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 أصدقاء الػؼقدكؾؿة 

 حمؿود الربداويالدكتور إستاذ ألؼاها 

 

 اًمسقد رئقس اعمجؿع 

 اًمسودة احلضور

 

ٓٓ،ٓاملحيٓيحيمٓيالرٓ ٓمحو ٓللٓالرٓ ٱِٓمْسِب يتي ه  ٓ،اله 
اًمؼوئِل ذم حمؽم ييوشمه، واعمخوـمِى ًمرؾموًمه اًمؽريم: 

ٓجٓ ونٓ  ٓلٓ ليٓعٓ ا ٓرب ٓيا ٓك ٓق بلٓ ٓوٓيٓنٓ ش 
ٓٓنأفإ ٓٓاخل لٓ  ٓىفٓيٓٓنخلادلوٓيٱٓمٓ فهٓ ٓن ت  ٓذا ٓلكُّ ٓئ ٓسر ٓملوٓيٱقة  ٓ ٓكمٓيل وٓ وىبيٓٓت  ٓيةٓ جيٓف ٓٓخليٓ ٱوٓبالش 
 .]46و 45 إكبقوء:[ .صدقٓاللٓالعظيم نعوٓييآث رجٓ وإليٓ

إذا موت اإلكسوُن » وصغّم اهلل قمغم ؾمقدكو حمؿد اًمؼوئِل ذم اًمصحقح من أطموديثه:

 ش.اكؼطع قمؿُؾه إٓ من صمالٍث: صدىمٍي ضموريي، أوقمؾٍم ُيـتَػع سمه، أو وًمٍد صوًمح يدقمو ًمه

 همزيًرا ُيـتػع سمه. كحتػي سمذيمرى شملسمقـه اًمقوم شمرك قمؾاًم  وومؼقدكو اًمذي

ومفذه اعممًمػوُت اًمؽثػمُة اًمتي شمريمفو مو زاًمً يـتػع هبو اجلم اًمغػػم من اعمثؼػلم، 

وإضمقول اعمتتوسمعي من اًمطالب اجلومعقلم قمغم مؼوقمد اًمدراؾمي، يمام اكتػع يٓف اًمطالب 

قمون قمغم مسوطمي اًمؼطر اًمعريب اًمسوري اًمذين خترضموا قمغم يديه، وهوهم أوٓء أن يتوز

 وظمورضَمه، ويـؼؾون مو شمَؾّؼْوه من ومؽره وأدسمه.

أهيو اإلظموة احلضور: أيمرر ىموًمه شمعومم 
ٓونآحنوٓ ييكمٓاملوٓيرىآب ٓقدٓ ٓحنوٓ    وقنيبٓ سٓيهٓ ب ٓٓت 

وهلذا أىمول قمن هذه اًمثؾي اعمجؿعقي اًمتي رطمؾً قمن قموعمـو يموًمديمتور إطمسون اًمـص 

 هؽذا يرطمؾون مثؾام يرطمل اًمغقم مثؼاًل »ري واًمديمتورة ًمقغم اًمصبوغ واًمديمتور قمزيز ؿمؽ
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سمحبوت اعمطر. ومثؾام شمرطمل إمـقوت شموريمي ظمؾػفو مسوطموٍت ؿموؾمعًي من اًمذهول. وهؽذا 

 ، أو يمام ىمول اًمشوقمر:شيؿوشمون مثؾام متوت اًمبذور ذم موؾمم ظمصقى

 رضتســاقنون عــذ الــدروب كــل م

 

 ورُق اخلررضــــف هيــــزه ا ع ــــارُ  

 
و ذه هي طمؽؿي اهلل ذم خمؾوىموشمه. أؾمؽـفم ذم اًمدكقو طمقـو من اًمدهر مل يؽن ؿمقئً ه

 ، صمم كؼؾفم إمم دار اخلؾود: وهذا مو حلظه اًمشوقمر قمـدمو ىمول:امذيمورً 

 ســـــؽن الـــــدكقا أكـــــاس قبؾــــــا

 

ــــا لـــــا  ْوه ــــوا عـفــــا وَخؾا  رحؾ

 مـي عـــذ رهارهـــــولؼـــد كؿضـــ 

 

 وكخؾقفــــــــا لؼــــــــوم بعــــــــدكا 

 
فمل  .احلول مقسورَ  ـعاًم ، يمون ومقفو مُ ووشمسعلم قمومً ا و واطمدً ؾمؽن إطمسون اًمـص اًمدكق

ومقفو ذم يمل مراطمل قمؿره كظقف اجلقى، قمػقف اًمػرج، يؽمومع قمن ؾمػوؾمف إمور، 

وصغوئر إؿمقوء، ُيؽمم كػسه ومػرض اطمؽمامه قمغم اًمـوس، دومعه قمؾؿه إمم أن ُُيى إكوة 

و. ٓ يتعجل ذم إصدار إطمؽوم وأن يصدر قمن ومؽٍر قمؿقق، يؼؾِّى أراء ىمبل أن يـطق هب

 ىمبل أن شُمـَضٍ ذم قمؼؾه، وهذا أيمسبه اعمفوسمي وآطمؽمام.

ؿمق ـمريؼه ذم طمؼل اًمعؾم وإدب، وهو ـمريق ُيقَِّسِّ اًمعقش اًمؽريم، وإن ؿمؽو مـه 

ًمؽتوسمه وختصصه ومجوءت يمتوسموشمه و سمعض اًمذين أدريمتفم طمرومي إدب، وًمؽـه فمل خمؾًص 

ًمسطحقي، يتؿتع سمثؼوومي واؾمعي، ًمقس ذم اًمعرسمقي وطمدهو،وإكام ذم قمؿقؼي إومؽور، سمعقدة قمن ا

 ًٓ و ذم يمؾقي أداب، وكوئبً ا إداريًي: قمؿقدً  اًمتوريخ وإكسوب ومؼوموت اخلطوسمي. مورس أقمام

ذم جمومع أظمرى. أمو محوؾمه ًمؾعرسمقي ومفو ُمـؼطع اًمـظػم، وذم اًمتعؾقم ا ًمرئقس اعمجؿع، وقمضوً 

اعمعؾؿلم اًمذين يتؿتعون سموًموىمور واعمفوسمي ذم ىموقمي اًمدرس،  ذم ؿمتى مراطمؾه، ومؽون من ضمقل

، وًمو ىُمقَِّض ًمه أن وـًوقموعم عؾاًم ومُ  ومال شمؼتحؿه اًمعلم، أكػق قمؿره اًمذي دمووز اًمتسعلم متعؾاًم 

اـمؾى اًمعؾم من اعمفد إمم اًمؾحد، وًمظل  يؿتد قمؿره إمم اعمئي ًمظل يلظمذ سمحؽؿي اًمرؾمول

 ـموت، هذا إمل اًمذي خلصه اًمشوقمر قمـدمو ىمول:يلمل سموًمعقش سملم اًمؽتى واعمخطو



  - 33 - 

 ادــــــــرء رضلمــــــــل أن رضعــــــــقش

 

 رهـورــــوش عــــقش قــــد رضضــــ 

ــــــــلي  ــــــــته ورض ــــــــى بشا   تػـ

 

ه  ـــــقش ُمـــــر  ـــــو الع ـــــد ُحْؾ  بع

 وختوكــــــــه إرضــــــــام حتــــــــى 

 

ــــــــرى  ــــــــق ً    رهـرضســــــــا ٓ رض

 أهيا السادة إفاضل 

 من اًمزمون، ىمسؿته إمم أرسمع مراطمل:و صحبً اًمديمتور إطمسون َرَدطًم 

 مرطمؾي اعمجؿع -5    مرطمؾي اجلومعي  -4     مرطمؾي ًمبـون -3    ؾي اجلزائر مرطم -4

وًموٓ أكـي أظمشى أن أـمقل قمؾقؽم، وًمقسً هذه اًمظروف اًمتي كحقوهو شمسؿح 

ل سموحلديٌ قمـفو  سموإلـموًمي، ًمتؽؾؿً قمغم هذه اعمراطمل إرسمع. وًمؽن مرطمؾي اجلومعي شمؽػَّ

عمرطمؾي اًمراسمعي مر أيمثر احلديٌ قمـفو ذم زمقكم وصديؼي اًمديمتور قمبد اًمـبي اصطقف، وا

 شمضوقمقف يمؾامت إؾموشمذة اعمجؿعقلم.

وأيمتػي سموحلديٌ قمن صحبتي ًمؾديمتور إطمسون ذم ضمومعي اجلزائر، وذم اجلومعي 

 اًمؾبـوكقي ذم سمػموت.

، واظمؽمت هذه 4:84وًمـبدأ سمعالىمتي سموًمديمتور إطمسون سموجلزائر سمدًءا من قموم 

ؿوقمي قمالىموت دامً ؾمـتلم، ًمصؾي هذه اًمعالىمي سموًمؾغي اًمعالىمي سموًمديمتور إطمسون من جم

 اًمعرسمقي واًمتعريى.

اًمعالىمي اًمطقبي واًموصمقؼي  قمن -ىمؾقؾي وسملؾمطرٍ  -همػم أكـي أؾمتؿقحؽم اًمعذر سملن أىمدم 

سملم اًمديمتور إطمسون واًمديمتور ؿمويمر اًمػحوم إب اًمروطمي حلريمي اًمتعريى ذم اجلزائر. 

ًُ مبوًمغً  ًُ إن اًمتعؾقم ذمو وًمس ؿمتى مستويوشمه، اجلومعي واًمثوكوي وآسمتدائي، مديٌن  إذا ىمؾ

 جلفود اًمديمتور ؿمويمر.

 4:79و4:75وموًمديمتور ؿمويمر ؿمغل مـصى ؾمػػم ؾموريي ذم اجلزائر سملم اًمعوملم 

أي سمعد ؾمـتلم من اؾمتؼالل اجلزائر، ويموكً أوًموّيوت اًمشعى اجلزائري اًمتخّؾَص من 

ٌَ و اًمؾغي اًمػركسقي اًمتي وُمرضً قمؾقه ىمركً  اًمؼرن، وإطمالل اًمؾغي اًمعرسمقي حمؾَّفو، ومام إن وصُمؾ
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ويمون من اعمتحؿسلم ًمؾتعريى، ٕكه ظمريٍ  -ضموء إمم احلؽم اًمرئقس )هواري سمومدين( 

وإدارة، وقمووكه ذم ذًمك جمؿوقمي من اعمممـلم  طمتى أظمذ ذم شمعريى اجلزائر، شمعؾقاًم  -إزهر 

ديمتور أمحد ـموًمى اإلسمراهقؿي سموًمتعريى يموظمتقوٍر وـمـي وىمومي وديـي، وقمغم رأس همٓء اًم

ويمون  سمن اًمشقخ اًمبشػم اإلسمراهقؿي يمبػم رضمول اًمػؽر واًمـضول ذم احِلؼبي آؾمتعامريي.ا

اًمديمتور أمحد ـموًمى اإلسمراهقؿي ىمد شمسؾم وزارة اًمؽمسمقي واًمتعؾقم، وهذا سمدوره وضمد ذم 

ؿمخص اًمديمتور ؿمويمر أسمرز وأصدق متحؿس ًمؼضقي اًمتعريى، اًمديمتور ؿمويمر اًمػحوم 

إن اًمػحوم ؾمػػم »اًمذي وصػه مرًة اًمديمتور مروان اعمحوؾمـي رئقس اعمجؿع سمؼوًمه 

، وًمذًمك اؾمتؼدم اًمديمتور ؿمويمر ًمؾجزائر روموىمه شًمؾتعريى، ومفو مل يؽتف سمعؿؾه اًمدسمؾومود

ذم ضمومعي دمشق ووزارة اًمؽمسمقي اًمسوريي ًمؽمؾمقخ فموهرة اًمتعريى، ومؼِدم أول من ىمِدم رومقُق 

تور إطمسون اًمـص صمم اًمديمتور ؿمؽري ومقصل، واًمديمتور أؾمعد درب اًمديمتور ؿمويمر اًمديم

اًمدرىمووي، واًمديمتور سمديع اًمؽسم، واًمديمتور هشوم اًمصػدي، واًمديمتورة ًمقغم اًمصبوغ، 

وحمؿود اًمرسمداوي، وقمبد اًمؽريم إؿمؽم، ووطمقد ؾموار، وسمعض إؾموشمذة من يمؾقي اًمعؾوم 

 يموًمديمتور أمحد احلوج ؾمعقد، وطمسن يمـقش، وأدهم اًمسامن.

صُمؾَّي من قِمْؾقِي اًمؼوم: مـفم اًمديمتور  إمموىموم اًمديمتور ؿمويمر سمتعريف اًمديمتور إطمسون 

إمم ا اإلسمراهقؿي وزير اًمؽمسمقي واًمثؼوومي وهمػُمه، وقمـدمو همودر اًمديمتور ؿمويمر اجلزائر قموئدً 

وـمـه وشمسؾم ومقه مـوصى طمسوؾمي يموزارة اًمؽمسمقي، واًمتعؾقم اًمعوزم، ورئوؾمي اجلومعي، 

ي اًمعرسمقي، فمؾً قمقـُه مشدودة إمم شمعريى اجلزائر، ومبعٌ اجلقل اًمثوي ورئوؾمي اعموؾموقم

ًمؾتعريى. ويمون من سمقـفم اًمعبد اًمػؼػم واًمديمتور ضمودة اًمريمويب، ورضوان اًمدايي وهمػمهم. 

ويمون ذًمك ذم مطوًمع اًمسبعقـقوت، واًمتؼقً وىمتذاك سموًمديمتور إطمسون وشمرؾمخً اًمعالىمي 

يداب ضمومعي اجلزائر اًمعوصؿي، وشمشوريمـو ذم اإلذاف  اًمطقبي سمقـي وسمقـه، وشمزامؾـو ذم يمؾقي

قمغم ـمالب اًمدراؾموت اًمعؾقو، وأؾمفؿـو ذم شمؽوين ـمالب أصبحوا يتسّؾؿون ـ ومقام سمعد ـ 

 مرايمز مرموىمي ذم اًمسؾك اًموفمقػي يموًموزارات واعممؾمسوت اًمتـؿويي.
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ه اكتفً إقمورة اًمديمتور إطمسون ًمؾجزائر، وهمودرهو إمم دمشق، وًمؽـ 4:83وذم قموم 

ومـي سمؿجؿوقمي من اعمسموًملم اًمذين يشغؾون مـوصى طمسوؾمي ذم اًمدوًمي  يمون ىمد قمرَّ

وإوؾموط اًمثؼوومقي، يموًمديمتور أمحد ـموًمى اإلسمراهقؿي، وزير اًمؽمسمقي واًمتعؾقم، وإؾمتوذ 

قمبد احلؿقد اعمفدي رئقس طمزب ضمبفي اًمتحرير اجلزائريي. وحمؿد اًمصديق سمن ُيقى، وزير 

همػِم ىمؾقٍل من صػوة اعمثؼػلم. وذم هذه إصمـوء أوصؾتـي إىمدار  اخلورضمقي اجلزائري وكػرٍ 

ذم مسلًمي ا وإؿمخوص اًمذين قمرومتفم قمن ـمريق اًمديمتور إطمسون، إمم ىمضقتلم هومتلم ضمدً 

اًمتعريى: إومم أن اًمرئقس سمومدين زار ضمومعي اجلزائر اًمعوصؿي، ودمول ذم مؽتبي ىمسم 

اًمعريب، ويمون أقمظُم مو ومقفو من اًمؽتى اًمػركسقي،  اًمؾغي اًمعرسمقي، وموضمدهو ومؼػمًة ذم اًمؽتوب

ومفوًمه ذًمك، وأمر اعمسموًملم من مراومؼقه أن خيصصوا مؾقوَن ديـوٍر ضمزائري ًمنماء يمتٍى 

َل جلـًي ُمفِ  قمرسمقي، ًمتزويد ُتفو اًمذهوب إمم مرص وًمبـون وؾموريي، ويمـً اعمؽتبي هبو. وؿمؽَّ ؿَّ

 كو هبو اعمؽتبي.أطمَد أقمضوئفو ًمنماء اًمؽتى اًمعرسمقي اًمتي زّود

واًمثوكقي: يموكً يوم شمزّوج اًمرئقس سمومدين من )أكقسي اعمػصكم( ذم مـتصف 

اًمسبعقـقوت، ومع أن أكقسي يموكً حمومقي ظمرجيي يمؾقي احلؼوق ذم اًمسورسمون ومنهنو ٓ شمعرف 

اًمؾغي اًمعرسمقي، قمغم طمّبفو اًمشديد هلو، واؿمتد طمبُّفو يوم أصبحً )ؾمقدة اجلزائر إومم(، 

اومق اًمرئقس سمومدين إمم اًمبالد اًمعرسمقي. وشمشعر سمغصي ًمؽوهنو ٓ شمعرف وأصبحً شمر

اًمعرسمقي، ومطؾى سمومدين من وزير اًمتعؾقم اًمعوزم أن خيتور من ىمسم اًمؾغي اًمعرسمقي، طمقٌ 

، أؾمتوذًة وحتديدً  ًُ ًُ هلم ا يمـ من ؾموريي ًمتعؾقم أكقسي، وقمـدمو شمـوهى اًمطؾى إزمَّ رؿّمح

م( اسمـي اًمشوقمرة )مفو همريى( وىمومً سموعمفؿي ظمػم ـموًمبي ؾموريي من ـموًمبويت اؾمؿفو )م ي مؼدَّ

ىمقوم، وًمؽن شمتؿي ىمصتفو ذم اًمؼرص اجلؿفوري اكحرومً قمن ظمدمي اًمعرسمقي واًمتعريى، 

 وأكتم ذم همـى قمن ؾمامع شمؾؽم اًمؼصي.
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ـوكقي ذم اًمسـوات  أمو صحبتي اًمثوكقي ًمؾديمتور إطمسون ومؽوًك ذم مرطمؾي اًمتدريس ذم اجلومعي اًمؾب

ظم  .4:91، :4:8، 4:89ؾمـي ا ػمة من اًمعؼد اًمثومن من اًمؼرن اعمويض، وطمرًص اًمثالث ٕا

ذم إسمون احلرب إهؾقي، أيوم اضمتوطمً ًمبـون احلرُب إهؾقي، وموكؼسؿً اجلومعي 

اًمؾبـوكقي إمم ىمسؿلم: إول ذم سمػموت اًمنمىمقي، وذهى إًمقفو قمومي إؾموشمذة اعمسقحقلم، وهم 

واد إقمظم من اًمديموشمرة اعمد رؾملم، ويشؽؾون اًمؽتؾي اًمؽؼمى من أقمضوء هقئي اًمتدريس. اًمسَّ

واًمؼسم اًمثوي سمؼي ذم ضمومعي سمػموت اًمغرسمقي، وهذا اًمؼسم ظمال من اعمدرؾملم، ومعؿد إؾمتوذ 

ًمؽؾقي يداب ضمومعي سمػموت اًمغرسمقي يكذاك، ا اًمديمتور صبحي اًمصوًمح رمحه اهلل، ويمون قمؿقدً 

اًمديمتور إطمسون اًمـص قمؿقد يمؾقي أداب  إمم آؾمتـجود سموٕؾموشمذة اًمسوريلم، ومطؾى من

مـفم، وسمصحبي اًمديمتور ا سمجومعي دمشق أن يسفم مع جمؿوقمي من إؾموشمذة يمـً أكو واطمدً 

قمبد اًمؽريم إؿمؽم واًمديمتور أمحد ـمرسملم وهمػمكو من اًمذين ذهبوا مـوضؾلم، يمام ؾمامكو 

كحن إرسمعي يوم اًمديمتور إطمسون )اعمـوضؾلم حتً رايي اًمعؾم وإدب(، طمقٌ يمـو كذهى 

ـموال اًمسـوات اًمثالث و اجلؿعي، وهو يوم قمطؾي قمـدكو، وهو دوام قمـدهم، كذهى أؾمبوقمقًّ 

حتً أزيز اًمرصوص ودوّي اًمؼذائف من ؾموقمي دظموًمـو إمم سمػموت طمتى ظمروضمـو مـفو، ويمـو 

 كردد وكحن ذم ؾمقورة إضمرة سمقتلم ًمإلموم اًمشوومعي، يؼول ومقفام:

ْب عن إوران و رؾـ  ب الُعـاتغرا

 

 وســافِْر فػــي إســػار ئــس فوائــدِ  

ب واكتســــاب معقشــــةٍ   َُ َهــــما  َتَػــــر 

 

 وعؾـــٌمب ورداٌبب وصـــحبُة ماجـــدِ  

 
ويمون اًمديمتور إطمسون يشجعـو سموسمتسومته اًمودودة وفَمرومه اًموىمور، ومقؼول ًمـو أكتم 

 ي.حتؼؼون ذم جمقئؽم إمم سمػموت اًمعـوس اخلؿسي اًمتي قمـوهو اًمشوومعي ذم اًمبقً اًمثو

واحلق أن همٓء اًمؽرام من إؾموشمذة يمؾفم أموضمد، وقمغم رأؾمفم اًمديمتور إطمسون 

ومػقه من ـمقى اًمِعنْمة، وقمذب اًمسؾوك، وقمؿقق اخلؼمة، وظمػي اًمظل، مو يمون هيّون قمؾقـو 

 قمـوء اًمسػر، ومغومراشمه اخلطرة.
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ْت يمؾاميت قمن  اقمذروي إذا اًمبوح اًمذي جيى قمغم اًمصديق دموه صديؼه، ىمرصَّ

اًمصداىمي قمؿرهو أيمثُر من كصف ىمرن، وطمجؿفو أيمؼم من أن يستوقمبه يمتوب.  ومؿسوطميُ 

ومؿسوطمٌي هبذ احلجم ٓ أؾمتطقع أن أظمتزهلو سمرسمع ؾموقمي، وشمعداد مزايو ومؼقدكو اًمراطمل ٓ 

تَْي قمالىمتي هذه اعمـوؾمبي. وًمؽـي ايمتػقً سموحلديٌ قمن مرطمؾَ  شمسؿح سموإلطموـمي هبو مثُل 

 غي اًمعرسمقي واهتاممه سموًمتعريى.سمصديؼي ذم اجلزائر وذم ًمبـون، وظموصي ذم قمشؼه ًمؾُّ 

ومو دمـو كتحدث قمن مآصمر اًمديمتور إطمسون وضمفوده ذم طمريمي اًمتعريى ذم اجلزائر، 

يمون من اجلدير سمـو أٓ ُكْغِػَل أسمرز وأقمظم قمؿؾقي ذم اًمتعريى. اؿمؽميمً ومقفو اًمدوًمتون: 

سوريي وهي طمريمي شمعريى اًمديموشمرة اجلزائريلم اعمَُػركسلم، إذ اؿمؽمك من اجلزائريي واًم

كً ا ديمتورً  461اجلوكى اًمسوري اًمديمتور اًمـص واًمػحوم واًمرسمداوي، وموؾمتؼدمـو  و مؽوَّ

سموًمؾغي اًمػركسقي ذم اظمتصوصوت خمتؾػي، واؾمتضػـوهم ذم ضمومعي دمشق مدة قموم يمومل، 

عؾؿقي، وأظمضعـوهم ًمدورات يومقي ووزقمـوهم قمغم ُكظرائفم من آظمتصوصوت اًم

ًمتعؾقؿفم اًمؾغي اًمعرسمقي ًمغػم اًمـوـمؼلم هبو، وأؾمؽـوهم مع أرس دمشؼقي.صمم أقمدكوهم إمم 

ضمومعوهتم سمعد امتحون شملهقكم سمنشمؼون اعمحورضة سموًمؾغي اًمعرسمقي. وًمؽّن احلديٌ قمن شمػوصقل 

ذم يمتويب اًمذي  هذه اًمعؿؾقي طمديٌ ـمويل أن ٓ يتسع ًمه اعمؼوم، وًمؽـه موضمود مػصاًل 

 قمـواكه: )ذهى اًمذين أطمبفم(.

ؾموديت.. يملي سمروح ومؼقدكو اًمديمتور إطمسون اًمـص اًمذي يمون جيؾس ذم هذا اعمؽون 

 شمرومرف ذم قمؾقوء مجعؽم هذا، مؽمّكؿي سموًمؽؾؿي اًمطقبي:

ــي ــل أطمبَّت ــد اًمرطمق ــقذيمري سمع  ؾم

 

 اعمرء إطموديٌ واًمذيمرُ وشمبؼى من  

ــيٌ   ــع ىمؾقؾ ــد اًمرسمق ــو سمع سم ــور اًمرُّ  زه

 

ــرُ   ــواريره اًمعط ــو ذم ىم ــدكقك مـف  وي

 
 ه اًمصؼم واًمعزاء، واًمسالم قمؾقؽم.ًمؾػؼقد اًمرمحي واًمغػران، وٕرسشم


