
 - 43 - 

 

 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

 

     
 


