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  قسطنطين زريق
 وبرهان الدجاين

اثنين من أركانها  يف مدى شــهرين فقدت مؤســســة الدراســات الفلســطينية
املؤســســين، ظال يرفدانها بالعطاء حتى آخر أيامهما هما: قســطنطين زريق، 

 ١٥وبرهان الدجاين، الذي رحل يف ، ٢٠٠٠آب/أغسطس  ١٢الذي رحل يف 
  .٢٠٠٠أيلول/سبتمبر 

) كلمة لرئيس جملس أمناء مؤسسة ١تكريماً لذكراهما، ننشر فيما يلي: (
الدراســــــــات الفلســــــــطينية، هشــــــــام نشــــــــابة، يتحدث فيها عن املرحوم برهان 

) نصــــــــــاً غير منشــــــــــور ٢الدجاين ومســــــــــاهماته يف خدمة القضــــــــــية القومية؛ (
والصـــــــــــراع  فيــه عن رؤيتــه للقضـــــــــــيــة الفلســـــــــــطينيــة لبرهــان الــدجــاين حتــدث

) ٣اإلســـــــــــرائيلي، يف حاضـــــــــــرهما القريب ومســـــــــــتقبلهما البعيد؛ ( -  العربي
تقويماً عاماً ألهم كتب قســـــــــــطنطين زريق وفكره بقلم خالد زيادة. وكانت 

) مقاالً للدكتور نشـــــــابة، حتدث فيه ٤٣اجمللة قد نشـــــــرت يف العدد الســـــــابق (
  عن فكر الفقيد وعطائه.
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  برهان الدجاين
  عَلَم يخفق على عدة قمم

  هشام نشابة
برهـــان الـــدجـــاين عَلَمٌ على عـــدّة قمم؛ عَلَمٌ على قمـــة الفكر القومي والعمـــل العربي، 

من أعالم الفكر اإلســــــــــالمي...  وعَلَمٌ على ذروة من ذُرى الفكر والعمل الفلســــــــــطيني، وعَلَمٌ
ته وشــــعبه، وصــــديق يعتز بصــــداقته كل وهو مع هذا، وقبل هذا، وبعده، إنســــان حمبّ ألم

مَن عرفه. وهو ناقد عادل، وخطيب فذّ، وجماهد صـــــــــــبور، ومعلم حكيم، وطاقة فكرية 
.   وجسدية ال تكلّ

هــــذا اإلنســــــــــــــان املتميّز بكــــل مــــا ذكرت، هــــدأ وغــــاب عنــــا يوم اخلــــامس عشـــــــــــر من 
ة، ، فمُنيت األمة بخســــــــارة جســــــــيمة. تغمده الله برحمته الواســــــــع٢٠٠٠أيلول/ســــــــبتمبر 

نّة الله يف خَلْقه، فال حول وال قوة  وجزاء عنا وعن العلم والفضـــــيلة خير اجلزاء... هي ســـــُ
  إالّ بالله.

هو ابن يــافــا يف فلســـــــــــطين احلبيبــة... هنــاك من شــــــــــــاطئ البحر، حتى تالل القــدس 
  الشريف، ظلّ قلب برهان وعقله مشدودين إىل األرض واألهل حتى آخر أيام عمره.

برتبة بكالوريوس يف اآلداب،  ١٩٤٠األميركية يف بيروت ســـنة تخرّج يف اجلامعة 
نال رتبة ماجســــتير من اجلامعة نفســــها، ثم عاد إىل فلســــطين ليصــــدر  ١٩٤٤ويف ســــنة 

جملة "الهدف" األســـــــــــبوعية من مدينة القدس. ومل يطل عمر هذه اجمللة، فســـــــــــرعان ما 
أهل فلســـطين، فعاد إىل  تأزمت األوضـــاع، وهُجِّر األســـتاذ برهان، شـــأنه شـــأن الكثير من

اً يف نفس  بيروت على أمـــل عودة قريبـــة.... فـــإذا الهجرة تطول، ويبقى أمـــل العودة حيـــّ
برهان، ال تزيده األيام إالّ رســـــــوخاً، كما يبقى احلق العربي يف فلســـــــطين، وحق الشـــــــعب 

  الفلسطيني يف إقامة دولته على كامل أرضه، وعاصمتها القدس.
برهان الدجاين يتأصـــــــــــل بقلبه، وقلمه، ولســـــــــــانه طوال من أجل هذه احلقوق، بقي 

                                           

  بيروت. -  رئيس جملس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية  
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حياته، داعياً بهدوء العامل، وحرارة املؤمن، إىل عدم التساهل مع العدو الصهيوين، إذ ال 
  تساهُل يف حق وال تنازل.

كــان برهــان الــدجــاين من تلــك الفئــة الواعيــة، ذات النظرة البعيــدة، والفكر الثــاقــب، 
، ١٩٥٢الصـــــــــهيوين منذ أوائل اخلمســـــــــينات يوم كتب، ســـــــــنة التي نبّهت إىل أبعاد اخلطر 

خطر اقتصادي  بعنوان: "إسرائيل دراسة علمية رصينة عن الطبيعة العدوانية إلسرائيل
وعســــــــــكري وســــــــــياســــــــــي". فصــــــــــدر الكتاب عن االحتاد العام لغرف التجارة والصــــــــــناعة 

  العامة. والزراعة للبالد العربية، الذي توىل األستاذ برهان فيما بعد أمانته
تألّم األســــــــتاذ برهان كثيراً وهو يتتبّع مســــــــار املفاوضــــــــات مع العدو اإلســــــــرائيلي، 
فراح يعبّر عن خماطر هذا املســــــــــــار بدراســــــــــــات علمية تميّزت باحلجة القوية، والتحليل 
الدقيق، مبيّناً الثمن الباهظ الذي تدفعه األمة من أجل الســـــــــــالم، ومقترحاً احلل املمكن 

موحدة تضــــــــم  اره احلدّ األقصــــــــى للتنازل، وهو إقامة دولة فلســــــــطينيةواملعقول، باعتب
  العرب واليهود.

لقد اســــــــتأثرت أربع مؤســــــــســــــــات باهتمام األســــــــتاذ برهان الدجاين هي: مؤســــــــســــــــة 
الــدراســــــــــــات الفلســـــــــــطينيــة، واالحتــاد العــام لغرف التجــارة والصـــــــــــنــاعــة والزراعــة للبالد 

  دي الثقايف العربي.العربية، ومركز دراسات الوحدة العربية، والنا
أمّا مؤسسة الدراسات الفلسطينية، فقد رافق األستاذ برهان اإلعداد لتأسيسها، ثم 

وظلّ األســــتاذ برهان عضــــواً فاعالً يف جملس أمناء    .١٩٦٣كان أحد مؤســــســــيها ســــنة 
املؤســـــســـــة وجلنتها التنفيذية حتى وفاته. ولعلّني ال أبالغ إن قلت إنه أعطى املؤســـــســـــة، 

يعط مؤســـــــــــســــــــــــــة أُخرى، متبرعـــاً بوقتـــه، وفكره، وجهـــده. ومن موقعي يف هـــذه كمـــا مل 
. وكتاباته التي نشــــــرتها  املؤســــــســــــة، أســــــتطيع أن أجزم أن عطاء أخي برهان مل يفتر قطّ
املؤســـــــســـــــة، ومواقفه يف جملس األمناء واللجنة التنفيذية، شـــــــاهد بليغ على هذا العطاء 

  املوصول.

                                           

   ،شارل حلو، سعيد حماده، وليد األعضاء املؤسسون هم: جنال أبو عز الدين، موريس اجلميل
اخلالدي، برهان الدجاين، إدمون رباط، قسطنطين زريق، فؤاد صروف، نبيه أمين فارس، وداد 

  قرطاس.
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رير "الكتاب الســـنوي للقضـــية الفلســـطينية"، توىلّ حت ١٩٧٢وســـنة  ١٩٦٤بين ســـنة 
اهم  وهو أوفى ســــــــجلّ للقضــــــــية الفلســــــــطينية يف الفترة التي يغطيها هذا الكتاب. ثم ســــــــَ

بمقاالت وأبحاث جليلة، ومراجعات للكثير من منشـــــورات املؤســـــســـــة يف اللغات العربية 
خدماتهم  واألجنبية. كل ذلك واألخ برهان، وكذلك زمالؤه يف جملس األمناء، يقدمون

للمؤســــســــة متبرعين ال ينالون جزاء عملهم، ســــوى راحة الضــــمير، إذ يقومون ببعض ما 
  يمليه الواجب الوطني والقومي.

 -  والصـــــــــــراع العربي لقــد رافق األســـــــــــتــاذ برهــان الــدجــاين القضـــــــــــيــة الفلســـــــــــطينيــة
 الصهيوين خطوة خطوة، باحثاً، ناقداً، موجهاً، مستنهضاً للهمم، وهو يف كل ذلك ملتزم
صارماً أسلوب العلم الرصين واملوضوعية الهادفة. ولعل أبلغ حتليالته ملسيرة  التزاماً 

من "جملة الدراســـــات  ٣٤يف افتتاحية العدد  ١٩٩٨ما كتبه ســـــنة  القضـــــية الفلســـــطينية
َعة  الفلســـــــــــطينية"، حيث أبدى رأيه بمقال تميّز "بالشـــــــــــجاعة الفكرية، وبُْعد النظر، وســـــــــــِ

القومي والوطني"، فطالب بفلســـــــــــطين موحدة وطناً جلميع أبنائها، يف الثقافة وااللتزام 
إطار دولة ديمقراطية تضـــم العرب واليهود، بدالً من دولتين على أرض فلســـطين، منبّهاً 
إىل "أن عملية الســالم يف أســاســها عملية جاءت تلبية حلاجة إســرائيلية ونتيجة مبادرة 

 ية الثابت من ضـــــــرورة انســـــــحاب إســـــــرائيلأميركية ويهودية"، ومؤكداً "أن موقف ســـــــور

  حزيران/يونيو سيكلَّل بالنجاح." ٤حتى حدود 
أّما يف احتاد الغرف العربية للتجارة والصـــــــــــناعة والزراعة، فقد أصـــــــــــدر األســـــــــــتاذ 
برهان تأليفاً، أو حتريراً، أو ترجمة، الكثير من الدراسات واألبحاث التي يمكن أن تشكّل 

. ولعلّ من أهم هذه املنشورات سبعة جملدات حتمل عنوان: مراجع يف االقتصاد العربي
  .١٩٩٨وسنة  ١٩٨٨"االقتصاد العربي بين املاضي واحلاضر"، صدرت بين سنة 

وال يســـــــــــتطيع الــدارس لنتــاج األســـــــــــتــاذ برهــان الفكري إالّ أن يُعجــَب بكثرة الكتــّاب 
مــــا يكتبون، أو واملفكرين الــــذين تعــــاونوا معــــه يف التــــأليف، أو الترجمــــة. فهو يراجع 

يراجعون له ما يؤلف، أو يترجم. وهو يحرر مقاالتهم ويقدّم لها بمقدمات جامعة تنبه 
إىل جوهر القضايا التي يعاجلون. ولو سألت كل من تعاون مع األستاذ برهان الدجاين، 
ألشــــــــاد بما كان يُخجِل تواضــــــــعه، من دماثة خلقه، وحســــــــن تعامله، ونكرانه للذات، مع 

  كر والتوجيه، وعمق يف التفكير.... ومن طاقة فذّة على العمل.وضوح يف الف
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وكــان من الطبيعي أن يحظى مركز دراســـــــــــــات الوحــدة العربيــة يف بيروت بمكــانــة 
مرموقة بين اهتمامات األستاذ برهان. كيف ال والوحدة العربية حلم األمة العربية منذ 

ا. واألســـــــــتاذ برهان من نهاية القرن التاســـــــــع عشـــــــــر، وهي ال تزال من أســـــــــمى طموحاته
أوَمل يكرس لها حياته يف  -  أرهف أبناء هذه األمة حســـــــــــاً وجتاوباً مع هذه الطموحات

احتاد الغرب؟ أوَمل يخطط للســــــوق العربية املشــــــتركة، لقد ظل األســــــتاذ برهان يتابع عن 
كثب املســـــــــــيرة املوفقة ملركز دراســـــــــــات الوحدة منذ إنشـــــــــــائه، رافداً إياه بفكره وتأييده 

  تاباته.وك
ا النــادي الثقــايف العربي، فكــان من أبرز اهتمــامــاتــه. فقليلون هم الــذين يعرفون  أمــّ
أن األستاذ برهان الدجاين هو من مؤسسي النادي الثقايف العربي يف يافا.... لذلك كان 
طبيعياً أن يجد يف مســــــــاهمته يف النادي الثقايف العربي يف بيروت، اســــــــتمراراً ملا بدأه 

  يف يافا.
هـــذا، أو بعضــــــــــــــه، معروف لـــدى كثيرين، وهو جزء من عطـــاء برهـــان الـــدجـــاين كـــل 

الفكري، أجازف يف ذكره وأنا على يقين من أن مؤســـــــــســـــــــات كثيرة أعرف بعضـــــــــها، وال 
أعرف جُلَّها، ســـــــــتعاتبني على عدم ذكر ما قدمه لها. عذري يف ذلك أنني أتوقع من هذه 

ا عندها من مســــاهمات األســــتاذ م املؤســــســــات أن تزوّد مؤســــســــة الدراســــات الفلســــطينية
  برهان الدجاين يف أعمالها كي تضمنها املؤسسة سيرة كاملة له.

لكن دعوين أحدثكم عن جوانب من حياة برهان الفكرية، رفَعَْته إىل تلك القمم التي 
حتدثت عنها يف مطلع هذا املقال. أعني برهان الدجاين الكاتب القصـــــــــــصـــــــــــي، برهان 

لكريم، برهان الدجاين املتخصـــــــــــص باألدب الشـــــــــــعبي، برهان الدجاين الدارس للقرآن ا
  الدجاين الباحث يف التاريخ اإلسالمي.

) هو ١٩٨٨فهـــل عرفتم أن برهـــان الـــدجـــاين يف كتـــابـــه "األيـــام والنـــاس" (بيروت، 
نســــــــيج وحده يف األدب القصــــــــصــــــــي أو الروائي؟ فقد جمَع بين األدب امللتزم، والقصــــــــة 

ذاتية والتحليل النفســي، بما يُبهر القارئ. أي عينٍ ثاقبة، الهادفة، وحملات من الســيرة ال
وأي شـــــــــــعورٍ متوقِّد، والتزامٍ مفعَم بالرجاء، حتى يف أقســـــــــــى ســـــــــــاعات اخلوف، واحلزن، 
يتجلّى يف هذه القصـــة الطويلة املعبِّرة؟! بل أية براعةٍ يف اجلمع بين الســـرْد القصـــصـــي، 

كتســـب عند برهان مغزى خاصـــاً، وعمقًا واالســـتشـــهاد املبدع بآيات من القرآن الكريم ت
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  يتغلغل يف أعماق النفس املؤمنة يف ساعات احملنة!؟
هل عرفتم برهان الدجاين إذ ينصــــــرف عن حديث االقتصــــــاد والتجارة والصــــــناعة 

هادية الدجاين شكيل، يف كتاب عن  ليكتب يف التاريخ، باالشتراك مع شقيقته الدكتورة
الح الدين األيوبي يف األمور االســــــتراتيجية؟ القاضــــــي الفاضــــــل، كبير مســــــتشــــــاري صــــــ

فيأتي الكتاب مرجعاً رئيسياً يف تاريخ األيوبيين، وسياستهم جتاه االحتالل الصليبي 
  لفلسطين وألجزاء من املشرق العربي.

هل ســــمعتم برهان الدجاين يتحدث عن األدب الشــــعبي، وخصــــوصــــاً "ســــيرة الظاهر 
لصــــــــليبيين، وأجنحهم يف دحر جيوشــــــــهم، وحترير بيبرس"، اشــــــــد أمراء املماليك عداوة ل

األرض العربية من احتاللهم؟ كان برهان الدجاين إذا حتدث عن األدب الشــــــــعبي، دفَعَك 
دفعاً إىل الرجوع إىل هذا النمط من األدب الذي ينبع من عبقرية الشـــــــــعب، ال من عبقرية 

التزامهم قضــــــايا فرد منه، فيعكس أصــــــدق انعكاس مشــــــاعر الناس العفوية، ووالءهم، و
أمتهم. فقد كان برهان الدجاين مؤمناً بالشـــــــــــعب البســـــــــــيط الطّيب، باعتباره مســـــــــــتودع 

أكفــأ وأقــدر من األنظمــة  - أي الشـــــــــــعــب -  قــدرات األمــة ملواجهــة احملن واألزمــات. وهو
الســـياســـية على مواجهة األزمات، وهو املالذ األخير لتحقيق االنتصـــار، كما تشـــهد على 

  قصى" وما سبقها من انتفاضات.ذلك "انتفاضة األ
هُ لبنــان يف حيــاتــه أو بعــد  كــان برهــان الــدجــاين كــل هــذا وأكثر من هــذا، فــإن كرَّمــَ

ذكره  وفاته، فإنما يوفيه جزءاً من فضـــــله، وإن أحيت مؤســـــســـــة الدراســـــات الفلســـــطينية
  وأشادت بإجنازاته، فإنها، مهما فعَلَت، ستبقى مقصِّرة عن إيفائه حقّ قدره.

الوحيد بعد أن غاب عّنا، أنّ فكره باقٍ بيننا، ندرُســــــــــــه، نســـــــــــتلهمه، نتوّجه عزاؤنا 
 برؤاه، فيزيدنا إيماناً بحقنا يف فلسطين، وبقضايانا القومية والوطنية.
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