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 ندوة اتحاد المجامع اللغوية العلمية
 .م3791/ 1/33 -13/31 –عمان 

 .هـ3171/ ذي الحجة/ 3-4

في تمام السااة  الاارا م ماب حايام ااثم ا األااب ا ثه ماب راح     ال  ا  
 1371للح  م، ال اد  ثالاالااب مب رح  أكتاثي   ترا اب ا ثه ساأل   1931سأل  

طاله الماظم يافتتام الألدثم ال ايا   ت ااد  للماالد، تفضه  الل  الملك ال ساب يب
الم اااما الليثااا  ثالالمااا  الا يااا ، فااي مااد ع سااما  ال فاااةي فااي ال امااا  ا  دألااا ، 
ثألقاااي فاااي ال فلااا  كلمااا   اءاااي فاحاااا  وسااااش الم ااااما ثالثفاااثد المرااات ك  فاااي الألااادثم، 

اام ألقااي  .ماا ثأياد  دةماا الكا ام للم اااما ثأةمالحاا ث ساالتحا القثماا  الاظاماا  ا  
كه مب الدكتث  ةيدالك ام خلاف ،  ئاس الم ما ا  دألي، ثالدكتث  إيا ا ام مادكث ، 

  ئاس ات اد الم اما،  ئاس الم ما المح  ، كلمتا.

ااام األتقلااو الثفااثد ثأةضاااش الم مااا ا  دألااي إلااي ألاااد  ال امااا   ااا  التقااثا 
 ي الل  الملك، ثلقثا مب  اللتا كه  فاثم ثت  اب.

لاااك يااادأو الألااادثم أةمالحاااا فاااي   ااااب ال اماااا  ا  دألاااا ، فكاألاااو تاقاااد ثيااااد  
 لسااا  حااايا ا  ثأخااا   مساااائا ، لتساااتما إلاااي ملخحااااو لكلمااااو أةضااااش الثفاااثد، 

ألاقرحا. ثقااد ألقااي فااي  اا ، الألاادثم، خاااله أاامحااا الاالااا ، ةراا م ي ااث ، ثخ  ااو اثتاا
 الألدثم ياد  لك يتثحااو ا د ا القا ئ في ألحاا  ال دا .

قدو الألدثم يضااف  م ما اللي  الا يا  ا  دألي، ثارات ك فاحاا أةضااش ثقد ة
الم مااا ا  دألااي، ثثفااثد تماااه الم اااما الرااقاق  فااي محاا  ثسااث اا، ثيااا اثب مااب 

 يلداب ة يا  متاددم؛ ثلم ارا ك فاحا الم ما الالمي الا اقي لظ ثف خاح .

  م: ثكاب المرت كثب في   ، الألدثم مب الثفثد الا يا  الرقاق 
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  ئاس ات اد الم اما،  ئاس م ما القا  م ،الدكتث  إي ا ام ياثمي مدكث 

  ئاس م ما دمرق ،سيح أليس الدكتث  
 مح  -  الدكتث  م مد محد  ةالم

 مح  -  ا ستا  ةيدالالام فثد،
 مح  -  الدكتث  إي ا ام السام ائي
 سث اا -  الدكتث  ةدألاب الخطاب
 ث ااس -  الدكتث  رك   فاحه

 الكثاو -  ا ستا  ةاده سقف ال اط
 ليألاب -  الدكتث  ةم  ف ثخ

 المملك  الا يا  الساثدا  -  ا ستا  ةيداللا خماس
 تثألس -  اا ستا  م مد ال ياب يب الخث 

  ئاس  ت  ا  م ما القا  م -  السادم لالي ط اد
  مم اقب الروثب المالا  في م ما القا  -  الساد أل اب تاد س

ثكااااااب ماااااب المألتظااااا  أب ا ضااااا  ماااااب الم ماااااا الا اقاااااي كاااااهء ماااااب الااااادكتث  
 ةيدال زاق م اي الداب، ثالدكتث  ةيدالستا  ال ثا  .

ثمب المي ب ثالسثداب الدكتث  ةيدالحاد  التاز ، ثالدكتث  ةيداللاا الطاءاب؛ 
 ثلكألحم لم اتمكألثا مب ال ضث .
ي أثه ألادثم اراا ك فاحاا ماب ش ف الء قاش ا ب يا رثالم ما ا  دألي ال     ء 

ألاادثاو ا ت اااد، اوكءااد   حااا الرااداد ةلااي دةاام ا ت اااد، ثةلااي اسااتم ا ، فااي أداش 
 سالتا لث ادم الليا ، ثث ادم المألطلاق لت قااق أ اداف الم ااما المراا ك  فااا، ل ت ظاهء 

 اللي  الا يا  الازازم مألطلق الث دم القثما  ثالازم الا يا .
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 مكلمة جاللة الملك المعظ
 بسم الله الرحمن الرحيم

 أاحا ا خثم أةضاش م اما اللي  الا يا 

 أاحا الساداو ثالسادم

ألا لمب دثاةي س ث   أب أكثب ماكم في   ا اللقاش القثمي، الاقافي إ
 فتتام ألدثم ات اد م اما اللي  الا يا ، ثأب أ  ب يا خثم أةضاش الم اما 

ًا لحم طاب اإلقام  ياب أ لحم ام متمألء الا يا  الرقاق  المرا كاب في   ، الألدث 
خثاألحم في يلد م الااألي ا  دب.  ثا 

ب الليااا  الا ياااا   اااي الثةااااش ا ساساااي، ثال يااااط المتااااب الااا    فاااظ ت ااألاااا إ
ث ضاا تألا ةياا  القاا ثب الطثالا ، ثكاألااو اللياا  الا يااا  أثلاي اللياااو ا ساسااا  التااي 

الالام ثادداب ثالفألاثب إلاي ساائ    ملو  سال  ال ضا م الا ياا  ثاإلساالما ، ثألقلاو
أأل ااااش الااااالم، ثساااا مو يقاااد  ةظاااام فاااي ألقاااه الكتاااب الالماااا  الألااااد م ثألتااااع الفكااا  
اإلألساألي، فكاب لحا فضه الم افظ  ةلي أقادم الالاثم ثادداب ثالفألاثب التاي ظحا و 

ي ااوا فاااا مسااا م الالاام فااي ثطألألااا الا يااي يفتاا م مااب  فااي الاااالم. ثفااي الثقااو الاا   خ 
اساتطاةو ليتألاا ، خألا الق اب، ثسيقتألا أ زاش مب الاالم في مااداب الالم ثالتقألاا تا ا

الا يااا  ال فاااظ ةلااي ت ااألااا ث ضااا تألا، ث ماااا   ثم التضااامب ثالرخحااا  القثمااا  
اادم ياااب أيألاااش أمتألااا، ثثضاااتحم فااي ط اااق ال  ااا  ثالألضاااه مااب أ ااه مسااتقيه  المث ء

أب تألفاتح ةلاي المفاا ام الاحا ا ، ثتتفاةاه  داد. ثما  لك فإبء ةلي ليتألا الا ياا  
مااا التاءااا او الفك ااا  المختلفاا  فااي  اا ا الاااالم المت اادد، لت مااه إلااي أيألاااش أمتألااا  ثم 
م الاحاا  ثفكاا ، الالمااي، ثأب تااتمكب مااب مثاكياا  المسااا م الالمااا  ال داااا  أل ااث التقااد

بش ال فاظ ب م اما اللي  الا يا ، ث ي ت مه ةإلت قاق  خاش اإلألساب ثساادتا. 
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ةلااي ليتألااا ثت ااألااا ث ضااا تألا، تقااا ةلاحااا مسااوثلا  ا ضااطالل يتقااد م اللياا  الا يااا  
لتساااتثةب التقألاااا  ال دااااا ، ثالالاااثم المتقدمااا ، ثالفكااا  الاحااا  ، ةاااب ط ااااق تث ااااد 
المحطل او، ثضاا المااا م الكفالا  يمثاكيا  متطليااو ادداب ثالالاثم ثالفألاثب فاي 

 ا  الا يي ثاإلساالمي فاي  ا ، الم اا و، ث الحاا ليا  الاح  ال دا ، ثا  ااش الت
 لل ضا م في ال اض  كما كاألو لي  لل ضا م في الماضي.

أتمألااي لكاام  مااااًا يلااث  ا  ااداف المألرااثدم ل فااا لااثاش الالاام فااي أمااتكم، ثألراا  
  ضا تحا الخالدم.

 ثالسالم ةلاكم ث  م  اللا ثي كاتا
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 الدكتور عبدالكريم خليفة كلمة رئيس مجمع اللغة العربية األردني
 حا ب ال الل  الملك الماظم،

 ،دأاحا الضاثف مب راثخ الا يا  ث ماتحا مب ال ياط إلي ييدا

 أاحا ال فه الك ام،
اِقاااادح ات اااااد ي  اااا ، المألاسااااي  التا اخااااا ،  ااااا  ا  ألااااا لراااا ف كيااااا  أب أقااااف فااااإ

، لكاااي أتقااادم الم ا اااد الحااااي  الا ياااا  ألدثتاااا ا ثلاااي فاااي ا  دبء  الم ااااما الليثاااا 
اا يالرااك  الاماااق إلااي  ضاا م حااا ب لا ي ةاااا   اا ، ال اللاا  الملااك الماظاام، ِلت ف ض 

الألدثم يكه ما ت مز إلاا مب أ داف ساما ، في خدما  الا ياا ، ليا  قالقا ابق الكا ام، 
دسااتث  أمتألااا الخالااد، ثمقااثم ث ثد ااا ةلااي ماا ء القاا ثب، ثةياا   ال مااالو ثالياازثاو 

 ... احاا  أليا ، قدامحا ث دا
لاسو اللي  الا ياا  أدام مرات ك  للتاياا  ثالتفاا م يااب أقطاا  الا ثيا  ف ساب، 
ثلكألحا الليا  التاي تتءحاه اتحااً   ث  ااًا يتا ا  ا ما  ثقامحاا ثةقاادتحا ثخحاائ  
ث ثد ا. ث  أةلم أب  ألالك لي  مب لياو الاالم ترا ك الا يا  فاما تماءازو ياا ماب 

   ، الحفاو.
 دب ال ياااب  اا ، ال قاقاا  مألاا  ألراا،تا ال داااا ، ف اااه مااب خدماا  ثلقااد أد ك ا 

اللي  الا يا  ثالت،كاد ةلي أ ماتحا،  ادفًا ماب أ دافاا القثماا  السااما ، ث لاك ياال  م 
مب الظ ثف القاسا  التي م ءو يا، ثيال  م مب إمكاألاتا المادا  ثاليرا ا  الم ادثدم 

للمراااا ك  فاااي خدمااا  ليااا  الا ثيااا   إ   اك. ثلااا ا كاألاااو فكااا م إألرااااش قم ماااا أ دألااايق
ياااب اثاإلساااالم، ماااب ا فكاااا  ا ساساااا  التاااي أ اد  اللااا  الميفاااث  لاااا الملاااك ةيداللاااا 

ال ساااب ت قاقحااا فااي أااا  دخثلااا راا قي ا  دب مسااتقطيًا   ااا و الااا ب ثأ  ا  ااا. 
، ثاألتخب لا ةاددًا ماب الالمااش 1311فقد أم  يإألراش م ما ةلميء في ا  دب سأل  

 ش،   محم اللا  مااًا. الء ا 
ثلئب  الو أسياب مادا  ثةلماءا  دثب ت قااق  ا ، ا مألاا  اليالاا  إ   اك، فقاد 
استم ءو   ثتحا  اَّ  في ضما   ا ا اليلاد الا ياي اإلساالمي ا حااه،  ألحاا تراكءه 
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إ ااد  سااماتا ا ساساااا  التااي تمانااز طيااااا  ألظ تااا إلااي  اااث   ث ااثد، ثكااألااا، ماااب 
م أمتألاا الا يااا  ثمحاا  ا المراات ك. ثلا ا، ثياااد تطاث او ثم ا ااه خااله إاماألاا يث ااد

، يالمثافقا  ةلاي 1371 اه ل ك  ا ادب، حاد و اإل ادم الملكاا  السااما  ساأل  م  
ققااااألثب م ماااا الليااا  الا ياااا  ا  دألااايق الااا   ااااأل  ةلاااي أب اوسَّاااس فاااي المملكاااا  

 ... قا  دألا  الحارما  م ما اسمي قم ما اللي  الا يا  ا  دألي
لاستث ي في مسا تا ثأةمالا فلسف  أمتألا الا يا  ثت ااحا  أليقب قالم ما ا  دا  ث 

ثليتحاااا الخالااادم يخلاااثد  ااا ا قالقااا ابق الازااااز؛ فاتخااا  ماااب ققيااا  الحاااخ مق فاااي القااادس 
ا سا  راا ًا لا. ثكاب ماب أثلاي الخطاثاو التاي قاام يحاا اتحاالا يالم ااما الليثاا  

ييااداد، التااي   يااو يااا أ مااه ت  اااب، ثأحاايح ةضااثًا الراقاق  فااي القااا  م ثدمرااق ث 
فاااي ات ااااد م ااااما الليااا  الا ياااا ، الااا   ألاتاااز ياااا ثي ئاساااا الااااالم ال لااااه ا ساااتا  
الدكتث  إي ا ام مدكث ،  فظا اللا ثأيقا،. ثأل ب في الم ما ا  دألي، ألاتيا  أألفساألا 

الم ا د الحاي   ل أل  مب ل اب م ماألا الا يي الكيا ، ألت  م مب خاللا إ ادم يلدألا
ألاااا لماااب ا  فاااي المساااا م  يكاااه ماااا االاااي رااا،ب أمتألاااا فاااي ماااااداب التقااادم ثالما فااا . ث 

اا    تسااتطاا أب ت مااب   قاي إلااي م اااه اإليادال الالمااي إ ء الياداحااو القااثه يا،ب ا مء
ب اإلألسااااب لاساااتطاا أب اساااتثةب فاااي فتااا م زمألاااا  م ااادثدم ا  خااااله ليتحاااا القثماااا . ث 

اساااتطاا اساااتااايا يالليااا  ا  ألياااا ، محماااا كاألاااو د  ااا   يليتاااا القثماااا  أضاااااف ماااا
 إتقاألا لح ، اللي .

ثقاد أد كااو ا مام المت اا  م فاي الاحاا  ال ادا   اا ، ال قاائق، فاسااتطاةو أب 
تحه مب خاله لياتحا القثماا  إلاي   ثم ماا ثحالو إلااا الالاثم ثالتقألاااو ال دااا . 

تحاه ماب خااله الليا  الااياألاا  ثا مال  ةلي  لك كااا م؛ فقاد اساتطاةو الاايااب أب 
إلي   ثم ما ثحه إلاا الالم ثالتقألااو ال داا ؛ ثك لك فااه ا ت ااد الساثفااتي ماب 
   خااااااله الليااااا  ال ثساااااا ، ث اااااث أاضاااااًا ماااااا تحاااااألاا ادب الحااااااب ماااااب خااااااله الليااااا  

ل يا  الا ياا  ماب ... دثب أب أل ك  أمماًا أخا   ثرااثيًا لام تكاب للياتحاا ماا لِ  الحاألا 
   تا اخا  ثةطاش ةلمي إيداةي.ت  ي

ثفي ثسط   ، الاثاحف التي ياتو تحبء ةلي أمتألا، ماب اساتاما  اساتاطاألي 
ححاثألي ا تهء اليالد، ثثطئ المقدساو، ثر َّد ا  ه ثا خثم، إلي   ماو ر سا  
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فااا  أ ااألاااًا، ثسااااف م أ ااألاااًا أخااا  ، تساااتحدف مألا ضااا  قالليااا  الا ياااا  مسااامثم ، ميلء 
يا  ااا الاامااه ا حاااه فااي ث اادم أمتألااا ثاسااتم ا  ث ثد ااا، ثا تياااط الفحااا  ق، ياةت

... أقاااثه فاااي ثساااط  ااا ، الاثاحاااف  ماضااااحا ي اضااا  ا، ياااه ثاسترااا اف مساااتقيلحا
تمخااا  سااافاأل  ا ماااه مومألااا  يالألحااا  ثالث ااادم ثالتقااادَّم، لكاااي تل اااق ي كاااب ال ضاااا م 

فاا قاث ء ث حااد الاالما ، ثتسا م في تقادءم اإلألسااب؛ ثلحاا ماب تا اخحاا ال ضاا   دا
خحااب. ث ألااا ت تااهء اللياا  الا يااا  الفحااا   مكاألاا  أساسااا ؛ ثالا يااا  الفحااا   لياا  

  اء  ثمطثاة  في  اتحا.
طاااا  م فاااي موسسااااتألا الليثاااا  أب القضاااا  ا ثلاااي التاااي ا اااب أب تح  ثأل اااب ألاتقاااد

 ثالالما   ي: كاف امكب أب تكثب ليتألا الا يا  لي  الالم الفك  ثالتقألاااو ال دااا ،
اللي  التي تستثةب  ماا ماطاااو ال ضاا م الاالماا  ال دااا ، كماا اساتثةيو، فاي 

لااادءم قااا ثب، اللياا  الاالماااا   تا اخحااا الزا ااا ،  حااال  المااااا ف اإلألساااألا . ثكاألاااو،
 ا ثلي في الالم ثالفك  ثالفب.

ثاسااااات اي  لحااااا ا الحااااادف الكياااااا ، اساااااتحهء الم ماااااا ا  دألاااااي أةمالاااااا يم اثلااااا  
ل ماا المحطل او ا ة ماا  ثالدخالا  التاي تحساتامه فاي مختلاف استقحاش رامه 

موسساو الدثل ، ال ساما  مألحاا ثالخاحا ، ثثضاا المقاايالو لحاا ماب المحاطل او 
 م التاي أحأل ازو فاي  ا ا المضاما ، يالتألسااق الا يا ، مستااألًا ي حال  ال حاثد الخاءا

ب   حااألا ةلااي تا اااب ا  ماا الم اااما الليثااا  الا يااا  مااب خاااله ات ادألااا المامااثب. ث 
المحااطل او   اثازاااا إ    حااألا ةلااي تث اااد لياا  الالاام ثالتقألااااو ال داااا  ةلااي 

 ألطاق  ماا الموسساو الالما  في الثطب الا يي.
سااحامًا متثاضاااًا مااب قم مااا اللياا  الا يااا  ا  دألاايق فااي  اا ا ا ت ااا، فقااد قااام  ثا 

يت  ماا  ةاادد مااب الكتااب  ،اةاادد مااب ةلماااش ال امااا  ثأسااات تح يالفاااه، متااثألااًا مااا
الالمااااااا  التااااااي تحااااااد  َّس فااااااي ال امااااااا  ا  دألااااااا  ث امااااااا  الا مااااااثك، رااااااملو م اااااااه 

لَّم الم ما ياض  ال ااضااو، ثا  ااش، ثالكامااش، ثالفازااش ... ثمأل  يضا  أاام ت س 
  ، المرا اا المأل زم. ثفي خاله أساياا قلال ، إب راش اللا، ساتسالءم يقاتحاا،  اا  

خ اع.ستحدف    ا للطياة  ثالألر  ي،فضه ما امكب مب دقء  ثا 
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إب قضاااء   اااه اللياا  الا يااا  لياا   الالاام ثال ضااا م ال داااا ، قضاااء   تتالااق يألااا 
 أل ب أيألاش   ، اللي ، ث  تتالق يطياا  اللي  مب  ا   ث   ا.

لقااد قامااو م اماألااا الليثااا  فااي القااا  م ثدمرااق ثييااداد ي حااثد خاءاا م ثمرااكث م، 
ب مااا تي لااا ياااض الموسساااو الالمااا  ثال امااءاا  فااي الااثطب الا يااي، ث  إلااي  األاا

ساااما فامااا  ملااو لااثاش، ق امااا  دمرااقق مألاا  أكااا  مااب خمساااب ةامااًا، يااال  م مااب 
 ... الظ ثف القاسا  ثاإلمكاألاءاو الم دثدم

ِقاااد و ماااوتم او ثأقاماااو ألااادثاو ةلاااي مساااتث  الاااثطب الا ياااي ِضاااا و  ثةح ثح ... ث 
.. ثلكألألااي أثد أب . .. ثحااد و تثحااااو ِقاا َّو محااطل او ةلماءاا ماااا م ليثااا  ثأح 

أقاااا    ألااااا  قاقاااا  ما ثفاااا ، ث ااااي أب اللياااا    ت اااااا فااااي يطااااثب الكتااااب ثالماااااا م 
المثضااثة  ةلااي ال فااثف، ثلكألحااا ت اااا يا سااتاماه ثالتفاةااه فااي قاةاااو التااد اس 

لاف ثالي اا  ثالمختياا او، ثةلاااي حااف او الااادث ااو المختحاا ، ثفاااي م ااا و التااا،
ااااحا ةاااااب يااااااض، دثب  ؛ثالت  ماااا  اااااه ياضح فحاااااي ةملااااا  متكاملااااا    امكااااب أب احفاح 

 المساس ي ث   الحدف ثت قاقا.
   ات اد م ااما الليا  الا ياا  أب ا اقاد ثفي سااس  الامه الدوثب الحامو، ق  َّ 

ألدثًم في م ما اللي  الا يا  ا  دألي، ث اه مثضثةحا: قتالام الليا  الا ياا  خااله 
لق ب ا خا ق. ثسا دا حس الخيا اشح، فاي إطاا   ا ا المثضاثل، ثماب خااله تقااام ال يا ا

  ، الم  ل ، قأسياب ضافألا فاي الليا  الا ياا ق. ثلحا ا المثضاثل  ثاألاب متااددم   
... فمألحا ما اتالق يالمالم، مب  ا  تكثاألا الالماي ثا  تماام ياا  يدء مب ماال تحا

.. ثمألحا ما اتالق يط ق التد اس  ث سب اختاا ،ث ةااتا، ثمألحا ما اتالق يالمألحاع 
... ثمألحاا مااا اتالءاق يالكتاااب المقا ء ، مااب  اا  ال ااثدم  ثأساالايحا ال دااا  المتطااث م

... ثمااب أ اام  اا ، ال ثاألااب أاضااًا مااا اتالااق يسااساا   فااي المااادم ثالطياةاا  ثاإلخاا اع
ا فاي  ااه الليا  الا ياا  التالام التي اطيءقحا فااًل   ا اليلد الا ياي أث  اك، ث  سااءم

لي  التد اس ثالي   في  ماا مستثااو التالام، ثفي  ماا الكلااو، الالماا  مألحاا 
 ثاإلألساألا ، ثياب مختلف  ألثاب الما ف  اإلألساألا .

مااااب خياااا اش الا يااااا  ثراااااثخ  أب أسااااات تألا -إب راااااش اللااااا –ثأل ااااب ةلااااي اقاااااب 
دادم ألافاااا  إلاااي ا اش أخاااثم ساااااال ثب  ااا ، القضاااااا، ثساضاااافثب ا اش سااا م اماحاااا
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اخ اب مب خي اش ا تماثا في فت او سايق . ثلكألألا ألاتقد أاضًا أب د اس  المراكالو 
ثثضا ال لاثه ثاقتا ام التثحاااو، ةلاي أ ماا   لاك كلاا، ساايقي ألظ اا  ةقاما  إ ا 

ه إلي ةمه فاءاه، ثا،خ  م  ا، إلي التطياق. ثَّ  لم اح  
ااه إلاحااا الخيااا اش ثفااي  اا ا الحاادد أثدء أب أرااا  إلااي إ  اااد  الألتااائي التااي ت ث حَّ

اااب، فااي ماااه  اا ا الثقااو  المتخححااثب فااي تالااام اللياا  الا يااا ، الاا اب ا تماااثا يا مء
، ياادةثم مااب المألظماا  الا يااا  للت يااا  ثالاقافاا  1371مااب رااح  تراا اب الااااألي سااأل  
 ثالالثم، فقد  اش فاحا ما الي:

ااالي، ثةادم اساتخدام الليا  الا يااا  قتادا س الخيا اش مراكل  التالاام ال اااماي ثال
في الكلااو ثالماا د الالما  ثالتقألا  في كاا  مب الدثه الا يا . ثتقدا ًا مألحم  اا  

التالاااام الااااام ثتحااا اح ألظااا م التاااد اس يحااا ، الليااا  فاااي ت سااااا مكاألتحاااا فاااي م ا اااه 
اماألااًا مااألحم يا  ااداف القثمااا  التااي ت مااي إلااي الااتخل  مااب الطااالء  ااااا  ب إلاحااا، ثا 

الفت م ا ستاما ا  السايق ، ثما أ داتا في ا م  الا يا  ماب ةثاماه الف قا  ثضااف 
اقتحااااا ياااا اتحا ثليتحااااا، ثاقتألاةااااًا مااااألحم ياااا،ا  الالاااام ثالتقألااااااو ال داااااا  فااااي الألحضاااا  
د اكااااًا مااااألحم لم ثألاااا  اللياااا  الا يااااا  ثقااااد تحا ةلااااي أب تحط ااااثَّل  ال ضااااا ا  الم  ااااثءم، ثا 

اماألاًا يا،ب تا ااب التالاام   اتااا ض ي ااه ماا إتقااب  ةياش التا ااب ثمتطلي اتاا، ثا 
اللياااو ا  أليااا ، ثمتايااا  الي اا  الالمااي، ثالمرااا ك  فاااا، ثاألتفاةااًا يت ااا ب ا ماام 
ا خا   التاي  الاو ليتحاا القثماا  ليا  التالاام فاي التالاام ال ااماي، دثب أب تكاثب 

فااادًم مااب ا لت  ياا  القائماا  فااي ال امااااو أ قااي مااب ا ماا  الا يااا  لياا  أث  ضااا م، ثا 
 السث ا ، فإألحم اثحثب يما الي:

المألظم  الا ياا  للت ياا  ثالاقافا  ثالالاثم الخطاثاو الالزما  ثالفث اءا  أب تتخ   -
لتألفااا  مااا ساايق أب أق تااا  ملاا  مااب المااوتم او ثالألاادثاو ثا تماةاااو الخياا اش، سااثاش 

اماااب، مااب ضاا ث م اتخااا  فااي  لااك مااوتم او ا طياااش ثالالمااااب ثالم ماااااب ثال اا
 اللي  الا يا  لي  للتد اس في الكلااو ال اماا  ثالماا د الاالا .

أب تساااي المألظماا   ستحاادا  قاا ا  سااسااي فااي  اا ا المثضااثل ةلااي أةلااي  -
المستثااو، ث لك لثضا  د للت دءد في تألفا    ا الميدأ، ال   أحيح ض ث م قثما  

 أساسا  ث ا   ةلما  مل ء .
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أ يااا سااألثاو مضااو، ثادماااه مااا زالااو ماقااثدم، إب راااش اللااا، ةلااي  ث ااا  ااي
 ... استحدا  ماه   ا الق ا 

اب يالضااثف الالمااش فاي  ثأخا ًا أثدء أب أست، ب  الل  الملاك الماظام، يا،ب أ  ء
يلد م ا  دب الم ا د، ثفي   اب ال ساب، قائد مسا تا ثياألي ألحضتا، متمألاًا لحم 

 لأل ام.طاب اإلقام ، ثلألدثتألا ا
 ثالسالم ةلاكم ث  م  اللا ثي كاتا.

 .1371 11 91ةماب في 
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 كلمة رئيس اتحاد المجامع الدكتور إبراهيم بيومي مدكور
 !صاحب الجاللة

 !سادتي !ساداتي
ب الساد  ئاس م ما اللي  الا يا  ا  دألي في كلمتا ال اما  لم ات ك ماا امكاب إ

ل اااي الألااااس يااا لك  اااث حاااا ب ال اللااا  الملاااك ال ماااد ثالاألااااش، ث  أب أضاااافا، اللءحااام إ ء  أثا
 الماظم.

 قًا إألَّا لر ف ةظام أب اتفضءه  اللتا ي،ب ارمه   ، الألدثم ي ةااتا، ثأب ارحد 
ك امحاا، ثفي   ا ما فاا مب اةتداد يالا يا ، ث  ي  أكادم فاي ت –يألفسا  فه افتتا حا 
ا ااه  ف ااادب ترااا  ث  -ثتكاا ام المرااتيلاب يحااا ا للألاااس، ث ااث مااب أةاا فحم ا ضااِ يح   افا الاااثم ل م 

ا ِلااا  ااا ا، ثألااازداد ةزماااًا ثقاااثءم ةلاااي يااا ه كاااهء ماااا  ايضااا ب المااااه الحاااالح، ثكااام ألاتاااز  ِيم 
ألسااتطاا فااي سااياه خدماا  ليتألااا الا يااا  القثماءاا . ث   اا ث، فحاا ا حااألاا  كاا ام مااب ملااك 

لملااك كاا ام. ثياساام اتء اااد الم اااما ثأةضاااش م لااس إدا تااا  مااااًا أتقاادم إلااي  اللاا  ا
 الماظم ي،سمي ةيا او الرك ، ثأحدق اااو اإل اله ثالتقدا .

لاااي قاامحاااا إ  يضااااح ثات ااااد الم ااااما  اااا،م ةلماااا   دااااا  التكاااثاب، لااام اماااض ة
ا يااياض، ثالامااه ماااًا ةلااي الألحااثض ححا ا ثه  ااث  يااط الم اااما ياضااسااألثاو، ث ااد فح 

ياااب اللياااو   قااًا ياا،ب تحا اادء ثال ضااا م، ث اادا م يالا يااا ، ث الحااا ثافااا  يمتطلياااو الالاام 
ثقد قام   ا ا ت اد، أثه ما قام، ةلي االا  أةضاش: م ماا دمراق،  .الاالما  الكي  

ألضاامَّ اثم ماا القااا  م، ثم مااا ييااداد؛ ثفااتح يايااا لكااه م مااا ليااث   داااد، ثأساااد، أب 
أب  ثقد   َّب ياا الت  ااب كلءاا، ثقا َّ  إلاا أخا ًا ةضث  ايا،  ث م ما ةمءاب الراب،

اا إلاي ااكثب أثه لقاش لا في ك أل فاا ثت او  ااتاا. ثلام اتا دءد الاضاث الزمااه فاي أب   ث ن
ا ت اااد دةثتااا، ثأب استضاااف  أةضاااش م لااس إدا تااا ثخياا اش ،. ثياساامحم  مااااًا أقاادءم 

ألاااا ألزلألاااا أ ااااًل ثمكاألاااًا إِ للم ماااا ا  دألاااي أخلااا  الراااك . ثلساااو فاااي  ا ااا  أب أقاااثه: 
 سحاًل.



 -111- 

انق مب دائ تحا لكي ا فاس ح الم ااه ثقد د ع ات اد  الم اما في ألدثاتا ةلي أب احض 
ااااامَّ إلاااااي أةضاااااائا ألفااااا ًا ماااااب كياااااا   لألخااااا  ثالااااا دء ثالي ااااا  التم اااااا ، ثةلاااااي أب ا ضح
المتخححااب، لكااي افاااد ماب ةلمحاام ثخياا تحم. ثا اا   ةلاي أب امانااه  ااو ش الالماااش 

حاام اسااا ةثب دائمااًا إلااي تليااا  الاااالم الا يااي أكياا  تمااااه ممكااب؛ ثاسااادألي أب أقاا ء  أأل
دةثتألا، ثاساثب لالرت اك ماألا في أداش ثا يألا. ثفي ألدثتألا   ، ةر م ك ام مب رااثخ 

اا  أ ل اايح المياا ب ثالمراا ق، ي اااثا ثد سااثا، ثقاا ض  حم لا ضااحا، ثلاام دَّمثا لألااا ي ااثاحم، ث  
ي ماااألحم إ  ااألااااب لظااا ثف قاااا  م، ثأةتقاااد أب ي اااثاحم تألاااثب ةاااألحم. ثلساااوح فااا فاتخلَّااا

لاألا، ثلاسو  ساالتألا   ا   أب أحأل ثن،  يالمألظمء  الا يا  للت يا  ثالاقاف  ثالالثم، فحي مألءا ثا 
هح ةلاحاااا ا ت ااااد فاماااا اضاااطلا ياااا. ثكااااب الساااا د إ   ااازشًا ماااب  ساااالتحا الكيااا  ، ثاحااااثن

  احااًا ةلااي أب اكااثب ماألااا، لااث  أةياااش الاااام،  ا  ح الاادكتث  م اااي الااداب حاااي ، ماادا
في يا اس الاثم، ام تمتدء يا يااد أااام إلاي ال زائا ؛ ث اث اياا  إلااكم تحمسك يا  متاددم

 ياظام أسفا ثأطاب أماألاا.
ثقاااد أراااا  السااااد  ئااااس الم ماااا ا  دألاااي إلاااي مراااكل  تا ااااب التالاااام ال ااااماي؛ 

يألاا ثاقاألي أ  ألَّا في سياه  لءحا؛ ث  اتطلءب ا م  إ  إ ادم حادق  ثةزاما  قثاا . ثقاد ة َّ
ااااًل د اساااو  اماااا  كاااا م فااي الالااثم اإلألساااألا ، ثياااض الالااثم الطيااااا ، ثةلاألااا أب ف

اه  لا لك الازةم الخااطئ الا   اقاثه إب الا ياا    تساتطاا  ألستكمه خطاألا. ثلم ايق  م   
أب تثا ا متطلياو الالام ثالتكألثلث ااا ال دااا . أقاثه إألاا زةام خااطئ،  ألءاا كتيألاا ثألفءألاا 

اااا  طااثاه  يااا القاا ب الماضااي كتيااًا متاااددم ثمتألثةاا ، ث اا ءاألا المكتياا  الالااثم ال دفااي 
الا يا  ةلماًا يي اش مل ثظ. ثا  ت اع يالمحطلح الالمي الا يي ثألقِحِا ثةدِم ثفائا 
يال ا اا  ياطااه  أاضااًا، فقااد أخ  ألااا مألااا الكاااا ، ثي  ألااو الا يااا  ةلااي م ثألتحااا ثسااا  

ما القا  م أ اس يحا ، الحااثي  مألا  أ ياااب حد  ا. ثاسم ثا لي أب أرا  إلي أب م 
خا ع مألحاا ةرا او سأل ، ثمأل حا  ظءًا كياا ًا ماب ةألااتاا، ثر اي ه يحاا ماظام  لسااتا، ثأ

ياثب يحاا. ثفاي ثسااي أب أقا   أب كحتحاب  اد ف التي ات قء  يحا اليا اثب ثالدا ساثب ثا  ء
ياااا  فاااي المحاااطل او ثالما مااااو المتخححااا  ماااب أكاااا  ماااا أخ  تاااا المطياااا  الا  

اما الليثااااا  الالمااااا  الاراااا اب سااااأل  ا خااااا م، ثكاااااا ًا مااااا أل ااااثَّ، أحاااا ايححا ي حااااثد الم اااا
سااحامحا. ث  ِاااد  ات ااادح ال امااااو ث امااا ح ال ااااض لمااوتم  كيااا   ااثه تا اااب التالااام  اح ثا 
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ال اماي، ثمثِةدحألا مألا ألحاا  الاام القادم، إب راش اللا؛ ثامه أب ألحه يا إلاي قا ا او 
  اسم .
م ا سب الطالاب ب لإل ألدثتألا ثااقح الحل  يتا اب التالام ال اماي،  ألا ث مثضث 

ب لاام اسااتط أب اراا م أفكااا ، يايااا او ثاضاا  ، فااال سااياه إلااي تالااام ث  إلااي  اليتااا، ثا 
ااادحألا أب ألاااااالي فاااي  ااا ، الألاااادثم مثضاااثل قتالاااام الا يااااا  فاااي  ياااا القاااا ب  تا ااااب. ثق حا

القاااثم، ثأل سااام ثساااائه الااااالع الألا  ااا . لكاااي ألكراااف ةاااب ماااثاطب الضااااف ث  ،ا خااا ق
رااا،ب فاااي اختااااا   ااا ا المثضاااثل، ث اااث كماااا ايااادث أقااا ب إلاااي الاماااه   دبن ثلم ماااا ا 

ثالتألفا  مألا إلي الي   ثالألظ . ث اثل اوا ثزا او الت ياا  ثالتالاام ماال تاا فاي الساألثاو 
ق د وا مب أ لا ياض الموتم او ثالألا لم مااااب لاساثا ثاو. ث يماا ظحابَّ أب ادا خا م، ثة 

إ  م ااا ءد   ااااه ي ااا  ثألظااا ، ثأب الم ااااما أرااايا ماااا تكاااثب يحاااثاما ميلقااا  ا ياااثاب 
ث  حاال  لحااا يال اااام الااماا . ث اا ا زةاام خاااطئ كااه الخطاا،،  ب الم ماااااب ثالألثافاا ، 

أل ااثب الاااثم ةألاااا  تاماا  ياللياا  المااحاا م فااي متألحااا ثت اكايحااا، فااي ألفاظحااا ثأسااالايحا،  احاا
ب أم  ااا مااا اسااتطاةثا. ثقااد كاألااو اخاا  ألاادثم  ت اااد الم اااما فااي ال زائاا  ثااسءاا ثب ماا

، ثدا و  اااثه تاساااا  تالاااام الا ياااا ، ثاألتحاااو إلاااي طائفااا  ماااب التثحاااااو 1371ةاااام 
 ثالتث احاو.

ش أةمه ضخم  ترتمه ةلي  حد أسات م  ثكاادتألا، أةددألا لألدثم الاثم ك ءاس  ، الء
زنة او ةلاي الم ااما ثح دَّوا فاي ثقاو ميكا ، ث أب لث أحةِ  ثخي اش متخححاب؛ ثكم ثددوح 

حااا إ   ا ةضاااش، ثالسااادم الخياا اش قيااه الألاادثم ياازمب. ثلكااب الي اااد لاام احسااِافاألا، ثلاام ألحخِ  ا
مأل  أاام. ث ا  ي  ، ياب أاداكم. ثأألا كيا  ال  اش في أألَّا سأل خا حع مألحا يترخا  الداش 

ت اب لحاااا التالماااا  ثالطاااالب، ثأب ثتقاادام أأل اااا ثساااائه الااادثاش. ثكاااه ماااا أ  اااث أب اسااا
ه التاثاااه كلاااا ةلاااي ثزا او الت ياااا  ثالتالاااام فاااي  أل ااي يحاااا المالءماااثب ثالم يءاااثب. ثألحا اااثن احاا
الاااالم الا يااي ي،ساا ،، فحااي  حاااز التألفااا  ثاإلراا اف، ثالمسااوثل  ةااب التقااثام ثالتاااداه، 

 ثالألحثض ثاإلحالم.
 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

 يم مدكورد. إبراه
 رئيس اتحاد المجامع اللغوية العربية
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 اتهار توصيات الندوة ومقر  
أيااد  ات اااد الم اااما الليثااا  الالمااا  الا يااا    يتااا فااي ةقااد ألدثتااا ال ايااا  
في المملك  ا  دألا  الحارما ، يمألاسي  قاام م ما الليا  الا ياا  ا  دألاي فاحاا. ثقاد 

اللياا  الا ياااا  فاااي  يااا القااا ب ا خاااا ق،  قتالاااام راااش أب اكاااثب مثضاااثل  اا ، الألااادثم:
اًل إلي ما ف  أسياب ضاف الا ب في ليتحم القثما ، ثماال     ا الضاف.  ت ث ح 

ثم في ةماب حيام الاالاااش،  ا م ثيا تفاق ما الم ما ا  دألي ةحقدو الألد
ااه  اللاا  1371مااب تراا اب ا ثه وأكتااثي    91 ، ااا1931ال  ا      م. ثقااد تفضء

اب ي ةاااا  الألاادثم، ثألقااي فااي  فلتحااا ا فتتا ااا  كلماا  ساااما ، أراااد فاحااا الملااك ال ساا
يمألزل  الليا  الا ياا  تا اخااًا ثاقافااًا، ثدةاا إلاي مضااةف  ال حاد فاي ال فااظ ةلاحاا، 

 ثحااأل  ت ااحا القثمي.

ِقااد و ال لساااوح ياااد  لااك مااب ي  .م1371 11 91اااد ظحاا  اااثم الاالااااش ثةح
م. ثراا ك فاحاا ةرا م ماب الخيا اش الياا ااب ماب 1371 11 9 تي مسااش الخمااس 

 مختلف ا قطا  الا يا . ثفاما الي التثحااو ثالمق  او التي أسف و ةألحا الألدثم.

أب تقااثم الم اااما الليثااا  الالمااا ، متااثألااً  فامااا ياألحااا، ياإلساا ال فااي إخاا اع  -1
المااااا م المتخححااا  فاااي مختلاااف المثضاااثةاو الالماااا  ثالفألاااا ، ثيالاماااه، 

 اااااق ات اااااد الم اااااما، ةلااااي ث اااادم المحااااطلح الا يااااي فااااي مختلااااف ةااااب ط
 ا قطا  الا يا .

اااب الألااادثم يماااا قاااام ياااا م ماااا القاااا  م ماااب ثضاااا ما ااام مد ساااي ياسااام   -1 تح   ن
 والما م الث از  ثت  ث س ة  ألر ، ثتاماما.

تثحااي الألاادثم يتألراااط التااااثب فااي خدماا  اللياا  الا يااا  ياااب مختلااف الحااا و  -9
ث  سااااما مألظمااااو  اماااا  الااادثه الا ياااا ، ثال اماااااو،  ال ساااما  ثالخاحااا ،
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ثالم ااما الليثاا  الالماا ، ثثزا او التالاام الااالي، ثالت ياا  ثالتالاام، ثالاقافاا  
 ثاإلةالم، في مختلف اليلداب الا يا .

التثس ااا فااي ت  ماا  كتااب الماااا ف اإلألساااألا  المختلفاا ، ثتألساااق الامااه فاحااا  -1
  ، ثضماألًا لسالم  مستث  الت  م .تثفا ًا لل حد يادم التك ا

التثس ااا فااي ت  ماا  الكتااب الالمااا  المختلفاا ، ث  ساااما مااا كاااب مألحااا  ا حاال   -1
ميارااا م يمألاااا ي الد اسااااو ال امااااا ، ثالتألسااااقح فاااي  ااا ا الاماااه يااااب  مااااا 
الحاااا و ثال حااااو الماألاااا  ياااا، ث لاااك لتاساااا  التالاااام الالماااي فاااي ال اماااااو 

 ياللي  الا يا .

ب الألدثم يما قام يا الم ماا ا  دألاي ماب ت  ما  أ ياا  كتاب ةلماا : فاي تح   ن  -1
 ثلث اا.اال ااضااو، ثالكامااش، ثالياثلث اا، ثال 

 ثت  ث س ة  ألر    ، الكتب ثتامامحا لخدم  التالام ال اماي.

دةاااثم الاااثزا او ثالحائااااو الماألاااا  إلاااي ترااا اا المساااايقاو ا دياااا  ثالالماااا ،  -7
 دا  للفائزاب.ثمألح ال ثائز الم 

ت اا    الألاادثم أب مااب ثا يحااا التألياااا ةلااي ظااا  م كتايااا أسااماش الم اااهء الااماا   -1
ي،سااماش أ أليااا  ثي اا ثف ة يااا ، لمااا فااي  لااك مااب إساااشم إلااي اللياا  الا يااا  

 ثال ثم القثما .

تثحااي الألاادثم يالامااه ةلااي تقاادام الياا امي  ،ثفااي مااا اتالااق يثسااائه اإلةااالم -3
سمثة  ثالم ئا  ياللي  الفحا   في كه م اه مالثالمسلسالو في اإل اةاو 

 امكب استخدام   ، اللي  فاا.
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أل ااااب ا خطاااااش إثتثحااااي الألاااادثم كاااا لك يإةااااداد الماااا اااب  -11 ةاااادادًا ليثاااااًا، لت   
اااي ط الماااثاد المقدمااا  فاااي اإل اةااا  المسااامثة   اإل اةاااا ، كماااا تثحاااي أب تحضا

  .ثالم ئا  يالركه ضيطًا كافاًا، ت أليًا لألخطاش الليثا

تقااادا ًا لمألزلااا  الحااا اف  الا ياااا  فاااي ألحضاااتألا الاقافاااا ، تثحاااي الألااادثم يااا،ب  -11
تحااأل ي الح ف ثالم الو يسالم  ليتحا ثأسلثيحا في ما تألر ، مب مقاا و 

 ثأخيا .

ثفي ما اتالق ي فا مستث  اللي  الا يا  في المدا س ثالماا د تثحي 
 الألدثم يما الي:

ا فااي إةااداد المالماااب إةاادادًا ةلماااًا ثفألاااًا لتااد اس اللياا  الامااه ةلااي التثس اا -11
 الا يا ، ت قاقًا للألحض  التي ألساي إلاحا.

 اإلر اف ةلي لي  الِكت اب المد سي في  ماا المثاد ضماألًا لسالم  ليتا. -19

ا اا  الألحااث  ا ديااا  التااي تماااه  ثم ا ماا  ثقامحااا فااي  ماااا م ا ااه  -11 ت خ 
 التالام الاام.

قثاةاااد الت يااا  السااالام ، تثحاااي الألاادثم تثحاااا  خاحااا  ياااادم األساا امًا ماااا  -11
اااًا لمزا ماا  اللياا  ا  أليااا  ازدثا ااا  اللياا  فااي م  لاا  التالااام ا يتاادائي، مأل

 ي  القثما  في   ، السب.ِلل  

الاألااااا  يإةاااداد مالءماااااب  ث  كفااااا  لتاااد اس الخااااط الا ياااي، ثماااألح الخااااط  -11
ااااا  كااا لك ي سااام ال ااا ثف الا ياااي الااازمب الكاااافي فاااي خطااا  الد اسااا . ثالاأل

 واإلمالش .

 ال   ةلي أب تكثب ا ألاراد ثا  األي المد سا  يالا يا  الفحا  . -17
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ثالمد سااب ةلاي التقاءاد يالليا  الفحاا   فاي المد ساا    ء  مااا اإلدا او  -11
 تد اس مختلف المثاد، ثفي ال ثا  ما التالما .

 ياا  ا  دألاي لضااافتا تحق دنم الألدثم خال  راك  ا ثتقادا  ا لم ماا الليا  الا -13
الك امااا ، كماااا تقااادم خاااال  الاألااااش ثا ةتااا اف يال مااااه لل اماااا  ا  دألاااا ، 
لو يتقداما للألدثم مب المساةداو المتألثةا ،  ي ماا أ حزتحا، ةلي ما تفضء

 التي أتا و للألدثم أل ا حا الاظام.

ت فا الألدثم ي قا  رك  ثة فاب يال ماه إلي  الل  الملك ال ساب الماظم،  -11
  اللتا فرملحا ي ةااتا الساما . همألاسي  األتحاش الألدثم التي ت ف ضَّ ي
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 لجنة المتابعة في مجمع اللغة العربية األردني
مااب ةلي أا  ألدثم ات اد الم اما الليثاا  ثالالماا  الا ياا  التاي ةحقادو فاي ة

الم ما أب اولف ل ألا  ماب أةضاائا لمتاياا     أ 1371 11 9إلي   11 91مب 
حاااااو الألااادثم؛ فت،لفاااو الل ألااا  ي ئاسااا   ئااااس الم ماااا الااادكتث  ةيااادالك ام تألفاااا  تث 

خلاف ، ثةضثا  الدكتث  م مثد إي ا ام، ثا ستا  ةيدال  مب يرألاق، ثا ماب الاام 
 .-مق ن ًا لحا –ا ستا  ةاسي الألاةث   

ثيدأو الل ألا  يالكتايا  إلاي ثزاا  الت ياا  ثالتالاام   اه ةقاد ألادثم، أث ألادثاو، 
  اااه الت يااا  لتياااده الاا أ  فااي ثسااائه دةاام اللياا  الا يااا  فااي الماادا س. ثكتيااو مااا 

 إلي ثزا  اإلةالم مب أ ه ةمه ألدثاو ما   اه اإل اة  ثالتلفزاثب للي ض ةاألا.
ث دء ثزااا  اإلةااالم ثاةاادًا ياإلةااداد لاادث او للماا اااب فااي اإل اةاا  ثالتلفزاااثب، 

ق اااد الم ماااا  لسااا ماااا مسااااةد مااادا  اإل اةااا  السااااد   اراااا ك فاحاااا الم ماااا. كماااا ة 
ق د   لس   سلاماب المراألي، ث ئاس قسم الي امي الاقافا  الساد ألااف أيث ةياد، كما ة 
أخ   ما مدا  ي امي التلفزااثب ا  دألاي السااد فاا ثق  ا ا . ثي ا  ماحام الثساائه 
الكفالاااا  ياااادةم اللياااا  الا يااااا  فااااي  اااااتاب الموسسااااتاب. ثثةااااد ال ماااااا يالتااااااثب مااااا 

م ما إلي أقحي ال دثد، للمراا ك  فاي ال ساال  الثا ادم التاي اسااي الم ماا إلاي ال
 ت قاقحا في خدم  اللي  الا يا .

لتالاااام ثثكالااا  اااام ةقاااد الم ماااا ألااادثم للمرااا فاب الت ياااثااب فاااي ثزا م الت ياااا  ثا
االاااا  أااااام، ثارااات ك فاحاااا أل اااث ساااتاب مرااا فًا. ثد ساااو  قو  ي اااث  الال ئااااب، اسااات

لليااا  الا ياااا  فاااي المااادا س، ثالثساااائه الكفالااا  يماال تحاااا، ثخ  اااو الألااادثم أثضاااال ا
الألدثم يتثحااو ثمق  او قام الم ما يإ ساالحا إلاي كاه ال حااو الماألاا  التالاا  فاي 

 ا  دب ثالاالم الا يي:
 الم اما الليثا  ثالالما  الا يا .

 ثزا او الت يا  ثالتالام.

 ثزا او اإلةالم.
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 ثزا او الاقاف .

 و الا يا .ال اماا

 مكتب تألساق التا اب في ال ياط.

م ا  دألاا  ثقد ق  و ل ألا  المتاياا  الااثدم إلاي ا تحااه ياثزا م الت ياا  ثالتالاا
القاااادم، لالتءفاااق ماحااا ةلاااي متايااا  تألفاااا  التثحااااو فاااي  يفااي مطلااا الااااام الد اساا

مااًا كافاااًا، الماادا س. كمااا أب إدا م التالااام فااي ثكالاا  اليااث  قااد ا تمءااو يااا م  ا تما
فقامااو يتثزاااا تثحااااو الألاادثم ةلااي مختلااف إدا او الت يااا  ثالتالااام التايااا  لحااا فااي 
ا  دب، ثسااث اا، ثالضاااف  الي ياااا ، ثقطاااال  ااازم،  ااااا  ةلاااي تألفاااا   ااا ، التثحاااااو  

 تألفا ًا تامًا.

 ثفي ما الي تثحااو الألدثم:

 توصيات ندوة مشرفي اللغة العربية
 هـ3177نية/ / جمادى الثا31 - الخميس

 م3797/ أيـــــار/ 31 - الموافق 

ةقدو ل أل  المتايا  ا تماةحا الختاامي لألادثم مرا في الليا  الا ياا  حايام 
م، ي ئاساااااا  ا سااااااتا  الاااااادكتث  1373 1 11 ااااااا. المثافااااااق 1933 1 19الخماااااااس 

 ةيدالك ام خلاف ، ث ضث  ا ةضاش السادم:

ل  مب يرااألاق ثا ماااب الاااام ا سااتا  الاادكتث  م مااثد إياا ا ام ثا سااتا  ةياادا
 ا ستا  ةاسي الألاةث  .

ثارت ك فاي ا  تماال أ اد ةرا  رخحاًا ماب المرا فاب الت ياثااب فاي ثزا م 
 الت يا  ثالتالام ثثكال  اليث ، ثكلا  الت يا  في ال اما  ا  دألا .
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اااااو ال لسااااا  لمألاقرااااا  التثحاااااااو التاااااي سااااايق أب ثضااااااتحا ل ألااااا   ثخححنح 
 الحاا   المولف  مب:

 مق  اً  ،ا ستا  ةاسي الألاةث  

 أةضاش: ،ثالسادم التالا  أسماو م

  الساد ةم  الرألقاطي،
  الساد م مد ةطااو،

 ،ةاااااااب ثزا م الت ياااااااا  ثالتالاااااااام، ثالم افظااااااااو ا،االساد سما  استات
 ثماا د المالماب.

  الساد م مد الث ش،
  الساد م مد ةيدالقاد ،

 ل  اليث ةب ثكا السادم ةثاطف أيث ةاد،
اساتحه الاا ئاس ال لساا  يالتأليااا إلااي أب الياا ض مااب  ا ، الألاادثم لاااس م اا د 
ألمااا  ااث مقاادا  مااا ألسااتطاا أب أللتاازم أل ااب  الخاا ثع يتثحااااو تثضااا ةلااي الاا ف، ثا 
يت قاقاااا ماااب  ااا ، التثحاااااو فاااي مااااداب ةملألاااا المد ساااي الااااثمي، دثب أب ألألتظااا  

محا لألاااا  حااااو ةلااااا ماااا دام فاااي أثامااا  ةلااااا للتألفاااا ، ثدثب األتظاااا  لتساااحاالو تقااادء 
 ثساألا، كمالماب ثمر فاب في الماداب، أب ألقثم يحا.

 ثةقَّب ا ستا  يرألاق يقثلا:

   يدء مب تقسام التثحااو إلي ألثةاب:

 ا لتزاماو التي ألقثم يحا أل ب. -1

التثحاااااو إلااااي  حااااو أخاااا  ، كااااالثزا م، ثال اماااا ، ث ا  مااااا. ثةلاألااااا أب  -1
 مودا  إلي ت قاقحا، فال أليقاحا تثحا  ةائم .أل دد التثحا ، ثالسيه ال
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ألا كاب األييي تمااه قسم اللي  الا يا  إثةقءب الدكتث  م مثد إي ا ام يقثلا 
ثكلا  الت يا  في ال اما  ا  دألا  ماألا، لكي تلتزم ال اما  يما اتالق يحا مب 

 تثحااو.

لتثحااااو ااام األتقلااو الل ألاا  إلااي مألاقراا  التثحااااو، ثاسااتق ء الألقاااش ةلااي ا
 التالا :

 ما يلتزم به الُمْشِرفون والمعلمون في المدارس والمعاهد: -3

ا لتاازام ياللياا  الا يااا  الفحااا   فااي التااد اس ثالتخاطااب، مااب ِقي ااه مد ءسااي  -1
  ماا المثاد، ثمب ِقي ه الااملاب في  قه الت يا .

ألح اا ، تث اا المدا س إلي ا  تمام يإقام  الألثاد ، ثتازااز الألرااطاو الالم -1
تا اا  الف حاا   كياا   ث اااه اللياا  الفحااا   لياا  التخاطااب ثالتاامااه فاحااا، ثا 
ةااادد ممكاااب ماااب الطاااالب للمراااا ك  فاااي اإل اةااااو المد ساااا ، ثفاااي كلمااااو 

 الحيام.

ا  تماااام يمكتيااا  المد سااا ، ثدةااام التاااااثب يااااب مالااام الليااا  الا ياااا  ثمالااام  -9
ا ةما ، ثتر اا المالم المكتي  في تزثاد المكتي  يالكتب المألاسي  لمختلف 

ااالش ةألاااا  خاحا  ياا،دب  ثالطالاب ةلااي المطالاا  ثا سااتزادم ماب الما فاا ، ثا 
 الطفه.

 

 توصيات إلى وزارة التربية والتعليم:  -2

الاماه ةلاي أب ااتمء تاد اس الليا  الا يااا  ي مااا مثاد اا ماب خااله ألحااث   -1
  ياةتيا  اا ث ادم أديا   ادم، مب أ ه ت يا  ال ثق، ثالألظ  إلاي الليا  الا ياا

 متكامل .
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 يط تد اس اللي  الا يا  يت ا  ا ما  ال ضاا  ، ثتثظااف الليا  لالسات اي   -1
 ل ا او الاح  ال ضا ا .

ِلي  الثزا م ا تمامًا خاحًا يالم  ل  ا يتدائا ، مب  ا  تثفا  المالماب  -1 أب تحثا
   ل .المو َّلاب لتد اس اللي  الا يا ، ثتخحا  إر اف مألفحه لح ، الم

أب تلتزم الثزا م يالمحطل او التي تحد  ةب م ما اللي  الا يا  ا  دألي،  -7
 ثةب ات اد الم اما الالما  ثالليثا  الا يا ، فتدخلحا في الكتب المد سا .

الامه ةلاي ت سااب الظا ثف الماداا  ثالالماا  ثالألفساا  لمالام الليا  الا ياا ،  -1
 ثمااملتا ماامل  مالمي الألد م.

الخط الا ياااااي، ثتد اساااااا فاااااي ماا اااااد المالمااااااب، ثفاااااي الااااادث او ا  تماااااام يااااا -3
ث  ساااما  –ب تالامااا لطاليحاام التد ايااا  للمالماااب، لكااي اااتمكءب المالمااثب ماا

 ي،سلثب ح اح. - ا  ثالألساقال  

 ةقد دث او لمالمي الا يا ، ل فا مستثا م الالمي ثالاقافي ثالمحألي.  -11

تألفا    ، التثحااو، ثتتااثب  ت،لاف ل أل  متايا  في الثزا م لإلر اف ةلي  -11
 ماحا ل أل  المتايا  في الم ما.

 

 توصيات أخرى: -3

ادحد فاي ال اماا  ا  دألاا  ث اماا  الا ماثك فاي الليا    -11 ةقد امت اب للطليا  ال ح
الا يا ، ثاةتيا  ا مادم أساسا  في  ماا التخححاو؛ ثك لك ةقد امت ااب 

 ا ا مت اااب. ثات تااب ةلااي ةألاد التخاا ءع، ث يااط تخاا  ع الطالااب يأل ا ااا فااي  اا
  ا أب تكثب الا ياا  ماادم أساساا  فاي  مااا ساألي الد اساا  ال امااا ، ثفاي 

  ماا الف ثل الالما  ثاإلألساألا .
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تاااا،لاف ل ألاااا  مراااات ك : مااااب م مااااا اللياااا  الا يااااا ، ثثزا م الت يااااا  ثالتالااااام،   -19
س س مراااكالو تاااد اب، إل ااا اش د اسااااو ثي اااث  ِلااات ل م  ثال ااااماتاب ا  دألاتاااا

اللي  الا يا ، ثالامه ةلي ثضا ال لثه المألاسي  لحا اةتمادًا ةلي ما تحسِف  
 ةألا   ، الد اساو ثالي ث  مب ألتائي.

ا تمام أ حزم اإلةالم المختلف  يا،دب الطفثلا ، ي اا  تكاثب يا امي ا طفااه   -11
متالئمااا  ماااا ألماااث الطفاااه، ثم تيطااا ، فاااي الثقاااو ألفساااا، ياااالت ا  ثي ا ااااو 

؛ ثال اااا   ةلااااي أب تكااااثب  ماااااا ياااا امي ا طفاااااه فااااي  ثالطفثلااااالم تمااااا 
 اإل اة  ثالتلفزاثب ألاطق  ياللي  الا يا  الفحا  .

 توصية خاصة: -4

 -لمااااا كاااااب خ ا ااااث كلااااا  الالااااثم فااااي ال امااااا  ا  دألااااا  ث امااااا  الا مااااثك
األتقلثب مب ال اما   إلي تد اس الالثم فاي  -ثمالحما أاضًا ال امااو الا يا  كلءحا

الااألثا ؛ ثلما كاب التالام كلءا في الم  ل  الااألثا  اتمء ياللي  الا يا  ثلاس المدا س 
ي،اااا  ليااا  أ ألياااا ، فقاااد اب ا ثاب لتاااد اس الالاااثم كلحاااا فاااي ال اماااا  يالليااا  الا ياااا  

 ك لك، لكي ا ساححه ةلي الخ ا اب يادئ  تد اسحا يالا يا .

*  *  * 

 ظح ًا. 11،91األتحو حيا ًا ث  3،91  ا ثقد يدأو ال لس  الساة  
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تلقاااي م ماااا الليااا  الا ياااا  ا  دألاااي ال ساااال  التالاااا  ماااب سااااادم ا خ ثالزمااااه 
الك ام الدكتث  حالح أ مد الالي،  ئااس الم ماا الالماي الا اقاي ال دااد، ألألرا  ا  ألاا 

ساا، ثيحاث م ما التحألئ  للم ما الرقاق، ث ئاسا ثأةضائا، ياد إةادم ت،لافا يراكه أث 
اااد يااااب الم ااااما الاالاااا  التاااي كاألاااو قائمااا  ماااب قياااه فاااي الاااا اق الراااقاق، ث اااي:  تحث  ن

ألألاااا لألتمألاااي للم ماااا الراااقاق كاااهء الأل اااام فاااي أداش ا  ثادااااث   . ث  -ثالكااا د  -والا ياااي
  سالتا الاظام  إلي اللي  الا يا  الازازم ثت ااحا الم اد.

 
 نـص الرسالة

 371 -ال قم 
 1373 1 11 - التا اا

 األستاذ الفاضل الدكتور عبدالكريم خليفة
 رئيس مجمع اللغة العربية األردني

 ت ا  ميا ك  ثياد:
اس ألي أب أخي كم أألا قد تم تاااب  ئاس ثأةضاش الم ما الالمي الا اقي طيقًا 

ألااي إ  أةيا  ةاب تقادا ألا  ماااًا لرخحااكم ا   . ث 1371لساأل   119األثألاا ال دااد و قام لق
الااازمالش ماااب أةضااااش م ماااا الليااا  الا ياااا  ا  دألاااي، أل  اااث أب األماااث  الكااا ام، ثلكافااا 

التااثب الثااق ياب م مااألا، ثألدةث اللا الالي القدا  أب اثفقألا في خدما  أمتألاا، ثفاي 
الامااه ةلااي تألمااا  ليتحااا ثاقافتحااا يمااا اضاامب مااا ألألرااد، لحااا مااب مسااتقيه زا اا  ثمكاألاا  

  مااب قاااألثب الم مااا الالمااي الا اقااي ساااما ، ثمااا اكفااه ت قاااق ث اادتحا. ثي فقتااا ألسااخ
  ، ثقائم  ي،سماش أةضائا.1371لسأل   119و قم 

 ثتقيلثا ةظام تقدا ألا، ثفائق ت ااتألا.

 الدكتور صالح أحمد العلي

  ئاس الم ما الالمي الا اقي
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 رد المجمع األردني على الرسالة

قي ثقد  دء  ئاس الم ما ا  دألي ةلي  سال  زمالا  ئاس الم ما الا ا
 يال سال  التالا ، ألاقاًل إلاا تحألئ  الم ما ا  دألي:

 171 1 1ال قم: 

  ا1933  ب    1التا اا: 

 م1373  أاا   11المثافق: 
 سيادة األخ الكريم األستاذ الدكتور صالح أحمد العلي المحترم

 رئيس المجمع العلمي العراقي/ الوزيرية/ بغداد

 أيا  إلي أخي الك ام ي،طاب الت ا :
را م إلاي كتاايكم ث  اسا ألي أب أألقاه  م1373 1 11تاا اا  731الكا ام  قام ا 

إلاااكم أخلاا  التحألئاا ، ياساام م مااا اللياا  الا يااا  ا  دألااي ثاساامي، يمألاسااي  تاااااألكم 
 ئاسًا للم ما الالمي الا اقي،  ا اًا أب تتفضلثا يألقه تحألئتألا ك لك إلاي كاه أخ ماب 

 أةضاش الم ما الالمي الا اقي الرقاق.
م ماألااا ا  دألااي لا  ااب كااه الت  اااب ي،قحااي مااا امكااب مااب التااااثب  با  ث 

ةااالش راا،ألحا. ث ااث ايااا  إلااي  الثااااق ياااب م مااألااا لخدماا  أمتألااا الازااازم ثاقافتحااا، ثا 
ا خ الزمااااه يتقااادا ، الامااااق لرخحاااكم الكااا ام ثلكاااه ةضاااث ماااب أةضااااش الم ماااا 

 الرقاق.
  فظكم اللا ثيا ك في  حثدكم الخا م.،،

 الكريم خليفةالدكتور عبد

  ئاس الم ما
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 ثفي ما الي أسماش أةضاش الم ما ال داد  سب ق ا  م لس قاادم الاث م:
تقا   ماا  1373 1 1ثالماو خ  171تألفا ًا لق ا  م لس قاادم الااث م الما قم 

 الي:
اااااَّب الاادكتث  حااالح أ مااد الالااي، ا سااتا  فااي كلااا  ادداب ي امااا  ييااداد،  -أولا 

 المي الا اقي. ئاسًا للم ما ال
 اااءب السادم التالا  أسماو م أةضاش ةاملاب في الم ما الالمي الا اقي: -ثانياا 
 الدكتث  سادثب  ماد  -1
 م مثد راو خطاب -1

 ةزاز ةق اث  -9

 الدكتث  أ مد سثسا -1

 الدكتث  مسا ل ال اث  -1

 الراا ةيدالك ام المد س -1

 م مثد يح و ا ا   -7

 مثسي ةيدالحمد -1

 طا ياق  -3

 الدكتث  اثسف  يي  -11

 يالدكتث  م مثد ال لال  -11

 الدكتث  ألا ي ةياس أ مد  -11

 الدكتث  مأل   إي ا ام الراث   -19

 الدكتث   ثاد ةلي  -11

 الدكتث   ماه سااد  -11

 الدكتث  ةيدالااه الحكياب  -11
 الدكتث  ةيدالازاز اليسام -17
 سأل ا اب وزكا  ةاثا  -11
 كث كاس ةثاد -13
 الراا م مد الخاه -11

 ضااش راو خطاب -11
 

 ما  م اد سلامالدكتث   ثا -11
 الدكتث  ةلي الماام -19

 اثسف خادث الياز  -11

 الدكتث   ماه المالئك  -11

 الدكتث  اثسف ةز الداب -11

 الدكتث   اله م مد حالح -17

 الدكتث  زكي حالح -11

 الدكتث  ةلي ةطا  ةيداللا -13

 الدكتث   اي  الرك   -91

 الدكتث   سب كتاألي -91

 الدكتث  أل اب خ ثفا  -91
 خائاه ةثاد.ما  -99

 الدكتث  ألث   القاسي  -91

الاادكتث  فخاا   م مااد حااالح   -91
 الديا .

 الدكتث  كامه  سب اليحا   -91

 أألد اثس  ألا  -97
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ثأمااا ا ساااياب المث يااا  ل ااهء الم ااااما الساااايق  الاالااا  ثتث ااااد ا فاااي م ماااا 
لاحاااا فاااي مساااتحه  اااد ياسااام قالم ماااا الالماااي الا اقااايقثا قااااألثب الم ماااا  فقاااد ألحااا َّ ة 

 في الفق م التالا : ، 1371لسأل   119الالمي الا اقي  قم و

قياااالألظ    ماااا  التألسااااق ثالتكاماااه يااااب الموسسااااو الالماااا  المتخححااا  
ث او المحماو المترايح ، ثِلم ا دلو ةلاا ت  ي  الم  ل  الساايق  ماب يااا م لل حاثد 

د الم ااااما الالماااا  فاااي الاااثطب الثا اااد، فقاااد ا تاااو  ثضاااا ثالطاقااااو ثالخيااا او لتاااادء 
د لح ، الم اما، او   إطا  مءب التألسااق ثالتكاماه فاماا ياألحاا، ماا ال فااظ تألظامي مث َّ

 ةلي الياااو الثطألا  الالما  ا ساسا  التي قامو مب أ لحا الم اما السايق ق.
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 ا يااا  ا  دألااي أخااا ًا إلااي الطيااا االااا  كتااب  دااادم فااي:دفااا م مااا اللياا  ال
والكامااااش، ثالياثلث اااا، ثال اثلث ااااا  إضاااف  إلااي كتااااب ال ااضااااو الاا   ساااتألتحي 
طياةتااا ق ايااًا  اادًا. ثأمااا الكتااب الاالااا  ال دااادم فستحااد  ةااب المطيااا  فااي ألحاااا  

ا مطلاااا الااااام راااح  أالاااثه المقياااه. ثيااا لك تكاااثب  ااا ، الكتاااب ماااادَّم لالساااتاماه مااا
 ا كادامي ال داد.

ف ا الم مااا خاااله رااح  تمااثز المقيااه إلااي المطيااا  يكتاااب خااامس فااي  ثسااا دا
الفازااش. ث  ، الكتب كلءحا  ي مب الكتب التي تد َّس في السأل  ا ثلي في ال اماا  
ب  ال ملاا   ا  دألااا  ث امااا  الا مااثك؛ ثكاااب الم مااا قااد ألااف ل األااًا لت  متحااا، ِضااما

لتي اقثم يحاا ماب أ اه تا ااب تاد اس الالاثم، ثا  االه الليا  الا ياا  الم اهء الكي   ا
 الالئق يحا، ياةتيا  ا لي  ةلم ث ضا م.

ث ااادا  يالااا ك  أب كاااهء كتااااب ماااب الكتاااب الخمسااا  المااا كث م األتحاااي يما ااام 
حيا  ارمه المحطل او الالما  الثا دم فاا، ي،حلحا اإلألكلااز  ثمقايلحاا الا ياي، 

 المحطلح الالمي ياب مد سي الالثم المختلف  في ال امااو الا يا .تاسا ًا لألر  

ثكاااب الم مااا قااد أيلااع الم اااما الرااقاق  ثال امااااو الا يااا  ي،ساا  ا يت  متااا 
لح ، الكتاب الخمسا ، ثا تماماا يتاد اس الالاثم يالا ياا  فاي ال اماااو الا ياا . ثقاد 

اماااااو، ث  سااااما ماااب تلقءاااي الادااااد ماااب الطليااااو ماااب  ااا ، الكتاااب ماااب مختلاااف ال 
، ثلايااااا، كماااا ط ل اااب قسااام  كياااا  ماااب ال اماااااو  الاااا اق، ثالمملكااا  الا ياااا  السااااثدا

 ا خ   ألما ع مب   ، الكتب ةألد حد ث ا، مب أ ه تق ا  مثقفحا.

ثالم ماااا ا،ماااه أب تكاااثب ا سااات اي  ل ملتاااا القثماااا  المخلحااا  ةامااا  راااامل ، 
ةادتحا إلي مك  األتحا القدام  لي  ةلم ث ضا م.إلةزاز اللي  الا يا ، ثا 
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ث ااا  ئاااس م مااا اللياا  الا يااا  ا  دألااي الاادكتث  ةياادالك ام خلافاا  الكتاااب 
التالي إلي كهء مب  ئاس ال اما  ا  دألاا  ث ئااس  اماا  الا ماثك، يألااش ةلاي قا ا  

تاب يالليا  الا ياا ، مب م لس الم ما، ادةث ما فاا إلاي تاد اس الالاثم فاي ال ااما
يااادً  ماااب اإلألكلازاااا . ث لاااك ضااامب  ملااا  الم ماااا ال اماااا  إلاااي دةااام الليااا  الا ياااا ، 

قحاااث  ةاااب يحاااا ثا  اللحاااا الم اااه الالئاااق يحاااا ياةتيا  اااا ليااا  ةلااام ث ضاااا م، ثلااااس 
 استاااب المحطل او الالما  ال دادم.

 ثفي ما الي أل  الكتاب:

 د:أيا  إلاكم يخال  الت ا  ثالتقدا ، ثيا

فااإب م لااس م مااا اللياا  الا يااا  ا  دألااي قااد ألاااقش الساايه ثالثسااائه المودااا  
إلاي دةام الليا  الا ياا  ثا  ألائحاا، ثالاماه ةلاي  الحاا ليا  الالام ثال ضاا م ثالما فا  

 في اثمحا   ا، مالما كاألو في ا مس الياي .

 ثاألطالقًا ماب الا ثم الالماا  الحادفا  التاي ألااقش يحاا الم لاس  ا ا المثضاثل
الاظام ا  ما ، ق  َّ  الم لس الكتاي  إلاكم، ثأألتم في مثقا المسوثلا  فاي  ا ا اليلاد 
الا يي الازاز، اماًل أب تحيح اللي  الا ياا  فاي  ااماتكم الزا ا م  اي ليا  التاد اس 
للالااثم المختلفاا ، ثأب اااتمء  لاااك فااي الق اااب الاا ااه، ي اااا  تتخاا   اااماتكم الماااثق م 

   اش الكيا  ا  ما  ياب ال امااو الا يا .في   ا اإل لقاادمزمام المياد م ثا

 ،،يثتفضلثا يقيثه فائق ا ت ام
 رئيس المجمع األردني

 الدكتور عبدالكريم خليفة
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 وزير المواصالت األردني يدعو للتعاون مع المجمع

 ويكرم اللغة العربية ويدعمها

الا ياااا  قاااام الااادكتث  ساااااد التاااه، ثزاااا  المثاحاااالو، ثةضاااث م ماااا الليااا  
ا  دألاااي، يتث ااااا الكتااااب التاااالي إلاااي المااادا  الااااام لموسسااا  المثاحاااالو السااالكا  
ثالالساالكا ، مااب أ ااه دةاام اللياا  الا يااا  فااي الموسساا ، ثالتااااثب مااا الم مااا فااي 
ثضااااا مقااااايالو ة يااااا  للمحااااطل او ا  أليااااا  المسااااتامل  فاحااااا، ثاسااااتخدام  اااا ، 

 اسالو الموسس  ثماامالتحا.المحطل او الا يا  يركه أساسي في  ماا م  

ثالم مااا إ  ا اءااي الاادكتث  سااااد التااه ةلااي  اا ، الخطااثم ال ائاادم، ثةلااي  اا ا 
ال اااا   ةلااااي تكاااا ام اللياااا  الا يااااا  ثدةمحااااا، لا  ااااث أب تقااااثم الااااثزا او ثالاااادثائ  

 اا اش، لتكااثب ليتألااا القثمااا   ااي ا ساااس وسساااو ا خاا    مااحااا يماااه  اا ا اإلثالم
 في كه ماامالتحا.

ألا أب ألألراا  فااي مااا الااي ألاا  كتاااب الساااد    دا ًا لحاا ا المثقااف الألياااه، ا سحااثتقاا
 الثزا :

 1339  1 11 -ال قم 

 . ا1933 1 9 -التا اا 

 م.1373 1 1 - المثافق

 

 عطوفة المدير العام
 الموضوع: استخدام المصطلحات اإلنجليزية

اساالتحا؛ ظح استخدام الموسسا  للمحاطل او اإلأل لازاا  فاي م  كاا ًا ما اال   
ااا إلااي ةاادم الما فاا  للمحااطل او الا يااا  المقايلاا  لحااا، أث،  ثأةتقااد أب  لااك ااااثد إمء



 -111- 

فق ةلااااي اسااااتامالحا ياااادً  مااااب ا فاااا ، ااااااثد الساااايب إلااااي قةاااادم التاااا لفااااي  الاااا  الم
 المحطل او اإلأل لازا .

ب ثا يألااااا الااااثطألي ثالقااااثمي ا  ب لياااا  الدثلاااا  ال سااااما   ااااي اللياااا  الا يااااا  ث إ
ا يا  ثتطثا  ا ياستم ا ، لتحيح أدام ا تحاه في  مااا م اا و استخدام ليتألا ال

 الامه؛ ةلمًا ي،ألحا أايتو ثسثف تايو دائمًا، أألحا قاد م ةلي الألمث ثالتطث .
ااا ت ق اادَّم فاا ألي أقتاا م اتيااال الخطااثاو التالااا ، أث أااا  خطااثاو أخاا   ت ثألحااا إِلم 

 الموسس : و يا  في م اسالمألاسي  لزاادم ا ةتماد ةلي اللي  الا
لثضاا قاامثس  سس  ثم ماا الليا  الا ياا  ا  دألايأب اتم تااثب  فاما ياب المو  -1

موقاااو ا ماااا المحاااطل او المساااتخدم  فاااي الموسسااا  ثماااا اقايلحاااا فاااي الليااا  
اإلأل لازاااااا ، ي اااااا  ااااااتمء تراااااكاه ل ألااااا  لمتاياااااا   مااااااا  ااااا ، المحااااااطل او، 

 لي  اءز الث ثد.ا اللي  ا  دألي إلخ اع   ا القامثس إثا تحاه ما م م  
أب ااااااتمء اساااااتخدام المحاااااطلح الا ياااااي يراااااكه أساساااااي فاااااي  مااااااا م اساااااالو  -1

ت ااااب ي األااااب  اااا ا  الموسساااا ، إ  فااااي ال ااااا و التااااي احخرااااي اللاااايس فاحااااا، فاحكا
 المحطلح، ثياب قثساب ما اقايلا في اللي  اإلأل لازا .

 .أب اقثم ماحد التد اب التايا للموسس  ياستخدام المحطل او الا يا  -9

 ثاقيلثا ا ت امي،،،
 ثزا  المثاحالو
  ئاس م لس اإلدا م

 سعيد التل
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 التسميات األجنبية على المحال التجارية

بناء على قرار من مجلس المجمع، بعث رئيس المجمع بالكتاب التالي إلى 

السيد أمين العاصمة، يرجو فيه العمل على كتابة أسماء عربية على الشركات 

ألردنية، بدالً من األسماء األجنبية التي تحتلَّ مكان اللغة القومية والمحال التجارية ا

 وبعث بنسخ من الكتاب كذلك إلى الجهات األخرى المعنية. .في الشوارع واألسواق

والمجمع يرجو أن يكون لكتابه وقرار مجلسه االستجابة الجديرة بهما، 

 والالئقة بمكانة اللغة العربية العزيزة وتراثها المجيد.

 :وفي ما يلي نص الكتاب

 3/4/258 - الرقم

 .م82/28/2792 - التاريخ

 .هـ2377/ محرم/ 88 -الموافق 

 معالي أمين العاصمة المحترم

 العامة األسماء األجنبية على المحال   - الموضوع

ياساااام م مااااا اللياااا  الا يااااا  ا  دألااااي، أكتااااب إلااااي ماااااالاكم، يمااااهش ا سااااف 
م  اللي  الا يا ، ثك ام  ا م  ماب ث ائحاا. ثأ اب ثالم ا م،  ثه مثضثل اتالءق يك ا

أب أألقه إلاكم أب ثفثد اليلداب الا يا  التي را كو فاي ألادثم ات ااد الم ااما الليثاا  
ِقاااااااد و يضاااااااااف  الم ماااااااا إلاااااااي  11 91ا  دألاااااااي ماااااااب  الالماااااااا  الا ياااااااا  التاااااااي ةح

اهء قد   ظو، يكه أسف، أب ا سماش ا  أليا  ةلي المتا   ثالم  1371 11 9
ف ساب،  الاام ، ثكتايتحا ي ا ثف ة ياءا ، فاي اليلاداب الا ياا  ةاما ،   فاي ا  دبء 



 -119- 

إألمااا  اااي إ األاا  لألمااا  كلءحااا فاااي ليتحااا، ثا مااا  التااي تتحااااثب فااي ك امااا  ليتحااا إألماااا 
 تتحاثب يثا ب مب ثا ياتحا القثما ، ثتدهء ةلي ةدم اقتحا يألفسحا.

ترا ًا ثاساًا  دءًا ادةث إلي خاي  ب ا سماش ا  أليا  مألتر م في ا  دب األإ
 ا ماه في راث  المثاطألاب ياليا م ةلي ليتحم الا يا : لي  داألحم ثلي  قثماتحم.

ثتزداد اإلساشم  اب ا يش إلي يلادألا أ ألياي  ِممءاب اا فاثب الا ياا ، فا ااثه أب 
ياااا ،  ب اقاا أ ا سااماش ةلااي المتاااا   ثالم اااهء الااماا ، فاحألاِكاا  ماااا تالَّاام ق اشتااا يالا  

 ا سماش   اي  ةب الا يا ، ث  تدةث إلي تحداق ا  أليي أألا في يلد ة يي.

أألكم تراا كثألا الياا م ةلاي ك اما  الليا  الا ياا ، ثتالماثب أب  لمثالم ما اا
ك ام  اللي  القثماا   اي ماب ك اما  ا ما . ثلا لك األارادكم الم ماا أب تقثماثا ياماه 

اااق ي،متااا، ثا ا   ةلااي قثماتاا؛ فألاا    اا ،  اسام ا اااه الماثاطب اااومب يليتاا، ثا
ا سماش الي اي  المخ ل  تازثه ةاب  فتااو المتاا   ثالم ااه الااما ، ثيا لك اراا  

يلاادًا ة ياااًا   ، ثارااا  الزائاا  ا  أليااي ي،ألااا ااازث المااثاطب ي،ألااا ة يااي، فااي يلااد ة يااي
ب لاثب ا ت م ليتا ثااتزح يحا؛  لك أب أسماش الم اهء الااما  فاي يلادألا  اي يااض  ما

 المثاطب ال قاقي، ث زش  مب اقاألا، ثحث م  مب إاماألا يثطألا ثقثماتا.

اءتحم تياادأ مااب  اااا   ثلاااس فااي  اا ا أ  اةتاااداش ةلااي   ااا  المااثاطألاب، ف ااا ء
 لاي ليتاا مااه  ا ا ا ةتاداش الميااابتألتحاي   اا  الم ماثل. ثالماثاطب الا   ا اتاد  ة

اتا لا فظ     مب الخا  أب ا ِ دَّ القاألثبح   ا  ا م  ثك امتحا.مب   ء
 ثتفضلثا يقيثه ا ت امي،،،

  ئاس الم ما
 الدكتور عبدالكريم خليفة
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 من منشورات مجمع اللغة العربية األردني

 ضمب أةماه التا اب التي اقثم يحا الم ما، حد    ا الاام ك اساب  ما:

 تا اب  مثز ث داو الألظام الدثلي ثمحطل اتحا. -1

 لمحا ف.محطل او الت ا م ثا قتحاد ثا -1

ث ما أثه كتاياب ةلمااب اححد  ما الم ما، ثقد تااثب ةلي ثضا الكتاب 
ا ثه ما مدا ا  المثاحفاو ثالمقاااس في ثزا م الحألاة  ثالت ا م ا  دألا ، ثما 
ةدد مب الالماش ثالخي اش ا  دألااب؛ ثتااثب في الااألي ما ياض الخي اش مب 

 ا م الحألاة  ثالت ا م.ال اما  ا  دألا ، ثاليألك الم كز ، ثثز 

ثقااد ثحزءل الكتاياااب ةلااي الم اااما الرااقاق ، ثال امااااو الا يااا ، ثكاااا  مااب 
 ال حاو الالما  ثالدثائ  الماألا  في الاالم الا يي.

ثاألااااااقش م لاااااس الم ماااااا فاااااي ادثألااااا  ال اضااااا م م مثةااااااو أخااااا   ماااااب 
حدا    ا فاي ك اسااو المحطل او المستامل  في الدثائ  ال سما ، تمحادًا إلق ا  ا ثا 

أخاااا  ، أث مراااا ثةاو ماااااا م، أماااااًل فااااي إق ا  ااااا مااااب ِقي ااااه ات اااااد الم اااااما   ااااه 
 تث اد ا في الاالم الا يي.
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 مجـل ة                               

 الُبحوث َوالدِّرِاَسات العربي ة   

 تصدر سنوياا عن معهد البحوث والدراسات العربية

 .3797مارس )آذار(  صدر العدد األول من المجلة في
ب تاادةث اليااا ااب ثا سااات م مااب أةضاااش  ائاااو أ ائاا  ت  ااا  الم لاا  اساا  ا  -

التد اس يال امااو الا يا  ث ا  م لألر  ي ثاحم ثد اساتحم الالما  في الم ل  
ثخاح  في الم ا و المتالق  يي   ثد اس  المركالو الا يا  المااح م ماب 

ا  تماةاااا  ثالتا اخاااا  ثال ي افاااا  ثالقاألثألاااا .  ثاأليحاااا السااساااا  ثا قتحاااادا  ث 
كماااا تاألاااي الم لااا  أاضاااًا ياااإي از المالماااح ال ئاساااا  لاااألدب الا ياااي المااحااا  
ثيخاح  ما ااكاس مألحاا الا ثايط الفك اا  يااب راتي أقطاا  الاثطب الا ياي إلاي 

  األب ا تمامحا الخا  يالد اساو الفلسطاألا .
م الا   ا  ياثب فاي ألرا  أي اااحم يالليا  ت  ث  ائ  الت  ا  مب الساادم ا ساات  -

الا يا  أب ا فق كه مألحم يي اا ملخحًا يلي  أث ثيا   دااا  فاماا   ازااد ةاب 
ألف كلم ، كما ا  ي أاضًا ممب ا  ب في ألر  ي اا يلي  أث ثيا   دااا  أب 

فاااي  ياقااادم ملخحاااًا يالليااا  الا ياااا  يماااا   ازااااد أاضاااًا ةاااب ألاااف كلمااا ، ثا اةااا
 ت اثم المقاه أث الي   ياب ست  ا ف ثاماألا  ا ف كلم .ال الاب أب ا

 ت سه كاف  المكاتياو ثا ي ا  المتالق  يالم ل  ةلي الاألثاب التالي: -

 األستاذ الدكتور محمد صفي الدين أبو العز
 رئيس معهد البحوث والدراسات العربية

 القا  م  113 .ب  -ي ا دب سات –را ل الطلمياو  1و
م ل  لكاه ماب الساادم المرات كاب فاي ت  ا  اا يي اثاحم ةلاي ساياه تقدم إدا م ال -

 اإل داش الادد ال   ألر  يا الي   ياإلضاف  إلي ةر اب فحل  مب الي  .
كاف  ا ي ا  ثالد اساو المألرث م يح ، الم ل  تاي  ةاب ا اش كتايحاا ث  ت ماه  -

  .يالض ث م ث ح  ألظ  الماحد أث أا   ح  أخ   ا تيط يحا حا ب الي 

 دث  او أم اكا  يخالف  سثم الي اد. 1 ألا  مح   أث  1،111قام  الادد  -


