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اأّيه� ال�ضيد اجلليل/ احل��ضر والغ�ئب بل اأّيه� املعلم الذي »ي�أبى ذكره 
دا«... و»الذي ال ين�ض�ه م� ع��ش �ض�حُبه« والذي يظل،  يف القلب اإاّل جَتدُّ

م� تق�دم الزم�ن، تقّطع من وجٍد عليه قلوُب!!.

اأّيه��� االأك�دميي واملثق��ف واالإداري... لك هذا كّل��ه وغريه يف االإبداع 
والكت�ب��ة والرتجمة واحل�ضور العربي وال��دويل، ولن� »اأنت«! ذكري�تن� 
يف �ضف��وف اجل�معة، ومالحظ�تك الالذع��ة علين�، واالأبواب التي ك�نت 
مغلق��ة ف�ضرعته��� لن��� حرية وفرح��ً� وع�ضق��ً� للحي�ة واملعرف��ة... نحن 
تالمي��ذك يف النق��د والبالغ��ة واالأدب الغرب��ي، ه��� نح��ن يف جن�زتك، 
مت�ض��ي جن�زتُه الهوين�، ث��م توقفه� �ضنوبرة لتجه���ش ب�لبك�ء، وتنّك�ش 
االأ�ضج���ر ه�مته��� ليع��ر، والطيور عل��ى نوافذه�؛ تراق��ب نع�ضه الغ�يف، 

وترمق حبتي عينيه....

من يف رح���ب عّم���ن ي��� اأب��� الرائد، ف��كّل ه��ذه االأر�ش فيه��� من تراب 
الطنط��ورة، من فقد علمتن� م� يكفي للتم��ّرد على اخلوف واال�ضت�ضالم.. 
نحن تالميذك يف »اأدب�ء اجليل الغ��ضب«، ويف »الق��ضي اجلرج�ين« ويف 
»فل�ضط��ن الفكر والكلمة« ويف »جملة العربي«، ويف الرتجم�ت املتمّيزة، 
وقبل هذا وبعده يف الروح التي جعلتن� من نبالء ال�ضع�ليك بعد اأن جئن� 
اإل��ى جمل�ضك بغب���ر الفّت�ك.. هل ظّل بعدك يف الف��وؤاد »بقية لفتوة اأو 
ف�ضل��ٌة ِلعِراك«!! و�ضيظّل القلب على وجهت��ه ي� اأب� الرائد، وال اأ�ضتطيع 
اأن اأجد لغتي التي تليق برث�ئك، �ضوى اأن اأقول مل�ذا يتمتني ي� اأبي، ف�أن� 

�ض�حُب يتم اأول قدمي!!.

 إلى روح العّلامة الجليل
محمود السمرة

كلمة العدد

األس�تاذ الدكت�ور خال�د الكرك�ي
رئيس مجمع اللغة العربية األردني
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أخبار مجمعّية
المجمع يصدر بيان إدانة لالحتالل اإلسرائيلي

اإلى اأهلن� يف هذا الوطن االأردين الكرمي

اإلى اأبن�ء اأمتن� العربية االإ�ضالمية اخل�لدة،

اإل��ى زمالئن��� يف جم�مع اللغة العربي��ة يف �ض�ئر املوؤ�ض�ض�ت االأك�دميي��ة وال�ضعبية والوطنية التي 
تنه���ش الي��وم �ضّد م� يفعله االحتالل االإ�ضرائيلي يف فل�ضط��ن بكل م� ميّثله من عن�ضرّية وا�ضته�نة 
وه ق�نون الدولة القومية لل�ضعب اليهودي،  ب�ض�ئر املوؤ�ض�ض�ت الدولية وحقوق االإن�ض�ن؛ واآخره� م� �ضمَّ
ال��ذي ح�ضر حق تقرير امل�ضري مب� اّدع��ى اأنه ال�ضعب اليهودي، والذي األغى العربية ب�عتب�ره� لغة 
ر�ضمي��ة يف فل�ضط��ن املحتلة، وجعله� ه�م�ضً� على الرغم م��ن اأنه� روح هذه االأمة مب� يف ذلك طليعته� 

املن��ضلة: ال�ضعب الفل�ضطيني العزيز ال�ضقيق.

اإن م��� يج��ري اأي�ض��ً� يف القد���ش ويف االأق�ض��ى وحم�ول��ة دول اال�ضتكب���ر اخ��رتاق م� ظ��ل لن� من 
مقد�ض���ت اإ�ضالمي��ة وم�ضيحي��ة ينذر �ضمري االأم��ة واملن��ضلن االأح��رار يف كل مك�ن م��ن هذا الع�مل 
اأن القد���ش يف خط��ر، واأن الوج��ود الفل�ضطيني فيه� مه��دد، مم� يعني اأن جراح��ً� جديدة يف كرامة 

االإن�ض�ن الفل�ضطيني واالأمة العربية تبدو ق�دمة يف املدى القريب.

اإن جمم��ع اللغ��ة العربي��ة اإذ ين��ض��د اأ�ضح���ب ال�ضم�ئ��ر يف هذا الع���مل الوقوف اإل��ى ج�نب حق 
الفل�ضطيني��ن يف وطنه��م ويف لغته��م الت��ي �ضيبق��ون به� ين���دون بحقه��م يف تقرير امل�ض��ري، يتوجه 
ب�لن��داء اإل��ى الدول العربي��ة واالإ�ضالمية والهيئ���ت الدولية واالأمم املتح��دة واجل�مع�ت العربية 
للنهو���ش ب�الأم�ن��ة الت��ي تعني اأن يتحم��ل هذا املجتمع ال��دويل معن� م�ضوؤولية ردع ه��ذا اال�ضتعم�ر 
اال�ضتيط�ين ال�ضهيوين الغ��ضم، الأن وجوده كله يتن�فى مع الت�ريخ واحلق الذي لن� يف فل�ضطن منذ 

اآالف ال�ضنن.

اإن الق��راآن الك��رمي الذي اأنزل بل�ض�ن عربي مبن قد عّلمن� اأن احل��ق يف النه�ية هو املنت�ضر، واأن 
االإمي�ن يف النه�ية هو الذي ن��ضل حتت راي�ته يف فل�ضطن ق�دة االأمة، واأن القراآن الذي اأنزل اإلين� 
عربيً�، وعال ب�أرواحن� من امل�ضجد احلرام اإلى امل�ضجد االأق�ضى، ومن امل�ضجد االأق�ضى اإلى ال�ضم�ء قد 
دع�ن� اأاّل نخون اهلل والر�ضول واأم�ن�تن�، وهل اأعظم من فل�ضطن ولغتن� العربية يف اأعن�قن� املقّيدة، 

وهل هن�ك اأعظم من م�ضجدن� االأق�ضى املب�رك الذي يتعّر�ش لهجم�ت االحتالل ال�ضهيوين. 

و�ضي�أتي زم�ن ي�ضبه فيه احل��ضر امل��ضي حن اأ�ضرقت روح اأمتن� على الدني� عداًل وحرية وت�ض�حمً� 
َن  ِبيِّ َع اْلِكَت�ُب َوِجيَء ِب�لنَّ َه� َوُو�ضِ وكري�ء، و�ضنقراأ يف كت�ب اهلل الكرمي: )َواأَ�ْضَرَقِت االأَْر�ُش ِبُنوِر َربِّ
� َيْفَعُلوَن(  � َعِمَلْت َوُه��َو اأَْعَلُم مِبَ َيْت ُكلُّ َنْف�ٍش مَّ قِّ َوُه��ْم ال ُيْظَلُموَن، َوُوفِّ ��َي َبْيَنُهم ِب�حْلَ َه��َداِء َوُق�ضِ َوال�ضُّ

)الزمر: 70-69(.

عمان، في 16 – ذو القعدة– 1439ه�
الموافق 29– تموز– 2018م 
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اختت��م املجم��ع يف احتف�لي��ة اأقيم��ت يف رح�به 
�ضب�ح الثالث�ء املواف��ق 2018/12/18م، فع�لي�ت 
مو�ضمه الثق�يف ال�ض�د�ش والثالثن )اللغة العربية 
)اللغ��ة  حموره���  بجل�ض��ة  ب�الأم��ة(،  والنهو���ش 
العربية لغة ع�ملية(، تراأ�ضه� ع�ضو املجمع االأ�ضت�ذ 
الدكتور اإبراهيم ب��دران وح��ضر فيه� االأ�ضت�ذان: 

الدكتور هم�م غ�ضيب والدكتور حممد ع�ضفور.

اأكد الدكتور غ�ضيب اأهمية تعزيز ودعم مراكز 
تعليم اللغة العربية للن�طقن به� وغري الن�طقن، 
�ض��واء ب�ضواء، م�دي��ً� ومعنويً�، لي���ش داخل الوطن 
العرب��ي ح�ض��ب؛ واإمن��� اأي�ض��ً� يف الع���مل االإ�ضالمي 
و�ض�ئ��ر اأنح�ء املعم��ورة، حيثم� يوج��د اإقب�ل على 
تعل��م لغ��ة ال�ض�د. وق��دم الدكت��ور ع�ضف��ور ورقة 
بحثي��ة حت��دث فيه��� عن انت�ض���ر اللغ���ت يف الع�مل 
موؤك��دًا اأن انت�ض�ر اأيِّ لغة م��ن اللغ�ت خ�رج النط�ق 
اجلغ��رايف للن�طق��ن به� يرتبط يف اأك��ر االأحي�ن 
ة الع�ضكرية، والق��ّوة االقت�ض�دي��ة، والقّوة  ب�لق��وَّ
العلمية لالأمم الن�طقة به�، وهذه القوى تتالزم يف 
الع�دة؛ ف�لق��ّوة الع�ضكرية حتت�ج اإلى امل�ل والعلم، 
والق��وة االقت�ض�دي��ة حتت���ج اإلى الع�ضك��ر والعلم، 

والعلم يحت�ج اإل��ى امل�ل والع�ضكر ولو بطريقة غري 
مب��ضرة. 

وتخل��ل االحتف�لي��ة اإع��الن اأ�ضم���ء الف�ئزي��ن 
مب�ض�بق�ت املجم��ع الثق�فية لهذا الع���م وت�ضليمهم 
جوائ��ز نقدي��ة و�ضه���دات تكرميي��ة، اإ�ض�ف��ة اإل��ى 

تكرمي جل�ن التحكيم امل�ضرفة عليه�.

 فق��د ف���ز مب�ض�بق��ة لغتي هويت��ي )فئ��ة اأف�ضل 
تقري��ر �ضحف��ي( كل من: ب�ضرى ن��ريوخ التي ف�زت 
)خط�ط��ون:  تقريره���  ع��ن  االأول��ى  ب�جل�ئ��زة 
التقنية احلديثة لن تلغي اخلط العربي(، ومنحت 
اجل�ئ��زة الث�ني��ة من��ضفة بن طلع��ت �ضن�عة عن 
تقريره )هل ي�ضلح جمم��ع اللغة العربية االأردين 
م��� اأف�ض��د الده��ر( ومع���ذ البطو���ش ع��ن تقري��ره 
)اإق��رار الت�ضريع���ت واج��ب حلم�ي��ة لغ��ة ال�ض���د 
م��ن االإهم�ل والتغ��ول عليه���(، واجل�ئ��زة الث�لثة 
من��ضفة بن جمد ال�ضم�دي عن تقريره� )التعليم 
االإلكرتوين من�ف�ش للمن�هج التقليدية(، وا�ضال�ش 
الزيود عن تقري��ره )خمت�ضون: اللغة العربية ال 
تواجه انتك��ض�ت(، بينم� ُحجبت اجل�ئزة عن فئة 

اأف�ضل مب�درة لغوية.

... ويكّرم أوائل امتحان الكفاية والفائزين بمسابقاته
المجمع يحتفي باليوم العالمي للغة العربية
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وف�ز مب�ض�بقة اخلط العربي للكب�ر كل 
م��ن: �ضالمة اأب��و حلية م��ن ملتقى اخلط 
العرب��ي والزخرفة االإ�ضالمية ب�جل�ئزة 
الث�ني��ة، وحمم��د اأب��و عزيز م��ن رابطة 
الفن�نن الت�ضكيلين االأردنين ب�جل�ئزة 
االأول��ى.  اجل�ئ��زة  وحجب��ت  الث�لث��ة، 
العربي��ة  لغت��ي  اأح��ب  ج�ئ��زة  ومنح��ت 
)فئ��ة الر�ضم( لكل م��ن: اجل�ئزة االأولى 
من��ضف��ة بن اآالء اأب��و عي�ضة من مدر�ضة 
اإ�ضك�ن الفيح�ء االأ�ض��ضية، ووعد اجلمل 
من مدر�ض��ة العبدلي��ة الث�نوي��ة لالإن�ث، 
ي���را  ب��ن  من��ضف��ة  الث�ني��ة  واجل�ئ��زة 
القي�ض��ي م��ن اأك�دميي��ة ريت���ل الدولية، 
وجن��ى الروا�ض��دة م��ن مدر�ض��ة ن�ضيب��ة 
امل�زني��ة االأ�ض��ضي��ة، واجل�ئ��زة الث�لث��ة 
من��ضف��ة ب��ن رزان الع��ودة م��ن مدر�ض��ة 
رمل��ة بنت اأب��ي �ضفي���ن االأ�ض��ضية، وفرح 
الع�ض�يل��ة من مدر�ضة الرتبية الري�دية، 
وف���ز ع��ن فئ��ة اخل��ط العرب��ي لالأطف�ل 
كل م��ن: لي���ن اأب��و جنم م��ن مدر�ضة هند 
بن��ت اأبي اأمية ب�جل�ئ��زة الث�نية، ومهند 
اله�ضلم��ون م��ن مدر�ض��ة النم��و الرتب��وي 
ب�جل�ئزة الث�لثة، بينم� حجبت اجل�ئزة 
االأول��ى، كم��� حجب��ت اجل�ئزة ع��ن فئة 
اأف�ض��ل ق�ض��ة ق�ض��رية، وحجب��ت ج�ئزة 

اأف�ضل كت�ب مرتجم.

االأوائ��ل  الع�ض��رة  املجم��ع  ك��رم  كم��� 
يف امتح���ن الكف�ي��ة يف اللغ��ة العربي��ة 
عل��ى  العالم���ت  اأعل��ى  عل��ى  احل��ضل��ن 
م�ضت��وى اململكة م��ن خمتل��ف املح�فظ�ت 
الغن���مي  �ض��وزان  وه��م:  2018م  لع���م 
م��ن مديري��ة ق�ضبة عم���ن، والن��� العلي 
م��ن تربي��ة م�دب���، واإبراهي��م امل�ض���روة 
م��ن تربي��ة ل��واء الق�ض��ر، وحمم��د بن��ي 
عبدالغن��ي م��ن تربي��ة ق�ضب��ة عجل��ون، 
وكل من: غ�دة اإب��داح، ونور عبداجلواد، 
و�ضب���ح ال�ضليح�ت من تربية لواء م�رك�، 
واأم��ل �ض�لح م��ن تربية ل��واء القوي�ضمة، 
وخريية عو�ش من تربية ن�عور، وحممد 

ق��ضم من تربية ق�ضبة عم�ن.
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عقد املجمع ممثاًل برئي�ض��ه االأ�ضت�ذ الدكتور خ�لد الكركي، وح�ضور 
االأمن الع�م االأ�ضت�ذ الدكتور حممد ال�ضعودي، �ضب�ح يوم االثنن الرابع 
من �شهر �شباط 2019م، لق�ًء ت�ض�وريً� حول ق�نون حم�ية اللغة العربية 
رق��م )35( لع���م 2015م، الإط��الع و�ض�ئ��ل االإعالم الر�ضمي��ة واخل��ضة 
عل��ى بن��ود الق�نون، وللت�ض���ور حول تع���ون املوؤ�ض�ض�ت واملجم��ع لل�ضري يف 
تطبيق��ه، وتق��دمي االقرتاح���ت لتفعيل��ه ومواجهة ال��رتدي اللغوي يف 
خمتلف املوؤ�ض�ض�ت وال�ض�رع الع���م. وت�ضمن اللق�ء الذي افتتحه الدكتور 
الكرك��ي- ُمّرِحبً� ب�حل�ضور- حم�ور عّدة اأهمه�: اللغة العربية ال�ضليمة 
تدوين��ً� ولفظ��ً� يف االإع��الم املق��روء وامل�ضموع ويف االإعالن���ت واحلمالت 
االإعالمي��ة، ويف الفت���ت اأ�ضم�ء املوؤ�ض�ض�ت، وال�ض��وارع، واالأحي�ء وغريه� 

من املواقع. 
وا�ضتعر���ش في��ه الدكتور الكركي م�ضرية املجم��ع وتطوره واإجن�زاته 
من��ذ ت�أ�ضي�ض��ه اإلى الي��وم متمثل��ة يف اإ�ضداراته، واجلوائز الت��ي ف�ز به�، 
املتوالي��ة، ووق��ف عل��ى  واإذاعت��ه، ومن�ضورات��ه، وموؤمترات��ه، وجل�ن��ه 
عمل اللجن��ة الوطنية للنهو���ش ب�للغة العربية، واأ�ض���ر اإلى م�ضروع�ت 
املجم��ع امل�ضتقبلية املتمثلة ب�إن�ض�ء وحدات مكثفة لتعليم اللغة العربية 
للن�طق��ن بغريه���، ووح��دة حو�ضب��ة اللغة العربي��ة، ووح��دة لتعريب 
التعلي��م يف اجل�مع�ت، ووح��دة للرتجمة، تال ذلك عر�ش لق�نون حم�ية 
اللغ��ة العربية ومواده ومت�بع��ة تنفيذه، وامتح���ن الكف�ية الذي يعقد 

ح�ليً� يف ثالثة وع�ضرين مركزًا معتمدًا يف وزارة الرتبية والتعليم.
وا�ضتعر���ش ن�ئ��ب الرئي���ش االأ�ضت���ذ الدكتور حممد حم��دان اأعم�ل 
جلن��ة توفيق اأو�ض�ع املوؤ�ض�ض���ت املخ�لفة التي تراأ�ضه� مل��دة ع�م، و�ضكلت 
ا�ضتن���دًا اإلى البند ال�ض�د�ش ع�ضر من الق�ن��ون ورفعت تقريره� بعد ع�م 

من ت�ضكيله� اإلى رئ��ضة الوزراء.
وح�ض��ر اللق�ء مندوبون م��ن خمتلف املوؤ�ض�ض���ت واجله�ت االإعالمية 
الر�ضمي��ة واخل��ض��ة، اأبرزه�: وك�ل��ة االأنب�ء االأردنية )ب��رتا(، وهيئة 
االإع��الم االأردنية، وبع���ش ال�ضح��ف، واالإذاع�ت احلكومي��ة واخل��ضة، 

والوك�الت االإخب�رية.
 وخ��رج اللق���ء بجملة من التو�ضي���ت اأهمه�: اأن اللغ��ة العربية اأهم 
مكون���ت ال�ضعب االأردين وهي الوع�ء احل�ض�ري والثق�يف لالأمة و�ضالحه� 

لالقت�ض���د والت�ضوي��ق، وال�ضف��ري الذي ندخل ب��ه اإلى ثق�ف��ة االآخرين، 
و�ضرورة ال�ضعي اإلى اإعالء �ض�أنه� يف جميع جم�الت احلي�ة.

كم� اأكد ح�جة املجمع للدخول اإلى عمل حرا�ش البواب�ت االإعالمية، 
و�ض��رورة اإثب�ت الوجود اللغوي ال�ضليم يف و�ض�ئل االإعالم يف ظل التعدد 
اللغ��وي، واأهمية �ضخ مواَدّ اإعالمية تعتمد لغ��ة جميلة �ضل�ضة عذبة من 
من���ذج ج�ذب��ة ال�ضتخدام اللغ��ة والتميز به���، واإع�دة ال��روح لل�ضح�فة 
الورقي��ة التي ميكنه��� احلف�ظ على �ضالمة اللغة اأك��ر من غريه�، واأ�ض�ر 
احل�ضور اإلى ال�ضعي الإع�دة تعريب التعليم اجل�معي، و�ضبط الدرو�ش يف 
من�هج الطلبة املدر�ضية ك�ملًة، فكل معلٍم يف �ضّفه هو معلم للغة العربية.
عل��ى �ضعي��د مت�ضل دع� اللق�ء اإلى العمل عل��ى تعديل ثق�فة املجتمع 
الت��ي ت��رى اأن التلوث اللغوي الق�ئم اأمٌر �ض�ئع �ض�ئغ ال �ضري فيه، وتقدمي 
النم��وذج اللغ��وي االأف�ض��ل لط��رد ال��رديء وتق��دمي اجلّي��د، معت��ِرًا اأن 
االإع��الم ه��و اأهم و�ضيل��ة حلفظ الهوّي��ة العربي��ة ب��ضتخ��دام امل�ضمي�ت 
العربي��ة، والدع��وة اإل��ى اإع��داد دلي��ل �ضحف��ي يرج��ع اإلي��ه كل اإعالمي 
اأثن���ء عمله ب�ل�ضراكة مع وك�ل��ة االأنب�ء االأردنية بتطوير الدليل الذي 
لديه��� ودعم��ه م�ديً� ومعنويً� م��ن املجمع، وتوزيع��ه وتعميمه على جميع 
املوؤ�ض�ض���ت االإعالمي��ة، وت�ضكي��ل جلن��ة م�ضرتك��ة ب��ن و�ض�ئ��ل االإع��الم 
وموّظف��ي املجم��ع لتق��دمي تو�ضي���ت واقرتاح���ت و�ض��واًل اإلى م��� ي�ضبه 

الرمل�ن امل�ضغر للنهو�ش بهذا العمل. 
ويف ذات ال�ضي���ق، اأو�ض��ى احل�ض��ور بو�ض��ع �ضواب��ط ملواق��ع التوا�ضل 
االجتم�عي التي ت�ضهد فو�ضى لغوية ه�ئلة، واإيج�د ت�ضريع �ض�رم يحكم 

ذلك الإع�دة بن�ء الواقع الثق�يف من جديد.
وُيذك��ر اأن املجمع ك�ن قد عق��د لق�ءات مم�ثلة الع�م امل��ضي ح�ضره� 
مندوب��ون ع��ن وزارة تطوي��ر القط���ع الع���م ووزارة ال�ضن�ع��ة والتج�رة 
ووزارة الرتبية والتعليم وغرف ال�ضن�عة والتج�رة واأم�نة عم�ن الكرى 
و�ض��رك�ت امللكي��ة الفكري��ة، للم�ض�رك��ة يف تفعيل الق�ن��ون وامل�ض�همة يف 
تنفي��ذ بنوده امللزم��ة ب��ضتخدام اللغ��ة العربية ال�ضليم��ة واإبراز الدور 
الثق���يف له��ذه اجله�ت يف رف��ع ال�ضوية اللغوي��ة لدى املجتم��ع، والو�ضول 
اإلى الط��رق ال�ضليمة لتفعيل الق�نون، واملب�درة يف االلتزام لعك�ش ثق�فة 

جمتمعية متح�ضرة حتول دون ت�ضويه وجه العربية امل�ضرق.

ال���م���ج���م���ع ي���ع���ق���د ل����ق����اء ت����ش����اوري����ًا م�����ع اإلع������الم 
ح��������ول ق������ان������ون ح����م����اي����ة ال����ل����غ����ة ال���ع���رب���ي���ة
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المجمع يفتتح مكتبة الرواشدة تزامنًا مع ذكرى وفاته

افتت��ح رئي���ش املجم��ع االأ�ضت���ذ الدكت��ور خ�ل��د 
الكرك��ي �ضب���ح اخلمي���ش املواف��ق 2018/8/16م 
يف رح���ب املجم��ع مكتبة املرحوم االأ�ضت���ذ الدكتور 
�ض�مح الروا�ضدة، التي تكرمت اأ�ضرته ب�إهدائه� اإلى 
مكتب��ة املجمع )وه��ي مكتبة حتت��وي اأمه�ت الكتب 
واملراج��ع والر�ض�ئ��ل العلمي��ة ذات ال�ضل��ة ب�للغ��ة 

العربية والنقد احلديث(.

من�قَب��ه  واحل�ض��ور  املجم��ع  رئي���ش  وا�ضتذك��ر 
اجلم��ة، وخ�ض�ل��ه الطيب��ة، وموؤلف�ته الت��ي اأثرت 
ه على مت�بعة اأعم�ل املجمع  االأدب العربي، وحر�ضَ

اللغ��ة  خدم��ة  يف  الكب��رية  وجه��وده  واإجن�زات��ه، 
العربي��ة ب�حث��ً� اأ�ضي��اًل، ون�ق��دًا ج���ّدًا، واأك�دمييً� 
خمل�ض��ً�، راجن اأن تك��ون املكتبة م�ض��درًا للمعرفة 

واالأدب واللغة.

ومن اجلدي��ر ب�لذك��ر اأن مكتب��ة املجمع حتتوي 
اأكر من �ضتة وع�ضرين األف كت�ب يف اللغة العربية 
واالآداب والعلوم املختلفة، اإ�ض�فة اإلى املكتب�ت التي 
اأهدي��ت له من ع�ئالت املرحوم��ن: االأ�ضت�ذ روك�ش 
والدكت��ورة  الق�ضو���ش  اإمي��ل  واالأ�ضت���ذ  العزي��زي 

فتحية �ضالح. 
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زار املجمع �ضب�ح يوم االثنن املوافق 2018/10/8م وفد من 
طلب��ة اللغة العربية الن�طق��ن بغريه� من اجل�مع��ة االأردنية، 
برفق��ة الدكتورة ف�طم��ة العمري، والتقى الوف��د مع�يل رئي�ش 
املجم��ع االأ�ضت���ذ الدكتور خ�ل��د الكركي وعطوف��ة االأمن الع�م 
االأ�ضت���ذ الدكتور حممد ال�ضع��ودي،  وا�ضتمع الطلبة اإلى عر�ٍش 
موج��ز عن ن�ض���أة املجمع وتطوره واأهداف��ه وتوا�ضله مع الرتاث 
العربي واالإ�ضالمي، واإجن�زاته فيم� يخ�ش الرتجمة والتعريب، 
واأهمي��ة الرتجمة يف حي�ة االأم��م، ون�ضر البحوث العربية التي 
يكتبه� اأ�ض�ت��ذة من اجل�مع�ت العربي��ة والغربية، ور�ضد �ضورة 
اللغ��ة يف و�ض�ئ��ل االإع��الم والق�ض���ء واجل�مع�ت ومراك��ز اللغة 
العربي��ة للن�طقن بغريه�، واإحي�ء اللغ��ة العربية يف انطالقة 
اإذاعة خ��ضة ب�ملجمع ت�ضتقطب املبدعن من االأدب�ء وال�ضعراء 
واملثقف��ن، وتب��ث ب�للغ��ة العربي��ة ال�ضليم��ة، ومكتب��ة املجم��ع 
الت��ي حتتوي اأّم���ت الكتب يف اللغ��ة العربية وم��� يت�ضل به� من 
عل��وم، كم��� ا�ضتم��ع الطلبة حلدي��ث مع���يل الرئي���ش وعطوفة 
االأم��ن الع�م حول ق�ضي��ة قوننة اللغة، ممثل��ة بق�نون حم�ية 
اللغ��ة العربية ال�ض�در ع��ن الدولة، وامتح���ن الكف�ية اللغوية 
للوظ�ئ��ف الع�م��ة خ��ض��ة الوظ�ئ��ف التعليمي��ة، واإج��راءات 
املجم��ع بخ�ضو�ش اإزالة الفت�ت املح���ل التج�رية املكتوبة بلغة 
اأخ��رى اأو لغة غ��ري �ضليمة، واجلهود املبذولة م��ع دول االإم�رات 
العربية املتحدة وال�ضعودي��ة واملغرب لي�ضبح لكل دولة عربية 

ق�نون خ��ش ب�للغة العربية.

وتوج��ه الطلب��ة ب�أ�ضئل��ة ح��ول اللغ��ة العربي��ة والرتجمة 
اإليه���، وم��دى التع���ون ب��ن الدول��ة وجم�م��ع ال��دول العربي��ة 
االأخرى يف تعريب امل�ضطلح���ت وترجمته�، وعن الت�ضجيع على 
�ش  الكت�ب��ة والن�ضر ب�لع�مية، وم� ه��و امل�ضتوى اللغوي الذي يدرِّ
في��ه االأ�ض�ت��ذة يف اجل�مع���ت، وكي��ف ي�ضّم��ن بع�ضه��م العربية 
ببع���ش الكلم�ت االأجنبي��ة، وت�ض�ءلوا عن ال�ضب��ب الذي يحول 
دون �ضي��وع امل�ضطل��ح املرتجم ب��ن الن��ش ويف املن�ه��ج والتعليم؛ 
ف��ضتف�ض��ر الط�ل��ب اأن�ش من فرن�ض��� عن اأ�ضب���ب ال�ضعف اللغوي 
وم�ضت��وى الكت�بة عند الكثري مت�ض�ئاًل عم� اإذا ك�ن ال�ضبب يعود 
اإل��ى االبتع�د عن مب�حث �ضيبويه واالأخف�ش واملوؤلف�ت القدمية 
واحلديثة يف اللغة العربية، ون�ق�ش الط�لب )اآكو�ش( من املجر 
ت�أثر اللغة العربي��ة ب�للغ�ت االأخرى والع�مية، اأم� )م�رت�( من 
اإيط�لي��� ف�أكدت اأهمية دور االإعالم يف الت�ضجيع على الف�ضيحة 
عو�ضً� عن الع�مية، وا�ضتنكرت )اإيزابيال( من اأمل�ني� اخللط بن 
اللغ��ة العربية واالإجنليزي��ة فيم� ُيع��رف )ب�لعربيزي(، وقلة 
املراج��ع العربي��ة يف العلوم املختلفة، وا�ضتف�ض��رت )م�ريت�( من 
بولن��دا عن ع�ضوي��ة املجم��ع وكيفي��ة االنت�ض�ب اإلي��ه، وغريه� 
م��ن اال�ضتف�ض���رات، وقد اأج�ب مع�يل الرئي���ش وعطوفة االأمن 
الع���م عن ت�ض�وؤالت الطلبة م�ضريين اإلى اأّن التف�وت يف اللهج�ت 

يف الوق��ت احل�يل، وعدم الرتكيز على تدري�ش امل�ضطلح العربي 
يف اجل�مع���ت اأّدي� اإلى �ضعف االأمة ولغته���، واأكدا اإمي�ن املجمع 
ب�ض��رورة التوا�ض��ل احل�ض���ري وتعزي��ز الفك��ر اللغ��وي وتب�دل 
الثق�ف���ت، وق�ال اإن املجمع يتع�ون م��ع خمتلف املج�مع العربية 
ومركز التعريب يف الرباط، اأما عن االتفاق على وحدة امل�شطلح 
ف���إن املجم��ع يعم��م امل�ضطلح عل��ى املوؤ�ض�ض���ت الوطني��ة والدول 
العربي��ة، وير�ضل اإلى احت�د املج�مع ويعق��د موؤمترًا ملتخ�ض�ضن 
يب��دون مالحظ�تهم عليه��� ويقّرونه� فت��وزَّع، ويف نه�ية الزي�رة 
جت��ّول الوفد يف اأرج���ء املجمع، واطلعوا عل��ى مرافقه، مب� فيه� 
املكتب��ة واالإذاعة، و�ضجلوا توقيع�ت �ضوتية عر اأثري االإذاعة 

مبدين اإعج�بهم ب�للغة العربية.

�ضمي��ة  االأم��رية  ج�مع��ة  م��ن  طلب��ٍة  وف��ُد  املجم��ع  زار  كم��� 
للتكنولوجي��� �ضب���ح يوم االأح��د املواف��ق 28/ 10/ 2018م من 
خمتلف التخ�ض�ض�ت، برفقة االأ�ضت�ذ الدكتور رامي �ض�مل عميد 
�ض��وؤون الطلبة يف اجل�معة، والتقى الوف��د عطوفة االأمن الع�م 

االأ�ضت�ذ الدكتور حممد ال�ضعودي.

وا�ضتمع اإلى عر�ٍش موجز عن ن�ض�أة املجمع وتطوره واأهدافه 
واإجن�زات��ه، وجتّول يف اأرج�ء املجمع، واّطل��ع على مرافقه، كم� 

�ضّجلوا توقيع�ت �ضوتية عر اأثري االإذاعة.

وف��ود طالبية عربية وأجنبية ت��زور المجمع
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معهد العالم العربي في باريس يكرم  العّلامة 
فهمي جدعان في رحاب المجمع

اأقيم �ضب�ح يوم اخلمي�ش املوافق اخل�م�ش والع�ضرين 
من ت�ضرين االأول يف رح�ب املجمع حفل تكرمي كر�ضي 
معه��د الع�مل العرب��ي للعاّلمة االأ�ضت���ذ الدكتور فهمي 
جدع�ن بح�ضور االأ�ضت�ذ الدكتور خ�لد الكركي رئي�ش 
املجمع، وعطوفة االأمن الع�م االأ�ضت�ذ الدكتور حممد 
ال�ضعودي، واملدير الع�م ملعهد الع�مل العربي يف ب�ري�ش 
االأ�ضت���ذ الدكت��ور معج��ب الزه��راين، ومدي��ر كر�ضي 
الع�مل العربي االأ�ضت�ذ الطيب ولد العرو�ضي، واأع�ض�ء 
جمل���ش املجمع واأع�ض�ء ال�ض��رف واملوؤازرين، وعدد من 

اأ�ض�تذة اللغة واالأدب واالأك�دميين والطلبة.

وق��د بداأ احلفل ال��ذي اأداره ال�ضّيد زهري اأبو �ض�يب 
بكلم��ة األق�ه��� رئي���ش املجم��ع، رح��ب فيه��� ب�لعلم���ء 
االأج��الء، وقدم �ضه�دات حّية للع���مِل اجلليل جدع�ن 
وحكمت��ه وبالغت��ه وفل�ضفت��ه يف ه��ذا امل��ك�ن الطّي��ب 
بزواي���ه الث��الث: اجل�مع، واجل�مع��ة، واملجمع، املك�ن 
ال��ذي ي�ضتدير به الزم���ن، ق�ئ��اًل: “اأ�ض�ألك ي� موالي 
ال�ضي��خ: اأين ه��م امل�ضتنريون اليوم؟! واأن��َت ترى بوؤ�ش 
االإعالمي��ن، وع�ض�ئ��ر االأك�دميي��ن، وزي��ف املثقفن، 
اإل��ى  نلج���أ  للحكم��ة  بي��ٍت  م��ن  وم���  تته���وى  واالأم��ة 
حدائق��ه، وم��� من ظ��ل لق�ضر احلم��راء ال��ذي ذهبت 
ال�شب��ا م��ن جناته ي��وم �شق��وط غرناط��ة... ت�شاألني 
ع��ن اأحوالن���، وم��� زال الزم���ن عل��ى ح�ل��ه، وم��� م��ن 
ج�ض��ر نقطعه اإل��ى القد�ش، ول��و اأردت كت�ب��ة ق�ضيدة 
)الف��ضل��ون يتجه��ون يف بالدن��� اإل��ى ال�ضع��ر( جلعل��ت 
مطلعه��� مثل: “قف� نب��ِك..” اأو “وقفت عل��ى ربٍع ملّية 
ن�قت��ي”، اأو “خليل��ّي هذا ربع عّزة ف�عق��ال..”، اأنبيك 
اأن العلم كثري وجّيده قليل، واأنبيك اأن اجل�مع�ت زادت 
على الثالثن، وحم�ضوله� متو�ضط، واأن الدميقراطية 
لوزارن��� االإغري��ق مل� عرف��وا م� ه��ي، واأن الع��دل، مثل 
امل�ضطلح�ت التي نعمل عل��ى تعريبه�، والتلوث اللغوي 
ال��ذي نت�ض��دى ل��ه، والتل��وث الب�ض��ري ال��ذي اأ�ض�بن� 
ب�لع�ض��ى، وحت��ى االإذاعة الف�ضيح��ة الوحيدة تلحن، 
وق��د عّلق��ت: “منط��ٌق �ض�ئ��ٌب وتلح��ن اأحي�ن��ً� وخ��ري 

الكالم م� ك�ن حلنً�”.

وت�ب��ع: “م��� زل��ُت اأراك ح��ض��رًا ووارف��ً�، ف�أه��ل االأدب 
ينك�ض��رون، واأه��ل الفل�ضفة يت�ألق��ون، وال تهزهم عوا�ضف 
ذوي القرب��ى، وهج��ري الفقر، وهواج�ش الفق��د والرحيل، 

خم�ض��ون ع�مً� اأيه� ال�ضّي��د النبيل من �ض�ح�ت االآداب واأنت 
ت�أخذن��� من عل��م اأزقة الق��رى اإلى رح���ب الفل�ضفة، وكلم� 
خرجن��� من املح��ضرة وجدن� �ض�دق ج��الل العظم وزكري� 
اإبراهيم يب�ضرون بع�مل جديد ومن�هج جديدة، حتى �ض�ر 
احِلم��ل ثقياًل علين�، وهم يريدون لن��� اأاّل ال نن�ضى عروبة 

الوجه واليد والل�ض�ن”.

واأ�ض�ر الدكتور الكركي يف كلمته اإلى اأن جدع�ن قد �ضّد 
ثغ��رة يف الدرا�ض�ت العربي��ة واالإ�ضالمية، وق��دم منوذجً� 
متميزًا للمثقف العربي الذي يحمل على كتفيه من الهموم 
م� ال ط�قة اإال للجذرين من املثقفن به. واإن اأ�ض�ش التقدم 
عند مفكري االإ�ضالم يف الع�مل العربي، واملحنة، والطريق 
اإل��ى امل�ضتقب��ل، وامل��ض��ي يف احل��ض��ر، واملقد���ش واحلرية، 
وع�ض��رات البح��وث واملق�الت؛ ت�ض��كل عالم���ت م�ضيئة يف 
رحل��ة اأك�دميية ذات م�ضتوى حقيق��ي يف الزمن االأك�دميي 
العرب��ي- الع�مل��ي ال��ذي يحل��م ب�أمث���ل االأ�ضت���ذ الدكت��ور 
فهم��ي جدع���ن، اأ�ضت�ذن� الذي يريد “االإن�ض���ن التك�ملي”، 
االإن�ض�ن التوا�ضلي، الرحيم الذي يطلب امل�ض�واة والعدالة 
والتع�ط��ف والت�ض���رك يف جم�به��ة “الو�ض��ع االإن�ض���ين” 

والب�ئ�ش على االأر�ش.

واأ�ض���ر اإلى م�ضروع�ت املجم��ع يف التعريب وامل�ضطلح�ت 
وتعلي��م اللغة العربي��ة للن�طقن بغريه��� وحو�ضبة اللغة 
االأك�دميي��ة،  م�ضتوي�ته���:  عل��ى  واملج��الت  واالإذاع��ة 
ال��ذي  املتمي��ز  العم��ل  وثّم��ن  واالإخب�ري��ة،  والثق�في��ة، 
تق��وم به اللجن��ة الوطنية للنهو�ش ب�للغ��ة العربية التي 
ت�ضكل��ت بق��رار م��ن دولة رئي�ش ال��وزراء منذ �ضن��وات وقد 
اأ�ضن��دت رئ��ضته��� ومك�ن عمله��� اإلى املجم��ع، واأجنزت كتبً� 
)درا�ض���ت علمية م�ضحية( منه�: �ض��ورة اللغة العربية يف 
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االإع��الم )يف االأردن(، و�ض��ورة اللغ��ة العربي��ة يف الق�ض�ء 
وكلي���ت احلق��وق )يف االأردن(، و�ض��ورة اللغ��ة العربية يف 
التوا�ضل االجتم�ع��ي )يف االأردن(، و�ضورة اللغة العربية 
يف اجل�مع���ت )م�ضروع �ضخم قيد العم��ل(، ودليل حو�ضبة 
اللغة العربية، والروائع )قيد االإجن�ز(، وبرامج م�ضرتكة 
م��ع وزارة الرتبي��ة والتعلي��م، وه��ذا راف��د مه��م لعملن��� يف 
املجم��ع، ويتولى الزمالء اأع�ض�ء اللجن��ة االإ�ضراف على م� 

تقّدم.

تلته��� كلم��ة ملدير معه��د الع�مل العربي حت��دث فيه� عن 
مرك��ز اللغة واحل�ض���رة العربي��ة يف املعهد ال��ذي يعلم كل 
�ضن��ة اأكر من مئتي األف �ضخ�ش وخّرج م� يتج�وز الثالثن 
األف �ضخ�ش من الكب�ر وال�ضغ�ر، وهذا املركز يوؤلف مقررات 
مدر�ضي��ة لي���ش فيه��� اأي ن��وع م��ن التحي��ز اجلن��دري، وهي 
من�هج نظيفة ال يوجد فيه� تلوث لغوي، وق�ل اإنه ال يوجد 
اأي جه��ة يف الع�مل العربي متنح �ضه�دات حتديد م�ضتوى يف 
اللغ��ة العربي��ة، و�ضيبداأ املرك��ز العمل على ه��ذه ال�ضه�دة 
راجي��ً� اأن يتم هذا بتع���ون مع املجمع، وحت��دث عن كر�ضي 
املعه��د ال��ذي يعمل ب��ه ب�لتع���ون مع رئي���ش املعه��د. وق�ل 
اإن املعه��د ينظ��م فع�لي�ت اأدبي��ة وثق�في��ة وفكرية تهدف 
ب�الأ�ض����ش اإلى جتديد الفكر العرب��ي احلديث، واإن تكرمي 
جدع���ن ج���ء بعد �ض��دور ثالثة كت��ب تربوية ل��ه ب�للغة 

العربية. 

واألق��ى املح��ض��رة االفتت�حي��ة االأ�ضت�ذ الدكت��ور �ضعيد 
العلوي من املغرب.

لالأ�ض�ت��ذة:  ع��دة  مداخ��الت  عل��ى  احلف��ل  وا�ضتم��ل 
الدكت��ورة ن�جي��ة بوعجيل��ة م��ن تون�ش، وع�ض��و ي املجمع 

الدكتور اإبراهيم بدران والدكتور زي�د الزعبي.

واختتم احلفل بت�ضلي��م االأ�ضت�ذ الدكتور فهمي جدع�ن 

�ضه���دة فخرية من املعهد م��ع ميدالية الكر�ضي، اإ�ض�فة اإلى 
درع تكرميية من املجمع.

وي�ض���ر اإل��ى اأن جدع���ن مفك��ر اأردين، من موالي��د �ضنة 
1940م، در���ش الفل�ضفة يف ج�مع��ة ال�ضوربون وح�ضل منه� 
عل��ى �ضه�دة الدكتوراه يف الفل�ضفة االإ�ضالمية وعلم الكالم 
�ضن��ة 1968م، وق��د ح�ض��ل عل��ى جوائ��ز عدي��دة، كم� مت 
اختي�ره لعنوان ال�ضخ�ضية الفكرية لع�م 2013م من بع�ش 

املوؤ�ض�ض�ت الثق�فية. 

م��ن اأهم اإجن�زاته واأعم�ل��ه: اأ�ض�ش التقدم عند مفكري 
االإ�ض��الم يف الع���مل العرب��ي احلدي��ث واملحن��ة – بح��ث يف 
جدلي��ة الدين��ي وال�ضي��ض��ي يف االإ�ض��الم، والطري��ق اإل��ى 
امل�ضتقبل: اأفك�ر– قوى لالأزمنة العربية املنظورة، وامل��ضي 
التجرب��ة  وم�ض�ل��ك  ت�ض��كالت  يف  درا�ض���ت  احل��ض��ر:  يف 

الفكرية العربية.

 ول��ه العدي��د م��ن االأبح���ث اأهمه���: الكت���ب واحلكم��ة 
والطري��ق امللك��ي ومعن��ى ال�ضلفي��ة والع���مل ب��ن حدي��ن 
ونظري���ت الدولة يف الفك��ر االإ�ضالمي املع��ض��ر واملعطي�ت 
والف�راب��ي:  املع��ض��رة  االإ�ضالمي��ة  لالإ�ضك�لي��ة  املب��ض��رة 

مدخل اإلى جتربة العلم والفعل عنده وغريه�.

ويذك��ر اأن معه��د الع���مل العرب��ي ت�أ�ض���ش ع���م 1980م، 
مبب���درة م��ن ثم���ين ع�ض��رة دول��ة عربي��ة، ي�ضع��ى ليكون 
ج�ض��رًا ثق�في��ً� ب��ن فرن�ض� والع���مل العربي، ع��ر ت�ضجيع 
املب�دالت الثق�في��ة واملعرفية، خ�ضو�ضً� يف جم�الت العلوم 
والتقني���ت. وه��و ُي��دار من��ضف��ة ب��ن الدول��ة الفرن�ضية 
وال��دول العربي��ة ع��ر جمل�ش ال�ضف��راء الع��رب، ويخ�ضع 
ت�أ�ضي�ض��ه، عل��ى  من��ذ  املعه��د،  الفرن�ض��ي، ويق��وم  للق�ن��ون 
رئي���ش ومدي��ر: االأول فرن�ضي ير�ضحه رئي���ش اجلمهورية 
الفرن�ضية، والث�ين عرب��ي يخت�ره جمل�ش ال�ضفراء العرب 

املوؤلف من اثنتن وع�ضرين دولة.
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يش���ارك  المجم�����ع 
الكتاب  مع��رض  في 
في الجامعة األردنية

الكت�ب  معر�ش  يف  املجمع  ���ض���رك 
الذي اأق�مه املركز الثق�يف االإ�ضالمي يف 
اجل�معة االأردنية يف املدة من 10/28- 
2018/11/1م، وعر�ش فيه جمموعة 
الدورية،  ومطبوع�ته  من�ضوراته،  من 
فيه  املجمع  زاوي���ة  على  اأ���ض��رف  وق��د 
الن�ضر  ق�ضم  من  احريز  نبيل  الزميل 

والتحرير.

الذهبية  ب���جل���ئ��زة  امل��ج��م��ع  اإذاع����ة  ف����زت 
الق�هرة  موندي�ل  يف  اإذاعي  درامي  عمل  الأف�ضل 
ال�ض�بعة  دورت��ه  يف  واالإع���الم  الفنية  لالأعم�ل 
برن�مج  عن  6-2018/11/9م  املدة  يف  املنعقدة 
وهو  العربية”،  “لغتن� 
ب��رن���م��ج درام�����ي من 
ن�جي  ح�ضن  ت�أليف 
حممد  واإخ��������راج 
ح���ل���م���ي ومت��ث��ي��ل 
داود  ال��ف��ن���ن��ن: 
ج���الج���ل ورف���ع���ت 
ال���ن���ج����ر واإي��������د 

�ضطن�وي.

املجمع  واإذاع����ة 
نوعية  اإذاع���ة  ه��ي 
تبث ب�للغة العربية 
ال�����ض��ل��ي��م��ة ل��رتت��ق��ي 
اللغوية  ب���ل��ذائ��ق��ة 
ال��ف��ن��ي��ة، وُت��ط��ل��ع 
كنوز  على  اجلمهور 
ال��ل��غ��ة وغ��ن���ه��� 

والفنون  العلوم  متطلب�ت  وت��واك��ب  ومرونته�، 
واالآداب.

اإعالمية  تظ�هرة  اأ�ضخم  املوندي�ل  هذا  ويعد 
الع�مل  يف  ا�ضتثم�رية  �ضي�حية  ثق�فية  فنية 
املهرج�ن  ميالد  الع�م  ه��ذا  �ضهد  وق��د  العربي، 
العربي  واملهرج�ن  الري��ضي  ل��الإع��الم  العربي 
اخل��ضة  للمن��ضب�ت  ا�ضتكم�اًل  الطفل  لفنون 
االإعالمية  املج�الت  كل  يف  والتوا�ضل  ب�الت�ض�ل 

�ضمن منظومة املوندي�ل.

إذاعة المجمع تفوز بالجائزة الذهبية في مونديال القاهرة



إطاللة مجمعية ... العدد الخامس لعام 2019 م14

افتتح رئي�ش املجمع االأ�ضت���ذ الدكتور خ�لد الكركي 
�ضب���ح ي��وم االأربع���ء املواف��ق احل���دي والع�ضري��ن من 
ال�ض�د���ش  الثق���يف  املو�ض��م  فع�لي���ت  الث���ين  ت�ضري��ن 
والثالث��ن ال��ذي امت��د عل��ى مدار �ضه��ر ك�م��ل يف املدة 
خم�ض��ة  بواق��ع  2018/12/18م(،   -11/21( م��ن 
اأي���م حتمل خم�ض��ة حم�ور بعن��وان: )اللغ��ة العربية 
والنهو���ش ب�الأم��ة(، يف حف��ل اأقي��م يف ق�ع��ة االأ�ضت�ذ 
الدكت��ور عبدالكرمي خليفة يف رح���ب املجمع ال�ض�عة 
الت��ضع��ة والن�ض��ف �ضب�ح��ً�، و�ض�رك��ت في��ه نخب��ة من 

العلم�ء واالأ�ض�تذة.

 وا�ضتهلَّ احلفل ب�ل�ضالم امللكي وتالوة اآي�ت من الذكر 
احلكي��م، تبعه��� كلم��ة لرئي�ش املجم��ع بداأه��� ب�لتحية 
وال�ضالم للوطن االأردين الذي �ض�ر ج�بر عرات الكرام، 
وحم��ل عن االأمة، و�ضر م��ن اأجله�، وحّي� اأبن�ءه الذين 

ل�ض�ن ح�لهم يقول: 

تفعُلف�إن تكن االأي�ُم فين� تبّدلت واحل��وادث  ونعمى  بح�ضنى 

وال ذّللتن� للتي لي�ش جتمُلفم��� لّينت من� قن���ة �ضليبًة

ورح��ب فيه��� ب�ضي��وف املجمع ال��ذي يوا�ض��ل ر�ض�لته 
يف حم�ي��ة العربي��ة والنهو���ش به���، ثق�ف��ة، وكت�ب��ة، 
ومعرف��ة، وق�ع��دة للتق��دم واحلي���ة، يف �ضب���ٍح خ���شّ 
املجم��ع القد�ش ب��ه، فرن�م��ج املو�ضم ح��ض��ر، والقد�ش 
دّرت��ه، اإذ �ض��رد على احل�ض��ور ق�ضة »ِحّط��ن« من اأوائل 
مت��وز �ضنة 1187م واالأعداء قد ُدفعوا اإلى حدوِد املوت 
عط�ش��ًا، وكان �ش��اح الدي��ن ينتظ��ر مع خي��وط الفجر 
االأولى املعرك��ة املحتومة، اإلى اأن دخل اجلي�ش املنت�ضر 
املدين��ة يف ال�ض�ب��ع والع�ضري��ن م��ن رجب �ضن��ة 583ه�، 

ذكرى االإ�ضراء واملعراج.

وت�ب��ع الدكتور الكركي كلمته: “اأع��ود اإلى العربية 
الت��ي تتجم��ل اإن ك�ن احلدي��ث ع��ن القد�ش، اأع��ود اإلى 
العربي��ة التي ينف�ّش كثري من اأهله� عنه�، وال يحلو لهم 
الغ���ش اإال يف امتح�ن�ت درو�ضه���، ويت�ضدقون بع�مي�تهم 
الرديئة، وهم ال يب�ضرون يف العربية ال�ضبح، وال�ضحى 
واللي��ل اإذا �ضج��ى، وال�ضم���ش و�ضح�ه�، والفج��ر ولي�ٍل 
ع�ض��ر،... ب��ل �ضيع��وا ثق�فتهم ب��ن االأمي��ة والع�مية، 
واللغ���ت االأجنبية، واجل�مدي��ن واجل�حدين، وحروب 
القبائ��ل والف�شائ��ل، و�شق��وط الهم��م، وغي��اب املروءة 

التي هي جممع ال�ضف�ت الطيبة يف االإن�ض�ن”.

واأك��د يف كلمت��ه ال�ضع��ي املتوا�ض��ل اإل��ى اإ�ض��الح ح�ل 
العربي��ة، برغ��م الراأ�ضم�لي��ة الطفيلية الت��ي تغربت، 
والرجوازي��ة الت�بع��ة الت��ي غ��ريت جلده��� ول�ض�نه���، 
وامل�ضتب��د ال��ذي اأخف��ى الكثري ع��ن الن����ش الأنه� حرية 
وع��دل وم�ض���واة، واملن�فق ال��ذي اخ��رتع للم�ضتبد لغة 
تن��ضبه، و�ض�ر الطرف الذي خرب العربية يقودن� وهو 
اأعم��ى، ويخط��ب فين� وه��و اأعجمي، وير�ض��م لن� مالمح 

امل�ضتقبل وهو غ�فل.

واأ�ض���ر اإل��ى م�ضروع���ت املجم��ع الدوؤوب��ة امل�ضتمرة، 
واإذاعت��ه، ومن�ضورات��ه، وموؤمتراته، وجل�ن��ه املتوالية، 
العربي��ة  ب�للغ��ة  للنهو���ش  الوطني��ة  اللجن��ة  وعم��ل 
خ��ض��ة حو�ضبة اللغة، وتعليم اللغة العربية للن�طقن 
بغريه�، وكت���ب الروائع، وواقع العربي��ة يف ج�مع�تن�، 
وامتح���ن الكف�ي��ة الذي �ض���ر واقعً� يف م�ض��رية املجمع، 
النبي��ل  للك�ض��ف ع��ن  والفني��ة  الثق�في��ة  وامل�ض�بق���ت 
واجلميل يف حي�تن� الع�مة والثق�فية، وجت�ضري الفجوة 
ب��ن االأجي���ل اجلدي��دة والتعل��م، عر من�ه��ج جديدة 

مجمع اللغة العربية األردني يفتتح موسمه 
الثقافي السادس والثالثين
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ن�ض���أل اهلل اأاّل ت�ض��ل قوافله� الدروب ع��ن االأمة التي ال 
بد من تر�ضيخ روؤيته� ب�أن م� نفعل هو يف االأ�ض��ش “تعليم 
احلري��ة للم�ضطهدي��ن”،  فله��ذا نق��راأ، وله��ذا اأمرن� يف 
الكت���ب الكرمي اأن “�ضنقرئك ف��ال تن�ضى”، ومن ي�ضيبه 
الن�ضي���ن ت�ضي��ع م��ن وجدان��ه العربية والقد���ش، وقد 
نتح��ول اآنذاك يف املجمع اإلى “تعليم العربية للن�طقن 

به�” يف زم�ن ع�جز -ال �ضمح اهلل-. 

العربي��ة ب��ن ال��رق وال��راق جتده�، وعن��د �ضدرة 
املنتهى )اأو ق�ب قو�ضن اأو اأدنى( تفرد بالغته�، وتق�ضم 
لك��م ب�لنج��م اإذا ه��وى اأن �ض�حبك��م م� �ضّل وم��� غوى، 
وتق��راأ عليك��م اأن نبين��� ق���ل ل�ض�حبه وهم��� يف الغ�ر: 
“ال حت��زن اإن اهلل معن���”؛ واأن��ه م��� من مب��دع اأو �ض�عر 
يف تراثن��� اإال ن�دى على �ض�حب��ه اأو اأ�ضح�به اأو �ضحبه 
اأو �ض�حبي��ه... دع��وة للوقوف اأو الب��ك�ء... ولو ق�ل: 
“خليل��ّي ه��ذا رك��ب ع��زة” لك�ن عن��د ح��دود البالغة 

نف�ضه� ويف اأعلى جتلي�ته�.

ووق��ف الكرك��ي يف خت���م كلمت��ه عن��د اأزم���ت اللغة 
االأمي��ة،  تالحقه���:  الت��ي  والطواغي��ت  العربي��ة، 
والع�مي��ة، والتل��وث اللغوي، وانهي�ره��� يف االإعالم، ويف 
�ضف��وف اجل�مع���ت، بل وغي�ب االح��رتام للغة املقد�ضة 
كم��� نقول جميعً�، ثم نهجره��� هجرًا غري جميل. ولفت 
اإل��ى مك�نته� عند علم���ء الغرب قبل الع��رب، لغة تعر 
ع��ن ثق�فة ع�ملي��ة واآداب عريقة، وه��ي ن�قلة للمع�رف 
واملن�ظ��رات على مدى الت�ريخ، وه��ي اأداة توا�ضل حية 
م�ضتخدم��ة يف كل اأرج�ء الع�مل وو�ض�ئل التوا�ضل، وهي 
اإح��دى اأو�ضع اللغ�ت احلية انت�ض���رًا يف الع�مل، وحتتفل 
اليون�ضك��و ب�لي��وم الع�مل��ي له��� يف الث�من ع�ض��ر من �ضهر 
ك�ن��ون االأول من كل ع���م، ف�لعربية لغة ا�ضتق�ق ونحت 

وتوليد وابتك�ر، وهي لغة �ض�عرة و�ضج�عة.

كم��� نع��ى علم���ء واأ�ض�ت��ذة العربي��ة الذي��ن رحل��وا 
اإبراهي��م، ون��ض��ر   ال�ض��الم؛ حمم��ود  اأرواحه��م  واأق��راأ 

الدي��ن االأ�ض��د، واإبراهي��م زيد الكي��الين، وعبدالكرمي  
فرح���ن،  واإ�ضح��ق  عم�ي��رة،  واإ�ضم�عي��ل  غرايب��ة، 
وحمم��ود ال�ضم��رة... ووجه الن��داء لع�ض���ق العربية: 
ا�ضِق العط����ش تكرم��ً� ف�لعق��ل  ط��ش من الظم���، فم�ذا 

نفعل للعط��ش من اليمن اإلى غزة؟!

وت�ضم��ن احلف��ل جل�ضة حموره��� )القد���ش واالأمة( 
تراأ�ضه� االأ�ضت�ذ الدكتور عبداللطيف عربي�ت، وحتّدث 
فيه��� كل م��ن االأ�ض�ت��ذة: الدكت��ور عل��ي حم�فظ��ة م��ن 
اجل�مع��ة االأردني��ة، والدكت��ور حمم��د خاليل��ة املفت��ي 

الع�م للمملكة االأردنية اله��ضمية.

وا�ضتم��رت وق�ئع املو�ضم الثق�يف على مدار �ضهر ك�مل 
بواقع جل�ضة كل يوم ثالث�ء على النحو االآتي: 

ت�ضم��ن الي��وم الث���ين بت�ري��خ ال�ض�ب��ع والع�ضري��ن من 
ت�ضرين الث�ين جل�ضة حموره�: )حتقيق الرتاث م� له وم� 
عليه( تراأ�ضه� االأ�ضت�ذ الدكت��ور عبداجلليل عبداملهدي، 
وحتدث فيه� االأ�ضت�ذان: الدكتور �ضالح جرار، والدكتور 
اأنور اأب��و �ضويلم، وت�ضمن اليوم الث�ل��ث بت�ريخ الرابع من 
ك�ن��ون االأول جل�ضة حموره�: )اللغ��ة العربية: الق�نون 
وامل�ضطل��ح(، تراأ�ضه��� االأ�ضت���ذ عدن���ن الزعب��ي، وحتدث 
فيه� االأ�ضت���ذان: الدكتور في��ش الق�ض�ة، والدكتور وليد 
عبداحل��ي، وت�ضم��ن اليوم الراب��ع بت�ريخ احل���دي ع�ضر 
م��ن ك�ن��ون االأول جل�ض��ة حموره���: )الرتجم��ة االآلي��ة 
يف خدم��ة اللغ��ة العربي��ة( تراأ�ضه��� االأ�ضت���ذ الدكت��ور 
عبدالق���در ع�ب��د، وحت��دث فيه��� االأ�ضت���ذان: الدكت��ور 
حمم��د زكي خ�ض��ر، والدكتور عبداملجي��د ن�ضري، وت�ضمن 
اليوم اخل�م�ش بت�ريخ الث�من ع�ضر من ك�نون االأول جل�ضة 
حموره���: )اللغ��ة العربية لغة ع�ملي��ة( تراأ�ضه� االأ�ضت�ذ 
الدكتور اإبراهيم بدران وح��ضر فيه� االأ�ض�تذة: الدكتور 
هم�م غ�ضيب والدكتور حممد ع�ضفور، واختتمت بجملة 
م��ن التو�ضي�ت تاله� ال�ضيد ن���در رزق، واأعلن املجمع فيه� 

نت�ئج م�ض�بق�ته لهذا الع�م.
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ف���ري���ق ال���ت���واص���ل م���ع ال��ج��ام��ع��ات

�ض��ّكل املجمع فريق��ً� الإبراز �ضورت��ه خ�رجيً�، هدفه 
التعريف ب�ملجمع، واأهدافه، واأعم�له، ون�ض�ط�ته. 

والتوعية ب�أهمية ا�ضتخدام اللغة العربية ال�ضليمة، 
واملح�فظ��ة عليه�، واحلث على زي�رة املجمع، وامل�ض�ركة 
يف ن�ض�ط�ت��ه، وبحث �ضبل التع�ون م��ع عدد من اجله�ت 
)اجل�مع���ت، واملدرا���ش، ومراكز تعليم اللغ��ة العربية 
للن�طقن بغريه�، ...( يف �ضبيل تعزيز ا�ضتخدام اللغة 
العربي��ة ال�ضليمة، وت�ضليط ال�ضوء على املب�درات التي 
ت�ضع��ى للمح�فظ��ة على �ضالم��ة اللغة العربي��ة، وعلى 

االإبداع�ت التي تعتّز به� وُتعلي من �ض�أنه�.

ل الفري��ق من جمموع��ة من موظف��ي املجمع،  وت�ض��كَّ
وهم: 

عبداهلل ح�فظ، رئي�ضً�. 1

نبيل »حممد ه�ض�م« احريز، ع�ضوًا. 2

�ضالح الدين عط� اهلل الرعود، ع�ضوًا. 3

عالء عبدالكرمي اأبو زايد، ع�ضوًا. 4

عم�د منذر امل�ض�روة، ع�ضوًا. 5

م�ضطفى �ض�مل م�ضعد، ع�ضوًا.. 6

وق��د زار الفريق حتى ت�ريخه ق�ض��م اللغة العربية 
يف اجل�مع��ة االأم )اجل�مع��ة االأردني��ة( ي��وم الثالث���ء 
املواف��ق 2018/10/30، والتق��ى عمي��د كلي��ة االآداب 
الق�ض��م  ورئي���ش  الق�ض���ة،  حمم��د  الدكت��ور  االأ�ضت���ذ 
االأ�ضت���ذ الدكت��ور اإبراهي��م الكوفح��ي، وق��دم الفريق 

عر�ضً� موج��زًا عن املجمع ملجموعة من طلبة الق�ضم يف 
حم��ضرة الدكتورة نوال ال�ضوابكة.

كم� زار الفريق �ضب�ح االثنن املوافق 2019/1/14م 
الزيتون��ة  واآدابه��� يف ج�مع��ة  العربي��ة  اللغ��ة  ق�ض��م 
االأردنية، والتقى االأ�ضت�ذ الدكتور حممد املج�يل ن�ئب 
الرئي���ش ل�ض��وؤون الكلي���ت االإن�ض�ني��ة، ورئي���ش الق�ضم 
الدكت��ور ع��الء الدي��ن القريوت��ي، وق��د ق��ّدم الفريق 
عر�ض��ً� موجزًا ع��ن املجم��ع ملجموعة من طلب��ة الق�ضم 
يف حم��ض��رة الدكت��ور ع��الء الدي��ن الغرايب��ة؛ وق��د 
��ن العر�ش يف الزي�رتن تعريف��ً� بن�ض�ط�ت املجمع  ت�ضمَّ
واإجن�زات��ه، اإ�ض�ف��ة اإلى دع��وة الطلبة لزي���رة املجمع 

وامل�ض�ركة يف فع�لي�ته وم�ض�بق�ته.
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الموظف المثالي لعام 2018م

ك��ّرم املجم��ع املوظف��ن احل��ضل��ن عل��ى لق��ب اأف�ضل 
رئي���ش ق�ض��م واأف�ضل موظف لع���م 2018م وف��ق تقرير 
جلن��ة املك�ف�آت واحلواف��ز يف احتف�لي��ة �ضب�حية األقى 
فيه��� كل واح��د منه��م كلم��ة موج��زة �ضكر فيه��� مع�يل 
رئي�ش املجمع وعطوفة االأم��ن الع�م واالإدارة امل�ضرفة، 

وج�ءت النت�ئج على النحو االآتي:

ال�ضي��دة �ضف�ء اإ�ضعي��د عن اأف�ضل رئي���ش ق�ضم مر�ضح 
وال�ضي��دة اإمي���ن احلدي��دي ع��ن اأف�ض��ل موظ��ف مر�ضح 
وال�ضي��د حممد اخلراب�ضة عن اأف�ض��ل موظف مر�ضح من 

الفئة الث�لثة.

ا�ضت�ض���ف املجم��ع النقي��ب ي��ضن الزعبي من مديرية دف���ع مدين غرب عم�ن لتق��دمي حم��ضرة توعوية يوم 
االثن��ن بت�ريخ 2019/1/21م، بخ�ضو�ش اأهمي��ة ثق�فة ال�ضالمة الع�مة ومب�دئ االإ�ضع�ف�ت االأولية واالإنع��ش 

القلبي والرئوي؛ وذلك مل� لهذه امله�رات من اأهمية كبرية يف احلف�ظ على االأرواح واإنق�ذه� يف ح�ل اخلطر.

م�����ح�����اض�����رة ع�������ن اإلس�������ع�������اف�������ات األول������ي������ة
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انطالق��ً� من حر���ش املجمع على امل�ض�رك��ة الف�علة يف 
املوؤمترات والندوات العلمي��ة واالأدبية التي ُتعقد داخل 
االأردن وخ�رجه؛ �ض�رك االأ�ضت�ذ الدكتور اإبراهيم بدران 
ع�ضو املجمع يف موؤمت��ر التعريب الث�لث ع�ضر يف الري��ش 
يف ج�معة االإم�م حممد بن �ضعود االإ�ضالمية، الذي حمل 
عن��وان: »التعريب وتوطن العل��م والتقنية« يف املدة من 
25 اإل��ى 27 اأيل��ول 2018م. و�ضهد املوؤمت��ر اهتم�مً� كبريًا 
مب�ض�أل��ة الرتجم��ة اإل��ى العربي��ة خ��ض��ة اأن معه��د امللك 
عب��داهلل للرتجم��ة والتعري��ب �ضريك يف تنظي��م اأعم�ل 
املوؤمتر، وُقدم يف املوؤمتر ثم�نية وثالثون بحثً� يف موا�ضيع 

تتن�ول اللغة وامل�ضطلح�ت والرموز والرتجمة وغريه�.

ومن التوصيات الصادرة عن المؤتمر:
أواًل: الت�أكي��د على اأن توطن العربية اأمر م�ضروع، كم� 
اأن توطني اللغة �شرط لتوطني املعرفة، واأن االختاف ال 
يعني حرية االإف�ض�د، واأن التطور والبن�ء هو احلكم، كم� 
اأن توط��ن التعريب يبداأ حمليً� موؤك��دًا اأنه ال خوف على 

العربية منه�.

ثاني�ًا: الدع��وة اإلى دعم ترجم��ة الكت��ب العلمية من 
العربي��ة اإلى اللغ���ت االأخ��رى، والعن�ي��ة بتدري�ش م�دة 
ترب��ط املتعلمن العرب يف اجل�مع�ت، وخلق �ضبل التع�ون 

البن�ء بن مراكز اللغة.

ثالثًا: الدعوة اإلى التعليم ب�للغة االأم مل� له من دور مهم 
يف االأداء االأك�دمي��ي االأف�ضل، والوق��وف على التحدي�ت 
التي يواجهه� التعليم اجل�معي يف ال�ضعودية اإثر اأح�دية 
اللغة االأجنبية امل�ضتخدمة كلغة تعليم، و�ضرورة التفكري 
اجل���د يف دعم تخطيط لغوي جديد، يجمع بن احلف�ظ 
عل��ى مك�ن��ة اللغ��ة العربي��ة ودوره��� يف التعلي��م، وب��ن 
ا�ضتخ��دام اللغة االإجنليزية كن�فذة لالإطالل من خالله� 
عل��ى االإنت�ج العلمي الع�ملي والتف�عل معه، واالإنف�ق على 
البح��ث العلم��ي والتدري���ش ب�للغ��ة العربي��ة يف التعليم 
الع�م، واالأخذ ب�لتعري��ب يف كل موؤ�ض�ض�ت التعليم الع�يل 
والبحث العلمي، والعن�ية بت�أليف الكتب املنهجية ب�للغة 
العربي��ة يف العلوم التطبيقي��ة، والتن�ضيق بن اجل�مع�ت 
العربية يف ذلك، مع العن�ية الف�ئقة به� �ضكاًل وم�ضمونً�.

رابع�ًا: الدعوة اإلى تطوير تطبيق���ت ت�ضهم يف انتق�ل 
ال�ضع��وب العربي��ة اإلى جمتم��ع املعرفة بلغته��� االأم، وهو 
م��� يتطل��ب اإع���دة تو�ضيف ه��ذه اللغة لتالئ��م متطلب�ت 
التقني���ت اجلدي��دة، يف زم��ن اأ�ضبحت في��ه االآلة حت�كي 
قدرات الب�ض��ر. وال�ضبيل الوحيد اأم�م لغ��ة ال�ض�د لتقوم 
بهذا الدور هو توظيف العت�د امل�ضطلحي الذي ت�ضتغل به 

التقني�ت اجلديدة .

   مؤتمر التعريب الثالث عشر في الرياض

ال���ت���ع���ري���ب وت����وط����ي����ن ال���ع���ل���م وال��ت��ق��ن��ي��ة
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تتع��دد املح���ور عن��د احلدي��ث ع��ن االأ�ضت���ذ اجلليل 
الدكت��ور حممود اإبراهيم رحم��ه اهلل، وميكن اأن تتمثل 

يف املح�ور االآتية:

حممود اإبراهي��م االإن�ض�ن، حمم��ود اإبراهيم االأديب 
واالأ�ضت���ذ اجل�مع��ي يف اجل�مع��ة االأردني��ة وغريه��� من 

اجل�مع�ت االأخرى.

• الرتبي��ة 	 وزارة  يف  املرب��ي،  اإبراهي��م  حمم��ود 
ال��وزارة  ب��ن  اأعم�ل��ه  �ض�ئ��ر  ويف  والتعلي��م، 
العلمي��ة  املوؤ�ض�ض���ت  �ض�ئ��ر  ويف  واجل�مع��ة، 
والثق�في��ة، واأخ���ش ب�لذك��ر مديري��ة املن�ه��ج 

والكتب املدر�ضية، ومنظمة اليون�ضكو.

• اللغ��ة 	 جم�م��ع  يف  املجمع��ي  اإبراهي��م  حمم��ود 
العربي��ة يف عم���ن ودم�ض��ق وبغ��داد، وق��د ك�ن 
-رحمه اهلل-  مثااًل للن�شاط املجمعي يف جممعنا، 
جممع اللغ��ة العربية االأردين، وقد ترك فراغً� 
كب��ريًا يف املجمع واجل�مع��ة، ويف �ض�ئر املوؤ�ض�ض�ت 
العلمية التي عمل فيه�، وهو ع�ضو ع�مل وموؤ�ض�ش 

يف املجمع، وك�ن له دوره الكبري فيه. 

• حمم��ود اإبراهي��م رئي�ش ف��رع االأردن، ب��ل فروع 	
االإ�ضالم��ي،  االأدب  رابط��ة  يف  العربي��ة  ال��دول 
و�ض�حب ال��دور املوؤ�ض�ش يف ب�به، و�ض�حب الراأي 
امل�ضتق��ل ال��ذي يعر عن االأم��ة يف مواقفه� جت�ه 

دينه� واأر�ضه�.

• وك�ن للمرحوم اأبي جه�د دور ملمو�ش يف الدعوة 	
اإل��ى التعريب وتدري���ش العلوم املختلف��ة ب�للغة 
العربي��ة يف اجل�مع���ت وغريه��� م��ن املوؤ�ض�ض���ت 

العلمية.

• وق��د �ض���رك يف ع��دد م��ن موؤمت��رات التعريب يف 	
طرابل�ش/ ليبي�، وبغداد، وعم�ن، وطنجة، وقدم 
اأبح�ثً� يف تلك املوؤمت��رات التي عقدت يف �ضنواٍت 
عدي��دة يف الق��رن امل��ض��ي. وكتب كت�ب��ً� عنوانه 
)تعريب التعليم اجل�معي( يف ع�م 1986م، وك�ن 
ق��د قدمه اإلى جلن��ة تن�ضيق التعري��ب، ون�ضر يف 
الكوي��ت، وهو كت���ب مهم يف جم�ل��ه، وكتب بحثً� 
اآخ��ر بعن��وان )تعري��ب العل��م واأث��ره يف الفك��ر 

العرب��ي( ع���م 1987م، واألقي يف ن��دوة “تعريب 
التعليم الطبي واللغة الطبية”.

• و�ض�رك املرحوم اأبو جه�د برتجمة خمت�رات من 	
�ضع��ر اأب��ي الطيب املتنب��ي، واأخرى م��ن �ضعر اأبي 

فرا�ش احلمداين اإلى اللغة االإجنليزية.

القد�ش يف وجدانه وفكره:
لق��د ك�ن حمم��ود اإبراهيم �ض�حب موق��ٍف، ويتجلى كل 
ذل��ك يف حديث��ه ع��ن القد���ش، فيم��� �ضنف��ه م��ن م�ضنف�ت 
تربطه به� يف اإ�ضالميته��� وعروبته�، واحلث على رفع راية 

اجله�د يف �ضبيل حتريره� من االحتالل م��ضيً� وح��ضرًا.

وه��و بعد جل��ي جتل��ى يف م�ضنف�ته القيم��ة، وجتلى يف 
اأح�ديثه وحم��ضراته ومواقفه.

وتب��دو جتلي�ت القد�ش جلية يف وجدانه وفكره، وذلك 
يف العديد من م�ضنف�ته:

• �ضدى الغزو ال�ضليبي يف �ضعر ابن القي�ضراين.	

• حطن بن اأخب�ر موؤرخيه� و�ضعر مع��ضريه�.	

• ف�ض�ئل بيت املقد�ش يف خمطوط�ت عربية قدمية.	

ولعل��ه يح�ض��ن القول من��ذ البداية اإنه ق��د ق�ضى ردحً� 
م��ن الزم��ن ب�ال�ضتغ���ل ب���أدب احل��روب ال�ضليبي��ة، وه��و 
مم��ن عمل��وا عل��ى اإر�ض���ء تدري�ش ه��ذا الن��وع يف اجل�معة 
االأردني��ة، ويف ج�مع���ت اأخرى. وهو ي��رى اأن هذه العن�ية 

 شخصية العدد
الدكتور محمود إبراهيم األديب المجمعي
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متث��ل خ�ضو�ضي��ة يف ج�مع�تن� ودي�رن��� ال�ض�مي��ة. اإن جلَّ 
م��� كتبه حمم��ود اإبراهيم وجهه لدرا�ض��ة حقبة مهمة من 
اأدبن��� العربي، وت�ريخن� االإ�ضالمي. وهو يهدف اإلى خدمة 

ق�ضيتن� امل�ضريية.

ويق��دم يف كت���ب �ض��دى الغ��زو ال�ضليب��ي يف �ضع��ر اب��ن 
القي�ض��راين درا�ض��ة اأدبي��ة نقدية حتليلي��ة الأ�ضداء ذلك 
الغ��زو، ويرك��ز على االأ�ضع�ر التي �ضجل��ت اأحداث الغزو يف 
العه��د الزنكي، ويتمث��ل يف التغني ب�النت�ض���رات والدعوة 
اإل��ى اجله���د، وي�ضتغ��رب االأ�ضت���ذ اجلليل �ضم��ت ال�ضعراء 
ح��ول اأح��داث الغزو م��دة طويلة م��ن الزم��ن، ويعلل ذلك 
ب�أن امل�ضلمن ك�ن��وا ميرون مبرحلة هزمية مل تدفعهم اإلى 

القول.

ويف ه��ذا ال�ضي���ق يرك��ز على حرك��ة اجله���د وغ�ي�ته� 
التي تتمثل يف حترير املحتل من دي�ر االإ�ضالم.

ويف كت�ب حطن بن اأخب���ر موؤرخيه� و�ضعر مع��ضريه�، 
يق��دم لن� اآراءه يف مقدمة الكت���ب وخ�متته، اإذ نراه يركز 
عل��ى االهتم���م بذكرى ه��ذه املعرك��ة احل��ضم��ة يف ت�ريخ 
االإ�ضالم، وم��� توحي به تلك الذكرى م��ن تر�ضيخ االأجم�د 
يف النفو���ش، وب��ث الثق��ة فيه���، وتقوية االنتم���ء، واحلث 

على االقتداء، والربط بن امل��ضي واحل��ضر.

وينب��ه اإل��ى خ�ضو�ضية ه��ذه املعرك��ة من حي��ث املك�ن، 
وم��ن حي��ث كونه��� معرك��ة ح��ضم��ة اأخ��رى حت��رر الدي�ر، 
وتق�ض��ي عل��ى الوج��ود ال�ضهي��وين الغري��ب املفرو���ش يف 
فل�ضط��ن. وحت�ض��ن االإ�ض���رة هن��� اإل��ى ت�ضوي��ر ال�ضع��راء 
دي���ر  م��ن  املقد���ش، وغريهم���  وبي��ت  الن�ض��ر يف حط��ن، 
االإ�ض��الم، ومتجيد ال�ضخ�ضية املحوري��ة املتمثلة يف البطل 

�ض��الح الدين االأيوبي. وهك��ذا نتبن الت�ض�ب��ه بن اأو�ض�ع 
م�ض��ت، واأو�ض���ع ق�ئمة، وه��و ت�ض�به لي�ش بخ���ٍف على اأي 
من���، وذل��ك م��ن خ��الل احلدي��ث ع��ن الغزوي��ن الفرجني 
االأوروب��ي، وال�ضهي��وين الق���دم م��ن اأوروب���. ويف احلديث 
ع��ن ف�ض�ئ��ل بيت املقد�ش ي��رى اأبو جه���د اأن العمل يف هذا 
امل�ضم���ر واج��ب مقد�ش ي�ضهم يف معرك��ة القد�ش، ويرى اأن 
ن�ضن��ف درا�ض���ت اأك�دميية ه�دف��ة ترتكز عل��ى احلق�ئق، 
وت��رد عل��ى “حم�ول��ة اال�ضتالب الثق���يف والرتاث��ي الذي 
تواجه��ه املدين��ة املقد�ض��ة وم� حوله���”. وي�أم��ل اأن يكون 
عمله يف هذا املج���ل “ك��ضفً� للقراء من اأبن�ء اأمتن� عن اأن 
املدين��ة املقد�ضة لي�ض��ت مدينة ت�ضكن ويبن��ى فيه�، ويزرع 
يف اأر�ضه��� الت��ن والعنب والزيتون، بل ه��ي ق�عدة لعقيدة 
االإ�ض��الم وت�ريخه ال تقوم مق�مه��� مدينة اأخرى على هذه 
االأر�ش حتى لو احتوت الق�ضور ال�ض�خم�ت، واأنبتت الثم�ر 

الداني�ت، ووفرت لق�طنيه� كل اأ�ضك�ل الرف�ه والنعيم”.

رح��م اهلل االأ�ضت���ذ الدكت��ور حمم��ود اإبراهي��م رحمة 
وا�ضعة واأ�ضكنه ف�ضيح جن�ته.

ون�ض��رع اإل��ى املول��ى �ضبح�ن��ه وتع�ل��ى اأن ن��رى القد�ش 
حم��ررة م��ن االحت��الل ال�ضهي��وين. ويرتف��ع فيه��� �ضع���ر 
امل�ضلم��ن والع��رب، وال يك��ون ه��ذا اإاّل برفع راي��ة اجله�د، 

وتوحيد الع�ملن العربي واالإ�ضالمي.

وكلن��� اأم��ل اأن نرى لغتن��� العربية �ض�ئ��دة يف ج�مع�تن� 
العربية تدر�ش به� العلوم املختلفة.

االأ�ضت�ذ الدكتور  عبداجلليل عبداملهدي

ع�ضو جممع اللغة العربية االأردين
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ملخصات بحوث العدد الرابع والتسعين
من مجلة المجمع

االأ�ض��ل يف تقرير ه��ذه الق�ع��دة اأن ال�ضيء قد يثبت 
�ضمنً� وتبعً�، وال يثبت ق�ضدًا واأ�ض�لة. 

وه��ذه القاع��دة تغن��ي ع��ن كثري م��ن ال�ش��روط التي 
و�ضعت لبع���ش التوابع، وتغني عن كث��ري من التقديرات 
التي جل�أ اإليه� بع�ش النحوين حتى يرروا �ضحة بع�ش 
االأ�ض�لي��ب الواردة عن العرب، وم��ن ذلك  تقدير عوامل 
من��ضب��ة، وميك��ن اأن ي�ضتدل بهذه الق�ع��دة على بطالن 
بع���ش االأقي�ضة على م� يف التواب��ع. ومن اأبرز تطبيق�ت 
ه��ذه الق�ع��دة يف عط��ف الن�ض��ق: ج��واز العط��ف عل��ى 
ال�ضم��ري املرف��وع امل�ضترت ب��ض��م ظ�هر. و�ضح��ة العطف 
عل��ى املبت��داأ اإذا ك�ن اخل��ر مقرون��ً� ب�لف���ء. والعط��ف 
ز  . والعطف ب�ملعرفة على مميِّ ب�ملعرفة على جم��رور ُربَّ

د من األ على م� فيه األ من امل�ض�ف  ك��م. والعطف مب��� ُجرِّ
اإلي��ه. والعطف ب�لن�ضب على ُغدوة املن�ضوبة. والعطف 
عل��ى جمل��ة ال�شرط بع��د ا�شتيف��اء اجل��واب. والعطف 
عل��ى معمول ا�ض��م الف�عل املج��رور ب�الإ�ض�فة. والعطف 
مبن�ض��وب جم��رد م��ن األ على مو�ض��ع املن�دى. وم��ن اأبرز 
تطبيق���ت ه��ذه الق�ع��دة يف الب��دل والنعت: ج��واز اأن 
ي�أت��ي الب��دل جمردًا م��ن األ واملب��دل منه في��ه األ، وقد 
اأ�ضيف��ت اإليه �ضف��ة ب�أل. واإتي���ن ال�ضم��ري املرفوع بداًل 
م��ن ال�ضمري املن�ضوب. والبدل من �ضمري الغ�ئب امل�ضترت. 
و�ضح��ة البدل على اللفظ. واالإب��دال من �ضمري ال�ضفة 
امل�ضبهة. والبدل من ف�عل نعم وبئ�ش. وجمع النعتن يف 

لفظ واحد مع الف�ء الع�طفة. 

قاعدة يغتفر في التابع ما ال يغتفر في المتبوع وتطبيقاتها
د.�ض�دق العي

د. حممود عبيدات

يه��دف ه��ذا البح��ث اإل��ى درا�ضة عدد م��ن ق�ض�ي� 
التعري��ف والتنك��ري يف العربي��ة؛ كمفه��وم املعرف��ة 
والتنك��ري، وعالم��ة  التعري��ف  والنك��رة، ودرج���ت 
التعري��ف، ومبداأ حتقيق الف�ئ��دة يف اإط�ر التعريف 
وق��د  املعرف��ة.  اال�ش��م  اأمن��اط  وبع���ض  والتنك��ري، 
مت��ت درا�ضة ه��ذه الق�ض�ي� مبنهج و�ضف��ي حتليلي يف 
�ض��وء الوظيفة االأ�ض��ضية الت��ي توؤديه� اللغة؛ وهي 
الوظيف��ة التوا�ضلي��ة، الت��ي تبن من خالله��� اأن م� 
ميي��ز املعرفة من النك��رة وم� يحدد درج��ة املعرفة 

ب��ن املع���رف اأو النكرة ب��ن النكرات لي���ش هو �ضكل 
اال�ض��م، واإمن� قيمته يف ال�ضي�ق التوا�ضلي الذي ترد 
في��ه، كم��� توق��ف البح��ث ب�لدرا�ضة عن��د عدد من 
امل�ضطلح���ت التوا�ضلي��ة التي ت�ضمنه��� كالم النح�ة 
الع��رب يف اأثن���ء حديثه��م ع��ن مو�ض��وع التعري��ف 
والتنكري كم�ضطلح�ت الق�ض��د والتوجه وو�ضع اليد 

وغريه�.

الكلم�ت املفت�حية: الل�ض�ني�ت التوا�ضلية، 
التعريف، التنكري.

ظاهرة التعريف والتنكير في ضوء اللسانيات التواصلية 
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التناص الديني في ديوان )رجع 
الصهيل( لخالد الكركي

د.علي الذي�ب�ت    

يعتن��ي ه��ذا البحث بر�ض��د ظ�هرة التن����ش يف االأدب، 
وال�ضعر خ��ضة، وقد توقف مع موؤ�ض�ضي هذا العلم اجلديد، 
وا�ضتعر���ش بع�ش نظري�ته الغربي��ة، ثم اأ�ض�ر اإلى اهتم�م 

الن�قد االأدبي العربي يف هذا املج�ل.

وبع��د ذل��ك دخ��ل البح��ث يف درا�ض��ة ظ�ه��رة التن��ش 
الدين��ي يف ديوان )رجع ال�ضهيل( خل�لد الكركي، وبعد اأن 
ق��دم متهي��دًا حول مفه��وم التن��ش الديني، �ض��رع يف ر�ضد 
ه��ذه الظ�ه��رة يف الدي��وان، وق��د تنوع��ت روؤي��ة ال�ض�عر 
يف ه��ذا اخل�ضو���ش اإلى روؤي��ة ت�ض�وؤمية، وروؤي��ة تف�وؤلية، 
وروؤي��ة ت�ض�وؤلي��ة. ح���ول البحث ر�ض��د االآي���ت القراآنية 
املب��ضرة وغري املب��ضرة التي ا�ضتط�ع ال�ض�عر االإف�دة منه� 

يف ت�ضكيل روؤيته ال�ضعرية والفكرية.

تركيب »كَذَب عليكم الحّج« وما 
يماثله: دراسة لغوّية تحليلّية

             د.خ�لد امل�ض�عفة

تتن�ول هذه الدرا�ضة الرتاكيب اللغوّية الف�ضيحة 
الت��ي ا�ضُتعمل فيه� الفعل )ك��َذَب( مبعنى )َوَجَب( اأو 
)اْل��َزْم( اأو مبعن��ى االإغ��راء واحلّث، يف نح��و قولهم: 
ك��َذَب عليك��م احل��ّج، وك��ذَب العتي��ق، وه��و ا�ضتعم�ل 
خم�ل��ف الأ�ض��ل داللة الفع��ل على الَك��ِذب يف القول. 
وبّين��ت الدرا�ض��ة اخت��الف اللغوي��ن يف دالل��ة هذه 
الرتاكي��ب القطعية وم� ي�ضبُهه�، زي�دًة على م� ذكروه 
يف الفع��ل )كذب( م��ن م�ض�ئل تتعلق بقل��ة ا�ضتعم�له 
ملعن��ى الوجوب واالإل��زام واالإغراء، وجم��وده وعدم 
ت�ضرف��ه يف هذه الرتاكي��ب التي جتري جم��رى املََثل 
، وج��واز رف��ع  َتَتغ��ريَّ وامل�ضك��وك�ت اللغوي��ة الت��ي ال 
اال�ض��م الت�يل ل��ه ون�ضبه الختالف اللهج���ت فيه، اأو 

الختالف املعنى املُراد.

ه��ذا املخط��وط متخ�ش�ض يف مو�شوع��ه ويجمع بني 
االأدب والعلم. 

وب�ض��كل ع���م يركز الكت���ب على ال��وزراء والوزارات 
وم� مي��ت اإلى �ضوؤون ال��وزارة ب�ضلة. لق��د اأ�ضبع الك�تب 

اأمور الوزارة بحثً� وتف�ضياًل، فقد حتدث عن:

- اأ�ضل الوزارة ومعن�ه� وا�ضتق�قه�.
- مك�نة الوزارة.

- �ضف�ت الوزير ال�ض�لح.
- مك�نة الوزراء عند العرب والفر�ش والهنود.

- ع�دات امللوك يف اال�ضتيزار.
- ف�ض�ئل الوزارة ومن�فعه�.

- جت�رب االأمم االأخرى ك�ليون�نين والفر�ش.

- اآداب ال��وزارة وحقوقه��� ولوازمه��� وحق امللك على 
الوزير.

- لط�ئف جرت بن امللوك والوزراء.

- �ضرائط الوزارة.

- اأق�ض�م الوزارة ور�ضومه�.

- اخل�ض�ل التي يجب اأن جتتمع يف الوزير.

- اأنواع الوزارة.

ومدائحه��م  األف�ظه��م  ونك��ت  ال��وزراء  كف���ءة   -
وعفوهم.

- امل�ضورة.

ما بين األدب والسياسة

تحفة الوزراء ألبي منصور الثعالبي

حتفة �لوزر�ء لأبي من�سور �لثعالبي )عبد�مللك بن حممد بن �إ�سماعيل 961-1038م، 350-429هـ(
د.�سعد �أبو دية



23 إطاللة مجمعية ... العدد الخامس لعام 2019 م

رسائل أبي الحسن العامري
)300–381( للهجرة

الفلسفة اإلسالمية وهجرة النصوص
قراءة ثانية في طبعة جديدة

د.وليد خ�ل�ش

يتتبع ه��ذا البح��ث ب�لدر�ش املف�ض��ل الطبعة 
احل�ض��ن  اأب��ي  الفيل�ض��وف  لر�ض�ئ��ل  اجلدي��دة 
الع�م��ري، التي ق�م به� �ضعي��د الغ�مني، و�ضدرت 
كبريي��ن:  ق�ضم��ن  يف  وجعله���  2015م،  �ضن��ة 
تكف��ل االأول ب�حلديث ع��ن الع�م��ري، وحي�ته، 
واأعم�ل��ه، وفل�ضفت��ه، واعتن��ى الث���ين ب�إع���دة 
ن�ض��ر اأربع ر�ض�ئ��ل له.  ون�ق�ش البح��ث عددًا من 
االإ�ضك�لي���ت الت��ي اأث��ريت يف الق�ض��م االأول مثل 
العرب��ي،  ال��رتاث  ن�ض��ر  يف  امل�ضت�ضرق��ن  جه��ود 
واالنتق�ئي��ة الت��ي اتبعوه� يف ه��ذا الن�ضر، وفق 
م��� يعتقده الغ�مني، وحركة الرتجمة يف الع�ضر 
العب��ض��ي، وهج��رة الن�ضو���ش، وا�ضتقب���ل فك��ر 
)االآخر( املختلف، وم� اإليه� من االإ�ضك�لي�ت التي 

ك�نت بح�جة م��ضة اإلى توقف، واإمع�ن نظر.

اإل��ى  اهتم�م��ه  الث���ين ف�ض��رف  الق�ض��م  اأم���   
النظ��ر يف الر�ض�ئل االأربع للع�مري، اإذ تبن بعد 
الفح���ش اأن تل��ك الر�ض�ئل قد اأعي��د ن�ضره� بال 
زي���دات مهم��ة تقت�ضي اإع���دة الن�ض��ر، بح�ضب�ن 
اأنه��� ن�ض��رت بن�ض��رات نقدي��ة يف وق��ت �ض�بق مع 
درا�ض���ت مو�ضع��ة عنه���، وع��ن ت�أثره��� ب�لفك��ر 
الفل�ضف��ي ال�ض�بق عليه�، �ض��واء اأك�ن ذلك الفكر 

عربيً�– اإ�ضالميً�، اأم اأجنبيً� وافدًا.

 وانته��ى البح��ث اإل��ى اأن ه��ذا الن�ض��ر اجلديد 
لي���ش �ضوى تكرار جله��ود ال�ض�بق��ن، واإع�دة مل 
ت�ضف �ضيئ��ً� ذا ب�ل ملجمل ت��راث الفيل�ضوف اأبي 

احل�ضن الع�مري.  
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أنت تسأل 
والمجمع

 يجيب

ال�ض��وؤال: م��� تف�ضري مطل��ع الن�ش الق�نوين: »يج��وز لدائن �ضرك��ة الت�ض�من خم��ضمة 
ال�ضركة وال�ضرك�ء فيه�« فيم� اإذا ك�ن حرف الواو ُيق�ضد به وجوب اجلمع اأم االختي�ر.

الق��ضي مهند البطيخي

 اجل��واب: ح��رف العطف )الواو( يفيد اجلم��ع وامل�ض�ركة بن املتع�طفِن يف اأم��ر م�ضرتك؛ ومث�ل ذلك: 
اأكرمُت زيدًا وخ�لدًا. فخ�لد وزيد كالهم� مكَرم�ن. اأم� حرف العطف الذي يفيد االختي�ر فهو )اأو(؛ ومث�ل 
ذل��ك: ادُر���ِش الق�نون الع���م اأو الق�نون ال��دويل. ف�أنت خمريَّ بينهم���. وعليه ف�إن ال�ضرك��ة وال�ضرك�ء فيه� 
ي�ض��رتك�ن يف ج��واز خم��ضمة الدائن لهم�. اأم� م�ض�أل��ة وجوب اجلمع ف�إن لتف�ضري الق�ن��ون نواحي ق�نونية 

ينبغي اأن ُيراجع به� جهٌة ق�نونية.

رسائل جامعية في رحاب المجمع

حر�ض��ً� من املجمع على التع���ون والتن�ضيق مع املوؤ�ض�ض�ت 
العلمي��ة واالأك�دميية، وعلى راأ�ضه� اجل�معة االأردنية، فقد 
نوق�ض��ت يف ق�ع��ة االأ�ضت�ذ الدكت��ور عبدالكرمي خليفة يف 

مة اإلى اجل�معة االأردنية: املجمع الر�ض�ئل االآتية املقدَّ

ر�ض�ئ��ل امل�ج�ضت��ري واأطروح���ت الدكتوراه يف 
كلية االآداب:

ر�ض�ل��ة مقدم��ة م��ن الط�لبة �ضف���ء حممد اأب��و غليون، 
عنوانه���: »جدلي��ة االأن��� واالآخ��ر يف خط�ب ب�ض���ر بن برد 
ال�ضع��ري«، وت�ألف��ت جلن��ة املن�ق�ض��ة م��ن الدكت��ور حمم��د 
رئي�ض��ً�،  امل�ض��رف/  ال�ضري��دة 
الدكتور  االأ�ضت���ذ  وع�ضوي��ة: 
والدكت��ور  من�ض��ور،  حم��دي 
امل�ن��ع،  عب��داهلل 
ي��ضن  والدكت��ور 
خلي��ل، وذلك يوم 

الثالث�ء املوافق 2018/7/17م.

ر�ض�لة مقدمة من الط�لبة مرمي اأحمد �ضعيد، عنوانه�: 
“الل�ض�ني�ت التطبيقية ومتالزمة داون امل�ضتوي�ن الرتكيبي 
والداليل اأمنوذج��ً�”، وت�ألفت جلنة املن�ق�ضة من الدكتورة 
ف��وز ن��زال امل�ضرفة/رئي�ض��ة، وع�ضوية: االأ�ضت���ذ الدكتور 
عب��داهلل العن��ر، واالأ�ضت���ذة الدكت��ورة حن���ن عم�ي��رة، 
واالأ�ضت�ذ الدكتور وليد العن�تي، وذلك يوم الثالث�ء املوافق 

2018/7/31م.

اأطروح��ة مقدم��ة م��ن الط�ل��ب ف�ي��ق حمم��د اجلب��ور، 
عنوانه���: “اأمن��اط اجلملة العربي��ة بني الكت��اب النحوي 
اأمنوذج��ً�”،  وال��ذم  امل��دح  اأ�ضل��وب  واال�ضتعم���ل اجل���ري: 
وت�ألف��ت جلن��ة املن�ق�ضة م��ن االأ�ضت�ذ الدكتور نه���د املو�ضى 
حمم��د  الدكت��ور  االأ�ضت���ذ  وع�ضوي��ة:  رئي�ض��ً�،  امل�ض��رف/ 
عواد، واالأ�ضت�ذة الدكت��ورة �ضه���ى نعج�������ة، واالأ�ضت�����������ذ 
الدكت����������ور ولي��د العن�ت��ي، وذل��ك ي��وم االأح��د املواف��ق 

2018/12/16م.
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 األستاذ الدكتور محمود السمرة

مجمعّي في ذّمة اهلل

نعى املجمع مع�يل االأ�ضت�ذ الدكتور حممود ال�ضمرة ع�ضو املجمع الع�مل الذي انتقل اإلى جوار 
رب��ه يوم ال�ضبت املوافق 2018/11/10م. ولد ال�ضمرة يف بلدة الطنطورة ع�م 1923م، وتخرج 
يف ج�مع��ة ف��وؤاد االأول يف الق�ه��رة ع���م 1950م، واأمت درا�ض��ة الدكت��وراه يف الفل�ضفة من معهد 

الدرا�ض�ت ال�ضرقية واالإفريقية بج�معة لندن ع�م 1958م.

وعم��ل رئي�ض��ً� جل�مع��ة البرتا/ج�مع��ة البن���ت �ض�بق��ً� )1993-2003 م(، واأ�ضت���ذ �ض��رف يف 
اجل�مع��ة االأردني��ة، ورئي�ض��ً� ملجل���ش اأمن���ء ج�مع��ة البن���ت االأردني��ة )1992-1994م(، ووزيرًا 
للثق�فة )1993م(، ورئي�ضً� للج�معة االأردنية )1989-1991م(، ون�ئبً� لرئي�ش اجل�معة االأردنية 
)1973-1989(م، واأ�ضت���ذًا وعميدًا لكلية االآداب ب�جل�مع��ة االأردنية )1968-1973 م(، ون�ئبً� 

لرئي�ش جملة العربي، الكويت )1958-1964م(. 

وه��و ع�ض��و يف �ضب��ع هيئ�ت ثق�في��ة اأبرزه�: رابط��ة الكت�ب االأردني��ن التي تراأ�ضه��� للع�من 
1981-1982م، واجلمعية امللكية للفنون اجلميلة )التي عمل به� ن�ئبً� للرئي�ش(، وع�ضو جممع 
اللغ��ة العربي��ة يف الق�ه��رة، وجممع اللغة الذي يحم��ل اال�ضم نف�ضه يف دم�ض��ق، واملجمع العلمي 
العراقي يف بغداد، ون�ئب رئي�ش جممع اللغة العربية االأردين. ح�ضل على �ضتة اأو�ضمة متميزة، 

وعلى ج�ئزة )روفن( من ج�معة لندن ع�م 1958م.

• وقد رفد املكتبة العربية مب� يزيد على مئتن وخم�ضن كت�بً� وبحثً� ومق�اًل وموؤلفً�، منه�:	

• مق�الت يف النقد االأدبي، دار الثق�فة، بريوت، 1959م.	

• ع�ضي���ت وادي الي�ب�ش )ديوان �ض�عر االأردن، م�ضطفى وهب��ي التل(، املوؤ�ض�ضة ال�ضحفية 	
االأردنية، 1973م.

• الق�ضة ال�ضيكولوجية، ليون اأيدل، املكتبة االأهلية، بريوت، 1959م.	
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عقد املجمع جل�ضة ت�أبينية -برئ��ضة مع�يل االأ�ضت�ذ 
الدكت��ور خ�لد الكركي رئي�ش املجم��ع �ضب�ح يوم االأحد 
املواف��ق اخل�م���ش والع�ضري��ن م��ن ت�ضري��ن الث���ين لع�م 
2018م ح�ضره� عطوفة االأمن الع�م وعدد من اأع�ض�ء 
املجمع- لع�ضو املجمع الراحل املرحوم االأ�ضت�ذ الدكتور 
العاّلمة حممود ال�ضمرة، املثقف الع�مل املتبحر والب�حث 
املنق��ب واالأك�دمي��ي املعط�ء ال��ذي قدم واأجن��ز لوطنه 
يف مي�دي��ن التعلي��م الع�يل والرتبي��ة والثق�فة خدم�ت 
جليل��ة خ��الل تولي��ه من��ض��ب خمتلف��ة، ويف املوؤ�ض�ض�ت 
التعليمية ك�جل�معة االأردني��ة، وج�معة البرتا، وعمله 
يف جممع اللغة العربية االأردين، وع�ضويته يف عدد من 

املج�مع العلمية والهيئ�ت املحلية والعربية.

وب��داأت اجلل�ضة بق��راءة الف�حتة عل��ى روح الفقيد، 
تلته��� كلم��ة للدكتور الكرك��ي رثى فيه��� ال�ضمرة ووقف 

عند بع�ش املحط�ت االأثرية يف م�ضريته. 

واألق��ى الكرك��ي ال�ض��الم عل��ى روح ال�ضم��رة، من�دي��ً� 
ال�ضب�ح���ت الت��ي اأعتمت بفقد الراحل��ن الذين �ضبقوا 
م��ن اأع�ض���ء املجمع، وكن� منل��ك لغة ك�ن��ت ت�ضرق حول 
ه��ذا املجل���ش، اإاّل ح��ن نتح��دث عنه��م ف���إذا ب�أ�ضواقن� 
واأحزانن��� وذكري�تن� تغلب اللغ��ة نف�ضه� ق�ئاًل: “�ضب�ح 
اخلري ي� اأب� الرائد، �ضب�ح الورد، قم اقراأ �ضورة الع�ِئْد، 
و�ُض��ّد القي��د، عل��ى بل��ٍد حملن�ه كو�ض��م الَيد، ه��ذا زم�ن 
التغريب��ة العربي��ة – تغريب��ة االأم��ة اإل��ى فل�ضط��ن، 
حى،  و�ضنحّمل االأجي�ل اجلديدة األف وعد ب�الألق وال�ضّ
وال�ضن�بل، والزيتون، وال�ضلوات، وال�ضيوف، وال�ضن�بك، 
حت��ى يطّل على فل�ضطن فجره� اجلديد، وُيطرُد الغزو 

اال�ضتيط�ين اال�ضتعم�ري البغي�ش”.

“و�ضتخ��رج  ال�ضم��رة:  روح  مطمئن��ً�  كلمت��ه  وخت��م 
جموعن� واحدة موّحدة، تتقدم بن�ضيد اآخر...”موطني 
موطن��ي”؛ �ضيظ��ّل �ضوت��ك ح��ض��رًا فين���، كم��� ك�ن يف 
اجل�مع��ة االأردني��ة االأم، ويف وزارة الثق�ف��ة، وجمم��ع 
اللغة العربي��ة االأردين، وج�معة البرتا... ويف اأ�ضوات 
االآالف م��ن طالب��ك الذي��ن امت��دوا يف الوط��ن العرب��ي 
والدني���، وظّلوا على وف�ئهم الإمي�ن��ك ب�حلرية والعدل 

وكرامة االإن�ض�ن”.

من�قب��ه  املجم��ع  يف  واأ�ضدق���وؤه  زم��الوؤه  وا�ضتذك��ر 
اجلم��ة، وخ�ض�له الطيبة، وحر�ضه على مت�بعة اأعم�ل 
املجم��ع واإجن�زات��ه، وجه��وده الكبرية يف خدم��ة اللغة 
العربية، واأ�ض�روا اإلى اإ�ضداراته طوال م�ضريته العلمية 

والعملية واالأو�ضمة واجلوائز التي ح�ضل عليه�.

وك�ن اأّول املتحّدث��ن االأ�ضت�ذ الدكتور هم�م غ�ضيب، 
ال��ذي ق���ل يف كلمت��ه: “اإن اأول معرفت��ي ب�لفقيد ك�نت 
يف املرحل��ة االبتدائية، عندم� كن��ت اأنتظر ب�ضغف اأّوَل 
كّل �ضه��ر لقراءة زاوية )كت���ب ال�ضهر( التي ك�ن يكتبه� 
االأ�ضت�ذ ال�ضمرة يف جمل��ة العربّي الكويتّية، وهو الذي 
ك�ن ي�ضغ��ل من�ضب ن�ئب رئي���ش حتريره� منذ �ضدوره�، 
يلتح��ق  اأن  قب��ل  و1964م،   1958 ع�م��ي  ب��ن  وذل��ك 
ب�جل�مع��ة االأردنّي��ة، وك�ن يق��ّدم فيه��� عر�ض��ً� نقدي��ً� 
عميق��ً� لكت���ب موؤل��ف اأو مرتج��م، ب�أ�ضلوب �ضه��ل ممتنع 

كثريًا. فيه  اأّثر  االأ�ضلوب  هذا  اأّن  موؤّكدًا  دقيق”، 

واأ�ض���ف االأ�ضت�ذ غ�ضيب اأّنه ع��رف الدكتور ال�ضمرة 
�ضخ�ضي��ً� يف اجل�معة االأردنّية، عندم� ك�ن ي�ضغل مكتبه 
ال�ضغ��ري، بطّلت��ه املهيب��ة، وخلق��ه الّلطي��ف واحل�زم يف 

الوقت نف�ضه، وق�ل: 

امة المجمع يؤبن المرحوم العلَّ

 األستاذ الدكتور محمود السمرة
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“اإن معرفت��ي به توّط��دت من خالل املجلة الثق�فّية، 
الت��ي ب��داأت اجل�معة اإ�ضداره��� ع���م 1983م وك�ن اأول 
رئي���ش حترير له� الدكتور خ�ل��د الكركي، ثم من خالل 
جمل���ش العم��داء يف الت�ضعيني���ت عندم��� تول��ى رئ��ضة 
اجل�معة االأردنّي��ة، واأ�ضتذكُر كم ك�ن الراحل دقيقً� يف 

ان�ضب�طه والتزامه ب�لوقت”. 

واختت��م احلدي��ث ع��ن مزاملت��ه للدكت��ور ال�ضم��رة 
يف جمل���ش املجم��ع، وكي��ف ك�ن قلي��َل ال��كالم اإال عن��د 

رورة، ملتزمً� ب�لوقت املحّدد له من غري جت�وز.  ال�ضّ

ث��م حت��ّدث االأ�ضت���ذ اإبراهي��م ب��دران ع��ن الراحل، 
م�ضتذكرًا دم�ثته و�ضعة ثق�فته، وفكره التنويري خ�رج 
اأط��ر التقلي��د، وق���ل اإن��ه قد جَمعت��ه به ع��دة لق�ءات 
علمّية، واأعم�ل م�ضرتكة خ�رج اإط�ر اجل�معة االأردنّية، 
م�ضتعيدًا جهوده العلمية التي اأثمرت اأربعة ع�ضر كت�بً� 
موؤلَّف��ً�، وخم�ضة كتب مرتجمة، اإ�ض�فًة اإلى اإ�ضه�م�ته يف 
ت�ألي��ف ثم�نية ع�ضر مقررًا تعليمي��ً� مدر�ضيً� واأك�دمييً�، 
وخ���شّ ب�لذك��ر كت�به ع��ن طه ح�ض��ن )�ض���رق الن�ر(، 
الذي يعد عالم��ة ب�رزة بن اأعم�له؛ مل� عّر به عن فكر 

فريد، يوؤمن ب�حلرية والعلم وا�ضت�ضراف للم�ضتقبل.

وق�ل: “اإن الدكتور ال�ضمرة الذي تخّرج االآالف على 
يدي��ه، مل يقيد نف�ض��ه ب�أوه�م امل��ضي، رغم اأنه كتب عن 
االأقدمن دون اأن يتوه يف تع�ريج ال�ّضكون واجلمود، ومن 
خالل معرفتي به يف جمل�ش املجمع، واملح�فل املختلفة، 
جذبن��ي اإلي��ه ا�ضتعداده ال�ضتقب���ل االأف��ك�ر اجلديدة، 
حت��ى الت��ي يختلف معه���، وا�ضتع��داده الّدائ��م للنق��ش 
خ���رج النمط التقلي��دي، وك�ن ودودًا قريبً� من اجلميع 
-حتى مع َمن هم دونه علمً�- بتوا�ضع ي�ضهد له اجلميع، 
ال يع��رف احلق��د والكراهي��ة، حتى جت�ه م��ن يتعّمدون 

االإ�ض�ءة اإليه، مرتّفعً� عن ذكرهم ب�ضوء اأم�م غريهم”.

ث��م األق��ى االأ�ضت���ذ حممد ح��ّور كلمًة حمل��ت عنوان 
)حممود ال�ضمرة: �ضورة من قرب( اأّكد فيه� اأّن االأ�ضت�ذ 
واإمّن��� ك�ن  يك��ن �ض��ورًة منطّي��ًة،  ال�ضم��رة مل  حمم��ود 
�ضخ�ضي��ًة ا�ضتثن�ئي��ًة بن اأقران��ه يف كّل �ضيء، وجت�ّضد 
يف �ضخ�ضيته جمموعة من اخل�ض�ل احلميدة التي تبدو 
�ضعبة املن�ل لدى الكثريين، لكنه� ج�ءت مطواعًة �ضل�ضًة 
ب��ن يديه؛ فهو ه�دئ الطبع، ورمب� ك�ن هذا الهدوء، هو 
الذي ق���ده لكل ف�ضيل��ة، وهو عفيُف النف���ش، واإّن هذه 

غ�ئر، وين�أى بنف�ضه عنه�. العّفة جعلته يرتّفع عن ال�ضّ

وهو ك��رمٌي �ضمٌح، واإّن الكرم مفت���ح لل�ضخ�ضية: حّبً� 

اأو بغ�ض��ً�، خريًا اأو �ضّرًا، غبط��ًة اأو ح�ضدًا...، وهو حمبٌّ 
للخري، ع�مٌل فيه م� ا�ضتط�ع اإلى ذلك �ضبياًل.

واأ�ض���ر اإل��ى اأّن��ه ك�ن دقيق��ً� يف كل �ض��يء، واإّن ه��ذه 
الدق��ة ق�دته اإلى اأن يكون كل �ضيء عنده مبقدار، وقد 
جت�ض��دت هذه الدقة، يف قدرت��ه العجيبة على التوازن 

يف املع�ملة مع الن��ش.

واأ�ض���ف: “اإّن هن���ك وجهً� اآخر يف ه��ذه ال�ضخ�ضية 
اله�دئة الوادعة، هو اأنه ح�دٌّ يف طبعه، �ض�رٌم يف قراره، 
ح��ن ي��رى اأّن م��ن احِلل��م اأن ت�ضتعم��ل اجلهل دون��ه اإذا 

ات�ضعت يف احِللم طرق املظ�مل”.

ويف اخلت���م ا�ضتع���د االأ�ضت���ذ زي���د الزعب��ي �ض��ورة 
اأ�ضت�ذه الدكتور حممود ال�ضمرة يف كلمته التي ا�ضتذكر 
فيه��� من�قب الفقي��د، بدم�ثته وتوا�ضع��ه وقدرته على 
جت���وز االإ�ض���ءات، موؤك��دًا اأن االإن�ض���ن لي���ش بوج��وده 
الفيزي�ئي، بل بوجوده املعنوي الذي يرتكه يف الذاكرة، 
“وهو م� خّلفه ال�ضمرة يف ذاكرة كل من عرفه من خالل 

تع�مله االإن�ض�يّن غري الع�دي”.

واأ�ض���ف اأّنه ع��رف االأدب الغربي من خ��الل االأ�ضت�ذ 
ال�ضم��رة، عندم� در�ش على يديه يف ق�ضم اللغة العربية 
ب�جل�مع��ة االأردني��ة، وذلك ب�إيق�عه املختل��ف عّم� ك�ن 
�ض�ئدًا عند غريه، وهو م� فتح له ولزمالئه اآف�قً� وا�ضعًة، 
وك�ن يفتح له��م اأبوابً�، ويرتك لهم املج�ل م�ضرعً�،حتى 

اأنه ك�ن ي�ضتمع اأكر مّم� يتحدث.

كم��� ا�ضتذك��ر االأ�ضت���ذ الزعبي اجلل�ض���ت التي ك�نت 
جتمع��ه به يف بيته مبعي��ة ثّلٍة من تالمي��ذه ومريديه؛ 
لينهل��وا من وا�ضع علمه، ومنه��م االأ�ض�تذة: حممد حور، 
وخ�ل��د الكرك��ي، وعلي الف��زاع، و�ضالح ج��رار، وحممد 

عم�يرة.

ودّل��ل االأ�ضت�ذ الزعبي على فرادة �ضخ�ضية الراحل 
عندم��� ك�ن رئي�ضً� للج�مع��ة االأردني��ة، وك�ن يدعوهم 
امل��رات،  اإح��دى  ويف  واالأخ��رى،  الفين��ة  ب��ن  للغ��داء 
فوجئ��وا يف الي��وم الّت���يل ب�نته���ء عمل��ه يف اجل�معة، 
ولك��م ك�ن ا�ضتغرابه��م وه��و يعل��م بذل��ك، اأّن��ه مل يل��ِغ 
موع��ده معهم، بل مل ي�أِت بت�تً� على ذكر االأمر يف اليوم 
ال�ض�ب��ق... هكذا ك�ن ال�ضمرة مكّر�ضً� للوجود احلقيقّي 
لالإن�ض���ن ب���أاّل متّر م��ن احلي�ة، دون ت��رك اأثر يف قلوب 

الن��ش ووجدانهم.
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المجمع يقي��م حفل تأبي��ن للزميل المرحوم محمود النس��ور

اأق�م املجمع حفل ت�أبن للزميل حممود الن�ضور 
رحم��ه اهلل �ضب�ح االأحد املوافق 2018/9/16م، 
وق��د ب��دئ احلف��ل بق��راءة الف�حتة عل��ى روحه 
الع���م  االأم��ن  لعطوف��ة  كلم��ة  تلته���  الط�ه��رة، 
ال�ضع��ودي،  حمم��د  الدكت��ور  االأ�ضت���ذ  للمجم��ع 
املرح��وم:  ع�ئل��ة  وكلم���ت  املديري��ن،  فكلم���ت 

�ضقيق��ه الدكت��ور حمم��د الن�ض��ور وجن��ل الفقي��د 

ال�ضيد حممد الن�ضور. 

وح�ض��ر احلفَل اأف��راُد اأ�ض��رة الفقي��د وموظفو 

املجم��ع، و�ضّلم عطوفة االأمن الع���م جنل الن�ضور 

درعً� تذك�ريً� يف نه�ية احلفل تكرميً� لذكراه.
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صدر حديثًا
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على المجمع

التنظيم االإداري للمجمع:
يت�ألف املجمع من:

• جمل�ش املجمع: الهيئ��ة الع�مة التي تر�ضم �ضي��ضة املجمع، وتت�ألف من جميع اأع�ض�ء 	
املجم��ع الع�مل��ن، وتتولى امله�م وال�ضالحي�ت الواردة يف امل���دة )9( من ق�نون املجمع. 

ويوؤلف املجمع جل�نً� دائمة وموؤقتة من اأع�ض�ئه مل�ض�عدته على القي�م ب�أعم�له. 

• املكت��ب التنفيذي: يتول��ى اإدارة املجم��ع واالإ�ضراف عل��ى اأعم�له، برئ��ض��ة الرئي�ش 	
وع�ضوي��ة ن�ئب��ه وثالث��ة اأع�ض�ء ع�مل��ن ينتخبهم جمل���ش املجمع ملدة ث��الث �ضنوات 
ق�بل��ة للتجدي��د ملرة واح��دة، ويتولى امله���م وال�ضالحي�ت الواردة يف امل���دة )13( من 

ق�نون املجمع.

وينتخب املكتب من بن اأع�ض�ئه ن�ئبً� للرئي�ش، 

• االأم�ن��ة الع�م��ة للمجمع: يعن االأمن الع���م بقرار من دولة رئي�ش ال��وزراء بن�ًء على 	
تن�ضيب رئي�ش املجمع.

• عدد من املديري�ت االإدارية وامل�لية. 	
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	•ه�تف املجمع:
  5343500

)ف�ك�ش(: 	••ن��ضوخ 
5353897 -5353896 -5357064

�ضندوق الريد: 13268- عم�ن )11942(

الكف�ية يف  امتح���ن  	•هوات��ف لال�ضتف�ض���ر ع��ن 
اللغة العربية:

0779960188 - 0779960199 

ال�ض�بكة: على  املجمع  	•موقع 
www.majma.org.jo

)جممع-اللغة-العربية.االأردن(

jaa@ju.edu.jo :الريد االإلكرتوين

االأردين العربية  اللغة  	•جممع 

االأردين العربية  اللغة  	•جممع 

االأردين العربية  اللغة  	•جممع 

0780035050

االأردين 	•املجمع 


