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 نصوص مختارة لكمال يوسف الحاج

 )وفًقا للتسلسل الزميّن(
 

   العربّية واألّمة اللبنانّية القومّية في
 

 شأن، ذات نفسّية ُعقدة العربّية البالد جهة من نعاين اللبنانّيني، معشر حنن أنّنا، يف تنحصر لبنانّية معضلة هناك أجل، ٧
 جهة من تعاين، العربّية البالد أنّ  يف أيًضا تنحصر. أكيد واقع   هي فيما العربّية، األّمة بوجود نعرتف أن نريد ال ألنّنا

 وَصَلف جهل   مثّة .أكيد واقع   أيًضا يه فيما اللبنانّية، القومّية بوجود تعرتف أن تريد ال ألّّنا ذهتا، النفسّية الُعقدة لبنان،
 عدم يف واضحان وختّوف جهل ومثّة .العربّ  العامّ  الرأي يستعملها كما"القومّية العربّية"   عبارة استعمال يف واضحان
 العرّب، الشرق يف ،السياسّيون القادة أدرك لو .اللبناينّ  العامّ  الرأي يستعملها أن جيب كماعبارة "األّمة العربّية"   استعمال

 ال لكنّنا .فلسطني نكبة حصلت ملا ا.عندن السالبة األحداث مجيع ملاحصلت واألّمة، القومّية بني ميّيز اّلذي الرفيع اخليط
 [...] متحاِلف؟ ختاُلف   هو متايز، أو متييز، بينهما يكون أن من نَعَجب ملاذا ثّ  .واألّمة القومّية بني منّيز

 نلفظ حني األّمة ونعين األّمة، نَلِفظ حني القومّية نعين. مرتادفتان كأّّنما واألّمة القومّية كلمَت  يف النظر اعتدنا لقد  ٨
 شعور وكذلك موجودة، العربّية األّمة دامت ما موجودة غري اللبنانّية القومّية بأنّ  هناك، البعض، شعور هنا من .القومّية

 .موجودة اللبنانّية القومّية دامت ما موجودة غري العربّية األّمة بأنّ  هنا، البعض،

 األرض من امسها منها كلّ  تستمدّ  إقليمّية قومّيات مثّة. اللبنانّية لألّمة أيًضا وجود وال العربّية، للقومّية وجود ال أنّ  الواقع  ٩
 وسوريّة، وعراقّية، مصريّة، أرًضا هناك ألنّ  وغريها، وتونسّية، وسوريّة، وعراقّية، مصريّة، قومّية هناك .فوقها هي اّلت

 هذه كلّ  َيشَمل واحًدا عربيًّا لسانًا هناك ألنّ  واحدة عربّية أّمة هناك لذا .لغة إّّنا .أرًضا ليست العروبة .وغريها وتونسّية،
 وعروبة السوريّة، القومّية وعروبة املصريّة، القومّية عروبة عن احلديث يكون أن جيب وعليه، .املتعّددة اإلقليمّية القومّيات

 .نظرّيت هي تلك. سياسيّ  وجود   القومّية لسايّن، جوهر   األّمة  ...التونسّية القومّية وعروبة العراقّية، القومّية

 يف جذور لنظريّت ليس لذا .الفلسفيّ  التذّهن طريق عن اّل إ واألّمة، القومّية املفهومني، هذين أجلوَ  أن مبقدوري يكن مل ١٠
 سبيل يف دائًما إليه أعود ما هي والفلسفة .الفلسفيّ  ُجهدي من كَثَمرة هبا أتقدَّمُ  .عندنا جديدة إّّنا .السياسيّ  تراثنا

 .الدامغة السياسّية باألدلّة إذا شاء، النظريّة، تلك يعّزز أن القانون دهاقنة من لسواي .االجتماعّية مشاكلنا  عن اإلجابة
 ويُ َتداول، فَيتبلور، الزمن، ميرّ  ثّ  .ويُرَفض بشّدة فُيعاَرض يَنَخع، فكريّ  ُمستحَدث كلّ  بأنّ  واثق ألّنين ،"شاء إذا"أقول 

 .املألوفة احلقائق من يصبح كي

 فهي ا.هباّل إ النظر، صعيد على العربّية، والبالد للبنان حلَّ  ال إذ تُقَبل ثّ  بدء، بادئ نَبذ،ستُ  .القاعدة عن نظرّيت َتُشذّ  لن ١١
 [...].الواقع إىل تستند ألّّنا العقل تُرضي هي بل ع.الواق إىل وتستند العقل تُرضي
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 يرتكز حضاريّ  جوهر هي اّلت األّمة، بني رفيع خبيط مايزت أنيّن  األمر يف ما ُجلّ  .والقومّية األّمة بني ُمفرِّق غري زلت ما ٣٧
 .اآليت املثل أعطي نظرّيت أوضح ولكي. الدولة على يرتكز سياسيّ  وجود هي اّلت والقومّية، اللغة، على

 ا،حياتيًّ  أي، عماًل  .التجريد صعيد على اّل إ خصائصهما تتمايز ال .اإلنسان يف واجلسد الروح َمَثل والقومّية األّمة َمَثل  ٣٨
 وهكذا ،روح بدون جلسد ههنا، أيًضا، وجود وال جسد، بدون لروح ههنا، وجوَد، ال إذ .تاّمة كوحدة اإلنسان يعايشهما

 .املعيوش الواقع حيث من ذاته باملعىن استعماهلما إىل عفًوا، مسوقني، كنّا لذا .ألّمة وجود ال حيث لقومّية وجود ال

 .السياسّية فلسفت أو الفلسفّية، سياست يف النظريّ  الطربوش أنُسج كنت ألّنين بدء، أّول بينهما، التمايز على أشّدد مل ٣٩
 لبنان ألنّ  ملاذا؟ .بينهما للتمييز ُمناًخا ينرأيتُ  وأّمت، قومّيت أعنّي  أن واجيب من وغدا العمل، إىل النظر من انتقلت وعندما

 أنّ  ذلك فحوى .شعبه عليها يعيش اّلت واألرض يتكّلم اّلت اللغة بني جدلّية حركة هي ثنائّية شخصه، يف حيمل، ذاته
 هناك، .والقومّية األّمة بني التمييز على ُأجربت ملا اًل،مث إيطاليًّا، كنت لو .التمايز هذا عليّ  فرض اّلذي هو اللبناينّ  الواقع

  [...] .األرض على أُطلق اّلذي عينه االسمَ  اللغةُ  حتمل إيطاليا، يف

 إقليمّية إحساسات ضمن من العروبة يعايش العربّ  العامل يف بلد كلّ .اللبنانّيني غري أيًضا خيامر بالثنائّية الشعور هذا ٤١
 على يعايشوّنا، اّلت باالزدواجّية الساسة قادته اعرتاف عدم يف هي العربّ  العامل مشكلة إنّ  قلت إذا أبالغ وال .به خاّصة

 بلد لكلّ  جيعل اّلذي األمر. واحد عربّ  سياسيّ  كيان يف تذويبها ميكن ال إقليمّية مَساكات هناك .الوحدويّة نزعاهتم رغم
 السعوديّة، والقومّية اجلزائريّة، والقومّية السوريّة، والقومّية املصريّة، والقومّية العراقّية، القومّية ناكه ه.ب منفردة قومّية عربّ 

 .[ ...] اجرًّ  وهلمّ  والقومّيةاللبنانّية،

 اّلذين أخطأ لقد .اخلليج إىل احمليط من» العربّيةاألّمة   «حّددت اّلت هي التارخيّية االقتصاديّة اجلغرافّية الوحدة ليست ١٧٦
 من حقًّا هي فوارق :نوعان احلال هذا مثل يف الفوارق ألنّ  ذلك .أيدينا صنع من هي العربّية األقوام بني الفوارق أنّ  اّدَعوا
 الطبيعة صنع من هي وفوارق عليها؛ يُقضى أن جيب، بل وميكن، احلياة، يف إجياب ال سلب دليل كانت لذا أيدينا، صنع

 إذ األخرية، الفوارق هذه .عليها يُقضى أن جيوز، ال بل ميكن، وال احلياة، يف سلب ال إجياب دليل كانت لذا والتاريخ،
 عن صريح تعبري الفوارق هذه يف .غناهاذاهتا، وتشري اىل  » العربّية األّمة«ن بوجدا تّتصل والتاريخ، الطبيعة صنع من هي

 كدليلِ  القومّية الوجودات تنوّع إىل ننظر أن الُسخف من .واحد قوميّ  وجود يستهلكه ال اّلذي العربّ  اإلنسان جوهر
 االقتصاد، يف وموضوعّية   الطبيعة، يف جربيّة   وليدةُ  إّّنا .أيدينا صنع من ليست الفوارق هذه ".ةالعربيّ  األّمة" يف سلب  

 .التاريخ يف ومنطق  

 بصحرائها، تتمّيز العربّية اجلزيرة شبه إنّ  .جغرافّية وحدة يؤلِّف العربّ  العامل بأنّ  القول نستطيع ال األرض، جهة فمن ١٧٧
 االّدعاء َيِصحّ  ال لذلك .عربّ  قطر كلّ  يف قل   وهكذا .جبباله ولبنان ببَ َرداها، وسوريا ودجلته، بفراته والعراق بنيلها، ومصر

 أيًضا تعكس، إّّنا .باملئة مئة احلزبّية أو الفرديّة اإلرادة وليدة كانت حدود من ما .أيدينا صنع من هي احلدود أنّ 
 .مطلًقا تصرّفًا رغائبنا، حسب به، التصّرف على حنن نَقِدر ال ختطيط من الطبيعة يف ما وخصوًصا،

 مبنابعها تتمّيز العربّية اجلزيرة شبه إنّ  .اقتصاديّة وحدة يؤّلف العربّ  العامل بأنّ  القول نستطيع فال االقتصاد، جهة من أّما ١٧٨
 َيِصحّ  ال لذلك .عربّ  قطر كلّ  يف قل   وهكذا .بتجارته ولبنان بسهوهلا، وسوريا بنخيله، والعراق بقطنها، ومصر النفطّية،
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 إنّه .باملئة مئة احلزبّية أو الفرديّة اإلرادة وليد كان اقتصاد من ما .أيدينا صنع من هو االقتصاديّ  التنوّع هذا أنّ  االّدعاء
 ألجل .مطلًقا تصرّفًا رغائبنا، حسب به، التصّرف على حنن نقدر ال ختطيط من االقتصاد يف ما وخصوًصا، أيًضا يعكس،

 .يروقها كما فيه التحّكم عن احلزبّية أو الفرديّة املشيئات تَعِجز ما وهو القومّي، باالقتصاد هنا االقتصاد مُسّي هذا

 إن الصعب، من .تارخيّية وحدة يؤّلف العربّ  العامل بأنّ  القول نستطيع فال املواضي، من كمجموعة التاريخ، جهة من أّما ١٧٩
 ومصر الدينّية، بنَ َعرهتا تتمّيز العربّية اجلزيرة شبه إنّ  .العكس على .علمّية بصورة ذلك تأكيد املستحيل، من يكن مل

 يف استمرارًا بصفته التاريخ، .عربّ  قطر كلّ  يف قل   وهكذا .بفينيقيّته ولبنان بَعبّاسيّته، والعراق بُأَمويّتها، وسوريا بفرعونيّتها،
 العهود منذ يتواصل اّلذي تارخيه املنطقة هذه يف قوم لكلّ  .واحًدا ليس املكان، يف وتعاُيًشا العصور، أقدم منذ الزمان
 .اليوم حّت  األوىل

 اّلت احلدود ضمن موجودة العربّية األّمة إًذا، ."األّمة العربّية" بلدان حتدِّد اّلت هي .املوحِّد املشرتك العنصر إّّنا .اللغة تبقى ١٨٠
 على يتفامهون اللغة هبذه .هلم أم  -كلغة   العربّية يتكّلمون اّلذين املتالصقة البالد سكان من تتأّلف .العربّية اللغة إليها متتدّ 

 لذلك .األقدمون كتبه ما سالف إىل يعودون وبفضلها .وأحاسيسهم ومشاعرهم أفكارهم عن يعرّبون وهبا .الذهن صعيد
 أدب هو قومّيةً  املصريّ  واألدب .أّمةً  عربّ  أدب هو قومّيةً  السوريّ  األدب .عربيًّا أدبًا قطر، كلّ  يف القومّي، األدب أتى

 .العربّ  العامل آداب كلّ  يف قل   وهكذا .أّمةً  عربّ  أدب هو قومّيةً  اللبناينّ  واألدب .أّمةً  عربّ 

 .القومّية تكوِّن اّلت األربعة العناصر أحد ألّّنا القومّية، إلجياد كافية غري هي .األّمة عليه تقوم اّلذي العنصر هي اللغة ١٨١
 القومّية حتتضن وقد ،)العربّ  الشرق( قومّيات عّدة الواحدة األّمة حتتضن قد لذا .األّمة إلجياد وحدها كافية لكّنها

 .الدولة باعتبار قومّيات وإىل اللغة، باعتبار أمم إىل العامل ينقسم وهكذا. )سويسرا(  أمم عّدة الواحدة

 تبايًنا بذلك فُتحِدث تتفاوت، اّلت اجلغرافّية األطر بسبب بعض عن بعضها خيتلف قوميّات جمموعة هي العربّية األّمة إًذا، ١٨٢
 ذو اللبناينّ (. هناك القطر باملفرد) باجلمع( وال نقوال "القطر العرّب" )األقطار العربّية" " قولن .والتاريخ االقتصاد يف

 القوميّات هذه .التونسّية القومّية ذو التونسيّ  القطر وهناك .املصريّة القومّية ذو املصريّ  القطر وهناك .اللبنانّية القومّية
  ."العربّية اللغة"يف املتجسِّدة ،"العربّية األّمة "هو واحد ُمعقِلن جوهر كّلها جيمعها

 تتأّلف اّلت الواحدة باألسرة عنها املتفّرعة والقوميّات األّمة نشّبه ،)والقومّية األّمة بني الفارق معىن ( املعىن هذا لتوضيح  ١٨٣
 لكّنهم .الدمويّة الصلة حيث من هذا .واحدة َرِحم إىل ينتمون األشّقاء أنّ  صحيح. عديدين وأشّقاء واحدة أمّ  من

 .مستقّلة بكيانات أو بشخصيّات يتمّتعون

  كمال يوسف الحاج،
، 2014أسسّية كمال يوسف احلاج،  -، اجملّلد السابع، جونيه، بيت الفكر 1، ط. مؤّلفات كمال يوسف الحاج الكاملةيف 

 .363 -361، 318 -317، 310 -309ص 
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 اللبنانّية الفلسفة في
 

 ة.اآلدميّ  حقوقنا من حقّ  وهذا .اخلاّصة طريقتنا على فيلسوف شعب   حنن ة.اإلنسانيّ  احلضارة مستوى على شعب   حنن  ١٩١٧
 وهل .منّا التاريخ يريده ما نكون نا. أغرين ذوات ال ذواتَنا نكون أن. باألمس كّنا كما اليومَ  نكون أن .حرّيّتنا تلك
 احلقيقة هل األرض؟ شعوب من غريهم أو الروسّي، أو الفرنسّي، أو األمريكّي، يتفلسف كما نتفلسف أن علينا ُفِرض
 اجلواهر من عندنا البعيدة؟ الفلسفّية تطّلعاتنا يف نتَرْوَسن أو نَتَأْمَرك أو نتَفْرَنس حّت  فقط الغرب أمم على َوق ف  

 .شئنا إذا العاملَ  يَغِلب ما اإلنسانّية

  أيًضا  ١٩١٨

 التارخيّية، حقيقَتنا خرَّبت فكريّة مبذاهبَ  زال، وما الغرب، استعَمَرنا لقد .وانتداب استعمار   يوجد الفلسفة ميادين يف
 بصورة   لعبته ويلعب .علينا انتدابه أوهام ُيصدِّق به فإذا والِسنون، األيّام ومّرت .متخلِّفون أنّنا حُبّجة عليها ذاته فانتَدبَ 

َقه أن دون ِجّديّة  .يُعلى وال يَعلو التاريخ أنّ  يَ ف 

  والتاريخ  ١٩١٩

 بُناة بني كنّا.لنا الطرق أحسن وهي اخلاّصة، طريقتنا على وأبًدا دائًما اإلنسانّية، عظماء بني كّنا.كّنا ما كّنا إننا يقول
 اّلت احلضارة قّصة يف واإلمامّية األمامّية إىل نعود أن من مينعنا شيء وال ة.األساتذ بني .القادة بني .القدمية احلضارات

 . ]...[املعاصر اإلنسان يؤلّفها

 إىل رمايتها يف صوابًا، تقلّ  ال واملثالّية، الواقعّية بني مجعت واّلت األجيال، عرب اللبنايّن، الشعب رمسها اّلت الطريقة  ١٩٢٠
 .الغرب فالسفة من غريُه وال. الرحياين من لنا أفضل ليس ديكارت .إليها رماياهتم يف الغربّيني طريقة عن احلقيقة،

 الشعب،. الشعب وهكذا .للحقيقة جماهبته عن وحده مسؤول إنسان، كلّ  اإلنسان، أنّ  منها .عديدة ألسباب ؟ملاذا  ١٩٢١
 الفلسفة .تفويض وال .انتداب وال .استعمار وال .هنا تسخري   ال .للحقيقة جماهبته عن وحده مسؤول شعب، مطلق

 إىل ألِفها من احلقيقة، كلّ  الغربّية الفلسفة أدرَكتِ  وهل .الذاتّية ميادينها يف سواه عن ينوب أحد ال. كاحلبّ .كاملوت
 احلقيقة عن الستار أزاح بأنّه القول على جرؤ الغرب فالسفة من أي   متضّرعني؟ راكعني إليها نستسلم حّت  يائها،
 [[... واضًحا؟ إخفاقًا أخفق بأنّه املوت، سرير على وهو يشعر، مل منهم واحد   أي   كّلها؟

  وعليه، ١٩٢٢

 فأكرِّر أعيد الفلسفّية؟ العلوم يف األئّمة آخر كانوا لو كما آثارهم نقتفيَ  أن أنفسنا، من حنن نريد أو منّا، يريدون ملاذا
 ديكارت أدركها لقد .ذاك وال. كّلها احلقيقة أدرك هذا ال .احلقيقة حنو َسريه يف الرحياين من أفضل ليس ديكارت أنّ 

 نرتك أن الُسخف من لذا .ومكانه اللبناينّ  زمانه قدّ  على أدركها لقد .الرحياين وهكذا .ومكانه الفرنسيّ  زمانه قدّ  على
 !ذواتنا حنن ولنكن .أنفسنا مع صادقني إًذا لنكن .الغري مفّكرو قاله مبا فقط لنقتاس مفّكرينا
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 احلياة، يف بالذات ذايت أكون أن أردت لقد .الفلسفيّ  العمل جهة من عيّن  األغيار ظلّ  أنُفض أن على حداين ما هذا  ١٩٢٣
 احملاولة، تلك هنا من .ذاهتا ذاتهاّل إ يكون أن اإلنسان مبقدور يعود ال حيث املوت، فراش على سّيما ال الناس، وبني

 .الساعة لبنان نفلسف كي عندنا، الفلسفة، لبننة إىل أيًضا هَتِدف اّلت حماولت،

 أن .عظمته سرّ  هنا ها .بتفكريه لبناين   غريَ  لبنان كان إذا فلسفةً  أُعطيَ  أن املستحيل، من يكن مل إن   الصعب، من  ١٩٢٤
 هي مثلما لبنان على خوف   عن صادرة   هذه حماولت أنّ  يعين وهذا .لبنانيًّا يفكِّر أن .عينه عني يكون أن .يتفلسف

 .الوجود ذات حنو منها أنطلق اّلت ذايت فأخسر ذايت، ذات يف ذاهَتا تكونن أ من ذايت على خوف   عن صادرة

 عامل بدأ اّلت احلضاريّة اللعبةَ  دخل لقد .فات وقت   أيّ  من أكثر متاًما، الزوال برسم إنّه .عنيفة هلزّات معرَّض لبنان  ١٩٢5
َرويّة ثَّ  ومن كينونّية، إًذا كونّية، لعبة وهي .يلعبها اليوم  تلك قدّ  على فلسفيًّا إطارًا له ّنّيئ أن علينا جيب لذلك .ُأخ 

 عن أبناؤه وتقاعس فقط، دبّوس كرأس اخلريطة على برز اّل وإ نُ َنْظرِنَُه، أن علينا .األرض شعوب كلّ  عّمت اّلت اللعبة
 .لبناّنم من انطالقًا البشريّة باحلضارة الَلحاق

 تلك هَتُجره أن أيًضا أفهم .الَعَطب سريع ضعيًفا صغريًا الطالعني، أبنائه من الغالِبّية عيون يف لبنان، يَبني أن أفهم  ١٩٢٦
 لقد .ذلك كلّ  أفهم أجل،. والتفكري بالتعبري ُكثارنا يتأجنب أن أفهم .اآلخرين بالد إىل احلّية شبيبته من الغالبّية
 .الثبات وعدم والتهافت اهلَواناّل إ ومنه فيه يَروا فلم واملاّدة، اجلسد مبنظار إليه تطّلعوا

 تزول عاطفّية قضّية واألجداد باآلباء والتمّسك .الطالعة الشبيبة ََتِذب كي اليوم، وحدها، تكفي ال اجلميلة الطبيعة  ١٩٢٧
 من غرينا قدّ  على نكون كي مسائنا، وحتت أرضنا، فوق تكون أن جيب ِقَيم   هناك. األحداث يف االنسياق مع وتتبّدل

 إنسان كلّ  من قوس   قابِ  على أصبح تَكو نُن   هناك .به َيسَتِحر   لبناينّ  شابّ  كلّ  غدا طموح   هناك .الكبرية الشعوب
 .املعمورة وجه على

 وأفالطون سقراط من ابتداءً  العاملّيني، املفّكرين يدرس اّلذي اللبناينّ  الشابّ  نُقِنع أن اآلن، بعد مبقدورنا، هل ١٩٢٨
 كديكارت الغرب، أمم لدى الضخمة األمساء بكلّ  مرورًا سرتوس،-وليڤي وماركوزه بسارتر وانتهاءً  وأرسطوطاليس،

 القدمي الغرب، مفّكري على تتلمذ وقد اللبنايّن، الشابّ  نُقِنع أن اآلن، بعد مبقدورنا، هل ...وماركس وهيغل وسپينوزا
 أن املعقول من وهل لبنان؟ ألجل لبنان يف يعمل أن عليه حُتتِّم وطنيّته بأنّ  ]...[ كرمي؟ عزيز   لبنان بأنّ  واحلديث، منه

 واحد؟ لون ذو تاريخ   وال ُيشبعه؟ اقتصاد   وال حتميه؟ له حدود   ال ببلد اليوم، بعد كهذا، لبناينّ  شابّ  يرضى

 أهلي وإىل .كزيتونة الزيتونة إىل فقط االنتماء رفضتُ  ألنين. لبنان أهُجر وكدت .النفسّية احلالة تلك مثل يف كنتُ  لقد  ١٩٢٩
 على إاّل  يقوم ال اّلذي الوطن رفضتُ  أجل، .شاملة إنسانّية ِقَيم كلّ  من فارغة وطقوس عوائدَ  وإىل .وأفراد كأشخاص

 .الطبيعة مناظر

 أمتّطى كنتُ .والكواكب النجوم أناطحُ  كنت.االستعالء أريد كنتُ  .كامل لبناينّ  جيل َمَثلُ  َمثَلي .احلقيقة أطارد كنتُ   ١٩٣٠
 وال .أفالطون وال .احلقيقة إزاء ميّن  أفضل ليس ديكارت .يل حق   وهذا .الكبرية الشعوب من سواي متّطى ما غرار على
 اخللود أريد .غرارهم على أدركوها أّّنم هم اّدَعوا كما غراري، على احلقيقة أدرك أن واجيب من إًذا .ماركس وال .كنط

 .اخللود هذا أريد كنتُ  إذا مينعين شيء وال .العظام املفكِّرين بني
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 بني قطيعة ليس اخللود .واملكان الزمان أسانيد على إليه اهلادف اإلنسان حيافظ أن وأخطرها أمّهها. شروط وللخلود  ١٩٣١
 أن تلك، واحلالة علّي، كان.واحدة أرض ال أََرُضون واألرض .األرض من بدء يف ذاهتا السماء هو بل .والسماء األرض

 كان.ومكانه زمانه من واحد   كلّ  انطلق لقد. قبلي اخلالدون فعل كما متاًما .وزماين مكاين إىل .ومسائي أرضي إىل أعود
 الصدأ نّ . إاّل أارمةع .عامرة .زاخرة ة.زامخ .عظيمة فرأيتها .لبنان يف جذوري إىل عدتُ  وهكذا .أَتّذر أن بدوري عليّ 

 أنُفض عليها عكويف من كان ما وكان .وأبيها بأّمها يُفنيها يكاد األجنيبّ  حيال والتصاغرَ . خُيفيها والنسيانَ . يعلوها
 .احلرف عناية إىل أخريًا وأسلّمها. وأبّوهبا. وأدرسها. عنها الغبار

 فيلسوف   فلسفةُ  ليست هي .خاصّ  واضح نظام على تقوم فلسفّية نظريّة هي ممّا أكثر قومّية حاجة   اللبنانّية الفلسفة  ١٩٣٢
 فلسفة إنّ  .جلّية مبادئ إىل لتستند الربغسونّية، الفلسفة أو اهليغلّية، الفلسفة أو األفالطونّية، الفلسفة كمثل فرد،

 متاًما الشعب، هذا تاريخ عرب هبا جادوا قد فالسفته يكون اّلت الفلسفّية النظريّات جمموع هي الشعوب من شعب  
 .الروسّية أو الفرنسّية، أو اإلنكليزيّة، الفلسفة أو األملانّية، الفلسفة أو اليونانّية، الفلسفة كحال

 على أعمل اّلت اللبنانّية الفلسفة أنّ  اعتقدوا كثريون .قومّية حاجة   اّل إ اليوم، اللبنانّية الفلسفة أساس يف توجد، ال إًذا  ١٩٣٣
 أن فرد مبقدور وليس .فرد أنا. خاطئ اعتقاد   لكّنه .البعض قال كما الَكْمَحِجّية، الفلسفة أنا، فلسفت هي إجيادها

 يف املوجودة الفلسفة تلك اآلن، حّت  َحجَبت، اّلت الستائر إزاحة قضّية هي عندي القضّية. بكامله شعب فلسفةَ  خَيُلق
       .اللبناينّ  التاريخ جيوب

 هناك أنّ  يف شكّ  وال جمهودي، أو فضل، نم هناك كان إذا فضلي، يكمن ههنا .الفلسفة لتلك أنا  "ِغطاء   كاشفُ  " ١٩٣٤
 أن .أوضحها أن .الواعي تارخينا الوعي من التأسيسّية البداية أمتشق أن عليّ  كان لقد .طويل أمد منذ عانيُته جمهوًدا

 يف مركزها لتأخذ اللبنانّية اجلامعة يف الفلسفة قسم باّل ط على بإلقائها أبدأ أن .مبوَّبة منظَّمة جلّية ِصَيغ يف أسكبها
 ]...[ احلاضرة جمارينا

 من يّتخذ، أن إىل اللبناينّ  الشعب أدعو ،املواضي سحيق من إلينا املنحدرة اللبنانّية، الفلسفة عن الِغطاء بكشفي  ١٩٣٦
 الفكر، ]...[ التارخيّية شخصيّته مع حقًّا تنسجم فلسفّية مواقفَ  والرتبويّة، واالقتصاديّة والسياسّية االجتماعّية مشاكله

 ]...[ الضّيق األدب مستوى على عندنا الفكر زال ما .عنّا غريب   الفلسفّي، مبعناه

 .الضّيق األدب من أبعد هو ما إىل الفكريّ   املستوى أرفع أن هي اللبنانّية الفلسفة عن الِغطاء كشف من إًذا غايت  ١٩٣٧
 كلّ  على اللبنانّية مشاكلنا ليلتزموا .الساحة إىل لَينزِلوا .ليتفلسفوا عندنا الفلسفة أساتذة أستنفر أن غايت

 ]...[الُصع دان

 وأن واضحة، غري اليوم لنا تبدوَ  أن الطبيعيّ  فمن نوعها، من األوىل هي حماولت كانت ّما ول ]...[ فاعله أنا ما ذلك  ١٩٤١
 .اإليديولوجّية مرتكزاهتا األقّل، على مؤقّ ًتا عّنا، حُتَجب

 ألسّلمه املشروع هذا أحّقق أن الوحيد ومّهي .ذهين يف مشروًعا زالت ما بإصرار، إليها، أدعو اّلت اللبنانّية الفلسفة إًذا،  ١٩٤٢
 .بدوره سيتعّهده اّلذي التاريخ إىل أمانةً 
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 والفلسفة التربية في
 

 .نفسه يف َمرّةً  وشائُجها تنقطع أن دون من واملكان، الزمان عرب متاشيه زالت وما اإلنسان، كان أن منذ ]الفلسفة[ كانت ٣٧  
 - تندحر أو – َتعُمر .شتائه من وشتاؤها صيفه، من صيفها. يزدهر يومَ  وتزدهر يتهافت، يومَ  تتهافت عليه، َوق ف   هي
 إاّل  تزول وال بوجوده، ُوِجدت فيه، شعور  مطَلق هي عينه. اإلنسان يتطّوره اّلذي - اهلابط أو - الصاعد التطّور َوفق

 .بزواله
كما هي احلال   واحد، بطراز معضالته عن اإلجابة على بعد، الفالسفة، جُيِمع مل اإلنسان على الَوق ف-هذا املطَلق ولكنّ      ٣٨

ة يف العلوم الوضعّية. فللفيزياء ديواّنا ال ُمت ََّفق عليه، وللكيمياء ديواّنا، وللرياضيّات ديواّنا. أّما الفلسفة فقد ظلَّت  ُعر مَ 
 ات ال جواب عنها البّتة. لذا نقول بأّن ال وجود للفلسفة، بل هناك نزوع إىل الفلسفة. هناك تفلسف.يَّ شِ ي  لَ 

 ...اهلل املوت، احلرّيّة، اخللود، باآلخر، أحدمها عالقة اجلسد، النفس، :املعضالت من َرف   األجيال، عرب هو، هو بقي ما    ٣٩
 أو وأفياء، ظالل هبا فإذا يلتفت، ثّ  .فتصّيدها هبا، أمسك أنّه يظنّ  حّت  اإلنسان يطاردها اتلَي ِشيَّ  من هنالك ما إىل

 احلقائق، يستنطق هنا الِتيه. هذا يف شيء يستمسك بأيّ  عاملِ  غريَ  حَيُرن، ثّ  الفكر، يصل هنا األحالم. إىل ُتالثِ  فروض  
 .عليها إرادته يفِرض أن دون إليها، يستمع باألصحّ  أو

 ولكّنها العصور. أقدم منذ هي كما ظّلت بل تبديل، عليها يطرأ مل -قباًل  أمسيناها كما احلفايف، هذه أو -املاورائّيات هذه   ٤٠
 املاورائّية، املعضالت هلذه تيَ عطِ أُ  اّلت احللول هناك .حَم َضها وتكوِّن لُتحدِّدها أي الفلسفة، لُتَجو ِهر وحدها، كافية، غري

 شيء. كلّ  قبل تاريخ والفلسفة .تارخيها ألّّنا الفلسفة صلب من هي احللول تلك .الفالسفة باختالف ختتلف وهي
 .والتغيري التبديل يعين والتاريخ

 النائيات حّت  يتثاءب عندما وعمقه، طوله، وعرضه، يف َيضِرب عندما الوجود، هذا تفاريج يف الفكر يتغلغل عندما !أجل   ٤١
وقفة  لتصبح العلم، مشوخ ويتكّسر الربهان، يَبُطل الشتاء، بَقر ص الصيف قَيظ حيث يندمج وأواخرها، األمور أوائل من
 كل   حتمل بطرائقَ  اّل إ ات الكربىيَّ الَلي شِ  تلك عن جوابَ  ال أقّل. هنا وال أكثر ال شعورًا، النائيات تلك حيال نساناإل

 غري، ال وقفة ، ألّّنا األدب ببيان الفلسفة َتزَخر هنا. وبيئته وتربيته، وِمزاجه، وغرائزه، ونزعاته، الفيلسوف، عواطف منها
 .بالَعدوى أي إاّل باحلياة، تُنَقل ال واحلياة حياة، الفلسفة تصبح هنا .األقصى اهلَروب حيال

 حياول باطنّية َتربة تصبح بل الذاكرة، يتناول فعاًل  تعود ال احلّد، هذا إىل نفنافًا تتبّخر عندما الفلسفة، أنّ  تقّدم مبا أقِصد   ٤٢
نات يرُِبق أن الفيلسوف فيها نات تلك بدورها تعيش ألن تتأّهب نفس إىل َمعيوشة فكريّة ِشح   تنقلب هنا .عينها الِشح 

 بني أي. يعرف ال أنّه جيهل وتلميذ جاهل أنّه يعرف أستاذ بني ذهيّن( صعيد على(الزواج  من نوًعا أي تلقيًحا، الفلسفة
 .التلقيح هذا طرائق أحسن الكتاب، ال احلوار، كان لذا .بالقّوة وفيلسوف بالفعل فيلسوف
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نات هذه ُنرِبق أن -شنيعة!  عادة من هلا ويا - تعّودنا   ٤٣  الكتاب لكنّ ب. الكتا طريق عن يطلبها من إىل الفكريّة الِشح 
 ينقل ال الكتاب أنّ  هذا معىن .الواجب االمتثالُ  حَيُصل أن دون املعلومات فيه ترتاكم عمل   واحِلفظ غري، ال احلافظة حيّرك

 ترميد   هو بل - حياة التفلسف فيما -ودم حلم من ليس الكتاب .األذهان يف يُنعشها وال يُلّقحها، وال الفلسفة، عدوى
وهتا،  لتلتقفها البّبغائّية ِخوان على جيفةً  الفلسفة يقّدم إليه، ويستند يثق بالكتاب، اّلذي األستاذ .ملاويّتها وتكليس جَلذ 
 .املتواتِر التلميذ بالرتديد حافظة

 قدم على التلميذ، فيها ُيسِهم مبشافهة تعليمها يتمّ  أن جيب لذا .ونُزوع وغّصات، وأشواق، آالم، - كاألدب - الفلسفة   ٤٤
 االحتكاك يلعب هنا. بشرف األستاذ يرتكبها جرمية صارت أي َتاريّة، مساومة اّل حتّولتإو  األستاذ، مع املساواة

 على منها يُِطلّ  الطالب نفس يف شبابيكَ  نفتح أن هي الفلسفة تعليم من الغاية .املرغوبة العدوى وتتمّ  دوره، الشخصيّ 
 .بشارهتا يف الفلسفة وإاّل أخفقت منه، بدء يف نُداِديَه، أن علينا ة.النائي املروج

 هذا الفيلسوف. كان سقراط عنيت جّدها، وأّمها، بل أبوها يعّلمها كان كيف باقتضاب أعرض أن من ههنا، يل، بدّ  ال   ٤5
 من ينطلق . كانالشوارع في الصارخة الحقيقة احلكيم سليمان أمساه ما الشائعة حول التصّورات من يبتدئ الساحر

 ويف خماطبيه، وبني بينه احلوار إدارة يف تتجّلى براعته وكانت .العامّ  إىل اخلاصّ  من باالستقراء يرتفع ثّ  احلقائق السائرة،
 فهي إيضاحها، إىل يرمي كان اّلت اجلارية احلقائق وىلأُ  أّما .وتصنيفها، وتبويبها بعض، من بعًضا املاهّيات استخالص

 » ذاتها! في نفسك ِاعِرفْ  «شيء. كلّ  قبل ذاته اإلنسان يدرك جعل
و إىل يرمي العلم كان إذا !أجل   ٤٦  و إىل ترمي فالفلسفة األشياء، معرفة على اإلنسان َحد   هذه معرفة على اإلنسان َحد 

 سقراط كان هنا من احمليط؟ الكلّ  هذا تعرف اّلت نفسه وَجِهل به حييط ما كلّ  َعَرف لو اإلنسان ينفع املعرفة. ماذا
 يد على يتتلمذ كان أنفسهم. لذا معرفة على لَيُحّثهم بل معيّنة، مذاهب عليهم يَفِرض لكي ال تالميذه مع يتشافه

 .جاهل أنّه يعرف أن إىل أيًضا، هو البحث، فيصل هبذا النفس، يف حبثه عند - يده على تالميذه يتتلمذ كما - تالميذه
 أن الواجب من كان ا. لذجهلهم عن اجلهل أقمطة يفّتق كي اآلخرين عند التفكري يثري أن احلوار، يف مهّه، ُجلّ  كان   ٤٧

 مذهًبا تالميذه على يُلقي ال الفلسفّية دعوته يعي اّلذي االستاذ إنّ  .فلسفيّ  حبث كلّ  يف بداية كنقطة اجلهل يؤخذ
 .يعرفون ال أّّنم بدورهم فيدركون به، يؤمنون ما قيمة عن الكشف على حيدوهم بل معيّ ًنا،

 ما كلّ  العلم حقّ  يعلم ال اإلنسان أنّ  صحيح .املطلقة املاهّيات من شيء على حاصل غري اإلنسان أنّ  يعين ال هذا ولكنّ    ٤٨
 فيه انطوى اّلذي الصغري اجِلر مُ  هو - عليه بَ َلحة. ما يف املخزونة كالنخلة كامنة، حقائق ثناياه يف حيمل ولكّنه به، حييط
 الطرائق بني زالت، وما ثلى،مُ  ال هي كانت اّلت السقراطّية بالطريقة أي بالتوليد، احلقائق هذه يستنزل اّل أنإ-األكرب العامل

  الفلسفة.]...[ تعليم يف املعروفة
 اجلوهر، دميوقراطّية الفلسفة أنّ  نستنتج التاريخ؟ عرب الفلسفة تعليم يف  [...]السقراطّية الطريقة من نستنتج أن ميكننا ماذا   5٠

 حُلَي ظات بعض يف مصريه عن يتساءل إنسان كلّ  ألنّ  منا، واحد كلّ  حقائق هي الفلسفّية احلقائق الروح. شعبّية أي
حاِسب، املستنِطق عودة ذاته إىل ليعود األمل، مطارق حتت وينسحق وجوده،

ُ
 مشدوًها، العينني، جاحظ ويقف امل

 .الضخمة األسئلة تلك حيال مشدوقًا،
 مل الرباءة فرمان أنّ  اّدَعوا الناس من فئة أيدي يف حصُرها منه فنتج واإلهبام، الغموض من إطار الفلسفة حول ُضِرب لقد   5١

 ثقة تفقد مل الفلسفة أنّ  وتضليل. يقيين َدل س   هو االحتكار من الشكل هذا على الفلسفة عرض إنّ  أقول .لغريهم يُعطَ 
 هبا طّوحوا عليها القائمني إاّل ألنّ  – األعماق يف حَيُزّ  م أل ساعةَ  كّلها، توازي، ال أّّنا پاسكال صرّح لو حّت  - هبا الناس
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 اإلنساينّ  الواقع طراوة عن بعيدة التجريد، عامل يف اهلوائّية األلعاب من ضربًا صارت حّت  والضباب، الدخان، من أجواء يف
 .ُمياَومةً  نعيشه اّلذي

 املخرب  حقًّا هي كانت إذا - الفلسفة على أنّ  يعين البساطة. وهذا كلّ  بسيطًا يبقى مطارحه، يف نأى مهما الواقع، هذا   5٢
 الناس، كلّ  لغة يتبنَّوا أن الفالسفة على كان هنا كلها. من األّمة يف روحها تنشر أن – احلضارة يف األّمة مركز عن األّول

 .الشعب هبا يتكّلم اّلت األمّ -اللغة أي
 كغريها اإلنساينّ  الكيان شروش يف اللغة، الضاربة العربّية. هذه اللغة إىل إاّل ألصل املوضوع هذا أرجاء يف قلمي أطّوف مل   5٣

 مبفهومه األدب، سجن يف عليها ُحِجر الفلسفّية. لقد رسالتها تؤّديَ  كي بعد، اجملال، هلا يُفَسح مل العريقة، اللغات من
 يف مقعد لنا ليكون ََننَيها أن جيب اّلت الفلسفّية الثمار وأرحب. ولكنّ  أوسع، مًدى على شبابيكُ  هلا تُفَتح فلم الضّيق،

 ]...[مقّدس.  حقّ  من علينا هلا ما إليها عربّية نعيد إاّل بلغة ُقطوُفها َتدنُ وَ  لن العقل ِمهرجانات
 إنّه: أجيب هذا البعيد. عن الفلسفيّ  جماالت الفكر تؤّديَ  أن تستطيع وال قاصرة، العربّية اللغة بأنّ  يقول معرتض   ُربَّ    55

 أذهاننا، يف العادة هذه فاستحكمت أجنبّية، بلغات وتدريسها، درس الفلسفة، تعّودنا ضغني. ]...[ لقد وهتج م   افرتاء
 ...[[قدميه.  يف االستنقاع إىل ]...[ مييل اإلنسان ألنّ  ذميًما، أمرًا عنها اإلقالع اّلذي جيعل األمر

 منها لُنِطلّ  الفكر نوافذ تفتح اّلت هي وكانت احلضارة، رَك ب يف األّمة مركز عن األّول املخرب  حقًّا هي الفلسفة كانت إذا   5٦
مَ  منه َتعل ألّّنا املرء ُتشرِّف اّلت هي كانت إذا البطولة؛ مسارح أقصى على  وَيطُرق الزمان، سري يف فُتحّكمه إله، َرس 
 الباقية؛ الشرارات منها تندلع اّلت األوىل اجَلذوة ألّّنا املدنّية، ونَفط احلياة، إكسري هي كانت إذا واألواخر؛ األوائل باب

 حبميمنا، وتندمج صميمنا، إىل تدخل كي العربّية باللغة يف املدارس تعليمها من مانًعا أرى فال هذا، كلَّ  كانت إذا
 .واخلاّصة العاّمة مسالكنا يف مجيع ِفطرة فتصري

 لنتلّمس املاضي بطون إىل نَرِجع أن علينا ذلك جيب سبيل ويف. متوافرة نعم :أقول املصطلحات؟ لدينا وافرة  أمت :يقولون   5٧
احلاضر  لروح مالئًما وجدناه الصامدة. فما قوالبهم على ونضرب امليدان، هذا السابقون يف بذهلا اّلت املمتازة اجلهود
 واالبتكار. ]...[ اخللق َمت   وركبنا رفضناه ناشزًا وجدناه وتبّنيناه. وما أخذناه

 والشعب. لذا النخبة بني حاجزًا فتصبح باأللفاظ الرببريّة، نثقلها أن اجلرمية دميوقراطّي. ومن جوهر ذات هي احلّقة الفلسفة   ٦5
يُعربَّ  أن جيب، بل ودقيقة( إاّل وميكن، عميقة كانت واحدة )مهما فلسفّية فكرة ما من بأنّ  الصحيح الفيلسوف يؤمن
األّمة. وإاّل  من هي منها، وتستفيد األّمة فتستفيد كّلها، األّمة يف تنتشر أن الفلسفة تستطيع الناس. وهكذا بلغة عنها
 اخلبز لزومَ  لإلنسان الزم   الفلسفيّ  التفكري أنّ  رأينا وقد التقّعر اللفظّي، بسبب اجملموع عن بعيدة تظلّ  فلسفة قيمة فما

 الناس، كلّ  بلغة مل حُتربَّ  إن الناس، كلّ  متناول يف فتكون الدميوقراطّية، الروح هبذه تتحّلى أن يسع الفلسفة وهل جلسده؟
 العربّية؟ اللغة عندنا، هي، اّلت األمّ -باللغة أي
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