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اختطفتك يد املنون يا أبا غسان فجأة وما كنا نتوقع هذا الغياب، فقد 
مع إال حني أحلت  كنت بيننا قبل أيام، ومل يتوقف نشاطك يف أعمال ا

ك عليك العلة، وقد ترك غيابك احلسرة واألسى الغامر يف نفوس أبناء أسرت
 وعزاؤنا يف هذا املصاب أن املنية باملرصاد لكل كائن حي .كوإخوانك وحمبي

  :بقوله املتنيبيف عاملنا الفاين، وتلك هي سنة الكون اليت عرب عنها 
 أواخرنا على هام األوايل   ًيدفن بعضنا بعضا ومتشي

ًامتدت صداقيت بالراحل الكرمي نيفا وعشرين عاما، منذ أن لقيته يف 
دب ألّالكويت، وكان يدرس القانون يف كلية احلقوق وكنت أدرس اجامعة 

داب، وانعقدت بيننا أواصر صداقة محيمة شاركنا فيها إخوة آلالعريب يف كلية ا
لنا من القطر السوري، وكانت بيننا لقاءات يف مناسبات عدة، وأمسيات 

تسامرون، وما يلتقي فيها األساتذة السوريون فيتبادلون فيها األحاديث الودية وي
كان ينغص هذه األمسيات إال ما يرد علينا من أخبار الوطن العريب الذي 

ننا الفلسطينيون امراته، وال سيما ما يتعرض له إخوايتعرض إلىمكايد أعدائه ومؤ
ة، وأفاعيلها املنكرة، وما تعرض له لبنان الشقيق من مثمن عدوان الصهيونية اآل

  .من أبنائه ومن املناضلني الفلسطينينيعدوان سافر أودى حبياة املئات 
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وإبان احلقبة الطويلة اليت التقينا فيها هناك تكشف يل من خالل الفقيد 
ًالكرمي ما مألين إعجابا به وتقديرا لشخصه، كان   يف خلقه – رمحه اهللا –ً

أمثولة حية لسماحة الطبع وصفاء القلب وصدق الوداد واألرحيية املساعفة 
ًا زاخرا وحجة معتمدة موثقة يف الدراسات القانونية، واجلزائية وكان يف علمه حبر ً

  …خاصة

مث كان لقاؤنا الثاين يف جممع اللغة العربية بدمشق، فنعمت بزمالته 
ًأعواما حققت ما كنت أعهده فيه من قبل من طيب املعشر وصدق املودة، 
 ولكن إىل جانب هذه اخلالل الرفيعة تكشفت يل جوانب أخرى من شخصية
ًالفقيد، كان عمله يف جممعنا منوذجا عاليا ملا ينبغي أن يكون عليه عضو  ً
مع، وكان متدفق النشاط، موفور  مع، كان عضوا يف جلان كثرية من جلان ا ًا
مع بل كان كثريا ما  ًالعزم، ال يتخلف عن النهوض باملهام املنوطة به يف ا

مع يف  وكان له حضور متميز .حاجة إليهايتطوع ألداء مهام إضافية يرى أن ا
يف مجيع هذه اللجان، يبحث األمور املنوطة باللجنة بروية ودقة وإخالص، 
ويعني زمالءه باالقرتاحات املفيدة واآلراء الصائبة ، وكانت له مهة قوية نفتقدها 

 للنقاش ةدا له رأي يف موضوع كان عرضبفيمن هم يصغرونه سنا وكان إذا 
ًىل بدلوه فيه يف محاسة واندفاع شديدين، ولكن إذا مسع رأيا واختالف اآلراء أد

ًخمالفا لرأيه ووجد فيه الصواب مل يرتدد يف قبوله، وتلك هي سجية العامل 
ذه الصفة وهو الذي يذعن للحق حيثما وجده، ويعمل باحلديث  اجلدير 

ا: الشريف   .احلكمة ضالة املؤمن حيث وجدها فهو أحق 

 الفقيد الكرمية رمبا جيهله كثري ممن يسمعون مثة جانب من جوانب
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بامسه، فهو لدى مجهور الناس عالمة يف املباحث القانونية، ولكن ما ال 
ًيعرفونه عنه هو أنه كان إىل جانب معارفه القانونية الواسعة أديبا يتمتع حبس 

ً هذا كله شاعرا جميدا، يقول شعره يف إضافة إىلأديب نام وذوق مرهف، وكان  ً
ًضوعات متعددة، وكان تذوقه للشعر دافعا له حلفظ قدر صاحل  من أشعار مو

العرب فكان يتحفنا يف اجتماعاتنا مبا يالئم املناسبة اليت تعرض لنا من حمفوظه 
الواسع،وهذا ينبئ مبا أويت من قوة الذاكرة اليت مل ختنه ومل يعرتها الوهن مع 

  .نا وإعجابناتقدم سنه، فكان حفظه ألشعار العرب مبعث دهشت

ٍ◌لقد اجتمع للراحل العزيز يف شخصه ما قل أن جيتمع يف غريه، كان 
البحاثة القانوين املتفوق ، وكان األديب والشاعر املوهوب، وكان فوق هذا كله 
ًسياسيا خملصا صادق االنتماء إىل االجتاهات الوطنية والقومية، وقد أفاد بلدنا  ً

ختلفة اليت توالها، وكان من الصادقي الوالء من خرباته الواسعة يف الوزارات امل
  .هملبادئ العروبة والوحدة العربية اليت هي أمنية كل عريب صادق اإلميان بعروبت

ًإننا يف كل مرة نفقد عزيزا علينا نقف حائرين أمام لغز املوت، وال جند 
 ًحال هلذا اللغز املستعصي على اإلدراك إال يف التسليم ألمر اهللا، واإلذعان

هذه الدنيا هو يف نسيج الكائن احلي، وهذا اللغز مستقر يف لفناء املشيئته، ف
والكائن احلي يرتقب حلظته األخرية منذ والدته، والعزاء . يف نسغ احلياة نفسها

ًيكمن يف أن يكون من نفقده قد أنفق حياته سعيا وراء اخلري، ودأبا يف العمل  ً
ن تعامله مع إخوانه وفق مبدأ الوفاق لصاحل بلده، وأداء واجبه حنوه وأن يكو

والصداقة احلقة واحملبة املتبادلة والتعاون يف حل ما يعرض هلم من مشكالت، 
ّوأن يكون مبنأى عن املصانعة والرياء يف التعامل معهم وأن يكون قد وجه مهه 
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طوال حياته إىل طلب املعرفة والتزود بالزاد الثقايف الناضج، و كل هذه اخلالل 
رت يف فقيدنا الكرمي فخسارتنا بفقده فادحة، ولكن املرء يثوب بعد نوبة تواف

اجلزع واألسى إىل التأسي عن الفجيعة بالتـأمل يف كنه احلياة واملوت، وخيفف 
 قوافل ال عداد هلا من ةمن لوعته معرفته أن فقيده قد سبقه إىل الدار اآلخر
ياء، وقد حتدث احلكماء عظماء الرجال وأن اخللود مل يكتب ألحد حىت لألنب

من الشعراء عن مصري الكائن احلي، ووقفوا أمام املوت وقفة املتأمل الذي 
  :يستخلص العربة منه، وال يسعين إال أن أردد مع أيب العالء املعري قوله

 صرب يعيد النار يف زنـده   وجــده الواجد منبأحسن 
 كان بكاه منتهى   جهده   سىومن أىب يف الرزء غري األ

 وخملف املأمول من وعده   إيعـــاده يا دهر يا منجز
 وأي أقرانك مل تــرده   أي جديد لك مل تبــــله
 ّجيمعهم سيلك يف مـده   أرى ذوي الفضل وأضدادهم
ّأمــس الذي مر على قربه  يعجز أهل األرض عن رده   ِ

وأهلم آلك تغمدك اهللا يا أبا غسان بواسع رمحته وأحلك رياض جناته 
  .وذويك وإخوانك مجيل الصرب والعزاء


