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 جامعة الروح القدس الكسليك – نساني ةالة الفلسفة والعلوم اي  عميد كل   -  هدى نعمة
 ٕٗٔٓتشرين الثاين  ٜٔ –" عيد عقلس"يوم ناسبة دب

 
 ةرسالة سعيد عقل في زمن الفوضى الفكري  

 
 فعلُ ة، حيث على مأدبة سعيد عقل الرسولي   زًاة، ضيًفا ممي   بك، يف زمن الفوضى الفكري  أىًًل وسهًًل 

ات، ك ما طاب من األيديولوجي  ات أو لتعلِ دوغمائي   ، ال لتجت  ولد يف تلك العودة إىل األصاإلشنان باحلياة يتجس  
 من قيامة الذاكرة، حينئذٍ  شيًئا، ستعيد، إن شئتَ تَ ما أمكن، ف احلكايات الدائمة على الزمننبوع بل لتنهل من ي
 انآن، ، حّت  تو، ومل تفلحىائلة على صناعة ىوي   جهودٌ ت ن انصب  أ، بعد ن تكون من لبنان الكويني أقد تفهم معىن 

ر من الوالء هوم مواطنة متحري ن من إرساء مفومل تتمك  ، ق للطوائف وادلذاىب والعقائديف اخلروج من القفص الضيي 
 لجماعات.ل

من ذاهتم، عجز  جزًءا ت بات منو الصفحات، خطب يف الناس وخاطبهم، حّت   ضج  الكثًن حّت   كتبَ 
 ًسا من نوره أو يتلو بيًتاقبَ  يستقُ العقل عن االنعتاق منو... وإن جاز ألحدىم إطًللة يف اجلمال والتسامي، فتاه 

 ...ويكون قد اعتلى ادلنابر كبًنًا، ةالثقافلة شح هباويت  ، ةالرفعة سخي   تيومن قصائده، فتأ

ن تلوي من أ نمن نور العصور العاجزة ع ق أبًداو ادلتألي الدائم على الزمن، خريفُ  لبنانَ  ب  شاسعيد عقل 
واألرز بدم  و التابُ ة الزاىدة، وجبلَ س ادلسيحي  فَ ن َ  صنعوُ  ؛ةبوطن سبكتو أحًلم انآذل شناهناإب األعاصًنَ  تِ ىامة ربد  

 طر النسك...الشهادة وعِ 

 بتدأ، كثًنون زالوا وسعيد عقل باٍق...ا رُ وآخَ  ،يف رجل، العصر مر   عصرًا نواجوُ  نا اليومَ إن  

 التاسعَ ص ادلركز األعلى للبحوث ص  خادلئة، ويف ألف سنة من اإلشعاع... وإن  دىو يف السنة الثانية بع
 لعطاء قل   ن لبنان، فتكون ادلناسبة اعتافًابًن م، يوم تكرمي لسعيد عقل، ذلذا الكٕٗٔٓعشر من تشرين الثاين 

 .ذلة" ومن "محلة لغتهمشعب انآلتفاتة عزيزة للواحد األحد من "امثيلو، و 

اليوم يف مأزق من ين السعيد بالذات، رنعلُ  العامل، ىذامي معلي مي من سلسلة معلي  واحدٌ عقل  وسعيد
و يف أيف معظمهم، النزالء يف فندق الثقافة، ، قع أىل العلم والثقافة وورثة احلضارة يف لبنان... ويشبو ىؤالءو م

يف  ة، أو إمعانًاة يف القرية الكوني  ة القائممة احلضاري  دو رلاراة للصتعابُ أت مَ خدِ م، ىم أرباب قلم استُ أحسن حاالهت
 ة، حبشد من معارفَ ة منها واجلامعي  ما قبل اجلامعي  ، ةبرارلنا التعليمي   تغص  ، وقد الغربي  دبي واأل الفكريي  جالنتا 

على  يف األجيال الناشئة، فتعتادَ   يستوي التوازن الفكري  رة، حّت  ة مكر  ة والست  ة تشبو الست  فكري   سويةٍ أو بت رةٍ مصد  
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ن كالبطل، استشهد على حبال م  ىكادلارد، ربد    دَ سم سبر  اعلى  لعا مل تط  أهن  عليها، طادلا  ىشُنلالرضوخ والقبول دبا 
 اخلًلص... عدَ وبُ  ادلؤمنِ  ة استوعبت كنزَ خ على امتدادىا فلسفة وطني  ، وأر  أهنارًا حرب، سكب فيها من احلبي 

فألمًن الكلمة جيش من ك، قدرَ  كَ يَ فِ نَ نا لن ن  أ ، حنن اليوم نتداول يف بعض أعمالك، وظيني سعيد عقل
  .ٔعلى عظيم"عتداُء االوال ة مرباطوري  اال صفِ "َفقُد نِ  :ساويروسلكسندروس أين، وإن دبرارة، قول العلماء، وزنضرُ 

إال  ، وإرث حضاريي  محلتو كتابات سعيد عقل من كنز وطيني  نتناول مان أا ارتأينا يف ىذا ادلقال وإن كن  
ق إىل ادلوضوع سأتطر   لشاعر، ومن ث  از هبا سبي   يتال   الضوء على قليل من طاقة احلبي لقي أن أُ بين سأمسح لنفسي ن  أ

 ة"."رسالة سعيد عقل يف زمن الفوضى الفكري  ب   اخلاصي 

ت فيو وفعل بتو، فعلَ تو، سحرتو، جذَ تو دبا عندىا وأغدق عليها من عبقري  د  عشق سعيد عقل الكلمة، مَ 
وتلج ة، فتنتشي، ، ذبتاحك مخرتو األرجواني  ، فيغمرك عشًقاب اح ى لوحي يرفعك مصل   قصائدهُ فيها، فانسكبت 

 :د  ر فال، وإذا بك يف احلبقة يلقاك ندى الربيعا من الضوضاء، من األضواء ردب   عمًقا

  رمى فأمل  أُ  كَ جئتُ " 

 مى  ... ال أُ ال أُل   م وأ 

   .ٕ"ليكإ رمى كوردةٍ أُ  

من سكر يدغدغك،  ءٌ ، وترذبف، فيعتيك شيالسفرة، على منت الشوق واحلنٌن، فتتعش، وهتتز  وتتواىل 
 ىف، وهتمس:رنري يف عروقك، فتَ 

 ب، نها الساك"أي   

 آس صنَ ورد، غُ  صنَ غُ 

 ُحُلمي لو أنا كاس 

  .ٖ "شربِ "ا يكَ وأغني  

  

                                                           
 .٘ٙ، ص لبنان إن حكى  ٔ
 ٔٔ، ص من دفاترها  ٕ
 ٜٔ، ص املرجع ذاته  ٖ
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 أو تشدو:

 ى الصًلةوَ "أنا ىَ  

 نتاما كُ  كن أنتَ  

 نتاها أعُ مطل 

  ٗ"ة!قصيدُة احليا 

 : ةٍ أو تسمع وتغفو على أن  

 رى وخطَ    عينيِك تأنألِ " 

  ٘، القمر؟"على التلي  الضوءَ  شُ يفرُ  

 :نشدُ ا، فتُ السماء، قباهبَ  جنومَ  أو تسمو وتتعاىل وتصيبُ 

 بًلدي، دعوين أشد  " 

 لم ىادي راىا إىل احلُ ثَ  

 ليسَ  أنْ  لُم مين احلُ يعلي  

 زادي دُ التمر  إال   

 بًلدي، دعوين أصب  

   .ٙ"دادِ وَ  مخرَ  ذلا الكأسَ  
 

ها لألرض ولإلنسان، مة يف جنون حبي يعة على تواضع، احلكنعطافة الدافئة، ادلتفي من ىذه اال اوانطًلقً 
باه أتو بفقدانو ة من صلب حياة ادلرء وقد أضاع ىوي  ادلستمد   ةشنكن ربديد موقع رسالة سعيد عقل العًلجي  

ا، وإىل احلؤول دون انغماسنا ة، وإقصاء اليأس عن  ة والسياسي  دراننا الديني  أ، واذلادفة إىل ربريرنا من والطبيعي   التارسني  
 ا على طريقو.و مل يصادف الكثًنين من  مل يلتِق بنا، أو ألن   النور الفكري   ألن  ، ادلدقع يف البؤس ادلعنويي 

قلبت ادلواقف على ادلأزوم، وإن ان "جنبت "الربيع العرب  أيت مواجهة زمن الفوضى ال   يفا الرسالة اخلالدة إهن  
 ة ال زبلو من ضريبة.اجلرأة األدبي   د يف البوح أن  فًل أترد   اسعيد عقل مرارً 

                                                           
 ٕٚص  ،دفرتهامن   ٗ
 ٔٔ، ص رندىل  ٘
 ٖٗ، ص أجراس اليامسني  ٙ
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"النصرة"  صار شعاره "داعش" وذي انطلق من مأساة بو عزيزي ادلؤسفة، حّت  يف ىذا الزمن الرديء ال  
ة إسقاط األوطان، وحذف معادلها، كت نظري  ز يت أ"اإلخوان"، وما يشبهها من التوصيفات والتسميات، ال  و
القضاء على العيش ادلشتك لصاحل تفاقم  ، وحيث يتم   مشرقنا العرب  يسًني  اطمس تارسنها، حيث يغدو اهلل غضبً و 

من كان...  اف، كائنً ادلضين، والقدح ادلستفحل، ورفض انآخر ادلختلت ة، والتعن  ة واللغة اخلشبي  ة والفئوي  العنصري  
وجمليئو ، ة، الستواء الرجاءتنادي باحملب   روحٍ  لهم لبثي ة إىل فكر مُ نا ماس  تصبح حاجتُ  عصيبيف مثل ىذا الزمن ال

 الثاين.

مة، رشيدة، حلياة نسًن يحك امنو عربً  جاف"، ألستمد  ين أقرأ يف نتاج سعيد عقل، يف زمن "السنٌن العِ إن  
ا إىل  : تعالو يف ىذا الشرق العربي خوتنا إلبانسجام وتآلف واحتام متبادل... لنقول  اعً ، لسياسة العيش مافيها معً 

 ، وُعجنتواألدب   والعلمي   يني  فوال والديين   ة من لغة محلت تراثنا الثقايف  نوعتنا ادلصنستخرج منها ىوي  كلمة منًنة 
 .اإىل مثيلهاليوم ة يفتقد العامل ع يف الوحدة... ىي ىوي  ة التنو  فراحنا، ىي ىوي  أهبواجسنا و 

العظمى الزاحفة  ة الدوليت لن تكون ىدي  ال  ، ةقراطي  م كيف تعاد صياغة الدشنة السعيد نتعل  تعالوا إىل فكري  
للمعرفة  عن طريق استعادة تكويننا ولكن والتكنولوجيا،ابات والطائرات ادلدافع والدب  إىل أوطاننا عن طريق 

 والثقافة.

تملي عليو آياتو، وقد ا شرارة انفلتت من خا م اهلل لوكأهن   اب  حادلفعمة  دة السعيوءمن نب تعالوا إىل العبي 
 ئتنكفة أربع ال وف ووذلان... "صيدون، القدس، إنطاكية، دمشق، بؤر عقلي  غش منو كل   يعب  منهًًل أضحت 

  .ٚبها"خص خصبو وي ، تُ العادلي   قلَ والع على ذاهتا بل تروح تتحاكُ 

 لبنان ما انفك   أن   إال  ت القدس، ت صيدون ودمشق، وتصهينَ كت إنطاكية ]مع الزمن[، وتبد  وإن تت  "
و "ما ه بأن  ه العقلي. وحد  و وثراءَ  تَ  ي   وذاتن لبنان ذي كو  ىذا اإلرث ال  ؛ ]...[[ حبرص على الزمن زنتضن ]إرثها النًني 

  .ٛتاريخ كان" دة أيي حوراء" زبوم ونطق وعرق وو 

 ثري احلاضر من ادلاضي وتستشرف ادلستقبل...  د دعوة لصحوة ويقظة ضمًن تُ ىي رلر  

، مسباأل  البحردة ة ىناك، وصيدون سيي ت ىنا، والعنجهي  ة والعداء والتشت  من العنصري  إال  القدس فرغت 
، قد ٜالتغيًن"ا إرادة إهن   ةاحلري  ا دنط عيشها: "إهن   يفخزينة نصف ذىب العامل، ومسقط رأس فيتاغوروس القائل 

أسوار  ك  ديو ، التقهقر والتاجع نخر يف جسمها سوسَ َوَرٌم يها ن اجتاحأالسماوات بعد ة ضنضت زمن أر قو  

                                                           
 ٕٓ، ص قدموس  ٚ
 ٖٕ، ص ذاتهاملرجع   ٛ
 ٜٔ، ص لبنان إن حكى  ٜ
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 ن شنر  أ ال  إمن زبوم صور، "أىب ادلسيح، عندما خرج  ن  أ، اإلجنيل يذكريت ال   صيداو ، ة الكربىاحلضارة اإلنساني  
وأجد نفسي مشدودة أكثر  ة،ها انفصام يف الشخصي   ُ ب وتعاين وينتابصلَ ىي اليوم مدينة تُ  ،صيدا ىذه ،ٓٔ"فيها

، ٔٔ"ضالنور يف األر  لقد قل  وفاتو: " و خربُ قال فيو داريوس، يوم وصلَ  ذيال  ، ئيل الصيدويني بعبدُ  كَ سبس  فأكثر أل
 العلماء وذوي . واعتمدِ ار دومً ر، عمي يف زمن استًلمو زمام احلكم: "عمي ، ئيل لداريوسوكان قد قال عبدُ 

 و. وهبذا القدر يشيلُ مُ دُ در ما زبَ لك، يا داريوس بقَ  ، ادللكُ كلمة يف احلضارة  آخرَ  ك، ولتكن أعمالُ ختصاصاال
 .ٕٔبك إىل النجم"

 : يف السلطةئيل صيدا، وغابت عنها نصائح عبدُ  منة رت الدشنقراطي  ج  هتلقد 

 ،"إمِض يف ترقية شعوبكَ  

 فردٍ  إمِض وليشعر كل   

  .ٖٔمنو اليوم" ا أكثرَ أكثر منو باألمس، وغدً  رٌ متحضي  و اليومَ تك بأن  من رعي   

 

مها ويقدي ، ةام احلضارة ادلشرقي  تقضي آخر أي  هي اليوم، لؤلؤة ف، الكربىات مرباطوري  االا دمشق، عاصمة أم  
وترمي ، ةى شيعي  ة أو أخر ي  سن ي  زبتار منو وجبةً  اا يومي  ة، وصحنً تستسيغو األطماع السياسي   ااألقربون واألبعدون طبقً 

ف من مناجم التخل   مد  ستي اوىوسً ، للمعارضة والنظام ام اجملد ملعبً آش فتستقر  التاريخ، منها يف ظلمة  ةَ ادلسيحي  
 .ة يف زمن عودلة كاسحةالتكفًن يف إنشاء خًلفة ديني  

 ...وسواىم للموارنة" ادلشرق رلقب "بطريرك إنطاكية وسائ ال  إيت مل يبق لنا منها وإنطاكية ال  

ا يف الداخل واخلارج، أم  ، ط من عقد الوحدة يف رلتمعهارَ فلسطٌن تنتحب بٌن محاس وفتح ما عدا ما ف َ 
، ةة وادلقاومة اإلسًلمي  والعروبة والقومي  ة والصهينة فلسطٌن سعيد عقل فتخرج من دائرة الفنت والدسائس والكيدي  

ا تس، حبيب بلِ القائد الفلسطييني بن اة ، لتجدىا يف قص  والتأريخ ادلملي  ىذا الرصف من الكًلم والتوصيف كلي و 
من ىذا القرار  و ال مفر  ون على صيدون، وأن  أىل السياسة والقيادة يف فلسطٌن سينقض   ن  أة، وقد أعلمها الصيدوني  

ا قي إقناع تسا مل تفلح بلِ    ا باألمر، ليتفادوا التدمًن والتهجًن والقتل... ودلالقاتل، ورجاىا أن ربيط الصيادنة علمً 

                                                           
 ٜٔ، ص  لبنان إن حكى  ٓٔ
 ٚٗٔ ، صذاتهاملرجع   ٔٔ
 ٜٗٔ ، صذاتهاملرجع   ٕٔ
 ٓ٘ٔ ، صذاتهاملرجع   ٖٔ
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ا تسفلسطٌن، كانت بلِ سَم اا انتهت الغزوة بقتل الصيادنة وبتكاثر قبورىم، وبلعنتهم    ذويها خبطورة وضعهم، ودل
 . ٗٔ"بٌن يدي  فقد رأيتو سنفق  لسطٌن احلقيقي  ا قلب فد: "أم  تبكي على قرب أىلها وتردي 

ة خىذه باختصار فلسطٌن سعيد عقل، الشعب الشقيق، األرض اجلارة، ادلصًن ادلشتك، احلقيقة الصار 
 .الفاجعة أكرب أن   ال  إوالثابتة... 

 دلاذا؟

ل مهد الديانات ربوي ، و اجلامع ما زالت تسيطر على أوطان الشرق األوسط ب  ة مل تعرف احلذىني   ألن  
 ات القاتلة.ل احلضارات القدشنة ساحة للهوي  ة وموئالسماوي  

ساع اتي ع سفتت  ة السجون اخلالية من قضبان، ىني  ست مفاىيمها، ذة ادلعاقل، وقد تكل  ىذه ىي ذىني  
ة أوطان اليوم يف مواجهة ذىني   نتَ أمي العامل... م معلي ذي عل  ق عليها شيء من غبار الفكر ال  لي عيت مل ياجلماىًن ال  

ة فًل قومي  بت، وتقولبت، وتقوقعت وتعل  ، اا وحصونً ت ذلا حدودً موأقا، ةفاقات الدولي  قة خرجت من رحم االتي ضيي 
نتماء االيديولوجيا خالية من إيها، وال ت فة متساوية عاقلة استقر  ، وال وطني  لتقّدمهادة كانت مفيدة ة موح  ليربالي  
ل، تسائىل أصوذلا، فتسأل و ىا إلًند  ة ة ومنهجي  يخ يكتب دبنطق وموضوعي  وجدت ذلا تربة خصبة، وال تار  الدييني 

هتا... طة عفنة، تقابلها أنظمة بائدة فاتت مد  متسلي  "ةإمرباطوري  "يف أنظمة  انا أبدً وتنقل... إن   م، فتنص  وتعلم وتعلي 
زلروقة  أرضٌ  ةً دلوت، لتبقى حي  والظلم، والقتل، واخلطف، واجلهل، افريسة ، يف ىذه ادلعتقًلت الكبًنة، واإلنسان

 مل يصنع. وتاريخٌ 

بَن ا رة، عل  كم الذا نقين أ اٌن، قد يكون مفيدً ذبثم على قلوب ادلشرقيي يت ويف معرض ىذه اللوحة القاسبة ال  
ات غًن قابلة للعيش، فيكسر ة تآكلت وذابت يف جنسي  من ىوي   اتعيد شيئً ة، يسادلشرق بعام  بَن او  ،ةلبنان خباص  
، يت تضرم بيدىا النار"ال   إليس اة ىي ادلرأة الشرقي   ر أن  ُحِشرت فيو عشًنتو، فيتذك   ااجلديد قمقمً  قإنسان الشر 

 . ٘ٔلقرطاجة" بالزوج وبقاءٌ  ووسط اللهب تغمد يف صدرىا السيف. ويكون وفاءٌ 

بنها الم أغنية برتنيس كماء"، فيتعل  ملتقى "ندوة احل ىيالدين والثقافة، "أفقا" حاضرة  ر أن  ويتذك  
على  سبتنعُ  معن يف تعزيز ذاتٍ ، فيُ اا والتغيًن مفهومً ة هنجً ي  احلري  "، ويتبىن  ، لبنايني يا بين   تَ أن فيتاغورس: "لبنايني 

  ٌن من الناس.العاديي 

 

                                                           
 ٖٕٔ ، صلبنان إن حكى  ٗٔ
 ٚٗ، صذاتهاملرجع   ٘ٔ
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فوق ذي "حفر ، ال  ٕٕٕساويروس، إمرباطور روما، عام لكسندروس أعرقة ىي موطن  ر أن  ويتذك  
ا ذوال سنفى زلتوى ى، ٙٔبك" خرونانآما ال تريد أن يفعلو  خرينبانآال تفعل "اخلالدة:  لمةرتاجات قصوره الك

... شأن عامي  من احتام انآخر ادلختلف، ومن حكمة تقتضي تقدمي العقل على سواه يف كلي  على عاقل الكًلم
 ساحاتنا. يفرنري اليوم  دبات نَ ىي قورِ  ة إنْ وي  فلسفة الرؤيىذه الوتصدمنا 

أطراف عضًلت زوش من عهدة ذي استطاع إنقاذ من لبنان، ال   ملك، أشّناربن ار قدموس، ويتذك  
بلة من أفروديت ]...[ جعلتها، وفاء لقدموس، "أن تؤثر سكىن لبنان على سكىن قينة دلفينا يف مقابل التني 

 األودلب"...

كان اإلنسان "من قيل فيو:  رفاتَ  ا تضم  أهن   عتز  يذي ارتبط امسو ببًنوت ففيًلقي عبد الرمحن األوزاعي ال  
 .ٚٔعصره، وأشرف شرفاء عصره" الكامل، أعلم علماء

فتياهنا  ، وآثراسطول بيزنطية أىلها مجيعً ، ورفضت أن رنلو أيت امتنعت باألمس على معاويةوطرابلس، ال  
، ٗٔو  ٛداعش" و"النصرة" ويف عصر ين يف زمن "يت تعاين األمر  ادلوت يف مدينتهم على اذلجرة... طرابلس ال  

تها ي  ري حيدافع عن  ًًل بطحورقيل، بنها اة تفتقد وحسرة "جبل زلسن"، طرابلس األبي  انة" فتذوق عذاب "باب التب  
يف عائلتنا،  ِحْرزٌ  اأن تضيع، إهن   اكِ "ىذه، إي   :شالة من احلرير األخضرب هاعنق يلف  ويوصي زوجتو وىو  ،اوكرامته

  .ٛٔخبًن"ت معنا فنحن بقيَ  ادلسيح وما ي على قربجدي  مسحتو أم  

ويف ، ات"ي  موا يف "األقلي ادلنابر ليتكل   رونيتصد  ي الشرق الباسلون منهم، فإذا هبم ويغيب اليوم عن مسيحيي 
 ل يف تارسنها الفرديي ن تتوغ  أل ذاكرة كان أوىل هبا مصًنىم، ويسكنهم اإلحباط، ويساكنهم ادلوت الرحيم، وتتعط  

 ن  ألعدالة لن سبوت مهما فسد القضاء، ولتستدرك  اودنوذجً ، ةي  ا للحري لتلتقط من تضحية إلزا ورفئيل بعثً  واجلماعيي 
يف األمس، ومع ذلك امتنعت عليو صور وقد  أو الغازي ادلقدويني  الغازي اليوم ال سنتلف عن الغازي البابليي 

وىذا . ٜٔة"ي  يوم سبوت احلري  و "شنوت النور يف عيين الصوريي ن  أادلمالك األخرى يف "الشرق"، والسبب  سقطت كل  
  اليوم.حّت   إرث حيي 

                                                           
 ٙٙ-٘ٙ ، ص لبنان إن حكى  ٙٔ
 ٖٛ ، صذاتهاملرجع   ٚٔ
 ٜ٘ ، صذاتهاملرجع   ٛٔ
 ٖٚٔ ، صذاتهاملرجع   ٜٔ
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" بعد ... ومع إدراكو اساعدً  شتد  ي ّا "دل وستانة وىأمًن أقلق انآتًنون عن يف حصن  وىل نبش اللبناين  
 لبنان عن جعل اجلبل يرتعش رعشة البطولة ]...[ وعن مدي  ٌن... مل يتوانَ و من قبل العثمانيي قضى عليو سيُ ن  أ

 . ٕٓوحده منجم البقاء نلبنا بطوالت العنفوان ]...[ ألن   لي جِ بس

 إيل ... بنتُ بًنوت لوعليو، عندما نذكر أشياء الفكر، الفكر يف مناخاتو العالية، زبطر على البا
و ييسريو وقدي ، دبفكي  منتصف القرن اخلامس، حّت  العامل الروماين   تة مد  احلقوقي   بًنوت دبدرستها ،ٕٔبالذات

 . ٕٕومشتعيو وساستو

ة"، "تاريخ مدرسة بًنوت احلقوقي  : من كتابو قد كتب على جلدة الطبعة األوىلو  ،نوبول كولي ف عندونتوق  
 ، ىذه ترمجتها:نّنوزبضعة أبيات من ملحمة الشاعر اإلغريقي 

 رة،"لن تنمحي النزاعات الدامية ادلدمي  

 بالشعوب،  يت تفتكُ تلك ال   

 ،تبًنو  دتمّت غَ  ال  إ 

 مة على راحة احلياة وعلى طمأنينتها،قيي  

 ،سيطرة على البحر والربي مُ  

 دة سبل القوانٌن، وطي مُ  

  . ٖٕطلق على مجيع مدن العامل"ستأثرة باحلكم ادلمُ  

  ليون المة... و ة والشرقي  ة، والطريق اجلديدة...، والغربي  ، والضاحية اجلنوبي  Centre-villeوبًنوت 
كم ة، تستجدي عدالة احملا الة العادلي  ، بالعدبالسًلم العادليي  اتارسني   مُسهاابط تادلر ىذه بًنوت  ،...ٛ  ، ومليون الٗٔ

... ةراطي  قالدشن ومل تذكرىا ميتولوجيا... ومل ربتضنها  امسً ابواب دول ما عرف التاريخ ذلا ع على أوتتسك  ة، الدولي  
 .برواياهتاالكتب  ومل سبأل بطونَ 

وتيكي، وليبانيوس تر الصوري كاتون األم فيها مكسيم الصوري مارك أوريل، وانطيباعل   كيف ألرضٍ 
ارهتا الربازيل ثًلثة ا فم الذىب، وزينون الصيداوي شيشرون... كيف ألرض ولد فيها قسطا بن لوقا، وبلغ حب  يوحن  

 سنة قبل كولومبوس... آالف
                                                           

 ٜٙٔ ، صلبنان إن حكى  ٕٓ
 ٕٗٓ ، صذاتهاملرجع   ٕٔ
 ٕ٘ٓ ، صذاتهاملرجع   ٕٕ
 ٕٓٔ-ٕٓٓ، صذاتهاملرجع   ٖٕ
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سنخوين اتن، "أبا التاريخ"، قبل ىًنودوتس بنحو ألف سنة، كيف ذلا ن تنسى أكيف دلثل ىذه األرض 
ن أين بعد و: "إن  اب وىي الشاىدة على ادلسيح يقول ألمي ة يف قانون يسمح بالتمديد جمللس النو  ي  ن تدفن احلري أ

  .ٕٗ ل آخر"أكون زرت لبنان أتبد  

 اا ظًلمي  ا ضبابي  ضاجعنا اليوم، وترمي علينا وشاحً م تقض  ألسئلة قد نعجز عن إرناد اجلواب الشايف 
إلغاء  ، وشنعن فيها الفرد إىل حدي يطغى على أبطاذلا اللون الدموي  ، ةيفصل بيننا وبٌن تارسننا، ويُلهينا بقصص يومي  

 انآخر...

 ة الثالثة من غًن سعيد عقل؟وتسأل نفسك كيف تتناول تاريخ ىذه احلقبة من مطلع األلفي  

 القادمة؟يتكونو لألجيال  اون إرثً لبناني  ال نبع سيعب   من أيي 

، حبكم إرثو، ن"سوف يكون لبنا ة الكربى:رٌز يف عائلتنا اللبناني  ا حِ ة، إهن  ولكن، ال خنشى عودة النبو  
 غر األرض.بو صِ  ضاقَ  حقي  بنِ ا بغض، وسعة لكلي مُ  لي لك مستهٍد، ومدرسة حبي  لكلي  اىديً 

إنسان  إلو، على أيي  وأليي  وإل ن زنكم على أيي أذي يأمن العقل فيو ]...[ ال  الوحيد  دالبل نيكو سوف 
 عمل ]...[. عمل وأليي  إنسان، على أيي  وأليي 

ل كيف بلة، انآ مُ استخداآسية، ال كيف ن لق  تت، ومنو ةم اليهود كيف اإلقًلع عن عنصري  ]...[ بو يتعل  
 .ٕ٘ذي أوجد انآلة"ال  ادلساذنة يف العلم 

 ة...ىي الرسالة يف زمن الفوضى الفكري  

مالنا باحنسار آب ص بنا من ويًلت قد زبيي ا ما يتب  نفعلو لندفع عن  ن أذي رنب وما ادلطلوب؟ ما ال  
 ة؟الرسالة اخللقي  

زمن  اليوم أكثر من أيي ة يف الشرق، والنخبة ادلرجو  ، مستوى ادلصائر الكبًنة يفك خنبة تتحر   ادلطلوب ىو
ة عن مستقبل اإلنسان يف ، مدرك بادلسؤولي  عاقل، خلوق، واع، مندفع بفعل إراديي  عن جسم حيي  كنايةٌ ،  مضى

ط قد سنط   شري  أي  ق وطن يف الشر  ب احلكم، وفوق شهوة السلطة... خنبة تبعد عن كلي ... أكرب من تطل  ضاألر 
صبحت أإىل جانب جيوش  اليوم... ةي  ة باألمس القريب والداعشالشرق، فالصهيوني  ا واحلالة ىذه يف لو... أم  

، وكذلك يف مصر والعراق وسوريا نة، فاجليش يف لبنان زنمي لبنان من لبناوظائفها يف أوطاهنا مهزلة قدري  
يت فيها... وال  العداء مع مثق  ز حكوماهتا بنصب يت تتمي  الشرق، ال   وفلسطٌن... والنخبة تبدو بعيدة ادلنال يف بلدان

                                                           
 ٕٗٙ، صلبنان إن حكى  ٕٗ
 ٖٕ، ص قدموس  ٕ٘
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 عنها نآفة الكربى يعربي ا ، ولعل  د ادلصًن البشريي ها بقدرتو على تعه  ز رلتمعاهتا بطول أزمتها مع العقل، وشكي تتمي  
 امبعدً ، ل ىنا وىناكنقي تنصف قرن، وادل ربع أو وح حنو اخلراب من جهة ثانية، كلّ نواجل، من جهةالطموح  ةقل  

 )راجع مشكلة النخبة يف الشرق( ة اهلل فيها.ن تسكن زلب  أأكرب مبتغاىا  صغًنةاألحًلم الكبًنة عن أوطان 

عن استخدام  للكفي ة، بادلقاومة الثقافي  الدعوة مفتوحة للخروج من مجودنا بثورة ادلعرفة...  ! إن  ًل  ك
 ذلة.ها انآزلل   األصنام كي ربل  تحطيم ملٌن عن احلكم... لاالذكاء الرخيص... إلبعاد اخل

 ن نقول: ألنا  قد زنق   حينئذٍ 

 "البنانَ  ،أنشى  ن  أ ،ي ونبن وأمصاًراا ى الدنيا شعوبً "نتحد   

ين سأمحل يف جعبيت ذكرى أن   ال  إ، من عطاءاتك اقدرً  طاب أقل  فخِ ، عذرال سعيد عقل، أرجو منك 
 للتاريخ فيك كلمة.  لسجي ى يل أن أسعيدة، لقد تسن   
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