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 ملخص:  
تسعى هذه الورقة إىل دراسة قضااي اإلصالح يف العامل العريب قبيل اندالع احلرب العاملية األوىل،             

أمهيتها يف تتبعها اليومي  وذلك من خالل صحيفة العمران اليت كانت تصدر يف املنطقة املدروسة. وتكمن  
املناطق اخلاضعة   اليت طبعت حياة األفراد واجلماعات يف  السياسية واالجتماعية  أو األسبوعي لألحداث 

يقدم من خالل صحيفته  - صاحب العمران- للدولة العثمانية، وهو األمر الذي جعل عبد املسيح أنطاكي بك
العثمانية، عن طريق ترميم أجهزة موجودة وإحداث    نظرة إصالحية جتمع بني اخلصوصية العربية والسيادة 

أخرى وفق منظور جتديدي. كما أن تصور أصحاب العمران لقضااي اإلصالح كان شامال، إذ ضم ما هو 
 سياسي واقتصادي واجتماعي. 

 صحيفة العمران   –الدولة العثمانية   –عبد املسيح أنطاكي بك    – اإلصالح : املفتاحية كلمات  ال
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       مقدمة:  
تتناول هذه الورقة موضوع اإلصالح العريب، من خالل إحدى اجلرائد العربية اليت كانت تصدر حبلول           

القرن العشرين، وهذه الصحيفة هي صحيفة "العمران" اليت أسسها عبد  التاسع عشر وبداية  القرن  هناية 
داد اجمللة كاملة، فإننا ركزان يف دراستنا  م. ويف هذه الورقة ونظرا لعدم توفر أع 1896املسيح أنطاكي بك سنة  

م. وتتجلى أمهية هذه الورقة أهنا تتناول  1912إىل حدود سنة    1908على الفرتة الزمنية املمتدة من سنة  
موضوع   وهو  هذا،  يومنا  إىل  عشر  التاسع  القرن  أواخر  منذ  العربية  الساحة  يف  البارزة  املواضيع  إحدى 

الباحثون يف موضوع االصالح ابملصلحني، عن طريق التعرف على سريهم   اإلصالح. وجرت العادة أن يهتم
،  -"العمران" منوذجا -وكتاابهتم اإلصالحية. إال أننا يف هذه الورقة سنتناوله من خالل الصحف واجملالت

على اعتبار أن هذه الصحف كانت قريبة من الواقع االجتماعي لعموم الناس، مما جعلها يف موقع يسمح 
إدراك حاجيات اجملتمع العريب، وهلا قدرة واسعة على رصد أتثري االصالحات على اجملتمع والدولة  هلا من  

يف البلدان العربية. وجريدة "العمران" اليت جعلنها حجر الزاوية يف هذا البحث، تعد إحدى الصحف العربية  
عي أو االقتصادي وابألخص  اليت كانت تلقي الضوء على املواضيع اإلصالحية، سواء على املستوى االجتما

بك كان أنطاكي  املسيح  عبد  وهو  اجلريدة  هذه  صاحب  ألن  السياسية.  وضوع  مب  مهتما   اإلصالحات 
اإلصالحات، من خالل رصده حلاجيات اجملتمع والدولة آنذاك، كما أنه كان فاعال يف هذه اإلصالحات،  

فره بني خمتلف األقطار العربية وغري العربية  حبيث كانت له مهام عدة يف جملس املبعواثن العثماين. وساعده س 
على تقدمي نظرة متميزة عن اإلصالح والتجديد يف املنطقة العربية. وهذا التقدمي يدفعنا إىل التساؤل عن: ما  

وما طبيعة اإلصالحات اليت شهدها العامل العريب   هو تصور أصحاب جريدة العمران لإلصالحات العربية؟
 عاملية األوىل؟ وما هي اجملاالت اليت مشلتها اإلصالحات؟  قبيل اندالع احلرب ال 
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 السياق التارخيي )اإلصالحي( لظهور جريدة العمران - 1

سنة   مصر  يف  أتسست  اليت  العمران  جملة  فكري  1896ظهرت  صراع  بوجود  متيز  اترخيي  سياق  يف  م 
وإيديولوجي وإصالحي يف املنطقة العربية، خاصة أن هذه الفرتة متيزت بضعف الدولة العثمانية، اليت كانت  

للمغرب األوسط، إ الغربية  العربية واإلسالمية من احلدود  الشرقية  تسيطر على خمتلف األقطار  ىل احلدود 
للخليج العريب. إال أنه مع أتسيس جملة العمران يف أواخر القرن التاسع عشر، مل تكن أمور العثمانيني على  
ما يرام يف هذه املنطقة الواسعة، فالدولة العثمانية اليت بدأت يف التدهور منذ هناية القرن السابع عشر، حبيث  

ة بعد خطوة إىل أن وصلت إىل درجة سحيقة من الضعف والشلل  أخذت منذ هذا التاريخ يف الرتاجع خطو 
. ومن مظاهر هذا التدهور يف الدولة العثمانية  (1942دروزه، )عشر وسوء اإلدارة مع أواخر القرن التاسع 

أن خزينة الدولة عرفت إفالسا كبريا، وتراكمت الديون عليها، حبيث بلغت الديون على الدولة العثمانية ما  
ثالث مئة مليون لرية، وهذه األوضاع الصعبة اليت شهدهتا الدولة العثمانية اليت يشكل العرب    يقارب من

،  القوسي)  إحدى أهم أجزائها، سامهت يف ظهور التعصب القومي واجلمعيات ذات األهداف السياسية
االجتماعية  . انعكس هذا التدهور الكبري الذي عرفته الدولة العثمانية أبشكال عدة على الوضعية  (2006

دون  ) واالقتصادية يف املنطقة العربية، فبالعودة إىل كتاب "خطط الشام" الذي عاصر مؤلفه حممد كرد علي  
وإن كانت مبالغ فيها بشكل كبري وفيها  -أخبار عبد املسيح األنطاكي، سنجد إشارات كثرية  (3اتريخ، ج.

ربية، اقتصاداي واجتماعيا، فالقارئ للفصل  على تردي األوضاع يف البالد الع-حتامل على الوجود العثماين
سيالحظ تردي األوضاع يف البالد العربية على    ه"  1300إىل    1277املعنون ب "العهد العثماين من سنة  

النقطة اليت جتدر   الورقة. إال أن  خمتلف القطاعات، وال يسمح لنا احليز املكاين ابلتوقف عندها يف هذه 
ي أن تردي األوضاع يف اإلايلة العثمانية أمام القوة اليت كانت تعرفها األمم  اإلشارة إليها يف هذا الصدد ه

 م. 1908األوربية، بدأت تظهر يف الدولة العثمانية إصالحات متعددة، وأمهها دستور سنة 
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وانطالقا من هذه املشاكل اليت عانت منها الدولة العثمانية، طفت فيها توجهات سياسية خمتلفة، فمنها من  
ى أبن اإلصالح على املستوى السياسي يتجسد أساسا يف التخلي واالنفصال عن اخلالفة العثمانية،  كان ير 

يشمل التمسك ابخلالفة العثمانية. هذا الوضع املشحون الذي  - سياسيا-واجتاه أخر كان يؤمن أبن اإلصالح 
م العثماين. ففي هذه املناطق  كانت تعيشه الدولة العثمانية مل يستثين املنطقة العربية اليت كانت خاضعة للحك

ظهرت اجتاهات ترى أن التقدم واإلصالح لاللتحاق بركب احلضارة الغربية املتقدمة، يلزمه أوال اخلروج عن  
اخلالفة العثمانية والدعوة إىل بناء القومية العربية. ومن جهة أخرى ظلت بعض األطراف متمسكة ابخلالفة  

القي التطورات اجلديدة ومتطلبات  اإلسالمية آلل عثمان، ودعت إىل  ام إبصالحات جديدة تتماشى مع 
اجملتمعات. هذا يف الوقت الذي كانت فيه موضوعات اإلصالح والتجديد والتحديث موضوع الساعة يف  
الشرق األوسط وخاصة مصر، منذ بداية النصف الثاين من القرن التاسع عشر، سواء مع التيار السلفي من  

اين أو حممد عبده وحممد رشيد رضا. أو مع أفكار التيار العلماين مع كل من شبلي  خالل مجال الدين األفغ
 مشيل وفرح أنطوان وأديب إسحاق...إخل. 

يف هذا اجلو ابلذات ظهرت إىل الوجود جملة حتمل اسم "العمران" وكان هلذه الصحيفة اليت رأت النور يف  
جديد يف العامل العريب، فنظرهتا إىل اإلصالح  م، وجهة نظر خاصة يف موضوع اإلصالح والت 1896مصر سنة  

تكونت من خمتلف األفكار اإلصالحية اليت كانت قائمة يف املنطقة العربية آنذاك، وهدفنا األساسي يف هذه 
 الورقة هو التعرف على نظرة أصحاب "العمران" لإلصالح يف العامل العريب. 

 الحيني التعريف بصاحب صحيفة "العمران" وأهم روادها اإلص- 2

 مؤسس صحيفة "العمران" )عبد املسيح أنطاكي بك(: - 2-1

قبل أن نتناول موضوع اإلصالح من خالل صحيفة "العمران" املصرية، تستدعي الضرورة املنهجية التعريف 
هو عبد املسيح أنطاكي بك، وولد هذا   1896بصاحب هذه الصحيفة. والذي أسس "العمران" سنة  
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،  1991،شيخو )  م مبدينة حلب يف سوراي 1874عشر شباط من سنة    األديب والصحايف يف السادس 
أرثودكسية (419ص. من أصول  فيها، وهو  ولد  اليت  أنطاكي بك يف مدينة حلب  املسيح  عبد    . ونشأ 

. وكان والده فتح هللا أنطاكي احلليب يتعاطى صناعة احملاماة أمام احملاكم يف  (419، ص.1991،شيخو)
. ورغم أن أبوه كان  ( 100، ص.1920  ،احلمصي )  عارفاً ابلقوانني الرتكيةحلب، وعرف أنه كان جريئا و 

يشتغل يف احملاماة تشري جممل مصادر هذه الفرتة أنه عاش فقرياً، ودرس مبادئ العربية يف حلب وأقدم على  
. ومنذ صغره اهتم عبد املسيح أنطاكي  (100، ص.1920  ،احلمصي)  الدراسة والقلم منذ نعومة أظافره

ابحلصول على مكان بني رجال العلم واإلصالح يف املشرق العريب، ويف سبيل حتقيق آماله أسس جملة  بك  
. إال أن هذه اجمللة مل يكتب هلا أن  ( 134، ص.4، ج.2003  ،عياش)  مساها ب "الشذور" يف حلب

هرام، وأسس فيها  تعيش طوياًل. وملا مل ينل مسعاه يف بالد الشام، اجته عبد املسيح أنطاكي بك حنو بالد األ
 يف البداية جملة "الشهباء"، وبعدها أسس جملة "العمران" اليت وضعنها قيد الدراسة يف هذه الورقة.  

ابإلضافة إىل الصحافة كان عبد املسيح أنطاكي بك ينظم الشعر بكثرة، خاصة يف أواخر حياته حني ترك  
اب والثناء على خصائصهم اإلجيابية على مر  الصحافة وعين بنظم الشعر، واهتم يف نظمه كثريا مبدح األعر 

التاريخ. وخالل مقامه يف مصر واشتغاله يف جريدة "العمران" عمد عبد املسيح أنطاكي بك إىل الرتحال يف  
خمتلف األقطار العربية، فقد جتسم عناء السفر إىل اليمن واحلجاز والعراق وغريها من األقطار العربية. وكان  

،  1991،شيخو )  اء هذه الرحالت حتقيق آماله يف هنضة العرب واسرتجاع جمدهماألنطاكي يسعى من ور 
 . (419ص.

لعبد املسيح أنطاكي بك أعماال عديدة، خاصة يف ميدان اآلداب والشعر، وأشهر أعماله الشعرية ديوانه  
عبد  فيها  ويؤرخ  "العلوية"،  قصيدة مساها  وله  الكرام".  السادة  مآثر  اخلزام يف  "عرف  املسيح   املعنون ب 

أنطاكي بك لتاريخ وحياة اإلمام علي وعالقته مع اخللفاء الراشدين، ونشر الكاتب هذه القصيدة يف جملة  
. أما فيما خيص الكتب اليت ألفها األنطاكي  (101، ص.1920  ،احلمصي)  "العمران" يف أعداد خمتلفة 
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لعثماين" وهو كتاب قام فيه املؤلف فهي كذلك كثرية، ومنها كتابه الذي مساه ب "نيل األماين يف الدستور ا 
م. ابإلضافة إىل هذا جند له "رحلة الرايض املزهرة بني الكويت  1908ابحلديث عن الدستور العثماين لسنة  

 وحممرة" وغريها من الكتب والدواوين اليت ألفها ونظمها مؤسس جريدة "العمران"  

 رواد اإلصالح يف صحيفة "العمران": - 2-2

اإلصالحية يف صحيفة "العمران"،  أفكاره وأراءه  يح األنطاكي بك هو الوحيد الذي ينشر  مل يكن عبد املس 
اإلصالحية.   أفكارهم  بث  الفرتة يف  تلك  العريب خالل  اإلصالح  رواد  من  جانبه جمموعة  إىل  ساهم  بل 

هؤالء جند فبالعودة إىل أعداد هذه الصحيفة املتنوعة جند اسهامات اصالحية لعدة مصلحني فيها. ومن بني  
م، واشتهر هذا املصلح منذ صغره  1872أمحد رضا بك، الذي ولد ابلنبطة من جبل عامل بلبنان من عام  

بطلب العلم والدراسة، ويعد أمحد رضا بك أحد أبرز وجوه اآلداب والشعر يف لبنان، وكان من اجليل الذي  
اإلصالح  إىل  والدعوة  التجديد  حنو  الشعلة  ج.2002  ،الزركلي )  محل  ص.1،  تقتصر  ( 125،  ومل   .

اهتمامات أمحد رضا بك ابمليدان السياسي فقط، بل كان يهتم مبا هو علمي كذلك، فله عديد من الكتب  
 نذكر منها: "رد العامي إىل الفصيح" و"الدروس الفقهية". 

إىل جانب أمحد رضا بك جند يوسف دراين، الذي كان واحدا من املسامهني يف بث األفكار االصالحية  
م، وهو أحد أهم رجال  1920م وتويف سنة  1861خالل جريدة "العمران"، وولد يوسف دراين سنة    من 

لغات  وأتقن عدة  لبنان.  يف  املارونية  . كما  (222-121ص.-، ص8، ج.2002  ، الزركلي)  الكنيسة 
الراهنة    خلف كتب عديدة منها: "نبذة يف أصل البطريركية األنطاكية ويف أصل الطائفة املارونية" و"الرباهني

إىل جملة   فباإلضافة  متنوعة،  عربية  أفكاره يف صحف  ينشر  واملوارنة". كما كان  املرادة واجلرامجة  أصل  يف 
 . (785، ص.1904 ، دراين)  العمران جنده ينشر يف صحيفة "املشرق" 
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ان،  ابإلضافة إىل هؤالء ساهم جمموعة من املصلحني يف نشر األفكار واملواضيع اإلصالحية يف صحيفة العمر 
مثل أمحد ابشا الشراعي، و "عزتلو حممد توفيق أفندي جمايل" الذي ساهم يف نشر أفكاره اإلصالحية من  

. ومن  (346، ص.1909)جمايل،    خالل "صحيفة العمران" وكل ما نعلمه عنه أنه كان مبعوث يف الكرك 
الصدد، ولعل القاسم أمثاله جند "سعادتلو مصطفى أفندي الشيخ" مبعوث حلب، واألمثلة كثرية يف هذا  

العثمانية، وخاصة يف جملس   املؤسسات  العمل يف  إىل  انتمائهم  املصلحني هو  أغلب هؤالء  بني  املشرتك 
 املبعواثت العثماين.  

اآلن وبعد أن تعرفنا على حياة مؤسس جريدة العمران وعلى أهم رواد اإلصالح فيها، وتعرفنا سلفا على  
ه الصحيفة، آن لنا أن نتساءل عن موقف عبد املسيح أنطاكي بك  السياق التارخيي الذي ظهرت فيه هذ

الزمنية اليت عاصروها؟ أو   الفرتة  ورواد اإلصالح يف صحيفة "العمران" من اإلصالح والتجديد العريب يف 
 بصيغة أخرى ما هي صورة اإلصالح والتجديد العريب من خالل جريدة "العمران"؟ 

 صحيفة "العمران"  اإلصالح والتجديد العريب من خالل- 3

ميكن التمييز يف اإلصالحات اليت كانت حجر الزاوية يف تصور األنطاكي، بني إصالحات سياسية واقتصادية  
 وأخرى اجتماعية تعلمية. 

عرفت الوضعية السياسية يف البلدان العربية خالل بداية القرن    اإلصالح على املستوى السياسي:- 3-1
العشرين ظهور تيارات إصالحية جديدة ومتعددة، منها من كان يرى أبن اإلصالح ال يتم إال ابلتخلي عن  
العثمانيني، وأن اخلالفة اإلسالمية جيب أن تكون يف يد العرب. هذا من جهة، أما من جهة أخرى كان  

يد تيارات أخرى  هناك اجتاه  العثمانية، وبني هذا وذاك كانت هناك  التمسك ابخلالفة اإلسالمية  إىل  عوا 
تدعوا إىل بناء الدولة العلمانية بعيدا عن التأثر ابلدين، ويف خضم هذه اآلراء املتنوعة يقدم املصلحون يف  

 جريدة العمران منوذجا إلصالح سياسي متميز، ويرتكز هذا اإلصالح على: 
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يتضح من خالل جريدة "العمران" أنه مع بداية القرن العشرين كان هناك    ابخلالفة العثمانية:  التمسك- أ-
تيار إصالحي يدعوا إىل التمسك ابخلالفة العثمانية، إال أن هذا التمسك ابخلالفة العثمانية كان مشروطا  

.  ( 501، ص.1909،)الرتك والعرب،    1908ابملساواة اليت حققها يف تقديرهم الدستور العثماين سنة  
ويتضح هذا جبالء من خالل قول عبد املسيح أنطاكي بك: "...أن عقالء العرب ال يهتمون ابلوظائف إال  
مبقدار ما ميكن االستنتاج منه على عدم املساواة احلقيقية وإال فأحب للعريب احلاكم الرتكي إذا توفرت فيه  

العريب الغري كفؤ..." الكفاءة من احلاكم  . ويستخلص من  ( 501، ص.1909ك والعرب،  )الرت   شروط 
املساواة  العثمانية، اشرتط أوال  املتمسك ابخلالفة اإلسالمية  التيار اإلصالحي  أن هذا  الفقرة  خالل هذه 
داخل الدولة العلية، واملساواة اليت يدعوا إليها رواد جملة "العمران" تشمل املساواة يف األداين بني املسيحية  

واإلسالمي  املشكلة  واليهودية  األقوام  بني  املساواة  على  "العمران"  أصحاب  حيث  أخرى  جهة  ومن  ة. 
 لإلمرباطورية العثمانية خالل هذه احلقبة. 

يبدوا أن هذا التيار اإلصالحي مل يكن متأثرا ابألفكار الرائجة خالل بداية القرن العشرين، القائلة أبن العرب  
الكف التيار أن  اءة هي األجدر لتحديد احلاكم. ويتمسك أصحاب هذا هم أوىل ابخلالفة، بل يرى هذا 

وحنن  -عبد املسيح أنطاكي بك يتكلم-التوجه اإلصالحي ابخلالفة العثمانية لعدة أسباب: "أوال أهنا دولتنا
من رعاايها وإليها ننتمي وفيها نعتز. اثنيا: ألن الدولة العلية هي دولة اخلالفة اإلسالمية وإليها ينظر بعني 

مثائة مليوان من املسلمني بعضهم أصبحوا من رعااي دول أجنبية والبعض األخر ضمهم األجانب  األمل ثال 
)قالقل احلجاز،    حبمايتهم. اثلثا: ألهنا حامية احلرمني احملرتمني وهي بذلك قابضة لباب بالد العرب..." 

 . (444، ص.1908

ألسباب املذكورة أعاله، وابإلضافة  يستخلص أن هذا االجتاه اإلصالحي ظل متمسكا ابخلالفة العثمانية ل
إىل املساواة اليت اشرتطها هذا التيار لشرعنة الوجود العثماين يف البالد العربية، وضع عبد املسيح أنطاكي  
بك خريطة هذا اإلصالح، فنجده يقول يف العدد الثامن والسبعني بعد املئة الثالثة من صحيفة "العمران" ما  
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ه للعرب هو: أوال اعتبار كل عريب من سكان الوالايت العربية عثمانيا بكل  يلي: "واإلصالح الذي نطلب 
معىن الكلمة توفيقا للدستور وله ما لغريه من احلقوق وعليه ما عليهم من الواجبات. اثنيا تعميم التعليم يف  

احلكومة واحملاكم. رابعا  الوالايت العربية. اثلثا، إدخال اللغة العربية يف الوالايت العربية مع الرتكية على دوائر  
تسهيل الزراعة على العرب البادية الرحالة لتتوطن وتزرع األراضني. خامسا تقرير وجود سياسي للعرب يف  

)األنطاكي،   اجلامعة العثمانية حىت ال نكون دون غريان من أهل األجناس احلية كاأللبان واألرمن والرتك..." 
 . (10-9ص.-، أ، ص1908

اسي، يهمنا كثريا املوضوع األول واملوضوع األخري من املخطط اإلصالحي الذي وضعه  وعلى املستوى السي
عبد املسيح أنطاكي بك، فهو ال يرى أبن العرب هم األحق ابخلالفة، بل جيعل من العرب وابقي األجناس  

لقوميات يف  مواطنني بتعبري اليوم، حبيث جنده يدعوا إىل التساوي يف احلقوق والواجبات بني العرب وسائر ا
الدولة العثمانية. وإذا كان األنطاكي يرى أبن مسألة اخلالفة ليست ابلضرورة عربية، فإنه دعا إىل ضرورة 
وجود متثيل سياسي للعرب يف اجلامعة العثمانية. هلذا فإن هذا التوجه اإلصالحي كان رافضا للتوجه القومي  

لذلك جند أن صاحب صحيفة "العمران" يقول يف  الذي كان يسعى إىل االنفصال عن اخلالفة العثمانية،  
حق هؤالء: "وبعد هذا نقول إن شراً عظيما قد ظهر اليوم يف احلجاز وهو الوالية العربية العظمى اليت فيها  

 . ( 444، ص.1908)قالقل احلجاز، الكعبة املشرفة وقرب الرسول صلى هللا عليه وسلم" 

ويبدو أن أصحاب هذا التوجه كانوا يدركون متاما أن الدولة العثمانية يف وضعية حرجة، لكن هذا التصور  
كان مرتبط بفرتة ما قبل الدستور، أما بعده اعتقد هؤالء أن طريق اإلصالح أصبح سالكا للدولة العثمانية،  

مران: "أما اآلن وقد قضي األمر  ويف هذا الصدد يقول سليمان البستاين يف إحدى مقاالته يف صحيفة الع
وانل بل استعاد العثمانيون حريتهم فليس ابلكثري عليهم أن يربزوا من ذوي اهلمم منهم وينبتوا من انشئتهم 

. والتمسك ابخلالفة العثمانية كان له منطلق ديين حبث،  (352، ص.1909)البستاين،    كل قوال فعال"
على العمران، حاول فيه أن يستخدم خمتلف احلجج الدينية    فنجد أحدهم يسمى ب »املغريب" نشرا مقاال
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. ورأيه هذا يتماشى  (323، ص.1909،  ماذا يراد بنا )  من أحاديث وغريها للتمسك ابخلالفة اإلسالمية 
متاما مع رأي األنطاكي وغريهم، حيث يرون مجيعا أن اخلالفة ليست ابلضرورة عربية، بل ميكن أن تكون  

يكون عادل يف حكمه. وأكثر من هذا جند مبعوث اليمن يظهر أن أهل هذه البالد    يف غري العريب شرط أن 
العثماين  اجليش  عليهم  مر  عندما  السعادة  غاية  يف  األكارم)  كانوا  اليمن  ومبعوثو  ،  1909،  اليمن 

 . (363ص.

العربية آنذاك، فإن موقفهم من  القومية    إذا كان موقف أصحاب هذا التوجه اإلصالحي سليب من دعاة 
االحتاد   انطاكي بك مجعية  املسيح  عبد  فيها  اعترب  األوىل  املرحلة  من مرحلتني،  مر  والرتقي  االحتاد  مجعية 

.  †والرتقي مجعية إصالحية هتدف إىل انقاد الدولة العثمانية وإخراجها من طور االستبداد إىل طور املساواة 
ا يف تطوير الدولة العثمانية، ودليله يف  ابإلضافة إىل هذا وحسب مبعوث اليمن فإن االحتاديني قد سامهو 

)مبعوثو    ذلك أهنم اختاروا أفضل الشخصيات العربية يف جملس شورى الدولة، ومنهم املصلح أفندي الشيخ
. إال أن هذا الرأي بدأ يرتاجع عنه أصحاب العمران، فيقول االنطاكي فيهم:  (328، ص.1909حلب، 

ميلهم ألهنم نشلوا البالد من االستبداد ولكننا ننكر عليهم استئثارهم "أما االحتاديون فما زلنا نعرتف هلم جب
مبا   أعلم  وهو  هلل  فاألمر  ابلسيف  أكرهوها  وإن  رضى  عن  هلم  تستسلم  ال  األمة  أبن  و)ننبهم(  ابلسلطة 

 . (514، ص.1909)أنصار القدمي، سيكون"

ية السياسية الرتكية اليت تبنتها مجعية  يف هذا املوقف يتضح متاما أن هذا التوجه اإلصالحي كان رافضا للمركز 
االحتاد والرتقي. واإلصالح السياسي فيما خيص عالقة العرب ابخلالفة اإلسالمية العثمانية، تبىن أصحاب  
هذا التوجه اإلصالحي مبدأ املساواة كمفتاح أساسي حلل مشاكل العرب والقوميات األخرى مع القومية  

 
أغسطس من   22بتاريخ  376اجمللد األول، العدد   46الكثري يف هذه اجلمعية، وعلى سيب املثال أنظر: العمران: اجلزء كتب يف العمران الشيء -†

 726، مصر، ص.1908سنة 
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يدفع املوقف  وهذا  آنذاك.  التوجه  الرتكية  هذا  يف  العربية  القومية  حضور  مدى  ما  عن:  التساؤل  إىل  نا 
 اإلصالحي؟ 

قد يتبادر للذهن من خالل ما رأيناه أعاله أن هذا التيار اإلصالحي كان رافضا    القومية العربية:-ب-
للتوجه القومي، إال أنه يف حقيقة األمر كان الوضع عكس ذلك متاما، فقد كان أصاحب صحيفة "العمران"  

حرص  من أهم املصلحني الذين دعوا إىل التمسك ابلقومية العربية، لكن ميزة هذا التوجه اإلصالحي أنه  
على ضرورة حفظ العنصر العريب كثقافة وإثنية كجزء من املكون اإلسالمي حتت راية اخلالفة العثمانية، ومل 
يتوان أصحاب هذا التوجه يف إظهار متسكهم بعروبتهم، فعبد املسيح أنطاكي بك قال يف إحدى خطاابته:  

  ييت الشريفة وأفاخر هبا العاملني..." "...علم الناس يف مشارق األرض ومغارهبا أبين رجل عريب أفتخر جبنس
. رغم تشبث أصحاب هذا التوجه ابلقومية العربية، على اعتبار أن  (423، )ب( ص.1908)األنطاكي،  

العرب هم من خدموا اإلسالم ونشروه يف خمتلف بقاع األرض، إال أهنم كانوا رافضني متاما لفكرة اخلروج عن  
د يف صحيفة "العمران" مقال معنون ب "العرب واالستقالل "دون اسم اخلالفة العثمانية، ويف هذا الصدد ور 

الكاتب، من أهم ما جاء فيه: "قرأان يف أحد أعداد اجلوائب الغراء مقاال حلضرة الوجيه األمثل سعادة صديقنا  
أجني فيه ابلالئمة على فئة من الناس اجتمعت يف ابريس وقامت تنادي ابستقالل العرب.   بك   حسين  عطا
ن مع كل مسلم يف الوجود نشارك سعادة البك مبالم هؤالء األفراد الذين اختذوا اسم العرب الكرام واسطة  وحن

لإلجتار وما منهم إال طامع مبال من اخلزينة العامرة العثمانية أو وظيفة يف إحدى مصاحل الدولة العلية. واقسم 
)العرب    عرب وأمرائهم على اإلطالق"ابهلل وقسمي صادق وابر أن ما منهم من يعرف أحدا من ملوك ال 

 . ( 486، ص.1908واالستقالل، 

املسيح  العثمانية، ومل يكن هذا موقف عبد  الدولة  بقدرات  التوجه اإلصالحي ظل يؤمن  أن هذا  يتضح 
التيار رافضا   التوجه اإلصالحي. وكان هذا  معه يف هذا  املثقفني  من  الكثري  بل كان  فقط،  بك  أنطاكي 

ا  اجلمعيات  أتسيس  لتأسيس  إىل  ودعوا  دعموا  معاكسة  جهة  من  إهنم  إال  العرب،  ابستقالل  تنادي  ليت 
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اجلمعيات العربية العثمانية، ففي أعداد "العمران" جند مقاال يرجح أنه مكتوب من طرف األنطاكي، حول  
ويرى  مجعية مسيت جبمعية "االخاء العريب العثماين" وهي مجعية تكونت من أبناء خمتلف املناطق العربية،  

العرب مبصاحلهم  العرب واألتراك متثل وعي  اليت آتخي بني  صاحب صحيفة "العمران" أبن هذا اجلمعية 
ورغبتهم يف أن يكون هلم وجود سياسي يف اجلامعة العثمانية، ويضيف عن هذه السياسية "وهي نفس سياسة  

 . ( 74، ص.1908، )إبراهيم ابشا أكرب أشقياء الكرد   العمران اليت قضينا العمر يف أتييدها"

يظهر جبالء أن هذا التيار اإلصالحي كان مؤمنا بقدرة اخلالفة العثمانية على جتاوز األزمة اليت كانت تعيشها،  
لكن احلد الفاصل بني اخلالفة العثمانية والعرب، هي القومية الرتكية فبقدر ما كان املصلحون يدافعون على  

نية، حرصوا يف املقابل على عدم سيطرة األتراك على هذه اخلالفة،  بقاء العرب كجزء من أجزاء اخلالفة العثما
ففي إحدى مقاالت األنطاكي يف نفس اجلريدة يوضح هذه املسألة بوضوح، فيقول: "فحرج احلالة هو الذي  
انتج الثورة ووارث البالد هذا االنقالب العظيم الذي ضعضع املستبدين وألقى اململكة بني أيدي األحرار  

ني إال أن هؤالء األحرار املصلحون كلهم أو أكثرهم من األتراك فإذا تركناهم وشأهنم حنن معاشر  واملصلح
بينهم كاإليرلنديني بني اإلنكليز ولذلك قام عقالء األمم الغري تركية   نلبث أن نصبح  األمم الغري تركية ال 

،  العرب ومملكة أل عثمان)  ينادون حبقوق أقوامهم ويدعون األتراك إىل كلمة سواء تصون حقوق اجلميع" 
 . (280، ص.1908

هذه احلقوق اليت يطلب هبا عبد املسيح أنطاكي بك هي اليت يسمها نفس الكاتب ابملساواة بني العرب  
العثمانية، وكلمة املساواة كلمة مفتاح يف مفهوم اإلصالح خالل بداية   واألتراك وخمتلف قوميات اخلالفة 

يف صحيفة "العمران" فاملساواة تشمل احلقوق كما الواجبات. فرغم تشبث    القرن العشرين عند رواد اإلصالح 
عبد املسيح أنطاكي بك ومن معه يف الصحيفة ابلقومية العربية، إال أهنم ظلوا ملتزمني ابلوحدة داخل الدولة  

يف السلطنة  العثمانية، فنجد األنطاكي يقول: "حنن ال نريد أن نفرق بني معاشر العثمانيني وال نريد أن يكون  
تركي وال عريب وال يوانين وال أرمين وال كردي بل أن نكون كلنا عثمانيني نريد هذا إذا أراده األتراك فعالً ال  
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الواجبات..." يف  معهم  متساوون  حنن  احلقوق كما  يف  معهم  وساووان  عثمان)  قواًل  أل  ومملكة  ،  العرب 
 . (280، ص.1908

التوجه اإلصالحي عند عبد املسيح أنطاكي بك واملصلحون يف  وخالصة القول يف هذا املوضوع، أن هذا  
رغم دعوهتم إىل التشبث ابلعروبة والقومية العربية، ظلوا متشبثني من جهة أخرى بشكل  و صحيفة العمران،  

أكرب ابخلالفة اإلسالمية العثمانية. على اعتبار أن العرب يشكلون جزء من هذه اخلالفة، وكل ما طالب به  
أنطاكي بك ودعا إىل إصالحه هو أن يكون للعرب وجود سياسي يف اجلامعة العثمانية كما    عبد املسيح

احلال مع ابقي األمم. ويدعوا هذا التيار اإلصالحي إىل ضرورة احلفاظ على استقالل اإلمارات العربية على  
توى الدفاع واهلجوم  املستوى الداخلي، ويدعوا نفس الكاتب إىل التعاون واالتفاق بني أمراء العرب على مس 

العربية،    واصالح اجلندية...إخل الرأي اإلصالحي يرى بضرورة (10، ص.1908)البالد  .  أي أن هذا 
احلفاظ على استقاللية العرب، لكن دون أن تعين هذه االستقاللية اخلروج عن اخلالفة العثمانية. ويدعوا  

الش ومبدأ  الوحدة  إىل  نظرته اإلصالحية  األنطاكي يف  ابلوحدة والشورى عند  كذلك  املقصود  فما  ورى. 
 أصحاب هذا االجتاه اإلصالحي؟ 

: إن مفهوم الوحدة عند عبد املسيح أنطاكي بك ومن معه مفهوم مطاطي، يتمدد  الوحدة والشورى-ت-
ليشمل عديد من املكوانت، فقد رأينا سابقا كيف أن هذا التيار اإلصالحي دعا إىل االحتاد بني القوميات  

للخالفة العثمانية. ومفهوم الوحدة أو االحتاد هو مفهوم مركزي يف صحيفة "العمران"، ففي أول    املختلفة 
-كل عدد من هذه الصحيفة جند ثالث كلمات توضح جبالء التوجه اإلصالحي هلذه اجمللة، وهي )هللا 

يف املشرق العريب  االحتاد( ومن دون أدىن شك فإن كلمة هللا حتيل إىل الدايانت السماوية املوجودة  -الوطن 
قد تعين الوطن  -ونظرا لعدم توفر النسخة األوىل- آنذاك وخاصة اإلسالمية أو املسيحية، أما كلمة الوطن فإهنا

 العثماين الذي حيكم خمتلف البلدان العربية آنذاك. 
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د، فاالحتاد  والنقطة األخرية أو الكلمة األخرية هي االحتاد، ونظرة أصاحب "العمران" واسعة جدا ملفهوم االحتا
العامل   الوحدة اإلسالمية عندهم تشمل كل  إن  بل  السنة فقط،  أهل  املسلمني  يتمثل يف احتاد  عندهم ال 
اإلسالمي مبختلف مذاهبه، ففي خطاب لعبد املسيح أنطاكي بك قال: "إن احتاد كلمة املسلمني )السنة  

، ت،  1908)األنطاكي،    بني أقوايء"  والشيعة( يف هذا الزمان ضرورية وحيوية الهنم بتفرقهم أيتوا ضعاف
. يضيف صاحب "صحيفة العمران" "يف اخلتام أحيي العامل اإلسالمي بل الشرق أبمجعه، هبذه (327ص.

النهضة اجلليلة اليت ظهرت يف الدولة العلية اإليرانية، وأسأل هللا أن يرينا مثلها يف دولتنا العلية العثمانية، ويف  
وابإلمج األفغانية،  والرقي  الدولة  التقدم  وحدها  عليها  الشورى  ألن  املسلمني،  دول  عموم  يف  ال 

 . (327، ت، ص.1908)األنطاكي، والنجاح" 

يظهر بوضوح أن مفهوم الوحدة عند عبد املسيح أنطاكي بك ومن معه يتجاوز احلدود السياسية، بل ميتد 
شيعية. ويف خطابه املشار إليه أعاله  ليشمل خمتلف األقطار اإلسالمية، بل واملشرقية ككل مبا فيها إيران ال 

غاية األمهية يف نظرته لإلصالح، وهو مصطلح الشورى. ففي اعتقاد عبد املسيح   يفذكر الكاتب مصطلح  
أنطاكي بك أن الشورى هي الطريق الرئيسي حنو احلرية، والشورى حسب كاتبنا ال أتيت من فراغ، بل تتطلب  

تربية األمة على القرآن وأحكامه من جهة،  - ضحة عن نظرته لإلصالحوهذا يعطينا فكرة وا- عدة أمور، أوهلا
 ومن جهة أخرى ضرورة الوقوف على العلوم احلديثة. 

هذه املسألة توضح لنا أن مكوانت اإلصالح عند عبد املسيح أنطاكي بك واملصلحني يف جريدة العمران  
لكي الشورى  أن  الدنيوية. كما  واملكوانت  الدينية  املكوانت  تتطلب    مشلت  مبعىن تتحقق    أن   املساواة، 

 بني خمتلف األفراد يف الواجبات واحلقوق املتعلقة ابلدولة والدفاع عنها.    نطاكي بك كان حياول أن يساوياأل

والنقطة األخرية اليت يبين عليها عبد املسيح أنطاكي بك مبدأ الشورى هي استئصال التعصبات الدينية.  
وهنا يستحضر الكاتب مبدأ الوحدة الذي حتدثنا عنه أعاله، وقلنا إن مفهوم الوحدة مفهوم مركزي يف معىن  
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صحيفة "العمران" كان  أن مفهوم اإلصالح عند أصحاب    كما اإلصالح عند أصحاب صحيفة "العمران"،  
 1908يتماشى مع اإلصالحات العثمانية مع بداية القرن العشرين، حبيث اعتربوا أن الدستور العثماين لسنة  

،  عالن الدستور يف مملكة بين عثمان )إ  هو طفرة نقلت العثمانيني من طور االستبداد إىل طور املساواة واحلرية
ر اإلصالحية اليت توافقت بني اإلصالحات العثمانية ونظرة . وكثرية هي اآلراء واألفكا(674، ص.1908

 . ‡هذا التيار لإلصالح، خاصة فيما خيص الدستور وجملس املبعواثن العثماين

-مل يهتم املصلحون يف صحيفة "العمران" ابإلصالحات السياسية فقط، بل   إصالحات متنوعة:- 3-2
مهتمني ابإلصالحات االجتماعية واالقتصادية يف املنطقة  فإهنم كانوا  -كون أغلبهم كانوا يف جملس املبعواثنل

العربية بعالقتها مع السلطة العثمانية. وأول شيء جيب ذكره يف هذا السياق هو أن التوجه اإلصالحي يقر  
يف البداية بوجود اخللل، على اعتبار أن هذا اخللل مستحكم فينا من كل جهة، ويف اعتقادهم أن اإلصالح  

يتم يف سنة أو سنتني، بل حيتاج إىل صرب طويل وعناء كثري الذي تتطلبه ا العربية ال  )اإلصالحات    لبالد 
. وأهم االصالحات اليت دعا عبد املسيح أنطاكي بك إليها هي اإلصالحات  (718، ص.1908املطلوبة،  

ىل تنظيم  املالية، ألن املال يف اعتقاده هو أساس كل األعمال، وإلصالح املالية دعا صاحب "العمران" إ
امليزانية من خالل الدقة يف حتصيل األموال. ورغم أن الوضعية االقتصادية آنذاك كانت مزرية يف املنطقة  
العربية، دعا عبد املسيح أنطاكي بك كل عثماين إىل أال يتوقف على دفع الضرائب، على أساس أهنا ستعود  

 ابلنفع على األمة ككل. 

ي بك أن إصالح املالية يلزمه الضرب على أيدي املرتشني بعصا  من جهة أخرى، يرى عبد املسيح أنطاك
من حديد. وهذه اخلطوات اليت رمسها صاحب "العمران" حول إصالح املالية، جعلته يرى أنه إذا أصلحت  

ليس يف مصر    ، املالية وصلح مأموري احلكومات ونفذت القوانني بدقة، فإن البالد ستعرف تقدما وفالحا 

 
 1876جملس املبعواثن العثماين هو مبثابة الربملان بتعبري اليوم، أسسه السلطان عبد احلميد الثاين على إثر التعديالت الدستورية يف سنة -‡
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. وميزة األنطاكي  ( 718، ص.1908)اإلصالحات املطلوبة،    ل كل العامل اإلسالمي قاطبةالعثمانية فقط، ب
عن ابقي الدعاة لإلصالح، هو أنه كان جيمع بني التنظري والتنفيذ، لكونه كان عضوا يف جملس املبعواثن  

، قد ألغى  العثماين، ولذلك يف إطار حديثه لكامل ابشا الصدر األعظم أشار إىل أنه من أجل حمو الفساد 
ماليني جنيه، ويف سبيل ذلك قلص    4بعض الوظائف. والغاية من هذه اإللغاءات هو أنه سعى إىل توفري  

.  (747، ص.1908)اإلصالحات املنوية،    عضو فقط  32عضو إىل    300أعضاء جملس الشورى من  
املص األنطاكي بك مع جمموعة من  التحتية ساهم  البنيات  والتوسع يف  املالية  استدعاء  ولتدعيم  لحني يف 

والري  املستنقعات  وردم  واملعابر  الطرق  إلصالح  والفرنسيني  اإلنكليز  املنوية،    املهندسني  )اإلصالحات 
أمهية  ( 747، ص.1908 "العمران"  مبعوثي جريدة  معظم  االقتصادية خصص  . وارتباطا ابإلصالحات 

البالد فيقول "...عن اختبار أن    كربى للخط السككي يف البالد العربية، فيتكلم مبعوث اليمن ابسم أهل
لليمن" اليمن األكارم )  مد السكك احلديدية مفيد  . ورواد اإلصالح يف  (363، ص.1909،  اليمن ومبعوثو 

صحيفتنا هذه، كانوا من بني أهم االجتاهات اليت ترى بضرورة إنشاء السكة احلديدة يف البالد العربية لغاايت  
 اقتصادية وغريها. 

صالحات االجتماعية فإن املصلحون يف هذه الصحيفة، يرون أنه من واجبات احلكومة  أما فيما خيص اإل
أن تبذل األموال لوقاية رعاايها من األمراض، ويرى صاحب "العمران" أن الدولة هلا احلق يف أن تتدخل يف  

فتيش أو إجراء األمالك الشخصية لألفراد من أجل محاية األخرين أو القضاء على األمراض املنتشرة سواء ابلت 
،  1908،  حضرة الوجيه األمثل والتاجر الكبري) احلجر الطيب، أو حىت إحراق املنازل إذا تطلب األمر ذلك

. على املستوى االجتماعي دائما حيذر عبد املسيح أنطاكي بك من خطورة انتشار  ( 571.572ص.ص.
 الشوارع الكربى من املدن املصرية.  االحنطاط األخالقي، وخصوصا من انتشار بنات اهلوى اللوايت يتجولن يف

فريى األنطاكي أنه " ال تفلح أمة انغمس أبناؤها يف دمأة الفحشاء وال سيما إذا تنبهت وهنضت تطالب  
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على   دليال  ويكون  الدولة  أخر  يف  يقع  إمنا  الفحشاء  يف  واالنغماس  إداراي  أو  سياسيا  رقيا  أو  استقالال 
 . (571.572ص.ص. ، 1908، تاجر الكبري حضرة الوجيه األمثل وال )  سقوطها..."

أما فيما خيص التعليم فإن عبد املسيح أنطاكي بك ومن معه من املصلحني يعطون أمهية كربى للتعليم لغاية  
االصالح، ومن بني مظاهر اهتمامهم ابلتعليم، جند على سبيل املثال اهتمامهم ابلطالبات اللوايت يدرسن يف  

،  1908)  الفرنسي، ويرى األنطاكي أن هذه خطوة جيدة تعود ابلنفع على اجملتمع فيقول النادي العلمي  
: "فنهنئ نوابغ بناتنا بنجاحهن وهننئ آابئهن، ونسأل هللا أن يصبحن نساء انفعات للحياة  ( 502ث، ص.

ملدرسة  االجتماعية يف مصر...". وهذا يعين أن هذا التوجه اإلصالحي ال يرفض تعليم البنات وإن كانت ا
مدرسة فرنسية. ويف التعليم دائما قدم صاحب "العمران" نقدا كبريا جلامع األزهر واملسؤولون عليه، فريى  
وحىت   الواحدة،  السنة  يف  طالب  عشرين  أو  عشرة  يتخرج  طالب  آالف  عشرة  أصل  من  أنه  األنطاكي 

عدد الطلبة وزايدة النفقات  املتخرجني أنفسهم ليسوا شيئا، لذلك دعت صحيفة "العمران" إىل التقليل من  
عليهم، ويف نظرهم ال يصلح األزهر إال ابلقوة واملال، ف "القوة إليقاف كل متمسك أبهداب التقهقر عند  

)إصالح    حده، واملال إلدخال اإلصالح املطلوب إىل أقصاه حبيث ينطبق على غاية الشارع وروح القرآن"
توجه اإلصالحي عند هذا التيار كان يركز على الكيف . ويفيد هذا الطرح أن ال (479، ص.1909األزهر،  

 أكثر من الكم، فاألنطاكي ال يهمه عدد الطالب بقدر ما يهمه قدرات املتخرجني وأدوارهم يف اجملتمع. 

يف ختام هذه الورقة، قدمت جريدة "العمران" نظرة جامعة ملوضوع اإلصالح والتجديد العريب يف بداية القرن  
ا يستخلص أنه كان هناك توجه إصالحي مل يرفض اخلالفة العثمانية ومل يقبل هبا متاما،  العشرين، فمن خالهل

إذ يركز أصحاب صحيفة العمران عن عدم التخلي عن القومية العربية، ويف نفس الوقت مل تعط هلا بعدا 
ند عبد املسيح سياسيا أكثر من جمرد متثيل سياسي يف اجلامعة العثمانية. وتشكل املساواة أساس اإلصالح ع

أنطاكي بك. وإذا ما أردان أن نتساءل عن مصادر هذا التوجه اإلصالحي عند أصحاب جريدة "العمران"،  
فإهنا كانت متعددة ومرنة، ففيها جوانب عديدة استند فيها الدعاة لإلصالح إىل الفقه اإلسالمي، ومن  
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تعليم واألوضاع االقتصادية يف البالد العربية  جهة أخرى استندوا على أسس حديثة أوربية يف إصالح املالية وال
 . إابن التواجد العثماين خالل بداية القرن العشرين

 
CONCLUSION  

In conclusion, it is clear that the concept of reform was very flexible in 

AL Antaki representation. His point of view combined the Arabic privacy 

with the Ottoman sovereignty, by accepting to be a part of ottman khilafa. 

However, this accepting was condtional on giving a chanse for arabes to have 

a political representative in ottman manegment. 

To make these political reforms effective, they linked them with 

different key areas, especially educatoin and financial manegent. 

In the case of the sources of this reform representatoin, it can divided 

them to two principal sources, the first one derived from the Islamic culture, 

especially the ideas that allow for non-arabics to be a leader of islamic khilafa, 

as long as they are efficient. In other hand, this trend conentrated on European 

pattern to reform education and economic fieldes. 
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Abstract:  

This article examines the issues of reform in the Arab world before the first 

Great War. It is usual to study this subject by analysing the reformers ideas and works 

or by looking government’s reforms. However, this paper is trying to study it by 

analysing newspapers. It looks for those reforms from “Al Omran” newspaper 

between 1908 and 1912. It is clear that were there a group of reform trends, and who 

were writing in Al Omran tried to make a collect between Arabic privacy and 

Ottoman sovereignty. In their point of view for reforms, they focused on the political 

issues as a main problem; then munched education, finance, and society issues. 

Keywords: Abde Al Masih Antaki - the Ottoman Empire – Al Omran 

newspaper 
 

 


