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 أخبار مجمعية

 الموسم الثقافي العاشر
 

عقد مجمع اللغة العربية األردني موسمه الثقافي العاشر في الفترة الواقعة بين 
م. ودار محوره الرئيسي حول "اللغة العربية ودورها في 8991أيار  9 –نيسان  83

 محاضرات على النحو التالي:وقد كانت الندوات وال ،تأكيد هوية األمة العربية"

محاضرررة بعنرروان "هويررة األمررة العربيررة امسررهمية فرري مواجيررة التحررد  لعقررديتيا  -أ
وقيميررا" لتسرررتاك الرردكتور عررردنان محمررد عرعور مرررن جامعررة ق رررر، وقررد حالرررت 
ظروف دون إلقاء المحاضرة إال أنيا أدرجت في كتاب الموسم الثقرافي العاشرر 

 مما جاء فييا. حرصًا من المجمع على امفادة

لتحررررد  العلمرررري نرررردوة بعنرررروان "هويررررة األمررررة العربيررررة امسررررهمية فرررري مواجيررررة ا  -ب
، أدارهرررررا األسرررررتاك الررررردكتور محمرررررد أحمرررررد حمررررردان، عضرررررو والتقنيرررررات الحديثرررررة"

 ،وشررراري فييرررا األسرررتاك الررردكتور عبدالمجيرررد نصرررير، عضرررو المجمرررع ،المجمرررع
 عضو المجمع. ،واألستاك الدكتور همام غصيب

بعنرروان "هويرة األمررة العربيررة فري مواجيررة التحرد  امعهمرري" ألقاهررا محاضررة  -ج
 من جامعة اليرموي. ،الدكتور محمد الصرايرة

نردوة بعنرروان "هويررة األمررة العربيررة امسررهمية فرري مواجيررة التحررديات السياسررية  -د
رئررررري   ،أدارهرررررا األسرررررتاك الررررردكتور عبررررردالكريم  ليفرررررة ،والثقافيرررررة والحضرررررارية"

 ،عضررو المجمررع ،ا األسررتاك الرردكتور عبرردالععيع الرردور وشرراري فييرر ،المجمررع
 عضو المجمع. ،واألستاك الدكتور إبراهيم عيد الكيهني
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 المؤتمرات والندوات

فري المرمتمر السرنو   ،رئري  المجمرع ،شاري األستاك الدكتور عبدالكريم  ليفرةأواًل: 

م، وقد 88/1/8991 -13/8 لمجمع اللغة العربية بالقاهرة  هل المدة الواقعة بين

 صدرت عن الممتمر التوصيات التالية:

يمكررد المررمتمر توصررياته السررابقة بررأن يعنررى فرري مرحلررة التعلرريم األساسرري بحفررظ  -8

لتسررتقيم الملكررة  ،الناشررئة لتجررعاء الثهثررة األ يرررة مررن القرررىن الكررريم علررى األقررل

 ويتمثلوا قيمه الجمالية والسلوكية واالجتماعية. ،اللغوية ليم

مررمتمر الرردول العربيررة وجامعاتيررا بتعريررب التعلرريم الجررامعي فرري جميررع يوصرري ال -1

وتعرررد المعجمرررات العلميرررة المت صصرررة التررري أصررردرتيا مجرررامع اللغرررة  ،مراحلررره

 العربية الركيعة التي تقوم علييا حركة التعريب.

يوصرري المررمتمر حكومررات الرردول العربيررة بةنشرراء ممسسررة علررى مسررتو  الررو ن  -7

وتكرون  ،ه الممسسرة مسرتقلة وكات جردو  اقتصراديةعلى أن تكرون هرك ،العربي

 ميمة هكه الممسسة العمل على ما يأتي:

نقررررل العلرررروم والتقنيررررات والمينيررررات الحديثررررة والمعجمررررات المت صصررررة  -أ

 والموسوعات والدوريات وما أشبه إلى اللغة العربية.

 نقل تراث الفكر واألدب العالميين إلى اللغة العربية. -ب

والحكومرررات العربيررررة برررالحرك علررررى أن تكرررون اللغررررة يوصررري المرررمتمر الرررردول  -0
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العربية )لغتنا القومية( هي اللغة التي تلتعم بيا جميع وسائل امعهم المقروءة 

 والمسموعة والمرئية.

يوصرررري المررررمتمر جميررررع الرررردول العربيررررة المنتميررررة إلررررى جامعررررة الرررردول العربيررررة  -5

ويمكررد دعوترره  ،حىبضرررورة االلتررعام بررالحرف العربرري فرري الكتابررة باللغررة الفصرر

 السابقة إلى حكومة الصومال بالعودة إلى األبجدية العربية.

يوصررري المرررمتمر جميرررع الررردول امسرررهمية أن تلترررعم بمرررا كانرررت ملتعمرررة بررره مرررن  -6

 استعمال الحرف العربي في كتابة لغاتيا القومية.

يمكد المرمتمر توصريته السرابقة ببركل الجيرود لوضرع معجرم كبيرر للعرامي الرك   -3

حتررى تتقررارب وتتعررارف  ،المشررتري فرري البلرردان العربيررة ،فرري الفصررحى لرره أصررل

 بلغة مشتركة.

 ،يمكرررررد المرررررمتمر توصررررريته السرررررابقة بررررردعوة اتحررررراد المجرررررامع اللغويرررررة العلميرررررة -3

والييئررررات العلميررررة إلررررى توحيررررد المصرررر لحات فرررري جميررررع العلرررروم  ،والجامعررررات

ي نيضرة العلروم ويتعراون علمامنرا فر ،حترى تنتيري البلبلرة فييرا ،برالو ن العربري

 ببهدنا نيضة جماعية عربية.

 ،يمكد الممتمر توصيته السابقة بعيادة عدد السراعات فري تردري  اللغرة العربيرة -9

ومررررع تيسررررير القواعررررد للناشررررئة  ،مررررع العنايررررة فرررري النصرررروك بالضررررب  الكامررررل

 واالستعانة في كلي بما أقره المجمع من تيسير ليكه القواعد.
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 ،وفري جميرع وسرائل امعرهم ،التردري  للناشرئةيوصي الممتمر بالعناية في  -84

ولتحقير  كلري يوصري  ،وفي امكاعترين المسرموعة والمرئيرة باسرت دام الفصرحى

 الممتمر بةعداد المكيعين والمكيعات إعدادًا لغويًا سليمًا ن قًا وكتابة.

يمكرررد المرررمتمر توصررريته السرررابقة بضررررورة إصررردار تشرررريعات تقضررري بكتابرررة  -88

ل التجاريررة والشررركات والفنرراد  بالعربيررة إلررى جانررب اللغررة الهفتررات علررى المحررا

 كما تحظر كتابة األسماء األجنبية علييا بحروف عربية. ،األجنبية

يرررردعو المررررمتمر رجررررال الدولررررة وجميررررع المسررررمولين فرررري الررررو ن العربرررري أن  -81

 ،اللغرة العربيرة السررليمة ،جيررة إلرى الجمراهيرفري   ربيم وبيانراتيم المو  ،او يلتعمر

 وتمثيليا القويم للبيان العربي. ،من تأثير عمي  في نفو  الجماهيرلما لكلي 

فري النردوة ال اصرة  ،رئري  المجمرع ،شاري األستاك الردكتور عبردالكريم  ليفرةثانيًا: 

م، بمناسررربة الرررككر  81/0/8991تررراري  بالتررري عقررردتيا جامعرررة عمررران األهليرررة 

بحررررث عنوانرررره السررررنوية الثانيررررة لوفرررراة عضررررو المجمررررع األسررررتاك حسررررني فريررررع ب

 "اتجاهات فكرية في أدب حسني فريع".

عضرررو المجمرررع ومقررررر لجنرررة العلررروم  ،شررراري األسرررتاك الررردكتور قنرررديل شررراكر: ثالثااااً 

عضررو لجنررة العلرروم الصررحية فرري  ،الصررحية واألسررتاك الرردكتور أحمررد شرري  سررروجية

المجمرررع فررري نررردوة اتحررراد المجرررامع اللغويرررة العلميرررة العربيرررة التررري عقررردت فررري "بيرررت 

 ،وكرران موضرروعيا حررول "تعريررب المصرر ل  ال برري" ،كمررة" بالجميوريررة التونسرريةالح



 -047- 

دوة القرررارات والتوصرريات م، وصرردرت عررن هرركه النرر6/5/8991 -1وكلرري فرري الفترررة 

 التالية:

 القرارات: -أ

  ،اتبرراا ال ررر  المعروفررة فرري وضررع المصرر ل  مررن ترجمررة وتعريررب ونحررت -8

التعريرررب ال ريقرررة الثانيرررة  علرررى أن تكرررون الترجمرررة ال ريقرررة المثلرررى. ويكرررون

. أما النحت )مثل تعريب المركبات الكيماوية( عندما تقتضي الضرورة كلي

 فه يلجأ إليه إال عند الضرورة القصو .

فه يشتري مص ل  عربي واحد فري ترجمرة أكثرر  ،تجنب االشتراي الداللي -1

 من مص ل  أعجمي واحد.

  عربري واحرد لترجمرة فه يوضع أكثر مرن مصر ل ،تجنب الترادف الداللي -7

المصرر ل  األعجمرري إال إكا كرران المصرر ل  األعجمرري لرره أكثررر مررن داللررة 

فعندئررك يوضررع مصرر ل  عربرري واحررد لكررل داللررة مررع بيرران المبحررث  ،واحرردة

 الك  ينتمي إليه أمام المص ل  بين قوسين.

وكلررري  ،ضررررورة إكسررراب المصررر ل  العربررري الدقرررة وال صوصرررية العلميترررين -0

 فقدها الشيوا دقتيا العلمية.ألمبتكلة التي ابتجنب المص لحات 

يفضرررل فررري الترجمرررة المصررر ل  البسررري  )لفرررظ واحرررد( علرررى اللفرررظ المركرررب  -5

)المتكون من لفظين( أو المعقرد )المتكرون مرن أكثرر مرن كلمترين( ولرو كران 
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وكلرررررري لتسررررررييل االشررررررتقا  مررررررن   ،المصرررررر ل  األعجمرررررري مركبررررررًا أو معقررررررداً 

 المص ل  العربي الموضوا.

فرري وضررع المصرر ل  ال برري باسررت دام الصرريا االشررتقاقية الممكنررة التوسررع  -6

 وعدم االقتصار على الصيا الشائعة اآلن.

التوسررررع فرررري اسررررت دام المجرررراع فرررري وضررررع المصرررر ل  ال برررري ترررروفيرًا للدقررررة  -3

 وال صوصية في المص ل  ال بي.

 ،يحسن استعمال المص لحات ال بية الواردة في المصادر ال بيرة الحديثرة -3

إال إكا  ،الترراث ال بري واللغرو  العربري عامرة كلمرا أمكرن كلريوفي مصادر 

 كان المص ل  التراثي قد فقد دقته العلمية.

 ،يجرررروع ترجمررررة السررررواب  واللواحرررر  األعجميررررة بغيررررر ترجمررررة عربيررررة واحرررردة -9

علرى أن يتفر  علرى معانييرا و رر  ترجمتيررا  ،بحسرب المعراني التري تمدييرا

مررررع االحتفررررراظ  ،وتجنبرررررًا لهضرررر راب اتفاقررررًا مسرررربقًا  لبرررررًا لتوحيررررد المنرررراه 

 بالمعنى العلمي الدقي .

ت ضع المعربات للكو  العربي وقواعد اللغة العربية حتى تصرب  معربرة  -84

 المص لحات الم ولة.و  ،ومن كلي تجنب التقاء الساكنين ،ال د يلة

 ،يكتررب اسررم العلررم األعجمرري بالصررورة الترري يكتررب بيررا فرري لغترره األصررلية -88

وككر تراري  والدتره ووفاتره إن  ،توبًا بالحروف الهتينيةمع إضافة االسم مك
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 أمكن.

 التوصيات: -ب

 ضرورة أن يكون المعجم ثهثي اللغة: بالعربية والفرنسية وامنكليعية. -8

 ،ترتب مدا ل المعجم األصلية )في المتن( حسب حروف اليجاء األجنبيرة -1

األجنبيرة  أحردهما للمصر لحات العربيرة وثانييمرا للغرة ،مرع إضرافة مسرردين

 الثانية.

 يراعى ككر صيغة الجمع للمص ل  العربي. -7

 يلتعم بضب  المص لحات العربية بالشكل. -0

 في مقدمته. ،تككر تفاصيل المنيجية المعتمدة في وضع المعجم -5

 يلتعم بوضع تعريف علمي دقي  وواض  لكل مص ل  عربي في المعجم. -6

جررم أنيررا يحسررن ككررر مصررادر بعررح المصرر لحات الترري يررر  واضررعو المع -3

 تحتاج إلى تحقي  ومراجعة.

است دام الحاسوب لمس  كل مرا صردر مرن مصر لحات  بيرة فري العصرر  -3

الحررررررديث تمييرررررردًا لتوحيررررررد المصرررررر ل  با تيررررررار األصررررررل  ولتكرررررروين معجررررررم 

 يعتمد مرجعًا أساسيًا لكل العاملين في حقل التعريب. ،موسوعي شامل

لبيررة حاجررات وضررع معجررم وجيررع وى ررر وسرري  فرري المصرر لحات ال بيررة لت -9
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 دارسي ال ب.

يوضرررع معجرررم لكرررل مبحرررث أو فررررا مرررن مباحرررث اال تصاصرررات ال بيرررة  -84

 وفروعيا.

إيصررال هرركه القرررارات والتوصرريات إلررى جميررع المجررامع العربيررة والييئررات  -88

 والممسسات القائمة على تعريب ال ب في البهد العربية عامة.

وحيررد التعريررب اسررتمرار المراسررهت واالتصرراالت بررين الييئررات المعنيررة بت -81

واتحرررررراد المجررررررامع تمييرررررردًا لعقررررررد اجتماعررررررات دوريررررررة وتيسرررررريرًا لعمررررررل تلرررررري 

 االجتماعات.
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 رسائل الدكتوراه والماجستير

 تمت في قاعة الندوات والمحاضرات في المجمع مناقشة الرسائل اآلتية:

اجستير بعنوان "المجتمع والدولة دراسرة فري نظريرة امصرهد عنرد أبري رسالة م -8
لجنرررة  تفررروتأل ،مقدمرررة مررن ال الرررب مصررر فى علرري الشرررنار ،األعلررى المرررودو "

وعضروية كرل مرن األسرتاك الردكتور  ،رئيسراً  ،المناقشة من الدكتور إدري  الععام
كلررري يررروم و  ،أحمرررد الربايعرررة والررردكتور إبرررراهيم عثمررران والررردكتور بسرررام العمرررو 

 م.8991كانون الثاني  3الثهثاء 

حياتره  343 -654رسالة ماجستير بعنوان "أبو عبدالله بن  مي  التلمساني  -1
لجنررة المناقشرة مررن   تفروتأل ،مقدمرة مررن ال الرب فرحرات الشررريف  والرد ،وأدبره"

وعضررروية كرررل مرررن األسرررتاك الررردكتور  ،األسررتاك الررردكتور عبررردالكريم  ليفرررة رئيسررراً 
شرربا   85وكلرري يرروم السرربت  ،عصررمة غوشررة ةدالميررد  والرردكتور عبرردالجليل عب

 م.8991

بعنررروان "ال برسررري ومنيجررره فررري التفسرررير" مقدمرررة مرررن ال الرررب  هرسرررالة دكترررورا -7
لجنررررة المناقشررررة مررررن األسررررتاك الرررردكتور  توتألفرررر ،عبرررردالكريم محمررررد عنرررراد الررررعبن

و وعضرروية كررل مررن األسررتاك الرردكتور محمررد بركررات أبرر ،رئيسرراً  ،محمررود إبررراهيم
واألسررررتاك الرررردكتور إبررررراهيم  عيررررد  ،واألسررررتاك الرررردكتور إبررررراهيم السررررعافين ،علرررري

 م.8991نيسان  88وكلي يوم السبت  ،الكيهني

رسالة ماجستير بعنوان "المرأة في أدب الدولة المملوكية األولى في مصر" مقدمة  -0
ليل وتألفررت لجنررة المناقشررة مررن األسررتاك الرردكتور عبرردالج ،مررن ال البررة  لررود جرررادة

وعضرروية كررل مررن األسررتاك الرردكتور محمررود إبررراهيم والرردكتورة  ،لميررد  رئيسرراً اعبد
 م.8991حعيران  83وكلي يوم األربعاء  ،عصمة غوشة
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بعنررروان "أثرررر النحرررو فررري تفسرررير القر بررري" مقدمرررة مرررن ال الرررب  هرسرررالة دكترررورا  -5
وتألفرت لجنرة المناقشرة مرن األسرتاك الردكتور محمرد  ،محمد ل في عهد  دحرهن

واألسرتاك  ،األسرتاك عبردالكريم  ليفرةمرن وعضروية كرل  ،رئيساً  ،ركات أبو عليب
والردكتور محمرد حسرن  ،واألستاك الدكتور محمود حسني ،الدكتور نياد الموسى

 م.8991ىب  87وكلي يوم ال مي   ،عواد

بعنوان "صورة فن الحرب في أدب الدولتين العنكية واأليوبية فري  هرسالة دكتورا -6
وتألفرت لجنرة المناقشرة  ،مقدمرة مرن ال الرب نرعار وصرفي اللبرد  مصر والشرام"

وعضروية كرل مرن األسرتاك الردكتور  ،اك الردكتور محمرود إبرراهيم رئيسراً من األسرت
واألسرررررتاك الررررردكتور  ،واألسرررررتاك الررررردكتور عبررررردالععيع الررررردور  ،عبررررردالكريم  ليفرررررة

 م.8991ىب  85وكلي يوم السبت  ،إحسان عبا 

"القصررائد والمصررنفات فرري الشررعر العربرري مررن العصررر رسررالة ماجسررتير بعنرروان  -3
 ،الجرراهلي إلررى ى ررر العصررر األمررو " مقدمررة مررن ال الررب عبدالسررهم المحتسررب

وعضوية كل  ،وتألفت لجنة المناقشة من األستاك الدكتور حسين ع وان رئيساً 
 ،مررن األسررتاك الرردكتور عبرردالكريم  ليفررة واألسررتاك الرردكتور نصرررت عبرردالرحمن

 م.8991تشرين األول  0ألحد وكلي يوم ا

بعنررروان "منررراه  الررردر  النحرررو  فررري العرررالم العربررري فررري القررررن  هرسرررالة دكترررورا -3
وتألفررت لجنررة المناقشررة مررن  ،العشرررين" مقدمررة مررن ال الررب ع ررا محمررد موسررى

وعضروية كرل مرن األسرتاك الردكتور لروي   ،األستاك الدكتور نياد الموسى رئيساً 
 ،سررني واألسررتاك الرردكتور عبرردالفتاد الحمرروعمق رر  واألسررتاك الرردكتور محمررود ح

 م.8991كانون األول  13وكلي يوم االثنين  ،والدكتور جعفر عبابنة
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 المشاركة في معارض الكتب

شرررررراري المجمرررررررع فررررررري معررررررررح عمررررررران الرررررردولي الثالرررررررث للكتررررررراب فررررررري الفتررررررررة  -8
84- 14/84/8991. 

المعررررح  لرررى هرررام وقرررد أقيمرررت فررري قاعررردة النررردوات والمحاضررررات فررري المجمرررع ع
 الندوات التالية:

 ،"إصهد الفكر امسرهمي" شراري فييرا األسرتاك الردكتور إسرح  أحمرد فرحران -أ
 وأدارها الدكتور مأمون جرار. ،والدكتور فتحي الملكاو 

"دور المرأة في مشروا نيضة األمة" أدارها الدكتور فتحي الملكاو  وشاري   -ب
 أ. منى الكركي. ي وأ. حياة المسيح فييا الدكتور محمود السر او  و

"القراءة وثورة المعلومات" أدارها الدكتور مأمون جررار وشراري فييرا الردكتور  -ج
 محمد الوح  والدكتور إبراهيم سعافين.

 
 

 مجمعيون في ذمة الله

 .األستاك الدكتور محمد ميد  عهم في كمة الله -8

نائب  ،منعى  مجمع اللغة العربية بالقاهرة األستاك الدكتور محمد ميد  عه
 ،عضو الشرف في مجمع اللغة العربية األردني ،رئي  مجمع اللغة العربية بالقاهرة
 م.8991الك  وافته المنية في شير أيار 

ولد الفقيد في القاهرة وتلقرى دراسرته االبتدائيرة والثانويرة فييرا ثرم أرسرل فري بعثرة 
ولنردن ومانشسرتر.  ،اكسرتر اتعلمية إلى إنجلتررا فاسرتكمل دراسراته العليرا فري جامعر
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واللغرة  ،واللغرة الفارسرية ،وقد شملت دراسراته العليرا: األدب امنجليرع  واللغرة العبريرة
 وعلم النف . ،األلمانية

أسرريم الرردكتور ميررد  عررهم فرري إنشرراء كليررة اآلداب بجامعررة عررين شررم  سررنة 
ة وكرسي األستاكية للغر ،وشغل فييا كرسي األستاكية للغة العربية وىدابيا ،89534

 وكان عميدًا للكلية مدة سبع سنوات. ،امنجليعية وىدابيا

وقررد حصررل علررى  ،وللفقيررد الكثيررر مررن المملفررات والمقرراالت والبحرروث المنشررورة
ووسررام الجميوريررة مررن ال بقررة الثالثررة  ،م(8936جررائعة الدولررة التقديريررة فرري اآلداب )

العلروم والفنرون  ووسرام ،م(8933ووسرام الجميوريرة مرن ال بقرة الثانيرة ) ،م(8956)
 م(.8937من ال بقة األولى )

بعث األستاك الدكتور عبدالكريم  ليفة رئي  المجمع ببرقية تععيرة إلرى األسرتاك 
 مع اللغة العربية بالقاهرة نصيا:رئي  مج ،الدكتور إبراهيم مدكور

فقد تلقينا ببالا الحرعن واألسرى نبرأ وفراة عميلنرا المجمعري العرالم الجليرل والمربري 
لى عمهئنا أعضاء  ،ميد  عهممحمد بير األستاك الدكتور الك نني ألبعث إليكم وا  وا 

بررأحر  ،باسررمي واسررم عمهئرري أعضرراء مجمررع اللغررة العربيررة األردنرري ،مجمعنررا العتيررد
رحمره اللره رحمرة واسرعة وجرعاه عرن العربيرة  ،التعاع  وأعم  مشاعر الحعن واألسى

نا إليه راجعون. ،سي  جناتهوأسكنه ف ،وتراث أمتنا وأدبيا  ير الجعاء  إنا لله وا 

 .األستاك كوركي  عواد في كمة الله -1

تلقرررى المجمرررع رسرررالة مرررن الررردكتور صرررال  أحمرررد العلررري رئررري  المجمرررع العلمررري 
العراقي ينعى فييا العميل األستاك كوركي  عواد العضو العامل في المجمرع العلمري 

الك  وافراه األجرل صرباد  ،األردني العراقي والعضو المماعر في مجمع اللغة العربية
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 م.89/3/8991يوم األحد 

اهررتم المرحرروم الفقيررد منررك بدايررة نشررأته العلميررة المبكرررة بدراسررة معررالم الحضررارة  
وقرررد نشرررر الكثيرررر مرررن البحررروث التررري تعرررد مرررنيًه  ،والوراقرررة ب اصرررة ،العربيرررة بعامرررة

 ت الممسسات العلمية.للباحثين. وقد حظيت مملفاته بتقدير الميتمين ونالت اهتماما

فشرراري فرري تعريررب بلرردان ال هفررة الشرررقية  ،وكران اهتمامرره كبيرررًا فرري البلرردانيات
فنشرر فيرار  م  و رات  ،وأولى فيرار  الم  و رات اهتمامرًا  اصراً  ،"لليستران "

 ،وبعح المكتبات العامة وال اصة في بغداد والموصرل ،في  عانة المتحف العراقي
 ومعينًا للباحثين. ،ة غنية ستبقى منيهً و تري الفقيد ثروة علمي

وعضوًا مماعرًا في مجمع  ،وقد ا تير عضوًا عامًه في المجمع العلمي العراقي
وعضررروًا فررري المجمرررع  ،وعضررروًا مراسرررًه فررري مجمرررع دمشررر  ،اللغرررة العربيرررة األردنررري

 اليند  تقديرًا لجيوده ال يبة في مجال  دمة اللغة العربية ونشر تراثيا.

ببرقيرة تععيرة إلررى  ،رئري  المجمرع ،األسرتاك الردكتور عبردالكريم  ليفرة وقرد بعرث
 ونصيا: ،العميل رئي  المجمع العلمي العراقي

فقررد تلقينررا ببررالا الحررعن وعظرريم األسررى نبررأ وفرراة عميلنررا المجمعرري العررالم الجليررل 
ننرري ألبعررث إلرريكم باسررمي واسررم عمهئرري أعضرراء مجمررع  ،األسررتاك كرروركي  عررواد وا 

 ،وأعمرر  مشرراعر الحررعن واأللررم بالفقيررد الراحررل ،ربيررة األردنرري بررأحر التعرراع اللغررة الع
 ،اللررره رحمرررة واسرررعة هرحمررر ،وباحثرررًا مجرررداً  ،وقرررد فقررردت األمرررة العربيرررة عالمرررًا جلررريهً 

نا إليه راجعون. ،وأليمكم من بعده الصبر والسلوان  إنا لله وا 

 .األستاك مولود قاسم نايت بلقاسم في كمة الله -7

وعالمًا جليًه بوفاة المرحوم األستاك مولود قاسم نايت  ،مع عميًه ععيعاً فقد المج
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 ،أمررين اللجنررة المركعيررة لتعمرريم اللغررة العربيررة وترقيررة اسررتعماليا فرري الجعائررر ،بلقاسررم
الرك  وافتره المنيرة فري شرير ىب  ،والعضو المماعر في مجمرع اللغرة العربيرة األردنري

 م.8991

وكررران مناضرررًه فررري "حرررعب الشرررعب  ،فررري الجعائرررر ولرررد الفقيرررد فررري واليرررة بجايرررة
الجعائررر " قبررل أن يبلررا العشرررين مررن عمررره. واسررتمر نضرراله فرري كررل مكرران حررل فيرره 
أثناء دراسته. وشاري في النضال من أجل تحرير الجعائر واستقهليا. ثم اشتري في 
جبيرررة التحريرررر الرررو ني بعرررد االسرررتقهل. وتقلرررد العديرررد مرررن المناصرررب الرفيعرررة فررري 

 لدولة.ا

ولتسرررتاك مولرررود قاسرررم عشررررات المملفرررات والمقررراالت والمحاضررررات واألحاديرررث 
عرررال  فييرررا كثيرررررًا مرررن القضرررايا السياسررررية  ،المنشرررورة فررري مجرررهت وصررررحف عديررردة

 واالجتماعية لتمة العربية.

وقررد بعررث رئرري  المجمررع األسررتاك الرردكتور عبرردالكريم  ليفررة برسررالة تععيررة إلررى 
 ،األمررين العررام لحررعب جبيررة التحريررر الررو ني الجعائررر  ،يررر العميررل عبدالحميررد الم

 ونصيا:

"فقررد تلقينررا ببررالا الحررعن واألسررى نبررأ وفرراة عميلنررا المعجمرري األسررتاك مولررود قاسررم 
نني ألبعث إليكم باسمي واسرم عمهئري أعضراء مجمرع اللغرة العربيرة ،نايت بلقاسم  وا 

لفقيد الراحل. وقرد فقردت األمرة بأحر التعاع  وأعم  مشاعر الحعن واأللم با األردني
 ،العربية وامسهمية مفكرًا أصيًه ومجاهدًا م لصرًا ىمرن بقضرايا أمتره أصرد  إيمران

وأليمكم بعده الصربر والسرلوان. إنرا  ،. رحمه الله رحمة واسعةودافع عنيا  ير دفاا
نا إليه راجعون.  ".لله وا 


