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اللبنانية" لمحفوظات ميشال أسمر من ِقَبل مكتبة حرم العلوم
افتتاح "أرشيف الندوة
ّ
ّ
األول (ديسمبر)  2016في الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر.
كانون ّ

من خالل استقبالنا لمحفوظات الندوة اللبنانية في جامعتنا وبيننا ،نطالع صفحة أساسية للسيد ميشال أسمر
ألن مؤسس الندوة في العام  1946كان ميشال أسمر ،وكان هو الذاكرة ،وبالتالي جزءا نبيال وملتزما من
ذاكرة لبنان .هذا اإلنتقال لألرشيف برعاية معالي وزير الثقافة السيد ريمون عريجي واالهتمام الذي توليه
السيدة رينيه أسمر حربوز ،رئيسة مؤسسة الندوة اللبنانية ،يعود بي عشرات السنين إلى الوراء .في هذا
السياق ،اسمحوا لي أن أتحدث عن تجربة شخصية .في الواقع ،إحدى العالمات التي ال تمحى من حياتي
كان لقائي مع السيد األمين العام للندوة اللبنانية ميشال أسمر تاله لقاء آخر محفور أيضا في الذاكرة وهو مع
األباتي يواكيم مبارك .ستطرحون علي السؤال التالي  :في أي ظرف من الظروف وبأي واسطة تم هذا اللقاء،
ألن في لبنان يجب دائما وجود شخص يعرفكم على رجال عظام من مكانة ميشال أسمر ويواكيم مبارك ؟
كنت بالكاد بعمر  19عاما ،وكنت قد جئت إلى جامعة القديس يوسف حين دعاني األب سامي كوري
اليسوعي عنده في اإلكليركية الكبرى ليسألني عما أود القيام به باإلضافة إلى دراستي .أجبته أن العمل في
صحيفة يومية سيكون بالنسبة إلي تجربة رائعة .في صباح اليوم التالي ،إستدعاني المدير العام لجريدة "لسان
الحال" ،وأصبحت واحدا من مراسلي الصحيفة بعد قيامي لزاما بدورة تدريبية في تصحيح المقاالت واتقان لغة
التحرير في المطبعة .وبالتالي أصبحت إحدى إلتزاماتي وتوجهاتي المفضلة القاعة الكبيرة للندوة اللبنانية في
حي اليسوعية حيث كانت تعَقد بانتظام المحاضرات الكبيرة التي يعطيها أفضل المحاضرين في ذلك الوقت

في مجاالت مختلفة من الحياة الوطنية واإلقتصادية والسياسية .منذ التغطية األولى إلحدى المحاضرات،
أعتقد محاضرة رغيد الصلح ،إتصل بي ميشال أسمر لينقل لي تقييمه ورغبته في أن يراني في المرة المقبلة.
أتذكر أنه باإلضافة إلى التشجيع ،كان للسيد أسمر بعض المالحظات وجهها لي في ما يتعلق بصياغة
بعض األفكار الذاتية .وكانت هذه الواقعة الطريفة نقطة بداية لتوطيد عالقة صداقة طويلة حيث تعلمت
الكثير وتعمقت بالفكر التأسيسي لمؤسس الندوة .وعندما أراد المونسنيور مبارك إخراج خماسيته اإلسالمية
المسيحية في منشورات الندوة اللبنانية ،وكنت هناك لمساعدته في مراجعة وتصحيح بعض االختبارات ومن ثم

عندما بدأ بلورة الخماسية المارونية من أجل إصدارات منشورات ،كانت مساهمتي هي األهم ،وكل ذلك
برعاية ميشال األسمر األبوية وهو الذي كان يشكل ،مع زميله مبارك ،ثنائيا ال ينفصل الواحد عن اآلخر .إن
منزل آل اسمر لم يكن غريبا عني ،وكان يلزم بضع مئات من األمتار من شارع الجامعة لالنضمام إلى
مركز فكريا وثقافيا.
ا
ميشال ورغبته في مشاركته والحديث معه عن مشاريعه التي كانت تهدف في جعل لبنان
لم تكن المحاضرات التي تلقى فيه أمام جمهور مختار مجرد إستعادة معلومات أو آراء منفصلة عن الواقع،
ولكنها كانت نصوصا ذات نهج نقدي ونقطة انطالق لنقاشات محتدمة في بعض األحيان ،مما يجعل
مداخالت كهذه آنية حتى اليوم.
أمر أصيال تماما وظاهرة لن تتكرر في حياة لبنان الحديث خالل
في الواقع ،وكما نعلم ،كانت الندوة اللبنانية ا
بر لمحاضرين لبنانيين مرموقين مثل ميشال شيحا ،وكمال جنبالط،
أربعة عقود .كان هذا في المقام األول من ا
وشارل مالك ،وموسى الصدر ،ويوحنا مبارك ،ومصطفى النصولي ،وشارل قرم ،وبهيج طبارة ومن سائر
العالم العربي (مثل أدونيس وبورقيبة) أو حتى من بلدان أخرى (مثل أرنولد توينبي ، Arnold Toynbee
وليوبولد سيدار سنغور  ، Léopold Sedar Senghorول.ج .لوبريه  .) L-J. Lebretوقد استطاع ميشال
أسمر أن يجتذب أربعمئة محاضر ألكثر من  600محاضرة .في هذا اإلتجاه ،كانت الندوة ثانيا منتدى
دار للنشر .من جراء كل هذا كان هناك تقارب حول موضوع رئيسي هو
لقاءات وتبادل وتفكير وكذلك ا
وصف التكوين الثقافي والفكري والسياسي للبنان الحديث كهوية ،وأمة وشعب ودولة .وقد تضاعفت هذه
الثابتة ثالثا مع هاجس متوسط وطويل األمد ،أال وهو "بناء البيت اللبناني" .وكان هدف ميشال أسمر إعادة
بناء لبنان على أسس أكثر صالبة وتعزيز أسس الميثاق الوطني كما لو أنه كان يستشعر األزمة الكبيرة التي
عاشها لبنان من  1975حتى عام  1990والتي زعزعت بناءه البشري والسياسي لدرجة استمرت األزمة
بآثارها الجانبية الفاسدة حتى اليوم .حين نذكر اسم ميشال أسمرنعود إلى الماضي .ولكن هذه العودة إلى
الماضي ،بالنسبة إلى سمير فرنجية ،تجبرنا أن "نصبح على بينة من االنحدار الذي يسم الزمن الحالي .كان
ميشال أسمر رجل ميثاق عام  1943ومنفتحا على آفاق تطوره .وبعد مرور أكثر من  40عاما ،تم اعتماد
ميثاق جديد ،إتفاق الطائف .ويصح القول إن قلة من بين المسيحيين والمسلمين تحركوا ليتكفلوا في تعزيز
ميثاق العيش المشترك هذا في حين اتخذت جامعة القديس يوسف إجراءات في هذا المجال ،وتحدثت من
أجل دعم الميثاق .ولكن ما يشكل خطورة هو أن القادة السياسيين لم يفهموا ما يحمله هذا الميثاق ومفاهيمه
في المواطنة والتعددية وأنا متأكد أن ميشال أسمر سيقول لنا أال نق أر اإلتفاقية من منظور المحسوبية في
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تحديد الهوية ،أو بالنظر إلى أرباح وخسائر المجتمع ولكن من حيث العيش المشترك في االحترام المتبادل
والدعوة إلى الحرية.
لذلك كان نهج الندوة متعددا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وحتى روحيا ودينيا .لهذا السبب ،في خالل أسبوع ال
ينسى من العام  ،1965عق َدت مؤتمرات عدة أصبح فيها الكالم يتطرق إلى الحوار اإلسالمي المسيحي
أمر جديدا .وفي هذا اإلتجاه،
والتعايش اللبناني القائم على اللقاء واإلرادة المشتركة في العيش معا ،وكان هذا ا
تعبير عن الضمير اللبناني بحثا عن المصالحة مع نفسه ومكانا للتفكير
ا
لطالما كانت ندوة ميشال أسمر
يهدف إلى تطوير العلم اللبناني أو علم لبنان .كان ميشال أسمر يلهو بالقول (سمعته يقول هذا) إن العديد
من أماكن العبادة موجودة في لبنان ،ولكن من الضروري تطوير مكان آخر للعبادة يتخذ بعد الفكر اللبناني،
وبالتالي تأسيس معبد للفكر اللبناني .رحل ميشال أسمر في أعقاب حادث وقع ليلة عيد الميالد ،ليلة ميالدية
 :فليكن استقبالنا لمحفوظات الندوة والدة جديدة لهذه الندوة خاصة أن استقبال األرشيف هذا ،بوجود أسرة و
أصدقاء الندوة ،يتم قبل بضعة أيام من ليلة الميالد.
أود في نهاية الكلمة أن أشكر كل من ساهم في جعل هذه المحفوظات في مكانها في هذه المكتبة الجميلة
المعروفة قديما بمكتبة كلية الحقوق التي أصبحت مكتبة حرم العلوم اإلجتماعية في جامعة القديس يوسف في
شارع هوفلين  . Huvelinأود أن أذكر أسماء السيدة رينيه أسمر حربوز والسيدة ليلى رزق ،مديرة المكتبة،
وكذلك السيدة ال ار بستاني ،مرجعيتنا القانونية .بالنسبة إلينا وبالنسبة إلى الكثير من اللبنانيين ،إذا احتوت هذه
المحفوظات محتويات قيمة ومراسالت غنية جدا فهي جزء من الذاكرة الحية في بالدنا التي ترجعنا إلى
الماضي ولكن ليس أي ماض .هذه المحفوظات التي ستكون مفتوحة للجمهور مع بعض شروط اإلستعمال،
سيتم اإلعتناء بها واالحتفاظ بها بشكل جيد فتوضع في خدمة لبنان الذي هو على مستوى أحالم ميشال
أسمر الكبيرة ،ميشال أسمر الذي كان يحمل قضية هي قضية لبنان الحريات والصداقة والسالم التي من
أجلها يجب أن نناضل دائما.
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