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 بسام بركةكلنة الدكتور 

 حتاد اتمجريمن العربالعام المن األ

 
يف الػؽوّ  معواً وتـاققوـا  ..وواكبته زمقل عؿوٍل ورفقوق درب ..عّفته رئقسًا وصديؼاً 

  ..كووام كووان كزاشووًا يف العؾووم ..م الصووديُق ْعوووالؾغووة والسلووة.. ويف هووكا وذاك كووان كِ 

 يف حتؾقل الؾغة والدفاع عن العّعقة والعّوعة. اداهّ  )العالِ  اق  اِش طكَ 

 ّّ ويف  ..ه يف ادممتّات العادقةتُ قحادة اخلوري مـك زمن ضويل، وواكبْ ع ُت فْ لؼد تع

ها. إٓ أكـي عّفته جقدًا ، وغرِ ، وُعامنَ ، ودمقَق الـدوات العؾؿقة، يف الالذققة، وعروَت 

وددة تػوق  7117، يف العام "احتاد ادسلني العّب"قس وخِزته عن قّب مـك تلش

 ًا له.أمقـًا عامّ  وكـُْت  ،عرش شـوات. فؼد كان رئقسًا لالحتاد

 َّ َّ  كان صحادة اخلوري أكث من رفقٍق يف دروب العؾم والعؿل،  من صديق يل، وأكث

ُّ  ،لؼد كان إب الّوحي يل... ولالحتاد ككلك، كان يّعى آحتادَ  صموكه،  عذ ويسف

 ر.اغه الّص وتِ خإ وكام يسفّ إخ إكز عذ صمونِ  أوٓده..كام يّعى إُب 

 "جمّوحةٌ " يفٍّ من ُُمبٍّ وَ  ذلك، والقفادةُ ٓ َيَسُع لن أحتدث عن صخصه، فالوقت 

 كام ُيؼال. 

شلحتدث فؼط اكطالقًا من قّايفة عؾؿقة موضوعقة ٕعامله الػؽّية والؾغوية العديدة 

 ا مؽتبتـا العّعقة.التي أغـى هب

ومتـوعة، إٓ أهنا تصّب يف جمؿؾفا يف همٍّ واحد  ه متعددةٌ ا أعاملُ ادواضقُع التي تتـاولُ 

ه الكي يقؿل يف الوقت كػِس  عؿعـاها العامّ  ، ادعّفةُ العّعقةُ  وموضوع رئقٍس هو ادعّفةُ 

 َّ  .والثؼافةَ  والويةَ  الػؽ
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، العّعقةِ  ، والؾغةِ السلة والتعّيِب ك صتى، لؼد كتب صحادة اخلوري يف مواضقعَ 

 ، وغرِ الثؼافقةِ  ، والويةِ احلضارّي  ، والتطورِ الؾغويةِ  ، وادعاجمِ ؼـقةِ الت   وادصطؾحاِت 

 .ذلك من ادجآت

فا، وإذا الؽتب وادعاجم والبحوث التي أّلف فقفا ووضعَ  إذا عدكا إىل عـاوينِ و

يـطؾق مـفا، وجدكا أن ادملف ٓ يؽتػي عالوقوف كظّكا يف إشس الثؼافقة وادبدئقة التي 

  ه مّحؾةٌ عـدَ  ادثاقػة )أو التثاقف ، فادثاقػةُ  ةِ وَبتَ عـد عَ 
ِ
، اجلامعقةِ  الكاِت  من مّاحل عـايف

 ُّ  من جكوركا التارخيقة. إٓ إذا أّدت إىل تعزيز الثؼافة إم التي تـبعُ  وهي ٓ ُتثؿ

يف  ضعًا صامتًا، ورأيت يف أعامله: الدقةَ صحادة اخلوري عادًا متوا ُت عّفْ لؼد 

إىل إشؾوب  يف الدراشة، إضافةً  الدققؼةَ  يف ادعارف، وادـفجقةَ  ةَ ادعؾومة، وادوشوعقّ 

ّّ  ،هأشؾوعِ  عاجلاحظ يف جزالةِ  كاّالكي يككّ  سِ ؾِ الس   ، واخلطاِب لِ اجلزْ  ي وعليب العاليف ادع

 تػؽره. ِق وُعؿْ  ،لؾه يف متاكةِ 

َّ إذا ما أعدْ  ا يسسعي آكتباهَ م إٓ أنّ  ه ِّ عؿْ  خالَل  هُ وكرَش  هُ ما كتبَ  يف كل   كا الـظ

عادًة، يستؼي ادملف  .ه الغزيّةِ لـصوِص  الؼارَئ  ر الكي يـتاُب هو القعوُ  الطويلِ 

 قّايفاٍت  عصارةَ  مُ صحادة اخلوري ل يؽن يؼد   ومن مطالعاته. لؽنّ  ،ه من ذاكّتهمعؾوماتِ 

 ، ول يؽن يؽتػي عالتحالقل العؿقؼة والبسقطة. فحْسب واشعةٍ  ومطالعاٍت ، ضويؾةٍ 

 عصرته. وصػافقةِ  ،هروحِ  وشامحةِ  ،هقؾبِ  من معنيِ  ُل يـفَ  -رمحه اهلل  -عل كان 

 من دمقَق تلثر يف اكتؼاله ِوّ من تلث   اخّةِ ما يف حقاته الزّ  ف  كام أن الؼارئ يستِق 

 ها من احلوارض العّعقة ادعّوفة.، إىل غرِ ولبـانَ  ، إىل توكَس والالذققةِ 

  صخصقته... جايفت مّآةً  ه، متامًا مثَل كتاعاتُ  ه، وجايفْت أعاملُ  يف كل هكا شارْت و

 دويف ادُبِِص.، وهُ العارِف  ِت ؿْ عـه من تواضع العاِل، وَص  ُت ّفْ دا عَ 
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 ..الدكتور مكي احلسني أمني املجمع يمني األستاذ شحادة:ىل إ

 والدكتور مروان املحاسني رئوس املجمع ..حممود السود ىائب رئوس املجمعوالدكتور 

 
 عضوي املجمعزمولوه ع م

 رمحه اهلل وإىل يمونه الدكتور سعود الصفديالدكتور عبداهلل واثق شهود ساره يإىل 
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 رمحه اهلل شحادة اخلوريستاذ األ

ح عض زمولته عم  ووزيرة الثقافة و املجمعالدكتورة لباىة مشوِّ

 
 شحادة اخلوريألستاذ ا

 إحدى امللتقوات العلموة بتوىسيف 
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 األستاذ شحادة اخلوري يسار ىلإ

 دمشق جممعسني رئوس مروان املحاد.  و  التوىيس رئوس دار احلكمة عبد اللطوف عبود.د

 
 األستاذ شحادة اخلوري يسار ىلإ

 دمشق جممع أىور اخلطوب عضود.  و  اسم سارة من منظمة الصحة العاملوةق.د
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 اخلوري عرموين اهنقولته السودة عمع 

 
 أفراد أرسته يف املنزلع م

 أملىالسودة السودة لونة وه ووائل وكريمتالدكتور فوها عقولته وىجله يظهر 
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ّ  لؽنْ  ّ   دِ وتعد   ،ع ادوضوعاِت م من تـو  غْ ، وعذ ال  صادُف ه، كؤى يف كتبه ومؼآتِ ال

ا اشتعامِٓت  وتلشقُس  ،عن الؾغة العّعقةِ  هو الدفاعُ ، واحدة ومـفجقةً  ،دائاًم هدفًا واحداً 

هبا. من هـا، جايفت كتاعاته  لا والتعؾقمِ تداوُ  تعؿقمُ و ،يف التعبر وادصطؾح الصحقحةِ 

 العّعقة يف التواصل كام يف اكتساب ادعارف. الؾغةِ  ققؿةِ  لدعمِ  وشقؾةً 

 يف  الػؽووّةِ  وتوصووقُل  والسالشووةُ  الدقووةُ مهووا صووفا يف كؾؿتووني: فلخل   ..هتُ وأمووا مـفجق وو

وو دون أن تؼووعَ موون  ..هكؾ وو يف لؾووٍة تسووتدعي الووساَث  ..صووحقحةٍ  مسووبوكةٍ  لؾووةٍ   ّ يف التؼع 

 أو اإلشػاف.

كام كـت  ..كـت أعًا ٓحتاد ادسلني العّب ..صؽًّا لك يا صحادة من أعامق قؾبـا

َّ  .ؿقع أعضائه.جل اوأخًا وفق    العّعقةَ  والسلةَ  ..عؿوماً  العّيب   صؽًّا لّعايتك الػؽ

 خصوصًا. وادسلني العَّب 

جسدك إٓ أن روحك ما  صحقح أكك غبت عـا يف .لّوحك الطاهّة كل السالم.

 وذكّاك دائؿة يف قؾوعـا... تزال عقــا

 

         


