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 نماذج من كتابات حول كمال يوسف الحاج

 )وفًقا للتسلسل الزميّن(
 
 

 ألثر دراسة ليس أنّه كما لفلسفته، عريضة عميقة دراسة هو وليس ديكارت، حياة قّصة ليس احلاج لكمال "ديكارت" كتاب
 إنّ ... قبله أحد عليها أقدم أن قلّ  اجلرأة، يف وُمسرِفة جريئة، حماولة إّل  احلاج كمال" ديكارت" فما .العامل يف الديكارتّ  التفكري
 "،فلسفّية لغة" تكون أن عن األقّل، على احلالّ  وضعها يف حقًّا، عاجزة العربّية اللغة أنّ ... يكاد أو القتناع، متام مقتنع املؤلِّف

 إليه يتسّرب ل إميانًا يؤمن احلاج الدكتور ألنّ  احلاّل، وضعها يف :قلت فة.للفلس اللغات سائر تؤّديه ما بتأدية تنهض أن وعن
 هذا عن يغين ل العربّية اللغة" ماضي  " أنّ  معتربًا اللغة، هذه تطوير إىل يدعو أنّه غري"،األدائّية اللغة هذه إمكانات" يف الريب

 ومل ...املغامرة هذه قائد هو يكون أن أحبّ  بل فحسب، اللغة "تطوير"إىل بالدعوة احلاج كمال الدكتور يكتفِ  ومل ...التطوير
 ما إنّ  الفصل هذا مطلع يف قلت... املغامرة قائد حقًّا يكون أن يف تلك لرغبته حتقيًقا إّل  هذا مؤلّفه احلاج كمال الدكتور يضع
 ول عنه يرضى ل قد ما إىل بصاحبها تؤّدي قد مغامرة، ككلّ  هي، املغامرة هذه إنّ  وقلت. مغامرة هو احلاج كمال عليه أقدم

ت   ول هلم تنّكرتُ  ول املغامرين يوًما بغضت ما أّنين غري. يرضيهم ولّّلنه وخُ  صحُبه عنه يرضى ول يرضيه،  أّدت ما إذا هبم َشِ 
 أيدي علىّل إ األمام إىل يوًما اندفعت ما املدنّية ع ج لة أنّ  دائًما أرى كنت ألنّ  إليهم، ويسيء ي سوءهم ما إىل مغامرهتم هبم

 اجلسد من الروح حملّ  منهم فأحّلوها هبا آمنوا فكرة   رِكابِ  يف عيوهنم ونور جبينهم وعرق دماءهم يسرّيون اّلذين هؤلء املغامرين،
 يقوم وهو لنا، هو احلاج كمال وأنّ  أّما . "احلاج كمال" نوجد أن علينا كان" احلاج كمال" لنا يكن مل فإذا .العني من والنور
 هلذا ندعو   أن ّل إ علينا فما ،-العربّ  األدب نعم - العربّ  واألدب العربّ  الفكر شهدها اّليت املغامرات أروع من مغامرة بقيادة

 ًّل.سبي الدعاء غري إىل استطعنا إذا الدعاء على عملنا ن قُصر ل وأن توفيق، بكلّ  الشابّ 

 جوزف باسيال،
   .12، 10-9، ص 1954، أيلول 11الثالثة، العدد جمّلة احلكمة، " كمال احلاج املغامر"، بريوت، السنة 

 
### 

 
 تناول كتاب العربّية اللغة يف يظهر مل ،(ه 471 سنة املتوفّ ) اجلُْرجانّ  القاهر عبد لإلمام "البّلغة أسرار"و "اإلعجاز دلئل" منذ

ياهتا يف اللغة معضلة  هو األكيد الشيء ...اللبنانّية اجلامعة يف األستاذ احلاج، يوسف كمال الدكتور وضعه كاّلذي الفلسفّية م د 
 حركة إلحياء قاعدة مبثابة.. .جاء وقد... العربّية اللغة عن لبنانّ  مفّكر يلقيه فلسفيّ  دفاع أقوى يعترب" اللغة فلسفة يف" كتاب أنّ 

 .األوحد قالبها العربّية اللغة تكون فلسفّية

 .1967، بريوت، دار النهار، الثانية الطبعةلكمال يوسف احلاج، فلسفة اللغة تاب على الثنية الداخلّية لتجليدة ك تقدمي
 

### 
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 ناضل مواقف   لبنان ووطنه بربّه إميانه واستلهم ...الفّلسفة ل واألطفال احلكماء، ل البسطاء إميان اإلميان، أقوى إميانه كان
ِلك ما وأمثن عطايا من اإلنسان اهلل حبا ما أغلى هي الفكر حرّيّة بأنّ  منه إميانًا وعيد أو هتديد عنها ي  ْثِنه ومل ...دوهنا  وطن   مي 

 الفكريّة املدارس أصحاب من املناضلني مصري وهذا ...الفكريّة احلرّيّة هذه شهيد عليه، اهلل رمحة وقضى، ...كنوز من كلبنان
 .وإشعاًعا تألًّقا ازدادت قد مقتلهم بعد أهّنا ير ون هبم فإذا حيملوهنا كانوا شعلة أطفأوا أهّنم الوجود من أزالوهم م ن يظنّ  اّلذين
 عند خالدون اخلواطر، يف أحياء البصائر، أمام ماثلون فهم األبصار عن غابوا وإن واإلميان، العقيدة أصحاب من أمثاله أنّ  وفاهتم

 .وفيه اهلل

 ،خريش بطرس أنطونيوس مار
 والعلوم اآلداب كّلّية،  اللبنانّية اجلامعة ،احلاج يوسف كمال لستشهاد الثانية السنويّة الذكرى مبناسبةخّلل اإلحتفال التكرميّي  تأبيينّ  رقيم من

 . 7/4/1978، الفنار، الثان الفرع ،اإلنسانّية
 

### 
 

كان للبنان يف قلب كمال احلاج صورة، من معانيها احلرّيّة واإلباء... روح اإلخاء والنفتاح، ليظّل  وطننا املفّدى... مّلًذا 
للحرّيّات، ومعقًّل للعزّة واحلّق، ووطًنا لإلنسان. هذه املشاعر الكرمية... أ كربْ بتّلقيها طبيعيًّا يف كمال احلاج، مع غىن يف 

ري، على صدق يف املمارسة. إذا حّدثك عن الصّلة ترقرقت عيناه بالدمع... فتشعر بصدق العقيدة يتعّدى جمّرد الروحانّية كب
 العقل... كان مدرسة مكتملة املعان واملعامل، وحسبها نبًّل أّن يف أساس قوامها الصدق.  

 بطرس ديب،
 .7/4/1978، الفنار، الثان الفرع ،اإلنسانّية والعلوم اآلداب كّلّية،  اللبنانّية اجلامعة ،احلاج يوسف كمال لستشهاد الثانية السنويّة بالذكرى حتفالإلا

 
### 

باِغت، والقياس الطريف، واملنطق الِبْكر، باملعىن يفاجئك. احلاج كمال إنّه
ُ
 وكون مكنون، عامل   وكأنّه املستحد ث، واإلنشاء امل

 آذاهُنم وتأل ف   والظّلل، األضواء ت ّلُعب   عيوهُنم تتعّود أن بعدّل إ به يأنسون فّل األصفياء، األخّصاء ّل إ يدخله ل مرصود،
ات ت عاُقب   . يرود فكره املعامل واجملاهل حّّت أقصاها، ويضرب خياله يف اآلفاق الّلمتناهية... هذه السكون وفرتات األنغام ن  رب 

أن ُُتتت م يف سبيل لبنان،  -على ما قّدر احلّق سبحانه وتعاىل  –ا احلياة املوقوفة كّلها على خدمة الفكر اللبناّن... كان هل
 مبعموديّة الدم، بالشهادة الكربى.  

 ،البستاني أفرام فؤاد
 .7/4/1978، الفنار، الثان الفرع ،اإلنسانّية والعلوم اآلداب كّلّية،  اللبنانّية اجلامعة ،احلاج يوسف كمال لستشهاد الثانية السنويّة بالذكرى حتفالإلا

 
### 
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ُرّ  أنْ : بارت كارل الشهري والّلهوتّ  للفيلسوف نقرأ هيغل عن مؤلَّفه يف  من ولكن، ممكن فأمر وشيلنغ، فيخته أمام الكرام مرور َن 
 دون من اللبنانّية بالفلسفة التفكري ممكن غري فصاعًدا، اآلن من أنّه، الثابت واألكيد .وهيغل كنط أمام نتوّقفن ل أ املمكن غري

 احلقيقة عن األفصح القسم كان ورمّبا شخصيّته، من قسم فضرحيه. وضرحيه مبؤلَّفاته احلاج كمال شخصّية أمام ًّل طوي التوّقف
 .باحلياة واألزخر

 ،صقر أسطفان األب 
 كّلّية  ،اللبنانّية اجلامعة ، يفالفنار يف الحتفال أقيم ؛احلاج يوسف كمال لستشهاد الثانية ةالسنويّ  بالذكرى الحتفال مبناسبة اهاألق تأبينّية كلمة من

-11 ،310 العدد والدوّل، العربّ  النهار جمّلة يف كاملة الكلمة هذه نشر أعيد. 1978ن نيسا 7 اجلمعة ، الثان الفرع، اإلنسانّية والعلوم اآلداب
 .53 ص ،1983 نيسان17
 

### 
أبعد من مؤّلفاته الفلسفّية، أبعد من كّل كتاباته، سيبقى كمال احلاج رجل البساطة والعفويّة واحلوار، متواضًعا حّّت الحنناء 
ودميوقراطيًّا حّّت الدوار. إّن خري ما تركه الدكتور احلاج، باإلضافة إىل رجولة له يف تناول املسائل الفلسفّية، هي تلك الروح 

ّليت شّدد عليها يف تعليمه الفلسفّي واّليت متثّلت يف هذه الّّتاهات الفكريّة والسياسّية املتعّددة اّليت جندها اليوم عند الدميوقراطّية ا
طّّلبه. إّن التنوّع الفكرّي والسياسّي عند مفّكرين وأساتذة وباحثني أمثال ناصيف نّصار وموسى وهبه وإهلام منصور وغّسان 

 ة الطويل وبطرس حبيب، والعديد غريهم، هلو خري دليل على عظمة الرجل واستمراريّته.    خالد وخنله فريفر وناهد

 بطرس حبيب،
 .1983أيّار  4"موقع كمال احلاج يف الفلسفة اللبنانّية"، حماضرة، ]د.م.[،  

 
### 

 
سيعرفون أهّنم يبنون على صخر إذا ما يبقى كمال احلاج املدماك األساس يف بناء القومّية اللبنانّية. واّلذين سيأتون من بعده 

 استلهموه يف كّل ما كتب.

 األب جورج رحمه،
  .1983نيسان  26"كمال احلاج واملسألة القومّية"، حماضرة، ]د.م.[، 

 
### 

 

 ما على التشديد وهمّ  اللبنانىَّني، واملنحى الرتاث يف متأّصلة فلسفة عن الكشف ه مّ  شغّله، أساسّيني مّهني على التشديد أريد
 التفتيش وهو واحد، أصيل همّ  من ينبعان اهلّمني هذين أنّ  واضح ...بكركي يف متجسِّدة وجدها اّليت ،"املعتدلة املسيحّية" مسّاه
 وهذا ...وجمديًا شريًفا امهًّ  التفتيش هذا أعترب إنّ  ...خاّصة لبنانّية فلسفة عن الق ِلق تفتيشه هنا من ...مميَّزة لبنانّية ذاتّية عن
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 لبنان، لبنانّية وعي إنّ  .هبا ويؤخذ ُتسم ع كيانّية رسالة وللعامل، وحمليطه لنفسه ويقوهلا ويركِّبها لبنان يهيِّئها رسالة تصّور يستدعي
 .الوعي هذا توعية يف أسهموا اّلذين الرّواد من كان احلاج كمال أنّ  وعندي. اليوم األّول املطلب هو ذاهتا، ويف عامليًّا

 ،مالك شارل
 .52-51 ص ، 1983 نيسان 17-11 ، 310 العدد السابعة، رحيله ذكرى يف احلاج يوسف كمال حول خاصّ  لفّ ، موالدولّ  العربّ  النهار جمّلة

 
### 

 
 اّلذين لبنان نصارى طليعتهم ويف وفضائلها، حماسنها تروي رسائل من ]العربّية اللغة=] اللغات ألمّ  العاشقون كتب ما كثرة على

 يوسف كمال فإنّ  لبناّن، أصل من وهو البغدادّي، الكرمليّ  واألب البستان وآل اليازجي كآل احلديثة هنضتها بامسهم ترتبط
" اللغة فلسفة يف" كتاب أنّ  شكّ  ول... الفلسفة باب من بل اللغة باب من ل كتب ما كتب أنّه يف مجيًعا عليهم يتفّوق احلاج
 والفّلسفة املناطقة وسائل مؤلّفه يتوّسل ومل. ورؤى وذهول اخنطاف أوقات حصيلة بل فقط، وعلم عقل   إعمال حصيلة   ليس

 يف مبثوثة سحريّة، روح مثّة. اخلاصّ  الشعريّ  شيطانه منهم لكلّ  كان اّلذي القدامى والعرّافني الشعراء أساليب أيًضا بل فقط،
نضَّر األغرّ  األبلج تارخيها تكتب نفسها، عن تتحّدث اللغات أمّ  فكأنّ . وسطوره وكلماته حروفه ّت ُوس الكتاب،

ُ
 اّلذي املتواصل امل

 مل "اللغة فلسفة يف" كتاب ولكنّ  احلاج، كمال مات ...األزل أيّام منذ القدمي، منذ خمارجه واّلذي والفساد، الكون قانون ُتّطى
 .ميوت ولن ميت

 جهاد فاضل،
 .71-70، ص 1987آذار  31، 1117جمّلة احلوادث، بريوت، العدد 

  
### 

 

 كلّ  عند يستوقفنا. للعقل ووليمة لألذن متعة أمثولته. الفلسفة صفّ  يف اخلمسينات بداية يف احلاج يوسف كمال الدكتور عرفت
 يكن مل أمثولته، إلقاء وأثناء احلاج، كمال الدكتور مع أنّه مبعىن. يفلسفها. اللغويّ  أصلها إىل يعيدها. حيلّلها. يشرحها .كلمة

 يف تركا أستاذ ين أحد فهو. كبريًا فضًّل  عليّ  له ألنّ  أظّل، وسوف أذكره، أزال ل. عواهنها على الكلمات ترسل أن باستطاعتك
 البارّ  والدكتور والفكر، الفلسفة يف احلاج كمال الدكتور :العامليّ  اجلامعيّ  العلم مرتبة إىل لبنان يف التعليم ورفعا األثر، أعمق نفسي

 .والروح النقديّة والفيلولوجيا التاريخ يف بْ ر نِدن دين ڤان ]ألربتوس[

 األباتي بولس نعمان،
  .114، ص 1996، نيسان 24جمّلة احلكمة، بريوت، العهد الثان، السنة الثالثة، العدد 

 
### 
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أذكره كّلما ذكرُت لبنان، وكّلما ذكرُت األرز وصّنني وحرمون، أو ذكرُت الكلمة احلضارة والرتاث، أو اإلميان العميق الشامل النابع 
من جراح األرض... كمال احلاج سافر يف الظّلل ومل يغب، وتوّقف على قّمة ومل ينته، ولن يكون لبنان احلقيقّي إّل كما رمسه  

 ه بعض من لبنان وباق  ببقائه.   كمال احلاج... إنّ 

 رفيق غانم،
 .96، ص 1996، نيسان 24جمّلة احلكمة، بريوت، العهد الثان، السنة الثالثة، العدد 

 
### 

 
كان أستاذي يف بداية الستّينات يف اجلامعة اللبنانّية. وأذكر له، يف تلك الفرتة، سعة صدره يف مسائل  العلم. كّنا شّبانًا مقبلني 

ت الرائج يف تلك األيّام، الوجوديّة واملاركسّية... كنّا "ع ق دّيني" يف الفلسفة... يرّدد دائًما على مسامعنا: "حّلوا ل مشكلة املو على 
وأنا معكم." ومن كلماته الباقية: "ل تصّح نظرتكم إّل يف جمتمعات صغرية، أّما الكبرية فتحتاج إىل غري ذلك." أّما املدهش فيه 

لى استيعاب املختلف وقبول اآلخر كما هو، فّل يتأثّر مبا نعتقد عند تصحيحه أعمالنا أو تقوميها مع كّل امتحان. وأذكر فقدرته ع
 له أنّه هو اّلذي سعى إىل ُتصيصي مبنحة للتخّصص العال يف باريس.

انّية". واملدهش أّن اللبنانّيني مل خيرجوا من احلرب إّل من أقواله الكبرية اّليت ما كنّا وقتئذ  نفهمها متاًما: "أّميت عربّية... قومّييت لبن
 حني توافقوا على صيغة نثريّة هلذا الكّلم الشعرّي يف الطائف، ففيه: "لبنان وطن هنائّي عرّب اهلّويّة والنتماء."...

اقًا يف هذا الّّتاه. فاشتّق أوزانًا، أذكر عّلمنا أّن ل فلسفة من دون حرّيّة. وعّلمنا أن "نرطن" الفلسفة بالعربّية، وكان مبادرًا سبّ 
منها وزن "فعل ن "، اّلذي صار دارًجا جدًّا يف ما بعد. وابتكر مصطلحات جديدة، ورفع ألفاظًا شائعة إىل مستوى املصطلحات 

عربّية، فلم تقّدر بعد الفلسفّية. وكتب وترجم عن ديكارت وبرغسون وسارتر بلغة سلسة على أناقة. أّما خدماته لّلغة الفلسفّية ال
 حّق قدرها، وأمنييت أن يتمّكن دارسو الفلسفة من طّّلبنا فيتابعوا اهتماماته...

عرض أمامي بعض الوثائق والطروحات على أهّنا مشروع حزب جديد إلنقاذ البّلد من احلرب الطائفّية. وأذكر أّن مضموهنا كان 
السابقة، أي "بالنصّلمّية" اّليت أطلقها... وأعرف أنّه كان يزور فاعلّيات جامعّية، توافقيًّا، يف خّط يّتصل باهتماماته الفلسفّية 

ويعرض على حماورين مشاريعه التوفيقّية، جماهرًا بأنّه ضّد العنف املسّلح يف لبنان... كنّا مّتفقني على نبذ العنف على الرغم من 
 ة.أّنين ما كنت قد خرجت متاًما من صفوف اليسار يف تلك الفرت 

يف هذه  أّما املسألة الروحّية، فلقد كان فيها أبعد نظرًا منّا مجيًعا، فريى أّن البعد الروحّي لإلنسان ل ميكن اختزاله بعلمانّية مفتعلة.
ه النقطة كان ثاقًبا جدًّا، وهذه من مجلة األمور اّليت جيدر التوّقف عندها يف فلسفته. فقد آمن باستحالة إلغاء هذا البعد، وقول

مشهور يف هذا اجملال: "أنتم، العلمانّيني، تتعّسفون." كان على حّق. ويستند يف فكرته إىل اآلية اإلجنيلّية: "ليس باخلبز وحده حييا 
 اإلنسان"، متوّسًعا يف شرح دللهتا الفلسفّية.

وقيع بيانات الستنكار لّلغتيالت اغتياله ل ميكن أن يوصف بأقّل من فعلة جنب وجهل... أشهد أّن، يف ما بعد، امتنعت عن ت
 اّليت أعقبت اغتياله ما مل تتضّمن استنكارًا لغتيال كمال احلاج. 



   
 

 

6 
 

 إّن اغتياله أّكد ل أّن مثّة معىن إنسانيًّا يتقّدم أبًدا على كّل سياسة.    

  موسى وهبي،
 .101-100ص  ،1996، نيسان 24جمّلة احلكمة، بريوت، العهد الثان، السنة الثالثة، العدد 

 
### 

 

فيلسوف راء  نبوّي، يعيش كّل كلمة كتبها، إىل درجة أنّه كان يستشّف املستقبل... أمجل قراءات عن يسوع املسيح وعن اإلجنيل  
كانت ما كتب كمال احلاج... أستاذ رائع، وباحث عميق، ومفّكر ملتهب، متوّهج، صاحب لغة رائعة... أولد كمال احلاج فكرًا 

 لبنانيًّا ولغة فلسفّية جديدة. فلسفيًّا 

 األب يوسف موّنس،
 .81، ص 1996، نيسان 24جمّلة احلكمة، بريوت، العهد الثان، السنة الثالثة، العدد 

 
 

### 
 

 لبنان فيلسوف

 ،صفير بطرس اهلل نصر مار
 .2006آذار  21، الكاملة مؤلّفاته طباعة مشروع وإطّلق احلاج يوسف كمال لستشهاد الثّلثني بالذكرى حتفالإلا مبناسبة تأبيينّ  رقيم من
 

### 
 

كمال يوسف احلاج، ابُن الشبانية العزيزة، جوهرة  لبنانّية  وصفها عارفوه بالعمق، من خّلل كتاباته وفكره، بألقاب  هي مبثابِة 
 إكليِل جمد  على رأسه، فهو:

فيلسوُف الّلغة العربّية، وقد وضع كتاب "فلسفة اللغة" الذي سطّر فيه أرفع دفاع  فلسفيٍّ عنها وعن وزهنا األنطولوجّي  .1
 يف الشخصّية اللبنانّية... 

قسم الفلسفة  نَّاُه طّّلبُه يف اجلامعة اللبنانّية اليت وضع ل ِبن ت ها األوىل مع ُحفنة  من الرّواد، وتوىّل رئاسة  سقراط لبنان، كما ك   .2
 فيها ملّدة سبع  عْشرة  سنة...

فيلسوف القومّية اللبنانّية، هو الذي رفع فلسفًة عقيديًّة راسخة للقومّية اللّبنانّية، وقال: "إذا كانت الفلسفُة هي اليت  .3
 ّية"...قادتين إىل القول بقومّية  لبنانّية، فالقومّيُة هي اّليت ساقتين، بدورها، إىل القول بفلسفة  لبنان
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فيلسوُف امليثاق الوطيّن ... لقد وّحد  كمال احلاج باحلروف ما يصعُب توحيُده على أرض الواقع املزري، إّل يف عيون  .4
 النفوس الكبرية. فابتكر كلمة "الن ْصّلمّية" الّداجمة بني مسيحّيِة الناصرّي وإسّلِم املصطفى...

الغائُص يف فكره، البطريرك الكردينال بولس بطرس املعوشي، اّلذي كان بول كلوديل الّشرق، هكذا مسّاه صديُقه وقارئُه  .5
 الفيلسوُف كمال قد مسّاه: "عميد  لبنان"...

فيلسوُف لبنان. هو الّلقُب الذي أطلقه عليه صاحُب الغبطة والنيافة البطريرك الكردينال مار نصر اهلل بطرس صفري،  .6
 م  كمال احلاج الّلمتناهية.ويعين لبنان الذات والرسالة والتاريخ، وأحّل

الفيلسوف مدى األجيال، لقب  طالع  من قلب رئيس اجلمهوريّة الراحل الياس سركيس، ابِن الشبانية ورافِع امِسها،  .7
نسيِب الفيلسوف ورفيِق العمر. قال ذات يوم بتواضع  كلِّّي: "أنا ابُن الشبانّية. ستأت الشبانّية على ذكري يف عهدي 

ورمبا لبعض العقود بعدها. ولكّنها لن تنسى كمال فيلسوفًا مدى األجيال." أجل! كماُل احلاج يزداد لسّت سنوات، 
 تألًّقا وإشعاًعا يوًما بعد يوم، وجيًّل بعد جيل، بفكره وفلسفته ونتاجه. وهو خالد  عند اهلل، وبيننا.

 ،الراعي بطرس بشاره مار
 .2006آذار  29، احلاج كمال أيّام إطار يف اللويزة سّيدة جامعة يف أقيمت اليت الكاملة احلاج يوسف كمال مؤلّفات إطّلق احتفالّية يف
 

### 
 يّلعب اللغة، صقًّل وحنًتا، فتسأل: أبقلم يكتب أم بإزميل؟ وحتار: أصاحب وحي هو، أم خازن موسوعات؟ بل الثنان مًعا!...

 "امسه عليه"، كأنّه قدر مرسوم...

 مسكوّن، منذور لرسالة امسها لبنان.كمال احلاج فيلسوف 

 يف بداياتنا، عرفناه متأّلًقا، ميأل اجملالس والصحائف... يومها كانت املنابر للعمالقة... وكان هو الفيلسوف!...

د عندما تولّيت وزارة الرتبية الوطنّية والفنون اجلميلة، تلّقيت من كمال احلاج هديّة غالية، هي كتابه "موجز الفلسفة اللبنانّية". وق
 دة يفمّت إدراجه رمسيًّا... يف املنهاج الدراسّي على منابر اجلامعة اللبنانّية... إنّه رائد الفلسفة اللبنانّية بّل منازع... ظاهرة فري

مضماره، أضاءت مخًسا وعشرين سنة من منتصف القرن املاضي... كمال يف صيغة احلضور، ل الغياب، ألنّه من املستقبل جاء، 
 ويبقى ماثًّل يف الزمن اآلت... شهيًدا عبقريًّا.  

 إدمون رزق،
  .2006 نيسان 2 احلديثة، الكرمي مطابع ،لبنان - جونيهثالثين،  بعد الحاج يوسف كمال من كتاب

 
### 
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زة حنتفل بولدة الفلسفة اللبنانّية على يديه. وحنتفل بولدة النصّلمّية اللبنانّية على قلمه. وحنتفل بلغة فلسفّية خّّلقة مبدعة متميّ 
استبّد  على مداد يراعه. حنتفل... بذهن متوّقد ما يزال يشّق لنا الطريق حنو صرح العقل، ومبعدن برّاق ل يزال وهجه يلفحنا كّلما

 بنا وبالوطن صقيع األيّام القاسية، وسيظّل يلفحنا اليوم وغًدا وبعد غد.

 أمين ألبرت الريحاني،
  .2006 نيسان 2 احلديثة، الكرمي مطابع ،لبنان - جونيهثالثين،  بعد الحاج يوسف كمال من كتاب

 
### 

 

العابرة، ويضعه يف خانة البلدان الواجبة الوجود، كمثال، ل تقوى استطاع كمال احلاج أن خيرج لبنان من معادلة الصدفة التارخيّية 
 قوى املوت على إلغائه، لبشريّة متصاحلة مع ذاهتا يف الختّلف والغرييّة... ]إنّه[ شهيد رسولّية الكيان اللباّن.

 
 األب جورج حبيقة،

  .2006 نيسان 2 احلديثة، الكرمي مطابع ،لبنان - جونيهثالثين،  بعد الحاج يوسف كمال من كتاب
  

### 
 

عرفته أستاًذا عندما عاد من باريس... كان جيمع بني التعليم واحلوار، ل بل إّن تدريسه كان حوارًا ل تنقطع فيه غزارة الفكر 
وحرارة العطاء والرغبة يف اإلقناع.... كّلمي يف كمال احلاج ل تلّخصه كلمة، ول جُيم ع يف مجلة، ول تضّمه دفّتا كتاب. إنّه شعور 

متنان والتقدير ل حّد له. يُنص ف كمال احلاج عندما تنهل منه األجيال عصارة ّتربته وحتفر يف واقعها ومستقبل باإلعجاب وال
 أيّامها ما قّدمه هلا. كان رجًّل، والرجال ل يُقاسون بأزماهنم فقط.   

 جوزف أبو جوده،
  .2006 نيسان 2 احلديثة، الكرمي مطابع ،لبنان - جونيهثالثين،  بعد الحاج يوسف كمال من كتاب

 
### 

كان شغوفًا بالريح... يغيّن يف دروب لبنان الصعبة، ويقيم يف ذروة اخلطر... تكتشف يف قرارة الفيلسوف الشّفاف شاعرًا، 
وموسيقيًّا، وقد تقع على املصارع واملّلكم، فهو ممّن جيهرون ل ممّن يهمسون... من أشّد املفّكرين سربًا لألعماق وخرقًا لآلفاق، 

 حبثًا عن هّويّة ورسالة ودور، ومن أوفر املدافعني عن لبنان جسارة وحرارة ومحاسة. ومن أعظم اللبنانّيني 

 دياب يونس،
  .2006 نيسان 2 احلديثة، الكرمي مطابع ،لبنان - جونيهثالثين،  بعد الحاج يوسف كمال من كتاب

### 
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 الفلسفة اللبنانّية...

 قبل كمال يوسف احلاج، هذا األفهوم مل يكن.

 الفكرّي بينها وبني العربّية ما كان ليكون.-القران اللغويّ وقبله، هذا 

 إنّه أقنوم جديد يف عمل اخللق الفلسفّي الدهرّي.

 مع كمال يوسف احلاج فرّج العقُل التجّلي  الشعشعانَّ للفلسفة اللبنانّية املتوّغلة...

 س" الفلسفة.مع هذا القائد الفكرّي برز... لبنان، املغرق يف "ليس" التفلسف، إىل "أي

 ومع فارس اللغة هذا، اندفعت العربّية من جديد، يف مضمار البيان العقلّي، أفراًسا جمّنحة تستعيد مواقعها ملطاردة الزمان.    

 فكتور الكّك،
  .2006 نيسان 2 احلديثة، الكرمي مطابع ،لبنان - جونيهثالثين،  بعد الحاج يوسف كمال من كتاب

 
### 

عندما كنّا يف اجلامعة اللبنانّية، كان كمال احلاج يأسرنا بعلمه الواسع وصدره الرحب لكّل جمادل ومناكف... كان عاشًقا لغة 
الضاد، اّليت أسلمته شرف الدفاع عنها والتفلسف هبا إلبداع فلسفة لبنانّية عربّية. كان سقراط لبنان وأفّلطونه... سيحفظه لنا 

وسيبقى، إذ ينهض اليوم كتابًا فلسفيًّا فذًّا يقرأه لبنان والعامل على مدى األزمان، فيلسوف لبنان األّول، ورائد  التاريخ منارة خالدة،
 الفلسفة اللبنانّية بامتياز.  

 مهدي فضل اهلل،
  .2006 نيسان 2 احلديثة، الكرمي مطابع ،لبنان - جونيهثالثين،  بعد الحاج يوسف كمال من كتاب

 
### 

 

... لتعرب بنا حدود فلسفة  احلاج هي فلسفة التناغم بني العقل واإلميان... فلسفة ُتّلطفنا بني واقعّية ومثالّية. بني تأّرض وتسام 
 العقل وبراهني احلّس إىل عفويّة الشعور وبراءة الشهادة.

ه الريح لتنثره شهًبا تزيل الغمامات إهّنا فلسفة لزماننا... فلسفة حاضرة بالدم النقّي اّلذي سال يوًما فوق تراب لبنان، فحملت
 السوداء عن فضاء ذاكرتنا، ليهبط النور وتعانق األرض السماء.

 هي فلسفة  حاضرة العني، طاملا أّن حموريّة اإلنسان على احملّك، وطاملا أّن لبنان يف اللهب، والعروبة يف امليزان...
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ؤلّفاته... هو اّلذي التصقت فلسفته بلبنان، فلُيسم ح لنا أن نسأل ما إذا  وإذا كان كمال احلاج يعود إلينا اليوم عرب إعادة نشر م
كان مثّة أقدر  من الفلسفة اللبنانّية، تلك اّليت زاوجت بني النظر والعمل، وبني األخّلق والسياسة، على أن تكون مدخًّل خلّلص 

 لبنان.   

  ناصيف قّزي،
  .2006 نيسان 2 احلديثة، الكرمي مطابع ،لبنان - جونيهثالثين،  بعد الحاج يوسف كمال من كتاب

 
### 

كمال احلاج مأل فصًّل مشرقًا يف كتاب الفلسفة يف لبنان، وله فصل مرموق يف كتاب اجلامعة اللبنانّية استاًذا وعميًدا ومعّلم 
شباب... مدهشة بساطته. مذهل تواضعه وزهده... فريدة ثقافته اليت زادته بساطة ومتيّ زًا... قال فلسفته يف خمتلف نوادي الفكر 

وده شهيًدا يف وضح هنار شرس. مل يكن اجلّّلد يدرك أّن هذا الشهيد قد كتب خلوده بيده، وأّن فلسفته  والعلم... ومشى إىل خل
 كانت أغلى عليه من نفسه.  

 نور سلمان،
  .2006 نيسان 2 احلديثة، الكرمي مطابع ،لبنان - جونيهثالثين،  بعد الحاج يوسف كمال من كتاب

 
### 

 
ّن(، كمال يوسف احلاج قال بالفكر اللبناّن ومل يلغ سواه )بينما النفّلشّيون نادوا بالفكر غري اللبناّن وقالوا بإلغاء كّل ما هو لبنا

ومن ضمن لبنانيّته دافع عن اللغة العربّية ودعا إىل وضع آثار فكريّة فيها )ومل يقده إميانه بلبنان إىل إلغائها(، ونادى بالفلسفة 
سفات للبنانّية وتراثها الفلسفّي الطالع من لبنان فلسفة توافقّية تعادلّية بني اجلوهر والوجود ركًنا لبناء لبنان )ومل يسع إىل تدمري فلا

ّية، قاآلخرين(، ونادى بتأسيس الكيان السياسّي على قاعدة قومّية لبنانّية )علمّية ل انفعالّية ول رّد فعلّية( ذات ابعاد إنسانّية وحقو 
 وعمل على تثبيت الوئام املسيحّي اإلسّلمّي يف لبنان "نصّلمّية" ... واجه هبا الصهيونّية بكّل عقّلنّية علمّية وشراسة وطنّية.  

 هنري زغيب،
  .2006 نيسان 2 احلديثة، الكرمي مطابع ،لبنان - جونيهثالثين،  بعد الحاج يوسف كمال من كتاب

 
### 

 
 ممتازة حضاريّة كلمة يف إيّاها مكث ًِّفا الّرسوّل، لبنان أُفهومة عن أفصح ..."الوطينّ  امليثاق فلسفة أو البّناءة الطائفّية" كتاب

 بولس يوحنّا البابا صوت يف لتتجاوب أصداؤه عادت لبنان، رسالة داجملسِّ هذا املصطلح،  ..."الن ْصّلمّية"... احلاج رؤيا اجرتحتها
  .الرسالة لبنان وطن، من األكثر لبنان حول الشهرية البابويّة املقولة فجاءت احلاج، كمال بعد السنني عشرات القّديس، ،الثان

 امللكوت رحاب اىل نيسان، من الثان يف والشهر، باليوم اخلالدان هذان ينتقل أن ربّاّن، قصد   أم نعمة، أم مصادفة، هي هل
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 بل املكيال، حتت ل اللبنانّية األعجوبة احفظوا أنِ  ّلءالع من إمياءة الزمان عروق يف التماثل هذا أيكون سنة؟ وعشرين تسع بفارق
   املنارة؟ على

 ،بّسام بّراك
 .2014 آذار 29 جامعة سّيدة اللويزة، ،عرض يوم صدور مؤلّفاته الكاملةاحلاج كمال يوسف حول   وثائقيّ 

 
### 

 

 ويتسّنم احلاج، يوسف كمال والّلهوتّ  الفيلسوف فكر يف الصدارة مركز اإلنسان، وفادي املتأّنس اإلله املسيح، يسوع سر   ي شغل
 رجال كبار يتسابق ومبّشرًا ًل رسو  حياته، يف الِعلماّن، الفيلسوف هذا كان ...وقلمه لسانه بصفوة ويستأثر وقلبه، عقله عرش
 .وبشارته املسيح عن حُيّدثهم كي دعوته إىل القوم وِعلي ة الدين

 اخللوة، يف أيّام بضعة يقضي حيث غوسطا، يف اللبنانّيني املرسلني لآلباء الُكر مي دير على معيّنة، أوقات يف يرتّدد، نراه كّنا ما وكثريًا
ا ترك مثالّ  خبشوع األقدس، القربان أمام والصّلة والصمت،  فكان واملبتدئني، واإلخوة والشبّان املسّنني، اآلباء نفوس يف أثر أميَّ

  .لعقوهلم مثيًنا وزاًدا لنفوسهم، بليًغا وعزاء لقلوهبم، حّيةً  موعظةً  ِمثاله

 األب إغناطيوس سعاده،
 .2014أسسّية كمال يوسف احلاج،  -، جونيه، بيت الفكر 1، املدخل إىل اجملّلد الرابع عشر، ط. مؤّلفات كمال يوسف الحاج الكاملة

 
### 

 
 !بالِصْدفة لبنانيًّا يكن مل
 !بالِصْدفة فيلسوفًا يكن ومل

 !...األصل احلقائق ُتوم حّّت  لبنان تاريخ   يُغين ملتزم فكر   عمّلق   وأُرِسل التاريخ، لبنانُ  به ح ِبل
 قيود، غري من للبنان   ومبحّبة   ساطعة، وحب ِمّية جَّج، ُدامل بعقله
 ...لبنان" ق  ْوم نةِ " معرتك   ون  ز ل   روح ُه، راِحهِ  على مح  ل  

 اللبنانّية، القومّية كتاب بيمناه
 ...واملقاولني الباعة هبا طرد ِسياط   وبيسراه

 لبنان، حاضر   األفقّيات ساسةُ  ضّيع مهما
، عن مزدرين،  ماضي ه، جهل 

 مستقبل ه، ع ماية ، عن ومغيِّبني،
 !لبنان لدميومة داعم   خري   امللتزم، الع مودي   احلاج، كمال فكرُ  باق  

 !اإلنسانّية اللبنانّية القومّية مدمكةِ  على القّيم الفكر سّيد التاريخ، عني يف احلاج، كمال وباق  
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 الياس الحاج،
 .2014أسسّية كمال يوسف احلاج،  -، جونيه، بيت الفكر 1، املدخل إىل اجملّلد السابع، ط. مؤّلفات كمال يوسف الحاج الكاملة

  
### 

 يف والوقار اخلطوات، يف والثقة احملّيا، على والطيبة بيد، واألوراق بيد الورديّة السبحة: بكركي يف علينا يطلّ  كمال الدكتور أتذّكر
 من والتجّرد املوقف، يف والعمق والوضوح وأسياده، الصرح حبّ  يف واحلمّية الطويّة، يف والسّلمة الروح، يف والوداعة الصوت، نربة
 يف أو اإلميانّيات يف إن خطابه، أنّ  وأشهد .ل اعتزاز عنوان وكانت هبا خّصين اّليت املميَّزة والصداقة شخصّي، مأرب كلّ 

 واآلداب الفلسفة يف كتاباته وأنّ  عاصرهتم، اّلذين البطاركة السادة وجدان يف بالغ اعتبار   وحمطَّ  وقويًّا رزيًنا دوًما كان الوطنّيات،
 ...وقلوهبم أذهاهنم إىل األقرب كانت الروحّية، حماضراته كما اللبنانّية، والقضّية

 الظّلم عامل إىل نف وه أهّنم ظّنهم ويف ضراوة، بأشنع احلياة قيد عن سلخوه كافرين ُجناة أيدي على منزله أمام من ُخِطف يوم ذات
 يستطيع وف  ت ك، غ ش م مهما العامل، يف شرَّ  ل !ح ِسبوا ما ضّلل   ويا ظّنوا، ما بئس   يا .حضوره واغتالوا صوته، وقمعوا اخلفاء، وجلّة

 أجل من الفذّ  ونضاله الشاملة، الباذخة الفلسفّية احلاج يوسف كمال رؤيا تصرع أن تستطيع العامل يف فأس   ل. اخلري يصرع أن
 الدميوقراطّية ومواقفه ،- امليثاقّية" الن ْصّلمّية" يف سّيما ول - احلقول شّّت  يف الوسيع الفكريّ  وإرثه فيه، الكنيسة ورفعة لبنان كرامة

 ...السمحاء اإلنسانّية

 .البشر ضمري عن يغيب لن وغده ...نياللبنانيّ  قلوب يف يشيب ل أمسه

 أمين سّر البطاركة الموارنة المعوشي وخريش وصفير(المنسنيور إميل شاهين، )
 .2014احلاج، أسسّية كمال يوسف  -، جونيه، بيت الفكر 1، اجملّلد الثان عشر، ط. مؤّلفات كمال يوسف الحاج الكاملة

 
### 

 
 واضًحا الفكر يتجّلى حيث الذائقة، مُيِتع لسانيًّا وصرًحا بذاته، قائًما كتابيًّا فنًّا الك ْمح جيّ  البيان يبقىأبعد من مجيع التعليّلت، 

 معه يستحيل كيانيًّا تداجًما باملعىن، واملبىن باملبىن، املعىن يتدامج وحيث والنقاء، والصفاء الوضوح عليه يكون ما كأهبى نقيًّا صافًيا
 الصياغة، ولباقة السبك، ومتانة احلاج، الفيلسوف عند التعبري دقّة ليست لذا" .الفصل وأُلِغي   الوصل، ُخطَّ  لقد. "بينهما الفصل

 فكأنّ  ...األعماق لسرب صحيحة ضروريّة وسيلة بل سطحيًّا، وُزخرُفًا كّلميًّا ظاهرًا" وهتذيبها، املفردات انتقاء على واحلرص
 باملفاهيم اقرتنت وقد اجلّلل، من حباهلا سسّ متح هو كم ُحرمتها، حيرتم هو كم وُيشعرك الكلمة، جّلل أمام يضعك املؤِلف
 ".اهلل كلمة يف بالذات اإلهلّية

 
 أنطوان مكرزل،

 .2014أسسّية كمال يوسف احلاج،  -الفكر ، جونيه، بيت 1، املدخل إىل اجملّلد العاشر، ط. مؤّلفات كمال يوسف الحاج الكاملة
 

### 
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 السياق، على الكّلم تركيز إنّ  حيث التفسرييّة، املتتالية حمتوى تشّكل يف حّّت  مجالّ  فهو: ذاته حدّ  يف إشكالّ  احلاج أسلوب
 املّلءمة مبدإ على اقائمً  مُج ليًّا بناء ا،حكمً  يفرتضان، والبحوث، التاريخ ومن اليومّية احلياة من والشواهد األمثلة واستخراج
 على والرتكيز الرتاكيب، بني نزياحلا وعّلقة واإلمياء، اإلحياء حيث اإلبداعّية، حّيز يف متنامية بنية اللغويّة احلاج بنية إنّ  .اإلسناديّة
 .اإليقاع لتوليد التوقيع وحسن املفردات، وانتقاء لّلغة، الصوتّ  املستوى

 عربّ  يراع   وشّذهبا جاحمة، إنسانّية وغّذهتا وثّاب، فكر   رواها نديّة لبنانّية فلسفة بذور حياته، يف احلاج، يوسف كمال غرس لقد
 ُضّمةُ  عشر الثالث باجملّلد وإذا مجال، وكلّ  خري، وكلّ  حّق، كلّ  بأريج ت عب ق فيحاء روضة   الكاملة املؤّلفات مبجموعة فإذا اح، ّ مل

  ...ختِلف ُ بامل و لوع   باملتمِيز، ش غوف   نفس   لكلّ  وغناها تأّلقها هتدي ربيعّية أزاهري

 ولين عويجان،پ
 .2014أسسّية كمال يوسف احلاج،  -، جونيه، بيت الفكر 1، املدخل إىل اجملّلد الثالث عشر، ط. مؤّلفات كمال يوسف الحاج الكاملة

 
### 

ُسد، ول ي غار، ول يُراِود، ول يُداِهن، ول يُقلِّد، فّل فرادة، عن يفّتش كان أنّه احلاج كمال فرادةُ   ول يتصّنع، ول يكره، ول حي 
... هذا احملرِّك املتوهِّج بطروحاته وتفاسريه... كان الربّ  عطايا من وجدانه، باطن يف مدهش، خ زين   غناه مصادرُ  ر.يُناوِ  ول يُناِفق،

  حيّول املعادن الصدئة إىل ذهب خالص.دائًما وأبًدا، عندنا، "حجر الفلسفة" اّلذي 
 جورج شامي،

 .2014أسسّية كمال يوسف احلاج،  -، جونيه، بيت الفكر 1، اجملّلد الثالث عشر، ط. مؤّلفات كمال يوسف الحاج الكاملة
 

### 
يعكسها على آلف لبشغف يعمل لقد خلبته الذات اللبنانّية، وهي حصيلة آلف السنني املاضية، فأسر جوهُرها عقله، مّث راح 

 جاذبّية الشواهق... ]أي[ اإلميان الراسخ بالتزاوج بني الفكر املثاّل والعمل الواقعّي."[ مشحونًا ب ]السنني اآلتية، 

 األب جورج كرباج،
 .2014احلاج، أسسّية كمال يوسف  -، جونيه، بيت الفكر 1، املدخل إىل اجملّلد احلادي عشر، ط. مؤّلفات كمال يوسف الحاج الكاملة

 
### 

 يف هبا نتزّود طاقة لنا تبقى الكامل، التحّقق طور إىل بعد تصل مل وإنْ  اللبنانّية، الفلسفة حول الفكريّة احلاج كمال ورشة إنّ 
 الفلسفيّ  جرب فريد حتقيق هو الك ْمح جّية الورشة هذه يُقابل وما. الثقافّية ومشاريعنا كتاباتنا ويف األكادمييّ  وعملنا تفكرينا
 لبنانيّان ع ل مان .والكون واحلياة اإلنسان يف اخلاّصة الفلسفّية رؤيتها هلا ساِميَّة عربّية بلغة ُمبلو را صاحُبه شاءه اّلذي اللبناّن،
 .ُمبت غى وكمال   فريد فكر   ُأصول   أرس يا شاخمان

 جيرار جهامي،
 .2014أسسّية كمال يوسف احلاج،  -، جونيه، بيت الفكر 1الرابع، ط. ، املدخل إىل اجملّلد مؤّلفات كمال يوسف الحاج الكاملة

### 
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 !"تك ْهن نت ليتين"

 أطلقه استغاثة نداء مبنزلة الكلمتان هاتان كانت إنْ  أدري ل. 1973 شباط 25 يف ألقاها حماضرة ختام يف يكتب هكذا
 ظيّن، يف إهّنما،. وأسرته زواجه على وندم حسرة نداء ليستا حتًما لكّنهما. األساقفة سّيما ول آنذاك، مستمعيه إىل الفيلسوف

 ... الكهنوت لكرامة وجليل عميق احرتام فعل

 كاهًنا كان اّلذي هلذا باملسيح، املشغوف هلذا ط ل ب ه من أّول ل كنتُ  التكرميّية، األومسة كما املمات بعد مُين ح الكهنوت كان لو
 .كاهن أيّ  من أكثر

 .املذبح كرسيّ  الفلسفة، عرش بعد واملشتهي، الكمال دروب على احلاجِّ  ،"احلاج الكمال" هبذا أبًدا مندهًشا لستُ  بصراحة،
 الطبيب وصورة، شتيغمولر فولفغانغ األملانّ  الفيلسوف ميونيخ، جامعة يف أستاذي صورة أستحضر هذا، نداءه أقرأ إذ فأنا،

 هذه احلاج كمال ح ر م اّلذي املوت ذاك قاسًيا كان ل ك مْ ه. علي وحصّل الكهنوت إىل طمحا كّلمها .أوريزون مارك الفرنسيّ 
 روحه عن تعبريًا به يتنّجع واجلسد بالدم، ت رت ِسم الذبيحة كانت وإذا! الستشهاد بنعمة لديه الكهنوت حلمًل مستبد الغبطة،

 فداء الصليب على دمه بذل عندما اجلديد الكهنوت املسيحُ  حّقق لقد. استشهاده حلظة كاهًنا صار احلاج فكمال السماويّة،
  !للبنان فداء دمه بذل يوم الكهنوتّ  حلمه حّقق احلاج كمال ولعلّ  .البشر لبين

 األب مالك أبو طانوس،
 .2014احلاج، أسسّية كمال يوسف  -، جونيه، بيت الفكر 1، املدخل إىل اجملّلد الثان عشر، ط. مؤّلفات كمال يوسف الحاج الكاملة

 
### 

 
 فاحلاج. فيها نتاج وغزارة   عليها، وغريةً  هبا، هل  ًجا الناس أشدّ  من كان ألنّه احلاج يوسف كمال باسم اللبنانّية الفلسفة اقرتنت

 برسم أنّه هي الباقية ميزته ولكنّ  األخرى، الفلسفّية املشاريع كلّ  شأن ذلك يف شأنه يكتمل، ولن مل فلسفيّ  مشروع صاحب
 مألوفًا، يكن مل فكريًّا َنطًا أدخل إذ املعاصر، الفكريّ  تارخينا يف خاّصة حالة هو احلاج كمال... املتنامية واخلصوبة املطّرد التعمري
 ومن ذاتنا، صميم ومن أرضنا، من لبنانّية فلسفة أراد. والسياسّية الفكريّة النخب وجمتمعات اجلامعات يف التداول ميدان إىل وأنزله

 وهذا فحواها، استكنهوا العربّية القومّية دعاة ول اللبنانّية، الفلسفة بأبعاد أحاطوا اللبنانّية القومّية دعاة ل ...احلضاريّ  فضائنا
 السياسّية حبياتنا ت فِتك برحت ما اّليت والصطفافات الختّلفات جرثومة من حلقه ما احلاج مبشروع حلق أن فكان. حقًّا مؤسف

 املكوِّنات ومن ووجودنا، وجداننا أصالة من ينطلق إذ بامتياز، واقعيّ  املشروع هذا أنّ  الفكريّة. ب يد   حبياتنا وحتًما والجتماعّية،
 .وفكرنا أذهاننا يف املنحوتة

 ،محّمد علي العريبي
 .2014أسسّية كمال يوسف احلاج،  -بيت الفكر جونيه،  ،1ط.  ،املدخل إىل اجملّلد الثالث، مؤّلفات كمال يوسف الحاج الكاملة

 
### 



   
 

 

15 
 

 منحها اّليت تلك من ثقته يستمدّ  إنّه .مفارِقة مرجعّية عن البحث إىل الفكر   يدفع . لالنقص ي سُكنه ل احلاج كمال خطاب
 متنعه داخلّية رخاوة على يتقوقع لن لبنان بأنّ  احلاج يؤمن. اإلنسانّية واملربّة املوصوف اخلري أهل يكونوا كي املسيحّيني لكلّ  املسيح
 سياسّي، ضغط طائلة حتت اهلُوِّيّة انكسار أث ر من اإلفّلت مه ه اارئً ط احادثً  الوطنّية تكون ل حّّت  األرحب، إىل نطّلقمن ال

 إعادة يف واحلقّ  التفلسف يف احلقّ  بني احلاصل قرتان. الالكونّية حنو املّتجه الغربّ  الثقايفّ  باملشروع العربّية الذات اصطدام ومن
 انفعاًل  يثري اجملّلد، هذا يف الكّليّ  ُحّلة اكتسى وقد الفكر، سؤال إنّ . ثريّة إبداعات يقّدم ما وحده هو الذات على األسئلة تسليط

 الدللت. بفهم متجّددا واحتفاًل  باملعىن، وانبهارا إدراكيًّا،

 .األّولّية احلقيقة إثبات يف هائل ِمراس   عن احلاج كمال شفّ  لقد

 وفاء شعراني،
أسسّية كمال يوسف  -، جونيه، بيت الفكر 1، املدخل إىل اجملّلد التاسع، ط. مؤلّفات كمال يوسف الحاج الكاملة"النصّلمّية إزاء الصهيونّية" يف 

 .2014احلاج، 
 

### 
 املطل ق، يف" لو" هو "سوم ر" لغة يف فاإلنسان .إليه تدفعهم حباجة شعروا بل الناس، تصنيف يف ح ر ًجا األقدمون اللغويّون جيد مل

 استحقّ  هذا. اجملموع يف مسؤولّية وحيمل اآلخرين، ويشارك يتعاون، م ن أي ذلك، من أكثر هو م ن هناك ولكنّ  .الناس لكلّ 
ا إنسان   أي"، لولو" تعريفه فغدا التسمية، تكرار منهم  صفة له فهذا. امللك إىل اإلشارة كانت ولو ثالثًا، تكرارًا يضيفوا ومل. جدًّ

 ...كبري إنسان أي ،"لوغال"

 لشرتطت احلاج، يوسف كمال املفّكر الكبري، لبنان فقيد إنسانّية تعريف ميّن  يطلب من السوم رّي، النهج هذا خّلل جاءن، لو
 أو طائفيت عن يسألين مل... وجّديّة نبل من الكبري إنساننا عليه كان ما به أصف ثالثًا إضافيًّا تكرارًا أورِد كي ل احلرّيّة إبقاء

 إنْ  مباِلًغا أكون فهل. اللبنانّيني كلّ  أجل من ذهنه يف يرمسه كان ما وهو أزال، ل وكما أنا كما رآن بل السياسّي، اّّتاهي
  .لّلقتداء األَنوذج   إلّ  بالنسبة وسيبقى العامل، لغات كلّ  يف ...إنسان إنسان   إنسان   إنّه إليه؟ ُمضافة   استثنائّية   بصفة طالبت

 يوسف الحوراني،
 .2014أسسّية كمال يوسف احلاج،  -، جونيه، بيت الفكر 1، اجملّلد الثالث عشر، ط. مؤّلفات كمال يوسف الحاج الكاملة

 
### 

 
 هذا مثل" :فكتب حياته، يف الفّذةاملكوك بة"  هاتهلنيا" من هو العربّية الكلمة لهوت   له كشف اّلذي الو ض ح أنّ  احلاج اعترب

ُك وْك بة، ُهن  ْيهات إحدى يف أعايشه، أن ظرويف شاءت وقد .نادر زُبد الفكر
شعِشعة امل

ُ
 حقيقة عن اللثام أمطتُ  حني نفسي، هبا امل

 بني للتوفيق" اللغة دين يف البحث إىل اللغة فلسفة يف الكتابة من ينتقل أن احلارّة منيته وكانت." العربّية اللغة يف األقدس الثالوث
 أثبت لقد. األثيل فكره تصرع لن ولكّنها اهلزيل، جسده صرعت. باكرًا صرعته الشرّ  فأس لكنّ "، اهلل ذات يف والقرآن املسيح
 الظلّ  هو بل ألحد، ظّلًّ  يكن مل وأنّه األصعب؛ الرقم هو بل اللغوّيني، األعّلم أرقام من رقًما يكن مل أنّه احلاج يوسف كمال
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 الباذخة، آثارُه كّرسته فقد صدره، على جريح   أيقونة ستشهادمن ال ترمحه مل ولئن. والوجدان واللغة الفكر أهل سيتفّيأه اّلذي
 .لبنان صدر على أيقونة السماء، وأنوار األرض حبروف املرقومة

 ،يوسف عيد
 .2014أسسّية كمال يوسف احلاج،  -، جونيه، بيت الفكر 1الرابع، ط. ، املدخل إىل اجملّلد مؤّلفات كمال يوسف الحاج الكاملة

 
### 

 
 الشرق كلوديل پول...

 ،)بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، بكركي( ،المعوشي بطرس بولس مار
، 2015، 1ط  أسسّية كمال يوسف احلاج، -، جونية، بيت الفكر فلسفة كمال يوسف الحاج في نصوص مختارةاحلاج، يوسف كمال )تنسيق(، 

 هو اللقب الذي أطلقه عليه البطريرك مار بولس بطرس املعوشي وذهب قوًل مأثورًا. .251ص 
  

### 
 

 2017شباط  17إنّا، بأسطرنا هذه، نعلن أّن احتفالت املئويّة األوىل لولدة الفيلسوف اللبناّن كمال يوسف احلاج، املنطلقة يف 
 رعايتنا وحتظى بربكتنا الرسولّية ودعمنا الكامل الشامل، نظرًا لقيمتها الوطنّية الكبرية.واملمتّدة لسنة كاملة، هي حتت 

 هذه املئويّة هي موعد ممّيز مع ع ل م كبري من تارخينا وإرثنا اللبناّن اجمليد. فكمال احلاج هو أبرز من رّسخ الكيان اللبناّن على
أفصح من بّشر حبضارة "ن ْصّلمّية" توائم بني مسيحّية الناصرّي وإسّلم املصطفى عقيدة قومّية إنسانّية صافية. وكمال احلاج هو 

وّتّسد رسولّية لبنان الفّذة. وكمال احلاج هو أكثر من وعى أنّنا شعب فيلسوف عرب التاريخ، وأّن الذات اللبنانّية التارخيّية 
أنبل من انتصر حلقيقة اللغة العربّية يف تكوين لّب الشخصّية املتفلسفة هي أرفع تعبري عن عشقنا الدائم للحّق واحلرّيّة.  وهو 

اللبنانّية وعقلها. وقد مجع، إىل كّل تلك السامقات، وداعة يف الروح، وطفولة يف القلب، ومحّية خمصوصة يف حّب هذا الصرح 
وعلى مثال الفّلسفة اخلالدين مجع بني وأسياده. وقد بادله أسّلفنا هذا احلّب، كما كانت كتاباته حمّط اعتبار بالغ يف وجداهنم. 

اإلميان والعقل يف أروع تقومي، إن يف حياته أو يف نتاجه، وبني التقوى املرميّية وذرى العرفان التصّويف يف حماضراته العظات اليت 
ة الكلمة الفاخرة ألقاها يف حقبة العمر األخرية. وكان له جزاء أصحاب املدارس العظام يف العقيدة واإلميان، إذ عّمد شهاد

 باستشهاد الدم الطاهر.

كمال يوسف احلاج، فيلسوف لبنان، سيبقى أرزة ريّانة يف الضمائر والدهور، وإمياءة من العّلء بأّن لبنان يف ِحْرز اهلل ويف موكب 
 األوطان املنارات، الفارعة كالنخل والوارفة كاألرز لتشدو عالًيا نشيد احلّق والسّلم واحلياة.
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كّل هذا نوصي، مع التشديد، مجيع املراجع الرمسّية، والقطاعات البلديّة، واملؤّسسات الرتبويّة، وهيئات اجملتمع املدّن، ألجل  
وأصحاب األيادي البيضاء، بدعم كّل مبادرة تكرميّية يف إطار املئويّة األوىل لتخليد ذكرى هذا امللفان اجمليد، الشاهد حّّت مثالة 

 ورسالته ولكرامة اإلنسان وعزّته. وإنّنا نبارك كّل مسعى وكّل مبادرة حتقيًقا هلذه الغاية النبيلة.الدم حلقيقة لبنان 

 ،الراعي بطرس بشاره مار
 .2017كانون الثان   19إعّلنه البطريركّي بصفته راعًيا لّلحتفالت املقامة احتفاء مبئويّة ولدة كمال يوسف احلاج، بكركي،  من
 

  ### 
 
 
 
 

 


