الجمعية الكونية "ايلبنانيون"

تأسست هذه الجمعية على يد األب الدكتور يوسف يمين سنة  ، 1976وضع هذا التعريف سنة 1994

التصميم األساسي المختصر للجمعية اللبنانية -الكونية" :ايلبنانيون"

"إٌلبنانٌون" هم النواة األولٌة لجمعٌة تارٌخٌة ثقافٌة حضارٌة ،تعمل جاهدة لبعث وتجسٌد ونشر المرتكزات األنسانٌة
الحضارٌة األربع التالٌة:
1
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3
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 اإليلية الكونية إيلمسيحية الكونية إيلبنانية الكونية -إيلمارونية الكونية

وذلك انطالقا من لبنان...

أوال" -اإليلية" الكونية (انطالقا من لبنان)
اإلله "إيل"
 هو اإلله الكون ًّ الحقٌقً األول واألوحد هو اله السماوات والمالئكة :مٌخائٌل ،جبرائٌل ،روفائٌل وسائر المالئكة التً تنتهً اسمائهم جمٌعا "بإٌل" هو اله األرض والبشر اجمعٌن :آدم واآلدمٌٌن :قابٌل (قاٌٌن) ،وهابٌل ،واألبناء واألحفاد... هو اله البعثة الفضائٌة -الكونٌة التً هبطت منذ آالف السنٌن على مدرج قلعة بعلبك القدٌمة ،ثم صعدت الى"الجبل" لبنان واستقرت فٌه ...واسماء رإساء وافراد هذه البعثة الكونٌة تنتهً جمٌعها بـ "إٌل"...
 هو اله الدٌانة األولى والحضارة األولى التً عمّت الرض كلها ودامت سائدة وحدها طٌلة اآلف منالسنٌن ...قبل ان تبدأ ظاهرة تعدد "اآللهة"( ...البعلٌم) .وتبقى كلمة "اٌل" ،فً كلمة "هللا" ،و "إله"،
ّ
ٌمت الى "هللا" بصلة ...فكلمة "هللا" مشتقة من كلمة "إٌل" لغوٌا ،وكل هذه
وآلهة ...والهوت ،وكل ما
األسماء مشتقة اٌضا من كلمة "إٌل"...

لبنان -هو "مقام إيل" (مكمل) ،مقره وحماه
 هو منذ البدء "جبله" و "هٌكله" و "معبده" .والوقائع تثبت ان "لبنان" وحده قد دعً فعال ،منذ فجر التارٌخ:جبل إٌل ،جبل هللا ،جبل اآللهة ،جبل القداسة ،الجبل المقدس ،جبل الجماعة (جبل هللا وجماعة ابنائه
ومالئكته وقدٌّسٌه )...الجبل العالً" ،الجبل" ...جبل األبدال ...الخ
 لبنان هو "الفردوس األرضً" مقر اإلنسان العاقل األول :آدم... لبنان هو مهد دٌانة إٌل ،اإلله الكونً الحقٌقً ،األول واألوحد .إٌل= إله الكنعانٌٌن. لبنان هو مهد حضارة إٌل ،الحضارة اإلٌلٌة الكونٌة .حضارة إٌل= حضارة الكنعانٌٌن. لبنان هو الذي نشر دٌانة إٌل فً كل اصقاع األرض ،بواسطة سفن فضائٌة ،على ٌد اللبنانً العظٌم احنوخ(تاوت ،هرمس ،تور ،ادرٌس ...الخ) ومعاونٌه وابنائه واحفاده...
 ولبنان هو الذي نشر حضارة إٌل بالطرٌقة نفسها التً نشر بها دٌانة إٌل ،وعلى ٌد األشخاص انفسهم. -لبنان هو المإسس األول للحضارات البشرٌة جمعاء.

 وهكذا فلبنان هو مهد ومنطلق "اإلٌلٌة الكونٌة" ،دٌانة وحضارة ،ورسالته التارٌخٌة الممٌزة هً نشر"اإلٌلٌة الكونٌة" فً األرض والكون الكبٌر!...

  -إيلبنانيون-" -إ .ع .ل .م".

ثانيا" -ايلمسيحية" الكونية (انطالقا من لبنان)
 "إٌل" اإلله الكونً الحقٌقً األول واألوحد تجسّد فً التارٌخ" ،عندما ح ّل ملء األزمنة" ،بشخص"عمانوئٌل" (كما ٌقول الوحً والمالك "جبرائٌل" واإلنجٌل .)...وعمانوئٌل ،كما واضحٌ ،عنً "إٌل معنا"
اي مع البشر والخالئق اجمعٌن ،بشكل كون ًّ ...و "عمانوئٌل" هو اإلسم الحقٌقً لٌسوع المسٌح.
 ان تجسّد "إٌل" هذا ،البشري والكونًّ ،قد حصل فعال فً ارض لبنان بالذات ،هذه االرض التً كانت"مقامه" و "مقره" و "هٌكله" قبل ان ٌتجسد .وهكذا تجسد "اٌل" فً هٌكله :لبنان .وقد حصل التجسد
بالتحدٌد ،جغرافٌا ،فً "جبل الكرمل" ،عندما كانت العذراء مرٌم فً دٌر لألسٌنٌٌن فوق هذا الجبل.
والتارٌخ والجغرافٌا وكل خرائط العالم تثبت ان "جبل الكرمل" كان داخل األرض اللبنانٌة طوال آالف من
السنٌن ،وعلى اٌام المسٌح بالتحدٌد ،وحتى بعد المسٌح بفترة طوٌلة...
 ولد السٌد المسٌح فً الحقٌقة" ،لٌس فً بٌت لحم ٌهوذا" ،كما كان ٌظن حتى الٌوم ( !) ،بل فً "بٌت لحمزبولون" او "بٌت لحم جلٌل األمم" اي فً "بٌت لحم لبنان" .ولد "اٌل المتجسد" ولد "عمانوئٌل" فً ارض
ابٌه ،فً "بٌت ابٌه" فً "هٌكل ابٌه" :فً لبنان.
 اعلن السٌد المسٌح مجده والوهٌته فً لبنان ،فً عرس "قانا الجلٌل اللبنانٌة" .وفٌها صنع اولى عجائبه(تحوٌل الماء الى خمر) ،وفٌها بدأ اإلٌمان المسٌحً ("فآمن به تالمٌذه").
 وهكذا فٌها تؤسست الكنٌسة ،وفٌها بدأت برسالتها السامٌة فً األرض .وكما كان فً لبنان ،قبل التجسد،ملكوت اإلله "إٌل" ،فإنه اصبح ،مع عمانوئٌل ،مهد ومنطلق "ملكوت السماوات" اي "اٌلمسٌحٌة الكونٌة".
 تجلى السٌد المسٌح فً الحقٌقة ،لٌس فوق "جبل طابور" ،كما كان ٌُظنّ حتى الٌوم ( !) ،بل فوق "جبللبنان" وبالتحدٌد ،جغرافٌا ،فوق "القرنة السوداء" ،فوق جبل ابٌه إٌل ،جبل هللا ،الجبل المقدس ،الجبل
العالً ،جبل النور ،جبل الثلج ،جبل "أرز الرب" ،جبل الفردوس األرضً ،جبل آدم الخ...
وهكذا فلبنان هو مهد ومنطلق "إٌلمسٌحٌة الكونٌة" دٌانة وحضارة ،ورسالته التارٌخٌة الممٌّزة هً نشر
"اٌلمسٌحٌة الكونٌة" فً األرض وفً الكون الكبٌر !...

 إيلبنانيون-"إ .ع .ل .م".

ثالثا" -ايلبنانية" الكونية (انطالقا من لبنان)
 "اٌلبنانٌة الكونٌة" تنطلق من "اإللٌة الكونٌة" ،دٌانة وحضارة .ورسالة لبنان الخاصة -ارضا ووطناوانسانا -هً وعً "اإلٌلٌة الكونٌة" وتجسٌدها وانضاجها ونشرها فً األرض وفً الكون الكبٌر.
 "إٌلبنانٌة الكونٌة" تنطلق اٌضا من "اٌلمسٌحٌة الكونٌة" دٌانة وحضارة .ورسالة لبنان الخاصة -ارضاووطنا وانسانا -هً وعً "اٌلمسٌحٌة الكونٌة" بعمق ،وانضاجها تدرٌجٌا ،ونشرها بؤمانة وجرأة فً
األرض وفً الكون الكبٌر.
 ولتحقٌق كل ما تقدم ،اي لتحقٌق "اإلٌلٌة الكونٌة" و "اٌلمسٌحٌة الكونٌة" معا ،كون لبنان خصٌصا -ارضاووطنا وانسانا ،وكل ما فً لبنان ٌهدف اصال الى هذه الغاٌة :كٌانه ،ارضه ،انسانه تارٌخه وتطوّ ره ...لبنان
هو "بوتقة وحدة البشر" .فٌه تتالقى جمٌع الدٌانات والمذاهب واالتنٌات واالٌدٌولوجٌات والحضارات،
تتالقى لتتعارف وتتفاعل وتتناضج فتتكامل...
هذا تارٌخه وهذا دوره وهذه رسالته فً الماضً والحاضر والمستقبل.
انها رسالة "عالمٌة اإلنسان" و "كونٌة اإلنسان"!...
 فً الماضً ،وعبر تارٌخه الطوٌل كان لبنان الكنعانً رائد فكرة "عالمٌة اإلنسان" ،قبل اثٌنا وروماواإلسكندرٌة ،واوروبا القرون الوسطى .وذلك ألنه كان مهد اإلنسان األول ومهد اول حرف واول حضارة
واول ذرة واول هندسة واول منهج فلسفً والهوتً .وجمٌع ما انجزه اللبنانٌون القدماء كان ٌتطلب اإلنفتاح
والسالم والثقة بٌن المتعاملٌن .ربطوا العالم قبل غٌرهم بروح حضارٌة بمواصالتهم وابجدٌتهم وافكارهم
وروحهم التوفٌقٌة .وبقٌت ارض لبنان دوما ملتقى لجمٌع الشعوب والدٌانات الثقافات طوال قرون طوٌلة.
وكرسوا هكذا نهجهم الخاص" :عالمٌة اإلنسان"...
 فً الحاضر ،وبعد مرور آالف من السنٌن ،وتقلبات الدهور واألحوال ،بقٌت ارض لبنان محافظة علىطابعها الخاص الممٌّز ،طابع اإلنفتاح والسالم و "الروح التوفٌقٌة"" ،طابع عالمٌة اإلنسان" ،و "الحضارة
الكونٌة".
وظلت ارض لبنان حتى الٌوم كما كانت فً السابق ،ولو كان بشكل مصغـّر ،ملتقى لجمٌع الشعوب
والدٌانات والثقافات .وفً المتغٌّرات العالمٌة الجذورٌّة الخالٌةٌ ،تبٌّن ان "لبنان هو الٌوم اكبر من وطن...
انه رسالة وموذج حضاري ضروري للشرق والغرب معا"...
 فً المستقبل -انطالقا من الماضً ،ومن خالل الحاضر ،لبنان مهًء لٌكون ،قبل غٌره واكثر من غٌره،"بوتقة وحدة البشر" .الوحدة ،فً النظام الكونً ،هً الغاٌة التً تستقطب جمٌع العناصر واألفراد
والجماعات ،على جمٌع األصعدة .والبشر بحاجة الى مكان او صٌغة او بوتقة تجمعهم .واجتماعهم ٌدفعهم
الى التالقى واالنفتاح والتعارف .والتعارف العمٌق ٌدفعهم الى التناضج والتكامل والوحدة .ولبنان ،منذ ان
كانٌ ،شكل هذه "البوتقة الحضارٌة" التً تهدف الى الوحدة البشرٌة الشاملة ،وذلك من خالل نزعته
اإلنسانٌة وصٌغته الفرٌدة والموحّدة.
و "إٌلبنانٌة الكونٌة" تسعى الى تحقٌق كل ذلك انطالقا من لبنان بالذات.

 اٌلبنانٌون" هم رواد ورسل "اٌلبنانٌة الكونٌة". "إٌلبنانٌون" هم فوق اإلتنٌات واألحزاب واإلٌدٌولوجٌات." -إٌلبنانٌون" هم لبنانٌون كونٌون

  -إيلبنانيون-"إ .ع .ل .م".

رابعا" -إيلمارونية الكونية" (انطالقا من لبنان)
 "اٌلمارونٌة" -تستمد "كونٌتها" من "اٌل" ،اذا من "اإلٌلٌة الكونٌة" .وتستمد كونٌتها اٌضا من عمانوئٌل ،اذامن "اٌلمسٌحٌة الكونٌة" .وتستمد اخٌرا "كونٌتها" من لبنان ،اذا من "اٌلبنانٌّـة الكونٌة"
 "اٌلمارونٌة" هً المارونٌة نفسها جوهرا وكٌانا ووجودا وهوٌّة ،مع جزورها العرٌقة التً تمتد الى "إٌل"،وامتداداتها المستقبلٌة الكونٌة...
تكوّ نت "اٌلمارونٌة" ونضجت وانطلقت من ارض "ارض إٌل" بالذات :من "جبل لبنان" ...ثم انتشرت فً
العالم اجمع .انها الحفٌدة والورٌثة الوحٌدة "لإلٌلٌة الكونٌة" دٌانة وحضارة ورسالة.
 "إٌلمارونٌة" تكوّ نت ونضجت وانطلقت اخٌرا من "جبل لبنان" بالذات ،ومن ارضه المختارة والمكوّ نةخصٌصا لتكون مهد "اإللٌة الكونٌة" و "إٌلمسٌحٌة الكونٌة" معا .ثم انتشرت فً العالم اجمع .انها الحفٌدة
والورٌثة الوحٌدة "لإلٌلبنانٌة الكونٌّة" ،حضارة ودورا ورسالة :رسالة "عالمٌة اإلنسان" او "كونٌة
اإلنسان" ،انطالقا من ارض لبنان بالذات...
 الرسالة الممٌّزة والخاصة "لإلٌلمارونٌة الكونٌة" هً وعً وانضاج ونشر:"اإلٌلٌة الكونٌة" و "إٌلمسٌحٌة الكونٌة" و "إٌلبنانٌة الكونٌة"
معا ،وبالتحدٌد من ارض لبنان بالذات...

 إيلبنانيون-"إ .ع .ل .م".

الرموز الحرفية
الحروف الحرفٌة النابعة من قلوب وعٌون "الكلمات" ،والتً تختصر المجموع ،هً التالٌة

(أ.ع.ل.م ).او "إعلم"
 األلف -إ -هً الحرف األول من كلمة واسم "إٌل" ،وهللا ،وهً الحرف األول من كلمة "األبجدٌة" ،ومن"اون" وهً الحرف األول من كلمة "إسم" نفسه.
 العين -ع -هً الحرف األول من كلمة واسم "عمانوئٌل" اي "إٌل معنا" الذي أطلقته علٌه السماء (المالكجبرائٌل) ال األرض.
 الالم  -ل -هً الحرف األول من كلمة واسم "لبنان" الذي هو هٌكل "إٌل" و "عمانوئٌل" الوحٌد فًاألرض.
 الميم  -م -هً الحرف األول من كلمة واسم "مارون" مإسس المارونٌة...وأعلى قمة فً لبنان والمشرق( ...قمة مارون = القرنة السوداء)
ٌمكن اختصار الرموز الحرفٌة لجمعٌة "إٌلبنانٌون" بالصورة الرمزٌة او الشكل المعبر التالً:

ن
 ٌرمز المربع منذ العصور المسٌحٌة األولى الىالعالم والطبٌعة :الى الكون.
 حرف "النون" ٌرمز الى:الحرف األخٌر من كلمة "اإلبن" الذي هو "إٌل" قبل
التجسد.
الحرف األخٌر من كلمة "كون"
الحرف األخٌر من كلمة "لبنان"
الحرف األخٌر من كلمة "مارون"
الحرف األخٌر من كلمة "اون -األول"

أ
 الخط العمودي هو األساس وهو ٌرمز الى:الحرف األول من كلمة "إٌل"
الحرف األول من كلمة "هللا -اإلبن"
الحرف األول من كلمة "اون"
الحرف األول من كلمة "إسم" نفسه
 الخط العمودي الذي هو بشكل "األلف" ٌحمل حرف"النون"...

