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 الدكتور مروان املحاسـي األستاذ كؾؿة

 رئقس جمؿع الؾغة العربقة بدمشق 

 

 أهيا السقدات والسادة

حغ يؼسق افدهر ظؾقـو، وُيسدل افزمون أحؾَؽ طالفف ظذ واؿعـو، وحغ كرى 

فقصقل إػ احلؼوئؼ، تؾؽ احلؼوئؼ افتل َيـبؾٍ مـفو افـقر اهلودي افعؼالكقي تتعثّر ذم ا

دًة فؾُخطو، وحوؾظًي مـ  إػ مسوٍر حقويّت تبؼك ؾقف افؼقُؿ موثؾًي أموم اجلؿقع، ُمسدِّ

ظـدهو كعقد بوفذاـرة إػ تقازٍن وجداين ـون جيؿع بقــو وبغ إخقان فـو،  اخلطل،

وأـَزكو مو ـوكقا يتؿتّعقن بف مـ مصداؿقٍي ظرؾـو ظـفؿ متقّزهؿ بوفرصوكي واحلؽؿي، 

أخالؿقي ٓ ُتبورى، فـحووَل اشسجوَع تؾؽ افرواَد افػؽريي افتل كشلكو ظذ اظتامدهو 

 ذم تػسر واؿعـو.

إن افعالؿي بغ إؾراد يغؾى ظؾقفو ضوبُع آكتؼوئقي، وحغ تضوف إفقفو زموفٌي ممتدة، 

قي ََتَػؾ بـؼوط افتالؿل، تـبثُؼ ظـدهو صداؿٌي حؼقؼقي ُتظفر مو بغ افرؾوق مـ خؾػقوت ثؼوؾ

 تتجّذ ؾقفو مجقع افرمقز.

تلبغ افدـتقر ظزيز صؽري رمحف اهلل، وهق أٌخ ظزيز و إين إذ أؿػ ذم هذا احلػؾ مػتتحً 

ذم مسعوَي إػ بسط صقرٍة واضحِي ادعومل، دسوٍر حقويّت حوؾٍؾ ا وزمقٌؾ ـريؿ، أجد كػيس حوئرً 

 ، وحوِمٍؾ فـتوج ؾؽري واشِع أؾوق، دؿقِؼ ادؼوصد، واضِح افتعبر.بوإلكجوزات
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فؼد اكطؾؼ مسور افدـتقر ظزيز صؽري مـ صفودٍة ثوكقيي اكتفً إفقفو دراشتف ذم 

افتجفقز إوػ بدمشؼ، أظؼبفو اكتسوبف إػ ـؾقي احلؼقق حتك حصقفف ظذ اإلجوزة، بؿرتبي 

 .4959اجلؿفقريي افعربقي ادتحدة ظوم مـ أوائؾ خّرجيل جومعوت  ، ؾؽونامتقوز

إن هذا افـجوح ادتؿّقز ؾتح فف بوَب اإليػود إػ افقٓيوت ادتحدة، حقٌ حصؾ ظذ 

، ثؿ صفودة افدـتقراه ذم ظؾؿ افؼوكقن 4964ادوجستر ذم افؼوكقن ذم جومعي ؾرجقـقو ظوم 

 .4961ذم جومعي ـقفقمبقو ظوم 

صؽري ذم اجلومعوت إمريؽقي، وتّقَجفو  إهنو شـقات مخس ؿضوهو افدـتقر ظزيز

بوحلصقل ظذ صفودة افدـتقراه. وـوكً رشوفتف فـقؾ ادوجستر ذم افؼوكقن بعـقان 

، وأمو رشوفتف فؾدـتقراه ذم ظؾؿ افؼوكقن «احلصقل ظذ اجلـسقي ذم ؿقاكغ افبالد افعربقي»

وـون ظـقاهنو  Jurisprudenceؾفل تدخؾ ذم جموٍل ظؾؿٍل حؼقؿل هق ؾؼُف إحؽوم 

أي مػفقُم اشتؼالفقي افشعقب وادجتؿعوت، « مػفقم تؼرير ادصر ذم إمؿ ادتحدة»

 ومستـداُتف افؼوكقكقي.

ـّؾـو يعرف مو هق مستقى تعؾقؿ افؾغي اإلكؽؾقزيي ذم اددارس افثوكقيي، ومو يبؼك مـف ذم 

و ظذ افؾغي افعربقي بؼصد افتدريس اجلومعل، وبخوصي ذم ـؾقي احلؼقق افتل يؼقم افتدريس ؾقف

هتقئي حومع صفودة احلؼقق فؾعؿؾ ذم شؾؽ افؼضوء، أو مفـي ادحوموة، أو ذم افقطوئػ 

ذم اجلومعي ؿد أفزم ؾؼقَدكو آفتحوَق  وجديً  تدريًسواإلداريي. وإّن ؽقوب تدريس افؾغي إجـبقي 

 ت إمريؽقي.بزكومٍ خوص فتعؾقؿ افؾغي اإلكؽؾقزيي فؾطالب إجوكى ذم اجلومعو

ٓصؽ بلن دراشي احلؼقق ذم دمشؼ تستـد إػ تراث فغقي حؼقؿل ظريؼ بوفؾغي 

افعربقي، كوبٍع مـ ممشسي افؼضوء، افتل ـوكً ظامد اخلالؾي فتطبقؼ افؼيعي اإلشالمقي، 
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وافتطوبؼ مع طروٍف تػرضفو افتبّدٓت افسقوشقي. وهذا افساث افؾغقي افؼوكقين وافؼظل 

وتػوشَر صؿؾً، إضوؾًي إػ ادـوبع افؼظقي، مو دخؾ و افؽتى اجلومعقي، ُذوًح  ذم ـون موثاًل 

ـوكً تتؿتع بنرث ؿوكقين متؿقز، ـوفؼوكقن ا تراَثـو بعد اتسوع دار اخلالؾي، فتضّؿ بالدً 

افروموين ذم بالد افشوم، وافؼقاكغ افتل ـوكً ؿد اشتحدثتفو اإلمزاضقريي افػورشقي ظذ 

هُتقؽِؾف تعريػوت و ؿوكقكقً ا ل، ؾؽون خرجيق ـؾقي احلؼقق يؿتؾؽقن رصقدً امتدادهو افتورخي

دػوهقَؿ  ومصطؾحوت مقروثي ظـ افساث، وؿد ُأضقػ إفقفو مو دخؾ افؾغَي افعربقي مؼوباًل 

 ؿوكقكقٍي أوربقي حديثي.

وحؼقؼي إمر أن ممشسي افؼضوء ـوكً ظامد اخلالؾي ذم ادجوٓت ادختؾػي افتوبعي 

افؼيعي، وبخوصي تؾؽ إمقر ادتعؾؼي بوٕحقال افشخصقي، ـوإلرث، وافزواج، فتطبقؼ 

وادؾؽ وادـوزظوت افطورئي ذم احلقوة افققمقي، إذ يؼقم افؼضوة بوشتـبوط إحؽوم مـ ذوٍح 

 اظتؿدت أصقل افػؼف، وذفؽ بوٓشتـود إػ مذهى مـ ادذاهى إربعي.

ٕمقر احلقوة افعومي، أي يـظُر ذم افسقوشي مو ـون افؼضوء يتصّدى  إٓ أكف ؿؾقاًل 

وأحؽومفو، وذوِط افقٓيي، ومسموفقوت افدواويـ، وهل أمقر ُيطؾؼ ظؾقفو افققم مسؿك 

احلؼقق اإلداريي، وفؽـ تراَثـو يتؿقز بقجقد ممفػوت دمووزت مو اختصً بف افؼيعي مـ 

 احلوٓت اخلوصي، بلن أحؽوٍم تتطؾى درايي ؾؼفقي، َُتّدد مدى اكطبوق هذه إحؽوم ظذ

تطّرؿً هذه ادمفػوت فشمون اإلدارة وافسقوشي واحلؽؿ. ؾؼد اصتُفر ذم هذا ادضامر ممفػون 

، أحدمهو فؼويض افؼضوة حمؿد بـ حبقى «إحؽوم افسؾطوكقي»مقشقمون بعـقان واحد، هق 

معورٌص  م(، وافثوين ٕيب يعذ احلـبع وهق 4158ه/ 151 ت)افبرصي ادعروف بودووردي 

 فف، وـتوُب ادووردي هق أصفر ادمفَػغ.
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ـتوب ادووردي هق أول ـتوب ذم افػؼف افسقود ذم طالل افـُظؿ اإلشالمقي، وهق 

بغ وزيِر تػقيض ا ـتوب جؾقؾ ذم اخلالؾي وَظْؼد اإلمومي فؾخؾقػي، ويتّطرق إػ افقزارة ممقزً 

ذم َخراج إرايض، ووطقػي  ووزيِر تـػقذ، وهق حيّدد ذوط وٓيي افؼضوء، ويـظر

ادحتسى، ووٓيي كوطِر ادظومل دـ يؿتزج بف ؿقُة افسؾطـي بـََصػ افؼضوء. ويؼقل ادووردي 

وهذا يعـك أكف ـون يسعك وراء ظدافٍي « افقصقُل إػ ؽقامض إحؽوم»إّن هدف افؽتوب 

دحؽقم ظذ ظذ احلوـؿ واا مػسضي ذم ـؾ ترصؾوت افدوفي، وبذفؽ جيعؾ افؼوكقن ؿقدً 

 ذم احلؼقق اإلداريي.و تراثقً و افسقاء، وفذفؽ يؿؽـ اظتبور إحؽوم افسؾطوكقي فؾاموردي ـتوبً 

أمو احلؼقق افدوفقي افتل تـّظؿ افعالؿوت بغ افدول ؾقبدو أهنو ـوكً اهلدَف افذي 

، يريد افدـتقر ظزيز صؽري رمحف اهلل افقصقَل إفقف، إذ إكف اكخرط ذم دراشي ؾؼف افؼوكقن

أي ذم َتديد ادرتؽزات احلؼقؿقي افتل تـبع مـفو افؼقاكغ، وذم تقضقح ادصودر اجلديدة 

 افتل اشتـد إفقفو افؼوكقن افدويل احلديٌ، ومدى اكطبوؿف ظذ صمون افعومَل ادعورص.

ذفؽ أن افسوحي افدوفقي إوربقي بؼقً خوفقًي مـ أي كظوم دويل ذم افعرص 

بغ افدول َُتّؾ ظـ ضريؼ ادممترات، افتل ُتعؼد حغ تظفر احلديٌ، إذ ـوكً اخلالؾوت 

  Westphalieافَعَثرات ذم ضريؼ إظودة افقئوم بعد احلروب. وأصفرهو مممتر ؾستػوفقو 

افتل اصتعؾً ذم أوربو بغ جمؿقظي مـ و افذي أهنك حرب افثالثغ ظومً  4618ظوم 

موكقي ادؼدشي، وظقدة طفقر افدول، ومـ كتوئجف اهلومي اكحالُل اإلمزاضقريي اجلر

اإلمورات إدوكقي وآظساُف بوشتؼالل آَتود افسقيرسي، ثؿ ـون مممتر ؾققـو 

Vienna  افذي أهنك اإلمزاضقريي افػركسقي افتل أؿومفو كوبؾققن وأظود  4845ظوم

 4921ظوم  Sèvresافسقودة افتل اؽتصبفو إػ اإلمورات إدوكقي، وآخُرهو مممتر شقػر 

خافذي   ظؼد افسؾطـي افعثامكقي. اطَ اكػر رشَّ
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ـّ افؼقاكغ افتل َتؽؿ افعالؿوت افدوفقي، وهؽذا أكشئً  وهذا مو أـد رضورَة ش

مـظؿي »بعد احلرب افعودقي إوػ، ثؿ َخؾػتفو ممشسي ظودقي جديدة هل  «إمؿ ظصبي»

هداؾفو ضامن احلريي بعد احلرب افعودقي افثوكقي، وهل افتل جعؾً أهؿ أ« إمؿ ادتحدة

وافعدافي وافسالم ذم افعومل، وذفؽ بتحديد شؾطي افدوفي افتل ٓ جيقز هلو أن متؾؽ حؼَّ 

إصدار مو حيؾق هلو مـ افؼقاكغ، وأن خترَج ذم ذفؽ ظذ مبودئ افعدافي، وؿقاظِد افؼوكقن 

عقي إمؿ افطبقعل، وبذفؽ هتدر حؼقَق إؾراد، وهل ادـطؾؼوت افتل اكتفً إػ إؿرار مج

،  ممـدًة 4918ادتحدة اإلظالَن افعودل حلؼقق اإلكسون ذم افعوذ مـ ـوكقن إول ظوم 

 شقودة افؼوكقن حغ حيسم تؾؽ احلؼقق.

إّن دراشي افدـتقر صؽري دراشٌي تستؼيص ادسورات افػؽريي افتل اشتـد إفقفو 

ي فإلكسون، تؾؽ احلؼقق افتل ممو هق معروف بوشؿ احلؼقق افطبقعقو افؼوكقن افدويل، اكطالؿً 

صَغؾً ؾؽَر افػالشػي، وظود إػ َتؾقؾفو ادػؽرون ادحدثقن، ـؿقكتسؽقق وروشق وهقبز. 

وؿد تقشعً افدوفي احلديثي ؾقام بعد ؾجعؾً كشوضوهتو متتد إػ ـثر مـ ادجوٓت ذم خمتؾػ 

فقصقل إػ افعدافي احيؼؼ ؿتصوديي وافثؼوؾقي وافصحقي، بام حؼقل احلقوة آجتامظقي، وآ

 آجتامظقي ذم ادجتؿعوت.

إن هذا افتطقر ذم افـظرة افؼوكقكقي إػ حؼقق إؾراد ذم إضور افدوفي، وـذفؽ َتديد 

أشس افتعومؾ بغ افدول، بام حيػظ افسؾَؿ افعودل، ؿد أفزم ادمشسوت احلؼقؿقي ذم افعومل 

ؼقاكغ افؼودرة ظذ َتؼقؼ افغريب رضورَة صقغ مصطؾحوت جديدة، َُتّؿؾفو مضؿقن اف

إهداف ادرجّقة. ؾؼوفقا إن مبدأ ادؼوظقي هق دوفي افؼوكقن، أي دوفٌي يسقد ؾقفو افؼوكقن 

حلؼقق اإلكسون. ا ظذ مجقع افسؾطوت، ؾجعؾقا مـ أشس مػفقم شقودة افؼوكقن اختصورً 
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جول افؼوكقن مممتراٌت ظديدة اجتفد ؾقفو مجفرٌة مـ ر 4955وهؽذا ُظؼدت ابتداء مـ ظوم 

ذم خمتؾػ افدول ذات افـظؿ احلؼقؿقي ادتبويـي، ـل تصؾ إمؿ ادتحدة إػ اإلؿرار بقجقد 

حؼقٍق ترؾع ظـ ادجؿقظوت افبؼيي مو ـوكً ترزح َتتف مـ تسؾط ظسؽري واؿتصودي 

ػ إو وثؼوذم، متورشف افدوُل افعظؿك، فقؿؽـ هلذه ادجتؿعوت افتؿتُع بام تعتزه اكتامًء صؿقؿقً 

 ُأّمي حمّددة، تتؿقز بتورخيفو وثؼوؾتفو وفغتفو ظـ إمؿ ادجوورة هلو.

 أهيو افسقدات وافسودة

بعد اكؼضوء شـتغ  4964دظقين ُأـِز ظؾّق مّهي ذفؽ افشوب، وِظظؿ ضؿقحف ظوم 

ظذ خترجف ذم جومعي تدّرس احلؼقق بوفؾغي افعربقي، وبعد اإلؾودة مـ تدريى فغقي مل 

ثامكقي ذم جومعٍي أمريؽقي، أن يتطرق إػ َترير رشوفي دـتقراه بوفؾغي يتجووز أشوبقع 

اإلكؽؾقزيي، ذم مقضقع ظؾؿل رؾقع مل يصؾ بعُد إػ اـتامفف، وبؼَل تتؼوذؾف أراء وافـظريوت 

ذم حمووٓت جوّدة فتقضقح معودف، وَصقِغ ادصطؾحوت اجلديدة ادطؾقبي، إلدراجفو ذم 

قد، واهلدُف ادؼصقد هق إجيود افطرق افؼوكقكقي فتحرير كصقٍص صورحٍي فؾفدف ادؼص

افشعقب، ذم ظومل ضَغً ظؾقف مقجي اشتعامريي صؿؾً ؿورات ثالث هل إؾريؼقو وآشقو 

وجـقب أمريؽو، فتػرَض كػسفو مـذ افؼرن افتوشع ظؼ ظذ صعقب ضعقػي، مل تـػتح ظذ 

ة افػركسقي. فؼد بؼقً تؾؽ أؾؽوِر ومـوؾِع احلداثي افتل اكطؾؼً ذم أوربو بعد افثقر

حلريي و ادجؿقظوت اإلكسوكقي خوضعًي فسؾطوت تزدري حؼقق اإلكسون، وٓ تؼقؿ وزكً 

 افشعقب، ؽَر ظوبئي بطؿقحوهتو وارتبوضفو بامضقفو وثؼوؾتفو.

فؼّؾي افدراشوت ادخصصي فف و ؾؼد اكطؾؼ ؾؼقدكو ذم مسوٍر صعى ـون مل يزل ؽقؿقً 

فرشوفتف وهق و مقضقظً « قم تؼرير ادصر ذم إمؿ ادتحدةمػف»، واختور 4964حتك ظوم 
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افطوفى افذي يـتؿل إػ بؾد حديٌ آشتؼالل، بعد أن ختؾص مـ آكتداب افػركيس وؿد 

ـوبد ادآد ؿبؾ افقصقل إػ هذا آشتؼالل. وـون هذا اخلقور يتجووز مو هق ملفقف ذم 

اشٍي مؼوركي فبحقث ـثرة، يـتفل افرشوئؾ ادطؾقبي فؾحصقل ظذ افدـتقراه، مـ در

 ٍَ بؾ إكف تطؾع  ،خطقًة جديدة ذم ادضامر اددروس تؽقنافبوحٌ ؾقفو إػ اشتخالص كتوئ

إػ تبقون ادـطؾؼوت افػؽريي، وادسّقؽوت إخالؿقي افتل تقصؾ إػ تؽقيـ مػفقٍم واضح، 

شؽؾي اإلكسوكقي افُؽزى، يؿؽـ أن تتقفد مـف ِصَقغ ؿوكقكقي تقِجُد احلؾقل ادـوشبي فتؾؽ اد

 وهل حؼ تؼرير ادصر.

ومو إـبوركو هلذا اخلقور إٓ دو هق معروف بلن تعّؾؿ افؾغوت إجـبقي ذم افطػقفي أمٌر 

يسر، وأمو تعّؾُؿفو بعد اـتامل ُكضٍ افعؼيـ مـ افعؿر، وافقفقُج ذم دؿوئؼفو بام يسؿح 

ِؿ مدى اكطبوق ادصطؾحوت ظذ ادؼصقد، بتسطر أراء ادبتؽرة، وكؼِد إؿقال، وتؼقي

 ـؾفو أمقٌر تتطؾى مّهي ظوفقي وجرأة َتؿؾفو ثؼٌي بوفـػس ٓ تؼبؾ أيَّ تعطقؾ.

 أهيا السقدات والسادة

ـون و مقضقع مطروح، ظؾؿق   إػ أيِّ كحـ أصحوب فغٍي أثبتً كجوظتفو ذم افتطرق 

مُتّؽـ افؽوتى مـ ختصقص افدٓٓت  ذوؿقًو، وهل تتؿقز بطبقعتفو آصتؼوؿقي افتلو أم أدبقً 

فقطقػتفو اإلبالؽقي، ؾقؽقن  إيصول ادتؾؼل إػ حؼوئؼ و حسى خصوئص آشتعامل، إمتومً 

افؽالم حغ يقؾر ادتؾؼل آرتبوَط بغ افؾػظ وادعـك، إذ يمـد افؾسوكققن ظدم وجقد 

افذهـ ادرتبط  افثبوت ادطؾؼ فؾؿعـك ذم أي فػظ، بؾ يؽقن افقصقل إػ ادعـك بعؿؾِ 

بظروِف اخلطوب وشقوق افؽالم. وهذا مو جيعؾ افؾغي ادطؾقبي فبحقث ذم ؾؼف افؼوكقن فغًي 

يستعؿؾفو خوصُي اخلوصي، كتقجًي فتؼوضع افؾغي مع افتوريخ، وبام يتـوشى مع ادستقى 
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ادعرذم فؾؽوتى. ودو ـوكً افؾغي اإلكؽؾقزيي فغًي كوضجي تستعغ بؾغتغ بوِئدتغ مهو 

 ،ي إػ فغي افتخوضىافالتقـقي وافققكوكقي فصـوظي مصطؾحوهتو، وإدخول ادػفقموت احلديث

ـً إػ اؾنن افتطّرق  يربط بغ مقدان ادعرؾي وكظوم و فغقيً و فؽتوبي هبذه افؾغي يتطؾى إدرا

افؾغي، وهـو يتبّدى إصؽوُل افؽتوبي بؾغي أجـبقي ظـ أمقٍر مل تصؾ بعُد إػ ُمستَؼرهو ذم افؾغي 

 .ذفؽ افزمونافعؾؿقي افسوئدة ذم 

وفؼد كجح افدـتقر ظزيز صؽري رمحف اهلل ذم إكتوج رشوفي ؿبؾتفو جومعي ـقفقمبقو 

 تستـد إفقف افبحقث ذم ذفؽ ادقدان. مفاًم و افعريؼي، واظتزهو أشوتذهتو مرجعً 

مو مّؽـف مـ وهذا ذم جومعي دمشؼ،  ييذووفؼد ؾتحً فف هذه افشفودة بوب إشت

افعـورص افعؾؿقي احلديثي افتل تضؿـتفو دراشتف بودقضقظوت اددّرشي ذم ـؾقي احلؼقق، إحلوق 

 وـون فتؿقزه ذم افتدريس أْن اكتفك بف إمر إػ مـصى ظامدة افؽؾقي تسع شـقات.

وأضؾؼ افدـتقر ظزيز صؽري َيراَظف ذم شؾسؾٍي واشعي مـ ادؼوٓت وافبحقث ذم 

فقي، وافدبؾقموشقي، وافتؽتالت افدوفقي، وادحوـؿ افدوفقي، افتـظقؿ افعودل، وافسقوشي افدو

وؿرارات إمؿ ادتحدة ادتعؾؼي بوفؼضقي افػؾسطقـقي، وحرـي ظدم آكحقوز، وؾرص 

ظذ ا ظزيزً و افسالم، وكظوم إمون ذم اإلشالم، وؿد خّص بجزء ـبر مـ اهتاممف مقضقظً 

تدور حقفف افتؼيعوت وافؼقاكغ،  ؿؾبل هق مقضقع حؼقق اإلكسون، وهق ادحقر افذي

 ـام أكف كؼطُي افتالؿل ذم مجقع افعالؿوت افدوفقي.

فسقريي ذم افعديد مـ افؾجون وادممترات افدوفقي،  وؿد ـون فػؼقدكو كشوط ـبر ممثِّاًل 

وبخوصي ـؾ مو يتعؾؼ بنكشوء ادحؽؿي اجلـوئقي افدوفقي، ومحويي ادؾؽقي افثؼوؾقي، ـام أكف صورك 

 ضع مؼوع بروتقـقل افؼؿؿ افعربقي، وتعديؾ مقثوق جومعي افدول افعربقي.ذم و
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دو أثبتف افدـتقر ظزيز صؽري مـ مؼدرة ظؾؿقي متؿقزة وخزة واشعي ذم ا وتلـقدً 

 فؾػقؾسقف وخؾػً  2114ذم جمؿع افؾغي افعربقي ظوم  ظوماًل ا ظضقً  ، اكتُخىافشمون افؼوكقكقي

رمحف اهلل، ثؿ ـون فف افػضؾ ذم صقغ افؼوكقن اجلديد افؽبر افدـتقر حمؿد بديع افؽسؿ 

ذم مؽتى ادجؿع ا م، وؿد اكتخى ظضقً 44/9/2118دجؿع افؾغي افعربقي افصودر ذم 

 ادسمول ظـ افشمون اإلداريي وافؼوكقكقي.

وـون ؿد رأس ؿسؿ افعؾقم افؼوكقكقي وآؿتصوديي وافؼظقي ذم هقئي ادقشقظي 

وذفؽ 2114حتك تقّػ مـصى اددير افعوم فؾؿقشقظي ظوم  4995مـ ظوم ا افعربقي اظتبورً 

ظذ خزاتف افؽثرة ذم مقوديـ ؾؽريي متعددة. وؿد ـون إكجوزه فتؾؽ ادقشقظي ذم ا اظتامدً 

ًٓ  ،فـشوضوتف افػؽرييو شـقات ؿؾقؾي تتقجيً   إذ إكف أضوف إػ خمطط ادقشقظي إصع جمو

ـؾٌّ  ؾؽوكًقم افطبقي، ومقشقظي ذم افؼوكقن ختصصقًو، وذفؽ بنصدار مقشقظي ذم افعؾ

 ذم تقؾر ادراجع احلديثي ادعتؿدة ذم ظؾقم متطقرة بوفؾغي افعربقي.ا جديدً و مـفام ؾتحً 

 أهيا السقدات والسادة

ـوكً فف مؽوكي ظودقي معتزة ذم و حؼقؼقً و فؼد ؾؼد جمؿعـو ؿومًي ـبرة وظودً 

فـتوج ظؾؿل ؽزير تـوول ؾقف معظؿ ادشؽالت ا فبالده، وكوثرً  جموٓت اختصوصف ممثاًل 

 افسقوشقي ادعورصة.

ا ذم إرشوء مػفقم احلؼ ذم افسوحوت افدوفقي، ممـدً ا ـبرً ا وفؼد بذل ؾؼقدكو جفدً 

حؼ افػؾسطقـقغ ـبؼقي افشعقب ذم افقصقل إػ تؼرير مصرهؿ، بام حيػظ هلؿ ـرامتفؿ 

ؿ بنرثفؿ افثؼوذم واحلضو ري. ـام أكف شوهؿ ذم إيصول افػؽر ادعورص إػ ويتقح هلؿ افَتـَعُّ

يؼبؾ افـؼوش، إذ إن ـؾ صعى و حؼقؼي أّن تؼرير ادصر هق حؼ ؿوكقين وفقس مبدأ شقوشقً 

 فف حؼ اختقور افسقودة افقضـقي افتل يريد آكضقاء َتً فقائفو.
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 ًٓ فور ذم آتزان وشالشي افرؾؼي، وظؿؼ ادعرؾي مع تقاضٍع يدل ظذ اكص وـون مثو

افصدَق ذم تعومؾف، وافصدُق ـام هق ا بغ افػؽر افـّر وافؼقة إخالؿقي ادتؿقزة، ممثرً 

 معروف هق رائد ادثؼػ ذم حقوتف.

ذم جمؿعـو، وفعؾ افذـرى افبوؿقي ظـ أخ ظزيز تؽقن ا ـبرً و فؼد ترك رحقؾف ؾراؽً 

 فـو أو ـام يؼقل افشوظر: ظزاءً 

ًُ إَشتك ؾقتف بوُٕشتك  وـؿ دؾعت

 

 رُ و يتتتليت بتتتف افؼتتتدَ دتتترّد ٓ متتتو 

 
 وافسالم ظؾقؽؿ

 

     


