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  كلمة رئيس جامعة دمشق
  األستاذ الدكتور محمد ماهر قباقيبي

  أيها الحفل الكريم    
نشُعُر وكم ــزَُّن يف القلِب والذاكرِة، اليت ُتَسجَُّل وختَُ قاسيٌة َحلظَاُت الوداِع والفراق كم هي 

فية قاوالفجيعة، وحنُن نودّع إحدى قاماِت سوريَة العلميِة والث باحلزِن وفداحِة اَخلسارة
، أستاُذ اللغاِت الكالسيكيِة ُه اهللاِمحَ واملؤرُِّخ (حممد حمّفل) رَ  الباحثُ  الدكتورُ إنَّه  الباسقة،

بَرحيِلِه واحداً من  سوريُة والوطن العريبُّ خسرْت والتاريخ القدمي يف جامعة دمشق، الذي 
مييِّ يف اداألك تدريسوال ، بعد عقوٍد من البحثأهمِّ دارسي التاريخ القدمي للمْنطقة

  البحثيَّة .اجلامعات واملعاهد واملراكز 
ِبِه وللبحث العلميِّ يف َجمال التاريخ  نعم لقد أعَطى الراحُل الكثَري من علمِه ووقتِه لطالَّ

يتعلَُّق بالتاريِخ القدِمي  ما ، نـََهلْت من خربتِِه العميقةواآلثار. وتـَْلَمذ له أجياٌل ِعدَّة
من  ومعرفِتِه لعددٍ  متيـََّز مبَعارِِفه الواسعة، وُقُدراتِِه العلميِة الكبرية، فقدْ لسوريةَ  الطبيعية، 

، وأمهُّها اآلراميَُّة اليت كانت ِحمَْوَر اهتمامِه إْذ كاَن يرى فيها لَُغَة اللغاِت القدميِة واحلديثةِ 
  أهِل األرِض.

  أيها احلضوُر الكرمي
وترأََّس حتريَر جملِِّة  ،ِة تاريخ الَعَرِب جبامعة دمشقلقْد أسَهَم الراحُل يف تأسيس جلََْنِة ِكتاب

َوليٍَّة ، وانـُْتِخَب ظيِم َنَدواٍت علميٍَّة سوريٍّة وعربيٍَّة ودساٍت تارخيية)، وأشَرَف على تن(درا
َر وساَم ، وحاَز يف عاِم ألفني واثَينْ َعشَ ُعْضواً يف جممع اللغِة العربيةِ عام ألفني ومثانيٍة 

ُِهمَّة.ِمَن الدََّرجِة املمتازِة إل السوريِّ  االستحقاقِ 
  جنازاتِِه العلميِة امل

ومل يقتصِر التأثُري العلميُّ والَبْحثيُّ للرَّاِحِل (حممد حمّفل) على اجلامعات ومعاهد التدريِس 
. لَ راف على الدراسات التارخييَّة، بل مشَ واإلش   َجمَاَل التدقيِق التارخييِّ
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تارخيياً يف  َر امسُُه  ِبصفِتِه مدقِّقاً إْذ َظه حًة يف مسريِة الّدراما العربيَّةِ وقد ترك َبْصَمًة واض
  .الدراما التارخيية العديِد ِمْن أعمال
  أيها احلفُل الكرمي

َني واألساتذِة بّ واحداً ِمن ِجيِل املر  قسى أْن أَحتدََّث عْن قامٍة علمّيٍة وأستاٍذ قديٍر يُعدُّ أ ما 
ؤِمن
ُ
ِمْن ذلَك الزمِن اجلميل العظيمة، النَّاكريَن للذاِت، َني بالرسالِة الرتبويِة األفاضِل امل

هؤالِء الرجاِل ال يـَْرَحُلوَن إنـَُّهْم  َيْسَتِمرُّون فينا ِمْثَل  ، الذي َنَذَر حياتُه لَوطَِنه، ولكنَّ البعيدِ 
  ن.والوط ، وَيْسَتِمرُّون يف ذاكرة اجلامعةومَعَنا بِفْكرِِهْم وأخالِقهم

ذا الراحِل الكرمي هل اءصَور التعبِري عِن العرفاِن والوفْمُع الكرُمي إالَّ واحداً مْن هذا اجل وما
  .نتلَّقاُه ُحبَّاً يف قلوبنا وأمساِعنا وِوجدانِنا ونفوِسنا ، الّذي تـََرك لنا ماالكبريِ 

ِجيُب َأْن يكوَن  لى ماوإنَّ جامعَة دمشَق لََتْضِرُب بتكرميِها اسَم الراحِل أروََع األمثلِة ع
، واألثِر الطَّّيِب الذي َنَسجوُه يف تاريخ عليه تعظيُم أمساِء الشُّرفاِء من أبناِء هذا الوطن

  العريقة... هذه اجلامعة
وطالَِّبِه وِحمبِّيه، ولنا حنن يف جامعِة دمشَق ه وأصدقائِ ِه الراحِل الرمحُة، والعزاُء ألهلِ  ورللدكت

ا العزاُء فيما تـَرَكُه لنا من ِعْلٍم ومعرِفٍة وأخالٍق نبيلة. وهيئتها التدريسّيةِ    وطالَِّ
  والسالُم عليكم ورمحُة اِهللا وبركاتُه .

  
 


