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 قـامعة دمشـة جـكؾؿ

 حمؿد واصلألؼاها األستاذ الدكتور 

 احلؼوقعؿقد كؾقة  

 

 أهيا السادة.

هل احلقوُة، ذم مجوهِلو وروكِؼفو أو ذم بشوظتفو وبمِشفو،تبدو ذم هنويي إمر ـقمضٍي ذم 

ًٍ أبدي. ومو بغ ظومل افقجقد:إهنو تبدُأ فدى افؽ وئـ افبؼّي برصخِي ادقالِد، وتـتفل بصؿ

هوتغ افقاؿعتغ إزفقَّتغ خَيُتطُّ اإلكستوُن شتجؾَّ حقوتتف،أو خُيَتطُّ فتف هتذا افستجؾُّ ذم بعتض 

ذم بعضتتفو و ذم بعتتض إوؿتتوت وُمؽَرًهتتا آختتر، خمتتتورً و حقـًتتو وراؾًضتتو حقـًتتو حمطوتتتف، راضتتقً 

صدر ظـ إرادة ؿد تؽقن صؾبي ؾوظؾي ممثرة، وؿتد تؽتقن ظتذ أخر. وفؽـّف ذم ذفؽ ـؾِّف ي

ظؽتتس ذفتتؽ ضتتعقػي مـؽػئتتي متتتلثرة، تستتفؿ ذم تؽقيـفتتو وتـشتتئتفو ذم احلوفتتي إوػ تربقتتي 

 صوحلي مسموفي بـوءٌة، وذم احلوفي افثوكقي تربقٌي مضطربٌي ضعقػٌي بوئسي.

رت بعؿؼ ذم تشتؽقؾ وؾؼقدكو افراحؾ مـ افـقع ذي اإلرادة افصؾبي افػوظؾي، افتل أثَّ 

رؤيتتي صتتوحبفو،وتقجقف كشتتوضوتف ادفـقتتي وافعؾؿقتتي واإلداريتتي، يتتدلُّ ظتتذ ذفؽ،بقضتتقح 

 وفقام ييل أبرز حمطاهتا:صديد،شرتُف افذاتقي افغـقي بوٕصوفي وافعطوء واإلبداع. 

o  م.4947وفد ذم دمشؼ ظوم 

o  م.4959حصؾ ظذ اإلجوزة ذم احلؼقق ذم جومعي دمشؼ بتؼديٍر ممتوٍز ظوم 

o  وظذ ادوجستر ذم افؼتوكقن متـ جومعتي ؾرجقـقتو بوفقٓيتوت ادتحتدة إمريؽقتي 

 م.4964ظوم 
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o  م.4961وظذ افدـتقراه ذم ظؾؿ افؼوكقن مـ جومعي ـقفقمبقو ذم كققيقرك ظوم 

o افتدويل ذم ـؾقتي احلؼتقق بجومعتي دمشتؼ  فؾؼتوكقنو ظود إػ افقضـ فُقعغَّ مدرًشت 

 م.4961ظوم 

o  ًم.4971ظوم ا مسوظدً ا ثؿ أشتوذ 

o  ًم.4981ظوما ثؿ أشتوذ 

o  فؼسؿ افؼوكقن افتدويل ذم ـؾقتي احلؼتقق، بجومعتي دمشتؼ مترتغ بتغ و ُظغِّ رئقًس

 م.2114-4996و  4989 -4981ظومل 

o  ً4985و 4981فؽؾقتتي احلؼتتقق بجومعتتي دمشتتؼ متترتغ بتتغ ظتتومل ا وظؿقتتد 

 م.4995و4987و

o  ًفؽؾقي افعالؿوت افدوفقي وافدبؾقموشقي ذم جومعي افؼؾؿتقن اخلوصتي ا ظؿؾ ظؿقد

 م.2115و2114بغ ظومل 

o  ظقي ذم هقئتي ترفؼسؿ افعؾقم افؼوكقكقي وآؿتصتوديي وافسقوشتقي وافشتو ُظغِّ رئقًس

 م.4995ادقشقظي افعربقي ظوم 

o  ًم.2111هلقئي ادقشقظي افعربقي ظوم و ظومً ا ثؿ مدير 

o  ًم2114جمؿع افؾغي افعربقي بدمشؼ ظوم ذم ا وظضق. 

o  صورك ذم افعديد مـ افؾجون واهلقئوت احلؼقؿقي ادحؾقي وافعربقي وافدوفقتي. وفتف

 ؾقفو إشفوموٌت ؾوظؾٌي جديرٌة بوفتؼدير.

 أما مؤلػاته فؽثرية أبرزها:

 ؾماد صبوط.افدـتقر افؼضوُء افدويل بودشورـي مع  -4

 فؼوكقن افدويّل افعوم وؿً افسؾؿ.اددخؾ إػ ا -2

 اجلـسقي افعربقي افسقريي. -4
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افؼضقي افػؾسطقـقي وادشوـؾ ادعتورصة:بعض ادالمتح افؼوكقكقي،بودشتورـي متع  -1

 ؾماد ديى.افدـتقر 

 بلحؽوم افػؼف اإلشالمل.و افقجقز ذم افؼوكقن افدويل افعوم مؼوَركً  -5

 دة.اإلرهوب افدويل: دراشٌي ؿوكقكقٌي كوؿ -6

هتتذا افغتتقُض متتـ ؾتتقِض افـتوجتتوت وإكشتتطي افعؾؿقتتي وادفـقتتي واإلداريتتي فػؼقتتدكو 

 ظذ أكف يؿتؾؽ صخصقي ؾوظؾي ممثرة ذم حمقطفو ادبوذ وافبعقد،امتوزت 
ٍ
افراحؾ َيـِؿُّ بِجالء

بصػوت دمؿع بغ اكػتوح افذهـ ظذ احلقار افبـتوء،واإلرصار افتقاظل ظتذ ادطؾتى احلتؼ، 

د بوفؼـوظي افراشخي. وهذه افصتػوت متتـح صتوحبفو افؼتدرة ظتذ ادـتوورة وافتؿسؽ افشدي

 إػ اختوذ افؼرار ادـوشى ذم افؾحظي ادـوشبي.و افػوظؾي شعقً 

ظتذ أختر و ظذبًو، فطقػ افِعْؼة،رؿقؼ احلوصتقي، مـػتًحتو ـون أشتوذكو افراحؾ َدِمثً 

فتتلثر واكتتزاع افؼترار افتذي يريتده ذم مـ دون أن ُيْػِؼَده هذا افؾِّغ ادحسقُب ؿدرَتتف ظتذ ا

و ل اجلتد واحلتزم، وـتون بودؼوبتؾ مِرًحتتحقـام ـون إمر يؼتضا جود  و ـون حوزمً  هنويي إمر.

حتتغ ـتتون ادقؿتػ يتطؾتتى ذفتتؽ. وهتتذه طتوهرٌة كتتودرٌة رائعتتٌي ذم بـقتتي افتتـػس و فطقًػتتو ظتذبً 

 افبؼيي، مـحفو اهلل ٕشتوذكو افؽبر.

ِي، متامشؽ ادـطؼ، صديد اإلؿـوع. وـون أشتوذكو افر احؾ حورض افبدهيي، ؿقي احلُجَّ

ـَْتف هذه اخلصوئص مـ اؿتـوص افؼرار افذي ـتون َيـُْشتُده متـ دؾوظتف ذم ـتؾ ؿضتقي  وؿد مؽَّ

 ـون يتقٓهو.

فؼتتد بتترع أشتتتوذكو ذم اختصوصتتف افعؾؿتتل افتتذي َوَؿتتَػ كػستتف فتتف، وهتتق: افؼتتوكقن 

ؿضتتويو وضـتتف افصتتغر: شتتقريي، وافؽبتتر: افتتقضـ افتتدويل.ووطػ براظتتتف هتتذه ذم خدمتتي 

افعريب.وافسقري، بحؽؿ تربقتف وكشلتف، يؼدم افؼقمل ظتذ افتقضـل، وافؽتؾ ظتذ اجلتزء، 

وإصؾ ظذ افػرع، وهذه حجي ادـطؼ افذي برع ذم اشتعامفف أشتوذكو افرائع افذي أثبً ذم 
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َؾ ؾقفتتو وضـتف اجلؿفقريتي افعربقتتي معورـتف افؼوكقكقتي ذم ادحوؾتؾ افعربقتتي وافدوفقتي افتتل َمثَّت

ـُ احلجِي، شوضع افزهون، ؿقي ادـطؼ.  افسقريي، أكف مـوضٌؾ ظـقٌد وحمووٌر جُمقٌد، ٓح

مل يؽتػ أشتوذكو ذم كضوفف افؼقمل ذم حموؾؾ اجلدل افدوفقتي، بوفؽؾؿتي ادـطقؿتي، بتؾ 

َؾفو ذم إػ افؽؾؿي ادؽتقبي إليامكف بلهنو، حغ تؽقن مقثَّؼي متقؾو جلل أيًض  ـُ رة دـ يريد، تميت ُأ

 ـؾِّ زموٍن ومؽون.

فؼد جسد أشتوذكو ذفؽ ذم كضوفف افعـقتد متـ أجتؾ افؼضتقي افػؾستطقـقي ذم أصتعى 

أدوارهتتتو، ؾقضتتتع ـتوبتتتف: افؼضتتتقي افػؾستتتطقـقي وادشتتتوـؾ ادعتتتورصة:بعض ادالمتتتح 

قي ادعوديي فؾـضول افؼوكقكقي.وصغَؾْتُف ؿضقي اإلرهوب افدويل، افتل َوطََّػً افسقوشوُت افدوف

افؼقمل افعريب مصطؾَحفو افغومض خلدمي مصتوحلفو ادشتبقهي ذم ادـطؼتي افعربقتي، ؾقضتع 

 ـتوَبف: اإلرهوب افدويل: دراشًي ؿوكقكقي كوؿدة.

أؿقل: فـ كستطقع، مفام ـتبـو ظـ أشتتوذكو افراحتؾ، أن َكِػَقتُف حؼتف. شتلختؿ ا وأخرً 

ذم و رائًعتتا ؾؿتتف وإكتوجتتف وأكشتتطتف ادختؾػتتي. ـتتون أشتتتوذً بع إذن بتتوفؼقل: ـتتون أشتتتوُذكو َظَؾتتاًم 

ـْ ـتون ادقت،وهتق و صتوحلً و تدريسف وشؾقـف وأخالؿف.ـون أكؿقذًجت وؿتدوة َُتَتتذى. وَفتِئ

حٌؼ، ؿد ؽقََّى جسَده، إن روحف وؿقؿف وأظامفتف وظطوءاتتف شتتبؼك مـتورة فلجقتول، تـفتؾ 

 مـفو،وهتتدي بؿعودفو،وتؼتدي هبو.

قِّ رحؿ اهلل أشتو .تذكو اجلؾقؾ، وأشؽـف ذم أظذ ِظؾِّ  ْغَ

 وافسالم ظؾقؽؿ ورمحي اهلل وبرـوتف.

 

     


