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االثالثاءء 09 شباطط 2010 - االسنة 77 - االعددد 23955

عن كکتابب أأحمد بيضونن: "ررياضض االصلح في ززمانه"
ننتظر هذهه االسيرةۃة... بفاررغغ االصبر

بقلم فاررسس ساسني

عندما ااغتيل ررياضض االصلح، أأحد مؤسّسَي ااالستقاللل في لبنانن، في عمانن في 16 آآبب 1951، كکانن عمرهه
أأقل من ستني عاماً: 57 عاماً بحسب كکاتب سيرته... ألنن ثمة لغزااً يحفّ بتارريخ مولدهه (إإذذ ذذُكکِرتت كکل
ااألعواامم بني 1890 وو1898)، متاماً كکما يحفّ باملكکانن االذيي وولد فيه (بيرووتت، صيداا، صورر)، ووكکذلك
باملدااررسس االتي تلقّى فيها حتصيله االعلمي... وومع ذذلك، كکم من االقروونن قطع هذاا االرجل في حياةۃة قصيرةۃة

جدااً، هو االذيي كکانن يلقي أأمامم االنواابب في أأعواامه ااألخيرةۃة خطاباً حكکيماً صقلته "االسنّ" وو"االتجارربب".
االصلح االذيي ناضل في ااألووساطط االسياسية ووااألددبية في ااسطنبولل خاللل ددررااسته ااحلقوقق بني 1910

وو1913، ووكکتب مقاالتت تدعو إإلى ااإلصالحح في صحافة بيرووتت بعد ذذلك بوقت قصير، حُكکِم عليه بالنفي مع
وواالدهه في حكکم صدرر عن االديواانن االعرفي في عاليه خاللل ااحلربب االعاملية ووكکادد يودديي بهما إإلى حبل
ااملشنقة. ثم ها هو في خريف 1918 على ررأأسس حكکومة صيداا االعربية، ثم نائباً عن ااملدينة نفسها في
ااملؤمتر االسورريي في ددمشق عامم 1919، حيث كکانن مناصرااً لفيصل وويؤدديّي ددوورر االوسيط بني االسلطاتت
االدمشقية ووأأعضاءء مجلس إإددااررةۃة جبل لبنانن ااملناهضني للنفوذذ االفرنسي. طواالل فترةۃة ااالنتداابب، لم يكکف
ررياضض االصلح، من خاللل ااألحكکامم االتي صدررتت بحقه (ووأأحدها حكکم باإلعداامم في آآبب 1920) وواالنفي

ووااألسفارر ووااملشارركکة االناشطة في ااحلياةۃة االسياسية ووددعم االنضاالتت ااملطلبية وونسج صدااقاتت من بارريس
إإلى االقدسس ناهيك عن االقاهرةۃة ووبغداادد – لم يكکف إإذذااً عن االنضالل من أأجل ااالستقاللل االسورريي أأووالً،

ووااللبناني بعد ذذلك، فكکانن دداائم ااحلضورر وويتحلّى بدينامية ااستثنائية.
يحتل كکل ما تقدمّم أأقل من ثلث االسيرةۃة ااملوسعة االتي خصّصها أأحمد بيضونن لرياضض االصلح ووجاءءتت ثمرةۃة
أأبحاثث اامتدّتت لسنوااتت طويلة، فالعددد ااألكکبر من االصفحاتت يغوصص بدقة في عقد ااالستقاللل، في ما سُمّي
"تنظيم" ااالستقاللل (بناءء ااملؤسساتت)، ووفي ما ميكکن تسميته التنظيمه (1941-1951). ووقبل صدوورر
االكکتابب، كکتب حاززمم صاغية ووهو مثلنا من االقالئل االذين ااطّلعواا على مخطوطته، مقاالً متحمّساً عنه في

صحيفة "ااحلياةۃة" أأشارر فيه إإلى ما بني بطل االسيرةۃة وومؤلفها ووجيل من أأبناءء االيومم من تآلف بنيّ.
تُقسَم صفحاتت االكکتابب إإلى عموددَين مستقلَّني ووغير متساوويني، ااألوولل مخصص لـ"االسياقق" االذيي "حددّد
االتكکوين االسياسي للشخص ووااستدعى االدوورر االذيي ااضطلع به"، في حني يكکشف االعمودد ااألعرضض االوقائع

ووااألحدااثث ااألساسية في حياةۃة ررياضض االصلح لرسم خطوطط موقفه وومساررهه في خضم عصرهه ووجيله.
من خاللل تبحّر ال ثغرةۃة فيه في حقباتت كکثيرةۃة لم تخرجج بعد من االظل، ووبلغة عربية أأكکثر سهولة مما
ااعتدناهه من االكکاتب، وولكکنها ذذااتت نقاووةۃة كکالسيكکية تؤاالف ااحلدااثة، ال يكکف بيضونن عن االتذررّعع بتعددّد
االرووااياتت ليجد إإيقاعاً رروواائياً بطيئاً ووشبه بوليسي، فيجزمم بوضوحح في ااخلتامم، أأوو يتركك االسؤاالل معلّقاً.
ووهكکذاا نطّلع على سلسلة من ااألحدااثث في تارريخ لبنانن ااملعاصر (اانتخاباتت 1943، جتديد ووالية بشاررةۃة
ااخلورريي، حربب فلسطني، اانقالبب ااحلزبب االسورريي االقومي ااالجتماعي، ددعوةۃة ررياضض إإلى ااألررددنن ثم ااالغتيالل

ووتدااعياته...) تتميّز كکلها بإضافة عناصر غير منتشرةۃة أأوو غير معرووفة على ااإلطالقق، ووإإددررااجها في
خالصاتت متقنة.

لكکن تعددّد االلوحاتت ال يفضي إإلى إإبعادد االشخصية ااألساسية عن االصدااررةۃة، ووإإمنا يهدفف على االعكکس إإلى
كکشف ااملفاررقاتت االكکثيرةۃة فيها، ووعلى صعيد أأعمق، إإلى ووحدةۃة مساررها ووجهاددها (ووهذاا هو ااالسم االذيي
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كکانن يطلق على االنضالل في تلك ااأليامم): " فهو أأووّالً ررجل مفاووضة ووتعاقد. إإذذ نرااهه مكکرّساً معظم جهوددهه،
بني ااحلربني، إلررساءء ااالستقاللل االوطنيّ  في ددستورر ووفي معاهدةۃة. ووهو من أأرربابب ااملروونة ووااجترااحح
ااملخاررجج، ال في االتفاصيل ااخلالفيّة ووحدها، بل في ترتيب ااألوولويّاتت االعامّة أأيضاً. ووآآية ذذلك تصورّرهه االذيي
أأقامم عليه االعالقة بني ااالستقاللل وواالوحدةۃة، إإذذ قدمّم ااألووّلل على االثانية ووجعل ااألخيرةۃة ررهناً باالقتناعع
ااملتحصّل من ااتّضاحح ااملصلحة ااجلامعة". لم تولَد فكکرةۃة ااستقاللل لبنانن لدىى االصلح عامم 1943، بل ررااووددته

عامم 1920 ثم عامم 1928. لكکنها لم تؤددِّ في أأية حلظة على ااإلطالقق إإلى محو فكکرةۃة ااملساووااةۃة بني
ااملوااطنني في ااجلمهوررية ااجلديدةۃة. إإنها مروونة إإذذااً، لكکنها في خدمة مثل عليا يعادد تأكکيدها باستمراارر.

أأثبت ررياضض االصلح نفسه، منذ مسؤوولياته ااألوولى (صيداا 1918)، ررجالً يتقدمم دداائماً بجرددااتت حسابب.
فقد ااكکتشف باكکرااً جدااً أأهمية االرأأيي االعامم، ووبنى مع صانعيه (ووال سيما االصحافيني) عالقاتت صدااقة. وولم
يكکن يسع كکاتب سيرته إإال أأنن يقتديي به فيعرضض في خامتة بعنواانن "ما تبقّى لنا" جرددةۃة حسابب عن االرجل
ووعن عبوررهه في االسلطة. من االصعب ااإلحاطة مبختلف جواانب ااملوضوعع إإلى هذهه االدررجة، ووإإعطاءء
شخصية االصلح هذاا االقدرر من حقها، ووتفكکيك جاذذبيته ااألكکيدةۃة ووبناؤؤها من جديد على مبرررااتت وومسوغاتت

إإلى هذاا ااحلد. 
لنا ااحلق في أأنن ننتظر بفاررغغ االصبر صدوورر هذهه االسيرةۃة.

(•) "ررياضض االصلح في ززمانه" - مجلداانن - 722 صفحة - لم يطبع بعد.

(أأستاذذ جامعي - كکتب االنص بالفرنسية ووترجمته نسرين ناضر.)      

.........................................................................................................................................................................................
جميع ااحلقوقق محفوظة - © جريدةۃة االنهارر 2010


