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 مروان البواب           

 عضو جمؿع الؾغة العربقة بدمشق

 

س قموم  جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي سمدمشؼ هق أسمق اعمجومع اًمعرسمقي ىموـمًٌي: ومؼد ُأؾمِّ

م، ويمون اؾمُؿف وىمتئٍذ )اعمَجؿع اًمعؾؿّل اًمعريب(. وًمػظُي )اًمعؾؿّل( ذم اؾمِؿِف هل 1919

ًمؾدًٓمي قمغم أن اعمجؿَع ُيعـك سمعؾقم اًمعرسمقي مثؾام ُيعـك سمام ًمف صؾٌي سموًمؾغي اًمعرسمقي مـ 

ًمُي اعمجؿع: اعمحوومظَي قمغم ؾمالمي هذه اًمؾغي، اًمعؾقم إظمرى. وًمذًمؽ يموكً رؾمو

رة.   وضَمْعَؾفو واومقًي سمؿطوًمى أداب واًمعؾقم واًمػـقن، ومالِئؿًي حلوضموت احلقوة اعمتطقِّ

صحقٌح أن اعمجؿَع ٓ ُُيري دمورب ذم اًمػقزيوء أو اًمؽقؿقوء، وٓ ُيْثًٌ اعمؼمَهـوت 

ى ذم اًمريووقوت، وٓ يدىمِّؼ ذم اعمؽتشػوت اًمطٌقي واعم خؽمقموت اًمتِّْؼـِقَّي، وٓ يتحرَّ

صحي اًمـظريوت اًمػؾًػقي واًمظقاهر اًمػؾؽقي... وصحقٌح يمذًمؽ أن اعمجؿَع ٓ يٌحٌ 

ذم قمؾقم احلوؾمقب واإلدارة وآشمصوٓت واًمـٌوت واًمتوريخ واهلـدؾمي واًمؽفرسموء... 

قًؼو ذم مصطؾحوت هذه اًمعؾقم سملمجعفو َوْوًعو وشمعريًػو وشمـً -سموعمؼوسمؾ  -ًمؽـف يٌحٌ 

وشمقطمقًدا، وأهؿ مـ هذا أكف يٌحٌ ذم اًمؾغي اًمتل يًتعؿؾفو أصحوب هذه اًمعؾقم 

ًمؾتعٌػم قمـ أهمراوفؿ ومؼوصدهؿ: يٌحٌ ذم مٌوكقفو ومعوكقفو، ومػرداهتو وشمرايمقٌفو، 

 وأصقؾفو ودظمقؾفو، وصحقحفو وؾمؼقؿفو... 
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ؿ وقمغم هذا ومنن رؾموًمَي اعمجؿع هل اًمؼمهوُن قمغم أن اًمعرسمقَي هل ًمغُي اًمعؾ

ضمفاًل  -وإدب، واًمثؼوومِي واحلضورة ذم آٍن مًعو. وهل يمذًمؽ ردٌّ قمغم اًمذيـ يزقمؿقن 

أن اًمعرسمقَي ًمغٌي قموضمزٌة ىموسة، وأهنو إكام شَمصؾح ًمؾشعر واًمقصػ، واعمدِح  -أو دموهاًل 

واهلجوء، واًمقىمقِف قمغم إـمالل، واًمتعٌػِم قمـ طمقوِة إقمراب ذم سمقادهيؿ، ومؾام مه 

قمقن أنَّ اًمعرسمقَي ٓ زمـُفؿ، مه ز مـُفو. وهذه اًمرؾموًمُي ردٌّ أيًضو قمغم اعمشـِّعلم اًمذيـ يدَّ

َر اًمتِّْؼـِلَّ ذم اًمعومل، ومو َيطرأ ومقف مـ ايمتشووموت، ومو َيـشل ومقف  شمًتطقع أن شمقايمَى اًمتطقُّ

َتحَدصموٍت ذم مجقع مـوطمل احلقوة: ذم اًمصـوقمي واًمتجورة، واًمطىِّ واًمعؾقم،  ًْ مـ ُم

 
ِ
 واًمٌحور، وآشمصوٓت واعمعؾقمقوت...واًمػضوء

إن رؾموًمَي اعمجؿع اًمؼوئؿَي قمغم ريمـَقْفو إؾموؾمقلم: اًمؾغِي واعمصطؾح، ٓ يؿؽـ 

حتؼقُؼفو إٓ سمجفقِد قمؾامَء خمؾصلم َكَذروا أًمًـَتفؿ وأىمالَمفؿ ًمؾـفقض سموًمؾغي اًمعرسمقي 

ووقٍي وكػٍس راوقي. واًمدوموع قمـفو، وسَمَذًمقا ذم ؾمٌقؾ ذًمؽ ـموىموهِتؿ وأقمامَرهؿ سمعزيؿٍي م

وٓ يؿؽـ حتؼقُؼ هذه اًمرؾموًمي أيًضو إٓ إذا يموكً اظمتصوصوت أقمضوء اعمجؿع ذم ؿمتك 

ؾ سمعُضفو سمعًضو. وًمذًمؽ وملكً دَمُد ذم همٓء إقمضوء: اًمطٌقَى  مقوديـ اًمعؾؿ، ُيَؽؿِّ

احلوذق، واًمؾغقيَّ إديى، واًمػقزيوئلَّ إريى. دَمُد ومقفؿ اًمعوملَ سموًمريووقوت، 

ـ. ودَمُد ومقفؿ اًمشوقمَر اعمُجقد، واعم ، واًمصقدزمَّ اعمتؿؽِّ ـّ ختصَّ سموًمـٌوت، واعمفـدَس اعمَِػ

 واًمعوملَ سموًمػؾًػي، واخلٌػَم ذم اًمؽمسمقي، واًمؼوكقينَّ اًمالمع، واعمعجِؿلَّ اعمدىمِّؼ...

*     *     * 

عمطَّؾعلم قمغم إنَّ مو ذيمرشُمف آكًػو إكام هق إضموسمٌي قمـ شمًوؤٍل رسمام يـشل ذم أذهون همػِم ا

أقمامل جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي وكشوـموشمف: ومؼد يتخقَّؾ سمعُضفؿ أن قمضقيي اعمجؿع شمؼتٍم 

قمغم اعمختصلم ذم قمؾقم اًمعرسمقي، وأكف ٓ مؽون ذم اعمجؿع ٕطمد ؾمقاهؿ. همػم أن 
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 -اًمذي كؽمضمؿ ًمف ذم هذا اًمؽتوب  -اًمقاىمَع قمغم ظمالف ذًمؽ، وموًمديمتقر مجقؾ صؾقٌو 

، مع أكف خمتصٌّ ذم اًمػؾًػي. وىمد أومود مـف اعمجؿع 1910ؿع قموم خى قمضًقا ذم اعمجاكتُ 

واعمجتؿع قِمْؾاًم همزيًرا وومؽًرا مـػًما، وظمؾَّػ آصموًرا ظموًمدًة يًتػقد مـفو ـمالب اًمعؾؿ قمغم 

 َمرِّ إيوم ويَمرِّ اًمًـلم. 

*     *     * 

ة، وصػف قمورومقه سملكف: رائد اًمػؾً ػي اًمديمتقر مجقؾ صؾقٌو ؿمخصقٌي قمؾؿقي ومذَّ

اًمعرسمقي اعمعوسة، وأطمد أقمالم اًمؽمسمقي ذم اًمؼرن اًمعنميـ. حتؼؼً قمغم يديف ىمػزٌة 

دت كشوـموشمف ومتقَّزت. يمون  سمف وملطمٌقه. شمعدَّ  رومقع مـ ـمرازٍ قمؼؾقي طمضوريي. أطمىَّ ـمالَّ

 ذم يمؾ مظوهر طمقوشمف: ذم ؾمؾقيمف وشمدريًف، ومعومؾتف وإدارشمف، وومؽره وشمٍموموشمف. 

و... ÷تقر ؿمويمر اًمػحوم سملكف وصػف شمؾؿقُذه إؾمتوذ اًمديم يمون معؾاًم مرسمًقو طمؼًّ

ويمون ًمف ذم ظمدمي اًمعرسمقي، واإلسموكي قمـ أهارهو ودىموئؼفو واعمـوومحي قمـفو اًمِؼْدُح 

يمون معتدل ÷سملكف ووصػف ظَمَؾُػُف ذم اعمجؿع اًمديمتقر قمٌد اًمؽريؿ زهقر قمدي . ×اعمعغمَّ 

ا دؤوسًمو ىمودًرا قمغم  اعمزاج ووسمًطو ٕقمصوسمف وشمٍموموشمف وقمقاـمػف، قمؼالكقًّو واىمعقًّو جمدًّ

ووصػف إؾمتوذ إًمقوس أكطقن كٍم اهلل ذم يمتوسمف )مجقؾ  .×اًمتـظقؿ وصودىًمو ذم أقمامًمف

ًمؼد أمجع يمؾُّ اًمذيـ قمرومقه قمغم أكف يمون ؿمخًصو مفذسًمو ÷صؾقٌو مػؽًرا ومرسمًقو( ومؼول: 

ا دؤوسًمو دمثًو ظمؾقىًمو طمؽقاًم، هودَئ اًمطٌع، قمغم قمالىم وت ـمقٌي مع اجلؿقع، ًمطقًػو جمدًّ

صودىًمو رزيـًو، حيؽمم اعمققمد ومفق قمـده أمر مؼدس، متقاوًعو، صديًؼو ًمطالسمف وأسًمو، 

متػوئاًل ذيمقًّو، صورًمو يمحدِّ اًمًقػ ذم يمؾِّ مو يؿؽـ أن َيَؿسَّ اعمصؾحَي اًمعومي، 

 .×ؿمجوقًمو، يمثػَم اعمطوًمعي

*     *     * 
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ا وكشوـًمو، ًمؼد يموكً طمقوة صؾقٌو طموومؾًي سموًمعؿؾ همـقًي  سموًمثامر اًمطقٌي، ُمؾئً ضِمدًّ

ؿفو اًمديمتقر قمٌد اًمؽريؿ زهقر قمدي إمم مخس  ًَّ ًٓ وقمطوًء. ىم شمعؾُّاًم وشمعؾقاًم، سمذ

هو:  مراطمؾ: ؾمامَّ

. مرطمؾي اًمطؾى: سمدأ ومقفو صؾقٌو دراؾمتف ذم اعمدرؾمي أؾمقي، صمؿ ذم اعمؽتى 1

ذه اعمدة سمعومؾلم مفؿلم اًمًؾطوين اًمعثامين، صمؿ ذم مؽتى قمـؼم. وىمد شملصمر صؾقٌو ذم ه

شمريمو أصمًرا سموًمًغو ذم كػًقتف وشمػؽػمه وكزقمتف اًمعرسمقي إصقؾي: أمو اًمعومؾ إول، ومفق 

ضمق اًمتًومح واًمتعوون واًمعالىموت اًمطقٌي سملم أسمـوء اعمًؾؿلم واعمًقحقلم ذم اعمـطؼي 

ُد هلؿ اًمتل يمون َيدرس ومقفو. وأمو اًمعومؾ اًمثوين، ومفق أؾموشمذشُمف ذم مؽتى قمـؼم اعمشفق

 سموًمعؾؿ واًمقـمـقي ومؽورم إظمالق.

صمؿ ُأوومد صؾقٌو إمم ومركًو ًمتحصقؾ شمعؾقؿف اًمعوزم، ومدَرس ذم ضمومعي اًمًقرسمقن 

، ومؽون أول قمريب ؾمقري حيؿؾ هذه 1904وطمصؾ قمغم اًمديمتقراه ذم اًمػؾًػي ؾمـي 

 اًمشفودة. 

ػي ذم . مرطمؾي اًمتدريس: سمعد قمقدة صؾقٌو إمم اًمقـمـ قُملمِّ مدرؾًمو عمودة اًمػؾ0ً

و هلو. وإمم هذه 1907مؽتى قمـؼم ومدارس أؾمقي ) (. وصور سمعدهو مديًرا قمومًّ

اعمرطمؾي يرضمع يمتوسموه اًمتعؾقؿقون: )قمؾؿ اًمـػس( و)اعمـطؼ(، واعمـتخٌوُت مـ كصقص 

اًمػؾًػي اًمعرسمقي: )اسمـ ظمؾدون( و)اعمـؼذ مـ اًمضالل( و)طمل سمـ يؼظون( و)اسمـ 

 ن إمم اسمـ ؾمقـو(.ؾمقـو(، ومجؾُي حموضاشمف: )مـ أومالـمق

. مرطمؾي اإلدارة: وومقفو قُملمِّ مديًرا ًمؾتعؾقؿ اًمثوكقي واًمػـل واإليمامزم 9

و ًمؾجـي اًمؽمسمقي واًمتعؾقؿ )1911(، ومؿديًرا ًمدار اعمعؾؿلم )1991) ًً (، 1911(، ومرئق
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و ًمقزارة اعمعورف ) (. وإمم ضموكى إدارشمف اًمـوضمحي، َوَوَع يمثػًما مـ 1919وملمقـًو قمومًّ

ٕكظؿي اًمتعؾقؿقي، وؾمطَّر دراؾموٍت وشمؼوريَر قمـ إصالح اًمتعؾقؿ. واؾمتػود اًمؼمامٍ وا

 مـ دمرسمتف ذم هذه اعمرطمؾي ذم شملًمقػ يمتوب )مًتؼٌؾ اًمؽمسمقي ذم اًمنمق اًمعريب(.

. اعمرطمؾي اجلومعقي: وومقفو قُملمِّ قمؿقًدا ًمؾؿعفد اًمعوزم ًمؾؿعؾؿلم )يمؾقي اًمؽمسمقي 1

اًمـػس، واًمؽمسمقي، وومؾًػي سمرهمًقن،  (، وأًمؼك ومقفو حموضات ذم قمؾؿ1912-1941

وشموريخ اًمػؾًػي احلديثي، واًمػؾًػي اًمعرسمقي، وآدموهوت اًمػؽريي ذم سمالد اًمشوم. صمؿ 

ًٌو ًمرئقس اجلومعي اًمًقريي )  (. 1918قُملمِّ كوئ

وذم هذه اعمرطمؾي سمرزت ؿمخصقي صؾقٌو اًمعوملِ اًمٌوطمٌ وإؾمتوِذ اعمحوض، 

قد اًمعريب واًمعوعمل: ومصور قمضًقا ذم اًمؾجـي اًمدوًمقي واشمًعً قمالىموشمف اًمثؼوومقي قمغم اًمصع

(، 1918(، وقمضًقا ذم اًمؾجـي اًمدوًمقي ًمعؾقم اًمؽمسمقي )1911ًمؽممجي اًمروائع اإلكًوكقي )

(. ومثَّؾ ؾمقريي ذم يمثػم 1919وقمضًقا ذم جمؾس اعمديريـ ًمؾؿقؾمققمي اًمعرسمقي اعمقنة )

عمفرضموكوت واًمـدوات اًمعرسمقي مـ اعمممترات اًمدوًمقي، وؿمورك ذم يمثػم مـ احلؾؼوت وا

 واًمدوًمقي... وهؽذا أوحك صؾقٌو اًمقضمف اًمثؼوذم ًمًقريي قمرسمقًّو ودوًمقًّو.  

( ُأطمقؾ صؾقٌو قمغم اعمعوش، ومـؼَؾ ؾمؽـَف 1941. اعمرطمؾي اًمٌػموشمقي: ذم ؾمـي )1

وكشوـَمف إمم سمػموت، ًمؽـف أسمؼك قمغم يمثػم مـ صالشمف سمدمشؼ. طموَض صؾقٌو ذم اعمريمز 

(، وذم اجلومعي اًمؾٌـوكقي، وذم معفد 1972-1941ققكًؽق ذم سمػموت )اإلىمؾقؿل ًمؾ

اًمٌحقث واًمدراؾموت اًمعرسمقي اًمتوسمع جلومعي اًمدول اًمعرسمقي. وىمد أومود صؾقٌو مـ قمؿؾف 

ـف طمصقؾي ضمفقده ذم مقدان  ذم هذه اعمرطمؾي، وملًمػ يمتوَب )مًتؼٌؾ اًمؽمسمقي( اًمذي وؿَّ

و، ويمتوَب )اإلكتوج  ًً م ومقف ظمالصَي اـمِّالقِمِف اًمؽمسمقي إدارًة وشمدري اًمػؾًػل( اًمذي ىمدَّ
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ورأيف ذم إكتوج معوسيف مـ اعمػؽريـ واًمدارؾملم ذم مقدان اًمػؾًػي، ويمتوَب 

ادموهوت اًمـؼد ( و)آدموهوت اًمػؽريي ذم سمالد اًمشوم وأصمرهو ذم إدب احلديٌ)

ٌَُف وشملمالشمِفِ احلديٌ ذم ؾمقريي ذم اًمػؾًػي  (، و)شموريخ اًمػؾًػي اًمعرسمقي( مجَع ومقفو شمـؼق

ػوشمف وأؿمفُرهو.  اًمعرسمقي، وأظمػًما يمتوَب )اعمعجؿ اًمػؾًػل( وهق آظمُر ممًمَّ

*     *     * 

ومـ اعمراطمؾ اعمفؿي ذم طمقوة صؾقٌو قمضقيُتُف ذم اعمجؿع اًمعؾؿل اًمعريب )جمؿع 

، 1910اًمؾغي اًمعرسمقي طموًمقًّو(. ومع أن اكتخوسمف قمضًقا قموماًل ذم اعمجؿع يمون ذم ؾمـي 

يقم يمون  1901صؾتف سموعمجؿع أىمدم مـ ذًمؽ سمؽثػم: ومفل شمعقد إمم ؾمـي ومؼد يموكً 

ًٌو ذم ضمومعي اًمًقرسمقن: ومػل شمؾؽ اًمًـي كنمت جمؾُي اعمجؿع أوَل مؼوٍل ًمصؾقٌو ذم  ـموًم

 91. صمؿ شمتوًمً مؼوٓشمف ذم جمؾي اعمجؿع، طمقٌ َكنَمَ ومقفو 1901اعمجؾد اخلومس، ؾمـي 

، يمون آظمرهو ذم كقًون  ًٓ  وشمف سمًتي أؿمفر.سمعد ووم 1977مؼو

، وسمؼل ومقفو إمم طملم 1911اظمتػم صؾقٌو قمضًقا ذم جلـي اعمجؿع اإلداريي ذم ؾمـي 

 (.1941اكتؼوًمف إمم سمػموت )

دمؾًَّ أقمامل صؾقٌو ظمالل قمضقيتف ذم اعمجؿع ذم جمؿققمٍي مفؿٍي مـ اًمدراؾموت 

ضفو ذم اًمػؾًػي واعمـطؼ واًمؽمسمقي واًمـؼد وقمؾؿ اًمـػس واًمؽماضمؿ وهمػمهو... ـُمٌع سمع

وؿـ يمتٍى مـ إصدارات اعمجؿع، وُكنم ؾموئرهو ذم جمؾي اعمجؿع. واؿمتؿؾً أقمامُل 

صؾقٌو ظمالل قمضقيتف ذم اعمجؿع يمذًمؽ قمغم حتؼقؼ اعمخطقـموت، وووع 

اعمصطؾحوت، وإًمؼوء اعمحوضات، ومتثقؾ اعمجؿع ذم قمدٍد مـ اعمممترات واعمفرضموكوت 

 اًمعرسمقي واًمدوًمقي.
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م اؾمتؼوًمتف مـ ُأطمقؾ صؾقٌو قمغم 1941وذم ؾمـي   اًمتؼوقمد واكتؼؾ إمم سمػموت، ومؼدَّ

اًمؾجـي اإلداريي ًمؾؿجؿع، وذًمؽ ًمتعذر طمضقره اضمتامقموت هذه اًمؾجـي، ًمؽـف سمؼل 

 قمغم صؾٍي سموعمجؿع إمم طملم ووموشمف.

*     *     * 

وسمعُد، ومنن جلـَي أقمامل اعمجؿعقلم إوائؾ ذم جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي سمدمشؼ قَمِفَدت 

سمنقمداِد يمتوٍب قمـ طمقوة اًمديمتقر مجقؾ صؾقٌو،  وطمثي مفوة ومرح اخلقريإمم إديٌي اًمٌ

ومـفَضً هبذه اعمفؿي قمغم ظمػم وضمف، وأًمَّػً هذا اًمؽتوب وهل ذم مغؽمهبو ذم ديب. 

ذم ديب اًمذي  ًمؾثؼوومي واًمؽماثوؾموقمدهو قمغم إكجوز مفؿتفو يمؾٌّ مـ: مريمز مجعي اعموضمد 

دهو ًمٌحٌ ذم ضمـوح اًمديمتقر صؾقٌو، وجما هلو شموحأ ؿِع اًمؾغي اًمعرسمقي سمدمشؼ اًمذي زوَّ

ٍخ مـ سمعضفو،  ًَ سمؼوئؿي يمومؾٍي سموعمؼوٓت اًمتل َكنمهو صؾقٌو ذم جمؾي اعمجؿع مع ُك

وسمقصموئؼ مـ مؾػ صؾقٌو اعمحػقظ ًمدى اعمجؿع، إووومًي إمم مصودر أظمرى شمـووًمً 

 ؾمػمشمف وآصموره.

ر ًمـو ؾمػمَة صؾقٌو  اؾمتطوقمً اًمًقدة مفوة ومرح اخلقري شمصقيًرا ُيؼمز أن شمصقِّ

مؽوكَي هذا اًمعومل اجلؾقؾ وأظمالىَمف وأوصوومف، سملؾمؾقهبو اجلؿقؾ اعمعفقد، اعمشحقِن طمقـًو 

 سمعد طملم سمعقاـمَػ ضمقوؿمٍي ومروتْفو صداىمٌي محقؿٌي مجعً أهَة صؾقٌو وأهَة اخلقري.

ػُي إمم هذا اًمؽتوب إطمًوًكو أوضمَى اًمتـقيف سمف: ومؿـ ذًمؽ أهنو  وأطمًـً اعممًمِّ

ًْ ومقفو قمغم قمؾق يمعٌف قمروً آصمور  ؾ اًل، وأوردْت مـفو مؼتطػوٍت دًمَّ صؾقٌو قمرًوو مػصَّ

ذم اًمؾغي واًمػؾًػي قمغم طمدٍّ ؾمقاء، وأسمرزْت سمعَض آرائف ومـطؾؼوشمف اًمػؽريي. ومـ ذًمؽ 

ًٓ  ًكؼؾأهنو   ؿؽوكتفوإكتوضمف وسمصؾقٌو سموًمديمتقر  أؿمودوا ومػّؽريـ وأدسموءَ  عؾامءَ ًمأىمقا
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. ومـ ذًمؽ أهنو أصمٌتً مجقَع اًمؽؾامت اًمتل ُأًمؼقً ذم طمػؾ قيإظمالىمىِمقَِؿِف اًمعؾؿقي و

ذم حتؾقؾ  -إمم طمدٍّ سمعقد  -شملسملم صؾقٌو سمتاممفو ويمامهلو، إذ إن هذه اًمؽؾامت أؾمفؿً 

ًػو وإداريًّو وصديًؼو وزمقاًل  ًٌو ومؽممًجو وسموطمًثو ومػؽًرا وممًمِّ ؿمخصقي اًمديمتقر صؾقٌو يموشم

ذا احلػؾ صمامكقٌي مـ اًمعؾامء اًمذيـ يموكً شمرسمطفؿ وأسًمو: ومؼد شمعوىمى قمغم اًمؽالم ذم ه

سموًمديمتقر صؾقٌو رواسمُط اًمصداىمي واًمعؿؾ واًمتؾؿذة واًمـًى، وأدمم يمؾٌّ مـفؿ سمدًمقه ذم 

 رؾمؿ صقرٍة متؽومؾي قمـ ؿمخصقي صؾقٌو وأظمالىمف وقمؾؿف وقمؿؾف.

كشؽر ًمؾًقدة مفوة ومرح اخلقري ضمفقدهو ذم شملًمقػ هذا اًمؽتوب متؿـلم هلو دوام 

 واًمتقومقؼ.اًمصحي 
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ش جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي» ممإٓ يًعـل إٓ أن أشمقضمف سمخوًمص اًمشؽر وآمتـون 

وإمم جلـي ش حوؾمـلاعمإؾمتوذ مروان »دمشؼ، سمشخص رئقًف اًمديمتقر اًمعاّلمي سم

قمـ أقمضوء اعمجؿع، قمغم اًمثؼي اًمتل ّذومقين هبو، سمتؽؾقػل إقمداد يمتوب أقمامل 

قمغم آمؾي أن أيمقن ش اًمديمتقر مجقؾ طمٌقى صؾقٌو»عؾقؿ اًمػقؾًقف ؾمػمة اعمػّؽر اًم

قمؾؿقي  ممؾمًيمًتقى اعمًموًمقي اًمتل شمنّمومً سمؼٌقهلو وشمؾٌقتفو، ًمؽقهنو أرومع 

 أدسمقي ًمغقيي ذم سمؾدي احلٌقى ؾمقريي، وذم ىمؾٌفو قموصؿتفو دمشؼ.

 

 ي  رالخو حفر ة مَهــا
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 ةمدلمـقـا 
 

، إذ ؾمور قمغم مـقاًمف هوأىمّدر فاًمذي أطمؽممىمٌؾ أن أًمٍ اًمؽمشمقى اًمعؾؿل اًمتؼؾقدي 

ذم هد طمقوة قمؾامء، مػّؽريـ، ًمغقّيلم، ومالؾمػي قمرب ش جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي»وأؾمؾقسمف 

)ؾموسمًؼو(، سمنصدار ش اعمجؿع اًمعؾؿل اًمعريب»وؾمقريلم، أقمضوء ذم جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي 

ن أؾمتفّؾ يمتى ىمّقؿي سمًػمهؿ وإكتوضمفؿ اًمؾغقي اًمعؾؿل واًمػؾًػل، أؾمؿح ًمـػز سمل

اًمؽتوب سمؾؿحي مقضمزة راصدة هبو: مًؼط رأس صؾقٌو، ـمػقًمتف، كشلشمف، ومعرومتل 

 سموٕؾمتوذ اًمعالمي اًمديمتقر صؾقٌو مـذ كعقمي أفمػوري.

*     *     * 

صديًؼو خمؾًصو ًمقاًمدي: ش مجقؾ صؾقٌو» مـذ ـمػقًمتل، وذم يػوقمتل، وقمقً

، ومؽون شمقشقؾ ضمؼمان ومرح» :إديى اًمشوقمر، اعمعّؾؿ، أؾمتوذ اًمؾغي اًمعرسمقي وآداهبو

و.. سمقد أكف سموًمـًٌي زم ورسّمام إلقمجويب وقموئؾتل وًمتؼديركو مجقًعو ـمٌقعقًّ ش صؾقٌو»اكتزاع 

ًمعّؾ ذًمؽ يعقد وإلظمقيت يمـو كجفؾ ىمقؿي اًمػقؾًقف اًمعريب احلؼقؼقي واًمػعؾقي آكذاك، 

ًٓ مـ ضمفي أؾمؾقب وإمم شمقاوع صؾقٌو اجلّؿ وإمم يمقوؾمتف وًمطػف و ،إمم يمقكـو أـمػو

 شمقضمفف كحقكو سمؾغي سمًقطي يًتققمٌفو إـمػول واًمقوومعقن أيًضو.

اجلّؿ وأكًف وىمرسمف ش صؾقٌو»وٓ سمّد زم ذم هذا اًمصدد مـ اإلؿمورة إمم أن شمقاوع 

إضمقول وإقمامر، صػوت حتغّم هبو ومقؾًقومـو، ضمعؾتـل وإظمقيت كتحّدث معف  مجقعمـ 
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ذم ؾمقريي ش اًمرائد سملم اًمػالؾمػي»ؽٌػم: يملىمرب اعمؼّرسملم ًمـو، ذم طملم يمون اًمػقؾًقف اًم

يًؼم اًمـػقس اًمصغػمة اًمتل شمغّؾػ آوموىًمو سمعقدة،  ،اًمعزيزة، يًوير قمومل اًمطػقًمي واًمقػوقمي

ٌّتفو وإقمجوهبو، ومنذا سمف يصٌح إقمّز قمغم  يموؿمًػو سمًوـمتفو وقمؿؼفو سمآن، مـتزقًمو حم

 ومل ٓ؟ .ىمؾقسمـو

، هو هق يتآًمػ شقمي مـ اًمشفوداتسموىمي متـق» - ًعِ يمام كُ  - طمومُؾ ش مجقؾ صؾقٌو»

مع اًمصغػم ومع اًمؽٌػم، مع اًمقوومع واًمطػؾ، ومل شمؾٌٌ اًمطػقًمي إٓ أن شمتخذه رومقًؼو، 

 صديًؼو، مًتشوًرا، ٓ سمديؾ قمـف.

وسملم واًمدي إديى اًمشوقمر ش مجقؾ صؾقٌو»يمقػ شمؿ اًمتعورف سملم اًمديمتقر 

روض، اًمعريب واًمعَ  أسمق زهػم؟ ويمون آكذاك يدّرس إدب :شمقشقؾ ومرح»إؾمتوذ 

 وقمؾؿ أًمي؟

قمقدشمف مـ ومركًو طموماًل عد سمش صؾقٌو» لمِّ قمُ  1998وًمغويي قموم  1901ذم قموم 

 ،أؾمّقيش اعمدرؾمي اًمتجفقزيي إرصمقذيمًقي» ػ( مديًرا ًمـِص مـ اًمشفودات )يمام وُ  سموىميً 

ـتٍ قمـ اًمقوع اًمقفمقػل ومهلو، ش معوون مدير»لّم واًمدي ذم قمفده قمُ ذًمؽ يمو

هنضي هذا إمم أّدى . وىمد ـ اًمطروملم، شمعوون مثؿر وإظمالص وشمػوهؿواإلظمالص م

 .همػم مًٌقىمي وكجوح يمٌػم، وشمؼّدم قمؾؿل وأديب كتٍ قمـف يمقيمٌي متؿقّزة مـ اخلّرُيلم

وهذا اًمقاىمع واإلظمالص ذم اًمتعوون سملم اعمدير ومعوون اعمدير كتٍ قمـف صداىمي 

 عؿر.اؾمتؿرت ـمقال اًم ،وقمالىمي قموئؾقي متقـي ٓ ؿموئٌي ومقفو

يمقػ يمـّو كؼيض أيوم اجلُؿع ذم ومصؾ اًمصقػ؟ ذم ـمػقًمتـو مع يمٌػم اًمػالؾمػي وأؾمتوذ 

 .؟اًمؾغي اًمعرسمقي وآداهبو ومعّؾؿ أًمي )يمام يموكً شمدقمك( اًمٍمف واًمـحق، إًمخ..

 أيوم مجقؾي مؼّدؾمي مًؾّقي ضمومعي ًمؾشؿؾ. 
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اًمدي و .شسمرج اًمروس»كًتقؼظ مع اًمػجر، يتجؿع إصدىموء قمـد سموب مـزًمـو ذم 

طمومؾ أول ديمتقراه ذم اًمػؾًػي ذم ش مجقؾ صؾقٌو» هـو سموكتظور اًمعالمي اًمديمتقر 

مريمز »طمدث ًمف ومقام سمعد قمومل اًمذّرة، وىمد أُ ش أكطقان ضمـّووي»، واًمديمتقر ؾمقريي

 ش.قمٌد اهلل ديوب»ذم سموريز وكول ؿمفرة قموعمقي، وأيًضو إؾمتوذ اعمدّرس ش ًمؾٌحقث

ن إاهلقئي اًمعؾؿقي اًمراىمقي واعمتقاوعي سمآن. مو إظمقيت وأكو، يمـّو كـضؿ إمم شمؾؽ 

رسمام، اعمًوومي شمؼّدر ش ضمقسمر»يؽتؿؾ اًمـصوب طمتك كـطؾؼ ؾمػًما قمغم إىمدام سمودموه 

 :سمًوقمي مـ اًمزمـ، مزوديـ سمطعوم اًمػطقر، ويموكً هذه اًمٌؼعي آكذاك ذم ريػ دمشؼ

ضػم، مـطؼي ظموًمقي، وطمقدة، ؾمؽوهنو أىمؾقي، يعقشقن ذم سمققت قمرسمقي سمًقطي، ظم

زراقموت، شمـتظر طمـلم اًمًامء وقمطػفو سمزظّموت مـ إمطور، وسمعض اًمثؾقج شمٌعٌ 

 احلقوة سمحـون، وسمؽرم ـمٌقعل.

هو كحـ ذم طمديؼي واؾمعي سمدائقي شمزيـفو أؿمجور شمؽرمـو سمٌعض ومقايمف اعمقؾمؿ، صمؿي 

ؿمٌف مطعؿ ظموٍل مـ يمؾ رء سموؾمتثـوء أًمقان اًمطٌقعي اخلالسمي... واحلديؼي اعمرطّمٌي 

وإؿمجور، أمو موًمؽ اًمٍمح اًمطٌقعل ومقنع ًمقؽّرم وققومف سمدًءا مـ وإرض 

 ور( وشمقاسمعف..شمـظقػ اعمـضدة واعمؼوقمد، وضمؾى إسمريؼ اًمشوي )اًمًام

*     *     * 

كًتؿتع ش ويػوقمي ـمػقًمي سمريئي،»هـو مع سمًوـمي اًمعؾامء وإدسموء واًمػالؾمػي، يمـّو 

طي. ودردؿمي شمؾػتـو زهوء صمالث ؾموقموت سملطموديٌ اًمعؾامء.. مل ٓ؟ ومؾًػ ًّ قي، قمؾؿّقي مٌ

فو وإن يموكً أرومع سمدرضموت يمٌػمة مـ مًتقيوشمـو، قًمإسمؾ كطرب هلو، كصغل  ،ـقـوغْ وشمُ 

 مـفو مًؾقي، ومـفو سمًقطي أو يؼصد شمًٌقطفو مـ ىمٌؾ إؾموشمذة اًمعؾامء.

، كـطؾؼ مـ شاًمؽمامقاي»أمو اًمعقدة، ومٌقاؾمطي اًمـؼؾ اًمقطمقدة آكذاك، طموومؾي 
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آظمر حمطي.. وموًمؽمامقاي اًمٌؾجقؽل اًمصـع يمون ش سموب شمقمو»حديؼي ًمغويي حمطي ىمريٌي ًمؾ

و ًمطقًػو ومتقـًو. ًً  أكق

*     *     * 

، طمومؾ أول ديمتقراه ذم ؾمقريي ذم اًمػؾًػي مـ شمجقؾ صؾقٌو»هؽذا يمون اًمعالمي 

يعومؾـو يمام ًمق يمـّو أوٓده، ويمون ٓ  ،ضمومعي اًمًقرسمقن، مـ أقمّز إصدىموء قمغم واًمدي

 .ذًمؽ إوان قموزسًمو ذم يزال

ذم ؿمورع ش مجقؾ صؾقٌو»شمقـمدت هذه اًمصداىمي وشمعّززت سموكتؼوًمـو إمم قمامرة واًمد 

ذوىًمو ورصوكي ذم وومتلم ومـًّو ٓيـ ءأىمدم سمـوش ومويز سمؽ اخلقري»ويموكً مع قمامرة  ،سمغداد

 اًمشورع اعمذيمقر.

كً ويمو .سمحؽؿ اجلقار يمـّو ٓ كػؽمق، مع اطمؽمام يمؾ مـو خلصقصقوت أظمرو

مدرؾمي ذم اعمدارس اًمرؾمؿقي، ش وديعي» :قموئؾي صؾقٌو آكذاك، مؽّقكي مـ واًمدشمف وأظمتقف

 ش.مجقؾ»ؿمؼقؼ وطمقد ًمؾعالمي ش ضمقرج»مالزمي ًمؾٌقً وًمقاًمدهتو. وإخ ش ضمقرضمقً»و

*     *     * 

سمعد قمزوسمقي ـمقيؾي شمزّوج اًمعالمي مجقؾ صؾقٌو مـ كًقٌي ًمقاًمديت اعمدّرؾمي 

أكجًٌ  1919ؿموسمي ظمؾقىمي حتؿؾ ؿمفودة اًمؽػوءة، وذم قموم  ، وهلشًمقريس ىمـدًمػً»

إيوس »ويمون ّه أسمقف ذيموء وأظمالىًمو وشمرسمقي، يؽؼم اسمـل اًمٌؽر  .شطمٌقى»اسمـفو اًمقطمقد 

سملؿمفر، وسمؼقو صديؼلم محقؿلم ذم ـمػقًمتفام، ذم اًمصػقف آسمتدائقي ش وديع اخلقري

ش طمٌقى صؾقٌو»ظمتطػ اعمقت واًمثوكقيي. اومؽمىمو ذم مرطمؾي اًمدراؾموت اجلومعقي إمم أن ا

 سمحودث مرّوع ذم ًمـدن. ويموكً يمورصمي ًمعوئؾتف وًمروموىمف.
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طمومؾ أول ديمتقراه ذم اًمػؾًػي ذم ؾمقريي مـ ضمومعي  شصؾقٌو مجقؾ»َمـ هق 

 ذم سموريز؟ شاًمًقرسمقن»

ذم  1920وط قموم وًمد ذم ؿمفر ؿمٌ ،شطمٌقى اخلقري داود صؾقٌو»إكف اسمـ 

و، حموومظي اًمٌؼوع، يمون واًمده متعفًدا ومعامريًّ ش ىمضوء اًمٌؼوع اًمغريب»مـ ش اًمؼرقمقن»

 ش.درقمو-دمشؼ»هبدف اًمعؿؾ ذم ؿمّؼ ـمريؼ  1928اكتؼؾ إمم دمشؼ مع أهشمف قموم 

يمون اًمتحؼ سمؿدرؾمي أؾمقي ومل يؽـ يٌؾغ اًمًودؾمي مـ  .شمجقؾ صؾقٌو»اسمـف اًمٌؽر 

مؽتى »شموسمع دراؾمتف ذم  1918وذم قموم  .شًؾطوين اًمعثاميناًم»صمؿ سموعمؽتى  ،قمؿره

 طمصؾ قمغم ؿمفودة اًمدراؾمي اًمثوكقيي. 1901وذم قموم  ،شقمـؼم

آكذاك ش وزارة اعمعورف اًمًقريي»ضمّديًي واضمتفوًدا، أوومدشمف وكظًرا ًمتػقىمف ذيموًء و

 إمم سموريز عمتوسمعي حتصقؾف اًمعؾؿل.

ذم يمؾقي أداب ذم ضمومعي  اكتًى اًمشوب اًمطؿقح واعمتػقق إمم ومرع اًمػؾًػي

ذم اًمؽمسمقي مـ ش دسمؾقم»اًمًقرسمقن، وًمتؿّؽـف مـ اًمؾغي اًمػركًقي وإشمؼوكف هلو، طمصؾ قمغم 

ومرع -، وأيًضو قمغم درضمي اإلضموزة ذم أداب1909ذم سموريز قموم ش معفد قمؾؿ اًمـػس»

، 1904، ومل يؾٌٌ أن اؾمتحؼ درضمي اإلضموزة ذم احلؼقق قموم 1901اًمػؾًػي قموم 

دراؾمي ذم ومؾًػي ومقتوومقزيؼقي اًمشقخ »اًمديمتقراه سمعـقان:  رؾموًميم كػًف ىمّدم وذم اًمعو

كظريي »اعمؽّؿؾي أو اعمتؿؿي سمعـقان:  رؾموًمتفىمّدم  1907وذم قموم ش. اًمرئقس اسمـ ؾمقـو

درضمي ش ضمومعي اًمًقرسمقن»ومؿـحتف ش. اعمعرومي قمغم مذهى اعمدرؾمي آضمتامقمقي اًمػركًقي

، ويمون أول قمريب ؾمقري يًتحؼ اًمشفودة شيىمًؿ اًمػؾًػ-اًمديمتقراه ذم أداب»

 اعمذيمقرة ذم اًمعؾقم اإلكًوكقي.
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ذم سموريز، وقمود هبو ش مجقؾ صؾقٌو»وهؽذا يموكً اًمشفودات اًمتل اؾمتحؼفو 

 سمتقاوع اًمعومل إمم دمشؼ:

 1909معفد قمؾؿ اًمـػس قموم  مـدسمؾقم اًمؽمسمقي  .1

 1901درضمي اإلضموزة ذم أداب ومرع اًمػؾًػي قموم  .0

 1904قق قموم اإلضموزة ذم احلؼ .9

 :قمـضمومعي سموريز  مـ 1907درضمي اًمديمتقراه ذم أداب قموم  .1

 شاسمـ ؾمقـو»ذم ومؾًػي اًمشقخ اًمرئقس  رؾموًمي -أ

 قمغم مذهى اعمدرؾمي آضمتامقمقي اًمػركًقي.ش كظريي اعمعرومي»ذم  رؾموًمي -ب

*     *     * 

ّرؾًمو  مدلمِّ سمدأ طمقوشمف اًمعؿؾقي، ومعُ  1907سمعقدة صؾقٌو مـ ومركًو إمم ؾمقريي قموم 

سموظمتصوصوشمف: أي ذم اًمػؾًػي ذم اعمدارس اًمثوكقيي، وقملّم مديًرا عمدرؾمي اًمتجفقزيي 

و ًمؾتعؾقؿ اًمثوكقي واإليمامزم، ومديًرا ًمدار  ،إرصمقذيمًقي )أؾمّقي( ًً وسمعدهو رئق

 ؾمّؿل أمقـًو قموًمو ًمقزارة اعمعورف. 1919اعمعؾؿلم، وذم قموم 

 ًً  ش.جلـي اًمؽمسمقي واًمتعؾقؿ»و ًمـ أصمـوء شمقًّمقف اعمـصى اعمذيمقر، قملّم رئق

قمؿقد يمؾّقي »وؿمغؾ مـصى  ،اكتؼؾ صؾقٌو إمم ضمومعي دمشؼ 1912ذم قموم 

قملّم أؾمتوًذا ذم يمؾقي اًمؽمسمقي وقمؿقًدا هلو، مـذ قموم وذم اجلومعي اًمًقريي آكذاك. ش أداب

ؿمغؾ مـصى رئوؾمي اجلومعي سموًمقيموًمي.  1918. وذم قموم 1941وًمغويي قموم  1912

 ذاهتو قمضًقا قموماًل ومقفو. اعمدةؾجـي اًمدوًمقي ًمعؾقم اًمؽمسمقي ذم اكتخٌتف اًمو



- 09 - 

اًمدراد، كدب اًمديمتقر صؾقٌو حموًضا ذم اعمريمز اًمتعؾقؿل  1941مع هنويي قموم 

أقمـل  :ذم سمػموت ًمتدريى يمٌور مقفمػل اًمؽمسمقي ذم اًمقـمـ اًمعريبش اًمققكًؽق»عمـظؿي 

 .1972واؾمتؿر ذم هذا اعمـصى ًمغويي قموم  ،شاًمعومل اًمعريب»

*     *     * 

 

ش اعمجؿع اًمعؾؿل اًمعريب»اكتخى اًمديمتقر صؾقٌو قمضًقا ذم جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي 

 .1919وقمضًقا ذم جلـتف اإلداريي قموم  ،1910)آكذاك( قموم 

 

 

*     *     * 
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 مّثؾ سمؾده ذم قمدد يمٌػم مـ اعمممترات اًمدوًمقي، مـفو:

 مممترات اًمققكًؽق اًمعومي، -

 ب،مممتر إدسموء اًمعر -

 مممتر اعمجومع اًمعؾؿقي اًمعرسمقي، -

 مممتر اًمققكًؽق ًمدراؾمي احلوضموت اًمؽمسمقيي ذم اًمعومل اًمعريب، -

 عى اًمقـمـقي ًمؾققكًؽق.مممتر اًمشُّ  -

 .1911شمرأس مممتر اًمققكًؽق ًمتدريس اًمعؾقم آضمتامقمقي اعمـعؼد ذم دمشؼ قموم و

*     *     * 

 

فرضموكوت واًمـدوات ؿمورك اًمعالمي صؾقٌو ذم قمدد يمٌػم مـ احلؾؼوت واعم

 اًمدوًمقي. ومـفو قمغم ؾمٌقؾ اعمثول ٓ احلٍم:

 طمؾؼي كظؿ اًمتعؾقؿ ذم اًمعومل اًمعريب -

 طمؾؼي إقمداد اعمريّب  -

 طمؾؼي اًمدراؾموت اًمعرسمقي ذم اجلومعي إمػميمقي ذم سمػموت -

ٌّل واعمعّري ومفرضموك -  اعمتـ

 1911و 1910اسمـ ؾمقـو ذم سمغداد  ومفرضموك -

حوضات اًمعومي ذم دمشؼ واعمدن اًمًقريي، وذم أًمؼك قمدًدا يمٌػًما مـ اعم ذًمؽيمو

 سمػموت واًمؼوهرة وسمغداد واًمؽقيً وسموريز.

*     *     * 
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، 1991قموم ش اعمعؾؿلم واعمعؾامت»ؿمورك اًمػقؾًقف اًمعريب ذم إصدار جمؾي 

ؿمورك ذم إصدار و. 1919وأذف قمؾقفو ًمغويي قموم ش اعمعؾؿ اًمعريب»أؾّمس جمؾي و

 ش.مجعقي متخّرضمل يمؾقي اًمؽمسمقي»أؾّمس وحتريرهو،  وشمرأسش جمؾي يمؾقي اًمؽمسمقي»

*     *     * 

 

أومود مـ اًمديمتقر مجقؾ ش اعمجؿع اًمعؾؿل اًمعريب»ٓ سمد ًمـو مـ اإلؿمورة إمم أن 

و سمورًزا ًمف وزكف، يمام اؾمتػود هق مـ اعمجؿع ومريّمز معؾقموشمف صؾقٌو ًمؽقكف مػّؽًرا قمرسمقًّ 

ىمد أراد اعمجؿع شمؽريؿف، ومرؿمحف ًمـقؾ ّف اًمعؾامء، ووشمريمقًزا ؾموهؿ ذم ضمعؾف ذم مص

صؾقٌو ىمّدم 1941ذم قموم و .1942اجلوئزة اًمتؼديريي ًمؾعؾقم آضمتامقمقي ذم قموم 

 .سمًٌى اكتداسمف حموًضا ذم اعمريمز اإلىمؾقؿل عمـظؿي اًمققكًؽقاؾمتؼوًمتف مـ اعمجؿع 
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*     *     * 

مً ي وضمدير سموإلؿمورة إمم أن وزارة اًمتعؾقؿ اًمعوزم ويمؾقي اًمؽمسمق اًمعالمي صؾقٌو يمرَّ

سمنـمالق اؾمؿف قمغم إطمدى اًمؼوقموت ذم اجلومعي، يمام يمّرمف جمؾس حموومظي مديـي دمشؼ 

سمنـمالق اؾمؿف قمغم أطمد ؿمقارع اعمديـي، يمام ش جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي»سمـوء قمغم اىمؽماح  –

 قمغم إطمدى صموكقيوت دمشؼ.ش مجقؾ صؾقٌو»أـمؾؼً وزارة اًمؽمسمقي اؾمؿ 

*     *     * 

 .1974 قموم إول شمنميـ مـ قمنم اًمثوين ذم سمػموت ذم صؾقٌو ديمتقراًم شمقذم

 ٓئؼ مفقى سمؿلشمؿ ذاشمف، اًمشفر مـ قمنم اًمًودس ذم دمشؼ ذم إظمػم مثقاه إمم وؿمقّع



- 99 - 

 وممؾمًوهتو وؾمؾطوهتو ؾمقريي ىمٌؾ مـ واًمػالؾمػي، واًمعؾامء اًمعؾؿقي اًمشخصقوت سمؽٌور

 هبؿ. يؾقؼ سمام رضموٓهتو شمؽريؿ قمغم درضمً سمام اًمعؾؿقي،

*     *     * 

 قمديدة، صمؼوومقي ومؾًػقي كشوـموت ذم ومشوريمتف سمػموت ذم شصؾقٌو د.» إىمومي ظمالل

 اًمتل شقمنم آصمـل كدوة» ومـفو ،اًمعؾؿقي اًمثؼوومقي واعممؾمًوت اجلومعوت مـ سمدقمقة

 اخلومًي دمووز ىمد أقمضوئفو مـ أيٌّ  يؽـ مل واًمتل ،1994 قموم شأؾمؿر مقشقؾ» أؾمًفو

 ختً طمقل اعمتقاوعي همرومتف ذم ُيؿعفؿ شإؾمؿر» ويمون ؿر،اًمع مـ واًمعنميـ

 ُيؾس مـ ومـفؿ يمرد قمغم ُيؾس مـ مـفؿ قمتقؼي، وـمووًمي وكومقؾمقي أؾمقد طمديدي

 إرض. قمغم

 ،1914 قموم شاًمؾٌـوكقي اًمـدوة» هل أظمرى كدوة قمنم( آصمـل )كدوة قمـ اكٌثؼً

 اًمشخصقوت خمتؾػ مًتؼطٌي اًمثؼوومقي مغومرهتو وسمدأت سمًوسمؼتفو.. اًمٌوّرة آسمـي وهل

 ًمٌـون. ذم وآىمتصوديي واًمًقوؾمقي اًمػؽريي واًمتقورات

 اًمؾؼوءات ذم هوم ودور ومّعوًمي مشوريمي شصؾقٌو مجقؾ» ًمؾعالمي يمون اإلـمور هذا وذم

ًُ  ىمدو .ًمؾـدوة اًمثؼوومقي اًمعؾؿقي اًمػؾًػقي  ممإ» سمعـقان: ًمف حموضة قمغم احلصقل مـ متؽـ

 ذم اًمؽمسمقي ًمؽؾقي قمؿقًدا آكذاك ويمون ،1947 آذار 01 ذم وأًمؼوه شاًمعرسمقي اًمشمون أيـ

 .شاًمعريب إدكك اًمنمق ذم اًمثؼوومقي اًمـفضي» سمعـقان: صموكقي وحموضة اًمًقريي، اجلومعي

 حموضة أًمؼك اًمـدوة حموضات إـمور وذم ،1947 قموم مـ اًمًوسمع اًمشفر وذم

 .شاحلديٌ واًمػؽر اًمتؼؾقدي اًمػؽر» سمعـقان:

*     *     * 
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ٌّوىًمو، جمّؾًقو ومقفو ويمون قمديدة. مـوصى صؾقٌو مجقؾ ٌّقأشم  صودىًمو ذيًػو، كزهًيو ؾم

  وشمرسمقتف.. كشلشمف هل يمام خمؾًصو

 ىمقؾ طمتك اًمشفودات مـ وقمدًدا اًمػؾًػي ذم اًمديمتقراه طموماًل  سموريز مـ قمود نإ ومام

  ! اًمشفودات مـ سموىمي حيؿؾ شصؾقٌو مجقؾ» قمـف:

 شموسمع اًمتل شمؾؽ اًمثوكقيي. شأؾمقي» عمدرؾمي امديرً  قملّم  أن ًمف مريمز أول ويمون

 واظمتور اًمقد، كظقػ خمؾًصو، إدارهتو، ذم طمؽقاًم  يمون ومقفو. واًمثوكقيي اإلقمداديي دراؾمتف

 ،شومرح ضمؼمان مقشقؾ» إؾمتوذ وآداهبو اًمعرسمقي اًمؾغي قمغم ومنموًمو اإلدارة، ذم ًمف، معووًكو

 .آكًػو ذيمرُت  يمام

 إمم ذًمؽ وملدى سمعقد، طمد إمم ومتػومهلم ؿلممـًج اعمدير ومعوون اعمدير يمون

 صقتفو ومذاع واًمثوكقيي، اإلقمدادييو آسمتدائقي اًمثالث مراطمؾفو ذم أؾمقي مدرؾمي ضقهن

 وصقب طمدب يمؾ مـ وشمالمذة ...وسموريز ًمٌـون مـ ديريـىم وأؾموشمذة معؾؿلم واؾمتؼطًٌ

 يموومي. آكتامءات ومـ

 اًمؽمسمقي وزارة إمم اكتؼؾ أن الصوإظم ومؼدرة كزاهي مـ ًمديف عمو صؾقٌو يؾٌٌ مل

 وزارة قموم أملم مـصى ؿمغؾ صمؿ .شاًمثوكقي اًمتعؾقؿ رئقس» مـصى ؿمغؾ طمقٌ

 اعمقوديـ ؿمتك ذم كجوطمف إنّ  صمؿ .ًمؾؿعؾؿلم اًمعوزم اعمعفد مدير أصٌح ذًمؽ وسمعد اًمؽمسمقي،

 ومقفو. ومدّرؾًمو اًمؽمسمقي، ًمؽؾقي قمؿقًدا مـف ضمعال وإظمالصف،

و صور طملم وسمعد ًً  جمؿع» ذم قمضًقا أصٌح صمؿ ،اًمًقريي ًمؾجومعي وًميسموًمقيم رئق

 .شاًمعرسمقي اًمؾغي
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 ويمون ،اًمققكًؽق عمـظؿي اإلىمؾقؿل اعمريمز ذم حموًضا ُكدب 1941 قموم هنويي ذمو

 امضطرًّ  صؾقٌو يمون هلذاو اعمراطمؾ. ؿمتك ذم يؾقؼ سمام وًمًقريي ًمف شمؽرياًم  اعمـصى هذا

 اًمعرسمقي. اًمؾغي جمؿع مـ ًمالؾمتؼوًمي

    *     * * 

 ٓ هومٍّ  دورسم صؾقٌو هنَض 
ًٍ  همزيره، اًمعؾؿ مـ شمقٓهو: اًمتل اعمـوصى ؿمتك ذم وم

 مًتؿّر.. قمطوء شمعداده، يصعى مو اًمـػس وقمؾؿ اًمػؾًػي مـو

 طمػؾي ذم يمؾؿتف مًتفالًّ  زريؼ، ىمًطـطلم اًمديمتقر إؾمتوذ ًمؾعالمي ىمقل وحييين

 .شأقمطك مو أهمزر ووم طمّصؾ مو أيمثر مو» دمشؼ: ضمومعي ًمف أىمومتفو اًمتل اًمتلسملم

 ًمؾديمتقر» ومؼول: قمديدة، ًمًـقات احلؼقق يمؾقي قمؿقد ؿمٌوط، ومماد اًمديمتقر أمو

 .شاًمشفودات مـ متـققمي ومتيٓ سموىمي صؾقٌو مجقؾ
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اًمؽؾؿي ًمؽـ صمؿي سمحقث سمؼقً ـمقياًل ذم أدراج مغؾؼي، قمػو اًمدهر قمؾقفو. 

اًمعؿقؼي واعمػقدة مثؾفو مثؾ اًمذهى اًمعتقؼ ٓ شمػـك، وشمٌؼك ؾموريي اعمػعقل ويػقد مـفو 

 هو...ؤمـ يًعك هلو ويؼر

اًمذهى اًمعتقؼ واًمؽؾؿي اًمتل ٓ شمػـك ذم مؼوٓت  كٌشهؽذا متؽـً مـ و

ودراؾموت ومؾًػقي أدسمقي كػًقي سمؾقغي ذم اًمثروة اًمػؽريي اعمـشقرة جلؿقؾ صؾقٌو، 

 :يمام يكم أقمروفو

 

 أهّم مملػاته أوًل:

: 1999، نمطٌعي اسمـ زيدو ،شمـتخٌوتدرس وحتؾقؾ  -اسمـ ظمؾدون»يمتوب  .1

 1991مؽتى اًمـنم اًمعريب، 

، مطٌعي اسمـ زيدون، سموٓؿمؽماك مع اًمديمتقر يمومؾ قمّقود ،شاعمـؼذ مـ اًمضالل» .0

 1991مؽتى اًمـنم اًمعريب، 

مؽتى اًمـنم  ،اًمعرسمقيحموضات ذم اًمػؾًػي  ،شمـ أومالـمقن إمم اسمـ ؾمقـو» .9

اعمؽتٌي اًمؽؼمى  :1911قموم  ،دار إكدًمس ًمؾطٌوقمي واًمـنم :1991قموم  اًمعريب،

 1981 ،ًمؾتلًمقػ واًمـنم، دمشؼ

: دار 1970و  :1972 : و1994 ،مطٌعي اسمـ زيدون، دمشؼ ،شقمؾؿ اًمـػس» .1

  1981اًمؽتوب اًمؾٌـوين، 

 1997 ، قموممؽتى اًمـنم اًمعريب ،شدرس وحتؾقؾ مـتخٌوت-اسمـ ؾمقـو» .1

 1912مطٌعي اسمـ زيدون، دمشؼ،  ،شدروس اًمػؾًػي» .4

 1911 ،شأطمًـ اًمؼصص» .7

 1914قموم  ،شاًمتؼرير اًمًـقي قمـ اعمعورف ذم اجلؿفقريي اًمعرسمقي اًمًقريي» .8
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 1917 ،اًمؼوهرة ،دار اًمػؽر اًمعريب ،شمـ اخلقول إمم احلؼقؼي» .9

مؽتٌي  ،سموٓؿمؽماك مع اًمديمتقر يمومؾ قمّقود ،شاعمـطؼ وـمرائؼ اًمعؾؿ اًمعوّمي» .12

 1917اًمعؾقم وأداب، 

، مطٌققموت اجلزء إولاعمجريطل،  ًمؾريويض اًمػؾؽلش اًمرؾموًمي اجلومعي» .11

 1918 اعمجؿع اًمعؾؿل اًمعريب،

مطٌققموت  ،اجلزء اًمثويناعمجريطل،  ًمؾريويض اًمػؾؽل ،شاًمرؾموًمي اجلومعي» .10

 1911اعمجؿع اًمعؾؿل اًمعريب، 

 1911ٌو، شمرمجي مجقؾ صؾق ريـقف ديؽورت، شمؼوًمي اًمطريؼي» .19

شمنميـ  10شمؼرير قموم قمـ اًمدورة اًمًوسمعي عمممتر اًمققكًؽق اعمـعؼد ذم سموريز سملم » .11

 مطٌعي احلجوز ،1910، ـمٌع قموم ش1910يموكقن إول  11اًمثوين و 

 1919 ،اجلزء اًمثوين مـ اًمؽتوب أو اعمـفٍ ًمديؽورت ،شمؼوًمي ذم اًمطريؼ»يمتوب  .11

 1914 ،هوؿمؿ وؾمومل اًمدرويبسموٓؿمؽماك مع طمؽؿً  ،)شمرمجي(ش قمداد اعمريّب إ» .14

 1918، كقًون شؿممون قمرسمقي، اًمـفضي اًمثؼوومقي ذم اًمنمق إدكك اًمعريب» .17

، يمتوب يضؿ شآدموهوت اًمػؽريي ذم سمالد اًمشوم وأصمرهو ذم إدب احلديٌ» .18

 1918 ،معفد اًمدراؾموت اًمعرسمقي اًمعوًمقي، اًمؼوهرة ة،حموضاصمـتل قمنمة 

، مطٌعي ؽماك مع اًمديمتقر يمومؾ قمّقودسموٓؿم ،ٓسمـ ـمػقؾش طمل سمـ يؼظون»يمتوب  .19

 1940ضمومعي دمشؼ، 

، مطٌققموت شًـي إظمػمة ذم اًمعومل اًمعريباًمكتوج اًمػؾًػل ظمالل اعمئي اإل» .02

 1940 اعمجؿع اًمعؾؿل اًمعريب، قموم

 1940ضمومعي دمشؼ،  ،شمًتؼٌؾ اًمؽمسمقي ذم اًمنمق اًمعريب» .01

 1941، ل اًمعريباعمجؿع اًمعؾؿ قمٌد اًمعزيز سمـ حيقك اًمؽـوين، شاحلقدة» يمتوب .00
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 1941قموم مطٌعي ضمومعي دمشؼ،  ،اجلزء إول ،شاًمدراؾموت اًمػؾًػقي» .09

 1947مـشقرات قمقيدات، سمػموت،  ،شمًتؼٌؾ اًمؽمسمقي ذم اًمعومل اًمعريب» .01

 1949معفد اًمٌحقث واًمدراؾموت اًمعرسمقي،  ،شادموهوت اًمـؼد احلديٌ ذم ؾمقريي» .01

 1972، دار اًمؽتوب اًمؾٌـوين ،شاًمعرسمقي شموريخ اًمػؾًػي» .04

دار اًمؽتوب اًمؾٌـوين،  ،شاعمقضمز ذم شموريخ اًمعؾقم قمـد اًمعرب»مؼدمي ًمؽتوب  .07

 1972سمػموت، 

 1971 ، دار اًمؽتوب اًمؾٌـوين،اجلزء إول، شاعمعجؿ اًمػؾًػل» .08

اًمنميمي : و1979 ، دار اًمؽتوب اًمؾٌـوين،اجلزء اًمثوين ،شاعمعجؿ اًمػؾًػل» .09

 1991قموم  ،اًمعوعمقي ًمؾؽتوب

 ، شمرمجف مـ اًمػركًقي إمم اًمعرسمقي صؾقٌورهمًقنهـري سم شاًمتطقر اعمٌدع» .92

 صؾقٌو مجقؾ ،قذم، شمرمجي يمومؾ قمّقودؾم آكغريدشملًمقػ ش اًمرأي اًمعوم» .91

*     *     * 

 األجـبقة بالؾغات مملػاته ثاكًقا:

- Etude sur la métaphysique d`Avicenne: Presse Universitaire de 

France-Paris, 1926 

 (هبو ًمؼى اًمديمتقراه اًمتل اؾمتحؼرؾموًمتف وهل ) 

- La Theorie sociologique de la connaissance 

 (رؾموًمتف اعمتؿؿيوهل )

- La symbolisme phylosophique et l`usage du mythe chez les 

phylosophes arabes, 1955 

- Syria, the yearbook of education 1953 

- Islam, the yearbook of education 1957 

*     *     * 
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 العريب العؾؿي ادجؿع جمؾة دم صؾقبا كرشها التي ادؼالت ثالًثا:

 عـوان ادؼالة الصػحة اجلزء ادجؾد السـة

 شمعؾقؼ قمغم يمتوب )هتذيى إظمالق( 199 9 1 1901

 شمعؾقؼ قمغم يمتوب )قمؾؿ إظمالق( 929 1 8 1908

 دراؾموت قمـ مؼدمي اسمـ ظمؾدون 49 1-0 19 1911

 قمـ مؼدمي اسمـ ظمؾدون دراؾموت 999 7-8 19 1911

 ضموسمر سمـ طمقون 149 9-1 02 1911

 (1اًمطريؼي اًمرمزيي ذم اًمػؾًػي اًمعرسمقي ) 021 1-4 02 1911

 (0اًمطريؼي اًمرمزيي ذم اًمػؾًػي اًمعرسمقي ) 900 7-8 02 1911

 ومقؾًقف اًمعرب واعمعؾؿ اًمثوين 149 9-12 02 1911

 واضمى اًمـوئى 179 9-12 02 1911

 (1سمق اهلذيؾ اًمعالف )أ 127 9-1 01 1914

 (0أسمق اهلذيؾ اًمعالف ) 021 1-4 01 1914

 مـٌعو إظمالق واًمديـ 040 1-4 01 1914

 معطقوت اًمقضمدان اًمٌدهيقي 041 1-4 01 1914

 مريمى اًمـؼص 041 1-4 01 1914

 (1اًمغزازم وزقمامء اًمػالؾمػي ) 991 9-12 01 1914

 قمؾؿ آضمتامع اًمديـل 111 9-12  01 1914

 أىمـعي احلى 114 9-12  01 1914

 (1اًمغزازم وزقمامء اًمػالؾمػي ) 120 11-10 01 1914

 فمفػم اًمديـ اًمٌقفؼل، شموريخ طمؽامء اإلؾمالم 118 11-10 01 1914

 يمريؿ قمزىمقل، اًمعؼؾ ذم اإلؾمالم 112 11-10 01 1914

 اسمـ ـمػقؾ وىمصي طمل سمـ يؼظون 114 9-1 00 1917

 أمريؽو كظوم اًمؽمسمقي ذم 119 9-1 00 1917

 اًمديمتقر )يمـقك( أو اكتصور اًمطى 141 9-1 00 1917
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 عـوان ادؼالة الصػحة اجلزء ادجؾد السـة

 ؿمخصقي احلققان 071 1-4 00 1917

 اًمتؼرير اًمًـقي قمـ ؾمػم اعمعورف ذم اًمعراق 108 1 09 1918

 مـ قمؿر أسمق ريشي )ؿمعر( 088 0 09 1918

 و إومماًمؽمسمقي، طمؼوئؼفو وأصقهل 119 9 09 1918

 مممتر اًمققكًؽق اًمثوًمٌ 199 1 01 1919

 مقىمػـو مـ اًمػؾًػي 197 0 01 1919

 قمؿر اخلقوم 089 0 01 1912

 يمتوب آراء أهؾ اعمديـي اًمػووؾي ًمؾػورايب 184 1 01 1912

 كظريي اخلػم قمـد اسمـ ؾمقـو 901 9 07 1910

 أؿمٌوح ورمقز 119 9 07 1910

 يمذيمرات اًمٌورود 142 9 07 1910

 اعمفرضمون إًمػل ًمذيمرى اسمـ ؾمقـو 149 9 07 1910

 شمعريى آصطالطموت اًمعؾؿقي 18 1 08 1919

 قمٌؼريي اًمعرب 170 9 08 1919

 اعمديـي اًمعودًمي 999 9 09 1911

 معوين اًمعؼؾ ذم اًمػؾًػي اًمعرسمقي 194 1 09 1911

 احلدس واًمػؽر 18 1 92 1911

 طمدود اًمعؼؾ قمـد اًمغزازم 191 0 92 1911

 اعمدظمؾ إمم قمؾؿ اًمـػس اجلامقمل 174 9 92 1911

 حتً ىمـوـمر أرؾمطق 179 9 92 1911

 اعمػردات إؾموؾمقي ًمؾؼراءة آسمتدائقي 499 1 92 1911

 (1آصطالطموت اًمػؾًػقي ) 09 1 91 1914

 (0آصطالطموت اًمػؾًػقي ) 187 0 91 1914

 اسمـ رؿمد 920 0 91 1914
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 ـوان ادؼالةع الصػحة اجلزء ادجؾد السـة

 (9آصطالطموت اًمػؾًػقي ) 997 9 91 1914

 (1آصطالطموت اًمػؾًػقي ) 111 1 91 1914

 مًتؼٌؾ اعمرأة اًمعرسمقي ذم اًمٌقً واعمجتؿع 410 1 91 1914

 آصطالطموت اًمػؾًػقي 171 1 90 1917

 (1) آصطالطموت اًمػؾًػقي 047 0 90 1917

 (4آصطالطموت اًمػؾًػقي ) 108 9 90 1917

 (7آصطالطموت اًمػؾًػقي ) 411 1 90 1917

 آدموه اًمؼقمل ذم اًمؽمسمقي اًمعرسمقي 098 0 99 1918

 أكو واًمشعر 918 0 91 1919

 حموضات قمـ اًمؼقمقي اًمعرسمقي 199 1 91 1942

 (8آصطالطموت اًمػؾًػقي ) 029 0 91 1942

 (9) آصطالطموت اًمػؾًػقي 124 9 91 1942

 ىموت اًمعومي واًمػـاًمعال 499 1 91 1942

 (12) آصطالطموت اًمػؾًػقي 01 1 94 1941

 (11) آصطالطموت اًمػؾًػقي 009 0 94 1941

 (1اإلكتوج اًمػؾًػل ) 117 1 94 1941

 اؾمتؼوء إكٌوء ومـ 444 1 94 1941

 (0) اإلكتوج اًمػؾًػل 40 1 97 1940

 (10) آصطالطموت اًمػؾًػقي 979 9 97 1940

 (19) صطالطموت اًمػؾًػقيآ 111 1 97 1940

 (11) آصطالطموت اًمػؾًػقي 11 1 98 1949

 (11) آصطالطموت اًمػؾًػقي 197 0 98 1949

 (14) آصطالطموت اًمػؾًػقي 999 9 98 1949

 (17) آصطالطموت اًمػؾًػقي 119 1 98 1949
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 عـوان ادؼالة الصػحة اجلزء ادجؾد السـة

 (18) آصطالطموت اًمػؾًػقي 07 1 99 1941

 (19) آصطالطموت اًمػؾًػقي 022 0 99 1941

 (02) آصطالطموت اًمػؾًػقي 971 9 99 1941

 (01) آصطالطموت اًمػؾًػقي 411 1 99 1941

 (00) آصطالطموت اًمػؾًػقي 991 0 12 1941

 (09) آصطالطموت اًمػؾًػقي 797 1 12 1941

 (01) آصطالطموت اًمػؾًػقي 110 1 11 1944

 (01) آصطالطموت اًمػؾًػقي 000 0 11 1944

 (04) آصطالطموت اًمػؾًػقي 110 9 11 1944

 (07) آصطالطموت اًمػؾًػقي 18 1 10 1947

 (08) آصطالطموت اًمػؾًػقي 020 0 10 1947

 (09) آصطالطموت اًمػؾًػقي 122 9 10 1947

 (92) آصطالطموت اًمػؾًػقي 097 0 19 1948

 (91) ًمػؾًػقيآصطالطموت ا 129 9 19 1948

 (90) آصطالطموت اًمػؾًػقي 729 1 19 1948

 صػحي مـ شموريخ اًمـؼد 119 1-0 11 1949

 (99) آصطالطموت اًمػؾًػقي 722 1 11 1949

 (91) آصطالطموت اًمػؾًػقي 11 1 11 1972

 (91) آصطالطموت اًمػؾًػقي 111 9 11 1972

 اًمغزازم وقمؾؿ اًمؽالم 718 1 11 1972

 (94) آصطالطموت اًمػؾًػقي 081 0 14 1971

 ومؾًطلم اًمثوئرة 899 1 19 1971

 سملم اسمـ ؾمقـو واسمـ رؿمد 09 1 12 1971

 ومؽرة اخلػم قمـد اًمػورايب 099 0 10 1977

*     *     * 
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 بحوثه صؾقبا فقفا كرش التي ادجالت رابًعا:

 . كنم ومقفو اًمديمتقر صؾقٌو اعمؼوٓت أشمقي:احلديثجمؾة  .1

. ورد هذا اعمؼول ذم 1992، يموكقن اًمثوين 1، اًمًـي 1اًمعدد  ،شمجول اًمطٌقعي» -

 شمـ اخلقول إمم احلؼقؼي»يمتوب 

. 1991، شمنميـ إول 1، اًمًـي 12اًمعدد  ،شمقوقع اًمػؾًػي وشمعريػفو» -

 شقمؾؿ اًمـػس»ورد هذا اعمؼول ذم يمتوب 

. ورد هذا اعمؼول ذم يمتوب 1990، أيور 4، اًمًـي 1اًمعدد  ،شاخلقول واحلؼقؼي» -

 شمـ اخلقول إمم احلؼقؼي »

. ورد هذا اعمؼول ذم 1997، طمزيران 11، اًمًـي 4اًمعدد  ،شاًمعٌؼريي واًمثؼوومي» -

 شمـ اخلقول إمم احلؼقؼي»يمتوب 

 1998، آب 10، اًمًـي 8اًمعدد  ،شإهقاء» -

، يموكقن اًمثوين 09، اًمًـي 1اًمعدد  ،شاًمعالىموت اًمثؼوومقي سملم اًمنمق واًمغرب» -

 شمًتؼٌؾ اًمؽمسمقي»يمتوب  . ورد هذا اعمؼول ذم1919

 1918، أيور 90، اًمًـي 1اًمعدد  ،شاعمجتؿع اعمتجدد» -

 (. كنم ومقفو اًمديمتقر صؾقٌو اعمؼوٓت أشمقي:اًمدمشؼقي) جمؾة اإلكساكقة .0

، 1990، يموكقن اًمثوين 1، اًمًـي 12اًمعدد  ،شقمؾؿ اًمـػس وقمؾؿ آضمتامع» -

اعمؼوٓت . وردت هذه 1990، آذار 10، واًمعدد 1990، ؿمٌوط 11واًمعدد 

 شقمؾؿ اًمـػس»ذم يمتوب 

 1990، أيؾقل 0، اًمًـي 1اًمعدد  ،شاًمشعقر» -

، 0، واًمعدد 1991، طمزيران 1، اًمًـي 1اًمعدد  ،شاسمـ ؾمقـو وكظريي اًمػقض» -

 شمـ أومالـمقن إمم اسمـ ؾمقـو». ورد هذا اعمؼول ذم يمتوب 1991، متقز 1اًمًـي 
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ورد هذا  .1991، يموكقن إول 1، اًمًـي 4اًمعدد  ،شقمقامؾ آظمؽماع» -

 شقمؾؿ اًمـػس»اعمؼول ذم يمتوب 

سموٓؿمؽماك مع إؾمتوذ ظمؾقؾ مردم أصدرهو اًمديمتقر مجقؾ صؾقٌو ) جمؾة الثؼافة .9

 كنم ومقفو اًمديمتقر صؾقٌو اعمؼوٓت أشمقي: .سمؽ واًمديمتقر يموفمؿ اًمداهمًتوين(

. ورد هذا اعمؼول ذم يمتوب 1999، 1، اًمًـي 1اجلزء  ،شاإلسمداع وآشمٌوع» -

 شمم احلؼقؼيمـ اخلقول إ»

. ورد هذا اعمؼول ذم 1999، طمزيران 1، اًمًـي 9اجلزء  ،شؾمحر إًمػوظ» -

 شيمتوب مـ اخلقول إمم احلؼقؼي»

. ورد هذا اعمؼول ذم 1999، آب 1، اًمًـي 1اجلزء  ،شاًمعٌؼريي واًمثؼوومي» -

 شيمتوب مـ اخلقول إمم احلؼقؼي»

. ورد 1999وين ، شمنميـ اًمث1، اًمًـي 4اجلزء  ،شكظريي اسمـ ؾمقـو ذم اًمًعودة» -

 شمـ أومالـمقن إمم اسمـ ؾمقـو»هذا اعمؼول ذم 

 1991، كقًون 1، اًمًـي 9اجلزء  ،شاًمؾغي واًمثؼوومي» -

 1991، طمزيران 1، اًمًـي 12اجلزء  ،شاحلدس واخلقول» -

. (كامل عقادوالدكتور أصدرها الدكتور مجقل صؾقبا )ادعؾؿني وادعؾامت جمؾة  .1

 آلتقني:ادؼالني ا «صؾقبا»كرش فقفا الدكتور 

مـ ». ورد هذا اعمؼول ذم يمتوب 1991، 1، اًمعدد 1اًمًـي ، شمدرؾمي اًمًعودة» -

 ش اخلقول إمم احلؼقؼي

ورد هذا اعمؼول ذم  .1991، 0، اًمعدد 1اًمًـي ، شآؾمتعدادات اًمـػًقي» -

 شقمؾؿ اًمـػس»يمتوب 
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 كنم ومقفو اًمديمتقر صؾقٌو اعمؼول أيت: .دمشقجمؾة  .1

. ورد هذا اعمؼول ذم 1912، 1اًمًـي  ،شمياًمػؾًػي اًمعرسمقي وصػوهتو اًمعو» -

 ششموريخ اًمػؾًػي»يمتوب 

 ادؼالت اآلتقة: «صؾقبا». كرش فقفا الدكتور جمؾة ادعؾم العريب .4

 1919 ؿمٌوط، 1، اًمعدد 0اًمًـي ، شمشويمؾ اًمتعؾقؿ اًمثوكقي» -

 1919 آذار، 1، اًمعدد 0اًمًـي ، شإقمداد اعمعؾؿلم ذم ؾمقريي» -

. ورد هذا اعمؼول ذم 1919 طمزيران، 8ًمعدد ، ا0اًمًـي ، شأهداف اًمتعؾقؿ» -

 شمًتؼٌؾ اًمؽمسمقي»يمتوب 

جمؾة اإليامن: جمؾة شفرية ثؼافقة ديـقة صاحبفا ورئقس حتريرها ادطران مالتقوس  .7

 ادؼالت اآلتقة: «صؾقبا». كرش فقفا الدكتور صويتي

 1911، يموكقن إول شاًمرضمؾ اًمقاىمعل واًمرضمؾ اخلقوزم» -

 1911، 7ًمعدد ، اشاًمػقؾًقف واًمًقوؾمي» -

 1911، طمزيران شطمديٌ اًمرضمؾ قمـ اعمرأة» -

 1911، 1 ، اًمعددشاًمـضول ذم ؾمٌقؾ احلضورة» -

 1911، آب شصػوت اًمرئقس اًمصوًمح» -

 1914، 4 ، اًمعددشمديح اًمؼؿح» -

 1917، أيور 9، اًمعدد شاًمعؿران اعمودي واًمتؼدم إظمالىمل» -

 1917، 4، اًمعدد شآشمزان اًمـػز» -
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 ادؼال اآليت: «صؾقبا»ة(. كرش فقفا الدكتور جمؾة األبحاث )البريوتق .8

  1911 أيؾقل، 9، اًمعدد اًمًوسمعياًمًـي ، شمًتؼٌؾ اًمثؼوومي» -

 ادؼالني اآلتقني: «صؾقبا». كرش فقفا الدكتور كؾقة الرتبقةجمؾة  .9

. 1911، 1اًمًـي إومم، اًمعدد ، شاصطالطموت اًمؽمسمقي وقمؾؿ اًمـػس» -

 ش اعمعجؿ اًمػؾًػل»ورد هذا اعمؼول ذم 

ورد هذا اعمؼول ذم  .1911، 0، اًمعدد إومماًمًـي ، شإقمداد اعمعؾؿلم» -

 شمًتؼٌؾ اًمؽمسمقي»يمتوب 

 اعمؼوًملم أشمقلم: شصؾقٌو»)اًمٌػموشمقي(. كنم ومقفو اًمديمتقر  العؾومجمؾة  .12

. ورد هذا 1942، 9اًمًـي إومم، اًمعدد ، شآصطالطموت اًمػؾًػقي» -

 ش اعمعجؿ اًمػؾًػل»اعمؼول ذم 

، 11، اًمعدد 11اًمًـي ، شػل ذم اًمعومل اًمعريب احلديٌاإلكتوج اًمػؾً» -

 شاإلكتوج اًمػؾًػل ظمالل اعمئي اًمًـي إظمػمة»ورد ذم مؼدمي يمتوب  .1941

 اعمؼوٓت أشمقي: شصؾقٌو»)اًمؽقيتقي(. كنم ومقفو اًمديمتقر  العريبجمؾة  .11

. ورد هذا اعمؼول 1918، 1اًمعدد ، شاًمتٌودل اًمثؼوذم سملم اًمنمق واًمغرب» -

 ش مًتؼٌؾ اًمؽمسمقي»ذم يمتوب 

. ورد هذا اعمؼول ذم 1942، 18اًمعدد ، شأرسمعي ادموهوت ذم شمراصمـو اًمثؼوذم» -

 ش مًتؼٌؾ اًمؽمسمقي»يمتوب 

. ورد هذا اعمؼول ذم 1940، 19اًمعدد ، شاًمؽمسمقي اًمعرسمقي سملم اًمؼقمقي واًمعوعمقي» -

 ش مًتؼٌؾ اًمؽمسمقي»يمتوب 

 1971، 117اًمعدد ، شاًمتعؾقؿ ذم اًمٌالد اًمعرسمقي» -
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همقريغقريقس »ممؾمًفو اًمٌطريرك  :(إرصمقذيمًقي اًمدمشؼقي) ة الـعؿةجمؾ .10

 شصؾقٌو». كنم ومقفو اًمديمتقر ششمققدوؾمققس اًمًودس»ذم قمفد اًمٌطريرك ش اًمراسمع

 اعمؼوٓت أشمقي:

  1942، شمنميـ إول 0اًمًـي إومم، اًمعدد ، ششملمالت قمغم ؾموطمؾ اًمٌحر» -

  1941ًون ، كق8اًمًـي إومم، اًمعدد ، شاعمقاـمـ اًمصوًمح» -

، يموكقن 11اًمًـي اًمثوكقي، اًمعدد ، شاًمؽمسمقي اًمعرسمقي سملم إصوًمي وآىمتٌوس» -

 1940اًمثوين 

 1940، ؿمٌوط 4اًمًـي اًمثوكقي، اًمعدد ، شمعـك اًمديؿؼراـمقي» -

 اعمؼول أيت: شصؾقٌو»)ًمصوطمٌفو مدطمً قمؽوش(. كنم ومقفو اًمديمتقر  جمؾة الثؼافة .19

. ورد هذا اعمؼول 1941 أيؾقل، 1، اًمعدد اًمثوًمثياًمًـي ، شمـوزع اًمػؽر اًمعريب» -

 شمًتؼٌؾ اًمؽمسمقي»ذم يمتوب 

 اعمؼول أيت: شصؾقٌو»)اًمًقريي(. كنم ومقفو اًمديمتقر  جمؾة ادعرفة .11

. ورد هذا 1940 آذار، 1، اًمعدد 1اًمًـي ، شاًمطوسمع اإلكًوين ًمؾؼقمقي اًمعرسمقي» -

 شمًتؼٌؾ اًمؽمسمقي»اعمؼول ذم يمتوب 

 جمؾة الرتبقة والتعؾقم .11

  ة الطؾقعةجمؾ  .14

  جمؾة الطريق البريوتقة .17

 «Les conférences du Cénacle» – «الـدوة الؾبـاكقة» ةجمؾ .18

*     *     * 
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 صؾقبا مجقل بنرشاف مؼالت خامًسا:

 (1911-1919 ،حمؿقد قمقدة اخلطقى)آمتحوكوت اًمعومي ذم ؾمقريي  .1

 (1911-1911) اإلًمف قمـد سمرهمًقن .0

 (1911 ،ـ اًمؼضامينحمل اًمدي) اًمتعؾقؿ اًمريػل ذم ؾمقريي .9

 (1911 ،حمؿقد اًمديٌؽ) اًمتعوون اًمثؼوذم سملم إىمطور اًمعرسمقي .1

 (1911 ،قمٌد اًمؼودر يوؾملم) اعمدارس اًمزراقمقي ذم ؾمقريي .1

قن) حتضػم اًمٌدو وشمعؾقؿفؿ ذم اًمشوم واًمعراق .4 ًّ  (1911 ،قمثامن طم

 (يوؾملم اًمٌوري) إقمداد اعمعؾؿلم ذم اًمعومل اًمعريب .7

م اًمطٌقعقي ذم اعمدارس اًمثوكقيي ًمؾٌؾدان اًمعرسمقي دراؾمي مؼوركي ًمتدريس اًمعؾق .8

 (1911 ،حمؿد قمدكون طمجور ،)رؾموًمي ضمومعقي

 (1914-1911 ،مـػمة ىمٌقز) اًمؾجـي اًمثؼوومقي ذم ضمومعي اًمدول اًمعريب .9

 (1914-1911 ،وداد رضمى سموؿمو) دراؾمي كؼديي ًمريوض إـمػول ذم ؾمقريي .12

 (1914-1911 ،حمل اًمديـ شمقومقؼ) ؿممون اًمؽمسمقي واًمتعؾقؿ ذم شمقكس .11

 (1914 ،ومقزي إؾمدي ،رؾموًمي ضمومعقي) شمعّؾؿ أسمـوء اًمالضمئلم ذم ؾمقريي .10

 (1917-1914)اعمعوهدات اًمثؼوومقي سملم ؾمقريي واًمدول إظمرى  .19

 (1917-1914 ) اًمتعؾقؿ آسمتدائل ذم مٍم .11

 (1917-1914 ،حمؿد قمودل احلؽقؿ) كؼوسموت اًمعامل ذم ؾمقريي .11

 (1917-1914 ،طمًلم ظمياوي) اًمتعؾقؿ ذم اًمؽقيً .14

 (1917 ،صمريو متقزم) كظريي اعمعرومي ذم اًمتػؽػم اإلؾمالمل وقمـد اًمغزازم .17
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 (1917 ،حمؿد اًمدرويش) اًمعٍم اًمعٌود - اًمؽمسمقي ذم اإلؾمالم .18

 ادموهوت اًمؽمسمقي ذم اًمقـمـ اًمعريب .19

ريؿقن ـمّحون، ) 1918-1918اًمؾغي اًمػركًقي ذم ؾمقريي  شمطقر شمعؾقؿ .02

1917-1918) 

 (1918-1917 ،حمل اًمديـ شمقومقؼ) ذم شمقكسؿممون اًمؽمسمقي واًمتعؾقؿ  .01

 (1918 ) حتًلم شمدريس اًمعؾقم ذم مدارؾمـو اًمثوكقيي .00

 (مزّيـ قمثامن) دراؾمي كؼديي ًمؽتى اًمعؾقم اًمطٌقعقي ًمؾؿدارس اعمتقؾمطي .09

 (يمومؾ هؼماوي) شمدريس اًمريووقوت ذم اًمعومل اًمعريب .01

 (1918 ،قمؾقوء ؾمؾقط) آحتود اًمعؾؿل اًمعريب .01

 (قمٌد اًمؼودر اًمعٌقزؾموًمي ضمومعقي، )ر ؾمقؽقًمقضمقو احلققان .04

 (1919-1918 ) دور اًمؽتى اًمقـمـقي ذم اإلىمؾقؿ اًمشامزم .07

 (1949، شمرمجي د. ؾمومل اًمدرويب)يمقكؽوس سمقرسمو  .08

اؾمتؼصوء مـ ماليموت معؾؿل اعمدارس آسمتدائقي وأوووقمفؿ ذم اعمؿؾؽي  .09

 1944-1941آردكقي اهلوؿمؿقي، 

 مطٌعي اًمؽمىمل ،جمؾدات 9ات ذم اًمدورات اًمتدريٌقي اًمطقيؾي، دروس وحموض .92

 (1948 شملًمقػ ريـقف موهق، مؼدمي ومراضمعي صؾقٌو،)ة اإلكًون طمضور .91

 (1970 قموم ،شمرمجي مقخوئقؾ اسمراهقؿ) همرامٌم: دراؾمي وخمتورات .90

*     *     * 
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 مجقل صؾقبا ادواضقع التي بحث فقفا سادًسا:

 اًمػؾًػي .1

 اًمؽماث اًمػؾًػل .0

 اعمـطؼ .9

 قمؾؿ اًمـػس .1

 قمؾؿ آضمتامع .1

 اًمؽمسمقي .4

 اًمتعؾقؿ .7

 إدب .8

 اًمـؼد .9
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ؾػٔبث اىؾٔص يف مؤىفات د. ؾلييتا   ٌَىلع الصؽً 
ا  ًٍ   أكٔاًل وظأخاول أن أُخيق ٌَ نخاةاحّ وٌَ أغٍاهل خه

ةو ػٓادات هلا ٌؾضاْا وٌػاُيٓا اىيت حؿيح للك األزٌِث 
 األجيال.و

 

 

 
 وًل/أ

ن/ ٌلسٌث فاـيث ةػِٔادميو ؾييتا َنخََب ادلنخٔر 
« رييو مصدم ةم»دئان ةٓا ر ؾس    «الؼػص والؼاغص»

ُظًصا ىليٍث و ورئيعّ العاةق. غقٔ املجٍع اىػييم اىػصيب
درِجْشه 

ُ
ٓا امللسٌث اتلارخييث اليؾٔيث وبالؽخٓا املخٍزية أ

 دئان رييو مصدم ةم.اكميث نٍا وردت يف 
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 واًل+أ

 الشعر والشاعر

 سمؼؾؿ 

 اًمديمتقر مجقؾ صؾقٌو

 

اًمصدق، واًمقوموء، وًمطػ إظمالق، واإلسموء،  معفُذيمر يمر ظمؾقؾ مردم سمؽ إذا ذُ 

واعمروءة. ومؼد يمون رمحف اهلل زيمل اًمـػس، طمًـ اًمعنمة، صودىًمو ذم ىمقًمف وقمؿؾف، 

ًٌو إمم يمؾ مـ يؽؾؿف، ويمون صوطمى أظمٌور وكقادر، وًمف معرومي ال سملطمق متقدًدا حمٌ

م كػًف قمغم همػمه ذم اًمـػع، وٓ شمعوـمك أمًرا إٓ ، مل يؼدِّ وذِمٌّ  اًمـوس. وهق يموؾمؿف ظمؾقٌؾ 

وضموء ومقف مؼمًزا. ويمؾ مـ أكس سمصحٌتف اقمؽمف سمػضؾف، ودموصمي ـمٌعف، ومروكي 

يمل اًمػماد، مرهػ احلس، ضمقد ذشمػؽػمه، وًملم قمريؽتف، وهق إمم ذًمؽ ىمقي اإلرادة، 

ؼوومي، ومصقح اًمؾًون، طمؾق احلديٌ، حيى اًمضٌط ذم احلؽؿ، واؾمع اخلقول، طمًـ اًمث

إومؽور واًمدىمي ذم اعمعومالت، ويؽره اًمشذوذ واإلهمراب، ومال حيدصمؽ إٓ قمام شمرهمى 

 وصؼم ودقمي.  ومقف كػًؽ، ويًتؿتع سمف ظموـمرك، حيدصمؽ قمـف ذم اشمزان وهدوء وشملنٍ 

َّٓ  يذيمروإذا طمدصمؽ قمـ اًمـوس مل  ٕكف قمغم  ؾ وقمؼمة،ثَ  مو ومقف مَ ًمؽ مـ أظمٌورهؿ إ

وًمعف سموٕظمٌور ٓ يؿقؾ إمم اًمـؼد واًمذم، وٓ يؾذ ًمف احلديٌ إٓ إذا يمون مـزًهو قمـ 

اإليذاء واًمـؿقؿي. وىمؾام ؾمؿعتف حيدصمؽ قمـ كػًف وأظمٌوره، أو قمـ ؿمعره وكثره، أو 

قمغم رهمٌتف ذم اًمتـػقس قماّم ذم ىمؾٌف ٓ حيى أن حيزن  فقمـ مشؽالشمف وأطمزاكف، ٕك
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وٓ أن يتعوفمؿ أو يتؽؼم قمؾقؽ. ًمذًمؽ أطمٌف اًمـوس  ،ؿعؽىمؾٌؽ، وٓ أن يمذي ؾم

ُيرح إطمًوؾًمو، وًمذًمؽ  وىمدروا ومضؾف ًمعؾؿفؿ أكف جمٌقل قمغم اخلػم ٓ يمذي كؿؾي وٓ

ؿي الئكحوء سموًمأيًضو ظمال ؿمعره مـ اهلجوء إٓ ذم مقاـمـ اًمؼدح قمغم اعمًتعؿريـ واإل

 قمغم اعمتصوهمريـ أمومفؿ.

ظمــال مـــ ذيمــر اعمجــقن واًمعٌــٌ واًمؾفــق  ومؽــذًمؽويمــام ظمــال ؿمــعره مـــ اهلجــوء 

ووصػ اًمؾذات احلًقي. ومفق ٓ يتػــ ذم وصػ اًمـرىمص إٓ ًمقؼـقل إن اًمـرىمص هلـق 

 ًَّ راب إٓ ـُر ومقف يمؾ قمًػم، وٓ يصـػ جمـوًمس اًمشــوًمعى، هيقن سمف يمؾ صعى، ويتق

 َّٓ ــًمقطؾـى مـــ اهلل أن يغػـر ًمــف ز ، ويتؼٌـؾ مـــف اًمتقسمــي. وأكَّـك ًمشــوقمر ًمطقــػ وٌت اًمصِّ

مثؾـف أن يتغــك سموًمشـفقات اجلوحمـي وأن يؾـقث صـقره اًمػـقـي اًمرومقعـي سمـلدران  اًمـػس

اًمقطمؾ واًمدم. إن إطمًوؾمف اعمرهػ ٓ يريف ذم اًمطٌقعي إٓ إًمـقان اجلؿقؾـي وإحلـون 

ؿـقؿ ومقحدصمؽ قمـ اًمريوض اًمزاهرة واخلامئؾ اًمقارومـي واجل ،اًمعذسمي واحلريموت اًمؾطقػي

اطمي،  ــامء، ويُ  ن اعمــوئرة،واًمغــدرااعمتؿــقج، واًمطقــقر اًمصــدَّ عــرض قمـــ اًمصــخقر اًمصَّ

ــزٓزل اهلقضمــوء ــول اًمشــوهؼي، واًم ــوئرة، واجلٌ واًمصــحورى اًمًــويمـي.  ،واًمؼمايمــلم اًمث

اًمػصقل إمم ىمؾٌف ومصؾ اًمرسمقع ٕكف أًمطػ ومصقل اًمًـي ٓكًجوم أًمقاكف، ورىمي  وأطمىُّ 

 صقره، وقمٌؼ أزاهػمه، واقمتـدال طمرارشمـف. أمـو سمـرد اًمشـتوء وطمـرُّ اًمصـقػ واطمتضـور

ٕهنو صقر ىموؾمقي ٓ شمًتطقع كػًف اًمؾطقػي  ،اًمطٌقعي ذم اخلريػ ومؾقس هلو ذم ؿمعره أصمر

وإذا يمون يصـػ اًمٌحـر  .أن شمتؿثؾفو، ومفق إذن حيى اًمطٌقعي اجلؿقؾي ٓ اًمطٌقعي اعمخقػي

ومؿرد ذًمؽ إمم ًمققكي اًمٌحر ويمثرة أًمقاكف وطمريموشمف قمغم  ،قمغم ؿمدشمف وىمًقشمف وظمقومف مـف

ومنهنـو قمــغم ىمرهبــو مـــ دمشــؼ مل شملظمــذ  :واًمرمــول اًمظومئــي ظمـالف اًمصــحورى اًمًــويمـي

 سمشغوف ىمؾٌف ومل شمًؽمع اكتٌوهف. 
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ــػ اًمؼميطــوين  ــره أن اًمري ــى أم ـــ قمجق ــؾوم ــماده وٓ طمــرك  مل يًــتفقِ  اجلؿق وم

ؿموقمريتف رهمؿ إىمومتـف ومقـف قمـدة ؾمــلم، ومؾـقس ذم ديقاكـف ىمصـقدة واطمـدة شمصـقر ًمــدن 

ومعـومل طمضـورهتو، وًمعـؾ ذًمـؽ أن ووقاطمقفو اجلؿقؾي أو شمصقر ىمصقرهو وطمـدائؼفو 

ومـ قمجقى أمره  .ًمـدن اًمؼوشمؿ وـمغقون وٌوهبو ويمثرة وجقجفو يؽقن كوؿمًئو قمـ ضمقِّ 

أيًضو أكف مل يصقر رطمؾي مـ رطمالشمف اجلقيي وٓ وصػ أزيز حمـرك اًمطـوئرة ذم ؾمـؽقن 

اًمؾقؾ وٓ إطموؾمقس اًمتل يشعر هبو اعمًوومر وهق يـظر إمم إرض مـ ظمالل اًمغقـقم، 

ذًمؽ إٓ ٕكف يمـون اـوف ريمـقب اًمطـوئرة ويػضـؾ إمــ قمـغم اخلـقف، واًمدقمـي ومو 

 واًمطؿلكقـي قمغم اعمخوـمرة سموًمـػس. 

َر ًمف مـ  وكعؿك اًمعقش مو مؽـف مـ آؾمتغـوء قمـ  اًمقضموهيكشل ذم سمقً يمريؿ وومَّ

اًمتؽًى سمعؾؿف وأدسمف، وأقموكف قمغم شمثؼقػ كػًف صمؼوومي يمومؾي مجع ومقفو سملم حموؾمـ 

ومفق وضمف دمشؼ احلؼ، وؿموقمر اًمغقـمي اعمؾفؿ، وقمومل  :وإدب اًمغريب إدب اًمعريب

 اًمشوم اًمػووؾ، شمتؿثؾ ومقف ـمٌوئع أهؾ اًمشوم قمغم أطمًـ وضمف وأشمؿ صقرة. 

قمغم يمٌور قمؾامء دمشؼ، ويؾقح قمغم  اًمػؼفىمرأ اًمتػًػم واحلديٌ واًمػؼف وأصقل 

ه اًمًقود مع اًمؼقمقلم ؿمعره أصمر اًمؾغي واًمتوريخ إمم إعموم سموًمعؾقم اًمعؼؾقي. ويمون هقا

شمف ًمؾؿًتعؿريـ، وفمؾ يؼقل اًمشعر يمؾ أيوم طمقوشمف إٓ ذم زمـ أطمتك قمرف سمؿـوو

 سموًمًقوؾمي قمـويتف سموًمعؾؿ وإدب: ىمول: كعـشمؼؾده اًمقزارة، ومل يؽـ يُ 

 أكــو ًمًــً أقمـــك سموًمًقوؾمــي إكــام

 

 هل كػثي مـ ذي ضَمقى مـفـقك 

ًمقصػ ذم اًمطٌقعي واًمػـ، سموب ا قمؾقفووأسمقاب ؿمعره قمغم يمثرشمف ىمؾقؾي ـمغك   

ومؾقس ًمف ذم احلؽؿي واًمرصموء وآضمتامع إٓ ىمصوئد معدودة، وًمقس ًمف ذم اعمدح واًمػخر 
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إٓ أسمقوت ىمؾقؾي أشمً وؿـ ىمصوئده اعمختؾػي، قمغم أن ًمف ىمصوئد يمثػمة ذم احلامؾمي 

اًمقـمـقي واًمـًقى وأظمرى ذم احلـلم إمم دمشؼ واًمتػجع قمغم ومراىمفو ذيمر ومقفو مًورح 

 معوهد أكًف. صٌوه و

همقـمي دمشؼ يمام وصػفو ظمؾقؾ  وصػمل أضمد سملم ؿمعرائـو اعمعوسيـ ؿموقمًرا 

مردم سمؽ، ومفق يصقر ريوض اًمغقـمي وأزاهػمهو وضمداوهلو ومخوئؾفو وأـمقورهو 

شمصقيًرا دىمقًؼو مػعاًم سمحـون اًمؼؾى وأطموؾمقس اًمـػس: وهق حيـ إًمقفو طمـلم اًمعوؿمؼ 

ريوطمقـفو ومقشجقف قمٌؼ  اعطشي إمم ؿمذإمم معشقىمف، يؾؼوهو سمقضمف سموؾمؿ وكػس مت

اًمزهر: وؾموضمع اًمطػم، واكًقوب اًمغدير، وشمعوكؼ اًمغصقن، ومقؼػ أموم اًمطٌقعي وىمػي 

اعمًحقر، يعوـمقفو أطموؾمقًف وشمعوـمقف صقرهو، وٓ يصقرهو إٓ سمعد أن يغؿس 

 حد هبو احتودريشتف ذم مداد ىمؾٌف، وٓ يـثر ذم ؾمامئفو أطمالم كػًف وهقى ومماده إٓ ًمقتَّ 

اًمصقذم سمؿعٌقده، ومؽلن كػًف مرآة شمعؽس أهار اًمطٌقعي، ويملن اًمطٌقعي صقرة مـ 

 ٌِّ ف صقر اًمطٌقعي سمآصمور اًمـػس اإلكًوكقي: ومؾؾزهر صقر كػًف. واًمدًمقؾ قمغم ذًمؽ أكف يش

يمام يرؿمح  ويرؿمح، وظمدٌّ كوض، وصمغر سموؾمؿ، وضمػـ طموئر، وضمٌلم يعرق ووؾمـً  مؼؾيٌ 

ه، وًمألـمقور طمريموت دودة ًمؾتعوكؼ، وًمؾريوح شملوُّ ضمٌلم اًمٌؽر طمقوء، وًمؾغصقن أذرع مم

اًمراىمصي، وشمغريد يشٌف أحلون اعمغـلم، يملن اًمطٌقعي اًمتل يصػفو  اًمؼقونحتؽل طمريموت 

 يموئـ طمل ًمف ىمؾى يدق، وقمرق يـٌض، وأكػوس شمتدومؼ. 

طموئرة ومال يؼػ إٓ قمـد جمتؿع موء أو  وسمخطً يمون حيى اًمتجقل سملم مخوئؾ اًمغقـمي 

ع كوفمره سمام يراه مـ صقر اجلامل اًمًوطمر، ومؾام وصػ هنر سمردى مشتٌؽ ريوض يؿت

ٌّف قمدة مرات ومؽون يًؿع همؿغؿي اًمـفر، وهزضمف،  ،ـموف سمقاديف مـ مـٌعف إمم مص
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وشمركقؿف، ويرى اكناسمف، وزسمده اًمؾجى، واؾمتدارة جموريف، ورؿموؿمف اعمٌثقث هـو 

وح ذم مفى  اًمريح، أو يمعؼد اًمدر وهـوك يموًمػراش أو يمَثْقل اًمـحؾ أو يموًمقاسمؾ اًمًحَّ

ذم كحر اًمغوكقي، وملطمسَّ وهق يصػ هذا اًمـفر سمـػحوت اًمروح هتى قمؾقف، وسموًمـفر يؿد 

أكومؾف إًمقف، وسموًمشؿس شمرؾمؾ أؿمعتفو قمغم اًمريوض ًمتؾقهنو سملصٌوهمفو اجلؿقؾي، وموكتزع 

 مـ ذًمؽ يمؾف صقًرا طمًقي مزضمفو سملطمالم ىمؾٌف ورؤى كػًف. 

شملصمػًما ومقف طموؾمتو اًمًؿع  أقمظؿفوقصػ، وًمؽـ إن جلؿقع احلقاس أصمًرا ذم هذا اًم

واًمٌٍم ٕهنام أدق احلقاس وٕهنام شمؽشػون قمام ذم إؿمؽول واحلريموت وإًمقان مـ 

 شمقازن واشمًوق واكًجوم. 

كف إذا وصػ اًمزهر أام يدل قمغم أصمر طموؾمي اًمٌٍم ذم ؿمعر ظمؾقؾ مردم سمؽ ؿوم -1

ٌَّف اًمزكٌؼي سمخقد ؿمؿَّ  :ضموءك سمصقر سمٍميي متؿقزة قمـ ؾموىمفو ًمتًتؼل اعموء،  رتومش

ؾمتؼمق، ومؽلن اًمزهرة ذم كظره إوءة اجلٌلم شمنسمؾً سمغالًمي مـ أو سمعذراء ووَّ 

ومراؿمي سمقضوء، ويملن أـمٌوىمفو أكومؾ أو ضمػقن ـمقيؾي إهداب، وهق ذم ذًمؽ 

 يؼقل: 

 يمؿ زهرة رومـً ومخؾـً ومراؿمـي

 

ــــؼ   سمقضــــوء رق ضمـوطمفــــو سمؽموم

 أـمٌوىمفو مثؾ إكومـؾ ؿمـــٌؽً 

 

ـــؿ شمؾ  ـــلزقذم يمـــؾ يم ـــك ذم م  تؼ

 أو يمــوجلػقن ـمقيؾــــي أهداهبــــو 

 

 وقمس ومغّؿــض وحمــّدقكـــ مــ 

امحرارهو سمشعؾي اًمـور قمالهو ؾمحوب مــ  ؿمٌفوإذا وصػ اًمشؿس قمـد ذوىمفو  

اًمدظمون، ومنذا سمدت ذم اًمًامء قموريي أقمشك ؾمـوهو يمؾ كوفمر، ومًح كقرهو دمقع اًمؾقؾ 

ٍَّ ذم شمؼٌقؾفو طمتك حتؿر ظمـدودهو يمـام حتؿـر ظمـدود اًمعوؿمـؼلم،  قمـ وضمـي إزهور، وًم
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 لٌّ ومؽلهنو مرآة ٓح قمغم صػحتفو كقر وضمف اهلل، ويملن أؿمعتفو اعمخؽمىمي ضمًؿ اًمغقؿ فُمٌِـ

يمؾ رء، وإذا اطمتجًٌ قمٌس اجلق ايمتئوسًمو، وسمؽوهو مــ وضمـد  ؿَ ًَ دامقي. إذا ؾمػرت سمَ 

سمــدمقع اعمــزن، وإذا مــو همرسمــً ذم إومــؼ قمـــد اعمًــوء رأيــً هنــًرا مـــ اًمـقرمتــقج ومقــف 

ًٕمقان، وشمؽماءى مـ ظمالًمف صقر إؿمقوء يمام شمؽماءى فمالل اًمراح، يملن إومـؼ ؾمـتور ا

أو سمريمـون صمـوئر، طمتـك إذا ضمـوء اًمؾقـؾ رأيتـف ؾمقـام، أو أؿمٌوح أومالم، أو يملكف سمحر موئر، 

ًٌْقا يملكف مدُّ سمحر ؾمويمـ،   ويملن كجقمف زهرات ذات أيمامم.يزطمػ طم

ذا وصـػ اًمطـػم أؾمـؿعؽ ؾمـجعف وممو يدل قمغم أصمر طموؾمي اًمًـؿع ذم ؿمـعره أكـف إ -0

ــده ــقح يموًمثقايمــؾ، وحتــس سمتػجعفــو وهتوومفــو  :وشمغري ــؿ هتــدر وشمـ ومتًــؿع احلامئ

وسمؽوئفو يملن ؾمجعفو كقح احلزيـ ويملن همزهلـو وهتـدارهو وىمرىمرهتـو صـقت زامـر 

 يـػخ ذم اًمرىمص. ومؿـ ىمقًمف ذم وصػ اًمقرىموء:

ـــــــــع ـــــــــوء ذات شمػجــ  ورىمـــ

 

ـــــل  ـــــً ومػووـــــً أدمع  هتػ

ـــــع اًمـقو  ـــــً سمتؼطق ـــــيهوضم  طم

 

ــــــــــًمــققم  ــــــــــل   وشمـت  طعلـؼ

ــــــغم  ـــــــل قم ـــــــو شمٌؽ  ومؽلهنـــــ

 

 عـػ هــــــــوك مضقـــــــــًمـــــــإ 

 وأكــــــــــي اعمتقضمــــــــــع احلــــــــــزيـ ذم ؾمــجـعـفــــــــــــو كــــــــــــقح 

ـــــــك قمالشمِ   ـــــــيشـــــــجل قمؾ  فِ ـ

 

 ـعــــــــــــذم وصــــــــــؾف واعمؼط 

 ومـ ىمقًمف ذم وصػ اًمغقـمي: 

 شمتجـــووب إـمقـــور ذم أومـوهنـــو 

 

 ع أو صـوومرـمـ هوشمػ أو ؾموضمـ 

ــتثػم ًمق  ـــ يً ــً سمؾح ــوهمـ  اقمًج

 

 وهيقٍ مـ ـمـرب دومـلم وـامئر 

 :سمردى وصػومـ ىمقًمف ذم  
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 ذم سمؼعـــي إٓ وظموـمٌفـــو مــو مـــرَّ 

 

 ـمــقًرا سمغؿغؿــي ـمــقًرا سمنومصــوح 

 ذم يمؾ مرطمؾي حلــ ومؿــ هـزج 

 

 إمم هـديـــر إًمـــك شمـركقـــؿ كـــقاح 

ر ومقـف أىمـقى مــ أصمـر طموؾمـي ـأن أصمـر طموؾمـي اًمٌصـ إٓومثؾ ذًمؽ يمثػم ذم ؿمـعره،  

يمــون حيــى اًمطــػم ويطــوًمع اًمؽتــى اًمتــل شمصــػ طمقوهتــو ومقاـمـفــو  ومــع أكــف .اًمًــؿع

 أىمؾ مـ وصػف ًٕمقاهنو وطمريموهتو.  ًمتغريدهو ومننَّ وصػف ،وأظمالىمفو

ــف أُ  ــقان وإصــقات ومقصــػ  سموكًــجومقمجــى سموكًــجوم احلريمــوت إقمجوسم إًم

ه، وذسمذسمي ذيؾف، وشمدويؿ اًمػـراش صـعقًدا  ه وومرَّ طمريموت اًمراىمصلم ورومرومي اًمطػم ويمرَّ

رب سملضمـحتـف اًمـًـوئؿ ـو واكطالىمـف وشمزامحـف ذم اًمػضـوء، يمـلن اًمطـػم وهـق يضـوهٌقـمً 

ــ ر ويؿزضمفــو سمعضــفو ـد صــقر اًمًــؿع واًمٌصــراىمــص يرؾمــؿ سمحريموشمــف إحلــون ومققطمِّ

 سمٌعض، ومؿـ ىمقًمف ذم وصػ طمريموت اًمػراؿمتلم:

ــ ــوت زاهم ـــ احلريم ــوكلم م  ًـأوم

 

 هلـــو قمقــــل وقمـــل هبـــو سمقـــوين 

ـــؿـ وـــؿ إمم كش  ــوم ـــىـ  ـر ًمقصم

 

ـــــي  ـــــقان ًمرومروم  إمم طمـــــرب قم

ــــًو  ــــوك ـمقشـ ــــو وهـ ـــو هـ  حتػمشم

 

ــريح طمــورت ريشــتون   يمــام ذم اًم

ٌّـــ   و ًمٌؾـــــقغ ىمـصـــــدـتإذا مـــو هـ

 

ـــــو ًمثـــــون  ـــــام ومقضمفت ـــــدا هل  سم

 طمدامهو اكطؾؼـً ومجـدتإوإن  

 

ـــون  ـــي اًمعـ ـــريح مطؾؼ  سمؿـــتـ اًم

ظمــرى   شمــرى   اقمؽماًوــو   شمزامحفــو   ٕا

 

 زامحونـتــــأذم رطمـــى اًمػضــــو شم 

ٓكتٌوه أن حلوؾمي اًمشؿ ذم مقاـمـ ؿمعره أصمًرا ٓ يؼؾ قمـ أصمر طموؾمي وممو يًؽمقمل ا -9 

 اًمًؿع يمؼقًمف:

 قمـٌؼـً ذم اًمؽلس مـ أكػوؾمـفو

 

 كػحي هتدي إمم اًمــدمون روطمـو 
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 :وىمقًمف

 يو قمـجـٌـًو ًمـطقى ريــح اًمتــرب

 

 إذا شمـــــدى سمــــدمقع اًمًــــحى 

 وكـػـحــــي ذم دّمــــر واًمـرسمــــقة 

 

ــــى اًمـشــــقة   ومقاطمــــي هلــــو دسمق

 إوصـوف وإؾمـامءدىمً قمـ  

 

 ًمـؽـــفـــــو رائـحــــي اًمػـقـحـــــوء 

ـــقاء  ـــراب واهلـ ـــو اًمت  ـمـــوب هبـ

 

 ــــــو إرضمــــوءـوقمـٌـــؼً سمطقٌف 

سموًمـشقة شمدب ذم ىمؾٌف، ويمؿ مرة ودَّ  ؿمؿفوومفق حيى روائح دمشؼ ويشعر قمـد  

ًمق مرغ وضمفف ذم شمراب دمشؼ ًمقشؿ رائحتف اًمزيمقي. ًمؼد أقمطتف اًمغقـمي يمؾ رء، 

أقمطتف اًمصقر احلًقي اًمتل أصمرت ذم ظمقوًمف، وأقمطتف إطموؾمقس واعمشوقمر اًمتل صوغ 

وًمقس اعمفؿ أن يـتزع اًمشوقمر صقره مـ اًمطٌقعي، وإكام اعمفؿ أن يعؼم  .ومقفو هذه اًمصقر

قمـفو شمعٌػًما دىمقًؼو ُيؿع سملم متوكي إؾمؾقب وؾمفقًمي اًمؾػظ وقمذوسمي اعمعـك. وؿمعر 

ة اًمتعٌػم وضمزاًمي اعمعـك ودىمي و ذم ىمقَّ سمعضف سمعًض ظمؾقؾ مردم سمؽ ذم اًمقصػ يشٌف 

و مـ اًمصقر كؽ شمؽثر مـ وصػ اًمصقر احلًقي وٓ شمصػ ؿمقئً إاًمتشٌقف. ىمقؾ ًمف مرة 

اًمـػًقي اًمتل ختتؾٍ ذم صدرك، ومؼول: إين ٓ أصػ اًمصقر احلًقي إٓ ٕهنو رمقز شمعؼم 

إٓ ًمقطؾ  قيقمـ رؤى ىمؾٌل وأطمالم كػز، ومفق إذن ٓ يتػــ ذم وصػ اًمصقر احلً

مـ ظمالهلو قمغم صقر كػًف، واًمدًمقؾ قمغم ذًمؽ أكف يمون يضّؿـ وصػف احلز يمثػًما مـ 

 يمؼقًمف سمعد أن وصػ اًمٌحر: :اًمشقق واحلـلم

 ىمؾـً ًمؾنب وىمــد أىمٌــؾ مـــ

 

 ــقـــره ونٍ ـقمــ فـل سمـــٌـــؾـىم ٍؼ ـأومــ 

 أهيو اًمؼوـمع قمـرض اًمٌحـر هـؾ 

 

 ًمـــؽ قمفــــد سمــروايب ىمـوؾمــقـــقن 

 : اًمغقـميػ ويمؼقًمف ذم وص 
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 مـرآة أطمالمـل ومرشمـع صٌــقيت

 

 وهقى وممادي سمؾ ومتعي ظموـمري 

 ذم يمؾ مغـك مــ ومـمادي ؿمـعٌي 

 

 وسمؽـؾ واد هـوئــؿ مــ ظمـوـمـري 

 :صقره احلًقي مـ معون قمؼؾقي ىمصقدشمون إًمقفوًمعؾ أطمًـ دًمقؾ قمغم مو شمرمز  

اًمؼصقدة إومم  ومػل .)يو ًمقتـل( :واًمثوكقي ىمصقدة ،إومم ىمصقدة: )ىموًمً زم اًمًؿراء(

يصػ اًمشوقمر ذوق اًمشؿس ومقق اًمٌحر مـ اًمٌحر مـ وراء اًمًحوب ذم يقم مطػم 

ومقصقر أًمقان  ،هًٌ ومقف اًمريوح اهلقج وـمغً أمقاضمف وىمصػ رقمده وومض سمرىمف

ويردد مو ىموًمً ًمف  ،إومؼ سمعد اًمصحق وأؿمٌوح اًمًحى وأؿمالءهو اعمتـوصمرة ذم اًمًامء

 اًمًؿراء مو سملم اًمًطقر ومقؼقل:

ـــــدى ًمؾضـــــؿػمىمـــــ ـــــامء أسم  د يؽـــــقن اًمؾحــــــ واإلي

 اًمثوكقي يتؽؾؿ قمغم كػًف ومقؼقل: اًمؼصقدةوذم  

ـّ   يـــــو ًمقتــــــل عمـــــو ذسمـــــً اًمؽـــــلس سوًمـــــو مل أصمـــــ

ـّ اعمدامـــــي ًمقتــــــل عمـــــو اكتشـــــقً مــــــ  أو   مل أهمـــــ

ـــــو   ـــــل عم ـــــلاأو أكـ ـــــقًئو ًمؾتؿـ ـــــً ؿم ـــــً شمريم  رشمقي

 سمــــؾ ًمقتـــــل عمــــو ؿمــــؿؿً اًمــــقرد مل أىمطــــػ وأضمـــــ 

 ــصــغــ ًمــ همـصــروض مــؾ ذم اًمــؼــل مل أكتـأو ًمقتـ 

 إمم أن يؼقل: 

ـــل ـــحر اجلـــامل أصـــقغ حلـ ــــ ؾم ـــً م ـــل موزًم  ًمؽــ

 زم ذم مقايمٌـــــف ومـــــماد وـــــعً مــــــف ووـــــوع مــــــل 

 يمــؿ سمــً رهـــ هــقاه ذم يمــػ اجلــامل وسمــوت رهـــل 
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ـــل ـــوس قمـ ـــو رواه اًمـ ـــع م ــــ اًمروائ ـــف م ـــً قمـ  وروي

 مؾـــؽ ومــــ قمجـــى ًمـــف ذم يمـــؾ كػـــس ؾمـــحر ضمــــل 

 ـك  اًمتؿـــع  واًمتجــــلـــف  قمؾــــؾقتـــقىمــل أن  أضمـويش 

 
وهل اختوذه اًمصقر احلًقي  ،وهـو كؾؿس اعمقزة إومم ًمشعر ظمؾقؾ مردم سمؽ

رت اًمطٌقعي ذم ظمقوًمف وملوموض قمؾقفو صقًرا وأطمالمف. أصمّ  رؤاهوؾمقؾي رمزيي ًمؾتعٌػم قمـ 

اف اًمطلم، ومجوءت مػعؿي فو ذم إًمػوظ اجلؿقؾي وصوهمفو يمام يصقغ اخلزّ كػًقي صٌّ 

سمًحر اجلامل. إكف يعؼم قمـ اإلطمًوس اجلؿقؾ سموًمؾػظ اجلؿقؾ وٓ يتصدى ًمتصقير 

 اًمؼٌقح أو اًمتوومف أو اخلًقس

  اجلــــــامل وذم اًمػــــــماد هــــــقاه مـغــــــرسينوٌشمصــــــ

 
سمؾ هق فمؾ اهلل وىمٌس مـ  ٓ ،اجلامل ٕكف مرآة يـعؽس قمؾقفو وضمف اهلل حيىإكف 

 ،ًؿع أحلوكف سملذكقفيف سمعقـقف وؾؿحف مـ وراء اًمصقر احلًقي ومقٌٍم أًمقاكيإكف  كقره.

احلًقي زائؾي وضمقهر وًمؽـف ٓ يًتطقع أن حيده سمام يرى ويًؿع، ٕن هذه إقمراض 

إقمراض ًمعؾف إذا أطمًـ شمصقيرهو اجلامل ظموًمد. وهمويي مو يطؿح إًمقف أن يصقر هذه 

يًتطقع أن يؽشػ قمـ ضمقهر اجلامل احلؼقؼل، واجلامل ٓ يتجغم ذم أكػوس اًمزهر 

سمؾ يتجغم أيًضو ذم وضمف اعمرأة وىمدهو ورؿموىمتفو  ،اًمرسمقع وشمغريد اًمطػم ومحًىوأًمقان 

وؾمحر قمقـقفو، ومصقرة اعمرأة ذم كظره أمجؾ صقرة ذم اًمطٌقعي، ؾمحر اجلامل احلؼ مـ 

فو، ٓ سمؾ إن رطمقؼفو أًمذ مـ اخلؿر، وأكػوؾمفو قؾمحر قمقـقفو، ووطمقف مـ وطمل ضمػـ

ومتغـك سمجامهلو ووصػ طمٌف  ،ٌفو ىمؾٌفومال همرو إذا مأل طم .أـمقى مـ أكػوس اًمرسمقع

 وؿمقىمف إًمقفو، وقمذره ذم هقاه أهنو مجقؾي وأكف ٓ ذكى ًمف ذم همرامف هبو.

 إن يمــون ذكٌــل أكـــل سمــؽ مغــرم

 

 ومعـــالم طمًــــؽ ومتــــي ًمؾرائـــل 
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مـ هل )عمقوء( اًمتل يتغزل هبو ذم ؿمعره، وًمؽــو كؾؿح مـ وراء  كعرفإكـو ٓ 

( ومتوة مًقحقي ضمور قمؾقفو أهؾفو ومـعقهو مـ وصػف وهمزًمف مشخصوت شمريـو أن )عمقوء

ـزطمً قمـ دمشؼ، وأكف قمغم ؿمدة همرامف هبو يمون يعػ قمـفو، ومال ُيتؿع هبو ومًمؼوئف 

ظمؾًي إٓ ًمقٌثفو ؿمقىمف وهقومف، وٓ يضع يده سمقدهو إٓ ًمقشؽق إًمقفو صٌوسمتف وًمققمتف، 

 ومؿـ هذه اعمشخصوت ىمقًمف:

 وملي يمتـوب سمـعــد هـذا وؾمــــــــي

 

 أن ٓ أديـــــ سمــــديـفو شمٌوقمــــدين 

 ًمئــ ومرىمـً يمتـى اًمديوكوت سمقـــو 

 

 ًمتجؿعـو صحػ اهلقى سمغضقهنو 

 فوهـق حمـرّ ؾ ج اإلكجقـن طمرّ إو 

 

 وـفـل صحي اًمؼرآن طمؾ ووقــومػ 

 :وىمقًمف 

 ومـؽـلكـــــو  إذ  ذاك  مــــ  ىمـطـــــو

 

 وءـــــــي همــــرووـون سمـيتطوقمؿــ 

 ىمد يمـون ذم ـمـقىمل سمؾـقغ مـآريب 

 

ــ  ـــًم ــر قم ــقــػي وطمـقٓ زواضم  ـوءـ

، وهق اًمزمـ اًمذي شمػتحً ومقف ويرضمع إمم زمون اًمصٌ اًمـًقىوأيمثر ؿمعره ذم  

ىمرحيتف قمـ ؾمحر اجلامل، ومؾام ظمًٌ كور طمٌف ادمف إمم اًمطٌقعي وـمرق أسمقاسًمو خمتؾػي مـ 

و ٕيوم اًمشٌوب( وهل آظمر اًمشعر، إٓ أكف قمود إمم وصػ اعمرأة ذم ىمصقدة قمـقاهنو )واهً 

 مو كظؿف. 

ومقعل ه اًمقضمقد واًمعدم  ،اًمقطمل مـ ؾمامء اخلقول يتؾؼكيرى أن اًمشوقمر وهق 

ويؿثؾ اًمصقر اًمعؾقيي سموًٕمػوظ، ومنذا ؿموهد امحرار اًمشػؼ ىمول هذا كجقع اًمشفداء، وإذا 

ؾمؿع هزيؿ اًمرقمد ىمول هذا ساخ اًمٌوئًلم. ومؿـ مل يؽـ صقغ اًمؼقاذم ؾمجقي ًمف ومال 

 شعر هق اًمطٌع، وؾمحره هق اإلهلوم.يتعى كػًف سمخقض سمحقر اًمشعر، ٕن مقزان اًم
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 امـل اًمًـؼ سمعد اًمقطمل مـ كٌـؿ يٌـومؾ

 

 إمم إرض همػم اًمشعر معجزة يمؼمى 

 
ومتك أدرك اًمشوقمر هذه اعمـزًمي مـ اًمًحر همؿرت كػًف اًمطٌقعي واعمجتؿع، 

وقمؿؾ قمغم إصالح طمقوة اإلكًون.  ،ومتغـك سموًمشعقر اًمؼقمل واًمشعقراإلكًوين مًعو

ردم سمؽ سموًمـقاطمل اًمؼقمقي واإلكًوكقي اهتاممف سمقصػ اًمطٌقعي، ًمذًمؽ اهتؿ ظمؾقؾ م

 ىمول ذم ىمصقدة اًمشعر:

 إذا ًمـؿ يـٌـف ؿمـوقمر اًمـؼــقم ىمقمــف

 

 ومذاك سملن يشـؼك سمف ىمقمــف أطمــرى 

 أرى اًمشعر أكػوؾًمو يٍمومفو اًمػتك 

 

 هبـو مجـرا لؿًرا وُيذيمـهبو ضم لومُقطػ 

 ـً  أمـيويـــػـحـفو  روطمـًو  سمؿـقِّـ 

 

 مـ أطمـداث همػؾـتـفو شمؽمى ومتـًّؾ  

 
إٓ إذا كٌف ىمقمف وأيؼظفؿ مـ ؾمٌوهتؿ، ومذيمرهؿ  إذنومال يؽقن اًمشوقمر ؿموقمًرا  

سملجمودهؿ اًمؼديؿي وأذيمك محوؾمتفؿ وأـمؾعفؿ قمغم كؼوئصفؿ. وأي ومضؾ ًمشوقمر قمريب 

معوس ٓ يرصمل ؿمفداء اًمعروسمي وٓ يتغـك سموٓؾمتؼالل وٓ يدقمق إمم اًمثقرة قمغم 

 يؼدس اًمقطمدة اًمعرسمقي اًمؽؼمى. ًمؼد مجع ظمؾقؾ مردم سمؽ ذم ؿمعره آؾمتعامر، وٓ

 احلامد سملم هذه إهمراض يمؾفو ومٌؽك قمغم اًمشفداء: 

 يو ديـ ىمؾٌل مـ يقم ورى يمٌـدي

 

 وـمـــول مهـــل ًمـــذيمراه وشمًـــفودي 

 ذم مقًؾقن مـ إؿمجون ؾمؾًؾي 

 

 كقطــــً سملـمراومفــــو أرضمــــوء أرواد 

 هؾ مـ ؾمٌقؾ إمم اإلكصوف ذم زمــ 

 

 رزايــوه قمـــ طمٍمــ وشمعــدادضمؾــً  

 ذم مًؿع اًمدهر وىمر مـ ؿمؽويتـو 

 

 ؾ يصقخ إمم ؾمـؿعل وإكشـوديـومف 

 
 :واًمـضولودقمو إمم اًمثقرة 

 سمـل اًمعروسمي يمؿ مـ صقحي ذهًٌ

 

ــوروا  ــقشمك إذن صم ــو اعم ــتثور هب ــق يً  ًم

 يو ًمقً ؿمـعـري مـوذا يًـتـػـزيمــؿ 

 

 يمؿ أرؾمؾً ذًرا سموًمؼـدح أطمجـور 
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 ومؼول: اًمًقرييووصػ اًمثقرة 

ــ ــؾقن وإن أمضَّ  ًمصــقٌي مقً

 

 أظمـــــػ وىمقعـــــي ممـــــو شمالهـــــو 

 ومـــام  مــــ  سمؼعـــي  سمدمشــــؼ  إٓ 

 

 متثــــؾ مقًــــؾقن ومــــو دهوهــــو 

ــوء  ـــ دم ــام  شمصــٌى م  ومًــؾ  قم

 

 احلؼقؼـــــي همقـمتوهـــــو ختـــــؼمك 

 ومل  أر  ضمـــــي  أمًــــك  سمـقهــــو 

 

ــــور ومــــوئرة ؾمــــقاهو   وىمــــقد اًمـ

ــ  ــرٌ ـؾم ــقم مج ــوًمؼقاذم اًمق  لىمٍم وم

 

 وـمــ ًمظوهـأظموف قمغم اعمًومع  

 : اًمعرسمقيودقمو إمم اًمقطمدة  

 ومؽقػ شمرضمك مجع ىمقس ويعـرب

 

 وؿمـؿؾؽ يـو هـذا ؿمـتقً مػــرق 

 ـيــرسمقـويمقـػ  شمرضمك  وطمــدة  قم 

 

 رقـو طمدود وسمقــومـ دون راؿمقَّ  

ومفق يـتؼد اًمذيـ ؿمغؾتفؿ اًمًقوؾمي اعمحؾقي قمـ اعمطوًمٌي سموًمقطمدة اًمعرسمقي اًمؽؼمى،  

غػمة خموًمػ ًمطٌوئع إؿمقوء، وأكف يـٌغل ًمؾؼوئؾلم ويرى أن اكؼًوم اًمشوم إمم دول ص

ًٓ قمغم شمقطمقد أىموًمقؿفؿ اًمصغػمة ومنن اًمقطمدة ٓ  :سموًمقطمدة اًمعرسمقي أن يعؿؾقا أو

زن اًمؼؾى أن شمرى يمؾ امَّ حُي ـِؿـشمتجزأ، وإذا دمزأت ىمٍمت قمـ سمؾقغ همويتفو، وأكف ًمَ 

و ذم دوًمي احتدكو مجقعً  طموضة مـ احلقاض اًمعرسمقي داًرا عمؿؾؽي مًتؼؾي، ومام قمؾقـو ًمق

 قمرسمقي واطمدة شمضؿ أضمزاء اًمقـمـ اًمعريب يمؾف.

 وهق ذم ذًمؽ يؼقل: 

ــرت  ــوذا قمًــك أكؽ ــم ــؼ م ـ ضمؾ

 طمؾــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 

 سمؾ مو قمًـك أهـؾ ًمٌــون يـريٌفؿ 

 اًمتؼًـــقؿ شمعؾؼفـــو كـــو ويـــدُ سمالدُ  

 

 ؾـــــؿضميملهنـــــو رىمعـــــي يـتوهبـــــو  

ـــــ  ـــــوضة دار عمؿؾؽ ـــــؾ طم  يـأيم

 

 أسمعـود مو يٌــفـ اًمػتــر واًمٌصــؿ 
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أن اظمتالف إديون يؿـع مـ حتؼقؼ اًمقطمدة اًمعرسمقي  يزقمؿقنغم اًمذيـ ويرد قم

 ومقؼقل:

 ىموًمقا وذم اًمـديـ سمـقن دون وطمـدشمـو

 

ــديـ كؼتًــؿوإمم متــك سم   ؾمــؿ هــذا اًم

ــــ أسوا قمــغم أهـــقاء أكػًـــفؿ   ًمئ

 

 ٓ اًمديـ يٌؼك وٓ اًمدكقو وٓ اًمشقؿ 

ػم، شممصمر ومقف إطمداث يمون يعؼم قمـ مـوزع أمتف أطمًـ شمعٌ أكفومشعره اًمقـمـل يريؽ  

وشمورة يدقمق إمم  ،وشمورة اوـمى اًمؾجـي اًمقـمـقي اًمعؾقو ،ومتورة يصػ اًمػتح اًمعريب :اًمتوراقي

 اًمـضول واًمقطمدة، وأيمثر ؿمعره اًمقـمـل يرضمع إمم أيوم اًمـضول ود اعمًتعؿريـ.

 مـ ؿمعره آضمتامقمل ىمقًمف ذم اًمطػؾ: ويعجٌـل

ــــــف ـــــرء إذا أكصػـت ــــــد اعم  وًم

 

ـــريب ا  ـــدسمرت م ـــــوشم  ًمقاًمدي

 وًمـــدي ؿمـــطر ومـــمادي إكـــام 

 

 سمــؽ أكشــو اهلل ظمؾؼــل مــرشملم 

 وىمقًمف ذم وًمد اًمقًمد:  

ـــــــ ــــــى  أوٓدك  مــــ  أطم

 

 أكــــــً ًمــــــف أب وضمــــــد 

ــــ  ــــكـأؾمٌوسم ــــر ذم اًمؼرسم  ف أيمث

 

ــــــد  ــــــك وأؿمـــــ  وأقمـؾـــــ

 ًمقــــس أطمــــى  مـــــ  وًمــــد 

 

ــألب إٓ  ــ ًم ـــدـــ اًمقًمــاسمـ  ـ

صقرة مـ صقر اهلل ظمطً يد اهلل قمغم ذم كظره أمؾ سموؾمؿ، ٓ سمؾ هق  وموًمطػؾ 

وضمفف آيتلم مـ اًمطفر واًمٌفوء، وهق زيـي اًمعقش، واًمًوقمد اعمًعد واًمعقن اعمردمك، 

 ومـ طمؼ آسموئؽ ذم إطمًوهنؿ إًمقؽ أن شمريب ـمػؾؽ شمرسمقي صوحلي.

قمغم أن قمـويي ظمؾقؾ مردم سمؽ سملهشمف مل شمؽـ أؿمد مـ قمـويتف سمنصالح اًمػًود 

قمدة ؾمـلم ومـشل شمالمقذه قمغم شمذوق اجلامل واحلؼ واخلػم، آضمتامقمل. مورس اًمتعؾقؿ 
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ودقمو إمم هتذيى اًمػتوة، وذم مـ يتؿًؽ سموًمؼشقر مـ رضمول اًمديـ، واكتؼد اًمعودات 

 وكودى سميورة إظمذ سمام ضموء ذم احلضورة اًمغرسمقي مـ ىمقؿ صوحلي.  ،اًمػوؾمدة

اًمعوعمقي رت ومقف طمقادث احلرب سمشعره اإلكًوين، أصمَّ  متصؾوؿمعره آضمتامقمل 

ر اعمحزون واًمٌوئس إومم ومقصػ اجلقع واًمػؼر واعمرض، وؿمؽو اًمدهر، وصقَّ 

واًمقتقؿ وإقمؿك، وشمؽؾؿ قمغم احلريي واحلؼ واإلكصوف واًمًالم. ومـ أطمًـ مو 

ًٌو )ؿمفقد إيرًمـدا(  :ىموًمف ذم احلريي خموـم

ـــو عم ـــوي  ــــ ذوي ىمرسم م ـــؽ   يملك

 

ــــــًرا  ــــــو كظــــــاًم وكث ــــــؽ سمويمًق  رصمقت

ــــــ  ــــــؽ ذا وٓء ذمـوًم ــــــم ؿ شم  دّ ـع

 

 فــــراومومل شمٌؾــــغ سمــــؽ إضمــــداد  

 ؿـوًمؽــــــل سمؽـــــؾ ومتــــــك يمريـــــ 

 

 صمؼـــي قمزيـــز اًمــــػس مغـــرى لأظمـــ 

ـــــ  ـــــقش اعم ـــــل أقم ــــــومـٌئـ  رـرء ظمق

 

ــــــــــً أدرى  ــــــــــذل أم رداه وملك  سم

 إذا يموكــــــً طمقــــــوة اعمــــــرء أًها 

 

ـــنن  ـــ وم ـــقت سموٕطمـ ــــاعم  رىـرار أطم

 ومـ ىمقًمف ذم وصػ اعمحزون: 

 ورأى اًمظـــــــومل ٓ يرىمـــــــى ذم اعمظؾـــــــقم ذمـــــــف

َي ومٌ  ــــرِّ ــــو عمـــــ قُم  قمـــــ قمــــدل ورمحــــف ؽــــك طمزًك

ـــ  ــــد اجلـ ــــ  سمشـدي ــــغم م ــــوقم ــــِ ؿ مُ ـقر واًمظؾـ  ـلــ

 *     *     * 

ــــول مــــو ــــوذا اعم ــــول ي ــــول زم مـــــ مطؿــــع ىم  ذم  اعم

ــــــــع  ـــــــــ ٔمم إدم ــــــــغم م ــــــــق أهم  أي رء ه

ـــــوك درًّ   ــــهـــــؾ رأت قمقـ ــــــ ػمهوـا همـ ـــــل إقمق  وم
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 ،ل اعمحـ وصمروهتو ٓ شمـػدأهمغم مـ اعمول ٕهنو شمؽشػ قمـ فمال قمـدهوموًمدمقع 

 واًمظومل اًمذي ٓ يرقمك ذموًمو أؿمؼك مـ اعمظؾقم. 

 ىمقل ذم ىمصقدة قمـقاهنو إهموصمي اًمٌوئس: اإلكًوينومـ ؿمعره 

ـــرا ـــر إن أصم ــؾ وومعـــؾ اخلق  صـــع اجلؿق

 

ـــرا  ـــك أصم  أسمؼـــك وأمحـــد أقمـــامل اًمػت

ـــؿ  ــول أصــحويب ؾمـؼـقتـفـ ــق أقمـــقز اعم  ًم

 

 دمل وًمًـً قمـغم اًمعـالت معتـذرا 

 راض ضمومح كػز ًمؾؼـريض ؾمـقى مو 

 

ــرا معـك احلـون ومعـك اًمٌـمس إذ   ظمط

 ؿمعره، إكف يعورض احلؽؿ سموإلقمدام ٕكف ىمتؾ  ذمومثؾ ذًمؽ يمثػم  

ــف ــق صــحً قمداًمت ـــػس ًم ــؾ اًم  وىموشم

 

ــدا  ــي اًمرم ــؼء اعمؼؾ ــداوي سمػ  يمؿـــ ي

ظؾؿ يوًمقس يؿؾؽ ومؽ اًمروح قمـ اجلًد إٓ اًمذي ظمؾؼفو. وإذا يمون اإلكًون  

ـ ظمؼم دهره ازداد ومَ  .ون ومؿرّد ذًمؽ إمم اًمنم اعمـدرج ذم ـمٌقعي اًمقضمقدأظموه اإلكً

ؿممًمو قمغم ؿممم، إٓ أن اًمشوقمر ٓ يًتًؾؿ ًمؾقلس، سمؾ يـؼذ كػًف مـ اًمتشوؤم 

سموًٓمتجوء إمم رمحي اهلل، ٕن اهلل ظمػم، واًمقلس مـ رمحتف يمػر. إكـو ٓ كعرف اهلل إٓ 

واعمٌؼل، وًمؽــو ٓ كعرف طمؼقؼتف، وٓ طمؼقؼي  ، وهق اعمٌدعئومفق اعمصقر اعمـش :سمآصموره

ٓظمتقور، وهمويي مو ااًمروح واحلقوة، وٓ معـك اًمقضمقد واًمعدم، وٓ معـك اجلؼم و

 يطؿح إًمقف اًمشوقمر أن يعؼم قمام سمعؾؿف سموًمذوق ٓ سموًمـظر اًمعؼكم:

 اًمــذوق واًمقضمــدان واعمعؼــقل

 

 واحلى آيوت ؾمـؿً وومصـقل 

 ـؾـــأمـــو اجلؿـــول  ومنكـــف  متثـق 

 

 ؾـق سمـف اًمتػًــػم واًمتػصقـــيدك 

 قمرض صػو وملووء مـف اجلقهر 

 

 

 

 هؾ وموز سمـوإليامن مــ مل ُيحـد

 

ـــوًمعلم ٓ شمغػـــق إذا مل شمًـــفد   وم
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ـ مل ُيفـد  مل يدر معــك اخلػـض مـ

 

 واعمـوء ٓ يؾتــذه همقــر اًمصـدي 

 واًمػجر مـ ظمؾؾ اًمديوضمل يًػر 

 

 

 

ذم طمؼقؼي اًمروح وومقزه دمرسمتف اًمػؾًػقي وؿمؽف  اًمشوقمروهؽذا يصقر ًمـو 

سموإليامن سمعد اًمشؽ واقمتامده قمغم اًمذوق واًمقضمدان ذم إدراك طمؼقؼي اجلقهر. وإذا 

اًمذوق أدرك أن اًمعومل يمؾف ديقان ؿمعر، وأن صقره احلًقي رمقز  اقمتؿد اًمشوقمر قمغم

وأقمراض يتألٕ ومقفو اجلامل، وأن اًمؽوئـوت مجقعفو شمصكم هلل وشمًٌح، وأن اًمشعر إهلوم 

 حر. وهمـوء وؾم

يتغـك سمًحر اجلامل يمؾ أيوم طمقوشمف، ومؾؿ يـؼطع قمـ  سمؽًمؼد فمؾ ظمؾقؾ مردم 

اًمغـوء إٓ ذم ومؽمات معدودة، وهل ومؽمة إىمومتف ذم ًمـدن وومؽمة طمزكف اًمشديد قمغم ووموة 

وًمده، وومؽمة شمؼؾده اًمقزارة، وًمؽـف يمون ظمالل هذه اًمػؽمات يؿأل ىمؾٌف مـ 

 اجلؿقؾي.  ئذم ؾمؾؽ مـ اًممًماإلطمًوؾموت واًمتجورب طمتك إذا ختؿرت كظؿفو 

وسمقايمػم ىمصوئده شمريؽ أكف يمون يـحق مـحك اعمتـٌل ويؽمؾمؿ ظمطوه، وهق ؿمديد 

اإلقمجوب سموًمٌحؽمي يشٌفف ذم سمعض ىمصوئده مـ طمقٌ دىمي اًمقصػ، ويملن طمٌف 

 ًُ ُف ذم ىمصوئده ًمؾجزاًمي واًمًؿق أهمراه سمتخػم اًمؼقاذم اجلؿقؾي واًمؽمايمقى اًمػخؿي، وَكَػ

هق سموًمؼصػم وٓ هق سموًمطقيؾ، قمغم أن شملصمره سموٕدب اًمغريب ضمعؾف  يمومؾ آقمتدال ٓ

 ًٓ  أو قمػًقا، سمؾ حيوومظ قمغم وطمدة اًمؼصقدة وشمرشمقى معوكقفو، وىمؾام ىمول اًمشعر اردمو

اًمشعر اًمذي شمؼرأه ذم ديقاكف يدل قمغم ضمفد ـمقيؾ، وختؿر سمطلء وشملمؾ مٌدع، ٓ 

ػم هلو أطمًـ إًمػوظ ومتجكء ارج ىمصقدشمف إٓ سمعد أن يصؼؾفو ويرشمى مؼوـمعفو ويتخ

 همويي ذم اعمتوكي واًمرىمي. 
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أظمالىمف وؿمخصقتف، ويـؿ قمغم ـمٌعف وًمطػ  قمغمواجلؿقؾ ذم ؿمعره أكف يدل 

ومفق ٓ يتؽؾػ اًمـظؿ وٓ يؼقل اًمشعر إٓ ًمؾتعٌػم قمـ أطموؾمقًف ومشوقمره،  :كػًف

 وإذا يمّؾػ اًمـظؿ ذم سمعض اعمـوؾمٌوت ومل يؽـ قمـده مو يؼقًمف امتـع قمـ اًمؼقل.

وأدسمف وؿموقمريتف زاهًدا ذم آقمتداد سموًمـػس  وقمؾؿفويمون قمغم كٌؾ أهشمف ويًوره 

ًٓ وٓ ومخقًرا، وٓ ؾمٌوسًمو وٓ ـمعوًكو. وًمعؾ  يغؾى قمؾقف اجلد واًمتصوون، ومؾؿ يؽـ خمتو

يملن هـوك ساقًمو قمـقًػو  ،همؾٌي اجلد قمؾقف ضمعؾتف ؿمديد اًمؽتامن، ؿمديد آكطقاء قمغم كػًف

رهو، سملم آكػعوٓت اًمشديدة اًمتل حتتدم ذم كػًف، واًمدقمي وإكوة سملم سموـمـ طمقوشمف وفموه

واًمؾطػ واًمتقاوع اًمتل يظفرهو عمحدصمف، وملدى هذا اًمٍماع اًمعـقػ إمم فمفقر قمالموت 

 :اًمشقخقظمي قمؾقف، وهق ٓ يزال همض اًمشٌوب، ومؿـ ىمقًمف ذم اًمشقى اًمذي قمال رأؾمف

 طمـــوين اًمقضمــد طمتــك ظمؾتـــل

 

ــــــــ  ــــــــزت اًمثؿــــوكـقــــ  وطمـ

 وؿمـــــوع اًمشــــــقى ذم رأد 

 

ــــــؿ  ــــــو وًمـ  أسمؾــــــغ صمـالصمـقــــ

 :وىمقًمف 

 يملكام اًمشعرات اًمٌـقض إذ ؾمـطعً

 

 ؿمفى ًمؼد رمجً دوين اًمشقوـمقـو 

 شمريمــً  ظمٌــًن  اًمشــٌقٌي  كــور إن  إ 

 

 ـوــشقى رموًدا  صموسمـًتو  ومقــؿــ اًمـم 

مقعي  ذم اقمتالل صحتف وهق ٓ يزال إمم يمثػمة أدت حمـضوف إمم ذًمؽ يمؾف اكو 

، ومظؾ يمؾ أيوم طمقوشمف كحقاًل وعقػ اًمؼقى طمتك أدريمتف اًمقوموة. ويمون ظمالل واًمصٌ

و، متزًكو هودًئو، هوؿمًّ  -يمام يمون دائاًم  -مروف إظمػم  ًً و يمرياًم، ًمطقػ و سموؿمًّ صوسمًرا ممك

 سموخلػم.  متػوئاًل اًمـػس، مممـًو سموهلل، 

 اًمديمتقر مجقؾ صؾقٌو
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 نًيا:=اثَ

ؾييتا وإنعاُيخّ وغطفّ ع ادلنخٔر حٔاُف إن   
ٔجّىلع اإلنعان واىػامو  ز يف نر ر ٌَ ْب راص تَ  ة

اىلارئ الهصيً واخسة    وْاك أيٓاآرائّ وٌلالحّ
ٔظيل»ٌِٓا ةػِٔان   /«اىػٍو ام

 

 

 العؿل اموسقؼ

ٓ أريد أن أطمدصمؽ أهيو اًمؼورئ قمـ إكوؿمقد اًمتل يغـقفو اًمعامل ًمقًتعقدوا هبو 

 ٕكوؿمقد ٓ شمغًؾ اًمدم وٓ شمعقد إمم اًمعؿؾ مجوًمف وىمدؾمقتف.ىمقاهؿ اعمػؼقدة. إن هذه ا

ًمؼد ؾمؿعً هذه إكوؿمقد ذم ـمػقًمتل يقم يمـً أىمػ إمم ضموكى واًمدي أكظر إمم 

اًمعامل وهؿ يـؼؾقن اًمؽماب سمًالهتؿ اًمٌوًمقي. وؾمؿعً هذه إكوؿمقد ذم احلرب اًمعومي 

ؼطور يـؼؾقن طمقـام يمـً أظمرج مـ اعمدرؾمي مًوء وملصودف اجلـقد قمغم حمطي اًم

ؾمؽـدريي وأكو أكظر أيمقوؾمفؿ وأمتعتفؿ اًمؼومتي. وؾمؿعً هذه إكوؿمقد قمغم مرومل اإل

 اًمصعقديلم يـؼؾقن صـوديؼ اخلشى واحلديد قمغم رؤوؾمفؿ.

ًمـ أطمدصمؽ قمـ هذه إكوؿمقد ٕهنو حتزكـل، ومتثؾ زم ذم يمؾ كؼمة مـ كؼماهتو 

ن أطمدصمؽ قمـفو ٓ شمًؿع اًمتل أريد أ وصقرة مـ صقر اًمٌمس واًمػؼر. إن اعمقؾمقؼ

سموٕذن سمؾ شمدرك سموًمعلم. إن مـشدهيو ٓ يعزومقن قمغم ىموكقن وٓ ىمقثورة وٓ قمقد. إن 

آٓهتؿ ًمقًً مـ ظمشى، سمغم هل مـ طمديد. اكظر إمم طمريموت هذا اًمرضمؾ اعمػتقل 
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اًمًوقمديـ، إن يديف ًمتتالىمقون وشمتٌوقمدان. إن سمعض طمريموشمف أومؼل وسمعضفو قمؿقدي. 

يمام حيـق اعمقؾمقؼور قمغم ىمقثورشمف. صمؿ اكظر إمم ضموره يمقػ يتؼرب مـف  وهق حيـق قمغم آًمتف

ويتٌعد قمـف. إكف رؿمقؼ احلريموت، ضمقد اًمؾػتوت. يملن اعمطرىمي اًمتل سمقده ريشي، ويملن 

اًمدوٓب اًمذي أمومف قمقد. صمؿ شملمؾ طمريموت ضمورمهو إكف يؾتػً ذات اًمقؿلم وذات 

نى قمغم زر، وحيرك سمقده اًمقؿـك اًمشامل، يملن ىمؾٌف مقزع سملم آًمتلم يؽٌس سمقده اًمق

قمؼرسًمو. صمؿ شملمؾ طمريموت اًمعامل أظمريـ، يمقػ يتداظمؾ سمعضفو ذم سمعض، ويمقػ 

 شمتًؼ يمام متتزج أصقات اعمغـلم وشمـًجؿ. إن اًمعامل صومتقن وًمؽـ طمريموهتؿ شمغـل.

 ،إين ٕرى ذم طمريموهتؿ اعمختؾػي يمثػًما مـ إًمقان، يملن طمريموت سمعضفؿ سمقضوء

 راء، وطمريموت أظمريـ زرىموء وصػراء.وطمريموت سمعضفؿ مح

ًمق يموكً طمريموهتؿ خمتؾػي ومؼط، عمو يمون ذم قمؿؾفؿ مجوًمف، إٓ أن طمريموهتؿ خمتؾػي 

ومتشوهبي، متٌويـي ومتجوكًي، مـػصؾي ومتصؾي، مػؽمىمي ومـتظؿي، شمؼؾى ظمقول 

اعمفـدس اجلوف إمم طمؼقؼي حمًقؾمي متألًمئي، واعمثول اًمؽكم اعمجرد إمم صقرة مشخصي، 

 قتلًمػ مـ اضمتامقمفو واكًجومفو مجول صـوقمل ٓ وضمقد ًمف ذم اًمطٌقعي.وم

إن اعمفـدس عمقؾمقؼور قمظقؿ، وإن شمصؿقؿف ٕكشقدة ؾموطمرة. اعمفـدس يتصقر 

 أحلون اًمعؿؾ مـ همػم أن يـشدهو، واًمعومؾ يرؾمؿ طمريموت أٓت مـ همػم أن يٌدقمفو.

 ًمػؽرة واطمدة جمردة.قَّلم ًِّ موزم وًمؾؿفـدس واًمعومؾ. إين أرى ومقفام رمزيـ طمِ 

هؾ كظرت إمم ذًمؽ اعمفـدس اًمذي يًػّم قمامًمف يمام يًػّم اعمقؾمقؼور أومراد اجلقىمي؟ 

مو أًمطػ طمريموشمف ومو أمجؾ كؼماشمف. إن طمريموت مجقع اًمعامل متصؾي سمف متحدة ومقف. ومفق 

إذن يمؾ ذم يمؾ، ٓ سمؾ طمقوة ذم ومؽر، وظمقول ذم طمؼقؼي، يزن احلريموت ويقزقمفو ويدىمؼ 
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حمريمي وقمؼؾ مدسمر. ًمقٓه ًمؽون اعمعؿؾ مودة سمدون صقرة  إكف كػس :فوومقفو وُيؿع

 سمال روح.  وضمًاًم 

إن همٓء اًمعامل أهيو اًمؼورئ ٓ يعؿؾقن عموٍل وٓ جلوه، سمؾ يعؿؾقن ًمؾعؿؾ 

ًمقس ٕطمدهؿ ومضؾ قمغم أظمر مـ طمقٌ إكتوج اجلامل، يمؾفؿ أطمرار ٕهنؿ  ،وطمده

 قن، يمؾفؿ ؾمعداء ٕهنؿ أطمرار.يعؿؾقن قمـ إرادة، يمؾفؿ ومرطمقن ٕهنؿ قمودًم

إين ٕؾمتؿع ٕكوؿمقدهؿ سمؽؾ كػز، وأصغل إمم كؼماهتؿ سمؽؾ قمؼكم. يمؾام اكؼًؿ 

ًٓ ويمؾام اكًجؿً أضمزاؤه واحتدت زاد . اًمعؿؾ زاد ذم قمقـل مجو ًٓ  ذم كظري يمام

إن هذه اعمعزووموت اهلـدؾمقي ًمقًً قمغم كؿط واطمد يموٕكوؿمقد اًمتل يمـً 

ه إحلون ًمقًً سمًقطي يموٕحلون اًمتل ؾمؿعتفو مـ أؾمؿعفو مـ اجلـقد. إن هذ

ًٓ  اًمصعقديلم، إهنو مريمٌي متداظمؾي، صوقمدة هوسمطي،  .وإن ذم اكتظومفو جلام

اخلػقي؟ إكؽ شمًؿعفو ذم اعمعؿؾ  وهؾ شمدري أيـ شمًتطقع أن شمًؿع اعمقؾمقؼ

اعمـظؿ، طمقٌ يؼقم يمؾ قمومؾ مـ اًمعامل سمجزء متؿؿ ًمؾعؿؾ اًمذي يؼقم سمف أظمر، 

 متًًؼو متزًكو، شمذيمرك صقرشمف اًمػـقي حد هذه آضمزاء اعمختؾػي، ًمتمًمػ يمالًّ طمقٌ شمت

 سملطمًـ إكغوم اًمًوطمرة. 

 هـوك ذم اعمعؿؾ شمًتطقع أن شمرى اجلامل سملم احلديد واًمـور.

هـوك ذم اعمعؿؾ شمًتطقع أن شمرؾمؿ صقرة اخلػم سموٕؿمؽول اعمـتظؿي واًمصقرة 

 اعمتًؼي وإًمقان اعمـًجؿي.

 ؿؾ شمًتطقع أن شمدرك اًمؽامل قمـ ـمريؼ اإلسمداع واحلريي.هـوك ذم اعمع

*     *     * 
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 لًثا:=اثَ

نرش ادلنخٔر ؾييتا يف اجلضء  9191ظِث يف  
اثلاين ٌَ املجرل الصاةع واىػرشيَ ملجيث املجٍع 

  «مٔكفِا ٌَ اىفيعفث»ةػِٔان  اىػييم اىػصيب ٌلاًل 
م هل ةخٔطئٍث اعٌث كال ـيٓا/  كس 

 

كؼؾ اًمعؾقم اًمػؾًػقي إمم اًمؾغي اًمعرسمقي إٓ اًمؼؾقؾ طمتك قمؽػ مل يؿض قمغم »

اًمعرب قمغم ذح معوكقفو واًمـًٍ قمغم مـقاهلو، وملسمدقمقا ٕكػًفؿ ومؾًػي ظموصي 

مشٌعي سمعؼوئدهؿ اًمديـقي، ومققهلؿ آضمتامقمقي واًمًقوؾمقي، صمؿ ُكؼؾً هذه اًمػؾًػي إمم 

 خلومس قمنم.اًمغرب، وؾمقطرت قمغم اًمتػؽػم إوريب طمتك هنويي اًمؼرن ا

إٓ أن اًمدوًمي اًمعرسمقي عمو هُمؾًٌ قمغم أمرهو، وشمًؾط قمؾقفو إشمراك واًمؼماسمرة، 

ؿ اًمػالؾمػي ذم صدق  ريمدت هبو ريح اًمعؿران، واوؿحؾً مـفو طمريي اًمػؽر، واهتُّ

إيامهنؿ وصحي قمؼقدهتؿ، وطمورسمتفؿ اخلوصي واًمعومي. وموًمغزازم هدم ومؾًػي اسمـ ؾمقـو، 

ؿ صوطمٌفو سموًمؽػر وا ًمزكدىمي، واسمـ رؿمد ُكؽى ذم اعمغرب وُأطمرىمً يمتٌف... واسمـ واهتُّ

و ذم إسمطول اًمػؾًػي وومًود مـتحؾقفو. وموزال اًمعؾامء  ظمؾدون كػًف يمتَى ومصاًل هومًّ

واعمحدصمقن يـتؼدون اًمػالؾمػي، طمتك صورت يمؾؿي ومؾًػي مرادومي ذم أذهون اًمعومي 

ي يؾقك اًمؽالم ويليت ًمؾثرصمرة واًمتؿقيف واإلحلود، واًمػقؾًقف قمـدهؿ هق اًمرضمؾ اًمذ

ض كػًف ًمؾفزء واًمًخريي. ومل شمًؽمدَّ اًمػؾًػي سمعض مو ومؼدشمف  سموٕومؽور اًمشوذة، ويعرِّ

مـ اًمرواج وآكتشور إٓ ذم أيومـو إظمػمة، إذ قمؽػ اعمؽممجقن قمغم كؼؾ يمتٌفو مـ 

ع اًمؾغوت إورسمقي احلديثي، وأظمذ اًمؽتَّوب واًمعؾامء واعمثؼػقن يعـقن هبو قمـويتفؿ سمػرو
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اًمعؾقم إظمرى. ويمون مـ كتوئٍ ذًمؽ أن اشمًعً احلريمي اًمػؾًػقي ذم اًمعومل اًمعريب 

احلديٌ، وأىمٌؾً اًمصحػ واعمجالت قمغم كنم اعمؼوٓت اًمػؾًػقي، ومول اًمؼراء إمم 

 شمطوًمعي مو يػفؿقكف، ومو ٓ يػفؿقكف مـفو...

 صمؿ قمرض صؾقٌو مقىمػـو مـ اًمػؾًػي اًمعرسمقي ومؼول:

قمـ اًمػؾًػي اًمعرسمقي اًمؼديؿي ًمقس ذم مؽـتـو، ٕن هذه ٓ ؿمؽ أن اإلقمراض »

ًمً أومؽوركو وقمؼقًمـو. وهل ومؾًػي قمؼؾقي  اًمػؾًػي ىمد كػذت إمم كػقؾمـو، وسمدَّ

وشمقطمقديي وروطموكقي مًعو. مـ مٌودئفو إؾموؾمقي أن احلؼقؼي اًمديـقي ٓ ختتؾػ قمـ 

 .احلؼقؼي اًمػؾًػقي، وأن احلؽؿي هل صوطمٌي اًمنميعي وأظمتفو اًمروقعي..

 . ظمذ سموًمػؾًػي اًمعرسمقي سملصٌورهوٓ  يتػؼ ومٌودئ اًمعؾؿ احلدٌي وٓ ؿمؽ أيًضو ذم أن ٕا

ٓ شمصؾح ًمتقضمقف شمػؽػم ظقؿ طمقوشمـو اعمعوسة.ومػل اًمػؾًػي اًمعرسمقي أمقر يمثػمة  ٓ ًمـت  كو و

ًمذًمؽ يمؾف يمون مـ اًمعٌٌ إظمذ سموًمػؾًػي اًمعرسمقي اًمؼديؿي سملصٌورهو. إن هذه 

ام شُمدرس ؾموئر آدموهوت اًمػؽريي اًمؼديؿي ٓ ًمإلومودة مـفو اًمػؾًػي ُيى أن شُمدرس يم

ذم شمقضمقف ؾمؾقيمـو، وًمؽـ ٓؾمتؽامل صمؼوومتـو اًمػؽريي، واـمالقمـو قمغم مووقـو وشمعريػـو 

سملكػًـو، وشمقوقح شمطقر أومؽوركو. ومنذا ؿمئـو أن شمؽقن ًمـو ومؾًػي قمرسمقي طمديثي شملشمؾػ 

ًٓ دراؾم ي اًمػؾًػي اًمعرسمقي دراؾمي شموراقي ومققًمـو، وطموضموشمـو احلوضة، وضمى قمؾقـو أو

 ًمتلملم آشمصول سملم ادموهوشمـو اًمػؽريي احلديثي وقمٌؼريتـو اًمؼديؿي...

ومؿقىمػـو مـ اًمػؾًػي اًمعرسمقي اًمؼديؿي ُيى أن يؽقن إذن مقىمًػو قمؾؿقًّو حمًضو، وكعـل 

 هبذا اعمقىمػ اًمعؾؿل أن شموريخ إومؽور ُيى أن يطؾى ًمذاشمف، ٓ ًمعؼمه وومقائده...

أمران حيددان ًمـو هذا اعمقىمػ اًمعؾؿل: إول هق اًمتعريػ سموًمػؾًػي  هـوك

 شاًمعرسمقي، واًمثوين هق كؼدهو وحتؾقؾفو...
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 وأمو قمـ مقىمػـو مـ اًمػؾًػي اًمغرسمقي، ومقؼقل صؾقٌو:

ٓ سمد ًمـو هوهـو أيًضو مـ اشمٌوع اًمطريؼ اًمذي ؾمؾؽـوه ذم حتديد مقىمػـو مـ »

، صمؿ كؼدهو وحتؾقؾفو.وهق: اًمتعريػ هبذه اًم اًمػؾًػي اًمعرسمقي ًٓ  ػؾًػي أو

ًٓ شمرمجي أمفوت اًمؽتى مـ اًمػؾًػي اًمققكوكقي اًمؼديؿي، يمػؾًػي  يـٌغل ًمـو أو

أومالـمقن وأرؾمطق وهمػمهو. إن اًمؽتى اًمعرسمقي اًمؼديؿي اعمؽممجي قمـ اًمققكوكقي يمثػمة 

ـ اإلهبوم واًمتعؼقد... ومؼد طُمؽل قمـ اًمػورايب أكف ىمرأ يمتوب اًمـػس ٕرؾمطق مئتل مرة م

همػم أن يػفؿ مو ومقف... ومـ كظر ذم يمتوب )وموـمقغقريوس( اًمذي شمرمجف طمـلم سمـ إؾمحؼ 

 وضمد ومقف مـ اًمغؿقض وريمويمي إؾمؾقب مو يدقمقه إمم ىمراءشمف قمنمات اعمرات...

احلديثي يمؽتى  ويـٌغل ًمـو صموكًقو أن كؽمضمؿ أمفوت اًمؽتى مـ اًمػؾًػي اًمغرسمقي

وْكً وؾمٌـن وهقجؾ وؿمقسمـفوور ًمقك وديؽورت وًمقٌـقتز واؾمٌقـقزا وهققم ويم

وأهمقؾمً يمقكً وكقتشف وسمرهمًقن وهمػمهؿ. إن هذه اًمؽممجي ضوريي ًمـو اًمققم أيمثر 

 مـ اًمدراؾموت اًمتحؾقؾقي اعمؼصقرة قمغم اًمتعريػ سموًمػالؾمػي اًمغرسمقلم... 

ومـ ذوط اًمؽممجي أن شُمـؼؾ اًمؽتى مـ اًمؾغي إصؾقي اًمتل يُمتًٌ ومقفو، ٕهنو 

وكقي يمون ذًمؽ سموقمًثو قمغم همؿقض إومؽور وحتريػفو وسُمعدهو قمـ إذا ُكؼؾً قمـ ًمغي صم

اًمضٌط. دْع أن اعمؽممجلم ٓ حيًـقن آظمتقور، ومقؽممجقن مو يصؾ إًمقفؿ مـ اًمؽتى 

 قمغم همػم هًدى مـ همػم أن يؽقن هلو ىمقؿي طمؼقؼقي... 

ومؿـ اًميوري إذن ووع سمركومٍ واؾمع ًمؽممجي اًمؽتى، شمتقمم اًمؾجـي اًمثؼوومقي 

ع اًمعؿؾ قمغم اعمختصلم ذم خمتؾػ جلومعي ا ًمدول اًمعرسمقي اإلذاف قمؾقف، صمؿ شمقزِّ

 اًمدول اًمعرسمقي ًمتـػقذه وإكجوزه...
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وىمد يؼول إن ذم اًمعومل اًمغريب أكقاقًمو مـ اًمػؾًػي ٓ شملشمؾػ وقمٌؼريي إمي اًمعرسمقي، 

وإن كؼؾ هذه اعمذاهى إمم ًمغتـو ىمد يمدي إمم اؾمتفقاء اًمؽثػم مـ اًمـوس، وإدظمول 

ا قمغم ذًمؽ: إن كؼؾ اعمذاهى اعمختؾػي ٓ يمدي اًمػق ى قمغم اًمعؼوئد اعمقروصمي. ومـؼقل ردًّ

سموًميورة إمم إظمذ هبو: ومػل اًمػؾًػي إورسمقي مذاهى روطموكقي ومذاهى موديي، يمام 

أن ومقفو مذاهى ظمقوًمقي ومذاهى وضمقديي، وهل شمتفوومً وهيدم سمعضفو سمعًضو يمام 

مًعو اؾمتطوع اًمؼورئ اًمعريب أن يؼورن سمقـفو، وأن  شمتًوكد وشمتعوون. ومنذا شُمرمجً يمؾفو

يـؼدهو وحيؾؾفو ويؽّقن ًمـػًف سمعد ذًمؽ رأًيو ؿمخصقًّو ومقفو... أوػ إمم ذًمؽ أن 

ًمقًً مضودة ًمعٌؼريتـو، ومفل ىمد شمقًمَّدت مـ اًمػؾًػي اًمققكوكقي  اًمػؾًػي اًمغرسمقي

و... إن اًمؼديس يمػؾًػتـو اًمؼديؿي، ويمون ًمؾػؾًػي اًمعرسمقي كػًفو أصمر قمؿقؼ ذم كشلهت

)شمقمو إيمقيـل( و)همققم دوومرين( و)روضمف سمويمقن( ىمد أظمذوا يمثػًما قمـ اسمـ ؾمقـو واسمـ 

 رؿمد، طمتك إن إقمجوب )همققم دوومرين( هبام يمون ٓ يؼؾ قمـ إقمجوسمف سملرؾمطق...

يمام يمون مقىمػ أضمدادكو مـ  ومجؾي اًمؼقل: يـٌغل أن يؽقن مقىمػـو مـ اًمػؾًػي اًمغرسمقي

وإظمذ سمؽثػم مـ  وهق مقىمػ إُيويب يدقمق إمم شمرمجي اًمػؾًػي اًمغرسمقي اًمػؾًػي اًمققكوكقي.

 .شمًوئؾفو، صمؿ شملًمقػ قمـوسهو ذم ىمقاًمى قمرسمقي مًتقطموة مـ مويض إمي وطموضهو

 وظمتؿ صؾقٌو مؼوًمف سموحلديٌ قمـ مقىمػـو مـ اًمػؾًػي سمصقرة قمومي ومؼول:

يـٌغل ًمـو ذم يمؾ ذًمؽ وهوهـو إؿمورة ٓ سمد مـ ذيمرهو ذم آظمر هذا اعمؼول، وهل أكف »

أن كتجـى اًمتؼؾقد اعمحض. إن جمالشمـو اًمشفريي ـموومحي سموعمؼوٓت اًمػؾًػقي، يمام أن دور 

اًمـنم شمصدر ذم يمؾ ؿمفر يمتوسًمو ومؾًػقًّو مقوققًمو أو مؽممًجو، إٓ أن هذه اًمزيودة ذم اإلكتوج 

اًمٌحٌ ذم  ٓ شمدل قمغم إسمداع طمؼقؼل، ٕهنو زيودة ومهقي مٌـقي قمغم اًمتؼؾقد. ًمؼد أصٌح

ًٌو مل يؽـ ًمف ذم هذا اًمٌوب سموع  و مـ إزيوء. وىمؾام وضمدت يموشم اعمًوئؾ اًمػؾًػقي قمـدكو زيًّ
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ـمقيؾ. وهذه اًمظوهرة شمدل قمغم أن اًمؼورئ اًمعريب يرهمى اًمققم ذم مطوًمعي اعمقوققموت 

اًمػؾًػقي سموًمرهمؿ مـ اوؿحالل اًمػؾًػي، وزوال رؾمقمفو مـ رسمققمـو. وًمؽـ معوجلي 

 شمتعدى أن ـمقر اًمتؼؾقد إقمؿك. إكـو كؼؾد اًمغرسمقلم ذم يمؾ رء، هذه اعمًوئؾ ٓ

و  كؼؾدهؿ ذم إزيوء يمام كؼؾدهؿ ذم إومؽور واًمعقاـمػ. كعؿ ىمد يؽقن اًمتؼؾقد ضوريًّ

ذم اعمراطمؾ إومم مـ احلقوة اًمػؽريي، إٓ أكف إذا ـمول أومؼد اًمػؽر روقمتف وإسمداقمف، ومنذا 

ًٓ أن شمـجـى ؿمئـو أن شمؽقن ًمـو ومؾًػي قمرسمقي طم ديثي داًمي قمغم قمٌؼريتـو وضمى قمؾقـو أو

 اًمتؼؾقد إقمؿك، وأن كًؿق إمم يػوع آؾمتٌصور واإلسمداع.

وهذا ٓ يؿـع مـ أن يؽقن ذم اًمعومل اًمعريب ومالؾمػي مؼؾدون يذهٌقن إمم مو 

ذهى إًمقف اسمـ رؿمد أو يؼقًمقن سمام ىمول سمف اسمـ ظمؾدون أو يعتـؼقن مذهى يموْكً أو 

أكف يـٌغل أن يقضمد إمم ضمـى همٓء اًمتوسمعلم ومالؾمػي آظمرون مٌدقمقن  ؾمٌـن... إٓ

يؼتًٌقن اًمعـوس مـ هـو وهـوك ويصقهمقهنو ذم ىمقاًمى ضمديدة. واًمنمط اًمالزم هلذا 

اإلسمداع هق ذم كظركو ومؽ اًمػؾًػي مـ قمؼوهلو، وإـمالق طمريتفو، ودمريدهو مـ اًمؼققد 

يي اًمػؾًػي أي ظمطر قمغم اًمديـ، اًمتؼؾقديي واًمضغط آضمتامقمل. وًمقس ذم إـمالق طمر

ٕن اإليامن أىمقى مـ أن يتصدع سمؿعوول اًمعؼؾ، ٓ سمؾ ىمد يؽقن ذم هػقات اًمعؼؾ 

شمليقد ًمف ورضمقع إًمقف. ومو اًمػالؾمػي إٓ ؿمعراء يصقهمقن مودة اًمعؾؿ ذم ىمقاًمى اًمعؼؾ، 

إمم يمام يـًٍ اًمشعراء رمقًزا وجموزات ورًؤى وأطمالًمو مؼتًٌي مـ اًمطٌقعي. ومنذا كظركو 

اًمػؾًػي هذه اًمـظرة اًمػـقي أمؽــو أن كحؾفو دار إمون، وأن كتغوى قمـ اعمتػؾًػلم 

 شيمام كتغوى اًمققم قمـ اًمشعراء.

 مجقل صؾقبا

*     *     * 
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 بًعا:+را

حػصيلب الؾلطالخات » ويف ٌلال حتج غِٔان 
يف اجللللضء األول ٌلللَ  9191ص يف اعم لنُؼللل  «اىػيٍيلللث

اىػيلليم اىػللصيب  يخدللسث ملجيللث املجٍللع  82املجللرل 
غللللَ مضايللللا اليؾللللث اىػصبيللللث  وحصدمللللث  ؾللللييتا

املؿطيدات  ومٔكؿ دلاٌع اليؾث اىػصبيث ٌِٓا  ذلً 
ٔاغس لٔفلع الؾلطالخات  خيخً خسيرّ ةشنص أربع ك

 /اىػيٍيث؛ ـيلٔل
 
 

صؼؾتفو  :وأدىمفو شمعٌػًما ،وأوؾمعفو اؿمتؼوىًمو ،اًمؾغي اًمعرسمقي مـ أهمـك اًمؾغوت»

اعمويض سمضعي قمنم ىمرًكو طمتك ضمعؾتفو ًمغي اًمشعر واخلطوسمي، ذم  اًمؼرائح واًمعؼقل

ذم مػردات اًمطى واًمؽقؿقوء واًمريووقوت واًمػؾًػي طمتك ضمعؾقهو  اًمعؾامءُ واصطـعفو 

 ًمغي اًمعؾؿ واًمثؼوومي.

أهنو ًمغي همـقي يمثػمة اًمعؾؿقي جلؿقع آصطالطموت اشمًوع اًمؾغي اًمعرسمقي  واًمًٌى ذم

متٌويـي، ومتػؼي، ومؽمادومي، ومشتؼي. ورسمام ُوضمدت  اعمروكي، ًمطقػي اعمخورج، ومقفو أًمػوظ

ومقفو أيًضو أًمػوظ خمتؾػي داًمي قمغم معوٍن متؼورسمي، وإن يموكً أؿمخوص شمؾؽ اعمعوين 

 .ورسمام دًّمً قمغم أطمقال خمتؾػي، وًمؽـفو مع اظمتالومفو هل ًمشخص واطمد خمتؾػي،
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ض إطمقون ٓ ختؾق ذم سمع - قمغم وموئدهتو -ًمػوظ هذه اعمروكي ذم دًٓمي إ وًمؽـ

هق ٕن إصؾ ذم اًمؽالم وٓ مـ اًمغؾط واخلطل ذم اًمتعٌػم. مـ آًمتٌوس واإلؿمؽول، 

ومـ طمؼ اعمعـك، يمام ىمول اجلوطمظ: أن  .اظمتالف اعمعوينحًى إًمػوظ سمأن ختتؾػ 

ًٓ ضاًل وٓ مػويؽقن آؾمؿ ًمف ـمًٌؼو، وأٓ يؽقن ًمف ومو ً  ،ق ا وٓ مشؽميًمو وٓ مؼٍمِّ

 ـًو.وٓ مضؿّ 

اًمعؾامء اًمذيـ أظمذوا ذم قمنمات اًمًـلم إظمػمة يدوكقن قمؾقم اًمعٍم، وًمؽـ 

ويـؼؾقهنو مـ اًمؾغوت إورسمقي إمم اًمؾغي اًمعرسمقي مل يتؼقدوا هبذا إصؾ اًمذي ىمدمـوه، سمؾ 

موًمقا إمم اؾمتعامل إًمػوظ اعمؽمادومي ًمؾدًٓمي قمغم اعمعـك اًمقاطمد، أو إمم اؾمتعامل اًمؾػظ 

ين اعمختؾػي، ومعرض هلؿ مـ اخلالف ذم اعمعوين مو قمرض اًمقاطمد ًمؾدًٓمي قمغم اعمعو

ًمؾشعراء واخلطٌوء وأصحوب اًمًجع مـ اؾمتعامل إًمػوظ اعمؽمادومي واعمتقاـمئي، وإن 

يموكً متٌويـًي سموحلؼقؼي. وملدَّى ومعؾفؿ هذا إمم اإلًمٌوس واإلؿمؽول، وإمم يمثػم مـ اًمغؾط 

تؾػي متؼورسمي اعمعوين أن يـظروا ومقفو واخلطل. مع أهنؿ يمون يـٌغل هلؿ إذا وضمدوا أًمػوفًمو خم

ويٌحثقا قمـ اًمًٌى ذم اظمتالومفو ًمقضعقا ًمؽؾ معـًك ًمػًظو مطوسمًؼو ًمف، إٓ أهنؿ ىمؾَّدوا ذم 

ذًمؽ اًمٌؾغوء واًمشعراء واخلطٌوء، ومجوءت اصطالطموهتؿ يمثػمة اًمغؿقض وقمؾقمفؿ 

 ىمؾقؾي اًمقوقح واًمضٌط.

اًمشخض اًمقاطمد يًتعؿؾ ًمؾدًٓمي  واًمدًمقؾ اًمٌلمِّ قمغم أن إمر قمغم مو ذيمركوه أن

( شمورة سموٓؾمتدٓل وأظمرى Déductionقمغم اعمعـك اًمقاطمد أًمػوفًمو خمتؾػي ومقؽمضمؿ يمؾؿي )

سموٓؾمتـتوج أو آؾمتـٌوط، ويًتعؿؾ اًمؾػظ اًمقاطمد ًمؾدًٓمي قمغم اعمعوين اعمختؾػي ومقؽمضمؿ 

 ( يمؾفو سمؽؾؿي قمؼؾ...Bon sens( و )Raison( و )Intelligenceيمؾامت )
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اًمتػوهؿ سملًمػوٍظ متٌدًمي اعمعوين أصعى مـ اًمتعومؾ سمـؼقٍد متٌدًمي اًمؼقؿ: ومال سمدَّ إن 

ًمؾعؾامء إذن مـ آشمػوق قمغم معوين إًمػوظ، وٓ سمدَّ هلؿ أيًضو مـ شمثٌقً 

آصطالطموت اًمعؾؿقي طمتك ٓ شمتٌدل احلؼوئؼ سمتٌدل إًمػوظ اًمتل ُأومرهمً ومقفو. إن 

الطموت اًمعؾؿقي هق احلجر إؾموس ذم سمـوء إًمػوظ طمصقن اعمعوين، وشمثٌقً آصط

 اًمعؾؿ. ومنذا ُأىمقؿ هذا اًمٌـوء قمغم أؾموس متحرك مل يٌؾغ اًمغويي اًمتل أكشئ مـ أضمؾفو...

ورسمام يموكً إًمػوظ اًمتل يًتعؿؾفو اعمؽممجقن اعمحدصمقن أيمثر إًمػوظ اطمتقوضًمو 

. مثول ذًمؽ أن إمم هذا اًمتحديد، ٕهنؿ ٓ يطؾؼقن قمغم اعمعـك اًمقاطمد ًمػًظو واطمًدا

( سمؽؾؿي طمدس، ويؽممجفو أظمر سموًمٌداهي أو Intuitionسمعضفؿ يؽمضمؿ يمؾؿي )

( سمعضفؿ يؽممجفو سموًمشعقر Conscienceآيمتـوه أو آؾمتٌصور، ويمذًمؽ يمؾؿي )

وسمعضفؿ يؽممجفو سموًمققمل. ومنذا اؾمتؿر إمر قمغم هذه احلول أدَّى إمم يمثػم مـ اًمػقى 

 وآوطراب...

دة ًمؾتقضمقف اًمصحقح شمؼتيض إكشوء جمؿٍع قمؾؿل واطمد يـتؼل مـ واًمقؾمقؾي اًمقطمق

آصطالطموت اًمتل اهتدى إًمقفو اًمـؼؾي اعمختصقن اصطالطًمو واطمًدا يثٌتف وحيؾف 

طمظػمة اًمعرسمقي، ٓ أن يضع هق كػًف اصطالطًمو قمؾؿقًّو ضمديًدا. ذًمؽ ٕكف ًمقس مـ 

قمضق رئقز ذم ضمًؿ ؿملن اعمجومع اًمعؾؿقي أن شمضع آصطالطموت، وإكام هل سمؿثوسمي 

اًمعؾؿ، يـؼح مو يؽشػف اًمعؾامء ويؿحصف ويـظؿف ويثٌتف. وإذا ظمرضمً اعمجومع 

اًمعؾؿقي قمـ هذا احلدِّ اًمذي ُيى قمؾقفو أن شمؼػ قمـده قمروً كػًفو ًمؽثػم مـ اخلطل 

 واًمغؾط واًمـؼد...

واًمًٌقؾ اًمقاوحي واًمطريؼي اًمصحقحي اًمتل ُيى قمغم اعمختصلم اشمٌوقمفو ذم 

 وت اًمعؾؿقي اعمقاومؼي شمـحٍم قمـدكو ذم اًمؼقاقمد أشمقي:ووع آصطالطم
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اًمؼوقمدة إومم: هل اًمٌحٌ ذم اًمؽتى اًمعرسمقي اًمؼديؿي قمـ اصطالح مًتعؿؾ 

ًمؾدًٓمي قمغم اعمعـك اعمراد شمرمجتف. ويشؽمط ذم هذه اًمؼوقمدة أن يؽقن اًمؾػظ اًمذي 

 اؾمتعؿؾف اًمؼدموء مطوسمًؼو ًمؾؿعـك اجلديد...

ًمٌحٌ قمـ ًمػظ ىمديؿ يؼرب معـوه مـ اعمعـك إوريب واًمؼوقمدة اًمثوكقي: هل ا

 احلديٌ، ومقٌدل معـوه ىمؾقاًل ويطؾؼ قمغم اعمعـك اجلديد...

واًمؼوقمدة اًمثوًمثي: هل اًمٌحٌ قمـ ًمػٍظ ضمديد عمعـًك ضمديٍد مع مراقموة آؿمتؼوق 

اًمعريب... وهذا ؿمٌقف سمام ومعؾف اًمؼدموء... وًمؽـ اًمؾغقيلم اعمحوومظلم مـو ٓ يريدون أن 

ضمقا مـ ىمػص اعمعوضمؿ، يملن إًمػوظ اًمتل اصطـعفو قمؾامؤكو اًمؼدموء ذم اًمػؾًػي ار

 واًمطى واًمػؾؽ واًمريووقوت واًمطٌقعقوت مل شمقوع إٓ اقمتٌوـًمو. 

واًمؼوقمدة اًمراسمعي: هل اىمتٌوس اًمؾػظ إضمـٌل سمحروومف قمغم أن يصوغ صقوهمي 

 قمـد قمجزكو قمـ قمرسمقي... ومـ اًمٌدهيل أكف ٓ يـٌغل ًمـو اًمعؿؾ هبذه اًمؼوقمدة إٓ

 اؿمتؼوق ًمػٍظ قمريب ًمؾدًٓمي قمغم اعمعـك اجلديد...

 .شهذه أرسمع ىمقاقمد ذيمركوهو قمغم ؾمٌقؾ اإلؿمورة ٓ قمغم ؾمٌقؾ اإلطموـمي...

 

 اًمديمتقر مجقؾ صؾقٌو

*     *     * 
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 مًسا:=اخَ

نخللَب ادلنخللٔر ؾللييتا يف دليللث املجٍللع اىػيلليم 
ٔان  ات الؾلطالخ»اىػصيب ظيعيًث ٌَ املللالت ةػِل

ص أوهلا يف اجلضء لٌلاًل  نُؼ 13  ةيؼ غسدْا «اىفيعفيث
لا (م9193)األول ٌَ املجرل احلادي واثلالذني    وآرْص

يف اجلللضء اثللللاين ٌللَ املجلللرل العللادس واألربػلللني 
. ذً دمَع ؾييتا املؿطيدات اىيت غصفٓا يف (م9199)

ْللشه امللللالت واظللخهٍيٓا  وجػيٓللا يف نخللاب ٌللَ 
اه   ٍ . يُػس ْشا املػجً ٌلَ (ً اىفيعيفاملػج)جضأيَ ظ

أًْ إجنازات ؾلييتا  ووؾلفّ ادلنخلٔر غتلس الهلصيً 
للٔر غللسي ةأُللّ  أول حمطللٍث نللبى يف غىلعللُا ىلع »ْز

 .«طصيق حثتيج املؿطيح اىفيعيف
 

ورؽتًث ٌِا يف إطالع اىلارئ الهصيً ىلع طتيػث حِاُول ؾييتا هلشه 
 ٌَ امللال األول  املؿطيدات ُػصض ـيٍا ييل الؿفداِت اثلالَث األوىل

وـيٓا ٌلسٌث اعٌث يييٓا املؿطيح األول ٌَ املؿطيدات اىفيعفيث ؤْ 
  ذً ُػصض الؿفدخني األر رحني ٌَ امللال العادس واثلالذني (األةس)

 ٔ  /(اىفيعفث)وـيٍٓا املؿطيح األر ر ْو
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 االصطالحات الفلسفية

- 3 - 

مـ يمتى اًمػالؾمػي ويمتى يشتؿؾ هذا اعمؼول قمغم اصطالطموت ومؾًػقي مجعـوهو 

احلدود واًمتعريػوت ومعوضمؿ اًمؾغي وىمقامقس اًمػؾًػي،وسمقَّـو اظمتالف معوكقفو 

سموظمتالف اًمػالؾمػي اًمذيـ شمداوًمقهو، وذيمركو إمم ضموكى يمؾ ًمػظ مو يؼوسمؾف مـ إًمػوظ 

اًمالشمقـقي واًمػركًقي واإلكؽؾقزيي. ومـرضمق أن ُيد إظمقاكـو ذم هذه إًمػوظ اعمحددة 

تفؿ، وأن يٌقـقا رأهيؿ ومقفو ًمعؾـو كًتطقع سمعد آـمالع قمغم آرائفؿ أن كتؿؿ اعمعرومي سمغق

شمعريػوشمـو، وكقطمد اصطالطموشمـو. ومنن آشمػوق قمغم اصطالطموت واطمدة يػفؿ هبو 

سمعضـو قمـ سمعض ضوري ًمـو ذم سمدايي هنضتـو اًمعؾؿقي احلديثي. وهق ذم كظركو ٓ يؼؾ 

طمصقن اعمعوين، وآصطالطموت ظمطقرة قمـ آظمؽماع اًمعؾؿل كػًف. وموًٕمػوظ 

 كصػ اًمعؾؿ، ويمؾ قمؾؿ ًمقس ومقف اصطالح صموسمً حمدد، إكام هق قمؾؿ كوىمص مٌّدد.  

 األبد

 Aeternitas  ذم اًمالشمقـقي

 Eternité  ذم اًمػركًقي

 Eternity  ذم اإلكؽؾقزيي

إسمد ذم اًمؾغي: اًمدهر واًمدائؿ واًمؼديؿ وإززم، واجلؿع: آسمود وأسمقد. وهق ذم 

الح: اًمزمون اًمذي ًمقس ًمف اسمتداء وٓ اكتفوء، أو اعمدة اًمتل ٓ يتقهؿ اكتفوؤهو آصط

 سموًمػؽر واًمتلمؾ، أو اًمٌمء اًمذي ٓ هنويي ًمف.
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 واًمػالؾمػي يػرىمقن سملم إسمد اًمزموين وإسمد اًمالزموين.

وموٕسمد اًمزموين هق اعمدة اًمتل ًمقس هلو طمد حمدود ذم اعمويض واعمًتؼٌؾ، أو اًمزمون 

ًمذي ًمقس ًمف اسمتداء وٓ اكتفوء. وهق هبذا اعمعـك صػي مـ صػوت اهلل، ٕكف اًمدائؿ ا

و، ٕكف مل يؽـ وًمـ  شمعومم يمون وؾمقؽقن دائاًم. أمو اًمعوًَمـؿ احلودث اًمػوين ومؾقس أسمديًّ

يؽقن دائاًم. وومالؾمػي اًمؼرون اًمقؾمطك يؼًؿقن إسمد اًمزموين ىمًؿلم، ومقًؿقن دوام 

( ًٓ  a parte(، ودوام اًمقضمقد ذم اعمًتؼٌؾ أسمًدا )a parte anteاًمقضمقد ذم اعمويض أز

poste وٓ ومرق سملم إزل وإسمد سموًمـًٌي إمم اهلل شمعومم، ٕن أسمده قملم أزًمف، وأزًمف .)

قملم أسمده، سمؾ إزل وإسمد سموًمـًٌي إًمقف صػتون أفمفرهتام اإلووومي اًمزموكقي ًمتعؼؾ 

 يؽـ رء معف.وضمقب وضمقده، وإٓ ومال أزل، وٓ أسمد، يمون اهلل ومل 

أمو إسمد اًمالزموين ومفق اعمطؾؼ أو اًمٌمء اًمذي ٓ هنويي ًمف. وهق مؼوسمؾ ًمؾزمون. 

ومؽؾ طمودث ويمؾ مقضمقد متـوٍه مهو ذم اًمزمون. أمو اعمقضمقد إسمدي ومؾقس طمودصًمو 

(، وهق ومقق Duratio tota simulوًمقس ًمف ىمٌؾ وٓ سمعد، سمؾ هق احلوض إسمدي )

اإليؾققن مثاًل يػرىمقن سملم اًمقضمقد واًمؽقن، ومقؼقًمقن إن  اًمزمون. ًمؼد يمون اًمػالؾمػي

اعمطؾؼ ٓ يقصػ إٓ سموًمقضمقد، وإن إؿمقوء اعمتـوهقي ٓ شمقصػ إٓ سموًمؽقن، وإكف 

ًمقس ًمؾقضمقد موٍض وٓ مًتؼٌؾ، وًمؽـف ذم طموض ٓ يزول. وملظمذ أومالـمقن 

، وهق وأرؾمطق قمـفؿ هذا إصؾ وىموٓ إن اعمقضمقد اًمؽومؾ ٓ يتؽقن وٓ يتغػم

واطمد أسمدي ٓ طمريمي وٓ شمعوىمى ذم وضمقده اًمتوم همػم اعمـؼًؿ، وٓ صؾي ًمف سموًمزمون. 

أمو اعمقضمقدات همػم اًمؽومؾي ومتقًمد وشمتغػم وشمتؽقن سمدون اكؼطوع، وهل ذم اًمزمون. 

وقمغم ذًمؽ وموًمػرق سملم إسمد واًمزمون ًمقس سموًمرشمٌي واعمؼدار، يموًمػرق اًمذي سملم اًمعدد 
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اعمتـوهل، وإكام هق سموًمطٌقعي، ٕن أطمدمهو همػم مـؼًؿ وأظمر اًمغػم اعمتـوهل واًمعدد 

مـؼًؿ إمم همػم هنويي. وًمقس سمقـفام مؼقوس مشؽمك. وقمغم ذًمؽ أيًضو يؿؽـ أن 

يقصػ اًمعوًَمـؿ واًمزمون سملهنام ٓ اسمتداء هلام وٓ اكتفوء وٓ يؽقكون مع ذًمؽ أسمديلم: 

غػم طمتك يؽقن همػم أسمدي. ٕكف يؽػل أن يؽقن وضمقدمهو مشتؿاًل قمغم اًمتٌدل واًمت

هذا اًمذي أؿمور إًمقف أومالـمقن سمؼقًمف إن اًمزمون صقرة متحريمي ًمألسمديي همػم اعمتحريمي، 

وهذا أيًضو مو ذهى إًمقف أرؾمطق قمـد اؾمتدًٓمف قمغم وضمقد اهلل سمقضمقد احلريمي واًمتغػم، 

ومخؾص مـ ذًمؽ إمم اًمؼقل سمقضمقد حمرك ٓ يتحرك. إن هذا إسمد اًمالزموين هق 

ذي أظمذ سمف أيًضو اًمؼديس شمقمو إيمقيـل وديؽورت وموًمؼماكش وسمقؾمقيف اعمعـك اًم

 وومـؾقن وًمقٌـقز ويموْكً.

وإسمد وإمد متؼورسمون. ًمؽـ إسمد ٓ يتؼقد، ومال يؼول أسمد يمذا، وإمد يـحٍم 

 ومقؼول أمد يمذا، يمام يؼول زمون يمذا.

واًمٌتي ذم شمليمقد وأسمًدا فمرف زمون ًمؾتليمقد ذم اعمًتؼٌؾ كػًقو وإصمٌوشًمو، ومصور يمؼط 

اًمزمون اعمويض. يؼول: مو ومعؾً يمذا ىمط واًمٌتي، وٓ أومعؾف أسمًدا، أو أومعؾف أسمًدا. ويؼول 

 أيًضو: ٓ آشمقف أسمد أسمديـ ودهر اًمداهريـ. وآظمر إسمد يمـويي قمـ اعمٌوًمغي ذم اًمتليقد.

*     *     * 
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 :وومقام يكم اعمصطؾح إظمػم اًمذي ورد ذم اعمؼول اًمًودس واًمثالصملم

 الػقؾسوف

 Philosophe  ذم اًمػركًقي

 Philosopher  ذم اإلكؽؾقزيي

 Philosophus  ذم اًمالشمقـقي

 

اًمػقؾًقف هق اًمذي يتعوـمك اًمػؾًػي، ويؼول إن اًمؼدموء يموكقا يًؿقكف طمؽقاًم 

(Sophos ًٌّو ًمؾحؽؿي، ٕن صػي ك كػًف ومقؾًقوًمو: أي حم (، ومؾام ضموء ومقثوهمقروس ؾمؿَّ

ٌِّف احلقوة سموعمعورض  احلؽقؿ ذم كظره ٓ شمطؾؼ إٓ قمغم اهلل وطمده. وحُيؽك أكف يمون يش

اًمتل يؼقؿفو اًمققكوكققن، ويؼقل: إن اًمذيـ حييون هذه اعمعورض صمالصمي رضمول، رضمؾ 

حييهو ًمالؿمؽماك ذم أًمعوهبو، ورضمؾ حييهو ًمؾٌقع واًمنماء، ورضمؾ حييهو 

 ًقف.ًمالؾمتؿتوع سمرؤيي مشوهدهو، وهذا اًمرضمؾ إظمػم هق اًمػقؾ

وىمد يطؾؼ اؾمؿ اًمػقؾًقف قمغم اًمرضمؾ اًمذي يممـ سمؼقؿي اًمعؼؾ، وحيوول اًمتؼقد سمف 

 ذم قمؾؿف وقمؿؾف، سمخالف اًمرضمؾ اًمذي يٌـل قمؾؿف وقمؿؾف قمغم معطقوت اًمقطمل واإلهلوم.

وىمد يطؾؼ اؾمؿ اًمػقؾًقف أيًضو قمغم اًمعومل اًمذي يٌحٌ قمـ إؾمٌوب اًمؼصقى 

ر يػن احلقادث شمػًػًما قمؼؾقًّو، ومقؽقن ًمػظ اًمػقؾًقف هبذا  ًمألؿمقوء أو قمغم يمؾ مػؽِّ

 اعمعـك صػي شمطؾؼ قمغم صوطمى اًمرأي، شمؼقل: اًمعومل اًمػقؾًقف، واًمشوقمر اًمػقؾًقف.

وىمد يطؾؼ اؾمؿ اًمػقؾًقف أظمػًما قمغم مـ يامرس اًمػؾًػي قمؾاًم وشمعؾقاًم، أو يطؾؼ 

اًم قمغم مـ يمون ؿموّذ اًمرأي.  هتؽُّ
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ػظ اًمػالؾمػي قمغم قمؾامء اًمؽقؿقوء ًمؼد يمون رضمول اًمؼرون اًمقؾمطك يطؾؼقن ًم

اًمذيـ حيووًمقن اؾمتخراج اًمذهى مـ اًمـحوس، ومـف ىمقهلؿ طمجر اًمػالؾمػي، 

ومصٌوح اًمػالؾمػي. ويمون رضمول اًمؼرن اًمثومـ قمنم يطؾؼقن ًمػظ اًمػالؾمػي قمغم 

اًمؽتوب اًمطٌقعقلم اًمذيـ وىمػقا إزاء اًمديـ مقىمًػو ؾمؾٌقًّو ودقمقا إمم احلؽؿ قمغم إؿمقوء 

ؼؾ يمػقًمتػم وروؾمق وديدرو ودآمٌػم وٓ يزال سمعض أهؾ زموكـو سملطمؽوم اًمع

ر كػًف مـ أوامره وكقاهقف. وهذا  ر ًمؾديـ وحيرِّ يطؾؼقن اؾمؿ اًمػقؾًقف قمغم مـ يتـؽَّ

 ظمطل ٕن اًمػؾًػي ٓ يشؽمط ومقفو أن شمؽقن خموًمػي ًمؾديـ وضمقسًمو.

 مجقل صؾقبا

*     *     * 

 
 دًسا:=اسَ

يلٔل « ٌَ اخليال إىل احلليلث»نخاب  ٌَ «حتاعاإلةساع وال»يف ـؿو 
 / ؾييتا
ؿٔر املرو حإن أظتاب كيق الؼتان نر رة  وأٍْٓا يف ُظصُا رئ أذْآًُ ٌَ »

حتاع اآلذار اىلسيٍث ايخجّصدون ةّ ٌَ  خص   اىػييا وغسم احؿاـًٓ ةخفه ر ػزٍؽ 
غٔا ولٔ أةس .ٌَ حلييس احلقارة اىؾصبيث حلييًسا أغىم ٌَ جٓث أرصىوٌَ جٓث  

ألُفعًٓ ؾٔرة جسيسة حػّب غَ أؾاتلًٓ اذلاحيث  لاكُج ْشه الؿٔرة ر ر اكػؿ 
ا يصؽتٔن ةّ ٌَ كسيًٍٓ أو حيخاجٔن إحلّ ٌَ جسيس ؽ رًْ ٍّ األًْ يف ذلم لكّ  .غ

ٔد املضٌَ ـدعب ةو   حتليق اتلٔازن ةني اىلسيً واحلسيد ل ليزصوج ٌَ الصك
 «.ث واطٍئِاندلـع غجيث اتللسم إىل األٌام يف ُظام وذل
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يصوي ادلنخٔر ؾييتا ويتٔح ٌَ الهخاب ُفعّ  « مؿ ر احلقارة»يف ـؿو و

 ةٍا ييل/
وطؾج ْشه   حئذج احلقارة ةأوراق املادة خىت أؾتح لك يشء ـيٓا آحلًّا»

اآلحلث ىلع اىػيً واىفَ واألرالق خىت جاء ْرني ةصؽعٔن ـرار ىلع اآلحلث املاديث 
اة ـيافث ٌتسغث  إىل ٌا يف اجلفط ٌَ حؾ ّر ـػال وداع إىل ٌا يف الهٔن ٌَ خي

د احلياة ٌَ خجاب املادة راىق  ـليب اتلطٔر اآليل إىل حطٔر ٌتسع  وجص  
ٔد اجلعس  .«واجلفط  وٌَ كي

*     *     * 

 

 بًعا:+اسَ

  نرُش يف دليث «اىرتبيث اىػصبيث ةني األؾاىث والكختاس»ٌلال ةػِٔان يف و 
 يلٔل د. ؾييتا/  (9138ٔن اثلاين   اك99ُاىػسد )اجلػٍث 
ٔد اىيت حتشهلا ادلول اىػصبيث ىنرش اىػيً » لعِا ُصيس أن ُخلكً اآلن ىلع اجلٓ

يف دميع طتلات الؼػب  ـإن زيادة غسد املسارس وزيادة غسد ٌػيٍيٓا 
وحالٌيشْا  ونعتث ْشه األغساد إىل دلٍٔع العاكن  ألؾسق ػاْس ىلع أن معأىث 

م األول يف ظياظث ادلول اىػصبيث احلسيرث. ولهِِا ُصيس أن ُييق اتلػييً حتخو امللا
اآلن ىلع أُفعِا ةػـ األظئيث ويه/ ٌا كيٍث ْشه اىرتبيث؟ ٌا ٌتيؾٓا ٌَ األؾاىث؟ 
ا  ا يف حٍِيث الؼزؿيث اىػصبيث  وحتصْر وٌا خسْا ٌَ الكختاس؟ ذً ٌا ْٔ أذْص

ومالءٌخٓا بلنيث املجخٍع  وحكاميٓا  وٌا يه درجث مؼالكخٓا حلاجاحِا وٌِازغِا؟
 «اذلي ُػيغ ـيّ؟
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 ويتوسمع صؾقٌو ىموئاًل: 

ًٓ مو كعـقف سمـ قمـدٓ سمّد » إصوًمي » اإلضموسمي قمـ هذه إؾمئؾي مـ أن كذيمر ومقفو أو

اًمرأي،  اًمؽمسمقي ضمقدهتو واسمتؽورهو وقمراىمتفو يموٕصوًمي ذم وموٕصوًمي ذمش. وآىمتٌوس

فو ومفق أظمذهو قمـ أظمريـ وشمعؾؿفو وذم إؾمؾقب وذم اًمـًى. أمو آىمتٌوس ومق

وآؾمتػودة مـفو. وٓ يشؽمط ذم أصوًمي اًمؽمسمقي أن شمؽقن قمـوسهو خمؾقىمي مـ اًمعدم 

يمخؾؼ رء مـ ٓ رء، وإكام يشؽمط ومقفو أن شمؽقن مطٌققمي سمطوسمع ظموص ٓ 

 شيشوريمفو ذم همػمهو.

 زمون ىموئاًل: ويـفل صؾقٌو مؼوًمف اًمصوًمح ًمققمـو هذا ورسمام ًمؽؾ إ

ومٌعد حتديده ًمؾنموط اًمتل شمتـوول اًمؽمسمقي اًمعرسمقي سملم إصوًمي وسملم آىمتٌـوس، »

 يعطل ًمؾدقمقة إمم إطمالل اًمؼضـويو اًمؽمسمقيـي اعمؼـوم إول، وإذاك اًمًـؾطوت اعمحؾقـي 

ــوج اًمشخ ــ  ــودرة واإلكت ــورة روح اعمٌ ــي اًمػؽــر وإصم ــقؿ وصــقوكي طمري ذم ؿمــمون اًمتعؾ

 قمغم ؿممون اًمؽمسمقي. وؾمٌقؾ ذًمؽ شمؼديؿ مػفقم وآسمتؽور واإلسمداع قمـد مجقع اًمؼوئؿلم

اًمؽمسمقي قمغم مػفقم اًمتعؾقؿ ذم مجقع اعمعوهد واقمتٌور اعمدرؾمي مصـًعو ًمؾرضمـول أو معؿـاًل 

 ًمؼودة اعمجتؿع.

ٕهنو ٓ شمؼتٍم قمغم  ،وأقمظؿ اعمعوهد اًمعؾؿقي أصمًرا ذم إقمداد اًمؼودة هل اجلومعي

سمؾ  ،واًمصقودًمي واعمحوملم واعمدرؾملم اًمتدريى اعمفـل ذم إقمداد آـمٌوء واعمفـدؾملم

هتقئ هلؿ ذم اًمدراؾموت اإلكًوكقي زاًدا يقؾّمع مداريمفؿ وأومؼفؿ اًمػؽري، وحيرر 

 ش.أكػًفؿ، ويػتح ىمؾقهبؿ ويعلم قمغم شمػتح اعمجتؿع يمّؾف

*     *     * 
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 :مًنا=اثَ

 «اجلقال يف ظبيو احلقارة»حتج غِٔان/ و
 نخب ادلنخٔر ؾييتا يلٔل/

ده أؾداب  رطص" كٔل يصد  احلقارة يف»"
اىفيعفث اجلٍاغيث نٍا يصدده أؾداب اىفيعفث 

 اىفصديث.
أٌا الرشط األظايس بللاء احلقارة وحلسٌٓا  
ٔد األـصاد  ع اىفصيلان ىلع وجٔب حِظيً جٓ ٍِ ـيُج

ٔجيٓٓا إىل اغيث واخسة. و الرشط األظايس أٌا وح
ا يف ُظص اىفصديني  ـٓٔ ٌِح  جلٍٔ احلقارة وازدْاْر

نعان يف املجخٍع خق اىػٍو اىفصدي وخق اإل
 .«.الرخيار اىفصدي.

 
 يؼقل:ويتؽّؾؿ صؾقٌو ذم سمحثف هذا قمـ اًمًالم، و

إن أول وؾمقؾي ًمتحؼقؼف قمغم وضمف إرض، هل آـمالع قمغم مجقع إؾمٌوب »

ٓ يًتطقع  -يمام يؼقل سمقؽقن  -ن اإلكًون إو .اًمتل شمزيد مـ شمقشمر اًمعالىموت اًمدوًمقي

ويمذًمؽ اعمصؾح آضمتامقمل ٓ يًتطقع  ،ًمطٌقعي إٓ سموخلضقع ًمؼقاكقـفواًمًقطرة قمغم ا

 ش.ثي قمغم شمقشمرهوقمأن حيًـ اًمعالىموت اًمدوًمقي إٓ إذا قمرف إؾمٌوب اًمٌو



- 99 - 

 أيًضو: ويؼقل

إن مًلًمي اًمًؾؿ ذم قمٍمكو احلديٌ رهقـي سمنىمومي كظوم يمكم يًتعكم قمغم اًمدول »

 يتطؾع إًمقفو اإلكًون.اًمؼقيي ويًتؿد مٌودئف مـ اعمثؾ اًمروطمقي اًمتل 

وًمقٓ شمشقيف هذه اعمثؾ وشمًخػمهو ًمؾغويوت اًمؼقمقي عمو ؿموهدكو ذم اعمويض طمروسًمو 

أؿمعؾفو ىمودة اًمشعقب سموؾمؿ اًمديـ. إن مٌدأ إظمالق اًمؽقكقي ٓ يؽقن يمقكقًّو وٓ ظمؾؼقًّو 

و. ومو اؾمتطوقمً ؾمقى وؾمقؾي واطمدة ذم شموريخ اإلكًون أن شمـجح ذم إٓ إذا يمون قمؼؾقًّ 

ُيود كظوم اضمتامقمل يؽػؾ ًمإلكًون ؾمعودشمف ويضؿـ ًمف طمريي اًمػؽر واًمؼقل واًمعؿؾ، إ

 وهذه اًمقؾمقؾي هل إىمومي ىموكقن قمودل يًتؿد مؼقموشمف مـ ـمٌقعي اإلكًون اًمروطمقي.

إن اًمذيـ أؾمًقا قمصٌي إمؿ سمعد احلرب اًمعوعمقي إومم، ومـظؿي إمؿ اعمتحدة 

وإذا  .ا ذم قمؿؾفؿ إٓ إلمهوهلؿ هذه احلؼقؼي إؾموؾمقيسمعد احلرب اًمعوعمقي اًمثوكقي مل اػؼق

ٕكف  ،يموكً احلروب ىمد أصٌحً اًمققم قموعمقي، ومنن صػتفو هذه شمدل قمغم ىمرب زواهلو

 .د ىمقى اإلكًونن شمشعؾ كور احلرب وٓ أن شمٌدِّ أًمقس مـ مصؾحي أمي مفام شمؽـ ىمقيي 

ؾقي اًمشعى اًمذي وًمقس قمغم ىمودة اًمشعقب أن يؼتٍموا ذم ؾمقوؾمتفؿ قمغم دراؾمي قمؼ

حيؽؿقكف أو قمغم دراؾمي اعمققل اًمتل شمـؿقفو ومقف اًمؽمسمقي، وإكام يـٌغل هلؿ أن يدريمقا أيًضو 

مجقع اًمنموط اًمالزمي ًمتؼدم اإلكًون وكؿق طمقوشمف، ومال يؽػل إذن حلػظ اًمًالم أن 

شمعؼد آشمػوىموت واعمعوهدات وٓ أن يؽقن اعمقىمعقن قمؾقفو طمًـل اًمـقي، وإكام يـٌغل أن 

مـقا سموًمًالم احلؼقؼل، وهق ؾمالم قمؼكم ٓ سمؾ ؾمالم يمكم ٓ ُيد اإلكًون مثوًمف ذم يم

 شاًمؽقن واًمطٌقعي سمؾ ُيده ذم ـمٌقعي اإلكًون اًمروطمقي...

*     *     * 
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 سًعا:=اتَ

 يلٔل ؾييتا/ «ٌػىن ادليٍلصاطيث»ويف ٌلال 
ويه   ٌػىن ادليٍلصاطيث/ ظيادة الؼػب أي أن يخٔىل الؼػب خكً ُفعّ»

ٔاجتات واحللٔق  ويف الهصاٌث واملزنىث الجخٍاغيث وحتليق  املعاواة أٌام اىلأُن يف ال
وٌػىن  .اىػسل الجخٍايع والكخؿادي يف خمخيؿ املياديَ... ويه ٌتسأ احلصيث اىفصديث

ذلم أن اجلظام ادليٍلصايط يكفو خصيث الصأي ويػرتف للك ـصد حبلّ يف اإلغصاب 
ٔظائو األرصى. وكٍا حكفو غَ أـاكره ةاىلٔل والهخا ةث واتلؿٔيص وظائص ال

ادليٍلصاطيث خصيث الصأي  ـهشلم حكفو خصيث الؿداـث واىطتاغث وخصيث الجخٍاع 
 «واتلظاْص  ورسيث املصاظالت اىبيسيث واىبكيث واهلاحفيث  وؾياُث املعاكَ...

 

 ويـفل صؾقٌو سمحثف اًمػقوض قمـ اًمديؿؼراـمقي سمؼقًمف:

وطمقوة كومقي، وشمطقر دائؿ، وشمطؾع إمم اًمؽامل، وإيامن  ،ضمفياًمديؿؼراـمقي ىمقة مق»

سموعمثؾ اًمعؾقو، ومنذا مل شمطٌؼ ذم إرض طمتك أن قمغم اًمقضمف إيمؿؾ، ومؿرّد ذًمؽ إمم 

ـمٌقعي إمقر اإلكًوكقي... وسموقمتؼودي أن اإلكًوكقي ىمودرة قمغم جمووزة ذاهتو واًمتغؾى 

اًمعوعمل ؾمقمدي ؿمقًئو ومشقًئو إمم قمغم مشؽالهتو ذم صؼم وومرح ورضموء، وأن اًمتطقر 

حتؼقؼ يمرامي اإلكًون وطمريتف وؾمقطرشمف قمغم كػًف، ومتًقد اًمديؿؼراـمقي مجقع إمؿ 

ويعؿ اًمعدل مجقع اًمـوس، ويزول اًمػؼر واعمرض واجلفؾ، وهتى قمغم اًمعومل كػحي مـ 

 شاخلػم حتؼؼ ًمف اًمًالم واحلريي واًمؽامل واًمًعودة.

*     *     *



 

 

 

 

 

 

 
جميل 
 &محبِّيهو هئ داقأص  مٍّقالبأ  اصليبـ 
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ُ
 -دلٍع اليؾث اىػصبيث  ولكج إيّل ٌَأُخٓض ٌِاظتث حأديث ْشه ادلراظث اىيت أ

ألُلو أكٔاًل وػٓادات ٌَ غيٍاء وأدةاء  - يف ظٔريث ىؾٔيث غيٍيث ظيطثٍ  أرـعِ 
 .وإُخاجّ  وبليٍخّ اثللاـيث اىػيٍيث واألرالكيثؾييتا وٌفّهصيَ  ةادلنخٔر 

*     *     * 

 

 :أ+واًل

ًٔا يف دلٍع  ٔر غسي غق يف خفو اظخلتال األظخاذ ادلنخٔر غتس الهصيً ْز
ث األظخاذ ادلنخٔر ػانص دميو ؾييتااليؾث اىػصبيث ريًفا لألظخاذ ادلنخٔر    حتس 

 اىفدام غَ ْشيَ اىػقٔيَ  واكن مما كاهل/
 

 أهيو اًمًودة»

وذ قمٌد اًمؽريؿ، ٓ كؿؾؽ إٓ أن كذيمر إكـو، وكحـ كحتػل سموؾمتؼٌول اًمزمقؾ إؾمت

ؾمؾػف اًمراطمؾ أؾمتوذكو اًمديمتقر مجقؾ صؾقٌو سملطمًـ مو ُيذيمر سمف ومؼقد قمزيز، وكشقد 

ًُ سملم شمالمقذه قموم  سمليوديف اًمٌقض قمغم اًمعرسمقي وقمغم اًمـوؿمئي. ًمؼد أؾمعدين احلظُّ ومؽـ

رئوؾمي م( ذم دمفقز دمشؼ إومم، طملم آصمر، وهق اعمثؼؾ سموٕقمٌوء ذم 1912-1911)

 اًمتعؾقؿ اًمثوكقي، أن يؼقم سمتدريس اعمـطؼ ذم صػ اًمريووقوت )اًمٌؽوًمقريو اًمثوكقي(.

يمـو كـتظر سمشقق وهبجي ؾموقمَتل اعمـطؼ، وىمد اظمتور وىمً شمدريًفام صٌوح 

اًمًًٌ مـ يمؾ أؾمٌقع. ويمـو كعجى ًمدىمتف اًمٌوًمغي، يٌدأ درؾمف ذم اًمثومـي صٌوطًمو ٓ 
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و، ضمؿَّ اًمػقائد، وٓ أكًك صقشمف اعمحٌَّى يتلظمر دىمقؼًي واطمدة، ويمون درؾمف ؿموئؼً 

ؾؿف اًمػؽرة  ًْ يتًؾًؾ سمؽؾامشمف اًمػصقحي اعمٌقـي ذم رومؼ وشممدة شمًؾًؾ اعموء اًمعذب، وشُم

يمون يؿيض  إمم اًمػؽرة ذم رسمٍط حمؽؿ، طمتك مو شمؽود شمـدُّ قمـف واطمدة شمتصؾ سمؿقوققمف.

يمؾ قمـوس سمحثف، ذم طمديثف وكػقؾمـو متعؾؼي سمف شمتوسمعف طمتك يـفل درؾمف، وىمد اؾمتقرم 

ُـّ ًمـو مـ ومَِؽر، ومام شمؽود ختطر ًمـو ومؽرة كًلل قمـفو سمعد  ويملكف يؼرأ ظمقاـمركو ومو يع

و، ويمون ًمف  ىمدرٌة ٓ حتدُّ ذم  قمروف اعمؿتع اًمقاوح اعمحقط. ًمؼد يمون معؾاًم مرسمًقو طمؼًّ

ضمذب ـمالسمف وؾمومعقف وآؾمتئثور سمؽؾ اكتٌوهفؿ. واؾمتطوع ذم يمؾ اعمقوديـ اًمتل قمؿؾ 

ٌَّوق. اكضؿ إمم طمؾٌي اخلوًمديـ، وآصمر اعمجؿع سمحٌف، ومقف و أن يؽقن اعمجكم اعمؼمز اًمً

ويمون ًمف ذم ظمدمي اًمعرسمقي، واإلسموكي قمـ أهارهو ودىموئؼفو واعمـوومحي قمـفو اًمِؼْدُح 

. ًمؼد وىمػ ذم اًمًوطمي مع زمالئف وروموىمف اعمجؿعقلم، حيؿؾ اًمرايي، يتؼدم هبو  اعمعغمَّ

م( طمتك  1974شمنميـ إول  – 1910الصملم ؾمـي وكقًػو )آذار مظػًرا مقومًؼو أرسمًعو وصم

ك مـف اًمرايي إؾمتوذ قمٌد اًمؽريؿ سموًمقؿلم ًمقؿيض قمغم  واوموه إضمؾ اعمحتقم، ومتؾؼَّ

اًمًــ اًمؼوصد، يؽؿؾ اًمٌـوء اًمذي أرؾمك اًمًوسمؼقن دقموئؿف، يشورك ذم محؾ اًمرؾموًمي 

قدكو اًمغوزم، إنَّ ًمـو ذم ظمؾػف إؾمتوذ اًمتل شمًؾؿـوهو وائتؿـو قمؾقفو. ومؾئـ قمُظؿ ُرْزُؤكو سمػؼ

 قمٌد اًمؽريؿ إمؾ إظمي واًمرضموء اخلصقى:

 شإذا موت مـو ؾمقٌِّد ىموم سمعده             كظػٌم ًمف ُيْغـِل هَمـوه وَاُْؾُػ 

*     *     * 
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 نًيا:=اثَ

ًٔا يف دلٍع   ٔر غسي يف خفو اظخلتاهل غق أىىق ادلنخٔر غتس الهصيً ْز
ةسمؼق رطاةًا حتسث ـيّ غَ ظيفّ ادلنخٔر دميو ؾييتا؛ اليؾث اىػصبيث 

 واكن مما كال ـيّ/
 
. ذم شمؾؽ اًمًـي اًمتل ُأىمقؿ 1994يمون أول معرومتل سموًمديمتقر صؾقٌو ؾمـي »

و مجعً  مفرضمون ًمؾؿتـٌل ذم دمشؼ. وأصدرت ضمريدة إيوم اًمدمشؼقي قمدًدا ظموصًّ

مفو اًمديمتقر ومقف مو ىمقؾ ذم اعمفرضمون ... وأذيمر أكـل ُأقمجًٌ سموًمدرا ؾمي اًمتل ىمدَّ

ؾتفو ذم طمقـفو قمغم يمؾ مو يُمتى وىمقؾ ذم ذاك اعمفرضمون،  صؾقٌو... يمؾُّ مو أذيمره أكـل ومضَّ

 وأكـل راىمـل مـفو ظموصي اًمروُح اًمؼقمقي اعمـٌثي ومقفو.

و  ًً مل أيمـ، ًمًقء طمظل، شمؾؿقًذا ًمف. ويموكً ًمؼوءايت ًمف حمدودة... ًمؼقُتف سمصػتف رئق

ذم اعمجؾس  ا ًمؽؾقي اًمؽمسمقي وذم جلـي اًمػؾًػي وقمؾؿ آضمتامعًمؾتعؾقؿ اًمثوكقي وقمؿقدً 

إقمغم ًمرقمويي اًمػـقن وأداب واًمعؾقم آضمتامقمقي. وًمؽــل ىمرأت ذم مطؾع ؿمٌويب 

م هبو ًمؾؿـتخٌوت مـ ومالؾمػي  ىمراءَة دراؾمٍي يمتوسموشمف مـ قمؾؿ اًمـػس إمم دراؾموشمف اًمتل ىمدَّ

ًٌو مـ أؾمٌوٍب اًمعرب أو مجعفو ذم يمتوسمف )مـ أومالـمقن إمم ا سمـ ؾمقـو(. ورسمام يموكً ؾمٌ

 دقمتـل إمم شمغقػم ادموهل مـ اًمريووي واًمعؾقم اًمػقزيوئقي إمم اًمػؾًػي...

اًمديمتقر صؾقٌو يمون معتدل اعمزاج ووسمًطو ٕقمصوسمف وشمٍموموشمف وقمقاـمػف، قمؼالكقًّو 

ا دؤوسًمو ىمودًرا قمغم اًمتـظقؿ وصودىًمو ذم أقمامًمف. ومثؾ هذا اًمطٌع ٓ  شمتحؽؿ واىمعقًّو جمدًّ
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سمؿًػمة طمقوشمف اًمـزوات وإهقاء وآكؼالسموت اعمػوضمئي، وإكام هق اًمتطقر اهلودئ شمتقًمد 

 .شاعمراطمؾ ومقف سمعضفو مـ سمعض شمقًمًدا ـمٌقعقًّو دون ظمؾؾ أو اكحراف أو قمـػ...

 صمؿ وصػ طمقوة صؾقٌو وأقمامًمف ومؼول:

ًُ أن أدرؾمفو دراؾم» ي حتؾقؾقي طمقوٌة طموومؾي سموًمعؿؾ همـقي سموًمثامر اًمطقٌي. ومؾق ؿمئ

كؼديي حمقطي ٓىمتضوين هذا اًمعؿؾ يمتوسًمو سمرأؾمف. وموقمذروين، أهيو اًمًودة، إذا أكو 

ايمتػقً، ذم هذا اعمؼوم، سمقىمػي هيعي قمـد مجقؾ صؾقٌو اًمعضق اًمعومؾ ذم جمؿع اًمؾغي 

 اًمعرسمقي سمدمشؼ...

يمون، يمدأسمف ذم يمؾِّ قمؿٍؾ يقيمؾ إًمقف، يعؿؾ سمجد واكتظوم وإكتوج ذم ضمؾًوت اهلقئي 

ًمعومي واضمتامقموت اًمؾجـي اإلداريي. وىمد مثَّؾ اعمجؿع سمؽػويي وًمقوىمي ذم يمثػم مـ ا

 اعمممترات...

وأقمامل مجقؾ صؾقٌو اعمجؿعقي اعمؽتقسمي شمتقزع قمغم صمالصمي جموٓت: اًمدراؾموت 

ؼفو ًمف، واعمصطؾحوت  د هبو جمؾي اعمجؿع، واعمخطقـموت اًمتل طمؼَّ واًمتعؾقؼوت اًمتل زوَّ

 و صمٌتفو وطمدد معوكقفو:اًمػؾًػقي اًمتل ووعفو أ

 اًمدراؾموت اًمػؾًػقي:

إن جمؾي اعمجؿع هل وضمفف اعمجؾق قمغم اًمـوس أو قمغم ظموصٍي مـفؿ ذم مقاقمقد 

حمددة، وكٌُضُف اًمذي يـٌئ قمـ ىمقة احلقوة ومقف. وًمؼد فمؾَّ اًمديمتقر صؾقٌو يؿدُّ هذه 

ف: ومؼد إمم ووموشمف، سمؾ إمم مو سمعد ووموشم 1911اعمجؾي سموؾمتؿرار وؿمٌف اكتظوم مـ ؾمـي 

دراؾمي سمًً  1977كنمت ًمف اعمجؾي ذم اجلزء اًمثوين مـ اعمجؾد اًمثوين واخلؿًلم ؾمـي 

وصمالصملم صػحي قمـ )ومؽرة اخلػم قمـد اًمػورايب(. وىمد أطمصقً ًمف ذم اًمًـلم اًمثالث 
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واًمثالصملم ؾمتي ومخًلم قمـقاًكو، مو سملم دراؾمي مطقًمي ىمد متتد قمغم ضمزأيـ وشمتجووز 

وىمد دمووزت إطمداهو اًمًتلم، وشمعؾقؼ أو كؼد ىمد ٓ اًمعنميـ أو اًمثالصملم صػحي 

يتجووز اًمصػحي اًمقاطمدة: ذًمؽ إمم مو كنمه مـ مصطؾحوت ومؾًػقي. وىمد اكصًٌ 

معظؿ اًمدراؾموت اجلودة قمغم اًمػؾًػي اًمعرسمقي، ومجع أيمثرهو ذم اجلزء إول مـ يمتوب 

 (.1914-)اًمدراؾموت اًمػؾًػقي

يمثػمة، وًمؽـ اعمقدان اعمػضؾ ًمديف  إن اعمقوديـ اًمتل ضمرى ومقفو اًمديمتقر صؾقٌو

 يمون اًمػؾًػي اًمعرسمقي... اؾمتخؾص ظمصوئصفو اًمعومي اًمتل ضمعؾفو أرسمًعو:

إومم اًمصػي اًمعؼؾقي، وهل أن اًمـػس اإلكًوكقي ٓ شمًتطقع أن شمؼؾى اًمصقر 

احلًقي إمم معؼقٓت يمؾقي إٓ سمتلصمػم اًمعؼؾ اًمػعول اعمػورق ًمؾعؼؾ اإلكًوين. واًمثوكقي 

وطمقي وهل آقمتؼود سملن اًمـػس اإلكًوكقي ضمقهر روطمل وأهنو سموىمقي سمعد اًمصػي اًمر

و. واًمثوًمثي هل اإليامن سمقطمدة اعمعرومي واحلؼقؼي. واًمراسمعي هل  اعمقت سمؼوًء يمؾقًّو أو ومرديًّ

اعمقؾ إمم اًمتقومقؼ سملم أراء اعمتعوروي، وسمخوصي سملم احلؽؿي واًمنميعي... وهلذه 

قس مـ اًمًفؾ اؾمتؼصوؤهو هـو، هذا قمدا صػوت اًمصػوت اعمختؾػي أىمًوم وومروع ًم

أظمرى... يمطٌقعي اًمرازي وإذاىمقي اًمًفروردي وصقومقي اًمغزازم وووعقي اسمـ 

ظمؾدون وهمػمهو، وهل يمؾفو شمدل قمغم أن اًمػؾًػي اًمعرسمقي معؼدة اًمعـوس، مشتٌؽي 

 إصقل واًمػروع، يمثػمة اًمغويوت واعمؼوصد...

ػي اًمعرسمقي سموسمـ ؾمقـو، ذم أواؾمط اًمعؼد يٌدو زم أن مجقؾ صؾقٌو سمدأ درس اًمػؾً

اًمثوين، صمؿ رضمع إمم أؾمالومف: اًمػورايب ظموصي واًمؽـدي... وًمٌٌ ـمقياًل ذم هذه 

اًمدائرة: يتعؿؼ سموًمدراؾمي ويتقؾمع طمتك يمود حيقط سمػؾًػتل اًمػورايب واسمـ ؾمقـو، ومل 
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اًمعؼد يؼمطمفام إٓ عموًمو: مرة مثاًل إمم اسمـ ظمؾدون وأظمرى إمم أيب اهلذيؾ... طمتك 

 اًمًوسمع طملم سمدأ يقؾمع دائرة اهتاممف، ومشؿؾً اسمـ رؿمد... ومدَّ دراؾمتف ًمؾغزازم...

ومل اوًمػ اًمديمتقر صؾقٌو قمـ ؾمـي إوًملم )اًمػالؾمػي وممرظمل اًمػؾًػي 

اًمعرب واًمػالؾمػي إورسمقلم ذم اًمعٍم اًمقؾمقط( وأظمريـ )اعمًتنمىملم ومـ هنٍ 

ومفؿفؿ ًمؾػؾًػي اًمعرسمقي وختطقطفؿ هنجفؿ مـ اًمٌوطمثلم اًمعرب واعمًؾؿلم( ذم 

حلدودهو: وهل أهنو اًمػؾًػي اعمقروصمي قمـ يقكون، وسمخوصي قمـ أومالـمقن وأرؾمطق، 

 وىمد امتزضمً هبو أومؽور مـ اًمعؼوئد اًمنمىمقي وأومؽور مـ اًمديـ اإلؾمالمل...

 اًمرؾموًمي اجلومعي:

ىمؾً ؾموسمًؼو إن أطمد جموٓت كشوط اًمديمتقر صؾقٌو اعمجؿعل يمون حتؼقؼ 

مـ اًمؽماث. ومؼد طمؼؼ اًمرؾموًمي اجلومعي، وكنمهو اعمجؿع: اجلزء إول  خمطقـموت

. واقمتؿد ذم اًمتحؼقؼ قمغم أرسمع خمطقـموت... 1911واجلزء اًمثوين ؾمـي  1918ؾمـي 

واؾمتلكس سمؿخطقـمي حمػقفمي ذم دار اًمؽتى اعمٍميي، واـمؾع قمغم خمطقـمي ذم مؽتٌي 

 أطمد إمراء ذم ؾمؾؿقي...

يؼرأ اًمـصَّ ذم خمطقـمي ويؼوسمؾف سمام ذم اعمخطقـموت  ويموكً ـمريؼتف ذم اًمتحؼقؼ أن

إظمرى صمؿ اتور إصح وإصدق، ويشػم إمم اًمروايوت اعمختؾػي، طملم شمقضمد، ذم 

 ذيؾ اًمصػحوت...

 يمتوب احلقدة:

وطمؼؼ اًمديمتقر صؾقٌو )يمتوب احلقدة( ًمعٌد اًمعزيز اًمؽـوين وكنمه اعمجؿع ؾمـي 

ية اخلؾقػي اعملمقن سملم ممًمػف وسملم . وهذا اًمؽتوب حمي عمـوفمرة ضمرت سمح1941
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سمنم اعمريز طمقل مًلًمي ظمؾؼ اًمؼرآن. وقمـقان اًمؽتوب )احلقدة( مصدر ًمػعؾ طمود 

سمؿعـك مول وزاغ، ويطؾؼ ذم أصقل اعمـوفمرة قمغم ومعؾ اعمًمول إذا هق طمود وزاغ ذم 

ضمقاسمف قمـ مقوقع ؾممال اًمًوئؾ إمم مقوقع آظمر شمػودًيو ًمإلطمراج واًمتقرط. 

دة هذا مؽقن مـ ىمًؿلم: إول يتصؾ سموعمـوفمرة ومو ؾمٌؼفو وراومؼفو مـ ويمتوب احلق

مالسمًوت، واًمثوين اقمتذار ًمؾؿلمقن قمام ومرط مـ اعممًمػ إذ أمغم وريؼوت قمام ضمرى ذم 

 اعمـوفمرة قمغم سمعض محؾي اعمحوسمر وموؾمتثور همضى اعملمقن...

قؼ اًمرؾموًمي واشمٌع اًمديمتقر صؾقٌو ذم اًمتحؼقؼ اًمطريؼي كػًفو اًمتل اشمٌعفو ذم حتؼ

اجلومعي. واقمتؿد قمغم أرسمع خمطقـموت وقمغم ـمٌعي مٍميي ىمديؿي ؾمؼقؿي... وىمدم 

ًمؾؽتوب سمؿؼدمي ووومقي سمدأهو سموًمتعريػ سموعممًمػ، سمعد أن رضمع إمم مصودر يمثػمة شمزيد 

 قمغم اًمعنمة اسمتداء مـ ومفرؾمً اسمـ اًمـديؿ واكتفوء سملقمالم اًمزريمكم... 

اًمؼرآن ومؼول: ًمؼد ؾمٌؼ سمنًما إمم هذه صمؿ مه اًمديمتقر صؾقٌو إمم مًلًمي ظمؾؼ 

اعمؼوًمي ضمفؿ سمـ صػقان ومعظؿ اعمعتزًمي، وشمرضمع قمـد همٓء إمم مًلًمي كػل اًمصػوت 

قمـ اهلل، اًمتل شمرضمع سمدورهو إمم اًمتقطمقد إصؾ إول مـ أصقهلؿ اخلؿًي. صمؿ 

 يعرض سموظمتصور ًمٌعض طمجٍ اعمعتزًمي وعمقىمػ أمحد سمـ طمـٌؾ وقمٌد اهلل اعملمقن.

هذه اعمًلًمي مل شملت مـ مؼوم اًمؼرآن ذم قمؼقدة اعمًؾؿلم وطمقوهتؿ ومؼط،  وظمطقرة

وًمؽـ مـ أهنو أصٌحً قمـقاًكو ًمعؼقدٍة ضمعؾفو اعملمقن قمؼقدة ًمؾدوًمي وأراد أن يػروفو 

 قمغم اًمرقمقي مٌتدًئو سموًمؼضوة واعمحدصملم واًمشفقد...

ـمرطمً واكتفك اًمديمتقر صؾقٌو إمم شمؾخقص يمتوب احلقدة... ويمتوب احلقدة إذا ا

مـف اعمؼدموت واًمتعؾقؼوت واعمشوهمٌوت واًمتؽرار واًمشقاهد اًمؽثػمة سمدون ضورة 
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واإلهاف ذم مدح اخلؾقػي ومو يظـ أكف أىمحؿ قمؾقف، ىمد شمزيد قمؾقف ورىموت قمٌد اًمعزيز 

اًمعنم إومم. وموعمـوفمرة شمـؼًؿ إمم ىمًؿلم: إول طملم اشمػؼ قمغم أن يؽقن اًمؼرآن 

ذم طمول آظمتالف ذم اًمػروع، وهق أيمثر مـ شمًعي  واًمًـي إصؾ اًمذي يرضمع إًمقف

 أقمشور اعمـوفمرة، واًمثوين طملم أصٌح هذا إصؾ اًمـظر واًمؼقوس...

 اعمعجؿ اًمػؾًػل:

وأظمػًما كصؾ إمم اعمجول اًمثوًمٌ مـ جموٓت كشوط اًمديمتقر مجقؾ صؾقٌو 

ًمذي اعمجؿعل، وإمم ىمؿي قمؿؾف، وىمد شمقج سمف طمقوشمف اًمػؽريي، وهق اعمعجؿ اًمػؾًػل، ا

 1122. ويؼع ومقام يؼرب مـ 1970واًمثوين ؾمـي  1971أصدر جمؾده إول ؾمـي 

مصطؾًحو ومؾًػقًّو قمرسمقًّو، سمحذاء يمؾ مصطؾح مـفو  1142صػحي، وحيتقي قمغم 

مؼوسمؾف سموًمؾغوت اًمػركًقي واإلكجؾقزيي واًمالشمقـقي. وىمد ذح يمؾَّ مصطؾح مٌقِّـًو أصؾف 

ؾؿ اًمـػس وقمؾؿ آضمتامع وقمؾؿ اجلامل ومو اًمؾغقي ومعوكقف ذم اعمـطؼ وإظمالق وقم

وراء اًمطٌقعي واًمديـ وقمؾؿ اًمؽالم واًمالهقت... طملم شمقضمد مثؾ هذه اعمعوين. ويمون 

طمريًصو قمغم إيراد اًمـصقص اًمػؾًػقي اًمتل شمٌلم وضمقه اؾمتعامل اعمصطؾح. يمؾ ذًمؽ 

 سملوضمز اًمؽالم وأووحف.

شمدريًفو وحتؼقؼ وهذا اعمعجؿ هق حمصقل طمقوة ضمودة ذم دراؾمي اًمػؾًػي و

كصقصفو وشمرمجتفو واًمتلًمقػ ومقفو مع قمـويي ظموصي سموعمصطؾح. وىمد سمدأ سمؿعوكوة 

اًمػؾًػي اًمعرسمقي واًمتعٌػم قمـفو سموًمؾغي اًمػركًقي وشمرمجي كصقص مـفو وإًمقفو مـذ يمون 

حيي رؾموًمي اًمديمتقراه. ويٌؼك اًمعثقر قمغم اعمصطؾح اًمػركز اعمؼوسمؾ ًمؾؿصطؾح 

ـو قمغم مشؼتف ؾمفاًل، ٕن ومؾًػي اًمشقخ اًمرئقس شمرضمع سمصقرة اًمعريب ذم ومؾًػي اسمـ ؾمق
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قمومي إمم اًمػؾًػي اًمققكوكقي، وهذه ىمد أؿمٌعً درؾًمو وصمًٌ مصطؾحفو ذم اًمؾغوت 

إورسمقي. ومل يؽـ شمدريس اًمعؾقم اًمػؾًػقي احلديثي ذم اًمرسمع اًمثوين مـ هذا اًمؼرن، مع 

ي اًمؾغي وووقح اًمتعٌػم قمغم ؾمالم -اعمعروف قمـ اًمديمتقر صؾقٌو  -احلرص اًمشديد 

واًمٌعد ضمفد اإلمؽون قمـ هتجلم اًمؽالم، ومع اومتؼود إؾمالف اعمحدصملم اًمذيـ 

وقا اًمؾغي اًمعرسمقي وطميوهو ًمتؾؼل مثؾ هذه اًمعؾقم...  روَّ

م عمعجؿف سمؿؼدمي سمًط ومقفو رأيف ذم ووع اعمصطؾح وشمثٌقتف...   وىمد ىمدَّ

ذم اًمؾغي اًمعرسمقي إمم معوضمؿ  ومل يدظمر اًمديمتقر صؾقٌو ضمفًدا ذم قمؿؾف: ومؼد رضمع

اًمؾغي وسمخوصي ىمومقس اًمػػموزآسمودي، وإمم معوضمؿ آصطالح وسمخوصي شمعريػوت 

اجلرضموين ويمؾقوت أيب اًمٌؼوء ويمشوف اًمتفوكقي، وإمم يمتى اًمػؾًػي وسمخوصي ممًمػوت 

اسمـ ؾمقـو واًمـجوة واإلؿمورات مـفو ظموصي. ورضمع إمم معوضمؿ آصطالح ذم اًمؾغتلم 

كجؾقزيي وسمخوصي معجؿ ٓٓكد اًمذي يؼقل إكف اىمتٌس مـف معظؿ اًمػركًقي واإل

شمعريػوشمف. ومنذا يمون أي قمؿؾ مفام يٌؾغ مـ اإلشمؼون ٓ يؿؽـ أن يؽقن هنويي اعمطوف، 

ًمؽـف يؿؽـ أن يؽقن حمطي رئقًي ذم ـمريؼ اًمتطقر اًمذي ٓ يـتفل: ومؿعجؿ اًمديمتقر 

 قً اعمصطؾح اًمػؾًػل...صؾقٌو سموًمتليمقد أول حمطي يمؼمى ذم قمٍمكو قمغم ـمريؼ شمثٌ

وسمعُد، أهيو اًمًودة، ًمؼد يمـً دائاًم أىمقل ًمـػز وًمٌعض أصدىموئل، ومـفؿ مـ هق 

أن ذم هذه اًمؼوقمي: إن حلًـ اإلدارة ؿملًكو يمٌػًما ذم اإلكتوج طمتك ذم مقدان اًمػؽر. ومؿـ 

اًمـوس مـ هق ضمعٌي قمؾؿ، وًمؽـف أظمرق ٓ يعرف يمقػ يتحرك سملم مؽمايمؿ معؾقموشمف، 

عرف يمقػ يػقد مـ قمؾؿف، ومقٌؼك قمؾؿف دوملم صدره إٓ قمغم ىمؾقؾ ممـ ًمف اشمصول سمف ومال ي

وقمـده اًمصؼم واخلؼمة ذم اؾمتخراج اًمؽـقز: صمؿ يؿقت ويدومـ قمؾؿف معف. ومـ اًمـوس 
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 مـ قمؾؿف، يعرف يمقػ يـظؿ معؾقموشمف ويصـػفو ويدظمرهو ًمقػقد 
ٍ
مـ ٓ يػرط سمٌمء

ؾ سمؾ يضعف ذم  مـفو ذم اًمقىمً اعمـوؾمى ذم سمحقصمف ودراؾموشمف، ٓ هيدر ؿمقئًو ممو طمصَّ

مقوعف وارضمف ًمؾـوس: طمتك إذا همودر هذه احلقوة، يمون ًمؽؾ مـ يريد كصقى مـ 

مػماصمف، يؿد يده طملم يشوء ومقلظمذ ومقغتـل، ويظؾُّ اًمؽماث ؾمؾقاًم ٓ يـضى وٓ يـؼص. 

ويمـً أضب إمثول قمغم هذيـ اًمـققملم مـ اًمـوس ممـ أقمرف مـ رضمول اًمٌحٌ 

 شواًمػؽر، ويمون مجقؾ صؾقٌو واطمًدا مـ إمثول قمغم اًمـقع اًمثوين. اًمعؾؿل

*     *     * 

  

 لًثا:=اثَ

ٌلال األظخاذ ػدادة اخلٔري غقٔ دلٍع اليؾث اىػصبيث ةسمؼق ةػِٔان 
 ؛ يلٔل ـيّ/«دميو ؾييتاادلنخٔر »

 
ـْ ؿمفد مطؾع » مـ اًمؼرن اعمويض، شمؾؽ اًمًـقات اًمتل شمؾً  اخلؿًقـقوتإن َم

ريي اؾمتؼالهلو واكزيوح آؾمتعامر اًمػركز قمـفو سمعد رسمع ىمرن مـ اًمؽػوح كقؾ ؾمق

اعمتصؾ، يذيمر ضمقًدا شمؾؽ أمول اًمتل يموكً شمذظمر هبو اًمؼؾقب، وذًمؽ اًمتشقق احلور 

إمم سمـوء دوًمٍي طمضوريٍي شمعقش اًمعٍم سمعؾقمف وآداسمف وومـقكف وإسمداقموشمف، وٓؾمقام أهنو 

اًمشوم مقـمـ اًمتؼدم واعمعرومي ومفًدا ًمؾؿدكقي  شمًتيضء سماموقفو اًمزاهر طملم يموكً سمالد

 واًمؼقؿ اإلكًوكقي واًمروطمقي.

ذم هذا اجلق اكطؾؼً ـمؾقعي مـ اعمثؼػلم اًمذيـ درؾمقا ذم مدارس اًمشوم وأشمؼـقا 
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وٓؾمقام َمـ ُأشمقح هلؿ أن يؽتًٌقا اًمعؾقم احلديثي ذم ديور  -ًمغتفو ومتثؾقا صمؼوومتفو 

 ي واًمعؿؾقي ًمتحؼقؼ اًمـفضي اعمـشقدة.وووعقا مجقع ىمدراهتؿ اًمػؽري -اًمغرب 

وَمـ ِمـَّو ٓ يذيمر اًمديمتقر يمومؾ قمقود واًمديمتقر أمحد اًمًامن واًمديمتقر إسمراهقؿ 

يمقالين وإؾمتوذ أكطقان مؼدد واًمديمتقر مجقؾ صؾقٌو وطمؽؿً هوؿمؿ وكظقؿ 

اعمقصكم وأجمد اًمطراسمؾز، ممـ يموكقا قمؿدًة ذم ؿمخصقوهتؿ اًمـووجي، ومراضمَع ذم 

وهتؿ اًمعؾؿقي اعمتـققمي. وكقد هـو أن كؾؼل اًمضقء قمغم واطمد مـ همٓء هق: اظمتصوص

 اًمديمتقر مجقؾ صؾقٌو.

ًمؼد وًمد هذا اعمػؽر اًمـوسمف ذم سمؾدة اًمؼرقمقن اًمقاىمعي ذم اًمٌؼوع اًمغريب ذم ًمٌـون قموم 

م. ويموكً مـطؼي اًمٌؼوع وًمٌـون وهمػمهو مـ اعمـوـمؼ اًمًقريي ظمووعي 1920

ؿفو إمم وٓيوت ومتٍمومقوت. وىمد اكتؼؾ مع أهشمف إمم ًمالطمتالل اًمعثامين اًمذي  ًّ ىم

. وهذه اعمدارس يموكً 1910، ودظمؾ مدارس أؾمقي قموم 1928دمشؼ قموم 

وموزاًمً طمتك اًمققم شمعؿؾ سمرقمويي اًمٌطريريمقي إكطويمقي ًمؾروم إرصمقذيمس، وهل 

و، وشمصقغ ـمالهبو اًمذيـ يـت ؿقن إمم دمشؼ شمـفٍ مـذ شملؾمقًفو هنًجو وـمـقًّو قمرسمقًّو حترريًّ

وحموومظتفو قمغم اظمتالف أديوهنؿ وـمقائػفؿ صقوهمًي وـمـقي قمرسمقًي واطمدة. صمؿ اكتؼؾ 

مجقؾ صؾقٌو إمم اعمؽتى اًمًؾطوين اًمعثامين اعمجوين، ومدرس اًمعؾقم سموًمؾغي اًمؽميمقي طمتك 

م. صمؿ اكتؼؾ إمم )مؽتى قمـؼم( اًمذي يمون مدرؾمي دمفقز دمشؼ اًمرؾمؿقي 1918قموم 

. وكظًرا ًمتػقىمف ذم 1901شفودة اًمتل يؿـحفو هذا اعمؽتى قموم اًمقطمقدة ومحصؾ قمغم اًم

اًمدراؾمي أوومده وزير اعمعورف آكذاك حمؿد يمرد قمكم إمم ومركًو ًمدراؾمي اًمعؾقم واًمػـقن 

وأداب. يؼقل اًمًقد إًمقوس كٍم اهلل ذم مؼول كنمه ذم جمؾي )اعمعؾؿ اًمعريب( اًمعدد 
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داب سمجومعي سموريس )اًمًقرسمقن( دظمؾ مجقؾ صؾقٌو يمؾقي أ»م مو يكم: 1991اًمثوين 

م، 1909ومدرس ومقفو طمتك طمصؾ قمغم دسمؾقم اًمؽمسمقي مـ معفد قمؾؿ اًمـػس قموم 

، واإلضموزة ذم احلؼقق 1901وؿمفودة اإلضموزة ذم أداب )ومرع اًمػؾًػي( قموم 

م، ويمون مقوقع 1907م، وقمغم اًمديمتقراه ذم أداب )ومرع اًمػؾًػي( قموم 1904

مقتوومقزيؼقي اسمـ ؾمقـو، ومقوقع إـمروطمي اعمؽؿؾي:  أـمروطمتف اًمرئقًقي: دراؾمي ذم

 كظريي اعمعرومي ذم اعمذهى آضمتامقمل اًمػركز.

و ًمؾتعؾقؿ  ًً قَمِؿَؾ مجقؾ صؾقٌو ومقر قمقدشمف مـ ومركًو، مدرؾًمو ًمؾػؾًػي، صمؿ رئق

و ًمؾجـي اًمؽمسمقي 1991اًمثوكقي واًمػـل واإليمامزم ذم وزارة اعمعورف قموم  ًً م، صمؿ رئق

و هلذه اًمقزارة قموم 1911واًمتعؾقؿ قموم   م.1919م، وملمقـًو قمومًّ

م، ُكؼؾ مجقؾ صؾقٌو إمم اجلومعي اًمًقريي 1919ذم اًمشفر اًمتوؾمع مـ اًمعوم كػًف 

اًمققم، صمؿ  شيمؾقي اًمؽمسمقي»أؾمتوًذا ذم اعمعفد اًمعوزم ًمؾؿعؾؿلم  شضمومعي دمشؼ اًمققم»

م، يمام ؿمغؾ 1941م وطمتك إطموًمتف قمغم اعمعوش قموم 1912قمؿقًدا هلذه اًمؽؾقي ذم قموم 

م. وسمعد أن أطمقؾ اًمديمتقر صؾقٌو 1918مـصى رئقس ضمومعي دمشؼ سموًمقيموًمي قموم 

م، ُكِدَب حموًضا ذم اعمريمز اإلىمؾقؿل وقمضًقا ذم اًمؾجـي اًمدوًمقي 1941قمغم اعمعوش قموم 

 ًمؽممجي اًمروائع.

وىمد اؿمؽمك ذم معظؿ اعمممترات اًمثؼوومقي اعمحؾقي مـفو واًمؼقمقي واًمعوعمقي، ذم 

سمػموت، واًمؽقيً، وسمغداد، واًمؼوهرة، واإلؾمؽـدريي، وـمفران، ومهدان، دمشؼ و

 وسموريس، ومقؾمؽق.

سمقد أكف مل هيؿؾ حلظي ذم طمقوشمف إٓ أومود مـفو ًمدراؾمي اًمؽماث اًمػؽري واًمعريب، 
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واًمثؼوومي اًمغرسمقي واًمعوعمقي اعمعوسة، ومدرس اًمػؾًػي اًمعرسمقي اإلؾمالمقي، وشمعؿؼ ذم 

عض يمتٌفو، وقمؿؾ قمغم إدظمول شمدريًفو ذم سمرامٍ دراؾمتفو، ويمتى ومقفو وطمؼؼ سم

 اًمتعؾقؿ اًمثوكقي ذم ؾمقريي مـذ سمدايي اًمثالصمقـقوت مـ هذا اًمؼرن.

 شمؼوًمي اًمطريؼي»شَمرضمؿ صؾقٌو سمعَض أهؿ آصمور اًمػؾًػي اًمغرسمقي اعمعوسة، وأقمـل هبو: 

ًف اًمذي أؾم شمؽتى اًمـنم اًمعريب»ًمؼمهمًقن. وإووومي إمم  شاًمتطقير اعمٌدع»ًمديؽورت، و

مع جمؿققمي مـ زمالئف، ومؼد ؿمورك أيًضو ذم  -مـذ سمدايي اًمثالصمقـقوت مـ  -مجقؾ صؾقٌو 

شملؾمقس اًمؽثػم مـ اعمجالت اًمثؼوومقي اًمتل صدرت ذم ؾمقريي مـذ اًمعؼد اًمثوًمٌ مـ اًمؼرن 

، شاًمثؼوومي»، وجمؾي شاًمؽمسمقي واًمتعؾقؿ»، وجمؾي شاعمعؾؿلم واعمعؾامت»اعمويض، يمون مـفو: جمؾي 

. ويمذًمؽ أًمَّػ صؾقٌو اًمؽثػم مـ اًمؽتى ذم شاعمعؾؿ اًمعريب»، وجمؾي شؾقي اًمؽمسمقييم»وجمؾي 

 اًمػؾًػي وقمؾؿ اًمـػس واعمـطؼ واًمؽمسمقي وأداب، وطمؼؼ اًمؽثػم مـ يمتى اًمؽماث اًمعريب.

وهؽذا مل يؽـ صؾقٌو أوَل مـ أدظمؾ اًمػؾًػي اًمعرسمقي اإلؾمالمقي ذم اًمتعؾقؿ 

أوَل مـ يمتى ذم قمؾؿ اًمـػس اعمعوس ذم  اًمثوكقي ذم ؾمقريي ومحًى، سمؾ يمون يمذًمؽ

اًمؽمسمقي ذم اًمعومل »ؾمقريي، وقمؿؾ قمغم شمثٌقً مصطؾحوشمف، وأوَل مـ أطمدث مودة 

 ذم يمؾقي اًمؽمسمقي سمجومعي دمشؼ وطموض ومقفو ويمتى. شاًمعريب

ىمول ومقف اًمديمتقر ؿمويمر اًمػحوم رئقس جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي سمدمشؼ: اكضؿ اًمديمتقر 

ًمديـ، وآصمر اعمجؿع سمحٌف، ويمون ًمف ذم ظمدمي اًمعرسمقي واإلسموكي مجقؾ صؾقٌو إمم طمؾٌي اخلو

 قمـ أهارهو ووىموئعفو واعمـوومحي قمـفو اًمؼدح اعمعغم.

وىمول قمـف اعمػؽر إديى طموومظ اجلامزم وزير اًمؽمسمقي اًمًوسمؼ: إن ىمػزة قمؼؾقي مـ 

 قمدة ىمرون طمضوريي هل اًمتل حتؼؼً قمغم يد هذا اعمعؾؿ اًمؽٌػم.
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ؾ صؾقٌو سمعؾؿ اًمـػس وقمؾؿ اًمؽمسمقي متًؾًحو سمعؾؿ همزيٍر ًمؼد اهتؿ اًمديمتقر مجق

اًمذي ُيعّد  -قمؾؿ اًمـػس  -ويمػوءٍة قموًمقي ومعرومٍي واؾمعي، ومؽون مـ طمصود ذًمؽ يمتوب 

ذم ـمؾقعي أقمامًمف اًمعؾؿقي، صمؿ وؿـ أومؽوره ذم قمؾؿل آضمتامع واًمـػس ذم اعمحوضات 

اًمقد اًمطقمم ذم إكشوئفو،  اًمتل أًمؼوهو واًمٌحقث اًمتل كنمهو ذم اعمجالت اًمتل يمون ًمف

ويمذًمؽ ذم اعمممترات اًمؽمسمقيي واًمػؽريي اًمتل طميهو، واًمدروس اًمتل أًمؼوهو ذم اعمعفد 

يمون سمًعتف  -قمؾؿ اًمـػس  -اًمعوزم ًمؾؿعؾؿلم وهمػمه مـ مـوسمر اًمتدريس. واحلؼ أن يمتوسمف 

ودىمتف وإطمؽوم قمروف ًمؾؿشؽالت واًمؾغي اًمعرسمقي اًمًؾقؿي اًمقاوحي اًمتل يمتًٌ هبو 

 ديٌ اعمثؼػلم وإدسموء واعمدرؾملم واًمدارؾملم ذم مطؾع إرسمعقـقوت.طم

وأذيمر أكـل قمؽػً قمغم هذا اًمؽتوب ومؼرأشمف ذم صػِّ اًمػؾًػي سموًمتجفقز إومم 

ًُ أن يػؼدين اًمقىمً مو ىمرأشمف ومعؿدت إمم  سمدمشؼ ًمتؼديؿ آمتحون، وًمؽــل ظمشق

دي. وأذيمر هبذه شمؾخقص اًمؽتوب قمغم وخومتف وموزال هذا اًمتؾخقص حمػقفًمو ًم

 اعمـوؾمٌي أكـل زرت اًمديمتقر مجقؾ صؾقٌو سمؿـزًمف سمشورع سمغداد سمدمشؼ مرشملم:

إلهدائف كًخي مـ اًمؽتوب اًمذي أصدرشُمف آكذاك وهق  1917اعمرة إومم: قموم 

يمتوب )طمقل اعمرأة( اًمذي يعرض اعمرأة ىمدياًم وطمديًثو ويٌلم مو ٓىمً مـ فمؾٍؿ، صمؿ 

ؾ اًمتعؾؿ واًمعؿؾ قمغم ىمدم اعمًوواة طمرًصو قمغم شمـؿقي يدقمق إمم مشوريمي اعمرأة اًمرضم

 اعمجتؿع وإكصوف اعمرأة.

م أي سمعد ؾمـقات صمالث ٕهديف كًخي مـ يمتويب 1912اعمرة اًمثوكقي: زرشمف قموم 

)إدب ذم اعمقدان( اًمذي يتضؿـ رأًيو سحًيو ذم أن يؽقن إدب هودوًمو قموماًل قمغم 

أدسًمو طمزيـًو ملؾمووًيو أو أدب شمًؾقي وهلق. اًمـفقض آضمتامقمل واًمػؽري، ٓ أن يؽقن 
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وىمد ُهَّ اًمديمتقر صؾقٌو قمـدمو أقمؾؿتف سمؿضؿقن هذيـ اًمؽتوسملم وأسمدى شمشجقعف زم، 

 وىمول: هذا هق ومؽر احلداصمي اًمذي يٌـل مًتؼٌؾ سمالدكو.

ومل يؽمك اًمديمتقر مجقؾ صؾقٌو ـمريؼي مـ ـمرق إيصول معؾقموشمف إمم اًمطالب 

ًٌو أو سمحقصًمو أو رؾموئؾ ضمومعقي أذف قمؾقفو. واًمدارؾملم إٓ ؾمؾؽفو ؾمقا ًء أيموكً يُمت

وسمذًمؽ كًتطقع أن كؼقل إكف مـ أىمدم قمؾامء اًمؽمسمقي ذم سمؾدكو ؾمقريي، وهذه قمـوويـ 

 ًمٌعض ممًمػوشمف:

 مًتؼٌؾ اًمؽمسمقي ذم اًمعومل اًمعريب. -1

 قمؾؿ اًمـػس. -0

 دروس اًمػؾًػي )اعمـطؼ(. -9

 عرسمقي.مـ أومالـمقن إمم اسمـ ؾمقـو، حموضات ذم اًمػؾًػي اًم -1

 آدموهوت اًمػؽريي ذم سمالد اًمشوم، وأصمرهو ذم إدب احلديٌ. -1

 شموريخ اًمػؾًػي اًمعرسمقي. -4

 طمل سمـ يؼظون. -7

اإلكتوج اًمػؾًػل ظمالل اعمئي ؾمـي إظمػمة ذم اًمعومل اًمعريب: اًمػؾًػي اًمعومي  -8

 وومؾًػي اًمعؾقم.

 همرامٌم )دراؾموت وخمتورات(. -9

 اإلكؽؾقزيي واًمالشمقـقي.اعمعجؿ اًمػؾًػل سموًٕمػوظ اًمعرسمقي واًمػركًقي و -12

 ش اًمرؾموًمي اجلومعي، وهل شموج رؾموئؾ إظمقان اًمصػو وظمالن اًمقوموء. -11

*     *     * 
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 ابًعا:رَ

  نرُش يف «كصاءة يف ٌػجً ادلنخٔر ؾييتا اىفيعيف»يف ٌلال ةػِٔان 
   حلٔل ٌٓاة ـصح اخلٔري/9199/  1/  9جصيسة اثلٔرة 

 
ؾقٌو... مل شمـحٍم ؿمفرشمف سمؿًؼط مجقؾ ص سموًمديمتقرًمًً سمحوضمي إمم اًمتعريػ 

وٓ سمٌؾده ؾمقريي وٓ ذم اًمعومل اًمعريب ومحًى،  -مـ أقمامل ًمٌـون  - شاًمؼرقمقن»رأؾمف: 

ر سمف سمعض مـ  سمؾ شمعدهتو إمم أصؼوع خمتؾػي ذم اعمنمق واعمغرب. وًمؽـ ٓ سمّد زم أن أذيمِّ

عؾؿل كًقف أو أقمّرف سمف ؿمٌقٌتـو اجلديدة اًمقاقمقي اًمتل ذقمً شمدأب قمغم اًمٌحٌ اًم

وشمـؽّى قمغم اًمدراؾمي واًمؽممجي واًمتلًمقػ، وٓ قمجى ومفق مثول سمف حيتذى وقمغم مـقاًمف 

 يـًٍ.

ومعؾاًم ومدرؾًمو وأؾمتوًذا وقمؿقًدا...، وذم ؾمقريي َأكتٍ  شمؾؿقًذايمون ذم ؾمقريي 

ـّ هلو مو 
أيمؼم ىمًؿ مـ ممًمػوشمف وأقمامل إدسمقي واًمػؾًػقي... ومال قمجى إذا يمون ُيؽِ

ـّ مـ اعمحٌي وإ ذا يمون اؾؼ اعمـوؾمٌوت اًمعديدة ًمقعقد إًمقفو زائًرا يمرياًم حيؿؾ سملم يؽ

 ـمّقوشمف قمقاـمػ آسمـ اًمٌوّر سموّٕم اًمتل رسّمتف واإلظمالص واًمقٓء عمـ أطمّى.

سموىمي مجقؾي متـققمي مـ اًمشفودات واإلضموزات  سمحؿؾمل يؽتِػ معؾؿـو 

راح يعقش سملم اًمؽتى واًمديمتقرايوت ويـوم قمغم اًمثؼي، سمؾ اقمتؼم احلقوة مدرؾمي يمٌػمة و

يتًغّم سموعمطوًمعي ويًؽمؾمؾ ذم اًمٌحٌ اًمعؾؿل، يتًؾؼ درضموت ؾمؾؿف اًمصغػم ٓ ًمػمىمك 

 إمم اعمجد، سمؾ ًمقـزل سمؿجؾداشمف اًمؼقّؿي إمم مؽتٌف ومقطوًمعفو ويـفؾ مـ حمتقاهو.
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ط  ًّ اعمقاوقع شمعؼقًدا ًمقؼرهبو إمم اًمعؼقل ومتٌدو عمـ يتؾؼوهو  أيمثرأمو ذم قمطوئف، ومقٌ

 عي.ؾمفؾي ممت

، ؾمفقًمي ذم اًمتعٌػم، شمقاوع اًمعومل، إكًوكقي ىمّؾ اعمعروميقمؾؿ همزير، سمحر مـ 

 ؿمٌقففو... هذا هق اًمديمتقر مجقؾ صؾقٌو.

ذم ًمٌـون اًمققم وذم ؾمقاهو مـ اًمٌؾدان اًمعرسمقي  اًمعؾؿقيشمتؽؾؿ إوؾموط اًمثؼوومقي 

، وهمػمهو قمـ معجؿ ومؾًػل ضمديد مـ كققمف صمؿرة ضمفقد يمٌػمة سمذهلو إؾمتوذ اًمؽٌػم

وشَمعتؼم هذا اعمعجؿ يمـًزا صمؿقـًو يغـل اعمؽتٌوت اًمعرسمقي ويقؾمع آوموق اإلكًون اًمعريب 

 وإضمـٌل قمغم اًمًقاء.

أىمقل، ومفق ذم ضمزأيف إول واًمثوين، ومريد ذم  موأىمقل إول مـ كققمف وأقمـل 

شمٌقيٌف، وؿمؿقًمقتف وذم ـمريؼتف وشمـققمف. وهق حيتقي إووومي إمم إًمػوظ اًمػؾًػقي، 

ؾؿقي طمؼقىمقي، كػًقي واضمتامقمقي، ويتضؿـ مو يزيد قمغم صمالصملم أًمػ ًمػظي أًمػوفًمو قم

قمرسمقي، وومركًقي، وإكؽؾقزيي وٓشمقـقي، رشمًٌ سموًمعرسمقي طمًى احلروف إسمجديي، 

 ويشػم إمم ضموكى يمؾ ًمػظي مؽون وضمقدهو ذم اعمعجؿ.

واومًقو سموًمعرسمقي مـ اًمـوطمقي اًمؾغقيي ومـ طمقٌ  ذطًموُذطمً اًمؾػظي ذم اعمعجؿ 

ؾفو وحتؾقؾفو واؾمتعامٓهتو اعمختؾػي وفمروف اؾمتعامهلو ذم كصقص أشمك هبو ىمدموء أص

اًمػالؾمػي واًمؽّتوب واًمؾغقيقن. ذح واٍف يدريمف اًمعوديقن سمؼدر مو يدريمف محؾي 

 اًمشفودات اًمعؾقو واعمثؼػقن واعمػؽرون.

مي صؾقٌو معـوهو سموًمؾغوت اًمثالث،  أقمطكومؽؾؿي اإلدراك مثاًل سمعد أن  اًمعالَّ

، مع أمثؾي واومقي، صمؿ ذطمفو ذم اًمػؾًػي ذطم ًٓ فو سموًمعرسمقي مـ اًمـوطمقي اًمؾغقيي أو
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صمؿ ًمدى  شأيب اًمٌؼوء»هلو. صمؿ ذم يمؾقوت  شاسمـ ؾمقـو»اًمعرسمقي اًمؼديؿي، واؾمتعامل 

 وذم اصطالطموت اًمصقومقي، صمؿ ذم اًمػؾًػي احلديثي اًمخ.. شاًمغزازم»

و ذم معجؿف، أمو مـ كوطمقي اًمديمتقر صؾقٌ اًمعريبوقمغم هذا اعمـقال يًػم اعمػؽر 

اكتفوء اًمؾػظوت، ومؼد ؾمؾؽ اًمطريؼي اًمصحقحي اًمتل ُيى قمغم اًمعؾامء اشّمٌوقمفو، ومع 

 اعمصطؾحوت اًمعؾؿقي اعمقاومؼي وذم مؼدمي اعمعجؿ، طمددهو سموًمؼقاقمد إرسمع أشمقي:

اىمتٌوس إًمػوظ اًمتل اؾمتعؿؾفو اًمعرب اًمؼدامك مؽممجي قمـ اًمققكوكقي ومتٌـّقهو  -1

 مصطؾحوهتؿ. وأصٌحً مـ

اىمتٌوس إًمػوظ اًمؼديؿي اعمقضمقدة ًمدى اًمػالؾمػي اًمعرب مع شمٌديؾ معـوهو  -0

 سمعض اًمٌمء إلـمالىمفو قمغم معـك طمديٌ.

 شمرمجي اًمؾغوت إضمـٌقي وووع ًمػظ قمريب ضمديد هلو. -9

 شمعريى اًمؾػظ إضمـٌل يمام هق مع إقمطوئف صٌغي قمرسمقي. -1

قيؾ اًمشوق، ىمـوقمتف وٓ ؿمؽ وممو محؾ اًمديمتقر صؾقٌو قمغم اًمؼقوم هبذا اًمعؿؾ اًمط

 سمغـك ًمغتف إم وسمؼقؿتفو اًمؽٌػمة، إذ ىمول ذم مؼدمتف:

وأوؾمــعفو اؿمــتؼوىًمو وأدىّمفــو شمعٌــػًما، صــؼؾتفو  اًمؾغــوتاًمؾغــي اًمعرسمقــي مـــ أهمـــك »

ر ىمرًكـو طمتـك ضمعؾتفـو ًمغـي اًمشـعر واخلطوسمـي، ـاًمؼرائح واًمعؼقل ذم اعمـويض سمضـعي قمشـ

ــى واًم ــردات اًمط ــامء ذم مػ ــتعؿؾفو اًمعؾ ــك واؾم ــػي طمت ــوء واًمريووــقوت واًمػؾً ؽقؿق

 .شضمعؾقهو ًمغي اًمعؾؿ واًمثؼوومي

اًمعرسمقي جلؿقع اعمصطؾحوت اًمعؾؿقي أهنو ًمغي يمثػمة  اًمؾغيواًمًٌى ذم اؾمتقعوب »

 .شاعمروكي، ًمطقػي اعمخورج، ومقفو أًمػوظ متٌويـي ومتػؼي، ومؽمادومي ومشتؼي
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 سمؼقًمف: مؼدمتفيـفل اًمديمتقر صؾقٌو 

ن يؽقن هذا اًمعؿؾ اًمذي أىمدمً قمؾقف كوومًعو ًمؾخوصي وهمويي مو أرضمقه أن، أ»

واًمعومي قمغم اًمًقاء، وموعمعوضمؿ ىمد شمػتح ًمؾؿراضمعي أو شمػتح سموٓشمػوق: اعمصودومي. 

وًمؽـفو قمغم يمؾ طمول ٓ سمد مـ أن شمؽمك ذم كػس مـ يتصّػحفو أصمًرا يقطمل إًمقف سمٌعض 

 .شاًمتلمالت اعمثؿرة

ي : إن قمؿؾف هـو ًمؾعالميأمو أكو وملىمقل سمدوري  و ًمؾخوصـي واًمعومّـ ًمـ يؽقن كوومعًـ

ًمقس إٓ، وًمـ يؽمك ومؼط ذم كػس مــ يتصـػحف أصمـًرا يـقطمل إًمقـف سمـٌعض اًمتـلمالت 

اعمثؿرة، سمؾ ؾمقؽقن مرضمًعو ىمقاًم، معتَؿًدا ًمدى اعمؽممجلم واعممًمػلم اجلديلم واعمػؽريـ 

و ًمؽـؾ ـموًمـى  وأؾموشمذة اًمػؾًػي وقمؾؿ اًمـػس واعمـطؼ، يمام ؾمقؽقن مصدًرا ومرضمعًـ

 .قمؾؿ

قمـ اعمػؽر اًمعريب اًمؽٌػم وقمـ أصمر ىمّقؿ يمفذا اًمذي  يؼولهذا همقض مـ ومقض ممو 

 ذيمرت، ومشؽًرا ًمف قمغم اجلفقد اًمتل سمذهلو سمدون حتػظ ذم ؾمٌقؾ هذا اًمعؿؾ.

 وهـو ٓسمد مـ ىمقل يمؾؿي صغػمة:

 قمؾامءكو؟ كؽّرممتك 

 هلؿ سموجلؿقؾ؟ كعؽمفمتك 

 متك كعرف يمقػ كشؽرهؿ؟

*     *     * 
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، شمؼقل 1974، ُكنم ذم ضمريدة اًمثقرة شعاصػة ووفاء»آظمر سمعـقان وذم مؼول 

 مفوة ومرح اخلقري:

، ومألكـل ومرد مـ أومراد هذه إمي... مـ هذا اًمقـمـ اًمذي طمٌقىإن سمؽقتؽ يو أسمو 

 يعز قمؾقف ومؼدان رضموٓشمف ومػؽريف وقمظامئف وقمؾامئف.

 سًمو وقمؿقًدا ومقضمًفو.أهيو اًمعريب اًمؽٌػم، ومألكـو ومؼدكو ومقؽ أ يوإن قمّز قمؾقـو ومراىمؽ 

، سمؿفوسمي وظمشقع، ومألكـو ومؼدكو اًمقضمف اعمفقى وآشمزان اعمعؾؿإن ؿمّقعـوك يو أهيو 

 واًمعؼؾ اًمراضمح.

إظمػم سمًٌوـمي ووىمور وشممدة ومألكؽ ىمّدؾمً اًمًٌوـمي  مثقاكوإن راومؼـوك إمم 

وسمعدت قمـ يمؾ ومخػخي وقمظؿي، وٕكؽ قمشً إكًوًكو متقاوًعو وىمقًرا... أسمعد مو 

 ـ اًمتظوهر...يؿؽـ قم

وإن شمٌعـوك سمصؿً وهبدوء، ومألكؽ ىمؾقؾ اًمؽالم يمثػم اًمتػؽػم، وٕكؽ يمـً 

ًٓ سمف حيتذى وقمغم مـقاًمف يـًٍ...  هودًئو مطؿئـًو، وٕكؽ يمـً مثو

 . شمؾؽ إضمقول اًمتل رسمقتفو ودرسمتفو ووضمفتفو ًمـ شمـًوك...طمٌقىكؿ هـقًئو يو أسمو 

ذم أصؼوع إرض محؾي رؾموًمي ، وأسمـوؤك اًمؽثر مـتنمون طمٌقىاسمـؽ اًمقطمقد 

 اًمؽؾؿي احلؼ، محؾي رؾموًمي اًمعؾؿ واعمعرومي.

حتؿؾ رؾموًمتؽ شميضء اًمشعؾي اًمتل محؾً، واعمصٌوح  آصموركممًمػوشمؽ سموىمقي، 

، وسمؾقرت أومؽوًرا وأذهوًكو، وهذسمً  ًٓ اًمذي سمف أكرت، أيي ؿمعؾي هذه، أكورت قمؼق

 كػقؾًمو شمؾؽ اًمشعؾي ًمـ شمـطػئ...
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 ،طمٌقىأسمو 

اعمثؿر، مـ اإلكتوج اعمٌدع، مـ اًمٌحٌ واًمتحري واًمتـؼقى  اًمعؿؾؾمتي قمؼقد مـ 

واًمعطوء. سمعثً اسمـ ؾمقـو وأومالـمقن، أطمققً اسمـ ظمؾدون، راومؼً اًمغزازم واًمؽـدي 

 وهمػممهو.

وإدسموء قمؼمك، وإن قموؿمقا مـ ظمالًمؽ وسمجفقد أمثوًمؽ  اًمػالؾمػيإن اؾمتؿر 

وا قمغم يدك وهنجقا مـ رضمول اًمػؽر ومًقف شمًتؿر أكً قمؼم همٓء اًمذيـ شمتؾؿذ

اء آصمورك وممًمػوشمؽ اعمـشقرة واعمـتنمة قمؼم آرائؽ  هنجؽ، ؾمقف شمعقش قمؼم ىمرَّ

 اًمٌوىمقي.

ٌّوىًمو يو أهيو اعمعؾؿ ذم اًمتحدث قمـ آؿمؽمايمقي وقمـ اًمعداًمي آضمتامقمقي  يمـً ؾم

 مٌدقًمو يمـً ذم كداءاشمؽ، خمؾًصو ًمعروسمتؽ ووـمـؽ.

أو همػم قمرسمقي، ومؾًػقي أو قمؾؿقي أو  : قموعمقي أو حمؾقي قمرسمقييمؾفوذم اعمممترات 

ًمغقيي أو شمعريٌقي، إن يمون ذم ذيمرى اسمـ ؾمقـو أو اًمؽـدي أو... يمون اًمديمتقر مجقؾ 

صؾقٌو حمؾًؼو قمؿالىًمو. شمعّؿؼ مػؽركو ذم ًمغتف إم ىمّدؾمفو وسمنّم هبو، ىمديؿي وطمديثي، 

ف أداب إضمـٌقي قمـ يمثى وهموص ومقفو إووومي إمم أ داب ىمرآكقي وقمٍميي. شمعرَّ

اًمعرسمقي، ومل يتخّؾ ىمط قمـ اًمريووقوت واحلؼقق واًمػؾًػي وقمؾؿ اًمـػس، مقؾمققمقًّو 

 يمون، سمؽؾ مو ذم هذه اًمؽؾؿي مـ معـك.

 قمؿًؼو واشمًوقًمو، أملّ سمجقاكٌفو يمؾفو. اًمعربقمرف ًمغوت 

صؾقٌو ممثاًل ًمًقريي ذم مممتر رومو طمقل إدب  مجقؾطمقًّو يمون اعمػؽر اًمؽٌػم 

، ؾمّجؾً ًمف آراء، طمٌذا ًمق يتٌـوهو سمعض أدسموئـو وسمعض 1941 اًمعريب اعمعوس قموم



- 101 - 

قمغم إدب اًمعريب أن يـتؼؾ مـ طمضقض اًمتؼؾقد إمم ؾمؿق اإلسمداع »ؿمعرائـو إذ ىمول: 

 .شدون أن يػؼد أصوًمتف

إيامين سموًمتجديد وقمغم ؿمدة شمعقيدي ًمطرق أسمقاب  ؿمدةأكو ذم احلؼقؼي قمغم »

زيي وهمػمهو، إٓ أكـل أرى أن اًمشوقمر ضمديدة ذم اعمذاهى اًمشعريي احلديثي يموًمرم

اًمعريب ٓ يًتطقع أو ٓ يـٌغل ًمف أسمًدا أن ييب سمثؼوومتف اًمعرسمقي وشمراصمف قمرض احلوئط. 

وقمغم ىمدر مو يؽقن متٌحًرا ذم اًمثؼوومي اًمعرسمقي وإؾموًمقى اًمتل ورصمـوهو قمـ أضمدادكو 

ؾؽ أهار يؽقن إسمداقمف أشمؿ وأورم. ُيى أن يؿأل كػًف مـ اًمشعر اًمؼديؿ طمتك يؿ

اًمتؽتقؽ اًمعريب ذم ظمؾؼ اًمصقر. ومتك سمؾغ هذه اًمغويي يًتطقع أن يطؾؼ ًمـػًف اًمعـون 

 .شسمؽؾ طمريي ذم اإلسمداع واًمتجديد

 :ويضقػ

ُيى قمغم يمؾ ؿموقمر قمريب طمديٌ أن يؿأل كػًف مـ اًمشعر اًمعريب اًمؼديؿ ومـ »

إكف متك  اًمشعر اًمغريب طمتك يعرف أيـ يـتفل شمؼؾقده وأيـ يٌتدئ إسمداقمف ودمديده،

 .شىمرن دمرسمتف اًمقاقمقي سمتجرسمي همػمه قمرف يمقػ اؾؼ ىمقاًم إكًوكقي ضمديدة

ووعف اعمػؽر اًمعريب إصقؾ مجقؾ صؾقٌو سملم أيديـو  اًمذيإن اعمعجؿ اًمػؾًػل 

مـذ ؾمـتلم، صمؿرة ضمفقد مًتؿرة ودأب وشمـؼقى دامً قمنم ؾمـقات مـ طمقوشمف، 

 غم اًمًقاء.وأهمـك سمف مؽتٌي اًمعومل اًمعريب واًمعومل اًمغريب قم

 كػس هذا اًمرضمؾ ظموًمدة ظمؾقد إزل. ُيعؾوهذا اعمعجؿ وطمده 

وووع وشمرضمؿ إمم اًمؾغي اًمعرسمقي طمقازم مخًي  اسمتؽرومؽقػ إذا قمرومـو أكف 

وقمنميـ أصمًرا ىمقاًم، وقمنمات مـ اًمدراؾموت ومئوت مـ اعمؼوٓت اًمعؾؿقي وإدسمقي 

 وآضمتامقمقي كنمت ذم أومضؾ اعمجالت اًمعرسمقي واًمعوعمقي.
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وذم »ومؼدت قَمؾاًم مـ أقمالمفو، ىمؾاًم يؽتى اًمؽؾؿي احلؼ  كػًفوهذه اعمجالت 

، ومؼدت ومؽًرا كػًما، وسمحقصًمو مدروؾمي معؾؾي، ٓ يػؼد مجوًمف شاًمٌدء يموكً اًمؽؾؿي

قمؾؿل، وأسمحوصًمو قمؾؿقي شمـػذ إمم اًمؼؾى  سمػؽروٓ روكؼف قمغم اًمرهمؿ مـ معوجلتف 

 سملؾمؾقهبو إديب.

 ،طمٌقىيو أسمو 

، وإذا مو شمضوومرت ضمفقد وزارة اًمتعؾقؿ اًمعوزم وضمومعي يمّرمـوك ٓ قمجى إذا

دمشؼ وجمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي وإوكًؽق واًمـدوة اًمؾٌـوكقي واًمؾجـي اًمؾٌـوكقي ًمؽممجي 

 اًمروائع ذم ؾمٌقؾ شمؽريؿؽ وملكً رائد مـ رّواد اًمػؽر.

*     *     * 
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هذا اًمؽتوب مـ مـشقرات اهلقئي اًمعومي اًمًقريي ًمؾؽتوب، وزارة اًمثؼوومي. صدر 

صػحي. ىمدمً ًمف اًمديمتقرة مؾؽي أسمقض. وىمد أورم  014م، ويؼع ذم 0211ذم اًمعوم 

 اعممًمػ ومقف قمغم اًمغويي.

أرسمعي ومصقل. إول سمعـقان )طمقوة مجقؾ ىمًؿ إًمقوس أكطقن كٍم اهلل يمتوسمف إمم 

صؾقٌو(. حتدث ومقف قمـ مقًمد صؾقٌو وـمػقًمتف، ودراؾمتف ذم دمشؼ وومركًو. صمؿ حتدث 

قمـ قمؿؾف ذم اًمتدريس،  وقمـ كشوـموشمف ذم وزارة اعمعورف وظمورضمفو، صمؿ قمـ قمؿؾف ذم 

وشمقي. يمؾقي اًمؽمسمقي، وذم جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي، وذم اًمققكًؽق، وأظمػًما قمـ كشوـموشمف اًمٌػم

 وظمتؿ اًمػصؾ سمؿقزات صؾقٌو ومو يمصمر قمـف.

أمو اًمػصؾ اًمثوين ومعرض ومقف اعممًمُػ أهؿ آصمور صؾقٌو، وخلَّص سمعضفو. وىمد رشمَّى 

د ممًمػوت صؾقٌو ذم اًمػؾًػي، وذم اعمـطؼ، وذم قمؾؿ  اعممًمػوت سمحًى مقوققمفو: ومعدَّ

ؼفو صؾقٌو ، وأردومفو سموًمؽتى اًمـػس، وذم اًمؽمسمقي، وذم إدب. صمؿ ذيمر اًمؽتى اًمتل طمؼَّ

اًمتل شمرمجفو،  صمؿ اؾمتعرض أقمامل صؾقٌو ذم اًمتعريػ واًمـؼد، واًمرؾموئؾ اجلومعقي اًمتل 

 أذف قمؾقفو.

وأمو اًمػصؾ اًمثوًمٌ، ومعـقاكف )اعمـطؾؼوت اًمػؽريي إؾموؾمقي قمـد مجقؾ صؾقٌو 

واكعويمًوهتو اًمؽمسمقيي(. ووضمد اعممًمػ أن هذه اعمـطؾؼوت اًمػؽريي شمتجغم قمـد صؾقٌو ذم 

اعمقوققموت أشمقي: اهلل واًمقضمقد، واًمعروسمي، واإلكًون اعمـشقد، واًمؼقمقي 

واإلكًوكقي، واًمديؿؼراـمقي وشمؽوومم اًمػرص، وإصوًمي واعمعوسة، واحلريي 

 واًمقاضمى. 

ؿ آكعؽوؾموت اًمؽمسمقيي هلذه اعمـطؾؼوت اًمػؽريي إمم صمالصمي حموور: ًَّ  صمؿ ىم
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 مـفو:إول: آكعؽوؾموت اعمـطؼقي اعمٌوذة: ذيمر 

 اًمدقمقة إمم شمرسمقي شمؼقم قمغم اإليامن سموهلل واًمتػوؤل واًمـشوط -

 اًمدقمقة إمم شمرسمقي قمرسمقي اًمشؽؾ واعمضؿقن -

 اًمدقمقة إمم شمعؾقؿ اًمؾغوت إضمـٌقي احلقي -

 اًمدقمقة إمم شمرسمقي شمعّد اعمقاـمـ اعمقاـمـ اًمعريب اًمصوًمح -

 اًمدقمقة إمم شمرسمقي ىمقمقي إكًوكقي -

 اـمقي وشمؽوومم اًمػرصاًمدقمقة إمم شمرسمقي شمؼقم قمغم اًمديؿؼر -

 اًمدقمقة إمم شمرسمقي شمـؿل اإلطمًوس سموحلريي واًمقاضمى قمـد اًمػرد -

 اًمثوين: ؾمقوؾمي اًمؽمسمقي واًمتعؾقؿ قمـد صؾقٌو، وأؿمور إمم أهنو شمؼقم قمغم مو يكم:

 شمعؿقؿ اًمتعؾقؿ )شمعؾقؿ إمقلم، واعمرأة، واًمٌدو( -

 إًمزامقي اًمتعؾقؿ -

 جموكقي اًمتعؾقؿ -

 وطمدة اًمتعؾقؿ -

 إدارة اًمتعؾقؿ -

 وًمٌ: وؾموئط اًمؽمسمقي قمـد صؾقٌو: حتدث ومقف قمـ:اًمث

 اعمـوهٍ -

 اًمؽتوب اعمدرد -

 ـمرائؼ اًمتعؾقؿ -

 اعمعؾؿ )أمهقي اعمعؾؿ، وصػوشمف( -
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وذم اًمػصؾ اًمراسمع ًمؾؽتوب وهق سمعـقان )مقىمع مجقؾ صؾقٌو وأصمره ذم اًمثؼوومي 

 واًمؽمسمقي اًمعرسمقي اعمعوسة( حتدث اعممًمػ قمـ صمالث كؼوط:

قي قمـد مجقؾ صؾقٌو سملم آدموهوت اًمؽمسمقيي اعمعوسة إومم: مقىمع اًمػؽر اًمؽمسم

 ذم اًمقـمـ اًمعريب.

اًمثوكقي: اعمحقر اًمرئقس ًمػؽر مجقؾ صؾقٌو اًمؽمسمقي، حتدث ومقفو قمـ إصوًمي 

ر )مقىمػف مـ اعمويض، ومـ اًمتجرسمي اإلكًوكقي ذم جمول  واعمعوسة قمـد صؾقٌو اعمػؽِّ

د ومقفو اعمآظمذ اًمتل ؾمجؾفو اًمػؽر واًمعؾؿ، ومـ اعمًتؼٌؾ(، وقمـد صؾقٌو اعم ريب )قمدَّ

صؾقٌو قمغم اًمؽمسمقي اًمعرسمقي اعمعوسة: وهل: اعمحوومظي، وآىمتٌوس واًمتؼؾقد، 

وإؾمؾقب إوشمقىمراـمل اًمتًؾطل(. صمؿ أؿمور إمم مقاىمػ صؾقٌو ومؼؽمطموشمف ًمعٍمكي 

ري اًمؽمسمقي اًمعرسمقي مع اإلسمؼوء قمغم أصوًمتفو: ومذيمر مـفو اًمدقمقة إمم )إطمقوء اًمؽماث اًمػؽ

اًمؼديؿ، ودراؾمي واىمع اًمؽمسمقي اًمعرسمقي اعمعوسة ومشؽالهتو، وآسمتعود قمـ اعمػوهقؿ 

اًمتؼؾقديي ًمألـمػول، واقمتامد شمرسمقي قمؾؿقي، وإصالح دور اعمعؾؿلم، وشمعزيز اجلفوز 

اًمػـل ذم وزرات اًمؽمسمقي، وكنم اًمققمل اًمؽمسمقي ذم اعمجتؿع، وآكػتوح قمغم دمورب 

 و، واًمعـويي سموًمشٌون...(اًمدول إظمرى واإلومودة مـف

اًمثوًمثي: أصمر مجقؾ صؾقٌو ذم اًمثؼوومي واًمؽمسمقي اًمعرسمقي اعمعوسة )قمغم صعقد 

 اًمػؾًػي، وقمؾؿ اًمـػس، واًمؽمسمقي، واًمتحؼقؼ، واًمؽممجي(

*     *     * 



- 192 - 

 
 :ًسادِّ=اسَ

 ٌلاًل  اإللهرتوين إحلان جصيج رتاز يف مٔكع كنرشيَنرش األظخاذ 
 / يلٔل ـيّ  «املفهص واملصيب اىػصيب املػارص-ؾييتاادلنخٔر دميو » ةػِٔان
 

ظمالل سمحثل قمـ ضمذور إديى إعموين اًمعوعمل رومقؼ ؿمومل )ؾمفقؾ ومووؾ( 

ًمقوس اكطقن كٍم اهلل اسمـ إاًمًقري إصؾ واعمقًمد واهلقى شمعرومً قمغم إؾمتوذ 

 واًمذي ىموم مشؽقًرا سمنهدائل كًخي مـ يمتوسمف ،معؾقٓ وممرظمفو ذم قمٍمكو احلديٌ

  .قمـ اًمراطمؾ اًمؽٌػم اًمديمتقر إؾمتوذ مجقؾ صؾقٌو

ًْ ضمذسمتـل صػحوت اًمؽتوب اًمذي راضمعتْ  مؼدمتف إؾمتوذة اًمديمتقرة  ف ويمتٌ

 :ؾ مؾحؼ اًمؽتوب سمؽؾ ضمدارة يمتوسًمو آظمر يشؽر ممًمػف قمغم ضمفدهمؾؽي أسمقض، وؿمؽَّ 

تفو مـ إذ أؿمور إمم آصمور اًمديمتقر اًمراطمؾ مجقؾ صؾقٌو اعمؽتقسمي واعمجوٓت اًمتل شمـووًم

و اعمراضمع اًمتل اقمتؿد قمؾقفو ًمتلًمقػ اًمؽتوب مـ يمتى قمرسمقي وذيمر أيًض  قمرسمقي وأضمـٌقي،

ومؽممجي إووومي إمم إسمحوث اًمتل كنمهو اًمراطمؾ اخلوًمد ذم اعمجالت واعمقاوقع اًمتل 

 وظمػم مو شمـووًمتفو، يمام كقه سموعمؼوسمالت اًمتل ىموم هبو وإطموديٌ اًمتل كؼؾفو سمؽؾ أموكي،

اًمديمتقر مجقؾ صؾقٌو اًمشخ  اعمحػقظ ًمدى جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي ذيمره هق مؾػ 

سمدمشؼ، ويمذًمؽ اعمؾػ اًمشخ  اعمحػقظ ًمدى يمؾقي اًمؽمسمقي ذم ضمومعي دمشؼ، 

 .وؾمجالت مؽتٌي يمؾقي اًمؽمسمقي ذم ضمومعي دمشؼ

وىمد شمـوول اًمؽتوب ذم ومصقل أرسمعي مًػمة اًمديمتقر مجقؾ صؾقٌو وقمطوءاشمف، ومػل 
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ب قمـ طمقوشمف وكشلشمف ودراؾمتف وقمؿؾف ذم وزارة اعمعورف اًمػصؾ إول حتدث اًمؽتو

 .وكشوـمف ذم يمؾقي اًمؽمسمقي وذم جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي وذم اًمققكًؽق

ؿمٌوط  7وًمد مجقؾ سمـ طمٌقى اخلقري داود صؾقٌو ذم "ومعـ وٓدشمف ودراؾمتف يذيمر: 

ده ذم ىمريي اًمؼرقمقن مـ ىمضوء اًمٌؼوع اًمغريب مـ حموومظي اًمٌؼوع، ويمون واًم 1920مـ قموم 

درقمو،  - و، واكتؼؾ إمم دمشؼ مع أهشمف ًمؾعؿؾ ذم ؿمؼ ـمريؼ دمشؼيعؿؾ متعفًدا ومعامريًّ 

وشموسمع ذم قموم  ،واًمتحؼ مجقؾ صؾقٌو سمؿدارس أؾمقي ومـ صمؿ سموعمؽتى اًمًؾطوين اًمعثامين

، 1901دراؾمتف ذم مؽتى قمـؼم وطمصؾ قمغم ؿمفودة اًمدراؾمي اًمثوكقيي مـف قموم  1918

ًمًقريي إمم سموريس عمتوسمعي حتصقؾف اًمعوزم، وأدظمؾ صؾقٌو ذم ومرع وأوومدشمف وزارة اعمعورف ا

اًمػؾًػي مـ يمؾقي أداب ذم ضمومعي اًمًقرسمقن، وإووومي إمم متؽـف وإشمؼوكف ًمؾػركًقي طمصؾ 

-، وقمغم درضمي اإلضموزة ذم أداب1909قمغم دسمؾقم اًمؽمسمقي مـ معفد قمؾؿ اًمـػس ذم قموم 

، وىمدم إمم 1904زة ذم احلؼقق ذم قموم ، وقمغم درضمي اإلضمو1901ومرع اًمػؾًػي ذم قموم 

دراؾمي ذم مقتوومقزيؼقي اسمـ " ويموكً سمعـقان: 1904ضمومعي سموريس أـمروطمي اًمديمتقراه قموم 

كظريي اعمعرومي قمغم مذهى اعمدرؾمي "ىمدم أـمروطمتف اعمؽؿؾي سمعـقان:  1907وذم قموم  ،"ؾمقـو

ىمًؿ  -ٔداب ، ومـحتف ضمومعي اًمًقرسمقن درضمي اًمديمتقراه ذم ا"آضمتامقمقي اًمػركًقي

 .اًمػؾًػي، ويمون أول قمريب ؾمقري حيؿؾ هذه اًمشفودة ذم اًمعؾقم اإلكًوكقي

وسمعد قمقدشمف ًمؾقـمـ قملم مدرؾًمو عمودة اًمػؾًػي ذم مؽتى قمـؼم، ويمؾػ سمعدهو 

طمقٌ  ،1992و قموم سمتدريس هذه اعمودة ذم مدارس أؾمقي اًمتل قملم ومقفو مديًرا قمومًّ 

ًمؾؿخؼم وقمؿؾ قمغم  وذم أؾمقي ظمصص ىموقميً ىموم سمتعريى اعمودة اًمتل يمون يدرؾمفو، 

يمام أؾمس ظمزاكي ًمؾؽتى ًمتقومػم اعمراضمع اعمـوؾمٌي  ،شمطقيره وشمقومػم إضمفزة اًمالزمي

 .ًمؾؿدرؾملم واًمطالب
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ويمذًمؽ قمرض ذم اًمػصؾ اًمثوين وخلص أهؿ آصمور اًمديمتقر صؾقٌو اًمتل أًمػفو ذم 

ص يمتٌف اعمحؼؼي اًمػؾًػي واعمـطؼ وقمؾؿ اًمـػس واًمؽمسمقي وإدب، وأيًضو ذيمر وخل

 .واعمؽممجي وأقمامًمف ذم اًمتعريػ واًمـؼد واًمرؾموئؾ اجلومعقي اًمتل أذف قمؾقفو

وحتدث اًمػصؾ اًمثوًمٌ قمـ اعمـطؾؼوت إؾموؾمقي قمـد اًمديمتقر صؾقٌو 

وضمقد اهلل اعمفقؿـ قمغم اًمدهر " :واكعؽوؾموهتو اًمؽمسمقيي ومؿـ إدرايمف عمػفقم اإلًمف سمؼقًمف

اهلودي إمم اًمرؿمود، يمؾ ذًمؽ ؾمققًمد ذم ىمؾقسمـو قمزاء  واًمـقر اعمحقط سموًمظؾامت، واًمعؼؾ

 .و، وىمًقشمـو إمم رمحيواـمؿئـوًكو، ويؼؾى ؾمخطـو إمم رًو 

وأمو قمـ اًمعروسمي ومؼد يمون مويض اًمعرب وشمراصمفؿ وطموض اًمعرب وواىمعفؿ 

ومؽــرة وقمؿــؾ "واعمًــتؼٌؾ اًمــذي يطؿحــقن إًمقــف مصــدًرا ًمؾــديمتقر صــؾقٌو ومفــؿ 

د مـــ اعمــويض، وآىمتٌــوس مـــ احلــوض، وقمؼقــدة وأمــؾ، دمؿــع سمــلم آؾمــتؿدا

واًمـزوع إمم اعمًتؼٌؾ، ٓ سمؾ هل طمؼقؼي متجددة، وإيامن وضمداين، ووصمقق قمؼكم، 

 ."وشمؼدمقي ديؿؼراـمقي

وأدرك صؾقٌو أمهقي اًمؾغي اًمعرسمقي ذم طمقوة اًمعرب اًمؼقمقي وطمورب يمؾ مقاىمػ 

ء إمم إرض، أو وإذا يمون هـوًمؽ ًمغوت هتٌط سموًمػؽر مـ اًمًام" :اًمتشؽقؽ ومقفو إذ ىمول

شمزطمػ سمف قمغم وضمف اًمطٌقعي، ومنن اًمؾغي اًمعرسمقي شمرومع اًمػؽر مـ إرض إمم اًمًامء وحتؾؼ 

 ."اسمف ذم إقموزم سملضمـحي ىمقيي ٕهنو مـ أهمـك اًمؾغوت وأوؾمعفو اؿمتؼوىًمو وأدىمفو شمعٌػمً 

إن اعمقاـمـ اًمعريب " :وأمو ؾمامت اعمقاـمـ اًمعريب اًمصوًمح ومػمؾمؿفو صؾقٌو سمؼقًمف

ن صوحلًو إٓ إذا يمون إكًوًكو صوحلًو، يـٌغل ًمف أن يؽقن قموعمًو قموماًل، ىمقي يؽق ٓ

اإلرادة طمًـ إظمالق ؿمديد اًمتػؽػم، متػوئاًل سموخلػم، متؿًًؽو سمؿٌودئ احلؼ، مممـًو 
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سموعمثؾ اًمعؾقو، مدريًمو حلؼقىمف وواضمٌوشمف، مشًٌعو سمروح اًمتضومـ واًمتعوون، قموماًل 

 ."ًمؾؿصؾحي اًمعومي

ؾمـقودة اًمشـعى، واعمًـوواة، " :راـمقـي ومحًـى اًمـديمتقر صـؾقٌو هـلوأمو اًمديؿؼ

واًمعدل، واحلريي، واًمؽرامي اإلكًوكقي، ومال مًوواة سمال طمريي، وٓ طمريي سمـال مًـوواة، 

 ."وٓ ؾمقودة ًمؾشعى إذا مـع أومراده مـ اًمتؿتع سمحريوهتؿ اًمطٌقعقي واًمؼوكقكقي

ومـ " :قر صؾقٌو إذ يؼقلوأمو احلريي واًمقاضمى ومفام مػفقمون متالزمون قمـد اًمديمت

ذوط احلريي أن شمؽقن مـظؿي ذم طمدود اًمؼوكقن، ومال شمـؼؾى إمم ومقى اضمتامقمقي وأن 

شمؽقن مصحقسمي سمعدل اضمتامقمل ومنذا ؿمط أطمد إومراد ذم طمريتف، مـع همػمه مـ اًمتؿتع 

 ."سمد ًمؾؿجتؿع إًذا مـ وازع مشؽمك وهذا اًمقازع هق اًمؼوكقن سمحؼف، ومال

ؽمسمقـي ومؼـد طمـدد وفموئػفـو يموًمتـوزم: ومؿــ وفمقػـي ومرديـي إمم وأمو مػفقم صـؾقٌو ًمؾ

وفمقػي اضمتامقمقي إمم وفمقػي اىمتصوديي إمم وفمقػي ىمقمقي إمم وفمقػي إكًوكقي. وقمغم ظمالف 

ــديمتقر صــؾقٌو سمتــدريس اًمؾغــي  اًمؽثــػم مـــ اعمػؽــريـ واعمــرسملم اًمعــرب ومؼــد أوص اًم

ًمغتــلم أضمـٌقتــلم ذم رورة شمــدريس ـإضمـٌقــي ذم اعمــدارس آسمتدائقــي، ويمــام أوص سمضــ

 .اًمتعؾقؿ اًمثوكقي

وحتدث اًمػصؾ اًمراسمع قمـ مقىمع اًمػؽر اًمؽمسمقي قمـد اًمديمتقر صؾقٌو، وقمـ 

اعمحقر اًمرئقز ًمػؽره مـ إصوًمي واعمعوسة، ويمذًمؽ قمـ أصمره ذم اًمثؼوومي واًمؽمسمقي 

اًمعرسمقي اعمعوسة. موذا سمقؾمعل أن أكؼؾ قمـ يمتوب إؾمتوذ اًمقوس كٍم اهلل ذم إيػوء 

واًمؽتوب سمحر شمعددت ؿمقاـمئف،  اًمقاضمى سموًمراطمؾ اخلوًمد اًمديمتقر مجقؾ صؾقٌو،طمؼ 

 .اًمعومل ئوصػحوشمف رمول شمقزقمً طمٌوهتو يمدرر ذم مقاك
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ومؿــــ طمػـــؾ اًمتـــلسملم إرسمعقــــل اًمـــذي أىمـــقؿ قمـــغم مـــدرج ضمومعـــي دمشـــؼ ذم 

طمقٌ شمؼوـمرت اًمـخٌي مـ مػؽري ؿمعٌـو ومثؼػقف ًمتشورك أمتفو ذم  02/10/1974

ضمؾ وشمعداد مـوىمٌـف، إذ ىمـول اًمـديمتقر اعمرطمـقم حمؿـد اًمػووـؾ سمقصـػف ظمًورة هذا اًمر

يتـقح ًمــو آطمتػـول سمـذيمرى اًمراطمـؾ اًمؽٌـػم مجقـؾ صـؾقٌو أن "رئقس ضمومعي دمشـؼ: 

كتؽؾؿ قمـ رمز ضمـومع، ُيـدر سمــو كحــ اًمـذيـ قموسكـوه أن كتعؿـؼ ومقـف، وكًـتخؾص 

 ."شمًؽمؿمـد سمـفدٓٓشمف، وُيدر سملضمقوًمـو اًمطوًمعـي قمـغم وضمـف اخلصـقص أن شمًـتفديف و

ومنن وّدقمـو اًمديمتقر صـؾقٌو اًمقـقم، ومؾؽـل كزومـف إمم "وىمول إؾمتوذ طموومظ اجلامزم أيًضو: 

يؿقشمـقن... ذًمـؽ أن ىمػـزة قمؼؾقـي مــ قمـدة ىمـرون  هذا اًمعـومل اجلديـد، قمـومل اًمـذيـ ٓ

وىمول إؾمتوذ اًمديمتقر اعمرطمـقم  ."طمضوريي هل اًمتل حتؼؼً قمغم يد هذا اعمعؾؿ اًمؽٌػم

اًمتعؾقؿقي واإلداريي مـ وًمؼد يمون اًمديمتقر صؾقٌو ذم أقمامًمف اًمؽمسمقيي " :ىمًطـطلم زريؼ

 ."صـعي اًمرضمول، ومو أيمثر مو صـع ومو أضمداه، ومو أضمؾ قمطوءه ذم هذا اعمجول

ُيى أن أكًك ذيمر سمعض اعمجالت اًمتل ؿمورك ذم إصدارهو واًمؽتوسمي  ويمام ٓ

وجمؾي  (اًمؽمسمقي واًمتعؾقؿ)وجمؾي  (اًمثؼوومي)إمم جمؾي  (اعمعؾؿلم واعمعؾامت)ومقفو ومؿـ جمؾي 

احلؾٌقي وجمؾي  (احلديٌ)وجمؾي  (اعمعؾؿ اًمعريب)وجمؾي  (يمؾقي اًمؽمسمقي)وجمؾي  (اًمطؾقعي)

اًمدمشؼقي وجمؾي  (اإلكًوكقي)اًمؽقيتقي وجمؾي  (اًمعريب)اًمٌػموشمقي وجمؾي  (اًمطريؼ)

 (.اعمجؿع اًمعؾؿل اًمعريب)إرصمقذيمًقي اًمدمشؼقي وجمؾي  (اًمـعؿي)

دير سموًمذيمر يمؿقي اًمؽتى اًمتل أًمػفو وشمرمجفو واعمحوضات اًمتل أًمؼوهو، ومـ اجل

واعمـوصى اًمتل اؾمتؾؿفو واًمرؾموئؾ اجلومعقي اًمتل أذف قمؾقفو، واًمتل يموكً وراء 

ؿمفرشمف يمؿػؽر ىمقمل خمؾص واًمتل دومعً جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي سمدمشؼ ٓكتخوسمف قمضًقا 
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قمضًقا ذم جلـتف اإلداريي  01/11/1919، وإمم اكتخوسمف ذم 1910قموماًل ومقف قموم 

، وطمًى اًمديمتقر اخلطقى أومود اعمجؿع مـف 1941وطمتك شمؼديؿف ٓؾمتؼوًمتف قموم 

و سمورًزا ًمف وزكف، يمام اؾمتػود هق مـ اعمجؿع ومريمز معؾقموشمف شمريمقًزا ضمعؾف مػؽًرا قمرسمقًّ "

، وأراد اعمجؿع اًمعؾؿل اًمعريب شمؽريؿف، ومرؿمحف ًمـقؾ اجلوئزة "ذم مصوف اًمعؾامء

، ويمرمتف وزارة اًمتعؾقؿ اًمعوزم ويمؾقي 1942ريي ًمؾعؾقم آضمتامقمقي ذم قموم اًمتؼدي

 - اًمؽمسمقي سمنـمالق اؾمؿف قمغم إطمدى اًمؼوقموت، يمام يمرمف جمؾس حموومظي مديـي دمشؼ

سمنـمالق اؾمؿف قمغم أطمد ؿمقارع اعمديـي، يمام  -سمـوء قمغم اىمؽماح جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي 

 .وت دمشؼأـمؾؼً وزارة اًمؽمسمقي اؾمؿف قمغم إطمدى صموكقي

وأود أن أذيمر يمذًمؽ اًمٌعض ممـ يمتٌقا قمـ اًمديمتقر صؾقٌو ومـفؿ إديٌي مفوة ومرح 

ًٓ ذم ضمريدة اًمثقرة اًمًقريي سمتوريخ  حتً قمـقان  1/9/1971اخلقري اًمتل يمتًٌ مؼو

ًٓ كنمشمف ذم اًمعدد "ىمراءة ذم معجؿ اًمديمتقر صؾقٌو"  1974ًمعوم  1191، ويمذًمؽ مؼو

، وإديى قمقًك ومتقح اًمذي يمتى ذم قمددي جمؾي "وءقموـمػي وووم"ويمون حتً قمـقان 

ًٓ حتً قمـقان  1982ًمعوم  004-001اعمعرومي  يمام  ،"اعمػؽر اًمعريب مجقؾ صؾقٌو"مؼو

نمت ذم اعمجالت إدسمقي. هذا وىمد ًمقوس كٍم اهلل قمدة مؼوٓت كُ إيمتى قمـف إؾمتوذ 

طمقٌ  1974 ؿمقعً دمشؼ راطمؾفو اًمؽٌػم ذم اًمًودس قمنم مـ ؿمفر شمنميـ إول قموم

كؼؾ إًمقفو مـ سمػموت اًمتل واومتف ومقفو اعمـقي ذم اًمثوين قمنم مـ هذا اًمشفر. رمحؽ اهلل أهيو 

 .ؽ طمتك يقم احلًوب واًمؼقوميكوؿمؽر وقمرومون أمتؽ اًمعرسمقي يراومؼق ،اًمرضمؾ

*     *     * 
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 ابًعا:سَ

واكن آُشاك غٍيًسا للكيث  -أىىق ادلنخٔر ؾييتا  9199آذار  89ةخاريذ 
ٌّ رئيط اجلسوة ابلداذث «اجلسوة اليتِاُيث»حمارضًة يف  بيث يف دمؼقاىرت ؛ ـلس 

 ٌيؼيو أظٍص كائاًل/ 
 

.. اًمشلن اًمثؼوذم قمغم مـؼمكو. ٌَ حْ إكـو ًمًعقدون أن يتقمم اًمديمتقر مجقؾ صؾقٌو سمَ »

ًّ إمم اًمػؾًػي سمصؾي وصمؼك.  حموضكو اعمؿتوز واطمد مـ ىمؾي يمريؿي ذم ذىمـو اًمعريب مت

صقؾ، مجعف ذم قمؼؾف شمراصًمو شمؾقًدا شمؽـّز مـذ اكطالىمف قمـد اًمققكون طمتك ػؽر إهق اسمـ اًم

ش شمقمو إيمقيـل» سموٕمس اًمؼريى واًمققم، مروًرا سمـش ؾمقؾ»مـ  ،شسمرهمًقن وهمؼميول»

 ...شاسمـ ؾمقـو»وش اًمغزازم»وش اسمـ رؿمد»و
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 :مقشقؾ أؾمؿر ىموئاًل  ويتوسمع

قريي ويتقمّم قمامدة اًمؽؾقي، يٌحٌ يعّؾؿ اًمػؾًػي ذم يمؾقي اًمؽمسمقي سموجلومعي اًمً»

ويـّؼى ذم ممًمػوت اًمػالؾمػي اًمعرب ويـنمهو سموًمطٌع، ؾموئغي ًمعؼقل اًمـشء. يؿثؾ 

سمالده سمؽػوءة مرمقىمي ذم اعمممترات اًمعؾؿقي اإلىمؾقؿقي، وشمـتدسمف اًمققكًؽق ممثاًل هلو ذم 

ػم اًمؾجـي اًمدوًمقي ًمؽممجي اًمروائع. هذا إمم ضموكى مؽورم وأظمالق شمضقػ إمم شملصم

 ش.كشوـمف ذم قمومل اًمػؽر، ومعوًمقي ذم احلؼؾ اإلكًوين اًمٌـّوء

 

 
*     *     * 
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 مًنا:=اثَ

أظخاذ اليؾث اىػصبيث يف جاٌػث )حيىي غتس الصؤوف جب يلٔل ادلنخٔر  
 /(اجلجاح الٔطِيث

أخس   «غٍص ـصوخ» و« كسري طٔكان»إفاـث إىل « دميو ؾييتا»يػّس 
ٔدًْ الهت رة   اىػييم يف اىػىلع احلسيدذالذث ػاٌيني ُغصـٔا ةخفٔكًٓ  وجبٓ

يف رسٌث اىػيً واىرتاث اىػييم اىػصيب  إذ غٍو اثلالذث إىل خس نت ر ةإٌاطث 
ًٓ يف حلسم اىبرشيث  واىليام ىلع املاليرام غَ إظٓاٌات املعيٍني واىػصب 

ىل أوارص إاىػئم املزخيفث كصوًُا نر رة اةخساء ٌَ اىلصن اثلاٌَ امليالدي و
 صن العاةع غرش.اىل

*     *     * 

 

 سًعا:=اتَ

 وممَ نخب غَ ادلنخٔر ؾييتا/
ٔغث اىػصبيث  (دميو ؾييتا)جبائيو بؼارة   - ٔظ  امل
دليث املػصـث  اىػسدان  (املفهص اىػصيب دميو ؾييتا)غيىس ـخٔح  -

 9121 اعم 889-883
ؾديفث  (مؤظعث ٌػصـيث يف رجو - دميو ؾييتا)نِسة العٔادي  -

 8198ترشيَ 
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يل جم  &نيبتأ  حفل  @ئعاقو

 
 اصليبـ

 



 

 

شمؽرياًم ًمؾؿغػقر ًمف اًمديمتقر مجقؾ صؾقٌو أىمومً ضمومعي دمشؼ طمػاًل شملسمقـقًّو 

ؿمورك ومقف يمٌور اًمشخصقوت اًمعؾؿقي واًمػؾًػقي مـ ؾمقريي ومٍم، وؿمعراء 

 طمٌقى صؾقٌو. :وكجؾ اًمػؼقد ،مؾفؿقن

دات صودىمي سحيي وسمؾقغي سموًمػقؾًقف وسمؼراءة وشمدىمقؼ مو ورد مـ ؿمفو

اخلطٌوء قمغم مو  مي مجقؾ طمٌقى صؾقٌو، أضمد مـ واضمٌل أن أؿمؽر يمؾَّ اًمؽٌػم واًمعالَّ 

ديمتقراه ذم اًمػؾًػي وقمؾؿ اًمـػس  زمقؾفؿ طمومؾ أول أحتػقكو سمف مـ صدق اًمؼقل ذم

 ذم ؾمقريي ... وهؾ يعرف اًمػضؾ إٓ ذووه؟

مو أيمثر مو طمّصؾ، ومو »يمؾؿتف ىموئاًل:  أذيّمر سمام اؾمتفؾ اًمديمتقر ىمًطـطلم زريؼ

 ش أهمزر مو أقمطك
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 الدكتور حمؿد الػاضل ألستاذا كؾؿة 

 رئقس ضمومعي دمشؼ

 

 أهيو اًمًودة اًمقزراء

 أهيو احلػؾ اًمؽريؿ

يتقح ًمـو آطمتػول سمذيمرى اًمراطمؾ اًمؽٌػم مجقؾ صؾقٌو أن كتؽؾؿ قمغم رمز ضمومع، 

كتعؿؼ ومقف وكًتخؾص دٓٓشمف، وُيدر  ُيدر سمـو كحـ اًمذيـ ضمويؾـوه أو قموسكوه أن

 سملضمقوًمـو اًمطوًمعي، قمغم وضمف اخلصقص، أن شمًتفديف وشمًؽمؿمد سمف.

وأقمـل سموًمرمز اجلومع أن ومؼقدكو يمون يشؽؾ، ذم طمقوشمف وجمؿؾ كتوضمف، جمؿققمي 

همـقي متـققمي مـ اًمعالىموت ومقام سملم اًمـظر واعمامرؾمي، شمًوقمدكو يمثػًما ذم ومفؿ ضمقاكى 

 ثؼوذم اعمعوس.مفؿي مـ شموراـو اًم

وًمعّؾ مـ إوضمف اًمٌورزة هلذا اًمرمز أن صوطمٌف اخّتذ مـ صمؼوومتف ومعرومتف وؾمقؾي 

عمزيد مـ اًمتلصؾ ذم ؿمعٌف وذم شمراصمف، وٓرشمٌوط أوصمؼ وأؿمد سمؼضويو اًمقـمـ 

وسموعمشؽالت اًمتل يقاضمففو. ويعـل ذًمؽ أكف مل يمظمذ سموًمتجريد اًمـظري اًمذي يمدي 

ع، ذم شمػجراشمف وشمغػماشمف، همػم أكف، ذم اًمقىمً كػًف، مل مم كقع مـ اًمعزًمي قمـ اعمجتؿإ

يؽمك ًمؾؿًوئؾ أكقي اًمعوسمرة أن شمطغك قمغم وقمقف، ومتعزًمف قمـ اًمتلمؾ اًمعؾؿل، وشمٌعده 

 قمـ اًمرؤيي اًمقاوحي وقمـ اًمدىمي واإلطموـمي.
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وهؽذا ؿمورك اًمػؼقد اًمؽٌػم قمغم صعقد اعمامرؾمي، ذم اًمـضول اًمقـمـل اًمذي 

ٓؾمتؼالل، وشمثٌقً اًمشخصقي اًمقـمـقي، وضمالء أهداومفو. ظمووف هذا اًمؼطر مـ أضمؾ ا

مم ضموكى ذًمؽ، ذم اًمـضول آضمتامقمل مـ أضمؾ حترر داظمكم يتقح إوؿمورك أيًضو 

ًمؾؿجتؿع أن يغػم سمـقتف اًمتؼؾقديي وأن يـفض قمغم أؾمس ضمديدة يؽقن ومقفو ًمؾحريي 

 كًوكقي، مؽون اًمصدارة.إلواًمعؾؿ واًمتؼدمقي واطمؽمام اًمذات ا

يػن اهتامم ومؼقدكو اًمعظقؿ سموًمؽمسمقي، واعمًوئؾ اًمتل شمطرطمفو ذم جمتؿع  وذم هذا مو

يموعمجتؿع اًمعريب. وذم هذا مو يقوح، سموًمتوزم، اهتاممف سموًمطوًمى يمعـٍم ـمؾقعل، 

وهتقمه اعمًتؿر ًمتػفؿ ىمضويو اًمطؾٌي وشمعزيز يمؾ مو مـ ؿملكف أن ُيعؾ مًتؼٌؾفؿ أقمؿؼ 

 رؾمقظًمو، وأيمثر إذاىًمو.

ام اًمعؿكم اًمذي مورؾمف اًمراطمؾ اًمؽٌػم، مل يؽـ إٓ امتداًدا سمقد أن هذا آًمتز

وشمؽؿؾي ًٓمتزامف اًمـظري، وسمخوصي ذم ضمقاكٌف اًمػؾًػقي. ومـحـ كعرف مجقًعو أن مجقؾ 

ومؼد  ًمطرق ًمؾٌحٌ اًمػؾًػل اعمعوس.اصؾقٌو مـ اًمرواد اًمؼؾي إوائؾ اًمذيـ مفدوا 

درؾمف ويؽشػ قمـ وت، قمغم مقروصمـو اًمػؾًػل، يققمؽػ، مـذ أواظمر اًمعنميـ

ظمصوئصف وقمـ اًمدور اًمذي ًمعٌف ذم مراطمؾ كشلشمف إومم، وقمـ اًمدور اًمذي يؿؽـ 

أن يؾعٌف ذم احلوض واعمًتؼٌؾ. ومـ هـو قُمـل، مـ ضمفي، سمتًٌقطف ًمغويوت شمدريًقي 

ـل مـ ضمفي صموكقي شمرسمقيي، وًمؽل يؽقن ذم متـوول أيمؼم جمؿققمي مـ اًمؼراء، وقمُ 

ؿ شمتجووز قمٍمهو، مؼورًكو سمقـفو وسملم مو يؼوسمؾفو مـ سموًمؽشػ قمام يـطقي قمؾقف مـ ىمق

أراء وإومؽور ذم اًمـظريوت اًمػؾًػقي اًمغرسمقي، مميمًدا أصوًمي اًمـظرة اًمعرسمقي 

 وريودهتو، ذم أمقر يمثػمة.
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وذم ذًمؽ يمؾف يمون اًمػؼقد، ـمقى اهلل صمراه، مثاًل رائًعو ًمؾؿقوققمقي ذم اًمٌحٌ وذم 

ذم طمقوشمف اًمققمقي، ومؾؿ يدظمؾ معؽمك احلؽؿ. وًمؼد اكعؽًً هذه اعمقوققمقي 

اخلصقموت، ومل شمًتفقه إهمراءات اًمظفقر واًمشفرة، وإكام فمؾ يعقش ذم شمقاوع 

ًٌو  مم إاًمٌوطمٌ اًمعورف وسمًوـمتف، يمصمر اًمٌعد قمـ أوقاء اعمجتؿع، ًمؽل يظؾ ىمري

 أوقاء اًمٌحٌ واًمعؾؿ.

احلقار وذم مقدان اًمتػوقمؾ سملم اًمثؼووموت، يمون اًمراطمؾ اًمؽٌػم يؿثؾ ضمًنا مـ 

واًمتػوقمؾ سملم اًمػؽر اًمعريب واًمػؽر اًمغريب. ويمون ذم هذا احلقار وهذا اًمتػوقمؾ 

طمريًصو قمغم إفمفور إصوًمي اًمعرسمقي ًمؽـ دون قمصٌقي، وطمريًصو، ذم اًمقىمً كػًف قمغم 

شمؼٌؾ اجلقد اعمػقد أّكك رآه ذم خمتؾػ اًمتقورات اًمػؽريي، ًمؽـ دون شمٌعقي. وإذا شمذيمركو 

اعمـفٍ »أو ش مؼول ذم اًمطريؼي»مم اًمعرسمقي، وظمصقًصو يمتوب إ سمعض اًمؽتى اًمتل كؼؾفو

، يتجغم ًمـو سمشؽؾ أووح اًمدور اًمريودي اًمذي ًمعٌف ومؼقدكو ذم دمديد اًمػؽر شًمديؽورت

اًمعريب اعمعوس وشمرؿمقده. وًمعؾ ذم هذا مو يػن طمرصف اًمشديد قمغم وٌط اعمصطؾح 

طؾح يًوقمد ذم إظمراضمف مـ مم أن يضع معجاًم هلذا اعمصإاًمػؾًػل اًمعريب، ممو دومعف 

 آوطراب، واًمػقى، وقمدم اًمدىمي وشمعدديي اعمعـك.

ذم هذا يمؾف، يؿثؾ مجقؾ صؾقٌو ـمؾقعي مرطمؾي يمومؾي ذم شمطقر هذا اًمؼطر، مـ 

اًمؽمسمقيي، قمغم إظمص، وذم طمريمي اًمٌحٌ اًمػؾًػل اًمعريب، ذم -اًمـوطمقي اًمػؾًػقي

يؿؽـ أن كًؿقفو، ذم شموراـو  اًمٌالد اًمعرسمقي يمؾفو، سمشؽؾ قموم، وهل اعمرطمؾي اًمتل

 اًمثؼوذم اعمعوس، سمؿرطمؾي اًمتـقير.

*     *     * 
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 الدكتور قسطـطني زريق كؾؿة األستاذ

 

 أصحوب اًمًقودة، ؾمقدايت ؾموديت

 مو أيمثر مو طمّصؾ، ومو أهمزر مو أقمطك !

مم مؼقموت إمم اجلوه واًمًؾطي أىمصد، وإكام إمم اعمول واعمتوع أؿمػم، وٓ إًمًً 

 واًمـػس، ومؽّقكوت اًمشخصقي اًمػرديي واًمقـمـقي.اًمػؽر 

مم اًمتحصقؾ اجلومعل إيمون ومؼقدكو اجلؾقؾ اًمديمتقر صؾقٌو مـ رواد سمـل ىمقمف 

اًمعوزم ذم سمالد اًمغرب، ذم جمول اًمػؾًػي قمغم وضمف اًمتخصقص. وىمد أىمٌؾ قمغم هذه 

ًٓ إمم اًمشفودة  واًمؾؼى، اًمدراؾمي ٓ إىمٌول اعمغؽم سمـػًف اعمؽتػل سملىمؾ ضمفد اًمًوقمل أو

وإكام إىمٌول اعمتقاوع اعمتعطش اعمتؼصد ضمقهر اًمثؼوومي وًمٌوب اًمعؾؿ. ومؽوكً أـمروطمتف 

هقوت اسمـ ؾمقـو معؾاًم جمؾًقو ذم اًمٌحٌ اًمعريب اعمٌتؽر ذم اًمػؾًػي اإلؾمالمقي، ذم إٓ

وضموءت احلصقؾي اًمثريي، اًمػؾًػقي واإلكًوكقي سمقضمف قموم، اًمتل مجعفو ظمػم زاد ًمف 

 اًمعؾؿقي اًمتل يموكً شمـتظره ذم سمؾده.ًمؾؿفوم اًمؽمسمقيي و

مل شمؽـ اًمًـقات اًمعدة اًمتل ىمضوهو ذم سموريس واًمتل شمتقضمً سموٕـمروطمي 

واًمديمتقراه، يمام يموكً ًمؾؽثػميـ همػمه، ظمومتي اعمطوف وهمويي اعمردمك، سمؾ يموكً كؼطي 

سمدايي ومـطؾًؼو ًمٌحٌ مًتديؿ وضمفد دراد دائى ـمقؾي مخًلم ؾمـي طمتك آظمر 

ًٌو ًمؾعؾؿ ًمقؾ هنور، حيدوه إمم يمشػ احلؼقؼي وكنمهو اًمعؿر. فمّؾ مجقؾ  صؾقٌو ـموًم

وأن مـ اكطػل ومقف هذا اًميام ومؼد  ،إدرايمف اًمعؿقؼ سملن أول ذوط اًمعؾؿ احلـلم إًمقف
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 ًٌّ و قمغم اًمتحصقؾ، وقمغم اًمتزود سمـتوج كزع قمـ كػًف صػي اًمعؾؿ وظمن مزايوه. فمؾ مـؽ

زكوت اعمعرومي، مضقًػو اجلديد مـفو إمم اًمػؽر، وقمغم ارشمقود آوموق اعمجفقل. فمّؾ ُيؿع و

اًمؼديؿ، طمتك شمؽّقكً ًمف مـفو صمروة ىمّؾ مـ أىمراكف مـ ووهوه ومقفو. مو أيمثر مو طمّصؾ 

 ومو اهمتـك !

قمغم أكف مل يدومـ هذه اًمقزكوت ذم إرض ومل يؼػؾ قمؾقفو ذم زوايو قمؼؾف وكػًف، 

 سموإلكػوق.سمؾ أظمرضمفو ًمؾؿأل ووفمػفو واؾمتثؿرهو، وموزدادت سموًمعطوء، وهمزرت 

وفمػفو ذم صمالصمي جموٓت رئقًقي: ذم اًمتعؾقؿ، وذم اإلدارة، وذم اًمٌحٌ واًمتلًمقػ. 

ومؽون كتوضمف زاظمًرا ذم يمؾ مـفو، وومقفو مًعو. أىمقل ومقفو مًعو، إذ قمّز سملم اًمـوس مـ 

ًٌو مو  -يمام اؾمتطوع ومؼقدكو -يًتطقع  أن يقومؼ سملم مطوًمى هذه اعمفامت اًمثالث اًمتل هموًم

ض وشمشتً ومؽر اعمرء وضمفده. ويؽػقـو أن كؾؼل كظرة قمغم ممًمػوت شمتعورض وشمتـوىم

ًٌو ومؼوٓت، أسمحوصًمو مٌتؽرة أو دراؾموت قمومي أو شمرمجوت أو حتؼقؼوت  مجقؾ صؾقٌو: يمت

ٕصقل أو إكجوزات معجؿقي، ًمـتقؼـ همزارة كتوضمف ذم طمؼقل اًمتلًمقػ. وًمقس هذا 

قػ واجلقدة، وًمقٓمهو عمو ومحًى، ومام اًمعؼمة سموًمؽّؿ وطمده، وإكام هل ىمٌؾ ذًمؽ سموًمؽ

اطمتؾ ومؼقدكو اًمؽريؿ اعمرشمٌي اًمرومقعي اعمرمقىمي اًمتل ًمف ذم اًمعومل اًمعريب، وًمدى 

 اعمًتنمىملم اعمّطؾعلم ذم قمومل اًمغرب.

 قمغم أن صمؿي إكتوضًمو ًمعؾف أهؿ مـ إكتوج اعمعرومي سموٓسمتؽور أو اًمتعؿقؿ، وسمخوصي ذم

ًٓ وكًوء، سموًمتعؾقؿ  عَ ـَ اعمرطمؾي اًمتل امتدت قمؾقفو طمقوة اًمػؼقد. إكف َص  إؿمخوص، رضمو

واًمؽمسمقي، ؾمقاء ذم اًمـشوط اًمتدريز اعمٌوذ أو ذم اًمعؿؾ اإلداري همػم اعمٌوذ. وكحـ 

اًمعرب اًمذيـ كطؿح اًمققم إمم اًمتـؿقي ذم ؿمتك كقاطمل يمقوكـو وكؾح ذم ـمؾٌفو، محويي هلذا 



- 114 - 

تؼم سمام أصٌح واوًحو مـ اًمؽقون وشمعزيًزا ًمف وحتريًرا وشمرىمقي ٕسمـوئف، ظمؾقؼقن سملن كع

ظمؼمات اجلفقد اإلكامئقي ذم خمتؾػ أصؼوع اًمعومل، وهق أن اًمعـٍم اًمػعول واًمعومؾ 

احلوؾمؿ ذم هذه اجلفقد واعمحدد جلدواهو وهمـوهو إكام هق اًمعـٍم اًمٌنمي اعمتطقر 

درسًمو وقمؼالكقي وظمؾًؼو. قمغم وقء هذه احلؼقؼي شمٌدو أمهقي إصمر اًمؼقمل إلؾمفوم 

 قٌو اًمقاومر ذم شمؽقيـ هذا اًمعـٍم وشمطقيره.اًمديمتقر صؾ

ًمؼد قمود ومؼقدكو مـ حتصقؾف ذم اًمغرب وهذا اًمٌؾد ذم مػتتح شمطقره اًمتعؾقؿل: 

اعمدارس ىمؾي، واجلفوز اًمتعؾقؿل وئقؾ، واإلدارة اًمتعؾقؿقي احلؽقمقي ذم ـمقر اًمتلؾمقس. 

ؾ ظمالل اًمًـقات ومشورك ذم اًمتعؾقؿ اًمثوكقي، صمؿ اكتؼؾ إمم وزارة اًمؽمسمقي واًمتعؾقؿ، وؿمغ

اًمطقيؾي اًمتل ىمضوهو ومقفو معظؿ وفموئػفو اًمرئقًقي، إدارة وشمػتقًشو وختطقًطو وشمـظقاًم شمرسمقيًّو 

و  ًً مـتفقًو سموٕموكي اًمعومي. وحتّقل مـفو إمم اجلومعي، ومعؿؾ ومقفو أؾمتوًذا وقمؿقًدا ورئق

و سملم هذه ىموركً سموًمقيموًمي، ضمومًعو هـو أيًضو سملم اجلفقد اًمتدريًقي واإلداريي واًمٌحثقي، 

اجلفقد يمؾفو، ومعزًزا اًمٌحثقي مـفو سمخوصي سمعضقيتف ذم جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي سمدمشؼ، اًمذي 

 ظمدمف سموجلد واإلظمالص واًمػوقمؾقي ذاهتو اًمتل قمرف هبو ذم خمتؾػ مفامشمف وكشوـموشمف.

أقمامًمف اًمؽمسمقيي، اًمتعؾقؿقي واإلداريي، مـ صـعي  أضمؾ! ًمؼد يمون اًمديمتقر صؾقٌو ذم

 ومو أيمثر مو صـع ومو أضمداه، ومو أضمّؾ قمطوءه ذم هذا اعمجول!اًمرضمول. 

إمم  - ذم اًمتحصقؾ وذم اًمعطوء -وًمق ؿموء أطمدكو أن يرد صمراء ومؼقدكو اعمزدوج 

قمقامؾف، ًمقضمدهو ذم اعمقزات اعمتعددة اًمتل اشمًؿً هبو ؿمخصقي مجقؾ صؾقٌو، واًمتل 

ؼ مـ طمقًمف قمغم آرائف ومقاىمػف أطموـمتف هبوًمي مـ اًمتؼدير وآطمؽمام، طمقثام طمّؾ، ؾمقاء واوم

 أو ظموًمػقه ومقفو.
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 واقّؾ إزم أن أهؿ هذه اعمقزات اًمتل يؿؽـ طمٍمهو ذم هذه اًمؽؾؿي اعمقضمزة 

 هل صمالث:

أوهلو مو ذيمرت مـ طمـلم وورم إمم اعمعرومي، ومـ ضمفد دؤوب ذم يمشػفو وكؼؾفو 

ممهؾي وشمعؿقؿفو، وذم اؾمتخدامفو ًمتؽقيـ ؿمخصقوت طمقّي، مدرسمي وقموىمؾي وومووؾي، 

 ًمالكطالق ذم مًوًمؽ اًمتؼدم اًمػردي واًمؼقمل.

واًمثوكقي شمؾؽ اعمـفجقي اًمدىمقؼي اًمصورمي اًمتل ايمتًٌفو ذم دراؾمتف اًمػؾًػقي اجلودة ذم 

واًمتل يمون ًمؾؿـطؼ وًمألؾمؾقب اًمعؾؿل ومقفو كصقى واومر. ومنكؽ إذا ؾمؿعتف  ،ومركًو

 ًٓ ، ًمقضمدت ذم ذًمؽ يمؾف مدرؾًمو أو حموًضا أو حمدصًمو، أو إذا ىمرأت ًمف يمتوسًمو أو مؼو

و كودًرا. وضمدت متققًزا واوًحو سملم اًمؽؾقوت  اكتظوًمو قمؼؾقًّو مدهًشو، واشمًوىًمو ومؽريًّ

واجلزئقوت، وشمدرضًمو مـطؼقًّو مـ ومؽرة إمم أظمرى، وشمـًقًؼو ؿموماًل ووسمًطو ًمؾػَؽر مجقًعو. 

وضمدت طمرًصو قمغم إقمطوء يمؾ ضموكى مـ ضمقاكى اعمقوقع طمؼف مـ اًمعـويي طمًى 

تف ومقىمعف مـ اًمٌحٌ، دون إهاف أو شمؼتػم أو إظمالل سمتامؾمؽ اًمٌـقي وشمقازهنو. أمهق

وضمدت، سمنُيوز، صقرة صودىمي ًمعؼالكقي مقوققمقي مـتظؿي. واطئ مـ يظـ أن هذا 

آكتظوم اًمعؼالين هق مقهٌي ـمٌقعقي أو مـحي ظمورضمقي. إكف، قمغم اًمعؽس، يمًى داظمكم 

ويض اًمعؼؾ ًمؾتغؾى قمغم اًمقهؿ، وحموؾمٌي ؾمٌقؾف اًمقؼظي اًمدائؿي واًمـؼد اًمذايت وشمر

اًمـػس ًمصقوكتفو مـ قمٌٌ اهلقى. وًمؼد دمغم هذا آكتظوم اًمعؼالين ذم كشوط مجقؾ 

صؾقٌو اًمعؿكم دمؾقف ذم شمػؽػمه وشمعؾقؿف. ومؽون مـ ذًمؽ أؾمؾقسمف اعمقوققمل اعمرشمى ذم 

غم دارة، واهتاممف سموًمتخطقط، وشمؼديؿف ٕصقل اعمشؽالت قمغم ومروقمفو، وطمرصف قماإل

شمـوول أيي مًلًمي مـ اعمًوئؾ ذم كطوق اعمحتقى اًمقاؾمع اًمذي يشؿؾفو وسموقمتٌور شمراسمطفو 
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سمًقاهو وشمػوقمؾفو وإيوه. وإذا صح اًمؼقل اًمػركز أن اإلكًون هق أؾمؾقسمف، وإذا اختذكو 

إؾمؾقب سمؿعـوه اًمػؽري ٓ إديب ومحًى، ومنن مـفجقي مجقؾ صؾقٌو اًمعؼالكقي هل 

 ز شمعٌػم قمـفو.أصدق صقرة ًمشخصقتف وأسمر

وهذا يؼقدكو إمم اعمقزة اًمثوًمثي، وإهؿ، اًمتل حتّؾً هبو شمؾؽ اًمشخصقي. وهل 

مقزة شمدًمـو قمغم أن اإلكًون هق أيمثر مـ أؾمؾقسمف إديب أو اًمػؽري، وأرومع. إكف ظمؾؼف 

. هـو إصؾ واعمصدر. ومو مل يؽـ إ ًٓ صؾ طمقًّو واعمصدر صوومًقو كؼقًّو، ومال وىمقؿف أو

مفام يـتظؿ، وٓ طمرمي ًمألؾمؾقب مفام حيًـ ويًتؼقؿ. وإذا يمـو ٓ كجد  وامن ًمؾػؽر

ذم ؿمخصقي ومؼقدكو وآصموره شمـوىمًضو داظمؾقًّو أو ظمؾخؾي يـػذ اًمػًود مـ ظمالهلو، ومألن 

مجقؾ صؾقٌو اإلكًون: سمخؾؼف وومضوئؾف، سمتقاوعف وكزاهتف وصػوء كػًف، يمون اعمفقؿـ 

ؿ اًمتل يمون يممـ هبو ويًػم قمغم هدهيو قمغم مو ومّؽر ومو قمّؾؿ ومو قمؿؾ، وٕن اًمؼق

 يموكً مٌعٌ طمقوشمف سمُجامقمفو.

 أهيو اًمًقدات واًمًودة

إن اضمتامقمـو ذم هذا احلػؾ ًمدًمقؾ قمغم أن ؿمخصقي اًمديمتقر مجقؾ صؾقٌو اعمتؿقزة 

وطمقوشمف اخلػّمة ىمد شمريمً آصمورهو احلقي ذم كػقؾمـو مجقًعو: أىمورب، وزمالء، وأصدىموء، 

ـو، أومراًدا وأمي، مو يمون ومو أقمطك، ومو ؾمقؽقن ًمـو مـ هذا ومقاـمـلم. سمقرك ًم ،وـمؾٌي

 اًمعطوء ويٌؼك.

*     *     * 
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 الدكتور ابراهقم مدكور ستاذكؾؿة السقد األ

 رئقس جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي سموًمؼوهرة

 

 أًمؼوهو سموًمـقوسمي آؾمتوذ اًمديمتقر ؿمؽري ومقصؾ

 

 مجقل صؾقبا بني رواد الػؽر الػؾسػي ادعارص

 

ي، ٓ  اًل يمرياًم، وأظًمو صودىًمو، قمّػ اًمؾًون، طمؾققمرومتف زمق اًمعٌورة صـوذم اًمطقيّـ

يتؽؾؿ إٓ قمـ سمقّـي، وٓ يعرض عمو ٓ ؿملن ًمف سمف. وقمرومتف أيًضو سموطمثًو مدىمًؼو، وأؾمتوًذا 

وموواًل، أطمى شمالمقذه وأطمٌقه. يمصمر اًمـدرس واًمٌحـٌ قمـغم يمـؾ مـو قمـدامهو، أوًمـع 

ؼوقمي اًمدرس، وملقمطك ومقفـو أضمـزل اًمعطـوء، هبام، ووىمػ قمؾقفام طمقوشمف. ـموسمً كػًف ًم

قمّؾؿ وذح ذم أيمؿؾ قمٌورة وأووح سمقون. واـمؿـلن ىمؾٌـف ًمصـقمعي اًمٌحـٌ، ومؼهـ 

ومقفو اًمًوقموت شمؾق اًمًوقموت، ووضمـد ومقفـو ؾمـعودة ٓ شمعودهلـو ؾمـعودة. واؾمـتطوع أن 

يغذي اعمؽتٌي اًمعرسمقي سمغذاء واومر. ويعـقـل أن أىمػ ىمؾقاًل قمـد مجقـؾ صـؾقٌو اًمٌوطمـٌ 

 ًقف.اًمػقؾ

وذم  .وٓ ؾمٌقؾ إمم سمحٌ أو ومؾًػي طمؼي إٓ ذم ضمق مـ طمريي اًمػؽر واًمؼقل

قمصقر اًمؼفر واًمغؾٌي ختتػل اًمػؽرة احلرة، وشمتضوءل وراء صقغ معؼدة وقمٌورات 

همومضي. ومـذ اًمؼرن اًمراسمع قمنم اعمقالدي ـمغً قمغم اًمعومل اًمعريب فمؾؿي ىمومتي، ووق 
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عمٌوح، وأضمدسمً اًمعؼقل، وأهمؾؼ يمثػم مـ ومقفو اًمػؽر وإومؼ، ومؽثر اعمحّرم، وىمّؾ ا

يتحرك ذم كطوق وقؼ. ويموكً اًمدراؾموت  معوهد اًمعؾؿ اًمؽؼمى، ومو سمؼل مـفو فمؾَّ 

ؿ دارؾمقهو اًمػؾًػقي أول اعمحرموت، طمورهبو مـ طمورهبو، وأكؽرهو مـ أكؽرهو، واهتُّ 

سموإلحلود واًمزكدىمي. وإذا يموكً اًمعؾقم ىمد ىمًؿً ذم اًمعفقد اعمووقي إمم مـؼقل 

ومعؼقل، ومنن إظمػمة مـفو مو يموكً شمصدق إٓ قمغم قمؾقم اًمٌقون واًمٌالهمي واًمٌديع، 

 واعمـطؼ، وآداب اًمٌحٌ واعمـوفمرة، قمغم أهنؿ ىموًمقا: مـ متـطؼ ومؼد شمزكدق.

كًقؿ احلريي، وسمدأكو كعقد إمم أكػًـو، كػؽر ذم  هىَّ  وذم اًمؼرن اًمتوؾمع قمنم،

احلؿؾي اًمػركًقي يموكً اًمؼٌس اًمذي  اؾمتؼالل، وكـظر ذم أومؽور همػمكو. وٓ ؿمؽ أن

اكٌعٌ مـف أول ؿمعوع ًمؾٌحٌ واًمتجديد. وشمؾتفو طمريموت اؾمتؼالًمقي ردت إمم اًمعرب 

صمؼتفؿ سملكػًفؿ، ودومعتفؿ إمم اًمتًؾح سمًالح اًمعؾؿ احلر اًمٍميح. وصوطمٌفو وقمل 

طمل سمـ يؼظون يطوًمى سموًمـفقض واًمتؼدم، ويًعك إمم إطمقوء جمد اعمويض ومتوسمعي ؾمػم 

وقمزز ذًمؽ يمؾف دقمقة إمم اًمتحرر اًمػؽري محؾ رايتفو كػر مـ اعمصؾحلم قمغم  ،احلوض

(. وشمالهؿ شمالمقذ وأشمٌوع هلؿ خمؾصقن يمون هلؿ 1902رأؾمفؿ مجول اًمديـ إومغوين )

ؿملن ذم احلريمي اًمػؽريي ذم اًمؼرن اًمعنميـ، ويؿؽــو أن كذيمر مـ سمقـفؿ ًمطػل اًمًقد، 

 اًمرازق، وـمف طمًلم، وأمحد أملم. ومصطػك اعمراهمل، ويمرد قمكم، ومصطػك قمٌد

وذم هذا اجلق كشل مجقؾ صؾقٌو، وشمرسمك شمرسمقي قمرسمقي صوومقي، شمزود سمزاد وومػم مـ 

قمؾقم اًمؾغي وآداهبو، وهنؾ مـ طمقوض اًمثؼوومي اًمعرسمقي قمغم اظمتالف أًمقاهنو. وعمح ومقف 

يمرد قمكم آيوت اًمـجوسمي واجلد ذم اًمتعؾؿ واًمتحصقؾ، وملوومده ذم سمعثي إمم سموريس. 

درؾمف، وادمف سمخوصي كحق اًمػؾًػي اإلؾمالمقي.  د ًمغتف اًمػركًقي، واؾمتؽؿؾـوك ضمقَّ وه
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سملن طمريمي آؾمتنماق آظمذة ذم إومقل، وأن اعمًتعرسملم إذا يموكقا ىمد  ويملكام أطمسَّ 

ظمدمقا اًمؽماث اإلؾمالمل ذم اًمؼرن اعمويض وأوائؾ هذا اًمؼرن ومنن قمغم اًمعرب أن 

هذا اعمضامر. وراىمف اًمػؽر اًمػؾًػل  يضطؾعقا سموًمعىء معفؿ، وأن يًفؿقا ذم

اإلؾمالمل، ومتخصص ومقف وشمعؿؼ ذم درؾمف، ووىمػ قمؾقف اخلؿًلم ؾمـي إظمػمة مـ 

و ومعؾاًم، ممًمًػو ومؽممًجو، حمؼًؼو وكوًذا. وظمطو سموًمٌحٌ اًمػؾًػل طمقوشمف. ىمضوهو سموطمثً 

قا واؾمؿع ظمطقات ومًقحي، ٓ ذم ؾمقريو وًمٌـون وطمدمهو، سمؾ ذم اًمعومل اًمعريب مجقعف.

ؿ اًمػؾًػي ذم اًمعؼد اًمثوًمٌ مـ اًمؼرن اًمعنميـ مل يؽـ سملم عمو سمدأكو شمعؾُّ »إًمقف يؼقل: 

ٕملم  أصول الػؾسػةأيديـو ذم اًمؾغي اًمعرسمقي إٓ قمدد ىمؾقؾ مـ اًمؽتى: مثؾ يمتوب 

عمحؿد سمدر، وًمؽـو طملم  تاريخ الػؾسػةٕمحد أملم، و مبادئ الػؾسػةواصػ، و

وهد اًمثوكقيي واجلومعوت، ازداد قمدد اعممًمػوت واعمؼوٓت ؿ اًمػؾًػي ذم اعمعأظمذكو كعؾِّ 

وىمد ش. إؾمٌققمقي واعمجالت اًمشفريي اًمػؾًػقي طمتك همؿرت اعمطوسمع واًمصحػ

 أؾمفؿ مجقؾ صؾقٌو ذم هذا اعمضامر إؾمفوًمو يمٌػًما. 

إمم ضمومعي سموريس سمٌحٌ سموًمؾغي اًمػركًقي  1904وؾمٌؼ ًمف أن شمؼدم ذم قموم 

ش. دراؾمي ذم مقتوومقزيؼقي اسمـ ؾمقـو»ه، ويمون مقوققمف: ًمؾحصقل قمغم درضمي اًمديمتقرا

ذم اًمدًٓمي قمغم دىمي اًمٌحٌ وقمؿؼف، واًمٌحقث اعمقتوومقزيؼقي  واًمعـقان وطمده يموٍف 

يموكً وٓ شمزال مـ أقمؿؼ اًمدراؾموت اًمػؾًػقي. وهق قمغم يمؾ طمول معوجلي ضمودة 

ًٌو.  ٕول مرة جلوكى مـ ضمقاكى ومؾًػي اسمـ ؾمقـو، أملَّ ومقفو سمؿقوققمف إعموًمو مًتققم

وضموء دون كزاع سمويمقرة مـ سمقايمػمكو اعمعوسة ذم دراؾمي اًمػؽر اًمػؾًػل اإلؾمالمل 

سموًمؾغي اًمػركًقي. ومل يًٌؼف إٓ رؾموًمي أظمرى سموًمؾغي كػًفو ىمدمفو ـمف طمًلم قموم 
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دراؾمي »ًمؾحصقل قمغم اًمديمتقراه أيًضو مـ ضمومعي سموريس، ويمون مقوققمفو:  1917

وٓ شمزال رؾموًمي مجقؾ صؾقٌو مرضمًعو ش. ون آضمتامقمقيكؼديي وحتؾقؾقي ًمػؾًػي اسمـ ظمؾد

 يشور إًمقف ذم مقوققمف.

صمؿ شمقامم درؾمف وسمحثف، ومؾؿ يؼؿ مفرضمون ومؾًػل، ومل دمئ ذيمرى ًمػقؾًقف 

أىمقؿ سمٌغداد  1910قمريب إٓ ويمون جلؿقؾ صؾقٌو ومقفام ىمقل وإؾمفوم. ومػل قموم 

كظريي اخلػم »ىمّقؿ طمقل:  مفرضمون ًمؾذيمرى إًمػقي ٓسمـ ؾمقـو، ويمون ًمػؼقدكو ومقف سمحٌ

اجلومعي إمريؽقي  كظؿً هقئي اًمدراؾموت اًمعرسمقي ذم 1940وذم قموم ش. قمـد اسمـ ؾمقـو

وملمّدهو مجقؾ صؾقٌو سمٌحٌ ش. اًمػؽر اًمػؾًػل ذم مئي ؾمـي»ذم سمػموت كدوة طمقل: 

وومقف كؼد وحتؾقؾ ش. اإلكتوج اًمػؾًػل: اًمػؾًػي قمؿقًمو وومؾًػي اًمعؾقم»مقوققمف: 

ًمؾتقورات اًمػؾًػقي ذم اًمعومل اًمعريب إسمون اعمدة اعمحدث قمـفو. وًمف وشمصقير واوح 

 سمحقث أظمرى ذم اًمصحػ واعمجالت ٓ يتًع اًمزمـ ًمؾحديٌ قمـفو.

ومل يؼػ مجقؾ صؾقٌو قمـد اًمٌحٌ واًمتلًمقػ، سمؾ قمـل أيًضو سموًمؽممجي واًمتحؼقؼ، 

رطمقم ًمديؽورت، قمغم همرار مو صـع معوس ًمف سموًمؼوهرة هق اعم كتاب ادؼالومؽمضمؿ 

كتاب ادـؼذ من حمؿقد اخلضػمي. وكنم مع زمقؾف اًمديمتقر يمومؾ قمقود أـمول اهلل سمؼوءه 

ًمؾغزازم. وأظمرج ًمـو شمؾؽ اًمتحػي اًمـودرة اعمعزّوة إمم إظمقان اًمصػو ذم ضمزأيـ، الضالل 

 .الرسالة اجلامعةوهل 

مل يػتف أن يقن  وإذا يمون سموطمثـو ىمد قمـل ظموصي سموًمدراؾموت اعمتخصصي ومنكف

يمتوب اًمػؾًػي اًمعرسمقي،  1972وملظمرج هلؿ قموم  ر قمغم أسمـوء اعمدارس اًمثوكقيي،إم

وهق مـ آظمر ممًمػوشمف، وىمد ٓءم سمقـف وسملم اعمـفٍ اًمؾٌـوين، وومقف كػع ًمطالب اًمػؾًػي 
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وؾمؾؽ ومقف مًؾًؽو واوًحو، يعرف سموعمػؽر أو  سمقضمف قموم. روى ومقف مو وؾمعف،

، صمؿ يعرض آراءه ذم سمًط وشم ًٓ ػصقؾ، وحيرص قمغم أن يؼدم خمتورات اًمػقؾًقف أو

 مـ قمٌوراشمف وأىمقاًمف. وهذا اًمؽتوب وٓ ؿمؽ مـ أهمزر اًمؽتى اعمدرؾمقي وأكػعفو.

أن اعمصطؾحوت »وؿمغؾ ومؼقدكو مـذ زمـ سموعمصطؾح اًمػؾًػل، ٕكف عمس 

اًمػؾًػقي اعمؽممجي قمـ اًمؾغوت إضمـٌقي ٓ ختؾق مـ اًمؾٌس واًمغؿقض، ويمؾ ممًمػ 

كؽ ًمتجد ًمؾؿعـك اًمقاطمد قمـد سمعض إمو يروقف، طمتك اتور مـ آصطالطموت 

وىمد أظمذ كػًف سمؿقاضمفي  .شد ًمؾػظ اًمقاطمد قمدة معوندماعممًمػلم أًمػوفًمو خمتؾػي، أو 

هذا اًمـؼص، وىمدم ذم جمؾي جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي سمدمشؼ ؾمؾًؾي متصؾي مـ اًمدراؾموت 

ؿع ذًمؽ أن ُي 1971ا قموم طمقل اعمصطؾح اًمػؾًػل ذم مووقف وطموضه. وؿموء أظمػمً 

صػحي، ويشتؿؾ قمغم مو  1122ذم معجؿ ومؾًػل وخؿ يؼع ذم ضمزأيـ وذم كحق 

مصطؾح، مجع ذم يمؾ واطمد مـفو سملم اًمعرسمقي واًمػركًقي  1222يزيد قمغم 

ًٓ ذم مجؾتف. وهق أمقؾ إمم اًمدراؾموت اعمقؾمققمقي  كجؾقزيي،واإل وذطمفو ذطًمو مؼٌق

 مـف إمم ىمقائؿ اعمصطؾحوت اعمختٍمة.

ؾ صؾقٌو اًمٌوطمٌ واًمػقؾًقف. دّرس وقمّؾؿ، سمحٌ وأكتٍ ذم ذًمؽؿ هق مجق

مرطمؾي يمون ومقفو اًمٌحٌ اًمػؾًػل ذم سمدايتف. ومغذاه سمغذاء يمومؾ: دقمو إمم كنم 

اًمـصقص اًمؼديؿي، ٕهنو إؾموس اًمذي يٌـك قمؾقف يمؾ درس أو سمحٌ. وىمول سمؽممجي 

 اًمثالصملم ؾمـي ظمرى، وإذا يمـو ىمد قمـقـو سموًمـنم واًمتحؼقؼ ذمإّمفوت قمـ اًمثؼووموت إ

ـَ اًمعـويي اًمؽوومقي سموًمؽممجي. وأظمذ مجقؾ صؾقٌو كػًف سموًمٌحٌ  اعمووقي ومنكـو مل كع

و يرسمط اجلديد سموًمؼديؿ، ويرد إؿمقوء إمم أصقهلو واًمتلًمقػ، وؾمؾؽ ومقف مًؾًؽو واوحً 
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ويدزم سملطمؽوم ٓ همؾق ومقفو وٓ شمػريط. ومـح اعمصطؾح اًمػؾًػل قمـويي يمٌػمة، وطمقوة 

أن شمًؾؿ ًمغتفو مـ اخلؾط واًمؾٌس. واؾمتحؼ هبذا يمؾف أن يؽقن رائًدا  يمؾ دراؾمي ذم

 مـ رواد اًمػؽر اًمػؾًػل اًمعريب اعمعوس.

*     *     * 
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 حافظ اجلاميل ستاذاأل كؾؿة

 رئقس احتود اًمؽّتوب اًمعرب

 

 دم ذكرى الدكتور صؾقبا

ء اًمـوس ذم يمؾ يقم، كقومد إمم اعمؼوسمر جمؿققمي مـ أقمزائـو وأصدىموئـو، ومـ همٓ

اًمذيـ كعرومفؿ أو ٓ كعرومفؿ. وًمؽـ طمتك إذا يمـو كجفؾ أؿمخوص اعمقتلم، ومنكف ٓ سمد 

ظمػمة كقدقمفؿ هبو. ذًمؽ أن يمؾ ومؼقد، أمـ إراىمي دمعي صغػمة قمغم ذيمراهؿ، يمتحقي 

مفام يؽـ، هق ضمزء مـّو، قمصػً سمف اعمـقن ومذهًٌ سمف، وصمروة أشمك قمؾقفو اًمدهر 

ويشوريمـو ذم اًمّناء واًمّياء، وملومؼركو سمػؼده. وملوعـوهو، ووضمقد يمون يشد أزركو، 

 وهؾ هل جمرد يمؾؿي سمًقطي، أن كؼقل: إن أطمد اعمقاـمـلم ىمد موت؟

همػم أن اًمـوس اًمذيـ كؼقؿ هلؿ طمػالت شملسملم ًمقًقا إٓ أىمؾقي مـ همٓء. وٓ 

ؿمؽ أن ًمؾقوع آضمتامقمل وإمهقي اًمشخصقي، واعمـوصى، واعمقاىمع اًمتل حيتؾفو 

اهلرم آضمتامقمل، قمالىمي وصمقؼي سمحػالت اًمتلسملم، وآطمتػوٓت اًمتل  سمعض اًمـوس ذم

شمراومؼفو. إٓ أن هذه يمؾفو ىمقؿ ظمورضمقي شمضوف إمم ؿمخصقي اعممسّمـ إووومي، وشمطرح 

 قمؾقف مـ اخلورج ـمرطًمو.

أمو اًمذي كمسمـف اًمققم، ومنكـو كمسّمـف ًمغػم مـصى رومقع حيتؾف، أو مريمز قمظقؿ يؼقم 

يمثر مـ أاًمتل ؿمغؾفو يموكً دوكف، ويمون هق ومقىمفو. ومو قمؾقف. ذًمؽ أن يمؾ اعمرايمز 

يؽقن مريمزه يمؾ ؿمخصف. وسمتعٌػم آظمر إكـو كمسّمـف ًمؼقؿ ذاشمقي ًمف، ٓصؼي سمقضمقده، ٓ 
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مًتعورة مـ ظمورج، وٓ مضػوة مـ أظمريـ. وًمئـ يمـو كمسمـ اًمديمتقر صؾقٌو، اًمققم، 

ر ممو يموكً ًمف، وأكف ومألكـو كشعر سموًمتليمقد أن مقاهٌف وقمؾؿف وضمفده، يموكً ًمـو أيمث

وىمػفو قمؾقـو، ومل يؼػفو قمغم كػًف. ومؽلكام كحتػؾ اًمققم سمذيمرى مـ يموكً طمقوشمف يمؾفو 

 ًمـو، سمتضحقوت مـف ٓ شمـؼطع، وهنٍؿ مـو ٓ يشٌع. صمروة مـ صمرواشمـو، وقمطوًء متصاًل 

قمقي أظمػمة كزضمقفو إمم ووهلذا يؿؽـ اًمؼقل إن اطمتػوًمـو سموًمديمتقر صؾقٌو، إكام هق حتقي مج

 روطمف. 

ـ كشعر كحـ، وشمشعر ـ إمقات، مَ ويمثػمون هؿ إمقات ذم يمؾ يقم. وًمؽـ مِ 

إضمقول سمعدكو، أكف يظؾ دائؿ احلقوة سمقـفو، وصحقح أن اسمـ ظمؾدون واسمـ رؿمد 

واًمػورايب واسمـ ؾمقـو، ىمد موشمقا، وًمؽــو كذيمر ذم يمؾ يقم أؾمامءهؿ، واعملصمقر مـ 

تقر صؾقٌو، اًمققم، ومؾؽل كزومف إمم هذا اًمعومل أىمقاهلؿ، وكؼرأ يمتٌفؿ. ومؾئـ ودقمـو اًمديم

 اجلديد، قمومل اًمذيـ ٓ يؿقشمقن، إٓ ذم أوقؼ مو ًمدهيؿ.

 ًُ ـ يمون يؿيض إمم دمشؼ، مَ  اًمديمتقر صؾقٌو ىمٌؾ أن أقمرومف. ومؽؾُّ  وًمؼد قمروم

عمتوسمعي دراؾمتف اًمثوكقيي يمون يلشمقـو ويتحدث إًمقـو قمـف، طمديًثو مػعاًم سموًمتؼدير واإلضمالل 

. وًمؽثرة مو ؾمؿعً مـ هذا اًمـقع أصٌحً آكئٍذ ويملكـل أقمرف اًمرضمؾ. وعمو واعمفوسمي

ضموء دوري ذم أن أيمقن مـ ـمالسمف، مل اؾ إمر مـ مػوضملة ضمديدة. ومؽؾ مو يمـً ىمد 

سمؾ يمون أىمؾ مـف. ويموكً ؾمعوديت يمٌػمة ذم أن أقمرف  ،ؾمؿعتف قمـف، مل يؽـ أيمثر مـف

 ا.اًمرضمؾ، وأن أيمقن ًمف شمؾؿقذً 

إؾمتوذ اًمعظقؿ إذن ومو هل مزايوه يمؿعؾؿ؟ مـ اًمصعى وٓ شمرى مـ هق هذا 

ر اًمؽؾامت ريى أن كحقط سمصػوت أي إكًون إطموـمي يمومؾي. ومـ اًمصعى أن شمصقِّ 
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مػردة سمؽؾ مو هلو مـ صػوت وظمصوئص، وًمؽـ ٓ أزال أذيمر شمؾؽ  اجلومدة طمقوةً 

اًمرظمقؿ اًمؾغي اًمعرسمقي اًمصوومقي اًمتل يصقغ هبو دروؾمف ويمتٌف، وذًمؽ اًمصقت اًمعذب 

ف ىمًنا، ويؿؾؽ قمؾقف قاهلودئ اًمرصلم، اًمذي يؾزم اإلكًون سموٓكتٌوه إًمزاًمو، ويؼنه قمؾ

ٌّف وىمؾٌف، ومنذا شمريمً اًمصقت إمم اعمقوقع، وضمدشمف يتًؾًؾ كؼطي سمعد كؼطي،  يمؾ ًم

وومؽرة سمعد ومؽرة، ًمقـتفل إمم يمؾ ؿمومؾ شمعرف أوًمف وآظمره، وسمدايتف وهنويتف، ذم سمـقي 

ؽتؿؾي ٓ يـؼصفو رء، ويشعر اًمطوًمى قمـدئذ أكف يتؿثؾ ؿمقئو مقطمدة، ذات هـدؾمي م

ا، وحتؿؾف صمؿقـًو، ويطؾع قمغم أؿمقوء ضمديدة ويؼػ أموم شمًوؤٓت قمؿقؼي، هتز يمقوكف هزًّ 

ؾمتوذ ومقجقى، أو ًمعؾف ُيقى قمام قمغم شمػؽػم متصؾ، يتؿـك معف دوًمو أن يعقد إ

إمقر يموكً شمتتوسمع قمغم  اكؼطع مـ ؾمقؾ اًمتًوؤٓت، ويروي اًمغؾقؾ اعمؾتفى. وًمؽـ

ؾمػمهتو إومم، وشمـضوف إؾمئؾي، وشمتجؿع احلػمة ومقق احلػمة، ويـتفل اإلكًون أظمػًما 

إمم اًمشعقر سملن هـوك آوموىًمو قمؿقؼي، قمؿقؼي، سمعقدة، ٓ يًتطقع إٓ أن يتحرق ؿمقىًمو إمم 

هذا  معرومي مو ومقفو، أو مو وراءهو. وسمتعٌػم آظمر: إن أول وأهؿ مو يؽًٌف اًمطوًمى مـ

إؾمتوذ هق اًمشعقر سمؿًوومي وموصؾي، يمؾام أطمس سملهنو صغرت مـ حتً قمؾً مـ 

هق اًمشعقر سمػورق مًتقى، ٓ يظـ صوطمٌف أكف هٌط ىمؾقاًل مـ أدكك، إٓ  ْؾ ومقق، أو ىمُ 

ًمػمشمػع مٌوذة مـ أقمغم. وهؽذا يرىمك اإلكًون ويرىمك معف مًتقى ـمؿقطمف، طمتك 

 وومي واطمدة مـ اهلدف اًمذي يًعك إًمقف.ًمؽلكف، قمغم اهمتـوئف اعمتزايد، يظؾ قمغم مً

وهـو اًمن اًمؽٌػم ذم إؾمتوذ اًمؽٌػم اًمذي كتحدث قمـف: إكف يشعرك دوًمو أكف يغـقؽ، 

ٓ يغـقؽ إٓ ًمقػؼرك مـ ضمديد، وملكً أموم رضمؾ شمتؿـك أن شمعرف مـف يمؾ مو  وًمؽـف

ـؽ قمغم اًمٌحٌ وآهمتـوء، ويشعرك دوًمو أكف ىمريى م يقمـده، ويؿؾمك ؿمقىًمو إمم متوسمع
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سمعد، وسمعقد قمغم ىمرب. واعمفؿ ذم ذًمؽ يمؾف أكف يقىمظ كػًؽ مـ اًمغػؾي، وشمػؽػمك مـ 

اًمتؼؾقد، ويمقوكؽ مـ اجلؿقد. ومؽلن يمؾ درس هق ومتقؾي ًمشعؾي ضمديدة، ٓ شمرى إٓ أهنو 

متصوقمدة اًمؾفقى، شمصوقمًدا متصاًل، وإٓ أكؽ حمؿقل قمغم اًمصعقد معفو وإصعودهو 

و، مـ كقع طمود، يـشل ذم اًمطوًمى مـ آشمصول سمؿثؾ هذا إؾمتوذ أيًضو. ومؽلن اكؼالسًمو كػًقًّ 

اًمققم همػم مو يمـً سموٕمس. ويؼقـًو ًمؼد أصٌحً سمعده، همػمي ىمٌؾف. وًمئـ  ّكؽأحتّس معف 

يموكً دروؾمف ختؾق مـ يمؾ شمقضمقف قمؼوئدي مٌوذ، ومال ريى أن أي مًتقى قمودي مـ 

ن يتؾؿس يمؾ صقر اعمعوسة، ومو اًمذيموء، متػتح ًمإلصغوء إمم أىمقال اعمعؾؿ، يًتطقع أ

ومقفو مـ شمؼدمقي رصقـي ضمودة، ٓ هزل ومقفو وٓ ـمقش، مو أؿمعر أن ًمديـو أن ممو هق 

. طمؼًّ  ًٓ ن هذا إؾمتوذ هق مـ أوائؾ مـ كؼؾقا أضمقوًمـو إو ؾموئد، يزيد قمؾقفو ىمقة أو مجو

قمدة ىمرون  اجلديدة مـ قمومل اًمتؼؾقد واجلؿقد، إمم قمومل اعمعوسة. إن ىمػزة قمؼؾقي مـ

 طمضوريي، هل اًمتل حتؼؼً قمغم يد هذا اعمعؾؿ اًمؽٌػم.

ؾمتوذ اًمؽٌػم: إكف ذم هذا اإليؼوظ اعمتصؾ، ذم اًمشد إمم مو ومقق، ذم ذًمؽ هق ه إ

كؽ شمعرف يمؾ رء، ومنذا سمؽ قمغم يؼلم أكزع هذا اًمقؼلم اخلومؾ، اًمذي يمـً حتًى معف 

، وًمؽـ ذم وؾمعؽ أيًضو أن شمزيد قاًل ا، هق أكؽ مل شممت مـ اًمعؾؿ إٓ ىمؾآظمر، خمتؾػ ضمدًّ 

، وشمغـل قمؼؾؽ سموعمعرومي، وًمؽـ قمغم ذط واطمد: هق أن شمظؾ ؿموقمًرا كػًؽ قمؾاًم 

سموًمؼصقر، وأن اًمشقط أمومؽ سمعقد، وأن قمؾقؽ متوسمعي اعمًػمة، وأن اًمٌمء اًمذي يـٌغل 

هذه اعمرطمؾي اعمرهؼي، ًمقس ؿمقًئو آظمر إٓ يمؾ وضمقدك، قمؼاًل سموًمدرضمي  أن شمعتؿده ذم

ًٓ وأظمػًما، وضمعؾ ا ٕومم، وًمؽـ قموـمػي وإرادة أيًضو، مع شمغؾقى دائؿ ًمؾعؼؾ أو

 اًمعقاـمػ واإلرادة رواومد حتػز اًمعؼؾ قمغم اعمزيد مـ اًمتلمؾ واًمتػؽػم.
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يموكً مػوضمليت هبذا إؾمتوذ يمٌػمة، وموىمً مو يمـً أؾمؿعف قمـف. وذم ذات يقم 

خصف اًمعودي، ؿمخص ظمطر سمٌوزم أن أزوره زيورة ؿمخصقي، ًمعؾـل أرى ًمف صقرة ؿم

يملؾمتوذ طمقًمف شمالمقذ أطمقوًكو، واوـمى  ،مـ يليمؾ وينمب، ويتعى ويًؽميح ويدرس

حمدصمقف يموًمـد ًمؾـد أطمقوًكو أظمرى. واظمؽمقمً ًمذًمؽ طمقؾي وذهًٌ ًمزيورشمف. وًمؽـل 

فمؾؾً أؿمعر أن اًمرضمؾ هق هق، ىمريى قمغم سمعد، سمعقد قمغم ىمرب، ومؽلكف دوًمو هق 

 وب، اًمذي شمتؿـك أن شمصٌح مثؾف.ى، اعمثػم ًمإلقمجؾمتوذ اعمحٌّ إ

وزامؾتف سمعد ذًمؽ، ذم اًمقزارة، وذم يمؾقي اًمؽمسمقي. ويمون قمؿؾـو مشؽميًمو وهق 

قمؽمف أن أن هـوًمؽ قمالىمتلم مؼدؾمتلم ذم هذه اًمدكقو: قمالىمي آسمـ رئقًف. وٕ

سملسمقف، وقمالىمي اًمتؾؿقذ سملؾمتوذه. ومو مـ مرة اؾمتطعً أن أختغم مع اًمديمتقر صؾقٌو، 

كف دوًمو هق إؾمتوذ، وأكو دوًمو اًمتؾؿقذ أو اًمطوًمى. إشعقر احلؾق اًمرائع: قمـ هذا اًم

ويؼقـًو ىمؾام رأيً إكًوًكو أرقمك هلذه اًمعالىمي، وأطمرص قمؾقفو، وأضمدر هبو، مـ هذا 

 إؾمتوذ اعمحٌى اًمرائع.

ا ًمف، يمـً أٓطمظ وىموره، يـًوب مـ ؿمخصف اكًقوسًمو ـمٌقعقًّو ومـذ يمـً شمؾؿقذً 

ضمزء مـف، همػم متصـع وٓ متؽؾػ. ومو مـ يقم ؾمؿعتف يتحدث مع  ا، طمتك ًمؽلكفضمدًّ 

 أي إكًون سمؽؾؿي كوسمقي أو ىموؾمقي.

وًمؼد اوطررت ذات يقم إمم ؾمماًمف قمـ ؿمخص قمرومً مـ ىمٌؾ أكف يمون رومقؼف 

ذم اًمدراؾمي. وؿموءت اًمظروف أن يصٌح ذم مؼوم قموٍل، يًتطقع معف اًمتٍمف سملمقركو 

تطقع أن أقمرف مو رأيؽ ذم هذا اًمرضمؾ: أهمٌل وشمدريًـو ويمؾقتـو. ومؼؾً ًمف: هؾ أؾم

هق أم ذيمل؟ وأضموسمـل مٌوذة سمحديٌ مًتػقض قمـ يمرمف. وًمؽـل اؾمتدريمً 
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وًمؽـ إؾمتوذ  ؟وىمؾً: إين أؾملل: هؾ هق همٌل أم ذيمل، وٓ أؾملل قمـ سمخؾف أو يمرمف

ا. رطمؿ اهلل أؾمتوذكو، ًمؼد يمون داومئ اًمؾًون إمم أسمعد فمؾ يؼقل: إكف يمون يمرياًم ضمدًّ 

 دود.احل

وًمعؾ اإلكًون يتًوءل أظمػًما: مو هل اًمؼقؿي اًمؽؼمى اًمتل يمون هذا إؾمتوذ 

صمرهو قمغم يمؾ مو قمداهو مـ اًمؼقؿ، ويرهـ هلو طمقوشمف، ويٌثفو ذم يمؾ دروؾمف؟ مْ اًمػووؾ يُ 

احلؼقؼي »وٓ ؿمؽ أين مل أؤت قمؾؿ اًمغقى. وًمؽـ يمؾ اًمظقاهر شمدل قمغم أن 

هل اًمتل يموكً ىمقؿتف اعمػضؾي. همػم أن أو احلؼقؼي قمغم وضمف اإلـمالق ش اعمقوققمقي

هـوًمؽ مو يدقمقين إمم اًمظـ أكف يمون مـ اًمؼوئؾلم سمقطمدة اًمؼقؿ، ومؽلن احلؼقؼي ًمقًً 

و ومؾؼد يموكً طمقوة اًمرضمؾ يمؾفو وطمؼًّ  .طمؼقؼي ومحًى، سمؾ هل اخلػم واجلامل أيًضو

ظمدمي متصؾي إلطمقوء اًمؽماث اًمػؾًػل اًمعريب، وكنم كصقصف، ووٌط مصطؾحوشمف، 

ًٌو ًمتؽقيـ شمرسمقي ضمديدة ًمألضمقول اًمـوؿمئي حتٌى إًمقفؿ سمؿؼدا ر مو يموكً شمػؽػًما دائ

، صمؿ اخلػم واجلامل سموًميورة. ًٓ  احلؼقؼي أو

إن رضماًل هتقل ًمؾخدمي اًمعومي ظمالل مخس وقمنميـ ؾمـي، وىمه سمعدهو مخًلم 

ؾمـي، ًمقس حلقوشمف اًمشخصقي مـفو إٓ احلد إدكك هلق إكًون ضمدير سملن كحـل اًمرأس 

 وكؼدم ًمف يمؾ صقر اًمعرومون سموجلؿقؾ. ،اطمؽماًمو ًمف

*     *     * 
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 الدكتور كامل عّقاد كؾؿة السقد الستاذ

 قمضق جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي سمدمشؼ

 

 ؾمقدايت، ؾموديت!

مو أؿمؼ أن أىمػ هذا اعمقىمػ ًمتلسملم ومؼقد قمزيز وزمقؾ يمريؿ! سمؾ مو أىمًك أن 

و محقاًم. مل شمؽـ صداىمتـو مـ ىمٌقؾ مو أًمػف ، ٕرصمل صديؼً أحتدث، وىمؾٌل يتػطر طمزًكو وهمامًّ 

اًمـوس، وًمؽـفو يموكً مـ ـمراز ظموص ىمؾام شمًؿح إيوم سمؿثؾف. ٓ أشمذيمر سموًمضٌط متك 

وًمؽــل أقمؾؿ طمؼ اًمعؾؿ أكـو ؿمعركو  ،وأيـ اًمتؼقً ٕول مرة سموعمرطمقم إخ مجقؾ صؾقٌو

ٔظمر دوًمو. وسمؼقـو ، يملكـو يمـو كعرف أطمدكو ا1992مـذ أول يقم اضمتؿعـو ومقف ظمالل ؾمـي 

يمذًمؽ مدة ؾمتي وأرسمعلم قموًمو شمرسمطـو صداىمي ظموًمصي وأظمقة صوومقي: ٓ اظمتالوموت سمقــو 

متٌودل وصالت وصمقؼي وشمعوون صودق وشمػوهؿ شموم. يموكً شممًمػ  دّ وٓ مـوزقموت، سمؾ وُ 

مًعو ذم مدرؾمي اًمتجفقز ودار سمقــو وطمدة أراء وإومؽور وإهداف. ويمـو كعؿؾ 

جلـي اًمؽمسمقي واًمتعؾقؿ صمؿ ذم اجلومعي وذم اعمجؾس إقمغم ًمؾػـقن وأداب  اعمعؾؿلم وذم

ذم إصدار  1991وىمد اؿمؽميمـو مـذ ؾمـي  .واًمعؾقم آضمتامقمقي وذم جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي

جمؾي اعمعؾؿلم واعمعؾامت، وسمعدهو جمؾي اًمثؼوومي )سموٓؿمؽماك مع إؾمتوذ ظمؾقؾ مردم سمؽ 

ادـؼذ من )جمؾي يمؾقي اًمؽمسمقي، واؿمؽميمـو ذم كنم يمتوب  صمؿ ،اًمداهمًتوين( يموفمؿواًمديمتقر 

مـتخبات من ابن ويمتوب ) ،ٓسمـ ـمػقؾ (حي بن يؼظان)ويمتوب  ،ًمؾغزازم (الضالل

وذم شمرمجي يمتوب  ،ادـطق وصرائق العؾم العامة((، يمام اؿمؽميمـو ذم شملًمقػ يمتوب )خؾدون

 ( ٔكغريد ؾمقذم...الرأي العام)
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طمقال اعمتؼؾٌي وإقمامل اعمشؽميمي مو قمرومً اًمديمتقر اًمطقيؾي وإ اًمًـلمذم هذه 

اًمؾًون، ريض اخلؾؼ، ـمقى اعمعنم.  مجقؾ صؾقٌو إٓ إكًوًكو وموواًل، صودىًمو، وومقًّو، قمػَّ 

 ًٌّ ًٌو أو طموىمًدا قمغم أطمد. وًمؽـف يمون دوًمو حم و ًمؾجؿقع يريد ٓ أذيمر أكـل رأيتف يقًمو هموو

 اخلػم ًمؽؾ اًمـوس..

ٌو كػًف ًمؾعؾؿ وملظمؾص ًمف وشمػوكك ذم حتصقؾف صؾق مجقؾ اًمديمتقروهى 

ؾاًم مـ أقمالم ؿ. ًمؼد يمون قمَ وكنمه، وىمه طمقوشمف وهق يٌحٌ وحيؼؼ ويمًمػ ويعؾِّ 

 ،اًمـفضي اًمعؾؿقي ذم ؾمقريي وذم ؾموئر أكحوء اًمقـمـ اًمعريب، ورائًدا مـ رواد اًمػؽر

ـ ـمريؼ وداقمقي إمم اًمتجديد واًمتؼدم. ويمون يممـ سملكف ٓ ؾمٌقؾ إمم اإلصالح إٓ قم

 اًمٌحٌ اًمعؾؿل. 

اًم شمتجغم ومقف ـمجقؾ صؾقٌو اًمؽثػمة شمؼمهـ قمغم أكف يمون قموًمِ  اًمديمتقرإن ممًمػوت 

صػوت اًمعومل سمؽؾ مو ذم اًمؽؾؿي مـ معـك. ومؼد امتوز سمغزارة اعمعؾقموت وؾمعي 

اًمشومؾي وسموإلطموـمي ذم اؾمتؼراء اًمقىموئع وسموًمدىمي ذم  –اًمثؼوومي وسموًمـظرة اعمقوققمقي 

ي ذم اًمعؿؾ واًمصدق ذم اًمتحري وسمعؿؼ اًمتػؽػم واإليامن سموًمؼقؿ اًمٌحٌ وإموك

كوة واعمثوسمرة ٓ يـؼطع قمـ اًمدراؾمي واعمطوًمعي اًمًومقي. يمذًمؽ يمون يتحغم سموًمصؼم وإ

واعمراضمعي واًمؽتوسمي، ؾموقمقًو دوًمو وراء اعمعرومي، متؿًًؽو سمروح اًمعدل واإلكصوف، 

 ـموًمًٌو اًمؽامل...

( يمون أكؿقذضًمو ذم همـك 1994كنمه ؾمـي ) ًمذيا( عؾم الـػسذم ) يمتوسمفهذا 

مودشمف وطمًـ شمٌقيٌف ومجول أؾمؾقسمف مجع ومقف ظمالصي اًمتجورب وإسمحوث واًمـظريوت 

وت. ويمون هدومف إول مـ شملًمقػ قذم قمؾؿ اًمـػس اًمتل يموكً ؾموئدة ذم ومؽمة اًمثالصمقـ
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ؽػم هذا اًمؽتوب شمعقيد اًمطالب اًمـظر اعمجرد واًمتلمؾ اًمشخ  وطمريي اًمٌحٌ واًمتػ

 واًمثؼي سموًمعؼؾ وحمٌي احلؽؿي.

أضمقول متعوىمٌي مـ اًمطالب واًمشـٌوب ذم ؾمـقريي وهمػمهـو  معقـفوىمد هنؾ مـ 

ومويمتًٌقا سمذًمؽ صمؼوومي قمؾؿقـي وومؾًـػقي شمريمـً آصمـوًرا قمؿقؼـي ذم  ،مـ اًمٌالد اًمعرسمقي

 هنضتـو احلديثي.

، ادـطقإمم اؾمتعراض ممًمػوشمف اًمؼقؿي إظمرى مثؾ: يمتوب  هـووًمًً ذم طموضمي 

الجتاهات الػؽرية دم ، أو من اخلقال إىل احلؼقؼة، أو أفالصون إىل الػارايبأو يمتوب مـ 

، أو اجتاهات الـؼد احلديث دم سورية أوبالد الشام وأثرها دم األدب احلديث، 

، أو شمرمجتف اًمرائعي ًمؽتوب تاريخ الػؾسػة العربقة ، أومستؼبل الرتبقة دم العامل العريب

ذم طمديثل أن  ؾملىمتٍماًمذي كنمشمف مـظؿي اًمققكًؽق. إكام  ؼةمؼالة الطريديؽورت 

قمغم كشوـمف ذم جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي. ومؼد فمؾ اًمديمتقر مجقؾ صؾقٌو مـذ اكتخوسمف ذم ؾمـي 

ل اؾمؿف ذم زمـ اًمقطمدة مع قمضًقا قموماًل ذم اعمجؿع اًمعؾؿل اًمعريب )اًمذي سمدّ  1910

ىًمو ذم ؾمٌقؾ حتؼقؼ أهداف فمؾ يٌذل ضمفًدا صود - مٍم إمم جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي(

 اعمجؿع وذم مؼدمتفو إطمقوء اًمؽماث اًمعريب وووع اعمصطؾحوت اًمعؾؿقي اًمتل حتتوضمفو

اًمؾغي اًمعرسمقي ًمتًتطقع اًمقوموء سمؿتطؾٌوت اًمعٍم. إكف يمون حيي ضمؾًوت اعمجؿع 

 سموكتظوم ويشؽمك ذم مـوىمشوشمف ويعؿؾ ذم اًمؾجون اعمختؾػي. 

ورزاكتف وؾمؿق  ا سمرضموطمي قمؼؾف وؾمداد آرائفاًمذيـ أقمجٌق زمالئف شمؼديروىمد كول 

أظمالىمف وإظمالصف ذم ظمدمي اًمؾغي اًمعرسمقي واًمدوموع قمـ ممقزاهتو. وهذه جمؾي اعمجؿع 

 اًمتل شمعؽس كشوـمف وضمفقده يؽود ٓ اؾق ضمزء مـ أضمزائفو مـ مؼول أو شمعؾقؼ ًمف...
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اعمجؿع يمتوسملم مـ يمتى اًمؽماث طمؼؼفام وىمدم هلام  مطٌققموت وؿـوىمد كنم 

ًمؾريويض واًمػؾؽل إكدًمز )أيب اًمؼوؾمؿ اعمجريطل( اًمذي  الرسالة اجلامعة( 1: مهو

( يمتوب 0ظمقان اًمصػو( وآراءهؿ إمم إكدًمس: إدظمؾ شمعوًمقؿ )أيمون أول سموطمٌ 

ًمإلموم قمٌد اًمعزيز اًمؽـوين اًمذي قموش ذم قمٍم اعملمقن. وهق يٌحٌ ذم مًلًمي  احلقدة

ذًمؽ اًمعفد سملم اعمعتزًمي مـ قمؾامء اًمؽالم  )ظمؾؼ اًمؼرآن( اًمتل اطمتدم اجلدال طمقهلو ذم

 صملم. وسملم اًمػؼفوء واعمحدِّ 

ذم جمؾي اعمجؿع مجعفو مـ سمعد ذم ضمزأيـ مـ يمتوسمف  قمديدة توفمفرت ًمف مؼوٓ

. ومقوققموت هذه اًمدراؾموت هل: )اًمغزازم وزقمامء اًمػؾًػي(، الدراسات الػؾسػقة

طريؼي اًمرمزيي ذم اًمػؾًػي )طمدود اًمعؼؾ قمـد اًمغزازم(، )أسمق اهلذيؾ اًمعالف(، )اًم

)معوين اًمعؼؾ ذم اًمػؾًػي اًمعرسمقي(، )معوين احلدس واًمػؽر(، )كظريي  ،اًمعرسمقي(

اًمؽـدي ذم اعمعرومي(، )كظريي اخلػم قمـد اسمـ ؾمقـو(، )اعمديـي اًمعودًمي ذم كظر اسمـ ؾمقـو(، 

 ..)مقىمػـو مـ اًمػؾًػي(.

ـ اعمصطؾحوت ، قمغم مر اًمًـلم، قمددا وخاًم ماعمجؿعيمذًمؽ كنم ذم جمؾي 

 ذم ضمزأيـ يمٌػميـ.  ادعجم الػؾسػياًمتل شمؽّقن مـفو أظمػًما يمتوسمف  اًمػؾًػقي

سمد زم مـ اإلؿمورة إمم  ىمٌؾ أن أشمؽؾؿ قمغم هذا اإلكتوج اًمػؾًػل اخلصى ٓ

أن إـمروطمي اًمتل شمؼدم هبو اعمرطمقم مجقؾ صؾقٌو إمم ضمومعي اًمصقرسمقن ًمـقؾ 

فو )دراؾمي قمـ ومؾًػي اسمـ ؾمقـو ومقام يمون مقوققم 1904ؿمفودة اًمديمتقراه ذم ؾمـي 

 سمعد اًمطٌقعي.(

مجقؾ صؾقٌو اًمتل ذيمركوهو شمدور طمقل شموريخ اًمػؾًػي  اًمديمتقرإن دراؾموت 
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اًمعرسمقي، ذًمؽ ٕكف أراد أن يًفؿ ذم إطمقوء شمراصمـو اًمػؽري اًمذي يؿؽـ أن كتخذه 

ػي أؾموؾًمو ًمٌـوء ومؾًػي قمرسمقي ضمديدة مؼتًٌي مـ شمراصمـو اًمؼديؿ ومـ مـجزات اًمػؾً

اًمغرسمقي احلديثي. وىمد أؾمفؿ اًمديمتقر مجقؾ صقٌو كػًف ذم ووع هذا إؾموس وإرؾموء 

ىمقاقمده، وذًمؽ مـ ضمفي سمتعريٌف يمتوب )مؼوًمي اًمطريؼي( ًمديؽورت وشمرمجتف سمعض 

 ممًمػوت )سمرهمًقن( ويمتوسمي مؼوٓت قمـ ومؾًػتف، ومـ ضمفي صموكقي سمجفقده ذم كنم

 ًمعريب اإلؾمالمل. وحتؼقؼ وذح اًمعديد مـ يمتى اًمؽماث اًمػؽري ا

يًتحؼ أن كؼػ قمـده وكقًمقف يمثػًما مـ  اًمػؾًػلشمراصمـو  إطمقوءإن مقوقع 

ذيمر أكـو يمـو مع سمعض اًمزمالء ذم اًمتعؾقؿ اًمثوكقي واًمديمتقر مجقؾ كعؼد أاهتاممـو. 

 احلؾؼوت ًمؾؿذايمرة واعمًومرة ومـوىمشي اًمؽتى.

رس سمعض اًمؽتى أؾموشمذة اًمؾغي اًمعرسمقي أن كتدا مـاًمزمالء  أطمدوىمد ـمؾى مرة 

كف طموول ىمراءة واطمد مـفو وًمؽـف مل يًتطع أن يػفؿ ؿمقًئو. وٓ همراسمي إاًمػؾًػقي ىموئاًل 

ذم ذًمؽ ٕن اًمػؾًػي، يمام ًمؽؾ قمؾؿ مـ اًمعؾقم، ًمغي ومـقي ظموصي شمعتؿد قمغم 

ؿ هذه اعمصطؾحوت. مصطؾحوت متػؼ قمؾقفو. ومال سمد، إذن، مـ أن شمٌدأ اًمدراؾمي سمتعؾُّ 

ـدمو كرضمع إمم يمتى شمراصمـو اًمػؾًػل اًمؼديؿ وكحوول ويزداد إمر صعقسمي قم

ختتؾػ قمـ اعمصطؾحوت احلديثي اعمتداوًمي، يمام أن  مطوًمعتفو. ومنن أيمثر مصطؾحوهتو

ومال سمد  ،مقوققموهتو شمٌدو، ٕول وهؾي، يملهنو ٓ شمتػؼ وآدموهوت اًمػؽريي احلوضة

 إذن مـ ذطمفو وشمػًػمهو. 

، ادعجم الػؾسػيمجقؾ صؾقٌو وأمهقي يمتوسمقف:  سمد مـ آقمؽماف سمػضؾ اًمديمتقر وهـو ٓ

 الدراسات الػؾسػقة.و
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صؾقٌو مـذ مخًلم قموًمو يـؼى قمـ اعمصطؾحوت اًمػؾًػقي  مجقؾاًمديمتقر  سمدأ

ومفرؾًمو  ويدرس مداوٓهتو. وعمو أصدر اًمطٌعي إومم مـ يمتوسمف )قمؾؿ اًمـػس( أحلؼ سمف

 ( مصطؾًحو. 942ًمألًمػوظ اًمػؾًػقي يشتؿؾ قمغم )

وأىمدم سمـػًف قمغم ووع ـموئػي مـفو  اعمصطؾحوتقمـ هذه  اًمتـؼقىر ذم صمؿ اؾمتؿ

قمـ ـمريؼ اًمتعريى أو اًمـحً أو آؿمتؼوق. وىمد وضمف يمؾ قمـويتف إمم إطمقوء 

)شمعريػوت(  اعمصطؾحوت اًمعرسمقي اًمتل يمون يػتش قمـفو ذم اعمعوضمؿ اًمؼديؿي اخلوصي مثؾ

تفوكقي. يمام يمون يٌحٌ اجلرضموين و)يمؾقوت( أيب اًمٌؼوء و)يمشوف مصطؾح اًمػـقن( ًمؾ

قمـ هذه اعمصطؾحوت ومدًمقٓهتو ذم ممًمػوت اًمػالؾمػي اًمعرب واعمػؽريـ اعمًؾؿلم. 

 ( مصطؾًحو.0822وىمد متؽـ مـ أن ُيؿع ذم معجؿف مو يؼورب )

اًمؼؾقؾي اعمقضمقدة سملم أيدي اًمـوس ًمقس  اعمعوضمؿصؾقٌو قمغم  اًمديمتقريؿتوز معجؿ 

، سمؾ ىمٌؾ يمؾ رء سمطريؼي شمعريػ هبذا اًمعدد اًمؽٌػم مـ اعمصطؾحوت ومحًى

إذ يتقؾمع ذم ذح يمؾ ًمػظ ومػمضمع إمم أصؾف ذم اًمؾغي ويثًٌ إمم ضموكٌف مو  :اعمصطؾح

يؼوسمؾف مـ إًمػوظ سموًمػركًقي واإلكؽؾقزيي واًمالشمقـقي صمؿ يًتعرض اعمعوين اخلوصي اًمتل 

يقرد يمام  ،يدل قمؾقفو ذم اًمػؾًػي اًمؼديؿي وذم خمتؾػ اعمذاهى مـ اًمػؾًػي احلديثي

 و ومؾًػقي شمٌلم وضمقه اؾمتعامًمف. كصقًص 

مثؾ )اجلدل( أو )اًمقضمقد( أو )اًمًٌى( أو )اًمديؿقىمراـمقي(  مصطؾحوتوسمام أن 

قمـد اًمػالؾمػي اًمؼدموء واحلديثلم، سمؾ قمـد يمؾ واطمد  معوكقفوأو )آؿمؽمايمقي( ختتؾػ 

مـ اًمؽّتوب وأصحوب اعمذاهى يمون ٓ سمد ًمؾديمتقر مجقؾ صؾقٌو مـ أن اصص 

ت قمديدة ًمتػًػم يمؾ مصطؾح وسمقون معوكقف اعمختؾػي. وًمذًمؽ ضموء يمتوسمف أىمرب صػحو

 إمم اعمقؾمققموت اًمػؾًػقي مـف إمم جمرد معجؿ أًمػوظ. 
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صؾقٌو، قمغم وضمف اًمعؿقم، سموًمتػًػم اعمقوققمل ًمؽؾ  مجقؾوىمد شمؼقد اًمديمتقر 

سمعض  سمداءإمصطؾح، ؿملكف ذم ذًمؽ ؿملن اًمعؾامء احلقوديلم. إٓ إكف اوطر أطمقوًكو إمم 

أراء واًمتػًػمات اًمذاشمقي اعمتػؼي مع وضمفي كظره اخلوصي ذم سمعض اًمؼضويو اًمػؾًػقي 

 .إصدار أطمؽوم هنوئقي ومطؾؼي ومقفواًمؽقكقي أو اعمشويمؾ اًمٌنميي اجلقهريي اًمتل يصعى 

اًمػؾًػقي موزال حيتوج إمم مزيد مـ اًمٌحٌ  اعمصطؾحوتوإذا يمون مقوقع 

ال ؿمؽ ذم أن معجؿ اًمديمتقر مجقؾ صؾقٌو يعتؼم وم ،وآضمتفود وإقمودة اًمـظر دوًمو

كجوًزا ىمقاًم وظمطقة هومي ذم ؾمٌقؾ ووع اعمصطؾحوت اًمعؾؿقي اًمتل حتتوج إًمقفو اًمؾغي إ

 يمام أكف ؾمقف يًوقمد اًمدارؾملم واًمٌوطمثلم يمثػًما قمغم  ،اًمعرسمقي ذم اًمقىمً احلوض

 متوسمعي ضمفقدهؿ. 

و مع ؾموئر اًمـصقص مجقؾ صؾقٌ ًمؾديمتقرأمو يمتوب )اًمدراؾموت اًمػؾًػقي( 

ًٓ ٕهنو  ،اًمؼديؿي مـ اًمؽماث اًمتل طمؼؼفو وكنمهو ومنن أمهقتفو شمؼمز مـ كوطمقتلم: أو

وصموئؼ شموراقي هلو ىمقؿي ذاشمقي شمشفد قمغم مدى شمؼدم أضمدادكو ذم احلضورة، وصموكًقو: ٕكـو 

اإلؾمالمل  –سموًمرضمقع إمم هذه إصقل واعمصودر كًتطقع أن كدرس اًمػؽر اًمعريب 

ىمعقي ومـعرومف قمغم طمؼقؼتف وكؿقز اًمعـوس إضمـٌقي اًمتل شملصمر هبو قمـ مؼقموشمف دراؾمي وا

صمؿ كًتطقع أن كتتٌع أدوار شمطقره مـذ  ،إصؾقي اًمتل وًمدهتو اًمٌقئي واًمظروف اًمتوراقي

وكـتفل إمم سمقون مدى شملصمػمه ذم اًمعصقر اًمتوًمقي طمتك  ،كشلشمف وكؿقه طمتك يمامًمف وكضجف

 اًمقىمً احلوض. 

قمـ سمعض اًمصػوت اعمؿقزة ًمؾػؾًػي  يؽشػديمتقر مجقؾ صؾقٌو أن وىمد طموول اًم

اًمعرسمقي مثؾ اًمصػي اًمعؼؾقي واًمروطمقي واًمتقطمقديي واًمتقومقؼقي، يمام سمحٌ ذم شمػرقموت 
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واؾمتخؾص  ،ذاىمقي أو اًمصقومقي أو اًمقوعقيأو اإل هذه إىمًوم مثؾ اًمـزقمي اًمطٌقعقي

صقل واًمػروع، يمثػمة مـ ذًمؽ أن هذه اًمػؾًػي متعددة اًمعـوس، متشوسمؽي إ

ن يموكً متشحي سمرداء اًمققكوكقلم، ومنن هذا اًمرداء ٓ اػل إاًمغويوت واعمؼوصد. وهل و

اًمػؾًػي أصمًرا سمؾقًغو ذم شموريخ احلضورة عمو سمذًمف  هذهمالحمفو اخلوصي. وىمد شمريمً 

 أصحوهبو مـ ضمفقد قمظقؿي ذم ؾمٌقؾ حتؼقؼ اعمثؾ اًمعؾقو اإلكًوكقي. 

شمشوهًبو قمظقاًم سملم احلقوة اًمػؽريي »يعتؼد سملن هـوك  صؾقٌويمون اًمديمتقر مجقؾ 

دصملم موزاًمقا طمتك أن يتٌعقن ذم شمػؽػمهؿ اًمؼديؿي واحلقوة اًمػؽريي احلديثي ٕن اعمحْ 

ا وٕن عمـوزقمـو اًمػؽريي احلوضة ضمذورً  ،سمعض إؾموًمقى اًمتل ورصمقهو قمـ أضمدادهؿ

 ششموراقي شمقوح كشقءهو وشمطقرهو وادموهوهتو...

ً همويتف مـ كنم )اًمدراؾموت اًمػؾًػقي( أن شمصٌح طموومًزا إمم اًمٌحٌ ذم وىمد يموك

اًمعرسمقي وإطمقوء شمراصمـو اًمػؽري. ويمون يلمؾ أن يمدي ذًمؽ إمم إيؼوظ  شموريخ اًمػؾًػي

وقمقـو اًمػؾًػل وشمقوقح مـوزقمـو اًمػؽريي وشمثًٌ مصطؾحوشمـو وأظمػًما اًمتؿفقد 

 إلكتوضمـو اعمٌتؽر.

ؽقي ذم سمػموت إمم طمؾؼي دراؾمقي ٓؾمتعراض إمري اجلومعيدقمً  1940ذم ؾمـي 

مو أؾمفؿ سمف اعممًمػقن اًمعرب ذم دراؾمي اًمػؽر اًمػؾًػل ظمالل اعمئي ؾمـي إظمػمة. وىمد 

اؿمؽمك اًمديمتقر مجقؾ صؾقٌو سمٌحٌ شمؽؾؿ ومقف قمغم آدموهوت اًمعومي ذم إكتوضمـو 

 اًمػؾًػل مثؾ آدموه اعمودي واًمعؼكم واًمروطمل واًمقضمقدي واًمشخصوين واًمعؾؿل،

يمام أؿمور  ،وذيمر أؾمامء سمعض اعمػؽريـ اًمذيـ يؿثؾقن هذه آدموهوت وخلص آراءهؿ

إمم أن هذه آدموهوت شمعتؿد قمغم آىمتٌوس ؾمقاء مـ اًمػؾًػي اًمغرسمقي أو مـ شمراصمـو 
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 أن اًمؽتى اًمتل أًمػفو قمؾامؤكو ذم إيوم إظمػمة شمـؿ قمـ شمؼدم صمؼوومتـو صمؿ سملمَّ  ،اًمؼديؿ

رأى أن ًمقس سملم همٓء اًمٌوطمثلم إٓ اًمؼالئؾ اًمذيـ طمووًمقا  اًمعؾؿقي احلديثي، وًمؽـف

آسمتؽور. وإّن أيمثرهؿ ىمد اىمتٍموا قمغم معوجلي مًوئؾ ضمزئقي أو وىمػقا قمـد سمعض 

اًمتلمالت واخلقاـمر دون أن يتقصؾقا إمم سمـوء مذهى ومؾًػل يمومؾ. وهق يؼقل ذم 

 قئي كعقش ومقف، ومفق مل هيأكف رسمام يمون كوؿمًئو قمـ ـمٌقعي اعمجتؿع اًمذ» ؾمٌقؾ شمعؾقؾ ذًمؽ

 ئًمـو سمعد أؾمٌوب اًمتخصص واًمتعؿؼ ومل يعقدكو اًمتػرغ ًمؾٌحٌ اًمعؾؿل اهلود

وأيمثر أؾموشمذة ضمومعوشمـو مٍموومقن قمـ اإلكتوج اعمٌتؽر إمم اًمتلًمقػ اعمدرد  ،اًمرصلم

ومدومققمقن قمـ احلقوة اًمتلمؾقي إمم احلقوة اًمعؿؾقي يؽًٌقن ومقفو رزىمفؿ، ومل يتقاومر هلؿ 

 . شمو شمقاومر ًمعؾامء اًمغرب مـ ـمؿلكقـي ومؽريي ووامن اضمتامقملمجقًعو 

يمون، قمغم اًمرهمؿ مـ ذًمؽ، متػوئاًل سموعمًتؼٌؾ، يممـ  صؾقٌوإٓ أن اًمديمتقر مجقؾ 

سملن اًمعؼؾ اًمعريب ىمودر قمغم اإلسمداع واؾمتجالء طمؼوئؼ اًمقضمقد وقمغم اًمتجريد واًمًؿق 

ٓىمتٌوس مـ معلم شمراصمـو اًمؼديؿ سمد ًمٌؾقغ هذا اهلدف مـ ا واًمتعوزم. ويمون يرى سملكف ٓ

مـ واضمٌـو أن كـؼؾ أمفوت »شمورة ومعلم اًمػؾًػي اًمغرسمقي شمورة أظمرى، صمؿ يؼقل: 

اعمذاهى اًمغرسمقي إمم ًمغتـو ًمدراؾمتفو وذطمفو، يمام يـٌغل ذم اًمقىمً ذاشمف إطمقوء شمراصمـو 

اًمػؾًػل اًمؼديؿ ودراؾمتف قمغم وقء اًمـؼد احلديٌ. وسمذًمؽ يؿؽـ ووع أؾموس 

فوج ؾمٌقؾ واوح ًمٌـوء ومؾًػي قمرسمقي أصؾقي شمعؼم قمـ مـوزقمـو اًمعؼؾقي راؾمخ واكت

 .شوطموضموشمـو اًمػؽريي أطمًـ شمعٌػم

 ! ؾموديتؾمقدايت، 

اًمعزيز اعمرطمقم اًمديمتقر مجقؾ صؾقٌو  اًمصديؼقمـ  ظموـمػيشمؾؽ هل عمحوت 

وإؿمورات وضمقزة إمم أقمامًمف ذم جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي وإمم أسمحوصمف اًمػؾًػقي. وأكو أؿمعر 
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 وإؾمك ًمتؼصػمي ذم اًمقوموء، وًمق سمجزء وئقؾ، مـ طمؼف قمكم، وًمؽـ أكك  سموحلرج

زم اإلطموـمي سموجلقاكى اعمتعددة هلذه اًمشخصقي اًمػذة واإلؿمودة سمؿزايوهو اًمـودرة 

 ومآصمرهو احلؿقدة. 

وأٓف مـ اًمطالب واًمؼراء اًمذيـ فمؾقا  أٓفقمغم  سمػضؾفوطمًٌل أن أكقه 

تًٌقن اًمثؼوومي واًمذيـ أصٌحقا مدرؾملم مدة كصػ ىمرن يلظمذون قمـف اًمعؾؿ ويؼ

ن ذيمراه ؾمتظؾ طمقي ًمدى همٓء اًمتالمقذ وقمـد إوقمومؾلم ذم خمتؾػ اعمقوديـ. 

 ٌَّ  حمؼًؼو ومػؽًرا اًم ـوىًمو إمم اعمعرومي، قموًمِ أصدىموئف وزمالئف اًمؽثػميـ اًمذيـ قمرومقه مجقًعو ؾم

ًٌو كؼوًدا وقموماًل مصؾًحو وإكًوًكو وم وواًل يؿتوز سمرضموطمي اًمعؼؾ مٌدقًمو ومرسمًقو سمورقًمو ويموشم

وؾمامطمي اًمطٌع وؾمؿق اخلؾؼ، إهنؿ مجقًعو ؾمقف يـفؾقن مـ ممًمػوشمف ويؼتًٌقن مـ 

أومؽوره ويتٌعقن آصموره. إن ومؼدان هذا اًمرائد ظمًورة وـمـقي يمٌػمة وقمزاؤكو اًمقطمقد هق 

أكف ؾمقف يٌؼك مـورة ًمؾـوؿمئلم حيتذوكف ذم ؿمغػف سموًمعؾؿ وطمٌف ًمؾحؽؿي ويًؾؽقن 

ٌحٌ واإلكتوج ويًػمون قمغم هديف ذم ظمدمي اًمشعى واًمدقمقة إمم ـمريؼف ذم اًم

 اإلصالح واًمتجديد واًمتؼدم واًمًالم. 

*     *     * 
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 أمحد اجلـدي ألستاذلقصقدة 

 

 األستاذ الراحل ادرحوم الدكتور مجقل صؾقبا

 ك ؿمـٌويبــــشمًؾـل وىمد شمؼض ٓ

 

 أيـ ؾمور اًمؾـدات مــ أصـحويب 

ـــؾ  ـــلطمالم ًمق ـــؿ يم ـــقا يمؾف  ذهٌ

 

 وشمقًمـــقا يمؾؿحـــي مــــ هاب 

ـــــوت  ـــــلهنؿ ذيمري ـــــوءوا يم  وشمـ

 

 ؿموطمٌوت شمؾقح ظمؾـػ وـٌوب 

 ضمثؿ اعمقت ومـقىمفؿ وموؾمـؽماطمقا 

 

سمعـــد ـمـــقل اًمضــــك وـمـــقل  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاب  اًمع

 

ـــدمققمل ـــؿ سم ـــؿ أن أزوره  ومؾف

 

ـــذاب  ـــويت اًمع ـــوئل وذيمري  وووم

 *     *     * 

 يــو زمــون إؾمــك أشمًــؿع ىمــقزم

 

ــــ   ـــرض قم ـــً مع ـــرى أك أم شم

 ضمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقايب

 

ــع ا ــو م ــد ضمريـ وىم ــقيًّ ــوق ؾم  ًمروم

 

مثــــؾ هب اًمؼطــــو كطـــــقف  

 اًمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروايب

 

 وىمطعــــو قمفـــد اًمشـــٌوب ويمــــو

 

 زهــــرات شمضــــقع سموٕـمقــــوب 

ـــــدرك اعمـــــآل ويمـــــؾ  ـــــو ي  يمؾـ

 

ــــذي وراء اًمشــــعوب   قمــــومل سموًم

 واًمتػتـــــو ومؽــــؾ شمــــرب سمعقــــد 

 

 قمــــ أظمقـــف ويمـــؾ إًمـــػ كـــوب 

 ومــتش قمـــأوإذا يب، وطمــدي،  

 

  ًٌ  و ذم معنم أهمرابصحٌل همري

 رىوإطمٌــــوء كــــوئؿقن ؾمــــؽو 

 

 ذم مفـــود مــــ ضمــــدل وشمـــراب 

ـــ  ًٌّ  وومـــنذا مـــو سمؽقـــً وموقمـــذر حم

 

 راح يٌؽل قمغم صمـرى إطمٌـوب 

 واومتؼــود اًمصــديؼ همصــي طمــزن 

 

 ٓ شمداوى  سمجرقمي  مــ  ذاب 

 *     *     * 
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ــــ يـــف أؾمـــتوذكو اًمـــذي قمؾـــؿإ  اًم

 

 ضمقــؾ ورّواه ظمــػم يمــؾ يمتــوب 

 اًمػتــــ اًمـــذي ظمـــّرج اًمػالؾمـــػي 

 

ـــ   تقون ُيًـــؼقن صـــوذم أدابـ

 يموًمشـــــ اًمـــذي ىمــــّدم احلؼقؼـــي 

 

 شفد مــذاىًمو يــداف سمــوٕيمقابـــ 

 وأشموكو  مثؾ  اسمــ  رؿمـد  رصـقـو 

 

ـــ   و سموًمؾٌـــوبرائـــع اًمػؽـــر مقًمًع

 ذم دروس ىمد ٓح ؾمؼراط ومقفو 

 

 واسمـــ ؾمــقـو اًمــرئقس واًمػــورايب 

ـــ  ـــزازم  يقًم ـــر  اًمغ ـــو  م  ووقمؾقف

 

 ورقموهو اًمؽـدي رقمـل اصـطحوب 

 طمتـك وشمراءى طمـل سمــ يؼظـون 

 

ــوء   ــوبضم ــي إطمؼ ــروي رواي  ي

 واكتحك اًمغرب وموًمتؼك سموًمعظوم 

 

 اًمغر ظمـػم اًمػالؾمـػ إكجـوب 

ــــو  ــــقرود  ومجئـ ــــو إمم اًم  ودقموك

 

ــــــقس مـفقمــــــي  إراب   سمـػ

 ومنمسمـو أؿمفك اًمنماب وذىمــو 

 

 مذاب ؿمفد يمؾ أوموويؼ مـ 

 *     *     * 

ــًداإ ــً قمف ــد زك ــتوذكو ًمؼ ــف أؾم  ي

 

 يمـــون ظمـــػم اًمعفـــقد ًمؾطـــالب 

  شمرشمـقى اًمعـلم مــفا ٓيمـً ومـذًّ  

 

ـــــقاب  ـــــف اجل ـــــقوًمو سمعؼؾ  ومقؾً

 ومـــــنذا مـــــو دقمقشمـــــف حلـــــديٌ 

 

 هــى يموًمؾقــٌ خمــدًرا ذم اًمغــوب 

 راح يعطـــــل وإذا مـــــو أصمرشمـــــف 

 

 اًمــرأي حيــدى سمــوعمـطؼ اًمغــالب 

 ذم يمالم قمـذب وصـقت رىمقـؼ 

 

ــؾ صــقت إسمــقة اخلــالب   مث

ــــف  ــــقس ًمدي ــــقة وًم ــــف كٌ  مــــو سم

 

 ضمػـــــقة اعمًـــــتعّز سموًٕمؼـــــوب 

ــع ذم  ــلّم اًمطٌ ــقس ًم  اجلــدال، أك

 

 ذم اسمتًــوم يــزيـ يمــؾ ظمطــوب 

 ومقــف يمــون ؿمــقًئو ضمديــًدا يمــؾ مــو 

 

ـــون اخلـــويب  ـــوه ذم اًمزم ـــو رأيـ  م

 



- 179 - 

ــو ــدكو ومحــؼ قمؾقـ ــك قمف ــد رقم  ىم

 

ـــؿ اًمقهـــوب   رقمـــل قمفـــد اعمعؾ

 وقمؾقـــو شمؼــديس ذيمــراه ومــوًمعؾؿ 

 

 قمجـــــوبأطمـــــؼ إمـــــقر سموإل 

 *     *     * 

 يـــف أؾمـــتوذكو وىمـــد همٌـــً قمــــوإ

 

 مصـوبدهك أوهمقوب اًمرضمول  

ــل  ــوء ودقمـ ــل قمــغم اًمرصم  ٓ شمؾؿـ

 

ـــوء   ـــول اًمرصم ـــو يبأذم جم ـــر م  ذيم

 يمؾ رء هيقن ذم اًمعـقش ًمـقٓ 

 

 ذيمريوت شمعقد مقت اًمصـحوب 

ــؾ  ــوذا ضمــرى وشملم ــؾ م ــؿ شملم  ىم

 

ــــــو ذم وطمشــــــٍي   ــــــػ سك يمق

 واهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؽماب

 

  سمجـــراحذهـــى اًمشـــعر مـــثؼاًل 

 

 وهــقى اًمـثــر ظمــوئر إقمصــوب 

ـــوًمتٌس  ـــد وم ـــو اجلدي ــــ وأردك  اًم

 

 ذم زمحــي إصمــقاب أمــر ووــعـو 

 ضمديـــد سمـــال ىمـــديؿ ًمعؿــــريأ 

 

 إن هـذا مـــ احلــديٌ اًمعجــوب 

ًٌو ٓ يؼدر اًمشـعر ؿمـعى   إن ؿمع

 

ــوب  ــقم وإشمع ــلم اهلؿ  وــوع سم

 *     *     * 

 ٓ شمؼــــؾ إكـــــو كًــــقـوك، يمــــال

 

 إكــــو ذايمـــرون قمفـــد اًمطـــالب 

ـــ  ـــزول إٓ قمظ ـــؼ ي ـــؾ ظمؾ  قاًم يم

 

ـــــدرس واحلجـــــك   قمـــــوش ًمؾ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب  واًمؽت

 

*     *     * 
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 الدكتور فاخر عاقل كؾؿة السقد األستاذ

 إؾمتوذ ذم يمؾقي اًمؽمسمقي

 

 مجقل صؾقبا ادريب 

وًمؽـف يمذًمؽ يمون مرسمًقو ظمدم اًمؽمسمقي  ،يمون مجقؾ صؾقٌو ومقؾًقوًمو مـ ـمراز رومقع

ًٌو وومقؾًقوًمو، وؾملىمتٍم ذم يمؾؿتل اًمنيعي وسمًٌى مـ وقؼ  معؾاًم ومػؽًرا ويموشم

و ًمؾذي حيى قيي قمـد اعمرطمقم اًمديمتقر صؾقٌو شموريمً اًمقىمً قمغم ضموكى مـ اًمـوطمقي اًمؽمسم

أن يتعؿؼ ذم ومؾًػتف اًمؽمسمقيي أن يؼرأ يمتٌف اًمؽثػمة ومؼوٓشمف اًمعؿقؼي قمـ آرائف اًمؽمسمقيي 

 وأومؽوره ذم ومؾًػتفو. 

يمام قمؿؾ أؾمتوًذا ذم  ،قمؿؾ صؾقٌو مدرؾًمو ذم اًمتعؾقؿ اًمثوكقي ودور اعمعؾؿلم -1

 ًٓ  .اجلومعي ودرس اًمؽمسمقي ومقفو ؾمـلم ـمقا

و -0 و ًمقزارة اًمؽمسمقي وأمقـًو قمومًّ  ومؽون مديًرا ًمؾتعؾقؿ اًمثوكقي ،وقمؿؾ صؾقٌو إداريًّ

و  ًً و ًمؾجـي اًمؽمسمقي واًمتعؾقؿ ذم قمفد احلٍمي وقمؿقًدا ًمؽؾقي اًمؽمسمقي ورئق ًً ورئق

 جلومعي دمشؼ سموًمقيموًمي. 

 ريب.وأؿمفر ممًمػوشمف ومقفو يمتوسمف قمـ مًتؼٌؾ اًمؽمسمقي ذم اًمنمق اًمع :وًمؼد أًمػ ذم اًمؽمسمقي -9

ًٓ سمف.  ،ّذع ًمؾؽمسمقي -1  وأصدر ىمرارات وىمقاكلم قمديدة وموزال سمعضفو معؿق

 طمي مممترات شمرسمقيي قمرسمقي وقموعمقي )اًمققكًؽق( وؾموهؿ ومقفو وذم شمقضمقففو. -1

وأؾمس  ،ؿمورك ذم إصدار جمؾي اًمعومل اًمعريب وجمؾي يمؾقي اًمؽمسمقي ورأس حتريرهو -4
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ذم اًمؽمسمقي ذم  َى تَ ويمَ  ،اًمؽمسمقي مجعقي متخرضمل يمؾقي اًمؽمسمقي. وًمؼد طموض وأذاع قمـ

 يمثػم مـ اعمجالت. 

 أمو معومل شمرسمقتف ومفل: -7

 اًمعروسمي وىمقمقي اًمؽمسمقي وآهتامم سموًمؾغي اًمعرسمقي واًمدقمقة ًمؾقطمدة اًمثؼوومقي. - أ

 اًمديؿقىمراـمقي وشمؽوومم اًمػرص. - ب

 اًمعداًمي آضمتامقمقي وشمعؿقؿ اًمتعؾقؿ. - ت

 اًمٌحٌ اًمؽمسمقي اًمعؾؿل.قمؾؿقي اًمؽمسمقي واًمتجريى ومقفو وإىمومتفو قمغم أؾموس مـ  - ث

 اهتاممف اخلوص سمتلهقؾ اعمعؾؿلم.  - ج

 اهتاممف سموًمؽماث اًمعريب ودقمقشمف إمم إطمقوئف.  - ح

 .  وقمؿاًل ؾاًم ا قمِ وهؽذا ومنن اجلوكى اًمؽمسمقي ذم طمقوة اًمديمتقر صؾقٌو ضموكى هوم ضمدًّ  -8

 مـ معومل ومؾًػتف اًمؽمسمقيي أخلص ًمؽؿ مؼوـمع مـ يمتوسمف ؾاًم عْ وًمؽل أووح ًمؽؿ مَ 

وكنمشمف ًمف يمؾقي اًمؽمسمقي ذم  1940اًمذي أًمػف قموم  رتبقة دم الرشق العريبمستؼبل ال

 ضمومعي دمشؼ.

ًٓ حتديد اعمثؾ »يؼقل اًمديمتقر صؾقٌو:  ... إن ؾمقوؾمي اًمتعؾقؿ اعمثوًمقي شمؼتيض أو

إقمغم ًمإلكًون ذم سمقئي اضمتامقمقي معقـي، صمؿ شمًتؾزم سمعد ذًمؽ إظمذ سموًمقؾموئؾ اعممديي 

 إمم حتؼقؼف. 

 ثؾ إقمغم ًمإلكًون ذم جمتؿعـو اًمعريب احلديٌ ؟ ومام هق اعم

ن أيمؿؾ اًمـوس ذم كظركو مـ مجع ىمقة اجلًؿ إمم صحي إًمؾجقاب قمغم ذًمؽ أىمقل 

اًمتػؽػم، ومتوكي اخلؾؼ إمم ىمقة اإلرادة... وإذا ىمؾـو ىمقة اجلًؿ ومنكام كعـل سمذًمؽ كؿق 
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إقمضوء قمغم  اًمقفموئػ اًمعضقيي يمؾفو ذم وزن واطمد مـ آكًجوم ٓ شمـؿقي قمضق مـ

طمًوب أظمر، وإذا ىمؾـو صحي اًمتػؽػم ومنكام كعـل اشمصوف اًمػرد سمجقدة اإلدراك 

واحلػظ وىمقة اًمػفؿ واحلؽؿ واًمتخقؾ واإلسمداع، ويمذًمؽ إذا ىمؾـو متوكي اخلؾؼ وىمقة 

اإلرادة ومنكام كعـل سمذًمؽ معرومي اًمقاضمٌوت اخلؾؼقي اًمعومي واخلوصي واًمعؿؾ هبو: مـ 

ـي وصدق ذم اًمعؼقدة واقمتزاز سمؽماث إمي اًمعرسمقي وإيامن يمامل ذم اإلرادة احلً

 .شسمرؾموًمتفو وإظمالص ًمؾؼقؿ اًمروطمقي وحترر مـ إهقاء واًمشفقات

 :صمؿ يؼقل

 . إن أهداف اًمؽمسمقي ذم جمتؿعـو اًمعريب ُيى أن شمشتؿؾ قمغم إؾمس اًمتوًمقي:..» 

مم إؾموس إول هق أؾموس ومردي، وكعـل سمذًمؽ أن اًمتعؾقؿ ُيى أن هيدف إ -1

 شمـشئي أومراد أىمقيوء إضمًوم مثؼػل اًمعؼقل، طمًـل إظمالق... 

وإؾموس اًمثوين هق أؾموس اضمتامقمل وكعـل سمف إقمداد اًمطالب إقمداًدا اضمتامقمقًّو  -0

حيٌى إًمقفؿ اًمتعوون واًمتؽوومؾ واًمعدل واًمـظوم واًمتؼدم، ويعرومفؿ سمحؼقىمفؿ 

 وواضمٌوهتؿ ويدقمقهؿ إمم اطمؽمام طمؼقق أظمريـ وطمريوهتؿ. 

ذا يتطؾى مـو اًمعؿـؾ سمجؿقـع وؾمـوئؾـو قمـغم ظمؾـؼ جمتؿـع ديؿـقىمراـمل يؼـدس وه

احلريــي واعمًــوواة ويعتؿــد قمــغم اًمعؾــؿ ذم حتريــر اًمػــرد مـــ مجقــع أًمــقان اإلىمطــوع 

وآؾمــتٌداد وآؾمــتعٌود وحيؼــؼ مٌــدأ اًمعــدل آضمتامقمــل وآىمتصــودي ويؼؾــى 

عمحٌي يمـام يؼـقل اًمشعقر اًمػردي مـ طموًمي آكػعول إمم طموًمي اًمػعؾ سمحقٌ شمصٌح ا

 )أوهمًً يمقكً( مٌدأكو واًمـظوم رائدكو واًمتؼدم همويتـو...

وإؾموس اًمثوًمٌ اًمذي ُيى أن كًتـد إًمقف ذم شمرسمقتـو اًمؼقمقي هق إؾموس  -9
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وكعـل سمذًمؽ أن اًمؽمسمقي ُيى أن شممدي إمم شمـشئي مقاـمـلم مـتجلم  ،آىمتصودي

و ًمؾقصقل إمم يعرومقن سمقئتفؿ ويًتـٌطقن مـفو مؼقموت طمقوهتؿ ويًتغؾقهن

أؾمؿك مؼوصدهؿ. إن اعمدارس اًمعرسمقي ٓ شمزال طمتك أن شمعد شمالمقذهو ًمؾحقوة 

و قمومًّ إ  و...قمداًدا كظريًّ

وكعـل سمذًمؽ  ،وإؾموس اًمراسمع اًمذي ُيى أن شمًتـد إًمقف شمرسمقتـو هق إؾموس اًمؼقمل -1

 قمداد ضمقؾ قمريب حمى ًمقـمـف معتز سمؽماصمف مممـ سمؼقمقتف خمؾص ًمقطمدة أمتف...إ

وكعـل سمذًمؽ أن اعمثؾ  ،إؾموس اخلومس ًمؽمسمقتـو هق إؾموس اإلكًوين اًمعومو  -1

إقمغم اًمعريب يتطؾى مـ إومراد واجلامقموت أن يتصؾقا سمجؿقع اًمؽامٓت 

احلؼ واخلػم وأن يعومؾقا اًمـوس سمام يعومؾقن سمف  ئاإلكًوكقي وأن يًتؿًؽقا سمؿٌود

يصودىمقن مجقع إمؿ  سمؾ ،ومال يٌغضقن وٓ يتعصٌقن وٓ يتعًػقن :أكػًفؿ

اعمحٌي ًمؾًالم ويًفؿقن ذم شمؼدم احلضورة... إهنؿ ٓ يعودون إٓ مـ يعودهيؿ... 

 .شإن ؾمقوؾمتفؿ هل اًمعدل واإلكصوف داظمؾ اًمٌالد اًمعرسمقي وظمورضمفو

 أهيو اًمًودة 

و واؾمع إومؼ قمؿقؼ  ،ًمؼد يمون مجقؾ صؾقٌو مرسمًقو متؿقًزا سمؾ يمون ومقؾًقوًمو شمرسمقيًّ

ؾمؿعتؽؿ إيوه موزال طمتك اًمققم وسمعد ىمراسمي أاًمذي اىمتطػتف قمـ يمتوسمف و اًمػفؿ. واًمؽالم

 مخًي قمنم قموًمو صوحلًو ٕن يؽقن كؼماؾًمو ًمؾؿرسملم مـ أسمـوء إمي اًمعرسمقي. 

وقمقض قمـف إمي  ،رطمؿ اهلل اًمػؼقد رمحي واؾمعي ؾمعي قمؾؿف وقمظؿ ومضؾف

 اًمعرسمقي ظمػًما.

*     *     * 
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 كؾؿة آل الػؼقد ألؼاها ابـه

 السقد حبقب صؾقبا

 

 أصحوب اًمًقودة، أهيو احلػؾ اًمؽريؿ! 

ًمقس مـ اًمًفؾ إلكًون أن يتؽؾؿ قمـ أسمقف. ٕكف أىمرب اًمـوس إًمقف، سمؾ ٕكف ضمزء 

مـ كػًف. إكف حيؿؾ صقرة أسمقف ذم ومماده، يتطؾع إًمقفو، ويًتقطمقفو ذم طمضقره 

 وهمقوسمف، ومنذا هق هل، وهل هق. 

ا قمـ ضمقاكى خمتؾػي مـ طمقوة مجقؾ صؾقٌو، ًمؼد شمػضؾ اخلطٌوء إيمورم، ومتحدصمق

 وإن يمون زم أن أىمقل يمؾؿي أن، ومفل ٕقمرب قمام قمرومتف قمـف يملب. 

و، وضمعؾفـام ديدكـف ، وىمد أظمؾص هلوشملم اعمفؿتلم إظمالًصو شمومًّ مػؽًرا ومربقًايمون 

ذم يمؾ جمول طمتك ذم جمول اًمٌقً اًمذي ومقف كشـلت واًمـذي كعؿـً سمـف سمعطـػ اًمقاًمـد 

 اعمريب اعمػؽر.

يمون يممـ سملن اًمقؾمقؾي ًمشحذ ومؽر اًمطوًمى وشمقضمقفف، هل اًمتحدث وإيوه، 

وقمرض إومؽور قمؾقف وشمؼٌؾ إومؽور مـف. ًمذًمؽ يمون يشجع وًمده اًمطوًمى قمغم 

ويمقػ ًمقًمده أن يـًك شمؾؽ اًمًوقموت احلؾقة اًمتل ىمضوهو معف، مـوىمًشو أومؽور  الـؼاش.

 ومالؾمػي اًمغرب وؾمػم ومالؾمػي اًمعرب. 

ًمذًمؽ طمرص وهق  كرم األخالق، سملن اًمؽمسمقي شمؼقم قمغم سمٌويمون يممـ أيًضو 

اعمثوزم ذم ظمؾؼف قمغم أن يٌٌ ذم وًمده مو آمـ سمف مـ مثؾ قمؾقو، يمتػضقؾ اًمؼقؿ قمغم اجلوه 
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واعمول، وأمهقي اعمُثؾ يمداومع ذم احلقوة، واإليامن سموًمعؼؾ، وآقمتدال، واًمًٌوـمي، 

 صدر. واًمعؿؾ اجلود اعمـتٍ، وؾمعي اًمـظر ورطموسمي اًمػؽر واًم

ومل يؽـ وهق اعممًمػ واعمػؽر ًمقحٍم كػًف ذم طمدود قمؿؾف ومؼط، ُيؾس 

اًمًوقموت اًمطقيؾي وراء مؽتٌف وٓ يؽمك مو سملم يديف، إٓ سمعد أن يؽقن ىمد أظمرضمف قمغم 

 شمؼـف أطمًـ إشمؼون. أأطمًـ صقرة، و

ومل يؽـ وهق اعممًمػ واعمػؽر ًمقحٍم كػًف ذم طمدود قمؿؾف ومؼط، سمؾ أراد أن 

اؾمعي مػتقطمي قمغم اًمعومل اخلورضمل. ًمذًمؽ يمون ؿمديد آهتامم سمشمون شمٌؼك كوومذشمف و

 اًمًوقمي، يـوىمشفو ويػؽر ومقفو. ويمون ؿمغؾف اًمشوهمؾ مشؽالت جمتؿعـو اًمعريب.

ر اعمثؼػـلم ـاومف إًمقـف يـلكس إمم معشــراكصٌوسمف قمغم قمؿؾف اًمتـلًمقػل واكصـ ويمون مع

ــود ــف، يًــتؼٌؾفؿ ذم داره، ويتٌ ــف وـمالسم ــوهؿ أـمــراف ورضمــول اًمػؽــر مـــ زمالئ ل وإي

 هذا يمؾف ٓ يضـ سملي قمقن أو كصقحي إذا ـمؾٌفام مـف أطمد.  إمم احلديٌ وأراء، ويمون

. أظمؾص إكساًكا خمؾًصاكف يمون إأىمقل:  وإذا أردت أن أخلص مو يمون قمؾقف واًمدي،

اإلظمالص اًمتوم ًمؽؾ مو ىموم سمف. ًمؼد ؿموءت إىمدار أن يؽقن مرسمًقو وملظمؾص ًمدور 

يمام أظمؾص  ،ار أن يؽقن ممًمًػو، وملظمؾص ًمدور اعممًمػ واعمػؽراعمريب. وؿموءت إىمد

 ًمعوئؾتف وأصدىموئف وـمالسمف. 

وكل مهي وأكا أستعقد ذكراه يوًما بعد يوم هو أن أخؾص له ولذكراه كام 

 . وأن أكون ادثل الصالح دا عؾم ودا كان ،أخؾص يل

تل يؿثؾفـو هـذا وظمتوًمو أشمؼدم سموؾمؿ قموئؾتف اًمصغرى إمم أقمضوء قموئؾتف اًمؽؼمى اًم

احلػؾ سملـمقى اًمشؽر واًمعرومون. وأظمص هبذا اًمشـؽر ؾمـقودة اًمـديمتقر حمؿـد اًمػووـؾ 
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رئقس ضمومعي دمشؼ اًمذي دقمـو إمم هـذا آطمتػـول، واًمؾجــي اًمتـل كظؿتـف، واهلقئـوت 

وجمؿـع اًمؾغـي اًمعرسمقـي سمدمشـؼ،  ،اًمتل اؿمـؽميمً سمؿؿثؾقفـو ومقـف وهـل: ضمومعـي دمشـؼ

احتــود اًمؽتــوب اًمعــرب، ويمؾقــي اًمؽمسمقــي، وأصــدىموء وجمؿــع اًمؾغــي اًمعرسمقــي سموًمؼــوهرة، و

اًمػؼقد. إمم يمؾ مـ هـذه اعممؾمًـوت اًمتـل طمقؽـً ذم ظمققـمفـو طمقـوة واًمـدي، أشمقضمـف 

قمؾـؿ  سموًمعوـمػي اًمتل يمون يؽـفو هلو واًمتل وإن هموسمً قمـو اًمققم، ومًتٌؼك طمـوضة ذم مـو

 ومو يمتى وأًمػ. 

اًمؼقودشملم اًمؼقمقي وأشمنمف ذم أن أشمؼدم سموًمشؽر واًمعرومون إمم اًمًودة أقمضوء 

واًمؼطريي، وإمم اًمًقد وزير اًمؽمسمقي، وإًمقؽؿ مجقًعو عمشوريمتؽؿ سمحضقريمؿ اًمؽريؿ 

 و اهلل شمعومم أن حيػظؽؿ وأن يشؿؾـو مجقًعو سمرقمويتف وهدايتف إمم ؾمٌؾ احلؼ واخلػم. راضمقً 
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دمػللث املاجللس  ملصكللض  أكللسم أظللىم آيللات الؼللهص
 إحاخللث اىفصؾللث يل ليتدللد يف ىلعليرلاـللث واىللرتاث

وأرؽ ةالؼلهص « دميو ؾييتا»جِاح اىػالٌث ادلنخٔر 
لللس خعلللَ ُٔـيّيلللّ»ٌلللسيص املهختلللث العللليس  ٍّ  ىلع « حم

 تعٓيو ٌٍٓيت.
 

 وأوجللّ ػللهصي واٌخِللاين ليٍِٓسظللث العلليسة 
 ”Finishingمؤظعث ٌػٓس اىل « ُٔر اخلٔري روٌيث»

“Touch لهرتوُيلثىلع حكّصٌٓا ةٔفلع األجٓلضة اإل 
ـاكُلج ؾليث الٔؾلو ؛ حىلعيف  تعلٓياًل ملٍٓليتحتج 

 ةيين يف ديب وبني دمؼق.
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