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 القومّ�ة اللبنانّ�ة في فكر �مال یوسف الحاج

 ∗األب صالح أبوجوده ال�سوعيّ 

 ).١٩٧٦-١٩١٧لفیلسوف اللبنانّي �مال یوسف الحاج (ا

 مقّدمة

ُر في مختلفة ت�ًعا لتبّدل  ، و�ن اتَّخذت أشكاًال أزماته الوطنّ�ة منذ والدته دولًة مستقّلةً  لبنان دوافعُ  تتكرَّ
ُتفید العودة  �اغة هذا المشهد. وقدّي وتغّیر األوضاع اإلقل�مّ�ة المتداخلة في صمعط�ات المشهد الداخل

إلى المفّكر�ن الذین س�قوا أن �حثوا عن حلوٍل ُترسي استقراًرا وجود��ا ال یزال غ�اُ�ه یؤرق اللبنانّیین، إذ إّن 
ف على القومّ�ة اللبنانّ�ة قّ ، نتو . وفي هذا الس�اقفي أعمالهم ما ُینیر زوا�ا �ثیرة من هذه المسألة الشائكة

 .١)١٩٧٦-١٩١٧�مال یوسف الحاج ( الفیلسوف كما فهمها

                                                   
 .المشرق مدیر دار المشرق ومجّلة  *
تلّقى دروسه االبتدائّ�ة والثانوّ�ة في مدرسة الره�ان ال�سوعّیین ببیروت، ومن ثّم درس  .١٩١٧ولد �مال یوسف الحاج العام   ١

. ُعیِّن ١٩٥٠اآلداب في الجامعة األمیر�ّ�ة ببیروت، وحصل على شهادة الد�توراه في فلسفة اللغة من جامعة السور�ون العام 
 .١٩٧٦مدیًرا لقسم الفلسفة في الجامعة اللبنانّ�ة. اغتیل العام 

تین في الّسنة عن دار المشرق   مجلَّة إلكترون�َّة تصدر مرَّ
 ٢٠١٩حز�ران ، الرا�ع عشرالعدد 
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من المهّم اإلشارة، بدا�ًة، إلى تّ�ارات القومّ�ة العر�ّ�ة والقومّ�ة السورّ�ة والقومّ�ة الصهیونّ�ة التي 
لت من فیلسوفنا واجهها  قد، و اتهوسّتین�ّ  تهدیًدا للك�ان اللبنانّي الحدیث في خمسینّ�ات القرن الماضي شكَّ

) ١٩٥٧( في فلسفة اللغةخالل تطو�ر فكرة القومّ�ة في ُ�عدها الخصوصّي في مؤلََّفین أساسیَّین هما: 
 فلسفة المیثاق الوطنيّ ومن ثّم، في ُ�عدها اللبنانّي خصوًصا في  ؛)١٩٥٩( القومّ�ة ل�ست مرحلةو
 ائّیته.)، �غ�ة الدفاع عن الك�ان اللبنانّي ونه١٩٦١(

 منطلقات القومّ�ة - أّوًال 

وسیلة إلزامّ�ة  رأ�هلتناول مسألة القومّ�ة. فاللغة في  یّتخذ �مال یوسف الحاج من اللغة مدخًال 
لغة وجدانه. وفي الوقت عینه، هي لغة تواصله مع �اقي  إذ إّنها�ستخدمها اإلنسان ل�حوز ��انه؛ 

ا اجتماع��ا �حتاج إلى نسج عالقات �اآلخر�ن، بدًءا �مجتمٍع المواطنین وتفاهمه معهم. فاإلنسان ی�قى �ائنً 
قومّ�ة. ال �عني هذا التعر�ف، �الط�ع، انغالق  . لذا، فإّن اإلنسان �ائٌن قومّي �قدر ما أّن اللغة لغةٌ معّین

 الكامل �فضل خصوصّیته؛ فاإلنسان ینفتح على اإلنسانّ�ة التأنسناإلنسان على مجتمعه الذي �مّكنه من 
على أّن هذا االنفتاح ال �عني إلغاء الحدود �الكامل، أو  ا ینفتح مجتمعه على مجتمعات أخرى،مثلم

الشمولّ�ة. فكما أّن اإلنسان یرت�ط جسد��ا �الزمان والمكان، وروح��ا �ما هو متساٍم عن الزمان الذو�ان في 
ك ال �مكن المجتمَع الخاّص أن ینفتح فكذل - من الُ�عَدین �حیث ال �مكنه االستغناء عن أيٍّ  - والمكان

على اإلنسانّ�ة على نحٍو یلغ�ه. ف�قدر ما أّن االنفتاح ُ�قصي خطر القومّ�ة المنغلقة على نفسها أو 
المتزّمتة، فإّن التطّرف ُیلغي القومّ�ة الحاضرة بدیه��ا في وجدان اإلنسان. وخالصة القول إّن اإلنسان، في 

و�نسانّي؛ واألمر نفسه ینطبق على مجتمعه. وت�قى اللغُة القومّ�ة في صم�م هذا الوقت عینه، �ائٌن قومّي 
أّم، على خالف  إذ ال �مكن أن �كون هنالك ُلغَتاالمنطق. فمن میزاتها أّنها اللغة األّم وهي لغة واحدة، 

، ال �مال یوسف الحاجفعند وطّورها الحًقا األب سل�م عبو.  ،الثنائّ�ة اللغوّ�ة التي تكّلم علیها م�شال ش�حا
، من دون أن �عني هذا عدم تعّلم والنمّو إذا �ان ف�ه لغَتان أصلیََّتان �مكن مجتمًعا أن �عرف االستقرارَ 

 .تساعد على التر��ة وتكّملهالغات أجنبّ�ة؛ فهذه مهّمة 

�مكن تجاوزها،  ةٌ سمَّاهم بــ "المرحلّیین" الذین ادَّعوا أّن القومّ�ة مرحل نْ مَ  انتقد �مال یوسف الحاج
. فشّدد على أّن القومّ�ة تش�ه العائلة التي تتطّور من دون أن �حیث یتّم االنتقال إلى مرحلة الالقومّ�ة

مختلفة في  وهكذا القومّ�ة ت�قى قائمًة �الرغم من أّنها عرفت أشكاًال  فر�اط العائلة ی�قى قائًما،تضمحّل. 
ة اإلنسان. و�التالي، فالقومّ�ة السل�مة ال تناقض اإلنسانّ�ة وخالصته أنسن ،هو هوی�قى الماضي. ودورها 

ل�س هنالك إًذا تخلٍّ عن القومّ�ة، بل تبّدل في الشعور الشاملة، بل تخدمها �صفتها قومّ�ة إنسانّ�ة. 
 القومّي.
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 القومّ�ة اللبنانّ�ةأسس  -ثانً�ا 

سان اللبنانّي وفي مختلف ظواهره عندما �أتي الكالم على اللغة المطبوعة فطر��ا في وجدان اإلن
اإلنسانّ�ة واالجتماعّ�ة والروحّ�ة في األطر الزمانّ�ة والمكانّ�ة الخاّصة، یّتضح أّن المقصود هو اللغة 
العر�ّ�ة الفصحى؛ إذ إّنها اللغة القومّ�ة الوحیدة. ولكّن فیلسوفنا لم یر�ط اللغة العر�ّ�ة �القومّ�ة العر�ّ�ة، بل 

�القومّ�ة اللبنانّ�ة. ذلك أّن القومّ�ة تقوم على عناصر مترا�طة �عضها ب�عض، ال �مكن ر�ط تلك اللغة 
التي هي أشمل من مجّرد تحدیٍد جغرافّي وضعه �عضهم اعت�اط��ا،  ألرضاالستغناء عن أيٍّ منها، وهي: ا
ن الوحدة الطب�عّ�ة)؛ الذي �شّد الروح إلى الجسم (و�الهما یؤلِّفا االقتصادبل حنین اإلنسان إلى موطنه؛ و

(و�ؤلِّفان الوحدة اإلنسانّ�ة أو المجتمع). و�كالم آخر، ال  اللغةالذي یرسم مالمح هوّ�ة الشعب، و التار�خو
س قومّ�ة عر�ّ�ة، أو أّن التار�خ وحده �كفي  �مكن االّدعاء، مثًال، �أّن اللغة العر�ّ�ة تكفي وحدها لتؤسِّ

 ُتفسد مفهوَم القومّ�ة. لذلك. فمثل هذه المقار�ة المجتزأة 

رّ�ة، یرى الفیلسوف، من ثّم، أّن القومّ�ة تكتمل في دعوتها الس�اسّ�ة، وفي ضوء هذه المقار�ة النظ
ر حّقها في وحدة ��انّ�ة س�اسّ�ة تتجّسد في دولة. و�التالي، ترت�ط القومّ�ة ُحكًما بدولة معیَّنة،  إذ ُتظهِّ

مة في المجتمع، مثل وترت�ط الدولة ُحكًما �قومّ�ة. لذا، ال �مكن اعت�ار الك�انات الس�اسّ�ة المتعّددة القائ
 المجتمع اللبنانّي، قومّ�ات ألّنها لم تتجّسد في ُدول.

من الواضح، إًذا، أّن دولة لبنان ل�ست مجّرد صن�عة االستعمار؛ إّنها تجّسد قومّ�ة �معناها الواسع: 
ّن لبنان واللغة. على أّن هذه القومّ�ة ُتفهم في ضوء المیثاق الوطنّي. ذلك أ والتار�خ األرض واالقتصاد

نفسه عن هو ، وترافق هذا الحَدث مع إعالن المیثاق الوطنّي الذي عبَّر ١٩٤٣أص�ح دولًة في العام 
ست على المیثاق الوطنّي، وتكمن عظمُتها في أّنها  الدولة المعَلَنة. و�كالم آخر، إّن قومّ�ة اللبنانّیین تأسَّ

 قومّ�ة طائفّ�ة.

 فلسفة المیثاق الوطنيّ  - ثالًثا

إبراز أصالة هذه القومّ�ة الخاّصة، ینطلق الحاج من اعت�ار اإلنسان �ائًنا دین��ا �الفطرة، والّدین  �غ�ة
یتجّلى ُحكًما في الحضور االجتماعّي. ولهذا السبب، ل�س ثّمة من إلحاد، إذ ل�س من تفسیر للعالم من 

ة االجتماعّ�ة. إذ �مكن تطبیق دون دین، ول�س من مكان للعلمانّ�ة في مفهوم الدولة التي تجّسد الوحد
 العلمانّ�ة في الحقل اإلدارّي، ولكن ل�س على مستوى الدولة نفسها.

في نظر �مال یوسف الحاج، إًذا، ل�ست الطائفّ�ُة حالًة سلبّ�ة، بل ترت�ط �الّدین ارت�اًطا وث�ًقا، وهي 
تي ُتعّبر عن جوهر الّدین. �ما أّنها ب وسائر الشعائر التَ حق�قة تجّل�ه. فالطائفّ�ة تتمّثل �الطقوس والرُّ 

ل�ست تعّصً�ا أو انغالًقا على الذات، بل تنفتح على ص�اغة القومّ�ة الواحدة. ومن هذا المنطلق، نَحت 
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فیلسوفنا لفظة "نصالمّ�ة" للداللة على واقع القومّ�ة اللبنانّ�ة �صفتها زواًجا حضار��ا بین النصرانّ�ة 
 أساسّ�ة من ر�ائز المیثاق الوطنّي ورسالة لبنان الحضارّ�ة.  واإلسالم؛ و�التالي، ر�یزة

�ه، إًذا، �ستحیل إلغاء الطائفّ�ة من الُبنى الوطنّ�ة اللبنانّ�ة، ألّن لبناَن في صم�مه طائفّي. أففي ر 
الًقا من ف�قدر ما أّن المیثاق الوطنّي نهائيٌّ ول�س مرحل��ا �ما یّدعي �عضهم، فالطائفّ�ة أ�ًضا نهائّ�ة. وانط

هذه النهائّ�ة، �فهم لبناُن نفَسه و�دخل في عالقات أخّوة �البلدان العر�ّ�ة التي یلتزم قضا�اها المحّقة، وفي 
مقّدمها القضّ�ة الفلسطینّ�ة الناتجة من المشروع الصهیونّي الذي حّول المعر�ة إلى صراع دینّي هدفه 

 استعادة "أرض الم�عاد".

 خالصة

�ات التّ�ارات القومّ�ة المختلفة التي رسمت اإلطار الفكرّي الذي واجهه �مال �صرف النظر عن تحدّ 
یوسف الحاج في خمسینّ�ات القرن المنصرم وسّتینّ�اته من خالل سع�ه إلرساء األسس الفلسفّ�ة للقومّ�ة 

فإّن عمله  اللبنانّ�ة المیثاقّ�ة، و�صرف النظر عن صّحة مقولته �ضرورة لغة قومّ�ة واحدة أو عدم صّحتها،
الفكرّي ُیلقي الضوء على إشكالّ�ة مستمّرة تتمّثل �الطائفّ�ة وارت�اطها �الك�ان اللبنانّي ونهائّیته. وفي الواقع، 
�صّب مشروع فیلسوفنا في االّتجاه الذي رسمه م�شال ش�حا، و�قوم على قناعة تقول �أهمّ�ة المیثاق 

اج تجاوز م�شال ش�حا عندما اعتبر أّن الطائفّ�ة جوهر لبنان،  أّن الحالطائفّي الستمرار لبنان الدولة، إالّ 
وقومّ�ة لبنان طائفّ�ة �امت�از، ساعً�ا إلى إبراز إ�جابّ�ات األولى. غیر أّن هذا االستنتاج ُیبیِّن حدود 

خ ها طرحه، ذلك أّن مسار األحداث منذ االستقالل إلى الیوم، ُ�ظهر أّن الطائفّ�ة التي ال �مكن إنكار ترسُّ
ف هذه األمور لحسا�ات تَ ا للطقوس والرُّ �ً في أذهان اللبنانّین، ل�ست تجلّ  ب والشعائر الدینّ�ة، بل حالة توظِّ

س�اسّ�ة فئوّ�ة وشخصّ�ة و�یدیولوجّ�ة، و�التالي ُتضعف األد�ان نفسها، إذ تهّمش رساالتها السماوّ�ة 
التحّول الد�موقراطّي الحق�قّي الذي �عني انعتاق  والروحّ�ة واألخالقّ�ة. إضافة إلى ذلك، تمنع الطائفّ�ةُ 

المواطن من الت�عّ�ة الطائفّ�ة ومستلزماتها. إذ ل�س من مكاٍن للكالم على "المواطن الفرد الحّر" في النظام 
 الطائفّي، بل على "تا�ٍع" لجماعته رغًما عن أنفه.
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