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 فوومق شمعّؾؿو دمشؼوًمَِد سم احلديثي، اًمعرسمقي اًمـفضي رضمول مـ ومذ   رضمٌؾ  ،ىمدد إًمقوس

 واـّمؾع ًمغوت قمدة وملشمؼـ ؿمديدة، سمرهمٌي اًمعؾؿ مـ يـفؾ اًمذي اعمجد   ومؽون واًمققكون، ًمٌـونذم و

 واًمتلًمقػ واإلدارة اًمتعؾقؿ رهمام ظموض شمعّؾؿف أشمؿّ  أن وسمعد. واًمغرب اًمنمق صمؼووموت قمغم

 اجلفد سمذل إمم يدومعف ضمّؿ، وإظمالص صودىمي ووـمـقي واومر قمؾؿ قمغم امعتؿدً  واًمًقوؾمي

 اًمذيـ ؿمعٌف وأسمـوء سمؿجتؿعف يـفض أن سمؼصد ذًمؽ ويمّؾ  مثقؾف، ىمؾ   سمدأب اًمًػر قمـوء وحتؿؾ

 .ضاًمٌغق اًمعثامين احلؽؿ فمؾ ذم ذًمياعمو ػؼراًمو فؾاجلو تخؾػاًم مـ يعوكقن يموكقا

مـ  اًمطالئع مع أؾمفؿ احلديثي، اًمعرسمقي اًمـفضي أقمالم مـ وقمؾؿ قموًمقي ىمومي إّكف

 اًمشوم سمالد ذم اًمققمل شمػّتح سمدايي ذم ذًمؽو ىمدرشمف سمؽّؾ  اًمعريب اًمشعى إيؼوظ ذم أمثوًمف

 مو يمّؾ  إنّ . اًمعنميـ اًمؼرن مـ إول واًمرسمع قمنم اًمتوؾمع اًمؼرن مـ اًمثوين اًمـصػ ذم

 اًمشعى هنضي أقمؼًٌ اًمتل اًمشومقي اًمـفضي ؾمقوق ذم يـدرج وقمّؾؿ وأًّمػ يمتى

 . قمنم اًمتوؾمع اًمؼرن مطؾع ذم اعمٍمي

 : واًمقـمـل اًمثؼوذم قمؿؾف مرشمؽزات إمم ٕؿمػم وإّكـل

  يّن ًمف أن يـٍمف إمم اًمتعّؾؿ واًمتعؾقؿ  اواومرً  ًٓ مو ىمددورث قمـ واًمده قمٌده

 . مراطمؾ طمقوشمفواإلسمداع ذم يمّؾ 

 ديثي بجى أن شمؼقم قمغم اًمؽماث اًمعريب اًمعؾؿل قمرف أّن اًمـفضي اًمعرسمقي احل

سمام طمّؼؼف اًمًوسمؼقن، واهتّؿ سموًمعرسمقي اًمعروة  اوإديب، وًمذا سف مّهف مًؽمؿمدً 

ًمؾعرب ورمز هقيتفؿ وذًمؽ ذم دراؾموشمف وصؾتف سموعمًتنمىملم واهتاممف  اًمقصمؼك

 سموًمصـوقموت اًمدمشؼقي، وشملؾمقًف اجلؿعقي اًمتورخيقي.
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 اًمؼصص تؼديؿ مشقىموت ًمذًمؽ ذم اجلؿفقر سم اًمرهمٌي اجلوحمي ذم شمـقير

سمؾغتفؿ اًمشعٌقي أو اعمحؽقي اًمتل اًمتل يمتٌفو واحلؽويوت واًمـقادر وإطموضمل 

يموكً اًمًٌقؾ اًمقطمقد ًمؾقصقل إمم قموّمي اًمـوس، وذًمؽ قمغم اًمرهمؿ مـ طمٌّف 

 ؿفِ عؾؿف ذم مدارس أؾمقي ذم دمشؼ وشمَ ويمون ًمتعؾّ  .ًمؾػصحك وقمؿؾف مـ أضمؾفو

و وشمقؾمقع قمؿؾفو أصمٌر يمٌػٌم ذم طمقوشمف اًمػؽرّيي واًمعؿؾّقي، إذ أّن هذه ومقفو وإدارشمف هل

ؽ  ًّ اعمدارس يموكً كؼطي اًمضقء ذم ًمقؾ طموًمؽ، ويموكً مـورة ذم اًمقـمـّقي واًمتؿ

 سموًمعرسمّقي وظمدمي اًمثؼوومي مـذ أرسمعقـقوت اًمؼرن اًمتوؾمع قمنم طمتك اًمققم. 

  عرسمقي سمدمشؼ قمـد كشلشمف قمـ شمؾٌقي جمؿع اًمؾغي اًم ىمددومل يتلظّمر إؾمتوذ إًمقوس

وشملؾمقًف، ومؽون أطمد اًمٌـوة اًمذيـ اكدومعقا آكئٍذ إمم ظمدمي اًمؾغي اًمعرسمقي اًمػصقحي 

ٌّ قمغم ـمؾى اًمعؾقم احلديثي.   وإطمقوء اًمؽماث واحل

اجلقؾ اًمعريب اًمصوقمد،  وسملمثوًمف إّكف مثول حيتذى سمف، وكلمؾ أن يؼتدي سمف 

ل ٓ شمؼقم إٓ قمغم اًمعؾؿ واًمتؼّدم وصـع ويعؿؾ قمغم مثوًمف ذم حتؼقؼ اًمـفضي احلديثي اًمت

 مًتؼٌؾ ٕمتـو يؾقؼ سماموقفو اعمجقد. 

ق اًمذي سمذًمف إؾمتوذ أهيؿ سمطحقش ذم دوصوٓ يًعـل إٓ أن أؿمقد سموجلفد اًم

اـّمؾع قمغم و، ىمددووع هذه اًمدراؾمي اعمتؽومؾي، سمعد أن شمتٌع مًػمة إؾمتوذ إًمقوس 

ومراؾمالت ومنطمقوت وأهمون وأطمجقوت يمّؾ مو كنم، ويمّؾ مو مل يـنم مـ يمتوسموت 

ًمدى أطمػوده وأىمرسموئف، صمّؿ أطمًـ سمعرض اعمقوققموت سمؾغي ؾمؾقؿي وإشمؼون طمًـ 

 يًتحّؼ قمغم ذًمؽ يمّؾف اًمشؽر واًمتؼدير. 

 يراخلْو=ةد=اشحَ

 ة افعربقةـع افؾغـظضو جمؿ
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 لطمد رواد اًمـفضي اًمعرسمقي احلديثي اًمذيـ مل يـتؿقااًمتعريػ سميتـوول هذا اًمؽتوب 

إمم ـموئػي سمعقـفو، سمؾ يموكقا يـتؿقن إمم وـمـ قمؿؾقا مـ أضمؾ حتّرره وهنضتف سمتػوٍن 

 اًمذي قمرف سمتـّقع صمؼوومتف. ىمددوإظمالص. إّكف اعمجؿعّل اًمّؾغقّي إديى اعمريّب إًمقوس 
يمتوسموهتؿ عمو شمريمف ذم مو شمرّدد اؾمؿف قمغم ًمًون سمعض إدسموء واعمػؽريـ و اومؽثػمً 

همؿ مـ ىمؾي أقمامًمف اعمطٌققمي، ويموكً اعمػوضملة رائعي طملم مـ صدى ذم طمقوشمف قمغم اًمر

مل شمَر اًمـقر قمغم أمّهقتفو، وسمدأت متعتل سمؼراءة مو أكجزه هذا  ًٓ قمرومً أّكف شمرك ًمـو أقمام

اعمػؽر، ويمـً يمؾام أسمحرت ذم قموعمف زاد ؿمغػل وإقمجويب سمػؽره وسمام امتؾؽف مـ 

 اًمعرسمقي احلديثي وؾمعي أومؼفؿ.أدوات معرومقي وومـقي شمظفر أصوًمي صمؼوومي رواد اًمـفضي 

ذم ًمـو دراؾمي ىمقؿي ؽمك ومومؾؿ يؽمك جموٓ إّٓ وظموض ومقف،  ،ومقؾمققمقً  امحؾ ومؽرً 

قمؾؿ آضمتامع واًمتوريخ واًمؽماث، ومورس خمتؾػ ومـقن إدب مـ اًمروايي واعمنح 

ومؽره خلدمي جمتؿعف اعمحؽقم سمعودات  وذم يمؾ هذه اعمقوديـ أقمؿؾواًمشعر واًمصحوومي، 

 اًمتخّؾػ. اجلؿقد وومروتفو ىمرون مـ  وشمؼوًمقد

قمـ اًمؾغي اًمعرسمقي اًمتل قمشؼفو وقمؿؾ مـ أضمؾ إطمقوئفو  اقمـقدً  ويمون مداومعً و

 يمون صؾي اًمقصؾ سملم احلضورة اًمعرسمقي واحلضورة اًمغرسمقيوـمقؾي طمقوشمف،  وشمطقيرهو

ـ مـ أوائؾ اعمػؽرييعدُّ ، واًمتل أشمؼـ سمعض ًمغوهتو يموًمػركًقي وآكؽؾقزيي واًمققكوكقي

 اعمًتنمىملم مممتراتاًمعديد مـ ؿمورك ذم إذ اق، ًمعرب اًمذيـ دظمؾقا قمومل آؾمتنما

أصوًمتفو وىمدرهتو قمغم مقايمٌي اًمتطقر  اومع قمـ مؽوكي اًمؾغي اًمعرسمقي ويٌلّم قدًماًمعوعمقي 

 .احلضوري
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رأى أّن سمـوء اًمقـمـ ٓ يؽقن إٓ سموًمعؾؿ واًمثؼوومي، واقمتؼم أّن إهة هل ًمؼد 

ـقوكف، ومدقمو إمم اًمؽمسمقي اًمعوئؾقي اًمًؾقؿي واخلؾؼ اًمًومل، أؾموس اعمجتؿع ومـطؾؼ سم

ٌّوىمو ذم اًمدقمقة إمم اًمتعؾقؿ اإلًمزامل ذم اعمدارس ممّو ضمعؾف  ،اوذيمقرً  وًمؾـشء إكوصمً  ويمون ؾم

يؼيض ضمّؾ طمقوشمف سملم اًمشٌوب ذم اعمدارس واعمـتديوت واجلؿعقوت إدسمقي يثػم 

  اًمعؾؿ واًمتعّؾؿ.ـمؾى محوؾمتفؿ، ويشجعفؿ قمغم 

 يمون ظمػم معلم ذم إمتوم هذامـ  اجلزيؾ إمم شؽرشمؼدم سموًمٓ سمّد زم أن أ اأظمػمً  و

أظمّص يمام  ،وىموم سمؿراضمعتف وزّيـف سمتؼديؿف إؾمتوذ اعمجؿعل ؿمحودة اخلقري اًمعؿؾ

قمغم سموًمشؽر إديٌي مفوة ومرح اخلقري، واًمًّقد يقؾمػ ىمدد وواًمدشمف وزوضمتف 

إؾمتوذ أيؿـ سمطحقش ًمتدىمقؼ و، شمًخػم مو سمحقزهتؿ مـ حمػقفموت خلدمي اًمٌحٌ

 .واًمؽتوب ًمغقي  
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 أقواهل من

 
 
 

 اًمعدل قمغم اعمؼتدر أن يؾتزمَ 

 حمًـًو أن يؽقنَ  وقمغم اًمغـّل 

 مػقًدا وقمغم اًمعومل أن يؽقنَ 

 ًمطقًػو وقمغم اجلؿقؾ أن يؽقنَ 

  

 

 

 اعمٌودئ اًمصحقحي هق معروميُ  احلؼقؼلُّ  نُ اًمتؿدُّ 

 ،ووظمورضًم  الً حلػظ راطمي اإلكًون داظم اًمتل شمموُل 

 ي قمغم راطمي أظمريـ،، سمدون اًمتعدّ اوضمًدً  وًً ػْ كَ 

 .شمؾؽ اعمٌودئ سمؿقضمِى  واًمًؾقكُ 
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 ه:أتُنْشوَ =هلدُومَ -1
قموئؾي يمثر ومقفو  ذمذم طمل اًمؼقؿريي سمدمشؼ،  0551م قمو (0)ىمددد إًمقوس وًم

مـ وضمفوء دمشؼ، اضمتؿعً ًمف صمروة  ىمددقؾ يمون واًمده قمٌده ظمؾ .اًمصـوع واًمتجور

هبذه اًمصـعي،  ووسموت اؾمؿف مؼروكً  ،ودمورشمفاحلرير إسمداقمف ذم صـوقمي ؾي كتقجي ـموئ

و ضمعؾ داره قمومرة سملهؾ إدب واًمػـقن وإومؽور سموًمػـقن واعمقؾمقؼو ممّ  وويمون ؿمغقومً 

سمؾده، يمؾ  ذم أ مؽوكي رومقعياعمٌدقمي قمغم اظمتالف مذاهٌفؿ ومشورهبؿ ذم قمٍمه ومتٌقّ 

ًمدول سمؾجقؽو وهقًمـدا واًمؼمشمغول واًمققكون  وومخريً  الً يصٌح ىمـصـتف أن هذه اعمزايو مؽّ 

 ذم دمشؼ.

شمؾؼك مٌودئ اًمؼراءة و، ىمددإًمقوس  ذم حمقط يمفذا كشل وشمرقمرع إؾمتوذ

، إمم أن ىمومً إطمداث اًمطوئػقي )أؾمقي( سمدمشؼ إرصمقذيمًّقيواًمؽتوسمي ذم اعمدرؾمي 

                                                                 

 يـظر ذم طمقوشمف، وكشلشمف:( 0) 

 –مطٌعي هيمقس سمؿٍم –قون هيمقس يقؾمػ اًم –معجؿ اعمطٌققموت اًمعرسمقي واعمعرسمي  -

 .0127 -0121، ص 0292

  – م0279سمػموت  -اعمؽتٌي اًمنمىمقي –د داهمر ــيقؾمػ أؾمع –ودر اًمدراؾمي إدسمقي ــــمص -

 .0191 -0191/ ص1ج –أضمزاء  1

 .01/ ص9ج – 5ط –دار اًمعؾؿ ًمؾؿاليلم  –إقمالم ًمؾزريمكم  -

، 0255دار اًمػؽر  –ًمؼودر قمقوش قمٌد ا –معجؿ اعممًمػلم اًمًقريلم ذم اًمؼرن اًمعنميـ  -

 .101ص

 .0279ذاشمقي سمؼؾؿ طمػقده ىمًطـطلم ىمدد  ؾمػمة  -

 .)مًقّدة( ؾمػمة ذاشمقي يمتٌفو إًمقوس ىمدد سمخط يده، وضمدت ذم حمػقفموشمف -
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سمؼقي إه  مثؾً أهشمف سمضعي أيوم توقمغم أصمرهو شمشت   ،0511قموم  اعممؾمػي ذم دمشؼ

. همودر إمم (0)ؿمؿؾفو سمؿًوقمل إمػم قمٌد اًمؼودر اجلزائري اًمتلماعمًقحقي آكذاك، إمم أن 

ي ذم اًمعرسمقّ ي إمم ضموكى صقؾف اًمعؾؿل، وَمدَرَس اًمػركًقّ ًمٌـون سمعد شمؾؽ احلودصمي عمتوسمعي حت

 اعمدارس ذم ذًمؽ اًمقىمً. ًمعوزريلم ويموكً مـ أهؿّ ا مدرؾمي قمقـطقرة اًمثوكقيي ًممسموء

قمـ قمذوسمي اًمؾغي ي واإلكؽؾقزيّ  يسمام يطوًمعف مـ اًمؾغي اًمػركًقّ  ويمون مغرمً  أك ف سمامو

ؾغتفو سمي، صور ًمديف مقؾ ؿمديد عمعرومي هذه اًمؾغي وشمعؾُّؿفو ومطوًمعي ممًمػوهتو اًمؼديؿي اًمققكوكقّ 

ي يرؾمؾف إمم اًمققكون ًمتحصقؾ اًمؾغي اًمققكوكقّ  إصؾقي وًمقس سموًمؽممجي، ومطؾى إمم واًمده أن

اًمؼديؿي واحلديثي، ومؽون ًمف مو أراد، ومل يتجووز اًمًودؾمي قمنمة مـ قمؿره، ومشد  رطموًمف إمم 

قمؾقمف ومقفو وطمصؾ قمغم ؿمفودة شمعودل  ودرس ذم مدارؾمفو اًمعوًمقي وأشمؿّ  0511أصمقـو قموم 

سموًمؾغي اًمققكوكقي اًمؼديؿي  ووؾقعً  0579ذم قموم  قمود إمم دمشَؼ و)اًمؾقًوكس(، اإلضموزة ؿمفودة 

، وزار اًمعديد مـ يواإلكؽؾقزيّ  يي إمم ضموكى اًمػركًقّ ي واًمالشمقـقّ واحلديثي واًمؽميمقي واإليطوًمقّ 

                                                                 

( اًمشوقمر واًمػقؾًقف واًمًقود واعمحورب 0551 – 0517إمػم قمٌد اًمؼودر اجلزائري )( 0) 

، ومـ أسمرز (0517 -0511مـ ) ذم اجلزائر الؾمتعامر اًمػركزشمصدى ًمورضمؾ اًمديـ، 

م قمـدمو مجع قمؾامء ووضمفوء 0511مقاىمػف اإلكًوكقي مقىمػف اًمـٌقؾ مـ إطمداث اًمطوئػقي قموم 

م واؾمتؿرت ؾمٌعي 2/7/0511وأقمقون دمشؼ وطمذرهؿ مـ كتوئٍ اًمػتـي اًمتل ىمومً ومقفو يقم 

تجموا إًمقف كحق مخًي قمنم أيوم متقاًمقي، سمؾغ قمدد اًمذيـ أكؼذهؿ مـ اعمقت واًمعذاب ممـ اًم

أًمػ ؿمخص، وقمغم ذًمؽ مـحتف اًمدوًمي اًمعثامكقي واًمدول اًمغرسمقي إوؾمؿي اًمػخريي، ومدطمف 

إزاء إطمداث، وىمد سملّم اًمداومع احلؼقؼل ًمعؿؾف  اإلكًوين اًمـٌقؾاًمشعراء سمؼصوئد شمؼديًرا عمقىمػف 

غم اهلديي اًمتل أرؾمؾتفو ًمف، هذا مـ ظمالل اًمرؾموًمي اًمتل أرؾمؾفو إمػم إمم مؾؽي سمريطوكقي رًدا قم

 ش.إكـل مل أومعؾ إٓ مو شمقطمقف قمكم ومرائض اإليامن وًمقازم اإلكًوكقي»ومؼد ىمول: 

إمػم قمٌد اًمؼودر اجلزائري متصقوًمو وؿموقمًرا، ومماد صوًمح اًمًقد، اعممؾمًي اًمقـمـقي ًمؾؽتوب،  - 

 . 79 -70، ص0255اجلزائر، 
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ًٌ اًمؼـصؾقوت اًمػخريّ  ذم ّن ًمؾ وي، وقملّم أمقـً اًمدول إوروسمقّ  ًمف، صمؿ  وي إرسمع قمـد واًمده وكوئ

ي اًمـؿًو واعمجر  ىمـصؾقّ م، وشمقمّم 0551ًمده قموم ًمؾققكون واًمؼمشمغول سمعد ووموة وا الً قملمن ىمـص

 .هلام الً شمعققـف ىمـص ة قموملم سموًمقيموًمي إمم أن شمؿّ مدّ 

قتف، قمغم اًمرهمؿ مـ ي، وقمرف ىمقؿي اًمقىمً وأمهّ ي وإدسمقّ دت مقاهٌف اًمعؾؿقّ شمعدّ 

، يواعمنطمقّ ي، ومؽتى مـ طمداصمتف اًمشعر واًمروايي يمثرة أؾمػوره ودمقاًمف ًمغويوت قمؾؿقّ 

ي، ويمون إيامكف ز سمٌحقصمف اًمؾغقيّ ي ومتقّ ي واًمققكوكقّ ػوت قمـ اًمػركًقّ ة ممًمّ قمدّ  وىموم سمؽممجي

اًمـشء ٓؾمّقام و فوأسمـوئم اًمعؾؿ واًمثؼوومي سملم ي مرشمٌط سمتؼدّ ي أمّ هنقض أيّ  سملنّ  وراؾمخً 

واعمثوسمرة  ،آضمتفودؿمّجع ـمالسمف قمغم واجلديد ومقفو، ومعؿؾ ذم اًمتدريس مدة ـمقيؾي 

وًمعقدة إمم سمؾدهؿ سموهؿ إيّ  وومطوًمًٌ  وشفودات اًمعوًمقي متوسمعً وكقؾ اًم ،حتصقؾ اًمعؾؿ قمغم

ويمون  ،ـمالسمفدى ًم مؽوكي قموًمقي ًمف ًج، ويموكاًمعوزم ذم اخلور سمعد حتصقؾفؿ اًمعؾؿّل 

س ًمتػوقمؾ معفؿ، أؾّم اًمي إًمقفؿ وقهبؿ وسمـجوطمفؿ ذم حتّؿؾ اعمًموًمقوت اعمقيم عتزّ ي

قمغم اًمًوطمي مـ  د وسمؽؾ مو اؾمتجدّ ي ًمؾتداول واًمـؼوش ذم أطمقال اًمٌالي اًمتورخيقّ اجلؿعقّ 

 وأمقـً  ومداومعً  أصٌحي ف إصقؾ ًمؾغي اًمعرسمقّ حلٌّ  اي ضمديدة، وكظرً ي وصمؼوومقّ قمؾؿقّ  مقاوقعَ 

همػم آسمف  يي مـ ظمالل مشوريمتف ذم مممترات اعمًتنمىملم اًمدوًمقّ قمـفو ذم اعمحوومؾ اًمعوعمقّ 

 ومقفو متوكي اًمؾغي سملّم  ووت اًمًػر وقمـوئف حلضقر شمؾؽ اعمممترات وشمؼديؿف سمحقصمً سمؿشؼّ 

اًمعرسمقي ومؽوكتفو ودورهو اًمرائد سملم اًمؾغوت إظمرى، سموإلووومي إمم اًمتعريػ 

 وع ومقفو.قمراىمي وأصوًمي اًمصـوقمي واًمصـّ  ًٓ سمحضورة سمؾده وشمورخيفو اًمعريؼ متـوو

ومعؿؾ قمغم اًمتؼرب مـ اًمـوس  ،اًمداظمكم ى قمـ سموًمف اًمشلن آضمتامقمّل ومل يغ

أهمؾى  ف ذمومق قمؿدَ  ،ذم اًمؽتوسمي ازً ممقّ  وسمذًمؽ أؾمؾقسمً  اخذً تّ ؼي موئي اًمشفؿّ سمؿمًمػوشمف اعم

اء ذم قمٍمه، قي عمو هلو مـ شملصمػم قمغم اًمؼرّ اًمعومّ ي اعمحؽقّ اًمؽتوسمي سموًمؾغي إمم إطمقون 

واًمؾغي  مـ اًمعؾؿ وواومقً  اـ مل يلظمذوا ىمدرً وعمعرومتف وشمؼديره ًمؾغوًمٌقي اًمعظؿك ممّ 
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 ،اًمتؽؾػ ذم اًمتعومؾ مع اًمؼضويو واعمـوؾمٌوتإمم اًمًٌوـمي وقمدم  ًٓ و، ومؽون مقّ اًمػصقحي

سملؾمؾقب هززّم ممتع ش مـ اًمقاىمع اعمعق هاؾمتؿدّ اًمذي ش ادياًمؼر»ذم ؿمعره  ووفمفر ضمؾقً 

آهتامم قمـ دقمقاشمف اًمدائؿي إمم  وضمدان اعمجتؿع آكذاك، ومل يتقانَ  قمؼّم ومقف قماّم اظمتزكف

غر وذم مراطمؾ اًمتل مـ اًمقاضمى أن شُمعؾ ؿ وشُمد يحقاًمػصي وًمؾغي اًمعرسمقّ سم ّرس مـذ اًمصن

 اًمتعؾقؿ إومم.

ؾمقريي إسمون احلؽؿ  ور مـ احلول اًمتل وصؾً إًمقفدائؿ اًمشؽقى واًمتذمّ  يمون

ـف واًمعؿؾ م صوىمد آن إوان ًمؾتخؾّ  ،وختؾػفواًمٌالد  إومؼوراًمذي قمؿؾ قمغم  اًمعثامينّ 

 احلؽوممالطمؼي ذم  وه هذه يموكً ؾمًٌٌ ة طمديثي، إٓ ّ أن  آراءي طمرّ قمرسمقّ قمغم إىمومي دوًمي 

 سمؼل ومقفو مخس ؾمـقات.اًمتل ي إمم مٍم ره إمم اهلجرة اًمؼنيّ وطّ ا وإشمراك ًمف ممّ 

ًمؾٌالد قمود إمم ؾمقريي وشموسمع كضوًمف اًمقـمـل ود  اًمعثامينومع اكتفوء احلؽؿ  

ي ذم ؾمقريي طمتك سمدأت ذم ؾً أول طمؽقمي قمرسمقّ آكتداب اًمػركز، ومو إن شمشؽّ 

آهتامم  اًمـفقض سموًمقـمـ، ويمون مـ أسمرز شمؾؽ اعمفومّ فو ذم اإلصالح وشمـػقذ مفومّ 

ة ًمغوت ودة قمدّ ـف مـ إضمًمدوره اًمٌورز ومقفو ومتؽّ  اي وإطمقوئفو، وكظرً سموًمؾغي اًمعرسمقّ 

س اًمذي شملؾّم اًمعريّب  ذم اعمجؿع اًمعؾؿّل  الً قموم اختدم اًمتعريى ومقفو اكتُِخَى قمضقً 

أن واومتف اعمـقي قموم  إقمضوء سمنظمالص وكشوط إمم ذم دمشؼ، ومعؿؾ مع سمؼقي آكئذٍ 

م0291
(1)

.  

                                                                 

 ؾمػمة ذاشمقي سمخط يده.( 0) 

 .0279قده ىمًطـطلم ىمدد قموم ؾمػمة ذاشمقي سمؼؾؿ طمػ -
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 ه:تُ=ااطشَنَ -2
 : نشاطه يف امليدان الرتبوي:اًلأو

م سملؿمفر 0579مـ أصمقـو إمم دمشؼ ذم قموم  ىمددإًمقوس قمقدة إؾمتوذ  سمعد

ًٌ (0)إرصمقذيمًّقيمم اعمدرؾمي إرضمع  ىمؾقؾي  الً ويمقام وإكّ  و، وًمؽـ هذه اعمرة ًمقس ـموًم

سمخؼمشمف  وإٓ وسمذًمف مًتعقـً  ار ضمفدً ظقؿفو، ومؾؿ يدظمدارهتو وشمـقمؾقفو، طمقٌ يُمؾنػ سمن

قمغم  وصموسمر ،ؿ أمقر اعمدرؾمي أطمًـ شمـظقؿأصمـوء دراؾمتف ذم اًمققكون، ومـظّ ذم اًمتل ايمتًٌفو 

 .(9)مقخوئقؾ يمؾقؾيإؾمتوذ حتًلم أطمقاهلو مع زمقؾف 

يمون قمفده ومقفو سمؿثوسمي شملؾمقس ضمديد هلو، ومـفض هبو قمغم أيمؿؾ وضمف، وقمـل 

يعّؾؿ ومقفو إمم ضموكى  ي، ويموني وطمتك اعموًمقّ ي واًمؽمسمقيّ ؿقّ يموومي اًمعؾطمل اًمـقاهبو مـ 

ي ُيذيمر، سمؾ إك ف وذم يمثػم مـ إطمقون أكػؼ ذًمؽ سمدون أضمر مودّ  ، يمّؾ قمؿؾف اإلدارّي 

 ،مدارس آسمتدائقي ، ومؼوم سمتؼًقؿ اعمدرؾمي إمم صمالثقمؾقفو مـ موًمف اخلوص

ي حً ؿمفرهتو شمػقق اعمدارس اًمقـمـقّ اًمٌـوت، وأو، واًمثوكقيي، ومدرؾمي واإلقمداديي

ي ودقمؿفو، سموًمرهمؿ مـ ي ذم دمشؼ، وقمؿؾ قمغم آرشمؼوء سموًمؾغي اًمعرسمقّ وإضمـٌقّ 

قمو ًمؾتعؾقؿ ، وَمد(1)دموه اعمدارس آكذاك اًمعثامكقياًمًقوؾمي اًمتل يموكً شمتٌعفو اًمدوًمي 

                                                                 

 .، ومو شمزال ىموئؿي طمتك اًمققم م0511شمدقمك اعمدرؾمي أؾمقي ذم طمل سموب شمقمو، شملؾمًً قموم ( 0) 

( قمؿؾ مدرؾًمو ذم اعمدرؾمي أؾمقي وذم اعمدرؾمي اًمعٌقديي ذم 0217 -0515مقخوئقؾ يمؾقؾي )( 9) 

وومي إمم شمدريًف ومقفو شمقمم ويموًمي اعمدرؾمي مع إؾمتوذ ىمدد سموإلو ،(0571 -0519مٍم )

 طمتك ووموشمف.

 .51، ص 0220أؾمقي مًػمة ىمرن وكصػ، د. ضمقزيػ زيتقن، دمشؼ  - 

 م.0279ؾمػمة ذاشمقي سمؼؾؿ طمػقده ىمًطـطلم قموم ( 1) 



 

- 91 - 

 ًٓ مثو ىمددٕؾمتوذ ، ومغدا ا(0)أمثول إؾمتوذ ومورس اخلقري ومقفو ظمػمة إؾموشمذة

 ؾموئراًمطالب مـ  ي، ويموكً هذه اعمدارس شمًتؼٌؾاًمعؾؿ واًمقـمـقّ حُيتذى سمف ذم 

و شمؼٌؾ سموًمؽمطمقى واإليمرام قمغم أهّن  يـّص أطمد ىمقاكقـفو  نّ ، طمتك إواعمذاهى اًمطقائػ

 .(9)مـ يدظمؾ إًمقفو سمدون اؾمتثـوء يمّؾ 

يمام يموكً شمًوقمد اعمحتوضملم مـ ـمالهبو قمغم اًمتعؾؿ سمتخصقص يمؾػي شمعؾؿفؿ أو 

 فؿ مـفو.إقمػوئ

اضمع اًمتل ختدم ي قمومرة سموًمؽتى واعمرس ومقفو مؽتٌي قمومّ ، أؾّم م0571وذم قموم 

ي قمـ أقمامل اعمدرؾمي أؾمامء ، وىمد ذيمر ذم شمؼوريره اًمًـقيّ يي وإدسمقّ اًمعؾؿقّ إسمحوث 

 اًمؽتى اجلديدة اًمتل أهديً إًمقفو وأؾمامء مـ أهدوهو.

رسمقي وًمغوت أظمرى مـذ كشلهتو شمعـك سمتدريس اًمؾغي اًمعيموكً هذه اعمدارس و

ًمؾؿتخرضملم  الً ومـ مزايوهو أهنو شمؼقؿ ذم هنويي يمؾ ؾمـي طمػ ،واًمعؾقم قمغم اظمتالومفو

ًمػ مـفؿ اًمػرق اًمؽشػقي واًمريووقي مَ يمذًمؽ شمؼقؿ اعمًوسمؼوت اخلطوسمقي ًمؾطالب وشمُ 

                                                                 

( مـ رضمول اًمًقوؾمي وإدب ذم ؾمقريي، قمؿؾ ذم اًمتدريس 0219 – 0551ومورس اخلقري )( 0) 

ًٌو سمدمشؼ قموم ) واعمحوموة، وهق قمضق ذم اعمجؿع اًمعؾؿل سمدمشؼ (، ووزيًرا ًمؾامًمقي 0209قملم كوئ

و عمجؾس اًمـقاب )0291(، ووزيًرا ًمؾؿعورف )0291) ًً و 0211(، واكتخى رئق ًً (، صمؿ رئق

سمًٌى يمػوطمف ذم ؾمٌقؾ  (0295إمم أرواد ) قن(، كػوه اًمػركًقُّ 0215 – 0211ًمؾقزراء )

 .095/ ص 5، ج، وًمف يمتوب ذم احلؼقق ويمتوب ذم اًمشعر. إقمالماؾمتؼالل ؾمقريي

 (.1-5ذيمرى مرور مئي قموم قمغم شملؾمقس اعمدارس إرصمقذيمًّقي، دمشؼ، ص)( 9) 

جمؾي اعمعرومي، دمشؼ، اًمتعؾقؿ ذم ؾمقريي، سمؼوم ؿمويمر مصطػك، اًمًـي اًمثوكقي، اًمعدد  -

 (.51و 15، ص )0211ؿمٌوط 91

 .007، ص 0551اًمرووي اًمغـّوء ذم دمشؼ اًمػقحوء، كعامن ىمًوـمكم، سمػموت  -
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مو ضمعؾفو مدرؾمي شمرسمقي يمومؾي سمؽؾ وهذا  ،ودمعؾفؿ يؼدمقن اعمنطمقوت واًمػـقي

 .(0)ضمقاكٌفو

اعمدرؾمي.  ًمؾؼويص واًمداين ذم هذه وٌل وفموهرٌ وومعّ  يمٌػمٌ  ىمددز إؾمتوذ إن  إكجو

تذى سمف، حُي  وكؿقذضًم أوموًمؼقاكلم وإكظؿي اًمثوسمتي اًمتل ووعفو ضمعؾً مـ اعمدرؾمي 

 .(9)ومقفو قي عمـ أراد متوسمعي حتصقؾف اًمعؾؿّل ط إلكشوء يمؾّ ويمون خيطّ 

 .و قمومً وصمالصملم ية صمالصمقمؿؾف ذم إدارة هذه اعمدارس مدّ  واؾمتؿرّ 

ومـ اعمؿؽـ أن كالطمظ اعمؽوكي اًمرومقعي اًمتل سمؾغتفو هذه اعمدارس طملم زارهو 

وكظوم  مـ رىمّل ومقفو م وملقمجى سمام ؿموهد 0552وازم دمشؼ مدطمً سموؿمو ذم قموم 

ذم اًمـػقس مٌودئ  ثًٌأن شمؽثر ذم اًمٌالد أمثول هذه اعمدارس ومت أودّ »ومؼول: 

  .(1)شاًمقـمـقي احلّؼي

مـوصى ؾمقوؾمقي مرمقىمي، وهنضقا  ارساعمدهذه  وىمد شمقمم ظمربجق

سموًمصـوقمي واًمتجورة واحلقوة آضمتامقمقي ذم زمـ قمصقى؛ وىمد أكشموا مجعقي سموؾمؿ 

 .(4)مجعقي ظمربجل اعمدارس إرذويمًقي كشطً مدة ـمقيؾي مـ اًمزمـ

                                                                 

 .011ؾمقي مًػمة ىمرن وكصػ، ص أ( 0) 

 ؾمػمة سمؼؾؿ طمػقده ىمًطـطلم. -

 .حمػقفموشمف، وضمدت سملم 0299اًمـودي إديب قموم  اومتتوحذيمر ذم ظمطٌي ًمف ذم طمػؾ ( 9) 

  .7، صإرذويمًقي ذيمرى مئي قموم قمغم شملؾمقس اعمدارس( 1) 

 .70 -71أؾمقي مًػمة ىمرن وكصػ، ص ( 1) 
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 واالجتماعي: نشاطه الثقايف -ًاثاني

، ومؽون يدرك امقمّل وآضمت اًمؽمسمقي مع قمؿؾف اًمثؼوذمّ  ىمددشمالزم قمؿؾ إؾمتوذ 

هيدف إمم اًمؽمسمقي قمغم صعقد اعمجتؿع  واضمتامقمّل  اًمقاضمى يؼتيض اًمؼقوم سمعؿؾ صمؼوذمّ  أنّ 

 ٌّ إومؽور اًمًديدة وإظمالق اًمًؾقؿي، واًمؼقوم سموًمٌحٌ  اًمؽٌػم قمـ ـمريؼ سم

 و، واوعً طمورضه ًمٌـوء مًتؼٌؾف قمغم يموومي اًمصعدواًمتحؼقؼ عمعرومي مويض اًمقـمـ و

 احلجر إؾموساًمعؾؿ هق  لنّ سم ود وأسمـوئف ومقق يمؾ اقمتٌور واصمؼً كصى قمقـقف مصؾحي اًمٌؾ

 أقمامًمف ذم هذا اعمجول: ، ومـ أهؿّ  وطمر  ؾمس جمتؿٍع متحّيٍ سمـوء أُ ذم 

 :(1)ةة افتارخيق  تلشقس اجلؿعق   -1

ي ويموكً اجلؿعقّ  ، (9)م0575ي قموم ي اًمتورخيقّ اجلؿعقّ  ىمددس إؾمتوذ أؾّم 

ووؿً ذم  ،همويتفو اًمٌحٌ ذم اًمعؾؿ واًمتوريخ ،مشؼي اًمقطمقدة ذم دي اًمقـمـقّ اًمثؼوومقّ 

وصمؼوومًي، ويموكً اضمتامقموهتؿ شمعؼد  مصوف أقمضوئفو اًمعنمات مـ ظمػمة اًمشٌون قمؾاًم 

                                                                 

رووي اًمغـوء ذم دمشؼ اًمػقحوء ذم طمديثف قمـ اجلؿعقوت ذيمر كعامن اًمؼًوـمكم ذم يمتوسمف اًم( 0) 

، 0571 ومؼط، إومم مجعقي رسموط اعمحٌي شملؾمًً قموم لم أدسمقتلمإن ذم دمشؼ مجعقت»إدسمقي: 

وهل ومرع مـ مجعقي شمٌشػميي إكؽؾقزيي ديـقي هدومفو حمورسمي اًمؽػر واًمرذيؾي، واًمثوكقي اجلؿعقي 

ويتفو اًمٌحٌ ذم اًمعؾؿ واًمتوريخ وٓ شمتعرض وهل قمؾامكقي هم 0575اًمتورخيقي شملؾمًً قموم 

 .091ًمألمقر اًمديـقي أو اًمًقوؾمقي، وقمدد أقمضوئفو يزيد قمغم اًمًٌعلم قمضًقا، ص 

م، سمحٌ إؾمتوذ ؿمويمر مصطػك، جمؾي 0521وؾمـي  0572اكظر: اًمتعؾقؿ ذم دمشؼ ؾمـي  - 

 .50، ص 0211اعمعرومي ؿمٌوط 

ٕن ظمتؿ اجلؿعقي اًمرؾمؿل  – 0575ًً قموم ؾمليذيمر إؾمتوذ ىمًطـطلم ذم ؾمػمة ضمده أهنو شم( 9) 

م 0575م، وًمعؾ اجلؿعقي مقضمقدة ومعاًل مـذ قموم 0575وسمعض يمتى مؽتٌتفو شمشػم إمم اًمعوم 

  .م0575وأهنو اختذت ؿمؽؾفو اًمـظومل قموم 
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واعمعوس، وشمورًة يتحوورون  ، ومتورًة ُيؾؼقن ومقفو حمورضات قمـ اًمتوريخ اًمؼديؿودوريً 

م ًمٌؾدهؿ. ض واًمتؼدّ ويتٌوطمثقن ذم أمقر قمؾؿقي وصمؼوومقي وقمؿراكقي، اًمغويي مـفو اًمـفق

 ،ًً سمعدهواىمتدت سمف قمدة مجعقوت ظمػميي وقمؾؿقي شملؾّم  ًٓ ومذاع صقتفو وأصٌحً مثو

ؾمطع كقره قمغم إمي وويموكً هل يموًمـؼماس سمقـف
(1)

. 

 ة افػؼفقة:اجلؿعق   -2 

ًلم مـ سملم اعممؾّم  ىمددويمون إؾمتوذ  ،م0551ًً هذه اجلؿعقي ذم قموم شملؾّم 

اجلؿعقي شمدارس اًمؼوكقن  هذههدف اعمثؼػلم، وىمقلم واًمًتي ومعظؿفؿ مـ احلؼق

ومطوًمٌف وإبجود اًمٌدائؾ اًمتل شمؾٌل طموضمي اعمجتؿع
(2)

. 

وسمخط يده حمػقفموشمف  وضمدكوهو ذم مـ إقمامل اًمثؼوومقي وآضمتامقمقي اًمؽثػموًمف 

ؾمقام ذم تل ؿموهدهو ذم رطمالشمف ودمقاًمف وٓاًمعديد مـ اًمـؼقش إصمريي اًم مدّون ومقفو

اًمتورخيقي ؾمـليت قمغم ًمعديد مـ اًمٌحقث واًمتحؼقؼوت آضمتامقمقي وىمرى طمقران، وًمف ا

 ؾ ٓطمؼ مـ هذا اًمؽتوب.ذيمرهو ذم ومص

 :ويَغاللُّو لميلِعا هاطَشَن – ًاثالث

 االشتؼاق:ب صؾته

قمغم اًمؾغي اًمعرسمقي ومحًى، ومؼد أفمفر  وًٌ مـص ىمددمل يؽـ اهتامم إؾمتوذ 

                                                                 

م ذم طمػؾ ًمؾؿدارس 0217يمون إؾمتوذ ىمدد ىمد مّر قمغم ذيمر اجلؿعقي ذم ظمطٌي أًمؼوهو قموم ( 0) 

 ل مقضمقدة سملم حمػقفموشمف. إرصمقذيمًّقي وه

ؾمجؾً ومقف حمورض مـوىمشوت هذه اجلؿعقي، ومل كعثر  سملم حمػقفموت إؾمتوذ ىمدد دومؽمٌ  وضمد( 9) 

 .ومقفقمغم أؾمامء اعممؾمًلم 
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طمقٌ درس اًمػركًقي  ،ي مـذ طمداصمتفؿ اًمؾغوت إضمـٌقي احلقي واعمقتمقهٌي ذم شمعؾّ 

صمؿ درس اًمققكوكقي اًمؼديؿي واحلديثي سموإلووومي إمم  ،واًمؽميمقي إمم ضموكى اًمعرسمقي

 أّهَؾفُ هذا  واًمالشمقـقي ومل يتجووز اًمثوًمثي واًمعنميـ مـ قمؿره، يمّؾ اإلكؽؾقزيي اإليطوًمقي و

ورسمقلم ومقـّمَد قمالىموشمف اجلقدة مع سمعض اعمًتنمىملم إ ،دظمقل قمومل آؾمتنماقًم

ة اًمؾغي ًمقظفر ىمقّ ًمف  وىمقيً  اطموومزً  ذًمؽومؽون  ،أصمـوء دراؾمتفذم اًمذيـ اًمتؼوهؿ ذم أورسمي 

اعمنمق ًمؾعرب وصمؼوومتفؿ  اًمقضمفإفمفور و ،وًمؾغوت إظمرىسماًمعرسمقي ومتوكتفو مؼوركي 

ذم أورسمي اًمدوًمقي عمًتنمىملم اممترات سمؿشمف ومشوريم ويظفر ذًمؽ مـ ،سمشؽؾ قموم

ع اعمًتنمىملم اًمذيـ أقمجٌقا سملسمحوصمف اعمتعؾؼي سموًمدراؾموت سموإلووومي إمم مراؾمالشمف م

 اًمؾغقيي ذم إصقل اًمعرسمقي وأصمـقا قمؾقفو.

 : (0)فؾؿستؼؿغ مشارـته يف ادممترات افدوفقة -أ

 : 0551قموم  ااعمممتر اًمدوزم اًمًودس ًمؾؿًتنمىملم ذم ًمقدن هبقًمـد -0

، قَمَرض (9)شحلرف اًمدمشؼقيكٌذة شمورخيقي ذم ا»سموًمؾغي اًمػركًقي سمعـقان  وىمّدم سمحثً 

مـ وًمؼل  وحتدث قمـ ُكظؿفو وشمؼوًمقدهو.ومقف احلرف اًمؼديؿي اعمقضمقدة ذم دمشؼ 

ًٌ  اعمممتر عرض ًمف سمحٌ ذم أقمامل أول رضمؾ ذىمل يُ  ىمددإؾمتوذ يمون ، وايمٌػمً  وشمرطمق

 .(1)مممترات اعمًتنمىملم اًمدوًمقي

 : 0551اعمممتر اًمدوزم اًمًوسمع ًمؾؿًتنمىملم ذم ڤققـو قموم  -9

دراؾمي ًمغقيي ذم سمعض »سموًمؾغي اًمػركًقي سمعـقان  وسمحثً  ىمددإؾمتوذ م ىمدّ 

                                                                 

 .إًمقفووسمعض رؾموئؾف  ذم هذه اعمممترات قمضقيتف شمٌلّم اكظر اعمؾحؼ اعمتضؿـ اًمقصموئؼ اًمتل ( 0) 

 وؾمـعرض حمتقاه ذم ومصؾ ٓطمؼ. 0229يمتوب قموم هذا اًمٌحٌ سمـػس اًمعـقان ذم  صدر( 9) 

 شمؼديؿف ًمؾؽتوب اعمذيمقر.هذا مو ذيمره اعمًتنمق اًمًقيدي يمورًمق ٓكدسمرج ذم ( 1) 
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 ووهق قمؿؾ أصمًٌ ومقف مو يزيد قمـ مئتلم مـ اعمػردات اعمتؼورسمي ًمػظً  ،شإصقل اًمعرسمقي

ومعـك سملم اًمعرسمقي واًمققكوكقي اًمؼديؿي مع إمثؾي اعمؼورسمي واعمؼوركي، وهل فموهرة ًمغقيي 

وشمدل قمغم شملصمػم  عٌلم وسموًمتٌودل احلضوري اًمتورخيل ومقام سمقـفامي هلو صؾي سماميض اًمشهومّ 

اًمؾغي اًمعرسمقي ذم اًمققكوكقي اًمؼديؿي اًمتل اؿمتؿؾً قمغم ضمذور منمىمقي قمرسمقي، ممو يدل 

ذم ووع إًمػوظ واًمدٓٓت ًمؾؿدًمقٓت،  وقمغم أؾمٌؼقي اًمعرب واًمًومقلم قمؿقمً 

هذه  حأول مـ يمشػ وـمر، ومؽون وصـعقا اعمؽقكوت إؾموؾمقي ًمؾحضورة اإلكًوكقي

ه شؽروا ومقف ضمفدوموضموء اًمرد مـ جلـي شمـظقؿ اعمممتر  ،اًمظوهرة قمغم قمؾامء أورسمي

ـ قمدم إدراج اًمٌحٌ وؿـ مقاوقع اعمممتر اًمقاوح واعمعّؿؼ، مع آقمتذار م

 اًمٍمف واًمـحق ذم سمدقمقى أكف طمًوس ويًٌى اًمٌؾٌؾي وموًمٌحٌ اقمتؿد اًمتؼورب ذم

أصقات اًمؽؾامت، سمقـام قمؾؿ مقؾمقؼك اعمؼوركي ذم إـمور كف اقمتؿد قمغم اعمػردات، أي إ

وموًمؼقاقمد هل  ،اًمؾغي احلديٌ يعتؿد قمغم كؿقذج وأؿمؽول اًمؼقاقمد وًمقس اعمعوضمؿ

ذم  ووىمقيً  وطموزمً  ىمددإًمقوس إؾمتوذ  يمون ردّ ود أصقل اجلذر ًمؾؽؾامت. اًمتل حتدّ 

يمؿ قمـ قمدم إدراج ردّ قً شمؾؼّ » و إمم جلـي شمـظقؿ اعمممتر ىمول ومقفو:ف هبشمقضم   (0)رؾموًمي

اًمٌحٌ ذم مممتريمؿ سمحزن ؿمديد وشمؿ احلؽؿ قمؾقف سمشؽؾ ىموٍس، وأؾمؿح ًمـػز أن 

اضمتامقموت اًمعؾامء  أؾملل إذا يموكً يمّؾ  ووأيًض  ،أؾملل قمـ اًمٌؾٌؾي اًمتل ؾمقحدصمفو اًمٌحٌ

 ًّ اًمعوم  واًمتل ٓ خترج قمـ اًمـطوق ،وؾمي واجلديدةذم ڤققـو ٓ شمتعومؾ ذم إمقر احل

هو قمغم كحق متّنع دون مشوـمرة وضمفوت اًمـظر قمغم ؿؾفؿ أن يؼقمقواًمعؾؿل، هؾ قم

 وف مـ إضمدى أن شملظمذ وىمتً اعمقاوقع اجلديدة واًمغريٌي اًمتل مل شمطرح مـ ىمٌؾ؟ ًمعؾّ 

 ًمؾؿـوىمشي واًمقىمقف قمغم احلؼقؼي اًمعؾؿقي واًمعؿؾ قمغم طمؾ اعمشويمؾ اًمعوًمؼي.

                                                                 

 سمخط يده. يمتى رؾموًمي رد ومقفو قمغم جلـي شمـظقؿ اعمممتر سموًمؾغي اًمػركًقي وهل مقضمقدة ذم حمػقفموشمف( 0)
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ًُ مو يزيد قمـ مئتل يمؾؿي  ًمققكوكقي اًمؼديؿي ومو مقضمقدة ذم اش جمّذرة»ومؼد مَجْع

شمؾتؼل ذم مــو  اسموعمعـك واًمشؽؾ ويمثقـرً  ووهبً يؼوسمؾفو ذم اًمؾغي اًمعرسمقي واًمتل حتقي شمش

 اًمؾغي اًمًـًؽريتقي وسملومرع أظمرى مـ أريي. 

قمومل  نّ و يعـل أممّ يمام شمزقمؿقن يي مم طمًوؾمقي وسمؾٌؾي ضمدّ ي إقمدّ ومو قمؿكم هذا وأمّ 

 .عتؿد قمغم اعمعجؿ أيمثر مـ اًمؼقاقمدي وقً يمؾّ  اضمديدً  وجً ٌعً مـف اشمّ ي ٕيّن اًمعؾامء ؾمقؽقن ودّ 

وًمقنمح زم اًمعؾامء يمقػ أن هذه اًمؽؾامت اًمتل  ،أقمتذر قمغم إساري هذا

وهؾ ًمدهيؿ ذح ىمقاقمدي أيمثر  ؟ىمدمتفو سموًمققكوكقي شمتؼورب مع اًمؽؾامت اًمعرسمقي

ؾ ظمؾؼ هنويوت ت ىمٌدَ ضمِ وُ  اهذه اجلذور اًمؼديؿي ضمدً  ٕكـل مل أىمتـع سمردهؿ، إنّ  ؟وإىمـوقمً 

 واعمًتؼٌؾ.رض ًمتذيمػم واًمتلكقٌ واحلول واحلواًمؽؾامت وهمػمهو مـ اإلؿمورات وا

دراؾمتف قمـ قمؾؿ ذم  (0)ؾمٌؼ سملن اًمعومل اعمشفقر مويمس مقًمرمو وأهنل سمتليمقد قمغم 

اًمؾًون قمؿؾ اًمؽثػم مـ اعمؼوركوت ومؼط سموٓقمتامد قمغم اًمـغؿي واعمقؾمقؼك ًمقـشئ صؾي 

 .ش(9)ؾ ًمؾغي أرييوصؾ سملم خمتؾػ أوضمف اًمقص

 يي يمومؾي ذم سمحثفقمـ صمؼٍي وضمدّ  واعمطّقل يمون كوسمعً  ىمددإًمقوس إؾمتوذ  ردّ  إنّ 

ؾ اعمًتنمىملم إورسمقلم ذم اًمؼرن اًمتوؾمع قمنم مل يؽقكقا مفقئلم ًمتؼٌّ  ، إٓ أنّ ومقام أرى

احلضورة إورسمقي احلديثي  هذه اًمػروقوت اًمتل شمتعورض مع أومؽورهؿ آكذاك سملنّ 

                                                                 

عموكقو وسموريس أشمعؾؿ اًمؾغوت اًمنمىمقي ذم عموكقو أ( مـ 0211 – 0591ومريدريؽ مويمس مقًمر )( 0) 

 ،0520كؽؾؽما، واهتؿ سمعؾؿ مؼورسمي إديون، شمقمم رئوؾمي اعمممتر اًمتوؾمع ًمؾؿًتنمىملم قموم إو

 ًمف اًمعديد مـ اعممًمػوت.

 . 120/ ص9ج أضمزاء، 1، 0215اعمًتنمىمقن، كجقى اًمعؼقؼل، دار اعمعورف سمؿٍم،  - 

 ًصو مؾخ   ـوهي شمـظقؿ اعمممتر يمتٌف سموًمؾغي اًمػركًقي وشمرمجىمدد إمم جلـإًمقوس وذ تهذا رد إؾم( 9) 

  إمم اًمعرسمقي.



 

- 97 - 

إمم إصؾ اًمققكوين  وشمـتًى رؾمؿقً  احلضوراتمي اعمتعوًمقي قمغم همػمهو مـ اعمتؼدّ 

قمدم شمؼديؿ  ومعوحلضورات اًمنمىمقي، سم شملصمر قمـ يمّؾ ذم كظرهؿ ه واًمروموين اًمؼديؿ اعمـز  

اًمػضؾ ذم ايمتشوومفو وقمروفو قمغم اعمًتنمىملم،  ًمفأو شمػًػم هلذا اًمرومض يٌؼك  ًقيغشم

واكتؼوهلو إمم اًمققكون  أوهموريً )رأس ؿمؿرا( ذمام ايمتشوف إسمجديي ذم سمالدكو ورسمّ 

 هذه اًمـظريي اًمتل أصمٌتفو سموٕمثؾي اًمقاومقي.ذم يًوقمد اعمختصلم قمغم مقاومؼتف 

 :0520 قموم اعمممتر اًمدوزم اًمتوؾمع ًمؾؿًتنمىملم ذم ًمـدن -1

الع قمغم سمحقث سموٓـمّ  ًمف احلّؼ ومقف  حمؽاًم  اقمضقً إؾمتوذ إًمقوس ىمدد يمون 

اعمؼدمي إمم اعمممتر وومقام يصدر مـ  اًمٌحقثىمراءة  شورك ذموي ،اعمممتر ومـوىمشتفو

ـشقرات ىمٌؾ وسمعد اعمممتر، وطمصؾ قمغم ؿمفودة دسمؾقم، وهل ؿمفودة قمضق ىمرارات وم

ؿٍ   سمؿممتر ًمـدن. ظموّص  مقىّمعٍ و حُمؽ 

 :0521 ضمـقػ قموماعمممتر اًمدوزم اًمعوذ ًمؾؿًتنمىملم ذم  -1

ت سملم دَ ضمِ واًمدقمقة وُ  ،ي ومقففً إًمقف دقمقة سمغرض اعمًومهي واعمشوريمضمن وُ 

 .ي مو يدلُّ قمغم طمضقره هذا اعمممتروًمقس صمؿّ  ،حمػقفموشمف

 :(0)مراشالته مع ادستؼؿغ -ب

مممترات اعمًتنمىملم اًمدوًمقي، طمضقر قمغم  ىمدد إًمقوس مل يؼتٍم كشوط إؾمتوذ

مفؿ اعمًتنمىملم اًمعوعمقلم اًمذيـ قُمرومقا سموهتام ومؽون ًمديف اًمعديد مـ اعمراؾمالت مع أهؿّ 

 ،إمم ؾمقريي واعمنمق سمشؽؾ قموم اتوأيمثرهؿ ىمومقا سمزيور ،ًمؾغي اًمعرسمقيسمواًمعؿقؼ 

 وإًمػوظ وجلذورسم شمتعؾؼمعظؿفو مقوققموت ًمغقيي ذم تـوول شم اعمراؾمالتويموكً هذه 

 :هذه اعمراؾمالت مـ ووؾمـقرد سمعًض  ومـفو مو اىمتًٌف اإلهمريؼ ًمؾغتفؿ. اًمعرسمقي

                                                                 

 سملم حمػقفموشمف. وضمدت ى معظؿفو سموًمؾغي اًمػركًقي وسمخط اًمقدتِ يمُ ( 0) 
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 م0551 -1 -09 :(0)يمورًمقدي ٓكدسمرغ اعمًتنمق مع -

 و، زاره ذم دمشؼ وأسمدى إقمجوسمً ىمددإًمقوس ًمألؾمتوذ  ويمون ٓكدسمرغ صديؼً 

م وىمد ـمؾى مـف أن يؼدّ  ،سمعؿؾف اًمؾغقي ودراؾمتف اعمؼوركي سملم اًمؾغوت احلقي واعمقتي ايمٌػمً 

رؾموًمي شمزيمقي إمم رئقس  يمتى ٓكدسمرغممتر اًمدوزم اًمًودس ذم ًمقدن، وإمم اعم وسمحثً 

 اعمممتر ىمول ومقفو:

، ىموم سموًمتدريس ذم اعمدارس اسمف يمثػمً  َأهتؿّ  ىمدد ؿمخٌص إًمقوس  اًمًقد إنّ »

ي وكجوح ًمغتف إم اًمعرسمقي، وأطمد إؿمخوص اًمذيـ شمعومؾً س سمؿحٌّ اًمثوكقيي ودرّ 

 ،ووممتعً  اف ؾمقؽقن مػقدً وأكو واصمؼ أكّ  ،إذ وصؾتف دقمقة ًمؾؿممتر اوأكو ؾمعقد ضمدً  ،معفؿ

قر اعمممتر، وًمديف اعمعؾقموت اًمؽثػمة واًمقاومقي، وقمـدي أمؾ ٓؾمتؼٌوًمف ذم أورسمي حلض

ًٌ  ايرهمى ذم شمؼديؿفو ًمقؽقن واطمدً   .شمـفؿ ومـ اًمعؾامء اعمقضمقديـ سمقــو وىمري

 م0557 – (9)مع اعمًتنمق اًمػركز سمورسمػم دومقـور -

وٓ ، 0551يقـو ڤطمقل أسمحوث مممتر  ًٓ مطقّ  وـ هذه اعمراؾمالت كؼوؿًم شمتضؿّ 

سمعـقان )دراؾمي ًمغقيي ذم سمعض  ىمددإًمقوس ؾمتوذ ؾمقام اًمٌحٌ اًمذي ـمرطمف إ

 إصقل اًمعرسمقي(.

                                                                 

 زار معظؿ اًمٌالد اًمعرسمقي وًمف ( 0291 – 0551اًمؽقكً دي ٓكدسمرغ وهق ؾمقيدي )( 0) 

  ممًمػوت قمدة.

  .521 -520/ ص1، ج، كجقى اًمعؼقؼلاعمًتنمىمقن -

 .901ص /5ج إقمالم، -

يمون بجقد اًمؾغوت اًمعرسمقي واًمػورؾمقي واًمؽميمقي، وًمف  -( 0215 – 0597) سموريػم دومقـور (9) 

 .905 -901/ص0اعمًتنمىمقن، ج ،اًمعديد مـ اعممًمػوت ومقفو
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 .0555 - مع اًمًقد راضمل اًمصقؼكم ذم سمػموت -

 ىمددإًمقوس ي إؾمتوذ قمغم رؾموًم اؼكم سموًمؾغي اًمػركًقي رد  قيمتٌفو اًمًقد اًمص

ٌي سمخصقص دراؾمي قمؾؿ اًمؾًون، ًمؼد ًمػً كظري قً رؾموًمتؽ اعمحٌّ شمؾؼّ  »يؼقل ومقفو:

ة ًمغوت وسموٕمثؾي اعمقوحي، أفمفرت ومقفو اًمعالىمي سملم ضمذور اًمؽؾامت سمعدّ اًمدىمي اًمتل 

وؾمتحصؾ  ، الً أم قموضم الً آضمؾمتؽقن مؼّدرة  .يتفو هبذه اًمدراؾميأدّ اخلدمي اًمتل  إنّ 

 .شوقمغم أمؾ كجوطمؽ ،قمغم صمامرهو اًمػريدة واًمصعٌي سمدون أدكك ؿمّؽ 

 مW.S.Edward's (91- 1- 0211) مع اعمًتنمق اًمؼميطوين -

إمم صديؼ ًمف ذم  ىمددإًمقوس فو اعمًتنمق إدوارد مـ مـزل إؾمتوذ يمتٌ

عمو ومقفو  ىمدد إًمقوس صمف ومقفو قمـ اًمدراؾموت اًمؾغقيي اًمتل ىموم هبو إؾمتوذحيدّ  ،سمريطوكقو

 واًمتل شمظفر اًمعالىمي سملم اجلذور اًمؼديؿي ًمؾعديد مـ اًمؾغوت. ،قي يمٌػمةمـ أمهّ 

 مEustouche de Lary (0291) مع اعمًتنمق اًمػركز -

ًمؾؿعفد اًمػركز ًممصمور واًمػـ اإلؾمالمل سمدمشؼ، وىمد َأرؾمؾ  ايمون مديرً 

رؾموًمتلم يظفر ومقفام إقمجوسمف اًمؽٌػم واهتاممف اًمشديد سموًمدراؾمي  ىمددإًمقوس ًمألؾمتوذ 

 ؼي سمجذور قمؾؿ اًمؾًون اًمعريب.اعمتعؾّ 

ًٌ  امًومهتف اًمؾغقيي شمريمً أصمرً  إنّ  تفؿ ومـول اطمؽمامفؿ وصمؼ ،اعمًتنمىملم قمـد وـمق

مممتراهتؿ اًمدوًمقي  مفو ذممـ ظمالل هذه اعمراؾمالت وإسمحوث واعمـوىمشوت اًمتل ىمدّ 

 أومؽورى اؾمؿف قمـفو. وسمؼقً أسمحوصمف شُمـوىمش سملم مميد ومعورض عمو ومقفو مـ اًمتل مل يغ

ًمؼقومف سملسمحوث ضمديدة شمثًٌ وضمفي كظره ايموكً طموومزً  وضمديدة همػم مطروطمي ؾموسمؼً 
(1)

. 

                                                                 

 ومؼد وضمدُت  ،إن رطمؾتف اًمطقيؾي مع اعمًتنمىملم طمػزشمف ًمؾؼقوم سملسمحوث ًمغقيي ضمديدة مل شمـنم( 0) 

  ومراؾمالت يمثػمة همػم مؽتؿؾي ومـفو مًقدات سمخط يده سملم حمػقفموشمف. وً أوراىم
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 نشاطه الوطين: -عًاراب

 ،يي واًمعداًمي وطمى اًمقـمـسموحلرّ  آمـ وشمرقمرع ذم مـزلٍ  ىمددإًمقوس إؾمتوذ  كشل

ؾ ىمقًمف هذا ٕوـمون ويمؾ  ف سموًمعؾؿ واًمعؿؾ شمٌـك اويمؼم معف، وقمرف أكّ  وكام هذا احلّى 

م وازدهور  مـ شمؼدّ امؽوكً رطمؾتف إمم أورسمي وإؾمتوكي ومو ؿموهده ومقفسموٕومعول، وم

سملن شمٌؾغ سمالده هذا اعمًتقى كػًف  الً عؾّ م ،قمؿراين وقمؾؿل كصى قمقـقفو اىمتصودي

 وعً متطؾّ  ،ظمدمي أمتف ذمك سمدأ مًػمشمف اًمعؾؿقي واًمعؿؾقي ، ومو إن قمود إًمقفو طمتّ احلضوري

م ذم دقمقشمف إمم حتؼقؼ اًمتؼدّ صدق وأموكي  سمؽّؾ  اضموهدً  ،م ذم قمٍمهمو هق متؼدّ  إمم يمّؾ 

وذًمؽ عمو يمون يشعر اهلدف، اًمغوزم واًمرظمقص هلذا  ًٓ سموذ ،اًمعؾؿل واًمثؼوذم وآضمتامقمل

واًمثؼوذم ، وموًمتػً إمم اًمشلن آضمتامقمل ختؾػفو ذم ـمؾ احلؽؿ اًمعثامينسمف مـ أمل سمًٌى 

ذًمؽ قمؿؾف إديب مـ ؿمعٍر ومنطمقوت وىمصص قمغم إصٌعف قمغم اجلرح، ودل   وواوعً 

 إرذويمًقي رسان يمؾػ سمندارة اعمد، ومو إشمـفض سموعمجتؿع وشمـػم قمؼقل اًمـوؿمئي

ومقوع هلو أكظؿي شمؽػؾ شمؼدمفو  ،قمغم قمؼى وطمتك ىمؾى كظومفو رأؾًم  (أؾمقي)

ػ سملم ـمالسمف وقمؿؾ سمدأب واوح قمغم شمـؿقي اًمشعقر اًمقـمـل وحمورسمي اًمتخؾّ  ،وارشمؼوءهو

قمغم مـوسمر اعمـتديوت إدسمقي واًمعؾؿقي، ومو  اًمتل يمون يؾؼقفوومجفقره اًمعريض ذم ظمطٌف 

 يٌلّم ومقف امـؼمً قمؼّم قمـ ؿمعقره هذا ًمتؽقن  قًف ًمؾجؿعقي اًمتورخيقي إٓ دًمقٌؾ واوٌح شملؾم

م وآزدهور س ًمؾتؼدّ شموريخ إمي وطمورضهو ومًتؼٌؾفو أموم ضمقؾ اًمشٌوب اعمتحؿّ 

 ع سمف مـ أظمالقيتؿتّ يمون عمو  اوكظرً  واًمروموهقي.واًمؽرامي سموًمعؾؿ وسمـوء وـمـ ضمديد يـعؿ 

وـمقدة سموٕوؾموط  أن يؽقن قمغم صؾي ًمف قّلهتز ممقّ  صمؼوذمعمو ًمف مـ كشوط اضمتامقمل وو

وشمـظقؿفو ذم مطؾع اًمؼرن  كشلهتواًمقـمـقي اعمتؼدمي ورضمول اجلؿعقوت اًمعرسمقي مـذ سمدء 

ر إمم اًمتحرّ  و، داقمقً اًمعثامكقي اًمؽميمقيإمم اؾمتؼالل وـمـف قمـ اًمًؾطي  واًمعنميـ، متطؾعً 

 واىمع اًمعرب ومو وصؾقا إًمقف مـ ضمفؾ وختؾػ. امظفرً 
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 ر:ـمص إػهجـرته 

، اًمعثامين اًمؽميملؿعقوت اًمعرسمقي وسمرضموٓهتو اعمـووئلم ًمؾحؽؿ صوًمف سموجلاشمّ  إنّ 

، يمؾُّ ذًمؽ ضمعؾف قُمروًي ًمغضى اًمٌالد وإقمودة أجمودهو حترره اًمداقمقي إمم وآراءَ 

 أصٌح أمر اقمتؼوًمف مـ ىمٌؾ اًمًؾطوت ومع اكدٓع احلرب اًمعوعمقي إومم .إشمراك

ؾمقء ، ومغودر ويمقد ون يٌقًّ ًمف مـ ه سمام يممـف، ومؼد أظمؼمه أصدىموؤ ٓ مػرّ  ااًمؽميمقي أمرً 

مـتصػ ؿمفر ذم ؾمؽـدريي ده إمم سمػموت ومـفو إمم اإلمع زوضمتف ووًم ادمشؼ ه  

 أمر اقمتؼوًمف. صدرسمثالصمي أيوم  م، وسمعد مغودرشمف دمشؼ0201يموكقن إول قموم 

 ي اهلروب ومو ًمؼقف مـ متوقمى ومشؼوتقمـ رطمؾذم خمطقـمي ًمف ث وىمد حتدّ 

 ،ذم إوؾموط آضمتامقمقي وروومً مع الً ىمـص سموقمتٌورهمؽوكتف  اف ؾمقءً وزاد إمر قمؾق ،يمثػمة

ف ؾأصمـوء شمـؼّ ذم و إطمقون ؿ اؾمؿف سملم اعمدن واًمعقاصؿ، وذم يمثػم مـأن يعؿّ  ومخٌم

وأؾمعػف ذم ذًمؽ إشمؼوكف  ،راضمف ذم إؾمئؾي قمـ هقيتفاّدقمك أكف يقكوين ٓؾمقام قمـد إطم

قف واًمؼؾؼ يالزمف إمم أن وصؾ ؿمعقر اخل اًمؾغي اًمققكوكقي وهقمي ظموـمره، وفمّؾ 

 ومقفو. ؾمؽـدريي واؾمتؼرّ اإل

مم اؾمتضوومتف إشمًوسمؼقا وػف إصدىموء مـ أهؾ اًمعؾؿ واًمثؼوومي، وهـوك شمؾؼّ 

ؾ واحلنة واًمػراق سمؾ شموسمع مو دأب قمؾقف وشمؼديؿ اًمعقن ًمف، ومل يّدظمر وىمتف ذم اًمتلمّ 

مـ اًمقاىمع اعمٍمي ة ة روايوت ومنطمقوت مًتؿدّ ػ قمدّ وملًمّ  ،مـ اًمتلًمقػ واًمؽتوسمي

 سموًمقاىمع اًمدمشؼل. وزوضًم مم

قُمرض قمؾقف أن يعؿؾ ذم اًمدوائر اعمٍميي ذم ىمؾؿ مراىمٌي اًمصحوومي اًمعوعمقي  صمؿّ 

اًمققكوكقي سموًمؾغي اًمصحػ اًمصودرة ؽون يراىمى ة، ومإلضمودشمف ًمغوت قمدّ  ااًمًقوؾمقي كظرً 

واجلـقسمقي، أورسمي وأمػميمو اًمشامًمقي  صحػقمغم كؽؾقزيي واإل وًمػركًقيسم، وذم اًمققكون
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 ىموم سمعؿؾف طمؼ  يذيمر ذم اعمخطقط اعمشور إًمقف أكف ومٍم اًمققمقي،  صحػسموإلووومي إمم 

أظمٌور سمؾده قمؼم  ومتوسمعً  وفمّؾ  ،مف ذم اًمًـاًمرهمؿ مـ شمؼدّ قمغم اًمؼقوم وسمـشوط يمٌػم 

يي إمم أن ضموء اًمققم اًمذي ُرومع ومقف قمؾؿ اًمدوًمي اًمعرسمقي ذم صوًمف سملقمالم اًمـفضي واحلرّ اشمّ 

سمعد  0/00/0202عود إًمقفو وؿمعقر اًمعزة اًمقـمـقي ذم ىمؾٌف وًمًوكف ذم وم ،دمشؼ

 .(0)همقوب دام مخس ؾمـقات

قمغم  ًمشعقره اًمقـمـل اًمعريب، وفمّؾ  وومع دظمقل اًمػركًقلم إمم دمشؼ سمؼل أمقـً 

 .سموؾمتؼالل سمالده مـ كػم آؾمتعامر اًمػركز وصؾتف اًمقصمقؼي سموًمقـمـقلم إطمرار مـوديً 

م ىمدّ  0295مـ شمنميـ إول قموم  91 – 05دمشؼ كز ىمصػ اجلقش اًمػر مووقمـد

اًمعؿؾ اًمعدواين قمغم اعمديـي، ومام يمون مـ  اإمم احلويمؿ اًمػركز مًتـؽرً  واطمتجوضًم 

اًمتل يمون اًمػركًقي سمعزًمف مـ اًمؼـصؾقي  ااًمًؾطوت اًمػركًقي إٓ أن أصدرت ىمرارً 

 .(9)هو آكذاكيتقّٓ 

                                                                 

اؾملم صغػميـ سمعـقان ( 0)  إمم اًمؼطر اعمٍمي هرسًمو مـ  يتشموريخ مفوضمر) قمثر سملم حمػقفموشمف قمغم يمر 

يـ ومؼد يمتٌو قمغم كحق هيع وسمؼؾؿ رصوص، ءًمؽـفام همػم مؼرو (اوطفود احلؽقمي اًمعثامكقي

غم قمدم ىمراءهتو، وذم ضمزء ىمؾقؾ يمتى سمخط ىموشمؿ سمعض إؾمطر قمـ وؾموقمد مرور شمؾؽ اًمًـلم قم

اًمداظمؾقي إسمون طمؽؿ  ياًمصعقسموت اًمتل مّر هبو أصمـوء ؾمػره، وذم اًمؽراس اًمثوين ذيمر أطمقال ؾمقري

ومو قموكوه اًمشعى مـ شمعديوت ودمـقد وومرض رضائى واطمتؽور اعمحوصقؾ  اًمدوًمي اًمؽميمقي

ىمؾقؿقي اًمًوئدة آكذاك اًمٌؾؼون واًمققكون، وإطمقال اإلاخلورضمقي مع دول  اًمزراقمقي كتقجي طمروهبو

وظمروج سمعض اًمدول قمـ اًمًقطرة اًمعثامكقي يموجلزائر وًمقٌقو وسمعض ضمزر إرظمٌقؾ، وىمقوم 

 .ذم أمويمـ أظمرى اًمثقرات قمؾقفو

 .اًمًقد ىمًطـطلم ؾمػمة ذاشمقي سمؼؾؿ طمػقده( 9) 
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ية بدمشقيف جممع اللغة العرب اانتخابه عضًو - ًاخامس

(1)

: 

، 0205أول طمؽقمي قمرسمقي ومقفو قموم  قومىمإمم ظمروج إشمراك مـ ؾمقريي  ىأدّ 

إمم آهتامم سموًمؾغي اًمعرسمقي اًمتل ُأمهؾً مـ ىمٌؾ إشمراك  اًمعقدةمـ  ؽون ٓسمدّ وم

طمقٌ دظمؾً قمؾقفو اًمؽؾامت واعمػردات إقمجؿقي وهمؾى قمؾقفو  ،وؾمقوؾمتفؿ ذم اًمٌالد

اجلديدة اًمـفقض سموًمؾغي اًمعرسمقي مـ أوًمقيوت احلؽقمي اًمطوسمع اًمعومل اًمريمقؽ، ومؽون 

اعمصطؾحوت اًمؽميمقي،  ٓؾمّقاممو هق دظمقؾ قمؾقفو و مـ يمّؾ  وختؾقصفوهو طمقوؤوإ

وشمٌعفو قمدة جلون مـفو جلـي اعمعورف  ،طمدصمً هقئي أـمؾؼ قمؾقفو جلـي اًمؽممجي واًمتلًمقػوملُ 

دجمً اًمؽٌػمة اعمقيمؾي إًمقفو،  ٕقمامل واعمفامتاعريى، وذم اًمًـي اًمتوًمقي وكتقجي وجلـي اًمت

 ي هذا اًمديقانئوؾمي إؾمتوذ حمؿد يمرد قمكم ومفؿهذه اًمؾجون سموؾمؿ ديقان اعمعورف سمر

عمؽتٌوت اًمعومي ٓؾمقام اوشملؾمقس دار ًممصمور، وإىمومي  اًمـظر ذم ؿممون اعمعورف قمومي

ر أؿمف يُ سمضع ضِ متاعمؽتٌي اًمظوهريي، وسمـوء اعمدارس احلؽقمقي واإلذاف قمؾقفو، ومل 

ل كشوـمف طمتك اىمؽمح إؾمتوذ يمرد قمكم قمغم احلويمؿ اًمعوم شمًؿقي ضمديدة ًمؾديقان شمؾٌّ 

ًوع أقمامًمف وازديود طمريمي اًمؽممجي واًمتلًمقػ واإلىمٌول اًمؽٌػم ًمطؾى اًمعؾؿ، وموؾمُتٌدل واشمّ 

يمرد حمؿد ػ إؾمتوذ م، ويمؾن 0202-1-5ديقان اعمعورف ذم اعمجؿع اًمعؾؿل اًمعريب سم

 . ووؿّ (9)م0202-7-11ضمؾًوشمف يقم إرسمعوء ذم  قمكم سمرئوؾمتف، وقمؼدت أومم

أطمضوكف جمؿققمي مـ رضموٓت اًمعؾؿ واًمػؽر وإدب، يمون هلؿ اًمشلن  سملماعمجؿع 

 .اًمعظقؿ ذم رؾمؿ معومل شمؾؽ اعمرطمؾي اعمفؿي مـ شمورخيـو اعمعوس

                                                                 

 .0202 اًمعؾؿل اًمعريب جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي سمدمشؼ يمون اؾمؿف قمـد شملؾمقًف اعمجؿع( 0) 

 .91 -02، ص0212اعمجؿع ذم مخًلم قموًمو، د. قمدكون اخلطقى، مطٌعي اًمؽمىمل، ( 9) 

 .5 -1، ص يجمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي، شمعريػ شمورخيل، مطٌققموت جمؿع اًمؾغي اًمعرسمق - 
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وىمد ؾمومهقا ذم سمؾقرة أهداف اعمجؿع وإطمقوء اًمؾغي اًمعرسمقي وشمراصمفو وووع 

حوت اإلداريي واًمعؾؿقي وإدسمقي واحلضوريي، وشمعريى خمتؾػ اعمػردات واعمصطؾ

يمتى اًمعؾقم وومروقمفو وشمصقيى إهمالط اًمدارضمي، وشملؾمقس متحػ جلؿع أصمور 

ؼ مو يتعؾّ  اًمؼديؿي، وإصدار جمؾي ظموصي سموعمجؿع يـنم ومقفو أقمامًمف وحمورضاشمف ويمّؾ 

ـ   ،سموًمؾغي اًمعرسمقي وآداهبو وقمؾقمفو  .(0)0290ٓ ذم قموم ًمؾؿجؾي اًمظفقر إ ومل يتً
اًمعؾامء وإدسموء اًمذيـ سمنمؽوهنؿ  مراطمؾف أن يضؿّ  ومـ قمودة اعمجؿع ذم يمّؾ 

ف اًمذي اكتخٌ ىمددإًمقوس  شمؼديؿ اخلدموت اًمتل حتؼؼ أهداومف ومـ سملم همٓء إؾمتوذ

ومؽون مـ رواده اًمذيـ  0290 -1-01يقم آصمـلم ذم ضمؾًتف اعمـعؼدة  اقمضقً  اعمجؿع

ؾقا مـ أضمؾ هنضتف ًمقؽمك شمؾؽ اًمٌصؿي اًمؽٌػمة ذم احلقوة اًمعؾؿقي ظمدمقا أهداومف وكوو

 واًمثؼوومقي مـ ظمالل قمؿؾف اًمدؤوب وؾمعقف اعمتقاصؾ.

 كشاضاته ادجؿعقة:

 :(9)بحروف التقـقة تبديل احلروف افعربقة مؼافة -1

مؼوًمي  0291يموكقن إول قموم  02كنمت ضمريدة أًمػ سموء اًمدمشؼقي سمتوريخ 

ـًذم سمػموت )ؾمقريي( ؾمػمي  شمرمجتفو قمـ ضمريدة ٓ اًمدقمقة إمم يمتوسمي اًمؾغي  شمضؿ 

 .(1)اًمعرسمقي سمحروف ٓشمقـقي

                                                                 

 طمتك، وهمدت شمصدر يمؾ ؿمفريـ 0210ؿمفريي طمتك قموم  0290 -0-0أكشئً اعمجؾي ذم ( 0) 

 .ومو شمزال شمصدر طمتك أن ذم أرسمعي أقمداد ذم اًمًـيشمصدر ٌحً ومصؾقي أصصمؿ  0212قموم 

 .075، ص0251، مطٌعي اًمؽمىمل ومّتقحشموريخ اعمجؿع اًمعؾؿل اًمعريب، أمحد  -

 .051 -077/ ص1جمؾي اعمجؿع، مٍ( 9) 

ذيمرت ضمريدة ٓ ؾمػمي أن  هذه اًمطريؼي أي يمتوسمي احلرف اًمالشمقـل سمدل احلرف اًمعريب شمًوقمد ( 1) 
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مـ اعمجؿع اًمعؾؿل سمدمشؼ رأيف اًمعؾؿل ضمريدة أًمػ سموء اًمدمشؼقي ىمد ـمؾًٌ و

قمغم  سموًمردّ  ىمددإًمقوس ومقفو، وقمرض هذا اًمطؾى ذم ضمؾًتف اًمعومي، ومُؽؾنػ إؾمتوذ 

احلروف  اؾمتٌدالرومض ومقف  وىموـمعً  ٌحٌ طموؾماًم ه ذم هذا اًمهذا آىمؽماح، ويمون ردّ 

د سموٕمثؾي واًمؼماهلم اعمؼـعي اًمتل شمميّ  ااًمرومض مًتشفدً  يمّؾ عرسمقي اًمروف وحلسمالشمقـقي اًم

ل ة ومتوكي اًمؾغي اًمعرسمقي اًمتل شمؾٌّ ىمقّ  ومقوحً  ،رومضف هذا اًمرأي اًمذي وصػف سموًمػوؾمد

اًمتل إؾمٌوب  أهؿّ  كذيمرو طمروومفو اًمتعٌػم قمـ يمؾ اعمعوين وإومؽور ذم يمؾ إزمـي.

 :اًمدقمقة اًمٌوـمؾيهذه  ًمقفو ذم رومضإاؾمتـد 

ذم أصقاهتو  اهلـدوأورسمقي اًمؾغوتاًمٌعد قمـ  ًمغتـو ًمغي ؾمومقي سمعقدة يمّؾ  إنّ  -0

 وسمـقتفو.

دوًمي مـ دوهلؿ ختتؾػ ذم ًمػظ  ومؽّؾ  ،احلروف اًمالشمقـقي همػم صموسمتي اًمؾػظ إنّ  -9

 وإلكؽؾقزييشمؾػظ سموًمػركًقي آيمًققن وسم Acyionاحلروف اًمصقشمقي واًمًويمـي، ومؽؾؿي 

وذم ًمغوت أظمرى أؾمققكي وآؾمقق وايمًقق، وملي هذه اًمؾغوت كختور، ومال  ،أيمشققن

 يقضمد ًمغي شمػقق ًمغتـو اًمػصحك ًمـعتؿد قمؾقفو سمحريموهتو وقمالموهتو.

مو يمتى سموًمؾغي  إذا أسمدًمـو طمروف ًمغتـو وضمى قمؾقـو أن كًتغـل قمـ يمّؾ  -1

وسمذًمؽ كصٌح ذم ىمطقعي مع قمؾقمـو وآداسمـو اًمؼديؿي وهل ن، اًمعرسمقي مـذ يمتوسمتفو إمم أ

 .إرث كػقس كتؿًؽ وكػخر سمف

وهذا مو  ،سمٌعضسمعضفو ي اًمعرسمقي اًمتصوق أيمثر طمروومفو ز اًمؾغمو يؿقّ  إنّ  -1

وهذا و ًمغي اظمتزال وهذا يًوقمدهو قمغم آظمتصور سموًمؽتوسمي، بجعؾفو يمتؾي واطمدة يملهّن 

 .قيهمػم متقومر ذم طمروف اًمؾغوت إورسم

 =                                                      

شمعؾؿ هذه اًمؾغي، وىمد أيدت هذه اًمطريؼي طمؽقمي أذرسمقجون، وشمريمقو، وأًمٌوكقو، واًمنمايمًي قمغم 

 .075 -077/ ص1اًمؼقىموز ذم روؾمقو. جمؾي اعمجؿع، مٍ
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ومفل ًمغي  ،اًمؾغي اًمعرسمقي سملًمػوفمفو ويمتوسمتفو حتػظ ًمـو ىمقمقي اعمتؽؾؿلم هبو إنّ  -5

مـ ٓ  اًمعرب يمومؾي وصموسمتي وذيػي كتخوـمى وكتحوور وكحػظ أهاركو هبو قمـ يمّؾ 

ط سمف إرووًء ًمٌعض اعمًتنمىملم أو اًمقامهلم مـ و يمـز ٓ كرى أن كػرّ إهّن  ،يعؾؿفو

أسمـوئـو
 (1). 

 أقمضوء اعمجؿع، ويعد هذا اًمردّ  ذا سموعمقاومؼي وآرشمقوح مـ يمّؾ وىمد طمظل رأيف ه

ًّ  مفاًم  الً مػّص  ه إؾمتوذ ؾمعقد ؽ هبو، وىمد كقّ ذم مًتؼٌؾ اًمؾغي اًمعرسمقي واًمتؿ

إومغوين
(2)

هلذا اًمرد ىمقؿتف »طملم ىمول:  ىمدد إًمقوس رأي إؾمتوذسم وسمعد أرسمعلم قمومً  

 الً ه ذم اًمشوم ؾموطماًمعًؽري قمغم أؿمدّ  وآطمتالل واًمتورخيقي ومؼد يمون ىمٌؾ أرسمعلم قمومً 

شاًمدقمقة سمطالنوًمف دًٓمتف اًمظوهرة قمغم  ،الً وداظم
(3). 

 باته ظذ بعض أظضاء ادجؿع:قتعؼ -2

 أّي  مقوقع يرى ومقف قمدم اًمتغوومؾ قمـ أّي  ىمددإًمقوس ة إؾمتوذ مـ قمود إنّ 

ؼمه مو يعت بجوهر سمرأيف قمالكقي مـ أضمؾ احلؼقؼي وشمصقيى يمّؾ ومؽون  ،اًمتٌوس ًمغقي

 :ذم جمول اًمؾغي ومـ هذه اًمتصقيٌوت الً ظمؾ

                                                                 

، يمام كنم هذا اًمرد أيًضو ذم ضمريدة أًمػ سموء اًمدمشؼقي 051 – 077/ ص1جمؾي اعمجؿع، مٍ( 0) 

 .05/1/0291و 07ذم 

، وًمف اًمعديد ب  رَ ( قمالمي حمؼؼ وسموطمٌ ومُ 0272 – 0212مشؼ )ؾمعقد إومغوين، وًمد سمد( 9) 

 مـ اعممًمػوت واًمؽتى اعمحؼؼي .

جمؾي اًمؽماث اًمعريب، دمشؼ، سمحٌ ًمؾديمتقر قمٌد اإلًمف كٌفون، ؾمعقد إومغوين مـوومًحو قمـ ( 1) 

 . 29/ص29اًمعرسمقي، اًمعدد 

مطٌعي جلـي اًمتلًمقػ واًمؽممجي ؾمعقد إومغوين طمورض اًمؾغي اًمعرسمقي ذم اًمشوم، اًمؼوهرة،  –وأيًضو  

  .072، ص0219واًمـنم، 
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قمغم رؾموًمي  ذا اًمردّ ه (0)جمؾي اعمجؿع )آراء إقمضوء( سموبيمتى ذم طملم 

يمؾؿي هـٌوط حمرومي قمـ يمؾؿي  ، اًمذي ذيمر ومقفو أنّ (9)كًتوس اًمؽرمكماًمعالمي إب أ

ؿزة يمؾؿي هـٌوط يقكوكقي إصؾ وقمالىمي اهل هبو، ومقؼقل: إنّ ي قمالىمهلو إمؼماـمقر أو 

وذم إصؾ هل طمرف  Hypatosوملصٌحً  ،و( يؾػظ طمؾؼقً yقمؾقفو ضمعؾً طمرف )

ومعـوهو )أقمغم(  Heperteros( eقؾ )ومعـوهو )قمغم( وهل سمصقغي اًمتػض( yper)ضمر 

وىمد وردت قمـد  ،ومعـوهو )اًمعكم إقمغم( Hepertatosوشمصٌح سمصقغي اعمٌوًمغي 

ـريؽقس اؾمتقػوكقس ذم س سمؿعـك رئقس أهلي، وضموءت قمـد اًمققكوين هوهقمػم

ٌقن اًمرومون يموكقا يؾؼّ  إنّ مو يكم: ) Hypatosىمومقؾمف اًمؽـز اًمثري ذم ذح يمؾؿي 

ومعـوهو سموًمػركًقي  ،Arkhonطموذوملم مـفو يمؾؿي  Hypatosاجلؿفقريي اًمروموكقي 

chef ou president )ؿ يؾؼٌقن هبو اًمؼـصؾ ويموكً هذه وىمول إهّن  ،)رئقس أو ىموئد

شمعـل أقمغم مقفمػ ذم  Hypatosومؽؾؿي  جلؿفقريي قمـدهؿًمؾدًٓمي قمغم رئقس ا

طمويمؿقي اجلؿفقريي
(3)

. 

ومؽتى  ،مـ ىمٌؾ إب اًمؽرمكم ايمٌػمً  واًمدىمقؼ واًمعؿقؼ ًمؼل شمرطمقًٌ  هذا اًمردّ  إنّ 

ذم هذه اعمجؾي  ىمددسمؽ إًمقوس  اؾمتصقسمً مو يمتٌف: »الً عمجؿع ىموئاذم جمؾي  وؼً معؾّ 

                                                                 

 .150/ ص9، م0299ٍجمؾي اعمجؿع، قموم ( 0) 

 =( واؾمؿف سمطرس قمقاد، قمومل سموٕدب واًمؾغي اًمعرسمقي0217 – 0511أكًتوس اًمؽرمكم )( 9) 

ة ذم اعمجالت اًمعرسمقي دوومؾًػتفو وشمورخيفو ، أصؾف مـ ًمٌـون، قموش ذم سمغداد، كنم مؼوٓت قمدي

قمدة ممًمػوت، وبجقد قمدة ًمغوت، أصدر جمؾي ًمغي اًمعرب ويمون مـ أقمضوء جمؿع اًمؾغي ًمف و

اًمعرسمقي سمدمشؼ اعمراؾمؾلم واعمجؿع اًمؾغقي سمؿٍم وجمؿع اعمنمىمقوت إعموين )إقمالم، 

 (.95/ص9ج

 .150/ ص9، م0299ٍجمؾي اعمجؿع، قموم ( 1) 
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وأؿمؽره ، أ مـ رأيل إول ٕشمٌع رأيف أشمؼمّ سمخصقص حتؼقؼ أصؾ يمؾؿي هـٌوط ومنيّن 

أو أيمتٌف ذم هذا اعمقوقع ًمقصححف  فُ تام يمتٌوإن يمون يـعؿ اًمـظر ومق ،ه اًمدىمقؼقمغم كظر

شأو يظفر معويٌف وملكو ًمف مـ اًمشويمريـ
(1)

. 

قمغم يمؾؿي )إكجقؾ( فكػًاًمًقوق ذم  ىمددؼ إؾمتوذ قمؾّ  ووأيًض 
 (2)

أهنو  

 ،ومتومً  وًمػً خمو ىمددإؾمتوذ  ومؽون رأي ،ومعـوهو )سمنّم( ،)واكؽؾ(وأصؾفو طمٌشقي 

أداة ومعـوهو  Ev إصؾ مريمٌي مـ يمؾؿي )إكجقؾ( يقكوكقي نّ أ الً طمقٌ يمتى معؾّ 

 إنّ ويتوسمع ومقؼقل ، أي أقمؾـ أو أظمؼم أو سمنم Anguello)ضمقد وطمًـ( ومـ مصدر 

ؾغي عمًقحل ذم مفده سموًماواكتنم اًمديـ  ،ٓ سموحلٌشقي يًمؾغي اًمققكوكقاإلكجقؾ يمتى سمو

اًمرؾمقل اًمذي سمذل ضمفده  ي وقمغم إظمص سمؿًوقمل سمقًمسقاًمققكوكقي واًمنيوك

واًمرومون أظمذوا اؾمؿ اًمققكون  أنّ  ومفؾ يصّح  ،ؾموئؾف وظمطٌف سموًمققكوكقيسمـنمه ذم ر

يمؾؿي  ً سموًمالشمقـقي جمؿعي قمغم أنّ ويمؾ اعمعوضمؿ اًمتل يمتٌ ؟اإلكجقؾ مـ احلٌشقي

Evanguélionكجقؾ يقكوكقي إ
(1). 

 0257يف مقؾمققمي طمؾى اعمؼوركي، اعمجؾد إول ـمٌعي وىمد أيدت رأ

د و يميّ وممّ إذ ذيمرت أن أصؾ يمؾؿي أكجقؾ مـ اًمققكوكقي ومعـوهو اًمٌشورة.  955ص

شورة يمؾؿي اًمٌ ىمد اؾمتخدمًًمعرسمقي اًمؽـوئس ا أنّ  ىمددإًمقوس  رأي إؾمتوذ

 اإلكجقؾ، وؾمؿً واوع اإلكجقؾ )اًمٌشػم(. ًمؾدًٓمي قمغم

                                                                 

 .29/ص1جمؾي اعمجؿع، مٍ( 0) 

جمؾي اعمجؿع،  إؾمتوذ قمٌد اهلل رقمد قمـ )إًمػوظ احلٌشقي(. تٌفورد هذا اًمرأي وؿـ مؼول يم (9) 

  .105/ص9مٍ

 .119 -110/ ص9( جمؾي اعمجؿع، م1ٍ) 
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 : (0)(ومـزفتفا من افؾغة افػصحى افعامقة حمارضة )يف افؾغة -3

 ،واًمؾفجي اًمعومقي واهتاممف هبشمعومؾف مع  ىمدد إًمقوس قمـ إؾمتوذ قُمرف

مـؼم اعمجؿع اًمعؾؿل آكذاك  وىمد اؾمتغّؾ  ،هبووموًمؽثػم مـ أقمامًمف إدسمقي واًمشعريي يمتٌفو 

 سملنّ  وأؿمور اعمـوؾمٌي هلو؛ واًمعؿؾ قمغم إبجود احلؾقل ،هلو مـ مقزات وطمًـوت و مًمقٌلّم 

ًمؽ ًمتػووت درضمي اًمعؾؿ سملم قمـد ؿمعقب إرض ىموـمٌي ًمغي ومصحك وًمغي قمومقي، وذ

ث ذم اًمـقادي واعمممترات اًمعؾؿقي أومراد إمؿ، وموًمػصحك ًمغي اًمؽتوسمي واًمتحدّ 

مقي، و اًمشعى ومؾف ًمغي قمومقي يًتعؿؾفو ذم معومالشمف احلقوشمقي اًمققواعمحورضات، أمّ 

ؾـ يًتطقعقا ذًمؽ ومؿ سموًمػصحك اًمتؽؾّ قمغم ن محؾ اًمعومي قومفام طموول اًمعؾامء واعمفتؿّ 

هلو درضموت طموول  اًمعومقي سمحًى رأيف مو مل يرومعقا مًتقى اًمعؾؿ سمقـفؿ. طمتك إنّ 

ف اًمؾغي اًمعرسمقي اًمػصحك سمحديؼي همـ وء ومقفو مو ًمذ  وـموب مـ ٌّ إفمفورهو قمـدمو ؿم

اًمػقاح وومقفو ضمداول  إؿمجور اعمثؿرة وهمػم اعمثؿرة وومقفو اًمزهقر سملًمقاهنو وقمطرهو

ًمطٌؼي إومم، يليت احلديؼي اًمؼرآن اًمنميػ سمو هموء قمذسمي كؼقي، ورئقس طمراس هذ

مو شمرك ًمـو اًمًؾػ مـ  اعمعوضمؿ ويمّؾ  صؾ إًمقـو مـ أؿمعور اجلوهؾقي صمؿّ مو و سمعده يمّؾ 

ػ مـ كظؿ وكثر، هذه اخلؾَ  ي ويمؾ مو يلشمقفتاًمتآًمقػ اًمعرسمقي اعمضٌقـمي قمغم اًمؼقاقمد اًمثوسم

مـوـمؼ، اعمـطؼي  ذه احلديؼي صمالثهبحًى رأيف وحيقط ًمؾغي اًمعرسمقي اًمػصحك سمهل ا

أقمجؿقي  ث وومقفو مصطؾحوتإومم وهل إىمرب إًمقفو، ًمغي اًمؽتوسمي واًمتحدّ 

                                                                 

ًمؽـفو مل شمـنم ذم جمؾي  0291 /10/5حمورضة أًمؼوهو ذم جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي سمدمشؼ ذم ( 0) 

كو قمؾقفو ذم وقمثر 91/ ص2اعمجؿع أو مطٌققموشمف وىمد وردت إؿمورة إًمقفو ذم جمؾي اعمجؿع مٍ

  حمػقفموشمف مؽتقسمي سمخط يده.
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 واًمصحػ واعمجالتوهل ًمغي اًمتلًمقػ  ،ومصطؾحوت همريٌي قمـ اًمؾغي اًمعرسمقي

قملم اًمؼقاقمد ٌػم ومراهبو حموومظلم قمغم ؾمالمي اًمتعواعمراؾمالت وسمؼدر مو يؽقن أصحو

ؾ هذه اعمـطؼي دور مٌتعديـ قمـ اًمؽؾامت اًمدظمقؾي يمون اىمؽماهبؿ مـ احلديؼي أيمثر، ومتثّ 

و أصحوهبو ومقؿثّ  اًمعؾؿ اًمـظري، اعمـطؼي  ؾقناعمؽتٌوت ومصودر إظمٌور وكنمهو، أم 

فؿ ٓ ـ طمصؾقا قمغم ىمًٍط ىمؾقؾ مـ اًمعؾؿ، ًمؽـّ هل ًمغي اًمشعى اًمعومقي ممّ اًمثوكقي 

سملم ن سملم اعمصطؾحوت اًمتل دظمؾً قمؾقفو إًمػوظ اًمدظمقؾي واًمغريٌي ويؿقزو

ومقا قمغم اعمصطؾحوت اًمـؼقي، وًمقس هلؿ اًمقىمً ًمؾعقدة إمم اعمعوضمؿ ويمتى اًمؾغي ًمقتعرّ 

ؾ هذه اًمػئي اًمعؾؿ اًمعؿكم أي اعمديـي وأؾمقاىمفو وحمالهتو أظمطوئفؿ اًمؽالمقي، ومتثّ 

و اعمـطؼي اًمثوًمثي وملصحوهبو ٓ ينلمرسموب اًمصـوقمي وأهؾ اعمدن واًمؼرويموًمتجور وأ . وأم 

وا وىمضقا ومقف ًمقؼتوشمقا توسمي، يمون اًمشورع صمؼوومتفؿ طمقٌ كشمُ يعرومقن اًمؼراءة واًمؽ

قن ومقفو دون إمم أمويمـ يتؾؼّ يموحلامًملم واعمتعقشلم وؾموئؼل اًمعرسموت وهمػمهؿ ومال يؽمدّ 

ب ومقتؽؾؿقن سمخؾقسمعض اعمعرومي مـ اًمؽالم اًمصحقح اعمف ب واعمفذن و ؾمؿعقا مـ ممّ  طذ 

إمم  هلؿاًمؽؾامت اًمغريٌي وإقمجؿقي اًمدظمقؾي، وأهؾ هذه اعمـطؼي مـ اعمؿؽـ حتقّ 

 ؿفؿ.اعمـطؼي اًمثوكقي ذم طمول شمعؾّ 

ذم حمورضشمف ًمغي اعمـطؼي اًمثوكقي قمغم اقمتٌورهو  ىمددإًمقوس إؾمتوذ  وىمد ظمّص 

ع قمـ اًمعومقي يمام أكو ٓ وًمـ أداوم :اًمؾغي اًمدارضمي سملم اًمًقاد إقمظؿ مـ اًمـوس، وىمول

اعمؿؽـ  هؾ مـ إمم إصالطمفو وحتًقـفو، ويتًوءلأدقمقا  فكػً هل أن وسموًمقىمً

؟ وموجلقاب قمـدي وقمـد احلضقر أكف ًمقس هبو اًمػصحكإسمطول اًمعومقي واؾمتٌدال 

أن  اسموإلمؽون ذًمؽ ـموعمو يقضمد سمقــو أمقُّقن بجفؾقن اًمؼراءة واًمؽتوسمي، وموٕضمدى سمـو إذً 

فو شمعؿقؿ ومفـوك اًمعديد مـ اًمًٌؾ ًمتحؼقؼ ذًمؽ، وأمهّ  لم اًمـوس،كرومع مًتقى اًمعؾؿ سم

وقمغم قموشمؼ اعمجومع واًمـقادي اًمعؾؿقي أن بجدوا  ،ووضمعؾف إضمٌوريً  اًمـوساًمعؾؿ سملم 
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قوت احلديثي شمقايمى روح اًمعٍم واًمؾغي وأٓ شمؽقن مًتفجـي أؾمامًء ضمديدة ًمؾؿًؿّ 

سمقــو مـذ زمـ  ووأظمذت مؽوكً و اًمؽؾامت اًمغريٌي اًمتل شمعرسمً سموًمػطرة دة، وأمّ ومعؼّ 

 قؿؽـ إدظموهلو إمم ًمغتـو وكجعؾ هلو اؿمتؼوىموت ويملهنو مـ يمؾامشمـو اًمعرسمقي إصؾ.ومسمعقد 

اعمحورضة مػؽري إمي واعمًموًملم قمـفو ًمالهتامم سموًمـشء هذه ودقمو ذم هنويي 

وإومًوح اعمجول ًمقوع يمتى ذم خمتؾػ  ،وحتريره مـ فمالم إمقي واجلفؾ ،اجلديد

 ،وت اًمعؾقم واًمػـقن، واإلهاع سمتؼرير مو يؿؽـ شمؼريره قمـ اًمؾغي اًمعومقياظمتصوص

ٕهنو ٓ شمـتظر إمم مو ؿموء اهلل ومتصطؾح قمغم اًمؽمايمقى وإؾمامء اًمغريٌي واعمغؾقـمي، ذم 

ًمؾغي أن يؼؾعقا وىمً ٓ يصٌح ذم وؾمع أطمد مـ اعمجومع اًمعؾؿقي وٓ مـ أقمؾؿ قمؾامء ا

 ذم أذهوهنؿ، وظمتؿ سمٌقً مـ اًمشعر يؼقل ومقف:يؽقن ىمد رؾمخ  مـ أومقاه اًمـوس مو

ــــوم   ــــ ف  ؽؾ  ــــ ام  األي    د  ض 
ــــاباظ  ض   ف

 

ـــــت  م    ـــــاء   ٌب طؾ  ـــــ وة   يف اد ـــــار   ج  ك

 
ذيمر  إممذم هذه اعمحورضة ىمدد ىمد شمعرض إًمقوس وممو يؾػً اًمـظر أن إؾمتوذ 

اسمـ قمًويمر طملم ذيمر طمودصمي اًمعالمي اًمدمشؼّل 
 

 مع صديؼف اعمًتنمق يمورًمقدي ٓكدسمرغ

ػ قمـد سمآصمورهو، وسملرضطمي قمؾامئفو، شمقىمّ  وومً ذم زيورة ًمف إمم دمشؼ، وسمقـام يطقف سمف معرّ 

ف يقضمد هـو ىمؼم اًمعومل اًمعالمي اسمـ قمًويمر صوطمى شموريخ صمف أكّ وطمدّ  ،ىمٌقر اًمؼمامؽي

و اًمؼؼم قمؾقَؽ أهّي  وعتف سمخشقع وىمول: ؾمالمً دمشؼ، وموكزقمٍ صديؼف سموكدهوش ورومع ىمٌّ 

ؿمخصف  اًمتػً إًمقف ويملنّ  ومؽ روموت ذًمؽ اًمرضمؾ اًمعظقؿ، صمؿّ ذم ضمق اعمـػم اًمذي شمضؿّ 

أهؽذا حتؽممقن ذيمرى  ؟َ!مقن قمؾامَءيمؿأهؽذا شمؽرّ »: الً ؾ ؾمؽون دمشؼ ىموئيؿثّ 

أهذه مؽووملة مـ ىمه طمقوشمف سموًمتـؼقى واًمٌحٌ طمتك شمرك ًمؽؿ شموريخ  !كقاسمغؽؿ؟

 ش؟ؿ سمفتزيـقا مؽتٌوشمؽًمى ًمتحؼقؼ شمورخيف قمـ دمشؼ ومفؾ مـؽؿ مـ شمصدّ  ؟!مديـتؽؿ

يعتذر سمف قمـ أهؾ مديـتف، ومام يمون مـف إٓ  وومل بجد ضمقاسمً  ،ىمددإًمقوس ومخجؾ إؾمتوذ 
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أن وقمده سمنصالح هذا اخلؾؾ، وهو هق يـؼؾ مو طمدث معف إمم أقمضوء اعمجؿع 

مي ًمدقمقة اعمجؿع وقمؾامئف إمم مجع مو يمتٌف اسمـ ي مؼدّ واحلضقر، ومؽوكً هذه اًمؼّص 

قي ومرضمعقي قمـ ي عمو ًمف مـ أمهّ ؼقؼف وشمؼديؿف سملزهك طمؾّ قمًويمر ذم شمورخيف واًمعؿؾ قمغم حت

قمغم ختؾقد اؾمؿ اسمـ  او مـ كوطمقي إؾمتوذ ىمدد ومؼد قمؿؾ ضموهدً دمشؼ وشمورخيفو، أمّ 

يـوؿمد اعمًموًملم ووع اؾمؿف قمغم أطمد اعمٌوين احلؽقمقي  اقمًويمر طمقٌ ذيمر أك ف ذهى شمق  

قمغم شمشققد مشػًك ضمديد ويموكً اًمػرصي مقاشمقي قمـدمو سمدأ اًمعؿؾ »سمدمشؼ. ىمول: 

قه سموؾمؿ اسمـ قمًويمر سمؿـوؾمٌي وموىمؽمطمً قمغم رئقس اًمٌؾديي وأقمضوئفو آكذاك أن يًؿّ 

ف ٓ بجقز أن يـًى سمـوء اعمشػك ًمف، ي أكّ هذا همػم ممؽـ سمحجّ  ىمرب ىمؼمه ًمؾؿؽون ومؼوًمقا إنّ 

ٓسمـ قمًويمر ومؾؿ  اىمؾً اضمعؾقا ًمقطمي رظمومقي واذيمروا ومقفو أن هذا اعمشػك سمـل شمذيمورً 

ـل اىمؽمطمً قمغم اعمفتؿلم سملمر اعمديـي شمًؿقي أطمد اًمشقارع ٌؾقا طمتك هذا اًمرأي، يمام أكّ يؼ

ؿ يطؾؼقن أؾمامًء هلو قمغم اؾمؿ أول اًمًويمـلم ومقفو، ، وظموصًي أهّن وطموًمقً  اًمرئقًقي اًمتل شمشّؼ 

 .شأًمقس مـ إومم أن يطؾؼ اؾمؿف قمغم أطمدهو قمغم إىمؾ

ًمف عمتوسمعي  وومؽون داومعً اعمشور إًمقفو،  وذيمره ذم حمورضشمفهذا مو رآه إؾمتوذ ىمدد 

مو يؿؽـ أن  إمر واًمعؿؾ قمغم إطمقوء شموريخ اسمـ قمًويمر ومجعف وحتؼقؼف، وهق أىمّؾ 

ٌّف اعمجؿع إمم هذا إمر  ًمذيمرى ممرخ ام ختؾقدً يؼدّ  دمشؼ اًمؽٌػم، وهقمون مو شمـ

قان ٓسمـ قمًويمر سمعـ وع اهلوم، ويمون أن كنم أول جمؾدوقمؿؾ قمغم إكجوز هذا اعمنم

( 9109) ذم قموم، وشمٌعف جمؾدات قمدة سمؾغ قمددهو 0250شموريخ مديـي دمشؼ ذم قموم 

ذم اعمجؿع طمتك إمتوم هذا اًمعؿؾ اًمعظقؿ  ، ومو زال اًمعؿؾ ىموئاًم اً وأرسمعلم جمؾد يصمالصم

 ًمؾعومل اًمؽٌػم.

ي ىمومً احلؽقمي ومقام سمعد قمغم إـمالق اؾمؿف قمغم أطمد اًمشقارع اًمرئقًقّ  ووأيًض 

 .سمػضؾف وًمف واقمؽماومً  اذم دمشؼ ختؾقدً 
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وذم اًمًٌعقـقوت ىمومً وزارة اًمتعؾقؿ اًمعوزم سمنكشوء مدومـ ضمديد رظمومل ذم 

سموؾمؿ اعمجؾس إقمغم ًمرقمويي أداب  امؽون مدومـ هذا اًمعومِل، يمام أهّنو أىمومً مممترً 

واًمػـقن واًمعؾقم آضمتامقمقي، مقوققمف شمٌقون أمّهقي اًمعؿؾ اًمذي ىموم سمف اسمـ قمًويمر، 

؛ أطمدمهو وّؿ آراء اعممرظملم اًمعرب وإضموكى ذم إكتوج اسمـ قمًويمر وأصدرت يمتوسملم

 وٓ ؾمقام شموريخ دمشؼ، واًمثوين يضّؿ اًمٌحقث اًمتل أًمؼقً ذم اعمممتر اعمشور إًمقف. 

 : (0)يف جمؿع افؾغة افعربقةؿصقدة  هإفؼاؤ -4

رئقس اعمجؿع حمؿد يمرد قمكم مـ حمورضشمف ذم اعمجؿع صعد سمعد اكتفوء و

أدسمقي أموم أقمضوء اعمجؿع زضمؾقي اعمـؼم ًمقؾؼل ىمصقدة ؿمعريي  ىمددس إًمقو إؾمتوذ

ؼػ اعمؿتع ويموكً اعمرة إومم اًمتل يواحلضقر، وسمروطمف اعمرطمي اعمعفقدة وسملؾمؾقسمف 

 :الً ىموئ دّوهنووؾمـقرد هذه اًمؼصي يمام  ،ومقفو قمغم مـؼم اعمجؿع

هذه ٓ ًٕمؼل أول مرة أمومؽؿ ذم مقىمػ اخلطوسمي  ين أهيو اًمًودة أن أىمػ)َيًقءُ 

ذم سموٓكخراط ذم حمورضًة ذات ؿملٍن قمؾؿل أو ًمغقي ٕسمرر هبو ذم كظريمؿ شمنّم 

أو كودرة اقمتدكو أن كًؿع مثؾفو مـ أومقاه اًمتالمذة  سمؾ ٕشمؾق أمومؽؿ ىمصي ،قمضقيتف

رئقس  ٕمر طمية ًٓ ام ذًمؽ يمون مـل امتثواًمصغور ذم اعمدارس طملم آطمتػوٓت، إكّ 

أطمدمهو  نّ أ هبام إمم مثؾ هذا آىمؽماح ن مو طمدازم أويؾقح  ،ملماعمحؽم (9)جمؿعـو وكوئٌف

                                                                 

وكنمت  ،شصػحي مـ شموريخ إمقيلم ذم اًمشوم»أًمؼك إؾمتوذ حمؿد يمرد قمكم حمورضة سمعـقان ( 0) 

ىمدد أن يتؾق ىمصقدة إًمقوس ، ويمون ىمد ـمؾى مـ إؾمتوذ 029/ص1جمؾي اعمجؿع، مٍ ذم

ىمدد رؾموًمي توذ إؾم ؿمػوومي ذات مغزى مػقد سمعد حمورضشمف، وىمد وضمدت ذم حمػقفموت

 ومعفو اًمؼصقدة اًمزضمؾقي سمخط يده. 99/5/0291اًمرئقس سمتوريخ 

( وهق مـ إقمضوء اعممؾمًلم ًمؾؿجؿع اًمعؾؿل 0210 -0519يؼصد سمف إؾمتوذ أكقس ؾمؾقم )( 9) 

ًٌو ًمرئقس اعمجؿع ذم دورة قموم   ، ويمون يدير اعمجؿع ظمالل همقوب اًمرئقس. 0291سمدمشؼ، قملم كوئ
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ـوء متوسمعتفؿ راد شمػؽفي اًمًومعلم وإراطمتفؿ مـ قمصوطمى حمورضة اًمققم اًمـػقًي أ

ؽ سمنيراد مقوقع هززم يمؿـ يؿثؾ روايي ضمديي صمؿ ًمي اًمذي قموجلف وذاعمقوقع اجلدّ 

و اًمًقد أظمر  ي اًمثوكقي قمـ ؾمـ اًمطػقًم وآين مؼؽمسمً ر فأك   ومقؿؽـيتٌعفو سمػصؾ هززم، وأم 

ومؼصد أن يًؿعؽؿ مـ ومؿل ىمصًي يؼقهلو أسمـوء اًمطػقًمقي إومم، وموقمؽموً قمؾقفام 

ذاك ىمؾً ٓ طمقل وٓ   إٓ سموًمـودرة، وإذٌالأومضؾ مـ هذه ومام ىموىمؾً إن  ًمدي  سمضوقمًي 

 ي يمودتـ ىموئؾفو مـ إمخود صمقرة قمًؽريتخًٌ مـ كقادري ىمصي شمورخيقي مَتؽ  ىمقة واك

شمقدي سموعمؿؾؽي اًمروموكقي اًمعظقؿي أيوم جمدهو وهق أكف سمعد إطمدى اًمػتقطموت اًمؽٌػمة 

ىمٌؾ اعمقالد، صمور هذا اجلقش قمغم جمؾس اًمشققخ وذوموء  129ًمؾجقش اًمروموين ؾمـي 

سمتؾؽ اعمؿتؾؽوت  يروا ختصقص قمظامء إمؿ ىمرّ اعمؿؾؽي اعمعرووملم سموًمٌوشمريًقلم ٕهّن 

 ضمٌؾ أوموكتلم قد رء مـفو، وملظمذوا أؾمؾحتفؿ واقمتصؿقا ذماجلـ ـؾومل ي ،اًمشوؾمعي

يمقػقي اهلجقم وىمؾى احلؽقمي  ؿقنجٌؾ ىموؾمققن قمـدكو ريثام يـظن اعمشورف قمغم رومقي يم

قس قوآؾمتقالء قمغم اًمقفموئػ واإلدارات، وملوومد جمؾس اًمشققخ أطمد أقمضوئف موكقـ

 ،اجلـقد كٌوهلؿ إًمقفوعمو اىمؽمب مـ اجلٌؾ صقب  ،قمـد اًمشعى وأهمريٌو ويمون حمٌقسمً 

قمـ جمودًمتفؿ  وقمقًو و ومؼٌؾقه سمقـفؿوأيمقن معؽؿ إًمقؽؿ  ومصوح هبؿ إين آٍت ٕكضؿّ 

ومو ًمٌٌ أن  ،قمؾقفؿ اًمؼصي اًمتل ؾملشمؾقهو قمؾقؽؿ أهيو اًمًودة ىمص  وإصمورة همضٌفؿ 

لم اًمشفػم وىمد شمـوول هذا اعمقوقع ٓ ومقكت .رةأقمود اجلـقد إمم اًمطوقمي واكتفً اًمثق

قمومّل وأفمـ أك ف حيؼُّ قمريب  سمؾ ؾمؽٌتف ذم ىموًمٍى  وٓ شمرمجًي وٓ اىمتٌوؾًم  وأيًض وشمـووًمتف أكو 

اًمػركًقي سملم  ـومؾقؼوسمؾ مـ حيً ،لمٓ ومقكت قمـدق قمغم مو ورد خور سموًمتػقّ زم آومت

 .(اًمروايتلم وًمقحؽؿ سمنكصوف

 =                                                      

 .57، ص0212ي ذم مخًلم قموًمو، د. قمدكون اخلطقى، مطٌعي اًمؽمىمل، جمؿع اًمؾغي اًمعرسمق -



 

- 15 - 

ؿمعريي سموًمعومقي سمعـقان  ةقدصمؿ ىموم سمنًمؼوء ىمص ىمددإًمقوس هذا مو ىموًمف إؾمتوذ 

 .ود اعمعدة اجلًؿ أقمضوءوب اقمتص

وهذا احلقار  ثؾفو أطمٌد.ّقؾي ورسمام مل يًٌؼف إمم ممتخة طمقاريي ؿموئؼي قدوهل ىمص

شمرومد احلقاس وأقمضوء  وشمٌذل اجلفقد ًمؽلاًمتل شمتحؿؾ اعمتوقمى  يدور سملم اعمعدة

وًمؽـ احلقاس وأقمضوء  وشمرى أهنو صوطمٌي اًمػضؾ ذم طمقوة اإلكًون.اجلًؿ سموًمؼدرة 

سمامدة  وفو سملهنو هل اًمتل شمممـ ًمؾؿعدة اًمغذاء واًمنماب ومتدهو يقمقً اجلًؿ شمرد قمؾق

مـ هذا احلقار شمٌقون واهلدف  .ووًمقٓ ذًمؽ عمو اؾمتطوقمً اعمعدة أن شمػعؾ ؿمقئً  .قمؿؾفو

ؾمالمي اًمٌدن ٓ يتؿ إٓ سمتعوون يمؾ أقمضوئف اًمتل يؽؿؾ سمعضفو أظمر وهذا يـطٌؼ أن 

أظمر قمؿؾ قؽؿؾ وم فراده يمٍؾ ذم جموًمقمغم اعمجتؿع اًمذي يًتؿد ىمقشمف مـ شمآزر أوم

 .سموًمتعوون واًمتؽومؾ وسمذًمؽ شمًتؿر احلقوة ويتحؼؼ اًمـػع

 إدارة ادجؿع بعدة مفام: ؿبل  تؽؾقػه من -5

واًمًمال قمـ  ،مـفو مراؾمؾي اإلدارات اًمعؾؿقي واًمثؼوومقي ذم دوًمي اًمؼمشمغولو

صمور اًمعرسمقي واًمٌحٌ قمـ أ ،مدارس شمعؾقؿ اًمؾغي اًمعرسمقي واًمؽتى اعمطٌققمي ومقفو

 ًمقتًـك ًمؾؿجؿع قمؼد صالت قمؾؿقي معفو.

قمدة رؾموئؾ هبذا اخلصقص شمٌلّم إرؾمول هذه اإلدارات جمؿققمي  توىمد وضمد

مـ اًمؽتى واعمطٌققموت ذات اًمصؾي
(1)

. 

 (9)ًمألؾمتوذ رؿمقد سمؼدوكس ويمون رئقس اعمجؿع ىمد أرؾمؾ ًمف رؾموًمي مرومؼي سمٌحٌ

                                                                 

وضمدت رؾموًمي أرؾمؾً مـ اعمجؿع اًمعؾؿل هبذا اخلصقص وهل مقضمقدة ذم حمػقفموشمف ( 0) 

 .91/1/0291 ممرظمي ذم

مـ أقمضوء اعمجؿع اًمعؾؿل سمدمشؼ، وًمد وشمقذم ومقفو، أضمود قمدة ًمغوت، خترج مـ اعمدرؾمي ( 9) 
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 ًٌ اًمؾػظ اًمعريب سمجوكى اًمؾػظ اًمققكوين،  مـف أن يضع وومقف سمعض إًمػوظ اًمققكوكقي ـموًم

فوضم وملكجز هذا اًمعؿؾ قمغم أيمؿؾ
(1)

. 

رسمقي غًمقصؾ سملم احلضورشملم اًمعرسمقي واًمصؾي اسمحّؼ  ىمددإؾمتوذ يمون ًمؼد 

ومقفو مع قمؾامء أورسمقلم وسمدوره ىمدمفو إمم  وورًمغقيي وقمؾؿقي حت ومـ ظمالهلو أسمحوصمً  شمـوول

 مـفو:ووىمشي اعمجؿع ًمؾدراؾمي واعمـ

  ضمديد ًمتؿثقؾ اًمؾػظ اًمعريب ويمون سموًمتعوون مع اعمًتنمق مصطؾح

 .(9)اًمػركز ا. سمورشمقؾؿل

 .متثقؾ اًمؾػظ اًمػركز سمحروف وطمريموت قمرسمقي 

 (1)اصطالح اعمًتنمىملم إورسمقلم ًمؽتوسمي اًمعرسمقي سمحروف ومركًقي. 

طموومؾًي يموكً اًمؼصػمة ذم اعمجؿع  ىمددإًمقوس طمقوة إؾمتوذ  واحلؼ يؼول أن

 .ؾقؾيًمغقيي ضم ًٓ أقماموأصمؿرت ء اًمعطوسموجلفد و

 

 =                                                      

يمتوب )إيضوح اعمٌفامت مـ يمتوب شمعؾقؿ اعمشوة(. وًمف مؼوٓت  شمرضمؿوؾمطـٌقل، إاحلرسمقي ذم 

 .91/ص1. إقمالم، ج0211قمؾؿقي يمثػمة، شمقذم قموم 

 .0291/ 7/9ُوضِمَدت ذم حمػقفموشمف سمتوريخ ( 0) 

وهق ىمـصؾ ومركًو  ،أؾمتوذ اًمؾغوت اًمنمىمقي ذم سموريس ،(0212 – 0552أدريون سمورشمقؾؿك )( 9) 

 – 915/ص0عممًمػوت ظمص  هبو مديـي طمؾى. اعمًتنمىمقن، جذم اعمنمق، ًمف اًمعديد مـ ا

911. 

 5/5/0291ىمّدم هذه إسمحوث إمم اعمجؿع ذم ( 1) 
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 ه:تُ =اـَفوَ -3
وىمد كوهز  ،م0291شمقذم ذم دمشؼ ودومـ ومقفو ذم اًمثالصملم مـ متقز قموم 

اًمًودؾمي واًمًٌعلم مـ اًمعؿر، وُأىمقؿ ًمف ملشمؿ مفقى طميه قمؾامء دمشؼ ومجفقر 

ـف همٌطي اًمٌطريرك همريغقريقس اًمراسمعقف وـمالّ همػػم مـ حمٌّ  يمـقًي ذم  طمّداد سمف، وىمد أسم 

ف )أكّ  :و ىموًمف، ذيمر ذم قمظتف مـوىمى اًمػؼقد وصػوشمف وممّ )اعمريؿقي( اًمروم إرصمقذيمس

أظمذ احلؽؿي مـ مـٌعفو ذم أصمقـو(
(1)

أًمؼك إؾمتوذ حمؿد يمرد قمكم ، صمؿّ 
(2)

كثًٌ ظمطٌي  

مـفو ٕهنو ؿمفودة قمغم مـزًمي إًمقوس ىمدد قمضق اعمجؿع ذم كػقس زمالئف، وٓ  ىمًاًم 

مؾمًف ويمون أقمؾؿ اًمـوس سمف وأىمرهبؿ إًمقف ذم مـحوه اًمقـمـل وذم ؾمقام رئقس اعمجؿع وم

 وهمػمشمف واضمتفوده ذم ظمدمي اًمؾغي اًمعرسمقي. ومـ اًمطٌقعل أن يؽقن رئقس اعمجؿع مطؾعً 

همػم ىمصػم ومـًى إًمقف مو يًتحؼ  وقمغم صػوت صديؼف عمعوذشمف إيوه وصحٌتف ًمف زمـً 

 :مـ ومضوئؾ

ؾمـي، ومام رأيتف  الصملماصمـتلم وصم صحًٌ صديؼل اًمذي أسمؽقف أن مـذ كحق... )

اًمرضمؾ اًمعريّب  مـذ أن اضمتؿعـو إٓ  مثول اًمقوموء واًمؽرم، ومهو اًمصػتون اًمؾتون يؿتوز هبام

ومام  قمرومتف وهق يمويـو ذم سمقتف، وحيؿقـو سموًمَعَؾؿ اًمذي يمون يرومرف قمغم داره، .احلّر إيبّ 

                                                                 

 . 170 – 171/ ص 1ؾمػمة طمػقده، واكظر: جمؾي اعمجؿع مٍ( 0) 

( ممؾمس اعمجؿع اًمعؾؿل اًمعريب سمدمشؼ، وأول 0251 -0571اًمعالمي حمؿد يمرد قمكم )( 9) 

طمى جمؾي اعمؼتٌس وأطمد أيمؼم اًمؽتوب ذم قمٍمه، سمدأت ؿمفرشمف ( صو0251 – 0202رئقس ًمف )

ذم جمؾي اعمؼتطػ، قملم وزيًرا ًمؾؿعورف مرشملم زمـ آؾمتعامر اًمػركز، شمتؾؿذ قمغم يد اًمشقخ 

ـموهر اجلزائري، يمون بجقد اًمؽميمقي واًمػركًقي ويؾؿ سموًمػورؾمقي، ظمؾػ ممًمػوت وحتؼقؼوت يمثػمة. 

 .911 -919 /ص 1 إقمالم ج
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 وقمؾقف، وؾمعقً  ارً أيمثر شملصمّ  ام يمونهمػمة قمغم هذا اًمقـمـ، ورسمّ  يمون إٓ يملطمدكو أو أؿمدّ 

 ًٌ مـ اؿمتغؾقا سموًمعؾؿ وإدب، وهيقئ  يمّؾ  حيّى  وٓؾمتؽامل أؾمٌوب ؾمعودشمف، قمرومتف أدي

وعمو أكشئ اعمجؿع اًمعؾؿل سمعد احلرب  .مهلؿ اًمًٌؾ إمم اًمتؽومؾ، ويدومعفؿ إمم اًمتؼدّ 

ك دقمقة إظمقاكف ًمقعؿؾ معفؿ، ويمون قمؿؾف يقازي قمؿؾ ي يمون أول مـ ًمٌّ اًمعوعمقّ 

هؿ، ومو ويمؾ إًمقف ىمطّ إقم  ؿف قمغم كظوم شمومّ ف، ويتؿّ أمر ومل يقومنف طمؼّ  ضوء إن مل يٌز 

وشمدىمقؼ قمجقى. يمون اعمجؾس اًمذي بجؾس ومقف جمؾس إكس سمجؿؾتف وشمػصقؾف، 

ي وهمػم ف قمغم مو أويت مـ قمؾؿ طمديٌ، وقمرف مـ ًمغوت طمقّ ، ٕكّ ايػقض هبجًي وهورً 

ممو  وقي، وَمـ ِمـّو مل يؼرأ ؿمقئً ول ذم اًمعومّ ي، وظمؼم مـ أطمقال اعمجتؿع، اعمرضمع إطمقّ 

وف مـ اًمـؽوت ومل يعجى ، وأماله روطمف اًمشػّ ظمط تف أكومؾف مـ اًمشعر اًمعومّل 

صقر ؼام ٓ أظمطئ إذا ىمؾً إن صديؼل اًمراطمؾ يمون صقرة مـ صقر اًمويعتؼم، ورسمّ 

 ، ومفق ىمديؿ وطمديٌ، وهق قمصومّل اًمؼديؿي وشمرسمقتفو، ممزوضمي سمروح قمٍمّي 

 ا، وظمٌػمً ووكً ومـّ  و، وأديًٌ ووومق   الً وظم اسمور   ول، ومؾئـ طمزكً سمقوموشمف ومؼد ومؼدت سمف أظًم وقمظوم

ذم ؿممون هذا اعمجتؿع يؽود يؽقن مـؼطع اًمؼريـ سمؿعؾقموشمف، وكًخي مجقؾي مـ 

سمف أي احلديثي، وهق كودر اعمثول سمؽمسمقتف وأدسمف ودي، مزيـي سموًمؽمسمقّ اًمؽمسمقي اًمؼديؿي اًمعرسمقّ 

 حمورضشمف( وًمطػ كودرشمف ومجقؾ
(1)

ً احلؽقمي اًمًقريي مدرؾمًي سموؾمؿف ذم  . وىمد ؾمؿ 

 ًمف. طمل سموب شمقمو سمدمشؼ شمؽرياًم 

 
     

                                                                 

 .179 -170/ ص 1، مٍيجمؿع اًمؾغي اًمعرسمق جمؾي( 0) 
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 ا=لعِّلميَّتُ وا=ألدَبيَّتٍّ هُرآ=ثا
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 :تُعَْوـُملطب=ا ارهُـث=آ -1
 كتبه -اًلأو

 (1)«وبقااجتفاد يف افد»ة ؼدشقافـتاب افطريؼة  -1

 صػحي. 19ويؼع ذم  م0212ي سمدمشؼ قموم ـمٌع ذم اعمطٌعي إرصمقذيمًقّ 

ف آكذاك تراقموم ،ذم سمقئي امتفـً اًمعؿؾ اًمتجوري ىمددإًمقوس كشل إؾمتوذ 

إدظمول وإظمراج ذم إمقر اعمٍمومقي سمام ومقفو  مـاًمعؿؾقوت احلًوسمقي اًمتل يمون ُيعؿؾ هبو 

ومعؿؾ قمغم اسمتؽور ـمريؼي ضمديدة أيمثر ؾمفقًمي وـمؿلكقـي ًمؾتجور،  ،مـ شمعؼقدات

شمورخيقي قمـ وٌط احلًوسموت اًمتجوريي  ميفو سمؿؼدّ ؾمتفؾوا (9)ذم هذا اًمؽتوب وقمروفو

إيطوًمقو أول مـ اؾمتخدم اًمؼققد اعمزدوضمي ذم  أنّ  وحً مقّو  ،ذم احلضورات اًمؼديؿي

ػوت اًمتل شمـووًمً هذا وذيمر سمعض اعممًمّ  ،اًمتعومؾ ذم مـتصػ اًمؼرن اًمراسمع قمنم

ػوت سمعدة ممًمّ  امًتشفدً  ،0515قموم إمم دظمقهلو اًمٌالد اًمعرسمقي ذم  ًٓ وصقاعمقوقع 

 قمرسمقي قمـ مًؽ اًمدوموشمر ُاىمتًًٌ قمـ اعمـفٍ اإليطوزم كػًف.

يموومي ذم ـ ي اجلديدة قمغم طمًوب اًمدائـ واعمديؼدؾمقاًمواقمتؿدت اًمطريؼي 

يقضمد ذم اًمصـدوق  معومالت اًمٌقع واًمنماء وإرزاق مـ مصوريػ وظمًوئر، ومو

ؿ إمم ًن ىمُ ؾفو وؿـ ضمدول ي، وووعفو يموره أؾموس اًمعؿؾ اًمتجورإؾمود قمغم اقمتٌ

                                                                 

(، يمؾؿي إيطوًمقي معـوهو مزدوضمي )يؼصد هبو شمؼققد طمًوب اًمدظمؾ واخلرج doppiaاًمدوسمقو )( 0) 

 وشمٌـك قمغم ـمريؼي ظموصي، مـ، إمم، داظمؾ، ظمورج، وارد، صودر(. 

، 9111مقؾمققمي اًمعومقي اًمًقريي، شملًمقػ يوؾملم قمٌد اًمرطمقؿ، مـشقرات وزارة اًمثؼوومي،  -

 .115/ص9ج

 كًٌي إمم اًمؽـقي اًمتل يؽـك هبو ىمدد.( 9) 
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و ذم فاًمتل ـمٌؼهذه اًمطريؼي سموٕمثؾي  وأقمؿدة ورمقز ًمؾطرح واجلؿع، مقوحً 

ى اًمعديد مـ اًمتجور ذم طمًوسموهتؿ وقمغم مًتقً  فوشمٌع ،طمًوسموت قمؿؾ قموئؾتف اًمتجوريي

ـل سمذًمً ىمصورى ضمفدي سموًمتعٌػم قمـفو إكّ  » :ًمؾنميموت، وظمتؿ يمتوسمف سمؼقًمف قمولٍ 

ا دوموشمر وأرضمقهؿ أن بجرسمقا وًمق قمغم ؾمٌقؾ اًمتًؾقي ويؿًؽق ،ووقحسمٍماطمي و

 .شضمؾفو شمػضؾ هذه اًمطريؼي قمغم همػمهوائد اًمتل مـ أصحي اًمػق ويعرومقا ،ومهقي

 ـتاب كوادر وؾؽاهات من أحاديث احلقواكات: -2

 .قى مـ اًمؼطع اًمصغػمصػحي وهق يمت 095ويؼع ذم  م0201ـمٌع ذم دمشؼ 

ومقفو ومؽوهي  وي ومقف ىمصًص ورغم حمتقاه اًمطريػ، يقم اًمؽتوب يدّل  قمـقان إنّ 

ح ذم آن واطمد، وىمد كؼؾ هذه اًمؼصص قمـ إديى اًمػركز ٓومقكتلمْص وكُ 
(1)

اًمذي  

قمٍم اًمؼرن اًمًوسمع ىمصصف مـ دمورب طمقوشمف وشملمالشمف ظموصي أكف قموش ذم  اؾمتؿدّ 

 لم ومقًمقػم وهمػممهو.ؾمذم ومركًو أمثول رافمفر ومقف أدسموء كوسمغقن  قمنم،

يذيمركو سمؽتوب يمؾقؾي ودمـي اًمذي شمرمجف قمٌد اهلل سمـ اعمؼػع ىمددب يمتو إنّ 
ذم  (2)

                                                                 

( ؿموقمر ومركز أًم ػ اًمؽثػم مـ احلؽويوت واعمنطمقوت، وأهؿ 0125 – 0190ٓومقكتلم )( 0) 

وىمد شمرمجً إمم ًمغوت  ،وهل ىمصص ىمصػمة قمغم ًمًون احلققاكوت ،أقمامًمف )احلؽويوت اعمـظقمي(

  .سمتؾؽ اًمؾغوت مرة 97ـمٌعً ىمٌؾ ووموشمف ويمثػمة، 

، سمنذاف 0215اعمقؾمققمي اًمعرسمقي اعمقنة، دار اًمؼؾؿ وممؾمًي ومراكؽؾلم ًمؾطٌوقمي واًمـنم،  -

 .0110حمؿد ؿمػقؼ همرسمول، ص

( أديى وًمد سمجقر ذم سمالد ومورس، وكشل م752 -791اسمـ اعمؼػع، قمٌد اهلل سمـ داذويف )( 9) 

ًٌو يمثػمة مـف قيرؾموضورة اًمػوحلوشمعؾؿ وشمقذم ذم اًمٌٍمة، أقمجى سم و إمم اًمعرسمقي، ومـفو ومـؼؾ يمت

أيمثر مـ صمالصملم مرة إمم أيمثر مـ قمنميـ ًمغي ومعظؿ  هذا اًمؽتوب يمتوب يمؾقؾي ودمـي، )وشمرضمؿ

 هذه اًمؽممجوت قمـ اًمعرسمقي(.

 .0171اعمقؾمققمي اًمعرسمقي اعمقنة، ص -
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وهذا اًمؽتوب ذم  ،يرؾمقي إمم اًمعرسمقي سمؾغي ؿموئؼاًمػواًمػفؾقيي  مـمطؾع اًمعٍم اًمعٌود 

 ،ويفزرؼؾف قمـ اًمؾغي اهلـديي ًمؾػورؾمقي سموك سمو ًمدسمشؾقؿ مؾؽ اهلـددَ إصؾ يمتٌف سمقْ 

قا إمم اًمرقمقي سمعلم اًمرأومي تاعمًتٌديـ ًمقؾتػإؾمداء اًمـصح ًمؾؿؾقك  ي اًمؽتوبوهموي

 وهذا دًمقؾ واوح قمغم أنّ  ،اًمغويي يموكً واطمدة قمـد همٓء إدسموء ي، وًمعّؾ واعمحٌّ 

 .ومتشوهبً  وأدسمً  دُ اًمظروف اعمتشوهبي شمقًمّ 

 ،إمم اًمعرسمقي اًمذي شمرضمؿ ىمصص وظمراوموت ٓومقكتلم ىمددإؾمتوذ  ورأى

أن يػفؿ  ؾغي اًمعومقي اًمشومقي ذًمؽ أكف شمقظمكًمأن يمدي هذا سمو ،مـ شملًمقػف ووزاد قمؾقف

أيمثرهؿ  ومقـول مـفو منًة ومتعًي ووموئدًة ٕنّ  ،اًمؼورئ واًمًومع يمؾامت هذه اًمؼصص

ومقعجزون قمـ ومفؿ مػردات اًمؾغي  الً وئقاًمػصقحي ذم زمـف يمون زادهؿ مـ اًمعرسمقي 

ف وىمد طمّض  ون قمـ اإلقمراب وؾمالمي ؿمؽؾ اًمؽؾامت،يمام يعجز ،اًمعرسمقي اًمػصقحي

إديى رزق اهلل طمًقن قمغم ذًمؽ أنّ 
(1)

ىمد شمرضمؿ هذه اًمؼصص إمم اًمؾغي اًمعرسمقي  

اًمػصقحي ومؾؿ شمرق ٔذان اًمعومي اًمذيـ يموكقا يًتعؿؾقن اًمؾغي اعمحؽقي ذم أطموديثفؿ 

 ومراؾمالهتؿ قمغم اًمًقاء.

أن يؾًٌفو صمقب اًمعومقي ًمقجعؾفو أىمرب إمم مجفقر  ىمددًمذًمؽ رأى إؾمتوذ 

قمغم  أظمرى مـ كًٍ ظمقوًمف وكظؿفو كظاًم  وشمؾؽ اًمؼصص ىمصًص  قمغموىمد زاد  ،اًمعومي

 .(2)يدؼراك واًموزن مـ أوزان اًمزضمؾ أي اعمعـّ 

                                                                 

صحػل وأديى مـ طمؾى أكشل صحقػي ذم شمريمقو )مرآة  ،(0551 – 0595رزق اهلل طمًقن )( 0) 

وشمقذم ومقفو. ًمف طمؽويوت مؽممجي كظاًم، وقمدة  ،إمم روؾمقو صمؿ همودر إمم ًمـدن هرب ،إطمقال(

 .95/ص9إقمالم، ج –ممًمػوت أدسمقي 

ذيمر إؾمتوذ إًمقـوس ىمدؾمـل ذم ؾمػمشمـــف أن أطمــد أؾموشمـــذة اًمؾغوت اًمشـــرىمقي وهق اعمًتشــرق  (9) 

 اًمطؾٌي ًمؾتعرف قمغم أ. سمورشمقؾؿل ىمد ـمؾى مـف إرؾمول سمعض مـ كًخ هذا اًمؽتوب ًمـنمهو سملم
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ائف قمـ اؾمتخدامف اًمعومقي سمدل يعتذر مـ ىمرّ ف كػًاًمقىمً  ذموإمر اًمطريػ أكف 

  طمػظ اًمؾغي وحيرص قمغم كنمهو.اًمػصحك اًمتل حيٌفو ويتؼـفو وهق اعمجؿعل اًمذي يتقمّم 

واًمـؿؾي اًمتل شمـووًمتفو إضمقول  (1)صصف ذم هذا اًمؽتوب ىمصي اجلقزومـ أهؿ ىم

سموًمػركًقي ًمتؽقن قمؼمة ًمؾـوس ًمتدسمػم أمقرهؿ  اسمعد ضمقؾ ويمتٌفو ٓومقكتلم ؿمعرً  الً ضمق

 اعمعقشقي سموجلد واًمتعى.

 :(2)ـتاب كب ة تارخيقة يف احلرف افدمشؼقة -3

إمم اعمممتر  ىمددمف إؾمتوذ وهق سمحٌ ىمدّ  ،صػحي 11يؼع هذا اًمؽتوب ذم 

 ،قتفع هذا اًمؽتوب ٕمهّ ـمٌ صمؿّ  ،م0551اًمًودس ًمؾؿًتنمىملم ذم ًمـدن قموم  اًمدوزمّ 

 واًمؼًؿ اًمثوين سموًمعرسمقي. ،ىمًؿف إول يمتى سموًمػركًقيو

سمحٌ ومؾؾؿرة إومم يعرض ومقفو  ،ي يمٌػمةي واضمتامقمقّ شمورخيقّ  ًمؾؽتوب ىمقؿيً  إنّ 

وومقف  ،وشمؼوًمقدهو آضمتامقمقي رومقيُكظؿفو احلاًمدمشؼقي اًمؼديؿي مـ طمقٌ  ْف رَ قمـ احلِ 

ي ف وشمدرج اًمعومؾلم ومقفو ذم ذًمؽ اًمقىمً، طمػظ سمدىمّ رَ ـظوم أصحوب احلِ ًمشمقصمقؼ يمومؾ 

اؾمتخؾص ومقفو  ،ة ـمقيؾيف وشمرشمقى هقؽؾفو، ومؼد قموش معفؿ مدّ رَ متـوهقي أظمٌور احلِ 

 ـتف مـ إمتوم سمحثف. معرومي يمٌػمة مؽّ 

ول احلرف اًمدمشؼقي طمقٌ وضمد ص حليمتوسمف سمـظرة اعمتػحّ  ىمددسمدأ إؾمتوذ 

 =                                                      

 اًمؾغي اًمشومقي اًمدارضمي.

ضمقز: ضُمْدضُمْد، سصقر، زيز، واًمزيز دويٌي شمطػم ـمقياًل قمغم اًمشجر وهلو صقت يملن شمؼقل ( 0) 

 ومقف زيز ومًؿقً سمف، مـ اًمنيوكقي.

 .192ص – 0اعمقؾمققمي اًمعومقي اًمًقريي ج -

 م.0229، 9ط( ـمٌع دار احلؿرا ذم سمػموت، 9) 
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 ومؼدوا اًمروكؼ قمؼم وكنلموع واًمػـّ اًمصـّ  ه أنّ ومقفو اًمتلظمػم واإلشمؼون، أمو اًمتلظمػم ومؿردّ 

ؾؿ ذم ر اًمعِ ظّم فو شملوأمهّ  ،ي ودمورييورّد ذًمؽ ٕؾمٌوب يمثػمة ؾمقوؾمقّ  ،إزمـي اًمغوسمرة

ف، ورد  ذًمؽ إمم ام وصؾً إًمقف هذه احِلرَ إقمجوسمف اًمشديد سمو اإلشمؼون وملسمدى اًمٌالد، أمّ 

جيف وضمعؾفو ذم هقؽؾ رَ اًمـظوم واًمؽمشمقى اًمذي ٓزم احلِ   ومقف اًمعومؾقن ذم يمّؾ  تدر 

طمرومي، وهذا ضمقهر سمحثف وشمقصمقؼف ًمؾحرف اًمدمشؼقي سمشؽؾ قموم، وؾمـقرد سمنبجوز 

 شمدرج اًمعامل ذم طمرومفؿ.

ي ىمد طموومظً قمغم هذه اعمشقخي يموكً قموئؾي اًمعجالين اًمدمشؼقّ  :ؿمقخ اعمشويخ

أو آؾمتؼوًمي، ويمون قمغم  إٓ  اعمقُت  ؾع اًمشقَخ عزل وٓ ُيٌدل وٓ خَي ٓ يَ راصمي طمقٌ سموًمق

مئتل طمرومي، رف اًمتل شمؼورب احل وهق ؿمقخ اعمشويخ قمغم يمّؾ  ،ضموكى يمٌػم مـ اًمتؼقى

رف سمعد أن فق اًمذي يصودق قمغم شمـصقى ؿمقخ إطمدى احِلَ وموت واؾمعي قصالطموًمف 

 حلوضمي.واًمعقدة إًمقف قمـد ا ،ؿقهويـتخٌف معؾّ 

وقمؿؾف همػم  ،اًمـؼقى: ويـقب قمـ ؿمقخ اعمشويخ ذم طمضقر آضمتامقموت

 ف أيمثر مـ ؿمقخ اعمشويخ كػًف.رَ سملطمقال احلِ  ووقمؾقف أن يؽقن قموعمً  ،متقارث

ز سمؿعرومتف أصقل احلرومي وذم سمعض يؿتوز سمحًـ إظمالق، ويتؿقّ : ؿمقخ احلرومي

ٓكتخوب اًمتل شمـتفل َرف يؿؽـ أن شمتقارث اعمشقخي، وهذا ٓ يؿـع ىموقمدة ااحلِ 

ق قمؾقف ؿمقخ اعمشويخ وؿـ وسمعدهو يصدّ  ،سمؽثرة قمدد إصقات ٓسمؿقاومؼي اجلؿقع 

 م ًمف اًمـصح واعمٌوريمي أموم احلضقر.يؼدّ و ،شمؼؾقد معلم

اًمشوويش أو اجلوويش
(1)

وهق سمؿثوسمي رؾمقل اًمشقخ ويدقمق  ،طمرومي ضموويش : وًمؽّؾ 

 و وًمقس ًمف ؾمؾطي قمغم أهؾ احلرومي.فًمالضمتامع واًمقٓئؿ سمنذن اًمشقخ ويتؿؿ أوامره يمؾّ 

                                                                 

اًمنمـمل أو مراىمى اًمعؿؾ أو مراؾمؾ اعمحؽؿي،  –سمؿعـك  –أصؾ ومورد يمؾؿي شمريمقي مـ ( 0) 

 .155/ ص0مقؾمققمي اًمعومقي اًمًقريي، ج
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و شمدرج اعمرؤوؾملم  ،فرَ ًلم ذم إدارة احلِ ؼ سملمر اعمؽمئّ ج يتعؾّ هذا اًمتدرّ  إنّ  أم 

 .قمغممـ إدكك إمم إ ىمددؾمتوذ سمدأه إؼد وم

ـّ : اعمٌتدئ أو إضمػم  ،ؿ اًمؽور، ويعؿؾ سمال أضمر، دظمؾ ًمقتعؾّ وهق طمديٌ اًمً

 شمتـوؾمى مع مفورشمف وإشمؼوكف ًمؾعؿؾ.ش مجعقي»وىمؾي مـفؿ حيصؾ قمغم أضمر زهقد 

ويعتؿد قمؾقفؿ سموًمعؿؾ، ويمون  ،ذم احلرومي اوع هؿ إيمثر قمددً واًمصـّ : اًمصوكع

عمـؽرات إن ااًمصوكع مو مل يؽـ ىمد شموب قمـ   يؼٌؾ ؿمدّ ّٓ اًمنموط اعمقوققمي أ مـ مجؾي

و ؿمد اًمصوكع ومنن  ًمف اطمتػو ًٌ  وظموص   ًٓ وضمدت ويرظمل ذىمـف، أم  ظمالهلو يـتؼؾ مـ  وومفق

ف ظمتؿ احلرومي أموم ويؽقن هذا سمؿثوسمي كقؾف اًمشفودة اًمتل شمثًٌ سملكّ  ،ؿإمم رشمٌي اعمعؾّ 

زمالئف وأهؾف وسمحضقر اًمشوويش وؿمقخ احلرومي واًمـؼقى وؿمقخ اعمشويخ، ويدوم 

 اًمًالموت وهمػمهو، صمؿّ يراومؼفو اًمصؾقات وىمراءة اًمػوحتي وة ؾموقموت هذا اًمتؼؾقد قمدّ 

يهو اعمحتػك سمف مؽقكي مـ ًمقح صوسمقن مطق ى وؿمقرة اًمتل أطم ع هدايو اًمشدّ شمقزّ 

أظمي الل وقمرقؿموش مطرزة وظم
(1)

وؿمقخ احلرومي م إمم ؿمقخ اعمشويخ وشمؼدّ  ،

ويدقمك اجلؿقع إمم شمـوول  ،م اًمتفـئي ًمؾؿشدود مصحقسمي سموًمعراويشمؼدّ  واًمـؼقى، صمؿّ 

 واعمؾح. تؿؾقح( أي إـمعوم إصحوب مـ اخلٌزاًمطعوم )اًمقًمقؿي( ويموكقا يًؿقهنو )اًم

َمً جمؾي اعمؼتطػ عمحي قمـ هذه اًمدراؾمي ىموًمً ومقفو: )وضمدكو ومقفو وىمد ىمدّ 

 ذا أسمـوء اًمقـمـ طمذوهي ومقو طمٌذا ًمق طمأصحوب احلرف اًمدمشؼقّ  أكظؿيي قمـ ومقائد مجّ 

ذم مجع قمقائد أهؾ اًمٌالد واصطالطموهتؿ وأمثوهلؿ ومو فمفر ومو اؾمتؽم مـ أقمامل 

مجعقوهتؿ
(2)

). 

                                                                 

اًمصوسمقكي ًمتـظقػ اًمقديـ سمعد إيمؾ، واًمشقرة عمًح اًمػؿ، واخلالل ًمتـظقػ إؾمـون، ( 0) 

 واًمعرق إظمي شمزال سمف رائحي إيمؾ مـ اًمقديـ.
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 :زهرة افربقع ديوان -4

صػحي مـ  ؾمً وؾمٌعلم اًمديقان ذم، ويؼع هذا 0201ـمٌع ذم دمشؼ قموم 

حتتقي قمغم أىموويؾ مـ  ،اعمحؽقياًمؼطع اًمصغػم، وهق جمؿققمي ؿمعريي سموًمؾغي اًمعومقي 

اًمشعر اًمزضمكم اعمعروف سموعمعـك واًمؼرادي وىمصوئد همزل وحموورات حتويمل اًمقاىمع 

 .آضمتامقمل

 :مقاالته وحبوثه – اثانًي

فو قمدة سمحقث ذم جمؾي اعمؼتطػ مـذ سمدايي شملؾمقً ىمددإًمقوس يمتى إؾمتوذ 

مـ ظمالل اًمردود  وضمؾقً ذًمؽ فمفر وىمد  ،اِئفوقمغم ىمرّ  قمؾؿقي، يمون هلو أصمر يمٌػم

 مـ شمؾؽ اًمٌحقث: وواًمتعؼقٌوت قمؾقفو، كذيمر سمعًض 

: وهق سمحٌ عمنموع قمروف ذم اعمجؾي قمّؾف يلظمذ ـمريؼف (0)ر وسمحػمة ًمقطاًمغق -

قمـد اًمعؼٌي همويتف همؿر مقوه اًمٌحر سمػتح ظمؾقٍ مـ اًمٌحر إمحر  الً ًمتـػقذ، متؿثّ  اممإ

ٌحػمة ًمقط ويموومي أرايض مـطؼي اًمغقر، واؾمتـد ذم دراؾمتف ًمؾعديد مـ ًمإمحر 

اخلرائط واعمراضمع إضمـٌقي اعمتعؾؼي هبذا اعمقوقع وقمغم كتوئٍ أسمحوث اعمختصلم اًمذيـ 

قمـ  امؽمً  111 – 102مـ  درؾمقا ضمغراومقي اعمـطؼي، وموكخػوض ؾمطح سمحػمة ًمقط

ؾمطح اًمٌحر يمػقؾ سمـجوح هذا اعمنموع ويؽمشمى قمؾقف ومقائد يمثػمة مـفو حتًلم اعمـوخ 

وشمًفقؾ اًمقصقل سملم يمومؾ إرايض اعمجوورة سموشمصول اًمٌحر إمحر ومٍم واهلـد، 

قمدا قمـ اخلػمات اًمتل يممـفو حتقيؾ جمرى هنر إردن إمم أراٍض صوحلي ًمؾزراقمي 

 ره اًمنيع ذم وادي اًمغقر دون أي وموئدة شمذيمر.قمـ مرو وقمقًو 

أمهقي قمـ اعمشوريع اًمعظقؿي اًمتل  شمصقره هلذا اعمنموع اعمًتؼٌكم ٓ يؼّؾ  إنّ 
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ضمٌول إًمى، وومتح ظمؾقٍ  رقظمكؽؾؽما وومركًو سمًؽي طمديد وأكجزت، يمقصؾ إ

 اًمًقيس وهمػمهو مـ اعمشوريع اًمتل أكجزت ذم ذًمؽ اًمقىمً.

ة سمعـقان اًمغقر وسمحػمة ًمقط، سمعد قمدّ  (0)ي صموكقيرؾموًم ىمددأرؾمؾ إؾمتوذ وىمد 

ت اًمتل كنمت طمقل سمحثف واًمتل قمغم اًمتعؾقؼو وًٌ ؾمـقات مـ رؾموًمتف إومم معؼّ 

مثؾ يمؾػي اًمعؿؾ  ،ق إكجوز هذا اعمنموع اًمؽٌػمقت شمعقمـ قمراىمقؾ وصعقسمو حتدصمً

غم شمؾؽ وسُمعد اعمًووموت وإىمومي اًمعامل وإطمقال اجلقيي إمم مو هـوًمؽ، ومؽون ضمقاسمف قم

ت  م اًمعؾؿ واظمؽماقموشمف ومننّ ف ومع مرور اًمقىمً وشمؼدّ آقمؽماووت سملكّ  إطمقال شمغػم 

ويؿؽـ شمالذم هذه اًمصعقسموت وإمتوم اعمنموع أؾمقة سمؿنموع طمػر شمرقمي  ،ايمثػمً 

قي ظموًمصي قمغم سمالدكو، ومل مـ أمهّ  اًمًقيس ويمؾف أمؾ أن يـجح هذا اعمنموع عمو ًمف

ي اًمتل مـ ؿملهنو قي اعمقوه ذم شمقًمقد اًمطوىمي اًمؽفرسموئقّ ى قمـ سموًمف ذم ذًمؽ اًمقىمً أمهّ يغ

 ذم يموومي اعمجوٓت. مفور اًمدول وشمؼدّ شمطق

 :(9)ي اًمػوئدةعمعرومي يمؿق   اظمتصوران -

لم عمعرومي يمؿقي اًمػوئدة ذم اًمؼقاقمد احلًوسمقي توذم هذا اًمٌحٌ اسمتؽر ـمريؼ

ودقمؿفام سموٕمثؾي  ،ر اًمقىمً واجلفد قمغم مـ يعؿؾ ذم وٌط احلًوسموتو يقومّ ممّ  ،اجلوريي

ًٌ  اعمقوحي سموٕرىموم، وىمد ًمؼقً لم وكنمت قمـد اعمفتؿّ  ايمٌػمً  وهوشمون اًمطريؼتون شمرطمق

 .(1)مـ رؾموئؾ اًمشؽر واًمؽمطمقى واًمٌعض أظمر ًمالؾمتػًور واعمؼتطػ سمعًض 

                                                                 

 .059 -050ص -0291، 9، ج17مٍ ( اعمؼتطػ، 0) 
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 :(1)تصوير افؾػظ افعريب بحروف ؾركسقة -

اًمؾغي اًمعرسمقي   اًمذيـ درؾمقالماًمعؾامء إورسمق أنّ  ىمددإًمقوس ى إؾمتوذ أر

قا هبو وضمدوا صعقسمي ذم اًمتعٌػم قمـ إًمػوظ واعمصطؾحوت اًمعرسمقي سموحلروف واهتؿّ 

سمنبجود  Laneاًمعالمي  اعمقضمقدة ذم ًمغوهتؿ، وهلذا اظمتؾػقا ذم مصطؾحوهتؿ إمم أن ىموم

عريب مع مو يشوهبف مـ احلروف اًمػركًقي مع إووومي اًمرف احليؼوسمؾ ومقف  ضمدول

تف ًمشؿقًمقّ  اؾمؾؽف اًمعديد مـ أىمراكف كظرً  وومؽون قمؿؾف مقومؼً  ،إؿمورات دًٓمقي قمؾقفو

اًمؽثػم مـ اًمعؾامء اًمعرب يؼقمقن سملسمحوث مشؽميمي مع اًمعؾامء  وومفؿف اًمنيع، وسمام أنّ 

 اًمعؾؿقي ؼ اًمػوئدةسمجدول حيؼّ  الً كنم اًمٌحٌ ممث أنّ  ىمددقلم، رأى إؾمتوذ إورسمّ 

واعمؼوسمؾ هلو سموًمعرسمقي إلفمفور  اعمرضمقة مـف، وىمد اظمؽمكو سمعض إطمرف اًمػركًقي

 ومقفو: Laneواًمعالمي ي اًمتل اشمٌعفو اعمـفجقّ 

 يؿّثؾ سموًمػركًقي ًمػظي اًمػتحي a طمرف 

 اًمػتحي اعمامًمي يؿّثؾ سموًمػركًقي ًمػظي ä طمرف

 اًمػتحي وإًمػ اعمؿدودة يؿّثؾ سموًمػركًقي ًمػظي â طمرف

 اًمضؿي واًمقاو يؿّثؾ سموًمػركًقي ًمػظي u طمرف

 اًمػتحي سموًمػركًقي ًمػظييؿّثؾ  é طمرف

 اًمقوء اًمتل ىمٌؾفو ومتحي وطمرف اًمعؾي اعمؿدود يؿّثؾ سموًمػركًقي ًمػظي ê طمرف

 همػم اعمفؿقزة ذم اسمتداء اًمؽؾؿياًمؽنة واًمقوء اعمرومققمي هبؿزة و يؿثّؾ سموًمػركًقي ًمػظي i طمرف

 اًمقوء اًمتل ىمٌؾفو يمنة واًمقوء اعمؿدودة يؿّثؾ سموًمػركًقي ًمػظي î طمرف

 اًمضؿي يؿّثؾ سموًمػركًقي ًمػظي o, ou طمرف

 .إمم آظمر إطمرف اًمػركًقيهؽذا و

                                                                 

  .911 – 910، ص0559، 9، ج01اعمؼتطػ، اًمًـي( 0) 



 

- 10 - 

هذه اًمطريؼي  إنّ  ويؼقل إؾمتوذ إًمقوس ىمدد ذم مؼوًمف اعمـشقر ذم اعمؼتطػ،

و ٓ أهّن  قمغم وضمف اًمتؼريى، إّٓ   قمغم متثقؾ اًمؾػظ اًمعريب اعمحؽّل ؾموقمدت إورسمقنلم

 ي:شمقشمػل سموعمطؾقب ًمألؾمٌوب أ

ث روف اًمعؾي اًمعرسمقي واحلريموت اعمجوكًي هلو، اًمتل يتحدّ طم إنّ  اًمًٌى إول:

 خيتؾػ سملم اًمٌؾدان واعمدن، وهبو ويًؿعفو اًمعرب وطمدهؿ، أو مـ شمرسمك سمقـفؿ وهق أيًض 

ن إمم أىمرب درضمي مـ طمؼقؼي اًمصقت هلو ُصَقر يمثػمة ذم اًمـطؼ، وًمؽل يصؾ إورسمّقق

ووصؾفو  ،مؼطع ي اًمؽؾؿي سمعد يمّؾ ؾقا إًمقف، قمؾقفؿ أن يراقمقا دمزئسموإلووومي إمم مو شمقّص 

وووع احلريموت اًمعرسمقي يموًمضؿي واًمػتحي واًمؽنة قمـد  ،سمنؿمورات وصؾ ومركًقي

( يؽتٌقهنو اًمؾقاءومثول ذًمؽ يمؾؿي )همزال  ؛احلريموت اخلػقػي إزاء احلرف اًمػركز

(razâloulioi( وإضمدى أن شُمؽتى )r'zô-l'l-loi( أو )razâ – loul -lioi.) 

مـ إكػ مثؾ  طمرف اًمـقن يؾػظ قمـد إورسمقلم سمتػخقؿ إنّ اًمًٌى اًمثوين: 

و سمدون طمريمي، وٓ قمغم ومتحي اًمراء سمنقمي يملهّن  ( وموًمعريب يؿرّ frangiيمؾؿي )ومركجل(، )

يؾػظ طمرف اًمـقن قمـد اًمعرب مـ إكػ، وٓؾمتدراك هذا اًمتٌويـ قمـد يمتوسمي اًمـقن 

 ًمػظفو مـ إكػ.ومتٌتعد قمـفو وخومي  ،(ñة )( أن يضعقا مدّ nسموًمػركًقي )

( ومؼطع uٓ يقضمد ذم اًمؾغي اًمعرسمقي صقت احلرف اًمػركز ) اًمًٌى اًمثوًمٌ:

(euومـ اخلطل أن يؿثؾ إورسمققن هبذه إطمرف اًمضؿي واًمقا ) و اًمعرسمقتلم يمؼقهلؿ

( ou( ومنن صقت اًمضؿي قمغم اًمدال )Abdulmagidي )قمٌد اعمجقد( )ذم يمؾؿ الً مث

ضمى ووع احلريموت اًمعرسمقي مـ وؿي وومتحي ( وهلذا وeu( أو )uظمػقػ وًمقس )

ويمنة مع طمروف اجلدول اًمػركز
(1)

. 
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ووع اعمرأة ذم دمشؼسمحٌ سمعـقان: ) -
(1)

) 

ٌع ومقف ذم هذا اًمٌحٌ واىمع اعمرأة اًمدمشؼقي، واشمّ  ىمدد إًمقوس شمـوول إؾمتوذ

صمالٌث مـفـ  ؛طمقٌ ىموم سمتشؽقؾ جلـي ممًمػي مـ مخس ؾمقدات ومـفجقً  وقمؾؿقً  وأؾمؾقسمً 

ن مـ دمشؼ قمغم درضمي وؾمقدشمو ،قوت بُجدن اًمؾغي اًمعرسمقي اًمػصحك واًمعومقي سمطالىميأضمـٌ

ؿ واًمثؼوومي، وأراد مـ هذه اًمؾجـي أن شمؾتؼل سمنمائح خمتؾػي مـ اًمـًوء عؾقموًمقي مـ اًم

ومدى  ،ر واًمققملاًمدمشؼقوت ٓؾمتٌوكي طمول اعمرأة واًمدرضمي اًمتل وصؾً إًمقفو مـ اًمتحرّ 

يي قمـ طمقوهتو اعمـزًمقي وىمدرهتو قمغم اًمتحدث سمحّر  ،ؾ اعمـزلوذ اًمؼرار داظمارشمٌوـمفو سموخّت 

ر هبو دموه ىمضويو جمتؿعفو ومطوًمٌفو سموقمتٌورهو واًمطريؼي اًمتل شمػؽّ  ،وقمالىمتفو سموًمعوئؾي

 ًمؾؿجتؿع. وإهؿّ  ن إؾموّد ذم شمرسمقي اًمـشء اجلديد اعمؽقّ  ًٓ ومعو اقمـًٍم 

سمقئوهتو آضمتامقمقي خمتؾػ اؾمتطوقمً اًمؾجـي دظمقل اًمعديد مـ مـوزل دمشؼ ذم 

اعمتػووشمي سملم اًمغـك واًمػؼر واًمققمل واجلفؾ، وذم يمثػم مـ إطمقون ىمقسمؾً اًمؾجـي 

 وشمًوؤٓهتو ذم ذًمؽ اًمقىمً.اعمطروطمي  هوسموًمرومض ًمغراسمي أومؽور

أمجعـ قمغم اطمؽمام  اًمؾجـي هبـ اًمـًوء اًمؾقايت اًمتؼًمجقع  ويموكً اعمػورىمي أنّ 

، وذًمؽ مفام يمون ؾمؾقيمف معفو فلملم متطؾٌوشمِ وهمويي َأي  مـفـ إرووؤه وشم ،اًمزوج

 دف احلػوظ قمغم اًمزواج واؾمتؿراريتف، ويمون اهتاممفـ يؼتٍم قمغم إكجوب إوٓدهب

وكظوومي اعمـزل وإشمؼون سمعض إقمامل اًمقدويي يموحلقويمي واًمتطريز، واحلػوظ قمغم 

 دظمؾ سمحقوشمف وقمالىموشمف ظمورج اعمـزل،كظوومتفـ وأكوىمتفـ إرووًء ًمؾزوج دون اًمت

ي شمؽؿـ داظمؾ اعمـزل ومفق سمحًى رأهيـ ممؾؽي اًمًعودة احلؼقؼقّ  قمغم أنّ  وواشمػؼـ مجقعً 

                                                                 

يُمتى هذا اًمٌحٌ سموًمؾغي اًمػركًقي وكنمه ذم جمؾي اًمؾقشمس )زهرة اًمؾقشمس( اًمتل شمصدر ذم ( 0) 
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 ذًمؽ ٓ يعـل هلـ إّٓ  وهـ مؾؽوت ومقف، وأفمفرن قمدم آهتامم سموًمعؿؾ ظمورضمف ٕنّ 

ؾمؼقط مـزًمتفـ ذم اًمٌقً، وإن أردن مًوقمدة اًمزوج ومذًمؽ يؽقن سمتؼديؿ اًمقاضمى ًمف 

 سمف. يمون ذم هذا ضمفؾ ومفـ ؾمعقداتوإن  ،واًمطوقمي سملومضؾ ـمريؼي ممؽـي

ًٌ و ٓ شملمؾ سمتحرّ ورأت اًمؾجـي مـ ظمالل آؾمتٌوكي أهّن   ،ور اعمرأة ذم جمتؿعفو ىمري

ً اعمًموًمقي ًمؾؼقاكلم وإطمؽوم اعمًٌؼي واًمعودات واًمتؼوًمقد، واؾمتخراضمفو مـ ؾومحّ 

اعمرأة  ي يٌدأ مـ داظمؾ اعمـزل، وموعمرأة ذم جمتؿعـو طموهلو طمولسمراصمـ اجلفؾ واًمعٌقديّ 

 اًمنمىمقي سمشؽؾ قموم ومفل ؾمجقـي ذم مـزهلو وضمفؾفو هق ؾمجـ صموٍن هلو.

احلؽقمي دقمؿً  ذم هنويي هذا اًمٌحٌ أنّ  ىمددإًمقوس وىمد رأى إؾمتوذ 

ؿً اًمؼراءة واًمؽتوسمي واحلًوب وإقمامل اًمقدويي وحتػقظ ومعؾّ  ،اعمدارس اعمجوكقي

هبذا شملظمذ كصػ  وهل ،ؾ يموٍف اعمرأة مل هتتؿ سموحلػظ واًمدراؾمي سمشؽ أنّ  إٓ ،اًمؼرآن

واًمتعؾقؿ، وموعمػروض  ذًمؽ يعقد إمم ؾمقء اعمـوهٍ اعمعرومي وهذا أؾمقأ مـ اجلفؾ، ومردُّ 

ضمي اًمتل شمٌـل اعمرأة وشمضعفو ذم مؽوهنو اعمـوؾمى ذم اًمعوئؾي، إكشوء اعمدارس اعمتدرّ 

قموت م اعمعؾي اًمتل قمؾقفو أن شمؼدّ ي اإلًمزامقّ واعمـطؾؼ يؽقن مـ اعمدارس آسمتدائقّ 

 اًمقاومقي وًمقًً اًمًطحقي همػم اعمحدودة.

حي إمم اًمؽتى ي إدظمول اًمصقر اعمقّو اعمـوهٍ اًمتعؾقؿقّ  وبجى قمغم مًموزم

 واإلحيوء سموعمعرومي قمـ ـمريؼ اًمتًؾقي واًمتؼؾقد )اًمتؿثقؾ(.

ي حترير اعمرأة إمم اعمرأة ذاهتو، وموعمشؽؾي ًمقًً فؿّ م ىمددوىمد مّحؾ إؾمتوذ 

 جفؾفو هلذه اًمؼقاكلم.ام سملم ومؼط وإكّ سموًمؼقاك

أيمثر مع اًمشورع وإؾمقاق وهمػمهو ًمقؽقن اطمتؽوك اعمرأة مـ اعمػروض وضمد أكف و

 اًمتلصمػم أيمؼم، وسمرأيف أن اعمًلًمي مل شمـتف وشمًتحؼ اعمـوىمشي ومريوح احلضورة اكطؾؼً مـ اًمنمق.

، ومـ اًمقاضمى و صدئيف اعمرأة ذم جمتؿعـو سمعجؾي قمؿالىمي إٓ أهّن وذم ظمتوم سمحثف ؿمٌّ 

 ؾـ شمتقىمػ.ومفقد اًمؽثػمة ًمتـظقػفو وحتريؽفو ذم أول إمر، ًمؽـ إذا دارت سمذل اجل
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 تٍّعَْواملطبُ ريُغَ ثارهُ=آ -2
 حماضراته - اًلأو

 :(1)«يف تػضقل ظضد افصـاظة ظذ افزراظة يف شورية اآلن»حمارضة  -1

ومقفو  رح مقوقعٌ ، وىمد ـمُ شمعؼد ضمؾًوهتو سمشؽؾ دورّي  اًمتورخيقي يموكً اجلؿعقي

ظمذ مـ اًمقىمً واجلفد واًمـؼوش صمالث ضمؾًوت سمعد مٌوطمثوت ـمقيؾي اظمتؾػ ومقفو أ

أقمضوؤهو طمقل ـمرطمفؿ مقوقع شمػضقؾ قمضد اًمزراقمي قمغم قمضد اًمصـوقمي أم 

ح ومقفو اًمعؽس ذم ؾمقريي آكذاك. ومؽون مـوؾمٌي عمحورضة أًمؼوهو إؾمتوذ ىمدد يقّو 

مـ سملم إقمضوء مـ  مـ شمػضقؾ اًمصـوقمي أو اًمزراقمي، ويمون اعمحوؾمـ واعمًووئ ًمؽّؾ 

د اًمزراقمي قمغم اًمصـوقمي معؾّ  وقمؾقفو  اًمزراقمي هل اعمقرد إول وإؾموّد  ؾلم أنّ أي 

مف مـ أرسموح ذم عمو شمؼدّ  وػ مـ يعؿؾ هبو اًمؽثػم ىمقوؾًم ومفل ٓ شمؽؾّ  ،آقمتامد ذم احلقوة

اًمـظر  ة سمغّض ًمذًمؽ هل ىموئؿي ومًتؿرّ  ،سمؿثوسمي إم ًمؾصـوقمي مقؾمؿ وشمعدّ  هنويي يمّؾ 

قمـ اًمصـوقمي اًمتل ٓ شمؼقم سمدون اًمزراقمي، ومنذا ىمّؾ اإلكتوج اًمزراقمل أوحك اًمػالح 

ىمدد إًمقوس ًمألؾمتوذ يمون ف أكّ  قمغم اًمصـوقمي، إّٓ  ووهذا مو يـعؽس ؾمؾًٌ  اواعمزارع ومؼػمً 

ؾ قمضد اًمصـوقميكّ أإذ  ،مع سمعض إقمضوء رأي خموًمػ ويمون رأيف  ،قمغم اًمزراقمي ف ومض 

ذم  صّى يي ذوإرىموم، وأفمفر مـ ظمالهلو ؾمالمي اًمرأي اًمي وإمثؾي سموحلجّ  ودامغً 

مو يؾزم مـ  م ًمؾزراقمي يمّؾ اًمصـوقمي شمؼدّ  ، وسمحًى رأيف أنّ ومصؾحي اًمـوس واًمٌالد معً 

ٓزديود  امٌوًذ  ورة، وهل اًمعضد إيمؼم ًمؾتجورة وؾمًٌٌ إدوات احلديثي واعمتطقّ 

ـ ومرص اًمعؿؾ ممّ ن واحلضورة وشمشققد اعمدن، وشمصمروات اًمشعقب وكنم اًمتؿدّ 

ي ًمؾثقوب مـ يد اعمزارع، ومفل سمحوضمي شمؼديؿ اعمقاد إؾموؾمقّ  الً ًمؾؽثػميـ، ومال يؽػل مث

                                                                 

 وضمدت سمخط يده سملم حمػقفموشمف. ،91/00/0575حمورضة أًمؼوهو ذم اجلؿعقي اًمتورخيقي سمتوريخ ( 0) 
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وىِمْس قمغم ذًمؽ اًمؽثػم  ،ًمؾحؾٍ واًمغزل واًمصٌغ واحلقويمي ًمتصٌح ذم متـوول اًمـوس

صمؿ ومصؾ ومقفو مـوومع اًمصـوقمي ًمٌالدكو وٓ ؾمقام أن ًمديـو اعمقاد إوًمقي مـ اًمصـوقموت. 

 و سمحوضمي عمـتجوهتو.هلو وأكـ

 :(1)حمارضة )راحة افبقت افداخؾق ة( -2

قي دمفقز اعمـزل سمؽوومي آطمتقوضموت مـ مليمؾ مي اعمحورضة قمـ أمهّ ث ذم مؼدّ حتدّ 

هذا  حمتقيوشمف، إٓ أنّ  ومؾٌس وأصموث، مع رضورة آقمتـوء سموًمـظوومي واعمحوومظي قمغم يمّؾ 

اًمذي اظمتوره وهق راطمي اًمٌقً سموًمـًٌي ًمؾؿقوقع  وقتف يٌؼك صموكقيً إمر قمغم أمهّ 

ي ص  ووظم قموّميواىمؽمح هلذا قمدة ىمقاقمد  ،معومؾي ؾمويمـقف ومقام سمقـفؿ ااًمداظمؾقي وحتديدً 

 :اًمعوميومـ هذه اًمؼقاقمد  ،ى اشمٌوقمفو مـ أضمؾ ؾمعودة اًمعوئؾيبج

ؿ وشمتقاصؾ ومقام وموًمعوئؾي اًمتل شمتؽؾّ  ،درضمي اًمصقت: وهلذا دٓٓت قمديدة -

وهذا يـٌع مـ طمًـ  ،و اقمتودت اهلدوء واًمًؽقـيأهّن سمقـفو سمصقت مـخػض كالطمظ 

اًمؽمسمقي واًمتفذيى اًمتل طمصؾً قمؾقف أو مـ ومطرة أسمـوئفو اًمطٌقعقي، ومعغم إهؾ أن 

 اوهذا يًوقمدهؿ يمثػمً  ،بجتفدوا ذم اًمٌقً ىمدر اؾمتطوقمتفؿ ويؾتزمقا ظمػض أصقاهتؿ

أو اًمتامس أو سموحلًـك مفام اظمتؾػ مقوقع احلديٌ مـ أمر  وسمعًض ذم معومؾي سمعضفؿ 

 شمػفؿ أو شمقسمقخ ًمطقػ ويصٌحقا ىمدوة ٕوٓدهؿ.

اًمؽتامن: أن شمٌؼك اعمشويمؾ ذم اًمعوئؾي إن وضمدت ـمل اًمؽتامن، ومـ اًمقاضمى  -

أن خيػك قمغم إوٓد اًمتٌويـ ذم أراء وآظمتالف ذم وضمفوت اًمـظر واًمشجور سملم 

ل احلديٌ أموم وذم هذه احلوًمي قمغم اًمرضمؾ أن يؽتؿ همقظف ويمضمؾ شمٌود اًمزوضملم،

                                                                 

، وضمدت ذم  م0/7/0217أًمؼوهو ذم طمػؾ ًمؾؿدارس إرصمقذيمًّقي )أؾمقي( ذم  حمورضة( 0) 

 حمػقفموشمف وسمخط يده.
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وهذا يـطٌؼ قمغم اًمزوضمي قمـد طمدوث أي  ،مي ًمؾحديٌءأوٓده إمم وىمً أيمثر مال

 وك أموم أوٓدهو وظمصقًص مشؽؾي مع زوضمفو، وقمؾقفو أن حتؽمس مـ أن شمتشؽّ 

ف زوضمفو سمؼصد أن شمًتؿقؾفؿ، وموًمزوج يشعر سموكحراف ذم اًمٌـوت مـفـ مـ شمٍّم 

 ٕقمظؿ اًمنمور. وؾمًٌٌ معومؾي أسمـوئف ًمف وحيـؼ قمؾقفؿ وهذا يؽقن 

وهذا ٓ يـػل ًمطوومي اًمؽالم وقمذوسمتف سملم إهؾ،  :اضمتـوب اهلزل ذم احلديٌ - 

ث سمؽالم ف اعمقاوقع اًمعومي واحلًوؾمي، يمذًمؽ اًمتحدّ مـ إهؾ يًػّ  وموهلزل اعمًتؿرّ 

ًمؾؼؾؼ واًمتشقيش  وهذا يػًد أظمالق إوٓد ويؽقن ؾمًٌٌ  همػم ٓئؼ مع إوٓد، يمّؾ 

 ًمٌقً وراطمتف.هبدوء ا ويّي 

ؿ واًمتـديد، وموجلقاب بجى أن اضمتـوب إؾمئؾي وإضمقسمي اًمتل شمليت سموًمتفؽّ  -

اضمتـوسمف واضمى ًمقس ذم  ومننّ  ،وًمقس معـك هذا اضمتـوب اًمؽذب ،يؽقن كعؿ أو ٓ

ام اًمؼصد مـ اًمتـٌقف اًمذي أؿمػم إًمقف أن شمًتخدم اًمعوئؾي مؽون، وإكّ  اًمٌقً سمؾ ذم يمّؾ 

سموـمـفؿ أو فموهرهؿ حمتقيي قمغم اعمعـك اًمذي يؼصدوكف  اًمعٌورات اًمتل يؼصدوهنو ذم

 دون مقارسمي أو مراءاة.

رء ذم مؽوكف، ومـ واضمى  آهتامم سموًمؽمشمقى داظمؾ اًمٌقً وووع يمّؾ  -

إهؾ أن يؽقكقا ىمدوة ٕوٓدهؿ، وشمعؾقؿفؿ آهتامم سمحوضمقوهتؿ وووعفو ذم مؽوهنو 

 مـ ومؼداهنو واًمٌحٌ قمـفو ومقام سمعد. واعمـوؾمى ظمقومً 

ي دون شمؽؾقػ أظمريـ هبو اهتامم يمؾ ومرد مـ أومراد اًمعوئؾي سمخدمتف اًمشخصقّ  -

 إمقر اًمققمقي اًمعوديي.ٓؾمّقام و

ث سمعد ذًمؽ حتدّ  ،اًمتل ـمرطمفو إؾمتوذ ىمدد اًمعوميؼ سموًمؼقاقمد هذا مو يتعؾّ 

خذهو حلػظ اًمراطمي ي اًمتل قمغم أومراد اًمعوئؾي اًمقاطمدة أن شمتّ وصقمـ اًمؼقاقمد اخل

 ؼ سموٕم وإب وإوٓد ومـفو: اًمٌقً وشمتعؾّ واًمًؽقـي ذم
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ي اعمؾؼوة قمغم قموشمؼف يمٌػمة أموم اهلل اًمعوئؾي ورئقًفو، وموعمًموًمقّ  دور رّب  -0

ًمًعودشمف أو ًمشؼوئف، ومٌقده أن يعقش مع قموئؾتف  وو أن شمؽقن ؾمًٌٌ ومنمّ  ؛واًمـوس واًمقـمـ

الصفؿ وىمدوة خل وي، ومقؽقن ؾمًٌٌ قمقشي صوحلي ىموئؿي قمغم اًمتؼقى واًمؼقاقمد اًمديـقّ 

ؾقن سمف، وقمـدهو يؼدم ًمقـمـف أسمـوًء صوحللم كوومعلم، ومعغم يؼتدي هبو أهؾف ومعورومف ومقتؿثّ 

وأن  ،أمقرهؿ اًمعومي واخلوصي قمـ يمثى واًمرضمؾ أن يؾتزم سمقتف سمعد اكتفوء قمؿؾف متوسمعً 

ومقف اًمػوئدة وإمون، وأن يٌتعد قمـ قمودات مو ىمٌؾ اًمزواج  الً ـمقي ويض معفؿ وىمتً ؼي

اعمحرموت  يمّؾ  ووأن خيؾد إمم اًمًؽقن ورهمد اًمعقش ذم سمقتف، شموريمً  ،يمقػام ؿموء مـ ؾمفر

ؽر وهمػمهو مـ اًمعودات اًمضورّ  ًُ  ة.يموعمقن واًم

 ،اًمٌقً احلؼقؼل، شمـظر إمم اعمًتؼٌؾ اًمٌعقد ًمؾعوئؾي ي اًمٌقً، هل رّب رسمّ  -9

ـصوئحفو وهل اًمتل سم ،رةوهل احلؽقؿي اًمصٌقرة اعمدسمّ  ،احلـقن قمغم أوٓدهو وهل إمّ 

قمـفو، وهل مـفؾ  الً ؼ سملقمامل يؽقن همووموآرائفو اًمؼقيؿي شمردع اًمرضمؾ قمـ أمقر شمتعؾّ 

ن ـمٌوع إوٓد، هؽذا وصػفو اًمًعودة وصؾي اًمقصؾ سملم ظمشقكي اًمرضمؾ وقمُ 

وت إؾمتوذ ىمدد ويتًوءل هـو إذا يموكً هذه اًمصػوت اًمتل يصودومفو قمغم أهمؾى رسمّ 

 اطمي اًمٌقً وإكشوء أهة مثوًمقي.ومامذا كريد أيمثر مـ هذا ًمر ،اًمٌققت

مي: ومفمٓء ٓ ومـ اًمؼقاقمد اًمع ودور إوٓد، ويـطٌؼ قمؾقفؿ مو ورد ؾموسمؼً  -1

مقا ًمقاًمدهيؿ آطمؽمام اًمطوقمي ٕهؾفؿ ومرؿمدهيؿ، وقمؾقفؿ أن يؼدّ  يطؾى مـفؿ إّٓ 

قمغم راطمي اًمٌقً  ؾموقمدوا، ومنن ؾمؾؽقا هذا اًمطريؼ وسمعًض حيى سمعضفؿ اًمالئؼ، وأن 

 ره.واؾمتؼرا

 :(1)حمارضة يف اؾتتاح افـادي األديب   -3

                                                                 

اًمـودي إديب ومؼره اعمدرؾمي إرصمقذيمًّقي )أؾمقي( قموم  اومتتوححمورضة أًمؼوهو ذم طمػؾ  (0) 
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ُدقمل إلًمؼوء يمؾؿي ذم اومتتوح اًمـودي إديب، اًمذي ُأؾمس سمجفقٍد مـ ـمالب 

آكذاك، وطمي هذا احلػؾ احلويمؿ اًمعوم ش أؾمقي»وظمربجل اعمدارس إرصمقذيمًّقي 

 حلضقر.سموي مـ رضمول اًمديـ، مّر قمغم ذيمرهؿ ذم شمرطمقٌف وصمؾّ 

وقمـ قمؿؾف  ،ضٌي قمـ شموريخ هنضي اعمدارس إرصمقذيمًّقيث ذم يمؾؿتف اعمؼتحتدّ 

هبؿ وسمام  ، وأؿمود سمطالسمف اًمذيـ يعتزّ وقمومً  11واًمتل امتدت  0579ومقفو مـذ قموم 

ؼقه ًمٌؾدهؿ، ودقمو اعمًموًملم قمـ هذه اعمدارس إمم مًوقمدة احلؽقمي قمغم حتؼقؼ طمؼّ 

 ج إمم أن شمصٌح يمؾقي وضمومعي.طمؾؿف سمنكشوء مدرؾمي قموًمقي شمتدرّ 

 أعماله الشعرية: - اًيثان

سموًمؾغي اًمعرسمقي واًمػركًقي واًمققكوكقي، ومؼد  ىمصوئد ىمددإًمقوس ظؿ إؾمتوذ كَ  -

م. يمام وضمدت ًمف قمدة 07/0/0551وضمدت ًمف قمدة ىمصوئد سموًمققكوكقي ممرظمي ذم 

مٌعثرة ذم قمدة ضموءت ام يمتوب، إكّ  يده ومل بجؿعفو ذم أّي  سمخطّ سموًمػركًّقي يمتًٌ ىمصوئد 

 شمف.دوموشمر ذم حمػقفمو

يده، مل سمخط ّوًمشعر اًمعومل يمتًٌ سمجمّؾدشمون خمطقـمتون ويمذًمؽ وضمدت  -

ك شمطٌعو وومقفام قمدد يمٌػم مـ اًمؼصوئد اًمؼرادّي واعمحوورات واعمقاويؾ واًمعتوسمو واعمعـّ 

 واًمزضمؾ، سموإلووومي إمم اًمعديد مـ اًمؼصوئد يمتٌفو ذم مـوؾمٌوت اضمتامقمقي وؾمقوؾمقي. 

 :مـفوكذيمر ًمف ىمصوئد سموًمػصحك و

د وشؼوط افز    ةظبور افزهر ةؿصقد
(1)

وهل ىمصقدة شمؼع ذم ؾمتي وصمامكلم  :

 =                                                      

 ، ويموكً شمرأؾمف إديٌي موري قمجؿل.0299

، وممرظمي ذم ضمريدة اعمفذب دت هذه اًمؼصقدة سمخط يده وذيمر أهنو كنمت ذموضم( 0) 

95/7 /0525. 
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هق طمقار سملم اًمشؿس  امٌتؽرً  ومـ اًمشعر قمغم اًمقزن اًمًٌقط، وشمتـوول مقوققمً  وسمقتً 

واًمؼؿر وإرض واًمزهرة ومعجزة اخلؾؼ وطمريمي اًمػؾؽ وكثًٌ هـو سمضعي أسمقوت مـ 

 ش.اًمصقر واًمقصموئؼ»مطؾع هذه اًمؼصقدة وكقردهو يمومؾي ذم اًمػصؾ اًمتوزم 

ــــى اجلَ  أّي  ــــدا ذم ضموك ــــالب سم ــــاكؼ  دِ َؾ

 

ٌُـــدً   ٌُـــدِ  امـــو ًمؾغقـــقم قمؾـــً ًم  قمـــغم ًُم

ــؼمُق   ــؼمِق  واًم ــكم احلــرَب يُ  ًمؾ ــدِ حُمْ  ْص  ومً ت

 

 دِ وي يمــآٍٓف مـــ إؾُُمــيــدْ  واًمرقمــدُ  

ـــو ًمؾصـــقاقمِؼ   ـــول م ـــزًمـ اجلٌ ـــد زًم  وىم

 

ــقن  ردّ   ــدِ  اًمصــدى صــقهتو ذم اجل  واًمقه

 جـرٍ  طَم ذم طّ مـو ىمـد ظُمـ ومفؾ حمـك اًمـدهرُ  

 

ـــرُب   ـــ مــــ اًمقصـــويو وضمـــوء اًم  دِ دُ سموجلُ

 * * * 

وًمف ىمصقدة أظمرى سموًمعرسمقي اًمػصقحي سمعـقان يمفرسموء احلى
(1)

وشمؼع ذم واطمد  

قمغم اًمقزن اخلػقػ وكثًٌ هـو سمضعي أسمقوت مـ هذه اًمؼصقدة وكقردهو  ووقمنميـ سمقتً 

 ش.اًمصقر واًمقصموئؼ»يمومؾي ذم اًمػصؾ اًمتوزم 

ــقن احلــِى  ـــ قمق ــ م  ودمــري اًمؽفرسم

 

ـــــــــ  ـــــــــدُ ماًمػ ـــــــــواًمؾفَ  دي ومتزي ٌ 

 ويــذوب اًمؼؾــى مـــ ذات اًمقصــو 

 

ـــــدّ   ـــــً اًمعَ إث ِل ومح ـــــون رأي  جٌ

ــــوم  ــــدي وطمٌق ــــوب قمـ ــــو اإلبج  ـلك

 

ــــ  ــــد  لٌـ ــــقاه ًمؾحشــــو ىم ــــَؾٌوه  ؾَم

ــــق  ــــؾى ووضم ــــلم ؾم  ومؼضــــقً سم

 

ــــــفٌول ئسمروــــــو ُؼ ٌــــــب أـم   اًمشُّ

  

                                                                 

 م.0527وضمدت ذم حمػقفموشمف سمخط يده ممرظمي ذم شمنميـ إول ( 0) 
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 أعماله املسرحية: – ًاثالث

ًُ مؾخصوت هلو مؽتقسم ي سمخط يده سملم وضمدت هذه اعمنطمقوت اًمتل أصمٌ

 ًمعدم كنمهو جمتؿعي أو متػرىمي. وحمػقفموشمف وٓ كعرف ؾمًٌٌ 

 فقػه:من تآ

مرسحقة افتخريم -1
(1)

: 

ي وومقفو يمؾامت م، سمؾغي ومصقح0579تًٌ ذم دمشؼ قموم يمُ أومم أقمامًمف اعمنطمّقي، 

ضموءت ذم ومصؾ واطمد ، وُيظفر ومقفو و ،ومدرؾمقً  وك شمعؾقؿقً أظمذت اعمنطمقي مـحقمومقي، 

مي قمغم أٓقمقى سمعض اًمطوًمٌوت ًمؾحصقل قمغم اعمرايمز اعمتؼدّ  ىمددس إًمقوإؾمتوذ 

 ىموت، وـمرق معوجلتفو مـ ىمٌؾ اعمدرؾملم داظمؾ اعمدرؾمي.طمًوب زمقالهتـ اعمتػقّ 

 مرسحقة مريم: -2

ذم دمشؼ قموم  ىمددإًمقوس يمتٌفو إؾمتوذ  ،منطمقي اضمتامقمقي ذم مخًي ومصقل

يتـوول ومقفو  .ل ختدم اًمـصوومقفو سمعض اًمؽؾامت اًمعومقي اًمت ،سمؾغي ومصقحي 0522

ومتؾجل إمم شمزويٍ سمـوهتو مـ  ،طمول سمعض إه اًمغـقي اًمتل ظمنت أمقاهلو وأماليمفو

 اعمغؽمسملم إهمـقوء ًمتحؼقؼ اعمؽوؾمى اعموديي واؾمتعودة مؽوكتفو ذم اعمجتؿع.

 مرسحقة شؾؿى: -3

ذم دمشؼ  ىمددإًمقوس منطمقي اضمتامقمقي شمؼع ذم مخًي ومصقل يمتٌفو إؾمتوذ 

ومقفو ؼراـمقي، وُيظفر ، سمؾغي ومصقحي شمدور أطمداصمفو ذم سمقئي دمشؼقي أرؾمت0210 قموم

ويٌلّم وعػ اًمرضمؾ ذم خمتؾػ مراطمؾ طمقوشمف أموم مجول ، دمواخل اًمعالىمي سملم إه

 اعمرأة وضموذسمقتفو مفام يموكً اًمطٌؼي اًمتل شمـتؿل إًمقفو.

                                                                 

 اًمتخريؿ: كقع مـ أكقاع احلقويمي اًمقدويي.( 0) 
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مرسحقة افرديف -4
(1)

: 

ذم دمشؼ ذم  ىمددإًمقوس ؾمتوذ يمتٌفو إ ،منطمقي اضمتامقمقي ذم مخًي ومصقل

، سمؾغي ومصقحي، وشمتـوول اًمظؾؿ اًمقاىمع ذم ـمؾى اًمتجـقد اإلضمٌوري اًمعثامين 0201قموم 

آكذاك، واؾمتغالل اعمقفمػلم ًمًؾطتفؿ وآطمتقول قمغم اًمعومي ًمًؾٌفؿ أمقاهلؿ سمطرق 

 قمدة وٓؾمقام أسمـوء اًمريػ اًمذيـ بجفؾقن ىمقاكلم اًمٌالد.

 مرسحقة أكجؾقـا: -5

ذم دمشؼ قموم  ىمددإًمقوس يمتٌفو إؾمتوذ  ،ضمتامقمقي ذم أرسمعي ومصقلمنطمقي ا

طي، شمدور أطمداصمفو ذم سمقئي أرؾمتؼراـمقي سملم دمشؼ وًمٌـون0209 ًّ  ،، سمؾغي ومصقحي مٌ

اًمذيـ يؾجمون إمم اًمديـ ومقًخروكف مـ أضمؾ  سمعض إؿمخوصو فوُيظفر ومق

 مصوحلفؿ اًمضقؼي وؿـ شمؽتؾفؿ ذم مجعقوت ديـقي.

  أو )افاالث بـات(:مرسحقة ظبد اهلل -6

ذم  ىمددإًمقوس يمتٌفو إؾمتوذ  ،ذم أرسمعي ومصقل ،منطمقي اضمتامقمقي

وومقفو سمعض اًمؽؾامت اًمعومقي،  ،سمؾغي ومصقحي 0205 – 0209اإلؾمؽـدريي سملم قمومل 

وشمؼوًمقد اًمزواج اًمتل  يتـوول ومقفو قمودات ،شمدور أطمداصمفو ذم سمقئي دمشؼقي أرؾمتؼراـمقي

ظمقة وإظمقات داظمؾ اعمـزل اًمقاطمد ذم مقوقع يموكً ؾموئدة آكذاك وأومؽور إ

 اًمزواج، واًمدور اًمؽٌػم اًمذي يؾعٌف اًمًامهة واخلوـمٌوت ومقف.

 مرسحقة األمريؽاين أو )ادحتال(: -7

 0209ذم قموم  ىمددإًمقوس يمتٌفو إؾمتوذ  ،منطمقي اضمتامقمقي ذم صمالصمي ومصقل

                                                                 

قق إمم اجلـديي ذم ذًمؽ اًمقىمً.( 0)  ًّ  اًمرديػ: دائرة طمؽقمقي شُمعـك سمشمون اًم
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وىمد  ،سملم دون معرومي ؾموسمؼييتـوول ومقفو خموـمر اًمزواج مـ اًمغرسموء اعمغؽم ،سمؾغي ومصقحي

 .ىمددإًمقوس سمرز ومقفو إؾمؾقب اًمًوظمر قمـد إؾمتوذ 

 مرسحقة ادوضة: -8

ذم اإلؾمؽـدريي  ىمددإًمقوس يمتٌفو إؾمتوذ  ،منطمقي اضمتامقمقي ذم مخًي ومصقل

وومقفو اًمؽثػم مـ إًمػوظ إضمـٌقي اًمتل شُمظفر اًمٌقئي  ،سمؾغي ومصقحي 0205قموم 

مو هق  وشمتـوول اهتامم ومتطؾٌوت هذه اًمٌقئي سمؽّؾ  ،اكآكذذم دمشؼ إرؾمتؼراـمقي 

صمؿـفو، وشُمظفر اًمٍماع داظمؾ  سمؾغضمديد مـ أًمًٌي قمٍميي وموظمرة ذم اعمـوؾمٌوت مفام 

ىمدرشمف اًمػوئؼي ذم  ىمدد إًمقوس ظفر إؾمتوذة ًمتحؼقؼ رهمٌوت إسمـوء، وومقفو يُ إه

 ٍمه.مو اشمصؾ سملكقاع إىمؿشي واًمثقوب اًمتل فمفرت ذم قم معرومي يمّؾ 

 مرسحقة اجلـرال جورجي:-9

 ىمددإًمقوس جمفقًمي اًمتوريخ، يمتٌفو إؾمتوذ  ،منطمقي اضمتامقمقي ذم مخًي ومصقل

سمؾغي ومصقحي، شمدور أطمداصمفو سملم دمشؼ وسمػموت ذم هنويي اًمعٍم اًمعثامين، يتـوول ومقفو 

 ضمشع وومًود سمعض رضمول اًمديـ مـ أضمؾ احلصقل قمغم صمروات سمعض إهمـقوء.

 يدون:مرسحقة شبر -11

يمتٌفو إؾمتوذ  ،جمفقًمي اًمتوريخ ،كوىمدة ذم مخًي ومصقل هزًمقيمنطمقي اضمتامقمقي 

يًخر ومقفو مـ سمعض قمودات اًمزواج وـمرىمف اًمؼوئؿي قمغم  ،سمؾغي ومصقحي ىمددإًمقوس 

قؿتف ىماًمًؿنة، ومو حتقؽف اًمعوئالت ادموه ـموًمى اًمزواج مـ مؼوًمى ًمؾحّط مـ 

 
ٍ
 ذم اًمًـ. وأو ـموقمـً  وٓؾمقام قمـدمو يؽقن همػم يمػء

  :ماكطو مقممرسحقتان إيامئقتان معـوكتان باشم  -11

م، واعمنطمقتون 0217م واًمثوكقي ذم قموم 0211وممرظمتون إومم ذم قموم 
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صمون قمـ شملصمر اعمجتؿع سموًمغقٌقوت واجلـ، واؾمتغالل اًمٌعض شمتحدّ  ،يمتٌتو سمؾغي ومصقحي

 ص مـ سمعض اعمقاىمػ اًمصعٌي.هلو ذم حتؼقؼ مآرسمف واًمتخؾّ 

 حقة افـاشك داكقال:مرس -12

ذم مخًي  0215سمدمشؼ قموم  ىمددإًمقوس منطمقي اضمتامقمقي يمتٌفو إؾمتوذ 

ف شمرك ًمـو هقؽؾ اعمنطمقي اًمتل مل ُيـففو، إٓ أكّ  ،همػم مؽتؿؾي ،سمؾغي ومصقحيومصقل 

مشقىمي يؿؾؽ ومقفو احلٌقٌون اًمعوـمػي اًمصودىمي واإلرادة  ث قمـ ىمصي طمّى وشمتحدّ 

 قسموت اًمتل وىمػً ذم ـمريؼفام.اًمصع اًمؼقيي ًمققاضمفو هبام يمّؾ 

 ادرسحقات ادسمجة:

 قمي مـ اعمنطمقوت اًمعوعمقي ًمغويوتسمؽممجي جمؿق ىمددإًمقوس ًمؼد ىموم إؾمتوذ 

واًمتؿًؽ سموٕظمالق اإلكًوكقي  ،وآكصفور ومقف ،اًمقـمـ إمم طمّى ومقفو دقمق ، يشمعؾقؿقي

 :هذه اعمنطمقوت ومـ ،اًمًومقي اًمتل شمـًجؿ مع روح اًمعٍم وشمطقراشمف

 مرسحقة افسقف: -1

 ػ مـ ومصؾ واطمد.شمتلًمّ ، ف، وهل جمفقًمي اًمتوريخشُمرمجً قمـ اًمػركًقي سمتٍّم 

 مرسحقة بوفقػؽتوس افشفقد: -2

قي مـ منطمقي سمقًمققيمً  ً  ،وشمؼع ذم مخًي ومصقل ،ؽقركويًمشمرمجفو قمـ اًمػرًك مثؾ

رصمقذيمًقّيقمغم منح اعمدرؾمي  ؾمقي( سمدمشؼ قموم  ٕا ؾمتوذ  0575)ٔا  .ىمددسمنذاف ٕا

 مرسحقة مـؽر اجلؿقل: -3

وشمؼع ذم مخًي  ًمشؽًٌػم،ش يقًمققس ىمقٍم»شمرمجفو سمتٍمف قمـ منطمقي 

 0571)أؾمقي( سمدمشؼ قموم  إرصمقذيمًقّيُمثؾً قمغم منح اعمدرؾمي  ومصقل،

 .ىمددسمنذاف إؾمتوذ 
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 أعماله الروائية والقصصية: -ارابًع

 ؿصة بدون ظـوان: -1

دور أطمداصمفو ذم سمالد رومقي، وىمد ، وشم0577وهل ىمصي ىمصػمة يمتٌفو ذم قموم 

أراد  ايمٌػمً  ومعرومقً  وصمؼوومقً  وومقف خمزوكً  مـفو وقموًء يصّى  ىمددإًمقوس ضمعؾ إؾمتوذ 

م إيصوًمف إمم ىمورئقف مـ ظمالل احلقار اًمذي دار سملم سمطؾ اًمؼصي وإمػمة اًمتل شمؼدّ 

 فو.اًمنموط اًمصعٌي اًمتل ووعتفو أموم يمؾ مـ يتؼدم ًمؾزواج مـ ويً متحدّ  ،خلطٌتفو

 رواية افطقار: -2

شمدور أطمداصمفو  ،، وهل روايي ـمقيؾي0201قموم  ىمددإًمقوس يمتٌفو إؾمتوذ 

 وًٌ يدومـفام ىمر لم اًمؾذيـ ؾمؼطو سمطوئرهتام ىمرب دمشؼ، وشمؿّ يـ اًمعثامكقَ طمقل طمودصمي اًمطقورَ 

 رضيح صالح اًمديـ إيقيب ىمرب اجلومع إمقي.

«بافونمئة يوم يف اف»أو ادؽـون  رواية ـشف افرس   -3
(1)

. 

 صػحي. 091وشمؼع ذم 0205وهل روايي متقؾمطي اًمطقل يمتٌفو ذم اإلؾمؽـدريي قموم 

 رواية حمؿد ادرصي وحسن افشامي: -4

 005وهل متقؾمطي اًمطقل وشمؼع ذم  ،ذم اإلؾمؽـدريي 0205يمتٌفو قموم 

 ومقفو ىمددإًمقوس صػحي، شمدور أطمداصمفو سملم مٍم واًمشوم، وشمـوول إؾمتوذ 

ور مٍم صػ سمف دمّ وسملم  ومقفو مو يتّ  ،اًمتل يموكً ؾموئدة آكذاك اًمعالىموت اًمتجوريي

ذم دمورهتؿ، وأسمرز  يموًمصدق وإموكي واطمؽمام اًمؽؾؿي واًمشوم مـ أظمالق ؾمومقي

اًمصؾي اًمقصمقؼي سملم اًمشعٌلم اعمٍمي واًمًقري اًمذيـ ارشمٌطو سمقؿموئٍ اًمؼرسمك واًمـًى، 

 وسمعالىموت اضمتامقمقي وصمقؼي.

                                                                 

 وىمد وضمدت هذه اًمـًخي مًقدة سمخط همػم واوح ذم أهمؾٌفو.( 0) 
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 رة:رواية افبم -5

إطمدى  ىمددإًمقوس يعوًمٍ ومقفو إؾمتوذ  ،صػحي 059ًمروايي ذم شمؼع هذه ا

حمووًملم ووع قمالج هلو  اعمشؽالت اًمتل شمـووهلو أدسموء شمؾؽ اعمرطمؾي ومػؽروهو

وهل مشؽؾي اًمٌغوء ودمورشمف، ودمري أطمداصمفو مع سمدايي احلرب اًمعوعمقي إومم ذم 

ومؽون  ،وئفوم ذم إطمدى ىمرى ضمٌؾ ًمٌـون اعمشفقرة سمجامهلو ومجول ك0201ًقموم 

يؼصدهو سمعض اعمغؽمسملم اًمعرب اًمؼودملم مـ اًمعومل اجلديد )أمريؽو( ذم ذًمؽ 

اًمقىمً سمداقمل اظمتقور اًمػتقوت اًمؼرويوت اجلؿقالت ًمتزوبجفـ مـ أوٓدهؿ 

ح اًمـقايو اًمًقئي وأىمورهبؿ ذم اعمفجر، وذم ـمريؼ اًمعقدة قمغم متـ اًمٌوظمرة شمتقّو 

ٓظمتقور شمؾؽ اًمػتقوت هق  ى احلؼقؼّل هلمٓء اعمغؽمسملم وشمؽشػ إىمـعي، وموًمًٌ

 إقمدادهـ ًمؾعؿؾ ذم ممورؾمي اًمٌغوء.

قمـ هذه اًمروايي ذم رؾموًمي ىمددإًمقوس وذم طمديٌ إؾمتوذ 
(1)

يمتٌفو إمم إدارة  

قمدد صػحوهتو يػقق قمدد  م هذه اًمروايي وأكو قمومل سملنّ  أىمدّ إيّن »جمؾي اعمؼتطػ ىمول ومقفو: 

ومال أمؾ زم أن حتقز  ،واوعل آىمؽماح اعمؼتطػ إيمَرملم لمو ومروف طمية مـشئ

ام أـمؿع سموًمطٌع مـ هذا اًمؼٌقؾ وٓ أشمطوول ًمـقال إطمدى اجلوئزشملم إكّ  ًٓ روايتل ىمٌق

اعمقاوقع آضمتامقمقي، مقوقع  اعمقوقع مـ أهؿّ  ٕنّ  ،قمغم كػؼتفام أو قمغم كػؼتل

 .شقي ٓ حيتؿؾ اًمتلضمقؾطمق

مقوقع  إنّ »: الً اًمروايي ىموئذم رؾموًمتف قمـ مغزى  ىمددإًمقوس ويتوسمع إؾمتوذ 

سمتػوصقؾف، واؾمتعـً سمٌعض اعمعورف ٕىمػ قمغم شمػوصقؾ  قاوقعاعم اًمروايي مـ أطمطّ 

                                                                 

مقضّمفي إمم أقمضوء اًمؾجـي  0295/ 91/1وضمدت هذه اًمرؾموًمي سمخط يده ممرظمي ذم ( 0) 

 اعمحؽؿي سمؿـوؾمٌي إضمراء مًوسمؼي روائقي ذم جمؾي اعمؼتطػ اعمٍميي.
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اح أموم سممرة متؼقحي ٓ يلكػ مـ شمطفػمهو مو بجري ذم شمؾؽ اًمٌققت، ومؿثكم مثؾ اجلرّ 

 ًّ د إمم آٓشمف اجلراطمقي ومقـضح اجلرح ويًتلصؾ اًمؾحؿ يعؿ صمؿّ  ،ودسمؿضودات اًمػ

 .شسمذًمؽ ؾموئر إقمضوء لده ًمقحقيـتفل قمؿؾف سمضاّم  صمؿّ  ،اعمقً

 كجحً سمؽتويب هذا؟ وملكو أول مـ بجقى يمال، ومؾق شملًم ػ أًمػ يّن إومفؾ »ويتوسمع 

وداء دوملم مل  ،يمتوب مثؾ هذا عمو ورم سموعمؼصقد، ومفل سممرة متؼقحي ذم ضمًؿ اإلكًوكقي

وت مجقعفو ومل شمتغؾى شمؼَق قمغم آشمؼوء مـف إضمقول اًمغوسمرة، وىمد قموجلتف آداب اًمديوك

قمؾقف، وأشمً ومالؾمػي اًمعصقر اعمتلظمرة اًمذيـ أظمذوا قمغم قموشمؼفؿ شمـظقؿ معومالت 

ـتقجي اًمقمي ورأوا أن ٓ دواء يـجع، ويموكً ومعؼدوا اعمممترات اًمعديدة اعمتـقّ  ،اًمٌنم

 اء سمؿقوعف سمتـظقؿف ًمتؼل ؾموئر أقمضوء اجلًؿ مـ قمدواه، وهذا مواهتاممفؿ طمٍم اًمد

اقمؼّمت قمـف اًم وىمد مـعً ( تشعقب سموًمؼقل اًمعومل )إن سمـوت اهلقى ؾمقوج احلر 

ًمؽـفو أسموطمً سمققت اًمدقمورة  ،اعمخدرات سملكقاقمفواحلؽقموت إذسمي اًمؽحقًمقي وسمقع 

وشمؼل اًمًقدات وأكًوت مـ  ،ؾلمف اًمغوومؾلم اعمغػّ وكظؿتفو، ومروايي مثؾ هذه ىمد شمـٌّ 

ويعقد  ،ومؼلم اعمتوضمريـ سموٕقمراضسمذًمؽ سمضوقمي اعمـو ومتخّػ  ،اًمقىمقع سمنمك اعمحتوًملم

هذه  س روايتلواًمػضقؾي، وًمذا أيمرّ  اًمعػيومؽموج ؾمقق أهؾ  ،قمؿؾفؿ إمم اًمؽًود

 ش.جلؿعقي حمورسمي اعمتوضمرة سموًمرىمقؼ إسمقض

 :اإلؾمٌوكقي م مديـي وموًمـًقوروايي ومّحو -1

وهل مـ شملًمقػ اًمراهى إعموين دامقوكقس وكؼؾً إمم اًمػركًقي وشمرمجفو 

م، وهل روايي ىمصػمة شمدور 0515قمـ اًمػركًقي ذم قموم  ىمددقوس إًمإؾمتوذ 

ضمرى ومقفو مـ فمؾؿ وشمعًػ سمحجي أطمداصمفو ذم إؾمٌوكقو زمـ حمويمؿ اًمتػتقش ومو 

ـمؼي ذم اًمديـ، وُيظفر ومقفو طموضمي اإلكًون اخلوـمئ إمم اًمتقسمي ًمـقؾ اخلالص وروو اهلر

 .واهلل ىمٌؾ ووموشمف مفام يمون اًمثؿـ سموهظً 
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 ؿوا بغ ؿواد اجلقش من صعوب ؽريبة:تػو  ـتاب حقاة من  -7

 ىمددإؾمتوذ  شمرمجف ٌقس،قوهق يمتوب ٓشمقـل إصؾ ًمؾؿمًمػ يمقركقؾققس ك

، وهق ذم اًمتوؾمعي قمنمة مـ قمؿره، وومقف شمرضمؿ طمقوة ممًمػف اًمذي وًمد 0512ذم قموم 

طوًمقي، وأسمرز إقمامل اًمتل أًمػفو، يروكو اإليڤق.م ذم مديـي  171و 111سملم قمومل 

 ىمقاد اجلققش ذم شمؾؽ احلؼٌي مـ اًمزمـ.أهّؿ ث اًمؽتوب قمـ ويتحدّ 

 :األدبية األخرى أعماله -اخامًس

ًمقاىمع جمتؿعف، ومؼد قمرف سملن هذا  ودىمقؼً  ومتوسمعً  ىمددإًمقوس يمون إؾمتوذ 

 ويطرق سموسمً  يمعودشمف ومفو هق ،اًمٌحٌ واعمتوسمعي اعمجتؿع ًمديف مـ اعمقزات مو يًتحّؼ 

 دب اًمشعٌل أو اعملصمقرات اًمشعٌقي، ومؽون يرى أنّ مـ أسمقاب إدب وهق إ اضمديدً 

سمام وسموٕمثول اًمشعٌقي وإىمقال احلؽقؿي،  يتؿّثُؾ  ايمٌػمً  وواضمتامقمق   وصمؼوومق   وًمؾعرب خمزوكً 

 قاسموًمػطرة واًمغريزة دًمّ  شمـووًمف قمومي اًمـوس)اعمعّؿقوت(، يعرف سموٕطموضمل واحلزازير 

ذم سمعض شَمظفُر ي واًمذيموء وإن يموكً هقمي اخلوـمر واًمٌدهي صػقن سمف مـو قمام  يتّ هب

، وهذا مو شمشفد سمف إمثؾي مـذ أكػًفؿإطمقون سمطريؼي ؾموظمرة ومًؾقي ًمؾؽمويح قمـ 

 اجلوهؾقي إمم وىمتـو هذا. 

ىمً إمم هذا إدب اًمشعٌل اًمذي طمػظتف وموًمعديد مـ يمتى اًمؽماث شمطرّ 

قي هذا اعمقوقع ذم أمهّ  وىمد سملّم  ،إضمقول اًمذايمرة اًمشعٌقي اعمحؽقي وشمـوىمؾتف قمغم مرّ 

شمؼديؿف ًمؽتٌف اعمخطقـمي
ف مـ اًمقاضمى ىمدر اعمًتطوع احلػوظ قمغم هذا ومرأى أكّ  ،(1)

مـ ومؼداكف أو  وع سمف جمتؿعـو ظمقومً إدب مـ ظمالل مجعف هلذا اإلرث اهلوئؾ اًمذي متتّ 

                                                                 

ػحوت يمثػمة مًقدة ذيمر ذم شمؼديؿ أقمامًمف اعمخطقـمي اًمتل قمثرُت قمؾقفو ذم حمػقفموشمف، وومقفو ص( 0) 

 سمخط يده.
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ؼؾ إًمقـو مشوومفًي، هذا مـ ضمفي، ومـ حتريػف مـ همػم ىمصد، وٓ ؾمقام أن هذا إدب كُ 

ث هبو قمومي اًمـوس ذم ومؽمات ؾموسمؼي، ومنن ف قمغم اًمطريؼي اًمتل حتدّ ى اًمتعرّ ضمفي أظمر

ضمّؾ مو وصؾ إًمقـو قمـ إوًملم يمـويي قمـ أؿمعور ويمتى يمتًٌ ذم ًمغي ومصحك مجعفو أو 

 أًمػفو أهؾ اًمعؾؿ آكذاك.

صؾ سموعملصمقرات اًمشعٌقي مو اشمّ  مجع يمّؾ إمم  ىمددإًمقوس ومـ هـو اكطؾؼ إؾمتوذ 

 ي دىمقؼي، أظمذت مـف اًمؽثػم مـ اًمقىمً واجلفد، ويمون كتوضمفوًمقؼدمفو سمصقرة قمؾؿق

 :ليده وه سمخطّ  ًي ذم هذا اعمجول ووعًخمطقـم يمتٍى  صمالصمي

 ة: قـتاب يف األماال افعربقة افعام -1

َمَثؾ مو يؼوسمؾف مـ إمثول إضمـٌقي، ومفق  َمثَؾ، ووع ًمؽّؾ  1111وشمزيد قمـ 

مـ أمثول ذم ًمغوت  ويذيمر مو يؼوسمؾفرًيو ًمػفؿف ويَعؾنؼ قمغم مو يراه رضويذيمر اعمثؾ اًمعريب 

وومقف ومفرس قمغم اعمعجؿ اًمعريب يؽممجفو ًمؾعرسمقي وينمطمفو، سموعمعـك ٓ سموعمٌـك أظمرى
(1)

. 

ـتاب األحاجي واحلزازير -2
(2)

 : 

مو  متداول ومـفومو هق أطمجقي، مـفو  051وحيتقي قمغم  ،صػحي 010يؼع ذم 

حًى سمًى إقمداد اًمصحقحي، وومقف ومفرس ؿي طَم أطمجقي مرىمّ  مـ شملًمقػف، ويمّؾ  هق

ـً مـ اعمعوين واًمنموطموت اعمتعؾؼي هبو، اًمتًؾًؾ اًمعددي ًمألطمجقي مع سمقون مو شمضؿّ 

ًمألطموضمل قمغم احلرف اعمعجؿل، وذم ومصؾ ٓطمؼ ووع أضمقسمي  صمونٍ  وومقف ومفرٌس 

                                                                 

كف ذم احلرف اًمدمشؼقي، أش كٌذة شمورخيقي» فيمتوسم شمؼديؿفٓكدسمرغ ذم  اًمًقيدي يذيمر اعمًتنمق( 0) 

 .0551قموم هبقًمـدة )أمثول سمر اًمشوم( اًمصودر ذم ًمقدن  فاؾمتشفد سموًمؽثػم مـ هذه إمثول ذم يمتوسم

أشمؿ هذا اًمؽتوب ذم اإلؾمؽـدريي، ذم ذيمر اعممًمػ ذم إؾمػؾ قمـقان اعمخطقط ومالطمظي أكف ( 9) 

 م وذم كقتف ـمٌعف ذم اإلؾمؽـدريي.0205آب، ؾمـي 
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إطموضمل سمحًى رىمؿفو أو شمًؾًؾفو اعمعجؿل
(1)

مي ذم مؼدّ  ىمدد. وذيمر إؾمتوذ 

اًمتدىمقؼ ذم احلديٌ واًمـؼؾ،  سمنموطمـ قمومي اًمـوس همػم َمْعـِقنلْم  ايمثػمً  اًمؽتوب إن

ومـراهؿ إذا يُمّؾػقا سمند طمؽويي أو َمَثؾ أو طمؽؿي أو سمقً مـ اًمشعر ٓ يراقمقن ذم 

وٓ ىموومقي، سمؾ يتجووزون ىمقاقمد اًمؾغي طمتك اًمعومقي ويؿًخقن اعمعـك  وكؼؾفؿ وزكً 

ؾمؿعفو وسمعد ميض أيوم ىمؾقؾي أموم أصدىموئف  فسمعض أطموضمق يمرَ ذاشمف، وىمد صودف أكف ذَ 

مـؼقًمي قمـ همػمهؿ، سمعقدة قمـ اًمؽميمقى واعمعـك اًمذي ووعفام هلو، ويذيمر ذم ذًمؽ 

طمؽويي ضمرت قمغم مو ىمقؾ ًمؾشقخ أملم اجلـدي
(2)

: 

ويغـل أهمـقًي مـ َكْظِؿِف خمتؾي اًمقزن مٌتقرة اًمًطر  وٌـً سمرضمؾ ييب ًمِ  ف مرّ .. إك  )

 وـَ اًمط ري ذهوسمً ٌأظمذ يدوس سمـعؾف اًمؾ  أن ن مـ اًمشقخ اجلـدي إٓ ومام يمو ،وموىمدة اعمعـك

ـِ ىموئ، ومصوح سمف وورب اًمؾن ووإيوسمً  يمام  :وملضموسمف اًمشقخ اجلـدي ؟!مو شمػعؾ يو هذا :الً ٌ

ٌّص سمعؿكم أومعؾ أكو أيًض أكّ   .(سمعؿؾؽ ومه وؽ خت

قىمً ٓ ذًمؽ اًمـ ٓ بجقدون اًمؼراءة واًمؽتوسمي ذم ممّ  يـاًمؽثػم وقمالوًة قمغم أنّ 

مـ أن  وومخقومً وىمد زاد ومقفؿ اًمـًقون ذم اًمطلم سمؾي،  ،قمغم صحتف ءيؿقؾقن إليراد ر

 اًمؼقوم سمجؿع هذه إطموضمل. ىمدداخلؾؾ رأى إؾمتوذ  قمغم الً ظمؾ يزيدوا

 ـتاب تسؾقة افؽبر وافصغر يف األحاجي واحلزازير: -3

 ذم يمّؾ و ،( أطمجقي مقزقمي قمغم ىمًؿلم911وومقف ) ،وهق ذم ضمزأيـ مـػصؾلم

آظمر ًمألطموضمل قمغم احلرف  حًى اًمتًؾًؾ اًمعددي ًمألطمجقي وومفرٌس سم ىمًؿ ومفرٌس 

 ىمًؿ مـفو. إطموضمل ذم هنويي يمّؾ  إضمقسمي ًمؽّؾ  وأوردَ  ،اعمعجؿل

                                                                 

 أؿمور إؾمتوذ ىمدد إمم يمؾ أطمجقي مـ شملًمقػف ذم هذا اًمؽتوب.( 0) 

(، ؿموقمر مـ أقمقون مديـي محص، شمردد يمثػًما إمم دمشؼ 0510 -0711اًمشقخ أملم اجلـدي ) (9) 

 . 01/ ص9عر، ذم ؿمعره يمثػم مـ اعمقؿمحوت. إقمالم، جوملظمذ مـ قمؾامئفو وأدسموئفو، ًمف ديقان ؿم
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 :(1)افزربة جريدة -4

 موطمًـ اًمػؽوهي واًمدقموسمي، وهذا  ىمددز هبو إؾمتوذ اًمصػوت اًمتل متقّ  مـ أهؿّ 

وآضمتامقمقي واًمشعريي، يمون يممـ سمنيصول اعمعؾقمي إمم ذم أقمامًمف إدسمقي  وفمفر واوحً 

ومقزيد ذم شمثٌقً اعمعؾقمي ويملهنو  ،عمو هلو مـ شملصمػم قمغم اًمؼورئ واعمًتؿع، ػاجلؿقع سمدون شمؽؾّ 

ىمصي أو طمؽويي ؿمعٌقي شمعؼّم قمـ اًمقاىمع آضمتامقمل اًمذي يعقشف اعمرء ذم جمتؿعف، ومفو هق 

سمنصداره ضمريدة  الً تامقمل واًمثؼوذم اًمػؽوهل متؿثّ مـ أسمقاب إدب آضم اضمديدً  ويطرق سموسمً 

وهل ضمريدة  ، قمـ اًمقاىمع اًمققمل احلقويت أـمؾؼ قمؾقفو اؾمؿ اًمزرسميومؽوهقي هزًمقي كوىمدة شمعؼّم 

دوريي هقائقي مطريي وكوىمدة زمفريريي يمؿـو وصػفو
(2)

ة ذم اًمًـي ذم ؿمفر آذار ، شمصدر مرّ 

رون ومدقموهؿ سمـوت و اعمحّر أسمق زوسمعي، أمّ  مفو سملؾمامء مًتعورة، ومدقمو مديرهو سموؾمؿ اًمريحوىمدّ 

ك اًمعدد إول مـفو اًمشػقكقياًمـق، وؾمؿّ 
(3)

رسمقع إول  01حتً اًمدًمٌي، ممرظمي ذم  

ٓ كدري و ،همػم مطٌققميويده  م، واجلريدة مقضمقدة سمخطّ 0201كقًون قموم  0 -ه 0195

ـً قمدة شمضؿّ وهق ذم أرسمع صػحوت  ،أم أكف ايمتػك هبذا اًمعدد إذا يمون هـوك أقمداد أظمرى

قمـوويـ: مؼوًمي آومتتوطمقي، كٌذة ؾمقوؾمقي، أظمٌور حمؾقي، أظمٌور اًمٌقًمقس، ذهوب وإيوب، 

 أظمٌور ىمتؾ اًمقىمً، أظمٌور آظمر ؾموقمي، زوموف، وومقوت، ويمتٌفو سموًمؾغي اًمػصحك اًمًؾًي.

                                                                 

 اًمزرسمي: مؽون حيتجز ومقف اًمـوس أو همػمهو ًمًٌى مو.( 0) 

يمتى إؾمتوذ ىمدد ذم اومتتوطمقي اًمعدد قمـ دمشؼ واصًػو إيوهو سملهنو مـ أمجؾ سمؾدان اًمدكقو، ( 9) 

ثؾقج اًمؽثػمة وظمص ومقفو ؿمفري آذار وكقًون سملؾمؾقب هززم رؿمقؼ طمقٌ إمطور اًمغزيرة واًم

ث قمـ كدم اًمًقوح اًمزّ  ،واًمؼمد اًمؼورص ذم هذا اًمقىمً، وأـمؾؼ اؾمؿ اًمزرسمي قمغم هلو ـ يائروحتد 

يزرب »اًمتل يؿر هبو اًمًوئح ذم شمـؼالشمف اًمؼميي واًمٌحريي طمقٌ  مـ اعمخوـمرضمريدشمف شمـٌقًفو مـف 

 ش.سموًمػـدق وسمعض إطمقون يزرب يمقًف ويصػم ًمف زرسمون

 همقـمي دمشؼ. اًمشػقكقي: ىمريي ذم( 1) 
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 ا=لوَثائقُ وا=لصُّوَرٍّ
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 بؾباشه افؼـصع   ؿددإفقاس صورة فألشتاذ 
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 م1876ـس يف صفر آب ذثوجتؿعه مع ضالب مدرشة افروم األرصورة 

 بوفقػؽتوس افشفقدأثـاء ظرضفم مرسحقة يف 
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 ـتاب تؽؾقػه بندارة ؿـصؾقة افـؿسا وادجر ممؿًتا

 ه1311صوال  8صادر ظن كاطر خارجقة والية شورية يف 
 )ـتب بافؾغة افسـقة(
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 بعد وؾاة وافده افؼـصل اافؼـصؾقة افقوكاكقة بدمشق ممؿتً  فام  ـتاب تؽؾقػه م

 م1888/ 25/7صادرة ظن افؼـصؾقة افقوكاكقة يف شورية )بروت( 
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 وثقؼة موجودة يف جمؿع افؾغة افعربقة بدمشق

 يف ادجؿع الً ظام ا تاري  اكتخابه ظضوً تبغ  
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 ؿددإفقاس يد األشتاذ  ـتاب بخط  

 األشتاذ كائب رئقس ادجؿع حمؿد شعقد افؽرمي إػ هج  مو
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 ـتاب تؽؾقػه من رئقس ادجؿع األشتاذ حمؿد ـرد ظع

 إلفؼاء ؿصقدة يف جمؿع افؾغة افعربقة
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 من رئقس ادجؿع األشتاذ حمؿد ـرد ظع هـتاب تؽؾقػ

 جؿعادفداة إػ ادو فزتغالا ادرشؾة من فسمجة ظـاوين بعض افؽتب
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 من جلـة تـظقم ادممتر افدويل افعاذ ؿددإفقاس رشافة إػ األشتاذ 

 يف ادممتر افقؽون ظضوً  م1894فؾؿستؼؿغ يف جـقف ظام 
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 يف ادممتر افدويل افتاشع فؾؿستؼؿغ ؿددإفقاس بطاؿة ظضوية األشتاذ 

 م1891يف فـدن ظام 
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 األوربقغ مع ادستؼؿغ مراشالته - يده كؿوذج بخط  
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 ؿددإفقاس يد األشتاذ  بخط  « افزربة»افصػحة األوػ من جريدة 

 م1911ظام  ممرخة يف
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 كؼته جمؾة افؾوتس افػركسقة« ظن وضع ادرأة يف دمشق» بحث

 م1911/ ـاكون األول 9افعدد  ،افؼاهرة يفافصادرة 

 ؿصقدة ـفرباء احلب بخط يده
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 زهرة وشؼوط افزد بخط يدهؿصقدة ظبور اف
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 .0220 –دمشؼ  –د. ضمقزيػ زيتقن  –أؾمقي ؾمػمة ىمرن وكصػ  -

 .0251 -سمػموت –دار اًمعؾؿ ًمؾؿاليلم  – اًمزريمكمظمػم اًمديـ  –إقمالم  -

اعممؾمًي  –ومماد وصوًمح اًمًقد  – اوؿموقمرً  وإمػم قمٌد اًمؼودر اجلزائري متصقومً  -

 .0255 –زائر اجل –اًمقـمـقي ًمؾؽتوب 

 .0251 –مطٌعي اًمؽمىمل  –أمحد ومتقح  –شموريخ اعمجؿع اًمعؾؿل اًمعريب  -

مطٌعي جلـي اًمتلًمقػ  –اًمؼوهرة  –ؾمعقد إومغوين  –طمورض اًمؾغي اًمعرسمقي ذم اًمشوم  -

 .0219 –واًمؽممجي واًمـنم 

 .0201 –دمشؼ  -إًمقوس ىمدد  –ديقان زهرة اًمرسمقع  -

 دمشؼ. –مطٌعي اسمـ زيدون  –إرصمقذيمًقّي  ذيمرى مرور مئي قموم قمغم شملؾمقس اعمدارس -

 .0551 –سمػموت  –كعامن اًمؼًوـمكم  –اًمروض اًمغـوء ذم دمشؼ اًمػقحوء  -

 (.مًقدة ؾمػمة ذاشمقي سمؼؾؿ اًمقوس ىمدد )صمالث ورىموت -

 . )كنمة(.0299 ىمددؾمػمة ذاشمقي سمؼؾؿ طمػقده ىمًطـطلم  -

 .0212 –دمشؼ  -إًمقوس ىمدد  -ي )اضمتفود ذم اًمدويٌو(ؼدؾمقاًماًمطريؼي  -

 مطٌققموت جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي سمدمشؼ. –شمعريػ شمورخيل  –جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي  -

 .0212 –مطٌعي اًمؽمىمل  –د. قمدكون اخلطقى  – واعمجؿع ذم مخًلم قمومً  -

 أضمزاء. 1 – 0215 –دار اعمعورف سمؿٍم  –كجقى اًمعؼقؼل  –اعمًتنمىمقن  -

 –سمػموت  –ي اعمؽتٌي اًمنمىمق –يقؾمػ أؾمعد داهمر  –مصودر اًمدراؾمي إدسمقي  -

 صمالث أضمزاء. –0279



 

- 015 - 

 

مطٌعي هيمقس  –يقؾمػ اًمقون هيمقس  -معجؿ اعمطٌققموت اًمعرسمقي واعمعرسمي -

 .0292 –سمؿٍم 

ـ  -  .0255  –دار اًمػؽر –قمٌد اًمؼودر قمقوش –معجؿ اعممًمػلم اًمًقريلم ذم اًمؼرن اًمعنمي

 9111 –وزارة اًمثؼوومي  –شملًمقػ يوؾملم قمٌد اًمرطمقؿ  –مقؾمققمي اًمعومقي اًمًقريي  -

 أضمزاء. أرسمعي –

 –ممؾمًي ومراكؽؾلم ًمؾطٌوقمي واًمـنم  –دار اًمؼؾؿ  –اعمقؾمققمي اًمعرسمقي اعمقنة  -

 .0215 –سمنذاف حمؿد ؿمػقؼ همرسمول 

 اعممًمػوت همػم اعمطٌققمي ًمألؾمتوذ إًمقوس ىمدد . -

 –سمػموت  –راء ـدار احلؿ -وس ىمدد ـإًمق –ي ذم احلرف اًمدمشؼقي ـذة شمورخيقـكٌ -

 .0229 – 9ط

 .0201 –دمشؼ  -إًمقوس ىمدد –مـ أطموديٌ احلققاكوت  كقادر وومؽوهوت -

 

 : المجالتْ

 دمشؼ. –جمؾي اًمؽماث اًمعريب -

 .دمشؼ -جمؾي اعمعرومي -

 اًمؼوهرة . -جمؾي اعمؼتطػ -

 .جمؾي جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي سمدمشؼ  -
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70 

70 

70 

70 

70 

79 

79 

79 

79 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

75 

71 

77 

77 

75 



 

- 001 - 

 ........................................... يمتوب إطموضمل واحلزازير -
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 ........................................................ ضمريدة اًمزرسمي -

75 

72 

51 

 
 وافصور قوثائاف

 

 

50 

 ............................................................... ادراجع وادصادر -

 ....................................................................... افػفرس -

011 

017 

 

     

 



 

- 000 - 



 

- 009 - 

 


