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مئوية لبنان الكبير ]5[
املفّوض السامي غبريال بّيو  في بكركي

صفحات من لبنان
بقلم العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

املرشق"،  بلدان  يف  "سنتان  كتابه  يف  جاء 
الصفحة 248  وما يليها كام ترجمها املؤرخ 

جوزف نعمة: 
"اصبحت فرنسا دولة منتَدبة، فوجب عليها 
املوارنة  نحو  عواطفها  للكل.  كال  تكون  ان 
دامئا  ينظر  ال  القديم  الصديق  لكن  بقيت، 
عليه  وقفا  حبه  ظن  َمن  اىل  الرىض  بعني 
البطريرك  كان  دائرة صداقاته.  تتسع  عندما 
حقيقية،  زمنية  سيادة  االتراك،  زمن  ميارس، 
اذ كان تجاه الحاكم املمثل املسموع الكلمة 
اشبه  والدميان  بكريك  يف  ومقّراه  لطائفته، 
بحريتنا  سفن  كانت  عندما  االمراء.  بقصور 
امراء  كان  السوري  الساحل  قرب  تجول 
االحتفالية  الزيارات  يتبادلون  االسطول 
آداب  من  اليوم  يبَق  ومل  البطريرك،  مع 
والبطريرك  ذكراها.  اال  هذه  الديبلوماسية 
عليه  خامتا  يحمل  كان  الحويك  الياس 
البحارة  اليه  قدمه  )الياطر(  املرساة  رسم 
الذي  الراعوي  الخاتم  عن  به  مستعيضني 
اضاعه يف مياه البحر يف اثناء زيارته لالسطول. 
ولبنان مل يبق تلك املنطقة الجبلية الصغرية 
التي اعطي لها، عام 1860، نظام خاص، وكان 
املوارنة فيها االكرثية، واستثنيت منها مدينة 
بريوت. فاملنطقة هي االن لبنان الكبري بزيادة 
والساحل  والبقاع  السنية،  املدينة  طرابلس 
الواقع  هذا  وضمن  الشيعة.  موطنا  الجنويب 
احتفظ البطريرك مبركز سام ولكنه غري مطلق 
هضم  عليه  يشق  وكان  قبل،  من  كان  كام 
الذي خلق يف نفسه حقدا عىل  الواقع  هذا 
زمن  يف  الحال  وتحرجت  االنتداب.  سلطات 
سلفي الكونت دو مارتيل عندما انشأ نظام 
عريضة  املونسنيور  الجأ  الذي  التبغ  حرص 

البطاركة  وكان  اميانهم.  سالمة  عن  ليدافعوا 
يقيمون يف اعامق هذه املضايق الربية التي 
تحتوي جدرانها عىل خاليا النساك، ولهم يف 
حججته  الغليظة  الحجارة  من  مقام  قنوبني 
ذات يوم بعيدا عن كل ابهة رسمية، وكانت 
جبال  ملتسلقي  كام  ساقان  لبلوغه  تلزمني 
االلب. ويف نزويل من برشي اىل لجة قاديشا 
توقفت يف دير مار اليشع، وهـو مقفر اليوم، 
قاصدا ان احيي فيه ذكرى املسيو شاستيل، 
)فرنسا(  الربوفنس  مقاطعة  من  نبيل  وهو 
اعتزل الدنيا يف هذا املكان، يف القرن السابع 
عرش، ليعيش عيشة نسكية، وانهى ايامه فيه 

برائحة القداسة". 
املوضع:  هذا  يف  رآه  ما  بيو  املسيو  ويصف 
"ملا وصلت اىل قنوبني استقبلني كاهن صغري. 
نسيج  من  مظلة  الشمس  وهج  من  تحميه 
فقرع  الخشن(.  الهندي  )الحرير  التيسور 
كنيسة  اىل  وقادين  بقدومي،  احتفاء  الجرس 
عليها  املصطَلح  البيزنطية  بالزخارف  مزدانة 
يف القرن الخامس عرش، رصفت فيها عموديا، 
عرش  سبعة  نعوش  الحيطان،  مدار  عىل 
التي  مارينا  مغارة  اىل  قادين  كام  بطريركا، 

يجلُّها املوارنة، وُرويت يل قصتها". 
زيارته  من  االنتهاء  حني  بيو،  املسيو  وعرَّج 
واجباته  ليؤدي  الدميان  عىل  لقنوبني، 
بهندستها  الكنيسة  اراه  الذي  للبطريرك 
ريشة  من  الجدرانية  وتصاويرها  وزخارفها 
احد الفنانني اللبنانيني صليبا الدويهي، ودعاه 
من ثم اىل مائدته، وكانت له معه، عىل االثر، 
خلوة دارت عىل البغاء، والتبغ، وامللح، وامور 

بعض املوظفني اللبنانيني.
هذه  عن  ومشاعره  انطباعاته  بيو  وذكر   
التعابري  من  بنسٍق  مشاهداته  وعن  الزيارة 
مستغرَب  منطق  وهو  املبطنة،  والتلميحات 
لبناين  زعيم  نحو  لفرنسا  ممّثل  عن  صدوره 
اىل  الشيخ  سلفه  ذهب  كبري  ديني  ورئيس 
مؤمتر الصلح يف باريس حامال اثقاله ليطالب 
بوضع بلده، لبنان، تحت الوصاية الفرنسية.

اىل ان يقيم من نفسه مدافعا عن املزارعني 
بحقوقهم.  مرضا  املونوبول  اعتربوا  الذين 
اغضب  البطريرك  جانب  من  التدّخل  وهذا 
املسيو دو مارتيل، وما عتم ان وصل صدى 
بالغة  بعبارات  مجسدا  البطريرك  اىل  غضبه 
ظ بها دو مارتيل يف ليلة ساهرة  الخشونة )تلفَّ
االمور  دت  تصعَّ ثم  كات(.  الكيت  ملهى  يف 
سوريا،  يف  الوطنية  والكتلة  مارتيل  دو  بني 
ورأى الناس بعني الدهشة هذا الحرب يجعل 
يف  قضيته  الدمشقية  املعارضة  قضية  من 
تهديدها  املزعوم  العربية  للحضارة  املطالبة 
اىل  كتابا  البطريرك  وارسل  الحياة.  بحقها يف 
يف  تالوته  جرت  الكريم"  املسلم  "الشعب 
الثاين  الجامع االموي يف دمشق يف 7 كانون 
1938 واسُتقبلت حركة البطريرك االلتحامية 
مطلقا  الشعب  وحياه  سوريا،  يف  بحامسة 

عليه لقب بطريرك العروبة".
وقرص  بكريك  بني  توترا  العالقات  ازدادت 
تجر  ومل  مثيل،  له  يسبق  مل  كام  الصنوبر 
اىل  نهائيا  مارتيل  دو  سفر  عند  الزيارات 

فرنسا. 
يضيف بيو: "وعند وصويل اىل بريوت اعلنت 
فابدى  الخيوط،  ربط  العادة  استعدادي 
يخطو  بان  رغبته  بدء،  ذي  بادئ  البطريرك، 
املفوض السامي الخطوة االوىل، فيشّكل ذلك 
الطوائف  عىل  بالتقدم  املوارنة  المري  اعرتافا 
ذلك،  عىل  يرص  مل  ولكنه  االخرى.  الدينية 
االحبار،  من  مكثف  موكب  يرافقه  وزارين 
االعامر  كل  من  واملوالني  واالتباع  والكهنة، 
شيخا جميل  فيه  فرأيت  االوضاع،  كل  ومن 
حادة،  سوداء،  وعينه  االنف،  اقنى  الطلعة، 
ملون.  بوجه  يحيط  فّض  جميل  وسامط 

عريضة  املونسنيور  بدا  التاّلق  يف  وزيادة 
الرأس  من  االحمر  الحرير  من  ثوبا  مرتديا 
حتى القدمني. وعلمت ان هذا الثوب ما هو 
اال زينة جديدة، فاللون االحمر مل يكن قدميا 
ن  يلوَّ وال  االسود،  البطريرك  لثوب  زخرفا  اال 
به اال بطانته من الصوف، فتساءلت يف نفيس 
تّبوين  )الكردينال(  املونسنيور  ارجوان  هل 
غريب عن هذا االفراط يف املالبس القرمزية؟ 
عن  محادثة  البطريرك  وبني  بيني  وجرت 
االمور املشرتكة، وهي االكرث حالوة يف الرشق، 
الخل. ويف  مل تخّفف من حالوتها قطرة من 
للبطريرك،  الزيارة  رددت  الوقت  من  قليل 
بسيط  مبوكب  الظهور  عدم  يف  مني  ورغبة 
واالمريال  كايو  الجرنال  معي  اصطحبت 
معاوين.  وكبار  حربهام  اركان  مع  كاربنتيه 
يستبقيني  بانه  عريضة  البطريرك  واعلمني 
قانا.  اشبه يشء بعرس  الذي كان  الغداء  اىل 
واملأكوالت  رهبانية،  غرفة  يف  املائدة  كانت 
ان  واذكر  التقشف.  من  يشء  عىل  تكن  مل 
سمكاتها كانت اكرب من اية سمكة اصطادها 
القديس بطرس يف بحرية طربيا. وكانت راقدة 
طاه  عليها  وكتب  املايونيز،  من  فراش  عىل 
ماهر بحروف من الجزر: "ليحَي املسيو بيو". 
واالنخاب التي تبودلت كانت ودية، بله حارة. 
الكربى  االستقبال  ردهة  يف  القهوة  مت  وُقدِّ
مظّلة،  تعلوه  عرش  عىل  جالس  والبطريرك 
بينام ُخصص يل مقعد، وبقية املدعوين عىل 
مقاعد اقل اهمية. وابدى املونسنيور عريضة 
فصحبني  معي،  خلوة  له  تكون  بان  رغبته 
هيئتها  تتعارض  التي  مكتبه  حجرة  اىل 
الصارخة.  القرص  غرف  ابهة  مع  وبساطتها 
ذات  ومكتبته  املزدحمة،  الصغرية  فغرفته 
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وملفاته،  وكراتينه،  وهاتفه،  االمرييك،  الطراز 
وسجالته، وروزنامته املثبتة يف الحائط تذّكر 
بنشاط رجل اداري اكرث مام هو راٍع للنفوس. 
ادىن  بيننا  دارت  التي  االحاديث  يفَّ  ُترَث  ومل 
قضية خلقية اال قضية البغاء التي كان يخىش 
اخطارها عىل ابناء رعيته. فاالمور التي تهّم 
البطريرك كانت حرصا من النوع الزمني، وما 
اقرتحه عيلَّ من االشياء مل يبُد يل مطابقا متاما 
لوجهات نظر الحكومة اللبنانية ومرشوعاتها. 
اليه  اعد  ومل  مطالبه،  ادرس  بأن  فوعدته 

العلمه بنتائج دريس لها بل كّلفت َمن ينوب 
عني يف ذلك.

يف  مقره  البطريرك  يرتك  الصيف  فصل  ويف 
يبعد  االرض  من  مرتفع  عىل  وهو  بكريك، 
بريوت،  السيارة عن  مسافة نصف ساعة يف 
قاديشا  وادي  يف  املارونية  مهد  اىل  ذاهبا 
االرز  الذي يتجوف من اسوار غابة  املقدس 
َمْفَرج  شكل  عىل  طرابلس.  ضواحي  حتى 
هائل بني جبلني بلونيه االحمر واالفغر. فاىل 
هنا، يف ازمنة البطوالت، كان ينسحب املوارنة 
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