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  في وداع البروفیسور راوھوتفي وداع البروفیسور راوھوتكلمة كلمة 
  بالجامعة األلمانیة للتكنلوجیا في ُعمانبالجامعة األلمانیة للتكنلوجیا في ُعمان

  مم20132013//44//1010ھـ الموافق لھ ھـ الموافق لھ 14341434//55//2929

  بسم هللا الرحمن الرحيمبسم هللا الرحمن الرحيم
  

  المحتضى بھ الصدیق األستاذ راوھوتالمحتضى بھ الصدیق األستاذ راوھوت
  األساتذة األجالءاألساتذة األجالء

  المسؤولون في الجامعةالمسؤولون في الجامعة
  الطالب األعـزاءالطالب األعـزاء

یع الرئیس البروفیسور تَـھُـمـني في ھذه المناسبةُ ، مناسبة تود
 راوھوت ِعدة أمور :

تلك األمور التأكـید على الصداقة واإلعزاز الذي أُكـنُّھُ  أّول
لألستاذ راوھوت ، وھي صداقةٌ تعود إلى أعواٍم قبل نشأة ھذه 
الجامعة. لقد عرفتھُ رئیساً لجامعة آخن. وشھدُت على ُجھده 

على صداقتھ الفائق في إبراز مشروع التعاون. كـما شھدُت 
وإخالصھ ووفائھ لیس للفكـرة والمشروع وحسب ؛ بـل 

، وأنا الماثُل أمامكم. وستظلُّ ھذه الصداقةُ ،  ولشخصي الضعیف
الغرسة یانعة التي استوت على وھذه المحبةُ ، باقیةً كـما تبقى 

سوقِھا وصارت شجرةً مزدھرةً ومثمرةً ، وھذه األزھاُر والثماُر 
باُب والفتیاُت الذین واللواتي تلقوا الِعلم على تتمثل في ھؤالء الش

یدیھ ، كـما استمتعوا بإدارتھ ونتائج ُجھده. أنھُ عھٌد على الوفاء 
لھذا الرجل الفاضل الذي شارَك في تأسیس ، ورعى المشروع 
الولید حتى وصلت الجامعة إلى ما ھي علیھ الیوم من نضارٍة 

 اعد.وسمعٍة عالیٍة ، تُبشرُّ بالمستقبل الو
تلك األمور التي تبقى للبروفیسور راوھوت ، ولسائر  وثاني

المشاركـین في التأسیس ؛ وأعني بھا التقالید الراسخةُ وھي أھم 
أمور التعلیم الجامعي ، والتي أسھم الرئیس راوھوت في إرسائھا 
ومن موقعھ المتقدم باعتباره رئیساً للجامعة ، یحنو علیھا ُحنُو 

وحنو العارف بما أنتج ، والِحرص على األب على ولیده ، 



 2 

الحاضر كـما على المستقبل للفكـرة والمشروع. عندنا في تُراثنا 
قوٌل مأثوٌر ھو : (إعمل آلخرتك كـانك تومُت غداً ، واعمل 
لدنیاك كـانك تعیُش أبداً) والَعیُش األبدي في وجھة النظر 

ح والدوام ؛ األلمانیة یتمثل في إرساء التقالید التي تضمنھ النجا
وھي خالصة الجھد العاقل والمخِصص الذي قام بھ البروفیسور 

 راوھوت منُذ اللحظة األولى.
تلك األمور ، أو ثالثة تلك اإلنجازات ، التعاوُن الكـبیر  وثالثُ 

في ألمانیا ، والقطاع التعلیم الذي قاَم بین المؤسسة الجامعیة 
مثاالً یُحتذى ، تعاوٌن سیظلُّ العالي في سلطنة ُعمان. وھو 

ونرجو أن تمتدُّ أغصانھُ إلى سائر بُلدان الجوار العربي ، وھذا 
 األلمانیة. –أمٌر مھٌم لُعماَن وأللمانیا ، وللعالقات الراقیة العربیة 

تلك األمور النافذةُ الجدیدةُ في التقدم العلمي في العالم  ورابعُ 
ولھ. وبالطبع فقد كان العربي. وقد بدأت جامعتنا تنھض بھ 

للبروفیسور راھوت دوٌر رائٌد فیھ. وال یحتاج الرئیس راوھوت 
شخصیاً إلى المزید من األمجاد ، فقد كان قبلھا رئیساً لجامعة 
آخـن. لكـننا نحن في ُعمان والعالَم العربي نحتاُج إلى ھذا 
النموذج المتمیز للجامعات الخاصة في التعلیم المتقدم ، والروح 

رسالي والبناء. وال تنافَُس في الحقیقة والواقع في عالَم الیوم إالّ ال
 في التعلیم المتقدم وُمخرجاتھ وآثاره على الشباب وعلى البُلدان.

لقد كانت سنواُت الصدیق راوھوت في الجامعة ، سنوات ُجھٍد 
وثقٍة وتفتح وتقدم. كـانت سنواٍت ملیئة بالعمل ، وملیئة 

ة البروفیسور راوھوت وزمالئھ وتالمذتھ بالصعوبات. ولوال ثق
بما كانوا یقوموا بھ لما كان ھذا البِناء الشامُخ الذي ننعُم جمیعاً 
بظاللھ الوارفة. وأنا شدیُد االعتزاز بثقة جاللة الُسلطان المعظم 

التي تمثّلت في ُمـباركـتھ لنا بالزیارة  –حفظھ هللا ورعاه  –
ین األلمان الِكـبار (في عھد الرئیس تقدیـراً وثقةً ، وإقبال المسؤول

 راوھوت) على زیارة الجامعة ، وإظھار الدعم لھا.
لھذه األسباب كـلھا ، وفي طلیعتھا الثقةُ والصداقةُ ، نحتفُل الیوم 

وداَع حضوٍر ووفاٍء وصداقٍة ، بوداع البروفیسور راوھوت ، 
تزدھر ولیس وداع غیاٍب أو مجاملٍة أو إنكـار. فلتحیى الجامعة ول

بإذن هللا وتوفیقھ. ولیبقى األستاذ راوھوت علماً على ھذا النجاح 
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فیمكـُث في  فأما الزبُد فیذھُب ُجفاًء ، وأما ما ینفُع الناسَ : {
 }.األرض

أرجو من السادة الحاضرین أن یُحیـوا معي في التصفیق واقفین ، 
 البروفیسور راوھوت ، وأن تتمنوا لھ حیاةً وادعةً  تُحیّواوأن 

 على مدى العقود المقبلة.
 ، راً الستماعكمـشك

 والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.


