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 كؾؿة ادوسوعة العربقة

 ألؼتفا إستاذة مـى اوسن

 

 عمحوؾمـي اعمحؽمم رئقس جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي اًمسقد اًمديمتور مروان ا

 اًمسودة أقمضوء اعمجؿع اعموىمرون 

 اًمسودة احلضور 

 

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

ٓ ٓمييٓظٓ لعٓ ٱٓاللٓ ٓق ٓدٓ ص 
 

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

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

ٓؿمك أكؽم شمعؾؿون أهيو اًمسودة أن اعموؾموقمي اًمعرسمقي ىمد ُأكجزت وصدرت 

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

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

 رمحفام اهلل.

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

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

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

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

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

سموًمؽماث احلضوري واًمـفوض سموًمؾغي اًمعرسمقي، واًمؽشف قمن اًمدور اًمريودي ًمألقمالم 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ومداظمالشمه اعمؿقزة ذم أصمـوء ضمؾسوت جمؾس اإلدارة.

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

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

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

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

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

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

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

                                                           

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 السقدات والسادة اوضور

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

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

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

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

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

 .اًمصؼم واًمسؾوان

 واًمسالم قمؾقؽم ورمحي اهلل وسمريموشمه

 

     


