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   شاكر الفحام الدكتور  األستاذكلمة

 رئيس مجمع اللغة العربية
  محمد عزيز شكري الدكتور حفل استقبال في

  . أيها احلفل الكرمي–َِّالسادة العلماء اجللة 
َّرحيب وأمته، وأشكر لكم تفضلكم حبضور اجللسة  أرحب بكم أمجل الت

مع الت لس ا ً معا يف استقبال األستاذ ي يسعدين أن أفتتحها، لنشارك العلنية 
ًالدكتور حممد عزيز شكري، واالحتفاء به عضوا وزميال يف جممع اخلالدين ً.  

مع يف جلسته املنعقدة يف   -  ه١٤٢٤/ ٤/ ٢٥(لقد انتخب جملس ا
ًاألستاذ الدكتور حممد عزيز شكري عضوا يف جممع اللغة ) م٢٠٠٣/ ٦/ ٢٥
  .العربية

/ ٦/ ١٤(يف ) ٢٨٤(ري ذو الرقم مث صدر بتعيينه املرسوم اجلمهو
  ).م٢٠٠٣/ ٨/ ١٢ - ه١٤٢٤

معيي ًن واختيارهم له زميال  وإين ألهنئه التهنئة اخلالصة بثقة زمالئه ا
ّعزيزا ينضم إىل صفوفهم، ويؤازرهم يف مسعاهم، ليمضوا يف طريق الحبة حتفظ  ً
جها يف التطور والنماء، ومتنحها طاقات متجددة ، للعربية أصالتها و

ا لتحتل مكانتها  َّفلنتكاتف مجيعا لنقدم هلا كل ما يعزز مكانتها، ويسمو  َّّ ّ ً
  .ن اللغات العاملية الرفيعة بي

*  *  *  

لقد عرف األستاذ الدكتور حممد عزيز شكري بذكائه ونشاطه وجلده 



  
٤٠١  عزيز شكريحممد كلمة الدكتور شاكر الفحام يف حفل استقبال الدكتور 

أجنز . على العمل، وأملعيته، وقد لفت األنظار منذ الصغر بتفوقه يف دراسته
 فرع - م مث حصل على الكفاءة، فالثانوية العامة ١٩٤٨ائية عام دراسته االبتد

م، وكان ترتيبه الثاين على طالب اجلمهورية العربية ١٩٥٥االجتماعيات عام 
واختار أن ينتسب إىل كلية احلقوق جبامعة دمشق، وأمضى . السورية آنذاك

م، ١٩٥٩ ى خترج يف عام ًسنواته األربع يف الكلية فكان فيها األول دائما حت
واستحق الدكتور شكري . بأعلى معدل عام يف تاريخ الكلية حىت عام خترجه

مع زمالئه أوائل الكليات يف جامعات اجلمهورية العربية املتحدة شهادة إضافية 
ًوتكرميا خاصا يف عيد املعلم، إذ قلدهم الرئيس الراحل مجال عبد الناصر  ً

أوائل اجلامعات يف اجلمهورية العربية شهادة امتياز ((وشاح التفوق، وميداليته، و
ُ وقرر إيفادهم يف بعثات للتخصص، وأوفد الدكتور شكري إىل ))املتحدة

الواليات املتحدة األمريكية للحصول على درجة الدكتوراه يف احلقوق لصاحل 
  .جامعة دمشق

سافر الدكتور شكري إىل الواليات املتحدة يف اخلامس عشر من نيسان 
زية يف جامعة متشغان مدة مثانية أسابيع ليلتحق  إلنكليم، ودرس ا١٩٦٠

/ ٢٨ر يف القانون يف  بعدها جبامعة فرجينيا، وحصل منها على درجة املاجستي
م، والتحق بعدها جبامعة كولومبيا، لينال منها درجة الدكتوراه يف ١٩٦١/ ٦

دويل ن مدرس القانون ال م، وعاد إىل الوطن ليعي١٩٦٤/ ٦/ ١علم القانون يف 
ُى اآلن الوحيد يف اجلمهورية العربية السورية الذي  يف جامعة دمشق، وهو حت

 من جامعات الواليات املتحدة ))الدكتوراه يف علم القانون((حصل على درجة 
ي  ر التدريس يف كليت ن اعتلى منب ًوكان من أصغر األساتذة سنا حي. األمريكية

  . والعشرين من العمراحلقوق والشريعة، فلم يكن جتاوز السابعة



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٤٠٢  )٢(اجلزء ) ٧٩( ا

مة ونشاط يف جامعة دمشق، وأمضى يف التدريس  وواصل التدريس 
ًن سنة، كان معارا يف سبع سنوات منها جلامعة الكويت، وقضى سنة يف  أربعي

ًن فقد كان خالصا جلامعة دمشق،  اجلامعة األردنية، وما تبقى من سنواته األربعي
اية شهر آب ع   .َّن بلغ سن التقاعد  حي٢٠٠٣ام وأحيل على التقاعد يف 

ا، وكان أستاذا مقتدرا يف  ًكان الدكتور عزيز شكري حيب اجلامعة وطال ً
م، ويوضح  دروسه، حيسن التحدث إىل طالبه، ويثي ر اهتمامهم، ويوثق صلته 

ًما أشكل عليهم، فنجح يف عمله النجاح كله، وكان موفقا يف أداء رسالته 
ّحبه طالبه احلب اجلم، وتتبعوا مواقع رضاهالعلمية والتعليمية، فأ ّ.  

وشغل الدكتور شكري مناصب علمية خمتلفة يف جامعة دمشق ويف 
بعض اجلامعات العربية، واملؤسسات العلمية، وأكتفي هنا بذكر بعض مناصبه 
يف جامعة دمشق، فقد كان عميد كلية احلقوق مدة تسع سنوات، وكان رئيس 

ة سنة، وكان أستاذ كرسي القانون الدويل العام قسم القانون الدويل ست عشر
  .ًثالثا وعشرين سنة

وهو ما يزال إىل اآلن يوايل نشاطه العلمي يف مؤسسات علمية مثل جامعة 
  .ح اإلسالمي املرتبط جبامعة األزهر القلمون، واملوسوعة العربية، ومعهد الفت

*  *  *  

ا،  عمال الترته الذاتية تطفح باأل ي هنا أن أذكر أن سي ويكفين ض  ي 
رته مصنفة حتت ستة عناوين،  واملناشط اليت شارك فيها، وقد أوردها يف سي

ًوإين ألتوقف قليال عند . ّفصل يف كل عنوان ما يشتمل عليه من أعمال
ي به قسم الكتب وقسم   ويعن))أهم مؤلفاته((: ر منها وهو العنوان األخي

  .الدراسات والبحوث



  
٤٠٣  عزيز شكريحممد كلمة الدكتور شاكر الفحام يف حفل استقبال الدكتور 

ًي سردها قد بلغ ثالثة وعشرين كتابا،  ء الكتب التإن ما أورده من أمسا
ن  ًن حبثا ودراسة، وإين على يقي أما الدراسات والبحوث فقد بلغت مخسة ومثاني

ًمن أنه أغفل بعضا من هذه الدراسات والبحوث، وكذلك احملاضرات 
  .واملناظرات والندوات وأمثاهلا

ستاذ حممد عزيز ي شارك فيها األ هذه الساحة الثقافية الواسعة الت
ي دفعته  ي ميلكها، واحليوية الت شكري تكشف عن املقدرة العلمية والثقافية الت

  .إىل املشاركة يف هذه املناشط املتنوعة
َومن يتأمل الثبت الذي سرده بعناوين الكتب والدراسات يدرك أن  ََّ
الدكتور شكري قد تفوق يف الدراسات القانونية العاملية، ويف الدراسات 

ي املوضوعات ويتتبعها  وقد أعانته معرفته الواسعة أن يستقص. القانونية العربية
ُومن املشهور للدكتور شكري عمق علمه وسعة . وحييط جبوانبها املختلفة
، فهو ))القانون الدويل واملنظمات والعالقات الدولية((اطالعه يف اختصاصه 

مرزين يف القانون الدويل الذين  أحد العلماء املب   .يستشهد مبقدر
ّي تدلل على  وتعد رسالته الدكتوراه يف علم القانون من أبرز آثاره الت

، ))ر يف األمم املتحدة نظرية تقرير املصي((براعته ومقدرته، وقد طبعت بعنوان 
ر هو  ي أثبتها الدكتور شكري يف دراسته أن تقرير املصي م الت ومن أهم املفاهي

ًسيا فقط، وأن الشعوب هي املؤهلة ملمارسة حقها ّحق قانوين وليس مبدأ سيا
ي تريد االنضواء حتت لوائها، وشكل  ر، واختيار السيادة الت يف تقرير املصي

  .ي تريدها األنظمة السياسية واالقتصادية واالجتماعية الت
ًم كان سباقا ١٩٦٤وهذه األفكار اليت سجلها الدكتور شكري عام 

ًإليها حبق، ومرجعا أصيال،  اً ًوأصبحت اليوم حقائق مسلما  َّ.  



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٤٠٤  )٢(اجلزء ) ٧٩( ا

ّوقد أكب الدكتور شكري على املوضوعات العربية اهلامة فعاجلها 
ًاملعاجلة اجلادة، وتقدم بدراستها خطوات، وأذكر مثاال على ذلك ما سطره 

ر، ويكفي أن أذكر دراسته  بشأن القضية الفلسطينية، فقد كتب فيها الكثي
ّالذي بني فيه األمهية ) م١٩٨٥ ())ضية الفلسطينيةالبعد الدويل للق((املطولة عن 

ن واألطماع االستعمارية فيها، وتتبع بعد ذلك مواقف  راتيجية لفلسطي االست
موعة األوربية، والدول اإلفريقية، ودول أمريكا  الدول العظمى، ومواقف ا
الالتينية، وحركة عدم االحنياز، ودول العامل اإلسالمي، ومنظمة الوحدة 

فريقية من القضية الفلسطينية، مث خلص حبثه خبامتة أوجز فيها مواقف الدول اإل
: م، ومما قاله يف املوقف األمريكي١٩٨٥ى عام  وأساليبها بصراحة ووضوح حت

ي خاصة هو  إن اخلصم احلقيقي لألمة العربية عامة، وللشعب العريب الفلسطين((
ُوأهداف هذا . ًواقع يوميارجم على أرض ال حتالف أمريكي إسرائيلي معلن يت

احللف ليس فقط تكريس الكيان الصهيوين العنصري املتوسع إىل حدود ما 
َّيسمى  ْ، بل وإقامة سلم أمريكي )رى إسرائيل الكب(، أو )إسرائيل التارخيية(ُ ِ

إسرائيلي يتجلى يف دولة إسرائيلية قوية حماطة بدويالت أو حمميات عربية ال 
ُح حبثه مرجعا أساسيا ال يستغن وقد أصب. ))...ًطوالًمتلك حياهلا حوال وال  ً ى  ً

  ).ن فلسطي(عنه يف قضيتنا األساسية 
ج العريب والقانون  كذلك كان حبثه األصيل عن عروبة اجلزر يف اخللي

ًالذي نشر بعد أيام من احتالل اجلزر مشفوعا بوثائق مل ) م١٩٧٢(الدويل 
 الراحل حامد سلطان هذا البحث وقد قرظ الفقيه العريب. تكن معروفة قبلها

ّآية قانونية تنم عن علم صاحبها، وعن لغة مطواعة سخرها ليعرض ((بأنه 
  .))أفكاره يف موضوع الساعة آنذاك



  
٤٠٥  عزيز شكريحممد كلمة الدكتور شاكر الفحام يف حفل استقبال الدكتور 

ًوكانت كتبه ودراساته تتسم دائما بالدقة، وحتليل املالبسات السياسية 
ّوبيان أغراضها، وتقدمي األدلة املقنعة، واحلجج البينة ت املكتبة العربية وقد أغن. ّ

  .ّبنظرات غاية يف اجلدة وسعة املعرفة
لن أفيض يف احلديث عن تآليفه وحبوثه، وهي حبمد اهللا غيث مدرار، 

ُر ويتابع النهج، تلبية ملا فطر عليه من عمل  ي موقن أنه سيواصل السي ولكن ً
  .املرحلةي تتطلبها  ًدائب، واستجابة لدراسة القضايا العامة والقضايا القومية الت

*  *  *  

ذه الكلمة  واحلديث عن األستاذ شكري ذو شجون، ولكن ي مكتف 
مع، وهو أن أفتت الوجي ح اجللسة العلنية  زة، وفاء بالعرف الذي درج عليه ا

معيي ًن متهيدا  ًّاملخصصة الستقبال العضو اجلديد، مرحبا بانضمامه إىل أسرة ا
  .لالحتفاء به

ًالكرمي يف رحاب جممع اخلالدين، نعمل مجيعا يف ًفأهال بك أيها الزميل 
ًسبيل رفعة العربية وجتددها لتظل أبدا اللغة املرنة املطواع، تلب ِ العصر، ي مطالب  ُّ
 ومصطلحات العلوم وتستجيب لكل ما يراد منها، من مستحدثات احلضارة،

  .ًوالفنون املتدفقة أبدا
مع كي يلقي ويسعدين أن أدعو األستاذ الدكتور موفق دعبول  عضو ا

مع يف استقبال الزميل العزيز، ويتحدث عن سي رته العلمية، ليتلوه  كلمة ا
ي يتحدث فيها عن سلفه  األستاذ الدكتور حممد عزيز شكري فيلقي كلمته الت

  .الراحل األستاذ الدكتور حممد بديع الكسم رمحه اهللا الرمحة الواسعة
معيةوخنتم االحتفال بتقليد الزميل الكر   .مي الشارة ا


