خليل مردم بك وكتابه :
"دمشق والقدس في العشرينات "
بقلم :عيسى الناعوري

(األمين العام للمجمع)
أه ددإل لد دي الص ددإيل الر دداعر ع ددإنان م ددرإم ب ددن متابد د نسد د
للمرحددوم والددإي لي د مددرإم بددنع رلددي

م ددن ت ددا

مجمددع اللش د العربي د بإمرددل سددابقا عن دوان

يبم مقاالت تبها المؤلد
ال تا (إمرل والقإ في العررينات)ع وهو ّ
العررينات من هذا القرنع ونررها في صح ومج ت متعإإة انت تصدإر يوملدذ
فددي إمرددل ويقددع ال تددا
الراعر عإنان ناس

فدي بإايد

فددي  791صدداح مددن القاددع ال بيددرع ووشددإم ل د ورددرح

بد كمها ال تددا لددي لهددا موبددوي واحددإ تددإور عليد ع وال يددإ ّ
المقدداالت التددي شي ا
عنوان ال تا ال على وسم من أول ع وهدو القسدم الدذي يردم رحلد للمؤلد سدريع

في بعض أنحاء فلساينع في ذلن الحدين مدن نهايد الحدر العالميد األولدى وبإايد
عهإ االنتإا

البريادانيع وعلدى جولد ودام بهدا حدا م سدوريا العدام يندذان علدي ربدا

الر ابي في أواسا سوريا ورمالها ووإ رافق المؤل ع فوص

مراح الزيارة مرحلد

مرحل ع ما ياع منإوبو الجرالإ اليومي في مرافقتهم للح ام فدي ملد هدذي الزيدارات

الرسمي التاقإي

القسددم األو ال ددال بالسدداين بددلي وال يرددبع ال اررد
من رن في أن وص

فددي المعرفد

ولددي

أحوا الب إ يومذان أمدر شيلشد ّذ للقدار ؛ ول دن يبدإو أن الزيدارة

ان ددت اااد د ع واوتص ددر اهتم ددام المؤلد د

فيه ددا علد دى وصد د

اهتمام د مددن أمددور وليل د العددإإ ووليل د األهمي د
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القليد د ج ددإا مم ددا أل ددار

لقددإ ددان مددا تب د مجددرإ ا دوات

باء) في ردهر ردباا

عابرةع وال يزيإ في مجموع على مقالين نر ار في جريإة (أل

سن 7919م

ووإ فان المؤل لى ذلنع فقا فدي مالدع مقالتد األولدى – وودإ ان رر شدرت فدي
جريإة (أل بداء) فدي  79ردباا سدن 7919ع مدا ورإ فدي أرسدها " :-ال أذ در فدي
مقالي هذا ي

إعتني الدإواعي وحازتندي الحدوافز لدى السدارع وال مواويدت الرحيد ع

ض لوص ام اإنهاع وعإإ
و ي شن شع ش القاار بالبينع و ي
ا
عر ش
بلشت فلساينع وال أت ّ
س انهاع وتجارتها وزراعتهاع وال أبحث في ابيع اإلوليمع وتأليري بس انهاع وال أت لدم
ألن د ّ
عن اآللار والمعاهإ المقإس فيهاع وال يتي على ذ ر الصدهيوني و ارهداع ّ
شم ْن أشم فلساين اي بذلنع وانما أذ ر ما علل بذهني – لحسن ولقبح  -مما رأيت
أو سمعت في ذلن القار؛ وهو ال ي لو من تا ه ن
فما الذي ريي المؤل

من فالإة"

()7

جإي ار بالتإوين في تاب من هذي الرحل ؟

هيع فدي الواودعع لقادات و ادراتع وليسدت حدواإث أو وودالع يادو سدرإها
وهذا نموذج منهاع من المقا اللاني الذي يقو المؤل ن ان وإ انردر فدي جريدإة
(أل باء) في  71رباا سن 7919ع وعنوان (العربي في فلساين):
"الوانيد ددون فد ددي فلسد دداين ال ينتسد ددبونع ذا اذ د ددرت األنسد ددا ع لد ددى وااد ددر أو
مقااعد د أو جيد د بال ددإع وانم ددا شي امتّددون ل ددى العربيد د ل ددي ري ددر هد دؤالء المعتص ددمون
ارهمع اللهم ال فدي
بعصبيتهم العربي ت اإ ت ون لش العربي الصحيح رريب في وا ْ

زوايا المإار الواني وصإور بعض األإباء ويستإعي العج ش ويلير الإهر ش تلن
دات المنص ددوب عل ددى ا دداهر الحواني ددت :ف د د لوحد د م توبد د باللش ددات ال ددل ث:
اللوح د ا

اإلن ليزي فالعربي ع فالعبراني أما اإلن ليزي والعبراني فترل حروفهما حسن الر ع
مستوفي وساها مدن حدإوإ ال داع وأمدا العربيد فت ارهدا مرسدوم بحدرو ذات رع شدوجع
)  )7إمرل والقإ

في العررينات – مؤسس الرسال  -بيروت 7911ع ل79
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بعيإة عن التناس

والتناسلع أنها الحدرو

ال اأ الااحش في التر ي
"(اتيا

المسدماري ع عدإا مدا فدي مجموعهدا مدن

المعنوي والين ملاال من ذلن:

ارش ) يريإ :ارش الليا "

"و(مح ّ تعمير السنان)ع يعني :ابي
"و(فورون)ع أي فرن"
ويتابع المؤل

األسنان"

()1

م حااتد اللشويد حتدى نهايد المقدا

فإن د يسددول م حاددات أو د ّ أهمي د ع وبعبددها أوددر
الم حا الجاإة
وللن ان المؤل
في وص

عنإ وص

وأمدا فدي المقدا األو

لددى التا ه د والن ت د من د لددى

وإ ا تاى بمقالين سريعين في رحلت الالسايني ع فقإ أاا

جول الر ابي في النبنع وحملع وحماةع وحل ع وريرهاع وتوو
المآإ

والواللم ومع ذلن فإن مقاالتد هدذي – وان ت دن تدإ

حتى

فدي بدا

تهم المؤرخ الباحث في تلن الاتدرة
ما يسمى بالريبورتاج الصحايع أ لر من سواي ّ -
من حياة الإولد العربيد الهاردمي فدي سدوريا لدم تنتهدي حصد التداريل فدي الصداح

 19مددن ال تددا وتبددإأ بعددإها مقدداالت أ ددرل تهد ّدم المجمعيددين والبدداحلين اللشددويين
هنددان يت ددرن المؤل د إور الرحالد د والم ارفددل الص ددحايع ويعددوإ ل ددى ابيعت د األإبيد د
واللشوي د

فهنددان مقدداالت يم ددن اعتبارهددا تمهيددإا لقيددام المجمددع العلمددي العربددي فددي

إمرلع أو ترجيعا علدى إعمد وتعزيدز م انتد ع أو تنبيهدا لدى أهميد وجدوإي؛ و دان
المجمددع يوملددذ فددي بدوا ير عمدري وأنددا أعلددم أن مجمددع إمرددل وددإ بددإأ باسددم (الرددعب

األولددى للترجمد والتددألي ) منددذ سددن 7971ع وفددي اللددامن مددن حزيدران  7979أعيددإ
النار في ت وين الرعب وأاالل عليها اسم (إيدوان المعدار ) لدم وا رسدم الدإيوان لدى
)  )1المصإر السابلع ل71/71
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وسمينع اإعي أحإهما (إيوان المعار ) – وتش شحو فدي مدا بعدإ لدى (و ازرة المعدار )
وعقش ددإ جلس ددت
 وإع ددي الل دداني (المجم ددع العلم ددي) واس ددتق المجم ددع ع ددن ال ددإيوانع شاألول ددى بلمانيد د أعب دداءع بي ددنهم الد درلي

7979

األس ددتاذ محم ددإ ددرإ عل دديع ف ددي  91تمد دوز

()9

مدن يراء وتعليقدات لشويد ع ومدا والد فدي صدإإ

ومع ذلن فإن ما تب المؤل

المجمددعع يددإ ّ علددى أن المجمددع لددم ي ددن حينلددذ عددام ع أو لددم ت ددن يلدداري العملي د وددإ
اهرت بر مؤلّر في حياة المجتمع السوري ال ارج من الحر ع ومن اح ْ ٍم أجنبي
اا أربع ورون
فحين يقو المؤل في مقال (لش الإواوين)ع الذي انرر في جريإة (األرإن)
لصد دداحبها أمد ددين سد ددعيإع فد ددي  97يذار " :)4(7911اللش د د العربي د د يج د د حياؤهد دداع
والددإواوين هددي ميدداإين هددذا اإلحيدداءع مل د الج ارلددإ وحبددذا لددو شناشد شدر مددن أإبدداء الرددام
االا لتأسي مجمدع لشدوي ي دون لد أعبداء عداملون وم ارسدلونع ويبحدث فدي هدذي

الموابدديع
لياال

"( )5يرددعر القددار بددأن المجمددع لددم ي ددن موجددوإاع وا ّال مددا ددان المؤلد

بقيام ؛ أو وإ ي ون حينذان متوواا عن العم

رير أننا حين نتابع ما تب المؤل

في تام المقا عين ع ونق أر وولد " :ممدا

ال منإوح عن الجهر ب والتنبي عليد ع أند ال يد از حتدى اآلن بعدض أسدماء إوالدر

الح ومد د ع وبع ددض الوا ددال
ألوباي اللش
)  )9انار تا

واألإوات وم ددا يتعل ددل به دداع أعجمي ددا أو ري ددري م لد ددم
عنإها والجموإ عليها مدع وجدوإ مقابد لهدا

مما ال معنى للووو

(مجمع اللش العربي في مسين عاما) للإ تور عدإنان ال ايد ع مدن مابوعدات مجمدع

إمرددلع سددن 7919ع ل17-79ع و تددا

(تدداريل المجمددع العلمددي العربددي) تددألي

مابوعات مجمع إمرل سن 7951ع ل1-9

)  )4إمرل والقإ

في العرريناتع تألي

)  )5المصإر عين ع ل19

أحمددإ الاتددي ع مددن

لي مرإم بنع مؤسس الرسال ع بيروتع ل14
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م ددن األس ددماء العربيد د ال الصد د أصد د ويقين ددا
()1

والماالد د

بد د وبأر ددباه المجم ددع

نرل أن المجمع ان والمداع وأن هنالدن أيبدا

العلميع ولجن التعري العس ري "
لجن عس ري للتعري ؛ أو وإ شي ْح رم هذا القو معنى الماالب بقيام المجمع واللجن
للعناي بهذي المصالحات

والواوع أن المجمع لم ي ن والما بالمعنى الحقيقي حين اهر المقا المدذ ور
فددي جريددإة األرإن بتدداريل  97يذار سددن 7911ع ب د ددان متوواددا عددن العم د منددذ
رهر تررين اللداني سدن  - 7979أي بعدإ نردال ب مسد أردهر أو نحوهدا فقدا -
وا د ددذلن حتددى  1أيلددو سددن 7911ع مددا يقددو الددإ تور عددإنان ال اي د فددي
تاب د (مجمددع اللش د العربي د بإمرددل فددي مسددين عامددا -األعبدداء المؤسسددون) ذ
وا :
"رير أن الارو السياسدي القاسدي التدي اندت الح ومد العربيد فدي سدوري
دارت معهددا فددي
تمد ّدر بهددا فددي أوال د عهددإهاع أووعتهددا فددي بددالق مالي د رددإيإةع ابد ّ
نهاي د رددهر تر درين اللدداني (نددوفمبر) 7979م لددى األمددر بصددر رلددي المجمددع
و مسد مددن أعبددال مددن واددالاهم تددوفي ار لددرواتبهمع م تايد بعبددوين إاريددين للقيددام
إاري ال ت د واآللددار ول ددن لددم تمد ر
دض علددى هددذا األمددر سددن ع حتددى
باإلر د ار علددى ش
اع ره ددإ بت دداريل  1أيل ددو (س ددبتمبر) 7911م ل ددى األس ددتاذ محم ددإ ددرإ عل ددي ب ددو ازرة
المعار ع فأعاإ الحياة والنراا لى المجمع العلميع مبتإلا بإعداإة عبدوين ي درين
لي ع والقيام برياس جلسات ومن هذا التداريل أ دذت جلسدات المجمدع تا ْعقشدإ بانتادام
وب ّم ن ب جإيإة من العلمداء
سابل عهإهاع بعإ عاإة القإامى من أعبال لي ع ش
()1
العاملين"

)  )1المصإر عين ل11
)  )1تددا

(مجمددع اللشد العربيد بإمرددل فددي مسددين عامددا) لعدإنان ال ايد ع مابوعددات مجمددع إمرددل

سن 7919ع ل11
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ولسددت أعلددم متددى انبد ّدم المؤل د ع لي د مددرإم بددنع لددى عبددوي المجمددعع
ول ن الإ تور عدإنان ال ايد فدي تابد (مجمدع اللشد العربيد بإمردل فدي مسدين
عامددا) يبددع جددإوال بأسددماء األعبدداء المؤسسددينع وعددإإهم لماني د أعبدداءع يلدديهم
األعبدداء المبددمومونع فشي ر
ص د العددإإ لددى  74عب دواع هددم المجمعيددون فددي العقددإ
ش
األو م ددن عم ددر المجم ددع الإمر ددقي وي ددأتي اس ددم ليد د م ددرإم ب ددن ب ددين األعب دداء

المنتش ش بددين

()1

ونحددن نعلددم أن (الرددعب األولددى للترجم د والتددألي ) التددي سددبقت ويددام

المجمعع انت تستعين بعإإ من األرد ال لمسداعإتها فدي أعمالهدا العلميد ع و دان

مددن بيددنهم ليد مددرإمع وفددار ال ددوريع وي ددرونع مددا يددذ ر ذلددن أحمددإ الاتددي فددي
تاب (تاريل المجمع العلمي)

()9

ومما ال رن في أن المجمع العلمدي العربدي بإمردل ودإ حمد عبلدا لقدي فدي

د م ارفددل الحيدداة السددوري -

عهددإ نرددول ع ذ جدداء والتر د العلماني د

بي درةع ترددم

النقل السريع من العلماني لدى العربيد

بيد ار جدإا فدي سدنوات و لد ع مدا ندرل فدي

والعربي د عام د  -وجوانبهدداع فرددري حدداال فددي العم د لتعري د
وي رحد ّ العربيد محلّهددا فددي عددإإ ريددر وليد مدن
مددإل وصددير أن ياددرإ اللشد التر يد ع ا
الددإوالر :المعددار ع واألووددا ع والرددرا ع والز ارعد ع وريرهددا و ددان فبددل فددي هددذي
تا

(تاريل المجمع العلمي)

()71

الددإواوينع واسددتااي فددي

ما هو إ ي ع ووإ اورلإ فدي
ا ار أن يقبي المجمع حاال على
ولم ي ن منتش ش
رددهر حزي دران عددام  7979والإة عسدديرة متعلّدرة بسددب سددوء الا درو وولّ د الم دوارإ
المالي ع مما اباشري لى التوو

وراب سن وهو بعإ في عام األو

ولذلن نلدتم

العددذر ل لي د مددرإم بددن حددين ير د و مددن ل درة الددإ ي فددي اللش د ع ويددورإ العإيددإ مددن

)  )1المصإر عين ع ل 75و71
)  )9أحمإ الاتي ع ل4

)  )71المصإر عين ع ل17 /11
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األملل على هذا الإ ي ع ويرل أن ع ج ذلن ال ي ون ال بمجمع لشوي ووي واإر

واألمللد التددي يورإهددا المؤلد

ماددرإات – مل د (" :اجتسددار)

تجدديء حينددا علددى رد

و(رإارة)
بمعنى مجاسرةع و(مشإوري ) بمعنى الم أو رماع و(م إوم) بمعنى شولشإع
ّ
اأ في القواعدإ – ملد  " :إ دا (لش ْدم)
بمعنى س ين"( - )77وحينا تجيء على ر
على الاع المابيع واإ ا ( لى) على (عنإ)ع و ذلن ال با فدي العدإإع والجمدعع

والتلني ع وفي المذ ر والمؤنثع وفي الرفع وال اض" -

()71

وو ددإ شح شمد د ش بر ددإة عل ددى الق ددو الم ددألور" :ال ا ددأ الر ددالع ي ددر م ددن الصد دوا
المهجد ددور"ع وود ددا ن هد ددذي القاعد ددإة "هد ددي التد ددي جعلد ددت لي د د ار مد ددن أعمالند ددا وأووالند ددا
اأ"

()79

وم اإل

ل لرلش وللعروب حين يقو " :ال يدر فدي ح ومد

ويبلغ المؤل
عربي ال تا ْح رسن لش العر ع أو تذه

في ب راتها مذه

األعداجم

اللسددان العربددي مسددتق متحددر ارع ددان ذلددن عددام فددي اسددتق
علمي سياسي معا"

()74

و لمدا دان

أهل د ؛ فهددي مسددأل

* * *
المؤل

وننتق د مددن هددذا المقددا

لددى مقددا ي ددر عنوان د (مسددتقب اللش د العربي د ) نر دري

– ما يقدو فدي أر

المقدا  -فدي جريدإة (المقتدب )ع لصداحبها محمدإ درإ

عل دديع ف ددي  11ترد درين الل دداني  7971وف ددي ذل ددن الح ددين ل ددم ي ددن المجم ددع العلم ددي
بإمرددل وددإ اورلددإ بعددإع ب د

)  )77إمرل والقإ

)  )71المصإر عين

ددان ذلددن اليددوم ناس د –  11تر درين اللدداني  7971الددذي

في العرريناتع ل11

)  )79المصإر عين ع ل11
)  )74المصإر عين
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نرر في المقدا  -يدوم مولدإ الردعب األولدى للترجمد والتدألي ( )75التدي سدبقت اهدور

المجمددعع والتددي " انددت مهمتهددا تشد شدإبكر أمددر اللشد العربيد الرسددمي ع ونرددر اللقافد بددين
المددوااينع واسددتبإا المصددالحات العربي د بالتر ي د ( )71و ددان أو العدداملين فيهددا:

أمين سويإع وأني
سعيإ ال رمي

()71

سدلّومع وع ّدز الدإين التندو يع وعيسدى سد نإر المعلدو ع والرديل
حددا اللش د منددذ بددإاوة أهلهددا وب د اإلس د مع

فددي هددذا المقددا يسددتعرض المؤل د

حين انوا ي تاون بما تحتاج لي البإاوة من ألااا وليل ع لم ي راحت اللش تتّسع
مددع اهددور اإلسد م ونرددول وامتددإاإ فتوحاتد ع وحاجاتد الحبدداري الجإيددإة الواسددع ع
لددم ي د

تراجعددت اللش د مددع بددع

الإول د العربي د اإلس د مي

وهددو بددذلن يؤ ددإ أن

بقوتهداع وتمدوت
اللش تتبع األحوا السياسي واالجتماعي في األم  :فتش ْق شدول وتزإهدر ه
أو تبع بموتها أو ببعاها لم يص المؤلد مدن ذلدن لدى ويدام الإولد العربيد

الجإيإة في إمردل  -وويامهدا بعدث جإيدإ ل مد العربيد  -ومدا يعنيد هدذا مدن عدوإة
العددر

لددى ح ددم أناسددهم بأناسددهمع ومددن حاج د اللش د العربي د لددى االنبعدداث م ددن

جإيإع واستعاإة سلاانها ومجإهاع فيقو :

"أمددا اآلن ووددإ أتددا الل د ألم د العددر أن تح ددم ناسددها بناسددهاع فلددم يعددإ ياددي

بالحاجد د م ددا نح ددن عليد د م ددن اللشد د ع فق ددإ أص ددبحنا باحتي دداج ل ددى وب ددع ألا دداا تق ددوم
بماال د

األم د الحا م د ع فمدداذا ناع د

ذن؟ أن تاددي بمددا نحددن علي د ونددإي األسددماء

نإعي أن لشتنا أوسع اللشاتع ولإينا علم النحت واالردتقال
األجنبي على حالهاع لم ّ
والتعري ع أم نرجع لى ترتي إو العدر فنعيدإها بعينهدا ونسدتعم تلدن األلاداا –
وهذا ال ي لم العصرع علدى مدا أادن-؟ أم نصدال علدى أسدماء جإيدإة ي حدا بهدا
)  )75المجمع العلمي العربي في مسين عاماع للإ تور عإنان ال اي ع ل5
)  )71تاريل المجمع العلميع ألحمإ الاتي ع ل9
)  )71المصإر السابلع ل4
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الصح ع من حيث اللشد ع ونصدرفها لدى المس ّدميات الحإيلد ؟ وال أ دا أربدا
()71
الراج ع وذوي األإ ع ال أنهم يرون هذا الرأي األ ير
هذا الرأي الذي ناإل ب

الا در

لي مرإم بن عام 7971ع أي وب أ لر من سدتين

عاماع ال ي از لى اليوم هو الذي تقوم علي واعإة التعري

في العالم العربيع سواء
المص ددالحات

فددي المجددامع اللشوي د أم فددي ريرهددا مددن الهيددآت العامل د فددي تعري د
العلمي والتقني والسياسي وريرها

لددى ويددام "جمعي د تؤل د

والمؤلّ د ي د ّدرر إعوت د فددي تددام المقددا
لمد تبدعهاع لدم تادذيع ذلدن لي دون اسدن
اللشويين والعلماء واألإباءع وتشت رال على
()79
متبع ع تعبإها الح وم فإذ رذان ح هإث عن مستقب اللش الباهر وال حرج
والجمعي د التددي يعنيهددا المؤل د

مددن فحددو

هنددا ال يم ددن أن ت ددون ريددر المجمددع العلمددي

بهمد وصدإل
الذي وام بعدإ ذلدن بعدامع والدذي اد إعدوة ينداإي بهدا ليد مدرإم بدن ّ
وا ل و ان يمهّإ لقيام المجمع بمقاالت اللشوي ع وبالمإافعد عدن اللشد العربيد
دارع ومتعددإإ الميدداإين واالتجاهددات مددن ذلددن أيبددا مقال د (اللشددات
و ددان إفاع د حد ّا
واألمددم)ع ووددإ نر دري فددي (المقتددب ) ددذلن فددي  74تر درين اللدداني سددن  7911بعددإ
عوإة المجمع لى العم برهرين – وفي هذا المقا يقو المؤل

دي األمدم وإاللد عامتهدا ردتى
من ما يلدي" :ماداهر ارو ّ
فهي مقيا صحي وميزان رير اسر فلن أن تح م على ماهي

في الاقدرة األولدى

وأوبدحها تبياندا اللشد :

لشتها"

()11

د أمد بماهيد

وفي هذا المقا يؤ إ مإل عناي العر البالش بلشتهمع فيقو " :ما أان

أم اعتنت بلشتها األم العربي

)  )71إمرل والقإ

انت تعقإ المجال

في العرريناتع ل94

)  )79المصإر عين ع ل95

)  )11المصإر عين ع ل715
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اللشوي في بشإاإ بحبرة

ال

لاا

ف د ع فيحت دإم الجددإا وتعلددو األص دواتع وتا ْستش ْرددهشإ األع د ار مددن أج د تر ي د

()17

لددم يصد

لددى حابددر اللشد العربيد ع فيقددو بمد اررة " :أنددا ال أالد

أو

اآلن ممددن

ابتليت العربي ب ونهم من أبنالها – وأنا منهم -أن يأتوا بمل ما أتى بد يبداؤهم فدي

ول ْن ال أ شو مدن االحتاداا بهداع والرجدوي فدي م اتباتندا لدى مدا
فأندا ال أعدر وومدا ريدر العدر يترفعدون عدن الدت لّم بلشدتهمع

سبي حاا اللش

علي ردب العربيد

والمجامع العام !"

ويتراانون بشيرها في المجال

()11

وهذا الذي ان لي مرإم ير و من وب ستين سن ع ما ند از نرد و مند فدي

يومنددا هددذا أبددعا

أبددعا

مددا انددت ر د ول مددرإم وأبندداء زمان د ؛ فاددي ذلددن العهددإ

ددان الددذين يرانددون بلش د أجنبي د أولّي د ندداإرةع ال يقددا

الجامعات الشربي ألو

عليهدداع وأمددا اليددوم ف ريجددو

مؤلا أو م يدين وأسدوأ مدا نرد و مند أن التدإري

العلمدي

فدي جامعاتنددا العربيد ي دداإ ي ددون لد باللشد األجنبيد ع ولهددذي اللشد األجنبيد أنصددار

متعصددبون مددن المإرسددين العددر ع يحدداربون العربي د بب دراوةع ويناددون عنهددا المقددإرة
ّ
ا شعدن بد العربيد
على استيعا ألااا الحبارة ومعانيها – وهذا أسوأ مدا يم دن أن تا ْ
وأبلش  -و أنها لم ت ن يوما هي وحإها لش الحبارة والعلم في العالم بأسري
وإعوة المؤل

لدى (التعلديم اإلجبداري)ع فدي مقالد بهدذا العندوانع المنردور فدي

(المقتددب ) فددي  1ددانون اللدداني سددن 7971ع وهددي إعددوة مددن ات د

مددؤمن با رت د

وبقوميت ع يريإ أن يبني أمت بناء سليما متينا وهدي فدي بإايد يقاتهدا ونهوبدها مدن
تحت النير الشري

)  )17إمرل والقإ

فهو يقو :

في العرريناتع ل711

)  )11المصإر عين ع ل711
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"علر شمددت الرددعو ا أن القددوة ليسددت بددأفواي المددإافع ومتددون السدديو
ش
القددوة د القددوة بتعمدديم العلددم بددين األف دراإ فاألم د العالمد ال ت ددون ال ووي د

فقدداع ب د

أبعإ الارل بين من يعاني أموري على علمع ومن ي با فيها با عرواء"

()19

ن

ومددا

وحين يرل أن األرلبي الساحق من اآلبداء هدي مدن األميدين الدذين ال يدإر ون
ويم العلدم فدي الحيداةع يقدو " :الرجد الدذي لدم يتمتدع بالمعرفد ع ال يردعر ببدرورتها
لولإي فما على الح وم والحال هذي ال أن تجع التعليم جباريا

"

()14

ولقإ رافل لي مرإم بن المجمع العلمي العربي – مجمع اللش العربي
بإمرددلع وردديل المجددامع اللشويد والعلميد العربيد

اآلن

لهددا -منددذ بدوا ير تأسيسد ع وبعددإ

وف دداة مؤسسد د ورليسد د األو محم ددإ ددرإ عل دديع ت ددولى ه ددو رلاس ددت

و دد

حياتد د

المجمعي ع حتدى وفاتد سدن 7959ع اسدتااي أن يحقدل ال ليدر ممدا دان يدإعو ليد

فددي سددبي ع د ّزة اللش د العربي د ومجددإهاع س دواء بددالبحوث التددي ددان يش د ّذي بهددا مجل د
المجمعع أم بال ت التي ان يؤلاها أو يحقّقها

عيسى الناعوري

)  )19إمرل والقإ

في العرريناتع ل711

)  )14المصإر السابلع ل719

- 751 -

