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 في الوضع اللبنانييلية ميكيافقراءات 
 بقلم: لمى فياض

 
 

 لبنان ينتفض
 لروبرت غرينمن قوانين الطبيعة البشرية  ١٧مقاربة بين الثورة في لبنان والقانون 

 2019تشرين األول  19 بقلم: لمى فياض ،
 

 التاريخيةاللحظةاغتنم"١٧القانونفي غرين روبرتاعتمد ،البشريةالطبيعةقوانينفي"
إنكارحالةفيعشرالسادسلويسكان.الفرنسيةوالثورةعشرالسادسلويسالملكمثالا

حقوُملوكيتهالملكوهوضدهلمطالبهميتمردونالناسأنفكرةرفضالتاريخية،للحظة
ي،وتفاجألعدماحتراماللجانله.كانتاللحظةالتاريخيةثابتةبالنسبةلهوكذلكألمثالهاله

فيالسلطة،بينماهيفعالافيحالةتدفق،ولكناصحابالسلطةليالحظونالتغييرات
السادس لويس حاول ضدهم. الشارع ينفجر عندما ال يرونها ول حولهم، من التدفق في

 زيةفرسايوأمجادجّدهلويسالرابععشر،ولكنالشعبشبعمنالرموز.عشرالتسلحبرم
كانلويسالسادسعشريستطيعتفاديإعدامهلوأنهاغتنماللحظةالتاريخيةوقّدمخطوات

اعدامه( بعد تفكيكها من )بدلا للخزينة وتقديمها الذهبية عربته تفكيك من ضخمة جريئة
نفقات في التقشف حالة التنازلواعالن من منعته غطرسته لكن للخزينة، ممتلكاته وتقديم ه

 للشعب،ورؤيةالخطواتالضخمةالتييريدهامنهالشعب،أيأنيضحيمثلهم.
ثباتهمفيالسلطةحقاالهم،متسلحينبرمزيةالمسؤولونيرىكذلكبالنسبةللوضعاللبناني،

طهم.ولميرواتدفقاللحظةالتاريخيةعبرلرمزيةسقوطالطائفةبسقونرّوجويزعيمالطائفةو
 خرافةالزعامة.مالوقتوانهميخسروناحترامالناسشيئاافشيئااكماتسقطمعه

ظل في وحده التضحية يريد ل ألنه انتفض بل للضرائب، ينتفض لم اللبناني الشعب
 التسربالعظيمللمالالعام.
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ال للحظة إنكار حالة في اآلن هم فيالمسؤولون كما عنها، انفصال حالة وفي تاريخية
،اوفيخطابالرئيس٢٤/٢٤خطابالوزيرجبرانباسيلووعودهوتسلحهبخرافةالكهرباء

 ساعة،هملميستطيعواقراءةالشارع.٧٢سعدالحريريوتسلحهبال
الحربوق"، "اللبناني وهو بعقله لالستخفاف ولكن لجوعه، فقط ليس أيضاا انتفض الشعب

لخطيئةالعهدالحاليبأنمارسبعضالقمععلىحريةالتعبيرو"ماحدايسّمعنيصوتو"و
القتصادي المحلل هو واللبناني كيف بالحكي"، المرتبطة اب الواتس على و"الضريبة

علماابأناحمدباشاالجزارفيقولشهيرله"باخدمنلبنانوالسياسيالتعبانعلسانو.
 دولةالعثمانيةكانتتعلمبأنللبنانخاصيةواحدةوهو"حريةالحكي".بسالحكي"وحتىال

ثاني مستوى شعب فكرة وترسيخ الرتش، للشعب الترويج هو خطأ( )وليس أخرى خطيئة
األسود "يخت" في وتمثلت حالو". "الشايف هو واللبناني كيف أول، مستوى شعب مقابل

 مقابلجوعاللبناني.
بل،ولكنماأثارالستياءهوماوقعبهالمسؤولونالحاليونمنعدمالفسادهونفسهمنق

فهملتركيبةوفكريةالشعباللبناني،بالضافةالىالضغطوالعالنالمكثفعنالضرائب،
 فانفجرالشارع.

المسؤولوناآلنفيحالةانكارواستغرابواقتناعباستمراريةسلطتهموسيحمونهابمليشياتهم
 م،ولكنهملنيستطيعواوقفتدفقاللحظةالتاريخية.وبأسنانه

الحلهوأنيقدمواحلولاجريئةوخطواتضخمة،أنيثبتواللبنانيينأنهمسيضحوناآلن
كإغالقالجمعياتالوهميةوإعادة الليلةمثالا اقرارقوانينمستعجلة مثلهم. ويتقشفوا مثلهم

 ء.رفعالضريبةعلىالثرياوتفعيلالسكان،
اآلنالرئيسسعدالحريريأماممفترقطرق،إماأنيستقيل،وإماأنيثبتللتاريخانهكفوء

 إلدارةهذهاألزماتوكذلكاألمربالنسبةللطاقمالسياسيكله.
 منسيعارضهذهاللحظةالتاريخيةستحترقورقتهعاجالاامآجال،وطوبىلمنيستغلها.
موفّككواعرباتكمالذهبيةاليوموقّدموهاللخزينة،قبلأنيفّككهاايهاالمسؤولونأنقذواأنفسك

 الشعبلحقاابعدسقوطكم..
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كيف يتم استغالل سالح الخطيئة الثامنة ضد الشعوب وباألخص العربية. )حالة 
 )عملية: لبنان

 2020حزيران  20 ،لمى فياض  :قلمب


منبيناألسلحةالألخالقيةالتيقديستعملهاأعداؤكضدك،أوقدتستعملهاضدأعدائك،
ماتكلمعنهكريستوفرهياتفيكتابهمفكرةالسيكوباثي،هوسالحالخطيئةالثامنة.وهذا

حيثتحدثعنكيفيةاستخدامالخطاياالسبعواستغاللهاضدالخصومبحيثتدفعهمالى
 .الهاويةوتجعلهميدمرونأنفسهمبأنفسهم

 .الخطاياالسبعالمميتةهيالغرور،والجشعوالشهوةوالحسدوالشراهةوالغضبوالكسل
 الفرصفمن عليه واقترح وإمدحه التباهي على وشجعه غروره من عّزز الغرور، خطيئته

 .التيفيهاخطرحقيقي
ما ويحمي اكثر يمتلك ان يجب أنه عليه واقترح جشعه من عّزز الجشع، خطيئته ومن

 .يمتلكهوأكِثرمنمقارنتهباآلخرينومايملكوه
عمالالشهوانيةالىالستهانةبالنفسومنخطيئتهالشهوة،شجعهعلىذلك،إذتؤدياأل

 .والشعوربالذنبوتدفعهالىبعدالحافة
الشراء حالة في وأبقهم اآلخرين غيرة مدى يعرفون بجعلهم فتشجعها الحسد، خطيئة أما

 .لألشياءفيسباقنحوالسعادة
اإلدما سبل وأحدث أفضل لهم ووّفر الشراهة، على أعداءك حّث الشراهة، خطيئة ن،وفي

 .وساعدهمعلىإنفاقمواردهمعلىأشياءفارغة
وفيخطيئةالغضب،ساعداآلخرينعلىأنيرمواأنفسهمفينوباتالغضب،وإلقاءاللوم

 .علىاآلخرين،فهذايجعلهمأسهلفيالستغاللوالتالعب
موفيخطيئةالكسل،عّلمهمكيفيةالعملبجّدعبرتكرارالمزيدمنالعمل،ضاعفجهوده

لهم وقّدم الممل، والروتين تعمل، ل التي العادات عّزر الحقيقي، الكسل تجاه المضللة
 .خططااجاهزةُترهقهملحقاا

خصضدالشعباللبنانيمنألوبا،يتماستغاللسالحالخطيئةالثامنةضدالشعوبهكذاو
 .طيمهارهوتحيجلالتهيئةلعمليةانهأ
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نييحبالتباهيوالتفاخرويركزعلىالمظاهرمنميزاتالشعباللبناني،الغرور،فاللبنا
واقتناءأحدثالماركاتالشهيرة،كماأنهيحبالثرثرةوالكالموالتعبيرعنالرأيبحريةدون

 .أيةقيود،وهذامسّجلتاريخياا
والتسابق الشهيرة الماركات اقتناء على بتشجيعه ضده والحسد الغرور خطيئة استغالل تّم

نيينعلىإقامةأفخمالعراسواقتناءأفخمالمقتنيات،وبالتاليتوجيهمواردهفيمابيناللبنا
 .علىأشياءفارغةدوناستحداثأيبنيةتحتيةاواقتصاديةمهمة

تشجيعهمعلىالفسادواختالس فتّم خطيئةالجشعفيمنهمفيمراكزالسلطة، استغلوا
 .ديةالملياراتالدولرات،فلمُتبنىأينهضةاقتصا

تّماستغاللخطيئةالكسل،والرغبةفيتحقيقالربحالسريع،عبررفعالمعدلتعلىالفوائد
تجميد الى اللبناني بالمواطن دفعت جداا، عالية معالت الى الخزينة، وسندات المصرفية،
القتصادية. الحركة تنشيط الى أساء مما ومعامله، محالته وإقفال المصارف في أمواله

ذ القتصاديوأدى الحصار ساعة حانت وحين المصارف، نحو األموال سحب الى لك
والحربالقتصادية،تمالحجزعلىهذهاألموال،وتقييدسحبهاالشهريالىمبالغضئيلة

عمنالمقنّ(Haircut)عبرالكابيتالكونترول،وإنقاصقيمتهاالىالنصفعبرالهيركات
األ أصبحت وبالتالي العملة، قيمة تخفيض خطرخالل في ودخلنا ورق على أرقاماا موال

 .سلسلةالبونزي.ممازادفيالخناقالقتصاديعلىاللبنانيين
وأنللروبرتغرينمنقوانينالطبيعةالبشرية١٤وبالتالي،كانهنايجباحترامالقانون

 .تدعالمجموعةتسحبكالىالقاع
اللبنانيي عند والكالم الثرثرة ميزة استغالل تم كيف ننسى المباشرول العامل فكانت ن،

دولرعلىالواتسأبشهرياا،ومايرتبط٦لستثارةثورةناعمة،عبراقتراحفرضضريبة
ثورة وكانت ضريبة!"، يفرضوا بدهم الحكي على "حتى بمعنى الكالم، على بالتقييد نفسياا

١٧ األول وحلم٢٠١٩تشرين التوحد الى اللبنانيين حاجة فيها دغدغوا التي بنبذ، هم
والتوحّ والحزبية والطائفية إلسقاطالمذهبية اآللف، بمئات فنزلوا اللبنانيين، العلم تحت د

وصورها اللبناني، الشعب ضد نفسية حرب من ُيمارس ما ننسى ول والعهد. الحكومة
 .واضحةيومياافيخلقالزماتوالتوترات

 .لشعوبوهكذايتّماستخداماستراتيجياتالسطوةوالحربضدا
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 كن عقالنيًا في مجتمع العقالني
 2020تشرين الثاني  14 ، فياض بقلم: لمى


الكالمعن،كانالحافزاألساسيهو٢٠١٩تشريناألول١٧عندقيامالثورةفيلبنانفي

 ضريبة اآللف٦فرض بمئات اللبنانيون فنزل اب، الواتس على شهري اشتراك دولر
بإسقاطالحكومةومنثمبإسقاطالعهدتحتعلملبنانيواحد)وهوحلمللبنانيينللمطالبة

 منها التخلص يستطيعوا لن التي انتماءاتهم ونبذ لبنان علم تحت بالتوحد بسببجميعهم
وهذابرمجتهمالمسبقةعلىالنتماءللطائفةوللحزب(،وتحتشعارواحد"كلنيعنيكلن"،

.بالتخلصمنزعاماتهمالشعارهوحلمالجميع
فيبقوةأكبرثمبدأتالبرمجةتتدخل.وإنكانتبتحفيزمافيالبدايةكانتالحركةعفوية

 لورقة الحريري الرئيس عرض بإسقاطاإلصالحاتلحظة يطالبون اللبنانيون ظل عندها ،
 حجّالحكومة عديدتحت سابقة تجارب لهم ان العلم مع بالجميع، الثقة فقدوا انهم فية ة

ولكنهملميتعلمواأيشيءمندروسالماضي.إسقاطحكوماتدونأنيتغيرأيشيء
عليهم كان الحكومة، بإسقاط المطالبة من وبدلا بالشارع يبقوا أن األجدى كان وبالتالي

جميعها،وليخلواشارعالثورةحتىتتحققجميعها.اإلصالحاتالمطالبةبتنفيذ
تدخلت البرمجة ماكينة للجماهير ثانيةوالبروباغاندا تشتيتمرة عبر الحماس، إلفقادهم

ببرنامجثورة،خطبشري،حواجزفتيات اللبنانيينبحواجزالحربرتذكّومنعتنقلالثورة
 الهوية، على والقتل والخطف األهلية اللبنانيين ذّكر اسمنتي بينجدار التماس بخطوط

ملزماالكلاللبنانيين،تعطيلالبلدوإعالنعصيانمدنيةالمناطق،قطعطرقاتتحتحجّ
لسفاراتومساعداتتموينفنفرالبعضوانفّضعنالثورة،وتمتسليطالضوءعلىتدخّ

أل الخ.. الحراك الثورةصحاب من اللبنانيين نفور من .فزاد قربحركاتوبدأت الجنون
 الوضع استغلت التي المصارف ما بطريقة حّفزته وحدودأو كونترول الكابيتال إلعالن

مماولديهامنبونزيوفقدانسيولة.الثغراتبعض،ولتغطيةالودائععلىسحبسبوعيةأ
بيُ الستغراب وشلّأثير الطرقات تقطيع بجدوى مقتنعين كانوا للثورة المؤيدين ،المناطقن

وكانواغيرقادرينعلىالحوار،مامقصورالفاسدينأهميةالتجمهروالثورةأوغيرمقتنعينب
الفاجركانالخللو.رمجواعلىبرامجمعينةنهمبُأخروتقريبوجهاتالنظروكآلاءمعاالبنّ
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 والمواطنين النساء لمرور السماح إبعدم تخليص التيألى والتضارب والمشاحنات عمالهم
نفسهمكانوايسمحونأفيماقاطعيالطرقات،الطرقاتوالمواطنينكانتتحدثبينقاطعي

ضدهبال ثاروا التي الوجوه لبعض الحكمامرور منظومة في احترامو،والمشاركة بكل
.وتبجيل

رابطبينأيإلنقاذالبلد،رغمعدموجودأماالجنونيأكثرفهوالمطالبةبإسقاطعامدراسي
خاللمتحتالقصفالفكرتين،ورغماناللبنانييناعتادواعلىالذهابالىالمدارسوالتعلّ

لمخاللسنواتالحربوالقصفوالحتاللطقوالتهجيرورغمالحواجزبينالمنا،الحرب
البروب قوة نلحظ وهنا دراسي. عام يسقط اللبنانيين عقول على والبرمجة فترةاغاندا خالل

قناعاتهمعنواقععايشوهوقاوموهخاللسنواتالحرب.نهاغّيرتأ،والثورة
 األصوات وتعالت العتراضات قامت عندما أخرى، مرة البروباغاندا شباطتدخلت في

قدم،عند٢٠٢٠ وظهرتحالةواحدةطائفةمعينةمنخارجلبنانالىلبنانأفرادمنما
وكانتأولحالةفيلبنان،فهّبالجميعممنهمضدفيالطائرةفقطلديهاأعراضكورونا

أيوباءكورونا،وليسلديهمتنشرهذهالطائفةوطالبوابإقفالالبلدوبأن،ئفةخطهذهالطا
الدولةبمنعإدخالهمالىلبناناواهتماملحياةاآلخرين،وطالبواومراعاةأوضميرأتأثر

 بالتحّيز الحكومة واتهموا وهاجموا اللبنانية، الحدود عند مصيرهم يواجهون لجهاتوتركهم
معينة.

 المقفلة والمستشفيات الصحية المراكز على الصحة وزير جال أخرى، سنواتمرة منذ
وعالجبهدفإعادةفتحهالتحويلهاالىمراكزحجر،مذهبيةلعتباراتسياسيةومحسوبيات

الكورونا المعنيونلمرضى فتدّخل لم، طالما بأنه معترضاا هّب الذي العام الرأي وبرمجوا
هذهالمراكزمقفلةولممعظمتفتحواهذهالمراكزمسبقاافنحننرفضفتحهااآلن،ومازالت

لمناطقلرتفاعأعدادكذلكعندماتمتمحاولةإقفالبعضا.حتىهذهاللحظةيتمتجهيزها
 العتراض تّم بها، وكورونا ومطّيف، مسّيس القفال ان باحترامبحّجة ارتضينا بالنهاية

.ااومطّيفااوصارفيروسكورونافيلبنانمسّيس.التوزيعالطائفيفيإقفالالمناطق
 الثاني تشرين ٢٠٢٠في انحدر، القتصادي مستويات،الوضع بعدة الماضي العام عن

ارتفعت ل٦إلى٤السلعمنأسعارسعرالصرفللدولرتدهورخمسةمرات، مرات،
 نوع، أي من خدمات ول صحية الكابيتالخدمات مجالتهم، جميع في للمواطنين عرقلة
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 أيكونترول حدّتحديد للسحب سحباقصى منع تّم بل الدولر، سحب عند يتوقف لم
المصارف من بتاتاا بالليرةالدولر إل سحبها يستطيع ل دولر، وديعة يملك من حتى ،

السوق سعر نصف يعادل صرف وبسعر منخفضة شهرية سحوبات وبسقف اللبنانية
 ،وبمافيهمصغارالمودعين.٪٥٠علىالودائعبلغhaircutالسوداء،أيأنالهيركات

المصارف بين تجميدها فتّم الشيكات حركة منظمّأأما غير بطريقة تسهيلها وبشروطو ة
 سياسة حسب وذلك مصرفصعبة المبالغكل تحويل ، بشروط الخارج قاسيةالى

 ووتعجيزية.... وتمفقدتالرواتبقيمتها الناسشراءها، التياعتاد ُفقدتالسلعاألساسية
الى يتنقلمنصيدلية فترىاللبناني تقنينشراءاألدويةلألمراضالمزمنةوغيرالمزمنة،

اتالىأخرى،اويتنقلمنمحطةمحروقةليؤمنعبوةدواءواحدأخرىعبرالمحافظات،
الىبرنامجأزماتيوميمتنقلومنّوعمنليمألسيارتهبقدربسيطمنالبنزين،باإلضافة

،2020بآ4بيروتفيأمرفننسىفضيحةانفجارولأزمةطحينوأزمةخبزو...الخ.
ب يمثّأالذي ومسبباته سبابه اللبنانيينأل بحياة والستهتار للفساد صورة دمّوا،كبر رلذي

كثرمنمئتينشهيدألىخسائرماديةكبيرةوإدىأمنطقةحيويةواسعةمنمدينةبيروتو
.فالجرحىآلأو

حتىاآلن،تجاوزعدادكوروناالمئةألفإصابة،ولأحديلتزمبأيإقفال.تّمفتحالمطار
و بالحجر، أكثرهم يلتزم ولم كبيرة بأعداد المغتربون عاد المسابح وقاعاتامتألت والنوادي

والتجمعات الحفالت وكثرت األعراس دون المناطق، جميع في اوأي، لكورونا اكتراث
تتعالىوقايةأوتباعد،ورغمالغراماتالماليةفاإللتزامباإلقفالهوجزئي.أياعتماد ولم

الصيفاألصوات خالل او المطار اقفال الى الدولة نوعأيتدعو أي من ألنإقفال ،
حينها تنشط لم البروباغاندا شباط،ماكينة في فقط واحدة كورونا حالة وجود عند بينما

ب،الماضي مدفوعين مهسترين ينفعلون الناس علىإكان رسائل من بروباغاندية نفعالت
.جتماعيبوهاشتاغاتعلىوسائلالتواصلاإلأغروباتالواتس

وبسببعدمأبشكلعال ولأحديدعواآلنالىاسقاطعامدراسيبسببانتشاركورونا
التعليما ُينادونفيالعامالعامالدراسيتأجيلحتىاو،عدونالينعنبُألكفاءة كانوا كما

ولميدعوأحدأويتشجعللثورةمرةأخرى،خجولبذلكبصوتونمتمتنكانوايُإوالماضي،
أارمرففجورغمفضيحةانعدةأضعافعنالعامالماضيالقتصاديةضاعاألورغمتردي
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بيروت ارتياح هو لالستغراب والمثير الحريري، الرئيس لعودة اكتراثهم عدم او األغلبية
 الحكومة بإسقاط طالبوه انهم رغم الحكومة برئاسة إولتكليفه الماضيسقاطه العام ،في

ت سنة منذ .قريبااوبالتحديد يقوم أحد فال آلابالطبع، ولن فعل، ردة بأي للقيام بتجييشهم
فيذلك.مصلحةألحداآلن

يعني "كلن سينسى الكل فيالنتخاباتالقادمة، النفجارالمرعبكلن"، وسينسىصدمة
انتخو،روالمدمّ الى السيندفع الوجوه نفس النتخاباتتاب ستسبق بالطبع ضدها. ثار ي

 التناحرات بعض اللبناني وسينتخب الطائفي، العصب لشّد الممنهجة زعيمهوالعمليات
طائفته وجود ولحماية أ، أتوقع نسبة تتخطى ن عتبة النتخابات في ولن٪٧٥المشاركة

 القطيع عقلية بأن لنستنتج شيء. أي لذاتهيتغير اللبناني تدمير في أساسي عامل هي
ولوطنه.

علىعنسلطةالبروباغانداعلىسبيلالمثاللعلىسبيلالحصر،،ماسبقهوأمثلة
ولكنثويحدثفيبلدانأخرىبشكلأوبآخر.مساراألمور.ومايحدثفيلبنان،حد

وغسيلالدماغالفوضىالجنونيةعقالنيةالشخصهيخطدفاعهاألولواألخيرضدهذه
التيتضربمحيطه.عندمايرىأنمحيطهيتصرفبانفعاليةوعاطفيةتجاهأمرالجماعي

 ما، مواقع على والترندات الهاشتاغات خالل من ذلك يالحظ أن التواصلويمكن
 الجتماعي، الواتس مجموعات على بقوة المتداولة ،بأوالرسائل ينسحب أن عدةعليه

مخفيةلمراجعةالمعطياتالتيتتوفرلهأويبحثعنمعطياتمختلفةإلىالوراءخطوات
بانتظارأنهذهأوليشاركفيحفالتالجنونيتخلصمنكلتحيزاتهالفكرية،نأوعنه،

مهاجمةوإذالحظأنقناةمعينةتركزعلىينقشعالضبابعنهذهالفوضىالجماعية.
طرفما،فليشاهدقنواتأخرىاويستطلعاألخبارمنمختلفالمصادرالمتنوعةحتىل

تتّمبرمجتهوُيغَسلدماغه.
أنتجعلالمجموعةتجّركمعهاإلىالحضيض.ثمإياكَإياكَوهكذامهماحدثويحدث،

منالفحم.إذاأردَتأنتكونماسة،فالتتصّرفوكأنكقطعة
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 من الموجع جدًا أن تكون لبنانياً 
2020ول أل تشرين ا 15 ، بقلم: لمى فياض


 .يش،بلننجومنالموجعجداا،أنتكونلبنانياا،كلبنانييننحنلنع

ربمابرأيي،قديكمنالحلبالعودةإلىالجذور،إلىهويتنااألصيلة،إلىلبناننا.ربماآنلنا
أننطالببقوميتنااللبنانية،فنحنبحاجةالىقوميةتتمحورحوللبنانوتتخطىالطوائف

رقهموتجعلهمواألديانوتعلوفوقها.نحنبحاجةالىقوميةتصهرجميعاللبنانيينلانتف
 .مواطنينفيدويالتطائفية

لقوى انتماء وليست ُعليا لقوى تطّلع هو الدين انتماء، وليست ولغة لسان هي العربية
هذه كنف تحت العيش يستطيعون ل أخرى دولة الى بالنتماء الُمنادين وحتى خارجية.

انيةهيأعمقتجذراامنأيالدول،نناديبالنتماءولنستطيعالنتماء،ألنالقوميةاللبن
انتماء،ولكنيجبإيقاظهاوإبرازها.هذااإلحساسبمايتحركويتطورفيالوقتالحاضر،
علىعكسماهوموروثمنالماضي،هوالروحالجماعيةنفسها،وطبيعتهاالمضطربة

ةعاطفية،والبحثية.إنهليسشيئاايمكنناوضعهبسهولةفيالكلمات.إنهامزاجأكثر،ونبر
 .وهيطريقةتربطالناسبعضهمببعض

لقدفشلأهلناوأسالفناونحناآلنفيحالةتخّبط،نحناآلنفيبدايةالجيلالرابع)حسب
غير ونحن حيويته، فقد قد المجتمع خلدون، إلبن األجيال تعاقب لنظرية وفقاا تقديري(

ورثناها،ونشّككفيالنظامالقديممتأكدونممايجبأنيحّلمحله.نشّككفيالقيمالتي
  .ونشعربوجودفراغفيِقَيمنا،ولأحديعرفمايؤمنبهبعداآلن

لذلكيجبأنتكونمهمتناهيفيالتسريعبالتحضيرللجيلاألول،الجيلالثوري،الذي
كثيفيتوّحدحولبعضالمعتقداتالجديدة،وأخيراايدّمرالنظامالقديم.يجبالتركيزعلىت

أو عاماا، عشرين بعد النتيجة لنرى سيبزغ الذي الجيل في اللبنانية القومية وزرع تركيز
 .ننتظرظهورأتاتوركياالبنانيااجديداايقلباألموررأسااعلىعقب
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 القومية اللبنانية
 البحث الموجز مبني على كثير من المصادر المختلفة ، بحث: لمى فياض

 2020ول أل تشرين ا 15بتاريخ 


قومّيةالمارونّيةالطائفةسيماولاللبنانيالشعبتعتبرقوميةأديولوجيةهياللبنانيةالقومية
وتارةتارةالفينيقيةالشعوبإلىاللبنانييناإليديولوجيةهذهتنسبالعربّية،األمةعنمستقلة
السريانيالشعبإلىأخرى إبانعشرالتاسعالقرنفياإليديولوجّيةهذهجذوربدأت.

دورااوالدرزيةالمارونّيةالطائفةولعبتوالموارنة،الدروزبينالطائفّيةلبنانجبلأحداث
وخاللالحربينبينمافترةفيرسمّيااتبنيهاوتمالحديثة،لبناندولةتشكيلفيمهماا

رئيسينلسببينسورية،علىالفرنسيالنتداب ومعارضةالوليدةلبناندولةقيامتبرير:
كان،اللبنانّيةاألهلّيةالحربوالعشرينالقرنخاللقومي،أساسعلىالعربّيةالوحدة
الوطنيينحزباللبنانية،القواتالكتائب،بحزبأساسيبشكلمرتبطاللبنانيةالقومّيةمفهوم

.العلمانّيةاألرزحّراسوحركةاألحرار
بينانتشرتوالتياللبنانية،القوميةأشكالمنشكلهيالفينيقيةالنزعةأوالفينيقيةالهوية

لغةيتحدثوناللبنانيينوأنعربياليساللبنانيالشعببأنالفينيقيةقالت.1950و1920
مناصرويدعي.األوسطالشرقفيالمحيطةالبلدانعنمنفصلةمختلفة،ثقافةولهممختلفة

اللبنانيةالعربيةأنبعضهمويقول.عربيةلفينيقيةساللةمنهماللبنانيينأنالنظريةهذه
.منفصلةلغةبلعربيةلهجةليست
القرنأوائلفيالمؤرخينكتاباتفيالحديثةاللبنانيةللهويةمفهومأقدمعلىالعثوريمكن

بقيةعنومتميزةمنفصلة"الشهابيين،إمرةتحتلبنانيةهويةبرزتعندماعشر،التاسع
األخرى،واإلسالميةالمسيحيةالطوائفمعجنبإلىجنباوالدروز،الموارنةموحدةسوريا،

لبنان،لجبلتاريخأول(1861عامتوفي)الشدياقطنوسكتب."واحدةحكومةظلفي
تحتوالشيعةوالسنةوالملكيينوالدروزللموارنةإقطاعيةرابطةأنهاعلىالبالدصورالذي
الشهابيينقيادة فيالراغبيناللبنانيين،المسيحيينمعظم"أنصليبيكماليالحظ.

هيبالدهمأنإخبارهمتمعندماسعيدينكانوااإلسالمية،وعالقاتهاالعروبةعنالنفصال
توفي)قرمشارلمثلالمسيحيينالكتابعنأمثلةويذكر،"الفينيقيةللتقاليدالشرعيالوريث
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العربيةاللغةعنالتخليعلىحثالذيعقل،وسعيدبالفرنسية،كتبالذي،(1963عام
.الالتينيةاألبجديةباستخداماللبنانية،العاميةباللغةالكتابةوحاولأبجديتها،معالفصحى،

يوسفكمالالفيلسوفاللبنانية،بالهويةالمهتمينومناللبنانيةالقوميةالىالدعاةومن
اللبنانيةالقومية"عنفكتبوالوجودبالجوهرفأكثرأكثرتعّمقالحاج، عليهاأطلقماأو"

اللبنانيةالفلسفة"اسم والكيانالهويةعلىخطراااعتبرهاأمورلثالثةعدائهعنعّبروقد".
.ذروتهاوفيآنذاكمتشّعبةكانتحيثوالشيوعيةالصهيونية،الماسونية،:وهياللبناني

سائدةكانتالتيواألجواءالفترةتلكفيخاصةوجريئة،جدااممّيزةللبنانالحاجنظرةكانت
فيهيتعايشحيثوالمذاهب،والطوائفاألديانفيهتتعّددكوطنلبنانإلىنظرفقد.حينها
لبنانياايكونللبنانله،فبالنسبة.والتعّدديةالنظروجهاتفياإلختالفمنبالرغمأبناؤه

وغيابالبعض،بعضهمايكّمالنكالهماإذمعاا،واإلسالميالمسيحيالدينينبتوافرإلّ
.وتاريخهالبلدهذاكيانعلىوالقضاءاللبنانيةالهويةغيابيعنيالطرفينهذينمنطرف

وهوطريفاااامصطلحوأطلقراحبلنظره،وجهةعنليعّبرالشرحبهذاالفيلسوفيكتفولم
اإلسالمية"بينتجمعكلمةوهي،"النصالمية" )النصرانية"و" إلىتشيركانتكلمةوهي"

أنّمعتبرااوالمسيحيةالنصرانيةبين"حضاريزواج"عنيعّبرالمصطلحوذلك(.المسيحيين
جزءاايشكالناللذينالطرفينكالمنمكّونبلفقط،مسيحيااولفحسبمسلمااليسلبنان

.ووجودهالبلدوتاريخالدولةأركانمنيتجّزأل
اعتباروعلىاللبنانية،والفلسفةاللبنانيةالقوميةبينفاصللانهالحاجيوسفكمالورأى

اختارهالذيالسمهوواللبنانولوجياالسنين،آلفبلمئاتمنذموجودةاللبنانيةالفلسفةان
صعوبةفهذهلبنانية،والقوميةعربيةاللغةتكونكيفاماهذا،لمذهبهالحاجيوسفكمال

بينمقنعوغيرمصطنعتمييزطريقعنإلحالاللبنانيةالفلسفةموجزفيلهاتجدل
.اللبنانيةالقومية"و"العربيةاألمة"مفهومي

مظاهرأرقى"باعتبارهاللغةانطولوجياينشئاناللغةفلسفةفيالحاجيوسفكمالحاول
الوجدانفيالنشاط للغةالقوميالدورعلىشددواألم،اللغةبينالمعادلةمنوانطالقا"

وفي،"األمةوجدانفيماأدقعندفاعهوالقوميةاللغةعنالدفاع"أنباعتبارالعربية،
بحضارةلبناناتصاليكونانإلىدعا،"العربيةاللغةقتلدعاة"فيهنقدالذيالوقت
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أنيستطيعل"العربيةاللغةعفافلبنانيصون"أنبدونألنه،"العربيةحرفمن"الغرب
.العربيالعالمفي"اإلمام"واألستاذدوريلعب

«مسيحيته»منانطالقااسواه،عديدونصاغهاكمااللبنانّية،القومّيةفكرةمالكشارلصاغ
اكانت"المسيحيةالفكرة"أنأي".لبنانيته"منأكثر .اللبنانيةبالقوميةوإيمانهلدعوتهأساسا
...كثرمفكرينشأنشأنهالعربي،العالمالىلبنانانتسابدوماارفضمالكشارلأنكما
طائفّيةلُأسسعلىتقومُلبنانّية قومية علىيؤكدهؤلء،عكسفعلىسالم،فيليبأما

ايشّكللبنانأنبمقولةويتمّسك أخمصِالىرأسهمنعربيلبنان"وأن.العربيللعالمامتدادا
ليسلبنانأنمقولةليطرحالفكرةهذهمنسالموينطلق.«عربيوجهذا»فقطوليس"قدميه

ايكونأنودورهالعربيللعالمذيالا» مبدأمنينطلقاللبنانيالقوميوطرحه...«للعربقائدا
".طائفيوغيرحياديوطنلبنانأن

لكن.ويضطربيهتزّفالكيانصعباا،مصيراايواجهمئويتهذكرىفياليوم،لبنان:"وأضاف
القاسيةوالتحدياتالصعابكلّمنأقوىتبقىاللبنانيينإرادة هياللبنانّيةالقومّيةإن.

أهله،ارتضاهلبنان،اسمهوطنفيومذاهبهممشاربهماختالفعلىاللبنانيينتجمعصيغة
الخالد،وأرزهوغاباته،وقراهومدنهوسهولهبجبالهمربعا،كيلومترا10452مساحةضمن
.الواسعةهللادنياوعلىالعالمعلىشرفتهاألزرقوبحره
منالكثيركتب.عقلسعيدالشاعراللبنانية،واللغةوالقوميةالهويةعنالمدافعينأشدومن

الشعبيةواألغانيالمسرحياتمنالكثيروكتب.حىالفصوالعربيةاللبنانيةباللهجةالقصائد
.العربيةالوطنيةواألناشيد

سردعبراللبنانية،القوميةلمناصريالمقدسالكتاببمثابةويعتبر(حكىانلبنان)كتاب
فكرةبيننهائياحداواضعااللبنانية،التراثيةالتاريخيةوالحكاياتالساطيرأهمكتابةواعادة

.اللبنانيالثقافيالتراثعلىالقائمةاللبنانيةوالقوميةالسورية،القومية
عليهاأطلقالالتينىوالحرفاللبنانيةباللغةللنشردارااعقلسعيدأّسس1967سنةفى

وثورةاللغةثورة"بـدعاهمامواصلةإلىالدارهذهخاللمنوسعى،"الكتبأجملدار"اسم
سلسلةعقلسعيدألقىحيثللخمسينيات،وتعودذلكمنأقدمكانتالبدايةلكن".الحرف
الفصحىاللغةاستبدالإلىالداعيةنظريتهعندفاعااواألحاديثالمحاضراتمنطويلة

بالحرفالعربىوالحرف،"اللبنانيةاللغة"بـتسميتهاعلىأصرّالتىاللبنانيةباللهجة
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اللبنانيالفكرنشرإلىسعىاللبنانيةوالقوميةالحضارةبلبنانالمؤمنعقلسعيد.الالتينى
همالفكرهذاأعمدةأن ويعتبرسنة،آلفثالثةومنذالعصور،عبرالممتد المجهول:

فيتاغوروسالفينيقي،طاليسالذرة،أبوالصيدونيموخوسالحرف،اخترعالذيالجبيلي
الهندسةابوواقليدسالصيدوني، وثالثينستةمنمؤلفةفكانتعقلسعيدأبجديةأما.

.عالميحرفهوهدفهأن وقالحرفاا،

 
 
 
 


