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 الى شباب لبنان العماد ميشال عونالجمهورية اللبنانية رئيس رسالة من فخامة 

4/7/2019 

 

 شباب لبنان، يا لكم هي  اليومرسالتي 

 لبنان اآلتي،  أنتم ألنكم

يحتاج الى الكثير من الجهد والعمل على مختلف األصعدة، منهكًا جمياًل ولكن وطنًا  عن أجدادنا ورثنالقد 
ما أوتينا لكي نسلمكم إياه بصورة أفضل، لتتابعوا أنتم بدوركم ويستلم أبناؤكم وأحفادكم ما حن نسعى بكل ون

  .رقىجمل وأهو أ

جيال العلى خبرة ايرتكز يتكئ كل جيل على الدعائم التي يرسيها من سبقه، و ، أن والحياة هي سّنة الطبيعة
هكذا و  ،رت البشريةهكذا تطوّ  ...ويزيد مدماكًا جديداً ، علوم ومعارف جديدةتجربته، بويغنيها برها يطوّ  ،السابقة

بداعات وهكذا وصل االنسان الى ما وصل اليه من اختراعات ،تراكمت المعرفة والعلم والثقافة  .وا 

 ، كما سبق وامتلكنا نحن معرفة أكبر من تلك التين أن تمتلكوا معرفة أكبر من تلك التي لديناأنتم مؤهلو نعم، 
 وفي سباق مستمر مع الزمن.  ،ر دائمفالمعرفة في تطوّ  ؛بائناآلدى  كانت

سقوطها في و  ،ها ملح المجتمعفاحذروا ألن المبادئ والقيم والمثل هي الثابتة وهي التي في خطر، ،ولكن
 .هسقوط

 

 .ويتمايزون ويختلفون في عيش الحياة ،في الوالدة وفي الموت م  يتساوونهجميعالبشر  إنّ 

 في بصمة العين وفي بصمة االصبع وبصمة الصوت،  ،الشكل واللونيبدأ التمايز في 

 وفي االنتماء،    وفي الشعور ويبدأ االختالف في بصمة الفكر وفي الرأي
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لواله لما تقدمت  ألنه فرادة اإلنسان، التطورعصب الحياة وعصب ، هو وهذا االختالف هو أكثر من حقّ 
ن فكريًا، و مستنسخ ،منذ اإلنسان األول ،للحظة لو أن البشر جميعاً لوا تخيّ  ؛االنسانية ولما عرفنا اي إبداع

  ، هل كانت البشرية خرجت من الكهوف؟حملون الرأي ذاته والتفكير ذاتهي

 

ا يغنيننا نيبفجمع الفارق  ته وكيفية التعاطي معه، وليس نقمة، والمهم هو طريقة إدار إن االختالف إذًا نعمة 
نخسر ف ،ونتقوقع نطرح فوارقنا إذا جنحنا الى الخالف فعندهاأما  ، في جميع الميادين دفعنا الى األماموي
 . نتراجعنفتقر و و 

موجودًا االختالف تعني أواًل االعتراف به، أي االعتراف بحق اآلخر أن يكون  اإلدارة الصحيحة لحقّ 
 نساني الذي ننتمي اليه جميعًا.هذا هو المجتمع اال مختلفًا، بلونه وانتمائه وتفكيره ومعتقده ورأيه...و 

وتذّكروا دائمًا أن عالقة اإلنسان مع خالقه عالقة عمودية مباشرة،  ،مقّدسة حرية المعتقد الديني والسياسي إن
وتذّكروا أيضًا أن فكر اإلنسان حّر يحّلق به كيفما شاء، وهو وحده يتحّمل  ال يحق ألحد التدخل بها.
 الصواب.مسؤوليته في الخطأ وفي 

لكل ف ؛ن سقفها الحقيقة وحدودها األخالق، وهي أيضًا مقدسة ولكالتعبيرحرية  بعد قبول حق االختالف تأتيو 
ولكن بالتعبير عن ذاته، عن رأيه ومعتقداته والسعي إلقناع اآلخرين بها بالحجة والمنطق،  إنسان الحقّ 

ندرجان ضمن أي حرية ألنهما اعتداء يماد لغة الشتم وبذاءة الكالم ال اعت وأإطالق الشائعات واالكاذيب 
  على حقوق اآلخر وعلى كرامته وسمعته ومصداقيته. 

 

حرية  ،االختالفحق سور الذي يحمي الوطن ، تذّكروها جيدًا : هذه هي مداميك المجتمع  المتضامن وال
وعندما جنحنا في مرحلة الى  ،عّلمتنا أنها ثوابت ال يجب أن تمس والتجربة ، حرية التعبير ،المعتقد والرأي

  المس بها كدنا نخسر الوطن. 

 .حون حيث فشلناجفتنأكثر ترسيخها  منأملي أن تتمكنوا أنتم 


