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 حفـل تأبيـن
 ليلى الصباغ ةالدكتور ةتاذـاألس

  
 

 
 اعمقاومؼ ه 1545 رُمْمان 1أىمٞمؿ ذم اًمساقمة اًمثاٟمٞمة قمنمة ُمـ يقم إرسمٕماء ذم 

 ةإؾمتاذ ةاًمٙمبػم ًمٗم٘مٞمدة اعمجٛمعم ذم ىماقمة اعمحارضات سماعمجٛمع طمٗمؾ 3114متقز  11

 . شمٕمامم اهلل ارمحٝم ًمٞمغم اًمّمباغ ةاًمديمتقر

 اعمقاومؼ ه 1545 رسمٞمع إول 37ذم  إرسمٕماءٜما إمم ضمقاره يقم شموىمد اظمتار اهلل وم٘مٞمد

 . سمٕمد رطمٚمة ـمقيٚمة طماومٚمة سماًمٕمٓماء اعمتٜمقع م3114 ؿمباط 7

طمرض احلٗمؾ ًمٗمٞمػ ُمـ اًمِمخّمٞمات اًمرؾمٛمٞمة وإدسمٞمة واًمث٘ماومٞمة ومجٝمقر همٗمػم ممـ 

 . قمرومقا اًمديمتقرة اًمّمباغ

  ُإًم٘ماء اًمٙمٚمامت يمام يكم:صمؿ شمتاسمع ، ُمباريمة ُمـ اًمذيمر احلٙمٞمؿدىء احلٗمؾ سمتالوة سم 

o  اًمديمتقر ُمروان اعمحاؾمٜملإؾمتاذ يمٚمٛمة رئٞمس جمٛمع اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة . 

o  ٚمبقياحلاًمديمتقر ظماًمد إؾمتاذ يمٚمٛمة ضماُمٕمة دُمِمؼ أًم٘ماها . 

o وًمٞمد اجلالدحمٛمد  اًمديمتقر ها إؾمتاذايمٚمٛمة اعمقؾمققمة اًمٕمرسمٞمة أًم٘م . 

o أمحد ـمرسملمها إؾمتاذ اًمديمتقر اأًم٘م ةيمٚمٛمة أصدىماء اًمٗم٘مٞمد . 

o ٟمجاح حمٛمد ةاًمديمتقر ةٝما إؾمتاذتأًم٘م ةيمٚمٛمة شمالُمذة اًمٗم٘مٞمد . 

o اسمـ ؿم٘مٞم٘مٝما اعمٝمٜمدس قماُمر اًمّمباغأًم٘ماها  ةيمٚمٛمة آل اًمٗم٘مٞمد . 

 . وومٞمام يكم ٟمّمقص اًمٙمٚمامت اًمتل أًم٘مٞمت ذم هذا احلٗمؾ
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 الدكتور مروان ادحاسـي  األستاذ كؾؿة

 رئقس جمؿع الؾغة العربقة بدمشق 

 

 سقدات والسادةأهيا ال

هؾ ًمقضمقد اإلٟمسان ُمـ ُمٖمزًى إْن مل يٙمـ ىمد ـَمَبع ذًمؽ اجلزَء ُمـ اًمٕمامل اًمذي ؿماء 

اًم٘مدر أن يٙمقن ُمـ ؾمايمٜمٞمف، ـَمَبَٕمف سمام يّمدر قمـ قم٘مٚمف ُمـ ومٙمر يتّمّدى حل٘مائؼ اًمٕمامل، 

 هلا، أو ُما شمٜمتجف يداه ُمـ أصمر شمتجغم ومٞمف اعم١مصمرات اًمسائدة واعُمٝمٞمٙمٚمة ًمٕمٍمه؟ا ؿمارطًم 

ًَمْسٜما ؾمقى أومراد ىمد اٟمتخبٝمؿ أومراٌد ىمد ؾمب٘مقهؿ إمم  اًمٕمرسمٞمةِ  جمٛمع اًمٚمٖمةِ  ْماءَ ٟمحـ أقم

ذف اًمٕمٛمؾ ذم ظمدُمة اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة، وَصٚمٜما إمم اعمجٛمع طماُمٚملم خلؼمات وـماىمات ومٙمرية 

وأُمداء صم٘ماومٞمة شمؿ شمِمّٙمٚمٝما ُمـ ؿمذراٍت مجٕمٜماها، ُمـ ظمالل شمٗماقمٚمٜما ُمع اًمٕمٚمقم وـماًمبٞمٝما، وُمع 

ٜماىمدة واعمٗمّّسة، واعمٕمّدًمة ٔراء وأطمٙماٍم ضمرى شمداوهلا ذم اًمٕمٚمقم اًمتل اًمتٞمارات اًمٗمٙمرية اًم

قمٚمٞمٜما إضماًمة اًمٗمٙمر ذم شمقضٞمح ُما ـمرأ ُمـ شمٖمػّمات قمغم ُما يمٜمّا ا اظمتص هبا يمٌؾ ُمٜما، ومٙمان ًمزاُمً 

 ٟمٕمتٛمده ُمـ طم٘مائؼ ذم ذًمؽ اعمجال، ؾماقملم إمم شمٓمقير اًمٚمٖمة سمام يستققمب شمٚمؽ اًمتٖمػمات.

حمددًا، وم٢مٟمٜما ٟمسارع إمم إسمراز ا ومٙمريً ا قمْمق يمان يٛمأل طمٞمزً  وطملم ُيّماب جمٛمٕمٜما سمَٗم٘مد

سمف ُمـ ٟمتاج ومٙمري، أو ُمقاىمػ ضمريئة ذم يمٗماطمف إلصمبات طم٘مائؼ ا ُما ٟمٕمت٘مد أٟمف يمان ُمتٛمٞمزً 

وراء إقمادة اًمٚمٖمة ا يماٟمت همائبة قمـ اًمٗمٙمر اعمجتٛمٕمل وسمخاصة ُما يتٕمٚمؼ سماحلداصمة، وذًمؽ ؾمٕمٞمً 

 قم ضمديدة ٓ شمْمٞمُؼ قمـ اطمتقائٝما شمٚمؽ اًمٚمٖمة اًمٕمري٘مة.اًمٕمرسمٞمة إمم سمري٘مٝما اعمٕمٝمقد حمّٛمٚمة سمٕمٚم

وإي إذ أىمػ اًمٞمقم ٓومتتاح احلٗمؾ اًمت٠مسمٞمٜمل ًمٗم٘مٞمدة جمٛمٕمٜما اًمديمتقرة ًمٞمغم اًمّمباغ 

 قمكم اإلسار قمغم ُما يمان يٛمثٚمف وضمقدها ذم اعمجٛمع.ا رمحٝما اهلل أرى ًمزاُمً 
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اعمجٛمع  ًم٘مد ُمرت قم٘مقد ُمٜمذ أؾمس اًمرئٞمس حمٛمد يمرد قمكم هٞمئًة ُأـمٚمؼ قمٚمٞمٝما اؾمؿ

ًمٞمْمؿ صمّٚمًة ُمـ اًمٕماُمٚملم اًمبارزيـ ذم إشم٘ماهنؿ ًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة،  :1:1اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب قمام 

واعمتٛمٙمٜملم ذم اؾمتٕمامهلا قمغم أقمغم اعمستقيات اًمٕمٚمٛمٞمة واًمث٘ماومٞمة، ذم ضمقٍّ همٚمبت قمٚمٞمف حماوٓت 

 اًمتؽميؽ اعمتٕمّّمبة.

قمغم ا ٚمٙمً إن قمٝمد آؾمت٘مالل إول اًمذي ُأقمٚمـ ومٞمف إُمػم ومٞمّمؾ سمـ احلسلم ُم

ؾمقرية يمان حيِٗمؾ سمتحريمات وـمٜمٞمة اًمتّػ ومٞمٝما اًمِمباب طمقل طمٙمؿ قمريب يماٟمقا يتٛمٜمّقٟمف ذم 

 ظمقاـمرهؿ وٓ جيرؤون قمغم اإلضمٝمار سمَتقىِمٝمؿ إًمٞمف.

ومما يذيمره اًمتاريخ أن ٟمساء ؾمقرية اٟمْمٛمٛمـ إمم اًمرضمال ذم همٚمٞمان مجاهػمي قمارم 

ؾمقرية ًمتٜمٗمٞمذ صؽ آٟمتداب، طملم شمّمدى اجلٞمش اًمقـمٜمل ًمٚم٘مقى اًمٗمرٟمسٞمة اًمزاطمٗمة قمغم 

وأصدرن اًمبٞماٟمات حلّث اًمِمباب قمغم آًمتحاق سماجلٞمش ًمٚمدوماع قمـ اًمقـمـ، يمام اٟمخرـمت 

جمٛمققمة يمبػمة ُمـ ؾمٞمدات اعمجتٛمع ذم اجلٞمش، وطمرضن ُمٕمريمة ُمٞمسٚمقن آؾمٞماٍت ًمٚمجرطمك 

ـّ وهل  ـّ إمم إقمٓماء رشمبة قمسٙمرية إلطمداه وداقمامٍت ًمٚمّمٛمقد، وىمد وصؾ إُمر ذم شم٘مديره

 ٞمدة ٟمازك اًمٕماسمد.اًمس

مل شمٙمـ هٜماًمؽ وُمرص عمِماريمة ٟمسائٞمة ذم جمآت صم٘ماومٞمة قماًمٞمة ُمتخّمّمة يمٛمجآت 

سماًمتقؾمع ُمع ا ذم طم٘مقل اًمتٕمٚمٞمؿ، آظمذً ا اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل طملم شم٠مؾمٞمسف، سمؾ سمرز ٟمِماـمٝمـ ُمتٛمٞمزً 

 ظمٓمقاِت اٟمتِمار شمٕمٚمٞمؿ اًمبٜمات.

 ًٓ ؿمئات قمغم إمتام ُمـ ىمبؾ اًمٜماا ُمتّماقمدً  وُمّرت اًمٕم٘مقد شمٚمق اًمٕم٘مقد، شمِمٝمد إىمبا

اًمدراؾمة وُمقاصٚمتٝما سمٕمد اًمِمٝمادة اًمثاٟمقية، طملم اومتتحت داٌر ًمت٠مهٞمؾ اعمٕمٚمامت، وهذا ُما 

ؾماهؿ ذم آرشم٘ماء سماعمستقيات اًمتدريسٞمة ذم اعمراطمؾ آسمتدائٞمة واًمثاٟمقية، واٟمتٝمت هذه 

قم اإلرهاصات إومم ذم شمٕمٚمٞمؿ اًمبٜمات إمم ومتح أسمقاب اًمتٕمٚمٞمؿ اجلاُمٕمل ذم أداب واًمٕمٚم

(، ودظمٚمت اًمٓماًمبات 1:58اإلٟمساٟمٞمة، وذًمؽ ذم هناية اًمٜمّمػ إول ُمـ اًم٘مرن اعمايض )
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إمم شمٕمٚمٞمؿ خمتٚمط سمٕمد قمّمقر ُمـ اًمتزُّمت واًمتٕمّّمب، وأصبحـ ومٞمام سمٕمد ُمدرؾمات ذم ا أومقاضًم 

 ُمدارَس ًمٚمبٜمات اٟمتنمت ذم مجٞمع اعمحاومٔمات.

واًمبٙماًمقريا  1:53وهٙمذا يمان أن اضمتازت وم٘مٞمدشمٜما ؿمٝمادة اًمبٙماًمقريا إومم قمام 

ًمتٚمتحؼ سمٙمٚمٞمة أداب ذم ضماُمٕمة اًم٘ماهرة طمٞمث طمّمٚمت  1:54اًمثاٟمٞمة )ومرع اًمٗمٚمسٗمة( قمام 

. وطملم قمادت إمم 1:58قمؾ إضمازة سماًمتاريخ سمدرضمة اُمتٞماز ُمع ُمرشمبة اًمنمف إومم قمام 

 .1:65دُمِمؼ دظمٚمت جمال اًمتدريس ذم اعمدارس اًمثاٟمقية ودور اعمٕمٚمامت طمتك قمام 

ـّ اًمتدريس إمم شمسٜمّؿ ُمٜمّمب ُمديرة اًمتجٝمٞمز اًمثاٟمٞمة ًمٚمبٜمات، وارشم٘مك هبا ٟمجاطم ٝما ذم وم

 حُيتذى ا طمٞمث سمرزت ىمدراهتا اإلدارية واًمٕمٚمٛمٞمة، اًمتل ضمٕمٚمت ُمـ شمٚمؽ اعمدرؾمة ٟمٛمقذضًم 

ذم آٟمْمباط وطمسـ اًمسٚمقك، واعمستقى اًمرومٞمع ُمـ اًمٜمجاح ذم اًمِمٝمادات اًمرؾمٛمٞمة ـمٞمٚمة 

 صمامٟمٞمة أقمقام.

اًمٚمحاق سماًمدراؾمات اًمٕمٚمٞما ذم قمٚمؿ اًمتاريخ، ومٕمادت إمم  إٓ أن ـمٛمقطمٝما ىمد طمثّٝما قمغم

 اًم٘ماهرة ـماًمبة ًمِمٝمادة اعماضمستػم.

وىمد طمازهتا سمٛمرشمبة اًمنمف إومم ُمـ ضماُمٕمة اًم٘ماهرة ذم ومرع شماريخ اًمٕمرب احلديث  

 .1:77صمّؿ أشمبٕمتٝما سماًمديمتقراه سمٛمرشمبة اًمنمف إومم يمذًمؽ قمام  1:71قمام 

ًمتّمؾ إمم  1:81ٔداب سمدُمِمؼ قمام ودظمٚمت اًمتدريس اجلاُمٕمل ذم يمٚمٞمة ا

 .4::1وطمتك  1:89سمٕمام ا إؾمتاذية سمدءً 

إن أـمروطمتٝما ًمٚمامضمستػم يمان قمٜمقاهنا: اًمٗمتح اًمٕمثامي ًمبالد اًمِمام وُمٓمٚمع اًمٕمٝمد 

اًمٕمثامي ومٞمٝما، قمغم طملم يمان قمٜمقان أـمروطمتٝما ًمٚمديمتقراه: اجلاًمٞمات إورسمٞمة ذم سمالد اًمِمام 

قمنم. وٓسمد ُمـ اًم٘مقل إن هذيـ اًمٕمٜمقاٟملم ٓ يٕمٓمٞمان ذم اًم٘مرٟملم اًمسادس قمنم واًمساسمع 

أيمثَر ُمـ ومٙمرة حمدودة قمـ اعمجآت اعمختٚمٗمة اًمتل اٟمٖمٛمست ومٞمٝما، واؾمت٘مّمت ظمباياها 

 اًمديمتقرة ًمٞمغم اًمّمباغ رمحٝما اهلل طملم شمٜماوًمتٝما ذم يمتبٝما ودراؾماهتا وسمحقصمٝما.
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 أهيا السقدات والسادة

٘مل أيمثر ُمـ ٟمٔمرة قماسمرة قمغم اعمقضققمات ٓ يسٛمح جمال هذا احلٗمؾ اًمت٠مسمٞمٜمل سم٠من ٟمٚم

اًمتل أقمٛمٚمت ومٞمٝما ومٙمرها اًمتارخيل، اًمذي اشّمّمػ سمٚمٛمحات جمتٛمٕمٞمة، وأظمرى اىمتّمادية، إمم 

ضماٟمب دراؾمات ذم إدب اًمٕمريب سملم اًم٘مرٟملم اًمسادس واًمثاي قمنم ًمٚمٝمجرة، وذم احلْمارة 

إصمر، ويمتاسملم  قمـ اعمحبّل  صاطمب يمتاب ظمالصةا اًمٕمرسمٞمة اإلؾمالُمٞمة. وىمد ظمّمّمت يمتاسمً 

قمـ اعم١مرخ اًمٙمبػم ؾماـمع احلٍمي، يمام أهنا وّزقمت سمحقصمٝما سملم ؿمخّمٞمات شمارخيٞمة يمٕمبد 

. يمام أهنا 1679اعمٚمؽ سمـ ُمروان، وأطمداث شمارخيٞمة هاُمة يمثقرة ُمسٚمٛمل همرٟماـمة قمام 

ٝما شمارخيٞمً  ذم يمتاهبا قمـ اعمرأة ذم اًمٕمٍم اجلاهكم، وقمـ اعمرأة ا أقمٓمت ًمٚمٛمرأة اًمٕمرسمٞمة طم٘مَّ

سة ذم يمتاهبا قمـ إدب اًمٜمسائل اعمٕماس اًمٕمريب واًمٖمريب، وذم يمتاهبا: ٟمساء ورضمال اعمٕما

 ذم إدب واًمسٞماؾمة وإصالح اعمجتٛمع.

وًمٕمؾ يمتاهَبا قمـ ُمٜمٝمجٞمة اًمبحث اًمتارخيل هق إًمَّمُؼ سماظمتّماصٝما مما يمتبتف ذم 

يات شمّٗمرقمات ذًمؽ آظمتّماص، ذًمؽ أن احلاضمة إمم ٟمٔمرة قمٍمية وماطمّمة شمرسمط سملم اًمٜمٔمر

اًمتارخيٞمة احلديثة وسملم ُمسارات اعم١مرظملم اًمٕمرب اًم٘مداُمك، يماٟمت طماضمًة ُُمّٚمحة إلفمٝمار 

 (1)ؾَمْبؼ اسمـ ظمٚمدون إمم ُمٕمٔمؿ اعمساًمؽ اًمتل يسٚمٙمٝما اعم١مرظمقن اعمٕماسون يمؼموديؾ

 وشمقيٜمبل، وضمقرج دويب، ويمذًمؽ هٞمٖمؾ ذم دروؾمف قمـ ومٚمسٗمة اًمتاريخ.

اسم٘ملم ًمف، وسمخاصة اإلظمباريلم واعمٝمتٛملم وم٘مد دماوز اسمـ ظمٚمدون ُمسارات اعم١مرظملم اًمس

يست٘ميص ا سمتاريخ اعمٖمازي، وقمٞمقن إظمبار، واعمردديـ ًمروايات اًمسَٚمػ، واظمتط ُمٜمٝمجً 

أن  اًمٕمقاُمؾ اعم١مصمرة ذم جمريات اًمتاريخ. واعم١مؾمػ أن اًمٕمرب شمٕمرومقا سماسمـ ظمٚمدون وقمب٘مريتف سمٕمد

                                                           

(1 )  Braudel / Toynbee / Georges Duby / Hegel 
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 (3)رمجٝما وٟمنمها يماشمرُمػمصمؿ شم 1917اسمـ ظمٚمدون قمام ُم٘مدُمة   (1)ايمتِمػ ؾمٞمٚمٗمسؽم دو ؾماد

ويمان أن اٟمبث٘مت قمـ دراؾمة اًمٖمرب عم٘مدُمة اسمـ ظمٚمدون ُمٕمٔمُؿ اًمٕمٚمقم اإلٟمساٟمٞمة  1969قمام 

احلديثة، يمٕمٚمؿ آضمتامع، وقمٚمؿ اًمبنميات، واًمسٞماؾمة وآىمتّماد، سمآؾمتٜماد إمم ـمروٍح 

 شمْمٛمٜمتٝما ُم٘مدُمة اسمـ ظمٚمدون.

ّدم ُمٜمٝمجٞمة ٟم٘مدية قمٚمٛمٞمة ( هق دراؾمة قمٍمية شُم٘م1:91إن يمتاب اًمديمتقرة اًمّمباغ )

دمٞمب قمـ سمٕمض اًمتساؤٓت قمـ طم٘مائؼ يمتاسمة اًمتاريخ، وذًمؽ ُمـ ىمبؾ سماطمثة ُمث٘مٗمة صم٘ماومًة 

ُمٕمرومٞمة شمرايمٛمٞمة قماًمٞمة، وهق يمتاب هام يسٕمك إمم ىمراءشمف اًمٞمقم ُمـ أراد دماوَز هجقم يمؾٍّ ُمـ 

قمبد اهلل قمٜمان وسمخاصة اًمديمتقر ـمف طمسلم قمغم اسمـ ظمٚمدون اًمذي يتٝمٛمف سماخلٞماٟمة 

 (4)ش.دراؾمات قمـ ُم٘مدُمة اسمـ ظمٚمدون»واًمِمٕمقسمٞمة، وىمد رّد قمٚمٞمف ؾماـمع احلٍمي ذم يمتاسمف 

وأُما اهتامُمٝما سمدراؾمة أوضاع اجلاًمٞمات إورسمٞمة ذم سمالد اًمِمام ذم اًم٘مرٟملم اًمسادس قمنم 

واًمساسمع قمنم، وهق اعمقضقع اًمذي سمٜمت قمٚمٞمف رؾماًمة اًمديمتقراه، ومٝمق اًمتٗمات إمم اًمٜمقاطمل 

 احلْمارية اًمتل فمٝمر شم٠مصمػمها ذم سمالد اًمِمام سمٕمد شمٕمّرضٝما ًمٖمزو اًمٗمرٟمجة. آضمتامقمٞمة واًمرواومد

ومح٘مٞم٘مة إُمر أن اظمتزال همزوات اًمٗمرٟمجة ًمبالد اًمِمام سم٠مهنا جمّرد ضمقٓت قمسٙمرية 

اطمتٚمت اًمبالد، وأىماُمت ومٞمٝما احلّمقن ًمتحرس اعمٜماـمؼ اًمتل شمؿ اطمتالهلا وشم٠مؾمٞمُس إُمارات 

ٜمٞمف هذا آطمتالل ـمٞمٚمة قم٘مقد وقم٘مقد ُمـ شماريخ سمالد حل٘مائؼ ُما يٕم ومٞمٝما، إٟمام يٙمقن دماهاًل 

اًمِمام، ُمـ أصمر جمتٛمٕمل وصم٘ماذم، وُما يؽميمف ذم اًمٚمٖمة ُمـ ُمٗماهٞمَؿ همريبة وشمسٛمٞماٍت دظمٞمٚمة. وم٘مد 

أّس اعم١مًمٗمقن اًمٗمرٟمجة ذم يمتبٝمؿ قمغم شمقصٞمػ ُما رأوه ذم سمالد اًمِمام ُمـ قمادات وٟمِماـمات 

 ا شمريمقه ُمـ أصمر ذم اًمبالد اعمحتٚمة.عما دمارية اؾمتٗماد ُمٜمٝما اًمٖمزاة ومل ي٘مٞمٛمقا وزٟمً 

                                                           

(1)  Sylvestre de Sacy 

(2)  Quatremère 

  .1:64دار اعمٕمارف اًم٘ماهرة   693-689( ؾماـمع احلٍمي: دراؾمات قمـ ُم٘مدُمة اسمـ ظمٚمدون ص 4)
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وأُما دراؾمة اًمديمتقرة ًمٞمغم اًمّمباغ ومتختّص سم٠مصمر شمٚمؽ اجلاًمٞمات إضمٜمبٞمة اًمتل أظمٚمٗمٝما 

آطمتالل سمٕمد ضمالء ضمٞمقؿمف، إذ إن اجلٛمٝمقريات اإليٓماًمٞمة يمجٜمقا وسمٞمزا واًمبٜمدىمٞمة، اًمتل 

ىمد أومرزت رواَد  يمان هلا دور يمبػم ذم شمثبٞمت آطمتالل سمتسخػم أؾماـمٞمٚمٝما خلدُمة اًمٖمزو،

دمارية ذم ُمٕمٔمؿ ُمدن سمالد اًمِمام، اختذت ؿمٙمؾ ُم١مؾمسة دمارية ىمائٛمة ذم طمٞمز ُمٕملم، ذم 

ي٘مٞمؿ ومٞمٝما اًمتجار ش اًمٗمٜمدق»سمػموت وـمراسمٚمس ودُمِمؼ وطمٚمب، أـمٚم٘مقا قمٚمٞمٝما اؾمؿ 

إضماٟمب وخيتزٟمقن سمْمائٕمٝمؿ ومٞمٝما. ويماٟمت هلذه اًمٗمٜمادق ؾمٞمٓمرة طم٘مٞم٘مٞمة قمغم دمارة 

ٕماج، وإطمجار اًمٙمريٛمة واًمٙمٝمرُمان، وهل شمتقمم شمّمدير إىمٛمِمة إىمٛمِمة، واًمتقاسمؾ واًم

 اًمنمىمٞمة اعمٓمرزة واًمسٞمقف اًمدُمِم٘مٞمة، وُماء اًمقرد واًمٗمقايمف اعمجٗمٗمة.

وىمد شم٠ميمد اؾمت٘مرار شمٚمؽ اعم١مؾمسات سمحامية ومرٟمسٞمة سمٕمد أن ىمبٚمت اًمسٚمٓمٜمة اًمٕمثامٟمٞمة 

ّمباغ إمم دراؾمة إصمر ، وهذا ُما دقما اًمديمتقرة اًم1691وضمقَد اُمتٞمازات هلذه اجلاًمٞمات قمام 

احلْماري ًمتٚمؽ اجلاًمٞمات، وُما أدظمٚمتف ُمـ ُمٗماهٞمَؿ وُمٗمرداٍت ُمازاًمت واضحة ذم ًمٖمتٜما، 

ًمتسٛمٞمة أُمقر خمتٚمٗمة دظمٚمت ذم اًمتداول اًمٞمقُمل، ذم جمآت اعمال واًمتجارة وإُمقر 

احلٞماشمٞمة، وُمازاًمت ىمائٛمة ذم خمزوٟمٜما اًمث٘ماذم واًمٚمٖمقي، وهل ضماًمٞمات مل شم٘متٍم قمغم رضمال 

 ًمتجارة واعمال سمؾ إهنا ضّٛمت أـمباء وُمٝمٜمدؾملم وسمٕمثات ديٜمٞمة.ا

يمام أٟمف يمان ًمٗم٘مٞمدشمٜما ُمساٌر ومٙمري واؾمُع إومؼ ذم اعمجال اًمتارخيل ضمٕمٚمٝما شمدُرس 

هاُمًة مل يتٓمرق إًمٞمٝما يمثػم ُمـ اعم١مرظملم، يمدراؾمتٝما قمـ صمقرة ُمسٚمٛمل همرٟماـمة قمام ا أطمداصمً 

إٟمدًمسٞملم اعمسٚمٛملم اًمذيـ ىمبٚمقا  اًمتل ذطمت ومٞمٝما أطمقال اعمقريسٙمٞملم، أوًمئؽ 1679

، ًمٞمب٘مقا ذم سمالدهؿ ويماٟمقا يامرؾمقن 15:3اقمتٜماق اًمٜمٍماٟمٞمة سمٕمد ؾم٘مقط إٟمدًمس قمام 

إؾمالُمٝمؿ ظمٗمٞمًة، واظمؽمقمقا ٕٟمٗمسٝمؿ ًمٖمًة قمرسمٞمة يمتبقها سمحروف ٓشمٞمٜمٞمة ًمٚمتقاصؾ سمٞمٜمٝمؿ. 

 واؾمت٘مر ُمٕمٔمٛمٝمؿ ذم اعمٖمرب اًمٕمريب. 1711وىمد شمؿ ـمرُدهؿ ُمـ إؾمباٟمٞما قمام 
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إمم ا ٙمذا ٟمرى أن قمٛمؼ وشمٜمّقع إٟمتاج اًمديمتقرة ًمٞمغم اًمّمباغ رمحٝما اهلل ُمْماومً وه

متٞمزها ذم اعمستقيات اًمتدريسٞمة اعمختٚمٗمة اًمتل شمقًمت ُمس١موًمٞمتٝما، وسمخاصة اٟمٗمتاطمٝما 

ُمٗمروضًا، ا اًمث٘ماذم اًمقاؾمع، يمٚمُّٝما أُمقر ضمٕمٚمت شمرؿمٞمحٝما ًمٕمْمقية جمٛمع اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة أُمرً 

هلا، وماٟمتخبت ا ٓ ُُمستٜمَد شمراصمٞمً ا أقمراومً ا ، ُمتجاوزً 3111وىمد دماوب ُمٕمف جمٛمٕمٜما قمام 

ذم ُمساٍر مل شمسٚمٙمف اعمجاُمع اًمٕمرسمٞمة إظمرى طمتك اًمٞمقم، ومٙماٟمت أول اُمرأة  قماُماًل ا قمْمقً 

ٕؾمتاذي اًمٙمبػم اًمرئٞمس ا ظمٚمٗمً  3111ا. ويمان اؾمت٘مباهلا قمام قمرسمٞم  ا قمٚمٛمٞم  ا شمدظمؾ جمٛمٕمً 

ظمٓماب اؾمت٘مباهلا طمذىَمف اًمٚمٖمقي اعمستٜمَد  اًمديمتقر طمسٜمل ؾمبح رمحف اهلل، وىمد أسمرزْت ذم

إمم ُمٚمٙمة طم٘مٞم٘مٞمة ذم اًمٚمٖمة إم وومٝمؿ واضح ًمٚمٛمّمٓمٚمح أيت ُمـ ًمٖمة أضمٜمبٞمة شمٕمتٛمد 

 ضمذور ًمٖمتلم سمائدشملم.

 أهيا السقدات والسادة

إن ُمراضمٕمة اًمسػمة اًمذاشمٞمة ًمٗم٘مٞمدشمٜما شمٙمِمػ ًمٜما أهنا مل شمِم٠م آٟمخراط ذم احلريمات 

ٗمات ذم سمالد اًمِمام ـمٞمٚمة اًم٘مرن اًمٕمنميـ حتت شمسٛمٞمات اًمٜمسائٞمة اًمتل ضٛمت ُمٕمٔمؿ اعمث٘م

صم٘ماومٞمة واضمتامقمٞمة، سمؾ إهنا ايمتٗمت شمْمٛملم يمتبٝما ودراؾماهتا ُما ي١ميمد ذًمؽ اعمقىمع اًمٕمٛمٞمؼ 

 ًٓ إمم اًمٕمٍم احلديث، ذم  إصمر، اًمذي شمبقأشمف اعمرأة اًمٕمرسمٞمة ُمٜمذ اًمٕمٍم اجلاهكم، وصق

 ٞماؾمة.وذم جمآت اًمٗمٙمر واًمسا وٟمثرً ا جمآت إدب ؿمٕمرً 

سمؾ إن شمٚمؽ اعمراضمٕمة ًمٚمسػمة اًمذاشمٞمة شمبلّم وًَمٕمٝما سماًمٕمٛمٚمٞمة اًمتدريسٞمة قمغم ُمستقياهتا 

، 1:65طمتك قمام  1:58اعمختٚمٗمة، ُُمدّرؾمًة ًمٚمتاريخ ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اًمثاٟمقي ُمٜمذ خترضمٝما قمام 

إضاومة إمم إدارة ُمدرؾمة اًمتجٝمٞمز. واٟمتدسمت أؾمتاذًة زائرة ذم ضماُمٕمة اجلزائر اٟمت٘مٚمت سمٕمدها 

 .4::1يس اًمتاريخ ذم ضماُمٕمة دُمِمؼ طمتك قمام إمم شمدر
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ًم٘مد ارشمٙمز هذا اعمسار اًمتدريز إمم ؿمٖمػ طم٘مٞم٘مل سمدىمة اًمتٕمبػم، وهل شمستٜمد ذم 

قمٛمٚمٞمة اإلومٝمام إمم ُمسار ومٙمري يٕمْمده خمزون صم٘ماذم واؾمع. وم٘مد يماٟمت اًمديمتقرة ًمٞمغم 

قضقع اًمّمباغ يمام قمرومٜماها ذم جمٛمٕمٜما متٚمؽ ىمدرًة ُمتٛمٞمزة قمغم شمقضٞمح ومٙمرهتا ذم يمؾ ُم

شمٜماوًمتف، إذ يماٟمت طمريّمة قمغم أن يّمؾ اعمتٚم٘مل إمم ومٝمٍؿ دىمٞمؼ ًمٚمرأي اعمٓمروح، وذًمؽ 

ُمـ قمٚمٛمف، ا قمغم ظمؼمهتا اًمتدريسٞمة، إذ إٟمف ٓ يٙمٗمل ًمٚمٛمدرس أن يٙمقن ُمتٛمٙمٜمً ا اقمتامدً 

ًمدىمائ٘مف، سمؾ ٓسمد ًمف ُمـ اًمقصقل إمم إومٝمام اعمتٚم٘مل قمـ ـمريؼ شمرشمٞمب اًمٕمٜماس ا وماهً 

ُمؽماسمٓمًا. وٓؿمؽ سم٠من دراؾمتٝما ًمٚمٗمٚمسٗمة ذم هناية اًمدراؾمة  دياًم اعمٕمروضة وشم٘مديٛمٝما شم٘م

هلا ًمتٜمسٞمؼ اخلٓماب، سمام يراقمل ىمقاقمد اعمٜمٓمؼ ويراقمل ا اًمثاٟمقية ىمد أؾمست ُمستٜمدً 

اعمدارك اًمٕم٘مٚمٞمة ًمٚمٛمتٚم٘مل. إن هذه اعمستٜمدات اًمٗمٙمرية أؾماؾمٞمة ذم شمدريس اًمتاريخ اًمذي 

ٚمٞمٚمٞمة شمٗمّّس اًمقىمائع، وشمنمح ُما يٚمت٘مل ومٞمف اعمايض سماحلارض، واًمذي يتٓمٚمب ٟمٔمرة حت

 يٛمٙمـ اًمقصقل إًمٞمف ُمـ ُُمسبباهتا ًمٞمٛمٙمـ شمقضٞمح اًمتٜماهمؿ سملم إومٕمال وسملم أصدائٝما.

وًمٕمّؾ قمزووَمٝما قمـ اعمِماريمة ذم اجلٛمٕمٞمات اًمٜمسائٞمة يٕمقد إمم أهنا  أي٘مٜمت أن ُمساهتٝما 

ٛمرأة ذم ذم شمٚمؽ اًمٜمِماـمات ًمـ شمقصؾ اعمجتٛمع إمم ُما يّمبق إًمٞمف ُمـ ُمِماريمٍة طم٘مٞم٘مٞمة ًمٚم

خمتٚمػ اعمجآت آضمتامقمٞمة، إن مل شمٙمـ اعمرأة ىمد وصٚمت قمـ ـمريؼ اًمتٕمٚمٞمؿ اًم٘مقيؿ إمم 

ُمـ هتٛمٞمش ًمٚمٛمرأة، ا إدراك ُما هلا ُمـ ُمقىمع ُمريمزي ذم طمٞماة إُمة، يمل ٓ شم٘مبؾ ُما يمان ؾمائدً 

 وشمِمٙمٞمؽ ذم ُم٘مدرهتا قمغم اعمِماريمة ذم سمٜماء اًمقـمـ.

هذا اهلدف سماديًة ومٞمام ؿمٝمد سمف اًمٕمديد وًم٘مد يماٟمت ُمساهة وم٘مٞمدشمٜما ذم اًمقصقل إمم 

ـّ َيٚمَٝمْجـ سماًمثٜماء قمغم متٞمزها ذم  ُمـ اعمث٘مٗمات اًمٚمقايت فمٝمرن قمغم ُمّسح احلٞماة، ويم

اًمٕمٛمٚمٞمة اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة، واحلٙمٛمة اًمتل يماٟمت شمسػّم هبا أُمقر اًمبٜمات طملم شمقًّمت إدارة اًمتجٝمٞمز 

 اًمثاٟمٞمة سمدُمِمؼ.
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 أهيا احلػل الؽريم

واعمُحزن ـمقياًل، وٟمب٘مك ا طمٝما، ٟمجد ومٞمٝما اعُمِّسّ ىمّمػمً متّر إيام سم٠مومراطمٝما وأشمرا

ُمٜمٓمٚم٘ملم ذم ُمساراشمٜما احلٞماشمٞمة حتٛمٚمٜما صم٘ماومة شَمنّمسمتٝما قمروىمٜما، ُُمٕمؼّميـ قمـ ذواشمٜما سمٚمٖمة قمري٘مة 

شمتٗماقمؾ ذم داظمٚمٝما ضُمزيئات طمٞمة يتٙماُمؾ شمٜماؾم٘مٝما ًمتٜمبٚمج قمٜمٝما ذم أذهاٟمٜما صقٌر وختٞمالت شمثػم 

 ع ُما حيٞمط سمٜما.اعمِماقمر، وشمتحٙمؿ ذم شمٗماقمٚمٜما ُم

إن ًمٖمتٜما هل شمارخيٜما يمٛمجٛمققمة سمنمية شمٗماقمٚمت ُمع إطمداث واًمٜمائبات، واهلزائؿ 

ذم شماريخ اعمجٛمققمات اًمبنمية إظمرى، إذ إهنا ا ُمٙمقٟمً ا وآٟمتّمارات، وم٠مصبحت ضمزءً 

ؿماريمت ذم إىماُمة احلْمارة اًمتل ٟمتٗمٞم٠م فمالهلا، وهذا ُما جيٕمؾ ُمقىمَع ًمٖمتٜما ذم اعمسار احلْماري 

ا ٟمػّمً  سمد ًمٚمتٕمٚمٞمؿ أن يرؾّمخ أصقهلا ذم أدُمٖمة اًمٜماؿمئة، ًمٞمّمٚمقا إمم ومٝمؿ قماعمٝمؿ ومٝماًم ُمٕمرومًة ٓ

 يرشمٙمز إًمٞمف ُمسارهؿ احلٞمايت.

ٟمحـ ذم ُمرطمٚمة شمارخيٞمة ٟمرى ومٞمٝما اًمٖمقائَؾ شَمٜمٝمش ذم طم٘مائؼ طمْمارشمٜما وُمرشمٙمزات 

عمساهة ذم صم٘ماومتٜما سمٖمٞمة إهمراىمٜما ذم جلّة اًمٕمقعمة، وهذا ُما جيٕمٚمٜما ٟمرى ذم شمدريس اًمتاريخ، وا

شمسٚمٞمط إضقاء قمغم ُمٜمٕمٓمٗماشمف، رؾماًمًة ٟمبٞمٚمة شمٜمّٛمل اًم٘مقاقمد اًمٗمٙمرية اًمتل يبٜمل قمٚمٞمٝما اًمٓماًمب 

إدرايمف ًمذاشمف، وشمتٞمح ًمف وُمرص اًمتٕمرف سمأظمر، وهذا ُما جيٕمٚمٜما ُٟمٕمٔمؿ ؿم٠من ُمـ يسٕمقن إمم 

 يمِمػ ظمبايا اًمتاريخ وذح همقاُمْمف، وشمسٚمٞمط إضقاء قمغم شمْماقمٞمٗمف.

سمٗم٘مٞمدشمٜما أؾمتاذًة يمبػمًة ىمد متثٚمت ومٞمٝما روح إؾمتاذية قمغم ظمػم وٟمحـ اًمٞمقم إذ ٟمِمٞمد 

ُمـ أطمداث وُمٜمٓمٚم٘مات شمارخيٞمة، ا وضمف، يمام متثٚمت ومٞمٝما اًمدواومع إمم شمقضٞمح ُما سم٘مل هماُمًْم 

 ًٓ ًمٚمتجّرد ذم ظمدُمة  ٟم١ميمد إيمباَرٟما هلّٛمٍة قماًمٞمة محٚمت ًمقاء اإلظمالص ًمٚمٕمٚمؿ، ويماٟمت ُمثا

رأة ذم سمالدٟما، وُم٘مدرهتا قمغم اعمِماريمة ذم سمٜماء صم٘ماومتٜما اًمٕمري٘مة، وىمد أيّمدت ضمدارة اعم

 اًمِمخّمٞمة اًمٕمرسمٞمة احلديثة.
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وإي إذ أسمدي شم٘مديري ٓهتامُمٙمؿ وأؿمٙمر ًمٙمؿ طمْمقريمؿ  أرضمق ُمـ اهلل أن خيص 

 وم٘مٞمدشمٜما سمقاؾمع رمحتف ويسٙمٜمٝما ومسٞمح ضمٜماٟمف.

 والسالم
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 قـامعة دمشـة جـكؾؿ

 ألؼاها األستاذ الدكتور خالد حؾبوين

 ؿقد كؾقة اآلدابع 

 

 السقدات والسادة

 احلضور الؽريم

 أما بعد

، ذم طمْمةقرها اًمّزُمٜمةل، وم٢من يمقيمبة ُمـ جمٛمقع إُمةة شمب٘مةك ُمةؾء إومةقاه وإؾمةامع

ذم قمةامل ا ًمألضمٞمةال وشم٠مًمٞمًٗمة شمٕمٚمةٞماًم ، ومٝمةل متّثةؾ قمب٘مريةة اًمٕمٓمةاء، وسمٕمد رطمٚمٞمٝما إمم قمامل اًمٖمٞمةب

 . اًمث٘ماومة واعمٕمرومة

وؿمةٛمخقا سمجبٝمةة اًمتةاريخ اًمٕمةريب: اًمةديمتقرة ، ومذ اًمٗمٙمةروُمـ ه١مٓء اًمذيـ ومتحقا ٟمقا

وّضةاًء ا وطم٘م٘مت ُمٙماٟمتٝما قمغم ؾمةٜمـ قمٚمةؿ اًمتةاريخ ُمٜمٝمًجة، طمٞمث ؾمارت ؾمػمهتا، ًمٞمغم اًمّمبّاغ

 . ووماقمٚمٞمة اًمتٕمبػم، ُيِمّع ذم اًم٘مّراء وـمالب اًمٕمٚمؿ ىمًقى قمٛمٞم٘مًة شمتجغم ذم ظمّمقسمة قمرض احل٘مائؼ

، ومة٢من شمٚمةؽ اًمٙمتاسمةة شمةزداد ٟمةقراً ، ًمةزُمـقمغم ضمةدران اا ظماًمدً ا وإذا يماٟمت اًمٙمتاسمة ٟم٘مًِم 

، وشمسةةٛمق ُمةةدارج قمٚمٞمةةا طمةةلم يةةتحغّم يماشمبٝمةةا سمٗمةةٞمٍض زاظمةةٍر ُمةةـ اإلٟمسةةاٟمٞمة ويمةةريؿ صةةٗماهتا

وم٢مذا سماًمٙمتاسمة ذم ىمٛمة إسمداقمٝما شمتحقل إمم ًمقن ومٙمريٍّ ، واعمٜمٔمقُمة إظمالىمٞمة ودٓئؾ ظمػماهتا

يٜم٘مٚمةب إمم ومٕمةٍؾ ا ُمٜمٝمجًة و، ودرايةةً  ومٝمةاًم ، ًمتح٘مٞمةؼ اًمٜمٝمْمةة اًمث٘ماومٞمةة، ًمف شم٠مصمػُمُه احلْمقري

 . إسمداقملٍّ ظمالّق
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 السادة احلضور

وـمٗمح حمبة ًمٚمٛمٕمرومةة ، وشمٕمٚمٞمامً  قُمِرومت اًمديمتقرة ًمٞمغم اًمّمّباغ سم٠مهنا ٟمٛمقذٌج إٟمسايٌّ قمٚماًم 

ـّ يقُمً ، وـمالهبا  . سمٜمّمٞمحة أو إرؿمادا ومٚمؿ شمْم

ودومةةع ، ورسد احل٘مةةائؼ، ويماٟمةةت شمسةةٕمك سمٙمةةؾا ضمٝمةةدها ًمتّمةةحٞمح ُمسةةار اًمّتةةاريخ

وهذا ُمةا ضمٕمٚمٝمةا ، قمغم ُمٜمٝمجٞمة اًمبحث اًمٕمٚمٛملا قمغم شماريخ إُمة وطمرًص ا افمً طمٗم، اًمِّمبٝمات

أو شمٜماهك إمم ؾمٛمٕمف ؾمٛمٕمتٝما ، وُيِ٘مرُّ هلا سماًمٗمْمؾ ُمـ قمرومٝما قمـ يمثب، شمؽمسّمع قمغم قمرش اًمٕمٚمؿ

 . اًمتل ؾمارت هبا اًمّريمبان، اًمٓمٞمبة

 ُمتةدومؼ، يماٟمت اًمةديمتقرة ًمةٞمغم ذات أؾمةٚمقب ؾمةٝمؾ
ٍ
 طمةاد، وقمٓمةاء

ٍ
وظمةاـمٍر ، وذيمةاء

 . وهذا ُما أّهٚمٝما ًمتحقز ُمرشمبًة هٞمٝمات أن يّمؾ إًمٞمٝما اًمٙمثػمون، وومٝمٍؿ دىمٞمؼ ،رسيع

ر اًمٕمٚمةؿ وومةؼ ُمةٜمٝمج يرٟمةق إمم ةقمغم ٟمِمة -ُمدى طمٞماهتا -وىمد دأسمت إؾمتاذة اًمّمّباغ 

، إذ يمان اًمٙماشمةب ظمةػم ضمٚمةٞمٍس هلةا، ومل شم٘مٓمع ٟمٗمسٝما ضمسقر اًمث٘ماومة، وي٠مظمذ سمإؿمدّ  اًمّّمحة

طمتةك صةارت ُمرضةب اعمثةؾ سمةلم أىمراهنةا ، اعمٕمرومةة ُمع طمرصٝما اًمِمديد قمغم آؾمتزادة ُمةـ

خ اعمٜمٓمٚمةؼ إمم آومةاق اًمٙمٚمٛمةة اًمٓمبٞمةة، وُمٕمارومٝما طمٞمةث ٓ يٕمةرف ، وشمٚمؽ ًمٕمٛمري ُمزّيةة اعمة١مرَّ

ةرت، ومراطمتف ذم اصٓمٞماد يمٚمٛمة، اًمٙمالل وٓ اعمالل أو ىمةقٍل ، أو إزاطمةة همبةاٍر قمةـ ومٙمةرٍة ُهجا

 . يؼومبقاسمة اعمٕمرومة ٓ سمّد أن شمٜمػم قمتٛمة اًمٓمر، قماله اًمٖمبش

وًمةـ يٜمٗمةّؽ ، ومٞمب٘مك اًمٕمٚمؿ ُمٝمقى وم١ماد اعمة١مرخ احلةؼ، وٟمحـ ذم قمٍٍم يسقده اًمتٜمقير

 . وىمٚمٌب خيٗمؼ سمحّب احل٘مٞم٘مة، قمٜمف ُما دام هٜماك ٟمٗمٌس يؽمدد

 احلضور الؽريم

، واًمؽمسمٞمةةة اهلادومةةة، وإدب اًمّثةةر، ٟمحةةـ ذم رطمةةاب رائةةدٍة ُمةةـ رواد اًمٗمٙمةةر اًمٕمٚمٛمةةل

ًمتّمبح ، سماعمِمّ٘ماتا حمٗمقومً ا شمِمؼُّ ًمٜمٗمسٝما ـمري٘مً  وماؾمتٓماقمت أن، واًمتٕمٚمٞمؿ قمغم ُمستقى اًمقـمـ

سمٜمةاًء قمةةغم شمقصةٞمٍة ُمةةـ جلٜمةةة ، أول اُمةرأة شمةةدظمؾ جمّٛمةع اًمٚمٖمةةة اًمٕمرسمٞمةة سمدُمِمةةؼ ُمٜمةذ شم٠مؾمٞمسةةف
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ُمةت قمةام أًمٗمةلم ًمٚمٛمةٞمالد، اًمٕمرب إيماديٛمٞملم ا ومٙمةان ُم٘مٕمةدها اعمجٛمٕمةّل إىمةرارً ، طمٞمةث يُمرا

 . سمٛمٙماٟمتٝما واقمؽماوما سم٠مهٞمة ُما ىمدُمت وأًّمٗمت

وضمةزٌء ٓ يٜمٗمّمةؿ قمةـ ، إطمةدى قمالُمةات دُمِمةؼ، يمتقرة ًمٞمغم اًمّمةّباغشمٚمٙمؿ هل اًمد

)دراؾمةةة ذم ُمٜمٝمجٞمةةة : وم٘مةةد أٟمجةةزت اًمٕمديةةد ُمةةـ اعم١مًمٗمةةات وأهّٝمةةا، شمةةاريخ اًمِمةةام احلةةديث

جامعـة ر احلةديث (ويمالهةا يمةان ُمٕمَتَٛمةدا ذم ةاًمبحث اًمتارخيل( و)شمةاريخ أورسمةة ذم اًمٕمّمة

 . اًمٕمتٞمدة دمشق

ٞمةة وماضةٚمة، سبومل شمٙمـ اًمديمتقرة ًمٞمغم ُمّمٜماٗمة ومح قمّٚمٛمةت إضمٞمةال ، سمؾ يماٟمةت ُمرسما

ُمةع ، واعمٜمٝمجٞمة اًمٕمٚمٛمٞمةة ذم اًمٙمتاسمةة اًمتارخيٞمةة، واجلّدية ذم اًمبحث، وآًمتزام، اخلٚمؼ احلسـ

، ُمدومققمةةًة سمةة٢مرادٍة ٓ شمٚمةةلم، ومسةةّخرت إيامهنةةا اًمّمةةادق سماعُمثةةؾ واًم٘مةةٞمؿ، اًمتٗمةةاي واإلظمةةالص

ُمةع رقمايةة ُمٙماٟمةة ، اومٞمةة وآضمتامقمٞمةةذم خمتٚمةػ اًمٜمةقاطمل اًمث٘م، ًمؽمؾمٞمخ ُمٜمٝمٍج ومٙمريٍّ ُمت٠مًمؼ

ومٙماٟمت ُمرآًة ُٓمٕمة شمٕمٙمس صقرة اعمرأة وصم٘ماومتٝما ذم يمؾا ُمٜمتًدى ، اعمرأة ذم إدب واإلصالح

، واضةحاً ا ومٝمل سمٛمخزوهنةا اًمةذي ٓ يٜمْمةب شمريمةت أصمةرً ، أو جَمَٛمٍع ضؿَّ ٟمخبًة صم٘ماومٞمةً ، ومٙمري

 . وظمؼمهتا اًمٓمقيٚمة، وزمخٝما اعمٕمرذم، سمٛمٜمٝمجٞمتٝما اًمٕمٚمٛمٞمة

 قدات والسادةالس

، واعمقاىمػ اًمقـمٜمٞمةة، اًمديمتقرة اًمّمّباغ ُمـ أصحاب اًمٙمٚمٛمة اًمّّمادىمة اًمقومّٞمة ًمٚمتاريخ

، وٓ ؾّمةٞمام إن قمٚمٛمٜمةا أهنةا شمرقمرقمةت ذم أرسمٕمٞمٜمٞمةات اًم٘مةرن اعمةايض، ومٕمؼّمت قمـ روح إُمةة

ًمؽمطمؾ ذم ـمٚمب اًمٕمٚمؿ إمم ، وسمزهمت ؿمٛمس ومٙمرها سملم سمٜمات ضمٞمٚمٝما، ومتحّدت شم٘ماًمٞمد راؾمخة

س ذم أيمثر ُمـ سمٚمٍد قمريبوشمُ ، اًم٘ماهرة وشمتحٛمؾ ُمسة١موًمٞمات اًمتٕمٚمةٞمؿ واإلدارة ذم ُمٞمةاديـ ، درا

ويتٛمٞمةز سمةاجلٛمع سمةلم قمراىمةة اعمةايض وشمٓمةقير ، ي٘مقم قمغم اًمدىمة، ومٙمان هلا ظمطٌّ ُمتٗمّرد، خمتٚمٗمة

 . احلارض ًمرؾمؿ ُمست٘مبٍؾ واقمٍد ًمٚمجٞمؾ اًمّماقمد
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، ذم شماريخ اًمةقـمـ بدعٌ ٗمٌر ُمومٝمل ؾِم ، وٟمٗمع سمٛم١مًمٗماهتا، الدكتورة لقذ الصّباغ رطمؿ اهلل

وِذيمِرها ُمع ، ًمالطمتٗماء هبا ومٙماٟمت أهاًل ، وشمرسمٞمة أضمٞمال، وشم٠مًمٞمٗماً ، قمؼم ُمسػمهتا اًمٓمقيٚمة شمٕمٚمٞمامً 

ؾملَم اجلاُمٕمٞمالم ورّواد جمٛمِع اًمٚمٖمة  . سمٙمؾا إيمبار وإضمالل، يمقيمبة اعمدرا

 والسالُم عؾقؽم، لؽما شؽر  
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 كؾؿة ادوسوعة العربقة

 اذ الدكتور حمؿد ولقد اجلالدألؼاها األست

 

 إؾمتاذ اًمديمتقر ُمروان حماؾمٜمل رئٞمس جمٛمع اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة اعمحؽمم

 إؾماشمذة أقمْماء اعمجٛمع اعمقىمرون

 اًمسادة احلْمقر

 حتقة وبعد

 

واًمتل ، ينمومٜمل أن أىمػ سمٞمٜمٙمؿ اًمٞمقم ٕحتدث قمـ وم٘مٞمدشمٜما اًمٖماًمٞمة اًمٕمزيزة قمغم ٟمٗمز

ُـّ هلا سماًمغ آطمؽمام واًمت٘مدير عما قمرومتف ُمٜمٝما ُمـ شمقاضع اًمٕمٚمامء ووىمار إضماّلء إمم ضماٟمب ، أيم

 . اعمٕمرومة اًمٕمٛمٞم٘مة وآـمالع اًمقاؾمع

وىمت يماٟمت إطمدى ، ُمديرًة ًمٚمتجٝمٞمز اًمثاٟمٞمة ًمٚمبٜمات ذم دُمِمؼ، قمرومتٝما أول ُمرة

أؾمتاذة ُمادة ، وقمرومتٝما ُمرة صماٟمٞمة ذم أواؾمط اًمسبٕمٞمٜمّٞمات ُمـ اًم٘مرن اعمايض. ىمريبايت ـماًمبة ومٞمٝما

دراؾمة شمِمٙمٞمؾ جلٜمة ، أٟما وسمٕمض زُمالئل، حلديث ذم ضماُمٕمة دُمِمؼ طملم يُمٚماٗمتاًمتاريخ ا

وىمد ضٛمت اًمٚمجٜمة ظمؼماء ُمـ يمبار إؾماشمذة ذم ؾمقرية ، ُمتاسمٕمة عمقؾمققمة قمرسمٞمة ؿماُمٚمة

ويمٜمت أُملم رس . ويماٟمت ُمٝمٛمتٝما اإلقمداد إلصدار ُمقؾمققمة قمرسمٞمة ؿماُمٚمة، واًمبالد اًمٕمرسمٞمة

ديمتقرة ًمٞمغم ٓؾمتِمٗماف رأهيا طمقل اعمقؾمققمة ويمان اًمٚم٘ماء اًمثاي ُمع اًم. شمٚمؽ اًمٚمجٜمة

ضمت ضمٝمقد يمؾ ُمـ ؿمارك ذم هذا اإلقمداد سمّمدور اعمرؾمقم اًمتنميٕمل/. اًمٕمرسمٞمة / 4وىمد شُمقا

ا وشمٕمٞملم اعمرطمقم اًمديمتقر ؿمايمر اًمٗمحام ُمديرً ، سم٢مطمداث هٞمئة اعمقؾمققمة اًمٕمرسمٞمة 1:91ًمٕمام 

 . ًمٚمٝمٞمئة يٕماوٟمف جمٚمس إدارة ُم١مىمتا قماُمً 
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ُمـ اًمٕمٛمؾ اجلاد ُمـ أضمؾ هتٞمئة إـُُمر اًمالزُمة ًمٚمٝمٞمئة واٟمٍمُمت سمْمع ؾمٜمقات 

ووضع اخلٓمط واًمتّمقرات اًمرضورية ٓظمتٞمار اعمقضققمات اًمتل ، واؾمتّمدار أٟمٔمٛمتٝما

 . ؾمتتٜماوهلا اعمقؾمققمة

صدر ، وسمٕمد أن شمٙماُمٚمت وضمٝمات اًمٜمٔمر اعمختٚمٗمة، 1:95وذم اًمِمٝمر اًمتاؾمع ُمـ اًمٕمام 

ًمذي طمدد أهداف اهلٞمئة وُمٝماُمٝما وضمٝمازها اإلداري ا، اًمٜمٔمام اًمداظمكم هلٞمئة اعمقؾمققمة اًمٕمرسمٞمة

وٟمص قمغم أن شمْمؿ اهلٞمئة صمامٟمٞمة أىمسام قمٚمٛمٞمة خيتص يمؾ ىمسؿ ُمٜمٝما سمٜماطمٞمة ُمـ ، واًمٕمٚمٛمل

ووىمع آظمتٞمار قمغم اعمرطمقُمة اًمديمتقرة ًمٞمغم اًمّمباغ ًمتٙمقن أول رئٞمس ًم٘مسؿ ، ٟمقاطمل اعمٕمرومة

 . الع وشمٕمٛم٘مٝما ذم هذا اعمجالعما قمٝمد قمٜمٝما ُمـ ؾمٕمة آـم، احلْمارة اًمٕمرسمٞمة ذم اهلٞمئة

إلدارة اًمقصمائؼ وآشمّمآت ا وهٜما يمان اًمٚم٘ماء اًمثاًمث سمٞمٜمل وسمٞمٜمٝما سمّمٗمتل ُمديرً 

ا وٟمحـ ٟمٕمٛمؾ ُمٕمً ، سمْمع ؾمٜمقات، وُمرت إيام رسيٕمة. اًمٕمٚمٛمٞمة ذم هٞمئة اعمقؾمققمة اًمٕمرسمٞمة

، طمتك شمٙماُمؾ اعمساق اًمٕمام ًمٚمٛمقؾمققمة اًمٕمرسمٞمة، ذم اضمتامقمات يقُمٞمة وضمٚمسات أؾمبققمٞمة

ـمٚمبت  1:99 وذم قمام. وذقمٜما ذم شمقصٞمػ ُمقضققماهتا واٟمت٘ماء اًمباطمثلم وشمٙمٚمٞمٗمٝمؿ

، وعما ؾم٠مًمتٝما قمـ اًمسبب ىماًمت. اعمرطمقُمة اًمديمتقرة ًمٞمغم إقمٗماءها ُمـ اًمٕمٛمؾ ذم اعمقؾمققمة

وشمريد أن شمٜمتٝمل ُمـ ، إهنا شمريد أن شمتٗمرغ إلٟمجاز ُمنموقمات يمثػمة ذم ذهٜمٝما، قمغم ُما أذيمر

 . وأن اًمٕمٛمؾ ذم هٞمئة اعمقؾمققمة يِمٖمؾ اًمٙمثػم ُمـ وىمتٝما، ٟمنم قمدة يمتب ُمـ شم٠مًمٞمٗمٝما

ٕؾمؽمضمع سمٕمض ُما سم٘مل ذم ذايمري ُمـ أقمامهلا اًم٘مٞمٛمة ذم هٞمئة اعمقؾمققمة ، أىمػ هٜما

وُمع أن . وقمٜمايتٝما اًمٗمائ٘مة ذم اٟمت٘ماء اعمقضققمات اًمتل ختص ىمسؿ احلْمارة اًمٕمرسمٞمة، اًمٕمرسمٞمة

وم٘مد ، ٕمب واخلؼماء اعمتخّمّملمُمـ إؾماشمذة رؤؾماء اًمِما ىمسؿ احلْمارة اًمٕمرسمٞمة ضؿ قمددً 

وٓ ؾمٞمام ُما يتّمؾ سماٟمت٘ماء ُمقضققمات ُمساق ، وىمع اًمٕمبء إيمؼم ُمـ اًمٕمٛمؾ قمغم قماشم٘مٝما

وٓ ؾمٞمام ذم ُمراطمؾ اًمت٠مؾمٞمس ، وهق جمٝمقد ٓ يٛمٙمـ شمّمقر طمجٛمف إٓ عمـ قماٟماه. اًم٘مسؿ

م وم٘مد يمان قمٚمٞمٝما أن شمراضمع أُمٝمات اعمّمادر اًمتارخيٞمة واًمؽماصمٞمة وُمٕماضمؿ إقمال. إومم
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واعمقؾمققمات اعمتخّمّمة ًمتٜمت٘مل ُمـ يمٜمقز احلْمارة اًمٕمرسمٞمة ُما جيب أن شمْمٛمف اعمقؾمققمة سملم 

ومٙمان قمغم اعمرطمقُمة أن متأل ، ومل يٙمـ قمٛمٚمٜما ذم هٞمئة اعمقؾمققمة اًمٕمرسمٞمة آٟمئذ ُم١ممتتاً . دومتٞمٝما

اؾمت٘متٝما ُمـ ُمقؾمققمة اإلؾمالم ، سم٘مٚمٛمٝما ُما ٓ ي٘مؾ قمـ مخسة آٓف ضمذاذة ُمٕمٚمقُمات

وىمد . يمتب اًمسػمة واًمتاريخ وإٟمساب واًمنميٕمة واًمٚمٖمة وهمػمهاوُمٕماضمؿ إقمالم و

إمم ، سمٕمد أن همادرِت اهلٞمئة، واضٓمررُت ، ؾمٚمَّٛمت إزّم يمؾَّ ُما أٟمجزشْمُف طمتك ذًمؽ احللم

واٟمت٘ماء ُما ُيامر هنَج اعمقؾمققمة ، ُمراضمٕمة شمٚمؽ اجلذاذات ُمع أقمْماء اًم٘مسؿ ًمٖمرسمٚمتٝما

ودجمٝما ذم ُمساىمات إىمسام إظمرى ذم ، اصُمؿ قمرضٝما قمغم جمٚمس اإلدارة إلىمراره، وهدومٝما

 . اهلٞمئة وومؼ اًمؽمشمٞمب اهلجائل

مل شمٙمـ ضمذاذت ُمساق ىمسؿ احلْمارة اًمٕمٛمؾ اًمقطمٞمد اًمذي أٟمجزشمف اًمديمتقرة ًمٞمغم 

وم٘مد يمان ُمـ صٚمب قمٛمٚمٝما وضع اًمتقصٞمػ اعم٘مؽمح ًمٙمؾ سمحث ُمـ سمحقث ، ًمٚمٛمقؾمققمة

، ًمباطمثلم وشمٙمٚمٞمٗمٝمؿ يمتاسمة اًمبحقثواٟمت٘ماء ا، ُمساق ىمسؿ احلْمارة اًمٕمرسمٞمة سمٕمد اعمقاوم٘مة قمٚمٞمف

، ُمـ سمحقث اًم٘مسؿا يمام أهنا أقمدت سم٘مٚمٛمٝما يمثػمً . وإىمرارها، صمؿ ُمراضمٕمة ُما أقمد ُمٜمٝما

واؾمتٛمرت شمٙمتب ًمٚمٛمقؾمققمة ، وظماصة شمٚمؽ اًمتل شمبدأ سماحلروف إومم ُمـ طمروف اعمٕمجؿ

قمـ ؾمػمة ومما ي١مؾمػ ًمف أن ُما ىمرأشمف مما ٟمنم . طمتك سمٕمد أن ختٚمت قمـ اًمتٗمرغ ًمٚمٕمٛمؾ ذم اهلٞمئة

اعمرطمقُمة ًمٞمغم اًمّمباغ سمٕمد ووماهتا مل يتٓمرق وًمق سمٙمٚمٛمة واطمدة إمم قمٛمٚمٝما وإٟمجازاهتا ذم هٞمئة 

 . اعمقؾمققمة اًمٕمرسمٞمة ـَمقال ؾمٜملم أرسمع

إن اعمرطمقُمة اًمديمتقرة ًمٞمغم اًمّمباغ يماٟمت قماّلُمة سمٙمؾ ُما ذم اًمٙمٚمٛمة ُمـ ، احلؼَّ أىمقل

مجٕمت سملم إدب ، اًمٕمريب وسماطمثة ُمتٕمٛم٘مة ورائدة ُمـ رواد اًمٗمٙمر ذم اًمقـمـ، ُمٕمٜمك

ٓ شمتقاٟمك قمـ اًمبحث ذم أدق ، سمٛمٜمٝمجٞمة قمٚمٛمٞمة صارُمة ذم اًمت٠مريخ واًمتح٘مٞمؼ، واًمتاريخ

ا حترص طمرًص . وشمتٕمٛمؼ ومٞمٝما همػم قماسمئة سماًمّمٕمقسمات اًمتل شمٕمؽمض ـمري٘مٝما، اًمتٗماصٞمؾ

. قمغم صٕمقسمة شمٚمؽ اعمٕمادًمة سملم اًمٓمروملم، قمغم ُمقايمبة اًمٕمٍم همػم ُمبتٕمدة قمـ اجلذورا ؿمديدً 
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إمم ضماٟمب قمٜمايتٝما ، واًمٕمؼمة ُمٜمف ذم ظمدُمة اعمجتٛمع ريمز قمغم اهلقية واًمٚمٖمة وىمراءة اًمتاريخشم

، ُمتٗمٝمٛمة هماية ذم اًمتٗمٝمؿ، وىمقرة إمم درضمة اًمٙمامل. سماجلاٟمب اًمٜمسائل ذم اًمسٞماؾمة وإدب

 . وحتؽمم اجلٛمٞمع، شم٘مدر اًمٜماس طمؼ ىمدرهؿ

ٚمؿ ُمـ ُمٕمامل دُمِمؼ ومٝمل ُمٕم، ًم٘مد يمان وم٘مدها ظمسارة يمبػمة ًمٍمح اًمث٘ماومة ذم ؾمقرية

شمريمت . ُمـ شماريخ اًمِمام احلديث يٜمٗمّمؿوضمزء ٓ ، ذم اًمٗمٙمر وإدب واًمؽمسمٞمة واًمتاريخ

ويٙمٗمٞمٝما . واؾمتح٘مت اًمتٙمريؿ أيٜمام وضمدت، سمّمامت واضحة ذم يمؾ اعمجآت اًمتل ـمرىمتٝما

وأهنا اًمٕمْمق اًمٜمسائل إول ذم جمٛمع اًمٚمٖمة ، أهنا يماٟمت إومم ذم يمؾ قمٛمؾ أؾمٜمد إًمٞمٝما

 . 1:33سمدُمِمؼ ُمٜمذ شم٠مؾمٞمسف قمام  اًمٕمرسمٞمة

 . ٓؾمتامقمٙمؿا وؿمٙمرً 
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 ةأصدقاء الػؼقدكؾؿة 

 أمحد صربنيالدكتور األستاذ ألؼاها 

 

أؾمةٛمع قمةـ زُمٞمٚمةة ذم ، يمٜمت ذم ظمةالل اًمتةدريس اجلةاُمٕمل اعمبٙمةر ذم ضماُمٕمةة دُمِمةؼ

ٟمقيةة اًمبٜمةات وشمّمٚمٜمل أظمبار إدارهتا احلازُمةة ًمثا، اًمتٕمٚمٞمؿ اًمثاٟمقي هل إؾمتاذة ًمٞمغم اًمّمباغ

أن شمٖمةةرس ذم ، ويمٞمةةػ أهنةةا اؾمةةتٓماقمت سمحٙمةؿ ؿمخّمةةٞمتٝما اًم٘مقيةةة اجلذاسمةةة، إومم سمدُمِمةؼ

اًمتةل يماٟمةت دمةقد هبةا ذم ، سماجلٝمقد اعمتٗماٟمٞمةا ُمتزايدً ا ىمٚمقب اًمذيـ ي٘مدرون هذه اعمزايا إقمجاسمً 

 ،واًم٘مٞمؿ احل٘مٞم٘مٞمة اًمتل جيب أن شمتحغم هبةا ومتةاة هةذا اًمةقـمـ، ظمالل إدارهتا احلٙمٞمٛمة ًمٚمثاٟمقية

 . ُمـ ُمثؾ اعمٕمرومة واًمث٘ماومة واًم٘مقُمٞمة واًمقطمدة

وٟماًمت ؿمٝماديت اًمبٙماًمقريةا إومم واًمثاٟمٞمةة ذم اًمٕمةام ، م1:35سمدُمِمؼ ذم اًمٕمام  وًمدْت 

صمةةؿ أوومةةدت ُمةةع مجاقمةةة ُمةةـ اعمٕمٚمٛمةةلم واعمٕمٚمةةامت إمم ضماُمٕمةةة اًم٘مةةاهرة )ومةة١ماد إول( ، 1:54

، ؾمةة ذم وزارة اعمٕمةارفوقُمٞمٜمةت ُمدر، م 1:58وٟماًمةت اًمٚمٞمسةاٟمس ذم اًمٕمةام ، ًمدراؾمة اًمتاريخ

واٟمتةدسمت سمٕمةد ذًمةؽ ، وشمقًمةت إدارة صماٟمقيةة اًمبٜمةات إومم، وُمدرؾمة ًمٚمتاريخ ذم دار اعمٕمٚمامت

ًمةٞمغم  اًمةديمتقرةوذم همْمةقن ذًمةؽ أًم٘مةت . 1:78ُمٗمتِمة أومم ًمٚمتاريخ واجلٖمراومٞما طمتك اًمٕمةام 

ية ذم أطماديث قمـ اًمث٘ماومة اًمٕمرسمٞمة واًمتةاريخ وُم٘مقُمةات اًمِمخّمةٞمة اًمٕمرسمٞمةة ذم اإلذاقمةة اًمسةقر

. إضاومة إمم اعمحارضات واًمٜمدوات ذم اجلٛمٕمٞمةات اًمث٘ماومٞمةة واًمٕمٚمٛمٞمةة، م1:71 -1:68اعمدة 

وىمةةد وضمةةدت وم٘مٞمةةدشمٜما اًمٖماًمٞمةةة أن إدارة اًمثاٟمقيةةة يٛمٙمةةـ أن شمبٚمةةقر طمةةقل اًمِمخّمةةٞمة واعمبةةادرة 

اًمٗمردية جلٞمةؾ اًمبٜمةات اًمٙمثةػم ُمةـ ُمِمةاقمر احلةامس ًمةروح آؾمةت٘ماُمة ذم إقمةامل واعمٜمجةزات 
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ورسقمةان ، يتحٚمَّ٘مـ طمقهلا ل يماٟمت شمٜمنمها سملم ومئات اًمبٜمات اًمٓمٚمٞمٕمٞمات اًماليتاًمت، وإظمالق

 . ُما يستجٞمبقن هلا ذم يمؾ سمادرة ُمـ سمقادر اًمتٕمٚمٞمؿ واًمث٘ماومة اًمذي ٟمذرن ًمف أٟمٗمسٝمـ

وه١مٓء اًمرائدات هـ اًماليت يمـ يٜمٔمٛمـ اعمحارضات واًمٚم٘ماءات اًمؽمسمقيةة واًمٕمٚمٛمٞمةة 

اًمتةل شمرهمةب ذم أن شمٜمةتٔمؿ هةذه ، يرة اًمِماسمة اًمٕماُمٚمةةاعمد اًمتل يتٓمٚمٕمـ ًمٜمقال رضا، واًمث٘ماومٞمة

وىمةد ُدقمٞمةُت ًمسةامع حمةارضة اًمٗم٘مٞمةدة يمةان . اًم٘مٞمؿ يماومة ذم سمٜمات اجلٞمؾ اًمّماقمد ُمةـ اًمةقـمـ

ويمٜمت أؾمتِمٕمر ومٞمٝمةا ُمةدى آطمةؽمام اًمٕمٛمٞمةؼ اًمةذي يمةان "ـماهمقر"قمٜمقاهنا إديب ًمٕماعمل 

 . يراود هذا اجلٞمؾ اًمٓماًمع ُمـ وـمٜمٜما اًمٖمازم

ا ٟمٔمةرً ، إمم حمةارضة سمذاشمةف قل أن اعمايض اًمذي قماؿمتف وم٘مٞمدشمٜما حيتاجوٓ طماضمة إمم اًم٘م

 . ًمٚمٖمٜمك اًمٗمائض اًمذي يمان يِمع ُمـ طمقل ؿمخّمٞمتٝما اًمٜماومذة واعم١مصمرة

ٟمحةق ، ٟمحق اعمسةت٘مبؾ يماٟمت شمتٓمٚمع سم٘مقة، ًمٞمغم اًمتل شمقذم واًمدها وهل ـمٗمٚمة. وًمٙمـ د

اًمٕمٚمٛمٞمةة اؾمةتٓماقمت أن  وًمذا وم٢مهنةا سمةرهمؿ صم٘مةؾ ُمٝماُمٝمةا اإلداريةة و. ُمرطمٚمة اًمتٕمٚمٞمؿ اجلاُمٕمل

سمٕمٜمةقان ، م1:71شمدظمر ُمـ وىمتٝما وضمٝمدها ُما يسٛمح هلا سمٜمةقال درضمةة اعماضمسةتػم ذم اًمٕمةام 

ُمةـ ضماُمٕمةة اًم٘مةاهرة وسمٕمةد ذًمةؽ  "اًمٗمتح اًمٕمثامي ًمبالد اًمِمام وُمٓمٚمع اًمٕمٝمد اًمٕمةثامي ومٞمٝمةا"

اجلاًمٞمةات إورسمٞمةة ذم سمةالد اًمِمةام ذم  "ًمةديمتقراه ومٜماًمتٝمةا سمدرضمةة ُمتٛمٞمةزة قمةـ ا اٟمت٘مٚمت إمم

، م ُمـ اجلاُمٕمةة ٟمٗمسةٝما1:77اًم٘مرٟملم اًمسادس قمنم واًمساسمع قمنم سماًمٕمٝمد اًمٕمثامي ذم اًمٕمام 

طمٞمةث ، وسمذًمؽ متٙمٜمت أن شمٚمبل اعمِماقمر اًمٕمٛمٞم٘مة اًمتل شم١مهٚمٝمةا ًمٚمٕمبةقر إمم اعمرطمٚمةة اجلاُمٕمٞمةة

 . م(1:89اًمتدريس ذم ىمسؿ اًمتاريخ سمجاُمٕمة دُمِمؼ ) رهمبت ذم آٟمْمامم إمم هٞمئة

قُمٝمةةد إمم اًمةةديمتقرة ًمةةٞمغم أن شمةةدرس ُمةةقاد اًمتةةاريخ اإلؾمةةالُمل ذم أىمسةةام اًمتةةاريخ 

واجلٖمراومٞمة واًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة ،ويمان اٟمٓمباقمل قمـ شمدريسٝما أهنةا مجٕمةت ٟمّمةاقمة اًمٚمٖمةة اًمٕمرسمٞمةة 

إمم ُمةا  ّمةة اعُمت٠مٟماٞمةةوشمٕمٛم٘مت ذم ُمّمادر اًمبحقث وُمراضمٕمٝمةا دون أن شمٗمارىمٝمةا ٟمٔمرهتةا اًمٗماطم
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صمةةؿ ـمٚمةةب إًمٞمٝمةةا أن شمةةدرس ُمسةةاق اًمدوًمةةة اًمٕمثامٟمٞمةةة وإىمٓمةةار اًمٕمرسمٞمةةة . يمةةان يةةدور طمقهلةةا

، وقماجلت سمحقصمف سمروح اًمٕماعمة اعمجرسمة، ومتٙمٜمت ُمـ شم٠مًمٞمػ ُمرضمع ضماُمٕمل ذم هذا اعمقضقع

 . قمـ شماريخ أورسما ذم اًمٕمّمقر احلديثةا يمام أًّمٗمت يمتاسمً 

ومةٞمٚمخص ذم ،  اًمةذي يماٟمةت متارؾمةف وم٘مٞمةدشمٜما اًمٖماًمٞمةةأُما اعمسةتقى اًمتٕمٚمٞمٛمةل واًمث٘مةاذم

 :قمديد ُمـ اعم١مًمٗمات واًمٙمتب وُمٜمٝما

 اعمجتٛمع اًمٕمريب اًمسقري ذم اًمٕمٝمد اًمٕمثامي . 

 )اعمرأة ذم اًمتاريخ اًمٕمريب )اًمٕمٍم اجلاهكم . 

 ٟمساء ورضمال ذم إدب واًمسٞماؾمة . 

 ُمـ إدب اًمٜمسائل اعمٕماس . 

 .  اًمتل ٟمنمت ذم اعمجالت اًمٕمرسمٞمة وإضمٜمبٞمةإضاومة إمم اًمٕمديد ُمـ اًمبحقث واًمدراؾمات 

وًمـ أحتدث أن إٓ قمـ دمرسمةة وم٘مٞمةدشمٜما ذم ُمٜمٝمجٞمةة اًمبحةث اًمتةارخيل ٕٟمةف إسمةرز ذم 

رهمبُت إمم ، 1:83طمٞماهتا اجلاُمٕمٞمة اعمِمٝمقرة: طملم ضمرت إقماريت إمم ضماُمٕمة اًمٙمقيت ذم اًمٕمام 

 واٟمٓمٚم٘مُت ، ُم٘مرر ُمٜمٝمجٞمة اًمبحثًمٞمغم شمدريس . أن شمتقمم اًمزُمٞمٚمة د ىمسؿ اًمتاريخ أن يقاومؼ قمغم

وهٜما وضمدشُمٜمل أىمّٚمةب يمتاسمةا قمةـ ُمٜمٝمجٞمةة اًمبحةث ، صمالث ؾمٜمقات صمؿ قمدُت إمم ضماُمٕمة دُمِمؼ

 . اًمِمٙمؾ اعمتٛمٞمز وأقمٓمتف ُمـ ذات وىمتٝما وذات قمٚمٛمٝما طمتك سمدا هبذا، وضٕمتف اًمزُمٞمٚمة

واحلؼ أٟمٜمل دهِمت يمٞمػ شَمَسٜمَّك ًمٚمزُمٞمٚمةة اؾمةتٙمامل حمتقيةات هةذا اعمقضةقع اًمٜمٔمةري  

 . وُما يمان ُمٜمل إٓ اًمتٝمٜمئة اخلاًمّمة قمغم اجلٝمد اعمِمٙمقر اًمذي سمذًمتف ذم هذا اًمٙمتاب، ٚمٛملواًمٕم

ومزادت قمٚمٞمف واؾمتٕماٟمت سمٕمديد ، ًمٞمغم وقمت يمؾ ُما يمٜمت أطماول شمدريسف. واحلؼ أن د

طمتك إٟمٜمةل أقمةؽمف اًمٞمةقم سم٠مهنةا دمةاوزت اخلٓمةة ، ُمـ اعم١مًمٗمات اًمٕمرسمٞمة وإضمٜمبٞمة اعمتّمٚمة سمف

 . إصٞمٚمة ذم ُمقضققمف صار يمتاهبا اًمُٕمٛمدةو، اًمتل وضٕمتٝما ًمٙمتايب
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ًمٞمغم طمةلم قّمرومةت ُمةٜمٝمج اًمبحةث اًمتةارخيل سم٠مٟمةف جمٛمققمةة اًمٓمرائةؼ . ًم٘مد أسمدقمت د

وإقمةادة سمٜمةاء ، واًمت٘مٜمٞمات اًمتةل يتبٕمٝمةا اًمباطمةث اًمتةارخيل ًمٚمقصةقل إمم احل٘مٞم٘مةة اًمتارخيٞمةة

شمٓمةقر جمٛمةقع  ًمٚمتٓمقر واًمتٙماُمؾ ُمع دائاًم  وهذه اًمٓمرق ىماسمٚمة، اعمايض سمٙمؾ دىمائ٘مف وزواياه

 . اعمٕمرومة اإلٟمساٟمٞمة

ًمٞمغم إمم اجلدل واًمٜم٘ماش اًم٘مائٛملم سملم اعم١مرظملم واًمٕمٚمامء و اًمٗمالؾمٗمة ذم . وأؿمارت د

اًمٚمذيـ دارا طمقل ـمبٞمٕمة اعمادة اًمتارخيٞمة وـمرائةؼ اًمقصةقل إمم احل٘مٞم٘مةة ، اًم٘مرن اًمتاؾمع قمنم

ا دمريبًٞمة ٙمقن اًمتةاريخ قمٚمةاًم أٟمف ٓ ؾمبٞمؾ إمم أن ي، يمام رأى أؾماشمذة اعمٜمٝمج، ورأت، اًمثاسمتة ومٞمٝما

ومال يٛمٙمةـ دمرسمةة طمةرب أو ، ٕن ُمادشمف هل )احلقادث اًمبنمية (، يمٕمٚمؿ اًمٗمٞمزياء واًمٙمٞمٛمٞماء

وأهنةا ، ورأت سمحؼ أن اًمتاريخ ُمٕمرومة قمٚمٛمٞمةة دىمٞم٘مةة. واحلقادث ٓ شمٙمرر ذاهتا، شمٗمجػم صمقرة

، ر ىذات ُمةةٜمٝمج أو ـمري٘مةةة ذم اًمبحةةث واًمت٘ميصةة مماصمٚمةةة عمٜمةةاهج اًمٕمٚمةةقم اًمقضةةٕمٞمة إظمةة

ويمٞمةػ أن ، وشمٜماوًمت دراؾمات اعمٜمٝمج سماًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة طمتك اًمرسمع اًمثاي ُمـ اًم٘مةرن اًمٕمنمةيـ

سمٕمض اعم١مرظملم اًمٕمرب رّدوا قمغم اعم١مرظملم اًمٖمرسمٞملم وواضمٝمقهؿ سم٠من اًمٕمةرب ؾمةبؼ هلةؿ أن 

 . قمرومقا )ـمرائؼ اًمٜم٘مد احلديثة (ذم اًمتاريخ ىمبؾ أن يٕمرومٝما اًمٖمرسمٞمقن سمقىمت ـمقيؾ

يمةان ، يمتاب سُمسةط ومٞمةف إمم طمةّد ُمةا ُمةٜمٝمج اًمبحةث اًمتةارخيل وأيمدت وم٘مٞمدشمٜما أن أول

م( 19:9ذم أواظمر اًم٘مةرن اًمتاؾمةع قمنمة ) سقـقوبوس والكػؾوايمتاب اعم١مرظَملْم اًمٗمرٟمسٞملم 

وُمٕمٚمةقم أن يمتةاب . سماؾمؿ )ُمدظمؾ ًمٚمدراؾمات اًمتارخيٞمة( وشمرضمؿ ضمزء ُمٜمف إمم اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة

ذم يمتاسمةف اعمٜمِمةقر قمةام ، ُمريٙمٞمةةأؾمد رؾمتؿ وهق رئٞمس ىمسؿ اًمتاريخ سمجاُمٕمة سمةػموت إ. د

ذم سمةةػموت سماؾمةةؿ )ُمّمةةٓمٚمح اًمتةةاريخ (ذيمةةر أٟمةةف اؾمةةتٛمد أؾمةةس سمحثةةف ُمةةـ قمٚمةةامء  م :1:4

وذم ٟم٘مةد اًمٜمّمةقص ، اًمذيـ يمان هلؿ ىمّمب اًمسبؼ ذم حتري احل٘مةائؼ وإطماديةث، احلديث

واىمتةدى هبة١مٓء . ٓؾمتخالص إطماديث اًمّمحٞمحة ُمـ إطماديث اعمقضةققمةا دىمٞم٘مً ا ٟم٘مدً 

 . ومٞمام سمٕمد إظمباريق اًمٕمرب وُم١مرظمقهؿاًمٕمٚمامء 
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ُمةـ إؾماؾمةٞمات اًمٕمٚمٛمٞمةة ا ًمٞمغم أن اعمة١مرظملم اًمٕمةرب أدريمةقا يمثةػمً  اًمديمتقرةورأت 

وٟمٛمقذضمٝمؿ إيمةؼم)اسمـ ظمٚمةدون( ، عمٜمٝمج اًمبحث اًمتارخيل سمٛمْمٛمقهنا احلديث ويمتبقا ومٞمٝما

ة إمم إضةاوم، م سمةام ـمرطمةف ذم ُم٘مدُمتةف قمةـ اًمتةاريخ وـمري٘مةة اًمبحةث ومٞمةف 1517 قمام اعمتقرمَّ 

 ، م(1111اًمٖمةةةزازم )ت  إضةةةاومة إممو، اًمٙماومٞمةةةف ضمةةةل واًمسةةةخاوي واًمسةةةٞمقـمل واًمٗمةةةاد

وأيمةدت . م(1459م( واًمةذهبل )ت1439واسمـ شمٞمٛمٞمة )ت  م(1354واسمـ اًمّمالح )ت 

وٓسمّد ًمٚمباطمث اًمتارخيل ُمةـ ، ًمٞمغم أن صمٛمة ُمراضمع أضمٜمبٞمة قمديدة صدرت طمقل اعمقضقع. د

 . اعمقضقع ر اعمتٓمقر ذم هذاُمتاسمٕمتٝما ًمٞمٕمرف آظمر ُما شمقصؾ إًمٞمف اًمٗمٙم

أن ُم١مًمٗمة يمتاب اعمٜمٝمج مل هتٛمؾ ىمْمايا وُمِمٙمالت يٕمٞمِمٝما  ويٜمبٖمل أن ٟمٚمٗمت اًمٜمٔمر إمم

 وُمٕمٚمةقم أن اسمةـ ظمٚمةدون )ُمةثالً ً( ٟمٔمةر إمم. سمٕمض اعمٗمٙمريـ ُمـ مجةاهػم اًمِمةٕمب ذم ؾمةقرية

ويدرك ىمةارئ )ُم٘مدُمةة اسمةـ ظمٚمةدون ( أٟمةف . اعمجتٛمع اًمبنمي يمٕمْمقية حتٞما وشمٜمٛمق صمؿ متقت

وؾمبؼ سمذًمؽ )ُماريمس ( ذم احلديث ، اول وطمدة احلٞماة اإلٟمساٟمٞمة وشمٓمقرها واؾمتٛمراريتٝماشمٜم

وأن آضمتامع اإلٟمساي يتٓمةقر . وُمٗمٝمقُمف آىمتّمادي قمٜمف، قمـ ضمدًمٞمة اًمتاريخ وديٜماُمٞمٙمٞمتف

صمةةؿ ، سمةةداوة :وأن احلْمةةارات شمتٕماىمةةب قمٚمٞمٝمةةا صمالصمةةة أـمةةقار هةةل، ُمةةـ اًمبةةداوة إمم احلْمةةارة

 . وظمٚم٘مل صمؿ اٟمحالل اىمتّمادي، طمرض

وأوضمزت وم٘مٞمدشمٜما آرائٝما ذم اًمٜمٔمرية اعماريمسٞمة ُمع اعم١مرخ وًمش وهمػمه ُمـ اعم١مرظملم  

ويمٞمةػ أهنةا ٓ شمّمةٚمح ًمتٕمٚمٞمةؾ مجٞمةع ، قمـ )أطماديةة اًمتٗمسةػم اًمتةارخيل (، سمؾ وآىمتّماديلم

اًمذي درس ، cole يمقل ًمٞمغم قمـ إؾمتاذ. واىمتبست د، أقمامل اإلٟمسان وومٕماًمٞماشمف احلْمارية

ُمةـ اًمسةٝمؾ أن ٟمتبةع اًمتِمةاسمف اًمٙمبةػم سمةلم اهلٞمايمةؾ  ":ىمقًمةف، وشمٕمةاـمػ يمبةػميـ سمدىمةة، اعمادية

إٓ أٟمف ُمـ اخلٓمر أن ٟم١ميمد هذا إمم  " ..آىمتّمادية وشمٜمٔمٞمٛمٝما اًمسٞماد وأضمٝمزهتا آضمتامقمٞمة

وًمٞمست احلال ىمط أن اعمجتٛمٕمةات اًمتةل ذم ُمسةتقى واطمةد ُمةـ ٟماطمٞمةة . طمّد ُمٗمرط ذم اًمبٕمد

ٟمٗمةس إٟمٔمٛمةة أو ٟمٗمةس إؿمةٙمال آضمتامقمٞمةة  ا طمةتاًم جيةب أن يٙمةقن هلة، أؾمٚمقب اإلٟمتةاج
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أو إومٙمةار اخلاصةة سمةاًم٘مٞمؿ ، واعمةٜمٔمامت اًمسٞماؾمةٞمة واًمديٜمٞمةة، واًمٕمالىمات اجلامقمٞمةة، ًمٚمٕمائٚمة

ًٓ  ومٚم٘مد أفمٝمرت سمحقث قمٚمؿ اإلٟمسان )إصمروسمقًمقضمٞما(. وإظمالق طمْمةارية خمتٚمٗمةة  أؿمٙما

ن أىمَم ُما يثبتف هةذا اًمتِمةاسمف إٟمةام هةق إ. حمْماً ا اىمتّماديً ا ٓ يٛمٙمـ ىمط أن شمٗمّس شمٗمسػمً ، ضمداً 

. شمتٕملم هبا وطمدها ٓ أهنا، جمرد آىمتٜماع سم٠من إٟمٔمٛمة آضمتامقمٞمة شمت٠مصمر سماًمٔمروف آىمتّمادية

وم٘مةط ُمةـ قمقاُمةؾ شمّمةقير اًمِمةٙمؾ اًمٕمةام  عامل واحدإن إؾماس آىمتّمادي ًمٚمٛمجتٛمع  "

 (1)."ًمٚمحْمارة طمتك ًمق يمان أهؿ قماُمؾ

ز ،  يٜمٗمّمؾ قمـ اعم١مرخًمٞمغم اًمتاريخ ٓ اًمديمتقرةضمٕمٚمت  ومٝمق ُمٙمتقب سمجٝمد اعمة١مرخ وُيةؼْمِ

، وًمٙمـ جيب أن يْماف إمم صم٘ماومة اعم١مرخ ذيماؤه وُم٘مدرشمف قمةغم اًمتخٞمةؾ، صٗماشمف اًمٗمٙمرية واخلٚم٘مٞمة

وهةذا ، واًمٗمٙمةر اًمٜم٘مةدي اًمسةٚمٞمؿ ٓيمتِمةاف اًمزيةػ واخلٓمة٠م واًمٙمةذب، وؾمالُمة اعمحايمٛمة ًمديةف

ف إمم اعمّمادر واعمراضمع وم وقمغم اعمة١مرخ أن ، إمم اعم١مرخ ٟمٗمسفا وإٟمام أيًْم ، ٘مطاًمٗمٙمر اًمٜم٘مدي ٓ يقضمَّ

 يمةان وهةؾ، ةّٞمةوأن ُيسائؾ ٟمٗمسف هؾ ـمةرح اعمِمةٙمٚمة احل٘مٞم٘م، يٛمتحـ ىمدراشمف اًمذاشمٞمة وُمدى صم٘ماومتف

 ًٓ قمةةغم يمةةؾ اًمٕمقاـمةةػ واًمتجةةارب ا ذم ٟم٘مةةدها ؟ قمةةغم اعمةة١مرخ أن يٙمةةقن ُمٜمٗمتًحةةا وصةةادىمً  قمةةاد

سمؾ أن يتةاسمع ، يٜمتٔمر ُمـ ضمٝمده اعمْمٜمل ُمٜمٗمٕمة ُماديةوقمٚمٞمف أّٓ ، وقمٚمٞمف أّٓ شم٠مرسه أومٙماره، اإلٟمساٟمٞمة

 .  ٟماسمْمة سماحلٞماة يمام قماؿمٝما إٟمسان اعمايض، ؾمػمه ُمٝمام يماٟمت اًمٔمروف سُمٖمٞمة إقمادة ىمّمة اإلٟمسان

ا يِمةٙمؾ ٟمؼماؾًمة، ًمةٞمغم اًمّمةباغ إمم ُمٜمٝمجٞمةة اًمبحةث اًمتةارخيل. إن ُمةا ىمدُمتةف د، وسمٕمد

وإن ُمٜمٝمجٞمة اًمبحةث اًمتةل سمسةٓمتٝما ذم ، يٜمػم اًمسبٞمؾ أُمام اًمٕماُمٚملم ذم جمآت اًمتاريخا ُمت٠مًم٘مً 

إمم ضمٝمةقد مجٞمةع رواد اعمٕمرومةة اًمتةل شمسةاقمد طماُمٚمٝمةا قمةغم  إضةاومةً ، يمتاهبا شمتٓمقر قمغم اًمةدوام

وماًمتٕماون سملم اعم١مرخ وخمتٚمػ اًمٕماُمٚملم ذم ؿمتك طم٘مقل اعمٕمرومة واضمب ، اًمقصقل إمم احل٘مٞم٘مة

 . إذا صّٛمؿ اجلٛمٞمع قمغم سمٚمقغ احل٘مٞم٘مة اخلاًمّمة، طمتٛمل

                                                           

(1) P. G. D. H Cole , The meaning of Marxism P. 57 



  - 41 - 

واًمتةل ، ِمؼ حيؼ هلا أن شمٗمخر هبذه اًمّدرة اًم٘مٞمٛمة اًمٕمٚمٛمٞمة اًمتل أسمدقمتٝما اعم١مًمٗمةإن ضماُمٕمة دُم

، يّمح أن شمٕمّٛمؿ ويٜمٓمٚمؼ ُمٜمٝما ًمتح٘مٞمؼ إهداف اًمتل يتٓمٚمع اعم١مرخ وؾمائر ـمب٘مات اًمِمٕمب إًمٞمٝما

 . واًمتل شمٕملم ضمٝمقده اعمْمٜمٞمة ذم قمٛمٚمف اخلاص ُمع اعمايض وهل )آٟمٗمتاح قمغم اًمٖمػم(

، قمةغم شم٘مٜمّٞمةات اًمبحةث اعمره٘مةة ًمٞمغم اًمتل صؼمت ـمةقياًل . ة درطمؿ اهلل وم٘مٞمدشمٜما اًمٖماًمٞم

 . ًمتخرج قمٚمٞمٜما هبذه اًمدراؾمة اًمٗمريدة

 والسالم عؾقؽم
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 ةالػؼقد تالمذةكؾؿة 

 كجاح حمؿد ةالدكتور ةاألستاذفا ألؼت

 

سمٕمد إطماًمة اًمٕمزيزة اعمرطمقُمة اًمٗماضٚمة إؾمتاذة اًمديمتقرة ًمٞمغم اًمّمباغ إمم اًمت٘ماقمد 

ات، هل واًمٕمزيزة اًمرائٕمة إؾمتاذة اًمديمتقرة ٟمجدت مخاش طمٗمٔمٝما اهلل وأُمّد ذم ىمبؾ ؾمٜمق

قمٛمرها، ىمّرر ىمسؿ اًمتاريخ، ُمِمٙمقرًا، اًم٘مٞمام سمتٙمريٛمٝمام. وومرطمت طملم ضمرى اظمتٞماري 

ًمإلؾمٝمام ومٞمف سمٙمٚمٛمة قمٜمٝما سماؾمؿ شمالُمٞمذها. آٟمذاك، طملم أًم٘مٞمت يمٚمٛمتل سمتٙمريٛمٝما يماٟمت 

ا. أُما اًمٞمقم وم٠مٟما أىمقل يمٚمٛمتل وٓ أراها، رطمٚمت، أؿمٕمر اٟمٓمباقماهتا ضماًمسة أُماُمل، وأذيمر متاُمً 

أّٟمف يمان زم ذف اإلؾمٝمام ذم شمٙمريٛمٝما ذم طمٞماهتا، وذم  سمإؾمك، وًمٙمـ يٕمزيٜمل ىمٚمٞماًل 

 صٖمػم ممّا أيمٜمّف، ويٙمٜمّف 
ٍ
شمٙمريٛمٝما سمٕمد مماهتا، ممّا أشماح زم اًمٗمرصة ًمٚمتٕمبػم وًمق قمـ ضمزء

 .شمالُمٞمذها هلا، ُمـ حمبة واطمؽمام وقمرومان سماجلٛمٞمؾ

صحٞمح أّن اًمتٙمريؿ هق ومٕمؾ شمٕمبػم قمـ ُمِماقمر اًمت٘مدير وآقمتزاز ٕؿمخاص 

اعمٙمّرُملم، ًمٙمٜمف سماًمدرضمة إومم هق ومٕمؾ رصد ووقمل واًمتزام سماًم٘مٞمؿ اعمٕمرومٞمة اًمٕمٚمٛمٞمة 

 واًمؽمسمقية اًمقـمٜمٞمة واإلٟمساٟمٞمة، اًمتل يُمرُمت هبؿ ويُمرُمقا هبا.

قرة ًمٞمغم اًمّمباغ. ٟم٠مُمؾ: هذا هق شمٙمريٛمٜما ًمٚمسٞمدة اعمرطمقُمة اًمٗماضٚمة إؾمتاذة اًمديمت

يمّؾ اًمرمحة هلا وؾمٙمٜمك اجلٜمّة، ويمّؾ اًمٕمزاء ٕهٚمٝما اًمٙمرام وًمٚمسادة ذم جمٛمع اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة وذم 

ا ضماُمٕمة دُمِمؼ، وهلؿ يمّؾ اًمِمٙمر واًمت٘مدير قمغم ُمبادرهتؿ اًمٓمٞمبة هذه. يمّؾ اًمٕمزاء ًمٙمؿ مجٞمٕمً 

ك يمؿ ظمِّسٟما سمرطمٞمٚمٝما، وًمٙمّؾ ُمـ قمرومٝما وم٠مطمبٝما وم٘مّدرها، واًمٕمزاء ًمٙمّؾ ُمـ شمٕمٚمؿ ُمٜمٝما وأدر

 وأٟما ممـ شمٕمّٚمؿ وأظمذ ُمٜمٝما اًمٙمثػم ُمـ اًمدروس.
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. يماٟمت "آؾمتِمٕمار قمـ سمٕمد"اًمدرس إول يمان قمـ ـمريؼ ُما يدقمك اًمٞمقم سمة 

 ُمديرة ًمثاٟمقية اًمبٜمات، ويمٜمت ـماًمبة ذم دار اعمٕمٚمامت اعمجاورة هلذه اًمثاٟمقية آٟمذاك. 

ُما يمٜمت أؾمٛمع هسات ـماًمباهتا ا وهل متر صباطمًا، ويمثػمً ا شم٘مريبً ا يمٜمت أراها يقُمٞمً 

ٚمِٝما ٕمتتؿ ذم داظمكم دائاًم: "َهْل اعمديرة، َهْل اعمديرة"خيؼمن سمٕمْمٝمـ:  َُمؾَّ ُمـ شم٠مُمُّ
ِٕ ، ومل أيمـ 

. ؾمبحان اهلل: يماٟمت ؾمامت اجلّدية، واحلِمٛمة، وىمقة اًمِمخّمٞمة، ذم ُمرآها "ياؾمالم"

ا. وأصبحْت قمـ سمٕمد دون أن شمدري، ودون ىمّمد، اعمث ال اعمحتذى، ويمان هذا واضحًة ضمد 

 اًمدرس إول.

د قمـ ُمقىمٗمٝما  يمٜما طمٞمٜمٝما ذم ُمرطمٚمة آٟمٗمّمال، وىمد زاد إقمجايب هبا سمٕمد ُما ُردا

اًمدوماقمل قمـ اًمَقطمدة سملم ؾمقرية وُمٍم. وُمّرت إيام، أصبحُت ـماًمبة ذم ىمسؿ اًمتاريخ، 

صمّؿ ُمٕمٞمدة وأوومدت إمم ومرٟمسا ًمٚمتخّمص، وطمّمٚمت قمغم ديمتقراه دوًمة ُمـ اًمسقرسمقن، 

قمدت ويمؿ أؾمٕمدي اًمٚم٘ماء هبا. يماٟمت شمدّرس، أهؿ ُمادة ذم اًم٘مسؿ، سمرأيل قمغم إىمؾ، و

. ويمتاهبا ُمـ أهؿ ُما يمتب هبذا اًمِم٠من. وسمٕم٘مٚمٝما "ُمٜمٝمجٞمة اًمبحث اًمتارخيل"وهل ُمادة 

اعمٜمٗمتح يماٟمت حترص، أوًٓ، قمغم اًمتٕمريػ سمجٛمٞمع اعمدارس وآدماهات اًمٗمٙمرية ذم رؤية 

ة واعمثاًمٞمة، اعماريمسٞمة واًمقضٕمٞمة وهمػمها، ودون أن يٗمقهتا اًمؽميمٞمز اًمتاريخ وذم شمٗمسػمه، اعمادي

قمغم اًمدور اًمريادي ًمٚمٛم١مرظملم اًمٕمرب وقمغم رأؾمٝمؿ اسمـ ظمٚمدون. وحترص، صماٟمٞمًا، قمغم 

ؾمتف هلؿ ٟمٔمريًا، ومٙمان هذا اًمدرس اًمثاي.  اًمتٓمبٞمؼ واًمتٛمريـ اًمٕمٛمكم ًمٚمٓمالب قمغم ُما درَّ

إول ُمـ ممارؾمتل ًمٚمتدريس أّن  ُماذا قمـ اًمدرس اًمثاًمث؟ يمٜمت أفمـ، ذم قماُمل

ُمٕمٞمار اًمٜمجاح هق ُم٘مدار يمّؿ وٟمقع اعمٕمٚمقُمات اعمٕمٓماة إمم اًمٓمالب. وًمتح٘مٞمؼ هذا اعمٕمٞمار 

ُمـ ٟمسبة ا وأقمٓمٞمُت ؾماقمات إضاومٞمة ٕهنل اعم٘مرر سمٙمامًمف، ومٙمان أعمل يمبػمً ا شمٕمبُت يمثػمً 

ضمدوى. اًمٜمجاح اعمٜمخٗمْمة ًمدهيؿ، قمغم قمٙمس ُما يمٜمت أشمقىمع، ويم٠من ضمٝمقدي يماٟمت سمال 

أي ىمٚم٘مة وُمٜمزقمجة ضمدًا، ا أشمٞمت اًمٖمرومة و،ؾمبحان اهلل، ٓطمٔمِت اًمديمتقرة ًمٞمغم ومقرً 
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، د. ٟمجاح ُماذا سمؽ؟ ذطمت هلا إُمر، ومٝمّزت سمرأؾمٝما ُمبتسٛمًة وىماًمت: اً ومس٠مًمتٜمل: ظَمػم

ا سمام أٟمت ومٞمف أن، صمؿ أدريمُت أّن ـمري٘مة اًمتدريس ذم اجلاُمٕمة ًمٞمست اُمتدادً ا ُمررُت متاُمً 

يس ذم اعمرطمٚمة اًمثاٟمقية، وإٟمام هل ىمائٛمة قمغم اًمبحث واًمتحٚمٞمؾ اًمٕمٚمٛمل ًم٘مْمايا ًمٓمري٘مة اًمتدر

ُمٕمٞمٜمة شُمٗمٞمد اعمجتٛمع واًمقـمـ وإُمة، وسماًمٓمبع جيب أن شمٙمقن ُمـ ُمٗمردات اعم٘مرر ذم اًمٙمتاب 

اجلاُمٕمل وًمٞمس يمّؾ ُما ومٞمف. وسمٕمد ُمدة ايمتِمٗمت أّن يمالُمٝما هذا، وسمٛمٜمتٝمك اًمّمدق، ىمد ضماء 

اًمٕمٛمٚمٞمة اًمؽمسمقية واًمتٕمٚمٞمٛمٞمة اًمّمحٞمحة، اًمٕماعمٞمة واًمٕمرسمٞمة،  ُمع أطمدث ُمستجدات ُمٜمسجاًم 

وأدريمت أّن قمكّم ُمتاسمٕمة هذه اعمستجدات سماؾمتٛمرار ًمالؾمتٗمادة ُمٜمٝما ذم اًمتدريس، وهذا ُما 

 أىمقم سمف ُمٜمذ ذًمؽ احللم، ومٙمان هذا اًمدرس اًمثاًمث.

وأن ُماذا قمـ اًمٗمقائد اًمتل طمّمٚمُت قمٚمٞمٝما ذم ظمالل ىمراءايت اعمٕمٛم٘مة ًمٚمٛم١مًمٗمات 

 اًم٘مّٞمٛمة ًمألؾمتاذة اًمديمتقرة اعمرطمقُمة ًمٞمغم اًمّمباغ؟ أيمتٗمل سمذيمر أهٝما:

قمغم اًمّمٕمٞمد اًمتارخيل اعمٕمرذم: ايمتسبُت ُمٜمٝما إؾمٝماُمات ذم طمٚمقل إلؿمٙماًمٞمات طمتك  -أوال (

ومٞمام خيص اًمتاريخ اًمٕمريب اًم٘مديؿ، وًمٞمس احلديث واعمٕماس وم٘مط، اًمذي هق جمال 

(، Anthropologyاإلٟمسان )ختّمّمٝما. وىمد أصمبتت صّحة هذه احلٚمقل قمٚمقم 

يمٕمٚمؿ أصمار واًمٚمٖمات واًمتاريخ وهمػمها. ُمٜمٝما، وومؼ شمسٚمسٚمٝما اًمتارخيل: قمروسمة 

ا اًمٞماومثٞمة، ًمٖمقيً -احلاُمٞمة-وطمْمارًة. ؾم٘مقط ٟمٔمرية إىمقام اًمساُمٞمةا اًمسقُمريلم ىمقُمً 

وقمرىمٞمًا، اًمتل يمِمػ إؾمتاذ اًمديمتقر ٟمٕمٞمؿ ومرح أهنا ٟمٔمرية صٝمٞمقٟمٞمة. ورأت 

إىمرب "، هل، "اًمٕمرسمٞمة"ة ًمٞمغم اًمّمباغ أّن شمسٛمٞمة هذه إىمقام سمةإؾمتاذة اًمديمتقر

ك احلْمارة اًمٚمّمحة واًمِمٛمقل واًمٕمٛمؼ ذم ومٝمؿ اًمتاريخ اًمٕمريب واؾمتٓماًمتف، وذم إدر

. واؾمتٗمدُت ُمـ رؤية اعمرطمقُمة أيْمًا، ذم يمتاهبا "اًمٕمرسمٞمة وشمقاصٚمٝما قمؼم اًمٕمّمقر

، سمام يتٕمٚمؼ سم٢مؿمٙماًمٞمة "ًمٕمثامياجلاًمٞمات إورسمٞمة ذم سمالد اًمِمام ذم اًمٕمٝمد ا"اًم٘مّٞمؿ 

شم٘مقيؿ احلٙمؿ اًمٕمثامي، اعمتٛمثّٚمة سماظمتالومات اًمباطمثلم طمقًمف، يمؾٌّ وومؼ ُمرضمٕمٞمتف 
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اًمث٘ماومٞمة. طمقل ذًمؽ رأت إؾمتاذة اًمديمتقرة ًمٞمغم اًمّمباغ أّن ُما ىمّدُمف هذا احلٙمؿ ُمـ 

ُمـ أؾمباب اًم٘مقة ا يماٟمت ؾمببً "اُمتٞمازات ًمٚمٞمٝمقد وًمٚم٘مقى اًمٕمٔمٛمك آؾمتٕمامرية 

ذم شمدقمٞمؿ أطمالُمٝمؿ طمقل إٟمِماء وـمـ  وُمـ صَمؿَّ ادية ًمٚمٞمٝمقد ذم سمالد اًمِمام، آىمتّم

. هل ضمريٛمة سمدون ؿمّؽ "هلؿ قمغم إرض اًمِماُمٞمة... وهذا مل حيدث ذم اعمايض

وًمٙمـ ًمٜمٜمتبف إمم أّن ُمـ ىمام هبا هل إرسة اًمٕمثامٟمٞمة احلايمٛمة سماؾمتثٜماء اًمسٚمٓمان قمبد 

ًمِم٠من، واًمِمٕمب اًمؽميمل سمراء ُمٜمٝما احلٛمٞمد اًمثاي، اًمذي رومض قمرض هرشمزل هبذا ا

 وٓ رأي ًمف يمب٘مٞمة ؿمٕمقهبا اًمتل يماٟمت شماسمٕمة هلا.ا سماًمت٠ميمٞمد، إذ يمان ُم٘مٛمققمً 

قمغم اًمّمٕمٞمد اًمتارخيل اعمٜمٝمجل: آؾمتٗمادة ُمـ صمالث ظمّمائص رئٞمسة متٞمّزت هبا  -ثاكقا (

أسمحاث إؾمتاذة اًمديمتقرة ًمٞمغم اًمّمباغ: إومم وضمقد ُمٜمٝمجٞمة شم٠مرخيٞمة واضحة: 

ًة. اخلاصة اًمثاٟمٞمة هل وضمقد شمقضّمف وـمٜمل ًة، وُمقضققمٞمّ وشمقصمٞم٘مًا، وؿمٛمقًمٞمّ  ظمّٓمًة،

 ىمقُمل قمرويب إؾمالُمل إٟمساي دون أّية ظمٚمٗمٞمات أو ُمقاىمػ ذهٜمٞمة شمٕمّمبٞمة ؾماسم٘مة،

أو حتٚمٞمٚمٞمًا. اخلاصة اًمثاًمثة هل وضمقد رؤية ومٙمرية ُمست٘مّٚمة ا شُمٗمّس احلدث وضٕمٞمً 

سمداقمل احلّر. إقمجايب هبذه شمدقمٛمٝما ٟمزقمة إٟمساٟمٞمة رائدها اإليامن سماًمٕم٘مؾ اإل

اخلّمائص هق اًمذي يٗمّّس أّٟمٜمل ٓ أرى ٟمٗمز ذم أطمٞمان يمثػمة إّٓ وأٟما اؾمتِمٝمد 

 سم٠مىمقاهلا وأومٙمارها ذم حمارضايت اًمتدريسٞمة، وُمٜمٝما:

ٓ شمٙمتِػ، "شُمٜمّبف اًم٘مارئ ًمرضورة اًمبحث قماّم وراء فماهر اًمٜمّمقص ىمائٚمًة:  -1

 ُمٕمٔمؿ إطمقال هق اهلام واخلٓمػم ىمارئل، سمام يبلم ًمٚمٕملم ومحسب، اخلٗملُّ قمٜمٝما ذم

 . "واًمٙمبػم، وهق إصٞمؾ واحل٘مٞم٘مل

شم١ميّمد ذم رؤيتٝما اًمِمٛمقًمٞمة ًمٙمارصمة ومٚمسٓملم أهّنا أيمؼُم حتّد ًمٚمقضمقد اًمٕمريب، ُمريّمزًة قمغم يمّؾ  -2

أسمٕمادها اًمدوًمٞمة، وسمخاصة اًمسٞماؾمٞمة وآىمتّمادية، وُمٜمٝما دور اًمبؽمول اًمٕمريب ذم اىمتّماد 

ُمريٙمل. ورأت اعمرطمقُمة ذم احلروب اًمٕمدواٟمٞمة وصٜماقمة وطمٞماة اًمٖمرب إور يب وٕا
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ـ ا ُمٔمٝمرً "ًمتحاًمػ آؾمتٕمامر اًمٖمريب واًمّمٝمٞمقٟمٞمة، وسمخاصة قمغم ُمٍم واًمِمام،  ُم

ُمٔماهر اًمرهمبة ذم اًم٘مْماء قمغم احلريمة اًمٕمرسمٞمة وشمٗمتٞمت شمٞمارها اًم٘مقي، أو قمغم إىمّؾ إقماىمة 

 ."ريباًمرّد اًمٕم"يماٟمت  1:84، ُم١ميّمدًة أّن طمرب شمنميـ قمام "شم٘مدُمٝما

اهلدف اإلٟمساي اًمذي "شم٘مقل ذم رؤيتٝما اعمٜمٓم٘مٞمة اإلٟمساٟمٞمة ًمدور اعمرأة واًمرضمؾ:  -3

يسٕمك إًمٞمف اًمٓمرومان قمغم هذه إرض واطمد، واًمٓمريؼ واطمد، واًمتاريخ واطمد ُمـ 

سمٜماء آصمٜملم ُمٕمًا، وسم٘مْدٍر ُمتساٍو ُمـ اجلٝمد واًمٕمٓماء واًمٕمٛمؾ، ٓ ومْمؾ ًمقاطمد ومٞمف 

 . إهّنا اعمساواة اًمتٙماُمٚمٞمة."اطمد ُمٜمٝمام قمغم أظمرقمغم أظمر، وٓ ىمٞمٛمة إٟمساٟمٞمة ًمق

 وأصاًل  إؾمالُمل أصٞمؾ اؾماًم -طمقل قمٚمؿ اًمتاريخ شم١ميّمد أّٟمف قمٓماء طمْماري قمريب -4

اًمذي  "شماريخ اًمٕمرب اًمٙمبػم"وُمٜمٝمجٞمة، وأّن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق ا وومروقمًا، شم٠مرخيً 

، مل حّيِْق ُماضٞمٝمؿ ومحسب سمؾ ُمايض اًمقضمقد اًمٙمقي، وُمايض اًمقضمقد اإلٟمساي

 ."وطمارض احلدث اًمْمخؿ اًمذي يٕمٞمِمقٟمف، وظمطَّ اعمست٘مبؾ اًمذي ي٠مُمٚمقٟمف

اعمرأة ذم "ًمٜمسٛمع ُما ذيمرشمف إؾمتاذة اًمديمتقرة ًمٞمغم اًمّمباغ ذم يمتاهبا ا أظمػمً  -5

اعمرأة "، طمقل اًمٗمئة احلّرة ُمـ ٟمساء اًمٕمرب، اعمدقمّقة سمة"اًمتاريخ اًمٕمريب اًم٘مديؿ

اًمتل حتّدصمت قمٜمٝما يمتب اًمتاريخ ". شم٘مقل: هل اعمرأة "اعمرأة اًمسٞمدة"أي  "اًمؼمزة

وإظمبار، وهل اعمرأة اعمتٛمّٞمزة احلّمٞمٗمة، اًمٕماىمٚمة، احلٙمٞمٛمة، اًم٘مائدة، اًمتل قماؿمت 

عمجتٛمٕمٝما إرسي إصٖمر وعمجتٛمع ىمقُمٝما إيمؼم ذم آن واطمد... هل اًمتل رسّمت 

ؾ ُمـ اًمرضمال، وزودت اعمجتٛمع سمٗمْمٚمٞمات اًمٜمساء... هل اعمرأة اًم٘مقيُة  اًمُٙمٛمَّ

عمٙمٞمٜمة اًمِمخّمٞمة اًمتل قماؿمت جمتٛمٕمٝما وىمْماياها اًمٙمؼمى... هل اًمتل اًمذات، ا

. ٟمٕمؿ إهّنا "شمذّب قمـ يمراُمتٝما ويمراُمة ىمقُمٝما وشمثقر قمغم اًمٓمٖمٞمان، وشمٕمتّز سمذاهتا

 ًٓ طم٘مٞم٘مٞملم سَمٜمَقا  اعمرأة احلّرة اًمؼمزة اًمتل قمرومٝما اًمٕمرب اًم٘مدُماء، واًمتل رسمتٝمؿ رضما

 ووؾمٞمٓمًا. وهمرسمًا، ىمدياًم ا ة ذىمً دوًمتٝمؿ اًم٘مقية احلْمارية ذم هٞمٛمٜمتٝما اًمٕماعمٞم
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أهنل اًمٙمالم سماًمت٠ميمٞمد أّن إؾمتاذة اًمديمتقرة ًمٞمغم اًمّمباغ هل اعمرأة اًمؼمزة اًمٜمادرة اًمتل 

ٟمحتاج إمم ُمزيد ُمٜمٝما اًمٞمقم. يمّؾ اعمحبة واًمت٘مدير هلا وًمٕمٓماءاهتا. أؿمٕمر أهّنا ىمد رطمٚمت 

ُمر رهٞمب. سمٙمّؾ ظمِمقع وارشماطمت ُمـ ُمٕماٟماة آٓم ُما شمٕمٞمِمف ؾمقرية احلبٞمبة اًمٞمقم ُمـ شمآ

 ٟمتٛمٜمك: اًمرمحة واجلٜمّة هلا، واخلالص ًمسقرية، واًمٕمزاء ًمٚمجٛمٞمع.

 

 :دةلمعتـمَا   ر ادالمـصَ
، ُمٓمبققمات ضماُمٕمة دُمِمؼ، دراسة يف مـفجقة البحث التارخييًمٞمغم اًمّمباغ:  -1

1:99- 1:9:. 

، ادرأة يف التاريخ العريب، يف تاريخ العرب قبل اإلسالمًمٞمغم اًمّمباغ:  -3

 .577-575، وسمخاصة اعم٘مدُمة وص 1:86ارة اًمث٘ماومة، دُمِمؼ، ُمٜمِمقرات وز

، ُمٓمبٕمة اسمـ طمّٞمان، دُمِمؼ، تاريخ العرب احلديث وادعارصًمٞمغم اًمّمباغ:  -4

1:91- 1:93. 

)أطمد سمحقث اعم١ممتر اًمٕماعمل  احلضارة الغربقة اإلسالمقة والتاريخًمٞمغم اًمّمباغ:  -5

، واًمتل 1:91ٟمٞمسان  37و 31ًمتاريخ احلْمارة اإلؾمالُمٞمة اًمذي قم٘مد ذم دُمِمؼ ومٞمام سملم 

 (.419 -391ٟمنمت ذم جمّٚمد ُمـ ىمبؾ وزارة اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕمازم، ص

، ُم١مؾمسة اجلالقات األوروبقة يف بالد الشام يف العفد العثامينًمٞمغم اًمّمباغ:  -6

 .:1:9اًمرؾماًمة، سمػموت، 
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 ةكؾؿة تالمذة الػؼقد

 ادفـدس عامر الصباغ ابن شؼقؼفا هاألؼا

 

 أشتاق إليك

ة يمٕمادشمؽ، وأؾمٛمٕمؽ أد ة سماؿمَّ ظمؾ إمم سمٞمتؽ إًمٞمػ اخلازم ُمٜمؽ ومتتٛمثٚملم زم هاؿمَّ

 شمست٘مبٚمٞمٜمٜمل سمٕمبارات اًمؽمطمٞمب واًمس١مال قمـ اًمٙمبػم واًمّمٖمػم.

 ذم أؿمٞمائؽ اًمّمٖمػمة...ا أضمٚمس إمم ضماٟمب رسيرك اًمٗمارغ ُُم٘مٚمبً 

 اعمقت يٜمتٍم ذم اًمٜمٝماية، يمدأسمف دائاًم، وٓ يب٘مك ًمٜما ؾمقى صقر ضماُمدة شمٕمٞمد إًمٞمٝما

ذايمرشُمٜما احلٞماة سمام ختتزٟمف ُمـ وىمائع وأطمداث وذيمريات; ومٝما أٟمت ذم همرومة ُمٙمتبؽ وطمقًمؽ 

اًمٙمتب اًمتل زمحت اًمرومقف ووماضت ومتٙمدؾمت ذم اًمزوايا، أو ذم رسيرك شم٘مرئلم حتٞمط سمؽ 

إوراق واًمٙمتب، أو ذم همرومة اجلٚمقس شُمْٖمٜملم ٟم٘ماؿماشمٜما سمث٘ماومتؽ اعمقؾمققمٞمة، أو ذم اعمٓمبخ 

ل أيام اًمٕمٞمد طمٞمث دمتٛمع إرسة يمٚمٝما ًمديؽ، أسمٜماء إخ وإظمت شمٕمديـ ًمٜما ـمٕمام أو

وأوٓدهؿ، ذم شم٘مٚمٞمد مجٞمؾ طماومٔمِت قمٚمٞمف سمٕمد ووماة ضمديت; وُما زًمٜما مجٞمٕمٜما ٟمذيمره سمٙمثػم ُمـ 

 احلٜملم اعمِمقب سمإؾمك قمغم ُمٜماؾمبات ؾمٕمٞمدة اٟم٘مْمت وًمـ شمٕمقد.

ٕمداد ًمست هٜما ًمٚمحديث قمـ ؿمخّمٞمة اًمديمتقرة ًمٞمغم اًمّمباغ، وًمست ذم وارد شم

إلقمٓماء رأي همػِم ُمٜمحاز، وماًمٕمقاـمػ  إٟمجازاهتا وُمآصمرها، سمؾ إي ٓ أقمتؼم ٟمٗمز أهاًل 

 "قمٛمة ًمٞمغم"واًمقىمائع شمتداظمؾ ًمدي وشمتِماسمؽ. وًمٙمـ اؾمٛمحقا زم أن أطمدصمٙمؿ قمـ ؿمخّمٞمة 

 ُمـ وضمٝمة ٟمٔمري يمِمخص ىمريب ُمٜمٝما ُمـ اًمٜماطمٞمة إرسية واًمٕماـمٗمٞمة.

ُمـ قمائٚمتٜما اًمّمٖمػمة، ويمان واًمدي  أصٞماًل ا ًم٘مد يماٟمت ضمديت ومقزية وقمٛمتل ًمٞمغم ضمزءً 

حيرص قمغم زيارهتام يقُمٞمًا، وىمد اؾمتٛمر سمٕمد ووماة ضمديت ذم زيارة قمٛمتل يمؾ يقم إمم أن أىمٕمده 
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اعمرض، ومتسّٚمٛمٜما ُمٜمف اًمراية. يماٟمتا طمارضشملم ذم مجٞمع ُمٜماؾمباشمٜما، ومال ـمٕمؿ ٕي ضمٚمسة ُمـ 

٠مُمٝما سمقؿمائج همػم قمادية، إذ دوهنام، وٓ حتٚمق أية ٟمزهة إٓ سمّمحبتٝمام; وىمد ارشمبٓمت قمٛمتل سم

يماٟمت هلا اًمّمدي٘مة واًمرومٞم٘مة واًمّمدر احلاي اًمذي شمٚم٘مل قمٚمٞمف سمرأؾمٝما، ومٙمان رطمٞمُٚمٝما صدُمًة 

 ىمقية هلا ووضمدت صٕمقسمة سماًمٖمة ذم اًمتٖمٚمب قمغم أمل اًمٗمراق.

أُمْمت قمٛمتل ًمٞمغم ؾمٜمل ـمٗمقًمتٝما إومم ذم سمٞمت ضمدها ُٕمٝما أمحد إسمرش طمٞمث 

ا اًمثالصمة طمٞماة وومٞمّمؾ وًمٞمغم سمٕمد ووماة زوضمٝما ذم رطمٚمة اٟمت٘مٚمت أُمٝما ًمٚمٕمٞمش ُمع أوٓده

احلج. وىمد أهمدق اجلّد قمٚمٞمٝما طمبف ورقمايتف، إذ يمان يِمٕمر سمحٜمان هماُمر ٟمحق شمٚمؽ اًمٓمٗمٚمة 

أسماها ىمّط. وشمذيمر قمٛمتل أهنا يماٟمت ذات طمٔمقة ًمديف،  اء، اًمزرىماء اًمٕمٞمٜملم، اًمتل مل شمرَ اًمِم٘مر

ذم ا بدأ أوٓد إرسة إيمؼمون ؾمٜم  ويمان ي٠مظمذها ذم طمْمٜمف ويٖمٓمٞمٝما سمٕمباءشمف قمٜمدُما ي

قمـ قمائٚمة أمحد ا ُمْماي٘متٝما، ومال جيرؤ أطمد قمغم آىمؽماب ُمٜمٝما. مل يٙمـ ضمق اًمٕمٚمؿ سمٕمٞمدً 

ج ذم ُمدرؾمة اًمٓمب اًمتل أٟمِم٠مهتا اًمدوًمة اًمٕمثامٟمٞمة ا إسمرش، وماسمٜمف قمكم إسمرش يمان ـمبٞمبً  خترَّ

ًمؽميمٞمة ىمبؾ اٟمت٘ماهلا إمم واًمتل يماٟمت شمدرس اًمٕمٚمقم اًمٓمبٞمة سماًمٚمٖمة ا 1:14ذم دُمِمؼ قمام 

وهل ذم  "أيب". وىمد يمان ًمقوماة هذا اجلد اًمذي يماٟمت شمدقمقه 1:16سمػموت ذم اًمٕمام 

اًمٕماذة ُمـ قمٛمرها وىمٌع سماًمغ إصمر ذم ٟمٗمس ًمٞمغم اًمٓمٗمٚمة اًمتل قمادت ُمع أُمٝما وأظمٞمٝما 

)ويماٟمت أظمتٝما طمٞماة ىمد شمزوضمت( ًمٚمٕمٞمش ذم سمٞمتٝمؿ اعمست٘مؾ، طمٞمث يمان قمغم إم أن شم١مدي 

ٞمَّة اًمتل ٓ شمٕمرف اًم٘مراءة واًمٙمتاسمة، ا دً جمدَّ  دور إم وإب، ومجاهدت وأقمٓمت، هل إُُما

طمتك وصؾ وًمداها إمم أقمغم اعمراشمب اًمٕمٚمٛمٞمة واعمٝمٜمٞمة. ومقومرت هلؿ اجلق واًمقىمت واًمدراؾمة 

ًمقاًمدي اًمديمتقر ومٞمّمؾ اًمّمباغ ا وحتٛمٚمت إقمامل اعمٜمزًمٞمة وطمدها دون ُمساقمدة. وظمالومً 

متٞمؾ إمم اعمرح واًمدقماسمة واًمرهمبة ذم اًمتٛمتع سمروماهٞمة احلٞماة، اشّمّمٗمت اًمذي يمان ذا ـمبٞمٕمة 

 وٓ رء همػمه. قمٛمتل ًمٞمغم سماجلّدية، ضمّدية إٟمساٟمة ٟمذرت ٟمٗمسٝما يمّٚمٞمة ًمٚمٕمٚمؿ
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يماٟمت اًمساقمات شمٜم٘ميض وهل ضماًمسة سملم أيمداس إوراق واًمٙمتب شمبحث وشمٜمّ٘مب 

زم هذا ُمٝماسمًة يمبػمة ضمٕمٚمتٜما وشمٙمتب سمدأب ٓ يٕمرف اًمٙمالل. وىمد أيمسبٝما إهاُب اجلّدية واحل

ٟمحـ، أوٓد ؿم٘مٞم٘مٝما وؿم٘مٞم٘متٝما، ٟمحرص ذم صٖمرٟما قمغم أّٓ يبدر ُمٜما ُما يثػم اؾمتٞماءها اًمذي 

يمٜما ٟمدريمف ُمـ قمبقس وضمٝمٝما واىمتْماب طمديثٝما. وًمٙمـ ظمٚمػ هذه اجلدية يمان صمٛمة سمحر 

 ُمـ اعمحبة واًمٙمٞماؾمة وآهتامم سم٠مدٟمك شمٗمّمٞمؾ ذم ُمّمٚمحة اًمِمخص اعمخاـمب، ؾمقاء أيمان

 ُمـ أومراد اًمٕمائٚمة أو ُمـ اًمٓمالب أو إصدىماء.

يمان هذا يبدو ًمٙمؾ ُمـ ىمّمدها ذم أُمر ُما أو ُمِمٙمٚمة، إذ يماٟمت شمستٛمع إًمٞمف سمٕمٜماية 

إم واٟمتباه اعمٕمٚمؿ وصالسمة اعمريب، ُمقضمٝمة احلديث سماًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة اًمٗمّمحك يمٕمادهتا طمتك ذم 

غم ذم شمٚمؽ اًمسٛمٕمة اًمتل سمٚمٖمت دما قمٛمٞم٘مً ا اًمبٞمت. وهذا ُما شمرك ًمدى ـماًمباهتا وـمالهبا أصمرً 

ُما اُمتدح ُمٕمارذم قمٛمتل ذايمريـ ُمٜماىمبٝما وؾمجاياها ا آذان طمتك اًمذيـ مل يٕماسوها، إذ يمثػمً 

ومل يٙمقٟمقا ىمد اًمَتَ٘مقا هبا، سمؾ ؾمٛمٕمقا إظمقهتؿ أو أظمقاهتؿ أو أُمٝماهتؿ ممـ شمٚمٛمذوا قمٜمدها ذم 

ٛمرار شمقاصؾ قمدد ُمـ ـمالهبا اًمثاٟمقية أو قمغم ُم٘ماقمد اجلاُمٕمة يتحّدصمقن قمٜمٝما. يمام دمغم ذم اؾمت

أُمل "وـماًمباهتا ُمٕمٝما طمتك آظمر طمٞماهتا، وذم أيمداٍس ُمـ اًمرؾمائؾ اًمتل يبدأ يمثػم ُمٜمٝما سمٕمبارة 

 ."أُمل اًمثاٟمٞمة"أو  "احلبٞمبة

أصمار قمزم قمٛمتل قمغم اًمسٗمر إمم اًم٘ماهرة، سمٕمد ٟمجاطمٝما سمتٗمقق ذم اُمتحان ٓظمتٞمار 

( أصمار اٟمت٘مادات يمثػمة ذم وؾمٓمٝما ـمالب ًمٚمدراؾمة ذم ضماُمٕمة وم١ماد إول )اًم٘ماهرة طماًمٞماً 

اًمٕمائكم وآضمتامقمل ذم وىمت يمان ومٞمف دظمقل اًمٗمتٞماِت اجلاُمٕمَة ذم طمد ذاشمف ىمْمٞمة ظمالومٞمة، 

ومام سماًمٙمؿ سمسٗمر ومتاة ذم اًمثاُمٜمة قمنمة ُمـ اًمٕمٛمر سمٛمٗمردها؟ همػم أن اًمّمبٞمة اًمٓمٛمقطمة 

أة إمم حتّدت، سمٙمؾ قمٜمٗمقان ؿمخّمٞمتٝما، شمٚمؽ إقمراف اًمتل يماٟمت شمٙمباؾ اٟمٓمالق اعمر

 ُمٞماديـ اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ، وؾماومرت سمتِمجٞمع ُمـ أظمٞمٝما وواًمدهتا اًمتل طمباها اهلل قم٘ماًل 

 .اُمتٜمقرً ا وذهٜمً ا ُمٜمٗمتحً 
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يمان ًمدراؾمتٝما ذم اًم٘ماهرة، اًمتل يماٟمت ذم أرسمٕمٞمٜمّٞمات اًم٘مرن اعمايض ُمٜمارة ًمألدب 

ٌر يمبػم واًمٗمٙمر واًمٗمـ، وآطمتٙماك ذم ضماُمٕمتٝما اًمٕمري٘مة سمٜمخبة ُمـ أهرام اًمث٘ماومة واًمٕمٚمؿ، دو

ُٖمقومة سماًمتٕمّٚمؿ واعمٕمرومة، يمام يمان إلىماُمتٝما ذم سمٞمت اًمٓماًمبات دور ذم  ذم سمٜماء ؿمخّمٞمتٝما اًمِمَّ

إصمراء ومٙمرها اًمتٜمٔمٞمٛمل وطمبٝما ًمالٟمْمباط، اًمٚمذيـ دمٚمٞما ومٞمام سمٕمد ذم إدارهتا ًمثاٟمقيتل اًمبٜمات 

 إومم واًمثاٟمٞمة.

واعمرأة; ومتخٚمت قمـ  يمام شم٠مصمرت سماحلريمة اًمٜمسائٞمة اعمٍمية وومٙمرة اعمساواة سملم اًمرضمؾ

اًمٚمباس اًمذي يماٟمت شمٗمرضف إقمراف واًمت٘ماًمٞمد آٟمذاك ودومٕمتٝما اؾمت٘مالًمٞمتٝما إمم اىمتٜماء ؾمٞمارة 

 ومٙماٟمت ُمـ اًمٜمساء اًم٘مالئؾ اًمٚمقايت ىُمْدَن ؾمٞمارة ذم ذًمؽ اًمقىمت. وشمٕمٚمؿ اًم٘مٞمادة،

مل شمٜمتِؿ قمٛمتل ًمٞمغم إمم أي طمزب ؾمٞماد، وًمٙمٜمٝما قماؿمت هنْمة اًم٘مقُمٞمة اًمٕمرسمٞمة 

ومآُمٜمت سمف سمِمدة وفمٚمت ُمتٛمّسٙمة سماًمٗمٙمر اًم٘مقُمل  ٙمر اًمٜماسي اًمقطمدوي،وصٕمقد اًمٗم

 طمتك اًمٜمٝماية.

وًمٓماعما رددت أن ذهاهبا إمم اجلزائر أؾمتاذًة ُُمٕمارًة عمادة اًمتاريخ، مل يٙمـ سمداومع 

ذم اؾمتٕمادة ا ُم٘مدؾًم ا اًمٙمسب اعمادي سم٘مدر ُما يمان رهمبة ُمٜمٝما ذم اعمِماريمة ومٞمام اقمتؼمشمف واضمبً 

يب ًمٚمجزائر، وهق ُما هدومت إًمٞمف احلٙمقُمة اجلزائرية ُمـ آؾمتٕماٟمة اًمقضمف اًمث٘ماذم اًمٕمر

 سماعمدرؾملم اًمٕمرب آٟمذاك.

وىمد قمٛمٚمت قمغم شمرؾمٞمخ اًمِمٕمقر اًم٘مقُمل هذا ذم ٟمٗمقس ـماًمباهتا ذم اعمدرؾمة اًمثاٟمقية، 

ويماٟمت حتثٝمـ قمغم اعمِماريمة ذم اعمٔماهرات اًمتل ظمرضمت ُمستٜمٙمرة اًمٕمدوان اًمثالصمل قمغم 

ل اجلزائر، أو ُم١ميدة ًمٚمقطمدة ُمع ُمٍم. وىمد فمٚمت قمغم إيامهنا ُمٍم، أو ُمٓماًمبة سماؾمت٘مال

سمإومٙمار اًمقطمدوية سمٕمد إظمٗماق اًمقطمدة ُمع ُمٍم، وداومٕمت قمـ ىمٜماقماهتا سمِمجاقمة 

واٟمتٝمك إُمر إمم قمزهلا قمـ إدارة  وإظمالص مما أصمار طمٗمٞمٔمة ؾمٚمٓمات آٟمٗمّمال وىمتٝما،

 صماٟمقية اًمبٜمات إومم.
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ٚمت قمٛمتل وُمع أنَّ  وم٢من طمبٝما إيمؼم سم٘مل ًمٚمٕمٛمؾ اًمؽمسمقي،  ،تكؿم سملم ُمٜماصَب  شمٜم٘مَّ

ُما يماٟمت اًمذيمريات حتٛمٚمٝما إمم شمٚمؽ إوىمات اًمسٕمٞمدة ومتحٙمل ا ًمإلدارة واًمتدريس. ويمثػمً 

ًمٜما سمٗمٞمض ُمـ احلٜملم قمـ شمٚمؽ احل٘مبة اًمتل يماٟمت ومٞمٝما ُمديرة ًمثاٟمقيتل اًمبٜمات إومم 

وٓ شمٕمقد إٓ سمٕمد  واًمثاٟمٞمة، يماٟمت شمٖمادر سمٞمتٝما ُمتّجٝمة إمم اعمدرؾمة ىمبؾ ذوق اًمِمٛمس

سمرومد اعمدرؾمة سماًمٜمِماـمات  ،اعمٖمٞمب، واىمٗمًة ضمٝمَدها ويمؾَّ وىمتِٝما ًمتٓمقير اًمٕمٛمٚمٞمة اًمؽمسمقية

طمٞمث اىمتٜمت ُما يٚمزم ُمـ أدوات وأضمٝمزة رياضٞمة وآٓت ُمقؾمٞم٘مٞمة طمتك اًمبٞماٟمق،  ،اعمختٚمٗمة

ك إمم إضاومة إمم اإلذاقمة اعمدرؾمٞمة وجمٚمة احلائط واعمٙمتبة واعمخؼم واًمرطمالت اعمدرؾمٞمة طمت

ويمٚمٝما شمٕمد ُمـ إؿمٞماء اجلديدة ذم اعمدارس اًمسقرية. وإن اعمرء ًمٞمٕمجب طملم يرى  أورسما،

ًمدهيا هذا اًمٕمدد ُمـ اًمّمٜماديؼ اعمألى سمٕمنمات اًمدوماشمر واعمذيمرات اعمٙمتقسمة سمخط اًمٞمد ومٞمام 

يتٕمٚمؼ سماعمٜماهج واعمدرؾمات واًمٓماًمبات واًمٜمِماـمات اعمدرؾمٞمة وضمداول ُمرؾمقُمة وُمٜمٔمٛمة 

 سمدىمة ومائ٘مة.

وضَٕمٝما ُمـ  يماٟمت دمتٛمع ذم ُمٓمٚمع اًمٕمام اًمدراد سمٙمؾ ـماًمبة قمغم اٟمٗمراد ًمتتٕمرف

ا اًمٜماطمٞمة اعمادية واًمٕمائٚمٞمة، وُما ًمدهيا ُمـ فمروف شمٕمٞمؼ دراؾمتٝما، ودمتٛمع سمإوًمٞماء دوري  

إلـمالقمٝمؿ قمغم وضع سمٜماهتؿ اًمدراد. وىمد اؾمتٓماقمت أن شمٙمسب صم٘مة إهازم طمتك إن 

ذم  ـَ ُمْ سٛمحقن ًمبٜماهتؿ سماًمذهاب ذم رطمالت سمٕمٞمدة ُما دُ يماٟمقا يا أيمثرهؿ حماومٔمة وشمِمددً 

 قمٝمدة ًمٞمغم اًمّمباغ.

ُمقومدة ًمالـّمالع قمغم اًمٜمٔمؿ اإلدارية  :1:6و  1:69سملم ا وىمد أُمْمت ذم ُمٍم قماُمً 

ُمـ اعمدارس وقمادت سمحّمٞمٚمة يمبػمة ا يمبػمً ا اعمٍمية، ومجاًمت ذم اعمدن اعمٍمية وزارات قمددً 

 قمٛمٚمت قمغم شمٓمبٞمؼ اًمٙمثػم ُمٜمٝما.

ٛمت سم٢مٟمِماء ُمدرؾمة وومؼ ُمٕمايػمها واؿمؽمت إرض اًمالزُمة وًمٙمـ مل ي٘مدر وىمد طمٚم

 عمنموقمٝما أن يرى اًمٜمقر.
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قمالُمة ومارىمة ذم طمٞماهتا،  3111ويمان اٟمتخاهبا ًمٕمْمقية جمٛمع اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة قمام 

ضمت هذه اًمٕمْمقيُة ؾمٜمقاِت  يم٠مول اُمرأة ؾمقرية شمٜمال قمْمقية جمٛمع اخلاًمديـ، وىمد شَمقَّ

 ًمت٠مًمٞمػ واًمٙمتاسمة.قمٓمائٝما ذم جمال اًمبحث وا

 قمٛمتل احلبٞمبة

 ًم٘مد همٛمرشمِٜما سمحب يمبػم، طمب فمؾ َُمٕمٞمٜمُف يتجدد ومٖمٛمر يمذًمؽ أوَٓدٟما وأطمٗمادٟما.

 ًمٜما اعمثؾ واًم٘مدوة يمٜمِت 

 اوظمٚم٘مً  ومٞمٜما قمٚماًم  وزرقمِت 

 ُمٜمؽا وم٘مد محٚمِت اًمٕمٚمؿ يمرؾماًمة، ويماٟمت إظمالق ضمزءً 

ف، أؿمٕمر ٟمحقك وطملم أومٙمر ذم يمؾ ُما قمٚمٛمتٜما إياه، وذم اًمٗمخر اًمذي ضمٕمٚمتٜما ٟمحس سم

 قمٔمٞمؿ. مل يٙمـ هٜماك ُمثٞمؾ ًمٕمٓمائؽ سمِِٕمروماٍن ًمٚمجٛمٞمؾ

 وٓ ٟمٔمػم هلذا اًمتٗماي واإلظمالص واًمِمٕمقر سماعمس١موًمٞمة 

 ..وصم٘ماومتؽ سمٕمٚمٛمِؽ .. ااؾمتثٜمائٞم  ا ؿمخًّم  يمٜمِت 

 سمتٚمؽ آؾمت٘ماُمة واًمؽموّمع واًمسٚمقك اًمرصلم

 سمذًمؽ اخلٚمؼ واًمٚمٓمػ ودُماصمة اًمٓمبع

 سمٞمة شمّمدر قمٜمؽ ُمرة أو ؿمتٞمٛمةسمذًمؽ إدب اًمذي مل شُمسٛمع ُمٕمف يمٚمٛمٌة ٟما

 سمذًمؽ آضمتٝماد واًمتّمٛمٞمؿ واًمدأب اًمذي مل يتّّسب إًمٞمف اًمقهـ

وذًمؽ اًمتقاضع اجلّؿ اًمذي ضمٕمٚمؽ ُُمِ٘مّٚمة ذم احلديث قمـ ٟمٗمسؽ وقمـ إٟمجازاشمؽ، 

 شمِمٕمريـ سماخلجؾ يمٓمٗمٚمة قمٜمد ؾمامع اعمديح. وضمٕمٚمِؽ 

 سمتٚمؽ اًمث٘مة سماًمٜمٗمس واًمِمجاقمة ذم اًمتٛمسؽ سماعمبادئ

 مل شمتٛمّٚم٘ملإذ مل شمٜماوم٘مل، و

 مل شمتساحمل ُمع اخلٓم٠م، ومل شمساوُمل

 ومل ختٌم ذم احلؼ ًمقُمة ٓئؿ.
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وىمد أطمسسِت سماًمٖمرسمة ذم هذا اًمزُمان اًمذي شمرّدت ومٞمف إظمالق واًم٘مٞمؿ واعمٕمايػم، 

 ة ًمٞمغم.قمٛمَّ  ومآصمرِت آٟمسحاب. قمٚمٞمؽ رمحة اهلل يا

ار رئٞمس اجلٛمٝمقرية اًمديمتقرة ٟمجاح اًمٕمٓم سماؾمؿ اًمٕمائٚمة أؿمٙمر اًمسٞمدة ٟمائب

 .قمغم ُمقاؾماهتا

ورئٞمس وأقمْماء جمٛمع اًمٚمٖمة  ،حِمقا ُموزيرة اًمث٘ماومة اًمديمتقرة ًمباٟمة يمام أؿمٙمر اًمسٞمدة 

 واًمسادة أصحاب اًمٙمٚمامت واحلْمقر اًمٙمريؿ. ،اًمٕمرسمٞمة

 

     
 

ؤ   ةدالفقـيْاثر آ من  اتهَ  الفوم
 

 املجتهع العريب السوري يف نطلع العهد العثهاين. 

 عارتاريخ العرب احلديث وامل. 
 نعالم تاريخ أوربا يف العرص احلديث. 
 نساء ورجال يف األدب والسياسة وإصالح املجتهع. 
 نو األدب النسايئ املعار العريب والغريب. 
  العرص اجلاهيل: املرأة يف اتلاريخ العريب . 

 

     


