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 حفـل تأبيـن

 حممد مروان احملاسين الدكتور تاذـاألس
  

 

/ القعاة  ذي/16  األربعاع  يام ظهاة  ما  ةشاة الحعديا   الساعة  في أُقيم

 احتفاع  مكتب  األسة المطني  قعة  في  2022/حزيةان/15 الممافق..  ه1443

 اهلل اختاعر وقة ..اهلل رحمهمةوان المحعسني  الةكتمر األستعذ الكبية لةاحلا لتأبي 

 ..والعطع  بعلعلم حعفل  طميل  رحل  بعة  2022/آذار/20 في جماره إلى فقيةنع

قةأهاع األساتعذ رياع   الحكايم الاككة ما  آياع  باتوو  االحتفع  افتتح

 اآلتي : التأبيني  الكلمع  ألقيت ثم ..ةطعيع

  كلم  راةي الحفل السية  الةكتمر  نجاع  العطاعر نع ائ ر ايج الجمهمريا.. 

 .بعلنيعب  ةنهع األستعذ الةكتمر بسع  إبةاهيم وزية التعليم الععليألقعهع 

 ةةي  اللغ  العةبي  وحصانهع الحصاي  ..كلم  مجمع اللغ  العةبي  بةمشق.. 

 .األستعذ الةكتمر محممد السية ر يج المجمعألقعهع 

  ر يج الجعمع  ..هع األستعذ الةكتمر أسعم  الجبّعنعلقأكلم  جعمع  دمشق. 

  ةضم المجماع ..األستعذ  الةكتمر  لبعن  مشم  ألقتهعكلم  أصةقع  الفقية 

 .ووزية  الثقعف 

  األستعذ الةكتمر إيعد الشطي ةضم المجمعألقعهع كلم  طوب الفقية. 

  سعمي المبيِّضالبعحث الةكتمر ألقعهع كلم  آ  الفقية. 

 .كلم  زوج  الفقية الةكتمر  فةية  النعبلسي 
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 لـاحلف عريف ةـكلم
 حلمي زيذد محمد تساذ األ

 

 ..وبركذته اهلل ورحمة عليكم السالم

 :العزيز كتعبه في تععلى اهلل يقم 

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئژ

 ..[35 - 34 األنبيع :] ژ جب يئ ىئمئ حئ جئ ی یی

َ َمي َظَ لعَ ٱَللَهٱَق َدَ ص 
 األتساذ  الدكاور بسذم إبراهيم ممثل راعية الحفل السييد  اليدكاور  احيذل الر يذر

 .اذئب رئيس الحمهورية الرربية السورية..

 األتساذ ُ الدكاور محمود السيد رئيُس محمع اللغة الرربية بدمشق...

 الّسذد ُ أعضذءُ المحمع األكذرم...

 السذد ُ الّضيوُف األعزاء..

 أياهذ السيدات أيهذ السذد ... السالم عليكم ورحمة اهلل وبركذته...

 ع..ع.. وازداد  ةا  مةابعهاع نبعت اأرحئ بكم بتةاحيَئ فعقت جبعَ  الشآ  ثبعت  

 فإن ضعقْت بكم الةيعُر والمةابع.. فمقعةةكم في سميةا  المةامع..

 اأنااااع مااااع قماااات هنااااع مبتااااةر  

 

سااعح َ الاانفلم فلسااُت بعلَمااالي 
(1)

 

                                                            

 الَملي  = المقتةر (1)
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 أناااع ماااع قمااات هناااع مفّصاااو  

 

 ألماااامر َخـفيااااْت كاااي تنجاااالي 

 عإنمااااااع قمااااُت هنااااع مةّحب اااا 

 

 بكااام فااي حفلنااع والف ااُة لااي 

 
 أيهذ السذد  األفذضل:

بةةعي  كةيم  م  السية  الةكتمر  نجع  العطعر نع اـئ ر ايج الجمهمريا  

مكتبا  األساة العةبي  السمري  نجتمع اليم  في هكا الصاة  الثقاعفي األّاّم.. 

المطني  بةمشاق فاي حفال تاأبي  ةاعلم جليال.. ما  أواخاة ما  رحلاما ما  

رجاعال  العلام واألدب الكبااعر فاي مجمااع ال علاةي  مجمااع اللغا  العةبياا  

بةمشق...إنه الععلم الجليل.. الطبيُئ الجّةا  اآلسي.. المجمعاّي األلمعاّي.. 

وان المحعساني رحماه ر يج مجمع اللغ  العةبي  السعبق األستعذ الاةكتمر ماة

اهلل.. كعن يمتشق مبضعه ليأُسَم آال  المةضى وأوجاعةهم.. كماع كاعن يمتشاق 

قلمه ليةاوَي جةا  لغته األ  العزيز  ةلى قلبه اللغ  العةبيا  الغاّةا  فكاعن ما  

 الم لصي  حتى آخة يم  في حيعته. سةنتهع األمنع 

... قضاعه فاي لقة أفل نجمه المّضع  بعاة ماع يقاةب ما  قاةن ما  الزماعن

البحث العلمي.. واالرتحع  في طلئ العلم والتعليم.. فت ّةج ةلى يةيه الكثية 

 للغ  العةبي . م  األطبع  المبةةي  مم  ةشقما اختصعصهم إلى جعنئ ةشقهم

 وقة صةق م  قع : 

 قم ٌ تساعمَما فاي سامعوا  العااو

 

 ُرفعااما فكااعنما يةفعاامن المسناااةا 

 وةناةهمأفععلهم تحياي القلامب  

 

 ـهمااٌم قميّااعٌ  تااكيُئ الجلمااااةا 

 ُساابُُل المعااااعلي إن أرادوا طيّهااع 

 

تةكما أقلف ما  الاكراا الفةفاةا 
(2)

 

 ..الععلم الجليل الطبيئ األديئ الةكتمر ماةوان المحعسانيرحم اهلل أستعذنع  

 وأنز  ةلى قبةه غيث رحمعته.

                                                           

 الفةفة: األر  الماسع  المستمي  ال ّي  بهع. (2)
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الككة الحكيم يتلمهع ةليناع أيهع الّسعد  الكةا .. نستمع اآلن إلى آيع  م  

 ...االقعرئُ األستعذ ريع  ةطعيع فليتفّضل مشكمر  

أيهع الحضمر الكةيم نجّةد تةحيبنع بكام... وناةةمكم مشاكمري  لمتعبعا  

هكا التقةية المصمر الممجز الكي يسلّط الضم  ةلى محطع  ما  حياع  فقياةنع 

 ن البماب حفله اهلل.الةاحل رحمه اهلل.. م  إةةاد ةضم المجمع األستعذ مةوا

أيهع الّسعد  األفعضل.. نستمع اآلن إلى كلمع  تأبينيا  كةيما  ما  ةلماع َ 

أجوّ َ واكبما مسية  الفقية.. وربطتهم به ةوقع  وطية  ةلى صعيةي العمال 

والحيع . نبةؤهع بكلم  راةاي الحفال الساية  الاةكتمر  نجاع  العطاعر نع ائ 

ةنهاع األساتعذ الاةكتمر بساع  إباةاهيم وزياة  يلقيهع بعلنيعب  ..ر يج الجمهمري 

 ...االتعليم الععلي فليتفّضل مشكمر  

 ..ةةي  اللغ  العةبي  وحصانهع الحصاي  ..كلم  مجمع اللغ  العةبي  بةمشق

 ...ايلقيهع األستعذ الةكتمر محممد السية ر يج المجمع فليتفّضل مشكمر  

وأسااعتكتهع  ..جعمعاا  دمشااق التليااة  تةثااي أحااة أةمااةتهع الم سسااي 

لتبقاى مناعر  العلام  ..المبةةي  الكي  تةكما بَْصامتَهم فاي تعري هاع المشاّة 

 .ومستقبو   احعضة  

كلم  جعمع  دمشق يلقيهع األستعذ الةكتمر أسعم  الجبّاعن ر ايج الجعمعا  

 ...افليتفّضل مشكمر  

ساةةعن ماع  ..حي  تنبع كلمع  الةثع  الصعدق  ما  قلائ محائ صاعدق

م تزلا  سانما   ..وتت لّل مسلك الةو  م  الجسة ..تومج ّغع  القلئ 

الاكي ذر  فياه الجبااي  قطاةا  ما  العااةق  ..ما  الامد والعمال المجمعااي

 طعب َجنى ثمةه. اغزية   عوالجهة.. أثمة  ةلم  
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لبعن  مشم  ةضام المجماع  كلم  أصةقع  الفقية تلقيهع األستعذ  الةكتمر 

 فلتتفّضل مشكمر .... ووزية  الثقعف 

مع أةكب كلمع  المفع ! حي  تصةر م  ةعلم جليل نهال ما  معاي  ما  

فأينع زرةه وطعب حصعده.. كلما  المفاع  نساتمع  ..سبقه م  العلمع  الععملي 

 إليهع م  األستعذ الةكتمر إيعد الشطي ةضم المجمع فليتفّضل مشكمراَ....

ق .. نعبعا  ما  قلائ مفعام ن تتم الكلمع  التأبيني  بنفحع  ّجي  صاعد

بعلحاائ والمفااع .. قلاائ جمعتااه بعلفقيااة وّااع ع المحباا  والـعْشااة  الطيباا  

والككةيع  ال علة .. كلم  آ  الفقية يلقيهع البعحث الاةكتمر ساعمي المبايِّض 

 فليتفّضل مشكمراَ....

في ختع  حفلتنع نشكة حضمركم أيفتُهع السيّةا  أيُّهع السعد ... دمتم ب ياة 

 ... ودا  األماا  واألمااعن فااي ربااما هااكا البلااة الحبياائ.... والةحماا ُ وةعفياا

 والسلمان... وألهله الصبةُ  ..لفقيةنع الغعلي األستعذ الةكتمر مةوان المحعسني

 وكاام دفعااُت األسااى فيااه بعألسااى

 

 وال ماااةدف لماااع ياااأتي باااه القاااَةرُ  

 .وبةكعته اهلل ورحم  ةليكم والسو  
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 ..كلمة راعي احلفل السيدة الدكتورة جناح العطار
 نائب رئيس اجلمهورية

 ..يلقيها بالنيابة عنها األستاذ الدكتور بسام إبراهيم
 التعليم العاليوزير 

 
 السيدات والسذد  الحضور:

بةاياا  يشااةفني أن أمثاال السااية  الااةكتمر  نجااع  العطااعر نع اائ ر اايج 

الجمهمري  في حفل تأبي  واحة م  رجاعال  العلام واألدب األساتعذ الاةكتمر 

 ..م  ةلمع  اللغ  العةبي  الباعرزي  عمحمة مةوان المحعسني الكي َوَصَفتْهُ: ةعلم  

لقاة رحال صاعحئ الفكاة النيّاة والقلام  ..ومعاعر َ  عيتمهع القلم بي  يةيه ألق  

 الفةية وال لق الةفيع.

 أيهذ السيدات والسذد :

 ..حماال األمعناا  بااإخو  ..عمتسااعمح   ..عهعد  اا القااة كااعن فقيااةنع أسااتعذ  

تمتع بةمعث  ال لاق  ..وأةطى للحيع  ولم  حمله جهةه وخبةته وتجةبته وحبه

ومحبا   ..اوتقةية   عالكي زاده احتةام   ..وُحْسـ  الـعْشة  وطيب  القلئ والتماضع

 في قلمب النعس والطوب وكل م  التقى به.

ور ايج لمجماع اللغا   ..فهم بعحٌث وأستعذٌ جعمعٌي وطبيٌئ جّةا  باعرا

  بتعةيائ كعن له ةنعي  واهتماع  خاع ..وحتى وفعته 2008العةبي  منك العع  
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م  اللغاع  ااننكليزيا   ام  إتقعنه ةةد  االمصطلحع  الطبي  والعلمي  مستفية  

 والفةنسي  وانيطعلي  واأللمعني ا.

ولاه  ..في كثيٍة ما  الجمعياع  والهيتاع  العلميا  والبحثيا  اوكعن ةضم  

وبحام  ةلميا  منشامر  فاي  ..العةية م  الم لفع  العلمي  والطبي  واألدبي 

 ي  ةةبي  وأجنبي .مجو  طب

 ..وغزيُة الثقعف  واساع األفاق ..وبحٌة في العلم ..فهم قعم ٌ ةلمي ٌ ووطني ٌ 

 ومةافع صلئ ة  اللغ  العةبي  بل محئ وةعّق لهع.

بعة هكه المسية  العلمي  الحعفل  بعلفكة والمعةفا  رحال فقياةنع العوما  

وأةضع  مجماع  األستعذ الةكتمر محمة مةوان المحعسني .. أتمجه إلى ر يج

اللغ  العةبي  وزوج  الفقية وأبنع اه وذوياه وأصاةقع ه ما  مثقفاي  وجاعمعيي  

اهلل سبحعنه وتععلى أن يسكنه فسايح جنعتاه ولكام  عوُكتّعب بصعدق العزا  داةي  

 طم  العمة والبقع .

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركذته
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 جممع اللغة العربية رئيس كلمة
 حممود السيد الدكتور األستاذ

 
السيد وزير الارليم الرذلي والبحث الرلمي األتساذ  الدكاور بسذم إبيراهيم 

 ..األتسياذ   اليدكاور  احيذل الر يذر ..اذئيب رئييس الحمهورييةالسيد  ممثل 

 راعية هذا الحفل الاأبيني.

 أتسر  الفقيد األتساذ  الدكاور محمد مروان المحذتسني.

 الكريم:أيهذ الحفل 

الععلم الجليال األساتعذ الاةكتمر محماة  عإنه لممقف صعئ أن أقف م بن  

مةوان المحعسني ر يج مجماع اللغا  العةبيا  فاي دمشاق رحماه اهلل الةحما  

 الماسع  َسَع َ معةفته العلمي  وإنجعزاته العملي .

إذ إنه أسهم أيمع إسهع  في أدا اه  ..لقة كعنت سيةته العلمي  حعفل  بعلعطع 

اُعـة كعفا   الجعمعي والمجمعي وفي جمعيعٍ  ومجعلَج ولجعٍن ةة  ةلاى الصُّ

 .عودولي   عوةةبي   عمحلي  

ةةفته ة  قةب إبعن ةمله المجمعي في العقاة األو  ما  األلفيا  الثعلثا  

حيث كنع ةضمي  في المجمع يم  كعن ر يسه األستعذ الاةكتمر ّاعكة الفحاع  

لاة يج المجماع  عثام انت ائ نع ب ا ..في بعض لجعنه عوّعركنع مع   ..حمه اهللر

 وفي المقات نفساه انت باُت  ..2008له ةع   عقبل أن ينت ئ ر يس   2005ةع  

 وبقيت أربع ةشة  سن  بةفقته. ..ةنه عنع ب  
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وم   ..فيهع الهع أو ةضم   عوتجةر انّعر  إلى تعةد اللجعن التي كعن ر يس  

ولجنا  مصاطلحعـ  البيتا   ..لجن  مصاطلحع  ألفاعا الحضاعر هكه اللجعن 

 ..ومصطلحعـ  العلم  الطبيعي  والزراةي  وطئ األسانعن ..والمجتمع والميعه

وةلم  األحيع  الحيماني  والنبعتي  والعلمـ  الجيملمجي  وتنسايـق المصاطلحع  

 وتمحيـةهع.

 لاة يج المجماع فاي مشاةوا الاكخية  اللغميا  عوّعرك إبعن ةملاه نع ب ا

 ومصطلحع  العلام  الةيعضاي  والفيزيع يا  ..وإحيع  التةا  ..والم طمطع 

 والكيميع ي .

فيهع ةلاى غناى م زوناه  الهع أو ةضم   عوية  تعةد اللجعن التي كعن ر يس  

 وَسَع  معةفته وتنما آفعقهع. ..الثقعفي

هكه اللجعن كبية . وفاي ضام  ذلاك ولقة كعنت األةبع  التي تحملّهع في 

ا  فقاةان ةلام ما  أةاو  جيال  يمكننع أن نتصمر الفةاغ الكي حة  ما  جاةف

هكا الجيل الكي ةعنى مع ةعنى في سبيل الحصام  ةلاى  ..المكعبة  والمععنع 

 ..فاي القاةرا  اوتعةد  ..وأدا    عوتمثّلهع سلمك   ..فقّةرهع حّق قةرهع ..المعةف 

 في الهم . اوُةلُم   ..وقم  في انراد  ..في الكفعيع  اوتميز  

م  سمع  ّ صيته رحمه اهلل الهةو  واالتزان والتحلي بعلصابة واألناع  

فاي  اولم يك  ليجة  أحاة   ..وبعلةفق واللي  في التعقيئ ..في مععلج  األممر

فكاعن يتلقاى جمياع  ..ردّه ةلى م  ال يتفق معه في وجه  النلاة إلاى األمامر

مةاخو  بكل لطف وكيعس  ولبعق  وتهكيئ جاّم. وطعلماع كاعن ينلاة إلايف ال

 ينأى ة  الماقع. ويممئ بطةف  ةي  ةنةمع يةى أن ثم  قمال  

ُةني أيماع ةنعيا  بعلجعنائ اننساعني فاي المععلجا  وتلبيا  طلباع  ذوي 

ولكاام كااعن يجيااة فاا   ..وتسااهيل أماامرهم بكااّل نفااج راضااي  ..الحعجااع 
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فيستفساة ةا   ..م  الععملي  في المجمع عأو ألم   اشكم أمة  االستمعا إلى م  ي

فهام  ..ويقة  النصيح  له في ضم  خبةاته الطبي  الغني  ..وضعه ومع يحة  له

 والمةّة البعرا. ..والنطعسيُّ الومع ..الطبيُئ المعهة

وبقيت متألقا  حتاى آخاة  ..كعن رحمه اهلل يتمتع بكاكة  متقة  قلف نليةهع

م ذكةتني بكاكة  األستعذ المةحم  الةكتمر محمامد حاعفر ر ايـج ولك ..أيعمه

فقة بقيت في لمععنهع حتاى وفعتاه ةا  ةماة  ..مجمع اللغ  العةبي  في القعهة 

تجعوز المت  رحمه اهلل. وةلى غةار ذلك كعنت ذاكة  فقيةنع المةحم  الاةكتمر 

ةف بهاع ما  إذ إنه كعن يتككة التفصيو  الجز يا  الةقيقا  ألحاةا  ما ..مةوان

ا ةلاى  ..ويقعرن بي  واقع المتعلماي  آناكاك ..قبلُ  وواقعهام فاي أيعمناع مُـصاة 

ةلى دور األساعليئ العلميا  فاي  اومشةد  ..أهمي  المععنع  في البنيعن المعةفي

 هكا البنع .

ة  وطعلمع كعن يقف ةلى الفةوقاع  الةقيقا  فاي معاعني الكلماع  المت يفا

وهاام  ..العةبياا  مقعباال المصااطلحع  األجنبياا الةتمعدهااع مصااطلحع  فااي 

والسيمع الفةنسي  التاي باةأ بعكتساعبهع  ..المتمك  الكـفيُّ في أكثة م  لغ  أجنبي 

ا ..منك مةحل  الطفمل  فاي مبعنيهاع  عوثعبة ةلى هكا االكتسعب حتاى صاعر مةجع 

 ومععنيهع الةقيق .

ولاى التاي وةلى الةغم م  ذلك كله فاإن لغتاه العةبيا  كعنات حبيبتاه األ

وهاكا ماع ياككةنع بقام  أساتعذنع المةحام  الاةكتمر ةباة  ..ملكت ةليه فا اده

 الكةيم اليعفي:

 وإنّمااع كاام ماا  لغااعٍ  قااة ةةفااُت 

 

 لغاا  العةوباا  فاامق كاال لسااعنـ  

 هااعةلاايف جاامانحي فأطعتُ  ملكااْت  

 

 فعااعد  وهااي طااما بنااعني ..ُحب ااع 
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ولغتهاع  ..المعجاة أمتاه العةبيا  إلاى وهكا إنمع ياة  ةلاى ةماق انتمع اه 

 العةبي  ال علة .

وواضاح  ..فكعن أسالمبه أنياق العباعر  ..والماقع كعنت العةبي  طما بنعنه

 ة  الغمم  وااللتبعس. اوبعية   ..الةالل 

وغياةه ما   ..وكعن يعتز أيمع اةتزاز بتةا  أمته العلمي في مياةان الطائ

ويفنّة المزاةم التي كعنت تشية إلى أن العاةب لام  ..الميعدي  العلمي  األخةى

وأنهم كاعنما نقلا  ومتاةجمي  ةا  اليمناعن  ..يكمنما مبةةي  في ذلك الميةان

 ..وكعن يعة ذلك محض افتةا  تكّكباه م طمطاع  الاةازي ..والفةس والهنة

وإبةاةعُ  ابا  الهياثم  ..ومع جع  فيهع م  تصميبع  كثية  ألبقةاط وجعلينمس

وقة ظلت أوربع حتى أوا ل القةن التعسع ةشاة ال تعتماة فاي  ..ةيع في البص

وماع  ..ـطبِّهع إال ةلى م طمطع  اب  سينع والةازي والزهاةاوي وابا  النفايج

 زالت تسمي بعض المةكبع  الكيميع ي  بأسمع هع العةبي .

وكعن يةفض بشة  دةم  بعضهم إلى اةتمعد المصاطلحع  األجنبيا  بعاة 

دون أن نبحااث ةنهااع فااي  ..وصاايغ  علثاامب العةبااي حةوف ااأن نساابع ةليهااع ا

 إلى االقتةا  بةواد التعةيئ األوا ل. عداةي   ..المععجم القةيم 

وطعلمااع تغنااى بجهاامدهم فااي االطااوا الماسااع ةلااى األلفااعا العلمياا  

ويعّةهم  ..وفي م تلف الكتئ العلمي  القةيم  ..المبثمث  في المععجم العةبي 

اا البحااث والتنقياائ ةاا  المصااطلح العةبااي مقعباال وقااةو  فااي  عأنممذج 

 المصطلحع  األجنبي .

ويصاف بةقا  ماع  ..ولكم كعن يشية بصنيع أساتعذه الطبيائ مةّاة خاعطة

واالختياعر األفضال  ..كعنت ةلياه ّ صايته فاي األدا  األمثال لعملاه المهناي

 للمصطلحع  العةبي .
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وما   ..الاةكتمر  فةياة إننع نتقة  م  أسة  فقيةنع الغعلي قةينته الفعضال  

وابا  أختاه السايّة  ..والمهناةس ةماةو ..وابنياه الاةكتمر فا اد ..أخيه غسعن

ساع لي  الماملى  ..وذوياه بأصاةق التعاعزي ..وآ  المحعسني الكاةا  ..خعلة

وأن  ..ماع قّةماه ألمتاه ما  أفاعني  العلام  َ عَ تععلى أن يتغمةه بماسع رحمته َسا

ويلهام أهلاه وذوياه  ..سكنه فسايح جنعتاهوي ..يجزيه ة  خةمعته خية الجزا 

   ..وأصةقع ه وطوبه ومحبيه الصبة والسلمان

ورحام اهلل  ..ألن الككة لإلنسعن ةمٌة ثاعن ..في األذهعن ويلل ذكةه معثو  

 الشعةة المجمعي الةاحل بةوي الجبل إذ يقم :

باااع بعاااة الةبياااع بعياااة ٌ  دُوْ رُ وُ   الةُّ

 

 ويُةنيك منهاع فاي قاماريةه العطاةُ  

 ساايككةني بعااة الفااةاق أحبتااي 

 

ويبقاااى مااا  الماااة  األحعدياااُث  

 ةُ كْ والااااااااااااااااااااااااااااااااااكِّ 

 

ورحم ّهةا نع األباةار الاكي  قاّةمما دماع هم الطاعهة   ..رحم اهلل فقيةنع

وحفر اهلل وطننع الغعلي  ..والشفع  الععجل لجةحعنع ..ة  الـحمى والةيعر اذود 

 .عوّعب   عوجيش   عر يس  

 والسالم عليكم ورحمه اهلل وبركذته. ..وإاذ هلل وإاذ إليه راجرون
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 كلمة رئيس جامعة دمشق
 الدكتور أسامة اجلباناألستاذ 

 
 :أيهذ الحفل الكريم

 وواحاٍة ما  رجاعال  ..ووطنيا  ةلمي  قعم  نجتمع اليم  في حفل تأبي 

الاةكتمر  العوّم  األستعذ الجليل إنه ..في سمري  والمط  العةبيوالفكة العلم 

وأحة العومع  الفعرق   ..بةمشق العةبي  اللغ  مجمع مةوان المحعسني ر يج

 عتعرك ا ..العطاع  ما  طميل  مة  الكي رحل ة  ةعلمنع بعة ..في جعمع  دمشق

 ..الةفياع وال لق العلم م  عوميةاث   ..نقي  عوروح   ..طيب  وذكةى ..ةطة  سية 

 ما  وكال وطوباه زمو اه قلامب فاي ومحب  اوتقةية   عاحتةام   زاده ذلك وكلُّ 

 .به والتقى ةةفه

 :أيهذ الحضور الكريم

 95ةلى ماةى أكثاة ما   الةكتمر مةوان المحعسني رحمه اهللسعهم لقة  

في خةما  رساعل  العلام ومهنا  التاةريج فاي كليا   ..ةعمع ودون كلل أو ملل

 ..بكل مع تحمله هكه الةسعل  فاي طيعتهاع ما  المعاعني ..الطئ بجعمع  دمشق

ّغله العةية م  المنعصئ األكعديمي  في كثية م  الهيتع  العلميا   ةلى فضو  

 والتي أثبت فيهع جةار  فع ق . المحلي  والعةبي  والةولي  الهعم 

فععلا  فاي خةما  اللغا   اكمع بك  الةاحل خو  العقامد المعضاي  جهامد 

وكاعن دا ماع لةياه إيماعٌن  ..لهع حتى آخة يمٍ  ما  حيعتاه عبقي وفي   العةبي  التي
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راسٌخ بقةر  هكه اللغا  ةلاى تحمال أةباع  الحةاثا  فاي العلام  وفاي جمياع 

ةنعيا   الطبيا  والعلميا  تعةيائ المصاطلحع كمع كاعن ل ..المجعال  التقعني 

ا م  إتقعنه ةةد ا م  اللغع  الععلمي  ..خعص  لةيه   ..عمه بغيةهاعوإلم ..مستفية 

 .  كعننكليزي  والفةنسي  وانيطعلي  واأللمعني 

 أيهذ الحضور الكريم:

المبةةي  ةلاى مساعح   بكل واةتزازنع تقةيةنع ن كة دمشق جعمع  في إننع

 تأكياةٌ  إال ..النجباع  أةاو  الامط  أحاة مشعركتنع اليم  في تأبي  ومع.. سمري 

ها ال   تجاعه وواجبهاع باةورهع القياع  ةلاى الحاة  نهع الجعمع  تَبنّي ةلى

تاعريخ  إلاى أضاع  مَا  كالِّ  بتكاةيم وذلاك ..الكبعر م  رجع  العلم والفكة

 أجياع  أماع  ووضاعهع ..وإباةاةعتهم بتجاعربهم والتاككية ..الجعمع  والامط 

 لتكامن ..الجعمعا  ومععهاة كلياع  فاي والمعةفا  العلام يتلقمن الكي  الطلب 

 ال الةجاع  ها ال  فمثال .. العلام وتحصايل واالجتهاعد الـجةِّ  في لهم عنبةاس  

 وهاام ..ووطناايهم وأخوقهاام بفكااةهم ومعنااع فينااع يسااتمةون باال ..يةحلاامن

 .والمط  الجعمع  ذاكة  في لألبة حعضةون

والعازا   ..فاة غالةحما  والم ألستعذنع الةاحل الةكتمر مةوان المحعسني

وطوبه ومحبيه, ولنع نح  فاي جعمعا  دمشاق العازا    هوالصبة ألهله وأصةقع

 وقيماه روحاه أن ون كاة .. ئ ونتاعج ةلماي ومعةفايفيمع تةكه لنع م  أثة طيّ 

ستساتفية  ..وطوباه لزمو اه مشاةِّ  سااالمكٍ  ومنهع بّةاق ةملٍ  دليل ستبقى

 منه األجيع  الوحق .

 والسو  ةليكم ورحم  اهلل وبةكعته.
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 الفقيد أصدقاء كلمة
 لبانة مشوح ةالدكتور ةاألستاذ

 وزيرة الثقافة

 
السيد وزير الارليم الرذلي األتسياذ  اليدكاور بّسيذم ابيراهيم ممثيل السييد  

 الدكاور  احذل الر ذر اذئِب رئيس الحمهورية الرربية السورية

 األتسذتذ  المحمريون زمالء الفقيد 

النذبلسي المحذتسني رفيقة درب فقيداذ في السيد  الفذضلة الدكاور  فريد  

 السّراء والضّراء

 .السيدات والسذد  الحضور..

 َ  عمع اةتلاى يمم ا عرثَي ةعلم  يعّز ةلّي أن أقف بينكم هكا الممقف الحزي  أـل

وأناع التاي كنات أخشاى فاي  ..إاّل وكعن سيَِّةه. يعّز ةلّي أن أقف له راثي  اـمنبة  

آتي فيه إلى المجمع وال يكمن  عبل لم أك  أت يّل يمم   ..كهكا عقةار  نفسي يمم  

ا ..ال يُشاق لاه غباعر عمعةفي ا عن  يْ ومَعـ  ..لجعنَه العلمي  عفيه مُتة س   ةلاى  عومحةِّض 

وةلااى ساابة أغاامار  ..النلااة إلااى أبعااة ماا  الااةالال  المبعّااة  للكلمااع 

 ..عنالمصطلحع  األجنبي  وتفكيكهع وتحليلهع لتقةيئ ماةلمالتهع ما  األذها

كعن رحماه  ..وتسهيل إيجعد مقعبو  ةةبي  فصيح  لهع. وأثنع  جلسع  ةملنع

في المصاطلحع  الطبيا  كماع فاي ةلام  البيتا  والفنامن  عممسمةي   عاهلل مةجع  
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واآلداب وألفااعا الحضااعر . ةااعلم ممساامةي أبعااة مااع يكاامن ةاا  التزمّاات 

لتةاجاع ةا  أو ا ..ال يجة غضعض  في االةتاةا  ب طاأ ..واالنغوق الفكةي

 رأي أو ممقف جعنَئ فيه الصماب.

فاي مناز  الاةكتمر ةزياز ّاكةي  2005أو  ةهٍة لي به كعن فاي العاع  

فساألني ةا   ..ةّةفتاه بنفساي ..رحمه اهلل. جلست إلى جعنباه ةلاى اساتحيع 

مني أن سا الَه  عاختصعصي الةقيق...اختصة  في إجعبتي كي ال أُثقل ةليه ظن  

لايج إاّل. فماع ّاأن الطبيائ الجاةا   «فاتح الحاةيث»كعن م  بعب اللبعقا  و

.... لكنه استزادني فاي الشاة ... «العمل وانحعل »بعلنحم التمليةي وبنلةي  

ومع لبثتع أن خضانع فاي نقاعل ةلماي ةا  العقال واللغا  وآلياع  االكتساعب 

اللغمي وتفّةد اننسعن بتلك الملك  الفطةي  التي حبعه اهلل بهع.... وأوغلناع فاي 

يٍث كونع به ّـغف. وةلى هكا المنما  توزمناع ودأبناع طاما  أربعا  ةشاة حة

ةا  كاعن يةأساهع  عةملنع خولهع جنب   ..عةعم   إلاى جنائ فاي لجاعن ةلميا  متنمِّ

بجةار  وحمعس واقتةار. كمع اجتمعنع طاما  ماع يزياة ةلاى ةقاة ما   عجميع  

تاه المجمعاي الزم  ةلى إنجعز مشةوا معجميٍّ ثوثّي اللغ  كاعن ثعلاث أةمة

 الةكتمر ممةو  خسعر  رحمه اهلل.

ةلاى أن يحامِّ  الجلساع  العمليا   اكعن الةكتمر مةوان المحعسني قاعدر  

وواساع  ..إلى مزيع ةجيئ م  الفع ة  والمتع : فع ة ٌ نغتةفهع م  مَعي  ةلماه

د مشعرب ثقعفته؛ ومتع ٌ تُبهع بهع الجلس َ طاوو ُ حةيثاه وخفا ُ  ..معةفته وتعةِّ

حفلهاع أو أمثلا  ّاعبي  اختزنتهاع ذاكاة   عال سيمع ةناةمع يساتككة أبيعت ا ..ظلّه

أو طقطمق  دمشقي  ياـة ُّ قلباه الكبياة ةناة اساتععد  مفةداتهاع  ..طفمل  سعية 

صغية  كاعن ينثةهاع بعفميا  وباةا   طفمليا  لتبعاث  البسيط  ال فيف . تفعصيلُ 

 الة   في أوصع  جلس  ةلمي  مغةق  في الـجةِّي .
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لكنناي دةيات للتحاة   ..قّعت أن أدةى للتحة  بعسم زمو  الفقياةتم

. فأيُّ ّة  هكا الكي أُسبَـع ةليف أنك ةاةدتني صاةيق  «أصةقع  الفقية»بعسم 

أةلى. ـمَ  الةكتمر المحعسني اساتقيت  ومثو   اوأستعذ   عوأنت كنت لي أب   ..لك

في التّةوي والتسعمح. ولطعلماع كعنات حمعساتي فاي ةاة  أفكاعري  عدروس  

يُقعبلهع م  لُةنه هةو  ورزان  وتصحيٍح لبق. وكم م  ماة  وجاة  فاي فكاةه 

 النيّة القبم  والةةم والسنة.

أيهع الةجل الكي أَحبفاه كالُّ ما  َةَةفاهُ ةا   ..أيهع األب والصةيق العزيز

 ..وجماع  روحاه ولطاف ـةْشاَةتـه ..َظةفاهو ..ولبعقتاه ..لةمعث  ُخلـُقاه ..قةب

ا عوتةفّعه ة  الصغع ة والةنعيع والشبهع . كم كناَت فـطن ا تُحسا  قاةا    علّمعح 

مع غّةك كاةيُم منباٍت وال  ..الكبية بعلمِّ قةرك ..النفمس! أيهع النبيل بتماضعك

بمنصاٍئ وال َساَعيت لكساٍئ ماعدّي. إذا كاعن  عومع طـمحت يمم   ..ـرفع ُ مكعن 

 عراقي ا عنبيل  وسالمك   عوأخوق   انيّة   افإّن حضمرك بيننع فكة   ..ةدى قة غيّبك ةنّعال

ا ال أَحَساُئ أنف ـما  اليساية ةليناع أن  عنهتاةي باه. تةكات فةاغ ا عبعٍق فينع نبةاس 

أو أن يَبَْهَت أَلُْقهُ بماةور المقات. لطعلماع  ..أنّى للزم  أن يمحَمهُ  اوأثة   ..نمأله

تي في هكا المجمع مس ولي ٌ جليل ٌ ملقع ٌ ةلى ةعتقي. ّعةُ  أن ّة  ةضمي

 لكّ  المس ولي  ةُلمت حي  تةّجلت.

 وإاذ هلل وإاذ إليه راجرون. ..رحمك اهلل وَطيَّب ثراك
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  جممع اللغة العربية بدمشقأعضاء زمالئه مع للراحل الكبري  صورة تذكارية
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 لبانة مشوح  كتورةدالحممود السيد رئيس املجمع..  الدكتور: من أجواء حفل التأبني

عقيلة الدكتور املحاسني.. الدكتورة بثينة شعبان  الدكتورة فريدة النابليسوزيرة الثقافة.. 

 .. رئاسة اجلمهورية.. الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العايللدى ستشارة امل

 إياد الشطي. حممد الدكتورو الوزيران األسبقان: الدكتور غياث بركات

 
 

 

 األمني العام املجمع مكي احلسني الدكتورمع 

 املجمع يف حفل استقبال األستاذ مروان البواب نائب رئيس 
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 حممود السيد  الدكتوررئيس املجمع احلايل مع  ..الراحلرئيس املجمع 

  يف مؤمتر املجمع األخري

 

 
 األمني العام للمجمع حممد مكي احلسني اجلزائريالدكتور مع 
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 .عضو املجمع الدكتور هيثم اخلياط رمحه اهلل.. وعقيلتهمع 

 

 

  
 ..حفل تأبني الراحل الكبري

 ( يف ذمة اهلل –األستاذ الدكتور حممد مروان املحاسني ) 
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 الفقيد طالب كلمة
 إياد الشطي الدكتوراألستاذ 

 
 

 
 

محممد السية حام  المشاعرك  فاي  الةكتمرتماصل معي أستعذنع الفعضل 

تأبي  فقيةنع الكبية فقلت هكا ّة  كبية لي, وأجة نفسي بي  جمهة  تومياكه 

 .افمافق مشكمر  

 :الرسالة األوىل 
كعن أساتعذنع ماةوان المحعساني طيائ الكلما , حعضاة البةيها , حةيثاه 

 مَُشمِّق ومفية, مع ذُكة مة  إال اقتةن ذكةه بعلثنع  والمحب .

يحمل م  حصعد حيعته إيمعنه وةمله الصعلح وهم كثية. انتقل إلى غعدرنع 

 مَْةضيع. عالععلم اآلخة, ةعلم العة  المطلق ورجع إلى خعلقه راضي  

ا   عرحمه اهلل, تعلفمنع مناه فاي حيعتاه؛ وأفضال معنكّةماه باه أن ناتعلم درس 

 م  وفعته.

 الواليذت الماحد  األميركية –عبد الحي عبذس 
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  الثانية:الرسالة 
رحم  اهلل ةليك أستعذَنع الفعضَل والقةية. وإذ ةملاُت فاي حفار التاةا  

أماعمي لاةى كال ةقاة   فقة كنات ماعثو   ..أكثة م  ةملي في الطئ الجسةي

ي م بّاة. وتعقية, أستمة منك الهةو  والةصعن  وحس  التةبية, فككةك في قلب

 جعل اهلل مثماك الجن .

 أتساراليذ - أا وان صيداوي

 :الرسالة الثالثة 
رحم اهلل أستعذنع الكبية األستعذ الةكتمر ماةوان محعساني وأساكنه فسايح 

جنعنه, وقة حقق اهلل أمنيته بأن يماري الثةى في أقة  مةين  بقيت مأهمل  ةلاى 

وقة نََعتَني بهكه الصف   ..ألنه كعن يعتز بأنه الشعمي العتيق ..مةار آال  السني 

كعن يفتش م  مةاد  للبطيخ األصافة وقلات لاه في إحةى محعضةاته ةنةمع 

 إنه الشّمع .

رحم اهلل أستعذنع الكي كعن لناع قاةو  بأخوقاه وتماضاعه, حتاى إنّاه كاعن 

َمع  التعجّي.  اليككة بأنه أو  م  أجةى تمسيع الصِّ

 لكعف  طوبه. اومةّة   عوصةيق   عوأب   ارحمك اهلل أستعذ  

 ةتسوري –مفيد جوخدار 

 ثالثة مواقف
 أولهذ: مروان المحذتسني الحرال:

اختص أستعذنع الفعضل في أرقى مشعفي فةنسع ثّم بةيطعنياع, وقاع  باإجةا  

, ثااّم أو  ةماال فااي المنطقاا  1959أو  ةماال جةاحااي ةلااى القلاائ ةااع  

 ُ  وتمالت اننجعزا . 1965د  أبهةي  ةع    ّ الستتصع  أ
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 ثذايهذ: مروان المحذتسني المرلم:

يقاام  بااإجةا  ةماال جةاحااي لقطااع معااة  فااي  كااعن ر اايُج قساام الجةاحاا 

ذا قااما م أربعاا . ُكـسااة  إحااةى  عخشاابي   اويعتلااي مساانة   ..مستشاافى المماسااع 

وَجُماة  ..عالمبضع وصل إلى األبهة, وانقك  الة  ةعلي ا ..اختل التمازن ..القما م

كاعن «, ناعدوا لماةوان ..ألم تةوا األبهة ينز  ما  قبال:»الجميع, فصع  الجّةا  

ةلاى  عفلم يفضل ةمله ال اع  يمم ا ..يعلم أن مةوان يةابط في غة  العمليع 

ةمله العع . مةوان خو  ثمان وبقفزا  سةيع  أصبح في غةف  العمليع  يضاغط 

 ةلى األبهة بمنشف  وي يطه بعلية األخةى وتم إنقعذ المةيض.

 محذتسني بشمذئله:الثذلثهذ: مروان 

 ..نجح في مسعبق  الصف ال اعمج ..ةومعتُه بمجٍه ةع  جية  ..طعلُئ طئ

ار   افأصبح مُععود  الجةاح  والعيني  ليقضاي  :سن  كعمل  ثم اختعر اختصعَصيْ  ادَوف

تََعاةف  إلاى أساعتكته وتَعاةف   ..في كل منهماع سات  أّاهة فاي السان  السعدسا 

ف    .عوثيق   عأسعتكته به تََعةُّ

لجناا  الجةاحاا  تضاام األمااةا  الجةاحياا   التمقياات فحااص الااةكتمراه:

والعيني  واألذني  والت ةية. تقّة  إلى الفحص وأبةز ساجلّه, دوا  كعمال, ُساتل 

 ..المحعسني يضع له ةوما  المتا  ؛ةلى ية أسعتكته فأجعب اكطعلئ تمةفن جية  

اللجن  تقم  نح  ال نعطي ةوم  المت  في الجةاحا . أصاّة وأصاّةوا فعساتُةةي 

فأخااك المحعسااني األوراق  ..ثعنياا  وُسااتل فأجااعب بشااكل مقباام الطعلاائ 

 وتََ ةفج ذلك الطعلئ األو  في دفعته. ..االمتحعني  ووضع بيةه ةوم  المت 

ا ..أستعذي الفعضل ما  الجميال الاكي  عذلك الطعلئ يَُةدف لاك اليام  بعض 

 .عحمله في ةنقه ثمعني  وخمسي  ةعم  
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وفاي كاّل  ..فلك في كل ةيعد  أثة طبيئ ..نم قةية العي  أستعذَنع الفعضل

جنع  ةمليع  لمس  حضعر , وفي وجةان كل مَ  تَلْمك ةنةك مسعح ٌ تحمياه 

 م  أن يضل الطةيق.

صةقٍ  جعري  وةلٍم ينتفاع باه  :وإذا مع  ب  آد  انقطع ةمله إال م  ثو 

 وولٍة صعلٍح يةةم له.

 صةق  الجعري .أستعذَنع, نح  أوالدُك نةةم لك ونصـة  ـم  ةملك ال
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 الفقيد آل كلمة
 الدكتور سامي املبيض يلقيها

 
 أيهذ السذد  ..أياهذ السيدات

 ..قة يستغةب بعضكم وقمفي أمعمَكم اليم  نلقع  كلمٍ  بعسام آ  الفقياة

محعساني. فهناعَك كثياٌة ما  المتسع ليَ  ة  ةوقتي بعلمةحم  الةكتمر ماةوان 

ولكاّ   ..وأقةَر منّاي ةلاى رثع اه ..وأةلََم منّي به ..أقةب منّي إليهالنعس كعنما 

زوَجته الفعضل  الةكتمر  فةية  النعبُلسي طلبات مناي اليام  أن أقاف فاي هاكا 

فاي  اوتحةياة   ..للعوق  ال عص  التاي جمعتناي بعلاةكتمر ماةوان االمقع  نلة  

 م  أوالده. احيُث كعن يعتبةني واحة   ..سنماتـه األخية 

 ..في حضة ـ الاةكتمر ماةوان جلسُت طميو   ..خو  السنماـ  القليل  المعضي 

ةا  ذكةيعتـاه  ..وكعن حةيثنع الةا م ياةور حام  مةينا  دمشاق فاي زمنهاع الجميال

ن  في أزقّتـهع وة  ةوقعتـه بش صيعٍ  تعري يٍ  َةَةفهاع ةا  قُاةٍب وتاأثَة بهاع  ..الملمف

وال  ..فلا  تجاةوهع فاي أي كتاعب ..التعري ي  . ال تبحثما ة  هكه المنمنمع اكثية  

 في سية  الةكتمر مةوان التي نُشة  في كبةى الصحـف العةبيّ  يم َ رحيله.

 سم  أبةأ م  العع  ألٍف وتسعمت  وتـسع  وأربعي ...

استيقر الةكتمر مةوان المحعساني يممَهاع ةلاى طاةٍق ةنياٍف ةلاى باعـب 

ةناةمع فاتح فقياُةنع الباعب وجاَة ساية   القعضي ف اد المحعسني. و ..منزـ  أبيه

 «أي  أبمك؟» ..تبكي بُحةقـ  وتقم 
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 أبيه الحميم. زوج ُ الة يج خعلة العلم صةيقُ  «ليلى خعنم»أنهع  اَةَة  فمر  

 «.المالة نع م...»

 .«أيقلهُ بسةة ...فقة أخكوا خعلة»

كعن ذلك في السعةع  األولى م  التعسع والعشاةي  ما  آذار ةاع  ألاف 

 يم  انقوب حسني الزةيم. ..1949آذار  29يم   ..وتسعمت  وتسعٍ  وأربعي 

دخَل الملُة ةلى أبيه وخبةه أن مجهملي  اقتعدوا الاة يج العلام ما  داـرـه 

بةفقاـ   عوذهئ مساةة   ..إلى مكعٍن مجهم . نَهَض ف اد المحعسني م  الفةال

 ..مر محسا  الباةازيابنه الشعب إلى منزـ  أميَ  ةع  القصة الجمهمري الاةكت

كةي القمتلي. امُستفسة   ُّ  ة  مصية خعلة العلم ور يج الجمهمري  

وكاعن يةويهاع  ..كعنت هكه الككةى ةزيز   ةلى قلاـئ ماةوان المحعساني

: اهاكه هاي مساعهمتي ةشاي  انقاوب الازةيم: إيقاعا أمعمي بعساتمةار قاع و  

 والبحث ة  خعلة العلم.ا ..محس  البةازي م  النم 

طلئ خعلة العلم ما  الاةكتمر ماةوان المشاعرك   ..بسـت سنما  بعةهع

وانّةا  ةلى صنعديق االقتةاا في انت عباع  ـر عسا   ..في حملته االنت عبي 

الجمهمري  التي أقيمت في منتصف ال مسينيع . كعن خصُمهُ يممهاع الاة يج 

عَر الكي ةعد م  منفعهُ في ـمصاة ليتةّاح للة عسا  األولاى. وقاة َحا ..القمتلي

باةةم حملاـ  خعلاة العلام  عفهام الُمكلّاف رسامي   ..الةكتمر مةوان فاي أماةه

 للة يج القمتلي كل االحتةا  والتقةية.  ُّ كـ ولكنه كعن يُ  ..االنت عبي 

إبّاعن العاةوان الفةنساي  اجتمع الةكتمر مةوان بعلة يج القامتلي أو  ماة 

في التعسع والعشةي  م  أيعر ةاع  ألاٍف وتساعمت  وخمساٍ   ..ةلى مةينـ  دمشق

بعة حصملـه ةلى الشهعد  الثعنميا  ما  مةرسا  الفةياة. وقاة ةاة   ..وأربعي 

ورفعقه ةلى ر يج الجمهمريّ  فكة  حمل السوـ  وتشكيل مقعوماٍ  ّاعبيٍ  لاةـد 
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حما ةمدوا إلى دروـسكم ومةارـسكم وتسالّ »ولك  القمتلي قع  لهم:  ..العةوان

 .«ووحَةهُ العلم قعدر ةلى َهزِّ ةةـل فةنسع ..فهكا أنفع لكم ولنع ..بعلـعلم

تمنيات ةاع  ألاٍف وتساعمت  وخمسا ٌ وخمساي  لام أن »كعن يقمُ  لاي: 

. كعن الةكتمر مةوان يقف إلاى جعنائ «أو كوهمع ُهز  ..كوهمع فعز بعلة عس 

النماب لحل  إةون  خعلة العلم وهم يستمعمن إلى البـث المبعّـة م  مجـلجـ 

نتع ع االنت عبع . وقة اصطَحبَهُ الة يج العلم إلى منز  الة يج القامتلي فاي 

حيث قع  له ّاكةي القامتلي  ..لتهنته بعلفمز بعلة عس  األولى ..الصبعـ  البعكة

 ا)مشاية   «وأنـت ربـحت ن ب   م  ّبعب دمشاق ..نحُ  ربـحنع الة عس »: عمماسي  

 سني(بيةه إلى مةوان المحع

 كعن يقمُ  لي:

كنت أخةج ما  بيتاي وأركائ تةاماماي  ..بعة ت ةجي م  مةرسـ  الفةية»

كنات أُلقاي  ..المهعجةي  للكهعب إلى دروسي في جعمع  دمشق. في كـل صبع 

 الجعلج إلى جعنبي في التةامماي. ..السو َ ةلى المةحم  فعرس ال مري

مناك أن ّاعرك  ..قمي إذ كعنت ةوق  مةوان المحعسني بعلة يج ال مري 

تحات رايتاـه ورايا  قاعدـ   ..في تَلعهةاـ  دمشق المضاعد  لونتاةاب الفةنساي

 الُكتلـ  المطني .

 ..مع كعنما يضةبمننع بأةقاعب البناعدق اوكثية   ..لطعلمع هةبنع م  جنمد السنغع 

ليقام َ فاعرس ال امري باإطوـق  ..ويأخكونع م فمري  إلى مَ فة الشايخ حسا 

 لكليـ  الحقمق. اوةمية   عومحعمي   عبصفتـه زةيم   ..سةاـحنع بكفعلٍ  ّ صيٍ  منه

ةلى مع اة  فاعرس ال امري  عوصعر الةكتمر مةوان ضيف   ..ودار  األيع 

دوري اع وماع نع ائ دمشاق وزةيـمهاع  يجتماُع معاهُ  ..في منزله الصيفي ببلمدان

 ث في ّ ون السيعسـ  والطئ والفلسف .للتبعح ..ف ةي البعرودي
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ر ايج جعمعا   ..بعلاةكتمر قساطنطي  زرياق امحعسني كثياة  التأثة مةوان 

وتمُكنه  ..الكي أةجئ بلغته الفةنسي  الصعفي  ..دمشق في مطلع ال مسينيع 

 المتي  م  اللغ  اننجليزي .

الامثقى ّةا  الةكتمر زريق ةلى فتح فاةٍا لجمعياـ  العاةوـ  بإوقة ةمل 

التي كعنت قة تأسست في جعمعا  بياةو  األميةكيا   ..في حةـ  جعمعـ  دمشق

خوَ  الحةب الععلمي  األولى. كعن الهة  منهع تشجيع الحامار والمناعظةا  

 وصحيح . بلغ  ةةبي  سليم ٍ 

وقة ظلّت اللغ ُ العةبي ُ الفصحى قةيب   ما  قلبـاه حتاى اليام  األخياة قاي 

وطعلائ  ..ل ةلاى صامنهع بحائٍّ ةنهاع بشاغف وةـما وهم الكي دافع ..حيعته

 لمجمع اللغ  العةبي  بةمشق. عبتعزيزهع م  ممقعه ر يس  

 ..وقة ّةفنع في نهعي  حيعته بة عس  مجلج حكمع  م سسـ  تعريـخ دمشاق

وكعن آخة ظهمر له في أمسي  ةشع  أقعمتهاع الم سسا  فاي نهعيا  ّاهة أيلام  

مةينا  دمشاق. وقاة كاعن لاي ّاةَ  ة  تاعريخ  عحيث وقف خطيب   ..المعضي

 مةوان بك...»:  قبل الحفل سألتهوتقليـةه وسع  الم سس .  ..تقةيـمه للحضمر

؟ أو ر ايج مجماع  حضةتك؟ الطبيئ الجاّةابمع هي أفضل طةيق  للتعةيف 

 «.اللغ  العةبي ؟ أو األستعذ الجعمعي؟

 .«هكا هم اللقُئ األقةب إلى قلبي ..الشعمي العتيق»: عأجعب مبتسم  ف

ا ..الم لص لمطنــه وةمـلهـ  ..طيَئ اهللُ ثةى هكا الشعمّي العتيق  عفقة كاعن َةلم 

 ..سمحما لاي أن أدةام الاةكتمر  فةياة  النعبُلسايا ... وفي ال تع عومُعلم   عوةعلم  

 فلتتفضل مشكمر . ..نلقع  كلم  ..محعسنيالزوج  الةكتمر مةوان 
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 كلمة زوجة الفقيد
 الدكتورة فريدة النابلسي

 

 
 

 :الكرامالسيدات والسذد  األفذضل الحضور 

نجتمع اليم  بفضل كةيم م  الةاةي  بمنعسب  تكةيم ذكةى الةاحال إلاى 

 دار الحق األستعذ الةكتمر مةوان المحعسني.

الحكما  يملكه م   في ةمقه واتسعةه بمع اه بحة   لقة كعن الةاحل إلى بعر

 .والمعةف  وال بة  والفكة والمطني 

 ةلاى ماع مٌ ْكاقيل فهام حُ  وأمع مع ..القليل م  غع  في أةمعق هكا البحة

 القة كعن بعلةغم م  الصععب والمح  التي ةعّاهع مثاعبة   ..ظهة ةلى الشعطئ

والقيم والمععيية اننسعني  المجةاني  التاي  ..ع للمبعدئ السعمي  التي آم  بهعوفي  

 ة  تطبيقهع وااللتزا  بهع والةفعا ةنهع. عولم يتمقف يمم   ..تةبى ةليهع

حياع   ..لمع تكشفه م  ةةاق  وأصاعل  ناعدر  شُ ةهَ م  يتتبع مسية  حيعته يُ 

 ..مجبمل  جكورهع بحئ المط  سامري  ..غني  بعلعطع  وانخو  والتسعمح

 هع الحضعري التعري ي واألمل بغة أفضل.وإيمعنه بإرث

 ..اسمحما لي أن أنتقي وأةة  لكم فقة  م  محعضاةته فاي الساتينيع 

بعلغاكا  وانتهاع   ابة    ..حيث يبةي فيهع رفضه للتبعي  والهيمن  ةلى أي صعية
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وأهمي  تحةية االقتصعد المطني وتعزيز العمل  المحلي  حياث يقام   ..بعلعلم 

حي  أهملنع ثةوتنع األسعساي  وهاي الزراةا  وأهمهاع زراةا  )لقة فعتنع الةكئ 

القمح والمشتقع  الزراةي  الغكا يا  التاي ستصابح ثاةو  ةاع  ألفاي  بجعنائ 

ه اليممي بال يفاة  متـ د في قُ هةف يُ  فم  يملك طععمه يملك نفسه وال ..البتةو 

 لةيه م  فع ض م  هكه المماد. ته ةلى اآلخةي  بمعمف قُ 

الععلمي  التي احتكاة  لنفساهع ولعمو هاع   ّةك الةأسمعليلكا سنقع في 

 ..وهي ستتحكم بماسطته بمصاع ة الشاعمب ..الععلَمالسيطة  ةلى الغكا  في 

حي  تفة  ةلينع ةموتهام بعاة إفاةاغ ةملتناع المطنيا  ما   اوسيزيةوننع فقة  

 محتماهع أي م  قيمتهع الشةا ي (.

دمشاق بمنزلا  ومحبا  خعصا   لقة حليات ..أمع ةشقه الكبية فهي الشع 

فاي انتمع اه إلاى أةاةق بقعا   عروحي ا عةشق  و ..في وجةانه وم يلته    يف بقيت حَ 

 نبعت منهع الحضعرا .

لقة أصة ةلى الةجما إلى الةيعر باعلةغم ما  جمياع المغةياع  الكثياة  

أقتبج م  بعض ال ماطة التي دونهع:)قع  لي صعحبي ولعله أرادهاع  والغني ..

 إلى دمشاق بعاة تلاك السانما ؟ عيهع بعض التحةي أذاهئ أنت حق  مةاةب  ف

 ..أحلى م  العيش في بلة ةة  طفملتي ثام ّابعبي وكهاملتي فقلت نعم وال

هي حةيقا   ..تستطيع أي قم  اقتوةهع م  حقيقتي وكيعني فيه جكوري التي ال

 وهي منبع ذلك انّععا الةاخلي الكي يككي ماع ..الةيع  التي تعطة ذاكةتي

مشهة تحضةني صمرته في سايعق  يمة في خعطةي م  ألمان بهيج  تكسم كلّ 

 أي حةيث وحتى في ّةيط أحومي.

وتبة  أهلهع مع ماةور  ..فل  تعةفهع اقع  صعحبي لقة تغية  دمشق كثية  

 األيع  فل  يعةفك أحة.
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ا ومع ل  يعةفني أحة؟؟ وةة  إلى دمشق..  .عالفةق فقة ةةفتهم أناع جميع 

تساع   ماةوان  بأحيع هع ومفعتنهع العتيق  والمجع  ألي اغتةاب فيهع..إنهع الشع  

وم  يستطيع  هل هي قص  حيع  أ  قص  مةين .. لمعذا أكتئ اليم  هكه السطمر؟

الشاع   إنهع ّاعمر وإحساعس ب ياة ي اتلط فياه البشاة.. أن يكتئ قص  الشع ؟

إنهع لحما   بعلحجة..إنهع ّعمر وإحسعس ب ية ي تلط فيه البشة  ليست مةين ..

حي  تتشاعبك فيهاع أجياع  متةاخلا  هاي بمتقا  متمهجا  تنصاهة فيهاع األفكاعر 

 بطعبع مميز فةية قمامه األلف  والتسعمح(. واألحعسيج فتطبع أهلهع

محعسني ذكةى لألجيع  تستقة فاي القلامب ال سم  تبقى مسية  حيع  د.

 يبقى ةمله الصعلح. والمجةان تةبطنع بعألصعل  الةمشقي  وحبه للمط  وسم 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: مي َحَ الرَ َن َحَ الرَ َاللَ َمَ بسَ 

 .[96مةيم: ] ژ پ پ پ

ةميق الشكة ةلى مشعركتكم وحضمركم ووقفاتكم  بعسم آ  المحعسني:

 وقف  ةةفعن ولمس  وفع  أةعنتنع ةلى التسليم بأمة اهلل وقةره.

 والمشعةة النبيل .الشكة لجميع الكلمع  الم ثة  المعبة  ة  صةق المحب  

الشكة إلى السية  نع ب  ر يج الجمهمري  الةكتمر  نجع  العطعر التي كعن 

االالاةكتمر لهع منزل  تقاةية ومحبا  وإةجاعب ةناة   .عمحعساني وةناةنع جميع 

والشكة للةكتمر أسعم  الجبعن ر يج الجعمعا  والاةكتمر بساع  إباةاهيم وزياة 

بعنا  مشام  الصاةيق  الصاةوق  وإلاى التعليم الععلي وإلى الساية  الاةكتمر  ل

الساعد  أةضاع  مجماع اللغا  الةكتمر محمامد الساية ر ايج المجماع وإلاى 

 .كل االحتةا  والتقةية علكم منع جميع  .. العةبي 

 

         




