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مث ّق ٌف �أَريب ،مه ّذ ٌب �أَديبِ ،جد ٌّّي
عملي ،مباد ٌر �شجا ٌع متوا�ضع� ،صاد ٌق
ّ
وا�ض ٌح �ش ّفاف...؛ فاجلمي ُع �أَجمعوا
وتقديره،
واحرتامه
على حم ّب ِته
ِ
ِ
حلكم
وهو ال ّن ُ
موذج اجلدي ُد املرج ُّو ٍ
�صالح يف لبنان.
جديدٍ ٍ
�إ ّنه زياد بارود.
زياد يف البالدَ ،حرا ٌم
و َلكم ث ّم َة من ٍ
�أَ ّال َنفيدَ من كفاءا ِتهم و�إمكانا ِتهم،
قيم و َيعتلي
وما تَختز ُنه �شمائ ُلهم من ٍ
مناك َبهم من مناقب!
ولكنْ َ ،من ذا ا ّلذي يمَ ِل ُك االميانَ
ليتيح لهم
العميقَ ال ّثابتَ
َ
املقدام َ
فر�ص َة التّدب ِري والتّي�سري؟

مي�شال �سليمان َ
خا�ض التّجرب َة.
أركان جناحا ِته يف �سن ِته ال ّرئا�س ّي ِة
�إ ّنها ركنٌ من � ِ
ّروب،
وفتح الد ِ
أخ�صها :بنا ُء اجل�سورُِ ،
الأُوىل؛ و� ُّ
الوطن وم�شاري ِع
أمان بني �أجنح ِة
�شباك ال ِ
�صب ِ
و َن ُ
ِ
فا�ستعادت ال ّرئا�سةُ
امل�صالح االقليم ّي ِة والدول ّية.
ِ
ِ
دو َرها ،وا�ستعا َد الوطنُ ح�ضو َره!
ترت�سخ هذه ال ّنجاحاتُ ،
دعا�ؤنا ورجا�ؤنا �أن ّ
َ
حتقيق
َت�ضاعف وتَ�شمخ .فلي�س �أَدعى �إىل
وت
ِ
املزدهر املُ َط ْم ِئ ِن من ذلك .بل من
م�ستقب ِلنا
ِ
َ
م�س�ؤول ّيا ِتنا ّ
ال�ضمري ّي ِة التّاريخ ّي ِة �أن نكونَ ُحما ًة لها،
وتكونَ لنا �إ�ضافاتٌ عليها.
كلمات ال ّرئي�س �سليمان ،وقد
الوزير بارود كلم ٌة من ِ
أللهمْ ،
بارك و ِز ْد...
كانت ف�صيح ًة بليغة .ف� َّ
التّحرير
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الح ْبر
تأسيسا على َأ َح ِد ِ
ً

جورج مغامس

ُ
الر ِ
االن�سان �أَنّه من
ماد يتذكّ ُر
يف اثن ِ
ني ّ
رّاب يعود .يتذكّ ُر َ�أنّه من
رّاب و�إىل الت ِ
الت ِ
� َ
وم�صريه.
أين و�إىل �أين .يتذكّ ُر مبد أ�َه
َ
َ
لعل ّ
َّ
كان من
نفعْ � ،إن
يتذكّ ُر،..
الذكرى تَ ُ
ُ�أويل الألباب!

�صار
ب ،وقد
يوم
� ّأما يف
ِ
ِ
َ
االنتخاب الذي َع رَ َ
ت ب� ِ
ِ
ُ
لو َن ْ
الب�صمات لئالّ،..
أزرقه
أحد
احل رْ ِ
� َ
ب ،تَ ّ
ُ
يكون تَ ذكّ َر؟!
فما ع�سا ُه

َ
َ
و�صل
و�صل َمن
هل تذكّ َر �أَنّه ب�صو ِته
ُ
َ
َ
فعل ،و�أَنّه ب�صو ِته � ً
ي�صل
أي�ضا
ففعل ما
ُ
ُ
ُ
أي�ضا و� ً
يفعل � ً
أي�ضا؟
فيفعل ما
ي�صل
َمن

ِ
رق ،ويف
هل تذكّ َر كم كان يف
رغيفه من َع ٍ
ِ
أوالده من َ�شقا ِء
أقالم �
مع ،ويف �
ِ
دوائه من َد ٍ
القلب؟

َ
َ
طالة ،والهِ
جرة ،وما
والب
الغالء،
هل تذكّ َر
َ
َ
ٍ
العام ِة،
املرافق
ف�ساد يف
َي�ست�رشي من
ِ
ّ
وتلو ٍ
واجلو؟
رب والبحرِ
ث يف ال ّ ِ
ّ
ّ
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اخلطاب �أو ذاك ،من هذه
هل تذكّ َر هذا
َ
ِ
ٍ
تخويف
اجلهة �أو تلك ،وما فيه من
ٍ
ٍ
وتناق�ضات
ري
وتخوين
ٍ
وت�سخيف وحتق ٍ
ٍ
وقرقعات؟

هل تذكّ َر ّ
واملهجرين
واملعوقني
هداء
ال�ش
َّ
َّ
َ
ِ
و�سائر ّ
والبيوت
القلوب
طام
ِ
وح َ
ال�ضحاياُ ،
َ
آفاق امل�ستقبالت؟
و� ِ

َ
والعهود
املعقودة
الوعود
هل تذكّ َر
َ
َ
َ
ٍ
ٍ
ووعيد
تهديد
املقطوعة ،وما كان من

وادعاءات؟
وترهيب
وترغيب
ٍ
ٍ
ومزاعم ّ
َ
ق�سم عليه
هل تذكّ َر ما كان يقولُه هو ،و ُي
ُ
ّ
ويح�ش ُد قواه له هو؟
ويعتد به هو،
هو،
ُّ
هل تذكّ َر..؟

***

لقد تذكّ َر .لقد تذكّ ر..

ي�ستطيعه� ،إ ّ
ْ
ال ِقل ٌّة
ولكن ،ما الّذي كان
ُ

تيات،
متمرد ٌة ال تَ قوى عليها الزّ
ُ
عازع َ
الع ّ
ّ
ِ
ِ
تعيني ٌة
ة
ّيابي
ن
ال
�شيحات
الت
ومعظم
رّ
قوائمِ
ُ
ّ
ّ

ً
انتدابية ،تَ نزّ ْ
ال�سيا�سة،
لت
قدا�سة يف ّ
ّ

َ
التزام بها � َّأي
أي
فاق � ُّ
فتماهى ،بل
التزام
ٍ
ٍ
ماوية؟
ال�س
ِ
ّ
بالكتب ّ

َ
بات اللبناينًُّّ � ،أيا كانت طائفتُه �أو
لقد

أقنوم انتمائه� ،..أمام
إقليمه و�
مذهبه �أو �
ُ
ُ
ُ
ُ
حيث ِعللُه
واقع ما ،يتّفق �ضمنًا من
�أمرٍ
ٍ

آخر مهما بدا
ومعلوالتُه مع � ّ ِأي �أمرٍ
ٍ
واقع � َ
ً
ومغايرا ،ل ّأن ُ
طعاني َةّ ،
قي َة
الق
خمتلفا
ً
ال�ش ّ
ّ

كل حال.
والغبي َة يف �آنٍ  ،واحد ٌة �سائد ٌة يف ّ ِ
ّ
ُ
ّ
واملذهب
مذهب،
واحلزب
حزب،
ائفة
الط
ٌ
ٌ
ُ
ُ
ِ
ُّ
ٌّ
قومه
ويل يف
وكل
طب،
قطب فقيهٌ
ُق ٌ
ٍ

اللبناين
وديا ِر حربِه ..،فكيف لهذا
ِّ
ِ
باحات
ال�ص
الن
ِ
حيزِ ِد َيكَ ِة ّ
ّاخب �أن َيبلغَ �إىل ّ
لي�س
أكمام
تولد من �
التي
ِ
ُ
ّقية؟ َ�أ َ
احلر ّي ِة الن ّ
ّ
ّائم يف اجلَ ّب ِ
فر �إ ّ
ال
�أنّه ،وهو الن ُ
انة ،ال َم َّ
ِ
باملنامات
الر
َ
وائح الكريهة ،و ُيب�صرِ ُ
َي ُ�ش ُّم ّ
املخيفة؟!

ٌ
تعبئة َ
ٌ
و�شحنٌ
وا�ستقطابات وا�صطفافات،..

ٌ
فلي�س بالتّايل �إ ّ
ا�ستجابات من �إذعانٍ وخ�ضوع:
ال
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ُ
ِّ
المدني
ّات الحّيِز
داهم في
«الوقت
ٌ
سبيل َمحمي ِ
ِ
ط ِّ
سَ
ّ
طائفي ».
قطيع
كل
َو ْ
ٍ
ُ
ُ
بمفاتيح قديمة»...
فتح
«األقفال
الجديدة ال ُت ُ
َ
ً
�رشقا وغر ًبا؟!
وتاريخ �سوانا،
ِ

ُ
طاع،
في
في
عيم
ال�س ّي ُد الزّ
ُ
ُ
ُ
أمر ُ
يقول ُ
ّ
�سمع ،وي� ُ
دائما ُي�شار!..
�شاع ،و�إليه
وعنه
ّ
يرد ُد و ُي ُ
ً
اخلوارج
معبود َوال ٌّد للأقدارّ � !!..أما
مولود
ُ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
فح ٌ
ِ
َزعة
مرجومةُ ،نكبت بن
مرذولة
ثالة
ُ

ِ
الط ِ
رادا� ،إىل هذه ّ
ّ
اولة اخلَ
طاولة
ال�صي ِة،
واط ً
ّ

ِ
وجوهها
العنقاء ..،و�صارت �أ�سما�ؤها على

ٍ
العام ِة على
و�صيغ �إدار ٍة ل�ش�ؤو ِننا
تفاهمات
ِ
ّ
ِ
املركزي ِة
امل�ستويات
والالمركزية؟!
ّ
ّ

ّ
ني والأوثان،
ني
وال�شياط ِ
ال�سالط ِ
ُمكا�رس ِة ّ
و�ش ِ
اجلن والغيالنِ ُ
بهة
ِّ
وبف�ضِّ طال�سمِ

ِ
ِ
ّ
ّافية
واهد فوق القبورِ� ،أو الـ ال الن
كال�ش
جن�س االنتما ِء �إىل الدِّير ِة
للجن�س ..كلِّ
ِ
ِ
واجلِ ري ِة ِ
وغري ِة الدِّين...

***
ِ
�ستنفد ُّ
ّ�صعيد
كل الت
عد� ،أَمل َي
عد َب ُ
و َب ُ
ْ
ني مفاعيلَه؟
الب
ِ
غي�ض اللع ِ
ّ
�أَما ُيقرُّ احلُ
كمي ِة
كماء والر
ُّعناء ً
معا ُ
ُ
ُ
بح ّ

َ
ّ
ميثاقه
يوث ُق
معا ،و أ�َ ّن ما
وحتمي ِة
ِ
العي�ش ً
ّ
تو�ضيح
بد من
دوام الت
هو
ِ
ِ
ّوافق ،الّذي ال َّ
ُ
آليا ِته باحلوا ِر
معانيه وتر�سيمِ م�آال ِته و� ّ

الني ِ
ات،
ّابع منُ :ح�سنِ
العاقلِ امل�س�ؤولِ  ،الن ِ
ّ
ِ
ِ
ِ
وحيوي ِة
املعطيات،
و�صح ِة
االرادات،
وثبات
ّ
ّ
َ
ِ
ِ
ِ
حكام
املمار�سات ،و�أ
و�سالمة
الغايات،
ِ
ِ
ال�ضرّ
وم�صريي ِة التّطلّعات ..،ومن
ورات،
ّ

ِ
ِ
تاريخنا
والبعيد يف
القريب
أم�س
جتارب ال ِ
ِ
ِ

ا�ضطرارا
اجللو�س،
فلماذا � ًإذا التّلكّ ؤُ� دون
ِ
ً
احلوارِ ،لإجنا ِز ما ال ُبدَّ من �إجنازِه من

***
ِ
يجب
فب�سالم
ب�سالم.
ب متَّ
أحد
ُ
احل رْ ِ
ٍ
ٍ
� ُ
ِ
امل�صاحلات،
�شيد
�س عليه؛ ُن ُ
�أن ن� ّؤ�س َ

ِ
َ
إ�صالحات
وال
يا�سي ِة
ال�س
املن�شودة يف ُبنانا ّ
ّ

ب
واالقت�صادي ِة
إداري ِة
رّ
بوي ِة ،..و ُن ْ�ص َ
والت ّ
ّ
وال ّ
َ
َ
داهم!
الوقت
�أعي ِننا �أ َّن
ٌ
مي ِ
ُ
ات
الوقت
احليزِ
ٌ
ّ
داهم يف �سبيلِ حَم ّ
املدين َو ْ�س َ
طائفي.
قطيع
كل
ِّ
ط ِّ
ٍ
ّ

ِ
ب ،مُي�سي
أحد
احل ْرْ ِ
أحدَ � ،
و�إالّ ،ف� ّإن ذاك ال َ
ُ
ِ
كق ِ
كامل�صافحة التي تَ �س ِب ُق
يو�ضا�س �أو
بلة
َ
املالكمة.

َ
َ
اجلديدة ال
أقفال
أبداَّ � ،أن ال
َولْنتذكّ ْر
دائما و� ً
ً
مبفاتيح قدمية...
ُفتح
ت ُ
َ
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رئيس الجامعة في عيد الجامعة يُطلق:

ّ
الجامعي
شرعة العمل
على ضوء تعاليم الكنيسة وخصوصيّة لبنان

قال الرئيس:
اجلامعي ،كرتو ّ
ين ورخ�ص وقليل املناعة� ،إىل ح ّد االنهيار،
نطوي ،اليوم ،ثالثني �سن ًة على بدء عملنا
ّ
كرهبان ّية مارون ّية مرمي ّية ،ونتجاوز اثنتني وع�شرين عند ك ّل منعطف �أو موقف �أو تباعد يف املوقف؟
خميفة هذه الأ�سئلة .ولكن ،يجب طرحها وحتليلها
�سنة على ا�ستقالل ّية جامعة �س ّيدة اللويزة �سنة
وحماولة الإجابة عنها.
 1987وانطالقتها الثابتة واملتط ّورة يف خدمة
يف ال�سنوات الثالث املا�ضية ،طرحتُ يف اخلطبة
الرتبية ولبنان.
ّ
املو�ضوعات التالية:
فتح ّية تقدير لكل من �ساهم يف ن�ش�أة هذه اجلامعة ال�سنو ّية
ِ
وتقدّمها ،رهبان ّي ًة و�أ�ساتذ ًة ّ
وموظفني وط ّال ًبا ،ووقفة �سنة  2006االنتماء بني العوملة والأ�صول ّية
�سنة  2007من االنت�ساب �إىل االنتماء
الوطني ،الذي ا�ستطاع ،ورغم
امتنان ملجتمعنا
ّ
الظروف ال�صعبة ،التغ ّلب على امل�صاعب ،ومتابعة �سنة  2008من االنتماء �إىل الإمناء
احلقيقي.
امل�سرية احل�ضار ّية التي تعك�س وجه لبنان
ّ
يف ال�سنة املا�ضية ،ويف مثل هذا اليوم� 7 ،أ ّيار ،وقف �أ ّما هذه ال�سنة ،وب�سبب �أو�ضاعنا الوطن ّية ،فقد
أر�ضا ،على ّ
لبنان� ،شع ًبا و� ً
�أ�صدرت الكني�سة يف لبنان �شرعة حتت عنوان:
متا�س بني الوحدة
خط ّ
ال�سيا�سي على �ضوء تعاليم الكني�سة
والتمزّق ،بني العنف وال�سالم ،بني املح ّبة واحلقد� .شرعة العمل
ّ
أ�سا�سي لهذه
حلظات �صعبة وم�صري ّية!
وخ�صو�ص ّية لبنان .وكان الدافع ال ّ
وبعيدً ا من االنفعال والتوتّر ،كان ال ب ّد من الت�سا�ؤل :ال�شرعة هو التمزّق غري الواعي الذي �أ�صاب
ال�سيا�سي ،والذي انعك�س �سل ًبا على
كيف ميكن لوطن ،وخالل �ساعات� ،أن ينهار� ،أو �أن جمتمعنا
ّ
الوطني ب�شكل عا ّم ،وعلى جمتمعنا
يتح ّول �إىل �أوطان؟ هل ميكن ل�شعب واحد ،ونتيجة اخلطاب
ّ
خا�ص.
خالف �أو تباين يف الر�أي� ،أن يتح ّول �إىل �شعوب؟ ما
ّ
الرتبوي ،يف اجلامعات واملدار�س ،ب�شكل ّ
ال�ضروري �أن تت�صدّى الكني�سة لهذا
هو دورنا ،نحن امل�س�ؤولني احلقيق ّيني ،احلقيق ّيني ،فكان من
ّ
عن �إعداد �أجيالنا وتربيتهم؟ هل البناء اللبنا ّ
ال�سيا�سي
توجه بو�صلة العمل
ين
الواقع املرتدّي ،و�أن ّ
ّ
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نحو العقل وال�ضمري ،على قاعدة احلر ّية
والدميقراط ّية واالعرتاف بالآخر واحرتام التن ّوع.
منذ �إ�صدار هذه ال�شرعة ،بد�أنا ،يف جامعة �س ّيدة
اللويزة ،نف ّكر يف و�ضع خطوط عري�ضة ل�شرعة
اجلامعي التي �سنعتمدها يف جامعتنا ،والتي
العمل
ّ
اجلامعي يف لبنان� ،إذا
نو ّد �أن تكون قاعدة للعمل
ّ
وجد الأخوة الزمالء ،يف اجلامعات ال�شقيقة،
منفعة يف ذلك ،و�إن على تعديل يف الأ�س�س �أو
تغيري يف التفا�صيل.
ال�سيا�سي ،وجدنا �أنّ �شرعة
وكما يف �شرعة العمل
ّ
اجلامعي يجب �أن تنطلق � ً
أي�ضا من ثابتتني:
العمل
ّ
تعاليم الكني�سة وخ�صو�ص ّية لبنان.
على �ضوء تعاليم الكني�سة ،انطلقنا من مراجع ثالثة:
تعاليم الكني�سة ب�شكل عا ّم ،وبالعودة �إىل ر�سالة
البابا الوون الثالث ع�شر الذي �أ ّكد على �أنّ
«الكني�سة ،بطبيعتها وم� ّؤ�س�ساتها ،هي ح ًّقا �أ ّم
ومع ّلمة» .وهذا ما ا�ستند اليه البابا يوح ّنا الثالث
والع�شرون ،عندما اعترب �أنّ «تعليم امل�سيح ي�أخذ
نف�سا وج�سدً ا ،عق ًال
االن�سان ب�شمول ّية �أبعادهً ،
و�إرادة ،داع ًيا �إ ّياه �إىل االرتفاع فوق الأو�ضاع
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ين» .كما �أنّ املجمع الفاتيكا ّ
املتغيرّ ة لوجوده الآ ّ
ين
املجتمع عن�ص ًرا ب ّنا ًء وف ّعا ًال ،ال عن�صر �شغب
�إنطال ًقا من ك ّل ذلك ،حاولنا� ،أن ن�ضع خال�صة
الثاين دعا اجلامعات واملعاهد �إىل تثقيف الطلبة
وتهدمي ورف�ض.
اجلامعي ،باال�ستناد �إىل النقاط
ل�شرعة عملنا
ّ
ُ
 .3تنمية االن�سان كمواطن .لقد �أعطي الطالب،
«تثقي ًفا يخ ّولهم �أن ي�صبحوا متف ّوقني وم�ستعدّين �أن التالية:
وهو يدخل اجلامعة يف �سنّ الثامنة ع�شرة ،حقّ
يتح ّملوا امل�س�ؤول ّيات اجل�سام يف املجتمع ،ويف الوقت  .1تنمية االن�سان ك�شخ�ص ،وت�أهيله الكت�ساب
املعرفة ،طوال حياته ،ودفعه �إىل بناء �شخ�ص ّيته
االنتخاب وامل�شاركة يف احلياة الوطن ّية؛ ويف ذلك
عينه �أن يكونوا �شهود الإميان يف العامل».
وهذا ما �شدّد عليه البابا يوح ّنا بول�س الثاين عندما على �أ�س�س احلقّ واخلري واجلمال .يجدر بنا �أن
اعرتاف بدوره وقدرته على ممار�سة هذا الدور.
قال�« :إنّ اجلامعة هي مركز للإبداع ون�شر املعرفة نعرتف انّ بع�ض القيم التي تر ّبينا عليها وورثناها فكيف نعدّه لكي تكون م�شاركته الوطن ّية نتيجة
من �أجل خري االن�سانية ،وعليها �أن تتك ّر�س للأبحاث عن �آبائنا والأجداد ،بد�أت ت�سقط وت�ضمح ّل .لقد
خربة وخيار وقرار ،ولي�ست بدوافع غرائز ّية
تعوملنا� ،شر ًقا وغر ًبا� ،إىل ح ّد �أ ّننا بد�أنا نفقد
وعائل ّية وفئو ّية؟
والتعليم وتربية الط ّالب».
�شخ�ص ّيتنا التاريخ ّية� .إنّ القيم التي يجب تر�سيخها �إ ّننا مدع ّوون ،يف اجلامعات ،كما يف املدار�س� ،إىل
 .1املرجع الثاين كان الإر�شاد الر�سو ّ
يل (رجاء
أهم بكثري
توعيته و�إعداده على احلوار والتعاون وامل�شاركة.
يف �شخ�ص ّية الطالب �أو الطالبة ،هي � ّ
جديد للبنان) الذي ر ّكز يف ف�صله ال�ساد�س على:
من بع�ض املعلومات الدرا�س ّية التي توجبها مناهج وهذا يفر�ض علينا ،يف لبنان ،منهج ّية تعتمد
 �أنّ الثقافة تكون ثقافة ح ًّقا �إذا تناولت االن�سانن�شجع الطالب على
تنقية ذاكرته من العنف والبغ�ض ،وتعزيز نظرة
التعليم ،ودو ُرنا اليوم �أن ّ
بكل ّيته بحيث ي�صبح �أكرث �إن�سان ّية.
التم ّر�س بهذه القيم ،لكي يفهم حقيقة ذاته وحقيقة االحرتام �إىل الآخر ،ونبذ الطائف ّية ،مبا ي�ؤدّي �إىل
ملحة لتحديد املفاهيم الرتبو ّية
عالقته بالآخرين .ال يكفينا �أن نقول :غريب هذا
عي�ش م�شرتك �سليم بني امل�سيح ّيني وامل�سلمني،
 �أنّ احلاجة ّّ
للتعليم العايل ،ولو�ضع خطة م�ستقبل ّية لهذا التعليم .اجليل! بل علينا �أن نعمل على �إعادة تغذية ه�ؤالء
إ�سالمي.
العربي وال
ونظرة متجدّدة �إىل العاملني
ّ
ّ
 و�أنّ على ال�شباب ،رجا ًال ون�سا ًء� ،أن يكونوا ح ًّقاال�شباب وال�صبايا بروح املح ّبة وال�شرف واخلدمة
�إ ّننا نحثّ الط ّالب على الوعي والثقافة واخلربة
ثروة كبرية لبلدهم وق ّوة جتدّد ّية يف الكني�سة
واالحرتام( ...ال احرتام ،ال حم ّبة ،ال انتماء،
بهدف م�شاركة مواطن ّية نا�شطة يف بناء جمتمعهم
واملجتمع.
�سرعة وجنون و�سهر والمباالة).
ووطنهم .ولهذا ندعو امل�س�ؤولني اجلامع ّيني �إىل منح
 .2تنمية االن�سان كع�ضو يف املجتمع ،وتدريبه،
الط ّالب �إمكان ّية امل�شاركة داخل اجلامعة يف �صياغة
البطريركي
� .2أ ّما املرجع الثالث فهو املجمع
من خالل حياته اجلامع ّية املجتمع ّية ،على ح�سن
القرارات التي تعنيهم وت�ؤ ّمن لهم حياة جامع ّية
ّ
املارو ّ
ين ،الذي �أ ّكد على �أنّ التعليم العايل
التعاطي مع الآخرين� :إدار ًة و�أ�ساتذ ًة ورفا ًقا.
واجتماع ّية متكافئة.
والنوعي يجب �أ ّال يكون تر ًفا �أو حك ًرا
اجل ّيد
�أت�ساءل �أحيا ًنا :ملاذا ال�صدام بيننا وبني الط ّالب؟  .4تنمية االن�سان كمث ّقف .مل تعد اجلامعة فربكة
ّ
على املحظوظني ،بل هو حقّ للجميع ...وعلى
هل هم امل�س�ؤولون عن ذلك �أم نحن؟ هل هو �صراع �شهادات ،ومل يعد التعليم و�سيلة لنيل �إجازة
�ضرورة �ضمان جودة التعليم وت�أمني دميقراط ّيته� ،أجيال �أم هي غربة نف�س ّية؟ ثلث ال�شعب اللبنا ّ
مرور فح�سب ،بل حت ّول ،بحكم احلداثة والعوملة
ين
والتكنولوجيا املعا�صرة� ،إىل و�سيلة لبناء �شخ�ص ّية
واالنطالق من الطائفة �إىل رحاب الوطن ،وتر�سيخ يف املدار�س واجلامعات .كيف نردم هذه اله ّوة،
الدور اللبنا ّ
احل�ضاري يف الإ�شعاع على البلدان
ين
ّ
العلمي
وكيف نقيم ج�سو ًرا بيننا وبينهم ،ونحن امل�س�ؤولون ثقافية م�ستق ّلة منفتحة تعتمد على البحث
ّ
املجاورة ،وعلى دول ال�شرق كا ّفة.
و�إيجاد �أجوبة لأ�سئلة قلقة تخامر وجدان ال�شباب.
عن ذلك؟ يكون ذلك باحلوار ،وتر�سيخ الثقة،
هذا على �ضوء تعاليم الكني�سة� .أ ّما على �صعيد
ولهذا نرى من ال�ضرورة �إعادة النظر يف �آل ّية نقل
وامل�شاركة .ال ميكننا الطلب من هذا املتع ّلم �أن
املعارف ،وتفعيل دور احلوار والبحث ،وتعميق
اخل�صو�ص ّية اللبنان ّية فقد تو ّقفنا عند املحاور الآتية :يكون دميقراط ًّيا و�أن يحرتم الر�أي الآخر ،ونحن
 جغراف ّية لبنان بحدوده احلالية وتن ّوع طبيعته،العالقة مع و�سائل الإعالم واالت�صال احلديثة
ال نحرتم �أفكاره وال مننحه حر ّية الر�أي و�شجاعة
رب والبحر.
واال�ستفادة منها ،بحيث ت�صبح هو ّية الطالب �أكرث
ال�ضروري �إعادة النظر يف
التعبري .لهذا نرى من
وتو�سطه بني ال ّ
ّ
ّ
 تاريخ ّية لبنان وتراكم احل�ضارات على �أر�ضه.تفاع ًال مع الثقافات العامل ّية املتعدّدة .هذا ال يعني
املناهج التعليم ّية ويف الأ�ساليب والطرق واختيار
 تعدّدية الأديان والثقافات يف لبنان.الأ�ساتذة ،بحيث مننح الطالب يف اجلامعة �إمكان ّية �أبدً ا جتاهل الرتاث والتاريخ .لنعرتف :ط ّالبنا
ّ
ّ
 مفهوم احلر ّية املك ّر�س يف الد�ستور اللبناين.علماء يف الكومبيوتر واالنرتنت� ،إال �أ ّنهم �س ّذج
التمتّع بحياة اجتماع ّية �سليمة وم�ستقيمة ،ما
دونه.
 العي�ش امل�شرتك الذي ال �شرع ّية ل ّأي كان من�إىل ح ّد اجلهالة� ،إزاء تاريخ وطنهم وجغراف ّيته
ينعك�س على ت�ص ّرفاته و�سلوكه وانخراطه يف
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« ا لكنيسة  ،بطبيعتها و مؤ ّ
سسا تها ،
ّ
هي ًّ
حقا ّ
ومعلمة».
أم

 .7تنمية االن�سان كج�سد .اجل�سد هو بع�ض �إن�سان ّيتنا� ،أوالدنا و�إنقاذ �أجيالنا من تل ّوث البيئة و�أخطار
و�أنظمته وح�ضاراته املختلفة .دورنا �أن منلأ هذا
ولي�س عي ًبا �أو عب ًئا �أو قيمة م�ضافة .ال لعبادة اجل�سد املخدّرات والأمرا�ض امل�ستع�صية .نتلهى باملظاهر
الفراغ؛ و�إ ّال كانوا ،يف ك ّل حني ،عر�ضة للوقوع يف فخّ
ونتنا�سى الأعماق.
االنق�سامات� ،أو يف �سكرة البحث عن وطن �آخر.
وال لإهماله .لقد ثقلت الهموم وت�ضاءل الزمن،
ف�أهملنا الريا�ضة ،ومنعنا �أوالدنا وط ّالبنا من التمتّع �إ ّنني �أطلق هذا النداء ،ونحن يف غمرة �أو�ضاع
 .5تنمية الإن�سان كروح .نحن نحيا يف لبنان،
بالطبيعة وجمال احلقول وت�س ّلق اجلبال .وفوق ذلك� ،سيا�س ّية قلقة .االنتخابات مرحلة ومت ّر ،ال جتعلوها
و�سط حميط تتعدّد فيه �أ�ساليب الإميان وقناعات
نهاية الدنيا .هذه �سطح ّيات عابرة .تعالوا نخرتقِ
الأديان .دورنا الرتبوي �إنعا�ش احلياة الروحية
لقد باتت الريا�ضة جز ًءا من ال�صراعات ال�سيا�س ّية
غ�ص �أكرث يف الأعماق؛ بذلك نبني وط ًنا
الق�شو َر و َن ْ
ذات
كجامعة
التع�صب والتقوقع .نحن،
البعيدة عن ّ
والطائف ّية واملذهب ّية ،حتّى �أ�صبحت عبارة «الروح
ّ
ّ
يوما عاب ًرا.
ال
�
إ
ار
ي
�
أ
7
يكون
ولن
أبنائه،
�
ل
لك
�صامدًا
ا
ي
قو
ً
ّ
ًّ
جذور كاثوليك ّية ،مدع ّوون �إىل �إحياء الروحان ّية يف
الريا�ض ّية» عبارة لل�سخرية واملزاح .نعم ،نحن
ط ّالبنا ،م�سيح ّيني وم�سلمني ،وذلك بالرتكيز على
مدع ّوون �إىل توعية ط ّالبنا على حاجات �أج�سادهم،
أوجهها �إىل �أ�سرة اجلامعة:
كلمة �أخرية � ّ
الأبعاد الإميان ّية التي تدعو �إىل ال�سالم واملح ّبة
بهدف احرتامها واحرتام �أج�ساد الآخرين ،وذلك
بك ّل حم ّبة وتقدير� ،أ�شكركم جمي ًعا� .أح ّيي رئي�س عا ّم
واخلريّ .
وال�صحة
الغبي هو نتيجة اجلهلَ .و ْلنعرتف بتوفري الدرا�سة املنهج ّية ل�ش�ؤون اجل�سد
التع�صب ّ
ّ
رهبان ّيتنا الأباتي �سمعان �أبو عبده وجمل�س املد ّبرين
ّ
�أنّ الكثريين من طالبنا ال يعرفون دينهم وال يفهمون الإجناب ّية وممار�سة الريا�ضة واالهتمام بالبيئة
والأمناء و�أ�صدقاء اجلامعة على دعمهم الدائم لهذه
حقيقة الأديان الأخرى .ولنق ّر �أ ّننا نحن ،الأهل
واحلفاظ عليها.
امل�ؤ�س�سة .كما �أح ّيي م�س�ؤويل اجلامعة و�أ�ساتذتها
وامل� ّؤ�س�سات ،م�س�ؤولون عن ذلك ،ولي�سوا هم.
هذه بع�ض الركائز التي نرى �أنّ جامعتنا ،كما
ّ
وموظفيها وط ّالبها ،و�أدعوهم �إىل ور�شة امل�شاركة
ال؛
ع
ف
 .6تنمية الإن�سان كمنتج .ذي دور
ّ
اقت�صادي ّ
اجلامعات الأخرى ،مدع ّوة �إىل البناء عليها .الرهان
اجلامعي وبحثها ونقدها
يف حتليل �شرعة العمل
ّ
ولن يتح ّقق ذلك �إ ّال بتوفري �أ�ساليب االختبار والتدريب �صعب ،ولك ّنه
�ضروري خلدمة احلياة وامل�ستقبل� .إنّ
ّ
وتعديلها ،و�صو ًال �إىل و�ضعها مو�ضع التنفيذ يف ال�سنة
والتمرين والتفاعل مع الآلة والتكنولوجيا احلديثة.
نظرتنا هذه تن�سجم مع مقت�ضيات العوملة من حيث
اجلامع ّية املقبلة.
لقد �أظهر انهيار ال�شيوع ّية املت�ص ّلبة والر�أ�سمال ّية
الدخول فيها وا�ستثمارها ،بدل �أن تكون هذه العوملة
املتوح�شة �أنّ االقت�صاد هو عمل ّية م�شاركة ت�أخذ بعني �سبي ًال �إىل اغتيال الهو ّية والق�ضاء على اخل�صو�صية �أ ّما �أنتم� ،أ ّيها الأ�صدقاء ،ف�شك ًرا لكم وكونوا رقباء
ّ
ّ
الذات ّية� .إنّ التنمية االن�سان ّية تتناغم اليوم مع احرتام علينا و�شهودًا؛ فبمح ّبتكم و�صراحتكم وتوجيهاتكم،
االعتبار حقوق الإن�سان يف العي�ش الكرمي .ونحن
مدع ّوون ،مع �أرباب العمل ومراكز الإنتاج� ،إىل توليد البيئة وحت�سني نوع ّية احلياة ،من خالل الرتكيز على تزداد هذه اجلامعة رق ًّيا ،وتتط ّور كي تكون بالفعل
اجلامعي ال�شريف
ال�صحة وال�سالمة العا ّمة .لنعرتف ،م ّرة �أخرى� ،أ ّننا جامعة الألف الثالث ،جامعة العمل
ّ
�سبل تربو ّية جديدة تف�سح يف املجال �أمام الأدمغة
ّ
والهادف والب ّناء .وك ّل �سنة و�أنتم بخري.
املتخ�ص�صة والأيدي العاملة ،لتوظيف قدراتها،
ّ
الفولكلوري غري
جمي ًعا نعمل يف ال�سيا�سة ،مبعناها
ّ
ع�شتم وع�ش لبنان.
ّ
�شامل.
واجتماعي
ين
إن�سا
�
إمناء
�
بهدف
�صحتنا و�سالمة
ّ
ال�شريف� ،أكرث ّ
مما نعمل خلدمة ّ

10

مت ّوز 2009

عدد 46

ndu
spirit

صًبا من قيم
فؤاد الخوري ُن ُ
ف�ؤاد اخلوري 1989/3/25 -1889
 من مواليد حدث بريوت. در�س احلقوق ،وبد�أ يف ممار�سة املحاماة �سنة .1910رئي�سا لبلد ّية احلدث �سنة  ،1917وع�ض ًوا
 انتخب ًيف جمل�س �إدارة مت�ص ّرف ّية جبل لبنان �سنة ،1923
وع�ض ًوا يف جمل�س نقابة املحامني لعدّة دوراتّ ،ثم
نقي ًبا للمحامني يف  1939و .1940و�شارك يف ت�أ�سي�س
احتاد املحامني العرب �سنة .1944
الد�ستوري
ال�سيا�سي مع احلزب
 خا�ض املعرتكّ
ّ
�سنة  ،1943فكان �أمينه العا ّم ل�سنوات ،وانتخب
نائ ًبا عن املنت �سنة  1951فنائ ًبا لرئي�س املجل�س
النيابي ،وعينّ �سنة  1952وزي ًرا للعدل ونائ ًبا لرئي�س
ّ
جمل�س الوزراء.

جامع لل ّنخب ال�سيا�س ّية والنقاب ّية نعم ،قال ،نحن ن�شدّد ،اليوم ،على القيم والأخالق،
و�سط ح�ضو ٍر حا�شدٍ ٍ
لأنّ البع�ض يعترب �أنّ ال�سيا�سة هي �ض ّد الأخالق� ،أو
والأدب ّية والع�سكر ّية و�أهل املودّات ،احتفلت جامعة
�س ّيدة اللويزة يف  ،2009/3/26يف الذكرى الع�شرين �أنّ ال�سيا�سة والأخالق ال يلتقيان .ال� ،أ ّيها الأ�صدقاء،
يوم ت�صبح ال�سيا�سة كذ ًبا ونفا ًقا ومتاجر ًة رخي�صة
لوفاة معايل النقيب الأديب ف�ؤاد اخلوري ،برفع
و�شعارات ب ّراقة فارغة ،يومها نقول :ويل لهذا الوطن.
ٍ
تذكاري له يف متحف مك َّرميها من كبار لبنان،
ن�صب
ّ
أرثوذك�سي
ال
الرجل،
هذا
إىل
�
اليوم،
نعود،
لهذا،
وتابع:
ّ
النحات امللهم الأ�ستاذ بيار كرم ..،وذلك
�صاغته ي ُد ّ
ّ
وطني،
بواجب
ا
يوم
ل
أخ
�
ما
الذي
أي،
�
الر
امل�ستقيم
ً
ّ
كلمات ن ّوار ٍة كعِقدٍ على ِجيد.
خالل ٍ
وال ز ّلت به قدم نحو م�صلحة �شخ�ص ّية على ح�ساب
م�صلحة ال�شعب.
الأ�ستاذ �سهيل مطر ا�سته ّل تلك الكلمات بقراءة
ً
ف�صل من ر�سائل املحتفى به ،مللمها من كتبه املختلفة ،ف�أه ًال بف�ؤاد اخلوري ،يتّخذ �صخرة له ،على باب هذه
اجلامعة ،نقي ًبا و�أديب ًا ورج ًال وطن ًّيا لبي ًبا وجني ًبا.
موجه ٌة �إىل �أهل ال�سيا�سة والفكر والقانون
ف�إذا هي ّ
وبلدته و�أهله و�أهل اجلامعة« ،يف هذا الزمن ال�صعب نقيب املحامني الأ�ستاذ رمزي جريج ح ّيا من
املفتوح على ال�صراخ واحلقد والفو�ضى ،يف هذا الوطن حياته �سحابة قرن من املناقب ّية العالية وال�شمائل
املد ّمى املب ّلل بالدمع ..،حيث العود ُة �إىل الآباء واجب ٌة النادرة ،متح ّل ًيا بالطموح وال�صدق واالميان باهلل
وقيم وجمال».
ال�ستلهامهم َن َف�س حر ّي ٍة ٍ
والثقة بالنف�س ،فقال:
�أ ّيها الكبري يف الرجال ،لقد �أُنعم عليك بال�صدق
الأب وليد مو�سى ومن ّاطالعه على بع�ض
قو ًال وكتابة وممار�سة ،وب�سدا ِد الر�أي الذي �شارف
م�ؤ ّلفات ف�ؤاد اخلوري� ،شهد �أنّ هذا الرجل مت ّيز
فج�سدت يف �شخ�صك م�سري ًة ون�ضا ًال،
احلكمةّ ،
بثالث �صناعات فكر ّية� :صناعة القانون ،و�صناعة
�أف�ضل القيم التي تز ّين عليك بال�صدق قو ًال وكتابة
ال�سيا�سة ،و�صناعة الأدب؛ وقد اجتمع الثالثة :القانون وممار�سة ،وب�سدا ِد الر�أي الذي �شارف احلكمة،
وال�سيا�سة والأدب ،يف وعاء واحد ميكن �أن نطلق عليه
فج�سدت يف �شخ�صك م�سري ًة ون�ضا ًال� ،أف�ضل القيم
ّ
التي تز ّين االن�سان.
ا�سم :القيم والأخالق.

 ان�ضوى �إىل غري جمع ّية خري ّية �أو ثقاف ّيةواجتماع ّية ،و�إىل املجل�س امل ّل ّي يف �أبر�ش ّية جبل لبنان
الأرثوذك�س ّية ( )1978 -1920و�إىل املجل�س امل ّل ّي
العا ّم للبطريرك ّية الأرثوذك�س ّية (.)1975 -1950

م�ؤ ّلفاته

�سوانح خم�سني -1963 ،من الزوايا -1968 ،النيابة
يف لبنان -1980 ،من م�شارف املئة «لبنان وجوه
ح�ضار ّية» -1988 ،على ر�صيف العمر «�أ�صداء
�شعر ّية».1989 ،

الأو�سمة التي ُق ّلدها

و�سام اال�ستحقاق اللبنا ّ
ين املذهّ ب -و�سام الأرز من
درجة �ضابط -و�سام الأرز من درجة كومندور -و�سام
الأرز من درجة �ضابط �أكرب -و�شاح الأرز الكرب-
و�سامان من بطريرك ّية �أور�شليم للروم الأرثوذك�س
ومن بطريرك ّية الإ�سكندر ّية وو�شاح القرب املقدّ�س.

مر�س ًخا يف �سيا�ستنا قاعد ًة
وت ّوجت كفاحك بالت�أليفّ ،
مه ّمة� :أن ال يبقى اجلفاء بينهم وبني الكتاب �سمة
افتخار ،و�أن ت�صبح ال�سلطة التي بني �أيديهم امتدادًا
ل�سلطان العقل والكلمة.
وختم� :أ ّيها احلفل الكرمي ،ال ي�ص َن ُع الأوطان الكبرية
�سوىالرجالالكبار؛ه�ؤالءنفتقدهمك ّلما�أملّتبناحمنة،
ونحيي ذكراهم لتكون �سريتهم منار ًة يف العوا�صف.
وحتت عنوان :تك ّلم يا نقيب املعايل ،تك ّلم!! ،قال
رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى د .غالب غامن:
هاءنذا وجهي �إىل طوالع الفجر ،ونهر النه�ضة
املعرقة ك�سنديان ،وعهد املع ّلمني،
العظيم ،والقامات ِّ
قمح القيم ال ُعليا...
واحلقول التي ُر َّ�ش فيها ُ
كانت ال�شطرة الأوىل من القرن الع�شرين ،ب�سنواتها
كرما كثري العناقيد يف
ال�سمان اخلم�سني وما جاورهاً ،
ّ
ال�ساعة
حياة الوطن ،واحتياط ًّيا ح�ضار ًّيا ال نزال حتّى ّ
نعود �إليه ك ّلما �أعوزتنا الأ�صاالت...
فهاءنذا وجهي �إليك � ً
أي�ضا ،يا نقيب املعايل ،لأ ّنك ابن
هذه الدنيوات ،وخدين تلك الأ�صاالت ،وجن ٌم �شع�شاع
يف هاتيك الرث ّيات!
قطع ٌة من تاريخ الوطن؟ ُيقال عنه ذلك بال حماباة.
ال لأ ّنه عا�شها ،الع�شرة العقود ،بل لأ ّنه ملأ بع�ض
�أجاجينها ماء ،و�أدار نحوها الب�صر والب�صرية فنقل
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وختم :ويا �أبي� ،إنّ الوفاء لك وفاء لتعاليمك .ما �أجمل
هذا ك ّله من تقا�سيم حلم اليقظة ،ومن ا�ستح�ضار
من م�شاهدها ما جعله من الأمناء على الرتاث.
فتك ّلم ،يا �أبا ع�صام ،تك ّلم! ما بن�صب تذكاري نحن ذكرى املحتفى به؛ فكيف ال نحلم؟كيف ال نتط ّلع �إىل تعاليمك ،ويف مقدّمها� :إعتدلوا يف ك ّل �شيء �إ ّال يف
مكتفون� .إ ّننا مب�سي�س احلاجة �إىل دعاة قيم ،ورعاة عودة وزراء عدل �ش ّبوا على �سحر حمى اهلل من كان حم ّبة الآخرين؛ هذه �أغدقوها بدون ح�ساب .و�آمنوا
بلبنان ومبن خلقه و�أبدعه �صورة من خلوده ،وب�أنّ يد
ذمم ،و�أ�صوات نه�ضو ّية جديدة ...رجوتك �أن تتك ّلم! وال يزال قدوة.
اهلل مع لبنان.
احلب
ر�سالة
أدية
�
ت
يف
ر
لي�ستم
باق
�أبي ،لبنان
النجار قوله :و�أخ ًريا كانت كلمة العائلة مع الوزير النقيب
ّ
ّ
وجاء يف كلمة وزير العدل د .ابراهيم ّ
ورد وعطر على وال�سالم ...وكذلك �أنت باق ،ال بالعديد من جميل
رحم اهلل املرحوم معايل النقيب ف�ؤاد اخلوري ،ورحم الأ�ستاذ ع�صام اخلوري؛ وفيها نرث ٍ
مبادئك وجليل �أعمالك وح�سب ،و�إنمّ ا باالن�سان الذي
خا�صة للجامعة بقوله:
�أوقاته و�أ ّيامه ال�سعيدة .كانت تلك الأ ّيام غري
املتك ّلمني وال�سامعني وحت ّية ّ
ّ
َ
لمّ
كنته بيننا :تنا�ضل وال تكل ،تت�أ وال ت�صرخ ،تُظلم وال
لقاء اليوم ،وغريه من لقاءات دعت �إليها جامعة
�أوقاتنا هذه.الرجوع �إىل تلك الأ ّيام ويف هذه
تَظلم ،متوت ...وال ّ
تكف عن عطاء.
ّ
ً
ّ
املنا�سبة ،هو ا�ستعادة حللم اليقظة؛ حلم ب�أن يتعافى �س ّيدة اللويزة ،من قبل ،حقا� ،إنها ملوا�سم ،و�سنبلها
حتب؟ترفعوجعالفراق�إىلق ّوةاجلمال!
ي�ستتب العدل ،وب�أن يخ ّيم الوئام دومنا
لبنان ،وب�أن
احلب...كيفال ّ
ّ
ّ
لن�سب َّ
معطلة �أو �ضامنة.
حاجة ٍ
�شك ًرا لهذه اجلامعة على �سعيها الد�ؤوب ِ
جلعل الزيت ،قالوا اتئدْ ،ف�أجب ُتهم ما حيلتي
دوما ،م�ضا ًء يف م�صابيح �أعالم الر�أي والفكر
�إ ّنه حلم ا�ستعادة �آفاق وا�سعة تقوم فيها نهائ ًّيا
ً
لهف �إليه و�صا ِد
والقلب يف ٍ
ُ
ً
والوطن ّية،خدمةمنهاللثقافةوالوطن،بحيثاليغ�شى
دميقراط ّية الكلمة ،وحر ّية الفكر ،واحرتام الغري
واالنفتاح امل�س�ؤول واجلد ّ
		
يل على الآخر ،وعلى املحيط نور تلك امل�صابيح غ�شاو ًة وال يح ّد من �شعاعها غمام � ...يّإن ا ّتخذتك يل �أ ًبا ومع ّل ًما
وتظ ّل احل�ضارة با�سق ًة يف منابتها عالي ًة يف �آفاقها.
وعلى الثقافات املتفاعلة.
ما � َ
أوح�ش الدنيا بدونِ ف�ؤادِ...
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ونسًبا
حسًبا َ
زكي ناصيف «ابن الخام» َ
ُيشيع ّ
الطيبة في ُمقام الرّؤوس

وديع ال�صايف ،نقوال الأ�سطا ،ط ّالب من املدر�سة
أ�صم يف بعبدا ..،ه�ؤالء كانوا
اللبنان ّية لل�ضرير وال ّ
� ً
أي�ضا يف م�شهد االحتفال برفع ال�ستارة عن الن�صب
التذكاري للف ّنان «ابن اخلام» ح�س ًبا ون�س ًبا زكي
ّ
النحات بيار كرم ،يف جامعة �س ّيدة
نا�صيف ،ب�إزميل ّ
اللويزة ،ع�صر االثنني .2009/4/27
�أ ّما امل�شهد فكان كمثل «ليل ٍة من ليايل العمر» ،جت ّلى
احلقيقي :لبنان اجلمال واحلر ّية
فيها «الوطن
ّ
والإبداع» ،كما عبرّ الأ�ستاذ �سهيل مطر ،والذي
�أ�ضاف ،م�سرتج ًعا �صورة ع�صبة اخلم�سة :الأخوين
رحباين وفيلمون وهبي وتوفيق البا�شا وزكي نا�صيف
ووليد غلم ّيه :اهلل ،كم الفرق كبري بني �صو ٍر ت َ
ُن�شر،
هذه الأ ّيام ،على لوحات ال�شوارع ،و�صو ٍر مع ّلق ٍة يف
ال�صدور وخالد ٍة يف البال والعيون� .أال..
		
حي غدا يف قومِ ه حج ًرا
ُر َّب ٍّ
و ُر َّب ميتٍ غدا ح ًّيا به احلج ُر!
خام�س الع�صبة ،الدكتور وليد غلم ّيه� ،أطال ُ
اهلل
�أ ّما ُ
امل�ش َّع ،ف�شهد قائ ًال:
عم َره ِ
نحن اليوم يف ح�ضرتك لنك ّرمك؟!..
نحن نك ّرمك يف هذه ال�ساعة ،يف هذا اليوم ،ولك ّنك
عقود كثرية ،وك ّرمت النغم للدهر.
ك ّرمتنا منذ ٍ
ك ّرمتنا لأ ّنك �أ�سعدتنا و�أفرحتنا وجعلت من �آذاننا
احلب للجمال ،ووقع
ع�صب الع�شق للحياة ،ونب�ض ّ

واللحني.
النغمي
الوجدان لتاريخنا
زكي نا�صيف� ،أ ّيها احلبيب املو�سيقى� ،أ ّيها ال�سهل
ّ
ّ
بنغمك مل ِّ
تتبجح ومل تبالغ ومل ت�صارع
العفوي املر ّكب...
ال�صعب� ،أ ّيها
ّ
تنظر ومل ّ
تتو�سل ومل ت�س ِّوف ومل تكذب
�أقول� :أنت الأ�سا�س ،وعلى هذا الأ�سا�س �أبني بيعتي
ومل ّ
ٌ
ومل ت�س ّوق ،ومل يكن لك و�سيط غ ُري �أبداعك
اللحن ّية والنغم ّية املتمايزة ،وما عدا ذلك ادّعا ٌء
و�أدائك املتم ّيزين.
وبطالن.
امتلكت
بنغمك
ك.
لوحد
علي بن �أبي طالب:
إمام
ال
يقول
بنغمك ع�شتَ والوجدَ ِ
ّ
العفو ّية .بلحنك امتلكتَ ب�سالة الإبداع .ب�إيقاعك
 ر ّبي َمن وهبته العقل فماذا حرمته .ومن حرمتهمزجتَ غ�سق النهاية ب�شفق البداية ،وك�أ ّنك بذلك
العقل فماذا وهبته؟..
تر�سم هد�أة احلنني ك ّله .ب�إن�شادك رميتَ الدفء
تقول بالدي:
ُ
للنا�س ،لك ّل النا�س لك ّل الأعمار.
 ر ّبي هبني العقل كي ال �أح َرم من الفرح والعفو ّيةما ا�ستمع �إليك �إن�سان �إ ّال وجعلت منه طف ًال بدون
وال�صدق ،فمن هذه الثالثة يجيء نغم زكي نا�صيف.
�أ�سرار وبدون حدود.
تقول بالدي:
 ر ّبي ال حت ُرمني العقل لأ ّنه هبتك يل كي �أحفظَزكي نا�صيف...
ّ
�أحاول �أن �أطا َلك؟!...
النغم الطافح باجلمال ،فمنه يطل نغم زكي نا�صيف،
�أطا َلك بذخريتك اللحن ّية ال�سريان ّية العريقة؟..
ومنه �أنتقي ما يبهج الرتتيل واالبتهال لك.
البيزنطي بك ّل ما فيه من
النغمي
�أطا َلك مبخزونك
�أ�ستاذي الكبري زكي نا�صيف،
ّ
ّ
رونق وجالل؟..
والنغمي ع ّلمتني �أن
اللحني
من �إبداعك
ّ
ّ
�أطا َلك مبا متلكه من �إتقان حمكم لأ�صول التجويد
�أجت ّنب الكارثة.
والرتتيل؟..
ق�صة طويلة ،ولك ّني �س�أخت�صرها كالتايل:
كيف؟ �إ ّنها ّ
العفوي ،التي
الفولكلوري
�أطا َلك من حقول الرتاث
االن�سان الذي ال ي�سهم يف �إنتاج الثقافة ال يعمل على
ّ
ّ
متلك ترابها وماءها وغ ّلتها؟..
حما�سبتها ،وبالتايل ال يعمل على حما�سبة �صانعها
�أطا َلك من هذا ال�شرق اخل�صيب� ،شرقِ احل�ضارة
�أو منتجها ،وبالتايل ال يعمل على دفع تط ّور الإبداع
والثقافة وال�صالة الأوىل ،والتي ا�ستحالت �إىل �صلوات ليبقى منعزال ال يعمل على دفع تط ّور الإبداع ليبقى
منعز ًال عن امل�ساهمة يف احلركة الإبداع ّية االن�سان ّية
لشموس تتزاحم بعضها في نحر بعض.
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ال�شاملة ليبقى غائ ًرا يف ال�سذاجة حتّى االنتحار.
زكي نا�صيف :دمت لنا.
رئي�س اجلامعة الأب وليد مو�سى الذي حر�ص
على الإ�شارة �إىل ما كان بع ُد يف وجه ابن الثماين
والثمانني الطفو ّ
الب�سام من عالمات الرباءة
يل ّ
والطيبة واجلمال ،حر�ص � ً
أي�ضا على الت�أكيد �أنّ �صوت
ً
هذا الرجل انغر�س يف تربة اجلامعة� ،شاخما �أب ًّيا،
قبل احلجر الذي يحمل �صورته ،قائ ًال:
َمن من ط ّالبنا ال يردّد يوم ًّيا �أحلان زكي نا�صيف
و�أغنياته؟ َومن من ط ّالبنا ّ
وموظفينا و�أ�ساتذتنا ،مل
يردّد :راجع راجع يتع ّمر ،راجع لبنان.
و�أ�ضاف :ما حظي ف ّنان عظيم على �إجماع كالإجماع
على تقدير زكي نا�صيف .ونحن ،رجال الدين،
أخوي العام َلني يف عامل املو�سيقى والإن�شاد،
وب�شهادة � َّ
يف هذه اجلامعة وخارجها ،الأب �إيلي ك�سرواين،
املو�سيقي يف اجلامعة،
امل�س�ؤول عن الق�سم
ّ
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العب حمبو�سة من الطراز الأ ّول ،وغال ًبا «ر ّبيح»؛
والأب خليل رحمة قائد كورال اجلامعة ،نحن� ،أهل
َ
يوما � ّأي �أثر عن �شهرته الوطن ّية املتنامية،
امل�سيحي ،ن�ستلهم من �أنا�شيد زكي النابعة
االميان
ومل ُي ِرنا ً
ّ
من تراثنا ال�سريا ّ
يخ�ص�ص � ّأي وقت ل ّأي م ّنا لتعليمه ال�صوت
البيزنطي بع�ض تراتيلنا ،ما
ين
فلم ّ
ّ
يجعلنا ن�ؤ ّكد �أنّ الفنّ العظيم يلتقي مع القدا�سة ،حتّى �أو املو�سيقى؛
ليمكننا القول �إنّ الفنّ هو ابن الألوهة و�أ�صدق تعبري فن�أى بنف�سه نا�س ًكا بالإبداع يف الكلمة والنوتة
املو�سيق ّية.
عنها (�أنظروا معي �إىل وديع ال�صايف� ،أال ترون �أنّ
ً
م�سحة من القدا�سة ترت�سم يف �صوته ،وتنبع من قلبه ،ونعلم اليوم �أ ّنه كان فعال مثاب ًرا يف ت�أ�سي�سه لعائلته
الكبرية.
وتتج�سد يف �أغانيه).
ّ
و�أ�ضاف :يف �صيف �سنة � ،1990شاء القدر �أن مينحني
فر�صة التقارب معه ملدّة �شهر ،جرت خالله �أحاديث
و�أخ ًريا كانت كلمة �شكر للدكتور نبيل نا�صيف
طويلة كان �أغل ُبها عن عالقة االن�سان ب�إنتاجه
با�سم العائلة ال�صغرية ،التي يف �إطارها،كما قال،
الفكري .ومن بني ما ردّد على م�سامعي وبقي را�سخاً
كعم �أو خال:
ّ
مت ّثلت معرفتنا بزكي ّ
يف ذاكرتي« :ملّا بيكون الف ّنان عاي�ش بيكون ف ّنو �إلو،
حم ًّبا ،متوا�ض ًعا؛
لكن بعد وفاته بي�صري ف ّنو لك ّل النا�س»
متاب ًعا لكا ّفة تفا�صيل م�سريتنا ال�شخ�ص ّية؛
لذا بعد وفاته يف � 11آذار ُ ،2004بو ِد َر بالعمل على
مواك ًبا لأفراحنا وم�شاكلنا؛
مع ّل ًقا (بالنكتة) على �أطباعنا ،ج ّيد ًة كانت �أم �س ّيئة؛ تكرميه وتخليد ذكراه...
ال�ضجة وكرثة احلكي؛
ً
منزعجا من ّ
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د .نبيل نا�صيف

دروع تقديريّة

نقوال اال�سطا

وليد غلم ّيه

وداد ّ
حلود
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جورج افرام

ً
ً
ومثاال للطموحات
صورة للقيم
يف الذكرى الثالثة لوفاة الوزير جورج افرام ،والواقعة
يف  ،2009/5/5تقاط َر الأه ُل والأح ّب ُة �إىل جامعة
ن�صب
�س ّيدة اللويزة يحتفلون برفع ال�ستارة عن ٍ
نطقُ
اليد وبدائ ِع
باملكرمات من �صنائ ِع ِ
ّ
ِ
تذكاري َي ِ
إلهامات ال ّروح ،ويع ّل ُم ال َ
أجيال كيف تكون
العقل و�
ِ
ِ
النجاحاتُ م� ّؤ�س�س ًة على البرَ كة ومت ّوج ًة باخلري..؛
وهذا ُ
بع�ض ما عبرّ عنه الأ�ستاذ �سهيل مطر يف
ق�صيد ٍة له باملنا�سبة ،ومنها قو ُله:

�أ ّما �صناع ُتكم ،لبن ُ
ـان َيغـوى بهـا
ُ
و َي�شــه ُد اهلل واالن�س ُ
ـان واحلجـ ُر
بالعزم ،بالكدّ ،بالأخالق ،قد ُبنيـت
م�صـان ُع اخليـرِ ،للع ّمـالِ ُتبتكـ ُر
من �أجل �أوالدِنا ،من �أجل نخب ِتنـا
من �أجل من قاوموا فق ًرا ،وما هجروا
			
***
 ...عف ًوا� ،أبا نعمت ،يا �شجر ًة َخلـدتْ
ُ
وبع�ض �أطيابِها ال ُ
أغ�صان والثمـ ُر
ريا فـي توا�ضعِـه
يا �س ّيدي ،يا كب ً
رب
م�سك ُ
ُ�س النب ُل والك ُ
�إنْ َّ
العيب ،م َّ
يـا قاه َر املالِ  ،والأجما ُد زائفـ ٌة
قاومتَ َ
داءك ،كالأبطالِ � ،إن عرثوا
ال ي�سقطون ،وال تكبو مهاب ُتهـم
ك� مّأنـا امل ُ
ـوت منهـم خائ ٌـف حـذ ُر
			
***
يا حام َل الوزناتِ الع�ش ِر ما خذلت
كفـاك قل َبـك ،لكـن خانـَك العمـ ُر
ـا�س ناطقـ ٌة
ومكرما ُتك بيـن الن ِ
واملكرم ُ
ـا�س ُتخت�ص ُر
ببع�ض الن ِ
ـات ِ
ع َ
َربت من ظلم ِة الدنيا �إىل ُخ ُلـدٍ
كما النب ّيون ،يف �إ�شراقهم ،عبـروا
َ
افتقدت وجو َه الأهلِ ُ ،م َّر بنـا
�إذا
احل ُّـب يجم ُعنـا ،والكـلُّ ينتظ ـ ُر
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رئي�س
وكمثل ما َيليقُ بجورج افرام امل�ص ّلي ،رفع ُ
ومن خري ال�صور املطبوعة يف وجدان عاريف
�ضارعا:
اجلامعة الأب وليد مو�سى ال�صال َة ً
جورج افرام ال�صورة التي ذ ّكر بها النائب والوزير
رب،
الع�صامي
ال�سابق جان عبيد ،وهي �صور ُة الرجل
يا ّ
ّ
ال�سخي ،فقال:
التقي الو ّيف
ها نحن ،الليلة ،جنتمع على ا�سمك ،لنتذ ّكر رج ًال
ّ
الكفي ّ
ّ
ٌّ
باب اخللود.
ع�صامي يف ما �أجنز ،واالجنا ُز ُ
غاب ع ّنا منذ ثالث �سنوات.
كفي يف ما عمل ،والكفاء ُة ر� ُأ�س الر�ساميل.
ٌّ
غاب بهدوء و�سكينة ،ب�شجاعة ور�ضا ،هات ًفا با�سمك،
تقي يف ما �آمن ،والتّقوى �إكرا ٌم عند اهلل
ٌّ
مر ّددًا :لتكن م�شيئتك.
مي هلل.
وتكر ٌ
كان م�ؤم ًنا ،يا ي�سوع� ،إىل ح ّد الطفولة .وكان من
ويفٌّ يف ما �أقدم ،والوفا ُء �شجاع ٌة عند �شدّة الأ�صدقاء،
ه�ؤالء الذين قلت عنهم :طوبى لأنقياء القلوب لأنّ لهم وق ّو ٌة عند �ضعفهم.
ملكوتَ ال�سماوات.
�سخي ،وال�سخا ُء طب ٌع يف القلب لوجه اهللُ ،
وخ ُل ٌق يف
ٌّ
كان ج�س َر توا�صل بني النا�س ،وعالم َة حم ّبة و�سالم .النف�س بني النا�س.
هو واحد من ه�ؤالء القالئل الذين �أ�شرت �إليهم،
عندما قلت :كنت جائ ًعا ف�أطعمتموين ،كنت عريا ًنا
وللنف�س � ٌ
أخالق َتدلُّ على الفتى
ف�ألب�ستموين ،كنت ً
مري�ضا فداويتموين.
�أكان �سخا ًء ما �أتى �أم ت�ساخ ًيا
ون�ستطيع اليوم �أن ن�ضيف :كنت عاط ًال عن العمل
ف�أم ّنتم يل الوظيفة .كنت عاجزًا عن الدرا�سة ف�أ ّمنتم
(املتن ّبي)
يائ�سا وكاف ًرا بالدولة
يل املدر�سة واجلامعة .وكنت ً
وب�أهل ال�سيا�سة ف�أعدمت يل رجاء االميان بلبنان
وكان جورج فرام �صدي ًقا �صاد ًقا .و�إذا كان الأخ ن�سيب
وم�ستقبله وبناء دولته على �أ�س�س احلقّ والعدالة
اجل�سد ،فال�صديق هو ن�سيب الروح.
وكان جورج فرام حكي ًما وحلي ًما .وقد �آتاه ُ
واخلري.
اهلل
نعم ،يا ي�سوع ،هو واحد من ه�ؤالء اللبنان ّيني الأبرياء ،احلكم َة ،ويف الذكر احلكيم «ومن ُي�ؤتى احلكمة فقد
الذين ق�ضوا حياتهم يف العمل والن�ضال واجلهاد،
�أوتي خ ًريا كث ًريا».
لع ّلهم ي�ساهمون يف �إنقاذ جمتمعهم ووطنهم.
وكان حلي ًما وحل ُمه عن طباع وعن �شجاعة واقتدار ،ال
لذلك� ،أرجو منك ،يا اهلل� ،أن متنحه الفرح الذي
عن جنب �أو انك�سار.
ي�ستحقّ  ،والراحة التي جتعله ،من عليائه ،يتابع
وكما يقول ال�س ّيد امل�سيح �أعطاه من الوزنات الكثري
م�سريتنا على هذه الأر�ض ،وي�ص ّلي من �أجلنا.
يف ا ُ
خللق وا َ
خللق .ووهبه اهلل يف طليعة النعم نعم َة
الأوالد الأبرار وه ّم َة الأخوة ال�صاحلني.
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وزير الداخل ّية والبلد ّيات الأ�ستاذ زياد بارود،
فتى و�شا ًّبا وكه ًال .هو الأب احلا�ضن لعائلة كرمية
الأوالد الأبرار وه ّم َة الأخوة ال�صاحلني.
ً
رئي�س اجلمهور ّية العماد مي�شال ولعائالت من املح ّبني .هو الآتي �إىل احلياة العا ّم
علي ،حاج ُة وقد م ّثل يف املنا�سبة َ
وكان من ِنعم اهلل عليه كما يقول الإمام ّ
ينطقَ
حاله،
بحكاية
أن
�
الرجل
مل�سار
ترك
�سليمان،
النا�س �إليه .وقد ا�ستعان على ق�ضاء حوائج النا�س
على نقي�ض َمن �أتاه ل ُيخدم ال ل َيخدُم.
فقال:
بالكتمان ،على قاعدة قول ال�س ّيد امل�سيح :ال تدري
و�أخ ًريا ،ويف معر�ض ال�شكر� ،شهد �شاه ٌد من �أهله،
م�ساره حكاية ناطقة بذاتها .حبكها �صناع ًّيا بيدين
ميينه ما فعلت �شماله.فقد بان �أثر �إنعام اهلل على
البكر املهند�س نعمت،
بل فلذ ٌة منه ،بل فلذ ُته
ُ
جورج فرام على من عرف وعاي�ش وعاين وا�ستعان
نظيفتني ،طبع فيها �أجمل �أحرف ِطباعه ،وحملها �إىل الذي قال:
بجورج فرام «لأنّ من يعمل مثقال ذ ّرة خ ًريا يره ،من النا�س يخربهم ،بتوا�ضع املرتهّ ب� ،أنّ �س ّر النجاح
والعمل .ف�أتى �أ�سلو ُب ُه
بالعلم
ِ
تو�أَ َم جورج افرام َ
الروح ِ
عائلة ومثابرة و�صدق ووقار.
يعمل مثقال ذ ّرة �ش ًّرا يره» كما يقول الذكر املبني.
واالحرتاف املبدع.
العميق
االلتزام
مزيجا من
ِ
ِ
ً
ِ
ّ
لقد كان جورج افرام � ً
أي�ضا من امل�سيح ّيني املوارنة
�أ ّما يف ال�سيا�سة ،فقد كان قليل الكالم مت�ألق املعاين تحَ ّو َلت ر�سال ُت ُه �إىل فل�سف ٍة ّ
تقطرت و�أ�صبحت �أك َرث
امل�ؤمنني بال�صلوات وبالأعمال ،ال بالهو ّية والوراثة
غري متم ّلق .ال يقول ما يفعل ،و�إنمّ ا ُيروى عنه فعله
نقا ًء بعدَ غيا ِب ِه ...منار ًة يف الليايل احلا ِل َك ِة وتو ًقا
فقط .وهو يف ال�سيا�سة ،كما يف احلياة ،من نوع
بعد حني عندما يثمر.
زمن الآفاقِ املفتوحة.
نح َو ال ِ
أف�ضل يف ِ
موارنة الرتاث ال املرياث فح�سب .هو من �صنف
خ�سارة جورج افرام خ�سارة منوذج يف العمل
زمن الآفاقِ
الليايل احلا ِل َك ِة وتو ًقا نح َو ال ِ
أف�ضل يف ِ
ونف�سا رفيعة ،العا ّم .ي�أتيك الرجل مثق ًال ب�أفكار التطوير
املوارنة الذين حباهم اهلل �ضم ًريا ح ًّياً ،
والإ�صالح واحلداثة ،يطلق خلية نحل ،بل خاليا ،املفتوحة.
ً
وانتما ًء عري ًقا ،وتوا�ض ًعا كب ًريا ،وقل ًبا وا�س ًعا ،وعقال
ّ
ترج َم ُت ُه الأوىل لتو� َأم ِة الروح بال ِع ِلم وال َع َم ِل،
مت ّث َلت َ
راجحا ،و�إميا ًنا عمي ًقا بر ّبه وبدينه ووطنه وحميطه
ً
يبادر ،ي�ش ّبك ،يدعم ،ينا�صرّ ،ثم يجعلك تتي ّقن
ُ
ري للمجتمع
يف �شعا ِر �شرك ِته اندفكـوُ « :ك ّل ما هو خ ٌ
العربي املبا�شر واالن�سا ّ
هم بعد ذلك من
ّ
ين الكبري .لذلك �أح ّبه وحزن �أنّ م� ّؤ�س�سة ما قد انطلقت ،وال ّ
ري مل� ّؤ�س�س ِتنا».
هو خ ٌ
على فقده عارفوه وقادروه و ُمريدوه يف طوائف
املهم �أنّ امل�سار انطلق.
حتمله الأ ّيام لقيادتهاّ .
احلك َم َة الب�سيطة ،هذه الطيبة
هذه
م
لقد
ِ
ا�ستخدَ َ
ومناطق لبنان ّية عديدة ويف �أقطار ودول متعدّدة.
أهم من الرجلّ � ،أي رجل.
املهم �أنّ الغاية � ّ
ّ
َ
اخلا�ص.
العمل
الكاملة ،مبثاب ِة قاعد ٍة للنجاح يف ِ
ّ
الرب �أثمر زرعه والبذور.
ومن هنا ويف ذكراه نقول لقادة املوارنة ،ومن خاللهم هذا الزارع يف كرم ّ
ُ
للم�سيح ّيني ،ول�سائر اللبنان ّيني ،تَباروا وال تَتناحروا ،فالأر�ض خ�صبة والعمل كثري ،و�إنمّ ا الفعلة قليلون .ويعو ُد الف�ضل لن ُم ّو جمموع ِتنا ال�صناع ّية واجنازا ِتها
�أ�سقطوا العنف والت�شاك�س و�أقيموا الدميقراط ّية
احلكم ِة ونقا ِء هذه الفل�سف ِة.
وتابع :لهذا الرجل عندي مكانة النموذج واملثال .اليوم� ،إىل �صواب ّي ِة هذه ِ
والتناف�س ،بذلك تَليقون بالآباء امل� ّؤ�س�سني ومبن
ب�صدفة عابرة �أو دعم وعلى الروح ّي ِة ذا ِتهاَ ،ف ّع َلت «م� ّؤ�س�سة جورج افرام»
هو الناجح بعرق اجلبني ال ُ
اهتدى واقتدى جورج فرام بهم...
ُملتب�س .هو ّ
ر�سا َلتَها يف املجتم ِع املد ّ
الك�شاف «امل�ستع ّد دائ ًما للخدمة»،
ين .فو�ض َعت يف ُ�س َّل ِم �أهدا ِفها

جان عبيد

زياد بارود
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نعمت جورج افرام

إن�سان الفرد وحت�ص َني كرام ِت ِه
التنمي َة ال�شاملة لل ِ
�سات الرتبو ّية
دعم امل� ّؤ�س ِ
وم�ضاع َف َة ُقدُرا ِته ،من ِ
َ
خالل ِ
ون�شر مبادئ ال�شاف ّية واالنفتاح.
�أ ّما ثاين الرتجمات لتو�أَ َم ِة الروح بال ِع ِلم وال َع َم ِل فتج ّلى
أ�سلوب قياد ِة جورج افرام .فهو كان ي� ِؤمنُ بالقياد ِة
يف � ِ
اخلا ِدم ِة .الكب ُري فينا هو خاد ٌم للمجموعة.
و ّ
بنوع من املثال ّي ِة العمل ّية ،يف
جت َ�سدَ هذا املفهوم ٍ
املعرف ِة والب�ساطة،
دقيقٍ ،
توازنٍ ٍ
رهيف ال بل �أنيق ،بني ِ
بني ال َهيب ِة والتوا�ضع ،بني العنفوان والطيبة،
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أ�سا�سها ُك ُّلها ،ال بل
بني ِ
احلك َم ِة وال َرح َم ِة  ،و� ُ
� َ
أعظ ُمها ،املح ّبـة.
خالل
أ�سلوب القيا َد ِة اخلا ِد َم ِة لدي ِه من ِ
واكت َم َل � ُ
مقا َر َب ٍة خمتلف ٍة لإدار ِة ال�ش�أن ُك ُّلها ،ال بل � َ
أعظ ُمها،
أ�سلوب القيا َد ِة اخلا ِد َمة لدي ِه من
املح ّبـة .واكت َم َل � ُ
خالل مقا َر َب ٍة خمتلف ٍة لإدار ِة ال�ش�أن العا ّمُ « .كن
ِ
َوطن ًّيا ،ال �سيا�س ًّيا» ،كان يقول.
ابحث
وكان يعني بذلك :ال تبحث َع َّمن معه احلقّ  ،بل َ
عن احلقّ واف َع ْل ح�ص ًرا ما هو حقّ .

وعاهد بالقول� :سو ّي ًة ،وبروح ّي ِة جورج افرام� ،سنتاب ُع
امل�س ّرية لبناء الإن�سان اللبنا ّ
ولقلب
ين املختلفِ ،
نطمح �إليه .
املعادالت الفا�سدة،
ولقيام املجتمع الذي ُ
ِ
و�سو ّية ،تعالوا ْ
نقل مع جورج افرام «ال تتو ّقعوا �أن
ُي َق ِد َّم لكم � َأح ٌد الوطنَ الذي حت ُل ُمونَ به� .أبنو ُه �أنتُم
وحا ِتكم».
على �صور ِة ِق َيمِ ُكم ِ
ومثال ُط ُم َ
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ّ
ّ
العربي
األصم
في أسبوع
ٌ
تكريم إلعالميّين معنيّين

العربي ،ك ّرمت جامعة
أ�صم
مبنا�سبة �أ�سبوع ال ّ
ّ
�س ّيدة اللويزة -زوق م�صبح ،الإعالم ّيني هيام
�أبو �شديد ،ماغي عون ،رميا رحمة ،رىل مع ّو�ض،
زافني قيوجميان ،الدكتور نبيل خوري والربوف�سور
�أنطوان رومانو�س ،تقدي ًرا جلهودهم ون�شاطاتهم
يف املجاالت التي تعنى بال�صعوبات الإن�سان ّية
واالجتماع ّية.
ح ّيا املدير امل�ساعد يف مكتب �ش�ؤون الط ّالب
د .زياد فهد الإعالم ّيني على اهتمامهم بق�ض ّية
أ�صم التي حملوها ونقلوها بقلوبهم
الإن�سان ال ّ
و�أ�صواتهم لئ ّال يبقى هذا االن�سان �أ�سري اجلدران،
نتذ ّكره يف بع�ض املنا�سبات �إن تذ ّكرناه.

و�إذ �أ ّكد التزام اجلامعة ق�ض ّية ك ّل �إن�سان وك ّل
ويف اخلتام� ،شكر و�سام ق�سطنطني با�سم
توجه �إليهم بالقول« :طوبى لكم ٬يا ر�س ًال
ال�صم ،اجلامعة والوجوه الإعالم ّية
زمالئه الط ّالب
االن�سانّ ،
ّ
حملوا �ش�أن االن�سان املحتاج من دون ملل وال تعب».
دروعا تقدير ّية و�أ ّكدوا
احلا�ضرة ،الذين ت�س ّلموا ً
الربوف�سور رومانو�س كانت له حما�ضرة بعنوان :دوام التزامهم ق�ض ّية ك ّل �إن�سان حمتاج بت�صميم
وتعميم.
البيولوجي �إىل الثقا ّيف يف
«االنزالق املحتوم من
ّ
حبيب ف ّواز
ال�صم» ،قارن فيها بني املفهومني القدمي
التعامل مع ّ
طالب-وال�صم.
ال�صمم
ّ
واحلديث لإ�شكال ّية َ
وبعد �أن �أ�شار مدير العالقات يف اجلامعة الأ�ستاذ
�سهيل مطر �إىل �أ ّنه كث ًريا ما ُي�شتكى من الإعالم
على �أ ّنه و�سيلة ا�ستفزاز �أو �صانع ف�ضائح ومثري فنت،
ه ّن�أ املحتفى بهم على التزامهم مب�ساعدة
ك ّل حمتاج.
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أمين ألبرت الريحاني في

الموسوعة الدوليّة للثقافة
�صدرت يف كامربيدج ،بريطانيا ،املو�سوعة الدول ّية للثقافة بعنوان «مث َّقفون
لل�سيرَ الذات ّية.
مم َّيزون يف القرن الواحد والع�شرين» ،وذلك عن املركز
العاملي ِ
ّ
ت�ضم املو�سوعة �ألفي �سرية ل ُكتّاب وباحثني من خمتلف �أنحاء العامل؛
ّ
مع التو ّقف عند م�ؤ ّلفاتهم ،و�أبحاثهم املن�شورة� ،إ�ضافة �إىل تكرميهم وع�ضو ّيتهم
يف امل� ّؤ�س�سات العلم ّية وجمع ّيات االخت�صا�ص .وقد اختارت املو�سوعة الكاتب
والباحث اللبنا ّ
ين �أمني �ألربت الريحاين من جمموعة الألفي كاتب من حول
العامل ،وتو ّقفت عند م�ؤ ّلفاته العرب ّية والإنكليز ّية ،واجلوائز الأدب ّية التي نالها،
ومما ورد يف التعريف،
وع�ضو ّيته يف امل� ّؤ�س�سات العلم ّية والأدب ّية الدول ّيةّ .
املقتطف الآتي:
َت َخ َّ�ص�ص الربوف�سور الريحاين يف الآداب املقارنة ،وتب ّو�أ منا�صب
جامع ّية عدّ ة� ،آخرها يف لبنان من�صب نائب رئي�س جامعة �س ّيدة
اللويزة لل�ش�ؤون الأكادمي ّية .من م�ؤلّفاته الإنكليز ّية :التعدّ د ّية
أمريكي ،درا�سة ت�أ�سي�س ّية)2007( ،
العربي ال
الثقاف ّية والأدب
ّ
ّ
Multiculturalism and Arab-American Literature؛
ومن �أعماله العرب ّية :قطار وال ّ
حمطة ،حوار ّية ثالث ّية ال�صوت
حول م�س�ألة الزمن ()2006؛ ع�شبة املدائن� ،إيقاعات بني َمواطن
ال�شم�س ورذاذ املطر)2002( ،؛ الينابيع املن�س ّية� ،أو حماولة
ا�ستكمال لل�صورة الأدب ّية ،)2000( ،طقو�س املاء ،ر�سائل موجعة
�إىل �سريين (� ،)1999أقاليم النفْ�س املتمادية ،يف نقد الأدب
والثقافة ( ...)1996وي�شري التعريف �إىل الأبحاث والدرا�سات
املتخ�ص�صة حمل ًّيا
املن�شورة للريحاين «الثاين» يف جم ّالت البحوث
ّ
وعرب ًّيا ودول ًّيا ،كما يعدّ د �أبرز اجلوائز ومنها جائزة �سعاد ال�صباح
خريجي اجلامعة الأمريك ّية يف بريوت.
الأدب ّية التي متنحا جمع ّية ّ
ومن اجلمع ّيات الدول ّية التي �ض ّمته �إىل ع�ضو ّيتها :اجلمع ّية
الدول ّية للإدار ّيني اجلامع ّيني ،جمع ّية الدرا�سات ال�شرق �أو�سط ّية،
امل� ّؤ�س�سة الدول ّية لتطوير املناهج اجلامع ّية ،اجلمع ّية الأمريك ّية
اجلامعي ،وجمع ّية تقدّ م التعليم
يف الواليات الو�سطى لالعتماد
ّ
العايل حول العامل ...وقد حا�ضر �أمني �ألربت الريحاين يف عدد
من اجلامعات الأمريك ّية ومنها :جامعة يال  ،Yaleجامعة ماريالند،
واجلامعة الأمريك ّية يف وا�شنطن.
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Ameen Albert Rihani in
the Encyclopedia of the 21st Century Intellectuals

The Encyclopedia of the 21st Century Intellectuals was published
recently by the International Biographical Center, Cambridge,

England. It covers information about two thousand writers and

scholars from all over the world. The information covers the works,

publications, awards, and professional memberships. Ameen Albert

Rihani was selected among the 2000 writers and scholars published
in the Encyclopedia. Among other information introducing Dr.
Rihani, the following was mentioned about his achievements:
Professor Rihani is specialized in Comparative Literature.
He was appointed in a number of university administrative posts,
the latest of which is his present post as the Vice President for Academic Affairs at Notre Dame University, Lebanon.
Among his works are:
Multiculturalism and Arab-American Literature (2007), A Train
and No Station (Qitar wa la Mahatta, 2006), Cities’ Grass (‘Oushbatul Mada’en, 2002), Forgotten Springs (Al-Yanabee’ al-Mansiyya,
2000), Water Rituals (Tuqous-ul Maa’, 1999), Provinces of a Far going
Soul (Aqaleem-un Nafs-il Mutamaadiyah, 1996)…
The section dedicated to Rihani Junior mentions his several publications, awards, and international memberships. The latest award he
received was the Suad As-Subah Literary Award presented by the AUB
Alumni Association. Among the professional memberships are: the
Association of College Administration Professionals (ACAP),
the Association of Supervision and Curriculum Development (ASCD),
the Association for the Advancement of International Education
(AAIE), the Middle Eastern Studies Association (MESA). Rihani also
lectured in a number of universities such as Yale, Maryland,
and the American University of Washington D.C.
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ّ
ّ
الجامعي
الرعوي
من حصاد العمل

مع �آ ّمهاتنا

يف �صوت املح ّبة

�أن �أتك ّلم ،وتطلبني يل قبل �أن تنق�ص خمرة فرحي.
«�إنّ �أروع �أعمال قلب اهلل ،هو قلب الأ ّم» .هذا ما
يف هذه ال�سنة البول�س ّية نت�أ ّمل يف �سرية حياة
احلب وامل�شاركة والت�ضامن والعطاء.
قاله املطران دوبان لو ،يف �إحدى حما�ضراته للن�ساء
ِ
منك �أتع ّلم ّ
القدّي�س بول�س ،ر�سول الأمم .فقد كان للعمل
وبنعمة اهلل �أعرف �أن �أكون �صا ً
حلا يف املجتمع الذي
امل�سيح ّيات ،وتردّد على ل�سان القدّي�سة تريزيا
اجلامعي وقفة مع ر�سالة بول�س �إىل �أهل
الرعوي
ّ
ّ
الطفل ي�سوع�« :أعلم � ً
أي�ضا متام العلم �أنّ اهلل �سكب �أحيا فيه.
رومة « :12احلياة اجلديدة يف امل�سيح» ،من خالل
ً
أح�شائك ،ون�سج
احلب الذي يفي�ض به يا �أ ّماه ت�أ ّملي ،كيف حاكني اهلل يف �
ِ
م�شاركة �سبعة �أع�ضاء مع املر�شد الأب فادي بو �شبل يف قلوب الأ ّمهات �شيئا ما من ّ
داخلك؟
كيانك ،وبنى عظامي يف
يف مناق�شة مفتوحة حولها عرب �إذاعة �صوت املح ّبة ،قلبه» (�ص .)803
ِ
عروقي يف ِ
مالطفاتك التي غمر ِتني بها يف
قيل يف ال ِّأم الكثري ،و�سيقال الأكرث� .أ ّما �أنا ،وبا�سم ت�أ ّملي ،كم كانت
ِ
يف � 6آذار .2009
احلب واالنتظار
الرب
وقلبك ،وكم ِ
فكرك ِ
ِ
ه�ؤالء ال�صبايا وال�شباب الذين �أح ّبهم و�أ�شكر ّ
ع�شت من ّ
�إلهي ك ّل حني لأ ّنه جعلني �ألتقي بهم ،ف�أقول ِّ
لكل �أ ّم ٍ :وال�شوق لر�ؤيتي؟
عيد الأ ّمهات
أنت،
وحب وتقدير من
أنت �أروع ما خلق اهلل.
قلبك ،ف�أنت �أنا و�أنا � ِ
نحن نح ّب ِكِ � .
دمك ،وقلبي من ِ
دمي من ِ
حمل عيد الأ ّمهات ر�سالة �شكر ّ
فكيف ال �أح ّب ِك؟
ال�شبيبة �إىل جميع الأ ّمهات ،بح�ضور حواىل املئة
�شاب
�س�أتك ّلم ب�صيغة املفرد ،لأنيّ با�سم ك ّل ّ
احلب
�أخربيني عن
تقا�سموا الطعام وال�شراب ،وا�شرتكوا يف
و�صب ّية �أتك ّلم.
ِ
�شعورك الأ ّول بعد والدتي ،وعن ّ
�شخ�صَ ،
ّ
بك!
إلهي الذي تر�أ�سه رئي�س اجلامعة الأب
�أح ُّب ِك يا �أ ّمي ،لأ ّن ِك مع والدي واهلل �أعطيتموين احلياة .الذي رافق ّمنوي؟ كيف ال �أنده�ش ِ
القدّا�س ال ّ
قلبك عند جناحي ،وكم من
وليد مو�سى مع الأب بو �شبل الذي جاء يف كلمة له� :أح ّب ِك لأ ّن ِك على مثال مرمي العذراء ،ت�سمعينني قبل كم من الفرح غمر ِ
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يف االردنّ

قلبك عند �آالمي؟ �آ ٍه ما �أعظم �س َّر ِك!
احلزن ع�صر ِ
ما � َّ
أنت يا
قلبك يا �أ ّمي ،وما �أجمل
عينيكِ � ،
ِ
أرق ِ
حنانك ب�ألف نوع من
من تعرفني كيف تعبرّ ين عن
ِ
االهتمامات اللطيفة ،التي ال تخطر على بال �أحد؟
ح�ضورك!
كم هو عظي ٌم
ِ
أجلك يا �أ ّمي �أ�ص ّلي ،ولأجل ِّ
كل الأ ّمهات � ً
أي�ضا،
ل ِ
أحن الأ ّمهات و�أطه َرهنّ ،
م�ست�شف ًعا العذراء مرميَّ � ،
ليحفظكنّ اهلل بعنايته وي�سكب عليكنّ من رحمته،
بفي�ض من �ألطافه.
ويعظ ّمكن ٍ
مع �آبائنا و�إخوتنا ،نتقدّم منكنّ باملعايدة والتهاين
ونحن مّ
نرن:
«ولو يا ربِّ يف اليوم العظيم
علي حكمك باجلحيم
تلوت ّ
فلي �أمل ب�أن �ستعود يو ًما
فت�صفح يف جه ّن َم عن �أثيم
وقل ُب َك ي�ستحي من قلب � ّأمي 			
(ر�شيد �سليم اخلوري)

ريا�ضة الف�صح

حتت عنوان «�صمت و�صالة» اجتمع � 55شاب ًّا و�صب ّية
الرب يف ريا�ضة
يف دير �أ ّم اهلل– عجلتون للقاء ّ
روح ّية �صامتة .ت�أ ّمل املجتمعون يف اليوم الأ ّول
من اللقاء� 28 ،آذار ،يف ال�صمت و�أهم ّيته ،بهدف
الإ�صغاء �إىل �إلهامات الروح و معرفة م�شيئة اهلل.
كما �أ ّنهم اختربوا ال�صالة التي تنبع من ال�صمت
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يف الطبيعة
Open doors

اجلامعي كان وعطايا ،من من ٍ ّو وازدهار ،من تقدّم وجناح؛ وك�أنيّ
من �أجل تعميق االنخراط يف الو�سط
ّ
لنا  standيف الـ  open doorsالذي �أقيم يف  3به يدعوها من الكتاب املقدّ�س «هل ّمي يا جميلتي،
ني�سان  ،2009حيث عر�ضنا �صو ًرا لن�شاطاتنا تربز هل ّمي معي من لبنان».
نعم �إنّ جامعتنا جميلة برت ّبعها ملك ًة على هذه التلةّ
نوع ّية �أعمالنا و�أهدافنا ،وو ّزعنا ال�سكاكر.
الرائعة ،وجميلة لأ ّنها حتمل �سمات �أ ّمها العذراء
رحلة ال�شوف
القدّي�سة ،وجميلة بكم �أنتم الرهبان والإدار ّيني
ّ
والعمداء والأ�ساتذة ّ
نظمنا رحلة �إىل دير القمر� ،شارك فيها �أكرث من
واملوظفني والط ّالب واخل ّريجني
50
�شخ�صا ،فزرنا جبل ال�صليب ،ومزار حمل اهلل ،والأ�صدقاء والأمناء والأ�سخياء.
ً
الوالدي لرئي�س اجلامعة
و�س ّيدة الت ّلةّ ،ثم املنـزل
الأب الرئي�س ر ّكز يف كلمته �أم�س على الإن�سان،
ّ
حيث تناولنا بركة العيد قبل االنتقال للغداء ،على فدعانا �إىل العمل م ًعا من �أجل تنمية هذا الإن�سان
نهر وادي بنح َليه.
على �أ�س�س احلقّ واخلري واجلمال ،وتر�سيخ القيم
يف ط ّالبنا وطالباتنا من خالل احلوار وبناء الثقة،
و�إف�ساح املجال لهم للم�شاركة يف �صياغة القرارات
Founder’s Day
مبنا�سبة عيد اجلامعة الـ  22اجتمعت �أندية جامعة التي تعنيهم ،والرتكيز معهم على الأبعاد الإميان ّية
�س ّيدة اللويزة يف احتفال احت�شد فيه ط ّالب من ك ّل التي تدعو �إىل ال�سالم واملح ّبة.
وعليه� ،أرى �أنّ علينا �أن نطرح على �أنف�سنا
جامعات لبنان حتت عنوان
« .»Roll out Hollywood’s Red Carpetبع�ض الأ�سئلة:
قال �أحد القدّي�سني« :احل�ضور مبقدار املح ّبة».
إلهي،
بد�أ الـ  Founder’s Dayبالقدّا�س ال ّ
فكيف هو ح�ضوري يف هذه اجلامعة ،وكيف هي
الذي احتفل به الأب فادي بو �شبل ،وقال:
حم ّبتي لهذه امل� ّؤ�س�سة؟
يف زمن عيد القيامة املجيدة ويف ال�شهر املك ّر�س
احلب يكون االلتزام» .فكيف هو
لإكرام �أ ّمنا مرمي ،نقف اليوم لنحتفل بعيد جامعتنا وقال �آخر «مبقدار ّ
التزامي يف اجلامعة؟ هل هو الكت�ساب لقمة العي�ش
يوما بعد يوم ،بف�ضل نعمة اهلل
التي تزهو وتنمو ً
ال�شخ�صي ومن ّو
كل واحدٍ م ّنا .فح�سب �أم هو التزام بق�ض ّية من ّوي
وح�ضور العذراء مرمي فيها ،وجمهود ِّ
ّ
من �أنا م�س�ؤول عنهم بغية �أعطاء قيمة حلياتي من خالل
هو العيد الثاين والع�شرون جلامعتنا ،وهذا ما
يجعلنا نت�أ ّمل يف ك ّل ما �أفا�ضه اهلل عليها من مواهب م�شاركتي يف �إعطاء قيمة للإن�سان الذي �أعمل معه؟
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في ذكراهم

واللجنة الوطن ّية لوهب الأع�ضاء والأن�سجة ،و ُكنْ
حج �إىل الأردن
الأب الرئي�س يردّد ً
دوما �إن جنحت امل� ّؤ�س�سة جنحنا رحلة ّ
عوي هادي ،وم�شاركة جوقة �سانتا مار ّيا والآن�سة عبري
ك ّلنا ،و�إن ف�شلت ف�شلنا؛ ماذا �أعمل لأجناح الـ NDU؟ يف � 8أ ّيار ،اتجّ ه � 25شا ًّبا و�شا ّب ًة من العمل ال ّر ّ
الرب ي�سوع.
�إنّ مبد�أ اجلامعات هو �إعطاء فر�صة ِّ
احلجاج �إىل الأردن
نعمة ،اجتمعنا با�سم ّ
اجلامعي مع جمموع ٍة من ّ
لكل �إن�سان
ّ
ومما قاله الأب بو �شبل يف القدّا�س:
ملالقاة البابا  Benedictus XVIيف زيارته
ّ
ب�أن يط ِّور ويتط ّور ،ويح ّقق ر�سالته يف هذه احلياة
يف احلقيقة ،من ر�أى كيف كان �شبابنا يعملون
للأرا�ضي املقدّ�سة .لن نن�سى �أبدً ا وقف َة قدا�سته
من خالل ر�سالة امل� ّؤ�س�سة التي ينتمي �إليها؛ فهل
ّ
ّ
ويهت ّمون بتنظيم هذا االحتفال ،يكت�شف
َ
حي نظرت ُه الثا ِقبة فينا،
مت
ولن
أمامنا،
�
ة
ر
املب�ش
َ
للرب قد ّمت ما كان
�أ�ستطيع بعد ك ّل يوم �أن �أقول ّ
ُ
ّ
َ
ثالثة �أمور:
ولن تفارقنا ب َرك َت ُه الأبو َّية وال ّر�سول ّية التي حلت
ينبغي �أن �أفعل؟
علينا...
ً
احلب الذي
�أ ّوال :الوقوف قرب الأهل ،والت�أكيد على ّ
الرب ي�سوع يقول لنا يف �إجنيله الطاهر« :ما من
�إنّ ّ
ب�شكل �أو ب�آخر ال يزال يربط فيما بيننا.
ٍ
العلي
يهتم
بهم
ّ
ّ
مكتوم �إ ّال �سيك�شف»؛ فهل
ّ
خفي �إ ّال �سيعلم ،وما من ٍ
دة
ي
�س
جامعة
على
هيمنت
بامل�سيح
ورجاء
أمل
�
نظرة
ّ
ثان ًيا :لن�ؤ ّكد �أنّ �شبابنا و�صبايانا ،و�إن غابوا ع ّنا،
�أنا �أعلم �أنّ العمل و�سيلة لقدا�ستي التي �س�أنالها
اللويزة يوم اجلمعة الواقع فيه � 29أ ّيار  ،2009حيث هم غائبون يف احل�ضور� ،أي يف اهلل .نعم� ،أمواتنا
مبقدار عي�ش الأمانة فيها؟...
�أما العمل الرعوي اجلامعي فقد ا�ستوحى القوة ،من احتفل بالذبيحة الإله ّية على ن ّية الط ّالب الذين
هم يف قلب اهلل.
ّ
ّ
ّ
ّ
غادرونا �إىل امللكوت ال�سعيد الأب فادي بو �شبل
ثال ًثا :لن�ؤ ّكد � ً
أي�ضا �أمانة املح ّبة نحو �أ�صدقاء لنا
فيلم  Herculesفكانت لعبة القوى التي خلقت
ني.
ي
املرمي
الكهنة
من
عدد
يعاونه
ّ
و�أح ّباء ،ولكي نقول لهم� :إنّ املح ّبة التي جمعت
ج ًّوا من التناف�س واحلما�س بني املتبارين ،وكانت
ا�شرتك يف هذا االحتفال �أهايل الط ّالب
قلوبنا برباط ال�صداقة ،ال تزال قائمة فيما بيننا،
جائزة  Best Club Activitiesمن ن�صيب الـ
الرعوي
و�أ�صدقا�ؤهم .بدعوة من العمل
ّ
ّ
اجلامعي ،لأ ّننا م�ؤمنون �أنّ اهلل الذي هو حم ّبة ،ك ّلنا «فيه نحيا
 .pastoralومل يقفل مقهى �أبو الزو�س �أبوابه!
ومب�شاركة �أندية اجلامعة ّ
وك�شافة لبنان والـ  ،yasaونتح ّرك ونوجد» (�إع � )28/17أحيا َء ك ّنا �أم �أمواتًا.
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متجيدًا للقربان

موجهة �إىل الأهل
وتبقى كلمة ال ب ّد من قولها ،وهي ّ
والأح ّباء:
�إنّ املوت يتط ّلب من الإن�سان االتّ�ضاع �أمام �أحكام
اخلالق ،لأنّ اهلل وحده هو �س ّيد احلياة واملوت ،وهو
نحب نحن ،و�إن
ويحب من نح ّبهم �أكرث ّ
مما ُّ
يح ّبنا ّ
ِّ
فلن�صل ليمنحنا
كان الأمر �صع ًبا علينا �أن نفهمه
الرب نعمة الإميان.
ّ
ّ
ها هي القدّي�سة تريزيا ال�صب ّية ال�شا ّبة ،معلمة
الكني�سة ،ت�أتي لت�ساعدنا بكلماتها �إذ تقول لنا�« :أنا
ال �أموت بل �أدخل احلياة» وت�ضيف« :لقد و�ضع ي�سوع
عيني كتاب الطبيعة ،وفهمت �أنّ جميع الأزهار
�أمام ّ
التي خلقها جميلة ،و�أنّ �سناء الوردة ون�صوع الزنبق
ال ُيزيالن �أريج البنف�سجة ال�صغرية ،وال ي�سلبان
الأقحوان ب�ساطته الفتّانة ...وكذلك هو الأمر يف
عامل النفو�س»...
لذلك ،ف�إن ك ّنا ننظر �إىل ال�شباب الذين �سبقونا
�أ ّنهم �أرزات عاليات �أو �أ�شجار �سنديانة عتيقة،
فربمّ ا مل نفهم حكمة اهلل ،لأ ّنهم مل يبلغوا �إىل
الكمال الذي ك ّنا نحن نريده لهم؛ ولك ّننا �إن نظرنا
�إليهم على �أ ّنهم زنابق مكتملة ،وورود ف ّواحة عطرة،
الرب من �أجل عنايته الفائقة بهم،
�سوف ن�شكر ّ
احلقيقي لأ ّنه �سمح لنا �أن نعي�ش
ونرتّل له املجد
ّ
معهم �أ ّي ًاما جميلة.
اليوم ،ونحن ن�ص ّلي لأجلهم ،ن�سكب عليهم ً
في�ضا
احلب والرحمة ،التي ن�ستمدّها من هذه
من ّ
الذبيحة ،فيكتملوا يف املح ّبة وي�ستطيعوا معاينة

وجه اخلالق ،حينئذٍ يحملوننا ب�صلواتهم فن�سرتيح
ونهد�أ.
وتبقى مرمي الأ ّم الواقفة حتت ال�صليب ،عالمة
�صديق و�صديقة،
أخت و� ٍأخ،
رجاء لك ّل �أ ّم و� ٍأبٍ � ،
ٍ
واقف ًة لتع ّل َمنا �أنّ الكلمة الأخرية لي�ست للجمعة
العظيمة ،مهما كانت �آالمها قا�سية� ،إنمّ ا لفجر
الأحد� ،أحد القيامة ،حيث اهلل «مي�سح ك ّل دمعة
من عيوننا» (ر�ؤ  ،)4/21ويجل�سنا مع �أح ّبائنا
«املدع ّوين �إىل وليمة عر�س احلمل» (،)9/19
«فرناه كما هو» ( 1يو  )2/3و«نعرفه كما يعرفنا»
ونفرح ون�س ّر مبا «مل تب�صره عني ومل ت�سمع به �أذن
ومل يخطر على قلب ب�شر» (1كو  ،)9/2حيث «ال
يبقى موت وال حزن وال �صراخ وال وجع» (ر�ؤ )4/21
«�إنمّ ا �سالم وفرح بالروح القد�س» (رو .)17/14
امل�سيح قام ح ًّقا قام.

عيد القربان

لل�سنة ال ّرابعة على التوايلّ ،
الرعوي
ينظم العمل
ّ
اجلامعي ( )NDUوجماعة ال�صالة املرمي ّية
ّ
( )Pod Bordoاحتفا ًال بعيد القربان الأقد�س
إلهي الذي تر�أّ�سه
يف َحرم اجلامعة ،بد�أ بالقدّا�س ال ّ
الأب فادي بو�شبل يعاونه ٌ
لفيف من الآباء وخدمته
بتطواف للقربان على
جوقة �سانتا مار ّيا ،وانتهى
ٍ
وقع روحان ّية القدّي�س بول�س وحتت عنوان :اقتدوا بي
مثلما �أقتدي �أنا بامل�سيح.
الأب بو �شبل انطلق يف كلمته من �أنّ اجلامعة التي
هي مملك ُة مرمي� ،إنمّ ا املكان ُة الأوىل فيها للم�سيح
امللك ،عط ّي ِة الآب للب�شر ّية؛ ولذلك ،هي تد� ُأب على
حلب
متجيد القربان الأقد�س ،باعتبا ِر �أ ّنه ترجم ٌة ّ
اهلل الذي �صار �إن�سا ًنا.

Picnic Ajaltoun

لقاء فرح جميع �أع�ضاء الـ ، pastoralيف �أح�ضان
الرب ّثم الغداء ،يوم
طبيعة عجلتون ،حول مذبح ّ
الأحد الواقع فيه � 31أ ّيار .2009
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ّ
مريمي
وجه كاهن
األب فادي بو شبل

ّ
مريمي،
كاهن
جناديوس موراني،
ٌ
ّ
نتذكره بعد خمسين سنة على استشهاده.
لماذا؟
أضواء على شخصيّته.

ٌ
بعض من روحانيّته.

يوم ٍ
�سبت يف الرابع والع�شرين من �سنة � ،1959ساعة تريد � .يّإن �أك ّر�س لك دمي ،فخذه �ساعة
كان َ
وربا �ستحت ّل مكان القدّي�س
رهبان ّيتي .مّ
يطيب لك».
حني ذهب الأب جناديو�س و�شقيقه الأخ ح ّنا برفقة
�أنطونيو�س« :رهبان ّية �س ّيدة الإنتقال» ...وي�ستطيع
دون
من
التقدمة
هذه
نفهم
أن
�
ا
ع
طب
ال�صعب
من
إكليل
ابن ع ّمهما الأب جورج �إىل القب ّيات لالحتفال ب�
اهلل وحده �أن يت ّم ذلك ......و�إذا �أراده �أ ّ
ً
مته
�أخيه الكبري وجيه .وقبل حلول الظالم ،حواىل
الإميان .ولكن� ،إن طالعنا حياة تريزيا الطفل ي�سوع ب�سهولة» .وطلب من الأب العا ّم بعد زيارته �إىل مغارة
ّ
أن
�
ن�ستطيع
ا
ر
جناديو�س،
أب
ال
ا
جد
بها
ر
ث
�
أ
ت
التي
ال�ساعة اخلام�سة عند منعطف البرية ،القرية
بمّ
�س ّيدة لورد �سنة � 1957أن يك ّر�س الن�شء يف الرهبان ّية
ًّ
الأخرية قبل القب ّيات ،د ّوى �صوت ر�صا�ص ّ
قوي وك�أ ّنه نفهم �أكرث �أنّ �أفكار ّ
يوما ملكة يف
الرب غري �أفكارنا وطرقه غري للعذراء بعد �أن �أفهمته �أ ّنها �ستكون ً
،
إلهي
ال
للحب
ة
ي
�ضح
هذه،
الذات
وتقدمة
طرقنا.
أوقفها
�ألغام ،ف�أ�صيبت ال�س ّيارة التي كانت تق ّلهم ،ف�
ّ
ّ
رهبان ّيتنا ،و�ستكون �إىل جانبنا يف ال�صعاب لت�ساعدنا
ّ
«ق�ضي علينا» وهرب .وفيما الأخ �أرادها من �أجل وحدة امل�سيح ّيني ،ال�س ّيما وحدة
ال�سائق بعد �أن هتف:
وتباركنا وتنرينا ومتنحنا الق ّوة.
َ
أن
�
ة
ي
إله
ال
العناية
و�شاءت
أرثوذك�س؛
ال
و
الكاثوليك
الي�سار،
جلهة
ة
ي
أمام
ال
ارة
ي
ال�س
عجلة
ح ّنا اختب�أ خلف
ّ
ّ
ّ
و�شاءت العناية الإله ّية �سنة � 1969أن ت�صبح
بقي الأب جناديو�س والأب جورج يف اجلهة اخللف ّية .تك�شف قبولها لهذه املحرقة� ،إذ كان ا�ست�شهاده ليلة الرهبان ّية ب�شيبها و�شبابها حتمل ا�سم هذه الأ ّم
ويخرب هذا الأخري ما يلي« :يف تلك الأثناء منذ تو ّقفت ختام �أ�سبوع ال�صالة من �أجل وحدة امل�سيح ّيني.
البتول ،وذلك بعد ع�شر �سنوات من ا�ست�شهاد الأب
خم�سون �سنة م ّرة على ا�ست�شهاد هذا الراهب،
ال�س ّيارة كان الأب جناديو�س قد �صرخ« :يا عدرا»،
جناديو�س؛ �إذ حت ّول ا�سمها من الرهبان ّية اللبنان ّية
إىل
�
إلهاماته
�
أنوار
�
ب
يبعث
يزال
ال
القد�س
والروح
وكانت تلك كلمته الأخرية.»....
احللب ّية املارون ّية �إىل الرهبانية املارون ّية للطوباو ّية
عاما،
�سقط جناديو�س �شهيدًا بعمر اثنني وثالثني ً
كهنة من �أبناء الرهبان ّية املارون ّية املرمي ّية ،لت�سليط مرمي العذراء ،املعروفة بالرهبان ّية املارون ّية املرمي ّية.
من
ترك
الذي
الكاهن،
هذا
ة
ي
�شخ�ص
على
ال�ضوء
ر�صا�صة
�إثر جراح بليغة �س�س َّببتها اثنتان وثالثون
ّ
احلب احلاوي
خم�سون �سنة م ّرت وكتاب ن�شيد ّ
اخرتقت ج�سده ،بد ًال عن غريه.
خالل ر�سائل �أر�سلها �إىل �آباء و�إخوة و�أ�صدقاء ،ترا ًثا ر�سائله ،ال يزال قاد ًرا على تغذية النفو�س ،و�إروائها
إلهي.
ولكي نفهم هذه احلادثة �أكرث ،نحن مدع ّوون لقراءة روح ًّيا عظي ًما ،ثمرة النعمة التي مل�ست قلبه بعد �صراع من ّ
احلب ال ّ
يف د ّوام ِة ّ
ال�شك و َفق ِْد الإميان.
وت�أ ّمل جزء من �صالته التي كتبها يوم �سيامته
ّ
ق،
ق
حت
جناديو�س
أب
ال
وحلم
ت...
ر
م
�سنة
خم�سون
ذاتي،
ّم
الرب ي�سوع � ،يّإن �أقد
َ
الكهنوت ّية �إذ قال�« :أ ّيها ّ
ّ
املرميي ،ويطلبون
ومل ال يتع ّرف النا�س على كنزنا
ّ
على يدي مرمي الكل ّية الطهارة ،حمرقة حل ّبك
هو الذي كتب ً
يوما يف خواطره الروح ّية« :لقد ف ّكرت معنا من اهلل �أن يمُ ّجد خادمه ويظهر قدا�سته خلري
ّ
يف
ملكة
تكون
أن
�
تريد
العذراء
أن
�
أوىل
ل
ا
ة
ر
للم
فخذها
خا�ص حياتي،
ّ
الرحوم � .يّإن �أك ّر�س لك بنوع ّ
ّ
الكني�سة كلها؟
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من هو جناديو�س موراين؟
هو ذاك ال�شاب الآتي من بالد القدّي�س مارون،
نعمة التب�شري بهذه الأ ِّم ال�صاحلة� .إ ّنهم ي�ص ّورونها الالمتناهي .لقد عاملتني بلطافة فائقة� ،أنا الذي
ودما
مبثابة كائن فائق الطبيعة .ولكم يكون من الأف�ضل �أهنتك ب�شدّة �أكرث من م ّرة .وعرفت ب�صرب �أ ٍّم كيف
دما مارون ًّيا من جهة �أبيهً ،
يحمل يف عروقه ً
�أرثوذك�س ًّيا من جهة �أ ّمه .هو ابن امل ُهريي– املوارنة� ،أن ي�ص ّوروها على ب�ساطتها ،وقربها م ّنا! � يّإن
توجه
تتح ّمل نقائ�صي وت�صلحها دائ ًما ومن دون �أن ّ
مدين ملرمي ِّ
املولود يوم عيد �س ّيدة الب�شارة يف � 25آذار 1927
بكل حت ّويل .الأزمة النف�س ّية التي كنت يل �أبدًا �أيّ ت�أنيب...
 ،ولذلك دعاه �أبواه خمايل �سليمان موراين ومرمي �أعانيها منذ �سنوات عديدة تفاقمت خالل ال�سنة
�أنا �أعرف الآن ،ولقد اقتنعت �أ ّنك �أكرث حنا ًنا
ب�شورّ ،
�إ�سرب ّ
املرمي ّية .وبلغت ذروتها �أثناء عطلة ال�صيف حيث
ب�شور تذكا ًرا لعيد الب�شارة وتي ّم ًنا
من �أف�ضل ال ّأمهات� .أريد �أن �أح ّبك و�أن �أجعلك
أح�س بحاجة �إىل �أن �أعرتف بجميلك،
بعائلة الوالدة ،وهو �أ ٌخ لثالث بنات وخم�سة �صبيان .فقدت الإميان ك ّل ًّيا ،مدة �أ�سابيع طويلة .ويف الثامن حمبو ًباّ � .
و�أن �أكون مل ًكا لك و�أ ّال �أهينك� .أريد �أن �أق�ضي كلّ
من �أيلول ،م�ساء عيد ميالد العذراء� ،أخذتني
نال �س ّر العماد املقدّ�س يف كني�سة القدّي�س يوح ّنا
ربحة ملج ّرد التفكري باهلل.
حياتي بتمجيد ا�سمك وترتيل مدائحك ،وتخلي�ص
املعمدان يف قريته ،ف�س ّم َي ب�شارة وكان له من العمر و�أنا يف الكني�سة� ،آالم م ّ
كان عقلي يقول يل بو�ضوحّ � :إن اهلل غري موجود.
�أربعة �أ�شهر.
النفو�س ،فلذلك ال �أنقطع عن تذ ّكر رحمتك
أر�ضا ط ّيبة يف قلبه منت وفج�أة �شعرت بق ّوة داخل ّية طارئة ،وللحال ر�أيتني
نعمة الإميان التي وجدت � ً
الالمتناهية ب�شرقي العزيز حيث ق�ضيت �أنت
ج ّيدً ا .وما �إن بلغ الثالثة ع�شر من عمره حتى �سمع متب ّد ًال ...ومنذ ذاك �أخذت �أمتاثل عاج ً
ال �إىل
نف�سك حياتك املائتة.
الرب له ،وك�أ ّنه �صموئيل جديد ،ف�أخرب كاهن ال�شفاء الذي �صار تا ًّما يف �آخر ال�سنة املرمي ّية ،يف
�أنظر بعني رحمتك وعفوك �إىل الكني�سة املن�ش ّقة،
نداء ّ
رع ّيته اخلوري بول�س �سعادة بذلك ،فن�صحه �أن يتبع الثامن من �أيلول» (الر�سالة .)13
�إىل رو�س ّيا املك ّر�سة لقلب �أ ّمك الطاهر� ،إىل ال�شرق
ابن ع ّمه داود املعروف بالأب جورج موراين ،يف دير
ب
إحم الكني�سة الكاثوليك ّية واحفظها من ك ّل
�
أ�سره.
�
ِ
مار الي�شاع ب�ش ّري -لبنان.
هرطقة� .ساعدنا على ن�شر احلقيقة يف العامل �أجمع
وهكذا كان .فو�صل ّ
ب�شور �إىل لبنان� ،إىل الدير
و�إي�صال الب�شارة ال�صاحلة �إىل �سائر النفو�س ،ولتكن
املذكور يف  2ت�شرين الأ ّول �سنة  ،1940و�أعطي له
بذلك يا �س ّيدي ي�سوع ،رع ّية واحدة وراع ًيا واحدًا.
ا�سم جديد �سيحمله طوال العمر :جناديو�س.
لأجل هذه النوايا يا ي�سوعي احلبيب ،التي هي
بعد زمن الإبتداء� ،أبرز نذوره الأوىل يف � 19أيلول
�أعظم من نف�سي القا�صرة وال�ضعيفة� ،أعدك �أن �أحيا
 ،1943وانتقل �إىل مركز الرهبان ّية يف بريوت
فقط حل ّبك .و�أجدّد لك هبة ذاتي الكاملة ،ولكي
عيني الثالوث الأقد�س �أقدّمها بوا�سطة
الثانوي التابع جلامعة
حيث تابع درا�سته يف املعهد
ّ
حت�سن يف ّ
العذراء مرمي � ّأمك القدّي�سة.
القدّي�س يو�سف للآباء الي�سوع ّيني ،فكان الم ًعا يف
الفرن�سي.
درا�سته ،وحاز على �شهادة يف الأدب
ّ
وهكذا على يدي العذراء الطاهرة النق ّية� ،أقدّم
�سركي�س
ال�شهيدين
ويف  7ت�شرين الأ ّول املوافق عيد
نف�سي �ضح ّية قربان حل ّبك الرحوم� .أنذر لك نذ ًرا
وباخو�س من �سنة � ،1952أبرز نذوره الإحتفال ّية يف
بت�سليم كياين الكامل مل�شيئتك� :أك ّر�س لك
م�ؤ ّبدًا
ٍ
ا.
ع
ربي
ديرهما يف ع�شقوت ،وكان ابن خم�سة وع�شرين ً
نف�سي وج�سدي ،ف�أ�صنع ما ير�ضيك وما يروق لك.
�سافر �إىل روما يف  10كانون الثاين �سنة ،1954
خا�صة حياتي ،فت�ستطيع �أن ت�أخذها
�أك ّر�س لك ّ
الكبري،
وعا�ش ثالثة �سنوات يف دير مار �أنطونيو�س
�صحتي ،فيمكنك
عندما يروق لك� .أقدّم لك ّ
وحاز على �إجازة يف الالهوت من جامعة القدّي�س
انتزاعها مني متى �شئت� .أقدّم لك ارادتي و�أرجوك
يوح ّنا الالتران احلرب ّية.
�أن ت�أخذها �إىل الأبد� ،إذ ال �أريد �أن تكون يل �إرادة
خالل وجوده يف روما وبال ّرغم من ح ّبه للعذراء وتوقه يف الثاين من ني�سان عام  ،1956قبل الدرجات
بعد الآن ،بل �أن �أعمل يف ك ّل �شيء �إرادتك...
كانون
22
ال�صغرى .ويف ّ 7متوز درجة ال�ش ّما�س ّية .ويف
الرب �أن مي ّر جناديو�س
لعي�ش القدا�سة ،فقد �سمح ّ
�أقدّم لك ذاكرتي وذكائي ،فاجعلني �أ ّال �أف ّكر �إ ّال
ا أل ّول من ال�سنة ذاتها �سيم كاه ًنا على يد املطران
ب�صعوبة �أليمة على �صعيد الإميان ،وك�أ ّنه دخل
عيني و�أذ ّ
ين وفمي لكي ال �أرى
بار�ضائك� .أقدّم لك َّ
دي
فرن�سي�س
ّي�س
د
الق
كني�سة
يف
�صفري
اد
و
ج
بطر�س
العظيم،
الرب
ّ
يف النفق املظلم ،قبل �أن يرى نور ّ
وال �أ�سمع وال �أقول �إ ّال ما ير�ضيك...
باوال قرب ديرنا يف روما.
�أو ك�أ ّنه دخل البوتقة ،التي �ست�ساعده وت�ساعدنا
إلهي �أ ّيها الثالوث املعبود� ،أقدّم
رياّ ،
�أخ ً
وخا�صة يا � ّ
الكاهن
حياة
النعمة
فيه
تغمر
الذي
اليوم،
هذا
يف
على
فيما بعد لنتذ ّوق جمال النعمة التي �سكبت
لك قلبي ،ف�أف�ض فيه �أمواج احلنان الالمتناهي
اجلديد ،وت�أ ّث ًرا بروحان ّية القدّي�سة تريزيا الطفل
حياته ورهبان ّيتنا من خالله! لكنّ العذراء القدّي�سة
املحفوظة فيك ،وهكذا �أ�صبح �شهيد ح ّبك الرحوم.
حمرقة
ذاته
ّم
د
يق
أن
�
جناديو�س
أب
ل
ا
أراد
�
ي�سوع،
«ال�ساهرة» ،وخالل �سنتها املرمي ّية �أبت �أن يتع ّذب
ريا �أموت بعد �أن تعدّين
ولتجعلني هذه ال�شهادة �أخ ً
ابنها جناديو�س طوي ًال ،فكان �أن ّ
إلهي من �أجل احتاد امل�سيح ّيني« :يا ي�سوع
جنته بنعمة جميدة،
ِّ
للحب ال ّ
للظهور �أمامك ،ولتنطلق نف�سي من دون ت�أخري �إىل
الالمتناهية
رحمتك
ارت�ضت
لقد
ال�صالح،
الراعي
.1954
�سنة
يوم عيد ميالدها يف � 8أيلول من
عناق ح ّبك ال�سرمديّ يا �إلهي...
وكتب الأب جناديو�س عن هذه اخلربة ما يليّ �« :أما
�أن تذهب بعيدًا للبحث عن النعجة ال�ضا ّلة .وهكذا �أريد يا حبيبي لدى ك ّل د ّقة من د ّقات قلبي �أن �أجدّد
تغمرها
زلت
ما
حيث
احلظرية
إىل
�
بفرح
أعدتها
�
ها
ب
جناتي هذه ف�أنا �أن�سبها للعذراء ،وقد جعلتني �أح ّ
لك هذه التقدمة عددًا المتناه ًيا من امل ّرات �إىل
ح ًّبا بنو ًّيا � ...يّإن �أ�س�أل اهلل �أن يهبني ،طول عمري ،مبالطفاتك وعنايتك ...يا �س ّيدي ،ربمّ ا �أنا ذلك
�أن تهبط الظالل و�أ�ستطيع �أن �أردّد لك ح ّبي يف
نعمة التب�شري بهذه الأ ِّم ال�صاحلة� .إ ّنهم ي�ص ّورونها الذي اخترب �أكرث من غريه حنان قلبك
مواجهة �سرمد ّية.»...
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يف ّ 10متوز  ،1957انتقل الأب جناديو�س �إىل فرن�سا،
العلمي يف جامعة ال�سوربون واملعهد
ليتابع حت�صيله
ِّ
الكاثوليكي .يف هذه الأثناء ،مار�س خدمة رعائ ّية
ّ
�إىل �أن تو ّ
بو�سيو للط ّالب
ىل مه ّمة ناظر يف مدر�سة ّ
اخلارج ّيني ،التابعة للأبر�ش ّية.
حج �إىل لورد ،و�أمام ال�س ّيدة العذراء قدّم الرهبان ّية،
ّ
وكتب للأب العا ّم ما يلي« :لقد ذهبت �إىل لورد...
وهناك ا�ستودعت العذراء نف�سي واغتنمت الفر�صة
لأ�ستودعها م ّرة �أخرى ،رهبان ّيتي .و�أمام املغارة،

ٌ
بع�ض من روحان ّيته

خالل القدّا�س الذي قدّمته لهذه الغاية� ،ألقيتها ويف ليزيو حيث هي �شفيعته املحبوبة القدّي�سة تريزيا
بني ذراعيها كما هي ،مثل كثري من املر�ضى الذين الطفل ي�سوع� ،أقام ريا�ضته ال�سنو ّية من � 11إىل 15
ت�شرين الأ ّول من �سنة  .1957هناك ،ومن دون ّ
�شك،
ُيح َملون ويو�ضعون على �أقدامها ...ويف �أعماق
عا�ش خربة روح ّية عميقة ،بقرب من ت�ش ّرب من
قلبي� ،أفهمتني العذراء �أ ّنها �ستكون يو ًما ملكة
روحان ّيتها كما تت�ش ّرب الإ�سفنج ُة املاء.
�ستفجر يف رهبان ّيتنا
عندنا ،و�أ ّنها ،رغم �شقائنا،
ّ
وعني مدي ًرا للإخوة
قدرة اهلل الك ّل ّية رحمته...
عاد �إىل لبنان يف ّ 31متوز ُ ،1958
الدار�سني قي دير �س ّيدة اللويزة.
لقد غادرت لورد وقلبي مفعم ثقة باهلل ومملوء
بالفرح ،لأ ّنني كنت �أ�شعر � ّأن اهلل يح ّبنا ويهت ّم بنا وعندما �أراد �أن يفرح بوليمة عر�س �أخيه البكر وجيه،
�سقط �شهيدًا يف  24كانون الثاين �سنة  ،1959ف�أ�صبح
خا�صة ويريد �أن مي ّد لنا يده ب�ألطف
بطريقة ّ
�شري ًكا يف وليمة عر�س احلمل.
طريقة و�أح ّقها� ،أي بت�سليمنا لأ ّمه.»...

حم ّبة العذراء

�إنّ وعي الأب جناديو�س لنعمة العماد ،جعلته يكت�شف
�أ ّننا �سن�صل �إليها رغم �ضعفنا ورغم نقائ�صنا.
يقول الأب جناديو�سّ �« :إن احلياة الروح ّية تبد�أ
ّ
ً
ّ
ال�سر ن�صبح �أع�ضاء
حقا �أمومة مرمي� ،إذ �إننا بهذا ِّ
بالت�ضحية والإماتة ،فهي تبد�أ حينما يبد�أ الإن�سان وغاية ي�سوع من جعله النور والظلمة يتقا�سمان
ال�سري ،وهذا ما يجعل مرمي
ح ّية يف ج�سد امل�سيح
ّ
حياتنا الروح ّية بهذا ال�شكل ،هي وال ّ
�شك �أ ّو ًال
بال�سري على �إرادته وقلبه ،وتنجح بقدر ما ي�سري
ّ
ّ
رغبته يف �أن يرانا م�ست�سلمني �إليه ا�ست�سال ًما بنو ًّيا� ،أ ّم ي�سوعًّ � ،أما لكل منا .وهذا ما عبرّ عنه الأب
االن�سان على �إرادته وقلبه ،وي�صل الإن�سان �إىل
جناديو�س بهذه الكلمات« :في�سوع وال ّ
�شك قـد قـال
الكمال يوم َيج ُد يف ال�سري على الإرادة والقلب ،ل ّذة واثقني به متام الثقة .فحيثما تكون الثقة هناك
ملرمي يوم ولدت «هـذا ابنك» ،وخلق فيها املح ّبـة
احلقيقي .الثقة باهلل لي�ست موهبة
احلب
لي�س بعدها ل ّذة» (الر�سالة .)61
يكون ّ
ّ
تلقى يف القلب دفعة واحدة ،بل تكت�سب باالختبار ،الوالدي ـّـة ،ثم � ّإن عاطفة البن ّوة ال تغلط .هـي غريـزة
ويتابع قائ ًال« :احلياة الروح ّية لي�ست مع ّقدة.
�إلهيـّة ّ
يحب
تدل على احلقيقة؛ � ّإن ولدًا ال ميكنه �أن َّ
وتكرب مع ال�سنني .فمنذ ا�ست�سالم النف�س لي�سوع
فطريق القدا�سة � مّإنا هو املح ّبة ،طريق املح ّبة.
حتى �آخر حلظة من حياتها الفانية يتعاقب عليها امر�أة غريبة حم ّبة بنو ّيـة ،والطفـل يندفع اندفاعًا
و�شرائع املح ّبة يعرفها جميع النا�س ،ل ّأن جميع
النور والظلمة ...وتزداد الثقة �إىل �أن ت�صبح النف�س غريز ًّيا نحـو � ّأمه.
النا�س يعرفون من هي الأ ّم .واهلل �أ ٌّم حقيق ّية من
ّ
الذي
وحدك
أنت
�
«
ي�سوع:
نحو
حلظة
ل
ك
يف
ت�صرخ
الطفل
دون �أ ّية مبالغة� .إ ّنها حقيقة ع ّلمتها تريزيا
�أ�شعر �أحيا ًنا � ّأن قلبي قـد طفـح باحل ّـب ملرمي،
ي�سوع وخربتها �أنا بنف�سي ،و�إليك ما تقوله تريزيا �إذا ما تركتكً ،
عو�ضا من �أنتغ�ضب وتنتقم م ّني،
و�أ�شعـر � ّأن ي�سوع مل يك�شف لـي ك ّل حمبـّة العذراء
ّ
يا
أمني،
�
وحدك
أنت
�
ي،
ن
ع
وتبحث
حب
الطفل ي�سوع يف �أحد �أنا�شيدها�« :أنت يا من عرف �أن تذهب بك ّل ٍّ
يل ولإخوتـي ،لأ ّننـي �أ�شعـر � ّأن القلب يف هـذه احليـاة
يخلق قلوب الأ ّمهات� ،أج ُد فيك �أح�سن الآباء.»...
ي�سوع ،و�أمانتك مدى الدهر» .وهكذا تخترب النف�س �ض ّي ٌق ال ي�سع ،فال ُب ّد من �أن يتال�شـى اجل�سـم وي ّت�سـع
عنها»
غاب
ما
إذا
�
ت�ضطرب
تعود
فال
ي�سوع.
أمانة
�
القلب ،كي نقـدر �أن نقابـل حمبـّة مرمي الوالديـّة
(الر�سالة .)23
ثقة الأب جناديو�س بي�سوع
مبح ّبتنا البنويـّة ...وبينما كنت �أت� ّأمل يف كيف � ّأن
«ما �أ�سعدنا نحن من اط ّلعنا على �أ�سرار قلب ي�سوع «ال �أريد منذ الآن �أن �أحيا �إ ّال بالثقة؛ قد �أراحني
العذراء � ّأمي و�أ ّم �إخوتي حقيقة ،و� ّأن ي�سوع قـد و�ضـع
احلب الوالدي نحونا ،و�أ ّنه يف هـذه احلياة
يف قلبها ّ
احلب و� ّأن جوهر
الفائق احلنان! فلنذهب �إليه ولنمت معه �إن اقت�ضى ي�سوع و�أفهمني �أ ّنه ال يطلب �إ ّال َّ
ير�سـم يف �أنف�سنا �صورتهـا فن�صبـح نحمل يف نف�سنا
احلب �شيء ع�سري.
احلب الثقة باملحبوب :ثقة بح ّبه ،ثقة مبعرفته،
الأمر ،ف�إ ّنه لي�س على ّ
ِّ
مما نت�ص ّور مالحمهـا احللوة ،كم مـ ّرة حدث يل �أن �صرخت من
وافرح،
ف�سر
بي�سوع
هي
�إن كانت رغبتك بالقدا�سة
ثقة مبقدرته .ي�سوع يت ّمم رغائبنا �أكرث ّ
ّ
�شـدّة الفـرح «�إن � ّأمي هي حمبـّة ي�سوع لـي ،هــي هديـّة
ل ّأن ي�سوع ال ي�ضع يف قلوبنا �أ�شوا ًقا باطلةّ � ...إن
وبعك�س ما نت�ص ّور ،ولي�س لنا �إ ّال الإ�ست�سالم»
حب من ي�سـوع».ف�أنا �أح ّبها لأ ّنها � ّأمي ،و�أنا �أح ّبها
ّ
أ�سرار
طريق ك ّل نف�س نحو القدا�سة هي �س ٌّر من �
(الر�سالة . )18
ّ
ّ
«فقلوب الب�شر يف يد اهلل وما �أقوى ال�صالة والثقة لأنها من ي�سوع .فعرفت باالختبار �أن حمبتي ملرمي
قلب ي�سوع ،لن يك�شف عنه �إ ّال يف ال�سماء.
َتزيدين ح ًّبا بي�سوع.
ثقتنا
هو
ودليلنا �إىل اهلل لي�س عقلنا ،بل قلبنا.
باهلل ،ف�إ ّنهما يرغمان ي�سوع على حتريك القلوب
العمياء بي�سوع .فلرنغب �إ ًذا يف القدا�سة ولنثق
وغمرها بنعمته و�أنواره( »...الر�سالة .)28
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بقدر تع ّلقنا بالهد ّية يزداد ح ّبنا للذي �أهداها.
اليوم و�إىل الأبد �س� ّ
أب�شر بح ّبها ،لأ ّنها � ّأمنا� .أعزائي
�أ ّمنا هي لنا� .إن كان اهلل �أعطانا �إ ّياها ،فمن ميكنه
�أن ينتزعها م ّناّ � ...إن ال�صالة الوحيدة التي �أردّدها
منذ ب�ضعة �أ�شهر هي« :يا ي�سوع اطبع ّيف �صورة �أ ّمي
واطبع ّيف �صورتك( »...الر�سالة .)21

والدة النفو�س

كتب الأب جناديو�س يف (الر�سالة �« )15أو ّد �أن
�أف�ضي بحقيقة اكت�شفتها ،يف الكتاب املقدّ�س ،وكان
نهائي م�سريتي نحو
من �ش�أنها �أ ّنها ّ
وجهت ب�شكل ّ
ً
الغري ...وطرح �س�ؤاال وحاول الإجابة عنه ،فكتب:
«كيف نلد النفو�س؟
�إ ّننا باحتادنا بامل�سيح نهب النفو�س احلياة الروح ّية.
ل ّأن الإحتاد بامل�سيح خم�صب دائ ًما .ففي �أ�شعيا
 54يقول اهلل للعذراء« :ال تخايف ،ل ّأن عرو�سك هو
خالقك» .ويقول ي�سوع امل�سيح ال�شيء عينه يف مَثل
الكرمة« :ت�أتون بالثمار مبقدار ما ت ّتحدون بي».
وتقول تريزيا الطفل ي�سوع�« :أن �أ�صبح �أ ًّما للنفو�س
بحب حا ّرّ :
«تعطف واجعلني
باحتادي بك» .وتبتهل ٍّ
اتحّ د بك� ،أ ّيها الكرمة املقدّ�سة ،فيعطيك غ�صني
الواهي ثمره ،وميكنني منذ اليوم �أن �أقدّم لك
رب»� .ألي�ست �سارة تقول لإبراهيم:
عنقودًا ذهب ًّيا يا ّ
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ِّ
«هبني �إب ًنا و�إ ّال �أموت!» � ّإن اهلل �إ ًذا وهبنا القدرة على
لن�صل م ًعا« :يا ي�سوع ،يا من �أنت املح ّبة ،وقد ع ّلمتنا
َ
ّ
�إعطاء احلياة للنفو�س .فيا له من �شرف! ومن
�إ ّياها ووعدت ب�أن «من ي�ستق ُّر فيها ،ي�ستق ُّر يف اهلل
ث ّم يتو ّقف علينا وحدنا �أمر �إعطاء احلياة للعديد واهلل فيه»،
ّ
حتب اهلل وحت ّبنا �إىل
وجمد عبدك الأب جناديو�س موراين الذي
من النفو�س التي قد ت�صري ّ
تعطف ّ
احلب ،وقد مات
الأبد .ومن يدري؟ فربمّ ا كان هناك الآن عدد غفري كانت حياته الق�صرية �أن�شودة هذا ّ
من النفو�س التي �أعطيناها احلياة الروح ّية تتل ّقى وهو يهتف» :يا عدرا!».
اليومي من �صلواتنا وت�ضحياتنا! ...متى
غذاءها
ّ
ّ
ك ّنا �أ ّمهات ال نفكر ب�أنف�سنا ،بل نعمل لأجل �أبنائنا ،بهذه الكلمة ،ودّع العامل ،وهو ينظر �إىل ال�سماء.
ونت�ألمّ من �أجل �أبنائنا ،ون�ص ّلي من �أجل �أبنائنا،
د ّون ا�سمه يف عداد القدّي�سني ،وهب امل�ؤمنني الذين
ّ
ونبذل حياتنا من �أجلهم ...فلن ّتحد بامل�سيح ،مبد�أ يقتدون بف�ضائله� ،أن ينالوا ب�شفاعته ال ِنعم الغزيرة.
�صباحا وم�سا ًء مع
�إخ�صابنا
الروحي ،ولنقل له ً
ّ
القدّي�سة تريزيا الطفل ي�سوع�« :إجذبني �إليك،
�أن ِعم علينا ب�أن نرى الكني�سة املقدّ�سة تك ّرم ذكراه
لأ ّنك بذلك جتذب �إليك جميع �أح ّبائي».
وف�ضائله ،وتقي ُمه مثا ًال ُيقتدى به� ،شفي ًعا للفرج
وم�شج ًعا للدعوات املقدّ�سة،
نف�سا ،بحاجة �أن ي ّتحد بنف�س من ال�ضيق والتجربةِّ ،
� ّإن ي�سوع كي يخ ّل�ص ً
في�ساعدنا جمي ًعا ونبلغ مبعونته مق َّر ال�سعادة الأبد ّية.
�أخرى .النف�س كي تلد للحياة الأبد ّية بحاجة �إىل
�أ ّم .ي�سوع م�ستع ّد دائ ًما .هو � ٌأب جلميع النفو�س� ،أ ّما
�آمني.
الأمهات فقليالت ج ًدّا! ٌ
ويل للنفو�س العاقرة التي
خلقها املخ ّل�ص لكي تكون �أ ًّما ،فذهبت ودفنت هذه
الق ّوة ال�سر ّية واحتقرتها( ...الر�سالة .)21
ختاما� ،إنّ الأب جناديو�س مورا ّ
املرميي ،هو وجه
ين،
ً
ّ
م�ضيء يف رهبان ّيتنا ويف الكني�سة ،وهو مبثابة ل�ؤل�ؤة
ثمينة ،وكنز فريد؛ والطوبى للذي يكت�شفه ،وي�ستفيد
من جماله وغنى ر�سالته.
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حديقة األخبار
د .جوزيف الياس

متهيد

معلومات ،وما ّمل من �أ�شتات ال�صحف ،ومتو ّك ًئا على
�إذا كان القرن التا�سع ع�شر قد امتاز ب�أ ّنه ع�صر
مقاالت من �سبقه من م�ؤ ّرخي ال�صحافة ،وال�س ّيما
الثورة ال�صناع ّية ويقظة القوم ّيات الغرب ّية ،فهو
مقاالت جرجي زيدان يف جم ّلة «الهالل»(.)4
إعالمي ع�صر ازدهار ال�صحافة
على ال�صعيد ال
ّ
ً
وانطالقا من مقولة طرازي هذه ،ردّد الباحثون
يف الغرب؛ حتّى ليمكن القول �إنّ ن�صفه الثاين قد
املت� ّأخرون والت�صنيف نف�سه ،فعدّوا «حديقة الأخبار»
�شهد طفرة يف �إ�صدار ال�صحف التي باتت تُع ّد يف
بع�ض العوا�صم باملئات ،وبالآالف يف عوا�صم الغرب ثالثة الدور ّيات اللبنان ّية؛ و�آخر ما قر�أناه يف هذا
املعنى ،كان يف �أحد �أعداد «النهار» �سنة .)5(1984
جمتمعة .وباملقابل ،مل يكن مق ّد ًرا لهذا القرن �أن
ي�شهد �أكرث من ن�ش�أة ال�صحافة العرب ّية ،التي جاءت لكنْ � ،أميكن �أن نع ّد «جمموع فوائد» �صحيفة دور ّية،
مت� ّأخرة عن ر�صيفتها الغرب ّية نح ًوا من ثالثة قرون .يف حني مل يكن ي�صدر منها غري جزء واحد يف العام؟
و�إذا كانت «الوقائع امل�صر ّية» التي �أ�صدرها اخلديوي لقد اكت�شفنا م� ّؤخ ًرا الأجزاء ال�ستّة من «جمموع
فوائد» والحظنا �أ ّنها �صدرت من عام  1851حتّى عام
�سنة � 1828أ ّول �صحيفة ر�سم ّية يف البالد العرب ّية،
�صح زعم طرازي �أنّ �أجزاء ثالثة منها
ح�سون يف
 .1856ف�إنْ ّ
و«مر�آة الأحوال» التي �أ�صدرها رزق اهلل ّ
الآ�ستانة �سنة � 1855أ ّول �صحيفة غري ر�سم ّية ت�صدر �صدرت �سنة  ،1855فهي �إذ ذاك جم ّلة ف�صل ّية(.)6
وما مثل «جمموع فوائد» �إ ّال كمثل «�أعمال اجلمع ّية
خارج البالد العرب ّية ،ف�إنّ «حديقة الأخبار» تبقى،
ال�سور ّية» التي مل ي�صدر منها غري جزئها الأ ّول(،)7
يف �إجماع الباحثني و�أهل االخت�صا�ص� ،أ ّم ال�صحف
العربي قاطبة .ف ُع ّد مطبوعة حول ّية يتيمة .ويف زعمنا �أنّ هذه وتلك
العرب ّية غري الر�سم ّية يف لبنان والعامل
ّ
ال ت�ستح ّقان حمل ت�سمية ال�صحيفة �أو املج ّلة ،وبذلك
وهي التي دعوناها يف منا�سبة ما ،عجو ًزا مهاجرة
تكون احلديقة �أ ّول مطبوعة حتمل �صفة الدور ّية
عادت بعد قرن ون ّيف ،لرتوي لنا حكايات ال�سنني.
ّ
ّ
وق�صتنا مع احلديقة
وامل�شرق
لبنان
يف
ة
ق
احل
ت
ل
ح
لقد انتظرناها ع�ش ًرا ،ف�أتانا منها ع�شر ،وما �إن
العربيّ .
ّ
ق�صة طويلة ،فقبل �أن ي�صدر فهر�س الدور ّيات
على الرحب وال�سعة يف مكتبة يافث ،حتّى ك ّنا �أ ّول من
ّ
العرب ّية ،املوجودة يف مكتبات اململكة املتحدة(،)8
ي�س ّلم عليها �صفحة �صفحة)1(.
كتبنا� ،سنة � ،1973إىل املكتبة الوطن ّية يف �إ�ستانبول،
واملكتبة الوطن ّية يف باري�س ،ن�س�ألهما عن «حديقة
�أوىل �أو ثالثة؟
الأخبار» ،فتلق ّينا جوا ًبا بالنفي .بيد �أنّ �أمني املكتبة
قال طرازي (�شيخ م�ؤ ّرخي ال�صحافة) �إنّ باكورة
الوطن ّية يف باري�س ،لفت انتباهنا يف ردّه �إىل املكتبات
املج ّالت العرب ّية و�أقدمها قاطبة ،هي «جمموع
الربيطان ّية ،ون�صحنا بال�س�ؤال عنها هناك .ومل مي�ض
فوائد»( )2التي �أ�صدرها املر�سلون الأمريكان �سنة
 1851يف بريوت ،تليها «�أعمال اجلمع ّية ال�سور ّية»( )3وقت طويل ،حتّى وقعنا على فهر�س الدور ّيات العرب ّية،
الذي �صدر عن املكتبة الوطن ّية بباري�س( ،)9وفيه
التي �أن�ش�أتها هذه اجلمع ّية �سنة  .1852لقد �أعلن
داللة وا�ضحة على �أنّ احلديقة موجودة يف املكتبة
طرازي ما �أعلن ،معتمدًا على ما ا�ستق�صى من
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البودليان ّية ب�أك�سفورد ،ويف مكتبة اللغات ال�شرق ّية
والأفريق ّية بجامعة لندن ،ف�ض ًال ع ّما بلغنا بال�سماع
بع�ضا منها يف مكتبة املتحف الربيطا ّ
من �أنّ ً
ين .ويف
ّ
ال�سنوات التالية� ،سعينا ،يف خط متواز مع مكتبة
اجلامعة الأمريك ّية� ،إىل احل�صول على ن�سخة م�ص ّورة
من جمموعة املكتبة البودليان ّية ،بيد �أنّ اجلامعة
دوما �إىل
كانت �أ�سبق �إىل ا�ستقدامها ،وهي ال�س ّباقة ً
خدمة العلم.

م�شروع �صحيفة

يروي لنا طرازي ،يف «تاريخ ال�صحافة العرب ّية»،
�أنّ ث ّمة وثيقة خط ّية ُعرث عليها يف بيت ميخائيل
مد ّور( )10يف بريوت؛ وهي مذ ّيلة ب�أ�سماء عدد من
الأ�شخا�ص ،الذين بادروا �إىل اال�شرتاك امل�سبق يف
�صحيفة كانت �ست�صدر قري ًبا ،حتت عنوان «الفجر
املنري» .وقد جاء فيها حرف ًّيا�« :إ ّنه �س ُيطبع يف
مدينة بريوت مبطبعة خ�صو�ص ّية جمموع حوادث
عربي العبارة يحتوي على حوادث هذه البالد وعلى
ّ
احلوادث اخلارج ّية مو ّلفة ومرتجمة من �أح�سن
و�أعظم جرناالت الأوربا وعلى فوائد علم ّية و�أحوال
متجر ّية ليكون ناف ًعا �سائر طبقات النا�س .وذلك به ّمة
جمع ّية مو ّلفة من �أحذق و�أنبه رجال البالد املو ّلفني
وامل�صححني الذين �ست�شهر �أ�سما�ؤهم
واملرتجمني
ّ
فيما بعد ال�س ّيما جناب عمر �أفندي الأن�سي احل�سيني
وال�شيخ نا�صيف اليازجي .وابتداء العمل يكون حني
ورود الفرمان العايل بعد �أخذ الأ�سماء الالزمة لهذه
العمل ّية .فنلتم�س من ك ّل مه ّذب يرغب نفع البالد
�أن ي�ش ّرفنا بو�ضع ا�سمه يف هذه القائمة .وثمن هذا
املجموع ماية وع�شرون ً
غر�شا بالعام تُدفع عند
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ا�ستالم �أ ّول عدد .وهو ُيطبع يف ك ّل �أ�سبوع حتت �إدارة خالفتها العل ّية بنور الكوكب الالمع املتاليل اجلال�س
ين ّ
على �سرير �سلطنته العايل� ،سلطاننا العثما ّ
كاتبه خليل اخلوري وا�سمه الفجر املنري»)11(.
املعظم
مليكنا اخلاقان ّ
�صحة هذه الوثيقة
املفخم ال�سلطان عبد املجيد دام
ونحن ال ن�ستطيع اجلزم يف ّ
ل�سببني� ،أ ّولهما �أنّ خليل اخلوري( )12مل ي�ستعمل يف ملكه على مم ّر الزمان ،قد اتّخذ العدل �سبي ًال والعال
البداية كلمة «عدد» عند الإ�شارة �إىل �أعداد �صحيفته،
�سالما...
مقاما ،و�أجرى املراحم �سل�سبي ًال والأمن ً
ً
بل كان ي�ستعمل «ال�صحيفة» مبعنى العدد ،فيقول
ومبا �أنّ ر�أفته العل ّية كانت متيل لك ّل ما فيه تقدّم
«ال�صحيفة الأوىل» و«ال�صحيفة الثانية» .وال�سبب
تبعثها احلم ّية ،فقد �صدرت �إرادته ال�سن ّية ب�إن�شاء
حد ما ما جاء يف البيان
وطبع هذه ال�صحيفة العرب ّية ،لتع ّد يف �أ ّيامه ال�سعيدة
الثاين هو �أ ّنها تناق�ض �إىل ٍ ّ
ّ
التمهيدي الذي و ّزعه خليل اخلوري يف �أيلول  ،1857من جملة الأفكار اجلديدة حاوية ما يحل من امل�آثر
ّ
املفيدة ،وقد ت�س ّمت بحديقة الأخبار �أم ًال �أن حتوي ما يف الدور ّية والتعريف
ون�شرته �إذ ذاك �صحف غرب ّية كما �سرنى.
بد�أت احلديقة �صحيفة �أ�سبوع ّية ،وا�ستم ّرت هكذا،
تتنزّه به الأفكار».
�إن مل نقل حتّى �آخر �أ ّيامها (ي�صعب علينا اجلزم يف
العدد الأ ّول
مق�ص ًرا ،وقد �أعياه املديح
نف�سه
ر
وحني وجد املح ّر
ّ
ً
ّ
ذلك) ،فعلى الأقل يف ما بني يدينا من جمموعتها� ،أي
�صدر العدد الأ ّول من «حديقة الأخبار» يوم اجلمعة
نرثا ،قال �شع ًرا:
حتّى �أواخر الثمانين ّيات .وقد �صدر عددها الأ ّول يوم
يف الأ ّول من كانون الثاين  16( 1858جمادى الأوىل
اجلمعة ،لكن ما لبثت �أن ا�ستق ّرت ،يف عامها الأ ّول،
 1274هـ) ،ويقع يف �أربع �صفحات من القطع ّ
		
املتو�سط فادعوا بت�أييد ذا اخلاقانِ �س ّيدِنا
عبدِ املجيد الذي ُيحما به الن�س ُم على يوم ال�سبت من ك ّل �أ�سبوع .ويف العدد  81ال�صادر
يف ك ّل منها عمودان .وقد �أحيط ا�سم ال�صحيفة
يف ّ 21متوز  ،1859بد�أت احلديقة ت�صدر يوم
دائري ،قوامه غ�صنان مزهران يلتقيان يف
ب�إكليل ّ
على جنمة خما�سية ،وحتت قاعدة الإكليل ذاك ُ
املليك الذي فا�ضت مكارمُه
اخلمي�س ،وقد ع ّلل املح ّرر ذلك ،ب�إعالن يف ال�صفحة
�أعالهما
ّ
م
النع
حولها
ففا�ضت
د
العبا
على
ِ
ُ
ُع ّرفت ال�صحيفة ب�أ ّنها «جرنال مد ّ
الفرن�ساوي»
الأوىل ،جاء فيها �أنّ «الفابور (البابور)
متجري
علمي
ّ
ّ
ين ّ
ي�صل �إىل بريوت يوم اخلمي�س ،ف ُي� َؤخذ الربيد،
		
تاريخي» .و�إىل ميني العنوان جاء �أنّ «اجلرنال» ُيطبع ع�صاب ُة امللكِ تزهو فوق جبهتِه
ّ
خل ْلقِ بالأنوا ِر تنتظ ُم وت َ
ُن�شر الأخبار فو ًرا يف ال�صحيفة ،ليحملها «الفابور»
اخلا�صة امل�س ّماة باملطبعة ال�سور ّية»،
يف «مطبعته
ّ
وزين ُة ا َ
اجلنوبي يف
يف طريقه ،ويو ّزعها على طول ال�ساحل
و�أنّ ثمنه عن عام واحد «يف بريوت وجبل لبنان
ّ
ُ
		
امللك مرتف ٌع
يف ك ّفه
�صوجلان ِ
غر�شا» ،ويف «املمالك املحرو�سة ً 144
ً 120
فل�سطني وم�صر .وت�ستم ّر ال�صحيفة على هذا املنوال،
غر�شا»،
على الأنام يقي ُم احل َّق فوقه ُم �إىل �أن �صدر العدد  402قي  17ني�سان  ،1866ف�إذا به
�أ ّما �أجرة الإعالن لل�سطر الواحد فهي «خم�سة
غرو�ش» .و�إىل ي�سار العنوان مكاتب اال�شرتاك ،وهي :يا �أ ّيها ُ
امللك امل�سعو ُد طال ُعه
ي�صدر يوم الثالثاء ،ويف �صدر �صفحته الأوىل �إعالن
يا من تعالت بك ال ُ
أو�صاف والهم ُم ع ّلل فيه املح ّرر الغر�ض من هذا التغيري ،وهو �أن تكون
يف بريوت :مكتب اجلرنال .يف دم�شق :اخلواجات
ال�صحيفة يف �أيدي الق ّراء يوم اخلمي�س مع بداية
		
بيطار وحيدر و�شركاهم واخلواجات ن�صر �إخوان .يف يا جري َة ال�شرق هُ ّبوا من رقادِكم
مم عطلة الأ�سبوع .لك ّننا نرى ال�صحيفة عام ،1869
حلب :اخلواجه �شكراهلل ن�صراهلل خوري .يف بغداد:
� ّإن العلو َم لها يف قطرِكم ذ ُ
وقد عادت ت�صدر يوم اخلمي�س ،وهكذا �ألفيناها
اخلواجه ميخائيل �سكران .يف الإ�سكندر ّية :اخلواجا
ا	
و
فارت�شف
الهنا
ؤو�س
�
ك
راقت
بالعدلِ
ُ
عامي  1881و .1888ومنذ
بني
ّة
د
املمت
الفرتة
يف
فرن�سي�س �صاحلاين .يف م�صر :اخلواجات نوفل
َ
ُ
فاغتنموا
ر
الع�ص
هذا
ة
حديق
وذي
ِ
�صدور العدد الأ ّولُ ،ع ِّرفت احلديقة ب�أ ّنها «جرنال
وطراد و�شركاهم.
ّ
تاريخي» ،وما زالت حتمل هذا
متجري
علمي
ين
مد
ّ
ّ
ّ
بعد الق�صيدة عاد املح ّرر يكمل افتتاح ّيته ،ف�أ�شار
التعريف حتّى عام  ،1861حني ح ّل حم ّله التعريف
االفتتاح ّية
بلغت
التي
البلدان
يف
أخبار»
ل
ا
«�صحايف
انت�شار
إىل
�
متجري» .ويف �سنة
أدبي
�
�سيا�سي
«جرنال
التايل
هما:
ان
ي
رئي�س
عنوانان
ل
و
ل
أ
ا
العدد
�أبرز ما يف
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
«الرخ�صة
منحه
عن
ّث
د
وحت
ّن،
د
التم
من
عليا
مرتبة
 ،1869نالحظ �أنّ التعريف ال�سابق قد زال نهائ ًّيا،
احلوادث الداخل ّية( ،)13واحلوادث اخلارج ّية(.)14
ولقد كادت الأوىل تقت�صر على افتتاح ّية مط ّولة �شغلت ال�سن ّية» ب�إ�صدار ال�صحيفة .وهي منا�سبة للعودة
وح ّل حم ّله ،حتت ا�سم ال�صحيفة مبا�شرة ،تعبري
�إىل مدح «الذات ال�شاهان ّية» وم�شري «�إيالة �صيدا
«�صحيفة �سورية ولبنان».
ال�صفحة الأوىل ون�صف الثانية ،وتخ ّللتها ق�صيدة
ذي الدولة واملجد حم ّمد خور�شيد با�شا ،ودفرتدار
يف جمموعة املكتبة البودليان ّية ،التي تبلغ ع�شر �سنوات
ومما جاء يف �صدر
ميم ّية يف واحدٍ وثالثني بيتًاّ .
كالم
ة
م
وث
أفندي»(.)15
�
عارف
م�صطفى
إيالة...
ل
ا
ّ
َون ِّي ًفا ،نقع ،ب�ضع م ّرات ،على فرتات انقطاع وجيزة،
االفتتاح ّية« :نحمدك يا من �أبدعت خليقتنا بحكمتك
ّ
من
لنا
ب
ك
ترت
التي
ة»،
ي
ال�سور
«املطبعة
إن�شاء
�
على
ّ
ّ
أ�سبوعا ال �أكرث ،في�صبح
�
العدد
�صدور
ر
أخ
�
يت
حيث
الإله ّية ،و�أملأت من ف�ضيلتك ك ّلما �أن�ش�أته عنايتك
ً
ّ
ع
ز
يتو
الذي
اجلرنال
هذا
«عبارات
ة
ي
املعدن
أل�سنتها
�
ّ
�شهري .بيد �أ ّنا نقع على فرتتي انقطاع ،تبلغ
ن�صف
الأزل ّية� ...سبحانك يا من �أر�سلت النور من نورك
ّ
يف ك ّل �أ�سبوع م ّرة ،حاو ًيا بقدر الإمكان ك ّل ما ّ
الأز ّ
يخت�ص ك ّل منهما ب�ضعة �أ�شهر� :أوالهما كانت يف �صيف
يل فا�ست�ضاءت الأب�صار ،وقذفت ال�شم�س �إىل
ّ
ين
عثما
جرنال
فهو
نوع.
أي
�
من
ة
ي
إن�سان
ل
ا
بالفوايد
ّ
ّ
،1860ب�سبب الأحداث امل�ش�ؤومة يف اجلبل ،وامتداد
مكان عرفت ذاتها به مليكة عامل الأنوار ...و�أقمت
لك ّل قوم ملو ًكا يحكمون بينهم بالعدل والقول اجلميل ،نا�شر �ألوية احلمد والثناء مل�آثر هذه الدولة ال�سعيدة ،ذيولها �إىل بريوت .فعلى �أثر �صدور العدد  131يف 12
ال يطبع به �شيء ّ
مما يغاير الآداب الإن�سان ّية ،متباعدًا ّمتوز  ،1860تو ّقفت احلديقة وعادت �إىل ال�صدور يف
و�س ّلمت �إليهم زمام العامل لي�سري على ا�ستقامة
ّ
ال�سبيل» .وهنا ينتقل �إىل مديح ال�سلطان قائ ًال« :كما عن ك ّل َم ْ�س َيلة دين ّية ،متجن ًبا بقدر الإمكان امل�سايل
 25ت�شرين الأ ّول  1860بالعدد  .132ويف افتتاح هذا
ال�شخ�ص ّية .»...ومل
العدد� ،أعلن املح ّرر �أنّ التو ّقف كان ب�سبب �سفره �إىل
ن�صبت �سرير ال�سلطنة العثمان ّية التي �أ�ضاء برج
مما يغاير الآداب الإن�سان ّية ،متباعدًا
ال يطبع به �شيء ّ
عن ك ّل َم ْ�س َيلة دين ّية ،متج ّن ًبا بقدر الإمكان امل�سايل
ين�س املح ّرر �أن يثني على �شريكه
ال�شخ�ص ّية .»...ومل َ
املادي ،وكانت له
ميخائيل املد ّور الذي و ّفر له الدعم ّ
يد طوىل يف �إ�صدار احلديقة .ويف اخلتام ،يخاطب
«�أهايل البالد» و«فتيان الوطن» ،راج ًيا �أن تلعب يف
ر�ؤو�سهم النخوة الأدب ّية ،فيقبلوا على اكت�ساب
املعارف والفنون.
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ال�سنوي يف بريوت وجبل لبنان مئة قر�ش ،ت�ضاف
م�صر ،وال نرى الأمر يعدو ما ك ّنا قد ذكرنا� .أ ّما فرتة
ّ
االنقطاع الثانية فكانت يف �صيف عام  ،1865و�سببها �إليها �أجرة الربيد �إىل املناطق الأخرى ،وغدت �أجرة
الإعالن لل�سطر الواحد خم�سة قرو�ش يف ال�صفحة
انت�شار وباء الطاعون �أو الهواء الأ�صفر يف بريوت
وجبل لبنان .وهكذا تو ّقفت احلديقة بعد العدد  376الأخرية ،وع�شرين ً
قر�شا يف ال�صفحات الأخرى� .أ ّما
ال�صادر يف  29حزيران  ،1965وعادت يف  26ت�شرين مكاتب اال�شرتاك والتوزيع ،فاقت�صرت -ف�ض ًال عن
بريوت -على دم�شق الإ�سكندر ّية .وتواكب ال�صحيفة
الأ ّول  1865بالعدد .377
حتّى الثمانين ّيات ،لرتى �أنّ �شروط اال�شرتاك
يف �شروط اال�شرتاك والإعالن
والإعالن ،ما زالت كما كانت �سنة � ،1869إنمّ ا زيد
على مكاتب الوكالء مكتب «�صرافيم �أفندي» يف
عر�ضنا ،يف كالمنا على العدد الأ ّول ،ل�شروط
الآ�ستانة ،ومكتب «يو�سف �شيت» يف القاهرة.
اال�شرتاك والإعالن يف احلديقة ،ولأ�سماء الوكالء
�أو املندوبني ،لذا نرانا يف غنى عن الإعادة .وقد
العامني الأ ّولني ،يف اللغة
ا�ستم ّرت هذه ال�شروط على حالها يف َ
بد�أت احلديقة ت�صدر منذ ن�ش�أتها باللغة العرب ّية
ّثم طر�أ تعديل �أ ّول �سنة  1860على �أ�سماء الوكالء
املعتمدين ،ف�أُ�ضيف ا�سم مندوب جديد لل�صحيفة يف وحدها ،وقبل �أن تتح ّول �إىل �صحيفة ثنائ ّية اللغة،
باري�سّ ،ثم تاله بعد فرتة ا�سم مندوب لل�صحيفة يف كانت جريدة «�سورية» الر�سم ّية قد �صدرت بالعرب ّية
والرتك ّية ( ،)1866وجريدة «لبنان» الر�سم ّية
لندن .ويف العدد  ،193ال�صادر يف  26كانون الأ ّول
 ،1861نقع على �إعالن ُن ِ�شر يف ال�صفحة الأوىل من قد �صدرت بالعرب ّية والفرن�س ّية ( .)1867وهكذا
ا�ستم ّرت «حديقة الأخبار» ت�صدر �إحدى ع�شرة �سنة
احلديقة ،وفيه ي�شكو املح ّرر ازدياد الأعباء املاد ّية،
باللغة العرب ّية ،لك ّننا نراها �سنة  ،1869قد حت ّولت
ب�سبب انت�شار الأخبار الربق ّية ،وا�ضطراب �أ�سعار
�إىل �صحيفة ناطقة بالعرب ّية والفرن�س ّية( ،)16ولك ّل
النقد املتداول .وبذلك تغدو �شروط اال�شرتاك
ً
منهما �صفحتان .ول�سنا نعلم �شيئا من هذا القبيل
ال�سنوي ،اعتبا ًرا من مطلع عام  ،1862على ال�شكل
ّ
يف ال�سبعين ّيات ،فمجموعتها مفقودة ،واملو�ضوع ّية
التايل :خم�سة رياالت فرن�س ّية يف بريوت وجبل
لبنان واملو�صل وبغداد� ،ستّة رياالت يف دم�شق وحلب تقت�ضينا عدم اجلزم يف �أمر كهذا .وحني نقف على
جمموعة ال�صحيفة بني �سنتي  1881و ،1888جند
والآ�ستانة العل ّية وم�صر وجميع ال�شطوط البحر ّية،
�سبعة رياالت يف غزّة ونابل�س والقد�س ال�شريف وحماة �أ ّنها ما زالت ت�صدر باللغتني م ًعا ،وغال ًبا ما ترى
العربي.
الفرن�سي مرتج ًما عن ق�سمها
الق�سم
وحم�ص ،ثمانية رياالت يف �أدنة (�أ�ضنة) و�أوروبا
ّ
ّ
يف تو ّزع املوا ّد
الفرن�سي
وبالد الغرب والهند وال�صني (الريال
ّ
قر�شا)� .أبرز موا ّد احلديقة و�أوفرها ًّ
ي�ساوي خم�سة فرنكات ،والفرنك ي�ساوي ً 24
حظا ،هي اخلال�صة
ال�سيا�س ّية ،التي تطالعنا يف ال�صفحة الأوىل ،وقد
�أ ّما �أجرة الإعالن فهي ب�شلك لل�سطر الواحد يف
ال�صفحة الأخرية ،وب�شلكان يف ال�صفحات الأخرى .متت ّد حتّى ال�صفحة الثانية .واخلال�صة هذه هي يف
وما زالت هذه حال ال�صحيفة يف اال�شرتاك والإعالن ال�سيا�سة الدول ّية دائ ًما ،وال تغيب �إ ّال يف املنا�سبات،
ك�أن يح ّل حم ّلها فرمان �سلطا ّ
ين� ،أو احتفاء مبنا�سبة
حتّى �سنة  ،1863حني �أُعيد النظر يف �شروط
فح ِدّد بالقرو�ش ،وغدا على ال�شكل التايل :ر�سم ّية ،كعيد اجللو�س على العر�ش� ،أو ذكرى املولد
اال�شرتاكُ ،
ً 120
ال�سلطا ّ
ين .وبعد اخلال�صة ال�سيا�س ّية ،يطالعك عنوان
قر�شا يف بريوت ولبنان واملو�صل وبغداد144 ،
ً
ثان هو «احلوادث الداخل ّية» ،وقد يبد�أ يف ال�صفحة
قر�شا يف دم�شق وحلب والآ�ستانة وجميع ال�شطوط
البحر ّيةً 168 ،
الأوىل ،لك ّنه ي�شغل غال ًبا ال�صفحة الثانية ،وال يقت�صر
قر�شا يف القد�س ونابل�س وحماة
قر�شا يف الأقاليم الأخرى� .أ ّما مكاتب على �أخبار بريوت �أو الوالية فح�سب ،بل ّ
وحم�صً 192 ،
يغطي ك ّل
الوكالء واملعتمدين ،فغاب عنها مكتبا باري�س ولندن� ،أجزاء ال�سلطنة� .أ ّما العنوان الثالث ،فهو «احلوادث
اخلارج ّية» ،وموقعه ال�صفحة الثانية �أو الثالثة،
واقت�صرت على دم�شق وحلب والآ�ستانة وبغداد
والقاهرة والإ�سكندر ّية .وت�ستم ّر هذه ال�شروط نف�سها وي�شمل معظم الأخبار الدول ّية .ومن َث ّم ،هناك �أخبار
حتّى �سنة  ،1868مع تعديالت طفيفة تطر�أ بني احلني «املتجر» ،فالإعالن ،وهما يف ال�صفحة الرابعة .ويف
�سنة  ،1861بد�أ عنوان «احلوادث اخلارج ّية» يختفي
والآخر .ويف �سنة  ،1869غدا ا�شرتاك احلديقة
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تدريجا ،ليح ّل حم ّله عنوان جديد هو «نبذ خمتلفة».
ً
العربي يف احلديقة،
الق�سم
�
نالحظ
،1881
ومنذ
أنّ
ّ
بات يبد�أ بعنوان «ر�سائل تلغراف ّية» ،تليها «احلوادث
الداخل ّية»ّ ،ثم مقالة مو�ضوعة �أو مرتجمة� ،أو ر�سالة
من �أحد امل�شرتكني ،وهي �أ�شبه باملقالة ،و�أخ ًريا
الإعالنات.

مو�ضوعاتها

ندع جان ًبا الأخبار الداخل ّية واخلارج ّية والإعالن،
لنتو ّقف قلي ًال عند اخلال�صة ال�سيا�س ّية التي ترد دائ ًما
يف ال�صفحة الأوىل ،فهي �أ�شبه باملقالة االفتتاح ّية،
ومو�ضوعها ال�سيا�سة الدول ّية غال ًبا� .أ ّما املقاالت التي
تعالج ال�سيا�سة املحل ّية واالجتماع والرتبية واالقت�صاد،
فهي قليلة �أ ّو ًال ،وموقعها يف ال�صفحة الثانية �أو الثالثة،
وهي حماوالت �أ ّول ّية �أبعد ما تكون عن فنّ املقال.
وكث ًريا ما يختلط الر�أي باخلرب ،فيلتب�س الأمر عليك،
وتت�ساءل �أ�أنت �أمام مقالة �أو خرب مط ّول؟
�أ ّما موادّها الفكر ّية ،فمو ّزعة بني مو�ضوعات �أدب ّية
هي الطاغية ،ومو�ضوعات علم ّية هي النادرة:
ا .الأدب ّيات :ال�شعر يف احلديقة كثري ،وقد يفاجئك
�أحيا ًنا يف ال�صفحة الأوىل ،ومعظمه ل�صاحب
مما نظمه
اجلريدة خليل اخلوري ،والق�سط الأوفر ّ
خليل اخلوري يف هذه املرحلة ،قيل يف ف�ؤاد با�شا ناظر
اخلارج ّية العثمان ّية .وهناك الكتب والروايات ،التي
كانت تن�شر يف حلقات م�سل�سلة يف ال�صفحة الرابعة،
ويف الثالثة �أحيا ًنا ،ونذكر منها ما يلي:
 كتاب الرو�ضتني يف �أخبار الدولتني لل�شيخ �شهابالدين املقد�سي ال�شافعي (�سنة .)1858
ق�صة �أ�صحاب الكهف (�سنة .)1858
 ّرباق بن روحان (�سنة .)1858
 رواية ال ّ رواية اجلرج�سني (�سنة .)1859 رواية املركيز دي فونتاجن (.)1859 رواية بولينه موليان (�سنة .)1859 رواية «وي �إذن ل�ست ب�إفرجني» (�سنة .)1859 مواقع الأفالك يف وقايع تليماك (.)1861وبع�ض الروايات التي ُن ِ�شرت �سنة  ،1859ا�ستم ّرت
حتّى ال�سنة التالية� .أ ّما الرواية الأخرية (مواقع
الأفالك )...فقد ر�أيناها م�ستم ّرة عدّة �سنوات .ويف
�سنتَي  1864و ،1865تقع على تراجم لعدد من الكتّاب
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وال�شعراء العرب (مث ًال :احلطيئة ،جمنون ليلى،
احلريري).
ب .العلم ّيات :وهي املادّة الأق ّل على �صفحات «حديقة
الأخبار» ،فقد ن�شرت ال�صحيفة� ،سنة  ،1858ب�ضع
مقاالت يف زراعة القطنّ ،ثم ن�شرت �سنة 1863
مقاالت �أخرى يف املو�ضوع نف�سه ،ويف تربية دودة
القزّ .ومن وقت �إىل �آخر ،تطالعك مقاالت علم ّية
متف ّرقة� ،أبرزها يف املوا�ضيع التالية :الفلك والكواكب
( 1858و ،)1862الكهربائ ّية وال�صواعق (1858
و ،)1862الرباكني ( ،)1866الأمرا�ض والأوبئة
(.)1965
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واحلكومة العثمان ّية يف �سور ّية»( ،)19فردّت عليه
واتّهمته ب�أ ّنه ل�سان حال الدولة الفرن�س ّية)20(.

�أماكن وجودها

هذا �أمر طاملا �أثار اهتمام املن ّقبني والدار�سني ،و�شغل
ردحا من الزمن .فما �أكرث
بالهم ،مثل ما �شغلنا ً
ال�س�ؤال والت�سا�ؤل عن �أماكن وجود احلديقة! وها نحن
نه ّون على الباحثني ،فنحدّد تلك الأماكن على ال�شكل
التايل:
 جمموعة املكتبة البودليان ّية ب�أك�سفورد ،وهيالن�سخة امل�ص ّورة يف مكتبة اجلامعة الأمريك ّية
ببريوت.
 جمموعة مكتبة اللغات ال�شرق ّية والإفريق ّية بجامعة�سيا�ستها
لندن.
ن�سب بع�ضهم �إىل احلديقة �أ ّنها كانت يف وقت من
 جمموعة مكتبة املتحف الربيطا ّين.
الأوقات �صحيفة ر�سم ّية ،وقال �آخرون �إ ّنها «ن�صف
 العدد  50بتاريخ  18كانون الأ ّول  :1858يف �إحدىر�سم ّية» �أو �شبه ر�سم ّية ،تنطق با�سم املت�ص ّرف
اخلا�صة بلبنان.
تارة ،وبا�سم الوايل طو ًرا .والر�أي الأخري �أقرب �إىل املكتبات
ّ
 العدد  551بتاريخ � 4آذار  :1869يف «حمفوظاتال�صحة ،فهي كال�صحيفة �شبه الر�سم ّية يف �أ ّيامنا
ّ
ال�صحف اللبنان ّية» بدار الكتب الوطن ّية ببريوت
دوما عثمان ّية الهوى ول�سان حال
هذه .ولقد ر�أيناها ً
ال�سلطة احلاكمة ،من دون �أن تكون �صحيفة ن�صو�ص ( ُن ِقلت م� ّؤخ ًرا �إىل م� ّؤ�س�سة املحفوظات الوطن ّية).
 جمموعة املكتبة ال�شرق ّية ببريوت ،وهي من العدداحل�صري ال�صرف .فهي يف �سنتَي 1860
باملعنى
ّ
و ،1861ل�سان حال الوزير ف�ؤاد با�شا� ،إ ّبان تن ّقله بني  1217يف  22كانون الأ ّول � ،1881إىل العدد  1535يف
� 9شباط � ،1888إ ّال �أ ّنها غري كاملة .وقد ُ�ص ّورت هذه
دم�شق وبريوت ملعاجلة ذيول الأحداث امل�ؤملة .لذا
املجموعة ،منذ �سنوات ،على مكروفيلم حل�ساب مكتبة
�أخذت جانب احلذر واحلر�ص ال�شديد عند الكالم
اجلامعة الأمريك ّية.
على مذابح  ،1860فجاء ما ن�شرته عن الأحداث
مت� ّأخ ًرا ،واعتمدت يف اتّهامها على التلميح دون
هذا ما بني يدينا حتّى الآن من «حديقة الأخبار»،
الت�صريح .ولع ّل خري ما ن�شرته يف هذا املو�ضوع كان لك ّننا مل نقطع الأمل نهائ ًّيا ،فث ّمة مكتبات عامل ّية مل
لوائح ب�أ�سماء املحكومني بال�سجن والنفي ،ولوائح
ت�سهم يف فهار�س الدور ّيات العرب ّية التي ّاطلعنا عليها،
التعوي�ضات التي ا�ستم ّرت يف ن�شرها �سنة .1861
منها على �سبيل املثال ال احل�صر ،مكتبات �أملانيا
حال
وهي منذ �سنة  1862ولب�ضع �سنني الحقة ،ل�سان
و�إيطاليا وتركيا .وبال ّرغم من جواب النفي الذي
نرجح وجود ال�صحيفة،
املت�ص ّرف داود با�شا �إ ّبان خالفه مع يو�سف بك كرم ،تل ّقيناه من �إ�ستانبول ،ما زلنا ّ
لذلك ردّت على ر�سالة كرم امل�شهورة( ،)17والر�سائل �إن مل يكن يف املكتبة الوطن ّية ،ففي الأر�شيف
التي كان «برجي�س باري�س» يتل ّقاها من بريوت
العثما ّ
يوما �إىل �ضبطها وا�ستكمال
ين .فع�سى �أن نو ّفق ً
التي
واجلبل( ،)18وفيها طعن �صريح باحلديقة،
ما نق�ص من جمموعتها.
باتت متّهمة من منا�صري كرم يف اجلبل .واحلديقة
�أخ ًريا ل�سان حال الوايل ،منذ �إن�شاء والية �سورية
وحكمنا هذا لي�س
و�إحلاق بريوت بها (�سنة ُ .)1865
باجلديد ك ّل اجلدّة ،فقد قيل يف احلديقة الكثري،
وتباينت الآراء يف ميولها ،ومدى ارتباطها بهذه اجلهة
�أو تلك .بيد �أنّ �أقدم الآراء يف هذه ال�صحيفة ،و�أبلغها
�صراحة وق�سوة ،ر�أي «برجي�س باري�س» .وذلك حني
اتّهمها ب�أ ّنها «ل�سان حال الوكالة الإنكليز ّية،
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احلوا�شي

ال�شرقي يف ال�صحافة اللبنان ّية،
( )1جوزيف اليا�س :املجتمع
ّ
مج � ،1ص «د»� ،أطروحة دكتوراه يف الآداب ،جامعة القدّي�س
يو�سف ،بريوت.1985 ،
( )2فيليب ط ّرازي :تاريخ ال�صحافة العرب ّية ،ج � ،1ص .53
( )3م.ن� ،.ص .54
( )4اجلزء الأ ّول ،القاهرة� ،أيلول � ،1892ص .9
(� )5أحمد طالب وريا�ض خني�صر« :حديقة الأخبار قراءة �سنة
 ،1858جريدة النهار 3 ،ني�سان .1984
( )6ط ّرازي :م .ن ،.ن�ستبعد هذا الزعم بعد �أن ثبت لدينا �أنّ
اجلزء ال�ساد�س من جمموع فوائد قد �صدر �سنة .1856
(ُ )7طبع يف �إ�شراف املع ّلم بطر�س الب�ستاين �سنة .1852
( )8بول �أوخرتلوين ويا�سني �صفدي :الفهر�س ال�شامل للدور ّيات
وال�صحف العرب ّية يف املكتبات الربيطان ّية ،لندن .1976
( )9عبد الغني ب ّيو�ض 3200 :دور ّية عرب ّية ،...دار علوم االن�سان،
املكتبة الوطن ّية ،باري�س.1969 ،
( )10ولد يف بريوت �سنة  1822ومات يف ع ّكا �سنة .1889
( )11ط ّرازي :م .ن ،.ج � ،1ص .57
( )12ولد يف ال�شويفات �سنة  1836ومات يف بريوت �سنة .1907
( )13يف ال�صفحتني الأوىل والثانية ،وت�شمل االفتتاح ّية و�أخبا ًرا
ثالثة� :أ ّولها عن ال�ضائقة االقت�صاد ّية التي ع�صفت بالغرب
وامتدّت ذيولها حتّى بريوت ،وثانيها عن �سرقة الربيد يف �صوفر،
وثالثها عن �إن�شاء م�سرح يف الإ�سكندر ّية.
( )14يف ال�صفحتني الثانية والثالثة ،وهي مقالة يف «ال�سفينة
الإنكليز ّية اجلديدة امل�س ّماة لوفياتان».
وممن �شكرهم و�أثنى عليهم نذكر :عبد اخلمن �سامي
(ّ )15
با�شا «ناظر جمل�س املعارف العموم ّية بدار ال�سلطنة» ،وامل�شري
�صالح وامق با�شا وايل �إيالة �صيدا �ساب ًقا ،و�إبراهيم بك كرامه
العربي لدى الباب العايل.
الرتجمان
ّ
( )16يقول ط ّرازي �إ ّنها حت ّولت يف � 13آب � 1868إىل �صحيفة
ثنائ ّية اللغة ،لأنّ املت�ص ّرف فرنكو با�شا جعلها ال�صحيفة الر�سم ّية
حلكومة اجلبل بعد تعطيل جريدة لبنان الر�سم ّية (تاريخ
ال�صحافة العرب ّية ،ج � ،1ص .)58
ُ
( )17هي ر�سالة الإ�سكندر ّية التي ط ِبعت يف باري�س �سنة ،1863
ون�شرها برجي�س باري�س يف حلقات ،بد ًءا بالعدد  118تاريخ
 ،1864/1/6وانتها ًء بالعدد  129تاريخ .1864/6/8
( )18ن�شر الربجي�س �أوىل هذه الر�سائل يف العدد  96تاريخ
 .1863/2/25وقد ا�ستم ّرت نح ًوا من ثالثة �أعوام ،و�أربت على
الع�شرين ر�سالة (ن�شرنا بع�ضها يف جريدة النهار).
( )19برجي�س باري�س :العدد  40و( 1861/1/8 ،11الطبعة
الفرن�س ّية).
( )20حديقة الأخبار :العدد .1861/1/31 ،146
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السياحة حاجة إنسانيّة ووطنيّة
د .ايلي يشوعي

�شدان
ال�سياحة ظاهرة ح�ضارية ،حت ّولت من ُن ِ
املتعة �إىل التفاعل االن�سا ّ
ين والثقافيه بني ال�شعوب،
و�أ�ضحت عالقة و ّد وم�شاركة وجدان ّية بني �سكان
هذه الأر�ض .فهي عند ممار�ستها،ته ّذب الذوق
وتو�سع العقل.
وتر ّقي الفكر وتغني اخلربة ّ
الديني
ال�سياحة و�سيلة مه ّمة خلف�ض التط ّرف
ّ
وحدّة النزوع �إىل الفرد ّية ومقاومة التجديد ،عقائد
يتغ ّذى منها االرهاب وتنظر اىل ال�سائح كقاطرة
حتمل مفهوم التغيري واالنفتاح والع�صرنة التي
يعتربها املتط ّرفون والفرد ّيون انحراف ًا عن الثقافة
الدين ّية واملجتمع ّية املحل ّية.
أهم و�سائل تقدّم املجتمعات ،لأ ّنها
ال�سياحة من � ّ
تن�شر ال�سالم والت�سامح والتفاهم بني ال�شعوب
االقت�صادي والتنمية االجتماع ّية
كما تعزّز النم ّو
ّ
ّ
املناطقي وتوظف يدً ا عاملة وفرية .حتتاج
واالمناء
ّ
�إىل تطوير م�ستم ّر للبنى التحت ّية املتاحة ،وملق ّومات
ال�صحة االجتماع ّية وامل�ستلزمات البيئ ّية .هي �سلعة
ّ
ّ
ّ
مر ّكبة من �إعالن ونقل و�إقامة وتنقل ،تت�أثر بعوامل
اقت�صادّية عديدة ك�سعر �صرف العمالت وم�ستويات
التجاري مع العامل
الأ�سعار والكلفة .زيادة التبادل
ّ
اخلارجي واال�ستثمارات اخلارج ّية املبا�شرة تقود
ّ
� ً
ال�سياحي� ،سياحة الأعمال.
أي�ضا �إىل زيادة التبادل
ّ
القيمة امل�ضافة العالية يف جماالت ال�صناعة تق ّوي
ال�سياحة� :صناعة ال�سلع اال�ستهالك ّية الوطن ّية
والبناء والكهرباء واملاء.

كثافة ال�س ّكان ،انبعاثات غازات ديوك�سيد الكاربون
وااللتزام باملعايري البيئ ّية وال�صح ّية العامل ّية ت�ؤ ّثر
� ً
ال�سياحي.
أي�ضا على الن�شاط
ّ
و�سائل النقل ومياه ال�شرب واملطارات واملرافىء
ال�سياحي
والطرقات واالت�صاالت واالنرتنت
ّ
لال�ستعالم واحلجوزات ،ونوع ّية احلياة عا ّم ًة،
واحرتام القوانني ومعايري تنظيم املدن وم� ّؤ�شرات
التنمية الب�شر ّية كمدّة احلياة وم�ستويات الرتبية
والدخل ،كلُّها من دعائم احلركة ال�سياح ّية
املتنامية.
أهم ما يتهدد ال�سياحة راه ًنا خطر االرهاب.
� ّ
فاالرهاب ّيون يريدون �أ ّو اًل ،وقبل حجم اخل�سائر،
�أن يرى وي�سمع �أكرب عدد ممكن من النا�س بنتائج
�أعمالهم العنف ّية .يبنون عالقة ع�ضو ّية بني ال�سياحة
واالرهاب .فال�س ّياح مثل ال�سفراء لبلدانهم ،يتل ّقون
ب�صدورهم ردّات الفعل على �سيا�سات حكوماتهم
االرهابي
من قبل هذه اجلماعات .ت�أثريات العمل
ّ
عا ّم ًة حم�صورة جغراف ًيا ،ما عدا �أحداث 11
�أيلول  ،2001التي ّ
بط�أت ال�سياحة الدو ّلية ل�سنني
عديدة قبل ا�ستعادتها مل�سرية من ّوها .وقد عزّز
االرهاب ال�سياحة االقليم ّية التي ت�سمح بالتع ّرف
اىل هو ّيات وح�ضارات خمتلفة ،وتكت�سب فاع ّلية
�أكرب على �صعيد التنظيم واالعالن والكلفة واملرونة
االرهابي على
واالمكانات التقن ّية .فبعد الهجوم
ّ
«بايل» يف  ،2001زادت وترية التعاون بني �أندوني�سيا
وتايالند وفيتنام ّ
لتخطي احلدث واحل ّد من تكراره

واخلا�ص يف جماالت ال�صناعة ال�سياح ّية
العام
يف افتتاح م�ؤمتر :تقاطع امل�صالح بني القطاعني ّ
ّ
يف لبنان ،والذي ّ
نظمته كل ّية �إدارة الأعمال والإقت�صاد يف اجلامعة بتاريخ .2009/3 /20
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اطالق العجلة ال�سياح ّية يف تلك املنطقة من العامل.
االرهابي على
كذلك هو الأمر بالن�سبة للهجوم
ّ
�شرم ال�شيخ يف  ،2005والذي نّ
مت التعاون والتن�سيق
ّ
ال�سياحيينّ بني م�صر والأردن .وقد ّ
تدخلت منظمة
ال�سياحة العامل ّية ،التي تع ّد  147دولة ،بعد كل تلك
الأحداث وبعد حدث «الت�سونامي» يف  ،2004من
ال�سياحي
خالل جلنة دول ّية ،العادة �إحياء الن�شاط
ّ
العاملي وا�ستطاعت حتويل الدول من دور التناف�س
ّ
وت�شجع ّ
منظمة ال�سياحة
آزر.
�
والت
التعا�ضد
دور
�إىل
ّ
العامل ّية التعاون الدو ّ
ال�سياحي ونقل
يل يف املجال
ّ
التكنولوجيا ودعم اجلمع ّيات االهل ّية املعن ّية
بال�سياحة ،لك ّنها تفتقد ال�سلطة امللزمة للدول
الأع�ضاء.
مت ّر ال�سياحة العامل ّية راه ًنا مبرحلة عدم ا�ستقرار،
العاملي املرت ّنح واملتعثرّ بفعل
على �صورة االقت�صاد
ّ
الأزمة املال ّية العامل ّية وتداعياتها وارتداداتها على
االقت�صادات احلقيق ّية و�أ�سواق العمل .لكنّ ال�سفر
يف الداخل و�إىل اخلارج يظ ّل على ال ّرغم من
يل الدو ّ
االنح�سار املا ّ
والنف�سي
املعنوي
يل املتن ّف�س
ّ
ّ
واملادي لكل �شعوب العامل .فلكل دولة ثرواتها
ّ
الطبيع ّية والثقاف ّية والتاريخ ّية واالجتماع ّية واملاد ّية
ت�سعى ب�شتّى الو�سائل �إىل ت�سويقها وجذب ال�سياح
تخ�ص�ص موارد
لزيارتها .ففي منطقتنا دول ّ
ال�سياحي
ن�شاطها
مال ّية وب�شر ّية طائلة لزيادة
ّ
كتون�س وتركيا واملغرب وم�صر والأردن و�سوريا
ودولة االمارات العرب ّية.
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الرتويج االكرتو ّ
ين على كا ّفة املواقع االكرتون ّية
�سياحي بامتياز ،نظ ًرا لتن ّوع
�أما لبنان ،فهو بلد
ّ
ّ
العربية .كما انها بحاجة �إىل تنمية ال�سياحة
طبيعته ومناخه وبيئته و�سكانه وغنى تاريخه،
يتوافق مع ك ّل �أنواع ال�سياحة من �سياحة العطالت الداخل ّية من خالل الرحالت املتن ّوعة داخل لبنان
واخلا�ص
وار�ساء تعاون مثمر بني القطاعني العا ّم
�إىل �سياحة الأعمال و�سياحة زيارات الأهل
ّ
والأ�صدقاء وال�سياحة الدين ّية وال�سياحة ال�صح ّية .واىل تعزيز ال�سياحة البيئ ّية بوا�سطة زيادة عدد
املحم ّيات الطبيع ّية يف ك ّل املناطق مع موازنات
لكنّ هذا القطاع يحتاج �إىل مزيد من الرعاية
الر�سم ّية والدعم املا ّ
ر�سم ّية لها ،وتطبيق �صارم للقوانني من �أجل حماية
اخلا�ص من ا�ستثمارات
يل
ّ
البيئة ومكافحة تل ّوث املياه والهواء وال�شواطىء،
وقرو�ض م�صرف ّية ،كما اىل �سيا�سة �شاملة
وت�أمني و�سائل نقل ر�سم ّية لكافة االماكن ال�سياح ّية.
للنهو�ض به.
�إنّ لبنان املتعدّد الأديان �أر�ض م�ضيافة ل�سياحة
دين ّية �شديدة الغنى وعميقة الأبعاد .فالتعريف
حتتاج �سياحتنا �إىل حملة ترويج ملختلف املنتجات
والرتويج ال�سياح ّيان لكافهة الأماكنِ الدين ّية
ال�سياح ّية يف لبنان ،وملوازنة كافية لتمويلها مع
امل�سيح ّية واال�سالم ّية ومناطقها االثر ّية والتاريخ ّية
ح�سن اختياردول التبادل ال�سياحي ،وو�سائل
االت�صال ،و�إىل دور �أفعل ل�سفاراتنا يف امل�شاركة يف م�صدر تفاعل وغنى لأعداد كبرية من ال�س ّياح.
خ�صو�صا مع املغرتبني واملنت�شرين .ا ّما املهرجانات فتحتاج �إىل من�ش�آت كافية لعقد
مثل هذه احلملة
ً
االجتماعات وامل�ؤمترات واملعار�ض ،واخلدمات
كما حتتاج �إىل ت�صنيف املناطق ال�سياح ّية و�إعطائها ال�سياح ّية والفندق ّية اىل جودة وتناف�س يف الأ�سعار
مع اخلارج ،كما �أن و�ضع ت�شريعات بالتعاون مع
حر ّية تامة يف العمل ،واىل تعزيز مهنة الدليل
ّ
ال�سياحي ومت ّيزه بتعدّد اللغات واملعلومات والثقافة ،منظمة ال�سياحة العامل ّية لال�ستثمار يف امل� ّؤ�س�سات
ّ
الفندق ّية وال�سياح ّية على ا�سا�س املقايي�س الدول ّية
و�إدخال الأخبار ال�سياح ّية يف ن�شرات الأخبار
يقوي ال�سياحة ونوع ّيتها� .إنّ
املحل ّية ورعاية �ضريب ّية لل�سياحة بوا�سطة خف�ض
للجودة والنوع ّية ّ
دعم قطاع ت�أجري ال�س ّيارات وخف�ض الر�سوم
ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة على الن�شاطات
اجلمرك ّية ور�سوم الت�سجيل على ال�س ّيارات املعدّة
ال�سياح ّية وبطاقات ال�سفر ،و�إعادة �إحياء املجل�س
الوطني المناء ال�سياحة لكي ي�ساعد وزارة ال�سياحة للت�أجري ي�ساعد احلركة ال�سياح ّية وت�أمني القرو�ض
ّ
واخلا�صة املدعومة مثل كفاالت وغريها
امل�صرف ّية
على و�ضع ال�سيا�سة ال�سياح ّية وا�سرتتيج ّياتها
ّ
لتحديث التجهيزات ال�سياحية يف لبنان من
املتعدّدة ،وتوقيع اتفاقات يف �إطار جامعة الدول
اال�سا�سي
القطاع
هذا
لتحديث
ة
ي
أ�سا�س
ل
ا
العنا�صر
العرب ّية لتقوية املعار�ض ال�سياح ّية وتبادل التقن ّيات
ّ
ّ
الوطني.
اقت�صادنا
يف
واخلربات ال�سياح ّية وحتديث و�سائل الرتويج
ّ

ndu
spirit

اقت�صاد لبنان بحاجة �إىل ت�صحيح نتائجه الكل ّية،
ومن اه ّمها ن�سبة دينه العا ّم �إىل ما ينتجه �سنو ًّيا
بوا�سطة زيادة هذا االنتاج وتكبري حجم االقت�صاد.
الزراعي
وال�صناعة ال�سياح ّية مثل االنتاج
ّ
أهم
وال�صناعي من دعائم هذا االقت�صاد ،ومن � ّ
ّ
ّ
�أ�سباب زيادة منوه وتعزيز نتائجه وت�صحيح عيوبه،
�إذا �أفادت واق ًعا من رعاية ر�سم ّية مم ّيزة ودعم
خا�ص منا�سب.
ّ
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هل ينجح أوباما في مواجهة التح ّديات؟
د .لويس حبيقة

أمريكي اجلديد م�شاكل كربى على للم�صارف وال�شركات كي ت�ستم ّر يف �أعمالها
يرث الرئي�س ال ّ
ّ
مهم� ،إذ
ة
ي
التحت
البنية
على
إنفاق
ل
فا
إنتاجها.
�
و
الو�ضعان
هنالك
.
يل
والدو
الداخلي
ال�صعيدين
ّ ّ
ّ
ي�ساهم مع الوقت يف رفع الإنتاج ّية بالإ�ضافة �إىل
أمني
ال�صعبان يف العراق و�أفغان�ستان ،والواقع ال ّ
حماربة البطالة .مل تعط �سيا�ساته حتّى اليوم
املرتدّي يف منطقتنا ،وما �سواها من م�شاكل
ومناطق .ال ّ
ّ
أهم دليل على ذلك هو ا�ستمرار
�شك �أنّ امل�شكلة االقت�صاد ّية املال ّية
النتائج املتوخاة؛ و� ّ
م� ّؤ�شر «الدوو جونز» يف م�ستويات منخف�ضة،
تبقى الأ�سا�س بالن�سبة له� ،إذ ت�ؤ ّثر مبا�شرة على
أمريكي
البطالة والبحبوحة وم�ستوى املعي�شة ،وبالتايل
�أي ما دون الـ � 9أالف .يواجه الرئي�س ال ّ
يف الواقع حتدّيني كبريين مينعان حتّى اليوم
على م�ستقبل الواليات املتحدة .يرتكز الف�شل �أو
النجاح يف رئا�سته على ما �سي�ستطيع حتقيقه ب�ش�أن جناحه� :أ ّولهما انخفا�ض الثقة يف حيو ّية وم�ستقبل
الو�ضع املا ّ
يف�سر
يل
واالقت�صادي .ال ميكن للرئي�س �إ�صالح الأ�سواق املال ّية واخلوف من امل�ستقبل ّ
ّ
مما ّ
الرغبة يف بيع الأ�سهم لي�س فقط داخل �أمريكا
امل� ّؤ�س�سات املال ّية وال�صناع ّية من الداخل� ،إنمّ ا
ومن الأمريك ّيني و�إنمّ ا دول ًّيا � ً
أي�ضا؛ �أ ّما التحدّي
ي�ستطيع فقط ال�ضغط عليها للإ�صالح .ارتفعت
ّ
ّ
ن�سبة البطالة من حواىل  %5,5يف �آخر �سنة  2008الثاين فهو �أنّ كل احللول املطبقة مل تعالج الو�ضع
�إىل ما يقارب  %9اليوم ،ومن املتو ّقع �أن ترتفع �إىل امل�صر ّيف الذي يبقى مهت ًزّا ومع ّر ً�ضا للإفال�س ،لأنّ
أهم هذه امل� ّؤ�س�سات غري قابل ،كما هو ،للحياة.
�أكرث من  %10خالل �سنة ّ
مما ينذر بح�صول م�شاكل � ّ
املحلي الإجما ّ
تدور النقا�شات العلن ّية حول جدوى �شراء ق�سم
يل
اجتماع ّية جد ّية .تراجع الناجت
ّ
مما يرفع عجز من هذه امل�صارف من قبل الدولة �أو تق�سيمها،
خالل ال�سنة املا�ضية مبا يقارب ّ %2
واقعي .ال ميكن ل ّأي
غري
هي
كما
ا�ستمرارها
ل
أنّ
إىل
�
2009
�سنة
املوازنة من حدود  %10من الناجت يف
ّ
اقت�صاد �أن ينه�ض �إذا بقي الو�سيط امل�صر ّيف
ما يقارب  %11يف �سنة  .2010لذا �سريتفع الدين
ّ
ً
ً
مري�ضا �أو معطال ،وهذا ما يح�صل اليوم.
اخلارجي وتبقى الواليات
العا ّم ويزداد االقرتا�ض
ّ
انتظر معظم االقت�صاد ّيني الأمريك ّيني �أزمة مال ّية
املتحدة تدور يف حلقة مفرغة وم�ؤذية ملواطنيها.
�أمريك ّية من نوع �آخر� ،أي نابعة من �سوء التوازن
يعي الرئي�س �أنّ الق ّوة ال�سيا�س ّية والع�سكر ّية
واخلارجي .نق�صد هنا حتديدً ا عجزي
الداخلي
الأمريك ّية تنبع من الق ّوة االقت�صاد ّية التي مت ّولها
ّ
ّ
ّ
املوازنة واحل�ساب اجلاري اللذين �أثرا �سل ًبا على
أهم و�سائل النجاح والفعال ّية.
وتعطيها � ّ
ُ
ّ
ّ
االقت�صادي العا ّم� .إال �أنّ الأزمة احلا�صلة
الو�ضع
يحاول الرئي�س حل امل�شكلة بطريقتني� :أوالهما
ّ
ال�سيا�سة املال ّية ال�سخ ّية املرتكزة على التخفي�ضات اليوم خمتلفة كل ًّيا عن التو ّقعات ونابعة من �سوء
ال�ضرائب ّية والإنفاق؛ وثانيتهما عرب �إعطاء الأموال تقدير حجم ودرجة املخاطر املال ّية لي�س فقط من
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قبل امل�صرف ّيني و�إنمّ ا � ً
أي�ضا من قبل اجلميع �أي
يف�سر
مقر�ضني ومقرت�ضني و�أجهزة رقابة .هذا ّ
الإرباك الذي ح�صل �أ ّيام بو�ش وبول�سون ،ويح�صل
أمريكي
اليوم مع االدارة اجلديدة .فالقطاع العا ّم ال ّ
كان يع ّد نف�سه ملواجهة �أزمة من نوع �آخر ،ف�أتتهم
�أخرى �أكرب و�أ�صعب وته ّز ركائز البنية االقت�صاد ّية
أمريكي
واملال ّية للواليات املتحدة .يعي املواطن ال ّ
اليوم �أنّ اقت�صاده بني على امل�ضاربة واجل�شع
والف�ساد ،وبالتايل كان م�ستحي ًال �أن ي�ستم ّر على ما
كان عليه .يف ك ّل حال ،ما فعله الرئي�س �أوباما حتّى
اليوم كان كب ًريا ،ولك ّنه مل يكن مب�ستوى طموحات
الأمريك ّيني الذين ينتظرون الكثري وربمّ ا امل�ستحيل
منه .فخطبه �شبه اليوم ّية ،كما ت�صريحات
امل�س�ؤولني االقت�صاد ّيني واملال ّيني داخل �إدارته ،مل
تعط ثما ًرا بعد ،ربمّ ا لأنّ تو ّقعات الأمريك ّيني هي
�أكرب بكثري .لذا ،عليه مواجهة ،لي�س فقط احلقيقة
ال�صعبة ،و�إنمّ ا � ً
أي�ضا التو ّقعات التي لن ت�ساحمه،
بال ّرغم من اعرتاف اجلميع بجهوده وحماوالته.
ال ميكن لأمريكا وحدها �أن حت ّل م�شكلتها
االقت�صاد ّية املال ّية ب�سبب ترابط الدول بع�ضها
أمريكي ل�سنوات
ببع�ض ،وب�سبب اتّكال االقت�صاد ال ّ
اخلارجي لتمويل
طويلة ما�ضية على االقرتا�ض
ّ
عجز ميزان احل�ساب اجلاري� .أ�صبحت امل�شكلة
اليوم دول ّية ،وبالتايل ال ميكن للح ّل �إ ّال �أن يكون
دول ًّيا ،وبالتن�سيق والتعاون فيما بني امل� ّؤ�س�سات
الوطن ّية والدول ّية .لذا ،ت�شري الوقائع �إىل اعتماد
الدول الغرب ّية الأ�سا�س ّية ،كما بع�ض النا�شئة،
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هنالك �سيا�سات طويلة الأمد � ً
أي�ضا تط ّبق �أو يجب
على ال�سيا�سات الق�صرية الأجل املت�شابهة� ،أي
الوطني والدو ّ
ّ
يل ،لي�س
امل�ستويني
على
ق
ب
تط
أن
�
ط
وتن�ش
�سيا�سات مال ّية ونقد ّية �سخ ّية ت�ضخّ الأموال
ّ
ّ
فقط ملنع ال�سقوط ،و�إنمّ ا للإنقاذ والنهو�ض على
الطلب لتتج ّنب الوقوع يف الركود الأكرب .بلغت
قيمة التحفيز املا ّ
�أ�س�س �سليمة جت ّنب االقت�صاد تكرار ما عرفه خالل
يل ما يقارب  %15من الناجت يف
الوطني ال ب ّد
ال�صني ،و %6يف الواليات املتحدة ،و %4يف �إيطاليا ،ال�سنتني الأخريتني .على ال�صعيد
ّ
و %3يف �أملانيا ،و %2يف اليابان؛ وهي ن�سب مرتفعة من �أن تعالج الواليات املتحدة ،كما بع�ض الدول
الأوروب ّية ،م�شكلة �ضعف االدّخار داخلها بحيث
ل�سيا�سات مال ّية �سريعة .انخف�ضت الفوائد دول ًّيا
ّ
لت�شجع ال�شركات على االقرتا�ض .مل تنجح تخ ّفف اقرتا�ضها املتزايد من اخلارج� .شكل هذا
ب�سرعة ّ
ّ
التجاري
هذه ال�سيا�سات بعد ب�سبب القلق على امل�ستقبل الذي الواقع م�صد ًرا للتقلبات ،وع ّر�ض التبادل
ّ
يل الدو ّ
واملا ّ
يل خالل ال�سنوات املا�ضية للمخاطر
تظهره امل�صارف وال�شركات.
التي ميكن بل يجب التخفيف منها .هنالك �سيا�سات
هنالك �سيا�سات دول ّية تقوم بها امل� ّؤ�س�سات
ّ
ت�شجع النم ّو وت�ساعد الفقراء عرب متويل بع�ض
ك�صندوق النقد عرب الإقرا�ض والإر�شاد ،إ�ال �أنّ
ّ
وال�صحة كما عرب احلفاظ على البيئة .تقوم
ال�صندوق يحتاج �إىل ما يقارب  500مليار دوالر من التعليم
ّ
الأموال الإ�ضاف ّية كي ي�ستطيع القيام ب�أعماله .لذا ،الدول النا�شئة � ً
أي�ضا ببع�ض الإ�صالحات يف بنيتها
امل� ّؤ�س�سات ّية والقانون ّية التي لن تعطي نتائج �إيجاب ّية
قامت اليابان ،بال ّرغم من م�شاكلها االقت�صاد ّية
ّ
املال ّية احلادّة ،ب�إقرا�ض ال�صندوق مئة مليار دوالر ،كبرية �إال على املدى البعيد ويف مقدّمها الربازيل
وهذا ما يدعو �إىل الده�شة والإعجاب والتقدير يف والهند وكوريا كما ال�صني.
امل�ؤ�سف اليوم �أنّ العامل منهمك بالأزمة املال ّية،
�آنٍ م ًعا .هنالك ن�شاطات دول ّية �أخرى مه ّمة تقوم
بها ّ
منظمة التجارة العامل ّية ملنع الدول من االنحدار ويهمل �أو�ضاع الفقراء الذين يبقون ال�ضحايا
أهم لأزمات من هذا النوع .ال ب ّد من معاجلة
�إىل ال�سيا�سات االنغالق ّية احلمائ ّية التي ت�ض ّر
ال ّ
نمّ
بالدول نف�سها .فاملحاوالت الأمريك ّية لفر�ض �شراء مو�ضوع الفقر ،لي�س فقط يف الدول النامية ،و�إ ا
�سلع وخدمات �أمريك ّية يف الداخل يبدو �أ ّنها ف�شلت؛ � ً
أي�ضا يف الدول الغرب ّية� ،أي يف �ضواحي معظم
املدن الكربى كنيويورك و�شيكاغو .ال ب ّد من ف�صل
وكذلك املحاوالت املماثلة للرئي�س �ساركوزي التي
�صعب ت�سويقها فرن�س ًّيا و�أوروب ًّيا .فامل�شكلة احلال ّية ال�سلطات االقت�صاد ّية املال ّية� ،أي بني امل�صارف
هي دول ّية ،وال ميكن ح ّلها �إ ّال بالتعاون الدو ّ
يل ولي�س املركز ّية التي يجب �أن تر ّكز على ت�أمني اال�ستقرار
ّ
الت�ضخم وبني وزارات املال ّية
النقدي وحماربة
باالنعزال امل�ض ّر النابع من اخلوف والقلق واحلاجة
ّ
�إىلاحللولال�سريعةولي�سمنالعقلوالدر�سوامل�صلحة .التي يجب �أن تهدف �إىل حت�سني واقع العدالة ورفع
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م�ستوى الفعال ّية العا ّمة كما بني �أجهزة الرقابة
التي يجب �أن حتدّد ال�سيا�سات والقرارات الوقائ ّية
املانعة لتكرار ما ح�صل .هنالك �سيا�سات دول ّية
يخ�ص الرقابة والتن�سيق
يجب االتّفاق عليها فيما ّ
ً
وحت ّركات ر�ؤو�س الأموال و�صوال �إىل �إنهاء جولة
الدوحة للتجارة التي طالت املفاو�ضات ب�ش�أنها.
باخت�صار ما ينتظره العامل من جمموعة الدول
الع�شرين هو املزيد من التن�سيق وتوفري املوارد
املال ّية ملواجهة الأزمة التي لن ترحم � ّأي اقت�صاد
إقليمي.
وطني �أو � ّ
ّ
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ّ
الشعبي
السياسة المدينيّة والشعر
فرحان صالح

الذوات املجتمع ّية وحيوات املكان ،الأمكنة..
البارحة :يوم كان �أبي (توفيّ عام  )1963كان
اليوم مل يبق يف تلك القرى �إ ّال بع�ض من عجائز،
ال�شعبي اليوم �أ�صبحت خارج مكانها
لغة ال�شعر
ال�شاعر
�سج ًال وهم �ضمائر الوجود ،ذاكرة الأر�ض� ،شهود على
ال�شعبي يحاكي �أ ّيامه؛ ما يقوله كان ّ
ّ
ّ
ف�صول اخلري ،على التالقح الذي كان ،حني حتبل وزمانها ،هي لغة من الت�ضليل ،ال تعبرّ عن �شيء ،بل
ليوم ّيات النا�س ،ينه�ض معهم يف الفجر ،يتابع
حركتهم يف ُ
هي اللغة التي ت�سعى لت�أجيل الأحزان التي حتملها
الظهر ،وي�سهر مع �أما�سيهم لي ًال .كان الأر�ض مبني ال�سماء.
الأجيال التي ابتعدت عن الأر�ض ،عن قراها.
ال�شاعر ي�صف ف�صول اخلري ،تلك التي ت�صنعها
****
�أيادي النا�س ،الف ّالحني .كان ال�شعر منتم ًيا �إىل
ما كان بالأم�س مل يعد من �شاهد عليه �إ ّال ما تب ّقى
****
جيل وقد �شاخ ،ودونهم عقد القران بني
احلياة� ،إىل الأر�ض� .أ ّما مفردات ال�شعر فمنها نتابع من �إرث ٍ
عبت املدر�سة الرحبان ّية عن جممل
البارحةَ :رّ
جمال الأ ّيام والطبيعة والإن�سان.
الإن�سان وحبيبته الأر�ض قد ُف�سخ ..مل يعد من
التح ّوالت التي ح�صلت بني الريف واملدينة ،وحملت
كان ال�شاعر ي�أخذ بذاره من الطبيعة ليزرعه بني
تفاعل ..تبدّلت احلال ،الأ ّيام ...البارحة �شم�سها
هذه املدر�سة املفردات املرتبطة بحياة النا�س،
النا�س ،والأر�ض ج ّنته وجنينته ،مر�آته ،وجهه
غابت مع �أجيال ماتت� ،أ�صبحت �سمادًا للأر�ض
الف ّالحني .لهذا ال�سبب عا�شت هذه املدر�سة
وجهها الذي تر�سمه الأيادي املت�شابكة ك ّل يوم .دونه التي �أح ّبوها� ،أ ّما �أجيال اليوم فقد تغيرّ ت وجهتها وا�ستم ّرت تغ ّذي الذاكرة وتعمل على ت�صويب
لي�س من ف�صول ،من خ�صب وعطاءات ،لي�س من
متاما ،كما تغيرّ وجهها..
ً
العالقة .وعمر الزع ّني ذاته كان مواز ًيا يف نقده-
بذر وح�صاد ..هو من ي�صنع احللم ،الأمل ،يزرعه اليوم� ،أجيال ت�ضيع ،ال تعرف وجهتها وال وجهها.
لل�سيا�سات املدين ّية -للمدر�سة الرحبان ّية .كما برز
يف املوا�سم .كلماته ت�أتي باملطر ،بال�سنابل ،وبغ�صون الطبيعة التي كانت مطع ًما للحيوات كا ّفة ،تخ ّلت
حم ّمد �شامل وم�سرح �شو�شو ،و�أخ ًريا م�سرح �أنطوان
الأ�شجار املح ّملة بالثمر.
عنها الأجيال اجلديدة ،تركتها �إىل مدن وقد بنيت غندور ،لرفد هذه التجربة التي عبرّ ت عن روح ّية
لبع�ضها
و
عد
الطبيعة،
حليوات
كان ال�شاعر رفي ًقا
ٌّ
على �أنقا�ض ريف وقرى� ،إىل مدن مل حتت�ضن
احلياة التي يعي�شها اللبنان ّيون ،وليت� ّأ�س�س منها
و�صديق ملعظمها ،يغ ّني لل�سنبلة ،للت ّفاحة التي
�أبناءها بل رف�ضتهم� ..إىل ريف مل يعرف
ً
الفعلي للحياة ال�سيا�س ّية برافعتها املغايرة.
اهتماما الرافد
ّ
خا�صة على �صعيد بناء بنى حتت ّية ،هذه احلاالت �أتت من رحم وخما�ض املعاناة
�أكلها �آدم ،للعد�س وال�شعري واحل ّم�ص والفول وطور من �سيا�س ّينيّ ،
�سنني ،للحمار واحل�صانّ ،
للقط والف�أرة ،للع�صفور مدار�س ،م�ست�شفيات� ،إ�ضافة �إىل ّ
خمططات
ومل تكن من خارجها حيث عبرّ ت عن امل�ساحات
وال�شحرور واحلجلة ،للفرا�شة واحلرذون .هم
خا�صة الزراع ّية منها ،مبا ي�ستتبعها الإنتاج الروح ّية التي عرفتها حياة اجلماعات الريف ّية يف
للتنميةّ ،
امتداداته ،بع�ض من حياته� .أهله �أهل الطبيعة،
ال�ضروري
ال�سلعي واملعر ّيف .هذه وتلك املدخل
ّ
عالقتها بال�سيا�سات التدمري ّية املدين ّية .وربمّ ا ما
ّ
هو وهم يجدّدون كيانهم منها ،هو ذاته الف ّالح،
لتوطني �إ�ضافات الأجيال وثقافة الع�صر ومعطياته جاء يف كتاب �أني�س فريحة املبكر «القرية ح�ضارة
احلر ّيف ،الناطور .هو وهم عيون اهلل على الأر�ض .العلم ّية والتقن ّية� .إىل �سيا�سة وتنمية تربو ّية هي
يف طريق الزوال» هو �إنذار مب ّكر (عام )1948
كان ال�شاعر ذاكرة النا�س والأر�ض والزمان ،كان
ذاتها التي يحتاجها �س ّكان الريف كي تعود �إليه
ال�سلبي املربمج الذي ميار�سه
ليف�ضح اخلطر
ّ
ذاكرة اهلل.
احليوات الب�شر ّية وغريها ،تلك التي �ضاعت وما
ال�سيا�سي يف حمو هو ّية االنتماء وجتويف جوهر
ّ
اليوم :تبدّلت الأ ّيام ،ترك الف ّالحون قراهم ،مات زالت تبحث عن �أمكنة لال�ستقرار واحلياة.
الثقافة الريف ّية املنتجة.
ال�شاعر ،ماتت معه لغة الأر�ض ،مبوته مل يعد من
بهكذا �سيا�سات وغريها يعود الريف مكا ًنا �صا ً
حلا �أ ّما ما ي�أتي به ال�شعراء ال�شعب ّيون اليوم ،فلي�س له
توا�صل مع تلك العوامل التي �ساهم يف �صناعتها،
ل�سكن الأجيال املقبلة ،ت�ص ّوب العالقة بني جمتمع �صلة بهكذا مدار�س وثقافات عرفتها احلياة قبل
وت�صحر
تلك التي تتح ّول تدريج ًّيا �إىل يبا�س
ّ
املدينة الذي ي�أكل وال ينتج ،وبني جمتمع الريف
الزراعي حواىل
1975؛ كان يعي�ش من القطاع
ّ
ال�شعبي اليوم ير ّوج
وباطون و�أماكن للنفايات ..مل يعد من حمار وناطور الذي يعمل وي�أكل القليل .بهكذا �سيا�سات تعود لغة  %50من املواطنني .ال�شعر
ّ
وكلب ّ
ال�شعبي �إىل �أر�ضها� ،إىل بيئتها ورحمها،
وقطة ،مل يعد من ف�صول ...تلك القرى التي ال�شعر
لثقافات م�ستلبة ،مغ ّربة ،تربير ّية .لثقافة مل ت�س َع
ّ
امتلأت املدن العرب ّية باملنف ّيني منها.
و�سيلة للتفاهم ما بني الإن�سان والطبيعة ،ومع
من �أجل خلق رافعة ت�ضيف �إ�ضافاتها �إىل معارف
يتم هذا �إ ّال بتحديث القطاع
اجليل الذي �سبق ،ولن ّ
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يتم هذا �إ ّال بتحديث القطاع ف�إ ّنها ّ
نعمُ ،ح ِر َقت غاباتنا ،هُ ِد َرت مياهنا�ُ ،س ِرقت
تدل على الق ّوة العلم ّية التي و�صلت �إليها
اجليل الذي �سبق ،ولن ّ
�شواطئنا ،وع ّمرنا بيوتًا يف بريوت واملدن العرب ّية
تلك ال�شعوب؛ بينما نحن ما زلنا نتغ ّنى ،وبنف�س
الزراعي والت�أ�سي�س لعالقة متجدّدة مع البيئة
ّ
ّ
الأخرى ،تلك التي مل يبقَ فيها �أر�ض ،وال
الأ�سلوب ،بهذا القمر الذي تغنى به جدودنا منذ
والطبيعة ،وبالتايل مع الع�صر هذا الذي ت�صنع
�سماء ،وال بحر� .إنّ ما ت�صنعه بنا هذه العقل ّيات
�آالف ال�سنني.
مو�ضوعاته الأجيال مبا ت�ضيفه وتراكمه من �إنتاج
خا�صة ال�سلف ّية منها
ومن حاجات ماد ّية ومعرف ّية.
وتنافر �أزمنتها مع بع�ضهاّ ،
�إنّ ال�سيطرة على اجل ّو ما هي �إ ّال لت�أكيد ال�سيطرة
يتم خلق الكوابح
واحلداثو ّية اال�ستهالك ّية ،منهما ّ
على �أر�ضنا وبحارنا وغاباتنا وعقولنا التي نزحت
***
التي �أخرجت جمتمعاتنا من دائرة الزمن ،ومنهما
�إىل جمتمعات تعرتف بالعقل.
ال�شعبي بقامو�سها
البارحة :دفنت لغة ال�شعر
ّ
ي�ستم ّر هذا التخ ّلف و�آل ّياته ل�صالح �أ�صحاب
نعم ،نحن جن ّرت ثقافة مل يعد �أحد ي�أخذ بها �إ ّال
ومفرداتها مع من دفنوا ،يف �أر�ض كانوا يجدّدون
امل�صالح امل�شرتكني� ،سواء كانوا يف داخل جمتمعاتنا
نحن ..فهل نريد ت�صدير الثقافة الدين ّية وهذا
حياتهم فيها ..اليوم ت�شتّت الأجيال ،مل يعد من
�أم غرباء .هذه الثقافة وتلك ما هما �إ ّال عد ّوان
يوما بالعقل وبحاجات
يهتم ً
ال�سائد منها الذي مل ّ
مرجع ّية لهذه الأر�ض ،مل يعد من تراكم على
مل�صالح جمتمعاتنا يف التعاون والتنمية ،مبا
النا�س املاد ّية؟
ما � ّأ�س�س له جدودنا و�آبا�ؤنا ،مل يعد من توا�صل
احل�ضاري الذي يتح ّقق
ي�ستبعدان من التخطيط
ّ
م�ضاف ومنتج مع ما كانت عليه حياتهم .مل تتح ّقق نعم� ،أ�صبح �أم�سنا حل ًما حلنني ما ك ّنا عليه،
تتم �إ ّال
عرب الرتبية املعا�صرة .ومواجهة ذلك ال ّ
الثورة الزراع ّية التي ُو ِعدت �أجيالنا بها ،تلك التي و�أ�صبحت �أ ّيامنا ك�آبات متوا�صلة من الأحزان،
ب�سيطرة الرتبية العلم ّية التي هي املدخل للتغيري
وغدنا له مثاالته ومناذجه التي ت�أتينا من اخلارج
تربط العلم بالتنمية ،وت� ّؤ�س�س للجديد واملعا�صر
االجتماعي،
التنويري ،ومكافحة التفاوت
املجتمعي
ّ
ّ
ّ
لنتل ّقفها ظ ًّنا �أ ّنها ثقافة حداثو ّية؛ بينما ما ُيكتب
مل ّبية احلاجات الغذائ ّية ملجتمعاتنا ،تلك الثورة
ي�ساهم يف تدجيننا وت�أكيد غربتنا و�ضعف حالنا ..وبالتايل ال�سيطرة على حاجات امل�ستقبل.
اجتماعي
الإ�صالح ّية التي هي الأ�سا�س لك ّل تط ّور
ّ
نعم ،لي�ست ح�ضارة القرية يف طريق الزوال ،بل
ّ
ّ
ونحن يف كل ما نقوله �أو ننظمه �شع ًرا ،جن ّرت ما
فكري.
تقني ّ
ّ
�إذا ا�ستم ّرت الأو�ضاع وال�سلوك ّيات العرب ّية على ما
قيل لي�س فقط منذ �ألف �سنة ،بل ما جاءت به
نعم� ،إنّ الريف نزحت عنه الأجيال اجلديدة،
هي عليه ،ف�إنّ لغتنا ذاتها يف طريق الزوال؛ وفقط
�أفكار و�أ�سئلة ع�صر النه�ضة ،هذه وتلك التي
الأجيال التي كان عليها �أن ت�ضيف ،و�أن جتدّد
الكم الهائل من املفردات الأجنب ّية التي
وت�ستبدل التقنيات القدمية بتقنيات معا�صرة ميكن اجرتّتها نخب �سيا�س ّية دون �أن ت�ضيف �إليها الأ�سئلة الحظوا ّ
ّ
ّ
�أ�صبحت جز ًءا من لغتنا ،لتعرفوا �أ ّيها العرب عن
منها مراكمة النتاج والإنتاج ،وبالتايل �س ّد حاجات امل�ستجدّة التي بقيت مع ّلقة دون �أن يجيب عليها
�شعر �أو لغة تتحدّثون.
� ّأي ٍ
ً
�
جمتمعاتنا الغذائ ّية ،تلك التي ميكن توفريها من
أحد .ف�ضال عن ذلك االهتمام مب�س�ألة التعليم مبا نعم �أ ّيها احل ّكام :إ� ّنكم تختلفون كي ال تن ِّفذوا �شيئاً
ّ
وطني ،وعربها ترتاكم املعارف التي
أمن
�
من
ه
ل
ت�شك
ٍ
بيئاتنا الزراع ّية...
ّ
مما ت�ستوجبه م�س�ؤول ّياتكم.
ّ
لقد ُقتلت تلك احلياة التي ال ميكن جتديدها عرب تن ّمي �شخ�ص ّيتنا وحتتاجها جمتمعاتنا ،التي ال زالت
حت ّركها وحتكمها �سيا�سات �أنظمة �سايك�س بيكو
�سيا�سات وثقافات اال�ستهالك ال�سائدة ،تلك التي
ريا� :إنّ التخ ّلي عن لغة الأر�ض ،لغة الف ّالحني،
ت�ستنزفنا وت�ستنزف �إمكانياتنا .تلك املنتوجات التي امل�ستم ّرة ،وعقل ّيات ال زالت تهيمن عليها الثقافتان �أخ ً
ّ
الإقطاعية واال�ستعمارية ،وبثقافة اتكالية معتقدين مبا يعني من جتاهل لذاكرة الذين عا�شوا ً
تاريخا
ّ
ّ
ّ
إنتاجها.
�
يف
أو
�
فيها
لنا
ن�ستوردها ت�أتي دون تعب
حامليها ب�أنّ ال�صالة وال�صيام والأدعية دون اجلهد غري مكتوب ،هي املدخل للتخ ّلي عن لغة ال�سيادة
هذه ال�سيا�سات التي جعلت من جمتمعاتنا عالة على
ال�سيا�سي
والعمل ميكن �أن تغ الأحوال ،خا�ص ًة و�أنّ خطباء واال�ستقالل ،وهي املدخل للتفكيك
ّ
ّ
الآخرين ،بل جمتمعات �أ�سواق ملا ينتجه غرينا..
يرّ
واللغوي ،لي�س فقط يف لبنان ،بل يف
واالقت�صادي
ّ
ّ
اجلامع وم�سيرّ ي امل� ّؤ�س�سات الدين ّية يعتقدون �أ ّنهم
نعم� ،إنّ هكذا �سيا�سات �أدّت �إىل �أن ن�صبح دون
يخاطبون جمموعات �أق ّل ثقاف ًة ،و�أدنى مرتبة دينية ك ّل جمتمعاتنا العرب ّية.
ّ
�أر�ض ،ودون �سماء ،و�سما�ؤنا �ساحة للأقمار
ودنيو ّية منهم.
اال�صطناع ّية التي �إن ّ
دل وجودها على �شيء،
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فتاة من الشرق
د .منصور عيد

عربي قرب من ت�شاء
اللوحة ال�شرق ّية ترت�سم...
املجل�س ،بل جتل�س على مقعد ّ
�أن تك ّرمه ،ومت ّيزه عن الآخرين؛ ّثم تدعو ،حت ّب ًبا،
املكان :القاهرة ،ويف الطبقة الأخرية من مباين
ومن دون جماملة ،ك ّل واحد منهم ليخدم نف�سه،
جريدة الأهرام املط ّلة على مقهى اللواء.
فهو يف بيته وجمل�سه :فنجانَ قهوة� ،أو كو ًبا من املاء
الزمان :مطلع القرن املا�ضي .وبالتحديد ،يوم
ّ
املعطر بالورد ،و�إن مل يكن باردًا يف حرارة نهارات
الثالثاء من ك ّل �أ�سبوع ،عند ال�ساعة الرابعة بعد
القاهرة ،لك ّنه يثلج ال�صدور املحرتقة بع�شق تلك
الظهر.
ارجتافات
�أ�شخا�ص اللوحة جمموعة من كبار الأدباء وال�شعراء ال�ساحرة التي ُيقلق ح�س ُنها الهادئ
ِ
نب�ضات القلوب،
ال�شفاه ،و ُيلهب حدي ُثها الأنيق
واملف ّكرين يربو عددهم على الثالثني .لكن ،ال
ِ
وت�ضرم ثقافتُها الراقية �شعل َة الأفكار ،على ل�سان
جمال لذكرهم جمي ًعا ،و�إن كانت �أ�سماء بع�ضهم
عربي ،ف�صيح� ،سل�س� ،صاف ،بعيد عن التك ّلف،
م� ّؤ�ش ًرا لأهم ّية املجل�س :ع ّبا�س حممود الع ّقاد،
ّ
م�صقول ب�أ�صالة الرومن�س ّية الفرن�س ّية ،و�إتقان
لطفي ال�س ّيد� ،شبلي �شم ّيل� ،سليمان الب�ستاين،
للإنكليز ّية ،ومعرفة للأملان ّية والإيطال ّية واليونان ّية.
خليل مطران ،داوود بركات ،يعقوب �صروف،
ّ
الفكري مزيج من �سوق عكاظ،
أدبي
ل
ا
واملجل�س
يل
و
حافظ ابراهيم ،طه ح�سني ،جرجي زيدان،
ّ
ّ
الدين يكن� ،إ�سماعيل �صربي با�شا ...وفتاة �شرق ّية ومباحثُ �أكادمي ّية يف الفل�سفة والعلم والنقد
خا�صا،
�سمراء تع ّرف عن نف�سها بنف�سها :كال ّ
نب �أو كالتمر والأدب .و�إذا طاب اللقاء و�صار املجل�س ًّ
ُفرغ للمحظوظني ق�صيدةً
ّ
ري من حمي ًما ،ان�صرفت مي ت ِ
الهندي� ،أو كامل�سك ُو�ضع عليها لونُ الدم ،وكث ٌ
العقلي ،والعط�ش ت َ
ُن�شد� ،أو مقال َة تُقر�أ� ،أو قطع ًة مو�سيق ّي ًة تُعزف،
واجلوع
والذهول،
والع�شق
ال َوجد
ّ
�أو �أغني ًة تَن ُفذ �إىل القلوب .واحل�صاد جنى ثمر،
الروحي ،وا�ستعداد للطرب وال�سرور ،وا�ستعداد
ّ
وقطاف ورد ،وتقطري عطر ،وفوح طيب .وموعد
�أكرب لل�شجن واحلزن والأمل...
ويا �أ ّيها الف�ضو ّ
يل الراغب يف اال�ستزادة� ،إذا �أردت �آخر يف م�ساء يوم ثالثاء جديد.
جتدها يف �أ ّما �إذا تخ ّلف �أحد �أولئك الرجال عن موعد
�أن تتع ّرف بها �أكرث ،فتف ّر�س يف حدقتيكْ ،
أ�سبوعي ،فن�سمعه ُين�شد ولها ًنا ،م�شتا ًقا،
ب�صرك ويف ب�صريتك على ال ّرغم منك .و�إذا غابت املجل�س ال
ّ
متح�س ًرا ،بل�سان �إ�سماعيل �صربي با�شا:
عيناها عن خم ّيلتك ف�سوف ترى دموعها مطبوع ًة
ّ
على هام�ش �صفحة من كتبها� ،أو على حروف كلمة
احلي حائم ٌة 		
ارتوى حربها ،فتحول �إىل حدقة وا�سعة تهتف �إليك روحي على بع�ض دُور ّ
ِ
ّ
ري ت ّوا ًقا �إىل املا ِء
كظامئ الط ِ
قائلة� :أنا مي زيادة.
ناظري غدًا			
مبي
َّ
ب�سيطا على � ْإن مل �أم ّت ْع ٍّ
والفتاة ال�سمراء التي ترتدي ز ًّيا �شرق ًّيا ً
ترحب بالزائرين .و توا�ض ًعا ،ال تت�صدّر
�صبحك يا يو َم الثالثا ِء
�أَنكرتُ َ
غري ت�ص ّنعّ ،
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بعد اللوحة امل�سائ ّية تعود الفتاة ال�شرق ّية �إىل ذاتها،
�إىل �سوانحها وكلماتها و�إ�شاراتها ،وتعود �إىل روحها
فت�سمع �أ�صداء مرتدّدة من وراء البحار ،من بالد
االغرتاب ،من �أمريكا .ت�سمع كلمات يه ِتف بها
�شاب ،طفو ّ
�سماوي يف
يل يف ح ّبه� ،صو ّيف يف ع�شقه،
ّ
ّ
�شرقي يف غربته ،لبنا ّ
ين يف عبقر ّيته ،يه ِتف
إن�سانه،
�
ّ
لها :حبيبتي مي .ويو ّقع ا�سمه يف �آخر الر�سالة:
حبيبك جربان.
وال�صب ّية احللوة جتيب ،بخجل املر�أة ال�شرق ّية
العا�شقة ،وج ًها مل تره ،وكائ ًنا مل ت�سمع �صدى �صو ِته
من خالل النربات ،بل من ذوبان روحه يف الكلمات،
جتيب :حبيبي جربان...
وتو ّقع ا�سمها يف �آخر الر�سالة :حبيبتك مي.
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دارون في ذكراه
إلى
ِ

شربل شربل

حكاية ال ّنا�س مع التّاريخ طويلة ،وهي ،على �أق ّل
تقدير ،من عمر التّاريخ .منهم من ي�سعى ،عن
�سابق ت�ص ّور وت�صميم ،لدخوله ،ومنهم من يجد
نف�سه فيه �صدف ًة �أو عن غري ق�صدٍ ...
متخ�ص�صة متعدّدة بتعدّد �أجنا�س
وللتّاريخ ب ّوابات
ّ
الب�شر وعالمات متايزهم؛ بع�ضها تف�ضي �إىل
املنائر ،وبع�ضها تو�صل اىل املزابل...
وله �صفحات تل ّونت ب�ألوان ال ّنازلني فيها ،فمنها
البي�ضاء ال ّنا�صعة بالأعمال املجيدة ،ومنها التي
امتعقت خج َال ،ومنها ا ّلتي �س ّودتها الأيادي القذرة
و...
وللتّاريخ ّ
حمطات من اخرتاعنا ،نتو ّقف فيها
للذكرى والعربة؛ ومن ّ
املحطات ا ّلتي يتو ّقف فيها
ال�سنة ّ
حمطة مرور مئتي عام على والدة
العامل هذه ّ
إنكليزي �شارلز دارون (،)1882-1809
املف ّكر ال
ّ
ّ
عاما على �صدور كتابه
وحمطة مرور مئة وخم�سني ً
«يف �أ�صل الأنواع» ا ّلذي فتح به باب التّاريخ.
علي معرفته.
�أ ّما لون الورقة ا ّلتي نزل فيها فتع�صي ّ
وهو ،على �سبيل التخمني ال الت�أكيد ،يحاكي لون
ورقة الع�شرة جنيهات ا ّلتي ق ّرر بنك �إنكلرتا ،منذ
�سنوات ،طبع �صورته عليها �آخذة مكان �صورة
وائي الكبري �شارلز ديكنز.
ال ّر ّ
معلوما �أنّ نظر ّية دارون قد �شرحت
و�إذا كان ً
وموحدة تن ّوع احلياة ،ف�إنّ ما
ة
ي
ّ
بطريقة منطق ّ
رافق �إعالنه نظر ّيته من ردود فعل تراوحت ما بني
الرف�ض والقبول ،واختالطها لدى اجلمهور بنظر ّية
المارك ا ّلذي �سبقه بخم�سني �سنة وقال �إنّ الب�شر
جدل
يتحدّرون من القرود ،جاع ًال منها مو�ضوع ٍ
وا�سع ،ته ّمني منه اجلوانب الإن�سان ّية واالجتماع ّية،
والدارون ّية العرب ّية ،وموقف ك ّل من جربان و�أبي
ما�ضي ويوح ّنا قمري على وجه التحديد.

هو كون جربان ير ّد على ت�سا�ؤالت تهدف �إىل تو ّقع
لع ّل �أبرز من م ّثل الدارون ّية عندنا و�أ ّلف فيها هو
م�صري العامل بعد احلرب الكون ّية الأوىل ،ومنها:
الدكتور �شبلي ال�شم ّيل ()1917 -1860
القروي �إىل حقله فيلقي البذور حيث زرع
هل يعود
�صاحب «ال ّن�شوء واالرتقاء» و«�شرح بوخرن على
ّ
مذهب دارون» .فمن املعروف �أنّ ال�شم ّيل قال بن�شوء املوت جماجم القتلى؟ هل يعود ني�سان �إىل الأر�ض
وي�سرت بقمي�صه �أع�ضاءها املكلومة؟ وهل يطلع
حي �آخر؛ فاملادّة هي القدمية والن�شوء
احلي من ّ
ّ
الفجر على قمم لبنان؟
من ق ّوة الطبيعة ،والق ّوة واملادّة ال تنف�صالن.
الذاتي و�أنكر اخللق ومن �آرائه �أن «ال رجوع �إىل الوراء �إ ّال يف الظاهر»؛
وبذلك يكون قد دافع عن التو ّلد
ّ
�أ ّما احلقيقة فهي �أنّ الب�شر ّية ،رغم احلرب
إلهي .وقد �س ّميت نظر ّيته
من عدم� ،أو اخللق ال ّ
الكون ّية ،ت�سري �إىل الأمام لتحقيق غاية مر�سومة،
بالدارون ّية العرب ّية .ونا�صره فيها كثريون ،منهم
ولكنّ «الأقزام ال يرون اخلفايا العادلة �أو الغاية
الزّهاوي ومظهر وابراهيم احلدّاد ،ا ّلذين عرفوا
ّ
ّ
ّ
العلو ّية» التي ال ب ّد من بلوغها ،والتي كلف اجلبابرة
بالدهر ّيني العرب.
املت�صارعون بتقريبها ،والب�شر �آالت يف �أيديهم
الديني ردود كثرية على
ار
ي
للت
ويف املقابل ،كان ّ
ّ
ؤيوي
يديرونها يف هذا ال�سبيل .ويف موقف
الدارون ّية العرب ّية تنق�ضها وت�س ّفهها باال�ستناد
حد�سي ر� ّ
ّ
يرى جربان �أنّ الدماء �ستتح ّول �إىل �أنهار كوثر ّية،
�إىل ما جاء يف الكتب املقدّ�سة؛ ومن �أبرز ه�ؤالء
ّ
ال�س ّيد جمال الدّين الأفغاين ،وابراهيم احلوراين ،والأرواح التي تزهق �ستطلع فج ًرا جديدً ا .وهو
يخت�صر ،على طريقته البارعة قائ ًال «ولكن ،من
وا�سكندر طوران...
وث ّمة فريق ثالث ر�أى �إمكان ّية التّوفيق ما بني الدّين يطلب ني�سان من غري ّ
كف ال�شتاء فلن يجده».
ربر احلرب! ويعتربها
والعلم ،مي ّثله جرجي زيدان ويعقوب �ص ّروف
وا�ضح ّ
مما �سبق �أنّ جربان ي ّ
�إنفا ًقا يف �سبيل احلقّ لي�س فيها خ�سارة ،ذلك �أ ّنها
و�آخرون.
ّ
يحب «من ال ّنا�س املتط ّرفني» ،فقد ف�صل من ف�صول الن�شوء واالرتقاء.
ذي
ل
ا
جربان
�أ ّما
ّ
رب قائل :ولكن جربان عندما كتب «اجلبابرة»
كان متط ّر ًفا يف ت�أييده هذه النظر ّية ،ال ب�أ�سلوب
ّ
رمزي يرتك جما ًال للت�أويل ،و�إنمّ ا ب�صريح العبارة ،كان يف مرحلة «العوا�صف» ،وهي مرحلة مطبوعة
ّ
ّ
ّ
ويف مقالته ال�شهرية «اجلبابرة» حيث قال�« :أنا من بت�أثريات نيت�شو ّية ال لب�س فيها ،و�أنه ت�صالح مع
خ�صو�صا ،ا ّلذي
النبي،
ً
القائلني ب�س ّنة الن�شوء واالرتقاء ،ويف عريف �أنّ هذه احلياة واملجتمع و ...يف ّ
ال�س ّنة تتناول مبفاعيلها الكيانات املعنو ّية بتناولها يعترب خال�صة ت�أ ّمالته.
وا�ضحا
بي ال يجد تراج ًعا
الكائنات املح�سو�سة ،فتنتقل بالأديان واحلكومات
ً
ولكن ،من يبحث يف ال ّن ّ
ّ
من احل�سن �إىل الأح�سن انتقالها باملخلوقات كا ّفة عن هذه النظر ّية .ومن حقنا �أن نطرح ال�س�ؤال� :أمل
وال�سلم ما ي�ست�أهل
من املنا�سب �إىل الأن�سب».
يجد جربان يف مو�ضوع احلرب ّ
بي؟ ي�ضاف �إىل ذلك �أنّ
مما جاء يف «اجلبابرة» �أنّ جربان
و�أبرز ما يه ّمنا ّ
منه مقالة ت�أ ّمل ّية يف ال ّن ّ
ّ
يعترب هذه ال�س ّنة �أم ًرا حم ّت ًما تقت�ضي احلروب حلل جربان عندما �سئل الإذن يف ن�شر دمعة وابت�سامة ر ّد
يف�سر هذا الربط مبا معناه �أ ّنه يقطع مع ما�ضيه حيث قال «�إنّ الفتى
م�شكلة ال يح ّلها �إ ّال ّ
ال�صراع .وما ّ
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ا ّلذي كتب دمعة وابت�سامة قد مات ودفن يف وادي
الأحالم...فلماذا تريدون نب�ش قربه؟» وهو مل يرتك
يف مو�ضوع احلرب ما يقطع مع ما�ضيه.
أدري ،فلم تغب هذه النظر ّية عن
�أ ّما �أبو ما�ضي الال� ّ
إملاحا يف ق�صيدة «اخللود»
�شعره .ولئن �أملح �إليها � ً
ا ّلتي ي�ؤ ّكد يف مطلعها عدم �إميانه بعنوانها «غلط
القائل �إ ّنا خالدون »...حيث يخاطب الب�شر قائالً:
«�إيه �أبناء الرثى ن�سل القرود »...فهو يذكرها
ب�صريح العبارة يف ق�صيدته «احلرب العظمى» ا ّلتي
ي�صف فيها ويالت احلرب و�ص ًفا يظهر ال �إن�سان ّيتها
و�أهوالها:
« �أ ّنى التفتّ ر�أيت ر� ًأ�سا طائ ًرا
ً
�أو مهج ًة مطعونة ب�سنانِ »
وكذلك يذكر الدّمار الذي ح ّل:
ومدين ًة زهرا َء �آمن َة احلِمى
هُ دمتْ مناز ُلها على ال�س ّكانِ
وباخت�صار ،ف�إ ّنها يف ر�أيه «حرب � ّ
أذل بها التمدّن
القوي فيها ال�ضعيف ودا�سه وم�شى
�أهله ...و�سحق ّ
ً
على �أر�ض من الأبدان ...و�صوال �إىل تقبيحه احلرب
وذ ّمها �صراحة يف قوله:
َ
بئ�س الوغى َيجني اجلنو ُد حتوفهم
َ
يف �ساحِ ها والفخ ُر للتيجانِ
ربر وقوع
ّثم يعلن �سخطه على هذا الأن�سان ا ّلذي ي ّ
احلرب على �أ ّنها �س ّنة ال ب ّد منها للتط ّور ،فيقول:
ما �أقب َح الأن�سا َن! يقت ُل جا َره
ويقول هذي �س ّن ُة العمرانِ
وهو يكمل �صا ًّبا غ�ضبه على الأتراك...
ويف مقابلة ومقارنة ما بني �أبي ما�ضي وجربان جند
اتّفا ًقا واختال ًفا؛ �أ ّما االتّفاق فعلى �أنّ احلرب �ش ّر،
و�أنّ النا�س ميوتون والفخر للتيجان وللجبابرة،
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�أي الأقوياء ا ّلذين يديرون اللعبة مل�صلحتهم؛ و�أ ّما تكفي  12مليون �سنة لي�صري الدم ما ًء ،كما يقال،
االختالف فواقع يف �أنّ جربان يرى احلرب �ش ًّرا يف ونتح ّرر من االرتباط بهذا الن�سيب الفا�شل ،ما دام
«قدرنا اال�ستمرار ،ال اال�ستقرار� ،أو اال�ستقرار على
الظاهر ،ولك ّنها �إنفاق يف �سبيل اخلري لي�س فيها
اال�ستمرار» كما يقول يوح ّنا قمري؟
خ�سارة ،ويف كونه يراها ف�ص ًال يف م�سرية الن�شوء
تفح�صت ورقة الع�شرة جنيهات فوجدت �أنّ �صورة
واالرتقاء ،يف حني يذ ّم �أبو ما�ضي احلرب ا ّلتي
ّ
دارون قد احت ّلت م�ساحة تعادل امل�ساحة ا ّلتي حتت ّلها
ويتعجب
ميوت فيها اجلنود ليفتخر ال�سالطنيّ ،
ّ
�صورة ملكة بريطانيا معتمرة تاجها ،وفكرت يف
(ما �أقبح!) من الأن�سان ا ّلذي يعترب احلرب �س ّنة
اقرتاح و�ضع �صور علماء ومف ّكرين و�أدباء وف ّنانني
قيا�سا على ما �سبق ،ف�إنّ �أبا
العمران .وهكذاً ،
من بالدنا على �أوراق عملتنا ،على قاعدة املنا�صفة
ما�ضي من فئة «الأقزام» يف ر�أي جربان ،و�إنّ
جربان مي ّثل «الأن�سان القبيح» يف نظر �أبي ما�ضي .واملحا�ص�صة ،ولكن خفت �أن يت�س ّبب هذا االقرتاح
أهلي الذي ننعم به...
�أ ّما الأب يوح ّنا قمري فقد �أفرد لهذا املو�ضوع كتا ًبا يف تخريب ّ
ال�سلم ال ّ
عنوانه «ما �أم�سي وما غدي؟» �أو «التط ّور الإن�سا ّ
ين» .لذلك وجدت من الأن�سب اقرتاح و�ضع �صورة
خ�صو�صا �أ ّنها تقفز من
«القرد» عليها جمي ًعا،
وفيه يقول �صراحة «كان القول بتط ّور احلياة
ً
جيوبنا كما تقفز القرود .و�أعتقد �أنّ الق ّراء الأعزّاء
والأحياء نظر ّية ،ف�أ�صبح واق ًعا علم ًّيا ...وانطوى
ّ
�سي�ؤ ّيدون هذا االقرتاح� ،إال �إذا كانوا يرف�ضون
التط ّور القدمي القائم على �أنّ العامل قد وجد ،مذ
وجد ،بك ّل ما عليه من �أحياء ،ومن �أنواع الأحياء »...االعرتاف ب�أنّ القرد ن�سيبنا على طريقة جورج
برنارد �شو ا ّلذي قال «ال �أعتقد �أنّ القرد �س ّيئ �إىل
�إىل �أن ي�صل �إىل القول «جدّنا حيوان ،و�أبونا
حيوان ،ونحن �أحد الأنواع احليوان ّية ،و�إن نكن �أرقى هذا احلدّ».
نوع» .ويف تعليله ل�سبب التط ّور يقول �إ ّنه «طبيعة
الأ�شياء نف�سها»� .أ ّما ال�سبب البعيد ،يف ر�أيه ،وهو
املتم�سك بالإميان ،فهو «خالق تلك الأ�شياء بتلك
ّ
الطبائع» ،وهو ال ينفي «احتمال ظهور �أنواع �إن�سان ّية
جديدة مهما �ض�ؤل هذا االحتمال» .وقد يتح ّكم
أنواعا
العلم يف «الرتكيبة الوراث ّية» فري ّكب � ً
ب�شر ّية جديدة.
وما يلفت االنتباه يف درا�سة الأب قمري �أ ّنه مل
يتط ّرق �إىل االنعكا�سات الأخالق ّية لهذه النظر ّية
مقت�ص ًرا على التّوفيق ما بني العلم والإميان بذهن
منفتح ،راف ًعا الإن�سان ع ّما عداه «لي�س القرد جدّنا
وال �أبانا ،بل هو ن�سيب فا�شل ،وقف تط ّوره ،منذ
حواىل  12مليون �سنة ،وظللنا نتط ّور» .ولكن �أال
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ما بين ساندي وناتالي
جورج مغامس

ال هي � ُ
أطول من �ساعدٍ  ،وال �أعلى من �ساقٍ  ،ولو ُنها
ُب َق ٌع ُب ّن ّي ٌة و ِب ٌ
أنيق
ي�ض ُ�س ّكر ّي ٌة ..،وك�أ ّنها باتّ�سا ِقها ال ِ
ّ
ن�ص ِة التّذ ّوق!
والظريف منوذ ٌج ف ّن ٌّي على ِم ّ
فر لطيف ،مك�سور َة َّ
َخلت البيتَ َ
الط ْر ِف
د ِ
بخ ٍ
َّ
ال�صح ّي ِة
والذ َنب ،ومعها بطاق ُة
ٍ
تعريف بفحو�صا ِتها ّ
ال�سلوك ّية.
ومكت�سبا ِتها ّ
َعرف ا�س َمها ،وت ُ
وهي ت ُ
َ�ستجيب متى
َعرف �أن ت
َ
قامو�س
�أُمرت �أو ُنهيت ،ا�ستُدعيت �أو ُطردت؛ ف َث ّم َة
ُ
إ�شارات مطبو ٌع يف ر� ِأ�سها ،ودائ ًما ما
مفردات و� ٍ
ٍ
تَن�صا ُع ملعانيه وغايا ِته.
�صارت من البيت،
�أ ّما �أك ُرث ما يث ُري فيها ،وقد
ْ
واند�سا�سها يف ح�ض ِنك
بقدومك،
فهو احتفا ُلها
ِ
ُ
اجف..
كفلذ ٍة منك ،وما يوج ُعك من ا�ضطرا ِبها ال ّر ِ
افتقاد و َوح�شة.
ائح الدّام ِع �أحيا ًنا يف �ساع ِة
ٍ
وال ّن ِ
وتراق�صكّ ،
وتتمطى
ترق�ص لك
َ
و َيحلو لها �أن َ
لعبث
َ�سرتوح
وتتق ّل َب ،وت َُ�ش َّم و َت ُل َّ�سّ ،ثم ت
وت�ست�سلم ِ
َ
َ
َ
ً
لبطن وبطنا لظهر حتّى
ِيدك
ِ
بج�سدها َظه ًرا ٍ
االنت�شا ِء الزّاهي.

�صوت ُي�سم ُع ،و�صوتُها �أك ُرب من
و�إذا كان لها من ٍ
حجمِ ها ..وفع ِلها ،ف�آنَ تَ�ست�شع ُر ،ويف َغفل ٍة عن � ِّأي
باب
قدم � ِ
فتح ُ
َمن يف البيتَ ،م َ
أحدهم ،من َق ْب ِل �أن ُي َ
باب املدخل .ف�إ ّنها ،ولدى �أدنى
ِ
امل�صعد �أو ُيقر َع ُ
�سي�س يف تلك الباحة ،ت�سار ُع
حرك ٍة �أو ٍ
وح ٍ
�صوت َ
�إىل املراب�ض ِة واملرابط ِة من ِّبه ًة معلن ًة ،حتّى �إذا ما
دخل َمن َ
َ
احت�سته وا�ستطلعتْه ،ف�إذا كان من
دخل َّ
ومنحها لط َفه وعط َفه،
� ِ
أهل ال َق ِ
بول َب َّ�ش لها وهَ َّ�ش َ
ُ
دت �إبعا َد ال ِآثم ال ّذميم؛ ..وهي ،يف
رت و�أب ِع ْ
و�إ ّال ُنهِ ْ
طويل عن ِمن �أين وكيف
�سبب
ٍ
حلديث ٍ
احلا َلنيٌ ،
وميزات،
خ�صائ�ص
وجن�سها من
ٍ
وملاذا ،وما لأ�ص ِلها ِ
َ
بنف�سها...
َفهم وحت ِّب ُب ِ
وكم كم ت ُ
أحمر ،من طراز
�ساندي ،هذه الإنكليز ّي ُة بطو ِقها ال ِ
َلمح ّ
قط ًة،
را�سل ،تجُ َ ُّن �أك َرث ما تجُ َ ُّن عندما ت ُ
جاك ِّ
فتنطلقُ
َخرج عن
ت
و
.
ر
و
ته
ه
ما
ر
و
بته
وراءها
ّ ٍ بعدَ ّ ٌ
ُ
ال�س َ
ل�سال ،فترُ َِاك ُ�ض
َطورِها عندما تَرى وتَ�سم ُع ّ
َ
رك�ضها قفزًا وانزال ًقا ،ودونَ ذاكر ِتها نزه ٌة َ�س ًريا
إعجاب
بال�س ّيار ِة وما �س ُيطريها يف ِ
عيون ال ِ
�أو ّ
واال�شتهاء!

حتب َمن يح ُّبها ،وال ّ
�شك .لكنّ الذي
ال�ساندي ُّ
هذه ّ
�ست�سلم
ذيب القلب .فكالهما َي
ُ
بينها وبني ناتايل ُي ُ
ألف تعب ٍري وتعبري� ،إ ّال بكلم ِة احلروف .ف َث ّمةَ
لل َآخ ِر ب� ِ
ٌ
مبثوث ما بني الأعماقِ  ،ومنه انبثاقاتٌ تَ�ضو ُع
ِو�صا ٌل
جنائن الأطفال ،..لك�أ ّنهما ن�صفان من
كطقو�س
ِ
ِ
اخلام والتقيا!
ال ّذكا ِء ِ
ال .لن ي�صد َّق �أح ٌد َ�أنّ ل�ساندي هذه َ
الط ّن َة وال ّر ّن َة
حتّى يزو َر ذاك البيت� .إ ّنه يرى كم لها من ح�ضورٍ،
وكم تلقى من عناي ٍة ،وكم ..كم متلأُ من فرا ٍغ بعدما
طلب املل ّذات ،واحلاج ُة �إىل
ِ
تراجعت اله ّم ُة �إىل ِ
امل�سامراتّ ،
وال�شجاع ُة على املغامرات ..،وغادر
بيوت �أخرى...
الأوال ُد الأ�س ّر َة �إىل �أ�س ّر ٍة �أخرى يف ٍ
مع �ساندي� ،أَدركتُ كم بات َّيف من َوح�ش ٍة هي �أختُ
الوح�ش ِة التي يف ناتايل!
� 9أ ّيار 2009

وبنات من جري ِة
طعامك ،ت�ستجديك عيناها �أَد ًَما �أو ومن معجبيها ال ُع ّ�شاقِ ب�ض ُع ِن�سو ٍة ٍ
وحني �أنتَ �إىل ِ
ُ
َ
َ
ُفتاتًا حتّى الإ�شفاق ،فتُل ِق ُمها ،ولكم حت ّدثها ..،ف�إذا
أخ�صهنّ
ِ
البيت و�صحب ِته ،يرتدّدنَ عليها ويوا ِد ْدنها ،و� ُّ
ن�س ويف ُح َم ّيا الأُلف ِة وال ّرخاء .ناتايل ..ناتايل التي ع ّو�ضتها �أ ُّمها ما َن ُق َ�ص يف
كالكما على ِ
ب�ساط الأُ ِ
َ
و�إذ مت�شي
حد ْبنَ عليها
متا�شيك �أل�صقَ بك من رائح ِتك وظ ِّلك .تك ّو ِنها ،حتّى باتت ع�شري َة ع�شريا ِتها َي ِ
وهي ،يف ِّ
ك�سو ّي ٍة
ْ�سحنَ لها يف
كل حال ،هادئ ٌة م�ستكين ٌة بني حي ُثما �أنتَ
ِ
َح ْد َبها و ُيف ِ
جمال�سهنّ الدّافئة َ
ُ
قلب ناتايل منـزلةٌ
قائ ٌم �أو نائ ٌم وحيثما م�أواها وما بقر ِبه من ُع ّد ِة
َ�سواء؛ فقد �صار ل�ساندي يف ِ
طعامها و�شرا ِبهاَ ..
خا�صة ،وباتتا على كث ٍري من ال َتّ�سا ِّر َرّ
وخالئها.
والتا�ضي!
ِ
ّ
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مر ا جعا ت
إيمائيّة الروح في قلب المدينة
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“عبدو القاعي”

يف احلركة الثقاف ّية� -أنطليا�س ،يف  ،2009/4/14ف�إن مل مي ّر مل ْ
ي�صل و�ألغى ذاته بذاته..
وينتبه عبدو �إىل �أنّ املعرفة هي ال�شراكة ،و�أنّ
تناول بع�ض الباحثني :هاين فح�ص وع ّبا�س
من ينتج وحده ي�صنع جهالة ..وقد تُ�س ّمى معرفة..
احللبي و�سهيل فرح وملحم خلف ،كتاب عبدو
ً
ت�سمية لل�ض ّد بال�ضدّ .على هاج�س ال�شراكة مييل
القاعي� :إميائ ّية الروح يف قلب املدينة ،ال�صادر
عبدو قاعي �إلينا عار ًفا ب�أ ّننا م ّيالون �إىل ما مييل
عن من�شورات جامعة �س ّيدة اللوبزة.
�إليه ..و�أ ّننا مر�صودون بالإحباط الذي ك ّلما
ازدادت دواعيه ازداد طموحنا �إىل حتويل الي�أ�س
ال�س ّيد هاين فح�ص با�شر مداخلته بالقول:
ّ
�إىل بدايات رجاء ..ومن قال �إنّ كل الرابحني �أغنى
َمن َعذيري من عبدو قاعي؟
من ك ّل اخلا�سرين؟ على �أنّ اخل�سارة يف احلياة
يريد �أن يع ّمر ك ّل اخلرائب! و�أن يعي ت�شكيل
الثقاف ّية هي بنت الإبداع و�أ ّمه...
املعنوي!
املادي �إىل جت�سيد
ّ
ك ّل �شيء! من روحنة ّ
يريد �أن يحيي الثابت باملتغيرّ ويحمي املتغيرّ بالثابت! ال َيتعب بل ُيتعبنا عبدو قاعي ..ولوال هذا التعب
اجلميل باالن�شغال واال�شتغال على املعنى ،لأ�صابنا
يف ج ّو يتنازعه نزوعان :نزوع القطع بني املوروث
العياء والرهق ،ول�شاخت �أفكارنا واندلقت حمابرنا
تاما
وامل�ستجد ،ونزوع ا�ستح�ضار املوروث مثا ًال ًّ
وناجزًا� .أي قتل املا�ضي بامل�ستقبل �أو خنق امل�ستقبل وانك�سرت �أ�سال�ؤنا يف �آفاقنا ..وذهبت �أوراقنا
طع ًما للنار والريح...
باملا�ضي!
ّ
املح�صلة لبنان ًّيا� ،إلغاء لبنان الكلي مبك ّوناته �أو
ويف
ّ
ّ
ح�صري القا�ضي ع ّبا�س احللبي �أ�شار بداي ًة �إىل جملة
�إلغاء هذه املك ّونات بلبنان .وك�أننا يف خيار
ّ
بني الوحدة الفقرية ّ
واملفخخة وبني التعدّد النازع ق�ضايا� ،أبرزها:
ّ
 .1الأ�سلوب �أي �أ�سلوب ال�صياغة� :إنّ �أ�سلوب
الت�شظي.
�إىل
الكتاب لي�س ذلك ال�سهل املمتنع الذي يخ ّول
هل امل�س�ألة �سيا�س ّية �أو اجتماع ّية �أو ثقاف ّية؟
القارئّ � ،أي قارئ ،فهم املق�صود وبلوغ امل�أمول.
يريد عبدو من خالل ما يقوله وي�ستدرجه من
موجه
ال�سيا�سي
والروحي هو �شرط
�أقوال ب�أنّ الثقا ّيف
موج ًها للعا ّمة ،بل هو ّ
فهذا الكتاب لي�س ّ
ّ
ّ
للخا�صة الذين ي�ستطيعون الوقوف
ب�صورة �أ�سا�س ّية
واالجتماعي ،و�أنّ ما �شهدناه من انتكا�سات يف
ّ
ّ
على مدارك الألفاظ وعمق املعاين.
ال�سيا�سة واالجتماع� ،أي العمران والنم ّو ،مل يكن
 .2مت ّيز هذا الكتاب با�ستعمال العبارات
ليكون لو �أنّ ال�شرط الثقا ّيف لإدامة النهو�ض
املئات منها يف الق�سم
كان متح ّق ًقا.
النافية ،وقد �أح�صيتُ
ِ
الأ ّول :الالنظام ّية (�ص  ،)21الالتاريخ (،)41
ويتواط�أ عبدو قاعي ،يف هذا الكتاب ويف غريه،
مع نف�سه ،ويحاول �أن يواطئنا على �أمثولة لبنان ّية الالمتناهي ( ،)90 -41النهاية (-64 -48
�إن�سان ّية ،روح ّية تتوهّ ج يف املادّة ،وماد ّية ترتوحن  ،)98 -95 -90 -88الحمدود ّيتها (،)64
يف االميان الذي مير ترتوحن يف االميان الذي مي ّر الالنظام ّية ( )88 -87الاللتزام ( ،)89النهائ ّيني
( ،)91 -90الالمتو ّقع ( ،)91الالقيا�س (،)90
باالن�سان فيبلغ ال�سماء..
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الالمرئي
الالوزن ّية ( ،)93الالمتو ّقع (،)93
ّ
الالنهائ ّية ( ،)97الالم� ّؤ�س�سة ( ،)98الالغر�ض
( ،)99الالمنطق ( ...100وفوق ذلك عندما
يتط ّرق �إىل البحث تراه يجنح �إىل بحث البحث
عن البحث ( )97وعن الإلتزام الإلتزام وعدم
الإلتزام.
 .3ي�صعب اخت�صار الكتاب وحتديد مرامي امل�ؤ ّلف
املوحد ،عند الفي�ض
بعجالة� .إ ّال �أ ّنني �أتو ّقف ،و�أنا ِّ
الفكري
من روحان ّية امل�ؤ ّلف املتج ّلية يف �سياقه
ّ
الروحي حول مو�ضوع االميان تق ّي ٌد باملعتقد �أم
ّ
والبحث عن احلقيقة ،وكنا�شط يف
باحلب
�إلتزام
ِ
ِّ
ّ
املجتمع املدين حول مو�ضوع املواطن ّية والتن�شئة
املدن ّية واملثال اللبنا ّ
ين.
وتابع :يف العنوان الأ ّول� ،أي االميان ،د ّونت و�أنا
�أقر�أ هذا الف�صل �أ ّنك يا عبدو من حيث تعرف
�أو ال تعرف� .أنت �صو ّيف .وهل � ّ
أدل على ذلك من
افتتاحك لهذا الف�صل بالوحدة بني �أديان هذا
العامل (�ص )69؟
أهم بنظرك من الإ�صغاء
وهل من �إميان وعبادة � ّ
احلب بنظرك
�إىل اهلل
واحلب ( ،)78فيغدو ّ
ّ
القيمة الوحيدة اجلديرة بالوجود؟
ويف العنوان الثاين ،ف�إنّ الكاتب ين�صح ك ّل الذين
ي�سعون للتع ّرف �إىل ذاتهم االن�سان ّية احل ّقة يف
جت ّلياتها االجتماع ّية �أن يبتعدوا عن م�سارح
هيمنة ال�سلطة من خالل �إخ�ضاع �سلطتهم لتمرين
اجلماعي احل ّر
املواطنة حيث �إجازة ح�سن ال�سلوك
ّ
العادل وامل�س�ؤول يفر�ض عليهم اال�ستناد �إىل �شرائع
احلقوق االن�سان ّية و�إىل مراجعة هذه ال�شرائع
با�ستمرار �إنطال ًقا من واجب ّية الإعالء من �ش�أن
الأكرث فق ًرا والأ�ش ّد �ضع ًفا (�ص  .)162و�إنّ يف هذه
الن�صيحة ثورة على التقاليد ،ودعوة لإعادة النظر
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يف ت�أ�سي�س الرتبية القائمة على اخل�ضوع واخلنوع
الت�سليم باحلتم ّيات والإذعان للم�س ّلمات.
الدكتور �سهيل فرح عينّ ع�شر نقاط ر�أى �إليها
جديد ًة يف الكتاب:
 .1ح�ضور العنا�صر الفل�سف ّية وال�سو�سيو ثقاف ّية
والدالل ّية والأك�سيولوج ّية العا ّمة بق ّوة يف ك ّل كالم
الن�ص ،ما يجعله مقارب ًة معرف ّية تكامل ّية.
ّ
 .2ح�ضور الأديب الذي ي�ستقي جمال ّية الكلمة من
منطقة خياله املبدع.
 .3القطيعة املعرف ّية -االبي�ستمولوج ّية مع �سلطة
التقليدي للم� ّؤ�س�سة الدين ّية وخطابها ،ومع
الفكر
ّ
و�سيا�سي
أخالقي
و�سو�سيولوجي و�
اقت�صادي
فكر
ّ
ّ
ّ
ّ
وفل�سفي ت�أتّى من ع�صر احلداثة وما بعده.
ّ
 .4ت�شغيل طاقات العقل والروح والنف�س واجل�سد
م ًعا من �أجل اجتياز �شيخوخة خيا َري اال�شرتاك ّية
والليربال ّية الكال�سيك ّيني ال�س ّيئني ،والعمل على
انفتاح الأ�سئلة الوجود ّية على جتديد دورة جد ّية
جديدة للحياة املاد ّية والروح ّية على كوكبنا.
فاحلب هو
واحلب.
 .5فل�سفة الإ�صغاء الدائم هلل
ّ
ّ
القيمة الوحيدة اجلديرة بالوجود .هو قيمة احلياة
يف مواجهة املوت.
أخالقي يف العلم واحل�ضور
 .6تكثيف احل�ضور ال
ّ
الثقا ّيف والعقال ّ
ين يف االميان ،والت�سامي عن
ع�صبو ّية الأنا العائل ّية والطائف ّية يف اجتاه التالقي
ين العا ّم والتماهي املبدع مع العقل الكو ّ
االن�سا ّ
ين.
 .7التط ّلع �إىل القيم املت�سامية واملرتكزة على الروح
الإله ّية والكون ّية النوران ّية ،وعلى القيم االن�سان ّية
ال�شمول ّية الكوكب ّية امل�ستنرية ملنظومة �أخالق ّية
عا ّمة حول مفهوم الف�ضائل والرذائل.
 .8الدعوة �إىل فل�سفة حوار بلغة ذات بعدين:
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الأ ّول يقوم على مبادئ اخلا�ص ّية والتن ّوع والن�سب ّية �أنت �أ ّيها امل�س�ؤول� ،أينك من �إمكان ّية النقد
وحر ّية االحرتام؟
والتعدّد والتمو�ضع ( ،)aleritéوالثاين على
املعرفة العقالن ّية العميقة لنقاط التمايز والتوا�صل �أنت يا رجل الدين� ،أينك من �إمياء الروح خارج
الطقو�س ّية� ،أينك من االختبارات ذات الطابع
بني اخل�صو�ص ّية الثقاف ّية للأنا وللآخر من �أجل
الروحي� ،أين تعاليمك من جوهر الدين� ،أين
بناء املدينة االن�سان ّية املتن ّوعة التي تتّ�سع لطبيعة
ّ
املجان ّية� ،أين احلر ّية؟
املنطقتني املتمايزتني يف الطبيعة االن�سان ّية
الآخر ّية� ،أين ّ
�أنت �أ ّيها ال�شاب� ،أينك من االلتزام؟
الواحدة.
 .9الثورة ال�سلم ّية على �سيا�سة الزبائن ّية والطاعة نحن جمي ًعا� ،أيننا من امل�شاريع اخل ّالقة امل�سندة
�إىل ال�صدق والتي ينتظرها �شبابنا؟
للراعي والزعيم ،وامل�ساهمة الن�شطة يف بناء
و�إن �أردنا �أن نذهب �أبعد ،ولنفهم ما �أراد عبدو
املدينة امل�ؤ ّمنة لك ّل م�ستلزمات احلياة امل�شرتكة
حي
لدولة املواطن واملواطنة.
القاعي من كتابه ،فهو �أن نتح ّول �إىل �أمنوذج ّ
للحداثة عرب التجربة املعيو�شة التي تعطي الق ّوة
 .10ملء الفراغات االجتماع ّية وال�سيا�س ّية
والأخالق ّية والروح ّية من �أجل ثقافة احلياة العادل ِة لإمتام التغيري.
الكتاب يفتح الطريق �أمام الرجاء .فهو فتح للأفق
يف دنيو ّيتها والعبق ِة الروح يف �ألوه ّيتها وكونيتها.
على املدى غري املحدود .هو فكر لعمل ملتزم على
وانتهى الدكتور فرح �إىل هذه الإ�شارة :كتابات
م�ساحة الوطن.
نو�سرتادامي
القاعي ور�ؤاه ،والتي فيها �شي ٌء ما
ّ
إيجابي ،هي نقطة �ضوء يف «تونال» الفكر
باملعنى ال ّ
ّ
ّ
ال�سو�سيولوجي الفرانكوفوين ،ولعل �أبعد من ذلك
ّ
� ً
أي�ضا...
الأ�ستاذ ملحم خلف ،وانطال ًقا من قول
�شوم�سكي �إنّ يف العامل ثالث ديكتاتور ّيات :الناز ّية
وال�ستالين ّية وانعدام الأفق ،ر�أى �أنّ القاعي يح ّررنا
ب�شيء من اجلمال ّية من واقع الدوائر املنغلقة
والتقليدي املتناقل وك ّل عفونة و�صد�أ ،فقال� :إنّ
ّ
ّ
ّ
�إميائ ّية الروح ت�ضع كل واحد منا �أمام م�س�ؤول ّيته،
و ُي�س�أل:
احلي
�أنت الأب املر ّبي� ،أينك من مفاهيم الأمنوذج ّ
ال�صالح؟
�أنت �أ ّيتها الأ ّم� ،أينك من مفاهيم الرتبية على
احلر ّية وامل�س�ؤول ّية والنقد؟
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Epigraphie Syriaque Au Liban

النقوش الكتابيّة السريانيّة في لبنان
“أمين -جول اسكندر”

«�أمني -جول ا�سكندر ي�ؤدّي ر�سالة :من كتاباته عن
الأرمنّ ،ثم عن الفينيق ّيني ،و�صو ًال �إىل ال�سريان
ومظاهر ح�ضارتهم يف لبنان .فهو ،يف هذا الكتاب:

Epigraphie Syriaque Au Liban

النقو�ش الكتاب ّية ال�سريان ّية يف لبنان ،يتابع م�سرية
الفرن�سي ال�شهري ،الذي
�أرن�ست رينان ،العامل
ّ
ّ
ّ
تن ّقل يف ربوع لبنان ،وكتب م�ؤكدً ا �أنه ،لبنان ،كما
فل�سطني والعراق و�سوريا ،مهد معظم احل�ضارات
التي ُعرفت يف الع�صور القدمية.
ّ
ولهذا ،ف�إ ّننا عندما نقر�أ هذا الكتاب ،ونطلع على
ر�سومه ،وجنول مع م�ؤ ّلفه يف الأديرة واملنا�سك
والتالل ،نعود �إىل جذور احلقيقة اللبنانية ،واىل
احل�ضارة ال�سريان ّية التي ما تزال ترتدّد ،لغ ًة
وطقو�سا ،يف قدّا�سنا وكنائ�سنا وتقاليدنا الدين ّية.
ً
فهني ًئا له ولنا هذا الكتاب .ونحن بانتظار الكتاب
الثاين ،الذي وعدنا به ،بحيث يتكامل الكتابان،
معرف ًة وثقافة».
هذا َ
املقتطف من كلمة رئي�س جامعة �س ّيدة
اللويزة الأب وليد مو�سى يف حفل توقيع كتاب
الأ�ستاذ ا�سكندر يف  ،2009/4/28وال�صادر باللغة
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الفرن�س ّية ،عن من�شورات اجلامعة ،هو من خري ما ال�سنني الطوال ،وعبرّ ت عن توقهم �إىل املطلق؟
التعريف بالكتاب.
ميكن التقد ُمي به يف مقام
ِ
وماذا بقي ،يف لبنان ،من الكتابات التي تركها الفر�س
ّثم تك ّلم يف املنا�سبة الأبوان نا�صر اجلم ّيل وبيار
واليونان والرومان الذين ط ّوعوا ح�ضارات امل�شرق
جنم والدكتور با�سيل ع ّكولة.
وعربوا؟ هل �صحيح �أ ّنها ذهبت �إىل املتاحف العامل ّية
وا�ستعادتها االحتالالت واال�ستعمارات واالنتدابات
الدكتور با�سيل عكّولة حر�ص على الإ�شارة �إىل والو�صايات؟ هل ُيع َقل �أن تندثر ح�ضارات ا�ستعملت
م�سرية امل�ؤ ِّلف خالل حقائق ثالث ال يحيد عنها:
احلجر ،بك ّل �أنواعه وطبقاته و�ألوانه ،وع ّلقت عليه
الكني�سة املارون ّية ،وارتباطها بال�سريان ّية ،يف وطن الأبجد ّيات ونقو�ش الآلهة والأباطرة؟
امل�سيحي ف�أقول
الوثني� .أ ّم يف املدى
هو لبنان .بل هو ذهب �إىل القول �إنّ كتبه هي �أعمال هذا يف املدى
ّ
ّ
عا�شق �أو �صو ّيف ق ّرر �أن يجوب �أرجاء بالده يلتقط �إنّ امل�سيح ّية يف لبنان لي�ست طارئة ،بل كانت هي
تزواجها و�أ�ش ّعة ال�شم�س.
�صور النقو�ش �آنَ
� ً
أي�ضا منذ اللحظات الأوىل ،ال بل حافظت ،يف
ِ
ّ
ّ
ي�ستحقّ
الالئق
ل
املح
ولة،
ك
ع
قال
فالكتاب هذا،
كتابها املقدّ�س ،على �إرث الأمم غري امل�سيح ّية
مهتم بالكتب الرائعة �أو بروائع لبنان ونفحته بروحان ّيتها ،وح ّولت الهياكل �إىل كنائ�س
يف مكتبة ك ّل ّ
�أو بالوجه ال�سريا ّ
ين للكني�سة املارون ّية �أو بتاريخ
لعبادة الإله الواحد .وعليه �أ�س�أل ماذا بقي من �آثار
لبنان وح�ضارته وامتداداته اجلغراف ّية والدين ّية
امل�سيحي ،التي ارتفعت
الكنائ�س الأوىل يف العامل
ّ
واالن�سان ّية.
يف �سماء لبنان منذ انت�شار امل�سيح ّية؟ �أين هي �آثار
�أ ّول كاتدرائ ّية يف الأمربطور ّية الرومان ّية التي بناها
�أ ّما اخلوري نا�صر اجلم ّيل فجاء يف مداخلته:
الأ�سقف بولينو�س ،يف �صور؟ و�أين هي �آثار �سائر
ر�صعت بازيليكات �أبر�ش ّيات فينيقيا ال�ساحل ّية� :صيدا،
لطاملا ت�ساءلتُ ماذا بقي من الكتابات التي ّ
مدى
هياكل الفينيق ّيني وارتفعت على �أعتابها على
واجل ِّية ،وخلدة ،وبريوت ،وبيبلو�س ،والبرتون،
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اخلوري نا�صر اجلم ّيل

وطرابل�س ،وعرطوز ،وعرقة؟ وغريها من الأ�سئلة
التي يطرحها العامل الف�ضو ّ
يل ،اليوم ،وال يجد لها
جوا ًبا �شاف ًيا ،ب�سبب النق�ص يف الأبحاث الأثر ّية،
وب�سبب جهلنا لوثائق الألف الأ ّول� ،أو ب�سبب ندرتها.
�أ�ضاف :يقولون �إنّ لبنان ،يف املراحل القدمية،
تك ّلم الفينيق ّية وال�سريان ّية وت�أ ّثر باحلث ّية واليونان ّية
والالتين ّية ...و�أنّ الكني�سة الأنطاك ّية ال�سريان ّية
ت�ضم ،اليوم ،خم�س بطريرك ّيات ،وك ّلها �سريان ّية.
ّ
ولكن �أين خمطوطاتها وكتبها الليتورج ّية؟
فالأبحاث من �أجل الك�شف عن ذلك ت�ستم ّر
خجولة ،مع العلم �أنّ كثريين كتبوا يف التاريخ
اللبنا ّ
ين قبل البطريرك �إ�سطفان الدويهي وبعده.
ولع ّل �أه ّمها اجلهود الني جت ّلت يف «بعثة فينيقيا»
( )Mission de Phénicieلإرن�ست رينان
الرحالة
مع ك ّل هفواتها �أحيا ًنا ،وجهود �سائر ّ
من بعده .ومنذ القرن الع�شرين ،ال ب ّد من �أن
نن ّوه مبا قام به الآباء الي�سوع ّيون يف اكت�شاف
�آثار لبنان واملنطقة :رونزفال وموترد و�شيخو
و�سواهم ،وبجهود جم ّلة  Mélangesمن �أجل
�إبراز هذه الآثار وهذه الكنوز .وباملقارنة مع امل�سح
ال�شامل والدقيق الذي قام به العلماء الأوروب ّيون
والأمريك ّيون لآثار العامل القدمي يف هذا املجال،
من م�صر �إىل الأردن و�سور ّيا ،و�إىل بالد ما بني
النهرين ،منذ القرن التا�سع ع�شر ،ي�أتي لبنان يف
جدّا� .أنظروا ،على �سبيل املثال،
مرتبة مت� ّأخرة ً
كتاب Enno LITTMANN, Greek and
 Latin inscriptionsيف �سور ّيا والأردن،
ال�صادر عن من�شورات جامعة برن�ستون ،واملطبوع
يف � ،LEIDENسنة � ،1907أي منذ بداية القرن
الع�شرين .هذه الكتابات معروفة ومتو ّفرة للعلماء.
خ�ضم هذه الت�سا�ؤالت وهذه املقارنات ،ظهر
ويف ّ
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الأ�ستاذ �أمني -جول ا�سكندر ،و�شرع يبحث بفكر
يف اخلتام ،قال:
ً
نيّ
ّ
مو�سوعي وبد ّقة العامل ويجمع ما يقع حتت نظره
�إ �أقرتح� ،أ ّوال� ،أن تتبنى كنائ�سنا امل�شرق ّية
ّ
وجامعاتها� ،أن تك ّر�س ،منذ اليومً ،
من كنوز لبنان املنحوتة التي ال تقدّر بثمن .يجمع
بع�ضا من بنيها
يف كتابه الكتابات ال�سريان ّية املارون ّية املحفورة
وبناتها للت�ض ّلع من اللغات القدمية ال�ضرور ّية،
ّ
في�ش ّكلوا فريق عمل منظ ًما ّ
يف احلجر .وبعمله هذا يفتح باب البحث حول
لفك رموز تاريخنا:
ين املارو ّ
الوجود ال�سريا ّ
ين وت�أثريه ،يف لبنان .وكان �أعني الفينيق ّية ،واليونان ّية ،والالتين ّية ،وال�سريان ّية،
بالإمكان تو�سيع املروحة �أكرث لت�شمل �سائر العائالت والرتك ّية .هل ُيعقل �أن نكتب تاريخ �أر�ضنا و�شعبنا
ال�سريان ّية .وال �أظنّ �أنّ ث ّمة من يجهل مدى املعاناة وجنهل اليونان ّية مث ًال التي ع ّمت ثقافتها ،قبل
وامل�ضايقات التي يعي�شها الباحث يف بالدنا؛ مع
امليالد وبعده؟ �أو الرتك ّية التي حكمت �شعوبنا
ذلك ،ا�ستم ّر �أمني ا�سكندر بعناد الباحث التي
�أربعمئة �سنة؟
علمي
ووطني :لأ ّول م ّرة يط ّل و�إنيّ بالتايل �أح ّذر� :إذا اكتفينا من التاريخ
ّ
جتذبه احلقيقة .ه ّمه ّ
ين املارو ّ
الكم املنحوت ال�سريا ّ
ين الكبري ،باال�ستناد �إىل ما كتبه غرينا ،و�إىل املراجع
علينا هذا ّ
ُ
نرجو من عمله �أن يكون ،ولو مت� ّأخ ًرا ،قد ملأ
املرتجمة ،وما �أدراك ما حذف منها وما �أ�شكل
ُ
ّ
الفراغ ،مقارنة مع الأبحاث التي �سبقتنا بها البلدان على الباحثني ،فالتخلف �سيبقى م�ست�شر ًيا ،وال
املجاورة ،كما ذكرنا.
حول وال...
هذا النوع من الأبحاث ال ينتهي .فح ّبذا� ،أ ّو ًال ،لو
نعمل جمي ًعا على خلق ذهن ّية بني �شعبنا للمحافظة وجوا ًبا عن ال�س�ؤال ما نفع هذا الكتاب ،وما نفع
على الرتاث ،ك ّل الرتاث ،وعدم اال�ستفادة منه
ال�سعي خلف حجارة اندثرت ،قال الأب بيار
فقط يف بيوتات بع�ض املي�سورين ،على ح�ساب خري جنم� :إنّ هذا النوع من الآثار ال يقدّم الكثري يف
اجلماعة ،وعلى ح�ساب املعرفة العلم ّية.
ميدان علم الكتاب املقدّ�س ،لق ّلة اال�ست�شهادات
ّ
وح ّبذا ،ثان ًيا ،لو يت�ش ّكل فريق عمل ،تدعمه
البييل ّية (واحدة يجدر التنويه بها ،هي ما خط على
جامعاتنا ودول ومراكز �أبحاث عامل ّية
متخ�ص�صة ،باب القدّي�س �أوتل -كفر�صغاب ،هي �آية من �آ�شعيا
ّ
ما
غرار
لها ميزان ّياتها و�أهدافها العلم ّية على
ن�صا عرب ًّيا يحرتم ت�سل�سل
ّم
د
تق
)11
(،60
النبي
ًّ
ّ
العربي وال�سريا ّ
ين،
الن�ص
ّ
ت�شهده ،مث ًال ،جارتنا �سور ّيا يف هذه الأ ّيام ،من �أجل الكلمات كما وردت يف ّ
ّ
التنقيب على الآثار� .سبعون ( )70بعثة علم ّية
أدبي للغة العرب ّية ،ما ي�شري
دون حماوالت جتميل � ّ
تراثنا
عن ح�ضاراتها على م�ساحة �سور ّيا ك ّلها.
�إىل �أنّ الكاتب كان يرتجم مبا�شرة من ال�سريان ّية
املكتوب على الورق كما املنحوت يف احلجر ويف
حرف ًّيا ،وهو �أمر ي�ساعد دار�سي تاريخ الكتاب
أي�ضا .وهذا ال يلغي بالطبع بناء الطرقات املقدّ�س يف التقليد ال�سريا ّ
النفو�س � ً
ين على معرفة �أ ّية ن�سخة
واجل�سور وال�سدود وما �سوى ذلك .فاملحافظة على كانت م�ستعملة يف القرن التا�سع ع�شر) ،فهو يو�ضح
الرتاث مرتبط باملحافظة على الهو ّية .ف�إن �أردت �أن الكثري يف جمال التاريخ.
متحو هو ّية �شعب ما� ،إعبث يف تراثه.
وال تنح�صر �أهم ّية هذا الكتاب مبنفعته من ناحية
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الأب بيار جنم

الكن�سي واملد ّ
ين ،بل تطول � ً
أي�ضا تاريخ اللغة
التاريخ
ّ
وتط ّورها ،تاريخ اللغة العرب ّية وال�سريان ّية وت�أثري
ك ّل منها على الأخرى عرب الع�صور ،وهو ت�أثري يبدو
وا�ضحا على العديد من هذه ال�شواهد احلجر ّية؛
ً
�أ�شري �إىل البع�ض منها على �سبيل الداللة وال
احل�صر ،و�أترك للدار�سني عناء متحي�صها والبحث
فيها:
 اال�ستعمال املزدوج ل ّلغتني ال�سريان ّية واليونان ّية،وهو ا�ستعمال يجد �أ�صوله يف القرنني الأ ّول والثاين
متا�س
بعد امل�سيح ،حني دخل ال�سريان واليونان يف ّ
نقل جلماعات كاملة �إىل بالد
ثقا ّيف مبا�شر �إثر ٍ
ما بني النهرين وبالد فار�س ،وا�ستم ّر طوال قرون
الليتورجي املزدوج
عديدة ،وهو ما يظهره الكلندار
ّ
اللغات الذي ورد ذكره يف هذا العمل ،والذي �إذا ما
دُر�س بد ّقة ي�ساعد الباحثني يف التاريخ على �إيجاد
�أجوبة تو�ضح ،ولو قلي ًال ،هذه احلقبة من تاريخنا
ين املارو ّ
ال�سريا ّ
ين.
الن�ص
 التمازج بني ال�سرطو والإ�سرتانغيلو يف ّالواحد (كما جند يف �آثار مار نوهرا� -سمار
جبيل) ،وهو مو�ضوع درا�س ٍة اليوم �إنْ من ناحية
تط ّور اللغة �أو من ناحية علم اخلطوط ال�سريان ّية.
 �شاه ُد �س ّيدة �إيليج يقدّم الكثري من املوا ّد التيت�ستوجب درا�سة مع ّمقة من الناحية اللغو ّية،
(عموري)
و�أبرزها الكلمة التي ُيفرت�ض �أ ّنها َ
بال�سريان ّية فهي تعني يف الأ�صل «�سكن» ولي�س
(ع َم َر) ال�سريا ّ
ين والذي يعني يف
«بناء» .ففعل َ
الأ�صل «قطن ،عا�ش و�سكن» قد �أجنب فعل «ع ّمر»
اللبنا ّ
ين ،وكلمة «عمار» امل�شت ّقة منه ،وبالتايل ن�شهد
هنا على حت ّول يف معنى الكلمة نف�سه ،من حيث
ا�ستعمال كلمة «�سكن» للكالم على فعل «بناء».
هل ميكننا التك ّلم على ت�أثري ل ّلغة اللبنان ّية على

ال�سريان ّية يف وقت مبكر ك�سنة � ،1276أم �إنّ الأمر
لغوي يف ح�ضن اللغة ال�سريان ّية نف�سها؟
يتع ّلق بتط ّور ّ
هذا �أمر يحتاج �إىل درا�سة لغو ّية ،والكتاب قد ي�ش ّكل
منذ اليوم مث ًال �إ�ضاف ًّيا على م�سرية من ّو �أو تقهقر
ل ّلغة كانت قد بد�أت ت�شهد مناف�سة اللغة العرب ّية لها.
ومن ناحية �أخرى ،تقدّم جمموعة ال�شواهد
احلجر ّية هذه �أد ّلة ق ّيمة وم�ؤ ّرخة على تط ّور
الروحان ّية ال�سريان ّية املارون ّية والعوامل اخلارج ّية
التي �أ ّثرت فيها من خالل عمل ّية مثاقفة روح ّية
والهوت ّية �أغنتها ،و�إن غيرّ ت يف طابعها بع�ض
ال�شيء:
احل�ضاري مع اليونان يظهر ،و�إن
 فالتالقيّ
ّ
الليتوجي الذي تكلمنا
قلي ًال ،من خالل الكلندار
ّ
التيني الحق بد�أ بالتج ّلي رويدً ا
عليه �ساب ًقا ،وت�أثري ّ
رويدً ا عرب الع�صور .ويحتوي الكتاب على �أمثلة
كثرية� ،أبرزها مث ًال عبارة« :من كان للعذراء عبدً ا
فال يدركه الهالك �أبدً ا» ،يف �س ّيدة احلقلة قرنة
احلمراء ،و�س ّيدة طامي�ش ،ومار مارون -مزرعة
ي�شوع ويف كفيفان و�س ّيدة م�شمو�شة.
 ويقدّم دير �س ّيدة م�شمو�شة مث ًال �أكرث تط ّو ًراالتقوي فح�سب� ،إنمّ ا من
من ناحية الت�أثري ،ال
ّ
الالتيني � ً
أي�ضا ،فنجد مث ًال عبارة
ناحية الالهوت
ّ
� Signaculucm VIإىل جانب �صورة قلب
ي�سوع� .إنّ هذه العبارة كانت ت�ش ّكل نقطة بالغة
الالتيني ،فهي
الروحي
الأهم ّية يف الالهوت
ّ
ّ
م�أخوذة من عظة للقدّي�س برنردو�س خول الأختام
ف�سر احلمل رموزها مبوته ،فيقول
ال�سبعة التي ّ
برنردو�س يف مقاله ال�شهري:

Sermo de septem signaculis
quae solvit agnus:
«sextus est signaculum crucis ubi
pependit inter latrones et cum
iniquis deputatus est diminus
majestatis».

وقد ربط من َخ َّط �شاهد م�شمو�شة ،هذا اخلتم
ال�ساد�س� ،أي ال�صليب ،بختم احلبيب على قلب
احلبيبة يف ن�شيد الأنا�شيد�« :إجعلني كخامت على
قلبك»

«pone me ut signiaculum super
»cor tuum

(ن�ش  .)6 ،8وبهذا ربط �س ّر ال�صليب واحلمل
املذبوح ب�س ّر قلب ي�سوع الأقد�س يف م�شمو�شة.
 ت�أثري الثقافة الإ�سالم ّية يبدو � ًأي�ضا جل ًّيا من
إ�سالمي �إىل
خالل دخول املفردات ذات الطابع ال
ّ
الن�صو�ص احلجر ّية ال�سريان ّية؛ ففي حقبة الت�أثري
إ�سالمي ،بتنا جند عبارات مثل �صيغة التوحيد
ال
ّ
بعد ذكر الثالوث «الإله الواحد �آمني» كما يف �شاهد
الد ّبية العائد �إىل �سنة  ،1753وهو ما ال نراه يف
الن�صو�ص القدمية .فهذه ال�صيغة تهدف �إىل
الإعالن ،بطريقة ال مبا�شرة� ،أنّ امل�سيح ّيني يدينون
بحقيقة التوحيد رغم ثالوث ّية الأقانيم .وعبارة «�إن
�شاء اهلل تعاىل» يف جدران ّية �س ّيدة احلقلة ،هي
� ً
امل�سيحي.
أي�ضا كلمة دخيلة على الهوتنا
ّ
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عفوا ..هذا أنا
ً
“سهيل مطر”

ناعم
كالم ،رقيقُ � ٍ
أ�سلوبُ ،
« َف ِطنٌ  ،ذو ُج ّد ٍة ،ر�شيقُ ٍ
ْ
َ
�سلوك ،لينّ ُ عريكة ..حتّى �إذا َم َّ�سه خط ٌب يف
ٍ
الكرام ِة �أو الوطن ّية ،انتف�ضت �شكيمتُه ،فيتد ّر ُع
َب َ
جو�ش ِن العنفوانَ ،ير ُّد ّ
ال�ض َيم وقاعدتُه :ال َغ َلب ُة
للمح ّبة».
ٌ
ن�سمة من حديقة ورد ،قدّمت ال�س ّيدة
بهذا ،وهو َ
بجاين ل ّلقاء حول كتاب �سهيل مطر:
رميا جنم ّ
عف ًوا ..هذا �أنا ،يف من�شورات جامعة �س ّيدة
اللويزة .ويف اللقاء كانت كلماتٌ لرئي�س اجلامعة
وغ�سان مطر وغادة كو�ستانيان وع�صام اخلوري
ّ
وزياد بارود ،على التوايل.
الأب وليد مو�سى قال :و�أنت تقر�أ ،تظنّ �أ ّنك
ت�ستعر�ض حياة �إن�سان تعرفه ،ولك ّنك ترى �أ ّنك
عرفت �شي ًئا وغابت عنك �أ�شياء.
ل ّذة يف القراءة .ال ميكنك التو ّقف .تريد �أن تعرف
�أكرث ف�أكرث عن هذا الرجل ،و�أن تكت�شف �أ�سراره
و«خفاياه» ...ولك ّنك بهذه احل�شر ّية جتد نف�سك
�أمام �س ّره.
و�أنت تقر�أ وتتن ّقل بني مراحل حياته ال�شخ�ص ّية
واملهن ّية واالجتماع ّية ،تلج �إىل تاريخ لبنان احلديث
وجغراف ّيته وميزاته .ت�ستذكر �أ�سما ًء ووجوهً ا
أعالما و�أحدا ًثا ،ت�ص ّلي وتت�أ ّمل...
و� ً
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�سهيل مطر ال يتحدّث عن نف�سه فح�سب ،بل يتحدّث
عن جيل بكامله .ولهذا �أراين �أت�ساءل :ماذا �أ�ضيف
�إىل ما كتبه هذا الرجل ،و�أنا الكاهن� ،أجل�س يف
كر�سي اعرتاف� ،أ�ستمع �إليه؟ �أقول �إ ّنه اعرتاف
ّ
موجع ولذيذ .و�أمامكم ،ال ي�سعني �إ ّال �أن �أح ّله
من ك ّل خطاياه املعلنة وغري املعلنة! وخم�سة �أبانا
وخم�سة �سالم.
 ...قر�أته وقر�أته ،ومل �أرد �أن ينتهي ...ولن ينتهي!
غ�سان مطر :يف «عف ًوا ..هذا
وقال الأ�ستاذ ّ
�أنا» يخطئ من يبحث عن �سرية ذات ّية ،نحن �أمام
حب ال يخد�ش رونقها �سوى �أ ّنها تنتهي
ق�صيدة ّ
ونحن يف �أوج الفرح والن�شوة.
ّ
مل يكتب �سهيل عن نف�سه ،بل كتب عنا جمي ًعا ،نحن
فقراء الريف ،الذين امتزج ك ّل حرف تع ّلمناه ب�ألف
غ�صة وجرح ومل نخ�سر براءة الريف وقيم العائلة
ّ
القرو ّية الرا�سخة.
ً
ً
ولأ ّنها ت ّنورين ،جباال و�شج ًرا وما ًء وب�ساطة ومت ّردًا،
فلقد �سعى �سهيل �إىل �صورة �شاملة مل يغب عنها
وجه وال تف�صيل� .إ ّنها �صورة احلبيبة املنحوتة من
احلب.
حجر ّ
�أ ّما الوجوه والتفا�صيل ،فحكاية انتماء �إىل جيل
من ّ
ع�شاق احلداثة والأفكار الكبرية -هكذا يرف�ض
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�سهيل ال�صورة الفرد ّية لري�سم ال�صورة اجلماع ّية
احلب
بالأ�سماء واملالمح ،وهنا ال�شاهد الأرقى على ّ
والتج ّرد ونبل الغاية.
وي�ستم ّر �أبو زياد يف ا�ستكمال اللوحة ،لنكت�شف
�أنّ الكوكبة التي رافقها ورافقته ،من ت ّنورين ومن
خارجها ،قد تركت ب�صمتها على الثالثني �سنة
اخلرية من عمر لبنان ثقاف ًة وتربي ًة وقياد ًة و�إدار ًة
ومواقف.
هكذا يكون �سهيل قد �أ ّرخ ل�صفحات لبنان ّية غن ّية
بعطاءات �أبناء الطبقتني الو�سطى والفقرية من
جيلنا املكافح بالعرق والأظافر والعقل والإرادة
والتحدّي اجلميل.
ال�س ّيدة غادة كو�ستانيان ا�ستذكرت زم ًنا كانت
يرتج ُل
فيه تلميذ ًة للأ�ستاذ الذي ميتطي غيم ًةَّ ،
يقتحم �أ�سوا َرها ب�ألوان
منها على باب املدر�سة،
ُ
قو�س القزح ،و ُيج ِل ُ�س على مقاعدها َّ
يوم �شاع ًرا
كل ٍ
أقرب �إىل
أرحب و� ُ
وق�صيدة ،ف�إذا احليا ُة �أجم ُل و� ُ
وقلب اهلل ...وانتهت �إىل القول:
تراب الوطن ِ
ِ
من يومها ومع ك ّل كتاب جديد ،يعود الأ�ستاذ �إىل
قواعده مع ّل ًما ،و�أعود �أنا �إىل مقعدي �أتع ّلم؛ ومع ك ّل
يرتجل من الغيمة ّ
ويغط
در�س جديد �أقول :ها هو ّ
بني �صفحات الكتاب ،فتلك الكلمات لي�ست من هذه
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احت�ساب قراءتها �ضمن �ساعات هذا
الدنيا ،وظل ٌم
ُ
العمر...
نقيب املحامني والوزير �ساب ًقا ع�صام
ٍّ
اخلوري ،وبعد �شهاد ِة ٍ ّ
م�ستحق يوم كان
حق يف
الأ�ستاذ �سهيل م�ست�شا ًرا يف وزارة الرتبيةَ ،يبلغ �إىل
ني َ
�سال من روح
القول :قر�أت الكتاب ،فقلت هذا حن ٌ
�سهيل على قلمه� .إنّ ما ين�ضح منه َ
ين�ضخّ مبا�شر ًة
م�سمع �إىل خافق.
يف العروق .ف�أق�صر طرقه من ٍ
تكاد الآذان معه �أن تكون قلو ًبا.
�سهيل كما عرفته ،يطيب له يف �أدبه وكتاباته
و�شعره� ،أن َيهب ً
موهوب ك ّله...
بع�ضا منه ،ف�إذا هو
ٌ
كلماته تتّ�سم� ،أبدً ا ،بالو�سامة واملالحة .تقر�أها
حرف
�سرعان ما تكت�شف �أ ّنه يقيم على حروفها .ك ُّل ٍ
َّ
الطيب ،ميي ًنا و�شما ًال.
زل عن مر�شفه ،نرث
َ
ما يحمل لنا هذا الكتاب من كنوز املا�ضي هي قط ٌع
وقعت من قلب �صاحبها ،بع�ضها يعك�س �أ ّيام جدّه
وعنائه ،ب�ؤ�سه ووجعه ،وير�سم عنه �صورة املت�أ ّمل
ال�ضاحك ،الهادئ املتعايل على �سواد اللحظات.
حقبات عمره مل تكن ك ّلها م�ساحات خ�ضراء وحقول
واخلمري؛ كم ق�ست عليه الأ ّيام
الوردي
جمال زانها
ّ
ّ
ٍ
وناله من قهر الزمان .عرث ومل تعرث �إباءته .ترفعّ
عن رخي�ص العمر ...مل يقع �ضح ّية مال النا�س.
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مل يتخمه خبز الأر�ض ،ومل يطلب منه لنف�سه
وعياله �سوى كفاف يومه .و�آثر حيا ًة يف قلبه نق ّية
ال ّ
غ�ش فيها وال حقد ،ي�ستنبط الو�سائل لرتجيح
ك ّفة الغفران ،ول�سان حاله مع «بول�س»� :إغلبوا ال�ش ّر
باخلري� .أ ّما بع�ضها الآخر فيعك�س �أ ّيام لهوه وزهوه،
جناحاته وانت�صاراته ،حبه و�سعادته.
حدّ ،يف كتابك
عزيزي �سهيل ،لقد ح ّققت� ،إىل ٍ
كما يف حياتك� ،أكاد �أقول ،ال�صن َع البدع .يلقى به
ً
وتاريخا و�سلو َة
ك ّل ذي هوى مهواه � ،أد ًبا و�سيا�س ًة
عمر و�أ�سلو ًبا تعبري ًّيا يت�آلف وخمتلف الأهواء .فهو،
بكلمة ،الكتاب الهد ّية الفكر ّية امل�ؤن�سة ي�ستاف منه
القارئ يف الونى ،ما يريح �إ�سرتخا ًء ع�صب ًّيا يحلو
عنده املنام وتطيب الأحالم.
والوزير زياد بارود هو الآخ ُر تلمي ٌذ �آخ ُر ،ويا
فخ َر املع ّلم!
ممن تتلمذوا عليك.
قال الوزير للأ�ستاذ� :أنا واح ٌد ّ
علي.
وما �أنا عليه هو من ٍ
ف�ضل لك ّ
ممن ي�صغون يف هم�س كتاباتك
وتابع� :أنا واحد ّ
واملنابر� ،إىل �إن�سان ّيتك� ،إىل �إبداعك� ،إىل رق ّيك،
�إىل مودّتك ،وال ينتهي الكتاب...
ممن �أتوك اليوم �أ�صدقاء ،يحملون يف
و�أنا واح ٌد ّ
جعبتهم �شي ًئا من حم ّبتك ،مر�آ ًة من ابت�سامتك،
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ح�سك املرهف ،ليقولوا لك �شك ًرا ،و�أنت وكث ًريا ما يخطئ القلب ،وتلتب�س امل�شاعر.
خف ًرا من ّ
�أ ّما �أناي ،ب�صوتي وبقلمي ،فهي الأنا احلقيق ّية،
تقول عف ًوا...
العارية ،ال�صادقة .هي «�أنا» الكثريين من �أهل
حقيقي ولأ ّنك ما �أنت...
�شك ًرا� ،سهيل ،لأ ّنك
ّ
ّ
ّ
�ضيعتي� .إنها «�أناي» ب�أخطائي وخطاياي�« ،أناي»
�شك ًرا� ،أ�ستاذ �سهيل ،لأنك كنت وال تزال تزرع يف
املب ّللة بندى احلنان واحلنني؛
حقول العلم �شي ًئا منك ،وما زلنا نغرف...
«�أنا» الفقر وال�شقاء و�شمخة الر�أ�س،
�شك ًرا ،ال�صديق �سهيل ،لأ ّنك حا�ض ٌر حيثما ح ّل
«�أنا» الطموح الق ّهار واملغامرات النق ّية والعناد يف
�أ�صدقا�ؤك يف �أزمة �أو �ضيق...
�شك ًرا� ،سهيل النبيل ،لأ ّنك حتفظ ملن رحلوا موق ًعا التحدّي،
«�أنا» العا�شق املراهق ،و�أخ�شى على هذا اجل ّد من
ولو غابوا...
�أن يبقى عا�ش ًقا ومراه ًقا،
�شك ًرا� ،سهيل الزوج والأب والقريب ،لأ ّنك جتعل
الليلي يف
رفي َقتَك و َب ِنيك والأقربا َء يفخرون بانتمائهم �إىل
«�أنا» الرف�ض والغ�ضب ال�صامت واملت�س ّكع ّ
ّ
حلقة القربى الوثيقة� ...أ ّما ت ّنورين فعالية اجلبني� ،أزقة الأحالم ال�ضائعة،
«�أنا» امل�ؤمن ،على بع�ض عتاب مع ي�سوع ،وحوار ال
عالية...
ينتهي،
�شك ًرا لأ ّنك ارتكبت كتا ًبا ،م ّر ًة �أخرى ،وعنوانه
اعتذار .ليت َّ
كل املعا�صي على �صورتك ،وليتها ك َّلها «�أنا» احلزن النائم يف ال�شرايني واحلنايا،
ّ
ّ
«�أنا» املعلم الذي ال تزال وجوه طالبه– وطالباته–
على �شكل �أفعالك ،بل كتاباتك والكلمات...
حتيا يف ذاكرته وبني الأهداب،
ي�صح القول :بع�ض �شبابي
ويف �شكره ،حر�ص �سهيل مطر على التو�ضيح ،من «�أنا» هذه اجلامعة حيث ّ
غري وجه ٍ ّ
مر�سوم على حجارتها.
حق ولو مل ّر ٍة ،بقوله :من ت�صدّقون؟ الأنا
بات وط ّيبني� ،أم و«�أنا» االبن والأخ والزوج والأب واجلدّ.
التي حتدّث عنها ه�ؤالء الأح ّباء ،ط ّي ٍ
الأنا التي ر�سمتُ �صورتَها يف الكتاب؟
الأنا� ،أناي ،على �أقالمهم ،ويف �أ�صواتهم ،هي الأنا
التي تراءت لهم ،من خالل قلوبهم وامل�شاعر،

شعر يّا ت
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ُأسكني لبنان
ولد ُ
الكون جديدا
عندما قالت َنع ْم
هزج ال ُّ
أردن
ُ
را�سيات الأر ِز
ماجت
ُ
�صارتْ غربة االن�سانِ
�أوطا ًنا رغي َد ْه
وتالقتْ يف عناقٍ ،
يف ُذرى ال�شرقِ
�سما ٌء وقِم ْم.
ُذهِ ُل الده ُر
ُ
ُ
مم
وراحت ت�س�أل ال�س َّر الأ ْ
كيف يغدو ُ
حلم ود ْم؟
اهلل ،يا عذراءُ ،من ٍ
الوحي
فا�ستَوتْ ك ُّل النبوءات تتلو
َ
من �سِ ْف ِر ال ِق َد ْم
املن�س ُي يطفو
وتراءى �آد ُم ّ
فو َق �أغوا ِر ُّ
الظلَ ْم
ثوب النو ِر
لب�ست ح ّوا ُء َ
التاريخ...
�صارت �آي َة الآياتِ يف
ِ
من يجلو ويفه ْم؟
�إ ّنه ُ
اهلل
ُ
ري ُه اهلل يزي ُل امل�ستحيالتِ
ومن غ ُ
و ُيحيي من َع َد ْم؟
من «جليلٍ » جئتِ يا عذرا َء قانا
َ
نوب
من �شذا الأطيابِ يف �أق�صى اجل ْ
العر�س �إلينا
قادِك
ُ
لل�شعوب
الرب هد ًيا
إ�سم ِّ
ْ
تعلنني الآتي ب� ِ
أبنُ ،ي َع ِط ال ُ
ت�س�ألني ال َ
ريا و�سالما
أبن خ ً
ُ
فا�سك ُبي من خمر ِة الرو ِح املداما
أر�ض
وامزجيها بخمو ِر ال ِ

أر�ض ان�سجاما
أعرا�س بني ا ِ
هلل وال ِ
كيما نع َ
رب ال َ
ّ
�أَمطرينا بال ِن َع ْم...
فبكِ ا َ
خل ْل ُق اعت�ص ْم.
�صلوت ال�شكرِ ،يف «لوردَ» ِّ
ُ
ال�شفا ْء
لل�سما ِء ارتفعتْ
لك يف لبنا َن رمزاً
فرفعنا ِ
مثلما يف «لوردَ» ،ح ًّبا ووفا ْء
�أينما قد كنتِ يا عذرا ُء
أبواب ال�سما ْء.
�أنتِ الأ ُّمُ � ،
� مّإنا ُ
لبنان �أبهى
فا�سكني ِه و ّزعي منه العطايا والرجا ْء
َ
العي�ش �إ ّال
�شه ُب ُه ال َي�ست�سي ُغ
مي.
احلب مر ْ
�أن يكو َن ُّ

املحامي رميون عازار

�أَر�سلي الرو َح ِ�إلينا
احلب فينا
َو ْليح َّل ُّ
قد تف ّرقنا ،فيا �أ ُّم اجميعنا
ُ
ال�شرق «بالب�شرى» به ّيا
ليظ َّل
ٌ
خما�ض
�إ َّن لبنا َن
خ ّل�صي ِه
ف�سوا ًء �إنتحيتِ املذو َد املهجو َر
َ
َ
ً
�أو كان مكانا يف ظاللِ النخلِ مغمو ًرا ق�ص ّيا
�أَجنبينا منْ جديدٍ
�أَلب�سي التاري َخ وجهًا ب�شر ّيا
أم�س ،ن�شيدًا نبو ّيا
ف ُن َغ ّني اليومَ ،ما قد قلتِ يف ال ِ
ُ
َ�صن َع
الرحمان يف ال�شعبِ العظائ ْم
وب ِه ع َّز وجودًا والتح ْم.
يول ُد ُ
الكون جديدا
َ
ك ّلما قد قلتِ يا �أ ُّم نع ْم.
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خا � ّص
رسالة غير منشورة ألمين الريحاني
بعد �صدور الطبعة الثانية لر�سائل �أمني الريحاين العرب ّية تل ّقى متحف الريحاين عددًا من الر�سائل ،تل ّقاها
الأدباء والأ�صدقاء من �صاحب «قلب لبنان» ،تعود �إىل فرتات خمتلفة من مطلع القرن الع�شرين ،و�ست ُّ�ض ُّم
�إىل الطبعات اجلديدة للر�سائل الريحان ّية .وقد ُخ ّ�صت جم ّلة �سبرييت بواحدة من هذه الر�سائل غري
املن�شورة وغري امل�ؤ ّرخة� ،إىل جانب �صورة عن الأ�صل ّ
بخط الريحاين .والر�سالة ال�ساخرة هذه تعود �إىل
ن�صها:
العام 1908
ً
ترجيحا .وهذا ّ
أبر�شية وادي الفريكة ( )1وتوابعها
�
ّ
يني ( )3حفظهما اهلل،
ح�رضة الأخوين الفا�ضلني جرجي باز ( )2وق�سطنطني ّ
تقرر ر�سم ال�شما�س
ثم مبا �أن قد ّ
بعد �إهدائكما الربكة والدعاء بطول بقائكماّ ،

املقربني
ي�سا نهار الأحد الواقع يف  13اجلاري ،ومبا �أنّ كما من
ق�س ً
�إليا�س �أبي �شديد ّ
ّ
املكرمني لدى �سيادته ،اقت�ضى �إفادتكما لكي حت�رضا احلفلة يف اليوم املعينّ .
ّ
1

ونفيدكما � ً
ور ِو ّي واحد ،وال
أي�ضا ب� ّأن �سيادته �أمر �أن تكون ق�صائد التهنئة من وزن َ
وحبا با�ستماع ما
الق�سي�س
تعزيزا لذكر
نية
ً
ًّ
ال�س ّ
ّ
ي�ؤذَ ن بتالوة �شيء من غري القافية َّ

الندية اجلميلة .فاملأا من القامو�س اليافوخ ( ،)4و�إن �رضبتم
يحاكيه من الألفاظ
ّ

فعلى «النافوخ» ( .)5ويف اخلتام �أك ّرر (؟) �إهدائي الربكة وال�سالم،

						

�رس
الداعي كاتب ّ
أبر�شية
مطران �
ّ

						

وتوابعها

						
						
�إذا ّ
م�ساء
غدا
ً
مت ح�ضوركم ً
فتعالوا �صباح الأحد لتكونوا عندنا قبل
ّ
تتخلفوا
الظهر �أو قربه ،وال

وادي الفريكة

				�أمني
( )1راجع مقالة الريحاين «�أبر�ش ّية الفريكة» يف كتابه الريحان ّيات ،دار اجليل ،1987 ،ج � ،1ص  .168-165كذلك راجع
مقالته «وادي الفريكة» ،الريحان ّيات ،دار اجليل ،1987 ،ج � ،1ص .60-50
ّ
( )2باز ،جرجي ( )1959-1881كاتب لبنا ّ
ّ
ين من بريوت� .أن�ش�أ جم ّلة احل�سناء .من م�ؤلفاته :ماري يني ،ماري عجمي،
وال�صحةُ .ع ِرف بكونه ن�صري املر�أة.
نازك العابد ،و�ش ّبان الع�صر
ّ
و�صحفي لبنا ّ
ينُ .ع ِنّ َي وزي ًرا لدى ال�شريف ح�سني ،ملك احلجاز .رافق الريحاين �إىل احلجاز
( )3ي ّني ،ق�سطنطني كاتب
ّ
واليمن يف رحلته العرب ّية عام .1922
( )4اليافوخ هو املو�ضع الذي يتح ّرك من ر�أ�س الإن�سان .وهو فراغ بني عظام اجلمجمة يف مقدّمتها و�أعالها.
( )5هو من حتريف العا ّمة ،والأ�صل اليافوخ.
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