
 

 
ديف سياق النراث لبنانوات الشهرية لإلضاءة على ت 

  "لّيحيل والْمولبنان يف األرشيف الد" هذا العام ويف سلسلِة
يف تشر  

  مركز التراث اللبناني

  يف
  الجامعة اللبنانية األميركية

  بدعوتكم إىل محاضرة الباحث
  الدكتور عصام خليفة

ــولح  

  اسطنبولفي لوزراء أرشيف رئاسة البنان في 

  يرافقُها عرض صوٍر ووثائق على الشاشة
  

  يقدم للمحاضرة مدير الْمركز 
  الشاعر هنري زغيب

  

  ٢٠٠٥ شباط ٧السادسة مساَء اإلثنني 
   مبىن الْمكتبة– LRC 21يف قاعة 

   بريوت- قريطم -مدخل الْجامعة األعلى يف شارع ماري كوري 
  



 من الُمحاَضَرة
 :ثمانيةزءاً من السلطنة العكانت ج مناطقالكتابة التارخيية ِلجدد يالعثماين األرشيف   
 أنواِعيف التعرف اىلساعد ت" دفاتر التحرير" : على صعيد التاريخ االقتصادي - ١

األوزاِن،  احليوانات وأسعارهاأنواِع،  األشجارأنواِع، ات واألسعارينتاج الزراعي والكماإل
العملِة،  وأنواعها الضرائِب،)اتصادر/اتوارد(  اخلارجية التجارِة، واملقاييسواملكاييل

معاصر العنب، معاصر الزيت،(فترتِئٍذ ضارة املادية احل من جوانب،  الشرائيةهاِتوقُة ولَتداومالْ
  ...).،الطواحني، دواليب احلرير، وسائط النقل

٢ - على صعيد الديدفات :خيةمغرافيا التاريد سوى الذكوروِرر الطابو ال ت
ة، الدينيهماِتانتماءهم، أمساِئ ،)اًتقريبي(ان السكَّ  عدِد:تساعد على معرفةلكنها الناضجني، 

  ...،تنية العشائرية واإلمجموعا أنواع م، واملتزوجنيهمعازبي
عد االقتصاديةعلى الصمهماً ت األوقاف دوراً  لعب: على صعيد األوقاف- ٣

 األوقافعلى نوعيِة نافُرع ت"دفاتر التحرير"و. سواهاو والدينية والعسكرية واالجتماعية افيةوالثق
  .مايلها الْ ومردوِدهاِئوأمسا

نكتشف من األرشيف كيف كانت : على صعيد التقسيمات اإلدارية- ٤
مزارع والنواحي واأللوية والواليات القرى والْتقسيمات.  
. وما إليها واملناخواألمراض الصحية األوضاع نكتشف :على الصعيد الصّحّي - ٥
سياسيةال األحداثَ نكتشف :على الصعيدين العسكري والدِّبلوماسي - ٦

  .ختلفةخية مومعلومات تارْي) سياسات الدول (بلوماسية الدوالعسكرية واالتصاالِت
  ... هكذا  
رئاسة الوزراء بشكل خاص، عموماً، وأرشيف ينطالقاً من أمهية األرشيف العثماِنا  
نا تطالعما على تساعد قد  أفكاريناسهم "و"خيةجديد الكتابة التارْيت ،منه :  



١-جديدة ثقافية  اتفاقاٍت وضع، بني دول عربيةموجودة تلك الْ أو تطبيق   
  . تبادل الوثائق بني تركيا والدول العربية وتسهيلُ،جمهورية التركيةالْو  

تصوير  ل إىل تركياإرسال بعثاٍتب عربية حفوظاٍت م ومؤسساِتعاٍتجام مبادرةُ -٢
  .م اللغة العثمانيةلُّعت، ومخطوطاتالوثائق والْ  

٣-جامعات يف الْ خيةالتارْي حاثاألْب  مراكز تعزيزها مادياً ومعنوياً ودعم بالفترةفتهتم
  .جامعاته الْهذلدى العثمانية وتعليم اللغة العثمانية يف أقسام التاريخ   

٤-إصدار الفترة، تبتلك  متخصصة جالٍت مها دعمرمسيةجهات .  
  .موجودة يف أرشيفات الدول العربية على الوثائق العثمانية الْحفاظُ الْ-٥
.ها إىل العربية بشكل علميالعثمانية وترمجِت الوثائق نشرب باحثني اختصاصينيقيام  -٦

  كالم الصور: فـؤاد
  

  معركة بنشعي اليت قادها يوسف بك كرمتقرير عن 
  

  ١٥٧١أهايل قرية حدتون عام 
  )٥١٣الطابو دفتري رقم عن (

  
  :إعالن اىل أهايل جبل لبنان
  دعاية ضد يوسف بك كرم

  
 
 
 
 
 
 
 
 



  رعن الُمحاِض
  .١٩٤٨ من مواليد حدتون *  

  .١٩٨٠ عام) باريس الرابعة( جامعة السوربون مندكتور يف التاريخ  *
   معةاجلا (انيةساإلن كلية اآلداب والعلوميف  )الدولة العثمانية والعربمادة (التاريخ ذ أستا *

  .١٩٨٠ ذمن)  الفنار-الثاين الفرع  -اللبنانية   
، )١٩٩٨ -١٩٩٦( رغني يف اجلامعة اللبنانية فرئيس رابطة األساتذة املت :ناشطجامعيٌّ نقاِبيٌّ  *

  . عضو جملس كلية اآلداب يف اجلامعة اللبنانية،ذةاهليئة التنفيذية لرابطة األسات عضو
ها،أمني نشاطاِتف) ٢٠٠٠و ١٩٩٥(نطلياس أ/األمني العام للحركة الثقافية:  ناشطمحرِّك ثقايفٌّ *

عضو اجلمعياجلمعية اللبنانية: ، وأمني اإلعالم يفللدراسات العثمانيةوالعربية الدولية ني ت
  .خية اللبنانيةمعية التارْياجل ، وللدراسات العثمانية    

 * وكاتب حاِضرقة يف التوثيقية عشرات الْمقاالت والدراسات واألْبحاث له : ناشطممعالْم  
 وله مشاركات يف عشرات.تخصصة م افية تارْيخية وثق   ودورياتٍ ومنشوراٍت مجالٍت

  .ان واخلارجحلقات الدراسية يف لبنوالْوالْمحاضرات الندوات والْمؤتمرات 
  ية والنظرة اىل التاريخ اإليديولوجية الطائف": ، منهاكثريةٌ كُتب له :مؤلِّف وباحثٌ ناشط*   
خنب الطوائف والصراع الدويل احلدود اجلنوبية للبنان بني مواقف " ،)١٩٧٩( "اللبناين    
 يخ تارحاث يفأْب"، )١٩٨٥( "يف معترك القضية اللبنانية"، )١٩٨٥ ("١٩٠٨/١٩٣٦    
  وكتب  كتيبات، و)١٩٩٦( "لبنان يف أرشيف اسطنبول"، )١٩٨٥(" معاصرلبنان الْ    
صدرت عن منشوراتخرى وأُ" أعالم الثقافة يف لبنان والعالَم العريب"يف سلسلة  كثريةٌ    
  .أنطلياس/يةالْحركة الثقاف    


