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  غياث بركاتالدكتور كلمة 

  التعليم العاليوزير 
  

  :ُالسادة األفاضل
ِ تاريخ األمم واحلضارات يـبنيه العظماء من رجاهلا، واملخلصون من إن َْ

م، وتفيد مما  َعلمائها وأدبائها ومفكريها، وعلى األجيال أن تبين على خربا ُ ِ ّ َ ُ
ًه لألمة والبشرية، وأن تظل وفيةّقدمو اء، الذين قامت على  هلؤالء العظمّ

ا وازدهارها ضة األمة، وعملوا على رقي حضار ِجهودهم  ِ
ِّ ِ َ ُ.  

ّكون عبوره سريعا ال يذكر، إال أن أهل الفكر والعلم، ال ومن الناس من ي ُ ً ُ
ُينقضي ذكرهم بانته

م، بل تبقى آثارهم خالدةِ ُّ على األيام، ويستمر ًاء حيا
تمع ُأثرهم يف األجيال املتعاقبة بعدهم م أركان حضارة األمة، وبناة ا ُ، أل ُ

ٍ سنة احلياة، رايات ترفع بأيدالذين يرمسون مستقبل األوطان، وهذه هي َ ُ ٍ أمينة؛ ٌ

  .مث تتعاقب األجيال على محلها
ٍواليوم نلتقي لتأبني واحد من علماء الوطن واألمة، وأحد أساطني العربية، 

، الذي أمضى عمره يف خدمة العلم  رمحه اهللاشاكر الفحاماألستاذ الدكتور 
ِّوالوطن، فكان أستاذا متميـ سهم يف تقدم ًزا يف جامعة دمشق سنني طويلة، كما أً

ٌوكان جلهوده اخلرية أثر واضح يف مجيع . ُ إليه رئاستهاْتَلِكُوهذه اجلامعة عندما  ٌ
َّاملهام اليت ندب إليها، سواء وهو وزير للرتبية أم عندما تسل ٌ ِ لتعليم العايل، م وزارة اُ

ٍسفري لسورية يف اجلزائر، وكذلك تأسيسه للموسوعة العربية ورئاسته ُأو وهو أول 

لقد . مع اللغة العربية، إضافة إىل أعماله املشهودة على مستوى الوطن العريب



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٧٦  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

وأمته، وكان يزداد َأخذ على عاتقه مسؤولية البناء والعطاء، وخدمة أبناء وطنه 
ًبذال وعطاء كلما ُِوعرف بتفانيه وإخالصه يف عمله، وبسريته . ّ تقدمت به السنً

العطرة وحرصه على العلم والتعليم، فكان موضع احرتام اجلميع وتقديرهم، وخري 
  .ٍسفري لوطنه وجلامعته

ُكما عرف عنه دماثة األ ُ، ووقار العلماء وتواضعهمةرْشِعخالق وطيب الُ ُ 
ذيبهم، وحب اآلخرين والتفاين يف خدمة الوطن واألمة ُّو ُ.  

ُ العطرة موضع تقدير اجلميع، فقدمت له الفحامُوكانت سرية الدكتور 
َاجلوائز والثناءات من جهات خمتلفة، وكرم يف أكثر   . من مناسبةُِّ

ِووفاء له وتقديرا جلهوده فقد أقر جملس جامعة دمشق تسمية أحد 
ُ َّ ً ً

  .لية اآلداب باسم الدكتور شاكر الفحامجات كَّمدر
  :ُالسادة الحضور

َإن مرور فقيدنا يف التعليم العايل مل يكن عابرا، ولذلك فإن فقده كان  ْ ّ ًّ
ِ

َ
َبالغ األثر مفجعا، خلف فينا احلزن واألسى، كما ترك األثر الطيب والذكر  َ ّ َ َ َ ّ ً ُ

م الذاكر. َاحلسن م ُة،ُوال شك أنه من النخبة الذين ستحتفظ  ُ وتفخر  َ
ّ ألن آثاره العظيمة وأفكاره النرية وأعمالهُاألجيال، ُِّ اجلليلة، ستظل متقدة ّ ُّ

  .ّمتوهجة يف نفوس اجلميع
ّل يف ضمائرنا، وأن علٍاءنا فيه أنه باق يف الذاكرة ماثّوإن عز ٌمه مستمر يف ٌ

َ بعده، وحنمل األمانة بإخالص، ونسعى ُفظ العهداألجيال، وأننا سنح يف ُ
  .بشار األسدِ وطننا ورفعة أمتنا بقيادة السيد الرئيس ِمُّتقدسبيل 

َتغمد اهللا فقيدنا بالرمحة الواسعة، وأهلمنا وذويه الصرب والسلوان، فعزاؤنا  ِ ِ َ
  .فيه مشرتك


