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ــم القطاعات  ــن اه ــم العايل م ــد التعلي يع
ــل اهتمامها  ــدة ج ــا دولة الوح ــي اولته الت

ورعايتها وما زالت .. 
وبالرغم من أننا نعيش مرحلة استثنائيًة 
ــلباً وكادت  ــاالت الحياة س ــرت يف كل مج اثَّ
ــي  ــل إال أن إرادة اليمن ــني األم ــع رشاي تقط
ــا كان رهاناً لدى  ــم ذلك لم ولن تقهر فم برغ
ادراج  وراح  اإلرادة  ــك  تل ــه  بددت ــن  الكثريي
ــكٍل  بش ــتمُر  تس ــاُة  الحي ــي  وهاه ــاح  الري

طبيعٍي ادهش العالم !.
ــات  ــك القطاع ــد تل ــايل اح ــم الع والتعلي
ــم تداعياتها  ــرُب برغ ــا الح ــم توهنه التي ل
ــه  ــية علي ــُة القاس ــُة واالجتماعي االقتصادي
ــلبي عىل هذا  ــُن هنا ال ننكُر التأثري الس ونح
ــي نتيجة حرٍب  ــيٌئ طبيع ــاع وذلك ش القط
ــث مصحوبًة  ــِة عامها الثال ــن نهاي تقرتب م

بحصاٍر برٍي وبحرٍي وجوي..
إال أن التعليم العايل ما زال صامداً وما زال 
ــهادات  يرفُد الوطَن باملؤهلني من حملة الش
ــات  التخصص ــف  وبمختل ــة  الجامعي

التطبيقيِة والنظرية.
ــك  تل ــرق  اع ــاء  صنع ــُة  جامع ــُد  وتع
ــات  الجامع وأوىل  ــة  التعليمي ــات  املؤسس

اليمنية .
#جامعُة صنعاء يف سطور..

ــت جامعُة صنعاء يف العام 1970م  تأسس
ــات هي الرشيعة والقانون  وبدأت بثالث كلي

واآلداب والعلوم .
ــأت كليتي  الرتبية  ــام 1973م أنش ويف الع

والتجارة واالقتصاد .
اعقبها بعرش سنوات انشاء كليتي الطُب 
ــة يف العام  ــة الزراع ــن َثّم كلي ــة وم والهندس

1984 م.
ــة الوحدة وصل عدد كليات  ومع قيام دول
ــهد الجامعُة  الجامعُة إىل ثمان كليات . لتش
ــارعاً حيُث اضيَف إليها عُرش  ــعاً متس توس

كليات جديدٍة عىل مدى عرشين سنة.
ــة االعالم  ــت كلي ــام 1991م كان ــي الع فف
ــام كلية اآلداب لتصبح كليًة  ــماً من اقس قس
ــأت  ــا بعام انش ــد وبعده ــا بع ــتقلًة فيم مس
ــاٍم آخر  ــت أعقبها بع ــة الرتبيُة باملحوي كلي
انشاء كلية الرتبيُة بأرحب ويف العام 1997م 
ــوالن  ــُة واآلداب بخ الرتبي ــات  كلي ــت  أُسس
ــة وكان العام 1998م  ــات بحرم الجامع واللغ
ــأت كليتا  فارقاً يف تاريخ الجامعُة حيُث انش
ــد ذلك تم  ــم بع ــنان ث ــب االس ــُة وط الصيدل
انشاء كليتي الرتبيُة واآلداب والعلوم بمارب 
ــوب وتكنولوجيا املعلومات بالحرم  والحاس
ــب ذلك  ــم اعق ــام 2007م ث ــي يف الع الجامع

انشاء كلية الرتبيُة الرياضيُة .
ــدد الكليات  ــور يف ع ــك التط ــوازاة ذل وبم

ــالت نوعيٍة  ــهدت نق ــوع تخصصاتها ش وتن
ــثُ بينت االحصائيات  يف اعداد الطالب حي
ــام  ــل يف الع ــُة وص ــالب الجامع ــدد ط أن ع
ــاً  طالب و962  ــاً  الف  86 إىل  2009/2008م 
ــها يف  وطالبة يف حني كان العدد عند تأسيس

العام 1970م 64 طالباً وطالبة!.
ــا فقد بلغ  ــات العلي أما املقيدون بالدراس
عددهم يف العام 2009/2008م (864) طالباً 
ــتري و(177) دكتوراه  وطالبًة (691) ماجس

وعدد الطالب (584) والطالبات (280).
ولم تغفل الجامعُة مجال البحث العلمي 
ــأت لذلك  ــاً فأنش ــاً بالغ ــُه اهتمام ــد اولت فق
املراكز املتخصصُة لتصل إىل حوايل عرشين 
ــة  ــف جليل ــؤدي وظائ ــاً ت ــزاً متخصص مرك
ــي، كان اولها مركز  ــث العلم ــة البح يف خدم
ــم  ــام 1988م ُث ــا يف الع ــوم والتكنولوجي العل
ــم الطبي بكلية الطب يف  مركز تطوير التعلي
ــب اآليل  ــام 1992م تىل ذلك مركز الحاس الع
ــد ذلك إىل كلية  ــام 1997م ليتحول بع يف الع
ــات يف العام  ــوب وتكنولوجيا املعلوم الحاس
ــاء ثالثة  ــهد عام 1997م انش 2008م وقد ش
ــكانية  ــات الس ــز هي التدريب والدراس مراك
ومركز األصول الوراثية بكلية الزراعة ومركز 

املياه والبيئة .
ــات  ــس مركز دراس ــام 1999م تأس ويف الع
ــاث  ــز ابح ــرف بمرك ــات ُيع ــذي ب ــرأة وال امل
ودراسات النوع االجتماعي والتنمية ومركز 

الدراسات واالستشارات الهندسية .
ــت ثالثُة  ويف الفرتة 2001 - 2004م تأسس
ــي"  ــم الجامع ــر التعلي ــي "تطوي ــز ه مراك

ــي "  ــيس الجامع ــوي والنف ــاد الرتب و"االرش
ــة وتعليم  ــع للرتجم ــات املجتم ومركز خدم

اللغات" .
2007م  ــام  الع يف  ــرى  اخ ــز  مراك ــة  واربع
ــات  الدراس  " و  ــة"  العام االدارة  ــر  تطوي  "
ــربات  املخت و"  ــة"  القانوني ــارات  واالستش
ــة وخدمة املجتمع  املركزية لألبحاث العلمي

."
ــة مراكز  ــأت خمس ــام 2008م انش ويف الع
ــال  األعم إدارة  ــز  بمرك ــة  متمثل ــدة  جدي
ــم عن بعد  ــز التعلي ــا ومرك ــات العلي للدراس
ــات السياسية واالسرتاتيجية  ومركز الدراس
ــرتاث  ــار وال ــخ واآلث ــات التاري ــز دراس ومرك
ــات  ــة املحمية الزراعية للدراس ومركز البيئ
ــك  تل كل  ــت  وكان ــب  والتدري ــوث  والبح
ــرية التعليمية  ــداً قوياً ألثراء املس املراكز راف

الجامعية.
ــال  ــاء لتن ــة صنع ــل  جامع ــك أّه كل ذل
ــي  االكاديم ــاد  واالعتم ــودة  الج ــهادة  ش
ــودة عن  ــاء الربيطانية للج ــة االنب ــن هيئ م
ــال التنفيذي  ــتري ادارة االعم برنامج ماجس
ــات  ــذي ينفذُه مركز ادارة األعمال للدراس ال
يف  ــة  االنجليزي ــة  باللغ ــة  بالجامع ــا  العلي
ــا الهيئُة  ــهادة تمنحه العام 2009م وهي ش

للجامعات املتميزة يف لعالم.
ــاء ترتبُع عىل عرش  والزالت جامعُة صنع
جامعات الوطن اليمني الكبري الذي وصلت 

إليه برغم ظروف الحرب والحصار ..
ــم وينهلون  ــتقون العل وال زال طالبها يس
ــيئة الله  من نبعها الذي ال ولن ينضَب بمش

ــن حرمها  ــد ع ــذي ال يبع ــف ال ــم القص برغ
ــف حديقة 21  ــواء يف قص عرشات االمتار س
ــابقاً ) شماًال  أو قصف  ــبتمرب ( الفرقة س س
ــن جهة  ــوي م ــاع الج ــريان والدف ــة الط كلي

الغرب.
ــببه  ــا س ــف وم القص ــك  ــم ذل ــىل رغ وع
ــة وصول  ــة  نتيج ــٍة ومادي ــن أرضار برشي م
الشظايا إىل داخل الحرم الجامعي من تلك 
ــن الطالب  ــب العديد م ــُث اصي ــن حي االماك
ــم المتحانات  ــرصم عند تأديته يف العاِم املن
ــهدت  ــل الدرايس األول واستش نهاية الفص
ــم ُيثِنهم عن  ــات إال أن ذلك ل ــدى الطالب اح
ــروف  الظ ــَك  تل يف  ــم  امتحاناته ــتكمال  اس
ــُظ  تحتف ــُة   الجامع ــت  زال ــا  وم ــية   القاس
ــٍي واكاديمٍي متحديًة  ــا كرصٍح علم بريادته
ــًة يف تقديم خدماتها  ــار ومتواصل كل االخط

للمجتمع وألبنائها الطالب .
ــن  األخريي ــني  العام يف  ــة  الجامع أن  ــل  ب
ــتقبال  ــٍة يف اس ــواٍت متقدم ــت خط قد خط
ــيق لهم والذي اصبح  الطالب الجدد والتنس
ــهيًال  عرب االنرتنت (البوابة االلكرتونيه) تس
ــراً لظروفهم والوضع  ألبنائها الطالب وتقدي
ــالد - حالها  ــه الب ــذي تمر ب ــتثنائي ال االس
كحال الجامعات اليمنية األخرى - بل ومن 
أجل  تطوير التعليم العايل اضافت الجامعُة 
ــات  الكلي ــم  معظ يف  ــول  للقب ــات  امتحان
ــني مخرجات التعليم  والتخصصات لتحس

العايل .

ِمـن َكـعـبـِة الـعـِـزِّ ُذْق بـَأسـي بـعـاصـفـٍة
ــرَْت َغــَضــبـاً أرضـــــــاً و إنــســـانـــا َتـَفــجَّ

ُخـذهـا عيل َمــْتــِن صـــاروٍخ ُمـَجـْلـِجـَلـًة
عـلـى ُفــجـــــورَِك ،  أسـمــيـنــاُه بـُركـانـا

ُخــذهـــا يــَـمــــانـــيَّـــًة ِمـن كـلِّ أرَمــَلــٍة
و طــفــلــٍة و َعـــجــــــوٍز ُظـلـُمـُهـْم بـَـانــا

ّـُهـا الـَمـِلـُك الـبـاغـي اْسـَتـِفـْق َفـَلـنـا يـا أي
َبــيــَن الـضــلـــوِع قـــلـــوٌب زِْدَن إيــمــانــا

ال نـَرَهـُب الـَمـــوَت حـتـى لـو أتـيـَت بــِه
أسـراَب ِمــيــٍج ُتـَمـّنـي الـنـفـَس إذعــانــا

َحــاَشــا لـمـثـلـي وفـي أحــشــاِئـــِه يــَـَزٌن
ثـَـَوى ،  يـَبـيـُع الـِحـَمـى ِذّالً و ُخــذالنــا

َتـبَّـْت يـَـــداَك َفـِمـْن كـأٍس و غــــانـــَيـــٍة
ـقـاُء ، َفـجـاَء الـُفـحـُش َسـلـمـانـا يـَأتـي الـشَّ

و َجـاَوَز الـحــقــُد فـي عـيـنـيـَك َسـوَءتـَُه
و ِجـئـَت تـَقـِصـُف فـي َصـنـعـاَء إيـــرانـــا

َلـْمـِلـْم َهـزيـَمـَتـَك الــنَّــكــراَء ِمـن وطـنـي
فـالـمـــاُل َمـــــــوالَك أّمــا الـّلـُه َمـــــوالنـــا

و َقـطُّ ُيـغــَمــُض َجــفـــٌن فـي َمــَتــارِِســنــا
حـتـى نـَـُضــمَّ إلـى نـــَجـــــراَن َجــيـــزانـــا

التعليم العايل بني مطرقة العدوان وسندان الحصار  التعليم العايل بني مطرقة العدوان وسندان الحصار  

يف  الــجــديــد  الشعر  »قــضــايــا 
هو  هذا  النقدية«  املقالح  تجربة 
للدكتور/ الجديد  الكتاب  عنوان 
والذي  الحصماني،  يحيى  محمد 
باألردن  املجد  دار  صدر مؤخراً عن 
املقالح  الشاعر  يتناول تجربة  وهو 

النقدية.
الدكتور/الحصماني  ويقول 
شك  ثمة  ليس  كتابه:  مقدمة  يف 
والتحديث  التجديد  حركة  أن  يف 
تكن  لم  املعارص  العربي  الشعر  يف 
القصيدة  شكل  يف  تحول  مجرد 
ألكرث  سائدة  ظلت  التي  التقليدية 
حاجة  عن  عربت  بل  عام،  ألف  من 
أملتها  ونفسية  واجتماعية  فكرية 
رضورات الواقع املتغري وأسهمت يف 
بلورتها عملية االنفتاح عىل اآلخر، 
فكانت بذلك تجسيدا لوعي جديد 
للواقع  جديدة  لرؤيا  وصياغة 

واإلنسان والعالم.
وقد سعت هذه الدراسة إىل رصد 
وتجسداته  الوعي  هذا  تمظهرات 
النقدية  التجربة  يف  املختلفة 
لألستاذ الدكتور عبدالعزيز املقالح 
كما عكستها رؤيته النقدية وموقفة 
للظاهرة  املختلفة  القضايا  من 
الجديد  تشكلها  يف  الشعرية 

واملعاص.
من  التجربة  تــنــاول  واملــؤلــف 
خالل ثالثة فصول يسبقها تمهيد 

وتتلوها خاتمة.
مساق  يف  الدراسة  وقفت  حيث 
واملؤثرات  العوامل  عىل  التمهيد 
املقالح  وعي  عمقت  التي  والروافد 
تكوين  يف  مبارش  بشكل  وساهمت 
رؤيته النقدية، وخلصت إىل ان ثمة 
بينها  فيما  تواشجت  عدة  مؤثرات 
لدى  متقدما  نقديا  وعيا  وخلقت 
الناقد بأهمية التجديد والتحديث، 
ويف هذا الصدد رصدت الدراسة من 

تلك العوامل واملؤثرات:

بأصناف  املعذبة  طفولته   –  1
القهر النفيس والوجداني.

2 – قراءاته املتنوعة يف منجزات 
الفكر العربي واطالعه الواسع عىل 
واالنفتاح  العاملية  الثقافة  منجزات 

عىل الفكر اآلخر.
3 – دراسته الجامعية والعليا يف 

جمهورية مرص.
ورواد  الفكر  بقادة  اتصاله   –  4
الثقافية  الحركة  ورموز  التجديد 

واألدبية املعارصة.
قــاربــت  األول  الــفــصــل  ويف 
القضايا  من  الناقد  موقف  الدراسة 
تجربة  أثارتها  التي  املوضوعية 
من  كاملوقف  ــارص:  ــع امل الشعر 
وتطوير  الشعر  وتجديد  ــرتاث  ال
وعالقة  اإلبداعية  الظاهرة  مفاهيم 
ثم  من  وتوصلت  باملجتمع  األدب 
وسطا  موقفا  املقالح  تموضع  إىل 
ينادي  تراثي  األول   : تيارين  بني 
بعودة الحياة إىل ما كانت عليه أيام 
السلف دون مراعاة لتغري الظروف 
يرفض  حداثي:  واآلخر  واألحــوال، 
القطيعة  إىل  ويدعو  برمته  الرتاث 

املطلقة مع املايض.
أن  عــن  ــة  ــدراس ال كشفت  كما 
أمته  بقضايا  ملتزم  ناقد  املقالح 
الذين  النقاد  من  وأنه  ومجتمعه 
االجتماعية  بالوظيفة  يعنون 
لألدب وقد وجه تلك الوظيفة صوب 

بدور  منه  إيمانا  الثوري  املــرشوع 
الخري  تحقيق  عىل  وقدرتها  الكلمة 

للمجتمع.
كشفت  اإلبــــداع  مبحث  ويف 
من  املقالح  سخرية  عن  الدراسة 
فكرة اإللهام وخلصت إىل أن مصدر 
يمتلك  بما  ذاته  املبدع  هو  اإلبداع 
واالستعداد  الذهنية  القدرات  من 
واملعزز  بالفطرة  املكتسب  النفيس 
والــخــربة  ــة  ــارس ــم وامل بالثقافة 
أو  معني  وقت  فال  ثم  ومن  املعرفية، 
تتبع  طقوس  أو  مخصص  مكان 
واستنزال  القصيدة  الستدعاء 
الشعر، فكل األوقات مهيأة ملمارسة 

الفعل اإلبداعي.
املخصص  الثاني  الفصل  ويف 
الدراسة  خلصت  الفنية  للقضايا 
بل  الشعر  جوهر  هي  اللغة  أن  إىل 
قائم  اإلبداعية  العملية  مدار  إن 
يتخلق  وما  اللغة  تنجزه  ما  عىل 
ورؤى  وإيقاع  صور  من  رحمها  يف 
بها  االهتمام  فإن  ولهذا  مبتكرة 
عنارصه  بكل  بالشعر  اهتمام  هو 
دعا  الرؤية  لهذه  ووفقا  ومكوناته 
املقالح إىل تجديد لغة الشعر وبعث 
معانيها  يف  والتوهج  الحركة  روح 
بمدلوالت  ــا  ــده ورف ومفرداتها 
مبتكرة  تركيبية  وصيغ  جديدة 
والهدم  الخرق  مقوالت  عن  بعيدا 
ذلك  فهم  كما  بقواعدها  العبث  أو 

بعض املحسوبني عليها.
الشعر  موسيقى  يخص  وفيما 
حيوي  موقف  عن  الدراسة  كشفت 
بالتجديد  يتسم  للناقد  دينامي 
والتطور املستمر تبعا لتطور رؤيته 

الفنية وتجدد تجربته اإلبداعية.
املخصص  الثالث  الفصل  ويف  
لقصيدة النرث وإشكاالتها املختلفة 
موقف  عن  البحثي  السياق  كشف 
الشكل  هــذا  إزاء  للناقد  متطور 
تصاعديا  خطا  اتخذ  الوليد  الفني 
هذا  عىل  مساره  الدراسة  رسمت 
قبول   – تحفظ   – رفــض  النحو: 
اقتىض  وقد  مرشوط  قبول   – مطلق 
أو  الرفض  أسباب  مقاربة  ذلــك 
أدت  التي  العوامل  ورصد  القبول 
إىل تحول الناقد من موقف الرفض 
وكذا  واملنارصة  املساندة  موقف  إىل 
التي  النقدية  والـــرؤى  الجهود 
ساهم بها لتمهيد الطريق أمام هذا 

الشكل الفني الوليد.
كتب  الكتاب  لهذا  تصديره  ويف 
مسلم  صربي  الدكتور/  األستاذ 
حمادي- عميد كلية األداب ورئيس 
قسم اللغة العربية - جامعة ذمار- 

سابقا.. ومما قال:
أهمية  الــدراســة  هــذه  تكتسب 
أولهما:  اثنني:  منطلقني  من  خاصة 
صعيد  عىل  مرة  وألول  ترصد  أنها 

تجربة  كافة  اليمنية  الجامعات 
ونــادر  جديد  تخصص  يف  أدبية 
التجارب  من  وهو  النقد"  "نقد  هو 
إىل  يستند  ال  ألنه  الصعبة  األدبية 
النتاج األدبي مبارشة وإنما يشتغل 
تكمن  وهنا  النقدي  النتاج  عىل 
أهميته وصعوبته ألن قوانني اإلبداع 
األدبي – شعرا كان أو نرثا – تختلف 
عىل  القائمة  النقد  قــوانــني  عــن 
يستدعي  ما  وهو  معريف  خطاب 
البحث  يف  وعمقا  وممارسة  نضجا 

والدراسة.
الدراسة  هذه  أهمية  تأتي  كما 
من أنها تدرس تجربة نقدية مهمة 
ليس عىل صعيد اليمن فقط وإنما 
إذ  العربي  الــوطــن  صعيد  عــىل 
اليمن  لعلم  النقدي  النتاج  ترصد 
والناقد  الكبري  الشاعر  ثقافته  ورمز 
عبدالعزيز  الدكتور  األكاديمي 
املقالح الذي له طابعه املهيمن عىل 
يزال  وما  كان  وقد  اليمنية  الثقافة 
الشعراء  من  لكثري  الروحي  األب 
هنا  ومن  جايلوه  ممن  واملبدعني 
عىل  يدها  تضع  الدراسة  هذه  فإن 
الثقافة  مفاصل  من  مهم  مفصل 
اليمني  واألدب  املعارصة  اليمنية 
الدارسون  الناهض يف مجال أغفله 
أال  فيه  يخوض  أن  أحد  يجرؤ  ولم 
إليه  املشار  النقد  نقد  مجال  وهو 

فيما سبق.

بـُركـاُن الـغـضـببـُركـاُن الـغـضـب

الشعر يف مواجهة العدوانالشعر يف مواجهة العدوان
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ًما من األبحاث  يضم كتاٌب جديد عن فلسفة أمني الريحاني، اثنني وعرشين بحًثا محَكّ
ــة الفكر  ــفة الريحاني والذي نظمته مؤسس ــالل املؤتمر الدويل حول فلس ــي ُقدمت خ الت
ــيدة اللويزة بالتعاون مع برنامج أنيس املقديس لآلداب يف الجامعة  اللبناني يف جامعة س

األمريكية ببريوت.
ــي/، مقارنات  ــفة أمني الريحان ــوان /محاور يف فلس ــذي يحمل عن ــن الكتاب ال يتضم
ــفة العرب والعامليني واتجاهاتهم الفلسفية: كفلسفة  ثرية بني الريحاني وعدد من الفالس
ــد، واملدينة الفاضلة عند الفارابي وجمهورية أفالطون،  العمران عند ابن خلدون وابن رش
ــكارت، ونقدية كانط، ومثالية هيغل،  ــطو ودي وصوفية الحالج وابن إدريس، وعقالنية أرس
وشوبنهاور، وأخالقية سبينوزا، وعالئية بريك وأمرسون، وعلمانية فرح أنطون، ووجودية 

سارتر، وتحوالت هايدغر الفلسفية تجاه معضلة الزمن.
ــتمل الكتاب عىل عرشة محاور هي: فلسفة النشوء االجتماعي والرتقي الروحي،  ويش
ــفة العالئية، ومرآة صوفية، وفلسفة وحدة الوجود ووحدة األديان، وتجليات الفكر  الفلس
ــه،  ــفة نيتش ــالم وفلس ــفة العقالنية، واإلس ــفة املثالية األملانية، والفلس ــدي، والفلس النق
ــفة النزوع  ــى والتمدن الحديث، وفلس ــفة املدينة العظم ــفة االلتزام القومي، وفلس وفلس

اإلنساني وروح الزمان.
ــة/، وفيه بحثان:  ــفة الريحاني ــاٌب افتتاحي بعنوان /يف رواق الفلس ــبق املحاوَر ب ويس
ــوف  ــفة يف كتابات أمني الريحاني ملحمد عيل العريبي، والثاني: فيلس األول: صورة الفلس
ــوان /أفكار  ــاء بعن ــاب الختامي فج ــا الب ــعراني. أم ــاء ش ــفة لوف ــب الفالس ــاء وأدي األدب
ــرات هايدغر املحدقة/  ــوان /تحوالت أمني الريحاني ونظ ــتقبل/، وفيه خاتمة بعن للمس

بقلم جو يعقوب.
ــلمى  ــة الريحاني ”زنبقة الغور“ (س ــفي يف رواي ــاب: الخطاب الفلس ــن بحوث الكت وم
ــام مرآة صوفية  ــافو كرم)، الريحاني أم ــفة العالئية عند الريحاني (س ــه)، الفلس عبدالل
ــد الفكر  ــوري غريب)، نق ــايل خ ــد الريحاني (نت ــود عن ــدة الوج ــم)، وح ــعاد الحكي (س
ــفة املثالية األملانية (شادي رحمة)، عقالنية  الديني (نائلة أبي نادر)، الريحاني والفلس
ــي والنقدية الكانطية (أنطوان مكرزل)، الريحاني يف رواية  الريحاني بني املنهج الديكارت
ــفة  ــكو مديتيش)، فلس ــوي (فرنشيس ــالمي واملقرتب النيتش ــني املعتقد اإلس ــان“ ب ”جه
ــول يف خطاب  ــاج)، الثابت واملتح ــال الح ــف كم ــي عند الريحاني (يوس ــزام القوم االلت
ــي (ناصيف قزي)،  ــفة الريحان ــؤال العروبة يف فلس الريحاني القومي (عيل حمية)، س
ــي الرؤيوي: التمدن  ــر حمية)، الريحان ــدى الريحاني (خنج ــفة املدينة العظمى ل فلس
ــألة الهوية يف فكر الريحاني (أحمد  ــمى شميل حلواني)، مس الحديث وموقعنا منه (أس
ــانية الحديثة (نجمة حجار)، رشيد نيويورك يف مطلع  ــفة النزعة اإلنس ــبول)، فلس الش

القرن العرشين (بول جهشان).

فلسفة الريحاينفلسفة الريحاين
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