


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 حفـل تأبيـن األستـاذ الدكتـور

 عبد اهلل واثق شهيد

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 




 





 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 




 
 حفـل تأبيـن

   عبد اهلل واثق شهيد الدكتور تاذـاألش
 

هنن ادٞاؾن٘ 7341ذي احلجني  71أؿقٛ ذم افسوظي افثوكقي ظؼة منٜ ونٞم إراعنو  ذم 

ٌٚ تلاقـ٠ فؾٍاحٚ افؽبر إشتوذ افنًـتٞر ظبنً ا   5372أوؾٞل  43 ذم مؽتبي إشً، حػ

 ح افعطور كوئى رئقُ اجلؿفٞروي.واث٘ صفقً رمحٝ ا ، اٍظووي افسقًة افًـتٞرة كجو

  ه7341اره ذم إول مننننننٜ ذي افؼعننننننًة وؿننننننً اختننننننور ا  ؾؼقننننننًكو إػ جننننننٞ

 اعً رحؾي ضٞوؾي حوؾؾي اوفعطو  ادتـٞع. 72/8/5372ادٞاؾ٘ 

 .ٛاًئ احلػٚ اتالوة آووت مبورـوت مٜ افٌـٍ احلؽق 

 ثٛ تتوإ إفؼو  افؽؾامت ـام وع:

o ظومٍ ادوردوـ٠ وزوٍ افتعؾقٛ افعويل. ـؾؿي راظ٠ احلػٚ أفؼوهو افًـتٞر 

o .ٕـؾؿي جمؿٕ افؾغي افعٍاقي أفؼوهو افًـتٞر مٍوان ادحوشـ٠ رئقُ ادجؿ 

o .َـؾؿي مٍـَ افبحٞث افعؾؿقي أفؼوهو افًـتٞر ظؿٍو أرمـوزي مًوٍ ادٍـ 

o .ـؾؿي جومعي دمش٘ أفؼوهو افًـتٞر حسون افؽٍدي رئقُ اجلومعي 

o ًـتٞر ظامد افصواٞين.ـؾؿي أصًؿو  افػؼقً أفؼوهو اف 

o .ـؾؿي ضالب افػؼقً أفؼوهو افًـتٞر أمحً احلرصي 

o .ٚـؾؿي آل افػؼقً أفؼوهو افًـتٞر زـٍوو جؼ 

o .ـؾؿي اخلتوم أفؼوهو إشتوذ حمؿً زوود حؾؿ٠ 

 

     



 - 1 - 

 احلفلعريف  كلنة

 حلني زياد ذلند األشتاذ

 

 افسٞروي. افعٍاقي ؿفٞروياجل رئقُ كوئُى  احلػٚ، راظ٠ ،العطار كجاح افًـتٞرة افسقًة

ٍُ  ،املارديـي عامر حمؿد افًـتٞر إشتوذ  افعويل. افتعؾقٛ وزو

ُُ  ،املحاسـي مروان افًـتٞر إشتوذ  اًمش٘. افعٍاقي افؾغي جمؿٕ رئق

ٍُ  ،أرمـازي عؿرو افًـتٞر  افعؾؿقي. وافبحٞث افًراشوت مٍـَ مًو

 احلضور.. الّسادة  

 مؽتبنيِ  افؽبنر افثؼوذم افرصح هٌا ذم كجتؿٕ كحٜو تٍحقى، أمجٚ ومجقعً  اؽٛ أرّحُى 

 ًِ  ا . رمحٝ شفقد واثق اهلل عبد   الدكتور األستاذ تلاغ حػٚ ذم اًمش٘، افٞضـقيِ  إش

ٌٚ  ادجتؿننٕ رجننوٓت مننٜ واحننً إكننٝ  وافساقنني افعؾننٛ أشننوضغ مننٜ افِعظوم..رجنن

ٌٚ  وافتعؾقٛ..  شناّمه افنٌي توانٝـ ذم مّحدادة مجعدة حمؿدد افبوحنٌ وصنػٝ ـنام كخقنٚ، مٜ رج

ٌٚ  صفقً )واث٘  كخقٚ(.. مٜ رج

 مننرثٍهٛ وختؾننً ..اأجسننودً  وػـننٞن .ظؾننٞمفٛ ..وتبؼٟوأاننًاكً  وٍحؾننٞن رجننول إهنننٛ

ّٓ  وـبغن٠ افّسنودة أهينو هنمٓ  وأخالؿفٛ.  أن جينى انٚ حقنومٛ.. اوكتفنو  حقوتـنو تتٞؿنٗ أ

دً  ؾقـننو ُُيؾؼننٞا ًّ َٔ فننـح راشننخًي.. ومبننودَئ  .. ووأخالًؿنن .. ظؾنناًم  ..اجمنن َٚ  ..كتننوجفٛ ػ  وكؽؿنن

َٛ  ثٛ ..مسرمٛ  وإخالص. الموكي افؼودمي إجقول إػ ظطو امٛ كسّؾ

ُٛ  افعؾنننٛ ٕهنننٚ إٓ افػخنننٍ منننو  إهنننن

 

ّٓ ُ  اشنننتفًى دننننٜ اهلنننننًى ظنننذ   أد

  َْ ِْ  اعؾنننٛ ؾػنننن ًً  انننٝ حقًّنننو تعننن  اأاننننن

 

 أحقنننو ُ  افعؾنننٛ وأهنننٚ منننٞتٟ افـنننوس 

 
 افؼنورئ مسنومعـو ظنذ وتؾٞهنو ؽنقٛ،احل افنٌـٍ منٜ آونوت حػؾـنو.. انٝ كبتًئ مو خر

 .امشؽٞرً  ؾؾقتػّضٚ شعر.. أبو الغـي عبد افشقي
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  مارديين عامر ذلند الدكتور كلنة

 العالي التعليه وزير

 ٻ ٻ ٻ      ٱ

 ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ژ

 ژ  ڦ  ڦ      ڦ ڦ  ڤ  ڤ ڤ

 الؽريم: احلػل أهيا

 اجلؿفٞروي رئقُ كوئىافعطور..  كجوح افًـتٞرة افسقًة اوشٛ

 افنٞضٜ، مسوحي امتًاد ظذ افسٞروي اجلومعوت واوشٛ افعويل، افتعؾقٛ وزارة واوشٛ

 انلحٍ أتؼنًم افعنويل، افتعؾنقٛ جمؾنُ واوشنٛ افبحثقني، ومٍاـَهنو افعؾقنو معوهنًهو واوشٛ

 صنعبـو وإػ افسنٞروي، افعٍاقني اجلؿفٞروني رئنقُ إشنً اشور افٍئقُ افسقً إػ افتعوزي

 افسنٞري افعؼنٚ ذفنٙ صنفقً، واثن٘ ا  ظبنً افنًـتٞر إشنتوذ فٍحقنٚ شٞروي ذم افعٍيب

 اجلفننٚ ظننذ اوكتصننوركو وإوننٌاًكو ؿٍاوًكننو ا  جعؾننٝ افننٞاؾٍ، ادعننٍذم وافؽـننَ اننوفعؾٛ، ادتػتنن٘

 افبٞاشننٚ جـٞدكننو هبؿنني احلبقننى وضــننو راننٞع إػ وافسننالم افسننؾٛ وظننٞدة واجلننوهؾغ،

 جمقى. شؿقٕ إكٝ ومغ،ادق إاطول صفًائـو واًمو  افغوكؿغ،

 السادة السقدات...أهيا أيتفا

ِ٘  مل صخّ ظٜ أـتى وأن أحتًث، أن افصعٞاي اوفٖ أمٍ فعؾٝ  ذم واحنًة منٍة إٓ انٝ َأْفَتن

 وحسى.. افتحقي إفؼو  افؾؼو ، ذفٙ ذم احلًوٌ وتجووز افعؿٍ...ومل

 صنفقً.. واثن٘ ا  ظبنً افًـتٞر إشتوذ وً ذم وًي أ٤ٕ أن ظظقاًم  ذًؾو ـون أكٝ إٓ

 افعويل.. افتعؾقٛ وزوٍ مـصى ذم فٝ خؾقػيً  أصبى أن وًٞمو، أحؾٛ أك مل اٚ ٓ أصوؾحٝ..
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 ادٍحنٞم ظؿتن٠ اانٜ ـنون منو صفقً واث٘ ا  ظبً ادٍحٞم ظٜ أظٍؾٝ ــً افٌي ـٚ

 وًور ـون مو ٓحًؼو ثٛ جومعقًّو... ضوفًبو ــً أووم ظـٝ وٍووٝ افعظؿي معٜ افًـتٞر إشتوذ

 ـنون احلوفتغ ـؾتو وذم افٍؾوظ٠، شومٍ حمؿً افًـتٞر إشتوذ مٕ صًوؼغ اغ حًوٌ مٜ

ْم٠ افعؾؿقي افبحٞث مٍـَ مًوٍ ظٜ احلًوٌ َٞ  كػسنٝ هنٞ وـلكٝ واإلصورات، واوفٍمٞز اوف

 افعسؽٍوي. ا٣ٕار مٜ ٣ٌ 

ْشؿٝ حتٟ كعٛ  ُوْؾؿنى منو اهلقبي مٜ وؿتؾٙ إشام ..اشٛ اؼقي ظٜ خمتؾٗ وؿٕ ـون ِٓ

  ..وافٞاثن٘ ادتٞا٤نٕ افعبنً كصنقى..ؾفٞ اشنؿٝ مٜ امٍئ وفؽٚ متؿقَة.. صخصقي إػ

 افشفقً.. ثٛ واٞضـٝ اـػسٝ

 افعؾؿن٠ افبحنٌ ٣ٕار اندارتنٝ مٍتبًطنو ـون صخصٝ ظٜ احلًوٌ ظٜ افتؽتٛ وراام

 ادػننوخٍة ظننٜ وبتعننًون افننٌوٜ إِجنناّل  افبننوحثغ أخالؿقننوت هنن٠ راننام أو افننٞضٜ.. ذم

 افعؾؿقني، شرتٝ كؼٍأ ظـًمو فؽــو افعسؽٍوي، إوامٍ احؽٛ افتؽتٛ هٞ راام أو .وافتػوخٍ.

ة، دارة افصغرة ؿٍوتٝ ذم وتٍظٍع كشل أن مـٌ متؿقَة ظالمي أكٝ كجً ََّ  مـنواٍ اظتذ أن إػ َظ

ا جومعًقو أشتوًذا فقصبى ثٛ ادغسب، ذم وادعٍؾي افعؾٛ ًٍ ا افعويل، فؾتعؾقٛ ؾٞزو ًٍ  دٍـنَ ؾؿنًو

 افعؾؿقي. حٞثافب

 افتعؾنقٛ فتطنٞوٍ ادخطنٓ افنٞزوٍ وهنٞ اوفساقي، افعؾٛ مَج افٌي اجلومع٠ إشتوذ هٞ كعٛ

 ادتحضن افعنومل إػ شنٞروي مـنورة افبحنٞث مٍـنَ منٜ جعٚن افنٌي ادتؿنٍس ادًوٍ وهٞ افعويل،

 افعود٠. وحتٟ وافعٍيب افٞضـ٠ ادستٞى ظذ ُظاّلميً  وكؼطيً 

 - ا  رمحننٝ - ـننون ؾؼننً افعؾننام  اؼنناع تورُيفننو ذم تبحننٍ إرض صننعٞب أن واوظتبننور

ا ؿبطوًكو ًٍ و ظؼناًل  ظوفًقو.. ورؾعفو افٞضٜ راوي محٚ موه  حين٘ وادعٍؾني، انوفعؾٛ متػتًؼنو شنٞروًّ

ا، ؾورؿفنو ؿنً أكٝ وصحقى اٝ.. وػخٍ أن مٞاضٜ فؽٚ ًً ا. اقــنو اؼن٠ أكنٝ إٓ جسن ًً  ؾنام خوفن

 منٜ فـو تٍـٝ مو فؽٚ وجًاكـو وذم ؿؾٞاـو ذم حقًّو وشقبؼٟ خصوئؾٝ.. حمؿًٞدا موت مٜ موت

 ظظقؿي. وإكسوكقي متؿقَة، واصامت جؾقؾي، وأظامل واؾٍ ظؾٛ
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ا ا  رمحٝ ـون فؼً ًً  أظامفنٝ تشنفً ـنام وادتؿقنَة افػنٌة افٞضـقي افشخصقوت مٜ واح

 افت٠ ؿٕادٞا ذم حتؼقؼفو ذم أشفٛ افت٠ افعظقؿي واإلكجوزات تٞٓهو، افت٠ ومفامتٝ افعؾؿقي،

 ووٓ  وإخالص أخالؿقي مـوؿى إفقفو مضوًؾو .. واؿتًار اجًارة ـون ذفٙ وـٚ صغؾفو..

 اوفٞاجى. وافتَام فؾٞضٜ

ْثٍ.. افٍاحٚ أهيو افٍجول  افشنؿٞع هن٠ ـنام وشنتغؾٞن افنٌوٜ ؿؾقنٚ... أمثوفٙ فؽٜ ـُ

 رافـنٞ ضٍون٘ وافعطنو .. اخلنر ضٍون٘ وإكنورة وافتخؾنٗ اجلفنٚ طنالم افظالم.. اؿحوراي

 افؼودمي.. فألجقول وادعٍؾي

 شنتػتؼًك ـنام ـثنًرا شٞروي وشتػتؼًك مجقًعو، افسٞروغ ؿؾٞب ذم ظطٍِة ذـٍاك شتبؼٟ

 افٞضٜ.. شبقٚ ذم وافتضحقي افعؿٚ ذم واإلخالص إخالق مؽورم

 مموتٙ.. ذم ظظقٛ أكً وهو حقوتٙ ذم ظظقاًم  ــً كعٛ

 ْٛ  افصنز مجقًعنو وأهلؿـو واشعًي، رمحيً  ا  رمحٙ ؿًمً، ؾقام خوفً ٕكٙ افعغ ؿٍوٍ َك

 راجعٞن. إفقٝ وإكو   إكو وافسؾٞان،

 إفقنٙ أهنًهيو أمثوفنٙ افعظنام  رثو  ذم افشعٍ مٜ أاقوت اعْ إٓ افـفووي ذم أجً ومل

 وؼٞل: حقٌ افصحقى جوشٛ افشوظٍ فسون ظذ

 حننننزه اننننوؿ٠ مثننننٞاه ظننننذ ُصننننب ٞا

 

 ؿنننننننزه داخنننننننٚ وٍتنننننننوح ؾؾعؾنننننننٝ 

 ؾطودنننننو طفنننننٞراف زمَمنننننٝ احلنننننز 

 

ى   ضفننننٍه مـننننوإ مننننٜ افضننننامئٍ روَّ

 ؿطننننٍةٍ  آخننننٍ مثننننٞاه ظننننذ ُصننننب ٞا 

 

ه خنننننننَائٜ ذم تؼبنننننننٕ زرؿنننننننو   ِّ٣ِ 

 دوكـنننو وؽتنننى انننوفبحٍ واشنننتـجًوا 

 

ثقنننننننننيٌ   ٍْ ه فِسنننننننننقًِّ تؽػننننننننن٠ َم  ُدرِّ

  ٍُ ٍَ  وٍثننن٠ افبحننن  ـالمهنننو حقنننٌ افبحننن

 

 جننننَره شنننوظي ادنننٞج احنننَن أدرى 

   ٚ  حؽوونني حمننْ افننًهٍ ذم امننٍئ ـنن

 

ٍ  و   دهننننٍه حؽوونننني وغننننًو مننننٜ احلُنننن
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 وننننَل ومل افطننننٍوى اجلبننننٚ أهيننننو وننننو

 

 صنننخٍه هقبننني أؾنننوق ظنننذ ُوؾؼننن٠ 

 صنننننومًتو اخلطواننننني ظؾَّؿنننننٝ ادنننننٞت 

 

 اثغنننننٍه افؾغنننننوت فغننننني ؾتحنننننًثً 

 ادنننًى وػنننسع هـنننوك ـنننون وافـخنننٚ 

 

 متننننٍه مننننٜ دمعننننٝ ووسننننؼٓ حًَكننننو، 

 ؿٞاؾًقنننننو افبؽنننننو  خنننننٍز تـظؿنننننٞا ٓ 

 

َّٛ  مننننو  ُٚ  َثنننن  كثننننٍه ةؿصننننقً مننننٜ أمجنننن

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أكننننو وهننننو افشننننوـٍوٜ مؼننننوم هننننٌا

 

 صنننؽٍه شنننجًة فنننًوٙ وطقنننٚ ؿؾنننٛ 

ًَ  ظؿنننٍك ـنننون فنننٞ   جينننً مل صنننعٍ اقننن

 

ا  ًَ  اصنننًره احتنننٞاه منننو وعنننودل ظجننن

 اشنننننوظٍ وفنننننقُ ِشنننننّؽغ افشنننننعٍ 

 

ٍِّ  ٓ َمننننننٜ   صننننننعٍه ـتوانننننني حننننننٝدُم

 
 افبؼو . ضٞل وفؽٛ شٞروي، ؾؼقً ظذ ا  رمحي

 واٍـوتٝ ا  ورمحي ظؾقؽٛ وافسالم
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 احملاشين مروان الدكتور كلنة

  العربية اللغة دلنع رئيض

 

 اجلؿفٞروي رئقُ كوئى افعطور كجوح افًـتٞرة افسقًة

 افعويل افتعؾقٛ وزوٍ موردوـ٠ ظومٍ حمؿً افًـتٞر إشتوذ

 :الؽريم احلػل أهيا

 اٍظووني تؽٍمفنو اجلؿفٞروي رئقُ كوئى افعطور كجوح افًـتٞرة فؾسقًة أصؽٍ إذ إين

 كور، ؿؾبفو ذم أظوصرُ  ؾقفو تٞاجفـو افت٠ احلوفؽي إووم هٌه ذم أؿٞل: ،احلَوـي ادـوشبي هٌه

 ُُ ًٌ  افقٞم جيؿعـو ادصوئى، ؾقفو ظؾقـو وتساـ  اشنتٌـور هنٞ وضـن٠، واجنى اٚ كبقٚ، ؿص

 ا . رمحٝ صفقً واث٘ ا  ظبً افًـتٞر افؽبر ؾؼقًكو وهٞ ظَوَ، أخٍ  وأظامل مَاوو

 انٚ وافتؼنٍؤ، فإلضنٍا  ُتستغٚ ؾٍصيً  افبعْ وعتزه مو ُمْفَتباًِل  تلاقـٝ صًد ذم فسً

 تسنتح٘ وظطنو ات منرثٍ مٜ ت٤ٞقحٝ جيى مو إاٍاز حيوول ،وكَهيً  وؾؽٍوً  امسورً  أظتؿً إين

ًٓ  فؾحؼقؼني، خًمنيً  أموكي، اؽٚ ظؾقفو ا٤ٕٞا  تسؾقٓ  أن َكنٞدّ  مضنقةي صنٞرة إػ ووصنٞ

 جمتؿُعـو. حيػظفو

ًٟ  أظٍْؾننٝ مل  متتننوفقتغ شننـتغ ذم دمشنن٘ جومعنني ذم ختٍجـننو أكـننو وفننٞ ،وضوفًبنن أو ؾتنن

 مل افطنى ـؾقني ٕن إٓ ذفنٙ ومنو افطى، ـؾقي ذم وأكو افعؾٞم ـؾقي ذم هٞ ،7927و7923

 ذم ا ، رمحٝ شعقً ر٤و افًـتٞر اجلومعي ممشُ أكشلهو افت٠ إصؾقي ومٞاؿعف مٜ ختٍج

ثً حغ ظذ وتٞااعٝ، افٞضـ٠ ادستشػٟ ًِ  ُجّفنَت حنغ إراعقـقنوت ذم افعؾنٞم ـؾقي ُأح

ّٛ  اجلًوًة، افؽؾقوت أمَّ  فتؽٞن اخلضا، ادٍجي ظذ ادطّؾيُ  افؽبرة احلؿقًوي افثؽـي  صؿٚ تؾ

 إفقفنو تضوف أن ؿبٚ دؿقؼي، ظؾٞم مٜ ؾقفو اام وافعؾٞم إكسوكقي، مظؾٞ مٜ ؾقفو ومو أداب

 احلؼٞق. ـؾقي
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 جومعتـو ورصحتـو ادتحًة، افعٍاقي اجلؿفٞروي أووم ُمًرَشغ ــو حغ فؼوؤكو ـون فؼً

 ذم ؾنٍعٍ  تلشنقُ ذم فـشنورك ا ، رمحنٝ افؽقؿقنو  أشنتوذ حؼن٠ وؾنوئ٠ افنًـتٞر زمقؾـنو مٕ

 منٕ إؾٍادوني مؼنواالٍت  إػ دظقـنو ؾؼنً . افؼنوهٍة ذم افؼنوئٛ مفؾعؾٞ إظذ فؾؿجؾُ دمش٘

ّٚ  ادفوم، فت٤ٞقى فؾؿجؾُ افعوم إمغ إشامظقٚ افػتوح ظبً افًـتٞر  ـوكنً ادؼواؾنيَ  وفع

 افصنًور، فنٝ تـؼنح مو ادؼواؾي تؾٙ ذم افعوم إمغ مٜ شؿعً أكـ٠ أكسٟ وفٜ .ااختبورً 

ٍُ د رائعي مستؼبؾقي كظٍةً  أموم٠ اسٓ ؾؼً  احٍٞث  انجٍا  فؾؿبوذة افبالد، ظؾام  جيؿٕ جؾ

 وستنى ومنو افعنويل افسنً مؼنوع رأشفو وظذ االدكو، تـؿقي متطؾبوت ختًم أصقؾي ظؾؿقي

 جمنوٓت ذم آجتامظقني احلقنوة وذم وادخؾٞؿنوت، افبؼن حقنوة ذم تنلثرات منٜ إكشوئٝ ظذ

 . وافغٌا  افسؽٜ

قَّ  دراشوٍت  تتطؾى أمٞر ومجقعفو
َٚ  أن ؿبٚ تؼوم يً َؿْبؾِ  وتـسنؽَى  متومٝ، إػ وعادؼ وص

 حنغ زمنقعّ  اكطبنوع ـنون وهؽٌا افـقٚ. اـفٍ ادحقطي افٞاشعي ادسوحوت تؾٙ ؽومٍةً  ادقوه

 فؾعؾٞم. إظذ فؾؿجؾُ افػـقي افسؽٍتوروي فتؽٞوٜ افعؿٚ واوذكو ادفؿي ؿبؾـو

 منًة ؿبنٚ ظنًكو ؿنً ــو إذ ، محوشي وَوًكو ظوتؼـو ظذ ادؾؼوة ادفوم هبٌه اظتَازكو وـون

ـنو ،7928 شنـي افغنٍب ذم اختصوصنـو إمتنوم اعنً جومعتـو إػ ؿصرة  إػ صنًوً َتنٌٞق  وعؿ 

 االدكو. رؿ٠ ذم ادشورـي

ٚ   ادطؾٞاني إظنامل تـسنق٘ ظذ ومعً  ؾعؽػـو  ـنون إذ أموكتفنو، تنٞػ افتن٠ افؾجـني ذم ـن

 وــنً افسامن، وجقٝ إشتوذ أشتوذه وٍأشفو افت٠ افعؾؿ٠ افـؼ جلـي أمغَ  صفقً افًـتٞر

 افنًـتٞر وتنّٞػ  مٍونًن، ظنَة افنًـتٞر أشتوذي وٍأشفو افت٠ افعؾؿقغ إؾٍاد فؾجـي وأمقـً 

 أن وـننون افؼنًد. وجقننٝ إشنتوذ وٍأشنفو افتنن٠ افعؾؿقني افتجفقنَات جلـننيَ  حؼن٠ وؾنوئ٠

 ا . رمحٝ ؿًورة افٍزاق بًظ افًـتٞر افتوفقي افسـي ذم افػـقي افسؽٍتوروي ذم اـو افتح٘
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 كؼنًم أن ادجؾنُ، وجؾسنوت افؾجنون جؾسنوت حضنٞر إػ إ٤وؾيً  ظؿؾـو، ـون فؼً

 زهننر إشننتوذ ادجؾننُ أمننغ ضٍونن٘ ظننٜ ادطٍوحنني، إمننٞر ظننٜ افتػصننقؾقي افًراشننوت

 ومٜ افؼوهٍة. ذم إظذ ادجؾُ إػ ُتٍشٚ أن ؿبٚ ادجؾُ، ذم دـوؿشتفو فتعٍض افؽتب٠،

 ادجؾنُ ذم دـوؿشنتفو افؼنوهٍة إػ ذهبـنو ثنٛ ادجؾنُ إػ ؿنًمـوهو افتن٠ اهلومني افًراشنوت

 حصنؾـو افتن٠ ادعطقنوت اظتؿًكو وؿً ،7929 فعوم افشاميل فإلؿؾقٛ افعؾؿقي اخلطيُ  إظذ،

 آشتؼصو . هٌا مٜ افغٍض ت٤ّٞى اشتامرات ضٍو٘ ظٜ ادختؾػي، افٞزارات مٜ ظؾقفو

 مصنطؾحومٛ فرشنؾٞا اوجلنومعقغ وتصنٚ صفقً ٞرافًـت ـون ؾؼً أخٍى جفي ومٜ

ًً  افعؾؿنن٠، افـؼن جلـنني ذم فتـنوؿِ ادجؾننُ، إػ افعؾؿقني  افؾغنني جمؿننٕ ظنذ فع٤ٍننفو امتفقن

 ٓظتامدهو. افعٍاقي

ٍٚ  حؼقؼنيَ  أتعٍف أن يل أتقحً ؾٍصيٌ  وإهنو ٍ٘  ادنٍو ة، ـومنٚ رجن  ٓ كػسنٝ، منٜ واثن

ه ًُ ْقنن
 فننٝ وتننقى ظجقننى اصننز وتؿتننٕ افتحننًووت، خُتقػننٝ وٓ ؿـوظوتننٝ، ظننٜ افصننعٞاوت حُتِ

 كظٍهٛ. اٞجفوت وتشّبثٞن افٌوٜ مٕ آختصوم دون أهًاؾٝ إػ افٞصٞل

 جعؾً افت٠ ادتتوفقي افعؾٛ ٕشواقٕ افتحضر إفقـو ُضؾى حغ ووا٤حً  ـؾٝ هٌا وـون

ّٚ  وَظَؾناًم  افنساث، إلحقنو  امـنزً  فؾعؾنٞم إظنذ ادجؾُ مٜ  ادسنتؼبٚ متطؾبنوت ظنذ ُوطن

 افشخصنقي، ادنمثٍات مجقنٕ متجوهؾنيً  افبحٞث ختتور افت٠ افؾجون كمفٗ ــو ؾؼً افعؾؿقي.

 افبنروين، أمثنول ظنٜ ادعنٍوف ت٤ٞقى ضٍو٘ ظٜ مٞؿَعٝ افساث إػ تعقً م٤ٞٞظوٍت  ذم

 افغنٍَض  فنقُ م٤ٞنٞظوٌت  وهن٠ حقنون، اٜ وجواٍ وافؽـًي، افبقطور، وااٜ زهٍ، وااٜ

َُ حت اٚ اوفساث، آؾتخورُ  مـفو  وإانٍازُ  ادعنو،، اوفعنومل فّؾحنوق افالزم افعؾؿ٠ ادجفٞد ػق

 ظـفو. أوراو أخٌمو ظؾؿقي مـفجقي إكتوج إػ اإلشالمقي افعٍاقي افثؼوؾي َشْب٘

 فنٞزوٍ وكوئًبن اتعققـنٝ مٍشنٞم صنًر حنغ افعؾؿن٠ ادجنول ذم فعؿؾٝ افتؼًوٍ دمّذ  وؿً

 اتسنؿقتٝ ؿؾقؾني صنفٞر اعنً خنٍآ اؿٍشنٞم وُأحلن٘ 7911 ظنوم اجلومعنوت فشمون افساقي
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 ًٍ ٍُ  و٤ٕ مٜ مؽـٝ مو وهٌا افعويل، فؾتعؾقٛ اوزو  وانغ اجلومعنوت انغ فؾعالؿني متقـني أشن

 خؾننٚ مننٜ ؾقفننو مننو إلصننالح افتًروسننقي ادسننتٞووت ذم افـظننٍ إظننودة إػ إ٤ننوؾي افننٞزارة،

 افعرص. متطؾبوت مٕ تتطوا٘ وجعؾِفو

ًٍ  - افعوفقنني افعؾؿقنني فثؼوؾقننيا خؾػقتننٝ مننٜ اشننتؿًهو جفننٞد مننٜ اٌفننٝ دننو وـننون  امتننلث

ًَ  اجلومعي، ذم افؽبور الشوتٌتٝ  ذم افنًـتٞراه اتحضر ادٍتبطي افعؾؿقي اتصوٓتٝ إػ اومٍتؽ

 ظننٜ فؾننًـتٞراه أضٍوحتننٝ ـوكننً إذ ،7921 ظننوم اننوروُ جومعنني ذم افػقَووئقنني افعؾننٞم

 أظؿنن٘ ذم دننودةا اـقننون أي ادننودة، ؿؾننى تٍـقننى اًراشنني تسننؿى افتنن٠ اخلطقنني اد٢ُّننظوت

ّؾٗ أن افعويل، افتعؾقٛ وزارة تلشقُ ذم ظؿُؾٝ اٝ متقََّ دو وـٌفٙ – أؽٞارهو ٍَ  إكشو َ  ـُ  مٍـن

 أكننٞاع أرؾننٕ احتضننٜ افننٌي ادٍـننَ وهننٞ ،7917 ظننوم افعؾؿقنني وافبحننٞث فؾًراشننوت

 منٜ ظنودوا افنٌوٜ ادٞؾًوٜ مٕ اوفتعوون وذفٙ ادختؾػي، افعؾٛ ؾٍوع ذم افعؾؿقي افبحٞث

 افعؾؿقي. افشفودات ٕظذ حومؾغ وأمٍوؽو أوراو

 فننّى  ذم شننٞروي أدخننٚ ؿننً افعؾؿقنني وافبحننٞث افًراشننوت مٍـننَ اننلن صننٙ وٓ

م أن هلو وؿؽٜ ضوؿيٍ  مٜ اإلؾودة وـقػقي ،ادودة تٍـقى ظٜ افعودقي افًراشوت ًّ  اخلًموت تؼ

اي. ضوؿي تؽٞن أن اًل ،ويؼفؾب اجلّذ  ٍّ  أن منٜ مّؽـتنٝ ؿنً ؿيادساـ افعؾؿقي خزاتِٝ وأن خُم

افتطبقؼقي ذم افعؾٞم.  افبالد احتقوجوت مجقٕ ؾقٝ ُتًرس ومػتًٞح  اخمتزً  ادٍـَ هٌا مٜ جيعٚ

وذفٙ دون أن وـؼطٕ ظٜ تنًروُ ؾنٍوع افػقَونو  ذم جومعني دمشن٘ . وهنٌا منو دؾعنٝ إػ 

إدخننول مػفننٞم جًوننً إػ مننالك اجلومعننوت هننٞ إحننًاث هقةنني ؾـقنني وتننًّرج أظضننوُؤهو ذم 

رتؼننو  افعؾؿنن٠ ظننٜ ضٍونن٘ احننٞث تؼٍهننو اجلومعنني، فقؽٞكننٞا مننمازروٜ ٕشننوتٌمٛ آ

ن ظنذ وورة  اومتؿؽـغ مٜ افعؾٛ ظٜ ضٍو٘ احٞثفٛ افشخصنقي، وهنٌا منو جعؾنٝ ُمرصًّ

  ٍ  غ أموم إشوتٌة اجلومعقغ.ؾتى أاٞاب افتػ
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 :ا احلػل الؽريمأهُي 

ـوفؾجـنني  ،وي ؾقفننوٓ أروننً أن أشسشننٚ ذم ذـننٍ ظضننٞوي افؾجننون افتنن٠ مّثننٚ شننٞر

آشتشننوروي ذم ادجؾننُ آؿتصننودي وآجتامظنن٠ فألمننٛ ادتحننًة، وجلـنني اخلننزا  ذم 

، وؿننً رأس جلـنني 7983افقٞكسننؽٞ دسننوئٚ افبحننٌ افعؾؿنن٠ وحوجننوت اإلكسننون ظننوم 

 اشساتقجقي افعؾٞم وافثؼوؾي ذم ادـظؿي افعٍاقي فؾساقي وافثؼوؾي وافعؾٞم.

فؾجـي تطٞوٍ ؿٞاكغ افتعؾقٛ افعويل وأمهفنو ؿنوكٞن تـظنقٛ  ووـوكً فٝ أووٍد اقضو  رئقًس 

اجلومعوت، وؿوكٞن جمؾُ افبحنٌ افعؾؿن٠، وؿنوكٞن ادجؾنُ افنٞضـ٠ فؾسقوشني افعؾؿقني 

 وافثؼوؾقي.

إن آكخٍاط ذم هٌه افؾجنون افعؾقنو ادفتّؿني اتطنٞوٍ افعؾنٞم ذم شنٞروي مل وؿـعنٝ منٜ 

وذفنٙ  ،ختصصٝ ذم ظنًد منٜ ادجنالت افعودقنيافبحٞث افعؾؿقي ذم جمول  ادثواٍة ظذ كؼ

 إػ جوكى ممفػوتٝ افتًروسقي ذم ـؾقي افعؾٞم.

َٚ ادفنامت افصنعبي.  ووتبغ مٜ ـٚ ذفٙ أن افًـتٞر واث٘ صنفقً رمحنٝ ا  ـنون رجن

ٕضٍوحتٝ ذم اوروُ ، ـام أكٝ ؿً متؽٜ اػضٚ ظؿ٘ معٍؾتنٝ أن  وصعبً  وؾؼً اختور م٤ٞٞظً 

ُُ إظذ فؾعؾٞم وذفٙ حيؼ٘ انكشو  مٍـَ افًرا شوت وافبحٞث مو ـون وطؿى إفقٝ ادجؾ

 حسى أظذ ادتطؾبوت احلًاثقي.

 ًٞ وأصنبى  7988ذم جمؿٕ افؾغي افعٍاقي ظنوم  ظوماًل  افؼً اكتخى افًـتٞر صفقً ظض

 .5338وحتٟ ظوم  7991إمغ افعوم فؾؿجؿٕ مـٌ ظوم 

أكننوة، ودؿننٍي ذم معوجلنني واّتسنؿً ممورشننتٝ فألموكنني اننام هنٞ معننٍوف ظـننٝ مننٜ صنٍز و

 ادشؽالت، وحـؽٍي ذم افٞصٞل إػ إهًاف ادٍجٞة.

ًً  وؾفٞ افٌي أدخٚ إػ جمؿعـو مػفٞمً  ـون ؿً ضبؼٝ ظنذ اجلومعنوت وهنٞ إجينود  اجًو

هقةي ؾـقي مٞازوي فؾٞطوئٗ اإلداروي ذم ادجؿٕ، وأؾٍادهنو جنومعقٞن أرادوا آشنتؿٍار ذم 
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مٜ وجٞدهٛ أمـو  فؾجون وشورـٞن إظضو  افعنومؾغ  احٞثفٛ افعؾؿقي، وستػقً ادجؿٕ

 ذم احٞثفٛ، ـ٠ وبؼٞا متًرجغ ذم شؾٛ افشفودات افعؾؿقي افعؾقو.

وؿً ـون ـٌفٙ افًاؾٕ إشود فؼقوم مؼوٍع ـوكً احلوجي إفقٝ ُمؾّحني هنٞ تٞحقنً 

ادصننطؾحوت افعؾؿقنني افتًروسننقي ذم جومعننوت افؼطننٍ، اعننً أن تبننّغ وجننٞد افؽثننر مننٜ 

 ووذفننٙ تبًعنن ،ٓختالؾننوت اننغ جومعنني وجومعنني أخننٍى وحتننٟ اننغ ؿسننٛ وؿسننٛ آخننٍا

فؾؿشورب افثؼوؾقي إجـبقي افتن٠ محنٚ إشنوتٌُة تلثرامنو ذم تًروسنفٛ. وفنٌا ؾؼنً مجعـنو 

 ومسننورد مجقننٕ افؽتننى افتًروسننقي ذم افعؾننٞم، ادعتؿننًة ذم جومعننوت افؼطننٍ، وأّفْػـننو جلوًكنن

 صطؾحوت.متخصصي تـظٍ ذم تٞحقً تؾٙ اد

ومٜ ح٘ ؾؼقًكو أن وؽٞن أوُل معجؿغ ظؾؿقغ حًوثغ كؼمهو جمؿعـنو ؿبنٚ اضنعي 

صفٞر مهو معجام مصطؾحوت افػقَوو  وافؽقؿقو  افؾٌوٜ أكتجتفام جلـتون ـون وٍأشفام مـٌ 

، وؿننً أرشننٚ ادجؿننٕ ادعجؿننغ إػ وزارة افتعؾننقٛ افعننويل فقؽٞكننو ادننٍجعغ 5338ظننوم 

 ٍِ د ذم ـتنى افػقَونو  وافؽقؿقنو  اجلومعقني ذم شنٞروي، وموزافنً جلنون ادعتؿًوٜ فؽٚ مو َون

 افعؾٞم إخٍى تتوإ أظامهلو.

 :أهيا احلػل الؽريم

 ًَ ومّهني ظوفقني ٓ  آ وٍؿٟ اقوين إػ تعًاد افٞجٞه ادتعًدة افت٠ أاًى ؾقفنو ؾؼقنًكو متقن

ؽننون مننٜ تعننٍف افؽننالل، وفعننٚ مٞهبننَي افتلشننقُ ـوكننً افطننوإ إصننؿٚ فـشننوضوتٝ. ؾ

ثٛ أشُ وزارة افتعؾقٛ افعويل واكتفٟ إػ تلشقُ مٍـنَ  ،ممشيس ادجؾُ إظذ فؾعؾٞم

أصنوفًي ؾؽٍوني حؼقؼقني، وحؽومنًي  وافًراشوت وافبحنٞث وؿنً أانًى ذم هنٌه ادفنوم مجقًعن

 ٓ حًود فٝ. ووضـقً  ورصقًة، وضؿًٞح 
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ت ثنالث: مـنورة وهؽٌا رأوـو حقوة افًـتٞر واث٘ صفقً رمحٝ ا  تـسنوب انغ مـنورا

 ،مٜ حموور احلقنوة افػؽٍوني اادجؾُ إظذ فؾعؾٞم اهلودف إػ إظودة افـشوط افعؾؿ٠ حمٞرً 

تعقً ؾقٝ أشواقٕ افعؾٛ ادتتوفقي ذـٍى ظؾام  احلضورة افعٍاقي اإلشالمقي، وـون آخنٍ  اومـزً 

وزارة  . وأمنو افتعؾنقٛ اجلنومع٠ ؾؽنون ثنوين ادـنورات إ٤نوؾي إػ5333أشبٞع فؾعؾٛ ظنوم 

افتعؾقٛ افعويل، ؾنن ـوكً افٞزارة ظواًٍة ذم حقوتٝ ؾنكٝ اشنتؿٍ ذم افتعؾنقٛ منًة ٓ تؼنٚ ظنٜ 

أراعغ شـي اشتػود ؾقفو ضالاٝ مٜ خزاتٝ وضوؿوتٝ افتعؾقؿقني. وتبؼنٟ ادـنورة افثوفثني وهن٠ 

جمؿٕ افؾغي افعٍاقي حقٌ ـون مٜ أصً ادًاؾعغ ظٜ وورة إدخول افتغرات افعؾؿقي إػ 

. ذفنٙ أكنٝ ٓ انً وحؼقؼًقن فغتـو، فقصٚ أاـو  جمتؿعوتـو إػ تػّفٛ تؾٙ افتغرات افعودقي تػفاًم 

مٜ إجيود تطوا٘ ظضٞي اغ افؾغي واغ واؿٕ جمتؿعوتـو، ومو وتطؾبٝ إؾٍاد مٜ مٍتؽنَات 

فغٞوي فػفٛ مو ٓ وؿؽٜ هلنٛ ؾفؿنٝ اغنر فغنتفٛ إصنؾقي. وإن تنٞضغ افعؾنٞم احلًوثني ذم 

افعٍوؼي وتطؾى اإل٣اع ذم إدخول افتغرات افعودقي إػ فغتـو ؿبنٚ أن َتػنٍَض كػسنفو فغتـو 

 مصطؾحوٍت تًخٚ افؾغي ـتؾًي صام  حمؿٞفي ظذ أفػوظ ؽر ظٍاقي.

 ًً منٜ جقؾـنو، ذفنٙ اجلقنٚ افنٌي مل حُينٚ اكػتوحنٝ ظنذ  افؼً ـون افًـتٞر صنفقً واحن

نن جقننً، ذم مسننور هنضننٞي متؿقننَ حيننًد ؽٝ الصننوفتٝ واظتننَازه اساثننٝ ادافغننٍب دون متس 

ْوُز افصعٞاوت ؿبٚ آكطالق ذم افعؿٚ. ٍُ  افٞشوئٚ و َو

ّٛ افًـتٞر صفقً جفٞده إػ جفٞد زمالئنٝ ذم جمؿنٕ افؾغني افعٍاقني ذم خطني  وفؼً ٤

حتًوثقي فؾغي تتسووق مٕ اإلوؼوع ادتسورع فعؿؾقوت وػ٤ٍفو افٞظ٠ ادجتؿع٠ افٍاؽنى ذم 

 افعود٠. إظودة فغتـو إػ مٞؿعفو

ؾنن مسعوكو إػ آرتؼو  ابالدكو إػ مصوف افًول افٍاؿقي فٜ وبؾنٖ مـتفنوه إٓ اعنً أن 

كصٚ إػ تطوا٘ حؼقؼ٠ اغ فغتـنو وانغ افؾغنوت افعودقني، ذم حسنٜ افتعبنر ودؿني ادعنوين. 

دؿقؼي وا٤حَي ادػنٍدات شنؾقؿَي افسـقنى، تعتؿنً  وإػ فغي ظوفقي حتؿٚ ظؾٞمً  اكحٜ كصبٞ

 َون افثؼوذم وافؾغٞي افٌي تـػٍد اٝ فغتـو.ادخ
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انٚ كمـنً صنؾٞح فغتـنو  ،هلٌا ؾؾنٜ كؼبنٚ أي ؿطقعني معٍؾقني انغ مو٤نقـو وحووكنو

ٓشتقعوب افعؾٞم ومسووٍة تطٞرامو. وإّن افًـتٞر صفقً مٜ مَحََؾي هٌه افٍشوفي وفٝ منرثٍ 

 ـثرة ذم خًمي فغتـو.

 .ظؾقٝ ر٤ٞاكٝ، وأحسٜ إفقٝ رحٛ ا  افًـتٞر ظبً ا  واث٘ صفقً وأشبٖ

 .أصؽٍ فؽٛ مشورـتؽٛ جمؿعـو ذم أحَاكٝ

 .وافسالم ظؾقؽٛ ورمحي ا  واٍـوتٝ
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 كلنة الدكتور عنرو األرميازي

 املدير العاو ملركس الدراشات والبحوث العلنية

 
 الدكتورة كجاح العطار كائب رئقس اجلؿفورية راعي احلػل   السقدة

 ور عامر مارديـي وزير التعؾقم العايل األستاذ الدكت

 األستاذ الدكتور مروان املحاسـي رئقس جمؿع الؾغة العربقة

 األستاذ الدكتور حسان الؽردي رئقس جامعة دمشق

 أصدقاء الػؼقد

 زمالء الػؼقد

 صالب الػؼقدد

 آل الػؼقددد

 :أهيا احلػل الؽريم

ٍٍ مننٜ آظتننَاز وإشنٟ، أؿننٗ أمننومؽٛ افقننٞم ٕحتنً ث ظننٜ افٍاحننٚ افؽبننر اؿنَو

مٜ افبٞااي افؽزى، اٞااني مٍـنَ افًراشنوت  وافًـتٞر ظبً ا  واث٘ صفقً، وذفٙ اكطالؿً 

ةً وافبحٞث افعؾؿقي، افت٠ مثؾً حمٞر آموفٝ وضؿٞحوتٝ وتطؾعوتٝ وجفٞده وإكجوزاتنٝ  ًّ  من

دمننووزت افٍاننٕ ؿننٍن مننٜ افننَمٜ. واظتننَازي وـبننٕ مننٜ اظتبننوروٜ: إول، أكننٝ ُأتقحننً يل 

وحتً ؿقودتٝ وإدارتٝ افػعوفي واحلؽقؿي دٍـنَ  ،معٝ كسرػٍصي ـام وفَمال  ظًوًوٜ أن اف

ًّ  افًراشوت وافبحٞث افعؾؿقي، مسرةً  ؤوب اؽوؾني مٍاحؾفنو ضٞوؾي مٜ افعؿٚ ادُبًع واف

ومػوصنؾفو اهلومنني وافػنٍص وافتحننًووت وافصننعوب افتن٠ واجفتفننو. وؿنً امتننًت تؾننٙ 

ـنٟ صؿؾً َشـٞات افتلشقُ واإلؿالع ذم افعؿٚ وتطنٞوٍ افبِ ، ووادسرة ُزهو  ظؼوٜ ظومً 
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َتعنًدة ادُ وتـٞونٕ وتٞشنقٕ افـشنوضوت، وحتؼقن٘ اإلكجنوزات وافـتنوئٍ اهلومني  ،سوتقيادمّش 

 .ٞووت افـومجي ظـفو، وظذ أصعًة خمتؾػيتساد

انندارة هنٌه  7999أكـن٠ تؼنؾً مـنٌ أونور ظنوم  وـام أكٝ مٜ دواظ٠ اظتنَازي أوًضن

ذم وضــنو، وافنٌي ـنون فؾؿٍحنٞم  اانورزً  ووتؼوكًقن وظؾؿًقن وفٍائًة افت٠ متثٚ ،ًح ادمشسي ا

افًور افطؾقع٠ وافؽبر ذم إصنودتٝ وإدارتنٝ وذم تٍشنقي أشنُ اشنتًامتٝ وكؿنٞه، وذفنٙ 

ٍٛ ثواً ومطّ  تنٛ أول فؼنو   .ٍد مٜ اجلفوت افٍشؿقي تٍاؾ٘ مٕ كؿنٞ ُؿًراتنٝ وإكجوزاتنٝاًظ

ظنذ وجنٝ افَتحًونً، ظـنًمو  وثٚ هٌا افشفٍ ؿبٚ أراعغ ظومً اقـ٠ واغ افًـتٞر صفقً ذم م

ــً أحتغ ؾٍصي افعٞدة إػ افٞضٜ اعً مخُ َشـٞات مٜ افعؿٚ ذم خمنز احنٌ أمٍوؽن٠ 

ٍ َشـٞات مٜ آؽساب ـوكً تتخؾؾفو زووراٍت ؿصرة إػ افٞضٜ ـنٚ نمٍمٞق، واعً ظش

ذم حقنو  ظنذ ـوؾني إصنعًة،  ٚ ذفٙ افؾؼو  مٕ افًـتٞر صفقً حلظي مػصنؾقيظومغ. مثَّ 

ؾؽوكً ظٞد  افـفوئقي إػ افٞضٜ اعنً شنتي أصنفٍ، حقنٌ افتحؼنً هبنٌا ادٍـنَ افـوصن ، 

ذم اـو  افُؼًرات ذم جموٓت ختصيص اعً تٞؾر افنًظٛ افنالزم وؾن٘  اواوذت افعؿٚ ؾٞرً 

اشنوت ٚ مٍـنَ افًرفؼنً مثَّن. ذم وظنًه ومو ـون ؿً وظًين اٝ افًـتٞر صفقً، وـون صنودؿً 

 ًً فننٍؤى وضـقنني ظؿقؼنني وُمَتؽومؾنني  اوافبحننٞث افعؾؿقنني فؾؿٍحننٞم افننًـتٞر صننفقً دمسننق

تتجووز افغوووت ادُبوذة ادؼصٞدة مٜ إصودة ممشسي ظؾؿقي تؼوكقي وضـقني متؼًمني تسنتـً 

إػ تؼوعوت وكظٛ ظؿٚ حًوثي ومٍكي، وتتؿتنٕ اؼنًراٍت اؼنوي ومودوني هومني وُمَتـومقني 

ًِ  واندارة ظومي وظؾؿقي ًً  ؾوظؾي. ووؿؽــو اشتؼٍا  ادالمى ادبوذة، وتؾٙ إاعن ى هلنٌه من

ن ذم افَعًونً منٜ افَتٞجفنوت وافسقوشنوت وادُبنودرات افتن٠ ومعافـّظٍ انافٍؤى مٜ خالل 

ٌْ  ،ندارة راحؾـنو افؽبنرانافعؿٚ هبو، أو إضالؿفو خالل مسرة ادٍـَ افطٞوؾني  جٍى ؾنبع

ٍٕ واؿبودرة مبوذة  مـٝ، واعضفو أخٍ ـنون اؿبنودراٍت وضٍوحنوٍت تؼنًم مـفو ـون اًاؾ

، وافنٌوٜ اـتسنبٞا خنزاٍت ؿبنٚ افتحنوؿفٛ انودٍـَ، أو منٜ إـػقو هبو افَعًوً مٜ زمالئٝ 
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هلنو افٞصنٞل  وهٌا مو أتنوحعوض٠ معفو اطٍوؼي خالؿي، افتَّ  جٍىممورشي افعؿٚ ؾقٝ، حقٌ 

ُ وظؾقي مـػتحي وإجيواقي أّش ػةي ظؿٚ تـون هٌا فقتحؼ٘ دون تٞؾٍ اق َ افتـػقٌ.  وموإػ حقّ 

ة ضٍحفننو وكؼوصننفو هلننو د.صننفقً، أتوحننً فننٌوي آختصننوص واخلننزة  وإؾؽننور افـننّر 

 ًٓ مـفو ـون ادٍحنٞم افنًـتٞر صنفقً انٌفٙ مثنول افعنومِل  إػ اظتامد افصوئى وكؼًهو وصٞ

ادمشسني. ـنام ادَُتٞا٤ٕ افٌي وعتَ اعؾؿٝ، ووـؼؾٝ ف١خنٍوٜ ووٞطػنٝ ذم تطنٞوٍ افعؿنٚ ذم 

ظننذ افننتعؾٛ مننٜ معننورف وخننزات أخننٍوٜ ذم ادٍـننَ، وآشننتػودة مننٜ  وـننون مـػتًحنن

ـػو امٛ ذم اؾٞرة وتطٞوٍ رؤاه وأؾؽنوره، وذم صنقوؽي اشنسادمقوت وتٞجفنوت ادمشسني 

 وٍٜوافعؾؿقنني وافتؼوكقنني وافتـظقؿقنني، وـننون وعتؿننً ذم ذفننٙ ظننذ كخبنني ممقننَة مننٜ ادننً

افؼودروٜ ظذ تؼًوٛ مثٚ هٌه ادسومهوت ذم دظٛ صـٕ افؼنٍار. ـنام وادختصغ وافبوحثغ 

، ٝووشجٕ ظذ آشتػودة مٜ ادعنورف واخلنزات ادتنٞؾٍة داخنٚ افنٞضٜ ـؾِّن وـون مـػتحً 

ٚ هٌا افـفٍ ادـػتى وادَتؽومٚ ذم وتؾٙ افت٠ وؿؽٜ اـتسوهبو مٜ جفوٍت خورجقي، وؿً مثَّ 

مػصنؾقي  تؾٙ ادتوحي ذم ادٍـنَ أو خورجنٝ، شنؿيً  آشتػودة مٜ ادعورف واخلزات شٞا 

ذم كجوحوتنٝ وإكجوزاتنٝ  وهوًمن اوممقَة دسرة ادٍـَ افطٞوؾي ظز ظؼٍٞد مٜ افَمٜ، وظـرًصن

اًور افعؾٞم وافتؼوكي ذم حتؼق٘ افتـؿقي ادسنتًامي ذم  وراشخً  وـون افًـتٞر صفقً وممٜ إوامكً 

ؼًمني، واظتنز أن تلشنقُ ادٍـنَ وؿثنٚ اكطالؿني ادجتؿعوت افـومقي ـام ذم ادجتؿعنوت ادت

 دمنٍيحؼقؼقي فؾؿسنومهي ذم حتؼقن٘ هنٌه افنٍؤى ذم ادسنتؼبٚ انوٓظتامد ظنذ اقةني حو٤نـي 

اـننو  افؼننًرات  وجيننٍي اٞاشننطتفوتـؿقتفننو وتغننٌوتفو اؿـننوهٍ وثؼوؾننوت ظؿننٚ ُمَتطننٞرة، 

ؼقن٘ افنٍؤى وحتؼق٘ اإلكجوزات وصقوؽي افَتٞجفوت وإجيود مبودرات ظًوًة تصنى ذم حت

 .افتـؿٞوي هٌه افت٠ آمٜ هبو

شنتعٍض أظنٜ وؾوئـنو وتؼنًوٍكو فٍاحؾـنو افؽبنر، دظنٞين  امٜ اوب افعٍؾون، وتعبنرً 

اظتامدهو خالل  جٍىمٜ افسقوشوت وافَتٞجفوت وادبودرات افت٠  ومعؽٛ واوختصور ضقػً 
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وٜ منٜ افنَمٜ، و ة وافػوظؾي افت٠ ؿودهو وأدارهو ؾؼقًكو ٕـثٍ مٜ ظؼًمسرة افعؿٚ اف٤ّٞ 

و٤نعٝ مـنٌ  جنٍىمٕ اإلصورة إػ أهنو مل تؽٜ وفقًة ختطقٓ اشنساتقج٠ صنومٚ وضؿنٞح 

آكطالؿي إوػ فؾؿٍـَ، اٚ كتقجي خموض تٍاـؿ٠ اكطؾ٘ مٜ افٍؤى وافغوووت افؽنزى، 

ن وافػؽنٍ، وتؾؿنُ افطٍون٘  وتبؾٞرت مالحمٝ وكتوئجٝ مٜ خالل مَوٍ خاّلق منٜ افَتبرص 

ي وادامرشني وظنز اؽتـنوم افػنٍص، وآشنتػودة منٜ افُؼنًرات افتؿؽقـقني اـوً  ظذ افتجٍان

  .ادختؾػي ادتوحي فؾؿمشسي، ومٜ دمورب أخٍوٜ

 :: على صعيد السياسات والَتوجهات الكربىأواًل

افَسـقَ ظذ إاحوث افتطبقؼقي وادٞجفي أو اهلودؾي ادٍتبطي اوفطؾى، وظنذ  جٍى *

ًٓ ؼوين واهلـًدافتطٞوٍ افتِّ  ٍآ افبحنٌ وذفٙ اإػ اشتؽامل حؾؼي آاتؽور   وصٞ

تحؼقنن٘ ادـننتٍ، وافؼقننوم اـشننوضوت إكتوجقنني وكؼننٚ وااوفصننـوظي واشننتثامر كتوئجننٝ، 

 تؼوكومو.

ٍ نُمَتطؾبنوت افعصن حتّؼن٘ادجنوٓت افتخصصنقي إشوشنقي، احقنٌ  اظنتامد جٍى *

بقؼقنني اتػٍظومننو فؽسوكقننوت وآتصننوٓت وافػقَوننو  افتطافتؼننوين افبننوزغ، أي اإل

تعننًدة افتخصصننوت ادوادقؽوكقننٙ وادعؾٞموتقنني وادننٞاد، ومننٜ ثننٛ ادجننوٓت 

 ٛ هـًشقي أخٍى ظوفقي افتعؼقً.ظُ ـوفطران وكُ 

صننقٖ هقؽؾقنني متبًفنني ذم ؾعوفقوتننٝ  اظننتامدى خمننوض ادٍـننَ ذم افعؿننٚ ادمشسننو  إػ أدّ 

منٜ هقؽؾقني أـودوؿقني إػ هقؽؾقني  وحلوجنوت افعؿنٚ وتطٞرهنو، ؾوكتؼنٚ تبوًظن وعً بَ نإشوشقي، َتن

وطقػقي، إػ هقؽؾقي هجقـني مصنػٞؾقي مٍكني تتـوشنى منٕ افتٞجنٝ ادُتَعنوطٛ ؾقنٝ فتنلضر اجلنَ  

 ومنٕ آهنتامم أوًضن ،إـز مٜ أظامفٝ وكشنوضوتٝ ٤نؿٜ ؿٞافنى وطغنٟ ظؾقفنو ضنوإ ادؼنوع

تؽننوري اهلننودف إػ اؿجننوٓت افتخطننقٓ واإلدارة  وآؿتصننود،  افتنن٠ ٓ وؽتؿننٚ افعؿننٚ آا

 افتسٞو٘ وآشتثامر اًوهنو.
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ممنو وهنٌا ٛ موفقي وإداروي مٍكي ذم طٚ كظنوم صنالحقوت و٤نبٓ مالئنٛ، ظُ كُ  اظتامد *

وؾٍ فؾؿٍـَ وفػعوفقوتٝ ؿًرة ظوفقي ذم افتحٍك افـشنٓ وافػّعنول، وذم إكجنوز مفومنٝ 

 اٞترة ُمَتسورظي.

 :البشرية : على صعيد بناء وتنمية الكفاءات والُقدراتاثانًي

ننحظقً ادٞارد افبش ـً  وٍوي اعـووي ورظووي خوصي مٜ إدارة ادٍـَ مـنٌ اكطالؿتٝن إوػ، إدرا

نون إمنٍ مٍتبًطنناًورهو ادٍـنَي ذم كجنوح أي ظؿٚن ممشسن ووإوامكً   و٠ هنودف، وٓ شنقام إذاـ 

 افٞفقنًة، وآؾنوق تطٞرهنو. وؿنًاوفغوووت وافطؿٞحنوت افؽنزى افتن٠ أُكقطًن هبنٌه ادمشسني 

ـَ  وؿًت ظًة تٞجفوت وُمبودرات اودموه تـؿقي هٌه ادٞارد كٞظً اظتُ  وـػنو ة، انام َوتٞاؾن٘  ونًؿّ و

 مٕ تطٞر افعؿٚ وُمَتطؾبوتٝ، ؾشؿؾً:

افعؿننٚ ظننذ اشننتؼطوب خٍجينن٠ اجلومعننوت افسننٞروي إوائننٚ ذم آختصوصننوت  *

ٍق ِػناِ فٛ َجِّ انادامرشني  ضٍون٘ادطؾٞاي، وـٌفٙ ادخزونغ، وإـسنوهبٛ اخلنزات منٜ 

 افعؿٚ ادؽؾػي انكجوز إظامل وادشوروٕ ادطٍوحي.

اكتؼو  ادتؿقَوٜ مـفٛ، وإوػودهٛ فتحصقٚ صفوداٍت ظؾقو منٜ موجسنتر ودـتنٞراه  *

 جيننٍيذم جومعننوٍت أجـبقنني ظوفقنني ادسننتٞى، وذم ادجننوٓت ادطؾٞانني، أو افتنن٠ 

 اشتؼاؾفو.

عؾنقٛ وافنتعؾٛ ادسنتؿٍ ذم آهتامم انؿومي دورات تلهقٚ وتنًروى وؾن٘ مـظنٞر افتَ  *

 .ومٞؿٕ ادمشسي أو اوٓشتػودة مٜ دورات أخٍى متوحي حمؾقً 

إوػود اعْ افعنومؾغ خنورج افؼطنٍ حلضنٞر منممتٍات ودورات تلهقنٚ وتنًروى  *

 .وختصصقي ؽر ُمتوحي   حمؾقً 

ـفو افَعًوً مٜ افعؼٞد افتن٠ آشتػودة مٜ افزامٍ افتًروبقي افتخصصقي افت٠ تضؿّ  *

 مفو مٕ ممشسوت وذـوت أجـبقي.إاٍا جٍى
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 جيننٍىاـتسننوب ادعننورف واخلننزات مننٜ مننممتٍات وحؾؼننوت ودورات ختصصننقي  *

 ، وُوشورك ؾقفو خزا  شٞروٞن أو ظٍب أو خزا  دوفقٞن. وتـظقؿفو  حمؾقً 

خوص إػ افتجٍاي افٍائًة افت٠ أشُ هلو ادٍـَ ذم تـؿقني  اإلصورة اٞجٝوٓ اً مٜ  *

ي ادسنتٞى ذم جمنول افتعؾنقٛ اهلـنًد افتخصيصن، أٓ وهن٠ عوفقنافادٞارد افبؼنوي 

دمٍاي ادعفً افعويل فؾعؾٞم افتطبقؼقي وافتؽـٞفٞجقو. فؼً حظ٠ هٌا ادؼوع افٍائنً 

فنٝ ذم  ٍَ هوم مٜ ؾؽٍ وجفً واهتامم ومتواعي ادٍحنٞم افنًـتٞر صنفقً وزمنال َ احقِّ 

، وؿنً تعووكنً جفنوت رشنؿقي وأـودوؿقني هواعنًوادٍـَ ضقؾي َشـٞات افتلشقُ 

تضنؿٜ تٞطقنٗ افنٌي تعًد اجلٞاكى ادافًظٛ  تٞؾرؾٍكسقي ظًة ذم تلشقسٝ، وذم 

ى ـَ مٞارد موفقي وتعؾقؿقي هومي، وادسنومهي ذم اؾنٞرة مـوهجنٝ افتعؾقؿقني، وتنٞؾر ِمن

فطالب ادعفً دتواعي دراشومٛ افعؾقو ذم ؾٍكسو فتحصقٚ صفودات داؾٞم دراشوت 

 ؿؼي وموجسترات وصفودات دـتٞراه.مع

فؼً اكطؾ٘ إوامن د.صفقً اضورة إصودة ممشسي تعؾقؿقي ظذ ؽٍار ادعفً افعنويل منٜ وؼقـٝن 

اوحلوجي افٞضـقي ٕـثٍ مٜ كٞع أو كؿٓ واحً مٜ افتَعؾنقٛ اجلنومع٠، وإػ حوجني ادٍـنَ ادُتََاونًة 

نخضوظفٛ دـفنوج تعؾقؿن٠ ا ووؽتسبٞهندفـًشغ اؽػو اٍت ظؾؿقي وتطبقؼقي وتؽـٞفٞجقي متؼًمي 

وكً متثٚ اختصوًص  ،خوص وتضؿٜ اختصوصوٍت كٞظقي مطؾٞاي ظـنً  واوزًؽن وـودعؾٞموتقي افت٠ـ 

ٌفٙ الن افؼطٍ احوجي إػ أضٍ ؿقودوي ذم خمتؾٗن جمنوٓت  تلشقُ ادعفً. وـون د.صفقً وممٜـ 

وستشننفً ذم مٞؿػنٝن هننٌا  ، وـننونوخوًصنن اافعؾنٛن وافتؼوكنني، وأن هـننوك حوجنني إلظننًادهو إظننًادً 

ػٍكسو وافٞٓووت ادتحنًة وروشنقو واهلـنً وشنٞاهو، حقٌن  اتجورب مموثؾي خو٤تفو دول ظًةـ 

ٚ مـفو حلوجوت وضـقي أو حوجوت شٞق ظؿٚ معقـي.  تٞجً أكامط تعؾقؿقي ظًة وستجقىـ 
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 :: على صعيد الَتوجهات وامُلبادرات الرديفةًاثالج

ٞثٞؿقنني ذم اؾننٞرة مػننوهقٛ اجلننٞدة واد وبوؿً ـننون ادٍـننَ ذم طننٚ إدارة د.صننفقً شنن *

منٜ  اواظتامدهو ذم مشوروعٝ وأظامفٝ وكشوضوتٝ، ـام اودر إػ تٍوجيفو وكؼهو اظتبورً 

جلنون  وذفنٙ اتنلفقٗمطؾٕ افتسعقـقوت، واوفَتعوون مٕ ممشسنوٍت وضـقني أخنٍى 

ـً كشننوضومو إؿومنني كننًوات وتؼننًوٛ حمننووات ودورات تًروبقنني مشننسـي تضننؿّ 

ات وممشسوت افًوفي، وـٌفٙ ممشسوت افؼطوع اخلوص. وـوكنً جمؿنٚ فٞزار

هٌه ادبودرات وافـشوضوت اؿثواي ؿوضٍة وؿٞة دؾٕ فؾعًوً مٜ افَتحٍـوت اخلوصي 

ظننذ افصننعقً  ورشننؿقً  واظُتؿننًت، واننوجلٞدة وكظننٛ إدارمننو افتنن٠ اكطؾؼننً ٓحًؼنن

افٞضـ٠ فؾجٞدة  افتؼوعوت افـوطؿي، وإضالق افزكومٍ ّٜ احلؽٞم٠، ومٜ اقـفو َش 

 فؾجٞدة وشٞاهو.  إشوشقيـٟ دظٛ افبِ  وُمَتضؿـً 

ذم افتطنٍق إػ مػفنٞم احلو٤نـوت  وذم اًاوي افتسعقـقوت أوًضن وـام ـون ادٍـَ شبوؿً  *

هٌا افـؿٞذج إلضالق مشوروٕ رواد إظنامل ذات  ٓظتامدافتؽـٞفٞجقي وافَسووٍ 

ل ذم اًاوتٝ ذم حقـٝ ظذ مستٞى ادـطؼي أن هٌا افـفٍ ـون ٓ وَا ؼوين، ظؾاًم افبعً افتّ 

 وظذ افصعقً افعود٠ ـؽٚ.

 : على صعيد الَتعاون اخلارجي ارابًع

اكطؾ٘ ادٍـَ ذم ادٍحؾي إوػ مٜ افعؿٚ مٜ مػفٞم آظتامد افٌا  ذم تـؿقي ؿًراتٝ، 

ت واـو  خزاتٝ اوٓشتػودة ممو وؿؽٜ تنٞؾره ٤نؿٜ افبقةني افٞضـقني منٜ ـػنو ات وإمؽوكنو

ومٞارد، واوٓشتػودة مٜ اعْ افؽػو ات ادغساي افعوئًة أو افت٠ تٛ إظًادهو ذم اخلورج. 

فؽـٝ تبغ اعً ظًة أظٞام مٜ ممورشي افعؿٚ أن اإل٣اع ذم اـتسنوب ادعنورف واخلنزات، 

متؼًمي َتستٞجبون آظتامد ادَُتَاوً ظنذ أوجنٝ خمتؾػني منٜ افَتعنوون  أشوشقيـٟ وذم إؿومي اِ 
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إضالق ظنًة ُمبنودرات واؿتـنوص ؾنٍص متوحني  ظذ ذفٙ جٍىوٍت خورجقي. اـوً  مٕ جف

 أدت إػ حتؼق٘ مو وع :

 مع فركسددددا 

o  إؿومي تعوون وثق٘ مٕ جفوٍت رشؿقي وأـودوؿقني ؾٍكسنقي ذم تلشنقُ ادعفنً افعنويل

 فؾعؾٞم افتطبقؼقي وافتؽـٞفٞجقو ـام أشؾػـو.

o  ِـٟ افتّ إؿومي اعْ افب ًّ  ٓشتػودة مٜ ؿٍض ؾٍكيس.مي اوؼوكقي ادتؼ

 مع االحتاد األوريب 

o  ِافعؾؿقننني وافتؼوكقننني فؾؿعفنننً افعنننويل فؾعؾنننٞم افتطبقؼقننني  إشوشنننقيـنننٟ دظنننٛ افب

تؼننًوؿفو ذم إضننور اٍوتٞـننٞل آحتننود  جننٍىى ـَ وافتؽـٞفٞجقننو اوٓشننتػودة مننٜ ِمنن

 .يعوون مٕ شٞروإوريب افثوين فؾتَّ 

 مع القابدددان 

o ر وادعووٍة، وإؿومي مشوروٕ رائًة ذم افطوؿني افشؿسنقي إؿومي ادخز افٞضـ٠ فؾؿعوو

 ٍى وواوكقي.ـَ افػٞتٞؾٞفطوئقي ذم روٗ حؾى اوٓشتػودة مٜ مِ 

 مع اهلـددددد 

o  إؿومنني ؾعوفقنني اطوؿنني إكتوجقنني حمننًودة فؾٞحننوت افطوؿنني افشؿسننقي افػٞتٞؾٞفطوئقنني

 اوٓشتػودة مٜ مـحي هـًوي.

 مع االحتاد السوفقايت  

o ٍوع افَتعننوون افػضننوئ٠ افسننٞؾقو  افسننٞري، واؾننٞرة مؼننوع نادُشننورـي ذم مشنن

 ضؿٞح إلؿومي مٍـَ أاحوث افػضو .
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 مع الؽددويت 

o  تلشننقُ ادًرشنني افعٍاقنني فؾعؾننٞم وافتؽـٞفٞجقننو اوفَتعننوون اننغ ثننالث ممشسننوت

ظؾؿقي شٞروي، وثالث ممشسوت ظؾؿقي ـٞوتقي، وإؿومي أموكتفو ادٍـَوي ذم دمش٘، 

تٞؾر مؾتؼٟ ظؾؿن٠ فبنوحثغ ظنٍب وحمنوووٜ ظنودقغ  حقٌ هًؾً ادًرشي إػ

حؾؼوتٝ اـتسوب ادعورف واخلزات ادتؼًمني ذم جمنوٍٓت ظؾؿقني  جيٍي ذممٍمٞؿغ 

 وتؼوكقي متؼًمي.

 مع اجلددزائر 

o .إؿومي مشوروٕ مشسـي ذم ظًة جموٓت ظؾؿقي وتؼوكقي متؼًمي 

 سو (لؽمع املـظؿة العربقة لؾرتبقة والثؼافة والعؾوم ) األ 

o  تٛ إضالق مؼوع إظًاد اشساتقجقي تطٞوٍ افعؾنٞم وافتؼوكني ذم افنٞضٜ افعنٍيب ذم

ٍٚ مٜ  . امتنً افعؿنٚ اودؼنوع ظنًة َشنـٞات، «فؽسٞإ»أواشٓ افثامكقـقوت اتؿٞو

و٤ؿٜ أراعي اٍامٍ وشؿٚ ـٚ مـفو إظًاد جمؿٞظي منٜ افًراشنوت ذات افعالؿني 

ْ اخلننزا  افعننٍب ادغساننغ. مننٜ ؿبننٚ خننزا  ظننٍب مننٜ دوٍل ظٍاقنني ظننًة، واعنن

صؿؾً افزامٍ ظؼات افًراشوت تنٛ تؾخنقّ كتوئجفنو ذم ـتنوٍب صنومٚ صنًر 

ممشسوت  وٍي. تٛ تشؽقٚ جلـي إداروي ظؾقو فؾؿؼوع ؿٞامفو ـبور م7989ًظوم 

وـبور ادختصغ افعٍب ذم جمول شقوشوت واشساتقجقوت افعؾٞم  ،افبحٌ افعٍاقي

ـُ   وافًـتٞر صفقً اٍئوشي افؾجـي افتن٠ ـوكنً دمتؿنٕ دورًونٗ ادٍحٞم ؾِّ وافتؼوكي، و

ٍوع وتطنٞره، واختنوذ افؼنٍارات افالزمني اشنلكٝ. ـنام ُصنؽؾً أموكني ندٍاجعي ادشن

نذاف د.صفقً، وؿً ـون ذفنٙ ا ٍوع مٜ ظومؾغ خمتصغ ذم ادٍـَنفؾجـي وفؾؿش

ـون ؿً حظ٠ هبنو ظٜ ادؽوكي ادٍمٞؿي ذم جمول افعؾٞم وافتؼوكي افت٠  ووا٤حً  اممّذً 
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ادٍـنَ ومنًوٍه افعننوم ظنذ مسننتٞى افنٞضٜ افعنٍيب ـؽننٚ. وـنون مننٜ أهنٛ كننٞاتٍ 

وخمٍجوت ادؼوع اخلزات ادؽتسنبي منٜ ؿبنٚ افَعًونً منٜ ادختصنغ افسنٞروغ 

وافعٍب افٌوٜ شنومهٞا ؾقنٝ  حقنٌ وطنٗ اعضنفٛ تؾنٙ اخلنزات ذم ادُسنومهي ذم 

ًٍ ظٍيب، وذم إظًاد صقوؽي شقوشوت واشساتقجقوت افعؾٞم وافتؼو كي ذم أـثٍ مٜ اؾ

مٜ افـتوئٍ افتن٠  ووتـػقٌ اٍامٍ وضـقي ظًة ذم جمول افعؾٞم وافتؼوكي، وذفٙ اكطالؿً 

وظٜ حؾؼنوت افـؼنوش وافـنًوات افَعًونًة افتن٠  ،ةًَّ متخضً ظٜ افًراشوت ادعَ 

 راؾؼً تـػقٌ ادؼوع.

 مع مـظامت دولقة وإسالمقة 

o فعًونً منٜ افـشنوضوت ذات افعالؿني انوفعؾٞم وافتؼوكني ـام صورك ادٍـنَ اػعوفقني ذم ا

وآاتؽور افت٠ كظؿتفو جلـي إمنٛ ادتحنًة آؿتصنودوي وآجتامظقني فغنٍب آشنقو ) 

اإلوسقسقؽٞ ( وشٞاهو منٜ ادنـظامت )شؽٞا (، وجلـي مـظؿي افتَعوون اإلشالم٠ اإل

 افعٍاقي وافًوفقي افت٠ تـشٓ ذم هٌه ادجوٓت.

 املتؼدمة ساسّقةـى األتؼاكة وإقامة الب  عىل صعقد كؼل ال 

o  ، ٚاشتػود ادٍـَ مٜ افتعوون اخلورج٠ ذم تـػقٌ ظنًد منٜ ادشنوروٕ منٜ هنٌا افؼبقن

ومٜ اقـفو مؼوع رائنً ذم جمنول افصنـوظوت آفؽسوكقني تنٛ افَتعوؿنً فتـػقنٌه منٕ 

 ذـي أوراقي.

وافتن٠ دسنتفو  ،دظٞين ذم اخلتوم أتطٍق إػ اعْ افسامت افشخصقي فؾٍاحٚ افؽبنر

افعًوً مٜ افسـٞات. فؼً حظ٠ رمحنٝ ا   ضٞالـام دسفو افَعًوً ممٜ راؾؼٞه وظؿؾٞا معٝ 

وبنٌ افٍاحني وافثؼني ذم افـػنٞس.  وودمثً  اوودودً  واحضٍٞر اورز واوحساٍم ـبر. ـون خؾٞؿً 

وو اصنٍز حيسم اخلالف  وآختالف، ُوؼـٕ وَوؼتـٕ مٜ خالل احلٞار ادـػتى، ُوعنوفٍ افؼضنو
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ظنذ حتؼقن٘  إذا تطؾى إمنٍ ذفنٙ. حنٍص دائناًم  وأحقوكً  ووؿوشقً  ووهًو ، وإن ـون صورمً 

افعًل واإلكصوف اغ افعومؾغ ذم ادمشسي، وظذ احتضوهنٛ ورظووتفٛ ـوٕب افٍؤوف، 

 ووؿووتفٛ وادمشسي مٜ ادمثٍات وادًاخالت افَسؾبقي.

ٍوٜ نو ؽودر ادٍـَ ؿبنٚ إحنًى وظشنرحٛ ا  افًـتٞر صفقً افٌي خّؾٗ فـو ظـًم

ًرات وافؽػنو ات فـسنتثؿٍهو  ووضـقًن  اُوؿثنٚ منٞردً  وؽـقًن  وممشسوتقً  وشـي إرثً  َوَخنٍ اوفؼُن

وكطٞرهو وكبـ٠ ظؾقفو، وهؽٌا ـون اوفٍؽٛ منٜ افتَحنًووت وافصنعوب، وخوصنًي تؾنٙ 

وهنٞ ذم ادستجًة ذم افَسـٞات إخرة احؽٛ افظٍوف افٍاهـي. وفقطؿةٜ ؾؼقًكو افغويل 

 َٕ ؿٍٍن مٜ افَمٜ، وحقٌ وطوئٗ افتعؾقٛ  مثٞاه إخر أن ادٍـَ افٌي أشسٝ وأداره را

 ووافبحٌ واإلكتوج تتػوظٚ ذم اٞتؼي واحًة ـام ـون ُوٍدد، فقطؿةٜ أن ادٍـنَ وسنر ؿُنًمً 

ذم اشتؽامل حتؼق٘ إهًاف وافغوووت افٞضـقني افؽنزى افتن٠ مثؾنً رؤى وضؿٞحنوت 

 راحؾـو افؽبر.
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 كلنة الدكتور ذلند حصان الكردي

 رئيض جامعة دمشق

 

 األستاذ الدكتور حمؿد عامر املارديـي وزير التعؾقم العايل

 األستاذ الدكتور مروان املحاسـي رئقس جمؿع الؾغة العربقة

 السادة املسؤولون يف احلزب والدولة.

 السادة الزمالء أعضاء اهلقئة التدريسقة واألصباء

 أستاذكا الػؼقد الدكتور عبداهلل واثق شفقد.أرسة 

 السقدات والسادة احلضور:

كجتؿٕ افقٞم فـمّاٜ أحً رجوٓت افعؾنٛ، فنقُ ذم جومعني دمشن٘ ؾحسنى وإكنام ذم 

، إكٝ إشتوذ افًـتٞر ظبً ا  واث٘ صفقً رمحٝ ا ، افنٌي «شٞروي»دمش٘ واؾًكو احلبقى 

 وؾي، وافؼومَي افبوشؼي ذم ادجتؿٕ واحلقوة افعومي.ـون افؼًوَة وإكؿٞذج ذم إخالق وافثؼ

 احلضور الؽريم:

فؼً صو ت إرادة ا  أن تـطػ  صؿعٌي ضودو أكورت افطٍون٘ فؾؽثنر منٜ ضؾبني افعؾنٛ، 

دت إجقول ادتعوؿبي اوفعؾٞم مـٌ اكطالؿي مسرمو افعؾؿقي ظنوم  ، حقنٌ ـنون 7911وزوَّ

ضؾقعي مٜ تٞػ مفومَّ إدارمو وأظبوَ هو، ؾلرشٟ آكنٌاك أشتوذكو افًـتٞر واث٘ )رمحٝ ا ( ذم 

ـبرة وصودؿي مٜ أجنٚ تنٞؾر إُُضنٍ افتًروسنقي هلنو  ا، واٌل جفٞدً امتطٞرً  وتعؾقؿقً  وكظومً 

 مٜ دول خمتؾػي.

ـون افًـتٞر واث٘ صفقً مٜ أاٍز أظالم شٞروي، حصٚ ظذ صفودة افًـتٞراه ذم افطوؿني 
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صخصننقي صننغؾً مـصنى وزوننٍ تعؾننقٛ ظنوٍل ذم شننٞروي ظننوم افـٞووني مننٜ ؾٍكسننو، ؾؽنون أول 

ـننون أول مننًوٍ دٍـننَ افبحننٞث وافًراشننوت افعؾؿقنني ذم شننٞروي،  7917. وذم ظننوم  7911

 .م7993واؼ٠ ذم هٌا ادـصى حتٟ ظوم 

اصننػت٠ أحننً ضننالب ـؾقنني افعؾننٞم اجومعنني دمشنن٘ وخٍجيقفننو: إن  و)وأؿننٞل صننودؿً 

 ووإكسنوكً  ومعؾناًم  وفقً ـون وٓ وَال ذم وجنًاكـو أًانأشتوذكو افؽبر ادٍحٞم افًـتٞر واث٘ ص

 .اؿتًوـو الخالؿقوتٝ ومـوؿبٝ افٞضـقي وافعؾؿقي افعوفقي(

ٍُ ظؾؿقني ممشسنوتقي،  فؼً شعٟ افػؼقً فسشقي روح افعؿٚ اجلامظ٠ ادبـ٠ ظذ أشن

ا، أؾـٟ ظؿٍه ذم افتحص وواوحثً  اوتبٞأ ادؽوكي افعؾؿقي افسومقي أشتوذً  ًٌّ قٚ وافبحٌ جومعقًّو ؾ

 ومتواعي ـٚ جًوً ذم خمتؾٗ مقودوٜ افعؾٞم.

ئفٛ ادؽوكني  ِّٞ وظـًمو وؽٍم افنٞضٜ ظؾنام ه، ووـنَهلٛ مـنَفتفٛ افتن٠ وسنتحؼٞهنو، وُوبن

ا هبٛ وظٍؾوكً  ًٍّ ًٍ  وافت٠ تؾق٘ هبٛ، ؾنّكام وؼٞم اٌفٙ اِ جلفنٞدهٛ وتضنحقومٛ  ااػضؾفٛ وتؼًو

 ذم شبقٚ إظال  صلن افٞضٜ ورؿقٝ احلضوري.

 فؼقدكا الغايل... أرسة  

م صنٞرة  ًّ إن مشورـي جومعي دمش٘ ذم تلاغ أشتوذكو افًـتٞر ظبًا  واث٘ صفقً تؼن

ٍٛ مٜ أظالم افعؾٛ ذم شٞروي، وتمـً تؼنًوٍهو جلفنٞده  مٜ صٞر افٞؾو  ٕشتوٍذ جؾقٚ وَظؾ

ام افت٠ اٌهلو خالل افعؼٞد ادو٤نقي ذم خًمني افعؾنٛ واـنو  إجقنول معٍؾقًّنو ووجنًاكقًّو ، ـن

د اظتَازهو اوٕثٍ افطقى افٌي كسجٝ ذم توروي مـظٞمي افتعؾقٛ افعويل ذم شٞروي. ًّ  دم

إكـو ذم جومعي دمش٘ كمـً تؼًوٍكو واظتَازكو اؽٚ ظؾام  شٞروي ادعطو ة، ومنو تلاقــنو 

ًٌ ظذ اظتامد اجلومعي هنٍ احلٍص ظذ افؼقوم انًورهو  افقٞم ٕحً أظالمفو افـجبو  إٓ تلـق

وه ظؾامئفو، وافتٌـر اتجورهبٛ وإاًاظومٛ، وو٤عفو أموم أجقول افطؾبي افٌوٜ وواجبفو دم

هلٛ ذم اجلً وآجتفنود  ووتؾؼٞن افعؾٛ وادعٍؾي ذم ـؾقوت اجلومعي ومعوهًهو فتؽٞن كزاًش 
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وحتصقٚ افعؾٛ. وأؤـً فؽٛ أن اجلومعي شتٞاصٚ تؼنًمفو وتطٞرهنو وتلفؼفنو فتبؼنٟ ظنذ 

 وؾؽٍي وحضوري.افًوام مٍـَ إصعوع ظؾؿ٠ 

وإدارة وكؼواني معؾؿنغ واحتنود ضنالب مل وفنٜ تـسنٟ ظطنو   وإن جومعي دمشن٘ حًَان

افػؼقً، وكمـً فؽنٛ أن روحنٝ وؿقؿنٝ شنتبؼٟ دفقنٚ ظؿنٚ انٍاق ومنـفٍ شنؾٞك مؼنف 

 فَمالئٝ وضالاٝ.

رحٛ ا  ؾؼقًكو وضقى ثنٍاه وأظنذ ذم اجلـني مثنٞاه وكػعـنو انام أاؼنٟ منٜ ؿنقٛ وظؾنٛ 

 افصز وافسؾٞان. - أكتٛ أ٣تٝ افصغرة، وكحٜ أ٣تٝ افؽبرة -ؽٛ ومعٍؾي، وأهلؿ
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 كلنة أصدقاء الفقيد

 لدكتور عناد الصابوىيل

 
كًرٌة هٛ افٌوٜ وؿؾؽٞن رؤوي ثوؿبي وستؼؾٞن هبو معنومل ادسنتؼبٚ، ووٍُشنؿٞن ذم أذهنوهنٛ 

 وقن٘ رؤونتفٛ، وضنعٞن أهنًاؾً صٞرة مو وـبغ٠ أن وؽٞن: وكًرٌة هٛن افنٌوٜ وهبنٞا حقنومٛ فتحؼ

كو افؽبنر، افنًـتٞر ظبنً ا   ًُ دة، ووسَعٞن فؾٞصٞل إفقفنو احـؽني وحؽؿني: وؾؼقن ًّ وا٤حي وحم

ون ّٙ  وٓ - واث٘ صفقً،ـ  ًَ همٓ  - ص  .أح

ؾً اوفًـتٞر صفقً أول منٍة ذم خٍونٗ افعنوم أفنٗ وتسنعؿةي وواحنً وثامكنغ  ٍَّ تع

نَ افًرا7987 ـَ ٍَ افعنوم دٍ ًً . ـون هنٞ ادنًو منٜ  اشنوت وافبحنٞث افعؾؿقني، وــنً واحن

جمؿٞظي مٜ احلوئَوٜ اجلًد صفودَة افثوكٞوي افعومي، ممّٜ ـوكٞا وػؽٍون ذم دراشني افتِؼوكنوت 

 ًٓ مٜ افطِى،ـام وؼيض افتؼؾقً افسوئً! اجتؿٕ اـو افًـتٞر صفقً اـػسٝ، وراح  احلًوثي، اً

افٍوو٤نقوت وافػقَونو  وافعؾنٞم  حيًثـو ظٜ افعؾٛ وافعؿنٚ اجلنوّد: حنًثـو ظنٜ مجنول تعّؾنٛ

ًِ افنٌي ـنون  اهلـًشقي، وظٜ ؾٍص افًراشي ذم أؾضٚ جومعوت أورانو: حنًثـو ظنٜ ادعفن

ًِ افعويل فؾعؾنٞم افتطبقؼقني وافتؽـٞفٞجقنو، وذح فـنو شنبى إحنًاث  ؾتقًّو وؿً ذاك، ادعف

غ ذم ادسنتؼبٚ. هٌا ادعفً، ورشوفَتٝ افتعؾقؿقَي ذم اكتؼو  ادتػٞؿغ فقصبحٞا دارشغ واوحث

ْزِمقَّنني ٍِ ا٣ٔة افتنن٠ ولَفُػفننو ظننورؾٞه. ـثننرون  (*)ـننون وننتؽّؾٛ هبننًو  وثؼنني، اطٍوؼتننٝ افَؽ

احؾٞهنو  - وأر٤وهٛ ـالمنٝ، وخو٤نٞا اػضنؾٝ تؾنٙ افتجٍاني افطٞوؾني، افتن٠ ـوكنً حًؼن

هو ٍّ  دمٍاي ؾٍوًة! - وم

إلؿومني  أمه افًـتٞر صفقً ظؿٍه ذم خًمي افعؾنٛ وافبحنٌ افعؾؿن٠، وكنٌر كػسنٝ

مٍـَ افًراشوت وافبحٞث افعؾؿقي، وتطٞوٍ افبحٌ افعؾؿ٠ ذم شنٞروي، افنٌي آمنٜ الكنٝ 

                                                 

ة  (*)  )إدارة ادجؿٕ(. Charismaظٜ مٞهبي ؿقودوي تػٍض اهلقبي، مٜ ـؾؿي أي: ادعزِّ
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ًِ ظنذ افنٌات. وإػ جوكنى تـؿقني ادنٞارد افّتْؼـقني  ًُ أشُ اـو  ادجتؿٕ احلًوٌ، ادعتؿ أح

اثوؿنى اصنرتٝ، أمهقنَي اـنو  ادنٞارد  ،وأوًضن وافّتؼوكقي افالزمي فنٌفٙ، رأى افنًـتٞر صنفقً

ي مٜ ادفـًشغ وافبنوحثغ، ورأى أّن ذفنٙ ٓ وؽنٞن إٓ انصنودة ممشسني تعؾقؿقني افبؼو

 ـنام–ظؾقو ممّقَة، تستطقٕ معوجلي كؼوئّ مـظٞمي افتعؾقٛ اهلـًد وافّتؼوين افسوئًة، ؾجنو  

 واػؽٍة إحًاث ادعفنً افعنويل فؾعؾنٞم افتطبقؼقني وافتؽـٞفٞجقنو، وآمنٜ إوامًكن -ذـٍت آكًػو

شوفتٝ، ظذ افٍؽٛ مٜ افعؼبوت وافتحًووت وآظسا٤وت افت٠ واجففو اودعفً ور وظؿقؼً 

َّٚ مو ـون ممّشُسٝ وصبٞ إفقٝ، ؾؼنً أدى هو. وإذا ـون ادعفً مل حيؼ٘ ـ ٍَ  ِمنٍا  وٓ - ومو أـث

، اؿنٜ حيتنوجٞن وذم رؾنً ادٍـنَ، وافعًونً منٜ ممّشسنوت افًوفني ٓحًؼن وجٞهٍوً  ادورً  –

ؤوي افًـتٞر صفقً ودؿَي حتؾقؾِٝ فؾؿشؽالت واختقوِره إفقفٛ مٜ خمتصغ، وأثبً صٞاب ر

 فؾحؾٞل ادـوشبي وتـػقٌهو.

 ًٍ ، ونننٍتبٓ اشنننؿٝ اودفواننني وؿنننٞة افشخصنننقي، وكوجًحننن اـنننون افنننًـتٞر صنننفقً منننًو

واوإلخالص وافـَاهي، واودتواعي احلثقثي فؾعؿٚ وادؼنوظوت. وؿنً أؾنوض منٜ شنبؼٞين 

افـنوإ منٜ إوامكنٝ افنًائٛ انام وػعنٚ: وأود أن اوحلًوٌ ظٜ مـوؿبٝ ذم افعؿٚ، وظٜ كجوحنٝ 

أ٤قٗ إػ ذفٙ اهتامَمٝ ادستؿٍ، ظذ ادسنتٞى اإلكسنوين افشخيصن، اجؿقنٕ افعنومؾغ ذم 

ؾعوت إوػ ظذ إؿٚ. ـنون وتنوإ افطنالب ذم  ًُ ادٍـَ، ومـفٛ ضالُب ادعفً افعول ذم اف

ومٛ افقٞمقني: انٚ ـنود هنٌا ظٜ احتقوجن -مٕ اكشغوفٝ افشًوً -حقومٛ افًراشقي، ووسلل 

إػ حنً افتنًخٚ ذم احلقنوة  ووصنٚ أحقوًكن - وإن ـون مٜ اوب احلنٍص إانٞي -آهتامم 

. «ظؾنقؽٛ دروَشنؽٛ، وظؾقـوافبؼقني»افشخصقي. مؼٞفتٝ افتن٠ ضودنو شنؿعـوهو مـنٝ ـوكنً: 

ّٚ مشنؽالمٛ: أحنً زمالئـنو  وثّؿي ؿصّ ـثرة ظٜ مسوظًتٝ فؾعنومؾغ وافطنالب ذم حن

ؾعوت إوػ ٓ وتؿّؽٜ مٜ تٞؾر افؽػوفي ادوفقي افؽبرة افت٠ ـوكً تضنعفو ادتػ ًُ ٞؿغ ذم اف

فإلوػنود، ؾقؽػؾننٝ افنًـتٞر صننفقً اـػسنٝ، اننٚ ووبؼنٟ وتننوإ صنمون وافًوننٝ  واإلدارة ذًضن
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متؾٙ وشنقؾي كؼنٚ مالئؿني،  ادسـَّغ أثـو  شػٍه: إحًى زمقالتـو تؼطٜ ذم مـطؼي اعقًة وٓ

. وـون وتتّبنٕ اـػسنٝ أخبنور وـتٞر صفقً شقورتٝ فُتِؼؾَّفو إػ ادعفً جقةي وذهواً ؾرشٚ هلو افً

، ووسنلل، ٓ ظنٜ كتنوئجفٛ ؾؼنٓ، انٚ ظنٜ أحنٞاهلٛ ادعقشنقي اؾنٍدً  اادٞؾًوٜ إػ أوراو ؾٍدً 

 .ومثٚ ذفٙ ـثر.وأوًض 

فؼً ـون حى  افعؿٚ شؿًي أصقؾي ذم صخصقي افًـتٞر صفقً، هلٌا كنٍاه اعنً أن تنٍك 

ـَ  ًّ وافـشنوط ذاتنٝ ذم جمؿنٕ افؾغني افعٍاقني، مٍ َ افًراشوت وافبحٞث افعؿؾقي وعؿنٚ اوجِلن

 ًٍ ظذ افؼًوم إػ مؽتبٝ ؾقٝ حتنٟ آخنٍ حلظني، ظنذ افنٍؽٛ منٜ م٤ٍنٝ إخنر.  اؾبؼ٠ مثوا

ّٚ وعؿٚ ذم حؼنٚ افتعؾنقٛ افعنويل، وطّؾنً أؾؽنوره كنّرة وآراؤه شنًوًة حتنٟ افـفووني،  وط

 .ومثاًل  ؾؽون اٌفٙ فؾؽثروٜ ؿًوة

ٓ  ًً أشتوذكو افؽبر افًـتٞر صفقً،ؾؿًرشُتٝ مستّؿٍة ذم منٜ اؼن٠ منٜ  اأطــو كّٞدع أا

وذم تالمقٌه وضالاٝ. وإذا ـون جثامن ؾؼقنًكو ؿنً ُووري  - أضول ا  ظؿٍهٛ -رؾوق دراٝ 

. ومٜ ـون مثَؾٝ منٜ افٍجنول ٓ وٍحنٚ، انٚ وافثٍى، ؾسقظٚ إرُثٝ افعؾؿ٠ وإخالؿ٠ اوؿقً 

 ذاـٍة إمي، وذم ؿؾٞب حمبقٝ إوؾقو . وًوم ذم

إكننٝ فؼننف ظظننقٛ يل أن أكننٞب ظننٜ ضننالب افننًـتٞر ظبننً ا  واثنن٘ صننفقً وظننٜ 

 ٍِ أصًؿوئٝ ذم هٌا ادٞؿنٗ، ؾنلؿَٞل هنٌه افؽؾنقامت افؼؾقؾني افتن٠ ٓ تػقنٝ حّؼنٝ. وإّن فِشنوظ

أؾضنٚ تعبنر  افعٍب، أيب افطقى ادتـب٠، اقتغ أجًمهو مٜ أمجٚ افشعٍ، وإخنوهلام وعنّزان

 ظٜ مرثٍ راحؾـو افعظقٛ:

 ُٛ م تنل  افَعنَاِئ َْ ِٚ افَعن ِر أْهن ًْ  ظذ َؿ

 

ِر افؽِننٍاِم ادَؽننورمُ   ًْ  وتننل  ظننَذ َؿنن

ُٛ ذم َظننِغ افّصننغِر صننغوُرهو   وَتْعُظنن

 

  ُٛ ِٛ افَعظننوِئ ٍُ ذم َظننغ افَعظننق  وَتْصننُغ
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 طالب الفقيد كلنة

 لدكتور أمحد احلصريل

 

 :فسالم ظؾقؽٛ ورمحي ا  واٍـوتٝ معؼ احلضٞر افؽٍاما

ا   واعً ؾؼً دظقً إلفؼو  ـؾؿي اؿـوشنبي حػنٚ تنلاغ ؾؼقنًكو افغنويل  افنًـتٞر ظبنً

 7913واث٘ صفقً، وذفنٙ اصنػت٠ ضوفًبنو منٜ ضالانٝ. ؾؼنً ـنون رمحنٝ ا  أشنتوذي ظنوم 

ًَّ ؾقنٝ ـتوًانو جومعًقنو درشً ظذ وًوٝ مؼٍر افسمٞدوـومقٙ أو ظؾٛ افتحٍوٙ احلٍاري  وأظ

 مو زال مٍجًعو أشوشقًّو فؾطالب ذم هٌا افػٍع مٜ افعؾٞم افػقَووئقي.

ا ذم ؿسنٛ افػقَونو  اؽؾقني افعؾنٞم منًة ظنومغ ضٞركنو  ًً ثٛ ظؿؾً مٕ افًـتٞر صفقً معقن

خالهلام دمورب افػقَوو  ذم افؼسٛ. وٓ أزال أذـٍ حػٚ افٞداع افٌي ُأؿقٛ يل وفنَمقع افنًـتٞر 

اٍاهقٛ حنًاد ذم ظنامدة افؽؾقني احضنٞر أشنوتٌة افؼسنٛ مجنقعفٛ حقنٌ تٞجنٝ ظؿقنً افؽؾقني إ

إكؽٛ شنػٍا  اؾنًـٛ إػ حقنٌ »٠ حقـةٌ اوفـقواي ظٜ أشوتٌة افؼسٛ ؿوئاًل: نإشتوذ كودر افـواؾس

 «.تٞؾًون ؾَلُروا أشوتٌتؽٛ هـوك ـٚ مو ُيؾًِّ ذـٍاـٛ فًهيٛ وذـٍى افبؾً افٌي أوؾًتٛ مـٝ

ا  واث٘ صفقً وهٞ مًوٍ ظنوم دٍـنَ  يل افػٍصي ٕظؿٚ مٕ افًـتٞر ظبً ثٛ أتقحً

افًراشوت وافبحٞث افعؾؿقي وذفٙ اصػي متػٍغ فؾبحٌ افعؾؿن٠ ؾقنٝ، ودام ظؿنع معنٝ 

 ـؾػـ٠ ؾقفو اؿفومَّ متـٞظي أذـٍ مـفو: 5335و7915وانذاؾٝ ثالثغ ظوًمو اغ ظوم٠ 

o .رئوشي جلـي افبعثوت افعؾؿقي 

o ن افعؾؿ٠.مًوٍ افتعوو 

o .معوون ادًوٍ افعوم فؾشمون اإلداروي 

o .مـس٘ مشوروٕ افسٞق إوراقي ادشسـي 

o .رئقُ ؿسٛ افػقَوو  ذم ادعفً افعويل فؾعؾٞم افتطبقؼقي وافتؽـٞفٞجقو 
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ثٛ صو ت إؿًار أن أظؿٚ مٕ افنًـتٞر صنفقً وهنٞ ذم جمؿنٕ افؾغني افعٍاقني اصنػِي 

وت افػقَوننو ، وذفننٙ ذم إضننور تٞحقننً خبننٍر ؾقَوننوئ٠ هبننًف إظننًاد معجننٛ مصننطؾح

مصطؾحوت افػقَوو  ذم اجلومعوت افسٞروي، وهٞ ظؿٚ اشتؿٍ مو وؼورب ظؼن شنـغ انغ 

. وٓ أزال أذـٍ ـقٗ ـون افًـتٞر صفقً وتوإ هنٌا افعؿنٚ انًأب 5372و5332ظوم٠ 

 وصز ٓ مثقٚ هلام حتٟ رأى ثؿٍة ذفٙ افعؿٚ اصًور ادعجٛ ؿبٚ أن وػورق احلقوة.

ـننون وننل  إػ ادجؿننٕ ؿبننٚ وؾوتننٝ الصننفٍ حيؿننٚ ظؽننوًزا، وتفننودى اننغ رجؾننغ  فؼننً

ؽؾً هلننٌه افغوونني  فقشننورك ذم افؾؼننو ات افًورونني افتنن٠ ـوكننً تعؼننًهو افؾجـنني افتنن٠ ُصنن

ٍٚ مـفو جومًعو موكًعو. ا حتٟ وؽٞن تعٍوٗ ـ ًً ا واح ًً  فتًارس مصطؾحوت افػقَوو  واح

ٟ فؾعالج ــً أزوره هـوك. وفؼنً زرتنٝ ودو خورت ؿٞى ؾؼقًكو افغويل ودخٚ ادشػ

مٍة ذم مشػٟ افشوم٠ ومٍتغ ذم مشػٟ إشً اجلنومع٠. ـنون ذم ـنٚ منٍة حينوول افـطن٘ 

 ؾتخٞكٝ صػتوه ظٜ افؽالم وــً أرى ذم ظقـقٝ اف٤ٍو واف٢ور اؼضو  ا  وؿًره.

ًشنو جومعًقن وهؽٌا ؾؼً أمه و أم افًـتٞر صفقً حقوة َمأْلى اوفعطو  شٞا  أـون مًرِّ

ا دٍـَ افًراشوت وافبحٞث افعؾؿقي أم أمقـًنو دجؿنٕ افؾغني افعٍاقني أم رئقًسنو فؾَّجـني  ًٍ مًو

 افت٠ أظًت معجٛ مصطؾحوت افػقَوو .

ًٓ ظؿالؿني  كو اػؼًان افًـتٞر ظبًفؼً خ٢ ا  واث٘ صفقً رجاًل ظؿالًؿو أكجنَ أظنام

ًٓ خمؾصننغ هلننٌا افبؾننً افصننومً تعؾؿننٞ ًٓ واشننتـفْ إلكجوزهننو رجننو ا مـننٝ افؽثننر، رجننو

ًٓ وصٗ افشوظٍ أحًهٛ اؼٞفٝ:  اشتفوكٞا اوفصعوب وصّؼٞا افطٍو٘ اٍؽٛ وظٞرتٝ، رجو

َّٜ افصننعَى أو أدِرَك ادـننٟ  ٕشتسننفؾ

 

  ٍِ  ؾننننام اكؼننننودِت أمننننوُل إٓ فصننننوا

ـٛ فؼننٍا ة افػوحتنني ظننذ روح ؾؼقننًكو   َٞ َٞ كػيسنن وأدظنن وذم اخلتننوم اشننؿحٞا يل أن أدظنن

٤ٝ ا  اجلـيافغويل آكسٝ ا   َّٞ  .وظ

 وافسالم.
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 كلنة آل الفقيد

 لدكتور زكرّيا َجقَّلل

 
 ؿول تعوػ:

 ٻ ٻ ٻ      ٱ

 ژ جب يئ ىئمئ حئ جئ ی یی  ی ىئ ىئ ژ

 وؿول تعوػ:

 ژ   ٹ      ٿ      ٿ ٿٿ   ٺ  ٺ  ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ژ

 صًق ا  افعظقٛ

 السقدة الدكتورة كجاح العطار كائب  رئقس  اجلؿفورية.

 ر عامر مارديـي وزير  التعؾقم العايل.السقد  الدكتو

 السقد  الدكتور مروان املحاسـي رئقس  جمؿع  الؾغة العربقة بدمشق.  

 السقد  الدكتور عؿرو األرمـازي املدير  العاُم ملركز الدراسات والبحوث العؾؿقة.

 السقد  الدكتور حسان الؽردي رئقس  جامعة دمشق.

 السادة  احلضور:

ُٕ افقَٞم ذم كو افغوئِى احلوو افًـتٞر ظبً ا  واث٘ صنفقً، افنٌي ن حضكجتؿ ًِ ٍة ؾؼق

 ًً ٍٍ ظنذ امتنًاِد  اؽوَب ظـو جس وفؽـٝ حوٌو اعؾِؿٝ وأخالِؿٝ، واام تٍـٝ فـنو منٜ إرٍث ُمَهن

ِٜ احلبقى.   افٞض

ٍِ وافعٍؾنوِن دبنودرتؽٛ هنٌه، نووش ِٚ افشؽ َم اجَو ًَّ  أن أتؼ
ًِ ٍؾـ٠ كقواًي ظٜ أ٣ة افػؼق

ًَ ذم رحؾني ظؿؾِنٝ وظطوِئنٝ،  وفؾسودةِ  ِٚ افٌوٜ حضوا هنٌا احلػنٚ، وراؾؼنٞا افػؼقن  إؾو٤
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ٝ إفقؽٛ ا كو، ؾؽوَن فـنو ذم ـؾامتِؽنٛ منو ٞاؾٍ ـام كتٞجَّ ًِ ٍَ فػؼق ٍٛ ومرث افشؽٍ دو ذـٍمتٞه مٜ ظؾ

ٍٚ وِشنرٍة ضّقبنيٍ  ٍُ هبنو فتنوروٍي ضٞون ً  مٜ أزركو، ووبؼٟ صفودًة كػتخن ُٗ ِمٜ ُمصواِـو وَوش  ُُيػِّ

 ًٓ ، ووًل  أو ًِ ِٕ افـظنِر ُتؽِـٞ  اوأخرً  فؾػؼق ٍٚ وِرؾعٍي ذم إخالِق وإخالٍص مـؼطن ُٝ كنظذ ُكب

كو رمَحٝ ا . ًِ  فػؼق

 فٝ، فنرى ؾقـنو ؽًٍشن
ِ
ؾَغ اوفسالِم وافًظو   حمؿَّ

ِٝ ٞاَل ِشنـ٠ زرَظنٝ َضن وذم حضِة ذـٍاُه كلتق

و تٍـنٝ فـنو منٜ إرٍث ٓ وـضنُى تتٞارُثنٝ ظطوئِٝ وظؿؾِٝ، ذم حضِة ذـٍاه َكؼٗ اننجالل أمنوَم من

. ذم ؽقوانٝ ادن ًْ ِٕ وبؼنٟ ؾقـنو أًانػْ نُإجقوُل وتٌـٍه مو اؼق ِٕ ورحقؾِنٝ ادُٞجن َٛ  وج ُض، ظّؾن َّٞ ٓ ُوعن

، رحٚ ؾلتعَى.  ََ َٕ ؾلجوَد ، أكَجَ ؾلظج  ؾلاًَع ، صـ

ًقنن ٍٍ وأدٍب، وظٍؾتؿننٞه ُمٍاِّ ٍٛ وؾؽنن َٚ ظؾنن  وقًّننجومع اوأشننتوذً  وفؼننً ظننٍؾتٛ ؾؼقننًكو رجنن

 ًٓ ِٛ ان، وكصنًٞح  ووأًخن وحـًٞكن وذم مٞا٤ٕ خمتؾػني، فؽــنو ظٍؾـنوه ؾنٞق ذفنٙ أًان ومسمو  ٍؽ

ٛ  اعوئؾتنٝ  مشوؽؾِٝ افؽثرِة واهتامِمٝ اعؿؾِٝ حتٟ ذم إووم إخرِة مٜ حقوتنٝ. فؼنً ـنون هينت

ِٚ افعؾ ٍِ وافصحبِي ورؾوَق افعؿن ؿن٠ِّ  صغِرهو وـبِرهو، ومل وؽٜ فقـسٟ رمحٝ ا  رؾوَق افعؿ

َّٚ احلّى وافتؼنًوٍ، وُوثـن٠  ٜ  هلٛ ـ
ٌِ ظـفٛ، ُوؽِ َٛ افسماِل واحلًو ، اٚ ـون دائ وإـودوؿ٠ِّ

 ظذ أظامهلٛ افبًوعي وأخالِؿفٛ افٍؾقعي.

ًُ حمظًٞطن َٙ افصنحبُي  وفؼً ــن َٚ خمتؾػنٍي منٜ حقوتِنٝ، وتؾن كو ذم مٍاحن ًِ اُؿالزمنِي ؾؼقن

ًْ فًيَّ ذـٍووٍت ٓ مُتحٟ، وَمـَحتـ٠ ؾٍصن ؽثنٍر منٜ اجلٞاكنِى اَي افتعنٍِف ظنٜ ؿنٍٍب تٍـ

ه وضٍوؼِي حموـؿتِٝ  ٍِ ِٗ افـبقؾِي ذم حقوتِٝ. ـام اشتػًت مٜ ؾؽ اإلكسوكقِي ذم صخصّقتِٝ، وادٞاؿ

ِٚ معورذم، وَتػت ِى أؾوِق أموم٠، ـام هنٞ حنول  ُٚ افؽبُر ذم صؼ ُٕ افػض ادـطؼقي، وإفقٝ وٍج

ا أو تؾؿٌوا  ْٞ  هنؾٞا مٜ ظؾِؿٝ وتٞجقفوتِٝ. ٝ أوفافؽثروٜ ممٜ َتٍاَّ

ُٗ افقننٞمَ  ًَ أراعننَغ وًٞمنن ،فؼننً ـوكننً خسننورُتـو ـبننرًة، فننٌفٙ أؿنن مننٜ افصننًمِي  وواعنن

َٗ وؿػنًي  ِّٚ صػٍي وفسون، انٚ ٕؿن ُه افت٠ ه٠ افقَٞم ظذ ـ ٍَ َد مرث ًِّ ُٝ أو ُأظ وافٌهِٞل، ٓ ٕرثَق
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َْ معنن ـننو كسننتؾفٛ مـفننو اعنن  وجًاكّقننًي وأخوضِننَى روَحننٝ افطننوهٍَة ظؾَّ
ِ
 وافٞؾننو 

ِ
وين افعطننو 

 واإلحسوِن وافتضحقي. 

قٗ وؽنُٞن اإلخنالُص وافتػنوين وإتؼنوُن  فؼً تعؾؿـو مـٝ أن فؾـجوِح ؿقؿًي ومعـًٟ، وتعؾَّؿـوـ 

افعؿٚ. تعؾؿـو افصنًَق وإموكني، ومنٜ ؿؾبِٝن افؽبنر، ووجًاكٝن افعؿقن٘ ظٍؾـنو احلنىَّ واإلونامَن 

قٗ كٍى احلقوَة اشؿٍٞخ وـ ٍُ افصنًاؿَي افشنػوؾَي، ظّؾؿـنو واحلـون. ظّؾؿـوـ  قٗ كـسن زوو ، ظّؾؿـوـ 

َٗ تؽٞن افصحبي اغ افؽبِر وافصغر.   ـق

ًَ ظننٜ افـػننوق،  َٕ واحننساَم اإلكسننون، تعؾَّؿـننو مـننٝ افّصننًَق وافبعنن تعؾؿـننو مـننٝ افتٞا٤نن

 َٚ ُٛ أن اقَتنٝ ؿبن ٚ  َمنٜ ظٍَؾنٝ وعَؾن تعؾؿـو مـٝ رحواَي افصًِر وظًَم ردِّ صنوحِى احلوجنِي، وـن

د  خوئبً  وؽتبِٝ ـون مػتًٞح م ٍَ ِّٚ صوحِى شماٍل أو حوجٍي، وٓ ُو  مٜ ضٍَق اوَاٝ. وفؽ

َٚ أؾنٍاِحفٛ ـام تعٞدكو مشورـتَ  ٍؽٛ أظبوِئنٝ انٝ إؿنورَب وإصنًؿوَ  ذم أتنٍاِحفٛ ؿبن

ِ٘ حتنٟ ذم إونوِم إخنرِة منٜ حقوتِنٝ. أحقوًكن ٍِ ومشنؼِي افطٍون  افسنػ
ِ
ــنو  وومشوؽؾِٝ وظـنو 

ٍ  أن كُ  َْ هٌه إخبوِر حًٍص كضط َٚ اع ج ٍُ حنودَث  وخػ٠ أو كمِّ ظذ شنالمتٝ، وفعؾـنو كنٌـ

 ًٍ إػ حؾَى  اافسِر افٌي تعٍَض فٝ وـوَد ُوِٞدي احقوتٝ فٞٓ افعـووُي اإلهلقُي ظـًمو ـون مسوؾ

ًِ إؿورب.   ٕح
ِ
ِٛ افعَا   مٜ أجٚ تؼًو

ِٚ اخلِر واإلحسوِن فإػ  ووؿً شبّ  - رمحٝ ا  -فؼً ـون  ِّٚ حمتنوٍج ؾع وخوصنًي إوتنوم  ،ؽ

ًً وذوي آحتقوجوِت اخل ٍُ جف ٍٚ  اوصي. مل وؽٜ ولفٞ أو وًخ فتلمغ مستؼبؾفٛ أو ؾٍصِي ظؿ

ًَ وإَب ٕوتوٍم كُسٞا ُوْتَؿفٛ اام أحوَضفٛ مٜ اهتامٍم وحمبي.   هلٛ، وـون افسـ

 وهـو اشتٌـٍ ؿٞل افشوظٍ:

 ٌٗ  مننوذا أؿننُٞلل وهننٚ ـالمنن٠ مـصنن

 

  ِّ٘  وينراشننننننٍي رّاننننننُؿطننننننٍى  ذم حنننننن

  ًٍ ًُ دهننن ا  افنننٞ ؿؾننن ًٍ ْٜ ثنننٛ دهننن  مل أـننن

 

  ًُ  فؼنننننوَ  منننننو رانننننوينمـنننننٝ أكصػنننننن
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ِْ وننننٌٞم ذم حقننننو  ٍة دوَن معنننننمل وؿنننن

 

 ٍوٍف فنننننننٝ ُوٞفقنننننننٝ فإلكسنننننننونِ نننننننن 

 نشنودُس افصن وـنلكام ادعنٍوُف ظـنًكَ  

 

ٌٜ مننننٜ إرـننننونِ نننننص   ؾٞاِت أو رـنننن

  َٙ ٌ٘ »هننٞ ذا ؾننمادي ؿننُز روِحنن  «واثنن

 

   ٗ  انننننننوجلثامنِ  وَدِع افنننننننساَب وؾننننننن

ُٛ َونننبذ واخلؾنننُٞد فنننٍوِح َمنننٜ   ؾوجلسننن

 

ننننننٟ اٍوحنننننن٠َ    اننننننٌرَة اإلوننننننامنِ  راَّ

وا هننننٌه افننننًٓ،    َ وين وَظنننن  َ  ٓ ُتعنننن

 

َٛ افّشننننننً  ْت ظظننق ٍَ  ونِ كقو افتنن٠ خسننن

 احنوًو  شنقبؼٟ وفؽـنٝ دشنقةتٝ، رادَّ  وٓ ا ، مشنقةي وتؾٙ ؾؼًكوه، رحٛ ا  أاو زووٍد فؼً 

ٍٛ  منٜ وؿثُِّؾٝ ـون اام ئٍكو،٤ام ذم وحقًّ  ذاـٍتـو ذم َٗ  رؾقعنيٍ  ؿنق ًٓ  مـنٝ جعؾنً إكسنوكقّيٍ  ومٞاؿن  مثنو

َٚ  حُيتٌى، اكودرً  ًِ  مٜ افؽثرَ  وتٍكَ  َظِؿ ِٝ  ظذ افشٞاه ًْ  وإكجوزاتٝ، أظامف ُٜ  ؾثَُؼؾن  إحسنوكِٝ منٞازو

َٕ  أن تعوػ ا  مٜ وكٍجٞ افًكقو، ذم ًَ  افت٠ اجلـيَ  جيََوٝ وأن أخٍة، ذم مؼوَمٝ وٍؾ  ظبنوَده وهبن وظن

ٌٕ  إكٝ ادتَّؼغ،  جمقى. شؿق

َٕ  ادٍ ُ  موت إذا» ٍوٗ:نافش احلًوٌ ذم ورد  جوروي، صًؿيٌ  ثالث: ِمٜ إٓ ظؿُؾٝ اكؼط

 ٌٛ ُٕ  وظؾنن ًٌ  اننٝ، ُوـتػنن  كصننقًبو، مـفننو ـننٚ ذم فػؼقننًكو أن ا  وكحؿننً ،«فننٝ وننًظٞ صننوفى ووفنن

 :افشوظٍ ؿٞل هـو وَأشتعرُ 

 «خصوئؾٝ احمؿٞدً  موَت  مٜ موَت  مو»

َٙ  ظذ حمَوكٞنَ  إكـو عٛك  أكنً وهنو ا ، إرادةِ  ظنذ اظنساَض  ٓ وفؽنٜ احلبقُى، أهيو ؾٍاِؿ

َٜ  إحبيِ  إػ ُظًَت  ك، جٞارِ  إػ ُظًَت  ؾؼًَمٛ، افٌو ًِ ًَ  ضودو افٌي واف  افنٌي ادحٍاِب  ذم وؿػ

ًَ  اوفـوسِ  ؾقٝ ُوصعِّ  ـونَ  ًْ  افت٠ وافًتِٙ إػ وُظًَت  حورم، مًوـيَ  تَورُ  وأك ًٌ  وأكنً رحؾن  اعقن

ًَ  ظـفو، َٙ  رؾقؼنيِ  إػ وُظًَت  وُحٍؿي. اح٢ةٍ  رحقَؾفو تٌـٍ ودومً  وــ  ذـنٍَت  ضودنو افتن٠ دراِن

ٕ   افسنعودةَ  كنٍى كعنً ؾؾنٛ رحقُؾفو، تٍـٝ افٌي اوفػٍاغِ  ـؾ ـو وصعٍكو هلو، وآصتقوَق  افشَٞق   َتِشن

 ظقـقٙ. مٜ

 ًً   مٜ اظف
ِ
ِّٚ  وإحػودِ  إاـو  ُٔ  مٜ وفؽ  منو خنرَ  كؽنٞنَ  أن صنوكُعٝ أكنً ومعٍوًؾن حَيػ
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 ًَ ٍٗ  خرَ  كؽٞنَ  وأن إرٍث، مٜ تٍـ ، خلرِ  خؾ ٍٗ َٕ  وأن شؾ ِٛ  مسرةَ  ُكتوا ِٛ  افعؾ  افت٠ وافتعؾق

قَتـو َٕ  وأن ظؾقفو، راَّ َٙ  مسرةَ  ُكتوا ِٕ  ذم ظطوئ   ادجوٓت. مجق

 َٚ كو اكتؼ ًُ ٍ   واؾًكو راِٝ جٞارِ  إػ ا ُ رمَحٝ ؾؼق ، ذظن وؿوشنقيٍ  صعبيٍ  اظٍوٍف  وؿ ِٕ  اجلؿقن

ْٛ  افؽثروٜ أنَّ  إٓ ْٛ  ضؾقعتِفٛ ذم ومَجقعً  وَأكت ـت  وافٞؿنِٞف  أحَاكـنو مشنورـتِـو ظذ َحٍوصغَ  ـُ

  ذم معـو
ِ
ْٛ  افصنغرةَ  ظوئؾَتنٝ ــَّنو ؾنننْ  افؾحظي، هٌه وحتٟ م٤ٍِٝ أثـو   ونٍاـٛ ـنونَ  ـنام َؾنلْكُت

 افؽبرة. ظوئؾُتٝ

ًِ  ظوئؾيِ  واوشٛ اوشؿ٠ ووختومً  ًٍ  لِ آ وظؿٞمِ  افػؼق  منٜ فؽنٚ وافعٍؾون اوفشؽٍ كتٞجٝ َصفق

ََّ  ا  وداظًقن ُمَصنواـو، ختػقٗ ذم شوهٛ َّٚ  ظن  ظنٜ اخنرً  وجينََوؽٛ وظنوئالتِؽٛ حيػَظؽنٛ أن وجن

ـٛ صودِق  ٍِ ّّ  ومشورـتِؽٛ. مشوظ  اجلَوٚ: اوفشؽٍ وأخ

ُِ  كوئَى  افعطور كجوح افًـتٞرة افسقًة  افعويل، افتعؾقٛ وزوٍ وافسقً اجلؿفٞروي، رئق

 وافبحننِٞث  افًراشننوِت  دٍـننَ افعننومّ  ادننًوٍ وافسننقً وأظضننوَ ه، ادجؿننٕ رئننقُ سننقًواف

َُ  وافسقً افعؾؿقي، ٍَ  وافسنقً دمش٘، جومعي رئق َٕ  افٌروني، افطوؿني هلقةني افعنومّ  ادنًو  ومجقن

ِٗ  ذم وشومهً اجوكبـو وؿَػً افت٠ وافشعبقيِ  احلؽٞمقيِ  افػعوفقوِت   مصواـو. ختػق

َٛ  أؿٞل أن إٓ اخلتومِ  ذم وسعـ٠ وٓ كو، ا ُ َرح ًَ َٛ  ؾؼق  أمٞاَتـو. ورح

ْٛ  وافسالمُ   .ظؾقؽ
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 كلنة اخلتاو

 لألشتاذ ذلند زياد حلني

 
ى كٍشنؾفو إػ روح ؾؼقنًكو افغنويل... شنـػتؼًك  ٍّ آخٍ افسطٍ أهيو افّسودة.. ـؾامت ح

كسنتٞدظٙ ا  شنـػتؼً حؽؿتنٙ ورزاكتنٙ..  شـػتؼً ـؾامتٙ ادـرة.. أهّيو افعومل افؽبر..

ٍَ فٙ.. افٌي ٓ تضقٕ ودائعٝ.. َٕ مؼومٙ ذم أظذ ظّؾقغ. أن وٍمحٙ، ووغػ  ووٍؾ

ورة  ًّ  وكخنننتٛ اؽؾنننامت صنننودؿي أفؼوهنننو إشنننتوذ افنننًـتٞر حمؿنننً ظبنننً افنننٍزاق ؿننن

ًٞ  - رمحنننٝ ا  -  ذم  اذم حػنننٚ اشنننتؼبول ؾؼقنننًكو افنننًـتٞر ظبنننً ا  واثننن٘ صنننفقً.. ظضننن

 إووه اعوضػي صودؿي كبقؾي: ووضبً جمؿٕ افؾغي افعٍاقي اًمش٘.. خم

 ْٛ نننننو افبنننننوين احلؽنننننق  أهي 

 

  ْ٘ ًُ ا  واثنننن  أكنننً ظبنننن

  ْٛ ًٌ وحؾننننننننق  وصفقننننننننن

 

 أكنننً منننلمٌٞن وصنننودْق  

  ْٛ َٙ اخلننننُر افعؿننننق نننن  مهَّ

 

  ْ٘  وادعنننننويل واحلؼننوئنننننن

  ْٛ ٍُ افعظنننق  حّثنننٙ إمننن

 

ْ٘  وظوفًقننن   ـنننوفـّجٛ صنننوه

  ْٛ  زاكننٙ افّصننحُى افؽننٍو

 

  ْ٘ ٍ٘ وخنننوف  ور٤نننو خْؾننن

 
 ًٍ حلضننٞرـٛ أهيننو افسننودة إـننورم.. رحننٛ ا  ؾؼقننًكو افغننويل.. ورحننٛ صننفًا   اصننؽ

 شننٞروَي احلبقبنني. ودام إمننٜ وافسننالم ذم راننٞع أر٤ننـو ادعطننو .. .افننٞضٜ.. دمننتٛ اخننر

 وافسالم ظؾقؽٛ ورمحي ا  واٍـوتٝ.

 

     

 


