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 حفـل تأبيـن  
 حممد إحسان النص الدكتور تاذـاألس

  
 

 
اعمواومق ه 4545رضمى  8أىمقم ذم اًمسوقمي اًمثوكقي قمنمة من يوم إرسمعوء ذم 

م ذم ىموقمي اعمحورضات سموعمجؿع طمػل شملسمقـي ًمؾراطمل اًمؽبػم إؾمتوذ 46/6/3144

 اًمديمتور حمؿد إطمسون اًمـص رمحه اهلل.

متوز  3اعمواومق ه 4544ؿمعبون  44ره يوم آصمـلم ذم وىمد اظمتور اهلل ومؼقدكو إمم ضموا

 سمعد رطمؾي ـمويؾي طموومؾي سموًمعطوء اعمتـوع. م 3143

طمرض احلػل ًمػقف من اًمشخصقوت اًمرؾمؿقي وإدسمقي واًمثؼوومقي ومجفور همػػم ممن 

 .اًمـصقمروموا اًمديمتور 

  ُيكم:صمم شمتوسمع إًمؼوء اًمؽؾامت يمام، وة ييوت مبوريمي من اًمذيمر احلؽقمدىء احلػل سمتالسم  

o  اًمديمتور مروان اعمحوؾمـي.إؾمتوذ يمؾؿي رئقس جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي 

o  ؾبوي.احلاًمديمتور ظموًمد إؾمتوذ يمؾؿي ضمومعي دمشق أًمؼوهو قمؿقد يمؾقي أداب 

o .يمؾؿي اعموؾموقمي اًمعرسمقي أًمؼتفو إؾمتوذة مـى احلسن 

o .يمؾؿي أصدىموء اًمػؼقد أًمؼوهو إؾمتوذ اًمديمتور حمؿود اًمرسمداوي 

o ة اًمػؼقد أًمؼوهو إؾمتوذ اًمديمتور قمبد اًمـبي اصطقف.يمؾؿي شمالمذ 

o .يمؾؿي يل اًمػؼقد أًمؼوهو سموًمـقوسمي قمـفم رئقس اعمجؿع اًمديمتور مروان اعمحوؾمـي 

 وومقام يكم كصوص اًمؽؾامت اًمتي أًمؼقً ذم هذا احلػل.

 

     



  - 7 - 

 



  - 8 - 

 

 الدكتور مروان ادحاسـي  إستاذ كؾؿة

 رئقس جمؿع الؾغة العربقة بدمشق 

 

 السقدات والسادة أهيا

ًمؽل مـو أيوم يؼضقفو قمغم وضمه هذه اًمبسقطي، يتشوسمك ومقفو اعمُػرح واعُمحزن ًمَتِحقَْك 

ذم ذايمرشمه، يستحرض مـه مو َيروق ًمه أن يستذيمره من مشوهد ٕطمداث وصوٍر، و ًمه كسقجً 

 شمصحبفو مشوقمر ـمبعً طمقوشمه سمطوسمعفو.

طمقوة اعمجتؿعوت اًمتي شُمعـى إن احلػوظ قمغم ذيمرى من ـمواهم أضمؾفم هو ضمزء هوم من 

 ؾد.ـسمنسمراز مو أكجزه إومراد ذم ظمدمتفو، إذ إكه طمسى اًمؼول اعملصمور: اًمثـوُء هو اخلُ 

إن دقموة جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي إمم شملسملم ومؼقده اًمؽبػم اًمديمتور إطمسون اًمـص رمحه اهلل 

د واضمى اضمتامقمي شمؼؾقدي دموه جمؿعّي يموكً ًمه إؾمفوموت متؿقزة ذم  أقمامل اعمجؿع، ًمقسً جمرَّ

 وًمقسً سمغرض اًمتؼريظ ًمصديق ورومقق قمزيز ىمد أقمؿل ومؽره ذم جموٓت صمؼوومقي ُمتعددة.

إهنو دقموة كريد أن ُكعقد من ظمالهلو دمسقَد كػحوت من أقمامًمه، وشمثبقَتفو ذم اًمذايمرة، 

 وشموضقَح اعمراطمل واعمواىمف اًمتي يمون هلو شملصمػمهو ذم مسور طمقوشمه.

إدب مـذ ؾمـوات اًمتعؾقم اًمثوكوي، ذم مؽتى قمـؼم صمم  ومؾؼد يمون ومؼقدكو ممن أطمّبوا

ذم اًمتجفقز إومم. وإّن من يذيمر اًمتعؾقم اًمثوكوي احلؽومي، ذم اًمثالصمقـقوت من اًمؼرن 

اعمويض، يعرف ذًمك اعمستوى اًمرومقع اًمذي ضمعل من اًمؾغي اًمعرسمقي وشمراصمِفو إديب اًمعريق 

قفم، وذًمك إضوومًي إمم اـمالقمفم قمغم ًمتثؼقف اًمشبوب وإرؾموء اكتامئفم إمم موضا حمورً 

 عمستؼبؾفم.و اًمعؾوم احلديثي اعمـؼوًمي إمم اًمعرسمقي من ىمبل أؾموشمذهتم، ضامكً 
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ويمون معظم أؾموشمذة اًمؾغي اًمعرسمقي ذم اًمتجفقز إومم أقمضوء ذم اعمجؿع اًمعؾؿي 

 اًمعريب، من أمثول حمؿد اًمبزم وقمبد اًمؼودر اعمبورك وؾمؾقم اجلـدي.

اًمشبوب اًمذين اقمتودوا ىمراءة يمتى إدب ىمديِؿفو وطمديثِفو  ويمون إطمسون اًمـص من

سموًمؾغتلم اًمعرسمقي واًمػركسقي، وسمرز ـمؿوطمه إديب طملم أظمذ ُُيرر جمؾي ـمالسمقي ُأقمجى هبو 

أؾموشمذشمه، وىمد أوصؾه دأسمه إمم أن يؽون شمرشمقبه إول قمغم ؾموريي، ذم اًمشفودة اًمثوكويي اًمثوكقي 

 .4:51ذم ومرع اًمػؾسػي قموم 

أسمواب دراؾمي إدب مغؾؼًي ذم دمشق طمقـذاك، إذ يموكً اجلومعي اًمسوريي ويموكً 

قمغم أن يـتسى إمم ُه دامؼصورًة قمغم يمؾقتلم، مهو يمؾقي ًمؾطى ويمؾقي ًمؾحؼوق، وهذا مو طَم 

ًٓ و يمؾقي احلؼوق ؾمعقً  سملن و ًمؾعؿل، وًمو أكه مل يؽن مؼتـعً  وراء ؿمفودة ضمومعقي شمػتح أمومه جمو

 شمشبع مقوًمه إدسمقي.دراؾمي احلؼوق يؿؽـفو أن 

وطملم ؾمـحً ومرصٌي ٓسمتعوث اًمشبوب ًمدراؾمي أداب ذم ضمومعي اًمؼوهرة، ؾمورع 

إمم اعمسوسمؼي اًمتي أضمرهتو وزارة اعمعورف، ووموز سموعمرشمبي إومم سملم اعمتؼدملم، ويمون ىمد أشمم 

 دراؾمته ذم اًمسـي اًمثوكقي ذم يمؾقي احلؼوق.

ٕؾموشمذة أضماّلء من ا ًمؼوهرة، شمؾؿقذً صمم يموكً ؾمـوات أرسمع ىمضوهو إطمسون اًمـص ذم ا

أمثول ـمه طمسلم، وأمحد أملم، وقمبد اًموهوب قمزام، وأملم اخلوزم، وؾمفػم اًمؼؾاموي، 

وأىمرهبم  إمم ىمؾبه ؿموىمي ضقف، اًمذي أذف ومقام سمعد قمغم رؾموًمته ًمؾامضمستػم، صمم قمغم 

وع دام إلكجوز دراؾمته اًمعؾقو سمعد اكؼط 4:67رؾموًمي اًمديمتوراه، طملم قمود إمم مرص قموم 

 قمنم ؾمـوات.

ًمؼد يمون مسور طمقوة ومؼقدكو يمثػم اًمتـّوع إذ إكه مورس اًمتدريس ذم اعمدارس اًمثوكويي، 

طمتى و ىمبل إقمودة إيػوده ًمؾتخصص، صمم اكتؼل إمم اًمتدريس ذم ضمومعي دمشق متدرضًم 

 .:4:8إؾمتوذيي وقمامدة اًمؽؾقي قموم 
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كً اًمدوًمي هـوك شمرد وىمد ختّؾل شمؾك اعمدة إقمورشُمه إمم ضمومعي اجلزائر، طملم يمو

 .4:84طمتى قموم  4:77ىمواقمد اًمتعريى، وسمؼي ومقفو من قموم 

صمم أطمى اًمديمتور إطمسون اًمـص أن ُيـفي مسوره ذم ضمومعي دمشق ًمقـتؼل إمم ضمومعي 

اًمؽويً، طمقٌ ىمه قمنم ؾمـوات قمود سمعدهو إمم دمشق، ًمػمأس ىمسم احلضورة اًمعرسمقي ذم 

 :4:8ذم جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي قموم  قموماًل ا ه قمضوً . ويمون اكتخوسم:4:9اعموؾموقمي اًمعرسمقي قموم 

 .4::4ًمؾرئقس قموم و إٓ أكه مل ُيستؼبل إٓ سمعد قمودشمه من اًمؽويً، واكتخى كوئبً 

ىمد يعجى اًمبعُض من هذا اًمتـّؼل سملم اجلومعوت اًمعرسمقي ذم شمؾك احِلْؼبي، إٓ أن هذا 

أن و عوت اًمعرسمقي اعُمـشلة طمديثً ، إذ يموكً ضمومعي دمشق مـورًة شمسعى اجلومواعمسور يمون ملًموومً 

يتفم وإظمالصفم ومؽوكتفم  شمستػقد من ظمؼمات إؾموشمذة اًمسوريلم، اًمذين قُمروموا سمجدِّ

 اًمعؾؿقي اًمرومقعي.

 أهيو اًمسقدات واًمسودة

، يتؿقز سموكتامئه إمم طمؼول اهمزيرً و ومؽريً و ًمؼد شمرك اًمديمتور إطمسون اًمـص رمحه اهلل كتوضًم 

ؽتى، أضوومفو إمم يمتوسملم ُيؿثاّلن رؾموًمتقه اجلومعقتلم، قمن معرومقي خمتؾػي. ومؾه قمدد من اًم

اخلطوسمي ذم اًمعرص إموي، وقمن اًمعصبقي اًمؼبؾقي وأصمرهو ذم اًمشعر إموي، وشمؾك هي يمتٌى 

أدسمقي سمحتي، قمن ؿمعراء يمبور يمحّسون سمن صموسمً، وزهػم سمن أيب ؾمؾؿى، واًمعبوس سمن إطمـف، 

 موي.ويمتٌى أظمرى قمن إكسوب اًمعرسمقي واًمشعر إ

إٓ أن سمحوصمه اعمـشورة ذم جمؾي اعمجؿع، صمم ذم اعموؾموقمي اًمعرسمقي وذم سمعض 

اًمصحف واعمجالت اًمثؼوومقي، ويمذًمك حمورضاشمه، شمسؽمقمي آكتبوه إمم وضمود مقول 

وشموضّمفوت ومؽريي همػِم حمصورة ذم اعمجول إديب اًمبحً. ومؼد همؾبً قمغم موضوقموت 

سموًمؽماث و وصمقؼً و ؼول خمتؾػي شمرشمبط ارشمبوـمً سمحوصمه هذه اهتامموت صمؼوومقي متعددة، ذم طم

 اًمعريب، وشمسودهو كػحٌي شمورخيقي.



  - 41 - 

خيدم ومؽرة اًمتلصقل ًمتوريخ  ومؼد يمون اهتاممه سموًمؼبوئل اًمعرسمقي وأكسوهبو مثاًل 

شمؾك اًمؼبوئل، إلسمراز مو يموكً متثؾه ذم اًمؽتؾي اًمثؼوومقي اًمعرسمقي طملم دظمؾً اإلؾمالم، 

كنمت ذم جمؾي اعمجؿع، وأحلؼفو سمعدد مموصمل كنم ذم ومؾه ومقفو مو يزيد قمغم قمنم مؼوٓت 

 اعموؾموقمي اًمعرسمقي.

وىمد شمػّرقَمً قمن هذه اًمدراؾموت سمحوٌث ـمريػي حتوول حتؾقل سمعض اعممصمرات 

اًمػوقمؾي ذم إدب اًمعريب، ذم كظرٍة إمم اًمشعر اًمسقود ذم قمرص سمـي أمقي، أو ذم اخلطوسمي ذم 

هو ذم اًمشعر إموي، ويمذًمك إطمالف اًمعرص إموي، أو ذم اًمعصبقي اًمؼبؾقي وأصمر

 اًمؼبؾقي، وصؾي اًمؼبقؾي سموًمؼبوئل إظمرى، واًمصعَؾَؽي ذم اعمجتؿع اجلوهكم.

ل إؾمفوموشمه ذم موضوقموت شمـضوي حتً ًمواء قمؾم آضمتامع،  يمام جيى أن شُمسجَّ

إمم ٓكػتوطمه قمغم اًمثؼوومي آضمتامقمقي اًمعرسمقي، اًمتي موزاًمً حَتِػل سمتسوؤٓت مل كصل ا شمليمقدً 

إضموسموت قمـفو. ومؼد يمتى مؼوًمًي ُُيّؾل ومقفو أطموال اعمرأة ذم اعمجتؿع اجلوهكم، ومؼوًمي قمن 

قمن أزمي اعمثؼف و ؾمجويو اًمعرب، وأظمرى قمن اًمؼقم آضمتامقمقي ذم اعمجتؿع اجلوهكم، وسمحثً 

 اًمعريب ذم قمرص اًمعوعمي.

موضوقموت وًمؽن اًمالومً ذم إكتوضمه اًمػؽري شمؾك اًمـظرة اًمػؾسػقي اًمتي أًمؼوهو قمغم 

مو هيتم هبو أؾموشمذة إدب اًمعريب. ومؾه مؼوًمي سمعـوان اًمشوقمر اجلوهكم ذم  طمقوشمقي، ىمؾقاًل 

مواضمفي اعموت، يعرض ومقفو ؿمعر يملٍّ من ـمرومي سمن اًمعبد وقمـؽمة اًمعبز، ومؼوًمي قمن قمؼدة 

اًمذكى، ومؼوًمتون إطمدامهو سمعـوان اإلكسون ذًمك اًموطمش، وإظمرى سمعـوان اإلكسون ذًمك 

ش اإلكسون ذًمك اعمجفول»مع يمتوب أًمِؽز يموِرل و ، وًمعل هذين اعمؼوًملم يموكو دمووسمً اعمتـوىمض

اًمذي ىمرأكوه ذم إرسمعقـقوت، وهو ينمح اًمـواطمي اعمتعددة اًمتي شمطبع طمقوة اإلكسون، مـفو 

مو هو قمضوي، ومـفو مو هو كػز، ويطرح اًمتسوؤٓت قمن طمؼوئق إكسوكقي سمدأ اًمعؾم 

 ضواء.احلديٌ ُيسّؾط قمؾقفو إ
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يمام ؿمؿؾً سمحوصمه كظرات دىمقؼًي إمم اًمعصبقي اًمؼبؾقي ومؼّوموهتو، وإمم ذيعي اًمثلر 

اًمتي يموكً ؾموئدة ذم اجلو اًمؼبكم، يمام كظر إمم اًمُعَؼد اًمـػسقي ذم شمورخيـو اًمعريب، إضوومي إمم 

 مؼوًمي قمن احلرب اًمـػسقي قمـد اًمعرب.

اًمتي ُكنمت ذم جمؾي ش ًمعريباعمـزع اًمعؼالي ذم إدب ا»وأمو دراؾمته اعَموؾموَمي 

اعمجؿع قمغم دومعتلم، ومفي ذم كظري دراؾمي دىمقؼي يدومع ومقفو اًمديمتور اًمـص اّدقموء من يـػون 

قمن إدب اجلوهكم وضمود كظرات قمؼالكقي ومقه، إذ إكه أيمد أن جمؿوع اًموصويو واحِلَؽم 

ػعوًمقي واعُمثل شمشؽل كظرات قمؼالكقي، دون أن يـػي مو يتصف سمه إدب اجلوهكم من اك

وؾمؾوك قموـمػي همومر. وأمو ذم إدب اإلؾمالمي ومفو يؽشف وضمود هذا اعمـزع اًمعؼالي ذم 

جمؿوع ذًمك إدب اًمؼديم من أمقي سمن أيب اًمصؾً، إمم يمتوب احلقوان ًمؾجوطمظ، إمم 

آمتوع واعمماكسي واهلوامل واًمشوامل ًمؾتوطمقدي، إمم رؾموًمي اًمصحوسمي اًمتي أرؾمؾفو اسمن 

ػي اعمـصور، يمام أكه يميمد وضمود ذًمك اعمـزع اًمعؼالي ذم ؿمعر أيب متوم اعمؼّػع إمم اخلؾق

 ًٓ  إمم أيب اًمعالء اعمعري. واعمتـبي، وصو

إن هذه اًمـظرة اًمتي شمسّؾط اًمضوء قمغم مـوٍح ومؽريي ىمؾام اًمتػً إًمقفو اعممًمػون، وًمو 

ومؽري قمريب  أهنو مل شمِغْى قمن إدب اًمعريب وقمن ومؽر اعمعتزًمي، هي كظرٌة شموضح وضموَد شمقور

 إراؾمؿوسؾَمَبَق مو قمرومته أورسمو ذم اًمؼرن اًمسودس قمنم من وقمي إكسوي اؿمتُفر سمه 

Erasmus خ وضمود مو أـمؾق قمؾقه ، ذًمك اعمػؽر اهلوًمـدي اًمذي رومض يمل شمعّصى ،وَرؾمَّ

اًمتي أيّمد اإلكسون من ظمالهلو  ، شمؾك اًمـزقميHumanismeومقام سمعد اؾمم اًمـزقمي اإلكسوكقي 

ا يتؼدم قمغم مجقع اعمخؾوىموت سمرضموطمي قمؼؾه، واكػتوطمه قمغم قموعمه.و طمؼقؼَي يموكه خمؾوىمً   وَمذًّ

ويؿؽــو اًمؼول سملن مو ذيمركوه من كظرات ومؾسػقي إمم اعمجتؿع وإمم اًمتوريخ، أـمؾؼفو 

اًمديمتور إطمسون اًمـص ذم دراؾموشمه إدسمقي، ومو كراه ذم أؾمؾوسمه من حمويمؿي قمؼؾقي، يمؾُّفو أمور 

 ظمتقوره دراؾمي اًمػؾسػي ذم اًمشفودة اًمثوكويي اًمثوكقي.شمرشمبط ارشمبوـًمو مميمًدا سمو
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ومؾؼد يمون ًمدراؾمي اًمػؾسػي أصمر يمبػم ذم ذًمك اجلقل اًمذي أكتؿي إًمقه. ومنن دراؾمَي 

اعمـطق اًمصوري واًمتحؾقكم، ودراؾمَي قمؾم اًمـػس، وشموضقَح اًمؼقم وشمعؾقَؾفو، وحتؾقَل 

أموٌر يمون هلو شملصمػم يمبػم ذم  اًمؼدرات اًمعؼؾقي ًمإلكسون، وشمػّفَم مـطؾؼوت اعمشوقمر، يمّؾفو

كظرشمـو إمم احلقوة، وهذا مو ضمعَؾـو كـػتح قمغم اًمعؾوم اًمـظريي واًمتطبقؼقي سمـظرة ضمديدة، ىمودرة 

 قمغم اًمتؿققز سملم اًمسؾبقوت واإلجيوسمقوت، ويمشف اًمتـوىمضوت.

وإن مو كراه ذم اإلكتوج اًمعؾؿي ًمؾديمتور إطمسون اًمـص مستًؼى من ًُمّى شمراصمـو، يميمد أن 

ه اًمػؾسػي يرومض اًمؼطقعي مع اًمؽماث، سمل إكه سمؼي يبحٌ ذم قمـوس اًمؽماث إصقؾي، موىمػ

 كوىمدًة شمؼمز اًمـؼوط اهلومي، وٓ شمـجرف إمم شمسػقه يراء أظمرين.و روطًم  طموماًل 

ش اًمُسخريي من اًمذات ذم أدسمـو اًمؼديم»وًمعل حمورضًة أًمؼوهو ذم جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي قمن 

 دكو، من اكػتوح ومؽري وىمدرٍة قمغم اًمـؼد واًمتحؾقل.شمميمد مو ذيمركوه قمن ومؼق 3117

 أهيو اًمسقدات واًمسودة

يشؽر ًمؽم جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي مشوريمتؽم ذم طمػل شملسملم جمؿعي يمبػم ظمدم اًمؾغي 

 اًمعرسمقي ذم مقودين قمديدة.

و ويمون اًمديمتور إطمسون اًمـص ـمقى اًمـػس، ؾمفل اًمِعنْمة، مـػتح اًمذهن، موًمؽً 

عؿؾه ذم اعمجؿع إمم طملم طموًمً أوضوقمه اًمصحقي دون اعمثوسمرة قمغم ًمو ًمؾغي، وىمد سمؼي مالزمً 

 اعمشوريمي ذم أقمامل اًمؾجون.

 .واًمسالم...  رطمم اهلل ومؼقدكو وأؾمؽـه ومسقح ضمـوشمه
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 قـامعة دمشـة جـكؾؿ

 ألؼاها إستاذ الدكتور خالد حؾبوين

 عؿقد كؾقة أداب 

 

 اًمسودة احلضور 

 اًمزمالء اعمشوريمون 

 ي اًمثؼوومي واعمثؼػلم حتق

 اًمسالم قمؾقؽم ورمحي اهلل وسمريموشمه

 دـا بعـأم

ومنن إمي صمرّيي سمرضموهلو، ظمصبي سملقمامهلو، وذًمك طملم شمـطؾق إمؽوكوت اًمروح 

واًمعؼل، وشمتحول إمم كشوط يػؽمع اعمستحقل سمزطمف دؤوب، خيؽمق أوموق، ويثوسمر قمغم 

ػمة يؼظي، ووقمي يوفّمف صمراءه ًمتزيمو صقوكي اعمويض سموسمتؽور اًمعوامل، وإزاطمي اًمشوائى، سمبص

 اًمعبؼريي، ويتجوهر اًمبحٌ اخلالق.

وينمئى اًمديمتور حمؿد إطمسون اًمـص ًمقامرس اإلسمداع قمؼم ؾمـوات طمقوشمه، 

ومقؽشف اعمضوملم، وييضء اعمـوهٍ، قمؼم يمقـوكي قمصّقي قمغم اإلقمقوء، يملهنو ؾمحٌر َمُصوٌن، 

ذم يكقي اًمبحٌ، سمعؼل  شمتحؾى دؾماًم يستحرض ؾمبقؽي اًمتوريخ إديب، ًمقصوغ مـفو دراؾموت 

حتؾقكم، وكظرة صموىمبي، ورأي طمصقف، وأؾمؾوب يّتسم سمخصوئص ىمد يتعذر دمووزهو يمواىمعي 

موضوقمقي، وكامذج يمتوسمقي متتؾك رّس اًمّرؾموخ، وحتّرض قمغم كبش اًمّريموم احلضورّي، 

 وشُمغذيه ومقتوّهٍ ظمصوسمي وطمقويي.
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ه سمتالوة مو يمتى، ومنكه ادع كػسه ووممومن شَمْؾَؿَذ قمـد اًمديمتور إطمسون اًمـص، أو َمتَّ 

ؾمقحظى سمؼمهي مجوًمقّي ٓ يستطقع اًمـلي قمـفو، يملهنو كجوم مشدودة سملمراس إمم صّم ضمـدل. 

ومنسمداع اًمديمتور إطمسون ىمد أطمسن إمم اعمويض إديب اًموردّي اًمغوسمر، إذ أسمرزه حلظوٍت هبقّي، 

وب إسمعود اًمثالصمي ًمؾـص ؿمديدة آرشمواء، من ظمالل مـفٍ متؽومل طمرص ومقه قمغم اؾمتقع

 .، وحتؾقاًل و، وقمؿؼً وإديب، اؾمتقعوسمً 

 أهيا السادة

وكحن كجتؿع ذم هذه اًمّسوقمي شمؾوح ًمـو مـورة اًمديمتور إطمسون ـ رمحه اهلل ـ شمتجّدد يمّل 

 طملم، وشمتالمح يمؿاّلح يؼود اًمّسػقـي ًمقفتدي هبو أظمرون.

 ومـحن أموم صورشملم ٓ اكػؽوك سمقـفام: 

 ي إدسمقي.صورة اخلصوسم -

 صورة كؼوء اًمّرؤيي اًمـّؼديي. -

وهذه اًمّثـوئقي شمتواًمف سمتواٍز واومٍر، يمؾّمس ًمتقور اًمبحٌ اعموضوقمي، واًمّرؤيي 

 صمبوت مؼوًمي أو شمـػقذهو.إإلجيوسمقي، ومقؽون اًمتحؾقل اسمتغوء ا

، سمل هو ظمالصي وطمدة متؽومؾي وومؾم يؽن اًمـؼد إديب قمـد اًمديمتور إطمسون شمؼؾقديً  

طحقي إومؼقي، ومحّؾً اًمعؿوديي حمل أ مو وراء اًمّظوهر، وحتذف اًمـظرة اًمسرمتامؾمؽي، شمؼ

ظموّصي ذم رؾموًمته عمرطمؾي ذًمك إومؼقي، واؾمتبدًمً اعموضوقمّقي سموًمشؿوًمّقي. وشمبّدى 

اعموضمستػم، ورؾموًمته إظمرى عمرطمؾي اًمديمتوراه، طمقٌ ؿمّؿر قمن ؾموقمد اجلّد، واؾمتجوب 

  ًمتحّديوت اًمبحٌ، ويملن ًمسون طموًمه يؼول:

 دــم أتبؾّ ـل ولــم أكسـفؾ ُعـِْقــت  إذا الؼوم قالوا: من فتى؟ خؾت أكـي
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 أهيا السادة

إطمقوء هم أصحوب اًمػؽر واًموقمي، وإن همودروا احلقوة، ومنن يصمورهم شمدل قمؾقفم، 

 وؾمطور إسمداقمفم شمؽورمء دروهبم اًمالطمبي، وطمدائؼفم اًمـوسمتي ٓ شمـدصمر.

ومحواه أّن قمؾقـو أن كصـع و هومػموس( درؾًم وإذا يمون )هموشمه( يؼول أكه شمعؾم من )

سمذهبّقي اًمؽؾؿي،  ه مؽّؾاًل ؤصمر أن يؽون قمطوياجلحقم ذم إرض، ومنن اًمديمتور إطمسون اًمـص 

وظمػمّيي اهلدف، ومؼّدم دراؾموشمه دون ومؾسػوت ومورهمي ٓ معـى هلو، ومنذا سمه جيؿع سملم شمعؾقم 

، وقًّ ـومـِّ و شوق اًمػماع ًمقفى أدسمً سمؾد، وسملم امت منضمومعي وأيمثر  مناًمّطؾبي قمغم حمور أيمثر 

 وسمالهمي يرسة، وؾمػمة طمقوٍة شمستحق اًمتؼدير.

ًمؼد أطمى اًمديمتور إطمسون اًمؾغي اًمعرسمقي، ومؽوكً مطواقمي ًمه، وؾمؼم أهموارهو، 

قمـفو، وموكسوىمً ًمه ضموهريتفو، وهنل مـفو، و قمؾقفو، مداومعً ا ومحّقته مضومقـفو، ويمون همقورً 

 يـوسمقع متدومؼي.ومـبتً ذم يمتوسموشمه مراقمي خمضورضة، و

 أهيا السادة

هذه هي اًمشوم ىمد ودقمً أطمد رضموٓهتو، اًمذين أضػوا قمغم إدب اًمعريب، 

 واًمؽتوسمي اًمػـقي، سمصؿي إؿمعوع، وإجيوسمقي شمصّور، وصدق هويي.

 فالشام ما برحت مفـوى خوارركـا

 

ــــّل د ــــور  ــــا و ك ــــام قبؾتـ  والّش

 والّشام سقٌف دجـد العـرب قاربـة 

 

 اٍن ومـــــلجورخـــــوّ  ةَ فَ لْ  ـــــّز َ ـــــ 

 والّشــام تبؼــى عــذ إرضــام حــا ة 

 

 حتــى تعّؿـــد جػـــن اوـــّق بـــالـور 

 
واًمّدقموة ىموئؿي ًمرقمويي رموز اًمػؽر واإلسمداع ذم اًموـمن اًمعريب، سمسعي طمثقٌ، ًمـنم 

مو صـػوه، ًمـرومد احلريمي اًمثؼوومقي اًمعرسمقي سمدرر اًمؽتوسموت اًمشوخمي، اًمتي هلو أصمٌر ذم سممرة 

رضموٌء أن شمتحؼق هذه إمـقي،  يُمكمِّ ضمذوة اًمػؽر، وومجر اًمؽؾؿي.و اًموقمي، سمام أسمدقمً، ومفي



  - 47 - 

ًمـحوومظ قمغم اًمػعوًمقوت اًمػؽرّيي، وكحرص قمغم إضػوء اًمطوسمع احلضوري قمغم إمي دون 

شموىمف، وكؽون سمؿستوى اعمحتػى هبم، أوًمئك هم صـّوع إدب، ومعّؾؿو إضمقول، ويمّل 

ن محل يراع اًمعرسمقي، واطمتضن ًمغي واًمسالم يمّل اًمسالم قمغم م ،واطمد مـفم قمؾم ومرد

اًمضود، وطمرق قمؿره ذم شمعّؾؿفو  وشمعؾقؿفو، ومحؼق سمذًمك ومعوًمقي اعمحبي، وأسمدى سمسؾويمه 

 .ٓ ُيدّ و شمػوكقً 

 ويمل اعمحبي ًمؾسودة احلضور، وهلم مـي واومر اًمتحقي.

 

     



   أ  
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 كؾؿة ادوسوعة العربقة

 ألؼتفا إستاذة مـى اوسن

 

 عمحوؾمـي اعمحؽمم رئقس جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي اًمسقد اًمديمتور مروان ا

 اًمسودة أقمضوء اعمجؿع اعموىمرون 

 اًمسودة احلضور 

 

ٓلٓ ٱآجهٓ أي ٓٓيا ٓ: أؾمتفل يمؾؿتي سمؼول اهلل قمز وضمل ذم يمتوسمي اًمعزيز ٓٓةٓ يٓ ئ ٓاملطهٓ ٓفس 
ٓيرجٓ ٱ ٓربٓ ٓإلٓىٓع  ٓرٓ ٓك  ي ةٓةٓ ي ٓاض  ريض   تٓيجيٓ ٓلٓيخٓ ٱدٓيوٓيٓيادٓ ب ٓيفٓعٓ ٓلٓيخٓ فادٓيٓٓم 

ٓ ٓمييٓظٓ لعٓ ٱٓاللٓ ٓق ٓدٓ ص 
 

يمون زم اًمنمف أن أيمّؾف هذه اعمفؿي اًمتي أرى كػز دوهنو، وأىمف اًمقوم سمقـؽم وأكو 

 حمرضمي إزاء أؾمتوذ يمبػم أشمؽؾم قمـه وهو إؾمتوذ اًمديمتور إطمسون اًمـص رمحه اهلل.

ٓؿمك أكؽم شمعؾؿون أهيو اًمسودة أن اعموؾموقمي اًمعرسمقي ىمد ُأكجزت وصدرت 

ي سمعد قمـوء ـمويل يؼورب اًمثالصمي قمؼود أو أيمثر، وشمومم رئوؾمتفو قمدد من سملقمدادهو اًمؽومؾ

 ًٓ إمم اًمديمتور قمزيز ؿمؽري  إؾموشمذة إوموضل سمدايي من اًمديمتور ؿمويمر اًمػحوم وصو

 رمحفام اهلل.

وإكه ٕمر صعى أن أىمف متحدصمي قمن أطمد مـوسمر اعموؾموقمي اًمعرسمقي، وملؾملل اهلل أن 

راضمقي اعمومم قمز وضمل ذم قُماله أن يـول اًمثواب واعمغػرة، وكـول يؾفؿـي من اًمؽالم مو يػقه طمؼه، 

 مـه إضمر سمنذن اهلل.
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يمون اًمديمتور إطمسون اًمـص قمَؾاًم سمورًزا من أقمالم أهل اًمؾغي، سمل هو ىمومي قمؾؿقي 

ؿموخمي، يشفد قمغم ذًمك قمؿؾه اعمؿقز ذم جموٓت اًمتعؾقم واًمبحٌ واًمتلًمقف...ومشوريموشمه 

ًمـدوات اًمعرسمقي واعمحؾقي، إضوومي إمم ضمفوده احلثقثي ًمؾتعريف اًمػوقمؾي ذم اعمممترات وا

سموًمؽماث احلضوري واًمـفوض سموًمؾغي اًمعرسمقي، واًمؽشف قمن اًمدور اًمريودي ًمألقمالم 

اًمعرب ذم إصمراء احلضورة اًمعرسمقي واإلكسوكقي، وذًمك من ظمالل قمؿؾه ذم هقئي اعموؾموقمي 

، يمام يمون 1::4رسمقي وذًمك ذم قموم ًمؼسم احلضورة اًمعو اًمعرسمقي، ومؼد قمرومته اهلقئي رئقًس 

ذم جمؾس إدارهتو، وقمـدمو سموذ اًمديمتور إطمسون رئوؾمي ىمسم احلضورة يمون اًمعؿل ا قمضوً 

مو سمدأشمه  اعموؾموقمي ذم سمدايته ومجوءت صمؼوومته وظمؼمشمه ًمػمومدا اًمعؿل ويعززاه مؽؿاًل 

سمعؿره. وٓ ؿمك اًمديمتورة ًمقغم اًمصبوغ رمحفو اهلل وإؾمتوذ اًمديمتور موزن اعمبورك أـمول اهلل 

ذم اًمؼسم سمنذاومه قمغم اكتؼوء مداظمل اعموؾموقمي اخلوصي سموحلضورة  وا واضحً أكه شمرك أصمرً 

ة واًمتدىمقق ومقفو وحتؽقؿفو  اًمعرسمقي، وشمؽؾقف اًمبوطمثلم اعمختصلم، ومراضمعي إمور اعمُعدَّ

شمه وإسمداء يرائه اًمسديدة ذم يمثػم مـفو، وإظمراضمفو قمغم اًموضمه اعمطؾوب، إضوومي إمم مشوريمو

 ومداظمالشمه اعمؿقزة ذم أصمـوء ضمؾسوت جمؾس اإلدارة.

مل شمؼف مفومه قمـد هذا احلد سمل يموكً ًمه إضووموت مفؿي شمرمجفو سمنكجوز قمدد من 

اًمبحوث اعمفؿي ًمؾؼسم، أقمدهو ذم جمول أكسوب اًمعرب واًمؼبوئل مثل ىمبقؾي صمؼقف وىمحطون 

وطمظ وسمدوي اجلبل. وصمعؾى ومتقم وهمػمهو. ويمتى قمن قمدد من اًمشعراء وإدسموء مثل اجل

إدب اًمعريب ذم اًمعرص »وشأيوم اًمعرب ذم اجلوهؾقي » ومن اًمبحوث اًمعومي اعموؾموقمقي أكجز

ذم شمؼيص احلؼوئق و دىمقؼً و متعؿؼً و ومؼد يمون سموطمثً  (4)وهمػمهو يمثػم. وقمغم ىمؾي ممًمػوشمهش إموي

 ؿوؾموقمي كواة طمؼقؼقي، ويؿؽن أن يعدَّ يمل سمحٌ من اًمبحوث اًمتي أقمدهو ًمؾووإسمراز مو يراه مـوؾمبً 

وهبذه اعمـوؾمبي أوّد أن أىمول إن مو  .متؽوماًل و ًمدراؾمي قمؾؿقي واومقي شمصؾح ٕن شمؽون ممًمػً 

                                                           

 ( ًمعّؾفو شمريد: ىمؾي مؼوٓشمه ذم اعموؾموقمي )اعمجؿع(.4)
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سمذًمه اًمديمتور إطمسون رمحه اهلل من ضمفد ذم اإلذاف قمغم ىمسم احلضورة ىمد ارشمؼى سمه، وهذا 

ذم وضمه يمل مو يدل قمغم حمبته وهمػمشمه اًمشديدة قمغم شموريخ اًمؾغي اًمعرسمقي ووضمودهو وصؿودهو 

اعمجؾدين  ومن طمسن طمظ اعموؾموقمي أكه أذف قمغم صدور من ُيوول شمشوهيفو أو ـمؿسفو.

 ذم طمقوشمه. يظمر إضوومي إمم إكجوزاشمه اًمؽثػمة اًمتي شمعّودهوا إول واًمثوي، ومؽون هذا إكجوزً 

ىمبل أن شمؽتؿل وخترج إمم اًمـور سمجؿقع  3114همودر اًمديمتور إطمسون اعموؾموقمي قموم 

ه ذم جَمْؿِعِه اخلوًمد، اًمتي شمػوق أمهقًي أيَّ أضمزائفو، واقمتذ ر قمن متوسمعي اًمعؿل ًمقتػرغ عمفومِّ

قمؿل يظمر،ًمتخؾػه اًمديمتورة كجدة مخوش. ومع أن اًمديمتورة كجدة يموكً ظمػم ظمؾف خلػم 

، إذ يمـً أمقـي رس ىمسم وؾمؾف ومؼد يمون شمريمه ًمؾؿوؾموقمي ظمسورة يمبػمة ًمـو وزم أكو ؿمخصقًّ 

ذم اجلومعي، وًمؽـه يمون أؾمتوذي ذم اعموؾموقمي ومؼد شمعؾؿً  احلضورة; وهو مل يؽن أؾمتوذي

اإلظمالص واًمدىمي ذم اًمعؿل » مـه اًمؽثػم اًمؽثػم، وموزال يطرق ؾمؿعي ًمقل هنور ىموًُمه:

 و.وهذا مو يمون يردده دومً  ،شيوصالن إمم اًمؽامل ذم يمل رء

 السقدات والسادة اوضور

يوومقوكه طمؼه، ويعؽمومون سمػضؾه،  ًمذيمرى ومؼقدكو اًمغوزم أشمؼدم سمؿؼؽمطملم ًمعؾفاما ختؾقدً 

اعمؼؽمح إول: إـمالق اؾمؿه قمغم َمعَؾم قمؾؿي ذم ضمومعي دمشق، يذيّمر إضمقول سمعطوئه 

. م شمريموا سمصامت واضحي ذم مسػمهتموذًمك اىمتداًء سموطمتػوئـو سمعطوء من ؾمبؼه من أقمال

 واعمؼؽمح اًمثوي: اًمدقموة إمم إدراج اؾمؿه ذم اعموؾموقموت اًمتي شممرخ ًمألقمالم اعمعوسين. 

وأؾمؽـه ومسقح ضمـوشمه، وأهلم أهؾه وحمبقه  ،إطمسون اًمـصحمؿد رطمم اهلل اًمعالمي 

 .اًمصؼم واًمسؾوان

 واًمسالم قمؾقؽم ورمحي اهلل وسمريموشمه
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 أصدقاء الػؼقدكؾؿة 

 حمؿود الربداويالدكتور إستاذ ألؼاها 

 

 اًمسقد رئقس اعمجؿع 

 اًمسودة احلضور

 

ٓٓ،ٓاملحيٓيحيمٓيالرٓ ٓمحو ٓللٓالرٓ ٱِٓمْسِب يتي ه  ٓ،اله 
اًمؼوئِل ذم حمؽم ييوشمه، واعمخوـمِى ًمرؾموًمه اًمؽريم: 

ٓجٓ ونٓ  ٓلٓ ليٓعٓ ا ٓرب ٓيا ٓك ٓق بلٓ ٓوٓيٓنٓ ش 
ٓٓنأفإ ٓٓاخل لٓ  ٓىفٓيٓٓنخلادلوٓيٱٓمٓ فهٓ ٓن ت  ٓذا ٓلكُّ ٓئ ٓسر ٓملوٓيٱقة  ٓ ٓكمٓيل وٓ وىبيٓٓت  ٓيةٓ جيٓف ٓٓخليٓ ٱوٓبالش 
 .]46و 45 إكبقوء:[ .صدقٓاللٓالعظيم نعوٓييآث رجٓ وإليٓ

إذا موت اإلكسوُن » وصغّم اهلل قمغم ؾمقدكو حمؿد اًمؼوئِل ذم اًمصحقح من أطموديثه:

 ش.اكؼطع قمؿُؾه إٓ من صمالٍث: صدىمٍي ضموريي، أوقمؾٍم ُيـتَػع سمه، أو وًمٍد صوًمح يدقمو ًمه

 همزيًرا ُيـتػع سمه. كحتػي سمذيمرى شملسمقـه اًمقوم شمرك قمؾاًم  وومؼقدكو اًمذي

ومفذه اعممًمػوُت اًمؽثػمُة اًمتي شمريمفو مو زاًمً يـتػع هبو اجلم اًمغػػم من اعمثؼػلم، 

وإضمقول اعمتتوسمعي من اًمطالب اجلومعقلم قمغم مؼوقمد اًمدراؾمي، يمام اكتػع يٓف اًمطالب 

قمون قمغم مسوطمي اًمؼطر اًمعريب اًمسوري اًمذين خترضموا قمغم يديه، وهوهم أوٓء أن يتوز

 وظمورضَمه، ويـؼؾون مو شمَؾّؼْوه من ومؽره وأدسمه.

أهيو اإلظموة احلضور: أيمرر ىموًمه شمعومم 
ٓونآحنوٓ ييكمٓاملوٓيرىآب ٓقدٓ ٓحنوٓ    وقنيبٓ سٓيهٓ ب ٓٓت 

وهلذا أىمول قمن هذه اًمثؾي اعمجؿعقي اًمتي رطمؾً قمن قموعمـو يموًمديمتور إطمسون اًمـص 

 هؽذا يرطمؾون مثؾام يرطمل اًمغقم مثؼاًل »ري واًمديمتورة ًمقغم اًمصبوغ واًمديمتور قمزيز ؿمؽ
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سمحبوت اعمطر. ومثؾام شمرطمل إمـقوت شموريمي ظمؾػفو مسوطموٍت ؿموؾمعًي من اًمذهول. وهؽذا 

 ، أو يمام ىمول اًمشوقمر:شيؿوشمون مثؾام متوت اًمبذور ذم موؾمم ظمصقى

 رضتســاقنون عــذ الــدروب كــل م

 

 ورُق اخلررضــــف هيــــزه ا ع ــــارُ  

 
و ذه هي طمؽؿي اهلل ذم خمؾوىموشمه. أؾمؽـفم ذم اًمدكقو طمقـو من اًمدهر مل يؽن ؿمقئً ه

 ، صمم كؼؾفم إمم دار اخلؾود: وهذا مو حلظه اًمشوقمر قمـدمو ىمول:امذيمورً 

 ســـــؽن الـــــدكقا أكـــــاس قبؾــــــا

 

ــــا لـــــا  ْوه ــــوا عـفــــا وَخؾا  رحؾ

 مـي عـــذ رهارهـــــولؼـــد كؿضـــ 

 

 وكخؾقفــــــــا لؼــــــــوم بعــــــــدكا 

 
فمل  .احلول مقسورَ  ـعاًم ، يمون ومقفو مُ ووشمسعلم قمومً ا و واطمدً ؾمؽن إطمسون اًمـص اًمدكق

ومقفو ذم يمل مراطمل قمؿره كظقف اجلقى، قمػقف اًمػرج، يؽمومع قمن ؾمػوؾمف إمور، 

وصغوئر إؿمقوء، ُيؽمم كػسه ومػرض اطمؽمامه قمغم اًمـوس، دومعه قمؾؿه إمم أن ُُيى إكوة 

و. ٓ يتعجل ذم إصدار إطمؽوم وأن يصدر قمن ومؽٍر قمؿقق، يؼؾِّى أراء ىمبل أن يـطق هب

 ىمبل أن شُمـَضٍ ذم قمؼؾه، وهذا أيمسبه اعمفوسمي وآطمؽمام.

ؿمق ـمريؼه ذم طمؼل اًمعؾم وإدب، وهو ـمريق ُيقَِّسِّ اًمعقش اًمؽريم، وإن ؿمؽو مـه 

ًمؽتوسمه وختصصه ومجوءت يمتوسموشمه و سمعض اًمذين أدريمتفم طمرومي إدب، وًمؽـه فمل خمؾًص 

ًمسطحقي، يتؿتع سمثؼوومي واؾمعي، ًمقس ذم اًمعرسمقي وطمدهو،وإكام ذم قمؿقؼي إومؽور، سمعقدة قمن ا

 ًٓ و ذم يمؾقي أداب، وكوئبً ا إداريًي: قمؿقدً  اًمتوريخ وإكسوب ومؼوموت اخلطوسمي. مورس أقمام

ذم جمومع أظمرى. أمو محوؾمه ًمؾعرسمقي ومفو ُمـؼطع اًمـظػم، وذم اًمتعؾقم ا ًمرئقس اعمجؿع، وقمضوً 

اعمعؾؿلم اًمذين يتؿتعون سموًموىمور واعمفوسمي ذم ىموقمي اًمدرس،  ذم ؿمتى مراطمؾه، ومؽون من ضمقل

، وًمو ىُمقَِّض ًمه أن وـًوقموعم عؾاًم ومُ  ومال شمؼتحؿه اًمعلم، أكػق قمؿره اًمذي دمووز اًمتسعلم متعؾاًم 

اـمؾى اًمعؾم من اعمفد إمم اًمؾحد، وًمظل  يؿتد قمؿره إمم اعمئي ًمظل يلظمذ سمحؽؿي اًمرؾمول

 ـموت، هذا إمل اًمذي خلصه اًمشوقمر قمـدمو ىمول:يلمل سموًمعقش سملم اًمؽتى واعمخطو
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 ادــــــــرء رضلمــــــــل أن رضعــــــــقش

 

 رهـورــــوش عــــقش قــــد رضضــــ 

ــــــــلي  ــــــــته ورض ــــــــى بشا   تػـ

 

ه  ـــــقش ُمـــــر  ـــــو الع ـــــد ُحْؾ  بع

 وختوكــــــــه إرضــــــــام حتــــــــى 

 

ــــــــرى  ــــــــق ً    رهـرضســــــــا ٓ رض

 أهيا السادة إفاضل 

 من اًمزمون، ىمسؿته إمم أرسمع مراطمل:و صحبً اًمديمتور إطمسون َرَدطًم 

 مرطمؾي اعمجؿع -5    مرطمؾي اجلومعي  -4     مرطمؾي ًمبـون -3    ؾي اجلزائر مرطم -4

وًموٓ أكـي أظمشى أن أـمقل قمؾقؽم، وًمقسً هذه اًمظروف اًمتي كحقوهو شمسؿح 

ل سموحلديٌ قمـفو  سموإلـموًمي، ًمتؽؾؿً قمغم هذه اعمراطمل إرسمع. وًمؽن مرطمؾي اجلومعي شمؽػَّ

عمرطمؾي اًمراسمعي مر أيمثر احلديٌ قمـفو ذم زمقكم وصديؼي اًمديمتور قمبد اًمـبي اصطقف، وا

 شمضوقمقف يمؾامت إؾموشمذة اعمجؿعقلم.

وأيمتػي سموحلديٌ قمن صحبتي ًمؾديمتور إطمسون ذم ضمومعي اجلزائر، وذم اجلومعي 

 اًمؾبـوكقي ذم سمػموت.

، واظمؽمت هذه 4:84وًمـبدأ سمعالىمتي سموًمديمتور إطمسون سموجلزائر سمدًءا من قموم 

ؿوقمي قمالىموت دامً ؾمـتلم، ًمصؾي هذه اًمعالىمي سموًمؾغي اًمعالىمي سموًمديمتور إطمسون من جم

 اًمعرسمقي واًمتعريى.

اًمعالىمي اًمطقبي واًموصمقؼي  قمن -ىمؾقؾي وسملؾمطرٍ  -همػم أكـي أؾمتؿقحؽم اًمعذر سملن أىمدم 

سملم اًمديمتور إطمسون واًمديمتور ؿمويمر اًمػحوم إب اًمروطمي حلريمي اًمتعريى ذم اجلزائر. 

ًُ مبوًمغً  ًُ إن اًمتعؾقم ذمو وًمس ؿمتى مستويوشمه، اجلومعي واًمثوكوي وآسمتدائي، مديٌن  إذا ىمؾ

 جلفود اًمديمتور ؿمويمر.

 4:79و4:75وموًمديمتور ؿمويمر ؿمغل مـصى ؾمػػم ؾموريي ذم اجلزائر سملم اًمعوملم 

أي سمعد ؾمـتلم من اؾمتؼالل اجلزائر، ويموكً أوًموّيوت اًمشعى اجلزائري اًمتخّؾَص من 

ٌَ و اًمؾغي اًمػركسقي اًمتي وُمرضً قمؾقه ىمركً  اًمؼرن، وإطمالل اًمؾغي اًمعرسمقي حمؾَّفو، ومام إن وصُمؾ
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ويمون من اعمتحؿسلم ًمؾتعريى، ٕكه ظمريٍ  -ضموء إمم احلؽم اًمرئقس )هواري سمومدين( 

وإدارة، وقمووكه ذم ذًمك جمؿوقمي من اعمممـلم  طمتى أظمذ ذم شمعريى اجلزائر، شمعؾقاًم  -إزهر 

ديمتور أمحد ـموًمى اإلسمراهقؿي سموًمتعريى يموظمتقوٍر وـمـي وىمومي وديـي، وقمغم رأس همٓء اًم

ويمون  سمن اًمشقخ اًمبشػم اإلسمراهقؿي يمبػم رضمول اًمػؽر واًمـضول ذم احِلؼبي آؾمتعامريي.ا

اًمديمتور أمحد ـموًمى اإلسمراهقؿي ىمد شمسؾم وزارة اًمؽمسمقي واًمتعؾقم، وهذا سمدوره وضمد ذم 

ؿمخص اًمديمتور ؿمويمر أسمرز وأصدق متحؿس ًمؼضقي اًمتعريى، اًمديمتور ؿمويمر اًمػحوم 

إن اًمػحوم ؾمػػم »اًمذي وصػه مرًة اًمديمتور مروان اعمحوؾمـي رئقس اعمجؿع سمؼوًمه 

، وًمذًمك اؾمتؼدم اًمديمتور ؿمويمر ًمؾجزائر روموىمه شًمؾتعريى، ومفو مل يؽتف سمعؿؾه اًمدسمؾومود

ذم ضمومعي دمشق ووزارة اًمؽمسمقي اًمسوريي ًمؽمؾمقخ فموهرة اًمتعريى، ومؼِدم أول من ىمِدم رومقُق 

تور إطمسون اًمـص صمم اًمديمتور ؿمؽري ومقصل، واًمديمتور أؾمعد درب اًمديمتور ؿمويمر اًمديم

اًمدرىمووي، واًمديمتور سمديع اًمؽسم، واًمديمتور هشوم اًمصػدي، واًمديمتورة ًمقغم اًمصبوغ، 

وحمؿود اًمرسمداوي، وقمبد اًمؽريم إؿمؽم، ووطمقد ؾموار، وسمعض إؾموشمذة من يمؾقي اًمعؾوم 

 يموًمديمتور أمحد احلوج ؾمعقد، وطمسن يمـقش، وأدهم اًمسامن.

صُمؾَّي من قِمْؾقِي اًمؼوم: مـفم اًمديمتور  إمموىموم اًمديمتور ؿمويمر سمتعريف اًمديمتور إطمسون 

إمم ا اإلسمراهقؿي وزير اًمؽمسمقي واًمثؼوومي وهمػُمه، وقمـدمو همودر اًمديمتور ؿمويمر اجلزائر قموئدً 

وـمـه وشمسؾم ومقه مـوصى طمسوؾمي يموزارة اًمؽمسمقي، واًمتعؾقم اًمعوزم، ورئوؾمي اجلومعي، 

ي اًمعرسمقي، فمؾً قمقـُه مشدودة إمم شمعريى اجلزائر، ومبعٌ اجلقل اًمثوي ورئوؾمي اعموؾموقم

ًمؾتعريى. ويمون من سمقـفم اًمعبد اًمػؼػم واًمديمتور ضمودة اًمريمويب، ورضوان اًمدايي وهمػمهم. 

ويمون ذًمك ذم مطوًمع اًمسبعقـقوت، واًمتؼقً وىمتذاك سموًمديمتور إطمسون وشمرؾمخً اًمعالىمي 

يداب ضمومعي اجلزائر اًمعوصؿي، وشمشوريمـو ذم اإلذاف  اًمطقبي سمقـي وسمقـه، وشمزامؾـو ذم يمؾقي

قمغم ـمالب اًمدراؾموت اًمعؾقو، وأؾمفؿـو ذم شمؽوين ـمالب أصبحوا يتسّؾؿون ـ ومقام سمعد ـ 

 مرايمز مرموىمي ذم اًمسؾك اًموفمقػي يموًموزارات واعممؾمسوت اًمتـؿويي.



  - 35 - 

ه اكتفً إقمورة اًمديمتور إطمسون ًمؾجزائر، وهمودرهو إمم دمشق، وًمؽـ 4:83وذم قموم 

ومـي سمؿجؿوقمي من اعمسموًملم اًمذين يشغؾون مـوصى طمسوؾمي ذم اًمدوًمي  يمون ىمد قمرَّ

وإوؾموط اًمثؼوومقي، يموًمديمتور أمحد ـموًمى اإلسمراهقؿي، وزير اًمؽمسمقي واًمتعؾقم، وإؾمتوذ 

قمبد احلؿقد اعمفدي رئقس طمزب ضمبفي اًمتحرير اجلزائريي. وحمؿد اًمصديق سمن ُيقى، وزير 

همػِم ىمؾقٍل من صػوة اعمثؼػلم. وذم هذه إصمـوء أوصؾتـي إىمدار  اخلورضمقي اجلزائري وكػرٍ 

ذم مسلًمي ا وإؿمخوص اًمذين قمرومتفم قمن ـمريق اًمديمتور إطمسون، إمم ىمضقتلم هومتلم ضمدً 

اًمتعريى: إومم أن اًمرئقس سمومدين زار ضمومعي اجلزائر اًمعوصؿي، ودمول ذم مؽتبي ىمسم 

اًمعريب، ويمون أقمظُم مو ومقفو من اًمؽتى اًمػركسقي،  اًمؾغي اًمعرسمقي، وموضمدهو ومؼػمًة ذم اًمؽتوب

ومفوًمه ذًمك، وأمر اعمسموًملم من مراومؼقه أن خيصصوا مؾقوَن ديـوٍر ضمزائري ًمنماء يمتٍى 

َل جلـًي ُمفِ  قمرسمقي، ًمتزويد ُتفو اًمذهوب إمم مرص وًمبـون وؾموريي، ويمـً اعمؽتبي هبو. وؿمؽَّ ؿَّ

 كو هبو اعمؽتبي.أطمَد أقمضوئفو ًمنماء اًمؽتى اًمعرسمقي اًمتي زّود

واًمثوكقي: يموكً يوم شمزّوج اًمرئقس سمومدين من )أكقسي اعمػصكم( ذم مـتصف 

اًمسبعقـقوت، ومع أن أكقسي يموكً حمومقي ظمرجيي يمؾقي احلؼوق ذم اًمسورسمون ومنهنو ٓ شمعرف 

اًمؾغي اًمعرسمقي، قمغم طمّبفو اًمشديد هلو، واؿمتد طمبُّفو يوم أصبحً )ؾمقدة اجلزائر إومم(، 

اومق اًمرئقس سمومدين إمم اًمبالد اًمعرسمقي. وشمشعر سمغصي ًمؽوهنو ٓ شمعرف وأصبحً شمر

اًمعرسمقي، ومطؾى سمومدين من وزير اًمتعؾقم اًمعوزم أن خيتور من ىمسم اًمؾغي اًمعرسمقي، طمقٌ 

، أؾمتوذًة وحتديدً  ًُ ًُ هلم ا يمـ من ؾموريي ًمتعؾقم أكقسي، وقمـدمو شمـوهى اًمطؾى إزمَّ رؿّمح

م( اسمـي اًمشوقمرة )مفو همريى( وىمومً سموعمفؿي ظمػم ـموًمبي ؾموريي من ـموًمبويت اؾمؿفو )م ي مؼدَّ

ىمقوم، وًمؽن شمتؿي ىمصتفو ذم اًمؼرص اجلؿفوري اكحرومً قمن ظمدمي اًمعرسمقي واًمتعريى، 

 وأكتم ذم همـى قمن ؾمامع شمؾؽم اًمؼصي.
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ـوكقي ذم اًمسـوات  أمو صحبتي اًمثوكقي ًمؾديمتور إطمسون ومؽوًك ذم مرطمؾي اًمتدريس ذم اجلومعي اًمؾب

ظم  .4:91، :4:8، 4:89ؾمـي ا ػمة من اًمعؼد اًمثومن من اًمؼرن اعمويض، وطمرًص اًمثالث ٕا

ذم إسمون احلرب إهؾقي، أيوم اضمتوطمً ًمبـون احلرُب إهؾقي، وموكؼسؿً اجلومعي 

اًمؾبـوكقي إمم ىمسؿلم: إول ذم سمػموت اًمنمىمقي، وذهى إًمقفو قمومي إؾموشمذة اعمسقحقلم، وهم 

واد إقمظم من اًمديموشمرة اعمد رؾملم، ويشؽؾون اًمؽتؾي اًمؽؼمى من أقمضوء هقئي اًمتدريس. اًمسَّ

واًمؼسم اًمثوي سمؼي ذم ضمومعي سمػموت اًمغرسمقي، وهذا اًمؼسم ظمال من اعمدرؾملم، ومعؿد إؾمتوذ 

ًمؽؾقي يداب ضمومعي سمػموت اًمغرسمقي يكذاك، ا اًمديمتور صبحي اًمصوًمح رمحه اهلل، ويمون قمؿقدً 

اًمديمتور إطمسون اًمـص قمؿقد يمؾقي أداب  إمم آؾمتـجود سموٕؾموشمذة اًمسوريلم، ومطؾى من

مـفم، وسمصحبي اًمديمتور ا سمجومعي دمشق أن يسفم مع جمؿوقمي من إؾموشمذة يمـً أكو واطمدً 

قمبد اًمؽريم إؿمؽم واًمديمتور أمحد ـمرسملم وهمػمكو من اًمذين ذهبوا مـوضؾلم، يمام ؾمامكو 

كحن إرسمعي يوم اًمديمتور إطمسون )اعمـوضؾلم حتً رايي اًمعؾم وإدب(، طمقٌ يمـو كذهى 

ـموال اًمسـوات اًمثالث و اجلؿعي، وهو يوم قمطؾي قمـدكو، وهو دوام قمـدهم، كذهى أؾمبوقمقًّ 

حتً أزيز اًمرصوص ودوّي اًمؼذائف من ؾموقمي دظموًمـو إمم سمػموت طمتى ظمروضمـو مـفو، ويمـو 

 كردد وكحن ذم ؾمقورة إضمرة سمقتلم ًمإلموم اًمشوومعي، يؼول ومقفام:

ْب عن إوران و رؾـ  ب الُعـاتغرا

 

 وســافِْر فػــي إســػار ئــس فوائــدِ  

ب واكتســــاب معقشــــةٍ   َُ َهــــما  َتَػــــر 

 

 وعؾـــٌمب ورداٌبب وصـــحبُة ماجـــدِ  

 
ويمون اًمديمتور إطمسون يشجعـو سموسمتسومته اًمودودة وفَمرومه اًموىمور، ومقؼول ًمـو أكتم 

 ي.حتؼؼون ذم جمقئؽم إمم سمػموت اًمعـوس اخلؿسي اًمتي قمـوهو اًمشوومعي ذم اًمبقً اًمثو

واحلق أن همٓء اًمؽرام من إؾموشمذة يمؾفم أموضمد، وقمغم رأؾمفم اًمديمتور إطمسون 

ومػقه من ـمقى اًمِعنْمة، وقمذب اًمسؾوك، وقمؿقق اخلؼمة، وظمػي اًمظل، مو يمون هيّون قمؾقـو 

 قمـوء اًمسػر، ومغومراشمه اخلطرة.
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 أهيا السادة إفاضل والسقدات الُػْضَؾَقات

ْت يمؾاميت قمن  اقمذروي إذا اًمبوح اًمذي جيى قمغم اًمصديق دموه صديؼه، ىمرصَّ

اًمصداىمي قمؿرهو أيمثُر من كصف ىمرن، وطمجؿفو أيمؼم من أن يستوقمبه يمتوب.  ومؿسوطميُ 

ومؿسوطمٌي هبذ احلجم ٓ أؾمتطقع أن أظمتزهلو سمرسمع ؾموقمي، وشمعداد مزايو ومؼقدكو اًمراطمل ٓ 

تَْي قمالىمتي هذه اعمـوؾمبي. وًمؽـي ايمتػقً سموحلديٌ قمن مرطمؾَ  شمسؿح سموإلطموـمي هبو مثُل 

 غي اًمعرسمقي واهتاممه سموًمتعريى.سمصديؼي ذم اجلزائر وذم ًمبـون، وظموصي ذم قمشؼه ًمؾُّ 

ومو دمـو كتحدث قمن مآصمر اًمديمتور إطمسون وضمفوده ذم طمريمي اًمتعريى ذم اجلزائر، 

يمون من اجلدير سمـو أٓ ُكْغِػَل أسمرز وأقمظم قمؿؾقي ذم اًمتعريى. اؿمؽميمً ومقفو اًمدوًمتون: 

سوريي وهي طمريمي شمعريى اًمديموشمرة اجلزائريلم اعمَُػركسلم، إذ اؿمؽمك من اجلزائريي واًم

كً ا ديمتورً  461اجلوكى اًمسوري اًمديمتور اًمـص واًمػحوم واًمرسمداوي، وموؾمتؼدمـو  و مؽوَّ

سموًمؾغي اًمػركسقي ذم اظمتصوصوت خمتؾػي، واؾمتضػـوهم ذم ضمومعي دمشق مدة قموم يمومل، 

عؾؿقي، وأظمضعـوهم ًمدورات يومقي ووزقمـوهم قمغم ُكظرائفم من آظمتصوصوت اًم

ًمتعؾقؿفم اًمؾغي اًمعرسمقي ًمغػم اًمـوـمؼلم هبو، وأؾمؽـوهم مع أرس دمشؼقي.صمم أقمدكوهم إمم 

ضمومعوهتم سمعد امتحون شملهقكم سمنشمؼون اعمحورضة سموًمؾغي اًمعرسمقي. وًمؽّن احلديٌ قمن شمػوصقل 

ذم يمتويب اًمذي  هذه اًمعؿؾقي طمديٌ ـمويل أن ٓ يتسع ًمه اعمؼوم، وًمؽـه موضمود مػصاًل 

 قمـواكه: )ذهى اًمذين أطمبفم(.

ؾموديت.. يملي سمروح ومؼقدكو اًمديمتور إطمسون اًمـص اًمذي يمون جيؾس ذم هذا اعمؽون 

 شمرومرف ذم قمؾقوء مجعؽم هذا، مؽمّكؿي سموًمؽؾؿي اًمطقبي:

ــي ــل أطمبَّت ــد اًمرطمق ــقذيمري سمع  ؾم

 

 اعمرء إطموديٌ واًمذيمرُ وشمبؼى من  

ــيٌ   ــع ىمؾقؾ ــد اًمرسمق ــو سمع سم ــور اًمرُّ  زه

 

ــرُ   ــواريره اًمعط ــو ذم ىم ــدكقك مـف  وي

 
 ه اًمصؼم واًمعزاء، واًمسالم قمؾقؽم.ًمؾػؼقد اًمرمحي واًمغػران، وٕرسشم
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 الػؼقد تامذةكؾؿة 

 عبد الـبي اصنقفإستاذ الدكتور ألؼاها 

 

 يمؾام ؾمؼطً ورىمي من ؿمجرة اعمعرومي اًمتي أشمػقل فمالهلو شمداقمى إمم ؾموطمي وقمقي سمقً

 :ؽربقمؿرو سمن معدي

 اوسمؼقً مثل اًمسقف ومرد مــن أطمّبفـذيـى اًمـذه

وقمـدمو أشململ وضمفي ذم اعمرية، أطمّدق ذم يصمور اًمزمن ومقه، وأؿمعر سمدكّو إضمل إذ 

 ضمسدي، أقمزي اًمـػس سمبقً طمبقى سمن أوس اًمطوئي، أيب متوم: ذميـِّسب اًمضعف 

 بفالسقف ٓ رُضزَدرى إن كان ذا ُ نَ  هــؾدا ختؾّ ــدرضـه ختـري مــٓ تـؽ

همػم أي رسقمون مو أصحو قمغم سممس اًمواىمع اًمذي كعقشه مـغؿسلم ومقه سمرىض همريى 

قمجقى، وإذ يتَبلمَّ زم يمقف شمزهد جمتؿعوشمـو سمآصمور اًمسـلم، وشمشؽمي ظمؼمات احلقوة سمثؿن 

هلل وكعم اًمويمقل، حسبي ا»ا دً سمخس، ومني أؾمؾم أمري إمم من مـحـي كعؿي احلقوة، مردِّ 

 .شطمسبي اهلل وكعم اًمويمقل

هى اًمذين أطمبفم، أىموهلو وأكو أهمبطفم، ذًمك أهنم اؾمتسؾؿوا عمؾك اعموت يؼبضفم ذ

إمم ضموار رهبم، ومضوا إمم ىمبورهم يرىمدون ومقفو، ًمعؾفم جيدون هـوك سمعض اًمراطمي ذم 

ضجعي اعموت إمم طملم اكتؼوهلم إمم دار اًمشؼوة أو دار اًمرؿمود، إذا مورهمبـو ذم اؾمتعورة قمبورة 

 :أيب اًمعالء اعمعري
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ـــ ـــؾاْت خؾ ـــاء فض ـــاس لؾبؼ  ق الـ

 

ــــــــة لســـــــبو م لؾـػـــــــاد   أمــــ

 إكـــــل رضـؼؾـــــون مـــــن دار أعـــــل 

 

 ش إىل دار  ــــــــــؼوة أو ر ــــــــاد 

 

 

 

 رقـــدة ادـــوت ضـــجعة رضســـ رض 

 

 السـفاد اجلسم فقفـا والعـقش م ـل 

 

 

 

أهمبطفم قمغم مو اكتفوا إًمقه من راطمي، أمو كحن، إطمقوء، ومال راطمي ًمـو إٓ سمؾؼوء وضمه 

 ، فنهنم: ا، أو صديؼ  ب ا، أو قريايػؼدون حبقب   :ن األحقاء عـدما يواجفون ادوت. ذلك أرسمـو

يعقشون الـدم، بل اإلرساف فقه، عذ تػريطفم بػسحة احلقاة وعدم لؼاء الػؼقد 

مع اًمػؼقد، وٓ ضمدوى من  ًا أكثر مما لؼوه؛ يعقشون اإلحباط بسبب استحالة التواصل جمدد

 . اًمـدم مفام ـمول

ون إىل استحضاره يف كػوسفم باحلديث عـه، أو الؽتابة عن مآثره، أو وهؽذا يؾجم

اجرتاح أي فعل يم بحزهنم عذ فؼده، ويسعى إىل استدراك تؼصرهم بام كان عؾقفم أن 

 .ايػعؾوه من أجؾه عـدما كان حق  

وًمؽن يمل ذًمك وهم، وموًمؽتوسمي شُمغقِّى اًمػؼقد، سمحديثفو قمـه سمصقغي ضؿػم اًمغوئى، 

فد ذم ذيمر حموؾمـه، وهؽذا ومنهنو شمتحول إمم ىمتل صمون ًمه من طمقٌ ٓ يدري مع أهنو دم

 .صوطمبفو مو دمؽمطمه يداه

. ، سموًمتجوهل أو اإلمهولوهمػم أن اًمصؿً، وهو اخلقور اًمبديل، شمغققى ًمه أيًض 

، وًمؽـه ذم وٓطمؼً  بوعد الؽتابة عن الػؼقد ولذلك فنن جاك ديريدا كان يواجه الػؼد دائام  

، وهلكذا أيمتى قمن ؿمقخي حمؿد إطمسون اًمـص، ومؽقف زم أن )4(يمون يؽتىهنويي اعمطوف 

                                                           

 اكظر يمتوسمه: (4)

Jacque Derrida, 

The Work of Mourning, Ed. Pascale-Anne Brault and Michael Nass, 

(The University of Chicago Press, Chicago and London, 2001). 
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أومّر من ىمتؾه صموكقي سموحلديٌ قمـه طمديٌ اًمغوئى؟ إهنو عمعضؾي واهلل، ودمووزهو جمرد اضمتفود، 

 .مسعى ًمعؾه ُُيؿد

 .يبدو زم أن اًمسبقل اًموطمقد ًمالسمتعود قمن اًمتغققى اًمذي أذت إًمقه هو حموورة اًمرضمل

 شالنص»، وشموىمف اًمرضمل قمن اعمزيد من اًمعطوء، وًمؽن شحسانا »ًمؼد شموىمف ىمؾى 

ابه ًماعل»ال يزال بني أيديـا  ومن ادحال أن يتوقف إحساكه، فؾـحاوره باالحرتام  شينتفع

عؾقفا،  وُمطرالذي يؾقق بتاريخ صاحبه، وباجلدية التي أخذ كػسه هبا، وباألكاة التي يبدو أكه 

ظموصي وأن اًمرضمل اختذ من  الص اًمذي يمون دأسمه،اًمتي يموكً ديدكه، وسموإلظموبادعرفة 

يتدسّمر سمه كصوص أظمرين، ويمون  ومـفجً  Explication de Textes شرشحاالنصوص»

يمل موومعؾه يـطؾق من اًمـصوص ويرشمد إًمقفو، ًمقـّور ىمورئفو سمعده وجيعؾه ذم وضع يؿؽـه من 

 .اؾمتقعوهبو وومفؿفو قمغم اًمـحو إمثل

سعوه اعمعرذم سمـشلة اًموقمي اجلؿعي ًمألمي اًمعرسمقي ًمؼد اكشغل اًمرضمل مـذ سمدايي م

ؾه ذم فمل اًمدوًمي إمويي، سموصػفو أكؿوذضًم  ًمإلومصوح اًمسقود اعمعورم قمن إمي و وشمشؽُّ

اًمعرسمقي، وُيعّد هذا إكؿوذج،  سمنمجوع اعممرظملم اًمسقوؾمقلم اًمعرب وهمػم اًمعرب، من أيمثر 

وؾمقي ًمألمي اًمتي ىمومً قمغم اًمتـوع اخلالق قمن اإلرادة اًمسقا وأكصعفو شمعبػمً ا اًمـامذج شمطّورً 

Creative Diversity واًمذي دمغم سملؾمؿى صوره ذم إكدًمس اًمتي ٓشمزال، ًمقس ذم ،

 ، اًمػردوَس وقمقون اًمعرب وذايمرهتم ومحسى، سمل ذم قمقون اإلكسوكقي وذايمرهتو اجلؿعقي أيًض 

ي شمشّؽل هذا اًموقمي  اعمػؼوَد اًمذي يـبغي قمؾقفو أن شمستعقده. أىمول ًمؼد اكشغل اًمرضمل سمعؿؾق

الع بقة الؼبؾقة و أهرها و »، وسمعدهو «اخلنابة العربقة و العرص الذهبي »قمـدمو درس 

 عر الغزش و ، ًمقتبعفام سمدراؾمي ذم رؾموًمتقه ًمدرضمتي اعموضمستػم واًمديمتوراه «الشعر إموي

ن بن حسا، ودراؾمي يملٍّ من اًمشعراء العرص إمويب و الشعر السقاد و العرص إموي

قمن دراؾمته اًمرائدة واعمتؼدمي ًمـ  ، ومضاًل هابت وزهر بن أيب سؾؿى والعباس بن إحـف
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ذم ضمزأين، وصـوقمته ًمـ اظمتقورات إهموي ذم ؾمتي أضمزاء.  الؼبائل العربقة وأكساهبا وأعامفا

و اًمذي صدر قمن جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي، مـرصومً  كتب إكساب العربقةوقمؿؾه اًمعؾؿي إظمػم 

ع اًموٓء سملم إمم در  «األنا»اؾمي كصوص إدب اًمعريب ومو شمـطوي قمؾقه من شموزُّ

إمم ومفم ـمبقعي اًمـػس اًمعرسمقي من ظمالل ومفم  ، ولعؾه كان يسعى من وراء ذلك«اجلمعة»و

، ًمقتبلم اًمسبقل إمم شمعزيز اًموٓء ًمؾجامقمي ذم كػوس أسمـوء إضمقول اوكثرً ا مو شمػصح قمـه ؿمعرً 

ؾمفو ذم ؾموريي وا جلزائر واًمؽويً، وَمبِه َوطمَدُه دمد ؾمبقؾفو إمم اًمعزة واًمؽرامي، وإمم اًمتي درَّ

سمـوء احلورض اًمذي يؾقق سمرصوح اعمويض اعمجقد، واؾمتنماف اعمستؼبل اًمواقمد، اًمذي يؿؽن 

 .أن يػخر أطمػوُد سُمـوشمِه سمِؿن سمـوه

اعمتدومق قمغم مدى أيمثر  شالـص»ومن اًمرضوري سمؿؽون آكرصاف إمم حموورة هذا 

قمؼود، وآكشغول سمه ودمووزه طمتى يتم اإلؾمفوم قمغم كحو إجيويب سمتلديي اًمرؾموًمي من ؾمتي 

 .اًمتي كذر كػسه هلو

ال يزال بقــا  شالنص»ًمؽن ادوت، و همقَّبه، وشاإلحسان»كعم ًمؼد شموىمف ىمؾى 

 لـحاوره بام أمؽن من صرق يؿؽن أن أشر إىل بعضفا عذ كحو برقي: 

م، وشمالمذشمه، اًم Festschriftالؽتاب التؽريؿي  -1 ذي يسفم ومقه أصدىموء اعمؽرَّ

 .وأىمراكه سمغرض اًمتـبقه قمغم مؽوكته، وأمهقي إكتوضمه، وشموضقح إؾمفومه ذم طمؼل ختصصه اعمعرذم

ذم ىمسم اًمؾغي اًمعرسمقي ذم ضمومعي دمشق ُيسـد إمم من يـفض تسؿقة كريس باسؿه  -2

 .سمرؾموًمي اعمؽّرم اًمتي كذر كػسه هلو

من جاكب أستاذ بارز يف حؼول  ي اسؿه تؾؼى سـوم حمارضة تذكارية باتـظق -3

 اهتاممات ادؽّرم.

تلسقس مـحة باسؿه متـح لطالب أو أكثر يتابع دراسته يف جواكب من  -4

 اهتاممات ادؽّرم البحثقة.
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من ضمواكى اهتامموت ا ختصقص ضموئزة يمتوب سموؾمؿه متـح عُمَمًمَّف يتـوول واطمدً  -6

 .اعمؽّرم اًمػؽريي واًمبحثقي

 مة كدوات ومممترات تـاقش إسفام ادؽّرم وأعامله.إقا -7

م شمتـوول  -8 إصدار أقمداد ظموصي من اعمجالت اعمرموىمي اعمعـقي سموهتامموت اعمؽرَّ

موادهو طمقوشمه وأقمامًمه سموًمدراؾمي واًمتحؾقل واعمـوىمشي وشمتحوور مع يرائه وأومؽوره وشمبـي 

 قمؾقفو، داومعي أسمحوصمه وحموضموشمه إمم مدى أوؾمع وأومق أسمعد.

ر  -8 سمنطمسون تسؿقة بـاء، أو مؽتبة، أو قاعة، أو مدرج يف اجلامعة باسؿه، ُتَذكِّ

 الرجل الغائب، والـص احلارض.

رمحك اهلل يوؿمقخي اجلؾقل، وأهلم أهؾك وأطمّبتك اًمصؼم واًمسؾوان، وسمعٌ ومقـو 

مويـبغي من قمؾوِّ اهلؿي واإلظمالص ذم اًمعؿل ًمؾـفوض سمعىء طموارك ومقام شمريمته ومقـو من 

 عرومي، ًمـػفم أكػسـو، وكػفم همػمكو، وكػفم اًمعومل اًمذي كعقش ومقه.قمؾم وم
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ؤ  دلفقـيْا اثر آ من  هتا لفوم
 

 اخلطوسمي ذم اًمعرص إموي. 

 اًمعصبّقي اًمؼبؾّقي وأصمرهو ذم اًمشعر إموي. 

 اًمشعر اًمغززم ذم قمرص سمـي أمّقي. 

 طمسون سمن صموسمً، طمقوشمه وؿمعره. 

  وؿمعره.زهػم سمن أيب ؾمؾؿى، طمقوشمه 

 اًمعّبوس سمن إطمـف، طمقوشمه وؿمعره. 

 

     


