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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

. الحمد هلل والصبلة والسبلـ عمى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ

. األخوة واألخوات الكراـ

: السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو، وبعد

شكرًا لؤلخ األستاذ الرئيس، وأنا سعيد بأف أكوف بيف األخوة واألخوات في ىذا 
الموسـ الخير، إف شاء اهلل، والذي ىو بمناسبة كبرى، وىي مرور ثبلثيف عامًا 
عمى إنشاء مجمع المغة العربية األردني، وفي بداية ىذا الموسـ، فأنا سعيد كؿ 
السعادة أف أقؼ بينكـ وأف أتحدث بما لدي حوؿ مجمع المغة العربية األردني، 

. نشأتو وأىدافو وفمسفتو

وقد وضعت عناصر أولية ليذا الموضوع بعد المقدمة القصيرة، تشتمؿ ىذه 
ثـ لماذا مجامع العناصر عمى نشأة المجامع، وفجوة االنقطاع التاريخي في األمة، 

وذكرت عمى التخصيص مجمع . المغة العربية ومنطمقات ىذه المجامع ومسيرتيا
وفي نيايتيا حديث موجز . دمشؽ ومجمع القاىرة ومجمع بغداد والمجمع األردني

. عف اتحاد المجامع المغوية العربية

. ثـ سأتوقؼ عند مجمع المغة العربية األردني بالتخصيص، أىدافو وفمسفتو
وأنا حقيقة عندما أتحدث في ىذا الموقؼ أماـ أخوة وأساتذة كراـ، وىـ قادة 

وعامموف وعمماء ومفكروف وليـ التجارب وليـ العمـ، َأتحدث مف باب التذكير الذي 
تحتاج مسيرة األعماؿ : يمكف أف يتناصح بو العامموف في ىذا الميداف، وأقوؿ

الكبرى خاصة ما كاف منيا عمى مستوى األمة فكرًا وحدثًا ونشأة إلى محطات 
تقويـ ومراجعة مستمرة، حيث يشارؾ المنفذوف والمخططوف والمختصوف بيذه 

العمميات بغية التقويـ الذي يقيس مدى تحقؽ األىداؼ، والمراجعة التي تجدد وتفيد  
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كؿ ما مف شأنو دفع عجمة التقدـ والعطاء، وباالتجاه الصحيح نحو األىداؼ 
. القائمة والمنتظرة مف ىذه المؤسسات

تقع مجامع المغة العربية وفي طميعتيا مجمع المغة العربية األردني في طميعة 
المؤسسات المعاصرة التي تيدؼ إلى الحفاظ عمى فكر األمة وتراثيا الحضاري 

. وىويتيا ودعـ كؿ المشروعات التي تغني  مسيرة ىذه األمة الحضارية

ويأتي حديثي ىذا العاـ عف مجمع  المغة العربية األردني، نشأتو وأىدافو 
. وفمسفتو في سياؽ موضوعات برنامج الموسـ الثقافي ليذا العاـ

ىذا العاـ، وفي سياؽ اعتباره عاـ المغة العربية كما أعمنو مجمع المغة العربية 
األردني، وبمناسبة عزيزة، كما ذكرت، وىي احتفاؿ مجمع المغة العربية األردني 

. بمرور ثبلثيف عامًا عمى تأسيسو

تساءلت في نفسي لمف أوجو حديثي؟ ىؿ أوجو ىذا الحديث لمف أسس وبنى 
وأعطى عمى مدار السنوات الثبلثيف الماضية، وىـ األقدر األعمـ عمى اإلبانة في 
ىذا المجاؿ مني، أـ لمذيف عمييـ مواصمة البناء وحمؿ الرسالة لؤلجياؿ القادمة، أـ 

. في التاريخ الذي تسجؿ فيو الوقائع ذخيرة ناصعة حية عمى مر الزمف؟

ليـ جميعًا كما ىي سنة اهلل الجامعة؛ فالمؤسسوف ىـ األقدر : فأجبت نفسي
والتاريخ . عمى التقويـ وتصحيح المسار، والقادموف ىـ المحددوف لمفكر والمسار

يحفظ الحقائؽ دفينة لمف يسعى إلييا، وبذلؾ تتراكـ الخبرات اإلنسانية عمى مر 
. الزمف

 

 
: الفجوة التاريخية، أو االنقطاع التاريخي في حياة أمتنا
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تعيش مجتمعاتنا العربية حالة مف االنقطاع التاريخي والفجوة الحضارية، التي 
باعدت بيف أجياليا المعاصرة وحقيقة رسالتيا اإلنسانية، ما أفقد ىذه األجياؿ 
. التصور الداؿ عمى ىويتيا الحضارية المميزة لشخصيتيا ووجودىا بيف األمـ

وكاف مف نتائج ىذه الفجوة التاريخية في مسيرة األمة حدوث اختبلالت فكرية 
وحالة مف االستبلب الحضاري، أدت إلى عدـ القدرة عمى التمييز بيف الذات 
واآلخر، وتسبب ىذا كذلؾ بتشوىات كبيرة في النسيج االجتماعي وبنية األمة 
القيمية والسموكية، طغت فييا الغثائية وزالت الميابة وتجذر فييا الوىف في 

النفوس، حدث ىذا كمو نتيجة موضوعية لعوامؿ واقعية أحاطت باألمة مف جياتيا 
األربع، ونّحيا عف موقعيا ومسارىا األصيؿ، فقمبت المرجعيات، وتاىت المناىج، 
وشوىت القيـ، وألحقت باآلخر المسيطر المتحكـ بكؿ جوانب الحياة ومستوياتيا 

. الحضارية

جاءت ىذه العوامؿ الفاعمة متبلحقة ومتزامنة وعمى مدى القروف األخيرة 
الماضية، وفعمت فعميا في إطار تآلفات ومخططات غريبة استيدفت األمة العربية 

. واإلسبلمية وجوداً 

أوؿ ىذه العوامؿ واألدوار ما قاـ بو المستشرقوف الغربيوف القدامى والجدد مف 
تشويو صورة األمة عند أبنائيا وأعدائيا عمى حد سواء، فصورة العربي أو المسمـ 
في مناىج وأدبيات الغرب غنية عف التفصيؿ واإلبانة، وما جاء في كتاب الدكتور 

، وكذلؾ كتاب الدكتور طالب سري وعنوانو (االستشراؽ)إدوارد سعيد وعنوانو 
، الذي صدر عف (المستشرقوف ومنيج التزوير والتمفيؽ في التراث اإلسبلمي)

مكتبة النافذة في مصر، فيو ما يوضح ىذه األدوار المشبوىة والحاقدة، وثاني ىذه 
العوامؿ واألدوار ىو دور اإلرساليات التعميمية والصحية والعوف الغذائي المبرمج 
الموجو، ىذه المعاىد والجامعات المختصة والموزعة عمى المنطقة بكامميا، في 
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مصر وفي لبناف وفي تركيا وفي بقية البمداف العربية، ىذه الجامعات قامت بأدوار 
عداد  كبيرة في تغيير أنماط الفكر والمعرفة وصبغيا بالفمسفة الفكرية الغازية وا 

إعداد القيادات البلزمة مف أبناء األمة عمى ىذا المنواؿ الذي : القيادات، وأقوؿ
وما مناطؽ النفوذ التي صنعت في بعض . جاؤوا بو لتقـو بما تبلىا مف مراحؿ

. أجزاء األمة عنا ببعيد

، ولو "أنا لست مف ىذه األمة:"ال يصدؽ أحد أف في قمب األمة مف يقوؿ
كنت في ندوة قبؿ بضع سنوات في فضائية كبيرة . موقع إعبلمي ومكانة اجتماعية

في لبناف، وكنت أتحدث عف ببلد الشاـ، وأنيا أرض مباركة مصداقًا لآلية الكريمة 
سبحاف الذي أسرى بعبده ليبًل مف المسجد الحراـ إلى المسجد األقصى الذي باركنا "

.  وبإجماع العمماء أف ما حوؿ األقصى كؿ ببلد الشاـ))"حولو

. ىؿ نحف مف ىؤالء؟: فقالت لي مديرة الندوة- 

. ال لسنا مف ىؤالء، لسنا مف األرض المباركة: نعـ، قالت: قمت- 

أنا خارج : فبل يصدؽ أحد أف مف أبناء األمة مف يقؼ ىذا الموقؼ، ويقوؿ
نعـ، أنتـ مناطؽ النفوذ التي صنعت في قمب األمة لتقـو بما : فقمت ليا. ىذه األمة

. تقوـ بو اآلف

وثالث ىذه العوامؿ واألدوار االحتبلؿ المباشر الذي تبل المقدمات السابقة 
حيث قّسـ ىذا االحتبلؿ األرض والعقؿ معًا، وصنع الكانتونات التي سميت دواًل 

وىو تقسيـ بؿ استقبلؿ عف اآلخر المحتؿ أو استقبلؿ . ونحتفؿ باستقبلليا سنوياً 
عف األمة، ووضع البديؿ الفكري والحضاري الذي حممتو قوى وطنية مصنوعة في 

تمؾ المعاىد، وُسممت مقاليد األمر عمى أساسو، ودخمت التجربة عمى النمط 

                                                 

. سورة اإلسراء.  
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المستيدؼ، وكانت النتيجة ما نراه اليـو مف واقع ال يحتاج إلى تفسير كبير، وخمؽ 
ىذه العوامؿ واألدوات التي مكنت المنظمات السرية الصييونية مف إقامة الكياف 
الصييوني الجاثـ عمى أرض اإلسراء والمعراج والذي  قصد أف يكوف معسكرًا 
متقدمًا يفصؿ شرؽ الببلد العربية عف غربيا، ويتـ التحرؾ مف خبللو لئلجياز 

. عمى ما تبقى مف كياف األمة

أقوؿ ىذا وأعيد الذاكرة إلى ما كتبو كامبؿ بنرماف رئيس وزراء بريطانيا عاـ 
ـ، ووزعو عمى رؤساء الدوؿ األوروبية والذي ذىب فيو إلى ىذا المعنى 1907

بالذات، وأوصى بإيجاد معسكر متقدـ في قمب األمة يتحرؾ منو الغرب عمى كؿ 
مناطؽ األمة، يفصؿ شرؽ الببلد العربية عف غربيا، وىذا لـ يأت صدفة وال جاء 

. بطريقة غير منظمة، بؿ جاء بيذه الصورة بعد تخطيط طويؿ

وبسبب ما تعاني منو األمة اليـو مف خبلؿ ىذه الفجوة واالنقطاع التاريخي، 
دخمت ىذه األمة التيو، وأصابيا الشمؿ ففقدت مقومات اليوية الحضارية 

وعناصرىا، فقدنا مفيـو األمة الواحدة عمى المستويات الرسمية العربية ويجري 
تثبيت ذلؾ بشكؿ جاّد وبالوسائؿ كافة لقطع أواصر وحدة ىذه األمة التي تشكؿ 

. اليوية األساسية ليا

إف الفكر والعقيدة وىما المميز األوؿ والعنصر الداّؿ عمى ىوية ىذه األمة 
يجري تشويييما وصنع صورة شاحبة ليما، وبدأ العجز في التمييز بيف ما ىو 

لمذات وما ىو لآلخر، فاختمطت المفاىيـ واىتزت الصورة وأصيبت الحضارة التي 
تعرضت لحممة منظمة مف التيميش واإلقصاء لمعمؿ عمى القضاء عمييا لموصوؿ 

. إلى ما يجري ىذه األياـ

والمغة العربية ىي المكوف الثاني األساسي ليويتنا الحضارية، حاضنة الفكر 
والعقيدة، لغة القرآف الكريـ، وفييا مفاتيح المعاني الدالة عمى محتوى الرسالة 
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الخالدة، يجري تشويييا وعزليا عف واقع الحياة ومياديف التعميـ واإلعبلـ ومجاالت 
. المجتمع كافة

وتاريخ األمة الحضاري، ىو المكوف الرئيسي الثالث ليوية األمة، تمت 
صياغتو وفؽ مفاىيـ واتجاىات  ال تمت بصمة فكرية أو عقدية ليذه األمة، حيث 

. وضع التاريخ بقوالب الشخصنة لؤلحداث وأعطي دالالت مغايرة لمواقع والحقيقة

وبذلؾ فإف التاريخ المشوه والمصاغ بيذه الطريقة يحتاج إلى إعادة تحقيؽ 
وفؽ متطمبات البحث العممي الموضوعي الداؿ عمى الحقائؽ والخالي مف الغرض 

. والتشويو
لماذا مجامع المغة العربية؟ 

أدت ىذه الفجوة واالنقطاع التاريخي في مسيرة الحضارة العربية اإلسبلمية، 
التي أشرنا إلييا، إلى استبلب ثقافي وترٍد في أوجو الحياة العامة وتوقؼ العطاء 

. العممي ردحًا مف الزمف، وال يزاؿ دوف المستوى المطموب

ونتيجة لمتحديات المستمرة بدأت األمة بالتحرؾ الجاد الستئناؼ المسيرة 
بالتجديد والبناء عمى أساس المرتكزات األصيمة والمجربة والمعطيات المعاصرة مف 

تجارب األمـ األخرى، وكانت مجامع المغة العربية، ومنيا مجمع المغة العربية 
. األردني، إحدى بوابات التجديد والعطاء لؤلمة في القرف العشريف

ويدؿ تاريخ المجامع، كما يقوؿ الدكتور شوقي ضيؼ، رحمو اهلل تعالى، في 
، يقصد مجمع القاىرة، أف ىذا العمؿ "مجمع المغة  العربية في خمسيف عاماً "كتابو 

قديـ قدـ تاريخ الجامعات البشرية، منذ أخذت ترقى في ُسّمـ الحضارة والعمـ، فعمى 
ضفاؼ النيؿ وفي مدف مصر العتيقة ازدىرت عمـو الرياضيات والفمؾ والطب 

ومختمؼ العمـو والحكمة، وجاء بعدىـ دور اإلغريؽ، ونشأ مجمع أفبلطوف، وسمي 
باسـ األكاديمية، حيث بقيت مئات السنيف مركزًا لمفكر والحكمة، وجاء دور العرب 
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والمسمميف الذيف درسوا التراث العممي والفمسفي اليوناني وكذلؾ اليندي والفارسي، 
فكانوا أقدر مف أفاد منو، وطوروا عموميـ وأضافوا إلييا، وحمموىا إلى العالـ أجمع 

قرونًا طويمة بثوب حضارٍة عربيٍة إسبلميٍة ال تزاؿ آثارىا ماثمة في كؿ أرجاء 
. المعمورة حتى اليوـ

فيا ىي دار الحكمة التي أنشأىا الرشيد وتعيدىا المأموف صورة لمجمع 
عممي قوامو الترجمة، والترجمة مف الفكر الفارسي واليوناني واليندي، ما أدى إلى 
ظيور العمماء الفبلسفة مف العرب والمسمميف وبناء نيضة عممية وفمسفية ضخمة، 

غطت العالـ وقادتو نحو العمـ والمعرفة قرونًا طويمة، وقد رافقيا ظيور المدارس 
المغوية في البصرة والكوفة وبغداد، وىي التي اىتمت بالنحو والمغة ووضع 

المعاجـ، وقد انتشرت مجامع العمماء في جميع أنحاء المعمورة مف أفغانستاف 
واليند شرقًا حتى األندلس غربًا، فكاف لمجامع قرطبة وغرناطة فضؿ كبير عمى 

وقد درس وتخرج في مدرسة ابف رشيد في باريس قادة . الحضارة الغربية الحديثة
الفكر الغربي في بريطانيا وفرنسا وسويسرا وألمانيا، واستمر كتاب ابف سينا في 

الطب أربعة قروف كتابًا مقررًا في كميات الطب في أوروبا، وىذا لو دالالتو القاطعة 
عمى الفروؽ بيف المستويات التي كانت فييا األمة والمستويات التي كانت تعيش 
فييا أوروبا ذلؾ التاريخ، ويروي لنا التاريخ في المصادر الغربية أف مكتبة الحكـ 

الثاني في األندلس كانت تحتوي عمى ستيف ألؼ مجمد، بينما مكتبة باريس العامة، 
. في ذلؾ التاريخ، كانت تحتوي عمى تسعة آالؼ مف المجمدات

واستمر إنشاء المجامع والمراكز العممية عمى مدار التاريخ اإلسبلمي 
كمحطات إشعاع حضاري، ومنيا الجامع األزىر الذي أنشأه الفاطميوف، كما أنشأ 
الخميفة الفاطمي الحاكـ مجمعًا عمميًا، سماه دار العمـ، وكانت جامعة كبيرة عنيت 

وكانت مجامع المغة والعمـو والفنوف . بالتفسير والفكر والنحو وعمـو المغة والفمسفة
مف أعمدة النيضة األوروبية، حيث بدأت منذ القرف التاسع الميبلدي في عيد 
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شارلماف في فرنسا، وتمتيا بريطانيا، وكاف البوف شاسعًا بيف ما لدى العرب في 
. قرطبة واألندلس وبيف جامعات أوروبية في أوائؿ تكوينيا

ويؤرخ . ))"وتمؾ األياـ نداوليا بيف الناس"نقوؿ، ىنا يوجد تبادؿ أدوار، 
الفرنسيوف لؤلكاديمية الفرنسية في منتصؼ القرف السابع عشر الميبلدي، وميمتيا 
العناية بالمغة الفرنسية بوضع معجـ ليا ووضع نحوىا، ويتـ تزويد ىذه األكاديمية 

وقد أصبحت معممًا . بالمصطمحات العممية والتقنية وبشكؿ مستمر حتى اليوـ
 ولعميا مف أجؿ ذلؾ لـ ،حضاريًا لفرنسا، وىي مقصورة عمى أبناء فرنسا وحدىـ

تأخذ بنظاـ األعضاء المراسميف، ويبقى العضو فييا مدى الحياة كما ذكر ذلؾ 
وتتميز . المرحـو شوقي ضيؼ، وىي أسمى أكاديمية في فرنسا وأعبلىا مكانة

فرنسا بقرارىا السياسي الصاـر بشأف المغة الفرنسية وحمايتيا وصونيا، وقانوف 
القرار السياسي الفرنسي لحماية . األكاديمية حاكـ لكؿ مناشط الحياة في فرنسا

المغة ىو الذي تفتقده األمة، وىذا مثاؿ واقعي عممي، وعمى غرار األكاديمية 
الفرنسية تـ إنشاء أكاديمية أخرى أخذت اسمًا جديدًا في بريطانيا تحت عنواف 

وفي القرف . في منتصؼ القرف السابع عشر الميبلدي" الجمعية الممكية البريطانية"
العشريف حاكتيا البمداف العربية بإنشاء مجامع لغوية وعممية، كما يذكر ذلؾ 

. المرحـو شوقي ضيؼ
: منطمقات المجامع العربية في نشأتها ومسيرتها

إف ىذه المنطمقات في ببلد الشاـ وفي ببلد الرافديف، وفي القاىرة، التي كانت 
ساحة الصراع بيف الشرؽ والغرب، وبقيت األمة في ساحاتيا ىذه مركز  التحدي 
والقوة، فعندما أتي الخطر مف الغرب رده الشرؽ، وعندما جاء الخطر مف الشرؽ 

ـ، لـ يبؽ مكاف في األمة لرد 1924رده الغرب، ولكف عندما أسقطوا العمـ في عاـ 
. العدواف

                                                 

. 140آؿ عمراف، .  
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جاءت المجامع بيذه الصورة الحضارية العممية التقنية لمواجية التحدي 
الثقافي ومواجية التشكيؾ بمقومات األمة والحفاظ عمى عناصر ىويتيا األساسية، 

ـ مف القرف الماضي، ومجمع القاىرة عاـ 1919فكاف ىناؾ مجمع دمشؽ عاـ 
. ـ، ثـ مجمع بغداد1934

والدارس والناظر في إنشاء ىذه المجامع يجد أنيا جاءت تقريبًا عمى نسؽ 
واحد في األىداؼ والمحتوى والتشكيؿ الييكمي، والعمؿ، ثـ التقوا في اتحاد المجامع 

ـ تـ تكويف اتحاد لممجامع القائمة آنذاؾ 1971المغوية العممية العربية، ففي عاـ 
وىي مجامع دمشؽ والقاىرة وبغداد، واتخذ مف القاىرة مقرًا لو، وفتح الباب لكؿ 

وكاف أوؿ اجتماع ليذا االتحاد في دمشؽ عاـ . مجمع لغوي تؤسسو دولة عربية
. ـ، وكاف موضوع االجتماع المصطمحات القانونية1972

وعندما انضـ المجمع األردني إلى االتحاد، رأى االتحاد عقد ندوتو الرابعة 
ـ، وكاف موضوع الندوة تعميـ المغة العربية في ربع القرف 1978في عماف عاـ 

األخير، وىناؾ اجتماعات سنوية وعمؿ مشترؾ ألعضاء االتحاد ضمف برامج 
متفؽ عمييا، ونسأؿ اهلل أف يؤدي ىذا االتحاد إلى نوع مف الوحدة، ال بؿ إلى 

الوحدة الحقيقية بيف أبناء األمة، ألف ىذه المجامع العممية بيذه الصورة الحضارية 
ىي أساس االتحاد وأساس الوحدة، وىي تقود العمـ والمعرفة في ىذا الميداف، وىي 

. محط أنظار أبناء األمة المخمصيف
مجمع المغة العربية األردني 

يتمتع األردف بصفتيف أساسيتيف في تاريخو ومسيرتو، عمى الرغـ مف 
الظروؼ والتحديات التي واجييا أو القصور الذي يمكف أف يسجؿ عميو بشكؿ أو 

وىذا أكسبو ميزة بناء . بآخر، وىاتاف الصفتاف ىما االستقرار واالستمرارية
المؤسسات وتراكـ العطاء واإلنجاز والتجديد والتطوير في جوانب ليست قميمة، 

فبناء المؤسسات وتراكـ العمؿ واالجتياد . قياسًا بالتاريخ ومسيرات بمداف أخرى
والتطوير قضية أساسية في بناء الحضارة، وفيما يخص تاريخ مجمع المغة العربية 
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األردني، أود أف أسجؿ نصيف مقتبسيف، في ندوتي ىذه، وردا في بحث لمدكتور 
عبد الكريـ خميفة رئيس المجمع، النص األوؿ مقتبس مف مقالة لؤلمير مصطفى 
الشيابي وردت في مجمة المجمع العممي في دمشؽ، وفي الجزء األوؿ مف المجمد 

مجمع عممي في شرؽ "ـ، تحت عنواف 1924الرابع الصادر في كانوف الثاني عاـ 
وردتنا نشرة مآليا أف "، جاء ما يأتي عمى لساف األمير مصطفى الشيابي "األردف

سمو األمير عبداهلل أصدر أمره بتأسيس مجمع في عماف، عاصمة شرؽ األردف 
وىذا لو معناه وانتسابو منذ البداية لمذيف يريدوف أف يفصموا أنفسيـ عف )العربي 

، وانتخب رئيسًا لو سماحة (أمتيـ، عندما كانت إمارة قيؿ إمارة شرؽ األردف العربي
رصيفنا الشيخ سعيد الكرمي وكيؿ الشؤوف الشرعية، أما أعضاؤه فيـ رضا توفيؽ 
بؾ والشيخ مصطفى الغبلييني ورشيد بؾ بقدونس ومحمد بؾ الشريقي، ثـ أضيؼ 

إلييـ أعضاء مف خارج شرؽ األردف، أحمد زكي باشا، ومحمد كرد عمي رئيس 
مجمع دمشؽ، والشيخ أحمد عباس األزىري واألب أنستانس الكرمي والسيد إسعاؼ 

". النشاشيبي

لقاء  واليدؼ منذ البداية إحياء المغة العربية ونشر المدارس والمؤلفات وا 
صدار مجمة شيرية فنرحب بيذا الرصيؼ الجديد نشاء دار الكتب وا  . المحاضرات وا 

في عاـ         "واالقتباس الثاني مف كممة األستاذ الدكتور عبد الكريـ خميفة 
ـ، عقد المؤتمر األوؿ لمتعميـ في الرباط، وأوصى بأف تشكؿ لجاف وطنية 1961

لمترجمة والتعريب والنشر في جميع األوطاف العربية التي ليس فييا مجامع لغوية عمى 
أف تتطور فيما بعد بحيث تصبح مجامع لغوية، وفي إثر ذلؾ أنشئت في وزارة التربية 

عمى )والتعميـ األردنية في عماف المجنة األردنية لمتعريب والترجمة والنشر، وكاف لي 
شرؼ عضويتيا منذ تأسيسيا، وقامت ىذه المجنة  (لساف الدكتور عبد الكريـ خميفة

الحظ أف عنصر الماؿ ىو )بجيود مشكورة عمى الرغـ مف اإلمكانات المادية الطفيفة 
". (المعيؽ األوؿ في الببلد العربية كميا وليس عندنا فقط
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وقد تسببت الظروؼ القاسية في تأخير إنشاء مجمع في ىذا البمد، وفي عاـ 
ـ، صدرت اإلرادة الممكية السامية بتأسيس مجمع المغة العربية األردني 1976

ونشر قانونو في الجريدة الرسمية، وبدأ المجمع يزاوؿ أعمالو بصورة رسمية منذ 
. ـ1976اليـو األوؿ مف شير تشريف األوؿ مف سنة 

أخذ مجمع المغة العربية مكانو بيف المجامع في الببلد العربية منذ ذلؾ 
وال أريد أف أعيد ما . التاريخ، وتـ إجراء تعديبلت ضرورية عمى قانونو عدة مرات

. جاء في ىذا القانوف

وكاف مما قاـ بو ىذا المجمع مف تقديـ مشروع قانوف المغة العربية، وجاء في 
ـ، 1952انطبلقًا لما نص عميو الدستور األردني نافذ المفعوؿ عاـ "ىذا المشروع 

والذي حدد المغة العربية لغة رسمية لمدولة، ونظرًا الجتياح منظـ لمكونات المجتمع 
األردني الثقافية واالجتماعية وفي مقدمتيا لغة الدولة الرسمية قاـ مجمع المغة 

وقدمو لمحكومة منذ عاـ " قانوف المغة العربية"العربية بوضع مشروع قانوف سّماه 
". ـ، وال يزاؿ حبيس األدراج لـ يخرج منيا1991

 ووضع المجمع التعميمات والموائح المنظمة لعمؿ لجانو في مياديف المجمس 
المختمفة، وأعطت التشريعات، عمى مستوى القانوف ثـ عمى مستوى النظاـ ثـ عمى 

مستوى التعميمات، أعطت ىيكمية ومحتوى ومناىج عمؿ موزعة األدوار، وقاـ 
المجمع خبلؿ ىذه المدة بأمور تعرفونيا، وسيتـ تفصيميا في محاضرات ىذا 

. الموسـ

 

: أهداف مجمع المغة العربية األردني

 لسنة 40نصت المادة الرابعة مف قانوف مجمع المغة العربية األردني رقـ 
وقد جاءت . ـ، وتعديبلتو، عمى األىداؼ التي يسعى المجمع إلى تحقيقيا1976
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األىداؼ والمياـ لمجمع المغة العربية األردني في إطار منظومة مف النصوص 
المترابطة والمتكاممة مع بقية المواد التي نظمت الييكمية التنظيمية لممجمع مف 

مجمس ومكتب تنفيذي ولجاف دائمة ومؤقتة وشروط عضوية، كما جاءت شاممة 
لمتطمبات األنشطة الثقافية والعممية لممجمع، مف مواسـ ثقافية ومنشورات ومجمة 

المجمع وأساليب التعاوف بيف المجمع والمؤسسات العممية األخرى، ومرافؽ المجمع 
المالية واإلدارية، وأود التعقيب والتعميؽ عمى ىذه المواد  الشاممة لؤلىداؼ والمياـ 

: األساسية لممجمع بما يأتي

 94إف ىذه النصوص التشريعية ىي بمستوى قانوف مشتؽ مف المادة - 1
مف الدستور، وىو رأس اليـر التشريعي في الدولة، وأف ىذا القانوف مذيؿ بتوقيع 

رئيس الوزراء "جبللة الممؾ، رأس المممكة، والمادة القانونية تنص عمى ما يأتي 
وغني عف التذكير بأف ىذا القانوف ". والوزراء مكمفوف بتنفيذ أحكاـ ىذا القانوف

. صادر عف مجمس األمة بشقيو األعياف والنواب الممثؿ الشرعي لمشعب األردني
إف أىدافًا ومياـ بيذا المستوى في المجتمع واجبة الدعـ والمساندة مف المعنييف 

والمسؤوليف كافة، وخاصة ممف ىـ مكمفوف قانونيًا بتنفيذه، وأخص بالذكر مشروع 
. ـ1991قانوف المغة العربية المحبوس في أدراج رئاسة الوزراء منذ عاـ 

إف ضعؼ النفقات المخصصة لتحقيؽ ىذه األىداؼ، ونحف نرى إغداقًا - 2
عمى أمور أخرى ليست عمى مستوى ىذه  األىداؼ القانونية، يثير التساؤؿ ويدعو 

لمعجب، ونطالب بااللتزاـ بالتشريع الناظـ لممصمحة العميا لموطف وأمف الوطف 
. وأبنائو ومشاريعو الثقافية والحضارية

إف مجمع المغة العربية األردني يجمع ثمة قادرة عمى العطاء وممثمة لقمة - 3
سياماتيا ستكوف في  المعرفة والتجربة في األردف وخارجو، وغطاؤىا مطموب وا 

ف االستثمار الحقيقي ىو في استثمار العقوؿ . مقدمة ما يحتاجو شعبنا وأمتنا وا 
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إف االستثمار غير المنضبط الذي نراه .  والخبرات المجربة في قمة اليـر المعرفي
. اآلف يجب أف يرشد ويوجو إلى ما فيو خير الوطف والمواطف، وىذه أمانة

إف مجمع المغة العربية األردني أخذ مكانة بيف المجامع المغوية العربية، - 4
ف كاف ليس باألقدـ فييا وال أكثر مااًل ورجااًل، ولكنو أثبت قدرتو عمى العطاء  وا 

. والمساىمة مع المجامع األخرى في مجاالت كثيرة

وقد قاـ المجمع بجيود كبيرة في جوانب كثيرة كالحوسبة، ووضع 
المصطمحات، وترجمة كتب العمـو األساسية والصحية لممستوى الجامعي ونشرىا 

كما قاـ بوضع مناىج لمغة العربية في التعميـ األساسي في ، عمى المستوى العربي
األردف، ويتعاوف مع الجامعات ووزارة التربية والتعميـ والتعميـ العالي في كثير مف 
المجاالت المشتركة، ومساىماتو مستمرة عمى المستوى المحمي والعربي مف خبلؿ 

. منشوراتو ومطبوعاتو التي أخذت مكانًا عربيًا ودولياً 

إف تحقيؽ أىداؼ المجمع وميامو المنصوص عمييا في القانوف بحاجة - 5
ف القرار السياسي الواضح . إلى مراجعة والتزاـ مف المسؤوليف دستوريًا وقانونياً  وا 

والحاـز في تطبيؽ ىذه األىداؼ، ودعـ العامميف لتحقيقيا، وتوفير متطمبات العمؿ 
. منيا وتطبيؽ مفرداتيا ىي مطمب أساسي لكؿ المعنييف في تحقيؽ ىذه األىداؼ

ـ، مثاؿ 1919إف القرار السياسي الحاـز لمحكومة الفيصمية العربية في دمشؽ عاـ 
وال يغيب عف مخيمة المخمصيف ليذه األمة والعامميف عمى حفظ . ُيحتذى بو

مسيرتيا نحو أىدافيا العميا، وفيو القدوة الحسنة التي أسقطت كؿ االدعاءات 
المتيالكة، عف قدرة المغة لتكوف لغة التدريس في جامعاتنا ومعاىدنا وفي 

المستويات كافة؛ فالحكومة الفيصمية كانت تمثؿ العرب جميعًا، ففييا العراقي 
والسوري والمبناني واألردني والمصري، وكانت حكومة ذات قرار، ومع األسؼ أف 
بعضيـ سماىا حكومة عسكرية، ولكنيا كانت حكومة ممثمة لؤلمة، لكنيا لـ تعش 
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، ال يزاؿ التعميـ  إال أقؿ مف عاميف، ومع ذلؾ أرست قواعد لمغة بقرار سياسي حاـز
في سورية قدوة حسنة لكؿ العرب، كمية الطب فيو ىي الكمية الوحيدة التي تدرس 
الطب وبقية العمـو التطبيقية بالمغة العربية، وىي مصدر لممصطمحات العربية 

وىناؾ محاوالت جاءت في جامعة حمب لمخروج عمى ذلؾ ثـ عادت . المعاصرة
. والتحقت بمجموعة الجامعات السورية

أقوؿ إف ىذا مثاؿ حي لكؿ مف يشكؾ بقدرة المغة العربية، ولكنيا مشكمة 
. اإلرادة والقرار السياسي الحاـز بيذا االتجاه

: فمسفة مجمع المغة العربية األردني

ال نجد كبير عناء في تحديد فمسفة واضحة ومحددة لمجمع المغة العربية 
األردني، الذي أنشئ في ىذا البمد العربي الياشمي الذي يشكؿ انتسابو ليذه األمة 
ركيزة أساسية في تحديد فمسفتو كجزء مف فمسفة ىذه األمة الواضحة المحددة عف 
الكوف واإلنساف والحياة، ىذه الفمسفة التي جمعت شتات العرب وصنعت منيـ قوة 

فكرية وعممية سادت العالـ قرونًا عديدة، وىي في طور النيوض والتجديد عمى 
. خطى مف سبقيـ في االنتماء والعطاء ليذه األمة

إف دستور المممكة األردنية الياشمية نص في مادتو الثانية عمى أف ديف 
ف  الدولة الرسمي ىو اإلسبلـ، وأف المغة العربية ىي المغة الرسمية في ىذا البمد، وا 

، وتعديبلتو، نص في مادتو الثانية 1964 لسنة 16قانوف التربية والتعميـ، رقـ 
عمى أف فمسفة التربية والتعميـ في األردف تنبثؽ مف اإليماف باهلل والمثؿ العميا لؤلمة 

. العربية

وتجدر اإلشارة ىنا إلى أف أوؿ دولة عربية حددت فمسفتيا التربوية بيذه 
الصورة الواضحة وبنص تشريعي بيذا المستوى ىي المممكة األردنية الياشمية منذ 

. ـ1964عاـ 
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إف قانوف التربية والتعميـ المشار إليو وضع أىدافًا عامة ومرحمية لممستويات 
كافة، ونظـ اإلدارة المؤسسية ألكبر وزارة مدنية في الدولة، وُعني بالمناىج 

المدرسية التي كانت سبب وضع ىذا القانوف، وشكؿ مجمسًا لمتربية والتعميـ ىو 
القيـ والضابط لممناىج وأىدافيا، وأذكر أف وزيرًا لمتربية جاء مف مؤسسة أمنية 

كنت أرى أف وزارة التربية والتعميـ بحاجة إلى عمؿ شاؽ وجيد :"كبرى وقاؿ لي
كبير، ولكنني عندما جئت إلييا، وأصبحت وزيرًا ليا، وجدت أنيا ليست بحاجة إلى 
وزير، ألنيا تسير وفؽ قانوف واضح وأنظمة محددة وتعميمات قاطعة، فكنت كمما 

القانوف يقوؿ كذا والنظاـ يقوؿ كذا : أردت أف أقوؿ رأيي في شيء يقاؿ لي
فصارت ىذه المؤسسة، وىي أكبر مؤسسة مدنية في ". والتعميمات تقوؿ كذا

األردف، طيمة عشرات السنوات الماضية بيذه الصورة المنظمة التي حفظت عمييا 
مسيرتيا عمى الرغـ مف كثرة الوزراء الذيف ترددوا عمييا، وكاف ليا ىذه المؤسسية 

وكانت مسيرة التربية والتعميـ خبلؿ عشرات السنوات محكومة بيذا القانوف . المميزة
وكاف خطيا العاـ باتجاه نصوص القانوف أكبر حافظ . وىذه األنظمة والتعميمات
. لمسيرة التعميـ في األردف

إف مجمع المغة العربية األردني الذي يحكمو قانونو المشتؽ مف الدستور 
األردني والصادر بموجبو، والذي يرافقو ويوازيو قانوف التربية والتعميـ وىو المرجعية 
المساندة لو، غني عف التفصيؿ والخوض في فمسفتو الواضحة المحددة، التي سار 

إف وضوح ىذه الفمسفة، وبيذه . عمى أساسيا المجمع طيمة سنواتو الثبلثيف الماضية
الصورة المشار إلييا جعؿ المجمع واضحًا فيما يخطط وينفذ في المياديف الفكرية 

وىذا أمر يعزز صحة االتجاه ونوعية األداء واستمرارية . والمنيجية واإلدارية كافة
العطاء، كما يجعؿ المجمع عمى بينة مف أمره في تحديد مف يشاركو، ومف ينتسب 

. إليو بعضوية، ومف يتعاوف معو في أي أداء وعمى أي مستوى
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إف وضوح الفمسفة واإلفادة مف أبعادىا الفكرية والمنيجية يسيؿ عمى العامميف 
. في أي مؤسسة وضوح االتجاه ومعايير األداء وحسف التقويـ والمتابعة

 وفي ذكرى مرور ثبلثيف عامًا عمى تأسيس مجمعنا نقدـ أحر التياني 
والتبريؾ لؤلستاذ رئيس المجمع الذي قاد المسيرة طيمة ىذه الفترة ولمزمبلء 

األعضاء جميعًا ولؤلخوة واألخوات العامميف في المجمع في المواقع المختمفة، نتقدـ 
. إلييـ بكؿ التمنيات بالتوفيؽ والنجاح

 

 

 

 
تعقيبات ومناقشات 

بعد أف أنيى الدكتور عبد المطيؼ عربيات محاضرتو أعطي المجاؿ 
. لممستمعيف لمتعميؽ والتعقيب عمى المحاضرة، نقتطؼ بعضًا مف التعميقات

             الدكتور فواز عبد الحق، عميد البحث العممي والدراسات العميا في
 :جامعة اليرموك

 أومَأ الدكتور فواز في معرض حديثو وتعقيبو عمى ىذه المحاضرة إلى 
ضرورة َأخذ مجمس اأُلمة دوره الميـ في الحفاظ عمى المغة العربية، لغة حية في 

واقع المجتمع اأَلردني، ُموضحًا َأف ما خمصت إليو دراستو اأَلخيرة المعنونة 
، يستثير اأَلسى واأَلسؼ، فمف المؤسؼ أف يتـ "مجمس اأُلمة اأُلردني والتعريب"بػ

نشر ىذه الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية، ولـ تنشر في اأُلردف، ومف 
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المحزف أف الدراسة في مجمميا تشير إلى أف معظـ أعضاء مجمس اأُلمة اأُلردني 
 !ال يعمموف شيئًا عف التعريب وليس لدييـ أيُّ اىتماـٍ بيذا األمر؟

ورأى أف مرور ثبلثيف عامًا عمى تأسيس المجمع ليو دعوة إلعادة انطبلقة 
: مجمع المغة العربية األردني وفمسفتو وتقويمو، واقترح أف يقـو المجمع بما يأتي

 .إعادة النظر في أىداؼ المجمع -1

ضـّ مجموعة مف الشباب المخمصيف لمغة العربية والحريصيف عمييا  -2
إلى صفوؼ أعضاء  المجمع، وبخاصة مف الشباب الميتميف بالمغة 

العربية والمتخصصيف في حقؿ المغويات بعامة والمغة اإلنجميزية 
... بخاصة، والحاسوب واإلنترنت

وقد ذكر أف اقتراحو منطمؽ مف دراستو وتدريسو  لمادة التخطيط المغوي، 
حيث استعرض بإيجاز مناشط المجامع المغوية غير العربية، وكيؼ تتبدَّؿ َأىدافيا 

حسب ما يفرضو الواقع  مف تغيير وتبديؿ، مبينًا أف نشاط ىذه المجامع 
وديمومتيا يأتي مف أعضاء المجمع، وَأف ما نحتاجو تنمية لغوية تنتشمنا  مما 

ُيسمَّى باإلعاقة المغوية التي تحوؿ دوف تمكننا مف التعبير بالمغة العربية أو حتى 
َأمَّا اإلرادة السياسية فيي موجودة، ومف الممكف استغبلليا ... بالعامية اأُلردنية

لتحقيؽ مشاريعنا المغوية النيضوية، وخير دليٍؿ عمى ذلؾ اىتماـ صاحب القرار 
تقانيا،  السياسي اأَلوؿ جبللة الممؾ عبداهلل بالمغة العربية، وحرصو عمى تعمميا وا 

ومما يبشر بالخير أيضًا تشكيؿ لجنة برئاسة الدكتور خالد الكركي مكمفة مف 
. رئيس الوزراء لصياغة قانوف لحماية المغة العربية

 الدكتور سعود عبد الجابر، جامعة العموم التطبيقية: 
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وتساءؿ الدكتور سعود أثناء تعقيبو عمى ىذه المحاضرة عف إمكانية توحيد 
المصطمح مف خبلؿ المجامع المغويَّة العربيَّة، تمييدًا لتوحيد المعطيات الفكرية 
أيضًا التي نحف بحاجة ماسة لتوحيدىا في ىذا العصر، فالمجامع تقوـ بجيود 

مشكورة في مجاؿ المصطمحات، إالَّ أف ىذه المصطمحات متفاوتة ومتباينة، بؿ قد 
. يكوف أكثر مف مصطمح في الدولة العربية الواحدة، وىذا أمٌر مؤسؼ

ورأى أف مف الواجب أف ننشط في شتى المجاالت الفكرية والثقافية، 
ونتعاضد جميعًا مف أجؿ أف تكوف المغة العربية، لغة  القرآف الكريـ ولغة العمـ 

، فبل شؾ أف ما يقوـ بو المجمع بنشاطو الفكري  والثقافة، المغة اأُلولى والمغة األـُ
في ظؿ العولمة التي -  لؤلسؼ–والثقافي يحافظ عمى المغة العربية، ولكف 

نعيشيا، نبلحظ تراجع مكانة المغة العربية، فاآلف التسمية العربية في مدننا 
وشوارعنا وأماكننا ومرافؽ حياتنا جميعيا حمَّت مكانيا تسميات ُأخرى بمغاٍت َأجنبية 

. ُأخرى

  الدكتورة سرى سبع العيش، اختصاصية طب وجراحة العيون ورئيسة جمعية
 :تعريب  العموم الطبية

جاء تعقيب الدكتورة سرى معبرًا عف األلـ الذي يعتصر القموب العربية 
اإلسبلمية مف  جراء ما يحدث ليذه اأُلمة، ومثيرًا لمشجف في نفوس الحاضريف، إذ 

ولماذا نقبؿ االنيزامات ! تساءلت لماذا نتصؼ باإلعاقة والعقوؽ والتنازؿ والنزوؿ؟
فأوؿ ما ضاع مف رقعة الببلد اإلسبلمية جزر المتوسط ولـ يتحفز أحٌد ! المتكررة؟

إلعادتيا، ثـ ضاعت األندلس وُسِكَت عمييا، وضاعت فمسطيف ولـ نجّد في 
... استردادىا، واآلف اىتزت وتمزقت العراؽ

جميعنا ندرؾ أف في االتحاد قوة، وأف وحدتنا العربية سبيمنا لمنيضة، إالَّ أننا 
. نحارب كؿ اتحاد
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كما أنَّنا نعرؼ أف العربية حضنت العموـ والحضارية اإلنسانية، وأف ما ُبني 
ومع ذلؾ نحارب لغتنا العربية، ونشكؾ ... مف حضارة غربية كاف عمى أكتافيا

!! فبل بدَّ مف دراسة سبب ذلؾ مستقببًل؟... فييا

ردًا عمى سؤاؿ الدكتور سعود عبد الجابر عف إمكانية توحيد المصطمح مف 
رئيس مجمع المغة )خبلؿ المجامع المغوية، تحدث الدكتور عبد الكريـ خميفة 

عف ىذا األمر، مشيرًا إلى أف قضية توحيد المصطمحات قضية  (العربية اأُلردني
توحيد "أساسية ميمة، وقد نشأت مؤتمرات التعريب ألجؿ ىذا اليدؼ النبيؿ 

، وىي تعقد مرًة كؿ ثبلث سنوات، وقد استضاؼ مجمع المغة العربية "المصطمح
اأُلردني مؤتمر التعريب الخامس الذي دعت إليو المنظمة العربية لمتربية والثقافة 
والعموـ، وشارؾ فيو عدد مف وفود الدوؿ العربية، ووفود عف المنظمات والييئات 

وذلؾ ... كالمنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو والمنظمة العربية لتنمية الزراعية
ـ، وسيعقد المؤتمر الحادي عشر لمتعريب في مجمعكـ اأُلردني في 1985عاـ 

. ـ إف شاء اهلل2007نياية تشريف األوؿ مف ىذا العاـ 

وليذه المؤتمرات دوٌر ميـ في توحيد المصطمحات، فقد صدرت عف مؤتمرات 
التعريب عشرات المعاجـ في المصطمحات في مختمؼ المجاالت، وقد ُنشرت، 

. الفضؿ الكبير في نشر بعض ىذه المعاجـ-  أقاؿ اهلل عثرتو–ولمجمع بغداد 

إالَّ أف قضية المغة العربية قضية سياسية بالدرجة اأُلولى، وليست قضية ... 
فمؤتمرات التعريب والتي ىي نتاج المؤسسات الكثيرة، وتقـو بإصدار ... لغوية

مصطمحات متفؽ عمييا في ىذه المؤتمرات ال تجد طريقيا إلى التنفيذ، كما أف 
جميع قرارات مجامع المغة العربية واتحاد المجامع المغوية العممية العربية غير 

ممزمة ألحد، في حيف أف قرارات مجامع اأُلمـ والدوؿ المتقدمة واجبة التنفيذ في 
. دوائر الدولة جميعيا
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انتيت المحاضرة اأَلولى بكممة لؤُلستاذ الدكتور عبد المطيؼ عربيات، رد فييا 
عمى تعقيبات الحضور، مشيرًا إلى عامية النواب التي قد تتجاوز ما ذكره الدكتور 
فواز، موضحًا المحاوالت التي تمت في المجمس لتعديؿ قانوف االنتخاب، بحيث 
يكوف المرشح لبلنتخاب في مجمس اأُلمة حاصبًل عمى الشيادة الجامعية األولى 
عمى اأَلقؿ، إالَّ أف ىذه المحاوالت باءت بالفشؿ، فنجحنا بتعييف الجامعي في 

. البمديات، ولـ ننجح في النواب، لؤلسؼ

مظيرًا إعجابو بيذا التعبير الذي يتفؽ " اإلعاقة المغوية"وتوقؼ عند تعبير 
حقيقًة مع ما سمعو في إحدى المحطات الفضائية مف خمٍط بيف ىمزتي الوصؿ 

والقطع وغيرىما مما يؤذي  النفس، فيؤثر المرء إغبلؽ ُأذنيو عمى سماع الكممات 
ثـ انتقؿ إلى التعميؽ عمى التسميات األجنبية التي ... المؤذية الغريبة في نطقيا

. تمؤل شوارعنا، بحيث تجعمنا ال نصدؽ أننا في بمٍد عربي معتز بعروبتو

عربيات بما ذكره الدكتور فواز عف تشكيؿ لجنة لوضع قانوف لحماية . وختـ د
المغة العربية، متمنيًا أف يبحث ىذا القانوف ويطبؽ، ألنو قانوف جيد وحاـز وشامؿ 

لموضوع التسميات األجنبية، وضرورة استخداـ المغة العربية السميمة في 
المستويات الشعبية والرسمية كافة، فيو أمؿ سعى المجمع إليو سنوات طويمة، 

.  فخروجو إلى الوجود تصحيح لواقٍع لغوي مؤلـ لنا جميعاً 

 
 


