
  

  
  
  

  عيسى العاكوبكلمة األستاذ الدكتور 
   عضوا أمحد قدور. يف حفل استقبال د

  اللغة العربية جممعيف 
  

  
  والصالةُ والسالم على رسلِ اهللا، واحلمد هللا، بسم اهللا
أستعني، اللهم بك ،وعليك أتوكّل، وبك أستبني  

  ،سيدي رئيس امع
  أعضاء امع، السادةُ الزمالُء

   ء األجالّتذيتأسا
  ،أيها احلفلُ الكرمي، الضيوف الكرام

  السالم عليكم ورمحةُ اهللا تعاىل وبركاته

م إيذانا بعهد ١٩١٩رةُ تأسيسِ جممعنا املبارك يف عام فقد كانت فك، وبعد
ةً حأم هم احلقيقياحلياةَ اإلنسيعود فيه إىل العربِ وجود ةً ترفدةً حيسغٍ رة بناني

، وتضيف إىل سفْرها صفحات ممثِّلةً لقوم يحسون بكينونتهم املستقلّة، صخا
اء موهوبا إهليا أذنَ هلم التاريخ بأن يقدموه ألبناء اإلنسانية مجع ويدركون أنّ لديهم

  . املقدرون إلسهامهم، الفَرِحون ديتهم، وادون هلمفكثُر بني البشرِ امل، بة وودمبح
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سني وبعضاملؤس ورؤية قِ مابني رؤيتنا اليوماُهللا إليهم، فَر هم كان، أحسنوا يرون أن
يية على املستوى القوم، لَ االستقاللأنّ نباحلر والظّفري ، طلقاألغاللَ وي سيفك

 وستعود األمور إىل. الطّاقات ويهيئُ األسباب إلعادة ألْقِ األمة املنشود وجمدها الضائع
واملقاصد بتحديد األهداف حيحة، حالٍ مرتضاةعِ اجلهود وتوجيهِها الوجهةَ الصموج .  

ا اليومحبمد اهللا  -وقد حتقّق ، أم - ا كان أمنيمم كبري قدرنا ، اتوقطع جممع
إذ يبدو لنا . فإنّ املشهد خمتلف كثريا عما مضى، سافات متقدمةً يف الطّريقم

اليوم عوبات اهلدفوالص من املشاق فًا بقدرٍ أكربنتظر . مكتنالذين كان ي فالعرب
هلم أن يكونوا دولةً واحدةً بعد االستقالل مل تسمح هلم القوى االستعمارية بتحقيق 

بل مازالت تمعن يف تقسيمهم وحتولُ بينهم وبني أسباب احلياة احلرة ، احلُلُم
أن يكون لوطنِ العرب من  د الذي كان مؤمالًالواح وامع العلمي العريب. الكرمية

م مي والتقاينّ بيننا وبني العالَوالفارق العل. مل يقيض له أن يتخلّق، أقصاه إىل أقصاه
حيمل هذه املؤسسةَ األكادميية أعباًء  وهذا ما، ويزداد كلَّ يومٍ، املنتج ازداد كثريا

ةً متزايدة إلبقاء لُغةواللّسان إضافي ةَ القَلْبِ واليدلْمِ واحلياة عربيالع.  

  ،أيها األحبةُ

أذكِّر ذا كلّه لكي أصلَ إىل القول إنّ جممع اللّغة العربية يف دمشق يف اية 
 مع العلميا عن رؤية اه نسبيلِ من القرن احلادي والعشرين ختتلف رؤيتقد األوالع

تبعا حلركة احلياة وملعطيات ، ية العقْد الثاين من القرن العشرينالعريب يف دمشق يف ا
وإنّ امعيني السوريني املطلّني على املشهد باستمرارٍ . الواقع اليت جتد يف كلّ حني

. األكادمييةيتحسسون بوعيٍ ويقظة املهام اجلديدةَ اجلادة اليت تواجه مؤسستهم 
دد بضرورة رفْد امع بطاقات املتفوقني من أربابِ ومن هنا يتبلور وعي متج

وإنه . املشهود هلم باجلد والبذْل والعطاء، التخصصِ وأهل الدراية واخلربة واإلتقان
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من باب تقدير اإلحسان ونسبة الفضل إىل أهله أن ينوه هنا بالدعمِ الكبري جدا 
  .العربيةُ من صاحب القرار يف بلدنا احلبيب الذي يلقاه جممعنا وتلقاه لغتنا

  ،أيها األحبة

منني برسالته من أبناء هكذا يظلّ رفد امعِ بطاقات العلماِء املتفوقني املؤ
بلُغة القتال ، ومها كبريا يتهيأ له امعيون فيما يشبه االستنفار شاغالً بلدنا شغالً
وجييء ترشيح أخي وزميلي األستاذ . يستحقّه ويولونه االهتمام الذي، واجلالد

حمقّقًا ، من هذا العام، الدكتور أمحد حممد قدور مثّ انتخابه يف العاشر من آذار
وأقول باطمئنان تام إنّ ترشيح الدكتور . متاما ملستلزمات هذا االهتمامِ ومطالبه

صنيع ، ة للفوز بالعضويةقدور لعضوية امع وحتقيقَه نسبةَ األصوات املطلوب
وينبئ عن حس باملسؤولية وحصافة وحسن ، طيب يسجل ألعضاء جملس امع

  .متييز؛ فإنه ألمرٍ ما كان أجدادنا يقولون إنّ اختيار املرِء قطعةٌ من عقله

، سأحتدث عن زميلي الدكتور قدور بلُغة الداري املطّلع، ويف هذا املقام
وسأعمد إىل االختصار ما استطعت؛ ألنّ احليز . إن شاء اهللا تعاىل، عاينِوالشاهد املُ

  .املتاح يل ال يأذن باإلفاضة واالسترسال

 ور عامأمحد قد د الدكتورلال حمافظة من أعم، م يف بلدة تلرفعت١٩٤٨و
حلياة وامليلُ إىل ا، سرة كرمية أظهر خالئقها اجلد يف حتصيل لقمة العيشأل، حلب

. واحلرص على تعليمِ األبناء أيا كانت التبعات، اليت ينتفي فيها االستغاللُ والظّلم
، الَ الدكتور أمحد لَحاذلك ألنّ خ، وليس جو األسرة بعيدا عن العلْم والتحصيل

  .من علماء الدين املعروفني يف حلب، خ عبد الرمحن عيسى أمد اهللا يف عمرهالشي
يف مدارس حمافظة حلب ويف  الدكتور قدور تعليمه قبلَ اجلامعيواصل 

الكرميثانوي ا للعيش احلرشدانويبدو . ات دير الزور؛ إذ انتقلت األسرةُ إىل هناك ن
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ة والثانوية كثريا من عناصر أنّ الدكتور أمحد أدرك وهو فىت يف املرحلة اإلعدادي
جتلّى يف ، يف نفسه حبا مبكّرا للعربية فقد آنس. وة يف شخصيته املستقبليةالق

غة العربية إنشاءاته الكتابية اليت كثريا ما كانت حتظى بتقديرٍ كبري من أساتذة للُّ
وقد هيأ ذلك َألن يلتحق زميلُنا بقسم . مشهود هلم يف ذلك الوقت بالتفوق والتميز

عام  ن من خرجييهويكو، م١٩٦٨اللغة العربية وآداا من جامعة حلب عام 
 يف هذا القسم عند ذَملْتوكان له أن ي. م مجازا يف اللغة العربية وآداا١٩٧٢

، األستاذ الشاعر عمر حيىي: لفيف من األساتذة كانوا ملء األعني يف ذلك الوقت
  .والدكتور صربي األشتر وآخرون، واألستاذ الدكتور عمر الدقّاق
ج انتظم الدالتخر يف وبعد والثانوي ور يف سلك التدريس اإلعداديكتور قد

خاللَها لفت انتباه واستطاع ، سنوات ظة حلب ومدينتها ملا يدنو من عشرحماف
  .ويشكر صنيعه، الذين التقيت منهم من يثين عليه، بهزمالئه وطالّ

راسات العليا يف قسم اللغة التحق الدكتور قدور بربنامج الد، م١٩٨١ويف عام 
على املاجستري يف  حيث حصل، مؤثرا الفرع اللغوي، يف جامعة حلب، العربية

: العربية الفصحى املعاصرة«برسالته املعننة بـ ، م١٩٨٤ام وية عالدراسات اللغ
  . »يلّ من خالل شعر األخطل الصغريدراسةٌ يف تطورها الدال

ور قدور على درجة الدكتوراه يف اللغة العربية حصل الدكت، م١٩٨٨ويف عام 
: وانُ رسالتهوكان عن، معة دمشقوآداا من قسم اللغة العربية وآداا يف جا

وحظي الدكتور ، »غوي حتى القرن العاشر اهلجريمصنفات اللّحنِ والتثقيف الل«
، يف عمره ونفع بعلمه أمد اهللا، مة الدكتور مازن املباركقدور بإشراف أستاذنا العال

  . على هذه الرسالة
ة حلب دور بقسم اللغة العربية يف جامعبعد ذلك مباشرةً التحق الدكتور ق

  .مدرسا فيه
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ولكي أقدم خالصةً مركّزةً توضح كفايات أخي وزميلي الدكتور أمحد قدور 
  : سأدير احلديثَ عنه حول أربعة حماور

  :ؤلّفالدكتور قدور الباحثُ امل - ١

ألّف الدكتور قدور مايربو على عشرة كتب تعاجل قضايا تقع يف صميم 
ت لها وفقهِها واملصنفات اليت عمليف مستويات استعما، قدميها وحديثها، العربية

ه إسهام تأليفي متميز يف ول. نيب أهلها اللحن واالعوجاجعلى االرتقاء ا وجت
خالل كتابني يدرسان يف عدد من أقسام اللغة  من، الدرس اللّساين القدمي واحلديث
مبادئ اللّسانيات واللّسانيات وآفاق الدرس : مها، العربية يف اجلامعات العربية

مة. اللغوية قيكاملدخلِ إىل فقه ، كما تشتمل قائمةُ كتبه املؤلَّفة على كتب جامعي
ة علم األصوات عند اخلليل بن وأصال، واملختارِ من األدب اإلسالمي، اللّغة العربية

  .وصور من التحليل األسلويب، ومذكّرة يف قواعد اإلمالء، أمحد

وأظهر مامييز مؤلّفات الدكتور قدور وضوح رؤيته للقضايا وإملامه باإلطار 
يساعد  وهذا ما. وتركيزه على العناصر الصميمية فيه، العام للموضوع الذي يعاجله

واالنطباع الذي خيرج منه القارئ احلصيف . لى اإلفادة الكبرية منهقارئ كتابه ع
  . ملؤلّفاته أنّ املؤلّف قَتلَ موضوعه حتى كأنه مل يدع زيادةً ملستزيد يزيدها عليه

هو البحوثُ العلميةُ الرصينة ، على أنّ للدكتور قدور جانبا تأليفيا آخر
 ثِّلةً لذلك حبثاه املقدمان للندوة اليت ترعاهاويقدم صورةً مم، والدراسات العميقة

خلطاب لغةُ ا«: ومها، بابطني لإلبداع الشعريمؤسسةُ جائزة عبد العزيز سعود ال
ع يف اللّغةُ والداللةُ واإليقا«و، م١٩٩٨لندوة عام ، »الشعري عند األخطل الصغري

  .م٢٠٠٢لندوة عام ، »شعر ابن املقرب العيوينّ
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  :ر قدور األستاذُ اجلامعيالدكتو - ٢

حتفل سريةُ حياة الدكتور قدور العلمية باملقررات اجلامعية اليت درسها يف 
وتشمل هذه النحو . املستوى اجلامعي األول ويف مستوى الدراسات العليا

ومناهج ، والنقد العريب القدمي، وفقه اللغة، وعلم اللغة، والصرف، ومسائلَه
كما أشرف . وعلوم اللغة العربية، والصوتيات واللغويات، تحقيقالبحث وال

وكان عضوا يف ، الدكتور قدور على عدد كبري من رسائل املاجستري والدكتوراه
ويشهد له الوسطُ العلمي بالعلْمِ والدقّة ، جلان التحكيم واملناقشة لكثريٍ منها

  .والقدرة على تقدمي النافع املفيد

  : ر قدور اإلداريالدكتو - ٣

نبهت قدرات الدكتور قدور العلميةُ والتعليميةُ واإلداريةُ القائمني على الشأن 
فكان رئيسا ، التعليمي وغريه على ضرورة اإلفادة من طاقاته يف اإلدارة واإلشراف

ة العربية يف كلية ورئيسا لقسم اللغ، عز يف اليمنلقسم اللغة العربية يف جامعة ت
وعميدا لكلية اآلداب يف جامعة حلب من عام ، راسات اإلسالمية يف ديبالد

  .م٢٠١٠-٢٠٠٨ومديرا ألوقاف حلب يف األعوام ، م ٢٠٠٧إىل  ٢٠٠٣

أظهر قدرات ملحوظةً متاما على ، ه الدكتور قدورويف كلّ عملٍ إداري توالّ
، فل جناح العملواملبادرة إىل وضع األسسِ واملوجهات اليت تك، قيادة الفريق

  .واالستفادة شبه الكاملة مما هو متاح مهيأ
  :الدكتور قدور اإلنسان  - ٤

إذ ، تبدو عناصر شخصية الدكتور قدور واضحةً متاما يف تعامله مع اآلخرين
ويف جمال الصداقة تراه خيتار من األصدقاء من يأنس أنه . يبدو خبريا بطبائع الرجال

ون البادئ بترك أحد وتطمئن إىل أنه لن يك. ومودتهاظ على صداقته قادر على احلف
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ويعبر ، ويبدي الدكتور قدور وفاًء كبريا ألصحاب احلقوق واألفضال. األصدقاء
الذي عننه ، مازن املبارك الدكتور به الذي أعده تقديرا ألستاذناعن ذلك جيدا كتا

وقد جاء يف هذا . »مية وجهاده يف سبيل العربيةالعلجهوده . . مازنُ املبارك«بـ 
  :مستحقا ملا قاله الشاعر، الصنيع سابقًا

الويفَّ العهد ريتدو فاغتبطْيا عمر 
  

    فإنّ اغتباطًـا بالوفـاِء محيـد 
  

الطيبة الكثرية اليت يتخلّق ا الدكتور قدور اجلرأة على تقدمي ومن اخلالئق 
وقد حيمله ذلك تبعات . ابه، وإن بدا خمالفًا فيه اآلخرينالرأي الذي يعتقد صو

تلمس لديه . وهو جاد جدا يف اجلد، هازِلٌ عندما يستدعي املوقف ذلك. جساما
جاذبية القائد وألق املرشد، وهو عرويب إىل أقصى املدى، من دون نزوعٍ إىل إمهال 

  .غري العرب أو احلطّ من قدرهم

امةٌ سريعةٌ اجتهدت أن أقدم فيها بعض ما يتصل بأخي الغايل وبعد، فهذه إمل
ويف . األستاذ الدكتور أمحد قدور، ويرتبط يف مجلته باملوقف الذي حنن فيه
الدكتور مستطاعي أن أقول يف اخلتام إنّ عقد جممعنا سيزدان، إن شاء اهللا، جبوهرة 

اخلربات العاملة يت يتمتع ا إىل مجلة قدور، وستضاف اخلربات العلميةُ والتحقيقيةُ ال
وأسأل املوىل، سبحانه، أن يسدد خطاه ويبارك مسعاه ويساعده على . يف امع

أداء حق التشريف الذي حظي به من أعضاء جملس امع أوالً، ومن املقام العايل 
  .واهللا سبحانه هو اهلادي إىل سواء السبيل. لويلّ األمر


