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 .هي ابنة الشهيد األرسوزي األخ األصغر للمفكر والفيلسوف القومي زكي األرسوزي

     .دبلوم لغة أملانية جامعة إرالنغن يف أملانيا/ جامعة دمشق /جتماعية دبلوما بالعلوم الفلسفية واال حازت

دكتوراه يف العلوم السياسية والتاريخية  ,جامعة إرالنغن/ماجستري يف العلوم السياسية والتاريخية للرشق األوسط 

  ومدرسة يف قسم العلومجامعة إرالنغن وهي اليوم باحثة/ والقومية العربية زكي األرسوزي: للرشق األوسط بعنوان

   .السياسية والتاريخية للرشق األوسط بجامعة إرالنغن أملانيا

   :طرحنا عليها بداية السؤال, أثناء زيارة خاصة لسورية, ًيف لقاء وحوار أجريناه معها مؤخرا

   ?إىل أي حد تأثرت بشخصية عمك خالل مسريتك العلمية –

وكنت أقول , باألسبوع مع والدي مي زكي األرسوزي الذي كنت أزوره مرةتأثرت بشخصية ع, منذ الطفولة :قالت –

 وبعدها درست الفلسفة بتفوق يف جامعة, توجهت إىل الفرع األدبي, الثانوية وعندما رصت يف, ًدائما سأصبح مثل عمي

   ...ألني كنت أعتربها نتيجة للتأثرات الخلفية بفكر عمي زكي, دمشق

مع زوجي إىل أملانيا ليتخصص يف  ن التحصيل واملتابعة يف الجامعة بعد زواجي وسفريوشاءت الظروف أن أتوقف ع

رشقية تذهب للغرب يف متابعة التحصيل وال سيما بعد أن أنجبت طفلني  مجال عمله وقد واجهت صعوبات كأي امرأة

أتمكن فيه من متابعة ملستقبل  والتطلع, دون أن أتوقف للحظة عن املطالعة اليومية, نفيس تحت ترصفهما وضعت

إىل قسم العلوم السياسية والتاريخية للرشق األوسط يف جامعة  انتسبت, وملا حانت الفرصة, الدراسة والتحصيل

وقدمت دراسات الرشق , الفلسفة وبدأت أهتم بالدراسات السياسية التي كانت محور اهتمامي قبل, بأملانيا (إرالنغن(

واالقتصادية والسياسية والتاريخية واإلسالمية حصلت بعدها عىل ماجستري  -يةاألوسط الحديث يف العلوم الجغراف

رسالة الدكتوراه بعنوان   ثم أحرزت1945-1933بعنوان مرص الفتاة من خالل املعطيات السياسية يف مرص  تخصص

جامعة إرالنغن األملانية باللغة األملانية وبعد أن أصبحت مدرسة يف  زكي األرسوزي والقومية العربية وقد تم نرش عميل/

   .حلقات بحث عديدة باللغتني األملانية واالنكليزية قدمت

   .القومية العربية بني مفهوم العروبة والدولة القومية املحلية –1

   .األمربيالية وتطور املجتمعات العربية يف القرن العرشين –2

   .مفهوم الدولة والقومية يف العالم العربي –3

   .يف القرن العرشينسورية  –4

 .مرص يف القرن العرشين –5

   أيلول11املجتمعات العربية بعد  –6

   .القومية والديمقراطية –7

األرسوزي وتسليط الضوء عليه كمفكر  وكنت قد عرفت يف الغرب عىل نطاق الباحثني بتخصيص يف دراسات تناولت زكي

أنه , ًأيضا ومما يعرف عنه, ها بالقومية وهو جانب غري معروف عنهواالشرتاكية وعالقت قوي اهتم بالديمقراطية والحرية



 وقد الحظت 1942,والعائلية عليه قبل بدايته بالكتابة عام  عاش تجارب مختلفة تركت تأثرياتها السياسية واالجتماعية

حني اجتماعي كفا للحركة العروبية لألرسوزي وعصبة العمل القومي يف اللواء الحظت أنه جمع بني خالل دراستي

شعار رفع مكانة املرأة وتحررها كما ركز عىل محاربة  وسيايس إذ بدأ كفاحه ضد كل أشكال التخلف واالستغالل ورفع

والتي تزعمتها الطبقة  املجتمع اللوائي إضافة إىل أن حركته كانت ذات تركيبة اختلفت عن غريها كل مظاهر التخلف يف

   .جعل حركته عرضة ملحاربة الطبقة الغنية الغنية حيث ركز عىل الطبقة الفقرية واملتوسطة وهو ما

   .وقد وسع األرسوزي النضال ليشمل االستعمار الخارجي وأعوانه يف الداخل من الزعامات االقطاعية واملستغله

السياسية واالجتماعية والعائلية قبل بدايته  ب مختلفة من التأثرياتومما لم يعرف عن زكي األرسوزي أنه عاش تجار –

   1942.بالكتابة 

   :حيث قال, وعالقتها بالقومية, كما سلط األرسوزي الضوء عىل املواضيع الفكرية التي طرحها عن الديمقراطية

   .إذا تحققت الديمقراطية واالشرتاكية تحققت الوحدة العربية –

هل ...هو أحد نشاطاتك املتميزة يف سورية ,تفعيل البحث العلمي املشرتك, والجامعة األملانية, معة دمشقالربط بني جا –

   ?نتحدث عن الجانب

إذ تم , األرسوزي والقومية العربية بدأ هذا العمل بشكل غري رسمي وأثناء إعدادي لرسالة الدكتوراه حول زكي –

 ات تم التوقيع عىل اتفاقية رسمية مع جامعة إرالنغن أنا املسؤولة عنسنو االشرتاك مع باحثني سوريني وقبل ثالث

الذي أعمل فيه أي قسم العلوم السياسية  رعايتها يتم فيها التبادل الطالبي واالرشاف عىل البحث العلمي ضمن القسم

   ..األبحاث ة ملناقشةدراسة الطالب األملان يف جامعة دمشق ضمن ورشات عمل مشرتك وكذلك, والتاريخية للرشق األوسط

   ?ماذا عن وضع املرأة بني الغرب والرشق –

املرأة يف الرشق من ناحية املساواة يف  ولكنها أفضل من, الجانب االجتماعي للمرأة يف الغرب متناقض وغري متناغم –

األكاديمي والسبب هو  ستواهاًتبدأ غالبا عندما تنجب األطفال إذ يتدنى م, املرأة الرشقية واملشكلة عند. القانون املدني

قبل املدارس واملؤسسات التي تقدم , التحصيل العلمي والعمل عدم وجود مؤسسات تحتية تساعدها عىل االستمرار يف

   ..الالزمني لألطفال الرعاية والتوجيه

   ?واحتياجاتها لتصبح يف مقدمة الدول املعارصة, ما انطباعاتك عن سورية اليوم –

تزال تحتاج إىل تكثيف عمل مؤسسات  وإن كانت ال.. والحارض واملستقبل,  بكل ما فيها يف املايضسورية جميلة –

املوجهة  التحتية التي ترعى قضايا املواطن العادي والرتكيز أكثر عىل دور الحضانات املجتمع األهيل واالهتمام بالبنية

املدارس واملناهج الدراسية لتتواكب مع تطور  ودعم, التي تحتوي عىل خربات راقية يف مجال التعامل مع الطفل

   ...املجتمعات بشكل عام

   ?هل لديك أمنية خاصة –

وخاصة .. الطفل كل ما يحتاجه لنمو سليم أن تلقى الربامج املقدمة لألطفال كل االهتمام والدراسة والدعم ليتلقى –

, يف املجتمع ام بها يؤدي إىل تصعيد دور املرأة العاملةاملؤسسات االجتماعية ألن االهتم االهتمام بدور الحضانة من قبل

توجيه الطفل فيها والتأثري به حتى يتفاعل بشكل  املرحلة األهم التي يتم) أي مرحلة الحضانة ورياض األطفال(وهي 

   ..ويتعرف عىل حقوقه وواجباته ,إيجابي مع قوانني املجتمع

وأصنفه , التلفزيونية املتميزة بشأن الطفل والطفولة من الربامج, مل دكاك للدكتورة أً- كنا أطفاال-وإني أعترب برنامج

  .للمستقبل ضمن الربامج التوجيهية
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