
  

  
  
  
  حممد حمفِّلكلمة الدكتور 
  الدكتور هاين رزق يف حفل استقبال

  جممع اللغة العربية عضوا يف 
  

  األستاذ الدكتور مروان احملاسين، رئيس امع
  السادة الزمالء أعضاء امع

  أيها احلفل الكرمي
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

هاين رزق، وشاءت الظروف أن يستقبل امع اليوم الزميل األستاذ الدكتور 
القيت زميلنا . انتخبوا يف شهر نيسان املاضييكون استقباله أول الثالثة الذين 

م، بعد عوديت إىل سورية، وكان برفقة ١٩٦٧أول مرة، يف أواخر عام اجلديد، 
اين، يف قسم الدكتور عبد الكرمي رافق، أستاذ التاريخ العثم هو صديقٍ مشترك
مث كان اللقاء الثاين، مع الدكتور ميخائيل معطي، أستاذ  ...عة دمشقالتاريخ، جام

علم اجليولوجية، يف جامعة دمشق، زميل الدراسات العليا، يف رحاب جامعة 
ومرت األيام وصار الدكتور هاين أحد أصدقاء قسم التاريخ ... جنيف السويسرية
حفلة الوداع تلك، اليت أُقيمت ومنها ... مثَّة أمور ال ينساها املرء... جبامعة دمشق

م، ليعمل حىت عام ١٩٧٠قبل سفر زميلنا احملتفى به اليوم، إىل فرنسة يف عام 
ويف معهد البيولوجية يف كلية الطب جبامعة لُوِي باستور  ازائر م، باحثًا١٩٧٢

)ة، علم األحياءاحلئية اخلَلَوِية) ياويمبدينة ستراسبورع الفرنسية اجلُز.  
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اين رزق شهادة الدراسة الثانوية الفرع العلمي، يف مدينة محص، نال ه -
  .م١٩٥٢وجاء ترتيبه الثاين يف احملافظة، يف سنة 

- ا، نال درجة اإلجازة يف العلوم الطبيعية من جامعة دمشق بتقدير جيد جد
  .وكان ترتيبه الثاين

إيوا م على درجة املاجستري يف علم اجلنني من جامعة ١٩٥٦حصل يف سنة  -
  .الوالياتية األمريكية، مث على درجة الفلسفة من جامعة فريجينية يف تشارلوتزفيل

للتفوق ) فاي بِتا كابا(» فاي كابافاي«نتخب عضوا يف اجلمعيات األمريكية ا - 
نتخب مث ا. البحث العلميللتميز يف » فاي سيكما«و »سيكما زاي«األكادميي، ويف 

  .عضوا يف أكادميية نيويورك للعلوم) فاي كابا فاي( »مجعية«بسبب عضويته يف 
  .م٢٠٠٣لعلم اجلنني يف كلية العلوم جبامعة دمشق حىت عام  اأستاذًعمل  -
يف األكادمييات الفرنسية على  – ذكرنا آنفًاكما  - ازائر اباحثًعمل  -
  .١٩٩٣ -١٩٩٢و -١٩٧٢ - ١٩٧٠: مرحلتني
يف كل من قسم علم احليوان  عدة سنواتإدارية  –شغل وظائف علمية  -

جبامعة دمشق، ويف معهد أحباث الكيمياء والبيولوجية يف مركز الدراسات 
  .والبحوث العلمية، ويف هيئة الطاقة الذرية السورية يف دمشق

باللغتني اإلنكليزية والفرنسية العديد من  نشر يف جمالت علمية عاملية، -
شاريع العلمية اخلاصة يف كل من الكيمياء األحباث العلمية، كما أجنز عددا من امل
  .ئيةياحليوية وعلم املناعة والبيولوجية اجلز

عزل، بالتعاون مع الدكتورة ليلى مسوح، بروتينا حيواين املنشأ ذا كتلة جزيئية نسبية  - 
منخفضة، غري مكْتشف، وذا قُدرة استثنائية على تسريع سريورة التئام اجلروح، وتجرى 

موض) بالتعاون مع باحثني آخرين(ا حاليلَة حلْسسث عن اجلحبة، مث سيه األمينين الذي ي
  .يرمزه، ويؤمل، بعد تسجيل حق امللكية، حتضري الربوتني باهلندسة اجلينية لالستعمال الدوائي

  .هم وشارك يف عدد من املؤمترات العلمية الدوليةأس -
يف دمشق وكان رئيسا لس إدارا » م احلياةمجعية علو«أسهم يف تأسيس  -



  )٢(اجلزء ) ٨٥(الد   -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

يف » العرب) البيولوجيني( نييتد احليااحتا«عدة سنوات، كما أسهم يف تأسيس 
ا عاما عديدةبغداد، وعمل أمينا ملكتبه التنفيذي أعواما مساعد.  

 - اسقًنما يعمل حالي اعلمي ظم العلوم والتكنولوجية جمموعة«ألعمال  اوإدارياليت » ن
خبةً من العلم تضمها دمشق صن٣٣٤٣٤٦٠، هاتف ٣٣٢٩٩ ب.يني املتميزين، مقر ،
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  .أربعة كتبٍ جامعية يف علم اجلنني وعلم املناعة والبيولوجية احليوية نشر -
 عام» جدلُ الدين والعلم واألخالق: االستنساخ«أسهم يف تأليف كتاب  -
اإلميان والتقدم «هذا الكتاب، وكتاب ، وكان املشرف العلمي على ١٩٩٧
موجز تاريخ الكون من االنفجار األعظم إىل «، مث كتاب ٢٠٠٠عام » العلمي

  .بدمشق هذه الكتب الثالثة) دار الفكر(نشرت و. »االستنساخ البشري
من االنفجار األعظم إىل : الكون موجز تاريخ الكون«نال كتابه األخري  -

، ٢٠٠٤لكويت للتقدم العلمي لعام جائزة معرض مؤسسة ا» االستنساخ البشري
  .أفضل كتاب علمي باللغة العربيةبوصفه 
جينات النوع البشري : وم البشري وأخالقياتهاجلين«كتاب  ٢٠٠٧نشر يف عام  - 

ذا الكتاب أيضا جائزة معرض نال ه. منشورات دار الفكر، دمشق» وجينات الفرد البشري
  .، كأفضل كتاب علمي مؤلف باللغة العربية٢٠٠٨لعام » مؤسسة الكويت للتقدم العلمي«

 - ا باختصار وحتديث الكتابني األخريين باللغة اإلنكليزية، لنشر الكتاب يقوم حالي
موجها، منذ  ئيايالعتيد ذه اللغة، ويقدم هذا الكتاب وجهة نظر جديدة، تفسر تطورا جز

االنفجار األعظم حىت نشوء اإلنسان، وجند يف هذا الكتاب أيضا تفسريا علميا مبتكرا 
  .ألسباب الفروق البيولوجية، اليت متيز أفراد النوع البشري، كاإلخوة مثالً بعضهم عن بعض
يف كما نالحظ، أيها السيدات والسادة، رحنا نسبح يف مطلع قرننا الواحد والعشرين، 

البشرية  ملصلحةعسى أن تكون تطبيقاته ، SUIS GENERISموجات خيال علمي فريد 
لوجياته الشمولية يوبشر، بأيدكان القرنُ املاضي، العشرون صعبا على بين ال... واإلنسان
وليتارية، مث بالتفجري ، من الفاشية والنازية إىل التطبيق األهوج ملفهوم ديكتاتورية الرباملُسيسة
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وقبل هذا وذاك باحلربني العامليتني وغري ذلك من اازر ... ريوشيما وناغازاكيهلي الذر
قرن واعتربه البعض قرنا ملعونا كال... وسية إخلفيتنام وجزيرة بايل األندنرية والبشرية يف كو
رية، وجنكيزخان وحفيده هوالكو وسقوط بغداد، قبل سيئ مع املوجات التت... الثالث عشر
ولكن ها هو ! كال. يلُ األمر، يف كيان العوملة العتيدحنن ال نسته .مورلنكيالحق تالذكر ال

ناكسيمنس وفيثاغوراس وغريهم أناكسمندر وأناكسفوراس وأكان ... الواقع القاسي العنيف
كان هؤالء سعداء يف سعيهم لتفسري نشوء ) م.ق ٦ - ٧القرن (يونية ألمن فالسفة املدرسة ا
مل يكن عصرهم عصر سالح ذري وأوبئة خمربية وغازات ... واحلياةالكون وأصل املادة 

  .ة معاصريهم الفرسان السيف والرمحلحكانوا أوالد الطبيعة وأس... سامة
وهذا ... شد انتباهي موقف الزميل الصديق هاين من العلم واتمع واإلنسان

والتاريخ واتمع  ما جعلنا يف خندقٍ واحد، وحنن أيضا لنا نفس املوقف من التأريخ
وتبا  ،واملعرفة يف سبيل احلياة وسعادة اإلنسان... كان العلم مسؤوالً... واإلنسان

  .واملوت... لثقافة الدمار والتدمري وهالك البشر
عامل ) ١٩٧٥ - ١٨٨٧(جوليان هاكِْسلي  SIR ، أصبح السري١٩٤٦يف عام 

وكأن مبن صوت له . أول رئيس هلا وهو -  مديرا لألونسكو رياجلينات والبيولوجي الشه
... أول رئيس ملنظمة التربية والعلوم والثقافة، يدرك أمهية وخطورة االختيارانتخابه يف 

مجعية (، وهو من أعضاء )١٩٦٣ - ١٨٩٤(ألْدوس هاكِسلي (وكان شقيق املذكور 
اآللة  رمع برنارد شو وآخرين، قد راح ينتقد اتمع الغريب، جمتمع تطوي) الفابيان

لَع بوالسالح وصمار، بعد أن كان األملاننقد  اته على مراكز ومعاهد تطوير أدوات الد
والشقيقان ... ار شامل يف أواخر احلرب الكونية األوىلاستعملوا الغازات كأسلحة دم
العامل البيولوجي ) ١٨٩٥ - ١٨٢٥توماس هاكسلي (جوليان وألدوس مها حفيدا 

والنشوئية االرتقائية  TRANSFORMISMEاملدرسة التحويلية الطليعي، أحد رواد 
EVOLUTIONISME ...وللدكتور هاين رزق موقف من هذه املدرسة...  

نرحب بالزميل األستاذ الدكتور هاين رزق عضوا عامالً يف رحاب امع، 
  .وهو القمني خبدمة أغراض امع وإعالء شأنه
  .ورمحة اهللا شكرا حلسن استقبالكم والسالم عليكم


