رابعا :أخبار مجمعية

 .1رسالة تشجيع كريمة من

سمو األمير حسن ولي العهد المعظم
تلقى مجمع اللغةة العربيةة األري ةي رسةالة الرقةدير ال ريمةة الراليةة مةن م رة
سمو ولي العهد األمير حسن المعظم .و حن نشرها في ما يلي اعرزازا من المجمع
به ة ا الرقةةدير ال ةةريم ال ة ي ةدعم رسةةالة المجمةةع ويشةةجع علةةى موابةةلرها بإيمةةا
راسخ.
الرقم394-5-2 :
الراريخ1314/11/23 :هـ
الموافق1984/8/4 :م
سعادة الدكتور عبدالكريم خليفة المحترم
تحية طيبة وبعد
فيسر ي أ أبعة لسةعايت م بلةالح تحيةاط وأطية تمنيةاط بةاح السةمو
المل ةةي ولةةي العهةةد المعظةةم ود ة ر وتقةةدير علةةى إهةةدام م لسةةمو كرةةام مقدمةةة
للبصرياط ال السي ية والحديثة) راجيا أ يجةد المهرمةو والملرصةو بهة ا الشة
الفامدة المرجوة من ه ا ال رام مرمنيا ل م يوام الروفيق والنجاح.
ولي العهد
مدير مكتب سمو ّ
رجائي الدجاني


 .2منشورات المجمع الجديدة
-1
-2

-4

بدر أخيرا في منشوراط المجمع ما يلي:
فهرس ملطوطاط الم ربة األحمديةة فةي ع ةا – إعةداي األسةرام محمةوي علةي
عطا الله.
الموسةةةةةةةم الثقةةةةةةةافي األو لعةةةةةةةام 1984م .ويشةةةةةةةرمل علةةةةةةةى النةةةةةةةدواط
والمحاضراط الري تضمنها الموسم الثقافي ال أقامه المجمع خةال دةهر
يسا وأيار من ه ا العام).
فهرس ملطوطاط مسةجد الحةان مةر النابلسةي فةي ةابل
محموي علي عطا الله.


 .3الدورة السادسة للجنة االستشارية
لمكتب تنسيق التعريب وتوصياتها
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– إعةداي األسةرام

عقدط اللجنة االسرشارية لم ر تنسيق الرعري في الرباط يورتهةا السايسةة
برماسة رمي اللجنة الدكرور عبدال ريم خليفة رمي مجمع اللغة العربية األري ي.
واسرمرط الدورة من يوم الجمعة  7/15إلى يوم األحد 1984/7/17م .وقد دةار
فيها كل من:
الدكرور حسني سبح رمي مجمع يمشق
والدكرور بالح أحمد العلي رمي مجمع بغداي
والدكرور د ر فيصل مقرر مؤتمراط الرعري
واألسرام عبد الله كنو من المغرم
واألسةةرام األخضةةر اةةزا مةةدير معهةةد الدراسةةاط واألبحةةال للرعري ة فةةي
الرباط
واألسرام محمد بلبشير ممثل المغرم في المجل الرنفي للمنظمة
واألسرام عبدالعزيز بن عبد الله رمي م ر تنسيق الرعري  /أمين اللجنة.
ومثل إيارة الم ر كل من:
األسرام المهد الدليرو مدير اإليارة
واألسرام توفيق عمارين خبير الم ر .
وقد اتفقت اللجنة علةى أ تعقةد اجرماعةاط خبةرال المصةطلحاط فةي زمةن سةابق
لمؤتمراط الرعري ؛ ويدرس اللبرال فيها المصطلحاط ويعدوها لرقديمها إلى المةؤتمر
وت و مهمة المؤتمر إقرار عمل اللبرال ولي يراسة عملهم من جديد.
وقد بدرط عن اللجنة الروبياط الرالية:
أوالً :في المبادئ:
 -1منادةةدة الةةدو العربيةةة وجامعاتهةةا ومؤسسةةاتها العلميةةة وضةةع الروبةةياط
ال ثيةةرة السةةابقة الرةةي ترعلةةق برعري ة الرعلةةيم فةةي ملرل ة مراحلةةه ومةةواي
موضع الرطبيق العملي حربا على سالمة اللغة العربيةة الرةي تهةديها دةرى
اال حرافاط وتحقيقا للغاياط القوميةة عةن طريةق المقةوم األو مةن مقومةاط
الحياة العربية السليمة وهو اللغة.
ثانيا ً :في نطاق عمل المكتب ،تنهيجا ً وتنظيما ً:
 -2زياية العناية بمرابعة االلرزام برطبيق المصطلحاط الموحدة.
-4

العناية باتلام ما يساعد على ا عقاي اللجا والندواط والمؤتمراط في مواعيد
تم ن المشاركين من يراسة ما يعرض عليهم قبل وقت كاف.

-3

أ يولي م ر تنسيق الرعري عناية خابة بردقيق اخريةار اللبةرال واتبةا
أسةةةلم السةةةبل إل جةةةاز المعةةةاجم بالمسةةةرو المرضةةةي وأ يعيةةةد النظةةةر فةةةي
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األولوياط الري يربعها حربا على تلبيةة الحاجةاط الملحةة والرماسةا ألقصةر
الطرق وأكثرها فامدة.
-5

توزيةةع عمةةل الم ر ة توزيعةةا مح مةةا بةةين المةةؤتمراط والنةةدواط واللجةةا
في و العمةل العلمةي الةدقيق مةن صةي اللجةا والنةدواط وي ةو للمةؤتمر
بح القضايا العامة للغة العربية وإقرار األعما المعجمية على أ تحظى
ه المؤتمراط بالعناية ال املة.

-6

أ يرةةابع الم ر ة فةةي ه ة الةةدورة عملةةه فةةي تعري ة الرعلةةيم المهنةةي والرقنةةي
وإ ثةةرال معةةاجم الرعلةةيم الثةةا و وتطويرهةةا وأ يسةةاعد الجهةةاط الرةةي تقةةوم
بررجمة ال رام الجامعي.

-7

أ تعنةةي مجلةةة الم ر ة اللسةةا العربةةي) بالقضةةاياط العامةةة وقضةةايا اللغةةة
العربية بلابة وأ تفري حيزا طيبا من بفحاتها للروعية اللغويةة ولرقةويم
آثار الرشرت اللغو على مسةرقبل األمةة العربيةة فسةيا واجرماعيةا واقرصةاييا
وعلميا.

-8

حربةةا علةةى ا رشةةارها

يراسةةة موضةةو بيةةع مجلةةة الم رة بةةثمن ملفة
وديوعها ومراعاة لقيمة ه المطبوعة العلمية.

ثالثاً :في صلة المكتب بالمؤسسات اللغوية األخرى:
 -9تنادةةةد اللجنةةةة المؤسسةةةاط اللغويةةةة العربيةةةة وفةةةي ضةةةمنها م رةةة تنسةةةيق
الرعريةةةة – وهةةةةي تقةةةةدر إم ا يةةةةاط هةةةة المؤسسةةةةاط البشةةةةرية وا ليةةةةة-
الرعةةةةاو الوطيةةةةد علةةةةى خدمةةةةة العربيةةةةةة وتوحيةةةةد جهويهةةةةا فةةةةي ملةةةةة
وتوافقها واسرثمار قدرتها في مصلحة اللغة العربية.
وتةةر اللجنةةة فةةي ملة مسةةؤولية تاريليةةة وأما ةةة ضةةلمة هةةي فةةي ممةةة هة
المؤسساط.
وترمنى أ تروبل ه المؤسساط في أقرم وقت إلى وضع بر امج مشرر
يحقق ه ا الرعاو في أوضح بور وأكملها.
 -11ح اللجا الوطنية للرعري واللجا األخر الري تقوم به المهمة على أ
تولى االتصةاالط مةع المنظمةة ومةع المؤسسةاط اللغويةة ومةع الم رة أهميةة
خابة في مرابعة األعما واالسرجابة للمقررحاط أو تقةديم الوثةامق والرزويةد
بما يطل منها.
 -11ترمنةةى اللجنةةة علةةى المجةةامع اللغويةةة العربيةةة أ تعنةةى بجمةةع مةةا أقرتةةه مةةن
مصطلحاط في طبعاط ميسرة وأ يجر توزيع ه المصطلحاط وتبايلها
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علةةةى مقيةةةاس واسةةةع لالسةةةرفاية منهةةةا فةةةي الرعريةةة والرةةة لي وملةةة لرعةةة ر
االطال على ه المصطلحاط بعد أ مرط سنواط على طباعرها.
رابعا ً :في صلة المكتب بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم:
 -12تنادةةد اللجنةةة المنظمةةة أ تربنةةى إقامةةة مؤسسةةة علميةةة علةةى مسةةرو الةةوطن
العربي ت و مهمرها قل ما يسةرجد مةن أبحةال وتحريةاط علميةة إلةى اللغةة
العربية ومل على ارار ما هو مربع مثال في الصين واليابا .
 -14توبةةي اللجنةةة بةة تةةولي المنظمةةة حاجةةاط م ر ة تنسةةيق الرعري ة عنايةةة
خابة ألهمية العمل ال ينه به وأثةر علةى المسةرقبل القرية والبعيةد
للحياة العربية المشرركة.
 -13توبةةي اللجنةةة المنظمةةة برلصةةيح المةةا الةةالزم فةةي أقةةرم وقةةت مم ةةن
للشةةةرو بإقامةةةة المبنةةةى الةةةدامم للم رةةة علةةةى قطعةةةة األرض الرةةةي ت رمةةةت
الح ومة المغربية مش ورة بمنحها للم ر .
 -15توبي اللجنة أ يسرفاي من اجرما وزرال الرربية ال سينعقد في الرباط
في مارس /آمار القايم التلام القراراط الري تحقق الرعجيل برطبيق الرعري
وتعميمه.
خامسا ً :في تكامل األعمال اللغوية:
 -16توبي اللجنة مؤسساط النشر في الدو العربية الري تعنى بنشةر الرةرال أ
تلحةةق ب ةةل كرةةام تطبعةةه مسةةريا باأللفةةاا الرقنيةةة الرةةي فيةةه لإفةةاية منهةةا فةةي
وضع المقابالط العربية للمصطلحاط الجديدة.
 -17توبةي اللجنةةة مؤسسةةاط النشةر فةةي الةةدو العربيةة سةةوال منهةةا مةا كةةا فةةي
القطةةةةةا العةةةةةام أو اللةةةةةاك أ يلحةةةةةق ب ةةةةةل كرةةةةةام علمةةةةةي مؤلةةةةة أو
مرةةرجم مسةةري باأللفةةاا الرقنيةةة العربيةةة الرةةي اسةةرلدمها المؤل ة والمرةةرجم
مقابل االبطالحاط العلمية األجنبية.
سادسا ً :تحية وشكر
تسجل اللجنةة تقةديرها البةالش ودة رها العميةق للممل ةة المغربيةة علةى منحهةا
الم ر قطعة أرض لرشييد مبنى مقر الدامم.
وتقدر اللجنة الجهوي ال بيرة الري يب لها الم رة برماسةة األسةرام عبةدالعزيز
ابن عبد الله لرحقيق األعما المطلوبة في حدوي قدراته وإم ا اته.


-1

 .4مناقشة رسالتي ماجستير
جةةرط فةةي قاعةةة النةةدواط والمحاضةةراط فةةي مجمةةع اللغةةة العربيةةة األري ةةي
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بباح يوم األربعال  1984/8/11مناقشة رسالة ماجسرير عنوا هةا :شدةعر
بني أمية في بالي الشام في العصةر العباسةيش للطالة السةيد بسةام إسةماعيل
أبو العدوس .وكا ت لجنة المناقشة تر ل من الساية:
األسرام الدكرور صرط عبدالرحمن مشرفا
واألسةةةرام الةةةدكرور محمةةةوي إبةةةراهيم والةةةدكرور عبةةةدالجليل عبدالمهةةةد –
عضوين.
 -2وجةةةةرط كةةةة ل فةةةةي قاعةةةةة النةةةةدواط والمحاضةةةةراط بةةةةباح يةةةةوم السةةةةبت
 1984/11/12مناقشةةة رسةةالة ماجسةةرير عنوا هةةا :شمقامةةاط السةةيوطيش
للطال السيد سمير يروبي .وكا ت لجنة المناقشة تر ل من الساية:
األسرام الدكرور عبدال ريم خليفة مشرفا
واألسرام الدكرور محموي السمرة
عضوين
واألسرام الدكرور محموي إبراهيم
الفكر التربوي العربي اإلسالمي
دةةار الةةدكرور عبةةدال ريم خليفةةة رمةةي مجمةةع اللغةةة العربيةةة فةةي اجرمةةا
اللجنة السداسية ال عقد في الرياض من بباح يوم االثنين  11/21إلى مسال يوم
األربعةةال 1984/11/24م .بةةدعوة مةةن المنظمةةة العربيةةة للرربيةةة والثقافةةة والعلةةوم
والمجمع المل ي لبحول الحضةارة اإلسةالمية مؤسسةة آ البيةت) وم رة الرربيةة
العربةي لةةدو الللةةيج وكةةا موضةةو االجرمةا وضةةع مرجةةع فةةي الف ةةر الرربةةو
العربي اإلسالمي.
وترة ل اللجنةةة السداسةةية مةةن عضةةوين مةةن األري همةةا :الةةدكرور عبةةدال ريم
خليفةةة والةةدكرور عبةةدالعزيز الةةدور وعضةةوين مةةن المنظمةةة العربيةةة للرربيةةة
والثقافة والعلوم هما:
الدكرور عبدالله كةريم الةدين مةدير اإليارة الرربويةة فةي المنظمةة والةدكرور
الحبي الجنحا ي وعضوين من م ر الرربية لدو اللليج هما :الةدكرور عبداللةه
فا والدكرور أحمد المهد .
وه ا هو االجرما الثا ي للجنة السداسية وكةا االجرمةا األو لهةا قةد عقةد
في مطلةع هة ا العةام 1984م .وسةيعقد االجرمةا القةايم فةي المجمةع المل ةي لبحةول
الحضارة اإلسالمية في عما في دهر يسا من العام القايم 1983م.
وتعمل اللجنة السداسية باعربارها لجنةة علميةة موحةدة وأمةا الجهةاط الةثالل
الداعية فهي مصاير الرمويل.
ولقد ا رهت اللجنة فةي هة ا االجرمةا مةن وضةع تلطةي يشةمل ثالثةة أقسةام
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فضال عن الفهارس وهي:
القسم األو حو الف ر الرربو العربي اإلسالمي.
والقسم الثا ي حو المؤسساط والممارساط الرربوية اإلسالمية.
والقسةةم الثال ة حةةو أعةةالم الف ةةر الرربةةو اإلسةةالمي ومجةةاالط اهرمةةامهم
الرربوية و شر وتحقيق النصوك في ه ا الصدي.
وقةةد قطعةةت اللجنةةة دةةوطا بعيةةدا فةةي تهي ةةة المصةةاير ووضةةع ببليوارافيةةة
وبفية لها .وسر و اللطوة الثا ية تفصيل الجزميةاط العلميةة فةي كةل مةن األقسةام
الثالثة واخريار من سيطل إليهم ال رابة في كل موضو .
وبحثةةةت اللجنةةةة كةةة ل فةةةي الجوا ةةة المرعلقةةةة بمجةةةاالط العمةةةل السةةةر ما
المصاير والمراجع ودروط االسر رام وتش يل اللجا الفنية وما يرعلق ب ل من
خطوط عريضة للرمويل.

 
مخطوطات المساجد وغيرها في األرض المحتلّة
بدر عن مجمع اللغة العربية األري ي من فهارس الملطوطةاط فةي مسةاجد
األرض المحرلةة وم رباتهةةا ال رابةةا الراليةةا مةةن إعةةداي األسةةرام محمةةوي علةةي عطةةا
الله من جامعة النجاح في ابل وهما:
 -1فهرس ملطوطاط م ربة الحرم اإلبراهيمي في اللليل.
 -2فهرس ملطوطاط الم ربة األحمدية في ع ا.
وفي المطبعة ا كرام ثال سيصدر قريبا وعنوا ه:
فهرس ملطوطاط جامع مر النابلسي في ابل .
وهةةةي كلهةةةا مةةةن فهةةةارس الملطوطةةةاط الرةةةي يقةةةوم برصةةةويرها مركةةةز الوثةةةامق
والملطوطةةاط فةةي الجامعةةة األري يةةة مةةن ملرلةة الم ربةةاط والمسةةاجد والمرةةاح فةةي
ملرل المد الفلسطينية .وقد تبنى المجمع شرها ايرة منه على هة الثةروة النفيسةة مةن
الملطوطاط الري ال يعلم أحد مصيرها وهي في قبضة االحرال اإلسراميلي.
وتبلةةةش ملطوطةةةاط الحةةةرم اإلبراهيمةةةي  )149ملطوطةةةة كةةةا مةةةن بينهةةةا
 )11ملطوطةةاط أخ ة ط اسةةم مجمةةو ) – وهةةو الملطةةوط ال ة يضةةم أكثةةر مةةن
ملطوط واحد -وكلها تعةالج موضةوعاط ملرلفةة وقةد بلغةت الموضةوعاط الدينيةة
 )68ملطوطا.
وأما ملطوطاط الم ربة األحمدية في ع ا فيبح معظمها في أمور فقهية
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وفةةي اللغةةة العربيةةة والرةةراجم والسةةير إلةةى جا ة علةةوم القةةرآ ال ةةريم والحةةدي
الشري والحسام والمنطق وعلم ال الم وتبلش في مجموعها  )91ملطوطا.
وتحرةةةو م ربةةةة مسةةةجد الحةةةان مةةةر النابلسةةةي علةةةى  )98ثمةةةا وتسةةةعين
ملطوطةةا منهةةا  )42ملطوطةةة لموضةةوعاط اللغةةة العربيةةة و  )21ملطوطةةة
للقرآ وعلومه و  )18ملطوطة للفقه إضافة إلى الفراو والسير وعلم ال الم.
وهنال  )3يفاتر وقفية.
ويعرةةز المجمةةع ب ةةه بنشةةر ه ة الفهةةارس إ مةةا يحةةافع علةةى ه ة ا الرةةرال
العربي اإلسالمي ال ال محفواا إلى اليوم في مساجد فلسطين وم رباتها.
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الهيأة العربية المشتركة لخدمة التراث
دار رمي المجمع الدكرور عبدال ريم خليفة في االجرما األو الة يعةا
إليه معهد الملطوطاط العربية وعقدته الهي ة العربية المشرركة للدمة الرةرال فةي
ال ويت من يوم الثالثال  12/27إلى يوم اللمي 1984/12/29م.
وقد بح المجرمعو في أوجه الرعاو المم ن تنفي ها في المجاالط الرالية:
أ -تصوير الملطوطاط العربية.
م  -فهرسة ما لم يفهرس من الملطوطاط العربية.
ن -تحقيق الملطوطاط و شرها.
ي -تباي المعلوماط والمطبوعاط.
وفي ما يلي الروبياط الري بدرط في هاية االجرما :
 -1تقوم كل مؤسسة بإعداي قوامم بما لديها من ملطوطاط ومصةوراط وتةوز
ه القةوامم علةى المؤسسةاط األخةر وإعةالم معهةد الملطوطةاط العربيةة.
على أ تقوم المؤسساط بفهرسة ما لديها وفق األبو المرعية.
 -2تقةةوم كةةل مؤسسةةة بإبةةدار شةةرة يوريةةة لإعةةال عةةن شةةاطها وأخبةةار
الررال المروفرة لديها وبروزيعها على المؤسساط األخر مبادرة.
 -4تربةةاي المؤسسةةاط مصةةوراط الملطوطةةاط علةةى أوسةةع طةةاق وب سةةر
وقت تلبية لحاجة الباحثين.
 -3تهةةةرم المؤسسةةةاط برصةةةوير سةةةجالط المحةةةاكم الشةةةرعية وقيةةةوي األوقةةةاف
الحواالط الوقفية) والمسرنداط الراريلية إلى جا اهرمامها بالملطوطاط.
 -5يضع معهد الملطوطاط العربية اللط الالزمةة لرصةوير الملطوطةاط
وفهرسرها والعناية بهةا بةدلا بةالررال المهةدي بةالرل والضةيا وخابةة
بالررال العربي اإلسالمي في بيت المقدس وفلسطين ومل بالرنسةيق مةع
ه المؤسساط وتلرزم ه المؤسساط بالرعةاو مةع المعهةد لرحقيةق هة ا
الهدف.
 -6تةةدعو الهي ةةة العربيةةة المشةةرركة للدمةةة الرةةرال المةةواطنين فةةي جميةةع أ حةةال
الوطن العربي إلى إعالم أقرم مؤسسة تهةرم بةالررال العربةي ب ةل مةا يرةوفر
لةةةديهم مةةةن ملطوطةةةاط ليةةةرم الرعريةةة بهةةةا واالهرمةةةام بصةةةيا رها وتم ةةةين
الباحثين من االسرفاية من بورها.
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 -7ترعةةاو المؤسسةةاط تعاو ةةا وثيقةةا فةةي مجةةا الصةةيا ة والرةةرميم واإلفةةاية مةةن
اإلم ا اط المروفرة في الوطن العربي.
 -8يرولى المعهد إعداي قوامم بما تقوم به المؤسساط مةن تحقيةق كرة الرةرال أو
مشاريع تحقيقها من أجل الرنسيق وتجن ت رار الجهوي.
 -9توجيةةةه العنايةةةة بالمؤلفةةةاط العلميةةةة والعمةةةل علةةةى تحقيقهةةةا و شةةةرها بشةةة ل
منهجي مع االسرفاية من خبرة معهد الررال العلمي العربي بجامعة حل .
 -11يشةةجع معهةةد الملطوطةةاط العربيةةة المؤسسةةاط علةةى القيةةام بررجمةةة كرةة
الررال المحققة من العربية وإليها.
 -11يرولى المعهد مرابعة تنفي ه الروبياط.
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