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 لبنان

 من الجلجلة الى القيامة

 بقلم الدكتور فيليب سالم

 2018تشرين الثاني  9 -بكركي

 
اجملد بنان؟ هذا من جمد لالذي بقي ماذا  :ولكن تعالوا نسأل .عطي له"أالذي "جمد لبنان  جنتمع اليوم يف هذا الصرح البطريركي

و  هملاذا ال يسكن هنا؟ بل ملاذا هاجر من هنا؟ وهذا اللبنان الذي حنبه، ملاذا ، ساحة األرض كلهامد على الذي يغوص يف التاريخ ويتمد  
ده رضه؟ ملاذا هو هزيل هكذا يف وطنه؟ لبناننا احلبيب مير يف مرحلة مفصلية اترخيية وخطرة هتدد وجو أال يف إاألرض  منكبري يف كل مكان 

ل صليبه حيم، وهو من أزمة اىل أزمة ،ىل حربإمن حرب  ،ىل أملإمن أمل  :طريق اجللجلةعلى . ثالث وأربعون سنة ولبنان مًعا معناهو 
 من أهله.  اأانسً بني قاتليه ن أما يوجعه وجُع ن ميوت. وأألكنه يرفض حياولون قتله وميشي. 

 االمراض السرطانية معاجلةُ و الطب  ممارسةُ علمتين ىل القيامة. وصلنا إعن الطريق اليت ت، و عن القيامةبل  ألتكلم عن اجللجلةما جئتكم اليوم 
حدقوا ابلنور  .ال ختافوا الظلمة"ألقول: اليوم  كما. جئتاالستسالم لإلحباط ليس خيارً أن ليس أمٌر مستحياًل، وأن ، سنةمخسني طيلة 

ا قبلذا  فلعلننلعرنكعع وُنصعل   إمن. "تعالوا منشي صوب هذا النورجئتكم ألقول: ". و "ال حيدقون يف هذا النور يغرقون يف الظلمةمن اخلافت البعيد. 
ا حنن اللبنانيني. حنن مسؤوليتنبل  ن مسؤولية احلرب يف لبنان واحنداره اىل هذا القعر مل تكن مسؤولية اآلخرينأمام هللا والعامل أونعرتف 
ؤوليتنا حنن اللبنانيني. لبنان مس قيامةُ ليوم: كذا حنن ااال عندما يلوم اآلخرين على فشله". و  يصبح فاشالً إمنا ال ر  مراراً "قد يفشل امل وحدان.

 سبابه.أال ميكنك شفا  مريض ان مل حتدد بدقة هوية مرضه. فتعالوا حندد هوية املرض الذي أصاب لبنان و عل مين الطب أنن حنن وحدان. 
 اب عدة أبرزها ثالثة:، وذلك ألسبمل يتمكنوا من بنا  الدولةحىت اليوم اللبنانيني منذ االستقالل : أن السبب الرئيسُ 

ي سراً إذا قلت يهدد مصاحلها ويلغي امتيازاهتا. وال أفش هقيام الدولة ألنشأن املدرسة السياسية التقليدية اليت حكمت لبنان مل ت .1
 قدرة القيام به. للما كانت هلا بنا  الدولة ، ولو شا ت، يف املطلق، ان هذه املدرسة التقليدية

فيما ياسي يف الوطنية س "زعيم"اضر حي ،دول العاملبني  ،في لبنان وحدهفالقضية اللبنانية. اختصار ، وفيه عدم الوال  للبنان .2
 قوةٌ  وحده تستجلبُ  لبنان ويفغري مدينتنا. ، ن مرجعيته السياسية ليست يف بريوت بل يف مدينة أخرىأبعلًنا ومباهًيا يعرتف 
 كتاف شركائها يف الوطن.  أتتسلق على كي من خارج الوطن   قوةً  سياسيةٌ 

مبا هو ومن ندان ليس عاملفهوم السياسي للمواطن فيكبل قدرة لبنان على احلياة ويقتل مواهب شعبه.  النظام السياسي الطائفي .3
 ،اًل ذال، بل، وأكثر إئفةطاأو تلك الدين هذا الابنتمائه اىل ، بل وال بفكره وعقله واخالقه ونظافة يده ووالئه للبنان، نسانإهو ك

  يعطيك قيمًة، فأنتالانتماؤ  اىل لبنان الوطن والشعب اللبناين لذا فيين. الد زعيمذا  الو أسياسي الزعيم هذا الابنتمائه اىل 
 لى بنا  الدولة. م ليسوا قادرين علن القادرين على التزل  أ و زعيم. واملشكلةأىل طائفة إا مً لن مل تكن متزل   إا غري موجود سياسي  

  :ممخسة مفاهينبحث عن الضو  يف طريٍق حتددها تعالوا  ،وصلتنا اىل هنابعد هذه األسباب الثالثة اليت أ واآلن،
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، األداين :قالرتبية. أعظم ما لدينا يف هذا الشر وعن جيب فصل الدين عن الدولة ، بل الطائفية السياسية وحده ال يكفي لغا ُ إ .1
ن اعتدا  على للحروب، مل يك سياسية وأداةً  أداةً  نا الدينع استعمالُ و ون قوة لنا. ضدان بدل ان تك قوةً حتويلها جنحنا يف لكننا 

لرتبية من تدريب ا غنا  الروح وتتمكنع إمن  الدين يتمكنع فعل كعي فصل الرتبية عن الدين أما على هللا.  الدين فقط بل اعتدا ً 
أان "أؤمن إبله فق اىل هللا. لطري، هي ااىل االميان اريقً ط عرفةُ ا على استنباط املعرفة، وتصبح هذه املهذا العقل قادرً فيصبح  العقل
 النسان.اومن أخي  من هللا كلما ُغصت يف املعرفة اقرتبتُ   أؤمن أبينو  السما  واألرض"، خالق   ،الكل   ضابطٍ  آبٍ  ،واحدٍ 

، وحتملنا رعااي اىل مواطنني الناس منق  ي رع تلُ ، و والعشريناحلادي اىل القرن وتعُُب به  ،تليق بلبنان :وحدهااليت  الدولة املدنية بنا ُ   .2
ع املواطنني بنا  دولة مدنية يتساوى فيها مجيعلى يف هذا الشرق وحده القادر  لبنانوقد يكون احلضارة. و اىل احلرية إىل فضا  

 يف احلقوق ويف الواجبات. 
إىل خطوة  ،نانيف لبأخريٌة تبنتها حكومات كما   ،النأي ابلنفسسياسة و لبنان.  مصلحةع دُم دبلوماسية حياد فاعل خي إرسا ُ  .3

   ؟سلطتها على أراضيها بسطعاجزٍة عن  دولةٍ ل مهرتئٍ  طائفي ٍ  احلياد وحنن يف نظامٍ نبلغ هذا كيف فليست احلياد. لكنها احلياد 
واستقوعوا ىل الداخل اللبناين ااستجلبوا اخلارج  وننيلبنالذا فشل . ايضاً  مقدسٌ  اساً، والوال  لبعضنا بعضً ا ومقد  مطلقً  للبنان الوال ُ  .4

 ستقوا  ابخلارج.االاليوم  ونمن املاضي وحياول وامل يتعلموسيفشل أيًضا من مغامن على حساب إخواهنم يف الوطن. به لبلوغ 
املصاحل  وخدمةع سيلةع اإلثرا  و  والنفوذع النفوذ، بلوغع  السياسي   ، والعملع اجاهً  احلكمع اللبنانية املتخذُة املدرسة السياسية التقليدية  .5

تعن عن الشخصية والعائلية، هي اليت أوصلت لبنان إىل احلضيض.   ن يعيدوه اىلأميكنهم  املوت الهاوية اىل وصلوه أمن أبن فلنلعقن
 مع مدين قادر على التغيريتيتمتع مبج ،دول العامل العريب، بني وحده لبنانفاملدين.  هلبنان مسؤولية جمتمع قيامع ، وأبن احلياة فضا 

 بيع" جديد.ر "بلللالقيام و 
وحدان بل هو لنا  لكنه ليسكيفما كان. و  حىت الثمالة، حنبهطبًعا حنن ؟ ما ضرورُة وجودههذا اللبنان؟ و  هُ ما سر   :نسألبعد كل هذا، 

حيتاجها الغرب لينعم و  ،يحيالالشرق حيتاجها  مميزةً  شعبه حضارةً أطلعع ُبغم حضوره السياسي اهلزيل املعيب، فلعامل. وا ضرورة للشرق
حضارة وال حتيا. التعددية  دوهنا ال تنمواليت ب حلضارةااحلرية بوابة ف احلضارية.على احلرية والتعددية الدينية و اإلصرار حضارة وهي ابلسالم. 

، تعانق اإلسالم تزال املسيحيةُ  وال اسياسي   اواحندارً  وابً حر  ربعون سنةً أثالث و  :العاملاتريخ ما حدث يف لبنان مل حيدث يف و ملستقبل. ابوابة 
ليس و  حروابً  ون سنةً ربعأثالث و حضارة الشرق تعانق حضارة الغرب. ، وال تزال اعلى العيش والفرح معً  قادرةً  طائفةً وال تزال تسعع عشرةع 

دين ال يدة يف الشرق أصبح لبنان الدولة الوح، ن القومية اليهوديةإسرائيل قانو إقرار ل لبناين. وبعد تسو   يف مدن العامل الجئ لبناينٌّ وال م
. احلرية والتعددية التطرفو  ضد اإلرهاب ابل منوذجً وحسب، فقط وطن حوار وثقافات ، ال نقد  معن ُه للدولة فيها. وعندما نذهب اىل العامل

لتعددية احلضارية. ولكي اميانه ابحلرية وابل بلما يف  الكبري فيهحلضور املسيحي ليست ابعظمة لبنان ، و احلضارية والدينية مداميك السالم
فكيف ال حنب إخواننا  كم"العني واابركو  كمعدا  وإذا املسيح أوصاان أن "أحب وا أجيب تفعيل دورها.  ساطعًة الشرق هذا تبقى املسيحية يف 

، ونشر ثقافة العلم والسالم.  اآلخر ا"، ومعانقةُ بدً أ"ال تسقط اليت  بةاحمل تبقى رسالتها: رسالةُ ساطعًة طاملا ونبار  شركا ان. تبقى املسيحية 
 ن اإلطار السياسي لرتسيخ املسيحية يف الشرق. تؤم  اليت وحدها نبين الدولة املدنية ساطعًة تبقى املسيحية 
بعنا أن يا من نوره"، و ن يعطينا "شيئً أونطلب من هللا ، التوبة عن خطاايانسأل تعالوا نوختاًما:   ،"ربيع" لبناين حضاريللبالقوة لنقوم ه 

 طرير  هذا الصرح العظيم. ىل بإ  " "يعطى هذا اجملدفل لبنان جمدُ إىل لبنان  يعودع يف اليوم الثالث و  القُب حىت يقومع عن ابب ندحرج احلجر ف
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___________________________________________________________ 
بدعوة من المنتدى ولتكون الكلمة األساسية   2018تشرين الثاني   11-9الدولي األول الذي عقد في بكركي االجتماعي االقتصادي  نتدىمال فيالكلمة القيت هذه *

 في افتتاحه. 

 
 


