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صفحات من لبنان
بقلم العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

مئوية لبنان الكبير

[]6

زيارة املفوض السامي الفرنسي
الى الشوف وقصر املختارة
املسيو غربيال بيو هو املفوض السامي الثامن
يف عهد االنتداب الفرنيس ،وقد عينته حكومته
الدارة سياسة البلدان الواقعة تحت وصايتها:
سوريا ،ولبنان ،وبالد العلويني وجبل الدروز.
متيز بيو بالهدوء ،والرصانة ،ورهافة الحس
ودقة النظر كام يتبني من كتاباته ،وهو
بروتستانتي املذهب .قام باعداد املرشوعات
املفيدة من زراعية ،وصناعية ،وادبية وسياسية،
ولكن الحظ مل يحالفه يف انجازها بسبب
نشوب الحرب العاملية الثانية ،التي حدت من
نشاطه وافقدته بعض سلطته عىل مرؤوسيه

املفوض السامي الفرنيس املسيو غربيال بيو.

الفرنسيني ،فحادوا عن طريق االنضباط .وزاد
يف عمق املشكلة تأرجح الفرنسيني يف البلدان
املرشقية ،اذ انحاز بعضهم اىل فريق املارشال
بيتان ،والبعض اىل فريق الجرنال ديغول ،علنا
او رسا.
وملا كانت حالة الحرب تقتيض وجود مفوض
سام عسكري يحفظ لالنتداب هيبته وقوته
وسط العاصفة ،فقد استدعته حكومته
واستبدلت منه املسيو كياب مقدام رشطة
باريس ،فتع ّرضت طائرته لنريان الحلفاء وهو
يف طريقه اىل بريوت ،فاختفى هو وطائرته

فوق جزيرة صقلية .فعينت الحكومة الفرنسية
الجرنال دانز لهذا املنصب الخطري ،وعاد بيو
اىل فرنسا بعد ان قىض يف بالدنا اكرث من
سنتني يدير السياسة يف صعوباتها ومعضالتها
متفقداً ومشجعاً .ومل تقترص زياراته لها عىل
ما يتعلق مبهمته كممثل لفرنسا فحسب ،بل
كأديب واثري يهتم مبخ ّلفات االقدمني ودرس
تواريخهم كام كثريون من مواطنيه العلامء
مثل رينان ،وديسو ،وكونتينو وغريهم.
مبساعدة بعض املقربني واصحاب االختصاص،
وضع كتابا ضمنه انطباعاته ومشاهداته
وبحوثه االثرية مضافة اىل اهتامماته السياسية.
الكتاب يحمل عنوان "سنتان يف بلدان املرشق
– ذكريات من سوريا ولبنان - "1940 – 1939
دار النرش هاشيت – وهو  248صفحة يف اثني
عرش فص ًال .نختار منها قس ًام (مرتجام) من
النبذة التي كتبها عن زيارته ملنطقة الشوف
واجتامعاته مع شخصياتها البارزة عهدَذاك.
قال املؤلف ما ترجمته:
"قادتني (رحلة) اخرى اىل الشوف ،وهي
املنطقة االكرث وعورة يف لبنان .كانت يف العام
 1860مرسحا ملذابح فاحشة ،فاحتلته جيوش
الجرنال دو بوفور ،ومل يبقَ من اثر للحملة
العسكرية هذه يف بتدين ،وسط اشجار الزيتون
والسنديان ،سوى مقربة عسكرية صغرية
تضم بضعة مدافن مجهولة اسامء اصحابها.
ُوضعت فوقها الزهور .ويف دير القمر اروين يف
الكنيسة املارونية لوحة تقوية قليلة الرونق،
وهي تقدمة شخصية من االمرباطور نابوليون
الثالث اىل مسيحيي تلك البلدة الصغرية التي
تأثرت اكرث من غريها بهذه االحداث .وذكرى

تلك املنازعات غابت متاما عن االذهان ،غري ان
بعضا من معاو َّين ،الذين تأثروا بتحذيرات دوائر
املخابرات ،ما برحوا يقولون يل" :كن ح ِذرا
يف الشوف" .ولكن يوم زياريت للشوف كان
الوفاق والسالم سائدين يف املنطقة .ويف دار
قرص بتدين القديم ،حيث استقبل االمري بشري
الالدي استري استنهوب واملسيو دو المارتني،
كان مئات من رجال الدروز واملوارنة متج ّمعني
"فلتحي فرنسا".
وهم يلوحون باالعالم هاتفني:
َ
ومن اعىل الس َّلم ،وتحت صف من االعمدة
املتناسقة ،خاطبتهم بحامسة.
من بعدي تك َّلم رئيس اساقفة املوارنة ،وشيخ
عقل الدروز وقايض السنّة ،وجميع هؤالء
الثالثة ،مبالبسهم السود ،ولحاهم الفضية
اللون ،كانت تجمعهم عواطف واحدة يف
محبة فرنسا .اما االسقف املاروين ،املونسنيور
بستاين ،فقد اقتادين اىل مقره ،وهو قرص صغري
تريك الطراز ،تجاوره اشجار الرسو ،ونافورة مياه
صافية كالبلور ترتقرق يف بستان غني باالداليا
واملعربشات .وقد رشبنا قدرا من رشاب الجوز
ونحن جالسون عىل مقاعد من املخمل بلونها
الرماين تحت انظار القديسة تريزيا من مدينة
ليزيو .واملطران بستاين شيخ وسيم ،ذو خلق

عني بعقلني االثرية.

الست نظرية جنبالط.

كريم ومستقيم ح ّببه اىل الجميع ،والدروز
ميحضونه ،كام ابناء رعيته ،االحرتام واملحبة.
وجاء دور شيخ العقل يف استقباله يل يف بيته
يف بعقلني ،وقد اجتمع فيه اقرباؤه وانصاره،
فرشبنا انخابا من رشاب "الليموناضه" املمزوج
مباء زهر الربتقال .وهذه القرية كانت ،يف نظر
الدوائر املختصة ،مركزا مخيفا لكل انتفاضة

ممكنة الحدوث ،ولكنها كانت ،يوم زياريت لها،
عىل اتم ما يكون من الهدوء واالنس .وعند
ظهر ذلك اليوم نزلت مع صاح َبي السيادة،
املاروين والدرزي ،ضيوفا عىل االمرية الجنبالطية
يف حصنها يف املختارة .والجنبالطيون يش ّكلون
احدى االرس الدرزية االقدم واالقوى يف لبنان.
السيدة نظرية ،التي فقدت زوجها عن ولدين
قارصين ،ابن وابنة ،استلمت زمام البيت
َ
الجنبالطي بجرأة ،اذ ليس يف بالد الدروز تز ّمت
حول املرأة كام يف املجتمع السنّي .وبرهنت
السيدة نظرية عىل انها زعيمة ماهرة ونشيطة،
ومل تجد فرنسا افضل من ان متنحها وسام جوقة
الرشف من رتبة فارس الذي كانت تز ّين به
ثوبها االسود يوم االستقبال .لكن الجموع كانت
كثرية بحيث مل تتمكن معها االمرية من السفور،
امنا ،يف اثناء الغداء ،مل يتخذ الحجاب اال سمة
رمزية ،فكان يرتفع او ُيسدَل بصورة متقطعة.
قرص املختارة بناية قدمية عالية ،حجارتها
جميلة ،ذات ابراج وسطوح يطول الحصار
فيها اذا اقتىض االمر .يف صالة كبرية ،ذات صف
من االعمدة ،رأيت سجادة منسوج عليها رسم
قصة من قصص الف ليلة وليلة .اما االثاث
فانه يدل عىل مصنوعات عرصية الذوق،
وهي فئات فئات .وردهة الطعام من طراز
هرني الثاين .والئحة االطعمة سجلت طعاما
من مسحوق لحم الحامم .وهناك خدم قدموا
لنا قالبا من الفطري املحشو مبسحوق اللحم..
اطارت االمرية ،برضبة من سكينها ،غطاءه.
ففرت منه حاممة بيضاء تصفق بجناحيها
محومة فوق املائدة .وملا جاء دور الفاكهة
رفعت االمرية كأسا مملوءة ماء ورشبت عىل
رشف فرنسا ،مؤكدة انني ميكنني االعتامد عىل
خدماتها حتى "العسكرية" منها ،بينام كانت
عيناها السوداوان تلتمعان كحبات املاس .اما
زوجتي فكانت جالسة قبالة االمرية ،بني رئيس
االساقفة املاروين وشيخ عقل الدروز .وعىل
عنق كل منهام ربطة وسام جوقة الرشف.
وهكذا كان االتحاد املقدس تاما ،وال يشء اقلق
الراحة طوال الحرب".
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