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 لبنان ينتفض
 

لروبرت من قوانين الطبيعة البشرية  ١٧مقاربة بين الثورة في لبنان والقانون 
 غرين

 2019تشرين األول  19بقلم: لمى فياض ، 
 
 الطبيعة قوانين في" التاريخية اللحظة اغتنم" ١٧ القانون  في غرين روبرتاعتمد  

 السادس لويس كان. الفرنسية والثورة عشر السادس لويس الملك مثاالً  البشرية،
 لمطالبهم يتمردون  الناس أن فكرة رفض التاريخية، للحظة إنكار حالة في عشر
لعدم احترام اللجان له. كانت اللحظة  ي، وتفاجأاله حق وُملوكيته الملك وهو ضده

التاريخية ثابتة بالنسبة له وكذلك ألمثاله في السلطة، بينما هي فعاًل في حالة 
تدفق، ولكن اصحاب السلطة ال يالحظون التغييرات في التدفق من حولهم، وال 
يرونها اال عندما ينفجر الشارع ضدهم. حاول لويس السادس عشر التسلح برمزية 

 وأمجاد جّده لويس الرابع عشر، ولكن الشعب شبع من الرموز. فرساي
كان لويس السادس عشر يستطيع تفادي إعدامه لو أنه اغتنم اللحظة التاريخية  

وقّدم خطوات جريئة ضخمة من تفكيك عربته الذهبية وتقديمها للخزينة )بداًل من 
ممتلكاته للخزينة، لكن تفكيكها بعد اعدامه( واعالن حالة التقشف في نفقاته وتقديم 

غطرسته منعته من التنازل للشعب، ورؤية الخطوات الضخمة التي يريدها منه 
 الشعب، أي أن يضحي مثلهم.

المسؤولون ثباتهم في السلطة حقًا لهم، يرى كذلك بالنسبة للوضع اللبناني،  
يروا لرمزية سقوط الطائفة بسقوطهم. ولم  ن رّوجو يمتسلحين برمزية زعيم الطائفة و 

تدفق اللحظة التاريخية عبر الوقت وانهم يخسرون احترام الناس شيئًا فشيئًا كما 
 خرافة الزعامة. متسقط معه
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الشعب اللبناني لم ينتفض للضرائب، بل انتفض ألنه ال يريد التضحية وحده في  
 ظل التسرب العظيم للمال العام.

وفي حالة انفصال عنها، كما المسؤولون هم اآلن في حالة إنكار للحظة التاريخية  
، او في ٢٤/٢٤في خطاب الوزير جبران باسيل ووعوده وتسلحه بخرافة الكهرباء 

ساعة، هم لم يستطيعوا قراءة  ٧٢خطاب الرئيس سعد الحريري وتسلحه بال
 الشارع.

الشعب انتفض أيضًا ليس فقط لجوعه، ولكن لالستخفاف بعقله وهو "اللبناني  
لعهد الحالي بأن مارس بعض القمع على حرية التعبير و"ما الحربوق"، ولخطيئة ا

حدا يسّمعني صوتو" و"الضريبة على الواتس اب المرتبطة بالحكي"، كيف 
علمًا بأن احمد باشا  واللبناني هو المحلل االقتصادي والسياسي التعبان ع لسانو.

ثمانية الجزار في قول  شهير له "باخد من لبنان بس الحكي" وحتى الدولة الع
 كانت تعلم بأن للبنان خاصية واحدة وهو "حرية الحكي".

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

 "يخت" األسود مقابل جوع اللبناني.
ما أثار االستياء هو ما وقع به المسؤولون  الفساد هو نفسه من قبل، ولكن 

الحاليون من عدم فهم لتركيبة وفكرية الشعب اللبناني، باالضافة الى الضغط 
 واالعالن المكثف عن الضرائب، فانفجر الشارع.

المسؤولون اآلن في حالة انكار واستغراب واقتناع باستمرارية سلطتهم وسيحمونها  
 ولكنهم لن يستطيعوا وقف تدفق اللحظة التاريخية.بمليشياتهم وبأسنانهم، 

الحل هو أن يقدموا حلواًل جريئة وخطوات ضخمة، أن يثبتوا للبنانيين أنهم  
سيضحون اآلن مثلهم ويتقشفوا مثلهم. اقرار قوانين مستعجلة الليلة مثاًل كإغالق 

  رفع الضريبة على االثرياء.و الجمعيات الوهمية وإعادة تفعيل االسكان، 
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اآلن الرئيس سعد الحريري أمام مفترق طرق، إما أن يستقيل، وإما أن يثبت 
 للتاريخ انه كفوء إلدارة هذه األزمات وكذلك األمر بالنسبة للطاقم السياسي كله.

من سيعارض هذه اللحظة التاريخية ستحترق ورقته عاجاًل ام آجال، وطوبى لمن  
 يستغلها.

وفّككوا عرباتكم الذهبية اليوم وقّدموها للخزينة، قبل ايها المسؤولون أنقذوا أنفسكم  
 أن يفّككها الشعب الحقًا بعد سقوطكم..
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كيف يتم استغالل سالح الخطيئة الثامنة ضد الشعوب وباألخص 
 )العربية. )حالة عملية: لبنان

 2020حزيران  20بقلم: لمى فياض ، 
 

أعداؤك ضدك، أو قد تستعملها ضد من بين األسلحة الألخالقية التي قد يستعملها 
أعدائك، هو سالح الخطيئة الثامنة. وهذا ما تكلم عنه كريستوفر هيات في كتابه 
مفكرة السيكوباثي، حيث تحدث عن كيفية استخدام الخطايا السبع واستغاللها ضد 

 .الخصوم بحيث تدفعهم الى الهاوية وتجعلهم يدمرون أنفسهم بأنفسهم
تة هي الغرور، والجشع والشهوة والحسد والشراهة والغضب الخطايا السبع الممي

 .والكسل
فمن خطيئته الغرور، عّزز من غروره وشجعه على التباهي وإمدحه واقترح عليه 

 .الفرص التي فيها خطر حقيقي
ومن خطيئته الجشع، عّزز من جشعه واقترح عليه أنه يجب ان يمتلك اكثر 

 .باآلخرين وما يملكوهويحمي ما يمتلكه وأكِثر من مقارنته 
ومن خطيئته الشهوة، شجعه على ذلك، إذ تؤدي األعمال الشهوانية الى االستهانة 

 .بالنفس والشعور بالذنب وتدفعه الى بعد الحافة
أما خطيئة الحسد، فتشجعها بجعلهم يعرفون مدى غيرة اآلخرين وأبقهم في حالة 

 .الشراء لألشياء في سباق نحو السعادة
الشراهة، حّث أعداءك على الشراهة، ووّفر لهم أفضل وأحدث سبل وفي خطيئة 

 .اإلدمان، وساعدهم على إنفاق مواردهم على أشياء فارغة
وفي خطيئة الغضب، ساعد اآلخرين على أن يرموا أنفسهم في نوبات الغضب، 

 .وإلقاء اللوم على اآلخرين، فهذا يجعلهم أسهل في االستغالل والتالعب
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ل، عّلمهم كيفية العمل بجّد عبر تكرار المزيد من العمل، وفي خطيئة الكس
ضاعف جهودهم المضللة تجاه الكسل الحقيقي، عّزر العادات التي ال تعمل، 

 .والروتين الممل، وقّدم لهم خططًا جاهزة ُترهقهم الحقاً 
، وباألخص ضد الشعب يتم استغالل سالح الخطيئة الثامنة ضد الشعوبوهكذا 

 اره وتحطيمه.جل التهيئة لعملية انهياللبناني من أ
من ميزات الشعب اللبناني، الغرور، فاللبناني يحب التباهي والتفاخر ويركز على 
المظاهر واقتناء أحدث الماركات الشهيرة، كما أنه يحب الثرثرة والكالم والتعبير 

 .عن الرأي بحرية دون أية قيود، وهذا مسّجل تاريخياً 
رور والحسد ضده بتشجيعه على اقتناء الماركات الشهيرة تّم استغالل خطيئة الغ

والتسابق فيما بين اللبنانيين على إقامة أفخم االعراس واقتناء أفخم المقتنيات، 
وبالتالي توجيه موارده على أشياء فارغة دون استحداث أي بنية تحتية او 

 .اقتصادية مهمة
تّم تشجيعهم على الفساد استغلوا خطيئة الجشع في من هم في مراكز السلطة، ف

 .واختالس المليارات الدوالرات، فلم ُتبنى أي نهضة اقتصادية
تّم استغالل خطيئة الكسل، والرغبة في تحقيق الربح السريع، عبر رفع المعدالت 
على الفوائد المصرفية، وسندات الخزينة، الى معالت عالية جدًا، دفعت بالمواطن 

المصارف وإقفال محالته ومعامله، مما أساء الى اللبناني الى تجميد أمواله في 
تنشيط الحركة االقتصادية. وأدى ذلك الى سحب األموال نحو المصارف، وحين 
حانت ساعة الحصار االقتصادي والحرب االقتصادية، تم الحجز على هذه 
األموال، وتقييد سحبها الشهري الى مبالغ ضئيلة عبر الكابيتال كونترول، وإنقاص 

ع من خالل تخفيض قيمة المقنّ  (Haircut) الى النصف عبر الهيركات قيمتها
العملة، وبالتالي أصبحت األموال أرقامًا على ورق ودخلنا في خطر سلسلة 

 .البونزي. مما زاد في الخناق االقتصادي على اللبنانيين
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لروبرت  من قوانين الطبيعة البشرية ١٤وبالتالي، كان هنا يجب احترام القانون 
 .وأن ال تدع المجموعة تسحبك الى القاع ينغر 

وال ننسى كيف تم استغالل ميزة الثرثرة والكالم عند اللبنانيين، فكانت العامل 
دوالر على الواتس أب  ٦المباشر الستثارة ثورة ناعمة، عبر اقتراح فرض ضريبة 

م شهريًا، وما يرتبط نفسيًا بالتقييد على الكالم، بمعنى "حتى على الحكي بده
، التي دغدغوا فيها حاجة ٢٠١٩تشرين األول  ١٧يفرضوا ضريبة!"، وكانت ثورة 

د تحت العلم اللبنانيين الى التوحد وحلمهم بنبذ المذهبية والطائفية والحزبية والتوحّ 
اللبنانيين، فنزلوا بمئات اآلالف، إلسقاط الحكومة والعهد. وال ننسى ما ُيمارس من 

ني، وصورها واضحة يوميًا في خلق االزمات حرب نفسية ضد الشعب اللبنا
 .والتوترات

 .وهكذا يتّم استخدام استراتيجيات السطوة والحرب ضد الشعوب
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 كن عقالنيًا في مجتمع العقالني
 2020تشرين الثاني  14،  بقلم: لمى فياض

 
، كان الحافز األساسي هو ٢٠١٩تشرين األول  ١٧عند قيام الثورة في لبنان في 

دوالر اشتراك شهري على الواتس اب، فنزل اللبنانيون  ٦الكالم عن فرض ضريبة 
بمئات اآلالف للمطالبة بإسقاط الحكومة ومن ثم بإسقاط العهد تحت علم لبناني 

علم لبنان ونبذ انتماءاتهم التي لن  واحد )وهو حلم للبنانيين جميعهم بالتوحد تحت
يستطيعوا التخلص منها بسبب برمجتهم المسبقة على االنتماء للطائفة وللحزب(، 
وتحت شعار واحد "كلن يعني كلن"، وهذا الشعار هو حلم الجميع بالتخلص من 

 زعاماتهم. 
بقوة  في البداية كانت الحركة عفوية وإن كانت بتحفيز ما. ثم بدأت البرمجة تتدخل

أكبر في لحظة عرض الرئيس الحريري لورقة اإلصالحات، عندها ظل اللبنانيون 
ة انهم فقدوا الثقة بالجميع، مع العلم ان لهم يطالبون بإسقاط الحكومة تحت حجّ 

تجارب سابقة عديدة في إسقاط حكومات دون أن يتغير أي شيء ولكنهم لم 
األجدى أن يبقوا بالشارع  يتعلموا أي شيء من دروس الماضي. وبالتالي كان

وبداًل من المطالبة بإسقاط الحكومة، كان عليهم المطالبة بتنفيذ اإلصالحات 
 جميعها، وال يخلوا شارع الثورة حتى تتحقق جميعها.

مرة ثانية إلفقادهم الحماس، عبر والبروباغاندا تدخلت ماكينة البرمجة للجماهير 
واجز فتيات ومنع تنقل ذّكرت اللبنانيين تشتيت الثورة ببرنامج ثورة، خط بشري، ح

بحواجز الحرب األهلية والخطف والقتل على الهوية، جدار اسمنتي ذّكر اللبنانيين 
ة تعطيل البلد وإعالن بخطوط التماس بين المناطق، قطع طرقات تحت حجّ 

عصيان مدني ملزمًا لكل اللبنانيين، فنفر البعض وانفّض عن الثورة، وتم تسليط 
فزاد من ل سفارات ومساعدات تموين ألصحاب الحراك الخ.. على تدخّ الضوء 
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وبدأت حركات الجنون قرب المصارف التي استغلت نفور اللبنانيين من الثورة. 
على أسبوعية الوضع أو حّفزته بطريقة ما إلعالن الكابيتال كونترول وحدود 

ومما ُيثير  ولة.لديها من بونزي وفقدان سي الثغراتسحب الودائع، ولتغطية بعض 
االستغراب بأن المؤيدين للثورة كانوا مقتنعين بجدوى تقطيع الطرقات وشّل 

، وكانوا غير المناطق، وغير مقتنعين بأهمية التجمهر والثورة أمام قصور الفاسدين
قادرين على الحوار البّناء مع اآلخر وتقريب وجهات النظر وكأنهم ُبرمجوا على 

فاجر كان بعدم السماح لمرور النساء والمواطنين إلى برامج معينة. والخلل ال
تخليص أعمالهم والمشاحنات والتضارب التي كانت تحدث بين قاطعي الطرقات 
والمواطنين، فيما قاطعي الطرقات أنفسهم كانوا يسمحون بالمرور لبعض الوجوه 

 التي ثاروا ضدها والمشاركة في منظومة الحكم، وبكل احترام وتبجيل.
الجنوني أكثر فهو المطالبة بإسقاط عام دراسي إلنقاذ البلد، رغم عدم وجود أما 

أي رابط بين الفكرتين، ورغم ان اللبنانيين اعتادوا على الذهاب الى المدارس 
م تحت القصف خالل الحرب، ورغم الحواجز بين المناطق والتهجير والتعلّ 

سي. وهنا نلحظ قوة لم يسقط عام درا خالل سنوات الحرب والقصف واالحتالل
نها غّيرت قناعاتهم أ، و خالل فترة الثورةالبروباغاندا والبرمجة على عقول اللبنانيين 

 عن واقع عايشوه وقاوموه خالل سنوات الحرب.
تدخلت البروباغاندا مرة أخرى، عندما قامت االعتراضات وتعالت األصوات في 

رج لبنان الى لبنان ، عندما قدم أفراد من طائفة معينة من خا٢٠٢٠شباط 
وظهرت حالة واحدة فقط لديها أعراض كورونا في الطائرة وكانت أول حالة في 
لبنان، فهّب الجميع ممن هم ضد خط هذه الطائفة، وطالبوا بإقفال البلد وبأن هذه 

او اهتمام  أو ضمير أو مراعاة الطائفة تنشر وباء كورونا، وليس لديهم أي تأثر
وا الدولة بمنع إدخالهم الى لبنان وتركهم يواجهون مصيرهم لحياة اآلخرين، وطالب

 عند الحدود اللبنانية، وهاجموا واتهموا الحكومة بالتحّيز لجهات معينة.
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منذ مرة أخرى، جال وزير الصحة على المراكز الصحية والمستشفيات المقفلة 
ا الى العتبارات سياسية ومحسوبيات مذهبية، بهدف إعادة فتحها لتحويلهسنوات 

مراكز حجر وعالج لمرضى الكورونا، فتدّخل المعنيون وبرمجوا الرأي العام الذي 
هّب معترضًا بأنه طالما لم تفتحوا هذه المراكز مسبقًا فنحن نرفض فتحها اآلن، 

. كذلك حتى هذه اللحظة هذه المراكز مقفلة ولم يتم تجهيزهامعظم وما زالت 
الرتفاع أعداد كورونا بها، تّم االعتراض  عندما تمت محاولة إقفال بعض المناطق

بحّجة ان االقفال مسّيس ومطّيف، وبالنهاية ارتضينا باحترام التوزيع الطائفي في 
 إقفال المناطق. وصار فيروس كورونا في لبنان مسّيسًا ومطّيفًا.

الوضع االقتصادي عن العام الماضي بعدة انحدر ، ٢٠٢٠في تشرين الثاني 
 ٤صرف للدوالر تدهور خمسة مرات، ارتفعت أسعار السلع من مستويات، سعر ال

مرات، ال خدمات صحية وال خدمات من أي نوع، عرقلة للمواطنين في  ٦إلى 
جميع مجاالتهم، الكابيتال كونترول أي تحديد حّد اقصى للسحب لم يتوقف عند 
سحب الدوالر، بل تّم منع سحب الدوالر بتاتًا من المصارف، حتى من يملك 
وديعة دوالر، ال يستطيع سحبها إال بالليرة اللبنانية وبسقف سحوبات شهرية 
منخفضة وبسعر صرف يعادل نصف سعر السوق السوداء، أي أن الهيركات 

haircut  أما حركة الشيكات  ٪، وبما فيهم صغار المودعين.٥٠على الودائع بلغ
وبشروط صعبة وذلك أو تسهيلها بطريقة غير منظّمة  فتّم تجميدها بين المصارف
، تحويل المبالغ الى الخارج بشروط قاسية وتعجيزية.... حسب سياسة كل مصرف

فقدت الرواتب قيمتها وُفقدت السلع األساسية التي اعتاد الناس شراءها، وتم تقنين 
شراء األدوية لألمراض المزمنة وغير المزمنة، فترى اللبناني يتنقل من صيدلية 

ات، ليؤمن عبوة دواء واحدة، او يتنقل من محطة الى أخرى عبر المحافظ
محروقات الى أخرى ليمأل سيارته بقدر بسيط من البنزين، باإلضافة الى برنامج 

وال ننسى  أزمات يومي متنقل ومنّوع من أزمة طحين وأزمة خبز و... الخ.
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، الذي بأسبابه ومسبباته يمّثل أكبر 2020آب  4بيروت في مرفأ فضيحة انفجار 
صورة للفساد واالستهتار بحياة اللبنانيين، والذي دّمر منطقة حيوية واسعة من 

 كثر من مئتين شهيد وأآلف الجرحى.مدينة بيروت وأدى إلى خسائر مادية كبيرة وأ
حتى اآلن، تجاوز عداد كورونا المئة ألف إصابة، وال أحد يلتزم بأي إقفال. تّم 

رة ولم يلتزم أكثرهم بالحجر، امتألت فتح المطار وعاد المغتربون بأعداد كبي
المسابح والنوادي وقاعات األعراس وكثرت الحفالت والتجمعات، في جميع 
المناطق، دون أي اكتراث لكورونا او اعتماد أي وقاية أو تباعد، ورغم الغرامات 
المالية فاإللتزام باإلقفال هو جزئي. ولم تتعالى األصوات خالل الصيف تدعو 

اقفال المطار او أي إقفال من أي نوع، ألن ماكينة البروباغاندا لم الدولة الى 
، بينما عند وجود حالة كورونا واحدة فقط في شباط الماضي، كان تنشط حينها

الناس ينفعلون مهسترين مدفوعين بإنفعاالت بروباغاندية من رسائل على غروبات 
 .الواتس أب وهاشتاغات على وسائل التواصل اإلجتماعي

بشكل عاٍل أو أحد يدعو اآلن الى اسقاط عام دراسي بسبب انتشار كورونا  وال
كما  العام الدراسي تأجيلحتى او بسبب عدم كفاءة التعليم األونالين عن ُبعد، 

ولم وإن كانوا ُيتمتمون بذلك بصوت خجول،  كانوا ُينادون في العام الماضي،
وضاع االقتصادية عدة يدعو أحد أو يتشجع للثورة مرة أخرى رغم تردي األ

، والمثير لالستغراب ورغم فضيحة انفجار مرفأ بيروت أضعاف عن العام الماضي
هو ارتياح األغلبية او عدم اكتراثهم لعودة الرئيس الحريري لتكليفه برئاسة الحكومة 

، وبالتحديد منذ سنة في العام الماضيوإسقاطه رغم انهم طالبوه بإسقاط الحكومة 
بتجييشهم للقيام بأي ردة فعل، وال مصلحة ألحد اآلن بع، فال أحد يقوم . بالطتقريباً 

 اآلن في ذلك.
وسينسى صدمة االنفجار في االنتخابات القادمة، الكل سينسى "كلن يعني كلن"، 

ي ثار ضدها. بالطبع تسيندفع الى انتخاب نفس الوجوه الو المرعب والمدّمر، 
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يات الممنهجة لشّد العصب الطائفي، ستسبق االنتخابات بعض التناحرات والعمل
المشاركة ن تتخطى نسبة أتوقع أ، و وسينتخب اللبناني زعيمه لحماية وجود طائفته

ولن يتغير أي شيء. لنستنتج بأن عقلية القطيع هي  ٪٧٥في االنتخابات عتبة 
 عامل أساسي في تدمير اللبناني لذاته ولوطنه.

ى سبيل الحصر، عن سلطة ما سبق هو أمثلة، على سبيل المثال ال عل
البروباغاندا على مسار األمور. وما يحدث في لبنان، حدث ويحدث في بلدان 
أخرى بشكل أو بآخر. ولكن عقالنية الشخص هي خط دفاعه األول واألخير ضد 
هذه الفوضى الجنونية وغسيل الدماغ الجماعي التي تضرب محيطه. عندما يرى 

ة تجاه أمر ما، ويمكن أن يالحظ ذلك من أن محيطه يتصرف بانفعالية وعاطفي
والرسائل المتداولة خالل الهاشتاغات والترندات على مواقع التواصل االجتماعي، 

إلى الوراء عدة خطوات عليه أن ينسحب بقوة على مجموعات الواتس أب، 
أن لمراجعة المعطيات التي تتوفر له أو يبحث عن معطيات مختلفة مخفية عنه، و 

بانتظار أن  هذه تحيزاته الفكرية، أو ال يشارك في حفالت الجنون  يتخلص من كل
ينقشع الضباب عن هذه الفوضى الجماعية. وإذا الحظ أن قناة معينة تركز على 
مهاجمة طرف ما، فليشاهد قنوات أخرى او يستطلع األخبار من مختلف المصادر 

 المتنوعة حتى ال تتّم برمجته وُيغَسل دماغه.
أن تجعل المجموعة تجّرك معها إلى  ثم إياكَ  ث ويحدث، إياكَ وهكذا مهما حد

 الحضيض. إذا أردَت أن تكون ماسة، فال تتصّرف وكأنك قطعة من الفحم.
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 من الموجع جدًا أن تكون لبنانياً 
 2020تشرين األول  15،  بقلم: لمى فياض

 
 .ننجومن الموجع جدًا، أن تكون لبنانيًا، كلبنانيين نحن ال نعيش، بل 

ربما برأيي، قد يكمن الحل بالعودة إلى الجذور، إلى هويتنا األصيلة، إلى لبناننا. 
ربما آن لنا أن نطالب بقوميتنا اللبنانية، فنحن بحاجة الى قومية تتمحور حول 
لبنان وتتخطى الطوائف واألديان وتعلو فوقها. نحن بحاجة الى قومية تصهر 

 .جعلهم مواطنين في دويالت طائفيةجميع اللبنانيين ال ان تفرقهم وت
العربية هي لسان ولغة وليست انتماء، الدين هو تطّلع لقوى ُعليا وليست انتماء 
لقوى خارجية. وحتى الُمنادين باالنتماء الى دولة أخرى ال يستطيعون العيش تحت 
 كنف هذه الدول، ننادي باالنتماء وال نستطيع االنتماء، ألن القومية اللبنانية هي

أعمق تجذرًا من أي انتماء، ولكن يجب إيقاظها وإبرازها. هذا اإلحساس بما يتحرك 
ويتطور في الوقت الحاضر، على عكس ما هو موروث من الماضي، هو الروح 
الجماعية نفسها، وطبيعتها المضطربة والبحثية. إنه ليس شيًئا يمكننا وضعه 

ة، وهي طريقة تربط الناس بسهولة في الكلمات. إنها مزاج أكثر، ونبرة عاطفي
 .بعضهم ببعض

لقد فشل أهلنا وأسالفنا ونحن اآلن في حالة تخّبط، نحن اآلن في بداية الجيل 
الرابع )حسب تقديري( وفقًا لنظرية تعاقب األجيال إلبن خلدون، المجتمع قد فقد 
حيويته، ونحن غير متأكدون مما يجب أن يحّل محله. نشّكك في القيم التي 

، ونشّكك في النظام القديم ونشعر بوجود فراغ في ِقَيمنا، وال أحد يعرف ما ورثناها
  .يؤمن به بعد اآلن

لذلك يجب أن تكون مهمتنا هي في التسريع بالتحضير للجيل األول، الجيل 
الثوري، الذي يتوّحد حول بعض المعتقدات الجديدة، وأخيرًا يدّمر النظام القديم. 
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كيز وزرع القومية اللبنانية في الجيل الذي سيبزغ يجب التركيز على تكثيف تر 
لنرى النتيجة بعد عشرين عامًا، أو ننتظر ظهور أتاتوركيًا لبنانيًا جديدًا يقلب 

 .األمور رأسًا على عقب
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 علينا، نحنا منفهمكم عالطايرال تلعبوا 
 قصف جبهات لجميع الجهات

 
يتالعبون بنا ويتذاكون علينا، ويظّنون انهم ضحكوا علينا واستغبوننا، بينما هم لم 

دّمروا أمننا واقتصادنا وأَودوا بنا إلى االنهيار  .يستغبوا إال أنفسهم وخواريفهم
بفسادهم وعمالتهم وانبطاحهم وخنوعهم. هم أشباه الرجال وأنصاف الذكور. 

عامًا إلى الوراء ودّمروا أحالمنا بأطماعهم وجعلونا ال نطيق صبرًا  35أرجعونا 
 لهجرة األرض التي بذلنا الدم ألجلها. 

 
والتالعب بوعينا واغتصاب عقولنا، لغسيل أدمغتنا،  يجّندون ماكيناتهم االعالمية

وتغييبه، ويظنون انهم يربحون، ثم تأتي أفعالهم لتناقض أقوالهم، ولتفضح 
 .أالعيبهم

 
يشغلوننا بلقمة العيش والتالعب بالدوالر ووزن وسعر ربطة الخبز ويلهوننا بقضايا 

نهبهم ألموالنا سخيفة ومناكفات سياسية وطائفية لننسى فسادهم وسرقاتهم و 
  .وأمالكنا وحقوقنا

 
أزمة انقطاع  .يبتكرون لنا المشاكل ويقدمون لنا الحلول فجأة لنتنفس الصعداء

المشكلة  محروقات لنتهافت على محطات البنزين وننتظر بالساعات ثم تنحلّ 
بسحر ساحر، أزمة طحين وانقطاع الخبر لنتراكض مجموعات على االفران 

المشكلة، أزمة عتمة وأزمة  لتموين أربطة الخبز ببراداتنا، وفي اليوم التالي تنحلّ 
 .أمن وأزمة انترنت. وأزمات وأزمات مفتعلة
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الدعم لدينا أما استراتيجية التدرج فحّدث وال حرج، وهذا ما نلحظه في خطتهم لرفع 
عن المواد الضرورية، وفي تكتيكاتهم لرفع الدوالر بشكل تدريجي كل يوم، 

وال  .ضامنين صمتنا وسكوتنا وخنوعنا، ليصلوا به الى الرقم الذي يرغبون به
ننسى التدرج في عملية طرح فكرة الحياد والسالم مع كيان العدو بشكل تدريجي، 

ة في بعض التصاريح السياسية خالل لتظهر بصورة وقحة وواضحة وُتطّرح بقو 
وبالطبع التدرج في تطبيق سياسات الكابيتال الكونترول  الشهرين الماضيين.

على ودائعنا في المصارف، حتى باتت أموالنا المودعة في المصارف  والهيركات
% من قيمتها الفعلية، وستنخفض أكثر وأكثر بالتوازي مع ارتفاع 28تساوي اآلن 

 ر.سعر صرف الدوال
يستثيرون عواطفنا بداًل من افكارنا، يتالعبون بنا كريشة في مهّب الريح، يدعوننا 

نزول الى الشارع متى يريدون ويدعوننا الى ترك الشارع متى يريدون. الالى 
يتالعبون بانتماءاتنا المذهبية، لغايات سياسية لديهم، هدفها تحقيق المزيد من 

يضغطون علينا  .والتمسك بالسلطة والزعامة االرباح لهم والمزيد من الصالحيات
لتجويعنا أكثر كنوع من لعبة شّد الحل، ليستخدموننا ويستخدموا وجعنا على طاولة 
المفاوضات السياسية فيما بينهم. فالنصرة لمن يصمد واالنكسار لمن يصرخ أواًل. 

ب، قمنا بثورة، واآلن والر واتس أد 6بسبب ضريبة من الجنوني القول أنه 
مرات وانفجار بيروت دّمر قسم من بيروت ومن  9تضاعف سعر صرف الدوالر 

اقتصادنا دون وجود تحقيق جّدي أو محاسبة لمسؤولين أو لمهملين، وارتفعت 
 أسعار المعيشة أضعاف مضاعفة، ولكن ال نثور.

 
ا نهي البروباغاندا االعالمية لمشهد زهراء قبيسي تقول لنا "نحنا ما مننهار، نح ها

.."، ولكن سرعان ما شّمعت زهراء الخيط لنعيش عّنا معنويات عالية وفينا نخترع
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وفّليت على افريقيا بعد تأزم الوضع بفترة قليلة، ودخلنا االنهيار وحيدين دون 
 .تحفيزات زهراء

 
وها هي أخت لقمان سليم تناشد بتطويب أخيها قديسًا فهو نوراني ونبي وشفيع 

اة الى أخرى لتتكلم عن قداسة أخيها، مع مساعدة للصالحين، وتتنطنط من قن
اعالمية كبرى وتسليط اعالمي ضخم، بينما في الحقيقة لقمان سليم دعى الى 
إبادة الطائفة التي ينتمي إليها، والى إحداث نكبة بها، وان االفراد هم أضرار 

مثله كمثل  جانبية. وهكذا أصبح الداعي الى المجازر قديسًا نورانيًا ونبيًا مبعوثًا،
 .الكثير من مرتكبي المجازر الذين حصلوا على جوائز نوبل للسالم

ن جنوب لبنان كله أ وبعض القنوات العربية والمضحك اكثر ادّعاء اخت لقمان
كاميرات. بينما في الحقيقة انه ال يوجد حتى اشارات سير، فما بالك بالكاميرات. 

سُتواجه مشاكل مع الجيران من وحتى لو اردت تركيب كاميرا على باب منزلك ف
تسليط الكاميرا عليهم. ربما اخت لقمان تتكلم عن كاميرات وزير التربية التي 
وضعها لمراقبة الطالب في االمتحانات الرسمية ونسي الفساد العظيم في 

 االدارات.
 

يضحكون علينا بالدعوى الى الدولة المدنية، بينما هم اكثر الفئات تعصبًا، فكيف 
يدعو الى الدولة المدنية، وبنفس الوقت يدعو الى منع تمّلك وطني حر لحزب 

المسلمين في الحدث، ويصّنف انتشار الحرائق في المناطق حسب تصنيف 
 أو يرفض التوقيع على التوظيف ألن االغلبية من الناجحين هم مسلمون. طائفي.

 .عمار لبنان وينظر الى شعبه على انه شعب َرَتشإ يدعو الى 
لكي يفكروا  طبع جبران باسيل في خطابه الشهير: "انا بعطي اللبنانيين األملوبال

، وبنى تحتية، وقطارات وازدهار.."، أي ان التالعب على ٢٤على  ٢٤بالكهرباء 



  mwww.lamafayyad.wordpress.coلبنان، ، 2021 ،ات في الوضع اللبناني، لمى فياضقراء

19 
 

تنفيذ المشاريع االنمائية، دون  الكالم بأنه يعطينا األمل ويعدنا بأن نفكر ونحلم في
ة التمويل لها. وفجأة بعد فترة، يصعد عمه ن يوضح كيفية وتوقيت التنفيذ وكيفيأ

لسالم مع ا يتكلم عنوها هو جبران باسيل  .الرئيس ليبّشرنا بأننا ذاهبون الى جهنم
، ليقّدم اوراق ضمن سلسلة تغريدات على تويتر اسرائيل بشكل صريح ومباشر

اعتماده ليكون الرئيس التالي، ثم يبرر بطريقة جدلية سفسطائية غير مقنعة 
 مفهومه للسالم.

 
"البلد ماشي المستقبل أغنية لنا  ببروباغانداتهم الطربية، ورّوج يناضحكوا عل

 الخاطئة والشغل ماشي وال يهّمك..."، ليغطوا على فشل السياسات االقتصادية
الرئيس سنة، وها هم أوالد  ٣٠للحريرية السياسية، وها نحن ندفع الثمن بعد 

سعدًا، يعدنا الرئيس خارج لبنان، تاركين لنا يزدهرون رفيق الحريري الراحل 
صورة سلفي، ويتدّلل ويتدّلع علينا ونحن ننهار  ٢٠٠٠بوظائف وهمية، وب

يلعب دورًا صلبًا في ادارة االمور ويتحّمل المسؤولية،  أنيجب  أنهونجوع... مع 
وها هو  .الذي تخاذل عن تحملها جميع السياسيين واالطراف والجهات في البلد

عامًا ليؤسس حزبًا ويدخل في لعبة الشارع  15بهاء يعود إلينا بعد غياب 
  والسياسة.

 
أما أكثر مستويات البروباغاندا ابتذااًل، فهي ما رّوجت لها حكومة االختصاصيين 

% من االنجازات وبأنها حكومة االنجازات، ولكن في الحقيقة 99بأنهم يقومون ب
الصحة بأنه  هي من أضعف الحكومات التي عرفها لبنان. أو عندما اّدعى وزير

الوباء يفتك بصغارنا وكبارنا، وأمننا الصحي على بينما  انتصر على وباء كورونا،
ليظهر لنا مؤخرًا الرئيس المستقيل حسان دياب ويعلن اعتكافه،  المحك وفي خطر.

ووزير التربية ُيضرب أسبوع عن التعليم، ووزير الطاقة يعلن أننا داخلون في 
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لي، ووزير الداخلية يقول بأننا دخلنا في فوضى أمنية. العتمة في نهاية آذار الحا
أما شعار "العهد القوي" البروباغاندي فهذه  فأين اإلنجازات؟ ألني ال أراها حقًا.

قصٌة أخرى، نقضتها االنهيارات المتتالية التي عرفها لبنان خالل هذا العهد القوي. 
ية الفاشلون جدًا. فعلى حتى لتتساءل صراحًة من هم مديرو هذه الحمالت االعالم

األقل، يجب أن تكون الكذبة محبوكة جيدًا وُمقنعة، أما أن يكون التضليل 
االعالمي واضح إلى هذا الحد في هشاشته، فهذه طامٌة كبرى. "يعني حتى في 

 التضليل والبروباغاندا فاشلين".
 

الطرب  نبقى في الجهل، وقلة الثقافة، فيروجون لنا الرداءة في أنمن مصلحتهم 
أخالقي تقّدم المحتوى الال ويسلطون الضوء اعالميًا على نماذج فاسدة ورديئة

أو المستوى الهابط من الطرب مثل ثل جوكر الثورة عصام ورمالء نكد م الهابط
منجمين مثل بائعة ال ننسى الو ، وغيرهم كثيرون وأغنيته "َعو َعو" طوني كتورة 

 لذين صاروا يوجهون بطريقة مبطنةوميشال حايك ا األمل وليلى عبد اللطيف
ول كل أ .. حتى صار بعض االعالم فيأسعار الصرف ومسارات السياسة ووقحة

تقرير يضع تنبؤ لميشال حايك. هكذا نتعّود على الهبوط الثقافي، وننحدر فكريًا، 
 .حتى اذا صعد فكر المع، نحاربه، فمن ال يفكر بمثل رداءة تفكيرنا فهو ليس مّنا

، هو انتشار أعمالهم الهابطة بسرعة وبقوة على كلها بين هذه الوجوه والُمالحظ
التواصل اإلجتماعي وذلك ليس باألمر العفوي والبريء، إنما وسيلة الستهداف 

 وضرب منظومة األخالق والفكر في المجتمع اللبناني.
 

استحضار جميع األمثال واالحداث التي قاموا فيها بغسل  لألسف، لو أردتُ 
واغتصاب عقولنا وتغييب وعينا في لبنان، فسأحتاج الى كتابة المجلدات.  دماغنا

في كل لحظة، تقوم قناة من قنواتنا التلفزيونية بغسيل دماغ متابيعيها. فمثاًل قناة 
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الكالس ترى طائفة معينة جاهلة بكاملها وال تقرأ.. وها هي بعض   mtvال
تذكر مذهبه( يقطع الطريق غروبات الواتس اب االخبارية ترسل خبرًا مواطن )

 .، بداًل من أن تقول مواطن لبناني يقطع الطريقاحتجاجًا على الغالء
 

سخافة وانحدار فكري مبتذل وال يوصف، واآلف المقاالت ال تكفي لتحليل لما 
يحدث من تضليل إعالمي وتالعب بالشعب اللبناني، ألجل تدميره وإفقاره، 
والسيطرة على غازه ونفطه، والضغط عليه ألجل القبول بتعيين الحدود مع كيان 

ليأمن العدو حدوده، العدو بشروط تضّر بلبنان، وللقبول بتسويات مع العدو 
 وانبطاحنا بمقابل خنوعنا وركوعنا، ضمن شروط ُترضيه ولنقبل بالسالم معه

 وتوطية رؤوسنا.
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 ؟2019ول أل تشرين ا 17شعل ثورة أمن 
 

  من اشعل هذه الثورة الناعمة؟
هذه الثورة كانت حقيقية ولم ن أوب ،الخنوع والخورفةبمقتنعين بها سيوصمونني ال

 .ثورة ناعمة ومصطنعة بداً أتكن 
السؤال، من المستفيد  وطرح ،وتركيز على النتائجولكن بعد مرور وقت وتحليل، 

وبنفس الوقت ألمور غير مبررة ل والذي ك والمضلّ ل والمحرّ والمموّ من الثورة، 
 .ومنطقية، تمت مهاجمة مراكزه وإحراقها؟ الجواب هو النظام المصرفي

 .المصارفو 
ثورة ويوّجه ناس مدفوعين االجر الحراق بعض المراكز جهاز المصارف شعل يُ 

في االغالق وفي تقييد  الجهاز المصرفي دث ذلك، تمادىالصغيرة، وكلما ح
واالمتناع عن  ،خيرألوتقييد السحوبات حتى الرمق ا ،الشروط على دفع الودائع

وذلك بهدف تقليص قيمة ودائع الناس الحقيقية  ،جنبيةألتسليم الودائع بالعملة ا
 .لى ربع قيمة السوق الفعليةإ

مع انه في عّز وقوة وطأة الحرب االهلية في الثمانينات، كانت المصارف تفتح 
 كل يوم تحت القصف وُتحاط بمتاريس وأكياس الرمل. فهل حركة هجوم ممنهج

 ؟٢٠٢٠سيوقفها عن العمل في ال من قبل بضعة ثوار
دة على الدوالر، وتغير منحنى التعاميم المقيّ المؤشرات السابقة للثورة هي، بعض 

، قبل ٢٠١٩بشكل جنوني( في ايلول الكتل النقدية االربع الخاصة بالنقد وتسييله )
الحالية هي القبول المؤشرات و  .شهر من الثورة، بمعنى تهريب اموال الودائع

 .نقداً  مقابل ربع قيمتها الفعليةبالدوالر العالية القيمة المصرفية بصرف الشيكات 
والسياسي متداخل في لبنان، ولكن المحرك والممول هو  بالطبع النظام المصرفي

ربما لهدف  ،ياسية لبنانية وتصفيق ورضا خارجيالقطاع المصرفي بمساندة س
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 جل الضغط على لبنان دولةً أفرض حصار اقتصادي وحرب اقتصادية من 
ن أدحضه هو ما ال يمكن لكن و  .ية ما مع كيان العدوللقبول بتسو  وشعباً 

التي تراكمت ككرة ثلج بعد زمة ألهذه اخير من ألول واألالمصارف هي المستفيد ا
 ،زمة االقتصاديةألساسي لهذه األول واألب اسبّ وهي المُ  ،2019ول أتشرين  17

 ؟لتها ودعمتهاشعلت ثورة ملونة وموّ أفلماذا ال تكون هي من 
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 القومية اللبنانية
 

 ، البحث الموجز مبني على كثير من المصادر المختلفة بحث: لمى فياض
 2020تشرين األول  15بتاريخ 

 
القومية اللبنانية هي أديولوجية قومية تعتبر الشعب اللبناني وال سيما الطائفة 
المارونّية قومّية مستقلة عن األمة العربّية، تنسب هذه اإليديولوجية اللبنانيين إلى 
الشعوب الفينيقية تارة وتارة أخرى إلى الشعب السرياني. بدأت جذور هذه 

ر إبان أحداث جبل لبنان الطائفّية بين الدروز اإليديولوجّية في القرن التاسع عش
والموارنة، ولعبت الطائفة المارونّية والدرزية دورًا مهمًا في تشكيل دولة لبنان 
الحديثة، وتم تبنيها رسمّيًا في فترة ما بين الحربين وخالل االنتداب الفرنسي على 

ضة الوحدة العربّية سورية، لسببين رئيسين: تبرير قيام دولة لبنان الوليدة ومعار 
على أساس قومي، خالل القرن العشرين و الحرب األهلّية اللبنانّية ، كان مفهوم 
القومّية اللبنانية مرتبط بشكل أساسي بحزب الكتائب، القوات اللبنانية، حزب 

 الوطنيين األحرار وحركة حّراس األرز العلمانّية.
من أشكال القومية اللبنانية، والتي الهوية الفينيقية أو النزعة الفينيقية هي شكل 

. قالت الفينيقية بأن الشعب اللبناني ليس عربيا وأن 1950و 1920انتشرت بين 
اللبنانيين يتحدثون لغة مختلفة ولهم ثقافة مختلفة، منفصلة عن البلدان المحيطة 
في الشرق األوسط. يدعي مناصرو هذه النظرية أن اللبنانيين هم من ساللة 

 عربية. ويقول بعضهم أن العربية اللبنانية ليست لهجة عربية بل لغة فينيقية ال
 منفصلة.

يمكن العثور على أقدم مفهوم للهوية اللبنانية الحديثة في كتابات المؤرخين في 
أوائل القرن التاسع عشر، عندما برزت هوية لبنانية تحت إمرة الشهابيين، 
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"منفصلة ومتميزة عن بقية سوريا، موحدة الموارنة والدروز، جنبا إلى جنب مع 
كومة واحدة." كتب طنوس الطوائف المسيحية واإلسالمية األخرى، في ظل ح

( أول تاريخ لجبل لبنان، الذي صور البالد على أنها 1861الشدياق )توفي عام 
رابطة إقطاعية للموارنة والدروز والملكيين والسنة والشيعة تحت قيادة الشهابيين. 
يالحظ كمال صليبي أن "معظم المسيحيين اللبنانيين، الراغبين في االنفصال عن 

تها اإلسالمية، كانوا سعيدين عندما تم إخبارهم أن بالدهم هي العروبة وعالقا
الوريث الشرعي للتقاليد الفينيقية"، ويذكر أمثلة عن الكتاب المسيحيين مثل شارل 

(، الذي كتب بالفرنسية، وسعيد عقل، الذي حث على 1963قرم )توفي عام 
باللغة العامية  التخلي عن اللغة العربية الفصحى، مع أبجديتها، وحاول الكتابة

 اللبنانية، باستخدام األبجدية الالتينية.
ومن الدعاة الى القومية اللبنانية ومن المهتمين بالهوية اللبنانية، الفيلسوف كمال 
يوسف الحاج، تعّمق أكثر فأكثر بالجوهر والوجود فكتب عن "القومية اللبنانية" أو 

ر عن عدائه لثالثة أمور اعتبرها ما أطلق عليها اسم "الفلسفة اللبنانية". وقد عبّ 
خطرًا على الهوية والكيان اللبناني وهي: الماسونية، الصهيونية، والشيوعية حيث 

 كانت متشّعبة آنذاك وفي ذروتها.
كانت نظرة الحاج للبنان ممّيزة جدًا وجريئة، خاصة في تلك الفترة واألجواء التي 

تعّدد فيه األديان والطوائف كانت سائدة حينها. فقد نظر إلى لبنان كوطن ت
والمذاهب، حيث يتعايش فيه أبناؤه بالرغم من اإلختالف في وجهات النظر 
والتعّددية. فبالنسبة له، لبنان ال يكون لبنانيًا إاّل بتوافر الدينين المسيحي 
واإلسالمي معًا، إذ كالهما يكّمالن بعضهما البعض، وغياب طرف من هذين 

وية اللبنانية والقضاء على كيان هذا البلد وتاريخه. ولم الطرفين يعني غياب اله
يكتف الفيلسوف بهذا الشرح ليعّبر عن وجهة نظره، بل راح وأطلق مصطلحًا 
طريفًا وهو "النصالمية"، وهي كلمة تجمع بين "اإلسالمية" و"النصرانية" )وهي 
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ي" بين كلمة كانت تشير إلى المسيحيين(. وذلك المصطلح يعّبر عن "زواج حضار 
النصرانية والمسيحية معتبرًا أّن لبنان ليس مسلمًا فحسب وال مسيحيًا فقط، بل 
مكّون من كال الطرفين اللذين يشكالن جزءًا ال يتجّزأ من أركان الدولة وتاريخ البلد 

 ووجوده.
ورأى كمال يوسف الحاج انه ال فاصل بين القومية اللبنانية والفلسفة اللبنانية، 

ان الفلسفة اللبنانية موجودة منذ مئات بل آالف السنين، واللبنانولوجيا وعلى اعتبار 
هو االسم الذي اختاره كمال يوسف الحاج لمذهبه هذا، اما كيف تكون اللغة 
عربية والقومية لبنانية، فهذه صعوبة ال تجد لها في موجز الفلسفة اللبنانية حال إال 

"األمة العربية" و"القومية  عن طريق تمييز مصطنع وغير مقنع بين مفهومي
 اللبنانية.

حاول كمال يوسف الحاج في فلسفة اللغة ان ينشئ انطولوجيا للغة باعتبارها 
"أرقى مظاهر النشاط في الوجدان" وانطالقا من المعادلة بين اللغة واألم، شدد 
على الدور القومي للغة العربية، باعتبار أن "الدفاع عن اللغة القومية هو دفاع 

ن أدق ما في وجدان األمة"، وفي الوقت الذي نقد فيه "دعاة قتل اللغة العربية"، ع
دعا إلى ان يكون اتصال لبنان بحضارة الغرب "من حرف العربية"، ألنه بدون أن 
"يصون لبنان عفاف اللغة العربية" ال يستطيع أن يلعب دور األستاذ و"اإلمام" في 

 العالم العربي.
القومّية اللبنانّية، كما صاغها عديدون سواه، انطالًقا من صاغ شارل مالك فكرة 

أكثر من "لبنانيته". أي أن "الفكرة المسيحية" كانت أساًسا لدعوته « مسيحيته»
وإيمانه بالقومية اللبنانية. كما أن شارل مالك رفض دوًما انتساب لبنان الى العالم 

على عكس هؤالء، يؤكد على العربي، شأنه شأن مفكرين كثر... أما فيليب سالم، ف
قوميٍة لبنانّيٍة تقوُم على ُأسس ال طائفّية ويتمّسك بمقولة أن لبنان يشّكل امتداًدا 

ذا وجه »للعالم العربي. وأن "لبنان عربي من رأسه الى أخمِص  قدميه" وليس فقط 
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ذياًل للعالم »وينطلق سالم من هذه الفكرة ليطرح مقولة أن لبنان ليس «. عربي
وطرحه القومي اللبناني ينطلق من مبدأ «... بي ودوره أن يكون قائًدا للعربالعر 

 أن لبنان وطن حيادي وغير طائفي".
وأضاف: "لبنان اليوم، في ذكرى مئويته يواجه مصيًرا صعًبا، فالكيان يهتّز 
ويضطرب. لكن إرادة اللبنانيين تبقى أقوى من كّل الصعاب والتحديات القاسية. 

اللبنانّية هي صيغة تجمع اللبنانيين على اختالف مشاربهم ومذاهبهم إن القومّية 
كيلومترا مربعا،  10452في وطن اسمه لبنان، ارتضاه أهله، ضمن مساحة 

بجباله وسهوله ومدنه وقراه وغاباته، وأرزه الخالد، وبحره األزرق شرفته على العالم 
 وعلى دنيا هللا الواسعة.

ة والقومية واللغة اللبنانية، الشاعر سعيد عقل. كتب ومن أشد المدافعين عن الهوي
الكثير من القصائد باللهجة اللبنانية والعربية الفصحى. وكتب الكثير من 

 المسرحيات واألغاني الشعبية واألناشيد الوطنية العربية.
كتاب )لبنان ان حكى( ويعتبر بمثابة الكتاب المقدس لمناصري القومية أّلف 

سرد واعادة كتابة أهم االساطير والحكايات التاريخية التراثية اللبنانية، عبر 
اللبنانية، واضعا حدا نهائيا بين فكرة القومية السورية، والقومية اللبنانية القائمة 

 على التراث الثقافي اللبناني.
أّسس سعيد عقل دارًا للنشر باللغة اللبنانية والحرف الالتينى أطلق  1967فى سنة 

دار أجمل الكتب"، وسعى من خالل هذه الدار إلى مواصلة ما دعاه عليها اسم "
بـ"ثورة اللغة وثورة الحرف". لكن البداية كانت أقدم من ذلك وتعود للخمسينيات، 
حيث ألقى سعيد عقل سلسلة طويلة من المحاضرات واألحاديث دفاعًا عن نظريته 

لتى أصّر على تسميتها الداعية إلى استبدال اللغة الفصحى باللهجة اللبنانية ا
بـ"اللغة اللبنانية"، والحرف العربى بالحرف الالتينى. سعيد عقل المؤمن بلبنان 
الحضارة والقومية اللبنانية سعى إلى نشر الفكر اللبناني الممتد عبر العصور، 
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ومنذ ثالثة آالف سنة، ويعتبر أنَّ أعمدة هذا الفكر هم: المجهول الجبيلي الذي 
موخوس الصيدوني أبو الذرة، طاليس الفينيقي، فيتاغوروس اخترع الحرف، 

الصيدوني، واقليدس ابو الهندسة. أما أبجدية سعيد عقل فكانت مؤلفة من ستة 
 وثالثين حرًفا، وقال أنَّ هدفه هو حرف عالمي.
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