت ن
 سرات الغربة؟ تل  هي األسئلة األخرية احلامسة.كياننا أن نبقى غرباء، نعان ح

ثينا يوًما واحًدا أب، وسقراط اللي مل يهجر او بلده تسعني عاًما هو أيًضا متغرّ  ه. فالقابع يف دار ب املكانّ التغّرب هنا ال يعين التغرّ 
ات يف السنة ويشاهد مرّ  اللي يدور االرض ستّ البشر تغرّبًا. املقيم مدى العمر يف املكان الواحد و  ما أشدّ  ّ طيلة حياته كان هو لرب

. وحينما نضجر من اآلخر كثر تغرّباً أالواحد  نّ أم ْبلّية حتت  ة قاعدة ق َ يّ أة مّ  صناف البشر واحلضارات، كالمها متغربّان. وليس ثأخمتلف 
 عني.ا قاب  وحنّن إىل الرجوع حيث كنّ اه، متعتنا ونسافر، طلًبا للتغيري، فكثريًا ما نضجر من التغيري إيّ أمن القبوع وجنمع 

من شيء إىل شيء. نكّد، جنّد، نكافح،  على شيء. أبًدا ننتقل ال يُعجبنا شيء. ال ُيشبعنا شيء. ال نرتاح إىل شيء. وال نستقرّ 
 .انارً  ع، نرتّقب، وننتظر؛ لياًل ونسعى؛ نفّتش، نقلق، نتحّرق، ونطلب؛ نتطلّ 

ة غريبة، نشعر بغصّ  -بّان حّدهتاإى يف  ّ حت -ى تزول؛ فنحن ّ تكون حت نْ إما  -لصق شيء بناأها  ّ أن نّ تل  اليت نظ-اللّلة يف حّد ذاهتا
 ، فنحسّ ها كانت أصاًل  ّ نأن تزول حّت نندم على إها خدعتنا وكادت لنا، وما  ّ ليست باملراد؛ نشعر أن –على حّدهتا  -ها ّ وندرك أن

ف اللي جيعلنا نتوق إىل التفّلت من ة مدعاة للتعرّ ى لو كانت تغيب إىل األبد. الللّ  ّ ك، بل نتمناذنا ال نفتقدها عند نّ إباخليبة واملرارة. 
 ى عندما تكون ضروريّة، كلّلة األكل مثاًل، نقول، عند حدود التخمة والقرف، ليتها ليست كلل  ! ّ براثنها؛ وهي حت

 على أنّ  لّ بوجهنا عنها متاًما. كّل هلا يد ى نشيح ّ نشبع ونقرف حت نْ إغريب رّد  فعلنا هلا عندما نندم على اللّلة ونقرف منها ! فما 
 طريق العودة. تا ليس ّ على أن ع، بل تبهر وال متأل. وهي يف هلا اخلداع وهلا التضليل تفضح نفسهااللّلة ال ُتشب  

 نا غرباء، ونبقى غرباء.لّ ك

غرّبنا تغرّبًا وغرابتنا تلصق شيء بنا، تزيد هله اليت حنسبها أَ  نّ إة. وهكلا، فى يف نشوة الللّ  و عن شيء ما. غرباء حتّ أغرباء عن أنفسنا، 
 غرابة. أّما قلق العودة ولوعة الرجوع فباقيان.

ذا  إر قبل حدوثه. و ن بلل  التطوّ ه يستحيل التكهّ نّ أ اّل إا. حتمي   هر الغرابة كامنة يف تطوّ  نّ إه غريب، فغريب هو الكاثن اإلنسان. وألنّ 
عسريًا، بل مستحيل. فلو قيل  ا، والنفاذ إىل صورته قبل ذل  احلدوث يظّل أمرً اي  ضبطه كلّ  نّ إا بعد حدوثه، فمكان فهمه جزئي  إلان باك

ي سأكون اليوم حيث ن ّ ل ثالثني عاًما وأنا يف بريوت، أمن ى ّ ربعني وأنا يف مصر، أو حتأعاًما وأنا يف بطرّام؛  أو منل  ل، منل مخسني
ح يف ذل  احلني، ليه اليوم كانت بلوره تُلمَ إما صرت  ت، رغم أنّ قْ ما صدّ  َ ا، لا وكياني  مياني  إ، اا وجمتمعي  ، حياتي  اا وعقائدي  ي  أنا، فكر 
 ح معها بلور أخرى.وتُلمَ 

ني مكانَ إحلظة، أمام واحد من  اإلنسان جيد نفسه، يف كلّ  ق طرق. أقول "يف كّل حلظة"، ألنّ حلظة يقف اإلنسان على مفرتَ  ففي كلّ 
اختبار آخر، ويقفان  نسان دائًما وأبًدا، يقعان قبل أيّ . وهلان اإلمكانان املتيّسران لإليبقى و الأن يبقى يف الوجود أ: على األقلّ 

يكون اإلنسان قد اختار ن أأساًسا  أساسه، وكّل اختيار آخر يفرتض هلين اإلمكاَنني ويتضّمنهما. فال ُمفت َرض ان يفوراءه، ويستقرّ 
نهما. ني ويتضمّ كانَ مآخر يَفرتض هلين اإلجمّرد وقوفه بالفعل أمام اختيار  طالقًا، ألنّ إذل  األمر  ع  يَ  مل نْ إى و  ّ الوجود على العدم، حت
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فه بالفعل أمام جمّرد وقو  طالقًا، ألنّ إذل  األمر  ع  مل يَ  نْ إى و  ّ قد اختار الوجود على العدم، حت ن يكون اإلنسانأساًسا أض فرتَ مُ  فال
، باقٍ  ه موجودٌ نّ إمكانه أن يفعل ذل . إه كان بنّ أحياته، مع  ه  نْ ه مل ي ُ نّ أي أ ختيار،ه موجود قادر على هلا االنّ أاختيار آخر يعين 

ه ميّيز نّ إهلا القرار، فناء حياته، وتنفيل إي قدرة اإلنسان على تقرير أنتحار، مكان االإا اختيار آخر. أمّ  وللل  فهو قادر على أيّ 
اختيار  يّ أمام أ د نفسيجأي  ّ نأد نتحار. جمرّ غري اإلنسان ميل  القدرة على اال ه ما من موجوداإلنسان عن سائر املوجودات، ألنّ 

 اّل أو عن غري وعي، البقاء بالفعل، وبالتال قراري أعين اختياري، عن وعي أ، هُ طَ قرارًا سبق هلا الوجود وشرَ  نّ أ طالقًا يعين بوضوح تامّ إ
 نتحر. أ

. وصفات العقل والنطق ه حيوان عاقل، أو حيوان ناطق، أو حيوان ضاح ، أو حيوان سياسيّ د أرسططاليس اإلنسان بأنّ لقد حدّ 
أو عقل؛ وال ضح  بال  و نطقأوالضح  والسياسة هله؛ متّيز اإلنسان، وحتتوي الواحدة منها األخرى. فال سياسة بال ضح  

ر عن عقل، أو ال يقع يف جمتمع منتظم؛  ّ مكان ضح ، أو ال يعبإا ال ينطوي على نساني  إأو نطق عاقل؛ وال نطق  تفاعل اجتماعيّ 
 فاعاًل. تمكان ضح ، وحيث ال جمتمع مإوال عقل حيث ال تعبري أو 

نتحار: غريب مبعىن الغرابة ومبعىن التغّرب حيوان غريب، وحيوان قادر على اال اإلنسان ضيف إىل هلا التحديد أنّ نونستطيع اآلن أن 
 نتحار. ق ذل  االه وحيقّ مر انتحاره ويعتز ه احليوان الوحيد القادر على أن يتصوّ نتحار مبعىن أنّ ليّن حّددنا أعاله، وقادر على االالل

ته يف آن مًعا. وما دام احليوان  ة اإلنسان وعقالنيّ ز حيوانيّ رب  ان عاقل، يُ اإلنسان حيو  رسططاليس من أنّ أليه إما ذهب  نّ إبعد هلا أقول 
ته، بالكون ن، أي احليوان. وهكلا يرتبط اإلنسان، عن طريق حيوانيّ  ّ د اإلنسان هبلا الكائن املعيرسططاليس يقيّ أ نّ إًنا، فكائًنا معي ّ 

سة، االضح ، والسيو النطق، و العقل،  -خرىاأل الصفات الستّ  نّ أا متفاعاًل فيه ومعه. غري عضوي   ااألوسع، ويصبح جزءً  يّ املادّ 
نسانًا إنسان ليس إلفا كائن آخر منظور.و  أحيوان آخر  يّ أه متييزًا كاماًل عن ز  ّ حتّدد نوعّية هلا احليوان، متي يتال -نتحاروالغرابة، واال
اليت ال جتدها يف اجلماد، وال يف النبات، وال يف احليوان، بل يف اإلنسان وحده، وهبا يتمّيز ة، بل هبله الصفات السّت بالصفة احليوانيّ 
 آخر، وهبا خيرج عن كّل موجود منظور، بل ويفوقه. يّ كائن مادّ   اإلنسان عن أيّ 

 ا. ي  فصل عن الطبيعة كلّ ننتحار ية والغرابة واال، وبالعقالنيّ ة يلتحم اإلنسان بالكون الطبيعيّ احليوانيّ ب

هبا، بل  أضها، ويهز روّ يعليها، يداعبها، و  نتحار يصبح فوق الطبيعة، يتفرجّ ة والغرابة واالة خيضع اإلنسان للطبيعة، وبالعقالنيّ باحليوانيّ 
ها مع فيما بينها، وكيف تتفاعل بعضها مع بع ، أو يتفاعل كلّ ش تتواجد هله الصفات السّت وتتعايا كيف عها له. أمّ خض   ُ وي

 فهله، بالطبع، مشكلة يف حّد ذاهتا. -ة يف كيان واحد هو اإلنسانالطبيعة احليوانيّ 

*   *    *  

 -مكان العدمإمكان الوجود و إ -ن   ني األساسيي َ مكاند أن نقول هلا بعد اإلر العدم. ومبجرّ  ّ نّنا مل نتخيإموجودون.  ،ذنإها حنن، 
له. وهو  ضُ مفرتقات متوالية تعرُ  نّ إان قد اختار الوجود على العدم، فيكون اإلنس نْ أد جرّ الّللين جيد اإلنسان نفسه أمامهما دائًما، ومب

ويهمل؟  وكيف؟ وملاذا يقبل أو ها يرف  وأيّ ؟ ها خيتار ويعتمدمام هله املفرتقات: أيّ أ، يقف حائرًا يف اللحظات احلامسة، على األخصّ 
يّة والظالم ى يف حلظة التقرير. ُيسَدل عليها ستار متفاوت الكثافة من السرّ  ّ غري واضحة له متام الوضوح، حت  ؟ كّل هله تظلّ فير 
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ا  مّ  خريًا م نّ إ، ما بعد التقرير؛ فيقول حيًنا، على غري اقتناع تامّ سيّ س هلا، اله يشرحها، بالطبع، ويفّسرها، ويربّرها، ويتحمّ نّ إواإلهبام. 
ه يبقى، يف غموضه، جانًبا من ذل  كلّ  مكان؛ لكنّ ا حصل كان باإلمّ  خريًا م مكان، ويندم أحيانًا، ويقّر هكلا بأنّ باإل نْ كُ كان مل يَ 
 بًدا غري مفهوم.أدائًما و 

 مان وحدمها باملصائر؟ املصادفة واحلّظ يتحكّ  هل يعين ذل  أنّ 

 يف رأفة وخفية.ة عناية حكيمة متعالية قادرة على التحّكم هبا مّ  ذا كانت ثإ اّل إنعم. 

ا، رغم تتابع الطرق احملافظة على سالمة النفس ووحدهتهو  همّ مُ  ختيار عليه، بل الاللي يقع اال خر األمر، ليس الطريقآهّم، مُ  ال
هو هلا  همّ مُ  فادة منها، لبلوغ كيان بعيد املنال؛ الاإلص املتاحة، وصهرها، و رَ ة تطويع الفُ هّم، فوق كّل شيء، هو كيفيّ مُ  عها. والوتنوّ 

 غرابتنا وهو ما كنّا ننشد يف توقنا إىل العودة من غربتنا. ه هو سرّ أنّ دما نبلغه، نعرف الكيان األكيد، البعيد املنال، الكيان اللي، عن

عرف، كيف أستطع، ومل أقوله اآلن، وهلا ما مل أن وعيت احلياة يف قرييت بطرّام، هو معرفة احلقيقة. هلا ما أكان مّهي األرفع، منل 
حلاًحا وعناًدا، من هلا اهلّم. احلقيقة احلّقة، إ قوله يف حينه. مل يكن ل يف يوم مضى، وليس ل اليوم، هّم أعمق، وال أعنف، وال أشدّ أ

ذا وجدهتا، إلباقية، األكيدة، املعطية احلياة، هي اليت كنت أنشد يف حيايت كّلها، وهي اليت أنشد اآلن. و املليئة، املشبعة، الثابتة، ا
كثر. فليس حليايت، آخر أكثر فأا نا، بل االستماتة يف نشدانف عن نشداكثر. بلوغها ال يعين التوقّ أثر فأكنشدها أجدها، فأوعندما 

  هبا. اّل إعىن، وال نفَع ل وال حافٌز أو ماألمر، دافٌع غريُها، 

اليت  "اراتالتيّ "اليت فعلت فيها، و "العوامل"ه تعداد نّ إحياة النشدان إىل مراحل وأعوام؟ ة من تقسيم أتعرف ما هو أكثر سطحيّ 
أو  "الظروف"أو  "اراتالتيّ "أو  "العوامل"كثرة  وحدة النفس احلّية وتواصلها، ال مّ اليت أحاطت هبا. فامله "الظروف"ت عليها، وانصبّ 
لق وتعاليه، أن تبقى النفس، يف سكون اخلفيه، وليس أمل الوصول وال أنني الصهر. املهم ّ  ليه، وما انصهرتُ إ ما وصلتُ  عها. املهمّ تنوّ 

 ات والعوامل والظروف مجيًعا.ار ممسكة بزمام املبادأة يف وجه التيّ 

ب  تْ دفعَ  ما بني بطرّام، وبشمزّين، وطرابلس، وبريوت، والقاهرة، وهارفارد، وفرايبورغ، فبريوت ثانية؛ ثّ  "العوامل"و "اراتالتيّ "تقاذفيت 
شرتاك يف احلكم يف لبنان، وأعادتين إىل اخلدمة يف األمم ب إىل اال تْ قلفَ  حدة، ورّدتين إىل بريوت ثالثة؛ ثّ إىل واشنطن واألمم املتّ 

رجعتين إىل بريوت أخريًا حيث أنا اآلن. كّل ذل ، مرورًا باختبارات وتعرّفات أة العالية، و ع  املعاهد األمريكيّ خلتين إىل بأ حدة؛ ثّ املتّ 
 اهلل. إاّل تها وكماهلا يّ رايت، وال يعرفها بكلّ ة يف ملكّ وجتارب ال حتصى، أوردهتا بصورة ضئيلة جزئيّ 

ق إىل الوجود التحرّ  -التحّرق بقي واحًدا نّ انتقلت من حتّد إىل آخر، لك لنفسا السعي فواحد. اعت، أمّ البيئة اختلفت، والرتبة تنوّ 
 ئات الوجود وخباياه؟ أين احلقيقة؟ أين هي؟ة. أين هي تل  احلقيقة يف وسط مفاج  الكامل، إىل الكيان األمسى، إىل احلقيقة احلقّ 

مل تقلف ب ومل تدفعين   "الظروف"و "العوامل"و "اراتالتيّ " ف كثر تعقيًدا.أاألمر اللي يبدو بسيطًا يف سياق هلا العرض هو  نّ أالواقع 
ه، ين وأحبّ قول فصل، ويف خمتلف الظروف كان األمر شورى بيين وبني من حيبّ  الريح. ففي البداية كان لوالدّي وحُمّبَ  كريشة يف مهبّ 

تقبل باحلّث والدفع. ويف كّل حال كنت أنا  م أخريًا، وهي اليت كانتراديت هي اليت كانت يف معظم احلاالت تختار وتصمّ إ لكنّ 
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ا وقع اختياري عليه يف ْض علّي شيٌء فرًضا. ال أعرف شيئًا واحًدا ُمهم  املسؤول األخري؛ ال الوعد رّغبين، وال الوعيد أرهبين، ومل يُفرَ 
 ، فاللوم عليِّ وليس على آخر.تُ للْ نا ضأ نْ إ، فالفضل لّله وليس ل، و تُ انا أصبْ  نْ إفيه أثر ما.  أو للوعيد حيايت كان للوعد

عده، شيء أكيد، ولو مل يكن كلل  ه، على خفيته وبشيء واحد كان جيلبين ويُلوّح ل من بعيد، شيء غريب عجيب خّفي، لكنّ 
وسال الدمع، نّه الشيء اللي طاملا خفق له القلب إ. كيد هو اللي جيلب ويشدّ الشيء األ إن ّماليه. الالشيء ال جيلب، إجلبين  َلَم ا
ذن؟ أين إ يتيّ حرّ  فأينحد جيلبين ويدفعين طيلة حيايت، ذا كان شيء واإمكان، بل يف متناول يدي. و إمامي دائًما، ويف حّيز أه كان ألنّ 
ل  لل تُ ي استجبْ  ّ رف  الدفع وأن أشيح بوجهي عن اجللب، ولكنأن أمكان دائًما إمندفًعا يف كّل حال؟ لقد كان ب تُ ما دمْ  يتيّ حرّ 

عينها،  يتيّ القبول كان دائًما متاًحا ل. حرّ  نّ أل نا حرّ أالرف  كان دائًما يف متناول،  نّ أل نا حرّ أندفاع حنوه. الشيء، ورضيت باال
 مكان القبول.إمكان الرف  و إ -للاتاني مًعا بمكانَ حازم من هلين اإل ف بشكل تامّ ر وتتألّ ذن، تتقرّ إ

ثابت  ه شيء موجود، شيء حقيقيّ نّ أه احلقيقة، أي نّ أ، اجلاذب الدافع املنشود؟ اجلواب التمهيديّ ما هو ذل  الشيء اخلفّي األكيد 
ليه إنال، شيء يرتاح مَ  اح، ممكن األخل والتَ ط، وهو، على بعده وخفيته، شيء مُ غال  دع وال يُ زيف، شيء ال خي فيه وال غشّ  كيد، الأو 

ُيشبع، شيء مضبوط ال يُقن ع و فيه، أو يتساءل عنه، أو يدور حوله؛ إنه شيء  متاًما، بل ليس يف مقدور العقل أن يش ّ  العقل ويطمئنّ 
ه  نّ إول قجده أأَ ليه بسالم، وهو حني إ نُ كُ ْر أَ  ليه، وجتد فيه سعادهتا؛ شيء باقٍ إ ة، ميأل النفس، فتطمئنّ عطب يف أّي من حوانبه كافّ 

ت فيه؛ شيء ته ومكثْ نا وجدْ أ نْ إشيء آخر  ؛ شيء يُغنيين عن أيّ طيلة حيايتحبث عنه أوهو اللي كنت  زلكان موجوًدا منل األ
ومتّكن  كّنت من شرحه ونقله إىل غريي،مت نا حزته واعتنقتهأ نْ إا؛ شيء آخر أمتلكه شخصي   مبقدار ما هو خصوصيّ  باح عموميّ مُ 

 ه، وأشهدكونُ ه، وأَ شرحُ أَ شيء، بقدر ما دون أن يُ ْنتَ َقَص مثقال ذرّة من حيازيت له واعتناقي إيّاه.  ه هو أيًضا،غريي من حيازته واعتناق
 ا ووثوقًا.نً داد يّف متك  ز ك غريي فيه، بقدر ما يشر  له، وأُ 

د ي ونشدان مها شيء ُوج  شغف ن علّي أن أقول بالتال، إنّ  ّ ه سراب لتعيإنّ  تُ ّل؟ فلو قلُ إل ي  خيُ هل هلا الشيء سراب؟ هل أنا واهم 
ن يكون يف أمن  ه ال بدّ أساًسا. ألنّ  رف ُ أه سراب آلمنت فورًا بالصدفة والسحر، وهو ما نّ إشيء، وهلا مستحيل؛ ولو قلت  من ال

 أن جيد نفسه يوًما ما بالفعل واجًدا.  ا ال بدّ د، والواجد حق  ج   َ ي نْ أ د ال بدّ جْ صلب الوجود أساس ملا نطلب وننشد. فالو  
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