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    1وأبرز منجزاتهكمال يوسف الحاج  ةسير              
                         1917-1976   

 

          

 كمال يوسف الحاج في سنيه األولى
من الشبانّية، البلدة  ،(1955حزيران  13-1883كمال يوسف احلاج هو ابن األديب والَصحايّف واملرّّب يوسف بطرس احلاج )

كانون الثاين   1 -1892بشاره بن شديد عيسى ) ميةكر ،(Adèle) واملدّرسة أديل العامرة يف منطقة املنت األعلى )قضاء بعبدا(، 
ل أيلو  6تزوَّج والداه يف يّة بو حبيب األرثوذكسّية. (، من عائلة شديد يف بصاليم )قضاء املنت الشمايّل(، املتحّدرة من ذرّ 1972
على مذبح كنيسة السّيدة يف الشبانّية، وسافرا بعد فرتة وجيزة إىل مراكش )املغرب( لالسرتزاق، فُوِلد كمال هناك يف السابع  1911

 .1917عشر من شهر شباط 

، ألّن يوسف احلاج أصدر 1921. وأغلب الظّن أّن العائلة مل تَ ُعد إىل لبنان قبل العام األربع األوىل يف مراكش هقضى كمال سنوات
. ذاتهعام يف الع يف مقربة رأس النب ()وعمر االبن آنذاك سّت سنوات ، وَدَفن ابنه سامي1921يف بريوت عام  الوقائع الماسونّيةجمّلة 

، أي بعد ُمضّي أربع سنوات على والدته، ويف ذلك ما يثبت بشبه 1921آب  21أنّه َعمََّد ولده كمال بتاريخ لكّن الدليل األهّم 
 .1921تأكيد أّن العائلة كانت خارج لبنان حّّت العام 

يف دمشق يوم األّول من شباط األنوار جريدة  أّسسحيث  لفرتة قصرية، 1922يف العام  سورياإىل  مع عائلته احلاج يوسفمّث انتقل 
كانت بداية تعرّفه بالشيخ خزعل خان، حاكم األحواز عن طريق األخري  و  ،ويف الشام قصد أحد أصدقائه، حّقي بك العظم .1922

أّدى إىل اغتناء يوسف احلاج ماّديًّا من  الذي، األمر الوساطة اليت قام هبا بني الشيخ خزعل وأوالده مّث جناح ،مَّرة َ )عربستان( وأمري احمل
وأغلب الظّن أّن يوسف احلاج أقدم، يف فرتة يسره "اخلزعلّية"، على اقتناء عقارات عّدة يف أعايل الشبانّية )منطقة  جود األمري خزعل.

سان أهل اجلوار باسم " العرزال". وكان "الغابة"(، حيث ابتىن على أحدها شاليًها ساحرًا من طبقتني، واسع األرجاء، ُعرف على ل
 اء السماء. هببعيًدا عن ضوضاء األرض، قريًبا من  بالء وسامية، يعشقون العيش يف هذا املنزل اخلاّل الفّت كمال، ومن بعده أختاه جن

                                                           
َأَسسيَّة كمال يوسف احلاج،  -)منشورات بيت الفكر المجّلد التقديميّ مؤلَّفات كمال يوسف الحاج الكاملة، . يف تناولنا هذه السرية نعتمد على ما ورد يف املصدر اآليت )دون سواه(: 1

 (، جمتزئني ممّا ورد فيه، وناقلني عنه بشكل شبه حريّف، من دون أن نشري إىل ذلك يف احلواشي.2014جونيه، لبنان، ، الطبعة األوىل، 
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نشر مبادئ املاسونّية يف لبنان ملستوى األدّّب من جهة، وعلى خّط نشط يوسف احلاج على ا 1921منذ العودة إىل لبنان عام 
َدْحض ظنون عن عشيرة بعنوان وهو ، 1923املاسونّية املعروفة عام . وقد أصدر أّول كتبه والبلدان العربّية من جهة أخرى

، عنيف بني القطب املاسويّن يوسف احلاج وزمالئه من جهة، واجلهات الكنسّية من جهة أخرى . وإْثر ذلك وقع صدامالَفْرماسون
 فاحتدمت احلرب الكالمّية بينهما.

مطرانه العاّلمة بولس عّواد، واضع الرتمجة الشهرية إىل العربّية  لكتاب اخلالصة  جهودوما لبث يوسف احلاج أن هجر املاسونّية بفضل 
ُسدَّت  ذاك مذ .1926نفسه أّن هذا التحّول حصل عام ب. وخيربنا يوسف احلاج )مخسة جمّلدات( س توما األكوينّ يالالهوتّية للقدّ 

ألمر الذي محله على ترحيل أفراد أسرته إىل مصر طوال العامني ، بل صارت حياته وحياة ذويه عرضة للخطر، اهأبواب الرزق يف وجه
وسكنت العائلة عند أخت يوسف احلاج، مرمي، اليت كانت قد  ريثما تعرب عنهم زوابع الشّر. ،على سبيل احليطة، 1928 و 1927

ية )األوىل(، عن ام، سطفلتهم الصغرى . وأثناء هذه اإلقامة القسريّة ُفجع آل احلاج بوفاة1925استقّرت يف اإلسكندريّة منذ العام 
 .1927، يف النصف الثاين من العام عمر ال يتعّدى الثالث سنوات

، األصل واخلطّاط اخلاّص بامللك فؤاد األّول كمال أصول اخلّط العرّّب على يد اخلطّاط جنيب َهواوين، اللبناينّ الفّت  تعّلم يف بالد النيل 
الكثريين يف إعجاب بهذه املأثرة  ظيتحو  احلادية عشرة من عمره. ، أي يف1928نيسان  23يف حاز شهادة اخلّط العرّّب  إىل أن

من مّية. وقبل أيّام كَ ، واختتمها الوالد يوسف بقصيدة حِ مصر، فأقاموا له حفلة تكرميّية حضرها الشاعران خليل مطران وأمحد شوقي
ة ر األسحتت عنوان  1928غالف ديوان َصَدَر لوالده يف مصر عام  ريشة الفّت اخلطّاط رقشتهشهادة اخلّط، كان أّول ما  ةحياز 

لرثاء املاريشال فردينان فوش، أحد القادة العظام يف احلرب العاملّية  1929خّط قصيدة مجيلة نظمها والده عام  . مثّ العلويّة في مصر
 .1918جليوش احللفاء عام األوىل، والقائد العاّم 

 كمال يوسف الحاج في عمره المدرسيّ 
فيها. ال نعرف شيًئا عن ُهّويّة املدارس االبتدائّية األوىل اليت ارتادها كمال يوسف احلاج، إْن يف لبنان أو يف مصر، وال عن فرتة دراسته 

(، 8ème) رابع ابتدائيّ صّف الاليف  1929على عمره املدرسّي هو دخوله معهد اآلباء اليسوعّيني يف لبنان عام  وأقدم شاهد حّسيّ 
 -1928ذلك يوم الرابع عشر من كانون الثاين على وجه التحديد حبسب لوائح املدرسة، أي يف منتصف السنة الدراسّية كان و 

قد . و (2deاألّول ثانوّي ) صفّ ال(، أي حّّت 1935-1934 )السنة الدراسّية 1935عام يف هذا املعهد حّّت احلاج . بقي 1929
 ترك هذه املدرسة بعد هناية الرْتميْسرت األّول من السنة ألسباب غري معروفة، من دون أن ُيْكِمل الرْتميسرتَين اآلخرَين.

 Prixكان طليع صّفه يف املواّد العربّية )،  1931-1930تفيد سجاّلت املدرسة أّن كمال احلاج، يف ختام السنة الدراسّية 

d’Excellence)،  كما حاز جائزة املثابرة يف املواّد الفرنسّية(Prix de Diligence) وجاء أيًضا أّن ضيف الشرف الذي ناب عن .
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ضابطًا مغمورًا امسه القومندان كان ،  1931متّوز  3يف  ،االحتفال الرمسّي باختتام تلك السنةاملفّوض السامي يف توزيع اجلوائز أثناء 
 شارل ديغول.

م أخته جنالء، ورفيقه الياس مع جمموعة من البنني والبنات، بينه 1930متّوز  27يف هذه الفرتة أيًضا اقتبل كمال احلاج سّر التثبيت يف 
 السّيدة )الشبانّية(.ملطران بولس عّواد يف كنيسة ايوسف فارس سركيس )رئيس اجلمهوريّة اللبنانّية الحًقا(، من يد 

ألمريكّية يف بعد الدراسة التكميلّية عند اآلباء اليسوعّيني التحق كمال احلاج بالقسم الفرنسّي من الكلّّية الثانويّة العاّمة التابعة للجامعة ا
كانون   15. انتقل إىل هذه املؤّسسة يف متابعة دروسه الثانويّة بغية (  International College ل ابريوت )اليت ستصبح يف ما بعد 

مثّ أجنز تباًعا الصف األّول ثانوّي  .1935-1934صّف الرابع تكميلّي خالل ما تبّقى من السنة الدراسّية ال، فُوضع يف 1935الثاين 
اخلتامّي )فرع  ويّ ، والصّف الثان1937-1936، والصّف الثاين ثانوّي يف السنة الدراسّية 1936 -1935يف السنة الدراسّية 

 . 1938-1937يف السنة الدراسّية  الفلسفة(

% 30أنّه كان يتمّتع حبسم  منها ،معلومات شخصّية هاّمة دُ رِ تَ  ، واملكتوبة خبّط يده،إضبارته اخلاّصة احملفوظة يف أرشيف املعهد يف
 ومساره، هدينو ، تهجنسيّ و إقامته،  وحملّ ، زماهناو  ةوالدال ومكانومنها أيًضا، باللغة الفرنسّية، امسه،  ،على القسط املدرسّي مبوجب منحة

يوسف احلاج حيث كىّن  ،أربعة منها يف بريوت واخلامس يف عاصمة بالد الرافدين ،)مخسة عناوين إقامة والدهعنوان و املدرسّي السابق، 
 نفسه باهلامشّي(.

ما ميكن  استعراضيقودنا إىل  ما يف اخلانة املخّصصة للدين، وهذا ة"لربوتستانتيّ دّون "ااحلاج أّن  ،يف هذه البطاقة املدرّسية ،من الالفت
فوالدته، األرثوذكسّية مذهًبا، كانت تنتمي روحيًّا إىل الربوتستانتّية تيّمًنا بأّمها  يف سن شبابه. "الربوتستانتّية قبةاحلأن نسّميه بداية "

 (بريوت) حرصت على تعميد جنلها كمال يف الكنيسة اإلجنيلّية الوطنّيةلذا  .ة الْكوايِكْرزْ زيزف بشاره، اليت كانت مبّشرة حمرتفة من مجاع
قبل أشهر قليلة. يف الشبانّية تعميد كمال على الرتبة املارونّية  بالرغم من، 1921عقب رجوع األسرة هنائيًّا من املغرب إىل بريوت عام 

-1912طويلة ) طول العامل العرّّب وعرضه، فضاًل عن اخنراطه يف احلركة املاسونّية لفرتةومع انصراف الوالد إىل األسفار املتعّددة يف 
حمافظ على هذه (، حتّتم على األّم  النبيهة، الشديدة األمانة ملسيحيّتها، أن ترّّب أوالدها على مبادئ اإلجنيل يف حميط مدرسّي 1926
إىل وضع ابنها كمال يف عهدة اآلباء اليسوعّيني بادئ ذي بدء  -وتستانتّية الُقّحةهي الرب  -وهذا ما يفّسر مبادرهتا اجلريئة التعاليم.

 .1935العام  يفاألمريكّية )بريوت(،  التابعة للجامعة ،(، قبل أن تنقله إىل الكلّّية الثانويّة العاّمة1929-1935)

درسة اليسوعّية( بالتزامن مع ما كان خيتزنه مبقادير أكرب من يف هذه الفرتة كان كمال يتشّرب التنشئة املسيحّية من مصدر كاثوليكّي )امل
، الكلّّية الثانويّة العاّمة التابعة للجامعة 1935املنابع الربوتستانتّية العديدة احمليطة به )والدته، بيئته يف حميط رأس بريوت ابتداء من العام 

 . 1937تقّدم بطلب انضمامه إىل الكنيسة اإلجنيلّية الوطنّية يف بريوت مطلَع العام  وما لبث أن .األمريكّية(
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 (1941 -1938فاصل السنوات الثالث )
، وراح يعمل للمسامهة يف إعالة 1938-1937كمال إىل التوّقف عن التحصيل العلمّي بعد هناية العام الدراسّي الشاّب  اضطّر 

، وطورًا يف آخر تارة يف معمل للحالوة ،كدح كعاملوهكذا  حاّدة، والّدخار قسطه اجلامعّي الحًقا.  األسرة بعد مرورها بضائقة مالّية
كما عّلم أصول اخلّط العرّّب يف بعض املدارس،  للعوازل الزجاجّية أو السرياميكّية اليت توضع بني األسالك الكهربائّية واألعمدة احلاملة.

بني جدران دير مار يوحنّا مارون أبوه املدرسة اليت افتتحها ضمن دارة اإلالتدريس و أعمال يف ساعد  وفوق ذلكومنها مدرسة احلكمة. 
 .1939، قرب الشبانّية، بعد عودته من العراق أوائل العام يعبَّ يف قِ 

املتأّسسة  ،ثني عشرندوة االإىل ، 1938عام  ،َعة من حياة كمال الدراسّية أهّنا شهدت انضمامهطَ  ُستقأهّم ما يف هذه املرحلة امل
 .1933حول ميشال أمسر منذ العام 

كمال كرمي عزقول، إدوار حنني،  ميشال أمسر،  تألّفت هذه الندوة من اثن عشر عضًوا تيّمًنا بعدد الرسل حول السّيد املسيح، ومنهم: 
األعضاء جيتمعون، كّل مخيس، وكان ن. و أمحد مّكي، رشدي املعلوف، حسيب عبد الساتر، خليل رامز سركيس، وآخر يوسف احلاج، 

من  يقرأ لبعضكان بعضهم اجتماعاهتم   وخالل له بيت خاّص يف العاصمة.كان يف منزل ميشال أمسر ال لشيء إاّل ألنّه الوحيد الذي  
 ،جملّته ،الجمهوروضع الصحايّف ميشال أبو شهال جمّلة  1940، ويتناقشون يف الفكر واألدب والشعر. ويف العام نتاجه اخلاصّ 

ندوة يف إطار نشاط  الجمهوربتصّرف أقالمهم. وهكذا صدرت السلسلة املنتظمة األوىل من كتابات احلاج على صفحات جمّلة 
مساء  ،يف نادي املهاجرين )بريوت(ما هي الفلسفة؟ حتت عنوان  أُوىل حماضراته العاّمةاحلاج هذه الفرتة ألقى  تزامًنا معو  .االثني عشر

 .االثني عشر ندوةيف إطار سلسلة نّظمتها ، 1941كانون الثاين   9اخلميس 

يد سقوط فرنسا الصاعق يف القبضة ، بُ عَ 1940حّّت بداية تشّتت مشلها ابتداًء من حزيران ندوة االثني عشر  بقي احلاج عضًوا يف
يوقّعون  ظّلوا ، ومنهم كمال احلاج،لكّن جّل األعضاء ومن مَثّ انتقال السلطة االنتدابّية على لبنان وسوريا إىل حكومة فيشي. ،النازيّة

 .1941، حّّت النصف األّول من العام ثن عشر" إىل جانب أمسائهمالإضافة عبارة "من ندوة امع  ،مقاالهتم

 (1949-1941الدراسة الجامعّية )
 اجلامعة األمريكّية يف بريوت بني جدرانالدراسة اجلامعّية يف حياة احلاج إىل عهدين أساسّيني: العهد اجلامعّي األّول  تنقسم فرتة

-1946تَ وَّج بنيل درجة األستاذيّة يف األدب العرّّب، والعهد اجلامعّي الثاين يف جامعة السوربون الباريسّية ) ُ (، امل1941-1946)
 . حبيازة دكتوراه الدولة يف الفلسفةم تت َ خْ  ُ (، امل1949
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 (1946-1941العهد الجامعّي األّول )لبنان، 
 .1942 -1941)بريوت(، مطلع العام األكادميّي التحق كمال بقسم األدب العرّّب التابع لكّلّية اآلداب والعلوم يف اجلامعة األمريكّية 

 أّما ملاذا مل يتسّجل يف اجلامعة لنيل بكالوريوس يف الفلسفة، فألّن املعنّيني هبذا االختصاص فيها مل يكرتثوا لربط الفلسفة باألدب،
 إىل جانب األدب العرّّب كاختصاص رئيسّي. ،والعكس بالعكس. لكّن احلاج اختار الفلسفة كاختصاص ثانويّ 

وسف، أنّه كان يعمل يف مطبخ اجلامعة األمريكّية ليعيل نفسه ويسهم يف دفع أقساطه اجلامعّية.  ي ،هذه املرحلة روى لنجله البكر حول
 .سنوات طويلة من الدراسة إثرهذه اآللة األداء على كما انضّم إىل أوركسرتا اجلامعة عازفًا ماهرًا على الكمان، بعد أن أتقن 

)غبطة البطريرك اغناطيوس هزمي الحًقا( زميله على مقاعد الدراسة وصديقه أثناء دراسته اجلامعّية  كان حبيب أسعد بطرس هزمي 
تأسيًسا على صداقة قدمية مجعت بني أبويهما،  ،. ومن زمالئه احلميمني أيًضا، يف اجلامعة، غّسان جربان تويناألقرب من حبل الوريد

عالقته القويّة ذكر نسونّية اللبنانّية. وعلى صعيد األساتذة جربان توين ويوسف احلاج، ووطّدها تقاطع مساَري الرجلني يف صفوف املا
الك مل تكن لخلو من تباين يف مببأستاذ ماّدة الفلسفة، شارل مالك، أبرز مفّكري اجلامعة ولبنان يف حينه. غري أّن عالقته القويّة 

 إعجابه بربغسون قّمةكان احلاج حينها يف )إذ   وجهات النظر، خصوًصا يف مسألتني: املوقف من الفيلسوف الفرنسّي هنري برغسون
 وموقع اللغة العربّية يف فعل التفلسف. ،(بعد أن اكتشفه حديثًا

 -1942 ،، لكّنه مل ينضّم إىل كلّّية اآلداب والعلوم يف العام األكادميّي التايل1942-1941عام  أهنى كمال صّف السوفومور
استفاد كمال من هذه العطلة القسريّة ليبدأ أوىل مغامراته الفكريّة وأجرأها، إذ قّرر ترمجة أطروحة و  ، ألسباب ما زالت جمهولة.1943

، إىل (Essai sur les données immédiates de la conscience)1رسالة في معطيات الوجدان البديهّية ،الدكتورالّيةبرغسون 
والحًقا، يف أوائل  .لغة الضاد، على اإلطالق، لرتمجة أحد مؤّلفات برغسون إىل يف الفضاء العرّبّ  تلك كانت احملاولة األوىل العربّية.

هذه املبادرة بعني الرضى، مطّلًعا على عمل  –وكان يف لبنان آنذاك –، تلّقف املستشرق الفرنسّي لويس ماسينيون1944ام عصيف ال
، Alcanربت دار النشر الفرنسّية اعتَ  . ويومئذ  1945يحها وطبعها، فتّم ذلك عام املرتِجم الشاّب ومثنًيا عليه. مّث ساعده على تنق

 القّيمة على نتاج برغسون، هذا النتاج األّول لكمال احلاج "ترمجة رمسّية" ألحد مؤّلفات برغسون.

اجلونيور بنجاح مربّز. ويف العام منهًيا صّف ، انضّم كمال جمّدًدا إىل كلّية اآلداب والعلوم 1944-1943يف العام األكادميّي 
مع اختصاص ثانوّي يف الفلسفة، ، ، أهنى صّف السينيور، وحاز شهادة اإلجازة  يف األدب العرّبّ 1945-1944األكادميّي التايل، 

 .1945حزيران  25يف 

                                                           
 / وجدان.1. 1
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نيسان  4المتحان اخلّطّي بنجاح يف تابع احلاج مقرَّرات صّف املاسرتز يف األدب العرّّب، واجتاز ا 1946-1945يف العام األكادميّي 
، مصطفى صادق الرافعي وأدبهرسالة املاسرتز بإشراف الدكتور أنيس اخلوري املقدسّي، وكانت حتت عنوان  . مّث باشر حتضري1946

أمني فارس. وقد أمام جلنة فاحصة مؤلَّفة من الدكاترة أنيس اخلوري املقدسي، أنيس فرحيه، نبيه  1946حزيران  13فناقشها بنجاح يف 
 .1946حزيران  24منحته اجلامعة األمريكّية يف بريوت رتبة األستاذيّة )املاسرتز( يف األدب العرّّب بتاريخ 

هشّية"، األمر الذي تسبَّب بتباين حاّد بني أّمه وأبيه، واجه كمال، أوائل تلك السنوات اجلامعّية، مأزقًا عائليًّا كبريًا حموره "الدعوة الدا
تعّرف إىل مؤّسس  احلاج، يوسف كمال،  . وبيان ذلك أّن والد1943-1942امعّية يف العام األكادميّي ا بانقطاعه عن الدراسة اجلورمبّ 

. آنذاك مل تكن الدعوة 1939، املعروف لدى العموم باسم "داهش"، أوائل العام (1984-1909) الداهشّية سليم العّشي
نفسه، احلاج ء حنو ثالثة أعوام على تعارف الرجلني، خرجت الدعوة إىل العلن على يد يوسف الداهشّية قد انطلقت بعد. وبعد انقضا

 عند الداهشّينيالمؤمن األّول ، فُسّمَي يف نادي املهاجرين )بريوت( 1942يف حماضرة شهرية ألقاها مساء الثاين عشر من أيّار وذلك 
حضر كمال، مع  . وخالل هذه الفرتة الداهشّية القصرية من حياة الوالدالرجلنيلكّن العالقة انقطعت باكرًا بني منذ ذلك احلني. 

حظي  األمر الذيوالشاّب كمال،  داهشقيام تباين حاّد بني نتائجها أبرز كان من  والديه، جلسة "استحضار روحّية" يف منزل داهش
دون من لكن يف صفوفهم،  نشاطه هنائيًّا إيقافن الداهشّيني و ع هوالد يف انقطاع ، وعّجل، مبعىن ما،برضى والدته، املناهضة للداهشّية

 .1املاسونّيني مععداء متبادل بني الطرفني، كمثل ما حصل سابًقا ذلك  بسببأن ينشأ 

وهي جمّلة أدبّية علمّية تصدر يف قلب اجلامعة  العروة،األكادميّية يف اجلامعة األمريكّية يف بريوت، ُنشرت للحاج يف جمّلة  الدراسةأثناء 
الواقع اللغوّي وتأثيره ، وحماضرة برغسون والشعر مقالةهي ثالثة أعمال  ،جمعّية العروة الُوثقىاألمريكّية عن منّظمة طالبّية ُتدعى 

الظهور بإشراف كلّّية اآلداب والعلوم يف ، العائدة إىل الكّلّيةيف جمّلة صدرت له  كما. من نحن؟ بعنوان ، وخطبةقي الفرد واألّمة
، ومقالة بين نيتشه وجبران، وحماضرة صديقي خليل بعنوان رسالةهي  ، ثالثة أعمال أخرىاجلامعة األمريكّية بعد احتجاب طويل

يف ، لشرق األدنىتجديد ا ، عنواهناُنشرت له مقالة بالفرنسّية، فقد األخرية )املاسرتز( يف السنة الدراسّيةأّما . حديث شهادتي
 .Les Cahiers de L’Est 2جمّلة

بريوت، إذ تشري وقائع جلسات العمدة إىل نشاط يف  دمة الكنيسة اإلجنيلّيةخلكّثف احلاج امل تكّرسبمبوازاة ذلك متّيزت هذه الفرتة 
تنشئة بيبلّية وروحّية لألوالد ما ، وهي مدارس أسبوعّية توفّر مدارس األحدلصاحل ما ُيسمَّى  1944و  1943قام به عاَمي  ملحوظ

 ْقَتِصر حضورُه على البالغني. ُ بني السادسة واخلامسة عشرة تقريًبا، ويتآون زماهنا بالضبط مع قّداس األحد، امل

                                                           
 . 191 -185، مصدر سابق، ص التقديميّ المجّلد . ملزيد من التفاصيل حول هذه الناحية يُراَجع 1
 /1/ شهاديت،1/ نيتشه ، 1/ صديقي، 1/ حنن ، 1/ واقع، 1/ شعر، 1اآلتية:  حتت الرموزالمؤّلفات الكاملة، المجّلد األّول، المؤّلفات األولى، . تُراَجع هذه األعمال، تباًعا، يف: 2

Rénovation . 
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 عد.، وهي فرتة حمدودة لن يعود إليها يف ما ب(1945-1937مع هذه الوقائع نسدل الستار على الفرتة الربوتستانتّية من حياة احلاج )
تانة مسيحّية عقيديّة يمينة بقيت مسته البارزة يف مجيع مراحل مساره الفلسفّي الالحق، إذ جعلته يواجه مباإلميانّية رفدته  لكّن هذه الفرتة

ه، مدّ وال مكان فيها ملآرب إيديولوجّية مسترتة. هذا عدا ما است ،احلّس السليممجيع املواضيع احلّساسة مبقاربة شاملة، صافية، حيكمها 
 معامل فكره املسيحّي. بفضلها، من انفتاح مسكويّن أصيل سيبقى دوًما من أوضح

 (1949-1946العهد الجامعّي الثاني )باريس، 
لربغسون حّّت بذل املستشرق ماسينيون مساعي محيدة لدى احلكومة الفرنسّية كي المعطيات البديهّية ما إن أمّت احلاج ترمجة كتاب 

ما أراد. وهكذا استقّل احلاج  على منحة دراسّية متّكنه من السفر إىل فرنسا للتخّصص يف الفلسفة، فتّم لهرتِجم الشاّب  ُ حيصل امل
هناك استأجر شّقة صغرية  .، فوصل إليها يف أواسط الشهر1946، ُمَيّمًما وجهه شطر باريس يف أوائل تشرين الثاين كورنثياالباخرة 

، وهو بقعة من الناحية اخلامسة يف باريس تنبض الحّي الالتينيّ لى مقربة من جامعة السوربون، يف قلب الواقع عفندق السويس يف 
 باحلياة الطالبّية والشبابّية.

أيّام الدراسة يف باريس كانت الكور احلقيقّي الذي صّفى معدن املواهب الفلسفّية لدى احلاج. فهناك انطلق حقًّا من جنان األدب إىل 
 ارتادً ومبه مرّات عّدة،  اتمعً جمول سارتر شخصيًّا، پ -وقد قُ ّيض له، يف مدينة األنوار، أن يتعرَّف إىل الفيلسوف جانأدغال الفلسفة. 

كان رأيه فيه مزجًيا من اإلعجاب والتحّفظ. وسيكون احلاج، الحًقا، ِمن أوائل َمن سيفرشون الفلسفة السارتريّة ف ،من حماضراتهبعًضا 
، اليت اهتّمت بنشاطه يف نقل نتاج أبيها إىل (Jeanne)جان لقرّاء العربّية. كما ارتبط بعالقة وطيدة مع ابنة هنري برغسون الوحيدة، 

. وال بأس من تذكري القرَّاء بأّن جان برغسون ُولدت إليه صورة والدها موقَّعة خبّط يدها، وهذه لفتة نادرة جدًّا منها العربّية وأهدت
. 1صّماء بكماء، لكّنها كانت من أشّف أهل الروحانّيات، واعتنقت املسيحّية بعد وفاة والدها، األمر الذي أثار يف حينه تعّجًبا كبريًا

 برغسون، يف أواخر حياهتا، بسّر هذا االعتناق للفيلسوف جان غيتون.وقد باحت جان 

لويس جوكس، مدير عاّم العالقات الثقافّية آنذاك من الفرنسّيني اآلخرين الذين ربطتهم باحلاج عالقة وطيدة جيدر بنا ذكر اثنني: 
. أّما من أصدقائه 1955إىل شباط  1954حزيران  فرانس، الذي سيصبح رئيًسا للوزراء يف فرنسا من-يسوالوزير الحًقا، وبيار ميند

والطبيَبني الفرنسّي، واألب رزق اهلل خملوف، والسفري عادل إمساعيل،  -اللبنانّيني فنعرف املنسنيور يوحّنا مارون، مدير البيت اللبناينّ 
يف اجلامعة، والسّيما املشرف على أطروحته هناك، بالطبع، أساتذته وفوق هؤالء جان زّهار وألبري حلو، واألخ الُكَرمْيّي بولس جنم. 

وليت، پإكمال اإلشراف للفيلسوف جان إي، تارًكا مهّمة 1948ارت واملتوَّفَّ عام ورت، االختصاصّي يف فلسفة ديكپماري ال -ناج
وأخريًا ال آخرًا  ،ة السوربونأساطني الفلسفة يف جامع سني، رئيس اللجنة الفاحصة وأحدمن دون أن ننسى الفيلسوف رنيه لو 

اح، وراء قرار جامعة السوربون القاضي باملوافقة على اعتبار ترمجة احلاج إىل جنيون الذي وقف بكّل قّوته، وبنياملستشرق لويس ماس
                                                           

 . كانت ديانة آل برغسون هي اليهوديّة.1
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كانت اجلامعات الفرنسّية  للتذكري نشري إىل أّن . و مبنزلة أطروحة رديفة ،رسالة في معطيات الوجدان البدبهّية ،العربّية لكتاب برغسون
 تعتمد، وقتئذ ، نظام الدكتوراه بأطروحتني، واحدة رئيسّية وأخرى رديفة.

وليت، بصفته مشرفًا على األطروحة پأن كتب جان إي بعد، 1949أيّار  19يف  1الصيغة األخرية من أطروحته الرئيسّيةقّدم احلاج 
، تقرير 1949متّوز  10نيون، يف ي. وكتب لويس ماس1949أيّار  12بالنشر يف اإلذن تقرير الرئيسّية وعضًوا يف اللجنة الفاحصة، 

مع مدخل هلا، بالعربّية،  رسالة في معطيات الوجدان البديهّية، املؤلَّفة من ترمجة احلاج لكتاب برغسون اإلذن بنشر األطروحة الرديفة
 إلنسايّن.بني أعمال برغسون وأثرها يف تاريخ الفكر ا الرسالةيوضح موقع هذه 

من رنيه لوسني )رئيًسا(، وجان تألّفت اللجنة الفاحصة قد . و 1949كانون األّول   10ُحّدد موعد املناقشة اخلتامّية لألطروحتني يف 
وجان  نيون )مقّررًا لألطروحة الرديفة(، يولويس ماس وليت )مقّررًا لألطروحة الرئيسّية(، ورميون باير )مناقًشا لألطروحة الرئيسّية(،إيپ

يف قاعة لويس لِيار  ،الرديفة(. وعقب جلسة املدافعة اليت جرت حتت أنظار ديكارت وباسكال وبوسوييه كانتينوه )مناقًشا لألطروحة
(Louis Liard) مع تنويه "مشّرف جدًّا"  ،دكتوراه الدولة يف الفلسفة درجة ، حاز الطالب كمال احلاج2الشهرية يف جامعة السوربون

 من اللجنة الفاحصة.

قَ رتَّ  وال فرتة إقامته الباريسّيةمنها مأزق شحن جمموعة كتبه إىل لبنان. فطَ  ،إىل لبنان واجه احلاج مآزق عديدة العودة النهائّيةقُ بَ ْيل 
ب، فجمع مكتبة يمينة وضخمة، ولكن على الدراسّية لشراء الكت بشّدة على نفسه كي يكّرس معظم أموال ِمْنَحِته الفيلسوف الشابّ 

على إىل إجباره ، ذات مرّة، بطبيبه هذا اإلمهال دفع ، إذ تعّرض مرارًا ألوجاع مربّحة يف معدته من جرّاء قّلة التغذية.حساب صّحته
لتأمني تكاليف الشحن اللبنانّيني من دعم أحد األصدقاء استفاد احلاج  يف النهايةو اخلضوع لفرتة نقاهة يف أحد املنتجعات الفرنسّية. 

 على الباخرة ذاهتا اليت محلته إىل لبنان.

 العودة إلى لبنان والعهد الفلسفّي األّول
على األرجح تنفيًذا ، وبدأ يعّلم الفلسفة بالفرنسّية يف مدرسة اآلداب العليا يف بريوت، 1949عاد احلاج إىل لبنان يف أواخر العام 

 هذا الصرح يف السنوات األكادمييّةالتدريس بني جدران  وقد زاول على أساسه منحة الدولة الفرنسّية.لشروط العقد الذي حاز 
دأها من ربعها تقريًبا بعد تبااليت ، 1950-1949السنة اجلامعّية  يف حبرو  .1951-1952، 1950-1951، 1949-1950

، عّلم أيًضا يف األكادميّية اللبنانّية للفنون اجلميلة لصاحبها أليكسي بطرس. وخالل هذه املرحلة 1949العودة إىل لبنان أواخر العام 
                                                           

حتت الرمز ، المؤلَّفات الكاملة، المجّلد الخامس، في اللغة، وقد ُنشَرت يف La Valeur du langage chez Henri Bergsonعنوان أطروحته الرئيسّية هو  .1
5/Valeur. 

ُلبَّسَة باخلشبّيات الفاخرة، قاعة لويس ِليار ا شومري وُجِعَلت إىل جدران . ُخّلد هؤالء العمالقة الفرنسيس، إىل جانب موليري وراسني وكورناي، يف لوحات زيتّية بديعة رمسها الفّنان فرنسو 2
امل

، مؤّسس األكادميّية الفرنسّية، (Armand de Richelieu)ماعدا اجلدار األوسط فوق منرب اللجنة الفاحصة، حيث ُعّلقت لوحة عمالقة للكاردينال أرمان ده ريشوليوه 
  السوربون، ومشّيد كنيستها الشهرية اليت حتتضن ُرفاته حّّت اليوم.وصاحب الفضل األّول يف جتديد مباين
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عّي الحًقا( ضمن مؤّسساهتا على إطالق التعليم العايل )اجلامأيًضا نسج عالقات متينة مع الرهبانّية اللبنانّية املارونّية، وراح حيّفزها 
معهد الروح ، فُدّشن هذهحتقَّقت رغبة احلاج ، 1950تشرين الثاين  10يف ، 1951-1950الرتبويّة. ومع انطالق السنة األكادميّية 

األوىل، فأمَّه  . وقد واكب احلاج هذا الصرح منذ انطالقته، باكورة معاهد التعليم العايل يف عامل الرهبانّيات املارونّيةالكسليك-القدس
 أستاًذا للفلسفة، وبقي فيه حّّت منتصف ستينّيات القرن العشرين.

، املنرب الثقايّف الذي كان صديقه ميشال الندوة اللبنانّيةبإلقاء أوىل حماضرات احلاج يف دار  1951-1950متّيزت السنة األكادميّية 
باللغة الفرنسّية،  1951أيّار  28أْلقَيت هذه احملاضرة يف ثني عشر. الندوة ابعد انفراط عقد  1946أمسر قد أّسسه يف خريف العام 

 وهي احملاضرة األوىل واألخرية للحاج بالفرنسّية.  .1ازدواجّية اللغة ولبنانوكانت حول 

هود قّلة قليلة، جب ، حدثًا مفصليًّا يف حياة احلاج: تأسيس اجلامعة اللبنانّية1952-1951السنة األكادميّية التالية، محلت بدايات 
دار  المعّلمين من  ،حصرًاآنذاك، استقبلت اجلامعة اجلديدة، املؤلّفة  1951كانون األّول   3. ففي صبيحة اإلثنني ومنهم احلاج نفسه

 . ني، الفوج األّول من طاّلهبا، وكان عددهم سبعة وستّ معهد اإلحصاءوالعليا 

حماضرات جامعّية حول فلسفة رنيه  ، باللغة العربّية،أطلق احلاج ثورة تربويّة، إذ راح يلقيما إن فتحت اجلامعة اللبنانّية أبواهبا حّّت 
وشّكلت هذه احملاضرات فتًحا  ثالثة أشهر. قبلْنَشأة  ُ ، املالحكمة، يف جمّلة 1952ديكارت، ناشرًا حلقاهتا تباًعا، ما بني شباط ومتّوز 

، ألّن الفلسفة العاملّية، حّّت ثوريّة اهتّزت هلا أروقة اجلامعة الناشئة ودوائر الرتبية يف لبنان جديًدا يف التدريس اجلامعّي، ومغامرة فكريّة
-1952وأعاد احلاج إلقاء هذه احملاضرات الديكارتّية خالل السنة األكادميّية التالية،  .ذلك احلني، مل تكن تدّرس بالعربّية أبًدا

وخالل السنتني . 1954يف أيّار رنيه ديكارت أبو الفلسفة الحديثة ، مّث أصدرها يف كتاب بعنوان ، بعد تنقيحها وتوسيعها1953
كتب سلسلة من املقاالت حيث أعلن، بكّل وضوح، إطالق ورشته الفلسفّية 1953-1952و 1952-1951األكادمييّتني 

هذه عناوين  عّدةألوىل لنهضة فلسفّية كربى عرب مقاالت كي يزرع البذور االسنابل وجمّلة الحكمة  الكربى، مستعريًا منربَي جمّلة
هبذا، بل راح يكتب يف املرأة وكرامتها، ويف احلاج . ومل يكتِف 2"نحن والفلسفة"، "بين األدب والفلسفة"، "غاية الفلسفة"بعضها: 

هكذا بدأ فيها مسائل فلسفّية نظريّة. عالقتنا الصحيحة بالغرب وباللغة العربّية، فضاًل عن متابعة نشر مقاالت "غري ملتزمة" يتناول 
ن أجسر الورشات، وأصعبها، وأكثرها هي م لسفّية، عربّية اللسان،ق يف ورشة فبدا للجميع أنّه منطلِ قد يسطع يف دنيا الفلسفة. و  جنمه

 ، لكّنه وحيد يف مساره.إبداًعا

                                                           
1 .5/ Bilinguisme. 
 / غاية.4/ أدب، 4/ فلسفة، 4حتت الرموز اآلتية: المؤلَّفات الكاملة، المجّلد الرابع، فلسفّيات،. تُراَجع هذه املقاالت، تباًعا، يف: 2
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، ، وكان هدفها مجع أعالم الكلمة حتت راية واحدة1952يف منتصف العام جمعّية أهل القلم  يف لبنانيف هذه األثناء تأّسست 
جمعّية أهل حضورهم العاّم، وصون حقوقهم األدبّية، فواكبها احلاج منذ بداياهتا. وقد استلهمت هذه املبادرة الرائدة مثال  وتعزيز

 .1يف فرنسااألدب 

قبل أن تؤول رئاستها، رمسيًّا، إىل صالح  ، بداية، فؤاد افرام البستاين2يمانية عشر، وتوىّل نيابة رئاستهاجمعّية أهل القلم كان مؤّسسو 
وقد احتضنت مجعّية أهل األدب يف فرنسا االنطالقة األوىل لرديفتها اللبنانّية، فعيّنت الشاعر  .1952لبكي يف كانون األّول 

 يف لبنان.جمعّية أهل القلم لدى الفرنكوفويّن جورج شحاده ممّثاًل هلا 

، تعّرف كمال احلاج إىل زوجته العتيدة ماغي، الطالبة يف األكادميّية اللبنانّية 1952خريف العام  يف هذه الفرتة اخلصبة، وحتديًدا يف
خال ماغي، األستاذ أسد و  املفّكر السورّي القومّي االجتماعيّ  التعارف األّول بني األستاذ والطالبة يف منزلقد حصل للفنون اجلميلة. و 

وجده بفضل عجاج املهتار، الصديق  أن نت مبقاالت احلاج، راح يبحث عن عنوان كاتبها إىلاألخري، إذ فُ و  ، يف ديك احملدي.األشقر
نّه ألكمال  بائًحا آل احلاج ذات يوم، وهكذا َطَرق بابَ املشرتَك ألسد األشقر ويوسف احلاج، وجار األخري يف منطقة رأس بريوت. 

خته أبني كمال وابنة من بديع البيان الفلسفّي. مّث رّتب األشقر اللقاء األّول له يتمىّن توطيد عالقة فكريّة قويّة معه بعد كّل ما قرأه 
 .ماغي، املثّقَفة احلاّدة الذكاء والواثقة الشخصّية، على مائدة غداء يف دارته يف ديك احملدي

وماغي ذّواقة موسيقى كالسيكّية ، فضاًل عن كوهنا عازفة بيانو، وكاتبة حمرتِفة عن  .بانتظام بعد اللقاء األّول صار كمال وماغي يلتقيان
توّطدت بينهما موّدة فة الفتّية، بعجب األستاذ بتوّقد ذهن الطالأُ  قدالثقافة املوسيقّية وعن تعزيز أحوال املرأة وحتسني تربية الناشئة. و 

 اج. ة ما لبثت أن ارتقت إىل حّب فعهد  على الزو روحيّ 

، وكان السبت السابق ألحد الشعانني، اقرتن كمال يوسف احلاج مباغي األشقر، ابنة الوجيه املتّن 1953يف الثامن والعشرين من آذار 
ياس الرعائّية يف ديك احملدي الشيخ زعيرت األشقر، الصديق احلميم للبطريرك أنطون عريضه. وقد جرت مراسم الزواج يف كنيسة مار ال

 د رغبة "العّم" اجلليل.نزواًل عن

نيسان  11الصادر يف  1844على القران ُعنّي، مبوجب املرسوم رقم  كان الزواج فاحتة خري يف حياة احلاج. فبعد ُمضّي أسبوعني
املستحَدثة اليت أصبح أّول رئيس هلذه الدائرة بذلك  .، رئيًسا ملصلحة الشؤون الثقافّية يف اإلدارة املركزيّة لوزارة الرتبية الوطنّية1953

وزارة الثقافة. وجاء هذا التكليف بالتزامن مع تعيني فؤاد افرام البستايّن رئيًسا  ، يف لبنان،شّكلت النواة األوىل ملا سيصبح الحًقا
هد املوسيقّي )الكونسرفاتوار ن وزير الرتبية الوطنّية، لرتّؤس جملس إدارة املععانُتِدب احلاج، بالنيابة  مثّ  ا خلليل اجلّر.لفً للجامعة اللبنانّية خ

                                                           
 مؤّسسيها هونوريه ده بلزاك وفكتور هوغو وألكسندر دوماه وجورج ساند.، وكان من 1838. أُنشئت هذه اجلمعّية عام 1
 . فضّلت اجلمعّية، عند انطالقتها األوىل، ترك منصب الرئيس شاغرًا.2
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  .فاحصة املوجلة إجراء االمتحانات النهائّية يف األكادميّية اللبنانّية للفنون اجلميلة من جهة أخرىلالوطّن الحًقا( من جهة، واللجان ا
 كما رحبت زوجته ماغي نصف قيمة إحدى اجلوائز الكربى يف اليانصيب الوطّن اللبنايّن.

للمرّة األوىل، جممل نظريّته حول عالقة و ، حيث طرح بالعربّية، 1"األمّ -في اللغة"قنبلة عنوانه -ببحث 1954احلاج العام  فتتحا
مؤلَّفاته العربّية حول فلسفة اللغة، املستقطَرة من اخلالصات الفلسفّية اليت كان قد الوجدان باللغة. وكان هذا البحث إيذانًا بانطالق 

 أطروحته الدكتورالّية.توّصل إليها يف 

عن والدة حلقة  الحكمةأحداثًا مفصلّية أخرى يف حياة احلاج العاّمة واخلاّصة. ففي شباط منه أعلنت جمّلة  1954شهد العام وقد 
وأهدافها إنشاء دار مسامهة للنشر، ووضع جائزة للقّصة  ،يف منزل كمال احلاج "عشية أحد الثالثاءات" حلقة الثالثاءأدبّية باسم 

وإطالق سلسلة من احملاضرات. لكّن هذه  من الفنون األدبّية(، )على أن يّتسع نطاقها الحًقا ليشمل الشعر والدراسة والنقد وغريها
(، مثّ 1956نحسر بشّدة بعد أزمة السويس )وست، لن تعّمر إاّل لسنوات قليلة، من دون إجنازات ُتذَكر، جمعّية أهل القلماحللقة، كما 

 .1958حتتجب هنائيَّا قبيل أحداث العام 

مبوت شقيقته الوسطى جنالء يف املستشفى بسبب نزيف حاّد أعقب وضع ُفجع كمال احلاج  1954يف آخر شهر آب من العام 
اجلزء ب تبعهمّث أ .، مهديًا إيّاه إىل روح شقيقته2برغسونهنري مولودها األّول. وبعد أشهر قليلة أصدر احلاج اجلزء األّول من كتابه 

 .1955يف أوائل العام  ، الصادرالثاين

استثنينا ترمجته لكتاب برغسون  ما هذا املؤلَّف حول الفلسفة الربغسونّية هو ثاين الكتب اليت أصدرها احلاج يف حياته الفكريّة، إذا
ا ِلرَتِكة أحد معّلمي الفلسفة الغربّية ه األّول عن ديكارت، فرًشا خاّلقً ءه، على مثال كتاب. وقد شارسالة في معطيات الوجدان البديهّية

بتعبريه،  ،أو –الطموحة تلحظ عرض كامل الرتاث الفلسفّي الغرّّب باللغة العربّية الفيلسوف الشابّ وبناة الفكر العاملّي. وكانت خطَّة 
توطئة للمرحلة الثانية، أي مرحلة التفلسف اخلاّص حول معاضل لبنان باللغة العربّية. وكان قد  –إلباس الفلسفة الغربّية "عباءة عربّية"

، على استعراض فلسفات كّل من نوابغ الفلسفة الغربّيةخّطط هلا حتت عنوان  عقد النّية، يف إطار سلسلة خاّصة من عشرة أجزاء
ركس وبرغسون وسارتر. لكّن األقدار حالت دون إكمال أكثر من احللقتني وليبنتز وكنط وفيخته وشيلنغ وهيغل وما ينوزاپديكارت وس

 األوليني يف السلسلة )ديكارت وبرغسون(.

جمعّية أهل ، بعد أن محلته انتخابات 1955كانون الثاين   19وسط هذه الرؤى الُعظمى ُرزِق كمال احلاج ابنه البكر، يوسف، يف 
 ، إىل عضويّة جملسها اإلدارّي الثاين بإمجاع الناخبني احلاضرين. 1954تشرين الثاين  5، يف القلم

                                                           
 / لغة.5. 1
 .2/ برغسون 2، 1/ برغسون2.2
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يف حبر ذاك العام الذي شهد أيًضا أهّم كتاباته حول الفلسفة  ،أشهر على هذه املناسبة املفرحة ابتلي احلاج بضعةبعد ُمضّي 
كرميته جنالء يف  وفاة يذبل تدرجييًّا منذ ، بعد أن راح1955حزيران  5وسف يف بفاجعة ثانية يف أقّل من سنة: وفاة والده ي ،1السارتريّة

 ربيع عمرها.

، 1955نّوار  28ة املارونّية يف ودّع احلاج عام وفاة والده بالتأّمل واالنسحاق، فيما كان مار بولس بطرس املوشي يرتقي سّدة البطريركيّ 
، تارًكا وراءه صراًعا على الرئاسة بني سليم حيدر وإدوار 1955متّوز  21احلّق يف إىل دنيا  جمعّية أهل القلموصالح لبكي يودّع 

 ة، فجاءت النتيجة لصاحل إدوار حنني يف معرك1955آب  20حنني. وُدعي االعضاء إىل مجعّية عمومّية استثنائّية النتخاب اخللف يف 
 سادها استقطاب حاّد حرص احلاج على البقاء مبنأى عنه.

يت تناوهلا من ضمن ما سُيعَرف كتاباته على مسألة اللغة، أوىل املعاضل الفلسفّية الكربى الّ  بدأ احلاج يرّكز 1956لعام مع حلول ا
وهكذا صدرت له، تباًعا، مقاالت عّدة حول هذا املوضوع يف جمّلة املرسلني بنظامه الفلسفّي، القائم على تعادلّية اجلوهر والوجود. 

 . مّث عمد إىل مجع كّل ما كتب حول الفلسفة بعاّمة، وحول اللغة، واملرأة، والرتبية، والفّن،الرسالةاللبنانّيني املوارنة املنَشأة حديثًا، جمّلة 
، يف تلك السنة، كانت . لكّن ضربته الكربى2فلسفّياتاملتكابِر، يف كتاب واحد َعن َْونَه والتعليم، واملدنّية احلديثة، واإلحلاد السارترّي 

 إىل الساحة الفكريّة يف أواخر العام. 3فلسفة اللغةإنزال كتابه 

 متألّقة باللغةمع هذا الكتاب ُولد الفيلسوف كمال يوسف احلاج والدة ُمدّوية يف دنيا الفلسفة الباقية، وُوضع املدماك األّول لفلسفة 
 من لبنان. ها عقل  مادُ العربّية عِ 

لماذا كتْبُت "عنواهنا  الرسالة، كتب احلاج مقالة خاّصة جملّلة فلسفة اللغة فمؤلَّ ، وبعد االهتمام الكبري الذي أثاره 1957 نيسانيف 
يف هذه الفرتة أيًضا بدأ يتلّمس عبقريّة فلسفّية ، وفيها فّصل التجارب الثالث اليت مّهدت الطريق حنو نظريّته الفلسفّية. "فلسفة اللغة؟

عدها الفلسفّي ، بآثار أمني الّرحياين يف بُ 1956منذ صيف العام  ،قبل ذلك وكان قد بدأ يهتمّ  صرفة يف كتابات أنطون سعاده.
السّيما من كتاب و ذا الصدد، إىل منزل ألربت الرَّحياين، شقيق أمني، الستجماع ما أمكنه من شواهد يف هبانتظام حتديًدا، ويرتّدد 

 لصادر حديثًا. ، االريحانّيات

يت سيشّيد عليها، ، منهمًكا يف حفر األساسات املكينة الّ ومنذ ذلك العهد البعيد كان، َطوال تلك السنة  أّن احلاج ا تقّدمممّ نستنتج 
 ة، صرح الفلسفة اللبنانّية احلديثة.بعد سنني عدّ 

                                                           
 / مذهب.3/ سارتر، 3، (2)المؤّلفات الكاملة، المجّلد الثالث، تّيارات فلسفّية . تُراّجع هذه الكتابات، تباًعا، يف:1
 / فلسفّيات.4. 2
 / فلسفة.5. 3
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، حيث 1في القومّية واإلنسانّيةعندما أصدر كتابًا نظريًّا عنوانه  احلاج على صرحه الفلسفّي فصاًل متألًّقايف أواخر السنة عينها زاد 
على غرار ما وجده سابًقا بني الفكرة والكلمة، حبيث تستوجب الواحدة األخرى  ،أعلن إميانه حبركة جدلّية بني القومّية واإلنسانّية

 بصورة حتمّية.

يف غضون تلك السنة  خياره القوميّ قسًما من ابات احلاج تارخييًّا يستنتج أنّه كان قد حسم، بشكل غري مباشر، ع تسلسل كتمن يتتبّ 
جتماعّية كأحد احللول املمكنة. فقد (، عندما أقصى إمكانّية اعتماد نظريّة أنطون سعاده يف القومّية السوريّة اال1957بالذات )

بوضوح على شخصّية سعاده الفكريّة، ولكن  ثىنأ"، حيث سعاده ذلك المجهولنوان "صدرت للحاج يف تلك السنة مقالة حتت ع
 . 2"ذين لست منهم... عّلهم يُْدرِكون َغور مداهُمهداة إلى الّ عرّب اآليت: " ُ مع اإلهداء امل

واإلحلاد، وحول الرتبية، وحول الثالثّي متّيز بظهور بعض الكتابات الفلسفّية العاّمة حول اهلل  1957جتدر اإلشارة، أخريًا، إىل أّن العام 
بعد أن كان قد تركها منذ سفره  ،وعلى الصعيد الشخصّي والعائلّي، قضى احلاج أّول عطلة صيفّية يف ربوع الشبانّية .3اليونايّن اخلالد

 .1946إىل فرنسا عام 

"، أي الفكرة احملوريّة اجلامعة بني خمتلف موضوعاته الفلسفّية، بظهور أّول كتاب يستعرض فيه احلاج "نظامه الفلسفيّ  1958متّيز العام 
ن واملستّلة منطقيًّا من معاجلته ملعضليَت اللغة والقومّية: فكرة التعادل والتكامل بني اجلوهر والوجود. وقد صدر هذا الكتاب حتت عنوا

 .4من الجوهر إلى الوجود أو من ديكارت إلى سارتر

تأّجج أحداث ومع  .6سعاده الفيلسوف، وأخرى حول 5الحّريّة فيعنواهنا ، كتب احلاج مقالة 1958ام قبل أن تندلع أحداث الع
ألّن ماغي كانت حاماًل يف شهرها السابع. واستمّرت  ،بداًل من الشبانّية يف بكفيّا صطيافاال ، استثنائيًّا،آل احلاج قرَّر 1958

، ووجهتها مستشفى رزق يف عصيبةاألحداث على تأّزمها طوال فصل الصيف، فاضطُّرت أّم يوسف إىل مغادرة بكفيّا يف ظروف 
على شراء دارة حميي  . يف هذه األثناء كان الرأي قد استقّر بني الزوجني1958أيلول  26بريوت، لوضع مولودها الثاين، سامي، يف 

كانون   5الدين بيهم القائمة يف ضهور الشبانّية، يف احملّلة املسّماة "عني بِْعنان"، لتصبح مصيف العائلة النهائّي، فتّمت الصفقة يف 
 .1958الثاين 
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يف حديث أدىل به جلريدة  بعد مخود نار الثورة بدأ احلاج يقرتب أكثر فأكثر من جواب هنائّي عن معضلة لبنان القومّية. وقد قدَّم،
غّلب عنصر . فمن جهة أقصى خيار القومّية السوريّة، ألهّنا تُ 1بعض عناصر هذا اجلواب، 1958 تشرين الثاين 16يف الصحافة 

هي عند احلاج منها القومّية، أي األرض واالقتصاد والتاريخ واللغة، يت تتأّلف اجلغرافيا يف حتديدها للقومّية، فيما العناصر األربعة الّ 
جهة أخرى رأى أّن مفهومه الفلسفّي للقومّية جيعله يدين  ". ومنمتعادلة في العظمة والكرامة ألنّها تنبثق من صلب الحياة"
التوّصل إىل ما سيصبح  . هبذه الكلمات خطا احلاج خطوة مهّمة حنو2"على كيان لبنان "بعروبة واقعّية" ال تتناقض مع الحفاظ"

 ، وهو حّل ذو وجهني: القومّية اللبنانّية واألّمة العربّية.، احلّل النهائّي ملعضلة لبنان القومّيةقريبة فرتةعنده، بعد 

نشاطًا تأليفيًّا مكثّ ًفا توزّع على كتابني، وحماضرة، ومقالتني،  بذلنقطة حتّول يف مسار احلاج. ففي تلك السنة  1959شّكل العام 
 ديث الصحافّية، وجّلها َمفِصلّي الطروحات.ومقّدميت كتابني، وطائفة من األحا

، أّكد احلاج أّن القومّية 3القومّية ليست مرحلة، وهوحبث نظرّي ثان  حول مفهوَمي القومّية واإلنسانّية حتت عنوان الكتاب األّوليف 
أّما ة للعنصريّة. احلرّيّة هي غاية القومّية. ليست مرحلة مؤقّتة ستتخطّاها البشريّة حبكم تنافيها مع اإلنسانّية، وال هي، يف املقابل، مرادف

، فمجموعة من املقاالت واحملاضرات اليت تتمحور حول كيفّية املصاهرة بني أصيل 4دفاًعا عن اللغة العربّيةالكتاب الثاين، وهو بعنوان 
 الشأن اللغوّي.والسياسة يف  اللغة العربّية ودخيل اللغات األجنبّية على أرض لبنان من دون إقحام الدين

، حبيث وكّلها تنادي بالتمييز بني الطائفّية واإلقطاعّية ،صل بالطائفّية البّناءةعلى صعيد آخر، دارت احملاضرة واملقالتان على مواضيع تتّ 
يوًشا يف اجملتمع، فهو إّن ما يُ ْنَسب عشوائيًّا إىل األوىل من مضاّر ينبغي أن يقع على الثانية. أّما إلغاء الطائفّية، أي إلغاء الدين مع

جمهوريّة أديان لدين، وهذا سيعن زوال لبنان. لذا رفض احلاج الالطائفّية املعمََّمة، ومل يَر مانًعا من أن يبقى لبنان "لمبثابة إلغاء 
تشرين األّول  -. وقد أصّر، من جديد، على كّل هذه النقاط  يف سياق مناظرة طويلة قامت على مدى شهرين )أيلول5"مّتحدة
، لسان حال احلزب التقّدمي االشرتاكّي األنباء( بينه وبني احملامي االشرتاكّي الشاّب شكيب جابر على صفحات جريدة 1959
 .6اللبناينّ 
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القنبلة الذرّيّة د أيًضا مقّدمتني بقلم احلاج، األوىل حملاضرة الفيلسوف األملايّن كارل ياسربس حول ( جن1959يف هذه السنة احلافلة )
وىل املقّدمتني هي األهّم بأشواط، ألهّنا ُتظّهر دور الفيلسوف يف أُ  .2الهاويةبعنوان  والثانية ملسرحّية صالح كامل ،1ومصير اإلنسان

اليت أدىل هبا احلاج يف تلك السنة، فلها أمهّية حموريّة يف مساره الفكرّي. وأهّم ما فيها  أّما األحاديث الصحافّية ه.عالتزام معاضل جمتم
لبنان السياسّية  هو التمييز، للمرّة األوىل يف آثاره، بني مفهوَمي القومّية واألّمة، والقول بالقومّية اللبنانّية واألّمة العربّية كجناحني حلقيقة

، بإعالن هذه األحاديث احلاج، يف ال يكتفي. و ضاريّة، األوىل بصفتها َوحدة سياسّية جغرافّية ناجزة، والثانية بصفتها ِقواًما لسانيًّاواحل
ر إميانه هبا والتزامه النضال يف سبيلها، ألّن يمّة تناقًضا بني قيام القومّية وجود القومّية اللبنانّية بناء على براهني عقلّية دامغة، بل جُيهِ 

 قيام القومّية اللبنانّية على أرض لبنان: إّما هذه وإّما تلك.بالتزامن مع العربّية 

والسّيما حديثه إىل جمّلة الرئيس بشاره خليل اخلوري، هذه األحاديث للفيلسوف النابض،  االستقالل اللبنايّن،بإعجاب كبري طاَلع أبو 
 الرتبية، طلب من وزير الرتبية . وملّا عرف أّن صاحبها هو رئيس مصلحة الشؤون الثقافّية يف وزارة1959يف األّول من أيّار الشراع 

يف ، 1959أواخر العام  اللبنانّيةفيلسوف القومّية و  جيمعه باحلاج. وقد مّت اللقاء املرجتى بني أّب امليثاق الوطنّ  الشاّب، فؤاد بطرس، أن
مع الرئيس الشيخ. وكان متّن ملّح من اخلوري أن يؤّلف احلاج كتابًا يف  3"بعض الجلسات الخاّصةوتبعته "يف الكسليك،  اخلوريدارة 

ت االستفهام اليت طرحت كّل عالما 1958، خصوًصا بعد ثورة فلسفة امليثاق الوطّن، فرّد احلاج بأنّه يتلّمس الطريق إىل ذلك
 الفلسفّية املمكنة حول هّويّة لبنان، فباتت تتطّلب إجابات واضحة.

توجيهّية  احلاج، إذ راح يعطي، يف بعض املدارس الثانويّة، حماضراتعلى يد مبادرة تربويّة جريئة  إطالق 1959شهد العام أخريًا 
تفكريهم حنو القومّية اللبنانّية والطائفّية عن طريق البحث والتحليل لتالمذة صفوف الفلسفة يف السنوات النهائّية، حيث كان يسّدد 

ومدرسة احلكمة يف  ،باء املرسلني اللبنانّيني املوارنة )الُكَرميّيني(معهد الرسل يف جونيه لآل ني. ونعرف، من هذه املدارس،الفلسفيّ 
 .4األشرفّية )بريوت(

ج إىل مالك اجلامعة اللبنانّية الفّنّ )كلّيّة ا قاضي بنقل الدكتور كمال احلال 3527صدر املرسوم اجلمهورّي  1960آذار  14يف 
الرتبية الوطنّية والفنون  انطوت بذلك حقبة مسؤوليّات احلاج اإلداريّة يف وزارةفاآلداب( برتبة وراتب أستاذ مساعد للتعليم العايل، 

                                                           
 / سياسة.4. 1
 / كامل.13. 2
 .647/ ميثاق/ 8. 3
ة اهلل بشارة مكرزل من بلدة الكحاله. فهو من خّرجيي أفادنا مبعلومة تويّل احلاج تدريس الفلسفة يف مدرسة احلكمة املراقب أّول املتقاعد يف إدارة اجلمارك اللبنانّية، السّيد أنطوان نعم]. 4

الفلسفة َطوال ذاك فرع  -الثانوّي الثالث ، مع احلاج، هذه احملاضرات التوجيهّية يف صّف . وكان قد تابع1962-1961هذه املدرسة، حيث أهنى املرحلة الثانويّة يف العام الدراسّي 
، وتندرج خارج النصاب التدريسّي املخصَّص ملاّدة تاريخ فلسفة تطبيقّية أو عملّيةالعام الدراسّي، مبعّدل حّصة تدريسّية واحدة يف األسبوع. وكانت هذه احملاضرات تُعطى حتت عنوان 

  [.ضةي التوّجهات العقائديّة املناهِ سفة العربّية، املقّررة يف صلب املنهاج الدراسّي. كما أفادنا أيًضا بأّن جماذبات شديدة كانت تدور بني احلاج وبعض الطاّلب من ذو الفل
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تأّسس  فلسفة يف مالك كلّّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية، ومعهلله رمسيًّا كأستاذ أيّار باشر فيلسوف امليثاق الوطّن مهامّ  3ويف  اجلميلة.
 .1961-1960قسم الفلسفة يف هذه الكلّّية بعد فرتة وجيزة. وقد انطلق عمليًّا، أغلب الظّن، مع حلول العام األكادميّي 

ذي  مسرية احلاج الفكريّة، نشاطًا كتابيًّا كثيًفا كذاك الّ ، يف1960بسبب أعباء االنتقال اللوجسيّت من مركز إىل آخر مل يشهد العام 
 8يف ، الندوة اللبنانّيةجتّلى يف العام السابق. وأبرز مؤّلفات احلاج يف هذه السنة حماضرته الثانية )واألوىل له بالعربّية( من على منرب 

العادة، بشهادة مدّوية ما زال صداها يرتّجع يف األذهان، . هنا أيًضا استهّل كالمه، ك1الطائفّية البّناءةحتت عنوان ، 1960شباط 
لقد جئت ألقول، وبرصانة، إّن إلغاء الطائفّية جريمة نرتكبها حيال لبنان، بل حيال العروبة. جئت ألقول فأعلن بال مواربة: "

 .2"وزالت العروبة معه!. ال تلغوا الطائفّية، وإاّل زال لبنان، بصراحة، وبصوت عاٍل، واقتناع مسؤول: أنا طائفيّ 

إّن الطائفّية هي  –وال تزال  –، ألّن النظرة الشائعة كانت تقول كان هلذه املقاربة الفلسفّية الفّذة وقع الصاعقة يف نفوس احلاضرين
 مصيبة املصائب يف لبنان، وإّن إلغاءها سيكون مبثابة عصا سحريّة تتالشى معها مشاكل البالد بلمسة واحدة.

التأّمالت أفكاره حول الطائفية تعتمل يف النفوس والضمائر، وانصرف إىل عمله الكبري الثاين يف دنيا الرتمجة: نَ ْقل ترك احلاج 
رنيه لرنيه ديكارت من صيغتها الفرنسّية إىل العربّية. كما انصرف، يف اآلن عينه، إىل إعادة النظر يف كتابه السابق حول الميتافيزيقّية 

مدخل  ت عنوان، حت1961كانون الثاين ، مشّذبًا إيّاه ومنّقًحا يف مواضع عّدة ليتسىّن له إصداره، يف  الحديثةديكارت أبو الفلسفة 
ضمن سلسلة فلسفّية جديدة الكتابني احلاج وقد نشر  .4التأّمالت الميتافيزيقّيةترمجة بالتزامن مع إصدار ، 3إلى فلسفة ديكارت

. ويف حبر تلك السنة صدرت له بعض املقاالت ةالمكتبة الفلسفيّ عويدات، اجلهة الناشرة، حتت اسم لتعاون مع دار اافتتحها ب
 ،للمرّة الثالثة واألخرية، الندوة اللبنانّيةمساء الثامن من أيّار اعتلى منرب و الصحافّية حول اللغة والطائفّية والقومّية اللبنانّية.  واألحاديث

. يف هذه املناسبة سّدد الفيلسوف َدينه الفكرّي الذي كان قد استلفه من 5مفترق   -: تاريخ  1943كي يلقي حماضرة مدّوية عنواهنا 
تي انتهيت إليها، كما وعدت به في كتابي "في القومّية واإلنسانّية". َوَجب علّي ان أعّين القومّية الّ ، فكتب: "1957عام  قرّائه

 .6"ا أمامكم اليوم: إنّها القومّية اللبنانّيةوها إنّني أعلنه
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تفاق يف هذه احملاضرة لخّطى احلاج، للمرّة األوىل يف تاريخ الفكر اللبنايّن، النظرة الضّيقة إىل امليثاق الوطّن كتسوية إداريّة، أو كا
 ةرأًسا أبعاده الفلسفّية الكربى. فامليثاق، يف رؤيا احلاج، هو قاعدة حضاريّة ُتظّهر رسالة لبنان التآلفّية بني املسيحيّ  سياسّي، ليستجليَ 

 امليثاق هو نظرة لبنانّية شاملة يف الوجود. إلسالم، بل تنقذ العروبة ذاهتا من االندحار.او 

الطائفيّة حداث يف مسرية احلاج الفلسفّية. إنّه صدور كتابه املرجعّي (، وأحد أهّم األ1961يبقى احلدث األكرب يف تلك السنة )
 ،هذا املؤلَّفاحلاج، يف . لقد أظهر الندوة اللبنانّيةُمضّي أيّام قليلة على إلقاء حماضرته يف بعد  1البّناءة أو فلسفة الميثاق الوطنيّ 

طائفّي يجمع بين دينين كبيرين تحت جناح أخّوة  قوام الميثاق لبنان  : "يقول ، فكتباملغزى الفلسفّي، ال املبتَذل، للميثاق الوطنّ 
الرسالة  من ثَّم نظرة دينّية في الوجود هي التي تكّون عظمة المّية. فإذا زالت الطائفّية زال الدين، وزالتصْ روحانّية سامية... النَ 

بني النصرانّية  فيد التناغم احلضارّي املستدامتُ  إهّنا .المّية"صْ "النَ  :كلمة جديدة من حنته  ،من شّق يراع احلاج ،هنا تربز. 2"اللبنانّية
لكّنها لختزن أيًضا، على مستوى آخر، اجلمع بني النصرانّية واإلسالم خلوض املعركة املصرييّة ضّد ، واإلسالم على أرض لبنان

 يهوديّة املنتظَر.الِصْهَيونّية، املنقّضة على املسيح والقرآن مًعا لتكذيبهما باسم مسيح ال

حال، يف منتهاه، على القومّية اللبنانّية عقيدة الرِ  فحطّ (، 1961 -1950لسفّي األّول )كمال يوسف احلاج عهده الف  اختتم بذلك
والقومّية،  تكامل اإلنسانّية من تذاوب الفكرة والكلمة، ومن ،يف مبتدإه ،المّية رسالة له، بعد أن انطلقصْ لوطن األرز، وعلى امليثاقّية النَ 

 عليا تكّشفت له تدرجييًّا: تعادلّية اجلوهر والوجود.نظريّة  يف ضوء أنظومة

 (1971 -1962"عبور الصحراء" والعهد الفلسفّي الثاني )
. 1962حّّت هناية العام  1961مّرت سنة ونصف السنة دون أن يتحّلب قلم احلاج بكلمة: من منتصف العام وفجأة مهد "الربكان". 

 8يف ، وابنته الوحيدة جانني 1961تشرين األّول  23الثالت أنطوان يف  ابنه - اثنني من أوالده ، يف هذه األثناء،أّن اهلل رزقهصحيح 
شعوره  هواجلزئّي  إىل هذا االحتجاب ا،، حقًّ لكّن املشاغل العائلّية مل تكن هي السبب بالتأكيد. ما دفعه -1962تشرين الثاين

على حساب طالوة  محكَ  ُ اعتماد الصوغ الفلسفّي امل جوبذاته لتبيان هنجه املقبل بوضوح أكرب، ومن مَثّ و بضرورة االنطواء على 
 هنا يف محله على هذا االحتجاب. ،ثانويًّا ،أسهماألمر اّلذي يت اهنالت عليه، إىل ذلك حّدة االنتقادات الّ  أضفْ  ألدّّب.األسلوب ا

كتب بقلق  لذا  ن احلاج قد قال كّل ما يريد، مّث أسدل الستار على حكاية الفلسفة عنده؟ تساءل صديقه ميشال أمسر حبرية: هل يكو 
، عن كّل تظاهرة كتابّية علنّية، وكانت جلستي معه في غروب 1961وكان انقطاعه، منذ العام : "كبري، وبشيء من املبالغة

                                                           
 ميثاق./ 8. 1
 .568/ ميثاق/ 8. 2
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حتت إىل صديقه  توضيحّية جوابّية ةسال، ر 1966كانون الثاين   25يف  ،على تساؤالت أمسر كتب احلاج بناءو  .1"1966صيف 
 فحسب، بل صروحها اآلتية. حّّت الزمن احلاضرعرض ال مراحل تكّون فلسفته ، حيث 2في غرَّة الحقيقةعنوان 

، فارتسم خّط جديد يف حياته الفكريّة، بل احلاج متّيز هذا العهد الفلسفّي الثاين بربوز أُفهومة الفلسفة اللبنانّية للمرّة األوىل يف كتابات
بني (، وذلك 1965 -1962يف حياة لبنان الفكريّة. والواقع أّن طالئع الفلسفة اللبنانّية كانت قد ظهرت يف احلقبة اآلنفة الذكر )

باطًا عضويًّا بالقومّية اللبنانّية، وأخريًا ، مّث حول ارتباط الفلسفة اللبنانّية ارتحول أمني الرَّحياين وشبلي الشمّيل هوحماضرات همقاالت طّيات
 .1584احلديثة عرب العصور انطالقًا من قيام املدرسة املارونّية يف روما عام  اللبنانّية حول مَتَْرُحل الفلسفة

 حولنتظمة حياته الفكريّة: تدشني دروس جامعّية م بعد الرسالة التوضيحّية إىل ميشال أمسر أقدم احلاج على سابقة مفصلّية يف
 . 3(1967 -1966الكسليك، وهي دروس ستمتّد على مدى سنة أكادميّية كاملة ) - الفلسفة اللبنانّية يف جامعة الروح القدس

وهو واع  متاًما جلّدة املوضوع، احلاج افتتحها كانت هذه السلسلة من الدروس مبادرة منقطعة النظري يف الفضاء الرتبوّي اللبنايّن. 
األوعر مرتًقى، واألبعد قطافًا، ألهّنا  هذه اجلبهة الفلسفّية ستكون، أّن األوىل عرف، منذ اللحظةو ووعورته، وخروجه على كّل مألوف. 

ول الفلسفّي ن الفلسفة لنفلسف لبنان؟ بكالم آخر: كيف نزاول األفعنِ بْ لَ أصعب جواب عن أخطر سؤال طرحه على نفسه: كيف ن ُ 
 جلَْبه معاضلنا املصرييّة؟ أيمّة أسانيد تارخيّية هلذا اجلَْبه الفلسفّي اللبنايّن عرب العصور؟ أيمّة فلسفة لبنانّية؟

مؤرّقًة مضجعه، مستِحثًّة عبقريّته. لكّن العام  حّّت الرمق األخري، الِحَفًة لكمال يوسف احلاجمُ  ستظّل تلك األسئلة الفكريّة املصرييّة
ويف طليعة هذه  عن التفرّغ ملبحث الفلسفة اللبنانّية، ولده الفلسفّي املدلَّل. ،لفرتة ،حتّوالت كبرية أبعدته ،يف طّياتهأيًضا، محل  1967

بات اليوم من املأثورات  نعنوا حتت 1967شباط  19يف التحّوالت انصرافه إىل إعداد أُوىل حماضراته حول بكركي، وقد ألقاها 
شأنه يف تكوين الذات اللبنانّية، عن  مَ ظَ وعِ  ،جالل املرياث الدينّ ظهَّر فيها . يف هذه احملاضرة 4خرة الخالصصبكركي جّية: حَ الكمْ 

مسلميه، ولنهضة لبنان كما لرفعة  ، خلري مسيحّيي لبنان كما خلريطريق تظهري دور املقام البطريركّي املارويّن يف الروحيّات والزمنيّات
 العروبة. 

دميومة امليثاق الوطّن، ويف جتسيد جوهر للمرّة األوىل حيامي قلم ِعلمايّن من لبنان، بوضوح فلسفّي ناصع، عن ريادة بكركي يف ضمان 
رويّن مار بولس بطرس املعوشي. وللحال أن تقع هذه احملاضرة موقًعا جلياًل يف نفس البطريرك املامن الذات اللبنانّية. ال َعَجب، إًذا، 

                                                           
ملواضع اآلتية من / غّرة. يف احلقيقة صدرت للحاج أعمال عديدة يف هذه املرحلة، ولكن ليس بالغزارة التأليفّية املعهودة عنده. هذه األعمال منشورة يف ا6. راجع متهيد الناشر للمؤلَّف 1

 / الفيلسوف.  10/ لبنانّية، 7/ عقل، 10/ نشوء، 10/ حديثة، 10/ تنشئة، 7كينيدي، / 13/ أمني، 10/ مربّر، 10/ كيان، 7/ الرحياين، 10/ ازدواج، 5جمموعة مؤّلفاته الكاملة: 
 / غّرة.6. 2
 / تدشيّن.10. 3
 / أَْقَمَح.13/ خالص، ومتهيده للمؤلَّف 12ُموِجَبة،  يُراَجع  متهيد الناشر للمؤلَّف  . حول طبيعة  هذه التحّوالت، وأسباهبا ال4
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بني السّيد البطريرك واحلاج صداقة قّل نظريها يف العمق واملتانة بني  رسختأرسل صاحب الغبطة يطلب التعرُّف إىل واضعها. مذ ذاك 
 "، كما جاهر غبطته بذلك غري مرّة.بول كلوديل الشرقعلمايّن ورأس كنيسته، وصار احلاج، يف يقني املعوشي، "

كانت من كربيات و لصاحبها الياس الغريايف، نداء الوطن متىّن املعوشي على صديقه اجلديد أن ينشر أفكاره على صفحات جريدة 
ها منذ أواخر آذار تتواىل في فاستجاب احلاج، وراحت افتتاحّياته الصحف اللبنانّية آنذاك، وناطقة شبه رمسّية بلسان البطريركّية املارونّية.

وعند اندالع حرب  .19681، ومقالتان يف كانون الثاين 1967متّوز  20آذار و 25سبع ومخسون مقالة بني له ظهرت ف، 1967
ظهر أوىل مقاالت احلاج املكرَّسة بدأت تدينة القدس بكاملها، ملاحتالل إسرائيل مّث (، 1967حزيران  5األيّام السّتة يف تلك الفرتة )

سلسلة مقاالت  ، حيرّب بعد شهر تقريًبا، الفيلسوفمّث بدأ مجيع جوانبها الفكريّة واحلضاريّة والدينّية والسياسّية.  يف للقضّية الفلسطينّية
ت قاال. وقد شّكلت ماّدة هذه امل1967تشرين األّول  14آب إىل  23من ، الحياةمتخّصصة حول الفلسفة الِصْهَيونّية يف جريدة 

 .2حول فلسفة الِصْهَيونّية ينّية، وعنوانهحول القضّية الفلسط كتبه  باكورةَ 

نّص حماضرة ألقاها بني جدران  نداء الوطنصحيفة  له أصدرتفقد  .ذا النشاط الصحايّف املكثَّفهب ،1967مل يكتِف احلاج، عام 
شهدت تلك السنة  . وعلى صعيد آخر3إطاللة فلسفّية على القومّية اللبنانّيةبعنوان ، 1967نيسان  7يف  ،دار املعّلمني العليا

الذي قضى برتقية احلاج، هو واملؤّرخة زاهية قّدورة، من رتبة أستاذ ، 1967آب  11تاريخ ، 7974صدور املرسوم اجلمهورّي رقم 
ّية يف فغدا أّول احلائزين على هذه الرتبة اجلامع، اجلامعة اللبنانّية كّلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية يف  مساعد إىل رتبة أستاذ يف مالك

 الكلّّية، وأرفع األساتذة رتبة وراتًبا.

َوَن  -أصدر احلاج أّول مقالة تعريفّية باللغة العربّية حول بنيانّية كلود ليڤي 1968مع حلول شهر شباط من العام  ملحق سرتوس. وَعن ْ
ْختَ َرعة هنا هي "البنيانّية"، وقد شاءها 4"كمال الحاج يخترع كلمة ويقّدم فلسفة، اجلهة الناشرة للمقالة: "النهارجريدة 

ُ
. الكلمة امل

 سرتوس.  -مذهب ليڤي، أي structuralismeاحلاج مقاباًل عربيًّا للفظة 

معهد الرسل )جونيه( وحتت عنوان  وكانت يفألقى احلاج باكورة حماضراته حول حضور املسيح يف التاريخ،  1968آذار  28يف 
الِصْهيَ ْونّية بين المسيح عاد إىل املكان عينه ليحاضر، يف السياق ذاته، حول  مضّي أقّل من شهرين. وبعد المسيح في التاريخ

يف املعروفة بعد ثورة الطاّلب ، مباشرة 6قلق اإلنسان في القرن العشرينحماضرته  العام ألقى يف محّاناذاك ويف صيف . 5والقرآن

                                                           
 ."مقاالت نداء الوطن"من املؤّلفات الكاملة، مع رمزخاّص بكّل منها، يف فصل مستقّل حتت عنوان  مجّلد الثالث عشرال. ّنشرت هذه املقاالت يف 1
 / ِصْهَيونّية.9. 2
 / إطاللة.7. 3
 / بنيانّية، راجع أيًضا متهيد الناشر هلذا املؤّلف.13. 4
 / قرآن.9/ تاريخ، 12. 5
 / قلق.12. 6
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ب ينادي بتغيري النظام بوسائل عنفّية على وقع صيحات بعض الطاّل  راح حيثعرب أوروبّا إىل لبنان،  واملمتّدةيف أيّار  عةلِ املندَ  ،فرنسا
فكار ، مع ما صاَحَبها من تسييس واضح للمطالب الطالبّية لصاحل األعاملّي من هذه الظاهرة قلق   زمالئهم الفرنسّيني. وانتاب الشعوبَ 

 اإلحلاديّة، ومن استغالل لزخم هذا التحّرك يف اجّتاه املناداة باإلباحّية األخالقّية. 

آذار منه ألقى،  9ففي . (إحدى عشرة حماضرة) احلاج الفكريّة، عام احملاضرات بامتيازكمال يوسف ، يف مسرية  1969كان العام 
أبعاد يف مسألة الطائفّية امليثاقّية البّناءة حتت عنوان  تهاحماضر قوى إحدى أ ،الكسليك - سلسلة نّظمتها جامعة الروح القدس ضمن

، عاد إىل موضوع املسيح، فحاَضَر حول 2نيسان، بُ َعْيَد اندالع أزمة األشهر السبعة 26. ويف 1الطائفّية في لبنان والعالم العربيّ 
آب، مع اشتداد أزمة األشهر  -ويف متّوز. 4مبنى ومعنىلبنان حزيران حاضر حول  6 ويف .3المسيح بين القومّية واالشتراكّية

لبنان في اللهب... هل سلسلة من أربع حماضرات يف محّانا حتت عنوان معرّب واحد:  قىلأالسبعة، ضرب احلاج ضربته الكربى، ف
مساء السابع  6المعاصرالمسيح في وجه اإللحاد حماضرة  جاءت. وبني احملاضرتني األوىل والثانية من هذه السلسلة 5يحترق؟

وبني احملاضرتني الثانية  .فحسب ال باملسيح التارخييّ  ،بفعل إميان رائع باملسيح الكوينّ الفيلسوف وقد استهّلها  والعشرين من متّوز،
 االنتهاء وبعد. 7لبنان بين إسرائيل والِصْهَيونّيةوجد الفيلسوف مّتسًعا من الوقت ليحاضر يف بشّري حول  والثالثة من السلسلة عينها

هذه . أّما مسك ختام 8الطالب والقومّية اللبنانّيةإللقاء حماضرة بعنوان  أيلول، 14يف  ،اقصد احلاج بكفيّ  امحّان حماضرات رباعّيةمن 
 كانون األّول.  2يف  9المسيح ولبنانحماضرة  فكان السلسلة

نشاطه احلاج بدأ   تلك السنة. يفاحلاج الفكريّة يف مسرية اللملمة نوًعا من 1970، الغّن باملؤلَّفات، شهد العام 1969بعد عام 
لصادق جالل العظم نزواًل عند رغبة صديقه القدمي مساحة مفيت اجلمهوريّة اللبنانّية الشيخ نقد الفكر الدينّي بتدبيج رّد على كتاب 

 وذلك عرب، أبعاد القومّية اللبنانّيةالكسليك حتت عنوان -نّظمتها جامعة الروح القدس، قبل أن يشارك يف سلسلة 10حسن خالد

                                                           
 / أبعاد.8. 1
، احتجاًجا على االشتباك الذي وقع بني قوى األمن ومناوئني انضّموا، 1969نيسان  24ليت شهدها لبنان بعد استقالة رئيس احلكومة اللبنايّن رشيد كرامي من منصبه، يف . هي األزمة ا2

ستمّرت تلك األزمة َطوال سبعة أشهر تعطّلت خالهلا عملّية تأليف حكومة، يف اليوم السابق، إىل تظاهرة مؤّيدة للوجود الفلسطيّن املسّلح يف لبنان بدعوة من األحزاب اليساريّة. وقد ا
. لكّن هذه االّتفاقّية زّجت لبنان يف أّتون مواجهات مسّلحة طويلة وبالغة العنف، إىل أن  ألغاها الربملان 1969تشرين الثاين  3يف  اّتفاقّية القاهرةمّث انفرجت بعد توقيع ما ُعرف باسم 

 .1987أيّار  21 اللبنايّن يف
 / اشرتاكّية.12. 3
 / مبىن.7. 4
 / هلب.7. 5
 / إحلاد.6.12
 / إسرائيل.9. 7
 / طالب.7. 8
 / لبنان.12. 9

 / العظم.13. 10
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إىل  دراساتهالعام دفع بأوىل  ذاكويف نيسان من  .1قومّيات إزاء القومّية اللبنانّيةألقاها يف منتصف شباط حتت عنوان حماضرة مدّوية 
ويف الثامن من أيّار توىّل، بالوكالة، عمادة كلّّية اآلداب والعلوم  .3ماركس وعقدة المسيحبعنوان ، وكانت 2القضايا المعاصرةجمّلة 

ذوو الشأن  من دون أن يّتفق يف هذا التاريخ ة األخريانتهت فرتة عماد ، بعد أنخلًفا للدكتور أمحد مّكي اإلنسانّية يف اجلامعة اللبنانّية
 على تعيني بديل أصيل له.

. ويف هذه األثناء أهنى دراسته األكثر استفاضة حول 1970َطوال ما تبّقى من العام  (بالوكالة)استمّر احلاج يف تويّل منصب العمادة 
. 4الفلسفة اللبنانّية: مدخل إلى تاريخهاحتت عنوان  1970 يف كانون األّولالقضايا المعاصرة أرسلها إىل جمّلة فالفلسفة اللبنانّية، 

موجز تأليف كتابه املرجعّي  كي ينجز ، مستقباًل،يت سريتكز عليهااألرضّية املكينة الّ  ، للمرّة األوىل،الفيلسوف مع هذه الدراسة متّم
 .1974عام   الذي سيصدر، )كذا( اللبنانّية فةسَ  لْ الفَ 

أصيَلني على مستوى مجيع الكّلّيات )بينها تعيني عميَدين ، يف بداياته، حترًّكا طالبيًّا مكثّ ًفا لتحقيق عّدة مطالب 1971محل العام 
، إجيابّية مل تصل إىل نتيجة ب واملسؤولنيبني الطاّل  ( حتت طائلة اإلضراب املفتوح. ومبا أّن املفاوضات 5لكلّّييَت اآلداب واحلقوق

، مّث صّعدت 1971شباط  25أعلنت اهليئة التنفيذيّة الحّتاد طاّلب اجلامعة اللبنانّية تعليق الدروس يف مجيع الكّليّات ابتداًء من 
توّجه عدد من  ،آذار من العام ذاته. وهكذا، ففي كلّّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية 9ضراهبا عرب احتالل كلّّيات اجلامعة ومعاهدها يف إ

، وأبلغوه أّن اللجنة قّررت ناقشوه يف مطالب اللجنة التنفيذيّةفمسؤويل الطاّلب إىل مكتب العميد بالوكالة الدكتور كمال احلاج، 
 الساعةيف وغادر مكتبه  ،وسّلمهم املفاتيحمن دون ترّدد، كلّّية، وأهّنم جاءوا لتسّلم مفاتيحها منه. استجاب احلاج للطاّلب احتالل ال

وحتت ضغط هذه األحداث سارع جملس اجلامعة اللبنلنّية إىل  بعدما أبدى تأييده ملا تسعى اللجنة التنفيذيّة إىل حتقيقه.عصرًا الرابعة 
، ولكّنها مل تستطع تسّلم منصبها بسبب استمرار احتالل الطاّلب ملباين 1971آذار  13ورة عميدة أصيلة للكّلّية يف تعيني زاهية قدّ 

، عندما أعاد الطاّلب تسليم املباين إىل العمداء واملديرين األصيلني. أّما يف  نفسهنيسان من العام  28. ومل تنفرج األزمة إاّل يف الكّلّيات
 ،احلاج قبل أن يسّلم ،احلاجبني الدكتور و  ، العميد إبّان االحتالل،فقد جرى التسليم والتسّلم بني الطالب الياس آدمكّلّية اآلداب 

 لعميدة اجلديدة.ل مقاليد الكلّّية ،بدوره

                                                           
 / قومّيات.7. 1
 لسنوات قليلة قبل أن حتتجب هنائيًّا. دار النهار. كانت جمّلة مرموقة تعاجل خصوًصا مواضيع الفكر السياسّي. وقد صدرت عن 2
 / ماركس.3. 3
 / مدخل.10. 4
 خلًفا للدكتور فؤاد افرام البستاين. 1970تشرين الثاين  4. شغر منصب عمادة كّلّية احلقوق بعد تعيني عميدها األصيل، الدكتور إدمون نعيم، رئيًسا للجامعة اللبنانّية يف 5
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. وشّكلت هذه 1دور الفلسفة في الحياة السياسّيةحول القضايا المعاصرة  دفع احلاج بدراسة جديدة إىل جمّلة 1971يف حزيران 
ويف هذا العام أيًضا صدر كتابه املنهجّي  .2"بين واقعّية السياسة ومثالّية الفلسفةحول املصاهرة "الدراسة عصارة تفكريه املكتمل 

املنهجّية . وقد أتى هذا الكتاب احملورّي توسيًعا وتكملة لكتابه األّول يف 3مةبين الجوهر والوجود أو نحو فلسفة ملتزِ األكمل بعنوان 
 .1958الصادر يف العام ، 4من الجوهر إلى الوجود أو من ديكارت إلى سارتر فهمؤلَّ ، أي الفلسفّية

كانت مناسبة احملاضرة الرّد   كانون األّول .  12يف  5لبنان ذلك المجهولمبحاضرة ألقاها يف الدامور بعنوان  1971اختتم احلاج العام 
، وجتىّن فيه على لبنان عرب تعيريه بلفظة "الكلب" بعد أن اهّتمه مبحاولة على حديث أدىل به معمَّر القذايف، رئيس جملس الثورة الليبّ 

م أشالئها، وذلك على خلفّية بالتواطؤ مع الذئب )اململكة األردنّية اهلامشّية( لتقاس القضاء على الشاة )الفصائل الفلسطينّية املسّلحة(
بني اجليش األردينّ أيلول األسود هرب القيادة العليا ملنظّمة التحرير الفلسطينّية من عّمان إىل بريوت بعد املعارك املعروفة باسم 

 .6(1971متّوز  -1970ومسّلحي منّظمة التحرير الفلسطينّية )أيلول 

الشخصّية الحًقا. فقد شرع  الفيلسوف، بل ستسفر عن تداعيات مأساويّة على حياة احلاج لن متّر هذه احملاضرة بسالم، رغم نبل ردّ 
ضّد مساعيه الالحقة إلقرار أيًضا و  ،السّيما ضّد جماهرته بالقومّية اللبنانّيةو بضراوة،  هالنظام الليّب، منذ ذلك احلني، جيّند األبواق  ضدّ 

يف مناهج الفلسفة بني جدران اجلامعة اللبنانّية، وصواًل إىل التهديد بتصفيته جسديًّا. وهذا األمر إلزامّية اللبنانّية كماّدة تدريس  الفلسفة
يّة األخري دفع باحلاج إىل كتابة تقرير سّرّي حول التهديدات اليت تلّقاها وحول اجلهات اليت تقف وراءها، وإىل إيداع تقريره مكتب املدير 

 االحرتاز.العاّم من قبيل  العاّمة لألمن

إلقامة ساحة كبرية مبّلطة تعلوها ِمصطبة،  بداية ورشة توسيع دارة احلاج  يف الشبانّية 1971على غري الصعيد الفكرّي شهد العام 
سكرستّية  إنشاءذلك،  فوقنت الورشة، ته ماغي، على هذه املِصطبة. وتضمّ ريتا، شفيعة زوج القّديسةاسم  ىولتشييد مذبح عل

قد استصدر إذنًا خاصًّا بتشييد هذا املذبح من راعي  جماورة لتوضيب اللباس واآلنية واللوازم البيعّية فيها. وكان احلاجخاّصة يف غرفة 
 األبرشية، صديقه املطران بطرس فرح.

                                                           
 / دور.4. 1
 .3/ دور/ 4. 2
 / ملتزِمة.6. 3
 / جوهر.6. 4
 / جمهول.7. 5
. ومّما جاء فيه نقتطف ما يلي: "إّن حّكام لبنان يتصّورون أّن ما جرى يف األردن قد جيري يف لبنان ذات 10، ص 1971تشرين الثاين  16، النهاراجع حديث القذايف يف جريدة . ر 6

كلب. الذئب ضّد الكلب. وعندما حياول الذئب افرتاس الشاة فاملفروض يف أي ما عمله الذئب ال يكرهه ال يوم. وعندنا يف ليبيا مثل شعّب يقول: "ما َعِمَل الذئب ما يكره الكلب".
 الكلب أن يدافع عن الشاة. لكن عندما تتّم عملّية االفرتاس فإّن الذئب يأكل ما يأكله من الشاة، والكلب يأخذ نصيبه". 
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القومّية اللبنانّية، ل الستار على العهد الفلسفّي الثاين يف مسرية احلاج، وهوعهد متّيز بكتابات سامقة يف سدِ أ 1971مع اختتام العام 
 المّية والِصْهَيونّية.صْ والفلسفة اللبنانّية، واملسيح التارخيّي والكويّن، والصراع األجيايّل بني النَ 

 (1976 -1972وفاة والدته والعهد الفلسفّي الثالث )

تقيم معه يف دارته  أّمه. كانت توفّيت أديل شديد احلاج، والدة كمال، عن عمر يناهز الثمانني 1972يف الثالثة من إصباح العام 
وقد هزّته يف الصميم مشاهدة موهتا بأّم العني منذ بداية حشرجتها وحّّت متتمات . (منطقة سّن الفيل) الكائنة يف حمّلة حرش تابت

ان ال بّد لي من ... راحت أّمي. وككانت والدته معبودته على األرض، وحول اختبار وفاهتا احلّي كتب متأّماًل: "وصاياها األخرية.  
بل جحيم هي. ال يوجد في أّم. ولكن أين أجد أمًّا غيَر أّمي تكون هي أّمي بالذات؟... أشهد أّن الحياة بدون أّم صحراء. 

حياتك،  العالم آلة وثيقة الصنع، سامية الغاية، َمهيبة، رهيبة، عظيمة الشأن، قويّة الشكيمة، تحتاج إليها في كّل دور من أدوار 
 1."األمّ كقلب 

". وقد ميََ رْ حبيث إنّه "متََ  ،وىل بوادر التحّول اإلميايّن األكرب يف حياته: حلول مرمي العذراء يف كيانه حلواًل كّليًّاكانت هذه التساؤالت أُ 
بقلَبي يسوع جامعة اّتحاد القلوب حصل ذلك بسرعة فائقة عندما تعّرف احلاج، بُ َعيد وفاة والدته، على مجاعة صلويّة وروحّية امسها 

 .ومريم

ْلَهَمة، شبه األمّية، اليت اصطفتها  ُ (، السّيدة اللبنانّية امل2009-1927تأّسست حول األخت ماتيل الرياشي )كانت هذه اجلماعة قد 
عربها. وعندما التقى  الوصايا الروحّية والتحذيرات والنبوءاتكي تبّث شكل شبه منتظم  ، ب1957-1956منذ  ،العذراء ملكاملتها

األخ ، وأضحى "اّتحاد القلوبفانضّم إىل جامعة  ، كان التناغم الروحّي بينهما تامًّا،1972يف مطالع العام  ،احلاج باألخت ماتيل
احلاج  قلب " ةَمْرميَ ماتيل دورًا حامسًا يف " األخت لعبت وقدالباقون منذ انضمامه إىل صفوفهم. الجامعة " فيها، كما كنّاه أفراد األكبر

صبح ولدها املتوّلع هبا واملتكّرس جملد أمساءه الثانية، و  تصبحفأ ،لفيلسوف، شاءت العذراء أن تظهر بنفسها لوفوق ذلك يًّا.كلّ 
 . 2ابنها

اليمىن، حّّت يف هبذه التوّجه الروحايّن وضع احلاج دستور حياته الباقية، فصار متصّوفًا بلباس مديّن، ومل تعد سبحة الصالة تفارق يده 
عد يكرََّسة. أّما بعد الَتَمْرمُي فلم  ُ املمّتشًحا باحلالة  3حياته العاّمة. وكان، قبل مَتَْرمُيِه، حيلم بإهناء حياته يف دير الُكَرمي يف غوسطا،

يف مسريته القلمّية لون جديد يْ َرن" حياته. منذ تلك اللحظة برز و"دَ جّلل قلبه بروحانّية الرهبان،  ، إذيستمهل شيًئا لتحقيق هذا احللم

                                                           
 .22 -21/ شهادة/12. 1
 .30 -28/ شهادة/ 12مثاًل: . شهد احلاج بنفسه هلذا الظهور املباَرك، وكتب عنه. راِجع 2
 األّم جلمعّية اآلباء املرسلني اللبنانّيني املوارنة.-. املركز3
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العظة"،أي العظة اليت تُ ْلقى يف كنيسة، من أمام مذبح الرّب، بصيغة حماضرة. وقد بدأ احلاج بإلقاء  -"احملاضرة لون الكتابات، من
 كان له ما أراد.فصديقه غبطة البطريرك املعوشي،  من ، بعد أن التمس إذنًا خاصًّا بذلك1972تباًعا منذ العام  1العظات-احملاضرات

 مصرييّة مهّمة عظات، تعاظم يف حياته، حّّت اهليام، شغف بتحقيق-إىل جانب الشهادة للحقائق املسيحّية الكربى عرب حماضرات
فاملدرسّية الثانويّة. وميكن القول، بيقني  منها  أخرى: كشف الغطاء عن الفلسفة اللبنانّية بغية إرسائها يف املناهج الدراسّية، اجلامعّية

-غدت مسكونة هبذين اهلاجسني. لذا جاءت األغلبّية الساحقة من مؤلَّفاته، منذ ذلك العام 1972، إّن كّل حياته بعد كامل
 .ُمفرتَق، منذورة هلذين العاَلَمني ال

، وهبا ختم على  2لماذا أنا طائفّي... ولماذا سأبقىمقالة حول الطائفّية البّناءة حتت عنوان ، 1972صدرت للحاج، يف رأس العام 
، يف كانون الثاين من العام نفسه، بدراسة مستفيضة عن نظريّته يف القومّية القضايا المعاصرةدفع إىل جمّلة كتاباته يف هذا الباب. مّث 

. مّث كتب مقدَّمتني ملؤلَّفني وضعهما ، وهبا ختم أيًضا على كتاباته يف هذا الباب3لبنانّيةأّمتي عربّية... قومّيتي واألّمة حتت عنوان 
 ةمؤرّخ احلضارات يوسف احلوراين، والثاني أحد أعلم طاّلبه،بقلم  4لبنان في قيم تاريخهكتاب ل وىلصديقان غاليان على قلبه، األ

األديب عبداهلل  إخالًصا، العاّلمة فكتور الكك. مّث كان تعاونه مع السفري أحد أكثر زمالئهبقلم 5الغزالي حّجة اإلسالمسرحّية مل
. وقد استعاد، يف 6توىّل كّل منهما حترير قسم على حدةف، الِصْهيَ ْونّية بين تاريخينالنّجار على وضع كتاب مشرتك من قسمني عنوانه 

، ولكن حبرص كبري، هذه املرّة، على ذكر حول فلسفة الِصْهيَ ْونّية كتابه هذه املعاجلة، معظم ما ورد يف مقاالته اجملموعة بني دفّ يَت 
 مصادر استشهاداته.

 7معالم الفكر اإلنسانيّ " أمساها تخطيط لموسوعة فلسفّية لبنانّية عربّيةيف هذا العام أيًضا أصدر احلاج وثيقة فائقة األمهّية هي "
إىل استبصار كامل  ،من خالهلا ،هذه املوسوعة طموًحا جبّارًا منقطع النظري ألّن احلاج رمى. وقد مثّلت وشاءها تتوجًيا ملشواره الفلسفيّ 

 بعني الفيلسوف ال املؤرّخ. ، العاملّي منه واللبنايّن والعرّّب،الرتاث الفلسفيّ 

                                                           
/ ميالد، 12/ صليب، 12/ عذراء، 12/ فصح، 12/ يوسف، 12/ مغزى، 12حتت الرموز اآلتية: ، المؤّلفات الكاملة، المجّلد الثاني عشرالعظات يف -. تُراَجع هذه احملاضرات1

 / شفاعة.12مرمي،  /12/ شهادة، 12
 / سأبقى.8. 2
 / أّميت.7. 3
 / احلوراين.13. 4
 / الكك.13. 5
 / تارخيني.9. حّرر احلاج القسم الثاين من الكتاب، وهو منشور يف اجملموعة حتت الرمز 6
 / معامل. 10. 7
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يف املرحلة األوىل، أي  للبنانّيةإىل صفوة من أهل الفكر ونشره، على األرجح، عشّية إقرار تدريس ماّدة الفلسفة ا "لخطيطه"أرسل احلاج 
وقد ُعثر، بني أوراقه املطويّة، على رسالة جوابيّة  على مستوى قسم الفلسفة يف كلّّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية يف اجلامعة اللبنانّية.

 .1شارل مالك ليه صديقه املفّكرإإطرائّية يف هذا الصدد وّجهها 

، الفلسفة اللبنانّيةسلسلة فوهي األوىل يف الرتتيب، ، الفلسفة العالمّيةقّسم احلاج موسوعته املرجتاة ثالث سالسل فكريّة: سلسلة 
. وقد وزّع احلاج كّل سلسلة على يماين مراحل، خمّططًا ملوسوعة من الفلسفة العربّيةحمور املوسوعة ووجهها األكثر ابتكارًا، مّث سلسلة 

 أربعة وعشرين جمّلًدا، مبعّدل جمّلد لكّل مرحلة. 

كانون األّول   16يف  راته العظاتحماضوىل إللقاء أجامعة اّتحاد القلوب بقلَبي يسوع ومريم يف ختام العام لّّب احلاج، أخريًا، دعوة 
 .مغزى الميالدوكانت بعنوان ، سّيدة احلماية يف سّن الفيلأمام مذبح كنيسة  1972

تعرّفه باإلمام موسى الصدر ونشوء وحدة األّول هو  .حدَثني بارَزين يف حياته اخلاّصة 1972شهدت سنة  على غري الصعيد الفكريّ 
يف ، الواقعة كّل أربعاء يف دار اجمللس اإلسالمّي الشيعّي األعلى  األمر الذي دفعهما إىل االلتقاء ،حال روحّية وفكريّة فريدة بني الرجلني

، للتذاكر يف حقائق األرض والسماء بنَ َهم واستحرار فائَقني. أّما احلدث الثاين فهو بداية ترّدده املتكّرر إىل دير مار منطقة احلازمّية
حيث توّطدت شركة روحّية رائعة بينه وبني رهبانه الشّبان عرب مناقشات روحّية  يوحّنا مارون يف ِقّبيع، التابع للرهبانّية اللبنانّية املارونّية،

-وفلسفّية حرّة، بعد أن قادته الظروف إىل تعميق معرفته برئيس الدير األب جورج كرباج، أحد طاّلبه القدامى يف معهد الروح القدس
 الكسليك، أيّام البدايات.

"، كما كان يقول، على موعد مع إحدى أغرب معاركه في ثالثة أرباعه فوقلذي أصبح "ليجد احلاج نفسه، هو ا 1973أطّل العام 
فرتة ل، وعلى خلفّية إقفال إكلرييكّية غزير، التابعة للبطريركّية املارونّية، ففي كانون األّول من العام السابق الفكريّة وأدّقها على اإلطالق.

جتّمع كهنة "حاّد، على مستوى إكلريوس الكنيسة املارونّية، بني تّيار إصالحّي )قصرية بسبب نضوب مواردها املالّية، نشب صراع 
السلطة الكنسّية العليا، املتمثّلة  بنيبشيء من التهّور، "اإلقطاع الديّن"، و  باملشاركة كبديل ملغ  ملا أمساه، ( راح ينادي"امللك املسيح

فيما هي ترى اإلصالح غري وارد إاّل من ضمن األطر الكنسّية  ،ا االهّتامفة هبذبالبطريرك واألساقفة، اليت وجدت نفسها مستهدَ 
امتشق القلم ، ومبقام سّيد بكركي، حّّت املعتمَدة. وما إن شعر احلاج بأّن وراء هذه املوجة الرفضّية العاصفة مسًّا بدور بكركي التارخييّ 

ى لنا... اءيتر ... : "، يف معرض هذا الدفاعمجلة ما كتبركّي. ومن دفاعه الشهري عن جوهر املقام البطري، الجريدةيف جريدة ليكتب 

                                                           
 / معامل.10. راجع متهيد الناشر للمؤلَّف 1
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أّن االستكراس هو العّلة األولى واألخيرة. أيًضا كما عند الساسة، كذلك عند بعض اإلكليريكّيين. بعض هذا البعض يريد أن 
 .1"الَتَمْطُرن والَتَبْطُرك ضاع الَتَمْوُرن َتَمطرنين بعض  يريد أن يَ َتَبْطَرك. وبينيتَمْطَرن. ومن بين المُ 

حول دور بكركي القيادّي التارخيّي وحول املعوشّية كنهج، وهي قد حرّبها احلاج كان سبقت هذا املانيفستو النارّي مقاالت عّدة  
اجليش السابق العماد إميل البستاين إىل مقاالت كانت شرارهتا تفسري حّق البطريركّية املارونّية يف إيواء املظلوم على خلفّية جلوء قائد 

لبستاين دوافعها جمرَّد الثأر من رموز العهد الشهاّّب. ا تربعا ، خمافة التعّرض ملالحقات قانونّية1973الصرح البطريركّي، يف كانون الثاين 
مليثاق الوطّن. مّث مجع احلاج  يكتب احلاج صفحات خالدة حول دور بكركي الزمّن يف لبنان بعد وضع اكي وهكذا سنحت املناسبة  

امللك"، وأضاف إليه شهادات  املسيحكهنة جتّمع  املقام البطريركّي مبناسبة أزميَت جلوء العماد إميل بستاين وانتفاضة " ما كتبه حولكّل 
هذه املواّد لوطن، وأصدر تقدير من أقالم أخرى غري مارونّية، وشفعها مبقتطفات واسعة من رسائل البطريرك املعوشي يف قضايا الدين وا

 عيد الرسولني بطرس وبولس، شفيَعي غبطته.تاريخ ، 1973حزيران  29يف بكركي صخرة الخالص  بعنوان يف كتاب مجيًعا

على احلاج أن خيوضها. فقد كان عليه أن يثّبت الفلسفة اللبنانّية يف املناهج  مَ تَّ مل تكن معركة املقام البطريركّي هي الوحيدة اليت حتَ 
، فوجده يف الراهب اللبنايّن األب جورج كرباج، تأمني رفيق له يف تلك الورشة الصعبة يف هذا اجملالاخلطوة األوىل كانت األكادميّية. و 

ابتداء من  استمات كي يدخله يف اجلسم التعليمّي لكلّّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية الذ حامل الدكتوراه يف الفلسفة من جامعة روما.
كاسرًا بذلك كّل التحّفظات على وجود راهب مارويّن يف حرم الكلّّية للمرّة األوىل يف تارخيها.   ،1974-1973العام األكادميّي  مطلع

، 1973ىل بنجاح، فأقّر جملس كّلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية، يف حبر العام ومع حتقيق هذه اخلطوة خاض احلاج معركته القانونّية األو 
. وهكذا دّشن احلاج تدريس الفلسفة اللبنانّية لطاّلب السنة املاجستري يف الفلسفة تدريس الفلسفة اللبنانّية كاختصاص مستقّل لدرجة
 .1974-1973األوىل لشهادة املاجستري يف مطلع العام األكادميّي 

العظات بامتياز. فقد ألقى احلاج -عام املعارك اإلكلرييكّية أو األكادميّية، بل عام احملاضرات 1973العام  مل يكنرغم هاتني املعركتني 
هذه األخرية إىل أّن  وجتدر اإلشارة مخًسا من تلك املواعظ، فضاًل عن حماضرة حول الكاهن يف معهد الرسل )جونيه(.يف تلك السنة 

 . 2الكاهن... من هو وما هو :شباط حتت عنوان 25زمنيًّا، إذ أُلقَيت يف  هي األوىل

، عند الساعة السابعة والنصف مساء، لّّب اإلمام الصدر دعوة احلاج إىل إلقاء حماضرة يف دير 1973يف التاسع والعشرين من أيلول 
تقدمي ضيفه اإلمام. بنفسه وقد توىّل الفيلسوف  .مسألة الدين ولبنان ة اللبنانّية املارونّية، وكان عنواهنايّ نامار أنطونيوس )محّانا( للرهب

 ، فلّّب الدعوة.وبعد احملاضرة دعاه إىل تناول الشاي يف دارته

                                                           
من اجملموعة الكاملة، ص  المجّلد الثاني عشريف بكركي صخرة الخالص . حول أزمة إكلرييكّية غزير وما جنم عنها راِجع ما ورد يف متهيد الناشر لكتاب 238 -237/ بكركي/ 12. 1

528-530. 
 .24، ص 1بقة، رقم / كاهن. حول موقع هذه العظات اخلمس يف جمموعة مؤّلفات احلاج الكاملة راجع احلاشية السا12. 2
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ه مشرتك مع أحد طالب كتاب  له ظهر. كما 1بعض املؤلَّفات املتفرّقة بقلم احلاج 1973العظات شهد العام -يف غري باب احملاضرات
 .2المسيحان والعصبّية في اإلسالم والِصْهيَ ْونّيةحتت عنوان  ،األستاذ هاين نصريالسعودّيني، 

بعد أن  ، صفوة عمره الباقيمعالم الفكر اإلنسانيّ مال احلاج قد قّرر أن ينذر ملشروعه الكبري، أي "ملحمته الفلسفّية" بعنوان ككان  
ما كّل أن يُفرِغ بسرعة  على احلاج ويف انتظار التفرّغ لكتابة املوسوعة بكّل جمّلداهتا، أملت الظروف الضاغطة أكمل السابعة واخلمسني. 

بإقرار تدريسها الرمسّي والنهائّي يف مناهج اجلامعة  عنده لتحبري كتاب ممتاز حول الفلسفة اللبنانّية، املاّدة اليت كان على وشك الفوز
 .1974العام يف مطلع  3)كذا(سفة اللبنانّية موجز الفلْ وصدر كتابه هذا حتت عنوان  ة.اللبنانّية بعد معارك شرس

معالم الفكر مستبًقا به إصدار موسوعته الفلسفّية، نشر كتابه يف ذاك العام، يمّة أسباب كثرية ومتداخلة دفعت احلاج إىل استعجال 
يف كلمة التمهيد  . بعض هذه األسباب مذكور1972عام بادر إىل نشر دليلها منذ ال بعد أن تأليفها كاملة، اليت كان يعتزم اإلنسانيّ 

العاّمة يف خدمة مشروع الفلسفة اللبنانّية، ال جعل اجملّلدات  ، وُمفادها أنّه أراد جعل موسوعته الفلسفّيةالموجزاليت ُتصّدر كتاب 
 وفضاًل عن  ، جمرَّد حلقة من حلقات املشروع املوسوعّي.الفكر اإلنسانيّ معالم املخصَّصة هلذه الفلسفة، الواقعة يف أواسط سلسلة 

بنانّية  لاألّول هو ضرورة توفري كتاب مرجعّي للطاّلب الذين اختاروا الفلسفة ال .كتابة  امل يأِت احلاج على ذكرمهذلك ميكن إيراد سببني 
الثاين هو  .1974-1973هذه املاّدة منذ مطلع العام األكادميّي وا يتابعون حصًصا دراسّية يف أ، وبدكاختصاص يف مرحلة املاجستري

 .خطر على حياته، ولخّوف  من أن يُدَفن مشروع الفلسفة اللبنانّية معه إن أصابه مكروه ما كان يستشعره احلاج، حبدس رؤيوّي، من
 . 4مجهرةوكان "َحفَّارو املكاريه" 

خطوة كربى حنو إقرار تدريس الفلسفة اللبنانّية ال كماّدة اختصاص مستقّلة  احلاج خطا )كذا( اللبنانّية سفة لْ الفَ  موجزمع صدور 
ة يف مناهج السنة الرابعة لدرجة اإلجازة. وقد وافق جملس كلّّية اآلداب والعلوم فقط، بل كماّدة تدريس معتمدَ  املاجستري لدرجة

هذه زاهية قّدورة،  د.رفعت عميدة الكلّّية، . مّث 1974متّوز  4عقدة بتاريخ اإلنسانّية يف اجلامعة اللبنانّية على هذا األمر يف جلسته املن
 16الفلسفة اللبنانّية يف جلسته احلادية والثالثني املنعقدة بتاريخ ماّدة تدريس  ، هنائيًّا،أقّر بدورهف ،نانّيةلباملوافقة إىل جملس اجلامعة ال

                                                           
 / عشقويت.13/ زواج، 12. راجع: 1
، فضاًل عن مقّدمة الكتاب العاّمة، فيما توىّل نصري حترير القسم الثاين. وقد ورد يف جمموعة املؤّلفات المسيحان/ مسيحان. كتب احلاج القسم األّول من هذا الكتاب حتت عنوان 9. 2

 . المسيحان في اإلسالم والِصْهَيونّيةالكاملة مضمون املقّدمة والقسم األّول واخلامتة، وذلك حتت عنوان 
 / موجز.11. 3
 .368 -364من جمّلدات املؤلَّفات الكاملة، ص  المجّلد التقديميّ راجع امللحق التوثيقّي يف للبنانّية موجز الفْل سفة ا. ملزيد من التفاصيل حول صدور 4
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ابة سنني طويلة، ح، منفرًدا وجبرأة منقطعة النظري، جهًدا مضنًيا ساحلاج معركة بذل ألجلها. ومع هذا اإلقرار التارخيّي ربح 1974متّوز 
 .1ورمّبا بذل حياته ذاهتا، يف األخري، فداًء هلا

 12يف  ،، ليلة اجلمعة العظيمة1974ففي أسبوع اآلالم من العام  قبل هذا اإلقرار كان احلاج يتابع إلقاء املزيد من حماضراته العظات.
كلمات المسيح السبع على نيسان، ألقى موعظة يف مسقط رأسه، الشبانّية، من أمام مذبح كنيسة السّيدة، وكانت بعنوان 

 .2الصليب

 من أمام مذبح كنيسة مار يوحنّا مرقس )جبيل(،3قلب يسوع األقدسحتت عنوان عظة -احلاج حماضرة ألقى 1974يف حزيران 
، 1974أيلول  22يف  ،الكلّّية الشرقّية )زحله( بني جدرانألقاها قد ف عمرالأّما األخرية يف مسرية وكانت ما قبل األخرية يف حياته. 

 .4شفاعة مريم العذراءحتت عنوان 

يف املناهج ها الفلسفة اللبنانّية رمسيًّا يف املناهج اجلامعّية، بدأ احلاج يوّجه عنايته حنو إدراجماّدة رار تدريس بعد النجاح الصعب يف إق
على  الفكرةيف الثانويّات الرمسّية الكربى هبدف ترويج  راح خيّطط إللقاء حماضرات توجيهّيةفاملدرسّية على مستوى التعليم الثانوّي، 

د(، مستوى صفوف البكالوريا. وكان احلاج على وشك إلقاء أوىل تلك احملاضرات يف ثانويّة الشيّاح الرمسّية للبنني )ثانويّة شفيق سَعيْ 
وعد املقبل ثالثة أيّام من و  ،مبىن الثانويّة بعيًدا عنعشرات األمتار ، 1975لكّن اندالع احلرب يف لبنان يوم الثالث عشر من نيسان 

 .5يف املهد هذه املبادرة، خنق ملقّررا

يوم اجلمعة يف اخلامس  على صعيد آخر جرى لخريج الدفعة أوىل من طاّلب املاجستري يف الفلسفة، اختصاص "فلسفة لبنانّية"،
 وبعضالعميدة قّدورة،  لضغوط شديدة مارستها عليهمأساتذة قسم الفلسفة  تعّرض بعدئذ  . 1974ن من تشرين األّول يوالعشر 

، وللمرّة األوىل منذ الفلسفة قسم إزاحة احلاج عن رئاسة من أجلالشأن اجلامعّي،  إىل اّليت ال متّت بصلةدينّية الو  سياسّيةاجلهات ال
(، بغية االنقضاض من جديد على ماّدة الفلسفة اللبنانّية، املدرجة حديثًا يف على يد احلاج نفسه، 1960عام )تأسيس القسم 

 ، فراحت القوى املناوئة للحاج، إن1974ة يف تشرين الثاين ب. وكانت االنتخابات املقبلة هلذه الرئاسة مرتقسحبها من هناكلاملناهج، 

                                                           
اّدة . حول إقرار تدريس م370 -368، ص المجّلد التقديميّ جع امللحق التوثيقّي يف يراموجز الفل سفة اللبنانّية، . ملزيد من التفاصيل حول ردود الفعل املتعّددة على صدور كتاب 1

 .  361-356، 351-335راجع امللحق نفسه، ص يالفلسفة اللبنانّية يف مناهج اجلامعة اللبنانّية، وردود الفعل عليه، واملباشرة بتدريس هذه املاّدة ملرحلة املاجستري، 
/ 14وتعاليمه وموته وقيامته، وجيدها القارئ منشورة بالكامل حتت الرمز  . مل يطبع احلاج نّص هذه احملاضرة )على غري عادته(، بل أدرجها يف سياق خمطوطته حول حياة يسوع املسيح2

 .486 -443وكان/ 
غري مطبوعة. كّل ما ُنشر منها، يف قلب يسوع األقدس / أقدس. يف هذه املناسبة أيًضا مل يُ ْلزِم احلاج، خبالف عادته، اجلهَة الداعيَة طبع حماضرته يف كّراس خاّص، فبقيت حماضرة 14. 3

 من املؤلَّفات الكاملة، هو صالهتا اخلتامّية، وهي كّل ما مّت العثور عليه بني حمفوظات الفيلسوف املخطوطة.  لمجّلد الرابع عشرا
 / شفاعة.12. 4
 .364 -361، ص المجّلد التقديميّ ع امللحق التوثيقّي يف راجي. ملزيد من التفاصيل حول هذه الناحية 5
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محلة شعواء وسط أجواء هتديديّة  ،وعلى الفلسفة اللبنانّية ،التّيارات العقائديّة، تشّن عليهو األساتذة يف أوساط يف حميط الطاّلب أو 
 بالقتل.احلاج  سّية لخّطت جدران كلّّية اآلداب ، بل َحَرم اجلامعة اللبنانّية. ووصل األمر ببعض األطراف إىل حّد هتديدوتسيي

األحزاب العقائديّة الاللبنانّية، أحد األساتذة الناشئني يف القسم، معن  شّلة منو بعض السفارات  وكان بإدارة، مطبخ املناوئني مّث طرح
يف مكتب  املعنّيونساتذة األ، التأم 1974تشرين الثاين  9ويف اليوم املشهود، صباح السبت . ة احلاج على رئاسة القسمزياده، ملنافس

، باستثناء الدكتور مهدي فضل مؤيّدوهمن االجتماع، ومعه األخري  وبعد أخذ ورّد قصريين انسحب .وحبضوره ،القسمرئيس احلاج، 
 .1الدكتور فضل اهلل وحده للفيلسوف ويف غياهبم جرى االقرتاع لصاحل معن زياده، فيما اقرتع .اهلل

زياده، مدعوًما من عميدة الكلّّية وفريقها، داخل كلّّية اآلداب بعد إقصاء احلاج من رئاسة قسم الفلسفة تقدَّم الرئيس اجلديد معن 
متّوز من  خالل شهرجملس اجلامعة اللبنانّية  يفالفلسفة اللبنانّية منها بُ َعْيد إقرارها ماّدة وخارجها، باقرتاح تعديل للمناهج هدفه إلغاء 

، كانت اهلجمة 2هض مشروع زياده وصحبهجيو  الفلسفة اللبنانّيةات على اهلجم أوىل بنجاح يردّ  احلاجفيما كان و  العام الفائت.
اضطّر احلاج إىل هجر شّقته الشتويّة  لذاالشاملة يف لبنان.  بر بعد اندالع احل العسكريّة على وطن امليثاقّية النصالمّية يف أوج استعارها

 ،عدها عن األحياء السكنّيةبسبب بُ  ،يرتكها هي األخرىيف حرش تابت، وااللتجاء مع أسرته إىل دارته يف أعايل الشبانّية، قبل أن 
والكائن يف قلب البلدة، ابتداء من  ،لينكفئ مع زوجته وأوالده وأسرة أخته سامية إىل بيت األجداد التارخيّي، املعروف باسم "املزرعة"

 .1975أيلول 

اللبنانّية، بني  العملمن الشبانّية، وكانت آنذاك يف أمان نسّب، حرّب احلاج سلسلة من عشرة بيانات ظهرت على صفحات جريدة 
. وقد ُنشرت هذه أصدقاء الفلسفة اللبنانّية، بصيغة مقاالت موقّعة باسم 1975والعشرين من آب  من حزيران السابع عشر

 .3البيانات العشرةحتت عنوان يف جمموعة مؤّلفات احلاج الكاملة الكتابات 

من غري أن جيدوا هلا  –زالوا وما  –شاء احلاج بياناته هذه استبصارًا فلسفيًّا يف املعاضل اللبنانّية اليت تصارع عليها اللبنانّيون منذ القدم
  ،فراحوا، ولدى الفئات املتصارعة على أرض لبنان ،وقًعا مدّويًا يف األوساط اللبنانّية والعربّية البيانات العشرةوقد أحدثتحالًّ مناسًبا. 

 مل فهي ت احلاج،من أجرإ مؤّلفاُعدَّت، حني صدورها، هذه البيانات ومع أّن . 4يرتقّبون صدورها بفارغ الصرب ،كّل ألسباب خمتلفة
ال فضل لمسلم على : لتبنّي جسارة مقارباهتا تأّمل يف عناوين بعضهااليكفي و . لخرج، يف مضموهنا، عّما كان قد حرّبه منذ سنني

األّمة العربّية )البيان السابع(، واقع راهن... القومّية العربّية بدعة ِصْهيَ ْونّية  ةالقومّية اللبنانيّ )البيان السادس(، مسيحّي في العروبة 

                                                           
 .356 -351، وامللحق التوثيقّي يف اجملّلد ذاته، ص 310 -307، ص المجّلد التقديميّ ا األمر راجع . ملزيد من التفاصيل حول هذ1
 / تقرير.10راجع: ي. حول حماولة إلغاء الفلسفة اللبنانّية من مناهج قسم الفلسفة يف كّلّية اآلداب 2
 / بيانات.10. 3
 .19-18، ص من املؤّلفات الكاملة اجملّلد العاشرخل راجع ما ورد يف مدي. ملزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع 4
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أيّها المسلمون )البيان التاسع(، أيّها العرب ِارفعوا راية المسيح! لقد حانت عودته )البيان الثامن(، مسيحّية الجوهر ثالوثّية البنية 
 )البيان العاشر(.األفاضل... التحتكروا قضّية فلسطين 

بناء املنطقة الواحدة هربًا من شّدة املعارك، بدأ احلاج يعمل على حتصني السلم القائم بني أ منذ االنكفاء إىل بيت األجداد يف الشبانّية
. وقد لجنة التوعية في المتن األعلىيف إقليم املنت األعلى، مسيحّيني ودروزًا، يف ظّل تدهور الوضع العاّم، فعمل على تأليف ما أمساه 

وخطر  ،املعاركعلى األخطار احملدقة يف ظّل تصاعد حّدة األهلني ولتوعية  ،بذلت هذه اللجنة جهوًدا حثيثة لتوطيد مناخ التهدئة
رؤساء بلديّات املنت  امتداد شرارهتا إىل النسيج الوطّن الطوائفّي يف منطقة املنت األعلى. ومن املبادرات اليت قامت هبا اللجنة مجع

على  تتضّمن مجيعها العمل على إقرار ميثاق شرف من سبع نقاط ومحلهم ،يف نادي الشاّلل )محّانا( األعيانو  املنطقة األعلى وخماتري
 11امليثاق كتب احلاج، باسم اللجنة، نداء هتدئة إىل أبناء املنت األعلى يف  منع كّل حماولة إلشعال الفتنة بني الطوائف. وتعزيزًا هلذا

 .19751أيلول 

لبنان مرفوعة إلى رؤساء الطوائف ورجاالت الحكم في  وثيقة، "1975تشرين الثاين  2بعد جوالت املعارك األوىل كتب احلاج، يف 
 . 2"لغطاء عن جوهر األزمة اللبنانّية الحاضرةلكشف ا

، األسبوعّية املستقّلة اليت كانت لسان حال احلرفّيني العواصفلخّلل هذا العام نشر مقالتني للحاج يف العدد السنوّي املمتاز جملّلة  ،أخريًا
كون منبع إهلام عند ي يستحّق أن وتتمّيز بنَ َفس رؤيويّ  ،"؟لبنانكيف نؤرّخ " حتت عنوانصدرت وىل األ .اللبنانّيني والناطقة هبمومهم

 .3"فلسفة الال للعامل والنَ َعم للعملعنوان "بجاءت أّما الثانية فتاريخ لبنان.  حولموّحد  وضع أّي كتاب تربويّ 

مؤّلفات منشورة. ال حماضرات. األكيد (. ال 1976يف سنته األخرية بني ُحطام الدنيا )احلاج كمال يوسف ال نعرف الكثري عن حياة  
وبعد مَتَْرمُيه مل ينحبس  تقشًُّفا وتزّكًيا. –الَعِفن ال البائت –الَعِفن  ال يأكل سوى اخلبز باتالصالة، و  أّن يده اليمىن تزّوجت سبحة

ْنِشد، واملقلة الدامعة، والقلب  ُ دمعه وال مرّة كّلما كان يتقّدم من مذبح الرّب القتبال القربان املقدَّس. كان يقيم الصالة ثالثًا... بالفم امل
يف البلدة  ني أبناء الطائفة الواحدةوتكّرس للمحاضرات العظات، ولرتسيخ املصاحلات بني أبناء البلدة الواحدة، وأحيانًا ب كوَكب. ُ امل

 الواحدة. كانت احملّبة متأللئة من َأْصَغرَيه، ومسحة الكمال اآلخر متضّوعة من خلف حَمِْبَسيه.

. وقد ُنشر نّصها ِغبَّ املمات يف 4حّبة الخردلمحّانا، وال نعرف من أمام أّي مذبح، ولكّن عنواهنا معروف:  عظة يف-ألقى حماضرة
مقالة  هي ، لسان حال الشعبة اخلامسة يف لواء عّكار. ويف اجملّلة عينها ُنشرت له، أيًضا ِغبَّ املمات، ياقوتة أخرىالصيحةجمّلة 
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لبنان يتطّور بمعزل عن اللبنانّيين نحو الغاية التي  ويمّة، أخريًا، وثيقة بعنوان .1مريم العذراء معنا ... فال تخافوا!محلت عنوان: 
 َرجَّح أهّنا من أواخر حتبرياته الفلسفّية. ُ وامل .1975، وهي تأّمالت يف املعاين اخللفّية لصراع 2أصاًل  اُوِجَد له

 ،. ومن يدري؟ فرمّبا كتبعاش احلاج أيّامه األخرية على بركة السماء وحدها، مستظالًّ شفاعة مرمي، ملتحًفا عّزهتا، مستحمًّا بنور حّبها
، مع 3في العقالنّية األسطوريّة، وعنوانه معالم الفكر اإلنسانيّ حات قليلة من جمّلده األّول يف موسوعة صف ،يف تلك األيّام اخلامتات

والبادئ عنوانه بنقاط ) أّن هذا مستبَعد. أو رمّبا حرّب بعض مقاطع من كتابه املخطوط حول حياة يسوع املسيح وأعماله وموته وقيامته
 .4... وكان يسوع المسيح: (ثالث

، سيّارة جامعة اّتحاد القلوب بقلَبي يسوع ومريماستشهاد احلاج أرسلت األخت ماتيل الرياشي، منشئة  على أقّل من أسبوعقبل 
 حمّلة منزهلا الكائن يفجحيم املعارك قرب انتقلت إليها هربًا من  بعد أنا اخلنشارة، إىل بلدهتمن بلدته الشبانّية  لتأمني نقلهأجرة 

لبنايّن األب لصديقه الراهب اكما قام  .5على البقاء حيث هو ألّن احلاج رفض املغادرة، وأصرّ  خبفَّْي ُحنني،الدكوانة. لكّن السائق عاد 
 .كانت تعانيه من غليان  امإىل ترك منطقة املنت األعلى نظرًا ، مرغًما، قرَّر بعد أن الفاجعةقبل يومني من مبحاولة مماثلة جورج كرباج 

قة من حتتها سبحة العذراء املطو   خمرًجا ،أىب، وفتح أزرار قميصه احلاج وأحّل عليه باملغادرة معه ولو لفرتة قصرية، لكنّ  ى الفيلسوف،التق
 .6"قد سّلمتها ذاتي"ل: الراهب صديقهلعنقه، وقال ل

لى األقدام، من اجتماع رعى فيه مصاحلة بني ع. يف ذلك اليوم اإلبليسّي كان احلاج يؤوب، سريًا 1976مّث أطّل يوم الثاين من نيسان 
. هناك، على دروز بلدته. هذا كان يوم مُجعة، أوائل بعد الظهر. مّر من أمام بيته قاصًدا كنيسة صغرية يف البلدة للرجوع إىل رحاب ربّه

رية من البيت، وأمام أعني شقيقته سامية وابنتها فلورانس وابنه األصغر بّسام، وقد صادف وجودهم يف املكان على مسافة مسافة قص
قطعت الطريق عليه، وفيها أربعة مسّلحني غري ملّثمني. حوار قصري مع اخلاطفني أمام األعني املذهولة سيّارة  قصرية، انقّضت من العدم 

. أوجس خيفة من حمّياهم. من هلجتهم اليت مل تستطع أن ه! مل ميتثل احلاج بسرعة لطلب هؤالء الغرباء مرافقتهالبنه وأخته وابنة أخت
السيّارة  ء. نزل أحدهم من السّيارة ورشقه بعيارات ناريّة بني رجليه ليحبط مقاومته. مّث أمسكه من ظهره ودفعه إىل مقعدو تكتم نربة س

 اخللفّي، وانطلق موكب املوت ينهب األرض هنًبا. 

                                                           
 / لخافوا.12. 1
 / معزل.13. 2
 / أسطوريّة.14. 3
 / وكان.14. 4
لراحة نفس الفيلسوف، يف مبىن كنيسة دير مار الياس انطلياس القدمية، يف ذكرى مضّي . حبسب ما روتة األخت ماتيل بنفسها ألنطوان مكرزل خالل لقاء مجعهما مبناسبة قّداس أُقيم 5

 سّتة أشهر على استشهاده.
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صى على الطريق اليت سلكها مسّلحة ال حتُ  وكانت هناك، عادة، حواجز ،كانت الشبانّية، شهرذاك، حتت سيطرة قوى األمر الواقع
يومذاك بسحر ساحر، فقد تبّخرت احلواجز  ر.. لكّن ذاك الثاين من نيسان كان شأنًا آخالكحلونّية-يعاخلاطفون من الشبانّية باجّتاه ِقبَّ 

خر مشهد للحاج يف السيّارة امللعونة، كما تتذّكر أخته، هو ضّم أصابع يده اليمىن وحتريكها عموديًّا آومل يعرتض أحد طريق املوكب. 
 ن ينصحهم بالرتّوي. مام اخلاطفني، كمَ أ

آيمة يف َوَضح النهار وعلى قارعة  بفرَّاعة العقل املؤمن واإلميان العاقل، ، هامةاللحظة املشؤومة وحّّت َفّج رأس كمال احلاج منذ تلك
مسافة زمنّية ال تتعّدى ربع الساعة حبسب تقدير الطبيب الشرعّي،  ،الطريق اليت تعرب منطقة حرجّية نائية بني بلَديت ِقبَّيع والكحلونّية

ال يبايل إذا استقال لبنان الَصغارة من نشدان احلقيقة حول اغتيال أكرب ، الذي ولكّنها تتعّدى كّل انقضاء يف ذاكرة لبنان التاريخ
العظيم ولو بعد مديد األزمنة، ألنّه  جالء اجلرم واجبفالسفته. فلبنان التاريخ لن ينحر العدالة، ولن خيتطف الذاكرة، ولن يتعب من 

 واحلقيقة ِصْنوان.

األعمى سيستعجل رميه يف  قةوقد عرف اآلن أّن حقد املرتزِ  ،أّي إشراق رمّبا حّل به بلأّي جحيم قاسى احلاج يف ربع الساعة األخري؟ 
األب مارون مّّت، الراهب اللبنايّن، فيما كان مارًّا باملكان. كانت يف جسم املارويّن األّّب "َلْفطَة" حياة َعثَ َر عليه، صدفًة،  ؟أحضان ربّه

 لروح.بعد، َفَمَشَحه مارون الراهب قبل أن يلفظ ا

، ولن ترتوي عقول الغد من َغْرف يواقيت احلّق املنثورة يف تَرَِكته استشهاد احلاج أبًدا، يف مغازيه، حمفورًا يف ضمري األجيال اآلتية لن يربح
وضمري امليثاقيّة  يف َعنان السماء. سيظّل كمال يوسف احلاج ملفان القومّية اللبنانّية اإلنسانّية، وسّيد كرامة الضاد، اجلّبارة كما النجوم

المّية، وعقل الفلسفة اللبنانّية، وَسِليح التقّدس باملسيح، ورسول البنّوة للعذراء. وسيظّل هكذا بنتاجه وضرحيه، ألّن ضرحيه هو صْ النَ 
 ، ورمّبا كان الشاهد األكرب على خلوده يف سناء التاريخ ويف مساء احلقيقة.ملسة صدقه

 


