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انیةـــالمأساة اللبن  

الرؤیة آخذا  ن یلبس نظارات القرون الخوالي وینظر الى جبل لبنان وجروده مدققاً ـم
یرى بوضوح أن ھذا الجبل كان في عھد األمبراطوریة السلطویة اإلستبدادیة  ،رـالعب

ستعصوا على الذوبان في نسیج النظم ، الذین إوارــن الثــللمضطھدین المتمردی مالذاً 
ً  الشمولیة اإلستبدادیة التي تحتكر لنفسھا الحقیقة قوالً  وتفرض قیمھا الثقافیة  وممارسة

دھم من أي خصوصیة یة تجرـن باإلكراه محاولــة على اآلخریــة والدینیـواإلجتماعی
ة ـــذه السلطــرف ھــواصل لھم بحضارات ال تعتـاریخ أو أي تــر التــزنوھا عبــإخت

واجد على مسرح التاریخ والجغرافیا. إذن القصة في لبنان ـي التــفاإلستبدادیة بحقھا 
ومنذ مئات السنین كانت قصة الحریة والنزعة اإلستقاللیة والھویة الثقافیة الحضاریة 

وم أسماء المدن والقرى على إمتداد الجغرافیا اللبنانیة یجد ـالممیزة. من یستعرض الی
ً أمامھ وبمنتھى العفویة أسماء أغلبھا  آرامي وسریاني. ھذا ال یعني أن لبنان لیس بلدا

ولكنھ یعني أننا أبناء حضارة عمیقة ھي بمثابة سلسلة  ،د واللسانـي الوجھ والیــعرب
ن ـا عـر ونشیح بوجھنــا أن نستكبــولكننا إذا أردن ،ة إحدى حلقاتھا األساسیةــالعروب
ازیة في تطھیر العرق كما ـالن ة على الطریقةــأن نمارس العنصریة العروبی ،الحقیقة

ذه ــد قطعنا ھــون قــن نكـدان والیزیدییـان والكلـراد والسریـحصل مع مواطنینا األك
ل ھذا ـر الحضاري بعینھ. بــو الفقــوھذا ھ ،السلسلة الحضاریة واكتفینا بحلقة واحدة

الموغلة في و الضرب بعرض الحائط بخصائص العقل الجمعي والتقالید والعادات ـھ
 اھـبسلبیات ،ةــا الحضاریـن حیث نرغب أو ال نرغب شخصیتنــدم والتي تشكل مــالق

 وإیجابیاتھا بأذواقھا وال شعورھا وعقلھا الباطني ونزعاتھا ومكامن اإلبداع فیھا.

 ولیس إسالمیاً  ول بكل بساطة أن لبنان لیس مسیحیاً ـلماذا إذن ال نعترف بالحقیقة ونق
م حلقتین في سلسلة وجوده الحضاري ولماذا ـد یكونان أھــة واإلسالم قولكن المسیحی

ة ـداءً من الحلقة اآلرامیــات السلسلة إبتـــة حلقــن ببقیـین الحلقتیـط ھاتدھا ال نربــبع
ل ـــق الحضاري الخصب ونسكب كـفالفینیقیة فاإلغریقیة فالرومانیة ونغتني بھذا الدف

ربیة التي یحدوھا حادي التطور واإلرتقاء ال حادي الجمود ة العـي قوالب اللغــذلك ف
كان أم أشخاص. واإلستنقاع وعبادة الصنم السلفي حرفاً   



 

2 
 

ن طبیعتھا ال أن نسقط ـــي لنا عـرى الوقائع كما  ھي ونحاورھا لتكشف ھــلماذا ال ن
لماذا ال  ،ةـالء أیدولوجیاتنا وقراراتنا المسبقـن وبكل غطرسة وإستعــعلیھا نح

ي الحریة والدیموقراطیة والتعددیة وسط ــف ذراً ــمتج داً ــو بلـــا ھــان كمــرى لبنــن
یموقراطیة ة والدـریحى الــدة ترحب بتعددیتھ وترفض نزعتھ الــواح ،دولتین

ة واألتنیة. ــة تعددیتھ الدینیة والثقافیــوترفض تجرب وأخرى ترحب بدیموقراطیتھ
اح الصحارى ــفالمقیم تلفحھ ری ،ھ المقیم والمغتربــان بجناحیلماذا ال نرى لبن

ر وریاح سموم وسراب وتطرف في المسلكیات ــن ھجیــالعربیة بكل ما فیھا م
ي النھار ــن درجة الحرارة فــن المرعب بیـالدینیة والدنیویة قد تكون سببھ ذلك التبای

ق ــط األطلسي وحقائــالمحیة ــھ رطوبـــي اللیل. والمغترب تلفحـــومثیلھا ف
وق اإلنسان ــادئ حقـــولوجیة والمعلوماتیة ومبــة والتكنـــورات الصناعیــــالث

ر والتحاور معھ ومحاولة فھم مسلكیتھ.ــوإحترام اآلخ  

مسكین لبنان البعض یخاف من حریتھ حریة التعبیر والتفكیر حریة اإلبداع والتطور 
ال ینكشف بتصنمھ وإستنقاعھ وعدائھ لقوانین الطبیعة ق كل ذلك كي ــفیحاول أن یخن

ر الشرائع إسقاط من ـن دیموقراطیتھ ألنھ یعتبــاف مــل. والبعض یخـــق العقــومنط
حسب مصالح الجماعات  السماء الى األرض ال صعود من قلب األرض الى سطحھا

زن الحریة ــة تختــوالتعددی ،ھــن تعددیتـــاف مــوإختباراتھا وتطلعاتھا. والبعض یخ
ي ـــاشي الذي یسعى للتطھیر العرقـــو العنصري الفــوھ ،ةـــوالدیموقراطیة والكونی

ھ ھو اإلنسان الكامل واآلخرین سقط ـعلیھم وكأن ن ومستعلیاً ــاآلخری والدیني محتقراً 
اع.ــمت  

من قنوات ن نتنكر لھم فال من رعایة وال من بعثات وال ـان بمغتربیھ الذیــمسكین لبن
ود الى لبنان لصرفھا ـن جمع منكم المالیین وأراد أن یعــول لھم مــتواصل وكأننا نق

اء األرز الخالد وأوالد جبل الصوان. ومن لم ــوتبذیرھا فأھال وسھال أنتم الرواد وأبن
و وال حاجة لنا بھ لنتواصل معھ أو لیحاول ـیوفق في الجني والكسب فلیستقر حیث ھ

ور األنظمة ـن الھاربین من جــل والنازحیــن العاطلین عن العمــعندنا م ـودة فمنالع
 المجاورة ومشاكلھا الدینیة والعرقیة یكفینا.
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ّم شبابھم منفقین كل ثروتنــان بمقیمیھ الذیــمسكین لبن ي سبیل ذلك ـة فــا القومیـن نعلـ
إعطائھم أیة فرصة ن ـلنعود ونقدمھم ھدایا مجانیة ألوروبا وأمیركا بعد أن عجزنا ع

د تخرجھم. واألدھى أننا نصدرھم محبطین ناقمین مصابي بالغثیان ــل كریمة بعــعم
ول ما رأوه من صغائرنا وسخافاتنا وتنكرنا لمنطق العقل وتوجھات الحضارة ــمن ھ

ون لھا ــد أن یكــي تریــالت الشعوب عـد جمیــعن مشتركاً  الكونیة التي أصبحت قاسماً 
ة.نة واألنســة والكرامــشمس الحریمكان تحت   
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