مـا جــاء فً االتحاد
االنسان بطبعه كائــن اجتماعً ال ٌستطٌع أن ٌقضً حاجاتـه المادٌـة مـن مؤكل ومشرب وملبس وحماٌـة اال
بالتعاون مع االخرٌن عبــر مبـدأ تقسٌم العمل .كذلك ال ٌستطٌع أن ٌكتسب المعرفة وٌتطور وٌرتقً اال عبر
التفاعل االٌجابــً مع االخرٌن.ومــا خلفه السلف العاقـل مــن المعارف العلمٌة والحكمٌة.ولما كــان االنسان
الكائـن الوحٌد فً هذا الوجود الذي ٌملك العقـل والحرٌة والقدرة على االبداع وقابلٌة التطور مـن مرحلة فً
المعرفة والتجربة الى مرحلة أعلى,كان مــن الضروري أن ٌتالقح عقلــه مع عقــول االخرٌـن عبر النقــاش
والحوار والمذاكرة لكــً ٌولــد االبـداع والتطور المطلوبٌن.ولهـذا اعتبرت سعادة الفـرد جـــــزء مـن سعادة
الجماعة وكرامــة الفــرد جـــزء مـن كرامة الجماعة وكذلك تعاسته وتخلفـه ورجوعـه القهقرى الـــى الدرك
االسفـــــل.
والمجتمعات كالبحـــار ٌحكمها مبدأي المـدَ والجـزر,فــؤذا عاشـت المجتمعات مـــدَ المحبــة تآلفت
وتضامنت وتوحدت رإاهــا وآمالها واحالمها وانجازاتها فكانت الحضــارة والرقــً واالنفتـــاح
والتفاعل.واذا عاشــت المجتمعات جــزر الكراهٌـة تفرقت وتشتتت وتنافـرت المصالح وتضاربت االفكــار
والرإى فكـــان التخلف والتقوقــع والتٌارات االصولٌة والحروب االهلٌـة وانهٌار ما بنـً وتمزق مـا توحد
وتالشً ما أبدع.مـن هنا اعتبرت تعددٌــة االتنٌات والدٌانات والثقافات فــً المجتمع الواحـد مصدر نعمــة
ورحمة فــً زمـن المــــد الحضاري الذي ٌحكمــه التآلف والتضامن والتفاعل االٌجابـــً.ومصدر نقمــة
وغضب فـــً زمــــن الجزر الحضاري الذي ٌحكمه التنافــر والتباغض والتعصب والتقوقــع .فهل نحـن
الٌوم فــً لبنـــان وسائـر الشرق االوسط نعٌش زمــــن المـــد الحضاري ام زمــــن الجزر الحضاري لٌت
شعري ال انـــا ادري وال المنجـــم ٌدري.ولكنـــً اراهن وباستمرار علــى المحبة التً تثمر تآلفا وتفاعال
اٌجابٌا تكـــ ون نتٌجته الحتمٌـة تطورا وارتقـاء وابـداعا ٌساعد االنسان علـى تحقٌق كمال انسانٌته فٌكون
ابـن العقل ال الجهل ابـن النور ال الظلمة ابــن هللا وخلٌفتــه عــن جدارة علــى سطح االرض وفــً اعنــة
السماء.
قـــال هللا تعالـــى فــً كتابـــه الكرٌم" :واعتصموا بحبــــل هللا جمٌعا وال تفرقوا".
وقـــال اٌضا":ال تكونوا مــن المشركٌن,مــن الذٌن فرقــوا دٌنهم وكانوا شٌعا كل حزب بمـــا لدٌهم فرحون"
وقـــال اٌضا":ان الذٌــن فرقــوا دٌنهم وكانــوا شٌعا لست منهم فــً شًء".
الٌـس هـــ ذا الكالم االلهً بكاف ألولً االلباب ان ٌفهموا انهم اذا تفرقوا تبدد رٌحهم وسلط هللا علٌهم القرٌب
والبعٌد وعذبهم بؤٌدي مــن عرف ان هذي امتكم امــة واحدة.وان هللا مـا خلق الخلق اال لٌعرفوه,ومـن عرفه
فقــد احترم االنسان مــن داخل ذاتـه واحترم انسانٌة االخرٌن فكان ابـن العقل الكلـً الذي نقـش قوانٌنه علـى
مراٌــ ا جواهر جمٌع النفوس وال عذر ألحد ان ٌقول انً ال اعرف الحـق فهـو مطبوع فــً غرائــز العقــول
وهــو اقرب الٌنا مــن حبــل الورٌد ولكن سوء طباعنا وتطرف اهوائنــا وقبٌح اعمالنا هــو الذي حجب مـــا
نقــش علــى جواهــر نفوسنا.
قـــال معـن بـن زائـدة موصٌا اوالده:

كونــوا جمٌعا ٌــا بنـً اذا اعتــرى
تؤبـى العصً اذا اجتمعــن تكســرا

خطب وال تتفرقــــوا افـرادا
واذا افتـــرقن تكسرت آحادا

وهــل نحن الٌوم نطمح الــى صراع أعداء الثقافـة والحضارة والوجـود ونحن مفرقون آحادا كل منـا ٌخون
اآلخــر وٌرمٌه بالشائعات الشنٌعة محكمـا الظنون والخواطـر ال الحقائق ومنطق العقــل.
قــال معروف الرصافً:
خاب قوم اتــــوا وعن العٌش عزال

مـــــن سالحً تعـــاون واتحاد

فهل نحن نملك هذٌن السالحٌن هل نملكهما فً الٌمن ام فً العراق ام فــً السودان كـً ال نعرج الى الدول
التً تعتبر نفسها سباقــة فـً التنظٌم والنظام والحداثــة والسٌادة.
انـــــً درٌت ولٌتنـــً

كنت الغبـً فلست ادري

قال أنٌس المقدسً:
وعٌشـــا مستقال وانتظامـــا
أٌا وطنً أروم لك المعالً
أبت اال انشقاقــا وانقسامـــا
ولكـــن أٌــــن هذا من بالد
ألٌس كل مـ ا ٌحصل على ارض الواقع من هرج ومرج وخوض فً الكرامات ونبش فً القبور ٌشكل حافزا
للعقالء بان ٌجلسوا على طاولة حـــوار وٌسؤلوا انفسهم بصدق فــً اللسان والجنان أي لبنان نرٌد؟ وتكـــون
اراداتهم متصالحة مع منطــق العقـل والخٌـر العــام والقواسم المشتركة ولٌست مبنٌة على غٌبٌات وهواجس
وعقـــد نفسٌة.
قــــال ابراهٌم الٌازجــً:
خلوا التعصب عنكم واستووا عصبا
هـــذا الذي قد رمى بالضعف قوتكم

علــــى الوئام لدفع الظلم تعتصب
وغادر الشمل منكم وهو متشعب

دعونــا نسؤل انفسنا سإاال منطقٌــا,اٌهما اجـدى وأنفــع ان نحارب اعداءنـا بسالح العلم والمعرفة واالنفتــاح
والحداثــة وبنــاء المجتمعات المدنٌـة العقالنٌـة العلمانٌـة ام نحارب بالتقوقع والتزمت واستنساخ قٌم الماضً
الغابــر وتقدٌس اصنام الفكـر السلفً وتعطٌل عمــل العقـل ومصادرة الحرٌات وتخرٌب وسائل االنتاج؟
اال ٌلــزم صراعنا مع العدو نهضـة ثقافٌة فلسفٌـة علمٌة تكنولوجٌة!اال ٌلزمه عدالة فً توزٌع الثروة القومٌة
توزٌعا عادال لٌشعر كل مواطن ان البلد بلده والكرامة كرامته والحقوق حقوقــه؟
اال ٌلزم والدة االنسان العاقل الحر المرٌد الذي ٌزن االمور بمٌزان العقل فالصحٌح هــو ما صح فً العقــل.
قــال احدهم :اذا اتحـد القطٌع نــام االسد جائــعا واالتحاد الحقٌقً ال ٌكــون بمــد نهضوي حضاري ٌراهــن

علـــى االنسان العاقــل ال عل ــى االنسان الجاهـــل,االنسان الحــر ال االنسان العبد,االنسان السٌد الذي
ٌقــرر وٌتحمل مسإولٌة قراراته وٌختــار وٌتحمل مسإولٌة اختٌاراتــه,االنسان الذي ٌتعامل مع نفسه ومع
االخرٌن بروح العدالة ومنطق العقــل وٌإمن بانصهار عقــول االفراد فــً عقـل جمعً,ومصالح االفراد
فً مصلحة عامة,وكرامــة االفراد فــً كرامــة المجتمع.
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