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 يوحنا عقيقي،
 عميد كّلّية الفلسفة والعلوم اإلنسانّية

 يـنانـا لبـنأ
 

ادلختلفة، أف  ة مفهـو ادلواطنّية بأبعادىاوالعلمي يف معاجلبعد ثبلثة أيّاـ من اجلهد الفكري  ،امسحوا يل .5
أف أحبث يف ويف ضمَت الزماف. ، لعُتا، يف يف اإلحساسأدّؽ باب الوجداف ألسأؿ عن مكانة لبناف، 

، دبا فيو، حيّدد شخصّييت ؛ كما يل طٍتو . و و وطٍتاإلنتماء الفردي واجلماعي إىل وطن أقّل ما يقاؿ فيو إنّ 
على السواء. إهنا جدلّية إنتماء وصدقّية معرفة دور يف ربديد صورتو أماـ عدسة العامل اخلارجي والداخلي 

الفكر وما يسّوغو العلم يف اجلغرافيا  فتأطّر شطحاتِ  ،وترّكزُ  .تتلّمس تراب الوطن لتدغدغ مهسات الّروح
، الغٍّت والتاريخ. أنا لبناين، ىكذا تربّيت وىكذا أعّلم. أنا لبناين يف مشاركيت دلواطنّية الكبَت والصغَت

حّنا و وشيحا، والبستاين، وشاىُت، ، وكـرجرباف، و فخر الدين، اذكر، باعتزاز،  .يواألمّ عامل والفقَت، ال
،... وغَتىم كثَتوف من أعبلـ القلم، والفّن، وحبساء قّنوبُت شربل، احلوّيكالصلح، و  واخلوري، ويامسُت،

. أنا لبناين، يف احلرب ورفعوينىؤالء ادلواطنوف الكبار الذين ارتفعوا مع لبناف ، ينواألدب، والسياسة، والدّ 
 ،يف أرض كهذه األرض ،هل تكفي لكّل مولودبن لبناف. فاوالّسلم، يف الواقع ويف احللم. أنا لبناين، ألين 

لتحكي قّصة  ةصبور ؟ وىل تكفي أجياؿ  ا اجلبل الّلبافىذابن ليقوؿ إنّو  ،بضُع سنوات من العمر
كلميت يف ؟   بنور بعث يشّق قّبة السماء ويسمو فوؽ ادلكافلّفوا رمادىم الراحلُت عن ىذه األرض، وقد 

 ؟  دوف األرض والتاريخمواطن األرض، كلميت يف لبناف التاريخ واإلنساف. وىل يكوف 
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تعرؼ. الصليب وصخور وادي  ،وصّنُت يشهد. ترعرعت على صبلبة وليونة ،ولدُت يف ضبى اجلبل .7
تدمع دالاًل وعذوبة على اللنب  5، وعيوف الّسيمافشفتُتال وابتسامة اخلّدين كـرنشأت على احلّب، على  

رقراؽ ادلاء ، و للتاريخ أمًرا سّجلت 7، وألجلها كربت. فقراوعليها سبرّيتمن ىذه العيوف شربت،  والعسل.
ونّبو، فالذاكرة للباقُت ادلستمرّين، ال يعادذلا وفاء  ،جبلء الطامعُت فدّوفوسبق  ،3ايف العلى جسرً  حفر

، ودماء دبرواأوا، كّلهم . كّلهم مضَ 4الغاصبُت وادلستعمرين رحيلنباحو( دور يف يف كاف ذلديره )  قدهنر، و 
واحللم. ويف اإلدياف امتّدت جسور بُت أرضنا  اجلبل. ِسرُّنا أنّا أبناُء األرضعروؽ  سقيال زالت تأبطالنا 
يكفيٍت ... أنا لبناين.. كثرة الصبلة  على ةبحات ادلمحاكات السُّ ِر ، أوصاذلا من عظاـ األجداد، وتَ والسماء

وأحلى  لى، إذ تلّونت جّنُتها بالسحر، وتعطّرت بالفّل كما يف فردوسنابناين، ذلذه احلياة، ولآلتية األغأيّن ل
  .إف زاد احلبل

اسقطتها ريح اخلريف، وأعاد إليها سندياف أنا لبناين ولست كّل لبناف. مهدي، كلحدي فيما بعد، ورقة  .3
عساه يأنس لغنج عشًتوت  5مع ابراىيم دونيس يف ذاؾ "القاطع" يعقد عهًداا فرُح الربيع. أاخضراَرى

ما مل ربلم بو رماؿ الصحاري يف  وخَتاتو ويدعوىا إىل مائدة الزائرين الثبلثة، فتنقل إليو من صباؿ لبناف
  دمعو على يوسف. اكفكفً م ،احلفيدويشفي سقاـ  ،اجلبل ما يفدي اسحق بافِ ه من لُ تلك البقاع، وسبدُّ 

، أو توّزعت 6بقّلة الصاحلُت يف ادلدينتُتشفاعتو ، ولو غّصت ئ"بّكَت" على البطريرؾ ىذا الكـر اجلر  كاف
صّعبتها وقد  اإلذلّيةكّل األبناء يف كبل الطرفُت ورثوا ىذه الدعوَة . األمة واحلرّة يسلَ نَ و بُت الوريثُت،  عواطفُ 

 لوى. وبقي ىذا اجلبل احللم بعيًدايسَتة من مّن وس ىا حفنةٌ ذكرَ  أنعشتف ت إليهاعبور، وأومَ ال متاعبُ 
تمّتع خبَتاتو، حىت فاوض حكيُمهم على خشب ل، وال سبيَل 7، ينظروف إليو من بعيدعن متناوؿ األبناء

 اترتو ي، حيث يف بيت من أرز لبناف ربّوعّلو يرضي نزعتو اإلذلّية. وبدؿ أف َيسُكن قلب اهلَل، أسكن  ،األرز
  ...، إىل حُتعلى مسك اخللود العبادةتصّح و  ،السجودو احلّج 

 ادلراىن على العُت والقلب، بُتالتمايز النائم على  8تدّؽ صنج الباطنحديث الساكنُت وبقيت أصداء  .4
ناقصة، وكم وكم ارتّدت  ،بل احللمامتّدت أيدي غاصبة على اجلوكم  .وطوؿ الباعمساحات الفكر 

                                                 
ىا غزارة نبعا اللنب . منطقة جبلّية ىي األعلى يف  ضيعيت كفردبياف، تأخذ امسها من كثرة العيوف العذبة اليت تتدفق يف تبلذلا، ومن أىّم ىذه العيوف وِأشدّ  5

 العسل.و 
 . فقرا مركز أثري فيو من احلضارتُت الرومانّية والبيزنطّية، قريب من عيوف السيماف 7
 . إنو جسر احلجر الطبيعي الذي حفرتو مياه نبع اللنب على مّد السنُت يف الصخر الصلد. 3
ل بعد احتضاهنا دلياه مغارة جعيتا، وحيث حفرت ألواح اجلبلء لوادي الصليب حيث ذبري مياه اللنب والعس لكلب الذي يشّكل امتداًدا ساحليًّا. إنو هنر ا 4

 ادلتنّوعة، على جهة اجلنوب الغريب.
 . إنو هنر ابراىيم التارخيي أو هنر أدونيس كما ترويو حكاية اإللو الفينيقي. 5
 . سادـو وعامورة 6
أخرى، ببلد مهّددة بتعّديات سلتلفة من جانب الباحثُت عن أراضي ميعاد..." لبناف بلد ربيط هبا ادلطامح... وىو، من جهة . أو كما يقوؿ ميشاؿ شيحا : " 7

 (5957حزيراف  57) 587،  ص. 7004، ترصبة أضبد بيضوف، دار النهار، بَتوت في السياسة الداخلّية
 البلوعي اجلماعي .  8
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، فأدركت أين وقد كّللو بياض من طهر، من حكمة وعطاء ،ة إىل مشوخ اجلبُتعاودت الكرّة شاخص
 .الناصعة القممب س لنفسها بسّر الّنور ادلوصوؿوتبوح النف ،قدح الصاعقة، أين ترأؼ الشمس الساطعةتَ 

فاء ألىل األرض. منذ التكوين. ىي بركة السماء على األرض، بركة الو على ىذا الفوؽ ربّل الربكة 
العارؼ، وقد سقط ربت ىوؿ ما رأى من صباؿ األرز  اجلباّرَ  دو،، أنكيرفيًقا ىبك ش، اإلذلي،غلغام

 طادلا احللمُ  البقاء، الباقيةُ  منو نبتةُ  واجلّسار على النعمة زبطفُ . 9حيمي اجلبلو  يؤّسس الذيوسحر اجملد 
، شّهت الفكر قبل العُت، بأطيوال  وأينعت شبارٌ  ،من ىذا الفوؽ، تدّلت عناقيد السماء. ةبّ وقػُ ، باؽٍ 
تصاىرت ربت"  -بدؼء الصدر "اؿحبمى ىذا الفوؽ،  البشر. بّ مل تعرؼ من قبل كيف حي ت قلوبًاوروّ 

ووجع. وكّل  ،وشحٍ  ،ٍ وحقد ،وظلمٍ  ،ورىارب من جَ  مسكن اذلارب، كل  ، فأدفأت شعوب ومنت وزيّنت
اف، على اإلعًتاؼ باألحد السرمدّي اجلميل على أرض لبن ، فتصاحلت اآلذلةُ معبًدا حللمو، وإلديانوبٌت 

 لساف. الفوؽ اجلماؿ، الكائن ادلوجود فوؽ الوجود، ادلعٍّت فوؽ الفكر والعُت و 

 و جبلي حيث ُجِبلُت من تراب أخصبتو الدموعُ وأنا منو ولو. إنّ  .، يف البدءيل ّوفكُ الذي   ،جبليىذا ىو  .5
ىذا جبلي الذي  .نُتالسّ  مدّ أـ اهلل ر ، قصّ وإليو أعود ،، وصار ترايب أنااجلبُت والعيوف والدماء وعرؽُ 

ىذا جبلي الذي  .، وأخ، وشريك ووجو من وجوه الساكنُتبنٌ إيعّرفٍت على ذايت، ويعّلمٍت أيّن يعنيٍت، و 
 تّددهبذا رب. 50وصياغة قافية ،صورةأو حنت  ، أو ضبل معوٍؿ،سكن قليب قبل أّي زلاولة مٍّت لبناء خيمة

  .: أنا مواطن لبناينّ  بايل 55وسكوفِ  ، لراحةِ ة دلاىّية إنساين، ذلويّة كياين، لصخرة إدياينالثابت األطرُ 

ـ التاريخ وصفوة الوجود كما رَ على ىذه األرض منت كرمة شعب من كَ ولبناف ليس يل وحدي.  ،أنا لبناين .6
، لبنافَ  تنا، مساكننا دلن حيبُّ كّلنا أخذنا لبناف ملجًأ، وكّلنا نفتح بيو  جود. كل    سّيدِ لفظتها كلمة اخلالق 

، وليس بُت 57افخيارنا للتآخي وللحياة معً  .ما كاف يف وسع ادلكاف، وما كاف من عمق اإلدياف بلبناف
والتآخي  ،وبعَده ادلوت قبل ،واإلنساف للحياة ،. فنحن مؤمنوفميشاؿ شيحا ، عذرًا"ادلوت"التآخي و 

فهي اليت  ،قّصة احلياة ىذه متاىة ادلوت ألف مرّة يف اليـو لتٍتإذا أدخو عد، لتلك احلياة. بَ ا طريق ذلذا ادل
وإف حّددت الطبيعة  صّلى وأروى بدمعو التائب تراب بعثي.فّكر و  ، ألّف أًخا، يف كّل مرّةتبعثٍت منتصرًا

                                                 
 يد احلّية.ىذا اجملد الذي يؤّسس كّل رلتمع، على قاعدة التفّوؽ واألصالة يف رسوخ التقال .9

Cf. Hobbes, Le citoyen, GF Flammarion, 1982, Section première, Chapitre 1er,  II, p. 92 
يف ذلك. فاألرض ُكو نت لئلنساف، وإف كاف ىو الكوف ادلصّغر، فؤلنو  غر مل يبتكر، ال ومل يكتشف جديًدا. صحيح أّف اإلنساف إنساف على األرض، وىايدي 50

 على ىذه الثروة. وة الوطن إال ما اجتهد فيو حفاظًاتو.  وعمل اإلنساف ثانوّي ال يزيد على ثر خبلصة اخللق وقمّ 
يسكنو اإلنساف على  : الداللة على بناء، أو إنشاء ىندسي  معُّت  ضمنيُت ىاّمُت جدًّا ُتعلى معني سكنوالعريب   Bauen . يتوافق الفعبلف اإلدلاين باوف 55

والسكوف الذي يوّفرمها ىذا البناء لئلنساف اخلائف على مصَته وعلى أمنو وسبلمتو. كما يتفقاف على الشاعريّة اليت تسكن قلب  على الرّاحة األرض، وأيًضا
 إىل مرآة اآلذلة. حلم دبسكن مساوي، ىو الناظر أبًدااإلنساف وربّسسو بأمهّية البناء وادلسكن األرضّيُت، في

M. Heidegger, Essais et conférences, Tel Gallimard, 1993, « Bâtir, habiter penser »p. 170-193 et 

 « …L’homme habite en poète… » p. 224-245 
، ببل اختيار منا يف نقطة ادلركز من العامل القدمي، جند أنفسنا، بقّوة الواقع، الدنيوي الصغَت، الواقع، حغرافيًّا. جواب على مقولة ميشاؿ شيحا : " يف موطننا  57

جرّاء صبيلها ىذا.  لى طريف نقيض والعنصريّة. فنحن قد استحلنا إىل ىذه اجلمهرة ادلتنافرة لنا جعلنا أنفسنا ملجأ ألف مرّة. وليس حتما أف سبوت أرضنا منع
 ..".إال ما بُت التآخي وادلوت عدنا ال منلك خيارًاكاف. فنحن، كما حنن،   وعاد علينا أف ال نشرّع أبواهبا كيفما كاف وأليّ 

 (5938ايار  73) 35-77راجع، "عّلة وجودنا"، ص. 
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بقي على الكائن، على اإلنساف دبا ىو وكما عدد األخوة، فالطبيعة دبا ىي يف الفوؽ، سبحي احلدود لتُ 
 ؛ حيفر خندقًا، أو يقيم مًتاًسا، ال منشرح على أفق ال يعرؼ شريطًا شائًكا إجتماعيّ  : و إنسافألنّ  ،ىو

 . وتبلؽٍ  مسكنو مساحة نور وحبّ مرتاح، 

ماعّي. والشعوب ربلم كاألفراد وأكثر. فقبل أف تقوؿ اجللم احللبناف ليس يل وحدي، ألنّو من نسيج  .7
ل إذا كاف الوطن ىذه الصورة وذبمُ  رُ الوطن، وكم تكبػُ  صورةُ  ي الكوينّ ها، ارتسمت يف البلوعكلمتَ   الطبيعةُ 

يف الذاكرة من مدلوالت الفكر  من حدود ادلاّدة واجلغرافيا، وأبعدَ  ، أوسعَ 53ىو العامل بكّل ما فيوالصغَت 
ىذه ادلساحة يف  ها.ا وعرضِ وادليثولوجيا. لبناف صناعة شعريّة أجادهتا اآلذلة قبل اخللق ورسم اخلطوط، طوذلِ 

، ليتصل باألبديّة. لبناف لئلنساف، كّل إنساف يف كّل زماف. احللم يولد اإلنساف ليبقى، لينسى عدد السنُت
ادلعطاءة، الكردية، ادلؤمنة وادلتمّسكة بالفضيلة، بالقيم وحبّب فأنا لبنايّن بقدر ما أنتمي ذلذه اإلنسانّية 

ركنا زلّبة ىذا الوطن وزلّبة اإلنساف فيو، وهبذا ننصف شيحا ىذا ما نوّد أف نعاىد عليو من يشا اإلنساف.
وىل بإمكاف العرضّي أف يغَّت يف اجلوىر  54تكره البشر..." " لن جنعل من لبناف أرًضا حّقو ونقوؿ معو :

، ىذا مناخو، ىذه مشسو وفصولو، ىذا تارخيو وىذا تضاريسوىذه  : والتوازف والتوافق؟ لبناف منّصة العدؿ 
من بلد آخر، إىل لزـو  أكثرَ  مستوى القاعدة( ى)وعل "فبلد مثل ىذا حيتاج، على مستوى القّمة،. إنسانو

فإذا ضيّع علّة وجوده، وىي روحيّة ومعنويّة، فإنّو يضيع صاـر جلانب التقليد، وإىل حـز وإىل إدياف. 
 ّح مورد مسيح.الصحيح، يف لبنانك لن يش ال زبف أيها ادلواطن القّح، فبل يصّح إالّ  55."نفسو

الرسالة ولبناف العدالة، لبناف  لغاية لبنافُ فا. ، ليبقى لبنافعادّي يشارؾ الغَت مواطنّيتهملبنايّن أنا مواطن  .8
تنازؿ يف القّوة ويف الضعف،  ، يف اإلعًتاؼ بالغَت كشريك كامل، يف احلاجة ويف الوفور،ادلشاركةو التجّلي. 

ـٌ  ،ادلشاركة قّوةثقة، وصدؽ، ووضوح.  وذباوز، انتباه ولفت انتباه. ادلشاركة ، وسهاـ وربقيق ،وتفّوؽإقدا
ده وأرضو وأدلو وموتو، جسَ لبناف ىكذا شارؾ الّرب إنساف ىكذا مّر احلّب من ىنا. . على القلوبترتّد 

وأشركو حياتو، وسعادتو، وجّنتو وألوىّيتو. الّرب ادلتجّسد يعرؼ لبناف ويعرؼ من ىو شعب لبناف. ويف 
يف حّل  كنعانّية، درايةٌ الربت مائدة  تاتٍ فُ عن لصغائر يف األمور اليومّية، ترّفع عن اه و رلدَ نا مشاركتَ تلبيت

 ،ويف تلبيتنا لنداء الوطن .، لئلرتقاء دلستوى احملّبة اإلذلّيةوطواعّية لعمل النعمة األزمات الداخلّية، قبوؿٌ 
 ،سي، أال وىو استمرار الوطن، أرًضادؼ األساربقيق اذل ضدّ  ىدـ وذباوز لكّل ما من شأنو أف يرتفعَ 

عن تلك واجبات و مثل ىذه الال تصّح مواطنّية بالتخّلف عن  ،يف الواقعومؤّسسات.  ، وحضارة،وشعًبا
 قوؽ. احل

                                                 
وأقّل الوجوه سباثبًل. ىا ىنا  ا ىنا بُت أكثر ادلتضاّدات تضاًدا وأكثر العقلّيات تبايًنا وأكثر األعراؼ تنافًرا. يقوؿ شيحا يف ىذا اإلطار : "خبلصة القوؿ أنن 53

 (5936سبوز  7) 70علم أصغر". ادلرجع عينو،  ص. 
 78جع عينو،  "عّلة وجودنا"، ص. . ادلر  54
 5938ايار  73، س 79ص.  . ادلرجع عينو، 55
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للتثقيف، للبناء، لئلرتفاع إىل مستوى الوطن. "ال الذات . األرضواجب حنو الذات وحنو اآلخر وحنو ال .9
قوؿ بو وما ينبغي . ذاؾ ما نولكن ال غٌت عن لبناف ألحد من أىلويوجد إنساف ال ُيستغٌت عنو يف لبناف، 

، إف تداركنا فأمعّنا النظر وحلمنا، لئبل هنّدـ وىذا ما جيب العمل عليو .56من الكّل." أف يكوف معلوًما
ولكّنا نعمل على خبلص أنفسنا كلبنانيُّت إذا حِفظنا كلمَة  .حسبنا أنّا حنن سلّلصوهلبناف إف ضللنا ف

اللعب بورقة ليست من  ، وربّفظنا علىالتاريخ، وحاَفظنا على اإلرث الثمُت، الّروحي وادلعنّوي واإلنساينّ 
لذات لذاهتا، . واجب ا57، ونكوف من نكوف يف لبناف، والعامل. هبذا، وهبذا فقط نكوف مواطنُتجبلنا

، إال إذا سبّرى على دلواطنّية اليت، وإف جبلت إنسانًا، ال تصفّيو جوىرًاسبّرس على التفّوؽ، وسلوؾ يف درب ا
صدفة أرجواف،  ضّيعناتراث الوطن وشّع يف عينيو بريق العنفواف والبقاء. اإلرث كبَت وكبَت وجع الضمَت إف 

 نا صخرة للجبلء، أو أقفلنا دارًازلو  بَتوت، أويف  اشرعً ا أمهلنمن أجبديّة قدموس، أو  احرفً نسينا أو 
، أو فّرطنا حبّبة من عقد حرّيتنا، بنقطة دـ لشهداء استقبللنا، أو أهنينا مسَتة  ، ال مسح اهلل،للغريب ادلظلـو

 رّواد هنضتنا.
. حرًا أو قنًّاردّبا سلدًعا، ج .األحاديّة ال تعرؼ وطًنافوالواجب حنو اآلخر ىو عطاء الذات لذاهتا.  .50

، تقـو  على تعاضد الشركاء سبيل حتمّي وشرط أساسّي لبناء وطن ولتنمية شخصّية. فادلواطنة، كمفهـو
، زلّددة دبا فيهما من قوانُت وشرائع ونظم تؤطّر دور ادلواطن وربفظ مكانو قياـ الدولة واجملتمع ادلدين،

طن وحده، بكّل مكّوناتو احلضاريّة والًتاثّية فاإلنتماء، على ىذا الصعيد، ىو للو . حلقوقو ولواجباتو
اآلسرة واإلثنّية. وكّل رجوع عن ىذا اإلنتماء ارسباء يف حضن العشائريّة ادلنكفئة على ذاهتا، والطائفّية 

الوطن حيّررنا من ذات اإلنبطاح والدبدبة، ويطلقنا إىل عامل حّب ه . وحدَ 58لذاهتا، واحملسوبّية البلغية لذاهتا
 يقـو إال على سواعَد متكاتفة، أيدٍ الغلبة، إىل اإلستقبلؿ احلقيقي. وىذا اإلستقبلؿ ال فواجملد  العنفواف

ها، إف مل ربّرر ىذه الذات وىذا ىا وبّلوطِ متصافحة وقلوب متحابّة ومتسازلة. وما نفع الثورات، أرزِ 
ذات الوطنّية احلرّة على دعوتنا أف ننجح يف ثورة ال اإلستقبلؿ من حقد وبغض وكراىّية وإلغاء لآلخر؟

 لبنانّيُت. سلّلفات الذات األنانّية، ادلتعجرفة، ونكوفَ 

أّما الواجب حنو األرض، وفيو أهني ما بدأت، واجب اإلبن إىل أّمو، واجب العُت إىل النور، واجب  .55
ة ىذه واجيب ضباي لبناف موجود وباؽ. . أنا لبناين ألفّ ، واجب ادلواطن لشريكو ادلواطنالضلوع للفؤاد

                                                 
 5947حزيراف  7، 507ص.  . ادلرجع عينو،  56
ـّ جدًا التأّكد أف شهرة اإلنساف ادلنتمي إىل وطن ال تعلوىا شهرة مهما تفّوؽ ىذا اإلنساف، فشهرتو  مصوغة على اسم مدينتو. 57 ىذا ما قالو   . من اذلا

على لساف تيميستوكل، وىو رجل دولة أثيٍت، عندما خاطب أحد سّكاف سَتيفوس، قائبًل لو :"ال تعود شهرتك دلا فعلت أنت، بل  الجمهوريّةوف يف أفبلط
 أ.  330، الكتاب األّوؿ، الجمهوريّةدلدينتك" 

ة اإلقطاعيّة يف غَت أواهنا يقطع السبل أماـ الفرص لتقّدـ حسّ مبلحظة أخرى ىي أف ىذا اإلنتشار لذىنيّ ". يطيب التذكَت بقوؿ شيحا يف ىذا ادلضمار :  58
 فيجري بكمّيات صناعّية وعلى حنو متزايد اإلتقاف، إنتاج أتباع مسًتّقُت، فيما حنن زلتاجوف إىل العدد الغفَت من ادلواطنُت الواعُت.ادلواطنة. 

... على أف الوىم يف ىذا العصر، حيث ال يتوفّر ادلواطن على قدر واؼ من وعي نفسو ،السياسي برمّتو يداخلو الزيف أف النظاـا وذلك انو ال يفوت أحدً 
 (5949سبوز  75) 544ال ينبغي لو أف يصَت ىو القاعدة فيصبح البنياف السياسي برّمتو إىل الكذبة أقرب.." ادلرجع عينو،  ص. 
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خلبَت سلرب  رىا ضّد األعداء، أال أفتح مكتًبا. واجيب أف أحّصن سو فسادالطغياف و المن  األرض ادلقّدسة
ألجل اخلراب. أاّل أقطف أقحوانة أو زىرة إف مل تكن ألحد األحباب. أال أسوّغ لنفسي التفّرد خبَت وافر 

يفها من الوباء، يف شوارعها، يف من جود اآلب. أنا لبنايّن أحّب ىذه األرض، فساعدوين على تنظ
على احلفاظ عليها سليمة، صبيلة، نقّية، غََت معروضة للبيع حقوذلا، يف ودياهنا، يف حبرىا واذلواء. ساعدوين 

  الفخر واجلماؿ واحملّبة يف السرّاء والضرّاء. والشراء. ساعدوين على البقاء فيها ورسالةُ 

ة وادلوّحدة. ساعدوين على العبور هبذه اجلدلّية لفاصلة، الضامّ أنا لبنايّن، ساعدوين على رسم احلدود ا .57
احلدود تفصل بُت الشعوب، وبذلك  العرضّية من سلبّية الصورة إىل إجيابّيتها ووضوحها. ال شك يف أفّ 

 أخيو،ن بعبلقة ادلواط توّطدىي اليت  ،يف الوقت عينو ،ولكّنها ؛ يف بلدين متجاورين تباعد بُت البشر
ويف كّل إذ توّضح وسبّيز جغرافّية البلد، طبيعتو، وسياستو، واقتصاده. . صورهتا وربّدد ،الوطن يف اشريكً 

الوطن، حلمايتو على الًتابط األخوي يف الوطن الواحد، مفّعلة احلّس بواجب الدفاع عن  تؤثّر إجيابًاذلك، 
الضامنة للحرّية  الفاعلة، ساس ىذه الشراكة. وعلى أ59ااتصاالتيًّ  من كّل خطر، حبرًا، وبرًّا، وجوًّا، وإعبلميًّا

ويف تبادؿ  ،تنفتح احلدود على شريك اإلنسانّية الكامل يف إطار النظم وادلعاىدات والقوانُتواالستقبلؿ، 
 الكونّية.    رت القريةُ ت أـ صغُ رَ كبػُ الثقافة وادلعرفة واخلربة، واالنتاج،  

ماعة يل وعلّي، دبا فيو خَت الوطن والشركاء. فصعب فليست يل وحدي. واالمتياز حّق اجل أّما احلقوؽ .53
ـّ الشرائع أف تنسى حّقها على أبنائها وحق    شّرعي للحّق وللعدؿ، ،ها. بَتوت استمّرييلعأبنائها  على أ

جبيل . صّماء يف زيارة عابرةمنتقٍم حلقود  ،ولئلخاء، وال تشّرعي أبوابك لظامل فاقد الذاكرة وللحرّية
. على السواء ادلبلحم والبطوالت يف البحر والربّ  خّلدي صَورَ لفكر والعلم واإلبداع، وصور أكملي ترصبَة ا

وإف  .الغرّاء للمهّمة فكّل بناتنا أىلٌ  ،جديد حيملها إىل العامل أبيضُ ألوروبا ثور من السماء وإف تقّدـ 
 إمبلء.من غَت  نعّلمُ ، أحرارًاليًتكونا ف ب،أرادنا الغرب اجلّبار قدوة للدديقراطّية واحلرّية يف ىذا الشرؽ ادلعذّ 

 وال زبافوا علّي، لبناف وطٍت وللوطن الوفاء. ،ال ربسدوين ،أنا لبناينّ 

                                                 
  Julien Freund, L’essence du politique, Dalloz, 2004, p. 39         جوهر السياسي.. راجع كتاب جولياف فروند،  59

موا ـّ وأساسي يف الًتبية على ادلواطنّية، ويف احلفاظ على هباء الصورة اليت يريدىا كل ّ طن. وىو دور تثقيفي، بادلناسبة، كّلنا يعلم ما لئلعبلـ من دور ىا
امل  بأسره. وأسفنا يف مؤسبرنا أّف اإلعبلـ مل يتكرـّ علينا دبداخلة تشرح دوَره الفّعاؿ وتواصلي، عبلئقي بّناء للشخصّية الوطنّية، يف الداخل وعلى شاشة الع

 ىذا.  


