
                                                                   

  الندوات الشهرية لإلضاَءة على تراث لبنانسياق يف 
  " والْمحلّيلبنان يف األرشيف الدويل": هذا العامويف سلسلة 

  يتشرف
  مركز التراث اللبناني

  في

  الجامعة اللبنانية األميركية

  لقاٍء معدعوتكم اىل ب

  َمر عبدالسالم تدمريلدكتور ُعاالباحث 
  يف موضوع

  :عربي اإلسالميلبنان في األرشيف ال
  "العصر الوسيط"كيف نكتب تاريخ لبنان في 

  
  يف التاريخ اإلسالميعن الْمناطق اللبنانية وأخبار نادرة  ، منشورةغُريومخطوطات  وثائُق

صب وثائقي رضعلى الشاشة ُيرافقُها ع ِري  
  

  مدير الْمركز يقدم للمحاضرة
  الشاعر هنري زغيب

 
  

  ٢٠٠٤الثاين تشرين  ١٨خميس مساَء  الْسادسة ال
   مبىن الْمكتبة-  LRC 21يف قاعة 

   بريوت– قريطم - من شارع ماري كوري –مدخل الْجامعة األعلى 
  
  
  



  اَضـرةـحـمـن الُْم

  مكتبة أمحد الثالث، متحف توبكايب، آيا صوفيا، متحف : محفوظٍة يفطوطاٍت على مخ  تعتمد هذه الْمحاضرة*  
مكتبة الْمتحف مخطوطات ، )أنقرة(اَألوقاف وثائق وزارة ، )اسطمبول(وثائق رئاسة الوزارة التركية 

  مكتبة،)ألْمانيا(مكتبة غوته ، )النمسا(ا مكتبة فيين، )باريس(الْمكتبة الوطنية ، )بغداد(العراقي 
مكتبة الْمجمع العلْمي ، )دمشق(الْمكتبة الظاهرية دار الكُتب الْمصرية،  مكتبة الفاتيكان،اإلسكندرية، 

  ...، )طرابلُس(وثائق ِسِجالَّت الْمحكمة الشرعية اللبنانية ، )دمشق(
  .منشورةالْمخطوطات والوثائق غري الْمن خالل إعادة كتابة تاريخ لُبنان ضيُء الْمحاضرة على ضرورة ت *  
  ؤلفات؟مئات الْمخه الْحديث ِبحظى تاريالعصور اإلسالمية ويالباحثون يف كتابة تاريخ لُبنان ِلماذا يقصر  *  
  كيف كانت عالقة الْمسلمني والنصارى يف القرن الثامن الْميالدي؟ *  
  .قرية شبعا اللبنانيةمن انطالقاً ضد العباسيني، ") عميِطرالأيب "بـالْمعروف " (السفياين"نشوء حركة  *  
   ).القرن األول للهجرة(فن الْحرب أولُ من ألّف يف ) الطرابلسي الليث بن تميمابن (هشام الصوري  *  
  .استقلّ بصيدا وصور وجنوب لبنان عن الدولة العباسية) القرن الثالث للهجرة(عيسى ابن الشيخ  *  
   ما القصة وراء ذلك؟ومىت؟من أين أخذت منطقة عكّار هذا االسم؟  *  
  وأسهم، وزميله .) م٩٠٤. (هـ٢٩١سنة ) مشايل اليونان(سالونيك البحار ليو الطرابلسي الذي اقتحم حكاية  *  
  .يف إسقاط الدولة الطولونية يف مصردميان الصوري،     
   خمطوط؟دار العلْم يف طرابلس ومكتبتها ذات الثالثة مالينيكيف وِلماذا قام الصليبيون بإحراق  *  
  مقاومة احتالل الفرنجِة مدنَ لبنانَ الساحلية؟؟ وما كان دوره يف "السابق شاهني"من هو  *  
  كيف أسهم البعلبكيون يف بناء الْمدرسة الْمستنصرية يف بغداد؟ *  
  ؟"صليبية"وجبيل وصيدا فعالً  طرابلُس عهل قال *  
  الْحربية على ساحل طرابلُس؟ما حقيقةُ األبراج  *  
  الْمدينة؟بفتح اىل الْمنصور قالوون كتب التهاين كيف ورد وصف طرابلُس يف  *  
  يام الْمماليك؟أيف تاريخ طرابلس ما كان دور بين محادة  *  
  .والعثمانيني يف لبنانوالْمماليك الزنكيني والسالطني أوقاف الْملُوك معلومات دقيقة وجديدة عن  *  
  ؟يف بعلبك وطرابلسعلى الْجدران وشة الْمنقالرنوك ماذا عن  *  
  ات صك النقود يف طرابلس وصور؟كيف كانت تجري عملي *  
  . أخبار طريفةٌ والفتةٌ ونادرة عن بعلبك وبريوت يف عصر الْمماليك *  

  



  عـن الـُمـحـاِضـر
  .١٩٤٠من مواليد طرابلُس سنة  *  
  .)١٩٧٦ ("الشرف اُألوىل"ة يف التاريخ والْحضارة، ِبمرتبة على دكتوراه دول) القاهرة(حاز من جامعة األزهر  *  
  ).١٩٧٩منذ (غ يف مالكها رفَتوم) ١٩٧٦منذ ( كلّية اآلداب -أستاذ يف الْجامعة اللبنانية *  
  .أستاذ مشرف على رسائل الْماجستري والدكتوراه *  
  ). حىت اليوم١٩٨٤منذ (التحاد الْمؤرخني العرب ليا لبنان يف اهليئة العممثّل  *  
  ).١٩٩٤(من اتحاد الْمؤرخني العرب " وسام الْمؤرخ العريب"يحمل  *  
  .نتاجه التاريخييحمل جوائز وتنويهاٍت كثريةً على  *  
  .راٍت دولية حول التاريخميف مؤتيشارك بأبحاٍث محكَّمٍة  *  
  . متخصصةودورياٍت علْمية مئات األبحاث والدراسات يف مجالٍّتصدرت له  *  
  :، منهابني تأْليٍف وتحقيق كتاباً ١٤٦صدر له حىت اآلن  *  
  .١٩٩٥ و١٩٨٠ بني تصدر)  مجلَّدا١٦ً(" يف تاريخ لُبنانعلماء الْمسلمني "موسوعة : تأْليف -    
   ترصد)  مجلَّدا٥٣ً( للمؤرخ الذهيب" الْمشاهري واألعالمووفَيات تاريخ اإلسالم "موسوعة :تحقيق -    
  .٢٠٠٠ و١٩٧٨بني       
  ___________________________________________________________________________________________  

  ١٦٠٠ الْمقسم –) ٠١ (٧٨ ٦٤ ٦٤هاتف     :مركز التراث اللبناين  
  ٧٨ ٦٤ ٦٠فاكس           
  لبنان-ت  بريو١١٠٢  ٢٨٠١ شوران ١٦  ٥٠٥٣ص ب           
 lb.edu.clh@lau: mail-e: بريد إلكتروين          
 clh/institutes-centers/lb.edu.lau.www  :الْموقع اإللكتروين     

_________ 
  .حملامد واملكارم حمصل طرابلس الشام حامد عثمان بك دام جمدهافتخار االماجد واالكارم حاوي ا

غب التحية والتسليم برسم االعزاز والتكرمي والسؤل عن خاطركم بكل خري ان الشيخ عبدالقادر احلسيين امام ومؤزن قلعة طرابلس 
املذكوره تبقى جارية له كما هي بالسابق  من خزينة طرابلس مخسة وثالثني قرشاً فاملاهيه شهريه باملرتب له القدميبيده مرسوم من 

  مبوجب حتريرنا هذا ايضا يكون معلومكم ذالك والسالم 
 طرابلس ايالة  احلاج ابراهيم دفتردار ١٢٥٧ شعبان ٩يف 

 
  )أنقرة( العثماين يفاألرش وثائق – )دفتر أوقاف لواء طرابلسمقطع من صفحة يف (


