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 رسالة كريمة
ّىّالمجمعّالرسالةّالكريمةّالتاليةّمنّمكتبّسموّوليّالعهد:تلقّ 

99ّ-5-2الرقم:ّ
ّ.ه41/5/4141التاريخ:ّ
ّم.41/2/4991الموافق:ّ

ّسعادةّالدكتورّعبدالكريمّخليفةّالمحترم
ّتحيةّطيبةّوبعد،

السرررموّّفيسررر يّ نّ بعررعّلسررعادتكمّبخررالوّتحيررانّو طيرربّتم يررانّ رراحب
ّالملكيّوليّالعهدّالمعظمّوشكرهّوتقديرهّعلىّإهدائكمّلسموهّالكتبّالثمي ةّالتالية:

ّ."كتابّ"الكيمياءّغيرّالعضوية -4
 خطوطانّمسجدّالحاجّ مرّال ابلسي".كتابّ"فهرسّم -2

راجيرررانّ نّيجررردّالمهتمرررونّوالمخت رررونّبهرررر اّالشررر نّالفائررردةّالمرجرررو ةّمرررنّهرررر هّ
ّفيقّوال جاح.الكتب،ّمتم يانّلكمّدوامّالتّو

ّواقبلواّفائقّاالحترام
ّمديرّمكتبّسموّوليّالعهد

ّرجائيّالدجا يّّّّّّّ
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 العيد الخمسيني لمجمع القاهرة الشقيق، ومؤتمره السنوي
 

األستا ّعبدالكريمّخليفة،ّرئيسّمجمعّاللغةّالعربيةّاألرد ي،ّمث لّالمجمرعّفريّ
شرباطّالماضري24ّّ يّبرد ّفريّالعيدّالخمسي يّلمجمعّاللغةّالعربيةّفيّالقاهرة،ّال

كرر لكّفرريّالمررلتمرّالسرر ويّلمجمررعّالقرراهرةّالرر يّبررد ّركّم رر وّوشررا21ّوا تهررىّفرريّ
ّإلىّّنمباشرةّبعدّا تهاءّاحتفاال ّآ ارّالحالي.5ّالعيدّالخمسي ي،ّواستمر 

خليفةّبحثانّفيّالجلسةّالرابعرةّمرنّجلسرانّالعيردّالخمسري ي،ّالدكتورّوقدّ لقىّ
هرة،ّوتحرررد عّعرررنّجهرررودهّالطويلرررةّالغ ي رررةّفررريّخدمرررةّاللغرررةّحي رررىّفيهررراّمجمرررعّالقرررا

وتم  ىّ نّيكونّثمةّمجمعّواحدّلل غةّالعربية،ّتكونّالمجرامعّكل هراّفروعرانّّ،العربية
ّل ّفيّبالدها.
شررررباطّعقرررردّاتحررررادّالمجررررامعّاللغويررررةّالعلميررررةّالعربيررررةّاجتماعرررران29ّّوفرررريّيررررومّ

ئرريسّاالتحرراد،ّوعضررويةّرلسرراءّلمجلررسّإدارترر ،ّبرئاسررةّالرردكتورّإبررراهيمّمرردكور،ّّر
المجررامعّفررريّاألردن،ّودمشررق،ّوبغرررداد،ّوحضررورّعرررددّمررنّ عضررراءّاالتحرراد،ّمرررنّ
بي همّاألستا ّالشيخّإبراهيمّالقطان،ّعضوّالمجمعّاألرد ي،ّوالعضروّالمراسرلّفريّ
مجمررعّالقرراهرة.ّوفرريّهرر اّاالجتمرراضّاتفررقّاألعضرراءّعلررىّاالت ررالّبررالمغربّألجررلّ

مررةّفيرر وّكمرراّاتفقررواّعلررىّ نّيكررونّموضرروضّال رردوةّ تعريرربّعقرردّ رردوةّاالتحررادّالقاد
التعليمّالجرامعي؛وّكمراّاطلعرواّعلرىّميةا يرةّاالتحراد،ّوالم رروفانّوالرواردانّفير ،ّ

ّو قر ها.
وجديرّبال كرّ نّآخرّ دوةّعقدهاّاتحادّالمجامعّكا نّفيّعمرانّفريّضريافةّ

ّم.4991للغةّالعربيةّاألرد ي،ّو لكّفيّ واخرّعامّامجمعّ
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 تقرير األمين العام لمجمع القاهرة عن العيد الخمسيني

وجهرررنّالررردعوةّإلرررىّاالحتفرررالّبهررر اّالعيررردّإلرررىّالسرررادةّ عضررراءّالمجمرررعّالعررراملينّ
لرررىّالجامعرررانّ لرررىّالهيئرررانّالعلميرررة،ّوالجامعرررانّالم ررررية،ّواه و عضرررائ ّالمراسرررلين،ّواه

مرنّّلهر هّالردعوة،ّإالّ ،ّوقدّاسرتجابواّسالمية،ّواألكاديميانّفيّمختلفّ  حاءّالعالمالّإ
حالررررنّظررررروفهمّدونّالررررتمك نّمررررنّتشررررريف اّبحضررررورّهرررر اّاالحتفررررال،ّفو ررررلنّإلي رررراّ
اعترر اراتهم.ّوعقرردنّجلسررةّاالفتترراحّلهرر اّالعيرردّفرريّمب ررىّجامعررةّالرردولّالعربيررة،ّفرريّ

هررر،4141ّمررنّجمررادوّاألولررىّلسرر ة41ّّالسرراعةّالحاديررةّعشرررةّمررنّ ررباحّاالث ررينّ
م،ّبرياسرررةّاألسرررتا ّالررردكتورّإبرررراهيمّبيرررومي4911ّسررر ةّّالموافرررقّللعشررررينّمرررنّفبرايرررر

عرررالم.ّوقررردّمررردكورّرئررريسّالمجمرررع،ّوحضرررورّالسرررادةّاألعضررراءّوالضررريوفّورجرررالّالّإ
افتتحرررنّالجلسرررةّبكلمرررةّالسررريدّاألسرررتا ّالررردكتورّم رررطفىّكمرررالّحلمررريّ ائررربّرئررريسّ

حضرارةّعّفيهراّعرنّدورّالدلتعليمّوالبحعّالعلمي،ّتحلالوةراءّللخدمانّووةيرّالدولةّ
 سرا ية،ّو كررّ نّكبرارّالعلمراءّورجرالّالفكررّقردّاعترفرواّالعربيةّفيّإثراءّالحضارةّالّإ

بهرر اّالرردورّو نّاللغررةّالعربيررةّعررادنّاكنّتتبررو ّمكا هرراّبررينّلغررانّالعررالمّاألولررى،ّو نّ
كثيررررانّمرررنّالرررردولّالعربيرررةّبررررد نّتهرررتمّب شررررّاللغررررةّالعربيرررة،ّوتحررررروّعلرررىّتعليمهرررراّ

دّبجهرودّالمجمرع،ّوبخا رةّفريّوضرعّالمعجمرانّاللغويرةّالمختلفرة،ّألب ائها،ّكماّ شا
ّومحاوالت ّفيّتعريبّلغةّالعلم.

وتالهّاألستا ّالدكتورّإبراهيمّمدكورّرئريسّالمجمرعّفرحربّبالضريوفّالمشراركينّ
منّاألقطارّالعربيةّوالسالمية،ّو كرّ نّاحتفاالنّالمجمعّملتقىّللعربّوالمسلمين،ّ

اللغررةّالعربيررةّنّباللغررةّالعربيررةّمررنّجميررعّالرردول.ّكمرراّ كرررّ نّوللمستشرررقينّوالمهتمرري
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بيررةّالكبررروّفرريّعالميتهرراّلعرردةّقرررون،ّو نّكثيرررانّمررنّكترربّالفكرررّسرربقنّاللغررانّاألوّر
ّسالميُّترجمّإلىّالالتي يةّولغانّ خرو.الّإ

وترررررالهّعبدالسرررررالمّهرررررارونّاألمرررررينّالعرررررامّللمجمرررررعّبرررررتالوةّاعتررررر ارانّاألعضررررراءّّ
نّلمّيتمك واّمنّحضرورّالعيرد،ّومرنّبي هراّاالعتر ارّالرائرعّالر يّبعرعّوالم دوبينّال ي

ّب ّاألستا ّالشا ليّالقليبيّعضوّالمجمعّمنّتو س.

كلمرررةّالمجرررامعّّ-رئررريسّمجمرررعّدمشرررقّ–ثررمّ لقرررىّاألسرررتا ّالررردكتورّحسررر يّسررب ّ
اللغويرررة،ّوتحررردعّعرررنّدورّمجمرررعّاللغرررةّالعربيرررةّبم رررر،ّوجهرررودهّفررريّخدمرررةّاللغرررةّ

ّحدعّعنّالجهودّالمشتركةّبينّمجمعيّالقاهرةّودمشق.العربية،ّكماّت

واخترررتمّالحفرررلّبكلمرررةّالشرررعرّالتررريّ لقاهررراّاألسرررتا ّمحمررردّبهجرررةّاألثرررري،ّعضررروّ
عررةاةّللغررةّالعربيررة،ّكمرراّالمجمررعّمررنّالعررراق،ّوهرريّق رريدةّجامعررةّتفرري ّب ررب ّالّإ

 شرررادّفيهررراّمشررركورانّبررردورّم ررررّودورّمجمعهررراّفررريّالحفررراظّعلرررىّالعربيرررةّالف رررحىّ
ّعايتها.وّر

وعقبّجلسةّاالفتتاحّتوج ّ عضاءّالمجمعّوضريوفهمّمرنّالربالدّالعربيرةّالشرقيقةّ
ءّبرياسرةّالجمهوريرة،ّسالميةّواألعضاءّالمستشرقونّإلىّديوانّكبيررّاألم راوالبالدّالّإ

ّهمّفيّسجلّالتشريفان.وسجلواّ سماء

وّعضرّ-الجلسةّالمسرائيةّتحيرةّالشرعرّمرنّاألسرتا ّعبداللر ّبرنّخمريسّوتضم ن
وبحوثانّفيّموضوضّ المعجمانّالعربيةّالحديثرة؛ّمرنّّ-المجمعّالمراسلّمنّالسعودية

كررلّمررن:ّعبدالسررالمّهررارونّاألمررينّالعررامّللمجمررع،ّوالرردكتورّعررد انّالخطيرربّعضرروّ
ّمجمعّدمشق،ّوالدكتورّرمضانّعبدالتوابّم دوبّجامعةّعينّشمس.
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رّإبرررراهيمّالسرررامرائيّوفررريّالجلسرررةّالثالثرررةّبررردرّبتحيرررةّالشرررعرّمرررنّاألسرررتا ّالررردكتّو
بحثرانّفريّ تيسريرّتعلريمّال حرو؛ّمرنّكرلّّلمجمعّالمراسلّمنّالعراق،ّثرمّ لقريعضوّا

من:ّاألستا ّالدكتورّعبدالستارّالجواريّعضوّالمجمرعّالمراسرلّمرنّالعرراقّواألسرتا ّ
ّسعيدّاألفغا يّعضوّالمجمعّالمراسلّمنّسورية.

 العاميرةّوالف رحى؛ّمرنّكرلّّوفيّالجلسةّالرابعةّ لقينّثالثةّبحوعّفيّموضوض
مررنّاألسررات ة:ّالرردكتورّرشررادّالحمررةاويّعضرروّالمجمررعّالمراسررلّمررنّتررو س،ّوالرردكتورّ
عبدالكريمّخليفةّرئيسّالمجمعّاألرد ي،ّوالدكتورّجويجوريّشرباتوفّعضوّالمجمعّ

ّالمراسلّمنّاالتحادّالسوفييتي.

الضرريوفّللمتحررفّوفرريّاليررومّالرابررعّمررنّاالحتفررالّكا ررنّةيررارةّالسررادةّاألعضرراءّّو
طري،ّثرمّعقردنّجلسرةّعل يرةّفريّمسراءّهر اّاليروم،ّ لقيرنّفيهراّبالم رريّوالمتحرفّالق

الرردينّعضرروّّالرةاقّمحيرريق رريدةّالعضرروّالراحررلّالمغفررورّلرر ّاألسررتا ّالرردكتورّعبررد
المجمررعّمررنّالعررراق،ّكمرراّ لقيررنّفيهرراّمحاضرررةّعامررةّلغسررتا ّمحمرردّعبرردالغ يّحسررنّ

اءّالمجمررررع"،ّقرررردمّفيهرررراّدراسررررةّشرررراملةّدقيقررررةّعضرررروّالمجمررررع،ّكررررانّموضرررروعهاّ"شررررعّر
مستوعبة،ّواستمتعّالحاضرونّبعدهاّبق يدةّهيّتحيرةّللمجمرعّمرنّاألسرتا ّالردكتورّ

ّعبدالل ّالطيبّعضوّالمجمعّمنّالسودان.

وفيّاليومّالخامسّمنّاالحتفالّتوج ّفيّال باحّممثلوّمجمعّالقاهرةّوالمجامعّ
الردكتورّإبرراهيمّمردكورّرئريسّالمجمرعّإلرىّالق ررّسالميةّبرياسةّاألستا ّالعربيةّوالّإ

الجمهرروريّللقرراءّالسرريدّالرررئيسّمحمرردّحسرر يّمبرراركّرئرريسّالجمهوريررة.ّوقرردّاسررتقبلهمّ
السرريدّرئرريسّالجمهوريررةّو لقرررىّاألسررتا ّالرردكتورّإبررراهيمّمررردكورّرئرريسّالمجمررعّكلمرررةّ
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يوف،ّمررروجةة،ّتحررردعّبعررردهاّالسررريدّرئررريسّالجمهوريرررةّمرحبرررانّبالسرررادةّاألعضررراءّالضررر
ّوتبادلّمعهمّالحديع.

وفيّالمساءّعقدنّالجلسةّالختاميةّبردارّالمجمرع،ّواسرتمعّالسرادةّاألعضراءّإلرىّ
بقيررةّالبحرروعّفرريّموضرروضّ لغررةّالعلررم؛ّلكررلّمررنّاألسررات ةّالرردكتورّحسرر يّسررب ّرئرريسّ
مجمررعّدمشررق،ّوالرردكتورّمحمررودّمختررارّعضرروّالمجمررع،ّوالرردكتورّيوسررفّعررةّالرردينّ

ق،ّوكررر لكّموضررروضّ الكتابرررةّالعربيرررةّواكالنّاللكترو يرررةّالعضررروّالمراسرررلّمرررنّالعررررا
الحديثرة؛ّلكررلّمررنّاألسررات ةّالرردكتورّعبرردالهاديّالترراةيّالعضرروّالمراسررلّمررنّالمغرررب،ّ

ّوالدكتورّعليّحسنّفهميّخبيرّالمجمع.

وتليررنّبعرر ّتو رريانّمررنّ عضرراءّهيرر ةّاالحتفررالّدارّال قررا ّحولهرراّثررمّرئرريّّ
ّغيرهاّمنّتو يانّ عضاءّالملتمرّالس وي.عادةّدرسهاّمعّالعدولّع هاّلّإ

واختررتمّالسرريدّاألسررتا ّالرردكتورّرئرريسّالمجمررعّهرر اّاالحتفررالّبكلمررةّشرركرّوتقررديرّ
ألعضرررراءّالمجمررررع،ّوممثلرررريّالمجررررامعّوالجامعررررانّواألكاديميرررران،ّالرررر ينّشرررراركواّفرررريّ

ّنعررالمّالم ررريّوغيرررّالم ررريّالرر ياالحتفرراءّبعيرردّمجمع رراّالخمسرري ي،ّولرجررالّالّإ
مسريرت ّلخدمرةّّعلىّ قلّوقائعّاالحتفال،ّمتم يرانّللمجمرعّالتوفيرقّفريّمتابعرةّحر وا

ّالعربية،ّلغت اّالعريقةّالخالدة.
 عبدالسالم محمد هارون
ّاألمينّالعامّللمجمع

ّ
ّّ ّ

ّ
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 نشورات المجمعمن م  
ظهرنّ خيرانّفيّم شورانّالمجمعّالعلمية،ّضمنّحملةّتعريبّالتعليمّالعلميّ

ّالتالية،ّوكل هاّللس ةّالثا يةّالجامعية:ّالجامعي،ّالكتب
ترررر ليفّجيمررررةّإي.ّهيرررروهي،ّوترجمررررةّالرررردكتورّّ-الكيميرررراءّغيرررررّالعضرررروية -4

شرررافّالرردكتورّعررادلّجرررار.ّ حمداللرر ّالهررودلي،ّوالرردكتورةّم ررارّالفي ررا ،ّواه
ّويقعّالكتابّفيّمجل دين.

تورّترر ليفّدو الرردّبيترةيرركّوكاليرردّفرا ررك،ّوترجمررةّالرردكّ-الكيميرراءّالتحليلررة -2
شرررررافّالرررردكتورّمررررروانّ سررررليمانّسعسررررع،ّوالرررردكتورّعبرررردالمطلبّجررررابر،ّواه

 كمال.

تر ليفّ .ّج.ّمرادوكس،ّوترجمرةّالردكتورّوليردّديرب،ّّ-الرياضيانّالتحليلة -3
ة. شرافّالدكتورّموفقّحج   واه

تررر ليفّديريررركّوغروسرررمان،ّّ–المعرررادالنّالتفاضرررلية،ّمرررعّتطبيقرررانّعليهررراّ -1
شراف  السيدّكمالّعو ّالل .ّوترجمةّالدكتورّ حمدّسعيدان،ّواه

 مباشرة.ّوتطلبّه هّالكتبّوسواهاّمنّم شورانّالمجمعّمنّالمجمعّ

ّ
ّ

ّّ ّ
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 الموسم الثقافي الثاني
 م1894أيار  5 -هـ 1444شعبان  4السبت  -1

ّالعراقّ-ياألستا ّالدكتورّمحمودّالجليل
ّ"تجاربّفيّالتعريب".ّمحاضرةّع وا ها:

 م.1894أيار  12 -هـ1444شعبان  11السبت  -2
ّم رّ-األستا ّالدكتورّشوقيّضيف

ّ"محاوالنّتيسيرّال حوّالتعليميّقديمانّوحديثان".ّمحاضرةّبع وان:

 م.1894أيار  18 -هـ1444شعبان  19السبت   -3
ّسورياّ-ثمّالخي اطيالدكتورّمحمدّه
ّ"تعريبّالعلومّالطبي ة"ّمحاضرةّبع وان:

 م.1894أيار  22 -هـ1444شعبان  21الثالثاء  -4
ّالجةائرّ-األستا ّعبدالرحمنّالحاجّ ال 

ّ"التق يةّالحديثةّفيّدراسةّالعربيةّوتدريسها".ّمحاضرةّع وا ها:

 م.1894أيار  22 -هـ1444 شعبان 25السبت  -5
ّ دوةّحول:

ّ"دورّالمجامعّاللغويةّفيّالحياةّالعلميةّالعربيةّالمعا رة"
ّيشتركّفيها:

ّمجمع.األستا ّالدكتورّعبدالكريمّخليفة،ّرئيسّال
واألسررتا ّالررردكتورّإبرررراهيمّبيررروميّمررردكور،ّرئررريسّمجمرررعّالقررراهرة،ّرئررريسّاتحرررادّ

ّالمجامعّالعربية.
ّواألستا ّالدكتورّإسحقّالفرحان،ّعضوّالمجمع.
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 مالحظات:
مواعيرردّالمحاضرررانّالسرراعةّالرابعررةّوال  ررفّمررنّمسرراءّالسرربنّمررنّكررلّ -4

ّ سبوض.
 يتلوّكلّمحاضرةّ قا ّيشاركّفي ّالحضور. -2

 مة.الدعوةّعا -3

ّّ ّ
ّ

 مجمعّيان راحالن
 األستاذ طه باقر في ذمة الخلود -1

ي عىّمجمعّاللغةّالعربيةّاألرد ي،ّوالمجمعّالعلميّالعراقري،ّالعضروّالمرلاةرّ
فرريّالمجمررعّاألرد رري،ّوالعضرروّالعامررلّو ائرربّالرررئيسّفرريّالمجمررعّالعلمرريّالعراقرري،ّ

الثالثرررراءّالم ررررادفّّالمرحررررومّاألسررررتا ّطرررر ّبرررراقرّالرررر يّوافرررراهّاألجررررلّالمحتررررومّيرررروم
بعرردّمررر ّعضررالّ قعرردهّعررنّالعمررلّ شررهران،ّوبوفاترر ّختمررنّلعضررو21/2/4911ّّ

فاضلّحياةّكا نّغ يةّبماّ سرهمّفير ّمرنّ عمرالّفريّخدمرةّثقافرةّاألمرةّوالدراسرانّ
وضرحنّالعلميةّالتيّكشفنّعنّكثيرّمنّالمطمور،ّوعر فنّكثيرانّمرنّالمجهرول،ّّو

واه جاةاتهاّفريّالماضريّالبعيردّممراّكرانّلر ّاألثررّمت اّكثيرانّمنّالغام ّمنّتاريخّ 
األكبرررررّفرررريّتطررررو رّالبشررررريةّوتقرررردمّال سررررا يةّعمومرررران،ّوفرررريّتعةيررررةّوحرررردت اّواه مرررراءّ

غ اءّحيات ا. ّحضارت اّوثقافت اّواه

فريّالحلرةّالفيحراءّعلرىّمشرارف4942ّّولدّالفقيدّاألسرتا ّطر ّبراقرّفريّسر ةّ
 ررةّمرروطنّاسررتقرارّومهرردّحضررارة،ّطرراللّبابررل،ّوفرريّم طقررةّكا ررنّم رر ّ قرردمّاألةم 

ةدهررررّفيهررراّالهرررا،ّفكا رررنّم طقرررةّّتخررر تهاّمعظرررمّالررردولّالكبيررررةّمقرررراّنوقواعررردّمررردنّا



 - 323- 

و شطنّالتيارانّالسياسةّالتيّلمّي ح رّ ثرهاّفريّّالعمرانّو منّالحركةّالفكرية،
ّإقليمّضيق،ّواه ماّامتدّإلىّ رجاءّ خروّمنّالعراق.

ّت ّاالبتدائيررةّوالثا ويررةّفرريّمدي ررةّالحلررةّثررمتررم ّالمرحررومّاألسررتا ّطرر ّبرراقرّدراسرر 
حكوميررةّإلررىّجامعررةّشرريكاغوّفرريّالواليررانّالمتحرردةّاألمريكيررةّوالتحررقّّ رسررلّببعثررة

بالمعهرردّالشرررقي،ّوهرروّمررنّ برررةّمراكررةّدراسررةّالحضررارانّالقديمررة،ّفرردرسّفرريّهرر هّ
المعهررردّلغرررانّ هرررلّالعرررراقّالقررردماءّوكتابررراتهمّومعرررالمّحضررراراتهم،ّو هرررلّمرررنّكبرررارّ

ضمهمّ لركّالمعهرد،ّوح رلّعلرىّشرهادةّالماجسرتيرّفريّيلعلماءّالمخت ينّال ينّا
ثررمّعررادّإلررىّالعررراقّليعمررلّفرريّمديريررةّاكثررارّالقديمررة،ّوفرريّالمتحررف4931ّّسرر ةّ

؛4953ّّ-4914؛ّثرمّ مي رانّللمتحررفّ 4914ّ-4931 ّالعراقريّبالر انّخبيررانّف يرراّن
ّ-4951يرانّلآلثررارّالعامررةّ ؛ّفمررد4951ّ-4953ثررمّمعاو ررانّلمررديرّاكثررارّالعامررةّ 

ّ؛.4913

ّ-4913وا تقلّفيّعملر ّبعردّ لركّإلرىّليبيراّحيرعّقضرىّفيهراّ ربرعّسر وانّ 
،ّوم ظمرررانّيبرررانق مستشرررارانّلحكومتهررراّفررريّاكثرررارّومشررررفانّعلرررىّالتّو؛ّخبيرررران4919ّ

ّلمتحفها.

لررمّيق رررّالفقيرردّالمرحررومّعملرر ّعلررىّاكثررارّودراسررتهاّواه مرراّامترردّ شرراط ّإلررىّ
فكانّعضوانّفيّالمجلسّالت سيسريّلجامعرةّبغردادّّ،لجامعيةّوال تاجّالعلميالحياةّا

؛ّو ائبانّلرئيسها4913ّّ-4959؛ّثمّعضوانّفيّمجلسّالجامعةّ 4951ّ-4959 
وترررابعّتررردريسّتررراريخّوحضرررارةّالعرررراقّالقرررديمّفررريّدارّالمعلمرررينّّ،؛4914-4913 

يررررةّاكدابّم رررر ّلبكوكليررررةّالتربيررررةّقرابررررةّعشرررررينّسرررر ة،ّكمرررراّدرسّفرررريّقسررررمّاكثررررارّ
،ّثرررمّتررابعّعملررر ّفررريّجامعررةّبغررردادّبعرررد4913ّإلررىّسررر ة4954ّّت سيسرر ّفررريّسررر ةّ

فكررانّيرردرسّّ،حيررعّ عيرردّتعيي رر ّفرريّكليررةّاكداب4919ّعودترر ّمررنّليبيرراّفرريّسرر ةّ
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فررريّقسرررمّاكثرررارّويشررررفّعلرررىّإعررردادّبعررر ّالطرررالبّرسرررائلهمّللماجسرررتير،ّوظلرررنّ
ّقعدهّالمر ّعنّالحركة. لت ّالوثيقةّب لكّالقسمّو عمال ّإلىّ نّ 

ّ،وكانّطروالّعملر ّفريّالعرراقّيحظرىّبتقرديرّالجهرانّالمع يرةّبشرلونّالثقافرة
فكانّعضوانّفيّعددّمنّاللجانّالتيّتللفهاّوةارةّالثقافةّلدراسةّ وّإ جاةّماّيتعلقّ

ّب بحاعّتاريخّالعراقّالقديم.

الرررديرّّوشررراركّخررراللّعملررر ّفررريّمديريرررةّاكثرررارّبالت قيبرررانّاكثاريرررةّفررريّتلرررول
والضررباعي،ّوفرريّواسررط،ّودوكررانّوشررهرةور.ّو شرررّتقرراريرّعررنّّوعقرقرروفّوحرمررل

حفريرانّتلرولّالرديرّوعقرقرروفّوحرمرل،ّكمراّ شررّ  و ررانّمسرماريةّمرنّمكتشررفانّ
منّالمقاالنّم هاّترراجمّ  رووّسرومرية،ّّده هّالحفريان،ّوةودّمجلةّسومرّبعد

ّّديم.وم هاّدراسانّفيّجوا بّمنّحضارةّتاريخّالعراقّالق

و قلّإلىّالعربيةّعددانّمنّالكتبّم هاّكتابّ"الرافدين"ّلسيتونّلويغر ّومروجةّ
ألر ولردّتروي بي،ّو"مرنّ لررواحّسرومر"،ّلكرايمرر،ّكمراّترررجمّّ"كترابّ"بحرعّفريّالترراريخ

وشراركّفريّتر ليفّسلسرلةّال شرررانّّ،ف روالنّمرنّكترابّ"تراريخّالعلرم"ّلجرورجّسرارتون
ثررارّالعامررةّبع رروانّ"المرشرردّإلررىّمررواطنّاكثررارّالتاريخيررةّالترريّ  رردرتهاّمديريررةّاك

،ّويظهررررّكتابررر ّ"مقدمرررةّفررريّتررراريخّالحضرررارانّالقديمرررة"،ّمجمرررلّعملررر ّ"والحضرررارة
الواسعّو ظرات ّالشاملةّإلىّالتاريخّالقرديمّللعرراقّواألقراليمّالمجراورة،ّكمراّتجل رىّفريّ

ثرارّالباقيرةّالحيرةّكتاب ّال يّطبع ّالمجمعّبع روانّ"مرنّتراث راّاللغروي"ّواهتمامر ّباك
كمررراّتتجل ررىّفرريّالمفررردانّاللغويرررةّالترريّكررانّعررددّمرررنّّ،مررنّحضررارةّالعررراقّالقررديم

ّال اسّيعتقدهاّدخيلةّعلىّالعربية،ّومنّ  ولّ عجمية.
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نّ عضاءّالمجمعّالعلميّالعراقيّيقدرونّمراّتميرةّبر ّةمريلهمّالفقيردّاألسرتا ّإ
لواجررررب،ّوالخررررالوّفرررريّطرررر ّبرررراقرّمررررنّالدماثررررةّوالتواضررررع،ّوالحررررروّعلررررىّ داءّا

التعرراون،ّوهرريّ ررفانّتعررةةّمرراّعرررفّع رر ّمررنّاطررالضّواسررعّوعلررمّغةيرررّوتفكيرررّ
نّوفاترر ّخسررارةّللعلررمّوللمجمررع والّيخفررفّمررنّوقعهرراّاأللرريمّغيرررّمرراّ شرررّّ،سررليم،ّواه

ّمنّ بحاعّوماّ ل فّمنّكتب.

يررراّ يتهررراّالررر فسّالمطمئ رررةّ ةلررر ّفسررري ّج ا ررر ّرحرررمّاللررر ّاألسرررتا ّطررر ّبررراقرّو 
  رردقّاللرر ّّإلررىّربرركّراضرريةّمرضرريةّفررادخليّفرريّعبرراديّوادخلرريّج ترريّارجعرري

ّالعظيم؛.

ّ
 الدكتور سليم النعيمي في ذمة الخلود -2

 عيّالمجمعّالعلميّالعراقيّالدكتورّسليمّال عيمي،ّوقدّاختارهّالل ّإلىّجوارهّ
مّتمهل ّطويالن،ّفختمنّحياةّثرّ وبةّمفاجئةّلإ2/3/4911ّّيومّالجمعةّالم ادف

سررهمّفرريّعمررلّالمجمررع،ّوفرريّالبحررعّوالدراسررةّوالترردريس،ّكمرراّشرراركّب طرراقّمّ علرر
ّواسعّفيّماّيت لّبتوجهانّاألمةّالعربيةّوالعراقّفيّميادينّالسياسة.

وبعررردّإكمالرر ّالدراسررران4944ّّولرردّالفقيررردّسررليمّال عيمررريّفرريّاألعظميرررةّسرر ةّ
ةّوالرردينّمّالعربيرراألوليررةّالتحررقّبكليررةّآلّالبيررنّوكا ررنّالمعهرردّالرسررميّلدراسررةّعلررّو

علميررةّإلررىّكليررةّدارّالعلررومّبم ررر،ّوا تقررلّم هرراّإلررىّّفرريّبغررداد.ّثررمّ رسررلّببعثررة
عردّرسرالت ّللردكتوراهّعرنّ كمرلّفريّجامعرةّالسروربونّدراسرت ّالعاليرةّّو براريسّحيرعّ

 دبّالخوارج،ّوقدمهاّللجامعة،ّوكونّخاللّدراست ّعالقانّوثيقةّمعّالعراملينّفريّ
العربيررةّمررنّ ب رراءّالعررراقّواألقطررارّالعربيررةّاألخرررو،ّوخا ررةّةّميررب رراءّوتعةيررةّالقّو
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يقرراظّمفريقرريّممررنّقررامواّبرردورّكبيرررّفرريّتوطيرردّالقّو ب رراءّالشررمالّال يررةّالعربيررة،ّواه
ّالشعورّالوط ي،ّومقارعةّاالستعمارّالغربي.

وع رردماّ عل ررنّالحررربّالعالميررةّالثا يررةّوتوقفررنّالدراسررةّفرريّجامعررانّفر سررا،ّ
.ّحيررعّقررامّبترردريسّاألدبّالعربرريّفرريّدارّالمعلمررين4939ّةّعررادّإلررىّالعررراقّسرر 

ّالعالية،ّوتولىّرئاسةّقسمّاللغةّالعربية،ّكماّتولىّعمادةّكليةّالتربيةّلمدةّس ة.

و سهمّبعدّعودت ّمنّفر ساّفريّال شراطّالسياسريّالقروميّالر يّاسرتقطبّمردةّ
 رررتهمّعلرررىّفررريّحركرررةّرشررريدّعرررالي،ّفلمررراّا تكسرررنّتلررركّالحركرررةّو عرررادّال كليرررةّهيم

مقاليدّالعراقّو ا بواّالقوميينّالعرداءّ  رابّالمرحرومّالردكتورّسرليمّالق راءّعرنّ
وع رردماّسررم ّلرر ّبررالعودةّإلررىّبغررداد،ّظررلّّ،ثررمّالسررجنّوالبعررادّعررنّبغرردادّ،الوظيفررة

ّالثا يرةّ عيردّإلرىّكليرةّالتربيرةةم انّبعيدانّعرنّالتردريس،ّفلمراّا تهرنّالحرربّالعالميرةّ
دبّالعربيّفيّتلكّالكليةّوفيّكليةّاكداب،ّووليّعمادةّكليةّحيعّتابعّتدريسّاأل

 سرهمّفريّالدارةّوالتوجير ّالتجارة،ّكماّكانّعضروانّفريّمجلرسّالتعلريمّالعراليّحيرعّ
و ظهرررررّفررريّعملرررر ّخبررررةّو ررررراحةّواتةا رررانّ كسرررربت ّمكا رررةّمتميررررةةّويسرررررنّّالعلمررري،

اّاسرتعرنّاألمرورّبعيردّوع ردمّ.االعتدالّفيّتلكّالظروفّالتيّطالماّا تابهاّالتروتر
ثورةّالرابعّعشرّمنّتموةّ  اب ّلف ّمنّشواظهاّفقضرىّ شرهرانّفريّالكويرنّمبعردانّ
عنّالعملّالعلمي،ّولك ر ّاحرتفظّبعقيدتر ّوجر تر ّو رراحت ،ّو سرهمّبعردّعودتر ّفريّ
لررىّسرريرهاّبمجراهرراّالطبيعرري،ّثررمّا تقررلّإلررىّالعمررلّفرريّ إعررادةّاألمررورّإلررىّ  ررابهاّواه

،ّو حيلّإلىّالتقاعدّسر ةّفيرانّفيّتو سّثمّليبياّثمّفيّجدةعينّسالسلكّالخارجي،ّف
4992.ّ

ات رررلّالفقيررردّالررردكتورّسرررليمّال عيمررريّبالعمرررلّالمجمعررريّم ررر ّ نّعرررينّعضررروانّ
،ّف سهمّفيّتوجي ّ عمال ،ّوشاركّفيّإ جاةاتر ،4913ّعامالنّفيّالمجمعّفيّس ةّ
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للرررئيسّومسررلوالنّعررنّّوكررانّعضرروانّفرريّديرروانّالرئاسررةّفيرر ّمرردةّمررنّالررةمن،ّو ائبرراّن
إ رررردارّالمجلررررة،ّبالضررررافةّإلررررىّإسررررهامّواسررررعّوب رررراءّفرررريّ عمررررالّلجا رررر ّوتثبيررررنّ
الم طلحانّبالعربية،ّوتمّاختيارهّخبيرانّفيّلج ةّاأل ولّع دّتكو  هاّفريّالمجمرعّ

ويسهمّفيّّالحالي،ّفكانّيواظبّعلىّالحضورّفيّاجتماعاتهاّويشاركّفيّ عمالها
دراكرر ّإ جاةاتهررا،ّويقرردمّلهرراّ  ثمررارّاطالعرر ّالواسررعّوخبراترر ّالف يررةّوب رريرت ّال فررا ةّواه

ّالسليم.

سرررهامانّفررريّميررردانّالترجمرررةّوالتحقيرررقّوالتررر ليف،ّف قرررلّإلرررىّإوكا رررنّللفقيررردّ
،ّميررررلّدركهررررايمللرررور س،ّو"تعريررررفّاالشرررتراكية"ّلّالعربيرررةّ" عمرررردةّالحكمرررةّالسرررربعة"

سرررفرايي يّو"الررررو ّرّفررريّالررردين"ّلإيوحقرررقّكترررابّ"االشرررتقاق"ّلغ رررمعيّو"التب ررر
ّ.وو شرّقسطانّكبيرانّمنّملحقّالمعجمانّالعربيةّلدوّةّ،ال ظر"

بالضررافةّإلررىّعررددّغيرررّقليررلّمررنّالمقرراالنّواألبحرراعّالترريّ شرررهاّفرريّمجلررةّ
ّكليةّالتربية،ّومجلةّالمجمعّالعلميّالعراقي.
ّّ ّ

ّ


