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نص الدستور اللبناين يف مادته الخامسة
عىل ان العلم اللبناين احمر ،ابيض ،احمر.
اقسام افقية تتوسط االرزة ،القسم
االبيض بلون اخرض ،اما حجم القسم
االبيض فيساوي حجم القسمني االحمرين
معا .االرزة يف الوسط يالمس رأسها
القسم االحمر العلوي وتالمس قاعدتها
القسم االحمر السفيل ،ويكون حجم
االرزة موازيا لثلث حجم القسم االبيض

رئيس الجمهورية يف زيارة رسمية اىل الخارج ،ال
نجد دولة ترفع علم لبنان كام يجب ان يكون،
اذ غالبا ما تكون االرزة صغرية جدا يف وسط
علم كبري.
■ ما هو اقرتاحك ملعالجة هذا االمر؟
□ اقرتح التعميم عىل السفارات اللبنانية يف
الخارج ،كذلك ارسال رسائل عرب وزارة الخارجية
اللبنانية اىل نظرياتها يف جميع الدول ترشح
ماهية العلم اللبناين ،وما هي الرشوط املطلوب
توافرها فيه قبل رفعه يف اي مناسبة من

العلم اللبناين كام نص عليه الدستور.

وتدوسه االقدام وال من ينتبه اىل هذه الجرمية
الوطنية التي ترتكب .العلم مقدس ،ويف كل
دول العامل يرفع حتى يف املنازل .يف لبنان ال
احرتام للعلم الذي يرفع كيفام اتفق ويوضع
يف اي مكان ،ان كان الئقا او غري الئق .ادعو
اىل اصدار تعميم اىل كل ادارات الدولة اللبنانية
ومقراتها ومؤسساتها ،ينص عىل وجوب رفع
علم لبنان بطريقة قانونية.
■ هل من اقرتاح عميل مينع رفع العلم خالفا
للقانون؟

الع َلم مق ّدس
أدونيس نعمةَ :
ويجب صونه بالدم
يعترب علم اي دولة رمزا لكرامتها وسيادتها .اال
اننا يف لبنان نالحظ انه ال يكاد ينتهي االحتفال
حتى نجد ان العلم مرمي عىل االرض .علام ان
للعلم اللبناين تاريخا مر فيه حتى وصل اىل شكله
الحايل املثبت يف الدستور .االمر الذي تحدث عنه
اىل "االمن العام" العميد الركن املتقاعد املهندس
ادونيس جوزف نعمة الذي نقب واصدر
كتابا حول العلم والنشيد ،ويعترب من مؤرخي
املحطات االستقاللية يف لبنان.
■ ما هي املراحل التاريخية التي مر فيها العلم
اللبناين؟
□ كانت للبنان منذ اقدم عصور تاريخه رايات
واعالم خاصة به التف حولها اللبنانيون يف ايام
السلم والحرب .لكن غالبا ما تغريت الوان هذه
الرايات الوطنية واشكالها ،حتى استقرت يف نهاية
االمر عىل العلم الوطني الذي رفع للمرة االوىل
يف قرية بشامون يف  21ترشين الثاين  .1943مر
العلم عرب العهود يف مراحل تاريخية .ففي البداية
كان هناك اعالم للعائالت والقرى ،وكانت تحفظ
يف اماكن متفق عليها .عند املناسبات املهمة او
الذهاب اىل املعارك ،يأتون باالعالم من االماكن
املحفوظة فيها ،عىل سبيل املثال كان الدروز
واملسيحيون يف منطقة الشوف يحفظون اعالمهم
يف كنيسة سيدة التلة.

■ هل من ملحة عن العلم يف مراحله االساسية
املختلفة؟
□ يف ملحة رسيعة عن االعالم ،نبدأ بالعلم
الفينيقي الذي كان ازرق اللون تيمنا بالبحر
الذي مخروا عبابه عىل منت سفنهم الشهرية،
ثم اضافوا اللون االحمر اىل العلم اثر اكتشاف
االرجوان .علم املردة كان ميثل صليبا وسيفا
ابيض اللون عىل نسيجة حمراء ،ثم اصبح هذا
العلم يف عهد االمري ابراهيم مؤلفا من قطعة
قامش بيضاء يف وسطها قرنفلة حمراء .علم
املامليك تألف من قطعة كربى من القامش
املوىش بخيوط من ذهب تسمى العصابة .علم
العثامنيني ضم نسيجة حمراء يتوسطها رسم
هالل ونجمة من اللون االبيض .احتوى علم
الشهابيني عىل شعارين هام غصن ارز عىل
قطعة قامش ابيض يف قسمها االعىل وغصن
سنديان عىل قطعة من قامش احمر يف قسمها
االدىن .علم اللمعيني ميثل صورة االسد عىل
قطعة نسيج بيضاء .علم آل حرفوض واالمراء
الشيعة باللون االخرض .علم التنوخيني من
خمسة الوان عمودية متساوية العرض ،هي
االبيض واالزرق واالصفر واالحمر واالخرض.
علم الجنبالطيني احمر محاط باطار اخرض،
ويف وسطه سيف ويد خرضاء داكنة اللون يف
مقبضه .علم املغرتبني مؤلف من نسيج ابيض

■ هل لديك مالحظات عىل كيفية رفع العلم
يف لبنان وخارجه؟
□ بالتأكيد ،الن رفع العلم يف لبنان ويف الخارج
ال يلتزم املواصفات والرشوط املنصوص عليها
يف املادة الخامسة من الدستور .مثال عند سفر

العميد الركن املتقاعد املهندس ادونيس نعمة.

املناسبات .لقد شاهدت ويا لالسف ،علام لبنانيا
يرفع عىل دوائر ومؤسسات رسمية ال تنطبق
عليه املقاسات والرشوط املطلوبة ،ووصل االمر
بالبعض اىل استخدامه كـ"ديكور" ،وهذا امر
معيب جدا .يجب ان يعلم الجميع ان العلم
مقدس كام النشيد الوطني ،ويجب حفظهام
بالدم .عىل اية حال ،نحن ال نتعامل معهام كام
يجب وعلينا ان نطبق عليهام هذه القدسية.
■ ماذا تقرتحون ليك يتم التعاطي مع العلم
اللبناين بقدسية؟
□ ويالالسف اكرث ما يؤملني انه يف املهرجانات
واالحتفاالت الكربى ،يرمى العلم عىل االرض

■ مباذا تنصحون يف خالل االحتفاالت
واملهرجانات الوطنية الكربى لجهة كيفية
التعاطي مع العلم اللبناين؟
□ ادعو عند كل مناسبة اىل تشكيل لجنة
انضباط مهمتها الحفاظ عىل قدسية العلم يف
االحتفاالت واملهرجانات الكربى ،تسارع اىل
معالجة اي اهانة للعلم اللبناين يف حال رميه
عىل االرض عند انتهاء املناسبة ،وافهام من
يعنيهم االمر بوجوب احرتام علم البالد.
■ اىل ماذا تردون سبب االستخفاف يف التعاطي
مع العلم اللبناين من اللبنانيني انفسهم؟
□ يف السابق كانت هناك تنشئة وطنية
وتدريب عسكري يف خالل التحصيل العلمي،
لكنها مل تعد موجودة يف يومنا الحارض .يف ايام
دراستي كنا يف كل يوم خميس نخضع لتدريب
عسكري بعد الظهر ،واول امر نقوم به هو
كيفية رفع العلم واحرتامه وتأدية التحية له،
وكيف نكون وطنيني نحب لبنان وندافع عن
كل مقوماته ومقدساته ،لكن هذا االمر مل يعد
موجودا .هذه املسؤولية تتحملها وزارة الرتبية
والتعليم العايل.

تتوسطه االرزة الخرضاء ،واول من استعمل
االرزة هي الرهبنة الحلبية التي استعملتها يف
اختامها .علم الشهابيني مؤلف من قطعة نسيج
زرقاء يف وسطها هالل ابيض.
■ ماذا عن مراحل والدة علم االستقالل؟
□ عند نيل لبنان استقالله حصلت خالفات
يف مجلس النواب بني املسلمني واملسيحيني.
فاملسلمون كانوا يريدون اعتامد العلم العريب
املربع االلوان والذي رفع يف لبنان اثر انتهاء
الحرب العاملية االوىل قبل انزاله ،ورفع العلم
الفرنيس ووضع يف وسطه االرزة .نتيجة الخالف
يف مجلس النواب ،انربى النائب هرني فرعون
الذي كان محل احرتام الجميع وقال للنواب:
لدي اقرباء يف النمسا وهي دولة محايدة والوان
علمها احمر ،ابيض ،احمر ،ملاذا ال نعتمد هذه
االلوان ونضع يف وسط العلم االرزة .بعد النقاش
تم اعتامد اقرتاحه ،وجرى تحديد هذا العلم يف
صيغته النهائية املعتمدة راهنا.

ما هو قائم من اخطاء .كام بعثت مراسلة اىل
رئيس الجمهورية العامد ميشال عون ورد عىل
مراسلتي شاكرا لفتتي حول وجوب التزام ما
نص عليه الدستور بالنسبة اىل العلم اللبناين،
وراسلت ايضا رئيس الحكومة سعد الحريري
ولقيت التجاوب نفسه.

□ اقرتح ان تعمد املؤسسات الرسمية املعنية اىل
توزيع العلم اللبناين باحجامه املتنوعة مستوفيا
الرشوط الدستورية عىل املؤسسات والدوائر
الرسمية يف الداخل ،وان يتم ارسال كميات اىل
سفاراتنا يف الخارج تقوم بتزويد الدوائر املعنية
يف هذه الدول العلم اللبناين الرسمي.
■ هل قمت بتحرك عميل للفت االنتباه ،وهل
تواصلت مع املراجع الرسمية الجل ذلك؟
□ عمدت اىل اطالالت اعالمية رشحت فيها
بالتفصيل عن العلم اللبناين ومقاساته وكيفية
رفعه والرشوط املطلوبة .هناك عدد من
املراكز والثكنات واملقرات عمد اىل تصحيح

■ ماذا تقرتحون يف هذا الخصوص عىل هذه
الوزارة؟
□ عليها ان تقوم باعداد كتيب عن العلم
اللبناين والنشيد الوطني يتم توزيعه عىل
التالمذة والطالب ،ويتم رشح مضمونه .االمر
الثاين يتمثل بالزام املدارس والجامعات الرسمية
والخاصة ان تحتفل صبيحة كل اثنني برفع
العلم اللبناين قبل بدء التدريس ،وان يردد
النشيد الوطني كل يوم قبل دخول التالمذة
والطالب اىل صفوفهم الدراسية .االمر الثالث
ان تخصص ساعة اسبوعية لرشح امور تتعلق
بالوطن ،الننا نعاين من مشكلة انتامء مصاب
بها الجيل الصاعد.
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