اﳌﺸـــﺮف اﻟﻌـــﺎم
أ.د ﺧـــﺎﻟــﺪ اﻟﻜـــﺮﻲﻛ
رﺋﻴــﺲ اﻟﺘﺤـــﺮﻳــــﺮ
أ.د ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻌﻮدي
ﻓﺮﻳﻖ اﻹﻋﺪاد واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﻋـــﺬراء ﻳـﺎﺻﺠﻴــﻦ
ﻋﺒـــﺪاﻟﻠﻪ ﺣﺎﻓـــﻆ
إﺳـــﺮاء اﻟﻘﻀـــﺎة
ﻧـﺒــﻴــﻞ اﺣــﺮﻳـــــﺰ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺴﻌﺪ

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻌﺪد
أﺧﺒﺎر ﻣﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﺪد
ﻣﻠﺨﺼﺎت ﺑﺤﻮث اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎدس
واﻟﺘﺴﻌﻦﻴ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﳌﺠﻤﻊ
أﻧﺖ ﺗﺴﺄل واﳌﺠﻤﻊ ﻳﺠﻴﺐ
ﻣﺔ اﻟﻠﻪ
ﻣﺠﻤﻌﻲ ﰲ ذ ّ
ّ
ﻋﻦﻴ ﻋﲆ اﳌﺠﻤﻊ
ﺻﺪر ﺣﺪﻳﺜﺎً

ﻧﴩة إﺧﺒﺎرﻳﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ:

٣
٤
٣٠
٣٣
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻌﺪد

ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
«أعجب كيف ألحد أن يعلّم الناس أن يعرفوا أنفسهم ،أو
يكونوا أنفسهم قبل أن يعلموهم لغتهم !!
هل من سالم للشهداء من غري أن نقرأ يف غيابهم« :السيف
أصدق» ،و»إذا الشعب يوماً أراد الحياةَ» ،وصوت فريوز يف
«زهرة املدائن» .هل من عشق صويف بغريها ،وهل من
ٍ
وجد يف التجليات اإلبداعية إال بها!!».

اﻷﺳــــﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘــﻮر ﺧـﺎﻟﺪ اﻟﻜـﺮﻲﻛ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷردﻲﻧ

يا ابن الفارض أنشد:
فرشت لها خدي وطاء عىل الرثى
فقالت لك البرشى بلثم لثامي
ويا عروة أعد:
هوى ناقتي خلفي وقدامي الهوى
وإين وإياها ملختلفان
هواي شآمي وترمي زمامها
م ميانِ
لربقٍ إذا الح النجو ُ
الشكر ألهلنا عىل امتداد أرض العرب وأرض اإلسالم ،ويف
أي مكان يرتفع فيه من املآذن صوت عتيق يصلكم بسیدنا
ن املعركة مستحيلة حتى تنترص األمة
بالل بن رباح ،وال أظ ّ
والعربية ،وترفع رايات رسالتها يف الدنيا التي ما نزال
أهل الحق يف الدفاع عن الضعفاء من أهلها.
الشكر ملراكز البحث ،ومراكز تعليم العربية ،أما سائر الذين
يسمعون نداءنا وصوت خيبتنا أحياناً ويصمون آذانهم
وهم يف معاداتهم للعربية سادرون ،فنقول :لنا كتابنا
ولغتنا ولكم ما يظل من غبار أزقة التاريخ :خيبة وضياع.
هي لغتكم ،آالف الكتب يف اللغة والتاريخ ،وعلوم الرتاث
والحديث ،والفلسفة ،والسياسة وأي علم تريدونه عرب
األزمنة كلها ،إنه عزيز عىل الحرص ،فامذا نحن فاعلون
ألمرين :ترجمة ما كتب اآلخرون عنا؟ ونرش الذي ما يزال
مخطوطة من تراثنا؟
تتزاحم األفكار حتى رصت كام «راش» حني تكاثرت عليه
الظباء« :فام يدري خراش ما يصيد».
وأخص الذين انتقلوا من
فهل لكم غريها من وسيلة للتعبري،
ّ
الحديث بالعامية إىل الكتابة بها ،فغضبت عليهم أمهم
العربية ،فهم خارج سياقنا أشباح ومجهولون.
فيا أيها الكاتب واملثقف ،ال تسوغ للناس هوان لغتهم
عليهم ،فقد ذبحنا املغول والصليبيون ،وصوالً إىل
سايكس بيكو وعصاباتهم االستعامرية.
سالم للشهداء ،سالم ألهل العربية وهم الصادقون
«الصادقون يتامى يف مدينتنا» وسالم لكم جميعاً».

أخبار مجمع ّية
تكريم الفائزين

يف املسابقة الرمضانية

عقد املجمع �صباح يوم الثالثاء املوافق 2019/8/6م،
جل�س��ة تكرمي ّي��ة للفائزي��ن يف م�س��ابقته ال ّرم�ضاني��ة؛
الت��ي ُعق� َدتْ طيل��ة �أي��ام �ش��هر رم�ض��ان املب��ارك بواق��ع
ومن�صات��ه
�س ��ؤال لغ��وي يف كل ي��وم ع�بر موقع��ه
ّ
الإلكرتونية ،وقد �س َّلم معايل الأ�ستاذ الدكتور خالد
الكرك��ي رئي���س املجم��ع اجلوائ��ز للفائزي��ن.
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وج��اءت امل�س��ابقة يف �إط��ار ر�س��الة املجم��ع ال ّرامي��ة
�إىل تر�س��يخ ح� ّ�ب ال ّلغ��ة العرب ّي��ة يف نفو���س �أبنائه��ا،
واملحافظ��ة عل��ى �س�لامتها و�ألقه��ا ونقائه��ا ،وم � ّد
ج�س��ور التوا�ص��ل م��ع املجتم��ع و�إث��ارة وعي��ه جتاه لغته
العربي��ة وهو ّيت��ه ال ّثقاف ّي��ة.

سلسلة من الفعاليات

بالتعاون مع مبادرة «ض»
ورشة لالرتقاء بالخط العريب

عق��د املجم��ع �صب��اح ي��وم االثن�ين املواف��ق 2019/8/5م،
ور�ش��ة للخ��ط العرب� ّ�ي يف رحاب��ه قدّمه��ا ّ
اخلط��اط
يعق��وب �أب��و �ش��اورية ،بواق��ع �أرب��ع �س��اعات ،ا�س��تهدفت
م��ن ال يق��ل عمره��م ع��ن �س��تة ع�ش��ر عام�اً ممن لديهم
موهب��ة اخل� ّ�ط.
وج��اءت الور�ش��ة �ضم��ن �سل�س��لة الور���ش الت��ي ب��د�أ
املجم��ع بعقده��ا لالرتق��اء مب�س��توى اخل��ط العرب��ي

ل��دى املوهوب�ين و�ش��حذ هممه��م ،وتنقي��ة ال�ثروة
اللغوي��ة لديه��م ،وحتقيق �اً لر�ؤي��ة املجم��ع الرامي��ة
للحف��اظ عل��ى �س�لامة اللغ��ة العربي��ة ،ور�ؤي��ة مب��ادرة
"���ض" �إح��دى مب��ادرات م�ؤ�س�س��ة ويل العه��د الهادف��ة
�إىل تعزيز مكانة العربية ،و�إعداد �سفراء ي�ستعملونها
يف خمتل��ف ميادي��ن املعرف��ة.
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ورشة يف

ال ّذكاء االصطناعي
عق��د املجم��ع ور�ش��ة يف ال� ّذكاء اال�صطناع��ي
قدّمه��ا الدكت��ور جم��دي �صواحل��ة م��ن
اجلامع��ة الأردني��ة ي��وم اخلمي���س املواف��ق
2019/8/22م ،يف جم َّم��ع املل��ك احل�س�ين
للأعمال .وت�ض ّمنت مقدمة تعريف ّية بعلم
ال��ذكاء اال�صطناع� ّ�ي وفروع��ه ،وتاريخ��ه
وحمطات��ه� ،إ�ضاف � ًة �إىل ح � ّل امل�س��ائل
با�س��تخدام ال��ذكاء اال�صطناع��ي ،والتعل��م
الآيل ،وتطبيق��اتٍ علي��ه.

ورشة الكتابة اإلبداع ّية
ّ
نظ��م املجم��ع �صب��اح ي��وم الأح��د املواف��ق
2019/8/25م ،ور�ش��ة يف جم��ال الكتاب��ة
الإبداعي��ة للأطف��ال واليافع�ين؛ قدّمه��ا
الدكت��ور حكم��ت ال ّنواي�س��ة ،عل��ى م��دار
�أربع��ة �أي��ام بواق��ع �س��اعتني ك ّل ي��وم ل�صق��ل
جتاربه��م يف جم��االت :الكتاب��ة ،والق��راءة،
وال�شعر ،والق�صة ،والكتابة العامة ،و�إعطاء
املوهوب�ين تغذي��ة ت�س��تم ّر معه��م يف تنمي��ة
�إبداعه��م.
وج��اء تنظي��م الور�ش��ة تناغم �اً م��ع �س��عي
املجمع وم�ؤ�س�س��ة ويل العهد لإثراء معارف
النا�ش��ئة وتطوي��ر مواهبه��م ،واكت�س��اب
الأدوات الت��ي ت�س��اعدهم يف التعب�ير ع��ن
�أفكاره��م.
6
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ورشة ال ّرسم

ّ
ال�س��بت املواف��ق 2019/10/12م
نظ��م املجم��ع ي��و َم ّ
ر�سم للأطفال ممن �أعمارهم فوق (� )8سنوات،
ور�ش َة ٍ
�ش��ارك فيه��ا ( )48طالب �اً وطالب��ة ،قدّمه��ا الدكت��ور
جه��اد العام��ري م��ن ق�س��م الفن��ون الب�صري��ة يف كلي��ة
الفن��ون اجلميل��ة باجلامع��ة الأردني��ة ،حي��ث تع � ّرف
امل�ش��اركون عل��ى تقن ّي��ات ال ّر�س��م م��ن خ�لال متاري��ن
يدو ّية يف الر�سم والتلوين ،وكيفية �صياغة عمل فني
يحت��وي عل��ى مف��ردات التكوي��ن والتلوي��ن.
وقدّم امل�شاركون جمموعة من الأعمال متت مناق�شتها
مع املد ِّرب يوم ال�سبت املوافق 2019/10/19م.
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ورشة التحرير اللغوي

ّ
نظ��م املجم��ع ي��وم الثالث��اء املواف��ق 2019/10/15م ،ور�ش� ًة ع��ن التحري��ر اللغ��وي جلمي��ع الفئ��ات العمري��ة ،بواق��ع
�أربع �س��اعات.
وهدف��ت الور�ش��ة الت��ي قدّمته��ا مدي��رة الإع�لام والن�ش��ر والتوثي��ق يف املجم��ع ع��ذراء يا�صج�ين� ،إىل الوق��وف عل��ى
�أ�س���س التحري��ر اللغ��وي املف�ض��ي �إىل تخلي���ص الن�صو���ص املكتوب��ة واملق��روءة م��ن الأخط��اء النحوي��ة ،وال�صرفي��ة،
والإمالئي��ة ،وال�صياغي��ة ،والإ�ش��ارة �إىل �أب��رز الأخط��اء ال�ش��ائعة و�س��بل جتاوزه��ا.
ورشة حوسبة اللغة العربية
ّ
نظ��م املجم��ع ي��وم الأح��د املواف��ق
2019/10/20م يف رحاب��ه ور�ش��ة
ع��ن حو�س��بة اللغ��ة العربي��ة لطلب��ة
املاج�س��تري والدكت��وراه ،قدّمه��ا الأ�س��تاذ
م�أم��ون حط��اب ،بواق��ع ث�لاث �س��اعات،
وهدف��ت �إىل بن��اء ر�ؤي��ة معرف ّي��ة ع��ن
ه��ذه الق�ضي��ة ،وق��د ا�س��تعر�ضت ثالث��ة
حم��اور ،ه��ي :مفه��وم حو�س��بة اللغ��ة،
ومناهج وم�س��ار البحث والتطوير فيها،
ودور ال ّلغوي�ين يف ه��ذا املج��ال.
8
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ورشة تصميم الشعارات

ّ
نظ��م املجم��ع ي��وم ال�س��بت املواف��ق 2019/10/26م،
ور�ش��ة تدريبي��ة ع��ن ت�صمي��م ال�ش��عار للفئ��ة العمري��ة
م��ن (� )12إىل ( )16عام �اً بواق��ع يوم�ين ،قدّمته��ا
الدكت��ورة هيف��اء بن��ي م�صطف��ى.
وهدف��ت �إىل التعري��ف ب�أ�س���س الت�صمي��م و�أدوات��ه،

ومناق�ش��ة �أب��رز من��اذج الت�صامي��م لل�ش��عارات ،والبح��ث
يف �س��ياق ال�ش��عار امل��راد ت�صميم��ه ،و�إنت��اج ت�صامي��م
�ش��عارات لبع���ض امل�ؤ�س�س��ات بط��رق يدوي��ة ،و�ش��عارات
ترفع من �ش��أن اللغة العربية بو�صفها هوية ثقافية.

عمل� :أحد الطلبة امل�شاركني
إطاللة مجمعية  -العدد السابع لعام 2020م
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ورشة للكتابة

اإلبداعية الشعرية لألطفال

ّ
نظ��م املجم��ع ور�ش��ة ع��ن الكتاب��ة الإبداعي��ة (ال�ش��عر)
للأطف��ال م��ن عم��ر (� )12إىل ( )18عام�اً ،يوم ال�س��بت
املواف��ق 2019/11/16م ،يف رحاب��ه ،قدّمه��ا الدكت��ور
�إ�س��ماعيل املزاي��دة ،م��ن اجلامع��ة الأردني��ة.
وق��د تناول��ت املح��اور الآتي��ة� :أهمي��ة الكتاب��ة
الإبداعي��ة م��ن حي��ث ه��ي تعب�ير ع��ن ال��ر�ؤى
ال�ش��خ�صية ،وم��ا حتتوي��ه م��ن انفع��االت ،وم��ا تك�ش��ف
عن��ه م��ن ح�سا�س��ية خا�ص��ة جت��اه التج��ارب الإن�س��انية،
فه��ي ابت��كار ال تقلي��د ،وت�ألي��ف ال تك��رار ،واحلاج��ة
�إىل الكتاب��ة الإبداعي��ة للتعب�ير ع��ن ال��ذات ،و�أهمي��ة
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املعب
ال�ش��عر يف التاري��خ العرب��ي ،وع�دّه دي��وان الع��رب ّ
احلقيقي عنهم ،وقواعد و�أمثلة على الكتابة املميزة،
من حيث :ال�صحة ،والو�ضوح ،واالخت�صار ،والإبهار،
والر�س��الة ،والتطبيق��ات.
وهدف��ت الور�ش��ة �إىل :معرف��ة جم��االت الكتاب��ة
الإبداعي��ة واالط�لاع عل��ى قواع��د الكتاب��ة املمي��زة،
والتطبي��ق العمل��ي م��ن خ�لال من��اذج �إبداعي��ة يكتبه��ا
امل�ش��ارك يف جمال ال�ش��عر ،ومعرفة بحوره والتطبيق
عل��ى بع�ضه��ا ،وحف��ظ بع���ض عي��ون ال�ش��عر العرب��ي.

املجمع يشارك يف

يل للكتاب
معرض عامن الدو ّ

�ش��ارك املجمع مبن�ش��وراته ومن�ش��ورات ال ّلجنة الوطن ّية لل ّنهو�ض باللغة العربية يف معر�ض عمان الدويل للكتاب
يف دورته التا�سعة ع�شرة.
وانطلق��ت فعالي��ات ال��دورة حت��ت عن��وان "القد���س عا�صم��ة فل�س��طني" يف 2019/9/26م وا�س��تمرت لغاي��ة
2019/10/5م.
وبل��غ ع��دد امل�ش��اركني يف املعر���ض ( )350دار ن�ش��ر عربي��ة و�أجنبي��ة م��ن ( )22دول��ة بعناوي��ن متنوع��ة يف جم��االت
العل��م واملعرف��ة جلمي��ع الأعم��ار.
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نوي
الس
املؤمتر
ّ
ّ

للمجمع لعام 2019م

عق��د املجم��ع م�ؤمت��ره ال�س��نوي لع��ام 2019م يف رحاب��ه ،بعن��وان" :البالغ��ة العربي��ة ب�ين الق��دمي واحلدي��ث"

فـ��ي اليوم�ين الث��اين والثال��ث م��ن ربي��ع الأول ع��ام �أل��ف و�أربعمئ��ة وواح��د و�أربع�ين م��ن الهج��رة ،املوافق�ين
يومي الثالثني والواحد والثالثني من ت�ش��رين الأول عام �ألفني وت�س��عة ع�ش��ر من امليالد.
وج��اء اختي��ار ه��ذا العن��وان حر�ص �اً م��ن املجم��ع
عل��ى امل�ش��اركة الفاعل��ة يف كل امل�ش��روعات والتوجه��ات
الأردني��ة والعربي��ة الت��ي ت�س��عى للحف��اظ عل��ى اللغ��ة
العربي��ة ،و�إع�لاء �ش ��أنها ودعمه��ا ،تعزي��زاً للهوي��ة
القومي��ة والتنمي��ة املجتمعي��ة ،والعم��ل عل��ى و�ض��ع
�سيا�س��ة لغوي��ة تعليمي��ة وا�ضح��ة املع��امل والأه��داف.
وق��د ب��د�أ امل�ؤمت��ر بكلم��ة للأ�س��تاذ الدكت��ور خال��د
الكرك��ي رئي���س املجم��ع ،ق��ال فيه��ا:
"�إن الق��وى الدافع��ة لإ�ص�لاح ق�ضاي��ا العربي��ة تكم��ن
يف النا�س ،والتعليم ،ثم القرار ال�سيا�سي احلا�سم ب�أننا
�أ ّمة هويتها يف لغتها ،و�إجنازها احل�ضاري ،ور�سالتها،
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وح�ضوره��ا ،و�أن��ا ل�س��ت خائف�اً عل��ى اللغ��ة العربي��ة ب��ل
على �أهل العربية ،فالقر�آن الكرمي حافظها ،و�إحجام
النا���س واملجتمع��ات ع��ن لغته��م العربي��ة ،ه��و �إحج��ام
ع��ن هويته��م ،وم��ا يح��دث ه��و ج��زء م��ن ال�ص��د�أ ال��ذي
ُيحارب اللغة والإ�سالم ،فهذا زمن ُيريدون به تق�سيم
العربي��ة �إىل لهج��ات ،بع��د �أن ُق ّ�س��متِ الأم��ة �إىل دول
وف��ق ت�ص � ّور ا�س��تعماري مدرو���س ،ث��م ُق ّ�س��متِ ال��دول
�إىل �شعوب و�أنظمة وفق ت�ص ّور ا�ستبدادي ،ثم ُق ّ�سمت
ال�ش��عوب والأنظم��ة �إىل طوائ��ف وف��ق خط��ط كامل��ة،
ثم ُق ّ�سم التعليم �إىل حفظ وفهم �أو قدمي وجديد �أو
متخ ّل��ف ّ
ومتط��ور وف��ق ت�ص� ّور انتهازي".

و ُع ِق�دَت يف يوم��ي امل�ؤمت��ر �أرب��ع جل�س��اتُ ،عر َ
ِ�ض��ت فيها
ثماني��ة �أبح��اث تو ّزع��ت عل��ى حم��اور امل�ؤمت��ر املختلفة،
كم��ا عق��دت جل�س��ة ختامي��ة تلي��ت فيه��ا التو�صي��ات،
وكان��ت كالآت��ي:
ُعقـــــــــ��دت اجلل�ســــــ��ة الأوىل يــــــ��وم الأربعـــــــ��اء املوافـــــــــ��ق
2019/10/30م ال�ســـاعة العا�شرة �صباحــــــاً ،برئا�ســــــة
الأ�ســـتاذ الدكتـــور حممــــــد ح ّور ،ع�ضــو جممـــع اللغـــة
العربية الأردين ،و ُق ِّد َم يف هذه اجلل�سة بحثان:
 البحـــ��ث الأول �أعــ��ده الأ�س��تاذ الدكت��ور حمم��دع�صفــــــ��ور -الأردن ،بـــعـــنــــــ��وان "البـــالغـــــــــة بــــــيــــــن
الثـ��قافتني".
 البحـــ��ث الث��اين �أع �دّه الأ�س��تاذ الدكت��ور �إبراهيــــــ��مخليــــــل -الأردن ،بعنــــــــــــوان "البالغـــــــــة اجلديــــــدة
و�إ�ش��كالية امل�صطل��ح؛ املج��از وبدائله".
و ُع ِقــــــ�دَت اجلل�ســــــ��ة الثاني��ة ال�ســـ��اعة الثاني��ة ع�شــــــ��رة
والن�ص��ف ظه��راً ،برئا�س��ة الأ�س��تاذ الدكت��ور يو�س��ف
بكار ،ع�ضو جممــــــع اللغة العربيـة الأردين ،و�ألقي يف
ه��ذه اجلل�س��ة بحثان:
 البح��ث الأول �أع�دّه الدكت��ور عبدالك��رمي احلي��اري-الأردن ،بعن��وان "�إ�ش��كالية امل�صطلح".

 البح��ث الث��اين �أعدت��ه الأ�س��تاذة الدكت��ورة عماري��ةحاك��م -اجلزائ��ر ،بعن��وان "�أف��ول البالغ��ة ومي�لاد
احلج��اج".
و ُع ِقــــــ�دَت اجلل�ســــــ��ة الأوىل يـــــــ��وم اخلميـــ���س املوافــــــ��ق
2019/10/31م ال�س��اعة التا�س��عة والن�ص��ف �صباح �اً،
برئا�سة الأ�ستاذ الدكتور علي حمافظة ،ع�ضو جممع
اللغ��ة العربي��ة الأردين ،و�ألق��ي فيها بحثان:
 البحــــــ��ث الأول �أعــــــ�دّه الدكتـــــ��ور �ســــــ��امي عبابن��ة-الأردن ،بعن��وان "مفه��وم احلقيق��ة و�أث��ره يف تطوير
التفك�ير البالغ��ي عند العرب".
 البحــــــ��ث الث��اين �أعــ �دّه الدكتـــ��ور عل��ي ال�شـــ��رع-الأردن ،بعنــــــ��وان ال�صـــ��ورة ال�شـــ��عرية وتـــوليـــــــ��د
الدالل��ة.
و ُع ِق �دَت اجلل�س��ة الثاني��ة ال�س��اعة الثاني��ة ع�ش��رة
ظه��راً ،برئا�س��ة الأ�س��تاذ الدكت��ور �س��مري الدروب��ي،
ع�ض��و جمم��ع اللغ��ة العربي��ة الأردين ،و�ألق��ي فيه��ا
بحث��ان:
 البحــــــ��ث الأول �أعـــــــــ�دّه الدكتـــ��ور �أحمــــــ��د مرغـــ��م-اجلزائـــ��ر ،بعنــــــ��وان "منه��ج التحليــــــ��ل النحــــــ��وي
كمدخ��ل �أ�سا�س��ي للتحلي��ل البالغ��ي ب�ين �س��يبويه
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وعبدالقاهر" ،قدّم ْته نياب ًة عنه الأ�ستاذة الدكتورة
عماري��ة حاكم.
 البح��ث الث��اين �أع ّدت��ه الدكت��ورة ن�ص�يرة �ش��يادي-اجلزائ��ر ،بعن��وان "تدري���س البالغ��ة العربي��ة وف��ق
ر�ؤي��ة حداثي��ة يف اجلامع��ة العربي��ة" ،ق ّدم��ه نياب � ًة
عنه��ا الدكت��ور جعف��ر عبابن��ة.
و ُع ِق �دَت اجلل�س��ة اخلتامي��ة ال�س��اعة الواح��دة ظه��راً،
برئا�س��ة الدكت��ور جعف��ر عبابن��ة ،ع�ض��و جمم��ع اللغ��ة
العربي��ة الأردين.
وقــــــ��د نتـــ��ج ع��ن بحـــ��وث هـــ��ذا امل�ؤمتـــ��ر ومناق�شـــ��ات
امل�ش��اركني في��ه جملــ��ة م��ن التو�صي��ات نظـــ��رت فيهـــ��ا
جلنة الندوات واملحا�ضرات والإعالم ،وعر�ضتها على
امل�ش��اركني ومت �إقراره��ا ،وه��ي:
�	-1إعادة النظر فيما د�أب عليه ال ّل�سان ّيون والأ�سلوب ّيون
من حر�ص على توظيف م�صطلحات جديدة متيز
لغة الأدب عن الال�أدب ،وال�شعر عن الال�شعر.
 -2معاجلـــة مراحــــــل االنتقـــال مـــن البالغـــة �إىل
احلجـــاج مـــع تتبــــــع مراحــــــل التطــــــور والإبـــداع،
وتو�ضيح الثابت واملتغري يف ميدان البالغة بني
الإنتاج والتلقي.
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 -3الرتكي��ز عل��ى التعال��ق القائ��م ب�ين ال ّنق��د
والأ�س��لوبيةبعي��داًع��نالآلي��اتالبالغي��ةالقدمي��ة.
 -4ت�ســـ��ليط ال�ضـــ��وء علـــ��ى مناهـــ��ج التحليــــ��ل الأدبـــ��ي
والبالغة احلديثة يف اخلطاب النقدي املعا�صر.
 -5الك�شــــــ��ف عــــــ��ن �أثــــــ��ر مناهــــــ��ج التحليـــ��ل الأدبـــ��ي
والبالغـــة احلديثــــــة للتو�ســــــع والتع ّمـــق يف فهــــــم
الن�صو���ص وت�أوي��ل مقا�صدها وتبليغ ر�س��ائلها.
 -6مراع��اة دق��ة االنتب��اه والوع��ي الثاق��ب ،وحلظ��ة
الإح�سا���س بالإب��داع لإدراك دالل��ة ال�ص��ور
البالغي��ة.
 -7تق��دمي درا�س��ة بالغي��ة نقدي��ة حديث��ة للمح�س��نات
البـــديعيـــ��ة لإدراك عنا�صـــرهـــ��ا اجلماليـــ��ة الـــتـــ��ي
�أغفلها القدامی ،و�إظهار تلك املح�س��نات على �أنها
مقوم��ات ذاتي��ة يف الن�صو���ص الأدبي��ة ال عر�ضي��ة
كم��ا كان ُي َ
نظ��ر �إليه��ا �س��ابقاً.
 -8تق��دمي درا�س��ات احلج��اج �أو البالغ��ة احلديث��ة
للباح��ث للتعام��ل م��ع اخلط��اب ال�سيا�س��ي تعام� ً
لا
مو�ضوعي�اً ،و�إم��داد الباح��ث ب�آلي��ات ملقاوم��ة الأث��ر
البالغ��ي للخطاب��ات ال�سيا�س��ية ،والإعالمي��ة،
والعن�صري��ة.

 -9تغي�ير املناه��ج التقليدي��ة يف تدري���س البالغ��ة
العربي��ة ،وع��دم تدري�س��ها قواع� َد نظري��ة جام��دة،
وربطه��ا بدرا�س��ة الأدب ،وجع��ل تدري�س��ها تطبيقي�اً
و�إنتاجي�اً و�إبداعي�اً �إىل ح� ّد كب�ير.
 -10العناي��ة باملفاهي��م الأ�سا�س��ية للم�صطلح��ات ال
بامل�صطلح��ات نف�س��ها.
 -11االهتم��ام باحلف��اظ عل��ى امل�صطل��ح البالغ��ي
العربي الــــــ��ذي ال تقـــــــــ��وم امل�صطلحــــــ��ات البديلــــــة
املرتجم��ة مقام��ه وال �س��يما م�صطلح��ي (املج��از)
َ
و(العــــــ��دول) ،وا�ســــــ��تبعاد مـــ�صطلحــــــي االنزيــــــاح
واالنحــــــراف و�سِ ــــــواهما من م�صطلحـات يجــــــري
ُ
التع�س��ف.
فر�ضه��ا يف غ�ير قلي��ل م��ن ُّ
 -12تدريـــ���س البالغـــ��ة اجلديــــــ��دة (احلجــــــ��اج عنـــ��د
البالغيني اجلــــدد خا�صــــــة يف الغرب) ،وحماولـــة
مقارنته��ا مب��ا ج��اء يف ال�تراث العرب��ي م��ن بالغ��ة
وخطاب��ة ،ليكت�ش��ف املتلق��ي العرب��ي �أن القدام��ى،
عل��ى ال ّرغ��م م��ن ع��دم وج��ود و�س��ائل تكنولوجي��ة
حديث��ة ،ا�س��تطاعوا الإمل��ام ب��كل عل��وم العربي��ة.
وم��ا االخت�لاف ب�ين الغ��رب والع��رب � ّإل يف مت ُّث��ل
امل�صطل��ح.

 -13االهتمــــــ��ام بت�أ�صيــــــ��ل الفكــــــ��ر البالغـــــ��ي بربــــــ��ط
م�صطلحات��ه ومفاهيم��ه ب�أ�صوله��ا ومرجعياته��ا
الفكرية امل�ستمدة من الن�ص الأول ،الن�ص الديني
الباع��ث وامل�ش� ّكل لنم��ط التفك�ير عن��د الع��رب ،وهو
ال��ذي �أوج��د علوم اللغ��ة والأدب والبالغة.
 -14تبن��ي املفاهي��م الأ�سا�س��ية يف البالغ��ة العربي��ة
لبن��اء منهجي��ة يف حتلي��ل الن�صو���ص متجه��ة
نح��و الو�ص��ف العلم��ي ملظاه��ر اخلط��اب اللغ��وي
ومتظهرات��ه الأدبي��ة والتداولي��ة.
 -15االهتم��ام بتحلي��ل الن�صو���ص وا�س��تنتاج ق�ضاي��ا
بالغي��ة م��ن خ�لال ه��ذا التحليل.
 -16التن ّب��ه �إىل الق�ضاي��ا البالغي��ة املغ ّيب��ة يف ال�ش��عر
العربي املعا�صر ب�سبب غياب الدرا�سات التحليلية
اجلادة.
 -17التفريــــــ��ق فــــــ��ي مباحــــــ��ث البالغـــــــــ��ة والتحليـــ��ل
الأدب��ي ب�ين حقيق��ة الأ�ش��ياء كم��ا ه��ي خ��ارج ذواتن��ا
وانعكا�س��ها داخل ذواتنا.

إطاللة مجمعية  -العدد السابع لعام 2020م

15

املدريس
مذكّرة تفاهم لتنفيذ مرشوع املعجم
ّ

و ّق��ع املجم��ع ،مم ّث� ً
لا برئي�س��ه الأ�س��تاذ الدكت��ور خال��د الكرك��ي ،مذ ّك��رة تفاه��م لتنفي��ذ م�ش��روع املعج��م املدر�س� ّ�ي،
معجمي
املخت�صني� ،صباح الأحد املوافق 2019/11/3م ،وت�ض ّمنت املذ ّكرة �إعداد عمل
مع جمموعة من الأ�ساتذة
ّ
ّ
بتكلي��ف م��ن املجم��ع -مل��ا ّدة املعج��م املدر�س� ّ�ي احلدي��ث �إعداداً لغوي�اً وعلمياً.ويه��دف املعج��م �إىل تعزي��ز ا�س��تخدام ال ّلغ��ة العربي��ة يف �س��ياقاتها الوظيفي��ة واملعا�ص��رة ،وم�س��اعدة الطال��ب عل��ى
رف��ع م�س��توى مهارات��ه ال ّلغوي��ة و�إتقانه��ا ،وتوحي��د امل�صطلح��ات يف املج��االت املعرف ّي��ة املختلف��ة و�إ�ش��اعتها.
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املوسم الثقايف السابع والثالثون للمجمع لعام 2019م

عق��د املجم��ع مو�س��مه الثق��ايف ال�س��ابع والثالث�ين يف
رحاب��ه ،وق��د ب��د�أ افتتاح��ه ال�س��اعة الرابع��ة م�س��اء ي��وم
الأربعاء املوافق 2019/11/27م ،بتالوة � ٍآي من الذكر
احلكيم.
وا�ش��تمل املو�س��م عل��ى ثالث��ة �أبح��اث موزع��ة عل��ى
ثالث جل�سات ،وجل�سة ختامية ،يف �أربعة �أيام ،ابتد�أت
ي��وم الأربع��اء املواف��ق 2019/11/27م ،بواق��ع جل�س��ة
واح��دة كل �أ�س��بوع ،كم��ا ه��و ُمب� ّين يف التف�صي��ل الآت��ي:
ُع ِق �دَت اجلل�س��ة الأوىل ي��وم الأربع��اء املواف��ق
2019/11/27م ال�س��اعة الرابع��ة م�س��ا ًء ،برئا�س��ة
الأ�س��تاذ الدكت��ور عل��ي حمافظ��ة ع�ض��و املجم��ع ،و ُقـ� ّد َم
فيه��ا بح� ٌ�ث عنوان��ه:

 اللغ��ة العربي��ة يف �أفريقي��ا جن��وب ال�صح��راءورهان��ات امل�س��تقبل ،للأ�س��تاذ الدكت��ور اخل�ض��ر
عبدالباق��ي حمم��د ،مدي��ر املرك��ز النيج�يري
للبح��وث العربي��ة.
و ُع ِق �دَت اجلل�س��ة الثاني��ة ي��وم الأربع��اء املواف��ق
2019/12/4م.ال�ساع َة الرابعة م�ساء ،برئا�سة الأ�ستاذ
الدكت��ور حمم��د ع�صف��ور ،ع�ض��و املجم��ع ،و ُقـ�دّم فيه��ا
بح� ٌ�ث عنوان��ه:
	�أيّ م�س��تقبل للعربي��ة يف �ض��وء املفا�ضل��ة ب�يناللغ��ات ،للأ�س��تاذ الدكت��ور �س��يف الدي��ن الفق��راء،
جامع��ة م�ؤت��ة.
و ُع ِق �دَت اجلل�س��ة الثالث��ة ي��وم الأربع��اء املواف��ق
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2019/12/11م .ال�س��اع َة الرابع��ة م�س��ا ًء ،برئا�س��ة
الأ�س��تاذ الدكت��ور حمم��ود ال�س��رطاوي ،ع�ض��و املجم��ع،
و ُقـ �دِّم فيه��ا بح� ٌ�ث عنوان��ه:
اللغ��ة العربي��ة والفرائ���ض الغائب��ة ،للأ�س��تاذ
الدكت��ور عبداحلمي��د مدك��ور ،الأم�ين الع��ام ملجم��ع
اللغ��ة العربي��ة بالقاه��رة.
وق��د ب� ّين مدي��ر املرك��ز النيج�يري للبح��وث العربي��ة
الأ�س��تاذ الدكت��ور اخل�ض��ر عبدالباق��ي حمم��د يف
حما�ضرت��ه �أن احلف��اظ عل��ى اللغ��ة العربي��ة وجتدي��د
ر�س��التها يف احلا�ضر وامل�س��تقبل والعناية مبكت�س��باتها
احل�ضاري��ة خ��ارج الب�لاد العربي��ة� ،أ�صب��ح خ��ط الدفاع
الأول حلماي��ة ال�تراث العرب��ي الإ�س�لامي.
ولف��ت عبدالباق��ي �إىل �أن "�أفريقي��ا ت�أت��ي م��ن �أب��رز
املناط��ق الت��ي �ش��هدت ح�ض��وراً ملمو�س�اً ومك ّثف�اً للغ��ة
العربي��ة وثقافته��ا الإ�س�لامية حت��ى �أ�صبح��ت مت ّث��ل
عن�ص��راً مهم �اً يف حي��اة ال�ش��عوب الأفريقي��ة امل�س��لمة،
وغ��دا للتعلي��م العرب��ي قيم��ة اجتماعي��ة كبرية وداللة
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ثقافي��ة عميق��ة يف ال�س��احة الأفريقي��ة.
و�س � ّلط الدكت��ور عب��د الباق��ي حمم��د يف حما�ضرت��ه
ال�ض��وء عل��ى واق��ع اللغة والثقاف��ة العربية يف �أفريقيا
جن��وب ال�صح��راء ،حي��ث ا�س��تعر�ض واق��ع امل�ؤ�س�س��ات
املعني��ة باللغ��ة العربي��ة والإ�س�لامية يف �أفريقي��ا،
وق��ال� :إن هن��اك امت��داداً وتو�س��عاً للمدار���س العربي��ة
يف �أفريقي��ا ،فامل� ّد الإ�س�لامي وا�س��تمرار الدع��وة �إلي��ه،
عامل كبري وم�ؤثر النت�شار احلركة الثقافية العربية
واملتمثل��ة يف املدار���س متوزع��ة االنتم��اء.
و�أ�ش��ار عبدالباق��ي �إىل �أن املدار���س العربي��ة تع��اين
من �إ�شكاالت تربوية ميكن تلخي�ص �أبرزها كالتايل:
ع��دم وج��ود مناه��ج ثابت��ة ،وفق��دان عنا�ص��ر املنه��ج
الرتب��وي ال�س��ليم ،وع��دم توف��ر الكت��ب واملق��ررات
املدر�س��ية ،و�ضع��ف املنه��ج وغريه��ا م��ن الإ�ش��كاالت.
�أم��ا الأ�س��تاذ الدكت��ور �س��يف الدي��ن الفق��راء فق��د ق��ال
عن املفا�ضلة بني اللغات يف الع�صر احلديث� :إنه -مل
تع��د املفا�ضل��ة حكم �اً ،ب��ل ه��ي �س ��ؤال ،والإجاب��ة علي��ه

تتط ّلب اختبار اخل�صائ�ص الأ�سا�سية للغة وموازنتها
م��ع غريها.-
و�أو�ض��ح الفق��راء يف حما�ضرت��ه ،ب ��أن �ش��عور الأمم
بتف��وق لغاته��ا ظاه��رة بعي��دة االمت��داد زمنياً ومكانياً،
وي�س� ّمى هذا يف الل�س��انيات احلديثة بالتح ّيز اللغويّ ،
ولق��د ا�س��تندت املفا�ضل��ة ب�ين اللغ��ات والتح ّي��ز �إىل
لغ��ة م��ا �إىل معطي��ات عرقي��ة ،و�أخ��رى ديني��ة ،وثالث��ة
جغرافي��ة ،ومل ت�س��لم اللغ��ات الأوروبي��ة نف�س��ها م��ن
ه��ذا التح ّي��ز ،وث ّم��ة كت��ب كث�يرة ت�ضمن��ت مظاه��ر م��ن
ه��ذا التحي��ز وانتقا���ص اللغ��ات الأخ��رى.
�أم��ا الأم�ين الع��ام ملجم��ع اللغ��ة العربي��ة بالقاه��رة
الدكت��ور عبداحلمي��د مدك��ور فق��د ر�أى �أن مواجه��ة

حت��دي تراج��ع وتقهق��ر اللغ��ة العربية اليوم ،يكمن يف
ن�صرة اللغة ال�شريفة التي هي م�ستودع فكرنا وعلمنا
وثقافتنا ،والتي هي مقوم عظيم من مقومات هويتنا
وح�ضارتنا.
و�أ َّك��د مدك��ور �أن ه��ذا كل��ه ي�س��توجب �إحي��اء للفرائ���ض
التي كانت ،من قبل ،من عوامل ازدهار وثراء و�سيادة
العربية ،وهي العوامل التي غابت �أو غيبت ف�أدت �إىل
�إزاحته��ا ع��ن مكانه��ا ومقامه��ا؛ وم��ن ث��م يج��ب العم��ل
عل��ى ا�س��تح�ضارها وا�س��تعادتها م��رة �أخ��رى عل��ى نح��و
يالئم ظروف الع�صر ،وي�ستعني بعوامل التقدم فيه.
ويذك��ر �أن املجم��ع يوا�ص��ل عق��د جل�س��ات مو�س��مه
الثق��ايف حت��ى نهاي��ة �ش��هر �آذار م��ن ع��ام 2020م.
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مذكرة تفاهم مع

املركز النيجريي للبحوث العربية

انطالق�اً م��ن حر���ص املجم��ع عل��ى خدم��ة ق�ضاي��ا اللغ��ة العربي��ة وتعزي��ز مكانته��ا ب�ين البل��دان ،و ّق��ع ي��وم الثالث��اء
املواف��ق 2019/11/26م ،ممث� ً
لا برئي�س��ه الأ�س��تاذ الدكت��ور خال��د الكرك��ي م��ع املرك��ز النيج�يري للبح��وث العربي��ة
ممث� ً
لا مبدي��ره الأ�س��تاذ الدكت��ور اخل�ض��ر عبدالباق��ي ،مذك��رة تفاه��م به��دف تطوي��ر ُع��رى الرتاب��ط الفك��ري
والعلمي والبحثي وتبادل اخلربات ،وا�ش��تملت املذكرة على تنفيذ م�ش��روعات تن�س��جم مع �أهدافهما والعمل على
�إقام��ة الفعالي��ات الت��ي تخ��دم الأه��داف امل�ش�تركة.
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املجمع يحتفي باليوم العاملي للغة العربية

ّ
نظ��م املجم��ع احتف��ا ًال بالي��وم العامل��ي ل ّلغ��ة العربي��ة ي��وم الأربع��اء املواف��ق 2019/12/18م ،برعاي��ة �صاح��ب
ال�س��مو امللك��ي ويل العه��د الأم�ير احل�س�ين ب��ن عب��داهلل الث��اين ،وح�ض��ر احلف��ل مع��ايل الدكت��ور با�س��م
الطوي�س��ي ،وزي��ر الثقاف��ة مندوب�اً ع��ن �س��موه.
وق��د ب��د�أ االحتف��ال بكلم��ة للأ�س��تاذ الدكت��ور خال��د
الكرك��ي رئي���س املجم��ع ،ق��ال فيه��ا:
ال�س�لام عليك��م ورحم��ة اهلل وبركات��ه ،وبع��د ،با�س��م
�أع�ضاء املجمع والعاملني فيه ف�أبد�أ بال�شكر اخلال�ص
ل�صاح��ب اجلالل��ة املل��ك عب��داهلل الثاين ابن احل�س�ين
لرعايت��ه ودعم��ه للحرك��ة الأكادميي��ة والعلمي��ة

والتعليمي��ة والثقافي��ة يف الوط��ن العزي��ز ،ول�صاح��ب
ال�سمو امللكي و ّ
يل العهد املعظم على تف�ض ّله بالرعاية
الكرمي��ة له��ذا الي��وم الط ّي��ب م��ن �أي��ام اللغ��ة العربي��ة
ال�ش��ريفة واخلال��دة ،وعل��ى مبادرت��ه الأ�سا�س��ية (���ض)
يف ه��ذا ال�س��ياق الكب�ير.
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�أ ّيها احلفل الكرمي،
لك��م ال�ش��كر عل��ى ح�ضورك��م ه��ذا ال�ص ّب��اح ،وه��ذا
ي��و ٌم يطي��ب في��ه التذك��ر يف رح��اب العرب ّي��ة وظالل��ه
الوارف��ة...
العرب ّي��ة يف ي��و ٍم واح��د م��ن �أيامه��ا ،وعل��ى م��ر�أى م��ن
�أعدائها وهمومها؛ � ّأما الأعداء فهم الذين يختبئون
خل��ف اال�س��تبداد واال�س��تعمار والف�س��اد ،لأ ّنه��ا ّ
تعط��ل
ل�س��ان م��ن يق��ول ال�ص��دق ،وم��ن يحت��ج عل��ى اخل��وف
وم�ص��ادرة احلري��ات ون�ش��ر الف�س��اد ،ب��ل تعلي��م احلري��ة
للم�ضطهدي��ن...
وه��م الذي��ن يقف��ون �أم��ام الأمي��ة ك�أنه��ا ال تعنيه��م،
وعل��ى م��ر�أى م��ن العامي��ات ك�أ ّنه��ا �إرث الآب��اء فق��ط،
وال ينظ��رون �إىل عيوبه��م ،لي���س يف اللح��ن فق��ط،
ب��ل باالنحط��اط �إىل الهاب��ط م��ن ال��كالم ،والب��ارد
الغ��ث م��ن املع��اين ،واله��روب �إىل لغات �أجنبية يظ ّنون
�أن بع���ض كلماته��ا حتميه��م م��ن خج��ل كان ال ب��د �أن
يعرتيه��م ...و�أعج��ب كي��ف لأحدن��ا �أن يعل��م النا���س
�أن "يعرف��وا �أنف�س��هم"� ،أو "يكون��وا" �أنف�س��هم قب��ل �أن
يعلموه��م لغته��م!!

جئن��ا لنحتف��ل خ��ارج ال�ضجي��ج املوج��ود متام �اً ح��ول
املنطق��ة وم�س��تقبلها ،فنح��ن نع��رف م�س��تقبل دولتن��ا
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ووطن��ا وكي��ف نداف��ع عن��ه ،ول�س��نا �أغ��راراً يف ذل��ك ومل
نب��د�أ يوم �أم���س.
عل��ى الذي��ن يث�يرون اخل��وف ويتخيل��ون �أنن��ا فق��ط
ج��زء م��ن �صفق��ة �س��تمر يف ه��ذه املنطق��ة ،فنح��ن ل�س��نا
جزءاً من �صفقة لأحد ،وقد ّ
ول زمن �سايك���س بيكو،
و�أعتق��د �أن الأردني�ين �سيك�س��رون يف املراح��ل املقبل��ة
كث�يراً مم��ا يحا�ص��ر النا���س ،ليخج��ل َم��ن يتح ّول �ضد
نف�س��ه ويدم��ر نف�س��ه بالإ�ش��اعات وت�ضخي��م الأح��داث
واحلدي��ث ب�ش��كل متوا�ص��ل ع��ن الف�س��اد� ..إذا كان �أح��د
يري��د �أن يف��وز باالنتخاب��ات فبغ�ير ه��ذه الطريق��ة،
ت�ش��وهون الوط��ن لك��ي تف��وزوا!.

هنال��ك م��ن يه��وون ال�س�ير �إىل اخلل��ف ،فاتركوه��م
ي�سريون كما ي�شا�ؤون ،فهذا البلد غري قابل للتجزئة
ال عل��ى ال�سيا�س��يني وال عل��ى احلزبي�ين وال عل��ى
منظم��ات املجتم��ع امل��دين وال عل��ى اجلمعيات وال على
الدوائ��ر وال عل��ى ال��وزراء وال عل��ى الر�ؤ�س��اء ،فه��ذا
وطن كامل ودولة كاملة ،ال حتتاج بعد هذا العمر �إىل
كث�ير م��ن التفك�ير (مل��اذا ال نهت��م باللغ��ة العربي��ة؟)،
لأنن��ا نري��د م��ن هن��ا �أي�ض�اً� ،أن ن�صن��ع معج��زة الوط��ن،
�صنعن��ا معج��زة التعلي��م ونري��د �أن ن�صن��ع �أخ��رى يف
املجام��ع وتعري��ب اللغ��ة العربي��ة يف كل م��كان."...

وبه��ذه املنا�س��بة و ّزع املجم��ع ثالث�ين �أل��ف من�ش��ور
لل ّتوعي��ة برمز ّي��ة الي��وم العامل��ي ل ّلغ��ة العربي��ة ع��ن
ال�صح��ف الر�س��مية يف اململك��ة :ال��ر�أي،
طري��ق بع���ض ّ
والد�س��تور ،والغ��د ،ورف� َع ثم��اين الفتات على اجل�س��ور
احليو ّية يف العا�صمة حتمل �شعارات املجمع وم�ؤ�س�سة
ويل العه��د و�أمان��ة عم��ان للغاي��ة نف�س��ها.
كم��ا �أعل��ن خ�لال االحتف��ال ع��ن �إطالق��ه تطبيق �اً
المتح��ان الكفاي��ة ،و�إن�ش��اء حا�ضن��ة بح��ث وتطوي��ر
حلو�س��بة ال ّلغ��ة العربي��ة.
وق��د �أُع ِلن��ت خ�لال احلف��ل �أ�س��ما ُء الفائزي��ن بجوائ��ز
وم�س��ابقات املجم��ع ،و�س � ّلم مع��ايل الدكت��ور با�س��م
الطوي�س��ي يرافق��ه مع��ايل الدكت��ور خال��د الكرك��ي
اجلوائ��ز للفائزي��ن ،كم��ا مت تك��رمي �أع�ض��اء جل��ان
حتكيم م�سابقات املجمع الثقافية لعام 2019م.
وق��د ف��از ال�س��يد �إ�س��ماعيل �أحم��د �أب��و البن��دورة،
بجائ��زة �أف�ض��ل كت��اب ُمرتج��م ع��ن كتاب��ه املرتج��م
(احلن�ين �إىل ال ّن���ص) مل�ؤلف��ه الدكت��ور �أ�س��عد
دوراكوفيت���ش.

كم��ا ف��از بجائ��زة �أف�ض��ل كت��اب ُم�ؤ َّل��ف يف تاري��خ
الأردن ،الدكت��ور �س��ليم يو�س��ف عبابن��ة ،اخت�صا�ص��ي
ط��ب وجراح��ة العي��ون ع��ن كتاب��ه (تاري��خ الط� ّ�ب
الأرد ّ
ين احلدي��ث).

�أم��ا الفائ��زون بجائ��زة (لغت��ي هويت��ي) ،فئ��ة �أف�ض��ل
حتقيق �أو تقرير �صحفي ،فقد ح�صل على املركز الأول
ال�صحف� ّ�ي ج�لال خال��د �أبو �صالح من جريدة الد�س��تور
الأردني��ة ع��ن حتقيق��ه( :الآالف مييل��ون لتب ّن��ي
الإجنليزي��ة باعتباره��ا لغ��ة ع�صري��ة ..هيب��ة ال�ض��اد
ت�س��تباح مبدار���س �أجنبي��ة وال�ضحاي��ا جي��ل ب�لا هوي��ة).
و ُمن َِح��ت اجلائ��زة الثاني��ة لل�صحفي��ة ن��داء �صال��ح
ال�ش��ناق ،م��ن جري��دة ال��ر�أي الأردني��ة ،ع��ن تقريره��ا:
(ثغ��رات تعي��ق تطبي��ق قان��ون حماي��ة ال ّلغ��ة العرب ّية).
�أم��ا الفائ��زون بجائ��زة اخل� ّ�ط العرب� ّ�ي للكب��ار ،فق��د
منح��ت اجلائ��زة الأوىل منا�صف � ًة ب�ين املُ�ش ْ
�تركيِ:
ّ
اخلط��اط عبدالرحم��ن من�س��ي عل��ي املن�س��ي ،م��ن
ّ
واخلط��اط حمم��د �أك��رم
جمهوري��ة م�ص��ر ال�ش��قيقة،
احلم��ويّ  ،م��ن اجلمهوري��ة ال�س��ورية ال�ش��قيقة.
كم��ا ُم ِنح��ت اجلائ��زة الثاني��ة منا�صف��ة ب�ين
�تركيِّ :
املُ�ش ْ
اخلط��اط م�صطف��ى عكا�ش��ة �أحم��د ،م��ن
ّ
واخلط��اط الأرد ّ
ين مه ّند
جمهوري��ة م�ص��ر ال�ش��قيقة،
�ضي��ف اهلل القي�س��ي.
و ُم ِنح��ت اجلائ��زة الثالث��ة لثالث��ة ُم�ش�تركني
ّ
اخلط��اط ط�لال حمم��ود �أب��و ن�ص�ير،
�أردني�ين:
واخلط��اط عبدالفت��اح حمم��د ال�ش��رباتي ،واخلط��اط
حمم��د �أحم��د عط��وان.
�أم��ا الفائ��زون بجائ��زة �أح� ّ�ب لغت��ي العرب ّي��ة للأطف��ال
(فئ��ة �أف�ض��ل ن�� ّ�ص ن�ثري) للفئ��ة العمر ّي��ة م��ن (-7
12عام �اً) ،فق��د ُمن َِح��ت اجلائ��زة الأوىل للطال��ب
حمم��د عل��ي عبدال�س�لام املحارم��ة ،يف ال�ص��ف الراب��ع،
م��ن مدر�س��ة �أكادمي ّي��ة البني��ة احلديث��ة� /س��حاب ،ع��ن
ق�صت��ه (املتن ّب��ي يف بوليف��ارد).
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�أم��ا اجلائ��زة الثاني��ة فق��د ُم ِنح��ت ّ
للطالب��ة رني��م
ه��ادي ق�س��يم اخلطي��ب ،يف ال�ص��ف ال�س��ابع ،م��ن ل��واء
بن��ي كنان��ة /حمافظ��ة �إرب��د ،ع��ن ق�صته��ا (�أح��ب لغت��ي
العربي��ة).
كم��ا ُمنح��ت اجلائ��زة الثالث��ة للطالب��ة �س��يناريت
ج��واد نبا���ص ،يف ال�ص��ف الراب��ع م��ن مدر�س��ة الأم�ير
حم��زة ب��ن احل�س�ين.
�أم��ا الفائ��زون بجائ��زة �أح� ّ�ب لغت��ي العرب ّي��ة للأطف��ال
(فئ��ة �أف�ض��ل ن�� ّ�ص ن�ثري) للفئ��ة العمري��ة م��ن (-13
 18عاماً) ،فقد ُمن َِحت اجلائزة الأوىل للطالبة �س��ارة
عمر جراجرة ،يف ال�صف الثاين الثانوي من املدار�س
ن�صه��ا (�أب��ي �إىل بريدك الوهمي).
الع�صري��ة ،ع��ن ّ
كم��ا ُمن َِح��ت اجلائ��زة الثاني��ة منا�صف��ة ب�ين
الطالبت�ين :الن��ا حم��د ح�س��ن النعيم��ات ،يف ال�ص��ف
الث��اين الثان��وي م��ن مدر�س��ة ال�صبيح��ي الثانوي��ة
أحب لغتي
املختلط��ة /حمافظ��ة البلق��اء ،ع��ن ّ
ن�صه��ا (� ّ
العربية) ،والطالبة �س��اجدة حممد يو�س��ف القريني،
يف ال�ص��ف الأول الثان��وي م��ن مدر�س��ة الأم�يرة �س��لمى
ن�صه��ا (م�س��رح احلي��اة).
الثانوي��ة للبن��ات ،ع��ن ّ
و ُمن َِح��ت اجلائ��زة الثالث��ة منا�صف��ة ب�ين الطالبت�ين:
فرات �سليمان ال�سبوع ،يف ال�صف العا�شر من مدر�سة
ن�صه��ا
عبدالرحم��ن ب��ن ع��وف /حمافظ��ة مع��ان ،ع��ن ّ
(مالئك��ة الأر���ض) ،والطالب��ة لي��ان ع�لاء َك ْع َو���ش ،يف
ال�ص��ف العا�ش��ر م��ن مدار���س �أكن��اف بي��ت املقد���س ،عن
ن�صه��ا (�ش��ريان احلياة).
ّ
�أم��ا الفائ��زون بجائ��زة �أح� ّ�ب لغت��ي العرب ّي��ة للأطف��ال
(فئ��ة اخل� ّ�ط العرب� ّ�ي) ،فق��د ُمنح��ت اجلائ��زة الأوىل
منا�صف��ة ب�ين الطالبت�ين :كوث��ر يعق��وب �إبراهي��م �أب��و
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�ش��اورية ،يف ال�ص��ف التا�س��ع م��ن مدر�س��ة �ش��جرة ال��دُّ ّر
الأ�سا�س��ية -ل��واء ق�صب��ة عم��ان ،ون��دى يو�س��ف �ش��اكر
الطرم��ان ،يف ال�ص��ف الأول الثان��وي م��ن املدار���س
العمري��ة.

كم��ا ُم ِنح��ت اجلائ��زة الثاني��ة منا�صف��ة ب�ين
الطالبتني :يارا عماد حممد عيد ،يف ال�صف العا�شر
م��ن املدار���س العمري��ة ،والطالب��ة ن��ور خالد التميمي،
يف ال�ص��ف الثام��ن م��ن مدر�س��ة ال�ش��عاع الإ�س�لامي.
و ُمنح��ت اجلائ��زة الثالث��ة منا�صف��ة ب�ين الطالبت�ين:
رفي��ف ط�لال �أب��و ن�ص�ير ،يف ال�ص��ف الث��اين االبتدائ��ي
م��ن مدر�س��ة عائ�ش��ة �أم امل�ؤمن�ين -حمافظ��ة مادب��ا،
ول�ين عام��ر الزرق��ان ،يف ال�ص��ف الثام��ن م��ن مدر�س��ة
اجلبيه��ة الثانوي��ة للبن��ات.
�أم��ا الفائ��زون بجائ��زة �أح� ّ�ب لغت��ي العرب ّي��ة للأطف��ال
(فئ��ة الر�س��م) ،فق��د ُمنح��ت اجلائ��زة الأوىل منا�صف��ة
ب�ين الطالبت�ين دع��اء عبدالك��رمي �أب��و عي�ش��ة ،يف
ال�صف الثامن من مدر�سة �إ�سكان الفيحاء الأ�سا�سية
املختلط��ة ،ورمي��ا هيث��م �أب��و �ص��اع ،يف ال�ص��ف التا�س��ع
م��ن مدر�س��ة �أم طفي��ل الثانوي��ة املختلط��ة.
و ُم ِنح��ت اجلائ��زة الثاني��ة منا�صف��ة ب�ين :الطال��ب
حمم��ود �إبراهي��م عل��ي �ص�برة ،يف ال�ص��ف الراب��ع م��ن

مدار���س الإمي��ان ،والطالب��ة داري��ن �ضي��اء اخل�ض��ري،
يف ال�ص��ف التا�س��ع م��ن مدر�س��ة �أم طفي��ل الثانوي��ة
للبن��ات.
و ُم ِنح��ت اجلائ��زة الثالث��ة منا�صف��ة ب�ين الطالبت�ين:
ابت�س��ام رائ��د حمم��ود م�تروك �آل خط��اب ،يف ال�ص��ف
التا�س��ع م��ن مدر�س��ة الإ�س��كان الثانوي��ة املختلط��ة-
حمافظ��ة مع��ان ،و�إمي��ان �إبراهي��م عي�س��ى العم��ر.
بينم��ا ُحجب��ت جائ��زة "لغت��ي هويت��ي" فئ��ة �أف�ض��ل
مب��ادرة لغوي��ة ،وجائ��زة "�أح��ب لغت��ي العربي��ة" فئ��ة
ق��راءة يف كت��اب له��ذا الع��ام لع��دم تواف��ق املب��ادرات
املق ّدم��ة م��ع �ش��روط امل�س��ابقة وقواعده��ا ،كم��ا حجب��ت
جائ��زة "�أح��ب لغت��ي العربي��ة" فئ��ة ق��راءة يف كت��اب.
كم��ا ك��رم املجم��ع الع�ش��رة الأوائ��ل يف امتح��ان الكفاي��ة
يف اللغة العربية لعام  ،2019وهم:
� .1إميان �أحمد فهد اجلندى.

 .2يو�سف ح�سن يو�سف حماد.
 .3بالل حممود خليل حممد.
� .4إ�سراء �أحمد �سليمان عجوة.
 .5راكان فايز فار�س احلمد.
 .6خالد عبداهلل نايف العنرب.
 .7هيثم علي �إبراهيم ال�شطي.
 .8عزمي عمران يو�سف عدوي.
� .9آيه حممود عودة حممود.
 .10زينب عبيد �سامل ال�شوابكة.
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تكريـــم املوظــــف

املثايل لعام 2019م

ك ّرم املجمع احلا�صلني على جائزة املوظف املثايل لعام 2019م ،يوم الثالثاء املوافق 2019/12/31م ،وهم:
�أف�ضل رئي�س ق�سم �أدا ًء :عذراء يا�صجني ،رئي�سة ق�سم الإعالم والعالقات العامة.
�أف�ضل موظف �أدا ًء عن الفئة الثانية :غادة القا�سم ،القائمة ب�أعمال مدير مكتب عطوفة الأمني العام.
�أف�ضل موظف �أدا ًء عن الفئة الأوىل� :إ�سراء الق�ضاة� ،ضابط م�ساعد �إعالم وعالقات عامة.
�أف�ض��ل موظ��ف �أدا ًء ع��ن الفئ��ة الثالث��ة �أدا ًء :منا�صف � ًة ب�ين ر�ش��اد ال�س��كارنة وحم��زة �أب��و حليم��ة ،ق�س��م اخلدم��ات
الإداري��ة.
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فريق التواصل يف املجمع

يزور املدارس

 مدر�سة فاطمة بنت عبدامللك الأ�سا�سية للبنات،يوم االثنني املوافق 2019/12/9م.
 مدر�سة �أميمة بنت احلارث الثانوية املختلطة،يوم الأحد املوافق .2019/12/29
 مدر�سة الأ�شرفية الأ�سا�سية للبنات ،يوم الثالثاءاملوافق.2019/12/31
ا�س��تمراراً ل��دور فري��ق التوا�ص��ل املُ�ش � َّكل لإب��را ِز �ص��ورة
املجم��ع خارجي �اً والتعري��فِ ب��ه و�أهداف��ه ون�ش��اطاته،
وحر�ص �اً عل��ى تعزي��ز التوا�ص��ل الثق��ايف م��ع م�ؤ�س�س��ات
املجتمع الأكادميية لإحياء العربية قيم ًة وواقعاً ،وبيان
دور املجمع يف ذلك؛ قام الفريق بعدد من الزيارات �إىل
جمموع��ة م��ن املدار���س ،عل��ى النح��و الآت��ي:
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وفو ٌد تزور املجمع

ي�س��تقبل املجم��ع الوف��ود الزائ��رة م��ن خمتلف اجلهات
م��ن داخ��ل الوط��ن وخارج��ه :م��ن مدار���س ،وجامعات،
وم�ؤ�س�سات ثقافية ،تعزيزاً لل ّتوا�صل ال ّثقا ّيف وتعريفاً
باملجمع تاريخاً ور�سال ًة و�أهدافاً.
وقد زار املجمع يوم اخلمي�س املوافق 2019/12/12م،
جمموع� ٌة م��ن ط�لاب برنامج ال ّلغة والثقافة العرب ّية
م��ن اجلامع��ة الأملاني��ة الأردني��ة ،برفق��ة الأ�س��تاذة
هن��ادي �س��امل ،وا�س��تمع الطلب��ة �إىل عر���ض موج��ز
ع��ن تاري��خ املجم��ع و�أهداف��ه ودوره يف �إحي��اء العربي��ة
والنهو�ض بها.
كم��ا زار وف� ٌد م��ن ملتق��ى العقب��ة للفن��ون املجم��ع ي��وم
الثالث��اء املواف��ق 2020/1/7م ،ممث� ً
لا برئي�س��ه يا�س��ر
اجلرابع��ة ،وجمموع��ة م��ن ّ
اخلطاط�ين واملث ّقف�ين،
يرافق��ه وف � ٌد م��ن ن��ادي �أحب��اب ال ّلغ��ة العربي��ة
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الفل�س��طيني ،ممث� ً
لا برئي�س��ه عبا���س التميم��ي،
وال�ش��اعر �إبراهي��م النج��وم ،وق��د هدف��ت الزي��ارة �إىل
مناق�ش��ة التح ّدي��ات الت��ي تواج��ه ف��نّ اخل� ّ�ط العرب� ّ�ي
ّ
واخلطاط�ين ،و ّ
مت بح��ث فك��رة ت�أ�سي���س �أكادمي ّي��ة
للخ� ّ�ط العرب� ّ�ي يحت�ضنه��ا املجم��ع �أ�س��وة بالبل��دان
الأخ��رى.
ّ
اخلطاط�ين الأردن ّي�ين
و�أ ّك��د الوف��د �أهمي��ة دع��م
مثمن �اً دور املجم��ع الفاع��ل يف احلف��اظ عل��ى ال ّلغ��ة
العربي��ة واالرتق��اء به��ا وعق��د م�س��ابقة �س��نوية للخ� ّ�ط
العربي ،كما �أ�ش��ار �إىل مهرجان العقبة للفنون الذي
ّ
و�ض��ع الأردن عل��ى خارط��ة اخل� ّ�ط العرب� ّ�ي العامل ّي��ة
وجع��ل من��ه نقط��ة م�ضيئ��ة يف امل�ش��هدين الثق��ا ّيف
والف ّن� ّ�ي.

دورات تدريب ّية يف

رحــــــاب املجمــــــع

عق��د املجم��ع يف رحاب��ه جمموع��ة م��ن ال��دورات التدريب ّي��ة ملوظفي��ه لرف��ع م�س��توى
كفاءته��م يف احلو�س��بة و�صياغ��ة املحا�ض��ر والتقاري��ر وامل��وارد الب�ش��رية و�إدارة املعرف��ة
وغ�يره ،ج��اءت عل��ى النح��و الآت��ي:
 دورة "مه��ارات التحري��ر اللغ��وي للكت��ب العلمي��ة واملرتجم��ة واملحقق��ة" ،بتاري��خ2019/1/16م.
 دورة "�أ�ص��ول كتاب��ة املحا�ض��ر الر�س��مية والكت��ب املنبثق��ة عنه��ا" ،مل��دة �أ�س��بوع ،ب��د�أت يف2019/4/4م.
 ور�شة "حتديد االحتياجات التدريبية" ،بتاريخ 2019 /7 /10م. ور�شة "�إدارة املعرفة" ،بتاريخ 2019 /11 /17م. دورة "�صحاف��ة البيان��ات وحتوي��ل الأرق��ام والإح�ص��اءات �إىل حمت��وى ب�ص��ري" ،يف امل��دةمن 2019/12/9-8م.
 الدورة امل�ستندية مل�ستند ال�صرف ونظام امل�شرتيات ،يف املدة من 2019/12/12-8م. -دورة يف الت�سجيل واملونتاج الإذاعي ،يف املدة من 2020 /1 /18- 13م.
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�شـــخ�صية العـــدد
نارص الدين األسد مجمع ّياً
مل يك��ن �صدف��ة �أن يك��ون �إن�ش��اء جمم��ع ال ّلغ��ة العرب ّي��ة بدم�ش��ق ع��ام
(1919م) م��ن �أول الق��رارات الت��ي اتخذه��ا الأم�ير في�ص��ل الأول ب��ن
احل�سني عند ت�س ّلمه �سدة احلكم على �سورية بعد احلرب العاملية الأوىل.
و�إمن��ا كان �إميان �اً من��ه ب �� ّأن «ال ّلغ��ة العرب ّي��ة» ه��ي احل�ص��ن احل�ص�ين
للأم��ة العربي��ة ،ودينه��ا املجي��د ،وتراثه��ا اخلال��د.

و�أخ��ذاً به��ذا املنه��ج� ،س��ار �أخ��وه الأم�ير عب��داهلل يف
الأردن ،ف�أن�ش ��أ "جمم��ع ال ّلغ��ة العرب ّي��ة" يف الأردن
بع��د ذل��ك ب�أرب��ع �س��نني .لك��نّ الظ��روف مل ت�س��اعد هذا
املجم��ع عل��ى اال�س��تمرار مث��ل �س��ابقه ،فتو ّق��ف ن�ص��ف
ق��رن ون ّيف �اً �إىل �أن �أن�ش��ئ م��ن جدي��د ع��ام (1976م).
وتر�س��خ يف �أذه��ان ال ّأم��ة العرب ّي��ة يف �أقطاره��ا
ّ
املتع�دّدةّ � ،أن ال ّلغ��ة له��ا الأولوي��ة يف العناي��ة والرعاية؛
وذلك بعد �إدراكها � ّأن خ�صومها –يف ال�شرق والغرب–
يعمدون �إىل تقوي�ض ال ّلغة العرب ّية ،وتهوين �أمرها.
فالتفت��ت ه��ذه الأقط��ار �إىل �إن�ش��اء "جمام��ع" ل ّلغ��ة
العربي��ة فيه��ا .ولي���س � ّ
أدل عل��ى ذل��ك ،م��ن �أن��ه كان يف
م�ص��ر "املجم��ع العلم��ي امل�ص��ري" وق��د �أن�ش��ئ يف
الق��رن التا�س��ع ع�ش��ر ،وا�س��تم ّر �إىل يومن��ا ه��ذا .وم��ع
ذل��ك �أن�ش��ئ "جمم��ع ال ّلغ��ة العرب ّي��ة" بالقاه��رة ع��ام
(1932م) �إىل جانبه .وما هذا � ّإل لإبراز ال ّلغة العرب ّية
واحلر���ص عليه��ا .وق��ل مث��ل ه��ذا يف بقي��ة الأقط��ار.
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وكان نا�ص��ر الدي��ن الأ�س��د ي��رى �أن "جمم��ع اللغ��ة
العربي��ة" "�أ�ش��مخ �ص��رح تعل��و �إلي��ه الأعن��اق ،و�أمن��ع
معق��ل تتط��اول �إلي��ه الهم��م ،و�أعل��ى من��ارة ترن��و �إىل
�ضوئهـــ��ا الأب�صــــــ��ار" .وكان يــــــ��رى يف �أع�ضائـــ��ه �أنهـــ��م
"�صف��وة ال�صف��وة وخ�يرة اخل�يرة ،مم��ن يتو�س��م
فيه��م الق��درة عل��ى �أن يكون��وا حم��اة اللغ��ة العربي��ة،
وح ّرا���س تراثه��ا ،و�س��دنة ثقافته��ا ،ومل يك��ن بدع�اً يف
ه��ذا ،و�إمن��ا ه��و انطب��اع يرق��ى �إىل ح� ّد اليق�ين ،م��ا دام
"املمت��ازون م��ن رج��ال العل��م والفك��ر يتطلع��ون �إىل
تر�س��خ
�ش��رف الع�ضوي��ة يف املجام��ع العلمي��ة" ،وق��د ّ
ه��ذا الأم��ر ،وب��ات وا�ضحاً للعيان حني حملت املجامع
م�س��ميات جمازي��ة كـ"جمم��ع اخلالدي��ن"! وال يخل��و
ه��ذا التعب�ير م��ن دالل��ة عل��ى �أهمي��ة ه��ذه املجام��ع،
وعل��ى مكان��ة �أع�ضائه��ا؛ وه��و م��ا �س� ّوغ لنا�ص��ر الدي��ن
الأ�س��د �أن ينع��ت املجم��ع بتل��ك النع��وت.

و�إذا كان ه��ذا مفه��وم املجم��ع ور�س��الته ،وتل��ك �س��مات
الع�ض��و ال��ذي ينتم��ي �إلي��ه وخ�صائ�ص��ه ،فم��ا بال��ك �إذا
كان ال�ش��خ�ص ع�ض��واً يف جمام��ع؟! و�إذا كان امل��رء
يكت�س��ب مكانت��ه ب�ين �أهل��ه ويف بل��ده ،فم��ا بال��ك �إذا
تخطى كل ذلك ،وامتد �إىل الأقطار العربية ،وجتاوز
ه��ذا �إىل املجام��ع العاملي��ة؟!
كان ه��ذا ح��ال نا�ص��ر الدي��ن الأ�س��د ،اب��ن الأردن ،م��ع
املجام��ع؛ فه��و َعلَ��م من �أع�لام الأدب والفكر والثقافة
منذ منت�صف القرن املا�ضي .وبلده الأردن كان �سباقاً
يف معرفت��ه و�إدراك��ه لأهمي��ة "جمم��ع اللغ��ة العربي��ة"
للمجتم��ع والأم��ة ،ولرابط��ة العق��د فيه��ا بـ"اللغ��ة
العربي��ة"؛ �أق��ول :كان نا�ص��ر الدي��ن الأ�س��د علم �اً يف
وطن��ه العرب��ي ،وكان��ت املجام��ع تتط ّل��ع �إىل الأع�لام
لتم�ل�أ به��م م��ا يخل��و فيه��ا م��ن الكرا�س��ي ،ليح��ل ع��امل
جلي��ل حم��ل ع��امل جلي��ل .ل��ذا التف��ت "جمم��ع اللغ��ة
العربي��ة" املجم��ع الأول يف الوط��ن العرب��ي بدم�ش��ق
�إليه ،و�إىل مكانته ،فاختاره ع�ضواً فيه عام (1969م).
واخت��اره "جمم��ع اللغ��ة العربي��ة" بالقاه��رة ع��ام
(1973م) .و�أن�ش��ئ "جمم��ع اللغ��ة العربي��ة الأردين"
عام (1976م) .وكان نا�صـــــر الدين الأ�سد ع�ضواً فيــــــه
عـــــ��ام (1977م) (!!) .واختارتــــــ��ه "�أكادمييــــــ��ة اململك��ة
املغربيــــــ��ة للعلــــــ��وم" ع�ضـــــــــ��واً فيهــــــ��ا عــــــ��ام (1988م).
واخت��اره "املجم��ع العلم��ي امل�ص��ري" ع�ض��واً في��ه ع��ام
(1996م) .وال نن�س��ى قب��ل ه��ذا وبع��ده� ،أن��ه كان رئي�س�اً
لـ"املجم��ع امللك��ي لبح��وث احل�ض��ارة الإ�س�لامية" ع��ام
(1980م) .ه��ذا عل��ى �صعي��د الوط��ن العرب��ي ،ال��ذي مل
يتوقـــ��ف الأم��ر عن��ده ،ب��ل امت� ّد �إىل املجام��ع العامليـــ��ة،
�إذ اختـــ��اره "املجم��ع العلم��ي الهن��دي" ع�ضواً فيه عـــ��ام

(1976م) .كم��ا اختـــ��اره "جمم��ع اللغ��ة العربي��ة" يف
ال�ص�ين ع�ض��واً في��ه ع��ام (1994م).
وكان نا�ص��ر الدي��ن الأ�س��د ي��رى �أن للمجم��ع ر�س��الة
يتوق��ع من��ه �أن ي�ؤديه��ا ،وتتمث��ل يف:
 احلف��اظ عل��ى �س�لامة اللغــــــ��ة العربيـــ��ة :حمادث��ة،وق��راءة ،وكتابة.
 متكيــــــــ��ن املعلميــــــــ��ن واملدر�ســــــــ�ين مــــــــــ��ن لغتهــــــ��مليكونـــ��وا م�ؤهل�ين لنقلهــ��ا لتالميذه��م يف مراح��ل
التعلي��م املختلفة.
 ا�ســـــ��تعمال العربيــــ��ة لغـــــــــ��ة للتدريــــ���س يف الكليـاتالعلمي��ة ،ولغ��ة للبح��ث العلم��ي يف اجلامعات.
 العناي��ة بامل�صطلحــ��ات العلميــــ��ة الكثيـــ��رة الواف��دةم��ن لغ��ات ع��دة ،والعم��ل عل��ى و�ض��ع م�صطلح��ات
مقابلـــ��ة :تعريبــــ �اً� ،أو ترجم��ة� ،أو �إحيـــ��اء لكلمـــ��ة
قدمي��ة.
 العمـ��ل عل��ى تعمي��م هـ��ذه امل�صطلح��ات مــــ��ن خ�لالاملجام��ع يف الوط��ن العرب��ي ،واعتماده��ا يف جمي��ع
امل�ؤ�سـ���سات العلمية واجلامعات ،لتتوحد الدالالت
واملعاين.
 احلـــ��ر�ص على �أن تكــــــ��ون اللغـــ��ة العربيـــ��ة ال�ســـليمةه��ي �أداة التفكيــــ��ر؛ كم��ا �أنهــــ��ا �أداة التعب�ير� ،إذ �إن
تفكـيـــ��ر املرء يف م�س��توى لغته.
و�أخـــ��ذاً بهـــ��ذه املفاهيـــ��م والــــ��ر�ؤى لدى نا�صـــر الدين
الأ�ســـــد :املجامــــع و�أهميتهـــــا ومكانتهــــا ،و�أع�ضا�ؤهــــا
وموا�صفاتهـــ��م ،و�أهدافه��ا ووظائفهـــ��ا؛ كان ال بــــ��د �أن
ي�شفع بهذه اجلوانب اجلانــــ��ب التطبيقي الـــ��ذي ينم
ع��ن وع��ي و�إدراك مب��ا يق��ول ،وعل��ى �أن اله��دف قاب��ل
للتحقيـــ��ق بت�ضاف��ر اجله��ود ،والإخـــ�لا�ص يف الني��ة،
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وال�ص��دق يف العم��ل� .أق��ول :كان��ت درا�س��اته التطبيقية
"املجمعي��ة" دلي� ً
لا عل��ى �إمكاني��ة قي��ام املجام��ع
مبهامه��ا املرجت��اة منه��ا.
متث��ل ت��راث نا�ص��ر الدي��ن الأ�س��د املجمع��ي يف ثماني��ة
�أعم��ال من�ش��ورة يف :جمل��ة "جمم��ع اللغ��ة العربي��ة"
بالقاه��رة ،وم�ؤمت��رات "جمم��ع اللغ��ة العربي��ة"
بالقاه��رة .وجمل��ة "جمم��ع اللغ��ة العربي��ة الأردين"
بع ّم��ان .ه��ي:
 كلمت��ه مبنا�س��بة اختي��اره ع�ض��واً مبجم��ع اللغ��ةالعربي��ة بالقاه��رة.
 جهود بع�ض املحدثني يف "العامي والف�صيح". معاجم ومعجمات.	�أعراب وبادية. نوا ٍد و�أندية. وديان و�أودية. حما�س وحما�سة. -الع�شرينات والع�شرينيات.
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وكان نا�ص��ر الدي��ن الأ�س��د ي�س��تثمر معرفت��ه العميق��ة
بال�تراث والأدب ،يف معاجل��ة الق�ضاي��ا اللغوي��ة؛ ول��ذا
ج��اء ه��ذا النظ��ر جامع �اً ب�ين التنظ�ير واال�س��تعمال،
مم��ا يعك���س متكن �اً يف الأدب واللغ��ة ،ظه��ر ب��ارزاً يف
�أعمال��ه املجمعي��ة.
و�إن عناوي��ن ه��ذه الأعم��ال ت�ش� ّ�ف ع��ن رغب��ة �صادق��ة
يف التعام��ل م��ع م��ا ي�ش��غل املعني�ين م��ن ت�س��ا�ؤالت ،يف
�أن ي�س��هم �أع�ض��اء املجام��ع فيم��ا يرون��ه ي�ش��غل النا���س،
ويعم��ل كل منه��م بجه��د ،مهم��ا كان متوا�ضع�اً� ،إال �أن��ه
بالرتاك��م ،وتكات��ف اجله��ود يك��ون الإجن��از .وه��ذا م��ا
ر�آه نا�ص��ر الدي��ن الأ�س��د ،وعم��ل ب��ه ،علي��ه رحم��ة اهلل.

الأ�ستاذ الدكتور حممد ُح َّور
ع�ضو جممع ال ّلغة العرب ّية الأرد ّ
ين

ملخّ �صات بحوث العدد ال�ساد�س والت�سعني من جم ّلة املجمع

ال َّتبيني عن مذاهب ال َّنحويّني :البرصيّني والكوف ّيني

د.خولة جعفر القرالة

لأبي البقاء ال ُعك َْب ّي (ت616هـ)
د.عبدالرحمن بن ُ�سليمان ال ُع َث ْيمِني
حتقيق:
ّ
( َتنْبيهات وا�ستدراكات ُل َغو ّية)

ج��اءت ه��ذه الدّرا�س��ة لتنه���ض بالوق��وف
عل��ى عِ ث��ار التحقي��ق ب�صوره��ا و�أ�ش��كالها املختلف��ة
م ِّق��ق ه��ذا الكت��اب كال ّت�صحي��ف،
الت��ي وق��ع فيه��ا ُ َ
وال�س��قط لكلمات
وال ّتحري��ف ،وال ّتق��دمي والت�أخريَّ ،
وجم��ل ،و َع � ّد م��ا ه��و ف�صي��ح ت�صحيف �اً ،وم��ا ه��و
ُ
مم��ا �أوردت��ه يف
ت�صحي��ف ف�صيح�اً ،وغريه��ا الكث�ير ّ
ُم َق ّدم��ة ه��ذه الدّرا�س��ة ،وك��ذا احل��ال يف احل��ركات
ال�ص ْرف ّي��ة يف الكلم��ة ،وال َّنحو ّي��ة يف اجلمل��ة ،الت��ي
َّ
�أدّى َو ْ�ضعه��ا يف غ�ير حم ّله��ا ال��ذي تقت�ضي��ه الكلم��ة
�أو اجلملة با�س��تبدالها بحركة �أُخرى غري مقت�ضاة

�إىل الإخالل باجلانبني :الدّاليل وال َّنحويّ اللذين
يقت�ضيهم��ا �س��ياق ال��كالم الواردت�ين في��ه.
كم��ا َو َق ْف��تُ يف ه��ذه الدّرا�س��ة �أي�ض �اً عل��ى ال َه َن��ات
الت��ي وق��ع فيه��ا الدكت��ور "ع�لاء الدي��ن حمم��د
حمو ّي��ة" يف درا�س��ته امل ُ َع ْنون��ة بـ"ق��راءة يف كت��اب
ال ّتبي�ين ع��ن مذاه��ب ال ّن ْحوي�ين" وا�س��تدركتُ علي��ه
مم��ا فات��ه م��ن عِ ث��ار التحقي��ق امل�ش��ار
�أي�ض �اً كث�يراً ّ
�إليه��ا ،ال �س��يما املتع ّل��ق منه��ا ّ
بال�ش��واهد احل ّي��ة م��ن
َن�� ٍّ�ص ق��ر�آ ّ
ين ،و�شِ � ْعريّ  ،و�أمث��ال ،و�أق��وال.

ال�سرد والتّكنولوجيا:

تحوالت الشّ كل واملضمون
د� .أحمد زهري الرحاحلة

يه��دف ه��ذا البح��ث �إىل الك�ش��ف ع��ن �أب��رز مالم��ح
ال�سردية ال ّرقمية التي طالــــــت بنية ال�سرد
ال ّتحــــوالت ّ
املعا�ص��ر يف �ض��وء ال ّلق��اء ب�ين الأدب وال ّتكنولوجي��ا،
وذلــــــك على م�ســـتوى ال�شــــــكل وامل�ضمــــــون ،ويف ظــــــل
ا�ش��تغال نق��دي رقم��ي يتنا�س��ب والتح��والت الع�صرية.
ويتو�س��ل البح��ث �إىل حتقي��ق غايت��ه بتوظي��ف الأدوات
البحثية التي ت�سهم يف جتلية املحاور الأ�سا�سية امل�ؤثرة
يف نتاج��ات الت��زاوج احلا�ص��ل ب�ين الأدب والتكنولوجيا
على م�ستوى التجربة ال�سردية املعا�صرة.

د .معاذ جميل احلياري

وانتهى البحــــــ��ث �إىل بيان �أبرز مالمــــــ��ح التحــــــ��والت
الر�ؤيويـــ��ة الت��ي ات�صلـــ��ت بثـــ��ورة الو�ســــــ��يط الأدبـــ��ي
اجلدي��د ،وكذل��ك �أب��رز الأ�ش��كال ال�س��ردية اجلدي��دة
كالـــروايــــــ��ات الرقميــــــ��ة ،وال�ســــــرديـــ��ات التـــرابطيـــ��ة،
وال�ســـرديات التوا�صلية ،وروايـــــــة الواقعيـــة الرقميـــة،
وال�س��رديات اجلمعي��ة ،وال�س��رديات التوليدي��ة.
الكلم��ات املفتاحي��ة :ال�ســـ��رد -التكنولوجيـــ��ا -ال�شـــ��كل
وامل�ضمون.
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املطبوعات العربية يف
الجامعات املاليزية

�أ.د .جماهد م�صطفى بهجت

ت�أت��ي �أهمي��ة بحث��ي لوج��ود م�ؤ�س�س��ات تعليمي��ة
كثرية مباليزيا تعنى باللغة العربية تدري�ساً وبحثاً،
و�أك�ثر ه��ذه امل�ؤ�س�س��ات تهت��م باللغ��ة العربي��ة عل��ى
امل�س��توى اجلامع��ي ،وهن��اك مناه��ج لتعلي��م العربي��ة
يف مرحل��ة التعلي��م قب��ل اجلامع��ي ،ف�ض ً
ال عن جهود
�أخ��رى لتعلي��م العربي��ة خ��ارج ال�س��لم التعليم��ي
الر�سمي ،وقد ا�ستخدم العربية الأوائل من العلماء
املاليوي�ين ،وكان��ت تطب��ع معظ��م الكت��ب بالن�ص�ين
العرب��ي واملالي��وي وباحل��رف العرب��ي (اجل��اوي).
ويه��دف البح��ث �إىل بي��ان حقيق��ة عناي��ة امل�س��لمني
غ�ير الع��رب بلغ��ة الق��ر�آن الك��رمي عل��ى امل�س��توى
العلمي والأكادميي يف اجلامعات املاليزية ،وتو�سيع
�إطار الن�ش��ر باللغة العربية يف املجالت الأكادميية
املاليزي��ة ،وه��ي فر�ص��ة متاح��ة لغ�ير الع��رب ف�ض� ً
لا
ع��ن الع��رب ،لك��ن امله��م �أن نلم���س م�ش��اركة غ�ير
الع��رب خا�ص��ة املاليوي�ين با�س��تخدام العربي��ة يف
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نتاجه��م العلم��ي بحوث �اً وكتب �اً ،ث��م ت�أت��ي الدرا�س��ة
لتق��ومي اجله��ود وتع�ضيده��ا ،ولي���س م��ن الع��دل
�أن نتعام��ل م��ع بح��وث غ�ير الع��رب كم��ا نتعام��ل
م��ع بح��وث الع��رب ،لك��ن احل��د الأدن��ى يف اجل��ودة
والتنظي��م مطل��ب حقيق��ي ُي ْن َت َظ��ر م��ن الباحث�ين
كله��م .وي�أت��ي ال�س ��ؤال امله��م ال��ذي يح��اول البح��ث
اجل��واب عن��ه ،وه��و ه��ل حقق��ت املطبوع��ات العربي��ة
احلاج��ة املطلوب��ة يف ماليزي��ا؟ وه��ل بلغ��ت البح��وث
العربي��ة يف اجلامع��ات املاليزي��ة اجل��ودة املن�ش��ودة؟
وه��ل ذل��ك كل��ه يحق��ق اال�س�تراتيجية اللغوي��ة يف
اجلامع��ات؟.
وي�أت��ي ه��ذا البح��ث يف مقدم��ة ومبحث�ين وخامت��ة:
املبح��ث الأول :تعري��ف باملطبوع��ات العربي��ة يف
ماليزيا عامة ،املبحث الثاين :البحوث العربية يف
جم�لات اجلامع��ات املاليزي��ة ،واخلامت��ة :خال�ص��ة
البح��ث و�أب��رز النتائ��ج والتو�صي��ات.

كتاب النبات أليب حنيفة الدينوري
طراف ٌة لغوية وإرشاق ٌة حضارية

د .عامر فائل بلحاف

در���س ه��ذا البح��ث كت��اب النب��ات لأب��ي حنيف��ة
ال�س��فر اللغ��وي والنبات��ي ال�ضخ��م
الدين��وري؛ ِّ
ال��ذي ظه��ر يف الق��رن الثال��ث الهج��ري ،وم ّث��ل
بح� ٍّ�ق طراف � ًة علمي � ًة لغوي � ًة و�إ�ش��راق ًة ح�ضاري��ة،
يف ع�ص��ره وفيم��ا ت�لاه م��ن ع�ص��ور ،حي��ث �أف��اد من��ه
الع��رب والغ��رب املتقدم��ون واملعا�ص��رون عل��ى ح � ّد
�س��واء� ،ش� ّ�جعهم عل��ى ذل��ك �ضخام��ة حجمه ،وغزارة
مادت��ه ،وف�ض��ل �صاحب��ه ،بالإ�ضاف��ة �إىل م��ا ح��واه

م��ن مع��ارف وغرائ��ب ون��وادر ولطائ��ف ،ف�أقبل��وا
علي��ه يفي��دون من��ه وينقلون عن��ه ،ما جعله م�صد ًرا
للمادت�ين اللغوي��ة والنباتي��ة� ،إذ ُع� ّد الكت��اب عم��د ًة
للغوي�ين الع��رب وكب��ار امل�ؤلف�ين فيم��ا بع��د ،كم��ا
ّ
والع�ش��ابني،
ُع � ّد مرج ًع��ا معتم �دًا ل��دى الأطب��اء
�ش��اهدًا بذل��ك عل��ى م��ا قدّمت��ه احل�ض��ارة العربي��ة
والإ�س�لامية للمعرف��ة الإن�س��انية.

بالغة ال ّنص من منظور لغوي

دراسة يف مستويات التحليل اللغوي لقصيدة أيب فراس الحمداين
(يا حرسة ما أكاد أحملها)

د�.أماين �سليمان داود
د .حنان �إبراهيم العمايرة

يجته��د ه��ذا البح��ث يف �إب��راز بالغ��ة ال ّن���ص م��ن
منظ��ور لغ��وي ،وذل��ك م��ن خ�لال ت�أم��ل م�س��تويات
التحلي��ل اللغ��وي ،ال��ذي يقت�ض��ي رب��ط اللف��ظ
باملعن��ى وال��دال باملدل��ول .وي�س��تند البح��ث م��ن
الناحي��ة املنهجي��ة �إىل ت��راث منهج��ي ممي��ز يف
ال�تراث العرب��ي ،وخ�صو�ص �اً عن��د عبدالقاه��ر
اجلرج��اين وح��ازم القرطاجن��ي ،وه��و اجت��اه ح� ّ�ي
عززت��ه الدرا�س��ات البالغي��ة والأ�س��لوبية واللغوي��ة
احلديث��ة بتطبيق��ات متنوع��ة.
واخت��ار البح��ث لغاي��ات حتليلي��ة تطبيقي��ة ق�صي��دة
�أب��ي فرا���س احلم��داين املعروف��ة با�س��م (الروم ّي��ات)

وه��ي الت��ي مطلعه��ا( :ي��ا ح�س��رة م��ا �أكاد �أحمله��ا)،
وذل��ك بقراءته��ا يف م�س��توياتها اللغوي��ة املتع��ددة؛
با�ستخدام �أدوات �إجرائية تبد�أ من ت�أمل اجلزئيات
اللغوي��ة املكون��ة للن���ص الأدب��ي -و�صف �اً وتفكي��كاً
وحتلي� ً
لا -و�ص��و ًال �إىل ال��دالالت الك�برى الت��ي
يحمله��ا الن���ص يف �س��ياقه اخلا���ص.
ويت� ّأم��ل البح��ث اختي��ارات ال�ش��اعر :ال�صوتي��ة
والرتكيبي��ة والداللي��ة الت��ي �أو�ص��ل عربها ر�س��الته
وج��ه �إلي��ه
ومعانات��ه للمتلق��ي الداخل��ي ال��ذي ّ
الق�صي��دة ،وا�س��تح ّثه عل��ى ب��ذل اجله��د لإخراج��ه
م��ن الأ�س��ر والقي��د.
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يل
ُ
مصطلح ال ّتشبيه ال ّتمثي ّ
دراس ٌة تأصيل ّي ٌة
ق�صاب
د .زكر ّيا ّ

يح� ُ
�اول ه��ذا البح��ث حتدي � َد م�صطل��ح (ال ّت�ش��بيه
ال ّتمثيل� ّ�ي) عن��د القدم��اء واملحدث�ين؛ وذل��ك ب�س��بب
م��ا �أ�صاب��ه م��ن ا�ضط��رابٍ عل��ى م ّر الع�ص��ور �أ ّدى �إىل
خلط� ِه بغ�يره م� َ�ن امل�صطلح��اتِ  ،و�إىل �س��وء فه� ٍ�م يف
�ضب��ط حمدّدات��ه عل��ى نح � ٍو جام� ٍ�ع مان� ٍ�ع .وملّ��ا كان
احلال كذلك ،مل يكنْ َ
من امل�ستغرب �أن يج َد الدّار�س
ر�أي �اً خمتلف �اً ل��دى البالغ ّي�ين ا ّلذي� َ�ن تفاوت��ت
جهوده��م؛ بح�س��ب ثقافته��م ،وحت�صيله��م العلم� ّ�ي،
وتوجهه��م الدين� ّ�ي .وكان لزا ًم��ا عل��ى الدّار���س
ّ

ا�س��تقراء امل�صطل��ح يف �أ ّم��ات الكت��ب ا ّلت��ي اهت ّم��ت
بالدّر���س البالغ� ّ�ي ،وو�ص� ً
�ول �إىل مرحل��ة ال ّن�ض��ج
واالكتم��ال عن��د اجلرج��ا ّ
ين ،ث � ّم مرحل��ة ال�ش��روح
ل��دى املت� ّأخري��ن .وملّ��ا تفاوت��ت �س��بل البالغ ّي�ين
املحدث�ين يف ال ّنق��ل ع��ن القدم��اء ،ر�أي��ت � ّأل �أذك��ر � ّإل
َم��ن كان لدي��ه ر�أيٌ متم ّي� ٌز� ،أو َم��نْ نق��ل بع���ض الآراء
م��ن دون حتقي��قٍ  .ولع � ّل الغر���ض النهائ� ّ�ي له��ذا
البح��ث ه��و الو�ص��ول �إىل تعري� ٍ�ف جام� ٍ�ع مان� ٍ�ع له��ذا
امل�صطل��ح ،وتبي��ان ط��رق البالغ ّي�ين يف تطبيق��ه.

أنت تسأل واملجمع يجيب
ال�س ��ؤال� :أيهم��ا �أ�ص��ح �أن يق��ال :مبنا�س��بة ك��ذا� ،أو:
ملنا�س��بة كذا؟.
كامل زوايدة العزيزات
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اجل��واب :يج��وز الوجه��ان املذك��وران يف �س��ؤالكم؛ وذل��ك
�أ ّن ح��روف اجل � ّر كث�يراً م��ا تتن��اوب فيم��ا بينه��ا ملقا�ص � َد
بالغ ّي � ٍة وجمال ّي��ة ،وثم��ة مذه��بٌ نح��ويٌّ ي��رى ج��واز
تناوبه��ا ،م��ع مراع��اة املعن��ى ال �دّاليل وق�صد ّي��ة املتك ّل��م.

جممعي يف ذ ّمة اهلل
ّ

األستاذ الدكتور محمد أحمد حمدان
نع��ى املجم��ع مع��ايل الأ�س��تاذ الدكت��ور حمم��د حم��دان ،ع�ض��و املجم��ع العام��ل
ونائ��ب مع��ايل الرئي���س ،ال��ذي انتق��ل �إىل ج��وار رب��ه ي��وم الثالث��اء املواف��ق
2020/2/4م.
ول��د حم��دان يف الي��وم الثال��ث م��ن ت�ش��رين الث��اين يف ع��ام �أل��ف وت�س��عمئة
و�أربع��ة وثالث�ين.
العربية املفتوحة (.)2001-1999
امل�ؤهالت العلمية:
و�شغل من�صب �أمني عام املجل�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا
حا�صل على دكتوراه يف الإح�صاء الريا�ضي من جامعة
(.)1999-1998
�سيدين يف �أ�سرتاليا عام  ،1963وعلى البكالوريو�س يف
وحظي بزمالة عدد من امل�ؤ�س�سات الأكادميية والثقافية،
الريا�ضيات من جامعة القاهرة عام .1957
منها :جممع اللغة العربية الأردين ،ومنتدى الفكر
اخلربات والوظائف:
العربي ،والأكادميية الإ�سالمية للعلوم ،والأكادميية
�شغل املنا�صب الآتية :رئي�س جمل�س �أمناء جامعة �آل البيت،
العاملية للعلوم.
ونائب رئي�س جممع اللغة العربية الأردين ،ونائب رئي�س
ن�شاطاته الأكادميية:
الأكادميية العاملية للعلوم /املنطقة العربية ،ورئي�س احتاد
له ن�شاطات �أكادميية عديدة يف ع�ضوية هيئات التحرير
الإح�صائيني العرب ،ورئي�س اللجنة الوطنية الأردنية
لعدد من املجالت العلمية املحكمة ،ويف الإ�شراف على
لأخالقيات العلوم والتقانة ،وم�ست�شار اجلامعة العربية
العديد من �أطروحات الدكتوراه ور�سائل املاج�ستري،
املفتوحة ،وع�ضو جمل�س �أمناء املجل�س الوطني ل�ش�ؤون
ويف امل�ؤمترات العلمية واال�ست�شارية الوطنية والعربية
الأ�سرة ،وع�ضو جمل�س �أمناء جمعية الأردن للتعليم،
والدولية يف جمال الريا�ضيات ،والرتبية ،والتعليم العايل.
ورئي�س جمل�س �إدارة الأكادميية الدولية -عمان.
كما له العديد من البحوث العلمية املتخ�ص�صة املن�شورة يف
وع�ضو جمل�س الأعيان الأردين للأعوام،)2009-2007( :
املجالت العلمية العاملية.
و()2011-2010؛ وتوىل حقيبة وزارتي الرتبية والتعليم
دوره يف املجمع:
العايل ( ،)1990-1989كما توىل حقيبة الوزارتني يف عام
نائب رئي�س املجمع من عام 2020-2015م ،وع�ضو جمل�س
 ،1998وحقيبة وزارة التعليم العايل (.)2003-2002
املجمع من عام ١٩91م ،وع�ضو املكتب التنفيذي فيه،
وتدرج يف منا�صبه الأكادميية بدءاً من تدري�سه للريا�ضيات
وع�ضو فاعل يف معظم جلان املجمع الدائمة وامل�ؤقتة،
يف دار املعلمني يف عمان ( )1960 - 1957ثم مديراً لها
ثم مفت�شاً (موجهاً) للريا�ضيات يف اململكة ،وتنقل �أ�ستاذاً
وع�ضو اللجنة الوطنية للنهو�ض باللغة العربية .وله
ب�صمات كبرية يف تطوير عمل املجمع ون�شاطاته وفعالياته
يف جمال تخ�ص�صه يف �أكرث من جامعة ،منها :اجلامعة
و�إجنازاته وم�شروعاته الكبرية يف تعريب التعليم وتعريب
الأردنية ،وجامعة الريموك ،واجلامعة الها�شمية،
امل�صطلحات الأجنبية والرتجمة والت�أليف ،وو�ضع
واجلامعة الأمريكية يف بريوت ،واجلامعة الأمريكية
املعجمات ،وكان رحمه اهلل مواظباً على ح�ضور اجتماعات
يف القاهرة ،وجامعة والية فرجينيا يف الواليات املتحدة
املجل�س واملكتب التنفيذي وح�ضور فعاليات املجمع و�إثرائها
الأمريكية.
بامل�شاركة الفاعلة والدعم املتوا�صل.
وتوىل رئا�سة جامعة الريموك ،)1989-1986( ،ورئا�سة
اجلامعة الها�شمية ( ،)1998-1992ورئا�سة اجلامعة
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عني عىل املجمع

تطبيق حاسويب
المتحان الكفاية يف اللغة العربية
�أطلق املجمع عام 2019م تطبيقاً حا�سوبياً المتحان الكفاية ،مبثابة اختبار ذاتي للمم َتحن يَخ�ضع
له قبل االمتحان الفعلي للمجمع ،وميكنه ا�ستخدامه عرب هاتفه ال�شخ�صي ،وهو �أوّل تطبيق
العربي يف ال ّلغة العربيّة.
علمي على م�ستوى الوطن
ّ
حا�سوبي ّ
ّ
وي�ضم �أربعة �أق�سام:
�أو ًال :اال�ستيعاب والتذوّق :وفيه يقر�أ امل�ستخدم ن�صاً واحداً ،ثم يجيب بعده عن الأ�سئلة التي
تخترب قدرته على فهم املعاين الظاهرة واملعاين التي بني ال�سطور.
ثانياً :الرتاكيب اللغوية ( :)1وفيه يختار امل�ستخدم العبارة ال�صحيحة لغوياً.
ثالثاً :الرتاكيب اللغوية ( :)2وفيه يختار امل�ستخدم العبارة اخلط�أ لغوياً.
رابعاً :املعجم والداللة والإمالء والرتقيم :وفيه يختار امل�ستخدم العبارة ال�صحيحة.
وهذا التطبيق هو مبثابة دليل لالمتحان الذي بد�أ تطبيقه بداية عام 2018م تنفيذاً لأحكام املادة
العا�شرة من قانون حماية اللغة العربية رقم ( )35لعام 2015م.
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صدر حديثاً
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