لبنان
من الجلجلة الى القيامة
بقلم الدكتور فيليب سالم
بكركي 9 -تشرين الثاني 2018

جنتمع اليوم يف هذا الصرح البطريركي الذي "جمد لبنان أعطي له" .ولكن تعالوا نسأل :ماذا الذي بقي من جمد لبنان؟ هذا اجملد
الذي يغوص يف التاريخ ويتمدد على مساحة األرض كلها ،ملاذا ال يسكن هنا؟ بل ملاذا هاجر من هنا؟ وهذا اللبنان الذي حنبه ،ملاذا هو
كبري يف كل مكان من األرض إال يف أرضه؟ ملاذا هو هزيل هكذا يف وطنه؟ لبناننا احلبيب مير يف مرحلة مفصلية اترخيية وخطرة هتدد وجوده
معا .ثالث وأربعون سنة ولبنان على طريق اجللجلة :من أمل إىل أمل ،من حرب إىل حرب ،من أزمة اىل أزمة ،وهو حيمل صليبه
ومعناه ً
أانسا من أهله.
وجع ما يوجعه أن بني قاتليه ً
وميشي .حياولون قتله لكنه يرفض أن ميوت .وأ ُ

ما جئتكم اليوم ألتكلم عن اجللجلة بل عن القيامة ،وعن الطريق اليت توصلنا إىل القيامة .علمتين ممارسةُ الطب ومعاجلةُ االمراض السرطانية
خيارا .جئتكم اليوم ألقول" :ال ختافوا الظلمة .حدقوا ابلنور
أمر
ً
طيلة مخسني سنة ،أن ليس ٌ
مستحيال ،وأن االستسالم لإلحباط ليس ً
صل
اخلافت البعيد .من ال حيدقون يف هذا النور يغرقون يف الظلمة" .وجئتكم ألقول" :تعالوا منشي صوب هذا النور" .إمنا قبلذا فعل نلنعل نرعكع ونُ ع
ونعرتف أمام هللا والعامل أن مسؤولية احلرب يف لبنان واحنداره اىل هذا القعر مل تكن مسؤولية اآلخرين بل مسؤوليتنا حنن اللبنانيني .حنن
وحدان" .قد يفشل املر مراراً إمنا ال يصبح فاشالً اال عندما يلوم اآلخرين على فشله" .وكذا حنن اليوم :قيامةُ لبنان مسؤوليتنا حنن اللبنانيني.
حنن وحدان .علمين الطب أ نن ال ميكنك شفا مريض ان مل حتدد بدقة هوية مرضه .فتعالوا حندد هوية املرض الذي أصاب لبنان وأسبابه.
ئيس :أن اللبنانيني منذ االستقالل حىت اليوم مل يتمكنوا من بنا الدولة ،وذلك ألسباب عدة أبرزها ثالثة:
السبب الر ُ
 .1املدرسة السياسية التقليدية اليت حكمت لبنان مل تشأن قيام الدولة ألنه يهدد مصاحلها ويلغي امتيازاهتا .وال أفشي سراً إذا قلت

ان هذه املدرسة التقليدية ،ولو شا ت ،يف املطلق ،بنا الدولة للما كانت هلا قدرة القيام به.
 .2عدم الوال للبنان ،وفيه اختصار القضية اللبنانية .ففي لبنان وحده ،بني دول العامل ،حياضر "زعيم" سياسي يف الوطنية فيما
يعرتف علنًا ومباهيًا أبن مرجعيته السياسية ليست يف بريوت بل يف مدينة أخرى ،غري مدينتنا .ويف لبنان وحده
تستجلب قوةٌ
ُ
سياسيةٌ قوةً من خارج الوطن كي تتسلق على أكتاف شركائها يف الوطن.
 .3النظام السياسي الطائفي يكبل قدرة لبنان على احلياة ويقتل مواهب شعبه .فاملفهوم السياسي للمواطن عندان ليس مبا هو ومن
هو كإنسان ،وال بفكره وعقله واخالقه ونظافة يده ووالئه للبنان ،بل ابنتمائه اىل هذا الدين أو تلك الطائفة ،بل ،وأكثر إذالًال،

ابنتمائه اىل هذا الزعيم السياسي أو ذا الزعيم الديين .لذا فانتماؤ اىل لبنان الوطن والشعب اللبناين ال يعطيك قيمةً ،فأنت
غري موجود سياسيا إن مل تكن متزلل ًما إىل طائفة أو زعيم .واملشكلة أن القادرين على التزللم ليسوا قادرين على بنا الدولة.
واآلن ،بعد هذه األسباب الثالثة اليت أوصلتنا اىل هنا ،تعالوا نبحث عن الضو يف طر ٍيق حتددها مخسة مفاهيم:
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 .1إلغا ُ الطائفية السياسية وحده ال يكفي ،بل جيب فصل الدين عن الدولة وعن الرتبية .أعظم ما لدينا يف هذا الشرق :األداين،
الدين أدا ًة سياسية وأدا ًة للحروب ،مل يكن اعتدا على
لكننا جنحنا يف حتويلها قوًة ضدان بدل ان تكون قوة لنا .واستعمالُنا ع
وتتمكن الرتبية من تدريب
يتمكن الدين من إغنا الروح
الدين فقط بل اعتدا ً على هللا .أما فصل الرتبية عن الدين فعل عكي
ع
ع
قادرا على استنباط املعرفة ،وتصبح هذه املعرفةُ طري ًقا اىل االميان ،هي الطريق اىل هللا .فأان "أؤمن إبله
العقل فيصبح هذا العقل ً
و ٍ
آب ٍ
احدٍ ،
اقرتبت من هللا ومن أخي االنسان.
ضابط الكل ،خالق السما واألرض" ،وأؤمن أبين كلما غُصت يف املعرفة
ُ
وتعُب به اىل القرن احلادي والعشرين ،وتلُعرقي الناس من رعااي اىل مواطنني ،وحتملنا
 .2بنا ُ الدولة املدنية اليت وحدها :تليق بلبنانُ ،
إىل فضا اىل احلرية واحلضارة .وقد يكون لبنان وحده القادر يف هذا الشرق على بنا دولة مدنية يتساوى فيها مجيع املواطنني
يف احلقوق ويف الواجبات.
دم مصلح عة لبنان .وسياسة النأي ابلنفس ،كما تبنتها حكومات أخريةٌ يف لبنان ،خطوة إىل
 .3إرسا ُ دبلوماسية حياد فاعل خي ُ
احلياد لكنها ليست احلياد .فكيف نبلغ هذا احلياد وحنن يف ٍ
طائفي مهرت ٍئ لدو ٍلة عاجزٍة عن بسط سلطتها على أراضيها؟
نظام
ٍ
استقووا
بعضا
 .4الوال ُ للبنان مطل ًقا ومقدساً ،والوال لبعضنا ً
ٌ
مقدس ايضاً .لذا فشل لبنانيون استجلبوا اخلارج اىل الداخل اللبناين و ع
أيضا من مل يتعلموا من املاضي وحياولون اليوم االستقوا ابخلارج.
به لبلوغ مغامن على حساب إخواهنم يف الوطن .وسيفشل ً
غ النفوذ ،والنفو عذ وسيلةع اإلثرا وخدمةع املصاحل
العمل السياسي بلو ع
احلكم ً
 .5املدرسة السياسية التقليدية اللبنانية املتخذةُ ع
جاها ،و ع
الشخصية والعائلية ،هي اليت أوصلت لبنان إىل احلضيض .فلنعل نقتعن نع أبن من أوصلوه اىل هاوية املوت ال ميكنهم أن يعيدوه اىل
قيام لبنان مسؤولية جمتمعه املدين .فوحده لبنان ،بني دول العامل العريب ،يتمتع مبجتمع مدين قادر على التغيري
فضا احلياة ،وأبن ع
والقيام بل ل"ربيع" جديد.

طبعا حنن حنبه ،حىت الثمالة وكيفما كان .لكنه ليس لنا وحدان بل هو
بعد كل هذا ،نسأل :ما سرهُ هذا اللبنان؟ وما ضرورةُ وجوده؟ ً
أطلع شعبه حضارًة مميزًة حيتاجها الشرق ليحيا ،وحيتاجها الغرب لينعم
ضرورة للشرق والعامل .فُبغم حضوره السياسي اهلزيل املعيب ،ع
ابلسالم .وهي حضارة اإلصرار على احلرية والتعددية الدينية واحلضارية .فاحلرية بوابة احلضارة اليت بدوهنا ال تنمو حضارة وال حتيا .التعددية
احندارا سياسيا وال تزال املسيحيةُ تعانق اإلسالم،
بوابة املستقبل .وما حدث يف لبنان مل حيدث يف اتريخ العامل :ثالث وأربعون سنةً حر ً
واب و ً
حرواب وليس
تسع عشرعة طائفةً قادرًة على العيش والفرح ً
معا ،وال تزال حضارة الشرق تعانق حضارة الغرب .ثالث وأربعون سن ًة ً
وال تزال ع
يف مدن العامل الجئ لبناينٌّ وال متسول لبناين .وبعد إقرار إسرائيل قانون القومية اليهودية ،أصبح لبنان الدولة الوحيدة يف الشرق ال دين
منوذجا ضد اإلرهاب والتطرف .احلرية والتعددية
للدولة فيها .وعندما نذهب اىل العامل ،ال نقد عمنهُ فقط وطن حوار وثقافات وحسب ،بل ً
احلضارية والدينية مداميك السالم ،وعظمة لبنان ليست ابحلضور املسيحي الكبري فيه بل بلما يف اميانه ابحلرية والتعددية احلضارية .ولكي
تبقى املسيحية يف هذا الشرق ساطع ًة جيب تفعيل دورها .وإذا املسيح أوصاان أن "أحبوا أعدا كم وابركوا العنيكم" فكيف ال حنب إخواننا
بدا" ،ومعانقةُ اآلخر ،ونشر ثقافة العلم والسالم.
ونبار شركا ان .تبقى املسيحية ساطعةً طاملا تبقى رسالتها :رسالةُ احملبة اليت "ال تسقط أ ً
تبقى املسيحية ساطع ًة نبين الدولة املدنية اليت وحدها تؤمن اإلطار السياسي لرتسيخ املسيحية يف الشرق.

وختاما :تعالوا نسأل التوبة عن خطاايان ،ونطلب من هللا أن يعطينا "شيئًا من نوره" ،وأن يهبعنا القوة لنقوم ب ل"ربيع" لبناين حضاري،
ً
جمد لبنان فل"يعطى هذا اجملد" إىل بطرير هذا الصرح العظيم.
يعود إىل لبنان ُ
يقوم يف اليوم الثالث و ع
فندحرج احلجر عن ابب القُب حىت ع
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___________________________________________________________
*القيت هذه الكلمة في المنتدى االجتماعي االقتصادي الدولي األول الذي عقد في بكركي  11-9تشرين الثاني  2018بدعوة من المنتدى ولتكون الكلمة األساسية
في افتتاحه.
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