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  كلمة الدكتور مروان المحاسني

  نائب رئيس مجمع اللغة العربية
  

  أيها الحفل الكريم

َ وتعاريج يف تضاعيف إىل استذكار اًلته ساعيِّلو أراد املرء أن جيول مبخي
ًمسار حياته الشخصية فهل بوسعه أن يسقط أمور َ ومواقف مل تكن ذات بال اُ َ

ا تتوضح له منارات ومنط،يف وقتها ُلقات ترتبت عليها أحداث ومسالك ٍ وإذا  ٌ ّ ٍ

ٌمتشعبة ومنعطفات حامسة أوصلته إىل   ؟ املكانة اليت تبوأها يف جمتمعهٌ
 يف مقامه، ًا كبري، برجل كان ملء عيون الناساًيِّوإين إذ أقف اليوم معز

 يف مشاركاته املمتدة على قطاعات اً يف خدماته، متميزًا يف موقعه، بارزاًعزيز
  ه،متعددة يف وطن

هي النواحي اليت ال  ما الذي أتوقف عنده من مآثره وما ،ََتـروين أتساءل
ُ يف تقريظ رتيب يعيد إىل الذاكرة ًا فالتأبني يف نظري ليس حمصورجيوز إغفاهلا؟ ٍ

ٍمراحل هامة من حياة الفقيد بقدر ما هو سعي لكشف نواح غري مشهورة من  ٌ ْ ً َ
ا لفهم ما هو معروف من  ٌشخصيته يستنار    .مسار حياتهُ

  أيها السيدات والسادة

 وأن ،الشك بأنكم تشاركونين الرأي بأن املعروف ال حيتاج إىل تعريف
ًشخصية كشخصية فقيدنا الدكتور شاكر الفحام ال ميكن اختزال أوصافها يف 

  .ٍسرد يتطرق إىل الوظائف واملناصب اليت تقلدها
ّ، فكيف يل أن أرجح ق، والوزير، واإلداري، والسفريِّهو األستاذ، واحملق
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 من وجوه شخصيته على وجوهها األخرى، وكيف يل أن أمجع صفاته اًوجه
ً للتعليم العايل، ألصل إىل مسلكه سفرياً للجامعة، إىل مميزاته وزيراًرئيس َ

 لبالده اِ
  يف اجلزائر؟

فلقد اكتملت معرفيت باألستاذ الدكتور شاكر الفحام رمحه اهللا يوم 
 وكان يومئذ ١٩٨٩ًال يف جممع اللغة العربية بدمشق عام  عاماًاستقبلين عضو

ًوكانت قد امتدت نيابته للرئيس سنوات عديدة معاضد.  للرئيساًنائب ً  ذلك اٍ
َّالرجل املقدام واإلداري الصارم  أستاذي الكبري الدكتور حسين سبح الذي كان ،َ
  .من أنبغ أساتذة كلية الطب

ئيس بعد رحيل األستاذ حسين سبح عام  للراًمث استمر الدكتور الفحام نائب
وكان إصراره على عدم . ١٩٩٣ للمجمع عام اً حىت انتخابه رئيس١٩٨٦

ًتقلد الرئاسة طيلة تلك السنوات مرتبط َ بالتزامه اإلشراف على تسيري املوسوعة اّ َ
ًالعربية اليت كان يؤمل هلا أن تسد فراغ ّ مع بأوضاعه ا ثقافياَ  ال يستطيع ا

ّأن يسده، إذ على املوسوعة أن تتطرق إىل جماالت علمية وثقافية الراهنة 
مع عام . وتارخيية تتجاوز مهام جممع اللغة العربية وقد كان تسلمه رئاسة ا

 اً وهي اليت اعتمدها حمور، بعودته إىل الرتكيز على اللغة العربيةًا إيذان١٩٩٣
  .حلياته

للغة العربية من جامعة القاهرة فلقد نال الدكتور الفحام اإلجازة يف آداب ا
ّ، وأتبعها بدراسات عليا أهلته للحصول على شهادة املاجستري يف ١٩٤٦عام 

، وانتهى إىل شهادة الدكتوراه يف جامعة القاهرة عام ١٩٦٠اآلداب عام 
١٩٦٣.  

وحنن إذ نتطرق إىل الدراسة اجلامعية يف النصف األول من القرن املاضي 



  
٩٧٩  ّشاكر الفحام.  يف حفل تأبني دمروان احملاسين. كلمة د

 اجلو الفكري الذي كان خييم على جامعات الوطن البد لنا من العودة إىل
ًالعريب يف تلك احلقبة، جو تعصف به تيارات ثقافية وأخرى سياسية حمدثة  ٍ

  . األثر يف استقطاب عقول الشباب وميوهلمَ عميقةٍجداالت
ًفقد عرفنا حينذاك نقاشات حادة يف جامعتنا السورية بني امللتزمني بالتيار 

تعاطفني مع التيار السوري القومي، أو التيار الشيوعي، أو القومي العريب، وامل
  .التيار اإلسالمي

ًفقد كانت باحات اجلامعة الفسيحة مسرح ِ  لصراعات كالمية، اِ
ّوصداقات تنعقد وتنفك حسب اجتاه الرياح العقدية اليت كانت جتتاح ذلك  َ َ ُّ

  .الصرح العلمي
ًوالشك بأن حالة مماثلة كانت تسود اجلو الطال يب يف مصر تنتهي إىل ً

استقطاب الشباب ليلتحقوا بتيار من التيارات املتصارعة، وهكذا كان أن 
َ ميوله اًدِّ مؤك،التحق الدكتور شاكر الفحام حبزب البعث العريب يف سورية

َّوقناعاته القومية األصيلة، وأتيح له أن حيضر املؤمتر التأسيسي للحزب عام  ِ

ز بوجوده هو الشاعر الكبري األستاذ  إىل جانب جممعي آخر نعت١٩٤٧
  .سليمان العيسى أطال اهللا يف عمره

ٍليس هذا مقام تقدمي استعراض لإلنتاج الفكري األصيل لفقيدنا، وهو  ُ
االت األدبية املختلفة يف مقاالت نشر  ُالذي تطرق إىل طيف واسع من ا ٍ

ّ
مع، إىل جانب عمله الدؤوب يف حتقيق عدد  من النصوص معظمها يف جملة ا

 ككتاب الالمات ألمحد بن فارس، إىل جانب حتقيق بعض ،الرتاثية املرموقة
َالرتاجم البارزة الواردة يف تاريخ دمشق البن عساكر، وهي ختص أمثال أيب 
الفتح البسيت ومحيد بن ثور اهلاليل والراعي النمريي، كما أنه قام بتحقيق 
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  .بيات واملختار من شعر بشارخمطوطات هامة من املكتبة الظاهرية كالكوك
ُوهنالك أمر يتوقف عنده املراجع ألعمال فقيدنا أال وهو ميله إىل الرتاث 

ُ
ً إذ اختص الفرزدق ذلك الشاعر الكبري موضوع،الشعري  ألطروحة الدكتوراه، اَ

  .وقام بدراسة متعمقة لشعر بشار بن برد
 عالية من اللطف ُِّولعل ما نعرفه من خلق الدكتور الفحام، ومتيزه بدرجة

تمع، وما كنا نراه يف حياته اليومية من بعد عن  ٍودماثة الطبع يف تعامله مع ا ُ ِ

ّالضجيج والصخب، أمور نستطيع إرجاعها إىل حس شاعري خفي مل يربزه يف  ٍّ ِ َ ٌ
  .ّممارسته، أو رمبا حالت مشاغله دون تفتحه

ًلقد مسي الدكتور شاكر الفحام سفري  ١٩٦٤ئر عام  لسورية يف اجلزااُ
وكانت اجلمهورية اجلزائرية حينئذ . ١٩٦٨واستمر يف هذا املنصب حىت عام 

ٍحديثة العهد باستقالهلا بعد جهاد طويل ومرير، وبدأت حكومتها الوطنية  َ
ًحتاول التخلص من وطأة الثقافة الفرنسية اليت ألبست الشعب اجلزائري ثوب َ َ  اُّ

ً من الفرنسة باعتباره جزءاقسري َ َ ً ال يتجزأ من القومية الفرنسية ممتدة إىل اَْ ّ
  .الشمال اإلفريقي عرب املتوسط

ُوكان أن أخذت اللغة العربية يف األفول حني فرضت اللغة الفرنسية يف 
مجيع مراحل التدريس، وبدأ الناس يتخاطبون بالفرنسية يف خمتلف مناشط 

م اليومية، واألحرى بنا القول إن اللغة كانت فرنسي ًة مبجملها وظاهرها، حيا
ا بقيت مربقشة بكثري من الكلمات العربية الدارجة، كما برزت فيها  ولو أ

ٍتراكيب عربية قلبت إىل فرنسية ركيكة ُ ٌ وهكذا قاربت اهلوية العربية اجلزائرية . ُ
  .ٍّ يف مواجهة مد ثقايف قاهرَالضياع

 ،يبة يف اجلزائر العصاملرحلةلقد أدرك الدكتور الفحام أمهية وجوده يف تلك 
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ًفلم يكتف بأن يكون سفري  فحسب يتبادل الرسائل مع وزارة اخلارجية يف اِ
ٍّبالده، بل أضحى بفضل ما اشتهر به من حب ّ للعربية وتعمق يف دقائقها، ُِ

ا احلكومة الوطنية نرباسَاملشاو ًر املعتمد يف شؤون حركة التعريب اليت اختذ  اَ
ٍ إليه خبطوات حثيثة إلخراج البالد من هوة َ يتطلب اإلسراعًالعملها، وهدف

فقد كان الدكتور الفحام سفري التعريب إىل اجلمهورية . ّجتذر الثقافة الدخيلة
  .اجلزائرية

ُوأتيح لنا أن نعرف مدى ما توصل إليه هذا العمل الصامت اهلادف من 
ُتأثري بالغ يف املخططات الثقافية للحكومة اجلزائرية حني وصلت مع زمال ئي ٍ

ِأعضاء جلنة املعجم الطيب املوحد إىل اجلزائر عام  فقد كانت اللجنة . ١٩٦٩ِ
َاليت أجنزت الطبعة األوىل املقصورة على املقابالت العربية للمصطلحات 

 من مصر والعراق إىل جانبنا أنا وزميلي الدكتور هيثم ًاإلنكليزية تضم أعضاء
َاخلياط ممثلني عن سورية يف مطلع الستينيات  ضرورة توسيع املعجم ْمث تأكدت. ُ

ال املعريف بسيل دافق من ل ًمماشاة ٍلتطورات العلمية املتسارعة اليت تغرق ا ٍ ُ
ًاملصطلحات اجلديدة، كما تبينت ضرورة إضافة املقابالت الفرنسية تسهيال  ُ

َ يتطلب إضافة أعضاء يتعاملون ٌحلركة التعريب يف املغرب العريب، وهذا توسيع
  .لفرنسية يف ممارستهم الطبيةباللغة ا

ُوحني عقد اجتماعنا األول للمشروع اجلديد يف مدينة اجلزائر وانضم إلينا 
ًزمالؤنا من املغرب فوجئنا حبفاوة غري معتادة حتيط بنا، إذ استقبلنا استقباال  ُ ٍ

ٌ وحدد لنا موعدارمسي ّ  مع الرئيس هواري بومدين حضره مستشاره أمحد طالب ُ
ًاإلبراهيمي للرتحيب بنا مستـند   . حلركة التعريب يف اجلزائراََ

وما ذلك إال القتناع احلكومة اجلزائرية أن تعريب العلوم وتعريب الطب 
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ٍ سيعود بفوائد مجة على الشعب اجلزائري الذي سوف يتعامل مع ،خباصة َ
ومن املؤكد أن تأثري السفري السوري خالل . يع أفرادهأطبائه بلغة يفهمها مج

السنوات األربع اليت قضاها قبل وصولنا، وهو احلامل حلماسة بالده وإصرارها 
َعلى تعريب العلوم يف مجيع املراحل الدراسية، كان بالغ الوضوح يف تشجيع 

ًاحلكومة اجلزائرية على املضي يف املسار املوصل إىل التعريب اعتماد ُ
 على ا

  .التجربة السورية
وهكذا بقينا نرتدد على املغرب العريب طيلة السبعينيات إلمتام مشروع 
املعجم الطيب املوحد، بعد أن انضم إىل جلنتنا أستاذنا الكبري الدكتور حسين 
ُسبح، وبقينا نقطف مثار االنفتاح املغاريب على اللغة العربية، الذي بدأ انطالقه 

  .من اجلزائر
ٍ ملسناه من أثر لنشاط الدكتور الفحام يف دفع عملية التعريب ولعل ما

ّيسجل له مشاركة فعالة يف مسار املغرب العريب حنو ترجيح التعريب على  ً ّ ُ
  .ٍالتغريب مبا له من منـزلقات مهلكة

  أيها السيدات والسادة
ٍلقد كان حصاد رئاسة الدكتور شاكر الفحام للمجمع يتضمن نشاطات  ُ

ِّ من املثقفني يشاركون يف هم ًامنها احملاضرات اليت استقطبت مجهور. دةًثقافية متعد َ
 وعام ١٩٩٤ما تواجهه اللغة العربية من حتديات، ومنها ندوات تسع بني عام 

ُ نوقشت فيها شؤون املصطلح يف العلوم، وضرورة إجياد منهجية موحدة ٢٠٠١
صصت الندوة األخرية ُلصوغ املصطلحات، وندوة عن اللغة العربية واإلعالم، وخ

  . للبحوث اليت ترتبط بصناعة املعجم العريب٢٠٠١عام 
مع سنة أخرى اعتبار ًمث انتهج ا  وهي الدعوة إىل ٢٠٠٢ من عام اُّ
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ُمؤمترات سنوية متخصصة تتمحور حول شؤون اللغة العربية من حيث تيسري 
تمع، أو دور املعلوماتية  ُتعليم النحو، أو عالقة اللغة با يف تطور اللغة العربية، ُ

ُوكان آخرها املؤمتر السادس بعنوان لغة الطفل والواقع املعاصر عام  َ٢٠٠٧ .
ا تصب يف حبر  ُّوقد حازت هذه املؤمترات شرف رعاية السيد الرئيس أل

ِّ وهو الذي دأب على تشجيع كل ما يتعلق باالرتقاء باللغة ،اهتمامات سيادته َ
وقد صدرت عن هذه املؤمترات وتلك . فة أصيلةًالعربية لتكون حاملة لثقا

ا يف املستقبل  الندوات توصيات وقرارات هامة نتطلع إىل تنفيذها وتعميم فائد
  .القريب

مع يف تلك  َّوجددت جلان ا َ اهتمامها بأمور دقيقة يف جماالت املرحلةَ
ِخدمة اللغة العربية كدراسة لألخطاء الشائعة على ألسنة العامة، وتثب ٍيت ٍ

ِلقواعد اإلمالء، وذلك إىل جانب متسكها بالكشف عن كنوز تراثنا وصو  إىل ًالُّ
مع يف السنوات األخرية اهتمامه . حتقيقها ونشرها ُوقد غلب على أعمال ا

ُبتوحيد املصطلحات العلمية وهي متثل العمد اليت يستند إليها تدريس العلوم،  ُ ُ
واهلدف . ى احلضارات العاملية املتطورةُوهي يف الوقت ذاته مفاتيح االطالع عل

ُمن اإلصرار على هذا التوحيد هو القضاء على الفوضى اليت ظهرت يف 
املصطلحات املعتمدة يف التدريس، إذ أخذ األساتذة يضعون املصطلحات 

ًويغريون ما كان معتمد م الثقافية املتباينة من أملانية اّ ٍ من قبل متأثرين خبلفيا
ُ

  .ٍسية وغريهاٍوأمريكية ورو
ٌّولقد أجنزت كل من جلنة الفيزياء وجلنة الكيمياء مهمتها يف توحيد  ْ َ
املصطلحات املدرجة يف كتب التدريس اجلامعي، ومازلنا نتابع العمل يف 

 إىل العلوم ًضافةإ ،جماالت العلوم الطبيعية كاحليوان والنبات واجليولوجيا
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مع إلقرارها ُالزراعية، وسوف ترفع قوائم املصطلحات فور  إمتامها إىل جملس ا
م   .َِقبل إبالغها وزارة التعليم العايل العتمادها من قبل األساتذة يف مؤلفا

ٍوحني برزت يف السنوات القليلة املاضية فكرة إجياد معجم تارخيي للغة  ُ
ِ أسوة مبا هو موجود يف اللغات األوربية، لدراسة تطور اللغة وتتبع ،العربية ّ ّ

ٍ الداللية اليت تطرأ على كل لفظة يف انتقال استعماهلا من عصر إىل التغريات
عصر آخر، أبدى الدكتور الفحام رمحه اهللا محاسة كبرية هلذا املشروع الذي 

امع العربية، ومسي عضو ًيتوىل إجنازه احتاد ا ُ ُ َ يف جملس األمناء املكلف إجناز اَ ِ
ُ

  .اًوتنفيذ اًاملشروع، ومازال األمر يف بداياته تنظيم
ًكما وقع الدكتور الفحام اتفاق لس الدويل للغة الفرنسية لرتمجة اّ  مع ا

املعجم الطيب املوسوعي الفرنسي الصادر عن أكادميية العلوم الطبية الفرنسية 
  .وحنن نتابع السعي إلجياد التمويل الالزم لذلك املشروع املتميز

مع يتابع إجناز مشروع  إعادة تأهيل املكتبة ومن جهة أخرى مازال ا
مع وحكومة كازاخستان لتمويل الرتميم  ّالظاهرية بعد أن وقع عقد بني ا ُ

 السلطان ن وهو ضريح ابن كازاخستا،الالزم لذلك اجلزء من املكتبة الظاهرية
وسوف ننطلق بعد ذلك مبشروع جيمع املدرسة العادلية واملكتبة . الظاهر بيربس

ُالظاهرية يف جممع ثقايف ي ن مث إ. عيد احلياة الفكرية إىل قلب مدينة دمشقّ
مع قد قام يف السنوات األخرية بتجديد اهتمامه بإغناء املكتبة العربية يف  ا

االت الرتاثية واحلديثة َّوالبد من القول إن أهم املؤلفات اليت يلتزم . خمتلف ا
مع حتقيقها ونشرها تاريخ دمشق البن عساكر ُا َ ف النفيس يف َّ ذلك املؤل،َ

لد السابع والستني ونأمل اًمثانني جملد مع منه إىل ا ، وقد وصلت إصدارات ا
  .٢٠٠٩أن نصل إىل إمتامه يف عام 



  
٩٨٥  ّشاكر الفحام.  يف حفل تأبني دمروان احملاسين. كلمة د

مع من إصدار كتب تراثية هامة يف  هود املركز مل مينع ا ّعلى أن هذا ا
وف ّالسنوات األخرية ككتاب األنواء للزجاج، وكتاب األمساء واألفعال واحلر

ّللزبيدي، والدر النثري والعذب النمري للمالقي، واملقصور واملمدود البن والد،  ّ
ّوديوان أيب النجم العجلي، والربق املتألق يف حماسن جلق، وكان آخرها معجم 

  .الكلمات املصطلحية يف لسان العرب

  أيها السيدات والسادة

ُإن جممعنا الذي قرعت ساحته األحزان يف السنوات الق َ ْ َليلة املاضية ليذكر َ
َللدكتور شاكر الفحام إىل جانب إجنازاته املعروفة يف خدمة العربية ذلك الطابع 

لس، وهو حر ُصه على حسن استعمال اخلاص الذي أضفاه على جلسات ا ُ
لس من تقارير وحماضر، وتأكيده سالمةاأللفاظ في َما يرد إىل ا ُ َ  اً اللغة بعيدَ

َبتذلة، وكان كثري االهتمام باالطالع على كل ما يصدر عن الرتاكيب اجلاهزة امل
مع واملكتبة الظاهرية  من كتب ختص علوم العربية، ويطلب تزويد مكتبة ا

  .بكل كتاب يستحق االنضمام إىل كل منهما
 لكل مراجع أو زائر دون اً دوماًكما نذكر كيف كان باب الرئيس مفتوح

من طالبه القدامى يستمرون يف ما جعل العديد وهذا استئذان موقوت، 
 وهو يتوىل مراجعة عدد غري قليل ،تواصلهم معه ويقدمون إليه إنتاجهم اجلديد

مع   .من املقاالت قبل نشرها يف جملة ا
مع يف  ُوعندما بدت بوادر االحنراف يف صحته وتكرر غيابه عن ا

ِالشهور املاضية عرفنا أن إطالق تسمية جممع اخلالدين على جمم ع اللغة العربية َ
  .ال حيول دون تالطم موج املنايا حول أعضائه

ّإن اخللود هللا وحده جل وعال وأما اإلنسان فخلوده يف إنتاجه ويف  َ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٨٦  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

ٍمشاركته مهوم أمته ويف خلفة صاحلة تفتخر بعمله ِ.  
فامسحوا يل أن أتقدم إىل عائلة الفقيد باسم إخواين يف جممع اللغة العربية 

ّ تقلد رئاسة جممع ، كان شديد التعلق بالعربية،قد جممعي بارزّبأحر التعازي لف
  .ًاللغة العربية سنوات طويلة وكان مسؤوال عن مساراته

ً لفقدهم قامة كبرية اً اللغة العربية مجيعِّكما أين أتقدم بالتعازي إىل حميب
  .يف خدمة لغتنا العزيزة

   والسالمرحم اهللا فقيدنا وأسكنه فسيح جناته


