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الجامعة    لمجلس األمناء في   وضع الرئيس الفخري

  بيروت الدآتور رتشارد دبس آتابًا   االميرآية في
والتشريعات    القانون اإلسالمي : " باالنكليزية بعنوان 
يقع هذا العمل   ". مصر   مدنية ـ قانون الملكية فيال

الدآتور دبس     يقوم   وفيه   صفحة،   216   في   المرجعي
للشريعة    وفقًا   الكالسيكي   بشرح قانون الملكية اإلسالمي

  مصر،   في   آثار تطوره التاريخي   ويقتفي   اإلسالمية،
الشكل الحديث إطار    ويصف إندماجه آمصدر للقانون في 

  متمرس،   وهو محامي   الدآتور دبس،  . للقانون المدني
  .   يرآز دراسته بشكل خاص على مصر 
لجميع    هو القانون األساسي   الشريعة،   فقانونها التقليدي، 

يكون    يمكن أن   ويوضح دبس آيف   المجتمعات اإلسالمية،
وآيف    وفعاال،   النيًاوعق   ومتماسكًا   متطورًا   الفقه اإلسالمي

تطور على مدى قرون لخدمة إحتياجات المجتمعات 
  غريغوريان ر،يس مؤسسة آارنيجي   فارتان  . اإلسالمية

مجاالت تتطلب فهم    يعملون في   يدرسون أو "  للذين "  غنى عنه   ال "  وصف الكتاب بأنه   نيويورك،   في 
إدوارد    أستاذ آرسي   رشيد خالدي،  ". يلمتعلق بملكية األراضا   والشرق أوسطي   القانون اإلسالمي

لكيفية    عرض تحليلي "  وصف الكتاب على أنه   جامعة آولومبيا،   الدراسات العربية في   سعيد في
آثير من أنحاء العالم    في   وبالتالي   السياق المصري   في   معًا   والقانون المدني   عمل القانون اإلسالمي

   . غير المتخصصين بسهولة   يفهمه   يمكن أن   ن الكتاب هو عمل نادر،وأضاف أ ".  العربي
  

  المؤلف
وهو  .  فخريًا   بيروت قبل انتخابه رئيسًا   لمجلس أمناء الجامعة األميرآية في   خدم رتشارد دبس رئيسًا
الرئيس السابق و   الدولي،   مجلسها االستشاري   وعضو في   مورغان ستانلي،   في   أيضا مدير استشاري

  في   لبنك االحتياط الفدرالي   منصب الرئيس العمالني   وقد شغل سابقًا .  الدولية   لشرآة مورغان ستانلي
وهو حائز على    مصر،   فورد فاوندايشن في   في   وزميًال   مؤسسة فولبرايت،   في   وآان باحثًا .  نيويورك 

آما حاز  .  القانون من آلية الحقوق بجامعة هارفارد   ه فيالدآتوراه من جامعة برنستون والدآتورا
وقد آّرمته الحكومتان السعودية  .  بيروت   على الدآتوراه الفخرية من الجامعة االميرآية في

على  "  مصر   والتشريعات المدنية ـ قانون الملكية في   القانون اإلسالمي "  هذا ويتوافر آتاب  . واللبنانية
 www.amazon.com و www.cup.columbia.edu  : لتاليالعنوان ا
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