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 متل ما مهّمة الطبيب تشخيص حالة المريض ومعرفة سبب المرض حتى يوصفلو عالج،

 .مهّمة العلوم اإلجتماعّية تشخيص حالة المجتمع ومعرفة أسباب مشاكلو من أجل إمكانية إقتراح حلول

 .إنهيار المجتمع اللبناني وشروط النهوض: اليوممن هون كانت فكرة مؤتمرنا 

 أي متى المجتمع بينهار؟: ومنبدأ بطرح السؤال

يبدأ إنحطاط الحضارة عندما تضحي هذه " JULIEN FREUNDبحسب عالم اإلجتماع الفرنسي 
لعسكرّية ها من أجل  التحرر من كلِّ القواعد، فتنهار مؤسساُتها السياسّية، القضائّية، االحضارة بحّريات  

 ".والتربوّية

  



فا قداسة البابا يوحنا بولس الثانيت  م  فالحرّية  فبقدر ما يختار اإلنسان " ."رفة الذاتمع"هي  ل ما بعرِّ
وتحليل الظواهر يتجّنب وضع اإلنسان وحرّيت ه في جهة، والقَيم التي يمكُنه . ما يفعُله، يكتشف السمو بالق َيم
 ".إّن الحرّية هي حرّية بفضل هذه القَيم. أن يتحّلى بها في جهة أخرى

ها على اآلخرين وأصبح قادرًا أن يرى ما هو " وكلَّما كانت قناعات اإلنسان بالقيم عميقة، إمتنع عن فرض 
 ".صحيح وعادل عند اآلخرين

إذا "َتيقول  JÜRGEN HABERMASفي العلوم اإلجتماعّية وهون بيلتقى معو الباحث األلماني 
َعها لهم لكي  نَّما أن ُأخض  أردُت أن ُأَعمَِّم قواعدي األخالقّية، يجب َعَليَّ أّّل أفر َضها على اآلخرين، وا 

 ".يتناقشوا بها وهكذا ُتَعمَّم

إنَّ السعي األخالقي هو السعي للحياة الحقيقّية : " PAUL RICOEURوبيقول الفيلسوف الفرنسي 
فأنا ّل يمكنني أن ُأَقدِّر أو أحتر م ذاتي ما َلم ُأَقدِّر وأحتر م . هو اإلهتمام باآلخرَمَع وفي سبيل اآلخر، 

 ."اآلخر كنفسي، وذلك في إطار مؤسسات عادلة

إذا أردنا فعاًل النهوض بمجتمعنا، . َهْيدا اآلَخر هو  اإلنسان إللي ّلز م ْيكون في ُصلب ك ل إهتماماتنا
نَفكِّر فيه ومن سعى نَوْصلوّلزم ْيكون َخْير اإلنسان هو   ْملو وم   .هدف ك ل شي مَنع 

وبيخبِّر . برهنت دراسات اإلقتصاد السلوكي أّنو اإلنسان ما بياخد أي قرار بدون ما يعمل مقارنة
لم  ْلمو إّنو يشتغل باألبحاث الطبِّية من أجل  DAN ARIELYالباحث بَهْيدا الع  ق ّصة طالب طّب كان ح 

ّنما بعد التخّرج لّما صار يلتقي برفقاتو إللي عم يشتغلو لصالح شركات . تطوير العالجات لَخْير اإلنسان وا 
 .متلن ايشينو، تخّلى عن حلمو وعملاألدوية الكبيرة، وقارن حالتو المادّية مع الّرخاء المادي اللي هّني ع

بناس بتأّمل من طالبنا إللي هّني أملنا بالنهوض بمجتمعنا، إّنو عند أخذ قراراتن ما تكون مقارناتن 
ّنما بالناس إللي عم يسعوا لخير اإلنسان متل قداسة البابا فرنسيس وفضيلة شيخ  عميسعوا للمال والسلطة، وا 

لوا إّنو يمضوا وثيقة . األزهر د حّرية اإلنسان إعتقادًا "من أجل  "ألخّوة اإلنسانّيةا"أحمد الطيِّب يّلي توصَّ
 ".بول اآلخرقالحوار والتفاهم ونشر ثقافة التسامح و " ، ومن أجل"يرًا وممارسةً وفكرًا وتعب

   .ّية في مجتمعناو  الق َيم األول لهذه يساهم حتى تكونبتأّمل أّنو هالمؤتمر 
 وشكراً  


