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ال.
وال يَحد ُث بالنّ ّياتِ ّ
والشعاراتِ.
زئي إلى ال ِجذر ِّي بعزم ٍ
إنّه فع ٌل .دأ ٌب يوم ٌّي تراكم ٌّي .تد ّر ٌج موضوع ٌّي من ال ُج ِّ
وصبر ٍ شجاع.
ِ
بالماء َعبّا؟!
عطش
وهل يُروى ٌ

رئيس ال ّتحرير

جورج مغامس
ال ّتحرير بالانكليز ّية

ماريو نجم

إنّ ال ّدواء َ قليلُه ناف ٌع ،وكثي ُره ي ُ ِض ُّر ..،وال يَشفي إال ّ توات ًرا وتواليا.

متابعة

ليديا زغيب

وخطى وئيدةٍ مطّ ردةٍ
ٍ
بخطط
فمن لزوم ِ ما يَلزمُ أن نواظ َب ،سلوك ًّيا ،على التّغييرِ،
ً
متبصرةٍ ٍ
ِ
فطنة كف ّي ٍة حقًّا ،وبعيدةٍ حت ًما من الغوغائ ّي ِة والتّخريف ّ
والشعوذة.
ّ

تصوير

التّغيير،
هو أن نغ ّي َر أ ّوالً ما بأنفسنا؛ أن يصي َر هذا التّغيي ُر أسلو َب عيشٍ َ
ونمط حياة؛ أن نحياه
فعالً في ك ِّل ٍ
ٍ
بقناعة والتزام ٍ وثبات!
شيء،

تصميم

تنفيذ

وإال ّ إال ّ..

مطابع معوشي وزكر ّيا

سيكونُ مغامر ًة ومقامر ًة وقفزًا في الفراغ ..تطيي َر ط ّيارا ٍت من ورقٍ فوق
ال ّرؤوسِ ..استبدالَ غزال ٍن بقرود!!
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ِ
المعلومات ال ُت َع ُّد ،ويوم ّي ِ
ِ
بج ِ
َكن ،ألسواقِ العم ِل اللبنان ّية؛
ات
رف
وح ّمى ت ْ
وال يؤخّ ُر ..يتأخّ ُر؛ َيطمى َ
االستهالك ال تُحصىُ ،
ِ
ّرويج لسل ِع ِ
ّ
ّ
ُ
وطرقِ
الموت وأعدا ِء الحياة ..قطا ِع األرحا ِم واألوصالِ
أما هو هذا إال ما جنيناه ،نحن ،على
اآلمالِ ..،
الت ِ
ِ
أنفسنا ،بأيدينا؟!
بلى ،مث ُل هذا يصي ُبه ُدوا ُر الفرا ِغ وانعدا ِم الجاذب ّيةَ ،ي ُ
سقط في َمتاه ِة الب ّر ّي ِة ..في
وهل أح ٌد َيقتح ُم متج َرك ،مصن َعك،
د ّوام ِة الالفرق ّي ِة ..في الالشيئ ّي ِة العدم ّي ِة ..في ه ّو ِة الالمباال ِة :ال يعو ُد يعنيه من الحيا ِة
شي ٌء ،ال تعو ُد الحيا ُة تعني له شيئًا ،وقو ُله القو ُل أب ًدا :ال أَعرف وال َيه ُّمنيِ ..،
وس ّيا َن قي َل مطع َمك ،فند َقك ،مستشفاك ،بيتَك،
َبع ُد ّإن ا َ
مدرستَك ،جامعتَك ،وحتّى دوائ َرك
هلل موجو ٌد أو قي َل غي ُر موجو ٍد،..
ال ّرسم ّي َة ،غص ًبا وبالق ّوة؟
نحن نحن َمن نَستدعي العمال َة األجنب ّي َة
(سكليروز أُون بالك)!
أل ّنه المبتلى بدا ِء الن ِ
َّفي خَ د ًرا َشل ًال ..تَصلّ ًبا منثو ًرا ْ
إليها ..نحن َمن نستخد ُمها!
الالمباالةُ،
ليست من َو َح ٍم وال من َر ِح ٍم؛

كلمة

جورج مغامس

ُ
«ثورة» اللامبالاة
َمن ال تُع َر ُف َقومتُه من َقلب ِته ،وال طب َع له وال طعم ،الغاشي الماشي َش ِد ًقا متراخيًا ،ال يز ّيفون ويز ّورونَ ،ي ِعدون وال َيفون ،يزايدون
أي شيء..
على أهل الشّ كوى بشكواهم؛ ومن مسؤولينَ
َيعتريه ه ٌّم في شيء ،وال يعي ُر انتبا ًها لشيء ،أو يح ّر ُك ساك ًنا فيه ُّ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ُ
األوصاف ما بين «البوكرفايس» و«الفاتر» ،ومسؤولين ،في قطاعات وقطاعاتَ ،يكذبو َن
هذا ا ّلذي على ما تق ِّد ُر األقدا ُر ،وتَكث ُر فيه
ِ
األمانات
َيسرِقون َيسخرونَ ..يسخّ رو َن
وخانَه التّقدي ُر والمعيا ُر..،
لألنان ّي ِ
ات ِ
وعبث األهوا ِء؟!
هو الالمبالي!
أَولم ت َِص ِر الالمباال ُة عقيدةً ..هذه
ّاس
فهو اليو َم َجمهر ٌة حال ٌة عارم ٌة ،عندنا وفي بلدانٍ َج ّم ٍة ،حيثُ
ُ
األزمات والمآزقُ طاحن ًة العقيدةََ :حصا ُد الفسا ِد كثي ٌر ،وإ ّنما الن ُ
ٍ
ِ
عميم ٍ
وخبث َس ّم ٍامِ ..
الحصاد؟!
وتجارا..
يتوالدو َن لهذا َ
بعنف ٍ
«السالطينِ » فاجرينَ ماكرينَ مارقينَ ّ
بطيش ّ
حقًّاِ ،
باتت الالمباال ُة عقيدةً :ك ُّل شي ٍء
الفائت ت ّيا َر اإللحا ِد ،وصار له
وفي المشهو ِد بمرآ ِة األحوالِ أَ ْن ،وكما َش ِه َد القر ُن
ُ
ّ
فاس ٌد ..كلُّهم فاسدون؛ فال ُيص ِل ُح فاس ٌد
منظرون ومريدون ،قر ُننا هو كذلكَ ،يمضي َيشه ُد ت ّيا َر الالمباال ِة..
فاس ًدا أو يب ّد ُل في ِ
األرض فسادا!!
ولَعمري ّأن ُظلم َة ذوي الالمباال ِة أش ُّد َمضاض ًة على العص ِر من ُظلم ِة ذوي اإللحا ِد!
إ ّنها ُّ
إ ًذا،
بالصف ِر منفر ًدا ،ال َقب ٌل وال َبعد..
الظلم ُة ا ّلتي أشب ُه ِّ
َث ّم َة ال َجدوى ..ال َرجوة ..ال أفقٌ وال ميناء،..
سبب إ ًذا لإليمانِ بشي ٍء ،لتوخّ ي شي ٍء،
بل هي كال ّثقبِ األسو ِد في الفضا ِء ،تأتّى من انفجا ِر
أجرام ابتلعت وو ّلدت أجراما!! فال َ
ٍ
لالتّكالِ على شي ٍء ،للتّطلّ ِع إلى شي ٍء ،النتظا ِر
أي شي ٍء ..،ك ُّل شي ٍء في ُعهد ِة األقدارِ!
ِّ
والالمباالةُ،
َ
بلىَ ،من َيشع ُر أ ّنه ال يستطي ُع شيئًا،
ْإن هي،..
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ّ
أَوليست هي وليد َة ِ
اليأس المطلقِ المطبِقِ  :من مطلق ّية حك ٍام َيظلمون و َيقهرون و ُيذ ّلون ،تدو ُر عجلة األ ّيا ِم من دونه وعليه ،ال يق ّد ُم

ِ
ِ
ِ
منظومات ِ
القيم
اإلحباط ،بفع ِل انهيا ِر
االنحطاط ..في
إ ّنها من مجتم ٍع استنق َع في
ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
والقوانينِ
والسما ِء ،وس ِّد ك ِّل
األرض
ع
ر
ش
وتطبيقات
ة
األنظم
واألخالق ،وسياد ِة نسب ّي ِة
َِ
ّ
مناف ِذ النّو ِر والهوا ِء...
السلب ُّي الخام ُل
ّسليم واالستسال ِم ،هذا
ُ
االعتراض ّ
لكأ ّنها من َث َّم «ثورةُ» الت ِ
الضمن ُّي ّ
تب قد كت َُب أم ًرا واق ًعا َحلْق ًة ُمفرغ ًة حج َر ال َّرحى في األعناقِ  ..،ما ُين ِذ ُر بمزيدٍ
على الما ُك َ
من االنهيارِ ..يح ّت ُم يع ّم ُم األُوا َر ن ّها ًبا وأَ ّكاال!
للصغارِ ..في لعب ِة الكبارِ!!
«دقّ ال َم ّي َم ّي»،..
والموت ُ
ُ
الموت ّ
في لعب ِة الكبارِ :ما فو َق ّ
الطاول ِة هو غي ُر ما تحتَها ،وما على اللسانِ هو غي ُر ما في األروق ِة
ِ
ّ
ٌ
ُ
مصيب :ليتَهم لم يزنوا ولم يتص ّدقوا!
المخططات ..،والقول فيهم قول
السو ِد وفي ُسو ِد
ٌ
ُّ
ّ
الصغا ُر؟
ه
ع
يستطي
ذي
ل
ا
فما
ُ ّ
إ ّنهم تحت المطارقِ  ،ومن ال َّدلَ ِف إلى المزرابِ !
فهذا العال ُم إ ًذا مقتو ٌل مقتو ٌل ،وفي أحشائه يختل ُج االنفجا ُر!!
هات؛
«الكبا ُر» هم آبا ُء الالمباال ِة واأل ّم ُ

الصرا َخ..
ّ
ثم نرو ُح نَشكو و ُنعلي ّ
نَكي ُل االت ِ
ّهمات ،و ُنلقي اللو َم ،ونَفتري،
وتعص ًبا ..خَ شي ًة
ونَتجنّىُ ..،نبدي تز ّمتًا ّ
األعظم...
األرواح واألرزاقِ ومن اآلتي
على
ِ
ِ
والح ُّق أَ ْن ال أح َد ُيجب ُرنا على شيء ..ال
ِض تشغي َل أو إيوا َء هذا أو َ
هذاك.
أح َد َيفر ُ
ِ
ّ
بأيدينا نسل ُم مفاتي َح أبوابِنا؛ من سوانا
نقي ُم عليها النّواطي َر..
أي
فنحن إ ًذا ،ال ندخ ُل إلى مكانٍ ِّ ،
مكانٍ  ،إ ّال وتطال ُعنا وجو ٌه وألسن ٌة غريبة..
أنفسنا لشياطينِ ِق َص ِر النّظر!
فلقد بِعنا َ
بلى .العلّ ُة فينا ،والح ُّل بأيدينا.
فقلي ًال من الحيا ِء ،ول َنكفَّ عن التّباكي..
سفح مق ّو ِ
مات
عن التّكاي ِد ..عن التّناحرِ ..عن ِ
ِ
قيم
التّربي ِة واالجتما ِع واالقتصا ِد
وسفك ِ
الحيا ِة ..عن مقايض ِة الوطنِ  ..عن تكفينِ
الوطنِ بإلحا ِد الالمباال ِة ..،عن وأ ِد االنسانِ
بهذا النَّح ِر ال ّرهيبِ أو باالنتحا ِر البلي ِد!!

الط ِ
ونحن بنا ِتهم والبنينَ إما ًء ِ
وغلمانًا ،مش ّردون على األرصف ِة وفي ّ
كردستنا
رقاتَ ..،
ً
الص ّر ِة على ِ
ّبص ِر
نعوش المثوى األخيرِ،..
قليال من الت ّ
حبا ُل ُّ
قلي ً
ِ
الحرص
ال من
الضحايا؟!
فكيف كيف ُنتَّه ُم ونال ُم نحن ّ
ومن ِّأي ٍ
ِ
قلي ً
ال من التّضامنِ
نهض نواج ُه نقاو ُمُ ..نحدثُ التّغيي َر؟!
عظم ،..بماذا بمن نَستعينُ نَ ُ
دمِّ ،
بأي ٍ
وقت ،من ِّأي ٍ
وكفانا أن نتكلّ َم باللغ ِو ونشتغ َل باللغوِ،
ّإن َمن بأيديهم حجا ُر الزّاوي ِة رذلوها ،وعلى مصائرِنا ساوموا تواطؤوا ،واقترعوا وحبا ُل النّا ِر معقود ٌة فوق ِ
رؤوسنا ما بين
على أمانينا ،..أجهضوا «ربي َع» الخب ِز والح ّر ّي ِة والكرام ِة االنسان ّي ِة بالتَّكر ُت ِل المسمو ِم ..الحدو ِد ..من الحدو ِد إلى الحدود!ِ
ِ
ّواريخ ،صادروا اللهَّ َ
وصف ِر الت ِ
الصدو ِر ُ
وبأسياف الكرائ ِه والمكا ِره ودفائنِ األحقا ِد في ّ
َ
ٍ
أال فلنت ْ
جماعات أحزا ًبا وأقواما...
وقسموه
ّعظ أن يو َم ُيؤك ُل منّا «ثو ٌر» تُؤك ُل
ّ
ِ
ِ
ِ
ْ
ّ
يرانِ
وحيث َيفس ُد المل ُح ،ال تَسل :تَفس ُد
بسبخة الالمبالين!! سائ ُر الث .
ُ
األرض بوطأة اإللحاد أم تَفس ُد َ
الح َّق الح َّق
ّإن عصا الالمبال ِة ُ
ثم..
أغلظ على ال ّرقابِ من
ّ
الموطنِ
الصغيرِ ،ونحن من محن ٍة إلى محن ٍة،
ذا
في
ا
ع
جمي
عصا اإللحا ِد..
وم ًعا ً
ّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
ُ
َ
يوم ،من اقتحامات اليد العاملة األجنب ّية ،أيًّا إ ّنها عصا النَّح ِر أو عصا االنتحارِ!!
ها إ ّننا ،مثال ،ننعى أ ّننا نعاني ،يو ًما بعد ٍ

7
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الآباتي طربيه في افتتاح ّ
السنة الدراس ّية:

ِ
الجامعة لنعم َل على
نح ُن نسعى في
ِ
ِ
بناء اإلنسان ،ك ِّل اإلنسان ،بأبعاده الفكريّة
والروح ّي ِة والجسديّة.

تالقى أه ُل الجامعة في ق ّداس افتتاح سنتهم الدراس ّية ،ظه َر  10تشرين األ ّول ،2014
وأصغوا إلى كلمة الرئيس العامّ للرهبان ّية األمّ األباتي بطرس طربيه ،تحت عنوان:
«أبي يعم ُل في ك ِّل حين وأنا أعم ُل مثله» (يو  ،)17 /5مؤ ّك ًدا ،بعد بيانه مفهومَ العمل
ودو َره وغايتَه في ضوء اإلنجيل ،أنّ الجامعة على تق ّدمها وطنيًّا وأخالقيًّا وأكاديميًّا وفي
دراسة أوضاع األساتذة والموظّفين وتأمين المساعدات للطالّب...

فمن خالل العلم ِ ن ُساع ُده أن يص َل
ِ
الحقيقة ،ومن خالل ِ الحياةِ الروح ّية
إلى
ن ُذ ّك ُره ُ بأنّه اب ُن اهلل ،أ ّما من خالل البُعدِ
الجسد ّي فإنّنا ن ُذكِّ ُره ُ أنّ ُه مواط ٌن في هذه
ليبني ملكوتَ اهلل.
األرض ،وهو مدع ٌّو َ

َ
ٌ
يأس
خوف ولا
مسيرة البناء والتق ّدم ،لا ُيثنينا لا
نتابع
ٌ

قال األباتي طربيه:
الح ّي فقط باستطاع ِته أن يعمل ،وإل ُهنا الح ّي يعم ُل وعملُ ُه خل ٌق وفداء.

واإلنسانُ المخلوقُ على صورةِ اهلل مدع ٌّو للعمل ،ألنّ وص ّيةَ الخالقِ منذ ِ
البدء لإلنسان
«بعرقِ جبي ِن َك تأكُ ُل خب َز َك» ( 2تس « )10/3وأقامَ الر ُّب اإلنسانَ في جنّ ِة عد ٍن ليحرثَها»
(تك )15 /2
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وبأن نح َّب ما نقوم به ،نرسم طريق
خالصنا؛ فربّنا يسوع أح َّب ما قام به ،ويعلّ ُمنا
أنّه بدون الح ّب ال معنى لشهادتِنا المسيح ّية.
أيّها األحبّاء

رغم الظروف القاسية ،السياس ّية
واألمن ّية واالقتصاديّة ،الّتي يم ُّر بها لبنان،
ِ
أيضا إستمراريّةٌ لعملِ الخالقِ على
الصعيد الجسد ّي ،فإنَّ جامعتَكم ،برعاية أ ِّمنا العذراء ،تتاب ُع
فالعم ُل هو وسيلةٌ للقداسة ،وهو ً
ِ
ِ
ِ
ولعملِ
الصعيد الروح ّي.
الفداء على
مسيرةَ البناء والتق ّدم ِ ،ال يُثنينا عن ذل َك
خوف أو يأس.
ٌ
يقولُ الر ُّب« :اآل ُب يح ُّب االبن ويُريه كلَّ ما يعمل وس ُيريه ما هو أعظم»( .يو )20 /5
ِ
عندما يعم ُل اإلنسانُ يرى مج َد الر ّب ،فانظروا إلى خ ّدام ِ ُعرسِ قانا ،كانوا أ ّولَ من
أعودُ بالذاكرة إلى سنة :1987
ٍ
رأى اآليةَ الّتي حقّقها يسوع .العم ُل هو وسيلةٌ لتمجيد اهلل «ومج ُد اهلل هو اإلنسان الح ّي» .يو َمها كان لبنان يم ُّر بظروفٍ صعبة ،قد

البعض منكم؛ يو َمها ،استحصلنا
يتذكّرها
ُ
ِ
على رخصة تأسيسِ جامعة ،وبدأنا مسيرةَ
ِ
البناء والتط ّورِ ،ولم نخف.
اليوم ،نعيد الك ّرة:
الجامعة تتق ّدم ،المستوى يرتفع،
األعداد تتزايد ،االسم العلم ّي األكاديم ّي
يتضاعف إشعا ًعا ،وأنتم أُسرةَ الجامعة،
األساتذةَ والموظّفين والطالّب ،تُتابعون
ٍ
بعزيمة وإرادةٍ صلبة.
هذه المسيرة،
الرهبان ّية الّتي أرأس ،والّتي تتولّى
رعايةَ الجامعة ،تؤكِّ ُد لكم اليوم ،في
افتتاح ِ ِ
السنة الجامع ّي ِة ما يلي:
.1األحدا ُث المؤلِمة ،ال تَزيدنا إال ّ تأكي ًدا
على أنّ الجامعة هي جامعةٌ لك ِّل لبنان،
بك ِّل طوائ ِف ِه وفئاتِ ِه وال نم ّيز .هدفُها
األوحد أن تكون منارةَ معرفة يقصدها
ك ّل الر ّحالة في بحر الحقيقة.
ِ
عاصفة «اإلفادات» ،أؤكِّ ُد لكم
.2رغم
أنّنا لن نتهاون في المستوى األكاديم ّي،
وأطالبكم أن تكونوا مسؤولين عن
ذلك .أنتم ونحن ،ال إهمالَ لمستوى
الشهادات الّتي تمنحها جامعة س ّيدة
()1

Ex corde Ecclesiae, no 32

ِ
الجامعة الكاثوليك ّية
اللويزة .إ ّن هدف
هو تنشئةُ رجال ٍ ونساء قادرين على
مستوى
التمييز والفكر ِ النقد ّي ،لديهم
ً
أيضا
عال ٍ من االحتراف ،ولكن
ً
أغنياء باإلنسان ّية ،مستع ّدون لوضع ِ
مهارتهم لصالح الخير العامّ .جاء
في « Ex corde Ecclesiaeلهذا
ِ
الجامعة الكاثوليك ّي ِة أن تكون
على
شجاع ًة في إعالن الحقائق ال ُمزعجة
الّتي قد ال ترضي الرأي العامّ ،ألنّها
أساس ّيةٌ في حف ِظ الخير األصيل في
المجتمع»)1(.
.3القيادةُ في الجامعة هي ج َماع ّية.
لك ٍّل حريّة رأيه :نناقش ،نتحاور،
نتعارض ،ولكن في الختام نتخذ
القرار؛ وقرا ُر رئيس الجامعة ليس
تف ُّردًا ،بل هو ثمرةُ هذه النقاشات
الّتي نحرص دائ ًما على أن تكون
بنّاء ًة ومفيدة .وأطلب من األب
الرئيس الّذي أُق ِّد ُر نجاحاتِ ِه
ونشاطاتِ ِه ،أن يأخذ آراء جميع
العاملين في هذه الجامعة ،اآلباء
والعلمان ّيين ،بعين التقدير واالعتبار.
كما أطلب منهم ،هم بالذات،
االلتزام بقرارات الرئيس ونظام
الجامعة وتوصيات مجلسها الكريم.

.4إ ّن كثرةَ الجامعات ،في هذه
المنطقة ،كما في ك ِّل لبنان ،تحتِّم
علينا االنتباه ،والسعي أكثر فأكثر،
إلى رفع المستوى والتمييز .وهذا
ما آمله ،وبجديّة أكثر ،من خالل
العمل الدؤوب للحصول على
االعتماد  ،Accreditationالّذي
بدأتم طريقه منذ سنوات.
.5استكمال البناء األكاديم ّي ببناء
مستشفى جامع ّي حديث في المنطقة،
واالستحصال على الترخيص لكل ّية
الط ّب .وقد أصبحت الخرائط
والمستندات جاهزة لهذا الغرض.
.6التأكيد على أنّ هذه السنة ستكون
سنة «الطال ِب الجامع ّي» .وسنحاولُ
خاللها ،معكم جمي ًعا ،أن نح ِّققَ
ِ
ِ
رسالةَ
إعداد
الجامعة من حي ُث
ٍ
َّ
ٍ
أخالقي ،مؤمنٍ،
،
ف
ق
مث
ن
مواط
ِّ
ُ
ح ّر ولبنان ّي أصيل .أناشدكم جمي ًعا
وض َع ك ِّل إمكان ّياتِكم لتحقيقِ هذا
الهدف ،في إطار التعاون التربو ّي.
ال يمكن للتعليم أن يكون مج ّرد
عمل ّية نقل معرفة أو تنشئة ،ولكنّه
إرشادٌ الكتشاف الطالب مواهبه،
وتطوير كفاءتِه المهن ّية ،وتحضيره
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ُ
َ
الوديعة
الجامعة أبوا َبها على
أقفلت
يوم
ِ
ِ
الأبواب حرّاسا
وامتشقت جوار َحها على
ِ
ف الأب ِد-
حيل إلى التحا ِ
 -في سعيد عقل من خبر ِ الرّ ِ

الجمعة في الثّامن والعشرين من تشرين الثّاني ،جاءنا الخب ُر من مكتب رئيس
الجامعة األب وليد موسى :سعيد عقل في ذ ّمة اهلل!
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وكان لقاءٌ ،قال فيه الرئيس :إنّ
الجامعةَ التي علّ َم فيها األستاذ سعيد،
وخ َّصت تراثَه بكرس ٍّي ،ث ّم ائتمنها على
مؤسسةَ
إرثِه ،وفي غ ٍد على اسمه تُنشئُ ّ
للصالةِ
التّ ِ
خليد ..،هي ستستقب ُل جثمان َه ّ
والوداع ِ يومَ االثنين.

شمس كانون ّية ،أعالمٌ،
وكان االثنينٌ :
سع ٌف ،شاال ٌت حم ٌر ،عز ُف موسيقى ،نث ُر
ورو ٍد ،ذر ُف دموعٍ ،رف ُع بخورٍ ودعاء ٌ ووق ُع
عي ٍن على الغفو ِ في األنوارِ..
عش ال ّرخامُ َمخ َّددًا بأمواج ِ العمرِ،
النّ ُ
ِ
ِ
تكلّلَت بأسماء كتبه بَتل ًة بَتلة ،ضفرتها ي ُده
ّ
الشاعرةُ :رودي رحمه ..،طافت به األكتا ُف
ٍ
كسفينة على ضلع ٍ من األرز ِفي ال ّزمنِ ،وعلى
ِ
وسطَ الذّهول ِ
وخشعة
ّ
منص ِته استرا َح ْ
مهاباتِ الجاللِ..
الصالةَ..
ث ّم أقامَ المحبّون ّ
بعض يع ّزي بع ًضا ،حتّى كان
وصار ،بَع ُدٌ ،
غرو ٌب..،

لمسؤول ّيات مه ّمة ،فكريّ ًة كانت أم سياس ّي ًة
أم اجتماع ّية .وأكثر من ذلك :التعليم
هو دعم الشباب في البحث عن الحقيقة
والجمال ،وما هو ح ٌّق وخير .ويأتي سم ّو
ٍ
العمل الجامع ّي من ٍ
شتركة للقيم
رؤية ُم
المؤسسة الجامع ّية،
بين ك ِّل العاملين في
ّ
سواء َ انتموا للهيئة التعليم ّية أو ال؛ وكون ُها
جماع ًة ال تعلّم بقدر ِ ما تتعلّم.

ِ
الخليقة
رؤيةَ الجمال والخير في
وفي اإلنسان الّذي ال زال يحم ُل
خت َم الخالق .ولكن قب َل ك ِّل شيء،
ِ
طريقة عيشكم
كونوا شهودًا في
لما تعلِّمون .إنّ المربّي ينقل
المعرفة وال ِقيم من خالل كلماتِه،
ولكنّه يؤثّر بالشباب حين يعيش ما
يتكلّم به».

السعي ،من خالل وضع ِ
ّ .3
الموازنة ،إلى تأمين مساعدا ٍت
مال ّية و ِمنحٍ دراس ّية ،من أبوابٍ
مختلفة ،وبالتعاونِ مع مجلس
أُمناء الجامعة.

.7قد تكون الصعوباتُ الّتي تواجه
الجامعات الكاثوليك ّية المتعلّقة
بالغد كثيرةً ،لك ّن الحبر األعظم
البابا فرنسيس يحثّنا أن نج ّدد فينا
شغف التعليم .يقول« :إنّ التعليم
ٍ
ف وطريقةُ
ليس
بمهنة ،لكنّه موق ٌ
َ
وجود :كي نعلّ َم ،علينا أن نخر َج
من ذواتِنا وأن نكون بين الشباب
نسير معهم ونرافقهم في مراحلِ
نم ّوهم .أُعطوهم الرجاء ،التفاؤلَ
في مسيرتِهم في العالم .علّموهم

.8إنَّ الوض َع االقتصاد ّي العامّ في
ِ
لبنان لم يسمح لنا برفع ِ
األقساط
ٍ
الجامع ّية ،إال ّ بصورةٍ ضئيلة ج ًّدا،
ولكن هذا ال يمنعنا من التركيز
مال ًّيا على ِ
ثالثة أمور:

لن أدخل في تفاصيل كثيرة .أتر ُك
لألب رئيس الجامعة ،لن ّوابه ،لجميع ِ اآلباء
والعمداء والمسؤولين ،وضع خطّ ة العمل
المناسبة لتحقيق هذه األهداف ،وكلّي ثقة
بقدرتهم على ذلك.

.1دراسة أوضاع ِ األساتذة
وتعويضاتِهم ،بصورةٍ تسم ُح لهم
بحياةٍ ٍ
كريمة ،والس ّيما بعد التقاعد.

أخت ُم بالطلب ،من الر ِّب يسوع،
ِ
وبشفاعة س ّيدةِ اللويزة ،أن تكونَ هذه السنة
مبارك ًة ،وأن ي ُ ِبع َد الشرور والمصائب ،وأن
يُنق َذ لبنان من اإلرهاب واآلالم ،ويُعي َد إلى
النفوسِ الطمأنينةَ والسالم.

.2دراسة أوضاع الموظّفين بما

يسمح بتأمين المساواة والعدالة
والحياة الالئقة.

كـ ــانـون ّ
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ِ
الوديعة ،وامتشقت جوار َحها على األبوابِ ح ّراسا.
فأقفلت الجامعةُ أبوابَها على
إنَّ نشي َد مَري َ َم العذراء الرائِع ،يُشَ كِّ ُل
مُلَخ ًَّصا لِكُ ِّل تاريخ ِالخالص ،لِ َجوابِ اإلنسانِ
السعي ُد ّ
والش َ
وفي اليوم ِ الخامسِ الموافقِ الثّالثاءَ ،ترافقَ ّ
مس صو َب بيروتَ ،وص ّع َد األَمين َعلى َمحب َّ ِة اهلل ودع َوتِه .البتولُ ،أَمامَ
ما َصنَ َعهُ الر ُّب في َحياتِها ،بل في حياتناِ
صو َب زحلةَ يساب ُق األنج َم والقم َر..
والتح َف األب َد...
ض َح ْت
نح ُن البَشَ رِ ،إذ ْ تَ َج َّس َد َو َرف َ َعنا ،أ َ ْ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
كائ َن تَ ْمجيد وعبادَة ل َهذا اإلله الّذي عنْ َدما
تُ ْدرِكُهُ ل َ ْن ي ُ ْم ِكنُ َك أَنْ تَ ْه ُر َب ِم ْن مَ َحب َّ ِت ِه ،ألَنَّهُ
ِإل َ ُه الحياة ،و ُمعطي الحياةَ َم ْعناها« ،و ُه َو ُه َو
أَمْسِ َوال َيوم َو ِإلى األَبَد».
ن ُ َعظِّ ُم ال َر َّبَ ،م َع َم ْريَم ،ونَبْت َ ِه ُج به،
أل َ ْجلِ َعظائِ ِمه .ون ُْشكُ ُره ُ أل َ ْجلِ اإلنسانِ
ال ْ ُمؤ ِمنِ ،األَدي ِب ،ال ْ ُمفَكِّر وال َعبْ َقر ِ ّي سعيد
عقل .ن ُ َودِّ ُعهُ اليومَ ،ون َ ْح ُن نَت َ َذكَّ ُر َمن
كانَ ،أمامَ اهللِ والبَشَر ،اإلِنسانَ الْمُمَيَّ َز
ال ْ ُمد ِه َش ِبتَفْكيرِه وت ََص ُّر ِف ِه و ُرؤَاهِ .ب ِفطْ َرةٍ
ف هذا الرج ُل أَنْ
ِإنسا ِنيَّ ٍة رو ِحيَّةَ ،ع َر َ
يَت َ َع َّدى مَ ِ
حدوديَّةَ البَشَ ر ،لِ َيتوقَ دائ ًما
إلى غَ ْير ِ ال ْ َمحدود وي َ ْس َعى ِإل َيه .ل َ ْم تَكُ ْن
نَف ُْسهُ لِتَكْت َ ِف َي ِبالقليلِ و ِب ِ
العاد ّي ،ألَنَّ آفاقَهُ
 ..وفي َعو ٍد على ٍ
بدء ،بعد تأبي ٍن بطريرك ٍّي بليغ ِ المعاني والمغازي بالغ ِ اإلحاطا ٍت ،الال ُح ُدود .أ َ َح َّب ال ِكتابَةَ ِش ْع ًرا َونَثْ ًرا،
صغَرِه ِ
فَأَبْ َدع ،أ َ َح َّب ل ُبنانَ فَفَ َّك ِع ْق َدةَ ِ
فاستقبال ٍ زحل ٍّي وف ٍّي سخ ٍّي عارم ٍ شاملٍ ،وبينهما محطّ ا ٌت مدرس ّيةٌ شعب ّيةٌ تح ّيي..،
َ
َ
َ
وأعْطاه ُ أبْعادَ الكَونَ ،وأحَ َّب اهللَ الثالو َث
في هذا ال َع ِ
ود هذي وقائ ُع وقّعتها أصوا ٌت في الجامعة« -جامع ِته المريم ّية»:
األقدس والعذراءَ ،فَنَ َم ْت َم ْعرِفَتُه في
َ
ال ُع ْشقِ اإلل َِه ِّي وتَبَنَّى ال ْ َخ ْي َر ،قالَبًا َوقَلْبًا،
ف ِبثَبات.
َونَبَ َذ الشَ َّر َصرا َح ًةَ ،وكَرِه َ الزِي ْ َ
ِإنَّهُ ِ
الصنْدي ُد ال ْ َجريء ُ الّذي ي َ ْع َم ُل وال يَت ْ َعب،
ي َ ْحيا وال يَنْتَهي ،ي َ ْرقُ ُد وي َ ْمأل ُ الحاض َرِ
ِذكريات َوكَأَن َّ ُه َح ٌّي ي ُ ْرزَق.
يَتَكَل َّ ُم فَت َ ِج ُد ذاتَ َك أَمامَ ِ
أساطي َرِ ،إذا
تع َّمق َت ِبها تَ ِج ُدها َحقي َق ًة َو َحياة .يَكْ ُم ُن
ِس ُّر ن َجا ِح ِه في اإليمان .فَق َِد اغتَذَى ِم ْن
كَ ِل َم ِة اهللَ ،وأَبْ َدعَ ِفكْ ًرا رو ِحيًّا ،قَلَّ ن َظي ُره،
ِإذ ْ َج َم َع بَ ْي َن ال َعقي َدةِ َوال ْ َجمالَ ،و َرأَى في
ال ِكيانِ البَشَ ر ِ ِّي ال ْ ُم َخلَّصِ رائِ َعةَ األُل ُو ِهيَّ ِة
وتَتْمي َم تَ ْدبير ِ الْخَالصَ .سلَبَتِ العذراء ُ
عاش
مري ُم قَلْبَه ،فَتَغَنَّى ِبها َوكَ َّر َمها.
َ
َنيسةِ
البُنُوَّةَ ل َها ،ف َ َو َج َد نَف َْسهُ مُنْت َ ِم ًيا ِإلى ك َ
اب ِنهاُ ،ملَبِّ ًيا دَ ْع َوةَ ِاالبْنِ ل َهَ « :ها ِه َي أ ُ ُّم َك»
(يو  .)27/19إنّه ال ْ ُم ِ
حد ُث َوال ْ ُم َحفِّ ُز في
جامعة س ّيدة اللويزة ،وقَ ْد زَي َّ َن مَنا ِب َرها
لِسني َن ِب ِفكْرِه ِ َوتَأ َ ُّمالتِهَ ،و َعل َّ َم ال َع ْق َل ُح ْس َن
في عظة الق ّداس اعتبر الرئيس العامّ األباتي بطرس طربيه مرو َر سعيد عقل في
السبيل ،وال َقلْ َب ِس َّر الحياة ،نا ِظ ًرا إلى
َ
ِ
الجامعة نعم ًة مم ّيزة ..قال:
ِ
َ
ضع ِ
ْ
َ
َوا
ت
في
ه
ل
ب
ق
ت
َس
ن
ًا،
ث
يرا
م
َنا
ل
ك
ر
ت
م.
ي
ر
م
ُ
َ َ َ َ
ْ ُُ
ِ
َمريَمُ ،معتَبري َن ُمرو َر َسعيد َعقْل م ْن َه ُهنا
«تُعَظِّ ُم نَفْس َِي الر َّب وتبته ُج روحي باهللِ مُخَلِّصي» (لو .)47-46/1
ِن ْع َم ًة مُ َميَّ َز ًة ل َنا كَجا ِم َع ٍة ُرهبا ِنيَّ ٍة مَري َ ِميَّة

َنيسة ال ْكاثوليك ّية .ا ْرقُ ْد ِب َسالم ِ يَسوع يا َسعيد عقلَ ،ولْتَكُ ْن
َنيس ِة ال ْمارو ِنيَّة َوالك َ
ِه َي ابنَةُ الك َ
ف َع ْق ِل َك َمدى األبد.
َسعادَةُ اآلبِ َح َّظ َك األ َ ْوفَرَ ،ول ْ َي ُكنِ ال ْ َجمالُ ِاإلل َِه ُّي َشغَ َ
يا مَ ْري َ ُم ،أَيُّتُها السا ِه َرةَُ ،س ّي َدةَ اللويزة ،ا ْحفَظي ابنَ ِ
ك َسعيد في عبورِه ِ إلى دار ِ الْخُلود،
ِ
ِ
َول ْ َيكُ ْن ن َصيبُ ُه َم َع األبرار ِ في الفَ َرح ِ األَبَ ِد ِّي ِب ُمشا َه َدةِ َو ْجه ابْ ِن ِ
ك الكلمة ِاإلل َهُ ،منْ ِش ًدا:
تُعَظِّ ُم نَفْسِي ال َر َّب َوتَبْتَهِ ُج ُروحي بِاهللِ مُخَلِّصِي .آمين.

وكان األب فادي بو شبل المرشد العامّ
في الجامعة ،قال في صالة االستقبال
ِ
ِ
وباإلنابة عن
باألصالة
وتسجية الجثمان
رئيس الجامعة:
«في أيّام ِ شبابي ...طلب ُت ِ
الحكمةَ
عال ًيا في صلواتي ،أمامَ الهيكل تض ّرع ُت
ألج ِلها ،وإلى آخر أيّامي التمستُها ...وما
إن أ َمل ُت أُذُني إليها قليالً حتّى كوفئ ُت
بكثير ٍ من المعرفة ،وكان لي فيها نجا ٌح
لي الحكمة»
عظيم ،فاإلكرامُ كُلُّه لِ َمن أتا َح َ
(سي .)17-13/51
اليوم ،وهنا ،في جامعة س ّيدة اللويزة،
الّتي كان األستاذ سعيد ي ُ ِح ُّب أن ي ُ َس ّم َيها
«جامعتي المريم ّية» ،اجت َمعنا.

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 4
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للصالةِ والتأمُّل .اجت َ َمعنا
اجتَمعنا ّ
ٍ
لِنُق ِّدمَ للر ِّب ُشك َرنا عن كُ ِّل نعمة َحباها
لفقيدنا الغالي ،وعلى كُ ِّل ٍ
ِ
نعمة نلناها نح ُن
ِ
الحقيقة
الّذي َن نرغ ُب في الوصول ِ إلى
والجمال ِ والمحبّة.
فمع الكبير ن ُردِّد« :ما أج َمل من يسوع
إال ّ رؤية يسوع».
األستاذ سعيد ،من يستطي ُع أن يُدر ِ َك
كيف كان يستقب ُل يسوعَ القربان ،وبأ ِّي ُح ٍّب
وحرارةٍ إيمان ّية؟
فهو الّذي انقط َع في أواخر أيّا ِم ِه عن تناول
الطّ عام ،ظلَّ مواظبًا على تناول ِ القربان ،فكان
يحم ُل ِ
ما أن يس َم َع أنّ الكاه َن ِ
جسد الر ّب
إليه َ
حتّى يفتَح ف َمهُ ليقبَلَه في كيانهِ.
األستاذ سعيدَ ،من يستطي ُع أن يتجا َه َل تل َك
المواق َف ،الّتي بها َعب َّ َر عن َع ِيش ِه لكالم اهلل؟
نفسهُ ارتَفَع،
فهو أدر َك أنّ « َمن وا َ
ض َع َ
ض َع» (لو )14/18؛ ولذل َك
نفسهُ اتّ َ
ومَن َرف َ َع َ
ُ
قاموسا،
ب
ت
يك
أن
،
ع
استطا
لو
كان يري ُد،
َ
َ
ً
ِ
السماء ،فيه ي ِج ُد اإلنسانُ
يدعوه ُ
قاموس ّ
َ
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ِ
ضع ِ
والوداعة والمحبّة .وفي هذا
ض ِع َك ،أيّها
طريقَ التّوا ُ
اليوم ،أيُّها الكبي ُر بتوا ُ
ٍ
ِ
ٍ
الشامخُ بوداع ِت َك ،أيُّها المرفوعُ الرأسِ
ّ
ليس من مكان لكلمات ال تَنتمي أو
القاموسَِ ،
ِ
ِ
ِ
السماء ،عالم ِ النّقاء والبهاء ،بمحبّ ِت َك ،نري ُد أن نقولَ ل َك:
ال تُنْ ِمي بعالم ِ ّ
ِ
عالم ِ البراءةِ والقداسة والفرح ِ المطلقِ..،
ِ
على ما أَس ّرت ،بخَفر ِ
األمانة« ،المك َّرسةُ»
ُشك ًرا أستاذ سعيد ،ألن َّ َك أبدع َت ما
لعقوده األخيرةِ و ُج ِ
ِ
ِ
ِ
وصورٍ
ملة أسرارِه وخفايا تراثه :أبدع َت من شعر ٍ فخمٍ ُمع ِجز ٍ في فكَر ٍ ُ
وتوقيع ِ أنغام ٍ ..ذ ّه َب تا ًجا على ِ
الس ّيدة الفاضلة ماري روز.
مجد لبنان!
عج ٌب ،كيف وكم كان هذا ال ّر ُجل ي ُ ِح ُّب
شك ًرا ،ألنّ َك مع الفكر ِ واإليمان نشدتَ
القداسةَ ،وقد قالَ لي يومَ منحني جائزتَه الحقيقةَ وأنشدتها حلّ ًة بيضاءَ!
عن خدمتي في زيارةِ تريزا للبنان :إنّ
«القداسةَ ِمث ُل الكَ َرم» ،معتب ًرا أنَّ الكَ َرم
شك ًرا ،ألن َّ َك أحبَب َت جا ِم َعتَنا ومَنَحتَها
أُمُّ ك ِّل الفضائل ،ويأتي من القداسة؛ ثر َوتَ َك الفكريّة ..ألنّك أحبَب َت رهبان ّيتَنا
ومضيفًا :ال أحد يتكارم إال ّ الق ّديسون ،ألنّ المريم ّية و َعزَزتَ رهبان َها!
يس يُعطي َك حياتَهُ...
الق ّد َ
شك ًرا ،ألن َّ َك أحبَب َت الكلمةَ ،والكلمةُ كان
وهنا ،ال بُ َّد من اإلشارةِ إلى عالق ِت ِه عن َد اهلل ،وكان الكلمة اهللِ ...
به كان ك ّل
البنويّ ِة بمري َم العذراء ،الّتي اعتَبَ َرها حال ًة شيء وبغيرِه ِ ما كان شيء ٌ م ّما كانِ .
فيه كانت
فريدة بين الق ّدوس والق ّديس؛ فمري ُم الحياةُ ،والحياةُ نو ُر الناس (يو ...)4-1/1
بوص ِفها مخلوق ًة هي أقَ ُّل من الق ّدوس ،والكلمةُ صا َر بش ًرا َ
وعاش بيننا فرأينا مَج َده ُ
ِ
تجس ِد فقد مج َد وحي ٍد من اآلب (يو .)14/1
وألنّها أمُّ يسوعَ
الكلمة ال ُم ِّ
فاقت كلَّ الق ّديسين .والحقُّ أنّه ناداها
في لحظاتِ ِه األخيرة ،بأعلى صوتِ ِه ،وك ّرر
واليوم ،مع َك نستطي ُع أن ن َص ُرخَ أمامَهُ
«ليس أج َمل من يسوع إال ّ
دُعاءَه بصو ٍت أعلى فأعلى مهلّالً« :مج ُد وأمامَ العالم ِ كلّه َ
ِ
رؤية يسوع»ِ ،
مريم َّ
تجسد .آمين.
يتعظم في المشارِق والغروب».
اإلله الكلمة ال ُم ِّ
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وعند الحبي ِب المس ّجى وق َف األحبّةُ يقولون بالنّظرةِ وال ّد ِ
معة ..وبالكلماتِ التي قد
تُختص ُر ِ
بكلمة صديقٍ رفيقٍ ه ّيأ للعريسِ
العرس وأع َّد المراسم ..فهت َف سهيل مطر:
َ

َ
مرفوع الجبين
كأنّه ص ّنين
ها قد وصل!
مشوار جينا
عالدني ...مشوار
وها هو في
مشواره الأخير
إلى هذه
الجامعة.

ها قد َو َصل!
جامعتك ،اليوم ،تبكي بفرح ،تودّعك
ِ
ها هو يعود :مخ ّم ًرا بالقيم والجمال ،مض ّمخًا بعطر األرز ،مت ّو ًجا بغار الح ّب ،مبتال ًّ وتودعك أجمل األماني والصلوات.
بدموع الحنين سكبناها ،البارحة ،على صباح..
وفي نعش من صخر لبنان ،في نعش
مرفوعَ الجبين كأنّه صنّين
من كتب وحبر وشعر ،في نعش صنعه
ها قد وصل!
الح ّب ،نودّعك..
مشوار جينا عالدني ...مشوار
ونردّد معك:
وها هو في مشواره األخير إلى هذه الجامعة.
أقولُ :الحياةُ العزمُ ،حتّى إذا أنا
عزمي من بعدي.
انتهي ُت ،تولّى القب ُر
َ
آالف المشاوير ،منذ خمس وعشرين سنة ،كان يقوم بها ،كلَّ صباح ،إلى هذه
الجامعة :يدخل الصفوف ،يبتسم للطالّب ،يصلّي معهم ،يخاطبهم ،يحاورهم ،يرتفع
ولن تنتهي! فالكبار المتم ّردون ال
بهم ،ويترك عط َر أشعاره والصدى مرشو ًشا في الزوايا ،وفي عيون الشباب والصبايا.
يس ُعهم نعش ،وال تسجنهم قبور ،وال يغيبون
بإغماضة عين .مع ك ّل رندالت بالدي ،مع
وفي هذه القاعة بالذات ،كم سمعناه ،يخاطب الجميع بلغة الكبار:
يارا ،مع إغنار ،مع رشا ،مع الزنابق والورد
ِ
والناس من عدد.
من ُجودةٍ وح َده،
والبخور ،مع دمعة البردوني ،ودموع الشام
في ك ّل حرفٍ رمى كان الكُبارا ،كأنْ
ُ
وع ّمان والقاهرة وبغداد ،مع دموع مكّة
نتذكّر الم ّرة األخيرة ،منذ سنتين ،وهو جالس على ذلك الكرس ّي ،وجنبَه عمالقٌ والقدس -زهرة المدائن ،مع انحناءات
آخر ،وديع الصافي ،وتحتار الجامعة :أيّهما الملك؟
أعمدة بعلبك ،ننحني ونقول:
من زهر ِ لبنانَ خ ْذ عر ًشا ومن قيم ِ
اليوم ،نحن نتك ّرم به:
هو من َس ّجى جثمان األخطل الصغير ،منذ خمس وأربعين سنة في الجامعة اللبنان ّية؛ ال زه ُر لبنـانَ منّا ٌن وال القي ُم.
وهو الذي كان يردّد :هذه جامعتي ،أوصيكم بها.
نحن ،يا معلّمي ،يا س ّيد ،نحن للوص ّية أوفياء!

كـ ــانـون ّ
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المثقّف بالدرجة األولى؛ وهذا ما يم ّيزه...

العماد القائد جان قهوجي:

شاع َر لبنان العظيم ،سوف نظ ّل نذكرك صديقًا وفيًّا للجيش إلى األبد ،بقصائدك وأغانيك
الخالدة على م ّر الزمن...

األب كميل مبارك:

 ..سعيد عقل له منّا الوعد أن نحمل المشعل الذي أراده نو ًرا لعظمة لبنان ولكبر ك ّل
لبنان ّي...

د .عصام خليفة:

لقد تعلّمنا الوطن ّية اللبنان ّية وعلّمناها من خالل شعرك وأدبك.

ضول:
عبّود يوسف ف ّ

		
 ..هو الخلودُ لما أعطى وما كت َب

وهذي مختارا ٌت من ُم َدوَّناتِ المع ّزين (رجالَ دي ٍن ن ّوا ًبا وزراء َ سفراء َ نقباء َ قضا ًة
أدباء َ فنّانين إعالم ّيين عسكريّين ومحبّين مريدين كُثرا ،)..استُلّت اتفاقًا ال احتسابا:
د .يوسف كمال الحاج:

سعيد عقل :قُ ّرةُ وفاء في عين اهلل ..غُ َّرةُ إباء على جبين لبنان ..دُ ّرةُ بهاء في ثريّا الكلمة...

المحامي صالح مطر:

 ..عال ٍ على الموتِ مث َل األرز ِ في َعلمي خلّدتَ لبنان َنا ،قال ال ّرحي ُم« :نَمِ»

د .عبدو يونس:

كتب َت لبنانَ شع ًرا خال ًدا

ونحن نث ًرا لو قدرنا كتبنا َك

الشاعر أنطوان رعد:

إلى عظيم قد ال يتك ّرر ،إلى من حمل
في قلبه ه ّم لبنان وبنيه ،نقطع العهد
بأن نستم ّر نحمل أمانة االنتماء إلى
هذا الوطن العظيم.

الشيخ عبّاس الجوهري:

سعيد عقل صورة لبنان التي ال تموت...

الشيخ حسين أحمد شحاده:

لن يطول الزمان حتّى تُكتب قصائد سعيد
عقل وأيقوناتُه الشعريّة واألدب ّية على
جدران مكّة ودمشق والنجف األشرف.

القصيدة العرب ّية بعد رحيل سعيد عقل أرملة ،والشعر يتيم؛ فالنسر الذي ش ّك راية األب جان مارون مغامس:
طموحه في مالعب النجوم ،وترك وشم منقاده على جباه الشموس ،طوى جناحيه في
طريق العودة إلى ثرى مسقط رأسه...

الشاعر جورج شكّور:

ك ُّل ال ّزعاماتِ مرهونٌ بها زم ٌن

إال ّ زعامةَ فكر ٍ عم ُرها ال ّده ُر

الشيخ سامي أبو المنى:

 ..كبي ٌر برسالته الوطن ّية بأدبه وشعره وحضوره ،عظي ٌم بصوته من أجل أن يبقى لبنان
مج ًدا ورمزًا وعط ًرا يض ّوع الوجود.

األب بطرس عازار:

«لبنان إن حكى» ..حكى أنّ سعيد عقل ،ليس فقط المعلّم ،بل هو مدرسة في الشعر
واألدب والوطن ّية والقيم وااليمان والتبادع...

القاضي األ ّول جان فهد:

إلى القامة التي أظهرت أجمل ما في لبنان من بهاء واختزنت أسمى ما فيه من قيم،

بكلماتك يا شاع َر األر ِ
ض والسماء،
تركت لالنسان ثروة أدب ّية وثقاف ّية
تنتقل من جيل إلى جيل...

الوزير منير الحاج:

شم ٌم وقو ٌف على القمم ،هذا هو سعيد عقل.
ما وطئ ،عم َره سف ًحا وال نزل وهدا
«ص ُعدا».
واليوم إذ يَهوي ،إنّما يهوي ُ
وق ُعه في الدنيا سيبقى له دو ٌّي« ،كوقع ِ
ِ
الهنيهة في المطلقِ».
سيبقى وسنبقى ،ولبنانُ سيبقى ألنّا
المؤمنون به ،وألنّ ما أترعه به من
مج ٍد عص ٌّي على الزوالِ.

الوزير عادل قرطاس

 ..سعيد عقل ،بين ك ّل الشعراء ،هو

أكرِمْ بوحي أمير ِ ّ
الشعر ِ والكَ ِلمِ...

وفي المناسبة ،رأى د .أمين ألبرت الريحاني أنَّ سعيد عقل أتى إلينا ليبقى ،فقال:
حين جلست ألكتب عن سعيد عقل سبقت األسئلةُ كلَّ جمل السرد أو التقرير .فأ ّي
معنى لرثاء عبقريّة يصعب أن تتك ّرر؟ وهل من الضرور ّي أن أرثي سعيد عقل كي أشعر
بأنّني قمت بواجب منتظر منّي؟ ما قيمة الرثاء في مثل هذا الموقف؟ أليس الرثاء با ًبا
غرضا شعريًّا ،قد اندثر؟ وهل يحتاج سعيد عقل إلى رثاء منّي أو من سواي؟ هل
أدبيًّا ،أو ً
يحتاج حضوره إلى كالم يؤكّد هذا الحضور؟
سعيد عقل الجسد انتهى منذ أيّام ليبدأ سعيد عقل الفعل والروح والعقل .حياته األولى
وصلت إلى نهايتها الراضية المرض ّية بسالم األنبياء وهناءة األطفال لتبدأ حياته الثانية
أيضا في قلب هذا
ليس على المقلب اآلخر من هذا العالم وحسب ،بل لتبدأ حياته الثانية ً
أسس البارحة ليبدأ اليوم .وسعيد عقل شقَّ البارحةَ طري َق
العالم .فسعيد عقل الشاعر ّ
الحداثة في قلب الشعر العرب ّي الكالسيك ّي ليكم َل اليوم هذه الطريق .وهو شقَّ البارحةَ
أسس البارحةَ لمعاني
طريقَ الرمزيّة في الشعر العرب ّي المعاصر ليكم َل اليوم تلك الطريقّ .
وخصائصها والم ّيزات.
الطموح والعنفوان اللبنان ّيين ل ُيكم َل اليوم معال َم تلك المعاني
َ
اليوم يفتتح سعيد عقل حياتَه الجديدة وأيّامه المتألّقة التي يتباهى فيها شعره
المتف ّرد ،كما يضيء فيها نثره المشرق المتأنّق .ولئن طالت حياته األولى وفاقت المئةَ
سنة ،فلسوف تمت ّد حياته الثانية إلى ما ال نهاية .نحن جيل سعيد عقل أصحاب ّ
حظ في
حواسنا،
كوننا قرأناه ورافقناه ورأيناه وسمعناه وتابعناه وجالسناه فاشتركت ُّ
حواسنا ،ك ُّل ّ
ف تسع ُد
في االحتفال الدائم به وبنتاجه الذي يصعب أن يتك ّرر .أ ّما األجيالُ القادمة فسو َ
بكونها صاحبةَ ّ
حظ في اكتشاف سعيد عقل ،ك ّل يوم ،شاع ًرا فذًّا يخاطب اآلتي قبل
أن يخاط َب الحاضر؛ يخاطب الزمان قبل أن يخاط َب المكان؛ ويخاطب الغيب قبل أن
يخاط َب مَن يراهنون على الغيب .سعيد عقل ز ّودنا بمادّة مشرقة ثريّة نستطيع أن نضيء
بها فعل التبادع ،شع ًرا ونث ًرا مئا ٍت من السنين القادمة .ولئن حظينا نحن بـ«مادّة» سعيد
عقل طوال قرن كامل ،فلسوف تحظى األجيال القادمة بـ«جوهر» سعيد عقل لِقرون طويلة
آتية ،ألنّ جوهره المتج ّدد من جيل إلى جيل سوف يق ّدم لنا وللتاريخ ُص َو ًرا المتناهية من
حقيقة سعيد عقل المنفتحة على اآلتي والمتج ّددة مع األيّام .إنه آ ٍت إلينا ،هذه الم ّرة،
ليبقى؛ آ ٍت ليحفِّ َز أجيال َنا القادمة كيف تكونُ العبقريّة ،وكيف تُما َر ُس العبقريّة فتُعطي
عطاءها غي َر المسبوق وغي َر القابل ألن يتك ّرر.

ما أحلى
من يسوع
إل ّا شوفة
يسوع

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 4
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مـدارات
وتحت عنوان :سعيد عقل إكليل غار على جبين وطن! ،وفي لقاء مع طالّب الجامعة
في دير القمر ،قالت أستاذة مق ّررات اللغة العرب ّية د .سوسن الن ّجار:
لم نكن لنص ّدق أنَّ «األستاذ» سيغيب عنَّا؛ وكأنَّ تلك السنوات التي تجاوزت القرن
ليست بكافية ،فنحن ال زلنا عطاش زاده ،وكنَّا ال زلنا ننتظر المزيد ...ولكنَّه ،يح ّق له،
وقد دخل ملكوت البقاء ،أن ينام قرير العين؛ فلقد تجاوز الفناء بخلود ٍ
كلمة ستبقى أب ًدا
مدينة ألستاذها ومعلّمها ،وعاجنها ...وصانعها ومُلَ ّعبها!
ِ
إبداعه
«أنا ال أبدأ ُ أب ًدا ،ب ْل أُكمل» ...هكذا كان يقولُ الشاع ُر الكبي ُر سعيد عقل عن
الشعر ّي ،وحسبُنا اليومَ ،وقد فارقَنا جس ًدا ليبقى النموذ َج الح ّي لنهر ٍ فوَّارٍ ال ينضب من
العطاء والف ّن والسم ّو الفكر ّي واألدب ّي ،أن نكمل؛ ألنَّ ما قي َل ،وس ُيقال في سعيد عقل ال
نهايةَ له ،بل هو بدايةٌ مستم ّرةٌ استو َح ْت انبثاقَها من صاحب األعوام االثنين بعد المئة،
وفي ِ
قلبه ضجي ٌج دائ ٌم يتف ّج ُر ِ
بألف ينبوع ٍوينبوع ليروي به األنام.
ف وهو يبص ُر النو َر في بيتِ ذويه الفخم
لعلَّ هذا الطف َل الوحي َد على شقيقتين لم يعر ْ
ِ
المتربّع في صدر ِ
عروسة البقاع «زحلة» في  4ت ّموز من عام  ،1912بأن َّه سيكت ُب للتاريخ ِ
ٍ
ٍ
فصوالً ،وسيقودُ الفنَّ اإلبداع َّي في صوالت وجوالت ،يخر ُج فيها دائ ًما خرو َج المنتصر،
المتوَّج ِبإكليلِ الغار ،والعازفِ دائ ًما وأب ًدا عن المساومة على حسابِ الح ّق والجمال والح ّرية.
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وهكذا ،زيَّن اس ُم سعيد عقل ،بوقار
العارف ،وتمكّن العالِم ،صفحاتِ «البرق»
و«المعرض» و«لسان الحال» و«الجريدة»
«الص ّياد» .وتابع رسالة التعليم،
ومجل َّة َّ
فد ّرس في مدرسة اآلداب العليا ،وفي
مدرسة اآلداب التابعة لألكاديم ّية اللبنان ّية
للفنون الجميلة ،وفي دار المعلّمين،
والجامعة اللبنان ّية .كما د ّرس تاريخ الفكر
اللُّبنان ّي في جامعة ال ُّروح ال ُق ُدس ،وألقى
دروسا الهوتيَّ ًة في معهد الالّهوت في مار
ً
أنطونيوس -األشرف ّية ،وكان لجامعة س ِّيدة
أيضا من فكره وإبداعه نصي ٌب
اللويزة ً
خالل السنوات الطوال المنصرمة.
استطاع سعيد عقل ،وبفترة زمن ّية
قياس ّية أن يصب َح الرق َم الصع َب في
المعادلة األدب ّية والفكريّة ،وفي تغيير
بعض السلوك الذي كان متّب ًعا منذ عهود،
فكان أن أنشأ مدرس ًة في ف ّن الكتابة ،أو
صناعة الكتابة ،كما يقول (تط ّورت إلى
مق ّرر جامع ّي د ّرسه بنفسه ،وهو بعنوان:
«كيف تُبدع؟») ،انضوى تحت لوائها كث ٌر
من أصحاب األقالم الفذَة ،واألعمال
المجيدة التي لهم بها تاريخُنا وإرثُنا
يشهد[ ،أمثال :األخطل الصغير ،وأمين
نخلة ،وبطرس البستان ّي ،وخليل وسعيد
تق ّي الدين ،وفؤاد افرام البستان ّي ،وبولس
سالمة ،وأنطوان قازان ،وغيرهم] .ما
مؤسسي
دفع صالح لبكي ،وهو واحد من ّ
«الجامعة األدب ّية» إلى جانب فؤاد افرام
البستان ّي وشارل قرم وتق ّي الدين الصلح
للقول« :يوم يبدأ هذا الشاعر بنشر
قصائده ،سنكسر أقالمنا»!

مهندسا ،وكان ول ُعهُ باألرقام والرياض ّيات كبي ًرا ج ًّدا،
ُحلُ ُمه ُاألوَّلُ كان أن يصب َح
ً
ٍ
لكنَّ األقدا َر كانت له بالمرصاد ،فتحوَّلَ ال ُحلُ ُم ،بفعلِ ظروفٍ مال ّيةٍ
قاسية أل ّم ْت بالبيتِ
يفيض
نعم ،كان صدى قلم ِ سعيد عقل
خصها اهلل بفرادة فكريّة ،فتو ّهجت ألقًا ُ
العريق ،إلى صفحا ٍت تمتلئ عزفًا من روح ٍ ّ
ِ
وأجوده ،وهو بع ُد في الخامسةَ عشرة َمن عمرِه.
برائع الكالم
المبر ّي ب ُحلُم ِ تحقيق «ورشة إبداع في
لبنان» مد ّويًا ،خفّاقًا في األعالي ،وها هي
ِ
رحلتُهُ األولى عب َر
الصحافة والتعليم ،امت َّد جز ُرها في الثالثينيَّات ليص َل إلى أبوابِ النتاجات الشعريّة واألدب ّية ترى النور،
ِ
كبرياتِ الصحف والمجالّت التي تتز ّع ُم تيَّا َر الكَلم في العاصمة بيروت آنذاك ،فدخلها فكانت «بنت يَفتاح» المأساة الشعريّة،
حصنها عل ًما ومعرف ًة وتع ّمقًا في ك ّل وقصيدته التاريخ ّية الوطن ّية المط َّولة ،بل
دخولَ الفاتحين ،إذ سبقت ْ ُه شهرتُ ُه الفريدة ،والتي ّ
ِ
العلوم ،وأش ِّدها احتكاكًا باإلنسان ،والخلق ،والوجود ،بعد أن ك َّرس من السنوات ما الملحمة« :فخر الدين» ،وتلتها «المجدل ّية»
يزي ُد عن الثالث في استقصاء المعلومات من خالل أ ّمهاتِ الكت ِب الق ّيمة التي تمكّن فـ«قدموس» ،والمجموعة الشعريّة الرائعة
من االستغراق فيها في مكتبة أحد الضبَّاط الفرنس ّيين .وفي هذا يقول« :لماذا ق ّررتُ «رِندلى» ،و« ُمشكلة النخبة» ،تاله كتاب
االنتقالَ إلى األدب ،مع أنَّ األدب ليس ميلي وال طبيعتي؟ لسبب بسيط :اكتشف ُت أنَّ األد َب «كأس لخمر» و«لبنان إن حكى» ،والديوان
أدرسه لوحدي وأقومَ بتحصيله فيما أنا أعمل .عندها الشعر ّي «أجمل منك؟ ال ،»...ث ُ َّم «يارا»،
هو الحق ُل الوحي ُد الذي يمك ُن أن َ
ص ّمم ُت أن أل َج عال َ َم األدبِ مث ّقفًا ضلي ًعا فيه ،والطريقةُ الوحيدة :أن أطالع األد َب العالم ّي و«أجراس الياسمين» ،و«كتاب الورد»،
ف من أوَّل الطريق ما الذي يجب أن يكونَ في رأس األديب ليكونَ خالَّقًا».
و«دُلزى» ،و«كما األعمدة» ،و«خُماسيَّات»،
كي أعر َ
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و«خُماس ّيات الصبا» ،وديوان شعر باللّغة الفرنس ّية أسماه « الذَّهب قصائد» ،هذا عدا المبدعة التي يصعب أن تتك ّرر ،ولتكن
المقاالت واإلبداعات التي كانت تخرج عن دفّتي الكتب لتَلقى مكان َها مباشرة في قلوب روحه في السماء محلّقة في حضرة وجه
محبّيه وق َّرائه ومستمعيه.
حبيبه األوحد:
ولم تقف قصائده عند حدود اإليقاع الشعر ّي ،بل تع ّدته لتتّح َد باأللحان ،وبصوت الس ِّيدة
«فيروز» المالئك ّي ،فكانت« :ردّني إلى بالدي»« ،غنّي ُت م ّكةَ»« ،شام يا شام»« ،من أين؟»،
«أ ّمي يا مالكي»« ،شال»« ،يارا»« ،مشوار»« ،بحبَّك ما بعرف»« ،مرجوحة»« ،لمين الهديّة»،
علي»« ،دقّيت ط ّل الورد عالشبَّاك» ،وغيرها م َّما يضيق المجال في إيراده اآلن.
«فتّحهن ِّ
هذا ،وسعيد عقل يترج ُم دائ ًما مبادئَه وأفكا َره بنتاجه الشعر ّي واألدب ّي ،عازيًا إلى
الشاعر خلقَ الثالوث العظيم« :الشعب -المرأة -القارئ» .فالشعب عنده وط ٌن ،وعدالةٌ،
ووعي ،لذا فحبُّه لوطنه يتخطّ ى دائ ًما الكلماتِ المخطوطةَ ،فقال في لبنان« :لو لم يكن
ٌ
لي ر ٌّب أعبُ ُده ،لكان لبنانُ هو ربّي» .دافع عن لبنان وتاريخه وأه ّميته إلى ما النهاية ،وأثمل
قصائده بشعاع النور الذي أشرق عليه من هذا «اللبنان» الذي ترابه زُرع في الجنّة ،وأرزه
في عرش الر ّب العظيم!

«م ّرة سمعت عصفور شو مهموك
مسلطن ،وعميخطب ويتجل َّى
يقلُّو إلبنو طير وتعل َّى
فتافيت خبز قالل بيق ّدوك
بس السما رح تلزمك كال َّ»

أمَّا المرأة ،فلها عند سعيد عقل المكانة «الممتنعة» ،المكتنزة ع ّف ًة وشموخًا ،فق ّربَها
ٍ
كواهبة للحياة ،كأمّ ،وكزهرة تتفتّح طيبًا
من الجمال األسمى ،مستن ًدا إلى دورها المبدع
وعط ًرا ،ألنَّ العط َر من ذاتها ،ومن إبداعها ،مؤمنًا بثالوث شعره في قدموس« :الحقّ،
والخير ،والجمال» ،والذي يتالقى مع ثالوث العقل المسيح ّي« :القدرة ،والمعرفة،
والمحبَّة» .وفي هذا المعنى يقول شع ًرا ،في كتابه «خُماسيَّات»:
«بكتب ،ثالثة بيخطرو عالبال:
و ّج اللي ه ّزتلي وغنِّت همس،
وأوَّل بنت لفّيت عنقا بشال،
والشمس ،صورة هالخلقني وقال:
ابداع ،انتخي ،عطيهن ...وض ّل الشمس»!

د .راني جوزف الغصين

ومن زحلةَ جاءنا صو ٌت آخ ُر ،صو ٌت
بلد ٌّي بردون ٌّي جل ُّي ال ّدأبِ في ِ
صنعة األدبِ،
وإذا كان الشع ُر لدى سعيد عقل هو «افتعالٌ ألجلِ هدف معيَّن» ،فإنَّ تنشئةَ القارئ هي هو د .راني جوزف الغصين ،فرف َع يمين
ّ
الشهادةِ يقولُ:
ف نتا ُج الشاعر
فرعٌ من هذا الهدف؛ ألنَّ دو َر الشاعر هو البناء ُ واالعتالء .فالقارئ ُ المث ّق ُ

المثقّف المتقنِ لصنعته وإبداعه .ولهذا ،وضع سعيد عقل جائز ًة مال ّية باسمه (في  4ت ّموز
سعيد عقل َم ِل ٌك على ُس َّدةِ الشِّ عر بتاج ٍ
عام  ،1962وتوقّفت قس ًرا عام  )1975تُمنح لمن يبدع ،أو يفيد بإبداعه لبنان واإلنسان
واإلنسان ّية جمعاء ،فكانت أن ُمنحت ٍ
لـمئة وستّين شخص ّي ًة ،لبنان ّي ًة وغير لبنان ّية ،على وصولجان!
مدى تلك السنوات.
تر َّجل الفارس عن صهوة جواده ورحل
المشوا ُر مع سعيد عقل طويل ج ًّدا ،وال يمكنُنا أن نح َّده بصفحا ٍت معدودات ،ولكنّنا
آثرنا في هذا اللقاء الوجدان ّي الحالم أن نعطي لمح ًة ،وإن موجز ًة عن هذا المبدع الكبير خلف اآلفاق ومطاوي الزَّمن .هوى المارد
من لبنان ،آملين بأن يج َد فيه طالّبنا األعزَّاء قدو ًة ومثاالً في اجتراح المآثر ،بفعل اإلرادة وأسلم ال ُّروح بعد ن ِّي ٍ
ف وأربع سنوات بعد المئة،
ِ
والتمسك باإليمان الصادق ،وأن يتعلّموا من هذا العمالق الذي لم تقع ْده السنوات عن بعد أن «مأل َ ال ُّدنيا وشغل النَّاس» فكان خ ْدنًا
ّ
إتمام رسالته كإنسان ،ولم يث ِنه القدر عن السير في معترك الحياة بك ّل إباء وفخر كونه للمتنبِّي أمير الشِّعر العرب ّي ،وسيظ ُّل إلى آالفٍ
ضمائر ويه ُّز أسنَّة
إنسانًا ،إذ يقول:
ومئي َن يشغل الخواطر وال َّ
القوافي واألبيات والقصائد.
انتهي ُت تولَّى القب ُر عزمي من بعدي»
		
«أقولُ :الحياةُ العزمُ ،حتَّى إذا أنا
هل هي خَسارةٌ لزحلة ولبنان به؟ أم
فمنه تعلّمنا وال زلنا ،بأن تكونَ أحالمُنا راقي ًة ،حدودُها الفضاء ،وبأن نكونَ كبا ًرا ،أن َّها خَسارةٌ لل َّشرق والغرب ،وقط ٌع لِوتر
الشِّ عر ال ُمرِنِّ في آذان العصور؟
فالحياةُ خُلقت للكبار!
فلروح هذا الكبير ألف تح ّية ،وعه ٌد بأن نبقى أوفياء ألدبه الفذّ ،وهو الظاهرة

رأيته طودًا يَجبه العواصف واألعاصير،

كـ ــانـون ّ
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ومن سيدني -أستراليا ،شارك الجامعة احتفاءَها بسعيد عقل وج ٌه ضاء َ فيها سنوا ٍت
سمانًا ،هو د .جميل الدويهي ،فوقّع هذه القصيدة إلى الشاعر الكبير في يوم رقاده:

يُنقِّب في تاريخ لبنان عن العظائم الَّتي ال يضار ُعها مثي ٌل في حضارات شعوب األرض قاطبة.
عرفته وأنا طفل ،وقد طالما زرته مع والدي ال َّشاعر جوزف الغصين وق َّدم لي دواوين
ٍ
بإهداء منه وتوقيع .عالقة والدي به ترقى إلى سنة  ١٩٥٠يوم كان تلميذًا
شعره ممهور ًة
له في كلِّيَّة مار أفرام ،ث َّم صار أستاذًا في هذه المدرسة وشري ًكا في ٱستثمارها .لقد عمل
والدي معه في ثورة اللُّغة والحرف وأَطلع ال ِّديوان الشِّ عري الثَّاني «ن ُ َّوار» سنة  ١٩٦٢بعد
«يارا» ال ِّديوان األوَّل عام .١٩٦١
دعابته الخياليَّة« :ن ُلبْ ِن ُن ال َّشرق ون ُ َز ْح ِل ُن العالم» َح َدتْ بوالدي إلى وضع مُطوَّلة شعريَّة
نزَلت مع أُخرى في ديوان« :حاضرة الفكر بيروت وزحلة حاضرة الشِّ عر» ،وقد سبق ذلك
قصيدة نظمها الوالد في عقل ولبنان قد تكون في ِعداد المالحم بعنوان« :لبنان باقٍ ،إلى
سعيد عقل ولبنان».
حس الجمال وعن أَبيه عدوى الكرم واألنفة والتَّسامح.
هو أخذ عن أ ُ ِّمه َّ
وسبْر ِ أغوار
سعيد عقل ،من منظوري ،وبعد دراستي له في أطروحة ال ُّدكتوراه َ
محيطاته الشِّ عريَّة العميقة ،قامَةٌ شعريَّة ،فكريَّة ،فلسفيَّة ،لغويَّة ،والهوتيَّة سامقة؛ لقد
أَيقن ُت أن َّه من أساطين كيمياء الجمال ،فأَعلن ُت ٍ
بثقة أن َّه تفوَّق في هذا المجال وفي االتِّجاه
ال َّرمزي ،على أُستاذيه :ماالرميه ،فرلين وفاليري.
إن َّه زعيم ال َّرمزيَّة في لبنان وال َّشرق ،وصانع المسرحيَّات والقصص الشِّ عريَّة ،من
المجدليَّة ،إلى بنت يَفتاحِ ،إلى قَدموس الَّتي هي ،وبحقٍّ ،ملحمةُ لبنان بلد العظائم ،واع ًيا في
َصدرهأقوالَالعظماءفيوطنهالفريد،مُنتش ًيابقولعضواألكاديميَّةالفرنسيَّةغبريالهانوتو:
«إن لم يكن لبنان من أعلى قمم الجغرافيَّة ،فهو ،بال جدال ،أعلى ِق َّمة في التَّاريخ» ،وقول
«قصة الحضارة»« :أعظم هديَّة ق َّدمها اإلنسان إلى نفسه
وِل ديورانت األميرك ّي في كتابه َّ
َ
منذ آدم وحوَّاء و ِإلى اليوم هي أَبجديَّة قدموس».
ثقافة سعيد عقل عاموديَّة مُنتخَبة ،مكثَّفة ال تتَّسع للهزل والتَّفاهة والعاد ِّي من ال ِفعال.
ِ
يكفيه فخ ًرا أنَّ رعيالً من أساتذةٍ كبارٍ وشعراء َ تتلمذوا له وتأثَّروا به ،منهم عاصي
ومنصور ال َّرحباني ،عمر أبو ريشة ،األخطل الصغير وغيرهم.
قال فيه نزار قبَّاني« :سعيد عقل أكبر شعراء العربيَّة إن كان يرضى» .وقال صالح
لبكي ،ل َّما كان عقل في أوَّل ِ عهده بالشِّ عر« :يوم ينزل هذا ال َّشاعر بيروت وينشر قصائده،
ِ
سنكسر أقالمَنا».
رشَّحه بولس سالمة لنيل جائزة نوبل ،وقال فيه قصيدة من أجمل ما كَتب ،مطلَ ُعها:
ـراعـ ـ ـ ـ ـ َ
َم ـ ـ ـ ـ ِلـ ـ ـ ـ ٌ
ـك َيـ ـ ـ ـ ُ
ـك ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـي ـ ـ ُد 		 فـ ـ ــٱلـ ـ ـ ُـخ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ُد أي ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ُر مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يـُ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ُد
ـال		 ف ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـل أُنـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـة وريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُد
ق ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـم ت ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ َّم ـ ـ ـ ـ َد بـ ــال ـ ـج ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ُب ـ ـ ـ ـ ـ ْحـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ُّ
ـري وأَخ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـل م ـ ـ ـ ــا ٱبـ ـ ـ ُـن ال ـ ـ ـ ُّد َم ـ ـ ـ ْيـ ـ ـ ـ َنـ ـ ـ ـ ِـة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َل ـ ـ ـب ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ُد
َ
َّ
َخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـو ٌل وراءَ ك ِم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــما خـ ـ ــفـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـرس ال ـ ـ َـع ـ ـب ـ ـي ـ ـ ـ ـ ُد
ـت ِإلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ُـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ

سعيد عقل لن يموت ،إن َّه ح ٌّي في ضمائرنا واألفئدة ،وسيظ ُّل في آتي األجيال يرقب
ض ِ
ياء».
لبنان ويسهر على أرزه وقُراه الَّتي «في جوار ِ الغمام ِ زرقِ ال ِّ
ِ
المجد ،أَن َت َم ْن َر َّص َع مج َد لبنان.
سعيد ،يا شاع َر
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«لو لم
يكن لي ٌّ
رب
أع ُب ُده،
ُ
لبنان
لكان
هو ر ّبي»

ُ
ـروش الـفـكــرِ ،وانـهـ ـ ــا َر مـعـبـ ـَ ُد
تداع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت عـ
وض ـ ّجـ ــت خ ـيـ ُ
ـاحة
ـوت فــي ك ـ ِّـل سـ ـ ـ ٍ
ـول الـم ِ
ُ
وح ـيــن يـطـ ُ
ـول الـمـبـ ِدعـون سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكوتـه ــم،
َ
ونـ ـب ـ ـك ـ ـ ـ ــي ع ـ ـلـي ـنـ ـ ـ ــا ،إذ فـقـدن ـ ــا وجــودن ـ ـ ــا
أن الـ ـ َ
وإن َصـ ـ ّـح ّ
ـموت ي ـمـ ـ ـحـ ــو ب ـ ـك ـ ِّـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ُ
ّ
رؤوسـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ـماء
وإن ج ـ ـ ـبـ ـ ــال ًا ف ـ ــي السـ ـ ـ ِ
وإن ب ـحـ ً
ـارا لا تـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ُّ
ـف م ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ّ
ـاهـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ف ــأن ـ ـ َ
ـت الذي فـ ــي مـ ــوتِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه يـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ َّر ُد
ـل ِط ـ ـ ـ ـ ــوال ًا ،والأعـ ـ ـ ــاص ـ ـيـ ـ ـ ُر ت ـ ـ ـ ُ
تـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرعـ ـ ـ ـ ُد
ّ
وإن ه ـ ـ ــديـ ـ ـ َر الشـ ـ ـ ـ ـ ـعــر ِ لا ي ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّد ُد...

ي ـقــولـ َ
ـون :قــد غـ ّـطى الض ـبـ ـ ـ ُ
ـاب مـ ـ ـ ــدي ـ ـن ـ ـ ًـة
وكــانــت ل ـ ـ ــه فـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ِّـل فـ ـ ـ ـجـ ــر قـ ـصـ ـ ــيدةٌ
ٍ
ص ــروح ـ ًـا بـ ـن ــاه ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ف ــالـ ـع ــوامـ ـيـ ـ ـ ُد م ــرمـ ـ ٌر،
ـال ،ف ـ َـو ٌ
ون ـ ـ ـ ْحـ ـ ـ ٌ
ردة
ـت بـ ـ ــإزمـ ـ ـيـ ـ ــل الـ ـخ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ِ
ـال رق ـيـ ـ ٌ
وش ـ ـ ـ ٌ
ـق
ـق ح ـ ـ ــول خـ ـ ـ ـصـ ـ ــر ٍ ُمـ ــراهـ ـ ـ ٍ
وغـ ـم ـ ٌـز إل ــى الـ ـع ـ ّ
ـاق ي ـ ـم ـض ـ ـ ــي ب ــح ِّده
ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
إذا قـ ـي ــل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ٌر ،قـ ـي ــل :أن ــت كـ ـبـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ُره
مـ ـ َ
ـؤوس ال ـ ـحـ ـ ِّ
َ
ـب خ ـ ـمـ ـ ًـرا عـ ـت ـي ـقـ ـ ـ ًـة،
ـلأت كـ ـ
ً
وأطـ ـلـ ـع ـ َ
ـت م ــن لـ ـبـ ـن ـ ـ َ
ـان ك ـ ــونـ ــا ،ف ـ ـمـ ــا لـه
وكــم م ــن صـ ـغـ ـي ــر ٍ ق ــد رم ـ َ
ـاك بـ ـس ـ ـ ـه ـ ِـم ــه
السيف لحـظـ ــةً
َ
وكـ ــم مـ ــن ق ـ ـص ـ ـيـ ــر ٍ لاع ـ َ
ـب
ـاف ال ـ ُب ـع ـ ِد؟ أيـن قـصـيــدةٌ
فــأيـ ــن اك ـ ـت ـ ـش ـ ـ ـ ُ
مســاك ـيـ ُـن كــان ــوا يــذه ـب ـ ـ ــون إلــى الــوغـ ــى
ً
ُ
ولــم يـ ـك ـتـ ـبـ ــوا ش ـ ـع ـ ــرا ي ـل ـي ــق ب ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ــر ٍ
يـ ـسـ ـيــرون ت ـي ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـا ،والـ ـب ـ ــلاءُ ب ـ ـ ـ ــلاؤه ـ ــم
ـخ مـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ٌـح مـ ـ ٌ
ـخادع
ف ـفـ ـ ــي ك ـ ٍّـل تـ ــاري ـ ـ ـ ـ ٍ
ق ـ ـلـ ـي ـ ٌـل حـ ـمـ ـ ُ
ـاة الـ ــدارِ ،والـ ـقـ ــول س ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ٌر:

ومـ ــا ظـ ـ ّ
ـرق الـ ـبـ ـع ـ ـيـ ــد ُمـ ـغـ ـ ـ ِّر ُد
ـل فـ ــي الشـ ـ ِ
ُ
ُ
إل ـيـ ـه ـ ـ ـ ـ ــا ي ـتـ ـ ــوق ال ـع ـ ـ ــاشـ ـ ــق ال ـم ـتـ ـ ــو ّجـ ـ ُد
وقـ ــامـ ـ ُ
ـات ش ـ ـع ــر ٍ ف ــي الـ ـمـ ــدى ت ـت ـصـ ّـعـ ـ ـ ـ ُد
ع ـلــى َ
شـ ـع ــر «ي ــارا»ْ ،
وه ــي تـ ـج ــري وتـ ـقـ ـع ـدُ
يـ ـتـ ـيـ ـ ُـه عـ ـل ــى الدنـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ولا ي ـ ـت ـ ـق ـ ـ َّي ـ ـ ُد
وهـ ــو س ـ ـيـ ـ ٌ
ـاةْ ،
ـف ُمــه َّن ُد؟
فـ ـه ــل مـ ــن ن ـ ـجـ ـ ٍ
ف ــأن ـ َ
ـت عـ ـل ــى ع ــرش الـ ـكـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ِـة سـ ـ ـ ـ ـ ِّي ـ ـ ُد
ب ـ ـهـ ــا رِنـ ــدلـ ــى ُج ـ ـ ّنـ ــت ،وأره ـ َـقـ ـه ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ َّد ُد
حدو ٌد ،س ـ ــوى الـ ـفـ ـ ـ ــكر ِ ال ـ ـ ــذي ي ـ ـتـ ــوق ّ ـ ـ ـ ُد...
أن الـ ـعـ ـم ـ ــالـ ـيـ ـ َ
وف ــي ظـ ـ ِّنـ ــه ّ
ـق تـ ـس ـ ـ ـ ـ ُج ـ ـ ُد...
ـزال انـ ـهـ ــار ،وارت ـ ـ ـجـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــت ي ـ ـ ُد
وع ـن ــد ال ـ ـنـ ـ ِ
مــن الـ ـسـ ـ ـحــرِ ،ل ـيـ ـس ــت َتـ ـش ـ َتـ ـهــي وتـقـلّ ِـد؟ُ
وأف ـ ُ
ـراسـ ـهـ ــم ف ــوق الـ ـمـ ـ ـيـ ــادي ــن تـ ـ ْجـ ـ ُد...
ومـ ــا ّ
رصـ ـ ـعـ ــوا ب ـيـ ـتـ ـ ًـا يـ ـعـ ـ ـ ـ ــان ـقـ ـ ُـه الـ ـغـ ـ ـ ُد...
وأش ـ ـع ـ ــا ُره ـ ــم فــي الس ـ ــوق لـ ـح ـ ٌـم مـق ـ ّد ُد
وف ـ ــي ك ـ ـ ـ ـ ـ ِّـل ع ـص ـ ــر م ـ ـ ّدع «ي ـ ـ ـت ـ ـبـ ـ ـ ْ
ـغ ـ ــد ُد»
ٍ
ٍ
ـض مـ ــا ك ــان ُسـ ــؤ َد ُد
ـ
ي
ـ
ـاح الـب
ِ
ل ـ ـغ ـ ـي ـ ــر ِ الـ ــرمـ ـ ـ ِ

إن الـ ـم ـ َ
و َم ــن ق ــال ّ
ـوت مـ ــا أخـطأ ال ـفـ ـتـى؟
ـش ،والـبـ ـ ُ
صـغـيـ ـ ٌر مـ ـكـ ـ ُ
َدع واس ـ ـ ـ ٌـع
ـان الـنع ـ ِ
ـاس مــن كـ ــان ــت ظ ــلال ًا حـيـ ُـاتـهــم
مــن ال ـن ـ ـ ـ ِ
ـاح تـ ـهــافـتــوا
ـ
ـ
ي
ـر
ـ
ل
ا
د
ـ
ـ
ص
ـ
ح
ـى
ـ
وم ـنـ ـه ــم ع ـل
ِ
ِ
ف ـي ـ ــا ع ـق ـ ُـل ،أن ـ َ
ـت ال ـ ـن ـ ــا ُر بـ ـيـ ــن ض ــلو ِع ـنـ ـ ـ ــا،
ـروس تـ ـم ـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـل ـ ــت
ومـ ـ ـ ــا زحـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ٌـة إل ّا ع ـ ـ ـ ـ ـ
ٌ
ً
تـ ـ ـعـ ــو ُد إل ـ ـي ـ ـ ـه ـ ــا م ـت ـعـ ـب ـ ـ ــا ،وت ـض ـ ـ ُّمـ ـ ـه ـ ــا،

ومـ ــن ق ـ ــال ّ
إن ال ـ ـقـ ـبـ ـ َر ح ـ ـ ـب ـ ـ ـ ٌـس م ـ ـ ــؤ َّب ـ ـ ٌد؟
فـ ـه ــل يـ ـنـ ـطـ ــوي فـي عـتـم ِـة الأرض فـرقَـد؟ُ
ـان ت ـمـ ـ ّج ــدوا...
وم ـن ـهــم ك ـبـ ـ ــا ٌر ف ــي ال ــزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ومــنهــم عـلـى غ ـ ــزو الـ ـ ـن ـ ـ ـجــوم تـ ـ ـع ـ ـ ّـودوا...
فـ ــلا تـ ـن ـ ـط ـ ـف ــي ي ـ ــوم ـ ًـا ،ولا ن ـح ــن َنـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ُر ُد...
ـشـ ـ ُد
عـ ــلى الـ ـن ـ ـهـ ــر ،والأطـ ـي ـ ــا ُر فـي الـحور ُتـ ـنـ ِ
وق ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ُر َك »مـ ـ ــكت ـ ـ ـ ٌ
ـوب عـل ـي ـ ــه»ُ :م ـخ ــلّـ ـ ـ ُد...

سـ ـعـ ـي ـ ـ ُد ،بـ ـ ـكـ ـ َ
ـاك الـ ـغـ ـيـ ـ ُـم ،والـ ُ
ٌ
هاطل
ـثلج
ـزال ف ــي الأرضِ ن ـكـ ـ ـب ـ ــةٌ
وص ــارت م ــن ال ـ ــزلـ ـ ِ
ول ـ ــكن تـ ّ
َ
َ
ـل
ـمه ـ ـ ْـل ،أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ل ـسـ ـ ـ ـ ــت براح ـ ـ ـ ٍ
ونـ ـ ـح ـ ـ ُـن جـ ـمـ ـي ـعـ ـ ـ ـ ًـا مـن ق ــوافــيك نـغـ َتن ــي
ف ـيـ ــا س ـ ـ ّيــدي ،ي ــا مـ ــن أضـ ـ ـ ـ ــاءَ م ــدي ـن ـت ـ ـ ــي
سـ ـ ـق ـ ـ ْتـ ــك ال ـ ـغ ـ ــوادي يـ ـ ــا َحـ ـب ـي ـبـ ـ ًـا مو ّدعـ ـ ًـا

ونـ ـع ـ ُ
ـشـ ـ َ
ـن ُمـمـ ـ ـ ّد ُد
ـك ف ــي ال ـبـ ـ ـهـ ــو الـ ـح ــزيـ ـ ِ
فـ ـلــم يـ ـب ـ ـ َ
ـق م ــرف ــوعـ ـ ـ ًـا ب ـ ـن ـ ـ ـ ــاءٌ مـ ـع ـ ـ َّمـ ـ ـ ُد...
ف ــرو ُح ــك أن ـ ـغ ـ ـ ـ ٌ
ـام ،وب ـ ـي ـ ـ ُتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك م ـ ـ ـقـ ـ َـصـ ـ ـ ُد
ول ــولاك م ـ ــا ك ّنـ ـ ـ ــا الــصبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـدهـ ـ ُد...
ـاح ُن ـ ـه ـ ِ
بـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ٍإذا أط ـ ـف ـ ـ ُـأت ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـتـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ّد ُد...
وي ـب ـق ــى ل ـ ـنـ ـ ـ ـ ــا قـ ـب ــل ال ـ ـم ــواعـ ـي ـ ـ ِد َمـوعـ ـ ُد.

وطـ ــار َج ـن ـ ـ ـ ٌ
ـن أس ـ ــو ُد،
ـاح فـ ـ ــي ال ـع ـنـ ـ ـ ـ ـ ــاوي ـ ِ
ّ
كــأنّــي ب ـه ـ ـ ـ ــا مــن بـعـضـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ت ـتـول ـ ـ ـ ُد...
فـنـح ُـن جـمـيـعـ ـ ـ ـ ـ ًـا فـ ـ ــي ال ـمــدى ن ـ ـتـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ـرّ ُد
ول ـ ـ ــم يـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ َ
ـق إل ّا صـ ـ ـ ـ ـ ــرخ ـ ـ ـ ٌـة ت ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــر ّد ُد...
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كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 4

22

23

مـدارات

غابت ّ
الش ُ
مس
ِ
ّ
ُ
َ
بيت المساء
وآب الشاعر إلى ِ
البيت ً
فارغا إلاّ
ُ
كان

ٌ
كروم قباب
تراءى نه ٌر
ٌ
ن من ذهب
وجبل فوق
سهل فوق بحر ٍ فوق قرىً زمرّ ٍ
دات و ُم ْد ٍ
ٍ
ُ
كرامة وعنفوان
تخفق بجنا َحيها فوق
وهفت حر ّي ٌة
ٍ

العين الأُ ْذ َن ِّ
الذ َ
َ
ُت ّ
هن حالة
حو ُل
ً
شيئا سعيدا
َ
ق َخ ْل ًقا جديدا..
َتمه ُر بالخ ْل ِ

من
ٍ
كأس لخمر ٍ
وكتاب لور ِد ّ
السماء..
ٍ

وتب ّدت أبجد ّي ُ
علم وأرجوان
ات حر ٍ
رقم فكر ٍ ٍ
ف ٍ
َّ
حل اهلل ُ
تجلّى يسو ًعا مسي ًحا قيامة

بالسبر هذا َ
َ
يا المعلّ ُم َ
صي
الو ْح َد َك
الق َّ
بلغت َّ ِ
َ
وو ْج َد ْن َت له مسر ًحا واحتفالا
َع َ
َ
راكيب
نق ْد َت ال ّت

قلب ِه ُ
مريم بحض ِنها ُّ
كل الخليقة،..
وعند ِ
َ
واستفاق!

وال ُد العصر ِ َ
أنت!
َ
مثل َك

َ
استفاق
 ..فل ّما
بباب ّ
ً
الشفق
كان الفج ُر
واقفا ِ

فيه
ِ
قَبلهُ
أُ ّم ٌة لم تل ِد،

الأعمدة تعرّى
كما
ِ
ُ
اللؤلؤ
حدائق
َعبرت بمائه
ِ
و َر ُ
هالات البهاء
فراف
ِ
ُ
ُ
عطاياه
عصاه على
ألقى

ولنا نحن في منبرنا قولٌ يقالُ:

جئ َتنا نب ًّيا
َ
وارتحلت إلها

جورج مغامس

ع ــدد 6 2

ّ
تضو َع
ض ّم ُه إكسي ٌر
ٌ
إبريز َت ّ
صفى

بشمس جديدة
ُيؤ ِذ ُن
ٍ
ُ
أجمل منها؟
لا.

					

و َبع َد َك
البيان على َه ٍّم
سح ُر
ِ

ما م َّر ببا ِل ِه َ
ولم..
هذا المعلّم!!

ودواوين ُ
ُ
ب
الع ْر ِ
ِّ
والأدب!
ِ
تبكي على مج ِد الشعر ِ

تجلّى
أسن َد َ
رأسه على ِشعرِه

فيا المعلّم
يا َحب َر ّ
ف والقيم
الشعر ِ وال ّنثر ِ ولازور ِد المعار ِ

ونام..
نام ّ
َ
الشاع ُر بسكينة!

البكارات َ
يا َ
مدهشات عصيّة
وصياغات
مارات
والع
إيل
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ونهي..
اللغة أم ٌر
ولك على
ُ
ِ
س ّ
يا َص َ
عب ّ
الفتح ال ُكبار ِ تمرّ َ
بالبدع
ترس َل
ناع
بالص ِ
ِ
ِ
َم ْد َر َ
وحمى الأرقى تفكي ًرا وتعبيرا
س ال ّتولي َد في ِحمى الأنقى ِ
جمالات وأفراحا..
بطولات
وزغر َد البشائ َر
ٍ
ٍ
ً
ً
الهنيهة في الأب ِد
كوقع
الكلمة الّتي
مملكة
سابعة في
جهة
يا
ِ
ِ
ِ
ِ
لا َيشي بصلي ِلها بصهي ِلها بال ِحدا بمواج ِد الأكبا ِد
إل ّا ال ّن ُ
غم ّ
العبارات،
وتكوين
ف
اس بين
الجس ُ
كون الأحر ِ
ِ
ِ
ِ
ً
مركبة إي ِليَّو َّي ًة
فصار

سعيد عقل يا السيّد
َ
َ
وبسطت الولائم
دعوتنا
أعراس َك
إلى
ِ
الباهرات أنج ًما وأقمارا
لك ّننا اجتنبنا
ِ
ْ
سيقان
رج
رج
ٍ
ِ
ساسة و َم ِ
و ِملنا إلى َه ِ
سرقون اهلل َ وال ّد َ
وصي َ
َ
ين
ّاحين َي
الس َ
ركبنا َّ
هل..

َت ّ
الحب في ِّ
بومض ِّ
كف ّ
السخاء
وشى
ِ
َ
ُ
مراياه
استراح على
صلّى َ
َ
الأخيرة
صلاته

غمرة الليل
في ِ
أحلام َّ
ُ
بابة والحنين
والليل حشا
الص ِ
ِ
َ
أجراس الياسمين
قرعت مجدلي ٌّة
َ
شاع للعطر ِ لسان
أقبلت رِندلى
أقبلت ُدلزى
غاوتهما يارا
ْ
ُ
َ
وفتحت ُ
َ
يفتاح دفاتر المج ِد وكت َب الأساطير
بنت
فقدموس َ
قال
ُ
ُ
ولبنان حكى
ٌ
ونخبة تبادعت
ٌ
أحرف تكاملت..
وتعالت على َي ٍّم وقمم
ٌ
وجوه حميمة
ٌ
وجوه صميمة
ٌّ
أم ٌ
أب ِخ ٌّل َصحابة
ُ
حضارات عظيمة
و ُبناة
ٍ

لوعي َ
اللاوعي َّ
ُ
العجيب
الوحي
ومسه
زاوج
َ
ُ
ٍ
َ
ُّ
ُ
َ
ِّ
الأحاسيس
ظلال في
ألوان في الحواس وجزر
وصور ٍ تناسجها مد
ٍ
ٍ
ِ
َ
سارات ّ
ً
مناطق الحظر ِ الاجتها َد..
حطمت أصناما وشهرت على
و َج
ٍ
ِ

وانتهينا:
ٌ
ٌ
فاعل
فعل لا
لا
لا تعبي ٌر ُي ُ
متع
لا تعبي ٌر ُيفي ُد...

َ
َ
طوباك
الحبيب
شاعري
تباركت َ
رؤاك

وطقوس بوح َ
َ
رادات..
الف
عمق وفي ُبع ٍد جواه َر المعاني
أ ّيها الباني ال ُمعلي في
ِ
ٍ
ِ
قدح ّ
َ
نحت في ال ّ
المطلق َت ُ
وء َت ُ
الشر َر،
عاشق
يا
ض ِ
ِ

تباركت َ
يداك
فإنّ َك ً
إذا

َ
َ
السماءَ
َ
الأنزل ّ
يا ّ
الأرض
الأطلع
الساح ُر الماه ُر
ِّ
وللجمال َّ
َ
َ
اللهب
وللفن
الفن
الجمال
للقول
و َم َه َد
ِ
ِ
ً
َ
تكثيفا تجري ًدا وتجويدا:
البلاغة
وبالغت في
ِ
ً
بصيرة َت َ
جاو ُز

َ
وارتحلت إلها!!
جئ َتنا نبيًّا

َت ُ
نفذ
َ
ُ
الباطن
باطن
تدرك
ِ
المحاسن
س َّر
ِ

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 4

24

25

مـدارات

تنس زميلتي
والأكاديمي
منصور عيد الانسان والأديب
وحبيبتي وصديقتي ،وال َ
ّ
ومم ّرضتي وأيقونة الصالة وصاحبة
مك َّر ًما في جامعته
النظرة األخيرة .توجعني دمعة في عينيها،
على مدى نحو ِ أربع ِ ساعا ٍت ،في ثال ِث جلساتِ :افتتاح ّي ٍة وتقويمتَين ،نها َر  27ت 2وجرا ٌح في نبرة صوتها .قبِّل يديها ،وقل
س عن منصور عيد االنسان واألديب لها :الحياة ل ِ
 ،2014تح ّدث غي ُر مسؤول ٍ وزميلٍ وعار ٍ
ك ،إفرحي ،سامحيني إن
ف دار ٍ
واألكاديم ّي ،فتناولوا جوان َب ،وغابت عنهم أخرى ،ليس عن قل ِّة قدرةٍ ،ولكن لكثرةِ أخلف ُت وع ًدا وموع ًدا .فأنا على العهد
قصة جديدة
شعابِ ال ّرجلِ...
باقٍ .وغ ًدا ،أعدكِ ،سأكتب ّ
بعنوان :سوف نبقى على موعد.
الجلسة االفتتاح ّية

وقال العميد د .كمال أبو شديد:

وقال د .ضومط سالمه:
 ..من الصعب  -إن لم يكن من المستحيل -أن يُختصر منصور بتوصيف الزمالة،
أو بأ ّي توصيف كان .إنّه الرجل اإلنسان بك ّل بساطة وبك ّل ما توحي كلمة إنسان
من ق َيم ،ببسمته الساطعة الصادقة التي تقهر األلم ،ونخوته التي ال يثنيها تعب،
وتواضعه ال ُمحرِج ،وبساطته التي ال حدود لعمقها ،وجلسات القهوة الصباح ّية معه التي
ال تُنتسى...،
الجلسة األولى

 ..ومنصور عيد المفكّر واالنسان
يحتضن اليوم م ّرة أخرى زمالءه وطالّبه
في الجامعة التي تفانى في خدمتها
مساه ًما في تطوير كافّة مفاصلها
األكاديم ّية ،ما انعكس إيجا ًبا على النهوض
بالعمل ّية التربويّة في الكل ّية والجامعة
والمجتمع بهويّة وطن ّية وثقاف ّية أصيلة...

في الجلسة االفتتاح ّية،

وقالت الس ّيدة جاكلين عيد:

 ..أنا هنا اليوم! أتيتكم شاكر ًة ك ّل من
أع ّد وشارك في هذا المؤتمر فردًا فردًا،
قال رئيس الجامعة األب وليد موسى:
أنتم يا من كنتم وستبقون أهالً وأصدقاء،
وأخص بالذكر كل ّية العلوم اإلنسان ّية...
 ..أ ّما وأنّ الذكريات موجعة ،فتعالوا نفكّر بالمستقبل وبدور الجامعة كما كان يريدها
ّ
وأختم بكلمة لمنصور« :بغيابك يا منصور
منصور عيد.
ح ّملتني الكثير ،ق ّدرني اهلل على أن أكون
كان الراحل الكبير يسعى إلى أن تكون الجامعة طائر الفينيق الذي كتب عنه إحدى على قدر هذه المسؤول ّية».
رواياته؛ بمعنى أن تكون هي رائدة النهضة وباعثة التح ّرر واالنفتاح .الجامعة ،بالنسبة
ث ّم كانت جلسة أولى تحت عنوان:
إليه ،ليست كتبًا ومناهج وأساتذة وطالّ ًبا فحسب ،بل هي ،قبل ك ّل شيء ،رسالة إنسان ّية
تنتفض على الماضي ،وتتم ّرد على التقاليد ،وتطير نحو المستقبل بأجنحة الثقافة منصور عيد االنسان
والحضارة والحريّة.
هذه الوص ّية التي كتبها منصور ،من خالل رواياته المتع ّددة وقصصه وأبحاثه
نجسدها ،من خالل رؤيتنا لهذه الجامعة ،والس ّيما في هذه
وقصائده ،نحاول ،نحن ،أن ّ
الظروف المأساويّة الصعبة التي يعيشها لبنان والمنطقة م ًعا.

وقال نائب الرئيس سهيل مطر:
 ..ويا جاكي
منصور في ق ّمة سعادته :إنّه يصلّي ...يحمل وسام ونتالي في قلبه ،وكأنّهما القربان
الشه ّي؛ تعشوشب بت ّدين اللقش على زنديه ،فتزهر ابتسامته وردًا ولوزًا وعنبًا؛ تتنقّل
عيناه على تالل ووديان وبحار ،فيرفع جبهته العريضة نحو السماء :يا ر ّب ،إحفظ لنا هذا
الوطن .يا ر ّب ،ال تهجر سما لبنان.
نعم ،يا جاكي ،منصور في عليائه ،ينظر إل ّي ،ويقول :هذي جاكلين ،أ ّمي وأختي

فقال األب بولس وهبه:

 ..إذا طُلب منّي أن أتذكّر أم ًرا واح ًدا
من منصور ،ماذا يكون؟ ابتسامته ال ُمعدية،
والتي تختصر ك ّل ما فيه .تختصر طيبته
وتواضعه وسم ّو علمه ومحبّته وانتصاره
للح ّق دون تعالٍ ،وفرحه الّذي كان اس ًما
مرادفًا له ،وهو الّذي عاش وع ّيش من حوله
في عيد فرح ٍ دائم مستحقًّا بجدارة كُنيته.
كنت كلّما ق ّدمت له إحدى كتاباتي أو ما
شابه أخاطبه بـ«المنصور باهلل »،عان ًيا ما
تعنيه العبارة بكمال مدلولها ،وغامزًا من
قناة التاريخ العرب ّي الّذي حاول أن يل ِّمع
منه الثّمين ويُبرزَه ناص ًعا ُمحبّبًا من خالل
أبحاثه وإسهاماته العديدة والمتع ّددة...
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الزمالة مع منصور لم ت ِ
َقتصر على المعنى المح ّدد في معاجم اللغة ..بل تخطّ تها
ودمجتها مع الصداقة واألخ ّوة واألب ّوة والمرجع ّية العلم ّية ..وكلّها تجوهرت وانصهرت
وبلغت ذرو ًة في النضوج والكمال...

وقال د .عصام الحوراني:

 ..وكان منصور عيد معلِّ ًما ومربِّ ًيا بامتياز ،يعرف تالميذه وطالّبه جميعهم ،على
خاص ،فكانت لديه المرونة الفائقة في ح ّل
ال ّرغم م ّما يتم ّيز به ك ّل طالب ِمن وضع ّ
مشكالت بعض الطالّب وبسرعة .أذكر أنّه في م ّرات كثيرة ،وفي فصول متن ِّوعة ،والس ّيما
يوم صار رئيس القسم ،كان يأتيني بطالب أو بأكثر ،ويقول لي هذا الطالب لديه وضع
خاص ،وذاك لديه وضع آخر ،ويشرح لي ما يعانيه هذا أو ذاك من الناحية األكاديم ّية،
ّ
ّ
خاصة ،وأن أد ِّر َسه في
نة
ي
مع
بطريقة
أعامله
أن
ي
ن
م
ويطلب
ة،
ي
اإلنسان
أو
ة،
ي
ّغو
ل
َّ
أو ال ّ
ّ
ّ
دروسا إضاف ّية ،ث ّم إنّه كان يستم ّر بمتابعة دقيقة ألمثال
ساعات المكتب أو في غيرها ً
هؤالء الطالّب ،من أجل تصويب األمر إذا لزم ،فيستقبلهم في مكتبه بك ّل محبّة وفرح،
يناقشهم ويُش ِّجعهم .أحبّه طالبه وصار بعضهم يُح ّب األدب ويتذ ّوقه بفضل أستاذه الذي
تف ّوق في تقديم المادّة ،كما وفي تعامله اإلنسان ّي معهم ،وذلك بأسلوب مميَّز رائد...
وبخاصة في مناهج تعليم اللّغة العرب ّية
لقد ق ّدم خبراتِه الطويلة في مجال التعليم،
ّ
منذ الروضة ولغاية الصفوف الثانويّة ،فاستفادت ِمن خبراته و ِمن جهوده دو ُر نشر معيَّنة،
ومدارس متن ِّوعة ،في لبنان وفي بعض البالد العرب ّية .وله في هذا المجال دراسات أكاديم ّية
مع َّمقة منشورة منها« :البرمج ّيات التقن ّية في خدمة تعلُّم اللّغة العرب ّية»« ،التكنولوجيا
النص األدب ّي اللبنان ّي في حركة التفاعل الحضار ّي»« ،بين
وتفكيك بنية الشعر»« ،موقع ّ
الفصحى والعام ّية»« ،نحو براغمات ّية لغويّة»...

أ ّما نيكول ريشا ،وكانت من طالّبه ،فم ّما قالت:
كيف لي أن أشارك بالمؤتمر وأنا عرفت الدكتور عيد لفترة وجيزة؟ لكنّني قلت
السنين ،فهو يدخل
«محظوظةٌ أنا» :أ ّوالً ،ألنّ معرفة الدكتور عيد في العمق ليست بع ّد ّ

كان يسعى
إلى أن تكون
الجامعة طائر
الفينيق..
رسالة إنسان ّية
تنتفض على
الماضي ،وتتمرّد
على التقاليد،
وتطير نحو
المستقبل
بأجنحة الثقافة
والحضارة
والحر ّية.
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القلب ويتملّكه دونما استئذان في اللحظة التي تتع ّرف فيها عليه؛ وثان ًيا ،ألنّ موضوع
المؤتمر يتجانس وموضوع أطروحتي للماجيستير في الترجمة (فقد ترجمت الفصول
الثالثة األولى من رواية «خربة مسعود» إلى اللّغة اإلنكليزيّة وقمت بتحليلها)؛ وثالثًا ،ألنّ
كالمي سيكون من القلب إلى القلب ،فليس بالتالي من ضرورة للقلق أو االرتباك ...و«مين
علّم ما مات»!
الجلسة االثانية

 .1القيم الوطن ّية،
 .2والقيم اإلنسان ّية العا ّمة،
 .3والقيم المشتركة ،وهي التي تشترك
بين الوطن ّية واإلنسان ّية العا ّمة.
من هنا ،فإنّ هذه القيم تشكّل با ًبا
للدخول إلى أقاصيصه ورواياته ،حتّى
تلك التي لم تشملها دراستنا هنا (مثل:
طائر الفينيق ،وشرارات الرماد ،وغرباء،
ودروب وأطياف ،وسواها.)...
يجسد
لقد اختار منصور عيد أن ّ
منظوره من خالل أقاصيصه ورواياته ،وأن
انعكاسا
تكون هذه األقاصيص والروايات
ً
نصه
ن
فإ
للمفاهيم التي يؤمن بها .هكذا
ّ
ّ
وثيقة عن حياته.

وبعد استراحة ،كانت جلسة ثانية بعنوان :منصور عيد األديب واألكاديم ّي ،ترأّسها
وق ّدم لها د .أمين أ .الريحاني بقوله:
لئن كان األدي ُب والباحث في شخص منصور عيد عنصرين متكاملين لكينونة واحدة،
ولئن كان هذان العنصران مادّتين فكريّتين تُغَذّي إحداهما األخرى ،فإنّ نبعةَ اإلبداع
لديه تبقى كامن ًة في أدبه ،شع ًرا ونث ًرا .وإذا شئنا مزي ًدا من التحديد ،فإنّ نتا َجه الروائ ّي
قد يكون األبرز ،وخربةَ مسعود تحدي ًدا تبقى في ق ّمة أعماله ...ولقد اخترتها لإلشارة إلى
القيم اإلنسان ّية في أدبه وإلى القيم الوطن ّية في نتاجه ،وإلى بحوثه األدب ّية واالجتماع ّية
والفكريّة ،وإلى عالقته العضويّة بلغته العرب ّية.

ث ّم تح ّدث د .دزيريه سقّال عن القيم وطبيعتها عند منصور عيد فقال:
ويمكننا أن نوزّع هذه القيم ،كما تظهر من خالل «وبعدك يا بيروت» و«غ ًدا يزهر
الثّلج» ،على ثالثة محاور رئيسة:

وانتهى سقّال بعد تفصيل وتوضيح إلى
القول :وبعد ،يمكننا أن نقول إنّ منصور
عيد يبني رؤيته القصص ّية على أفق
أخالق ّي -قيم ّي ينطلق منه لينقل رؤيته
إلى العالم؛ فالعالم من غير قيم ال يعنيه،
ويصير جحي ًما .أ ّما اإلنسان فيغدو كائنًا
عاد إلى شريعة الغاب ،في ظ ّل سقوط
القانون ،واس ِتنَانِ قانون جديد ينطلق من
المنفعة الشخص ّية -أيًّا يكن ملمح َها :رجل
الميليشيا ،الحزب الواحد ،رجل السياسة
الساهر على مصالحه هو ،التاجر األنان ّي،
إلخ ...في ظ ّل هذا القلق على غياب القيم
الذي يعانيه منصور عيد ،جاءت قصصه
صرخة في وجه الجميع من أجل أن يتنبّهوا
إلى ما يمكن أن يخسروا.
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وتناول د .معين ر ّحال القيم الوطن ّية في أدب منصور عيد بقوله:
 ..ولكي يتمكّن الكاتب من االمساك بخيوط اللعبة الروائ ّية من جهة ،والتاريخ ّية
الوطن ّية من جهة أخرى  ،فقد نظر بثالث حدقات:
أ.حدقة الراوي ،الذي يتدخّل لسرد األحداث وتحريك البطلين حينًا ،وأحيانًا أخرى
لعرض رأيه المباشر ،ومواقفه الوطن ّية من تخلّي الدولة أثناء االحتالل وبعده عن
مناطق مع ّينة من الجنوب ،ورأيه في المقاومة والتحرير ،وفي نزوح المسيح ّيين
وهجرتهم ومسألة بيع أراضيهم وتداعياتها .
ب.حدقة البطل ،وعبره يكشف واقع المنطقة المسيح ّية في ما كان يس ّمى بالشريط
الحدود ّي وواقع أهلها ومعاناتهم في ظ ّل االحتالل اإلسرائيل ّي من جهة وضغط
المقاومة من جهة أخرى.
ج.وحدقة البطلة ،وعبرها يكشف الواقع الشيع ّي والتب ّدل الذي طرأ داخله في فترة
وترسخها في أوساطه ،وانعكاس ذلك على
الحرب األهل ّية .ونشوء المقاومة ّ
مستقبل العيش المشترك.

وجاء في خالصة القراءة السيميائ ّية السرديّة واالجتماع ّية والوجوديّة التي أع ّدتها
د.سلمى عبداهلل ،لرواية «خربة مسعود» في ميزان النقد الحديث:
ألنّ ال ّرواية هي «عالم مم ّيز من الواقع حيث نعيش» ،وألنّ قراءتها تعني «أن نعيش
مرحلة تاريخ ّية في العمق» ...كانت رواية «خربة مسعود» لـ «منصور عيد» المحطّ ة الّتي
شئناها ميدانًا لقراءة سيميائ ّية اجتماع ّية  ،تبرز المحك ّي فيها وتنطق المسكوت.
السرد ّي ،ارتبط الفعل ،في هذه ال ّرواية ،بعاملين (خوسيه ومريم)
السيميائ ّي ّ
ففي التّحليل ّ
مأزق ّيين أمام راهنهما ،متناقضين معه ،وعاجزين عن تكييفه مع هواجسهما وقيمهما المستحيلة،
وإن عاشا لفترة مح ّددة وقصيرة رهينتي األمل الّذي قاد بعض خطواتهما «في مغامرة القيم
خاصين بهما ،انتهيا بالفشل في
ّ
الصعبة» .ومأزق ّيتهما هذه بنت ال ّرواية على برنامجين سرديّين ّ
تحقيق موضوع ال ّرغبة الّذي تجلّى في لقاء اآلخر ومحاورته ،وإلغاء الحدود الفاصلة  .ما جعل
ال ُمنتج ال ّروائ ّي يقوم على تعارض بنائ ّي متحكّم في عالمه ،من خالل مجموعة من المتعارضات
والسرديّة الّتي تُفرز في خانَتَي البقاء وال ّرحيل.وأكّد قدرة الحرب والمؤقّت على
الحس ّية ّ
التّصويريّة ّ
اقتالع الذّات من مطارح البقاء (النّزوح ،التّهجير ،والهجرة  .)...وبالتّالي ،عجز هذه الذّات عن
تجاوز ال ّزمن الذّات ّي والجماع ّي ،وعن تغيير الموروث الثّقيل والمفروض الجاثم على صدر المكان
عصب .)...وتخبّطها في عبث ّية الحياة وهامش ّية القرار فيها ،كما في
(الحرب ،القلق ،التّكفير ،التّ ّ
دوائر ال ّرحيل المغلقة حيث تنتفي الحلول.
ونص المجتمع،
وفي التّحليل االجتماع ّي ،ومن خالل عمل ّية ربط بين مجتمع النّ ّص ّ
تب ّين لنا ،وانطالقًا من خطابات العوامل وال ّراوي ،أنّ الخيال ّي أو العالم المأمول يشكّل
ح ّيز ال ّرغبة ألنّ ال ّراهن فاض بما يحيل إلى االنفصال واإلسكات ،ولم يعمل على إنجاح
الحوار بين المكانين-الحضارتين :المكان األ ّول (خربة مسعود -لبنانّ -
الشرق) المكان
الثّاني (يونام -المكسيك -الغرب) .بل أمعن في تغريب الذّات اإلنسان ّية وفي انشقاقها
عن عالمها ،وذلك من خالل وجوه وجوديّة عديدة ،أبرزها:
.1سيادة الالّمعياريّة في حياة هذه الذّات المتخبّطة في أزمة قيم انتفت فيها المعايير
ال ّرسم ّية المتفّق عليها،ما حال دون مساهمتها في رسم خطوط واقعها وتحديد
اتّجاهاته في معظم أفعال ال ّرواية.

د.سلمى عبداهلل

.2أسر الذّات اإلنسان ّية في سجن
«زمكان ّي» أو في حياة تموت في ثباتها
المكان ّي -ال ّزمان ّي ،ما جعلها تعيش
زمن فقدان المكان أو «البيت األليف».
-3تعريض خطاب «البحث عن
المعنى» ،أو عن «الحكاية البديلة»
للتّفريغ ،إذ تاهت الذّات في بحث
عن الوجود -الح ّريّة في حركة
دائريّة مُغلقة بين وجود معطى لها،
وآخر حاولت إنشاءه بذاتها.
وهكذا ،تكون «خربة مسعود» في
ميزان النّقد الحديث من األدب الواقع ّي
الّذي «يمثّل قيمة معرف ّية ويُسهم في فهم
أفضل للواقع» .ويكون «منصور عيد» فيها
المنتج القلق المتشبّث بـ«الوعي المنزاح»
أو «الوعي -المبتغى» ،علّه به يخلق األفضل
فال يستسلم ُمدب ًرا مع غيره في أرض
ال ّرحيل ال ّدائم ...أ ّما تأويلنا لخربته
فيكون التّأويل الّذي ال ي ّدعي طبعا
القول النّهائي ،إنما يكون الجديد الّذي
رأته قراءتنا ،الجديد الّذي يوقظ في
ضمائرنا العودة إلى األصالة ،ويحفّز
السؤال اإلشكال ّية المستحدثة:
في وعينا ّ
ماذا علينا أن نفعل كمتلقّين؟ هل نواجه
واقعنا الفارغ من المعنى ،فنبدأ من حيث
انتهت ال ّرواية ،أو نبقي هذه األرض أرض
ال ّرحيل ال ّدائم؟...
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وعن منصور عيد باحثًا ،أورد د .وجيه فانوس النقاط اآلتية:

تفاعل الدين والمجتمع

تخصصه األكاديم ّي واض ًعا األدب والمجتمع وعلم
.1انطلق في عمله البحث ّي من صلب ُّ
أساسا في ك ّل ما عمل عليه من أبحاث.
النَّفس جوه ًرا ً

 -في برسا-

تخصصه األكَّاديم ّي المح َّدد ليكون فعل انفتاح ثقاف ٍّي عام يخدم
.2تمكَّن من تطويع ُّ
األكَّاديميا ويغني المجتمع ويعمل على ربط عضو ّي بينهما.
.3جعل من الجامعة منطلقه األساس واألوَّل ،لكنّه لم يحصر وجوده ضمن جدرانها،
بل جعل منها قاعدة يتو َّجه من خاللها إلى الجمهور العامّ.
واالجتماعي.
والثقافي
المعرفي
 .4التزم رسالة علميَّة ثقافيَّة اجتماعيَّة ديدنها االنفتاح
َ
َ
َ

رعى رئيس مجلس الوزراء ت ّمام سالم ،ممثَّالً بوزير الشؤون االجتماع ّية رشيد درباس ،في المجتمع وكيف ّية تحاشي األصول ّية.

المؤتمر الذي ّ
نظمته جامعة س ّيدة اللويزة -برسا ،بعنوان «تفاعل الدين والمجتمع» ،بحضور
وش ّدد الوزير درباس على أنّ مقاصدنا
متروبوليت طرابلس وسائر الشمال للروم الملك ّيين الكاثوليك المطران إدوارد ضاهر ،ود.
نعيش أحرا ًرا
مصطفى حلوه ممثِّالً الوزير مح ّمد الصفدي ،وعبد االله ميقاتي المشرف العامّ لجمع ّية يجب أن تبقى واحدة ،وهي أن َ
العزم والسعادة ،ورؤساء بلديّات :طرابلس :نادر الغزال ،برسا :آالن رزق ،بتوراتيج :جمال متساوين ،ونعم َل م ًعا في نشر الح ّق والخير
والجمال .ث ّم أكّد أنّ اثنين عد ّوان للدين
األيّوبي ،فضالً عن مدراء مدارس ومسؤولي جمع ّيات ثقاف ّية واجتماع ّية وطالّب معن ّيين.
الجلسة االفتتاح ّية

.5رأى أنَّ حقيقة وجوده أن يكون وف ًيَّا للبنان من خالل نشر وعيه الثقاف ّي في أرجاء
العربي.
كثيرة من العالم
ِّ

ورأى األستاذ حكمت حنين في حديثه عن منصور عيد واللغة:
أنّه واحد من هؤالء البارزين الذين حملوا ه َّم اللغة العرب ّية وراحوا يبحثون
عن وسائ َل وطرقٍ تحافظ عليها وتحميها لتبقى سليمة معافاة ،وتحبّبها إلى الناطقين
بها ،وإلى متعلّميها والراغبين في إتقانها واستخدامها في حياتهم اليوم ّية وأعمالهم
الكتاب ّية.
وأنّه في جهاده هذا سلك ثالثة سبل :التأليف ،والتعليم ،والدراسات واألبحاث.
وأنّه نحا منحنيين في عمل ّية التأليف :في األ ّول اتجه نحو لغة علم ّية أكاديم ّية موضوع ّية
تعتمد الدقّة والوضوح .وفي الثاني اعتمد لغة أدب ّية جمال ّية إبداع ّية .وفي المنحيين كانت
لغته ،كما شهد له بذلك الكثيرون من متتبعي أدبه ،لغة بسيطة ،سلسة ،جزلة ،مشرقة،
رشيقة ،أنيقة؛ فاأللفاظ بين يديه ط ّيعة يأمرها فتطيعه ،ويدعوها فتجيبه ،فيختا ُر منها
القريبة والمحبّبة ،ويوقّ ُعها بدقّة...
ص
أ ّما إذا انتقلنا إلى حقل التعليم -يضيف حنين ،فإنّنا واجدون أستاذًا جامعيًّا ،ي َ ْح َر ُ
على أن يس ِّه َل اللغة العربية ويق ّربَها إلى طالّبه الراغبين بتعلّمها ،وإتقان استخدامها في
خصوصا أنّه أدرك أنَّ هؤالء الطّ الب ،والس ّيما الذين ليستِ
تعبيرهم الشفو ّي والكتاب ّي،
ً
اللغةُ العرب ّية مجالَ اختصاصهم ،وصلوا إلى الجامعة وهم يكادون ال يحسنون إنشاء جملة
سليمة التركيب.
وفي مجال الدراسات واألبحاث ،رأى حنين أ ّن عيد أولى اهتمامه لثالث قضايا:
 إشكالية ازدواج ّية الفصحى والعا ّمية في اللغة العرب ّية؛ مواكبة اللغة العرب ّية لزمن العولمة؛ تعلّ ُم ِاللغة العرب ّي ِة وتعلي ُمها للناطقين بغيرها؛
مبديًا في كلٍّ منها اقتراحا ٍت براغمات ّية...
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والتعصب ،متسائالً:
والمجتمع :الجهل
ّ
ِ
التعصب ورفض اآلخر شركًا باهلل؟
أليس
ّ
ون ّوه بالتالي بفعل الدين في المجتمع
بما يتع ّدى اإلطار األخالق ّي والفضائل
المج ّردة إلى الفضاء المعرف ّي والثقاف ّي،
مشي ًرا إلى تأثير اإلسالم في الثقافة
العرب ّية وإلى ما قامت به اإلرسال ّيات
الدين ّية من حركة تنوير في الشرق والدور
الذي اضطلعت به الرهبان ّيات المسيح ّية
المارون ّية تحدي ًدا في نشر العلم والثقافة..

في الجلسة األولى التي ترأّسها األب
موسى بعنوان« :موقف رجال الدين»،

المنسق إدغار مرعب حرب على أهم ّية هذا المؤتمر ،تناول رئيس أساقفة أبرش ّية طرابلس المارون ّية
في الجلسة االفتتاح ّية ،أكّد ّ
وعلى دور المسؤولين للحماية والسهر على أبنائهم ،متسائالً :هل الدين في خدمة المطران جورج بو جوده القيم المشتركة بين
المجتمع ،أم العكس ؟
المسيح ّية واإلسالم ،ما ينعكس في الكثير من
العادات والتقاليد في غير مناسبة.
وتمنّى مدير الجامعة في برسا األب سمير غصوب أن تنسحب أعمال المؤتمر على
وتناول رئيس منتدى المعارج واألمين
مجتمعنا اللبنان ّي تقبّالً لآلخر وتف ّه ًما لرأيه واحترا ًما لخياراته؛ .معتب ًرا أنّ المؤتمرين
التعصب الذي يش ّوه معاني الرساالت السماويّة .العامّ لملتقى األديان والثقافات للتنمية
سيظهرون أهم ّية الدين وااليمان ،مستنكرين ّ
والحوار الشيخ حسين أحمد شحاده األمين
ورأى رئيس الجامعة األب وليد موسى أنّ اهلل جمعنا في لبنان على الحريّة في «التح ّديات واألزمات التي تع ّزز لقاء األديان
االيمان ،لكنّنا نالحظ اقتطاع الدين عن االيمان وتأطيره ،بحيث أصبح يستخدم من في حدائقه المشتركة» ،منته ًيا إلى القول:
قبل البعض للقتل والدمار .ث ّم تساءل حول ما ُو ّجه من تهم باطلة إلى الشمال ،وطرابلس «خيارنا اليوم في هذا المفصل التاريخ ّي هو
تحدي ًدا ،هذه المدينة العزيزة الحاضرة اليوم من خالل وجودكم ومناقشتكم لدور الدين أن نقتلع خطاب الكراهية والقتل في مجالين:
النصوص وداخل الوجدان الشعب ّي ،الذي
يمتلك اليوم ،وفي ظ ّل الفوضى والفراغ،
سلطة التأثير على المشهد الدين ّي عا ّمة
خاصة».
والمشهد السياس ّي ّ

الجلسة األولى

وأوضح مفتي طرابلس والشمال
د .مالك الش ّعار أنّ الدنيا كجسد ،إن فقدت
روحها فقدت استقرارها ،فالعالم من دون
دين ال يصلح ،ألنّ األديان مجتمعة أتت
لمقاصد أساس ّية ،وهي تحقيق الخير والمنفعة
للعباد وتنظيم حياتهم وتقريب المسافات في
ما بينهم ،وليس كما يعتقد البعض للعقوبة.
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ثقافي بين الجامعة
توقيع اتفاق ّية تعاون
ّ
ولجنة جبران الوطن ّية

الجلسة االثانية

في  20ت ،2014 1وقّع ك ٌّل من الجامعة بشخص رئيسها األب وليد موسى ولجنة
جبران الوطن ّية بشخص رئيسها د .طارق شدياق ،اتفاق ّية تعاون ثقاف ّي ،تكلّلت بها سلسة
اجتماعات ،توال ّها ،مع د .شدياق ومدير متحف جبران األستاذ يوسف جعجع ،مدي ُر
مؤسسة الفكر اللبنان ّي في الجامعة د .أمين أ .الريحاني ،الغرض منها إقامة معارض
ّ
فنّ ّية وأدب ّية حول نتاج جبران وأصدائه الواسعة ،تفتح أمام الطالّب واألساتذة آفاقًا
تربويّة وبحث ّية وثقاف ّية جديدة.
وقد حضر مناسبة التوقيع ن ّواب رئيس الجامعة .وفيها طُرحت اقتراحات تص ّب في
كيف ّية تظهير هذه االتفاق ّية على أفضل ما يكون ،خدم ًة النتشار القيم الجبران ّية.

وفي الجلسة الثانية التي ترأّسها د .هاشم األيّوبي بعنوان «موقف المجتمع المدن ّي»،

المؤسسة :األ ّول
مؤسسة «أديان» د .نائلة طبّارة مشروعين أطلقتهما
ّ
تناولت نائبة رئيس ّ
ّ
يطال الشباب اللبنان ّي من كافة المناطق اللبنان ّية بالتنسيق مع البلديّات وهيئات المجتمع
المدن ّي ،وقام بتدريبهم على المواطنة الحاضنة للتن ّوع في لبنان ،ومن ث ّم قيامهم بدورهم
بتدريبات في مناطقهم حول هذا الموضوع؛ والثاني هو عمل المرجع ّيات الدين ّية الرسم ّية
لمختلف الطوائف في لبنان إلدراج التربية على المواطنة في مناهج التربية الدين ّية،
من خالل دليل تدريب ّي إسالم ّي -مسيح ّي لتعزيز قيم المواطنة والعيش م ًعا في التربية
الدين ّية وورشات عمل للم ّدرسين والخطباء ورجال الدين حول هذا الدليل.
وأوضح األمير حارث شهاب ،من لجنة الحوار اإلسالم ّي المسيح ّي« ،أنّ هناك
تغ ّيرات كبيرة في الديموغرافيا عائدة لالنتشار المسيح ّي في آسيا وأفريقيا وما نتج عنه
من تداخل إسالم ّي مسيح ّي» مضيفًا« :حوارنا اليوم يهدف إلى بناء جيل ال يكتفي بالعيش
المشترك ،بل بتحقيق أهداف مشتركة بين مختلف الطوائف ،تسهم في قيام دولة الح ّق
والمساواة .وهذا األمر يستدعي إنماء الثقافة الحواريّة للشباب في المعاهد» .ث ّم عرض

لنظرة العلمان ّيين والمأزق الذي قد يعانونه
إذا لم يبعدوا الدين عن الحياة االجتماع ّية
والمعتقدات ،مشي ًرا إلى «ضرورة المعرفة
الدين ّية الحترام اآلخر ،من خالل
مؤسسات مختلطة تعمل لخير
تشجيع قيام ّ
المجتمع» ،منته ًّيا إلى مسؤول ّية الدولة في
إنجاح ذلك.
ولفت د .طالل خوجه إلى أنّ «الدين
طريق إلى السالم ،وهو عنوان تتداخل فيه
الجوانب الروح ّية مع الجوانب الزمن ّية»،
الفتًا االنتباه إلى أنّ التنظيمات المتش ّددة
إنّما تستخدم الدين في حروبها العبث ّية
لتب ّرر القتل واالنتحار.

وأفاد الريحاني بأنّ «معرض جبران في رسوم وترجمات مجهولة» تق ّرر أن يفتح
اسا
في األسبوع األخير من شهر شباط  2015ولثالثة أسابيع ،وأنّ
ّ
المؤسسة ستع ّد ك ّر ً
حول الموادّ الفنّ ّية واألدب ّية التي يتض ّمنها هذا المعرض ،يوزّع م ّجانًا على الزائرين من
الجامعة ومن سائر الجامعات والمدارس في لبنان.
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من َح َصاد العمل الرعويّ
الجامعي
ّ
المخيّم ّ
يفي للعمل الرّعويّ
الجامعي NDU
ّ
الص ّ

المخيّم ّ
ّ
يفي للعمل الرّعويّ
العام
الجامعي
ّ
الص ّ

«إمتلئوا بالروح» (أف  )18/5عنوانٌ
الخاص
أراده شبيبتنا لمخ ّيمهم الصيف ّي
ّ
الّذي امت َّد لثالثة أيّام  28-27-26ت ّموز
 2014في دير مار الياس -شويّا ،وخالله
عاشوا خبرة الكنيسة األولى الّتي كان
بعضا في
أعضاؤها يُشاركون بعضهم ً
الصالة وكَسر الخبز والمواظبة على
ّ
تعليم ال ّرسل وعيش المحبّة بحضرة
المسيح القائم.

كما هي العادة في ك ّل سنة ،أقامَ
العمل الرعو ّي الجامع ّي العامّ مُخ ّي ًما
صيف ًّيا لك ّل الجامع ّيين ال ّراغبي َن في
االنضمام ِ إليه.

للصالة والتأ ّمل
اليوم األ ّول خ ُِّصص ّ
والتّوبة واالحتفال بالمسيح الحاضر
في س ّر اإلفخارست ّيا .وفي اليوم الثاني،
إضاف ًة إلى الوقفة الروح ّية ،كان هناك
جزء ٌ ترفيه ٌّي ورالي بايبر وتنشئة دين ّية
واجتماع ّية.
أ ّما اليوم الثالث فكان سياحيًّا إلى بلدة
المتين حي ُث َع َّم ج ٌّو من الفرح والمحبّة
األخويّة و ُط ِب َع هذا النّهار بذكريا ٍت
ال تُنسى.

كان عنوانه« :أراكم فتفرحون»
(يو  ،)22/16ودام من  20إلى 31
آب  2014في مدرسة الفرير -بسكنتا.
وكان المرشد العامّ للمخ ّيم األب فادي
بو شبل المريم ّي مُرشد عامّ المخ ّيم،
فأعطى مواضيع الرياضة الروح ّية الّتي
الصمت
أدخَلَت ال ُمشاركي َن في ج ٍّو من ّ
والسكينة وال ّدخول في س ّر اهلل ،والّتي
ّ
دامت أربعة أيّام.
ث ّم قام ال ُمشارِكون بالتّنشئة على أيتام ،وخدمة روح ّية لشباب المنطقة ،إضاف ًة إلى بعض النّشاطات المسرح ّية.
ال ّرسالة في األيّام التالية ،والقيام بها،
كان ال ُمشاركون من الـ  NDUعديدين ،وكانت األجواء مريحة ومُفيدة؛ َش َعروا بأ ّن
وقد ش َملَت رسالتهم زيارة مستشفيات،
مأوى عجزة ،مرضى في البيوت ،دور المسيح رآهم ،ولذلك فرِحوا.

حفلة المتخرّجين وتسليم
وتسلّم اللّجنة الجديدة
لقاء العمل الرّعويّ
الجامعي
ّ
ّ
العام

في إطار التّنشئة للمسؤولين في المخ ّيم
الصيف ّي العامّ ،شا َر َك عددٌ من شبيبة
جامع ِتنا في الويك -أند الّذي أُقي َم في دير
ِ
اللجنة المسؤولة عن
مار ساسين -بسكتنا مع
تحضير ال ُمخ ّيم للتّنشئة واالستعداد للقيام
بالمهامّ الموكلة إلى كُ ٍّل منهم بأجود وأفضل
طريقة مُناسبة.

السنة كانت سنة تّشكيالت
بما أنّ هذه ّ
في ال ّرهبان ّية المارون ّية المريم ّية ،فلم يت ّم
السنة الدراس ّية،
التسلُّم والتّسليم في أواخر ّ
إنّما تأ َّج َل الموعد إلى شهر ِ أيلول ،حين
ف أنّ ال ُمرشد العامّ للجامعة سيبقى
ُعر ِ َ
األب فادي بو شبل ،فكان اللقاء في  11أيلول
2014؛ وفيه قال األب فادي:
ضتِ ،
عملنا فيها م ًعا من أجلِ
سنةٌ َم َ
ِ
ِ
بناء ملكوت اهلل في جامعتنا .كنّا نتل َّمس
حضور الر ّب ،يُرافقُنا كما مع تلميذَي
ع ّماوس على دروبِ حياتِنا ويرعانا ويُبارِك
نشاطاتنا وأتعابنا .ولقد ل َمسنا أكثر من م ّرة
ذاك الحضور في ك ِّل ما ِعشناه ُ وصلّيناه.
منذ  9سنوات وأنا أقف وقف ًة كهذه،

كـ ــانـون ّ
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وقف ًة أستعي ُد فيها األحداث والوجوه وعده» (عب  :)36-35/10حضو ٌر ومسؤول ّية ،بساطة وعفويّة .لتكن ل ِ
ك العذراء ُ مريم
الشكر واإلمتنان للر ّب قدو ًة دائمة ،ولتَهدي حياتَ ِ
والنّشاطات ،وأرف ُع ُّ
ك صو َب اب ِنها اإلله ّي.
يسوع وأمِّ ِه العذراء ملكة الجامعة ،ولك ِّل
واح ٍد وواحدةٍ منكم.
سيلين خوري« :نح ُن نعرف أنّنا نثبُ ُت في اهلل ،وأ ّن اهلل يثبُ ُت فينا بأنّه و َه َب لنا من
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضعك من تواضع العذراء ،وابتسامتُك من ابتسامتها ،أنت شبيهة
روحه» ( 1يو  :)13/4توا ُ
ِ
ِ
ِ
كيف ال وعرفانُ الجميلِ هو أصدقُ بأمِّ ِ
ك السماويّةُ .شك ًرا ألنَّك ولم ّدة سنة حفظت لنا ذاكرة نشاطاتنا.
مشاعر ِ المحبّة .والح ّق أقولُ :إنّني مدي ٌن
ٍ
للر ّب وألُمِّ ِه مريم ولك ِّل واح ٍد وواحدة
إبراهيم مهنّا« :ليكُن رجل اهلل كامالً ُمستع ًّدا لك ِّل ع َملٍ صالح» ( 1تيم  :)3/3هدوء ٌ
عطي لي أن أمنَ َح َك لقبًا يُطبَّقُ على شخص ّي ِت َك ال أُعطي َك لقب
منكم ،أنتم من منحتموني فرص ًة وصفاء ،جديّة وسخاء .إن أ ُ َ
ِ
لعيش حضور اهلل وعلّمتموني المبادرات فم الذّهب بل يوسف البا ّر .لتكُن حياتُ َك دائ ًما في حضرة يسوع ومريم.
والم ّجان ّية واإلقدام...
ِ
َّ
والسالم مع الّذين
ة
ب
والمح
واإليمان
ر
الب
ُب
ل
واط
ب
الشبا
ء
أهوا
ب
ن
«تج
الحاج:
إيلي
َ
ّ ّ
ّ
ومعكم أُو ّجهُ ُشكري للثالوث المحبّة ،يدعونَ الر ّب بقلوبٍ طاهرة» ( 1تيم  :)22/2أجواء ٌ من الفرح ِ تشي ُع حي ُث أن َت .أن َت فر ٌح
ِ
وللعذراء مريم أُمّ المحبّة ،ولألُمّ لِ َمن حول َ َك ،ليبقَ الفرح الحقيق ّي مالِ ًكا على حياتِ َك.
الرهبان ّية ،وإدارة الجامعة بشخص األب
ال ّرئيس وليد موسى.
ناي عبيد« :المرأة الخجول نعمةٌ على نعمة ،وعفّة نفسها ال توازيها قيمة» (سي
 :)15/26خج ٌل وابتسامة ،إلتزامٌ وحركة ،حضو ٌر لطيف ونشاطٌ كثيف .با َر َك الر ّب
ٍ
ك العذراء ُ األمينة أُمًّا ساهرة علي ِ
ك ،ولتكُن ل ِ
ك وأعمال َ ِ
بكلمة من الكتاب حياتَ ِ
ومع الشكر أز ّودكم
ك.
المق َّدس لسبلكم في الحياة:
كريستال غندور« :الحكمة تس ُك ُب المعرفة والفهم وتُعلي مج َد الّذين يملكونها» (سي :)19/1
ِ
وبالخدمة ذكَّرتِنا بالّذي أتى إلينا ،وباالبتسامة جعل ِتنا
بالصالةِ رفعتِ أنفُسنا نحو الّذي يُحبُّنا،
جاد مالّح« :كذلِ َك ِعظ الشبّان
ّ
ليكونوا مُتعقّلين .وكُن أن َت نفس َك قدو ًة نعر ُف أنَّ اهللَ فر ٌح المتناهٍ .شك ًرا كريستال ألنّ ِ
ك كما أنتِ .أُنظري إلى مريم لتبقي مريميّة.
الصالح ،ورزينًا و ُمن ّز ًها
لهم في العملِ ّ
في ِ
ريتّا خليل« :الحكمة تُعلّم الفضائل كلّها ،العفّة والعدل ّ
والشجاعة والفهم ،وهذه أكثر
تعليم َك» (تيطس  :)7-6/2خدمت ُ َك
ٍ
الصالةَ من أج ِل ِ
ك،
تم ّيزَت بالم ّجان ّية ،وصمت ُ َك بالحكمة .نف ًعا للبشر من أ ِّي شيء في الحياة» (حك  :)7/8إلى الر ِّب أرف ُع ّ
لتنالي نعمةَ الحكمة في ك ِّل شيء .لن أنسى يومَ اتّخذتِ شخص ّية الق ّديسة رفقا وحاورتِ
با َر َك الر ُّب حياتَ َك وق َّد َس أعمال َ َك.
المصلوب الفادي .شك ًرا ريتّا.
نتالي غ ّرة« :ال تف ِقدوا إذًا ثقتكم ،فلها
ِ
جورجيو نجيم« :تأ ّملوا في الر ّب واطلبوه ُ بطي ِب قلب .فالّذي َن يس َعون إليه يجدونه،
الصبر
جزاء ٌ عظيم ،وأنتم بحاجة إلى ّ
حتّى تعملوا بمشيئة اهلل ،وتحصلوا على والّذي َن ال يشكّونَ فيه ي َرونَهُ» (حك  :)2-1/1تنوَّ َعت الخدمات الّتي أخَذتَها على عاتِ ِقكِ
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خاللَ حضورِكِ معنا ،ولكنَّ الخدمة
ختا ًما ،أشكُ ُر اآلباء جمي ًعا ،والس ّيما األب ال ُمدبِّر جورج ناصيف الّذي أَمَّ َن االحتفال
الروح ّية تفوَّقَت على ِ
أيضا صوال حلو الّتي ت َِعبَت
جميعها ،والسبب أن َّ َك بالق ّداس اإلله ّي يوميًّا مع كلمة روح ّية أغنى بها نفوسنا .وأشكُ ُر ً
ِ
السنة معنا.
نقَل َت إلينا ما كن َت تعيشُ هُ أن َتَ .حفظَ َك و َ
ض َّحت خالل هذه ّ
الر ّب بشفاعة أُمِّ ِه الكاملة القداسة.
أحبّائي ،الجامعة هي «مملكة مريم» ،وأنتم أبناء األُمّ والجامعة مملكتكم ،أ ِحبّوها
ِ
إلعالء شأ ِنها ،وحاولوا أن تخدموها أينما َحلَلتُم.
إليسا لطّوف« :أحم ُد اس َم َك على الدوام واسعوا دائ ًما
ّ
وأُرتِّ ُل ل َك آياتَ ال ُّشكر» (سي :)11/51
ست ُ ِ
فوس والقلو َب
ظهر لكم األيّام أنَّ ما عشناه ُ م ًعا ،قد ُح ِف َر في أعماقِ القلوب ،وال أحد يستطيع أن
بالتّرنيم ِ ّ
والصالةِ ترتف ُع النّ َ
ِ
وتأبى إال ّ أن تشقَّ الغيوم وتَص َل إلى مَن هو ينتزِعهُ منّا.
جالس عن يمينِ اآلب ليشفَ َع فينا .أنتِ َرفَع ِتنا
ٌ
بالصالة .شك ًرا ل ِ
ِ
بالتّ
لتكُن عين العذراء على كُلٍّ منكم ،وذرا َعاها حول كلٍّ منكم ،وصالتُها حضنًا وحصنًا لكم ،وال
ك.
ك
ع
نرف
ن
ونح
رنيم
ُ
ُ
ّ
تنسوا أن تذكروني بصالتكم.
جورج َشعيا« :وكان ال ُمغنّونَ يُسبِّحونَ
وهذه أسماء اللجنة الجديدة الّتي ستقوم بخدمة العمل الرعو ّي الجامع ّي  NDUخالل
بأصواتِ ِهم العذبة الّتي كان َصداها يتردَّد
منسق :كارل بو شبل -
في رِحابِ الهيكل» (سي ّ :)18/50
نسق :ناي عبيد  -نائب ّ
السنة الدراس ّية  :2015-2014مُ ّ
الصوت هذه ّ
نعمةٌ من ِن َعم ِ اهلل ،وقد حالّ َك به ،رن ِّم يا أمين س ّر :غي كنبر  -أمين صندوق :هادي باسيل  -نشاطاتَ :مريم عقيقي  -روح ّيات:
جورج بمرا ِحم ِ الر ّب ولت َ ِ
حم َك األمُّ العذراء .ريتّا ح ّداد  -إعالم :سيبال يونس  -مُرافق لجنة :جاد مالّح  -كورال :كالرا بشعالني.

ق ّداس عيد البابا الق ّديس
يوح ّنا بولس ّ
الثاني

إحتفاالً بالبابا الق ّديس يوحنّا بولس
الثاني الّذي أ َح َّب الشبيبة ووثقَ بهم
وس ّماهم «ربيع الكنيسة» ،أرادت جامعتنا،
َ
من خالل العمل الرعو ّي الجامع ّي ،أن
تُك ِّرمه هو الحاضر فيما بيننا بتمثالِ ِه في
الحديقة التي على اسمه عند مدخلها.
فاحتفلنا بالذّبيحة اإلله ّية ،ومَشَ ينا إليه
مرنّمين خاشعين مك ّرمين بباقة ورد،
وتباركنا من ذخيرتِ ِه الّتي استقدمها
األب ال ُمدبِّر جورج ناصيف من دير س ّيدة
اللويزة.

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 4
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رحلة إلى دير مار سركيس وباخوس -عشقوت
ودير والدة الإله والوحدة -حريصا

أنوا ٌر كنس ّية :الأخت مادلين

بهدف التع ُّرف على ال ّرهبنة األمّ الّتي تنتمي إليها جامعتناَّ ،
نظم شبيبتنا نها ًرا روحيًّا إلى دير مار سركيس وباخوس ،دير اإلبتداء التّابع
للرهبان ّية المارون ّية المريم ّية.

«طوبى للودعاء فإنّهم يرِثونَ األرض» (مت )4/5

يسين ّ
الشهي َدين سركيس وباخوس ،شا َه َدوا وثائقيًّا عن ال ّرهبنة «مملكة مريم» ،وزاروا غرفةَ «ر ُجل
بعد اال ّطالع على حياة الق ّد َ
اهلل» ال َحبيس األب أنطونيوس طربيه ،واسترشدوا بحياتِ ِه .ث ّم احتفلوا بالق ّداس اإلله ّي الّذي ترأّسه رئيس الجامعة األب وليد موسى .ث ّم
ٍ
ِ
المبتدئين.
وإصغاء لشهادة حياة من أحد
تناولوا الغداء مع اآلباء وال ُمبتدئين في ال ّرهبنة ،وسط تحاور مفيد
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األب فادي بو شبل المريم ّي

سيدة اللويزة
املرشد العا ّم في جامعة ّ

الصغيرات بيوبيل تأسيسها الماس ّي على يَد األخت مادلين
تحت ِفل رهبنة أخوات يسوع ّ
وس َم َحت لها العناية اإلله ّية
هوتان ،الفرنس ّية األصل ،الّتي َ
أبص َرت النّور عام َ ،1898
ِ
ِ
بأن تتع َّرف في ِ
تعيش على مثاله مع
صباها على حياة األخ شارل دوفوكو ،فأرادت أن َ
الفقراء وال ُمه َملين في العالم العرب ّي ،فج َّدت مُسرِعة إلى صحراء الجزائر ،حي ُث كانت
ض َح لها دعوتَها في الحياة.
على موعد مع اهلل الّذي أو َ
تقول« :لقد و َهبَني اهلل دعوة للحياة التأ ّمل ّية ،إن لم تكُن في ِنطاقِ حصنِ ال ّدير،
فهي على األق ّل دعوة لحياة تأ ّمل ّية ُمند ِمجة في العالم ،ألجعل الر ّب حاض ًرا فيه مث َل
العذراء في زيارتِها ألليصاباتِ ،
فأحمل له ،ال ال ُمساعدة الماديّة فحسب ،بل اليقين
ب ُح ّب الر ّب له».
أبرزت نذورها الرهبان ّية في  8أيلول  .1939وقد اعت ُ ِب َر هذا التاريخ تاريخ تأسيس
الصغيرات.
رهبنة أخوات يسوع ّ
في المغرب العرب ّي ،تع ّرفت األخت مادلين على جماعا ٍت مسيح ّية من أصول ٍ عرب ّية،
وتناهى إليها أنّ ث ّمة مسيح ّيين في المشرق العرب ّي يُعايشون المسلمين في الوطن
الواحد ،فسارعت إلى هذه البالد لتتع َّرف إليهم ،واتّخذَت بالتالي قرارها باندماج
أخواتِها في الكنائس الشرق ّية ،الّتي ب ِق َيت عب َر األجيال «شهادة َح ّية لإليمان المسيح ّي
بين ال ُمسلمين».

وبهدف التع ُّرف أكثر فأكثر على حياة
الق ّديسة تريزا ليسوع األفيل ّية الّتي تحتفل
الكنيسة بمرور خمسمئة عام على والدتِها،
كان اإلنطالق إلى دير الكرمل ّيات في
حريصا.
موسع عن أيقونة كنيسة
بعد َشرح ٍ ّ
الدير ،انعقد لقاء مع ثالث راهبات
كرمل ّيات تح ّدثن بالكلمة والمثل عن
الق ّديسة وعن ال ّدعوة المسيح ّية ،ما كان
له األثر الكبير في نفوس الشبيبة .وإثر
حصولهم على ثوب س ّيدة الكرمل ،انتهوا
إلى جلسة تقييم ّية ُممتعة.

ليس فقط نحو مسيح ّيي ّ
الشرق،
وألنّ النّعمة تَ ِل ُد النّعمة ،فقد رأينا ُحبَّها يتدفَّقَ ،
أيضا نحو ك ّل الناس .ففي ليلة الميالد من العام  ،1949سل َّ َمت المسؤول ّية العا ّمة
وإنّما ً
الصغار ،قامت بجولة
يسوع
إخوة
رهبنة
س
مؤس
قوايوم
األب
ومع
ومعها،
جان؛
األخت
إلى
ِّ
ّ
ُ
حولَ العالم بهدف تأسيس أخ ّوات ،قائل ًة« :لن أكونَ سعيدة إال ّ عندما أكون قد وجدتُ
على سطحِ الكُرة األرض ّية القبيلة األكثر افتقا ًرا إلى التّقدير والتّف ُّهم ،اإلنسان األش ّد
بؤسا ،ألقولَ له :الر ّب يسوع هو أخٌ ل َك ،وقد َرف َ َع َك إلى ُمستواه ،وأنا جئ ُت إلي َك لكي
ً
تقب َل أن تُص ِب َح أخًا لي وصديقًا».
والواقع أنّها وج َدت صعوبة كبيرة في اختراقِ حواجز الشيوع ّية في أوروبّا الشرق ّية
بالسياحة ،ف َحوَّل َت شاحنة صغيرة إلى
وروسيا ،إال ّ أنّ الروح القدس أل َه َمها أن تحت َ ّج ّ
ِ
شبه بيت است َقل َّتها وتن َّقلَت بها ،وفيها أ َّس َست األخ ّوة ال ُمتنقّلة ،بحي ُث تُسافر ك ّل سنة مع
ِ
الصداقة معهم.
أخواتها ويُسان ْدنَ المسيح ّيين ال ُمضطَ َهدين ويُو ِّط ْدنَ ّ
بعد االحتفال باليوبيل الذهب ّي لتأسيس ال ّرهبنة ،بدأت ص ّحتها تتدهور بشكلٍ سريع،
ف يومَ دف ِنها انهيا ُر جدار برلين
وانت َقلَت إلى بيت اآلب في  6تشرين الثاني  ،1989وصادَ َ
التقسيم ّي ،فرأى الكثيرونَ في ذل َك تعبي ًرا عن َسع ِيها الدائم إلى إزالة كُ ّل الحواجز
القائمة بين اإلنسان وأخيه اإلنسان.

األخت مادلين
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دُ ِفنَت األخت مادلين في منطقة  Tre Fontaniقُر َب كنيسة استشهاد بولس ال ّرسول،
حي ُث َمرك ُز األخ ّوة العا ّمة .وقد شاءت العناية اإلله ّية أن تس َم َح لي بزيارة هذا المكان
الصداقة الروح ّية العميقة الّتي َربَطتني برهبنة أخوات يسوع
ال ُمبا َرك غير م ّرة ،بفعل ّ
الصغيرات في لبنان .واألخت مادلين ،الّتي زارتنا م ّرات ،أرادت أن تنتمي األخ ّوة
ّ
في بالدنا إلى كنيس ِتنا المارون ّية :فلها بيوت في البوشريّة ورأس النّبع والهرمل
وصور ،فضالً عن بقعتوتا  -كسروان حي ُث تص َع ُد األخوات إلى الجبل للتّأمُّل
والصالة وقراءة الحياة على ضوء كلمة اهلل ،إضاف ًة إلى الرياضات الروح ّية السنويّة
ّ
واللقاءات العا ّمة.
ول ُمناسبة االحتفال باليوبيل الفض ّي لدخول األخت مادلين ،هذه الراهبة الوديعة ذات
والصفاء الجميل ،إلى بيت اآلب؛ واستعدادًا لفتح دعوى تطوي ِبها ،ش َّرفَتني
البَس َمة الهادئة ّ
ِ
رهبنتها العزيزة أن أشهد ككاهن مارون ّي شرق ّي على أهم ّية إعالن تطويبها في كنائس
ِ
عالمنا الشرق ّي.
والواقع أنّي التقي ُت األخت مادلين ثال َث م ّرات؛ وأنا مؤمن بأنّ األماك َن التي التقيتُها
فيها كافيةٌ فعالً لتُعطيني فكر ًة واضحة عن ُهويّة هذه األخت «النِّعمة» ،التي منحتها
العنايةُ اإلله ّيةُ للكنيسة الجامعة .والر ّب يسوع يقول في إنجيله ال ُمق ّدس« :من ثِمارهم
تعرفونهم» (مت.)16/7
ٍ
ال ،لم ألتقِ بها وج ًها لوجه ،إنّما ٍ
بأمانة ال ّدر َب
بعدد كبير ٍ من األخوات اللواتي يَتب ْع َن
الذي سلكَته .وما أثّر ف َّي التّأثي َر الكبير ،في ك ٍّل منهنَّ ،هو الفرح والبساطة ومقاربة ك ّل
بعضا من كتاباتِ
المؤسسة.
شيء؛ ما دفعني ألطال َع ً
ّ

وعليه كان لقائي الثّاني مع األخت مادلين ،وتحدي ًدا من خالل كتابها «هذه وص ّيتي» ،الذي تَظهر فيه إنسانة مك ّرسة تريد من
ٍ
ألنسنة مؤمنة وجديدة ،كما أرادها ال ّرب يسوع ،الذي دف َع د َمه ثمنَها ،ما أوصل بولس ال ّرسول إلى القول:
التّك ّرس أن يكونَ دف ًعا حقيق ًّيا
«مَن هو بالمسيح فهو خل ٌق جديد» ( 2كور .)17/5
أ ّما الم ّرة الثّالثة فكانت عندما َسمح ْت لي العنايةُ اإلله ّية بأن أزور ،Tre Fontaneوأمكُ َث في غرفتها ،وأصلّي أمام قبرِها ،وأكتشف بالتالي
أمرين في حياة هذه األخت «النّعمة» ،وهما البساطةُ والطّ يبة.
ِ
بساطة المكان ومحتوياته ،وما اجتذبت
نعم ،استطع ُت أن أرى في وجه األخت مادلين بساطةَ النّاصرة وطيبةَ ال ّر ّب يسوع ،من خالل
إلى قلب يسوع من نفو ٍ
س من ثقافا ٍت متع ّددة ومن بلدا ٍن كثيرة.
أ ّما تطويبُها فإنّه س ُيضفي على المؤمنين ِن َع ًما ال ح ّد لها ،أراها في ثالث:
أ ّوالً :الثّقة بال ّرب.
في عالمٍ يفتقر إلى العالقة الحقّة مع اهلل ،تصرخ األخت مادلين أمام الجميع أنّها ٍ
بثقة َوضعت ي َدها ِ
بيد ال ّر ّب ،هذا اإلله الذي لم
ي َ ْعد بعيد المنال ِ في األعالي ،وإنّما صا َر بش ًرا (يو  )14/1وسكَن النّاصرة (لو  ،)39/2وشابَهنا بك ّل شيء ما عدا الخطيئة (عب ،)17/2
وطل َب منّا أن نكون حضو ًرا لحضوره ،واستمرا ًرا لمحبّته في هذا العالم.
ثانياً :محبّة الكنيسة في ّ
الشرق.
ِ
صحي ٌح أنّ كنيسة المسيح هي واحدة ،إال ّ أنّ حضو َرها في هذا ّ
وأمانة
الشرق يمتاز بتن ّوع ِ طقوسها ،وغنى روحان ّيتها،
السماو ّي ،رغم الحروب واإلضطهادات واأللم .فاألخت مادلين بهويّتها الغربّية ،تساعد الغرب ّيين على محبّة
محبّتها لعريسها ّ
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ِ
جسد المسيح الس ّري في ّ
بالصالة والتّك ّرس والحضور؛ وبانتمائها
الشرق،
وخدمة أعضائه ّ
ً
للشرق تعطي الشرق ّيين دفعا من اإللتزام واألمانة والتعلّق باألرض ،التي منها أطلَّ
«نور الشرق».
ثالثاً :اإلنفتاح على العالم اإلسالم ّي بصداقة ومحبّة.
بصفتي كاهناً كاثوليك ّياً أحيا في مجتمع ٍ مختلط (مسيح ّي -إسالم ّي) ،أرى في األخت
مادلين نموذ ًجا ممتازًا للعيش ال بجان ِب المسلم وإنّما معه ،ال خوفًا منه وإنّما حبًّا به،
ال بمفهوم :ل َك دينُ َك ولي ديني ،وإنّما بمفهوم :أَخب ْرني عن دينك ،أُخب ُرك عن ديني
باحترام ٍ وصداقة ومحبّة تعلو كلَّ شيء.
إنّ العال َم اإلسالم ّي ينمو بشكلٍ كبير ،وقد َع َّم أغلبّية هذا ّ
الشرق ،الذي منهُ أتانا «نو ُر
العالم» .ولذلك ،فإنّي أؤمن وأعتق ُد أنّ رسالة األخت مادلين هي رسالةُ اآلن ّية ،رسالةٌ
الصغيرات فحسب ،وإنّما للكنيسة الجامعة كلِّها ،والس ّيما
جديدةٌ ليست ألخوات يسوع ّ
الحاضرة في هذه البُقعة من األرض.

صلاة

الصغيرة مادلين يسوع ،يا َمن جذبَ ِ
ك وجهُ يسوعَ الناصر ّي،
أيّتها األخ ُت ّ
فتركتِ كُلَّ شيء وتبعتِ خُطاه على ِمثال ِ األخ شارل دو فوكو ،فزيّ َن حياتَكِ
ِ
وبساطة حضوره ،فأصبحتِ إشعا ًعا من نوره ِ ي َ ِش ُّع على الكنيسة
بطيبة محبّ ِت ِه
كلِّها..،
أسأل ُ ِ
الشرق نعمةَ
ك بمحبّتك ليسوعَ الناصر ّي أن تلتمسي لمسيح ّيي هذا ّ
ِ
ِ
والشجاعة في ّ
الثّبات في اإليمانّ ،
الشهادة ،والمحبّة في ك ّل شيء ،وأن تطلبي
ِ
بشفاعة أ ّمه س ّيدةِ العالم ِ أجمع أن يمن َحنا ذاتَه كما منَحكِ
من الر ّب يسوع
ذاتَه ،لنُصبَح كما أنتِ شهو ًدا حقيق ّيين لإلنجيلِ الطاهر.
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 1111 :2014خرّي ًجا لجامعة س ّيدة اللويزة
وال ّدورة س ّماها الأب موسى :دورة بشاره الراعي
والرّاعي شاءها :فوج حماية الجمهور ّية
اللبناني
والكيان
ّ
 994من زوق مصبح  63 +من دير القمر  54 +من برسا =  1111خ ّري ًجا لجامعة
س ّيدة اللويزة ،احتُفي بهم مغر َب الخميس  31ت ّموز  ،2014وسط بضعة آال ٍ
ف من األهل
وال ّرفاق واألصدقاء ،في حضور رسم ّيين ،شهدوا جمي ًعا للنجاح ،وفرحوا بصنّاعه ،ودعوا
لهم بالتوفيق في وطن آمن مستق ّر مزدهر ،يوفّر لهم فرص العمل الالئقة ،ليبقوا فيه وله
ويبقى فيهم ولهم...
االحتفال رعاه صاحب الغبطة والنيافة مار بشاره بطرس الراعي ،الذي أط ّل بكلمته
على ذكريات البدايات ،مبديًا عرفانَه بفضل الرهبان ّية واعتزازَه بنهضة الجامعة..،
مر ّكزًا من ث َ َّم على هموم لبنان والمنطقة ،في ظ ّل النزاعات والصراعات الدامية المد ّمرة
وما تسبطن من تردّيات اقتصاديّة واجتماع ّية ..وته ّدد من وجودات وكيانات...
قال الراعي:
.1يسع ُدني أن أشار َك في حفل تخ ّرج طالّب جامعة س ّيدة اللويزة األع ّزاء،
شاك ًرا رئيس الجامعة األب وليد موسى على دعوتي إلى هذه المشاركة؛ فأح ّييه
مع األسرة التربويّة الجامع ّية ،إدار ًة وعمداء وهيئةَ أساتذة وطالّ ًبا؛ كما أح ّيي
مجلس أمنائها والقدامى واألصدقاء .وأعرب عن امتناني أل ّمنا الرهبان ّية المارون ّية
المريم ّية الجليلة ،التي لي شرف االنتماء إليها ،فأح ّييها بشخص رئيسها العامّ ،قدس
األباتي بطرس طربيه ،ومجلس المدبّرين العا ّمين ،وأح ّيي ك ّل أبنائها من آباء وإخوة
دارسين وناشئة.
.2وأو ّجه تهنئتي القلب ّية لكم ،أيّها الخ ّريجون والخ ّريجات ،للسنة األكاديم ّية .214 -2013
وأشكر اهلل معكم على بلوغكم إلى ختام المرحلة الجامع ّية في هذه الجامعة العزيزة
التي احتضنتكم ،ووفّرت لكم جودة التعليم ،بحسب اختصاصاتكم ،مع التربية على
القيم الروح ّية واألخالق ّية والوطن ّية .وأهنّئ الجامعة بكم .وإنّي بروح االمتنان ،أتو ّجه
معكم بالشكر والتهنئة لوالديكم ولعائالتكم :أ ّما الشكر فعلى ما بذلوه بسخاء من أجل
تثقيفكم؛ وأ ّما التهنئة لهم فعلى تخ ّرجكم ودخولكم مجاالت العمل لتحقيق ذواتكم وتحفيز
إبداعكم ،وضمانة المستقبل .وبذلك تحقّقون آمالهم وانتظاراتهم.
.3آتي إلى هذه الجامعة في رحاب الرهبان ّية المارون ّية المريم ّية بكثير من التأثّر
والذكريات .فقد لبّي ُت فيها الدعوة اإلله ّية إلى الحياة الرهبان ّية ،وأنا اب ُن اثنتَي
عشرة سنة .وفيها ترب ّيت وتعلّمت وانفتحت على آفاق الكنيسة والوطن .وهي ه ّيأتني
بكامل تكريسي لحياة رهبان ّية أصيلة في رحابها ،وق ّدمتني أسقفًا للكنيسة وبطريركًا
وكرديناالً .إنّي بروح العرفان بالجميل آتي إلى رحاب حنانها وفضلها ،كعودةٍ إلى
الجذور ،ألستم ّد منها الروحان ّية وال ّدفع والق ّوة.
وآتي إلى جامعة س ّيدة اللويزة بذكريات البدايات الوضيعة في سنة ،1978
عندما بدأت بخميرة من  75طالبًا وطالبة وبمبنى صغير .وكان اسمها «مركز س ّيدة
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اللويزة للتعليم العالي» ،كفرع لكل ّية
بيروت الجامع ّية ( )BUCالتي أصبحت
الجامعة اللبنان ّية األميرك ّية (.)LAU
وهذا المركز أصبح بعد عشر سنوات،
أي سنة  ،1987جامعة س ّيدة اللويزة،
التي راحت تكبر وتكبر بطالّبها وأساتذها
وكلّياتها ومبانيها ،فبلغت إلى ما هي عليه
اليوم بفضل اآلباء الرؤساء الذين تعاقبوا
عليها ،والسلطة الرهبان ّية العا ّمة ،ومجلس
األمناء ،ومجلس الجامعة ،واإلدارة
واألساتذة ،وبفضل ثقة األهل والطالّب.
وهكذا تحقّق فيها مَثَ ُل اإلنجيل الذي يُشبّه
ومؤسساتها،
ملكوت اهلل ،أي الكنيسة
ّ
بحبّة الخردل ،وهي أصغر البَقول ،لكنّها
تنمو وتكبر حتّى تصبح شجرة كبيرة
تعشعش فيها طيور السماء (راجع متّى :13
 .)32 -31الشكر هلل الذي منه ك ّل عط ّية
صالحة ،وللس ّيدة العذراء مريم شفيعة
الجامعة وحاميتها والساهرة عليها.

والجدد ،على ما وفّرت لهم وتوفّر
من جودة تعليم وتربية في مختلف
االختصاصات ،وعلى ما فتحت أمامهم
من آفاق علم وعمل وإبداع .فندعوها
إلى المزيد من التعاون والتشاور
والتكامل ،من أجل تعزيز ديموقراط ّية
التعليم العالي ،وإعداد اختصاص ّيين
وفقًا لحاجات سوق العمل .تعلمون أنّ
ثالثين ألف طالب وطالبة يتخ ّرجون
هذه السنة من جامعات لبنان ،ما
عدا المتخ ّرجين من الخارج والمعاهد
التقن ّية .سوقُنا بحاجة إلى ثالثين ألف
فرصة عمل .لذا نتو ّجه إلى القطا َعين
وبخاصة إلى أهل
والخاص،
العامّ
ّ
ّ
االقتصاد وإلى جمع ّية المصارف،
بالنداء المل ّح لتوفير فرص العمل
هذه ،لكي نحافظ على قوانا الشباب ّية
الح ّية وبقائها على أرض وطننا،
لكي يحقّق شبابنا ذواتهم ،ويمارسوا
إبداعهم على أرضه ،ويساهموا في بنائه
وإنمائه وترقّيه.

.4إنّنا نفتخر كلّنا ونعت ّز بهذه الجامعة،
لِما أصبحت عليه ،ولِما لها من
فضل على تربية أجيالنا شبيبتنا .5وإنّنا نهنّئ الجامعة اللبنان ّية،
على استكمال تعيين عمداء كلّياتها،
المتعاقبة ،ولِما شكّلت من نهضة
وإقرار تف ّرغ أساتذتها ،بفضل
في قطاع التعليم العالي الجامع ّي،
جهود رئيسها وسعي معالي وزير
إلى جانب الجامعات الكاثوليك ّية
التربية الوطن ّية وصمود أساتذتها.
والخاصة ،والجامعة اللبنان ّية.
ّ
ونأمل أن تكتمل فرحتها ،إذ
فتح ّية كبيرة لك ّل هذه الجامعات التي
تخطو خطوات متق ّدمة في نم ّوها و ُحسن
نشكرها ،باسم طالّبها القدامى

سيرها ،وتتح ّرر من تدخّل السياس ّيين
في شؤونها اإلداريّة ،ويتح ّرر طالّبها من
قبضة التل ُّون السياس ّي .وهذا ما نرجوه
أيضا لطالّب الجامعات الكاثوليك ّية
ً
والخاصة .لكنّنا في الوقت عينه ندعو
ّ
إدارات الجامعات واألساتذة إلى توفير
الثقافة السياس ّية والوطن ّية لجميع
طالّبنا وشبابنا ،بمبادئها الدستوريّة
والميثاق ّية وبثوابتها الوطن ّية.
فالسياسة كف ّن شريف لخدمة االنسان
والمجتمع ،تحتاج إلى تربية ثقاف ّية
كسائر جميع الفنون ،ما يقتضي إدخال
التثقيف والتربية على ف ّن السياسة
في برامج االختصاصات الجامع ّية،
باالستناد إلى وثائق تعليم ّية وضعتها
الكنيسة لهذه الغاية ،فنذكر منها
الدستور الراعو ّي للمجمع المسكون ّي
الفاتيكان ّي الثاني :الكنيسة في عالم
اليوم ،في فصله الرابع وهو بعنوان:
حياة الجماعة السياس ّية؛ واإلرشاد
الرسول ّي للق ّديس البابا يوحنّا بولس
الثاني« :رجاء جديد للبنان» ()1997؛
والمجمع البطريرك ّي المارون ّي
نصه التاسع عشر« :الكنيسة
في ّ
المارون ّية والسياسة»؛ ووثيقتَي
البطريرك ّية المارون ّية« :شرعة العمل
السياس ّي في ضوء تعليم الكنيسة
وخصوص ّية لبنان»« ،والمذكّرة
الوطن ّية» .ك ّل ذلك في إطار تعزيز

الثقافة الشاملة ونم ّوها التي يدعو إليها
الفصل الثاني من دستور «الكنيسة في
عالم اليوم» المذكور.
أيّها الخ ّريجون والخ ّريجات
 .6تنطلقون من الجامعة بفرح النهاية،
ولكنّكم تدخلون معترك الحياة بهموم
البداية ،بسبب األوضاع السياس ّية
واالقتصاديّة واألمن ّية الخطيرة ،على
أرض وطننا وبلدان الشرق األوسط،
التي ال تفتح أمامكم ما ترغبون من
آفاق واعدة .لكنّي أدعوكم إلى مواجهة
التح ّديات الراهنة بالصمود والرجاء،
ألنّ أسبابها والحلول ليست من عالم
المجهول .فاألسباب معروفة ،والحلول
ممكنة باإلرادات اللبنان ّية الط ّيبة.
ث ّمة مشاريع سياس ّية دخيلة على عالمنا
العرب ّي ،مرتبطة بالنزاع اإلسرائيل ّي-
الفلسطين ّي ،واإلسرائيل ّي -العرب ّي ،الذي
ال يوجد ،على ما يبدو ،إرادة دول ّية لحلّه.
وإنّا في المناسبة ن َدين بش ّدة االعتداء
اإلسرائيل ّي الظالم على الشعب الفلسطين ّي
اآلمن في غ ّزة .ونطالب ّ
منظمة األمم
المتّحدة ومجلس األمن بفرض وقف إطالق
النار ،واإلسراع في ح ّل النزاع المزدوج:
اإلسرائيل ّي  -الفلسطين ّي بإقرار دولة
فلسطين ّية عاصمتها القدس إلى جاني

دولة إسرائيل ،وبتحقيق ح ّق عودة
الالجئين الفلسطين ّيين إلى أراضيهم؛
والنزاع اإلسرائيل ّي -العرب ّي ،بانسحاب
إسرائيل من األراضي العرب ّية المحتلّة في
فلسطين ولبنان وسوريا ،وبإقرار نظام
خاص بمدينة القدس يجعلها مفتوحة
ّ
للديانات الثالث :اليهوديّة والمسيح ّية
.7إنّ مسيح ّيي بلدان ّ
واإلسالم.
الشرق األوسط
يتطلّعون إلى مسيح ّيي لبنان ،بسبب
إنّ المشاريع السياس ّية الدخيلة
ميثاق العيش المشترك المسيح ّي-
ّ
افتعلت وتفتعل النزاعات الداخل ّية بين
اإلسالم ّي ،المنظم في الدستور،
الدول اإلسالم ّية ،السن ّية والشيع ّية
بحيث يفصل النظام السياس ّي في
من جهة ،وبين المسلمين المعتدلين
لبنان بين ال ّدين والدولة ،ولكن الدولة
والتنظيمات األصول ّية من جهة أخرى.
تحترم ك ّل األديان؛ وتعترف بحريّة
وقد وصلت تداعياتها إلى لبنان .وفي
العبادة والمعتقد ،وبجميع الحقوق
هذه النزاعات ،كانت اعتداءاتٌ على
المدن ّية ،وبشرعة حقوق االنسان؛
المسيح ّيين وعلى كنائسهم ،كما جرى
وتساوي بين المسيح ّيين والمسلمين
وبخاصة
في مصر وسوريا والعراق،
في الحقوق والواجبات ،بحكم
ّ
ّ
َ
في الموصل حيث طرد تنظيم «داعش»
المواطنة؛ وتنظم في الدستور بروح
المسيح ّيين من بيوتهم وأراضيهم فقط
الميثاق الوطن ّي مشاركتهم المتساوية
بالثياب التي عليهم ،وقد سلبوهم المال
بالمناصفة والمتوازنة في الحكم
والحلى والدواء والطعام والكسوة ،ال ألنّهم
واإلدارة .ولذلك ،يعتمد لبنان النظام
طرف في هذه النزاعات ،بل فقط ألنّهم
الديموقراط ّي البرلمان ّي ،وال يعطي
ٌ
مسيح ّيون مخلصون ألوطانهم ،وهم فيها
مجاالً أل ّي ممارسة ديكتاتوريّة أو
منذ ألفي سنة ،يعيشون مع المسلمين
توتاليتاريّة أو استبداديّة ،وال مجال
عيشً ا سلي ًما متعاونًا ومتكامالً ،منذ ألف
أل ّي تف ّرد في القرارات الوطن ّية ،بحكم
وأربعماية سنة ،وقد خلقوا م ًعا ثقافة
الدستور والميثاق الوطن ّي والصيغة
االعتدال واالنفتاح ،وساهموا في بناء
الميثاق ّية .وهي ثالثة مترابطة ومتكاملة
وبخاصة
وتطوير بلدانهم على ك ّل صعيد،
ومتفاعلة.
ّ
في نهضتها الثقاف ّية واالقتصاديّة .إنّنا
نعلن تضامننا مع إخواننا المسيح ّيين،
ونشجب ك ّل اعتداء ظالم عليهم ،ال يش ّرف
اإلسالم ،بل يرتكب جريمة فظيعة بح ّق
االنسان ّية ،لم تكن لتخطر على بال أحد
من عالمنا المتم ّدن.
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ولهذا السبب ،يأمل مسيح ّيو ّ
الشرق األوسط ،أن يعبر يو ًما إلى بلدانهم هذا التعاون
في إطار ك ّل هذه الهموم ،يطيب لي
ّ
المسيح ّي -اإلسالم ّي ّ
أيضا الق ّديس البابا يوحنا أن أس ّميكم فوج حماية الجمهوريّة والكيان
المنظم في لبنان .وهي أمنية عبّر عنها ً
بولس الثاني في اإلرشاد الرسول ّي «رجاء جديد للبنان» (راجع الفقرة.)93 ،
اللبنان ّي .فانطلقوا إلى رحاب الوطن بهذا
االلتزام المزدوج.
.8وفوق ذلك ،يغذّي هذا األمل ،عند مسيح ّيي الشرق األوسط ،وجود رئيس مسيح ّي-
عشتم! عاشت جامعة س ّيدة اللويزة!
مارون ّي على رأس الدولة اللبنان ّية .وهو الرئيس المسيح ّي الوحيد في جامعة عاش لبنان!
الدول العرب ّية.
نحن ندرك ه ّمكم ،أيّا الخ ّريجون والخ ّريجات ،وه ّم جميع اللبنان ّيين ،وأصدقاء
لبنان ،و ُمحبّيه إقليم ًّيا ودول ًّيا ،بشأن منصب رئاسة الجمهوريّة .يؤلمنا جمي ًعا ،بل يجرح
كرامتنا الوطن ّية في الصميم ،عجز ن ّواب األ ّمة عن عقد أ ّي جلسة مكتملة النصاب ،بعد
الجلسة األولى اليتيمة ،النتخاب رئيس للجمهوريّة بنصف عدد ن ّواب المجلس النياب ّي زائد
واحد .والسبب هو النزاع المستحكم بين فريقَي  8و 18آذار ،فيبدو ظاهريًّا أنّه من الصعب
على أ ّي منهما أن يصل بمرشّحه إلى س ّدة الرئاسة ،أو أن يقبل بمرشّح الفريق اآلخر.
فبات الناس والعديد من المرجع ّيات يطالبون باختيار إحدى الشخص ّيات المارون ّية ،أكان
من هذَين الفريقَين أم من خارجهما ،إذ يوجد عدد منها يتمتّع بالمعرفة والتم ّرس في
ف ،وتكسب ثقة الكتل السياس ّية وأعضاء
شؤون الدولة وباألخالق ّية والتج ّرد ونظافة الك ّ
المجلس النياب ّي.
لكنّنا ال نقبل مطلقًا بالوصول إلى الجلسة االنتخاب ّية العاشرة بذات خيبة األمل،
تختص بنهاية م ّدة المجلس النياب ّي .وال نقبل
ونحن على مشارف استحقاقات دستوريّة
ّ
بهذا التمادي في عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة ،أل ّي اعتبار شخص ّي أو فئو ّي كان ،وال
بالذهاب بالبالد إلى المجهول .فال يح ّق ألحد أن يتف ّرد بقرار وطن ّي هكذا خطير ِ
وخطر.
رئيسا للجمهوريّة ،قبل أ ّي عمل
بل من واجب المجلس النياب ّي ،بحكم الدستور ،أن ينتخب ً
آخر .بل كان من واجبه انتخابه قبل  25أيّار الماضي .فليدرك السادة الن ّواب أنّهم بذلك
يقترفون مخالفة جسيمة للدستور والميثاق الوطن ّي ،ألنّهم يقطعون رأس الدولة ،ويشلّون
عمل المجلس النياب ّي والحكومة ،ويفكّفكون كيان الوطن.
.9ومن بين همومكم ،أيّها الخ ّريجون والخ ّريجاتّ ،
الشأن االقتصاد ّي واالجتماع ّي
الذي ينذر بالخطر الكبير .فمن أجل الخروج من األزمة االقتصاديّة المتفاقمة ،ومن
تداعياتها االجتماع ّية واألمن ّية واألخالق ّية ،عمدنا في البطريرك ّية ،بواسطة المركز
البطريرك ّي للتوثيق واألبحاث ،إلى وضع «وثيقة اقتصاديّة» ستُنشر قريبًا ،تعاونًا على
وضعها مع اختصاص ّيين وخبراء في االقتصاد والصناعة والمال .واستندنا فيها إلى
مختصين
نصين من المجمع البطريرك ّي المارون ّي
ّ
تعليم الكنيسة االجتماع ّي ،وإلى ّ
بالشأن َين االقتصاد ّي واالجتماع ّي.
إنّ لبنان بحاجة إلى تضافر جميع القوى المعن ّية من أجل النهوض باالقتصاد الوطن ّي،
وجعله اقتصادًا ح ًّرا واجتماعيًّا يزيل اله ّوة بين فئات المجتمع اللبنان ّي .أجل ،لبنان بحاجة
إليكم ،أيّها الخ ّريجون والخ ّريجات! فهو يحفظ كرامتكم وهويّتكم ورسالتكم.
تختص على التوالي :بآفة بيع
.10وال ننسى همومكم وهموم اللبنان ّيين التي
ّ
األراضي ،وما زلنا ننتظر تعديل قانون تملّك األجانب لدى لجنة اإلدارة والعدل؛
وبقانون استعادة الجنس ّية للمتح ّدرين من أصل لبنان ّي الذي ما زال لدى اللجان
المشتركة منذ عشر سنوات ،وهذا ح ّق للّبنان ّيين المنتشرين ،وهم ثروة كبيرة
الموسعة ،واإلنماء المتوازن في جميع
للبنان؛ وبتطبيق الالمركزيّة اإلداريّة
ّ
المناطق اللبنان ّية.

تنطلقون
من الجامعة
بفرح النهاية،
ولك ّنكم تدخلون
معترك الحياة
بهموم البداية

أ ّما البداية فكانت بصالة تالها الرئيس العامّ للرهبان ّية األباتي بطرس طربيه،
عهد فيها إلى أمومة مريم الجامعة والخ ّريجين ومن يُضطهدون ويُظلمون ...قال:
ر ِّب وإلهي
تقب َّ ْل من جام َع ِت َك هؤالء الخ ّريجين.
أَط ِل ْق ُهم للعمل في ُحقول الحياة.
ا ْح ِمهم واحفَظْهم في الحقّ ،كي يبقَوا شاهدين ل َك ،أن َت الح ّب الّذي
ال ينضب!
ويا مريم
يا والدةَ اإلله
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
س شع ُب هذا البلد ،بأديانه و ُحكّامه ،لبنانَ لقلبك الطاهر؛
يا مَن ك َّر َ
ن ُ َق ِّدمُ ل ِ
ك ،اليومَ ،هؤالء الخ ّريجين الّذين ين َط ِلقون إلى ُم ْعت َ َرك العمل
ِ
واإلنتاج.
ِ
أَبقهم ُشعل ًة متّقد ًة باإليمان والثقة ِب ُمستقبلٍ أفضل.
قودي خُطاهم ،فيثبُتوا على المحبّة واالنفتاح والحوار.
التعص ُب ِمن حولِهم ،واستب َّدتِ الكراهيةُ والجه ُل بإخوتهم ،ال
وإذا سادَ
ُّ
ٍ
كأبناء ل ِ
تجعليهم يَسقطون متنكّرين لرسال َ ِتهم
ك في اإلنسان ّية والنعمة!
راعي هذا االحتفال غبطة أبينا البطريرك ،نيافةَ
ق ّوي ،يا مري ُم،
َ
ِ
رئيس
الراعي،
بطرس
بشاره
الكاردينال مار
كهنة اب ِنك ،المزدانَ
َ
بالحك َم ِة في سبيل القداسة!
اشفَعي فينا ،ف َ َي ِص َل وطنُنا إلى استقرارِهِ،
في انتخاب رئي ٍ
س للجمهوريّة يكونُ مرج ًعا لوحدة المواطنين ،على
اختالف معتقداتهم وت ّياراتهم السياس ّية!
احفظي جامعتَنا ورهبان َنا ،وق ّدسي أبناءَها!
ن َع َه ُد إلى أمو َم ِت ِ
ك الحنون َمن يُضطَهدون ويُظلَمون ويُقتلون من إخواننا،
في العراق وسوريا وغ ّزة.
أمطري محبّةَ اب ِن ِ
ك في القلوب،
فينتص َر الحقُّ ويستت َّب األمن
وتتح ّققَ إرادةُ اآلب السمو ّي في كُلٍّ منّاِ
ونحيا شهودًا لحضارة المحبّة والحياة
ونم ّج َد ِإل َ َهنا الثالو َث الوا ِحد إلى األبد .آمين.

ع ــدد 6 2

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 4

46

47

ع ــدد 6 2

مـدارات

واألستاذ سهيل مطر كانت له غي ُر تح ّي ٍة وغي ُر دعوةٍ وغي ُر ٍ
دعاء ،من واقع الحال أل ًما
أو أمالً ،وقد سلسلها في الم ّي ٍة أ ّولُها حم ٌد وآخ ُرها وردةٌ لمريم:
الح ـ ـمـ ـ ـ ُد هلل ي ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــى ال ـحـ ـ ـ ُّ
ـب والأمـ ـ ـ ـ ُـل
ـزة ب ـعـ ٌ
هـ ــذي ال ـلــويـ ُ
ـض م ــن ص ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ـتــه

ـارة ح ـ ّيـ ـ ــوا ،يـ ـفـ ـ ـخـ ـ ـ ُر ال ـجـ ـبـ ـ ُـل
راعـ ــي ال ـب ـش ـ ـ ـ ـ ِ
َ
ه ــو الـ ـمـ ّ
ـؤسـ ـ ـ ُـس وه ــو ال ـق ـ ـ ــائـ ـ ُد ال ـ َمــث ـ ُـل

وج ـيـ َ
ـش ل ـب ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ح ـ ـ ّي ـ ــوا ،ع ـ ـي ـ ُده ش ـ ـ ٌ
ـرف
جـ ـن ــو ُده أُ ْس ـ ـ ُد حـ ـ ٍّ
ـب ،م ـ ــن بـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادق ـه ــم
ع ٌّـز لأ ّمـ ـ ـتـ ـ ــه َمـ ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ُـف ـ ــه شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ـرف

ـران تـ ـش ـ ـتـ ـ ُ
مـ ـ ــن وق ــع أق ــدامـ ــه ال ـن ـي ـ ـ ُ
ـعل
ي ـط ـ ُّـل ف ـجـ ـ ٌر ،ب ـ ــه الأم ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُد ت ـغ ـت ـسـ ـ ـ ـ ـ ُـل
لا مـ ــن ي ـ ـحـ ـ ــالـ ُ
ـف مــن بـ ــاع ــوا وم ــن ق ـت ـلـوا
لا َمـ ـ ــن ي ـ ـكـ ـ ّ
ـذ ُب ح ـ ـ ّت ـ ــى وه ـ ــو ي ـ ـب ـ ـت ـ ـه ـ ُـل

نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ٌر لأ ّم ـت ـ ـ ــه َمـ ـ ـ ــن كـ ـ ُّـف ـ ـ ــه ق ـسـَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـم
م ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ٌد لأ ّم ـ ـ ـ ـ ِتـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـ ــن َر َّد مـ ـ ــرت ـ ـ ِح ـ ـ ـ ــل ًا

لا م ــن ي ـ ّ
ـوط ـ ُـن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ًب ــا وهـ ــو ي ـ ــرت ـحـ ـ ُـل

					
يـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـ ـ ـ ّيـ ــدي ،هـ ـ ـ ـ ــا ه ـ ــم ،أب ـنـ ــاؤك ُن ـ ُج ـ ٌـم
مـ ــن كـ ـ ِّـل لـ ـبـ ـن ـ ـ ـ ـ َ
ـان ج ـ ــاؤوا ،الع ُّـز وقـف ُتهـم
الـ ـ ّـز ُ
ـشـ ـ ـ ُّـع ه ــدىً
وق ،ب ــرسـ ـ ـ ــا ،وم ــن ديـ ــر ٍ َيـ ـ ِ
ف ،إب ًـ ـ ـ ــا
أنـ ـظـ ـ ْر إلـ ـيـ ـهــم ،ش ـ ـ ـبــا ًبــا ،كــالس ـ ـيــو ِ
لـ ـ ــم يــرك ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــوا ركـ ـع ـ ًـة إل ّا ل ـخـ ـ ـ ـ ـ ــال ـق ـهــم
مـ ــا ق ـ ّدس ـ ــوا ص ـ ـن ـ ـ ًمـ ـ ــا ،م ـ ــا دنّسـ ــوا وط ـنـً ــا
ب ـ ـص ـ ـ ــوت ـ ـ ــي ،الـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم ،صـ ـ ـ ٌ
ـوت واح ـ ٌد أب ـ ًدا

ش ـ ـ ـ ّـعــت ،ون ـحــن ب ـهــم ،ن ـ ـس ـ ــمو ون ـحــتف ُـل
ـون ت ــلاق ــى الحـ ـ ـ ُّ
ـب وال ـ ُمـ ُـث ـ ُـل
وفـ ــي الـ ـعـ ـي ـ ِ
ـرس ال ـلــويــزة ،ف ـ ــي الأف ـ ـ ــراح ،ي ـك ـت ـم ـ ـ ـ ُـل
عـ ـ ُ
أنـ ـظـ ـ ْر الـ ـيـ ـهــم صـ ـ ـبـ ــايـ ــا ،ي ـش ـ ـه ُ
ـق العس ُـل
إل ّا ب ـ ـ ـعـ ـ ـط ـ ـ ــر شـ ـ ـ ـ ـم ـ ـي ــم الأرز م ـ ـ ــا َث ـ ـمـ ـلـ ــوا
م ــا مــزّق ــوا ل ـح ـمـ َـة ال ـتـ ـ ـ ــاريـ ــخ ،مـ ـ ـ ــا ق ـت ـل ـ ــوا
ـاو ُ
أه ـ ــل ًا بـ ـ ـك ـ ــم ،ولـ ـي ـ ـتـ ـغـ ـ ـ ـ ـ َ
الأرز وال ـ ـج ـب ـ ـ ُـل

					
يـ ــا أصـ ــدقـ ــائـ ـ ـ ــي ل ـه ـ ــذا ال ـيــوم نــرص ـ ُدك ــم
ـان أن ـ ـتـ ــمِّ ،
ربـ ـي ـ ـ ـ ـ ُـع لـ ـب ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
زه ـ ـ ـ ــروا أمـ ـ ـ ـ ــل ًا

ـرس ،ب ـ ـ ــالأض ـ ـ ـ ـ ـ ــواء ي ـك ـت ـم ـ ـ ُـل
كـ ــأنّ ــه الـ ـ ـع ـ ـ ُ
لـ ـكـ ــم نـ ـمـ ـ ِّـد ُد ،حـ ـ ًّبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،لا ل ـمــن ك ـس ـ ـ ـ ـ ـلــوا

تـ ـ ـم ـ ـرّدوا ،ف ـ ـم ـ ـي ـ ــادي ـ ُـن الـ ـ ُـع ـ ـل ـ ــى ُوجـ ــدت
ـوب اس ـ ــمعوا أصــداءَ لهفت ـ ـ ــها
دقّــوا الـ ـقـل ِ

مـ ــن أج ـ ـلـ ـكــم ،وبـ ـك ــم ت ـغ ــوى وتـ ـح ـت ـفـ ـ ُـل
مـ ــن يـ ـسـ ـ ـ ـكـ ُـن الـ ـقـ ـل ـ َ
ـب لا ي ـح ـلــو لـ ــه َب ـ َد ُل

فـي العـيـن ،فـ ــي ال ـقـلب ،أنتـم ،في ملاعبن ـ ــا
آبـ ــاؤكـ ــم ه ـ ـ ـ ــا ه ـ ُـم ،والأ ّمـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـات ه ـنـ ـ ـ ـ ــا
وال ـ ـق ـ ـ ـ ّبـ ـعـ ـ ـ ـ ُ
ـات ع ـ ـل ــى ه ـ ـ ـ ــام ــات ـكــم ُن ُجـ ــم

وف ــي ال ـص ـف ــوف ،ل ـكــم ذك ـ ــرى ولا خ ـجـ ـ ُـل
والأمـ ـن ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـات كـ ـم ـ ـ ـ ــا ل ـ ــو أنّـ ـهـ ـ ـ ـ ــا ِحـ َـل ـ ُـل

رئيس الجامعة األب وليد موسى ،الذي س ّمى الدورة :دورة بشاره الراعي ،قال
للخ ّريجين :إذا كان لنا أمل في التغيير ...فهو من خاللكم ..فتف ّضلوا إلى العمل .وكان
استه ّل كلمته باإلشارة إلى ما يصادف لقاء الليلة من أعياد ،رآها خمسة:

ـل لـ ـب ـن ـ ــان ت ـع ـل ــو وهـ ــي ت ـب ـت ـه ـ ُـل
مـ ــن أج ـ ِ

العيد األ ّول :فطر سعيد ،نتمنّاه خي ًرا وسال ًما على جميع اللبنانيين وعلى جميعالعرب والمسلمين ،وصالتنا من القلب أن يتوقّف نهر الدماء الذي يجري في هذه
المنطقة من العالم.

					
ـدم ،لا لـ ــن ت ـهـ ـتـ ـف ـ ـ ـ ـ ــوا أب ـ ـ ـ ًدا
ـروح ،بــال ـ ِ
بـ ـ ــالـ ِ
ن ـ ـفـ ـ ــدي ب ـ ــلا ًدا ،ولا نفـ ــدي رجـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـال دمـ ـ ًـى

ـاب تـ ـشـ ـ ـ ـتـ ـعـ ـ ُـل
ـدم بالأع ـصـ ـ ـ ـ ِ
ـروح بال ـ ـ ِ
بـ ــالـ ـ ِ
وج ـ ُ
ـوه ـه ــم ب ـس ـ ـ ـ ـ ــوا ِد الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرّ ت ـك ـت ـح ـ ُـل
ـل قُ ـ َب ـ ـ ـ ـ ـ ُـل
مـ ــن غـ ــزّ ٍة دمـ ـعـ ـ ٌـة ،مـ ــن مـ ــوصـ ٍ

العيد الثاني :اليوم  31ت ّموز :عيد شهداء مار مارون .هكذا هي المارون ّية ،وهكذاستبقى :شهداء من أجل األرض ،شهود من أجل الحقيقة ،وشهادات توزّع من أجل
الرق ّي والحضارة.

ـع
ن ـ ـ ـه ـ ٌر مـ ــن
ِ
الدم ي ـ ـجـ ـ ـ ـ ــري غـ ـيـ ُر مـ ـنـ ـقـ ـطـ ـ ٍ
ّ
يـ ـ ــا وي ـ َـل ـ ـنـ ـ ـ ــا إن بـ ـقـ ـيـ ـن ـ ـ ـ ــا ف ـ ــي ت ـ ـمــزق ـن ـ ـ ـ ــا
ي ـ ــا س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيّدي أغـ ـضـ ـبـ ــوك ،لا ت ـهـ ـ ـ ْ
ـادن ـه ــم

مـ ـ ــاذا ي ـق ــول «ال ـق ـ ـي ـ ـاــد ّي ــون» إن ُس ــئلــوا
أوط ـ ـ ُـانـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــم ب ـ ـقـ ـ ـ ــروشِ ال ـ ِّ
ـذل ُت ـخ ـت ـ ُ
ـزل

ِإغ ـ ـفـ ـ ْر لـهـم ،لا ،ل ـمـ ـ ــاذا أنــت ت ــرحـ ـ ُمـ ـه ـ ـ ــم؟

يــدرون ه ــم ،ك ـ ّ
ـل مـ ــا رام ــوا وم ــا ف ـع ـلـ ـ ــوا

العيد الرابع :عيد تخ ّرجكم ،أيّها الطالّب األع ّزاء .أهلكم ونحن ،ننتظر هذهاللحظات؛ ما أسعدها ،وكم هي غالية! فشك ًرا هلل ،واهلل يوفّقكم.

عـ ــذراءُ  ،أ ّمـ ــي ،أنـ ــا س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ٌ
ـران مــن وج ـعــي
زرعـ ـ ُتـ ــك ال ـح ـ ـ ـ َّ
ـب فــي أرضـ ـ ــي وفــي ن ـب ـضــي

ر ّدي إل ـ ـ ـ ـ ّـي زمـ ــانً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـيـ ـ ـ ــه أحـ ـتـ ـف ـ ـ ـ ُـل
ي ـ ـ ـ ــا َّ
ـك ال ـ ــور ُد والـ ـ ـ ـقـ ـبـ ـ ـ ـ ُـل
أم ر ّب ـ ـ ــي إل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ِ

أ ّما العيد الخامس ،العيد الكبير ،وبه نتك ّرم نحن :هو وجود س ّيدنا صاحب الغبطةوالنيافة مار بشارة بطرس الراعي ،في طليعة من سيبارك الشهادة التي تستحقّون

العيد الثالث :غ ًدا ،أ ّول آب ،عيد الجيش اللبنان ّي ،تح ّية من القلب لك ّل جند ّيوليحي لبنان بشعبه وجيشه وشهدائه األبرار.
ورتيب وضابط،
َ

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 4

48

49

ع ــدد 6 2

مـدارات

أيّها األع ّزاء ،وهو يرى فيكم لبنان -اآلخر ،لبنان الجديد الذي ال أمل إال ّ به ،لبنان
الذي نذر نفسه من أجله .وتعال ،س ّيدنا ،يا صاحب الغبطة ،نتذكّر أنّ في مثل هذا
أناديكم ،أمام غبطة أبينا البطريرك ،وأمام
اليوم ،منذ  52سنة 31 - ،ت ّموز  -1962وقف شاب في كنيسة هذا الدير القديم،
ليعلن نذوره في خدمة اهلل واالنسان .ذاك الشاب هو الفتى اآلتي من حماليا :هذا الجمهور الكريم ،ألقول لكم :كفانا مهاترات
وسياسات فارغة وتقاسم حصص .القلق
بشارة الراعي.
المصير ّي يعصف بنا ،والكثيرون منكم في غفلة.
أيّها األهل األحبّاء
قبل ك ّل شيء ،نناديكم ،كي تفرجوا عن
ها هي الساعة المنتظرة تدقّ :شك ًرا لجهودكم .تعبتم ،سهرتم ،سكبتم عرقًا ودمو ًعا ،الرهائن :من هم؟ هم مجموع الطالّب
صلّيتم ...وها هم أوالدكم ،الفتيات والفتيان ،يح ّيونكم ،بمحبّة ،ويرفعون قبّعات التخ ّرج ،المرشّحين إلى البكالوريا والبريفيه،
والذين أخذتموهم أسرى المصالح
أيضا :شك ًرا.
ليقولوا لكم ً
والحسابات الصغيرة.
أ ّما أنتم المتخ ّرجين والمتخ ّرجات ،فماذا بعد الشكر وتقبّل التهاني؟ إلى العمل ،إلى
قولوا لنا :ماذا سنفعل بعد أيّام او
المجتمع ،إلى العطاء ،إلى التعب ،إلى الجهاد في سبيل حياة سعيدة .األهل ونحن ،أدّينا
واجبنا .جاء دوركم :كونوا كما أنتم اليوم ،مدعاة فخر واعتزاز ،ال تخ ّيبوا لنا أمالً .وإذا أسابيع ،عند افتتاح السنة الجامع ّية
كان لنا من أمل في التغيير :التغيير االجتماع ّي ،الوطن ّي ،الثقاف ّي ،االقتصاد ّي ...فهو من الجديدة؟ ماذا سنفعل مع الطالّب الجدد،
خاللكم .أتعبتنا السياسة ،أتعبنا التدهور األمن ّي ،أتعبنا الوضع االقتصاد ّي ...حان الوقت وهم ال يحملون الشهادات المطلوبة؟ رحمة
لكي تتح ّملوا مسؤول ّية التغيير؛ فال تتقاعسوا ،وال تتكاسلوا ،وال تتخاذلوا .كلّنا بحاجة بهم ،بأهلهم ،بمستقبلهم ،إعملوا على ح ّل
هذه المشكلة في أقرب وقت.
ضلوا إلى العمل.
إليكم ،تف ّ
أ ّما أنتم أيّها المسؤولون الكرام

أ ّما أنتم أيّها األساتذة والموظّفون
أيضا ،عيد لكم ،وأنتم ترون أنّ تعبكم أزه َر ورودًا وابتسامات
شك ًرا لكم ،اليوم هو ً
في عيون هؤالء الطالّب.
معكم ،مع اآلباء والمسؤولين ،ن ّواب رئيس وعمداء ورؤساء أقسام،
مع مجلس األمناء برئاسة الدكتور فرنسوا باسيل،
مع المجلس األعلى بقيادة أبينا قدس األباتي بطرس طربيه ومجلس المدبّرين،
مؤسسات كبيرة وعريقة .طريقنا إلى االعتماد
حقّقنا ،خالل سنوات ،ما تعجز عنه ّ
والتم ّيز وضمان الجودة في المسار إلى التحقّق .ومعكم ،ستتابع الرهبان ّية الطريق ،وم ًعا
سنحقّق نجاحات متع ّددة ،ونؤ ّمن اختصاصات جديدة وأسواق عمل لطالّبنا ،وال تعجبوا،
إن رأيتم ،في السنة القادمة ،أبنية ومختبرات ،ومستشفى قيد التنفيذ ،وكل ّيات قيد
المباشرة بالعمل ،هنا ،في الذوق ،أو هناك في فرعي برسا ودير القمر .أقول :معكم
جمي ًعا ،ألنّني مؤمن أنّ رئيس الجامعة القو ّي والف ّعال ،ليس قويًّا وليس ف ّعاالً إال ّ بمن
يحيطون به ،ويعملون ،بتضحية ونبل ،كي تصبح الجامعة مركز إشعاع ومقلع ع ّمال في
سبيل الوطن .أشكركم جمي ًعا ،وأذكركم بصالتي ،أينما كنت وفي أ ّي موقع.

تبقى أمنية أخيرة ،أو ّجهها إلى أخينا
الكبير ،أبينا وس ّيدنا بشارة:
أسست ،أن َت بنيت،
شك ًرا لك ،أنت ّ
أنت تعمل اليوم من أجل الكنيسة ولبنان.
إسمح لي أن أُطلق على هذه الدورة
اسم :دورة بشارة الراعي.
وتح ّية لك ،صالتنا معك،
وليحيـا لبنـان.
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 فليس أبلغ م ّما أنهت به طليعة الدورة اآلنسة مليسا َعبس كلمتها، وليس آخ ًرا،وأخي ًرا
ٍ
:بوساعة وتم ّيز ٍ واعملوا بج ٍّد وك ّد
 فكّروا:قائل ًة لرفاقها
MELISSA ABS
Nutrition and Dietetics, Valedictorian of Class 2014
As I look out into the crowd before me, I sense waves of emotion
from everyone present. Four years ago, most of us walked into the
Campus nervous as the first day we walked into school. Now, we are
leaving NDU behind to a completely new group of students, most of
whom were just as nervous as we were when we arrived. For parents,
the sense of pride you have in your graduate’s accomplishments is immeasurable. You have a sense of joy in knowing that the child you have
raised earned a college degree- but then again, the joy could be coming
from the fact that there will be no more tuition fees. For teachers and
professors, the sense of pride is also prevailing. Although I’m certain
that a small part of each one of you is relieved for not having a particular student enroll in any of your classes ever again! Nevertheless,
NOTHING can top the feelings that we graduates have right now. I’m sure
most of us will remember this tonight - clearly for the rest of our lives.
After countless assignments and projects, and many of what
seemed as never-ending classes, after all the stressful midterms and
finals and not to mention pop quizzes and long lab hours, here we are
FINALLY graduating!
Two weeks ago, I received a call from my mentor Dr. Antoine Farhat,
Interim Vice-President for Academic Affairs and Dean of the Faculty of
Nursing and Health Sciences (FNHS) at NDU. He informed me that I
was the Valedictorian for the Class of 2014. At first I was surprised.
Even though I was able to maintain a GPA of 4.0, being the valedictorian never crossed my mind. Then, I was confused. You see, before
that call, I wasn›t even planning on attending the graduation ceremony!
Actually, I already graduated with a BA in Advertising and Marketing a
few years back, and thought that it was unnecessary to participate in the
same ceremony again (you can imagine of course what my mom had
to say about that!). But that call definitely changed my plans. After the
confusion, came the feeling of responsibility. I have to be the voice of
more than eight hundred graduating students tonight. I mean, I have to
be honest, isn›t it ironic that the reward of A LOT of hard work is public
speaking? The number one fear in America? Death is number two! I actually had a nightmare last night that I tripped and fell while making it to
the podium, and that I had completely forgotten to write my valedictory!
Setting nervousness aside, I feel really privileged to be standing
here tonight. Our graduating class is so diverse and I cannot pretend
to understand what everyone’s experience of NDU has been. But for

me, I chose NDU as my university of choice for my first major
simply because it was close to
my home. But then I chose NDU
to be yet again my first choice. I
chose it again because it raised in
me a sense of belonging. I chose
it again because of its amazing
teachers and professors. I chose it
again because of the quality of the
education it provides and its highly
interactive student life. I chose it
again because NDU became my
second home and staff and faculty
members became my second
family. I heard NDU President
Fr. Walid Moussa once say, ‘NDU
is really defined by its people.’
As I look at the graduating class
tonight, I can›t help but think about
the various roads that each one
of them could be taking. Where
to from here? Some of us will go
on to graduate school, some of
us will travel searching for better
opportunities, some will have fantastic jobs lined up, and some will
very well end up back here teaching. But I know one thing though,
and it›s that if our road to success
was rough, NDU provided us with
sturdy shoes.
Now that our journey here
has come to an end, the time has
come to express our gratitude to
all our faculty members, chairs,
deans, the administration, and
every member of the NDU staff.
I would like to specifically thank
Dr. Antoine Farhat who is truly
an inspiration, Dr. Doris Jaalouk,
Dr. Jessy el-Hayek, whom I
look up to, and Mrs. Maya Abou
Jaoude. Allow me to also thank my
mom who is the reason why I’m

ّ كـ ــانـون
2 0 1 4 الأول

مـدارات

6 2 ع ــدد

standing here tonight, my sister who›s my best friend, my husband
who›s my support system and my friend - you know who you are - who
I spent countless hours with, studying for tests together and making
memories that will last a lifetime. And most importantly I would like to
thank God who blessed me in more ways than I can describe.
I won›t be ending my speech with an eloquent quote or poem.
Instead, I›d like to address the Class of 2014 by saying, think big, think
different, and work hard!
Congratulations Class of 2014!

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 4
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مـدارات

وبعد أن ُوزّعت الشهادات ،وقُ ّدمت المنح للمتف ّوفين ،و ُرفعت القبّاعات ،وانتهى
االحتفالُ مزدانًا باألسهم الناريّة ..،مضى الخ ّريجون إلى سهرةٍ عانقَ فيها فج ُر آب
الهزي َع األخي َر من ليلِ ت ّموز...
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ّ كـ ــانـون
2 0 1 4 الأول

الخرّيجون

THE GRADUATES
I . FACULTY OF ARCHITECTURE
ART & DESIGN
MASTER OF ARTS
DESIGN
Summer 2013
EDDY GEORGE ABI ABDALLAH
SARAH ABED HAMWI
Academic Year 2013-2014
MASSOUD GEORGE HABIB
BACHELOR OF
ARCHITECTURE
Summer 2013
CHRISTELLE ELIAN FARAH
ELIE JAMIL JABBOUR
*
CHARBEL GEORGES KHALIL
ELIE HABIB YAMMINE
Academic Year 2013-2014
GEORGE CHEBEL ABOU CHEBEL
ELIE GHASSAN ABOU FAYAD
CHRISTIAN ELIE ATALLAH
SARKIS JOSEPH AYOUB
MIREILLE ANWAR AZZAM
ELIAS ANTOINE BOU CHAAYA
*
HIBA SAMI BOU HABIB
RACHEL ADEL DARAKJI
JOSIANE ABDO EL BOUEIZ
MARK CHARBEL JABBOUR El GHARIB
*
EMIL BASSAM GEAGEA
ANTONIO FOUAD GEMAYEL
MILIO AMINE GHANEM
ELIE ALBERT HOBEIKA
GRACE HAGOP JALEKIAN
RABIH JALIL JAMIL
**
REINE NICOLAS KABBANI
WISSAM M. GHASSAN KABBARA
RITA EMILE KASSIS EL
*
MARIANNE CAMILLE KHALIL
ANIS SOLEIMAN KHAYRALLAH
JOANNE MARCEL KHEIR
JOE ROBERT KHOURY
ALBERT JOSEPH KHOURY EL
CYNTHIA SIMON KHOURY EL
**
CHRISTELLE CHEHADEH MAALOUF
**
WAEL NAJEM NAJEM
RAPHAEL RAFIC NASR
ELIE RAYMOND NASSAR
FAHAD TAREQ NSAIF
CAROLINE YALDA OCHANA
FIRASS GERGY RAHI
YOUSSEF BOUTROS RAHY
FIRAS NABIL SAAB
RANA MUHAMMAD HASHEM SAFI
CHARBEL JOSEPH SALAMEH
CHRISTELE JEAN TOHME
NANCY ELIAS YAZBECK
JESSICA NICOLAS ZAKHEM
*
MARIE LINE TOUFIC ZGHEIB
BACHELOR OF ARTS
FASHION DESIGN

Academic Year 2013-2014
GRACE BADIH ABI RIZK
SIGMUND TANIOS ABOU CHROUCH
PATIL JOSEPH AROYAN
JASMINE GEORGE ASHKAR
*
CYNTHIA GEORGES ATALLAH
*
VICKIE UGO VINCENZO BOSCHIERO
PRISCILLA ANTOUN CHAMMAS
ARAZ NISHAN AKSEL DER OHANNESSIAN
RALF ANTOINE DIAB
RAYYAN EMILE FREM
WAEL MARWAN GHANNAM
*
ABIR SAMIR HADDAD
CYNTHIA EDWARD KLAT
*
PAMELA RIMON MAKDESI
JENNIFER RAE ELIAS MOUSSA
CHRISTINA JANE NADI NAMMAR
NABIL MALEK NARCH
LORENA SELIM SAADE
KATIA SAMIR SAHYOUNI
CELINE JOSEPH SALAMEH
JOSETTE MAROUN SALAMEH
ROY SAMI SFEIR
*
RIWA ANTOINE ZOUEIN
INTERIOR DESIGN
Summer 2013
CHRISTINA ADEL ZARD
Academic Year 2013-2014
DANNY ALFRED ABI FADEL
MIA TONY ABOU CHAB
MAROUN SAID AKL
ROGER BADAWI ALAM
CHRISTINA GEORGES ATTIEH
*
TALAR OHANES BARDAKJIAN
CHARBEL ANTOUN BECHARA
JOSEPH KARAM BEJJANI
RAWAN ELIAS DAHOUD
*
JUSTINE FARIS DWAIRI
TRACY GABY GHOLAM
*
REBECCA SOUHEIL HACHEM EL
*
NADINE MICHEL HOKAYEM
*
VANESSA ELIE JABBOUR
RITA DAOUD KHALIL
YARA SAID KHOURY
ISAIE YOUSSEF KOZAILY
KAREN NICOLAS KURBAN
CHARBEL ALFRED MADY
ADOLPH SAMI SAAD
ROGER ANTOUN ZALLOUM
MUSIC-MUSIMEDIALOGY
Summer 2013
**
JOY MICHEL HAKMEH
Academic Year 2013-2014
RANY NABIL BATTIKH
CHRISTIAN SAMI SAKR

Summer 2013
*
KRYSTELLE ATEF ABDEL MASSIH
CYNTHIA NABIL WEHBE

II . FACULTY OF BUSINESS
ADMINISTRATION &
ECONOMICS

Academic Year 2013-2014
•*** ADREA VICTOR CHOUKEIR

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

GRAPHIC DESIGN
Summer 2013
PATRICIA JEAN GEAGEA
ASSIL MUSTAPHA GHADDAR
NOUR RADWAN HADDAD
ANDREA AVEDISS TERZIAN

Summer 2013
REINE GEORGES ABOU ANTOUN
SANDY NABIL ACHKOUTY
ELIE CLEMENT ASSAF
CHADIA MICKAEL AYOUB
VIOLA KARIM BADR
ABDO SALIBA CHAMMASS
LEILA JEAN HARMOUCH
RAMZI SAMI KATAT AL
MARIANNE ABDALLAH KHLAT

PIERRE GEORGES SALIBA
ELIE FAHIM SEMAAN ALAM
DAISY GERGES ZGHEIB
Academic Year 2013-2014
MICHA NABIL ABDELNOUR
KATIA BOUTROS ABI RAMIA
CHARBEL BOUTROS AMMAR EL
GACIA HAGOP APIKIAN
GHISLAINE GRACE GEORGES AVEDIKIAN
GEORGE ANTOINE AWAIDA
TAGHRID KAMAL BEAYNI
YARA ANTOINE BITAR EL
GUITTA JOSEPH BOU DAOU
RAFIC SEMAAN BTEISH
MARIE-ANNE KAMAL CHARTOUNI
RITA KAMIL DAGHER
EDDY ASSAAD EID
SANDRA JEAN EID
MARIANNE ANTOINE FINIANOS
LARA NABIL GHAFARY
BERNARD GEORGES GHOLMIEH
CHANTAL TONY HANNA
CARINE JOSEPH HATTOUNI EL
REBECCA SAMIR HOSRY (EL)
ANTHONY HANY KEYROUZ
JESSY SAMI KHOURY EL
RONY-NEHME YOUSSEF LAHOUD
MARC SAMI MACHAALANY
CHARBEL ANTOINE MAGHAMES
JOELLE SAMIR MAKSOUD
GEORGES TOUFIC MANSOUR
RAMI AZAR MITRI
NATHALINO NAKHOUL NAKHOUL
NADINE GEORGES NAWAR
HADI BADER RIACHI
ELIE KHALIL RIZK
NISRINE ISKANDAR SAMARA
RIM JAMAL SUCCARI
HOSSEP PAPKEN TEKEJIAN
LETITIA DAVID VARNEY
SOPHIA TOUFIC WAKIM
JESSICA NABIL ZGHEIB
ELIE KHALIL ZOGHBY
MBA-MASTER OF SCIENCE
IN INTERNATIONAL BUSINESS
Summer 2013
RAYAN JOSEPH ZAKHOUR
Academic Year 2013-2014
ANGELA ALBERT ABDEL SATER
JESSICA RAYMOND AOUN
ABBAS MOHAMAD CHREIF
ROSA HANNA HADDAD EL
EDGARD SAMI HAJJAR
LINA NOUHAD KHADIGE
CHRISTOPHER LEON MALAJIAN
CYNTHIA CHARBEL MERHEB
JEAN YOUSSEF NACCACHE
DAVID YOUNAN SEMAAN
BACHELOR OF
BUSINESS ADMINISTRATION
Summer 2013
ABIR RIAD ABDULKHALEK
*** SAMIRA GHASSAN ABI DAMES
CHRISTINE GEORGES ABI RIZK
JULIEN SAMI ABI SAMRA
SARAH YOUSSEF ABOU CHAKRA
RAMI RYAD ABOU ZIKI
SIMON JOSE SALEM AL HAJJ
IBRAHIM MARWAN AL JURDY
YARA GERGES AMMAR EL
ALAIN GEORGES ASMAR
DANIEL AREF AUDI
JAD SALIM BOU ANTOUN

* Distinction
** High Distinction
*** Highest Distinction

MARIO JOSEPH BOU GHOSN
GEORGES ANTONIO TONY CHAMOUN
CHARBEL AMINE CHEBLI
MIA CLAUDE CHEMALI
JESSICA MARIO DAABOUL
MICHEL IBRAHIM DAHER
VANESSA VICTOR DEBS
RIBAL JOSEPH EL ZOGHBI
TAREK TANNOUS FADDOUL
CHRISTIAN MICHEL FAHD
NICOLAS CHUCRI FARAH
HANI JOSEPH GEBARA
CHRYSTELLE NICOLAS GHANEM
ROLAND EMILE HABIB
ERIC EDWARD HADDAD
KARL AZIZ HANNA DAHER
CHARBEL MICHEL HAYKAL
RAMONA RAYMOND HOJEILY
CYNTHIA ABDALLAH HOUKAYEM
YUSSEF ELIAS KANAAN
NADER MITRI KARMESTY
SELIM YOUSSEF KAYROUZ
SANDRA AMINE KHOURY EL
MARWAN FADI KREIDY
JOHNY NABIL LAHOUD
IBRAHIM SAMIR MATTA
MIRA AHMAD MHANNA
JENNY ANTOINE MORKOS-MANSOUR
JOSEPH HABIB MOUSSA
TONY NADIM MOUSSALLEM
ANTOINETTE TANNOUS MRAD
DAOUD PIERRE NACCOUR
LARA MICHEL NACHAR
ZIAD KAMAL NASSAR
CHALITA ANTOINE SADEK
CARL VICTOR SALAMEH
PETER PETAN SARKIS
ELIAS FRANCOIS SEMAAN
JIMMY PIERRE SEMAAN
CHARBEL NAZIH TABET
ANTHONY RAYMOND TANIOS AMINE
GEORGE MICHEL TARABAY
SARI MOUNIF TARABAY
MELANIE GEORGE ZAIDAN
ROY RACHID ZAKHOUR
Academic Year 2013-2014
ELIO ANTOINE ABBOUD
**
DALIA HOUSSAM ABDEL BAKI
HENRI RIAD ABDEL JALIL
MABELLE MOUNIR ABDEL NOUR
RAWAD RAJA ABDELBAKI
JOY ELIE ABDO
ANDRE MICHEL ABDOU
MAHER JEAN PIERRE ABI DOUMIT
DANIEL PASCAL ABI ELIAS
*
JEAN BASSEM ABI HACHEM
NICHOLAS ANTOINE ABI HAIDAR
CAMIL CHRISTOPHER GEORGES ABI HANNA
CRYSTEL ELIAS ABI MRAD
JOSEPH NAJA ABI NAKHOUL
NADA AONI ABIAD
RIBAL SAMI ABIL MONA
RITA GEORGES ABOU ABDALLAH
IBRAHIM MAHMOUD NASSER ABOU AL HASSNA
ALAIN ANTOINE ABOU ATMEH
*
HANADI FADI ABOU DARGHAM
PAUL EDMOND ABOU DIWAN
SARY KARAM ABOU KHOUZAM
RAWAN BASTAM ABOUCHAKRAH
ADEEB SAMIR ABU MRAD
JOSEPH TONI ADAIME
*
CHRISTEE GEORGE AKIKI
*** MARIE REINE MAROUN AKL
BASHAR ATEF AL GHAREEB
**
NANCY NABIL AL RIACHI
JOSEPH MANSOUR AL-BOUTY
ABDEL HADI HILAL ALJARDALI
*
DIALA SALIM ANTONIOS
KHALIL ANTOINE AOUN
MARIA ROY ARIDA

MICHEL TANIOS ASSAF
ILIYA SAMIR ASSY
ARMINEH VARTAN AVEDISSIAN
MILAD FOUAD AZAR
JOSEPH RAYMOND AZIZI
GLORIA-MARIA ROMEO AZZI
*
NABIH ELIE BAROUD
RONY NABIL BARTELMAOS
SIMON SAMIR BARTOULMAOS
RAMI EPHREM BEAINO
SAMER WALID BECHARA
HIBA MICHEL BEJJANI
*
MELISSA ROBERT BEJJANI
NICOLAS JOSEPH BERBERY
CHARBEL ANTOINE BERRY EL
JOEY CAMILLE BITTAR AL
*
ELISSA ALBERTO MAROUN BOU ARBID
OMAR NABIL BOU EZZEDDINE
MICHAEL ANTOINE BOU FADEL
FERIAL TEISSIR BOU FAKHER
ANTOINE JACQUES BOU KARAM
CHRISTIAN ELIAS BOU KHALIL
MELISSA JOSEPH BOU KHALIL
GRACE YOUSSEF BOU NASSAR
NICOLAS JEAN BOULOS
STEPHANIE HABIB BOUSTANY
JOSEPH GEORGES BOUTROS
*** MICHAEL NABIL BOUTROS
CAROLINE MARDIROS BOYADJIAN
NANOR BOGHOS BOZOIAN
PETER MARIO CHABB EL
MAROUN JOSEPH CHAHINE
FOUAD CHARBEL CHAHWAN
CORINE MICHEL CHAKAR
TRACY JOSEPH CHAMOUN
GEORGES KHALIL CHARBEL
SORAYA SAID CHAYA
MICHELLE ETIENNE CHAYEB
**
KARIM SAMIR CHEBLI
*
NANCY DOUMIT CHEDID
RITA JOSEPH CHEHWAN
*
THEODOR ERNEST CHIDIAC
TONY ELIAS CHOUEIFATY
JOE GOERGES DAMIEN
NOEL SLEIMAN DAMOUNI
**
JOY KRISTINA NAZIH DANDAN
GUY ANTOINE DARWICHE
**
CHRISTINE ELIE DER BOGHOSSIAN
ELIE-JOE IBRAHIM DERGHAM
MARIA SAYED DERGHAM
TRACY BAKHOS DIB
ELIE ANTOUN DIBO
OMAR RAYMOND DOUMIT
HICHAM EMIL EID
*
CYNTHIA ELIAS EL ASMAR
ELIAS NAZIH EL HEDARI
*
TANIA TANIOS EL JREIDY
ELIE RAJI EL KHALIL
*
CHANTAL JOSEPH EL KHAZEN
RALPH CHARLES EL KHOURY ABBOUD
CAROLINE KHALIL EL SAOUDI
ROY ELIAS ELIAS
MARIE LYSE ROGER ESTEPHAN
JAMIL YOUSSEF FADDOUL
CHADY TANIOS FAKHRY
ROY GILBERT FAWAZ
CHARBEL NABIL FAYAD
CYNTHIA ALI FENIANOS
NARO VREJ FOUJOURIAN
JULIE ANTOINE FRANGIEH
•*** GHINWA NEMER FRAYHA
CHRISTIAN ELIE FREIHA
NAJI DAHER FREM
JOELLE ROBERT GETTY
**
MARIO MAROUN GHANEM
**
MARLENE KHALED GHANEM
NATASHA ABDO GHANEM
STEPHANIE ALI GHAZI
MOHAMAD SAMIR GHAZZAWI
RITA ELIE GHOSEIN
JOE MICHAEL RIZKALLAH GHOUL EL

*

*
**
***

*
*

**

**

*

*

**

RITA HANNA HABCHI
CARLA MAJID HABIB
LUBNA VICTOR HACHEM EL
FADY NABIL HAIDAMOUS
JOSEPH JAMILE HAJJ EL
DANIA FAWWAZ HALLAB
ROSETTE CHEKRI HELOU EL
SARITA ZAKARIA IBRAHIM
LARISSA YOUSSEF IMAD
AMINE KHALIL JABBOUR
FOUAD ASSAAD JABRE
RAWAD ZAHI JADALLAH
AMMAR JAMAL JAMAL
ARKAN GEORGES JOUBRAN
BACHIR HICHAM KAASSAMANY
HOUSSAM BASSAM KABBARA
NICOLE NAAMTALLAH KADDOUM
RAYAN CHUCRI KAHALE
RAYA ROBERT KANAAN
SARA MTANIOS KANAAN
NASSIF GHASSAN KANAZEH
RITA HAROUTIOUN KAPRIELIAN
ADIB ISSAM KARAM
ALBERT KOZHAYA KARAM
LYNN ANTOINE KARAM
MICHEL KARAM KARAM
NICOLAS JEAN KARAM
YARA MOUFID KASSIS EL
JAD FARID KAZAN
NADIM RAJAA KERBAJ
MICHEL NAIM KHAIRALLAH
MARC CHARLES KHALIFE
KAREEM HUSSEIN KHALIFEH
CYBELLE ROBERT KHALIL
RITA NEMER KHALIL
YARA JOSEPH KHAZEN EL
MARIE LYSE YAACOUB KHOURY
MARK FADY KHOURY
RALPH ELIE KHOURY
AMANDA KOUZHAYA KHOURY EL
CHANTAL WALID KHOURY EL
ELIE AMINE KHOURY EL
NICOLE WILLIAM KHOURY EL
VALERY DOMINIQUE KHOURY EL
ARINE SARKIS KISHIAN
PERLA SAMI KOREH EL
RICHARD DIB LAHOUD
ELIANE ALFRED MADY
MAYSAA RAJA MAHMOUD
CHARBEL ELIE MAKHLOUF
PATRICK ROBERT MAKHLOUF
BAHAA CHARIF MALAEB
VANESSA ELIAS MALLAH
PIERRE MAROUN MANSOUR
RHEA IMAD MANSOUR
CHIRINE JEAN MASSAAD
ROBERT CHADI MASSAAD
SAMER ROGER MASSAAD
EHAB MOHAMAD MASSOUD
RAED NAAMAN MATAR
LANA MAURICE MATTA
RAWAD FADI MATTAR
GILBERT FOUAD MAYO
VANESSA ELIAS MEOUCHI
CHARBEL NAIM MERHEJ
SARAH ANTOINE MERHI
JOSEPH GEORGES MIR EL
JAD KABALAN MOAWAD
WISSAM SAYED MOUAWAD
CHIRINE PIERRE MOUBARAK
LENA JACQUES MOUBARAK
GERIES RAYMOND MOUKARZEL
SAID SALIM MOURAD
ELIE ADEL MOUSSA
JOE ZEIDAN MOUSSA
NATALIE TANNOUS MOUSSA
RAMEZ RAMEZ MOUSSALLEM
JESSICA PIERRE NAIM
MICHAEL NAJIB NAR EL
MAYSAM ANIS NASR
HANI KHALIL NASRALLAH

• Highest Rank in the Faculty
due to the Academic Excellence.
ROSE CHOUEIRY Award
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*
*
***
*
*

*
*
**
*
*

*

*

CHRISTIA ROGER NEHME
NICOLAS BASSAM NEHME
PIA MARIA CAMILLE NEHME
JEAN SAMIR NOHRA
MICHEL ASSAAD NOUJEIM
ROUBA ELIAS ORDAKJI
RAJA BECHARA RAAD
ZIAD RIAD RAHAL
RABIH ADIB RAHME
NANCY WILLIAM RIMAN
CAREN ELIAS RIZK
AMANDA FOUAD RIZKALLAH
HATEM YOUSSEF RIZKALLAH
SAMANTHA ROMEL ROUHANA
SAMARA KHALED SAAB
SARAH HASAN SAAB
NADIM HABIB SAAD
SARIA ADEL SAADEH
JACQUELINE MARY RICHARD SABA
ADHAM FADI SABEK
BADIH NAZIH SABER
RAKAN FAYEZ SAID
CHRISTINA GEORGES SALAMEH
MAYA ANTOUN SALAMEH
RHEA YOUSSEF SALAMEH
ELIAS TOUFIC SALIBA
EVA NADIM SALIBA
LAURA NAJI SAMIA
ANTONIOS JOSEPH SAOUMA
HOURIK AGOP SARAFIAN
MALAKE ISSAM SAWAYA
CARLA ABDO SAYAH
IMAD FOUAD SAYAH
ELIAS CHARBEL SEMAAN
GEORGE JEAN SEMAAN
JOHNNY NICOLAS SFEIR
SERINA SAMI SHEHAYEB
EDWARDO FARID SILFANI
JOSEPH VICTOR STEPHAN
DAVID GEORGES SULTAWI
ROUBA JOSEPH TABARANI
GEORGE GHASSAN TABET
JOHNNY NAZIH TABET
ANGELA MARY JOSEPH TANNOUS
JANA BOUTROS TARABAY
VANESSA ROMEO TOUMA
MUSHRIK MUFID TOUZA
ELIE MICHEL TURK
ANTHONY CHARBEL YAZBECK
MICHEL HENRY YAZBECK
MAKRAM SAMI YOUSSEF
STEPHANIE ALBERT YOUSSEF
STEVEN FARID ZAKHIA
CARLA HILMI ZEBIAN
SALLY AHMAD ZEBIAN
TONY SAMY ZEGHONDY

BACHELOR OF
HOTEL MANAGEMENT & TOURISM
Summer 2013
PERLA ELIAS ASFOUR
DANA MAZEN BOU CHAHINE
JOSEPH ISSAM- PAUL DAGHER
KENNY GUY KHOURY EL
Academic Year 2013-2014
SANDRA ANIS ABBOUD
*
NATALIA NABIL ABI JABER
**
MYRIAM TONY ABI KARAM
CHADI ADNAN AMMOURY
KARL PIERRE ARATIMOS
ELIANA NABIL BOURJEILI
YVES ABDO CHAYEB
MANAL MAROUN CHIDIAC
OLIVER JOSEPH EDDEH
MICHAEL SAMI EL MURR
MELISSA BASSEM FREM
MACHA RICARDO GEBARA
SABINE JOSEPH GHANEM
MACY KHALIL HACHEM
RITA RAYMOND HAJAL
IVAN ROBERT HAYEK
JOEY SARKIS IBRAHIM
TONY JOSEPH JABBOUR
**
PETRA TANIOS KARAM
*
STEPHANIE MICHEL NOUJAIM
EPHREM SEMAAN RAI
JAD SALIM SACY
AMAL WALID SALEH
RAMI SALIBA SALIBA
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**

RAMEZ BOULOS SARKIS
HANNA MIKAEL SARROUH
LARA NABIL SHEBER
BASSAM ANIS TABCHARANY

III . FACULTY OF ENGINEERING

*
*

BACHELOR OF ENGINEERING
CIVIL ENGINEERING
Summer 2013
ROY CHEBEL AL KALLASSY
RAMY JOSEPH AZAR
GEORGES ANWAR AZZAM
ALDO CHARLES BAAKLINI
*** LOUISE MOUNIR BICHARA
•*** ROSEMARY DIAB FAYJALOUN
MARIE ANTOINETTE ANTOUN GHOSTINE
IMAD ASSAAD IBRAHIM
CHIVA ANTONIOS KEYROUZ
RAED SALIM KHOURY EL
*
JAD JIHAD MATTAR
*
ORLIKA ZEIDAN MOUSSA
FREDDY NABIH TENN AL
ZIAD GEORGE YOUSSEF
*
TALINE TOUFIC ZGHEIB
Academic Year 2013-2014
LINDA PIERRE ABBOUD
CLAUDIA ALBERT ABDEL SATER
JOHN KHALED ABLA
JOE MOUNIR ABOU EZZI
WADAD WALID ABOU NASSAR
ANGELOS MICHEL ABOU SAMAH
GEORGES ANTOINE ACHKAR
RAMY ROGER ACHKOUTY
PASCALE LABIB ACHKOUTY EL
*
KAMAL KHRISTO AL-ZAKHEM
SAMER WILLIAM ALAM
**
SALLY KOZHAYA ALAM AL
GRACE TALAL ALHACHACHE
JIHAD SOUHEIL ALLAM
JOE ARIDA ARIDA
PATRICK ELIAS AWWAD
ROUBA KAMIL AYOUB
**
JOUMANA NABIL BAHJAT
GEORGES YAACOUB BASSIL
MIREILLE KHALIL BITAR
PHILIPPE JOSEPH BITAR
JIM KHALIL BOU NEHME SAWAYA
MARC CHARBEL MAURICE BOUSTANI EL
GEORGES JAMIL BTEICH
**
KAREN NEHMETALLAH CHARBEL
**
SARA PIERRE DANHA
ELIAS GEORGES EID
*
HABIB ELIAS ESTEPHAN
MITCHELL MICHEL FAHED
RALPH RAFIC FAHED
**
ZEINA DAOUD FARAH
GILBERT NAJIB GEAGEA
TANIOS MILED GEAGEA
IMAD IBRAHIM GERGES
*** LEA JOSEPH GHALIEH
*
YORGO JEAN HABR
ROY ANTOINE HADDAD
ROY ELIA HADDAD EL
MANSOUR ADNAN HAJJ EL
CHRISTIAN MILAD HANNA
ELIE ISSAM HANNA
*
TONY GEORGES HANOUCH NASRALLAH
HANNA MITRI HOUSSAN AL
HAITHAM ABBOUD IBRAHIM
RICARDOS ZAKARIA IBRAHIM
SARKIS SAYED IBRAHIM
SUZANE MOHAMAD JAHJAH
JULIANO JOSEPH JOUMAA
RALPH-NAIM ANTOINE KAROUF
YORGO NAZIH KATTAN
WISSAM JOSEPH KEYROUZ
HABIB TONY KHATTAR
*
ANTHONY MAROUN KHAWAND
FOUAD FARES KHNAISSER
JACK AFRAM KHODR
ANTOINE MAOUSE KHOURY
*** JULIEN EMMANUEL KHOURY
ANTHONY JEAN KHOURY EL
**
VANESSA GEORGES KHOURY MOUSSA
*
CYNTHIA RAYMOND KREIDY
JOHNY YOUSSEF LATTOUF

*

**

MONZER NEEMAN MAALOUF
MARINO AKRAM MARINA
JOSEPH GEORGES MATAR
JOSEPH PIERRE MATAR
HENRY ALBERT MECHREK
RAMI IMAD MERDAS
BACHAR NAZIH MIR EL
CARL JOSEPH MOUDABBER
RODRIGUE MICHEL MOUSSI
ELIAS JOSEPH NAJM
YARA KHALIL NAMMOUR
CENDRELLA JACK NASRANY
RAMY ZIAD NASSERELDINE
SAMI TANIOS NASSIF
SEVAG BEDROS OSMANLIAN
JOHN ELIAS PHARAON
MOETASSEM RADWAN RADWAN
GILBERT CHARBEL RIZK
ELIE ROGER SAFI
IBRAHIM ABED EL AHAD SAIDI EL
JOSEPH GEORGES SAKR
BASHAR AFIF SALMAN
ROBERT ELIE TAMER
ELIAS HEKMAT TANNOUS
HADY FARES TANNOUS
GARO BARKEV TOROSSIAN
ELIE EDWARD TOUMA
RAWAD EDWARD TOUMA
ANTONIO GEORGES TRAD
MAHMOUD SAID TRAD
JAD CHARBEL YACHOUI AL
CHARLES IMAD YOUNES
GISELE HANNA ZAKHEM
ELIAS GERYES ZGHEIB
ELIAS GHASSAN ZOUEIN

COMPUTER & COMMUNICATION
ENGINEERING
Summer 2013
GILLES ELIAS BOU JAOUDE
**
RAWAN RAMI KORDAB
ELIE PIERRE MAROUN
CESAR FADI MERHEJ
ELIE ALBERT NEGHAWI
Academic Year 2013-2014
JOE GABRIEL ABDELSATER
*
WISSAM OUSSAMA ABDESSAMAD
*
ALAA MAHER ABI FARRAJ
JACK JOSEPH ABOU SAAB
HAITHAM YOUSSIF AL HAJJ SHEHADE
**
KRIKOR ROUPEN GARABED ALABASHIAN
ALAA ABDALLAH ANTAR
WASSIM HADI AOUN
NIZAR ADNAN ARIDI
BASHAR IHAB AZZU
ALEXANDRE ANTOINE BAAKLINI
MAROUN ANTOINE BEJJANI
ELIE GHATTAS BOU YOUNES
JESSICA GEORGES BOULOS
PATRICK RIAD CHEMALY
ANWAR MOHAMAD CHEHADE
CHARBEL JACK DAOU
JULIEN GEORGES DERJANY
**
FREDERIC NAJI DIB
JAMES KAMIL FREN
FADI HOUSSAM HASSAN
*** ALICE CHEHADE KASSAR
CLAUD FRANCOIS KEYROUZ
JOHNNY MOUNIR KHARRAT AL
KHAJAK GARABET KIRIKIAN
SPIRO GEORGES KOLAKEZ
ANTOINE NAJIB MKANNA
*
ELSY MEHREZ MOUZAYA
EDMOND CESAR NADER
RAWAD BOUTROS NAJEM
GHAYATH SLEIMAN NEHME
KAMAL IBRAHIM SAAB HARB
JEAN ANTOINE SAAD
**
PATRICK GEORGES SALOME
CHARLES ELIE SAWMA
SULTAN SAMER SHAHABEDDINE
*
SABINE BOUTROS YAACOUB
TAREK ELIAS YAZBECK
MICHEL GHAZI YOUSSEF
AL BARAA ADNAN ZEIDAN

* Distinction
** High Distinction
*** Highest Distinction

ELECTRICAL ENGINEERING
Summer 2013
MARWAN GHASSAN EL HACHEM
MOHAMAD MONZER EL-KADI
ANTONIOS HANNA GHANNOUM
*
CHRISTINA MARIA SALIM KARAM
*
RANI HANI TABRI
Academic Year 2013-2014
ELIE MICHEL AAD
WALID CHAFIC ABI RAAD
BECHARA ROGER ACHKOUTY
**
MIKE MOUNIR AKIKI
ABDO MAROUN ANTOUN
JESSICA BERNARD BEYROUTHY
NICOLAS GHASSAN CHAHINE
ELIE WAJIH FAYAD
LAURA SEMAAN GEAGEA
SAMIR JOSEPH HELOU
**
NISRINE ABDALLAH HELOU EL
REBECCA JOSEPH HOBEIKA
GEORGES ELIAS IBRAHIM
*
MOHAMMAD GHASSAN JAWISH
JOYCE BECHARA JBEILY EL
*
SANDY ABDALLAH KADDOUM EL
RONY HRATCH KOLAKJIAN
DAVID ELIE LAHOUD
DAVID SLEIMAN MAOUAD
*
SERGE RAMZI MGHABGHAB
SAMER ELIE NEHME
HADY FADY NEMR
**
ANTOINETTE ABDO RICHA
GEORGES ISKANDAR SAB
JAD BASSAM SALAMEH
GEORGES BOTROS TOHME
**
NAYIRI VREJ VAHRADIAN
NOEL SAMI ZOGHBI

**
*

**
*
*

CHEHADE IBRAHIM MRAD
RONY SAMIR NAKHLE
ASSAAD GEORGES NAKHOUL
ANTHONY JOSEPH NGHAYOUI AL
GEORGIO JOSEPH NJEIM
JAMIL GEORGES RIACHY
JOSEPH SIMON SAHYOUN
TONY CHARBEL SALEH
TOUFIC ASSAAD SALEM
ELIAS GERGES SALLOUM
IMAD MARWAN SALMAN
CHARBEL MICHEL SAYEGH
RAMI TONI TANNOURY
ELIE NAZIH TARABAY
MAZEN ASSAAD YACHOUI EL
SALIM ELIE YOUNES
SAMER NABIL ZAHRAN
ALAIN MILED ZEITOUNE

IV . FACULTY OF HUMANITIES
MASTER OF ARTS
EDUCATION
Academic Year 2013-2014
LISA ARTINE DERBEDROSSIAN
PASCALE ELIAS EL HAYEK
HANY NABIH HACHEM
MARIE JOSEPH SILI
ROULA JACK ZAAROUR HADDAD
JOYCE ANTOINE ZAKKA
ENGLISH
Academic Year 2013-2014
MANAL IBRAHIM MAZBOUH EL

MECHANICAL ENGINEERING

MEDIA STUDIES

Summer 2013
FARID ISHAK AKIKI
JOSEPH KOZHAYA ALAM AL
JOSEPH ELIE CHALHOUB
JOSEPH GEORGES CHAMOUN
SHARBEL GEORGE DEEBA
JOSEPH NABIL EID
DORI SALIM HABCHI
JOSEPH ANTOINE HAKME
ELIE NABIL HOUEISS
KAMAL EMILE ISSA
**
GEORGES YOUSSEF YOUNES

Academic Year 2013-2014
NADA HANI ABDUL BAKI
MAYA JIBRAN ABI KARAM
CARMEN SAMIH ABOU CHAKRA
CHRISTINA GEORGE AOUN
ZOYA JABRA AWKY
AMALI YASSINE AYOUBI
CHANTAL MARWAN BACHAALANY
PAMELA BADAWI DOUMIT
CHRISTINE AYOUB EL CHEIKH
PINA RAYMOND GHOUSSOUB
WAFAA FAWZI KHADDAGE
ARPI SAMUEL KIZIRIAN
ELISE ELIAS KOUKOU
ZAVEN ARDASHES KOUYOUMDJIAN

Academic Year 2013-2014
*
ELIE ABDO ABI NASSIF
RAWAD BECHARA ABOU NACCOUL
JOSEPH GEORGES AL HELOU
WALID RAMZI AL MASHTOUB
*
ANTONELLA ANTOINE AL SIOUFI
AZIZ NAWAL ANDRAOS
IMAD NABIH AZAR
GEORGE JOSEPH BACHAALANY
HAGOP GEORGES BASMAJIAN
MARK MILED BEAINO
*
PETER ROGER BEAINO
RALPH MARCEL BORGI EL
ROY ELIAS BOUSTANY
ANTHONY ASSAD BOUTROS
*
FIRAS YASSER BREISH
DORY SAMIR CHEDID
ANTHONY GEORGE EL HELOU
JOE GERGES ELIA
JAMES FOUAD GEADAH
ELIE TANNOUS GEAGEA
NIZAR WISSAM IBRAHIM GERGES
ETIENNE HANNA GHANNOUM
THEODOR TOUFIC HADDAD
ELIAS SABEH HAGE EL
WISSAM DAOUD IBRAHIM
*
KENNY CAMILE KARAM
JEAN MARC GEORGES KEYROUZ
RALPH GEORGES KFOURY
**
CHARBEL NASSIB KHOURY EL
SIMON RAYMOND KHOURY EL
**
DANIEL GASAN KUZAMI
GABY NAJI MAJDALANI
*
ZIAD ELIE MALKOUN
RAWAD VICTOR MASSAAD
REBECCA ROUKOZ MATTAR
JOSEPH GHASSAN MIKHAEL

PSYCHOLOGY-EDUCATIONAL
PSYCHOLOGY
Academic Year 2013-2014
NADA GEORGE KAI
TRANSLATION
Academic Year 2013-2014
NICOLE NAZIH RICHA
BACHELOR OF ARTS
ADVERTISING & MARKETING
Summer 2013
GRACE MARWAN ABDEL SAMAD
DALIA GEORGES ATALLAH
FOUAD GEORGES BADRAN
MARIE FRANCOISE JEAN FRANCOIS BEJJANI
PETER GEORGES BEJJANI
RHEA FARES BOUEZ
JOSEPH KOSHAYA CHALLITA
NIVINE YOUSSEF CHIDIAC
YARA GERGES DIB
WADIH GEORGES ESTEPHAN
ANDREW BOUTROS FARAH
SALMAN MAHMOUD GHARIB AL
*
CAROLINE GHASSAN HOUBEICHE
MARIELLE JEAN MATTA
CHARBEL ELIE MEAIKY
MARIO JOSEPH MERHEJ
JOSEPH JACK OUEIDA
ABDULLAH MOHAMMAD RADWAN
CYRILL ANTOINE REAIDY

ّ كـ ــانـون
2 0 1 4 الأول

RAMI MOHAMED ZOUK
Academic Year 2013-2014
**
INGRID CAMIL ABBOUD
*
JOANNA MICHEL ABBOUD
**
CHRISTEL GHASSAN ABDALLAH
**
KIM FOUAD ABI SALEH
WISSAM RADWAN ABOU ABDO
CHRISTINA IBRAHIM ABOU DIWAN
**
HADY ATEF AFIF
**
GALY GARABET AJEMIAN
RAKELLE HAMID AL GHOSSEIN
*
ORLIKA JOSEPH AL SELFANY
FADI HAYEL ALANDARY
ALAA FADI AMMAR
RAGHIDA KAMAL AOUN
**
MELISSA SAMIR ARAIGY (AL)
GHAITH MUSTAFA ARBID
YVES MILAD ASMAR
DANIEL YOUSSEF ASSAF
MAHMOUD MOSBAH ATCHAN
JAD AREF BARAKAT
MAZEN ROBERT BAROUD
SALIM ELIAS BAZ
RACHAD HANI BEAINI
RAWAD ZIAD BOU ALWAN
JOE DIB BOU IBRAHIM
*
JOHN-PAUL MANSOUR WAJIH BOU KARAM
ALAIHAM NABIH BOU MATAR
SARAH MITTRI BOU RJEILY
RAWAD GHASSAN BOUKHZAM
SALLY JOSEPH BROUMANA
**
LOURD JOSEPH BASHEER BUNNI
MOHAMMED AHMAD CHAHROUR
GENEVIEVE RICHARD CHALHOUB
ROY KAMIL CHAMOUN
**
PASCALE GEORGES CHEMALI
JAD ANTOINE CHEMALY
STEPHANIE YOUSSEF CHERFAN
KRYSTEL NASRI DAABOUL
STEPHANIE PIERRE DAGHER
ALBERT ELIAS DAHDAH
JOHN LEON IBRAHIM DERGHAM
DOUNIA GHASSAN DERJANY (AL)
STEPHANIE ABDALLAH DIAB
*** MAGGIE SAMIH EL EID
JENNIFER ELIAS FARAH
*
NIVEEN RAMZI FARHAT
RANDA ROGER GEDEON
RAWAN NABIL GHANEM
ELISSANDRA ELIAS GHORAYEB
IHAB WALID GHOUSSAINY
ROXANE JOSEPH HABCHY
JULIE SAMIR HADDAD
RACHEL SAMI HADDAD
RODOLPHE SLEIMAN HADDAD EL
RALPH JOSEPH HAGE EL
IBTISSAM GHASSAN HARB
**
MALAK MALEK HILAL
STEPHANIE SAID HLEYHEL
LORY HRAIR HOVIVIAN
TATIANA RITA JOSEPH ISHAK
*
JENNIFER FARES KABALAN
RALPH ELIAS KABKAB
SARA GEORGE KALLAS
EMILE GEORGES KANAAN
MARCELLE OMAR KARAKALLA
MIREILLE ROLAND KHATER
LARA IMAD KHATTAR
*
SARAH NADIM KHATTAR
TAREK WALID KHAYRALLAH
LOUAY ASSEM KHUDER
CHRISTINE MICHEL LABBAN
WALID DIAB MAALOUF
RICARDO FADY MASSAAD
VANESSA CHARBEL MATTAR
NADIM DAHER MEOUCHY
JESSICA JOSEPH NADER
*
CHRISTINE SIMON NADJARIAN
RABIH EDOUARD NAKHLE
**
JAD FADI NASSER
KARAM EDWARD NEHSSE
**
MARY FADY RENNO
JEAN-PIERRE PIERRE ROUHANA
JAD WILLIAM SAAB ABI GHANEM
ANTOINE MIKHAEL SAAD
CHARLY ESPER SAADE
EDMOND ESPER SAADE
**
RAQUEL NADIM SALAMEH
CHARBEL ANTOINE SALIBA
HISHAM GEORGES SALIBA

* Distinction
** High Distinction
*** Highest Distinction

مـدارات

6 2 ع ــدد

*

**
*

MICHEL ELIE SALIBA
CYNTHIA SAMI SARKIS
PAOLA BOULOS SITT EL
ANDRE ASAAD TABET
MARWAN SARKIS TARABAY
OMAR AMEEN TARABAY
MAZEN RASHID YAMMINE
CAROL LYNN TONY YOUNAN
CYNTHIA NABIL YOUNES
GEORGE YOUSSEF ZAHM
LARA AHMAD-MAZEN ZAWAEDI
DIANA NADIM ZEBIAN
DINA IMAD ZEBIAN

COMMUNICATION ARTS
Summer 2013
**
MAYA CHARBEL EID
GEORGES ANTOINE HADDAD EL
AYA SOPHIA SAMIR KHAIRALLAH
GRACE NAIM YOUSSEF
GEORGIA ELIAS ZOHROB
Academic Year 2013-2014
CHADY GHAZI ABOU FAYAD
RACHEL JEAN ANDRAOS
**
YARA ANTOINE ASMAR EL
*
SERENA SAID BOU SLEIMAN
RITA MARIO CHBAT
JOANNE NOUHAD DAGHER
*
MELINDA ELIE DAGHER
SALMA AHMAD DHAYBI
AMANDA GEORGE EID
**
HIBA IBRAHIM EID
CHRISTIANE ANTOINE EL HACHEM
CHERINE ELIAS EL HAJJ
RITA GEORGES HADDAD
**
CAROL YOUSSEF HAJJ EL
*
CHANTAL BASSEL HAJJAR
CHANTALE PIERRE HANNOUCH
CHRISTINE MAROUN HEBBO
ANTHONY MAROUN HENEINE
CLARA JACK HOKAYEM
HIBA MITRY HOUSSAN EL
JULIEN JOSEPH ISSI
CARINA TONI KADDISSI
RAMI YOUSSEF KAI
CARLA ROBERT MOUTRAN
SANDRA BOUTROS SEBAALY
MOHAMED MAJED SWAID
SAMER ANTOINE YAZBECK
ZEINAB ALI ZEIN AL TOFAYLI
EDUCATION
Academic Year 2013-2014
*
SALMA DANIEL ABOU ABDO
JAWAD GEORGES ABOU JAOUDE
KAREN ELIE AL GHOLAM
GUITTA DANY AYOUB
SANDY ABDOU KRAYEM
*
ASSIL HABIB MOUGHNIEH
*
MARISE ANTOINE OBEID
ENGLISH
Academic Year 2013-2014
RITA YOUSSEF BOU KHALIL
*
LARA SAMIR MEKKAWI EL
VANESSA JOSEPH MOUAWAD
PHYSICAL EDUCATION & SPORT
Academic Year 2013-2014
TEDDY HANY HABCHY
ELIAS JOSEPH YOUNES
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*
JOVANI JOSEPH KHOURY
**
MIRYAM RASCHID MAHROUM
•*** RITA JOSEPH MAYDAA
AMANDA HANNA REAIDI
ZEINA YOUSSEF STEFAN

MATHEMATICS

TRANSLATION & INTERPRETERSHIP

BACHELOR OF SCIENCE
ACTUARIAL SCIENCES

Academic Year 2013-2014
MARY-JOE TARRAF AOUN
TANIA ETIENNE GHABI
*
MANAL NICOLAS KHOURY EL

V . FACULTY OF LAW AND
POLITICAL SCIENCE
MASTER OF ARTS
INTERNATIONAL AFFAIRS & DIPLOMACY
Summer 2013
WISSAM ABDO HAYBI EL
Academic Year 2013-2014
REINE MILAD HOWAYEK
ROUBA HANNA SALIBY
POLITICAL SCIENCE
Academic Year 2013-2014
CHADI GHASSAN NACHABE
PUBLIC ADMINISTRATION
Academic Year 2013-2014
MAYA MICHEL ABI ADAM
HOUEIDA HASSAN BCHERRAWI
BACHELOR OF ARTS
INTERNATIONAL AFFAIRS & DIPLOMACY
Summer 2013
ELIAS ANTOINE WHAIBE
Academic Year 2013-2014
•**
MARY JOE ELIAS ALAVALAS
**
FRANCISCA VERNATUS ANKRAH
**
TALAR ANTRANIK DEMIRDJIAN
JEFF-ROY WALID FAHD
JESSICA SABA FREIFER
MICHEL CHARLES GHANEM
JACK VICTOR HAJJ EL
RAMY JOSEPH JABBOUR
KAREN GHAZI KHOURY
NAREG HAROUTIUN KROUZIAN
RACHELE KHALIL RAHAL
ONIZA MAURICE TOUBYA

**

Academic Year 2013-2014
MARIE REINE ELIE AZAR
MICHELLE MICHEL DAHER

Academic Year 2013-2014
*
HADI CHARLES ABS OSTA
*
SALLY HANNA HABCHI
**
DALIA JEAN CLAUDE HACHEM
**
VERA MOUFID KASSIS EL
**
ABEER ELIAS LTEIF
BIOLOGY
Academic Year 2013-2014
*
CYNTHIA MICHEL ABI ABDALLAH
**
SAMAR FADI AL BITAR
RIHAM NIDAL AL GHADBAN
ELINOR ELIE BERBARI
•*** SAFAA SOHEIL BOU KARROUM
NABILA NABIL CHAYEB
**
JOE SALIM GHANIMEH
*
MARIA PIERRE HAJJE
*
LAMA FARID HALAWI
VANESSA JEAN HLEISS
*** YARA MAURICE KALASH (AL)
*
MIRIAM KHALIL KHALIL
RITA PHILIPPE RAYES
*
JOSEPH OHANNES SAHAKIAN
**
TINA TONI SRABIAN
ZEINA GHASSAN TABCHOURI

Summer 2013
RENA FAYE JAMAL

Summer 2013
ABIR GEORGES HABIB

Academic Year 2013-2014
RIWA ANIS AKL
**
AMANDA ANTOINE AOUN
*
RAMY EDWARD BARHOUCHE
*
ELIANA MAROUN BASSIL
*
ETIENNE GEORGES CHLALA
*
LEA MICHEL DEBAL
**
SERGE GUIRAGOS KAYCHIAN
RANA JOSEPH KHABBAZ

Academic Year 2013-2014
NISRIN GEORGES EL-TURKY
CESAR GEORGES YOUNES

PHYSICS
Academic Year 2013-2014
MELISSA MELHEM HABIB

VI . FACULTY OF NURSING
AND HEALTH SCIENCES

ENVIRONMENTAL SCIENCE
Academic Year 2013-2014
RITA HARES ALAM
TINA ROY EL KHOURY
ROY RAYMOND ZINATI
GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS
Summer 2013
PHILIPPE SALIM KHAIRALLAH

BACHELOR OF SCIENCE
MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY
Summer 2013
*
NOUR MOUFID AL HASSANIEH
Academic Year 2013-2014
TAMARA NADER ABOU ZAKI
HANAA KHODER BAHRI
JABER BASSAM JABER
JOHNY ELIE REZZI EL

CHEMISTRY
Academic Year 2013-2014
*
MARY ROSE FOUAD ARABI

Summer 2013
JEAN FARES HBEICH
DANIEL GABRIEL MINASSIAN
NASRI NABIL NASR

MASTER OF SCIENCE
COMPUTER SCIENCE

Summer 2013
REINE FRANCOIS SAKR
MANSOUR ASAAD SALEMEH

Academic Year 2013-2014
•*** MELISSA ANTOINE ABS
RINDALA RIAD AKL
SIBELLE KHALIL AL WATCHI AL HAYEK
HENRIETTE EDMOND AOUDE
ANGELA ELIAS AYOUB
HILDA ABDALLAH BEAINY
*
MIRA NASSIF BOU DARGHAM
MICHELLE RICHARD BOU TAYEH
ISSAM NADIM DAGHER
HANEEN ASAAD GHANNAM
**
NOUR NAJI GHANNAM
CAROLE JOSEPH GREIGE
**
CORINE HICHAM HACHEM EL
LEA CAMIL HANNA
JAAFAR ALI JAAFAR
TALINE NAZARETH JAKMAKJIAN
*
NOURA WALID KHAIRALLAH
SAFAA FADI KHALED
RANEEM ABBAS NOURI AL
NATHALIE ELIAS RACHED
JOE GEORGES RIZKALLAH
*
CHRISTELLE ANTOINE SAKR
JESSICA ELIE SALIBA
JULIANA ELIAS TALJ
REEM SAMIR TIMANI

Academic Year 2013-2014
DANIEL JOSEPH ALAM
MARK GEORGE HAJJ YOUSSEF
ILYAS JOSEPH HAYEK
TONY MICHEL MAKHOUL
MARC HAROUTIOUN NERCESSIAN
CHRISTELLE ELIE RAHME
MARK ELIAS SAFITI

Summer 2013
ZEINA PHILIPPE SAKR

PSYCHOLOGY

MATHEMATICS

NUTRITION & DIETETICS

Summer 2013
GHASSAN NICOLAS AWDEH
ANTHONY GERGES ELIA
EL EMIR FAWZY EL EMIR SAMIR HARFOUCHE
BECHARA SALIM JABAJI
IHAB MOUHAMAD NASR
WAJDI RIFAAT RAJEH
JEFFRY GEORGES RAMIA

COMPUTER SCIENCE

V . FACULTY OF NATURAL AND
APPLIED SCIENCES

Academic Year 2013-2014
JOE EDWARD AKIKI
ELIE SELIM EL HELOU
TAREK GHASSAN HADDAD
RAYMOND GEORGE HARFOUCHE

BUSINESS COMPUTING

PUBLIC ADMINISTRATION

Academic Year 2013-2014
SAMIR MAROUN HITTI
AYA CARMINA SULTAN THOMAS

**

LUCIEN ANTOINE MATTA
SARAH BESHARA MELKI
ANDREW RICHARD MNAYERGI
MENAGA KRISHNAN MOOKAN
SIMON SALIM MOSLEH
TONY MOUAWAD MRAD
KHALIL KAMIL MSANN
FERASS DANIEL NASHIEF
MARWAN SAMI NASR
PATRICIA GEORGES RAYESS
KHALED ELIAS RIACHI
ELIANE NICOLAS RIZK
CHRISTOPHER BAHJAT SAFATLI
DANIELLA JOSEPH SFEIR
NICOLE YAACOUB SFEIR
DIMITRI SAMI TALGE
GEORGE JOSEPH YOUNES
JANE GEORGE YOUSSEF EL
MOUEEN RIYAD ZAHREDDINE
MAAN MAJED ZEINEDDINE

ّ كـ ــانـون
2 0 1 4 الأول

Academic Year 2013-2014
WADAH RIAD ABOU DIAB
KARIM JOSPEH ABOU SAMRA
*
PATRICIA ANTOINE AKIKI
MAJD GEORGES ANDRAOS
MICHEL SAMI BADO
ANNA MARIA JOSEPH BAYDOUN
ROY TONY BERBARY
HISHAM JIHAD BUTEEN
MARC NADIM CONSTANTIN
NAJIB ZIAD DACCACHE EL
JOHNNY RODOLPHE EL-BACHA
PETER RODOLPH EL-BACHA
RAWAD NAJI FAHED
ELIAS GEORGE HANNA
NICOLAS FARES HATOUM
**
CHADI TALAL HELWE
FIRAS MAHER HINDI
ELIE YOUSEF KARAM
MARIANNE GEORGES KATRAMIZ
*
ELIE CHARBEL KHALIL
JOANNI GEORGES KHALIL
ELIAS NICOLAS KHOURY EL

* Distinction
** High Distinction
*** Highest Distinction

• Highest Rank in the Faculty
due to the Academic Excellence.
FRANÇOIS BASSIL Award

مـدارات

6 2 ع ــدد

منح الصلح
الميثاقي النبيل ...فكره تعليم ونبله مثال
المفكّر
ّ
د .ساسين ّ
عساف

منح الصلح المفكّر الميثاق ّي النبيل المستثنى من خيور «الحكم الميثاق ّي» لم يسء
إليه استثناؤه ألنّه األثبت واألعلى واألنقى في «حكم الناس» منه في «حكم الساسة»..
أستاذ المرحلة فك ًرا ونه ًجا وممارس ًة ،يبقى في غيابه أستاذ َ المراحل اآلتية؛ فاللبنان ّية
الميثاق ّية ما زالت قائمة في هويّة الوطن ،والعروبة الحضاريّة لم تبرح مكانتها في هويّة
األ ّمة ..بين لبنان ّيته وعروبته ميثاق كينونة..

عساف
د .ساسين ّ
منح الصلح

أب المعادالت الفكريّة الصافية ،وإن غاب ،تبقى معادالته األش ّد تعبي ًرا عن الحقائق
المستخلصة والوقائع المختبرة بعقالن ّية تجريديّة ورؤيويّة نافذة ..كتاباته وأحاديثه فكر
وعبر في السياسة والثقافة واإلجتماع واألدب واألخالق وتصويب المسالك.
صاحب النقدات المستحبّة ،يؤنس جليسه ويعلّمه في آن وال يؤذي موضوع نقده .من
عالئمه اقتصاد في التعبير واكتناز في المعنى ..وتلك مَ ِكنةٌ مخصوصة بذوي العقول الكبيرة.
الخاصة والعا ّمة ،فاستدللت منه
كان لي شرف الحضور والمشاركة في مجالسه
ّ
إلى المزيد من مداخل اللبنان ّية الوحدويّة والعروبة الوحدويّة ،وإلى وفرة مضامينهما
المبتكرة لديه شفاه ًة وكتابة.

وجوه

وهي بالطبع عروبة الوحدة ،يقول:

الوحدويّة الزمت فكره وقوله ونضاله وتعليمه ..وحدويّته نابعة من معرفته بطبائع
«...أنا من الحركة القوم ّية العرب ّية التي
الناس وميولهم البسيطة وانتماءاتهم الطبيع ّية .لم تعقّدها فكرويّة صارمة ،ولم يأسرها
خطاب جامد أو مفتعل ..وتلك كانت فنّية أداء جاذب ال يستعلي وال يستثني وال يعزل وال تؤمن بالوحدة »..و«...الوحدو ّي هو الداعي إلى
العروبة والعروب ّي هو الداعي إلى الوحدة»..
يستأصل ..إنّها الوحدويّة اإلحتضان ّية التي ال تتب ّرم من وجود اآلخر المختلف.
الميثاق ّي اللبنان ّي العروب ّي الوحدو ّي مارس الحوار السياس ّي بأرقى ما تعلّم
الديموقراط ّية من أساليب ومناهج ومفردات؛ فأضاف إليها الكثير الكثير من عمق
تفكيره ،واتّزان عقله ،واتّساع صدره ،ومحبّة قلبه ،وصفوة ضميره ،وأخالق ّية التزامه.
أ ّما فكره فمختصر عندي في ثالث:
• اللبنان ّية الميثاق ّية
• العروبة الحضاريّة
• اإلسالم ّية العاقلة

•اإلسالم ّية العاقلة هي القائمة على أصل
حاكم في اإلسالم :ال غل ّو في الدين..
وهي اإلسالم الواحد الداعي إلى قتل
السموم المذهب ّية المدسوسة فيه بقصد
تحويله إلى إسالمين..
وهي اإلسالم الذي بينه والعروبة
عالقة اعتدال وإنجاح متبادل..

وهي أبعاد تتح ّرك في بنية فكريّة واحدة ،يديرها عقل تجريد ّي ،قادر على تركيب
ّ
كم نحن بحاجة إلى تمثل أفكاره
المعادالت القابضة على الجوهر في الحقائق والوقائع.
وتجسيد تعليمه واتّباع نهجه لبنان ّيين
• لبنان ّيته الميثاق ّية هي اللبنان ّية الجامعة للمسلم والمسيح ّي ،وهي الجامعة للعروبة وعروب ّيين وإسالم ّيين..
والسيادة ..فالمسلم يأخذ لنفسه بقدر ما يعطي لسيادة لبنان ،والمسيح ّي يأخذ
لنفسه بقدر ما يعطي لعروبة لبنان ..وهما متساويان في اللبنان ّية ،يقول:
أبقى ما في منح الصلح أخالق ّياته
« ...إنّ لبنان لوال المسيح ّيون ما قام ،ولوال المسلمون ما دام»..
العالية ..وقد زانها نبله..
• العروبة الحضاريّة هي العروبة اإليمان ّية المنفتحة على ك ّل األديان ،والمحترمة
لعقائد المواطنين كائنة ما كانت ،واهلل وحده هو الديّان..

نبله يعادل ما أنتج فكره.
فكره تعليم ،ونبله مثال..

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 4
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وجوه

موت الس ّيد هاني فحص شهادة قيامة للبنان

ع ــدد 6 2

صباح سبقت الصباح
إلى عمر خارج الجسد

د .وجيه قانصو

جوزف أبي ضاهر

قبل ع ّدة أشهر ،سألت الس ّيد هاني فحص عن ص ّحته ،عرض بهدوء وادع ك ّل
االحتماالت ،واحتفظ بشعلة أمل خافت بأنّ جسده يستجيب للعالج .كان هذا كاف ًيا ألن
يطرد الس ّيد ملل االنتظار وقلق النهاية ،ويترك العنان لقلمه ينثر فوق الورق األص ّم رقص
الخيال وترانيم الفرح.

 ...ولها في العمر المستم ّر خارج الجسد حياة.
د .وجيه قانصو

دخل الس ّيد دخوله األخير إلى المستشفى .ظننا أنّه أمر عابر ،أو استراحة قصيرة
لجسد متعب ،أو ربّما مغامرة تح ّد للوجع في ذورته ،واقتحام لأللم في ش ّدته ،ليصل إلى
يصل إليك الس ّيد هاني بأق ّل الكالم
قصة المآالت األخيرة ،ويأتينا وأبلغه ،وينقلك رغ ًما عنك إلى عالمه
التخوم الفاصلة بين الرجوع واالنتقال ،ث ّم يعود ليروي لنا ّ
بقبس من غيب تفضح عري القداسات التي ل ّوثت سماءنا وس ّممت ينابيعنا.
الشعر ّي :يرسم لوحاته ،يدخلك بشغف
إلى ذكرياته المغ ّمسة بتراب الحقل الند ّي،
ف حبره ،أو ينقطع مدده ،واض ًعا يسرد لك بانتشاء تجربة الفالحة وأيّام
آثر الس ّيد هذه الم ّرة العبور بهدوء ،من دون أن يج ّ
بين أيدينا أحسن القول ،وأبلغ األثر ،وأنبل المعنى ،قائالً لنا :هاءنذا قلت ما عندي ،الفقر التي رافقتها ،كأنّها لحظات نعيم،
فانظروا ما أنتم فاعلون.
واختبارات روح ّية ح ّركتها فيه أسرار األرض
وتعاقب الحياة والموت في تربتها.
ويتحسس الجراح
كان الس ّيد يش ّع فر ًحا واأللم رفيقه السري ،ما يلتقط أنين الصمت،
ّ
النازفة خلف الثياب المزركشة.
أيّام فلسطين عنده ليست أشياء
اكتسبها أو صنعها ،بل خلقت معه واندمجت
خسرنا الصوت الذي كان أمالً ال ينكسر ،وفي لحظة الضيق الشديد يرسم لنا صورة بسج ّيته من قبل أن يولد .عاش الس ّيد
القادم المشرق.
لفلسطين ،كان في قلب قض ّيتها ،حمل
وجعها في قلبه ،لم يفارقها ولم تفارقه.
نحزن لرحيل الس ّيد ،كيف ال وهو رمز الكلمة الجامعة والمو ّحدة ،الناظرة دو ًما في أعطته فلسطين هويّة فلسطين ّية ،ال منح ًة
المشتركات ،المتأل ّمة دو ًما من استحكام الغرائز والمصالح الض ّيقة في مجرى الحياة العا ّمة .منها ،بل عشقًا منها ألبنائها الخلّص.

كأنّها منذ ولدت ،ولدت معها السيرة التي ستستم ّر طويالً ،وستُرى ربّما ،بعد ما ُظنَّ
أنّ وهن الشيخوخة غلبها ،فخبّأها في صندوق عرس.

جوزف أبي ضاهر

األعراس تُروى فصوالً ،ولك ِّل فصل مرويّاته وناسه الذين يتب ّدلون ،يتغ ّيرون ،ويكمل
مراهق ًة دخلت «إذاعة لبنان» وغنّت
ُ
جيل.
بعد
ال
جي
إليه
وصل
وما
ورآه،
سمعه،
ا
م
م
حفظه
الراوي ما
ً
لـ «حبيب» لم تكن تعرف بعد مالمح
ّ
وجهه« :خدني معك» على لحن من يوسف
«صباح» ،واالسم لم يد ّون في الهويّة.
فاضل ...فتح «الغران تياتر» في بيروت
بابه على مصراعيه لتعتلي مسرحه في
ف ُجبلت من تراب ،وإليه ترجع .حفالت.
ما ُعر ِ َ
ف واشتهر سمع ًة وصف ًة بقي بعي ًدا عن ملمس ك ٍّ
في المكتوب عن السيرة أنّ موهبتها جاءتها إرثًا من ج ّد شاعر (الخوري لويس
أسس المنبر الزجل ّي (شحرور الوادي) وطار صيته من غير جناحين ،وأب
الفغالي) وع ّم ّ
(جورج فغالي) اآلخذ من االثنين ما استطاع.
بعد بكاء السرير طفل ًة ،ومكاغاةِ أولى الكلمات وتلعثمها ،دندنت المسموع من
«الميجانا» و«أبو الزلف» ،حتّى إذا دخلت المدرسة رتّلت في جوقتها ،وأنشدت في حفالتها
وعلى مسرحهاّ ،
وبشر التصفيق واإلعجاب بما لم يخطر في بال.

صورة الصب ّية المراهقة والمشرقة
وج ًها وجس ًدا ،وصلت إلى مواطنتها آسيا
داغر في مصر ،وهي رائدة في االنتاج
السينمائ ّي ،فاستدعتها وق ّدمتها على غيرها
من الممثّالت إلى جانب كبار سبقوها:
أنور وجدي ،ميمي شكيب ،سليمان نجيب،
اسماعيل يس ...وكان المخرج مواطنها
اآلخر :هنري بركات ،فتعاون مع المنتجة،
وأعطياها مع التمثيل أغنيات من كبار شعراء
األغنية :بيرم التونس ّي ،مأمون الشنّاوي،
صالح جودت ،بديع خيري ..،وضع ألحانها
ثالثة من المم ّيزين :زكريّا أحمد ،مح ّمد
القصبجي ورياض السنباطي ...فلمع
نجمها ،ونالت أ ّول بدل لها عن أ ّول عمل 150
جني ًها مصريًّا ،وكان مبلغًا مرتف ًعا لمبتدئة.

نفتقد مع الس ّيد صوت العقل الذي يقارب األشياء بحكمة ال بحزم ،بشفقة ال بقسوة،
النجف عنده ليلة أندلس ّية يغنّي سحرها
بدراية وعمق ال بخطابة مبتذلة ،بأدب يالمس الروح ال بجدل منفّر يريد أن يهزمك.
وبريقها ،ونسائم وجدان ّية ينتشي بإرثها
وتاريخها .لم تكن النجف عنده مج ّرد حوزة
خاصه أو يهجره.
فخاصه كان جواز أو حلقات بحث ،ولم تكن سبيالً لحسم
ّ
خاص ،من دون أن يترك ّ
عاش الس ّيد عاب ًرا لك ّل ّ
عبوره إلى اآلخرين ،وحاضره حنين متدفّق ألمكنته الحميمة ،ومستقبله عودة ألطياف جدل الفرقة الناجية .فالناس جميعهم عند
الروح قبل أن تدنّسها شهوة االستحواذ.
الس ّيد ناجون مؤمنون ط ّيبون ،حتّى لو كان
ظاهر بعضهم خالف ذلك.
نفتقد حميم ّية الس ّيد هاني مع الجميع ،فعالقاته خالية من الحسابات .فالس ّيد ينتزع
منك دو ًما فضيلة المبادرة نحوك ،وال يثقلك بأسئلته سوى ما يطمئنه منها أنّك على خير.
أ ّما لبنان ،فكان آخره وأ ّوله ،بدايته
ومنتهاه ،حلمه المتحقّق واآلتي م ًعا .كان
لك ّل لبنان ،حتّى سارعت ك ّل طائفة فيه
ت ّدعيه لنفسها .حبّه لك ّل اللبنان ّيين أثار حنق
الكثيرين الذين أرادوا تقطيع أوصال لبنان
وتحويله جز ًرا مختنقة بدخان حقدها.

لالشراقة حكاية رواها الشاعر صالح
جودت في مجلّة «الكواكب» المصريّة،
من لحظة وصول صورتها إلى آسيا داغر
وكانت مجتمعة مع صالح وبركات.

حمل الس ّيد ِع َّمتَهُ الهاشم ّية ،اندفع
بدم َعلَو ّي ،وشفقة مسيح ّية ،ونبرة
مح ّمديّة ،ليقول أفضل الناس عند اهلل
أفضلهم لخلقه ..ك ّل خلقه.

تأ ّمل الثالثة بشائر وجه بنت السابعة
عشرة ،فرأوه مشرقًا كنور الـ «صباح»،
وس ّموها به .حين تنبّهت أنوثتها صاروا
يس ّمون الصباح بها.

الس ّيد هاني فحص

بقي اسمها عائقًا :جانيت.
ـ كيف أشرقت صبا ًحا؟

كـ ــانـون ّ
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عالمتان لن يُذْكر الف ّن اللبنان ّي خارج
نضجت ،برزت شخص ّيتها ،بدأ مشوارها الفنّ ّي والعائل ّي؛ وكان األخير متش ّعبًا ض ّم
إليها أسماء كثيرة ،وض ّمها إلى أسماء بعضها سقط ،وبعضها اآلخر أسقطته في أ ّول حضورهما الطاغي :وديع وصباح.
ال ّدرب ،في منتصفها ،ولم يبق إلى اآلخر من استح ّق الفوز بديمومة الـ «صباح».
أمام فرادتهما ،وغناهما ،وعطاءاتهما،
أفالم ،مسرح ّيات ،أغنيات ،مسلسالت ...وما خَفَ َت لها في عملٍ بريق.
وديمومتهما ،ومجدهما نفاخر ،ونحن نض ّم
تابعتها الصحافة المكتوبة والمرئ ّية والمسموعة بشغف وشوق ،لمعرفة ك ّل جديد تط ّل فنّهما إلى تاريخنا.
به بأناقة ما عرفت واحدة من نجمات الشرق مثيل ًة لها ،وباستثنائ ّية أقبلت على الحياة
بعدهما لن يأتي مثا ٌل لهما .وإن جاء
بفرح ٍ وح ٍّب وكرم.
فسيحاول التشبّه بهما .وسيتذكّر أنّ صباح
سبقت الصباح فجر السادس والعشرين
أُطلقت عليها صفات ،تشبّهت نجمات بها ،وظلّت :الصبّوحة ،الشحرورة ،شمس من تشرين الثاني  ،2014وبقيت
الش ّموس ،س ّت الك ّل ،األسطورة ...وهي على الرضى الما ظهر له نقيض في أ ّي تص ّرف منها .االشراقات لها.
(مؤسس جريدة «السفير») ...وكان واح ًدا
الصحاف ّي واللغو ّي الشهير الياس الحويّك ّ
من آالف «المغرمين» بها ،قال لها:
«يـ ـ ـ ــا َص ـ ـ َبـ ـ ـ ـ ـ ــاح ال ـنــور يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ق ـلــب الص َبـ ـ ـ ـ ـ ــاح
يـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــت خ ـ ـ ـ ـ ّـي الـ ــرقـ ـ ـ ـ ـ ّــص الأرزه وراح
لـ ــو قَـ َـصــدت ـ ـ ــي ت ـك ـت ـمـ ـ ــي الاس ـ ـ ـ ــم ال ـج ـم ـيــل

 ...ولها في العمر
المستمرّ خارج
الجسد حياة.

ب ـي ـعــرف ـ ـ ــو مــن َطــلّ ـتـ ــك إسـ ـ ـ ـ ــمك صب ـ ـ ـ ـ ـ ــاح»

مغرم آخر ،الصحاف ّي فاضل سعيد عقل ،قال فيه كميل خليفه (كروان الوادي) بعد
هجر صباح إيّاه وسفرها إلى مصر:
«ال ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ــروره» ْمـ ـ ـ ـ ــلاك ْبـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوره
ض ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــت كـ ـ ّ
ـل عـ ـ ـ ـقـ ــول ال ـ ـ ّنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس

وف ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ب ـ ـ ـ ـ ــروض ال ـ ـم ـ ـع ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــوره
و«فـ ـ ـ ــاض ـ ـ ــل عـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــل» الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ــروره

 ...بعدها تز ّوج فاضل من شقيقتها الممثّلة لميا فغالي.
رحلت صباح عن عمر ناهز السابعة والثمانين ،وفيه ما يقاربها من األفالم
السينمائ ّية المصريّة واللبنان ّية (كانت بطلتها) ،واألق ّل منها عناوين مسرح ّيات ،واألكثر
ق ّدمته في أغنيات على مسارح عالم ّية :األولمبيا (باريس) ،دار األوبرا (سدني) ،قصر
الفنون (بلجيكا) ،قاعة ألبرت هول (لندن) ،ومسارح في الس فيغاس ونيويورك ...وفي
أبرز مسارح لبنان والعالم العرب ّي ...وكان األح ّب إليها ما ق ّدمته على مدرج هياكل بعلبك.
مباهي ًة بلبنان ّيتها عاشت ،معتز ًة بأنّها لك ّل اللبنان ّيين على اختالفهم ،وفوق خالفاتهم.
ميزات كثيرة لها تُذكَ ُر بعد ابتعاد الجسد عن وهج االسم :إلى صباحات الوجه
واألناقة الدهشة ومالقاة الناس ،كانت صباحات أعماقها أعمق وأنبل.
ما حسدت ،ما حقدت ،ما ح ّرضت ،ما ن ّمت على أحد.
وال شائعة طالتها وغ ّيرت عندها قناعة« :يا جبل ما يه ّزك ريح».
الرياح حاصرتها ،الحقتها ،طالت منها أطراف ثوبٍ ،ظلَّ يهدل ويَلفت حتّى بعد
أن علّقته.

«صباح»،
والاسم لم
ّ
يدون في
الهو ّية.
تأ ّملوا
بشائر وجه بنت
السابعة عشرة،
ً
مشرقا
فرأوه
كنور الـ «صباح»،
وس ّموها به.
حين تن ّبهت
أنوثتها صاروا
يس ّمون الصباح
بها.
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الشهادة في الكنيسة المشرق ّية

.1في عهد اإلمبراطور البيزنط ّي جوستنان
(من  527إلى  )565نشبت موجتا حرب
بين دولتي المشرق فارس وبيزنطة:
األولى من  527إلى .532؛ والثانية من
 540إلى 562م (تخلّلها هدنة من 552
إلى 556م).

الأب د .سهيل قاشا

عانت الكنيسة شرقًا وغر ًبا من عشرات االضطهادات الكبيرة .وفي ما يأتي أشهر
محطّ ات المجازر والمقاتل التي حلّت بأبناء الكنيسة المشرق ّية:
إستفانسّ ،
أول الشهداء

اختاره التالميذ؛ وهو رجل ممتلئ بالنعمة والقدرة ،من والروح القدس .فكان يجري في
الشعب العجائب واآليات الباهرة .فتص ّدى له قوم من المجمع وشرعوا يجادلونه ،ول ّما لم
دسوا رجاالً يقولون« :إنّا سمعناه يقذف
يستطيعوا مقاومة الحكمة والروح الناطقين بفمهّ ،
األب د .سهيل قاشا
ضوا عليه
كالم تجديف على موسى وعلى اهلل» ،فهاجوا الشع َب والشيوخَ والكنيس ،فانق ّ
ف عن قذف المكان
وساقوه إلى المجلس وأقاموا شهود زور يقولون :إنّ هذا الرجل ال يك ّ
المق ّدس والشريعة بكالم تجديف ،فلقد سمعناه يقول« :إنّ يسوع ،ذاك الناصر ّي ،سينقض أواخر القرن الثالث الميالد ّي ،فتك ّونت
هذا المكان ويب ّدل السنن التي سلّمها إلينا موسى» .أ ّما هو فكان وجهه كأنّه وجه مالك!
فيها مج ّمعات مسيح ّية ذات أعداد وافرة،
ومنها طيسفون (المدائن) العاصمة ،التي
أيضا بوجود أسقف فيها .إزاء
فسأله رئيس الكهنة« :أصحيح هذا؟» فأجاب شار ًحا إيمانه بيسوع .فل ّما سمعوا ما كانت تتمتّع ً
سمعوا استشاطوا في قلوبهم وصرفوا عليه بأسنانهم ،وج ّروه إلى خارج المدينة وطفقوا ذلك شهد عهد شابور الثاني حلقة جديدة
يرجمونه حتّى استشهد وهو يقول «يا ر ّب ال تقم عليهم هذه الخطيئة» .فكان بذلك أ ّول من سلسلة الحروب الفارس ّية -الرومان ّية،
شهيد في كنيسة المسيح)1(.
تف ّردت عن سائر الموجات السابقة بأنّها
األولى التي خاضت فيها الدولة الفارس ّية
حربها ض ّد الدولة البيزنط ّية المسيح ّية
الحقد اليهوديّ
بعد أن تح ّولت رسميًّا إلى المسيح ّية
في عهد قسطنطين ،ما انعكس سلبًا
منذ فجر المسيح ّية ،واليهود يع ّدون المسيح ّيين
أنجاسا من غير المسموح لهم شر ًعا على صيغة العالقة بين الحكم الفارس ّي
ً
أن يختلطوا بهم؛ فهم أعداء اهلل وأعداء شعبه ،ويمتنع عليهم أن يشيروا عليهم في أ ّي والمسيح ّيين فيها.
أمر .وإن سألوا عن شأن إله ّي فينبغي أن تص ّب عليهم اللعنة ،أ ّما األبناء من زيجات
مختلطة ما بين اليهود والمسيح ّيين فهم أبناء زنى غير شرع ّيين.
أقدم المصادر التاريخ ّية التي تخبرنا
عن تدهور العالقة بين الطرفين هو ما
نص يعرف باسم «برك ْت هاميتيم» ،من كتبه المؤ ّرخ الفلسطين ّي (من منطقة
وتتكثّف الكراهية اليهوديّة للمسيح ّيين في ّ
ّ
القرن األ ّول الميالد ّي ،جعله الكهنة واجب التالوة ثالث م ّرات في اليوم ،أي مع الصلوات غزة) سوزمين (450- 400م)؛ فيقول أنّه
والتوسع في
اليوم ّية الثالث« :ال تبق أ ّي أمل للمرت ّدين إن لم يعودوا إلى توراتك ،وعسى أن تُقتلع مع تزايد عدد المسيح ّيين
ّ
السلطة المتغطرسة سري ًعا في أيّامنا هذه ،وعسى أن يفنى النوتسريم والميتيم في بناء الكنائس وتعيين الكهنة والشمامسة،
الحال ،وأن يُشطبوا من كتاب الحياة ،وأال ّ تُكتب أسماؤهم مع الصالحين .تباركت يا ر ّب تع ّمق امتعاض المجوس منهم ،ما أثار
يا من تذلّ المتغطرسين».
حفيظتهم ،فاتّهموا أسقف طيسفون
شمعون برصبّاعي أمام شابور بأنّه موال ٍ
لقيصر الروم ،وبأنّه ينقل إليه أخبار
الفارسي
مجازر المسيحيّين في العهد
ّ
الفرس .ص ّدق شابور هذا االتهام ،وشرع
في زيادة الضرائب على المسيح ّيين،
تجمع المصادر التي تتح ّدث عن االضطهادات والشهداء على أنّ مضطهد المسيح ّية موكالً جبايتها إلى رجال قساة ،ث ّم اعتقل
األكبر في ديار المشرق هو العاهل الفارس ّي شابور الثاني ( .)379 -309وقد لقّب بذي الجاثليق نفسه شمعون ،ث ّم قتله ،ث ّم أصدر
األكتاف ألنّه كان يخلع األكتاف ،عالوة على أنواع أخرى من التنكيل والتعذيب.
أوامر بقتل الرهبان وهدم الكنائس.
وبحسب سوزمين ،تولّى المجوس،
أخذت المسيح ّية في االنتشار في المناطق التي كانت خاضعة للحكم الفارس ّي منذ بالتعاون مع اليهود ،تدمير بيوت العبادة.
( )1راجع أخباره في سفر أعمال الرسل  15 -1 :6و .6 -1 :7وم ّما يذكر أنّ أ ّول شهيدة في المسيح ّية هي مارت تقال رفيقة مار بولس الرسول.

ع ــدد 6 2

ولقد شنّت حملة واسعة عارمة ،سيق خاللها إلى الموت عشرات من الكهنة والشمامسة ومن
بني وبنات العهد ،وسائر المؤمنين ،نبالء كانوا أم فقراء ،رجاالً أم نساء أم أطفاالً ،ومن جملتهم:

في الموجة األولى ،اقترب الفرس من
أبواب القسطنطين ّية (529م) ،فاغتنمها
السامريّون اليهود فرصة ،وكان تمركزهم
األكبر في شكيم (نابلس) ،لمهاجمة
المسيح ّيين ،وذلك بأمرة جوليان الذي أعلن
نفسه مل ًكا وكاهنًا أعلى بمسحة سامريّة
خاصة ،فاتّصلوا بالفرس معربين لهم عن
ّ
استعدادهم لمساندتهم في حربهم مع
بيزنطية ،آخذين على عاتقهم في المقابل
مه ّمة القيام بمجزرة في نابلس ومحيطها،
بحيث قتلوا أعدادًا كبيرة من المسيح ّيين
وأحرقوا الكنائس ونشروا الخراب من دون
أن تتمكّن الق ّوات البيزنط ّية المحل ّية من
السيطرة على األوضاع واستعادة الهدوء إال ّ
بعد م ّدة وبصعوبة كبيرة)4(.

كشتازاد حاجب الملك ،فوسي وابنته مرتا ،آذار الخف ّي وإمريا ،ومقيما األسقفين
ورفاقهما ،تربو أخت الجاثليق مار شمعون ،وأختها وتلميذتها من بنات العهد ،ميليس
أسقف شوشان ،وأبروسام الكاهن وسيناي الش ّماس ،بَ ْرشيبا رئيس الدير ورهبانه،
دانيال الكاهن ووردة الراهبة ،شهدوست الجاثليق ورفقاؤه المائة والثمانية والعشرون،
بربعشمين الجاثليق ورفاقه الستّة عشر ،األربعون شهي ًدا ،بَ ْدما رئيس الدير ،شهداء
ومن المفارقات في هذه الحادثة أنّ
باجرمي وحدياب (إربيل) ،ن َرسا أسقف شهرقرد ،واسحق وقافا الكاهنان ،والشهداء سامريّين عديدين (ق ّدرت بعض المصادر
الكيالن ّيون المسب ّيون ،وآخرون كثيرون بلغ عددهم ما يقارب المائة ألف.
القديمة عددهم بخمسين ألفًا ،وهو بالتأكيد
رقم مبالغ فيه) هربوا من فلسطين ،بعد أن
وقد س ّجل هذا االضطهاد بداية حملة االضطهادات التي تع ّرض لها المسيح ّيون ،والتي سيطرت الق ّوات البيزنط ّية على األوضاع
احتفظت عنها المصادر القديمة بصورة فظيعة .فقد كان المتّهمون المسيح ّيون يسجنون ألشهر فيها ،والتجأوا إلى قباذ ملك فارس في ذلك
عديدة ،وأحيانًا لسنوات ،يخضعون خاللها للمساءلة ،مع إعطائهم فرصة للنجاة إذا تخلّوا الوقت ،ووعدوه أن يحكّموه في مناطقهم (في
وارت ّدوا عن المسيح ّية .أ ّما الذين يقيمون على إيمانهم فيعذّبون ويعدمون بطرق شيطان ّية :منهم فلسطين) وأن يسلّموا إليه جميع األماكن
من كان يقطع إلى قطعتين ،ومنهم من يقطّ ع عض ًوا عض ًوا مثل مار يعقوب المقطّ ع ،ومنهم من المق ّدسة فيها ،إال ّ أنّ أملهم في قباذ كان في
يجبرون على ذبح شركائهم في الدين؛ وقد كان ح ّز الرؤوس من األمور الشائعة ..،وذلك على غير محلّه ،إذ أمر باسترقاقهم وإرسالهم إلى
مدى سنوات سنوات .وق ّدر سوزمين عدد المسيح ّيين الذين قتلوا في هذا االضطهاد بستّة عشر أرمينيا (وكانت تحت سيطرته) ليعملوا في
ألفًا م ّمن عرفت أسماؤهم وأسماؤه ّن ،فضالً عن أعداد كبيرة أخرى مجهولي الهويّة ،من بينهم مناجم المعادن النفيسة)5(.
الفتيات األلفان اللواتي ألقين بأنفسه ّن م ًعا في النهر وغرقن لئالّ ينكرن إيمانهنَّ)2(.
.2ومجزرة أخرى حدثت عندما انتهت
واستم ّرت هذه الموجة إلى يوم تولّى الحك َم يزدجرد الثاني سنة 399م)3(.
الهدنة بين بيزنطية وفارس سنة .556
فقد استغ ّل اليهود ما اعتبروه انشغال
البيزنط ّيين في الحرب ،وهاجموا
مجازر أخرى متفرّقة
بالتحالف مع السامريّين السكّان
المدن ّيين المسيح ّيين أ ّوالً في قيساريّة
من المالحظ تاريخ ًّيا ،أنّ اليهود كانوا باستمرار يم ّدون بأبصارهم إلى الفرس ،لعلّهم يجدون فيهم
على الساحل الفلسطين ّي ،فقتلوا
سن ًدا لص ّب نقمتهم القاتلة على المسيح ّيين؛ وقد كانت الحروب الفارس ّية -البيزنط ّية ،وهي متع ّددة
أعدا ًدا كبيرة منهم ونهبوا كنائسهم
المراحل ،الفرصةَ العظمى المتاحة أمامهم للولوج إلى تحقيق مأربهم .ونورد هنا بعض النماذج:
وأحرقوها ،ث ّم م ّدوا اعتداءاتهم إلى
()2راجع كتابنا :مواقف من الشرق( ،جونيه  ،)2010طبعة أولى ،ص  )3( .55 -45راجع أخبار هذا االضطهاد في تاريخ الكنيسة الشرق ّية ،تأليف األب ألبير أبونا،
دار المشرق ،ط ،)2007( ،5ص  .44 -21كتاب شهداء المشرق للمطران ادّي شبر ،جزءان ،الموصل  .1908 -1904طبعة اآلباء الدومنيكان .كتاب تاريخ الكنيسة
لألسقف يوحنّا األفسس ّي ،ترجمة بطرش قاشا ،بيروت )4( .2010 ،د .عصام سخيني ،مقاتل المسيح ّيين ،ص  )5( .68المصدر السابق ،ص .69
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المناطق المحيطة حتّى وصلوا إلى بيت
لحم وأشعلوا النيران في كنيسة المهد
وهدموها .وتصف المصادر ما حدث
آنذاك بأنّه كان «مجزرة بح ّق السكّان
المسيح ّيين»)6(.
وتك ّررت مثل هذه المجازر في مراحل
أخرى من تاريخ الحروب الفارس ّية-
البيزنط ّية؛ ففي آخر هذه الحروب
( )628 -602نشبت ثورة داخل ّية في الدولة
البيزنط ّية (سنة 608م) كان على رأسها
هرقل الذي تم ّرد على اإلمبراطور فوكاس
بسبب هزائمه أمام الفرس ،ولما كان
يتّصف به من استبداد وطغيان .وقد استم ّر
الصراع العسكر ّي بين الرجلين سنتين قبل
أن يحسمه هرقل لمصلحته ،فيقتل خصمه
ويت ّوج إمبراطو ًرا (سنة 610م) .وفي هذه
األثناء ش ّدد الفرس هجماتهم على مناطق
الدولة البيزنط ّية ،فوصلوا قريبًا من مدينة
المتوسط .وقد استغ ّل
أنطاكية على ساحل
ّ
يهود أنطاكية فرصة هذا الصراع لينفّذوا
مجزرة أخرى بح ّق المسيح ّيين فيها
( ،)609/608فقتلوا أعدادًا كبيرة منهم
وأحرقوا منازلهم وبعض كنائسهم ،بل
و ّجهوا حقدهم الدامي صوب البطريرك،
ّ
الحظ لم يصل الفرس
ولكن لحسن
إلى أنطاكية ،وتمكّنت ق ّوة بيزنط ّية في
المنطقة من وقف اعتداءاتهم الوحش ّية
وإعادة الهدوء إلى المدينة)7(.

عن المدينة وإلقائهم القبض على عدد من أثرياء اليهود فيها ،فما كان من اليهود
المهاجمين إال ّ أن أقدموا على إحراق الكنائس في المناطق المحيطة بصور ،فردّ عليهم
أهل المدينة بقتل عدد م ّمن قبضت عليهم منهم ،وإلقاء جثثهم من فوق األسوار .وقد
بلغ عدد الكنائس التي أحرقها اليهود في هذا الحصار العشرين كنيسة .ولم ينته إال ّ
بعد أن تردّدت أخبار عن قرب وصول ق ّوة بيزنط ّية إلى صور ،ما جعل اليهود يتراجعون
عنها ليلتحقوا بالق ّوات الفارس ّية المتّجهة نحو القدس)8(.
مجزرة الشهداء الحمير ّيين في نجران

أقام اليهود الدنيا ولم يقعدوها حول الهولوكوست الهتلريّة أيّام الحرب العالم ّية
الثانية ( ،)1945 -1939ناسجين أحيانًا ،إلى الوقائع والحقائق ،روايا ٍت وحكايا ٍت شتّى.
ونسوا وتناسوا أ ّول محرقة ارتكبوها هم في بالد نجران ،وقد أ ّرخها األسقف شمعون
األرشمي ،الذي أرسل رسائل تقويّة إلى المسيح ّيين الحميريّين هناك ،يش ّد فيها أزرهم
للثبات في االيمان مواجهين الموت من دون خوف أو وجل من العذابات ،التي أنزلها
بهم الملك ذو نواس اليهود ّي؛ وقد أوردها القرآن كحادثة تاريخ ّية مأساويّة لبشاعتها
وفظاعتها ،بقيت في أذهان العرب.
ش ّن الملك مسروق أو ذو نواس اليهود ّي ،الذي تملّك على بالد حمير والنجران ّيين
عام 523م ،.اضطهادًا عنيفًا على المسيح ّيين هناك ،وفتك ببضعة آالف منهم« :خ َّد لهم
األخدود ،وحرق بالنار ،وقتل بالسيف ،ومثّل بهم ك ّل ِمثلة».
لقد روى لنا التاريخ الكنس ّي أنّه حينما تملّك هذا اليهود ّي المنافق ذو نواس ،كتب إلى
حضرموت وسبأ وحزية وديار يدن وتيمة ونجران وغيرها من البالد الخاضعة لسلطانه،
وتو ّجه إلى ظفار عاصمة الحميريّين ليحارب األحباش فيها ،وإذ رأى أنّه لن يتمكّن منهم،
أوفد إليهم كاهنًا الويًّا من طبرية ومسيحيًّا زنديقًا من نجران هو عبداهلل بن ملك ،ومثيالً
له من جيرة النعمان اسمه كوكب بن موهوبة ،وح ّملهم رسائل األيمان إلى األحباش ،بأنّه
لن ينالهم أذى إذا هم خرجوا إليه تلقائيًّا وسلّموا مدينة ظفار.

فل ّما تسلّموا تلك الرسائل ،خرجوا إليه وكانوا ثالثمائة رجل ،مع رئيسهم أنابوت.
.3وبعد سنوات قليلة من هذه المجزرة ،ر ّحب بهم اليهود ّي ،ث ّم ف ّرقهم على عظمائه ليقتلوهم .وفي الصباح وجدت أشالؤهم
أي سنة 613م ،تع ّرضت كنائس كومة هائلة.
المسيح ّيين في منطقة صور (على
َ
وأوفد للحال رسالً صحبة كهنة اليهود إلى البالد الخاضعة لسلطانه ،لقتل المسيح ّيين
الساحل اللبنان ّي) للحرق والهدم على
أيدي اليهود؛ وذلك ألنّ نسبة كبيرة حيثما وجدوا ،ألله ّم إال ّ إذا كفروا بالمسيح وته ّودوا ،وأمر بأن يُحرقَ هو وبيتُه ويُصاد َر
القسيس مار إيل ّيا الذي تهذّب في
من الق ّوات البيزنط ّية انسحبت من مال ُه ك ُّل من يُخفي مسيحيًّا .فقُتل أ ّوالً في حضرموت ّ
يسا مار يوحناّ
سوريا للدفاع عن القسطنطين ّية ،دير ابراهيم في تالّ ،أو تل موزلت المجاورة لمدينة الرقّة ،والذي رسمه ّ
قس ً
القسيس مار توما بعد أن بُترت يسراه،
فيما الجيش الفارس ّي استولى على أسقف تالّ ،وتكلّلت معه أ ّمه وأخوها ً
أيضا؛ وقُتل ّ
القسيسان مار وائل ومار
مناطق شاسعة من سوريا متّج ًها وكان قد تهذّب في دير أنطوخينا في مدينة ال ّرها .وتكلّل ً
أيضا ّ
نحو الجنوب ،ما وجد فيه اليهود توما الذي من نجران ويقيم في حضرموت.
فرص ًة لالنقضاض على المسيح ّيين
وبعث الملك ق ّواده الثالثة على رأس جنودهم إلى مدينة نجران ليحاربوا أهلها؛
هناك .يومها جرت اتصاالت مكثّفة
بين يهود فلسطين ودمشق ليلتقوا حول فبارزهم النجران ّيون بعدد ضئيل ،وطاردوهم بق ّوة المسيح ،وقتلوا منهم عد ًدا واف ًرا،
صور ويقتحموها .وبالفعل تج ّمعت وعادوا إلى نجران سالمين .ث ّم أعاد الك ّرة ،فقتل النجران ّيون منهم ،وفي هذه الم ّرة
أيضا ،عددًا كبي ًرا .وأخي ًرا جاءهم هو بنفسه بمئة وعشرين ألفًا من الجند ،وط ّوق نجران
أعداد كبيرة منهم هناك .إال ّ أنّ أهل
ً
صور ،بزعامة أسقفها ،تمكّنوا من أيّا ًما كثيرة ،ول ّما عجز عن فتحها بالحرب ،أوفد إليهم كهنة اليهود الذين من طبرية،
إفشال الهدف ،بتشديدهم الدفاعات حاملين توراة موسى وكتاب األيمان مختو ًما بختمه ،حالفًا لهم بالتوراة وبلوحي موسى

()6المصدر نفسه )7( .69 ،ذات المصدر ،ص  )8( .70هنري هارت ميلمان ،تاريخ اليهود من العصور القديمة إلى العصور الحديثة ،نيويورك،
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وتابوت العهد وإله ابراهيم واسحق ويعقوب ،بأنّه لن ينالهم أذى إذا هم سلّموا المدينة
طو ًعا وخرجوا إليه ،فوثق النجران ّيون باأليمان ،وخرج إليه نحو ثمانمائة شخص من
األشراف ،فر ّحب بهم ببشاشة وتودّد ،وك ّرر لهم شفويًّا األيمانَ المكتوبة بأنّه لن ينالهم
أذى ،ولن يكفّرهم بمسيحهم ،ولن يض ّيق على أحد بسبب المسيح ّية ،وتناولوا الطعام
ف شخص ويتناولوا الطعام أمامه.
أمامه .ث ّم أمرهم أن يُخرجوا إليه في اليوم التالي أل َ
فل ّما فعلوا أَم َر ففُ ّرقوا على عظمائه ،خمسين لك ّل منهم ،حتّى إذا ما انتهوا من تناول
الطعامُ ،ج ّردوا من سالحهم وكُبّلوا .وعلى األثر أرسل الملك يهودًا ووثن ّيين ،قبضوا
على المسيح ّيين ل ُيروهم عظام الشهداء كلِّهم واألسقف مار بولس الذي ُرسم أ ّول أسقف
لمدينة نجران من الق ّديس فيلوكسينوس المنبج ّي ،والذي نال إكليل الشهادة رج ًما
على يد يهود طبرية على غرار اسطيفانس في ظفار .وقد ك ّوموا تلك العظام في وسط
الكنيسة .ث ّم أدخلوا القسوس والشمامسة واألفودياقون ّيين والق ّراء والنذراء والنذيرات
والشبّان والشابّات ،وقد بلغ عددهم األلفين على ما نقل الذين وفدوا من نجران ،ث ّم
جاؤوا بالحطب وزنّروا به الكنيسة ،وأضرموا فيه نا ًرا أتت عليها وعلى من فيها.
من أشهر شهداء هذه المحرقة الرهيبة:

 .1الشهيد الشيخ الحارث بن كعب

بعد احتراق الكنيسة وك ّل من فيها ،جاء الملك بجميع األعيان واألشراف ،فسألهم:

ذو نواس وإغراءاته ،فقد فشل في تغيير
إيمان الشيخ بالمخلّص يسوع وق ّوة صليبه،
فأمر أن يُساق هو وك ّل مواليه إلى الوادي
حيث تُح ّز رؤوسهم وتلقى أشالؤهم .ول ّما
بلغوها بسطوا أيديهم إلى السماء وقالوا:
أيّها المسيح إلهنا ،هل ّم إلى معونتنا
وق ّونا وتقبّل نفوسنا ...وبادر الشيخ كعب
قائالً :سالم المسيح الذي أُعطي لل ّّص
في الصليب ،ليكن معنا أيّها اإلخوة...
فنادى الجميع :أيّها المسيح تقبّل أبانا
وتقبّلنا معه ،ألنّنا إنّما من أجلك نقتل.
وجثا الشيخ على ركبتيه ،فضربه القاتل
وح ّز رأسه ،فسارع رفاقه وأخذوا من دمه
ومسحوا به وجوههم وأجسامهم .ث ّم بادر
ك ّل منهم إلى حيث رأى سيفًا مسلوالً وجثا
وتقبّل السيف ،حتّى استشهدوا جمي ًعا،
وكان عددهم ينيف على الخمسمائة.

لماذا قصدتم أن تتم ّردوا عل ّي ولم تسلّموا إل ّي المدنية ،إتّكلتم على ذلك الساحر المض ّل  .2الشهيدة أليشاع

إبن الفجور الذي تعبدونه المسيح المصلوب ،وعلى هذا الشيخ األخرق الحارث بن كعب
رئيسا؛ أال تخجل أمامهم في شيخوختك؟!
الذي ُص ّير لكم ً

فأجابه الحارث :بالحقيقة لو تراءى لك اللباس الذي أنا مرتديه اآلن لما قلت هذا
الكالم؛ فإذ ال يتراءى لك ذلك فقد خلتني واقفًا عريانًا .أقول لك الحقّ ،إنّه اآلن عظمت
نفسي في عين ّي وال أخجل بعري جسمي ،ذلك أنّ المسيح يعرف أنّني خير منك باطنًا
وظاه ًرا ،وأطول وأوفر ص ّح ًة منك .كما أنّ جسمي أقوى من جسمك ،وذراعي من
ذراعك ،وال يحمل ظهري أث ًرا للسهم أو للرمح أو للسيف ،بل إنّما ذلك في صدري ،ألنّني
لم أعط قط في الحرب ظه ًرا كهارب ،وقد انتصرتُ بق ّوة المسيح في حروب كثيرة ،بل
أنا قتل ُت في الحرب أخا الجالس اآلن عن يمينك وهو ابن ع ّمك.
وطال الحوار بين اليهود ّي الملك والشهيد الحارث .ورغم ك ّل مراوغات الخبيث

هي أخت الشهيد الق ّديس مار بولس
األسقف .كانت ش ّماسة في الكنيسة .أخفاها
أحبّاؤها قس ًرا في أحد البيوت .فل ّما علمت
باحتراق الكنيسة والنذراء وعظام أخيها
بالنار ،سارعت إلى الكنيسة مردّد ًة بصوت
عال ٍ قائلة« :ها إنّني يا أخي أمضي معك
إلى المسيح» ،فل ّما عاينها اليهود ،ظنّوا
أنّها قهرت النار وخرجت من الكنيسة،
فقالت لهم :كالّ ،لم أخرج من الداخل ،بل
جئت من الخارج ألدخل واحترق مع عظام
أخي ورفاقه الكهنة .إنّي أشتهي أن أحترق
في الكنيسة التي خدمت فيها.

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 4

70

71

ّ
ملفات

فقبض اليهود عليها وعكفوا رأسها وركبتيها كجمل ،ولفّوا عليها الحبال بش ّدة حتّى بصاقًا وتفلت عليه قائل ًة :البصاق عليك.
غُرزت في جسمها ،وصبّوا على رأسها زيتًا مغليًّا مستهزئين قائلين :اقبلي إكليلك يا الكفر بك وبجميع اليهود رفاقك وبك ّل من
ش ّماسة ابن الن ّجارين ،ث ّم ربطوها بجمل هائج خبطها بح ّدة ،فتكلّلت ،وكانت في السابعة يكفر نظيرك بالمسيح وبصليبه.
واألربعين.
عندها أمر الملك بإلقاء ج ّدتها على
 .3الشهيدة تهنة وابنتها
األرض وبذبحها عليها ،فسال دمها في فم
ُ
هذه الس ّيدة ل ّما سمعت باحتراق الكنيسة ،أمسكت بيمينها ابن ًة لها اسمها أمامه الج ّدة .ث ّم ذبحت االبنة وسال دمها هي
(أُمَّة) وكانت نذيرة ،وشخصتا إليها لتحترقا .فل ّما شاهدتها أَمتُها واس ُمها ُحديّة ،سألتها األخرى في فم أ ّمها.
قائلة :إلى أين ذاهبة يا س ّيدتي؟ فها إنّ الكنيسة والنذراء يحترقون جمي ًعا بالنار.
أيضا ذاهبتان لنحترق .فقالت لها أمتها:
بعد ذلك أقامها الملك وسألها :كيف
فأجابتها س ّيدتها قائلة :أنا وابنتي هذه النذيرة ً
ّ
أنا
ع
ت
أتم
أقسم عليك يا س ّيدتي بالمسيح لتصطحبيني كي
أيضا برائحة الكهنة .فأمسكتها تذ ّوقت دم بنتيك؟ فأجابت :إنّي تذ ّوقته
ً
هي األخرى بيدها .وهكذا دخلن ثالثته ّن الكنيسة واحترقن مع الكهنة.
بنفسي كقربان طاهر ال عيب فيه .فأمر
فح ّز رأسها للحال .وقد تكلّلت روهوم
 .4الشهيدة مانحة
وابنتها وحفيدتها في األحد الواقع في 20
هي أَمة الشريف الحارث بن كعب .كانت ش ّريرة متج ّرئة ووقحة وسبّابة ..منبوذة تشرين الثاني سنة 523م.
من الجميع .فل ّما بلغها مقتل أسيادها وعشيرتها ،هرولت صارخة :أيّها الرجال والنساء
المسيح ّيون ،إنّه لوقت أن توفّوا فيه المسيح ما أنتم مدينون له به .فاخرجوا وموتوا من
قُ ّدر عدد الذين استشهدوا في هذه
أجله ،كما مات هو من أجلكم ،فمن ال يخرج اليوم إلى المسيح فلن يستجاب له غ ًدا .إنّه المحرقة بأكثر من خمسة آالف ،من
ألوان الحرب ،فاخرجوا وأنجدوا المسيح ربّكم ،فغ ًدا يغلق الباب ولن تدخلوا إليه .وهذا بينهم رؤساء القسوس :سرجيس الرومي،
كان صراخُها حتّى مثلت أمام الملك.
كبرئيل النجراني ،إيل ّيا من الحيرة،
وابراهيم الفارس ّي؛ ورؤساء الشمامسة:
فل ّما رآها اليهود الذين كانوا يعرفونها ،قالوا لمليكهم :هذا شيطان المسيح ّيين .فليس يونان الحبشي ،شليمون النجراني ،موسى
هناك شيطان إال ّ ويسكن في هذه .أ ّما هي فقالت للملك :لك أقول أيّها اليهود ّي الذابح بن مازن النجراني ،موسى الذي قتل بح ّد
أيضا ألنّي مسيح ّية .إنّني أَمة الحارث بن كعب الذي قتلته .السيف ،واألرخدياقون حنانيا الرومي؛
المسيح ّيين ،قم وامتحنّي أنا ً
ال تظ ّن أنّك قد غلبت س ّيدي ،بل س ّيدي هو الذي غلبك ...فأمر الملك فع ّروها .وجاؤوا ورؤساء األوفدياقونيين :ابراهيم بن معاوية،
بثور وحمار ،وربطوا رجالً بهذا ورجالً بذاك ،ث ّم تناولوا عصيًّا ،وشرعوا بضربهما .وقد معاوية بن آمويه ،وقيوس بن سلمان؛ فضالً
طافوا بها ثالثًا شوارعَ المدينة حتّى أسلمت روحها .وفي نهاية المطاف علّقوها شهيد ًة عن باقي الكهنة والنذراء والنذيرات
على شجرة مقابل باب المدينة الشمال ّي تجاه قصر س ّيدها الحارث.
والعلمان ّيين ،الذين بلغ عددهم ،على ما قال
النجران ّيون ،ألفي شهيد وشهيدة.

 .5الشهيدة روهوم بنت أزمع

أرسل الملك اليهود ّي إلى هذه الشريفة يقول أن إذا كفرت بالمسيح عاشت وإال ّ ماتت.
فل ّما سمعت هذه الكلمة أسرعت إلى الشارع ،هي التي لم ير أحد وجهها خارج دارها ،بل
لم تمش نها ًرا في المدينة حتّى ذلك اليوم الذي حسرت فيه عن رأسها ،وهي تصرخ قائلة:
اسمعنني أيّتها النساء النجران ّيات المسيح ّيات رفيقاتي ...قد قتل بعلي من أجل
المسيح ،فإذا شئت أن أصير لرجل ال يعسر عل ّي ...إنّ عندي اليوم بالذات أربعين ألف
دينار في خزينتي ما عدا خزينة زوجي ،وحل ًّيا وجواهر وحجارة كريمة ...ها بناتي الثالث
قد زيّنته ّن للمسيح بدالً من زواجه ّن ...وإنّك ّن ترين وجهي م ّرتين :في زفافي األ ّول وفي
هذا الثاني .وأتت تمسك ببنتيها ،ووقفت أمام الملك من دون وجل ،وحلّت ضفائرها
ولفّتها على يديها ،وكشفت عن قذالها ،وم ّدت عنقها ،وخفضت رأسها صارخة:
إنّني وبناتي مسيح ّيات ،ومن أجل المسيح نموت .فاقطع رؤوسنا لنذهب ونلحق
بإخوتنا وأخواتنا وبأبي بنت َّي.
أ ّما الملك فح ّرضها ثاني ًة قائالً :قولي فقط إنّ المسيح هو إنسان ،وابصقي على
الصليب ،وامضي إلى بيتك وبنتيك.

مجزرة القدس 614م.

وقعت هذه المجزرة في العام 614م،.
عندما أُطلقت يد اليهود في المدينة
تحت راية الفرس ،في أثناء الحرب
الفارس ّية -البيزنط ّية (628 602م ،).التي
تسبّبت بكوارث ومآ ٍ
س عميقة األثر ،وذكرها
القرآن (سورة الروم)« :ألم غُلبت الروم في
أدنى األرض ،وهم من بعد غَل ِبهم س ُيغلبون
في بضع سنين .هلل األمر من قبل ومن بعد،
ٍ
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اهلل ،يَنصر من
يشاء وهو العزيز الرحيم .وعد اهلل .ال يخلف
اهلل وع َده .ولكن أكثر الناس ال يعلمون».

استم ّر حصار القدس واح ًدا وعشرين
ول ّما سمعت حفيدة روهوم ،وكانت في التاسعة من عمرها ،كالم الملك ،مألت فاها يو ًما ما بين أواخر آذار ومطلع نيسان

 .614وفي أثناء ذلك تمكّن الفرس من إحداث فجوات في أسوارها ،مكّنتهم من دخولها
هم ومن معهم من اليهود الذين قُ ّدر عددهم بنحو  26ألف مقاتل.
وخالل ثالثة أيّام ،حدثت مجزرةٌ ذه َب ضح ّيتها عشرات اآلالف من المسيح ّيين؛
يوجز سيبيوس وقائعها بقوله :إنّ الغزاة قتلوا سبع ًة وخمسين ألفًا من السكّان ،بمن
فيهم أعداد كبيرة من الرهبان ،وأحرقوا كثي ًرا من األماكن في المدينة ،واعتقلوا خمسة
وثالثين ألفًا بمن فيهم البطريرك زكريّا ،وأجبروا الرهبان تحت التعذيب على إطالعهم
على المكان الذي كانت خشبة الصليب الحقيق ّي مخبّأة فيه فاستولوا عليه.
ويصف لنا ستراتيجون ما رآه هو ،يقول« :إنّه بعد أن دخل الغزاة القدس ،أسرع الناس
لالختباء في الكهوف والقنوات وخ ّزانات المياه .كما التجأت أعداد وفيرة منهم إلى الكنائس
واألديرة طلبًا للنجاة .إال ّ أنّ الغزاة الحقوهم بالسيوف والسهام ال يف ّرقون بين رجل وامرأة،
وال بين كبير وطفل ،وال بين أناس عاديّين ورجال دين .وبعد أن قتلوا منهم من قتلوا ،أمر
قائدهم بجمع من نجا منهم ،وفرزَ من بينهم من هم خبراء في صناعة البناء لكي يأخذهم
أسرى إلى فارس .أ ّما اآلخرون فقد حجزهم أسرى في بركة ماميال .وهنا اشترى اليهود من
الفرس األسرى وقاموا بذبحهم كما تذبح الشياه ،وفق تعبير ستراتيجون .وعندما انتهوا من
هذه المجزرة التفتوا إلى الكنائس فقاموا بإشعال النار فيها».
نفسه هذه الكارثةَ التي حلّت بأهالي القدس ونتائجها بقوله:
ويجمل ستراتيجون ُ
«كم عدد تلك األرواح التي هلكت من الجوع والعطش .وكم من الكهنة والرهبان قد
ذبحوا بالسيف .وكم من الرضّع قد سحقوا تحت األقدام ،أو هلكوا جو ًعا وعطشً ا ،أو
عانوا الخوف والرعب من العد ّو .وكم عدد العذارى اللواتي واجهن الموت على أيدي
األعداء ،ألنّه ّن رفضن أن تنتهك أعراضه ّن .كم من اآلباء قضوا وهم فوق أطفالهم .وكم
عدد الناس الذين اشتراهم اليهود وذبحوهم ،وقد جاهروا باتّباع المسيح .وكم عدد
اآلباء واأل ّمهات واألطفال الذين اختبأوا في الخنادق والصهاريج ،فقضوا في الظالم
ومن الجوع .وكم عدد أولئك الذين احتموا بكنيسة القيامة وكنيسة صهيون وغيرهما من
الكنائس حيث ت ّم ذبحهم والقضاء عليهم بالنار .من يستطيع أن يحصي العدد الج ّم من
جثث أولئك الذين ذبحوا في القدس؟».
شخصا كما ذكر
كان عدد القتلى في منطقة بركة ماميال (مأمن اهلل) 24.518
ً
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ستراتيجون .وقد استند في إحصائه إلى
ما قام به نفر من السكّان م ّمن نجوا من
المجزرة في البحث عن جثث القتلى
لدفنهم ،وكانت منتشرة في مختلف
أنحاء المدينة ،وبلغ عددها اإلجمال ّي
 66.509جثث.
غير أنّ المؤ ّرخ البيزنط ّي تيوفانس
(المتوفّى حوالى سنة 818م) يجعل عدد
ضحايا المجزرة أعلى من هذا الرقم،
مح ّمالً اليهود المسؤول ّية قائالً :في
هذا العام (614م) استولى الفرس على
فلسطين ومدينتها المق ّدسة .وقد قتلوا
بأيدي اليهود كثي ًرا من سكّانها .ويقول
البعض أنّ عددهم بلغ تسعين ألفًا .وكان
اليهود كعادتهم يشترون المسيح ّيين ث ّم
يقومون بقتلهم.
مذابح صغرى

قبل الكالم على المذابح الكبرى
التي جرت في الحرب العالم ّية األولى
( )1918 -1914أيّام السفربرلك ،ال ب ّد من
اإلشارة إلى ما سبقها من مذابح صغرى:

 .1في حلب 1850

ليلة الجمعة في  10تشرين الثاني
سنة  ،1850عال صراخ عظيم في دار
البطريرك ّية السريان ّية الكاثوليك ّية ،حيث
امتألت بمسلّحين بالسيوف والخناجر
والعص ّي ،راحوا ينهبون ويسلبون ،فسادت
البلبلة الكهنة قائلين :يا ويلنا إنّ اإلسالم
قاموا على المسيح ّيين!
وتج ّمع في البطريرك ّية جموع الهاربين
من بيوتهم ،يبكون طالبين الحماية ،وأكثرهم
وسلبوا حل ّيهم ،والس ّيما في
ُع ّروا من ثيابهم ُ
محلّة الصليبي حيث ساد النهب والرعب.
دخل المسلحون ديوان البطريرك
وه ّددوه بالموت إذا لم يدفع لهم
الدراهم وأدوات الكنيسة الثمينة؛ وقد
ضربوه فعالً بالعص ّي والمديات على رأسه
وظهره ،فيما ضربه أحدهم بالمكيار
على صدغه األيمن فأغمي عليه أر ًضا،
وضربه آخر بخنجر في كتفه وظهره،

كـ ــانـون ّ
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وأمسكه آخر من رجليه وسحله حتّى أخرجه إلى حافّة بستان لذبحه؛ ولك ّن
مسل ًما صرخ به« :ال تم ّد يدك إليه» وتق ّدم ولفّه بعباءته وحمله إلى القنصل ّية الفرنس ّية لدى
القنصل موسي دي لسيبس ...وهذا البطريرك هو مار اغناطيوس بطرس جروه (.)1851 -1820

 .2في مرعش 1895

ذكر الدكتور كريكور أبراهام استارجيان األرمن ّي في مذكّراته التي حقّقناها ونشرناها
نصه عن أحداث الفتنة التي نشبت في مدبية مرعش (جنوب تركية):
عام  2004ما ّ

« ...كنت في العاشرة من عمري ،وبالضبط في الص ّف الثالث االبتدائ ّي ،وعلى ما
أذكر في أيلول عام  1895بعد الظهر ،عندما قرع جرس المدرسة على غير عادته ،وجمعنا
مدير المدرسة في فنائها وقال :إسمعوا يا أوالدي األع ّزاء ،إرجعوا ،اليوم واآلن ،إلى بيوتكم
وبالسرعة الممكنة ،وأرجوكم من دون توقّف في الطرقات واألزقّة .وك ّرر هذا القول ع ّدة م ّرات.

ومنهم الرهبان والراهبات واألطفال،
والتهمت عددًا من المزارات والمعابد
بآنياتها وأثاثاتها ،فضالً عن نهب األموال
وسلب األمالك( .)9ومن أشهر شهدائها
اإلخوة المسابك ّيون الثالثة .وهنا يُشهد
للمجاهد األمير عبد القادر الجزائر ّي ما
كان له من وقفة دفاع وحماية!
مذابح 1918 -1914

انتهى القرن التاسع عشر بسياسة ظالمة
قادها السلطان األحمر عبد الحميد الثاني
أمرنا الس ّيد المدير باالنصراف ،فخرجنا مسرعين ،ونحن ال ندري ما يخبّئه القدر ،)1918 -1842( .مستغال ًّ العصب ّية الدين ّية
كانت الطرق خالية ،وأبواب الدور مغلقة ،وكذلك شبابيكها ،إضافة إلى المحالّت ض ّد النهضة القوم ّية في بعض مقاطعات
والدكاكين التي كانت محكمة اإلقفال؛ والناس قد استولى عليهم الخوف والذعر السلطنة ،والس ّيما المقاطعات العرب ّية.
واالضطراب ،وشملتهم الحيرة الكبرى.
م ّهد الموظّفون األتراك وشيوخ العشائر
كانت دارنا بعيدة عن المدرسة .وفي طريقي إليها ،رآني شا ّب ترك ّي يعمل صان ًعا لدى الكرديّة لذلك بسلسلة من االجتماعات
ح ّداد ،وقال لي :أيّها الكافر سوف نحرق مستقبلكم ونلعن أباكم .وصفعني على وجهي في مدن ديار بكر ،اتفقوا فيها على جمع
السالح من المسيح ّيين.
صفعة لن أنساها ،بعد أن قبض على خناقي وكاد يخنقني..
في أواسط أيّار سنة  ،1915بدأ
أسرعت باتجاه الدار ،وأوصالي ترتجف .وهكذا كانت بداية المذبحة ...حيث جرت
هؤالء بحملة جمع السالح ،وفي علمهم
دماء الشهداء في طرقات المدينة ،والناس شملهم الخوف والذعر أليّام وشهور».
أنّ السريان ال يملكون منه الكثير ،فكانوا
 .3في ال ّرها 1895
يدخلون البيوت والكنائس بهذه الح ّجة
في  28تشرين األ ّول  ،1895اصطدم السريان والكلدان واألشوريّون مع المسلمين يفتّشون وينبشون قبور بعض المطارنة،
يدسون األسلحة في الكنائس ليرموا
المسلّحين ،الذين هاجموا محالّتهم وبيوتهم ( )250في ت ّل الفطور وقتلوا منهم كلَّ من بل ّ
وجودهم ونهبوا كلَّ األثاثات حتّى لم يبق لهم حصيرة واحدة.
السريان بتهمة الخيانة.
استم ّرت هذه الفتنة تنتقل من محلّة إلى محلّة على وسع مدينة الرها السريان ّية/
األرمن ّية ،فنُهب أكثر من خمسمائة دكّان ،وقتل عدد كبير من قرى الجوار؛ وقد دام هذا
«وفي هذا اليوم أبصر واه ُف (قندلفت)
الضيق اثنين وستّين يو ًما ،بحيث ارتفعت أسعار الموادّ الغذائ ّية من  150ليرة في اليوم
كنيسة السريان الكاثوليك قو ًما من العسكر
إلى  9500ليرة .فهذا المبلغ كان يخرج من أيدي المسيح ّيين ألكياس المسلمين.
الخمسيني يخفّون تحت الليل إلى الخندق
 .4في سويرك 1895
المالصق لشارع الكنيسة ليدفنوا فيه أسلحة،
استم ّرت هذه المذبحة أيّا ًما طويلة ،فأحرقت القرى العديدة في ديار بكر والسعديّة فما تمالك أن عارضهم واحت ّج عليهم،
وميافرقين وقره باش وقطربل وت ّل األرمن وينابيل والمنصوريّة ونصيبيبن وماردين فكتموا عنه الحقيقة ورجعوا بصفقة خاسرة.
وغيرها ،وقتل أغلب سكّانها السريان والكلدان واألرمن .وقد كان المسلّحون يصرخون :ومنذئذ ُجعلت العيون على األزقّة ليل نهار،
إنّ الكفرة يجب قتلهم ونهب أموالهم!
َحذ َر أن يَطمر فيها الخص ُم ،فينقلب وي ّدعي
أنّ السريان أخفوها لوقت الضرورة ،ليصيب
منهم ح ّجة للتنكيل بهم وسفك دمهم»)10(.
مذابح 1860
كتب األب اسحق أرملة السريان ّي:

من المر ّجح أنّ بداية المذابح ت ّمت
ألسباب اجتماع ّية اقتصاديّة أ ّوالً ،تأ ّججت الفتنة بين الموارنة والدروز في جبل لبنان ،بأوامر من رشيد باشا والي ديار بكر ،إذ
بدفع ٍ من السلطة العثمان ّية ،بل بمؤازرة من األتراك للدروز .ث ّم ما لبثت أن امت ّدت إلى زحلة ،بدأت في مدينة ديار بكر في أواخر شهر
فدمشق حيث التهبت النعرات الدين ّية وحصدت آالف الضحايا من الموارنة والروم الملك ّيين ،نيسان .فبين  25و 27نيسان ت ّم نقل حوالى
( )9راجع أخبار هذه الفتنة بالتفصيل في أطروحة الدكتوراه لألب أنطوان ضو المنشورة.
( )10الخوري اسحق أرملة ،القصارى في نكبات النصارى ،ص ...147

 800مسيح ّي ،أغلبهم من األرمن ،إلى خارج المدينة ،حيث قتلوا جمي ًعا .وظ ّل األتراك نوجز هذه المأساة الرهيبة التي أودت
بحياة أكثر من مليون َي إنسان أرمن ّي
يجمعون المسيح ّيين في قوافل ويرسلونها نحو الموصل حيث يقتلونهم في الطريق.
وسريان ّي بشهادة شهود القوافل:
في أواخر حزيران ،انتشرت المذابح في معظم مدن وقرى ديار بكر .ففي ال ّرها قصف
«حينما بدأت القوافل بالسير ،كان
األلمان بالمدفع ّية الح ّي األرمن ّي ،فيما هاجمهم األتراك ،فكانت المذبحة الرهيبة ،التي
األفراد يحملون سمات البشر ،لكن
أيضا عدد كبير من السريان.
مات فيها ً
بعد ساعات قليلة ،كسا غبار الطريق
أ ّما في ماردين فقد ألقى األتراك القبض على وجهاء األرمن ومطرانهم (مار مالويان) وجوهم وثيابهم ..وبسبب التعب والوهن
وعلى عدد كبير من السريان أرسلوهم في قافلة إلى خارج المدينة حيث قتلوا جمي ًعا ،وهم الشديدين ،بسبب وحش ّية « ُحماتهم»،
 417نسمة ،وذلك بين  10و 11حزيران .أ ّما في القافلة التالية ،في  15حزيران ،فأعفي كانوا يشبهون نو ًعا جدي ًدا وغريبًا من
عن السريان ،ولكن قتل األرمن جمي ًعا وكانوا أكثر من تسعين نسمة .وقد توالى َسوقُ قوافل فصائل الحيوانات .كانوا يع ّرجون داخل
الوديان وخارجها ،ويتسلّقون ك ّل الجبال
النساء والشيوخ واألطفال إلى خارج ماردين ،حيث ينتظر األكراد لتصفيتهم.
والهضاب ،عارفين أنّ الطرق كلّها تؤدّي
ث ّم توالت المذابح الترك ّية في  :ديركه ،وقلّث ،وحصن كيفا ،وويران شهر ،وسعرد ،حت ًما إلى الموت .قرية بعد قرية ،ومدينة
وكربوران ،ومذيات ،وصلح ،وبات ،وغيرها من القرى.
بعد مدينة ف ُ ّرغت من سكّانها األرمن
والسريان ،ف ُه ّجر حوالى المليون والربع
ومن المالحظ أنّ األتراك نكّلوا أ ّوالً بالسريان الكاثوليك والكلدان واإلنجيل ّيين من الناس إلى الصحراء السوريّة والجبال
واألرمن ،ث ّم بالسريان األرثوذكس حين بدأوا يحتاطون ويقاومون كما حصل في مذيات العراق ّية« .صلّوا ألجلنا» كانوا يقولون وهم
وعينورد وآزخ وغيرها)11(.
يهجرون بيوتهم وأرضهم التي عاش فيها
أجدادهم م ّدة ثالثة آالف سنة».
أيضا أنّ العشائر الكرديّة هي التي تكفّلت بالقرى اآلهلة بالسريان أو
ومن المالحظ ً
بالمسيح ّيين عا ّمة .أ ّما في المدن فإنّ الخطّ ة كانت تقضي بقتل المسيح ّيين خارجها.
لم يكن األرمن والسريان مع الكلدان
ومن هنا كان سوق القوافل ،وادّعاء األتراك أنّها وصلت إلى المنفى بسالم)12(.
واآلشوريّين قد تركوا بيوتهم حينما بدأت
االضطهادات .كانت الطرق التي يمشون
وهنا ال ب ّد من أن نشير إلى ِف َرق الع ّمال التي ك ّونها األتراك من المسيح ّيين ،لتعمل عليها ض ّيقة كدروب الدوا ّب .كانت القافلة،
بالسخرة في إنشاء الطرق أو تأهيلها؛ ومع ذلك كانوا يقضون عليهم ،إال ّ حين كانت التي تبدأ بالسير بانتظام ،تتح ّول إلى جموع
وخاصة عن السريان)13(.
الحكومة تصدر العفو
زاحفة من دون ترتيب .فُصلت النساء عن
ّ
أطفاله ّن ،واألزواج عن زوجاتهم .انقطع
وقد ق ّدر األب اسحق أرملة عدد القتلى من السريان والكلدان واآلشوريّين بستمائة االتصال بين المسنّين وعائالتهم بسبب
وعشرين ألفًا في والية ديار بكر فقط)14(.
تعبهم الشديد .كان سائقو عربات الثيران
()11شاهد عيان ،القصارى في نكبات النصارى ،ص  )12( .407 -406ذكر األب أسحق أرملة في كتابه« :القصارى في نكبات النصارى» أنّ الناجين من الموت كانوا
بالعشرات ،بينما المدفونون على يد الع ّمال كانوا باآلالف )13( .جاء في كتاب القصارى في نكبات النصارى ،ص  .439والجدير بالذكر أنّ المطران أفرام برصوم
(بطريرك السريان األرثوذكس في سنة 1915م ).ذكر في تصريحه أمام اللجنة األميرك ّية المعروفة بكينغ كراين ،أنّ عدد القتلى السريان األرثوذكس في سنة 1915
وحدها ،كان تسعين ألفًا )14( .من المعلوم أنّ الشعب األرمن ّي يقيم في  24نيسان من ك ّل عام ،ذكرى المذابح التي تع ّرض لها خالل سنة  .1915أ ّما الشعب السريان ّي فإنّه
لم يقم أ ّي ذكرى أو نصب لشهدائه ()1918 -1914؛ ولذا نقترح إقامة مثل ذلك ،عل ًما أنّ الرابطة السريان ّية في لبنان م ّهدت له منذ سنوات قليلة.
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األتراك يرمونهم ويرمون ممتلكاتهم على قارعة الطريق بعد ابتزازهم حتّى آخر قرش.
ويا للصدفة أن بعد مئة عام ،ينزلُ
بمسيح ّيينا في العراق وسوريا ما نزلَ بهم
كان الدرك يمشون حاملين بنادقهم المحش ّوة ،والحراب مثبتة عليها .فيحثّونهم قبل مئة عام ،وقب َل قب َل مئاتِ األعوام؛..
بوحش ّية على االنضمام إلى القافلة .وحتّى المرأة التي تلد تجبر على ذلك حاالً.
دواعش،
َ
فرسا أتراكًا
تتع ّدد األسماء ُ يهودًا ً
وصليبُنا واح ٌد ،هذا الذي به نحيا وفي
كان المهاجرون يُج ّردون من ك ّل أنواع األسلحة قبل بداية السفر .وكان األكراد سبيله نموتُ!!
يندفعون من بيوتهم الجبل ّية ويهاجمون الفتيات ويخطفون الجميالت منه ّن نحو التالل،
أيضا بدون رحمة ،ويستولون على األطعمة والثياب دون حساب لعري وجوع.
بل الصغيرات ً
وخاصة قرب الفرات .كان الدرك في بعض األحيان
إنّ أفظع المشاهد حدثت قرب األنهارّ ،
يدفعون بالنساء إلى الماء لدى عبوره ّن النهر ،ويطلقون الرصاص على ك ّل من تحاول النجاة
بالسباحة .أخبرت إحدى الناجيات بمعجزة بأنّها ترتعد كلّما تذكّرت كيف قتل مئات األطفال
بالحراب وأُلقوا في الفرات ،وكيف ُع ّري الرجال والنساء و ُربطوا بالمئات وقُتلوا بالرصاص وأُلقوا
في النهر ...وذكرت أنّه في حن ّية النهر الض ّيقة عند مدينة أزربحان ألقيت آالف الجثث ،حتّى أنّ
النهر غ ّير مجراه لزمن غير قصير مسافة مئات من الياردات بسبب هذا الس ّد البشر ّي.
من السخف إذًا إدّعاء الحكومة الترك ّية أنّها «نقلت األرمن إلى بيوت جديدة» .إنّ الطريقة
التي عوملت بها القوافل ،تب ّين بجالء أنّ الهدف الرئيس ألنور باشا وطلعت باشا كان اإلبادة.
أال ما أكثر التفاصيل الفظيعة!
طاغوت داعش

التاريخ يعيد نفسه .قبل مئة عام استقبل مسيح ّيو الموصل وقره قوش وبركلي وغيرها في العراق،
كما في سوريا ،استقبلوا قوافل المهاجرين الهاربين من القتل والسلب والنهب ،أيّامَ دولة بني عثمان
وسيوف باشواتها القتلة في حزيران  ..،1915واليوم (حزيران -ت ّموز  )2014هاجمهم السفّاحون
اإلرهاب ّيون من بني داعش وسيوفِ كفّارِها وش ّردوا منهم مئات اآلالف تحت شروط :القتل ،أو اعتناق
مؤسساته
اإلسالم أو دفع الجزية ،ونحن في القرن الحادي والعشرين تحت نظر العالم الالمبالي بك ّل ّ
الكرتون ّية؛ فأين األمم المتحدة ،وأين مجلس األمن ،وأين الحضارة واالنسان ّية؟!
نعم مجازر اليوم كمجازر األمس صو ٌر ناطقةٌ بالهمج ّية والوحش ّية تحت ألوية التكفيرِ ..والتكبير!
فأ ُّي إله هذا الذي يتلذّذ بالذبح والقتل ،والسلب والنهب واالغتصاب ،وك ِّل أني ٍن وعويلٍ ونواح؟!
إنّه «إلههم» الذي من جحيمهم هم!!

المصادر والمراجع

لقد آثرنا عدم تكرار الحواشي خوف
اإلطالة .أ ّما المصادر والمراجع فمنها:
.1شاهد عيان ،القصارى في نكبات
النصارى ،الطبعة األولى ،بيروت.1920 ،
.2شاهد عيان ،مذبحة الرها ،المطران أفرام
نقاشه( ،مخطوطة) محفوظة في خزانتنا.
للقس حناّ
.3شاهد عيان ،مذبحة الرهاّ ،
زلّو (مخطوطة) محفوظة في خزانتنا.
.4شاهد عيان ،مذبحة حلب ،للمطران بولس
دانيال ،نشرناها ضمن كتاب مذكّراته عام
 2000في بيروت ،مع التعليق والتحقيق.
.5شاهد عيان ،مذبحة مرعش ،للدكتور
كريكور أبراهام استارجيان ،في
مذكّراته التي نشرناها عام ،2001
مكتبة السائح ،طرابلس.
.6كرسام آهورنيان ،القض ّية األرمن ّية أمام
الرأي العالم العرب ّي ،بيروت.1965 ،
.7عزيز آحي ،مأساة شعب ،بيروت.1996 ،
.8األخ إياسنت الدومينك ّي ،ماردين البطلة،
دار نعمان للثقافة ،جونيه .1991 ،نقله إلى
العرب ّية من الفرنس ّية ،ناجي نعمان ،واألصل
مخطوطة محفوظة في دار البطريرك ّية
السريان ّية الكاثوليك ّية في بيروت.
.9لجنة الدفاع عن القض ّية األرمن ّية ،تركيا
عاصمة اإلجرام ،بيروت.1983 ،
خاص) «مجازر
.10جريدة آرارات (عدد ّ
األرمن ،صرخة دائمة» ،بيروت.1995 ،
.11الملفونو عبد المسيح نعمان قره باشي،
الدم المسفوك ،ترجمة المطران
تيوفيلس جورج صليبا من السريان ّية إلى
العرب ّية ،مطبعة توما ،بيروت.2005 ،
.12األب سهيل قاشا ،تاريخ ما أهمله
التاريخ ،مكتبة السائح.2006 ،
.13هنري مورغنطاو ،ترجمة الدكتور
ألكسندر كشيشيان ،بال تاريخ.

ع ــدد 6 2

ألعص ُر لل َّتفكير ،لا لل َّتكفير ،ولا كا ِف َر إل َّا ال ُم َك ِّفر
ئةَ ...
ِم ٌ
الإبادة
وتستم ُّر ِ
ناجي نعمان

َوأنا أُه ِّيئُ لكتابٍ في مناسبة مئويَّة اإلبادة الَّتي َج َرت في حقِّ األرمَن وسواهم من
السلطنة العثمانيَّة ( ،)2015-1915تَوقَّف ُت طويالً أمامَ العنوان الَّذي سأختا ُره
َمسيح ِّيي َّ
ِ
ُ
ِ
لِ َوليدي الجديد قب َل أنْ أق ِّر َر أن َّه س َيكون« :مئَةٌ ...وتَستم ُّر اإلبادة»؛ وال غرابةَ في األمر،
ِ
بخاص ٍة ،ل َ َّما تَنت َ ِه بَع ُد
فاإلبادةُ الَّتي ج َرتْ منذ قر ٍن في َحقِّ المسيح ِّيين بعامَّ ٍة ،واألرمَن
َّ
فصوالً؛ وأيَّا ُمنا تَش َه ُد على ذلك ،ونحن ن َش َهد!
وكأنَّ ال َمسألةَ ال َّشرقيَّةَ الَّتي بدأتْ مع رجل أو ُرﭙـَّا المريض ،ما زال َت ُمستم َّر ًة فُصوالً
تطبيقيَّ ًة منذ العام  1830إلى اليوم ،وإنْ هي انتقلَت ُمؤخَّ ًرا ،و ُجغراف ًّيا على األق ّل ،من
البلقان إلى ال َمشرق العرب ّي.

ناجي نعمان

ن َ َعمِ ،اإلبادةُ مستم َّرةٌ ،وال َمع ِن ُّيون بها ،وبنتائجها ،اليومَ ،ك ُّل مُكَ ِّونات هذا ال َمشرق
الت َّ ِعس ،ومن دون أ ِّي اس ِتثناء؛ وكيف تكونُ اس ِتثناءاتٌ والتَّكفيريُّون يَتَكافرون ويَتقاتلون كما
لم يَتقاتَ ْل ِمن قَب ُل بَشَ ر ،فيما العص ُر عص ُر تَفكير ٍ ال تَكفير ،وال كا ِف َر إال َّ ال ُمكَفِّر كما ل َطال َما
َردَّدت؛ وأُضيف :إن َّما الفَق ُر فَق ُر ال ِفكر و ِفك ُر الفَقر؛ وال أ َح َد يَحت َ ِك ُر الحقيقةَ ،ال أحد؛ وكَذا
ال أح َد يحتك ُر اهللَ ،ال أحَد ،وال حقَّ ألحَ ٍد بالكَالم عنه ،وبِاسمِه ،ال أحَد؛ ث َّم إنَّه ،تَعالى ،ال
ف مع بَشَ ر ٍّي دونَ اآلخَر ،أو ِض َّد هذا ِ
لحساب اآلخَر!
ي َ ِق ُ

أربعةَ عشَ ر قرنًا ،ذا َب فيها
المسيح ُّيون ،وسواهم من مُكَ ِّونات
ال َمشرق ،وتَح َّولوا الكتلةَ األكب َر من
مُس ِلمي مُجتمعنا ال َّرا ِهن ،ومن هذا
أنفسهم! ف َهل يُدر ِ ُك
ال ُمجتمع التَّكفيريُّون ُ
«البَل َِديُّون» من تَكفيريِّي األلف الثَّالث أن َّهم
من مُكَ ِّونات ال َمشرق القديمة؟ وإنْ هم
رؤوسهم ،أو يَدفنون َهم أحياءً ،أد َركوا ذلك ،كيف لهم أنْ يَقتلوا جذو َرهم
ول َ َعلَّ ما هو أبش ُع من قَتل التَّكفيريِّين «الكُفَّا َر» ،ف َيح ُّزون َ
ِ
أو ي ُ َر ِّحلونهم قس ًرا ف َ َيلقَون مَصر َعهم على ي َ ِد َّ
الطبيعة القا ِس َية؛ قُل ُت ،ل َ َعلَّ ما هو أبش ُع بقَتل مَن َص َم َد فبَق َي على ُمعتقداته من
ناس أبناء تلك ال ُمك ِّونات؟
م َّما سبَقَ ،جع ُل البعض يَعت ِنقُ اإلسالمَ على يَد التَّكفيريِّين ،عنوةً ،بحيث يَسترج ُع ُ
ف «تَبَخَّ َر» َمسيح ُّيو ال َمشرق -وكانوا ،بين دجلةَ والنِّيل ،خمسةَ عش َر مليونًا عن َد
اليوم ِ كي َ
ِ
ِ
َ
الساعةَ ،بمئات الماليين -ويَروحون ي ُ َر ِّجحون أنَّ «التَّبَ ُّخ َر» حص َل،
إنَّ التَّكفيريِّين ،في ما يُقدمون
الفَتح ،وألصبحواَّ ،
يف
الس
والسبي و َمبيع النِّساء ،كما بالتَّه ُّرب من دَفع الجزية ،ال ب ُحسنِ عليه ،يُسيئون إلى اإلسالم ،أيُّما إساءة،
َّ
على األر َجح ،ب َح ِّد َّ
ِ
ِ
ِ
المثال ،وطي ِب ال ُمعاملة ،والفضائلِ اإلنسانيَّة!
ويُسيئون إلى ال ُمسلمين ،ب َجميع تَن ُّوعاتهم،
والتَّنَ ُّوعُ ،في ال َوعي واالن ِفتاح ،غنًى ،وفي
ال َجهل والتَّقَوقَع ،مأساة .ث َّم إن َّهم يُسيئون
إلى المسيح ِّيين ،وإلى سائِر ال ُمك ِّونات
ال َمشرقيَّة األخرى ،من ِإ ِ
زديِّين وصا ِبئ َ ٍة
وشبَ ٍ
ك ،وسواها؛ ذلك أنَّ في ك ٍّل من أبناء
ِ
ِ
هؤالء ،وبَناتهمُ ،جزءًا هامًّا من اإلسالم
ال َعفيف النَّظيف الفَضيل ال َّرحيم ،م َّما
تَك ََّسبوه ،وتَك ََّسبْنَه ،على َم ِّر الزَّمان ،من
جيرانهم ال ُمس ِلمين ،بحي ُث قد يَجوزُ
الحدي ُث عن َمسيح ِّيين ُمتأس ِلمين ،وكَذا
عن ِإ ِ
زديِّين وصا ِبئ َ ٍة و َشبَ ٍ
ك ُمتأس ِلمين...
والال َّئحةُ طويلة!
واهللِ ،إنَّ التَّكفيريِّين ،ال َّدقيقةَ،
إن َّما يَقتلونَ ال ُمؤ ِمنين ال ُمؤ ِمنين ،عنَي ُت:
ال ُمس ِل َم ال ُمس ِل َم ،والمسيح َّي المسيح َّي،
وكلَّ مَن سا َر في دَرب َعقيدته باإليمان
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الَّذي يَملك ،فكيف لل ُمكَفِّرين أن يَقتلوه ...مجزر ًة قامَ بها  45ألف رجلٍ أعادوا احتاللَ الجزيرة  -وقد تَ َح َّر َرت -فدمَّروها وقتلوا كلَّ
ال ِّرجال ما فوق س ِّن الثَّانية عشرة ،وكلَّ النِّساء ما فوق األربعين من ال ُعمر ،وكلَّ األطفال
بأيمانهم ،وبما ملَكَ ْت أَيمان ُهم؟
ما دون الثَّانية ،فقَضى  20ألف نسمة ،وتمكَّن ما بين  10آالف و 15ألفًا من الفرار إلى
أَال فَلْنُ ْدر ِ ْك أن َّه ،أيًّا كانَ مدى ُحبِّنا ُج ُزرٍ أخرى في بحر إي َجه ،فيما بي َع  45ألفًا في سوق النِّخاسة ،م َّما دَعا ﭭـِكْتُر أُغُه إلى
الخاصة للقصيدة ،نقت َ ِطف:
اهللَ ،فإنَّ اهللَ ،بالتَّأكيد ،يُحبُّنا أكثر ،وهو كتابة قصيدته ال َّشهيرة «الطِّ فل»؛ ومن ترجمتنا
َّ
يُري ُدنا أنْ نَتَحا َّب ِب ِ
اسمه ،ال أنْ ن َتقاتَ َل،
الخاصة ،مُست َ ِ
خدمين
تَحقيقًا لِ َمآربنا
َّ
ُ
الأتراك ،ف َح َّل ال َّدما ُر وال ِحداد.
هنا َم َّر
اس َمه .ث َّم إنَّ األديانَ لإلنسان ،وليس
جزيرة ُ
ُ
الخمور ،لم َت ُع ْد سوى َم َ
كسر ٍ حزين،
ِسيو،
اإلنسانُ لإلديان؛ واإلنسانُ كانَ قب َل
َ
َ
ْ
َ
َ
َّ
َ
ُ
األديان ،وس َيظ ُّل بع َدها.
ِسيو ،تلك التي لطالما فيَّأتها الخما ِئل...

أوَّالً :بالعودة إلى ال َمسألة ال َّشرقيَّة

كل شي ٍء غدا صحراءَ إل َّا ،بالقرب من الجدران ال ُم َ
ُّ
سو َّدة،
فل أزرق ُ َ
العي َنينِ ،ط ٌ
ِط ٌ
يوناني ،جا ِل ٌس،
فل
ٌّ
َ
وقد َط َ
َ
أطأ َ
ذلول...
رأسه ال َم

قا َمتِ ال َمسألةُ ال َّشرقيَّةُ ،إذًا ،بين
والسلطنة العثمانيَّة،
القوى األوربـِّيَّة
َّ
«رجلِ أو ُربـَّا ال َمريض» ،ب َمعنى تَ َخلُّص
تلك القوى من ذاك ال َّرجل؛ وبلغَت،
ابتداء ً من العام  ،1830مرحلتَها الثَّالثة،
التَّنفيذيَّةَ واألخيرة .وفيما عملَتِ القوميَّاتُ
ده َ
أم ُ
ش!
العصفو َر ال ُم ِ
السلطنة على اس ِتعادة
الموجودةُ في نطاق َّ
ُ
قال ِّ
قال ِّ
الأزرق َ
الط ُ
الط ُ
اليونانيَ ،
يا صديقيَ ،
العي َنين،
فل
فل
ُّ
العثماني
ر
األس
من
ُح ِّريَّاتِها بع َد قرو ٍن
ْ
ِّ
ً
ورصاصا.
أُري ُد بارو ًدا
ِ
ال ُمكَلَّلِ بالتَّخلُّف الَّذي يَلي انح َ
طاط
اإلمبراطوريَّات بعامَّ ٍةَ ،س َعت قوى ذلك
الزَّمن األو ُرﭙـِّيَّة لالس ِتيالء على المزيد
ِ
وكما في جزيرة س ُيو ،كذلك في جزيرة ﭙـْسارا ،مَ َّر األترا ُك من هناك ،في ت ُّموز
من األراضي والثَّروات ِمن طريق توسيع
مناطق نفوذها واس ِتعمارها على حساب  ،1824وكانتِ الحصيلةُ  17ألف ٍ
نسمة بين قتيلٍ ومَسوق ٍ إلى ال ُعبوديَّة!
السلطنة.
َّ
ِ
السلطنة العثمانيَّة وعدمَ إدراكها ضرورةَ إعطاء ما ُس ِّم َي بالـ«ملَل» على
إنَّ ضع َ
ف َّ
السلطَ نَة حيَّ ًةُ ،متَدخِّلين
وإذ ْ أفاقَ البَلقان ُّيون ،وتح َّر َر أراضيها حقوقَهاَ ،طو ًعا ،من جهة ،وطم َع األو ُرﭙـِّ ِّيين بأنْ يَرِثوا َّ
ٍ
الصرب ُّيون ،واستقلَّ األلبان ُّي مح َّمد في شؤون تلك الـ« ِملَل» الَّتي هي في أصل ُوجود ال َمشرِق ،من جهة أخرى ،أمران َج َعال
ِّ
السلطنةَ تُخَطِّ ُط ل ُمستقبَلٍ «ن َق ٍّي» من غير ال ُمس ِلمين ومن غير ُّ
الطوران ِّيين على أراضيها.
علي ِبمص َر في ثالثينيَّات القرن التَّاس َع
َّ
السلطنة بريئ ًة من دم المسيح ِّيين في لبنان وسوريا ،زم َن االق ِتتاالت
عشَ ر ،فدخ َل ِف ِلسطين وسوريا ،وكادَ وعليه ،لم تَ ُك أيدي َّ
َّ
الطائفيَّة بين الم َو ِّحدين ال ُّدروز والموارنة في لبنان ( ،)1860 ،1845 ،1840تلك
يص ُل إسطنبولَ لوال تدخُّ ُل القوى األو ُربـِّيَّة
ِ
َّ
حصتَها من االقتتاالتُ التي امت َّد آخ ُرها إلى مسيح ِّيي دمَشق ،والسيَّما الكاثوليك منهم ،وكادَ يتحوَّلُ
َعي ِنها خوفًا من فقدانها َّ
الغَنائم؛ قُلنا ،في إثْر ما سبَقَ ،وسواه من إبادةً -إذ أُز ِ ِهقَت فيه أروا ُح  25ألف نسمة -لوال تدخُّ ُل (األمير) عبد القادر بن محيي
األمور ،س ِّج َل للعثمانيين  -وقد أ َح ُّسوا بأنَّ ال ِّدين (الجزائر ّي) ،المن ِفي من الجزائر بع َد أسر ٍ على يَد الفرنسيين ،وحمايتُه ِ
هؤالء في
ِّ
ِّ
ُ
َ ِّ
تح ُّر َر األ ُ َمم اقتر َب من َمعقلهم في آسيا َمق ِّر إقامته وفي قلعة المدينة.
ضهم على اليونان ِّيين
الصغرى -ان ِقضا ُ
ُّ
وال نَنْ َس َينَّ «قَ ْومَةَ حلَب» الَّتي َج َرت في تشرين األوَّل من العام  ،1850والَّتي تحوَّلَتْ،
الساعين لالس ِتقالل بدورهم ،والسيَّما في
َّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َّ
َ
السلطة العثمانيَّة الَّتي أرادَتْ تَجني َد ال ُمس ِلمين ،إلى َمجزرةٍ أصابَت
د
ض
فاضة
ت
ان
من
،1822
نيسان
في
ت،
ف
عر
تي
ل
ا
و
ي
س
جزيرة
َّ ُّ
ُ
مسيح ِّيي المدينة على يَد «الثَّائِرين» ،قتالً ونهبًا وحرقًا وتدمي ًرا ،على مرأًى من حاكِم
المدينة الَّذي ،لتَهدئَة الخ ِ
َواطر ،أم َر بإعالن العفو العامِّ عن ال ُجناة ،وبإعفائهم من
الصليب خار َج المعا ِبد!...
«الجنديَّة» ،فيما منَ َع
الكنائس من قَرع األجراس ،إلى إظهار َّ
َ
ِ
وكانَ من أسباب االعتداء على المسيح ِّيين َجسارةُ بطريرك ال ُّروم ال َملَك ِّيين الكاثوليك،
َمكسيموس الثَّالث َمظلوم ،في أن «يدو َر أحيانًا بشوارع حلَب وهو راك ٌب بأبَّ ٍ
هة زائدةٍ وموك ٍب
حافلٍ يَتل َّقى المسلمون منه ذلك ك ِإرغام ٍ لهم وتَ َعالٍ» ،على ما يَذك ُر ال َّشيخ كامل الغ ِّز ّي
(«نهر الذَّهب في تاريخ حلَب» ،المجل َّد الثَّالث ،ص.)287
َ
غابة جميل ًا،
أَ ُتريد ،ح َّتى
تضحك لي ،عصفو َر ٍ
َيشدو َ
ش ً
َ
المزمار
دوا
أعذب من ِ
وأسطع من ُّ
َ
الصنوج؟
ماذا ُتريد؟ أَ ً
ً
جميلة،
زهرة ،أَ َث َم َر ًة

وما فعلَه األترا ُك ،بالحيلة والوا ِسطَ ة والتَّآمُر ،ب َمسيح ِّيي دمشقَ وسواها ،س َيفعلونه
باألرمَن ،وإن َّما بالتَّخطيط والتَّنفيذ ِشبه المباشر.
هذا ،ول َطال َما مث َّ َل اس ِتقاللُ جبل لبنانَ زم َن ال ُمتص ِّرفيَّة ( ،)1914-1860وكانَ ناج ًحا،
أنموذ َ ًجا خ َِط ًرا في قلب المنطقة العربيَّة الَّتي ي ُ َسيط ُر عليها العثمان ُّيون ،و«ال يُحتَذى» بالنِّسبة
وبخاص ٍة متى تعلَّقَ األم ُر باألر َمن ِ
القاطنين في قلب آسيا
السلطنة ،ويج ُب عدمُ تكراره،
إلى َّ
َّ
ِ
الصغرى الَّذي ي َ ُع ُّده األترا ُك َعرينَهم! وهكذا ،ألغى العثمان ُّيون استقاللَ الجبل مع بداية
ُّ
ِ
ِّ
المتوسط
األبيض
البحر
ئ
شؤاط
الحلفاء
حصار
ز
ع
في
عليه
قوا
ي
ض
و
ة،
ي
الكون
الحرب
َ
َ
َّ
َّ
ِّ
ٍ
قي ثل ٌث ثال ٌث في ال َع َوز؛ إلى تعليق ال َمشانق
ب
و
،
ن
ثا
ث
ثل
ر
وهاج
أبنائه،
ث
ثل
َضى
ال َّشرقيَّة ،فق
ُ
ٌ
َ
َ
َ
ِ
وسفَر بَ ْرلك.
باألحرار من الوطن ِّيين في بيروتَ ودمشق ،ناهيكم بأعمال ُّ
السخرةَ ...
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و َحل َّتِ المأساةُ الكبرى :ففي جميع قرى
بالسواطير
أرمينيا التُّركيَّة ،قَضى ال ِّرجالُ َّ
وال َّرصاص ،و ُر ِّح َل األطفالُ والنِّساء ُ قَ ْس ًرا
إلى صحراء بالد ال َّشامَ ،سي ًرا على األقدام،
فقَضى معظ ُمهم تعبًا وجو ًعا و َعطَ شً ا .وهكذا،
َهل َك من أر َمن تركيا نحو مليون ونصف
المليون نسمة بين  1915و ،1918ولم ي َ ِص ْل
َموا ِط َن ال َجالء سوى مئتَي ألف شخص.

ف األرمَ ُن أوَّلَ األمر،
هذا ،وفيما استُهد َ
تو َّس َعتِ المجاز ُر لتشم َل كلَّ المسيح ِّيين
والسريان
وسريا ٍن،
ثان ًيا ...:وجاء َ دو ُر األرمَن ،ومعهم اآلثوريُّون والكلدان ُّ
ال َمشرق ِّيين ،من آثوريِّين وكلدا ٍن ُ
وسواهم .وتُشي ُر األرقامُ إلى إبادة 652
جاء َدو ُر األر َمن بع َد حين ،لكنَّ ما قاسوه تع َّدى التَّضييقَ والمشانقَ والمجاز َر التَّأديبيَّةَ إلى ألفًا من ِ
ف «تنقيةُ» آسيا
هؤالء ،فيما الهد ُ
َ
َ
الصغرىِ ،عرقيًّا ودينيًّاَ ،وفقَ َّ
«األح َمر» عبد الحميد الثَّاني
خط ٍة مُسبَق ٍَة
فالسلطانُ
ُّ
عمليَّة إبادةٍ مُ َمن َه َجةُّ :
ض األكرادَ ِض َّد الفال َّحين
األر َمن ال ُعزَّل ،وما بين أيلول نُفِّذَت تحت جنح ظالم الحرب القائ َمة.
ح َّر َ
نح َو ثالثمئة ألف أرمن ّي،
 1894وصيف  ،1896ذُب َح
َ
من اآلثوريِّين (األشوريِّين)
إلى خمس وعشرين ألفًا
وتج ُد ُر اإلشارةُ إلى أنَّ إبادة األرمَن
في ِديار بَكر.
استم َّرتْ فُصوالً بعد نكبة 1916-1915
الكبرى :ففي أواخر العام  1922ومطلع
ول َّما خلَ َعت حركةُ
السلطانَ العام التَّالي ،ج َرت مجاز ُر في مدينة
«تركيا الفتاة» ُّ
ِ
عبد الحميد الثَّاني ،وأعلنَت
ال ُّدستو َر في العام  ،1908إزمير وجوارها ،غرب َّي تركيا الحاليَّة،
ِ
ِ
أَم َل األرمَ ُن خَي ًرا ،السيَّما وأنَّ
أحزابَهم سان َدت الحركةَ .إال َّ ض َّد األرمَن واليونان ِّيين ،قضى في إثْرها
ض على ارتِكاب ن َحو  20ألف نسمة؛ كما ج َرتُ ،مزا َمنَ ًة،
فالسلطانُ األحم ُر قامَ بثورةٍ ُمضادَّة ،وح َّر َ
أن َّهم دَفعوا ثم َن ذلك غال ًياُّ :
ٍ
ال َمجازر ِض َّدهم ،ف ُق ِت َل منهم نحو  30ألف نسمة في العام  1909في قيليقيا والقرى مجاز ُر في ُم ُدن قيليقيا وقُراها ،را َح
األرمنيَّة غرب َّي والية حلَب.
ضحيَّتَها ن َحو  20ألف نسمة أخرى.
وأعقبَ ْت عمليَّةَ تسليم الفرنس ِّيين األترا َك
السلطنة ،فثا َر لواء َ اإلسكندرون ( ،)1939-1938عمليَّاتُ
ول َّما استَت َ َّب األم ُر لحركة «تركيا الفتاة» ،را َحت تعم ُل على تَتريك َّ
ٍ
شعوب
من
بقي تحت سلطتها
بقي من األر َمن هناك،
ن
م
ت
ب
أصا
ر
تهجي
عليها ،إلى األر َمن ،عر ُب ال َّشام والعراق واليمن ،و َمن َ
َ ْ َ َ
بعض ال َمجموعات الن َّ ِ
اطقَة بالعربيَّة،
البَلقان .وق َّر َرتِ الحكومةُ التُّركيَّة ،في ال َّرابع والعشرين من نيسان  ،1915تَدجي َن أر َمن وكذا َ
القبض على ستّ ٍ
إسطنبول ،فألقَتِ
تقضي عليهم .والسيَّما من المسيح ِّيين وال َعلَويِّين.
مئة من أبرز شخصيَّاتهم ،ونفَتْهم قب َل أنْ
َ
َ

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 4
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ّ
ملفات

ثالثًا :أل َّدو ُر لِ ِهت ِل َر وستالِن وبُل بُ ّت
إفتت َ َحتِ ال َمجاز ُر الكبرى ِض َّد األر َمن ،في ال ُّربع األوَّل من القرن ِ
العشرين ،عص َر
اإلبادات الحديثة وال ُم ِ
عاص َرة ،ال ُمست َ ِم َّر حتَّى يومنا ال َّرا ِهن.
ول َ َعلَّ من أبرز ال َمجازر واإلبادات الَّتي َج َرت منذُها تلك الَّتي حصلَ ْت ِض َّد اليهود
والـﭙولنديِّين والغَ َجر في أو ُرﭙـَّا ،خاللَ الحرب العالميَّة الثَّانية ،على يَد النَّازيِّين؛
الصهاينَةُ في حقِّ ال ِف ِلسطين ِّيين ،قب َل  ،1948وبع َد هذا العام،
وتلك الَّتي ارتكبَها َّ
ِ
ِ
ِ
وما زالوا يَرتكبونها؛ وكَذا ما ارتكبَه هؤالء ،ويَرتكبونه ،في حقِّ جيران فلسطين ،القريبين
السـﭭـْيـِيت ّي،
منها والبَعيدين؛ باإلضافة إلى ما افت َعلَه جوزِف ْستالِن ِبشعوب االتِّحاد ُّ
وبخاص ٍة الـﭙـولنديُّون؛
ومنها ال ُج ْرج ُّيون -وهو منهم -و ِبشعوب البلدان المجاورة،
َّ
وسخرةً) على
وقَ َّد َر
ُ
البعض عدي َد مَن أُز ِهقَت أروا ُحهم (قتالً ،وترحيالً قسريًّاُ ،
البعض اآلخ ُر ال َّرق َم إلى 50
أوا ِم َر منه بما بين  8ماليين و 20مليون نسمة ،فيما رف َ َع
ُ
مليونًا ،بحيث يَغدو هوالكو و ِهت ْ ِل ُر «هاوِيَين ِ
ِ
قاص َرين» إذا ما قورنا به؛ وكَذا ما افت َعلَه
ﭙـُل ﭙـُ ّت في كمبوديا ،زم َن الخَمير ال ُحمرِ ،بشَ عبه ،إذ ْ أبادَتْ سياستُه ما يق ُّل عن 3
بأس من التَّذكير ،هنا ،بال َمجازر الَّتي
ماليين مواط ٍن بقَليل ...من أصل  8ماليين! وال َ
ٍ
ٍ
ِ
بدأتْ بين قبيلتَي الهوتو والتُّتْسي ِب ُر َون ْدا ،في العام  ،1959وتحوَّل َت شبهَ إبادة في فترة امت َّدت
السابع من نيسان  1994ومنتصف شهر ت ُّموز من العام َعينه ،وقُ ِّد َر عددُ
على نحو مئة يوم ٍبين َّ
ِ
القتلى بين نصف المليون والمليون من ال ُّر َونديِّين ،أي ما يُمثِّ ُل عشرين بالمئة من مجموع
سكَّان البالد ،وسبعين في المئة من مجموع أفراد التُّتْسي ال ُمقيمين فيها بتاريخه!
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ول َ ِئن تَفَل َّ َت المارِدُ ،فقد َص َّب جامَ
غَضبه على الجميع ،ورا َح يَخبط ،بال َعشواء،
ويُخيف .وأمام َمشرقٍ ُمث َخ ٍن بـ«ربيعا ٍت» ال
تَتح َّققُ ،فال تُ َح ِّققُ شيئًا ،وفي وجود ِ
«أباط َرةٍ»
يَحكمون إلى ال َموت ،تَراج َعتِ القوميَّةُ
العربيَّةُ ال ُمقاو ِ َمة ،وقد ثَكَلَتْها الجرا ُح ،على
حساب تَ َو ُّسع ٍ إسالم ٍّي تكفير ٍّي جا ِهلٍ يأخ ُذ
المنطقةَ وشعوبَها إلى ال َمجهول.

وإذ ْ يَتَحوَّلُ ال ُّضعفاءُ ،بعامَّ ٍة ،ضحايا
ال ُحروب ،و«ف َ َّشةَ خلق» ال ُمتَطَ ِّرفين؛ ولَ َّما كانَ
الحالي كُثُ ًرا :مسيح ُّيون من
ضعفاء ُ َعقدنا
ُ
ِّ
مخت ِلف َّ
الطوائف ،و ُمغالون ،وأتباعُ ديانا ٍت
خاص ٍة؛ سنَكتفي ،في اآلتي ،بالكَالم على
َّ
واإل ِ
الصا ِبئَةِ ،
زديُّون
ثالث مَجموعا ٍت مُ َميَّزَةٍَّ :
(ال َيزيديُّون) ،وال َّشبَك ،كونُها من ال َمجموعات
غير ِ ال َمعروفَة في لبنانَ .مع اإلشارة إلى أنَّ
لبنانَ ،لَ ِئن ُع َّد بل َد َّ
الطوائف الثَّماني عشرة،
فإنَّ في سوريا عد ًدا أكب َر من َّ
الطوائف ،وفي
العراق عددًا أكب َر وأكبر .ونُشي ُر إلى أنَّ مُج َم َل
ال َمعلومات أدناه ُمستَقاةٌ من مجل َّدنا ال ُم َعن َون
ف به« ،ال َمجموعاتُ ِ
العرقيَّةُ وال َمذهبيَّةُ في العالَم
ن َ َعم ،ما حص َل في حقِّ األرمَن في ال ُّربع األوَّل من القرن ِ
العشرين ،ولم يَعتر ِ ْ
َّ
ِ
الصادر عن دار نعمان للثقافة في
حاسبوا عليه ،وي ُ َع ِّوضوا عنه ،غَدا أنموذ ًجا س ِّيئًا العرب ّي»َّ ،
بَع ُد ،أبناء ُ مُرتَكبيه ،وأحفادُهم ،ولم ي ُ َ
الفَصل األوَّل ،1990 ،مع بعض التَّحديثات.
احتَذاه ُ َس ِّيئو ال ُعقود التَّال َية ،وطا ِمحوها ،ولك ِّل َعق ٍد س ِّيئوه وطا ِمحوه!

الصا ِبئَة
خا ِم ًساِ :من ال ُّ
ض َعفاءَّ ،

الصا ِبئَةُ ،تاريخيًّاَ ،جماعتَين
يُمثِّ ُل َّ
ُمتَمايزتَين :المندائ ِّيين ،وهم أتباعُ ٍ
فرقة
يهودي َّ ٍة -مسيحيَّ ٍة َمع َمدانيَّة ظه َرت في
بالد ما بين النَّه َرين ،وصا ِبئَةَ َح َّران ،وهم
من الوثن ِّيين الَّذين عاشوا طويالً تحت
حكم اإلسالم واشتَهروا ب ُعلمائهم.
الصا ِبئَة -الواردةَ في
ويَبدو أنَّ تسميةَ َّ
القرآن الكريم ثال َث م َّرات ،والَّتي َصنَّفَت
هؤالء ،مع اليهود والمسيح ِّيين ،بين «أهل
قص ُد بها المندائ ُّيون ،بَ ْي َد
الكتاب» -كان ي ُ َ
راب ًعاَ :س ِّيئو العقد الحال ّي ،وطا ِمحوه
َّ
َ
ِ
أنَّ صابئةَ َح َّران تَستروا وراءَها لإلفادة
ال ش َّك في أنَّ َس ِّيئي َعقدنا الحال ّي ،وطا ِمحيه ،يَتمثَّلون بأولئك الَّذين يَشغلون بال َنا من تَساهل ال ُمس ِلمين مع أهل الكتاب.
حاليًّا ،وس َيشغلونه إلى أنْ يُقضى عليهم من داخلهم ،ألنَّ الزَّمَ َن ال يَعودُ إلى الوراء ،وهم
يَحملون في جيناتهم و«ثقافتهم» بُذو َر القضاء على أنفسهم.
إلى هذا ،فإنَّ لفظةَ صا ِبئَة آراميَّةُ
وال نَظلُمنَّ ِ
هؤالء؛ نَ َعم ،ال نَظلُ َمنَّهم! ف ُعقودٌ من الكَبت والفَقر وال َجهل ،أي ُعقودٌ م َّما ي ُ َمثِّ ُل األصلُ ،جذو ُرها «ص َّب» أي غ ََّطس ،ب َمعنى
َ
يني الخاطئ الَّذي ُع َّد دواء ً نا ِج ًعا َع َّم َد بالتَّغطيس ،وتلك إشارةٌ واضحةٌ إلى
َّ
َّ
د
ال
حن
ش
ال
من
د
قو
ع
إليها
ف
ُضا
ت
ُّف،
ل
خ
ت
لل
ًا
ن
ضمو
طريقًا َم
ُ
ُ ٌ
ِّ ِّ
ِ
ٍ
الصا ِبئَة .وث َّمةَ
بين
العماد
ر
س
ممارسة
ٍ
ِ
َّ
ِّ
ضغط على ال ُّشعوب و َحملها على تَقبُّل الكَبت والفَقر وال َجهل بانتظار سماء ما في حياة أخرى،
لل َّ
ِ
المملكة
مَن يُعي ُد التَّسميةَ إلى كلمة َسبَأ،
كلُّها أمو ٌر أدَّتْ إلى تَفَلُّت «المارِد» من قمقمه.
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أيضا بالكلدان ِّيين في الكتابات اآلثوريَّة والتَّقاليد البابليَّة ،كما جنوب َّي الجزيرة العربيَّة .وقد َحلَّ ِ
الحم َيريُّون
القديمة .و ُعر َ
الصا ِبئَةُ ً
ف َّ
َّ
ُ
ُ
ً
أُط ِلقَت عليهم تسمية «مَع َمدان ِّيين» نسبة إلى الق ِّديس يوحنا ال َمع َمدان ،وكذلك تسمية « َعبَ َدة مَحل َّهم في ما بَعد .وقد عرفوا هجر ًة نحو
فسكَنوا وادي الفرات ،من
النَّجمة القطبيَّة» لِما يُذكَ ُر عن تَ َعبُّدهم لها.
ال َّشمال ال َّشرق ّيَ ،
ال ِّدلتا حتَّى حوران في سوريا الحاليَّة.
الصا ِبئَة ،ف َمذه ٌب غنوص ّي؛ والغنوصيَّة ،تَعريفًا ،نزعةٌ فلسفيَّةٌ
وأمَّا المندائيَّة ،وهي ديانةُ َّ
ويُشي ُر التأريخُ اآلثور ُّي ،كما التَّقالي ُد البابليَّة،
تهد ُف إلى إدراك كُنْه األسرار ال َّربَّانيَّة .كما أنَّ المندائيَّةَ مذه ٌب توفيق ٌّي تلفيق ٌّي بين مذاه َب
ِ
َ
ِ
الصابئة باسم الكلدان ِّيين الَّذين ُعرفوا به في
مُتعار َ
ضة ،يض ُّم عناص َر مسيحيَّ ًة ويهودي َّ ًة وفارسيَّة ،إلى عناص َر أخرى ،ال يُستَهانُ بها ،من إلى َّ
الصا ِبئَةَ ،على األر َجح -في فترا ٍت مخت ِلفة ،وخش َيةَ ما بعدِ .
َّ
َّ
وقد انتَشروا ،أوَّلَ ما انتَشروا ،شمال َّي
ن
أ
ذلك
القديمة،
ين
ر
ه
ن
ال
بين
ما
بالد
ديانات
َّ
َ
ِ
ضاغطة عليهم ،م َّما بالد ما بين النَّه َرين ،وتَ َمح َوروا حولَ ح َّران،
االضطهادات ال ِّدينيَّة -تَبعوا َعقائ َد ال َمجموعات ال ُم َسيطرة على األرض وال َّ
السريانيَّةُ لغةَ طُقوسهم ال ِّدينيَّة.
جع َل مذهبَهم يتأث َّ ُر بفسيفساء من األفكار المتن ِّو َعة الَّتي جاءَت لِت َختلطَ بمبادئهم األساسيَّة.
وكانتِ ُّ
والصا ِبئَةُ يَتعبَّدون للنَّجمة القطبيَّة ،وي ُ َصلُّون في اتِّجاهها ،ويُديرون معاب َدهم ومقاب َرهم
َّ
انطالقًا منها؛ ومن هنا تسميتُهم ب َعبَ َدة النَّجمة القطبيَّة .وللق ِّديس يوحنَّا ال َمع َمدان ،لديهم،
أيضا ،تسميةُ « َمع َمدان ِّيي الق ِّديس يوحنَّا» .والعماد،
َمنزلةٌ هامَّة ،بحيث أُط ِلقَت عليهمً ،
عن َدهمِ ،س ٌّر أساس ّي ،ويت ُّم بالتَّغطيس في مَجاري المياه الَّتي هي ،لديهم ،مصد ُر قوَّةٍ حيويَّة.
الصا ِبئَة ،تأثُّراتٌ هامَّةٌ بالنُّصوص التَّوراتيَّة؛ وأمَّا تأث ُّ ُرهم بالزَّ َردَشتيَّة فال
وث َّمةَ ،لدى َّ
يَق ُّل أهميَّ ًة ،إذ نج ُد في كتاباتهم ال َّرمزيَّة ،الثُّنائيَّ ِة إجماالً ،أنَّ كياناتِ ال َّش ِّر تُواجهُ كياناتِ
الخير ال ُمت َ َج ِّسدة ب َمنْ ِده ،ال َم ِ
السماو ّي ،ال ُمنبَ ِثق من اإلشراق ،كائنِ النُّور ،وق َّم ِة
بعوث َّ
الميثولوجيا ( ِعلم األساطير والخرافات).

فكَّ َر الخليفةُ المأمون في ِ
اضطهادهم،
إال َّ أنَّ بَراعتَهم ِ
العلميَّةَ شف َعت بهم ،إذ كان
بينهم ال ُمتَرجمون وال ِّرياض ُّيون والنَّبات ُّيون
ف أح ُد ُعلمائهم ،ثابت
والوزراء .ول َّما اختل َ
بن ق َّرة ،مع رفاق له في ال ِّدين ،حوالى
العام ُ ،872حرمَ في َح َّران ،فقص َد بغدادَ
وعاش
الصا ِبئَةَ .
حيث أنشأ َ فر ًعا جدي ًدا من َّ
صا ِبئَةُ بغدادَ في سالم ٍ لبعض الوقت ،بَ ْي َد
أنَّ الخليفةَ القاهر بدأ َ ِ
باضطهادهم وأجب َر
سنان ،ابن ثابت ،على ال ُّدخول في اإلسالم.

األبيض إجماالً النشغالهم بفكرة النَّقاوة
الصا ِبئَةُ ِباثنَي عشر ُم َخل ًِّصا؛ ويَلبسون
َ
ويَعتر ُ
ف َّ
َّ
عاكسها؛ ويَحرصون على تطهير أنفسهم من دَن َس الشهوات؛ ويَتط َّهرون بالماء إذا
الصاب ّي،
وتمكَّن أبو اسحق بن هالل َّ
وما ي ُ ُ
ل َ َمسوا جس ًدا .كما أن َّهم يُح ِّرمون الختان ،ويَمنعون َّ
الطالق ،إال َّ بأمر ٍ من القاضي ،ويَرفضون وكان وزي ًرا لدى الخليفتَين ،ال ُمطيع
َّ
تع ُّددَ الزَّوجات ،ويُؤيِّدون القيامَ بثالث صلوا ٍت يوم ًّيا ،ويَمتنعون عن لحم ِ الخنزير ،والكلب،
والطائع ،من اس ِتصدار مَنشورٍ يَقضي
والحمامُّ ،
وللصا ِبئَة تأثي ٌر واض ٌح في عقيدة ِاإلزديِّين (ال َيزيديِّين) .بالتَّسا ُهل مع صا ِبئَة َح َّران وال ّرقَّة وديار
والطيور ِ ذات ال َمخالبَّ .
ضر ،وكَذا بحماية صا ِبئَة بغداد.
ُم َ

وكان ث َّمةَ ،بَع ُد ،في بغدادََ ،مطل َع القرن
الصا ِبئَة .إال َّ
الحادي عشَ ر ،طائفةٌ هامَّةٌ من َّ
أنَّ هيكلَهم الوحي َد في َح َّران ،هيك َل القمر،
َ
سقط ب َيد الفاطم ِّيين .ويبدو أنَّ آثا َر صا ِبئَة
َ
أواسط القرن ال َمذكور ،فيما
َح َّران فُق َدت
ِ
َّ
استم َّر ُوجودُ هؤالء في بغدادَ حتى نهايته.

ون ُشي ُر إلى أنَّ المؤ ِّرخين ال ُمسلمين ،والسيَّما منهم ال َّشهرستان ُّي في ِ
«الملَل والنّ َحل»،
بالصا ِبئَة ومذهبهم ،ف َذكَروا أنَّ
وال ِّدمشق ُّي في «نخبة ال َّدهر من عجائب البحر» ،اهت ُّموا َّ
ِ
ِّ
َ
وسائط بين اهلل والعال َم تُ َمث ُل األسبا َب
هؤالء ي ُ َع ُّدون بين ال ُّروحان ِّيين الَّذين يَقولون ب ُوجود
وتفيض عليه الوجود؛ وقد تَفنَّنوا في إقامة هياكل لهذه
المباشرةَ للتَّغ ُّير ،كونها تُدي ُر الكونَ
ُ
ف دقي ٌق لها في أعمال ال ِّدمشق ّي.
الوسائطَ ،و َردَ وص ٌ
بالصا ِبئَة أن يكونواِ ،عرقيًّا ،سام ِّيين مُت َ َح ِّدرين من ُحكَّام مملكة َسبَأ القديمة،
ويُفت َر ُ
ض َّ

الصا ِبئَة و ُعلمائهم ،باإلضافة
ومن رجاالت َّ
والفلكي
َّمع،
ال
ال
ياضي
ر
ال
ِّ
إلى ثابت بن ق َّرةِّ ِّ ،
ال ُم َميَّز ،والفيلسوفِ وال ُمتَر ِجم ،يَذك ُر ال ِّدمشق ّي:
سنان بن ثابتَّ ،
الطبيب وعالِم األرصاد؛ وثابت
المحسن ،ال ُمؤ ِّرخان؛ وأبو
بن
بن سنان وهالل
ّ
اسحق بن هالل ،الوزير؛ والبتَّاني ،الفلك ّي
ال َّشهير؛ وأبو جعفر الخازن ،ال ِّرياض ّي؛ وابن
الوحش ّي ،صاحب «الزِّراعة النَّباتيَّة» ،وإنِ
ادَّعى اإلسالم .وي ُ َر َّج ُح أنَّ جاب ًرا ،الكيميائ َّي
الصا ِبئَة.
ال َمعروف ،كان على دين َّ

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 4
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بأعداد يَقومُ بها ِاإل ِ
ٍ
الصا ِبئَةُ ،إلى اليوم ،من المحافظة على ٍ
زديُّون خاللَ اجتماعاتِهم الل َّيليَّة
وجود لهم ،جنوب َّي العراق ،وإنْ
تَمكَّ َن َّ
نس ِجمون في ال ُمجتمع العراق ّي ،ودون َما إشكاال ٍت تُذكَر ،ول َطال َما انخ َرطوا قد أسه َمت في تأكيد هذه ال َّشائعة الَّتي هي،
مَحدودة .وهم ي َ َ
ضخَّ َمة.
يوعي العراق ّي .وهم ي ُ َع ُّدون ببضع عشرات اآلالف في العراق ،من ِشبه األكيدُ ،م َ
ُّ
الش
الحزب
في صفوف
ِّ
ٍ
ٍ
ولهم ُوجودٌ رمز ٌّي في إيران؛ ويَتكل َّمون بلَهجة آراميَّة قديمة؛ واآلراميَّةُ كم هو مَعروف ،هي
زديُّون ،من ٍ
ف ِاإل ِ
و ُو ِ
جهة أخرى،
ص َ
الس ِّي ُد المسيح.
اللُّغةُ الَّتي تكل َّ َم بها َّ
بأن َّهم من « َعبَ َدة ال َّشيطان»؛ وهذا ما
أيضاِ ،اإل ِ
َحدا ال ُمسلمين إلى َشجب َعقيدتهم الَّتي
زديُّون (ال َيزيديُّون)
سادسا :ومنهمً ،
ً
ِ
ِ
ِ
َ
أنفسهم ماهيَّتها،
ل َطال َما جه َل اإلزديُّون ُ
ِاإل ِ
زديُّون ،أو ال َيزيديُّونَ -عبَ َدةُ ال َّشيطان ب َح َسب بعض ُعلماء ال ُمسلمين األق َدمين -لكَون َمعرفتها تقتص ُر على بعض ال ُم ِل ِّمين
مَجموعةٌ دينيَّةٌ مُ َميَّ َزةٌ في ال َّشرق؛ يَعودون ،في تَسميتهم ،على األر َجح ،إلى ِإزدا ،وهو من بها من بينهم .مع اإلشارة إلى أنَّ العقيدةَ
آلهة با ِبل القدماء (األلف الثَّاني قب َل الميالد) ،وي َع ُّدون ،على نحوٍ أو على آخَرِ ،من بَقايا ِاإل ِ
زديَّةَ ما زال َت تُن َق ُل َشفَوِيًّا ضم َن أسرةٍ
ُ
ٍ
دي ٍن بابل ٍّي وثن ٍّي قديمٍ دخلَتْه تأثيراتٌ يهوديَّةٌ زردَشتيَّةٌ مسيحيَّةٌ غنوصيَّةٌ مانويَّةٌ إسالميَّة .واحدة من ُّ
الشيوخ لها الحقُّ في إتقان
الكتابة والقراءة.
وث َّمةَ َمن يَنس ُب ِاإل ِ
زديِّين إلى ال ُمت َ َص ِّوف ُع َدي (آدي) بن مسافر بن يَزيد بن معاوية
ِ
ِ
ولإلزديِّين كتابان مق َّدسان :كتاب
ِ
الموص َل في القرن الثَّاني عشَ ر .و ِإذ طردَه واليها ل َ َّما َش َّك في بَعض تعاليمه،
الَّذي قص َد
انتق َل إلى باعذرا (بيت العذارى) ِب َحكياري (شيخان الحاليَّة) ،وهناك سك َن في دير ٍ قديمٍ الوحي ،والكتاب األسود .ون َج ُد فيهما أن َّهم
ف حول َه السكَّانُ ،يُؤ ِمنون ٍ
بإله واحد ،يُعاون ُه سبعةُ مالئكة.
مَهجورٍ للكنيسة النّسطوريَّة (دير مار يوحنَّا ،وقد قُ ِب َر فيه الحقًا) ،والت َ َّ
ُّ
السبعةُ كائناتٌ ِشبهُ إلهيَّة:
والمالئكةُ َّ
فقادَهم ب َح َسب تعاليمه المتأث ِّ َرة باإلسالم والمسيحيَّة.
فهنالك طاووس المالئكة ،وهو األرف ُعَ
رتب ًة ،يَليه سلطان آزي ،و َشي (شيخ)
شمس ،و َشي آدي ،و َشي حسن ،و َشي فخر
ال ِّدين ،و َشي َمنْد .ويَعتق ُد ِاإلزديُّون بأنَّ كال ًّ
من المالئكة ،باس ِتثناء طاووس المالئكة،
عاش على األرض عندما أ َّس َس ال َّشيخ
َ
آدي ال َمجموعة ،وقد ُشبِّ َه أحيانًا بمالك،
وأحيانًا أخرى بنَب ّي .وأمَّا المال ُك آزي فما
هو إال َّ الخليفة يَزيد بن معاوية ،فيما ،مَن
بقي من المالئكة ،ي ُ َمثِّلون خلفاء َ ال َّشيخ
َ
آدي من ذ ِّريَّة أخيه ،وقد ُرفعوا إلى مستوى
نفسه ،في
الكائنات ِشبه اإللهيَّة .والمسي ُح ُ
ن َظر ِاإل ِ
تجس َد ،ولكنَّ موتَه
زديِّين ،مال ٌك َّ
الصليب ليس صحي ًحا ،وهم يَنتظرون
ودرس في بغداد ،على َّ
وكانَ ال َّشيخُ آدي ُولِ َد في بيت فار ،بالقرب من بعلب َّك اللُّبنانيَّة،
َ
الصوف ِّيين ،والسيَّما بعبد القادر الغيالني الَّذي نالَ إعجابَه قب َل أن ينعزلَ عودتَه ثاني ًة.
واتَّص َل بأشهر ُّ
َ
َّ
ً
بعض التالميذ ،أ َّس َس جمعيَّة ُعرفت باسمه :األدَّاويَّة؛
في جبال َحكياري .ول َّما تَج َّم َع حول َه ُ
وأمَّا نظريَّةُ ِاإل ِ
زديِّين حولَ الكَون
وكانَ يعلِّ ُم ال ِّدي َن ال َحنيف ،وال ُمؤلَّفاتُ الَّتي تركَها تَشه ُد على ذلك .إال َّ أن َّه ،بعد وفاته،
حوالى العام  ،1180وق َع أتبا ُعه ِمن الَّذين لم يَت َ َم َّرسوا باإلسالم بَع ُد ،في ال َهر َطقَة ،حتَّى فتُظه ُر العال َ َم على أن َّه نشأ َ نتيجةَ دورا ٍت
مُ ٍ
تعاقبة من الخَلق ال ُمستم ّر ،وتؤكِّ ُد أن َّنا،
بعض المسلمين ،في أواسط القرن الثَّال َث عشرَ ،ع َّدهم من الوثن ِّيين الخ َِطرين.
إنَّ َ
السبعين.
َلق
خ
ال
دورة
في
حنا
ب
أص
،
م
اليو
َ
َ
َّ
واإل ِ
ِ
ول َ ِئن بَدا ِاإل ِ
زديُّون،
كالصا ِبئَة ،يَمقتون الل َّونَ
َّ
زديُّون ،اليومَِ ،شبهَ مُتَأَكردين ،فإنَّ دينَهم ،وتنظي َمهم االجتماع ّي ،يُفَ ِّرقانهم
َ
عن األكراد .وهم ع َرفوا ،في تاريخَيهم ،القديم والحديث ،سلسل ًة من االضطهادات األزرق ،وال يَلبسونه؛ ويَتطَ ل َّعون ،عن َد
القطبي وال َّشمس.
الصالة ،إلى النَّجم
َّ
وال َمجازر كانَ من شأنها أنْ أضعفَتهم عدديًّا ،وشتَّتتْهم في أكث َر من دولة شرق أوسطيَّة.
ِّ
وأمَّا احترامُهم النَّا َر الَّتي يَج ُب أال َّ تُدن َّس،
فهي ذاتُ تأثير زَ َردَشت ّي.
عض ِاإل ِ
الصا ِبئَة ألنَّ َعقيدتَها تَض ُّم خَليطً ا من المبادئ ال ِّدينيَّ ِة
ي ُ َق ِّر ُب البَ ُ
زديَّةَ من دين َّ
بالصيام
ويَتجل َّى اإلسالمُ عندهم
ِّ
ال ُمتَبَع ِث َرةِ ال ُجذور ،ال َعدي َدتِها ،فلم ت ْ
ُحافظ ،بالتَّالي ،إال َّ على ال َيسير من تَعاليم اإلسالم؛
ك والتَّضحية والح ِّج والكتابة على القبور.
ولِذا ،أجازَ ال ُمسلمون ،سن َّ ًة وشيع ًة ،اضطهادَها في ما َمضى ،تحت ِستار إقامة حفالت تَ َهت ُّ ٍ
ٍ
االنخطافيَّة الَّتي ويُسم ُح بالختان لديهم ،لكنَّه غي ُر إجبار ّي،
َدنيس ال ُم َق َّدسات اإلسالميَّة .وال ش َّك في أنَّ ال َّرقصات ِ
وخالعة يَجري فيها ت ُ
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عيش بين البَشَ ر وتَدلُّهم إلى طريق الخالص .ويُذك ُر أنَّ جميع
تجسدت لت َ َ
فيما ال َمعموديَّةُ ،هي ،إلزاميَّة .وأمَّا التَّقالي ُد
السابقة الذِّكر ،والَّتي َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ُ
َّ
َّ
أساسا ،من شيخان ،وقد توزعت الحقًا على التج ُّمعات اإلزديَّة المختلفة.
المأخوذةُ عن المسيحيَّة ،فَباإلضافة إلى األ َسر ال َمعنيَّة هيً ،
ال َمعموديَّة ،كس ُر الخبز ورتبةُ شرب النَّبيذ
ويُساع ُد ال ُملَ َّقبون بـ«البير» ُّ
يحصلون على مراكزهم
اللَّذَان ي ُ َمثِّالن نو ًعا من األفخارستيَّا (الذَّبيحة
الشيوخَ في وظيفتهم ،وهم ُ
أيضا ،ويتمتَّعون ببعض النُّفوذ على ال ُمريدين الَّذين يدفعون لهم جزي ًة سنويَّة.
اإللهيَّة) ،وزيارةُ الكنائس عند الزَّواج ،بالوراثة ً
بعض َّ
الصوفيَّة لديهم
إلخ ...وث َّمةَ ُ
الظواهر ُّ
كال َّرقص ِ
وث َّمةَ ،كذلك ،طبقةُ «الفَقيران» ،والكلمةُ كرديَّةٌ مُشت َ َّقةٌ من كلمة فَقر العربيَّة،
طافي وإجالل ال ُمت َ َص ِّوفين،
االنخ ِّ
وبعض َّ
الظواهر ال َّشامانيَّة كال ُمواراة في و َموضوعةٌ في صيغة المثنَّى؛ وكانت كلمةُ فَقير تدلُّ في الماضي إلى بعض أتباع الجمعيَّات
ُ
ِ
ِ
ف الفَقيران عند اإلزديِّين طبق ًة اجتماعيَّ ًة غريب ًة ،فهم ،بعدما كانوا
التُّراب وتفسير األحالم وال َّرقص.
اإلسالميَّة .ويؤل ِّ ُ
أعضاء في األدَّاويَّة ،تطوَّعوا للعمل لدى األ ُ َسر والعشائر ،فكوَّنوا طبق ًة اجتماعيَّ ًة جديد ًة
ضع لها .وتُ َمثِّ ُل «الفادرابي» العنص َر النِّسائ َّي ال ُم ِ
وتَحقُّ للنِّساء ِاإل ِ
ف للفَقيران.
راد َ
زديَّات إقامةُ ال َّشعائر ُمحتر َم ًة ،تُخشى ،ويُخ َ
ال ِّدينيَّة ،تما ًما كما يَحقُّ للنِّساء ال ُّدرزيَّات
ٍ
منطقة
وأخي ًرا ،هناك طبقة «الق َّوال» الَّتي تتأل َّ ُف من َجماعا ٍت تقط ُن شيخان ،وال تو َج ُد في أ ِّي
اال ِّطالعُ على أسرار ال َمجموعة ،وذلك ناد ٌر
ٍ
والسندجاك عبارةٌ
«السندجاك» من منطقة إلى أخرى؛ ّ
في ال َّشرق الَّذي ال يَستسي ُغ دخولَ المرأة في غيرها ،ويَقتص ُر دو ُر أفرادها على نَقل ّ
ِ
هذا ِ
ِ
طاووس المالئكة ،وتُ َذكِّ ُر اإلزديِّين بواجباتهم ال ِّدينيَّة.
المضمار .وأمَّا الممنوعاتُ في مأكل عن تماثي َل صغيرةٍ من المعدن ،تُمثِّ ُل
َ
ِاإل ِ
الخس ولحم الخنزير.
زديِّين فتَقتص ُر على ِّ
ٍ
هذا ،وال تَزاو َج بين َّ
الطبقات وال انتقالَ من واحدةٍ إلى أخرى إال َّ
بشروط قاسية!
ض ُل
هذا ،وال يدخ ُل ِاإلزد ُّي الح َّمامَ ،ويُفَ ِّ
قضاء َ حاجته في الفالء ألنَّ الخُرو َج ن َ َج ٌس؛
كما أن َّه ال يكذ ُب على اإلطالق ،ويعشقُ
المالبس ال ُملَ َّونة .وي ُ َح ِّرمُ ِاإل ِ
زديُّون أك َل
 ..يا صديقي،
َ
َّ
عبودهم
م
ء
إخفا
أبى
َس
خ
ال
ن
أل
الخ َِّس
َّ
َ َ
قال ِّ
الط ُ
َ
اليوناني،
فل
ُّ
ِ
حينما َهر َب من أعدائه ،ويُكثرون من أكل
ُ
َ
ِّ
َ
َ
ضر الَّذي اختَفى فيه َمعبودُهم.
البَ َصل األخ َ
قال الطفل الأزرق العينين،
وهم ال يَل َعنون ،ويَتحايلون على الكلمات
ً
ورصاصا.
أُري ُد بارو ًدا
ل َع َدم لفظ حرف الشِّ ين فيها ،ف َيقولون
مثالً «ال َمي الكبيرة» بدلَ ال َّش ّط ،وذلك ألنَّ
ف الشِّ ين بدايةُ كلمة ال َّشيطان!
حر َ
وأمَّا أشه ُر أعيادهم فالنّوروز ،عي ُد
السنة البابليَّة،
رأس َّ
أكيتو في األصلُ ،
قصا.
ر
و
ا
ب
ر
ش
ٍ،
م
ويَحتفلون به لعشرة أيَّا
ُ
ً َ ً
َبي ِاإلزد ِّي
يُو َجد ،في ق َّمة ال َه َرم المرت ِّ
الطبقةَ
شخصان يُؤل ِّفان ،مع أُسرتَيهماَّ ،
االجتماعيَّةَ ال ُعليا :األوَّلُ هو أمي ُر ِاإل ِ
زديِّين
السلطةَ الزَّمنيَّةَ عليهم ،وله
مارس ُّ
الَّذي ي ُ ُ
امتيازُ تَمثيلهم في الخارج ،ويج ُب أن يَتَح َّد َر
من ساللة الخليفة يَزيد بن معاوية؛ والثَّاني
هو ال َّشيخُ األعلى ،ويج ُب أن يَتَح َّد َر من
ساللة ال َّشيخ حسن ،شقيق ال َّشيخ آدي ،وهو
بالسلطة ال ُمطلَقَة في جميع المسائل
يَتمت َّ ُع ُّ
ِ
ال ُّروحيَّة ،وله َحقُّ حرم أ ِّي إزد ّي.

ِ
باالضطهادات الَّتي جاءَتها من ك ِّل َح َدبٍ
عرفَتِ ِاإلزديَّةُ ان ِتشا ًرا ما لب َث أنِ اصطدمَ
وص ْوب :ال َمغول (بين عامَي  1221و ،)1257وال ُمسلمون (في عامَي  1244و،)1245
َ
ولقي شيوخُها نهايا ٍت مأساوي َّ ًة .ث َّم عرفَت ،في القرن ال َّراب َع
فتَع َّر َ
ض أتبا ُعها لل َمذابحَ ،
عش َر ،انتشا ًرا واس ًعا ،فانض َّم إليها كثيرون ،حتَّى حلَّ العامُ  ،1414ودُ ِّم َر معب ُد ال َّشيخ آدي
في شيخان على يَد أمراء الجزيرة ال ُمسلمين كابن عمر ،وأمراء جرش ويوكال .وكانت،
تلك ،ضرب ًة حاسم ًة ِلإل ِ
زديَّة الَّتي عجزَت ،في ما بَع ُد ،عن مواجهة القبائل الكرديَّة
ضربةَ تل َو األخرى.
والعربيَّة المجاورة لها ،والَّتي كانت تَكي ُل لها ال َّ
وتنافس ِاإل ِ
زديُّون في ما بينهم؛ وفي زمن ال ُعثمان ِّيين ،تقلَّبَت أوضا ُعهم ب َح َسب
هذا،
َ
ِ
مُهادنة األتراك لهم ،أو استمالتهم إيَّاهم ،أو التَّضييق عليهم .وهكذا ،تحوَّلَ أبناء ُ قبيلتَي
ادس عشَ ر ،وانحص َر وجودُ ِاإل ِ
زديِّين
المحمودي ودونبالي إلى اإلسالم في نهايات القرن َّ
الس َ
في منطقتَي شيخان وسنجار ،ولم تَ ُع ْد مم ِكنَ ًة لهم مواجهةُ أعدائهم الَّذين غَدوا يُغيرون
عليهم كلَّ عام ،ف َيرتكبون ال َمجاز َر في حقِّهم ،ويَنهبون أرزاقَهم ،ويَسبون نساءَهم.

اضطهادُ ِاإل ِ
وزادَ ِ
وأمَّا َّ
الطبقةُ االجتماعيَّةُ الثَّانيةُ فتَجم ُع
العثماني عمر
زديِّين في القرن التَّاس َع عشَ ر ،والسيَّما على يَد القائد
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
أ ُ َس َر ُّ
ضرائب ،وه َّددَ اإلزديِّين باإلبادة إلَّم
الشيوخ اآلخرين ال ُمتَح ِّدرةَ من المالئكة وهبه باشا ،في العام  ،1892الَّذي جاء َ الستيفاء ال َّ

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 4
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ّ
ملفات

فض ،هاج َمهم بمساندة ّ
الش َّمار وبعض عن استقالليَّتهم ،وقَ َّدموا شبابَهم للخدمة
لقي منهم ال َّر َ
يُنكروا دينَهم ويَعتنقوا اإلسالمَ .وإذ َ
ِ
َّ
القبائل الكرديَّة ،واجتا َح شيخان وسنجار .وأثا َرت الفَظاعاتُ التي ارتكبَها عمر وهبه باشا العسكريَّة في اإلطار الوطن ّي.
السلطنة العثمانيَّة ودول الغرب في آ ٍن واحد.
في حقِّ ِاإلزديِّين على األخير نقمةَ َّ

حدود المئَتَي ألف نسمة ،قب َل هجرة قسمٍ هام ٍّ منهم ،ألسبابٍ اق ِتصاديَّة ،إلى أو ُرﭙـَّا ،ال يح ُّجون إلى مكَّةَ والمدينة ،إال َّ أنَّ
البعض
َ
والسيَّما إلى ألمانيا .وما زالَ ِاإل ِ
ض ُل أنْ يُدفَن ،إمَّا في سنجار ،وإمَّا ...منهم يَزو ُر كربالء والنَّجف .ويُعت َ َق ُد أنَّ الح َّج
زد ُّي ،أينما ماتَ ،يُفَ ِّ
يحص َل سب َع م َّرات.
في أرمينيا.
إلى كربالء يج ُب أن ُ

تَ َمح َو َرت أه ُّم تج ُّمعات ِاإل ِ
زديِّين في
العراق ،حتَّى أشهر ٍ قليلة ،في شيخان،
مركزِهم ال ِّدين ّي (شمال َّي غرب َّي الموصل)،
وفي سنجار (غرب َّي المدينة َعي ِنها) ،وقُ ِّد َر
عددُهم (واألرقامُ اآلتِ َيةُ أكث ُر من تَقريبيَّة)
بمئة ألف نسمة .بَ ْي َد أنَّ العامَ  2014أطلَّ
على ِاإل ِ
زديِّين ب َمجاز َر جديدةٍ ،دف َ َعت
كثيرين ،بالقوَّة ،إلى هجرة ِ
أرضهم ،و ِقل َّ ًة،
أيضا ،إلى تَرك دينها ،وهذه الم َّرة
بالق َّوة ً
ِ
ِ
على أيدي ُمرتَكبي الفَواحش .وما زال ْت
دُموعُ نائبةُ ِاإل ِ
زديِّين الوحيدةُ في البرلمان
ِ
حاض َر ًة في
العراق ّي ،فيَّان ال َّدخيل،
وظل َّتِ الذِّكرى ماثِلَ ًة في أذهان ِاإل ِ
ِ
زديِّين .ول َّما بدأ العثمان ُّيون
ضمائرنا لِت ُ َذكِّ َرنا ب َمصائب هذا ال َّشعب!
باضطهاد المسيح ِّيينَ ،
في العام  ،1915سارعَ سكَّانُ سنجار إلى استقبال األرمَن واآلثوريِّين الهاربين ،ورفضوا
وأمَّا ِاإل ِ
السلطاتِ التُّركيَّة ،على ال َّرغم من تَرغيبها لهم حينًا ،وتَرهيبها أحيانًا ،وابتنَوا
زديُّون ،خار َج العراق ،ف ُيو َجدون
تسلي َِمهم ُّ
َّ
لهؤالء الكنائس!
في سوريا منذ القرن الثال َث عشَ ر ،وقد
حافظوا على َمكان َتهم فيها حتَّى القرن
وإبَّان الحرب الكونيَّة ،وفي إثْر قُدوم اإلنكليز إلى العراق ،سارعَ إسماعيل بَي ،ابن َع ِّم
ادس عشَ ر .زادَتْ أعدادُهم بع َد ن ُزوح
َّ
الس َ
نفسه في تَص ُّرف الحلفاء .وحافظ ِاإل ِ
ِ
َّ
زديُّون ،عند انتهاء إزديِّي تركيا إلى سوريا في القرن التاس َع
أمير شيخان ،إلى بغداد ،و َوض َع َ
الحرب ،على َعهدهم ،أسو ًة ببَقيَّة األقلِّ ِّيات ،وانض ُّموا إلى ق َّوات االن ِتداب اإلنكليزيَّة في عشر ،لكنَّ أغواتِهم قبلوا ب َهي َمنَة القبائل
العراق (الـ«ليـﭭيز») والفرنسيَّة في سوريا.
السنِّيَّة القريبة منهم .ول َ ِئن لم
الكرديَّة ُّ
ِ
ِ
ِ
يُعان إزديُّو سوريا ما عاناه إخوان ُهم في
بد الوطن ُّيون رِضاهم على خُصوصيَّة ِاإل ِ
وعندما نالَ العراقُ استقالل َه ،لم ي ُ ِ
زديِّين ،تركيا والعراق من ِ
اضطهادات و َمجازر،
ضيَّقوا عليهم ،وأجبَروهم على اإلذعان لقانون التَّجنيد اإلجبار ِّي الَّذي ُص ِّدقَ عليه فقد ظلُّوا فريسةَ ُّ
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السوريَّة الكبرى ،وكادوا يُض ِّيعون ُهوِيَّتَهم،
ُ
َ
َّ
َّ
ُّ
تَعبي ًرا عن إرادتهم في االس ِتقالل.
وعارض الحك ُم العراق ُّي الفكرةَ ألن َّه أرادَ أن يجع َل ولم يبقَ منهم سوى نح َو  25ألف نسمة.
َ
لصهر جميع أبناء البالد في سبيل بناء ال َّدولة .وأُقي َل ،نتيج ًة لذلك ،كما أن َّهم يُعانون حال ًّيا من نتائج الحرب
من الجيش بوتق ًة َ
قائم َمقامُ بالد سنجار الَّذي كان دو ًما مسيح ًّيا ،حتَّى تحت الحكم العثمان ّي ،واستُبدلَ ال َّدائرة في البالد.
ٍ
ٍ
سياسة أش َّد حز ًما.
محاولة لفَرض
بآخَ َر ،مُسلمٍ ،في
ٍ
وأمَّا في تركيا ،فلم يبقَ سوى عدد قليلٍ
و َع َّد ِاإل ِ
زديُّون األم َر تح ِّديًا لهم ،فت َم َّردوا في تشرين األوَّل  ،1935ولكن ،سرعان ما قضى من ِاإل ِ
زديِّين (بضعة آالف) ،يَنتشرون في
الجيش العراق ُّي على تم ُّردهم ،فهر َب كثيرون إلى سوريا ،واقتي َد
البعض إلى َمشانق الجنرال محيط ديار بَكر وسرت وفان وبهتان ،وفي
ُ
ُ
بَكر صدقي الَّذي كانَ يُدي ُر العمليَّات ،وهو كرد ٌّي ،وصاح ُب أوَّل انقالبٍ عسكر ٍّي في العال َم منطقة بيراجيك .وكَذا في إيران حيث
بعض ِاإل ِ
ِ
َقي اثنان من المسيح ِّيين البارزين في
زديِّين ،والسيَّما بالقرب من
الموصل المصي َر ث َّمةَ ُ
العرب ّي ( 29تشرين األوَّل  !)1936ول َ
ِ
َعينَه بعدما اشتب َه صدقي بأن َّهما ُم ِ
القائد ِاإلزد ّي.
تواطئان مع الميهيرخان،
تبريز.

السنة لدى ال َّشبَك في
ويُحتَف َل برأس َّ
األيَّام ِ
العشرين ،ابتداء ً من الل َّيلة األولى من
كانون األوَّل .ويَعتر ُف ال َّشبَك ُّي للبير بخطاياه
الخاص
وذنوبه ،ف ُينش ُد البي ُر الكلنب َك
َّ
باالع ِتراف ،ويح ُّل ال ُمذن َب من آثامه .وث َّمةَ ليلةٌ
يَغف ُر فيها ال ُمتباغضون بع َضهم للبعض اآلخَر،
وهي ليلةُ التَّعاذر ،وأصلُها بكتاش ٌّي وقزلباش ّي،
وإن كانت تت ُّم ،عن َد ال َّشبَك ،بطق ٍ
خاص.
س ّ

الصراعُ ،عنيفًا ،بعدما حاول َتِ الحكومةُ العراقيَّةُ تسلي َم قسمٍ كبير ٍ من بالد
وتج َّددَ ِّ
سنجار إلى زعيمٍ عرب ٍّي بدو ّي ،وشيخ قبيلة ش َّمار ،فثا َر آغواتُ ِاإل ِ
زديِّين الَّذين كانوا ما
زالوا مُوالين لحكومة بغداد .وظه َرت دعوةٌ ِإ ِ
زديَّةٌ جديدةٌ تقولُ إنَّ ال َمهد َّي س َيخر ُج من
نقض على األتراك والعراق ِّيين ،ويَهز ُمهم،
ال ِبحار في الغرب على رأس جيش َج َّرار ،وس َي ُّ
بسط سلطة ِاإل ِ
ضت بغدادُ َّ
وي َ ُ
ف عن قيام فرقة
زديِّين على العال َم أج َمع! وكانَ أن غ َّ
الطر َ
زدي َّ ٍة في جيشها ،لكنَّ ِاإل ِ
ِإ ِ
زديِّين ،هم ،ما لبثوا أن أذ َعنوا للواقع وتَخل َّوا ،شيئًا فشيئاً،

هذا ،ويَبقى التَّج ُّم ُع العدد ُّي األكب ُر
ِلإل ِ
زديِّين في ُجرجيا وأرمينيا ،حي ُث
يَعملون في َرعي الماشية ،ولهم َح ٌّي
بليسي ،كما
في العاصمة ال ُجرجيَّة ،تِ ِّ
ضهم في العاصمة األرمنيَّة،
يُقي ُم بع ُ
يـِرِفان .وكان َت أعدادُهم في البل َدين في

وإلى جانب الكلنبك ،ث َّمةَ كتا ُب ال َمناقب،
وهو مُ َق َّد ٌس لدى ال َّشبَك ،ن ُشر بالتُّركيَّة
اآلذريَّة ،لغ ِته األصليَّة ،وتُو َج ُد ترجمةٌ
مخت َ َص َرةٌ له بالعربيَّة ،ي ُ َس ُّمونه «بويوروق» أي
وأيضا ،ال َّشبَك
ضل به» ،أو ،اخ ِتصا ًرا« ،برخ» ،وهو
«ما يتف َّ
أيضا ً
ساب ًعا :ومنهمً ،
حوا ٌر بين ال َّشيخ صدر ال ِّدين وال َّشيخ صفي
يُد َر ُج ال َّشبَ ُك من ِضمن ال ِف َرق ال ُمغالية؛ وال ُمغالون مَجموعاتٌ مذهبيَّةٌ مخت ِلفةٌ ترتك ُز ال ِّدين في آداب َّ
الطريقة.
على الغُلُ ِّو في عل ٍّي بن أبي طالب ،ومن ث َ َّم ،في أعقابه ،ومنها ،إلى ال َّشبَك :البكتاشيَّة،
والقزلباشيَّة العلويَّة ،وال َّشيخيَّة ،والكشفيَّة ،والكاكائيَّة ،واإلبراهيميَّة ،وال َعلي-إلهيَّة،
وعن َد والدة طفلٍ َشبَك ّي ،يُق ِّد ُمه والداه،
ِ
و ِسوى هذه من ال ِف َرق.
بع َد سبعة أيَّام ،إلى البير ،ويُحضران
معهما خبزًا وخم ًرا وكبشً ا .يقرأ ُ البي ُر
الكبش،
َ
القصا ُب
خاصا ،ويَنح ُر
َّ
وال َّشبَ ُك َجماعةٌ تَقط ُن (أو قُل كان َت تَقط ُن حتَّى أشهر ٍ خَلَت) منطقةَ الموصل بعامَّ ٍة ،كلنب ًكا ًّ
وتَ ُع ُّد بضعةَ آالف ،وهي ت ُ
ضيوف ،وينتهي
َختلط ،في أماكن وجودها ،ب َمجموعا ٍت أخرىِ ،من عربٍ وتُركمان ويوزَّعُ لح ُمه على ال ُّ
ِ
السنِّيَّة .وأمَّا لسان ُهم ف َمزي ٌج من الكرديَّة والعربيَّة والفارسيَّة االحتفالُ بالـ ...دبكة ،ويُس ُّمونها جوبي.
وأكراد وعشائر الباجوان ُّ
ِ
جنوبي إيران،
ف لهم أص ٌل أكيد :قي َل إن َّهم قدموا من
والتُّركيَّة ،واألخيرةُ الغالِبَةُ .وال يُع َر ُ
ِّ
وأمَّا َّ
فيما لِسان ُهم ي ُ َر ِّج ُح أصلَهم التُّرك ّي.
فصع ٌب لدى ال َّشبَك ،إذ
الطالقُ َ
ويقس َمها
على ال ُمطلِّق أن يَبي َع كام َل أمالكه ِّ
ناسخ ،فيما إلى اثنَي عشر قس ًما ،يأخ ُذ منها قس ًما
وال َّشبَ ُك من ال ِف َرق ال ُمت َ َص ِّوفَة ال ُمغالِ َية ،ويَمي ُل ُ
بعض أفرادها إلى ال ُحلوليَّة والت َّ ُ
بعض ِف َرق ال ُمت َ َص ِّوفَة واح ًدا ،ويُق ِّدمُ الباقي إلى البير؛ وتَلي ذلك
بعض آخَ ُر إلى األخذ بمبد ِإ َوحدة الوجود .وال َمعرو ُف أن َّه ،لَ ِئن ظلَّ ُ
يَمي ُل ٌ
ُقوس تَدخ ُل من ضمنها أربعون زجاج ًة
نق ًّيا ،كال ّرفاعيَّة والقادريَّة وال َّشاذليَّة والنَّقشبَنديَّة ،فإنَّ بع ًضا آخر منها غالى إلى أقصى حدود ط
غم من مُغاالتهم في ُح ِّب علي ،و َنَع ِتهم إيَّاه بأوصافٍ ال ي ُ ِق ُّرها من ٌ ...ال َعرق .ونسألُ :أيكونُ أص ُل هؤالءِ
التَّط ُّرف .وأمَّا ال َّشبَك ،فعلى ال َّر
َ
ٍّ
اإلسالم ،فإن َّهم يُؤمنون بواجب الوجود كما لدى ال ُمس ِلمين ،فيما مح َّم ٌد نَب ُّيهم ال ُمبَ َّجل.
ال َّشبَك من عندنا ،أقلُّه لجهة رقص ال َّدبكة
العكس هو الصحيح؟!
وشرب ال َع َرق؟ أم
ُ
ولِرجال ال ِّدين ،عن َد ال َّشبَكَ ،مراتِ ُب ،وهي  ،12وترمزُ ،على األر َجح ،إلى األي َّمة الـ
 ،12وربَّما إلى النُّجوم الـ ،12واألبراج الـ.12
ويُصلِّي ال َّشبَ ُك م َّر ًة واحد ًة في األسبوع ،ف َيجتمعون ليلةَ الجمعة في دار البير (رجل
ال ِّدين) ،ويُكَ ِّونون حلق ًة وهم قُعود ،فتُتلى اس ِتظهاراتٌ من الكلنبك (قصائد في أهل البَيت،
بالتُّركمانيَّة) ،و َمحفوظاتٌ؛ ث َّم يسج ُد الجميع ،ويقرأ ُ البير فيهم قراءات .وال يُمك ُن الطِّ ف َل
السابعة.
حضو ُر َّ
الصالة قب َل س ِّن َّ

وأمَّا عاداتُ ال َّشبَك عن َد ال َموت فشَبيهةٌ بتلك
الَّتي عند ال ُمسلمين ،من غَسلٍ وتَكفي ٍن ودفن.
خاصا ،ويُوزِّعُ
وال يَصومُ ال َّشبَ ُك صومَ ال ُمسلمين في رمضان ،بل األيَّامَ التِّسعةَ األولى من شهر ُم َح َّرم .لكنَّ البي َر يَقرأ ُ على ال َم ْيت كلنب ًكا ًّ
مس مَدخولهم إلى أنا ٍ
س من صلب النَّب ّي .كما إن َّهم أهلُه ،في إثْر ال َّدفنَّ ،
الطعامَ على الفقراء.
وال زكاةَ إسالميَّ ًة لديهم ،بل يُؤدُّون ِخ َ

كـ ــانـون ّ
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السمار ب ِفعل ال َّشمس.
ولجهة ال َّشكل ،فإنَّ ال َّشبَ َك من ال ُّشقر بعامَّ ٍة ،وإنْ مالَت ُشقرتُهم إلى َّ
وهم قَوِيُّو األبدانِ ،طوالُ القامة ،قل َّما يَحلقون لُحاهم أو ي َ ْحفُون شواربَهم ،ف ُيرى ال َّشع ُر وقد َست َ َر
أفوا َههم .ويُقالُ إن َّهم ،حين يأكلون ،يَرفعون َشع َر وجوههم ب ُيسراهم ،ويَتناولون َّ
الطعامَ ب ُيمناهم.
ويُؤخَ ُذ على ال َّشبَك اح ِتفالُهم بـ«ليلة الكشفة» ،وهي قريبةٌ من «البقبَ ْيشَة» اإلسماعيليَّة ،وفيها
ص برفقة امرأته ،فتُطفَأ ُ
تُستبا ُح ال ُم َح َّرماتُ (على ما يُقال) ،وتُشر ُب الخُمور ،ويكونُ ك ُّل شخ ٍ
األنوار ،وتسقطُ ال َمحظورات .ونر ِّج ُح أنَّ هذه الل َّيلة ال وجودَ لها عند ال َّشبَك ،بل إنَّ األم َر اختلطَ
على البعض ،والل َّيلةُ ال َمعنيَّةُ ما هي إال َّ ليلةُ التَّعاذُر.

ُس ِئلَ ْت ِبأ َ ِّي ذَن ٍب قُ ِتلَتْ﴾؟ و ِإالمَ اس ِترجاعُ الجاهليَّة
ب ِإ ٍ
فراط في ال َجهل ،و ِإبدالُ فروسيَّة أبناء ِخيام
ِ
األمسِ ب َحقارة ساكِني نا ِطحات اليوم؟ وأَنَقبَ ُل،
يأتي زم ُن نَحر ِ
بع َد فَجر اإلسالمَ ،
وصدرِه ،أنْ َ
اإلسالم؟ أَال فَلْنُ ْع ِتق ِ األديانََ ،ولْنُنْ ِص ِ
ف اإلنسانَ،
فقد أهنَّاها األديانَ ،حتَّى لَهَ َر َب اهللُ منَّا ،وهَزَّأناه ُ
اإلنسانَ ،حتَّى الستَطا َب ِ
المسكي ُن ال َمماتَ!

و ُشر ُب الخَمر ،عند ال َّشبَك ،مُبا ٌح .وهم يَقولون إنَّ اهلل لم ي ُ َح ِّرمْه ،وإنَّ له فوائ َد طبِّيَّ ًة .وأمَّا
أسماؤهم فمن أسماء أهل البيت وتَخلو من بعض األسماء من ِمثل أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة
وآخرين عادَوا عليًّا .وهم يَهزأون من عمر بتسميته عمروك ،ومن عائشة بتسميتها عشعشة.

على اإلنسان ،في مواجهة المآسي البَشَريَّة،
وعلى رأسها اإلباداتُ ،أنْ يَغض َب حتَّى ال يَنسى،
وأنْ يأم َل حتَّى يَستم َّر ،ويَتق َّدم .واإلنسانُ فوقَ
األديان واألعراق واألوطان ،فال ِّدي ُن ِ
والعرقُ
والوط ُن لإلنسان ،ال ال َعكس! ول َيكُ ْن تناف ُ ٌس،
وح ِّريَّةُ اخ ِتيارٍ وان ِتقال ،إلى حدود الال َّدين
والال َّ ِعرق والال َّ َوطن ،ولْنُبْ ِدل ِ ال ُعهودَ اإللهيَّةَ
واألسطوريَّةَ بالال َّ َعهد الجديد :ال َع ِ
هد اإلنسان ّي!

بي
وفي َمش َه ٍد تِلفاز ٍّي آخَ َر ،بع َد أيَّام ٍ ،زا ِن َيةٌ « ُمفت َ َر َضةٌ» تُساقُ لل َّر ْجم ،وتُر َج ُم على يَد َمن َش َّرعوا َّ
الس َ
خاسة ،فيما ألفيَّتان مَ َضتا على «مَ ْن كَانَ ِمنْكُ ْم ِبالَ خ َِطيئ َ ٍة فَلْ َي ْر ِم َها أَوَّالً ِب َح َجر»؛ ويا
وال َمبي َع في سوق النِّ َ
َ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
بعض ال ُمسلمين اآليتين الكريمتين ﴿ َوإذا ال َم ْوؤُودَةُ
لَمأساتِك يا اب َن البَشَر! وأسألُ :أيأتي زم ٌن يَنسى فيه ُ
بعض ال ُمس ِلمين اآليتَين الكريمتَين ﴿ َو ِإذَا الْ َم ْوؤُودَةُ
ُس ِئلَ ْت ِبأ َ ِّي ذَن ٍب قُ ِتلَتْ﴾؟ ونسألُ :أيأتي زم ٌن يَنسى فيه ُ

والحياةُ قصيرةٌ ،ومنها ال يَأخُ ُذ ال َمرء ُ
شيئًا ،فحتَّى الخشَ بَةُ هي الَّتي تأخُذُه .ن َ َعم،
ال يَأخُ ُذ ال َمرء ُمن الحياة سوى ِ
وقفة ِعزٍّ حين
ي َ ِع ُّز ِ
الع ُّز!

ثامنًاِ :ب َمثابة ِ
العبرة

وبَع ُد ،وبال َعودة إلى ما يَجري ِمن حولِنا هذه األيَّام من مآ ٍ
س ،ن ُو ِق ُن أن َّنا الخا ِسرون:
فقَتلى البشر قتالنا ،ودما ُر ال َحجر دما ُرنا ،وسقوطُ األنفُس سقوطُنا ،ومالُ الحروب مال ُنا،
ومشكلةُ إعادة إعمار البَشَ ر وال َح َجر واألنفُس واالقتصاد مُشكلتُنا .وأمَّا الغرب ُّيون ،فدائ ًما
وأيًّا تَ ُكِ ،ب َح َسب كلٍّ منَّا ،ال َع ِ
ناص ُر
وأب ًدا ،را ِبحون :ن َ ُم ُّدهم بالمال ف َيبيعوننا أسلحةَ القَتل وال َّدمار ،ويُن ِقذون اقتصاديَّاتِهم،
الَّتي ت ِ
ُنشئُ األُمَ َم (أرضِ ،عرق ،لغة ،دين،
إلى تأمين مَصالحهم في شتَّى ال َمجاالت .وأمَّا عن النَّفط فال نَت َ َح َّدثَنَّ قَ ُّط!
ِ
العناص َرِ ،إلَّم
تاريخ ُمشت َ َرك ،)...فإنَّ تلك
ث َّم ،يا ما أ ُ َح ْيلى الغريزةَ لدى الحيوان إذا ما قُورِنَت ب ُعنف َمن يَهوى قل َب الحروف من بَني تَقتَرِنْ بمبادئ َ إنسانيَّ ٍة جا ِم َعةَ ،عبَثًا تُحاولُ
يش ،و َعبَثًا تُحاولُ التَّعاونَ والتَّكت ُّ َل،
اإلنسان ،فيقل ُب ال ِفك َر كُف ًرا .ويَحض ُرني ،هنا ،مَش َهدان َو َردا في إحدى نشرات األخبار التِّلفازيَّة :األُمَ ُم ال َع َ
في ال َمش َهد األوَّل ،تَكفير ٌّي يَجل ُد في ٍ
ساحة عامَّ ٍة ،وأمام الجمهور ،رجالً لع َن الكهرباءَ ،و َربَّها ،و َودا ًعا ل ُحلُم ال َوحدة اإلنسانيَّة ال ُمرتَجاة!
لِغياب األخيرة ال ُمتَكَ ِّرر ،وكَم نَلعنُها ،الكهرباءَ ،كلَّ يوم ٍ! وقد مُ ِن َح صا ِحبُنا ال َمحظوظُ ال َجل َد عو ًضا
ث َّم إنَّ الفارِقَ بين ُّ
الشعوب إن َّما يَك ُم ُن،
عن القتل «تسامُ ًحا» من ذَوي ال َّشأن «ولم َّرةٍ واحدةٍ فقط»؛ وفي ال َمش َهد الثَّاني ،بع َد دقائق ،كَل ٌب
ٍ
َربي
صغي ٌر أمامَ سمكا ٍت ابت َ َعدنَ عن الماء عن َد َشطٍّ  ،أو ابت َع َدتِ الماء ُ عنهنَّ ،وهو ،أي الكَلب ،يُحاولُ اليومَ ،بعامَّة
وأساس ًّيا ،بي َن الذَّكاء الغ ِّ
ِ
رقي «ال ُمتَذاكي».
ب ِلسانه أنْ يُسعفَ ُهنَّ ،أنْ يَن ُق َل الماء َ إلى ال ُم َه َّددات بال َموت ،وإن َّما َعبَثًا!
«ال ُمتَغابي» ،والغَباء ال َّش ِّ
فمتى ن ُصب ُح أذكياءَ؟ متى نُبْ ِدلُ التَّذاكي
نسن؟
بالذَّكاء؟ متى ن َ َدعُ اآلخَ َر يَعيش ،ون َعيش؟!
تُرى َمن اإلنسان ُّي أكثَر ،البَشَر ُّي وقد كَفَّ َر فت َ َح ْي َون ،أم ِ الكل ُب وقد أعم َل غريزتَه فتأ َ َ

أبحاث

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 4

86

87
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العروبة في حقيقتها؟!
الأب د .جوزف قزّي
مق ّدمة

يخلط المسلمون بين اإلسالم والعروبة ،فيقولون بأنّ العروبة هي مادّة اإلسالم،
واإلسالم هو روح العروبة .والروح ال يمكن أن توجد من دون مادّة .وكذلك هو اإلسالم ال
يمكن أن يوجد من دون العروبة.
هذا قول شائع بين المسلمين كافّة .وهو ،في الحقيقة ،قول خطأ ،تاريخيًّا ودينيًّا.
فالعروبة ،كما سيتب ّين لنا في هذا البحث ،ال عالقة لها باإلسالم .لقد كانت قبل اإلسالم،
أيضا مستق ّل استقالالً تامًّا.
ومستقلّة عنه؛ بل هي عد ّوة له .واإلسالم ً

األب د .جوزف قزّي

ّ
أول ًا .بين الإسلام والعروبة ترابط عضويّ

.1قال د.أنور عبد الملك« :العالقة بين اإلسالم والعروبة ..بين القوم ّية العرب ّية
والحضارة اإلسالم ّية ..إنّما هي عالقة ترابط عضو ّي جذر ّي تكوين ّي ،عالقة هي بح ّق
عروة وثقى».
وعلى غرار الدكتور عبد الملك اعتبر الدكتور عبد العزيز الدوري أنّ في «الترابط بين
أساسا في تحديد الهويّة» ،أي هويّة ك ّل إنسان عرب ّي مسلم.
اإلسالم والعروبة ً
ومثلهما قال منير شفيق« :إنّ كلمة المسلمين ..تتض ّمن فو ًرا العرب» ،أي إنّ هناك،
أيضا« :وحدة عضويّة بين اإلسالم واأل ّمة العرب ّية».
بحسب قوله ً
وبالنسبة إلى الدكتور الطاهر لبيب ،إنّ «هذا طب ًعا قول ال يناقش».
وكذلك قول عادل حسين« :إنّ مفهوم العروبة ال ينفصل عن اإلسالم .وأكاد أقول :إنّ
اإلسالم هو الوجه اآلخر للعروبة».
وفي مفهوم الدكتور الحبيب الجنحاني« :إنّ االنصهار بين مفهومَي العروبة واإلسالم
تعسف ّية».
هو انصهار كلّ ّي» .و«ك ّل محاولة للفصل بين الثقافة العرب ّية واإلسالم هي محاولة ّ
ويرى الدكتور عبد القادر زبادية أنّ في «العروبة واإلسالم شيئًا واح ًدا في
شكله التكامل ّي».
وفي رأي الدكتور حسن حنفي «إنّ العروبة هي الوعاء الحضار ّي والثقاف ّي لإلسالم».
ويدعو منح الصلح إلى «احترام التالزم القائم بين العروبة واإلسالم» .ويرى «اإلسالم
إنّه اسم آخر للقوم ّية العرب ّية ليس إال ّ ،»...ويقول« :العروبة تعني اإلسالم بهذا المعنى
تعصب فيه وال تمييز».
الرفيع الذي ال ّ
وعند الدكتور مح ّمد عمارة «إنّ اإلسالم الح ّق والعروبة الحقّة يك ّونان مزي ًجا واح ًدا» ،و»الذين
افتعلوا بين اإلسالم والعروبة تناق ًضا أرادوا من ورائه هزيمة العروبة واإلسالم جمي ًعا».

فالعروبةً ،
إذا،
ٌ
مسيحي
عمل
ٌّ
ّ
تام .ولكن ،ل ّما
رأى المسلمون
فيها إفادة
الإسلامي،
للدين
ّ
جعلوها قرآن ّية
منزلة من لدن
ّ
رب العالمين،
كما جعلوها
دة ْ
«ر ّ
فعل» على
ّ
كل شيء يأتي
من الخارج

ع ــدد 6 2

ويتح ّمس ناصر الدين ليقول« :في رأينا أنّه يصعب ج ًّدا أن يكون مسل ٌم غي ُر عرب ٍّي إلى الوحدة العرب ّية في وطن عرب ّي واحد..
مسل ًما ...بل ينبغي له ليكون كذلك أن يصير عربيًّا بلسانه وثقافته وميوله».
وفي سنة  ١٩٤٥تأسست «جامعة
ويسأل مح ّمد غزالي« :أيّة عروبة تبقى بعد انتزاع اإلسالم منها»؟ وفي رأيه «أن الدول العرب ّية» ،وهي ،اليوم ،على ما
الرابط بين العروبة واإلسالم قض ّية بديه ّية ...رابطة طبيع ّية كالرابطة بين األجرام يقول الدكتور جورج جبّور ،تأخذ «بجديّة
السماويّة وق ّوة الجاذب ّية».
ينص فيه على
مسألة تعديل الميثاق لكي ّ
أنّ الوحدة هدف عمل الجامعة».
 .2وحذا حذو المفكّرين المسلمين مفكّرون غي ُر مسلمين أمثال ميشال عفلق ،الذي
أصبح في أواخر حياته مسل ًما ،وكمال جنبالط الدرز ّي وأدمون ربّاط وقسطنطين .6هذه الوحدة كانت هدفًا رئيس ًّيا لمعظم
زريق ونبيه فارس وسالمة موسى ومكرم عبيد وخليل اسكندر القبرص ّي الذي و ّجه نداء
دساتير الدول العرب ّية .فكثير منها
إلى المسيح ّيين العرب دعاهم فيه إلى «اعتناق اإلسالم ألسباب أه ّمها أنّ اإلسالم
أدخلت على اسمها كلمة «العرب ّية»..
دين العرب».
تنص على أنّ شعبها «جزء من
ومعظمها ّ
األ ّمة العرب ّية» .وكلّها تهدف إلى هدفها
أنفسهم ،في رأي منح الصلح« ،عندما تستيقظ فيهم قوم ّيتُهم (العرب ّية)
األخير وهو الوحدة العرب ّية الكاملة.
.3والمسيح ّيونُ ،
سوف يعرفون بأنّ اإلسالم هو لهم ثقافة قوم ّية يجب أن يتشبّعوا بها ،ويحبّوها،
تنص على أنّ الدين
وكلّها تقريبًا ّ
ويحرصوا عليها حرصهم على أثمن شيء في عروبتهم».
الرسم ّي لها هو اإلسالم.
وعليهم أن يفهموا ج ّي ًدا ،في نظر الطبري ،أنّ «مَن دخل اإلسالم صار عربيًّا».
واللّبنان ّيون يعرفون ج ّي ًدا ،ويتذكّرون
تما ًما مواقف المسلمين من هذه العروبة أو
والح ّل الوحيد لهم ،لعيشهم في بالد اإلسالم ،بحسب العقيد مع ّمر القذّافي ،رئيس من الوحدة العرب ّية .وقد عبّر الشيخ حسن
الجماهيريّة اللّيب ّية« ،هو باعتناق اإلسالم».
خالد مفتي الجمهوريّة اللبنان ّية عن ذلك
مرا ًرا وتكرا ًرا:
 .4والمسلمون ،في ذلك كلّه ،اتّبعوا النب ّي واقت َدوا به .فهو القائل« :إذا ع ّز العرب
ع ّز اإلسالم ،وإذا ذ ّل العرب ذ ّل اإلسالم» .وقال« :أُح ّب العرب لثالث :ألنّي عرب ّي،
في  ١٩٧٦/٤/٢طالب بتعديل الدستور
والقرآن عرب ّي ،ولسان أهل الجنّة في الجنّة عرب ّي» .وقال« :مَن أح ّب اللهّ ورسوله «بحيث يحرص على ذكر أنّ لبنان جزء
أح ّب العرب ولغتهم العرب ّية» .وقال« :مَن أح ّب العرب فقد أحبّني ،ومَن أبغض العرب من األ ّمة العرب ّية»؛ ومع الموفد البابو ّي
فقد أبغضني» .وقال« :ح ّب العرب إيمان وبغضهم نفاق» .وقال« :ال يَكره العر َب إال ّ بْريني في  ١٩٧٦/٤/٢أخذ على
منافق» .وقال« :إنّ ِمن اقترابِ الساعة هالك العرب» ،أي إنّ نهاية العرب هي من دالئل المسيح ّيين قولهم« :إنّ لبنان لبنان ّي
نهاية العالم.
يعني غير عرب ّي .فهذا قول مردود
ألنّ لبنان بلد عرب ّي» .وفي حديث
.5بسبب هذا الترابط العضو ّي بين اإلسالم والعروبة كان ه ّم المسلمين وسعيهم الدائم إلى جريدة البعث السوريّة في
في إقامة ٍ
دولة عرب ّي ٍة واحدةٍ من المحيط األطلس ّي حتّى الخليج الفارس ّي.
 ،١٩٧٧/٣/٢قال« :نؤمن بأنّ
لبنان يمثّل جزءًا من األ ّمة
يقول د .محمود كامل« :الوحدة العرب ّية تحت شكلِ دولة عرب ّية واحدة هي المثال العرب ّية ...إنّي كنت
األعلى لأل ّمة العرب ّية».
وال أزال مع الذين
يؤمنون بالوحدة
ويردّد هذا القول سماحةُ مفتي الجمهوريّة اللبنان ّية الشيخ حسن خالد ،ويُظهر سع َيه العرب ّية».
الدائم إلى الوحدة ،فص ّرح في  ١٩٧٦/٤/٣للموفد األميرك ّي ِدين بْراون إذ قال« :إنّنا وفي
ننظر إلى البالد العرب ّية من المحيط إلى الخليج على أنّها بلد واحد».
حديثه
إلى مجلّة
ويقول سلّوم سركيس« :ال هداية إلى الذات العرب ّية إال ّ بالوحدة العرب ّية» .و«االنعزال ّي ،الص ّياد في
في نظره ،هو ك ّل عرب ّي مسلم ال يحقّق في نفسه حلم الوحدة».
 ١٩٧٣/٥/٣١قال:
«إنّ لبنان الحديث هو
ِ
وفي رأي علي ناصر الدين أنّ «هذه األقطار من المحيط األطلس ّي إلى الخليج العرب ّي لبنان العرب ُّي
الوجه والدم ِ
إنّما تدعى بحقٍّ الوطن العرب ّي وليس العالم العرب ّي».
واللسان .وما زلنا نعرفه هكذا
حتّى اآلن ،وال نريد أن نعرفه إال ّ
ومنذ سنة  ١٩٠٤بدأت جمع ّيات ورابطات وأحزاب ،و ُعقدت مؤتمرات ونواد ...تدعو هكذا على مدى األزمان».
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خاصا؛ وال تُطلق على شع ٍب مع ّين ،كما هي الحال اليوم
جنسا مع ّينًا ،أو عرقًا ًّ
ال تعني ً
حيث تُطلق على الفرس.

هذا هو الواقع اليوم ،أ ّما في البداية فلم يكن األمر كذلك؛ بل ربّما كان غير ذلك.
فلننظر في حقبات التاريخ ونستنتج.
ثانيًا .معاني العروبة

.1أطلقت لفظة «عرب» ،أ ّول ما أطلقت ،على سكّان «غرب ّي الفرات» ،وقد أطلقها عليهم
األرام ّيون سكّان شرق ّي الفرات .وفي اللغات اآلرام ّية والعبران ّية ،ال تزال لفظة «عرب»
ومشتقّاتها تعني «الغرب» و«الغروب» .وفي اللغة العرب ّية الجاهل ّية كان تعبير «يوم
العروبة» يعني «يوم الجمعة» ألنّه يوم غروب األسبوع ،قبل بداية يوم السبت ،الذي هو
بداية األسبوع عند اليهود والنصارى األوائل.
.2ول ّما كان هؤالء «الغرب ّيون» ،أي سكّان غرب ّي الفرات ،يعيشون حياة بداوة ،في بادية
الشام بين دمشق وبغداد ،وبالتحديد في منطقة األنبار« ،أصبحت لفظة «عرب» تُطلق
على ك ّل مَن قطن البادية وعاش حياة البداوة واالعراب ّية والجفاف والفقر»(« .)1وبما
أنّ تلك البالد -التي عاش عليها هؤالء السكّان -صحراء بادية صار لفظ عرب ،في
اللغات السام ّية ،يدلّ على البادية»)2(.
.3هؤالء السكّان أنفسهم س ّماهم العبران ّيون «بْ ِني ِق ِدم» ،أي «أبناء الشرق»« ،ألنّ مقامهم
في تلك البادية يقع شرقي فلسطين»( .)3فمنذ النب ّي أرميا (ت  ٥٨٠ق.م ،).وهو أ ّول
َمن ذكر لفظة «عرب» ،كان يفهم منها «البداوة والبادية واألعراب ّية ليس غير»(.)4
وكذلك عند أشعيا وحزقيال وغيرهما .وحتّى «اليوم إذا سمعت بدويًّا يقول إنّه مش ّرق،
فهمت منه أنّه ضارب في البادية مهما كان اتجا ُهه فيها»)5(.
.4واللفظتان م ًعا «الغرب ّيون» و«الشرق ّيون» استعملهما اليونان والرومان على
بدو الصحاري والبوادي الواقعة بين غربي الفرات وشرقي فلسطين وبالد
كنعان .وتكلّموا على «أ َرب َيا»  arabiaو«شراقيني» أو «شرق ّي»
 Sharkyو .Sarakenoiوعرف المسعود ّي هذه اللفظة
اليونان ّية الرومان ّية بـ «ساراقينوس» التي أطلقت على
العرب( .)6ويح ّدد الجغراف ّي سترابون ( ٢٥+ب.م؟)
منازل هؤالء «الساراقينوس» على حدود سوريا
الشرق ّية ،وفي مكان آخر يعتبرهم من بدو
العراق .وكذلك هيرودوتس ،قبله بأربع
مائة سنة ( ٤٢٤+ق.م ).لم يكن يحسب
اليمن جزءًا من «الجزيرة العرب ّية» ،بل كان
يسم ّيها «أثيوبيا آسيا» .كما أنّ سكّانها لم
خاصة بهم،
يُعرفوا بأنّهم عرب ،بل بأسماء ّ
كالسبأيّين ِ
والحميريّين والمعين ّيين وغيرهم...

ع ــدد 6 2

.6وفــي المنـطـقــة
الوسطى م ّما يس ّمى
بالجزيرة العرب ّية ،لم
نص يحمل
يصل إلينا أ ّي ّ
في كلماته لفظة «عرب».
وليس ما يشير إلى وجود اللفظة في
لغات ثمود ودَيدان ول َحيان والصفويّة،
تلك القبائل التي حكمت الحجاز
ونجد وتهامة ،والتي تركت آثا ًرا ها ّمة
في أرضها.
.7وفي المنطقة الشمال ّية ليس لدينا غير
نص واحد من سنة ٣٢٨م .ورد فيه تعبير
ّ
«مر القيس بر عمر ملك العرب كلّهم»
(أي :أمرؤ القيس بن عمر ،ملك
األعراب كلّهم) ،وهو بالحرف النبط ّي
المشت ّق من األرام ّي .و«المقصود بـ
«لعرب»« :األعراب» ،أي القبائل التي
كانت تقطن البادية في تلك األيّام»)8(.
* فدولة األنباط مثالً كانت تتك ّون «من
نبوخذنصر
قبائل آرام ّية عراق ّية ،جاء بهم
ّ
في القرن السادس قبل الميالد ل ّما
اكتسح فلسطين ،فأنزلهم في بطرا وما
خاص ًة بهم
يليها»( .)9وتكلّم األنباط لغ ًة ّ
قريب ًة من لغة أهل الشمال اآلرام ّية .ولم
تكن لهم أيّة صلة مع بدو الحجاز ،ال في
حياتهم ،وال في عباداتهم وتقاليدهم ،وال
في آلهتهم...
* ودولة تدمر التي تركت حضار ًة هي
مزيج من العناصر اليونان ّية والرومان ّية
واآلرام ّية والفارس ّية ،ليس في أرضها
أثر واحد باللغة المسماة عرب ّية .لغتها
آرام ّية ،وقومها من أصل آرام ّي ،من بالد
ما بين النهرين ،جيء بهم رقباء على
تح ّركات البدو على تخوم الدولة الرومان ّية
الشرق ّية)10(.

.5أ ّما في نصوص الممالك المتعاقبة على اليمن
وتخومها فلسنا نجد لفظة عرب ،بل لفظة «أعراب»
في لقب أحد ملوك حمير ،جاء فيه «ملك سبأ وذي ريدان
وحضرموت ويمن وأعرابها» ،في أواخر القرن األ ّول للميالد .و«أعرابها»
تعني هنا «بدوها» .وفي هذا دليل ،كما يقول جرجي زيدان ،على أنّ
«أهل اليمن حضر من أقدم زمانهم .ولذلك لم يطلق عليهم اسم العرب قدي ًما»(،)7
ولم تطلق لفظة «عرب» على أيّة دولة من دول الجنوب ،وال على أيّة لغة من لغاتها * .وأ ّما المناذرة ،سكّان غرب ّي الفرات،
ضرها.
فهم خلفاء أولئك «الغرب ّيين» .وهم الذين
وذلك بسبب تح ّ
المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ،جزء  ،١ص  ١٨و )2( .١4جرجي زيدان ،العرب قبل اإلسالم ،ص  )3( .٤٧جرجي زيدان ،المرجع
(َ )1ر.د .جواد علي،
ّ
السابق نفسه ،ص  )4( .٤٨جواد علي ،المرجع المذكور سابقًا )5( .١٩/١ ،فيليب حتّي ،تاريخ العرب ،ص  )6( .٧٤المسعودي ،كتاب التنبيه واإلشراف ،ص .١٤٣

أنشأوا «الحضارة» في
العراق وشرقي بالد سوريا،
وبخاصة في ِ
الحيرة واألنبار .وهم
ّ
ِ
أيضا تفهم بـ«العروبة» اللغةَ العرب ّية .قال النب ّي« :إال ّ أنّ
الذين أعطوا «القلم العرب ّي» للغة .10واألحاديث النبويّة هي ً
القرآن .وهم الذين نشروا لغتهم
أيضا« :ليست العرب ّية
العرب ّية اللسان» ،عن معاذ بن جبل في رواية البن كثير .وقال ً
وقلمهم ،مع إيمانهم النصران ّي ،في
بأحدكم من أب وال أمّ .وإنّما هي اللسان .فمن تكلّم العرب ّية فهو عرب ّي» ،عن تهذيب
مكّة والحجاز ،واستقطبوا «ت ّجار قريش»
ابن عساكر ...ولكن ،إذا كانت بعض األحاديث تتكلّم على «قرى عرب ّية» أو «خيول
فأعطوهم ما لم يعطه أ ُّي شعب.
عرب ّية» أو «أقواس عرب ّية» ...فهي ،إذا ص ّح إسنادها ،ال تعني قوم ّي ًة أو عرقًا عرب ًّيا؛
بل هي صفات تدلّ على صنعها على يد األعراب..
والح ّق يقال :إنّ المناذرة كانوا،
وما رأيناه سابقًا من أحاديث نبويّة ّ
بالنسبة إلى مكّة والحجاز ،كالفينيق ّيين
تعظم العرب ،فليست
بالنسبة إلى اليونان والعالم الالتين ّي.
إال ّ أحاديث موضوعة في زمن الصراع بين الشعوب ّية
والفاتحين ،أي إنّها أحاديث متأخّرة ج ًّدا ،وال عالقة
.8أ ّما في القرآن فهناك لفظتان فقط لها بالنب ّي .إنّها من العصور العباس ّية ،عندما
« :أعراب» ( ١١م ّرة) و«عرب ّي» ( ١٠أصبح الصراع على ح ّدته بين العجم والعرب.
م ّرات) .أوصاف «أعراب القرآن» هي
هذه  :إنّهم منافقون ،كفرة ،متخلّفون
ً
ثالثا .تاريخ العروبة
الجغرافي
عن الجهاد مع النب ّي ،يؤمنون في ومداها
ّ
الظاهر دون الباطن ،ال يجاهدون
مع المسلمين إال ّ في سبيل المغانم،
تشغلهم أموالهم ،يهت ّمون بالتجارة،
أيضا مجموعة
هناك
ً
يعتذرون عن الرسالة ،يقولون بألسنتهم ثانية من األدلّة نأخذها من
ما ليس في قلوبهم ،جلف الطباع ،التاريخ والجغرافيا:
غلظ .نصيبهم في اآلخرة عذابات
جهنّم الخالدة.
.1حدود ما يس ّمى بشبه
الجزيرة العرب ّية ،من جهة
«أعراب القرآن» هؤالء هم «بدو ك ّل
الغرب :البحر األحمر ،ومن الجنوب:
شعب» ،وليسوا على جنس مع ّين ،أو عرق
خليج عدن ،ومن الشرق :خليج فارس.
خاص :هم تار ًة من الفرس ،وطو ًرا من
هذا واضح ،أ ّما من الجهة الشمال ّية فـ«غير
ّ
()11
واضح»  ،بل هوّ ،
الروم ،وثالثًا من اليمامة ،وراب ًعا من بدر،
«خط وهم ّي يمت ّد من
خليج العقبة حتّى الخليج العرب ّي»)12(.
أو خيبر ،أو الحديبة ...هم من ك ّل شعب،
ومن ك ّل مكان ،وفي أ ّي مكان...
يخرج من هذا التحديد إذًا ما يُس ّمى اليوم بالهالل الخصيب،
.9أ ّما لفظة «عرب ّي» أو «عربيًّا» فلم تُطلق أي :األردن وفلسطين ،وسوريا والعراق ولبنان ...ولذلك صعب على
في القرآن إال ّ على لغته .فهو ال يتكلّم الجغراف ّيين أن يعطوا رق ًما دقيقًا عن مساحة الجزيرة ،بسبب عدم تأكّدهم من
مطلقًا على شعب عرب ّي ،أو أ ّمة عرب ّية ،حدودها الشمال ّية .فمنهم مَن يمسحها بـ  ١٠ماليين كلم ...٢ومنهم مَن يمسحها بـ ٣
أو أرض عرب ّية ،أو بالد عرب ّية ...وال ماليين كلم.٢
يتكلّم أب ًدا عن عنصريّة عرب ّية ،أو
عرق عرب ّي ،أو جنس ،أو إثن ّية ..إنّه ال
وم ّما يؤكّد لنا هذا االختالف اختالف في المناخات ،والطبيعة ،ولون البشرة ،ونوع ّية
يصف بلفظة «عرب ّي» إال ّ «اللغة» التي فئة الدم ،وأنواع المعاش ،والتاريخ ،واآلثار ،والتقاليد ،واألعراف ،والعبادات الدين ّية،
نزل بها فقط .وهو يقصد بهذا أنّه لم والممارسات الطقس ّية ،والمميزات الخلق ّية ،واألحكام العا ّمة ،والقيم االنسان ّية ...هذه
ّ
أيضا ليست هي نفسها
ينزل بلغات الوحي القديمة المعروفة ،كلّها ليست هي في جنوب ّي
«الخط الوهم ّي» كما في شمال ّيه .وهي ً
كالعبران ّية ،واليونان ّية ،ث ّم اآلرام ّية في البقاع الشمال ّية المختلفة بطبيعتها ومناخها وأرضها وشعوبها وقيمها(...)13
والالّتين ّية .هذه «اللغات» س ّماها القرآن
أيضا لما يس ّمى
بلفظة واحدة« :أعجم ّية» .و«األعجم ّية» .2ث ّم إذا رجعنا إلى تقسيم الجغراف ّيين اليونان والرومان والمسلمين ً
( ٥م ّرات) هي صفة ك ّل لغة غير لغة
بالجزيرة العرب ّية ،نرى عندهم اختالفًا ال يق ّل شأنًا عن اختالفهم حول حدودها
القرآن العرب ّية .وهي بذلك ،كالعرب ّية،
الشمال ّية :فسترابون قال بقسمين« :العرب ّية السعيدة» (أي اليمن ومخاليفها)،
( )7جرجي زيدان ،المرجع السابق نفسه ،ص  )8( .٢١٥جواد علي ،المرجع المذكور آنفًا )9( .٢٣/١ ،جرجي زيدان ،المرجع السابق ،ص .١٠٤
المفصل )11( .٨٢/٣ ،..حتّي  ،٤٠غوستاف لوبون  ،ص  )12( ،٥٥ج .علي.١٤٣/١ ،
( )10جواد علي،
ّ
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والعرب ّية الصحراويّة (أي نجد وتهامة والحجاز والدهناء) .وقال بطليموس (١٧٠م)
بقسم ثالث س ّماه :العرب ّية الصخريّة (حيث األنباط وجنوب ّي الهالل الخصيب) .ومع
هذا ال نجد حدو ًدا طبيع ّية بين هذه األقسام.
فقسموا العرب ّية إلى خمسة أقسام :ن ْجد ،والحجاز ،وتهامة ،واليمن،
أ ّما المسلمون ّ
والعروض .وهي تقسيمات تعتمد على طبيعة األرض .ويبدو أنّها ال تتض ّمن القسم
الشمال ّي .لكأنّهم يرفضون أن يكون هذا القسم ضمن العروبة ،الختالفه عن القسمين
ّ
«الخط الوهم ّي»...
اآلخرين في ك ّل شيء .وهو ما يؤكّد لنا م ّرة أخرى صواب ّية

91

.9وخير من عبّر عن صراع العرب
كان الواقدي (ت  ٢٠٧هـ) ،وقد جاء
في قوله عنهم« :هؤالء عرب وأنتم
عرب ،وهالك ك ّل شيء من
جنسه»( .)19وجاء في قول خالد بن
الوليد لحامل رايته في اليرموك:
«أنتم عرب وأعداؤنا عرب ،والحديد
ال يقطعه إال ّ الحديد»( .)20وحديثًا
قال غوستاف لوبون« :إنّ القهر إذا وقع
كان على أيدي أعراب آخرين .فال يف ّل
األعراب إال ّ األعراب»)21(.

.3مع هذا التقسيم اليونان ّي اإلسالم ّي هناك اعتراف بأنّ العروبة الحقيق ّية الصريحة
الخالصة نشأت في «العرب ّية الجنوب ّية» أو «السعيدة» أي في «اليمن» حيث ،بحسب
المسلمين ،وجد آدم ،وكانت جنّة عدن ،وتملك قحطان ،وابنه يعرب الذي إليه نسبت
«العروبة» وك ّل ما يم ّت إلى العرب بصلة .ومن هنا قالوا «إنّ جزيرة العرب وحدها هي .10وال شيء يشير إلى تغيير حال العرب
العرب ّية السعيدة»)14(.
ع ّما كانوا عليه من اقتتال وصراع
وعداء مستحكم بينهم .وهو اليوم،
أيضا إنّ سكّان العرب ّية الوسطى لم يكونوا سوى «أخالط» من شعوب
.4وقالوا ً
كما في األمس ،وكما سيكون في الغد،
وقبائل متن ّوعة المصادر واألصول ،فنفوا عنها ،بذلك ،العروبة الحقّة ،وس ّموها
على أش ّده ...وكم حمل لواء العروبة
بتعبيرهم «العروبة المستعربة» ،أي المنتمية إلى العروبة انتماءً .أ ّما سكّان العرب ّية
قوم هم لها أعداء ،كالنصيريّين
الصخريّة أو الشمال ّية حيث دولة األنباط «فلم يعرفها العرب وال وجدنا لها ذك ًرا
العلويّين ،والدروز المو ّحدين،
في كتبهم»( .)15بقي إذًا أن تكون «العروبة العاربة» في العرب ّية الجنوب ّية ،أي
والمصريّين األقباط والفراعنة!!!
في اليمن.
إيضا.
وإسرائيل ً
أيضا ،إذ ليست من مملكة قامت فيها دُعيت في
.5ولك ّن عروبة اليمن مشكوك بها ً
التاريخ عرب ّية .لهذا كان يقال «ممالك سبأ وهمدان و ِحمير ومعين وقتبان ،»...ولم
توصف مطلقًا هذه الممالك بأنّها عرب ّية .وكذلك لغاتها ،التي تختلف في قلمها
وألفاظها وتراكيبها عن لغة القرآن .وهي لم توصف أب ًدا بأنّها عرب ّية.

ً
رابعا .اللغة العربيّة

أ ّما المجموعة الثالثة من البراهين
على معاني العروبة ،فنأخذها من اللغة
ومن هنا تج ّرأ بعضهم على القول« :إنّ العرب ّية السعيدة (أي الجنوب ّية) لم تكن المس ّماة عرب ّية :
عرب ّية ،ال بلغتها وال بحضارتها»( .)16وأكّد بعضهم اآلخر بأ ّن العروبة صفة ال كيان،
وحالة عيش ال نوع من أنواع اإلثن ّية والعرق.
.1أيّة لغة عرب ّية هي؟ ما هي أصولها؟
وتف ّرعاتها؟ وما هو مصدرها؟ أين
.6والحقيقة ،بالتّالي ،هي أنّ العروبة الخالصة لم تكن ال في اليمن وال في وسط الجزيرة.
نشأت؟ في مكّة؟ أم في قبيلة قريش
بل هي نسبة إلى موقعها الجغراف ّي في غرب ّي الفرات .هي إذًا من القسم الشمال ّي.
وحدها؟ أم هي لغة القبائل النازحة
من اليمن؟ أم أنّها من غرب ّي الفرات؟
.7بقي نوع من العروبة س ّماها المسلمون «العرب البائدة» .ويقولون عنهم بأنّ هؤالء
أم أنّها لغة أهل الجنّة أنزلت على آدم
«وحدهم الذين كانوا عر ًبا صرحاء خُل ًّصا ذوي نسب عرب ّي خالص»( .)17هذه حقيقة،
تنزيالً؟ ث ّم على أبنائه من بعده؟ ث ّم
ولكنّها تعني «أ ّن العروبة متى لفحتها رياح الحضارة تموت» ،أي «تَبيد» .واإلسالم هو
أعيدت إلى إسماعيل بن ابراهيم بعد
تلك الحضارة التي قض ْت على العروبة .والنب ّي قال في ما قال« :إنّ التع ّرب بعد الهجرة
للهّ إليه؟ وهو ما يجمع عليه
أن هداه ا ُ
إحدى الكبائر» ،أي من رجع إلى العروبة بعد أن يكون أسلم ارتكب كبيرةً ،وحكمه
المسلمون كافّة؟!
كحكم المرت ّد ،أي يُقتل.
.2يصعب علينا التصديق بنشأة اللغة العرب ّية
.8ث ّم هناك نتيجة أخرى ،يُجمع عليها المسلمون كافّة ،وهي أنّ النب ّي كان من
منذ آدم .ويصعب علينا القول بأنّها لغة
العرب المستعربة ،والعرب المستعربة «أغراب دخلوا البالد وتجنّسوا بجنس ّيتها»(.)18
إسماعيل وأبنائه .ث ّم يصعب علينا أن
وبكونهم أغرا ًبا جرى بينهم وبين العرب العاربة عداء ٌ مستح ِكم واقتتالٌ استم ّر
نص ّدق بأنّها كانت في مكّة لغة واحدة،
طوال التاريخ اإلسالم ّي تحت أسماء عديدة :عداء بين قيس ّي ويمن ّي ،عداء بين
وعليه يقول الطبري« :إنّ ألسنتهم كانت
كثير ًة كثر ًة يعجز عن إحصائها»)22(.
أنصار ومهاجرين ،عداء بين هاشم ّيين وأمويّين ،وعداء بين سنّة وشيعة ...إلخ.

( )13راجع جرجي زيدان ،ص  )14( .٤١ج .علي  )15( .١٦٣ ،١٦٧/١جرجي زيدان ،المرجع المذكور آنفًا ،ص  )16( .٩١أمين صايغ ،تط ّور المفهوم
القوم ّي عند العرب ،دار الطليعة  )17( .١٩٦1خزعل ،تاريخ الجزيرة العرب ّية ،ط ،٣ص  )18( .٥حتّي ،ص  )19( .٦٠فتوح الشام )20( .١٨٥/٢ ،المرجع
السابق نفسه )21( .٢٠١/١ ،لوبون ،ص  )22( .٩٣الطبري ،تاريخ )23( .١٥/١ ،طبقات  ،٤خصائص  )24( .٣٩٢تازيخ البالذري ،ص .٤٥٦

أيضا بأنّها من أصل «يمن ّي» ،وعليه يقول أبو عمرو بن العالء« :ما
ويصعب علينا القول ً
لسان ِحمير وأقاصي اليمن بلساننا ،وال عرب ّيتهم بعرب ّيتنا»)23(.
.3بقي أن تكون لغةُ القرآن من الشمال .وبعض المسلمين أصاب الهدف .ومعظم
المستشرقين يؤكّد بأ ّن القلم العرب ّي القرآن ّي كان من ِ
الحيرة واألنبار في العراق غرب ّي
الفرات .ودليلهم :مقارنة القلم العرب ّي بالقلم اآلرام ّي ،وكيف ّية كتابة الحروف ،باتّصالها
وانفصالها ،وترتيبها .وشهادة البالذري فيها «أنّ أهل مكّة تعلّموا العرب ّية من موضع قريب
من ِ
الحيرة ،ووضعوا ّ
الخط وقاسوا هجاء العرب ّية على هجاء السريان ّية»( .)24والسيوطي
ِ
ِ
يقول عن َج ّد معاوية إنّه تعلّم من أهل الحيرة ،وأهل الحيرة من أهل األنبار...
.4والدليل اآلخر نأخذه م ّما تبقى من نقوش أثريّة من عصور ما قبل اإلسالم.
هذه النقوش هي ثالثة حتّى اليوم :واحد يُعرف بنقش الن ّمارة في أمّ الجمال في
بنص زبد بين
الح ّرة الشرق ّية من جبل الدروز ،من سنة ٣٢٨م .والثاني يُعرف ّ
قنّسرين ونهر الفرات جنوب ّي شرق ّي حلب ،من سنة ٥١٢م .والثالث يعرف بنقش َح ّران
والنصان األخيران ُوجدا فوق
في المنطقة الشمال ّية من جبل الدروز ،من سنة ٥٦٨م.
ّ
باب الكنائس.
.5وكما قال لوفنسون ،أستاذ اللغات السام ّية في جامعة القاهرة« :إنّ لهجات الشمال
كانت في العصور القريبة من ظهور اإلسالم ذات سلطان قو ّي ،ونفوذ واسع؛ فكانت
تبتلع اللهجاتِ الجنوب ّيةَ ابتال ًعا ،الواحدة تلو األخرى ،فاللهجاتُ التي أصبحت
سائدة في أغلب أقاليم الجزيرة العرب ّية قبيل اإلسالم إنّما هي شمال ّية بعد أن
التهم ْت أكث َر اللهجات الجنوب ّية وتغ ّذتْ بها.
«وقد أخذتِ اللهجاتُ الشمال ّية ،في القرون القريبة من ظهور اإلسالم ،تتمتّع
بق ّوة وع ّزة واستقالل ،فكانت تتدفّق في جميع نواحي الجزيرة بق ّوة وفت ّوة وروح يملؤه
النشاط ،حتّى ك ّونت لنفسها أد ًبا جدي ًدا وشع ًرا فتيًّا».
.6ث ّم إنّ هذه اللغة لم تنشأ في قريش أو مع قريش ،ولو كان األمر كذلك لما تخلّف
القرآن عن ذكر نسبتها إلى قريش ،ولو م ّرة واحدة .بل ال نجد في القرآن سوى
كالمه على «اللسان العرب ّي» في عشر م ّرات.
وما ُروي من أحاديث عن «لغة قريش» فليس إال ّ
ألنّ قريشً ا أجادت في كالمها وأفصح ْت حتّى أصبح فتيان ُها
مَثالً في جذالة لغتهم .وهكذا روي عن عثمان بن
عفّان الذي قال للّجنة التي أَوكَ َل إليها ج ْم َع
القرآن قال« :إذا اختلفتم ،أنتم وزَيد بن ثابت
في شيء من القرآن ،فاكتبوه بلسان قريش،
فـإنّمـــا أُنـزل بلســـانهـم» .و ُروي عـن
زيـد بـن ثابت« :اكتبوه بلغة
قريــش فــإنّ القــرآن
نزل بلغتهم» .وعن ابن
قتيبة« :إنّ القرآن لم
ينزل إال ّ بلغة قريش».
وعن ابن خلدون« :كانت
لغة قريش أفص َح اللغات
العرب ّية وأصر َحها».
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.7والسبب في اعتبار لسان قريش أفصح اللغات هو أ ّن قريشً ا ،منذ عهد ق َُص ّي ،الج ِّد المستعربة ،واألنصار من أصل يمن ّي
الرابع ِ للنب ّي مح ّمد ،من القرن الخامس ،كانت أه ّم واسطة إلدخال اللغة العرب ّية من قحطان ّي ،أي من العرب العاربة.
غرب ّي الفرات إلى مكّة والحجاز .والح ّق يقال إنّ ق َُصيًّا الذي ساعدته قبيلة أمِّه ،بنو
عذرة النصران ّية على تملّك مكّة ،هو الذي «جمع» قبائل مكّة في قبيلة واحدة س ّماها .5وكم طُعن العدنان ّيون بعروبتهم.
وإذا كانت عروبتهم مطعونًا بها
من حينه «قريشً ا» أي «تج ّم ًعا»؛ وأنّ قريشً ا كانتْ ،منذ عهد هاشم ،وبشهادة القرآن
فعروبة النب ّي ،وهو منهم ،مطعون
نفسه ،تقوم بالتجارة مع بالد الشام؛ وأنّ س ّيا ًحا ّ
ومبشرين مسيح ّيين عديدين كانوا
أيضا ،ومن دون ش ّك .وقد يكون
بها ً
يؤ ّمون مكّة للتبشير؛ وأنّ كثيرين من سكّان مكّة األغنياء كانوا يُرسلون أوالدهم إلى
ِ
صم ُت القرآن عن عروبة مح ّمد من
الحيرة واألنبار ليعلّموهم في مدارسها..
هذا القبيل .ففي اإلحدى والعشرين
م ّرة ،حيث ترد كلمتا «عرب ّي» و«أعراب»
وفي كتاب األغاني إنّه «كان في الحيرة معلّمون يعلّمون األطفال القراءة والكتابة،
في القرآن ،ال نجد م ّرة واحدة في
يذهبون إلى بيوت األطفال يعلّمونهم ...وكثير من أهل مكّة كانوا يجلبون ألوالدهم
ٍ
آية واحدة ،ما يشير إلى عروبته،
معلّمين من الحيرة» .واشتهر أساتذة في مكّة من قبيلة بني أياد النصران ّية ،على ما
فمن أين جاء المسلمون ،إذًا ،بتعبير
يقول الطبري.
أيضا
«النب ّي العرب ّي»؟! ومن أين جاءوا ً
بنسب اإلسالم إلى العروبة؟!
ّ
المبشرين من
.8نستنتج أنّ اللغة العرب ّية جاءت م ّكةَ بواسطة ت ّجار قريش ،كما بواسطة
النصارى .واضطُ ّر أه ُل قريش لتعلّمها لكي ينجحوا في تجارتهم مع بالد الشام ،موردِ
رزقهم وعيشهم الوحيد .كما اضط ّر رهبا ٌن من النصارى إلى تعليم أهل قريش وسكّانِ .6أضف إلى ذلك قول النب ّي في حديث
شهير له .يقول فيه« :إنّ التع ّرب بعد
مكّة لغتَهم لكي يَفقهوا رسالتهم التي ألجلها جاؤوا م ّكةَ والحجاز.
الهجرة إحدى الكبائر» ،أي إنّ الرجوع
إلى العروبة بعد اعتناق اإلسالم كبيرة.
خامسا .الإسلام ّ
ً
الأول والعروبة
حكمه كحكم المرت ّد ،أي القتل.
أ ّما المجموعة الرابعة من األدلّة فنأخذها من واقع اإلسالم منذ نشأته:
 .1سكّان مكّة والحجاز هم من «العرب المستعربة» ،أي ليسوا من «العرب العاربة».
يعني هم «أخالط» من أجناس مختلفة ومتن ّوعة؛ هم من الممالك اليمن ّية ،ومن
فارس ،والروم ،ونصارى الحبشة ،وزنج السودان ،وأقباط مصر! كما هم من اليهود
والنصارى والصابئة والمجوس وعبدة األوثان ...كلّهم «تج ّمعوا» في مكّة أللف سبب
وسبب ،أي ألسباب دين ّية ،ومعيش ّية ،وتجاريّة ،وثقاف ّية...

.7وأقوى سهمٍ يص ّوبه اإلسالم إلى صدر
العروبة هو أنّ التاريخ عند المسلمين
يبدأ بالهجرة ،الهجرة من مكّة
إلى يثرب ،أي من العروبة إلى
الحضارة .ولهذا كتب المسلمون
تاريخَهم بدءًا بالهجرة ،ال بالمولد
النبو ّي (سنة  ،)٥٧٠وال ببدء البعثة
النبويّة (سنة  ،)٦١٠وال بوفاة النب ّي
مح ّمد (سنة  ،)٦٣٢وهي محطّ ات
أَولى أن تكون مرج ًعا لبدء التاريخ
اإلسالم ّي.

.2وقبيلة قريش ،قبيلة النب ّي مح ّمد ،هي ،كما تعني لفظة «قريش»« ،تج ّمع» ،أي تج ّمع
قبائل وعشائر ع ّدة ومختلفة ،في قبيلة واحدة في أيّام ق َُص ّي الذي دُعي «مُج ِّمع».
«وس ّميت بذلك لتق ّرشها ،أي تج ّمعها إلى الكعبة بعد تف ّرقها»( .)25وقال اليعقوبي
«وكان قُصي أ ّول من أع ّز قريشً ا ...فجمعها وأسكنها مكّة»( .)26وقال ابن الكلبي:
«إنّما قريش ج ّماع النسب ليس بأبٍ ،وال بأمّ ٍ ،وال حاضن ،وال حاضنة»( .)27وفي ذلك .8أضف إلى ذلك أنّ العروبة لم تكن
في بدء اإلسالم شيئًا يُذكَر؛ بل لم
قال الشاعر:
َ
تكن موجود ًة أصالً ...لكنّها ُوجدت
ُ َ
للهّالـقـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ـ َـل ِمـ ــن فـ َـهـ ــرِ.
قــصـ ـ ٌّـي أبــوكــم ك ـ ـ ــان ُيــدعــى م ـجـ ِّـمـ ًـعـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ـ ــه ج ـ ـ َمـ ــع ا ُ
عندما قوي العنصر الفارس ّي في
زمن الدولة العباس ّية ،عندما راح
بعضا.
العرب والفرس يهجون بع ُ
ضهم ً
أناسا مخت ِلفي األعراق واإلثن ّيات.
.3فقبيلة قريش إذًا هي من ك ِّل نوع ِ ولو ٍن و ِع ْرق .تض ّم ً
فاضطُ ّر المسلمون الزاحفون من
النسابون»( )28في
وللنب ّي حديث مشهور يقول فيه عن قريش وسكّان مكّة« :كذب ّ
الجزيرة إلى أن يجدوا لهم عرقًا
إيجاد ن ََسب واحد ألهل قريش.
ينتسبون إليه ،كما وجدوا عند الفرس
والعراق ّيين والسوريّين واليهود أنسا ًبا
ث ّم إنّ هناك عداو ًة مستحكمة بين العرب العاربة والعرب المستعربة ،أي بين
يفتخرون بها ...فراحوا «كردّة فعل»
القحطان ّيين والعدنان ّيين ،بين اليمن ّيين والقيس ّيين ...وقد عمل النب ّي على التّوفيق
ض ّد الفارس ّية ،أو األعجم ّية ،يفتخرون
بينهما ...وليس أدلّ على عمق الخالف م ّما جرى بعد وفاة النب ّي بين المهاجرين
بعروبتهم.
واألنصار ،أي بين أهل مكّة وأهل المدينة .على أنّ المهاجرين هم من قريش من العرب
( )25راجع سيرة ابن هشام  ،٨٧/١األرز في ،تاريخ مكّة  )26( .١٠٨/١تاربخ البعقوبي )27( .٢١٤٠/١ ،طبقات ابن سعد.٦٦/١ ،
( )28طبقات ابن سعد.٥٦/١ ،
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 .9ث ّم لو كانت فكرة العروبة عند المسلمين .3لم ينهض المسلمون نهضتَهم العلم ّية إال ّ على أيدي المسيح ّيين السريان الذين قاموا
األ ّولين ذات أهم ّية لما أدخلوا في
بفتْح المدارس ،وبترجمة العلوم والفلسفة من اليونان ّية إلى اللغة العرب ّية...
دينهم وأدبهم كلَّ شيء من الخارج،
ولما نقلوا مرك َز الخالفة من مكّة ث ّم .4وماتت العروبة طويالً عندما استق ّل المسلمون بحكْم البلدان التي افتتحوها بالسيف
إلى المدينة ث ّم إلى دمشق ،ومنها
والعنف .لقد ماتت العروبة أيّام الفاطم ّيين واأليّوب ّيين والمماليك والمغول والتتر
إلى بغداد حيث الحضارة اآلرام ّية
وبخاصة مسيح ّيو لبنان ،في أواخر
والعثمان ّيين ...ولم ينهض بها إال ّ المسيح ّيون،
ّ
والفارس ّية والترك ّية تفاعلت فيها في
القرن التاسع عشر ،فأنشأوا «قوم ّية عرب ّية» بإزاء القوم ّية العثمان ّية...
العمق ،ث ّم أخي ًرا إلى اسطنبول.
 .5ث ّم ماتت العروبة مج َّد ًدا إلى أن أ ُ ِ
نشئت «جامعة الدول العرب ّية» ،والتي كان لبنان عض ًوا
.10أ ّما قول القائلين بأنّ األ ّمة العرب ّية
فاعالً في تأسيسها ،والتي دعا أحد المسيح ّيين إلى اعتبار «الوحدة العرب ّية» خي َر
هي «خير أ ّمة أخرجت للناس» فهو
هدف يجب أن تسعى إليه...
قول يردّه القرآن نفسه ،إذ ليس
فيه آية واحدة من  ٦٤آية الواردة
فالعروبة ،إذًا ،عم ٌل مسيح ٌّي تامّ .ولكن ،ل ّما رأى المسلمون فيها إفادة للدين
فيها لفظة «أ ّمة» ما يشير إلى اإلسالم ّي ،جعلوها قرآن ّية منزلة من لدن ر ّب العالمين ،كما جعلوها «ردّة ف ْعل» على ك ّل
«األ ّمة العرب ّية»« .األ ّمة» في القرآن ،شيء يأتي من الخارج ،أي من أوروبّا وأميركا وأستراليا ،وما إلى ذلك.
هي أ ّمة دين ّية صرفة ،ال أ ّمة ِعرق ّية،
أو قوم ّية ،أو عصب ّية ،أو سياس ّية،
أو اجتماع ّية...
ً
سادسا .نستنتج

.1أنّ العروبة ،في اسمها،
ولغتها ،ونشأتها ،وأهلها،
هي نصران ّية من غرب ّي
الفرات .زحف ْت إلى
مكّة والحجاز «حضارةً»،
وعاشت في مكّة والحجاز
«بداوة» .ول ّما جاء اإلسالم-
كحضارة -حاربها من حيث
هي «بداوة».
 .2العروبة لم تستع ْد هويّتها الحضاريّة
إال ّ عندما افتتح المسلمون بالد الشام،
ورأوا حضارة المناذرة والغساسنة ،كما
لمسوا أنّ الشعوب التي حاربوها تفتخر
بإثن ّياتها وأعراقها ،فراحوا هم يو ِجدون
لهم هويّة يفتخرون بها ،فانتسبوا إلى
العروبة .ولم ت َْست َ ِع ِد العروبةُ ذاتها
إال ّ كردّة ف ْعل بإزاء الشعوب ّية
الفارس ّية.

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 4
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أبحاث

واالقتناعات وفقًا للظرف ّية التي يكتب فيها
والعوامل المتضافرة محليًّا وإقليميًّا.

شعر سميح القاسم
بين الواقع ّية الاشتراك ّية والواقع ّية الجديدة
د .ناتالي الخوري غريب

من الشعراء الفلسطين ّيين الذين ارتبط اسمهم بشعر الثورة والمقاومة والقض ّية
الفلسطين ّية.

د .ناتالي الخوري غريب
سميح القاسم

ولد القاسم لعائلة درزيّة في مدينة الزرقاء في األردن في  11أيّار العام ،1939
عندما كان يعمل والده ضابطً ا هناك ،وهو أصالً من بلدة الرامة في الجليل .تعلّم
في مدارس الرامة والناصرة .د ّرس .زاول النشاط السياس ّي في «الحزب الشيوع ّي»،
وتركه متف ّرغًا لعمله األدب ّي .م ّرا ٍت ُسجن و ُو ِض َع رهن اإلقامة الجبريّة واالعتقال
المنزل ّي و ُطرِدَ ِمن عمله ووا َج َه تهديدات بالقتل ،في الوطن وخارجه .شارك في
تأسيس صحيفة «ك ّل العرب» وصار رئيس تحريرها الفخر ّي ،إلى جانب إسهامه في
تحرير «الغد» و«االتحاد»؛ ث ّم َرئِ َس تحرير جريدة «هذا العالم» عام  .1966والحقًا
عاد إلى العمل ُمح ّر ًرا أدبيًّا في «االتحاد» وأمين عامّ تحرير «الجديد» ث َّم رئيس
أس َس منشورات «عربسك» في حيفا ،مع الكاتب عصام خوري سنة .1973
تحريرهاّ .
ّ
«المؤسسة الشعب ّية للفنون» في حيفا .وترأس اإلتحاد العامّ للكتّاب
وأدار فيما بعد
ّ
العرب والفلسطين ّيين منذ تأسيسهما.
والقصة والمسرح والمقالة والترجمة ،وقد ص َدرتْ الناج ُز منها في سبعة مجلّدات ،في
له أكثر من  80كتا ًبا في الشعر
ّ
القدس وبيروت والقاهرة .تُر ِجم عدد كبير من قصائده إلى اإلنجليزيّة والفرنس ّية والترك ّية والروس ّية واأللمان ّية واليابان ّية
واإلسبان ّية واليونان ّية واإليطال ّية والتشيك ّية والفيتنام ّية والفارس ّية والعبريّة ولغات األخرى.
توفّي في  19آب ،2014 ،بعد معاناة من مرض السرطان.
ال يمكن لنا أن نتناول أدب سميح القاسم من دون الغوص على أبعاده الفكريّة
واإليديولوج ّية في سياق الشعر المقاوم ،إذ يشكّل القاسم جزءًا من ك ّل في سيرورة
المقاومة التي رفعت الكلمة سال ًحا غير منتهي الصالح ّية وال يمكن أن يتآكله الصدأ في
مواجهة االحتالل اإلسرائيل ّي.
وهنا ال ب ّد لنا من اإلشارة إلى أنّ هذا البحث سيتناول النزعة الواقع ّية االشتراك ّية والواقع ّية
الجديدة في القضايا التي تبنّاها القاسم ضمن لواء األدب الملتزم ،مهملين المناحي الفن ّية
وبخاصة في الفترة التي سيت ّم تناولها،
والجمال ّية كونه كان أقرب إلى التقريريّة والمباشرة،
ّ
ألنّ القض ّية التي استحوذت على كيانه جعلته يعلي من شأن المضمون على القوالب التي صبّت
فيها ،وهذا ال ينفي الجمال ّية اإليقاع ّية التي حرص عليها في شعره الموزون أو الحديث ،من أجل
الحماسة المطلوبة في ب ّث الروح النضال ّية في الجماهير .وقد تم ّيز القاسم كما جميع الشعراء
يبسطوا أفكار أحزابهم اإليديولوج ّية ليجعلوها في متناول
المقاومين في أنّهم استطاعوا أن ّ
الفئة الشعبويّة كي يتسنّى ض ّخ أفكارهم النضال ّية على المستوى الثورو ّي الذي ينهض باأل ّمة
بعي ًدا من جفاف الفكر ،فيكون القالب الشعر ّي سال ًحا نضاليًّا بأيدي الشعب ويكون الشاعر
بذلك قد قام بدور الحلقة التي تصل بين المستوى الفكر ّي النخبو ّي الذي يفبرك األفكار النظريّة
وبين عا ّمة الشعب الذي يجب أن تصله هذه األفكار بأسلوب يفهمه العالم والجاهل ويح ّرك فيه
مكامن الثورة على الظلم وأبعادها.

ومادّة البحث ستكون المجموعات
ض ّمت في ديوانه« :الديوان»
الشعريّة التي ُ
الصادر عن دار العودة ،بيروت ،لبنان ،العام
 .1987أ ّما لماذا اخترنا هذا الديوان تحدي ًدا
وفي هذا التاريخ ،فألنّ الديوان يض ّم خمسة
دواوين أخرى في مراحل مختلفة ،وألنّ ما
ض ّمه العام  ،1978أعاد قراءته فحذف من
القصائد والعناوين الكثير ،منها ما ُحذف
قس ًرا من الرقابة الصهيون ّية ،ومنها ما حذف
طو ًعا( ، )1وستكون قراءتنا الحذ َف في هذا
البحث من منظور التح ّوالت من الواقع ّية
االشتراك ّية إلى الواقع ّية الجديدة ،ألنّ القاسم
غ ّير الكثير من مبادئه وقناعاته في ما يتعلّق
بالحزب الشيوع ّي الذي انتمى إليه وهذا ال
يمكن أن ينتقص طب ًعا من قيمة أدبه فكريًّا
ألنّ اإلنسان في مراحله العمريّة والنضال ّية
يم ّر بالكثير من التح ّوالت على صعيد المبادئ

ّ
أول ًا :الواقعيّة الاشتراكيّة :في
شعر المقاومة الفلسطينيّة:
القاسم ومحمود درويش
وتوفيق ز ّياد

تشابهت موضوعات الشعر الفلسطين ّي
المقاوم بشكل عامّ( ،)2وتحدي ًدا
محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق
زيّاد .كان للنكبة األثر البالغ والمدى
العميق في وجدان الشاعر الفلسطين ّي
المقاوم .فلقد ف ّجرت حرب  67في الذات
العرب ّية والذات الفلسطين ّية ت ّيارات ذات
إيديولوج ّيات محافظة وأخرى ثوريّة.
لك ّن الالفت في دواوين الشعراء الثالثة
في تلقّي النكبة كان سمة التفاؤل()3
التي تم ّيز خواتيم قصائدهم ،من باب
وعيهم مسؤول ّية ضرورة التزامهم بحركة
الثورة المحل ّية .وال ش ّك في أ ّن النكبة
ساهمت في بلورة االتجاه الواقع ّي في
الشعر الفلسطين ّي في نهاية الخمسينات
وبداية الستينات ،فاتّسمت جميع كتاباتهم
بالنفس اليسار ّي( )4الذي تسلّل إلى
أدبهم عبر الصحف الروس ّية وتبنّي مجلّة
الجديد مقتطفات منها ،ومن خالل
«الطريق»( )5و«اآلداب»( ،)6وا ّطالعهم
على مؤلّفات أدباء وشعراء يساريّين كـ:
«مياكوفسكي»« ،ناظم حكمت»« ،لوركا»،
وعلى دور الشخص ّيات النضال ّية العالم ّية
نحو« :تشي غيفارا» ،و«فيدل كاسترو»،
«باتريس لوممبا»« ،مانالس غليزوس»،
خصه
«إيفان ألكسييفيتش أكتوبر» وقد ّ
القاسم بقصيدة كاملة ( ،)7المؤمنين
مع االشتراك ّيين أنّ التاريخ يصنعه أ ّوالً
المقهورون« ،فنزعة اليسار نزعة تق ّدم ّية
متجذّرة لمكافحة العنصريّة والرجع ّية.
وقد تبنّى الفك ُر السياس ّي اليسار ّي مسألةَ
العنف الثور ّي وناقشها في اقترانها بالعنف
القمع ّي»( .)8وإنّنا لنجد تأثيرات هذا
الفكر في شعر درويش والقاسم وزيّاد،
الذي اتّسم في الستّينات والسبعينات
بالتم ّرد والثورة والمقاومة والتّح ّدي.
فحملوا قض ّية كرامة شعب ُسلبت أرضه
وتش ّرد في المنافي .في هذه المرحلة كانوا
متأثّرين «بالواقع ّية االشتراك ّية» ويعانون مع

محمود درويش
( ) 1ينظر مح ّمد بزراوي ،سميح القاسم ،دراسة
نقديّة في قصائده المحذوفة ،دراسة
أع ّدت لنيل شهادة دبلوم الدراسات العليا
من جامعة النجاح الوطن ّية ،فلسطين،
إشراف الدكتور عادل األسطة.2008 ،
()2الشعر الفلسطين ّي -والعرب ّي بشكل
عامّ -تاريخ طبيع ّي وأدب ّي وفكر ّي لمأساة
الفلسطين ّيين ،وحياتهم المشبّعة بالقهر
والعذاب ،وقد برع الشعراء الفلسطين ّيون
في رصد صور اإلرهاب الصهيون ّي ،لتصبح
شهادات ح ّية على مجازر العد ّو وانتهاكاته
المتواصلة لشرعة حقوق اإلنسان ،وضربه
عرض الحائط بك ّل القوانين واألعراف
الدول ّية ..من الشعراء باإلضاقة إلى الشاعر
سميح القاسم معين بسيسو الذي قال:
«واقترعوا يا شعبي/من يأخذ ثوبي بعد
الصل ْب/...كأس الخ ّل بيمناي /وإكليل الشوك
على رأسي /باراباس ابن السكين طلي ٌق/
وابنك يا شعبي/ساقوه إلى الصلب وللرج ْم/
لن أهرب من كأس الخ ّلِ/وإكليل الشو ْك/
وسأنحت من عظمي مسمار صليبي /
األرض/
وسأمضي/أبذر قطرات دمائي في ْ
إن لم أتم ّزقْ ...كيف ستولد من قلبي/كيف
سأولد من قلبك يا شعبي/معين بسيسو»،
ديوان (المعركة) ،دار الف ّن الحديث،1952 ،
ص .133والشاعر يوسف الخطيب «تح ّديت أنّ
شعبي يباع ،وموطني يباح /،وأن أغلي الحصى
قوت أطفالي/صعاب دروبي ،في الموات
اجتبيتها/وفي الشوك والجلمود ،واألفق
العاري/ويا أيّها الجالّد أوثقت معصمي/فمن
أين يا جالّد توثق إصراري» .يوسف الخطيب،
واحة الجحيم ،دار الطليعة ،بيروت ،ط،1
1964م ،ص .168-163والشاعر حنّا بو حنّا:
«كيف العزاء وكيف يسلو الوي َل شع ٌب ثاك ُل/
عصفت بروحه الخطو ُب وصارعته نوازلُ/
ما زال يحم ُل جر َحه في صدره ويطاولُ/
وتسير في درب الدماء على خطاه ُ غوائ ُل/
نبت ْت كأنياب الوحوش تنوشه وتصاولُ /أب ًدا
تطوف على الرقاب معاو ٌل ومناج ُل» .حنّا
أبو حنّا ،ديوان نداء الجراح ،دار العودة،
1970م ،ص127-126؛ هذه النماذج مستقاة
من ««صور اإلرهاب اإلسرائيل ّي في الشعر
الفلسطين ّي على هذا الرابط»:

http://www.al-najaf.org/resalah/12/06_palastine2.htm.

غسان كنفاني عن أدب المقاومة
()3ويتح ّدث ّ
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إثر الهزيمة فيقول« :إنّ أدب المقاومة أدب
ال ينوح وال يبكي ،ال يستسلم وال ييأس ( )...
ألنّ رؤيته لم تكن ارتجاالً عاطفيًّا ،ولكن
وع ًيا عميقًا ومسؤوالً ألبعاد المعركة التي
وجد نفسه في صميمها ،ولذلك فقد تجنّب
ظاهرة االنتكاسات الذات ّية الرومنطيق ّية التي
شهدها معظم الشعر العرب ّي في هذه اآلونة،
والتي نالحظ أنّها تشت ّد وتأخذ طابع النواح
والتنصل كلّما كانت تجربة الشاعر
والهستيريا
ّ
نفسه أكثر بع ًدا من إدراك أبعاد التزاماته
ووعيها في السابق .نقالً عن رق ّية زيدان :أثر
الفكر اليسار ّي في الشعر الفلسطين ّي ،دار
الهدى ،حيفا ،ط.2009 ،1
(«)4إنّ صعود الفكر اليسار ّي تعاظم بعد نكبة
عام  1948وبعد ظهور حركات التح ّرر
الوطن ّي في آسيا وأفريقيا .فبعد ثورة 23
يوليو تعزّز الفكر اليسار ّي لمساندة حركات
التح ّرر .وكان لصعود الفكر اليسار ّي
العالم ّي ،ولحركة التح ّرر اليساريّة في ثورة
كوبا ،جمي ًعا تأثير بالغ المدى في انطالقة
الثورة الفلسطين ّية .حيث بدأت في مطلع
الستينات تفاعالت داخل حركة القوم ّيين
العرب ،ودارت نقاشات حول الفكر اليسار ّي
وضرورة تبنّيه من قبل الحركات الوطن ّية
الفلسطين ّية ومجموعات من قادة الطلبة
الجامع ّيين .كمرلنغ ،باروخ ،مغدال ،يوئيل
شموئيل ،الفلسطين ّيون صيرورة شعب،
ترجمة مح ّمد حمزة غنايم ،للتوزيع والنشر،
 ، 2002ص  .376 – 377وكان صعود
الفكر اليسار ّي في بداية الثورة الفلسطين ّية
المعاصرة ،في مناخ تصاعد ّي في أواسط
الستينات ،في مناخ كانت فيه حركات التح ّرر
والقوى الثوريّة واليساريّة في أنحاء العالم
تعيش حالة نهوض واسع وتحقيق إنجازات
ملموسة ،من ضمن هذه الحركات حركات
التح ّرر في العالم العرب ّي التي شهدها في
الخمسينات وبداية الستينات ،حتّى وصلت
إلى مرحلة االنتكاس والتراجع في حرب
حزيران عام  .1967كمرلنغ ،الفلسطين ّيون
صيرورة شعب ،ص 325 - 326وكانت هناك
اتجاهات يساريّة في الضفّة الغرب ّية وقطاع
غزّة ،وفي المهاجر العرب ّية جاءت امتدادًا
من جهة لت ّيار عصبة التح ّرر الوطن ّي ،التي
كانت قد ورثت في مطلع األربعينات الجسم
العرب ّي من الحزب الشيوع ّي الفلسطين ّي،
ومن جهة أخرى امتدادًا لتأثيرات األحزاب
واالتجاهات الشيوع ّية اليساريّة في البلدان
العرب ّية المجاورة والنداء بالوحدة العرب ّية
من قبل عبد الناصر .مرجع نفسه .322
نقالً عن رق ّية زيدان ،أثر الفكر اليسار ّي في
الشعر الفلسطين ّي ،ص .200
()5أنظر  :الطريق  ،العدد ،10،11 ،العدد
الخاص بـ«أدب المقاومة» بيروت. 1968 ،
ّ
()6وكان لألخيرة دور بارز في نشر نتاجهم على
خصصت عددًا مم ّيزًا لهم.
صفحاتها ،وقد ّ
()7القاسم ،الديوان ،تحت عنوان« :عزيزي..
إيفان ألكسييفتش أكتوبر» ،ص .281
()8جيدنز ،أنطوني ،بعي ًدا عن اليسار واليمين،
ترجمة شوقي جالل ،مطابع السياسة ،الكويت،
 . 2002ص  .275نقالً عن رق ّية زيدان.
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أبناء شعبهم ،مأساة التش ّرد في الوطن وخارجه ،وذاقوا مرارة الغربة وألم الظلم .اعتقلوا
م ّرات عديدة وسجنوا لمواقفهم الوطن ّية وبسبب كتاباتهم وقصائدهم وانض ّموا إلى الحزب
الشيوع ّي وآمنوا بمبادئه ودافعوا عنه سنوات طواالً( .)9وجميعهم تركوه في مراحلهم
األخيرة .لك ّن درويش قضى عمره منفيًّا ،واتّسمت صوره الشعريّة بالحنين ،ودارت معانيه
حول استالب الهويّة ،على عكس أشعاره األولى في مجموعاته الشعريّة األولى( .)10في
حين أنّ القاسم بقي يعاني ويكتب شعر الثورة على االحتالل ،من وطنه .أ ّما توفيق زيّاد
رئيسا
فقد التزم بالثورة ً
أيضا مع المواجهة بجرأة وشجاعة «من منطلقين؛ أ ّولهما :كونه ً
لبلديّة الناصرة؛ وطبيعة عمله تجعله يواجه يوم ًّيا الصراعات الداخل ّية اجتماع ًّيا وسياس ًّيا
واقتصاديًّا مع السلطة الحاكمة .وثانيهما :كونه عض ًوا في البرلمان اإلسرائيل ّي ،يحاور
ويردّ على اليمين اإلسرائيل ّي المتط ّرف»( .)11وفي مقارنة بسيطة لقصائدهم نجد أنّ
خاصة.
الدوافع والمنطلقات هي عينها ،إنّما عاش ك ّل منهم مأساته بطريقة ّ
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لقد ذكر القاسم ،كما درويش وزيّاد ،صورة األرض والفالّحين والعمل والع ّمال.
كما برزت في أشعارهم العناصر البروليتاريّة بصورة مكثّفة وغزيرة .لك ّن محمود
درويش استطاع تخطّ ي مرحلة «الشعر النضال ّي» إلى آفاق أرحب وأوسع ،بالمعنى
الشعر ّي والوجدان ّي ،وبقي زيّاد والقاسم داخل «شرنقة القض ّية الفلسطين ّية»(.)12
وقد نالت القصائد التي غنّاها مارسيل خليفة لدرويش (جواز السفر ،ريتّا)
مألى بدم الجرحى« :جعلوا جرحي
والقاسم (منتصب القامة أمشي ،س ّجل أنا عرب ّي) شهرة واسعة ،كذلك تلك التي
رسامو لوحة دواة ،ولذا /فأنا أكتب شعري بشظ ّيه/
غنّاها أحمد قعبور لزيّاد (أناديكم ..أش ّد على أياديكم) .هؤالء هم ّ
المقاومة الفلسطين ّية شعريًّا في مراحل مختلفة ،مع تفاوت ألوان النفي والتش ّرد في وأغنّي للسالم!»)18(.
تجربة ك ٍّل منهم.
ال يمكن أن يحصى الحقل المعجم ّي
في أدب القاسم الذي يتعلّق بجعل القلم
ثانيًا :القاسم بين الواقعيّة والواقعيّة الاشتراكيّة والواقعيّة الجديدة
معادالً موضوع ًّيا للسالح والمقاومة،
فال يخلو بيت أو قصيدة ال يمكن إال ّ أن
تكون في لواء الواقع ّية االشتراك ّية()19
أ .األدب الملتزم -الواقع ّية
التي تشير إلى األدب المدافع عن
ال ش ّك أنّ الواقع ّية وصلت إلى الفكر العرب ّي متأخّرة عن زمانها األوروب ّي« ،ومتعثّرة المشروع السياس ّي للطبقة العاملة ،وإلى
وملتبسة في تع ّدد مصادرها ،ما جعلها تعطي آثا ًرا قليلة جعلها تنتقل سري ًعا من حلم الف ّن الذي يجعل هذه الطبقة حامالً
الثورة إلى انحطاط العالقة التابع له»( .)13وأوضاع االحتالل في العالم العرب ّي أشعرت لمشروع التح ّرر اإلنسان ّي الشامل(،)20
هذه الشعوب بالنقص ،ما فرض على أهل الفكر أن يدافعوا عن حقوقهم السليبة لتجاوزَه إذ تطمح هذه النزعة إلى «إزالة الفرق
عبر االنتقال إلى هموم المجتمع)14(.
بين العمل اليدو ّي والفكر ّي»( .)21وانطالقًا
من هذا المبدأ ،كان القاسم يؤمن بالكلمة
ومن األسماء التي دافعت عن الواقع ّية بثبات ور ّوجت لها وجابهت خصومها :رئيف ومفعولها في تحرير الذهن ّية الشعبويّة أ ّوالً
خوري الذي اعتبر أنّ رأس األشياء التي يسأل عنها القلم هو تصوير الحقيقة« ،األدب لترسم بوضوح خطوط نضالها .فالقاسم
الملتزم هو الذي يستعمل إمكاناته من أجل خلق إمكانات نقل المجتمع إلى حالة أفضل» يدرك حجم الكلمة وأهم ّيتها في توعية
و«القلم هو مسؤول اجتماع ّي ..إنّما هو مسؤول عن تصوير الحقيقة وواقع الحال»( ،)15الفالّح والعامل .لذلك آمن بالنضال والثورة
وعمر فاخوري القائل بتحرير عقل االنسان واألدب بالحديث عن الناس والوجود ،ومح ّمد من قبل الع ّمال وقد استقى آراءه من الثورة
مندور في دعوته إلى أدب ملتزم بقضايا اإلنسان التي ترتبط بموقفه السياس ّي أكثر من العلم ّية االشتراك ّية لمبادئ ماركس -لينين،
وبخاصة في ما يتعلّق بالطبقة العاملة
ارتباطها بوعيه اإليديولوج ّي العامّ( .)16من هذا الباب ،نستطيع قراءة شعر القاسم:
ّ
فيقول لينين :البروليتاريا تتعلّم وتتربّى في
«أيّها الملدوغ من حجرين م ّرات عديدة!»
غمرة نضالها الطبق ّي ،وتتح ّرر من أوهام
أعطني إزميلك المسكوب من صلب المرارة/أعطني مطرقة..لغ ًما..شرار/علّني المجتمع البورجواز ّي ،وتزداد تالح ًما
فأسا من قصيدة!( ،)17فالوعي العامّ لقدس ّية القض ّية الوطن ّية ،حتّم على الشاعر على الدوام وتتعلّم مدى نجاحاتها(.)22
أصنع ً
أن يق ّدر قيمة القلم وما من شأنه أن يعبّر عن مأساة شعبه ومرارتهم فيجعله «إزميالً وأ ّول سمات الواقع ّية االشتراك ّية هو تأكيده
وفأسا» بما هي أدوات تحارب المحت ّل في ُمعادلها القيم ّي للقلم ،في قدرتها على الوظيفة االجتماع ّية لألدب ،وعلى دوره
ومطرقة ولغ ًما ً
التغييريّة الثوريّة بدالالتها اليساريّة ،جاعالً الريشة تماثل الشظ ّية والحبر د ًما من دواة في تحرير اإلنسان والمجتمع ،ومسؤول ّيته

في الدفاع عن اإلنسان المضطّ هد .يقول
في قصيدته «كلمة الس ّر»« :للحبر يا ولدي
الحزين /للحبر...هل تسمعون؟ للحبر..
رائحة ..الدم!»( .)23فدعوته هنا أقرب
إلى أدب يتل ّمس الثورة سبيالً إلى رفع الظلم
عن اإلنسان التزا ًما بقضاياه العادلة ،وهذا
«ليس دعوة جديدة ،فقد مارسها األدب
العظيم في ك ّل أطواره»)24(.

()11رق ّية زيدان ،أثر الفكر اليسار ّي في
الشعر الفلسطين ّي ،ص .238
(12) http://www.almodon.com/
culture/167593dc-d42b-4cc9a33b-

لذلك كان صوت الشاعر أي قصائده
هي التي تعبّر عن التزامه أن يكون صوت
الجماهير المقهورة في عهد معهم حتّى
الموت« :أنا عاهدتُ -حتّى الموت -أطفالي
رسيس
وآلهتي /ولن يحظى بمعصيتي/
ٌ
عن رماد البعل ..يلهث خلف مركبتي!/
يش ّد خناقه صوتي/ويعصر قلبه صوتي/
ويقتله بال موت/شروق الشمس!/
محموالً على أكتاف أشعاري!! /ف َ ُدمْ
للشعب يا صوتي! /ودُم للبعل..دُم سيفًا
من النار ِ!)25(/
هكذا عبّر الشاعر عن التزامه قضايا
الشعب في مختلف فئاته .وهذا يظهر تط ّور
الوعي اإليديولوج ّي لألدب الذي التزمه،
تماه ًيا مع أدب ما بعد لقاء الطبقة العاملة
بالماركس ّية ،الذي يتّكئ على تص ّور جديد
للعالم ،فنالحظ تراج ًعا في الموقف
الوعظ ّي -األخالق ّي ،وفي التص ّورات
الطوباويّة للواقع ،ليصبح الشاعر ذا
نزعة بروليتاريّة في عالقة مشخّصة
«تخوض صرا ًعا سياسيًّا من أجل تحقيق
الثورة البروليتاريّة التي تح ّرر اإلنسان
من قيود االستغالل واالغتراب ،والتي
في تحريرها للبروليتار ّي تقوم بتحرير
اإلنسان ّية جمعاء»( .)26يقول« :ما زالت
لي ..نفسي /..وستبقى لي ..نفسي!/
وستبقى كلماتي..خبزًا وسال ًحا..في
أيدي الث ّوار!!»( .)27إنّ «ك ّل ما كان يعرفه
األدب البروليتار ّي في بداياته هو دعوته
إلى ثورة يكون الع ّمال قوامها ،وإلى سلطة
سياس ّية تكون الطبقة العاملة هي المق ّرر
فيها .لك ّن هذه الدعوة اإليديولوج ّية
المل ّوثة بآثار طوباويّة ،لم تكن تملك إرثًا
خاصا بها ،ولم تكن تحقّق غاياتها
أدبيًّا ًّ
بسبب المسافة الفاصلة بين المثقّف
الحالم والعالم المغمور ببؤس ال يسمح له
بالقراءة»)28(.

ع ــدد 6 2

()9رق ّية زيدان ،أثر الفكر اليسار ّي في الشعر
الفلسطين ّي ،ص  218بتص ّرف.
( )10مثالً «عصافير بال أجنحة»  1960التي
حذفت من ديوانه ،يبرز فيها الغضب
الثور ّي ويزداد ح ّدة في مجموعته «أوراق
الزيتون»  1964فيص ّور درويش النكبة
وأثرها على الشعب الفلسطين ّي كذلك في
مجموعته الشعريّة «عاشق من فلسطين»
 ،1966ويصل درويش الذروة في غضبه
في مجموعته الشعريّة «آخر الليل».
وبعد خروج درويش من فلسطين في
السبعينات تنقّل بين المدن والمطارات
وعاش في المنفى وأصبح يعرف أكثر
يتجسد في
من لغة .وفي هذه المرحلة ّ
معظم شعر درويش حنين إلى األرض إلى
الفردوس المفقود نقالً عن رق ّية زيدان،
ص .210

()13فيصل د ّراج ،الواقع ّية ،بحث في
الموسوعة الفلسف ّية ،معهد اإلنماء
العرب ّي ،ط ،1988 ،1ص .1471
()14وقد م ّهد لها الكواكبي واألفغاني
والطهطاوي ،آخذين من النماذج
األوروب ّية مثاالً لتظهر التوعية حول
أهم ّية األدب ومسؤول ّيته.
()15فيصل د ّراج ،الواقع ّية ،بحث في
الموسوعة الفلسف ّية العرب ّية ،ص
.1472
()16يقول مندور« :جماهير عديدة من
الشعب التي أصبحت ال تقنع من األدب
بالمتعة الجمال ّية أو بعمل ّية الترويح
والتنفيس عن مكبوتات النفس بل تطلب
عمال إيجاب ًّيا وتضحية بالذات في سبيل
الغير
من ماليين الناس الغارقين في محن
الحياة» ،نقالً عن فيصل د ّراج ،ص
.1474
()17سميح القاسم ،الديوان ،قصيدة طلب
انتساب للحزب ،ص .274
()18الديوان ،تعالي لنرسم م ًعا قوس قزح،
ص .410
()19من الشروط التاريخ ّية الموضوع ّية التي
أنتجت الواقع ّية االشتراك ّية والدة الطبقة
العاملة وتنامي دورها في المجتمع
البرجواز ّي وتح ّولها إلى ق ّوة سياس ّية
واعية لذاتها ...لقد ولدت الواقع ّية
االشتراك ّية كأثر للصراع الشامل بين
البرجوازيّة والطبقة العاملة .م.ن،ص
.1475
()20فيصل د ّراج ،الواقع ّية االشتراك ّية،
بحث في الموسوعة العرب ّية الفلسف ّية،
ص .1485-1474
()21لينين ،في الثقافة والثورة الثقاف ّية،
ص  .78خطاب ألقاه في المؤتمر الثالث
لعا ّمة روسيا ،تشرين الثاني .1920
()22لينين ،في الثقافة والثورة الثقاف ّية،
ص.69
( )23القاسم ،الديوان ،ص .640
()24فيصل د ّراج ،الواقع ّية االشتراك ّية ،ص
.1475
()25القاسم ،الديوان ،على أكتاف أشعاري،
ص .547
()26فيص د ّراج ،الواقع ّية االشتراك ّية ،ص
.1575
()27القاسم ،الديوان ،قصيدة الديزان،
أعلنها ،ص .480
()28فيصل د ّراج ،الواقع ّية الشتراك ّية ،ص
.1475
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ب.النزعة اليساريّة :الواقع ّية
االشتراك ّية
في قصيدة «طلب انتساب للحزب»
يستوقفنا اإلهداء« :إلى ماير فلنر...
وشيوع ّيين ال أعرف أسماءهم من أسيوط
والالذق ّية وفولفغراد ومرسيليا ونيويورك
وغزمير ،ومن جميع المدن والقرى وأكواخ
الصفيح والعرائش ...المتشبّثة بكوكبنا-
بكرتنا األرض ّية»!( )29لتكون األخ ّوة في
القض ّية اإلنسان ّية هي الرابط المشترك
بين القاسم وجميع من يؤمنون بمبادئ
الحزب الشيوع ّي.
وفي تضاعيف القصائد نجد رمز
اللون األحمر في إشارة إلى الثورة
البلشف ّية والشيوع ّيين :وردة حمراء،
الكوف ّية الحمراء ،الراية الحمراء ،التفّاحة
الحمراء ،كما في قصيدته «إلى ميخائيل
غورباتشوف»« :إنّ لينين يح ّدجك اآلن
مغتبطًا/راض ًيا عن رضاه /هل تراه /
جبهة تتألّق عالية في سماء الجباه /ال
يريد الشفاه /ال يريد الغبار /إنّه واثق
من رؤاه /واثق من خطاه لم يزل حال ًما
بانقالب المدار» .لقد اعتمد القاسم
الف ّن وسيلة متم ّيزة من وسائل المعرفة،
كما جميع شعراء المقاومة «وهي وسيلة
وحيدة في جنسها وليس لها مثيل ،وإن
كانت تنطبق عليها ك ّل القوانين العا ّمة في
نظريّة المعرفة»( ،)30الذين استطاعوا
ربط الف ّن والثورة ليؤدّي دو ًرا ثوريًّا في
حركة الجماهير( ،)31مستخد ًما الكثير
من الرموز الدين ّية واألسطوريّة والنضال ّية
تجسد البطولة بما تشكّل مخزونًا
التي ّ
معرف ًّيا في إيحاء اسم بطل أو معركة.
ً
ثالثا :ظاهرة الحذف في
شعر القاسم

من سنّة التط ّور في الحياة التب ّدالت
والتغ ّيرات ،فليس ث ّمة موقف ال يمكن
أن يهت ّز إذا أردنا وضعه ضمن ظرف ّيته
والمواقف المرافقة ،وث ّمة كثير من األدباء
يتنكّرون لبواكيرهم إ ّما نتيجة تغيير في
مواقفهم أو في رؤيتهم الفن ّية .وهذا
التنكّر يترجم حذفًا للقصائد بين حذف
القصيدة الكاملة والكلمة وبعض المق ّدمات
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واإلهداءات التي تض ّمنتها البواكير .وهذا
ما نجده في مجموعات القاسم الشعريّة
التي ت ّم نشرها في مراحل سابقة .وقد
برزت ظاهرة الحذف في شعر القاسم حين
تغ ّيرتْ مواقُفه السياس ّية والفكريّة متأث ّ ًرا
جوهرية في الحياةِ
ٍ
بما طرأ من تح ّوال ٍت
السياس ّية والفكريّة العرب ّية والعالم ّية« ،إذ
أقدم على حذفِ أجزاء من ِ
تراثه الشعر ِّي
ناقض مواقَفه الجدي َدة.
حين وجد فيها ما ي ُ ُ
ِ
ِ
وتعودُ معظ ُم القصائد المحذوفة إلى
الستينات والسبعينات من القرن الماضي،
وهي المرحلة التي شهدت ميالدَ الشعر
المقاوم في األرض المحتلّة»( .)32وحين
حاول أحد طالّب الدراسات العليا في
فلسطين كتابة دراسة نقديّة حول شعره
المحذوف ،أبدى القاسم استياءه من األمر
رافضا إيّاه( ،)33ولربّما اعتبر أّنها أخذت
ً
تناقض مواقفه الجديدة وتتنافى مع رؤيته
الشعريّة المستم ّدة من التنظيرات النقديّة
للمعاصرة والحداثة .وهذا يعني أنّ بعض
الشعر المحذوف يمثّل مرحلة من نضوج
الشاعر فكريًّا وسياس ًّيا وجمال ًّيا« .ونقرأ هذا
الحذف في اإلطار الذي ولدت فيه الواقع ّية
الجديدة كموقف يدافع عن اإلنسان الشامل
أو عن اإلنسان الكون ّي من دون النظر إلى
موقعه الطبق ّي أو انتمائه اإليديولوج ّي ،ما
أسهم في تح ّرر االسم بالتخلّي عن هذا
القديم الذي أسره ،وكأنّ تجربة الحرب
والفناء جعال هذه الواقع ّية تعود إلى جوهر
اإلنسان ،أكثر م ّما تركّز على طبقته ،لهذا
اهت ّمت باإلنسان في حاضره فأقصت

ك ّل األزمنة ،ولم تحتفظ إال ّ بالزمن
الراهن أو المعاش ..تاركة الزمن القادم
لإليديولوجيا التبشيريّة وتاركة الزمن
القديم لإليديولوجيا الرومانس ّية .وبدءًا من
اإلنسان في حاضره ،مارست الواقع ّية دورها
وطرحت أسئلة الحاضر واإلنسان ...وبسبب
التزامها اإلنسان الشامل ،استبدلت البطل
اإليجاب ّي واإلنسان العاد ّي البسيط الذي
يعيش ظلم المجتمع ويعاني قلقه الكون ّي.
وبسبب التقاطها لمستج ّدات الحياة،
تنكّرت للمعايير الجمال ّية السائدة ،وسعت
إلى استخالص أدواتها ومعاييرها الفن ّية
من الواقع الذي تمايزه في خصوص ّيته
وتمايزه( .)34تجلّى ردّ الواقع ّية الجديدة في
أمرين :إعادة االعتبار إلى الدور األخالق ّي
للفنّان والكاتب ،والتأكيد على اللحظة
األخالق ّية في األعمال األدب ّية؛ ومن ناحية
ثانية البحث عن أساليب فن ّية جديدة.
«الواقع ّية الجديدة تبحث عن حلول األسئلة
الفن ّية في قالب الواقع المعاش ( .)...لذا
كان بحثها عن الشكل ال يدور في مدارات
التجريد أو في فضاء التجديد المبهم ،إنّما
كان يت ّم من وجهة نظر الجماهير الشعب ّية
التي تعيش هذا الواقع»)35(.
فمعظم القصائد المحذوفة عند
سميح القاسم كانت في« :أغاني الدروب»
«ديوان» «الحماسة» بأجزائه الثالثة ،أي
في المرحلة التي حمل فيها الشاعر لواء
الثورة والمقاومة باسم أبناء شعبه ،وص ّور
همومهم وآمالهم وتحديهم للمشروع

الصهيون ّي المتمثّل بدولة االحتالل.
فالشعر المقاوم يمثّل ظاهرة فريدة
في الشعر العرب ّي الحديث ،ال يمكن
للتغ ّيرات المختلفة أن تمحوه من ذاكرة
الجماهير العرب ّية ،وإن حذف سميح
القاسم ديوان «مواكب الشمس» من
أعماله الكاملة  ،1973وقصائد مختلفة .4قد يكون العامل اإليديولوج ّي من
أكثر العوامل تأثي ًرا في بروز ظاهرة
من األعمال الكاملة عام )36(1991؛
الحذف في شعر القاسم ،إذ إنّ
وث ّمة بالتالي فروق ملحوظة بين األعمال
كثي ًرا من محذوفاته يدور من حيث
الكاملة التي أصدرتها «دار الهدى»
المضمون حول الفكر الماركس ّي،
عام 1991وتلك التي أصدرتها «دار العودة»
عام  ،2004وهاتان الطبعتان تختلفان
بدورهما عن «ديوان سميح القاسم» الذي
صدر عن دار العودة  .)37(1973ولن
()29سميح القاسم ،الديوان ،طلب االنتساب
للحزب ،ص .271
نتناول هنا ما حذف قس ًرا من قبل سلطات
()30الجديد  ،ياسين جعفر ،األدب والف ّن
االحتالل ألنّها فرضت بالق ّوة)38(.
في أفكار وممارسات لينين ،ع ، 1
التي ص ّدر بها ديوان «أغاني الدروب» ،وتوحي
بالبعث .إنّه استخدم هذه اآليات لإليحاء
بأنّ هناك ثور ًة وبعثًا جدي ًدا ،سينطلق من
األنقاض وسيحاسب هؤالء المحتلّين الغافلين
عن تطلّعات أبناء شعبه وآمالهم.

.1لقد حذف القاسم القصائد التي ص ّو َر
بها تيجان الملوك وشبّهها بحذوة
الحصان التي يصنعها األعداء .وفي
هذا ما يشكّل إساءة للنظام العرب ّي
الرسم ّي والعالقات العرب ّية «لو َهزَّنا أن
يَصن َع األعداءْ/تا َج ملوكِ يَع ُر َب ..من
َحذوةِ ِ
الح َصانْ/ما أصبَ َح ْت حبيبتي
وج ًها ِم َن الدخان .)39(»/ولطالما كان
حلم القاسم أن يزور الصحراء العرب ّية
ويتمتّع بجمالها .وبما أنّ الظروف
تغ ّيرت كان ال ب ّد له من هذا الحذف
ليتسنّى له تحقيق حلمه.
.2حذف الشاعر بعض الكلمات والعبارات
خشية االتهام بالمباشرة والنثريّة ،وقد
أشار إلى مثل هذه العبارات في أثناء
حديثه عن قصيدة «ليلى العدن ّية».
.3حذف الشاعر بعض المق ّدمات التي
ص ّدر بها دواوينه الشعريّة أو قصائده
المختلفة .ففي ديوان «دَ ِمي على كفّي»
حذف مقتطفات من أقوال المسيح :قد
أتت الساعة ليتم ّجد ابن اإلنسان .الح ّق
الح ّق أقول لكم إن لم تقع حبّة الحنطة في
األرض ،وت ّمت فهي تبقى وحدها ،ولكن
إذا ماتت فهي تأتي بثمر كثير .إن كانوا قد
اضطهدوني فسيضطهدونكم ،وإن كانوا
قد حفظوا كالمي فسيحفظون كالمكم.
كما حذف القاسم أي ًضا اآليات القرآن ّية

 ، 1977ص .25
()31أنظر :لينين من كتاب «خالد إلى األبد»
دار التق ّدم /موسكو  ،الطبعة العرب ّية
 ،ص  ،368نقالً عن مح ّمد البزراوي،
سميح القاسم ،دراسة نقديّة في قصائده
المحذوفة ،ص .9
()32مح ّمد البزراوي ،سميح القاسم ،دراسة
نقديّة في قصائده المحذوفة ،ص .9
()33من مق ّدمة المشرف علي دراسة مح ّمد
بزراوي د .عادل القسطة إذ عبّ َر الشاعر
القاسم عن ِ
رفضه الكتابة في هذا
الموضوع ...على ال ّرغم من أن ّالشعر
المحصلة النهائ ّية هو
المدروس في
ّ
شعره ويمثّل -أراد أم لم يرد -جزءًا من
كيانه األدب ّي بما يحويه من قيم أدب ّية
وجمال ّية وفكريّة وسياس ّية ومرحل ّية،
بل إنّه شعره الذي طالما اعت ّز به في
الماضي القريب ألنّه مثّل مواقفه
من االحتالل ومن الصراع الوطن ّي
واالجتماع ّي الذي قادته الحركة الوطن ّية
الفلسطين ّية المعاصرة ،فليس بوسع
الشاعر إنكار هذا الشعر أو التنكّر له
بسبب اختالف الظروف واختالف
مواقفه ووجهته األدب ّية والفكريّة .مرجع
سابق .ص .10
()34فيصل د ّراج ،الواقع ّية الجديدة ،ص
.1486
()35فيصل د ّراج ،الواقع ّية الجديدة ،ص
.1487
()36وكذلك فعل محمود درويش بديوان
«عصافير بال أجنحة» في أعماله
الكاملة 1983 ،مح ّمد بزراوي ،سميح
القاسم ،دراسة نقديّة في قصائده
المحذوفة ،ص .14
()37لم يتض ّمن األخير أيًّا من قصائد «مواكب
الشمس» .وتبدو مثل هذه الفروق
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والحزب الشيوع ّي ،والثورة االشتراك ّية:
«الشرق في غده نها ٌر صاع ٌد والغر ُب
دجى تنها ُرَ /عل ُم الشيوع ّيي َن ..
في غده ٍ ً
أيُّة خرقة تبقى ،غداةَ يه ُّزه ُ األحرا ُر؟/
َعل ُم الشيوع ّيين ..خلف هديره يمشي
الزمانُ ،وترسم األقدا ُر .»/لقد أطلق
القاسم هذه الصرخة عام  1967يومَ
كان شيوع ًّيا ،ولكنّه حذفها بعد أن ترك
الحزب .كذلك حذف غيرها من منطلق
رؤيته الفن ّية المرتكزة إلى النظريّة
الماركس ّية التي ترى «أنّ الفنان يحقّق
واالختالفات بشكل أكثر وضو ًحا في
طبعتي «أغاني الدروب» وكانت أوالهم
قد أصدرتها شركة المكتبة الشعب ّية
في الناصرة 1964 ،وفيها إشارات إلى
مقص الرقيب
الصفحات التي حذفها ّ
أيضا القصائد
الصهيون ّي ،كما تض ّمنت ً
التي حذفت من الطبعة الثانية .وأ ّما
ثانيتهما فقد أصدرتها دار العودة في
بيروت 1964 .وال يختلف ديوان «ويكون
أن يأتي طائر الرعد» عن سابقه ،فهناك
فروق ظاهرة بين طبعة آذار 1969
وطبعة ت ّموز من العام ذاته .نقالً عن
مح ّمد بزراوي ،ص .20
()38لقد عمدت سلطات االحتالل منذ العام
 1948إلى تكريس سياسة أدب ّية تتّفق
ومصالحها االستيطان ّية الستهداف الهويّة
العرب ّية ألبناء األرض المحتّلة تمهي ًدا
لتذويبهم في المجتمع الجديد الذي
فرض عليهم بالق ّوة .وقوامُ هذه السياسة
األدب ّية هو تلك المضامين المتمثّلة في
الموضوعات الهابطة مض ّيقة الخناق
على الشعراء باعتقالهم حينًا ،وبفرض
اإلقامة الجبريّة عليهم حينًا آخر ،كما
أقدمت على نفي آخرين من قراهم إلى
أماك َن بعيدة نسب ًّيا مستهدفة بذلك
رو َحهم الوطن ّية وتو ّجهاتهم القوم ّية
وصدقهم األخالق ّي في تصوير ما ح ّل
وبخاصة كانوا يعمدون إلى
بشعبهم.
ّ
حذف المقاطع التي تتعلّق بالعودة التي
يحلم بها الفلسطين ّي مع انطالقة الثورة
الفلسطين ّية المسلّحة « 1965والتفاف
الجماهير العرب ّية حولها بعد الهزيمة التي
ُمنيت بها األنظمة العرب ّية» للحيلولة دون
تنامي الشعور بوحدة المصير الفلسطين ّي
بين الداخل والخارج وإمعانًا في التجزئة
يحس
والتمزّق الشعور ّي والوجود ّي الذي ّ
به الفلسطين ّيون في داخل الحصار.
()39القاسم ،من ديوان دخان
البراكين.
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سعادته وأدبه بالتصاقه التامّ مع الحزب،
ومع الع ّمال ،ويرى نفسه مج ّرد عامل في
مجال الف ّن واألدب» ،وهو الموقف الذي
دعاه إلى التغنّي بالطبقة العاملة في
إحدى قصائده المحذوفة حيث يقول:
الصع َب ال َع ِصي َب تق ّح ُموا/
فتق ّح ُموا ّ
ِ
ِ
بالراية ال َحمراء ..يا ُع ّمالُ!/عزمُ
المطارقِ والمناجل عز ُمكم/فتق ّدموا.
ما في الحياةِ مُ َحالُ/ولتنش ْد الشعو ُب
ِ
المجد للع ّمالْ ..)40(/وترافق
مارش
ذلك مع إعالنه موقفًا مماثالً على
مستوى التنظيرات األدب ّية والنقديّة ،من
الواقع ّية االشتراك ّية ،التي ترى ضرورة
التزام الشاعر بموقف فكر ّي.
كتب القاسم هذه القصائد في إطار
موقعه الفعل ّي في الحزب الشيوع ّي ،في
المرحلة التي شهدت الم ّد الثور ّي الشيوع ّي
على الصعيد العالم ّي ،ومن ث ّم حذف تلك
التي م ّجد فيها «لينين» والشيوع ّية والثورة
البلشف ّية .كان الشاعر يؤمن «أ ّن الطريق
الصحيح أمام حركة التح ّرر العرب ّي هي في
ممارسة مبادئ االشتراك ّية العلم ّية» ،لكنّه
عبّر من ث ّم عن «خيبته من إخفاق المشروع
االشتراك ّي والمشروع القوم ّي والمشروع
الوطن ّي .وتمثّلت هذه التغ ّيرات على مستوى
الشعر بمظاهر جديدة أعلنت عن نفسها
متّخذة من الغموض وسيلة لتغليف عواطفه
المتدفّقة ،فلم يعد من مب ّرر لوجود اللغة
المباشرة التي الزمت الشعر الجماهير ّي؛
وكان ال ب ّد من استحداث لغة جديدة تالئم
همومه الذات ّية التي تف ّجرت حين تع ّرضت
أحالمه للتص ّدع والتفكّك ،إذ إنّ اللغة
ترتبط ارتباطًا وثيقًا بوظيفة الشعر»)41(.
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الكثيرين يقعون في مصيدة ...إذ لم تستطع
الواقع ّية االشتراك ّية إقامة عالقة صحيحة
بين المضمون الجديد وشكله ،فأجهضته
في قوالب تبسيط ّية قديمة( .)43لذلك نجد أنّ
القاسم تو ّجه في كتاباته الالحقة ،بعد خيبته،
إلى الواقع ّية الجديدة ،ألنّها ال تتّكئ على قاعدة
إيديولوج ّية سياس ّية مغلقة ،وهذا ما ساعدها
على إقامة توافق صحيح بين الوعي الفنّي
والواقع االجتماع ّي ،وبين موضوع الف ّن والرؤية
الفن ّية ...فالواقع ّية الجديدة كسرت الكثير
من المعايير ،وأظهرت أنّ مأساة اإلنسان
وعظمته قائمتان في المواضيع البسيطة
مثلما هما قائمتان في المواضيع الكبيرة،
وب ّينت أنّ البطولة اإلنسان ّية تستظهر في
جوانب مجهولة مثلما تستظهر في المعارك
الشهيرة ،وأنّ البطولة التي ال تُرى يحقّقها
مجهولون ال تغاير بطولة الجماهير إن لم
تكن أكثر نبالً وأصالة( .)44لذلك قد
نستطيع القول إنّ هذا التب ّدل في وجدان
الشاعر ،كما في رؤيته إلى األمور ،ناتج
عن خيبات متك ّررة عن االلتزام السياس ّي
واإليديولوج ّي محل ًّيا وعالم ًّيا.

ج:أدب القاسم في مصيدة النقد،
لبنان ًّيا وعرب ًّيا

تناول العديد من النقّاد شعر القاسم
ونثره( ،)45في العالم العرب ّي وفي العالم
األبعد ،وأُطلق عليه العديد من األلقاب:
فلقّبه الناقد المصر ّي رجاء النقّاش
بـ«شاعر الغضب الثور ّي»؛ ولقبّه شوقي
خميس بـ«شاعر البناء األوركسترال ّي
للقصيدة»؛ والدكتور عبد الرحمن ياغي
بـ«شاعر الصراع»؛ وهو الشاعر الوحيد
الذي تظهر في أعماله مالمح ما بعد
وهنا ال ب ّد لنا من التساؤل هل ينتقص الحداثة في ِ ّ
الشعر العرب ّي ،تقول الباحثة
الحذف من قيمة الشاعر كرجل ال يحافظ د .سلمى الخضراء الجيوسي.
على ثوابته؟ أم من قيمة أعماله الشعريّة؟
وفي لبنان ،كانت لقصائد القاسم أصداء
فالردّ على السؤال قد يكون قاس ًيا ألنّ
وبخاصة بين اليساريّين الذي
ا،
ض
أي
ة
ي
إيجاب
القض ّية لم تتغ ّير ،فما الذي غ ّيره؟ هل هي
ّ ً
ّ
الظروف المرافقة التي أدّت إلى خيبة أمله حضنوا القض ّية الفلسطين ّية وشعراءها :فلقّبه
في المرحلة التي شهدت استشراء مرض الناقد مح ّمد دكروب بـ«الشاعر العمالق»؛
«السالم غير العادل» الذي تش ّرعه القوى .والباحث إميل توما بـ«الشاعر النبوئ ّي»؛
«إنّ ما هو مأساو ّي في لحظة الوالدة الرسم ّية واألديب ميشال سليمان بـ«شاعر المالحم»
للواقع ّية االشتراك ّية هو الخلط بين السياسة و«شاعر المواقف الدرام ّية» و«مارد ُسج َن
الثقاف ّية والنظريّة األدب ّية ،وضياع الحدود في قمقم»؛ والناقد حبيب صادق« :لسميح
بين الذات ّي والموضوع ّي»( ،)42وهذا ما جعل القاسم وجه له فرادة النب ّوة».

في حين نجد أنّ الباحث د .جان
طنّوس( ،)46كان له رأي مختلف معارض
كل ًّيا لمن سبقه من النقّاد الباحثين
اللبنان ّيين ،في كتابه «بيروت بأقالم
الشعراء»( ،)47الذي يتض ّمن بحثًا عن
شعر القاسم تناول فيه بيروت ،وقد
عالجه من منظور التحليل النفس ّي لألدب
وبخاصة سيكولوج ّية اإلنسان المقهور
ّ
في ظ ّل الظلم الذي أل ّم بالفلسطن ّيين
في بالدهم ،فيجد أنّ شعر القاسم حين
تناول طانيوس شاهين في قصيدته «دبكة
الموت» كان أقرب إلى الشامتين «بحشد
الرموز الكفاح ّية للقول إنّ بعض األحزاب
اليمين ّية خونة ال يمكن الوثوق بها»( )48في
نصوص «متهافتة فنيًّا ...وتحويل ما يس ّمى
الشعر إلى موضوع تاريخ ّي بحت»()49؛
أيضا هي
وما أشار إليه الناقد طنّوس ً
العبارات المهينة التي استخدمها سميح
القاسم بح ّق لبنان ،حين شبّه «خليج
جونية بفخذي قحبة»(« )50فهي ال
تمس العروبة في
تمس فقط لبنان إنّما ّ
ّ
الصميم ..وكأنّ الشاعر تع ّود منطق
االجتياح واالستباحة»( ،)51معتب ًرا «أنّ
ل ّب الشعور االضطهاد ّي هو التفتيش عن
مخطئ يحمل وزر العدوان ّية المتراكمة
داخليًّا ،ليصبح العدوان مشرو ًعا»(.)52
كذلك حين «اتّهم اليمين ّيين بأنّهم يبيعون
نساءهم في نوادي نيويورك»( .)53وفي ما
يتعلّق بحرب اإلخوة ،رأى الناقد طنّوس «أنّ
الشاعر لم يكن موضوع ًّيا بل منحازًا الى
موقف القبيلة ،ولم يكن كالمثقّف اليسار ّي
كريم مر ّوة الذي اعترف بأخطاء جسيمة
ّ
والمنظمات
وقعت فيها الحركة الوطن ّية
الفلسطين ّية ( )...وأنّ بكاء القاسم كان
أقرب إلى زجل ّية اصطناع البكاء مستغال ًّ
متعصبًا
رموزًا لبنان ّية ،مش ّو ًها الحقائق،
ّ
ألقل ّيته الطائف ّية ،متّه ًما رجال الفاالنج
(حزب الكتائب) بجهلهم العرب ّية،
وتنكّرهم للعروبة»( .)54وهنا ،ال ب ّد لنا
من القول ،أنّه مهما بلغت صواب ّية القض ّية
الفلسطين ّية على المستوى اإلنسان ّي العامّ
وليس فقط على مستوى العروبة ،ال يح ّق
ألحد مهما عال شأنه أدب ًّيا أو سياس ًّيا ،أن
يشتم بل ًدا استضافه ودعم قض ّيته ،فال
يخلو بلد من االنقسامات ،لكن لن يقبل
اللبنان ّيون -أكانوا مؤيّدين أو معارضين-
بأن تُهرق كراماتهم وتستباح أعراضهم

على مذابح شعر القض ّية -أ ّي قض ّية-
مهما سمت ،فاحترام كرامات األوطان
واجب ملزم قبل أن يكون قيمة مضافة،
واألجدى إهراق الحبر وتسليط سيفه على
رقاب األعداء فقط وليس في وجه من فتح
أبواب مدينته لهم .ولكن قد يشفع للقاسم
ربّما أنّه من حبّه الشديد لوطنه اعتبر
أنّ الجميع يجب أن يعتبر وطن الشاعر
أولويّة ،متناس ًيا أنّ لهم أوطانًا يجب أن
يصونوا كراماتها.

()40رق ّية زيدان ،أثر الفكر اليسار ّي في
الشعر الفلسطين ّي ،ص .73
()41شربل داغر :حوار مع سميح
القاسم ،مكاشفة جارحة مع
الصوت الصارخ قي بريّة العرب
الفجر األدب ّي ع شباط .
()42فيصل د ّراج ،الواقع ّية االشتراك ّية،
بحث في الموسوعة العرب ّية
الفلسف ّية ،ص .1477
()43فيصل د ّراج ،الواقع ّية ،بحث
الموسوعة العرب ّية ،ص .1474
()44فيصل د ّراج ،الواقع ّية الجديدة،
بحث في الموسوعة العرب ّية
الفلسف ّية ،ص .1489
()45جاء َ في تقديم طبعة القدس
ألعماله الصادرة عن دار «الهدى»،
ط1991 ،1؛ ث ّم عن دار «الجيل»
البيروت ّية و«دار سعاد الصباح»
القاهريّة« :شاعرنا الكبير سميح
القاسم استحقَّ عن جدارة تا ّمة ما
أُط ِل َق عليه ِمن نعوت وألقاب وفاز
به من جوائز عرب ّية وعالم ّية ،فهو
«شاعر المقاومة الفلسطين ّية» وهو
«شاعر القوم ّية العرب ّية»».
()46جان طنّوس ،أستاذ أكاديم ّي
متخصص في التحليل
وباحث
ّ
النفس ّي لألدب .له باع طويل
في هذا المجال وتتّصف كتبه
باألكاديم ّية والرصانة العلم ّية.
ويعتبر من النقّاد الجريئين.
()47بيروت بأقالم الشعراء ،صراع
الق ّمة والهاوية ،صادر حديثًا عن
دار سائر المشرق ،بيروت ،2014 ،

حيث تناول الناق ُد بيروت في شعر
أدونيس وخليل حاوي ومح ّمد
الماغوط ومح ّمد الفيتوري وسميح
القاسم ونزار قبّاني والشاعر
القرو ّي .والبحث بعنوان «سميح
القاسم :بيروت الخائنة» ص
.152-125
()48جان طنّوس ،بيروت بأقالم
الشعراء ،ص « .129ل ّف لي
سيجارة يا طانيوس شاهين/أنا
قادم ألشمت معك/نشمت؟ لكن
بمن؟ /بحجل صنين الهارب من
الموت /إلى متاريس صهيون على
جبل الشيخ /نشمت؟ لكن بمن؟/
بأوردتنا المفرقعة /.زجاجات
شمبانيا في كوكتيل بنتاغوني»/
األعمال الشعريّة الكاملة ،م ،2دار
العودة ،بيروت ،ط ،2004 ،1ص
 .221فحجل صنّين بحسب تحليل
الناقد طنّوس في أغنية فيروز ترمز
إلى األحزاب اليمين ّية الهاربة إلى
متاريس إسرائيل ،وسياسة البنتاغون
األميرك ّية ،ص .129
( )49م.ن ،ص .129
(«:)50يدفع غضبي بق ّوات إنزاله
الصاعقة /على خليج جونية
المنفرج  /كفخذي قحبة /تنتظر
رجال البحريّة األميرك ّية»،
القاسم ،األعمال الشعريّة الكاملة،
م ،2ص .222
()51جان طنّوس ،بيروت بأقالم
الشعراء ،ص .132وقد ذكّر في
هذا الصدد مفاخرة أحد الزعماء
الفلسطين ّيين مباهاته« :إ ّن طريق
فلسطين تم ّر بجونية» ،معتب ًرا أ ّن
هذه إهانة أخرى من الفلسطين ّيين
من منطق الحقد ال َمرض ّي الذي
يمسخ اآلخر ويحيله إلى شيطان أو
إلى عاهرة ص .132
()52مصطفى حجازي« ،التخلّف
االجتماع ّي .مدخل إلى سيكولوج ّية
اإلنسان المقهور» .معهد اإلنماء
العرب ّي ،بيروت ،ط ،1976 ،1ص-70
 ،71نقالً عن بيروت بأقالم الشعراء،
ص.132
()53بيروت بأقالمهم ،ص .139وقد
جاء في ديوان القاسم« :بذقن غير
حليقة /بال حقائب وال نقود/يستق ّل
جبران أ ّول طائرة /ويغادر موته
عائ ًدا إلى لبنان ،أل ّن الفاالنج/
يسحبون سلماه الغالية من شعرها/
ليبيعوها في نوادي نيويورك الليل ّية/
سميح القاسم» ،األعمال الشعريّة،
م ،2ص .224 ،223
()54جان طنّوس ،بيروت بأقالمهم،
ص .139-138-137
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المصادر والمراجع
القاسم ،سميح :األعمال الشعريّةالكاملة ،دار العودة ،بيروت ،ط2004 ،1
القاسم ،سميح :ديوان سميح القاسم،دار العودة ،بيروت ،ط.1987 ،1
جيدنز ،أنطوني ،بعي ًدا عن اليسارواليمين ،ترجمة شوقي جالل ،مطابع
السياسة ،الكويت2002 ،
د ّراج ،فيصل :الواقع ّية االشتراك ّية،بحث في الموسوعة الفلسف ّية العرب ّية،
معهد اإلنماء العرب ّي ،ط.1988 ،1
 د ّراج ،فيصل :الواقع ّية الجديدة ،بحثفي الموسوعة الفلسف ّية العرب ّية ،معهد
اإلنماء العرب ّي ،ط.1988 ،1
د ّراج ،فيصل :الواقع ّية ،بحث فيالموسوعة الفلسف ّية العرب ّية ،معهد
اإلنماء العرب ّي ،ط.1988 ،1
زيدان ،رق ّية :أثر الفكر اليسار ّي فيالشعر الفلسطين ّي ،دار الهدى ،حيفا،
ط.2009 ،1
طنّوس جان :بيروت بأقالم الشعراء،صراع الق ّمة والهاوية ،دار سائر
المشرق ،بيروت.2014 ،
مح ّمد بزراوي ،سميح القاسم ،دراسةنقديّة في قصائده المحذوفة ،دراسة
أع ّدت لنيل شهاد دبلوم الدراسات العليا
من جامعة النجاح الوطن ّية ،فلسطين،
إشراف الدكتور عادل األسطة.2008 ،
مصطفى حجازي ،التخلّف االجتماع ّي.مدخل إلى سيكولوج ّية اإلنسان
المقهور ،معهد اإلنماء العرب ّي ،بيروت،
ط.1976 ،1

http://www.al-najaf.org/re-

salah/12/06_palastine2.htm.
http://www.almodon.com/
culture/167593dc-d42b-4cc9-a33b0536aae7c8ec#sthash.lOlSDvaX.
dpuf..
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هل يأتي الترياق هذه
المرّة من تونس؟
العربي
َعود إلى الربيع
ّ
د .أمين ألبرت الريحاني

ث ّمة نقطة جوهريّة في الذي حدث
مؤ ّخ ًرا في تونس .الحزبان المتنافسان في
االنتخابات البرلمان ّية التونس ّية ربّما اختلفا
على ك ّل شيء إال ّ على مسألة واحدة :اللعبة
الديمقراط ّية؛ فقد اتفق الحزبان ،أو الت ّياران
الرئيس ّيان في البالد ،أي حزب نداء تونس
(العلمان ّي) وحزب اليقظة اإلسالم ّية (الدين ّي)،
على االحتكام إلى االنتخابات النياب ّية لتحديد من هو صاحب الح ّق في الوصول إلى السلطة.
القصة ،وهو أنّ الديمقراط ّية التي اتّفقا عليها قد نجحا في تطبيقها،
يبقى الش ّق األه ّم من ّ
وفق ما جاء في وسائل اإلعالم التونس ّية والدول ّية ،بحسب المواصفات اآلتية:
 .1ت ّمت العمل ّية االنتخاب ّية بشفاف ّية عالية من قبل الفريقين السياس ّيين.
.2أق ّرت اللجان الشعب ّية المرا ِقبَة للعمل ّية االنتخاب ّية في فترة سبقت تلك العمل ّية ورافقتها
بسلوك ّية سياس ّية راقية ق ّل نظيرها في تونس منذ االستقالل ،كما ق ّل نظيرها في
العالم العرب ّي منذ زمن طويل.
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لماذا نجح
المواطن
التونسي في
ّ
بلورة علاقته
بوطنه ،ولم ينجح
اللبناني
المواطن
ّ
بعد؟

في لبنان لا
نأخذ بعين
الاعتبار َ
صون
«لبنان ّيتنا»كما
هي الحال في
تونس.

.3اعتمدت الدولة أحدث وسائل الفرز واحتساب األصوات ضمن التقن ّيات الجديدة
المستعملة في مثل هذه المناسبات في الدول المتق ّدمة.
.4لم تشهد تلك االنتخابات أ ّي مظهر من مظاهر العنف أو أسلوب من أساليب التخلّف
السياس ّي ،بل على العكس أثبت الفريقان قدرة متم ّيزة الستيعاب اللعبة الديمقراط ّية
نحن وتونس نلتقي في العديد من
بأرقى مظاهرها المتق ّدمة.
الخصائص المشتركة ،أذكر منها:
.5فور إعالن النتائج قام حزب النهضة اإلسالم ّية بتقديم التهاني لحزب نداء
تونس ،وانتقل الفريقان إلى المعركة السياس ّية التالية ،وهي معركة رئاسة الجمهوريّة.

مقالات

ض ًرا في العالم ،بل أتى من دولة
نعم ،هذا الكالم لم يأتِ من الدول األكثر تق ّد ًما وتح ّ
عرب ّية أدركت أن معضلتها السياس ّية تبدأ في االحتكام السلم ّي والسياس ّي إلى ما يريده
الناس وما يق ّره الشعب ،وأن ربيعها العرب ّي لن يكون ربي ًعا إن حاول أ ٌّي من الفريقين أن
يفرض نفسه بالق ّوة على اآلخر.
أدرك حزب نداء تونس ،كما أدرك حزب النهضة اإلسالم ّية ،أنّ نجاح العمل
الوطن ّي ،أيًّا كان هدفه ،ال يمكن أن يخدم الوطن ،إن لم يبدأ من احترام المواطن.
فاحترام المواطن هو اللبنة األولى لنجاح أ ّي عمل سياس ّي .وهذا
يستوجب أخالق ّية رفيعة المستوى في الممارسات السياس ّية الوطن ّية.
وهذه األخالق ّية تُتَر َجم سلوكًا في الممارسة والتطبيق .وهذا السلوك
يمارس على المستويين الفرد ّي والجماع ّي ،الشخص ّي والحزب ّي ،الذات ّي
والعامّ ،المحلّ ّي والوطن ّي .هذا هو س ّر نجاح التجربة التونس ّية .فهالّ تعلمنا منها؟

لبنان وتونس بلدان صغيران ينتميانإلى العالم العرب ّي ،ويتفاعالن
معه بصيغة أو بأخرى؛ وفي مطلق
يتحسسان معنى
األحوال ،هما
ّ
ّ
االنتماء العرب ّي كجزء ال يتجزأ من
ه ّويتهما الوطن ّية.
تونس ولبنان موطنان ف َ ِت ّيان ،يعودانبجذورهما إلى تراث تاريخ ّي قديم
ومشترك يمت ّد حتّى الفينيق ّيين،
واألساطير بينهما ،وتحدي ًدا بين
صور وقرطاجة (أو قرطاج) تكفي
لخلق صورٍ رائعة من االعتزاز
الوطن ّي والتألّق الحضار ّي قدي ًما
وحديثًا.

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 4
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«لكم مستقبل ولكم رجاء» (إرميا)
الأب باسم الراعي

هناك مسل َّمة ال جدل في شأنها ،وهي شعور المرء أو الجماعة ،أ ّي جماعة ،بقلق
وجود ّي أمام التح ّديات أو األزمات التاريخ ّية التي تته ّدد مصيره أو مصيرها .لك ّن هذه
المسلمة ال تكتمل من دون التذكير بأنّ القلق الذي يرى فيه هيدغر بنية أصيلة في
اإلنسان ،هو الدافع األساس في تحريك تاريخ اإلنسان الشخص ّي والجماع ّي .فمن دون
قلق ال تطلّع نحو المستقبل ،وال وجود لفهم ولتعامل واقع ّي مع الواقع .وكأنّ القلق يقف
وراء كسر الجمود ،وهو مبعث الحركة والتط ّور .هذا يعني أنّ القلق يحمل في ذاته شعو ًرا
بالمصير ،وفي الوقت عينه مقاومة لهذا المصير؛ وبين هذين الح ّدين تنطلق الصيرورة
التاريخ ّية .وال مجال لصيرورة ،لوال أنّ القلق يو ّجه نحو غاية تتّصل بالحركة ،والغاية لم
تكن يو ًما من مستوى الحاجة بل من مستوى الفضيلة أو ما شابهها ،أي قيمة إضاف ّية .إنّ
الغاية في فهمنا اإليمان ّي ال تنفصل عن الرجاء .فالقلق الوجود ّي ،مقرونًا بالرجاء ،يصير
قلقًا على الوجود ،أي دعوة إلعتاق هذا الوجود.

فهلا تعلّمنا؟
وهل ّا يأتينا
الترياق من
تونس من أجل
لبناني
إحياء ربيع
ّ
عربي تليد؟
ّ

لبنان وتونس ينتميان إلى العالمالفرنكوفون ّي ،وكأنّنا نتبارى بصورة
أو بأخرى لإلفادة من هذا االنتماء
الحضار ّي اآلخر ،أد ًبا وفنًّا وفلسف ًة
وتراثًا مشتركًا ننعم بمضامينه وثناياه
لتوظيفه لمزيد من الخلق واالبداع.
متوسط ّيتان
تونس ولبنان دولتان ّيعرفان معنى التفاعل الحضار ّي
وتناغمه وتشابكه بين عالمين
متنباينين متناقضين ،على غير
صعيد .لك ّن لبنان وتونس يريدان،
منهما والعالم اآلخر على حوض
المتوسط ،العالم األوروب ّي في
ّ

نظرته الحديثة إلى أهم ّية التعاون
المتوسط.
بين شعوب
ّ
غنى التراث األدب ّي المعاصر لك ّل منلبنان وتونس يؤ ّهل كال ًّ منهما لمثل
هذا التفاهم المشترك ،والتعاون
المشترك الذي ال ب ّد أن يؤدّي إلى نتائج
إيجاب ّية لخيرهما وخير سائر شعوب
المنطقة ودُ َولها.
رغم ذلك ،نرى نض ًجا سياسيًّا يط ّل
على تونس ،وال نراه في لبنان .نالحظ تق ّد ًما
في السلوك السياس ّي التونس ّي ،وال نالحظه
في لبنان .نلمس احترا ًما لإلنسان التونس ّي،

وما نزال نبحث عنه في لبنان .نكتشف
قيم ًة لمعنى «التونس ّية» وصيانتها في
تونس ،وال ن ُ َوفّق في العثور في لبنان على
قيمة معنى «اللبنان ّية» وصيانتها .نهتدي
إلى جوهر «المواطن ّية» التونس ّية في
تونس ،ويا لألسف ال نهتدي إلى جوهر
«المواطن ّية» اللبنان ّية في لبنان.
لماذا؟ لماذا نجح المواطن التونس ّي
في بلورة عالقته بوطنه ،ولم ينجح
المواطن اللبنان ّي بعد؟ قد نب ّرر إخفاقنا
بأنّ لبنان موجود في محيط يتخبّط في
تقلّبات سياس ّية إقليم ّية أكبر من قدرته
أيضا ،وربّما
على استيعابها .لك ّن تونس ً
ِب ِن َس ٍب مختلفة ،موجودة هي األخرى في
محيط مماثل.
خالصة االستنتاج أنّنا في لبنان ال
نأخذ بعين االعتبار َصون «لبنان ّيتنا»كما
هي الحال في تونس .ولحظة نقتنع
باالحتكام إلى رأي المواطن اللبنان ّي،
وقبول نتائج هذا االحتكام ،نكون قد مشينا
على طريق َصون «لبنان ّيتنا» من العثرات،
وإعطائها األولويّة في مراتب الصدارات
الوطن ّية التي نكون قد اتّفقنا عليها وعلى
وجوب صيانتها .فهال تعلّمنا؟ وهالّ يأتينا
الترياق من تونس من أجل إحياء ربيع
لبنان ّي عرب ّي تليد؟

هذه المسل َّمة تالقي مسيح ّيي الشرق في هذه المرحلة الموسومة بقلق وجود ٍّي .لك ّن
المسيح ّيين مدع ّوون أن يعطوا من هذا القلق مب ّررات عن الرجاء الذي فيهم ،كما يقول
الق ّديس بطرس ( 1بط  .)15 ،3لذا يُنتظر منهم تحويل هذا القلق إلى قلق على الوجود،
يستدعي االلتزام والرجاء بعكس ك ّل رجاء ،التزا ًما ال بمصيرهم الذات ّي وحسب ،بل
أيضا.
بمصير المنطقة ً
هذه الدعوة الزمت التاريخ المسيح ّيي في هذا الشرق منذ البداية ،والمسيح ّيون لم
ينفكّوا يحملون مشعل الرجاء ويق ّدمون األجوبة لمن سألهم عن مب ّررات الرجاء الذي
الخاصة ،بل كانت أجوبة -رؤى
فيهم .وأجوبتهم لم تكن يو ًما أجوبة محصورة بمصلحتهم
ّ
ساعدت في بناء مستقبل المنطقة .ودرجوا على هذا المنوال منذ أن التقوا المك ّونات
األخرى لهذه المنطقة على اختالف مذاهبهم ومشاربهم ،وك ّونوا معهم نواة حضارة
مشتركة ،كانوا فخورين بأنّهم في أساسها.
واليوم هم مدع ّوون إلى التزام جديد بمصير هذه المنطقة أو باألحرى التزام
مصيرها .لك ّن هذا االلتزام يحتاج إلى رؤية ،إذ من دون رؤية ال هداية في قلب الظلمات.
والرؤية تحتّم أخذ البعدين المذكورين أعاله بعضهما مع بعض :القلق الوجود ّي والقلق
على الوجود.
أقول ذلك خوفًا من تو ّجهين اثنين خطيرين يقف المسيح ّيون أمامهما اليوم:
•تو ّجه يقوم على مقاربة الواقع المسيح ّي بتركيز حادّ على القلق الوجود ّي .وهو تو ّجه
يشوبه خطر االرتهان إلى ضروب ثالثة:
.1الضرب األ ّول :االرتهان إلى نظرة حتم ّية للتاريخ ،مفادها أنّ مصير المسيح ّيين
مق ّدر سلفًا بالقياس على ما تشهده المنطقة .إنّها مقاربة إحباط ّية رغم واقع ّيتها.
.2الضرب الثاني :االرتهان إلى منطق االحتماالت على أساس الديمغرافيا والهجرة
أو االستفادة من أوضاع ٍ مع ّينة لتحسين شروط البقاء.
 .3الضرب الثالث :االرتهان إلى منطق االنتظار ،يجعل المتعلّقين به يلجأون إلى

ّ
إن الوعي
التاريخي والتجربة
ّ
التاريخ ّية يح ّملان
المسيح ّيين
اليوم مسؤول ّية
تاريخ ّية تمنعهم
من الاستسلام
التاريخي أو
للقدر
ّ
الاقتناع بوجود
تاريخي
قدر
ّ
ولمنطق العدد،
ّ
وتحثهم على
تجديد الثقة
بذاتهم بأنّهم
تاريخ في
ص ّناع
ٍ
الظروف الحالكة
أكثر من ظروف
الرخاء والاستقرار.

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 4

1 06

مقالات

«ممارسة التق ّية» .إنّها مقاربة مل ّوثة
بارتهان للواقع ّية السياس ّية أو العمالن ّية.
•وهناك في المقابل ،تو ّجه آخر يحاول
التبصر بالقلق على الوجود ،لكنّه
ّ
ينتهي إلى نوع من «حال سوريال ّية» ال
صلة له بالواقع ،يتغنّى بأمجاد ما ٍ
ض
أو يعيش على مكتسبات ال تقوى أن
تقف بوجه العاصفة.
إنّ التحذير من خطر هذين التو ّجهين
رفضا لهما ،إذ فيهما بعض من
ال يعني ً
تل ّمس للواقع .ما يشوبهما هو إعادة تحديد
للدعوة المسيح ّية .فاألزمات مناسبات
لطرح سؤال عن الدعوة .هذا ما أشرنا
إليه في دعوة الق ّديس بطرس للمسيح ّيين
إلى إعطاء أجوبة عن الرجاء الذي فيهم،
أي إنّ المسيح ّية ال تتف ّرج على التاريخ بل
تصنعه وتشارك في صنعه ،إنّها تفتح أفق
التاريخ على الرجاء ،والرجاء ال يخ ّيب،
كما يقول بولس الرسول .هذا معنى كالم
أيضا« :أنتم ملح األرض وأنتم نور
الس ّيد ً
العالم» .فهو لم يرد بقوله إظهار «تف ّوق ّية
مسيح ّية» ،بل أراد بذلك تحري ًكا نحو
االلتزام .المسيح ّي شريك في «إحضار»
الملكوت الذي هو ملكوت عدل وسالم.
وإذا راجعنا الخبرة المسيح ّية بشكل
التوسالت التي َع َرفَتها
عامّ ،على رغم
ّ
والتي أشرنا إلى ضروبها سابقًا ،أمكننا
القول بأنّ المسيح ّيين وعوا منذ الجماعة
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األولى أنّهم نشأوا ضرورةً ،وبالتحديد
ضرورة ثقاف ّية ،وشهاد ًة لقيم ،ال قيمة
عدديّة .وبلوروا ذلك ،ال عبر دورهم
الوسيط في الحضارة وحسب ،بل بحملهم
لواء اإلنسان ،خالص اإلنسان من ك ّل
تبع ّية أو إقصاء أو انتقاص من كرامته.
ولم يتوانوا عن حمل هذا اللواء إلى ح ّد
أنّهم عملوا على إرساء هذه العقيدة في
دول هدفها إعالء شأن اإلنسان وصون
حقوقه .فهم بذلك لم يتلقّوا التاريخ قد ًرا،
بل كانوا شركاء في صنعه .وهذا يعني م ّما
يعنيه أنّهم لم يعيشوا تحت شبح الشعور
األقلّو ّي ،ولو خالجهم هذا الشعور في
بعض األوقات ،ألنّهم نظروا إلى الفرد
وآمنوا بقدراته ورأوا أنّ المستقبل ال
يكون للكثرة بل للنظم التي تحافظ على
السواء،
األكثريّات وعلى األقل ّيات على ّ
وفهموا من تاريخ هذه المنطقة أن ال وجود
ألكثريّات ساحقة سرمديّة؛ حتّى األكثريّات
هي أقل ّيات عند مفترقات التاريخ الكبرى.
لذلك إ ّن التاريخ ال ينتظر من يقفون على
قارعته أو من ينحنون أمامه ،بل من
يكتشفون حيله ويط ّوعونها.

ال يت ّم ذلك من دون رؤية ،ال يكفي
لها أن تبنى على نظرة دهريّة بحتة .إنّها
تحتاج أن يتوافر لها خيار ،خيار الهوت ّي.
وإنّي أعتقد أنّ هذه الرؤية عليها أن تستم ّد
جذورها من عقيدة الخالص بأنّ« :ما
»لم يأخذه الس ّيد على ذاته ال يخل َّص

(ce qui n’est pas assumé, ne peut
être sauvé).

وما كالمي في هذا المقام إال ّ في ضوء
مراجعة دقيقة لما ورد في اإلرشاد الرسول ّي
«الكنيسة في الشرق-األوسط شركة
وشهادة» من دعوة تم ّيزت برؤية واضحة
لدور المسيح ّيين في هذه المنطقة .وجاءت
نظرة اإلرشاد المذكورة متمايزة بعض
الشيء عن اإلرشاد الرسول ّي «رجاء جديد
للبنان» ،الذي دعا المسيح ّيين إلى االنفتاح
على العالم العرب ّي عن طريق «التضامن»
مع هذا العالم .فقد تناول البابا بنديكتوس
السادس عشر في هذا اإلرشاد دور
المسيح ّيين في المنطقة ،في ضوء العالقة
مع مجتمعات تلك المنطقة ،منطلقًا من
قاعدة «الشركة» ال من قاعدة الحوار .يعني
ذلك أنّ اإلرشاد يدعو المسيح ّيين إلى
إنّ الوعي التاريخ ّي والتجربة التاريخ ّية «الهوت الضيافة» ،وهي كلمة محوريّة ركّز
يح ّمالن المسيح ّيين اليوم مسؤول ّية تاريخ ّية عليها البابا بنديكتس السادس عشر في
تمنعهم من االستسالم للقدر التاريخ ّي أو زيارته إلى لبنان سنة .2013
االقتناع بوجود قدر تاريخ ّي ولمنطق العدد،
ومعنى كالم البابا يشير إلى أ ّن هذا
وتحثّهم على تجديد الثقة بذاتهم بأنّهم
صنّاع تاريخ ٍ في الظروف الحالكة أكثر من العالم ليس خار ًجا عن المسيح ّيين حتّى
يالقوه أو ينفتحوا عليه ،إنّه في بنيتهم
ظروف الرخاء واالستقرار.
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الالهوت ّية الكنسية؛ ولذلك هم مدع ّوون وجعله جزءًا مك ّونًا من حراك الكنيسة حتّى تلتقي الروافد فيكون النهر الكبير
ومؤسساتها.
الذي يتدفّق خي ًرا على هذا الشرق.
إلى تتطوير الهوت عن عالمهم يكون
ّ
الهوتًا سياق ًّيا يضيء طريق االلتزام
إنّ هذه الدعوة ،وإن كانت مو ّجهة إلى
إذًا ،إنّ حضور المسيح ّيين ومستقبل
بالمدينة األرض ّية .الهوت ال دمج فيه بين
المستويين ،بل غايته ض ّم هذا العالم إلى الكاثوليك ،فهي تلتقي مع دور تاريخ ّي دورهم في هذه المنطقة يتجاوزان حدود
قلب الشركة الكنس ّية ،فيصير هذا العالم لعبته الكنائس الشرق ّية األخرى التي الواقع إلى مستوى االلتزام وإلى تبنّي
عالمها ،أي جزءًا مك ّونًا له ّويتها من دون أن أرادت أن تكون كلمة في قلب مجتمعاتها .الواقع ال الهروب منه ،ألنّ لهم دور وساطة
تشعر بالتغ ّرب ،وجزءًا من حراكها .ففي والمسيح ّيون سلكوا هذا الخيار محافظين عليهم أن يقوموا به في هذه المنطقة،
الفقرة الثالثة من اإلرشاد يعتبر البابا :على تع ّددهم .ينقصهم إيضاح هذه الرؤية ح ّدده «اإلرشاد» بدور مصالحة .هذه هي
«إذا كانت (الشركة) ملزمة بالنسبة واالتفاق على تحديدها وتحديد نظرة الرؤية األساس ّية في ««اإلرشاد» .وال يخفى
للمسيح ّيين ،بدافع إيمانهم الرسول ّي وظائف ّية لك ّل كنيسة ،تساعد في تجسيد أنّ «اإلرشاد» ينتظر من المسيح ّيين دو ًرا
أيضا منفتحة على أشقّائنا هذه الرؤية ك ّل واحدة بحسب تقليدها ،رياديًّا على صعيد األزمة الكبرى في
المشترك ،فهي ً
الشرق األوسط ،أال وهو الصراع العرب ّي-
اليهود والمسلمين ،وعلى جميع األشخاص
اإلسرائيل ّي .وهو يدعوهم إلى دور وساطة
أيضا ،وبطرقة مختلفة،
الذين ينتمون هم ً
ً
بغية مصالحة تاريخ ّية بين اإلثنين ،وساطة
إلى شعب اهلل» .ويضيف« :بذلك تُحقِّق
علينا إذا أن
منبتها الهوت ّي بالدرجة األولى ،حتّى تأتي
الشهادة صدق ّيتها»» .وفي الفقرة  19يقول
القلق
نجمع
المصالحة مبن ّية بق ّوة وتنسحب على الواقع
عن الحوار [أورد المقطع بالفرنس ّية أمانة
السياس ّي .هذا يعني أنّ حضور المسيح ّيين
النص]:
الوجوديّ مع
للمعنى الوارد في ّ
ٍ
برجاء
ومستقبلهم مرهون برؤية مقرونة
القلق على
«fondé [le dialogue] sur les
كبير ،يكونون حاملي مشعله.
liens spirituels et historiques qui
unissent les chrétiens aux juifs
et aux musulmans. Ce dialogue,
qui n’est pas d’ordre dicté par
des considérations pragmatiques
d’ordre politique ou social, repose
avant tout sur des fondements
»théologiques qui interpellent la foi.

أكتفي بهذا القدر ،مع أنّ اإلرشاد
يتوسع في كيف ّية استدخال هذا المنطق
ّ

الوجود ليكون
لنا مستقبل،
ويكون لنا رجاء،
ويكون لنا تاريخ
نرتضي به.

إنّ الرؤية المنشودة ،في خالصة القول،
لن تح ّدد بشكل وافٍ ولن تكون فاعلة ما لم
تؤسس على ركائز أربع :القلق الوجود ّي،
ّ
ٍ
ورجاء وطيد ،ونظرة
والقلق على الوجود،
إيجاب ّية للتاريخ أنّه يتق ّدم نحو غاية والغاية
التي تش ّده من المستحيل أن تكون بعكس ما
يطمح إليه اإلنسان من خير وح ّب وجمال.
علينا إذًا أن نجمع القلق الوجود ّي مع القلق
على الوجود ليكون لنا مستقبل ،ويكون لنا
رجاء ،ويكون لنا تاريخ نرتضي به.

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 4
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«ن»
نون ال َّنصارى َن ْج ٌم
في هلال َ
الع َرب والإسلام
د .منيف موسى

يأتي َك ِ
العلْ ُم معرف ًة من ل َ ُدنِ اهلل .قال« :فلَيكُ ْن نو ٌر ،فكان نور»ِ [ .سفْر التَّكوين] .ثم بَ َرأ َ
ِ
ِ
ف كلمتَهُ.
اإلنسانَ على صورته ومثاله ..فجع َل في األرض خليف ًة ،نسمةَ حياة .وإليه أضا َ
َ
والكلمةُ صار بَشَ ًرا [إنجيل يوحنا] .وكان اإلنسانُ ﴿في أ َ ْح َسنِ تقويم﴾ وعل َّ َمهُ ﴿ما ل ْم ي َ ْعلَ ْم
 ...عل َّ َمهُ البَ َيان﴾ [القرآن الكريم] .أفه َمهُ ،فَت َ َح عقلَهُ و َع ْينيه وقلبَهُ والبَصيرةَ منه ِ
والح َّس
والوجدان ...وكانت الكتابةُ وكان التَّعلُّم.
ي َ ْومذَاك ،قال اهلل ﴿ن وال َقلَم ِ وما ي َ ْسطُ ُرون﴾ [القرآن الكريم] .حتَّى إذا ت َّم ميقاتُهُ ،وبَلَغ
مِ ْلء ُ الزَّمان ،قال﴿ :إنَّما المَسِيْ ُح عيسى ابن مري َم َرسُولُ اهللِ وكَلِمَتُهُ﴾ [القرآن الكريم].
والنَّصارى ِملَّت ُ ُه وال ِب ْيعة ..وأقربُهم مود َّ ًة للّذين آمنوا! و ُه ْم في ال َّشرق ن َ ْج ُم فجر ٍ من يوم ِ
ُه ْم هناَ ،ع َر ًبا ال يزالون ،ومُعلِّمي العروبيَّة ِ
والعلْم والكتابة في إرهاصات ال ُّرؤى والمعرفة.
وإلى العقل يحتكمون .والقل ُب من ُه ْم إيمانٌ وعبادةُ ٍ
إله واح ٍد أ َ َحد .فما بال ُ َك ،ومن ال َع َرب
الس ِّيد يتكل َّمون
ُ
بعض َم ْن عاينوا حلولَ ال ُّروح القُدس في ال ُعلِّيَّة وبع ُ
ض ُه ْم سم َع حواريِّي َّ
َ
بلغَ ِت ِهم العربيَّة [أعمال ]2،..ول َّما عادوا إلى بالدهم نشروا ما رأوا وما سمعوا من أمْر ِ
ِ
المسيحِ
وتالميذه [ ...شيخو :النَّصرانيَّة وآدابها بين عرب الجاهليَّة].
ِ
وكنائسها وش َي ِعها ،نقول:
وإذا ضربنا َصفْ ًحا عن الحديث عن النّصرانيَّة في ِف َرقها
والنَّصرانيَّة في رهابينها وقساوستها كانت وال تزال إلى العروبيَّة ن َّهاضة .ومنها تأخذ
وتعطي وتَ َهب .وإل َ ْيها تنتس ُب مشرقًا .وهي من حضارتها وآدابها وتاريخها وثقافتها حج ُر
ٍ
زاوية ،وتا ُج عمود عليه بَنَ ْت مج ًدا لل َع َرب أثيالً .فها ال َّراهب «بحيرا» (بحيرى) يقول ألبي
طالب ع ِّم ال َّرسول (ص) عنه« :احذر عليه يهود فواهللِ لئن رأوا وعرفوا منه ما عرف ُت
فأسرع به إلى بالده».
ل َ َيبْغُنَّهُ ش ًّرا .فإن َّه كائن البن أخيك هذا شأن عظيمْ ،
وينزل ال َّرسول (ص) في ظ ِّل شجرةٍ قريبًا من صومعة راه ٍب وهو «نسطورا» فيراه
ال َّراهب هذا ،فيقول« :ما نزل تحت هذه ال َّشجرة ُّ
متوس ًما فيه عالئ َم النُّب َّوة.
قط نب ٌّي»ِّ ،
[السيرة النَّبويَّة ،البن هشام] .ويُروى في حديث آخر« :لم ينزل تحتها أ َح ٌد بعد عيسى
ابن مريم (ع) إال َّ نب ٌّي]» ،وقال فيه َو َرقة بن نوفل« :إن َّه سيكون في هذه األ ُ ّمة (أ ْي العرب)
النبي (ص) [السيرة النَّبويَّة]
نب ٌّي» .وكان َو َرقة نصران ًّيا .وهو ابن ع ِّم خديجة أولى زوجات ِّ
وقال لخديجة عن ال َّرسول (ص) « ...إن َّه لنب ُّي هذه األ ُ ّمة».
ث ُ َّم هي ال َحبَشة المسيحيَّة تأوي المسلمين الذين احت َموا بها أوَّل ما دَعا النب ُّي (ص)
إلى دين اهلل حيث ُّ
اضطهد من قومه وأبناء عشيرته وقبيله .وكانت الهجرةُ األُولى .ول َّما
مات النجاش ُّي مل ُك الحبشة النَّصرانيَّة ،صل َّى عليه ال َّرسول ،واستغفر له ،وفيه كانت
اآلية﴿ :وإنَّ ِم ْن أ ْهلِ ال ِكتابِ ل َم ْن ي ُ ْؤ ِم ُن باهلل وما أُنْزِل ِإل َ ْيكُ ْم وما أُنْزِلَ ِإل َ ْي ِه ْم[ ﴾...القرآن
الكريم].
وع َّمت النَّصرانيَّةُ المسيحيَّة بالدَ ال َع َرب من أقاصيها إلى أدانيها ،ومن شرق ِّيها إلى
والصوام ُع والقال َّيات .وعلى بعض
غرب ِّيها ،و َع َم َرتْ في أرجائها األديا ُر وال ِب َي ُع
والكنائس َّ
ُ
األديار ع َّرج النب ُّي (ص) في رحالته التِّجاريّة .ومن رهابينها وطقوسهم وصلواتهم أفاد
والسلوك .ونذكر هنا ،مثالً« :كعبة نجران» و«كعبة اليمن».
واستقى َ
بعض العادات ُّ
العربي القديم شواه ُد على النَّصرانيَّة وما إل َ ْيها من عادات وتقاليد
ولنا في الشِّ ْعر
ِّ

د .منيف موسى

ولنا في ِّ
الش ْعر
العربي القديم
ِّ
شواه ُد على
ال َّنصران َّية
وما َ
إل ْيها من
عادات وتقاليد
وطقوس
وممارسات

وكان لل َّنصارى
ٌ
ُ
وندوات
كتاتيب
ُ
ومجالس
ُ
ومجامع في
الجاهل َّية
والإسلام.
وكانت أديارهم
مراكز عبادة
وتعليم

فإن َّ
َّ
أول أثر
ُيعرف َ
بالق َلم
العربي ُك ِت َ
ب
ِّ
السنة  110قبل
الهجرة ،ويعرف
باسم َ
«ن ْقش
نصراني
َز َبد» وهو
ٌّ
محض
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ٍ
وطقوس وممارسات .وكان ُّ
وراحة
الشعراء يقصدون األديار ،إذ كانت منتجعاتِ ِعلْمٍ وزه ٍد
وتأمُّلٍ وأظالل ٍ وارفة ..و...
والصليب .كما في قول عد ِّي بن زيد ِ
بعض ُّ
العبادي:
وقد حلف ُ
الشعراء بمكَّة َّ
«س ـ ـ ـ ـ ـعـ ــى الأع ـ ـ ـ ـ ــداء لا ي ـ ــأل ـ ـ ــون ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًّرا

ع ـ ـلـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكِّ ،
ورب مـ ـ َّكـ ـ ـ ـ ـ َـة وال ـ ـ َّـصـ ـ ـ ـلـ ـي ـ ــب».

		

[األغاني]

وقال األعشى:
«ح ـ ـلـ ـف ـ ـ ُ
ـب الـ ـ َّديـر والتـ ــي
ـت بـ ـ ـثـ ـ َـوب ـ ـ ْـي راه ـ ـ ِ

هم»
بـ ـنـ ـ ــاهـ ـ ــا قـ ـ َـصـ ـ ٌّـي والـ ـمـ ـضـ ــاض بــن ُج ْر ِ

			
[شيخو :النصران ّية وآدابها]118 ،

ومجالس ومجام ُع في الجاهليَّة واإلسالم .وكانت
وكان للنَّصارى كتاتي ُب وندواتٌ
ُ
أديارهم مراكز عبادة وتعليم .ولنا في ما ذكره كتاب «األغاني» على ذلك دليل .ومنه
قوله« :وكان مرقَّش» (أي الشاعر المرقّش األكبر) يكتب ،وكان أبوه دفعه وأخاه حرملة
وكانا أح َّب ِ
ولده ِ إليه ،إلى نصران ٍّي من أهل ِ
الح ْيرة فعل َّمهما َّ
الخط.
والعربيَّة لغةَ ،سبَقتِ اإلسالم .وبها أُنزل القرآن الكريم﴿ :إن َّا أَن ْ َزل ْناه ُ قُرآنًا عرب ًّيا...
وهذا لِ َسانٌ َعرب ٌّي ُم ِب ْين﴾ [القرآن الكريم] .فالقرآن عرب ٌّي .وليست العربيَّةُ إسالميَّة ،حتّى
وال مسيحيَّة .المسيحيَّة واإلسالم رافدا العروبيَّة ،ركناها ،عموداها الحضاريَّان .إن َّما
وقد أُنزل القرآنُ بالعربيَّة ،فصارت لغ ًة مق َّدسة .لغة َو ْحي ،ومن هنا اكتسب ْت سلطان َها
األدبي
العربي .وبناء ً على هذا تُفهم العالقةُ بين «روح اإلسالم» والنِّتاج
في الموروث
ِّ
ِّ
ِ
َّ
ّ
تنص على الشكل
ْمي
السلطان يفرض مبادئ َ ُّ
العربي .فبات هذا ُّ
ِّ
والفكْر ِّي ،حتى العل ِّ
وطريقة الت َّ ْعبير[ .راجع :دراسات في األدب العرب ّي ،لغوستاف ﭭون غرنباوم .مترجم.
دار مكتبة الحياة ،بيروت]1959 ،
اللُّغة ال َع َربيَّة فرعان :لغة اليمن القحطانيَّة ،ولغة الحجاز العدنان ّية .وهما مختلفتان
في األوضاع والتَّصاريف وأحوال االشتقاق ،وفيهما فروقٌ ولهجاتٌ ولغاتٌ قبليَّة ،حتّى في
أوجه اإلعراب كان هناك اختالف ..فلغة الجنوب أو اللغة ِ
الح ْم َيريَّة ،ولغة ال َّشمال أو اللغة
المضريَّة ،تف ّرعت عنهما لهجات عربيَّة .وذهب بعض ال ُعلَماء إلى ال َق ْول :إنَّ لغة الجنوب
القحطانيَّة ،كانت أصالً من أصول اللغة العدنانيَّة الحجازية ،ولع ّل هذا ما يُف َِّسره قول
أبي عمرو بن العالء وكان واس َع ِ
العلْم بكالم العرب ولغاتها وغريبها« :ما لِسانُ ِح ْم َير
وأقاصي اليمن بلساننا وال عربيَّتُهم بعربيَّتنا» .واستصفت قريش لهجاتِ ال َع َرب بحكم
يني واالقتصاد ِّي .وبلغتها نزل القرآن الكريم ،على سبعة أحرف (وهل األحرف
موقعها ال ِّد ِّ
السبعة هذه ،هي لهجات العرب الرئيسة؟) وصارت لغةُ قريش ال ُمض َّريةُ الحجازيَّة لغ ًة
العربي
رفيعة بحكم التمازج واالختالط ،فكانت صورتها الراقية التي نجدها في األدب
ِّ
الجاهلي والقرآن الكريم ..
وإذا كان قد قيل الكثير عن أصول نشأة ِّ
العربي ،إن كان من جذور فينيق ّية أو
الخط
ِّ
سرياني ،أو َّ
آرام ّية -سريان ّية ،أو إنّ َّ
الخط العرب َّي من المسند
الخط الكوف ّي من أصل
ِّ
ِ
الح ْم َيري ،أو الكتابة النبطيَّة .وقد دعاها العرب «بالجزم» ،فإنَّ أوَّل أثر يُعرف بال َقلَم
العربي ُك ِت َب السنة  110قبل الهجرة ،ويعرف باسم «نَقْش زَبَد» وهو نصران ٌّي محض
ِّ
[راجع :أ .ولفنسون :تاريخ اللغات الساميَّة ،دار القلم ،بيروت] .ونورد هنا دليالً على دور
النَّصارى في الكتابةِّ -
الخطِ ،ش ْع ًرا المرئ القيس:

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 4
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رفان
«قـ ـفـ ــا نـ ـبـ ـ ِ
ـك م ــن ذك ــرى حـ ـب ـ ـي ـ ٍ
ـب و ِع ِ
ـأص ـ َب ْ
ـت ِحـ ـ ـ ـ َج ـ ـ ـ ٌـج بـ ـ ـع ـ ــدي علــيها فـ ْ
َأتـ ـ ـ ْ
ـحت

111

ـم َعـ َـف ـ ـ ـ ـ ْ
ـان
ـت آيـ ــاتـ ـ ــه مـ ـنـ ـ ـ ـ ُـذ أزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ورسـ ـ ـ ـ ٍ
ـان».
ك ـخـ ـ ـ ـ ـ ِّـط َزبـ ــور ٍ ف ــي م ـ ـص ـ ــاح ـ ـ ِ
ـف رهـ ـبـ ـ ـ ـ ِ

			

[الديوان]

والمقصود ،أن َّها ممح َّوة ِّ
السنين عليها.
كخط كتاب لمرور ِّ
النبي .وجمعه
[والزَّبور كتاب مق َّدس عند ال ُّرهبان .ولعلّه « ِسفْر المزامير» لداود ِّ
أيضا :التَّوراة واإلنجيل والقرآن ،كما جاء في «لسان العرب»].
زُبُور ،وال ُّزبور يعني ً
ومهما يَكُ ْن من أمر ،فإن َّنا نقول :كان للنَّصارى -مثلما ُه ُم اليوم -حديثًا ،دور في
الحضارة العربيَّة ونهضتها ولغتها وكتابتها وآدابها -لِنُ ِّعر َج ،بَ ْع ُد في الحديث ،على الشِّ ْعر ِ
الن َّ
صراني في آداب العرب.
ِّ
الجاهلي :إذا كان منحوالً في قليله أو كثيره،
لن نتناولَ ،هنا ،مسألةَ ال َّش ِّك في الشِّ ْعر
ِّ
على أيدي رواة أو ن َ َقلَة أو مح ِّدثين ...ذاك أنَّ القضيَّة هذه قد نالت نصيبًا كبي ًرا من
ال َّدرس والنِّقاش عند مُستشرقين و َع َرب ،من ذوي البحث وال َّرأي واالجتهاد ،مثل طه
الجاهلي» .وقد رد َّ عليه غي ُر باح ٍث وأدي ٍب وناق ٍد وعالم .إال َّ أن َّه
حسين في كتابه «في الشِّ ْعر
ِّ
قال في كتابه هذا« :ويجب أنْ أح ِّدث َ َك بَع َد هذا عن المسيحيَّة وما كان لها من االنتشار
في بالد ال َع َرب قبل اإلسالم ،وما أحدثت من تأثير في حياة ال َع َرب العقليَّة واالجتماعيَّة
واالقتصاديَّة واألدبيَّة »...وقال« :مرآة الحياة الجاهليَّة يجب أنْ تُلْتمس في القرآن ال في
الجاهلي ،ط ،1926 ،ص  – 9 – 8و.]15
الجاهلي»[ .في الشِّ ْعر
الشِّ ْعر
ِّ
ِّ
وقد جاء اإلسالم .وليس في عرب الجاهليَّة َم ْن يكتب سوى نَفَر ٍ قليلٍ ال يتجاوزُ عددَ
أصابع ِ ال َي َديْن .إنّما كانت القراءةُ والكتابة في النَّصرانيَّة ،كما تُبَ ِّين لنا ذلك المصاد ُر
الصورةُ المشرقة .وتغلب نصرانيَّة،
العربيَّة القديمة ووثائقُها .ولنا في قبيلة «تغلب» ُّ
أدركت مقا ًما عال ًيا في الجاهليَّة .فقالوا فيها« :لو أبطأ اإلسالم قليالً ألَكَلَ ْت بنو تغلب
النَّاس» .ومن ُش َعرائها المهلهل أخو كليب!
ضاربة في ِق َدم
ال نعرف شيئًا عن أَوَّليَّات الشِّ ْعر
العربي في الجاهليَّة البعيدة ال َّ
ِّ
التاريخ .وما وصل إلينا م َّما قالتِ ال َع َر ُب قدي ًما قلي ُل األَق ِّل .قال أبو عمرو بن العالء« :ما
انتهى إليكُ ْم م َّما قالتِ ال َع َر ُب إال َّ أقلُّ ُه ،ولو جاءكُ ْم واف ًرا لجاءكُ ْم ِعلْ ٌم ِ
وش ْعر كثير» [طبقات
فحول ّ
الشعراء.]...
أيضا:
والوافر هنا هو التامُّ الذي لم ينقص منه شيء (والشِّ ْعر عند العرب قدي ًما يعني ً
ِ
العلْم واإلدراك والمعرفة) وكان ،قبل ،قدي ًما ،شفهيًّا يتناقله ال َحفظةُ والرواة .وإن َّما ُجمع
ودُ ِّون في عهد اإلسالم [كان الشِّ ْعر ِعلْ َم قوم ٍ لم يك ْن ل َ ُه ْم ِعلْ ٌم أص َّح منه] ومع تقادم الزَّمن
بعض التّحريف والتّصحيف والوضع ،والن َّ ْحل( .والن َّ ْحل :وضع
والمشافهة وال ِّرواية أصابه ُ
ِ
َّ
أشعار ونسبتها إلى غير قائلها .ونسبةُ ش ْعر إلى غير قائله ،).فكانت نظريَّةُ الش ِّك فيه.
وفي المصادر أنَّ الشِّ ْع َر في الجاهليَّة كان ديوانَ العرب ومنتهى ُحك ِْمهم .والشِّ ْع ُر
الجاهل ّي بما وص َل إلينا من قصائ َد ومعلّقا ٍت ومجمهرات ،ومذ َّهبات ،وملحمات و ...يمثِّل
ِق َّمةَ إبداع العبقريَّة الشِّ عريَّة العربيَّة األدبيَّة الفنيَّة .أمَّا قب َل هذا ،فَلَ ْم يكن ألوائلِ العرب
من الشِّ ْعر إال َّ أبياتٌ يقولٌها ال َّر ُجل في حادثة أو حاجة ...وإن َّما ق ُِّصدتِ القصائ ُد و ُط ِّول
الشِّ ْع ُر على عهد عبد َّ
المطلب وهاشم بن عبد مناف ...إلخ .كما ذكر ابن سال َّم في
ِ
«طبقات فحول ُّ
الشعراء» ويذكر أنَّ الشِّ ْعر ،ش ْعر الجاهليَّة ،كان في ربيعة ،ومنها ال َّشاعر
ال ُم َهلْهل ،وبعده ،كان امرؤ القيس ،وغيره في عصر واحد .والمهلهل هو خال امرئ القيس.

ث ّم تحوَّل [الشِّ ْعر] في قيس ،ومنهم
النّابغة ال ُّذبيان ُّي.
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فكيف َك ،يا رعاك اهلل ،إذا كان النَّصارى
وماذا نقول في امرئ ال َق ْيس الذي أ ُ ْطلق ْت عليه أسماء ٌ وألقاب ،أمثال :الغالم القتيل،
ٍ
أيضا ،أه َل لسا ٍن وأدبٍ ِ
وش ْعر ٍ
ضلِّيل ،و«ذي القروح» واألمير َّ
وفلسفة،
الطريد ،والغالم الال َّهي .وقيل :إن َّه كان أشع َر
والملك ال ِّ
ً
الشعراء وأفضلَهمَ .سبَقَ ال َع َرب إلى أشياء ابتدعها فاستحسنْتها واتَّبَ َع ُه عليها ُّ
ُّ
الشعراء .وسالم؟
ومنها :استيقا ُ
ف صح ِبه ،والبكاء ُ في ال ِّديار ،ورقَّةُ النَّسيب ،وقر ُب المأخذ ،وشبَّهَ النِّساء َ
ِ
ِ
قُ ْل :هي نون النَّصارى ،إذًا ،ن َ ْج ٌم في
صي .وقيَّ َد األواب َد ،وأجادَ في التَّشبيه ،وف َ َص َل بين
والع
قبان
بالع
ل
ي
خ
َ
ال
ه
بالظِّ باء ...وشب َّ
َْ
ِّ
ِ
النَّسيب والمعنى .وكان أحس َن طبق ِته تشبي ًها .ولذا قيل فيه :كان أوَّلَ َم ْن وقف واستوقف هالل ال َع َرب واإلسالم!
للشعراء من بعده ُسن َّ ًة فنيَّ ًة ِ
وشرع ًة ِش ْعريَّة .فصارت ُّ
فاستنَّ ُّ
للشعراء نه ًجا
وبكى واستبكىْ .
وطريقة .فكان من َّ
الطبقة األُولى ،وقصيدتُه «يوم دارة جلجل» شهيرة ،وفيه قال النب ُّي:
الشعراء إلى النَّار» .وهو قائد ُّ
«يجيء يومُ القيامة ومعه لواء ُ ّ
الشعراء إلى النَّار .وذكر
الخليفة عمر ،أن َّه« :سابقُ ُّ
الشعراء ،خ ََسف ل ُه ْم َع ْي َن الشِّ ْعر».

وإذا كانت أوَّليَّاتُ الشِّ ْعر ِ
الجاهلي،
ِّ
المعروفُ ،م َّ
قطعا ٍت قصير ًة أو أبياتًا
قليالت ..م َّما ال يص ُّح أنْ نس ِّم َيهُ «قصيدة»
السبعة
إذ القصيدةُ ِعنْ ُدهم ما زاد على َّ
قص َد
األبيات ،فإنَّ ال ُم َهلْهل «كان أوَّلَ من َّ
القصائ َد وقال الغزلَ وذك َر الوقائع» وهو
التّغلب ُّي النّصران ّي[ ...طبقات فحول
ُّ
الشعراء] واس ُمه َعدي بن ربيعة بن الحارث.
ِ
ٍ
ٍ
ِ
َ
وقد احتذى ُّ
الشعراء ُ مثال َه .ولك ْن ما اجتم َع أل َحد من ُه ْم ما اجتم َع له في بيت واحد.
ل ُ ِّق َب بال ُم َهلْهل لط ْيب ش ْعره ورقَّته .وهو أ ّولُ
َم ْن هلهل الشِّ ْع َر عند العرب أ ْي أرقَّه .وكان
فقد كانَ أوَّلَ من فَت َ َح الشِّ ْعر .وا ْجتُمع على أنَّ أرقَّ بي ٍت قالت ْ ُه العرب ،بي ُت امرئ القيس:
أ َ َح َد من غُنِّي من العرب في ِش ْعره .وفيه
قال الفرزدق ال َّشاع ُر اإلسالم ّي ،وقد ع َّدد
«ومـ ـ ـ ـ ــا َذ َر َفـ ـ ـ ْ
ـل»
ـاك إل َّا ل ـت ـضـ ــرب ـ ــي ِب ـ َـسـ ـ ـ ْـهـ ـ َمـ ـ ْيـ ِ
ـت َع ـ ـي ـْ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـك فــي أَ ْع ـش ـ ــار ِ قَ ـ ْـلـ ٍ
ـب ُمـ َـق ـ َّتـ ِ
جمل ًة كبير ًة من ّ
الشعراء في قصيدته« :إنّ
ِ
الذي َس َمك السماء« »...و ُمهله ُل ُّ
الشعراء
[الديوان]
			
ذاك األوَّل» .مق ِّد ًما إيَّاه ُ على غيره..
وكيف َك والنَّابغة ال ُّذبيان َّي النَّصران َّي ،أشعر العرب حسب قول الخليفة ُع َمر .وهو من
الطبقة األُولى ومق َّدمٌ على سائر ُّ
َّ
الشعراء .ويكفيه أن َّه كان «ُضْرب له قُبَّةٌ حمراء من أَدَم ٍ
بسوق عكاظ فتأتيه ُّ
الشعراء ،فتعرض عليه أشعا َرها» وقيل في ِش ْعره إن َّه ُعلْو ٌّي .وكان
أحس َن ُّ
الشعراء ديباجةَ ِش ْعر ،وأكث َرهم َر ْونقًا ،وأجزل َ ُه ْم بيتًا .كان ِش ْعره ُ كال ًما ليس فيه
َّ
حسان بن ثابت
تكلُّف .حتّى قال فيه عبد الملك« :النابغة أشعر ُشعراء ال َع َرب» .و َح َس َده ُ َّ
لجزيل عطيَّته وما سمع من فضل ِش ْعره« .إذ كان أوض َح ُّ
الشعراء كال ًما ،وأقل َّهم سقطً ا
ِ
وحش ًوا ،وأجودَ ُه ْم مقاطع ،وأحسنَ ُه ْم مطالعِ ،
ولش ْعره ديباجة» .إنْ شئ َت قُلْ َت :ليس بش ْعر ِ
مؤلَّف ،من تأن ُّ ِث ِه ولينه ،وإنْ شئ َت قُلْ َت« :صخرة لو َر ِدي َ ْت بها الجبال ألَزالتها »...وكان
نفسه قال« :أشْعر ُشعراء
أبو عمرو بن العالء يقول« :األخطل يُشب َّ ُه بالنَّابغة» .واألخطل ُ
الجاهليَّة ،النَّابغة» .وما قصيدتُه بـ«المتج ِّردة» زوجة النُّعمان إال َّ من عيون الشِّ ْعر ،وكانت
سببًا في القطيعة بينه وبين النُّعمان .ومنها البيت /القصيد:
«سـ ـ ـ ـ َـقـ َـط ال ـ َّن ـصـي ـ ُ
َ
ـف ولـم ُتـ ــر ِ ْد إس ـ ـ ـ ـقــاط ـ َُه

والنَّصيف :هو ِ
		
الخمار!

ف ـ ـت ـنـ ـ ــاولـ ـ ـ ْتـ ـ ـ ُـه َّ
واتـ ـ ـ َـقـ ـ ـ ْت ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ــال ـ ـ َي ـ ـ ِد».

[الديوان]

وآخ َر ،وليس األخير ،وهو ع َِد ُّي بن زيد العِباد ُّي( .والعِباد ُّي يعني أنَّه يعبد اهللَ اإللهَ الواح َد
أيضا .كان أوَّل من كَت َ َب بالعربيَّة في ديوان كسرى أنو شروان .و َر ِغ َب أه ُل
األحد) وهو نصران ٌّي ً
ِ
الح ْيرة إليه و َر ِهبُوه .وكان أفه َم النَّاس وأف ْ َص َح ُه ْم بالعربيَّة والفارسيَّة وأكتَب ُه ْم بهما.
وكان شاع ًرا مفلقًا ،قال فيه أبو عمرو بن العالء النَّاقد اللغو ُّي النَّح ْو ُّي« :كان عد ُّي
بن زيد في ُّ
ضها وال يجري مجاريها» [الشِّ ْعر
الشعراء بمنزلة ُس َه ْيل من النُّجوم ،يعار ُ
ُّ
والشعراء ،البن قُت َ ْيبَة ،ج.]1
هي نماذ ُج من نصارى ال َع َرب ومالمح ،ما قبل اإلسالم ،وهؤالء النَّصارى وجماعتُهم،
كان ل َ ُه ْم ٍ
أياد في الحضارة العربيَّة وثقافتها وعلومها وآدابها ...فكيف اليوم؟ ولن أسهب!
والصيدالنيَّة وغيرها ،وهم من
السريان في اآلداب والترجمة والطّ ّب ّ
إنّما أذكِّر بدور ُّ
بناة حضارة وتاريخ.

المصادر والمراجع
.1طبقات فحول ُّ
الشعراء ،ابن سال َّم
الجمح ّي.
.2الشِّ ْعر ُّ
والشعراء ،ابن قتيبة ال ِّدينور ّي.
 .3كتاب األغاني ،األصبهان ّي.
.4دراسات المستشرقين حول ص َّحة
الشِّ ْعر الجاهل ّي ،ترجمة عبد الرحمن
بدوي.
.5أصول الشِّ ْعر العرب ّي ،د .س.
مرجليوث ،ترجمة د .يحيى الجبوري.
 .6تاريخ األدب العرب ّي ،ر .بالشير،
ترجمة د .ابراهيم الكيالني.
.7األدب العرب ّي وتاريخه ،د .ج .هيوارث
دن .مترجم.
.8مصادر الشِّ ْعر الجاهل ّي ،د .ناصر
الدين األسد.
.9ال ِّديارات ،ال َّشابشتي .تحقيق كوركيس
ع ّواد.
.10في الشِّ ْعر الجاهلي ،د .طه حسين ،ط
 ،1926والحديثة.
 . 11شعراء النصرانيَّة قبل اإلسالم ،األب
لويس شيخو.
.12النصرانيَّة وآدابها بين عرب
الجاهليَّة ،األب لويس شيخو.
.13دراسات في األدب العرب ّي ،غوستاف
ﭭون غرنباوم ،ترجمة عباس ،فريحه،
نجم ،يازجي.
ُّ .14
الشعراء الجاهل ُّيون األوائل ،د .عادل
الفريجات.
 .15تاريخ اللغات الساميَّة ،أ .ولفنسون.

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 4
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مقالات

أ ّيها الإله!! أتغفر لهم؟
د .يوسف عيد

حين نتح ّدث عن الموجة «الداعش ّية» ،ال نتط ّرق إلى جماعة بعيدة عن المجتمع
اإلسالم ّي وتعاليمه ،كما هم ي ّدعون ،ويدعسون في الجغرافيا ،ويسطّ رون التاريخ الحديث
«بمناقب» و«شواهد» و«أخالق» و«دساتير» ،أق ّل ما يقال فيها أنّها مستوحاة من كتاب اهلل،
القرآن الكريم .فهل ي ّمت هذا ،إلى اإلسالم بصلة؟ ولماذا الغطاء اإلسالم ّي للداعش ّية،
وهل الدواعش إسالم ّيون؟
قبل الدعوة اإلسالم ّية في الجزيرة العرب ّية ،كان الجهل شائ ًعا في الشعوب الجاهلة
اإلسالم ،وقد ُس ّميت بالشعوب الجاهل ّية .كانوا يعبدون اآللهة ومنها «اإلله األكبر»(.)1
وكانت القراءة والكتابة منتشرة ،والتاريخ يذكر ذلك ،وإن كان انتشارها بطيئًا للغاية .ل ّما
جاء اإلسالم في القرن السابع الميالد ّي ،وأعطى للعرب دينًا جدي ًدا ،لم يقطع ك ّل صلة مع
من سبقه .إنّ مراحل التاريخ
تتماس ،السابق يه ّيئ الالحق ،قبل أن ينفصل عنه انفصاالً
ّ
تامًّا .لقد احترم اإلسالم بعض المثل العليا كالمروءة والشجاعة والضيافة والشهامة...
وسما بها من حضيض العصب ّية إلى ج ٍّو أرحب .الناس جمي ًعا سواء .قال مح ّمد في إحدى
خطبه ما يلي« :أيّها الناس ،إنّ اهلل أذه َب عنكم نخوةَ الجاهل ّية ،وفخرها باآلباء .كلّكم
آلدم ،وآدم من تراب .ليس لعرب ّي على أعجم ّي فضل إال ّ بالتقوى» .لقد أصبح للعرب ّي
مبادئ جديدة .أصبح له دين ،رفع كثي ًرا من مستواه العقل ّي ،وأرجع إلى األشياء قيمتها.
قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي :سأل النجاشي جعفر عن حالهم ،فقال جعفر« :كنّا
قو ًما أهل جاهل ّية تعبد األصنام ،ونأكل ال َميتة ونأتي الفواحش ،ونقطع األرحام ،ونسيء
الجوار ،ويأكل القو ّي منّا الضعيف .كنّا على ذلك ،حتّى بعث اهلل إلينا رسوالً منّا ،نعرف
نسبه ،وصدقه ،وأمانته ،وعفافه ،فدعانا إلى اهلل لنو ّحده ونعبده ،ونخلع ما كنّا نعبد نحن
وآباؤنا من دونه ،وأمرنا بصدق الحديث ،وأداء األمانة ،وصلة الرحم ،وحسن الجوار،
ف عن المحارم والدماء ،ونهانا عن الفواحش ،وقول الزور ،وأكل مال اليتيم ،وقذف
والك ّ
المحصنة ،وأمرنا أن نعبد اهلل وحده ،ال نشرك به شيئًا ،فص ّدقناه وآمنّا به ،فعدا علينا
ّ
قومنا ،فعذّبونا ،وفتنونا عن ديننا ،ول ّما قهرونا وظلمونا ،وض ّيقوا علينا ،وحالوا بيننا
وبين ديننا ،خرجنا إلى بالدكم»)2(.

ويوم القيامة تحدث فيه المثوبة
على العمل الصالح ،والعقوبة على
العمل الطالح .ك ّل عمل يأتيه االنسانُ
يد ّون عليه ،ث ّم يق ّوم له يوم القيامة.
لهذا كان ث ّمة نوعان من األرواح
في العالم اآلخر الذي هو خلف عالمنا
الماد ّي :أرواح خ ّيرة تطيع اهلل ،وتجذب
الناس إلى الخير ،هي أرواح المؤمنين
بالفضائل؛ وأرواح ش ّريرة ال تطيع اهلل،
تستغوي الناس إلى الش ّر ،هي أرواح القتلة
الظالمين .فأ ّي مصير ينتظر هؤالء القتلة!
وهل يطيعون اهلل فيما يفعلون من مظالم؟
أرواحهم إذًا ش ّريرة ،هي أرواح الشياطين
الذي يعبثون فسادًا في أرض االنسان،
وإن كانت أعالمهم السوداء تحمل كلمة
اهلل .ذلك كلّه في العقائد .أ ّما في األعمال
فهناك في القرآن نوعان من األخالق :نوع
يتناول آداب السلوك :وإذا ُح ّييتم بتح ّية
فح ّيوا بأحسن منها أو ردّوها؛ ونوع يتناول
أرقى ما تشير إليه األخالق كالوفاء،
والصبر ،والعدل (أحبّاء كانوا أن بُغضاء)،
والعفو عند المقدرة ،والعفّة السليمة.

وما نفهم من حديث النجاشي ،إذا نظرنا إلى الدعوة الداعش ّية الداعس ّية ،أ ّن
هؤالء الجماعة ،قد عادوا إلى ما قبل رسول اإلسالم بأعمالهم ودعواتهم ،فهم يعبدون
صن ًما كان الصنم األكبر في قريش «اإلله األكبر» يأكلون الميتة ،ويأتون الفواحش،
ويقطعون األرحام ،ويسيئون الجوار ،ويقطعون الرؤوس ويوئدون النساء واألطفال،
ويدعسون الضعيف ،وال يكفّون عن المحارم والدماء .يقهرون ويظلمون ،ويحولون بين
إسالمهم وإسالم الرسول .هؤالء الجماعة يهود بأعمالهم ،بك ّل ما في الكلمة من معنى.
فاليهود كانوا يعبدون الصنم األكبر ،اإلله األكبر ،الذي يم ّيز بين شعوبه ،فيختار منهم
فأين أهل داعش من هذه األخالق
ويرذل الباقيين .هم يذبحون ويقتلون ويح ّرمون الدماء ويأتون الفواحش ويقطعون واألعمال التي يدعو إليها القرآن؟
األرحام ويسيئون ويزرعون المجازر من دون رادع :مدرسة في العهر والقهر والخباثة
والفتنة .وأهل داعش يأتون بما يأتي به أبناء عمومتهم اليهود؛ فهل ،بعد اآلن ،إسالم
إنّ تجاوز الداعش ّية لتلك التعاليم
رسخ مبادئه اإلسالم ّية يُفضي بما ال يقطع الش ّك إلى
يتردّد في إنكار ما يأتي به هؤالء من مذ ّمة؟ وهل ينتسبون إلى اإلسالم الذي ّ
رسوله وقرآنه؟
أ ّن هؤالء ليسوا مسلمين ،وال يعرفون
اإلسالم .بل هم يهود خيبر الذين يأخذون
حين أكمل اإلسالم صورة الشرق الروحان ّي ،كان يعتمد العقائد واألعمال .أه ّم هذه من اإلسالم دينًا باللسان ،ويعملون بما
العقائد التوحيد وااليمان بإله واحد ،إله الخير .ولم يترك اهلل االنسان يتخبّط في ظلمات عمل اليهود من خبيئة وخباثة ،مع اإلشارة
الجهل والعماء .لذا أرسل إليه األنبياء إلقناع الناس بحياة أخرى وراء هذه الحياة الدنيا .إلى أنّ الداعش ّيين كما قيل يدعون إلى
( )1جواد علي ،تاريخ الحضارة العرب ّي قبل اإلسالم.
( )2سيرة ابن هشام.
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هدم الكعبة الشريفة وإعادة كتابة القرآن الشاحب مع لهاث الشموع وضراعة الصلوات ،ليشكو إليك يا يسوع ضالل أهل األرض،
الداعش ّي اإلسالم ّي الجديد وفق تعاليم وغ ّي الناس الغرباء .فتلك األرض (نينوى) التي أردتها يا يسوع مساكب محبّة يز ّهر فيها
خاصة بهم.
اإلخاء ويثمر حضارات ،استحالت إلى مستنقعات من البؤس والظالم ّية ورائحة الموايق.
إسالم ّية ّ
وإنسانها ذاك الذي أردت إنسان ّيته أن تسمو وتكتمل ،آب إلى كهفه وخيبريّته ويهوديّته،
إذا كانت دعوة الرسول مح ّمد قد شحذ نابه في الظلمات وراح يم ّزق بظفره الكافر أنبل ما علّمت من قيم الحياة.
رفعت مستوى العقل عند العرب ،ورسمت
مُثُالً أعلى ،فإنّ الحالة الداعش ّية أعادت
يا يسوع :قلت للناس أعطوني قلوبكم نق ّية ...فأدبروا هازئين وأعطوها للشيطان
اإلسالم إلى انحطاط في النظر وإسفافٍ ُمضغًا حقيرة ،غُ ّمست برحيق اإلثمّ ،
وعششت فيها البغضاء وحقارة األهواء.
في الرأي ،وأدخلت اهلل بسلطانه في
المعارك ض ّد االنسان ّية واألخالق والقيم.
يا يسوع :قلت ألهل قرقوش :باركوا لعينكم ،فانتفض الدواعش خيالء ،وحسبوا
التسامح مظه ًرا من مظاهر الضعف اإلنسان ّي.
لقد تط ّور اإلسالم ونما الفكر وتح ّرر
ّ
واتّسع وتق ّدم ،وهو يماشي الحضارات
بشرتهم بالسالم ،فسخر أتباع الراية السوداء من الدعوة ،وأطلقوا الحيوانَ المد ّمر
المستعجلة المتط ّورة ويعترف باآلخر القابع في أعماقهم .أطلقوه هائ ًجا ينشر في أرض الراف َدين هول الدمار ورعب الحديد
ويقبله على اختالفه .غير أنّ هذه الخطوات وقهقهة المدافع وعهر السالسل واالستبداد.
الجبّارة ،قابلها ت ّيار متز ّمت ينكر على
اإلسالم انفتاحه وسالمه ،كما ينكر وجود
كرهت يا ابن البتول عنجه ّية المختارين ،فثرت على عبوديّة الطبق ّية ومن احتمى في
اآلخر المختلف .ألم يُقدم اليهود على ظلّها ،وسحقت بقدميك العاريتين تعالي األرباب وأشباههم وأنصاف اآللهة ،وم ّرغت في
ذلك؟ فذبحوا وقتلوا واضطهدوا ونكّلوا التراب الحقير أنوف الصناديد المتألّهة؛ وعلى ال ّرغم من ك ّل ذلك غفرت لهم!
وأجرموا وأحرقوا؛ ومجزرة سنة 623م.
ذهب ضح ّيتها ستّون ألفًا من المسيح ّيين!
هل تغفر لهم اليوم يا ناصر ّي؟ هؤالء اليهودش ّيون العميان قد سملت أبصا َرهم
وال يزالون..؛ وقد غفر لهم المسيح اإلله :األنان ّيات؛ فما أبصروا إكليل الشوك بفيض أنوار السماء ،ك ّل أنوارها عليك ،ولم يلمحوا
«إغفر لهم يا أبتاه ألنّهم ال يدرون ماذا ذلك األلم اإلله ّي المش ّع في عينيك ،األلم المط ّهر الذي أرغم جبروت الطواغيت على
يفعلون» .أ ّما اليوم ،فهل ستغفر يا يسوع السجود تحت قدميك.
ألهل الدواعش؟
أتغفر لهم أيّها المسيح؟ فإنّ إنجيلك إنجيل الرحمة لم يدخل قلوبهم ،لذاك
على رنّات أجراس كئيبة النبرات ،عاشوا في وعي الزمن كما تعيش اآللة بال إيمان .هم يفقدون طمأنينة النفس،
مبحوحة تتعالى في هدأة الليل في بالد يختبئون بالقرآن الكريم وباسم اإلسالم ،وهم يهودُ خيبر قد استيقظوا في العالم
فنسوا ،وهم العطاش ،أنّ ينابيع األمان والخالص تتدفّق ث ّر ًة من سماحة كفّيك
قرقوش ،من هناك ،من أرض الجراح كلّهَ ،
المفتوحة ،سينطلق الرنين الشج ّي وطهارة راحتيك.

إذا كانت دعوة
الرسول مح ّمد قد
رفعت مستوى
العقل عند العرب،
ورسمت ُم ُثل ًا أعلى،
ّ
فإن الحالة
الداعش ّية أعادت
الإسلام إلى
انحطاط في النظر
ف في الرأي...
وإسفا ٍ

على رنّات أجراس كئيبة النبرات ،مبحوحة
تتعالى في هدأة الليل في بلاد قرقوش،
من هناك ،من أرض الجراح المفتوحة،
الشجي الشاحب مع
سينطلق الرنين
ّ
لهاث الشموع وضراعة الصلوات ،ليشكو
وغي
إليك يا يسوع ضلال أهل الأرض،
ّ
الناس الغرباء.
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يا يسوع :سرب من الحمائم البيض
عجفت منها المناقير ،وذوى في صمتها
الهديل ،احتمت في ظ ّل صليبك .لفّت
الجناح بالجناح وشبكت المنقر بالمنقر،
وراحت في هذا الليل المشرق ّي الداهم
الظالم ترقب بسمة الصباح لتنطلق إلى
الهياكل التي ستط ّهرها نجواك .إلى الروابي
التي تعلو الفرات ،إلى أرض العرق ،إلى ك ّل
بقعة تتف ّجر فيها نبعة إيمان.
ميثاقنا صليب وهاللُ ،جعال على
الزمان كسيف واحد .الغاضبون عليه ال
ينظرون إليه إال ّ بعيونهم المظلمة وقلوبهم
الحاقدة.
لو تأ ّملوه برفق لوجدوا فيه أحكم
تأليف وأجمل تثقيف .هيهاتِ من مشرقٍ
تغ ّر َب ،وغربٍ تش ّرقَ ،فا ّمحت الروحان ّية
التي كان الشرق يتغنّى بفضائلها .هذه
الوحدة بين الهالل والصليب تدعو
المسلمين والمسيح ّيين إلى وقفة واحدة
في وجه أهل الشيطان الدواعش الطارئين
اله ّدامين للهيكل الروحان ّي األمين.
هذا عراقٌ ِسف ٌر على األرض ،خطّ ه اهلل
بمسيح ّييه ومسلميه ،فحواه أنّ بقاءه
ح ّي في ناموس فنائهم .فلينتظروا كيف
ينتهون ،وكيف يعود العراق إلى الحياة مع
ك ّل شمس.
أجل ،لينتظروا معتبرين .فالمسيح لن
يغفر لهم ألنّهم يدرون ماذا يفعلون.
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ٌ
ُ
جريمة
حراق ك ُتب الموارنة :مه ّم ٌة رسول ّية أم
ِإ
سياس ّية؟
أنطوان إفرام سلامه()1

أُس َو ًة بسائر ِ ّ
ف الموارنةُ في تاريخهم
الشعوبِ والجماعات االثن ّية والعرق ّية والدين ّية ،عر َ
ِ
الطويل حقبا ٍت متع ِّددة ،توزّعت بي َن االزدهار ِ واالنفتاح ،واالضطهاد واالنحطاط .ففي
السادس عشر ،أَضرمَ قاص ٌد رسول ّي ومبعو ٌث بابو ّي النّيرانَ
النّصف الثّاني من القرن ّ
في كتب الموارنة ومخطوطاتهم الليتورج ّية ،ماح ًيا الهوتًا يرقى إلى مارون «الكاهن
والنّاسك» ،ويوحنّا مارون «الحبر» ،وإلى مدارِسِ أنطاكيا وال ّرها ،وإيليج وميفوق...
الكرسي ال ُمق ّدس والموارنة
ّ

يَتمحو ُر نشاطُ الكرس ّي الرسول ّي منذ النّشأة ،في رعاية «خراف المسيح» المنتشرةِ في
أطرافِ المسكونة ،عمالً بقول ِ الس ِّيد المسيح ألمير ال ّرسل بطرسِ « :إرعَ نعاجي» (يوحنّا
 ،)17-15/21ويتلخ َُّص هذا العمل في ِ
إيفاد بعثا ٍت بابويّة إلى بل ٍد مُح َّدد أو أُمَّ ٍة مُع ّينة للوقوفِ
على شؤونها ال ّروح ّية وال ّزمن ّية ،ورفع ِ التّقارير الالزمة إلى الحبر األعظم ،بُغية الكشف
وال ُمساعدة .والعالقةُ بي َن روما والكنيسة المارون ّية قديمة ،تشه ُد عليها ال ِّرسالة المو ّجهة
هورميسداس
سنة  ،517من «رؤساء األديار وال ُّرهبان اآلخرون في سوريا الثان ّية» إلى البابا
ْ
()3
يُع ِلمونهُ بالمذابح التي ارتكبها البطريرك ال ُمونوفيز ّي( )2ساويروس األنطاك ّي  .ومع
حقبات االضطهاد البيزنط ّي والفتح اإلسالم ّي ،تُط َم ُس هذه العالقة ،حاجب ًة معها ك ّل أثر ٍ
موثوقٍ يشه ُد عليها أو ينفيها ،لحينِ ِ
الصليب ِّيين أو الفرنج ،حي ُث تبل ُغ أو َجها في الرسائل
مجيء ّ
ال ُمتبادلة وحركة ال ّزائرين الرسول ّيين والموفدين البابويّين ،وزيارات البطاركة ال ُمنتَخَبين إلى
«المدينة الخالدة» أو موفديهم بُغية الخضوع والتماس درع التثبيت أو «الباليوم» ()Palliom
ِ
( .)4وتست َ ِم ُّر هذه القُربى في زمن االحتالل المملوك ّي والعثمان ّيُ ،متجلّي ًة بحضور ِ
العديد
من الق ُّصاد لمجا ِم َع مارون ّي ٍة أثّرت في تدبير شؤون الطّ ائفة .ومع الوقت ّ
تنظمت اإلرسال ّيات
البابويّة من موقّتة إلى مف ّوض ّية رسول ّية دائمة ،فإلى قَصادة رسول ّية ،ث َّم ُر ِف َعت بع َد استقالل
البالد إلى درجة «سفارة رسول ّية»( .)5وكانَ ُم َمثّلو الكرس ّي الرسول ّي رهبانًا من ح ّراس
األراضي المق ّدسة الفرنسيسكان أو من اليسوع ّيين ،لغاية القرن التّاسع عشر ،حي ُث لم يعد
يُو ِف ُد الكرس ُّي الرسول ّي إال ّ األساقفة)6(.

أنطوان إفرام سالمه

مار مارون أبو وشفيع
الكنيسة المارون ّية

َ
القصا َد ُة الأولى للأب إليانو

غداةَ وفاة البطريرك موسى العكّار ّي سنة  ،1567أُلزِمَ الحبيس ميخائيل الرزّ ّي الجلوس
بطريركًا على كرس ّي أنطاكيا لتدبير شؤون الكنيسة المارون ّية ،لكنَّ الظرو َف األمن ّية
واالقتصاديّة النّاتجة من احتالل العثمان ّيين للبالد وحصارهم لجزيرة قبرص ،أ َ ّخ َرت وصول
موفَدي البطريرك إلى روما اللتماس البركة ودرع التثبيت ،كما المشاكل الداخل ّية ،ومنها اتِّهامُ
البطريرك باليعقوب ّية( ،)7ألنَّ أصله من قريّة بقوفا التي تب َع أغل ُب سكّانها اليعقوب ّية( .)8ومع
جالء األمور وكشف الحقيقة من ِقبَل مُوفَدي البابا ،رقّى البطريرك ميخائيل إلى الدرجة
القس جرجس البسلوقيتي ،وأرسله إلى روما مع الخوري إقليموس
األسقف ّية سنة ّ 1577
بعض
اإلهدنان ّي ألجل طلب البركة ودرع التثبيت ورئاسة الكرس ّي األنطاك ّي ،وأرس َل معهما َ
المكاتيب إلى الكاردينال كارفا ( )Carvaالمسؤول عن الكنيسة المارون ّية)9(.
ومع وصول الموفدين إلى روما ،قابال البابا غريغوريوس الثّالث عشر ()1585-1572

باليوم
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الذي سلّمهما مكتوب بركة وتثبيت إلى البطريرك( ،)10ي ُحثُّهُ فيه على احتمال المشقّات
والثّبات في االيمان ،وعدم إضافة «اصطلبت حلُفَين» على التقديسات الثالثة(،)11
وضرورة تجديد الميرون وتقديسه في ك ّل عام ،كما تثبيت رؤساء الكهنة في رعاياهم ،وعدم
السبع سنوات ،ومنع تحليل ال ّزيجات إال ّ فوق األربعة أقانيم(.)12
مناولة األطفال قبل بلوغم ّ
وليختب َر أكثر عن أمانة وسلوك الموارنة ،أرس َل إلى لبنان مع الوفد البطريرك ّي ،راهبين من
ال ّرهبان ّية اليسوع ّية ُهما األب جوان باطيشتا إليانو( )Jean Baptiste Elianoوتوما بْرون
( ، )Thomas Bronوأرس َل معهما أواني كنس ّية لتقديس األسرار)13(.
َ
أواسط شهر حزيران سنة  ،1578وصل الوفد البابو ّي إلى مرفأ طرابلس ،وسبقهما
ّ
المطران البسلوقيتي والخوري األهدن ّي إلى قنوبين إلعالم البطريرك بالحفاوة التي
لقياها في روما وتسليمه الهدايا الثمينة من البابا ومن الكاردينال كارفا( .)14وبع َد أنْ
ارتاحا م ّدة في طرابلسَ ،صع َد الوفد المك ّون من األب إليانو واألب بْرون ومُساعدهما
األخ ماريو أماتو ( )Mario Amatoإلى قنّوبين ،وسلّموا ال ّرسائل إلى البطريرك الذي
انشرح صدره عند ا ّطالعه على مضامين الخطوط الحبريّة والبراءة البابويّة ،وصرخَ
«ليحي الحبر األعظم الذي يُخ ّي ُل إل َّي أنّي أراه وأسمع صوته من خالل
عن َد سماعها قائالً:
َ
هذه البراءة»( .)15ث ُ َّم أبدى رغب ًة صريحة في تنفيذ جميع األوامر ال ّرسول ّيةُ ،مظه ًرا
لألبوين ال ّزائرين ك ّل دالئل العطف واإلكرام والمحبّة)16(.
بعد استئذان البطريرك ،انصر َف القاصدان الرسول ّيان إلى الفحص عن أحوال الموارنة
وإيمانهم وكتبهم وطقوسهم ،فوجدا بعد اثني عشر يو ًما من العمل أنَّ هذه المه ّمة بحاجة إلى
مزي ٍد من الوقت ،وق ّررا زيارة األراضي المق ّدسة التي أمضيا شه ًرا فيها ،وعادا إلى لبنان
ِ
بصحبة ش ّما ٍ
س مارون ّي ،تع َّر َف عليه األب إليانو في القدس ،ليستعين به في أعماله ،كونه
درس القاصدان إمكان ّية فتح مدرسة
السريان ّية والعرب ّية وااليطال ّية( .)17في الطريقَ ،
يُت ِق ُن ّ
السائدة(.)18
إكليريك ّية في طرابلس ،لكنّهما ف ّ
ضال روما خوفًا من ظلم الحكّام واألوضاع ّ
ث ّم ترك األب إليانو رفيقيه في طرابلس ،ليهت ّم األب بْرون بشؤون التّجار اإلفرنج ال ّروح ّية،
واستصحب معه الش ّماس المارون ّي المذكور إلى قنّوبين( ،)19حي ُث شرع بالتدقيق في كتب
الموارنة وعاداتهم ،لتمكّنه من اللغة العرب ّية وقراءة ّ
الخط الكرشون ّي ،م ّما أفر َح البطريرك
الذي كتب بدوره رسالة إلى األساقفة ورؤساء األديار ليستقبلوا األب إليانو بإكرام ٍ ويُطلعوه على
والقس جرجس يونان لل ُمرافقة(.)20
ما يجب ،كما أرس َل معه أخاه المطران سركيس الرزّ ّي ّ
ِ
استم ّر األب إليانو في جولته حوالى سنة كاملةُ ،متف ِّق ًدا األديار والكنائس ،وفاح ًصا الكتب
الساحات العا ّمة بح ّجة احتوائها
بعضا منها وأحرقَ بع َ
الليتورج ّية ،حي ُث ص َّح َح ً
ضها اآلخر في ّ
على الهرطقة( ،)21كما صن َع لنفسه ثالثة دفاتر يكتب في األ ّول ما يراه من أخطاء ،وفي
الثّاني ما تَلزم استشارةُ البابا فيه ،وفي الثّالث ما يلزم الكهنة ّ
والشعب التنبيه إلى حفظه(.)22
ّ
وفي أوقات فراغه ،ع َّر َب األب إليانو رتبة الميرون ،وقوانين المجمع التريدنتين ّي ،والتعليم
الصغير ،وكتاب االعتراف والمناولة ،وحاولَ التّوفيق بين الس ِّيد البطريرك وبعض األساقفة
ّ
وال ّرهبان ،وفكَّ َر في ِ
عقد مجمع ٍ ملّ ّي إلصالح شؤون الكنيسة المارون ّية وأنظمتها( .)23لكن،
تفشي الطّ اعون في سواحل ّ
بسبب ّ
الشام( ، )24وبطل ٍب من الرئيس العامّ للرهبان ّية اليسوع ّية،
غادر ال ُمرسالن مع األخ ال ُمساعد إلى روما في  25شباط سنة  ،1579وأرس َل البطريرك معهم
عريضة إلى البابا ورسالة إلى الكاردينال كارفا ،كما أرسل معهم شابّين ُهما جبرائيل األدنيتي
وكسبر القبرص ّي ليقتبسا العلوم في روما)25(.
القصا َد ُة ّ
الثانية

عرض األب إليانو تقريره على قداسة الباباُ ،مخ ِب ًرا إيّاه عن
فو َر وصوله إلى روماَ ،
تعلُّق الموارنة بالكرس ّي الرسول ّي والتزامهم بااليمان ،وعن انتشار بعض العقائد غير
الممدوحة بينهم بسبب مُخالطتهم لألمم الغريبة .)26(...وشرعَ ي ُ ِع ُّد لجولته الثانية،
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بتحضير كتب التعليم المسيح ّي ،ورتبة
الق ّداس الالتين ّي ،وكتب روح ّية أُخرى،
كما سلّمه الكاردينال كارفا عد ًدا واف ًرا
من كؤوس الق ّداس والحلل البيع ّية
واألواني الكنس ّية( ،)27وأرسل البابا معه
للبطريرك درع التثبيت ورسالة(،)28
يُش ِّددُ فيها على حذف عبارة «يا من
ُص ِلب َت ألجلنا» على التّق ّديسات الثالثة،
وعلى ضرورة تجديد الميرون وتكريسه ك ّل
عام يوم خميس األسرار ،وعلى حصر س ّر
التثبيت باألسقف ،وعدم مناولة األطفال،
وعدم تحليل ال ّزيجات إال ّ فوق األربعة
أقانيم)29(.

استمرّ الأب إليانو
في جولته حوالى
سنة كاملة،
ُم ِّ
تفق ًدا الأديار
والكنائس،
وفاح ًصا الكتب
ِ
ُ
حيث
الليتورج ّية،
ص َّح َح بع ً
ضا
َ
وأحرق
منها
َ
بعضها الآخر في
ّ
الساحات العا ّمة
بح ّجة احتوائها
على الهرطقة

بع َد زيارةٍ تفقّديّة سريعة لجزيرة قبرص وموارنتها ،وصل األب إليانو مع رفيقه
الجديد األب يوحنّا بْرونو ( )Jean Brunoواألخ ال ُمساعد إلى مرفأ طرابلس في 29
حزيران سنة  ،1580بعد تبلّغهم خبر انقطاع االصابات بمرض الطّ اعون في مصر ولبنان
وسوريا( .)30وقد ساعدهم في المرفأ ،وجي ٌه مارون ّي يُدعى الشيخ يوسف حبيش ،الذي
س ّهل أمورهم ،وأبعد عنهم ع ّمال ال ّديوان من يهود وأتراك وغيرهم الذين تهافتوا على
كأس ُمذ َّهب ًة أخذها أحد األتراك( .)31وكان األب
األمتعة للتّفتيش ،ولم يُف َق ُد منها إال ّ ٌ
إليانو قد أرس َل ساع ًيا إلى البطريرك البالغه خبر قدوم البعثة ،فأوفد غبطته المطران
جرجس البسلوقيتي مع أحد ال ّرهبان إلى طرابلس الستقبال الوفد ومرافقته إلى قنّوبين.
وفي الطريق استقبله األهالي بالتهليل للحبر األعظم ،كما ذك َر األب إليانو في رسالة
إلى رؤسائه()32؛ ووصل الوفد إلى قنّوبين يوم الثالثاء  9ت ّموز  ،1580وت ّم تعيين يوم
الخميس  21ت ّموز موع ًدا إلجتماع اإلكليروس وأعيان الطّ ائفة( .)33وفي اليوم المذكور،
دخ َل األب إليانو مع مساعده إلى غرفة البطريرك حي ُث اجتم َع بعض رجال ال ّدين وأعيان
الطّ ائفة ،وشر َح لهم أسباب البعثة وخالصة رسالة قداسته إلى البطريرك ،وسلّمهم كم ّية
من البلسم لتحضير الميرون مع اآلنية الالزمة لحفظه وحفظ ال ّزيت ال ُمق ّدس ،وكم ّية
من الكؤوس والحلل الكهنوت ّية وقوالب البرشان وألف مسبحة ورديّة( .)34وفي  15آب
 1580يوم عيد انتقال مريم العذراء ،أُل ِب َس البطريرك درع التثبيت في احتفال ٍ مهيب أُقي َم
في كنيسة الكرس ّي البطريرك ّي في قنّوبين( .)35أ ّما بشان ص ّحة المجمع المنعقد سنة
 ،1580فالبعض اعتبره مجم ًعا رسميًّا في الكنيسة المارون ّية والبعض اآلخر نفاه مُعت ِب ًرا
إيّاه ُمج ّرد اجتماع ،إذ ال صالح ّية ُمعطاة حينها لألب إليانو لعقد مجمع ٍ ،كما غا َب عنه
الكثير من األساقفة ،ورفض آخرون توقيع ال ُمق ّررات ،وعلى رأسهم شقيق البطريرك
المطران سركيس الرزّي)36(.
تاب َع بعدها األب إليانو زيارته للقرى المارون ّية ،فا ِح ًصا الكتب ،حارقًا الكثير منها
خصوصا تلك التي يراها غير منسجمة مع التعاليم الكاثوليك ّية ،و ُمش ِّج ًعا الكهنة على
ً
الخاصة م ّجانًا ،وقد استم َّر في زيارته نحو سنة( .)37وفي
المدارس
وفتح
األوالد
تعليم
ّ
ّ
ّ
 21أيلول  1581توفي البطريرك ميخائيل الرزي ،ووصفه ال ّدويهي بأنّهُ كانَ فصيح القلم،
حسن ّ
الخط ،ل ّين العريكة ،كثير المب ّرات ...وفي عهده ف ُ ِح َصت عقائد الكنيسة المارون ّية
ورتبها ،على يد جيرونيموس من فوساتوس ورديان القدس ،وجوان باطيشتا إليانو
اليسوع ّي« ،وانشهر الصدق من الكذب»( .)38وفي اليوم التّاسع بعد وفاة البطريرك
الرزّي ،اجتم َع األساقفة ورؤساء األديار واألعيان وانتخبوا المطران سركيس الرزّي (شقيق
البطريرك المتوفّى) بطريركًا بحضرة قاص َدي البابا جوان باطيشتا اليانو ورفيقه جون
بْرون( .)39وحاول األب إليانو إقناع رؤساء الكنيسة المارون ّية بضرورةِ إصالح تقويمهم
السنو ّي طبقًا لقواعد التقويم الغرب ّي الجديد الذي ق ّرره البابا غريغوريوس الثّالث عشر،
وذل َك بناء ً على طل ٍب من الكاردينال كارفا ،لك ّن البطريرك لم يوافق خوفًا من إثارة نيران
االضطهاد ،في ّدعي خصوم الموارنة عليهم بأنّهم تبعوا اإلفرنج ،وتآمروا على الدولة
العثمان ّية ،ولم يدخل هذا التقويم الغرب ّي إلى لبنان إال ّ في سنة )40(1606؛ وفي سنة
 ،1582غاد َر األب إليانو ورفقاؤه نهائ ًّيا لبنان)41(.
فوضى واندثار

الساحة المارون ّية في ٍ
بلبلة وفوضى .البطريرك
ت ّمت القصادة االليان ّية ،مُخلِّ َف ًة ّ
واألساقفة امتعضواُ .طالّب المدرسة المارون ّية اليافعون في روما احت ّجوا بعد وصول
الخبر إليهم .الكتب والمخطوطات األصل ّية أُت ِلفَت ِبر ّمتها .البابا إقليمنضوس الثّامن
اضطر َب ،فأرس َل موف ًدا يسوع ًّيا آخر ه َو األب إيرونيموس الدندين ّي ل ُيحقِّق من جديد في
إيمان الجبل ّيين وعاداتهم ،ولتسليم ِ بطريركهم نسخَ كتاب الق ّداس المطبوع حديثًا(.)42
أ ّما القاصد الجديد ،فأعاد فحص ما تبقّى من الكتب لينفي األخطاء التي نسبها األب

ع ــدد 6 2

مار يوحنّا مارون

البابا غريغوريوس الثّالث عشر

نعم! ث ّم َة
ٌ
مخطوطات
ليتورج ّية قديمة
ًّ
جدا أُت ِل َفت،
وجعلت كتابة
ال ّتاريخ ّ
الصحيح
ّ
الماروني
للطقس
ّ
وتدوين مراحل
ّ
ّ
معقدة
تطوره
وشبه ُمستحيلة

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 4
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مقالات

أعمال الأب
إليانو ّ
شوهت
قصادته وحرمته
الذكر الط ِّيب
لدى الموارنة
الكرسي البطريرك ّي
في قنّوبين

المدرسة الرومان ّية

خاص
إليانو إلى الموارنة()43؛ والبطريرك ال ّدويه ّي رد َّ على المزاعم في كتابٍ دفاع ٍّي ّ
«االحتجاج»( ،)44وك ّل ال ُمفكّرين والباحثين ماض ًيا وحاض ًرا نفوا تلك التّهم المنسوبة،
واعتبروا أنَّ األب إليانو قد تجاوزَ الحدود التي رسمتها تعليمات الكاردينالين كارفا
و ِسرفيني ،فجا َب الكنائس المارون ّية في لبنان وحلب ،وحرقَ كلَّ الكتب التي بدت متَّهم ًة
بالهرطقة( ،)45كما اشترى ،أحيانًا ،بالمال الكتب من الذي َن يقتنونها ،وحرقها أمام
أعينهم ،واع ًدا بأن يُرسل لهم كُتُبًا أُخرى مطبوعة)46(.
أعمال األب إليانو ش ّوهت قصادته وحرمته الذكر الط ِّيب لدى الموارنة؛ فنسب البعض
سوء عمله إلى أصوله اليهوديّة قب َل ارتداده إلى المسيح ّية( ،)47وسلّم بعضهم أنَّ األب
إليانو تعلّم حرق الكتب من أخيه الذي أحرق كتب التلمود في روما( ...)48لتبقى قصادته
هي مه ّمةٌ رسول ّية أم جريمةٌ سياس ّية؟
في جدل ّي ٍة ،فهل َ
ال ننفي عن قصادة األب إليانو الروح االيمان ّية والغيرة الرسول ّية إلخوةٍ بالمسيح ،كما
ال ننفي عنها الصبغة السياس ّية ،إذ نستطيع تحديد المه ّمة االليان ّية انطالقًا من أعمال
ٍ
لمجموعة من القرارات الهادفة إلى ليتنة( )49الطقس
اجتماع أو مجمع  1580الحاوية
السابع بعد الوالدة ال
المارون ّي وإلى إفقاده خصائصه التقليديّة ،كمنح العماد في اليوم ّ
ّ
في تمام األربعين؛ ومنح األسقف أو البطريرك ،ال الكاهن العاد ّي ،التثبيت بين عمر
ثماني أو عشر سنوات؛ وصنع الميرون ال ُمق ّدس من ال ّزيت والبلسم فقط؛ وإرجاء مناولة
األطفال إلى ما بعد س ّن ال ّرشد .)50(...فلو كانَ القاص ُد إليانو أو غيره ،فالمنحى سيكون
نفسه ،ألنَّ الموفَد الثّاني ،الدنديني ،حصل على مُبتغى إليانو بلط ٍ
ف ومحبّة ،ليتّضح أنّنا
كنّا ضح ّية صدام ٍ مزدوج ،حضار ّي وثقاف ّي ،صدام العالقات بين ّ
الشرق والغرب ،حتّى
ضمن أبناء العقيدة الواحدة والكنيسة الجامعة ،فدفعنا ثمن هويّتنا المارون ّية بالهوتها
تأصلة في روحان ّية الكنيسة األورشليم ّية والكنيسة
وليتورج ّياتها وتراثاتها العتيقة ال ُم ّ
األنطاك ّية السريان ّية.
السهر على
كنيسة روما حيث خليفة الق ّديس بطرس ،ما انفكّت مه ّمتها عبر العصورّ ،
الصغير وسط الذئاب» وحماية «الوردة بين األشواك» ،وتثبيت هذه الحفنة من
«القطيع ّ
()51
ُ
ال ّرجال «األمناء الذين رفضوا أن ينحنوا ق ّدام آلهة األوثان (البعل)» ...
لكنّنا نتب ّين في عملها الرسول ّي مع الموارنة أو غيرهم من المسيح ّيين المشرق ّيين،
صورة األُمّ الحنون وال ُمعلِّمة القاسية ،يُقابلهما حرد االبنة وانقيادها.
ما حص َل مع الموارنة على يد األب اليانو ،قابله عم ٌل مواز ٍ مع عمل البرتغال ّيين الذين

في الفترة عينها ،وعلى أثر مج َمعي غُوا
( )Goaفي العام  1585وديان ِبر ()Diamper
في العام  ،1599أَتلفوا الكتب الليتورج ّية
السريان الملبار على
القديمة للمسيح ّيين ُّ
شاطئ الهند( .)52هنا َك إذًا زم ٌن غابر
وفك ٌر سابق تجلّى بأ ّول ّية وأسبق ّية وتف ّوق
ليس
ك ِّل ما هو التين ّي (عمالً بالمثل «من َ
معي أو مثلي فهو ض ّدي») ،وبغَي َرةٍ ينقصها
التمييز ،من أجل وحدة الكنائس ،تزيد
انقساماتها ،كما عدم التنبّه لمفاهيم
االختالف والتع ّدديّة والتن ّوع والتمايز
في الثّقافات واللغة واأللفاظ والتعابير
والتقاليد والممارسات والعادات المحل ّية،
التي اعت ُ ِب َرت موضوع ُشب َه ٍة أكثر منها
موضوع احترام.
نعم! ث ّمةَ مخطوطاتٌ ليتورج ّية قديمة
الصحيح
ج ًّدا أُت ِلفَت ،وجعلت كتابة التّاريخ ّ
للطّ قس المارون ّي وتدوين مراحل تط ّوره
معقّدة وشبه مُستحيلة (إال ّ باعتماد
ال ّدراسات الليتورج ّية ال ُمقارنة) .لكنَّ
هذا االندثار أو التّلف الذي حصل على ِ
يد
موفَدي الكنيسة الجامعة ،يُذكِّرنا بأنَّ الفكر
االنسان ّي ه َو وا ِح ٌد ،في ال ّدين وال ُّدنيا ،وفي
أقاصي المسكونة :هناك دو ًما نظرة ق ّوةٍ
وضع ٍ
السليم واآلخر
ف ،غرابة وجهالة ،األنا ّ
ال ُمختلف ...لربّما ق ّدمت الكنيسة المارون ّية
مخطوطاتها قُربانًا على مذبحِ نضج ِ هذا
الوعي وتط ّوره مع تق ّدم ال ّزمن ،والبالغ رق ّيه
في مُق ّررات المجمع المسكون ّي الفاتيكان ّي
الثّاني سنة  1965ال ُمولي ك ّل التقدير
بمؤسساتها وطقوسها
للكنائس الشرق ّية
ّ
وليتورج ّيتها وتقاليدها ونظامها)53(.
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مقالات

هنالك حقائق مه ّمة يجب التنبّه لها عند معالجة واقع النظام االقتصاد ّي الح ّر:

دفا ًعا عن الاقتصاد الحرّ

أ ّوالً :كلّما زادت القيود وتدخّل القطاع العامّ أكثر في االقتصاد ،تعرقلت عمل ّية العرض
والطلب الح ّرة التي يس ّميها علم االقتصاد «قانون العرض والطلب» .وكلّما زادت القيود،
خاصة الهيكل ّية منها التي تصعب معالجتها.
كلّما تعثّر النم ّو وارتفعت البطالةّ ،

د .لويس حبيقة

ليس من المستغرب أن نقرأ ونسمع في اإلعالم انتقادات الذعة للنظام االقتصاد ّي
الح ّر بسبب النتائج السلب ّية المحقّقة من أزمات وفساد وإفالسات وغيرها.
المتخصص منه ،ركّز على
إذا راجعنا الماضي القريب ،نرى أن اإلعالم الدول ّي حتّى
ّ
أزمات النظام ،ومنها :سقوط شركات التكنولوجيا واإلنترنت ،فضيحة «انرون»،
سرقات «مادوف» المسجون ،هبوط العقارات وسقوط البورصات في سنة 2008
وما بعد؛ وها هو المشهد يتك ّرر جزئ ًّيا اليوم في بعض األسواق :ارتفاع البطالة
بسبب طرد موظّفين مع إفالسات شركاتهم ،باإلضافة إلى ارتفاع فجوة الدخل بين
الطبقات الشعب ّية.

ثان ًيا :نجح النظام االقتصاد ّي الح ّر بتف ّوق ،مقارن ًة مع البدائل أي الشيوع ّية
خاص التي تق ّيد الحريّات حتّى لو استطاعت
والديكتاتوريّة والدين ّية المتط ّرفة بشكل ّ
تاريخ ًّيا تحقيق نسب نم ّو عالية في بعض األحيان .ما هي جدوى النم ّو إذا ترافقت مع
قمع لحقوق االنسان ،وهذا ما مارسته الشيوع ّية والفاش ّية في الدول التي طبّقت فيها؟
مشكلة األنظمة الشمول ّية أنّها تفرض نظرة واحدة للواقع والمستقبل ،يستحيل على الفرد
معارضتها أو الخروج عنها .أحيانًا تكون هذه النظرة خيال ّية تُفرض على الجميع ،بحيث
يجب اعتبارها النظرة الوحيدة الحقيق ّية بل الفاضلة .يترافق مع هذه النظرة وجود ق ّوة
أمن ّية تفرضها على الجميع .في الواقع لم تستطع هذه األنظمة ،عبر العقود الطويلة
ٍ
فلمدد قصيرة ،فكانت
المتتالية ،التف ّوق على النظام االقتصاد ّي الح ّر .وإذا استطاعت
على حساب الحريّات الشخص ّية .حتّى الصين الشيوع ّية اعتمدت النظام االقتصاد ّي
الح ّر؛ عل ًما أنّ نم ّوها القو ّي أتى من انتقال ركائز االقتصاد من الزراعة إلى الصناعة ،أي
من القطاعات ذات اإلنتاج ّية المنخفضة إلى األخرى ذات اإلنتاج ّية العالية .عندما ينتهي
هذا التح ّول ستنخفض أكثر نسبة النم ّو.

هل هذا هو النظام االقتصاد ّي الح ّر المعتمد اليوم في األكثريّة الساحقة
ضات الخطيرة التي تصيب الفقراء كما
من دول العالم؟ لماذا تحصل هذه الخ ّ
األغنياء؟ لماذا تعتمد الدول هذا النظام إذا كانت سلب ّياته كبيرة وخطيرة بهذا الشكل؟
هل تبقى إيجاب ّياته أكبر من سلب ّياته ،بال ّرغم من الكوارث التي حصلت ،والتي من
المر ّجح أن تتك ّرر؟ ما هي الجاذب ّية الحقيق ّية لهذا النظام؟ لماذا يسيطر هذا النظام
على قواعد االنتاج واالستهالك العالميين اليوم أكثر من أ ّي وقت مضى؟
ال يمكن أل ّي شخص أن ينكر هذه النتائج السلب ّية .إال ّ أنّ النتائج اإليجاب ّية تبقى كبيرة
ج ًّدا .يقول «أالن ملتزر» في كتابه «لماذا الرأسمال ّية؟» :إنّه النظام االقتصاد ّي الوحيد
الذي يحقّق ،بل يع ّزز في نفس الوقت ،النم ّو والحريّات الفرديّة .على عكس االشتراك ّية،
يتأقلم النظام الرأسمال ّي مع أوضاع الدول ،وبالتالي هو غير جامد .النظام األميرك ّي
مختلف عن األوروب ّي واألسيو ّي وغيرهما ،لك ّن قواعدهم األساس ّية موجودة في ك ّل منها.
القاعدة األساس ّية هي ملك ّية وسائل االنتاج التي تح ّرمها الشيوع ّية وتعتمدها الرأسمال ّية
في ك ّل أنواع أنظمتها .معظم القوانين واإلجراءات والقواعد التي تحاول عرقلة عمل ّيات
العرض والطلب الح ّرة ،حتّى االجتماع ّية والمعيش ّية منها ،تفشل في تحقيق النتائج
المر ّجوة ،بل تخفّف الفوائد من دون أن تعالج المشاكل.
إذا قارنّا مثالً النتائج المحقّقة عبر العقود الماضية بين االقتصاد األميرك ّي األكثر
حريّة واالقتصاد األوروب ّي المق ّيد أكثر ،نرى أنّ األميرك ّيين نجحوا عمو ًما أكثر في النم ّو
ومستوى المعيشة وتنويع االنتاج بال ّرغم من األزمات القاسية التي أصابت بالدهم.
األنظمة األوروب ّية سخ ّية أكثر في رعايتها للمواطن والعاطل عن العمل ،لكنّها في
يخص العمل
نفس الوقت تق ّيد الشركات كثي ًرا في أنظمتها وقواعدها وإجراءاتها فيما ّ
واالستثمار والضرائب وغيرها .من ناحية أخرى ،وبال ّرغم من أ ّن اإلطار الذي يحيط
بالنظام االقتصاد ّي الح ّر ليس جام ًدا وقاس ًيا ،إال ّ أنّه من المؤكّد أنّ النظام بح ّد ذاته ال
يمكن أن يعالج ك ّل المشاكل والمساوئ التي تنتج عنه بشكل فاعل ومرض .من أين تأتي
هذه المساوئ وما هي مصادرها الحقيق ّية؟ هل المسؤول هو النظام أم المواطن ،أي
االنسان الذي يعمل داخله؟ معظم مساوئ النظام ناتجة عن الطبيعة االنسان ّية ألقل ّية
جشعة تمارس الرشوة والفساد لتحقيق نتائج مال ّية كبيرة سريعة على حساب المجتمع
واالقتصاد واألخالق.
في الحقيقة يكمن أساس المشكلة ليس في النظام نفسه ،وإنّما لألسف وتأكي ًدا
في وجود أقل ّية جشعة غير أخالق ّية تسيء إلى الجميع والتي تكون موجودة في ك ّل أنواع
األنظمة وليس الرأسمال ّي فقط.

وتكمن المشكلة الثانية في أنّ قواعد
النظام جامدة ،أي مكتوبة ،لتغطّ ي حاالت
عا ّمة عديدة ،وليس فرديّة .ال يمكن تغيير
القوانين والقواعد ك ّل يوم ،لك ّن األسواق
تتغ ّير ك ّل دقيقة بل ك ّل ثانية م ّما يسمح
للراغبين في خرق النظام بالنجاح في
أعمالهم على حساب المجتمع واالقتصاد.
يضع مجلس الن ّواب القوانين وتقوم
الحكومات بوضع القواعد واإلجراءات،
المؤسسات الدستوريّة لك ّن تحتاج
هذه
ّ
إلى الكثير من الوقت حتّى تشعر
بضرورة التغيير ،بل لتق ّرر هويّة واتجاه
التعديالت المطلوبة .من ناحية أخرى،
تنجح القواعد واالجراءات والقوانين إذا
استطاعت تقريب المصالح الشخص ّية من
العا ّمة .بمعنى آخر تكون القواعد مفيدة
اجتماع ًّيا ،وهذا هو المطلوب أصالً من
ك ّل قاعدة ،إذا استطاعت تقريب التكلفة
الخاصة من العا ّمة .مثالً ،مقارنة حجم
ّ
الجباية الضرائب ّية لتمويل الشرطة أو
أجهزة األمن بنتائج الجرائم التي تحصل
إذا لم يت ّم هذا التمويل .إذا لم تت ّم هذه
المقارنة ،لن يقتنع المواطنون بجدواها
بل سيحاول حك ًما دافعو الضرائب الته ّرب
من تسديدها بمختلف الوسائل القانون ّية
أو الممكنة.

ثالثًا :هنالك مزايا قويّة ثالث للنظام االقتصاد ّي الح ّر هي محافظته على
الديموقراط ّية والحريّات الشخص ّية باالضافة إلى تحقيق النم ّو .يتأقلم النظام مع الثقافة
والتاريخ والعقل ّية ،إذ أنّ ما يعتمد في السويد مثالً غير الذي يطبّق في الواليات المتحدة
أو في أستراليا وبريطانيا وغيرها .أ ّما الميزة الثالثة فتكمن في إمكان ّية معالجة سوء توزّع
الدخل ضمن الديموقراط ّية عبر نظام ضرائب ّي ونسب مقبولة ال تقتل المصدر وتعالج
أوجاع الضعفاء.
راب ًعا :هنالك العديد من قيادات دول اليوم ما زال يعتقد أنّ
تحقيق العدالة االجتماع ّية يتوقّف على فرض قيود على رأس
المال وعلى حريّة النظام االقتصاد ّي .يقول «جون لوك» إنّ
العمل ال َجماع ّي هو الجواب الفاعل للمشاكل االجتماع ّية،
بحيث يت ّم تصحيح خلل األسواق عبر
االقتراع الذي يؤدّي إلى التوزيع
األفضل للدخل وإلى الرقابة العادلة.
خامسا :مشكلة الرقابة القاسية
ً
أنّها تش ّجع البعض على مخالفتها
لغاية الربح واالستفادة الشخص ّية.
كلّما كانت الرقابة صارمة ،كلّما
أصبحت االستفادة المحتلمة
من مخالفتها أكبر.
فالمصارف العالم ّية
الكبيرة خالفت أكثر
عندما أصبحت رقابة
الدولة عليها أقسى،
وعندما ق ّررت المصارف
المركزيّة منع المصارف
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الكبيرة من اإلفالس فأض ّرت بالصغيرة
والمتوسطة .مشكلة النظام االقتصاد ّي
ّ
الح ّر ليست في المبادئ ،وإنّما في
ممارسة البعض بصورة غير أخالق ّية.
يقول «إيمانويل كانت» إ ّن البعض ليس
شريفًا ويخالف القانون ويمارس الرشوة
والفساد ،وهذا ال يعني أنّ النظام س ّيئ ،بل
هنالك أشخاص س ّيئون .تحصل األزمات
ليس بسبب النظام ،وإنّما بسبب القواعد
الس ّيئة الموضوعة ،وبسبب ممارسة
البعض بشكل س ّيئ.
سادسا :من المزايا األساس ّية للنظام
ً
الح ّر رعايته لالبداع بحيث يستفيد
المبدعون من أعمالهم .فاالستثمار في
األفكار الجديدة هو من الركائز األساس ّية
للنظام .يقول «ملتزر» أنّ «النظام
الرأسمال ّي من دون فشل» هو كـ«ال ِّدين من
دون خطايا» وهذا مستحيل وغير إنسان ّي.

كـ ــانـون ّ
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شربل شربل

يردعهم رادع عن الضغط على األزرار
الفتّاكة ،و«باي باي» بشر ،وبقر،
وحضارة ،وموناليزا...

مهالً ،مهالً« .ال افتراض في التاريخ»- .وستكون الضربة لمن سبق ،كما تقولجاء هتلر وذهب ،ولم يفعل ذلك .ولم القاعدة.
يقل يو ًما :عل ّي وعلى أعدائي.
ال تص ّح هذه القاعدة إال ّ إذا كانتلم يوفّر المسكين جه ًدا ،ولم يتق ّيد بأ ّي الضربة قاضية .وإال ّ ،فقد يستوعبهاسقف .ولو كانت لديه أسلحة أكثر فت ًكا الخصم ويردّ الصاع صاعين...
م ّما كان لديه ،لما تو ّرع عن استخدامها؛
ولو أمهلته األيّام ألتى العجائب؛ أال تب ّرر -نحن نتح ّدث عن أسلحة دمار شامل ،ال عن
قذائف وصواريخ سخيفة وصاع وصاعين.
الغاية الوسيلة؟
أصبح هتلر من الماضي ،من التاريخ- .أنا أحترم جميع أنواع األسلحة ،وال أرىأسخف من حياة اإلنسان إذا ما قورنت بها.
فلماذا استحضاره اآلن؟
ألنّ أرحام النساء قد تجود علينا بهتالرة -اإلنسان ّهش ،سريع العطب ،ناقص،
ضل استخدام الجمع ولم يُخلق للمواجهة الج ّديّة.
(أو بهتلرات؛ وأف ّ
األقرب إلى الحوش ّية منه إلى السالسة)،
 تقصد الشاملة؟أو قد يتق ّمص هتلر ويعود إلينا...
 ولكن ،ما الذي يوحي إليك بك ّل هذا  -صحيح.السوء واالبتعاد عن الواقع ّية؟
أوافقك الرأي .ولكن ،ل َم السوداويّة وتذكّر ال .ليس في ذلك أ ُّي ابتعاد .أال يؤمن هتلر و ...ما دامت العلّة في داخلنا ،فيضعفنا وانهزامنا ،في معطوب ّيتنا ،نحن
عدد هائل من سكّان األرض بالتق ّمص؟!
المخلوقات الركيكة التي ال تستطيع
بلى ،ويجب أن أتص ّور أنّ هتلر قد الوقوف في وجه ما صنعت أيديها؟يتق ّمص ،وقد تتش ّعب روحه وتتوزّع
شخصا .ألم تسمع
على عدد كبير من الشخص ّيات ،نظ ًرا -هتلر رمز ،وليس
ً
تهديدات حفيد كيم إيل سونغ باسـتخدام
للكفاءات العالية التي كان يتمتّع بها...
النوو ّي ض ّد الواليات المتّحدة؟ ألم يس َع
وتص ّور أنّ عددًا من هؤالء سيكون لهم القذّافي المتالك قنبلة نوويّة؟صفات قياديّة ،وسيصلون إلى أعلى
المراكز في دولهم ،وستكون في أيديهم -يُقال إنّ القذّافي طلب شراء واحدة من
الحقائب النوويّة ،وسيكون مصير العالم الصين ،فأفهمه المسؤولون فيها أنّ
القنبلة هذه تُصنّع محلّ ًّيا نتيجة تط ّور
رهن هوسهم...
علم ّي ،وال تُباع في األسواق.
 أو هلوساتهم و ُعصابهم...هذا كالم إعالم ّي .ولكن ،هنالكوسيضط ّرون إلى ّفش خلقهم ،ولن أعمال إرهاب ّية نُفّذت من غير حاجة

إلى السالح .أليس عبقريًّا الذي خطّ ط  -فافترسوا النعاج الضعيفة.
لتفجيرات الحادي عشر من أيلول ،في
للح ّريّة مفهوم مطّ اط ،يا صديقي.نيويورك ،من غير سالح؟
ضلون األمن
فالناس غالبًا ما يف ّ
بلى ،عبقر ّي! وقد يكون أنشتين نفسه ،والبحبوحة على الح ّريّة التي ال تطعموقد تق ّمص في السعوديّة أو لبنان خبزًا .والرومان ،كما تعلم ،فرضوا
لتوريطنا؛ فاليهود في العادة يقفون وراء األمن ،وأقاموا شبكة مواصالت ها ّمة
عمل ّيات كهذه ...ولكن ،أرجو أال ّ تقترح ج ًّدا ط ّورت االقتصاد العالم ّي.
منحه جائزة نوبل بعد الوفاة.
صحيح ،وقد ورثنا التعبير «ك ّل الطرق توصلإلى أين تريد أن تصل من خالل هذه إلى روما» نتيجة ذلك .ولقد ترك الرومان في -إسمح لي أن أوضّح بعض الجوانب التي يُخ ّيلبالدنا آثا ًرا ما زلنا نستثمرها ونفاخر بها ،إل ّي أنّها غير واضحة لديك.أنا من أش ّد
المناقشة ،كي ال تكون عبث ّية؟
الناس طلبًا للعلم والمعرفة ،ومن أكثرهم
وهي تد ّل على مدى عبقريّتهم.
دعوة إلى تطوير البحث العلم ّي .وأنظر بعين
عبث ّية؟ مطلقًا .أال تشعر معي أنّنا نعيشوتدلّ على عظمتهم مقابل ضعفنا .وتدلّ التقدير واإلعجاب إلى الدول التي تصرفعلى حافّة الهاوية؟
على ثمرة تعب العبيد وتضحياتهم ليفخر أمواالً طائلة لهذه الغاية .وقد لفتتني األرقام
القادة ويتق ّربوا إلى آلهتهم و ...أال تذكر هذه السنة ،2013 ،التي أُذيعت أخي ًرا:
غالبًا ما كان البشر على حافّة الهاوية.ّ
خصصت 100مليون دوالر
ما أثاره خليل مطران في قصيدته التي الواليات المتحدة ّ
ال .ليس صحي ًحا .لقد نعمت البشريّة يتأ ّمل فيها قلعة بعلب ّك؟لألبحاث حول الدماغ.
بفترات طويلة من
أذكر أنّها قصيدة رائعة ،تعلّمناها في  -وما شأنك أنت؟  -السلم ،أال تذكر مرحلة «السلم الرومان ّي»؟ المدارس ،وكان جيلنا يحفظها ،أ ّما
خصصاالتّحاداألوروب ّي 500مليون
أوالدي فال يعرفونها.
-فيحين ّ
يورو ،تُصرف خالل خمس سنوات للغاية
أذكرها ،وأذكر أنّها جاءت بعد ضرباتقاضية .بعد اجتياحات حطّ مت بشكل -لقد توقّفت الكتب المدرس ّية عن استثمارها نفسها .ولكن ،أريد في الوقت نفسه
أال ّ ينسى اإلنسان جوهره الذي يم ّيز
شامل قدرات الشعوب على االنتفاض إال ّ أبياتًا قليلة...
إنسان ّيته .أرفض أن يتح ّول اإلنسان
المفيد والمقاومة الف ّعالة .أنا مع القائلين
إلى روبوت يُبرمج ويعمل وفقًا لتعليمات
 ولماذا؟بأنّ السلم هو استراحة بين حربين.
مح ّددة ،غير آخذ بعين االعتبار إال ّ أنان ّيته
إستراحة دامت مئات السنين .أليس -ألنّ فيها كلمات صعبة ...من يعرف اليوم التي تُبيح له ك ّل شيء ليتمكّن من تجسيدمعنى ِ
«إيه» التي يبدأ بها؟ وما معنى :جشعه .أرفض أن يوضع الضمير جانبًا ،أو
ذلك رائ ًعا؟
ووقيت العفاء من َع َرصات...؟
أن يُص ّور الضمير على أنّه مج ّرد اعتقاد
وهم ّي خلقه الضعفاء لتبرير ُجبنهم.
نعم وال .فلقد بنيت على قهر الشعوب هذا استطراد يبعدنا عن موضوعنا.واستعبادها.
الضمير؟ ما الضمير؟ إنّه أشبه ببوليس ذكّرني بالموضوع ،لو سمحت.البلديّة عندنا .ال يُق ّدم وال يُؤخّر .وأكثر
 مقابل تمتّعها باألمن والخبز.من ذلك ،إنّه أشبه بالبوليس الذي لدغته
ومقابل التخلّي عن ح ّريّاتها ،وكرامتها -أعتقد أنّ الموضوع هو «الهتلروفوبيا» التسي تسي ،فغفا وهيهات أن يصحو.التي تتملّكك.
الوطن ّية ،وتمتّعها بمواردها الطبيع ّية...
لذلك يندر ما يُس ّمى بصحوة الضمير.

أنّ اإلنسان الذي يستطيع أن يكون أعظم
من المالك رحمة وتج ّردًا ومحبّة ،وأدنى
من الحيوان التصاقًا بالمادّة وإضما ًرا لروح
الش ّر ،اختار أن يكون ذئبًا ألخيه اإلنسان.
وال أقصد حصر الترهيب بهتلر ،هتلر رمز
المخيفين جمي ًعا .إنّه ستالين ونيرون وعبد
الحميد وج ّزارو التاريخ كلّهم ،وكسرى الذي
قتل بزرجمهر وأوحى لخليل مطران بتلك
القصيدة الرائعة...

حوار طرشان

لو امتلك هتلر أسلحة دمار شامل أللقى بهافوق رؤوس معارضيه ،ولقضت مك ّوناتها
غير المنضبطة على الكثيرين من مؤيّديه...
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هتلر رمز
ً
جميعا.
المخيفين
إنّه ستالين
ونيرون وعبد
الحميد وجزّارو
التاريخ كلّهم

وهل كان الحكّام المحلّ ّيون يعطونها -أقبل هذا التشخيص على سبيل تسهيلالح ّريّة ،ويُشعرونها بالكرامة ،ويمتّعونها البحث ،ليس إال ّ .فالمسألة ليست
شخص ّية ،وليست خوفًا غير مب َّرر.
بالموارد الطبيع ّية؟
أنا ال أقصد حصر التشخيص بشخصك، ال أعرف.فأنت رمز الخائفين جمي ًعا الذين يعتقدون
 -الدنيا فريسة القو ّي .والرومان كانوا أقوياء أنّ البشريّة تحفر قبرها بعقلها .الذين يرون
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في اعتقادي أنّ الضمير هو جرس اإلنذار الذي يرنّ عند اللزوم مذ ّك ًرا اإلنسانبإنسان ّيته ،مان ًعا إيّاه من اقتراف ما يُخجل ،أو ما يندى له جبين اإلنسان ّية.
يرنّ عند اللزوم؟ وما الذي يُح ّدد له وقت اللزوم هذا؟ ما األسباب الموجبة التي يأخذهاضل ما جاء به مارك
بعين االعتبار؟ المسألة غامضة على ما يبدو ،وشخص ّية .وأنا أف ّ
توين ( أو جورج برنارد شو؟) الذي قال »:الضمير ال يمنع اإلنسان من ارتكاب ما هو
غير أخالق ّي ،ولكنّه يمنعه من التلذّذ بفعل كهذا» .فالمسألة ،إذًا ،مسألة تلذّذ بمخالفة
األخالق ،وأنت تريد منه أن يقف حائالً دون انتهاك األخالق.
هذا ما أريده بالضبط .ألنّ فيه منفع ًة عموم ّية ،وارتقاء ً باإلنسان ،واطمئنانًا إلىالمستقبل .أنسيت الحكمة التي قالها أمير الشعراء
وإنّ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــا الأمـ ـ ُـم الأخـ ـ ُ
ـلاق ،مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ـق ـيــت

فـ ــإن هـ ـ ُـم ذهـ ـ ـب ـ ـ ــت أخلاقُ ـهــم ذه ـبـ ـ ــوا؟

بئس المقارنة! «المقارنة ليست ح ّجة».ولكن ،أليس من حقّي أن أجادلك بمثل
طريقتك؟

 ذهبوا؟ إلى أين؟ ماذا؟أنس .ولكن ،أصحيح أنّ في هذا الكالم حكمة؟
ال شيء .ال شيء .لم َ -بالتأكيد.

 أنا جادّ في ما أقوله ،ولست عابثًا. -لماذا ،إذًا ،يبدو نقاشنا عبث ًّيا؟

مهالً .لم أقع في كتب التاريخ ،والحضارة ،واالجتماع ،والسياسة ،على نظريّة تعتبر  -ألنّك تقيس السياسة بغير مقاييسها.األخالق مُك ِّونًا من مك ّونات األ ّمة .ولم أقع على نظريّة تعزو ذهاب األمم إلى ذهاب
ّ
األخالق .أ ّما إذا كنت تص ّدق ما جاء في فيلم «ساتيريكون» لفلليني عن آخر أيّام -يبدو أنّه من الضرور ّي أن نتفق على
تحديد مفهوم السياسة.
األمبراطوريّة الرومان ّية ،فتلك مسألة أخرى.
-يبدو أنّه من الضرور ّي أن نتّفق على تحديد مفهوم األخالق.

 -موافق.

-دعني أضيف أنّ األخالق التي تتح ّدث عنها قد تقف عائقًا دون تق ّدم األفراد واألمم.

ويبدو أنّه من الضرور ّي أن نتّفق علىأن نتّفق.

يبدو أنّه من الضرور ّي أن نتّفق على تحديد مفهوم التق ّدم ،والمدن ّية والحضارة، ما رأيك في العودة إلى طاولة الحوار،أيضا.
ً
ومن دون شروط تعجيزيّة؟
يجسدها
دعني أضيف أنّ المكيافيل ّية التي ّكتاب األمير ،كما تعلم ،قد تكون من أكثر  -موافق ،بشرط أال ّ تشترط عل ّي مسبقًا
بحث االستراتي ّجة الدفاع ّية.
النظريّات قدرة على توصيف أوضاع األمم
وشخص ّيات المسؤولين المحترمين.
إنطالقًا من القاعدة التي تقول :قديضط ّر بعضهم إلى القيام بأشياء غير
محترمة حتّى يصبحوا محت َرمين؟
وقد يضط ّر بعضهم إلى السخرية منأمور ال تدعو إلى السخرية حتّى يصبحوا
ساخرين.
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أآلن ،أنا في مكتبي ،هو في غرفة الجلوس .أنا مع الكتاب ،هو مع
الت ِّ ِلفزيون .أنا أقرأُ ،أحلُ ُم ،أُحاو ُر ،أتث َّقف ...هو يتف ّر ُج ،يتسلّى،
يتلَقّى ،يرى ،يسمع ...كالنا سعي ٌد في عال َِمه .لكن :ما مفهو ُمها ،هذه
السعادة؟ منب ُعها؟ فضاؤها؟ حدودُها؟ لي عالمي ،له عال ُمه .نقيضان
ّ
كم ُل عال َ َمه ،وي ُ ِ
ال يتكامالن .ظنَنْ ُت ،بَدءًا ،أنّهما يتكامالن .عالمي ي ُ ِ
كم ُل
عال َ ُمه عال َمي .لم يكنِ األم ُر هكذا .خسرتُ ال َّرهانَ .كيف؟

سوزي
إيلي مارون خليل

ونج ْح ُت!
ف .أسلوبُه الف ٌت:
أ َ ْحبَبْ ُت الكتا َب .كيف ال ،وهو جدي ٌد مميَّ ٌز في نوعه .عنوان ُه طري ٌ
تراكي َب وبَيانًا وب َؤ ًرا وأموا ًجا وتوازيا ٍت وتوازنا ٍت وإيجازًا وإيحاء ً وتأثي ًرا .معانيه عميقةٌ،
بعيدةُ اآلفاق .كتا ٌب روائ ٌّي فصي ٌح ،بليغٌ ،يمز ُج النّث َر بالشِّ عر .وكانت ،هذه ،ن َ ْد َوتي األولى.
أري ُد النّجا َح ألب ُرزَ وأستم َّر في عالم األدبِ ،عالمي األ َح ِّب .أل ّرج ُل ،صاح ُب الكتاب؟ ما ِ
به؟
أأ ْحبَبْ ُت إرضاءَه ،أم إرضاء َ نفسي؟ لكنّي سوزي! أردتُ إرضاء َ ذاتي ،أ ّوالً ،قَبْ َل أ ِّي آخَر!
أُث ِب ُت قدرتي وثقافتي وموهبتي .أريد الزَّ ْه َو بالذّات! نوعٌ من الغرور؟ لكنّه إيجاب ٌّي غي ُر ٍ
مؤذ.
هذا هو! هذا هو! الكات ُب يبدو يقتر ُب منّي ،مُ ِ
حاذ ًرا .ماذا ي َ ْح َذ ُر؟ كتابُه مُميَّز:
موضو ًعا ومضمونًا وأُسلو ًبا ،من الجوان ِب كلِّها .هنّأتُه قَبْ َل أن يَشك َر اهتمامي .قال:
ك اهتمامَ ِ
 أشك ُر ل ِبعض
ك .أضع ُت َ
وق ِت ِ
ك الثّمين.
 ال ُشكْ َر على ما ن ُِح ّب .أ َ ْحبَبْ ُتروايتَك .جديدةُ بني ًة وأسلو ًبا!
ك يُ ِ
 رأي ُ ِسع ُدني!

ال ،يا! لم تلحظي سعادتَك وأنتِتقرئين ما كتبتِ حول المؤل ِ
ِّف
ورواي ِته هذه! كنتِ في غاية النّشوة.
بدوتِ ممتلئ ًة بهما!
 إلى هذا ال َح ّد!؟أنا سعيدةٌ ألجل ِالسعادةَ،
ك .تستأهلين ّ
السعادةَ كل َّها.
ّ

ليس رأيي وحدي! أل َمبخاص ٍة
يكن رأ َي الجميعّ ،
ال ّروائ ّي ّ
الشهير؟ مُداخَلَتُه
سكت ُت ،فماذا تقول؟ أألم ُر صحيح.
ق ّيمةٌ ج ًّدا.
زوجي ال يهت ّم باألدب ،وال بأ ٍّي م َن الفُنون!
على النّقيض منّي.
تحص َل على ال ُمداخَالت.
إعم ْل على أن ُ
وهو ،الليلةَ ،لم يُهنِّئْني! ألجمي ُع فعلوا،
لقد فعل ُت ،وها هي! أجعلُها ضمن مل ٍّف إال ّ هو .أألم ُر ال يَعنيه .إمْت َ َد ْح ُت الكتا َبخاص أجم ُع فيه ما يُكت َ ُب عن الكتاب! والكاتب ،فلم يتأثّرٍ .
لثقة ،أم إلهمال؟
ٍّ
كيف دا َر األم ُر ،فهذا غي ُر الئق.
أأراد يقولُ شيئًا آخَ َر ،أم تراءى لي؟ َو ِددْتُ لو يُطي ُل
ضه .إنسح َب ُملَ ِّو ًحا بأحال ِمه وقل ِبه.
الحديثَ ،لكنَّ كثيرين اقتربوا .كأنّي رأي ُت ام ِتعا َ
ت ََص ّو ْرتُني في البيت ،زوجي أمام التِّلفزيون ،وأنا ،في مكتبي ،أُقَلِّ ُب ال ّروايةَ بين َعين َّي،
أمام قلبي وأحاسيسي .تعابي ُر قصيرة .غاية في ال ِق َصر ،أحيانًاُ .ص َو ٌر ِشعريّةٌ خَالّقة.
تراكي ُب جديدة ،تبدو فيها الكلماتُ جديدة.
ف نفسي! ما كان هذا ،وح َدهِ ،م ْح َو َر اهتمامي .كن ُت
لكنّي ،وأنا سوزي ،أعر ُ
ألفكِّ َر في ِ
ِ
ِ
بطلة ال ّرواية .أهي واقع ّية ،من صميم الحياة ،حياة الكاتب ،أم من ن َْسج ِ
ِ
الخَيال؟ فالكات ُب النّاج ُحَ ،من جع َل القارئ َ يَشُ ُّك بين الواقع ّية والخَيال.
-غي ُر صحيحٍ ،سوزي .كان األمر ال يزالُ مُبْ ِك ًرا ج ًّدا!

كنت قد ترك ُت خطيبي .أنتق ُل إلى الجامعة .أتع ّذ ُب ،ذها ًبا وإيا ًبا،
الش ِ
ِ
بخاص ٍة في ّ
والعواصف والقَي ِظ والبَ ْر ِد .أبي،
تاء
ّ
وأحبُّه إلى حدود التّقديس ،فقي ٌر ال قدرةَ له على
تأمين س ّيارةٍ تُ ِقلُّني وتُعي ُدني ،وال على ِ
شراء
واحدةٍ ،مهما كان نو ُعها وسنةُ ِصناع ِتها!
مطر ٍ وعاص ٍ
و َم َّر ،ذاتَ يوم ٍ ُم ِ
ف ،عصام.
ِ
ِ
ِ
أوقف س ّيارتَه الجديدةَ .ح ّياني بتهذي ِب َول ٍّي ،وأناقة َملكة .طل َب
أن أصع َد في ذلك الطّ ْقسِ ،فأنجو من البرد والمطر وال ّرياح.
أص َّر على أن يُعي َدني مساءً.
غامرتُ وصعدتُ .أ َ َس َرني حديثُهَ .
ِ
ض ُل أن
وافق ُت بعد ِجدال .أقنَ َعني :في هذا الج ّو العاصف ،أف ّ
ِ
أحم َي ِ
ك! ويو ًما بعد يوم ،بعد استمرار ِ
العاصفة ألسبوع ٍطويلٍ،
واستمرارِه في إيصالي وإعادتي ،أ ُ ْع ِجبْ ُت به .قالت لي نجوى:
ما لك وله! إنّه من ُعمر أبي ِ
وعرضا.
ك! ويكونُ قد عاش عم َره طوالً
ً
دعيه .إقنعي منّي .لكنّي ...لم! وكان ال يزالُ عاز ًبا .وقد أظه َر كلَّ
ٍ
َعطْ ٍ
وعناية .وال أنسى أنّي كن ُت ُمع َجب ًة بأبي .فربّما ،أنّي ،وفي
ف
ال َو ْعيي ،رأي ُت فيه صورتَه .أل ُم ِه ّم :خالفْ ُت الجمي َع،
ورح ُت معه «خطيفة»ِ .
وبخاص ٍة أ ُ ّمي
غض َب األه ُل،
ّ
وأبي ،حاوال إعادتي ،ما اقتن ْع ُت ِب ُح َج ِج ِهما .فوجئ
األصحا ُب ،خ ُِذلوا.

هنّأني كثيرون م َّمن يعرفونني ،وم َّمن ال
يعرفوننيُ .سرِرتُ .إنّها إطاللةٌ أولى ،بعد
ِ
زمنِ الشِّ عر ِ
البعيد ،قد تُ َم ِّه ُد إلطالال ٍت
تالية .وأتمنّى ذلك.
أ ّما الكات ُب ،األستاذ طارق ،فرأيتُه
ضهنَّ يُعا ِنقْنه
يتقب َّ ُل تهانئَ كثيرين ،وبع ُ
بحرارة ،قبل تَ َو ُّج ِهه إلى حيث سيوقِّع روايتَه.
لم يكن يركِّ ُز في الوجوه .كأنّه ال يَنتظ ُر وج ًها
ُمح َّددًا .وإذ استطاع الت َّ َخل َُّص من المهنّئين،
أسرع إلى ُشكر المشاركين ،و ُشكري .قال:
ال تزالين شاعرة! متى جدي ُدك!؟
السؤال« .متى جدي ُدكِ؟»
تَ َمل َّْص ُت من ّ
هل لي جديد؟ أثار سؤال ُه أعماقَ نفسي.
غ ََص ْص ُت .كيف يكونُ لي أ ُّي جدي ٍد ،وال
ض من أقربِ النّاس إل ّي! كيف يكونُ لي
َح َّ
أ ُّي جدي ٍد ،وال وق َتُ ،ح ًّرا ،لي ،ألحلُ َم وأكت َب
وأَنش َر و...أحيا! روني ،النّاش ُر الجدي ُد
السعي ُد بتجرب ِته األولى ،سألني بدوره:
ّ
ِ
ألسؤالُ مشروع.
ا؟
ر
ع
ش
لك
أنشر
متى
ً ّ

أكملْ ُت اختصاصي .تَخل َّ ْي ُت عن ال ّرسمِ ،وعن ٍ
جزء من
بعض ندوا ٍت مه ّمة ،وأمسيا ٍت لشُ َعراء َ كبار .عصام؟ كان يؤمُّ معي
نشاطاتي األدب ّية ،خال َ
ٍ
ِ
هذه األمكنةَ بفرح .بعد سنوات ثالث ،بردتْ ه ّمتُه ،في هذا المجال .لكنّه لم يمن ْعني.
عالمك .عال َ ُم ِ
إستم ّري في ِ
ك جمي ٌل .ال أمان ُع مطلَقًا .بقي ُت أكت ُب الشِّ ع َر ،وي ُ َس ُّر بي.
يُش ِّج ُعني .يستمع إل ّي .يرتادُ المناب َر الّتي أرتاد ،ويفرح .لكنّه ،بعد أربع ٍ ،امتنع ،نهائ ًّيا.
أيضا ،لم ي َ ْردَ ْعني .ظلل ُت ،إلى ح ٍّد ما ،أكت ُب
بَ ُه َت تشجي ُعه ،كأنْ لم يكن .لكنّه ،هنا ً
ُ
الشِّ ع َر ،من دون االشتراكِ بأمسيات .أكت ُب لنفسي ،وأخَبّئُ ما أكتبُه .كاد يموتُ ما كتب ُت.
أديبي األقر ُب إلى قلبي) إحياء ٌ للكلمات!» كدتُ أخت ِنقُ،
ألكتابةُ للن َّ ْشرِ« .ألنّش ُر( ،كما يقولُ َ
لكنّي بماذا أُجيب؟ أأعتر ُف بأنّني ،ومن
الحي ال ُمحيي!؟
فالكلماتُ غي ُر المنشورةِ ال تتنف ُّس ،تَخنُقُ كاتبَها .فكيف بالشِّ عر ِ ِّ
زمان ،لم أكت ْب قصيدة؟ وإنْ فعل ُت ،ف َمن
يتأثّر؟ أحزنُ وحدي! فَأل ْط ُم ْر أحزاني ،بي،
وأوجاعي ،فلن يش ُع َر أح ٌد! « َه ٌّم بالنّاقص»! ُه ُم
عدتُ إلى المؤ َّس ِ
ِ
سة األ َح ِّب ،سعيد ًة مَزهوَّة .أُح ُّب عملي .أ ُ ِح ُّب ّ
اس! ُه ُم اآلخَرون! أألولئك! ف ِل َم اإلجابةُ،
مؤسستي ،كما يُحبُّني مَن فيها .النّ ُ
ولِ َم ّ
الشكوى؟ للت َّ َشفّي؟ ال زالت كلماتُ أ ُ ّمي
ٍ
أسس مكتب ًة ناجحة،
بنسخة أ ّول ّي ٍة تتردّدُ في كِياني كلِّه« :إيّاك أن تَ ْشكي! أنتِ
أتذكّر ،اآلن ،حين أتاني زميلي روني ،وقد ّ
ٍ
َ
ك» .وأضافتِ
(أوزاليت) من رواية لألستاذ طارق ،طالبًا قراءتَها وال ُمشا َركة في إدارة ندوة ،تكون ،اخترتِ مصي َركِ .لن أستم َع إلي ِ
هي موضو ُعها ،فو ِجئ ُت ،فرح ُت ،خف ُت .لكنّي لم أرفض .قل ُت له إنّي موافقة .وسألتُه عن ال َمثَ َل ّ
«خالصك بيدك يا!»...
الشائ َع:
ُ
المشاركين ،فوقع ُت في ال َّر ْهبة .أسماء ُ كبيرةٌ! تح ّدي ُت نفسي .أنا ال أتراج ُع عن شيء
اتّخذتُ فيه قرا ًرا .أنا ِ
أقتحم!
ِ
ألصالةُ
إنسحبْ ُت حيث ن َ ْخ ُب
المناسبةّ .
التّاريخ ّيةُ فسيحةٌ ،جميلةٌ ،مرتَّبةٌ ،تكث ُر
ف ومُ ِ
ونجحتِ النَّدوة .أل ّدراساتُ إيجاب ّيةٌ ومُ َع َّمقة .ألحضو ُر كثي ٌ
ستمع .ونجح ُت أنا .فيها المرايا ،وقد اختلط فيها الجمهو ُر
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ِ
منتظرين دو َرهم
يتبادلون األحاديثَ،
ِ
ضهم
ضهم مستعج ٌل ،وبع ُ
لتوقيع كتابهم .بع ُ
ف .أيعرفُهم
ال .ل َ َم ْح ُت كثيرين م َّمن أعر ُ
هو ،أم النّاشر؟ أم حضروا ليسمعوا األدباء َ
الكبار؟ كيف دار األم ُر ،فالج ُّو حل ٌوِ ،بهج.
ٍ
بسرعة .ما تأخّر
كان الكات ُب يوقِّع كتابَه
لحظة .ما ارتب َك م ّرة .ما رأيتُه ُم ْح َر ًجا
م ّرةً .ولكن :أيكت ُب التّعبي َر عينَه للجميع،
أم لك ّل إنسا ٍن ما يناسبُه؟ إقترب ُت ،لفُضول ٍ
ف! إقترب ُت أكثر.
أخ َذ بي .أري ُد أن أرى ألعر َ
كانت ،إلى جانبه ،امرأةٌ سمراء ُ جميلةُ
ِ
الوجه والقوام .وبدت سعيدةً ،ومهت ّمة .أهي
امرأتُه؟ صديقتُه؟ أم مج َّردُ مع َجبة! شعرتُ
بأنْ تح ّر َك بي شيء ٌ ما! وما كان يكت ُب
نفسه ،وال العاد َّي! يَستوحي ،من
اإلهداء َ َ
ِ
ك ّل شخ ٍ
ص ،ما يُناس ُب شخص ّيتَه ،أو اس َمه،
ُّ
مَقرونًا بعنوان الكتاب .ما زادَني تأث ًرا.
وألقُ ْل :احترا ًما وإعجا ًبا .لِ َم اإلخفاء!؟

كيف كن ُت في هذه النَّدوة؟ أتعتب ُر أخذتْني أموا ٌج من الحزن ،من الكآبة...أنّي نجح ُت؟
ف َحلقي .إستح َم ْم ُت .فإلى مكتبي.
َج َّ
ٍ
بعناية و ُحنُ ٍّو ،روايةَ اللّيلة .إنتب ْه ُت
تناول ْ ُت،
ٍ
 نجحتَِّ ،بالطبع ،نجحتِ!
خطوط كن ُت جعلتُها تح َت تعابي َر رأي ُت
إلى
أنّها الفتةٌ .بَدا ُمعظ ُمها يتعلّ ُق بالبطلة.
 لم تق ْل لي! أال تُهنّئُني؟أحببْتُها ،أم أصابتْني الغَيرة؟ أهي واقع ّية،
حقيق ّية ،أم مُت َ َخيَّلة؟ أكَت َ َب سيرتَه ،أم
ألستِ واثقة؟ ألواثقُ ال يحتا ُج إلى إطراء! « َحكى ِحكاية»؟ ق ّررتُ إعادةَ قراءتِها.لكنّني قل ُت :أستط ِلع سارة ث ّم أعود.
أ ُ ِحبُّ َك تُشي ُر إلى ذلك .شهادتُك تاج،ِ
مالحظاتُك تَسدي ُد خُطى.
وإذ دخل ُت غرفتَهاَ ،حذرةً ،بَ َدتْ نائمة،
قل ُت :إنّها تغفو مطمئنّة .إقترب ُت ،فع ّدل ُت
لستِ في ٍحاجة إلى رأيي! أنتِ أدرى .لِحافَها .إنسحب ُت كما دخلْ ُت.
إنّه عال َ ُم ِ
ك ...الجميل.

بصم ٍت كثي ٍ
ف ،عدتُ .بفكر ٍ ُمشَ َّوش.
بفُتاتِ أحالم ٍ تتناث ُر ،ال تتكام ُل ...تساءل ُت:
ماذا ي َ ُح ُّل بي!؟
أ ّما عصام ،فلم يتفوَّه بكلمة! في َم كان
يفكّر؟ أم كان يَه ِج ُس بما لس ُت أدري!؟
غري ٌب أم ُرك ،يا عصام! كيف يتح ّولُ
اإلنسان! كيف أصب َح ،وكيف كان! لِ َم
السبب؟
تَ َح ُّول ُك ،هذا!؟ هل أنا ّ
راجع ُت حياتَنا م ًعا .ال شيء يُنَغ ُِّص .ال شيء
يُنَكِّد .ال ضباب ّية فيها .وضو ٌح تامٌّ .وفاءٌ ،منّي،
كام ٌل ،كلّ ٌّي ،مُطلَق ،على ال َّرغم من محاوالت
كثيرين ،وفي غير َمح ِفلُ .م َق َّربون منّي؟ ُم َق َّربون
منّا ،في آ ٍن! يعرفونه من قبل .حتّى ذاك! هو
يعرفُه ،فقد كان صدي َق صدي ِقه .وهو َمن ق ّدمه
إل ّي .أُع ِجبُه!؟ أعر ُف .ما ذنْبي ،أنا!؟ ما أ ّملتُه،
م ّرةً! ولن .ال هو وال ِسواه .كرامتي أ ّوالً! وأظ ُّن
أنّ عصا ًما ال يختل ُف عنّي ،في هذا المجال!
السب ُب مَلَل؟ هل كان تشجي ُعه لي ،وحضو ُره
هل ّ
ِ
ِ
ِ
َّ
المحاضرات والن َدوات واألمسيات من باب
ال ُمسايَرة فقط!؟ َمن كان يُلْز ِ ُمك ،يا عصام؟
 عصام! نعم!من رواية مع ّدة للنشر عنوانها «عشيق أ ّمي».

 أال زل َت ت ُِحبُّه؟ طالما أنّه يُرضي ِك...
 -ف ِل َم ال تُرا ِفقُني دائ ًما؟

طويالً ،سهرتُ تلك اللّيلة .أعدتُ
قراءةَ ال ِّر ِ
واية بكام ِلها .لم أنتبه ،إال ّ في
صفح ِتها األخيرة.

نم ُت أحلُ ُم ...على أمل أن أستم َّر في
 ك ََسل...األحالم ...هو؟ أمام الت ِّ ِلفزيون ،تركتُه ال
ِ
ِ
أدري ماذا يُشاه ُد ،أو إن كان يُشاه ُد! فقد
صمتُّ .فو ِجئ ُت .يَك َْس ُل ،فال يُرا ِفقُني! يكونُ غَفا ،كما يحد ُث له غالِبًا.
ك ُّل َح ٍ
ماسة تَخبو .ك ُّل عطر ٍ يَنف ُد .ك ُّل
وقَبْ َل أن أَغْفُ َو ،كن ُت ِ
قد امتألتُ من قَراري،
ف.
نبع ٍ ي َ ِج ُّ
فاشتعلْ ُت به! ..ولْ َيك ْن ما ال بُ َّد من أن يَكون!
صحي ٌح! لك ِّل ٍ
شيء نهاية .حتّى ال ُح ّب؟
وحلُم ُت ...أنّه أ َحبَّني ،أنّي أحببتُه .نقضي
سأل ْ ُت نفسي ،ولم أبحث عن جوابِ .خفْ ُت.
أوقاتنا ،سعي َدين .أعادَ ،إل َّيُ ،ح َّب األدبِ.
لم أُرِدْ جوا ًبا.
أعادَني أكت ُب الشِّع َر .أُشار ِ ُك في أمسياتٍ
طلبْنا ِ
المصع َد ،من دونِ أن نَت َ َم ْرأى
ومناسبا ٍت ونَ َدوات .أعادَني إلى الحياةِ األ َح ِّب.
َ
بعينَي ِ
بعضنا .دخلنا البي َت صامتَين.
قَ ّر ْرتُ أن...
بدا البي ُت بارِدًا .شعرتُني بدأتُ أبْ ُردُ!..

شعر ّيات

كـ ــانـون ّ
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شعر ّيات

جديد
منشوراتنا

وردة وشمعتان
أنطوان رعد

في هذه العشي ّْة
جئ ُِتك يا سيّدة الورد ّي ْة
ً
ُ
وردة جور ّي ْة
أحمل قلبي
جئ ُِتك كي أضيءَ شمعتين
واحدة عن ني ِّة ّ
ً
ْ
البلدان
مختلف
عوب في
الش
ِ
ِ
ً
شمعة عن وطني ْ
لبنان
و
فموطني ُي ُ
ذبح مرّتين
ً
واحدة بخنجر ِ الأعداءْ
و مرّة بخنجر ِ الأبناءْ

تزلزل ال ّ
ضمائ ْر
لم
ِ
ُ
الغربي يا للعا ْر
والعالم
ُّ
َ
أسماعه الأخبا ْر
ما بلغت
ّ
يوخ ّ
والصغا ْر
عن
ِ
محنة ال ّن ِ
ساء والش ِ
في َ
الموصل في ِسنجا ْر
حمص في يبرو َد في
ِ
العالم الزّ ُ
ُ
ْ
يشاهد
نديق لم
و
ْ
ما َ
الأبالس
صنع
إذ أضرموا ال ّن َ
يران في المساج ْد
ْ
الكنائس
ود ّمروا
ْ
الصلبان
ودنّسوا

يا أ َّمنا العذرا
ُ
يسحق الأفعى
َمن

َ
ْ
الإنسان
كرامة
وانتهكوا

التي تدعى ال ّد َ
ول الكبرى
ّ
فالس ُّم في الكوبرا
َ
ْ
المذاق
شهي طي ُّب
شه ٌد
ٌّ

ُ
الأطفال في أفريقيا
وصرخة
ِ
حيث َي ُّ
عز ُ
الخبز وال ّدواءْ

البلسم وال ّت ْ
ُ
رياق
وهو إزاءَ ُس ّمها

َ
ألم ْ
مسامع الس ّماءْ
تصل
يا أ َّمنا العذراءْ ؟

يا أ َم َة اهللِ ويا أُ َّمه
ُ
العالم من مجاز ْر
َجرّاءَ ما يشه ُده
أُ
تخمت المقاب ْر
ِ

و هل ُي ُ
اس إن تساءلوا
لام ال ّن ُ
ُ
يا ُّ
السماءْ
عدالة ّ
أم هل
يموت بع ُ
َ
ضهم
تقضي بأن
بحثا عن اللّ ْ
ً
قمة

طت ّ
الضمائ ْر
ُح ّن ِ
ُ
يحمل البشائ ْر؟
ُترى ُترى من

وغي ُرهم يقضي من ال ّت ْ
خمة؟

الكنائس -القبو ْر
رج ُع اهلل َ إلى
َمن ُي ِ
ِ
ّ
حيث قضى ضحي َّة ّ
والشعائ ْر
قوس
الط
ِ

َ
يا َ
نجمة ّ
ْ
والحنان
حمة
الصباح يا
سلطانة الرّ ِ
مستغف ًرا ُ
جئت وسائل ًا
ْ
َ
الإنسان
الإنسان من وحشي ِّة
أن ُتنقذي

ً
بريحة البخو ْر؟
مختنقا ِ
َ
ْ
المسيح
والدة
با أ َّمنا العذراء ،يا
في ّ
ْ
الجريح
غز َة

فظائع ّ
الكه ْ
َ
ان
الأديان من
أن ُتنقذي
ِ
أن َتحملي إلى الورى غص ًنا من الزّ ْ
يتون
الس ْ
غياهب ّ
جون
أن ُتطلقي الأحرا َر من
ِ

ْ
في ِّ
يوم ُي ُ
المسيح
صلب
كل ٍ
وأنّ ُة المسمار في ّ
كف ْ
يه
ِ

ُ
وتطلقي في ِّ
ْ
المشحون
جونا
ْ
والإجرام
بالحق ِد

ك المشاع ْر
لم تحرّ ِ
ُ
ْ
جنبيه
الحربة في
وطعنة
ِ

ْ
الحمام
سر ًبا من
يا أ َّمنا العذراء يا سي َ
ّدة ّ
السلام.
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