
                                                                               
 
 
 
 
 
 







  

 جلنت الندواث واحملاضراث واإلعالم

ــتـــــــــر عبابنـور جعفــــــــدكتـــــــــــالرئيساً    األستاذ الدكتور عودة أبو عودة،

األســـــتاذ الدكتــــور حممد عصفور  ور حممود السرطاويــاألستاذ الدكت   

األستاذ الدكتــور علي حمافظت

 
  ااإلإلششرراافف  االلععاامم::

ععــــــــــاامم  للللممججممــــوودديي،،  ااألألممنيني  االلععــــــــــدد  االلسسععــــــــــــــححممــوورر  ممــــــــااللددككتتااألألسستتااذذ  







  م9102املوسم الثقايف لعام 



  ..ررئئييسس  ااجملجملممععككللممةة  ااألألسستتااذذ  االلددككتتوورر    --
  االلددككتتوورر  ييووسسفف  ببككاارر..ااألألسستتااذذ  ،،  ععببدد  االلككررييمم  خخللييففةة  ععااششقق  االلععررببييّّةة  ووممووررووثثههاا  --

  االلددككتتوورر  مسمسريري  االلددررووببيي..ااألألسستتااذذ  حمحمققققااًً،،  ععببددااللككررييمم  خخللييففةة    --

،،  سسررريري    ووممريريررريري        ووجمجمممررعع  االلللةةررةة  االلععررببييررةة  ااألألرر    رريي          االلددككتتوورر  ععببدد  االلككررررييمم  خخللييففررةة      --
  ععللييممااتت..االلااللددككتتوورر    ففااططممةة  ااألألسستتااذذ    

تتررببووييررررررررررررررااًً،،  االلررررررررررررررددككتتوورر                                                  وو  ممععللممررررررررررررررااًًااللررررررررررررررددككتتوورر  ععببررررررررررررررددااللككررييمم  خخللييففررررررررررررررةة      ااألألسسررررررررررررررتتااذذ--
  ععببددااللككررييمم  ااحلحليياارريي..

                          ،،  صصررررررررررررمموو      سسرررررررررررر  ووررييّّ  االلررررررررررررررئئييسس  االلللسسّّررررررررررررسس  للللمم  ممررررررررررررعع  ععببرررررررررررردد  االلككررررررررررررررييمم  خخللييففررررررررررررةة  --
  ..غغصصييببااللددككتتوورر  ههمماامم  ااألألسستتااذذ  

 

  ااألألررببععااءء  
  



م9102املوسم الثقايف لعام    
 

مم55334422ااألألوولل  6633ااململووااففقق  --ههــــــ  7744   
  مم55334422ككااننوونن  ااألألوولل    77ااململووااففقق  --ههــــــ  44777744ررببييعع  ااآلآلخخرر  77ااألألررببععااءء



 م0202املوسن الثقايف لعام          


  رئيس اجملمعالدكتور األستاذ كلمة 

 األستاذ الشيخ اجلليل الدكتور عبدالكرمي خليفة،

 أبا وائل:



  م0202املىسن الثقايف لعام 
 

 شيخي الكبري،

 ي العزيز:سيد

 الراحلىى هي أهل اجملوع،أّيها 



 م0202املىسن الثقايف لعام          


  َّجح  مج حج مث هت مت ختٱُّٱ

 يا أبا وائل،



  م0202املىسن الثقايف لعام 
 

 ،العزيزأيها 





 م0202املىسن الثقايف لعام 
 

 



 م0202املىسن الثقايف لعام     الكرمي خليفة عاشق العربّية وهىروثهاعبد 


 



 م0202املىسن الثقايف لعام 
 



 م0202املىسن الثقايف لعام     الكرمي خليفة عاشق العربّية وهىروثهاعبد 




 م0202املىسن الثقايف لعام 
 



 م0202املىسن الثقايف لعام     الكرمي خليفة عاشق العربّية وهىروثهاعبد 




 م0202املىسن الثقايف لعام 
 



 م0202املىسن الثقايف لعام     عبد الكرمي خليفة عاشق العربّية وهىروثها
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 م0202املىسن الثقايف لعام     الكرمي خليفة عاشق العربّية وهىروثهاعبد 




 م0202املىسن الثقايف لعام 
 



نالرتاث العربي يف األردحتقيق  رائد خليفة عبدالكريم  م0202املوسم الثقايف لعام      
 
  



  مم33113311ككااننوونن  ااألألوولل    2211    --ههــ22444433ررببييعع  ااآلآل  خخرر    3322  ااخلخلممييسس



 م0202املوسم الثقايف لعام 
 



نالرتاث العربي يف األردحتقيق  رائد خليفة عبدالكريم   م0202املوسم الثقايف لعام      


Blachere R.L



 م0202املوسم الثقايف لعام 
 



نالرتاث العربي يف األردحتقيق  رائد خليفة عبدالكريم   م0202املوسم الثقايف لعام      
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نالرتاث العربي يف األردحتقيق  رائد خليفة عبدالكريم   م0202املوسم الثقايف لعام      
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نالرتاث العربي يف األردحتقيق  رائد خليفة عبدالكريم   م0202املوسم الثقايف لعام      
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نالرتاث العربي يف األردحتقيق  رائد خليفة عبدالكريم   م0202املوسم الثقايف لعام      
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نالرتاث العربي يف األردحتقيق  رائد خليفة عبدالكريم   م0202املوسم الثقايف لعام      
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نالرتاث العربي يف األردحتقيق  رائد خليفة عبدالكريم   م0202املوسم الثقايف لعام      




 م0202املوسم الثقايف لعام 
 



نالرتاث العربي يف األردحتقيق  رائد خليفة عبدالكريم   م0202املوسم الثقايف لعام      




 م0202املوسم الثقايف لعام 
 



نالرتاث العربي يف األردحتقيق  رائد خليفة عبدالكريم   م0202املوسم الثقايف لعام      




 م0202املوسم الثقايف لعام 
 

س العلمي ألستاذنا خليفة يف ميدان حتقيق التراث العريب، ونشره إن املنج
 :قد جتلى يف احملاور اآلتية اليت نعرضها بإجياز



نالرتاث العربي يف األردحتقيق  رائد خليفة عبدالكريم  م0202املوسم الثقايف لعام      
 
  





 م0202املوسم الثقايف لعام 
 



نالتراث العربي في األردتحقيق  رائد خليفة عبدالكريم  م0202الموسم الثقافي لعام      
 
  

74 
 

ً:ًغريبًالسيرةًالنبويةًالشريفةً-رابعاً 

خإلمقققالسخلمت فققفسحقققيس ققف س فةققق س"وحقققأستاققق عبدعسكرقق خليفة ستاة ققق سي ققع س
خلت ققديسخلم ققوح سحققيسألرققيسبفسمفققن سرققبسترققيسريققفسمحمقق سرققبسماققنو س"سخلاققةف

،سوف فسهبخسخلي ع سحيسثاث ستجقاخلسكقبس خفس( 7004/قه407)م ةد سحعسساد س
س. 7997/قه7770خلر ةفسحيسكمعبسحيساد س

س أبرر ًإبسخلدعظفسحيسجهو ستاة  سحيسمة خبس حقةقأسخل قفخيسةميدقنستبسةا  ق  
،سوخل قققيسدققفاستدهقققعسالخطرروطًالهنيةيرررةًالبرراًيببعيررراًلررراًباليلرر ًل بررررا ًالعربررا

س:س  جا سحيسخآل ي
س:سالهلدهاتًالواليةًالهسبوعبة -أ

حقققق سي قققق سخلمحققققأسمق مقققق ساقققعحة س  رققققمسحةهقققعسحةققققع سخلم لققق سخإلمققققع سترققققيسبفس
خلت ققديسحققيسخلمقق بسخألد لاققة ،سثقق سفحا ةققنسإلقق سحققعسسحةققيسوخح ققنسخلمدةقق ،سو دقققعو س
خلميعدققق سخلنامةققق سخل قققيسدعلهقققعسخلت قققديسحقققيسخألدققق لسسوحقققعس،سحةقققيسيقققعبستحققق ست مققق س
خلنفرة سخلنعلمةبسرعلاغ سوخلدحو،سودق سخل قنف،سوتةقع سخلنقف سوت قنعفهع،سيمقعستدقنسيقعبس

س.وت عفسإل س ف فهسل  فةسسي ع ساةروةنسحيسخألد لس.سحقةهًعسيرةفًخ،سومح ثًعسرعفكعًس
س:سالدراسُةًالدقيلةًل نسخًالخطية -ب

إبسخك مقق سحقققيس حقةقققنسلقققدشسي ققع سخلت قققديسكاقق سمتيويققق ستاخدقق سخلققققفوةةبس
سسسسسسسسسبختسخلققققققققققققفق سلايرخإلاققققققققققققيو،سومتيويقققققققققققق س(70/084 س س)،سوفقمهققققققققققققعسر ققققققققققققعس

(Cas571س)س(اققققققةفس8)،سومتيويقققققق س خفسخلي قققققق سخلظعهفةقققققق سر م ققققققأسوفقمهققققققعس،
س.ومتيوي سخلمي ر سخلااةمعدة سرعا عدرو 



 م0202املوسم الثقايف لعام 
 

Paul Bronnle



نالرتاث العربي يف األردحتقيق  رائد خليفة عبدالكريم   م0202املوسم الثقايف لعام      




 م0202املوسم الثقايف لعام 
 



نالرتاث العربي يف األردحتقيق  رائد خليفة عبدالكريم   م0202املوسم الثقايف لعام      
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نالرتاث العربي يف األردحتقيق  رائد خليفة عبدالكريم   م0202املوسم الثقايف لعام      




 م0202املوسم الثقايف لعام 
 



نالرتاث العربي يف األردحتقيق  رائد خليفة عبدالكريم   م0202املوسم الثقايف لعام      




 م0202املوسم الثقايف لعام 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



نالرتاث العربي يف األردحتقيق  رائد خليفة عبدالكريم   م0202املوسم الثقايف لعام      
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نالرتاث العربي يف األردحتقيق  رائد خليفة عبدالكريم   م0202املوسم الثقايف لعام      


 
 

 
 

 
 

 
 



 م0202املوسم الثقايف لعام 
 



 م0202املوسن الثقايف لعام             سرية وهسرية وجموع اللغت العربيت األردين: الدكتور عبد الكرمي خليفت


مم33113311ككااننوونن  ااألألوولل    2211    --ههــ22444433ررببييعع  ااآلآل  خخرر    3322ااخلخلممييسس  
  
  



 م0202املوسم الثقايف لعام 
 
  



 و0202املىسى انصقايف نعاو             سريج ويسريج وجمًع انهغح انعشتٍح األسدين: انذكرىس عثذ انكشمي خهٍفح


 ملخص

 خم:يذ

 هي مي خي  حي جي ٰه مهٱُّٱٱ
َّهئ مئ



 م0202املوسم الثقايف لعام 
 

انكشمي خهٍفح وجهوىدِ يف انهغوح  األول: حٍاج عثذ

 انصاين: جمًع انهغح انعشتٍح األسدين وإجناصاذّ.

 

 

 



 و0202املىسى انصقايف نعاو             سريج ويسريج وجمًع انهغح انعشتٍح األسدين: انذكرىس عثذ انكشمي خهٍفح


 انقسى األول: 

 حٍاج عثذانكشمي خهٍفح وجهىدِ يف انهغح



 م0202املوسم الثقايف لعام 
 



 و0202املىسى انصقايف نعاو             سريج ويسريج وجمًع انهغح انعشتٍح األسدين: انذكرىس عثذ انكشمي خهٍفح


 َزكش يُها: ،عذجويؤسساخ يف جلاٌ عضىًا انذكرىس خهٍفح وكاٌ 



 م0202املوسم الثقايف لعام 
 



 و0202املىسى انصقايف نعاو             سريج ويسريج وجمًع انهغح انعشتٍح األسدين: انذكرىس عثذ انكشمي خهٍفح




 م0202املوسم الثقايف لعام 
 

 َشاطّ انعهًً:

:: يؤنفاذّأواًل



 و0202املىسى انصقايف نعاو             سريج ويسريج وجمًع انهغح انعشتٍح األسدين: انذكرىس عثذ انكشمي خهٍفح


 : انكرة احملققح:شاًٍَا



 م0202املوسم الثقايف لعام 
 

 ومن الكتب اليت حققها:

 :البحىث واملقاالت:ثالثًا



 و0202املىسى انصقايف نعاو             سريج ويسريج وجمًع انهغح انعشتٍح األسدين: انذكرىس عثذ انكشمي خهٍفح


 :اإلششاف عهى انشسائم اجلايعٍح ساتًعا:

 واألومسح وانشهاداخ انفخشٌح: انركشمياخ



 م0202املوسم الثقايف لعام 
 



 و0202املىسى انصقايف نعاو             سريج ويسريج وجمًع انهغح انعشتٍح األسدين: انذكرىس عثذ انكشمي خهٍفح


 :انصاينانقسى 

 انهغح انعشتٍح وإجناصاذّ  جمًع 

 : انُشأج:أواًل



 م0202املوسم الثقايف لعام 
 

ًٍا: أْذاف اجملًع:  (0)شاَ



 و0202املىسى انصقايف نعاو             سريج ويسريج وجمًع انهغح انعشتٍح األسدين: انذكرىس عثذ انكشمي خهٍفح


 شانًصا: اإلجناصاخ:

 جتشتح اجملًع يف ذعشٌة انرعهٍى انعهًً اجلايعً:
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 و0202املىسى انصقايف نعاو             سريج ويسريج وجمًع انهغح انعشتٍح األسدين: انذكرىس عثذ انكشمي خهٍفح




 م0202املوسم الثقايف لعام 
 

 ْزِ انذساسح عٍ انرىصٍاخ اَذٍح: وأسفشخ



 و0202املىسى انصقايف نعاو             سريج ويسريج وجمًع انهغح انعشتٍح األسدين: انذكرىس عثذ انكشمي خهٍفح




 م0202املوسم الثقايف لعام 
 



 و0202املىسى انصقايف نعاو             سريج ويسريج وجمًع انهغح انعشتٍح األسدين: انذكرىس عثذ انكشمي خهٍفح


 انعهًٍحأيا اجلاَة انصانس فرًصم يف ذعشٌة انشيىص 

احلشوف اهلُذسٍح:

احلوشوف املعقىفوح:  



 م0202املوسم الثقايف لعام 
 

حشوف االترذاء:

احلشوف املقطىعح:





 م0202املوسم الثقايف لعام 
 



 و0202املىسى انصقايف نعاو             سريج ويسريج وجمًع انهغح انعشتٍح األسدين: انذكرىس عثذ انكشمي خهٍفح


أيا سئٍس اجلايعح األسدٍَح األسثق فىصي غشاٌثح فقذ عضا وقف انرجشتح 
 :إنوى أستعح أسثاب، ًْ
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 و0202املىسى انصقايف نعاو             سريج ويسريج وجمًع انهغح انعشتٍح األسدين: انذكرىس عثذ انكشمي خهٍفح


 ذعشٌة املصطهح:



 م0202املوسم الثقايف لعام 
 

 (1):وقذ أقشخ انُذوج املثادئ األساسٍح يف اخرٍاس املصطهحاخ انعهًٍح، وًْ



 و0202املىسى انصقايف نعاو             سريج ويسريج وجمًع انهغح انعشتٍح األسدين: انذكرىس عثذ انكشمي خهٍفح




 م0202املوسم الثقايف لعام 
 



 و0202املىسى انصقايف نعاو             سريج ويسريج وجمًع انهغح انعشتٍح األسدين: انذكرىس عثذ انكشمي خهٍفح


 : يف اجملال انعسكشي:أواًل



 م0202املوسم الثقايف لعام 
 



 و0202املىسى انصقايف نعاو             سريج ويسريج وجمًع انهغح انعشتٍح األسدين: انذكرىس عثذ انكشمي خهٍفح


 : يعجى أنفاظ احلٍاج انعاّيح يف األسدٌ:ًاشاٍَ



 م0202املوسم الثقايف لعام 
 



 م0202املىسن الثقايف لعام             سرية وهسرية وجموع اللغت العزبيت األردين: الدكتىر عبد الكزمي خليفت


 (1)داف اآلتيت:املشزوع إىل حتقيق األه ويهدف هذا



 م0202املوسم الثقايف لعام 
 

انيت اشرًم عهٍهوا احلقىل انذالنٍح 



 و0202املىسى انصقايف نعاو             سريج ويسريج وجمًع انهغح انعشتٍح األسدين: انذكرىس عثذ انكشمي خهٍفح


 شانًصا: انرأنٍف وانرشمجح وحتقٍق انرشاز
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كراب نغرُا انعشتٍح نهصف انصواين ذأنٍف  مشهدانصاٍَح: 

ذأنٍف كروة انهغوح انعشتٍوح نهصوفىف انصانوس       فشًهد :انصانصحأيا املشحهح 
،وانشاتع وانساتع وانصوايٍ
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سوثٍم انوزكش ال    ا يٍ يُشوىساذّ انعهًٍوح وانصقافٍوح عهوى    وَىسد ُْا تعًض
 احلصش:

 املُشىساخ انعهًٍح:
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 أّيا املُشىساخ انصقافٍح:

 انصقافٍح: خايّسا املىاسى
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 زاث التفاهن واالتفاقياث:هذك

 "ض" هبادرة لتنفيذ اللغت وجموع العهد ويل هؤسست بني تفاهن هذكزة
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 األسدٌ عهًاء وساتطح انهغح جمًع تني ذفاْى يزكشج

 األسدٍَني انكراب ساتطح يع ذفاْى يزكشج 
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 انعشتٍح نهغح ساشذ تٍ حمًذ جائضج

 جائضج املهك فٍصم انعاملٍح نهغح انعشتٍح
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  :الرئيس املؤسس للمجمع ،عبد الكرمي خليفة
صمود أسطوري  

*)١(  

-١-  
 

 

[مع حفظ األلقـاب هنـا،    كان لقائي األول بعبد الكريم خليفة (أبي وائل)
في حفل التخـريج السـنوي لجامعتنـا األم، الجامعـة      بقية ورقتي هذه]وفي 

م. وما أدراكم ما حفُل تخريجٍ كهذا في ١٩٧٧مطلع صيف عام  األردنية، في 
              تلك األيام! فقد 

يشمل خريجي الجامعة بأسرهم؛ ألن حجم جامعتنا كـان   هذا الحفل كان
الوضع هكذا حتى نهاية الثمانينيات من القـرن الماضـي.    يسمح بذلك. وظّل

كـان  ؛ بـل  ن الرياضية تحت رعاية ملكيـة كان الحفُل يقام في مدينة الحسيو
يحرص على حضوره شخصـيا وتسـليمه     –طيب اهللا ثراه  – الملك الحسين

  الخريجين بنفسه، مهما طالت وقفته. الشهادات لجيش

وصلتُ مبكّرا إلى الساحة التي يصطفّ فيها أعضاء الهيئة التدريسية قبل 
ولوجهم أبواب المدرج الكبير في صفوف بديعة، ليتوجهوا من علـى األدراج  
إلى المنصة المعدة لهم أمام جمهور الحضور. التقيتُ عددا من الزمالء الذين 

الزمالء اآلخرين يتوسـطهم رجـٌل ذو   أعرفهم، وتوجهنا معا صوب ثلّة من 
                                         

  .معِ اللّغة العربية اُألردنيضو مجع )١(
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وجه وضاء وابتسامة مشرقة. تعارفْنا؛ وكما توقّعتم، كان هذا الرجـل عبـد   
الكريم خليفة. وكانت محبة خالصة صافية منذ اللحظة األولى. ولكم أسـعدني  
حين قال لي: "لقد سمعتُ عن اهتمامك باللغة العربية وحماستك لهـا، وأنـتَ   

لذي قضيتَ سنوات طواالً في إنجلترا، بعيدا عـن الـوطن. لـم ال    الفيزيائي ا
  تزورنا في مجمعكم قريبا؟"

قبل أن أسترسَل في الحديث، أتوقّف قليالً عند نقطتين. األولى: توقيـت  
هذا اللقاء. فكان قد مر عام واحد، بالتمام والكمال، علـى تأسـيس المجمـع    

ثم إنّني كنـتُ   سمعتُ أو قرأتُ عن مجمعنا. ولم أكن قد .)١(برئاسة أبي وائل
قد عدتُ إلى أرض الوطن قبل سنتين إالّ قليال، بعد غيابِ تسع سنوات (مـن  
تخرجي في المدرسة الثانوية حتى ما بعد الدكتوراة في الفيزيـاء النظريـة).   
وباشرتُ العمل بعيد ذلك في جامعتنا وأنا فـي منتصـف العشـرينيات مـن     

  عمري.

أما النقطة الثانية، فتتّصل بأبي وائل نفسه، وما سمعتُ عنه قبل عـودتي  
إلى أرض الوطن. فقد حدثني كثيرون عن حزمه وحكمته وثباته فـي ذلـك   

ة (الوقت العصيب حين تسلّم دهـا  ١٩٧٠-١٩٦٨فّة الجامعة األردنيم)، وقاد
منطقتنا إثـر نكسـة   إلى بر األمان وسط الرياح العاتية التي كانت تُزمجر في 

م. لم يكن أي امرىء ليتجرأ أن يدخَل سالحا أو شـغبا إلـى الحـرم    ١٩٦٧
 الذي بقي واحة استقرار في وسط المعمعان السائد. فيا له من ثبات ،الجامعي
عز نظيره! يا له من صمود لن ينسى! وأضاف والـدي، بشـارة غَصـيب،    

دار يعلّم بناتَهن فـي   ذات يوم لم يرضوا أنرحمه اهللا، إلى ذلك أن أهَل حلب 
أحد سوى الشاب عبد الكريم خليفة، الذي كان يعيش هناك آنـذاك،   المعلّمات
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لخُلقه القويم وأمانته واستقامته. وكان والدي صديقًا مقربـا لشـقيقه األكبـر،    
ة واحدا، شاركا مكتب محاما ؛ بل إنّهما)٢(محمد عبد الرحمن خليفة، أبي ماجد

قبل أن يصبح أبو ماجد قُطبا من أقطاب النظام السياسي في بلدنا. وما زلـتُ  
حين جـاء يعـزي    تلك الدمعةَ السخينة التي طفرت من عيني أبي ماجد أذكر

م؛ تماما مثل الدمعة السخينة التي طفرت من عينـي  ١٩٨٢برحيل والدي عام 
  م.٢٠٠٦ ديوان عشيرة النسور عام حين رحتُ أعزي برحيل أبي ماجد في

شددتُ الرحال بعد ذلك بوقت قصير إلى مقر المجمع. كان آنـذاك بيتًـا   
مستأجرا بجبل الحسين في عمان. كان الوقار يخيم علـى المكـان، والنـاس    
يروحون ويجيئون؛ وكأنّنا في خلية نحل. تعرفـتُ، وأنـا أنتظـر، عيسـى     

، األمين العام للمجمع. وشعرتُ وكأنّني أعرفـه طـوال   الناعوري (أبا سمير)
عمري. كنت أقرأ مقاالته الغزيرةَ في الصـحف اليوميـة بشـغف. أسـرني     
ببساطته وأسلوبه المباشر. ولن أنسى ضحكته المتصاعدة دفْقـةً دفْقـة مـن    

 . تجاذبنا أطراف الحديث قلـيالً )٣(أعماق قلبه: تتوالد بسرعة، وتذوي بسرعة
قبل أن بتسنّى لي التقاء الرجل الكبير، أبي وائل. وكم كان ملهِما لقاؤنا هـذا!  
حدثني بحماسة كبيرة عن المجمع ومشروعاته المقبلة، وعمـا يجـول فـي    
خاطره من أفكارٍ وآماٍل وطُموحات. ودعاني إلى عضوية "لَجنة فنّية" تُعنـى  

ربية. وفعالً، سرعان ما بدأتُ أشارك فـي  بالمصطلحات والرموز العلمية الع
عمل هذه اللجنة وسواها بصفتي "خبيرا" [كما سميت]. وهكذا، غدوتُ أرتـاد  

وكان يجذبني إليه أكثر من عامل، عدا عشقي للعربية، وعدا  المجمع بانتظام.
 واجباتي الجديدة فيه التي كانت أشبه بالهوايات. ولعّل أبـرز هـذه العوامـل   

. توفيرهاكّن الرئيس المؤسس من كانت تلك األجواء الحضارية النبيلة التي تَم
كان هناك وقار وهيبة ونُضج. وبعد صخب الحياة ومعمعانها، كان المجمـع  
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يمثل مالذًا آمنًا لي: تسكن فيه نفسي، وتتفاعل بإقباٍل وحيويـة مـع خالّنهـا    
ا كان جالعمَل عموم نتجـون؛   وإخوانها. ذلك أنبـدعون ويا. فاألفراد يماعي

 لكن، ضمن الفريق الواحد المتكامل، بمنأى عن كـّل أثـرة وذات متورمـة.   
ومهما كان الخالفُ في الرأي حادا، كانت الغَلَبة في نهاية المطـاف لُألخـوة   

  والمودة والوئام.  

مجمع بهمـة  كان أبو وائل حريصا على متابعة كّل صغيرة وكبيرة في ال
وأكثر ما لفت نظري قدرتُـه العجيبـة علـى اإلنصـات      كبيرة واهتمامٍ بالغ.

واإلصغاء بصبرٍ جميل دون أن تفوتَه شاردة أو واردة. ولي تجـارب شـتّى   
ا. وحسن االسـتماع  معه تشهد على ذلك؛ حتى حين كان الموضوع علميا بحتً

اقتضى األمر. وهـذا مـا كـان    سيما إذا تبعه فعٌل مؤثّر، إن  فضيلة كبرى؛ 
كان ملهِما بكُّل معنى الكلمة. وال عجب! فهو صـاحب   يحدث مرارا وتكرارا.

رسالة سامقة، حملها بأمانة وتفانٍ عز نظيرهما؛ وكأن كتاب أجله من المهـد  
إلى اللحد كان تجسيدا لهذه الرسالة. إنّها رسالة "اللغة العربية والتعريب فـي  

، النابعة من إيمانه العميق بعدالة القضية التي تبنّاهـا بكُـّل   )٤(لحديث"العصر ا
جوارحه، "وإيمانه بأن العربية الخالدة، لغةَ القُرآن الكريم، ستُصبح لغةَ العلـم  

. مـن  )٥(والبحث العلمي والتقنيات الحديثة في المستقبل القريب، إن شـاء اهللا" 
غير مرة، بعد بعض التـدبر والتفكّـر،    هنا جاء صموده النادر، الذي وصفته

بأنّه "أسطوري". ِلم؟ ألن "األسطورة"، بوجه من وجوههـا، "تـروي أحـداثًا    
؛ أي بطولية. فلعلّها الصفة األنسب في هذا المقام. وال شك أن )٦(خارقة للعادة"

ـ   ) ٧(ر"عضويتَه الفعالة الطويلة في "اللجنة األردنية للتعريب والترجمـة والنش
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النواة التي حولت إلـى   مهدت الطريق؛ فقد كانت هذه اللجنة م)١٩٧٦ -١٩٦١(
  المجمع، وذابت فيه.

والحقّ أن القضية كانت أكبر مما يبدو ألول وهلة، كما حدثنا أبو وائـل  
جميـع  م ١٩٦١. ذلك أن المرحوم الملك محمد الخامس دعا في عـام  )٧(نفسه

الحكومات العربية إلى مؤتمرٍ في الرباط لمناقشة موضوع "التعريب الشـامل  
في الوطن العربي". ويا له من موضوع! فواضح ضمنًا أنّه عد عـامالً مـن   
عوامل التحرر الوطني ونهوض األمة. وكان المؤتمر عالمـة فارقـة فـي    

التوصيات ما يأتي: أن ينشـأ  توصياته التي نُفّذت برشاقة نادرة. وشملت هذه 
في كّل قُطرٍ عربي، ال يوجد فيه مجمع للغة العربية، لجنـةٌ تُسـمى "اللجنـة    
الوطنية للترجمة والتعريب والنشر". وكانت استجابة األردن فوريـة. وهكـذا   
ُأسستْ لجنته الوطنية في العام نفسه. وكان مقرها في وزارة التربية والتعليم. 

عبرة من ذلك كُلّه أن قضيتنا كانت، وما زالت، قضـية سياسـية بامتيـاز؛    ال
إضافة إلى أبعادها األخرى. وهذا هو اإلرث النبيل، أو جزء منه، الذي حمله 

  أبو وائل بتفانٍ يكاد ال يجارى، ومسؤولية كبرى، وعزيمة ال تلين.  

ـ    دنا قبـل أن  يضاف إلى هذا اإلرث حدثٌ لمع كالشهاب فـي سـماء بل
ينطفىء، مأسوفًا على شبابه! أعني تأسيس مجمع علمي عربـي فـي عمـان    

. فقد أصدر حينَها المغفور له األمير (فيما بعـد الملـك)   م١٧/٧/١٩٢٣بتاريخ 
المؤسس إرادته "المطاعة" (على حد التعبير السائد آنذاك) بتأسيس المجمـع؛  

) من اعتراف بريطانيا رسميا م٢٥/٥/١٩٢٣بعد شهرين إالّ قليالً (وتحديدا في 
ستقلّة في شرق األردنم بعـد    )٨(بحكومة وكان الثاني في الـوطن العربـي .

 المغفور له الملـك فيصـل األول.   م١٩١٩مجمع دمشق، الذي أسسه في عام 
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ومع أن مجمع عمان لم يعشْ طويالً، لقلّة اإلمكانات، فقد سطّر لنـا تاريخُـه   
جِدا دروسا وعبرا بليغة، ألخّصها فيما يأتي: (أوالً) إن اللغة العربيـة  الوجيز 

كانت ُأولى األولويات لدى سيد القوم وأحكم حكمائه، رغم انشـغاله بجِسـام   
ضـمت فـي    (العاملة وعضوية الشرف) األمور. (ثانيا) إن عضوية المجمع

أسره؛ داللة علـى أهميـة اللغـة    جنَباتها رموزا كبيرة من المشرق العربي ب
   تنـا. (ثالثًـا) إنن أبناء أمكًا بيشترا ما أو قاسمة الفصيحة رابطًا وجامعالعربي

بين اللغة والنهضة؛  هذه التجربة الفريدة سلّطت الضوء على العالقة العضوية
  فالعمل المجمعي يقع في صلب المشروع النهضوي لألمة.   !بلى النهضة

لقد تغلغل هذا اإلرثُ الغني في وجداننا جميعا، نحن أعضـاء المجمـعِ؛   
ولو بدرجات متفاوتة. إالّ أنّه تجسد في أبي وائل بكامل رونقه. فكـان قائـد   
المسيرة بال منازِع؛ بل كانت كّل خلية فيه تنطق بذاك اإلرث الذي حمله على 

في  –أكثر ما تجلّى  –يبين. وتجلّى ذلك منْكبيه العريضين بثبات وصمود عج
مشروعات المجمع الكبيرة. وال غرابةَ هنا! فمثل هذه المشروعات هي التـي  
تُحقّق النهوض والطفَرات الراسخة؛ وليس األعمال المشرذمة التـي ال تُغنـي   
وال تُسمن، فتذروها الرياح وكأنّها لم تكن! ولعّل أجّل مشـروعٍ نهـض بـه    

تى اللحظة كان مشروع أبي وائل في المقام األول؛ أعنـي "حملـة   مجمعنا ح
حتـى   ١٩٧٨تعريب التعليم الجامعي" التي شغلته وشغلت المجمع منذ أوائـل  

. فيا له من صمود أسطوري! ولست أبالغ؛ فقد كنْـتُ شـاهد عيـان!    م١٩٩٧
 دعني ُأفصل.

 

  



  م٢٠٢٠املوسم الثقايف لعام  



١٦٩ 
 

-٢ -  
 

أوَل كلمتين في هذا العنوان: "حملة"، و"تعريب". الكلمة األولـى  الحظوا 
  وتضـحية دببذل كُّل جه جديرة ةمن المعاني، إلى وجود قضي مىء، بمعنىتُو
من أجلها. و"الحملة" ليستْ عسكرية بالضرورة. فهنالك حمالت البِر والتقوى؛ 

واألوبئـة،   والبطالـة، واألميـة،  والحمالت الكُبرى التي تُشن لمحاربة الفقر، 
وغير ذلك. ولعّل حملتَنا تلك كانت من هذا النوع األخير. فهي تحمل معـاني  
اإلدارة الحصيفة، واإلرادة الصلبة، والنفَس الطويل، والصبر الجميل. بـدأتْ  

 ١٩٧٩. وبلغتْ أشُـدها بـين   م١٩٧٨برسم الخُطط ومعالم الطريق في بواكير 
؛ مـع أن مثلَهـا قـد    م١٩٩٧. واستمرت، بشكٍل من األشكال، حتـى  م١٩٨٥و

  يتباطأ، لكنّه لن يتوقّفَ!

أما "التعريب"، فهو اآلخَر مثقٌَل باإليماءات واإليحاءات، التي تجـاوزتْ  
كثيرا المعنى األصلي للكلمة؛ أعني إخضاع المصـطلح األجنبـي للجـرس    

. فكان التكامُل )٤(تب عنه أبو وائل باستفاضةالعربي واألوزان العربية. وقد ك
والتتام بين القول والفعل. وكتب عن هذه الحملة أيضا محمود السـمرة (أبـو   

، الذي تبوأ منصب نائب رئيس المجمع منذ تأسيسه حتى وقع ضحية )٩(الرائد)
. كما تطرقتُ إلـى تجربـة المجمـع    )١٠(المرض، وأحمد سعيدان (أبو زاهر)

: التعريب بوصفه نقـيض التغريـب؛   )١١(قة في تعريب العلوم غير مرةالعمي
التعريب بمعنى تبنّي لغتنا لغةً للعلم والمعرفة، دون إهمال اللغـات األجنبيـة،   

؛ التعريـب  lingua francaوعلى رأسها اللغة اإلنجليزية، لغة العلم العالمية 
لمجتمع فـي مختلـف المجـاالت    الذي يعزز ثقافة اإلتقان، ويصل بين قادة ا



 

 

١٧٠ 
 

وقاعدته العريضة، وبين أصحاب القرار والشعب، فيكون عنصرا أساسيا فـي  
  التنمية الشاملة المستدامة، وفي رفع سوية اإلعالم بأذرعه ووسائله المختلفة.

انطلق أبو وائل، مع صحبه الكرام، من التساؤل: ِلم ما زلنا نتعثّر فـي   
سيما في ضوء تجارب سائر األمم؟ وأراد في اسـتجابته لهـذا    هذا الشأن؛ ال

س سـبة، إلـى الحلـول    ينظير، مع أن التنظير المتقَن لالتساؤل أن يتجاوز الت
 العملية. وكانت المحصلة تجربةً غنية عميقة، تستحقّ التحليَل وإنعام النظـر. 
ونالت إعجاب الداني والقاصي؛ باستثناء أولئك الذين كانوا يعادون التعريـب  
والمجمع ورئيسه! وتُوج هذا اإلعجاب، ولو جاء متـأخّرا بعـض الشـيء،    

. كانت م٢٠١٧بجائزة الملك فيصل العالمية للمؤسسات في اللغة واألدب للعام 
التـي تميـز بهـا المجمـع     هذه الجائزة المرموقة اعترافًا بالجهود الجماعية 

وأصدقاؤه. لكن االنصاف يقتضي  أن نقر بفضل أبي وائل في هذا اإلنجـاز  
  المذهل. فالجائزة كانت له في المقام األول.

بدأتُ أستمع إليه يتحدث عن "المشروع الطَّموح الكبير" منذ أوائل عـام  
كانت الخطوة األولى  ؛ أي منذ بداية الحملة، التي أخذتْ تتبلور سريعا.م١٩٧٨

اختيار الكتب العلمية المنهجيـة بمسـتوى السـنة الجامعيـة األولـى: فـي       
الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، واألحيـاء (البيولوجيـا)، وعلـوم األرض    

) ١(الجيولوجيا). تبع ذلك خطوتان مهمتان، بناء على إصرار قائد الحملـة: ( 
مؤلّفيها وناشريها على جميع المؤسسات المعنية تعميم أسماء الكتب المختارة و

في الوطن العربي، ورغبة المجمع في ترجمتها إلى العربيـة؛ وذلـك تفاديـا    
) الحرص علـى  ٢لالزدواجية في العمل، والهدر في الوقت والجهد والمال. (

ولة"؛ نيل حقوق الترجمة من الناشرين، ودفع مستحقّاتهم التي كانت آنذاك "مقب
  قبل أن يتفاقم جشعهم واستغاللهم.
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الغريب في األمر أن أبا وائل كان دائما، فيما يبدو، على رأس عمله في 
بقسم اللغـة العربيـة     –األكاديمية واإلدارية   –المجمع؛ رغم أعبائه الثقيلة 

وآدابها في الجامعة األردنية. واألغرب من ذلك أنّني لم أر قطّ، طـوال تلـك   
األيام والشهور والسنين، أي عالمات لإلعياء على وجهه الصبوح؛ بل، علـى  
العكس، كان مشعا متوهجا على الدوام، شأنه شأن أي مؤمنٍ بقضـية نبيلـة.   
كان يقابل كُّل مترجمٍ أو فريق ترجمة على حدة لتجاذُب األفكار واآلراء حول 

عده المجمع حسب األصول. وأذكر أنّه الموضوع، وللتوقيع على العقد الذي أ
، أحجمـت.  م١٩٧٩حين جاء دوري للتوقيع، مع زميٍل فاضل في بواكير ربيع 

فنظر إلي نظرة عتبٍ يخالطها شيء من خيبة األمل. سألني: "ِلم ال؟" أجبـت:  
"ألن مدة الشهرين المنصوص عليها في العقد ال تكفي؛ حتى لو كنْتُ متفرغًـا  

فكيف بكّل األعباء الملقاة على كاهلي؟!" وبعد نقاشٍ منهك، وافقـتُ   للترجمة!
على ستّة أشهر؛ قائالً: "ال أريد أن أزعجك أكثر من ذلك يا أستاذَنا؛ إنّمـا ال  
بد من تأكيد التحديات الكبرى في مثل هذا العمل الرائد، كما سيتّضـح فيمـا   

  بعد." وهكذا كان.  
، جنبا إلى جنب مع الحزم والصالبة، قدرا كبيرا لكن أبا وائل كان يجمع

من المرونة. ولعّل كُّل هذه العناصرِ وغيرِها هي التي كونـت كيميـاء ذلـك    
الصمود األسطوري سنة بعد سنة. هاكم عددا من األمثلة على ذلـك. المثـال   

ـ  د مـن  األول: تناهى إليه أن بعض الترجمات كانت ركيكة متهافتة. فلما تأكّ
ذلك، باالستئناس برأي الخبراء المتخصصين، لم يتردد فـي رفضـها، بعـد    
صرف المكافأة المقررة ألصحابها كاملة. ثم كلّف غيـرهم، ممـن رشّـحهم    
خبراء ثقات. مثال آخَر: بلغه أن أحد الكتب المترجمة كان خلوا مـن شـرح   

حا من فريـق الترجمـة، ومـن    األشكال المتعددة فيه. وكان هذا تقصيرا فاد
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المشرف الذي كان قد غادر اليالد ليتسلّم منصبا في الخارج. فماذا فعل أبـو  
وائل؟ أوعز بالتخلُّص من نُسخ الكتاب كافّة، وعهد إلى خبيرٍ بإضافة شـرح  
كُّل شكل؛ حتّى تُعاد طباعة الكتاب. فلم يأبه بالخسارة المادية في سبيل تحقيق 

ئق. مثال ثالث وأخير، من تجربتي الشخصية: كنْـتُ المتـرجم   المستوى الال
والمشـرفَ   الرئيسي للمجلّد األول من كتاب "الفيزياء الكالسيكية والحديثـة"، 

عليه، شكالً ومضمونًا. وحين تأخّر صدور الكتاب كثيرا عن موعده المحـدد،  
ودب الهلع في نفس صـاحبها  كما توقّعت، حملت امطبعة المسؤولية الكاملة. 

المترتّبة على هذا التأخير. فوعدتُه أن أشفع  ومديرها، بسبب الغرامات الكبيرة
له لدى رئيس المجمع، على أن نسير قُدما فـي الطباعـة وإنجـاز الكتـاب     
بالسرعة الممكنة. وفعالً، كتبت رسالة إلى أبي وائل بخطّ اليـد بعيـد تجليـد    

منه، تحملتُ فيها جزءا من مسؤولية التأخير جراء تصـويباتي   النسخة األولى
المكثفة التي ال تنتهي. وكنّا في غمرة الفرحة بصدور هذا المجلّد أخيرا، حين 

  صدر القرار بإعفاء المطبعة من الغرامات كافّة.

أحب أن أطلـقَ عليهـا لقـب "السـنوات      م)،١٩٨٥-١٩٧٩(سنواتٌ سبع 
بالسنة العجيبة للفيزيائي العظيم ألبرت آينشتاين التي نشر فيها  العجيبة" [ُأسوة

  غات هذا اللقب، مع المعذرة عـن أيسوباهرة]. ألخّص فيما يأتي م إنجازات
تكرار: (أوالً) صدر خالل هذه السنوات معظم مجلّـدات حملـة التعريـب؛    

لتْ هذه كتبا . وشم)٢٢(من مجموع اثنين وعشرين  )١٧(وتحديدا سبعة عشر 
منهجية للسنة الجامعية الثانية، وأحيانًا ما بعدها، فـي معظـم التخصصـات    

[المجلّد الثـاني مـن    م١٩٨٧العلمية. أما البقية، فقد صدر منها مجلّد في عام 
 م١٩٩٧كتاب "الفيزياء الكالسيكية والحديثة"]؛ وأربعـة مجلّـدات فـي عـام     

الترجمة الكاملة لكتـاب "المـوجز فـي ممارسـة      [األربعة أجزاء التي تُكون
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كّل ذلك كان قبل "النشر الحاسوبي"! ولكُم أن تتخيلوا ضخامة هذا  الجراحة"].
المشروع؛ من حيث "الجيشُ العرمرم" الـذي شـارك فيـه مـن متـرجمين      
ومراجعين ومشرفين، ومن حيث إدارةُ هذه الموارد البشرية، والموارد المالية 
  ما أنا؛ سـيا أسطوريلحميا مصمود ي ذلك؟ ألم يكنا! فماذا نُسمحق المحدودة

 –لألسـف   –"القوى المناوئة" هبت إلجهاض المشروع منذ والدته؟ ومع أنّها 
نجحت أخيرا في ذلك، إالّ أن المحصلة من أعالق قيمة في المكتبـة العلميـة   

ا على فنة تظّل "شاهد١١("الممكن" في هذا المجال العربي(   مشـروع (ـاثاني) .
جليٌل آخَر كان من ركائز حملة المجمع هذه؛ أعني: "تعريب الرموز العلمية"، 
والنظر المتعمق في سلسلتَي األرقام المشرقية والمغربية. شُكّلت "لجنة الرموز 

بقيادة أحمد سـعيدان. ونُشـرت حصـيلة عملهـا عـام       م١٩٨٣العلمية" عام 
. وكان أبو وائل يتابع هذا العمل عن كثب. كما ترأس فريقًا لدراسة )١٢(م١٩٨٥

سلسلتَي األرقام هاتين. ونوقش مشروع المجمع هذا، جنبا إلـى جنـب مـع    
   ة بالقاهرة، ومع الردود الواردة مـن هيئـاتلمجمع اللغة العربي مشروع آخر

بمجمعنا اتّحاد المجامع اللغويـة العلميـة    مية عربية شتّى، في ندوة عقدهاعل
. وكانت المحصلة مشروعا موحدا للرموز العلميـة  م١٩٨٧العربية في بواكير 

. ومع أن هذا المشروع الرائد األصيل وضع فـي األدراج، فـإن   )١٣(العربية
انعقاد أول موسمٍ ثقـافي   م١٩٨٣ه. (ثالثًا) شهد عام منهجيته تُعد إنجازا يعتد ب

. ومن ثم أصبح الموسم الثقافي تقليدا سـنويا ال يسـتغنى عنـه.    )١٤(للمجمع
(رابعا) جرى كّل ذلك في معمعة انتقال المجمع إلى مقره الدائم الحـالي فـي   

ه الكـرام  . والفرحة بالبيت الجديد العامر جعلتْ أبا وائل وصـحب م١٩٨١عام 
  ينسون العناء والعنَت والنّكد.



 

 

١٧٤ 
 

بلى! كانت تلك سبع سنوات "عجيبة" بإنجازاتهـا األصـيلة، وأجوائهـا    
الفريدة، وصمود الرئيسِ المؤسس للمجمع صمودا أسطوريأ عـز نظيـره. ال   

  أبالغ؛ فقد كنتُ هناك: شاهد عيان.

-٣ -  
 

تجلّى فيها صمود أبي وائل. أكتفـي هنـا   أستطيع أن أذكر أوقاتًا أخرى 
بذكر وقفتين. أوالهما: حين شغر منصب األمين العام باستقالة عبد اللطيـف  
عربيات (أبي سليمان) كي يتسنّى له الترشيح لمجلس النواب، حسب األصول. 
ولم تتأخّر بعض القوى المتنفّذة في محاوالتها الضغط على أبي وائل لتعيـين  

شخاص أمينًا عاما جديدا، مع أنّه لم يكن مؤهالً قطعا لذلك المنصـب!  أحد األ
وثبت رئيس المجمع ثباتَ األبطال، يسانده رجاالت المجمع، رغم الضـغوط  

  الهائلة عليه من كُّل حدبٍ وصوب. كان ذاك صمودا وأي صمود!
ة األردنيه "اللجنة الوطنيا الوقفة الثانية، فهي تأسيسة للنهوض باللغـة  أم

العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة". جاءت هذه بقرار من رئيس الوزراء في 
، بعد تنسيب أبي وائل بأسـماء أعضـائها. وهـي "هيئـة     م٢٠١٠بواكير عام 

مستقلّة"؛ والمجمع مضيفها. وأصبح "تقليدا" أن يترأسها رئيس المجمع نفسـه.  
قد أقـر تأسـيس    م٢٠٠٨وكان مؤتمر القمة العربية الذي عقد في دمشق عام 

ـ  . م٢٠٠٩ام لجان قطرية كهذه، وأكّد هذا القرار المؤتمر التالي في الدوحة ع
   كهـذه إن ـةمحوري تأسيس لجنة ل أنعن القو ا. وغنيرفو فاستجاب األردن
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هو إالّ صمود بحد ذاته. وإنجازات هـذه اللجنـة، واسـتمرارها بنشـاط ال     
  يستكين، لخير شاهد على حسن التأسيس.

 

والوقـار والنزاهـة    إنّي أفتقدك؛ ونحن جميعا نفتقدك. نفتقد فيك الهيبـة 
   األسـطوري ك البطـوليه، نستذكر صمودواالستقامة. وقبَل كُّل شيء وبعد
طوال حملة التعريب، وقبلها وبعدها. فقد علّمتنا، وسـتظّل تعلّمنـا، الكثيـر.    

  أقول: إن إرثَك حي فينا ال يذوي وال يخبو.    

  فإلى جِنان الخُلد أيها الغالي.

   



 

 

١٧٦ 
 

 
 

المـؤرخ   الجريـدة الرسـمية  ُأسس المجمع بإرادة ملكية سامية (عـدد   )١(
.  وعقد مجلسه أوَل م١/١٠/١٩٧٦). وباشر عمله رسميا في م١/٧/١٩٧٦

اجتماعٍ له في اليوم التالي، برئاسة وزير التربية والتعليم. وفـي هـذا   
االجتماع، انتُخب الدكتور خليفة رئيسا للمجمع، والدكتور السمرة نائبـا  
للرئيس، واألستاذ الناعوري أمينًا عاما للمجمـع.  وبموجـب قـانون    

الملكية بتعيين الدكتور عبـد   ، صدرت اإلرادة)٤٠(المجمع المؤقّت رقم 
.  [انظـر:    الكتـاب   م٢٠/١٠/١٩٧٦الكريم خليفة رئيسا للمجمع فـي  

مجمع اللغة العربيـة   التذكاري للمجمع في الذكرى األربعين لتأسيسه:
  .]م٢٠١٦ه/ ١٤٣٧، عمان، األردني في أربعين عاما

المراقب   م):٢٠٠٦-١٩١٩((العربية): محمد عبد الرحمن خليفة ويكيبيديا  )٢(
الثاني لإلخوان المسلمين في األردن، وصاحب أطـول رئاسـة لهـذه    

                        م).١٩٩٤-١٩٥٣(الحركة 

عصامية وبساطة وحماسة: مـؤتمر   –همام غَصيب: عيسى الناعوري  )٣(
          عمـان،  –؛ مركز الحسـين الثقـافي، رأس العـين    عيسى الناعوري

  .م٤/٤/٢٠٠٦-٣

، مجمـع  اللّغة العربية والتّعريب في العصر الحـديث عبد الكريم خليفة:  )٤(
  .م١٩٨٨هـ/١٤٠٨، ٢اللّغة العربية اُألردني، ط

  .٨-٧، ص )٤( المرجِع السابق )٥(
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  (العربية): بنْد "أسطورة".ويكيبيديا  )٦(
العربيـة األردنـي   عبد الكريم خليفة: "ومضات حول نشأة مجمع اللغة  )٧(

مجلّة مجمع اللغة العربيـة   بمناسبة مرور أربعين عاما على تأسيسه"،
ـان،   األردنيفي الذكرى األربعين لتأسيس المجمـع، عم عدد خاص ،
  .٢١-١٥ص  ؛م٢٠١٦ه/١٤٣٧

كان ذلك بعد فصلها عن سورية الكبرى؛ علـى أن تـرتبطَ بالمنـدوب     )٨(
  البريطاني في القدس.

محمود السمرة: "تجربة مجمع اللّغة العربية اُألردني في تعريب العلوم"،  )٩(
ة اُألردنيمع اللّغة العربيج؛ م١٩٨٢، ١٦-١٥، العـدد المـزدوج   مجلّة م

  .١٠١-٩٦ص 
مجلّة مجمـع اللّغـة   أحمد سعيدان: "نحو نظام عربي للرموز العلمية"،  )١٠(

ة اُألردني٤٧-٣٩؛ ص م١٩٨٦، ٣٠، العدد العربي.  
انظر: المحاضرة التي ألقاها كاتب هذه السطور في رحاب المجمع، في  )١١(

الموسم الثقـافي  ، ضمن م٢٠٠٧حزيران  ١٢ه/١٤٢٨جمادى األولى  ٢٦
للمجمع، بعنوان "تجربـة مجمـع اللغـة العربيـة      الخامس والعشرين

األردني في تعريـب التعلـيم الجـامعي: اإلنجـازات، والصـعوبات،      
والتحديات". وقد نُشرت (مع المناقشة التي تلتها) في كتاب هذا الموسـم  
الذي صدر في وقت الحق من ذلك العام، بعنوان "مجمع اللغة العربيـة  

. ٢٤٠-٢١٣هدافـه، وتطلّعاتـه المسـتقبلية"؛ ص    األردني: إنجازاته، وأ
  انظر أيضا:



 

 

١٧٨ 
 

، مجلّة مجمع اللغة العربية األردنـي "؛ غَصيب: "مجمعنُا: شهادة"همام 
عدد خـاص فـي الـذكرى األربعـين لتأسـيس المجمـع، عمـان،        

  .٣٠-٢٧؛ ص م٢٠١٦ه/١٤٣٧

العربيـة  مشـروع مجمـع اللغـة    مقرر لَجنة الرموز، أحمد سعيدان:  )١٢(
  .م١٩٨٥ه/١٤٠٥عمان،  ،األردني للرموز العلمية العربية

الرموز العلمية وطريقة أدائهـا  اتّحاد المجامع اللغوية العلمية العربية:  )١٣(
كـانون   - ه١٤٠٧نـدوة عمـان، جمـادى األولـى      ،باللغة العربيـة 

، اتّحاد المجامع اللغوية العلمية العربيـة، القـاهرة،   م١٩٨٧الثاني/يناير 
  .م١٩٩٥، الرباط، ٢؛ طم١٩٨٨ه/ ١٤٠٨

ــافي األول  )١٤( ــم الثّق ــي،   الموس ــة اُألردن ــة العربي ــع اللّغ ، مجم
  م.١٩٨٣هـ/١٤٠٣
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  ..ررئئييسس  ااجملجملممععككللممةة  ااألألسستتااذذ  االلددككتتوورر    --

ببععدد  ززممااللةة  ثثُُللثث  االلددككتتوورر  حمحمممدد  أأمحمحدد  محمحدداانن  ششههااددةة  للصصااححبب  ااململععاالليي  ااألألسستتااذذ--
  ..،،  ااألألسستتااذذ  االلددككتتوورر  ضضييااءء  االلدديينن  ععررففةةممنن  تتااررييخخ  ععممللهه  ااألألككااددميميييّّ  ققررنن

  ..ممووااققفف  ووووققففااتت  ممعع  أأببيي  أأمحمحدد  ررمحمحهه  ااهللهلل،،  ااألألسستتااذذ  االلددككتتوورر  ممووسسىى  االلننااظظرر  --

،،                                                            ااململررححوووووووووووووووووو    ااألألسسووووووووووووووووتتااذذ  االلووووووووووووووووددككتتوورر  حمحممموووووووووووووووودد  محمحوووووووووووووووودداانن  االلععوووووووووووووووواا    وواا      وووووووووووووووواانن              --
  ..ااألألسستتااذذ  االلددككتتوورر  ععدد  اانن  ععووضض

  ..ااألألسستتااذذ  االلددككتتوورر  أأمحمحدد  محمحدداانن،،  ششههااددةة  ااببنن  --
 

  ااألألررببععااءء  
  



م9102املوسم الثقايف لعام    
 

مم55334422ااألألوولل  6633ااململووااففقق  --ههــــــ  7744   
  مم55334422ككااننوونن  ااألألوولل    77ااململووااففقق  --ههــــــ  44777744ررببييعع  ااآلآلخخرر  77ااألألررببععااءء





 م0202املوسم الثقايف لعام 
 

 أقول

 هت مت خت حت جت هب مب خبُّ
ٱٱٱٱٱَّجخ مح جح مج حج مث



   م0202املوسم الثقايف لعام            مواقف ووقفات مع أبي أحمد رحمه اهلل


 أبا أمحد،

 أبا أمحد،



 م0202املوسم الثقايف لعام 
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 أبا أمحد، 
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 فيا صاحيب، 
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  الديي عرفتم0202املوسم الثقايف لعام            العاِلُن ... واالًساى



 بسن اهلل الرحوي الرحين

 والصالة والسالم على ًبيٌا ورسوالًا هحود.

 السالم عليكن ورحوت اهلل وبركاتَ

 املقذمت

  كيفففن ىًسفففى هفففي كفففاى كالبفففدر ًفففورا   

 كــــاى في ليــــــلٌا سراجـــــــا  هٌيفرا  

 قففففد سففففوا للسففففوات والففففرو   ففففارث 

 

 قفففد ىتفففاتث هفففي ًفففورٍِ كففف ُّ سفففا ِ   

 بٌففففـورٍ فففففي الصبـففففـا ِ  فتـففففـوار  

 ففففففففي جفففففففوار العلفففففففين بفففففففا روا  

 

 لك  خك حك جك مق حق مفُّ
َّهل مل خل حل جلمك

 مئ هي مي خي  حي جي ٰه مهٱُّٱ
ٱَّمث هت مت هب مبهئ
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  االلبباابب  ااألألوولل

  االلسسريريةة  االلذذااتتييةة

العلميتاملؤهالث  

التعليم والتعليم العايل: 
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العمل اإلداري 

تأسيس اجلامعاث 

رئاسةت اجلامعةاث   

يف اجلامعت العربيت املفتوحت حالث فتراث واًلأ كان مستشارًا 

الوزاراث 

عيةان األ 

اجلمعياث واملؤسساث األكادمييت والخقافيت العلميةت  
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أنشةةت اليونسة و   

األكادميي:البحج العلمي  
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ومسةت األ 
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  ننييااللبباابب  االلثثاا

االلععههااييةة  ببااململععللمم  ووااللععللمم  ووااجملجملتتممعع

::هلهلمممم  ااألألوولل  اا

 

 



  الدين عرفةم0202املوسم الثقايف لعام            العاِلُم ... واالنسان
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::ااهلهلمم  االلثثممااننيي  

 
 
 

::ااهلهلمممم  االلثثااللمم      

 
 
 

::ااهلهلمممم  االلااااببممعع    
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:اهلم اخلةامس 

 

:اهلم السادس
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 الباب الخالج

 التخصص العلمي
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 الباب الرابع

 خربة التعامل الشخصي
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