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 :خليل مردم بك وكتابه 

 "دمشق والقدس في العشرينات"

 بقلم: عيسى الناعوري
 )األمين العام للمجمع(

الصدددإيل الرددداعر عدددإنان مدددرإم بدددن متابددد   نسددد   مدددن  تدددا   يأهدددإل  لددد
للمرحددوم والددإي  ليدد  مددرإم بددنع رلددي  مجمددع اللشدد  العربيدد  بإمرددل سددابقا   عنددوان 

وهو يبّم مقاالت  تبها المؤلد  فدي بإايد  ال تا  )إمرل والقإ  في العررينات(ع 
العررينات من هذا القرنع ونررها في صح  ومج ت متعإإة  انت تصدإر يوملدذ 

ح  مدددن القادددع ال بيدددرع ووشدددإ م لددد  وردددر صددداح   791فدددي إمردددل  ويقدددع ال تدددا  فدددي 
 الراعر عإنان ناس  

ددمكها ال تددا  لددي  لهددا موبددوي واحددإ تددإور عليدد ع وال يددإّ   المقدداالت التددي يشبا
عنوان ال تا   ال على وسم من أول ع وهدو القسدم الدذي يردم  رحلد  للمؤلد  سدريع  
في بعض أنحاء فلساينع في ذلن الحدين مدن نهايد  الحدر  العالميد  األولدى وبإايد  
عهإ االنتإا  البريادانيع وعلدى جولد  ودام بهدا حدا م سدوريا العدام يندذان علدي ربدا 

وإ رافق  المؤل ع فوص  مراح  الزيارة مرحلد  الر ابي في أواسا سوريا ورمالها  و 
مرحل ع  ما ياع  منإوبو الجرالإ اليومي  في مرافقتهم للح ام فدي ملد  هدذي الزيدارات 

 الرسمي  التاقإي  

القسددم األو  ال ددال بالسدداين بددلي  وال يرددبع الراردد  فددي المعرفدد   ولددي  
؛ ول دن يبدإو أن الزيدارة من رن في أن وص  أحوا  الب إ يومذان أمدر  يشلشدّذ للقدار 

وصددد  القليددد  جدددإا  ممدددا ألدددار  ى اندددت  اااددد ع واوتصدددر اهتمدددام المؤلددد  فيهدددا علددد
 ادددوات  اهتمامددد  مدددن أمدددور وليلددد  العدددإإ ووليلددد  األهميددد   لقدددإ  دددان مدددا  تبددد  مجدددرإ
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يإة )أل  باء( في ردهر ردباا على مقالين نررا في جر   عابرةع وال يزيإ في مجموع
 م 7919سن  

درشت فدي  –ؤل   لى ذلنع فقا  فدي مالدع مقالتد  األولدى ووإ فان الم وودإ نارر
ال أذ در فدي ": - ع  مدا ورإ فدي رأسدها7919ردباا سدن   79جريإة )أل  بداء( فدي 

مقالي هذا  ي  إعتني الدإواعي وحازتندي الحدوافز  لدى السدارع وال مواويدت الرحيد ع 
نهاع وعإإ لوص  ماإا  عّرضش و ي  نشعش ش القاار بالبينع و ي  بلشتا فلساينع وال أت

س انهاع وتجارتها وزراعتهاع وال أبحث في ابيع  اإلوليمع وتأليري بس انهاع وال أت لدم 
عن اآللار والمعاهإ المقإس  فيهاع وال يتي على ذ ر الصدهيوني  و ارهداع ألّن  دّ  

نما أذ ر ما علل بذهني  ْن أشم  فلساين  اي  بذلنع وا  مما رأيت  -لحسن  ولقبح  –مش
  (7)ن    من فالإة" أو سمعت في ذلن القار؛ وهو ال ي لو من تا ه  

 فما الذي ريي المؤل  جإيرا  بالتإوين في  تاب  من هذي الرحل ؟

هيع فدي الواودعع لقادات و ادراتع وليسدت حدواإث أو وودالع يادو  سدرإها  
جريدإة وهذا نموذج منهاع من المقا  اللاني الذي يقو  المؤل   ن   ان وإ ناردر فدي 

 ع وعنوان  )العربي  في فلساين(:7919رباا سن   71)أل  باء( في 

نسددددا ع  لددددى وااددددر أو فلسدددداين ال ينتسددددبونع  ذا ذا ددددرت األ"الوانيددددون فددددي 
تّدددون  لدددى العربيددد  لدددي  ريدددر  هدددؤالء المعتصدددمون  نمدددا يشما مقااعددد  أو جيددد  بالدددإع وا 

ي واْارهمع اللهم  ال فدي بعصبيتهم العربي  ت اإ ت ون لش  العربي  الصحيح  رريب   ف
زوايا المإار  الواني  وصإور بعض األإباء  ويستإعي العج ش ويلير الإهر ش تلن 
اللوحددداتا المنصدددوب  علدددى اددداهر الحوانيدددت: ف ددد  لوحددد  م توبددد  باللشدددات الدددل ث: 
اإلن ليزي  فالعربي ع فالعبراني   أما اإلن ليزي  والعبراني  فترل حروفهما حسن  الر  ع 

دوشجع مستوف ي  وساها مدن حدإوإ ال داع وأمدا العربيد  فتراهدا مرسدوم  بحدرو  ذات عر
                                                 

  79ع ل7911بيروت  -مؤسس  الرسال  –( إمرل والقإ  في العررينات ( 7
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بعيإة عن التناس  والتناسلع  أنها الحدرو  المسدماري ع عدإا مدا فدي مجموعهدا مدن 
لين ملاال  من ذلن:  ال اأ الااحش في التر ي  المعنوي  وا 

 ")اتيا  راش ( يريإ: راش  الليا " 

 ابي  األسنان" "و)محّ  تعمير السنان(ع يعني: 

  ( 1)"و)فورون(ع أي فرن"

ويتابع المؤل  م حااتد  اللشويد  حتدى نهايد  المقدا   وأمدا فدي المقدا  األو  
فإنددد  يسدددول م حادددات أودددّ  أهميددد ع وبعبدددها أودددر   لدددى التا هددد  والن تددد  منددد   لدددى 

 الم حا  الجاإة 

فقإ أاا   وللن  ان المؤل  وإ ا تاى بمقالين سريعين في رحلت  الالسايني ع
في وص  جول  الر ابي في النبنع وحملع وحماةع وحل ع وريرهاع وتوو  حتى 

ن ت دن تدإ   فدي بدا   –فإن مقاالتد  هدذي  نعنإ وص  المآإ  والواللم  ومع ذل وا 
تهّم المؤرخ الباحث في تلن الاتدرة  -ما يسمى بالريبورتاج الصحايع أ لر من سواي 

فدي سدوريا  لدم تنتهدي حصد  التداريل فدي الصداح  من حياة الإولد  العربيد  الهاردمي  
مددن ال تددا   وتبددإأ بعددإها مقدداالت أ ددرل تهددّم المجمعيددين والبدداحلين اللشددويين   19

هندددان يتدددرن المؤلددد  إور الرحالددد  والمرافدددل الصدددحايع ويعدددوإ  لدددى ابيعتددد  األإبيددد  
فدددي  واللشويدد   فهنددان مقددداالت يم ددن اعتبارهدددا تمهيددإا  لقيدددام المجمددع العلمدددي العربددي

إمرلع أو ترجيعا  علدى إعمد  وتعزيدز م انتد ع أو تنبيهدا   لدى أهميد  وجدوإي؛ و دان 
المجمددع يوملددذ فددي بددوا ير عمددري  وأنددا أعلددم أن مجمددع إمرددل وددإ بددإأ باسددم )الرددعب  

أعيددإ  7979ع وفددي اللددامن مددن حزيددران 7971األولددى للترجمدد  والتددألي ( منددذ سددن  
دم الدإيوان  لدى اسم )إيدوان المعدار (  لدم وا ها الل عليالنار في ت وين  الرعب  وأا  سر

                                                 

  71/71( المصإر السابلع ل( 1
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و   فدي مدا بعدإ  لدى )وزارة المعدار (  –وسمينع إاعي أحإهما )إيوان المعار (  وتشحش
قشدددإ جلسدددت   - وإعدددي اللددداني )المجمدددع العلمدددي(  واسدددتق   المجمدددع عدددن الدددإيوانع وعش

وز تمددد 91األولدددى بلمانيددد  أعبددداءع بيدددنهم الدددرلي  األسدددتاذ محمدددإ  دددرإ علددديع فدددي 
7979(9)  

ومع ذلن فإن ما  تب  المؤل  مدن يراء وتعليقدات لشويد ع ومدا والد  فدي صدإإ 
المجمددعع يددإّ  علددى أن المجمددع لددم ي ددن حينلددذ عددام  ع أو لددم ت ددن يلدداري العمليدد  وددإ 
ْ ٍم أجنبي  اهرت بر   مؤّلر في حياة المجتمع السوري ال ارج من الحر ع ومن حا

 اا  أربع  ورون 

ؤل  في مقال  )لش  الإواوين(ع الذي نارر في جريإة )األرإن( فحين يقو  الم
ؤهددددداع حيا "اللشدددد  العربيددددد  يجددددد   :(4)7911يذار  97حبها أمدددددين سدددددعيإع فدددددي لصددددا

حيدداءع ملدد  الجرالددإ  وحبددذا لددو نشاشددرش مددن أإبدداء الرددام والددإواوين هددي ميدداإين هددذا اإل
يبحدث فدي هدذي االا  لتأسي  مجمدع لشدوي ي دون لد  أعبداء عداملون ومراسدلونع و 

الّ بددأن المجمددع لددم ي ددن موجددوإا ع يرددعر القددار  ( 5)   " الموابدديع مددا  ددان المؤلدد   وا 
 لياال  بقيام ؛ أو وإ ي ون حينذان متوواا  عن العم  

"ممدا  رير أننا حين نتابع ما  تب  المؤل  في  تام المقا  عين ع ونقرأ وولد :
زا  حتدى اآلن بعدض أسدماء إوالدر ال منإوح  عن الجهر ب  والتنبي  عليد ع أند  ال يد

الح ومدددد ع وبعددددض الواددددال  واألإوات ومددددا يتعلددددل بهدددداع أعجميددددا  أو ريددددري م لددددم 
    مما ال معنى للووو  عنإها والجموإ عليها مدع وجدوإ مقابد  لهدا  ألوباي اللش 

                                                 

( انار  تا  )مجمع اللش  العربي  في  مسين عاما ( للإ تور عدإنان ال ايد ع مدن مابوعدات مجمدع ( 9
و تددا  )تدداريل المجمددع العلمددي العربددي( تددألي  أحمددإ الاتددي ع مددن  ع17-79ع ل7919إمرددلع سددن  

  1-9ع ل7951مابوعات مجمع إمرل سن  
  14( إمرل والقإ  في العرريناتع تألي   لي  مرإم بنع مؤسس  الرسال ع بيروتع ل( 4
  19( المصإر عين ع ل( 5
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    والماالددد  بددد  وبأردددباه  المجمدددع  مدددن األسدددماء العربيددد  ال الصددد  أصددد   ويقيندددا  
 ان والمدا ع وأن هنالدن أيبدا  نرل أن المجمع   (1)  التعري  العس ري "العلميع ولجن

لجن  عس ري  للتعري ؛ أو وإ يشْحمر  هذا القو  معنى الماالب  بقيام المجمع واللجن  
 للعناي  بهذي المصالحات 

والواوع أن المجمع لم ي ن والما  بالمعنى الحقيقي حين اهر المقا  المدذ ور 
ع بددد   دددان متووادددا  عدددن العمددد  مندددذ 7911يذار سدددن   97بتددداريل  فدددي جريدددإة األرإن

 - أي بعدإ  نردال  ب مسد  أردهر أو نحوهدا فقدا - 7979رهر تررين اللداني سدن  
ع  مدددا يقدددو  الدددإ تور عدددإنان ال ايددد  فدددي 7911أيلدددو  سدددن   1واددد   دددذلن حتدددى 

األعبدداء المؤسسددون(  ذ  - تابدد  )مجمددع اللشدد  العربيدد  بإمرددل فددي  مسددين عامددا  
 ا :و

"رير أن الارو  السياسدي  القاسدي  التدي  اندت الح ومد  العربيد  فدي سدوري  
تمددّر بهددا فددي أوالدد  عهددإهاع أووعتهددا فددي بددالق  ماليدد  رددإيإةع ابدداّرت معهددا فددي 

م   لدددى األمدددر بصدددر  رلدددي  المجمدددع 7979نهايددد  ردددهر تردددرين اللددداني )ندددوفمبر( 
يدد  بعبددوين  إاريددين للقيددام لددرواتبهمع م تا مسدد  مددن أعبددال  مددن واددالاهم تددوفيرا  و 

األمددر سددن ع حتددى  الددم تمددضر علددى هددذ باإلرددرا  علددى إارشي ال تدد  واآللددار  ول ددن
دددإ بتددداريل   م   لدددى األسدددتاذ محمدددإ  دددرإ علدددي  بدددوزارة 7911أيلدددو  )سدددبتمبر(  1عاهر

المعار ع فأعاإ الحياة والنراا  لى المجمع العلميع مبتإلا  بإعداإة عبدوين ي درين 
برياس  جلسات   ومن هذا التداريل أ دذت جلسدات المجمدع تاْعقشدإ بانتادام  لي ع والقيام 

ّم ن ب  جإيإة من العلمداء   سابل عهإهاع بعإ  عاإة القإامى من أعبال   لي ع وبش
  (1)العاملين"

                                                 

  11( المصإر عين  ل( 1
سددين عامددا ( لعدإنان ال ايدد ع مابوعددات مجمددع إمرددل (  تددا  )مجمددع اللشدد  العربيد  بإمرددل فددي  م( 1

  11ع ل7919سن  
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ولسددت أعلدددم متدددى انبددّم المؤلددد ع  ليددد  مدددرإم بددنع  لدددى عبدددوي  المجمدددعع 
للشد  العربيد  بإمردل فدي  مسدين ول ن الإ تور عدإنان ال ايد  فدي  تابد  )مجمدع ا

عامددا ( يبدددع جددإوال  بأسدددماء األعبدداء المؤسسدددينع وعددإإهم لمانيددد  أعبدداءع يلددديهم 
دد  العدددإإ  لددى  عبددوا ع هدددم المجمعيددون فددي العقدددإ  74األعبدداء المبددمومونع فشيشصر

األو  مددددن عمددددر المجمددددع الإمرددددقي  ويددددأتي اسددددم  ليدددد  مددددرإم بددددن بددددين األعبدددداء 
بددين أن )الرددعب  األولددى للترجمدد  والتددألي ( التددي سددبقت ويددام    ونحددن نعلددم(1)المنتش ش

المجمعع  انت تستعين بعإإ من األرد ال لمسداعإتها فدي أعمالهدا العلميد ع و دان 
مددن بيددنهم  ليدد  مددرإمع وفددار  ال ددوريع وي ددرونع  مددا يددذ ر ذلددن أحمددإ الاتددي  فددي 

  (9) تاب  )تاريل المجمع العلمي(

العربدي بإمردل ودإ حمد  عبلدا  لقدي   فدي  ومما ال رن في  أن المجمع العلمدي
 -عهددإ نرددول ع  ذ جدداء والتر دد  العلمانيدد   بيددرةع ترددم   دد  مرافددل الحيدداة السددوري  

وجوانبهدداع فرددري حدداال  فددي العمدد  لتعريدد  الددإواوينع واسددتااي فددي  -والعربيدد  عامدد 
ددّ  العربيدد  محّلهددا فددي عددإإ ريددر وليدد  مدد ن مددإل وصددير أن ياددرإ اللشدد  التر يدد ع وياحر

الددإوالر:  المعددار ع واألووددا ع والرددرا ع والزراعدد ع وريرهددا  و ددان فبددل  فددي هددذي 
النقل  السريع  من العلماني   لدى العربيد   بيدرا  جدإا  فدي سدنوات و لد ع  مدا ندرل فدي 

  (71) تا  )تاريل المجمع العلمي(

لرإ فدي ولم ي ن منتش  اشرا  أن يقبي المجمع حاال  على    ما هو إ ي ع ووإ وا
رو  وولّدد  المدددوارإ والإة عسددديرة متعلّددرة بسدددب  سددوء الاددد 7979زيدددران عددام حرددهر 

لدتم  ني  لى التوو  وراب  سن  وهو بعإ في عام  األو   ولذلن باشر  االمالي ع مما 
لشدد ع ويددورإ العإيددإ مددن العددذر ل ليدد  مددرإم بددن حددين يردد و مددن  لددرة الددإ ي  فددي ال

                                                 

  71و 75( المصإر عين ع ل( 1
  4( أحمإ الاتي ع ل( 9

  17/ 11( المصإر عين ع ل( 71
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األملل  على هذا الإ ي ع ويرل أن ع ج ذلن ال ي ون  ال بمجمع لشوي ووي واإر  
ملدد : ")اجتسددار(  –واألمللدد  التددي يورإهددا المؤلدد  تجدديء حينددا  علددى ردد   ماددرإات 

لشإع و)رّإارة( اسرةع و)مشإوري ( بمعنى الم أو ربمعنى مج ماع و)م إوم( بمعنى وش
" إ دا  )لشدْم(  ملد : –وحينا  تجيء على ر    اأ في القواعدإ  -( 77)بمعنى س ين"

إ ا  ) لى( على )عنإ(ع و ذلن ال با فدي العدإإع والجمدعع  على الاع  المابيع وا 
  (71)- في المذ ر والمؤنثع وفي الرفع وال اض"و والتلني ع 

دددد ش برددددإة علددددى القددددو  المدددألور: مش "ال اددددأ الرددددالع  يددددر مددددن الصددددوا   وودددإ حش
ن هددددذي القاعددددإة "هددددي التددددي جعلددددت  ليددددرا  مددددن أعمالنددددا وأووالنددددا  ووددددا   المهجددددور"ع

  (79) اأ"

"ال  يدر فدي ح ومد   ويبلغ المؤل  وم  اإل  ل لرل ش  وللعروب  حين يقو :
ن لش  العر ع أو تذه  في ب راتها مذه  األعد     و لمدا  دان  مجاعربي  ال تاْحسر

م   فدددي اسدددتق   أهلددد ؛ فهدددي مسدددأل  اللسدددان العربدددي مسدددتق   متحدددررا ع  دددان ذلدددن عدددا
  (74)علمي  سياسي  معا "

*   *   * 

وننتقدد  مددن هددذا المقددا   لددى مقددا  ي ددر عنواندد  )مسددتقب  اللشدد  العربيدد ( نرددري 
فدي جريدإة )المقتدب (ع لصداحبها محمدإ  درإ  - ما يقدو  فدي رأ  المقدا  –المؤل  

لمجمدددع العلمدددي   وفدددي ذلدددن الحدددين لدددم ي دددن ا7971تردددرين اللددداني  11علددديع فدددي 
لرددإ بعددإع بدد   ددان ذلددن اليددوم ناسدد   الددذي  7971ترددرين اللدداني  11 –بإمرددل وددإ وا
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التدي سدبقت اهدور ( 75)يدوم مولدإ الردعب  األولدى للترجمد  والتدألي  -نرر في  المقدا 
المجمددعع والتددي " انددت مهمتهددا تشددإشبكر أمددر اللشدد  العربيدد  الرسددمي ع ونرددر اللقافدد  بددين 

  و ددان أو  العدداملين فيهددا: (71)المصددالحات العربيدد  بالتر يدد المددوااينع واسددتبإا  
سد نإر المعلدو ع والرديل  أمين سويإع وأني  سدّلومع وعدّز الدإين التندو يع وعيسدى 

  (71)سعيإ ال رمي

فددي هددذا المقددا  يسددتعرض المؤلدد  حددا  اللشدد  منددذ بددإاوة أهلهددا وبدد  اإلسدد مع 
ااا وليل ع لم  ي  راحت اللش  تّتسع حين  انوا ي تاون بما تحتاج  لي  البإاوة من أل

مددع اهددور اإلسدد م ونرددول  وامتددإاإ فتوحاتدد ع وحاجاتدد  الحبدداري  الجإيددإة الواسددع ع 
لددم  يدد  تراجعددت اللشدد  مددع بددع  الإولدد  العربيدد  اإلسدد مي   وهددو بددذلن يؤ ددإ أن 

تهداع و   تتمدو اللش  تتبع األحوا  السياسي  واالجتماعي  في األم : فتشْقدوشل وتزإهدر بقوه
أو تبع  بموتها أو ببعاها  لم يص   المؤلد  مدن ذلدن  لدى ويدام الإولد  العربيد  

ومدا يعنيد  هدذا مدن عدوإة  -وويامهدا بعدث جإيدإ ل مد  العربيد  -الجإيإة في إمردل 
اسدددهم بأناسدددهمع ومدددن حاجددد  اللشددد  العربيددد   لدددى االنبعددداث مدددن أنالعدددر    لدددى ح دددم 

 جإيإع واستعاإة سلاانها ومجإهاع فيقو :

"أمددا اآلن ووددإ أتددا  اللدد  ألمدد  العددر  أن تح ددم ناسددها بناسددهاع فلددم يعددإ ياددي 
بالحاجددد  مدددا نحدددن عليددد  مدددن اللشددد ع فقدددإ أصدددبحنا باحتيددداج  لدددى وبدددع ألاددداا تقدددوم 
بماالددد  األمددد  الحا مددد ع فمددداذا ناعددد   ذن؟ أن تادددي بمدددا نحدددن عليددد  وندددإي األسدددماء 

علم النحت واالردتقال  ااتع ولإيناألجنبي  على حالهاع لم نّإعي أن لشتنا أوسع اللش
 –والتعري ع أم نرجع  لى ترتي  إو  العدر  فنعيدإها بعينهدا ونسدتعم  تلدن األلاداا 

؟ أم نصدال  علدى أسدماء جإيدإة ي حدا بهدا -وهذا ال ي لم العصرع علدى مدا أادن
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ات الحإيلد ؟ وال أ دا  أربدا  الا در ين حيث اللشد ع ونصدرفها  لدى المسدمّ الصح ع م
  (71)وذوي األإ ع  ال أنهم يرون هذا الرأي األ يرالراج ع 

ع أي وب  أ لر من سدتين 7971هذا الرأي الذي ناإل ب   لي  مرإم بن عام 
عاما ع ال يزا   لى اليوم هو الذي تقوم علي  واعإة التعري  في العالم العربيع سواء 

لحات فدددي المجدددامع اللشويددد  أم فدددي ريرهدددا مدددن الهيدددآت العاملددد  فدددي تعريددد  المصدددا
 العلمي  والتقني  والسياسي  وريرها 

  مددن فحدددو  والمؤلّدد  ي ددّرر إعوتدد  فددي  تددام المقدددا   لددى ويددام "جمعيدد  تؤل دد
اللشويين والعلماء واألإباءع وتشت ارل على     لمد  تبدعهاع لدم تادذيع ذلدن لي دون سادن    

ان حإهث عن مستقب  اللش  الباهر وال    (79)حرجمتبع ع تعبإها الح وم   فإذ ذر

المؤلدد  هنددا ال يم ددن أن ت ددون ريددر المجمددع العلمدددي نيهددا والجمعيدد  التددي يع
الذي وام بعدإ ذلدن بعدامع والدذي اد  إعدوة ينداإي بهدا  ليد  مدرإم بدن بهّمد  وصدإل 

مقاالت  اللشوي ع وبالمإافعد  عدن اللشد  العربيد   بوا   ل  و ان يمّهإ لقيام المجمع 
ين واالتجاهدددات  مدددن ذلدددن أيبدددا  مقالددد  )اللشدددات و دددان إفاعددد  حددداّرا ع ومتعدددإإ الميددداإ

بعدددإ  7911تردددرين اللددداني سدددن   74واألمدددم(ع وودددإ نردددري فدددي )المقتدددب (  دددذلن فدددي 
وفي هذا المقا  يقو  المؤل  في الاقدرة األولدى  –عوإة المجمع  لى العم  برهرين 

لشد :     وأوبدحها تبياندا  ال "ماداهر راودّي األمدم وإاللد  عامتهدا ردتى من  ما يلدي:
فهي مقيا  صحي  وميزان رير  اسر  فلن أن تح م على ماهي   د  أمد  بماهيد  

"ما أان    وفي هذا المقا  يؤ إ مإل عناي  العر  البالش  بلشتهمع فيقو :(11)لشتها"
     انت تعقإ المجال  اللشوي  في بشإاإ بحبرة  أم  اعتنت بلشتها  األم  العربي 
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ْستشْرددهشإ األعددرا  مددن أجدد  تر يدد  أو األصددواتع وتا  م الجددإا  وتعلددوإال  فدد ع فيحتدد
  (17)لاا 

"أنددا ال أالدد  اآلن ممددن  لددم يصدد   لددى حابددر اللشدد  العربيدد ع فيقددو  بمددرارة :
أن يأتوا بمل  ما أتى بد  يبداؤهم فدي  -وأنا منهم –ابتليت العربي  ب ونهم من أبنالها 

والرجدوي فدي م اتباتندا  لدى مدا     ول ْن ال أوش   مدن االحتاداا بهداع  سبي  حاا اللش 
    فأندا ال أعدر  وومدا  ريدر العدر  يترفعدون عدن الدت ّلم بلشدتهمع  علي  ردب  العربيد 

  (11)جامع العام !"مويتراانون بشيرها في المجال  وال
وهذا الذي  ان  لي  مرإم ير و من  وب  ستين سن ع ما ندزا  نرد و مند  فدي 

مددرإم وأبندداء زماندد ؛ فاددي ذلددن العهددإ  يومنددا هددذا أبددعا  أبددعا  مددا  انددت ردد ول
 ددان الددذين يرانددون بلشدد  أجنبيدد  أوّليدد  ندداإرةع ال يقددا  عليهدداع وأمددا اليددوم ف ريجددو 
الجامعات الشربي  ألو  مؤلا  أو م يدين  وأسدوأ مدا نرد و مند  أن التدإري  العلمدي 

أنصددار  اللشدد  األجنبيدد  يهددذجامعاتنددا العربيدد  ي دداإ ي ددون  لدد  باللشدد  األجنبيدد ع ول يفدد
متعّصددبون مددن المإرسددين العددر ع يحدداربون العربيدد  ببددراوةع ويناددون عنهددا المقددإرة 

وهذا أسوأ مدا يم دن أن تاْاعشدن بد  العربيد   –على استيعا  ألااا الحبارة ومعانيها 
 و أنها لم ت ن يوما  هي وحإها لش  الحبارة والعلم في العالم بأسري  -وأبلش 

فدي مقالد  بهدذا العندوانع المنردور فدي  عإلجبداري(وإعوة المؤل   لدى )التعلديم ا
ع وهددي إعددوة مددن  اتدد  مددؤمن با رتدد  7971 ددانون اللدداني سددن   1)المقتددب ( فددي 

وبقوميت ع يريإ أن يبني أمت  بناء سليما  متينا  وهدي فدي بإايد  يقاتهدا ونهوبدها مدن 
 تحت النير الشري   فهو يقو :
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ددت الرددعو ا أن القددوة ليسددت بددأفواي ا لرمش ن  لمددإافع ومتددون السدديو  فقدداع بدد  "عش
    ومددا  القددوة  دد  القددوة بتعمدديم العلددم بددين األفددراإ  فاألمدد  العالمدد  ال ت ددون  ال وويدد 
  (19)أبعإ الارل بين من يعاني أموري على علمع ومن ي با فيها  با عرواء"

بداء هدي مدن األميدين الدذين ال يدإر ون ن األرلبي  الساحق  من اآلأوحين يرل 
الرجد  الدذي لدم يتمتدع بالمعرفد ع ال يردعر ببدرورتها " :يقدو  علدم فدي الحيداةعويم  ال

  (14)"    ن تجع  التعليم  جباريا  ألولإي  فما على الح وم  والحال  هذي  ال 

مجمع اللش  العربي   اآلن  –ولقإ رافل  لي  مرإم بن المجمع العلمي العربي 
منددذ بددوا ير تأسيسدد ع وبعددإ  -   لهددابإمرددلع وردديل المجددامع اللشويدد  والعلميدد  العربيدد

وفددداة مؤسسددد  ورليسددد  األو  محمدددإ  دددرإ علددديع تدددولى هدددو رلاسدددت   و ددد   حياتددد  
ع اسدتااي أن يحقدل ال ليدر ممدا  دان يدإعو  ليد  7959المجمعي ع حتدى وفاتد  سدن  

ّزة اللشدد  العربيدد  ومجددإهاع سددواء بددالبحوث التددي  ددان يشددّذي بهددا مجلدد  عددفددي سددبي  
 ها  ق  التي  ان يؤلاها أو يحقّ بال ت المجمعع أم

 عيسى الناعوري
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