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ِّ ياس ي 
 
ِّالت ِّ ربوي 

 : تمهيد

 
 
  كانت الت

  ربية شغل عدد كبير من املرب 
كن  ين الفلسطيني 

ٰ
 عليم هي أمر البراعة في الت   ين. ل

  ، وتفت  آخر
ة يضع عناصرها من تجربته وعلمه، هي أمر ي عن سياسة تربوي  ق ذهن املرب 

  
  ياس ي  آخر. والفكر الس 

 
  ليس مم   ربوي  الت

شروط توافره  مدرسة؛ إذ أن   ا يصاَدف في كل 

 
 

اريخ رف تتراوح بين الت  روط، الختالفه وتداخله بجملة من العلوم واملعامن أصعب الش

 
 
  غة وعلم الن  والل

، فس وعلم االجتماع وأصول املخاطبة واإلعالم بمعناه االجتماعي 

  وبعدد من الكفاءات وامللكات مثل الوعي الت  
  والفكر اال  اريخي 

خطيط والت   ستراتيجي 

  بب والن  بط بين الس  والقدرة على الر  
  تيجة في كل 

 
عليم، وأثر الكلمة الت  ق بمناهج ما يتعل

 الميذ.وجيه في سلوك الت  والت  

  إن  
 
   ربوي  الفكر الت

  ياس ي  الس 
ً

 يقتض ي فكًرا شامال
ً

   ي متكامال
  ضع لكل 

 
  علم خط

 ته، ولكل 

  ة دورها ضمن املسار الت  مرحلة تعليمي  
   عليمي 

  . وٰهذا ما تمي  العام 
يان كبيران ز به مرب 

 أج فلسطين؛ كبة خار حملتهما الن  
 
هو و ة في القاهرة، غة العربي  حدهما إلى مجمع الل

 ، واآلخر إلى بيروت، وهو أحمد سامح الخالدي.(1)كاكينيخليل الس  

                                                           

 .أم الفحم –كلية سخنين  - باحث* 

1
كاكيني خليل -   فلسطيني ومرب   أديب( 7592 أغسطس 72 في وتوفي - 7111 يناير 32 في ولد) الس 

غة اهتم  . مسيحي مقدس ي
 
قافة بالل

 
ة والث اد من ويعتبر. العربي  ربية رو 

 
 العربي؛ الوطن في الحديثة الت

ذي األمر
 
ة تعليم في كبير أثر له كان ال غوي  املجمع في عضًوا وكان. أجيال عد 

 
 له نشر. بالقاهرة الل

ًفا عشر اثنا
 
   في متالحقة فترات في عاش. حياته في مؤل

حدة واملـملكة فلسطين من كل   والواليات املت 

حدة ة املت  ة الحرب أثناء القدس في اعتقل. ومصر وسوريا األمريكي  انية العاملي 
 
 دمشق، في وسجن الث
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 كبة كبة مباشرة، وبعضها قبل الن  كتاباتهما ظهر معظمها قبل الن   ورغم أن  
 

؛ إال
ً

طويال

  أن  
 
  ظل   ربوي  أثرهما الت

 
تي أد  ة والعملي  ازداد باملمارسة العلمي  ه قائًما، بل لعل

 
ياها ة ال

  
   ة،خاص   كلٌّ في موقعه. فكان عملهما من مآثر العمل الفلسطيني 

 والعمل العربي 

 . (1)ةعام  

7151)أحمد سامح الخالدي 
(2)/(3)

7159-7597)(4) . 

ذي أثرى املكتبة العربي  ا لم يسمع عن ٰهذا الر  الكثير من  
 
 ة جل ال

 
فات بكثير من املؤل

عة، والكثير   
تي يــــــانــمكــــل الــجر  ــذا الــط  ٰه ــعــا لم يمن   املتنو 

 
 ــهتحق  ــــــســــة ال

 
 ات األدب ا بين دف

                                                                                                                                             

ه كن 
ٰ
ن ول

 
ات والتحق سجنه من الخالص من تمك ورة بقو 

 
ة الث  إليهم لالنضمام طريقه وفي. العربي 

ورة نشيد كتب
 
ة، الث  :فيه يقول  العربي 

  أي  
 العرب ها املولى العظيم فخر كل 

  
 بيك الن  ملكك امللك الفخيم ملك جد 

 مننحو ٰهذا امللك سيروا قبل فوت الز  

 وعلى الخصم 
َ
  الوطن.غيروا لخالص ا

(. في 311ص  .7553 اإلسراء،دار  .أعالم الفكر واألدب في فلسطين)انظر: العودات، يعقوب.  

 ا واضًح كاكيني ترى تلميًح كتابات الس  
 
 )املوسوعةة. ربية باملشاعر القومي  ا ترتبط فيه الت

راساتة الفلسطيني ِّ  
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 املوسوعة الفلسطيني   والغريب في األمر أن  
 
، بينما جاءت 7151دت أن سنة امليالد كانت: ة األولى أك

 املوسوعة الفلسطيني  
 
  ة: القسم الث

  راسات الخاص  اني )الد 
 
 . 7159سنة ميالده:  دة أن  ة(، مؤك
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  ربية والت  والت

  عام   أليف في الوطن العربي 
 على وجه الخصوص.  ة، وفي األدب الفلسطيني 

 ولست أزعم أن  
 

 خصي  ني كنت على علم بٰهذه الش
 
تي خل

 
ا فت لنا آثارً ة الفريدة، وال

 
 
كن ٰهذا البحث واإلدارة؛ربية عظيمة في األدب والت

ٰ
ط لي الضوء على ول

 
كثير من  سل

  
تي لم تكن في مخي 

 
 األمور ال

ً
ذي يجعل الباحث يقف مندهش

 
ا من لتي من قبل؛ األمر ال

 وفرة وعمق ما كتبه الخالدي.

 ورب  
 
  عندي أن   ن  ما يغلب الظ

 
من يقف  ة الوارفة الكتابة تستحق  خصي  ٰهذه الش

  
 
 عندها، ويحل

 
تي يجب أن يحتل

 
ها كاتبنا وباحثنا ل أعمالها بصورة ترقى إلى املكانة ال

 الكبير. 

   هٰهذ
   مة كان ال بد  املقد 

 حليل. ين في الكتابة والت  منها كي نكون موضوعي 

عد     الخالدي أبا ي 
 
  الت

ين العرب في العصر ربية الحديثة في فلسطين، وأحد كبار املرب 

  س حياته من أجل بناء أم  ؛ حيث كر  (1)الحديث
 
تعل العلم أساس  مة؛ مؤمًنا بأن  ة م 

 ــاعــمســب م  ــــتــهام األمم وبنائها، وفي سنواته األخيرة تقد  
 

  ــئين الفلســجدة الال
 
 يين فيطين

 . (2)لبنان، ورعاية شؤون تعليم أبنائهم

 ،ة األميركان وفي مدرسة املطران بالقدسى دراسته في كولني  وتلق   املقدس،ولد في بيت 

. خدم في 7571ة ببيروت، ونال شهادتها سنة يدلة في الجامعة األمريكي  ودرس الص  

  
أن وقعت فلسطين في  ة األولى، وبعدفي أواخر الحرب العاملي   صفوف الجيش العثماني 

  
  يدلة، وع  عاد إلى فلسطين واعتزل الص   قبضة االنتداب البريطاني 

  ي 
 
 ن مفت

ً
في إدارة  اش

7531ة سنة ة للوائي يافا وغز  املعارف العام  
على طلب املزيد من العلم ونال  . وانكب  (3)

                                                           
1
ِّشاهين، أحمد عمر.  -  

 
 . دار اب فلسطين في القرن العشرينموسوعة كت

 
 الث

 
مة قافة في منظ

 . 7553حرير، الت  

2
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تي أحزرها من  .ربيةدرجة )املاجستير( في الت

 
باإلضافة إلى درجة أستاذ في العلوم ال

 ة.الجامعة األمريكي  

وصل  7539، وفي ربيع ا ملدير املعارف العام  ا مساعًد ا لكفاءاته نقل مديرً وتقديرً 

 
 
  الل

 
ة فأضربت املدارس وكانت دار ن الجامعة العبري  ورد بلفور إلى القدس ليدش

  
 
 لد  ا مين في طليعتها، فغض  املعل

 
لك الوقت الط

ٰ
رف عن كتور خليل طوطح؛ مديرها في ذ

  
راسة، فاستقال من منصبه، واختارت إدارة املعارف تهدئة اإلضراب واستئناف الد 

ات الحي  ار، ومنحته بعض الص  ا لتلك الد  ة أحمد سامح الخالدي مديرً العام  

لك املعهد بـو م به للمسؤولين ا تقد  ت اقتراًح واالمتيازات، وأقر  
ٰ
   هو تسمية ذ

 
ة ي  "الكل

 وفي عهده تخر   ة"العربي  
 

 .(1)فينان العرب املثق  ب  ج عشرات من الش

 ولم ي  
 
 منصبه الر   ه  س  ن

 
ذين فقدوا آبافيع ٰهذا أبناء الش

 
ا عن هم دفاعً ءهداء ال

 … فلسطين
 
 "ةة العام  "لجنة اليتيم العربي   ف لجنة أسماهافأل

 
فت ٰهذه ، حيث تأل

 
 
ا، ورجائي كتور يوسف هيكل سكرتيرً ا، والد  جنة من: أحمد سامح الخالدي رئيًس الل

 ا أو  ندوق، وشفيق منصور نائبً ا للص  الحسيني أمينً 
ً

بكاريوس، أندوق، وميشيل  للص  ال

. وأنشأ مع (2)شبلي الجمل، أحمد خليفة، أحمد القاسم، نصوح بيضون أعضاء

 
 

عات لتعليم بر  القدس( وجمع الت   هداء في دير عمر )غربي  أعضائها معهد أبناء الش

ئك األيتام.
ٰ
 أول

تي عصفت بفلسطين سنة وبعد الن  
 
  نزح مع زوجته األدبية الس   7521كبة ال

دة عنبرة ي 

 وكر   ،سالم الخالدي وأبنائه إلى لبنان
 

  س حياته ملساعدة الال
 
يين جئين الفلسطين
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أصيب بضعف في قلبه، وقض ى نحبه  7597-5-31وفي  أبنائهم.ورعاية شؤون تعليم 

  كتة القلبي  بالس  
 .(1)ي بلبنانة في مصيفه ببيت مر 

  
ة وافيري، عن مكانة )الخالدي( األدبي  كتور كامل الس  الد   اقد األكاديمي  ثنا الن  ويحد 

 7521إلى  7521في غضون الحقبة من )"فيقول: 
 
تي تول

 
أحمد سامح ى فيها م( ال

  
 
 ة العربي  ي  الخالدي عمادة الكل

 
  ة ألقى على طلبة الكل
 ة العربي  ي 

 
ربية ة محاضراته في الت

 وعلم الن  
 
 فس، وأل

 
تي تعالج طرق الت  ربوي  ف وترجم عدًدا من الكتب الت

 
دريس ة ال

  مم   ،وأركانه، وأفضل املناهج الحديثة
 
ذي م في ٰهذا امليدا جعله الفارس املعل

 
ان ال

 
 
  أطلق عليه أبو الت

ين العرب في ربية الحديثة في فلسطين والعلم املشهور بين كبار املرب 

 .(2)"العصر الحديث

  وقد اهتم  
 
ة القديمة، من باب خدمة قضايا وطنه ة العربي  فات األدبي  )الخالدي( باملؤل

لكته العربي  وأم  
ٰ
 »اختياره  ة، وعمل على تحقيق املخطوطات من ذ

 
ن كتبهما مؤل في 

  الياقوتي  
 
  ليبي  اني عشر ـ في أثناء الحروب الص  في القرن الث

فاع ة ـ في طلب املساعدة للد 

 هيوني  هديد الص  الت   الغزاة األجانب. وبدا للخالدي أن   سة ضد  عن البالد املقد  

األرض غزيرة أكثر لدى  ، كي يجعلالياقوتي   ابقة، ألن  لفلسطين يستدعي ٰهذه الس  

  
  ي  القارئ، أبرز أهم 

: وكان الخالدي يأمل اإلسالمي   العربي   اريخي  ة وطابعها الت  يني  تها الد 

  
 ة لدى من يقرأهما من العرب.يا اإلحساس بالوطني  من نشر ٰهذين الكتابين أن يقو 

في تعليق الخالدي على  يحس  "القارئ يستطيع أن  كتور عدنان أبو غزالة أن  ويرى الد  

تي نشرها تأثير والء جديد كان قد أصبح جلي  
 
فين العرب ا بين املثق  املراجع ال

  
ة. ة أكثر من شبهه القومي  ه يشبه الوطني  ين، والء أحسن ما يوصف به أن  الفلسطيني 

يتساوى نكلترا، حيث إة، وخصوًصا فرنسا و ا الغربي  ى من مثال أوروب  فقد كان مستوًح 
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ذي يدين به املواطن ، وحيث كانت الوطني  والوطني   عوران القومي  الش
 
ة هي الوالء ال

  للبالد. وعد  
 

ذي كان العرب الش
 
ونه تجاه بالدهم في ون يحس  امي  الخالدي الوالء ال

 
 
 القرنين الث

 
ذي كان يحس  اني والث

 
لك الوالء ال

ٰ
في  ون ه الفلسطيني  الث عشر شبيًها بذ

 .(1)"بالدهم القرن العشرين تجاه ما يخص  

ة، وعن حياته في سنواته األخيرة، فيخبرنا هوض باملكتبة الخالدي  ا عن إسهامه في الن  أم  

، بما "م(3117-م 7131ة في القدس )املكتبة الخالدي  "كتور وليد في كتابه نجله الد  

  الحاج   استمر  "يلي: 
 

يخ خليل الخالدي في اإلشراف على راغب الخالدي يساعده الش

ى أوائل األربعيني     ،اتاملكتبة حت 
 

  يخ أمين األنصاري. على أن  يعاونهما الش
 

يخ خليل الش

  
 
  7527ي العام توف

  م، وأخذ الوالد املرب 
 
ة ي  ي واملؤرخ أحمد سامح بن راغب مدير الكل

  ة بالقدس مهم  العربي  
أحمد سامح في اإلشراف  واستمر  ه. ة اإلشراف عن والده لكبر سن 

 
 

ى الن  اثة أسطفان حن  يخ األنصاري والبح  على املكتبة بمعونة الش كبة، ا أسطفان حت 

   حين اضطر  
 
  7521ار/مايو ة في أي  ة العربي  ي  إلى هجرة منزله والكل

 
 م، لوقوعهما على خط

 الن  
 
  ار والل

 
 س مدرسة عاًما، بعد أن أس   92م عن 7597ي العام جوء إلى لبنان، حيث توف

 
 

  لال
 
  جئين الفلسطين

 ة من أعمال صور.ي  يين في قرية الحن 

 
 
  تول

 
  ة العربي  ي  ى الخالدي إدارة الكل

ا الختبار ازدهارها، وأنشأ نظاًم  ة في القدس في عز 

 
 
 الذ

 
  (2)من قبل ما عرفه العالم العربي  كاء قل

 
ة عهده قم  ة في ة العربي  ي  ، وأصبحت الكل

 
 
  الهرم الت

  في فلسطين. وقد طب   ربوي 
 
 ة نظري  ي  ق في الكل

 
  ته في اختيار الط

قين لبة املتفو 

  
ة جدواها في ظري  قين. وقد أثبتت ٰهذه الن  واالعتناء بهم وفرزهم عن أقرانهم غير املتفو 

وتوفيق صايغ، اس، تخريج كوكبة من األدباء واألساتذة البارزين؛ منهم إحسان عب  

                                                           
ِّعدنان.  أبو غزالة، - 1

 
. مكتبة األدب ة في فلسطين خالل االنتداب البريطانيقافة القومي ِّالث

 
 
 ة. قافة الفلسطيني  والث
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  وجبرا إبراهيم جبرا، وخيري حم  
ذين أصبحوا (1)ين األسد وغيرهماد، وناصر الد 

 
؛ وال

  ا عظيمين في األدب والن  أعالًم 
طريقة الخالدي في إدارة  لدينا أن   وال شك   .قد األدبي 

  
 
 ي  الكل

 
  كل، عز  ة بٰهذا الش

 
 . جلة، ومن مكانة ٰهذا الر  ي  زت من مكانة الكل

ِّ
 
  فات الخالدي:مؤل

 أثرى الخالدي املكتبة العربي  
 
  عليم، وخزانة الت  ربية والت  ة، وحقل الت

 اريخ العربي 

 
 
تي فاض بها الت  ى فيها الت  فات نفيسة توخ  بمؤل

 
اريخ وجيه واإلرشاد، وعرض املفاخر ال

  .(2)العربي  
 

 أليف يوًما، فكان يعقد عن الكتابة والت   ولم يكف
 
تي الفصول في مجل

 ة جرائد.ونشر املقاالت في عد   ،(4)«الرسالة»و (3)«األديب»

تي صن  
 
 :(5) الخالديفها وفيما يلي أسماء الكتب ال

 .7522و 7531فوف، طبع سنة إدارة الص   (7

 .7522دريس، طبع سنة أركان الت   (3

  7522ل سنة ن( طبع األو  اأنظمة التعليم )جزء (2
 
 .7529اني سنة والث

 ة )مترجم( تأليف وودورث.الحياة العقلي   (2

                                                           
 .171نفس املصدر. ص  - 1

2
 .721من أعالم الفكر واألدب في فلسطين. ص  - 

3
 -  

 
 مجل

 
م، صاحبها ومديرها 7523ة، صدرت في بيروت في )يناير( ة أدبي  ة شهري  ة األديب: مجل

ى وفاة صاحبها عام ت بالص  املسؤول ألبير أديب، واستمر     م، 7521دور حت 
 
ا وتشك

ً
ل مجموعتها تاريخ

  طو  ة والت  للحركة األدبي  
 ر الفكري في املشرق العربي في الن 

 
 اني من القرن املاض ي.صف الث

4
 -  

 
  مجل

 ة الر 
 
 ة ثقافي  سالة: مجل

 
ـ  7119ات )ي  س تحريرها األديب املصري أحمد حسن الز  ة، ترأ

املقاالت عن رموز األدب العربي آنذاك أمثال: م، وقد كتب فيها معظم 7522م( في عام 7511

اس افعي، و مصطفى صادق الر   ه حسين، وأبو القاسم الش  محمود العق  عب 
ٰ
 ابي.اد، وط

5
 .721-721من أعالم الفكر واألدب. ص  - 
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 .7521دريس املثلى، طبع سنة طرق الت   (9

1)  
 
 كاء.رسالة اختبار الذ

1)  
 
 ريقة املنتسوري  الط

 
 عليم، تأليف ي. ج. هوملز.ربية والت  ة في الت

 .7521أهل العلم بين مصر وفلسطين، طبع سنة  (1

  نظام الت   (5
  عليم في العهد العثماني 

  ، )تذكر ٰهذه الر 
ين سالة أسماء العلماء الفلسطيني 

 
 
ذين تعل

 
 ال

 
  موا في مصر واستوطنوها أو توف

ذيوا فيها، والعلماء املصري 
 
سكنوا  نين ال

ة، بيت املقدس أو الخليل أو درسوا في معاهد فلسطين وكانت لهم بها صلة علمي  

  
 
 ف الر  وقد كان مصدر املؤل

 
  نس الجليل( ملؤلفه مجئيس ي كتاب )األ

  ين الَح ير الد 
 نبلي 

  
  ثم   املقدس ي 

 
  هب( البن العماد الَح )شذرات الذ

  موغيره نبلي 
  ا، وتبي 

سالة ن ٰهذه الر 

   أن  
  ة بين مصر وفلسطين لم تنقطع منذ القرن األو  لة العلمي  الص 

ى  ل الهجري  حت 

 يومنا ٰهذا.

ابع ن إلى القرن الر  اشديرجال الحكم واإلدارة في فلسطين )من عهد الخلفاء الر   (71

  
 (.عشر الهجري 

 .7597العرب والحضارة الحديثة، طبع سنة  (77

 .7521ة في بيت املقدس، طبع سنة املعاهد املصري   (73

  رحالت (72
 

 .7512ام"، طبع سنة "ديار الش

 .7511أهل العلم والحكم في ريف فلسطين، طبع سنة  (72

 أم  
 
تي أخرجها الخالدي وأحياها بالن

 
 شر فهي:ا املخطوطات ال

7)  
 

  رسالة ترغيب األنام في سكنى الش
 .7521لمي، طبع سنة ين الس  ام، لعز الد 

 فضائل بيت املقدس، للواسطي. (3

2)  
 

 .7529ام، ألبي محمود املقدس ي، طبع سنة مثير الغرام بفضائل القدس والش
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2)  
 

ا في تراجم . )أضاف إليه ملحًق 7521ام، للمنيني، طبع سنة اإلعالم بفضائل الش

 حابة والت  الص  
 

ذين نسبوا إلى الش
 
 ام أو نزلوا بها أو استشهدوا فيها(.ابعين ال

9)   
 .7521كتور شتيكل، طبع سنة )مترجم( تأليف الد   أقنعة الحب 

 
 
 فاته املخطوطة:ومن مؤل

 تاريخ املعاهد اإلسالمي   (7
 
 دات تناول فيها تطو  ة )في ثمانية مجل

 
قافة عند ر الث

 سائر معاهدهم مم  املسلمين والعرب في 
 

 رق والغرب(.ا أنشأوه في الش

 .اريخ اإلسالمي  األردن في الت   (3

 تاريخ بيت املقدس. (2

ِّةمكانة الخالدي الفكري ِّ

  هو أو    -
   ل فلسطيني 

غلبت على تفكيره وأساليب عمله، ونظرته إلى حياته،  عربي 

  
 ة املحض، وقد كان الر  بغة العلمي  وحياة الفرد واملجتمع، الص 

 
ًفا من جل مؤل

  وح العلمي  عنصرين: الر  
 
   ل بها كل  ة يحل

رهم، م العرب أو تأخ  تقد   ا سر  نً ش يء مبي 

 وعنصر الن  
 
  ه هو أو  ما قلنا إن  ريفة، وإن  كتة الظ

   ل فلسطيني 
بغة غلبت ٰهذه الص 

 عليه، ال لننفي عن غيره ما استطاع أن يحوزه هو، فغيره في فلسطين كثيرون عال 

   كعبهم في ٰهذا املضمار، بل ألن  
  ٰهذه الص 

 ذاتها أو   بغة تضاعفت، قيمتها بحد 
ً

ال

  
 
  سبة إليه، ثانًيا ألن  وبالن

فهي هنا للخالدي  ،حامل رسالة ه صاحب رسالة الزمة لكل 

  
  املرب 

 ًدا.ي املنش ئ، امللتزم، وقد اقترن ٰهذا بأشياء أخرى من صفاته فظهر متفر 

  عقيدته العلمي   -
  ة ٰهذه كانت ترمي إلى أن يجعل الت 

 
م فاألستاذ في لميذ فاملعل

  فلسطين أداة عقلي  
رة ليس فيها ضباب وال حولها ضباب، ومن هنا كان يرى ة متحر 

أن يكون  ة، فغد العرب ال بد  ح عقول العرب باألساليب العلمي  بيل إلى أن تتلق  الس  

  
ا فيزدادوا قو  مشر 

ً
 ما هم أصحاب الغد واملستقبل.، إن  ة وثقة بأنفسهمف
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-    
ة، حصين العقل، والفكر، متين العقيدة العلمي   كان يهدف إلى إخراج جيل عربي 

   وٰهذا الجيل كاد يتم  
ر أوضاع فلسطين، فالعرب أمره ويخرج إلى امليدان، ويغي 

  
 
 ة العلمي  هني  أخذت نهضتهم الذ

 
هضة من مثل ن  لٰهذه ال سع آفاقها، وال بد  ة تنمو وتت

 عليا تسير عليها. 

ِّأشهر كتبه:

 رحالت من دمشق إلى القدس  .1

  ح  الر   منذ صدر اإلسالم اهتم  
ذين وفدوا فلسطين على مر 

 
العصور  الة العرب ال

ة، ونالت مدينة القدس القسط األوفر من اريخي  سة ومعاملها الت  بزيارة أماكنها املقد  

ة عن رحالتهم، ومن أشهر صفحات بالغة األهمي  ن بعضهم عنايتهم، وقد دو  

 الر  
 

تي قام بها أهل الش
 
تي ذكرها الخالدي في كتابه حالت ال

 
ام إلى فلسطين تلك ال

، وقد صدر الكتاب في طبعته األولى في مدينة يافا «رحالت من دمشق إلى القدس»

تي أصدرتها  ة(ة مقدسي  م، وأعيدت طباعته ضمن سلسلة )آفاق ثقافي  7521عام 
 
ال

 وري  ة الس  الهيئة العام  
 
ة قافة العربي  ة للكتاب بمناسبة اختيار القدس عاصمة الث

 م.3115لعام 

 قد  
 
  م للط

 ها األديب الس  ة وأعد  مشقي  بعة الد 
 
ذي يقول عن وري خيري الذ

 
هبي، ال

  حالت والر  في كتابنا ٰهذا شكل جديد من أدب الر  »ٰهذا الكتاب: 
ة يني  حالت الد 

 
 

  كل املبس  تحديًدا أي الش
  «.طقس موجود في الكثير من األديان ، والحج  ط من الحج 

ة من دمشق إلى بيت املقدس، قام بها في ويستعرض الكتاب أربع رحالت ديني   

  
 صف األو  الن 

 
  ل من القرن الث

  املابع عشر )الس   اني عشر الهجري 
(، ثالثة أعالم يالدي 

 هم
 

   وفي  اعر الص  ، الش
 
 واملؤل

 
   ابلس ي  حالة عبد الغني الن  هير والر  ف الش

، مشقي  الد 

هـ ـ 7717وكانت رحلته من دمشق إلى بيت املقدس وما حولها ذهاًبا وإياًبا في عام )

7115 
 

  م(، والش
  يخ مصطفى البكري الص 

   يقي  د 
الة ، وهو باحث ورح  مشقي  الد 
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  وتلميذ للن  
 7171هـ ـ 7733، قام برحلتين األولى عام )ابلس ي 

 
هـ ـ 7731انية في )م( والث

 ح  ا الر  م(، وأم  7172
 
 الة الث

 
 الث فهو الش

 
، ولد في دمياط قيمي  يخ مصطفى أسعد الل

  7152هـ ـ 7719سنة )
 
م(، وقد قام 7112هـ ـ 7711ي عام )م( ونزل دمشق وفيها توف

تي أسماها 
 
هـ ـ 7722عام )« انح األنس برحلتي لوادي القدسسو »برحلته ال

7121 
 

 القدس.في يخ مصطفى البكري، وقد اجتمع به م(، وهو من مريدي الش

 «سالم على اإلخوان في حضرة القدس» .3

  وفيه يسرد الكاتب رحلة الن  
إلى فلسطين، وبيت املقدس، فيذكر نشأة عبد  ابلس ي 

  ني الن  غال
  ابلس ي 

 
ذي نشأ في دمشق، وأغلب الظ

 
  ال

ه-كما يرى الكاتب  – ن  من  أن 

  أحفاد الن  
ذين وفدوا إلى دمشق أثناء الحروب الص  ابلسي 

 
 ليبي  ين ال

 
دامة ة مع بني ق

  هرًبا من الخضوع لحكم الص  
تي ليبي 

 
ين فقطعوا ضاحية قريبة من دمشق هي ال

 م.7127م ووفاته 7127تاريخ والدته فهو ا ة، أم  الحي  ى فيما بعد الص  ستسم  

  
 ويعر 

 
   هو شاعر صوفيٌّ "ة بقوله: خصي  ف الكاتب ٰهذه الش

ين واألدب، وعالم بالد 

كن  
ٰ
 ه استقر  رحل إلى بغداد وعاد إلى سورية وزار فلسطين ولبنان ومصر والحجاز ل

  
 
الحكم البن شرح فصوص »ا منها: فات كثيرة جد  له مصن    ."يفي دمشق وفيها توف

  الحضرة األنسي  »و  ،«الالت في سماع اآلالتإيضاح الد  »و« عربي
حلة ة في الر 

ابلس ي في رحلته إلى فلسطين وقد زار الن  «. امنتعطير األنام في تعبير امل»و ة"القدسي  

 سة وسج  األماكن املقد  
 
تي مر  ة واالجتماعي  قافي  ل للحياة الث

 
  ها.ب ة وغيرها في املدن ال

  
 
  ف للن  ويورد املؤل

تي نظمت عن مدينة  ي قصيدة تعد  ابلس  
 
من أشهر القصائد ال

 القدس في القرنين الس  
 
سالم على اإلخوان في »امن عشر، وعنوانها ابع عشر والث

 وفيها يقول:« حضرة القدس

رة  القدس  
 سالٌم على اإلخوان  في حض 

  ومن  
 

يا الش هم  في ض  يت  آثار  ح   مس  م 
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 سقى هللا  أياًما بهم  قد تقاصرت  

ل  باملسر  
نس  وليالت  وص 

 
 ة  واأل

 ومن يومي  
 

 ابلس ي نقتطف وصفه لسور بيت املقدس يقول:يخ الن  ات رحلة الش

األركان، عظيم البنيان، يحيط  د قوي  سور بيت املقدس سور جديد متين مشي  »..   

  
 
   مبنيٌّ  ،ها، وعرها وسهلهابالبلد كل

 
يد والحجر املنحوت وفي داخله جميع بالش

 ،ر سليمان خانلطان امللك املظف  األماكن والبيوت، وقد أخبرنا أنه من بناء الس  

  ومن املعروف أن  
 
م عيس ى بن العادل أخا صالح الدين أرسل من امللك املعظ

ب أسواره ابين إلى القدس فخر  ارين والنق  دمشق كما جاء في أبي الفداء، الحج  

  7375 ـ 171)
ا من استيالء م( وكانت قد حص 

ً
لك على زعمه خوف

ٰ
نت للغاية وذ

  الفرنجة عليها.

 7331هـ ـ 131وفي سنة ) 
 
م امللك الكامل القدس لإلمبراطور فردريك على أن م( سل

ساتيق( لوالي املسلمين ويكون لإلفرنج سورها خراًبا ويكون الحكم في )الر   يستمر  

 من )القرايا( ما هو 
 
    ا إلى القدس.على الطريق من عك

 ويعد 
 

يخ عشرة أبواب د لنا الش

 
 

اعية ى باب الد  مال وباب آخر يسم  لسور القدس منها: باب العمود من جهة الش

  املوصل إلى حارة بني زيد وباب يسم  
ومن جهة  ،اهرةرب، وباب الس  ى باب دير الس 

ومن جهة الغرب باب صغير لصق دير القبلة باب املغاربة وباب صهيون )باب داود( 

  حبة.وباب املحراب املعروف بباب الخليل وباب الر   ،األرض

   
تي يعد 

 
ذي وٰهذه األبواب هي ذات األبواب ال

 
دها الحنبلي في كتابه األنس الجليل ال

 
 
   هـ(.517ف سنة )أل

  
 أما الر 

 
 حلة الث

 
تلالثة اانية والث

 
  انل

 
يخ يقف عندهما الكتاب فقد قام بهما الش

  
يقي  مصطفى البكري الص   

م(، وهو تلميذ 7111هـ ـ 7155املولود في دمشق ) د 

  الن  
  ابلس ي 

 ، متصو 
 
ة، وقد سكن في القدس بعد زيارته لها ريقة الخلوتي  ف على الط
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ف كثيًرا من كتبه هناك، وأكثرها في موضوع الت  وتزو  
 
ف، ومنها انتقل و  صج فيها، وأل

ة، فالحجاز، ومات بمصر في العام ي  إلى حلب فبغداد، فمصر، فالقسطنطين

 م(.7125هـ ـ 7713)

وتشمل رحلتا البكري وصًفا من دمشق إلى بيت املقدس وما حواليه ووصًفا 

  للس  
  احل الفلسطيني 

 حلة القدسي  ، وقد أسمى الر 
 
 »انية ة الث

 
 انية..الخطرة الث

 «.ةانية القدسي  وضة الد  ة للر  األنسي  

  
 حلة الر  أما الر 

 
 ابعة فهي للش

 
  يخ مصطفى أسعد الل

، وقد بدأ رحلته يوم قيمي 

 
 
ا 7112هـ ـ 7722الثاء من ذي القعدة عام )الث

ً
ا من ثغر دمياط مخترق

ً
م( انطالق

دمشق،  رجوًعا إلى ملة فيافا فالقدس وما حولها ثم  ة فالر  شبه جزيرة سيناء فغز  

 فصيدا فقبرص.

اشدين إلى القرن رجال الحكم واإلدارة في فلسطين، من عهد الخلفاء الر ِّ .2

ِّالر ِّ  . ابع عشر الهجري 

  
   يقع ٰهذا الكتاب في ست 

ل فيه الكاتب أسماء األمراء وتسعين صفحة يسج 

 
 
  ام ورجال اإلدارة منذ عهد الخلفاء الر  والحك

ى العهد العثماني  وال . اشدين، حت 

ذي استقى معلوماته من أم  يغيب عن  
 
ات الكتب ها عمق وثقافة الكاتب ال

 اريخي  الت  
 
  ة؛ مثل الط

  بري 
  ، واملسعودي 

  ، والبالذري 
، وابن األثير، وابن ، والواقدي 

 
 
  كثير، والذ

  هبي 
  ، وغيرهم من املؤر 

 ين.خين اإلسالمي 

  طين من القرن األو  ولم يكن قصد الكاتب أن يأتي على ذكر تاريخ فلس
إلى  ل الهجري 

 ابع عشر؛ وإن  القرن الر  
 
ذين تول

 
وا الحكم واإلدارة في ما اقتصر على ذكر بعض ال

  
 .(1)مدنها على توالي العصور  فلسطين، أو في أهم 

                                                           
 . 2. ص 3111القاهرة،  رجال الحكم واإلدارة في فلسطين.الخالدي، أحمد سامح. - 1
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ة في عهد أحمد بن طولون، فلسطين أصبحت مقاطعة مصري   ويرى الكاتب أن  

  
  واإلخشيدي 

 ة، والعَ ة والبرجي  واملماليك البحري   ين،ين، والفاطمي 
َ
  ل

دين وي  على  )محم 

ى سنة ثماني  عولة الولة؛ الد  عادت إلى حظيرة الد   باشا وأوالده(، ثم    . (1)م7571ة حت 

  
  نا أن  ويتابع الكاتب مبي 

 
 ت مقاطعة مصري  فلسطين ظل

 
حكم من القاهرة، وتتأث

 
ر ة ت

ة ة مر  ها أصبحت مصري  ا أن  مضيًف  سنة، 191ة وثقافتها قرابة املصري   ةولة الد  بمدني  

 .(2)د عليأخرى في عهد محم  

  
ة اريخي  ن الكاتب مدى خطورة فلسطين، وموقعها الجغرافي، ومكانتها الت  ويبي 

  
ذي أد  يني  والد 

 
 . (3)اريخا للحروب على مدى الت  ى أن تكون مسرًح ة؛ األمر ال

 وقد سرد الكاتب 
 
ولة واإلدارة في فلسطين بصورة ام واألمراء ورجال الد  أسماء الحك

 الي: ة متسلسلة، فكانت كالت  زمني  

  عصر الخلفاء الر   -
  العهد العب   ين،اشدين، فلسطين في عهد األموي 

 اس ي 
 
ام دمشق ، حك

  في عهد العب  
 ين، الد  اسي 

 
 ة املصري  ولوني  ولة الط

 
ى حظيرة ام ومصر إلة، عودة الش

  العب  
  اسي 

 ين، فلسطين في عهد اإلخشيدي 
 
 ين، حك

 
  ام دمشق في عهد الط

ين ولوني 

  
  واإلخشيدي 

  ين، فلسطين في عهد الفاطمي 
ين، ين، أخذ دمشق من الفاطمي 

 القرامطة بدمشق، ملك قس  
 
 ام الت

 
  راب لدمشق، حك

ين، ام دمشق في عهد الفاطمي 

  
 ة ين على عد  استيالء املصري 

 
  ام، دخول الص  بالد من بالد الش

ولة ا، الد  ين سوري  ليبي 

 البوري  
 
   ةوري  ولة الن  الجقة، دولة بوري، الد  ام الس  ة، حك

ين زنكي(، )نور الد 

  الس  
 لطان نور الد 

 
  ين الش

ين، في عهد هيد في دمشق، آخر الخلفاء الفاطمي 

  األي  
  ين، دولة زنكي واألي  وبي 

  وبي  ي  ين، األ وبي 
ين، في عهد ون، في عهد املماليك البحري 
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ِّ -أحمد سامح الخالدي   
 ِّرائد الفكر الس 

ِّ ياس ي 
 
 ربوي ِّالت

 27 ،الثامنموسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

 
 

 املماليك الش
 
  راكسة، حك

ين، ام دمشق في عهد املماليك، في عهد األتراك العثماني 

 
 

ابها، فلسطين تحت الحكم املصري، فلسطين في ام وكفالؤها وأمراؤها ونو  والة الش

  
 . (1)ين ثانيةيد العثماني 

ِّ في كتابه:ة مدرسة الخالدي الفكري ِّ 
 
ِّعليم""أنظمة الت

"أنظمة  ة من خالل كتابهق إلى عقيدة الخالدي الفكري  في ٰهذا الفصل سوف نتطر  

 عليمي  ة الت  ساردين فيه رأي الخالدي في العملي   عليم"الت  
 
ة ربوي  ة، ورأيه في املدارس الت

  
ذي يعد  األخرى، متطر 

 
ا في عقيدة ا قوي  مرجعً  قين إلى كتاباته في ٰهذا الكتاب، وال

 
 
 ة. ربوي  الخالدي الت

 غر  ا ملرحلة رواج اإلقبال على الت  الخالدي كان معاصرً  غم أن  على الر  
 
  ب الث

في  قافي 

 أن   القرن املنصرم،
 

 ه كان ذا رأي صريح في ضرورة الت  إال
 
ة كشرط غة العربي  عليم بالل

  ة. فيقول في ٰهذا من شروط نهوض األم  
 "لم يبق هناك من يناقش في أن   ياق:الس 

 
 
من بستان األطفال  ،عليم في جميع مراحلهة يجب أن تصبح لغة الت  غة الوطني  الل

ى الجامعة، وليس من أم   تي هي في بدء نهضتها ة بحاجة إلى ٰهذه العقيدة كأم  حت 
 
تنا ال

 
 
تي لم تتح لها الظ

 
   روف في القرون األخيرة أناآلن، وال

رات أبنائها من تسيطر على مقد 

   كل   ة. وال جدال في أن  عليمي  الوجهة الت  
يجب أن يبنى على أساس ٰهذا  إصالح اجتماعي 

 املبدأ، فاألم  
 

ا ما يقال عن العقبات في ٰهذا  بحياة لغتها وآدابها وثقافتها. أم  ة ال تحيا إال

 الص  
 
 ق بالت  دد فتذليله أصبح ممكًنا فيها يتعل

 
انوي ومبتدأ عليمين؛ االبتدائي والث

 العالي، وال عبرة بكالم من يد  
 
لك أو ينتحل الواهي من األعذار، والث

ٰ
ر ابت املقر  عي غير ذ

 ة أن يستقيم تفكيرها، وأن تتبو  ه ال يمكن لألم  أن  
 

 أ مكانتها بين األمم إال
 
نت من  إذا تمك

 الوطني  عبير عن أفكارها وعواطفها بلغتها الت  
 
امية ة الن  اقية والحي  ة الر  غة الوطني  ة... فالل
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 هي كالز  
ً

  ا، تزيد في حد   فائًق جاج املصقول صقال
 
ا هن وتجعل الفكر واضًح ة الذ

 شف  
ً
 . (1)ااف

  إن  
 
ذين يخافون الث

 
ذين يدعون قافة األجنبي  الخالدي لم يكن من ال

 
ة؛ بل كان من ال

ة؛ بحيث نستطيع أن عليم األجنبي  لنا، مستفيدين من نظم الت  إلى أخذ ما هو مفيد 

  نقول إن  
ذين يرون أخذ األمور وترك األمور. يقول الخالدي في ه كان من املتحف 

 
ظين ال

  
  ا بدرسنا أساليبهم، ونقاط الض  "نحسن صنعً  ياقٰهذا الس 

في  عف عندهم، وباألخص 

 
 
تي لنا أالبلدان الث

 
نجلترا وفرنسا وأملانيا، إة بها، وهي عظم عالقة فكري  الثة العظيمة ال

  ولٰهذا يستحب  
 
 ربية العاملي  درس أنظمة الت

 
 ة واعتبار فوارق الل

 
قافة، واالختالف غة والث

 
 

  عوب، وفي مثل ٰهذا الد  بين أمزجة الش
 . (2)فكي  قابل للت   رس فائدة عظيمة لشعب ذكي 

 عوة إلى الت  الد   هٰهذ إن  
 
  مييز في بعض فروع العلم والث

 
كتور رنا بدعوة الد  قافة تذك

 إحسان عب  
 
 اس إلى تفرقة الث

 
ابع اإلنساني العام، وضرورة اقتباس األولى قافة ذات الط

  
  من أي 

 
  مصدر، والحاجة إلى حماية الث

   انية من أي 
هها. وال عجب في استعارة تشو 

لك؛ فإحسان عب  
ٰ
   جاس هو تلميذ تخر  ذ

 
تي كان يديرها الخالدي؛ ة العربي  ي  في الكل

 
ة ال

 أستاذه وقدوته. 

 الخالدي طالب أن تكون العربي   ورغم أن  
 
تي يتوج  ة هي الل

 
ك ب علينا أن نتمس  غة ال

 تعليًم  بها؛
 

 ا وكتابة؛ إال
 
ث عن ناقض الواضح عندما يتحد  ننا نلمس لديه بعض الت   أ

 حينما غي  تجربة كمال أتاتورك 
 
 ة من العربي  ركي  ر الكتابة الت

 
 "إن   ة، فيقول:تيني  ة إلى الال

 
 
ة، واستبدالها بالحروف كانت إلغاء الحروف العربي   (3)انيةالخطوة العظيمة الث
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ِّ -أحمد سامح الخالدي   
 ِّرائد الفكر الس 

ِّ ياس ي 
 
 ربوي ِّالت

 22 ،الثامنموسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

 
 

لك بموجب قانون صدر في نوفمبر تيني  الال
ٰ
ة كانت الحروف العربي   . ومع أن  7531ة وذ

تي 
 
 الوحيدة ال

 
 تستعمل في الكتابة بالل

 
جدت غير ة منذ ألف سنة؛ فإن  ركي  غة الت ها و 

ة يمكن قراءتها بطرق مختلفة، كافية ألداء الغرض املطلوب. فالكلمة املكتوبة بالعربي  

لك مشق  
ٰ
 ."(1)ة عظيمة في قراءتهافتنشأ عن ذ

  قلنا إن  
 
 الخالدي اعتقد بضرورة فرز الط
 

  ال
بحيث يولي لهم عناية زين، ب املتمي 

  ة؛ فقد رأى أن  خاص  
 
 االهتمام املتساوي بين جميع الط
 

  ال
قين ب دون تخصيص املتفو 

ى أن  بالت   ال طائل تحته؛ فهو ضارٌّ  منهم، هو أمر عبثيٌّ   الت   ه يرى أن  عليم؛ حت 
 
 انوي  عليم الث

 
 
جَعل لجميع الط  الب: لم ي 

  "إن  
 
  هي في أن   ة العلل في رأينا...عل

 
ة إلى األقسام رفيع من األقسام االبتدائي  نظام الت

 
 
  ة غير مرض... إن  انوي  الث

 
ذين ما هي مختص  ربية العالية إن  وسائل الت

 
ئك ال

ٰ
ة فقط بأول

  يملكون قو  
   ة ابتداع فكري 

 
بوا أنفسهم. ملثل ونشاط ذهني، يستطيعون معه أن يهذ

 ل ٰهؤالء فقط يجب أن تسه  
 
 الط

 
ف ريق أن يعطوا جميع الوسائل الفضلى مهما كل

لك من الن  
ٰ
 "(2)ةفقات والعناء على الهيئة االجتماعي  ذ

  ٰهذه الن  
تي عاشها اريخي  فالحقبة الت   ما؛ ظرة تجعلنا نقف وقفة املستغرب إلى حد 

 
ة ال

  
  الخالدي كانت تحت 

  م الر 
ة في عليمي  ة والت  علمي  األطياف واملستويات الت   عاية بكل 

  اووقًف  ارورة حصرً فلسطين. فاملعاهد العليا ليست بالض  
 
ذين يمتلكون الذ

 
كاء على ال

  
 
  د؛ وإن  املتوق

من نبغ  ؛ مع رأينا أن  حصيل العلمي  من أراد الت   ما هي ساحة متاحة لكل 

هو دليل  لعلمي  حصيل اة. ومن جهة أخرى؛ هل الت  ب العناية به عناية تام  منهم تتوج  

 
 
  كاء والن  على الذ

تي من شأنها أن تحد 
 
  بوغ؟ وما هي األدوات ال

ق من غير د املتفو 
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ِّ  هاني محاميدأحمد 

 22 ،الثامنأبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء  موسوعة

  
عليم؟ أم كانت نظرته ا من حيث نظرته إلى الت  ق؟ وهل كان الخالدي ديمقراطي  املتفو 

 .ب؟عص  ة والت  فيها نوع من الدكتاتوري  

  على  –ة ظري  احية الن  عليم تبدو من الن  ة الت  آراء الخالدي في ديمقراطي   أن   الحق  
-األقل 

  ظر؛ رغم الن  للن   قابلة
تي أوتيها ٰهذا املرب 

 
ذي يجعل تائج الكبيرة ال

 
ي الكبير؛ األمر ال

كن  جد   ةمناقشته في ٰهذا األمر عسير 
ٰ
ة نا ال نستطيع إخفاء نظرته االستعالئي  ا، ول

 الواضحة. 

 الن   إن  
 
 ظرة ال

 
 تي آمن بها الخالدي بشأن الط
 

  ال
 تيزين جعلب املتم 

 
 ه يضع مخط

ً
  ط

ا ي  ا تعليم 

  ها بٰهذخاص  
 
 الط

 
  بقة من الط

 قين، فيقول: لبة املتفو 

  "إن  
 
 تشكيل أقسام عليا للط
 

  ال
كن ٰهذه ن صعوبات إداري  مين يتضم  ب املتقد 

ٰ
ة. ول

 تقف عوبات اإلداري  الص  
 

 ة يجب إال
ً

تشكيل ٰهذه األقسام وجب أن  . ومتى تم  حائال

 : (1)صف بما يليتت  

  ( أ
 
  إذا تأل

 
 فت مثل ٰهذه الفرق وجب أن يرافق جماعة قليلة من املعل

 
بهم من مين طال

  
ى الن   فون على مطالبهم ويخدمونهم كأفراد ومجموعات. هاية، فيتعر  البداية حت 

  رئيسي  تأليف مناهج مرتبطة مشتملة على مواضيع  ( ب
 
سبة إلى ة، تختلف أصولها بالن

 
 
  نوع الط

 
ترك للمعل  ات. مين انتخاب الجزئي  الب، وي 

  ( ت
 
ذين مارسوا الت  ى الت  أن يتول

 
عليم ورغبوا عليم جماعة من األساتذة املقتدرين، وال

 فيه. 

  الخالدي لم يأخذ على الت   إن   
على  الميذطين من الت  عليم األمريكي مسايرته املتوس 

  حساب الن  
 ابهين املتفو 

 
َزو  عليمي  بيكة الت  ك الس  قين فقط، بل انتقد تفك تي ي 

 
د بها ة ال

  
 . (1)، بفعل نظام األرصدةلميذ األمريكي  الت 
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ِّ -أحمد سامح الخالدي   
 ِّرائد الفكر الس 

ِّ ياس ي 
 
 ربوي ِّالت

 29 ،الثامنموسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

  
 ا تدريبي  عليم نظاًم دين في أن يكون الت  كان الخالدي من املؤي 

 
على األعمال  ا يحث

  
 
  ة، ال نظاًم هني  الذ

   ه يرى أن  ماغ باملعلومات فقط؛ وبٰهذا فإن  ا لحشو الد 
ظام الن 

   األمريكي  
  ة الت  ي مهم  املعتمد على األرصدة ال يؤد 

 
  دريب الذ

 .(2)هني 

  عوة إلى وحَد وال يكتفي الخالدي بالد  
  ظام الت  ة الن 

   عليمي 
 
ساقه في سياق واحد؛ بل وات

  
ل املدر 

 
ث  . (3)سينيؤمن بضرورة م 

   ولٰهذا
 يمكننا أن نصن 

 
 ربية بأن  ف عقيدة الخالدي في الت

 
تي تدخل ها العقيدة الش

 
املة، ال

  كل الت  
 
  فاصيل والعناصر والعاملين واملعل

 مين، ضمن الن 
 
 ظام الت

 
رسم ربوي، وفق خط

 
ة ت

 
 
 لكل املساهمين في العمل. وٰهذه الت

 
 ل:املة تبدأ منذ اليوم األو  ربية الش

  العادا "إن  
 
ل، وأساس تكوين العادات مة يجب اعتيادها وتثبيتها منذ اليوم األو  ت املنظ

 ا، فال يحتاج إلى تفكير، ألن  ل، إلى أن يصبح العمل ميكانيكي  وتثبيتها من اليوم األو  

 
 
ة... وبٰهذا تصبح ة وذهني  ة وخلقي  الب يحتاج في حياته إلى تنشئة عادات جسدي  الط

 "(4)رالعادة خادمة للفك

 

ِّ  
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ِّ  هاني محاميدأحمد 

 21 ،الثامنأبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء  موسوعة

ِّ
 
ِّص ملخ

  في ٰهذا البحث تطر  
  قنا إلى أحمد سامح الخالدي؛ رائد الفكر الس 

  ياس ي 
 
  الت

في  ربوي 

 
 

تي من شأنها أن تضيف إلى ٰهذه الش
 
ة خصي  فلسطين، متناولين جميع الجوانب ال

  
 زة في الكتابة والفكر. املتمي 

  
 ي الكبير سواء في الت  وتناولنا ما كتبه ٰهذا املرب 

 
تي أتقن مالمستها، اريخ، أم في الت

 
ربية ال

 د إليها. وبرع في التود  

"رجال الحكم  ا في كتابين لٰهذا الكاتب الكبير، وهما:كان موضوع بحثنا متمركزً 

 عليم". "أنظمة الت   و واإلدارة في فلسطين"

ماء الوالة والحكام ا أسا تاريخي  ه يسرد سردً ا، ألن  ا سريعً فممرنا على الكتاب األول مرورً 

  في فلسطين، منذ العهد الر  
  إلى الز   اشدي 

هو  عليم""أنظمة الت   . وكان كتابمن العثماني 

ذي يدعو إلى الت  املحور األساس لٰهذا البحث، حيث تعر  
 
ك مس  فنا على فكر الكاتب ال

  بالعربي  
 ة، وعلى إعطاء املتمي 

 
 زين من الط

ً
خرين من أقرانهم، ا تفوق حقوق اآل لبة حقوق

ذي يسج  
 
  األمر ال

 
 ل على ٰهذا املفك

 
  ر والت

 الكبير.  ربوي 

تي سج   أن   والحق  
 
  اعتمادنا على املصادر ال

 
ر كان خير معين لنا في إثبات لت لٰهذا املفك

  
ذي يعود بالفائدة على طالب العلم وإخراج ٰهذا البحث إلى حي 

 
ز الوجود؛ األمر ال

 واملعرفة.

ِّ  



ِّ -أحمد سامح الخالدي   
 ِّرائد الفكر الس 

ِّ ياس ي 
 
 ربوي ِّالت

 21 ،الثامنموسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

ِّاملراجع واملصادر 

ِّأبو غزالة، عدنان.  .7
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