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مئوية لبنان الكبير ]4[
الجنرال ساراي في بيروت

صفحات من لبنان
بقلم العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

نقتطف النبذة التاريخية اآلتية من املذكرات 
الخطية للعميد السابق يف الدرك فيليب ايب 
احداثا  تحتوي  التي  املذكرات  هذه  نادر، 
الطرافة  لبنانية غاية يف  لبنانية وغري  واخبارا 
وادرك  صاحبها  عاشها  والصدق،  والدقة 
منطوياتها منذ بداية عهد االنتداب اىل مطلع 

االستقالل:
فرنسا  يف  اليسارية  االحزاب  نفوذ  كان   ..."
االحزاب  هذه  فألَّفت  االزدياد،  يف  آخذا 
 cartel de( اليساري"  "التكتل  سمي  تحالفا 
النيابية  االنتخابات  يف  وانترصت   .)gauche
حصلت  اذ   ،1924 ايار  شهر  يف  جرت  التي 
عىل االكرثية الساحقة يف املجلس ووصلت اىل 
فرنسا  سياسة  عىل  اثره  لذلك  فكان  الحكم. 
اليميني،  الجرنال ويغان،  فأقالت  يف املرشق، 

الرشق سوى اربعة آالف جندي، شافعا ذلك 
بالترصيحات التي اعلن فيها انه بعد ما قام 
اسالفه  كان  التي  الفئات  مع  تقارب  من  به 
قد ابعدوها عنهم مل يعد يف حاجة اىل الجند 
لتهدئة الحالة ألن اخالص الجامهري له كفيل 
املنتَدبة  الدولة  بأمن  يخل  ما  وقوع  بعدم 

واستقرار البالد.
غري ان الرياح رست عكس ما كان ينتظر متاما، 
فام ان ابحر آخر جندي حتى قامت القالقل 
حيث  الدروز،  جبل  من  انطالقا  سوريا  يف 
التي  السويداء  حامية  ليال  الثائرون  هاجم 
الكابنت  قائدها  وكان  كثريا،  قوتها  خّفضت 
جمع  بحملة  قام  الذي  هو   )Mayet( مايه 
السالح يف الشوف، فتمّكنوا من االجهاز عىل 
مايه نفسه..  الكابنت  فيها وبينهم  جميع من 
العصيان،  الدروز  جبل  واعلن  واحتلوها. 
قضاءي  واىل  دمشق،  اىل  الثورة  وامتدت 
حاصبيا وراشيا يف جنوب لبنان، ثم اىل الضنية 
واكروم يف الشامل. فتوجه ساراي اىل دمشق 
ليك يحاول تهدئة الحالة مبا يسديه من نصائح 
للذين ثاروا عليه، فاظهروا تصلبا وعتوا قوبل 

مبثله من الفريق اآلخر. 
حي  برضبه  جديدا  خطأ  ساراي  ارتكب 
الطائرات  بقنابل  دمشق  يف  امليدان 
واملدفعية موقعا االرضار البالغة فيه، فقطع 
هكذا آخر خيط للتفاهم. وقع يف حرية من 
امره. فجرّب ان يسّوي االمور، ولكن اّن له 
األوامر من  ما حصل. جاءته  بعد كل  ذلك 
وزارة الخارجية الفرنسية ليك يعيد التقاليد 
اسالفه،  ايام  عليه  كانت  ما  اىل  الفرنسية 
الحويك  الياس  البطريرك  زيارة  اىل  فذهب 
القنصيل،  القداس  تقاليد  وجدد  بكريك  يف 
واعاد التقارب يف سوريا بينه وبني العنارص 
ُيْجِده  ومل  متأخرا  ذلك  جاء  لكن  املعتدلة. 
منهية  الفرنسية  الحكومة  فاستدعته  نفعا، 
خدمته يف بالدنا، فغادر بريوت يف 11 كانون 
االول سنة 1925 عائدا اىل بالده، تاركاً وراءه 

الفوىض والثورات والدماء".

تطأ  ان  وقبل  ساراي.  بالجرنال  واستبدلته 
قدما هذا االخري ارض لبنان ارسل من عرض 
البحر برقية اىل الجرنال فاندنربغ حاكم لبنان، 
وكان رجال وقورا وجديا خطت البالد يف عهده 
خطوات عدة نحو النظام واالمن، ينبئه فيها 
الجرنال  لبنان مع  بعزله من وظيفته، فغادر 

ويغان مودعني بتقدير الناس واحرتامهم.
ما ان وصل الجرنال ساراي وبدأ عمله حتى 
شعر الناس بتغري يف الخطة املّتبعة، اذ جاهر 
املفوض السامي الجديد بيساريته وعلامنيته 
واستخفافه بالتقاليد الفرنسية يف هذه البالد 
املارونية  بالبطريركية  فرنسا  ممثل  كعالقة 
وباالرساليات والرهبانيات. وقد اجتمع حوله 
النزعات  واصحاب  واملاسون  االديان  مناوئو 
بهذه  يتظاهر  واخذ  والالدينية،  اليسارية 

االمور ويديل بالترصيحات املحرجة غري عابئ 
الدينية  املؤسسات  وبعض  فرنسا  بني  مبا 
حضور  عن  امتنع  كام  روابط،  من  اللبنانية 
القداس القنصيل وعن رد الزيارة للبطريركية 
املارونية. ودعا يف سوريا اىل التكتل، وقامت 
من  مؤلفة  الوطنية  الكتلة  منه  بتشجيع 

وطنيي سوريا املتطرفني.
بني  حرب  املغرب  يف  وقعت   1925 سنة 
الخطايب  الكريم  عبد  االستقاليل  املناضل 
وبني القوى الفرنسية سميت بحرب الريف، 
سحب  اىل  الفرنسية  الحكومة  فاضطرت 
ولبنان  سوريا  يف  قواتها  من  االكرب  القسم 
ساراي  الجرنال  فوافق  املغرب،  اىل  لرتسلها 
بعض  له  اظهرت  ما  عىل  معتمدا  ذلك  عىل 
يف  يستبِق  ومل  حوله  االلتفاف  من  الفئات 
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مع بعض الشخصيات الرفيعة.الجرنال ساراي يف بعلبك، ويظهر جربان تويني ممسكاً املظلة.

يف احدى املناسبات.

ويف اخرى.

الجرنال ساراي يف بكريك مع حاشيته من دون ان يخرج البطريرك الياس الحويك لتوديعه عىل الدرج.
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