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 كؾؿة املوسوعة العربقة

 مفـد كوح الدكتور ها األستاذاألؼ

 كؾقة احلؼوق يفرئقس قسم الؼاكون العام  

 

 

 

 أشتوذكو مـذ أن رحؾً ظـ مقاين ؿؾقبـو وأذظي شػــو َتتوج إفقؽ...

 ؿدار أن أفؼل افققم ـؾؿي ادقشقظي افعربقي ذم مـوشبي تلبقـؽ تشوء إ

 وؿد صوءت إؿدار أن أفتؼل فؾؿرة إخرة معؽ ذم مؽتبؽ بؿبـك هقئي ادقشقظي افعربقي.

 حغ افتؼقً بؽ فؾؿرة إخرة ؿبؾ رحقؾؽ..

 ـوكً احلقوة ـودعتود تتدؾؼ مـ ظقـقؽ..

 د مـ إمؾ..فؾؿزيو كبعً و وـون صقتؽ ـودعتود أيًض 

 ـوكً ظقـوك تؼقٓن: شـظؾ حمؽقمغ بوٕمؾ..

 وـوكً رؤاك أبؾغ مـ احلؼقؼي شوضعي..

ًَ و وظـدمو ظوكؼتؽ ذم مؽتبؽ مقدظً   متعبًو.. ــ

 ًَ  مـ آؾوق افروح.. أصػَّ و أيًض  وفؽـؽ ــ

 

 أكً افذي آمـ بـو..
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وــً ٓ أزال  ـؾػتـل بلول بحٌ ذم ادقشقظي افعربقي افعومي،و ؿبؾ ثامكقي ظؼ ظومً 

 ذم اجلومعي حديٌ افتعقغ..ا معقدً 

وبعد ذفؽ ذؾتـل مع ـقـبي مـ زمالئتل بتلن كؽتقن رؤشتوء إؿستوم افعؾؿقتي ذم 

 مو حققً..ا ؾريدً و ادقشقظي افؼوكقكقي افعربقي، وهق ذف أمحؾف ظذ صدري وشومً 

 وؾرحف..ذم ضؼقشف وأجقائف ا ممقزً و وـون يقم افثالثوء َضقال ثالث شـقات يقمً 

 ـون يقم افثالثوء ادذـقر هق يقم اجتامع رؤشوء إؿسوم ذم ادقشقظي افؼوكقكقي ادتخصصي.

 ذم رؽبي ؾريدة فإلكجوز واإلبداع واإلكتوج..ا وخرً و يػقض ضؿقً ا وــً هنرً 

ظذ مستقى افعؾؿ ا ؾريدً  ؾؽوكً ادقشقظي افؼوكقكقي مع أخقاهتو ادتخصصوت ظؿاًل 

 وهق مو ؿؾام وصػ بف ظؿؾ ظؾؿل..وظذ مستقى افزمـ 

 حغ تقفقً مفوم اددير افعوم هلقئي ادقشقظي افعربقي..ا جديدً و مل يؽـ ؾـ اإلدارة حدثً 

ا ؾؼد ـون هذا افػـ ؾؾسػي ذم حد ذاهتو أرشْخَتفو ذم جومعي دمشؼ حغ ــتً ظؿقتدً 

زفـتو كروهيتو فؽؾقي احلؼقق ؾقفو، ومو زافً ضريؼتؽ بوإلدارة مرضب ادثؾ حتتك أن، ومو

 يقمقًو. وكستشفد هبو،

مـ افرصامي وخػي افروح وادروكتي واجلترأة و خوًص و ـوكً ضريؼتؽ ذم اإلدارة مزجيً 

 واإلكتوج افغزير.

ا ؾريتدً و مـ ـؾ إفقان، هذا ادزيٍ افذي أصتبح فقًكتو بوختصور ـوكً إدارتؽ مزجيً 

 أحذ مـ ـؾ إفقان ٓ متؾؽف إٓ بصرة شقودتؽ..

 فػصقل أربعي ذم دمشؼ..مل تؽـ ا

 ــً شقودتؽ افػصؾ اخلومس وإحذ ؾقفو..

 افػصؾ اخلومس افذي تتالؿك ؾقق يديف ـؾ افػصقل..

 ذم مزج مدهش بغ افشؿس وافسحى وإمطور..
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 وبعد رحقؾؽ كػتؼد افػصؾ اخلومس..

 وفؽــو كعقش ؾقف ظذ ضػوف افذـريوت..

 أشتوذكو أكً افذي بـقً ؾقق اهلوويي..

 افذي رويً إصجور ذم افـػقس..وأكً 

 ورؽبي ذم افصعقد إػ مزيد مـ اإلكسوكقي..و وأكً افذي ؾجر افعققن ذم افؼؾقب حمبي ودؾئً 

 أظقدهو مرة أخرى:

 أكً افذي ـوكً فف ؿومي افريح..

 بوفعققن..و أكً افذي ــً مؾقئً 

 أكً افذي مل يصودر ضؿقح أحد..

 ؾسالم فروحؽ افطقبي..

 وأبدًا.. ى دمشؼ افتل ظشؼتفو دائاًم مـ صبو بردى، برد

 شالم فروحؽ مـ ؿؾقبـو مجقعًو..

 شالم فروحؽ مـ ضقوء خوفد حوـتف يداك افطوهرتون..

 ظؾقؽ شالم اهلل..

 

     


