أخبَار مجمعيّة

رسالة كريمة
تلقّىّالمجمعّالرسالةّالكريمةّالتاليةّمنّمكتبّسموّوليّالعهدّ :

الرقمّ 99-5-2ّ:

التاريخ4141/5/41ّ:هّ .

الموافق4991/2/41ّ:مّ .

سعادةّالدكتورّعبدالكريمّخليفةّالمحترم ّ

تحيةّطيبةّوبعدّ ،

فيسررر يّ نّ بعررعّلسررعادتكمّبخررالوّتحيررانّو طيرربّتم يررانّ رراحبّالسررموّ

الملكيّوليّالعهدّالمعظمّوشكرهّوتقديرهّعلىّإهدائكمّلسموهّالكتبّالثمي ةّالتاليةّ :
 -4كتابّ"الكيمياءّغيرّالعضوية"ّ .

 -2كتابّ"فهرسّمخطوطانّمسجدّالحاجّ مرّال ابلسي".
راجير رانّ نّيج رردّالمهتم ررونّوالمخت ررونّبهر ر اّالشر ر نّالفائ رردةّالمرج رروةّم ررنّهر ر هّ

الكتبّ،متم يانّلكمّدوامّالت ّوفيقّوال جاحّ .

واقبلواّفائقّاالحترام ّ

مديرّمكتبّسموّوليّالعهد ّ

ّّّّّّّرجائيّالدجا ي ّ

-322 -

العيد الخمسيني لمجمع القاهرة الشقيق ،ومؤتمره السنوي
األستا ّعبدالكريمّخليفةّ،رئيسّمجمعّاللغةّالعربيةّاألرد يّ،مثلّالمجمرعّفريّ

العيدّالخمسي يّلمجمعّاللغةّالعربيةّفيّالقاهرةّ،ال يّبرد ّفريّّ24شرباطّالماضريّ
وا تهررىّفرريّّ21م ر وّوشرراركّكر لكّفرريّالمررلتمرّالسر ويّلمجمررعّالقرراهرةّالر يّبررد ّ
مباشرةّبعدّا تهاءّاحتفاالنّالعيدّالخمسي يّ،واستمرّإلىّّ5آ ارّالحاليّ .

وقدّ لقىّالدكتورّخليفةّبحثانّفيّالجلسةّالرابعرةّمرنّجلسرانّالعيردّالخمسري يّ،

حي ررىّفيه رراّمجم ررعّالق رراهرةّ،وتح رردعّع ررنّجه ررودهّالطويل ررةّالغ ي ررةّف رريّخدم ررةّاللغ ررةّ

العربيةّ،وتم ىّ نّيكونّثمةّمجمعّواحدّللغةّالعربيةّ،تكونّالمجرامعّكلهراّفروعرانّ

ل ّفيّبالدهاّ .

وف رريّي ررومّّ29ش ررباطّعق رردّاتح ررادّالمج ررامعّاللغوي ررةّالعلمي ررةّالعربي ررةّاجتماعر رانّ

ردكورّ،رئرريسّاالتحررادّ،وعضررويةّرلسرراءّ
ّ
لمجلررسّإدارت ر ّ،برئاسررةّالرردكتورّإب رراهيمّمر
المجررامعّفرريّاألردنّ،ودمشررقّ،وبغرردادّ،وحضررورّعررددّمررنّ عضرراءّاالتحررادّ،مررنّ
بي همّاألستا ّالشيخّإبراهيمّالقطانّ،عضوّالمجمعّاألرد يّ،والعضروّالم ارسرلّفريّ

مجمررعّالقرراهرةّ.وفرريّهر اّاالجتمرراضّاتفررقّاألعضرراءّعلررىّاالت ررالّبررالمغربّألجررلّ

عقرردّ رردوةّاالتحررادّالقادمررةّفي ر وّكمرراّاتفق رواّعلررىّ نّيكررونّموضرروضّال رردوةّ تعريرربّ
التعليمّالجرامعي؛وّكمراّاطلعرواّعلرىّمي اة يرةّاالتحرادّ،والم رروفانّوالرواردانّفير ّ،

و قرهاّ .

وجديرّبال كرّ نّآخرّ دوةّعقدهاّاتحادّالمجامعّكا نّفيّعمرانّفريّضريافةّ

مجمعّاللغةّالعربيةّاألرد يّ،و لكّفيّ واخرّعامّ4991مّ .
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تقرير األمين العام لمجمع القاهرة عن العيد الخمسيني
وجهررنّال رردعوةّإلررىّاالحتف ررالّبهر ر اّالعيرردّإل ررىّالس ررادةّ عضرراءّالمجم ررعّالع رراملينّ
و عضررائ ّالم ارسررلين ّ،هوالررىّالهيئررانّالعلميررةّ،والجامعررانّالم ررية ّ،هوالررىّالجامعررانّ

السالميةّ،واألكاديميانّفيّمختلفّ حاءّالعالمّ،وقدّاسرتجابواّلهر هّالردعوةّ،إالّّمرنّ
إّ
حالر ررنّظر ررروفهمّدونّالر ررتمكنّمر ررنّتش ر رريف اّبحضر ررورّه ر ر اّاالحتفر ررالّ،فو ر ررلنّإلي ر رراّ
اعت ر اراتهمّ.وعقرردنّجلسررةّاالفتترراحّله ر اّالعيرردّفرريّمب ررىّجامعررةّالرردولّالعربيررةّ،فرريّ
السرراعةّالحاديررةّعش ررةّمررنّ ررباحّاالث ررينّّ41مررنّجمررادوّاألولررىّلس ر ةّ4141ه ررّ،
الموافررقّللعش ررينّمررنّفب اريرررّس ر ةّ4911مّ،برياسررةّاألسررتا ّالرردكتورّإب رراهيمّبيرروميّ
رالّالعررالمّ.وقرردّ
إّ
مرردكورّرئرريسّالمجمررعّ،وحضررورّالسررادةّاألعضرراءّوالضرريوفّورجر
افتتح ررنّالجلس ررةّبكلم ررةّالس رريدّاألس ررتا ّال رردكتورّم ررطفىّكم ررالّحلم رريّ ائ رربّرئ رريسّ
الوةراءّللخدمانّووةيرّالدولةّللتعليمّوالبحعّالعلميّ،تحدعّفيهراّعرنّدورّالحضرارةّ
ةّال سرا يةّ،و كررّ نّكبرارّالعلمراءّورجرالّالفكررّقردّاعترفرواّ
العربيةّفيّإثراءّالحضار إّ
بهر اّالرردورّو نّاللغررةّالعربيررةّعررادنّاكنّتتبررو ّمكا هرراّبررينّلغررانّالعررالمّاألولررىّ،و نّ
كثير ر انرّم ررنّال رردولّالعربي ررةّب ررد نّته ررتمّب ش رررّاللغ ررةّالعربي ررةّ،وتح ررروّعل ررىّتعليمه رراّ
ألب ائهاّ،كماّ شادّبجهرودّالمجمرعّ،وبخا رةّفريّوضرعّالمعجمرانّاللغويرةّالمختلفرةّ،
ومحاوالت ّفيّتعريبّلغةّالعلمّ .
وتالهّاألستا ّالدكتورّإبراهيمّمدكورّرئريسّالمجمرعّفرحربّبالضريوفّالمشراركينّ
منّاألقطارّالعربيةّوالسالميةّ،و كرّ نّاحتفاالنّالمجمعّملتقىّللعربّوالمسلمينّ،
وللمستش ررقينّوالمهتمررينّباللغررةّالعربيررةّمررنّجميررعّالرردولّ.كمرراّ كرررّ نّاللغررةّالعربيررةّ
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رانّاألوربيررةّالكبررروّفرريّعالميتهرراّلعرردةّقرررونّ،و نّكثي ر انرّمررنّكترربّالفكرررّ
ّ
سرربقنّاللغر
السالميّتُرجمّإلىّالالتي يةّولغانّ خروّ .
إّ
ّوتر ررالهّعبدالسر ررالمّهر ررارونّاألمر ررينّالعر ررامّللمجمر ررعّبر ررتالوةّاعت ر ر ارانّاألعضر رراءّ
والم دوبينّال ينّلمّيتمك واّمنّحضرورّالعيردّ،ومرنّبي هراّاالعتر ارّال ارئرعّالر يّبعرعّ
ب ّاألستا ّالشا ليّالقليبيّعضوّالمجمعّمنّتو سّ .
ثررمّ لقررىّاألسررتا ّالرردكتورّحس ر يّسررب ّ–ّرئرريسّمجمررعّدمشررقّ-كلمررةّالمجررامعّ
اللغوي ررةّ،وتح رردعّع ررنّدورّمجم ررعّاللغ ررةّالعربي ررةّبم رررّ،وجه ررودهّف رريّخدم ررةّاللغ ررةّ
العربيةّ،كماّتحدعّعنّالجهودّالمشتركةّبينّمجمعيّالقاهرةّودمشقّ .
واخت ررتمّالحف ررلّبكلم ررةّالش ررعرّالت رريّ لقاه رراّاألس ررتا ّمحم رردّبهج ررةّاألث ررريّ،عض رروّ
المجمررعّمررنّالع رراقّ،وهرريّق رريدةّجامعررةّتفرري

ّب ررب

ّالع رةاةّللغررةّالعربيررةّ،كمرراّ
إّ

ش ررادّفيه رراّمش رركو نارّب رردورّم رررّودورّمجمعه رراّف رريّالحف رراظّعل ررىّالعربي ررةّالف ررحىّ
ورعايتهاّ .
ّ
وعقبّجلسةّاالفتتاحّتوج ّ عضاءّالمجمعّوضريوفهمّمرنّالربالدّالعربيرةّالشرقيقةّ
البالدّالسالميةّواألعضاءّالمستشرقونّإلىّديوانّكبيررّاألم راءّبرياسرةّالجمهوريرةّ،
إّ
و
وسجلواّ سماءهمّفيّسجلّالتشريفانّ .
وتضم نّالجلسةّالمسرائيةّتحيرةّالشرعرّمرنّاألسرتا ّعبداللر ّبرنّخمريسّ-عضروّ
المجمعّالمراسلّمنّالسعوديةّ-وبحوثناّفيّموضوضّ المعجمانّالعربيةّالحديثرة؛ّمرنّ
كررلّمررنّ:عبدالسررالمّهررارونّاألمررينّالعررامّللمجمررعّ،والرردكتورّعررد انّالخطيرربّعضرروّ
مجمعّدمشقّ،والدكتورّرمضانّعبدالتوابّم دوبّجامعةّعينّشمسّ .
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وفرريّالجلسررةّالثالثررةّبرردرّبتحيررةّالشررعرّمررنّاألسررتا ّالرردكتّورّإب رراهيمّالسررامرائيّ
عضوّالمجمعّالمراسلّمنّالعراقّ،ثرمّ لقريّبحثرانّفريّ تيسريرّتعلريمّال حرو؛ّمرنّكرلّ
منّ:األستا ّالدكتورّعبدالستارّالجواريّعضوّالمجمرعّالم ارسرلّمرنّالعرراقّواألسرتا ّ
سعيدّاألفغا يّعضوّالمجمعّالمراسلّمنّسوريةّ .
وفيّالجلسةّالرابعةّ لقينّثالثةّبحوعّفيّموضوضّ العاميرةّوالف رحى؛ّمرنّكرلّ
مررنّاألسررات ةّ:الرردكتورّرشررادّالحمرةاويّعضرروّالمجمررعّالم ارسررلّمررنّتررو سّ،والرردكتورّ
عبدالكريمّخليفةّرئيسّالمجمعّاألرد يّ،والدكتورّجويجوريّشرباتوفّعضوّالمجمعّ
المراسلّمنّاالتحادّالسوفييتيّ .
راءّوالضرريوفّللمتحررفّ
وفرريّاليررومّال اربررعّمررنّاالحتفررالّكا ررنّةيررارةّالسررادةّاألعضر ّ
الم رريّوالمتحرفّالقبطريّ،ثرمّعقردنّجلسرةّعل يرةّفريّمسراءّهر اّاليروم ّ،لقيرنّفيهراّ
ق رريدةّالعضرروّال ارحررلّالمغفررورّل ر ّاألسررتا ّالرردكتورّعبرردالرةاقّمحيرريّالرردينّعضرروّ
المجمررعّمررنّالعرراقّ،كمرراّ لقيررنّفيهرراّمحاضررةّعامررةّلغسررتا ّمحمرردّعبرردالغ يّحسررنّ
رعراءّالمجم ررع"ّ،ق رردمّفيه رراّد ارس ررةّش رراملةّدقيق ررةّ
عض رروّالمجم ررعّ،ك ررانّموض رروعهاّ"ش ر ّ
مستوعبةّ،واستمتعّالحاضرونّبعدهاّبق يدةّهيّتحيرةّللمجمرعّمرنّاألسرتا ّالردكتورّ
عبدالل ّالطيبّعضوّالمجمعّمنّالسودانّ .
وفيّاليومّالخامسّمنّاالحتفالّتوج ّفيّال باحّممثلوّمجمعّالقاهرةّوالمجامعّ
السالميةّبرياسةّاألستا ّالردكتورّإبرراهيمّمردكورّرئريسّالمجمرعّإلرىّالق ررّ
العربيةّو إّ
الجمهرروريّللقرراءّالسرريدّالررئيسّمحمرردّحس ر يّمبرراركّرئرريسّالجمهوريررةّ.وقرردّاسررتقبلهمّ
السرريدّرئرريسّالجمهوريررةّو لقررىّاألسررتا ّالرردكتورّإب رراهيمّمرردكورّرئرريسّالمجمررعّكلمررةّ
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م رروجةةّ،تح رردعّبع رردهاّالس رريدّرئ رريسّالجمهوري ررةّمرحبر رانّبالس ررادةّاألعض رراءّالضر ريوفّ،
وتبادلّمعهمّالحديعّ .
وفيّالمساءّعقدنّالجلسةّالختاميةّبردارّالمجمرعّ،واسرتمعّالسرادةّاألعضراءّإلرىّ
بقيررةّالبحرروعّفرريّموضرروضّ لغررةّالعلررم؛ّلكررلّمررنّاألسررات ةّالرردكتورّحسر يّسررب ّرئرريسّ
مجمررعّدمشررقّ،والرردكتورّمحمررودّمختررارّعضرروّالمجمررعّ،والرردكتورّيوسررفّعررةّالرردينّ
العض رروّالم ارس ررلّم ررنّالعر ر ارقّ،وكر ر لكّموض رروضّ الكتاب ررةّالعربي ررةّواكالنّاللكترو ي ررةّ
الحديثرة؛ّلكررلّمررنّاألسررات ةّالرردكتورّعبرردالهاديّالترراةيّالعضرروّالم ارسررلّمررنّالمغررربّ،
والدكتورّعليّحسنّفهميّخبيرّالمجمعّ .
ّوتليررنّبع ر

ّتو رريانّمررنّ عضرراءّهي ر ةّاالحتفررالّدارّال قررا ّحولهرراّثررمّرئرريّ

هاّلعادةّدرسهاّمعّغيرهاّمنّتو يانّ عضاءّالملتمرّالس ويّ .
العدولّع إّ
واختررتمّالسرريدّاألسررتا ّالرردكتورّرئرريسّالمجمررعّه ر اّاالحتفررالّبكلمررةّشرركرّوتقررديرّ
ألعض رراءّالمجم ررعّ،وممثل رريّالمج ررامعّوالجامع ررانّواألكاديمي ررانّ،الر ر ينّش رراركواّف رريّ
رالّالعررالمّالم ررريّوغيرررّالم ررريّال ر ينّ
إّ
االحتفرراءّبعيرردّمجمع رراّالخمسرري يّ،ولرجر

حر واّعلىّ قلّوقائعّاالحتفالّ،متم يرانّللمجمرعّالتوفيرقّفريّمتابعرةّمسريرت ّلخدمرةّ
العربيةّ،لغت اّالعريقةّالخالدةّ .
عبدالسالم محمد هارون

ّ

ّ
ّ ّّ
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األمينّالعامّللمجمع ّ

من منشورات المجمع
ظهرنّ خي انرّفيّم شورانّالمجمعّالعلميةّ،ضمنّحملةّتعريبّالتعليمّالعلميّ

الجامعيّ،الكتبّالتاليةّ،وكلهاّللس ةّالثا يةّالجامعيةّ :

 -4الكيمي رراءّغي رررّالعض ررويةّ-تر ر ليفّجيم ررةّإيّ.هي رروهيّ،وترجم ررةّال رردكتورّ
حمداللر ّالهررودليّ،والرردكتورةّم ررارّالفيررا
ويقعّالكتابّفيّمجلدينّ .

 ّ،هواشررافّالرردكتورّعررادلّجررارّ.

 -2الكيميرراءّالتحليلررةّ-تر ليفّدو الرردّبيترةيرركّوكاليرردّف ار رركّ،وترجمررةّالرردكتورّ
س ررليمانّسعس ررعّ،وال رردكتورّعب رردالمطلبّج ررابر ّ،هواشر ررافّال رردكتورّمر ررروانّ

كمال.

 -3الرياضيانّالتحليلةّ-تر ليفّ ّ.جّ.مرادوكسّ،وترجمرةّالردكتورّوليردّديربّ،
هواشرافّالدكتورّموفقّحجة.

 -1المعررادالنّالتفاضررليةّ،مررعّتطبيقررانّعليهرراّ–ّت ر ليفّديريرركّوغروسررمانّ،
وترجمةّالدكتورّ حمدّسعيدان ّ،هواشرافّالسيدّكمالّعو

ّالل .

ّوتطلبّه هّالكتبّوسواهاّمنّم شورانّالمجمعّمنّالمجمعّمباشرة.
ّ
ّ

ّ ّّ
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الموسم الثقافي الثاني

 -1السبت  4شعبان  1444هـ 5 -أيار 1894م
األستا ّالدكتورّمحمودّالجليليّ-العراق ّ
محاضرةّع وا ها"ّ:تجاربّفيّالتعريب"ّ .

 -2السبت  11شعبان 1444هـ 12 -أيار 1894م.
األستا ّالدكتورّشوقيّضيفّ-م ر ّ

محاضرةّبع وان"ّ:محاوالنّتيسيرّال حوّالتعليميّقديمانّوحديثان"ّ .
 -3السبت  19شعبان 1444هـ 18 -أيار 1894م.
الدكتورّمحمدّهيثمّالخياطّ-سوريا ّ
محاضرةّبع وان"ّ:تعريبّالعلومّالطبية" ّ
 -4الثالثاء  21شعبان 1444هـ 22 -أيار 1894م.
األستا ّعبدالرحمنّالحاجّ ال ّ-الجةائر ّ
محاضرةّع وا ها"ّ:التق يةّالحديثةّفيّدراسةّالعربيةّوتدريسها"ّ .
 -5السبت  25شعبان 1444هـ 22 -أيار 1894م.
دوةّحولّ :

"دورّالمجامعّاللغويةّفيّالحياةّالعلميةّالعربيةّالمعا رة" ّ
يشتركّفيهاّ :

األستا ّالدكتورّعبدالكريمّخليفةّ،رئيسّالمجمعّ .
واألسررتا ّالرردكتورّإب رراهيمّبيرروميّمرردكورّ،رئرريسّمجمررعّالقرراهرةّ،رئرريسّاتحررادّ

المجامعّالعربيةّ .

واألستا ّالدكتورّإسحقّالفرحانّ،عضوّالمجمعّ .
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مالحظات:
 -4مواعيرردّالمحاض ررانّالسرراعةّالرابعررةّوال
سبوضّ .

ررفّمررنّمسرراءّالسرربنّمررنّكررلّ

 -2يتلوّكلّمحاضرةّ قا ّيشاركّفي ّالحضور.
 -3الدعوةّعامة.
ّ

ّ ّّ
مجمعيان راحالن
ّ
 -1األستاذ طه باقر في ذمة الخلود

ي عىّمجمعّاللغةّالعربيةّاألرد يّ،والمجمعّالعلميّالع ارقريّ،العضروّالمرلاةرّ
فرريّالمجمررعّاألرد رريّ،والعضرروّالعامررلّو ائرربّالررئيسّفرريّالمجمررعّالعلمرريّالع ارقرريّ،
المرح ررومّاألسرررتا ّط ر ر ّبر رراقرّال ر ر يّوافر رراهّاألجر ررلّالمحت ررومّي ررومّالثالثر رراءّالم ر ررادفّ
ّ4911/2/21بعرردّمررر ّعضررالّ قعرردهّعررنّالعمررلّ شرره انرّ،وبوفاتر ّختمررنّلعضرروّ
فاضلّحياةّكا نّغ يةّبماّ سرهمّفير ّمرنّ عمرالّفريّخدمرةّثقافرةّاألمرةّوالد ارسرانّ
العلميةّالتيّكشفنّعنّكثيرّمنّالمطمورّ،وعرفنّكثي انرّمرنّالمجهرولّّ،ووضرحنّ
كثي انرّمنّالغام

ّمنّتاريخّ مت اّ هوا جاةاتهاّفريّالماضريّالبعيردّممراّكرانّلر ّاألثررّ

األكب رررّف رريّتط ررورّالبشر رريةّوتق رردمّال س ررا يةّعمومر رانّ،وف رريّتعةي ررةّوح رردت اّ هوا م رراءّ

حضارت اّوثقافت اّ هواغ اءّحيات اّ .

ولدّالفقيدّاألسرتا ّطر ّبراقرّفريّسر ةّّ4942فريّالحلرةّالفيحراءّعلرىّمشرارفّ
طرراللّبابررلّ،وفرريّم طقررةّكا ررنّم ر ّ قرردمّاألةم ررةّمرروطنّاسررتقرارّومهرردّحضررارةّ،
وقواع رردّم رردنّاتخر ر تهاّمعظ ررمّال رردولّالكبير ررةّمقر ر ّانرّله رراّ،فكا ررنّم طق ررةّاةده رررّفيه رراّ
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العمرانّو منّالحركةّالفكريةّ،و شطنّالتيارانّالسياسةّالتيّلمّي ح رّ ثرهاّفريّ
إقليمّضيق ّ،هوا ماّامتدّإلىّ رجاءّ خروّمنّالعراقّ .
تررمّالمرحررومّاألسررتا ّطر ّبرراقرّد ارسرت ّاالبتدائيررةّوالثا ويررةّفرريّمدي ررةّالحلررةّثررمّ
رسررلّببعثررةّحكوميررةّإلررىّجامعررةّشرريكاغوّفرريّالواليررانّالمتحرردةّاألمريكيررةّوالتحررقّ
بالمعهرردّالشررقيّ،وهرروّمررنّ برررةّم اركررةّد ارسررةّالحضررارانّالقديمررةّ،فرردرسّفرريّهر هّ
المعهرردّلغررانّ هررلّالع رراقّالقرردماءّوكتاب رراتهمّومعررالمّحضرراراتهمّ،و هررلّمررنّكب ررارّ
العلماءّالمخت ينّال ينّيضمهمّ لركّالمعهردّ،وح رلّعلرىّشرهادةّالماجسرتيرّفريّ
س ر ةّّ4931ثررمّعررادّإلررىّالع رراقّليعمررلّفرريّمديريررةّاكثررارّالقديمررةّ،وفرريّالمتحررفّ
الع ارقريّبالر انّخبير انرّف يرّانّ 4914ّ-4931؛ّثرمّ مي رانّللمتحررفّ 4953ّ-4914؛ّ
ثررمّمعاو رانّلمررديرّاكثررارّالعامررةّ 4951ّ-4953؛ّفمرردي انرّلآلثررارّالعامررةّ ّ-4951
4913؛ّ .
وا تقلّفيّعملر ّبعردّ لركّإلرىّليبيراّحيرعّقضرىّفيهراّ ربرعّسر وانّ ّ-4913
4919؛ّخبير ر انرّ ّومستش ررا انرّلحكومته رراّف رريّاكث ررارّومشر ررفانّعل ررىّالت قيب ررانّ،وم ظمر رانّ
لمتحفهاّ .
لررمّيق رررّالفقيرردّالمرحررومّعملر ّعلررىّاكثررارّود ارسررتهاّ هوا مرراّامترردّ شرراط ّإلررىّ

الحياةّالجامعيةّوال تاجّالعلميّ،فكانّعضوانّفيّالمجلسّالت سيسريّلجامعرةّبغردادّ
4951ّ-4959؛ّثمّعضوانّفيّمجلسّالجامعةّ 4913ّ-4959؛ّو ائبانّلرئيسهاّ
4913-4914؛ّ،وتررابعّترردريسّترراريخّوحضررارةّالع رراقّالقررديمّفرريّدارّالمعلمررينّ
وكلي ررةّالتربي ررةّق ارب ررةّعشر ررينّسر ر ةّ،كم رراّدرسّف رريّقس ررمّاكث ررارّبكلي ررةّاكدابّم ر ر ّ
ت سيس ر ّفرريّس ر ةّّ4954إلررىّس ر ةّّ،4913ثررمّتررابعّعمل ر ّفرريّجامعررةّبغرردادّبعرردّ
عودتر ّمررنّليبيرراّفرريّسر ةّّ4919حيررعّ عيرردّتعيي ر ّفرريّكليررةّاكدابّ،فكررانّيرردرسّ
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فرريّقسررمّاكثررارّويشرررفّعلررىّإعرردادّبع ر

ّالطررالبّرسررائلهمّللماجسررتيرّ،وظلررنّ

لت ّالوثيقةّب لكّالقسمّو عمال ّإلىّ نّ قعدهّالمر ّعنّالحركةّ .
وكانّطروالّعملر ّفريّالعرراقّيحظرىّبتقرديرّالجهرانّالمع يرةّبشرلونّالثقافرةّ،
فكانّعضوانّفيّعددّمنّاللجانّالتيّتللفهاّو اةرةّالثقافةّلدراسةّ وّإ جاةّماّيتعلقّ
ب بحاعّتاريخّالعراقّالقديمّ .
وش رراركّخ رراللّعملر ر ّف رريّمديري ررةّاكث ررارّبالت قيب ررانّاكثاري ررةّف رريّتل ررولّال ررديرّ
وعقرقرروفّوحرمررلّوالضررباعيّ،وفرريّواسررطّ،ودوكررانّوشررهرةورّ.و شرررّتقرراريرّعررنّ
حفريرانّتلرولّالرديرّوعقرقرروفّوحرمرلّ،كمراّ شررّ

و رانّمسرماريةّمرنّمكتشررفانّ

ه هّالحفريانّ،وةودّمجلةّسومرّبعددّمنّالمقاالنّم هاّترراجمّ

رووّسرومريةّ،

وم هاّدراسانّفيّجوا بّمنّحضارةّتاريخّالعراقّالقديمّ ّ.
و قلّإلىّالعربيةّعددانّمنّالكتبّم هاّكتابّ"الرافدين"ّلسيتونّلويغر ّومروجةّ
كترابّ"بحرعّفريّالترراريخ"ّألر ولردّتروي بيّ،و"مرنّ لرواحّسرومر"ّ،لكرايمررّ،كمراّترررجمّ
ف روالنّمرنّكترابّ"تراريخّالعلرم"ّلجرورجّسرارتونّ،وشراركّفريّتر ليفّسلسرلةّال شررانّ
التاريخيررةّالترريّ

رردرتهاّمديريررةّاكثررارّالعامررةّبع روانّ"المرشرردّإلررىّم رواطنّاكثررارّ

والحض ررارة"ّ،ويظه رررّكتابر ر ّ"مقدم ررةّف رريّت رراريخّالحض ررارانّالقديم ررة"ّ،مجم ررلّعملر ر ّ
الواسعّو ظرات ّالشاملةّإلىّالتاريخّالقرديمّللعرراقّواألقراليمّالمجراورةّ،كمراّتجلرىّفريّ
كتاب ّال يّطبع ّالمجمعّبع روانّ"مرنّتراث راّاللغروي"ّواهتمامر ّباكثرارّالباقيرةّالحيرةّ
مررنّحضررارةّالع رراقّالقررديمّ،كمرراّتتجلررىّفرريّالمفررردانّاللغويررةّالترريّكررانّعررددّمررنّ
ال اسّيعتقدهاّدخيلةّعلىّالعربيةّ،ومنّ

ولّ عجميةّ .
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إنّ عضاءّالمجمعّالعلميّالعراقيّيقدرونّمراّتميرةّبر ّةمريلهمّالفقيردّاألسرتا ّ
طر ر ّب رراقرّم ررنّالدماث ررةّوالتواض ررعّ،والح ررروّعل ررىّ داءّالواج رربّ،والخ ررالوّف رريّ
التعرراونّ،وهرريّ ررفانّتعررةةّمرراّعرررفّع ر ّمررنّاطررالضّواسررعّوعلررمّغةيرررّوتفكيرررّ
سررليم ّ،هوانّوفاتر ّخسررارةّللعلررمّوللمجمررعّ،والّيخفررفّمررنّوقعهرراّاأللرريمّغيرررّمرراّ شرررّ

منّ بحاعّوماّ لفّمنّكتبّ .

رحررمّالل ر ّاألسررتا ّط ر ّبرراقرّو ةلر ر ّفسرري ّج ا ر ّيرراّ يتهرراّال ر فسّالمطمئ ررةّ
ارجعرريّإلررىّربرركّ ارضرريةّمرضرريةّفررادخليّفرريّعبرراديّوادخلرريّج ترريّ

رردقّالل ر ّ

العظيم؛ّ .
ّ
 -2الدكتور سليم النعيمي في ذمة الخلود
عيّالمجمعّالعلميّالعراقيّالدكتورّسليمّال عيميّ،وقدّاختارهّالل ّإلىّجوارهّ
يومّالجمعةّالم ادفّّ4911/3/2إثرّ وبةّمفاجئةّلمّتمهل ّطويالنّ،فختمنّحياةّ
عل رمّ سررهمّفرريّعمررلّالمجمررعّ،وفرريّالبحررعّوالد ارسررةّوالترردريسّ،كمرراّشرراركّب طرراقّ
واسعّفيّماّيت لّبتوجهانّاألمةّالعربيةّوالعراقّفيّميادينّالسياسةّ .
ولرردّالفقيرردّسررليمّال عيمرريّفرريّاألعظميررةّس ر ةّّ4944وبعرردّإكمال ر ّالد ارسررانّ
األوليررةّالتحررقّبكليررةّآلّالبيررنّوكا ررنّالمعهرردّالرسررميّلد ارسررةّعلر ّومّالعربيرةّوالرردينّ
فرريّبغرردادّ.ثررمّ رسررلّببعثررةّعلميررةّإلررىّكليررةّدارّالعلررومّبم رررّ،وا تقررلّم هرراّإلررىّ
رةّو عردّرسرالت ّللردكتوراهّعرنّ
براريسّحيرعّ كمرلّفريّجامعرةّالسروربونّد ارسرت ّالعالي ّ
دبّالخوارجّ،وقدمهاّللجامعةّ،وكونّخاللّدراست ّعالقانّوثيقةّمعّالعراملينّفريّ
ب رراءّوتعةيررةّالق ّومي رةّالعربيررةّمررنّ ب رراءّالع رراقّواألقطررارّالعربيررةّاألخررروّ،وخا ررةّ
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ب رراءّالشررمالّالفريقرريّممررنّقررامواّبرردورّكبيرررّفرريّتوطيرردّالق ّوميررةّالعربيررة ّ،هوايقرراظّ

الشعورّالوط يّ،ومقارعةّاالستعمارّالغربيّ .

وع رردماّ عل ررنّالحررربّالعالميررةّالثا يررةّوتوقفررنّالد ارسررةّفرريّجامعررانّفر سرراّ،
عررادّإلررىّالع رراقّس ر ةّّ.4939حيررعّقررامّبترردريسّاألدبّالعربرريّفرريّدارّالمعلمررينّ
العاليةّ،وتولىّرئاسةّقسمّاللغةّالعربيةّ،كماّتولىّعمادةّكليةّالتربيةّلمدةّس ةّ .
و سهمّبعدّعودت ّمنّفر ساّفريّال شراطّالسياسريّالقروميّالر يّاسرتقطبّمردةّ
فرريّحركررةّرشرريدّعرراليّ،فلمرراّا تكسررنّتلرركّالحركررةّو عررادّال كليررةّهيم ررتهمّعلررىّ
مقاليدّالعراقّو ا بواّالقوميينّالعرداءّ

رابّالمرحرومّالردكتورّسرليمّالق راءّعرنّ

الوظيفررةّ،ثررمّالسررجنّوالبعررادّعررنّبغرردادّ،وع رردماّسررم ّلر ّبررالعودةّإلررىّبغرردادّ،ظررلّ
ةم انّبعيدانّعرنّالتردريسّ،فلمراّا تهرنّالحرربّالعالميرةّالثا يرةّ عيردّإلرىّكليرةّالتربيرةّ
حيعّتابعّتدريسّاألدبّالعربيّفيّتلكّالكليةّوفيّكليةّاكدابّ،ووليّعمادةّكليةّ
التجارةّ،كماّكانّعضروانّفريّمجلرسّالتعلريمّالعراليّحيرعّ سرهمّفريّالدارةّوالتوجير ّ
العلم رريّ،و ظه رررّف رريّعملر ر ّخبر ررةّو ر رراحةّوات اة ر رانّ كس رربت ّمكا ررةّمتمير رةةّويس رررنّ
االعتدالّفيّتلكّالظروفّالتيّطالماّا تابهاّالتروترّ.وع ردماّاسرتعرنّاألمرورّبعيردّ
ثورةّالرابعّعشرّمنّتموةّ

اب ّلف ّمنّشواظهاّفقضرىّ شره انرّفريّالكويرنّمبعردانّ

عنّالعملّالعلميّ،ولك ر ّاحرتفظّبعقيدتر ّوجرتر ّو رراحت ّ،و سرهمّبعردّعودتر ّفريّ
إعررادةّاألمررورّإلررىّ

ررابهاّ هوالررىّسرريرهاّبمج ارهرراّالطبيعرريّ،ثررمّا تقررلّإلررىّالعمررلّفرريّ

السلكّالخارجيّ،فعينّسفي انرّفيّتو سّثمّليبياّثمّفيّجدةّ،و حيلّإلىّالتقاعدّسر ةّ
ّ .4992
ات ررلّالفقيرردّالرردكتورّسررليمّال عيمرريّبالعمررلّالمجمعرريّم ر ّ نّعررينّعض روانّ
عامالنّفيّالمجمعّفيّس ةّّ،4913ف سهمّفيّتوجي ّ عمال ّ،وشاركّفيّإ جا اةتر ّ،
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وكررانّعض روانّفرريّدي روانّالرئاسررةّفي ر ّمرردةّمررنّالررةمنّ،و ائب رّانّلل ررئيسّومسررلوالنّعررنّ
إ ر رردارّالمجلر ررةّ،بالضر ررافةّإلر ررىّإسر ررهامّواسر ررعّوب ر رراءّفر رريّ عمر ررالّلجا ر ر ّوتثبير ررنّ
الم طلحانّبالعربيةّ،وتمّاختيارهّخبي انرّفيّلج ةّاأل ولّع دّتكو هاّفريّالمجمرعّ
الحاليّ،فكانّيواظبّعلىّالحضورّفيّاجتماعاتهاّويشاركّفيّ عمالهاّويسهمّفيّ
إ جاةاتهرراّ،ويقرردمّلهرراّ ثمررارّاطالعر ّالواسررعّوخب ارتر ّالف يررةّوب رريرت ّال فررا ةّ هواد اركر ّ

السليمّ .

وكا ررنّللفقي رردّإس ررهامانّف رريّمي رردانّالترجم ررةّوالتحقي ررقّوالتر ر ليفّ،ف ق ررلّإل ررىّ
العربي ررةّ" عم رردةّالحكم ررةّالس رربعة"ّلل ررور سّ،و"تعري ررفّاالش ررتراكية"ّلمي ررلّدركه ررايمّ،
وحقررقّكتررابّ"االشررتقاق"ّلغ ررمعيّو"التب ريرّفرريّالرردين"ّلإسررفرايي يّو"الرررو

ّ

بيةّلدوةوّ .
ّ
ال ظر"ّ،و شرّقسطانّكبي انرّمنّملحقّالمعجمانّالعر
بالضررافةّإلررىّعررددّغيرررّقليررلّمررنّالمقرراالنّواألبحرراعّالترريّ شرررهاّفرريّمجلررةّ
كليةّالتربيةّ،ومجلةّالمجمعّالعلميّالعراقيّ .
ّ ّّ
ّ
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