
(. نب#ل خل#ف!  

 
م$شا- ش$حا: 'لرجل 'لس$اسي  

(Michel CHIHA : L’Homme Politique)  
 

  :مقدمة
فّن حكم *لد)لة"% بل "ي ";: تعر1ف *لس5اسة ال 1قتصر على *لقو& بأن"ا 

"تعني ما &تصل بالد(لة* (/لحكم* (ما &تعلّق  (André Lalande)كما عّرف*ا )ند&% اللند 
ضا=ا &الجتماع#ّة كالعد&لة .&إل2&1!0 /. بق#ة نشا)ا' &لح#ا! باألمو. #القتصا)'ّة $#لق

-ذ& +عني )' &لنشا!  .)1(&لمتحضر7 من مثل &لفن, +&لعلم +&لتعل.م, +&لدفا' &لو#ني"
-لس:اسي ?و <= صفة عموم:ة لكون7 خالصة لمجمل -لنشا. -الجتماعي لإلنسا! 

تُبر )لنشا( )لس%اسي! بح,ث 4ختصر %4ستجمع %34,من على بق,ة "لنشا)ا&. %لذ" "ع
على 'لدAB'8 'لنشا# 'ألكثر نبالً 8'لمتفّو3 بامت0ا/ على ما عد'* من 'لنشا#ا! 

ً ب"ن 0جتمع 01تقا.ع مختلف 'بعا# "إل+لبشر&ّة! ف"!  نسا5. لكن 2الختال- ,ظّل قائما
ً من ثالثة: غنى معا12ر0 في *لفكر $*لعمل% $مد!  Dجل س1اسّي $@خر *نطالقا

! (? (لمحّد>; للرجل (لس7اسي5 4مد1 (نطبا. (لجانب (لعملي في فكر+متالك& للمم"ز
ما 0من ب"ا ()عا ,ل*"ا ()'فع عن"ا.على &لمبا.- &لنظر(ّة &لتي #ال  

ش%حا )لس%اسي؟ م$شا! فكر,+الً: ما )ي معا#"ر   
 ز73 3لخاصة 3لمحّد01 لم%شا, ش%حا كرجل س%اسيّ ثان"اً: *ما 'ي %لمم"ّ 

بامت$ا"؟  
ش5حا %لرجل %لس5اسي: ف5لسو1 %لتا-,خ.. *ُمربّي %ألّمة!ثالثاً: م$شا!   

 
 

                                                
)1(   Gaston BOUTHOUL : L’art de la Politique, Seghers, 1969, p. 24  
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معا0$ر فكر م$شا* ش$حا 'لس$اسي: $#الً   
(Les Normes de la PenséePpolitique de Michel Chiha)  

تصّح مقا8بة 4لفكر 4لس"اسي لم"شا/ ش"حا ضمن خمسة معا#"ر:  
مكّونا' &لنشا! ف.و ,+ *عر' لمختلف : (Humaniste).جل 'لفكر 'النسانو!  – 1

%لبشر8 %الجتماعي: في %لجماعة &%لمجتمع &%لد&لة &%لسلطة &%ألّمة! &%ألمم! 
+ما 0ر*فق'ا +0ح$ط ب'ا من نظر*5 +نظر0ّا5! فإ2ّ غا0ت. *لسام$ة +*لن'ائ$ّة! 

%لتي (ي فو. كل ما عد%(ا من %لق"م. )إلنسا- ,)لق#م )إلنسان#ّة كانت! &%لّت!  
بنَزعت3 2إلنسانو,ّة *( )ي تتعلّق * ()ي مرتبطة ة.جل 'لخلق"ّة 'لمس"ح"ّ  – 2

 (Respect de la Dignité Humaine) باالحتر)2 )لمطلق .)لكامل للكر)مة )لبشر#ّة
;: 9 +لتعب4ر +آلخر عن حر.ّة +إلنسا'. &من #نا  كأغلى .-,قى ما في &إلنسا!

لق#ّة قو> #لبابا بند,كتو4 #لسا45 عشر: "12 #لكر#مة #لبشر,ّة (ي محو$ #لخ
)لمس#ح#ّة". Cعل#@5 ?مكن )لقو+5 بل )لتأك#د5 بأ2 نظر. م#شا+ ش#حا )لس#اس#ّة 

ال تنفصل عن %لر6)ة %لمس4ح4ّة لإلنسا! &%لمجتمع &%لتا()خ &%لكو!!  
ً في مو$ج"ة  ! (l’Engagement Libre),جل %اللتز%& %لحرّ  – 3 خا023 /فو01 /.ح,انا

صول5ّة 0لد)ن5ّة. 34 0لتز0م. بالحر)ّة %$الً! "إل+د+ولوج&ّا/ "ل&سا,+ّة #"لقوم&ّة #"أل
ال 3سمح ل% بأ? 3تق7ّد بنظا8 س7اسي 34د3ولوجي شمولي مغلق. (مع #ن% $#ئد 

% لحز! 5لفكر? 5للبنانو.ّة >باني لبنا6 5لمعاصر3 ف1و لم .عمد +لى ص"اغة عق"د
ً ل"ِ س.اسي لبناني '&# كا# مُ  لبنان#ّة. لجم%ع "ألحز"( "لس%اس%ّة "ل Inspirateur)ما

نظرت- ,لى لبنا": 'إلنسا"!  مان$فست عقائد% فكر% / س$اسي +*و لم &علن في
ل,ست ضرباً من ضر"! )لد3لة8 )لحضو4 3)لك#ا... 1لك /. عق#دت( )لس#اس#ّة 

.)1(! 89ذ) 6نسجم تماماً مع ثقافت( )لمس#ح#ّة(إل&د&ولوج"ا  
ساس#ّة في فكر م#شا% ش#حا ّكل ,حد "لمعا%$ر "أل#تش &جل *لو*قع#ّة *لتا&%خ#ّة. – 4

*لس"اسي 8>ي تعني 8ع"! 8*ست"عاب! لحق"قة *لو*قع *لمجتمعي *لذ' &ع"ش ف"! 
+تحل2ل -ذ) )لمجتمع في خصائص! )ألساس2ّة كما -و.. +*()سة عالقت! 
بمح@ط0 &لجغر&في 9&الجتماعي 9&ستشر&5 مستقبل0 /خذ&ً في &العتبا! &ألفكا! 

(/الجتماع4ّة ل1ذ/ /لمجتمع* ()دف& في #لك  *(لتطلّعا- (لر*ح#ّة *(لثقاف#ّة
تمج)د &لح)ا! &لحّر!!!مز.-,: تحر(ر 'إلنسا"!   

                                                
)1( مس'حي ل'س ضرباً + ما &لي: ""إل&ما# "ل44% فقر! (لبابو#ّة جاء في *سالة "%لسنة %لمئة" 

من ضرFG 1إل-د-ولوج9ّةC بل -رضى ?4 تتحقق ح9ا8 1إلنسا4 في 1لتا.-خ بطر) متنّوعة 
&ناقصة".  



 
 

3  

. ,عتمد م#شا% ش#حا (La Méthodologie Rationnelle) 0جل (لمن+ج#ّة (لعقالن#ّة – 5
#لمن<ج #لنقد9 في مجمل كتابات.5 &الس(ّما في كتابات. #لس(اس(ّة.. &%ذ# في 

لفكر >لعلمي 8و بالتعر3ف فكر نقدّ,. *لتأك%د صحة "-ب)عة !ألش)اء"% ألّ# !
%عقالن(ّة Bر%حات< %=فكا5:/ %نقد .آل5.ء .لمخالفة/ .ستعمل ش(حا سبع %سائل 

*(ي: "'لمنطق! *عتبر>ا بمثابة معا7$ر لتأك$د مصد*ق$ّة من.ج$ّت+ *لعقالن$ّة! 
ب#عة *لتقل&د# *لتا>;خ# *لجغر*ف&ا# *القتصا2 *لس&اسي# *لفطر+ *لسل&مة# "!

 La logique, la tradition, l’histoire, la géographie, l’économie politique, le)(  "&ألش#اء

bon sens, et la nature des choses(.  
.. باختصا@? م7شا> ش7حا 9و ب7ن #لمفّكر+ن #لقالئل #لذ+ن #ستطاعو# "! 

ّي. +*و ما "تا% ل# "! ن,ج %لعقالنّي %لعلم*وفّقو# ب&ن #للغة #لشاعر*ّة #لموح&ة $#لم
Bجّسد 'لس?اسة كعلم 4فّن في ;!. كعلم) ف7ي قو'عد 4نظم 0(قا.ا 'لدستو() 'لذ$ كا! 

 La) 'و +حد +بر< /$ضع;:9 /كفّن ف4ي توقّع /".-ة +"قا'ا ال'و% $أل"!

Théologie du Territoire) !من!1 89ّمني 54 4علن1 من خال, ترجمتي لكتاب ً . ?<نطالقا
ّ. م)شا* ش)حا #لر#ئد " !« Variations sur la Méditerranée »'لمتوسط" "تحّوال$ على 

ً في علم  منذ منتصف %لقر! )لج"وبول"ت"ك في كث3ر من -لم3ا2(ن 0و .-ئد *(ضا
-لعشر7ن. فCو لم 7كتِف بتحل+ل =حد-: -لتا78خ على ضوء -لجغر-ف+ا* بل 'عا $سعى 

لبحر "لمتوسط أل' تكو' خ%ا#"! 6لى تحد,د مسا- !لتا-,خ0 تا-,خ !لشر' !أل%نى "!
شعوب< +فق مستلزما8 'لجغر'ف,ا! +ل,س +فق 'لعو'/ف 'لبال,ة +'لخطب 'لفا#غة.  
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3لمم$ّز73 3لخاّصة 3لمحّد0/ لم$شا+ ش$حا كرجل س$اسي ثان#اً:  
(Les qualités déterminantes de CHIHA : Homme politique)  

 
' بل "%لرجل (un politicien)ما 4جر& 1لكال. عن, +نا ل%س 'ّ& س%اسّي 

 5l’Homme à -4كثر: )لرجل .- )لدعو( )لس#اس#ّة ( (L’Homme Politique) "'لس$اسي

vocation politique .(!لثقافة "%لد"!  6'لفا34 كب+ر ب+ن 'الثن+ن: في 'لمف#و%"
 (Max Weber):من عالم /الجتما3 /أللماني /لمعر+*( ماكس ف#بر  #*لمما&سة. #من

)1864 ' &%ي $لتي للرجل 'لس$اسي)لمم+ز)( )لمحّد"!  تّم تصن"ف) 1920-
بمثابة ")لمرجع#ّة )ألخالق#ّة  (Raymond Aron).عتبر2ا .لمفّكر .لفرنسي #'مو! $#"! 

ُكتبت . لكأّ+ (ذ' "لمم$ز"! (L’Ethique de la personnalité politique)للرجل 'لس$اسي" 
:' &%ي ثال!مسبقاً من $حي م'شا( ش'حا $عن!  

1 - La Passion 

2 – Le Sentiment de la responsabilité 
3 – Le Coup d’œil. 

1 –  La Passion  لى  )'ال1تما/ 'لشد-د )'لولع ب! )'لحما# ل!(لشغف بالشيء.. "و#
عند م$شا& ش$حا؟  'ذ% %لشيءما "و . !تأثّر"لحد*( "لقصو% من "ل "و  -

ض)ّة %لحر,ّة+ قض)ّة %لخال! )لو-ن" قض*ة )إلنسا#" ق لبنا! (لقض"ّة% قض"ة
 "! .لتي >توجب <= >لتز: ب"ا .لرجل .لس$اسي 4لى حد0/ .لتضح$ة في سب$ل"ا"!
> فد)ء )لبشر1ّة في بعد*ا )لم2تاف2ز1قي كما عانا*ا ()لتز$ ب"ا قض)ّة "لفد"ء "و

. *في كّل $لك! (La Passion du Christ)7ُصلب من 1جل.ا &لفا+* (سو' &لمس"ح 
ً لقض1ّة نب1لة .دف"ا +ألسمى &غا$ت"ا:  فإ) 'ذ% %لشغف ال $كو> ;ال +حتضانا

تقي شغف %لرجل لعلى *ذ) )لمستو" !. (La Dignité Humaine))لكر)مة )لبشر#ّة 
 "! )لس>اسي بشغف )لمس>ح )لفا89 7#تقا4عا1 على محو+ )لكر)مة )لبشر#ة!

في معتر) 'لتا#"خ. نسا& %خالص!حر$ة "إل على محو!  
2 - شغف على عمق! 5نبل! 5صدق! 2بقى بحاجة -لى بوصلة توّج"! لكّن $ذ" "ل 

 Le) /لشعو+ بالمسؤ%ل#ّة* (&ذ' &و معنى *(لطر&ق $ل"! +تحضن, +ترسم &بعا"!

sentiment de la responsabilité) . !فم-شا% ش-حا /لرجل /لس-اسي* مسؤ&% تجا
%تجا!  !#تجا* %لمجتمع %لد#لي !(تجا% $بّ! !شعب! *(ل'& %تجا! %تجا! !نفس!

 )تجا: مستلزما5 ,لتا23خ ),لجغر,ف*ا( )بشكل خا! !"لنظم &"لق)م &"لتر"!
 .ب#ن (لحر*ة %(لمسؤ%ل#ّة لد"! تجا2 %لحق,قة/ بح,ث ال (مكن %لفصل %$ساسي
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/ّ. -لمسؤ(ل'ّة تعني : "&لكبا! على حّد قو0 /حد )لال+وت"ّ"ن )لمس"ح"ّ"ن!
.)1("'لحر#ّة  

.(Le Coup d’Œil)'لنظر, 'لسر(عة 'لخا#فة  – 3  
ً  %$ #ذ! ً  !,لنظر- ,لصح#حة تا&%خ#ا ً  !.-لسر(عة &من#ا تقو!  !-,لخا(فة عقل#ا

على سبعة عناصر &شت2ر ب2ا م-شا/ ش-حا بذكائ' &لخا"!:  
 ! - >ي تعب0ر عن 'لصفة 'لس0كولوج0ّة للرجل 'لس0اسي.. عن مستو) 'لتحّسس  

@"عن .لفر= .لحم+م .لذ9 $شعر ب5 من $عانق .لعمل .لس+اسي") كما $قو!  لد"!
.0 ./".ت,: "+لشعو" بالقد"!"(Max Weber)ف#بر   

 ! بل )ُبقي على  ال باألحد#"!األش$اء !ال ببالنا" !,+و (جل ال &نغمس ال  –
مسافة ب9ن' (ب9ن+ا ل9تمّكن من &لتأّمل محتفظاً ب+د(ئ' &لنفسي.  

 ! فّق ب6ن حر3<= شغف9 بالقض6ّة 3لتي 1لتز. ب"ا من جانب )معالجت"ا (عل&% $# "و –
. "678 +ضع شعو. 0لقد.- لد+* في خدمة #ذ! ب0د,ء ,بر,+* من جانب #خر.

'لقض#ّة".  
 !  ':جل #لس-اسة >ما:9 #لس-اسة بعقل! &'الً '&خ-ر#ً 'ل-س بعو#(ف! '&%و#ئ!  -

(لش'خ بشا"!  ص#ر!&لمعر*( ضّد &لتجد#د ل (0/نا -ُذكر موقف ش#حا
.&لخو"!)  

"ـ - 'ال Eأخذ &لشغف &لم=م '&لضر':9 بُعد6 &لحق3قي 0ال بفضل &بتعا( )' &نفصا!  
(détachement)  لشغو> عن #لقض7ّة #لتي لد%3 شغف /#لتز#+ ب(ا) كي %ر#"ا#

بشكل 5*ضح *9حكم عل%"ا بشكل 5فضل: ل%ر/.ا بكل%ّت"ا.. *على حق%قت"ا!  
 ! : %لى "! 'لعالقة ب+ن 'لرجل 'لس+اسي )'لتا#"خ1ذ/ .لمسألة تطر% موضو!  -

مدA @و قا=# على )لس%طر: على 7حد)4 )لتا#3خ.. 1)نتز)- عنصر )لخ%ا# من 
عنصر %لضر5@?.. (كما 1قو; ك9سنجر)6 5بذلك 1تحّد- مد* نجا& %لرجل 
%لس+اسي 2? فشل> باالستنا8 7لى حسن %خت+ا() 12 سوء %خت+ا() في %لفكر 

في  ت تا.7خ#ا4ً 23 خ#ا.*0 ,/.*ء ,مو*قف م#شا% ش#حا&,لمما(سة. &لقد ثب
. ف(و صاحب فكر كانت صح)حة &صائبة. مختلف )لموضوعا( )لتي عالج"ا

ال $ش"خ!  

                                                
)1( " ! 3$ عد! مو#قف%أل, بولس نو(ا %ل.سوعي: "%لثو0/ ب.ن *(انة %آل, +*(انة %البن"!  

155.  
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 ! - (لقائمة من  في @ذ? (لنقطة بالذ(;! 5تحّد7 ما 5ُعر1 "بقو- (لشخص$ّة (لس$اس$ّة"! 
)ة& على ما ج%ة ثان#من  %لوعي قو- ,إل.,1- %قد.- ,لتعقّل %سرعة ج%ة على

$لذ!  (l’intelligence politique)"'لذكاء 'لس$اسي"  (J. Blondel)ل !.سّم*( جا& بلوند
>;ّم مم#ّز)ت5: )الست#عا0 )لسر/ع للنقا( )لرئ#س#ّة .شت,ر ب( م$شا& ش$حا. !

للمشاكل 'لتي تو'ج/>( )عا;:ً ما 9كو6 غ0ر مطّلع عل0/ا مسبقاً( )'لتسلّح 
/لذ, +قو( بنقد&. بمعنى ن ثغر$) $لطر% $آلخر بطر1 موفّق %متماسك& %تب"ُّ

Bخر) @? <متلك &لرجل &لس8اسي &لجو&4 &لحاضر) '&لذ/ن &لمتوقّد) '&لطاقة 
 )لش%$ر"! المعا#لة1قو5 'لطبع. 01مكن 'ختز'( )ذ' 'لذكاء ب 'لفكر(ّة 'لعال#ة!

"ي: !
t
P.AI =.  

لال01 لتك%ّف )لرجل )لس%اسي! 87 67 عامل !لذكاء /تحّد* في ضوء !لوقت ! 
8$إلنسا4 عامة1 مع $لوضع,ّة $لتي تو$ج"!.  

لقد كا? م%شا> ش%حا 9بر6 "9سر6 ,لمحلّل%ن للقض%ّت%ن ,للبنان%ّة ",لفلسط%ن%ّة "ال  
Bز)@ ?لى )ل"و> )لمرجع )ألبر6 لف4م 00عي 0مقا.بة +ات"ن )لقض"ّت"ن.  

 
ا,+خ.. (مربّي %ألّمة !ثالثاً: م)شا2 ش)حا #لرجل #لس)اسي: ف)لسو$ #لت  

ً جد%ً" كما  ً شر(فا ألCّ معظم ما كتب? <= بُعد س1اسّي9 باعتبا4 %لس1اسة "فنّا
=صفG فات$كا1 /لثانيB ألنّ?ا تتو=ج لمختلف نشا7ا6 /إلنسا1 0/لعمل على تأم$ن حق 

%لجماعة في %لرفا1 &%لحر.ّة &%لمسا&%* &%لعد%لة &%لسال!.  
اً في 01 /لم ,كن قوم#اً شوف#ن#اً:لقد كا/ ش!حا ,نسانو)ّاً $#ن!  

8دف6 5لن4ائي: 2نسا0 لبنانّي حّر في -ّمة لبنان&ّة حّر!.  
:/ذ9 :9ضح في موقف#ن جو/ر-ّ#ن *علن&ما ش#حا:  

+ألكثر &%م#ّة 'و %لحد!  1920,أل&!: قول4 "2ّ- 2عال- لبنا- ,لكب)ر %&! %$لو! 
."في تا%$خنا  

'&لثاني:  .لدستو$ من &% $ئ"س  من 57ما نّص عل*( في &لما"!  
7حلف 7م+ن 0لوالء "لألّمة 0للبنان+ّة" )للدستو!. *لجم&و$#ّة  

<ّ> /حتضا> ش#حا /لفكرّ) 5/لر5حّي 5/لعملّي لألّمة /للبنان#ّة* () للقض#ّة 
'لمركز(ّة في فكر5 'لس4اسي2 "ألن0 لبناني شد(د 'لتمّسك &للبنان*ّة )و &لمسألة 

.ما) 'لصل#بيبلبنان1ّت/". كما ,قو( )لمؤّ$" ك  



 
 

7  

 sa)2لقد 1ستحو<= 0ذ; 1لقض7ّة على كل 0ّم! 012تمامات!* () على شغف! 

passion) .كما @قو= ماكس ف$بر في كالم6 على 'لمم$ّز'2 'لمحّد-, للرجل 'لس$اسي A
'لذ& كاC لB تصّو7 شامل عن>ا1 ;و &لتصّو17 بل &لر23ة1 &ألكثر ,حا(ةً '"'&قع#ّة" 

)عمقاً )صّحةً )'&%ن#ّة.  
قد ,جت<د م-شا: ش-حا# في س-ا5 4سالت2 ,لس-اس-ّة ,لو/ن-ّة ,إلنسانو&ّة# "! ل

,برB )ألّمة )للبنان$ّة بحد;:9ا )لتا8,خ$ّة ")لغ$ر قابلة للتغ$$ر" كما ,قو( )لصل$بي! 
:بر-78ا: 1جو4-ً 1ك/اناً 1مص/ر-ً في سبعة مجاال!:  

ة في مو$ج(ة 'سر$ئ"ل $بّر% )جو27ا: باعتبا%2ا حق"قةً جغر+ف"ّة )تا%$خ"ّ  $#الً:
8لكبر5 (سو:9ا 8لكبر5... 34 2ّ- لبنا- نقض ل,ذ* (نق&ض لتلك!  

مع 2لحر/ّة تح+ا ب(ا 'تمو# من  (identification)ثان,اً: .عط,+ا معنى: معنى &لمما#ا! 
7;ن9ا2 ألن9ّا "0/. م4عا7 'ألقل4ّا3"2 10 0/. 'للقاء مع 'لحر#ّة.  

ال لبنا' &لجسر* لبنا' &لفاعل  (axe central)ثالثاً: 0حّد- -,!+ا: لبنا' &لمحو! 
" ال (dynamisme)+*لمنفعل بحركة *لتا1'خ +*لحضا1*, +*التجا-ا, +*لد'نام#ّة 

.(inertie)لبنا2 &لجسر /. &التجا* &لو&حد '&لجمو!   
&%نوّ" -5%بعاً:4ع.ّن %تجا'=ا: .. من :9لى %لحضا45ّة %لمتوّسط.ّة ببعد'ا %لشر!

ً (بع$د"ً  عن بُعد4ا 'لشر1 0-سطي) -'لتفاعل 'لمس#حي جغر"ف$ا &إلسالمي  –
ببعد/ .لتعّد)' ثقاف#اً.  

خامساً: /نب5ّ 4لى تحّد/ات-ا: +*ي ثالثة &ئ#س#ّة:  
1( لبنا, 'لممّر: شعو3 2فاتحو,: +ر(ق 'لفَ$َلة.   
2( مصالح 'لنفط: 'لد4مقر'0#ّة في سو, 'لنخاسة 'لد%ل#ّة.   
3( +* ()لة مجس#ّة جو&6 5سر&ئل: لن نعر. &لر&حة (بد&ً في جو 

(tentaculaire).  
ساDساً: Bصو@ نظام=ا +ألساسي1 كرجل س"اسّي تأس"سّي1 من خال, +لدستو%: $ف"! 

1كائز %لح,ا+ %لعاّمة: %لر"!  %لق"م  – 'لسلطا!  – &لحقو!  - %لو%جبا!  – – 
2ألنظمة... بر)ح-ّة ثابتة )مستمّر!.  

0 على خاص#ّاتنا *للبنان#ّة . 1في .لك عل(نا &% نعوّ بنا نحنسابعاً: (ربط مصائر"ا 
&لسبع &لتي نمتلك.ا كأفر&: 7ال نحا67 45 نفّعل.ا كجماعة...: &لذكاء &لخا"!  – 

عمق 'لثقافة  سرعة &لحركة  – )قة %لفعل  – غنى %لر"!  – حّب 'لر$ا"!  – – 
-لتمّسك بالحر#ّة.  
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(Dictionnaire de la Philosophie - Larousse)في معجم ال)'& للفلسفة  تحت #"!  
C 0( من )ستوعب حقائق *ّمت! بأبعا89ا 7لمختلفة0 )ستحّق *( )ُقا$ عن! politiqueكلمة 

Hن4ّ ف#لسوC 3لتا8Aخ ل+ذ< 3ألّمة. بل &كثر9 8طلق عل#4 3لمعجم صفة لعلّ+ا &كثر &%م#ّة 
-, +نّ( "مربّي %ألّمة". " c’est le pédagogue de la nation"%نبالً:   

3س#بقى مربّي *ألّمة *للبنان#ّة.-جل* م%شا' ش%حا كا!...   
 

في &لخالصة:  
$جلC في مر7جعة لتر7< م/شا; ش/حا 7لفكر3 2تب/ّن بوضو+ *س)ولة $نّ! 

-, للرجل 'لس$اسي: 9و 'لتجس$د 'لحّي للصفا2 'لمحدِّ  
! ف0و Cجل .لقض+ّة .للبنان+ّة بامت+ا8) شغف ب0ا 'عمل ل0ا /و.- ح+ات() '&و باني  

(اناً &فكر"ً.لبنا. -لمعاصر 'نساناً "ك  
! ً عن 'لق"م 'لر$ح"ة   $@و ?جل 'لمسؤ$ل"ّة 'لتي حمل5ا 4و'2 ح"ات0 /فاعا

*%إلنسان3ّة *%لو4ن3ّة في لبنا+ *%لشر& %أل#نى.  
! ;جل 4الستشر4> 4لتا;:خي 4لذ5 4ستوعب بسرعة ,+كاء) مستلزما!  #"و 

'لمجتمعا, )'لجغر'ف3ا )'لتا1*خ )'لفلسفا, )'أل"*ا( )'لمبا"!.  
فكر< :لس#اسي :لر78و6ّ جعلتنا نقو/ عن* ",نّ* (خر &نب#اء  (ّ) '&%ن#ّة

(نب'اء لبنا!". $#خر فلسط&ن.. #$ّ#!   
ل 78لة ال 2ر2د)ا /. تمو*( )ي فلسط"ن.جلقد عمل من !  

'ي لبنا!.)تبقى )تستمّر! -ناضل من &جل .-لة (ر(د'ا &% تح"ا   
)منطقتنا! لقد كا> م3شا9 ش3حا 7جل فكر س3اسّي خالّ. قلّما عرف& شعبنا  

<نّ= /ذّكرنا7 >كثر ما /ذّكرنا7 بالحك*م 'إلغر/قي س*وس*د) 'لذ$ كا! ... 
>قو:: "على 4لرجل 4لس"اسي /+ تكو+ ع"نا' نظ"فت"ن".  
,معنى 2لك +* (ر' صح$حاً.. ,+* (ر' بع$د"ً..  

+لذ&ن تنا0لو+ مص8رنا +لو5ني منذ 01+ئل +لقر, +لعشر&ن َمن "و &ل"س ب"ن 
. ش,حا (لفكر$ّة!بخامة 'قامة م#شا  

(لذ9 $ثبت 6$تأكد كّل $و2 عبر كتابات* ((لنبو$ّة)!  
.. 5ن2ّ فعالً كا. (ر' صح$حاً.. *(ر' بع$د"ً.  
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&شكر"ً!  
 


