
 معالي العين الدكتور هشام محمد هشام الخطيب

 

ما بين أسوار القدس كان حصاد الفكر وما بين لوحات الحياة ورغبة البقاء أبدع معالي الدكتور هشام 

لدروبات لنقل التاريخ وحكاية الناس في التضحية, الخطيب في تجديد الوالء لتلك المدن والقرى لتلك ا

لتكون عبق البعيد وسند لكل دارس وباحث. هاوحكاية السالم في دار أعد    

درس في القدس في مدرسة الرشادية  1936الدكتور محمد هشام الخطيب من مواليد فلسطين )عكا( عام 

كان قاضي منطقة موسى الطبري  ابنة والدته ,والده الشيخ محمد هاشم الخطيب كان قاضي نابلس الشرعي

.عكا  

زوجتي مها  ,وعكا والخليل وطبريا وطولكرم ونابلس والقدس ثم عمان  تحدث لنا قائال تنقلنا ما بين حيفا

وابنتي لين شفاها هللا .محمد الخطيب ولي من األبناء ولدين محمد وعصام وستة أحفاد   

 س: هل لنا أن نتعرف على مؤهالتك العلمية ؟

 .دسة الكهربائيةقتصاد وماجستير ودكتوراة في الهنابكالوريس في الهندسة الكهربائية وبكالوريس 

؟التي شغلها الدكتور هشام الخطيب ما هي المناصبس:  

ستلمت وزارة ,اقتصاد وهوايتي التاريخاهتمامتي تكنولوجيا و,اقتصادي ومهندس كهرباء اأنا تكنوقراطي أي 

.سكانوزارة األشغال العامة واإل ,وزارة التخطيط,المياه والري   

 بها ؟ما هي الخبرات العملية التي تعتز س:

.نائب رئيس فخري لمجلس الطاقة العالمي -  

.مستشار عالمي في شؤون الطاقة -  

.مدير عام  لسلطة الكهرباء األردنية-  

جتماعيقتصادي واالنماء اإلخبير في الصندوق العربي لإل -  

.عضو في جمعية الشؤون الدولية-  

.عضو مجلس األعيان السابع والعشرون-  

ستقبالك لنا وتواضعك يفرح القلب , جولتنا ا ,قتصادي ومؤرخاوالمعرفة وأنت سيرة ذاتية مليئة بالحكمة 

الف الكتب التراثية والدينية آببيتك يحتشد و , واإلنتماءبالحكايات والتاريخ  داخل بيتك العظيم المليء  

الخاصة بالفترة العثمانية وتاريخ األردن وفلسطين وتحديداً القدس الغالية على قلبك وقلب عائلتك الكريمة 

لكم كل التقدير .,  

بالطاقة  قمنا بجولة داخل البيت والتقطنا الصور التذكارية وأهم مشاهداتنا كانت في هذا البيت الجميل المليء  

ثني عشر مكتبة .اة من خالل يجابياإل  



.اللوحات التي توثق الديانة المقدسة-  

.الكتب التاريخية النادرة التي عمرها مئات السنين-  

.أطالس عمرها حوالي ستة مائة سنة -  

.نترنتالف صورة من اإلآستة  -  

.خرائط أصلية قديمة-  

ن الكريم في اللغات آما كتب عن القرن الكريم للغات األجنبية وكل آنية وكل تراجم القرآمخطوطات قر -

.األجنبية  

.مصاحف بخط اليد-  

 .1910, صور لجرش والقدس القديمة والكرك عام  1868صور للبتراء سنة -

.سنة 120من أطار زجاجي يصعب طباعتها اآلن قبل ساليدات صور ض-  

رنر ل فيإدوارد لير , وكارلوحات مائية لبعض فناني ذلك العصر من المستشرقين والرحالة , ومن بينهم : -

وفرانسو  ,ولويس دي فوربن ,وليون دي والسير ديفيد ويلكي فيلدي,لز فان دي رهاج , وتشاكارل  , و

للوحات مؤلفات بعض وإلى جانب ا,وليون دي البورد , ودايفيد روربتس  ,وانوريه دي ألبرت ,باريز

إلى نسخ من كتب من دليل  ضافةإ ,دريان ريالندأ , وكهارتورميكو وجون لويس بينو أة مثل بريناردالرحال  

.ريكل بيد المسافر  

ستخدم اات فلسطيني شتريتها كانت لسليمان منصور وهو فنان تشكيلي ونح  اولكن من أهم اللوحات التي 

خامات من البيئة الفلسطينية وهو صاحب اللوحة المشهورة جمل المحامل والتي تمثل عجوزاً فلسطيناً يحمل 

.وصخرة األقصى محمولة على ظهره مربوطة بحبل الشقاءالقدس   

اً للمؤرخين وطالب الجامعات وكل من عشق تراب هذا الوطن س: كيف جعلت من هذه الوثائق مرجعاً مهم  

 الطيب ؟

ة وكذلك هناك من المختصين الطرق العلمي  بالحمدهلل بيتي خالي من الرطوبة فجميع الموجودات محفوظة 

:فت العديد من الكتب مثليق وأقمت العديد من المحاضرات في العالم وأل  ساعدوني في التوث  

.فلسطين واألردن,كتاب القدس  -  

.فلسطين ومصر تحت الحكم العثماني-  

.زهور برية من فلسطين واألردن-  

.مئة مقالة محكمة-  

 س: كيف حصلت على هذه المقتنيات التي ال يوجد لها مثيل في العالم ؟



وعن طريق كاتولوجات ترسلها بيوت نترنت ومن خالل مزادات عالمية للكتب والتراث إلالشراء عبر ا

.شتراكممن يعرفون من أنت ولكن هذا باإلالمزادات وبيوت الكتب   

 أنك من مؤسسي   جميعا ً نعلمنحن  و,س: وماذا عن جمعية أصدقاء اآلثار والتراث األردنية  في حياتك 

مسيرتك بعشق تاريخ هذا ن نتابع آلونحن ا 1958التي تأستت عام  ردنيةاأل جمعية أصدقاء اآلثار والتراث

كان لكم دور في فعاليات ونشاطات  الجمعية؟ الوطن لذا  

الدكتور أمثال  ,جتماعات دورية مع عدد من رجاالت األردن محبي التاريخ واآلثارانعم وبالتأكيد كان لنا 

براهيم .إوالدكتور معاوية  رؤوف أبو جابر رحمه هللا  

عتزار ثرية ونشر الوعي بالحفاظ واالمثل )مصر( بهدف التوعية اآلوالخارجية أقمنا الرحالت الداخلية 

.بتاريخنا  

؟  س: ما هي رسالتك لجمعية أصدقاء اآلثار والتراث األردنية بشكلها الحالي   

عن المواقع اآلثرية من عداد نشرات وكتيبات وإأتمنى إقامة محاضرتين كل شهر وتوثيق الكتب التاريخية 

.ختصينمقبل ال  

هتمامه في نشر التاريخ وهي الرسالة التي اهتمام المغفور له جاللة الملك الحسين رحمه هللا باأذكر دائما 

العصر الذهبي للقدس كان في زمن  حملها من بعده جاللة الملك عبدهللا ابن الحسين حيث أذكر دائما أن  

7196 – 1959الحكومة األردنية   

 ً  محفوظة  سالمية موزعة في العالم هل لنا أن نعرف أين هياهناك مقتنيات عربية  أن   س: نعرف ونقرأ دائما

؟منياتك للتاريخأما هي ؟  

وكذلك  في المكتبة الوطنية ريطاني ومتحف أكسفورد ،ومتحف مصرن في المتحف البآلموجودة ا  
ه وكذلك هناك موجودات إسالمية ال اذكر اسمشخص الموجودات  متحف اسالمي جمعلديهم   عند اسرائيل

:, وهناك أيضا مخطوطات عربية إسالمية في مالي مكتبة الخالدي في القدس في  
.اهتم بها سمو االميرحسن(  Tompaki - (  

وال نعلم أين هي اآلن. يهودي عراقي وهو مجموعة ناصر(   Naser Collection - (  
ً  أناو .إسالمية قيمةملك مجموعة أهشام الخطيب  أيضا  
 

منياتك للتاريخ؟أما هي   
.ن يبقى بيتي متحف للتاريخأ  

.توثيق كل ما أملك من كتب  
.ثرية االردنية من الخارجاسترجاع القطع اآل  

.إعادة هيبة التعليم للمدارس الحكومية وطالب الجامعات  
المقدس ة .الديار وخاصة تاريخ ط الضوء على تراثنا العربي  ونحن بحاجة إلى إعالم نشط يسل    

 

 هبحدود امكانيات و لى علم وتوثيق وتاريخإل الهواية الشخصية هاية اللقاء ....الدكتور هشام الخطيب، حو  ن
ن لنا دور الفن في بي  كذلك و يملك إرثا للقضايا الوطنية والقومية متحفاً  هيجعل من بيت أن ة استطاعالمادي  



ً  العربي    عند اإلنسان  نتماءتعزيز اإل ً  تاريخيا ً  وجغرافيا ً  وثقافيا إحياء ت لنا أهمية الهواية في وثب   وحضاريا
.اإلنسان وخاصة من الناحية الثقافية  

  
  4/8/2016مقابلة بتاريخ 

  .سيادة الشريفة نوفه بنت ناصر
.السيدة خولة القسوس  

 


