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  يوسف صايغ..
  مفكراً وأستاذاً ومناضالً 

)١٢/٥/٢٠٠٤ - ١٩١٦( 

  سمير املقدسي
مل يشــأ القدر أن أكون أحد تالمذة يوســف صــايغ يف اجلامعة األميركية يف بيروت، 
وال أن نتزامل يف دائرة االقتصاد إالّ فترة قصيرة نسبياً، وذلك يف أوائل السبعينات، إذ 

لينطلق إىل مهمات  ١٩٧٤بكر من اجلامعة يف ســـــــــــنة إنه قرر أن يحصـــــــــــل على تقاعد م
  أُخرى، وذلك بعد عامين من رجوعي إىل الدائرة.

 -		امللتزم والقومي االقتصـــــادي والباحث اإلنســـــان -		إن معرفتي بيوســـــف صـــــايغ
 يف يهاف اشـــتركنا التي والعربية االقتصـــادية واملؤتمرات الندوات عبر بعد فيما توطدت
 االقتصــــــــــــادية، للبحوث العربية اجلمعية يف زمالتنا إىل ضــــــــــــافةإ العربي، العامل أرجاء
  .وتركيا وإيران العربية للدول االقتصادي املنتدى يف معينة ولفترة

لن أحتدث عن يوســف صــايغ اإلنســان والقومي العربي امللتزم، مع تقديري العميق 
لم، ولو ســـأتكلصـــفاته اإلنســـانية الكبيرة واللتزامه القومي ولنضـــاله الفلســـطيني، وإنما 

  بإيجاز كلي ضمن املهلة احملددة يل، عن يوسف صايغ الباحث االقتصادي.
ثالث ميزات تطبع كتــابــاتــه وأبحــاثــه: أوالً، اهتمــامــه الرئيســـــــــــي بقضــــــــــــايــا التنميــة 
العربية، وتفرعاً منها بقضـــــايا االقتصـــــاد الفلســـــطيني املرتبط ارتباطاً وثيقاً بالصـــــراع 

 املتعددة ةالتنمي جوانب على تركيزه ثانياً، الفلسطينية؛ والقضية اإلسرائيلي -		العربي
 إالّ يسل االقتصادي فاجلانب. بينها فيما والترابط واجتماعية وسياسية اقتصادية من
تعددة التي ال بد من أن ندرسها يف سياق واحد إن أردنا أن نفهم امل التنمية جوانب أحد

لعنصــر القومي/الســياســي اهتماماً كبيراً معنى التنمية وشــروط جناحها؛ ثالثاً، إيالؤه ا
  يف املعادلة التنموية العربية.

والالفت أن هذه امليزات الثالث الزمت، بصـــورة عامة، كتابات يوســـف صـــايغ على 
                                           

)(   كلمات ألقيت يف حفل تأبين الدكتور يوســـــــــــف صـــــــــــايغ الذي أقيم يف نادي متخرجي اجلامعة
  .٢٠٠٤حزيران/يونيو  ١٥األميركية يف بيروت بتاريخ 

)(  أستاذ االقتصاد ومدير معهد االقتصاد املايل يف اجلامعة األميركية يف بيروت. 
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مدى األعوام الطويلة التي كتب فيها وبحث وناقش الكثير من قضـــــــــــايا التنمية العربية 
تصـــــادية جوهرية يف العامل العربي الرئيســـــية. وهي أعوام عرفت حتوالت ســـــياســـــية واق

منذ عهد االستقالل، والصراع ضد االستعمار غير املباشر، ونشوء املقاومة الفلسطينية، 
واتســـــــاع دور الدولة يف عملية التنمية، إىل يومنا املعاصـــــــر الذي يتســـــــم بحركة العوملة 

وإعادة النظر  والدعوات إىل التحرر، واالنفتاح االقتصــادي، واندماج االقتصــاد العاملي،
يف دور الـــدولـــة يف االقتصــــــــــــــاد الوطني. ومع ذلـــك بقي هنـــاك أمران ثـــابتـــان: التجزئـــة 

تعادة الســـــــــ الفلســـــــــطيني والنضـــــــــال اإلســـــــــرائيلي -	العربية من جهة، والصـــــــــراع العربي
احلقوق الفلســـــــــــطينية من جهة أُخرى، وإن تغيرت معامل هذا النضـــــــــــال. وقد بقيت هموم 

 مر على صــــايغ يوســــف كتابات تالزم اإلســــرائيلي -		العربيالتجزئة العربية والصــــراع 
  .السنين

يف كتــابــه "اخلبز مع الكرامــة: احملتوى االقتصـــــــــــــادي االجتمــاعي للمفهوم القومي 
، أي منذ ثالثة وأربعين عاماً، يقول يوســــف صــــايغ، فيما ١٩٦١العربي"، الصــــادر ســــنة 

اد، ولهذا فبالضـــــــــــرورة تمتد يقوله، "إن جذور التخلف تمتد إىل ما هو أبعد من االقتصـــــــــــ
أصـــــــــول العالج الفعال إىل ما هو أبعد من االقتصـــــــــاد... وإن الفئة املؤهلة للقيادة [ال بد 
من] أن تكون مســـــــــــوقـــة يف حملتهـــا لإلصـــــــــــالح االجتمـــاعي واالقتصـــــــــــــادي بعقـــائـــديـــة 

 ال -	واخلبز الكرامة -	(أيديولوجية) ســـــــياســـــــية واجتماعية هي مزيج من القوة والرفاه
 املواطنين، بين الدخل توزيع بمســــــــــــألة اهتمامه كان هنا ومن." الفردي املادي الربح

 والنم وبين بينهــا التوفيق على االقتصـــــــــــــاد وقــدرة االجتمــاعيــة بــالعــدالــة أعم وبعبــارة
ادي. ويشـــــدد على أن العدالة االجتماعية ال يمكن حتقيقها، يف الســـــياق الطويل، االقتصـــــ

لتنميـــــة إن مل تؤد إىل مزيـــــد من رفـــــاه الطبقـــــات من دون التنميـــــة، كمـــــا أن ال قيمـــــة ل
  احملرومة.

ومل يفت يوسف صايغ، يف كتابه هذا، أن يشدد على تأثير االستعمار وإسرائيل يف 
مســـــــــــيرة التنمية العربية، وخصـــــــــــوصــــــــــــاً جلهة اإلمعان يف تفرقة العامل العربي مع كل 

ر ل والوحدة والتحرمضامينها يف إضعاف التنمية العربية الشاملة. وقد شكل االستقال
االقتصادي االجتماعي، يف نظر يوسف صايغ، جمسماً ثالثي األبعاد لألهداف القومية 
الكبرى. وإذا كان يرى يف ذلك احلين أن للدولة دوراً كبيراً يف التنمية (وقد أشار يف هذا 

اع طالصـــدد إىل االشـــتراكية الصـــاحلة للمجتمع العربي)، فإنه مل يدعُ إىل تغييب دور الق
  اخلاص مع إخضاعه لضوابط املصلحة العامة.

وبعد أكثر من ثالثين عاماً يعود يوســـف صـــايغ فيشـــدد يف كتابه "التنمية العربية: 
من قصـــــــــور املاضـــــــــي إىل هاجس املســـــــــتقبل"، الصـــــــــادر عن منتدى الفكر العربي ســـــــــنة 
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، على أهميــــة نوعيــــة التنميــــة العربيــــة املتجســــــــــــــدة يف اجملــــاالت الســـــــــــيــــاســـــــــــيــــة ١٩٩٤
جتماعية والثقافية، إىل جانب جمايل التقانة واالقتصــــــــــــاد، وعلى أنها عانت جرّاء واال

غياب مؤســـــســـــات وأعراف دســـــتورية حتفظ التوازن الســـــياســـــي املطلوب، أو تعيده إذا ما 
اختل، وتمارس املساءلة واحملاسبة بجد ورصانة. كما يتناول مسألة تبعية االقتصاد 

تقدمة، ويعتبر أن عجز التنمية البشـرية العربية هو العربي القتصـادات الدول الكبرى امل
من األســباب الدافعة إىل هذه التبعية، وأن أي حماولة جادة للتخفيف من درجة التبعية 
ومن ثم إرغــــامهــــا على االنحســـــــــــــــار ال يمكن أن تتكلــــل بــــالنجــــاح من دون التحول إىل 

نه وسف صايغ يف كتابه أاالعتماد على النفس (فلسفةً وموقفاً). إضافة إىل ذلك، يرى ي
مع وجود نمــاذج تنمويــة متعــددة يف وقتنــا احلــاضـــــــــــر فــإن "حــاجــة الوطن العربي هي 
لنســـــــــق قومي يأخذ من الرأســـــــــمالية الليبرالية دوراً اقتصـــــــــادياً كبيراً للقطاع اخلاص... 
ويويل للقطــاع العــام بــدور اقتصـــــــــــــادي حيــث تــدعو حــاجــة اجملتمع ومصـــــــــــــالح فئــاتــه 

كمــا يشـــــــــــــدد على الــديمقراطيــة واحلريــة وســـــــــــيــادة حكم القــانون  الضـــــــــــعيفــة والفقيرة."
  بالتساوي كصفة مالزمة للتنمية.

إذاً، فقد اتســـــمت كتابات يوســـــف صـــــايغ باســـــتمرارية التركيز على األوجه املتعددة 
لعملية التنمية، من اقتصـــادية وســـياســـية واجتماعية، وترابطها بعضـــها مع بعض. كما 

قومي للنهوض (وضـــــــــــمنه مقاومة الهيمنة اخلارجية شـــــــــــددت على أهمية االســـــــــــتعداد ال
وحتقيق طموحات الشعب الفلسطيني يف التحرر)، مع إيالء الدولة دوراً مهماً يف التنمية 
االقتصـــــــــادية، أكان ذلك جلهة فرض الضـــــــــوابط على شـــــــــطط القطاع اخلاص، أم حتقيقًا 

ميـــة يف أوائـــل للعـــدالـــة االجتمـــاعيـــة. وال شـــــــــــــك يف أنـــه عنـــدمـــا نقـــارن بين كتـــابـــات التن
الستينات وبين تلك يف أواسط التسعينات، تظهر تباينات يف حتديد دور كل من القطاع 

 دمالتق -		اخلاص والقطاع العام يف هذا اجملال، لكن تبقى الركائز األســــــــاســــــــية للتنمية
 حمــاور هي -		واملســـــــــــــاواة واحلريــة والــديمقراطيــة االجتمــاعيــة والعــدالــة االقتصـــــــــــــادي

 عم املســـــــــــتدامة، بالتنمية احلديثة، األدبيات يف يعرف، أصـــــــــــبح الذي التنموي االهتمام
 بين فيما تباين نقاط تشـــــــــــكل قد األهداف هذه لبلوغ األجدى الســـــــــــياســــــــــــات بأن العلم

رار الســياســي، وخصــوصــاً بين الدول الكبرى املتقدمة اقتصــاديًا الق وصــانعي الباحثين
جند اختالفاً يف وجهات النظر فيما وبين كثير من الدول النامية. ومن هذا املنطلق قد 

يخص سرعة التحرر االقتصادي، بما يف ذلك التوجه نحو اخلصخصة ودور املؤسسات 
  يف انتظام السوق بما يخدم املصلحة العامة.

لقــــد تطورت النظريــــات االقتصــــــــــــــاديــــة وأصـــــــــــبحــــت تطبيقــــاتهــــا أكثر اعتمــــاداً على 
االقتصـــــاد تمثل، إىل حد بعيد، يف  االقتصـــــاد القياســـــي. ومع أن املنحى الذي اتخذه علم
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نماذج اقتصـــادية/تقنية صـــرفة، إالّ إننا نرى عودة إىل ما يســـمى االقتصـــاد الســـياســـي. 
ويف جمــال التنميــة فــإن جوانبهــا املتعــددة (من اقتصــــــــــــاديــة وســـــــــــيــاســـــــــــيــة واجتمــاعيــة 
وثقافية) وترابطها بعضــــها مع بعض قد أصــــبحت جمدداً حمور تركيز مكثف من جانب 

تنمية. وهكذا نرى اآلن، على ســـــــــــبيل املثال، أبحاثاً مســـــــــــتفيضــــــــــــة يف شــــــــــــأن باحثي ال
الديمقراطية، والتنمية، ودور املؤســـــســـــات والتعليم يف التنمية الوطنية، ودور الدولة يف 
انتظام الســــــــوق، والعالقة بين املؤســــــــســــــــات الســــــــياســــــــية والتنمية، وطبعاً مع حماوالت 

  ها املتنوعة.القياس الكمي للعالقة بين التنمية وعوامل
 التقــدم -	بكلمــة: إن قضـــــــــــــايــا التنميــة الرئيســـــــــــيــة التي عــاجلهــا يوســـــــــــف صـــــــــــــايغ

قى بت -		واحلرية والديمقراطية، البشـــــــــرية، والتنمية االجتماعية، والعدالة االقتصـــــــــادي،
حماور أساسية قائمة يف األدب التنموي وتطبيقاته يف خمتلف مناطق العامل، ما دامت 

السياسية التي تمثلها ديمقراطياً إىل بناء جمتمعات أفضل  تطلعات الشعوب والقيادات
  قائمة.

ولعــــل إحــــدى العبر املهمــــة لكتــــابــــات يوســـــــــــف صــــــــــــــايغ لألجيــــال الصــــــــــــــاعــــدة من 
االقتصــــــــــــاديين العرب، حاملي الشـــــــــــهادات العليا، هي أن يظلوا أوفياء للقيم اجملتمعية 

الصرف فيشكل غطاء،  وللمساهمة يف بناء أوطانهم، ال أن يصبحوا أسرى العمل التقني
أو دافعاً إىل عدم االهتمام بقضــــــــــــايا العدالة والديمقراطية واحلرية. فالتقدم اجملتمعي 
يعوزه الفكر االجتمــاعي والعلمي بقــدر مــا تعوزه التطبيقــات التقنيــة؛ إذ كلمــا توســـــــــــعــت 
آفاق الفكر العربي توطدت أســـــــس التقدم العربي املرتقب. هذه هي املعادلة األســـــــاســـــــية 

  نهضة تنموية. ألي
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  أنيس صايغ
فجأة ويف أقل من تســــعة أشــــهر، انفرط عقد الريادة الثقافية الفلســــطينية، وتناثرت 
حبّاته واحدة تلو األُخرى: من إحســـــــان عباس يف عمّان إىل إدوارد ســـــــعيد يف نيويورك، 
ومن فدوى طوقان يف نابلس إىل أحمد صـــــــــــدقي الدجاين يف القاهرة. ثم حلق بهم، منذ 

ة أســــابيع، كبير آخر: يوســــف عبد الله صــــايغ. وقد جرى التقليد يف لقائنا الثقايف خمســــ
الفلســـــــــطيني أن نشـــــــــيّع كل راحل بجلســـــــــة وفاء نقرأ فيها العبر من حياته، ونســـــــــترشـــــــــد 

  بسيرته.
وإن حاولت هذا املســــــــــاء أن أجتاهل وشــــــــــائج القربى الوثيقة مع الفقيد أظل أســــــــــير 

أخيه، وخصوصاً حين يكون األول أخاً أكبر والثاين أخاً العالقة احلميمة جداً بين األخ و
أصـــــــــــغر، واألخ األكبر يف تراثنــا األُســـــــــــري العربي أب أصـــــــــــغر، شـــــــــــريــك للوالــد يف حتمــل 
املسؤوليات وبذل التضحيات، وخصوصاً أيضاً حين يكون األب قسيساً إجنيلياً عاجزاً 

مي العايل. يختصـــــــر عن حتقيق طموحاته وطموحات أبنائه الســـــــبعة يف التحصـــــــيل العل
هذه العالقة بين يوســـــــف وبيني صـــــــورتان فوتوغرافيتان أحتفظ بهما، وعُمر كل منهما 
. كان هو جتاوز الســـادســـة عشـــرة، وكنت يف أشـــهر الطفولة األوىل:  أكثر من ســـبعين عاماً
يرفعني يف الصـــــــــــورة األوىل منهما على كتفيه إىل فوق، ويحتضـــــــــــنني يف الثانية بين 

  ذراعيه.
الواقع، سيرة يوسف صايغ مع احلياة واآلخرين: يحتضن قضايا جمتمعه  هذه، يف

  وهمومه يف قلبه ووجدانه، ويحاول أن يرفع شأن شعبه إىل أعلى مرتبة ممكنة.
حياة يوسف صايغ سلسلة من النشاطات اجلادة يف خدمة اجملتمع العربي عامة، 

مّا يف إقامة املؤســـــســـــات والفلســـــطيني خاصـــــة. ســـــتون عاماً تقريباً من العمل الدؤوب، إ
وحتقيق املشـــــــــــــــاريع، الوطنيــــة والقوميــــة، الثقــــافيــــة أو االقتصـــــــــــــــاديــــة أو التنمويــــة أو 
ا يف وضـــــــــــع اخلطط واخملططــات والبرامج ورســـــــــــم االســـــــــــتراتيجيــات  االجتمــاعيــة، وإمــّ
للوصــــــول باألمة إىل غد أفضــــــل. وكأن يوســــــف كان يأمل دوماً بتحقيق مدينة الفارابي 

العربيــة. وليســـــــــــــت حيــاتــه، يف حقيقــة األمر، إالّ جمموعــة هــذه الفــاضـــــــــــلــة على األرض 
املســـــــــــاعي النظرية والتطبيقية، يف هذا اجملال أو ذاك، من دون الوقوف أمام املعوقات 

  الدخيلة والشكوك واإلحباطات، ومن دون مراعاة تقاعس اآلخرين أو مضايقاتهم.
النضـــــــــال احمللي ملس يوســـــــــف، أواســـــــــط األربعينات من القرن املاضـــــــــي، ما عاناه 

الفلســـــــطيني من ضـــــــعف يف اإلعالم وشـــــــح يف املال. فزوّد املكاتب والوفود الســـــــياســـــــية 
                                           

)(  .   مؤرخ، ومدير مركز األبحاث التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية سابقاً
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الفلســــــطينية الدراســــــات العلمية، من جهة، وأنشــــــأ بيت املال العربي، أول صــــــندوق لدعم 
النضــــــــال يعتمد األســــــــلوب احلديث والشــــــــفافية يف تمويل الثورة. وكرر تلك التجربة بعد 

ضــــاعت فلســــطين كلها وأفلســــت قياداتها معنوياً، وإن اتخمت مالياً، عشــــرين عاماً، وقد 
فأشــرف على الصــندوق القومي الفلســطيني وأدخل فيه عنصــر احلداثة والتنظيم الرفيع. 
وأســـــــــــس، من جهــة أُخرى، مركز التخطيط ليكون العقــل املفكر للثورة الفلســـــــــــطينيــة إىل 

العمل الشـــــاق يف إعداد أول وأوســـــع  جانب مركز األبحاث، العقل املنقّب. وبعد أعوام من
دراســــــة اســــــتراتيجية شــــــاملة لتحرير فلســــــطين بمســــــاهمة العشــــــرات من النخب الثقافية 
الفلســـطينية والعربية، انتهت تلك اجلهود إىل ســـالل املهمالت، ال ألن القيادة الســـياســـية 

 فيوســـــــــــ ىرأ وقد -		مل تقتنع بها، وإنما ألنها افتقدت الرغبة والنية يف االطالع عليها
 والبالغة الســـــــــــرية األوراق تلك حتولت كيف وغصــــــــــــة، بأمل يروي كان ما وفق بعينيه،

  ئعو الفستق السوداين يف أسواق عمّان.با يستعملها أكياس إىل اخلطورة
مرة أُخرى مل ييأس يوســـــــــــف صـــــــــــايغ، وكأنه أيوب النضـــــــــــال الفلســـــــــــطيني املؤمن 

نحرافــات القيــادات وهبوط بقضـــــــــــيتــه واملتفــائــل بشـــــــــــعبــه بــاســـــــــــتمرار، على الرغم من ا
مســــــــتواها. فبعد مأســــــــاة مركز التخطيط بعشــــــــرين عاماً، توجه إىل تونس ليشــــــــرف على 
إعداد أرصن دراسة شاملة تخطَّط للمجتمع الفلسطيني بعد التحرير، اقتصادياً وتنموياً 
. وصـــــرف عدة أعوام يعمل ليقدم يف النهاية أشـــــمل وأرقى خطة مفصـــــلة وعملية  وإدارياً

الغـــد. وبينمـــا نـــال هـــذا البرنـــامج إعجـــاب خبراء الـــدول املـــانحـــة والهيئـــات  لفلســـــــــــطين
اخملتصة يف األمم املتحدة والبنك الدويل، استعيض عن اخلطة بإجراءات عشوائية أدت 
إىل حال الفســــاد املايل واالهتراء اإلداري والظلم االجتماعي الســــائد حالياً ومنذ عشــــرة 

ين كاملة من نهرها إىل بحرها، من الناقورة إىل أعوام. كان يوسف يؤمن بتحرير فلسط
رفح، شــــاملة مســــقط الرأس يف البصــــة وملعب الصــــبا يف طبرية. لكنه، يف الوقت نفســــه، 
آمن بأنه حتى لو اختُزلت فلســطين يف بضــع مئات من الكيلومترات املربعة فإنها يجب 

  أن تكون قدوة يف الطهارة الثورية. لكن حلمه خاب.
حلمه العربي. لقد ورث يوســف وأشــقاؤه عن والديهم قلوباً تضــخ كذلك كان مصــير 

دماء عربية يف شــــــرايين قطرية: فلســــــطينية وســــــورية ولبنانية. لذلك نراه يصــــــرف وقتاً 
طويالً يف وضــع اســتراتيجيات لتطوير اقتصــاد وتنمية عربيين موحدين. وكان من أبرز 

يها جلامعة الدول العربية عن أعماله، يف هذا اجملال، الدراســـــــــــة القيمة التي أشـــــــــــرف عل
. ومرة أُخرى، يضــــع صــــانع القرار  الكيان العربي املوحد اقتصــــادياً وتنموياً واجتماعياً

  العربي الدراسة على الرف، وتذهب اجلهود سدى.
مل يكن يوســــــف صــــــايغ حاملاً مثالياً، وإنما كان صــــــاحب مشــــــروع واقعي. اســــــتنفد 
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تمع أفضـــــل للفلســـــطينيين وللعرب. ويوماً ما طاقاته العلمية والصـــــحية كلها لتهيئة جم
ســـــــــيجد اجليل الطالع املتحفز لتطوير بلده مادة خصـــــــــبة من األبحاث واملشـــــــــاريع التي 

  تركها له هذا الرائد الكبير.
آمن يوســـف بأهمية تدريس األجيال الطالعة، فصـــرف أكثر من ربع قرن يدرّس يف 

اليات املتحدة، وألّف عشرات الكتب عدد من اجلامعات الكبرى يف لبنان وبريطانيا والو
واألبحاث، وشـــارك يف مئات الندوات العلمية وحلقات البحث يف أكثر من عشـــرين دولة 
على امتداد نصــف قرن. وربما أذيع ســراً يجهله كثيرون عن يوســف صــايغ، للداللة على 
التزامــاتــه النضــــــــــــاليــة بشـــــــــــقيهــا اجلهــادي والفكري: كــان يوســـــــــــف من النخبــة الثقــافيــة 

فلســـطينية، وربما العربية أيضـــاً، النادرة التي مل تكتفِ بتأييد الكفاح املســـلح والدعوة ال
إليه من بعيد، بل حمل بنفســـــــه الســـــــالح وقاد جمموعة من املقاتلين املثقفين يف مدينة 

، حتى نفدت الذخيرة ووقع أســيراً لدى القوات الصــهيونية، ١٩٤٨القدس، يف أيار/مايو 
.ومل يُفرج عنه إالّ ب   عد عام تقريباً

وإين إذ أقف حميّياً ذكرى يوســـف صـــايغ ال أســـتطيع إالّ أن أحيّي أيضـــاً تلك الســـيدة 
. تعارفا يف مطلع خمســــــــينات  التي رافقت يوســــــــف يف مســــــــيرته أكثر من خمســــــــين عاماً
القرن املاضــــــــي، وحتابا، وتزوجا، وترافقا يف البحث عن عامل عربي أفضــــــــل، وعن دعم 

ي. إنها روز ماري بوكسـر، بريطانية اسـتعربت. ويصـح أن نقول، أفعل للنضـال الفلسـطين
بعد أن أعطت الفلســــطينيين، وخصــــوصــــاً أهل اخمليمات، أنضــــج الدراســــات االجتماعية، 

  إنها فلسطينية من أبوين بريطانيين.
إن لقاءنا الثقايف الفلسطيني إذ يودّع عضواً رائداً ومرموقاً طاملا أغناه بمداخالته 

ال األعوام العشــــــرة األخيرة، يشــــــارك جموع املثقفين العرب يف االعتزاز ومناقشــــــاته طو
  بهذه القدوة واالستنارة بتجربتها وعطاءاتها.
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  غسان تويني
 هو، حيث -		أبدأ كلمتي بالتوجه بتحية حمبة وإكبار إىل القســـــيس عبد الله صـــــايغ

 يوســـــــــــف،: لعباقرةا من العائلة هذه الفاضـــــــــــلة، وزوجته هو وربّى، أجنب الذي -		ويرانا
  .صابرال للعذاب املثابرة احلية الشهادة أنيس، -	أنسى؟ كيف -		أنسى وال توفيق، فايز،

ثم كيف أنســـــى ذلك البيت على ضـــــفاف طبرية حيث كبروا وشـــــبّوا إىل أن جاء زمن 
  املأساة؟

كيف أنســــــى، وكانت يل نعمة االســــــتضــــــافة يف ذلك البيت، ذات أســــــبوع عطلة ســــــنة 
وأنا، نســـــــتمع، يف ظالل شـــــــجر الصـــــــفصـــــــاف، إىل نظريات يوســـــــف يف . كنا، فايز ١٩٤٤

االقتصاد واإلنماء املستدام. نستمع، وال أظننا كنا جند يف تركيبة النظام الفلسفي الذي 
  ندرس ولو مربعة، نافذة متواضعة، نرصف فيها األرقام التي يذهلنا تسلسلها...

توفيق، على االســــــــــتيعاب. هو  فايز كان أقدر منا، وطبعاً أقدر من الشــــــــــاعر املبتدئ
كان إذ ذاك يعدّ أطروحة ماجســـــــتير، بينما كنت مبتدئاً يســـــــحرين ما يدلقه علينا معلمنا 

  الدكتور شارل مالك من نظريات أفالطونية وال رقم واحد وال حساب.
 وأ هازئة، تظنّها التي االبتســامة هذه آه -	أظنني أتذكر أن فايز كان يبتســم أحياناً

 لقيي وكأنه القامة، الفارع األكبر، األخ إىل املستمعين لسائر إرضاء ربما ،تتصنّع هكذا
 مية،التن غاية إن -		عقولنا فتتصالح -		قولي سمعته أين حسبي وأنا. علو من شروحاته

  .االقتصاد أجل من االقتصاد يف ذاتية مطلقة حقيقة ال إذًا،. اإلنسان هي االقتصاد بل
كلمة إغريقية أزرعها يف ذاك البيان الكرشــــــــــوين: كنت أصــــــــــفق يف عبّي ألين وجدت 

"تيلوس"، أقول، أي "الغاية"... إذاً لالقتصـــــاد "تيليولوجية" تنتهي إىل اإلنســـــان، وتطمئن 
  نفوس الفالسفة، أو املدّعين الفلسفة بيننا.

 املناقشات، نهوى كنا كم آخ -		ذات يوم، لعلنا كنا سئمنا الشروحات واملناقشات
  .احلوار ناهاسمّي كنا اليوم

 بســـــــــيارته يأخذنا أن يوســـــــــف علينا عرض -		أنســـــــــى كيف -	ذات يوم، بُعيد الظهر
ر" مكشوفة) يف رحلة إىل القدس، نزورها ثم نتفرج على ستوديبايك(" اجلديدة -	العتيقة

"احلي اليهودي" (كذا كانت التســـمية) ويف باطنيته أن املقارنة ربما جتدينا نفعاً فنفهم 
املعنى الكياين لالقتصـــــــاد، ونقارن عماراً بعمار، فيســـــــتفزنا ذلك إىل مزيد من النضـــــــال 

ن مع ما كان أو صــــار يســــمّى الهيئة العاقل املنتج. أظن أن يوســــف كان بدأ آنذاك يتعاو

                                           

)(  .وزير ودبلوماسي سابقاً، ورئيس حترير صحيفة "النهار" البيروتية 
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العربية العليا منذ أيام احلاج أمين احلســـــــيني. وقد توىل فيها بعد حين أمانة بيت املال 
  الفارغ اخلاوي.

نحن، فايز وأنا، كنا نحلم بنهضــــــــــــة تنطلق من ترقية اإلنســــــــــــان الفرد بدءاً بعقله، 
ل انه يف اجملتمع املتكامفتربيته "الشخصانية" النهضوية االجتماعية، كي ال يأخذ مك

  أعزل العقل.
وتمر األيام متراكضـــــــة، تفرّقنا ســـــــفراتنا، كل إىل جامعة يف خارج، ثم نعود نلتقي 
والبحيرة املقــدســـــــــــــة ومــدينــة اللــه أورشـــــــــــليم أطيــاف ذكريــات حترق قلوبنــا، وتزيــد يف 
تصـــــميمنا على خوض املعركة ضـــــد الصـــــهيونية على مســـــتواها احلضـــــاري، وبأســـــلحة 

  اهي ما استصنعت به إسرائيل انتصاراتها.علمية تض
بعد ذلك، مل أعد إىل طبرية وال مرة، لكنني ظللت أتفيأ أطياف أشـــــــــــجارها. كنت قد 

. ويـــا ليتني مل أعـــد ومل ١٩٤٨عـــدت إىل القـــدس مرة واحـــدة فيمـــا بعـــد، يف أيـــار/مـــايو 
نها، م عدنا التي املبكية -	أشــــــاهد، كمراســــــل عســــــكري من "النهار"، املعركة املضــــــحكة

  وثمة من يقول إنها كانت قمة اخليبة، وآخرون يبرّئون الذات بالقول إنها "نكبة!"
، عندما كانت تتألف يف بيروت اجلبهة االشـــتراكية الوطنية من النواب ١٩٥١ســـنة 

املعارضــين الغاضــبين حول برنامج لبناء دولة عصــرية يف لبنان ال تعصــف بها رياح 
 أحاديث إىل بالذاكرة أعود وكأنني -	د، فاقترحتالنكبات، دار بحثنا حول االقتصــــــــــــا

 احللم من بعلمــــه لنحتمي ربمــــا صـــــــــــــــايغ، يوســـــــــــف بــــالــــدكتور نســـــــــــتعين أن -		طبريــــة
 ،احلكم نتســــلّم متى االقتصــــادي، برناجمنا خطوط لنا فوضــــع كان؛ وهكذا. باملســــتحيل

اء ي فيه إنشـــاملركز االقتراح جعل ثم أحياناً، ومتكاملة حيناً متنافرة عقائد بين مُوفقاً
 اشـــــــــتراعية، بصـــــــــالحيات -	الثوري التجديد وجه وهذا -	جملس تخطيط وتنمية يتمتع

 صـــــــــــراعـــات نـــار على يـــذوب وال النواب، جملس هواجس رحمـــة حتـــت اإلنمـــاء يظـــل فال
 لساجمل يترأس أن اقترح من بيننا قام أنه وأذكر. االنتخابية املصلحية" الشعب ممثلي"

التصميم، كي ال تقوم ثنائية بين جملس الوزراء واجمللس  وزير يسمى وزير االقتصادي
االقتصـــــادي اإلنمائي. وظلت املســـــألة مبهمة عالقة خشـــــية أن تأتي األهواء الســـــياســـــية 
بوزير ال يفقه شـــــــــــيئاً من اخلطط املطلوب وضـــــــــــعها واشـــــــــــتراعها، فيذهب اإلنماء أدراج 

  الرياح.
قانون كنا ننوي  وتمر األيام، ويمضـــــــــي يوســـــــــف يعمل على صـــــــــوغ مواد مشـــــــــروع

اقتراحه على جملس النواب، من منبر املعارضــــــة، مكتمالً متوازناً، وموقعاً ممن يتيســــــر 
  جمعه من احللفاء.

البيضــــــاء.  ١٩٥٢إالّ إن منبر املعارضــــــة ســــــرعان ما صــــــار منبر الســــــلطة بعد ثورة 
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 يففحملتُ بعد حين إىل قصـــــــــر بيت الدين األوراق التي حبّرها يوســـــــــف (وأظنها ال تزال 
حمفوظاتي) ألعرضـــــــــــها جمدداً على رئيس اجلمهورية املنتخب حديثاً، كميل شـــــــــــمعون، 
ويف ظني أنــــه ســـــــــــيكون لنــــا بين وزراء احلكومــــة األوىل، ولو حليف واحــــد ذو وزن هو 
الدكتور جورج حكيم، رفيقنا يف اجلامعة األميركية حيث درّس االقتصاد. وكان يوسف 

  ن اجملهول واملعروف واملُجهّل، لعدم التردد.يأمل بأن يجد لديه أكثر من سبب، بي
.   لكن جورج كان وزير اخلارجية ليس إالّ

واســـــــــتيقظت يف الرئيس شـــــــــمعون ســـــــــليقة البرملانية، فصـــــــــارحني ذات مســـــــــاء، يف 
اجتماع وحدنا يف القصــــــر، بأن ما كان يصــــــلح مطلباً معارضــــــاً قد ال يصــــــلح مشــــــروع 

أهم "صـــــــــــالحيــــاتهم"... ومنهــــا شـــــــــــق قــــانون يقره النواب، متخلّين بموجبــــه عن بعض 
الطرقات، مثالً، ومشــــــــــــاريع الري والطاقة. وكلها كنا، مع يوســـــــــــف صــــــــــــايغ، قد حلمنا 
بإخضــــــــــاعها لتخطيط اجمللس املطلوب اســــــــــتحداثه، كي ال تضــــــــــيع ميزانياتها هدراً يف 
البازارات الســــــياســــــية املعهودة الفســــــاد. وكان أن أصــــــدرت احلكومة بعد حين مرســــــومًا 

ينشــــــــــئ اجمللس، إنما بصــــــــــالحيات مبتورة تقتصــــــــــر على الدراســــــــــة واقتراح اشــــــــــتراعياً 
  اخملططات، ويحتفظ جملس الوزراء وجملس النواب بصالحيات التقرير والتشريع.

ومر عهد الرئيس شـمعون بسـرعة وال أذكر، ومل يعد يهم يوسـف صـايغ أن يعرف إذا 
أن جاءت "الشـــــــــــهابية"  كان اجمللس أنشـــــــــــئ فعالً، أو ظل املرســـــــــــوم حبراً على ورق، إىل

وتســـــلحت بوعي اقتصـــــادي اجتماعي، تراجيدي أكثر منه علمي، فأعادت إنشـــــاء جملس 
تصــــميم ما لعله صــــمّم، لكن أحداً ال يذكر أية تصــــميمات من شــــغله غيّرت مســــار التنمية 

  األعرج الذي سلكه لبنان، وال "غائية" يخدمها تلتزم مصير اإلنسان...
س هو وفرة األدبيات االقتصـــــــــــادية التي كان يوســـــــــــف على أن ما كان يعزي النفو

صايغ يحذّر منها، يف كتاباته ومؤلفاته الصارمة العلمية التي تكاثرت يف تلك احلقبة، 
متمركزة حول احللم الفلســـــــــــطيني وكيف نُكســـــــــــبــــــه الواقعيــــــة التي يحتــــــاج من "اخلبز 

مل تغرق الثروة والكرامة"... ثم طالئع الرشـــــــــد االقتصـــــــــادي عند بعض عرب النفط الذين 
  املفاجئة ولو بعض مثاليتهم القومية البنّاءة.

  كان ذلك زمن يوسف صايغ العربي.
رفاقه وتالمذته القدامى يقرأونه ويتفهمون تالزم طموحه الدائم حتى املســـــــتحيل، 
وهذا الهدوء الباســـــــم، يصـــــــوّر على وجهه وشـــــــفتيه عمق ما يف نفســـــــه من عذاب العارف 

  ل، كي ال نقول اجلهالة.بعمقٍ، يف دنيا االرجتا
ولو كان يوســــــــف ال يزال بيننا اآلن، كم كان يجد نفســــــــه مضــــــــطراً إىل القهقهة بدل 
االبتســام... وكم كان يتأمل ألن والءه الذي ال يســاوم يمنعه من الشــماتة بأنظمة وأشــباه 
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رير األمم املتحــدة عن اإلنمــاء املتكــامــل تقــا -	ربمــا تــدري ال حيــث من -		أنظمــة جعلــت
فنا يف أتعس املراتب الدنيا... وكأنه مل يقم بيننا يوســـــف صـــــايغ وأمثاله ولو قلّة، تصـــــنّ

يدعوننا يف الدراســـة بعد الدراســـة، والكتاب بعد الكتاب، إىل ســـلوك دروب النهوض التي 
  يظن العامل املعومل أننا أعجز من أن ندركها ونخطط لها بأنفسنا!

دول؟ إقرأوا كتاباته يف املرحلة أمل يكن يوســـــــــف صـــــــــايغ يذهب إىل حد اســـــــــتفزاز ال
األخيرة وبعض ما قبلها، تدركون كيف كان يتصـــــــــــنّع أحياناً جهل الواقع، وهو يقترح 
ما كان يمكن معه، لو اتبعوه، إنقاذ األمة والشعب من التخلف الذي يهيئ الستعمار من 

  مل يعمّر نفسه ذاتياً باملعرفة واحلرية.
إىل كثير شجاعة ألعترف بأنه ليس من حقي أن وبعد. وقد أطلت احلديث. ال أحتاج 

أختم كالمي حتى وال بالقليل مما أعرفه من نظريات الدكتور صــــــايغ، وســــــواي ممن هم 
  أحق مني سيتناولون ذلك.

 حســــرة تروي أظنها التي -		ربما العلمية الغير أي -		حســــبي هذه الصــــورة الكيانية
سف صايغ... اخليار بين أن يستمر ار، يف حالة مثل حالة من صار معلّم جيل، كيواخلي

املعلم يبحث، حتى تخوم التنظير، فيكتب، ثم يبحث ثم يكتب ويكتب، وهو يعرف أن من 
يكتب لهم وعنهم وإليهم هم، أو هم صاروا يعجزون عن مسايرة اخللق العلمي والفكري، 

 بين -	اًإذ أقول -		ولو بالفهم النظري، فكيف باإلقبال على التنفيذ الرسويل؟... االختيار
 لنفسه طفق ويكتب ويزهد ييأس أن وبين التنمية، طريق ويرسم احلقيقة يقول يستمر أن

  .وللتاريخ
  فيا يوسف صايغ، اجملتمعون هنا ما كانت جتمعهم ذكراك لو يئستَ مثل سواك.
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  شفيق احلوت
عندما اطلعت على قائمة املتحدثين وعرفت موقعي تأكدت أنه مل يبق يل ما أقوله 

  عن يوسف صايغ، لكنني مع ذلك سأحاول بكلمات وجدانية قليلة.
نشــــأ يوســــف يف أســــرة مميزة فعالً، وتمييزها غير تقليدي؛ فاألســــر املميزة عادة ما 
  تكون إمّا إقطاعية وإمّا دينية وإمّا بورجوازية، لكن تميُّز أسرة صايغ هو من نوع فريد.

وتقوى وإيمــان. وال عجــب، إذ إنهــا من ميزات هــذه األســـــــــــرة، أوالً، أنهــا أســـــــــــرة ورع 
تنحدر من هذا القاطع من صــــحراء العرب املمتد ما بين ســــاحل طبرية وأطراف اجلزيرة 
العربية، حيث كان أجدادهم من العرب النصارى، ولعلهم أحفاد أولئك الذين أشير إليهم 

." وعب د الله يف القرآن الكريم بأنهم األكثر مودة، "ذلك بأن منهم قســـــــــــيســـــــــــين ورهباناً
  صايغ كان من القسيسين والرهبان.

وتتميز هذه األســـــــــــرة، ثانياً، بأنها كانت أســـــــــــرة علم وإبداع ومعرفة. فبين بكرها 
الراحل الفقيد يوســـــــــــف، االقتصــــــــــــادي، وبين آخر العنقود فيها أنيس، املؤرخ، جند فيها 

  الشاعر واملفكر والدبلوماسي والطبيب، وكل منهم مبدع ومتفوق يف ميدانه.
الث ميزات هذه األســــــــــرة، التي جمعت الورع واإليمان والتقوى مع العلم واملعرفة ث

واإلبــــداع، أنهــــا تميزت بــــااللتزام، فكــــانوا جميعــــاً يتصـــــــــــرفون وكــــأنهم يحملون مهمــــة 
رسولية هي قضية فلسطين، ويستحيل على أي فلسطيني يف هذه األيام أن يبحث أو أن 

وســـف صـــايغ وأنيس صـــايغ وفايز صـــايغ. يكتب عن قضـــية فلســـطين من دون أن يمر بي
  وإن مل يجد ضالته مع هؤالء الثالثة فعليه بِروز ماري، وبيزيد صايغ كذلك.

، على ما أذكر، وتذكرنا أن احلاج أمين ١٩١٦إذا تذكرنا أن يوســف من مواليد ســنة 
وربعه وجيله يمثلون الرعيل األول من القيادة الفلســـــــطينية، فبعملية حســـــــابية بســـــــيطة 

تج أن يوســــــــف وأبناء جيله يمثلون ما يمكن أن نســــــــميه الرعيل الثاين من القيادة نســــــــتن
الفلســـــــــــطينية، وهو آخر جيل خرج من فلســـــــــــطين أو عاش أو جتاوز نكبة فلســـــــــــطين من 
الطليعة الواعية املدركة، والتي كانت مؤهلة ألن تقود الشـــــــعب الفلســـــــطيني يف نضـــــــاله 

  لتحرير أرضه واسترداد حقوقه الوطنية.
ما نذكر يوســــــــف صــــــــايغ، شــــــــخصــــــــياً، ومعي بعض اخملضــــــــرمين هنا من أبناء عند

فلســـــــــــطين، نذكر: برهان الدجاين؛ وليد اخلالدي؛ عبد الله الريماوي؛ عبد الله الســـــــــــبع؛ 
بهجت أبو غربية؛ كمال ناصـــــــــــر؛ رفعت النمر؛ إحســـــــــــان عباس؛ خالد الفاهوم؛ ســـــــــــامي 

                                           

)(  نان سابقاًمدير مكتب منظمة التحرير الفلسطينية يف لب. 
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ينيين الــــذين كــــانوا زمالء العلمي؛ نمر طوقــــان؛ وغيرهم وغيرهم من الرجــــال الفلســـــــــــط
ورفاق يوســف صــايغ املؤهلين لقيادة شــعب فلســطين، ممثلين للرعيل الثاين، أو املوجة 

  الثانية من النضال الفلسطيني.
كان يوســـــف من القلة من أبناء هذا اجليل الذين اســـــتمروا على تماس مع قضـــــيتهم 

ير أو ا يف منظمة التحرالفلسطينية، وكنت أحياناً أتساءل: ماذا يفعل يوسف صايغ بينن
يف غيرها من املؤســـــســـــات الفلســـــطينية يف الوقت الذي كان يف اســـــتطاعته أن يكون يف 
الســــــــــعودية أو اخلليج ويعمل ملصــــــــــلحة النفط وأســــــــــواق النفط ورجال النفط، وأن يشــــــــــيد 
القصـــور، وأن يبني الفيالت، وأن يقتني اليخوت؟! لكن يوســـف كان مصـــراً على أن يبقى 

قضـــــــــية فلســـــــــطين. والســـــــــبب، وهذه ميزة أُخرى يف أســـــــــرة صـــــــــايغ، أنهم على تماس مع 
  قوميون.

يف اخلتام، وعلى الرغم من صـــــــعوبة االدعاء بقدرة أي إنســـــــان على التحدث باســـــــم 
الشـــعب الفلســـطيني، أســـتطيع أن أقول إن فلســـطين لن تنســـى أبناءها، فلســـطين لن تنســـى 

  يوسف.
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  سليم احلص
، وكنُت ١٩٥٥ميركية يف بيروت ابتداء من ســـــــــــنة توليتُ التدريس يف اجلامعة األ

حائزاً بكالوريوس يف العلوم التجارية نلتها قبل ثالثة أعوام. وتدرّجت يف إبان مرحلة 
  التعليم إىل درجة املاسترز، ثم الدكتوراه.

خالل تلك املرحلة التي مارســـــت فيها التدريس وجدتُني وســـــط نخبة من األســـــاتذة 
كرهم وســــــلوكهم وأدائهم أنموذجاً صــــــاحلاً آنســــــتُ فيه خير قدوة، املتميزين، خطّوا يف ف

  وكان يف مقدمهم يوسف صايغ.
شـــرعتُ يف التدريس حتت جناح أســـتاذي الكبير الشـــيخ ســـعيد حمادة، الذي درســـُت 
على يديه اقتصــــــاد الشــــــرق األوســــــط، وزاملتُ األســــــتاذ الالمع برهان الدجاين، وكان هو 

حني للتــدريس يف اجلــام عــة. وكنــتُ معجبــاً بفكر الرجــل القومي وتفــانيــه يف الــذي رشـــــــــــّ
خدمة االقتصاد العربي وإيمانه الوطيد يف مستقبل اقتصادي عربي واعد يف زمن كان 

  القطاع النفطي العربي يتعاظم شأناً على املستوى العاملي.
عند انضـــمامي إىل الهيئة التعليمية يف دائرة العلوم التجارية كان الدكتور يوســـف 

أســـتاذاً يف دائرة االقتصـــاد. وقد تعرفت إليه بحكم الزمالة، ومن حيث أن طالبي صـــايغ 
كانوا طالبه يف وقت واحد، وفضـــالً عن ذلك من خالل متابعتي عن كثب لنشـــاط الرجل 
وإنتاجه الوفير، وخصـــــــــوصـــــــــاً يف ميدان البحث االقتصـــــــــادي على الصـــــــــعيدين اللبناين 

صــــــــــــاحلـاً للمواطن العربي اخلالّق، املؤمن والعربي. كـان الـدكتور يوســـــــــــف يل أنموذجـاً 
  بقضية أمته إيماناً ال يتزعزع.

كانت مرحلة حترر ويقظة وأحداث جســــــــــام. كان املد القومي الناصــــــــــري يف أوجّه، 
مِّي اجلمهورية  وتولّد منه يف حلظة تاريخية خاطفة احتاد بين مصــــــر وســــــورية فيما ســــــُ

تــداعيــات خطرة على املســـــــــــــار القومي  العربيــة املتحــدة، والتي كــان النهيــارهــا املــدوي
التي أوقعت حتوالً جذرياً يف مسار القضية العربية، إذ باتت  ١٩٦٧العام، وكانت حرب 

"إزالة آثار العدوان" هدفاً صرف العرب فعلياً عن جوهر قضيتهم املركزية يف فلسطين، 
الم اق اســـتســـفطُرحت مبادرات متتالية، بلغت ذروتها بتوقيع الرئيس أنور الســـادات اتف

  مع العدو الصهيوين.
كنت أتابع التطورات العربية خالل تلك املرحلة بكل جوارحي، فأجد يف يوســـــــــــف 
. كنت أتابع ما يُسطّر يوسف  صايغ مَعيناً ال ينضب فكراً وحكمة والتزاماً قومياً صادقاً

                                           

)(  ًرئيس احلكومة اللبنانية سابقا.  
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  صايغ عن تلك املرحلة وأناقشه ما يقول ويكتب.
العربية بدراســـــات اقتصـــــادية معمَّقة، غزيرة أحتف الدكتور يوســـــف صـــــايغ املكتبة 

ووافيــة، تنــاولــت األحــداث والتطورات يف لبنــان والوطن العربي. وكــانــت كتــابــاتــه تتميز 
بقوة اإلقناع نظراً إىل ما كان يتحلى به الرجل من موضوعية وجترد ونهج علمي دقيق 

متناهية يف خدمة  وروح مسؤولية عالية، إىل غزارة يف العلم واملعرفة، فضالً عن جرأة
  احلق واحلقيقة عند نقد السياسات الرسمية العربية يف الشأن االقتصادي.

إن أعظم ما يجســــد يوســــف صــــايغ يف وجداين رعيل من املثقفين العرب كان يحمل 
قضـــــــــــايا األمة يف ضـــــــــــميره ويعبر عن شـــــــــــجونها خير تعبير بما حباه الله من إخالص 

ومعرفة وموضـــــــــوعية ومنطق. إنه رعيل بتنا  وتفان وشـــــــــجاعة، وبما يتحلى به من علم
نفتقد أمثاله يف عصـــــر عمّ فيه شـــــيء من االنكفاء عن الشـــــأن القومي، كما نفتقد صـــــوت 

  الشارع الذي كان يدوي انتصاراً لقضايا العرب يف املشرق واملغرب.
ذاك الرعيل الرائد أخذ يف الضـــــــــــمور فيما بعد، إذ دفعت أنظمة القمع والكبت رجال 

العلم والثقافة من أمثال يوســــــــف صــــــــايغ إىل زوايا اجملتمع، وبعثرت صــــــــفوفهم الفكر و
هجرة األدمغـــــة إىل خـــــارج الوطن العربي. كم من هؤالء يعمـــــل اليوم يف خـــــدمـــــة دول 

  ومؤسسات يف مغرب العامل ومشرقه؟
أّما الشــــــــــــارع الهادر فقد غاب حتت واقع عاملين: القمع والكبت من جهة، وإغراق 

بمشــكالته وهمومه من جهة أُخرى. فقد علّمتنا جتارب احملنة اللبنانية املواطن العربي 
على امتداد خمســـــة عشـــــر عاماً أن اإلنســـــان إذا واجه مشـــــكلة وقضـــــية غلبت املشـــــكلة يف 
نفســـــه على القضـــــية. الشـــــارع العربي غارق هذه األيام يف شـــــجون حياتية صـــــرفته عن 

تفيق الشـــــــــــعب فيعود ليلتقط زمام قضـــــــــــاياه الوطنية. لكن إىل حين. إذ ال بد من أن يســـــــــــ
مصيره بيده. هذا قدر الشعوب احلية الواعدة. وهذه رسالة يوسف صايغ املفكر امللتزم، 

  ابن هذه األمة البار.
رحم الله الدكتور يوســــف صــــايغ، وطيّب ثرى رعيله من الرواد العرب الكبار، عســــى 

العربي كي ينهض أن يكون يف اســـــــــــتحضـــــــــــار ذكراهم ما يبعث الروح يف نفس املواطن 
  جمدداً فينتزع حقوقه الوطنية ويصون مصيره القومي بإرادته احلرة.
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  غازي العريضي
ليس غريبــــاً على بيروت أن جتمع هــــذا احلشـــــــــــــــد املميز يف مقر جمعيــــة متخرجي 
اجلامعة األميركية بالتحديد، لتكرم رجالً أعطى بيروت وجامعتها األميركية واألندية 

ثقــافــة عــامــة والعلم والفكر الكثير الكثير على مــدى عقود من الزمن، الثقــافيــة فيهــا وال
  فكان مناضالً لبنانياً، فلسطينياً، عربياً، بكل ما للكلمة من معنى.

الدكتور يوســـــــــف صـــــــــايغ عرفناه يف بيروت ويف اجلبل ويف مواقع لبنانية متعددة 
فه دلية العلمية يف مواقمناضــــــالً مكافحاً يســــــتند إىل العلم والفكر والقواعد العلمية واجل

وحواراته وكتاباته، فكان رمزاً مميَّزاً من رموز الدفاع عن القضية الفلسطينية والقضية 
العربيـــة واإلنســــــــــــــان العربي عـــامـــة. نفتقـــده اليوم ونحن نرى اآلخرين يحـــاولون تقرير 
مصـــــــــــيرنا، وفرض خطط علينا ومشــــــــــــاريع حتت عناوين اإلصـــــــــــالحات االقتصــــــــــــادية 

تربوية والثقافية، فنشـــــعر باحلاجة إىل أمثال يوســـــف صـــــايغ الذي كان والســـــياســـــية وال
رائداً من رواد اإلصـــــــــالح والثقافة والعلم يف جماالت الســـــــــياســـــــــة واالقتصـــــــــاد والتربية 

  بصورة عامة.
ويف هذا اجملال نرى أننا يف ذكراه يف أمسّ حاجة إىل االستفادة مما كتب، وأيضاً 

ين العرب وكــل املنتجين العرب يف خمتلف جمــاالت إىل دعوة كــل املثقفين وكــل املفكر
اختصــــــــــاصــــــــــهم، الثقافة واالقتصــــــــــاد، الفكر والعلم، إىل مزيد من التوحد، وإىل مزيد من 
اللقاءات يف حوارات مفتوحة، ليســـاهم كل منهم من موقعه يف رســـم معامل التغيير التي 

مبدعيها ومن كتّابها ال بد منها يف هذه املنطقة التي يجب أن تنطلق من مفكريها ومن 
  ومن مثقفيها ال مما يُفرَض علينا من اآلخرين.

نكرم اليوم بــاحثــاً رائــداً من البــاحثين العرب الــذين ســـــــــــــاهموا يف إغنــاء القضـــــــــــيــة 
العربية والفكر العربي، وعزاؤنا يف غيابه أنه ترك الكثير الذي نســتمد منه معرفة وعلمًا 

طيني يف لبنان، وعلى ما عاشه كفلسطيني وقوة وجتربة يف الصبر على ما عاشه كفلس
يف الشـــــتات، وعلى ما عاشـــــه أبناء شـــــعبه يف فلســـــطين، ومل يكن يوماً إالّ قريباً من هذه 

 املعاناة.

                                           

)(  .وزير الثقافة يف احلكومة اللبنانية  
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