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 كمىة أصدقاء الفقيد

 لألستاذ الدكتور عبد اجلبار الضحاك
 

 مىحاسني رئيس وجىع امنغة امعربية..امسيد األستاذ امدكتير وروان ا

 ..امسادة أعضاء امىجىع وآل امفليد

 أيىا امحفل امكريه..

صان نةىلعٖ كةؿ غةٌص  َ اىمف٘و ٗشنص  ٍ  ؛ر٘فن في

ٔى  ىٕ كسُة اىج٘ةد غيٕ اى
 ٕؽكُدَ ا ه

 

 

ػػٍة  حى اىلػػٔاسي ُبػػػةن كظةظى ٔن  نٍػػة ىػػ

اىجةْيٖ ـٖ  دث تزؿؿٖ ـٖ اإلتِ٘ةت اىِبةت٘ا  كرد ْشا اىب٘ت ٌَ اىؼػص 

ىفل٘سُة اىهب٘ص ا ظوةذ اىسنؤر أُٔر اىزم٘/ غقػٔ ٌجٍػع  «إتِٔ ٔتةُٖ»اىػص ٘ا 

ٗضٗس غَ ظػوَ٘  ٌة ،رخٍّ اهلل ،ىلس أٌقٕ .اىيؾا اىػص ٘ا اىشم ُجوٍع اى٘ٔـ ىوأ ِّ٘

ظِا ـٖ الْوٍةـ  ِبةت اىٔلَ اىػص ٖ ك زةؾا اىِبةت اىعٔرم اىيبِػةُٖ كُبػةت 

كنػةف  .ٌدي٘ػةن كغةىٍ٘ػةن اإلٌةرات اىػص ٘ا اىٍودسة جٍػةن كتجف٘فةن كتؿِ٘فة غيٍ٘ةن 

ٗاٌَ  ٍلسرة اىيؾا اىػص ٘ا غيػٕ أدا  اىٍػػةُٖ اىػيٍ٘ػا اىسك٘لػا كاىٍعػةٍْا ـػٖ 

تلسـ رن/ ا ٌا ـٖ لصٗق اىػيً، كجػو اىٍػةرؼ اىػيٍ٘ا كة يا ىيوػساكؿ  ةىيؾػا 

كـٖ  دنّ اىشم كسٌػّ ىٍجيػا اىٍجٍػع  .اىػص ٘ا، كتجسٗس اىفهص اىجٍةغٖ ىألٌا

ـلػس نػةف ٗعػػٕ  .ٕ غفكػا اإلُعػةف اىلػسًٗ  ب٘ئوػّ اىِبةت٘ػارن ض اىسنؤر أُٔر غي

رخٍّ اهلل إىٕ تػصٗؿ اىِةللَ٘  ةىػص ٘ا  ةىوعٍ٘ةت اىِبةت٘ا اىوصاي٘ػا ؽ٘ػص كافػدا 

اىسلىا، كر مٓة  ةىوعٍ٘ةت اىػيٍ٘ا اىٍٔيلا، نٍة ـٖ تعٍ٘ا اىعةظً اىوػٖ كردت 
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ٌَ رؼػ/ ا  ِػٔس  ـٖ  ٘ت اىؼػص اىشم اظوٓيىيٍت  ّ نيٍوٖ، كاىوٖ تػِٖ ُٔغةن 

 ٌٖ كرـع اىيبط غػَ  ػػـ ا ظػٍة  نزيػك اىميػح  ،اىٍعوػٍو ـٖ ؾِةغا اىًلع

نٍة نةف ٗٓسؼ اىٕ ر ػك  .)ا نةظ٘ة(  ةىٍٔز ) ٌٔزا ( ـٖ  ػـ اىوفةظ٘ص اىلصآُ٘ا

اىٍةفٖ  ةىدةفػص كتب٘ػةف غصاكػا دكر اىِبػةت ـػٖ اىؾػشا  كاىػسكا  كنُٔػّ رٌػض 

 .اىجٌِةت ـٖ اىسُ٘ة كاٙرصة

ةت اىلػصف اىٍةفػٖ غِػسٌة ٌ٘ ِ٘وٌ ٌػصـوٖ  ةىسنؤر أُٔر ـٖ ٌميع ظً  ىلس  سأت

كتيل٘ت غيٕ ٗسّٗ ٌبػةدئ  ،نِت كاخسان ٌَ لف ّ ـٖ ني٘ا اىػئـ  جةٌػا دٌؼق

كاىوهػةيص ـػٖ اىضٌػص اىِبةت٘ػا  ،اىوؼصٗح اىِبةتٖ كدراظا اىزفٗة كاىِعإل اىٍزويفا

كتٔيلت  .ىِبةتةت اىضْصٗا س ان ٌَ اىف٘صكظةت كاُوٓة   ة ،كـق اىوؿةُ٘ؿ اىلسٍٗا

 –غفكوٖ  ّ ـٖ اىعِا اىنةُ٘ا أيِة  اىصخفت اىػيٍ٘ا اىػسٗسة اىوػٖ نػةف ٗدػصص 

غيٕ اىل٘ةـ  ٓة اىٕ ٌزويػؿ ٌِػةلق اىلمػص ىيوػػصؼ  ِبةتٓػة كجٍػع  –رخٍّ اهلل 

 «Herbariumْص ػةرٗٔـ »ِةت ٌِٓة ىوجف٘فٓة كتؿِ٘فٓة كتضكٗس ٌػؼػ/ اىلعػً غِّ٘ 

 –أف جبػو كةظػ٘ٔف غيػٕ ظػب٘و اىٍنػةؿ  -رخٍّ اهلل  –ٗصل كنةف  .ِةت ٌِٓة ػِّ٘ 

رة ٌػَ  –كغيٕ اىصؽً ٌَ ٌظٓصق اىزةرجٖ ا جصد  ٍٔ ييػ ـإُّ أؽِػٕ  ةىِبػةت أك اىفي

ٍقصة كىً ٗهػَ ارو٘ػةرق ىويػم اىٍِػةلق غؼػٔا ٘ةن  ـلػس اغوػةد  ؛اىؾٔلا اىؾٌِ٘ا  ةىزي

ةٌفن غؿػة رخٍّ اهلل أف ٗلٔـ  جٔلتّ ـٖ أككةت راخوػّ ظػ٘صان غيػٕ ا كػساـ خػ

دان  هو ٌػة ك  ٗيػضـ ىيوػػصؼ  ِبةتػةت تيػم اىٍِػةلق كدراظػوٓة كبػو  اىوصخةؿ كٌيضى

اظوؿدةب ليبوّ إى٘ٓة. كىً تهػَ تيػم اىجػٔلت رةى٘ػا ٌػَ  ػػـ اىٍٔاكػؿ 

ـلس خسيِٖ رخٍػّ اهلل ن٘ػؿ كةدتػّ كػسٌةق ـػٖ إخػسل اىجػٔلت اىػٕ  ؛اىدصجا

ران اىػٕ ك٘ػةدة اىٍٔكػع خ٘ث اكو٘س ٌزفٔ –دكف غيً ٌِّ  –درٔؿ ٌِملا غعهصٗا 

ٗوّ كلب٘ػػا غٍيػّ اىِب٘يػا ٌٔ ْي كىػً تهػَ اىػصخفت  .كبو أف ٗصخبٔا  ّ  ػس ٌػصـا 
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 ،اىػيٍ٘ا ككفةن غيٕ لف ّ، كإٍُة نةُت أٗقةن ىٍَ ٗصؽ/ ٌػَ زٌف ػّ ـػٖ اىلعػً

 ككس أت٘ح ىٖ  ػس غٔدتٖ ٌَ اإلٗفةد أف أراـلّ ٌع غسد ٌَ اىػضٌف  ـػٖ رخيػا ل

ـٖ اىبةدٗا اىعٔرٗا ىوػصٗؿ لف ّ  ِبةتٓة، كجًٍع غِ٘ػةت  تِعٕ اىٕ ٌِملا اىوِؿ

ٌِٓة كتؿِ٘فٓة. كنةُت ـوػصة الظػوصاخا غيػٕ إخػسل اىصكا ػٖ اىجٍ٘يػا غِػسٌة 

كؾيت نٔنبا ٌَ رجػةؿ اىجػ٘غ اىػص ػٖ اىعػٔرم ٌػَ خػصس اىبةدٗػا  ػضًٌٗٓ 

خ٘ػث رخبػٔا  ِػة أجٍػو تصخ٘ػ/ كغلػست خيلػةت اىس هػا  ،اىػعهصم اىٍٍ٘ض

ٗس ـٖ ذىم اى٘ٔـ اىص ٘ػٖ اىجٍ٘و اىشم ُصجٔ أف ٗػػٔد  ةُوؿػةر كارتفػت اىضؽةر

 ج٘ؼِة غيٕ غؿة ةت اىؾسر ا ٌصٗه٘ا اىجةيٍا غيٕ تيم اىٍِملا.

ىلس تصنت تيم اىصخفت أل٘/ ا يص ـٖ ُفٔس ليبوّ، ىٍػة نػةف ٗوٍوػع  ػّ  

اىسنؤر أُٔر ٌَ ٌػصـا غيٍ٘ا دك٘لا كىمؿ كن٘ةظػا ـػٖ تػةٌيػّ ٌػٓػً، كخصؾػّ 

يٕ إٗؿةؿ اىٍػئٌا اىػيٍ٘ا  مصٗلوّ اىٍدببػا، كاظػوػسادق ىؼػصح نػو ٌػة اىسا ً غ

ػٌ/ خوػٕ  ػػس تزػصُّجًٓ ـػٖ  بٌػةن  دي ٗيمصح غيّ٘ ٌَ تعةؤلت. ككس  ةدىّ لف ػّ خي

ىلئا ٗوػشنصكف  ،اىجةٌػا ككس تبٔأ  ػقًٓ ٌِةؾ/ ك٘ةدٗا غةى٘ا كٌايصة ـٖ اىسكىا ك 

ًْ اىٍدبػٔب. كىيدل٘لػا ـلػس  فزص كاغوضار تيم اىصخفت اىصا ػا  صـلػا أظػوةذ

نةف اىسنؤر أُٔر ٌىٍؼؾٔـةن  ةىوؿِ٘ؿ اىِبةتٖ ٌػش نػةف ٌػ٘ػسان ـػٖ اىلعػً، كٌهيفػةن 

اىٍٔـس إىػٕ اىجةٌػػا ٌػَ كبػو اىُ٘ٔعػهٔ،  (ِْصم  ة ٔ) ٍصاـلا ا ظوةذ اىفصُعٖ 

 كنػةف اىػسنؤر أُػٔر ٗػٍػو  .ىولسًٗ اىٍعةغسة ىيهي٘ا ـٖ ٌجةؿ اىوؿِ٘ؿ اىِبػةتٖ

ػ/ اىلعػً، اىػشم نػةف ٗؼػصؼ غي٘ػّ  ِفعػّ، إلؽِة ػّ  ف نىفؿ غي ٕ تمػٔٗص ٌىٍػؼى

 ةىػِ٘ةت اىٍؿػِفا كاىػِ٘ػةت اىوػٖ تدوػةج ىٍضٗػس ٌػَ اىودصٗػةت كبػو تؿػِ٘فٓة، 

 ـلس نةف رخٍّ اهلل ٗوٍ٘ض  ٍٓا غةى٘ػا كغضٍٗػا ل تيػَ٘، ،ككفػٓة ـٖ ٌهةُٓة اىٍِةظ/

  اىٍاْػو اىػيٍػٖ،كنةف ٗسغٔ اىٍػ٘سَٗ اىػة سَٗ ٌَ اإلٗفةد  ػس خؿػٔىًٓ غيػٕ 
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أًّٗة ٗهػَ اروؿةؾػًٓ إىػٕ ٌعػةغستّ ـػٖ اىػٍػو  ةىٍػؼػ/ كاىػِةٗػا  ةىػِ٘ػةت 

اىٍؿِفا كتصت٘بٓة  ؼهو غيٍػٖ. كنػةف غيػٕ كِةغػاو أف ٌػصـػا اىِبػةت اىعػٔرم 

 .فصكرٗا ىجٍ٘ع اىػةٌيَ٘ ـٖ ٌجةؿ غئـ اىد٘ةة اىِبةت٘ا

رة اىسنؤر ؽ٘ص أف ْشا اىٍػؼ/ كس تػص  ىبػـ اإلٍْةؿ ـٖ أيِة  ٌٌسة إغة

أُػٔر ىجةٌػػا اىػػَ٘ ـػٖ اإلٌػةرات اىػص ٘ػا اىٍودػسة ل٘يػا اىِؿػؿ ا كؿ ٌػَ 

يٍةٌُِ٘٘ةت اىلصف اىٍةفٖ، كٌع ذىم ظو اىٍػؼ/ ٌصجػةن ىػسد ٌَ اىبةخنَ٘ ـػٖ 

ٌجةؿ تؿِ٘ؿ اىِبةت اىشَٗ نةُٔا ٗلؿسكُّ ٌَ  ػـ جةٌػػةت اىػٔلَ اىػص ػٖ 

 خ٘ث نةُٔا ٗجسكف ـّ٘ فةىوًٓ.

اىصاكٖ ىيسنؤر أُػٔر غيػٕ تػةٌيػّ ٌػع لف ػّ،  ػو نػةف ىً ٗلوؿص اىعئؾ 

 َُّ كدكدان كٌؤافػةن كٌزيؿة ىهو ٌَ تػةٌو ٌػّ ٌَ زٌف  أك غةٌيَ٘ ك لػٖ ٗيًهػ

ىًٓ نو ٌدبا ككـة  ظٔا  ـٖ خ٘ةتًٓ أك  ػس رخ٘و ٌَ ؽػةدر دُ٘ةُػة ٌػًِٓ؛ ـلػس 

ـى ل ٗػصؼ اىدلسي إىّ٘ ظب٘فن   .نةف رخٍّ اهلل ٗدٍو ـٖ جِبةتّ كيبةن أ ٘

كل  س ىٖ أر٘صان ٌَ اإلػةرة إىٕ اْوٍةـ اىٍصخٔـ اىسنؤر أُٔر  ٍوة ػا نػو 

جسٗس ـٖ ٌجةؿ تزٌؿؿػّ، كخصؾػّ اىؼػسٗس غيػٕ اىٍؼػةرنا ـػٖ اىٍػاتٍصات 

اىػيٍ٘ػػا ـػػٖ غٔاؾػػً أكر ػػة كاىػػٔلَ اىػص ػػٖ اىزةؾػػا  ةإلُعػػةف كاىٍدػػ٘ك 

٘ػػص ( ككقػػةٗة اىب٘ئػػا كاىوٍِ٘ػػا اىٍعػػوساٌا كدكر اىٍِظٍػػةت ؽMABاىد٘ػػٔم)

( ـٖ اىوٍِ٘ا. ككس ىٍعت ذىػم ىػسل غٍيػٖ ٌػػّ ـػٖ جٍػ٘ػا NGOاىدهٌٔ٘ا )

أؾسكة  دٌؼق كأيِة  اىوػةكف إلُجةز خسٗلا اىِػسرة اىٍة ٘ػا ـػٖ فػةخ٘ا اىؼػةـ، 

كـٖ ىجِا تػصٗ/ ٌؿميدةت غيً اىِبةت  إػصاؼ ٌبةػص ٌػَ ا ظػوةذ اىػسنؤر 

ة تػصٗػ/ ٌصكاف اىٍدةظِٖ ر ٘ط اىٍجٍع. ككػس ٌػصت ظػِٔات أُجضُػة رفىٓػ

اىٍؿميدةت كنِة ُِوظص الُوٓة  ٌَ لبةغوٓة ىٔفع اىيٍعػةت ا ر٘ػصة غي٘ٓػة، 
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خَ٘ ـةركِة إىٕ دٗةر اىدق. كإُِة ُػةْسنً غيٕ ٌوة ػا اىػٍو خوٕ إُجةز ٌػجػً 

ًٌ ْشق اىٍؿميدةت. كاهللى ُعأؿ أف ٗوؾٍس ركح اىسنؤر أُٔر اىمةْصة  ٔاظع  ٗق

يكػسِّـ رػ ةىؽ اىػػضا  ىيعػةدة ر ػ٘ط كأغقػة  رخٍوّ كٗعػهِّ ـعػ٘ح جِةتػّ، كأ

   .اىٍجٍع كغة يوّ كٌدبّ٘

إُة هلل كإُة إىّ٘ راجػٔف خفظهً اىٍٔىٕ كألةؿ أغٍػةرنً كاىعػفـ غيػ٘هً 

 .كرخٍا اهلل

 

         
  


