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أاها السادات لالسادةح هذه صلرة من صلر بد الرؤلف س ْسلح األس اذ الجامَي الَالي المماز
الذي ا صف بالصدق في البحث كما في الحااة لبالفطسة لحسن ال دبار في إس اجه ال اراخيح
لالمؤرخ الَالمة الذي أحسن قماش مَللما ه لأخضَها للسقد ل حرْ ى مدى دال ها لضبطها
لاج هد حاث سكت اللثائقح لحرر مَللما ه في أسللب لاضح مشبع بالمَاسي دقاق
المصطلحات مسضبط المسهجاة اؤدي المَسى بلضلح لسهللة لاحاكي في ك ابا ه المؤرخان
الَالماان الكبار.
كان ابحث في ملفا ه ن سرْ ال حلالت ال ي قادت ال اراخ ل صفت فاهح فلي ا رَ سقطة إال ْ
لطرقها لمس لرا إال لكشف سقابه.
مسذ رفت الدك لر س ْسل أحببت فاه لاضع الَاليح لق ْدرت فاه مق الم بحْ ر في ال اراخ الذي
ق ْدي من خالله أ ماال أكاداماة راقاة في:
 -1اإلسالي لالمساحاة
 -2لبسان الحداث لالمَاصر
 -3الَرب لقضاة فلسطان
 -4الدللة الَثماساة لالَرب
 -5ألماساا لرلساا لبراطاساا لالدللة الَثماساة
إذا كان المَاار في قااي جلدة بحث مقدار ما اق ْدي من جداد لى صَاد المضملنح فاللاضح أنْ
ك ب س ْسل في األلماساكة لالَرباكة لح كى أبحاثكه باالسكلازاكة قكد ح ْققكت الغااكة المرجكلة .فهكل اقك ْدي
قراءة جدادة للملاضاع ال ي دارت لاها أبحاثه لكى ضكلء اللثكائق األلماساكة خاصكة لااللرباكة
لالَرباة امة.
في ك ابه ن حرب لبسانح خطا خطلات لماة مسهجاكة ملضكل اة محااكدة ساجحكة سزاهكة بَاكدة
صككب لاالسفَككال لاألحكككاي المسككبقةح فككي دراسككة أسككبابها ليرلفهككا لحاثاا هككا ل لا رهككا
ككن ال َ ْ
لس ائجهككا .م لقفككا سككد ك ك ْل الفئككات المشككاركة فككي الحككرب لمس ك سطقا أسككبابها الداخلاككةح ل قصككي
األسككباب لالككدلافع المحلاككة لاإلقلاماككةح خاصككة بككر الَامككل السككلري المس ك فاد األلل مككن هككذه
الحربح لطبَا الَامل اإلسرائالي المس فاد األكبرح لاألسباب الَالماة بر لَبة األمي.
ل ال ب ْد من اإلشارة إلى اس ماء الدك لر س ْسل اللا ي لالَقالسي إلى لطن اراد له كك ْل الخاكر .مكن
دلن حبْ قا لح أل س ْكر له غار اقلح قاد إلى ما قاد إلاه من شالالت دي.
لبَقل مسف حح اس قد دي اس خداي المسلمان في ال اراخ اللساط لفي ي ْل الحكي الَثماسي سلطة
الَقل لمَااار لماة لسقد شر هي ل جاربهي ال اراخاة ل القا هي بالمساحاان .كما حمْل األسيمة
الَرباة المَاصرة مسؤللاة ما آلت إلاه ألضاع المساحاان في المشرق الَربيح مطالبا بالحفاي
لاهي كمَطى لطسي لحضاري لاق صاديح لأن ذلَ ال اكلن إال بإقامة الدللة الدامقراطاة
المدساة.

هذا هل الصداق األس اذ الدك لر بد الرؤلف س ْسل كما رف ه لخبر ه رائد في قالسا هح
مخلص بل ي في لطسا هح ساقد جريء لما ال االمس قسا ا ه م جالزا ل خلف بَض راثه
الداسي .إ ْسه ياهرة مسارة في شرق مصرْ لى ال لذذ بالرلح القدراة لبقالد ال راث الغابي.

