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بسم اهللا الرحمن الرحيم
كلمة األستاذ الدكتور محمود السّيد في حفل تأبين المفكر الكبير األستاذ الدكتور فاخر عاقل رحمه اهللا

2/3/2010الثالثاء في 
قاعة رضا سعيد للمؤتمرات-جامعة دمشق

األستاذ الفاضل الدكتور نبيه عاقل
األخوة األحبةعاقل الكرام، أيتها األخوات الفضليات، أيهاوآل 

أيها الحفل الكريم
أسعد اهللا أوقاتكم:

أشرف بأن ألقي كلميت باسم كلية الرتبية جبامعة دمشـق عمـادة وإدارة وأعضـاء 
هيئــة تدريســية وطالبــاً، هــذه الكليــة الــيت وقــف العــامل الكبــري فقيــدنا الغــايل األســتاذ 

يــر وثقافتــه الواســعة الــدكتور فــاخر عاقــل جــّل عمــره يف خــدمتها، ورعاهــا بعلمــه الغز 
وعواطفـــه الوطنيـــة الصـــادقة، إذ بفضـــل إشـــرافه العلمـــي منحـــت جامعـــة دمشـــق أول 
درجـة للماجســتري وأول درجـة للــدكتوراه، وبرئاسـته لقســم علـم الــنفس سـنوات طويلــة 

مت تطوير هذا القسم ورفده بكل جديد يف ميدانه.
لـــدكتور فـــاخر يـــل األســـتاذ اإذا كنـــا جنتمـــع اليـــوم لتـــأبني الراحـــل الكبـــري والعـــامل اجلل

لعلــى ثقــة مــن أننــا لــن نــتمكن بكلماتنــا مــن إيفائــه مكانتــه الفكريــة عاقــل رمحــه اهللا فــإنين
واملناقبيــة، إنــه العــامل بكــل مــا حتمــل كلمــة عــامل مــن معــاٍن ثقافــًة ومعرفــًة وخلقــاً وتواضــعاً 

نسانية.ومسواً يف القيم، وإن فقدانه خسارة للعلم والثقافة والوطن واألمة واإل
عرفته من خـالل كتاباتـه قبـل أن ألتقيـه، وعنـدما التحقـت بكليـة الرتبيـة لدراسـة 

مل يكـــن آنـــذاك يف الكليـــة، إذ إنـــه كـــان يعمـــل 1963دبلـــوم التأهيـــل الرتبـــوي عـــام 
ر رســالة الــدكتوراه يف القــاهرة كــان جهابــذة الرتبيــة خــارج الــبالد، وعنــدما كنــت أحّضــ
ن الدكتور فاخر عاقل ويشيدون بعلمه وفضله.وعلم النفس يف مصر يسألونين ع

وبعــد حيــازيت الــدكتوراه حاولــت نقــل مالكــي مــن وزارة الرتبيــة إىل وزارة التعلــيم 
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عاقل كان متعاطفاً ووحده املرحوم األستاذ الدكتور فاخر العايل فواجهتين صعوبات، 
ان بـاجلزائر معي، ومستغرباً من غيـاب املنطـق يف السـماح يل باإلعـارة إىل جامعـة وهـر 

يف وذلك ومن مث اإلعارة إىل الكويت، ومل يسمح يل يف االنتقال إىل جامعة دمشق، 
ات من القرن املاضي حيث بقيت مثاين سنوات بعد حصـويل علـى الـدكتوراه يالسبعين

حىت متت املوافقة على نقلي إىل اجلامعة.
انينيـات مـن سعاديت كبرية عنـدما نقلـت إىل اجلامعـة يف مطلـع الثمولكم كانت 

عاقــل وأفيــد مـــن سأعاصــر الــدكتور القــرن املاضــي، ومــن دواعــي هــذه الســعادة أنــين 
جتربته الغنية وآرائه احلكيمة!

ولكـــم جلـــأت إليـــه عنـــدما تســـلمت وكالـــة الكليـــة للشـــؤون العلميـــة ومـــن بعـــدها 
العمـــادة ألستشـــريه يف شـــؤوننا الرتبويـــة فأجـــد لديـــه الـــرأي احلصـــيف والنصـــح األمـــني 

الصافية!واملودة
ولئن فاتين شرف التلمذة على يديه عندما كنت طالبـاً فلـم يفتـين شـرف التلمـذة 
عليـه بعـد حصــويل علـى الـدكتوراه، إذ إنــين كنـت حريصـاً علــى حضـور احملاضـرات الــيت  
كـــان يلقيهــــا علـــى الدارســــني يف دورة تدريبيـــة أقامتهــــا املنظمـــة العربيــــة للرتبيـــة والثقافــــة 

يف كليــة الرتبيــة، حيــث وجــدت يف حماضــراته الثقافــة 1981عــام» األلكســو«والعلــوم 
ديـه يف إصـدار أحكامـه، وتركيـزه كـان يبالواسعة، واللغة اجلميلة، واحلـذر العلمـي الـذي  

ازنـــة وربطـــاً واســـتنتاجاً وتوظيفـــاً، كمـــا فهمـــاً ومتـــثالً وإدراكـــاً ومو ة يف العمـــقعلـــى الرتبيـــ
ي اهلــادئ، إذ مل يكــن ليمــل مــن أي ســؤال تعزيــزه احلــوار الــدميقراطألفيــت يف حماضــراته 

يطـــرح عليـــه، ولـــو كـــان الســـؤال يف منـــأى عـــن املوضـــوع، فكـــان يتقبـــل األســـئلة مجيعـــاً 
باإلجابـات الشـافية هادئ ورزين يويناقشها بأسلوب علمي

هـــم يف تفالوافيـــة بكـــل نفـــس راضـــية، ويـــزين ذلـــك كلـــه ابتســـامته احلانيـــة، فكـــان رائـــداً 
لفهـــم واإلفهـــام واإلبـــالغ والتواصـــل، وكـــان شـــاخماً يف 

تواضعه، ومتواضعاً يف مشوخه.
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وكانت منهجيته يف إعطاء حماضراته ويف تأليف كتبه تتسم بـالعمق يف التفكـري، 
كلــه يفوالرباعــة يف التحليــل، والرتتيــب يف األفكــار، واإلحاطــة باملعــاين. وتبــدى ذلــك  

حماضراته ومؤلفاته تنسيقاً وترتيباً ودقة وتأثراً باملنطق وأقيسته، يزين ذلك كلـه أسـلوب 
أنيق العبارة، واضح الداللة، بعيد عن الغموض وااللتباس، قريب إىل قلوب الناس.

كــان فقيــدنا الغــايل رمحــه اهللا طيّــب القلــب ونقيــه ورقيــق الشــعور ومرهفــه، وكــان 
يح الكالم، يدعو إىل احملبة والوئام، صـادق املـودة، عذب احلديث واضح الفكر، صر 

إنسـاين النــزعة، عزيـز ،االنتمـاءقـومينافذ البصر والرؤيـة، زاهـداً باملناصـب والشـهرة، 
النفس وأبيها.

عرفت فيـه مسـو األخـالق، ونزاهـة السـلوك، وإتقـان األداء، والتبتـل علـى حمـراب 
الصـفات كافـة جعلتـه حمـرتم الـرأي يف الوطن بكل معاين االنتمـاء ومسـو الوفـاء، وهـذه

مجيــع املواضــع الــيت عمــل فيهــا، وحمبوبــاً مــن اجلميــع بفضــل تواضــعه وإخالصــه وجتــرده 
وإميانه باحلق واحلقيقة.

عــاش فقيــدنا الغــايل عــرب مســرية حياتــه يف عــامل القــيم واملثــل، عــامل احلــق واخلــري 
وعـاً وأداًء، وتبـدى لعارفيـه واجلمال، فجسد ذلك كله يف سلوكاته وتصـرفاته فهمـاً ونز 

منسجماً مع مبادئه، وفياً لقيمه، جريئاً يف قول احلق، حريصاً على األكمـل واألمجـل 

أساس الفضيلة.
وهـــب ، و وشـــيمته الوفـــاء، وهـــب عصـــارة فكـــره طالبـــه وزمـــالءهجبلتـــه العطـــاء،

، ووهـب »مكتبـة األسـد«مكتبته اخلاصة الزاخرة مبختلف فنـون املعرفـة مكتبـة الـوطن 
ـــة املؤلفـــات الق ـــة العربي ـــه القيمـــة والرائـــدة تأليفـــاً وترمجـــة ياملكتب ـــه أغناهـــا بكتب مـــة إذ إن

مـدارس علـم الـنفس، أصـول علـم الـنفس، علـم الـنفس :الفكـريأن أعدد من نتاجه 
ـــة، الرتبيـــة قـــدميها وحـــديثها، تالرتبـــوي، الـــ علم ونظرياتـــه، اعـــرف نفســـك، معـــامل الرتبي
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اإلبداع وتربيته.

لـه إال معجـم علـم الـنفس لكفـاه فخـراً يف ميادين علم النفس، والرتبيـة، وإن مل يكـن 
ويعجـز مسرية حياته العلمية، ذلـك ألن العمـل املعجمـي مـن أشـق األمـور وأصـعبها، 

فريق العمل عن إجنازه، فكيف تأتى له وضـع مـا يزيـد علـى مثانيـة آالف مصـطلح يف 
هذا امليدان باللغات الثالث العربية واإلجنليزية والفرنسية؟

وإن كنــت أنســى فــال 
احملبــة يف حيــاة «عــن ، وكانــت احملاضــرة 2004النــدوة الثقافيــة النســائية بدمشــق عــام 

لـــديك مبتســـماً: هـــل ودة شـــكرين علـــى حضـــور احملاضـــرة وقـــال وبدماثتـــه املعهـــ» البشـــر
للثقافــة فقلــت اهللا علــى عملــك، وكنــت حينئــذ وزيــراً وقــت حلضــور احملاضــرات، أعانــك

له: إن العلم يؤتى إليـه يـا أسـتاذنا اجلليـل، والكسـب ألي امـرئ يف حضـور حماضـراتك 
ينــك، وســّر أميــا ســرور عنــدما رويــت لــه أبياتــاً شــعرية معوارتشــاف رحيــق احلكمــة مــن 
إذ يقول:تتضمن معاين احلب البن عريب

ركائبه فاحلب ديين وإمياين أدين بدين احلب أّىن توجهت
إذ يقول:ماضييبوأ

فاملرء ليس حيب حىت يفهما ال تطلّنب حمبة من جاهل
كما يقول:

اهي نفس مل تدر ما معناه إن نفسًا مل يشرق احلب فيها
وباحلب قد عرفت اهللا أنا باحلب قد تعرفت على نفسي

إذ يقول:بلوبدوي اجل
باحلنان زعيمُ إال وال عزَّ  ب أمةوما بنيت إال على احل

عدميُ الغينويأسى ألحزان  يكرم العسر موسرهو احلب حىت 
بأســـلوب ســـاحر ولفـــظ إىل مســـاء احملبـــة، تلـــكتهولقـــد حّلـــق جبمهـــوره يف حماضـــر 

رشيق وأنيق.
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اليت رّكز عليها ومنها:
ن العلم الذأ-
البشرية وأمسى القيم الرتبوية اليت حاجاتن احلب مبنظومته الشاملة هو أهم أ-

ترتقي باإلنسان إىل مدارج الكمال واجلمال والبهاء.
ل هو أفضل نعمة وهبها اهللا لإلنسان على أن يوظف املرء هذا العقل أن العق-

مته واإلنسانية مجعاء.يف خدمة جمتمعه وأ
ن إتقان العمل هو الذي جيعل املـواطن مقـدراً ومعتـرباً يف منظومـة القـيم كافـة أ-

وعلى الصعد كافة.
لتحلي به سلوكاً وأداًء.ن ااالنتماء للوطن هو أجل واجب على كل مواطأن -
، وعلـى صـاحبها أن حيـافظ أصـفىن مهنة التدريس ثوب أبيض ال أنقى وال أ-

من أساء بـه نَّ الثوب، ومن وضع نفسه مواضع التهم فال يلومَ على نقاء هذا
الظن.

سبيل التقدم ألن املبدعني هم الثروة احلقيقية لألمة.أن تربية اإلبداع هي-
تربيـة -إتقـان العمـل-احملبـة«تلك هي باقـة مـن القـيم الـيت نبـه عليهـا ومارسـها 

».لوطناالنتماء ل-التسلح بالعلم-الشغف بالقراءة-اإلبداع
إىل اجليـل أبنائه ومـن خالهلـموما أجل وما أمسى تلك الرسائل اليت وجهها إىل 

: لـو سـألتين عـن أهـم صـفة مـن صـفات هـذا العصـر إىل ابنه بشـريف رسالتهإذ يقول
إنه عصر العمل، ولو سـألتين عـن أهـم الذي تعيش فيه يا بين لقلت لك غري مرتدد: 

مكتشـفات هـذا القـرن الـذي شـهد مولـدك 
قيمــــة العمــــل، 

ـــة  ـــه قيمـــة، وأعـــين بالوراث ـــة في ـــا يف زمـــان مل تعـــد للوراث اإلنســـانية، ولعلـــك مالحـــظ أنن
شـــكال راثـــة الثـــروة، أو وراثـــة املصـــنع، أوراثـــة اللقـــب أو غـــري ذلـــك مـــن أو األمـــالك أو
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».الوراثة االجتماعية. إن قيمة اإلنسان يف عصرنا هذا فيما حيسن عمله
ويتابع قائًال: دعين أكشف لك سراً خطرياً سراً طاملا حبـث اإلنسـان عنـه بعيـداً 
وهــو يف متنــاول يــده وأعــين بــه ســر الســعادة: الســعادة أيهــا احلبيــب يف القيــام بالعمــل 

لــالزم، حــذار أن تظــن أن الســعادة تطــرق الــذي حتــب علــى الوجــه األمثــل وباجلهــد ا
باب الكسالن أو تأيت عن طريق األعمال السهلة.

إذا أردت الســــعادة احلقيقيــــة وجــــب عليــــك أن جتتهــــد يف القيــــام بعمــــل حمبــــب 
وعلــى وجــه صــحيح، وبــذلك فقــط تكــون فنانــاً وتكــون ســعيداً وتكــون قبــل كــل هــذا 

».وبعده مواطناً صاحلاً وإنساناً خلوقاً 
حفل الكريم:أيها ال

إذا كـان يقـال: ال يعــرف الفضـل إال ذووه، فــإن السـيد الــرئيس بشـار األســد يف 
ذروة ذوي الفضــل ومــا كــان ليمــنح األســتاذ الــدكتور فــاخر عاقــل وســام االســتحقاق 

العاقـــل وعلمـــه وثقافتـــه ســـيادته لفضـــلالســـوري مـــن الدرجـــة املمتـــازة إال تقـــديراً مـــن
وإخالصه وتعلقه بوطنه.

فقيــــدنا الغــــايل املفكــــر الكبــــري األســــتاذ الــــدكتور فــــاخر عاقــــل الرمحــــة رحــــم اهللا 
وتعازينـا القلبيـة الواسعة، سعة ما أعطاه ألمته من أفانني العطـاء، وجعـل اجلنـة مثـواه، 

ووهـب اهللا الصـرب أهلـه وذويـه وحمبيـه وعارفيـه، ولـئن آلله،ألخوته وابنه وابنتيه و احلارة 
حــي يف عقولنــا وقلوبنــا ووجــداناتنا بآثــاره القيمــة غــاب عنــا جســماً وبعــد مقامــاً فإنــه 

وبسريته املناقبية العطرة، وها حنن أوالء نردد:
فنذكره والطيب يعشقه القلب يضوُع عبري املسك إذ ذكر امسه

والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.


