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الشكر

1
السيد فخري ج .صاغية
أطروح َة املاجستري لصاحب السعادة ّ
وأبحاثه التي ال ُتضاهى هي املرجع األَفضل الذي يفيدنا عن
َ
َدين له بالشكر إلعاريت بعض الوثائق.
حكومة الدكتور ّأيوب تابتّ .
وإني أ ُ
كذلك أشكر صاحب السعادة الدكتور جوي تابت لتضحيته بوقته،
ت ّأيوب تابت
الخاصة التي تحوي شهادا ِ
وملنحي فرصة استخدام مكتبته ّ
الفضل يف
صحافي ًة ُله .كذلك يعود
ت
ورسائ َله
الخاصة ،ومقاال ٍ
َ
ُ
وأوراقه ّ
ّ
الخاصة .وأشكر
الص َور ،إىل مجموعة الدكتور جوي تابت ّ
الحصول عىل ُ
حداد الذي قام بأبحاث
من صميم قلبي املرحوم الدكتور فؤاد سامي ّ
حداد الذي،
عجزت عنها.
جوهرية
وشكرا جزياًل للدكتور جورج فؤاد ّ
ُ
ً
ّ

ّإن

 1حكومة الدكتور ّأيوب تابت ،من آذار إىل ّمتوز  .1943أطروحة ماجيستري غري منشورة،
العامة.1961 ،
األمريكية يف بريوت ،قسم الدراسات
الجامعة
السياسية واإلدارة ّ
ّ
ّ
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مرارا لتصحيح الفوىض التي
وعىل الرغم من أشغاله الكثرية ،ساعدين ً
األمريكية يف
خاص ملكتبات الجامعة
سببتها عىل كمبيوتري .و َّمثة ٌ
ّ
ّ
شكر ٌّ
األمريكية ،وقد أتاحت
اللبنانية
بريوت ،وجامعة هايكازيان والجامعة
ّ
ّ
لكل الطاّلب الذين ساعدوين يف
جميعها
استخدام مراجعِ ها ،والشكر ّ
َ
يل ُ
اللبناين
البحث عن الكتب واملراجع يف رفوفها .وقد َّقدم يل موظّ فو املركز
ّ
احتجت إليها .ويف أَرشيفات
الوثائق التي
الوطنية مشكورين،
لألرشيفات
ُ
َ
ّ
الربوتستانتية
وثائق عن الطائفة
الوطنية يف بريوت
اإلنجيلية
الكنيسة
ُ
ّ
ّ
ّ
خاصة عن أرسة آل تابت.
منذ نشأتها،
ُ
حصلت منها عىل معلومات ّ
زخريا التي أعادت طباعة املخطوطة بعد أن
السيدة ندى ّ
كذلك أشكر ّ
جدا.
صبورا ًّ
ُ
خاص لنارش الكتاب وقد كان ً
كنت قد شطب ُتها .وشكر ّ
عيل أن
أثناء ّ
املدة الوجيزة التي قضيتها يف لندن وواشنطن استحال َّ
العامة ومكتبة الكونغرس.
َ
أجد شي ًئا عن ّأيوب تابت يف مكتب السجاّلت ّ
وضع هذا الكتاب.
ُ
الشكر لكم جميعكم ،فلوالكم ملا َّتم ُ
ُعرب عن امتناين للدكتورة نازك سابا
آخراّ ،
وأخريا وليس ً
أود أن أ َ
ً
العربية.
اإلنجليزية إىل اللغة
يارد التي ترجمت الكتاب من اللغة
ّ
ّ
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املقدمة
ّ

الكثري عن ّأيوب تابت ،باستثناء ما َو َر َد بإيجاز يف بعض
ُيك َتب
ُ
صحافي ٌة بدافع
مقاالت
والس َي ِر .بعد وفاته ُكت َِبت عنه
الصحف ِ
ٌ
ّ
بعض
الحنني إىل عمله ،وإىل صدقه ،وبساطته وإمتامه واجباته .غري ّأن َ
مقدمني عنه معلومات من نسج خيالهم،
الك ّتاب أهانوه برصاحةّ ،
وزن له؛ لذا ،فال
كالم ال َ
حرفيا ،عن بعضهم البعض .وهو ٌ
ناقلني الكالم ًّ
روق لهم
ذم اآلخر ،وال َي ُ
حاجة إىل ذكره هنا ،فمِ َن الناس َمن َي َل ُّذ لهم ُّ
دح ُه.
َم ُ
ونائبا .كان
سيناتورا،
كان ّأيوب تابت رئيس دولة ،وكان
ً
ووزيراً ،
ً
الربوتستانتي الوحيد الذي عرفه لبنان ،وقد شغل منصبه
رئيس الدولة
ّ
َ
َقل من أربعة أشهر ( 18آذار–ّ 21متوز )1943؛ وعىل الرغم من ذلك
أ َّ
وس َعت
الخاصة
يزال ً
ّ
اسمه ال ُ
ّ
التام يف حياته ّ
مرادفا للصدق ّ
فإن َ
والعامةُ .
شهرته يف العناية بالناس ُالبسطاء ،ويف ِاالعتدال بقيادته ،عىل الرغم من
ُ

مل
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املقدّ مة

هاما .وقد
متس َك بالصدق مبد ًأ ًّ
عناده ،ويف اإلصالحات التي أَدخلهاّ .
األمر
َ
أراده يف ذاتهِ  ،ولدى اآلخرين من حوله ،وعىل صعيد الوطن ك ّله؛ ُ
الذي جعله موضع سخرية املخادعني غري الرشفاء الذين كانوا يعتربون
سابقا لزمنه يف بعض أَفكاره التي ما زلنا
نفسهم فوق القانون .كان ً
اليوم.
بأمس الحاجة إليها َ
ّ
ونائبا ،دعا إىل
بصفته رئيس دولة ،وعضو مجلس الشيوخ،
ووزيرا ً
ً
وبحق املغرتبني يف ِاالقرتاع،
الالطائفية فيه،
ِاالعرتاف باستقالل لبنان وإىل
ّ
ّ
كام دعا إىل العمل بنزاهةٍ يف الحكومة.
كل
تحديدا ،فكان
حي الصنائع
ً
يذهب َّ
ُ
كان يسكن يف القنطاري ،ويف ّ
سريا عىل القدمني؛ ال ترافقه مواكب الرشطة
يومٍ إىل مكتبه يف الرساياً ،
بزمامريها الزاعقة ،تدفع الناس عن الطريق ،كام يفعل زعامؤنا
لص .أعطاه ّأيوب ما
اليوم .كان ً
عائدا إىل بيته ذات يوم حني اعرتضه ٌّ
عاطل عن العمل ،طلب إليه أن
ألنه
معه ،وحني عرف منه ّأنه يرسق ّ
ٌ
1
يدبر له عماًل .وهذا ما حصل.
صباح اليومِ التايل كي ّ
يالقيه يف مكتبه َ
َ
الخاصة ،حني كان يهرب إىل الضيعة
سي َ
ارته القدمية ّ
كان يقود بنفسه ّ
مثن
شخصية وكان يدفع من حسابه
لريتاح ،أو يكون يف َم َه َّمةٍ
الخاص َ
َ
ّ
ّ
الرسمية.
للم َه ّمات
السيارة
الرسمية إاّل َ
ّ
ّ
الوقودِ  .مل يستخدم ّ
سيارته
ُض ِر َب به ُ
املثل يف احرتامه للقانون .كان ذات يومِ أحدٍ يف ّ
رشطي
ولما َو َصال عند باب إدريس أوقف
مع سائقه وحارسه راجيّ .
ٌّ

وحيث
حافظت عىل صيغتها املألوفة.
يف ما يتع ّلق باألسامء ،فقد
ُ
ُ
أي
مل َت ِر ْد
ُ
تواريخ الوالدة أو الوفاة ،فذلك الستحالة الحصول عليها يف ّ
مكان.

1
قصار 17 ،نيسان .1992
السيدة ماري تابت ّ
مقابلة مع ابنة ابن أخته ّ

 1املرجع نفسه.
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يعرف
مشادة .أَراد ّأيوب تابت أن
َ
السيارة ونشبت بينه وبني السائق ّ
ّ
جاه السري ،إذ
بأن السائق
َوضح
الرشطي ّ
َ
خالف ّات َ
السبب ،يف النهاية أ َ
ّ
فأرص ّأيوب
أراد أن
يخترص الطريق مبا ّأنها كانت خالية من ّ
السياراتّ .
َ
1
عادي.
كأي مواطن ّ
عىل دفع املخالفة ّ
السياسيون ،بسبب
سيام
ّ
هذا هو الرجل الذي احتقره أعداؤه ،وال ّ
وإني
سيئاتِهمّ .
صدقه ،وأَمانتِهِ  ،وبساطته وعمله الدؤوبّ ،
مما َف َضح ّ
الترصف.
أل ُ
َتساءلٌّ :
أي من زعامئنا اليوم ،يتنازل ملثل هذا ّ
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السياس ّي

تطو َر فكر ّأيوب تابت ال ّبد من ِاالطّ الع عىل ظروف عرصه.
نفهم ّ
َ
كان القرن التاسع عرش قرن تغيريات كبرية .مع ّأن حملة
نابليون عىل مرص ( )1801–1798كانت نكبة بالنسبة
للفرنسيني إاّل ّأنها
ّ
ساعدت عىل انفتاح مرص ّثم سوريا ولبنان ،عىل الفكر
الغريب .سنة 1805
ّ
استوىل عىل حكم مرص
صلحا
ّ
األلباين ّ
محمد عيل ( .)1849–1769كان ُم ً
ممي ًزا عمل عىل تحديث مرص .أرسل الطاّلب للدراسة يف فرنسا فعادوا
َّ
شبعني باألفكار الجديدة .واعتمد عىل نصائح
الفرنسيني يف تكوين جيش
ُم َّ
ّ
األمرباطورية
أجزاء من
حديث ،وما لبث أن غزا
العثامنية املريضة.
ّ
ّ
َ
ابيني من الحجاز ()1819–1812؛ وانترص عىل
باسم السلطان طرد ّ
الوه ّ
وأسس الخرطوم .ابنه إبراهيم باشا ( )1848–1789حارب
السودان ّ
اليونانيني إاّل ّأن القوى
األوروبية هزمته يف معركة نافارينو ( .)1827غزا
ّ
ّ
القسطنطينية.
محمد عيل فلسطني وسوريا ( )1832–1831وزحف عىل
ّ
ّ

لكي

23

السياس ّي

الفصل الثاين

َس األرسة التي حكمت مرص
ّأسس ّ
محمد عيل مرص الحديثةَ ،ورأ َ
الغربية إىل
السياسية
أهم إنجازاته كان إدخال األفكار
ّ
ّ
حتى  1952إاّل ّأن ّ
العثامنية املح َت َضرة.
األمرباطورية
ّ
ّ
رياح التغيري
وعىل الرغم من َّأن
األمرباطورية كانت ُتح َت َضر ّ
فإن َ
ّ
نتقال
كل من السكك
سه َل ٌّ
الحديدية والتلغراف ِاال َ
ّ
تهب .وقد ّ
كانت ّ
1
األول من القرن التاسع عرش بدأ الرجال والنساء
ِ
واال ّت َ
صال .منذ النصف ّ
األوروب ّية
املؤسسات
املتع ّلمون يف البالد
ّ
العربية يشعرون بسلطة ّ
ّ
مرك َز ْي
وأفكارها .فأخذوا ينقلون عن الغرب .كانت بريوت والقاهرة َ
2
ليبريالية.
تحققت نهض ٌة بانتشار أفكار
هذه األفكار الجديدة .وهكذا ّ
ّ
تطور الجامعات يف أواخر القرن يف إبراز نخبة من
فضاًل عن ذلك أسهم ُّ
املتع ّلمني.
ت ( 3)1876–1839التي
أهم ّي ًة عن ذلك،
إصالحات التنظيام ِ
ُ
وال ّ
تقل ّ
األوروب ّية .حملت هذه اإلصالحات نسم َة
جاءت نتيج َة ضغط السلطات
ّ
(مدة حكمه  )1839–1808فرقة
َأمل جديد .ألغى محمود الخامس ّ

الداخلية التي
املتمردة .وتبع ذلك سلسلة من اإلصالحات
اإلنكشارية
ّ
ّ
ّ
محمد عيل قد أعاق ْتها .بعد حتي رشيف غولهان،1839 ،
كانت ثور ُة ّ
(مدة حكمه ّ )1861–1839متت إصالحات يف
الذي أعلنه عبد املجيد ّ
اإلدارة ،ونظام الرضائب ،ويف العدل ،والرتبية ،وحقوق األق ّل ّيات وقضايا
الحظ مل تنجح هذه اإلصالحات نتيج َة معارضةِ
عسكرية .ولكن لسوء ّ
ّ
دوليةٍ – حرب القرم ( .)1856–1854حتى الحتي
املحافظني وتعقيدا ٍ
ت ّ
هميون ( )1856الذي أعاد تأكيد حقوق األق ّل ّيات ،مل ُي ِنج ْز من اإلصالحات
أمرا ذا قيمة.
ً
يف ما بعد ،أثناء حكم عبد العزيز (حكم ّ )1876–1861متت محاوالت
إصالح ،بفضل الوزير مدحت باشا ( .)1884–1822إاّل ّأن مراد الخامس
(مدة حكمه
األحمق (حكم  )1876مل ّ
يحقق شي ًئا .مع ّأن عبد الحميد ّ
الليبريالية
 )1909–1876بدأ حكمه كمصلح ،إاّل ّأنه استغنى فجأة عن
ّ
الصالحيات .كانت التنظيامت قد
مستبدا ،فحكم كملك مطلق
وأصبح
ً
ّ
سيام
اإلدارية يف املحافظات
ّنصت عىل إعادة تنظيم الوحدات
ّ
العربية ،ال ّ
ّ
بعد مذابح .1860
العثامنية
األمرباطورية
تطبق الرشيعة يف
ّ
ما عدا بعض ِاالستثناءات مل َّ
ّ
الخاصة .كان
لكل طائفة
ُ
مسلما ،إذ كان ّ
قوانينها ّ
الس ّن ّية عىل من ليس ً
األول
اليونانية
حد ،إرث القوانني
هذا ،إىل ّ
الرومانية وقوانني يوستنيان ّ
ّ
ّ
منقسما إىل
العثامين
املدنية .وعليه كان املجتمع
()565–482
ّ
ً
البيزنطية ّ
ّ
واألوروبيون
الفرنسيون
وقواعدها .وقد تابع
قوانينها
لكل منها
ُ
ُ
مِ َل ٍلٍّ ،
ّ
ّ
هذه التقاليد يف جبل لبنان الـ  Règlement Organiqueلعام  1861وبعد
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السياسية
الخلفية
 1راجع شريين خرياهلل ،سكك الحديد يف الرشق األوسط .1948–1856
ّ
ّ
العربية.1991 ،
الخلفية
واالقتصادية ،بريوت ،مكتبة لبنان ولونغامن ،سلسلة
ّ
ّ
ّ
 2راجع جورج أنطونيوسThe Arab Awakening. The Story of the Arab National ،
Movement, Beirut, Khayat 1955, first printed 1938; Albert Hourani,
Arabic Thought in the Liberal Age, 1798–1939 Oxford, Oxford University
Press, 1970

 3التنظيامت ،راجعPaul Dumont, «  La Période des Tanzimat  », Histoire de ،
–l’Empire ottoman, Éd. Robert Mantran, Paris, Fayard, 1994, pp. 459
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اللبنانية .اآلن
الجمهورية
تطبيقها يف
ذلك ،خالل فرتة االنتدابّ .ثم تتاىل ُ
ّ
ّ
ولكل منها
يف القرن الحادي والعرشين مثاين عرشة طائفة معرتف بهاّ ،
ولعل طائف ًة تاسعة عرشة قد تظهر إذا ُن ّصت
قوانينها
الخاصةّ .
الشخصية ّ
ّ
طائفية.
ُ
غري ّ
قوانني ُ
العثامين.
حاسما يف التاريخ
ّ
كان النصف الثاين من القرن التاسع عرش ً
األمرباطورية منهار ًةَ .ف َق َد ْت
فعىل الرغم من محاوالت اإلصالح كانت
ّ
الرتكية مبعاهدة برلني
األوروب ّي َة بعد الحرب
مقاطعاتِها
ّ
الروسية – ّ
ّ
عمت
( .)1878ع ّلق عبد الحميد الدستور ،ويف املقاطعات
العربية ّ
ّ
1
األمرباطورية.
وباالنفصال عن
التحرر ِ
ّ
االضطرابات مطالب ًة مبزيد من ُّ
الشبان األتراك
لجأ السلطان إىل ّاتحاد
عام؛ ويف ما بعد ،دعا ّ
إسالمي ّ
ّ
عربية
عام لألتراك ،فانترشت
إىل ّاتحاد
ّ
تركي ّ
رس ّية ّ
ّ
جمعيات ّ
توراين – ّ
كل مكان.
وتركية يف ّ
ّ
القومية ،توحيد
منو
وج َر ْت
ٌ
دولياَ ،
ّ
تفاقمت األَوضاع ًّ
أحداث خطريةّ :
كل أحداث القرن التاسع
إيطاليا وأملانيا ،ظهور
االشرتاكية .يف الواقعّ ،إن ّ
ّ
عرش هذه قد أثّ رت يف الشعوب .اليابان الصغرية انترصت عىل روسيا
دستورا .والحت يف األُفق
العظيمة يف  1905فأُج ِب َر ْت عىل منح شعبها
ً
األوروب ّية ضغطها عىل
مشكلة مقدونيا .فضاًل عن ذلك ،تابعت السلطات
ّ
كل مكان.
الحكومة
فعم االستياء يف ّ
العثامنيةَّ .
ّ

القومية
الرتكية 1إىل انطالق
ّ
منو حركة الشبيبة ّ
يف هذه األثناء ّأدى ّ
تام .كان الوضع
العربية .ذلك ّأن
األمرباطورية كانت تنزلق نحو إفالس ّ
ّ
ّ
والفرنسيني
الربيطانيني
مأساويا إىل درجة جعلت مندويب
قتصادي
ِاال
ًّ
ّ
ّ
ّ
العام .أضف إىل ذلك مذبحة األرمن
الد ْين
يستلمون تنظيم َّ
ّ
العثامين ّ
( )1896–1894التي زادت من تشويه سمعة الحكومة .ويف البلقان
األقليات مطالب ًة باالستقالل.
ّ
تحركت ّ
الظباط األتراك يف سالونيكا .من هذا التململ
كذلك زاد متلمل فرقة ّ
الرتكية  1895مطالب ًة بتحرير النظام ،ولكن رسعان ما
نشأت حركة الشبيبة ّ
العسكرية
الطب
ّ
قومية .سنة  1889نظّ م طاّلب مدرسة ّ
اصطبغت بصبغة ّ
ولكن عبد الحميد نجح يف
سموها لجنة الوحدة
العثامنيةَّ .
رس ّي ًة ّ
ّ
ّ
جمعي ًة ّ
مؤق ًتا.
قمعها ّ
الرتكية سنة  1902يف باريس ،ومنه انبثقت
ُع ِق َد املؤمتر ّ
األول للشبيبة ّ
األمرباطورية
الرتكية ّأن
لجنة ِاال ّتحاد ّ
ّ
والرتقي .سنة  1907أَعلنت الشبيبة ّ
الشبان
العثامنية
مما زاد رغبة العرب ِباالنفصال .وقد ّ
متكن ّ
للعثامنيني ّ
ّ
ّ
األتراك بانقالب  ،1908من ِاالستيالء عىل الحكم وأرغموا السلطان عىل
وعزل بعد سنة
ت ثورة هذا األخري
إعادة دستور  .1876أ َ
ّ
َخف َق ْ
املضادة ُ
محمد رشاد الخامس الذي حكم حتى  .1918إاّل ّأن
َّ
ليحل مح َّله أخوه ّ
األوروب ّية
مفصليا يف فقد املقاطعات
دورا
هذه الحركة لعبت هي ً
أيضاً ،
ّ
ًّ

 1راجعZeine N. Zeine, Arab-Turkish Relations and the Emergence of Arab ،
Nationalism, Beirut, Khayat, 1958

François Georgeon, « Le dernier sursaut 1878–1908 », Histoire de l’Empire 1
ottoman, pp. 523–576
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تحولت
نتيجة َ
حربي البلقان :البوسنة والهرسك ،بلغاريا وكريت .وعليه ّ
التورانية الجامعة.
والرتقي إىل الحركة
االتحاد ّ
لجنة ّ
ّ
كافة أفراد
الرتكية قد وعدت بأن
تساوي بني ّ
كانت حركة الشبيبة ّ
َ
تتحقق .وعليه أصبح االنقطاع بني
لكن هذه الوعود مل ّ
األمرباطوريةّ ،
ّ
العاملية األوىل
مفروغا منه .وعند اندالع الحرب
أمرا
ً
العرب واألتراك ً
ّ
كانت األق ّل ّيات ممتعضة .يف ّأول األمر طالب العرب بإصالح الحكومة،
لك ّنهم ما لبثوا أن طالبوا بعد ذلك ِباالنفصال.


يف هذه الظروف ُولد ّأيوب تابت وكرب ونضج .وقد صاغت األَحداث
شخصي َته.
ّ
يشك يف
خاضعا للسلطنة
لبنانيا
العثامنية أصبح ّ
ً
ّ
بصفته مواط ًنا ًّ
األمرباطورية .بعد والدته بسنة أُعل َِن الدستور
إمكانية اإلصالح من داخل
ّ
ّ
وعمت موجة من التفاؤل شملت والية بريوت نفسها التي كانت قد
ّ
واألمريكي.
الفرنيس
سيام
انفتحت عىل تأثري الغرب وعىل التعليم ،ال ّ
ّ
ّ
تأسست الك ّل ّية
وكانت هذه فرتة نشاط
بروتستانتي مك َّثف حني ّ
ّ
اليسوعية
القديس يوسف
السورية
الربوتستانتية عام  1866وجامعة ّ
ّ
ّ
ّ
( )1875وعدد كبري من املدارس .وعىل الرغم من ّأن الدستور ُع ّلق يف ما
القضاء
ولكن محاولة السلطة
التحرر مل تنطفئ شعل ُتهاّ .
روح ُّ
بعد إاّل ّأن َ
َ
والتورانية
اإلسالمية
ومنو الحركتني
عىل ّ
ّ
ّ
كل األفكار الجديدة ،من جهةّ ،
الجامعتني ،من جهة ثانية ،أثّ را يف تفكري ّأيوبّ .ثم ّإن إطاح َة عبد الحميد
ّولدت موجة تفاؤل مل تعش طوياًل .وقد استحال أن ُي ْؤمِ َن ّأيوب بإصالح
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والتعصب املتنامي ،عىل
الج ْه ِل،
حقيقي بسبب فساد الحكم ،وبسب ِ
ّ
ب َ
ّ
الرغم من أمله بعلمنة الدولة.
نفسه لها
فتنازل عن مامرسته
وقد أخذته السياسة
َ
الطب ّ
ّ
ليكر َس َ
مختربا لفحص الدم مبا ّأن مثل
وللصحافة .مع ذلك كان ّأول من ّأسس
ً
هذه املختربات مل تكن موجودة .وقد ذكرت صحيفة الثبات يف  7حزيران
األطباء والصيادلة انتخبت أعضاءها وكان ّأيوب تابت
ّ 1 1910أن
جمعية ّ
ّ
السكرتري.
كل من
الصحافة والسياسة متالزمتان .فقد ظهرت مقاالته يف ّ
جريدتي الوطن والثبات 2،وغريهام .وكانت إحدى مقاالته يف الوطن
َ
3
العثامنية:
موجه ًة إىل ّنواب السلطنة
بتاريخ  28ترشين الثاين 1908
ّ
ّ
ألنهم مي ّثلون كامل البالد ،ال مقاطعتهم
واجبهم
الدفاع عن الدستور ّ
ُ
ّإن َ
وحدها .وعليه ال تزال مقاالته صادقة حتى اليوم كام كانت صادقة يف
طب َق الدستور يف لبنان .تذكر األحوال يف  24آذار
ّأيامِ هِ  .كذلك مت ّنى ْأن ُي َّ
تذمر يف
ّ 1910أنه كان يهاجم االمتيازات التي ُمنحت لألجانب .كام ّ
4
تزايد الجرائم يف بريوت.
الثبات من ُ
تكونت جامعات تهدف إىل اإلصالح،
قبيل الحرب
ّ
العاملية األوىل ّ
خوفا من إجراءات الحكومة .من بينها عصبة
عمل
الرس ً
ُ
َ
العديد منها يف ّ
Newspaper Ledger I 1

مرقمة.
ست صحف
صفحاتها غري ّ
ُ
 2وردت مقالته يف ّ
Newspaper Ledger I 3

 4املرجع نفسه.
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الوطنيني العرب (باريس  )1904التي ّأسسها نجيب عازوري (–1881
ّ
العثامنية.
 )1916الذي كان يهدف إىل تحرير سوريا والعراق من السلطة
ّ
عريب للبحث يف اإلصالحات
طالبت الفتاة (باريس  )1911مبؤمتر ّ
اإلصالحية
جمعية بريوت
العربية ،فيام أرادت
وإظهار وحدة الحركة
ّ
ّ
ّ
العثامنية لتمنح
الفرنسية عىل الحكومة
( )1912أن تضغط الحكومة
ّ
ّ
1
اإلصالحات.
شخصا من مختلف الطوائف مطالبني
ّ
تشكلت هذه اللجنة من ً 86
مزيدا من
من َح مم ّثلوهم يف والية بريوت ً
باستقالل مح ّل ّي ،وبأن ُي َ
عرت َف
حص َر
التجنيد ّأي َام السلمِ يف هذه الواليةْ ،
ُ
السلطة ،وبأن ُي َ
وبأن ُي َ
الرتكية .كان بني أعضائهم بيرتو
رسمي ًة إىل جانب
العربية لغ ًة
باللغة
ّ
ّ
ّ
سيايس أصبح يف ما بعد رئيس دولة ،أحمد
طراد ( )1948–1876وهو
ّ
مختار بيهم ( ،)1920–1876سليم سالم ( أبو عيل،1938–1868 ،
طبارة ( )1916–1871رئيس تحرير صحيفة
سيايس) ،الشيخ أحمد ّ
ّ
العثماين ،رزق اهلل أرقش ،ميشال تويني ،يوسف هاين (ت.
االتّحاد
ّ
 )1916والدكتور ّأيوب تابت ،سامحة شيخ اللجنة الفقيه .ويف ما ييل
العام يف بريوت يصفه مبا ييل:
ملحق تلغراف إىل القنصل
الفرنيس ّ
ّ
الخارجية ،يف 16
السيد جونار ،وزير
 1السيد بومبار ،سفري فرنسا يف
ّ
القسطنطينية إىل ّ
ّ
آذار  ،1913أورده عادل اسامعيل يف Documents diplomatiques et consulaires
relatifs à l’histoire du Liban et des pays du Proche-Orient du XVIIe siècle
à nos jours, Beyrouth, Éditions des œuvres politiques et historiques,
1975–1976, vol. 19, pp. 356–357
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الدكتور اتبت هو روح جلنة اإلصالحات يف بريوت
والفقيه فهيا .إنّه السكرتري واملستشار واملدير املتصلّب.
لواله الحنلّت اللجنة عرش ّمرات .هو الذي يُ ِع ّد الربامج
تذمر أح ُدمه جيد دائ ًما وسيلة إلرضائه
واملَحارض .إذا ّ
لك اهلفوات ،ويُصدِ ُر دائ ًما
وحتسين مزاجه .إنّه يعاجل ّ
لك ذلك مبهارة
أصدق اآلراء وأكرثها عَ َمالن ّي ًة وحترُّرًاّ .
ومصت ،من غري ا ّدعاء وال جلبة ،وأكاد أقول :بصمت
ممي .إنّه من املمارسين القالئل الذين
ات ّم .اتبت طبيب َّ
ال يعرفون التدجيل .ميارس ف ّنه بطريقة فلسف ّية عىل طريقة
الرويح .وهو عىل غراره،
شبيل المش ّيل ،صديقه العزيز وابنه
ّ
يكتب العرب ّية بأسلوب رشيق ،خمترص وطريف .وما
نظن أنّه ييع متامًا الكنوز اليت يف
مييه أنّه َسكوتّ .
ّ
ٍ1
نفسه ،وحيرص عىل عدم تبذيرها من غري لزوم.
وتابع القنصل:

ِ
تضحية هؤالء املصلحني وق ّوة ذكائمه
حني نشاهد مدى
ِ
ونشاطمه ِ
وعنادمه ال يَ َس ُعنا عىل الرغم من ضعف ثقتنا هبم
لك
عىل املستوى
نمتن هلم النجا َح من ّ
الشخيص ،إالّ ّ
أن ّ
ّ
2
قلبنا.

الخارجية ،بريوت
السيد بيشون ،وزير
 1من ف .كوجيه ،قنصل فرنسا ّ
ّ
العام يف بريوت إىل ّ
يف ّ 16أيار  ،1913يف كتاب .Ismail, Documents, vol. 20, pp. 108–110
بربقية ّ 16أيار :1913
ِلالطّ الع عىل وصف األعضاء ،املرجع نفسه ،ملحق ّ
Le Journal du Caire du 2 mai 1913: Les héros des réformes en Syrie,
Beyrouth, le 26 avril 1913

 2املرجع نفسه ،ص.109 .
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