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1967 

 دخلنا في السنة الجديدة  ،  وتشاركنا  في  الذبيحة  االلهية  متوكلين  على  هللا  وامنا  

ثم    المريميين... "أي  الفرير" .العذراء للنجاح  في  ادارة  هذه  المدرسة  الجديدة... مكان  االخوة  

يطلبان فيه أن أسأل عن  ،  ل  االب  العامب  ومن  ق   ،ه من  حضرة  المدبر  حنا  سعاد  كان اتصال 

  هاتفيًّّا به   واتصلت؛ رئاسته  مّدة   الرئيس شهاب  فيه  الذي أقام  في الذوق  ثمن القصر الجمهوري

 :  وكان جوابه ، شكيب  أخيه  وسأل امرأة  لألمر  فاهتمّ  ؛ وما هو الثمن ، للبيع  معّدًّا  كان إذا   عن

: "طلبت أن تبقى القضايا  ألف ليرة. ثّم قال لي 053و 033ويطلبون السعر حوالي  ، يبيعونه  أجل

ا قلت نعم" سريّة    وأرادت ، وهو مؤيّد للفكرة، " بحال اقتنته الرهبانية  . ثّم أردف قائًلًّ : وطبعًّ

 ، ثّم اعتذر عن موعد  والقرميد  البناء بالحجارة كماليفّضل إ  فإنّه ، الرهبانية  تحويره لصالح اإلدارة

ا  مقابلتي له قال  ،وعلى كلٍّ   .بعض السفراء  لمقابلة  مضطّراًّ  كان   ذلك  ورغم ، ألنه كان مريضًّ

خاصة   ،ل  يا  فخامة  الجنرال . قلت أجلي : "أنت تعرف أن الجار للجار في مثل هذه الظروف" 

 لي  بالجميل  وانتهت  المكالمة.  للرهبانية  ولجاره... وقال : ليس  كان  جاراًّ  مخلصاًّ  للوطن،  إذا
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ا كما نصحه طبيبه  بضعة أيامالذي دام  فبعد أن بّل الجنرال شهاب من مرضه    ، وارتاح جيّدًّ

الدكتور مرعي، قابلته الساعة التاسعة والنصف... كنّا لوحدنا وهكذا نتصارح، ويخبرني عن قضايا مهمة، 

. أما إذا كان الحديث عن  فهذا ال يمنع أن أتحّدث بها أمام أّي كان، وعندما كنا نتحّدث عن قضايا عادية 

فكان يقول لي :" بيناتنا" أي يمكنني أن أتحّدث بها أمام أناٍس رصينين "ال يلتون بالحكي". جداًّ   قضايا مهمة

أحد ،  يجب  أال  تباح  أمام   أي اآلن" كان  يقول  لي :" أنا  أعترف   للغايةمهمة   ولكن إذا كان هناك قضايا 

، وهذا  ذلك    واختبر   أن  أحفظ  أسراره فقط ،  أي  على  قطع  رأسي  يجب    ويتابع  "هودي إل ك"  أي  إلي  

وتخّص عائلته وتخّص الجيش ، تخّصه شخصيّا   جداًّ بأشياء مهمة  ويصارحني  يثق بي للغاية ما  جعله  

 والرئاسة...

ثم   تابع : أتعلم  ما  قال  جبران ؟ قلت  عن  أي  شيء ؟ هل  عن  االسرار ؟ قال :  صح   

يا    مقلبه  سراًّ  عميقاًّ  إال  من  كان  رجًلًّ  كبيراًّ ، فأجبت : وأنت  على  رأسه  وهو  القائل : ال يحمل  في

ال  تجاهدون  و...  أثم  قال  وانت  ال ؟ وتابع  أليس  في  التكتم  لذة  الجهاد  وانتم  الرهبان    ،فخامة الجنرال

 واكتفى ...

  Attachés)    دين الفرنسيين ثّم عن المساع ....واالمتحانات  تحّدثنا عن المدرسة ثم 

militaires) أن يكون هؤالء )المساعدين(  ،وقال لي إنه طلب من سفير فرنسا الذي زاره قبل أن يسافر

 ...حسب معلوماته ممتازين يرفعون رأس فرنسا 

 

كما اتصل به الرئيس حلو وأخبره  ،بنك إنترا وتعديل الدستور وبعد ذلك طلب السفير رأيه ب   

 ، وعن مجلس اإلدارة الذي  شبّهه كما قال لي بمجلس النواب والحكومة، وعن تعويمه ،  بنك إنتراعن وضع 

ا. ثّم قال ويصبح األمر، بل يصرخ ويهدد عندما تنزلق ال يراقب الحكومة  وإن المجلس النيابي للسفير : خطيرًّ

ونصحه بكّل بساطة   هوهّدأ روعأي بالوقت الحاضر عن تعديل الدستور، ،  اآلن الرئيس  ال يجب ان يخاف 

 الدستور.وهكذا  ال  يمس  ، الحكومة : انصح  الرئيس  حلو  بتغيير قائًلًّ 
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وجلس كعادته ،  دخل الجنرال شهاب باب الكنيسة الساعة التاسعة ليشترك بالذبيحة اإللهية   

فرفض الجلوس عليه ،  أمام المذبح  Fauteuil”" وكنت قد هيّأت ل ، خير في الكنيسةعلى البنك ما قبل األ

وبعد المعايدة الفصحية وتقديم ؛ كعادته بنا  هاء من الذبيحة اإللهية مر  تقائًلًّ : متلي متل الحاضرين. وبعد اإلن

الشعب ، ، قلق  حوالي ساعتين نتحّدث فيها عن وضع لبنان الحالي ث  مك  ، الواجبات والضيافات الرهبانية 

وخطاب المفتيين ورئيس ، وعن خطاب غبطة البطريرك  ك عن ماذا يخبّئ المستقبل للبنان !التذّمر هنا وهنا

وعلى  الكل  أن   وقال لي إنه يعاكس كل هذه المواقف اآلن.،  وعن الجيش والخدمة اإلجبارية، الجمهورية

راء  )الوز   Les fromagistes عن تصّرف أكلة الجبنةثّم حّدثني م  الكل  على  حقيقته  فترتاح  البًلد ،  يفه  

 وهكذا  كان  يصفهم  ومحاوالًّ  منعهم  قدر  المستطاع.  والنواب...(

 7691آذار   69االحد            

ا على ، وكنت أدّق باب منزل فخامة الجنرال فؤاد شهاب ،  دقت الساعة العاشرة    وكنت طبعًّ

أن  استلمت وبعد ،  بعد أن ترك الرئاسة   في  هذه  الغرفة وهذه هي أول زيارة أقوم بها له  ،الموعد المحدد

ا كنت قد زرته )راجع في قصره في الذوق وهو رئيس الجمهورية. مرات  رئاسة المدرسة المركزية. وطبعًّ

لوحات فنية نها بعض  زيّوت  في أثاثها  وهي بسيطة للغاية إذاًّ  هذه  الغرفة  دخلت  في  المًلحظات( .  9رقم 

وصربا. وبعد غادير وهي تعطي إلى ساقية تفصل بين ، على الجدران التي كان يجتمع فيها مع زواره 

ا بين الزائر والمضيف  وبينه كرئيس ، دار الحديث بيني كرئيس للمدرسة ، المجاملة العادية كما يحصل دائمًّ

ا عن أخًلق الك ا ..بار والصغار.سابق للجمهورية. وكان يعرف كثيرًّ البيتية ، دار الحديث عن التربية   إذًّ

... بقية السياسيين والسياسةوألول مّرة عن  ، األلغاز  ودارت ...والسياسية ، والدينينة، واإلنسانية ، المدنية و

ا دون أن نوضح األشياء كما هي ، تفاهمنا ر ا ، أو باألحرى كما كانت من قبل أسًّ ال سيّما عندما كنت رئيسًّ

المرشحين  ومؤيديهم  ل ب  وكان ما كان من ق   ...عندما كانت اإلنتخاباتوعلى دير سيدة نسبيه غوسطا 

 "االبطال".

 

وعن تصّرفاته وعن أخذه القرارات السريعة ليمنع ،  كرئيسالكريم  ثّم تطّرقت إلى شخصه  

  Je suis timideثّم قال لي : "أنا ذو طبعٍ خجول ، ة عنها التجاوزات عندما كانت تصل إليه األخبار الصادق

ا ألّن الناس كما تعلم وأنا ، ولكن كنت أتصّرف وألول مّرة بحذر مع الناس  ا حذرًّ ويجب أن يكون اإلنسان دائمًّ

 أعلم أكثر منك كيف يتصّرفون بأكثريتهم الكثيرة لصالحهم وليس لصالح العام".

 

ا كان وبما أن الكًلم في البدء ، ثّم حّدثني   عن التربية، عن كامل األسعد عندما كان وزيرًّ

ثّم وأن يكلّف أحد الكفوئين لترجمته،  ،وطلب  منه  أن  يأتي  بكتاب  التربية  المدنية  الفرنسية ،  للتربية 

...تأّخر صاحبنا عن جلب الكتاب فطالبه بعد ذلك بستة أشهر وغضب الوزير األسعد عند    المطالبة ...و 

 Laثّم حّدثني كيف أن صديقيه فيليب تقًل وفؤاد بطرس يسخران منه )بالطبع باألملية( أنه يقرأ جريدة 

croix.  أبتي العزيز،  وعن طريقة سماع القداس. إلى ما هنالك من قضايا خاصة به شخصيًّّا وبعائلته" :

mon  père  سمعت عنك أنك بئر عميقة )سيأتي الشرح فيما وقد ، أنت كاهن وراهب وأعرف أنك تحفظ سّر

 دقيقة. 05بعد(، دامت المقابلة 

 

ا  رأيتو ، عدت إلى المدرسة ورحت أفّكر بالصورة التي كانت في مخيّلتي عنه  الفرق بعيدًّ

ا  عرف وما الألننا نجهل من ال ن  : ولكن ليس بهذه الطريقة، نعرف. أجل كنت أعرفه من قبل عندما كان رئيسًّ
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ا من القلب والفكر ا  ،شعرت أنه قريب جدًّ ا أكثر وأكثر عندما  راح وطبعًّ يصارحني بأشياء تتعلّق  عرفته أيضًّ

هذه األفكار بل المحبّة.  ، ليس فقط اإلحترام ، شعرت أنه يكّن ليوبدون  شك   ،وأنا  أيضاًّ  ،بحياته الخاصة

ثم  أنهاه   ، متابعاًّ حديثه  معيوهو يرافقني من غرفة اإلجتماع إلى الباب الخارجي ، دارت بسرعة في رأسي 

 أنا أنتظرك. ،صال بيتال تتأخر باألقائًلًّ : 

 7691تشرين الثاني  1الخميس                    

قابلت  ، في عجلتون، حضرت حوالي الساعة الحادية عشرة  إلى مركز رئاسة الجمهورية  

وعن حوادث ، والشيوعية ، فخامة الرئيس الجنرال شهاب حوالي النصف ساعة وكان حديثنا عن اإلقتصاد 

ا أس  ،  ف  س  أو، والرهبان، ومن وراء الشركاء وأهالي ميفوق  الشركاء  ميفوق فت معه عن من كان وراء وطبعًّ

 تكلمنا عن المدرسة .... ثّم  وذلك عن قصد ضّد السلطة وضدّ  ... بعض  الساسيين  وبعض...الشركاء

مع األهالي كثيرة ليس فقط مع التًلميذ بل وأحيانًّا  ، وبًل هوادة، وشّدد بأن تكون تربيتنا حازمة  ، واألهالي

مشجعاًّ  على  االكثار  وجمع   سديدة وقيّمة في كّل هذه المجاالت وغيرها.وكانت  آراؤه الغير المبالين. 

 كعادته رافقني ولّما انتهى اإلجتماع المدرسة ، لد  يتربى  في  البيت  أكثر  من االهالي  وتوجيهاتهم الن  الو

 إلى الباب الخارجي موّدعاًّ، وعدت إلى الدير.

 7691أيلول  65اإلثنين                   

 

وكان قد طلب مني رئيس  دير  ،  قارب النصف ساعة قابلت فخامة الجنرال شهاب ما ي 

 ،فطلبت  هذه  الخدمة  من  فخامته قرب الدير في غوسطا. غوسطا  مساعدته  في  حل  قضية الزريبة   

، وقال له بالحرف الواحد أمامي : يجب أن   النائب الياس الخازنحاالًّ أن يطلب له   من مرافقه فطلب  رأساًّ 

ثّم دار الحديث عن سياسة المنطقة  ؟ وأقفل الخطّ .  دير غوسطا، هل فهمتبالقرب من   تحّل قضيّة الزريبة

بالمنطقة وحتى ال  بهم وال  بطريقة غير الئقة   أو تلكمن هذه الفئة  واوتصّرف بعض الزعماء إن كان

البارحة في سينما بسياستهم الملتوية ... ثّم وصل صبري بك حمادة وتحّدثنا عن مهرجان الكتائب الذي أقاموه 

 كتهما لوحدهما وعدت إلى المدرسة.ثّم اعتذرت وتر ، وبعض  المواقف  "الفوقية" ،  روكسي

          

 7691تشرين الثاني 61اإلثنين            

وبعد التداول ببعض قضايا ، فإذا بالجنرال شهاب على الخطّ  . رّن جرس الهاتف في مكتبي 

ا "ضّمنوقال  لي :  اليك  جواب  "شيخنا" أي  الياس  الخازن :  تحّدثت وإياه عنهاورأيه في الزريبة التي 

وكان ذلك بعد يومين من ، نكاية بالرهبان   بعدم بيعها  صاحبها مستعّد للبيع بعد أن كان متشبّثًّا ولكن الزريبة 

 طلب حّل القضيّة".

رأســـاًّ  بعد  أن يكون   قد  اتطلع  الجنرال  شهاب  ال  يحب  المماطلة  يرغب  في  التنفيذ    

 ذا  كان  الطلب  عادالًّ  ومحقاًّ.والويل  لمن  ال  ينفِّذ  إ ،على  حقيقة  االمر.  الكل  يعرف  أن  رغبته  أمر 

                                                                                           

 7691تشرين الثاني  66األربعاء                                                                                           

بعد أن احتفلنا بالذبيحة لهم  أوجزت  . جمعت أهالي التًلميذ وكان عددهم ال يستهان به 

ا ... تربوية وعلمية ومدرسية وأنظمة أخًلقية  ، ما تكلّمنا عنه السنة الماضية من مواضيع  اإللهية معًّ
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بعد  أن  تبادلت  اآلراء  فيها  مع  فخامة  ، التي سنطرحها لهذه السنة الجديدة   المواضيع لهم ولّخصت

  ذةباألسات كالعادة مّر األهالي  ومع  المدراء  واالساتذة  وموافقة  الجميع  عليها : ثّم  الجنرال  شهاب.

وتحدثت  مع  كل  فرد   منهم  مروا  بي،  ومن  ثم ، ليأخذوا المعلومات  الواضحة  والصريحة  عن أوالدهم 

 بسرعة  مؤكداًّ  على  أهمية  التعاون  فيما  بيننا  لخير  الجميع  .

 7691 كانون االول 0األحد                      

دخل فخامة الجنرال فؤاد شهاب الكنيسة في مدرستنا في جونية في تمام الساعة التاسعة  

ا وكالعادة وضعت له  بل جلس على البنك ما قبل األخير في الكنيسة،  ، أمام المذبح فلم يقبل Fauteuil صباحًّ

نصف وتحّدثنا عن لاشترك في الذبيحة اإللهية وبعد اإلنتهاء دخل مكتبي ودامت زيارته حوالي الساعة وا

ويجاوب بكل بساطة عن التربية، عن السياسة، عن القضايا اإلجتماعية  ويسأله  المدراء  له أسأ ،قضايا كثيرة

 النكتة  سريع، دمث األخًلق، : لطيف  وهذه حقيقة ، وكان يسهب في األجوبة. شعورنا نحوه... واإلقتصادية 

 ..عن كل شاردة وواردة. ثّم يستفهم، ال يفوته شيئ  دقيق المًلحظة و
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