
في الرسالة لبنان مصیر

الخوف مع الحریة صراع

في كریمة حیاة لبناء سعیاً المجھول اقتحام وجرأة المغامرة سحر ذاكرتي فــي للبنان
منذ كماشة فكي بین دائماً المضغوط الوطن ربوع في بناءھا عزّ أن بعد البعید األفق
بین المضغوطة صور مدینة آفـاق بھا ضاقت التي إلیسار قصة أتذكر العصور. أقدم
منارة قرطاجة وبنت فغادرت أخرى جھة من والفرس جھة من الفراعنة كماشة فكي
التطور في إنسانیتھ یحقق أن فیھ االنسان یستطیع مفتــوحاً وأفقــاً والرفاھیة للحــریة
بقوتھ محصن مستقل حـرّ عادل مجتمع أحضان بین واالبــداع، والخلــق واالرتقــاء

واالقتصادیة .السیاسیة

حضارة ابن أنك الیھ ترنــو لحظــة كل یریــك الذي األرز قدسیة مخیلتي فــي للبنان
والمجالت الصحف في یوم كل تقرأ السنوات. آالف عمرھا القدم أعماق فـي ضاربة
المسلم بجنــاحیھ لبنــان لك تقــول التي العبــارات عشـرات التلفـــزة شاشات وعلــى
البـاروك أرز الــى وترنــو والمسیحیة. االسالم بیــن المشترك التعــایش والمسیحي،
تقول األرز شجرات تسمع المسطحة، السخافات ھذه مــن وتضحك فتضحك وبشري
یولد أن وقبل المسیحیة تولد أن قبـل وأثمرت ونمت تجذرت حضارة بنــات نحن لك

یسمعون وال یرون ال الناس أولئك بــال فما .االسالم

محیط في بخوره وأریج ولبانھ بمرّه والسندیـان الصنوبــر قدسیة مخیلتي فــي للبنان
فیھ وتحجرت والعــواطف العقـــول تجـدب أن قبــل األرض فیــھ أجدبت صحراوي
تصحیر في یتفنن المحیط ھذا زال وال والطقــوس. التقــالید تتحجر أن قبــل األرض
صلب الى زال، وال السنین مئات منذ الظلم تفشي بعد العدالة لمفھوم وأد فمن ذاتــھ،
واستقاللیة الجمعي، العقل صلیب على عُلـّق قد الفردي العقـل حیث الحــریة مفھــوم

القطیع مفھوم بسكین ذبحت قد .الفرد

الذي الغربي االستعمار ضد العربیة شعوبنا ناضلت الثانیة ثم األولى العالمیة الحرب
وبناء والتحرر االستقالل أجــل من غزیراً دمــاً ودفعت بیكو سایكس إتفــاقیة كرستھ
االستعمــارین إبــان مستشریاً كان الذي الظلم النتیجــة؟ كانت فماذا القــومیة، الدولة



یترحمون الناس بات حتى الوطنیة الدولة ظــلّ في عتــواً ازداد واالنكلیزي الفرنسي
وبناء المستعمر طرد أجل من شھید ملیون دفعت التي الجزائر االستعمار. أیـام على
تحت بالفؤوس بعضھم رؤوس یقطعون الیوم أبناؤھا ھم ھــا المستقلة الوطنیة الدولة
والمال. السلطة على الصراع ھي فقط والحقیقة كاذبــة كلھا وایدیولوجیات شعارات
الدائرة تعود واآلن والیمن والعراق غزة في منھ أبشع حصل الجزائر عن یقــال وما

سوریا في وتخلفاً وحقداً عنفاً لتكتمل بیكارھا نقطة .الى

وأصبح مخابـرات سلطة الــى الوطنیة الدولــة انقلبت حــرج وال فحدث الحریــة أما
ومن العكس. یثبت حتــى متھم فھو المتــواصل الخــوف مظلــة تحت یعیش االنسان
سبیل في وجھاد وطني واجب وتصفیتھ وخائــن عمیل فھــو السلطة توجھات یخالف
الواحد القائد دولة ھي وعرضاً طوالً العربي العالم في الوطنیة الدولــة والحقیقة. هللا
الدولة ألن االستعمار زمان هللا فرحم الواحد، والحزب الواحد والقرار الواحد والفكر
ال وكأن العثماني والعصر الممالیك عصر مفاھیم الى أعادتنا األمر واقع في الوطنیة

الشمس وجھ تحت .جدید

شيء وال الخوف لھ فقلت محبة لكلمة المضادة الكلمة ھي مــا األصدقاء أحــد سألني
الخــوف .إال

أجل من ونضال مشتركة ومعاناة مشتركة ومصالح وحـوار وتنــاغم تــآلف المحبــة
أفضل .مستقبل

وحداثــة وانفتــاح وإبــداع وخلــق وارتقــاء تطور .المحبة

للشخص. ال للمركز ووالء الفریق بعقلیة وعمل جماعي وفرح وعطاء عدالة المحبة
تقوقع ھو الخوف االنفعاالت، لبركان وتفجر العمل عن العقل توقف فھو الخـوف أما
نفسھ علـى االنسان وتعــدي ولآلخــرین، لنفسھ االنسان وكــراھیة وباطنیة وانكماش

اآلخریــن .وعلى

والكــرامات والحریــات العقــول مصادرة ھــو .الخــوف



تدمیریة ونزعة انتقام یولـّد وفقر تعصب یولـّد وحقد أصولیات تولـّد دیكتاتوریات إنھ
الظالم فــي واستنقاع للنــور وكراھیة ولآلخرین .للنفس

الدین سري یوسف كمال


