
الطيران في لبنان:
مطارات في املناطق أنشأها اإلنتداب فأُهِملت

صفحات من لبنان
بقلم العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

يعمل  التاريخ،  فجر  منذ  االنسان،  فتيء  ما 
اىل  والوصول  املجهول  اكتشاف  عىل  جاهدا 
فقد  الحياة.  صعوبات  عليه  تسّهل  منجزات 
صال وجال يف امليدان االقرب اليه وهو االرض، 
عىل  واقام  خضارا،  واستنبتها  اشجارا،  فغرسها 
ر املياه ملزاولة  ادميها االبنية واملساكن، ثم سخَّ
القريبة  االمصار  واكتشاف  واسفاره،  تجارته 
والبعيدة. مل يكتِف بذلك، ألن مطامعه سوَّلت 
واخرتاق  الفضاء  لالرتفاع يف  الوسيلة  ايجاد  له 
البحار  يف  االسامك  قلَّد  لقد  الجوية.  الطبقات 
ومخر عباب املياه، فلامذا ال يكون كالطيور التي 

تشق طريقها بخفة ورشاقة يف طبقات الجو؟
هذه املحاوالت منبثقة من االساطري القدمية، 
من  عليه  كانوا  ملا  االغريق  اساطري  سيام  وال 
قدم راسخة يف عامل الحضارة. وقد جاء يف هذه 
سجن  "كريت"،  ملك  مينوس،  ان  االساطري 
 ،)  Labyrinthe( التيه  ايكار يف  وابنه  ديدال 
وكان هناك كتل من ريش الطيور التي كانت 
م كطعام لـ"املينوتور"، فأفاد ديدال منها  تقدَّ
بأن صنع بواسطتها اجنحة ملتصقة بجسده 
الجو  يف  وابنه  هو  وطار  الشمع،  بواسطة 
هاربني من السجن، وحني اقرتب ابنه ايكار من 
الشمس ذاب الشمع، فانفصلت عنه اجنحته 

وسقط يف البحر.
مل تكن التخيالت واالساطري وقفا عىل االغريق 
وحدهم. فالعرب كانوا يف مقدم الشعوب التي 
عامل  يف  وسبحت  احالمها  االساطري  دغدغت 
الخيال، والدليل عىل ذلك ما نقرأه باعجاب يف 
مرويات "الف ليلة وليلة" وقصة امللك سيف 
الريح  ابسطة  الناس  ركوب  من  يزن  ذي  بن 
واالنتقال عليها جوا من قطر اىل قطر، تتكلم 
رضوب  من  رضب  كأنها  ذلك  عن  املرويات 

الحقيقة ال الخيال.

الطائرة  وصول  مرتقبني  زائدة  بعناية  الرحلة 
اليهم ليشاهدوا كيف ميكن للبرش ان يأتوا عىل 

متنها من العاصمة الفرنسية.
غادرت الطائرة باريس صباح 21 ترشين االول 
اىل  بهدوء  وسارت  مهيب،  احتفال  يف   1913
ت يف  اسطنبول عاصمة الدولة العثامنية وحطَّ
يشيل كوي حيث جرى لراكبيها احتفال منقطع 
تجتاز  حلب  اىل  االستانة  برحت  ثم  النظري. 
جبال  قطع  من  تتمكن  فلم  الثانية،  مرحلتها 
طوروس، فاضطرت اىل النزول هناك وانرصف 
مساء  يف  اصالحها.  عىل  العمل  اىل  راكباها 
اليوم الثالث اشتد الربد يف الليل، فأوقد الجنود 
فاتصل  بها،  ليصطلوا  النار  حراستها  املولجون 
الطائرة،  واحرق  فالتهب  بالبنزين،  رشارها 
فكان من جراء ذلك ان خرس البريوتيون رؤية 
ان  اال  البالد.  هذه  عىل  اقبلت  طائرة  اول 
هذا الفشل الذي اصاب الطيارين مل يفت يف 
الفرنسيني، فنهض كثريون من طياريهم  عضد 
اقدم  ان  وكان  املسابقة،  هذه  يف  لالشرتاك 
لُيتّم  املحاولة  هذه  عىل   )Vedrine( فدرين 

العمل الذي كبا فيه زميله دوكور.
غادر فدرين باريس اىل املانيا حيث حلَّق فوقها 
املجر  اىل  سار  ومنها  فيها،  يحط  ان  دون  من 
اىل  تحليقه  تابع  ثم  االوىل،  محطته  فكانت 
رصبيا. واتفق ان مر عن غري قصد يف منطقة 
عليه  النمساويون  فأطلق  منساوية،  حربية 
االستانة  اىل  رحلته  تابع  يصيبوه.  فلم  النار، 
فكان له فيها استقبال شائق. وجاء اىل قونيه 
مجتازاً سلسلة جبال طوروس. مر فوق حلب، 
فوصل بريوت يف صباح 25 كانون االول 1913 
وهبط يف الكرنتينا. فاستقبله اللبنانيون بحفاوة 
منقطعة النظري، واقيمت له الحفالت الرائعة، 
ونظم الشعراء القصائد الرقيقة، ومنهم الخوري 
بطرس البستاين وشبيل املالط واالخطل الصغري. 
يافا  اىل  ذاته  الشهر  من   27 يف  فدرين  سافر 
فالقاهرة، ومن هناك اىل فرنسا. وقصيدة احمد 

شوقي امري الشعراء فيه مشهورة.
يظهر ان الطيار الفرنيس بونه )Bonnet( اراد 
لقيها  التي  الحفاوة  هذه  مثل  له  يكون  ان 

زميله، فتبع الطريق ذاته، فوصل اىل بريوت يف 
29 كانون االول، اي بعد وصول فدرين باربعة 
ايام، ونزل يف جهة رمل بريوت، اذ مل يَر املكان 
املعّد لنزوله وقد غابت الشمس. يف صباح اليوم 
التايل، 31 كانون االول 1913، جاء اىل مقر نزوله 
املسيو كولوندر قنصل فرنسا العام، فركب واياه 
بعبدا  يف  الحكومة  دار  فوق  وحلَّقا  الطائرة 
ومنها انحدرا اىل ساحة الطريان القامئة يف ناحية 
لرؤيتهام،  محتشدة  الجموع  كانت  الكرنتينا. 
فاستقبلتهام بالتصفيق والهتاف، وملا نزل بونه 
اىل االرض الُتقطت له صورة مع مستقبليه، ويف 
اليوم التايل سافر اىل القدس ومنها اىل القاهرة.

طائرة  بريوت  اىل  وصلت   1914 شباط   15 يف 
يقودها  ملية"  "معاونت  اسمها  عثامنية 
اليوزبايش اركان حرب فتحي بك واملالزم صادق، 
يف  ثم  بريوت،  نهر  شاطىء  عند  اوال  فنزلت 
محلة شوران قرب الحامم العسكري اليوم. وقام 
الطياران يف االيام التالية ببعض الزيارات، وحلَّقا 
فوق سامء بكريك ورسايا بعبدا، وجرت لهام يف 
لكنهام  وشعبية.  رسمية  استقباالت  مكان  كل 

سقطا بطائرتهام قرب طربيه يف 27 شباط، فامتا. 
كان الحزن عليهام شامال، واقيمت لهام مناحة 

كربى وُدفنا يف تكيَّة السلطان سليم يف دمشق.
االملان  انشأ  االوىل  العاملية  الحرب  اثناء  يف 
وكان  العسكري،  رياق  مطار  وحلفاؤهم 
اللبنانيون يشاهدون طائراتهم وبعض طائرات 
الحلفاء تحّلق يف سامء لبنان عىل علو شاهق، 
وعند سامعهم ازيزها كانوا يصعدون اىل سطوح 
منازلهم لريوها باملناظري. كانت غالبية الطائرات 
تتألف من طبقة او اثنتني، والقائد كان ظاهرا 
يف وسطها، وبعضها كان من نوع بريغيه، وكان 
الناس يبقون طوال النهار وليس لهم موضوع 
يتحدثون فيه اال قضية الطائرة التي شاهدوها 

يف ذلك اليوم.
يف  تهبط  املنترصين  الحلفاء  طائرات  كانت 
اول عهدهم بلبنان يف الفسحة القامئة ما بني 
جرس بريوت والدورة. ثم تسلَّموا مطار رياق 
عوه واخذ الضباط الفرنسيون املتخصصون  ووسَّ
يف فن الطريان يدّربون بعض الشبان اللبنانيني 
عىل الطريان، فنبغ بعضهم فيه، ويف مقدمتهم 
جوزف ابوعكر نعمه من دير القمر الذي نال 
قصب السبق يف املباريات هنا ويف فرنسا، وهو 
عام  الربازيل.  سامء  يف  حلَّق  لبناين  طيار  اول 
1933 أنشأ الفرنسيون مطارا لبنانيا مدنيا يخدم 
االوسط،  الرشق  يف  املجاورة  واملنطقة  لبنان 

فكان مطار برئ حسن، وقد أُهمل يف ما بعد.
سنة  لبنان  والديغوليون  االنكليز  دخل  عندما 
1941 انشأوا بعض املطارات الصغرية يف تربل 
مطار  انشأوا  ثم  وبعلبك.  مرجعيون  ومرج 
القليعات، وقد أُهملت جميعها اليوم اال مطار 

القليعات.
يف بداية عهد االستقالل تسلَّم لبنان جيشه يف 
الجوية  القاعدة  رسية  ومعه   1945 آب  اول 
كام  القليعات.  مطار  ع  فوسَّ )رياق(،  االوىل 
أنىشء مطار بريوت الدويل املدين الذي ُدشن 
البلد  هذا  يف  ست  أُسِّ ان  فكان   ،1950 سنة 
الرشكات  تضاهي  للطريان  مدنية  رشكات 
العاملية الكربى شهرة من حيث انواع طائراتها 

واختصاص مالحيها وفنّييها. 
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عام  املتوىف  )العريب(،  فرناس  بن  العباس  اما 
حاولوا  الذين  الرجال  اوائل  من  فكان   ،  888
عبارة  عّدته  وكانت  علمية،  بطريقة  الطريان 
عن رداء من ريش كسا نفسه به فجعل له فيه 
جناحني، وقيل انه طار يف الجو مسافة، لكنه مل 
يحسن االحتيال يف نزوله فتأذى يف مؤخرته ألنه 
مل يذّيل نفسه )تاريخ العرب املطول لفيليب 
له  اقيم  وقد   ،)710 و   709 الصفحتان  حتي، 

اخريا متثال يف مطار بغداد.
احدى  ان  العلمية  املنجزات  طرائف  من 
سبعة  منذ  قد حدثت  الفضاء  غزو  محاوالت 
قرون. قام مغامر صيني اسمه وان هو بهذه 
املحاولة، اذ احرض صندوقا وثبَّت فيه مقعدا 
ربط نفسه به وشد الصندوق اىل اربطة طويلة 
التي  الصواريخ  من  كبرية  مبجموعة  تنتهي 
الجو  فانترشت يف  تم اطالقها يف وقت واحد. 
سحب الدخان الكثيف، ووقف الناس ينتظرون 
انقشاعها ويرتقبون عودة البطل املغامر. لكنه 
صواريخه  به  فتكت  فقد  اليوم،  اىل  يعد  مل 
التي مل ُيحكم صناعتها )مجلة "قافلة الزيت"، 

اوغسطسـ  سبتمرب 1970(.
جول  قصص  بالطريان  املتعلقة  القصص  من 
التي راجت يف  الخرافية   )Jules Verne( فرن
الخمسينات من هذا العرص، وقد رّكز العلامء 
املراكب  اطالق  يف  الرجل  هذا  تخيالت  عىل 
الفضائية من االرض اىل القمر من النقطة التي 
عّينها )ونجد لقصة بدء الطريان مقاال اضافيا يف 

مجلة "املقتطف" لسنة 1910(.
اول انسان يطري هو بيالتر ده روزيه، وميكننا 
ان نسميه ارمسرتونغ القرن الثامن عرش. كان 
احد علامء الكيمياء يف باريس ويتمتع بشهرة 
كبرية يف عمله. حدث انه شهد تجربة االخوين 
هو  يأخذ  ألن  استعداده  فأبدى  مونغولفيه، 

نفسه محال يف كريس املنطاد ويطري. بعد ان أذن 
له ملك فرنسا بذلك، طار يف الجو عىل دفعتني 
بنجاح تام، لكنه ذات مرة، بينام كان ورفيقه 
العالِم الكيميايئ رومان ميتطيان املنطاد قصد 
اقالعهام  بعد  بهام  احرتق  انكلرتا،  اىل  السفر 
بألف ومئتي مرت، فامتا شهيدي العلم واالخرتاع، 

وكان ذلك يف 15 حزيران 1785.
منذ ذلك الحني اخذ فن الطريان يتطور تطورا 
محسوسا، بحيث كانت التعديالت واملحّسنات 
يشجع  الكلل،  تعرف  ال  بهمة  عليه  تطرأ 
كل  يف  الحكومات  تبديه  كانت  ما  املخرتعني 
من  ذلك  يف  تبينت  ملا  املساعدات  من  مكان 
املناطيد  كانت  املجاالت.  جميع  يف  منفعة 
اعتمدها  التي  الوسائل  جملة  من  الهوائية 
االوىل  العاملية  الحرب  بداية  يف  الدول  معظم 
واهمها مناطيد "غراف زبلني". ال ندعي بأن يف 
استطاعتنا االتيان عىل تاريخ فن الطريان بجميع 
التفاصيل املتعلقة به، ألن ال مجال لذلك ههنا، 
الطريان"  "تاريخ  اسمه  كتابا  مثة  بأن  ننوه  بل 
يتكلم  العربية  اىل  مرتجام  بتي  ادمون  ملؤلفه 

باسهاب عن املوضوع.
اىل  فرنسا  اتجهت  الحايل  القرن  مطلع  يف 
الرشق وخاصة اىل لبنان، وتعاهدت مع الدولة 
العثامنية عىل اقامة عالقات مختلفة مع البلدان 
التابعة لسلطنتها يف سبيل متهيد الطريق امام 
زيارات طائراتها وسفنها اىل هذه االقطار، وال 
بالدها واخذت  الطريان يف  بعدما نشط  سيام 
طائراتها تقوم بتحليقات اىل مسافات بعيدة، 
بفضل مهارة مالّحيها ورسوخ اقدامهم يف هذا 
املضامر. وقد اهتم البريوتيون اهتامما شديدا 
باالنباء الربقية الواردة من باريس والتي افادت 
بأن الطيار دوكور، يعاونه امليكانييك رو، غادرا 
هذه  فتتبَّعوا  بريوت.  اىل  طريقهام  يف  باريس 


