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 رسائل شكر وتقدير للمجمع -أ

 رسالة من سيادة الشريف زيد بن شاكر رئيس مجلس الوزراء. -1

تلقى  ألستىت ا ألكىورتعب الىىوألكربيف  لييى  بمىيع ألكالاىىن بتى ك  اى  تىىي و  
زيو ل  ش رب بميع اللع ألكعزبألء، يشيو فيه  تي وته ل كلهعو ألكقيا   ألكشبيف

اىىى  ألكلاىىى  ألكوبليىىى  عبفىىىن ار  تهىىى  ألكالاىىىن عااهىىى خد فىىىب  وألكتىىىب يلىىىاكه  بمىىىيع 
 .االء شأ ه  فب ال الت ألكتوبيع عألكلحعث ألكولاي عأل  

 عفيا  يلب  ّص ألكبت ك :
 "بسم الله الرحمن الرحيم"

 سعادة األخ الدكتور عبدالكريم خليفة
 األردني مجمع اللغة العربيةرئيس 

 ألكتالف اليرف عبحا  ألكله علبر ته، علوو:
 52/2/9989تىىىى بي   8/2/292ت ل كشىىىىرب عألكتقىىىىويب رتىىىى لرف ب ىىىىف تلقيىىىى

  عابفقه ألكا شعبألت ألكحويث  ألكتب صوبت ا  الاورف ألكربيف، عهب ااوألو الل
هىى ف  ىكىى  رتىى س ألكاعتىىف ألكثقىى فب ألكتىى وع ( ل إل32، 33، 33ألكالاىىن اب ىى ف  

 ف.9988عألكتقبيب ألكت عي كو ف 
تلىىاكع ه  عألكتىى و  ااهىى ء  ىىه كيتىىوو ب ا  اشىىيو للهىىعورف ألكقياىى  ألكتىىب عأل  

اىىىالء شىىىأ ه  فىىىب الىىى الت اىىى  كات ىىى  ألكوبليىىى  عبفىىىن ار  تهىىى  عأل  ألكالاىىىن فىىىب  و
 .رفعث ألكولاي ، عفقرف ألكله عتوو  ط ألكتوبيع عألكلح

 عتيهلعأل لقلعل ف مق ألحتبألاب
 أخوكم

 الشريف زيد بن شاكر
 رئيس الوزراء
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 دولة رئيس مجلس األعيان.رسالة  -2

لىىوألكربيف  لييىى  بمىىيع ألكالاىىن بتىى ك  اىى  وعكىى  تلقىى  ألستىىت ا ألكىىورتعب ا
ألكتيو احاو ألكلعزي بميع اللع ألساي   تها ت شرب وعكتىه بمىيع عااهى ء 
ألكالان، عتقويبد كا  يصوبد ألكالان ا  ا شعبألت ثق في  عالاي ، عواعته ىك  

اىىى  لاهىىى اي  ألكلهىىىعو اىىى  الىىىل ا  صىىىب  ألكالاىىىن فىىىب االىىىه ألكىىىوألمس ك واىىى  ألك
 ألكوبلي .

  ّص ألكبت ك :عفيا  يلب 
 "بسم الله الرحمن الرحيم"

 األكرم الدكتور عبدالكريم خليفةاألستاذ األخ  عطوفة
 األردني مجمع اللغة العربيةرئيس 

 ،،تحي  ال بر  طيل  علوو
فقىىىو تتىىىلات لرىىىل تقىىىويب عشىىىرب عتىىىبعب هىىىويترف ألكقياىىى  ااىىى  صىىىوب اىىى  

 ألسبو ب. الان ألكلا  ألكوبلي ا شعبألت 
رف عاىى  ألكالاىىن كهىىع لهىىو الىىبعب يهىى اف اىى  عهىىاأل ألكوطىى ء ألك يىىب اىى 

اتخعكيت   تل د ا  صب  ألكالان عتوزيز ار    كات   ألكوبلي  عا  تاثله فب حي   
اات ىىى  اىىى  اتىىى ع ارىىىي  كل هىىىعت عألكتقىىىوف فىىىب ا تلىىىف ايىىى وي  ألكولىىىف عألكواىىىل 

 .عألكحه ب 
اشىىربرف الىى  هىىىويترف هىىاد ث  يىى ، اتا يىىى ن كرىىف ازيىىوألن اىىى  ألكوطىى ء، عاىىىن 

  تب كرف ل كتعفيق عاعصعل ألك ل ح.اطيس تا ي
 عتيهلعأل لقلعل ف مق ألالحتبألف،،،

 رئيس مجلس األعيان
 أحمد اللوزي      
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 من أخبار أعضاء المجمع -ب
 بميع ألكالان اهع شبف فب ألتح و ألكرت س ألسبو يي . -9

بو يي  يهف رىالن اى : ألكتىيو هىي ء   ف عفو ياثل ألتح و ألكرت س ألس
يب  ط اب   مس بميع ألالتح و، عألكتيو هى  ب ألكوي  ألكبف اب عألكورتعب تا

لزيىى ب  ألستىىت ا  ، يىىب، عألكىىورتعب الىىب ألكشىىعالب عألكتىىيو تىىليا   ألكاشىىي ب
ألكىىىورتعب الىىىوألكربيف  لييىىى  بمىىىيع ألكالاىىىن فىىىب ارتلىىىه لىىى كالان ع ىىىوف كىىىه 
شىىىه و  اهىىىىعي  ألكشىىىبف فىىىىب ألتحىىى و ألكرتىىىى س، تقىىىويبألن اىىىى  ألتحىىى و ألكرتىىىى س 

لاىى  ألكوبليىى  عألالاتىىزألز لهىى  فىىب رىىّل كلهىىعو ألستىىت ا ألكىىورتعب فىىب  واىى  ألك
وألبيىىىى  ألكتىىىىب شىىىىاله . ع ىىىىو اث ىىىى  ألستىىىىت ا اليىىىى  عألكا  صىىىىس ألإلألكاعأل ىىىىن ألكو

ألكىىىبميع الىىى  لهىىىعو ألتحىىى و ألكرتىىى س فىىىب  واىىى  ألكثق فىىى  عألسوس، عبا يىىى  
ألكري يىى ت عألكاعألهىىس  ألس ىىالف ألكعألاىىو ، عفىىتا ألكالىى الت ألكعألتىىو  ااىى ف اعي

 لوألع.كاللتر ب عألإل

 ألكالان بميت ن كلل او  ألسبو ي . تويي    مس بميع -5

بألو  ألكالريىىىى  ألكتىىىى اي  لتويىىىىي  ف صىىىىوبت ألإل91/2/9989لتىىىى بي  
ألستىىىت ا ألكىىىورتعب احاىىىعو ألكتىىىاب    مىىىس بمىىىيع ألكالاىىىن، بميتىىى ن كلل اوىىى  

 ألسبو ي .

 ااه ء ا  ألكالان فب اللع ألساي  : -3

تىىىحق ىبألو  ألكالريىىى  ألكتىىى اي  لتويىىىي  ألستىىىت ا ألكىىىورتعب صىىىوبت ألإل
، عألستىىىت ا ألكىىىورتعب تىىىويو ألكتىىىل، اهىىىعي  اللىىىع ألكالاىىىن حىىى  احاىىىو فب 

 .عألكارتس ألكت يياي، اهعي  فب اللع ألساي   ألسبو ب

ف ز ألكورتعب الوألكلطيف ابلي ت اهع ألكالان لوهعي  اللىع ألك ىعألس  -3
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ألسبو ىىىىىىىب اىىىىىىى  اح فاىىىىىىى  ألكللقىىىىىىى ء فىىىىىىىب ألال ت  لىىىىىىى ت ألكتىىىىىىىب لىىىىىىىبت يىىىىىىىعف 
 ال ا صىىىىىسف، عرىىىىى   ألكىىىىىورتعب الىىىىىوألكلطيف ابليىىىىى ت يشىىىىى8/99/9989

ف اى  الىل 9/91/9989ألساي  ألكو ف كلالان  لل ا  يقوف ألتتق كته فىب 
  عت ألكاوبر  ألال ت  لي .

 ااه ء ا  ألكالان ييعزع  للعألمز ألكوعك  ألكتقويبي . -2

ا وف ص حس ألكلالك  ألكالك ألكحتي  ألكاواىف الى  ألستىت ا بعرىع 
يبيىى  ألكوزيىىزي عألستىىت ا حتىى ب فبيىىز اهىىعي  ألكالاىىن للىى مز  ألكوعكىى  ألكتقو

را  ا وف ال  ألستت ا ألكورتعب الىوألكربيف ربأليلى  اهىع ألكالاىن  .كألوس
 لل مز  ألكوعك  ألكتقويبي  كلولعف ألاللتا اي .

لتويىىي    ىىبألبألن  52/91/9989ألت ىىا ألكارتىىس ألكت ييىىاي فىىب للتىىته لتىى بي   -2
كالاىىىن ألكلاىىى  ألكوبليىىى  ألسبو ىىىب ألكىىىورتعب الوألكحايىىىو ألكيىىىالح، ااي ىىى ن ا اىىى ن 

كى  عزيىب ألكتولىيف ، ع ىو بفىن هىاأل ألكقىبألب ى52/91/9989 أللتوألء ا  ت بي 
تىىىىىى بي   5/9/52299ألكىىىىىىاي عألفىىىىىىق اليىىىىىىه لاعلىىىىىىس رت لىىىىىىه ب ىىىىىىف  ألكوىىىىىى كب

 ف.5/99/9989

 مشاركة المجمع في المؤتمرات والندوات -جـ

، بميع ألكالان فب أللتا ع كل   ش بك ألستت ا ألكورتعب الوألكربيف  ليي  -9
لىىىب ألكحىىىويث، ألكىىىاي اقىىىو فىىىب اىىىوألو ألكاولىىىف ألكوب ألإلشىىىبألف ألكولاىىىب الىىى  ى

 ف.99/99/9989ألكرعيت لت بي  

شىىى بك ألستىىىت ا بمىىىيع ألكالاىىىن فىىىب ألكحيىىىل ألكىىىاي ا  اىىىه ألتحىىى و ألكرتىىى س  -5
، كترىىبيف ألستىىت ا بعرىىع ألكوزيىىزي 91/99/9989ألسبو ىىب يىىعف ألالث ىىي  

ها  ألك ط  ألكثق في  ألكتىب ي تهلهى  ألالتحى و فىب ترىبيف بلى الت ألكبايىل 
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لىف عألسوس، ع ىو اكقى  ألستىت ا بمىيع ألكالاىن ألسعل ا  اهل ألكثق ف  عألكو
فيه  ا  ار    ألستىت ا بعرىع ألكوزيىزي ألسوليى ، عاخكي تىه  رلا  تحوث

 .ألكوويو 

، فىىىب   اىىى  52/99/9989ا ىىى ف الاىىىن ألكلاىىى  ألكوبليىىى  ألسبو ىىىب لتىىى بي   -3
ب  يتىىىعع بيىىىىع تىىىى كيوع، ، حيىىىل ألتىىىىتقل ل كلىىىىورتع ألاللتا اىىى ت لىىىى كالان

تىىىل  ي  فىىىب ف فىىىب ألكالاىىىن عتىىىييب ىشىىىب تىىىل  ب، اهىىىع ألكألكاتتشىىىبق ألإل
بمىىىيع  ألستىىىت ا ألكىىىورتعب الىىىوألكربيف  لييىىى واشىىىق عفىىىب لوأليىىى  ألكحيىىىل اكقىىى  

وليىى  ع وا تىىه ألكالاىىن رلاىى  بحىىس فيهىى  ل كهىىيف، عتحىىوث اىى  ااا كىىه ألس
كقىىى  ألستىىىت ا ألكهىىىيف رلاىىى  عصىىىيه  لأ هىىى  اق كىىى  ألكتحىىى ق كلاىىى  ألكوبليىىى . ثىىىف ا

 هىىى  سايتىىى  ألك ىىى اعبي اع ثالثىىى  لالاىىىن ألكلاىىى  ألكوبليىىى  ألسبو ىىىب عرىىى   ا عأل
ات كيس كلتبلا س. ع و تحوث فب اح هبته هاد ا  اااى ل ألستىت ا ايتى  

 ألك  اعبي ألسولي .

تشىبي   93-91اقوت فب ألكبل ط ا صىا  ألكاالرى  ألكاابليى  فىب ألكيتىب  لىي   -3
ألكوعب  ألكت لو  كاختاب ألكعزبألء ألكاتخعكي  ا  ألكشىخع  ألكثق فيى   9989ألسعل 

فىب ألكثق فى  ألكوبليى   لىب، ع ىو ألت ىات اى  سار  ى  ألكلاى  ألكوبليى فب ألكعط  ألكوب 
كهىى  عاحىىعبألن كلحعثهىى  عااا كهىى . عرىى   ألكىىورتعب الىىوألكربيف  تىىالاي س ا عأل ىى ن ألإل

وألب  ع  اىى  ألكىىورتعب صىى كا ألك بفىىب اىىويب ىبمىىيع ألكالاىىن  ىىو تلقىى  واىى  لييىى 
ألكىىىىوعب  اد ألكثق فىىى  فىىىب ألكا ااىىى  ألكوبليىىىى  كلتبليىىى  عألكثق فىىى  عألكولىىىىعف كحهىىىعب هىىى

تىىه ف فىىب ااا كهىى ، ىال ا  ابعفىى ن ط بمىى  ح كىىت وع  تلليىى  ألكىىواع . عفىىب عألإل
 تىى ف هىىاأل ألكاىىختاب صىىوب ليىى   ألكبلىى ط ألكىىاي اكىىا الىى  اهايىى  ألكلاىى  ألكوبليىى  
رآصب  تىبلط لىي  ألكثق فى ت عألكشىوعس ألكوبليى ، عر ش ىف  ألكليى  ع اى  تتوىبت كىه 

ارىىو ألكاىىختاب الىى  اىى   ألكلاىى  ألكوبليىى  اىى  احىى عالت ألكتهىىييق عألكهيا ىى ، راىى 
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ترتتىىىله  هىىىي  ألكتوبيىىىس اىىى  اهايىىى  لعهبيىىى  فىىىب االيىىى  ألكل ىىى ء ألكحهىىى بي، 
 عفيا  يلب اقتطي ت ا  اكك ألكلي  :

 بسم الله الرحمن الرحيم

يلتىىمف ألكاىىختاب ألكتىى لن كلىىعزبألء ألكاتىىخعكي  اىى  ألكشىىخع  ألكثق فيىى  فىىب ألكىىعط  
عفىىب زاىى  تايىىز ، ألكوبلىىب ل كبلىى ط، ع حىى  الىى  اشىى بف ألكقىىب  ألكحىى وي عألكوشىىبي 

لتطىىىعب تىىىبين فىىىب علىىىعد ألكحيىىى   ر فىىى ، عل  صىىى  فىىىب الىىى الت ألكاوىىى بف عألكولىىىعف 
اهيا ى  رتىلت ك يتىه  اعأل ىن اىن حبرى   ت. را  ألتتف ل كصبألع لي  ثق ف تعألكتق ي 

ألكوبليىى . عكىىف تىىزل هىىاد  ىىب ، ا هىى  ثق فت ىى  األكاىىو ألالتىىتوا بي الىى  حتىى س ثق فىى ت 
ألالحىىىتالل ألكوتىىىربي عألالتىىىتوا ب ألكتي تىىىب ألكثق فىىى ت ألكاهيا ىىى  ت طىىىط لوىىىو تقلىىىص 

كتبتي  اعأل وهى  لأتى كيس لويىو ، عتطىبح  يتىه  الى  ا هى  ألك اىعال ألسفهىل كل ى ء 
 ت  ، عكيع ألكعط  ألكوبلب، عال ألكثق ف  ألكوبلي  لا أ  ألكتقوف، عصي ر  اتتقلل ألإل

 ا  هاأل ألكصبألع، عال فب اأا  ا   ت مله.

  ألكوبليىىىى  فىىىىب ألكثق فىىىى  ألكوبليىىىى  كلاىىىىاأل ألكاىىىىختاب  هىىىىي  سار  ىىىى  أل  ألت ىىىى ا هىىىىى
تىىىالاي  عألكثق فىىى ت ألكو كايىىى  ألس ىىىب س اعهىىىعا ن بميتىىىي ن كىىىه، ا طلىىىق اىىى  عاىىىب ألإل

 طىى ب تتاثىىل فىىب ق فت ىى  ألكقعايىى  عاىى  تتوىىبت كىىه اىى  اثصىى وق لأهايىى  ألكلاىى  فىىب 
توا ل ألكو ايىىى  هلاىىى ت ألكهيا ىىى  عاحىىى عالت ألكتهاىىىيل عألالتىىىتالس عألكتعتىىىن فىىىب ألتىىى

 االف ألكا تلي .ع  ص  فب عت مل ألإل

هاي  ألكاعهعع ع طبد عأل ور ت ته ال  اتتقلل ألكثق فى  ى  ألكعاب ألكوايق لأ
كىى  ا  يعو ىى  ألكصىىبألع لىىي  ألكثق فىى ت هىىع ألكىىوألفن ى ألكوبليىى  عتحويىىو اع وهىى  فىىب حللىى 

ت ههى ن لايىىن هىاأل ألكليى   ألكصىى وب اى  ألكاىىختاب لى كتبريز الىى  ألكقهىي  ألكلاعيىى  ات
قعايى ، ب كاهى اي  لهىعوهف فىب  واى  ألكلاى  ألكصىح س ألكقىبألألك لبألت عألكري ءألت عا

ألكتقوف ال  ألكاتىتعيي  ألكقىعاب ععهوه  فب ألكار    ألكالمق  له  فب حبر  ألكتطعب ع 
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ا اهىىى  حتىىى  تتىىىتويو ألكثق فىىى  ألكوبليىىى  بتىىى كته  ألكبألمىىىو  عألإل تىىى  ب، عتاهيىىىو ألكتىىىلل ا
  ت  ب.وي وعبه  ألكاأاعل ال  ألكاتتع  ألإلعتخ 

حي مىىه ل الاتاىى و الىى  األكو  يىى  لتبألث ىى  عكىىم  ر  ىىت  حىىوث عر ىىعزد ع واتىىه عأل 
 هىىىىوألف  ألكاو صىىىىب  تاثىىىىل هىىىىوف ن لعهبيىىىى ن اىىىى  األكا ىىىى هل عألكعتىىىى مل ألكولايىىىى  عألكتق يىىىى  

  يشىال   اى  ألالهتاى ف ل التىتوا ل ألكاو صىب كلات ى  ألكقعاي ، فىن  اكىك ال ي لاىب ا
ألكقعاي ، كاكك تال  هي  ألكتوبيس  هي  لعهبي  اصيبي  تقتهب ألكقىبألب ألكح تىف 

  ل ز ألكو لل.ألكاحرف عألإلعألكت طيط 

ل لي  فب  قل ألكاوبف  ألكولاي  ك  شمت  ، عتىوبيع ى  ألالاتا و ال  كا ت ا
زل ألكلاىى  ألكقعايىى  عألكثق فىى  ب اىىيىى ، يو ىىل للىىعف عألكتق يىى ت فىىب ألكل اوىى ت للاىى  األكو
ك  كوبلي  ا  رل اهاع  الاب،   ص  عا  ألكتل بس  و اروت ا  ال تليل ىأل

 تحقيق لوي فب شت  ال الت ألكاوبف    بل ألكلا  ألكقعاي .

ن ابألحلىىه عأل تص صىى ته، عفىىب   ألاتاىى و ألكلاىى  ألكوبليىى  فىىب ألكتولىىيف للايىىى
لىوألع هىع ألكتىليل ألساثىل ب ألكتأكيف عألإلا تلف الهز  ألكوال عألإلوألب  عألإلاالف عف

ثىىىبألء ألكثق فىىى  هىىى  ألكطليويىىى ، عهىىىع ألكشىىىبط ألكىىىالزف إلالتىىىتو و  ألكلاىىى  ألكقعايىىى  عا مي
 تى  ي ، يلى لب فىب ألكحهى ب  ألإللي  عكاا بتى  حق ى  ألكاشىبعع فىب ألإلتىه ف ألإلألكوب 

   لال ألكلهعو ألكيو ك  كتلتيطه  عتيتيب ألتىتوا كه  عحا يتهى  اى  عهاأل يقتهب ا
 ل لي .عي كألكي ا عألكتو ليب ألسىشعيه، عألكتتلل ألكلاألكت

  ألكلاىى  ألكوبليىى  اىىواع  التىىتيو س ألكا لىىزألت ألكولايىى  عألكتق يىى  ألكحويثىى  عاعألرلىى  ى
طىىى ب ألكاو صىىىب  يته  فىىىب ىتىىىباته  فىىىب ألكتطىىىعب ألكاصىىىطلحب تأريىىىوألن كولايتهىىى  عصىىىالح
تلوألت   ألكاولىىىب  اىىى  اتىىىألكحهىىى بي ، كىىىاكك تاىىىل ألكتبلاىىى  اىىى  ا تلىىىف ألكلاىىى ت ألكحيىىى

 ر  مه .ألكاوبف  ألإل ت  ي  ااالن ات تي ن ا  ااا ل ت اي  ألكثق ف  ألكوبلي  عأل  

  تطىىىعيب كتىىى   ابلىىىب الاىىىب، كىىىيع شىىىبط ن اىىى  شىىىبعط ألكعحىىىو  ألكثق فيىىى  ى
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كى  ف اى  شىبعط ألكقىع  عألكا وى ، عتىليل ىعألكتقوف ألكولاىب عحتىس، عكر ىه شىبط الز 
 تحقيق ألكعحو  ألكوبلي  ألكش ال .

 ﴾كله االرف عبتعكه عألكاخا ع ع ل ألاالعأل فتيب  أل﴿

 ﴾صوق ألكله ألكوايف﴿

 الموسم الثقافي الثامن -د

  اىى  ت فىىب ألكالاىىن ألكتبتيلىى ت ألكالزاىى  إلا ىىبت كل ىى  ألك ىىوعألت عألكاح هىىبأل
 ف عفيا  يلب اهف ألكقبألبألت ألكاتولق  لاكك:9991ألكاعتف ألكثق فب ألكث ا  كو ف 

 -95/2 وىى  لىىي  يوقىىو ألكاعتىىف ألكثقىى فب ألكثىى ا  كلالاىىن  ىىالل ألكيتىىب  ألكعأل -9
ف كاو   ات  ات لين لعأل ن اح هب  عألحو  فب ألك  اتى  اى  9/2/9991

 ات ء رّل يعف تلت ا  رّل اتلعع.

تىىىيرع  ألكاحىىىعب ألست تىىىب كلاعتىىىف ألكثقىىى فب ألكثىىى ا  هىىىع ستوبيىىىس ألكولىىىعف  -5
 ألكه وتي  عألكتق ي س.

 يتها  ألكاعتف ابلن اح هبألت، ع وع ، هب: -3

  .ألكتلبل  ألكتعبي  فب ألكولعف ألكه وتي -
 توبيس ألكاصطلح ت ألكه وتي  ألكعأل ن عألكاتتقلل. -

 وعب ألكح تعس فب توبيس ألكولعف ألكه وتي . -

 تالاب.ألكولعف ألكه وتي  فب تبألث   ألكوبلب ألإل -

 ع وع  لو عأل  سكا  ألكاه  ألكه وتي س. -

عتيش بك فب هاأل ألكاعتف ألكثق فب الا ء الالء ا  تعبي  عألكوبألق عاصب 
 عألسبو .
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 للغة العربية األردنيمن منشورات مجمع ا -هـ

كتي ت  ألكالان فب توبيىس ألكتولىيف ألكولاىب ألكلى اوب، عبرلى  ا ىه ألتتابألبألن 
فىىب تىىىعفيب ألكرتىى س ألكولاىىىب ألكىىاي يقىىىوف ألكىىوكيل ألكصىىى وق الىى   ىىىوب  كات ىى  ألكوبليىىى  
ألكشىىبيي  الىى  ألتىىتيو س ألكولىىعف عتقىىوياه  كلوألبتىىي  فىىب ألكل اوىى ت. فقىىو تىىف تع يىىن 

عا ت ألكل اوي  فب عزألب  ألكتوليف ألكو كب ل كلزألمب، اقو لي  ألكالان عويعأل  ألكاطل
رتىىىىى س ( اكيىىىىىب  تىىىىى   اىىىىى  5111يقىىىىىعف ويىىىىىعأل  ألكاطلعاىىىىى ت لاعللىىىىىه لطل اىىىىى   

اىىىى  الىىىىل توبيتىىىىه فىىىىب  -احىىىىو ا شىىىىعبألت ألكالاىىىىن ألكولايىىىى  -ألكليعكعليىىىى  ألكو اىىىى 
 ألكل او ت ألكلزألمبي .

 المشاركة في المعارض -و

كرتىى س ألكىىاي ا ىىىيف ألسبو ىىب فىىب اوىىبت ألالاىىن ألكلاىى  ألكوبليىى  شىى بك  -9
ف، ع ىىىو اىىىبت ألكالاىىىن فىىىب هىىىاأل 9989هىىىا  اهبلىىى   لىىىبل كوىىى ف 

 ألكاهبل   ا شعبألته ألكولاي  عألكثق في .

تلقىىى  ألكالاىىىن واىىىع  كلاشىىى بر  فىىىب ألكاوىىىبت ألكىىىوعكب ألكثىىى  ب كلرتىىى س  -5
. 9991آاألب  9شىل ط ىكى   51ألكاي تىيق ف فىب ااى   فىب ألكيتىب  اى  

هىىاأل ألكاوىىبت لل ىى ح ع ىىو بحىىس ألكالاىىن ل كىىواع  ع ىىبب ألكاشىى بر  فىىب 
   ص لرتس ألكالان عا شعبألته ألكولاي  عألكثق في .

 مجمعيان راحالن -ز
 األستاذ الدكتور عبدالله كنون -1

 وىىت ا لىى ء ألكاالرىى  ألكاابليىى  ألكشىىقيق  ألستىىت ا ألكرليىىب اويىىس ألكيقهىى ء عفقيىىه 
 ألسبو ب.الان ألكلا  ألكوبلي  ألسول ء ألكشي  الوألكله ر ع  اهع ألكشبف فب 
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 تب  ألكيقيو عاعيه للب ي  ألكتوزي  ألكت كي :األكالان ىك   ع و لوث
 ىك  ألكتيو  ألكربيا  حبف ألكيقيو ألستت ا الوألكله ر ع 

  عته عا ملته حياهف ألكلهألكت و  ا ل ل ألكيقيو عأل  
 ألكاابس. –( ط ل  39ألكقصل  ب ف  

 :ألكتالف اليرف عبحا  ألكله علبر ته، علوو

ب ألسبو ىىب احىىاىىن ألكلاىى  ألكوبليىى  الكىىيرف ل تىىاب عألتىىف ااهىى ء فىىن ب ابفىىن ى
حت ت   ل كاص س ألسكيف، عألكبزء ألكرليىب لعفى   تو زي   عص وق اش برت   عاايف ى

 ألستت ا ألكلليل عألكو كف ألسبيس عألكيقيه ألسويس ألكابحعف الوألكله ر ع .
ع ىىو رىى   كهىىاأل ألك لىىأ ألكيىى لن اااىىىف ألسثىىب فىىب  يعتىى  ، عازألخ ىى  لايوىىى ن ا  

ألكقىىىبآ  ألكرىىىبيف عألكتىىىبألث يتىىىه لىىي  يىىىوي بلىىىه اىىى   واىى  كاىىى  ألستىىت ا ألكيقيىىىو  ىىىوف ك 
تالاب ا  ي لو اربد فىب ألكىو ي  عيولىب وبلتىه فىب أل  ىب ل ف تىأل ألكلىه ألكوبلب ألإل

 از علل ا  يحيارف عا  يتااو ألكيقيىو لعألتىن بحاتىه عا  يلهارىف لايىل ألكصىلب
 عحت  ألكوزألء عاعصعل ألكوا ء كه.

    ىكيه بأللوع أل    كله عأل  ع 
 -ألسبو ىىىب/ ااىىى   الاىىىن ألكلاىىى  ألكوبليىىى ب الىىىوألكربيف  لييىىى / بمىىىيع اىىى  ألكىىىورتع 

 ألسبو 

 ك  ألكاللع ألسال  لط ل  للب ي  ألكتوزي  ألكت كي :را  لوث ى
  لياب ألكولاب..ألكت و  ااه ء ألكاللع ألإل

 ألكاابس. - ط ل  -39حب ألكقصل  ب ف 

كي ىى  ألكصىىحف ألسبو يىى  ألكصىى وب  يىىعف ألسبلوىى ء ألكتىى وع اشىىب اىى  اي ى وىىت 
ف، ألسخ  ألكلليىىل  ألكال هىىو  9989هىىى ألكاعألفىىق كلت تىىن اشىىب اىى  تاىىعز 9319كحلىى  أل

ع ىو آكا ى  هىاأل  ألستت ا الوألكله ر ع  احو ااالف ألكيرب عألسوس فب ااالا   ألكوبس.
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 ، ىألك لىىأ ألكيىى لن كاىى  رىى   يّتصىىف لىىه ألستىىت ا ألكيقيىىو اىى  تىىا ت  ليلىى  عا ىىالق ربياىى
ل ىىف رزيىىب، علهىىو وألمىىس فىىب  واىى  ألكلاىى    ب  ألإلتىىالاي . ىألكوبليىى  ألكشىىبيي  عألكحهىىعا 

ألسبو ىىىب احىىىب ألكتوىىى زي  الاىىىن ألكلاىىى  ألكوبليىىى كيرف لايوىىى ن ل تىىىاب عألتىىىف ااهىىى ء فىىىن
ااو ألكله از علل ا  يحيارف عا  يت عص وق ألكاش بر  فب اص ل   ألسكيف، وألاي 

 كيه بأللوع .ه عأل    كله عأل    ىى  يتر ه فتيا ل  تألكيقيو ألكلليل لعألتن بحاته عا

 ألكربيف  ليي ألسبو ب/ ألكورتعب الو الان ألكلا  ألكوبلي ع بمي
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األديـــب الكبيـــر والمربـــي الفاضـــل األســـتاذ حســـني فريـــز عضـــو الشـــرف  -2
 بالمجمع

بو  الاىىىى ن اىىىى  سفقىىىىو أل 3/9/9991فىىىىب صىىىىل ح يىىىىعف ألك اىىىىيع، ألكاعألفىىىىق 
بو ىىب احىىو ألس الاىىن ألكلاىى  ألكوبليىى ااالاىىه ألكلىى بزي  فىىب ألسوس عألكثق فىى ، ع وىى  

، ألكابلىىىىب ألكرليىىىىب عألسويىىىىس ألكاوىىىىبعف، ألكر تىىىىس اهىىىىع ألكشىىىىبفااهىىىى مه،  رلىىىى ب
 ألكش اب ألستت ا حت ب فبيز، تااود ألكله لبحاته عاتر ه فتيا ل ته.

ف عفيهى  اتىف وبألتىته 9912عكو ألستت ا حت ب فبيز فىب اوي ى  ألكتىلط اى ف 
ألاللتوألميىىىى  عألكث  عيىىىى ، ثىىىىف ابتىىىىل فىىىىب لوثىىىى  ىكىىىى  ألكل اوىىىى  ألسابيريىىىى  فىىىىب ليىىىىبعت 

  صص فب ألكت بي  عألكلا  ألكوبلي .كلت
اولا ن فب او  ألكتلط عاا   عألكرىبك حتى   9935لوا حي ته ألكوالي  ا ف 

اي  اعله ن تبلعي ن  9932حيث اي  اويبألن كث  عي  ألكتلط عفب ا ف  9933ا ف 
ثىف صى ب اتى اوألن  9928، علوىوه  ابأل لى ن كالتىتيبألو حتى  اى ف 9925حت  ا ف 

ثف عريالن كلعزألب   يته   9925حت   9929وليف ا  ا ف كعريل عزألب  ألكتبلي  عألكت
اىىىىالف ىكىىىى  تىىىى    ن فىىىىب عزألب  ألإل، عااىىىىل لوىىىىوه  اتتشىىىى بألن اوليىىىى9923 ف حتىىىى  اىىىى
9923. 

الاىىن اىى ا ألستىىت ا حتىى ب فبيىىز اهىىعي  ألكشىىبف فىىب  9928عفىىب اىى ف 
ألسبو ب، فر   اث الن كلواس عألك ش ط عألكحا ت  ك وا  ألكلا  ألكوبليى   ألكلا  ألكوبلي 

 آوألله  ل  ص  عألكثق ف  ألكوبلي  لو ا .ع 
بمىىىىيع التحىىىى و ألكرتىىىى س عألسولىىىى ء  ع ىىىىو أل ت ىىىىس ألستىىىىت ا حتىىىى ب فبيىىىىز اعل

، عيشىى ء ألكلىىه اىىز علىىل ا  ي تىى بد ىكىى  لىىعألبد 9988بو يىىي  فىىب اطلىىن اىى ف ألس
و ألكرتىىى س عألسولىىى ء حىىىوو كوقىىىو أللتاىىى ع ألكهيمىىى  ألكو اىىى  التحىىى صىىىل ح ألكيىىىعف ألكىىىاي 

  ، فرأ ا  تّلف ألسا    بألهي ن اطام  ن.وألبي  لويوال ت  س هيم  ى
ألشىىتبك ألستىىت ا حتىى ب فبيىىز فىىب اويىىو اىى  ألكاىىختابألت ألسوليىى  لىىوات ا ىىا 
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 فب ليبعت، ع و هيأت كه هاد ألكاختابألت زيى ب  لوىت 39اختاب ألكيع ترع ا ف 
 ألكاو  ألكوبلي  اثل لاوألو عألكق هب  عألكبل ط عواشق عريبه .

 ،ويعأل  هي رل ألكحس، عويعأل  لالوي عا  ااا كه ألسولي  فب ال ل ألكشوب
( عابع  9922( عاا ابألت ت مل   9923عفب ال ل ألك ثب كه:  صص ع قوألت  

(. عكىىه 9929( عااىى ابألت حاىى ب  9923( عحىىس اىى  ألكييحىى ء  9929عايىىبألء  
( عطىىىىى رعب 9923رليعلىىىىى تب   ايهىىىىى ن لوىىىىىت ألسااىىىىى ل ألسوليىىىىى  ألكاتبلاىىىىى  اثىىىىىل 

كف ألكيقيىو ثالثى  رتىس ل كلاى  ألإل لليزيى  عا(. 9922( عات طيب ألكيع     9923 
 ه ف  فب ألكاوألبع را  ألشتبك فب رثيب ا  ألكرتس ألكاوبتي .كلاط كو  ألإل

يت عهراأل ر  ت حي   ألكيقيو ألكرليب ح فلى  لى ك يب، اى اب  ل كوطى ء ألكاتىتي
ألكلىزألء ألسعفى  كقى ء اى   واىه ااىبد، بحاىه ألكلىه بحاى  عألتىو ، علىزألد  طعألل ِتى ب

   ألسوس ألكوبلّب، عألكلا  ألكوبلي  ألك  كو ، لي  يويه فب  وا

 عأل    كله عأل    ىكيه بأللوع .
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 استدراك

 

 

 الان ألكلا  ألكوبلي ( ا  الل  32( ا  ألكووو  32ع ن فب ص  
ألسبو ب  طأ طل اّب فب ألتف ألكورتعب بي ت حت  ألكّ عألف، ص حس لحث  كو  

طلن ألالتف  ألك ّوألف(  طأ،  عكو  لي  ألكث  مي  عألكثالثي  عاحر اها  ألك حعي ( ىا
 عألكصعألس هع  ألك ّعألف(.

عهب  99را  اهيف ىك  ألكلحث  يته  ات  ا  ألكابأللن فب  ه ي  ص
 ابأللن كلحث آ ب.

 

 

 


