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الأ�سرى الفل�سطينيون :ثورة الوعي
في مواجهة هزيمة الوعي!

وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
ص ه��ذه الصفحة صبيحة كل ي��وم اثنين،
ُت ّ
خص ُ
ل��ت��ح��ت��ض��نَ م��ح��ط��ات الم���ع���ات م���ن ت���اري���خ الحزب
ال��س��وري ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي ،صنعها قوميون
اجتماعيون في مراحل صعبة من مسار الحزب،

ف���أض���اف���وا ع��ب��ره��ا إل����ى ت����راث ح��زب��ه��م وتاريخه
التماعات نضالية هي خطوات راسخات على طريق
النصر العظيم.
وحتى يبقى المستقبل في دائ��رة رؤيتنا ،يجب
أن ال يسقط م��ن تاريخنا تفصيل واح��د ،ذل��ك أننا

كأ ّمة ،استمرار مادي روحي راح يتدفق منذ ما قبل
التاريخ الجلي ،وبالتالي فإن إبراز محطات الحزب
النضالية ،هو في الوقت عينه تأكيد وحدة الوجود
القومي منذ انبثاقه وإلى أن تنطفئ الشمس.
كتابة تاريخنا مهمة بحجم األمة.

�أحد �أميز العقول العلمية في لبنان الأمين الدكتور حافظ قبي�سي

لقد تجاوز الأ�سرى الفل�سطينيون ببطولتهم
كثيراً بطولة المحاربين ال�سبارطيين
وال�ساموراي الأخير!
الـ300
َّ
} نصار إبراهيم
اآلن لن أكتب شعراً ...وال تحريضا ً وال أدباً ...فثورة األسرى
الفلسطينيين في سجون وزن��ازي��ن االح��ت�لال اإلسرائيلي
الفاشي هي حدث فلسطيني ثوري واقعي بامتياز ...أبطاله
أسرى فلسطينيون هم في ثورتهم أقرب إلى الشعراء والثوار
العشاق الحالمين...
مئات األس��رى ينهضون فيعيدون إلى الوعي الجمعي
الفلسطيني صفاءه ون��ق��اءه ...يعيدون تذكير الفلسطيني
بذاته ...إنهم يعلنون اآلن وهم في قيودهم وزنازينهم حريتهم
وإرادت��ه��م مباشرة ...ويكنسون بثورتهم ثقافة الهزيمة
وتشويه الوعي وبؤس السياسة لمن هم خارج األسر...
ثورة األسرى هي تعبير كثيف ومباشر عن روح الشعب
الفلسطيني التي جرى العبث بها كثيراً ...تلك الروح التي
جرى إغراقها وبصورة منظمة في سراب الوهم واالستهالك
واالغتراب واألنانية والمصالح الضيقة في محاولة لتطبيعها
وكسرها.
أنا ال أكتب شعرا ً اآلن وال تحريضا ً غوغائياً ...كما ال أتحدث
عن مخلوقات فضائية خيالية ...بل أتحدث عن أسرى
فلسطينيين من لحم ودم ومشاعر ووجوه وأسماء معروفة
ج��ي��داً ...اآلن حيث يتجاوزون بعيدا ً في بطولتهم بطولة
المحاربين السبارطيين الـ ...300فهم يقاومون بأجسادهم
العارية المحاصرة الجائعة المتعبة المرهقة بال سيوف وال
دروع أو رم��اح ...لكنها أجساد تقودها ال��روح الفلسطينية
واإلرادة الحرة...
الساموراي األخير ...فذاك كان يملك حصانا ً
إنهم ليسوا ّ
وسيفاً ...فيما يندفع الثوار الفلسطينيون األسرى حاملين
فقط راية وطنهم وشعبهم وقضيتهم وخلفهم بحر شاسع
من الشهداء واألمهات ...وأمامهم أطفال وأحالم ووطن ينتظر
الحرية.
ثورة األسرى الفلسطينيين تعيد اآلن بناء الوعي وثقافة
الثورة األصيلة ...يقول األسرى الثوار :حتى لو لم نمتلك شيئا ً

فإننا قادرون على المقاومة...
ثورة األسرى الفلسطينيين اليوم أصبحت معادال ً لراية
الحرية والعدل والحق اإلنساني في ك ّل بقاع األرض ...إنها
عنوان القيم اإلنسانية في الحرية والحياة ...تلك القيم التي
يدوسها المنافقون والجبناء والسماسرة والقتلة والمحتلون
صباح مساء.
حين أشعل األسير بالل الكايد شرارة الثورة التقط أحمد
سعدات من سجنه في رامون الشعلة بال ت��ردّد ،قال :حيث
يكون المقاومون يكون القائد ...فنهض أسرى الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين ليقفوا مع قائدهم ورفاقهم وإخوتهم،
يدافعون عن شرف االنتماء إلى الوطن والشعب والقضية.
ثورة آالف األسرى الفسطينيين تعيد تأصيل المعادالت
والتذكير بالبديهيات ب��أنّ ث��ورة الشعب الفلسطيني هي
حركة تح ّرر وطني من الطراز األول ...إنها أبعد من ثورة على
سجان ...إنها ثورة تعيد إلى الشعب الفلسطيني وعيه...
لهذا ليس صدفة أو غريبا ً أن تمت ّد صرخة الحرية من
فلسطين لتصل إلى سجون فرنسا االستعمارية ...فينهض
األسير اللبناني جورج عبدالله ليعلن :حيث تكون الثورة
أكون.
ث��ورة األس��رى الفلسطينيين تعيد إل��ى شعب فلسطين
روحه ...إنها تتجاوز المساومات الهابطة واالنقسام المهين
والمناكفات وأالعيب المناصب ...هنا اليوم من وراء القضبان
يقف األسرى من ك ّل التنظيمات واألطياف ويعلنون :بوصلة ال
تشير إلى فلسطين ال تعنينا.
ث��ورة األس��رى الفلسطينيين في المعتقالت الصهيونية
الفاشية تسقط اآلن خطابات منظمات حقوق اإلنسان البائسة
والجبانة ...إنهم يدوسونها ويتجاوزونها اآلن نحو القيم
األكثر أصالة وواقعية.
هي لحظة من لحظات المجد الفلسطيني ...فلينهض شعب
فلسطين ليحمي قلب ثورته المشتعلة اآلن في المعتقالت
الصهيونية ...بهذا فقط يحمي وعيه وثقافته وتاريخه
وحقوقه وقضيته.

ال�سخرية والت�سخيف
ثقافة ُّ
} ريم شطيح
باإلضافة إلى ثقافة القمع في مجتمعاتنا ،تحت ّل ثقافة
السخرية والتسخيف الكثير من العقول والجلسات بين
للسخرية في
األصدقاء ،فيتح ّول أيّ طرح جدّي إلى مادة ُّ
محاولة للتقليل من شأن الطروحات الجدية من جهة،
والبُعد عن إبداء اآلراء الحقيقية من جهة أخرى .إنه العجز
ونتائج ثقافة القمع لعقود وك ّم األفواه والخوف من الخوض
في مواضيع إنسانية مهمة وإبداء اآلراء حولها.
فمن إحدى ُمخلّفات التشويش على التفكير السليم أن
ت ّم تسخيف مادة الفلسفة  -وهي أه ّم مادة وركيزة الفِكر
(بسخرية طبعاً) على
اإلنساني  -بإطالق صفة ال ُمتفلسِ ف ُ
مَن يخوض مواضيع مهمة أساسية في المجتمع .ولكي
يرتاح الجبناء ويطمئنوا؛ ت ّم ترويج فكرة ُمش ّوهة تفيد بأنّ
مَن يعترض على األفكار البالية وغيرها وال يقبل بأيّ طرح
بسهولة هو يعترض لالعتراض فقط أو كما استخدموا
القول «خالف ُتع َرف»! انظروا كم سخيف استعمال هذه
الفكرة ،وكم ضحلة بُنية هذه الجملة في مجتمع ثمن الكلمة
فيه؛ في بالد السوط والقمع هو ببساطة سيف على األعناق،
ناهيك عن الحرب االجتماعية والعِداء من المحيط القريب أو
البعيد اتجاه الشخص الجريء وقائل كلمة الحق بسبب
الجهل والخوف!
كم شجاع ذاك الذي يجاهر بفكرة قد تخسره الكثير من
األبواق حوله أو يكون هدفا ً لحكومات أو سلطات .كم شجاع
مَن يخالف في مواضيع إنسانية جوهرية بطرح رأيه في
زمن هزالة الفِكر وثقافة التسخيف.
إنّ أول��ى خطوات التغيير في مجتمعاتنا هي بتب ّني
فكرة اإلعتراض على أنها حالة صحية وض��رورة ُمل ِّحة
لتط ُّور المجتمعات واألفكار تِباعاً .ومن المه ّم جدا ً التخلص
من ثقافة السخرية والتسخيف وأخ��ذ المواضيع على
محمل الجدية وعلى عاتق المسؤولية الفكرية واإلنسانية
واإلجتماعية للفرد كي يكون مساهما ً فعّ اال ً في بناء المجتمع
وشريكا ً في التغيير.

الحفل التأبيني

نحو البناء

مَن ُك ّنا ُنع ِّول عليهم بعدم االستسالم وعدم االنجراف
في ك ّل هذا الضياع واالنحراف الذي أصاب البشرية؛ ربما
كان علينا االعتراف أوال ً انّ هذه الحرب كالحريق ستأخذ
بطريقها ك ّل شيء ولن يسلم منها إالّ من اغتسل بماء األخالق
واإلنسانية وتع ّمد بالفكر الحر من البداية ،ومن البداية
قد ُغسِ لت العقول واألفكار بالخطابات السياسية الر ّنانة
المَقيتة وبنِفاق ديني ال مثيل له وبثقافة الواحد األحد حاكما ً
توجه
كان أو دولة أو منظومة ،وت ّم تفريغ العقول من ك ّل ّ
نهضوي تطويري.
َ
إنّ
اإلنسان بفطرته ناش ٌد للحرية في أيّ زمان ومكان،
واإلنفتاح على اآلخر وال ّنقد هما سمات المجتمعات المتطورة
والتي لم تصل لهذه المرحلة من دون االنفتاح َ
وخلق ثقافة
ُتبيح وت ْقبَل ال ّنقد في سبيل بناء اإلنسان أوال ً قبل بناء
البلدان؛ فبناء اإلنسان مهمة شا ّقة أكثر من بناء األوطان،
ألنّ اإلنسان هو الذي يبني المجتمع والوطن وهو الذي
الحروب من دمار فكري
سيُر ّمم ما بعد العاصفة؛ فما ُتخلّ ُفه
ُ
وأخالقي يفوق الدمار المادي والعمراني بآالف المرات.
مع أنّ أحالمنا بوطن معافى وعقول سليمة أصبحت
كأحالمنا بعالم تتح ّقق فيه العدالة الحَ ّقة والمساواة
في غابة ال كلمة فيها إالّ للسالح وسط هذا الضجيج من
التفجيرات والموت اليومي واالنحالل األخالقي ،يبقى لدينا
أمل بال ُمتن ّورين وأصحاب الفكر اإلنساني رغم أنّ المشهد
قاتم واآلت��ي قد يكون أعظم ما لم َتنهَض هذه الشعوب
بأنفسها برفع أخالقها أوال ً واح��ت��رام اإلنسان واإليمان
بالديمقراطية وال ُم َ
واطنة إلمكانية البناء .فال تستطيع أ ّمة
ً
أن تحارب عدوا ً أ ّيا ً كان أو أن تستر ّد حقا أو تنتص َر لقضية،
ما لم ُتثقف شعوبها أوال ً وتتسلّح بالمعرفة والعلم لكي
ُوحدها
تخوض معركتها الفكرية والسياسية .شعوبنا لم ي ّ
الدين ،وال العُ روبة ،وليس للتاريخ معنى بدون مستقبل.
سالحُ الشعوب هو المعرفة والعِ لم واإليمان بالمستقبل
وليس العودة للوراء ليكون البناء على الصخر وليس على
الرمل .لنستفِق!

معارك حلب وقناة العربية
ـ من ينظر في تقاطيع وجه ونبرة صوت نجوى قاسم
في قناة العربية الحدث وهي تحاور أسعد الزعبي لنقل
آخر أخبار جبهات حلب يتخيّل أوال ً أنّ الحديث يجري عن
فتح القدس او انّ نجوى هي بربارة على سي انا تحاور
الجنرال جياب قبيل تحرير فيتنام.
ـ يقتنع الجنرال الخبير والقدير والمذيعة الواسعة
اإلطالع أنّ التدخالت لهدنة تت ّم ألنّ حلب ستسقط خالل
ساعات بيد الفاتحين وأنّ واشنطن وموسكو تسعيان
إلنقاذ الدولة من السقوط.
ـ يتبادالن األخ��ب��ار من الميدان عن الحملة الرابعة
لكسر الحصار وتقدّم جيش الفتح العائد لجبهة النصرة
ويس ّميانه بجيش ال��ث��وار وي��ق��والن إنّ أم��ر اإلع�لان عن

تع ّرفت عليه صيف العام  )1(1958حينما تولى ،لفترة ،مسؤولية
منفذ عام بيروت ،قبل مغادرته إلى أوروبا للتخصص الجامعي
فنيل شهادة الدكتوراه في الفيزياء.
ثم التقيته مرارا ً بدءا ً من السبعينات ،متوليا ً مسؤوليات عديدة،
منها عضو لجنة رئاسية ،عميدا ً للثقافة ،رئيسا ً لمكتب الدراسات،
رئيسا ً للندوة الثقافية ،رئيسا ً للمحكمة الحزبية ،عضوا ً فرئيسا ً
للمجلس األعلى.
وطيلة تلك السنوات كانت تربطني به عالقة مودة واحترام
وثقة .اذ معه ال يمكنك إال أن تشعر بارتياح وطمأنينة ،لما تميّز به
ورقي.
من مناقب
ّ
يتحدّث برويّة ،يفكر بعمق ينحت «الكلمة» كأ ّنه فنان عند
وفي .صادق .ال يعرف البغضاء ،وال يعرف لسانه سوى
لوحةّ .
الكلمة الحلوة .إيجابي إال عندما يرى خطيئ ًة أو سوءا ً يواجه حزبه،
فينتفض من داخله ،رفضا ً ومواجهة وثور ًة على ك ّل بشاعة.
ومع أني عرفته جيداً ،لكني عرفته أكثر عبر ما سمعت عنه ،ثم
استمعت الى الكلمات التي تحدثت عنه ،في الحفل التأبيني الذي
أقامه له المجلس الوطني للبحوث العلمية الذي كان يتو ّلى ،أمانته
العامة.
عن االمين الدكتور حافظ قبيسي( )2هذا القليل من كثير يستحقه.
اذ انّ هذه النبذة ال ُتغطي اال القليل جدا ً من سيرة ومسيرة األمين
حافظ ،عالماً ،وأديباً ،وأستاذا ً جامعيا ً ومسؤوال ً قوميا ً اجتماعيا ً
تميّز في ك ّل المواقع التي احتلّها .الى هذا ندعو ك ّل من حزبنا،
المجلس الوطني للبحوث العلمية ،ومؤسسات عديدة كان له
الفضل في تأسيسها ،الى االشتراك فيها ،الى ان يتركوا اثره خالدا ً
ومضيئا ً لألجيال المقبلة.
***
بتاريخ  2007/03/25وضمن نشرة عمدة شؤون عبر الحدود
أوردت تحت عنوان «نتذكر باعتزاز» الكلمة التالية عن االمين
الدكتور حافظ قبيسي.
«أحد العقول النادرة في شعبنا في الحقل العلمي الفيزيائي،
إلى جانب تميّزه في الفكر القومي االجتماعي ،في تجسيد فضائل
النهضة ،وف��ي رفعة مناقبه وس��و ّي��ة تعاطيه في حزبه وفي
مجتمعه.
ولد األمين حافظ قبيسي في زبدين (النبطية) عام .1936
حائز على دكتوراه دولة في الفيزياء من جامعة ليون – فرنسا،
وعلى دكتوراه في األدب العربي.
أستاذ محاضر في كل ّية العلوم في الجامعة اللبنانية ،مستشار
في الجامعة اإلسالمية في لبنان ،عضو اتحاد الكتاب اللبنانيين،
عضو مجلس إدارة ندوة الدراسات اإلنمائية ،مؤسس وأمين عام
مؤسس الجمعية
سابق في جمعية «تقدّم العلوم في لبنان»،
ّ
الفيزيائية العربية وأمين عام لها ،أمين عام المجلس الوطني
الصباح
للبحوث العلمية ،مؤسس ورئيس سابق لــ «لجنة ّ
الوطنية».
انتمى األمين حافظ إلى الحزب عام  1956وبقي على إيمانه
وانتظامه وتوليه للمسؤوليات :منفذا ً عاماً ،عميدا ً للثقافة ،رئيسا ً
لمكتب الدراسات ،رئيسا ً للندوة الثقافية ،عضوا ً فرئيسا ً للمجلس
األعلى ،رئيسا ً للمحكمة الحزبية العليا.
نعاه في  22آذار عام  1998ك ّل من حزبه السوري القومي
اإلجتماعي ورئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى اإلم��ام
الشيخ محمد مهدي شمس الدين بعد أن قضى نتيجة ذبحة قلبية
مفاجئة .ويوم األحد  3أيار  1998أقام له المجلس الوطني للبحوث
العلمية حفالً تأبينيا ً في قصر األونسكو برعاية رئيس الجمهورية
الياس الهراوي ،أُلقيت فيه العديد من الكلمات ،منها لرئيس الحزب
السوري القومي االجتماعي.
اإلحاطة باألمين حافظ قبيسي ،المميّز علميا ً وحزبيا ً ومناقبياً ،ال
تؤ ّمنها نبذة في نشرة.
الحديث عنه يطول وفاء لحضوره المتقدّم في ك ّل حقل تواجد
فيه.
اقترن األمين حافظ بالسيدة ليلى الصباح وقد وافتها المنية
بعد رحيله بسنوات قليلة ،وكان لها حضورها الجيد في مكتب
الدراسات في غرفة التجارة والصناعة اللبنانية ،في بنك عودة
وفي مؤسسات أخرى.
***

السيطرة على حلب سيت ّم بين ساعة وساعة.
ـ تم ّر الساعات وال يأتي اإلعالن.
ـ قبل يوم حدث شيء شبيه.
ـ منذ أسبوع يتك ّرر الشيء نفسه.
ـ المذيعة ال تم ّل من نبرة صوتها والجنرال ال يم ّل من
عينيه الغائرتين.
ـ الجمهور م ّل من الكذب.
ـ محاوالت جديدة للنصرة بحشد األلوف إلحداث اختراق
تنتهي بمقتل المئات من المهاجمين وتدمير آلياتهم.
ـ حلب تحاصر النصرة والعربية والكذب والجنرال
والمذيعة.

التعليق السياسي

يوم األحد  3أيار  ،1998وبرعاية رئيس الجمهورية اللبنانية
الياس الهراوي ،نظم المجلس الوطني للبحوث العلمية في قصر
األونسكو في بيروت حفالً تأبينيا ً ألمينه العام األمين الدكتور حافظ
قبيسي.
وبتاريخ  1998/05/09نشرت «البناء» في عددها رقم 921
تغطية للحفل التأبيني:
«كان قصر االونيسكو الصرح الذي اجتمع فيه اصدقاء الراحل
األمين حافظ قبيسي ومريدوه ومقدّروه ورفقاؤه وعائلته .وقد
أقيم االحتفال التكريمي برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية الياس
الهراوي ممثالً بالوزير الياس حنا .وتمثل رئيس مجلس النواب
نبيه بري بالوزير غ��ازي زعيتر ،في حين تمثل رئيس مجلس
الوزراء رفيق الحريري بالوزير فاروق البربير ،األمين الدكتور ربيع
الدبس ممثالً رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي األمين علي
قانصو ،وحضر ك ّل من :النائب األمين غسان مطر ،النائب السابق
عصام نعمان ،األمين العام للمجلس األعلى اللبناني السوري
نصري خوري ،رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي االعلى االمام
الشيخ محمد مهدي شمس الدين ،رؤس��اء الجامعات اللبنانية
والعربية واإلسالمية ،وحضر وفد شامي يمثل وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي برئاسة الدكتور محيي الدين عيسى .كما حضر
عدد كبير من عمداء الجامعة اللبنانية وأركان المجلس الوطني
للبحوث العلمية ومؤسسة «االستشعار عن بُعد» .وحضرت زوجة
الفقيد وأوالده واخوته واخواته ،كما حضر وفد مركزي من مسؤولي
الحزب السوري القومي االجتماعي وأمنائه ،ض ّم :عصام المحايري،
يوسف األشقر ،أنطون غريب ،لبيب ناصيف ،مفيد القنطار ،شبلي
بدر ،هيام محسن ،أليسار سعاده ،كما حضر ممثلون ل�لإدارات
العامة العسكرية واألمنية والثقافية والعلمية.
وألقيت في االحتفال إحدى عشرة كلمة ،فألقى الوزير حنا كلمة
رئيس الجمهورية ،ووزي��رة التعليم العالي في الشام الدكتورة
صالحة سنقر ألقاها الدكتور عيسى ،ول�لإم��ام شمس الدين،
ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور أسعد دياب ،ورئيس الجامعة
اإلسالمية الدكتور الحلبي ،ورئيس رابطة األساتذة المتفرغين في
الجامعة اللبنانية الدكتور عصام خليفة ،والدكتور أحمد شعالن
عن الباحثين العلميين في لبنان ،والدكتور جورج طعمة رئيس
المجلس الوطني للبحوث العلمية ،كما ألقى العميد الدكتور ربيع
الدبس كلمة رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي األمين علي
قانصو.

بعض مما قيل فيه

من كلمة رئيس الجمهورية الياس الهراوي الذي رعى االحتفال،
القاها وزير الدولة الياس حنا:
«حافظ قبيسي ،من قلة في الرجال يأتون وحين يمضي منهم
الجسد يبقون ما بيننا في القلوب والضمائر والبال.
النبطية التي أنجبت علماء أجالء تفتقد في قبيسي إبنا ً آخر
انجبته للبنان في العالم مهر البحث العلمي بما رفد العلم والبحث
والحصائل ،من أقصى الجديد الى اقصى المهيأ للجديد.
لم يكن عاديا ً ان يحوز الدكتوراه في الفيزياء ،رأس العلم
التطبيقي ،وأن يتطلب معها الدراسات اإلسالمية ،رأس العلم
التنظيري ،فكأنما عقله الرحب ظ� ّل عطشانا ً ال��ى المعرفة في
جذورها األعمق.
ولم يكن مشرفا ً على األطروحات من الوجهة االكاديمية وحسب،

بل كان توجيهه العلمي أه ّم من تنقيحاته الدراسية ،ألنه مدرك
تماما ً انّ وجه لبنان العلمي هو الصفحة األمضى في وجه الدخول
الى األلف الثالث ،م��ز ّودا ً مؤونة العصر كما يتطلبها العصر من
العالم األول والدول المتطورة تكنولوجياً.
من كلمة االمام محمد مهدي شمس الدين:
«حافظ قبيسي ،من ال��رج��ال النافذين الذين آمنوا بالعلم
وبوظيفته لتشمل أوسع مساحة من علمائنا في جميع مواقعهم.
لم يكن العلم عنده وسيلة للمعرفة فقط ،كان وسيلة للروحنة
أيضاً ،ونفتقد اآلن في عالمنا ،وهذا ما أخشاه كثيراً ،ان تنزلق إليه
مؤسساتنا العلمية وسط فقدان العلم لروحه اإلنسانية وتح ّوله
الى مجرد أداة لالكتشاف والى مجرد وسيلة لتنمية الحياة المادية
وفقدانه ل��دوره األعمق وأساسه األسمى ،بدل ان يكون وسيلة
لروحنة اإلنسان ووصفه بإنسانيته التي تجعل العلم مشاعا ً لك ّل
البشر ووسيلة لضمان االخالق»
من كلمة وزارة التعليم العالي في الشام وقد ألقاها الدكتور
محيي الدين عيسى:
«اقتنص الموت فارسنا وأنزله عن جواده ،وها هو يمضي كأحد
العمالقة الذين زيّنوا واقعنا العربي بوهج المعرفة وحب الحقيقة
وعمق الثقافة ،وهو العالم الفيزيائي الكبير الذي يرى انّ الفيزياء
هي الكون العظيم وانّ الرياضيات ليست سوى لعبة فنية ،وعبر
هذا األدب الرفيع الذي تميّز به فكر الدكتور قبيسي رحمه الله ،كنا
تتأجج في صدره لبعض
نتل ّمس روح الثورة العلمية التي كانت
ّ
النهوض العربي والتزام الحقيقة العلمية واعتماد البحث العلمي
أساسا ً لالرتقاء في جامعاتنا وعلمائنا الى المصاف العليل في
القيادة الحضارية والتنموية»
ثم كانت كلمات لرئيس الجامعة اللبنانية الدكتور أسعد دياب
وكلمة رئيس الجامعة االسالمية في لبنان الدكتور حسن حلبي
حول مزايا الفقيد األخالقية والفكرية والعلمية والدينية .وكلمة
رئيس رابطة األساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور
عصام خليفة عن الفقيد ،وانّ معاناة الجامعة اللبنانية عدم وجود
خطة لتحديثها وعدم صدور موازنة لها حتى اآلن ،منتقدا ً سلسلة
الرواتب لألساتذة التي لم تنصفهم ،وعدم إدخال من تتوافر فيهم
الشروط الى مالك الجامعة.
والقى كلمة الباحثين العلميين في لبنان الدكتور أحمد شعالن.
وكانت كلمة رئيس المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور
جورج طعمة.
ثم القى الدكتور ربيع الدبس كلمة مث ّل بها رئيس الحزب األمين
علي قانصو ،هذا نصها:
«عندما اعلن غاليليو غاليلي منذ أوائ��ل القرن السابع عشر
اكتشافه الجديد للنظام الطبيعي ،رمته بالزندقة كنيسة روما.
واليوم بعد حوالى أربعة قرون يمارس حبر الفاتيكان األول عملية
النقد الذاتي فينصف العالم العبقري لينتصر فعل المعرفة اليقينية
على فتوى الكالسيكيات الغيبية.
«ه��ذا ال���درس التاريخي ه��و واح��د م��ن ال���دروس التي نرى
استذكارها في تكريم الرجل الذي لم ينته بمأتم ،ذلك ألنّ العقل
الراني الى المستقبل كان شرعه األعلى ،وألنّ جانبا ً أساسيا ً من
تبصره باآلتي وعلى درجة وعيه
حضور له لم ينطفئ قائم على ّ
بالغد .إنه المتجدّد باستمرار ،حتى في الموضوعات اليومية التي
يتداولها مع زوجته واخوته واخواته ورفقائه وزمالئه.
الدكتور حافظ قبيسي شخصية حضارية مركبة عمادها
اإلنسان بأكبريه :علمه ومناقبه .والعلم عنده مالزم حكما ً للوعي
وإال كان العلم معرفة غير هادفة .فالعلم ،بتكثيف ،منهج حياة
وطريق لبناء المجتمع الناهض .والمعرفة ما هي متعة وال ترف
بمقدار ما هي فعل تغيير .قال سعاده العظيم« :بديهي أننا ال نقصد
بالمبادئ صورا ً جميلة على الورق فقط ،بل قوة فاعلة في الحياة ـ
حياة تعمل وتنشئ وترتقي وتحقق وتخلق».
«لقد نظر حافظ قبيسي الى العلم باعتباره قيمة في خدمة
تطوير المجتمع .ولكن حتى يكون هناك علم يجب ان يكون لدينا
وطن ،والوطن مهدّد بخطرين جديين :خطر خارجي يدق أبوابه،
وخطر داخلي يفتت بنيته.
لقد وع��ى ه��ذا المسكون بهواجس األم��ة ،والمعقدن بمبادئ
نهوضها انّ ثمة أخطارا ً أساسية تهدّد المصير القومي للمجتمع
أه ّمها:
 1ـ الخطر االستراتيجي ال��ذي تمثله اليهودية المتصهينة
بوصفها مشروعا ً سرطانيا ً في قلب أمتنا ،معاديا ً لحقوقنا القومية
الثابتة ومعاديا ً للسالم واألمن والقيم اإلنسانية .وانّ الوظيفة
االستراتيجية التي رمى االستعمار إليها عبر زرع هذا الكيان
الهجين في بالدنا إنما هي احتالل االرض والثروات وصوال ً الى
محاولة احتالل اإلرادة فينا.
 2ـ الخطر الطوائفي الذي يصدّع البنيان االجتماعي ولو حاول
ممثلوه أحيانا ً ان يلتفعوا بعباءة دينية وهم حتى من بديهيات
الدين براء.
 3ـ خطر األفق الضيّق والتفكير المغلق اللذين يحاوالن إعدام
الحاضر والمستقبل بسبب جهاالت في الماضي وسلبيات تت ّم
تغذيتها على حساب اإليجابيات والجوامع وعلى حساب وحدة
الحياة الضرورية ألية أمة تطلب البقاء واالرتقاء.
«واذا كان فقيدنا النوعي قد دعا الى تعزيز البحث العلمي
الحيوي على مدى العالم العربي ألنه سبيل ال مندوحة عنه في وجه
عدو ينفق على البحث العلمي أكثر مما تنفق الدول العربية مجتمعة
بما في ذلك الدول النفطية ،فإنه لم يدعُ الى حلول العلم المادي مح ّل
المعارف األخرى التربوية واألدبية والنفسية واالخالقية .إنّ العلم
عنده ينبغي اال يحصر في إطار واحد كالصناعة مثالً او االكتشافات
المادية والفيزيائية ،بل ان يفعل في الثقافة واالدارة والسياسة
والتجارة والزراعة واالقتصاد.
المتأجج فيه ،بادر الى
«من هذا المنطلق ،وبفعل اإليمان القومي
ّ
تفعيل التنسيق العلمي بين لبنان والشام ،فشرع مع مجموعة من
أدمغتنا البعيدة عن دائرة الضوء اإلعالمي الى نشاط وتنسيق
علميين يؤسسان لحلقات الربط الطبيعية بين عوامل التقدم
العلمي في الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية.
«من المدى العلمي اللبناني الى الجمعية الفيزيائية العربية،
ومن المركز التربوي للبحوث واإلنماء الى الجامعة اللبنانية،
فالمجلس الوطني للبحوث العلمية ،كان حافظ قبيسي حربا ً على
الفردية واألمراض الفئوية وعلى الجهل والتخلف واالجترار ،داعيا ً
الى اكتشاف الجديد ،واالبتكار ،وتصحيح المنطلقات والمفاهيم
كأنه يقول مع العالمة العاليلي« :ليس محافظة التقليد مع الخطأ،
وليس خروجا ً التصحيح الذي يحقق المعرفة».
ولع ّل من محطاته التي تستحق التوقف عندها في النظر الشمولي
الى المعرفة اإلنسانية دعوته المنهجية الى توظيف المعارف كلها
في عملية إعداد اإلنسان للحياة الكاملة .أليست التربية ،بتكثيف،
بناء شخصية اإلنسان بالوعي؟ أراد القول للمواكب المتخ ّرجة
بأنّ المعرفة اإلنسانية ك ّل عضويّ ال يتجزأ ،وأنّ أنصاف المعارف
وأجزاءها المبدّدة هي أشبه بالقشور التي تأتي على وجدان أجيالنا
فتؤذيه وتش ّوهه.
«أذكر انني التقيته ألول مرة في اواخر السبعينات مع صديقه
المثقف (االمين) يوسف األشقر وذل��ك في مقهى شاتيال ـ رأس
بيروت وهو المقهى الذي تالطم حدوده أمواج البحر قبل ان تعود
الى العمق ناقلة معها العين والفكر المتأمل ...بعد ذلك عاونته في
تأسيس مكتب لألبحاث والدراسات ،وفي عام  1980شاركناه
فكرته في تأسيس مجلس ثقافي يشكل عقالً مركبا ً لعمدة الثقافة
في الحزب السوري القومي االجتماعي.
«كان المجلس يض ّم إلينا ،كالًمن األمناء :ميشال نبعة ،وسركيس
ابو زيد ونصري الصايغ .كنا نجتمع في مق ّر مجلة «فكر» أسبوعياً.
وفي كلمة حق نقول انّ حافظا ً كان ألفت الجميع طرحا ً وأثقبهم
نظراً ،لكنه كان حريصا ً على ان يكون األكثر تواضعا ً واألق ّل ظهوراً.
كان دائم البسمة ،ش ّفافها ،يفيض نورانية ويكره التشاطر.
«وتم ّر السنون فأتسلّم منه عام  1991عمدة الثقافة والفنون
الجميلة .وأثناء عملية التسليم والتسلّم قال :أوصيك وصية واحدة

إعداد :لبيب ناصيف

هي استهداف إطالق التيار الثقافي في حزب الثقافة ،عبر تحريك
االمكانات وإدارتها إدارة خالقة.
«كثيرون التبس عليهم االنتماء الرسمي لألمين حافظ قبيسي
النه لم يبرز إعالميا ً كقيادي في الحركة القومية االجتماعية ،لكن
أحسوا في ق��رارة نفوسهم بفعل القدوة المناقبية التي
الجميع
ّ
جسدها ،انه ابن النهضة التي هي في جوهرها نهضة أخالق
ّ
ومناقب في الحياة قبل ايّ شيء آخر.
«لقد تسلّم مسؤوليات مركزية عديدة منها :وكيل عميد الثقافة،
ثم عميد الثقافة ،عضو المجلس األعلى ورئيس له ،عضو لجنة
رئاسية ،فرئيس المحكمة العليا .وهو قبل ان ينتمي جيلنا الى
الحركة السورية القومية االجتماعية ،يحمل رتبة األمانة التي
اعتبرها سعاده أعلى رتبة في الحزب.
«حافظ قبيسي ـ الظاهرة ،هو ابن الجنوب المعطاء ،بل ابن
األمة التي أنجبت سعيد العاص ،ويوسف العظمة ،وحسن كامل
الصباح ووجدي الصايغ ،وسناء محيدلي ،وخالد علوان ،وراغب
حرب ،وهادي نصرالله وجميع الشهداء الذين تض ّوعوا بشهادة
الدم التي هي أزكى الشهادات.
« باسم رئيس الحزب ال��س��وري القومي االجتماعي األمين
علي قانصو ،نحيي المجلس الوطني للبحوث العلمية ،وسائر
المشاركين في احتفال الوفاء هذا لعالم ومناضل ومواطن ملتزم
تجاوز ذاته الصغرى من أجل القضية األكبر.
***
بتاريخ أول شباط  1996نشرت اإلعالمية غادة ماروني عيد في
جريدة «الديار» حديثا ً أجرته مع األمين حافظ قبيسي ،تحدث فيه
عن نشاطات ومشاريع الوحدات العلمية التابعة للمجلس ،قال:
«إنّ أهم النشاطات لعام  1995هي مشاريع البحوث التي
تعطى األولوية وتم ّول في مجاالت عديدة منها العلوم الهندسية
والتكنولوجيا ،لما لها من تأثير على النمو اإلقتصادي واإلجتماعي
على المديَين المتوسط والبعيد .وهي المشاريع التي يمكن أن تفيد
منها اإلدارات العامة أو القطاعات اإلنتاجية كلّها .وفي هذا المجال
فقد ت ّمت متابعة عشرة مشاريع في مختلف الجامعات وتتناول
مواضيع الكهرباء والماء والخرسانة واألقمشة في الصناعة
واإلتصاالت.
أما على صعيد النشاطات األخرى فقد ت ّم تشكيل فرق علمية
مرجعية استشارية لتعمل كمرجعية علمية متخصصة تساعد
المجلس في طرح برامج البحوث وفي اإلجابة على كثير من األسئلة
العلمية التي تطرح عليه ومن هذه الفرق:
 الفريق العلمي االستشاري للمياه :ويض ّم مجموعة مناألساتذة واالختصاصيين في علوم المياه والذين ينتمون إلى
مختلف الجامعات واإلدارات العامة والمؤسسات الخاصة .عقد
هذا الفريق عدّة اجتماعات وخلص إلى ضرورة عقد ندوة حول
البحوث العلمية في المياه ،وإلى إنشاء قاعدة معلومات وطنية.
الندوة عُ قدت في حزيران الماضي في قاعة نقابة المهندسين ،وقد
هدفت إلى عرض األبحاث العلمية المتعلّقة بالمياه وتحديد محاور
جديدة للبحث العلمي ،كما هدفت إلى تنسيق أعمال الباحثين
العلميين في المجاالت المختلفة ،وتناولت محاور الندوة البحوث
الجارية حول مصادر المياه واستعماالتها ونوعيتها وتلوثها
وشارك فيها عشرون باحثا ً من سورية وفرنسا.
أما عن قاعدة المعلومات الوطنية للمياه فمن شأنها حصر
الوثائق المتن ّوعة التي تحتوي على معلومات تتعاطى بعلوم
المياه من مختلف جوانبها العلمية (ال��زراع��ة ،الطاقة ،البيئة،
الهندسة ،الصحة) والموجودة على الصعيد الوطني أو منشورة
في الخارج.
وهذه الوثائق تشمل المقاالت والبحوث والتقارير والدراسات
واألط��روح��ات ووقائع الندوات والمؤتمرات والكتب والخرائط
وغيرها .ثم يجري توثيق ومعالجة هذه المستندات بشكل قابل
لإلسترجاع من قبل الباحثين واإلداريين ومتخذي القرار.
وفي مرحلة ثانية يُصار إلى تكوين نظام معلومات وطني
حول المياه يتض ّمن جميع المعطيات المتعلقة باألمطار والمياه
السطحية والجوفية في لبنان.
ومن الفرق العلمية التابعة للمجلس أيضا ً الفريق العلمي
اإلستشاري لإلستشعار عن بعد وق��د عُ قدت ن��دوة ح��ول هذا
الموضوع وتطبيقاته .ففي  ،95/05/25وبالتعاون مع مؤسسة
«فريدريتش ايبرت» ومجلس اإلنماء واإلع��م��ار ،عقد المجلس
والهيئة العامة لإلستشعار عن بعد في سورية ندوة في قاعة
نقابة المهندسين رافقها معرض الصور الفضائية .ر ّكزت الندوة
على إبراز هذا الموضوع في التخطيط والتنمية ،كما عرضت بعض
تطبيقات هذه التقنية في دراسة الموارد الطبيعية وإدارتها في
لبنان وسورية.
«وقد حصل المجلس الوطني للبحوث العلمية على مساعدات
من األونيسكو بقيمة  25ألف دوالر لتطبيق االستشعار عن بعد
في دراسة اآلثار في لبنان و  20ألف دوالر لتغذية المشاريع التي
ينفذها المركز الوطني لبحوث الطاقة .وتقدّمنا بطلبات جديدة
للحصول على مساعدات لدراسة ينابيع المياه العذبة على
الشاطئ اللبناني ،وت ّم إبرام اتفاقية مع الهيئة العامة لإلستشعار
عن بعد في سورية إلجراء بحوث ودراسات مشتركة ولمساعدتنا
في مجال استخدام المختبرات المجهزة والتدريب.
من نشاطات المجلس أيضاً:
 اتصاالت مع جمعية الصناعيين في لبنان حيث ت ّم تشكيللجنة مشتركة لدرس سبل بناء جسر يربط بين البحث العلمي
والتطوير والمؤسسات اإلنتاجية لكي تتمكن من اإلستفادة من
نتائج هذه البحوث.
 وتشكيل لجنة وطنية لدراسة التغيير الشامل للمناخ تكونعلى اتصال دائم مع الشبكة العالمية للمناخ.
وعن النشاطات المتوقعة لعام  ،1996قال الدكتور قبيسي :من
مشاريعنا المتوقعة قريباً:
 –1إنشاء المركز الوطني لعلوم المياه.
 –2عقد ن��دوة ح��ول البحوث العلمية والصناعة في لبنان
باإلشتراك مع جمعية الصناعيين تهدف إل��ى جمع الباحثين
العلميين مع الصناعيين ورجال األعمال وإقامة جسر عبور في
اإلتجاهين بين مراكز البحوث والمؤسسات الصناعية .إذ يعرض
الباحثون في هذه الندوة توجهات ونتائج أبحاثهم كما يعرض
الصناعيون المشاكل العلمية والتكنولوجية التي تواجه زيادة
اإلنتاج وحاجات خلق صناعات جديدة.
 –3تشكيل الفريق العلمي اإلستشاري للهندسة المدنية
والتنظيم المدني.
 –4الفريق العلمي اإلستشاري لإللكترونيات والبرمجيات.
 –5إنشاء اللجنة الوطنية للهيدرولوجيا.
ويخطط المجلس لعدد من المشاريع المستقبلية أبرزها:
 –1إنشاء مركز وطني لألجهزة العلمية الكبيرة.
 –2إنشاء مركز وطني لصيانة األجهزة العلمية.
 –3إنشاء حاضنة تكنولوجية في مجال الصناعات الجديدة
بما فيها اإللكترونية تهدف إلى تشجيع ال��ر ّواد الجدد وأصحاب
المشاريع من الشباب في إطالق صناعات صغيرة تعتمد على
التكنولوجياالمتقدمة.
 – 5إنشاء حاضنة تكنولوجية لتشجيع وإط�لاق صناعة
البرمجيات في لبنان تجمع بين الباحثين في هذا المجال الذين
ينتمون إلى عدة جامعات ورجال األعمال الشباب وتشجيعهم على
تأسيس شركات صغيرة لتطوير البرامج وتسويقها.

هوامش:
عرفت الحقا ً شقيقه الرفيق الدكتور موسى وشقيقته
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ُ
الرفيقة الدكتورة ماجدة ،وكل منهما تميّز في حقله.
 - 2عرف في الحزب باسم حافظ سليم

