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  الدكتور أحمد طالب اإلبراهيميكلمة 

  وزير سابق في الجزائر
  

  . الذكرى األربعني لوفاة األستاذ الدكتور شاكر الفحاميف

  .خوةإلأيتها األخوات، أيها ا

بقلب مفعم باحلزن واألسى واألمل تلقينا نبأ وفاة العامل اجلليل والصديق 
غة العربية يف سورية العزيز األستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس جممع الل

ُالشقيقة الذي فـقدته سورية واألمة العربية مجعاء ُ َْ َ َ.  

َعرفت الفقيد العزيز عام  َ ُم حينما كان سفريا لسورية باجلزائر، وكنت ١٩٦٥ُ ً
ًآنذاك وزيرا للرتبية الوطنية، كان سعيدا جدا باستقالل اجلزائر وبوجوده فيها،  ً ً

ا األوىل وعاش املشا ِعاصر خطوا ُ ُ ِكل اليت واكبت بدايات االستقالل، وكان َ ْ ََ
ًة وخاصة يف ميدان الرتبية ًمتحمسا للمسامهة يف معركة البناء للجزائر احلبيب

ال، وقد عاصر والتعل ا املختصني يف هذا ا ًيم، لكونه واحدا من أئمة رجاال
  .م١٩٦٥ عام حزيران ١٩التصحيح الذي عرفته اجلزائر يوم 

 اخرتق احلصار املفروض على الوالد ِسفراء العرب، الذيُوهو الوحيد من ال
ْاملرحوم الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي من طرف السلطات اليت سبقت تويل  ََ
َالرئيس هواري بو مدين زمام احلكم فذهب إليه وقابله مبنـزله أواخر عام  َ َ

ُّوقد كان يكن له . م١٩٦٤ ِ  قرأه حمبة وإعجاب وتقدير ملاَّ كل -  كما ذكر -ُ
 قادة احلركة الوطنية ه أحدله وما مسعه عنه وعن علمه ونضاله باعتبار
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واإلصالحية والعلمية باجلزائر، وتبادل معه احلديث يف خمتلف املواضيع 
َّبان خ عن ذكرياته أيام إقامته بدمشق إَّالسياسية والعلمية واألدبية، وحدثه الشي

 وقد أعرب الدكتور شاكر عن احلرب العاملية األوىل وما تالها من أحداث،
ذا  ذا اللقاء الذي تطلع إليه كثريا، وكذلك الوالد فقد سر  َُّفرحه وسعادته  ً

  .اللقاء وهو على فراش املرض

ًكان الفقيد خالل إقامته باجلزائر يعمل جاهدا إلجناح سياسة التعريب اليت 
ِخرية املعلمني َّسنها الرئيس هواري بو مدين، رمحه اهللا، فحرص على استقدام 

 ،ًواألساتذة من سورية لتدعيم مسرية التعريب فيها، وخاصة يف التعليم العايل
ٍحيث أن اجلامعات اجلزائرية كانت حباجة ماسة ألساتذة أكفياء لتكوين  ٍ ٍ

ِاإلطارات اليت ستحمل املشعل وتبين اجلزائر اجلديدة، وقد قدم إىل اجلزائر يف 

ٌعهده عدد كبري من خرية األ ٌ ساتذة اجلامعيني املختصني يف خمتلف فروع العلم َ
امعة اجلزائر، أذكر منهم على سبيل املثال األساتذة جواملعرفة للتدريس يف 

إحسان النص، شكري فيصل، بديع الكسم، أسعد الدرقاوي، وحيدر : الدكاترة
  .سوار، هشام الصفدي، حممود الربداوي، وليلى الصباغ

  .ة العرب سعداء يف عملهموكان هؤالء األشقاء األساتذ

ًوكان املرحوم السفري الدكتور شاكر بصفته أستاذا جامعيا ومربيا كبريا  ً
ا وميدها  َُّيشرف بنفسه على هذه البعثات التعليمية ويتابع أعماهلا ونشاطا ِ

  .ُبآرائه ومالحظاته ويذلل ما يعرتضها من عراقيل بريوقراطية

ر يف سنوات استقالهلا األوىل تتسم ببعض كانت احلياة االجتماعية باجلزائ
ًالصعوبات وخاصة بالنسبة للقادمني إليها من البلدان العربية، فكان يواجه 
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ا ونضاهلا، ٍهذه الصعوبات برحابة صدر  ٍوقلب كبري حمب للجزائر وأهلها وثور

م جاؤوا لتأدية رسالة مقدسة  ٍوكان يرد على بعض أعضاء البعثة التعليمية بأ ٍ

  .تتمثل يف اإلسهام يف التعريب وتكوين األجيال

م بلطفه ودماثته وتواضعه  وكان الفقيد يتحاور مع الناس فيدخل إىل قلو
ّألغوار الطبع اجلزائري احلاد النابع من قساوة وكرم أخالقه وفهمه العميق 

ٍاالستعمار الذي رزحت حتته اجلزائر وشعبها طوال قرن وثلث القرن يف 

  .ٍاستعمار استيطاين بغيض ليس له مثيل

وملا عاد الدكتور شاكر إىل سورية بعد انتهاء 
ّ

ًمهمته باجلزائر وعني رئيسا  ُِّ
 على العهد به يواصل تدعيم الرتبية  بقي،ًلجامعة مث وزيرا للتعليم العايلل

نح للطلبة اجلزائريني ليدرسوا يف اجلامعات م والتكوين باجلزائر وإعطاء املوالتعلي
  .السورية

كان الفقيد العزيز من أبرز علماء سورية، يوظف علمه ومعرفته وجتربته يف 
تمع ًالنضال لبناء اإلنسان العامل العامل ليكون عضوا فعاال يف ا ً.  

ًر من عشرين عاما كنا  املسؤوليات الوزارية املختلفة ألكثُندما توليتع
 إما يف مكتبه بوزارة التعليم العايل أو يف منـزله حيث ،زور دمشقنلتقي حني أ

توطدت العالقة بيننا وبني أسرتينا، وبعد ذلك كنت أزوره يف مكتبه برئاسة 
م األمة العربية واإلسالمية، ًجممع اللغة العربية، وكان موضوع حديثنا دائما مهو

  .وحماولة إحياء الرتاث العريب وتعزيز العالقات اجلزائرية السورية

ِّوكنت يف كل مرة ألتقي فيها بالرئيس املغفور له حافظ األسد أحدث 
َّالدكتور شاكر عن بعض ما مت يف هذا اللقاء، وعن االهتمام الكبري الذي يوليه 
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ا يف كل لىعالرئيس األسد للجزائر وحرصه   االطالع على أحواهلا ومسري
االت، وحتمسه لتقدمها وازدهارها، وقد كانت ترب ِا طه بالرئيس املرحوم هواري ّ

ٌ عالقة وثيقة وحمبة وإعجاب متبادل حيث كانت آراؤمها ووجهات بو مدين ٌ
  .نظريهما بالنسبة للقضايا العربية والعاملية متقاربة ومنسجمة

ر شاكر رمحه اهللا بالعديد من املنتديات العلمية وقد التقيت بالدكتو
ً فكان عضوا فعاال يف ،واألدبية والفكرية يف بعض البلدان العربية واإلسالمية ً

امع واألكادمييات العلمية  أمريكا وأملانيا وكنا و  العامل العريبيفالعديد من ا
  .نلتقي كل عام

هة وعاطفة جياشة، وكان كان الفقيد الكبري يتمتع بذكاء خارق وسرعة بدي
  .ًدائما بشوش الوجه منشرح الصدر مييل للدعابة الربيئة ويتذوق النكتة

ًرحم اهللا الفقيد العزيز واألخ الصديق الدكتور شاكر الفحام رمحة واسعة 
َّم من أعمال صاحلة وما ألَّوجزاه خري اجلزاء على ما قد ف من آثار خالدة ٍ

  .ُتبقي ذكره على مر الزمان

سريت للسيدة الفاضلة مدحية قرينة الفقيد ورفيقته يف ق التعازي مين ومن أوأصد
  . وأصدقائه وحمبيه وبناتهمسرية حياته احلافلة جبالئل األعمال، ولكل أبنائه

َإنا لله وإنا إليه راجعون ُ ِ َ َِ َِِْ ِ َّ َِّ َِّ  

  


