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مئوية لبنان الكبير ]1[
كيف استقبل اللبنانيون عَلمهم الجديد

بعد زوال الحكم العثماني؟

صفحات من لبنان
بقلم العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

املعنيني  واالمراء  املقدمني  عهود  توارت 
اعالمهم  معهم  وتوارت  والشهابيني، 
واختفت  وبنودهم،  وبيارقهم  وراياتهم 
تغنى  طاملا  التي  الوطنية  اناشيدهم 
واحتفاالتهم  حروبهم  يف  اللبنانيون  بها 

طولها  بيضاء  نسيجة  عن  عبارة  وهو 
وسطها  ويف  كذلك،  وعرضها  امتار  ثالثة 
من  تخريج  دائرها  وعىل  خرضاء،  ارزة 
الخيوط املذهبة، ويتدىل منها اىل اليمني 

املفتول  الحرير  من  بندان  واليسار 
اللبنانيان  منهام  كل  بطرف  ُيسك  كان 
زريق  غندور  بشجاعتهام  املعروفان 
السالح.  متقلدان  وهام  الخوري  ونعيم 

شاوول  السيد  فكان  العَلم  حامل  اما 
الجموع  سارت  الفيل.  سن  من  نجيم 
العَلم،  هذا  يتقدمها  بعبدا  رسايا  اىل 
الرئييس  املدخل  عىل  ركزته  وصلت  وملا 
فوق رخامة الطغراء السلطانية. لكنه مل 
يدم هناك طويال، النه ُنزع بعد ساعات 
وُوضعت محلة الراية املثلثة االلوان ويف 

وسطها االرزة كام تقدم القول.
وضعت  التي  هي  الجديدة  الراية  هذه 
يف  اللبنانية"  "النهضة  جمعية  شكلها 
له  املغفور  ورئيسها  املتحدة  الواليات 
"الهدى".  جريدة  صاحب  مكرزل  نعوم 
تكون  ان  "خواطره"  يف  اقرتح  فقد 
املثلثة  ذاتها  فرنسا  راية  اللبنانية  الراية 
االخرضار  الدامئة  االرزة  باضافة  االلوان 
االلوان.  مثلثة  قلب  يف  وجعلها  عليها 
بعد  باريس  اىل  منها  نسخة  حمل  وقد 
وعرضها  السلم،  مؤمتر  اثناء  يف  الحرب، 
ريون  الفرنسية  الجمهورية  رئيس  عىل 
لبنان  واتخذها  فاستحسنها  بوانكاريه، 
الجرنال  واقرها  االنتداب،  زمَن  له  راية 
انشاء دولة  اعالنه  يوم  غورو يف خطبته 

لبنان الكبري يف اول ايلول 1920.
الجديد،  العَلم  بهذا  اللبنانيون  فرَح 
 1920 اذار   22 من  اعتبارا  واقاموا، 
شائقة  احتفاالت  وقراهم،  مدنهم  يف 
اىل  الربقيات  وطريوا  رسميا،  اقر  بعدما 
برفعه  االستبشار  حاملة  الحكومة  مركز 
واستعداد االمة الفتدائه باملال واالرواح. 
املدن  بعض  برقيات  لنص  موجز  وهذا 

والقرى:

زحلة
رسايا  عىل  رسميا  اللبناين  العلم  ُرفع 
املدينة،  زينة عمومية يف  زحلة واقيمت 
حيا  الرسايا  حول  املحتشد  والجمهور 
والحفلة  الوطني،  شعاره  وتأثر  بهدوء 
اقل خالف.  فيها  يحصل  مل  مهيبة  كانت 

عهد  واقبل  القومية،  واجتامعاتهم 
بعد  الربوتوكول  انشأه  الذي  املترصفية 
فكان  املشؤومة،  الستني  السنة  حوادث 
للبنان القديم مثابة دستور ديوقراطي. 
الكثري  ينقصه  مبتورا  دستورا  كان  لكنه 
الحكم  مقومات  من 
مل  انه  ويكفي  الصحيح، 
وجود  مواده عىل  يف  ينص 
عَلم رسمي للدولة الجديدة 

يكون رمز استقاللها. 
الربوتوكول  يف  النقص  هذا 
جعل الدولة تسري من دون 
عَلم، اىل ان جاء رستم باشا 
لبنان  عىل  الثالث  املترصف 
يكون  ال  ان  فراعه  القديم، 
راية تخفق فوق رؤوس  له 
ابنية  عىل  وترفرف  جنوده 
دوائره الرسمية، فاكب عىل 
العتيدة  الراية  تلك  درس 
للمترصفية،  تكون  بأن 
باشا يف  بعدما اخفق فرنكو 
االراء،  فاختلطت  اقرارها. 
فلم  املقرتحات،  وتشعبت 
به  يريض  حال  الحاكم  يجد 
اقتباس  اال  االفرقاء  جميع 
العثامنية  الدولة  عَلم 
وسطها  يف  حمراء  )نسيجة 
ابيض(،  بلون  ونجمة  هالل 
لحكومة  باعالنه شعارا  فأمر 

يتقدم  بقي  الذي  العَلم  وهو  الجبل، 
الدوائر  فوق  ويرفرف  الجنود  صفوف 
انهزمت  حني   1918 سنة  حتى  الرسمية 
الدولة الرتكية ونزحت عن لبنان. فدخل 
حياته  من  جديد  طور  يف  البلد  هذا 

القومية يف ظل االنتداب.
لبنان  حكومة  مأمورو  نظم   1919 عام 
"جانب  اىل  قدموها  مضبطة  بعبدا  يف 
فيها  التمسوا  املوقر"  ادارتنا  مجلس 
رايتنا  مبشاهدة  التمتع  ُيحرموا  ال  "ان 
العاجل".  القريب  يف  املحبوبة  الوطنية 
مجلس  يف   ،1920 اذار   22 يف  فُعقد، 
كبري  شعبي  اجتامع  )بعبدا(،  االدارة 
رشيد  قال  الوطنية.  الراية  امر  يف  للنظر 

نخله يف كتابه "املنفى"، صفحة 241:
للبنان  الفرنيس  الحاكم  حرض  "وقد 
البرو(  القومندان  )وهو  يومذاك 
ضافية،  خطبة  وخطبُت  االجتامع، 
الراية  بعبدا  رسايا  فوق  وُرفعت 
يف  بيضاء  )نسيجة  الخرضاء  التاريخية 
وسطها ارزة خرضاء(، ثم انقلب االمر يف 
اخر االجتامع ووضع بعضهم هذه الراية 
االلوان  )املثلثة  اليوم  املعروفة  اللبنانية 

ويف وسطها االرزة(". 
اىل  اقبلت  الوقت،  ذلك  يف  انه،  وكان 
وعىل  اللبنانيني  من  كثيفة  وفود  بعبدا 
والذي  تريده  كانت  الذي  العَلم  رأسهم 
املع اليه رشيد نخله، وكان قد استصنعه 
بعبدا،  من  لحود  فريد  السيد  بريوت  يف 

العلم اللبناين يف ظل السلطنة العثامنية.

... ويف ظل االنتداب الفرنيس.
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مذاهبهم  اختالف  عىل  االهلني  وجميع 
ان  يف  رغبتهم  بتأكيد  جديد  من  تشبثوا 
فرنسا  انتداب  مع  مستقال  لبنان  يروا 
االجالل  مشاعر  الشعب  واظهر  عليه. 
متنياته  وكرر  السامي،  املفوض  لحرضة 

البقاع بلبنان. بالحاق 
املعتمد االداري: هال

جونيه
النهار،  هذا  من  عرشة  الحادية  الساعة 
االربعاء، اجتمعت كل الطبقات من سكان 
جونيه ومحيطها والبلدات القريبة. فكان 
اللبناين  العَلم  وُرفع  جدا،  عظيام  الحشد 
عىل  الفرنسية  االلوان  تكتنفها  باالرزة 
الحامسة ويف حضور  الحكومة مبزيد  دار 
ندر  مهرجان  وجرى  االداري،  املعتمد 
مثيله توحدت فيه القلوب وااللسنة عىل 
الفرنسية  الدولة  بنرص  الصميم  الدعاء 
ثباته وتصديقه  الشعب  وكرر  وسعادتها، 

عىل املطالب التي اعلنها لنوابه يف بعبدا 
نهار االثنني يف 22 اذار 1920.

دير القمر
العارشة  الساعة  االحتفال  كان  املطر  رغم 
صباحا برفع العَلم املثلث االلوان واالرزة يف 
قلبه االبيض عظيم الفخامة، شديد الحامسة، 
جرى بني التصفيق واالهازيج ودوي البارود، 
والجرنال  فرنسا  بتحية  الصميم  والدعاء 
االداري  املعتمد  الحفلة  تصدر  وقد  غورو. 
البستاين،  املطران  وسيادة  دوردور،  املسيو 
واوجه  اعيان  وجامهري  االكلريوس،  وعلية 
املعتمد  فخطب  املدارس.  وطلبة  املنطقة 
غالت  الديرية  والشبيبة  العَلم،  مسلام عىل 
اللبناين،  العَلم  تحت  الدماء  بهدر  باملناداة 
هاتفة هتافا مستطيال.. يقابله تصفيق حاد 
بعبارة:  هتاف  كل  اختتام  عند  متواصل 
ليعش  االلوان،  مثلثة  يف  االرزة  عَلم  "ليحَي 

لبنان الكبري".

بعقلني
يوم  ظهر  بعد  االوىل  الساعة  ازفت  ان  ما 
اجتمع  حتى  اذار   29 فيه  الواقع  االثنني 
هذه  واعيان  وجوه  بعقلني  رسايا  باحة  يف 
بادية عىل وجوههم.  الفرح  البلدة وعالئم 
البلدة  شبان  تقدم  الحشد  تكامل  وبعدما 
اللبناين  العَلم  والتكريم  باالجالل  فرفعوا 
الشعب  تصفيق  بني  الرسايا  عىل  الجديد 
ثلة  للحال  فاخذت  البارود،  واطالق  الحار 
بالدعاء  الجميع  وضج  سالمه  الجند  من 
االملعي  وقد خطب حرضة  لبنان.  بسعادة 
حامسيا  خطابا  حامده  بك  فرحان  الفاضل 
قوبل مبزيد االستحسان، ثم انرصف الجمهور 

مهنئا بعضه بعضا بهذا الظَفر املبني.

جبيل
عرشة  الحادية  الساعة  اذار،   28 االحد 
جبيل  بالد  اهايل  اجتمع  صباحا، 
وطنية  بتظاهرة  وقاموا  واملجاورون 
لبنان  استقالل  اعالن  مبناسبة  كبرية 
الكبري عىل مشهد من الحكومة املحلية، 
عىل  حضوري  يف  اللبناين  العَلم  وُنصب 
الجامهري  هتاف  وسط  الحكومة  دار 
لفرنسا  بالدعاء  الخطب  وتوالت  الحاد، 
البالد واملستمرة عىل مساعدتها،  محررة 

واقسم الجميع عىل االخالص لعَلمهم.
املعتمد االداري

البرتون
يف 4 نيسان احُتفل يف البرتون برفع العَلم 
الحكومة،  دوائر  عىل  رسميا  اللبناين 
وهي  بالجامهري  تغص  الساحة  فكانت 
جيء  وملا  والهوس،  الحامسة  اشد  عىل 
للبنان  بالدعاء  الضجيج  ارتفع  بالعَلم 
سعادة  اخذ  ثم  فرنسا،  وصديقته 
القامئقام العَلم بني يديه وقبله يف بياضه 
عىل االرزة والقى خطابا ممتعا يف االعالم 

حرضة  تكلم  ثم  واهميتها.  الدول  عند 
البيطار  افندي  واكيم  االديب  املحامي 
خطابا  ملقيا  الحكومة،  دار  رشفة  من 
حامسيا بديعا ُصفق له كثريا، ثم تعاقب 
العَلم  مدح  عىل  والشعراء  الخطباء 
الجديد، ومل ينفرط عقد ذلك الجمع اال 

وهو مِثل بخمرة الفوز.

سوق الغرب
يوما  كان  نيسان   5 يف  االثنني  يوم 
فيه  احُتفل  الغرب  سوق  يف  مشهودا 
سعادة  نظر  امام  اللبناين  العَلم  برفع 
اللبناين  الجند  بكبايش  مزهر  بك  رشيد 
حضور  ويف  الشوف،  قامئقامية  ووكيل 
من  غفري  وجمهور  الغرب  سوق  مدير 
االهايل عىل اختالف النزعات واملذاهب. 
سوق  اىل  الشري  دير  من  بالعَلم  فجيء 

وتكلم  والقصائد،  االهازيج  بني  الغرب 
ايضا  القى  كام  الفغايل،  بولس  الخوري 
الوادي( قصيدة  الفغايل )شحرور  اسعد 
املهرجان  ودام  الحسن،  وقعها  لها  كان 

اىل ما بعد الظهر.

واالحتفاالت  التظاهرات  هذه  مثل  يف 
الذي  الجديد  عَلمهم  اللبنانيون  استقبل 
متنى االباء واالجداد ان يروه ويفيئوا اىل 
ظالله. وقد بقي هذا العَلم شعار الدولة 
وزال   1943 سنة  الدستور  تعدل  ان  اىل 
التام  باستقالله  لبنان  وظفر  االنتداب 
التي  الحالية  رايته  له  فكانت  الناجز، 
باتفاق  علنية  جلسة  يف  النواب  وضعها 
فوق  ترفرف  اليوم  هي  وها  االراء، 
وتتقدم  الرسمية  واملؤسسات  الدوائر 

صفوف الجنود بعز وكرامة.

اميل باز يحمل العلم الفرنيس.املطران اغسطني البستاين.الرئيس الفرنيس رميون بوانكاريه.

اعالن لبنان 
الكبري.


