


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تأبيـن األستـاذ الدكتـور حفـل

 ولق دعبوفم

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 




- 3- 

 

 حفـلـة تأبيـن

 األسـتاذ الدكتور موفق دعبول
  

 

 ه1442صفر22 األربعاء يوم من والنصف عشرة الثانية الساعة في أُقيم

 اللغعة مجمع  في العائدي منيف أحمد الدكتور قاعةب م2021أيلول 29 الموافق

 بعولفعق ععمو العدكتور األسعتا  الكبير للراحل لتأبين احتفال بدمشق العربية

 الموافعق ه1442 رجع  13 في جواره إلى فقيدنا اهلل اختار وقد ..اهلل رحمه

 ..والعطاء بالعلم حافلة طويلة رحلة بعد م2021 شباط 24

 عطايعا قرأها األستا  رياض  الحكيم الذكر من آيات بتالوة االحتفال افتتح

 :اآلتية التأبينية الكلمات ألقيت ثم

 المجم  رئيس المحاسني مروان الدكتور ألقاها العربية اللغة مجم  كلمة. 

 الجامعة رئيس عابدين يسار محمد الدكتور ألقاها عمشق جامعة كلمة. 

 السيد محموع الدكتور ألقاها الفقيد أصدقاء كلمة. 

 البواب مروان األستا  ألقاها األحمد خضر الدكتور الفقيد صديق كلمة. 

 كلمة طالب الفقيد ألقاها الدكتور محموع باكير. 

 ععبول موفق بشر الدكتور نجله اهاألق الفقيد آل كلمة. 
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 ةاحلفل عريف كلمة
 حلمي زياد محمد لألستاذ

 

 وبركاته اهلل ورحمة عليكم السالم

 :العزيز كتابه في تعالى اهلل يقول

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ژ

 ..[3٥ - 34 األنبياء:] ژ جب يئ ىئمئ حئ جئ ی یی ی

 العظيم اهلل صدق

 .بدمشق العربية اللغة مجمع رئيس   المحاسني مروان الدكتور األستاذ  

 .دمشق جامعة رئيس عابدين يسار محمد الدكتور األستاذ  

 .األكارم المجمع أعضاء   الّسادة  

 .األعزاء الّضيوف   السادة  

 .السادة أيها السيدات أيتها

 فعي بكعم أهعالا   سعلالا  ووطئتم  أهالا  حللتم فقد  مسعاكم وطاب طبتم

 الثقععافي الصععر   بدمشععق العربيععة اللغععة مجمعع   الخالععدين مجمعع  رحععاب

 معن قرنعاا  العربيعة اللغعة علعى الحفعا  عنعاء تجّشعم العذي  العريق والعلمي

 فعي مخلصعين  عععوتلم فعي مخلصعين  تأسيسعه منذ أعضاؤه وكان  الزمان
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 من فمنلم  هويّتلم وأساس    وجوعهم عنوان    األم وللغتلم لوطنلم محبّتلم

 عنلعا ويعذوع  عنلا ينافح العربية تخوم على مرابطاا  مازال ومنلم  نحبه قضى

 تجاربه خالصة ويقّدم  ووقته جلده يبذل  والتلميش الطمس محاوالت كل

 .وعروبته للغته فداءا  رخيصةا 

 معن الععاملين العلمعاء أولئع  أحعد لعوعا  احتفعال   فعي اليوم نحن وها

 الرياضعيات ععالم الجليعل الععالم  العربيعة الثقافعة في ىالطول اليد أصحاب

 الجعزاء خيعر أمته عن وجزاه  اهلل رحمه ععبول موفق الدكتور األستا  المبد 

 .ومعرفة علم من حياته طوال للا قدم ما قدر

 زال معا  لع  كل  ونتاجه وعلمه روحه لكن جسده غيّ   الموت هغيّب لقد

 وال بععدها ظمأ ال سائغة شربة َسلساله من ونغرف  معينه من نستقي أمامنا مائالا 

 .الرحمات قبره على وأنزل واسعة رحمة اهلل رحمه  جلل

 :اهلل بعذ ن مستأنسعة بيننعا تطعوف وروحعه  الغعالي لفقيدنا نقول  األكارم أيلا

  ورزانتع  حكمت  سنفتقد  المنيرة كلمات  سنفتقد  الجليل العالم أيلا سنفتقدك

 .وبذالا   وعطاءا   علماا  خطاك على وسنكون الراحمين  أرحم عند روح  نستوع 

 الممععات   وفععي الحيععاة فععي علععوّ 

 

 المعجععزات   إحععد  أنععت لحععق   

 فعععياعي فعععي لععع  بعععاطن   غليعععل   

 

 الجاريععععات   بالععععدمو  يُخفَّععععف 

 تتعععر  العععرحمن تحيّعععةُ  عليعععَ   

 

 رائحعععععات   غعععععواع   برحمعععععات   

 .والسلوان الصبرَ  هأهل وأللم اهلل هرحم 

 .وبركاته اهلل ورحمة عليكم والسالم

*   *   * 
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 العربية اللغة جممع رئيس كلمة
 احملاسين مروان الدكتور األستاذ

 

 الكريم الحفل أيها

 األسعتا  مجمعنعا لفقيعد لمعا تأكيعد القاععة هعذه فعي اليعوم وجوعكم إن

 تأكيعد هعو كمعا وعلميعة  شخصعية ق يَمة من  اهلل رحمه ععبول موفق الدكتور

 السعورية الرسعمية الليئة يمثّل الذي وهو لديكم  العربية اللغة مجم  لمكانة

 العلميععة الحداثععة مسععارات متابعععة علععى قععاعرةا  لغتنععا إبقععاء عععن المسععيولة

 العلمية. الممارسات وفي التعليم في والحضارية

 التطعور فعي الفّعالعة مشاركته وعن فقيدنا عن معروف هو ما فذن ولذل 

  2002 ععام مجمعنعا فعي ععامالا  عضعواا  يُنتخع  جعله قد بالعنا في العلمي

 المجاالت  هذه في المجم  نشاطات ععم على بمقدرته اعترافاا 

 العلععوم فععي بكععالوريوس بنيععل بععدأها مثاليععةا  العلميععة سععيرته كانععت إ 

 الدكتوراه بشلاعة وأكمللا عمشق  جامعة من 19٥7 عام والفيزيائية الرياضية

 عقيعق تخصع  وهعو السعوائل  بميكانيع  متخصصعاا  الرياضعية العلعوم في

ُجعهُ  وتعمّ  الرياضعيات. فعي عاليعاا  معرفياا  مستوا  يتطل   فعي بالعدكتوراه تَخرُّ

 .1961 عام بالنمسا التقنية فيينا جامعة
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 أسعتا  رتبعة إلعى وارتقعى 1963 ععام عمشعق جامعة في مدرساا  ُعيّن ثمّ 

 لقسععم رئيسععاا  وأصععبح 1973 عععام أسععتا  رتبععة وإلععى 1968 عععام مسععاعد

 .1996 عام إلى 1983 عام من العلوم كلية في الرياضيات

 مجلعة تحريعر رئاسعة تعولّى العلعوم  تطعور فعي كبيعراا  اهتماماا  أبرز ولّما

 فعي وشعاركَ   2001 إلعى 198٥ ععام معن العلميعة  للبحوث عمشق جامعة

 .1987 عام منذ الرياضيات في خبيراا  العربية الموسوعة تحرير

 أحععد فقيععدنا كععان للمعلوماتيععة السععورية الجمعيععة تشععّكلت أن ومنععذ

 مجلعة لتحريعر ورئيساا   1988 عام منذ إعارتلا مجلس في وعضواا  ميّسسيلا

 المعلوماتية. الثقافة

 للجنععة رئيسععاا  ُعععيّن العلميععة  والمسععيوليات النشععاطات هععذه جانعع  وإلععى

 علعى بقعي ثعم 2001 حتى 1992 عام من للعلوم األعلى المجلس في المقررين

 كمعا للرياضعيات  األميركية الجمعية في عضواا  الدولية العلمية بالمسارات اتصال

 .2001 إلى 1997 عام من العلمية للشيون عمشق جامعة وكيل منص  تولى

 الكريم الحفل أيها

 إليصعال كبيعراا  مجلعوعاا  يتطل  العربية باللغة العلمية المواع تدريس إن

 المصعطلحات فلعم فعي يتدّرج طال  إلى التطور  السريعة بتفاصيللا العلوم

 عقيقعة بشعرو  إال  لع  يكعون وال العربية  اللغة إلى لنقللا األجنبية العلمية

  األخر . المصطلحات وبين بينه االرتباط ومد  مصطلح  كل أهمية تبرز

 المسعتو  يشعّكل العذي الرياضعيات  علعم فعي  لع  يكون ما وأوضحُ 

 فقيعدنا جععل معا وهعذا والمععايير. القيم وتدّرج العالقات إعراك من األعلى
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 السعوائل  كميكانيع  عقيقة علمية نوا    في المطلوبة التدريسية الكت  ييلف

 التحليلية. واللندسة التفاضلية المعاعاّلت في وكت   

 الرياضعيين مجلعوعات بتأصعيل كعذل  اهتم قد اهلل رحمه أنه المالحظ ومن

 الماضعي في العلم لغة العربية )اللغة :عنوانلا ندوة في اشترك حين القدماء العرب

 العلعم أسعبو  في شارك كما البحرين  عولة في 199٥ عام والمستقبل( والحاضر

 شعارك ثعم «البيطعار ابعن عصعر فعي العلميعة الحركعة» بموضو  والثالثين الثالث

 .(3٥ سبو )األ في الحضراني ماجد ابن عصر في العلمية الحركة بموضو 

 عقيعق عضعواا  العربيعة اللغة مجم  اجتماعات في اهلل رحمه عرفناه ولقد

 تعليقعه فعي البديلة سري َ  المجم   نشاطات في مطلوب هو بما ملتزماا  الفلم

 المجم . بنشاطات االلتزام كبيرَ   المطرو   الموضو  على

 الكريم الحفل أيها

 المجعال  لع  أصعالة يمثلعون العذين العلماء من واحداا  فقيدنا كان لقد

 خدمعة فعي باالتسعا  آخذ مجال وهو المعلوماتية  المسمى الحديث العلمي

 هعذا يستطي  ترابط من بينلا ما توضيح إمكان تأكيد و الحديثة  العلوم تسري 

 األ هان. إلى تقريبه العلم

 مجلعس علعى يُععرض فيمعا البعّت  في نظراته رجاحة يفتقد مجمعنا وإن

 المجلعس علعى يععرض ما كل متطلبات تحليل في وعقته أمور  من المجم 

 المجم . مسيوليات في موقعلا أهمية بذبراز

 .راجعون إليه وإنا هلل وإنا ..جناته فسيح وأسكنه اهلل رحمه

*   *   *



- 10- 

 

 

 

 دمشق جامعة رئيس كلمة
 حممد يسار عابدين الدكتور األستاذ

 

 :الكريم الحفل أيها

 أععالم معن وَعلَعم   الكبعار  األسعاتذة جيل من واحد   لتأبين اليوم نجتم 

ع   العربعي  والعوطن سورية في والتعليم العلم  إنعه عمشعق  جامععة معن وَطعود

 الوطنيعة واألكاعيميعة العلميعة الشخصعية هذه ععبول  موفق الدكتور األستا 

 فعي العدؤوب والعمعل بالعطعاء حافلة مسيرة بعد اليوم نفتقدها التي الباسقة 

 .العالي والتعليم عمشق وجامعة الوطن خدمة

 :الكريم الحضور أيها

لقد أعطى الراحل على مد  أكثر من خمسين عاماا كل ما لديه بعال حعدوع  

وعون كالل أو مالل  في رسالة العلم وملنة التدريس في كليعة العلعوم وجامععة 

عمشق ووزارة التعليم العالي  بكل ما تحمله هذه الملمة والرساالت في طياتلعا 

لميعة والمناصع  اإلعاريعة من المعاني  فضالا على شغله العديد من المواقع  الع

اللامة  فشخصيته المتميزة كانت نمو جعاا يحتعذ  بعه  لجلعة التنعوير والمعرفعة 

 م  حرصه وعنايتعه علعى تقعديم  والتفاني في أعاء الواج  واإلخالص في العمل

 .العلم بصوره المتعدعة لألجيال الجديدة عون ترعّع أو مّلَلد 
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 العوالء إشعكالية بلعا لخع  التعي المشعلورة أقوالعه أحعد نستذكر وهنا

 عطعاء فعاإلخالص االختصعاص  قبعل يكون اإلخالص: »العمل في واألعاء

 اختصعاص بعال وإخعالص اإلنسعانية  بحعق جريمعة العلم واحتكار مشروط

 «.يعطيه ما يمل  ال المرء أن يعني

 :أيها الحضور الكريم

 وضعرورة العلمعي  الفكر أهمية ععبول موفق الدكتور الراحل أعرك لقد

 .الناس كل إلى بذيصاله واالهتمام به العمل

 جانعع  إلععى العربيععة باللغععة وشععغفه اهتمامععه الراحععل عععن ُعععرف كمععا

 بتعأليف  قيامعه إلعى إضافة كتابا  أربعين الحقلين هذين في وترك الرياضيات

 البحعوث عشعرات بعذجراء وقيامه. القيِّمة العلمية الكت  من العديد وترجمة

 .اللامَّين الحقلين هذين في النوعية العلمية

 :أيها الحفل الكريم

 التعي العلميعة لإلسلامات والتقدير العرفان بين ما مزعوج   شعور   ينتابني

 بعين ومعا عمشعق  بجامعة والتعليمية العلمية العملية خدمة في الراحل قدملا

 فعي حياتعه أمضعى العذي العصعامي  الرجعل هذا رحيل على العميق  الحزن

 وأظن .أخالقياتلا بكل مارسلا والتي  العلمي والبحث والتعليم العلم خدمة

 بفكععرهم ومعنععا فينععا يسععتمرون إنلععم يرحلععون  ال الرجععال هععيالء مثععل أن

 .والوطن الجامعة  اكرة في ويستمرون ووطنيلم وأخالقلم

 وأصعدقائه ألهلعه والصعبر والععزاء والمغفعرة  الرحمة الراحل للدكتور

 طيع  أثر من لنا تركه فيما العزاء عمشق جامعة في نحن ولنا ومُحبِّيه  وطالبه

 .األجيال منه تستفيد ومعرفي علمي ونتاج

*   *   * 
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 الفقيد أصدقاء كلمة
 حممود السيد الدكتور األستاذ

 

 :أيتها األخوات، أيها اإلخوة، أيها الحفل التأبيني الكريم

 .أسعد اهلل أوقاتكم

يوماا أن أقف ميبناا فقيد العلم والوطن الصديق األستا  ما كنت أحسبني 

الذي تزيد معرفتي به على أربععين عامعاا  إ    الدكتور موفق ععبول رحمه اهلل

تزاملنا معاا فعي لجعان ععدة  وتوطعدت وشعائد الصعداقة بيننعا انسعجاماا فعي 

 .غل الرؤية  واحتراماا في التعامل  واتفاقاا في معالجة األمور في األعم األ

عنعدما  ,كان أول لقاء بيننا في لجنة تعاعل الشلاعات بمجلس التعليم العالي

كان المجلس وكلية التربية بجامعة عمشق في مبنى واحعد فعي ثمانينيعات القعرن 

الماضي  واشتركنا معاا في تقويم اإلنتاج العلمي لبعض المرشحين للتعيعين فعي 

وكانععت رؤيتععي ورؤيععة فقيععدنا  عضععوية الليئععة التدريسععية فععي جامعععة عمشععق 

 .منسجمتين في عملية التقويم  وأعجبت يوملا بموضوعيته

طالمعا اجتمعنعا لتعداول   وعندما كان رئيساا لتحرير مجلة جامعة عمشعق
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الرأي في البحوث المقدمة للنشر في المجلة  وكان حريصاا أيما حرص على 

ة أو تسعاهل فعي انتقاء البحوث الجاعة واألصعيلة فعي مَنعأا  ععن أي مجاملع

صالحية هذه البحوث  وأميناا على إنفا  ما أُسند إليه بكعل كفايعة  وأعجبعت 

 .بغيرته على سالمة اللغة العربية ومحبته للا

طل  إلينعا  1986 وفي أثناء تسلمي عماعة كلية التربية بجامعة عمشق عام

علعى  رئيس الجامعة آنذاك األستا  الدكتور زياع شعويكي شعفاه اهلل أن نتعدرب

استعمال الحاسوب في قسعم الرياضعيات بكليعة العلعوم  وكعان فقيعدنا وقتلعا 

وجعر  التعدري  بذشعرافه  وعنعدما افتعتح   رئيساا لقسم الرياضيات في الكلية

قسم المعلوماتية في كلية العلوم كان بذشرافه  وكانعت ابنتعي العدكتورة رفيعف 

ك  قبعل أن تحعدث كليعة قائمة باألعمال بعنايته الحانيعة فعي هعذا القسعم آنعذا

 .اللندسة المعلوماتية حيث صار عميداا للا الدكتور عماع مصطفى رعاه اهلل

ثم تعدعت لقاءاتنا في مكتبه عندما غدا وكعيالا لجامععة عمشعق للشعيون 

فكان رحمه اهلل يدقق فعي تقعارير فحع  اإلنتعاج العلمعي ألعضعاء   العلمية

تبعة إلعى أخعر   ويشعكو بمعرارة الليئة التدريسية المرشحين للترقيعة معن مر

 .عندما يجد خروجاا عن النواظم والمعايير المعتمدة في الترقية

كععان رحمععه اهلل يحضععر  2001وعنععدما تسععلّمت وزارة التربيععة عععام 

االجتماعات التي كنت أعقدها للجنة المعلوماتية فعي العوزارة  ويسعلم فعي 

اهد الرياضعيات فعي تطوير أعمال هذه اللجنة  وكنت أستشيره في تطوير منع

المرحلععة قبععل الجامعيععة  وال يمكععن أن أنسععى حماسععته للغتععه األم العربيععة 

الفصيحة  وحرصه على وض  الرموز العلمية باللغة العربيعة فعي المععاعالت 
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الرياضععية  ورعّه علععى حجععد الععداعين إلععى أن وضعع  المعععاعالت بععالرموز 

 .معيةاألجنبية يسّلل على الطلبة الدارسين عراستلم الجا

فقد تجّسدت في أعمعال لجعان ععدة   أما زمالتنا في مجم  اللغة العربية

ومكتع  المجمع  وجلسعات المجمع   ولجنعة  منلا لجنة النشعاط الثقعافي 

وأما عملنا معاا في لجنة التمكين للغعة العربيعة برئاسعتي  .تقويم عمله ولجانه

 2007 ايعة ععامبدءاا من تاريخ تشعكيللا فعي بد  فقد استمر خمسة عشر عاماا 

ع بقععرار    وكععان2021 إلععى حععين وفاتععه رحمععه اهلل عععام عمععل اللجنععة يجععدَّ

كما عملنا معاا في لجنة النلوض باللغة العربية للتوجه نحعو . جملوري سنوياا 

التي ُشكِّلت بقرار جملوري بعد انعقاع ميتمر القمة العربي   مجتم  المعرفة

 .2008 في عمشق عام

بيننا على الزمالة في اللجان  وإنما امتدت إلى مراكز ولم تقتصر العالقة 

التواصل االجتماعي حيث كنت أتباعل معه األخبعار والمعلومعات والطُّعرف 

 .ووجلات النظر

تل  هي إشارة إلى المواق  التي عملنا فيلا معاا  ولقد عرفته عن قعرب  

والتلذي  فعرفت فيه الصديق الصدوق  والمخل  الوفي  والرأي السديد  

الجم  والكياسة الفائقة  والمرونة فعي التفكيعر  كمعا عرفتعه عالمعاا بكعل معا 

تحمل كلمة عالم من مَعان  ثقافةا ومعرفةا وتواضعاا وسمواا فعي الخلعق  ومعن 

 .هنا كان غيابه خسارة للعلم والثقافة والوطن واألمة

تعراث وعرفت فيه أيضاا الجديعة فعي العمعل  وقعوة اإلراعة  واالعتعزاز ب

  أمته  الحضاري  ولكم كانت نظرته إلى تراث أمته تتسم بالمنطق والصواب

ألن فعي   عندما رأ  أن نظرة القداسة إلى التراث غير صحيحة على اإلطالق
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التراث الغثَّ والسمين  ويحتاج إلى الغربلة والتصفية بحيث ال نسعتبقي منعه 

 .إال ما يفيدنا في حاضرنا وتوجلنا المستقبلي

تعّدعت السمات اإليجابية فعي شخصعية فقيعدنا الكبيعر وسعلوكاته  لقد 

وأكثر ما كان يسترعي انتباهي احترامه للوقت تعظيماا والتزاماا بعه أيمعا التعزام 

في األحايين كافة  وقد أقسم اهلل سبحانه وتعالى بالوقت في أكثر من آيعة فعي 

مسعيرته العمليعة ععن القرآن الكريم عاللةا على عظمته  فما اعتذر فقيدنا عبر 

ععدم حضععور أّي اجتمععا   إ  إنععه كععان يحضععر االجتماعععات فععي مواعيععدها 

المحدعة  ويكعون أول معن يجعيء إليلعا واالبتسعامة علعى محيعاه  واللعدوء 

واالتزان في تبيان آرائه في هذه االجتماعات  وحرصه الشعديد علعى احتعرام 

واحتعرام  وأن وجلات النظر األخر  بكعل تلعذي  ولياقعة  ورفعق وهعدوء 

االحترام ال يدل على الح  فقط  وإنما يدل على حسن التربية  كما أن أناقة 

اللسان هي ترجمة ألناقة الرو  عنعد الحعوار وجعالء وصعراحة  فمعا جامعل 

على حساب الحقيقة  وال راعى في منأ  ععن المصعلحة العامعة  وكعان فعي 

معا »يث النبعوي الشعريف رعوعه كافة يتسم بالكياسة والرفق انطالقاا من الحد

  ومعا رأيتعه يجعر  «كان الرفق في شيء إال زانه  وال نُز  من شيء إال شعانه

 .آَخَر في أثناء حديثه  وإنما كان يعبّر عن رأيه واالبتسامة على محيّاه

 في اجتماعاتنا كافعة يقعدم األعلعة المنطقيعة والتعلعيالت وكان رحمه اهلل

قشات ورعه على ما يطر  من أفكار  فكعان الواضحة والداعمة في أثناء المنا

رأيه السديد محل تقدير وإكبار معن اآلخعرين  ولقعد كعان ثمعة انسعجام فعي 

رؤيتنا لما يطر  ويناقش  وطالما كانت العيون تلتقي معبرة عما في القلعوب 

 :والنفوس  ألم يقل شاعرنا
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 والعين تبدي الذي في نفس صاحبلا

 

ه  إ ا كانعععا   معععن المحبعععة أو كعععرد

والتحلي بعالتفكير   وأكثر ما كانت تعجبني في شخصيته النزعة التفاؤلية 

اإليجابي في نظرته إلى األمور وعراسة الظواهر  فما تسلل اليعأس يومعاا إلعى 

فعي   ا على المضي في العدربتفكيره  وإنما كان عائماا مشّجعاا ومعززاا وحاث  

ائماا زاعنا في النظرة إلعى على أن يكون التفاؤل ع  منأ  عن كل تثبيط وتيئيس

المستقبل  وكان يعّدع اإليجابيات في أي موضعو  مطعرو   ثعم يعذكر بكعل 

موضوعية ما لم يُندجزد مقّدماا جرعة التفاؤل بمسعتقبل مشعرق ملمعا اعللمعت 

الخطوب وتلبَّدت األجواء  وبرغم العقبات المعتر ضة والصععوبات الحائلعة 

بالصبر معذكراا إيعاي بالبيعت الشععري العذي عون التنفيذ  وعاعياا إلى التحلي 

 :طالما استشلدت به في هذه الحاالت وهو

ل قد بذي الصبر أن يحظى بحاجتعه  أَخد

 

م ن  القععر  لألبععواب أن يلجععا   ومُععدد

وكان ير  أن الشكو  ال تجل  إال اللم  في حين أن التمس  بحبعل اهلل  

اإليمان إال نصعفين أوللمعا الحمعد يأتي باالنفراج وإبعاع الغّم  والواق  ما كان 

هلل  وثانيلما التحلي بالصبر  وأن من يحّدثنا عن زمن مخيف فعلينعا أن نحّدثعه 

 .عن رب لطيف  وأن م  العسر يسراا  وأن نور الفجر يجيء بعد الظالم

مراكز التواصل االجتمعاعي عنوانلعا ولقد أرسلت إليه رسالة عن طريق 

 :جاء فيلا «علمتني الرياضيات»

 :علمتني الرياضيات

أن السال  بعد السال  يعني موجباا  فال تيأس فالمصيبة بعد المصيبة  -

 .تعني الفرج

االنتقال من جلة إلى أخر  سيغيّر من قيمتي  وأنه متى ما كبر المقعام  -

 .صغر كل شيء
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  جممع اللغة العربية بدمشقأعضاء زمالئه مع  صورة تذكارية

  (2002)  للمجمع أمام املدخل الشاميل
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 مازن املباركوالدكتور رمحه اهلل  عبد اهلل واثق شهيدالدكتور  املجمع عضويمع زميليه 
 

 

 

 .. رمحهام اهللهيثم اخلياطالدكتور  مع زميله عضو املجمع عبولالدكتور موفق دالكبري الراحل 



 - ج -  

 حممد مكي احلسني اجلزائري الدكتوراللغة العربية بدمشق جممع أمني مع 

 

 رمحهام اهلل .. زميله يف املجمع األستاذ شحادة اخلوريمع 



 - د -  

  ممدوح خسارة رمحه اهللالدكتور اليمني: عضو املجمع  من

 حممود السيدالدكتورنائب رئيس املجمع و
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 .أن بعض الكسور ال تجبر -

فعال تظعنَنَّ أن أنه يمكننا الوصول إلى نتيجة صحيحة بأكثر من طريقة   -

 .وحدك صاح  الحقيقة  وأن كل من خالف  مخطئ

 .أن لكل مجلول قيمة  فال تحتقر أحداا ال تعرفه -

 .أن ثمة شيئاا اسمه ماال نلاية  فال تكن محدوع الفكر والطمو  -

كالمتععالين علعى   أن العدع السال  كلما كبرت أرقامه صغرت قيمته -

 .وا في عيون غيرهمالناس كلما ازعاعوا تعالياا صغر

فاختر متغيرات  جيداا لتصل إلعى  ,أن لكل متغير قيمة تيعي إلى نتيجة -

 .نتيجة ترضي 

علمتنعي  :أخعي الغعالي :ولقد عّق  رحمه اهلل على هعذه األقعوال قعائالا 

الحياة أن عزيزي الدكتور محموع موسوعي رائ  حضاري بقل  كبيعر وفكعر 

 .حقيقي حفظ  اهلل ورعاك

وأنا بدوري علمتنعي الحيعاة أن  :أخي الدكتور موفق :قائالا  ورععت عليه

عزيزنا الغالي الدكتور موفق  و قل  كبير وعقل مستنير  وجدير بكل احترام 

 .وتقدير  حفظه اهلل وحماه  ومّد في عمره ورعاه

لقد كان صديقنا الراحل أريحياا بكل ما تحمله كلمة أريحيعة معن معنعى  

  ويشعر بالفر  والمسرة عندما يقدم خدمة لصعديق  إ  إنه كان يرتا  للعطاء

ولعم تكعن االبتسععامة لتفعارق محيععاه أمعارة علععى سععاعته عنععدما يلبعي طلبععاا 

لصديقه  ومما أتذكره في هذا المجال أنني طلبت إليه مساعدة طالبة  متفوقعة 

إال أن وضعلا الماعي َسيِّئ  و ل  بأن تكون عراسعتلا فعي جامععة القلمعون 

بطريعق منحعة جامعيعة  فاسعتجاب   التي كان هو رئيسلا للا آنعذاك  الخاصة
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وعندما احتل األمريكان العراق لجأتد إلى سورية كوكبعة معن أطعر  .مشكوراا 

تدريسية جامعية  ومن بين هيالء الالجئين صديق متخصع  بعالعلوم وابنعه 

متخص  في المعلوماتية  وكانا في أمس الحاجة إلعى المسعاعدة  فرجعوت 

  الدكتور موفق أن يساعدهما  فما كان منه رحمه اهلل إال أن وفّر موقعاا األستا

للدكتور المتخص  في المعلوماتية في إحد  الجامعات الخاصة  وفعالا ال 

يععرف الصععديق إال فعي وقععت الشعدة والضععيق  وكعان رحمععه اهلل هعو  لعع  

 .الصديق المعطاء  والمفضال  واألريحي والوفي

طيّ  القل   رقيعق الشععور ومرهفعه  ععذب الحعديث كان صديقنا الراحل 

وواضح الفكر  وصريح الكالم  وما عرفت فيه إال الخلق الكعريم وحرصعه علعى 

ومساعدة اآلخرين  وهذه الصعفات كافعة جعلتعه محتعرم العرأي فعي  إتقان األعاء 

ومحبوباا من الجميع  بفضعل تواضععه وإخالصعه  جمي  المواض  التي عمل فيلا 

ألصدقائه ووقوفه إلى جانبلم  وتعد قيمة الوفاء من أسعمى القعيم وأنبللعا  ووفائه 

 :ورحم اهلل أستا نا المجمعي الراحل عبد الكريم اليافي الذي قال

 يزعهععي ال سععجية الوفععاء إن

 

 العنصععر كععريم إال بجماللععا 

وثمة مقولة تشير إلى أن شخصية المعرء ال تععرف إال فعي أثنعاء السعفر   

السفر يسفر عن السلوك والتصرفات  وفي هذا المجال ال يمكننعي  ل  ألن 

أن أنسى سفرتنا معاا إلى معيتمر أقامتعه المنظمعة اإلسعالمية للتربيعة والعلعوم 

  وكانت قرينته الفاضلة السعيدة 2000 في الرباط عام( االسيسكو( )والثقافة

الراقية في أم يمان برفقته في تل  الرحلة  ولكم أعجبت بمعاملته الحضارية 

سلوكاته وتصرفاته تجاه رفيقة  عربه مدَّ اهلل في عمرهعا  وغنعي ععن البيعان أن 

 .الشخصية المتكاملة تأبى إال أن تتجلى في جمي  المواقف
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نعه قعّدم إومن هذه المواقعف أيضعاا عنايتعه ببنعاء العمعارات البشعرية  إ  

أن تتجلعى إال  للوطن أربعة أطباء مشلورين بكفايتلم  وما كان للعذه الشعلرة

 .بفضل الرعاية الحانية لفقيدنا وحرمه المصون

إن فقدك أيلا الصديق الغالي خسارة كبيرة لعيس ألسعرت  فقعط  وإنمعا 

ألصدقائ   وعارفي  ومجتمع  وأمت   خسارة للعلعم والثقافعة  ومععذرة 

إ ا كنت لم أتمكن في هذه العجالة من إيفاء مجدك حقه  ولكن سعتبقى حيعاا 

وخفقاا في قلوبنا ومثاالا في تطلعاتنا إلى ما فيه نبل الحياة وشعرف  في نفوسنا

 .االنتماء والتفاؤل بمستقبل األمة

إننا نتقعدم معن أسعرة الفقيعد وحرمعه الفاضعلة وكريمتيعه العدكتورة لينعة 

والدكتورة أماني وابنيه الدكتور يمان والدكتور بشر وآل ععبول الكرام و ويه 

المولى تعالى أن يتغمد فقيدنا بواسع  رحمتعه َسعَعةَ بأصدق التعازي  ونسأل 

ما قدمه ألمته من أفانين العلم والثقافة  وأن يجزيه عن خدماته أوفى الجزاء  

وأن يسععكنه فسععيح جناتععه  ويللععم أهلععه و ويععه وأصععدقاءه ومحبيععه الصععبر 

 ..والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ..والسلوان  وإنا هلل وإنا إليه راجعون

*   *   * 
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 كلمة صديق الفقيد
 خضر األمحدالدكتور 

 ألقاها األستاذ مروان البواب

 

معن ألمانيعا   األستتاذ التدكتور خضتر األحمتدهذه الكلمة أرسللا إلينعا 

 ورغ  إلينا في أن يشارك بلا حفلة التأبين هذه.

وأستا ي الدكتور خضر األحمد معن العزمالء الخلَّع  للعدكتور موفعق 

 زامله في قسم الرياضيات في كلية العلوم أكثر من ثالثة عقوع. رحمه اهلل؛

وكان الدكتور خضر من خبعراء مجمع  اللغعة العربيعة بدمشعق  شعارك فعي 

أعمال لجنة الرياضيات  وكان من نتائجلا إصدار المجم  لمعجم مصعطلحات 

الرياضيات قبل أرب  سنوات  وهو من تأليف الدكتور موفعق ععبعول  والعدكتور 

 األحمد  والدكتور بشير قابيل  واألستا  مروان البواب.خضر 

*   *   * 

 واآلن إلى كلمة الدكتور خضر األحمد:

  



- 21- 

ععدُ فععي  مععة  اهلل مععا ألقععى   ومععا أج 

 

 أهععععذه صععععخرة  أم هععععذه كبععععدُ  

تُُل    الحزُن مَعن أحبابُعهُ بَُععُدواقد يَقد

 

 فكيععف بَمععن أحبابُععه فُق ععدوا  عنععه 

.رَحلدَت عنا وقلبي   ُر على فراقَ  يا أكرمَ الناس وأقربَلم إليَّ  يتفطَّ

ه ما أخَذ وله معا أعطعى  لكند ليس لنا إال أن نسلِّم بقضاء اهلل وقدره  فللّ 

 وكلُّ شيء  عنده بأجل  مسمَّى.

َّينا وجوَهنعا بععدَك  فعذن طيَفع  ال يفارقنعا  و كعراَك ال  ونحن حيثما ول

متَه لبلدك فعي المجعال تغاعر أرواحنا؛ إ  إننا نجد أنفسنا  أمامَ إنجاز  أصيل قدَّ

 التربويِّ والتعليم الجامعيِّ بعامَّة  والعلوم الرياضية بخاصة.

ر لَي القرُب منَ  في السنوات  الخمسيَن األخيرة  االطعالَ  علعى  وقد يسَّ

 الكثير من هذه اإلنجازات:

رياضععّي  فععي مقععدمتلا: الكتععُ  التععي ألفتلععا فععي علععم الجبععر  والتحليععل  ال

 والتحليل  الُعَقدّي  ونظرية  المعاعالت التفاضلية  وميكاني   السوائل  وغير ها.

ا فعي  اَ فقيُدنا الكبير الكثيَر من المناص  العلمية الرفيعة؛ فكان عضوا لقد تبوَّ

 العديد من اللجان والمجالس الجامعية؛ منلا على سبيل المثال ال الحصر:

ة عمشععق  والَوكالععةُ العلميععةُ للجامعععة  رئاسععةُ قسععم الرياضععيات بجامععع

ورئاسععةُ تحريععر مجلتلععا العلميععة  وعضععويةُ مجمعع  اللغععة العربيععة بدمشععق  

ورئاسةُ جامعة القلمون الخاصة وهي أول جامعة خاصة في سورية  ورئاسعةُ 

تحرير  عدة  مجالت  للبحعوث العلميعة والثقافعة  المعلوماتيعة  ورئاسعةُ لجنعة  

 ضيات.معجم مصطلحات الريا

وكانت عار الفكر فعي عمشعق كرَّمتعه بوصعفه )شخصعيةَ الععام  العلميعةَ( 

 ضمن ملرجان عار الفكر للقراءة واإلبدا .
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وإنني ما زلت أ كر جلوعَه المضنية التي بذللا في تأسيس كلية اللندسعة 

المعلوماتية عام ألف  وتسعمئة  وتسعة  وتسعين  والتي تحعوي أقسعامَ هندسعة  

ُ نُ البرمجيات  و نعّي.ظَم المعلومات  ون  ظَم التشغيل  والشبكات  والذكاءَ الصُّ

وكم كان من الععدل قيعامُ و زارة التعلعيم الععالي بتسعميتلا )كليعة موفعق 

 ععبول للمعلوماتية(.

كان فقيدنا الغالي موسوعيَّ الثقافة  وبوصفه  مربي ا فقد أولى الدراسعات 

يمية والقيم  األخالقية في كعلِّ معا يتخعذه التي تتناول العالقةَ بين العملية التعل

 من قرارات  وأحكام.

 لجامعة عمشق  نجَح بعد مسعا   مرهقعة  
وما زلت أ كر أنه حين كان وكيالا

 في تنفيذ  قرار  إيفاع  عدع  من الذين لم تُنَفَّذد قراراُت إيفاعهم عون وجه حّق.

ن أن يتحمَّعل وأنا أعلم علم اليقعين أن معا فعلعه العدكتور موفعق ال يمكع

 مسيوليةَ القيام به أحد  سواه.

 وما زلت أ كر سعاعتَه الغامرة التي ارتسمت على محيَّاه إ   اك.

وعندما هنَّأتُه بنجعا   الملمعة  الشعاقة  التعي تصعدَّ  للعا قعال: )قاتعَل اهللُ 

ذه بيدي وتمكيني معن إيصعال  الظلم والظالمين  والحمُد والشكُر هلل على أخد

 أصحابه(. الحقِّ إلى

رحم  اهلل أيلا األُخ الغالي  وجعَل جنعةَ الخلعد مثعواك  وأللعم  ويعَ  

 ومحبيَ  وكلَّ مَن يلو  ب  الصبَر والسلوان.

 .والسالم عليكم. .وإنا هلل وإنا إليه راجعون
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 الفقيد طالب كلمة
 حممود باكري الدكتور

 

 ..السالم عليكم

 والقععيم« تُععدرك حينمععا األشععياء توجععد: »أنععه وهععو معععروف قععول ثمععة

 عنلا وعبّر  بذنسان تجسدت إ ا إالّ  تدرك ال  مجرعة مفاهيم كونلا  اإلنسانية

 فلسعفة تسعتنبطه معا وهعذا. المجعرعات إعراك السعلولة معن فلعيس. بمواقفه

 .الحياة في وضرورتلا  القدوة

وربما هذا عين السب  الكامن وراء بعث الرسل. للعذا لعم يكتعف الخعالق 

 د ومعن وحعيلم نجع  فأرسل األنبياء كي يجسدوها. وعلى خطا هيالء  بشرائعه

تجسعد عديعداا معن القعيم   مسيرة حياة بععض األشعخاص األنقيعا  بين ظلرانينا

السامية التي ترنو إليلا النفوس التواقعة لكعل معا هعو رفيع . ومعن هعيالء العذين 

  العدكتور معلمنعا وقعدوتنا األسعتا  بل فقيعد العوطن  فقيدنا ب عرفناهم عن قر

فقعد كانعت مسعيرته الشخصعية ... موفق ععبول رحمه اهلل وأسكنه واسع  جنانعه

وأخعر  كانعت   الفريدة تش  بأسمى أنوا  القيم. ومنلا معا كعان مفطعوراا عليلعا

أن مدة عمله فعي   حصيلة إعمال عقله الراجح الذي تميز به. فقد أفضى لي يوماا 

كانعت أول   م يعزل فعي ريععان شعبابهوهعو لع  في ستينيات القرن المنصرم  ليبيا
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يراجع   -رحمعه اهلل  -وإععاعة ترتيع  أولوياتعه. فقعد كعان  محطة لمراجعة  اته

وهذا هعو حعال كعل عصعامي فعي هعذه الحيعاة. وهعو بلعذا شعاطر   نفسه بنفسه

. وهعذا كعان حعال «الخلق الذاتي»وهي   الرياضيات في واحدة من أهم سماتلا

لعة حياتعه. وللعذا فعذن حعديثنا ععن قيمعه قعد ال فقيدنا الذي عمل على نفسه طي

فضعالا علعى أنلعا مَععين   ينتلي. بيد أن استحضار بعضلا ضرورة تربوية ووطنية

  معن شعيو  شعظف األخعالق  في أيامنا هذه  نرتاض منه. وخاصة م  ما نعيشه

بععد كعل معا حعّل بوطننعا. والبععد القيمعي فعي   الذي أفضى إلى شظف العيش

األوطان ورفعته من أصع  ما يواجه تلع  السعيرورة. وهعذه سيرورة استنلاض 

التعي تعمعل   المواطنعة الصعالحة «برمجيات»القيم بدأنا نفتقدها م  أنلا تعد من 

ورعنعاه »الدول المتحضرة جاهدة لخلقلا عند مواطنيلعا. وم عن نَبدع  قيمعه العذي 

كرة ما فعال إ ا أرعت أن تسّوق ف :نبذ كل أنوا  التعص . وكان يقول لي « صفوا

تتعص  للا. وهذا على نقيض ما يقوم به معظمنعا. مع  أن التعصع  ألي فكعرة 

أن شدة قناعتنا بصحة أمر ما لعيس لعه   من المعروف  يئدها في ملدها. وخاصة

عالقة بصحته. وهذا ما نحن فعي أمعس الحاجعة إليعه. فعنالحظ كيعف أن عقلعه 

هعو   بكل أنواععه  للتعص الجدلي وازن بين هذين األمرين. وأحد مظاهر مقته 

انفتاحه المعرفي على عديد من الحقول المعرفية األخر  على الرغم من شعغفه 

ليبقعى   بالرياضيات وتفوقه بلا. فلم تستحو  الرياضيات وحعدها علعى اهتمامعه

ولتكون معارفه وحيدة البعد ال تثمر سو  الصعد . وقعد تجلعى  لع   ا أسيره

والتعي   في طريقعة مقاربتعه لعديعد معن القضعايا لمن يعرفه عن قرب -االنفتا  

وأجعد معن المناسع  تسعميته   يمكن أن أعبّعر عنلعا بمفلعوم قعد يكعون جديعداا 

بيعد أنعه   وللذا مبرراته الرياضية. وصحيح أنه كان عفوياا لديه « البنيوي التفكير»

كان حصيلة معرفية أفضعى إليلعا عأبعه العذي ععرف عنعه. وقعد ال يسعتطي  أحعد 
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ومنفتحاا على العلوم األخعر .    إ ا كانت معارفه الرياضية واسعةإاّل   بهالتحلي 

إضافة إلى أنه ال بد معن تفاععل معرفعي بعين الرياضعيات وتلع  العلعوم. وهعذه 

وقد تكون حكمتعه   كانت إحد  أبرز سماته الشخصية التي تتطل  وقفة خاصة

آثعاره المكتوبعة.  المعلوعة نابعة من  ل . ويمكن التطرق إلى بعض األمثلة معن

واقع  المعلوماتيعة فعي »منلا ما ورع في معتن المحاضعرة التعي ألقاهعا فعي نعدوة 

التي أقامتلا الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية فعي  «سورية وآفاقلا المستقبلية

ال مجعال   . فقد تميزت مقاربته بأسلوب فكري خعاص1988 مكتبة األسد عام

لعم تكعن مجعرع   بالنسعبة إليعه  أن الرياضعيات للخوض فيه اآلن. والجديد فيعه

ال يبلغعه أحعد إال فعي   بعل آلعت إلعى معنلد للتفكيعر  كغيعره  تراكم معلومعات

حععاالت خاصععة. وشععرطه الععالزم تحععّول المعلومععات الرياضععية إلععى معععارف 

شخصية عند عارسلا من خالل تقطيرها العقلعي لتعيول إلعى سعيالة فكريعة. ألن 

ليس للا أية قيمعة إن لعم تثمعر   تبقى معزولة عن حامللا  بحد  اتلا  المعلومات

علعى   وهو المعرفة. فالمعلومات يمكعن تعداوللا  شيئاا حياا يمكن االستفاعة منه

 للعذا ال يمكعن أن نسعتلَّلا منعه.  التي تقرن بصعاحبلا وتميعزه  خالف المعارف

وليست بمعلوماته. وهذا ععين معا جسعده طعراز   فقيمة اإلنسان العلمية بمعارفه

 تفكير فقيدنا..

 كثيعرة كانت التي الصعاب مواجلة في مدرسة صاح  الراحل كان كما

 على وصبره  الحكمة سماتلا أهم ومن. شبابه مرحلة في وخاصة  حياته في

َ : »أنه لمعرفته األ    رو  معن بعه يعنعم كان ما إلى إضافة. «األمور مزد عَ  ند م  ل

 كعل علعى يشعفق كعان بعل. الناس عن والعافين الغيظ كاظمي ومن ح التسام

 ورفعتعه  وسعموه  الفطعري نقائعه علعى حعافظ لذل . النتقام   يسعى كان من

 .وجوعه يعزُّ  عاخلي سالم وعلى
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وليعذرني الحضور إ ا قلت إن فقيدنا الراحل يستحق أكثر ممعا يمكعن أن 

الكبير يحتاج سفراا لنوفيعه حقعه. وصعحيح أبو  به. فما أعرفه عن هذا الصر  

  وصعاح  فضعل علعي ال أنسعاه  أن اهلل مّن علي بصداقته بعد أن كان أستا نا

ليست معن  لع    كقامة علمية وإنسانية يندر وجوعها  بيد أن عوافعي إلنصافه

بل لم أقعل كعل معا يسعتحقه. فلعم أزل أراو    بشيء. فلم أقل شيئاا ال يستحقه

وقعد ال يسعمح الوقعت لإلبحعار إلعى أعمعاق مكنوناتعه.   ياعند شواطئ سعجا

نبراساا يجسد في سعلوكه الشخصعي معا أصعبح  - رحمه اهلل -وخاصة أنه كان 

. والحعديث عنلعا يتطلع  «المسيولية الُخلقية للعلمعاء»معروفا أكاعيمياا باسم 

متسعاا من الوقت. م  أنلا مسألة ضعرورية وملّحعة فعي جامعاتنعا. وخاصعة أن 

عوزاا مرضياا فيلا عند كثير من العاملين العلميين لدينا. وهذا العوز المعدق   ثمة

ألنه يجرعها من القيم. وقد جسعد فقيعدنا   يكبح أي مسيرة نلضوية ويجلضلا

بسلوكه تل  المسيولية في كل المواق  اإلعاريعة التعي تشعرفت هعي بوجعوعه. 

ل في عملعه بعين  - لألسف -وتنب  أهمية تل  المسيولية من أن معظمنا  يَفص 

الشق العلمي والشق األخالقي على الرغم معن وجعوب تحايثلمعا. فقعد بقعي 

 هذان الشقان عند فقيدنا متالزمين طيلة حياته.

 ألسعاتذتنا العطعرة العذكر  أستحضعر أن التعأبين هعذ فعي لي واسمحوا

 معن وتذوقنا  علوملم بحر من نللنا أن بعد  عنيانا عن رحلوا الذين األفاضل

 وفعي  ووطعنلم لطالبلعم كبيعراا  علميعاا  زاعاا  وقدموا  وأخالقلم قيملم فيض

 شعلاعة حمعل معن أول  الطنطعاوي عبعدالغني العدكتور أستا نا هيالء مقدمة

 ولعم. واألخالق العلم في مدرسة وكان  سورية في الرياضيات في الدكتوراه

 ارتقعت أن إلى هناك وبقي  رآخ بلد إلى غاعرنا فقد. قرب عن معرفته لنا يتح

 العدكتور الكبيعر أسعتا نا  كعر  نستحضعر كمعا. غربتعه في بارئلا إلى روحه
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 الرياضعيات رائعد كعان الذي  والوطنية واألخالق العلم سليل  أحمد صال 

 اهلل رحمعة. قعرب ععن بمعرفتعه شخصعياا  اغتنيعت وكعم. سعورية في الحديثة

 يسععنا وال. عطائعه فعي وكنعزاا   أخالقه في نبراساا  منلما كل كان فقد. عليلما

 ومعن  وجوعهعا زّ يع   التي المنارات بلذه محظوظاا  جيلنا كان كم :نقول أن إاّل 

 لم منا وكثير. يج  كما  سجاياهم من أو  عطائلم من نستفد لم أننا المحزن

 معن ونلعل  قعيملم وتمثعل  حيعاتلم ععا  لمعن فطوبى. حينه في يقدرهما

 يكعون أن يجع  بل.  كراهم باستحضار االحتفاء مجرع يكفي وال  معارفلم

  حياتنعا فعي الطيبعة سعجاياهم معن نصعي  ثمعة يكعون أن هعو ننشده ما ُجلُّ 

 .«القيم خط تحت» يعيش منا كان لمن وخاصة

 فطعول. وعمعق وععرض طعول :ثالثعة الحيعاة أبععاع إن :بعضلم ويقول

. بالسعنوات يقعاس ععدعي مقدار وهو اإلنسان  يعيشلا التي المدة هو الحياة

 وأمعا. عليلعا وإقبالعه وصعحته  وحيويتعه  اإلنسعان  نشاط يتضمن وعرضلا

 ينبععث األخيعر البععد هعذا ومن. ومجتمعه بيئته في اإلنسان تأثير فلو عمقلا

 «أميعة» لتمحعو فقيعدنا مدرسعة تسعط  ومنه. عظمائنا حياة في اهتمامنا محط

 .واألخالق العلم في بعضنا

 علعى طفعا معا وهعو  الراحل فقيدنا سجايا فيض من غيض هذا  وختاماا 

  يسععدنا عنه فحديثنا. تنض  ال التي المعطاءة الغنية إنسانيته تكتنزه ما سطح

 ألعم معن جعزءاا  يعّوض بلسماا  يكون وقد  فينا اليباب ويحيي  وجداننا ويغني

 إلعى نبتلعل وللذا. اهلل يرضي ما إال نقول وال  الموت  ائقة نفس فكل. فراقه

 عنا فرحل. وأحبته لعائلته والسلوان والصبر.. الجنة مثواه يكون أن تعالى اهلل

و  أن بيد  المربي  خيعر فيعه ما كل إلى محبيه طريق تنير باقية أقاملا التي الصُّ

 .وإنا هلل وإنا إليه راجعون. .األمة هذه من المخلصين لكل والخلوع :هذا
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 الفقيد آل كلمة
 الدكتور بشر دعبول جنُله يلقيها

 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ل حديثي هذا بأن أتقدم باسعمي واسعم أسعرة العدكتور لوبعد فذنني أست

موفق ععبول بخال  الشكر واالمتنان ألسرة مجم  اللغة العربية في عمشعق 

ممثلة برئيس المجم  األستا  العدكتور معروان المحاسعني؛ وألسعرة جامععة 

ر محمعد يسعار عابعدين؛ ولكعل محبعي عمشق ممثلة برئيسلا األستا  العدكتو

وأصدقاء وزمالء الوالد الراحل الذين أكرمونا اليعوم بمشعاركتلم إيانعا تعأبين 

 الوالد الدكتور موفق ععبول طي  اهلل ثراه وأكرم نزله ومأواه.

وبعد فاسمحوا لي؛ أساتذتنا وأهلنا وأحبابنا بأن أستفيد معن هعذا اللقعاء 

الراحل ؛وثمرة من ثمرات زرعه وحرثه؛ ولعئن  بأن يكون امتداعاا لعمل الوالد

كان ثناؤنا عليه قد ال يصل إليه؛ إّن ثواب علمه الذي يُنتفع  بعه  وأثعره العذي 

 يبقى ويمتد  يصل إليه بذ ن اهلل  ويُضاف إلى صحيفة أعماله.

لقد كان الدكتور موفق أستا اا وعالمعاا ومفكعراا وزوجعاا صعالحاا ووالعداا 

ِّياا وأشياء أخعر  كثيعرة ال يتسع  المقعام لعذكرها جميععاا  ولقعد أطنع   ومُرب
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أساتذتنا األفاضل في الحديث عن بعض هذه الجوانع  فأجعاعوا وأحسعنوا. 

موفعق وسأتحدث معكم إن أ نتم لي عن جانبه الذي يخصني وهعو العدكتور 

 األب المربي الحنون الدافئ.

أشارككم اليوم ثالث قص  قصيرة  أنعم اهلل بلا علعي  إ  حظيعت معن 

خالللا بأن أتعرض لحكمعة والعدي  وعمعق تربيتعه  ولطعف مقاربتعه  التعي 

عميقاا ال نزال نعنعم تركت فيَّ وفي إخوتي  وفي الكثير ممن حولنا أثراا كبيراا 

 به حتى اليوم.

كانت عندما كنت في الساعسة من عمري  إ  أرعت يومعاا القصة األولى 

أن أستمت  بمتابعة السقوط الحر لقشعرة معوزة ألقيتلعا معن شعرفة منزلنعا فعي 

رِّي  فَنََمى إلى علم والعدي بطريقعة  الطابق الساعس. إال أن هناك من أفشى س 

 ما  أنني فعلت هذه الكبيرة في ُعرفه  فما كعان منعه إال أن اسعتدعاني وطلع 

مني بطريقته اللاعئة الحانية المحبة أن أنزل ستة طوابعق ألصعل إلعى الشعار  

وأبحث عن قشرة الموزة  فألتقطلا وأرمي بلا في سعلة الملمعالت. وللعلعم 

فذن شارعنا لم يكن بتل  الدرجة من النظافة  وال أعري إن كنت قد التقطعت 

داا أنني تعلمعت نفس القشرة أم كانت قشرةا من طفل آخر  إال أنني أعرف جي

عرساا عميقاا في المواطنة  جعلني أشعر من يوملا أن الوطن هو بيتعي الثعاني  

وأن عليَّ أن أحرص عليه  وعلى صالحه  كما أحرص على بيتعي العداخلي. 

وبدالا من أن يولِّد هذا التصرف ف يَّ رعة فعل سلبية تجعلني أنقم على والعدي 

ه وحبَّه  كل  لع  جععل وعلى نظافة شارعنا  فذن لطف مقاربة  الوالد  وحنوَّ

هذه المواطنة عَيدناا يسري في عروقي  وال أععي في  ل  أي فضل  فالفضعل 

 بعد اهلل يرج  لوالدي  وألسلوبه التربوي الدافئ المتقدم.
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أما القصة الثانية فقد حصلت عندما كنت في الصف الساعس االبتدائي  

لد في الجامعة  ممعن كعان يعشعق حيث كانت معلمتي واحدة من تالميذ الوا

 الوالد ويُجلُّه ويُكنُّ له كل المحبة واالحترام..

وكان أن بدر مني تصعرف ال يليعق بعابن العدكتور موفعق  فمعا كعان معن 

 «..كلُّ ورعة تُخلف شوكة»معلمتي إال أن قالت لي: 

ولكم أن تتخيلوا كم أثرَّتد بي هذه العبارة  كيعف ال وأنعا العذي لطالمعا 

والدي  ولطالما تأملته وتابعته وسمعته ورافقته وقلدته ولبست ثيابعه عشقت 

بل وشممتهُ  وحلمت مراراا بأن أحذو حذوه  وأن أسير علعى عربعه وخطعاه  

ألبلغ بعضاا مما وصل إليه  وأحقق شيئاا من إنجازاته وأعمالعه.. أيعقعل بععد 

. ولكعم أن هذا كله أن أكعون الشعوكة التعي خلفتلعا العورعة الجميلعة الرائععة

تتخيلوا  أحبابنا  األثر العميق الذي تركته هذه العبارة فعي نفسعيتي الطفوليعة 

اللشة  فما كان مني إال أن أتيت والدي  وإلى من غيعره ألجعأ  وأخبرتعه بمعا 

 حدث معي  والعبرات تخنق كلماتي..

ابتسم الوالد وبعد لحظة  َصمدت  طلع  منعي أن أُحضعر ورقعة رسعائل  

أرسللا لمعلمتي أعتذر فيلا عن تصرفي غير الالئق  وأععدها  ولقنني كلمات

أن أعمل جاهداا ألصبح ثمرة يانعة تخلفلا الورعة  بدل أن أكعون شعوكة فعي 

 ساق الورعة تَُشوُك من يقترب منلا.

قدمت الرسالة لمعلمتي في اليوم الثعاني بخجعل  فمعا كعان منلعا إال أن 

ا  ولمحُت عمعةا تترقرق معن عينلعا  قرأتلا بسرعة ثم وضعتلا بعناية في جيبل

إ  إنلا علمت مباشرة أن هذه الكلمات لم تكن كلمعاتي  بعل كانعت كلمعات 

أستا ها الجليل  إال أن هذا كان كافيعاا ألن يشعف  لعي عنعدها  وألن يعلمنعي 
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كيف أتصرف بذيجابية حيال أي موقف سلبي أتعرض له  فأحولعه بشعكل أو 

ن أعائي وأعاء من حعولي عون أن بآخر  إلى فعل إيجابي يشحذ هم تي  ويُحسِّ

 أو تراجعي. نكوصيييعي إلى 

والجدير بالذكر أنني زرت معلمتي بعد سنوات معن هعذه الحاعثعة وكعم 

أعهشني عندما أخرجت لي رسالتي هذه من جي  عفترها  وكان واضحاا أنلا 

 قد قُرئت مئات المرات  ولم يكن يخفى علي أنلا لم تكن تقرؤني من خالل

لَملا وتقرأ الرسالة اإليجابية الخفيعة التعي أرسعللا  سطورها بل كانت تقرأ معِّ

 للا  والتي قرأتلا خلف أسطر وكلمات رسالتي البريئة.

أما القصة الثالثعة فلعللعا األعمعق أثعراا علعي  واألحعدث علعداا إ  إنلعا 

حصلت قبل سبعة أعوام عندما تعرَّضُت لمحاولة قتل قعرب عيعاعتي  وكعان 

 ااا صحياا بالغاا جعلني أفكر ملي عكت  اهلل لي النجاة  إال أنلا تركت علي أثرأن 

بمغاعرة البلد ولو بشكل ميقت  ألبتعد ععن الخطعر  وأللُعمَّ شعتات نفسعي  

ولعلي أبدأ بداية جديدة في وطن جديد  كما فععل الكثيعر معن طيعور بعالعي 

الملاجرة. وكان أن شجعني األهل واألحباب بل وضغط علي الكثير معنلم  

قول حتى إنني حزمت حقائبي وحجزت تذاكر الطائرة ولم يبق لي سو  أن ي

 «.سافر على بركة اهلل»لي الوالد: 

إال أنه لم يفعل.. عجبت يوملعا لموقعف والعدي  وتأملعت بعه كثيعراا  ولعم 

أفلمه جيداا  بل إنني طلبت من بعض ممن أثعق بعه  وأعلعم أن كلمتعه مسعموعة 

لد  الوالد أن يُحدِّثه في هذا الشأن  بل وتبعر  العديعد معن أهلنعا وأحبابنعا بعأن 

عر أن يغعاعر وأنعا راض  يفعلوا  ل . إ ال أنه أصرَّ على موقفه قائالا: بأنه يمكن ل ب شد

عنه  إال أنني لعن أطلع  منعه  لع  بعل أطلع  منعه أن يتريعث  وإن أصعرَّ علعى 
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المغاعرة فليترك أبناءه ُعباعة وعبد الرحمن عندي  ل يُتموا تحصليلم العلمعي فعي 

فعي عمشعق  وأنَعى  كنفي وتحت إشرافي. طبعا حسمت أمري  وقررت أن أبقى

لمن كان له والد يعشعقه ويثعق بعه كوالعدي أن يخالفعه أو أن يحيعد ععن نصعحه 

وإرشاعه. ومرت األيام وأثبتت لنا الحعواعث أن معا اختعاره لعي الوالعد كعان هعو 

الصععواب.. فععرغم كععل الصعععوبات والمخععاطر والمعانععاة التععي تعرضععننا للععا  

ذا الوطن  فالعبرة والمنعاط لعيس ويتعرض للا كل من أخذ القرار بأن يبقى في ه

بمقدار رفاهية وسلولة ورغد العيش التي يمكن تحقيقلعا هنعا أو فعي المغتعرب  

وإنما بمقدار األثر اإليجابي الذي يمكن للمعرء أن يتركعه هنعا أو هنعاك  والعذي 

سنحاس  عليه إن عاجالا أم آجالا. وأحس  أنه  وأتكلم هنعا ععن شخصعي وال 

ضعي  أنعا أو أبنعائي فيمعا لعو أخعذنا قرارنعا بعاالغتراب  أعمم  كعان يمكعن أن أ

مقتلعين بذل  جذورنا من تربتنا الصالحة  لنحاول غرسلا في تربعة جديعدة قعد 

تالئملا وقد ترفضلا  إال أن الميكد أنعه سعيكون غرسعاا جديعداا وسعيحتاج إلعى 

 وقت قد يطول قبل أن يبدأ بأن ييتي ثماره..

اب كل عمل صالح أقوم به أنا وأخي وأخعواتي اهللَ تعالى أععو أن يجعل ثو

وأبناؤنا وبناتنا واصالا إلى صحيفة أعمال والدنا الراحل الدكتور موفعق ععبعول  

الللم اشلد أنه لم يأُل جلداا فعي تربيتنعا ونصعحنا وإرشعاعنا وتوجيلنعا  والصعبر 

لمربّعي علينا وعلى همومنا وآالمنا ومشاكلنا وأعبائنا  وأنه كان نعم األب ونععم ا

 ونعم الصديق ونعم الموّجه  ونعم المعلّم  ونعم المحّ ..

قنا بعه و رارينعا فعي الفعرعوس  الللم إيّاك أععو أن تبلغه جنت  وأن تلح 

 .األعلى م  النبيين والصديقين والشلداء والصالحين.

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو


