


  - 5 - 

 

 حفـل تأبيـن

 عزيز شكريحممد  الدكتور تاذـاألس

  
 

 
ادقاؾؼ ه 4141 صعبون 2أؿقؿ ذم افسوظي افثوكقي ظؼة مـ يقم إربعوء ذم 

م ذم ؿوظي ادحورضات بودجؿع حػؾ تلبقـل فؾراحؾ افؽبر إشتوذ 42/6/2144

 رمحف اهلل. ظزيز صؽريافدـتقر حمؿد 

 ادقاؾؼ ه 4141ادحرم  27ذم  آثـغيقم  وؿد اختور اهلل ؾؼقدكو إػ جقاره

 بعد رحؾي ضقيؾي حوؾؾي بوفعطوء ادتـقع. م 2142 ـوكقن إول 41

  ُدىء احلػؾ بتالوة آيوت مبورـي مـ افذـر احلؽقؿ.ب 

 :ثؿ تتوبع إفؼوء افؽؾامت ـام يع 

o  افدـتقر مروان ادحوشـل.إشتوذ ـؾؿي رئقس جمؿع افؾغي افعربقي 

o حمؿد واصؾافدـتقر إشتوذ  احلؼققؼ أفؼوهو ظؿقد ـؾقي ـؾؿي جومعي دمش. 

o مفـد كقح افدـتقر هو إشتوذوـؾؿي ادقشقظي افعربقي أفؼ. 

o أمؾ يوزجل ةافدـتقر ةفو إشتوذتـؾؿي أصدؿوء افػؼقد أفؼ. 

o  ؾقاز افصوفحـؾؿي تالمذة افػؼقد أفؼوهو إشتوذ افدـتقر. 

o ريو ظزيز صؽريـريؿتف افسقدة موفو تـؾؿي آل افػؼقد أفؼ. 

 وؾقام يع كصقص افؽؾامت افتل أفؼقً ذم هذا احلػؾ.
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 الدكتور مروان املحاسـي األستاذ كؾؿة

 رئقس جمؿع الؾغة العربقة بدمشق 

 

 أهيا السقدات والسادة

حغ يؼسق افدهر ظؾقـو، وُيسدل افزمون أحؾَؽ طالفف ظذ واؿعـو، وحغ كرى 

فقصقل إػ احلؼوئؼ، تؾؽ احلؼوئؼ افتل َيـبؾٍ مـفو افـقر اهلودي افعؼالكقي تتعثّر ذم ا

دًة فؾُخطو، وحوؾظًي مـ  إػ مسوٍر حقويّت تبؼك ؾقف افؼقُؿ موثؾًي أموم اجلؿقع، ُمسدِّ

ظـدهو كعقد بوفذاـرة إػ تقازٍن وجداين ـون جيؿع بقــو وبغ إخقان فـو،  اخلطل،

وأـَزكو مو ـوكقا يتؿتّعقن بف مـ مصداؿقٍي ظرؾـو ظـفؿ متقّزهؿ بوفرصوكي واحلؽؿي، 

أخالؿقي ٓ ُتبورى، فـحووَل اشسجوَع تؾؽ افرواَد افػؽريي افتل كشلكو ظذ اظتامدهو 

 ذم تػسر واؿعـو.

إن افعالؿي بغ إؾراد يغؾى ظؾقفو ضوبُع آكتؼوئقي، وحغ تضوف إفقفو زموفٌي ممتدة، 

قي ََتَػؾ بـؼوط افتالؿل، تـبثُؼ ظـدهو صداؿٌي حؼقؼقي ُتظفر مو بغ افرؾوق مـ خؾػقوت ثؼوؾ

 تتجّذ ؾقفو مجقع افرمقز.

تلبغ افدـتقر ظزيز صؽري رمحف اهلل، وهق أٌخ ظزيز و إين إذ أؿػ ذم هذا احلػؾ مػتتحً 

ذم مسعوَي إػ بسط صقرٍة واضحِي ادعومل، دسوٍر حقويّت حوؾٍؾ ا وزمقٌؾ ـريؿ، أجد كػيس حوئرً 

 ، وحوِمٍؾ فـتوج ؾؽري واشِع أؾوق، دؿقِؼ ادؼوصد، واضِح افتعبر.بوإلكجوزات
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فؼد اكطؾؼ مسور افدـتقر ظزيز صؽري مـ صفودٍة ثوكقيي اكتفً إفقفو دراشتف ذم 

افتجفقز إوػ بدمشؼ، أظؼبفو اكتسوبف إػ ـؾقي احلؼقق حتك حصقفف ظذ اإلجوزة، بؿرتبي 

 .4959اجلؿفقريي افعربقي ادتحدة ظوم مـ أوائؾ خّرجيل جومعوت  ، ؾؽونامتقوز

إن هذا افـجوح ادتؿّقز ؾتح فف بوَب اإليػود إػ افقٓيوت ادتحدة، حقٌ حصؾ ظذ 

، ثؿ صفودة افدـتقراه ذم ظؾؿ افؼوكقن 4964ادوجستر ذم افؼوكقن ذم جومعي ؾرجقـقو ظوم 

 .4961ذم جومعي ـقفقمبقو ظوم 

صؽري ذم اجلومعوت إمريؽقي، وتّقَجفو  إهنو شـقات مخس ؿضوهو افدـتقر ظزيز

بوحلصقل ظذ صفودة افدـتقراه. وـوكً رشوفتف فـقؾ ادوجستر ذم افؼوكقن بعـقان 

، وأمو رشوفتف فؾدـتقراه ذم ظؾؿ افؼوكقن «احلصقل ظذ اجلـسقي ذم ؿقاكغ افبالد افعربقي»

وـون ظـقاهنو  Jurisprudenceؾفل تدخؾ ذم جموٍل ظؾؿٍل حؼقؿل هق ؾؼُف إحؽوم 

أي مػفقُم اشتؼالفقي افشعقب وادجتؿعوت، « مػفقم تؼرير ادصر ذم إمؿ ادتحدة»

 ومستـداُتف افؼوكقكقي.

ـّؾـو يعرف مو هق مستقى تعؾقؿ افؾغي اإلكؽؾقزيي ذم اددارس افثوكقيي، ومو يبؼك مـف ذم 

و ظذ افؾغي افعربقي بؼصد افتدريس اجلومعل، وبخوصي ذم ـؾقي احلؼقق افتل يؼقم افتدريس ؾقف

هتقئي حومع صفودة احلؼقق فؾعؿؾ ذم شؾؽ افؼضوء، أو مفـي ادحوموة، أو ذم افقطوئػ 

ذم اجلومعي ؿد أفزم ؾؼقَدكو آفتحوَق  وجديً  تدريًسواإلداريي. وإّن ؽقوب تدريس افؾغي إجـبقي 

 ت إمريؽقي.بزكومٍ خوص فتعؾقؿ افؾغي اإلكؽؾقزيي فؾطالب إجوكى ذم اجلومعو

ٓصؽ بلن دراشي احلؼقق ذم دمشؼ تستـد إػ تراث فغقي حؼقؿل ظريؼ بوفؾغي 

افعربقي، كوبٍع مـ ممشسي افؼضوء، افتل ـوكً ظامد اخلالؾي فتطبقؼ افؼيعي اإلشالمقي، 
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وافتطوبؼ مع طروٍف تػرضفو افتبّدٓت افسقوشقي. وهذا افساث افؾغقي افؼوكقين وافؼظل 

وتػوشَر صؿؾً، إضوؾًي إػ ادـوبع افؼظقي، مو دخؾ و افؽتى اجلومعقي، ُذوًح  ذم ـون موثاًل 

ـوكً تتؿتع بنرث ؿوكقين متؿقز، ـوفؼوكقن ا تراَثـو بعد اتسوع دار اخلالؾي، فتضّؿ بالدً 

افروموين ذم بالد افشوم، وافؼقاكغ افتل ـوكً ؿد اشتحدثتفو اإلمزاضقريي افػورشقي ظذ 

هُتقؽِؾف تعريػوت و ؿوكقكقً ا ل، ؾؽون خرجيق ـؾقي احلؼقق يؿتؾؽقن رصقدً امتدادهو افتورخي

دػوهقَؿ  ومصطؾحوت مقروثي ظـ افساث، وؿد ُأضقػ إفقفو مو دخؾ افؾغَي افعربقي مؼوباًل 

 ؿوكقكقٍي أوربقي حديثي.

وحؼقؼي إمر أن ممشسي افؼضوء ـوكً ظامد اخلالؾي ذم ادجوٓت ادختؾػي افتوبعي 

افؼيعي، وبخوصي تؾؽ إمقر ادتعؾؼي بوٕحقال افشخصقي، ـوإلرث، وافزواج، فتطبقؼ 

وادؾؽ وادـوزظوت افطورئي ذم احلقوة افققمقي، إذ يؼقم افؼضوة بوشتـبوط إحؽوم مـ ذوٍح 

 اظتؿدت أصقل افػؼف، وذفؽ بوٓشتـود إػ مذهى مـ ادذاهى إربعي.

ٕمقر احلقوة افعومي، أي يـظُر ذم افسقوشي مو ـون افؼضوء يتصّدى  إٓ أكف ؿؾقاًل 

وأحؽومفو، وذوِط افقٓيي، ومسموفقوت افدواويـ، وهل أمقر ُيطؾؼ ظؾقفو افققم مسؿك 

احلؼقق اإلداريي، وفؽـ تراَثـو يتؿقز بقجقد ممفػوت دمووزت مو اختصً بف افؼيعي مـ 

 احلوٓت اخلوصي، بلن أحؽوٍم تتطؾى درايي ؾؼفقي، َُتّدد مدى اكطبوق هذه إحؽوم ظذ

تطّرؿً هذه ادمفػوت فشمون اإلدارة وافسقوشي واحلؽؿ. ؾؼد اصتُفر ذم هذا ادضامر ممفػون 

، أحدمهو فؼويض افؼضوة حمؿد بـ حبقى «إحؽوم افسؾطوكقي»مقشقمون بعـقان واحد، هق 

معورٌص  م(، وافثوين ٕيب يعذ احلـبع وهق 4158ه/ 151 ت)افبرصي ادعروف بودووردي 

 فف، وـتوُب ادووردي هق أصفر ادمفَػغ.
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ـتوب ادووردي هق أول ـتوب ذم افػؼف افسقود ذم طالل افـُظؿ اإلشالمقي، وهق 

بغ وزيِر تػقيض ا ـتوب جؾقؾ ذم اخلالؾي وَظْؼد اإلمومي فؾخؾقػي، ويتّطرق إػ افقزارة ممقزً 

ذم َخراج إرايض، ووطقػي  ووزيِر تـػقذ، وهق حيّدد ذوط وٓيي افؼضوء، ويـظر

ادحتسى، ووٓيي كوطِر ادظومل دـ يؿتزج بف ؿقُة افسؾطـي بـََصػ افؼضوء. ويؼقل ادووردي 

وهذا يعـك أكف ـون يسعك وراء ظدافٍي « افقصقُل إػ ؽقامض إحؽوم»إّن هدف افؽتوب 

دحؽقم ظذ ظذ احلوـؿ واا مػسضي ذم ـؾ ترصؾوت افدوفي، وبذفؽ جيعؾ افؼوكقن ؿقدً 

 ذم احلؼقق اإلداريي.و تراثقً و افسقاء، وفذفؽ يؿؽـ اظتبور إحؽوم افسؾطوكقي فؾاموردي ـتوبً 

أمو احلؼقق افدوفقي افتل تـّظؿ افعالؿوت بغ افدول ؾقبدو أهنو ـوكً اهلدَف افذي 

، يريد افدـتقر ظزيز صؽري رمحف اهلل افقصقَل إفقف، إذ إكف اكخرط ذم دراشي ؾؼف افؼوكقن

أي ذم َتديد ادرتؽزات احلؼقؿقي افتل تـبع مـفو افؼقاكغ، وذم تقضقح ادصودر اجلديدة 

 افتل اشتـد إفقفو افؼوكقن افدويل احلديٌ، ومدى اكطبوؿف ظذ صمون افعومَل ادعورص.

ذفؽ أن افسوحي افدوفقي إوربقي بؼقً خوفقًي مـ أي كظوم دويل ذم افعرص 

بغ افدول َُتّؾ ظـ ضريؼ ادممترات، افتل ُتعؼد حغ تظفر احلديٌ، إذ ـوكً اخلالؾوت 

  Westphalieافَعَثرات ذم ضريؼ إظودة افقئوم بعد احلروب. وأصفرهو مممتر ؾستػوفقو 

افتل اصتعؾً ذم أوربو بغ جمؿقظي مـ و افذي أهنك حرب افثالثغ ظومً  4618ظوم 

موكقي ادؼدشي، وظقدة طفقر افدول، ومـ كتوئجف اهلومي اكحالُل اإلمزاضقريي اجلر

اإلمورات إدوكقي وآظساُف بوشتؼالل آَتود افسقيرسي، ثؿ ـون مممتر ؾققـو 

Vienna  افذي أهنك اإلمزاضقريي افػركسقي افتل أؿومفو كوبؾققن وأظود  4845ظوم

 4921ظوم  Sèvresافسقودة افتل اؽتصبفو إػ اإلمورات إدوكقي، وآخُرهو مممتر شقػر 

خافذي   ظؼد افسؾطـي افعثامكقي. اطَ اكػر رشَّ
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ـّ افؼقاكغ افتل َتؽؿ افعالؿوت افدوفقي، وهؽذا أكشئً  وهذا مو أـد رضورَة ش

مـظؿي »بعد احلرب افعودقي إوػ، ثؿ َخؾػتفو ممشسي ظودقي جديدة هل  «إمؿ ظصبي»

هداؾفو ضامن احلريي بعد احلرب افعودقي افثوكقي، وهل افتل جعؾً أهؿ أ« إمؿ ادتحدة

وافعدافي وافسالم ذم افعومل، وذفؽ بتحديد شؾطي افدوفي افتل ٓ جيقز هلو أن متؾؽ حؼَّ 

إصدار مو حيؾق هلو مـ افؼقاكغ، وأن خترَج ذم ذفؽ ظذ مبودئ افعدافي، وؿقاظِد افؼوكقن 

عقي إمؿ افطبقعل، وبذفؽ هتدر حؼقَق إؾراد، وهل ادـطؾؼوت افتل اكتفً إػ إؿرار مج

،  ممـدًة 4918ادتحدة اإلظالَن افعودل حلؼقق اإلكسون ذم افعوذ مـ ـوكقن إول ظوم 

 شقودة افؼوكقن حغ حيسم تؾؽ احلؼقق.

إّن دراشي افدـتقر صؽري دراشٌي تستؼيص ادسورات افػؽريي افتل اشتـد إفقفو 

ي فإلكسون، تؾؽ احلؼقق افتل ممو هق معروف بوشؿ احلؼقق افطبقعقو افؼوكقن افدويل، اكطالؿً 

صَغؾً ؾؽَر افػالشػي، وظود إػ َتؾقؾفو ادػؽرون ادحدثقن، ـؿقكتسؽقق وروشق وهقبز. 

وؿد تقشعً افدوفي احلديثي ؾقام بعد ؾجعؾً كشوضوهتو متتد إػ ـثر مـ ادجوٓت ذم خمتؾػ 

فقصقل إػ افعدافي احيؼؼ ؿتصوديي وافثؼوؾقي وافصحقي، بام حؼقل احلقوة آجتامظقي، وآ

 آجتامظقي ذم ادجتؿعوت.

إن هذا افتطقر ذم افـظرة افؼوكقكقي إػ حؼقق إؾراد ذم إضور افدوفي، وـذفؽ َتديد 

أشس افتعومؾ بغ افدول، بام حيػظ افسؾَؿ افعودل، ؿد أفزم ادمشسوت احلؼقؿقي ذم افعومل 

ؼقاكغ افؼودرة ظذ َتؼقؼ افغريب رضورَة صقغ مصطؾحوت جديدة، َُتّؿؾفو مضؿقن اف

إهداف ادرجّقة. ؾؼوفقا إن مبدأ ادؼوظقي هق دوفي افؼوكقن، أي دوفٌي يسقد ؾقفو افؼوكقن 

حلؼقق اإلكسون. ا ظذ مجقع افسؾطوت، ؾجعؾقا مـ أشس مػفقم شقودة افؼوكقن اختصورً 
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جول افؼوكقن مممتراٌت ظديدة اجتفد ؾقفو مجفرٌة مـ ر 4955وهؽذا ُظؼدت ابتداء مـ ظوم 

ذم خمتؾػ افدول ذات افـظؿ احلؼقؿقي ادتبويـي، ـل تصؾ إمؿ ادتحدة إػ اإلؿرار بقجقد 

حؼقٍق ترؾع ظـ ادجؿقظوت افبؼيي مو ـوكً ترزح َتتف مـ تسؾط ظسؽري واؿتصودي 

ػ إو وثؼوذم، متورشف افدوُل افعظؿك، فقؿؽـ هلذه ادجتؿعوت افتؿتُع بام تعتزه اكتامًء صؿقؿقً 

 ُأّمي حمّددة، تتؿقز بتورخيفو وثؼوؾتفو وفغتفو ظـ إمؿ ادجوورة هلو.

 أهيو افسقدات وافسودة

بعد اكؼضوء شـتغ  4964دظقين ُأـِز ظؾّق مّهي ذفؽ افشوب، وِظظؿ ضؿقحف ظوم 

ظذ خترجف ذم جومعي تدّرس احلؼقق بوفؾغي افعربقي، وبعد اإلؾودة مـ تدريى فغقي مل 

ثامكقي ذم جومعٍي أمريؽقي، أن يتطرق إػ َترير رشوفي دـتقراه بوفؾغي يتجووز أشوبقع 

اإلكؽؾقزيي، ذم مقضقع ظؾؿل رؾقع مل يصؾ بعُد إػ اـتامفف، وبؼَل تتؼوذؾف أراء وافـظريوت 

ذم حمووٓت جوّدة فتقضقح معودف، وَصقِغ ادصطؾحوت اجلديدة ادطؾقبي، إلدراجفو ذم 

قد، واهلدُف ادؼصقد هق إجيود افطرق افؼوكقكقي فتحرير كصقٍص صورحٍي فؾفدف ادؼص

افشعقب، ذم ظومل ضَغً ظؾقف مقجي اشتعامريي صؿؾً ؿورات ثالث هل إؾريؼقو وآشقو 

وجـقب أمريؽو، فتػرَض كػسفو مـذ افؼرن افتوشع ظؼ ظذ صعقب ضعقػي، مل تـػتح ظذ 

ة افػركسقي. فؼد بؼقً تؾؽ أؾؽوِر ومـوؾِع احلداثي افتل اكطؾؼً ذم أوربو بعد افثقر

حلريي و ادجؿقظوت اإلكسوكقي خوضعًي فسؾطوت تزدري حؼقق اإلكسون، وٓ تؼقؿ وزكً 

 افشعقب، ؽَر ظوبئي بطؿقحوهتو وارتبوضفو بامضقفو وثؼوؾتفو.

فؼّؾي افدراشوت ادخصصي فف و ؾؼد اكطؾؼ ؾؼقدكو ذم مسوٍر صعى ـون مل يزل ؽقؿقً 

فرشوفتف وهق و مقضقظً « قم تؼرير ادصر ذم إمؿ ادتحدةمػف»، واختور 4964حتك ظوم 
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افطوفى افذي يـتؿل إػ بؾد حديٌ آشتؼالل، بعد أن ختؾص مـ آكتداب افػركيس وؿد 

ـوبد ادآد ؿبؾ افقصقل إػ هذا آشتؼالل. وـون هذا اخلقور يتجووز مو هق ملفقف ذم 

اشٍي مؼوركي فبحقث ـثرة، يـتفل افرشوئؾ ادطؾقبي فؾحصقل ظذ افدـتقراه، مـ در

 ٍَ بؾ إكف تطؾع  ،خطقًة جديدة ذم ادضامر اددروس تؽقنافبوحٌ ؾقفو إػ اشتخالص كتوئ

إػ تبقون ادـطؾؼوت افػؽريي، وادسّقؽوت إخالؿقي افتل تقصؾ إػ تؽقيـ مػفقٍم واضح، 

شؽؾي اإلكسوكقي افُؽزى، يؿؽـ أن تتقفد مـف ِصَقغ ؿوكقكقي تقِجُد احلؾقل ادـوشبي فتؾؽ اد

 وهل حؼ تؼرير ادصر.

ومو إـبوركو هلذا اخلقور إٓ دو هق معروف بلن تعّؾؿ افؾغوت إجـبقي ذم افطػقفي أمٌر 

يسر، وأمو تعّؾُؿفو بعد اـتامل ُكضٍ افعؼيـ مـ افعؿر، وافقفقُج ذم دؿوئؼفو بام يسؿح 

ِؿ مدى اكطبوق ادصطؾحوت ظذ ادؼصقد، بتسطر أراء ادبتؽرة، وكؼِد إؿقال، وتؼقي

 ـؾفو أمقٌر تتطؾى مّهي ظوفقي وجرأة َتؿؾفو ثؼٌي بوفـػس ٓ تؼبؾ أيَّ تعطقؾ.

 أهيا السقدات والسادة

ـون و مقضقع مطروح، ظؾؿق   إػ أيِّ كحـ أصحوب فغٍي أثبتً كجوظتفو ذم افتطرق 

مُتّؽـ افؽوتى مـ ختصقص افدٓٓت  ذوؿقًو، وهل تتؿقز بطبقعتفو آصتؼوؿقي افتلو أم أدبقً 

فقطقػتفو اإلبالؽقي، ؾقؽقن  إيصول ادتؾؼل إػ حؼوئؼ و حسى خصوئص آشتعامل، إمتومً 

افؽالم حغ يقؾر ادتؾؼل آرتبوَط بغ افؾػظ وادعـك، إذ يمـد افؾسوكققن ظدم وجقد 

افذهـ ادرتبط  افثبوت ادطؾؼ فؾؿعـك ذم أي فػظ، بؾ يؽقن افقصقل إػ ادعـك بعؿؾِ 

بظروِف اخلطوب وشقوق افؽالم. وهذا مو جيعؾ افؾغي ادطؾقبي فبحقث ذم ؾؼف افؼوكقن فغًي 

يستعؿؾفو خوصُي اخلوصي، كتقجًي فتؼوضع افؾغي مع افتوريخ، وبام يتـوشى مع ادستقى 
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ادعرذم فؾؽوتى. ودو ـوكً افؾغي اإلكؽؾقزيي فغًي كوضجي تستعغ بؾغتغ بوِئدتغ مهو 

 ،ي إػ فغي افتخوضىافالتقـقي وافققكوكقي فصـوظي مصطؾحوهتو، وإدخول ادػفقموت احلديث

ـً إػ اؾنن افتطّرق  يربط بغ مقدان ادعرؾي وكظوم و فغقيً و فؽتوبي هبذه افؾغي يتطؾى إدرا

افؾغي، وهـو يتبّدى إصؽوُل افؽتوبي بؾغي أجـبقي ظـ أمقٍر مل تصؾ بعُد إػ ُمستَؼرهو ذم افؾغي 

 .ذفؽ افزمونافعؾؿقي افسوئدة ذم 

وفؼد كجح افدـتقر ظزيز صؽري رمحف اهلل ذم إكتوج رشوفي ؿبؾتفو جومعي ـقفقمبقو 

 تستـد إفقف افبحقث ذم ذفؽ ادقدان. مفاًم و افعريؼي، واظتزهو أشوتذهتو مرجعً 

مو مّؽـف مـ وهذا ذم جومعي دمشؼ،  ييذووفؼد ؾتحً فف هذه افشفودة بوب إشت

افعـورص افعؾؿقي احلديثي افتل تضؿـتفو دراشتف بودقضقظوت اددّرشي ذم ـؾقي احلؼقق، إحلوق 

 وـون فتؿقزه ذم افتدريس أْن اكتفك بف إمر إػ مـصى ظامدة افؽؾقي تسع شـقات.

وأضؾؼ افدـتقر ظزيز صؽري َيراَظف ذم شؾسؾٍي واشعي مـ ادؼوٓت وافبحقث ذم 

فقي، وافدبؾقموشقي، وافتؽتالت افدوفقي، وادحوـؿ افدوفقي، افتـظقؿ افعودل، وافسقوشي افدو

وؿرارات إمؿ ادتحدة ادتعؾؼي بوفؼضقي افػؾسطقـقي، وحرـي ظدم آكحقوز، وؾرص 

ظذ ا ظزيزً و افسالم، وكظوم إمون ذم اإلشالم، وؿد خّص بجزء ـبر مـ اهتاممف مقضقظً 

تدور حقفف افتؼيعوت وافؼقاكغ،  ؿؾبل هق مقضقع حؼقق اإلكسون، وهق ادحقر افذي

 ـام أكف كؼطُي افتالؿل ذم مجقع افعالؿوت افدوفقي.

فسقريي ذم افعديد مـ افؾجون وادممترات افدوفقي،  وؿد ـون فػؼقدكو كشوط ـبر ممثِّاًل 

وبخوصي ـؾ مو يتعؾؼ بنكشوء ادحؽؿي اجلـوئقي افدوفقي، ومحويي ادؾؽقي افثؼوؾقي، ـام أكف صورك 

 ضع مؼوع بروتقـقل افؼؿؿ افعربقي، وتعديؾ مقثوق جومعي افدول افعربقي.ذم و
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دو أثبتف افدـتقر ظزيز صؽري مـ مؼدرة ظؾؿقي متؿقزة وخزة واشعي ذم ا وتلـقدً 

 فؾػقؾسقف وخؾػً  2114ذم جمؿع افؾغي افعربقي ظوم  ظوماًل ا ظضقً  ، اكتُخىافشمون افؼوكقكقي

رمحف اهلل، ثؿ ـون فف افػضؾ ذم صقغ افؼوكقن اجلديد افؽبر افدـتقر حمؿد بديع افؽسؿ 

ذم مؽتى ادجؿع ا م، وؿد اكتخى ظضقً 44/9/2118دجؿع افؾغي افعربقي افصودر ذم 

 ادسمول ظـ افشمون اإلداريي وافؼوكقكقي.

وـون ؿد رأس ؿسؿ افعؾقم افؼوكقكقي وآؿتصوديي وافؼظقي ذم هقئي ادقشقظي 

وذفؽ 2114حتك تقّػ مـصى اددير افعوم فؾؿقشقظي ظوم  4995مـ ظوم ا افعربقي اظتبورً 

ظذ خزاتف افؽثرة ذم مقوديـ ؾؽريي متعددة. وؿد ـون إكجوزه فتؾؽ ادقشقظي ذم ا اظتامدً 

ًٓ  ،فـشوضوتف افػؽرييو شـقات ؿؾقؾي تتقجيً   إذ إكف أضوف إػ خمطط ادقشقظي إصع جمو

ـؾٌّ  ؾؽوكًقم افطبقي، ومقشقظي ذم افؼوكقن ختصصقًو، وذفؽ بنصدار مقشقظي ذم افعؾ

 ذم تقؾر ادراجع احلديثي ادعتؿدة ذم ظؾقم متطقرة بوفؾغي افعربقي.ا جديدً و مـفام ؾتحً 

 أهيا السقدات والسادة

ـوكً فف مؽوكي ظودقي معتزة ذم و حؼقؼقً و فؼد ؾؼد جمؿعـو ؿومًي ـبرة وظودً 

فـتوج ظؾؿل ؽزير تـوول ؾقف معظؿ ادشؽالت ا فبالده، وكوثرً  جموٓت اختصوصف ممثاًل 

 افسقوشقي ادعورصة.

ا ذم إرشوء مػفقم احلؼ ذم افسوحوت افدوفقي، ممـدً ا ـبرً ا وفؼد بذل ؾؼقدكو جفدً 

حؼ افػؾسطقـقغ ـبؼقي افشعقب ذم افقصقل إػ تؼرير مصرهؿ، بام حيػظ هلؿ ـرامتفؿ 

ؿ بنرثفؿ افثؼوذم واحلضو ري. ـام أكف شوهؿ ذم إيصول افػؽر ادعورص إػ ويتقح هلؿ افَتـَعُّ

يؼبؾ افـؼوش، إذ إن ـؾ صعى و حؼقؼي أّن تؼرير ادصر هق حؼ ؿوكقين وفقس مبدأ شقوشقً 

 فف حؼ اختقور افسقودة افقضـقي افتل يريد آكضقاء َتً فقائفو.
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 ًٓ فور ذم آتزان وشالشي افرؾؼي، وظؿؼ ادعرؾي مع تقاضٍع يدل ظذ اكص وـون مثو

افصدَق ذم تعومؾف، وافصدُق ـام هق ا بغ افػؽر افـّر وافؼقة إخالؿقي ادتؿقزة، ممثرً 

 معروف هق رائد ادثؼػ ذم حقوتف.

ذم جمؿعـو، وفعؾ افذـرى افبوؿقي ظـ أخ ظزيز تؽقن ا ـبرً و فؼد ترك رحقؾف ؾراؽً 

 فـو أو ـام يؼقل افشوظر: ظزاءً 

ًُ إَشتك ؾقتف بوُٕشتك  وـؿ دؾعت

 

 رُ و يتتتليت بتتتف افؼتتتدَ دتتترّد ٓ متتتو 

 
 وافسالم ظؾقؽؿ
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 قـامعة دمشـة جـكؾؿ

 حمؿد واصلألؼاها األستاذ الدكتور 

 احلؼوقعؿقد كؾقة  

 

 أهيا السادة.

هل احلقوُة، ذم مجوهِلو وروكِؼفو أو ذم بشوظتفو وبمِشفو،تبدو ذم هنويي إمر ـقمضٍي ذم 

ًٍ أبدي. ومو بغ ظومل افقجقد:إهنو تبدُأ فدى افؽ وئـ افبؼّي برصخِي ادقالِد، وتـتفل بصؿ

هوتغ افقاؿعتغ إزفقَّتغ خَيُتطُّ اإلكستوُن شتجؾَّ حقوتتف،أو خُيَتطُّ فتف هتذا افستجؾُّ ذم بعتض 

ذم بعضتتفو و ذم بعتتض إوؿتتوت وُمؽَرًهتتا آختتر، خمتتتورً و حقـًتتو وراؾًضتتو حقـًتتو حمطوتتتف، راضتتقً 

صدر ظـ إرادة ؿد تؽقن صؾبي ؾوظؾي ممثرة، وؿتد تؽتقن ظتذ أخر. وفؽـّف ذم ذفؽ ـؾِّف ي

ظؽتتس ذفتتؽ ضتتعقػي مـؽػئتتي متتتلثرة، تستتفؿ ذم تؽقيـفتتو وتـشتتئتفو ذم احلوفتتي إوػ تربقتتي 

 صوحلي مسموفي بـوءٌة، وذم احلوفي افثوكقي تربقٌي مضطربٌي ضعقػٌي بوئسي.

رت بعؿؼ ذم تشتؽقؾ وؾؼقدكو افراحؾ مـ افـقع ذي اإلرادة افصؾبي افػوظؾي، افتل أثَّ 

رؤيتتي صتتوحبفو،وتقجقف كشتتوضوتف ادفـقتتي وافعؾؿقتتي واإلداريتتي، يتتدلُّ ظتتذ ذفؽ،بقضتتقح 

 وفقام ييل أبرز حمطاهتا:صديد،شرتُف افذاتقي افغـقي بوٕصوفي وافعطوء واإلبداع. 

o  م.4947وفد ذم دمشؼ ظوم 

o  م.4959حصؾ ظذ اإلجوزة ذم احلؼقق ذم جومعي دمشؼ بتؼديٍر ممتوٍز ظوم 

o  وظذ ادوجستر ذم افؼتوكقن متـ جومعتي ؾرجقـقتو بوفقٓيتوت ادتحتدة إمريؽقتي 

 م.4964ظوم 
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o  م.4961وظذ افدـتقراه ذم ظؾؿ افؼوكقن مـ جومعي ـقفقمبقو ذم كققيقرك ظوم 

o افتدويل ذم ـؾقتي احلؼتقق بجومعتي دمشتؼ  فؾؼتوكقنو ظود إػ افقضـ فُقعغَّ مدرًشت 

 م.4961ظوم 

o  ًم.4971ظوم ا مسوظدً ا ثؿ أشتوذ 

o  ًم.4981ظوما ثؿ أشتوذ 

o  فؼسؿ افؼوكقن افتدويل ذم ـؾقتي احلؼتقق، بجومعتي دمشتؼ مترتغ بتغ و ُظغِّ رئقًس

 م.2114-4996و  4989 -4981ظومل 

o  ً4985و 4981فؽؾقتتي احلؼتتقق بجومعتتي دمشتتؼ متترتغ بتتغ ظتتومل ا وظؿقتتد 

 م.4995و4987و

o  ًفؽؾقي افعالؿوت افدوفقي وافدبؾقموشقي ذم جومعي افؼؾؿتقن اخلوصتي ا ظؿؾ ظؿقد

 م.2115و2114بغ ظومل 

o  ظقي ذم هقئتي ترفؼسؿ افعؾقم افؼوكقكقي وآؿتصتوديي وافسقوشتقي وافشتو ُظغِّ رئقًس

 م.4995ادقشقظي افعربقي ظوم 

o  ًم.2111هلقئي ادقشقظي افعربقي ظوم و ظومً ا ثؿ مدير 

o  ًم2114جمؿع افؾغي افعربقي بدمشؼ ظوم ذم ا وظضق. 

o  صورك ذم افعديد مـ افؾجون واهلقئوت احلؼقؿقي ادحؾقي وافعربقي وافدوفقتي. وفتف

 ؾقفو إشفوموٌت ؾوظؾٌي جديرٌة بوفتؼدير.

 أما مؤلػاته فؽثرية أبرزها:

 ؾماد صبوط.افدـتقر افؼضوُء افدويل بودشورـي مع  -4

 فؼوكقن افدويّل افعوم وؿً افسؾؿ.اددخؾ إػ ا -2

 اجلـسقي افعربقي افسقريي. -4
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افؼضقي افػؾسطقـقي وادشوـؾ ادعتورصة:بعض ادالمتح افؼوكقكقي،بودشتورـي متع  -1

 ؾماد ديى.افدـتقر 

 بلحؽوم افػؼف اإلشالمل.و افقجقز ذم افؼوكقن افدويل افعوم مؼوَركً  -5

 دة.اإلرهوب افدويل: دراشٌي ؿوكقكقٌي كوؿ -6

هتتذا افغتتقُض متتـ ؾتتقِض افـتوجتتوت وإكشتتطي افعؾؿقتتي وادفـقتتي واإلداريتتي فػؼقتتدكو 

 ظذ أكف يؿتؾؽ صخصقي ؾوظؾي ممثرة ذم حمقطفو ادبوذ وافبعقد،امتوزت 
ٍ
افراحؾ َيـِؿُّ بِجالء

بصػوت دمؿع بغ اكػتوح افذهـ ظذ احلقار افبـتوء،واإلرصار افتقاظل ظتذ ادطؾتى احلتؼ، 

د بوفؼـوظي افراشخي. وهذه افصتػوت متتـح صتوحبفو افؼتدرة ظتذ ادـتوورة وافتؿسؽ افشدي

 إػ اختوذ افؼرار ادـوشى ذم افؾحظي ادـوشبي.و افػوظؾي شعقً 

ظتذ أختر و ظذبًو، فطقػ افِعْؼة،رؿقؼ احلوصتقي، مـػتًحتو ـون أشتوذكو افراحؾ َدِمثً 

فتتلثر واكتتزاع افؼترار افتذي يريتده ذم مـ دون أن ُيْػِؼَده هذا افؾِّغ ادحسقُب ؿدرَتتف ظتذ ا

و ل اجلتد واحلتزم، وـتون بودؼوبتؾ مِرًحتتحقـام ـون إمر يؼتضا جود  و ـون حوزمً  هنويي إمر.

حتتغ ـتتون ادقؿتػ يتطؾتتى ذفتتؽ. وهتتذه طتوهرٌة كتتودرٌة رائعتتٌي ذم بـقتتي افتتـػس و فطقًػتتو ظتذبً 

 افبؼيي، مـحفو اهلل ٕشتوذكو افؽبر.

ِي، متامشؽ ادـطؼ، صديد اإلؿـوع. وـون أشتوذكو افر احؾ حورض افبدهيي، ؿقي احلُجَّ

ـَْتف هذه اخلصوئص مـ اؿتـوص افؼرار افذي ـتون َيـُْشتُده متـ دؾوظتف ذم ـتؾ ؿضتقي  وؿد مؽَّ

 ـون يتقٓهو.

فؼتتد بتترع أشتتتوذكو ذم اختصوصتتف افعؾؿتتل افتتذي َوَؿتتَػ كػستتف فتتف، وهتتق: افؼتتوكقن 

ؿضتتويو وضـتتف افصتتغر: شتتقريي، وافؽبتتر: افتتقضـ افتتدويل.ووطػ براظتتتف هتتذه ذم خدمتتي 

افعريب.وافسقري، بحؽؿ تربقتف وكشلتف، يؼدم افؼقمل ظتذ افتقضـل، وافؽتؾ ظتذ اجلتزء، 

وإصؾ ظذ افػرع، وهذه حجي ادـطؼ افذي برع ذم اشتعامفف أشتوذكو افرائع افذي أثبً ذم 
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َؾ ؾقفتتو وضـتف اجلؿفقريتي افعربقتتي معورـتف افؼوكقكقتي ذم ادحوؾتؾ افعربقتتي وافدوفقتي افتتل َمثَّت

ـُ احلجِي، شوضع افزهون، ؿقي ادـطؼ.  افسقريي، أكف مـوضٌؾ ظـقٌد وحمووٌر جُمقٌد، ٓح

مل يؽتػ أشتوذكو ذم كضوفف افؼقمل ذم حموؾؾ اجلدل افدوفقتي، بوفؽؾؿتي ادـطقؿتي، بتؾ 

َؾفو ذم إػ افؽؾؿي ادؽتقبي إليامكف بلهنو، حغ تؽقن مقثَّؼي متقؾو جلل أيًض  ـُ رة دـ يريد، تميت ُأ

 ـؾِّ زموٍن ومؽون.

فؼد جسد أشتوذكو ذفؽ ذم كضوفف افعـقتد متـ أجتؾ افؼضتقي افػؾستطقـقي ذم أصتعى 

أدوارهتتتو، ؾقضتتتع ـتوبتتتف: افؼضتتتقي افػؾستتتطقـقي وادشتتتوـؾ ادعتتتورصة:بعض ادالمتتتح 

قي ادعوديي فؾـضول افؼوكقكقي.وصغَؾْتُف ؿضقي اإلرهوب افدويل، افتل َوطََّػً افسقوشوُت افدوف

افؼقمل افعريب مصطؾَحفو افغومض خلدمي مصتوحلفو ادشتبقهي ذم ادـطؼتي افعربقتي، ؾقضتع 

 ـتوَبف: اإلرهوب افدويل: دراشًي ؿوكقكقي كوؿدة.

أؿقل: فـ كستطقع، مفام ـتبـو ظـ أشتتوذكو افراحتؾ، أن َكِػَقتُف حؼتف. شتلختؿ ا وأخرً 

ذم و رائًعتتا ؾؿتتف وإكتوجتتف وأكشتتطتف ادختؾػتتي. ـتتون أشتتتوذً بع إذن بتتوفؼقل: ـتتون أشتتتوُذكو َظَؾتتاًم 

ـْ ـتون ادقت،وهتق و صتوحلً و تدريسف وشؾقـف وأخالؿف.ـون أكؿقذًجت وؿتدوة َُتَتتذى. وَفتِئ

حٌؼ، ؿد ؽقََّى جسَده، إن روحف وؿقؿف وأظامفتف وظطوءاتتف شتتبؼك مـتورة فلجقتول، تـفتؾ 

 مـفو،وهتتدي بؿعودفو،وتؼتدي هبو.

قِّ رحؿ اهلل أشتو .تذكو اجلؾقؾ، وأشؽـف ذم أظذ ِظؾِّ  ْغَ

 وافسالم ظؾقؽؿ ورمحي اهلل وبرـوتف.
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 كؾؿة املوسوعة العربقة

 مفـد كوح الدكتور ها األستاذاألؼ

 كؾقة احلؼوق يفرئقس قسم الؼاكون العام  

 

 

 

 أشتوذكو مـذ أن رحؾً ظـ مقاين ؿؾقبـو وأذظي شػــو َتتوج إفقؽ...

 ؿدار أن أفؼل افققم ـؾؿي ادقشقظي افعربقي ذم مـوشبي تلبقـؽ تشوء إ

 وؿد صوءت إؿدار أن أفتؼل فؾؿرة إخرة معؽ ذم مؽتبؽ بؿبـك هقئي ادقشقظي افعربقي.

 حغ افتؼقً بؽ فؾؿرة إخرة ؿبؾ رحقؾؽ..

 ـوكً احلقوة ـودعتود تتدؾؼ مـ ظقـقؽ..

 د مـ إمؾ..فؾؿزيو كبعً و وـون صقتؽ ـودعتود أيًض 

 ـوكً ظقـوك تؼقٓن: شـظؾ حمؽقمغ بوٕمؾ..

 وـوكً رؤاك أبؾغ مـ احلؼقؼي شوضعي..

ًَ و وظـدمو ظوكؼتؽ ذم مؽتبؽ مقدظً   متعبًو.. ــ

 ًَ  مـ آؾوق افروح.. أصػَّ و أيًض  وفؽـؽ ــ

 

 أكً افذي آمـ بـو..
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وــً ٓ أزال  ـؾػتـل بلول بحٌ ذم ادقشقظي افعربقي افعومي،و ؿبؾ ثامكقي ظؼ ظومً 

 ذم اجلومعي حديٌ افتعقغ..ا معقدً 

وبعد ذفؽ ذؾتـل مع ـقـبي مـ زمالئتل بتلن كؽتقن رؤشتوء إؿستوم افعؾؿقتي ذم 

 مو حققً..ا ؾريدً و ادقشقظي افؼوكقكقي افعربقي، وهق ذف أمحؾف ظذ صدري وشومً 

 وؾرحف..ذم ضؼقشف وأجقائف ا ممقزً و وـون يقم افثالثوء َضقال ثالث شـقات يقمً 

 ـون يقم افثالثوء ادذـقر هق يقم اجتامع رؤشوء إؿسوم ذم ادقشقظي افؼوكقكقي ادتخصصي.

 ذم رؽبي ؾريدة فإلكجوز واإلبداع واإلكتوج..ا وخرً و يػقض ضؿقً ا وــً هنرً 

ظذ مستقى افعؾؿ ا ؾريدً  ؾؽوكً ادقشقظي افؼوكقكقي مع أخقاهتو ادتخصصوت ظؿاًل 

 وهق مو ؿؾام وصػ بف ظؿؾ ظؾؿل..وظذ مستقى افزمـ 

 حغ تقفقً مفوم اددير افعوم هلقئي ادقشقظي افعربقي..ا جديدً و مل يؽـ ؾـ اإلدارة حدثً 

ا ؾؼد ـون هذا افػـ ؾؾسػي ذم حد ذاهتو أرشْخَتفو ذم جومعي دمشؼ حغ ــتً ظؿقتدً 

زفـتو كروهيتو فؽؾقي احلؼقق ؾقفو، ومو زافً ضريؼتؽ بوإلدارة مرضب ادثؾ حتتك أن، ومو

 يقمقًو. وكستشفد هبو،

مـ افرصامي وخػي افروح وادروكتي واجلترأة و خوًص و ـوكً ضريؼتؽ ذم اإلدارة مزجيً 

 واإلكتوج افغزير.

ا ؾريتدً و مـ ـؾ إفقان، هذا ادزيٍ افذي أصتبح فقًكتو بوختصور ـوكً إدارتؽ مزجيً 

 أحذ مـ ـؾ إفقان ٓ متؾؽف إٓ بصرة شقودتؽ..

 فػصقل أربعي ذم دمشؼ..مل تؽـ ا

 ــً شقودتؽ افػصؾ اخلومس وإحذ ؾقفو..

 افػصؾ اخلومس افذي تتالؿك ؾقق يديف ـؾ افػصقل..

 ذم مزج مدهش بغ افشؿس وافسحى وإمطور..
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 وبعد رحقؾؽ كػتؼد افػصؾ اخلومس..

 وفؽــو كعقش ؾقف ظذ ضػوف افذـريوت..

 أشتوذكو أكً افذي بـقً ؾقق اهلوويي..

 افذي رويً إصجور ذم افـػقس..وأكً 

 ورؽبي ذم افصعقد إػ مزيد مـ اإلكسوكقي..و وأكً افذي ؾجر افعققن ذم افؼؾقب حمبي ودؾئً 

 أظقدهو مرة أخرى:

 أكً افذي ـوكً فف ؿومي افريح..

 بوفعققن..و أكً افذي ــً مؾقئً 

 أكً افذي مل يصودر ضؿقح أحد..

 ؾسالم فروحؽ افطقبي..

 وأبدًا.. ى دمشؼ افتل ظشؼتفو دائاًم مـ صبو بردى، برد

 شالم فروحؽ مـ ؿؾقبـو مجقعًو..

 شالم فروحؽ مـ ضقوء خوفد حوـتف يداك افطوهرتون..

 ظؾقؽ شالم اهلل..
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 أصدقاء الػؼقدكؾؿة كؾؿة 

 أمل يازجي ةالدكتور ةاألستاذفا تألؼ

 

 أن تؽقن صديًؼو فؼومي ؾفذا ذف

 ترفوأن تؽقن رؾقًؼو فف ؾفذا 

 ذف وترف فؾروح ــً وشتبؼك أبدا..

 

أشتوذي افعزيز، مـحـل افؼدر، وؿؾام يؿـح افؼدر، كقاؾذ أمتؾ ٓ يستتطقع أن يؽتقن 

حومؾفو إٓ افصديؼ، وــً أكً افـوؾذة ادؼظي، تعطل ـام يعطل افصديؼ، ومو ـتون متـ 

 حسوب يقمو بقــو...

ل ذفتؽ ظتـ شتـ افطػقفتي يستطقع افصحى افتلثر ذم شؾقــو بلصؽول ظتدة، ويؼتو

معؾؿؽ صديًؼو، يعتّدل متـ مػوهقؿتؽ ويتدؾع بتؽ ؿتدمو  –ظودة، فؽـ أن يصبح أشتوذك 

وبؾطػ، إػ مقاؿع مو ــً تتخقؾ أو تعرف حتتك بقجقدهتو ، ؾفتذا فعؿتري متـ حموشتـ 

 وأفطوف افؼدر...

ـون فلشتوذ افؽبر، افصديؼ، افؼدرة ظذ افتؼقد دائتام بؿحتوـامت ظؼؾقتي فشتموكف، 

دؾع أصدؿوءه إػ تؾؿس إبعود اإلكستوكقي افتتل تؽؿتـ وراء شتؾقـف ، أبعتود ضودتو ـوكتً ت

 ترؿك إػ مصوف جقهر اخلر وادحبي.....

ـون أشؾقبف جّذابو، فؽـف ممصتؾ، يترتبط بؼتقؿ اجتامظقتي مجقؾتي وصتودؿي، تتدؾع بتف وبتؽ 

حسام اإلكسون، فقػرض ظودو مـ افؾطػ وافرؿي متقّز ادحى   افؽومـ ذم أظامق روحف...ـصديؼٓ 
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مو أـثر حظ افصديؼ بصديؼ، ظـده ؽـتك افتـػس وترؾعفتو، مجتول افستؾقك وحستـف، 

حالوة افروح وذـوء افعؼؾ، فقؽقن ذم ـؾ مرة ؾقفو كجتؿع، رؾقًؼو  يسحر صحبف، ويسك هلؿ 

 ..مـ ـرم روحف ؿقت جؾستفؿ. مو صوؤوا مـ افقؿً فؾتعبر، مّزيـًو ؿقهلؿ بؼقفف، وجوظاًل 

تقل... وضودتو أحببتً  أحببً صحبتؽ، وأكً افذي مو يؽود يراين حتتك يـتودي َأمُّ

فػظ افتدفقؾ هذا مـؽ، ــً أصعر  ـلن جقائز افتدكقو تتلتقـل، أكتو افتتل توبعتتؽ ذم دربتؽ 

افدرب افذي شبؼتـل ؾقتف  ظذ افذي رشؿتف ومشقً ظؾقف... أن تؽقن معؾام، وهو أكو أشر

 قَى يقمو ؾقفو ظـ خط شري...أصقاضو، فؽـؽ مل تغى وفـ تغ

أفقس افصتديؼ هتق متـ يؿتد فؾصتديؼ يتده، ويلختذه إػ ظتقامل أخترى تسؾتع ؾقفتو 

إرواح ظـ صغوئر إمقر، وتسك ظوريي مستؼقؿي، يالؿل بعضتفو بعًضتو وختترج فؾـتوس 

 حمبي وثؼي وأمؾ...

بتلين  صؽرا دـ مـحل افققم حظقة آدظتوء بصتداؿتؽ ، أكتو افتتل ــتً مزهتقة ؾختقرة

 ــً مـ تالمقذك، وأن ؾرص افعؿؾ جعؾً مـل زمقؾي فؽ، ثؿ رؾقؼي ظؿؾ وبعض افسػر...

رمحؽ اهلل يو مـ ظشؼ افقضـ، هذا افذي شؽـ ظقـقؽ ضقال احلقوة، ومل يػورق حبف 

 وظشؼؽ فف يقمو حديثؽ، ودـ مل يعرف، أمل يرى همٓء ذم ظققكؽ هذا افعشؼ   

قك، ؿتتد تؽتتقن ادعتتورف متـقظتتي افصتتقر رمحتتؽ اهلل، وهتتو كحتتـ بعتتض ممتتـ ظرؾتت

 وإصؽول، فؽـفو، ٓ بد أن تؼر أن رحقؾؽ هق خسورة وؿعً، وفـ كستطقع أن كعقضفو.

فؽ مـو ـؾ احلى وافقؾوء فؾؼقؿ افتتل ضودتو جوهتدت إلظالئفتو، ؾؽـتً كزاشتو فـتو 

 تبؼك...وش
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 الػؼقد تالمذةكؾؿة 

 فواز صالحاألستاذ الدكتور ألؼاها 

 

 ودظً صخصتؽ، وافتدمقع ِؽتزار

 

 وصددت ظـؽ، ؾشتوؿـل افتتذـور 

 كتأيتتـ ادعؾتتؿ، أيتتـ ظفتتٌد ؿتتد مضتت 

 

 دارتتتتوءت بف إؿتتتتو جتتدو ت تتب 

 أهيا احلضور الؽريم 

أو و أو ؿريبتًو، أو صتديؼً و أو أًخ و فعؾ أصد مو حيز ذم كػس اإلكسون أن يػورق محقاًم، أبً 

ـبرًا. وأصد متـ ذفتؽ ظتذ افتـػس أن يؼتػ ادترء  ومعؾاًم و روحقً و معؾاًم، ؾؽقػ إذا ـون أبً 

 كشتلت بتغا وأشتتوذً و روحًقتو فقبدي مو ذم كػسف ظـ ؾؼدان هذا احلؿقؿ، ؾؽقتػ إذا ـتون أًبت

 ؾتح فؽ ؿؾبف ؿبؾ بوب داره. ،يديف

أؿقل هذا وأكو أظز ظـ ؾؼدان وافتدي افروحتل وأشتتوذي إشتتوذ افتدـتقر حمؿتد 

 اهلل.ظزيز صؽري رمحف 

 الؽريمأهيا احلػل 

إذا ـتتون افـتتوس ذم ـتتؾ افعتتومل يػتـتتقن بعظامئفتتؿ، ويعجبتتقن بعؾامئفتتؿ، ويؽرمتتقن 

 أبطوهلؿ، ؾقتذـرون مقاؿػفؿ، وظطوءهؿ مـ أجؾ احلقوة افؼيػي افػوضؾي.

ك تؾػؼقتتدكو أوػ بؽتتؾ إظجتتوب، وأحتتؼ بؽتتؾ تؽريؿ،وأجتتدر بؽتتؾ احتتسام، فؼتتد ؿضتت

متـ أظتالم  ؾؼد أظطك أمتتف وأبـتوء وضـتف، ؾؽتون َظؾتاًم  ،ريسافراحؾ ذم افبحٌ وافتلفقػ وافتد

 افػؽر وافؼوكقن.

فؼستؿ و ذم ـؾقتي احلؼتقق ورئقًستو ؾنذا بف مدرًش  ،ـون افػوضؾ ؿد تؼؾد مـوصى ظدة



  - 27 - 

هلقئي ادقشقظي افعربقي. ؾحؿؾ إموكي بصدق و ظومً ا ومديرً  ،هلوا وظؿقدً ؾقفو افؼوكقن افدويل 

 ـزيوء.ووؾوء وأدى افرشوفي بؼف و

 لػؼقد الغايلأهيا ا

ؿ أبـتوء أمتتف احلتؼ وافقاجتى، ؾِّتعك كصػ ؿترن يُ تأفسً ادعؾؿ افػوضؾ افذي أمض

صػقة افعومؾغ إلظالء ـؾؿتي أمتتفؿ وـؾؿتي احلتؼ وافعتدل  أفستً افعتومل و وأكجى ضالبً 

افالمتع افتتذي أبتتدع بتتام ـتتتى وؿتتدم فؾثؼوؾتي افعربقتتي ختتر ظطتتوء  أفستتً ادحتتومل افبتتورع 

 ؾح ادداؾع ذم شبقؾ افعدل وإكصوف ادظؾقمغ.وادؽو

ٓحتقائتؽ فـتو حتتك رصكتو متـ أبـوئتؽ و فـو مجقعتًو، وشتببً ا ـؾ هذا افعطوء ـون زادً 

ؿ ؾػتحً هلؿ ؿؾبؽ وصدرك افرحى وبقتؽ، بقً افرجؾ افؽريؿ. قهبؾتحقا فؽ ؿؾ ـافذي

يشورــو مهقمـو وتعؿؼً هذه افصداؿي وازدادت إُفػي حتك رصت فـو إخ افؽبر افذي 

مو حيزكـو. وأمو افققم ؾؼتد رصت إػ ربتؽ برمحتتف  ؽوآٓمـو وأموفـو، يرسك مو يرسكو وحيزك

 هذا حسـ طــو بربـو ظز وجؾ. ،افقاشعي وإـرامف فؾعؾامء افعومؾغ

 وؿبؾ أن أختؿ ـؾؿتل أتذـر ؿقل افشوظر:

 فتتق جتتوز فؾحتتّر افستتجقُد تعبتتداً 

 

 فؾؿعؾتتؿ شتتوجداً  متتثعفقجتتدت  

 
اخلتوم إفقؽ يو زوجي افػؼقد أؿدم ظزائل فؽ وٕبـوئف بوؿوت أزهور يعبؼ أرجيفتو  وذم

 رشوفي أبقفو، إفقؽ يو أم ظؿر أصدق افعزاء وأـرم افقؾوء. ؿُّ تِ وتُ 

 خقة وأصدؿوء. إو وكحـ فؽؿ ـام ــو فؾػؼقد دومً 

ؾؼقدكو افغويل وأشتوذي افػوضؾ: صحقح أكؽ ؽبً ظـ افعتغ، وفؽـتؽ ذم افؼؾتى 

 ح وافػؽر حورض.وافرو

 .تغؿد اهلل ؾؼقدكو بقاشع رمحتف وأشؽـف ؾسقح جـوتف، وإكو هلل وإكو إفقف راجعقن

 .وافسالم ظؾقؽؿ
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 الػؼقد آلكؾؿة 

 ماريا عزيز شؽري األستاذةفا ألؼت

 

 
 

 إشتوذ افدـتقر مروان ادحوشـل رئقس جمؿع افؾغي افعربقي

 إشوتذة إؾوضؾ أظضوء ادجؿع

 وافدي احلبقى  وضالَب  ءَ وأصدؿو زمالءَ 

 افسالم ظؾقؽؿ ورمحي اهلل...

 

إكف دقؿػ ظظقؿ، أمٌر مل  أن أتؽؾؿ أمومؽؿ ظـ أيب رمحف اهلل...ا ظع أبدً  فقس شفاًل 

حدوثف.  أن أؿػ هـو أموم هذا اجلؿفقر ادفقى َٕتدث ظـ رحقؾ مـ و أــ أتصقر يقمً 

يتسؿ بف مـ صخصقي اشتثـوئقي وؽزارة ظؾؿ  ذم حقوتـو، ٓ بؾ وذم زموكـو، دو ـونو ترك ؾراؽً 

وأكـل فـ أراه  ،شتطقع أن أصدق أكف رحؾ ظـ دكقوكو افػوكقيأؾلكو إػ أن ٓ  وظؿؼ ؾؽر. 

 أو أخوضبف بعد افققم...

مل يؽـ وافدي بوفرجؾ افعودي أبدًا... ـؾ يقم أذـره.. هق حورض معل دائاًم، 

 ـام ـون حورضًا.. و ويت ؽوئبً يتؿّؾؽ ظؼع وؿؾبل ووجداين، ويؿل ظع حق

هق آبـ افبور افذي ـوكً تدمع ظقـوه ـؾام ذـر وافديف. وهق إخ افعطقف افقذم. 

 ، وادريب افصورم احلوزم. وهق افزوج احلبقى...ؽريؿوهق إب احلـقن اف
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ومرحًو، و مـ كقع ؾريد ... مل حقوتـو حبً و هق ببسوضي حمؿد ظزيز صؽري. ـون أبً 

كافتعوضل مع إمقر.  ذمو وحزمً  ؾقـو افشغػ بوفؼراءة وحى افعؾؿ وشعي آضالع،  َكؿَّ

 وزرع ذم ؿؾقبـو حى افقضـ واإلخالص فف. 

 ذم ظؾؿف. و ٕصدؿوئف، متعؿؼً و فعوداتف، خمؾًص و ذم حقوتف، وؾقً  ـون رمحف اهلل مـّظاًم 

وَتؾقالهتو. مو ـزت وأكو أراه يؼيض جّؾ يقمف ذم افؼراءة وافؽتوبي ومتوبعي إخبور 

بقؿً وٓ بجفد ظذ ضالبف، ؾؽون يشعر بؿتعي حؼقؼقي ذم أن حيورض ؾقفؿ و بخؾ يقمً 

ويشّجع مـ يتقّشؿ ؾقف اخلر ظذ افتػّقق وافتؿقّز. جؾَّ مهف ـون أن يػقد  ،ويـوؿشفؿ ويقّجففؿ

ؾؽون دائؿ ل، ل وٓ ادالوضـف مـ ظؾؿف، وأن يؽقن خر ممثؾ فف أيـام حّؾ. مل يؽـ يعرف افؽال

 فقاجبوتف إخالصف فقضـف. و بؽؾ مو يتصدى فف مـ مفوم، خمؾًص و افعؿؾ وافعطوء، صغقؾً 

لة هيبط افسؽقن ظذ ــً وأكو ضػؾي أشؿع صقت أم ـؾثقم يسدد ذم ادـزل، ثؿ ؾج

ؿـع أكو وأخل مـ افؽالم إٓ مهسًو...ويقصد افبوُب ظذ وافدي، ؾتخزكو أمل كُ افبقً و

.. وهؽذا يبدأ مغومرة جديدة «افقحل ؿد كزل ظذ أبقـو وأكف يؼقم بوفتلفقػأن »حػظفو اهلل 

ًٓ بتلفقػ ـتوب أو بحٌ أو دراشي أو مؼوفي. ـون يعتؽػ شوظوت ضِ   ذم ؽرؾٍي مغطوةٍ  قا

جدراهنو حتك افسؼػ بوفؽتى افعؾؿقي افتخصصقي وافثؼوؾقي افػؽريي.... شوظوت يستسؾؿ 

بؽؾ إظبوء افدكققيي إخرى ظذ و ـؾَّ مو حقفف، ُمؾؼقً  وؾقفو فؾؼراءة وافؽتوبي ... كوشقً 

ـوهؾ ذيؽي حقوتف وافداظؿ إـز فف ذم ـؾ مو أكجز، ورؾقؼي دربف مـذ افبدايي حغ ـون 

 حيرض فؾدـتقراه ذم أمريؽو وحتك حلظوتف إخرة ذم هذه افدكقو افػوكقي.و ضوفبً 

ـون. ؾفق بوفـسبي و ظـ ادعّؾؿ، أيً  ممو أختزكف ذم ذاـريت ظـ وافدي دؾوظف ادستؿقً

فف ـوئـ مؼدس ٓ جيقز ادسوس بف فسؿق مؽوكتف وظؾق صلكف، فذا ـون مـ ادحّرموت ظؾقـو 

  "فؼى إػ ؿؾبؽ  مو أحىُّ "أكو وأخل جمّرد اكتؼود مدّرشقـو ٕي شبى ـون. وفطودو شلفتف: 

 ؾؽون جيقى: فؼى ادعّؾؿ. 
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ـبرًا، ا ذم إكجوز ظؿؾ ظؾؿل أكػؼ ؾقف جفدً أمه وافدي آخر شـقات ظؿره  فؼد

ـُ  ّرم ذم ؾلتك مػخرة فسقريي وإمي افعربقي بلرسهو، وهق افعؿؾ ادقشقظل افعظقؿ. ـام 

حقوتف بعضقيي جمؿع اخلوفديـ افذي ـون يشعر بوظتزاز ـبر فالكتامء إفقف. وؿد طؾ حتك 

  أـؿؾ وجف.بحبف فعؿؾف وحرصف ظذ إكجوزه ظذو افؾحظوت إخرة مسؽقكً 

خسورتـو برحقؾ وافدي ـبرة جدًا، فؽـ ظزاءكو أكف  افسقدات وافسودة احلضقر...

ٓ ا خّؾػ فـو اإلرث افعؾؿل افعظقؿ، وافذـرى افطقبي، وترك ذم كػقس ـؾ مـ ظرؾف أثرً 

 رؾف.يؿحك بعؾؿف وذـوئف وطَ 

أحسبف ذم ع وؿدويت ذم مؽون أحسـ مـ مؽوكـو افذي كحـ ؾقف أن.. ثَ ظزائل أن مَ 

مؼعد صدق ظـد مؾقؽ مؼتدر، ؾؼد ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: ؾؾقػعؾ افبور مو 

وبلصدؿوئف و بلهؾف مجقعً  اصوء ؾؾـ يدخؾ إٓ اجلـي.. وـؾ مـ ظرؾف يشفد فف ـؿ ـون بور  

هنو برهي إ، وفؽـ أظقد وأؿقل اـبرا جد  و حلبقى فؼد ترـً ؾراؽً وبطالبف وبقضـف... أيب ا

افزمـ.. وشـعقد وكؾتؼل مرة أخرى ذم دار هل خٌر مـ هذه افدار... وإػ أن تليت هذه  مـ

وبوفتقاصؾ مع ـؾ  ،افؾحظي أظدك بلن أـقن بورًة بؽ وأتوبع مشقار افّز وافدظوء ادستؿر

ؾعؾؿؽ شقبؼك يـتػع بف ظذ مدى أجقول  ،مـ أحببً، وأمحد ريب أن ظؿؾؽ مل يـؼطع

ـّ  وأجقول إن صوء اهلل... يؿيض اإلكسون وتبؼك آثوره.. وإكـو فػخقرون بآثورك وبلن اهلل م

 ظؾقـو بلبّقتؽ.

 أصؽرـؿ هلذه افؾػتي افؽريؿي... وافسالم ظؾقؽؿ.
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ؤلف  دلفقيـ ا اثر آ من  هت اوم
 

 .املدخل إىل امقانون ادلويل امعام وقج السنه 

 .اجلنسيث امعربّيث السورّيث 
 نيج امعريب وامقانون ادلويل.مسأمث اجلُُزر يف اخل 
 .اتلنظيه ادلويل امعاميم ةني انلظرّيث والواقع 
 .ادلول امعربّيث اخلنيجّيث واملجتىع ادلويل 
 .وتادئ امقانون ادلويل امعام 
 .األحالف واتلكتالت يف السياسث امعاملّيث 

 .اإلرواب ادلويل: دراسٌث قانونيٌث ناقدة 

 َرنًا ةأحاكم امفقه اإلساليم.الوجزي يف امقانون ادلويل امعام وقا 

 فؤاد شتاط.ادلكتور ةاملشاركث وع  ،امقضاُء ادلويل 

  فؤاد ديب.ادلكتور امقضيث امفنسطينيث واملشالك املعارصة ،ةاملشاركث وع 
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