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 :احتفاًء بميراث كمال الصليبي

 AUBمحاضرة وإطالق كتاب في 

 
المحاضرة السنوية التذكارية إلحياء ميراث الراحل    (AUB)الجامعة األميركية في بيروت نظمت

(. وكانت المحاضرة هذا العام للدكتور شوكت 2011-1929البروفسور أستاذ الشرف كمال الصليبي )

باموك، أستاذ االقتصاد والتاريخ االقتصادي في جامعة البوسفور في اسطنبول. وسبق المحاضرة إطالق 

رى كمال الصليبي"، وهو كتاب يضم مقاالت لمؤّرخين بارزين متمحورة كتاب "بيت للتفهّم: تآريخ في ذك

 .حول آبحاث كمال الصليبي

 

وقال الدكتور عبد الرحيم أبو حسين، مدير مركز الفنون والعلوم اإلنسانية في الجامعة الذي استضاف 

ث كمال صليبي عبر المحاضرة التذكارية مع قسم التاريخ واآلثار في كلية اآلداب والعلوم: "يستمر ميرا

المساهمات التي تركها لنا. ونحن أصدقاؤه وزمالؤه، وطالبه، نريد الحفاظ على هذا الميراث حياً وتكريم 

 ."الدكتور الصليبي كأستاذ وباحث وصديق ومعلّم

 

ور وقد حملت المحاضرة التذكارية لهذا العام العنوان: "األوبئة وتاريخ الشرق األوسط". وقد تحدث فيها الدكت

شوكت باموك عن دور األوبئة في تاريخ الشرق األوسط، وهو موضوع لم يُدرس على نحو متزايد إال 

 .مؤّخراً، مع زيادة االهتمام بدور األوبئة في مناطق أخرى من العالم

 

وقال الدكتور باموك: "هناك الكثير الذي يمكن تعلّمه عن هذه األوبئة، وخاصة نتائجها على المدى الطويل. 

د ركز تأريخ الشرق األوسط على التاريخ الديموغرافي والطبي والفكري، ولكن لم يكن هناك سوى القليل لق

جّداً على التاريخ االجتماعي واالقتصادي لهذه المراحل. وهذه فرصة للتحدث عن الشرق األوسط في سياق 

يخ منطقتنا. لقد كانت لدى عالمي. وآمل أن يوفّر التفكير في هذه األوبئة بعض التبّصر الجديد في تار

البروفسور الصليبي اهتمامات واسعة النطاق وكان شديد االهتمام بفترات مختلفة وآمل أن يكون هذا تحية 

 ."لذكراه ولعمله

 



وقد رّكزت المحاضرة على تأثير ما أطلق عليه اسم طاعون جوستينيان الذي ظهر في القرن السادس، قبل 

اودة الظهور حتى القرن التاسع. كما تحدث الدكتور باموك عن الموت األسود صعود اإلسالم، واستمّر في مع

الذي ظهر ألول مرة في القرن الرابع عشر وظل يعاود الظهور في الشرق األوسط حتى القرن التاسع عشر. 

شرق وقّدم أمثلة على تأثير الوباءين وعواقبهما، وال سيما في جوانب التاريخ االقتصادي واالجتماعي في ال

 .األوسط، مع بعض األمثلة من التاريخ السياسي

 

والدكتور شوكت باموك هو مؤرخ اقتصادي لإلمبراطورية العثمانية، والشرق األوسط، وأوروبا، وقد نُشر له 

العديد من الكتب. وهو كان أستاذاً ورئيساً لدائرة الدراسات التركية المعاصرة في معهد لندن لالقتصاد 

(؛ ورئيساً لجمعية 2005-2003ورئيساً لجمعية اإلقتصاديات التاريخية األوروبية )(؛ 2008-2013)

(؛ كما شارك في تحرير مؤلَّف المراحعة األوروبية للتاريخ 2014-2012االقتصاديات التاريخية اآلسيوية )

 .(؛ وهو عضو في أكاديميا يوروبيا وأكاديمية العلوم، في اسطنبول2015-2012االقتصادي )

 

ناسبة المحاضرة، تّم إطالق كتاب "بيت للتفهّم: تآريخ في ذكرى كمال الصليبي"،  والذي يضم مقاالتٍ وبم

لكبار المؤرخين المحليين والدوليين في مجاالت تتصل بأبحاث البروفسور الصليبي وفي حقول ساهم في 

  .دراسات اإلسالمية، وما بعدهاالتوسع في دراستها، بدءاً من التاريخ اللبناني، ودراسات الكتاب المقدس، وال

 

وقال الدكتور مكرم رباح، أستاذ التاريخ ومنظّم هذا الحدث السنوي كطالب سابق لدى البروفسور الصليبي: 

"يشتهر كمال الصليبي في المقام األول بمساهماته الضخمة في وضع تاريخ لبنان. ومع ذلك، فإن ميراثه 

الشرق األوسط من زمان التوراة حتى األزمنة المعاصرة.  البحثي يتجاوز لبنان ويغطي مواضيع عبر

وبالتوازي، فإن مجموعة األبحاث في هذا الكتاب  ُكتِبت احتفاًء به وبذكراه وتغطّي مواضيع اهتماماته  من 

 ."العصور القديمة، إلى العصور الوسطى، فالعصر الحديث العربي
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

 130 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو700  من أكثر
 طبيا   تعليما   توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  
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