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يسألونك عن النهر،،،
ــنِّ  ــاروا يف س ــة ص ــر األردن أن الفتي ــدري نه ــل ي ه

الخمســن!!
خرجوا أمس...

كفيــك  عــى  امللتــف  الشــجر  عــن  ِورداً  قــرأوا 
وســاروا... 

صلّوا الجمعة يف جامع ابن الجرّاح،
وساروا...

قرأوا الفاتحة لروح جعفر الطيّار 
وساروا...

كان الليل طويالً...
صعدوا الجبل إىل عريا

املدفع  اْمتزج  حن  معهم  صربوا  من  مع  لقاًء  كان 
بالروح، وامتزجا بقذائفهم تنصّب جحيامً فوق األعداء...

... ساروا ... 
مؤتة غايتهم...

كانت أعراس، وكان حديث، ثم صالة... ودعاء
مل يدخلوا يف عتمة السؤال 

كانــوا يطلــون عــى األردن مــن ذراه عــى زمانــه 
الــذي ال بــّد يســتعاد.

كانوا له ودمهم له أو للقدس، أو دمشق أو بغداد.
الّضحــى، والنامئــون  أيّهــا الفتيــة الطالعــون يف 

عــى مقربــة مــن الــدم والنهــر، 
زمانكــم مــأوى أرواحنــا يــوم يضيــق بنــا الزمــان، بــل 

حــن نضيــق بــه هــو ذرعــاً... 
ها نحن عند نبع الرضا املمتد من أكفِّكم،

»فام نفد الرشاب وال روينا«.
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أخبار مجمعّية

جاللة امللك
مينح املجمع وسام االستقالل من الدرجة األوىل

من��ح جالل��ة املل��ك عب��داهلل الث��اين اب��ن احل�س��ن املجم��ع و�س��ام اال�س��تقالل م��ن الدرج��ة االأوىل يف االحتف��ال ال��ذي 
اأقي��م مبنا�س��بة عي��د اال�س��تقالل الثال��ث وال�س��بعن؛ ل��دوره يف احلف��اظ عل��ى اللغ��ة العربي��ة وا�س��تخدامها يف �س��ائر 
مناح��ي احلي��اة باعتباره��ا هوي��ة االأم��ة وركي��زة وحدته��ا ووع��اء ح�سارته��ا، والإ�س��هاماته الريادي��ة يف تفعي��ل قان��ون 
حماي��ة اللغ��ة العربي��ة، وتبني��ه ع��دداً م��ن م�س��اريع التعري��ب والرجم��ة واحلف��اظ عل��ى اللغ��ة وال��راث العرب��ي 

االإ�س��المي، وف��وزه بالعدي��د م��ن اجلوائ��ز عل��ى م�س��توى الوط��ن العرب��ي.
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املجمع يثّمن إطالق مبادرة
سمو ويل العهد حول اللغة العربية

ق��ال جمم��ع اللغ��ة العربي��ة االأردين يف بي��ان ل��ه ي��وم 
اجلمع��ة املواف��ق 2019/4/19م، اإن��ه باأع�سائ��ه ورئي�س��ه 
و�س��ائر العامل��ن في��ه، لي�س��عد مبب��ادرة »���ض« الت��ي 
اأطلقه��ا �س��مو ويل العه��د االأم��ر احل�س��ن بن عبداهلل 
الث��اين، الت��ي تعن��ي التزام��اً كام��اًل بالعربي��ة، وتاأت��ي 
به��ذا الزم��ن الطي��ب م��ن ي��وم اجلمع��ة يف منت�س��ف 
�س��هر �س��عبان. واأ�ساف املجمع يف بيانه ال�سحفي على 
ل�س��ان رئي�س��ه مع��ايل االأ�س��تاذ الدكت��ور خال��د الكرك��ي، 
�سيا�س��ي  لي�س��ت م��ن جان��ب  املب��ادرة  اأهمي��ة ه��ذه  اأن 
الدول��ة، وه��ذا دع��م  �س��رعية  ب��ل م��ن جان��ب  فق��ط، 
هائ��ل لي���ض ملحب��ي العربي��ة والذي��ن يقف��ون بجواره��ا 
والذي��ن ي�س��رون عل��ى التعلي��م واالإعالم بها فقط، بل 

ه��ي اأي�س��اً متث��ل ال�س��ورة االأوىل ل�س��رعية النبوة التي 
كان��ت العربي��ة فيه��ا خي��وَل الفت��ح و�س��يوفه.

الوطني��ة  واللجن��ة  املجم��ع  اأن  البي��ان  واأ�س��اف 
�س��ائر  يف  ي�س��تمدان  اإذ  العربي��ة  باللغ��ة  للنهو���ض 
م�سروعاتهما الدعم من �ساحب اجلاللة فاإن مبادرة 
تاأت��ي يف طليع��ة مب��ادرات �س��بابنا يف املدار���ض  »���ض« 
واجلامعات واالأندية واملراكز و�سائر ح�سورهم، وهو 
م��ا ي�س��كل دعم��اً للم�س��روع الوطن��ي حت��ى يظ��ل ح�سور 
العربي��ة زاهي��اً كم��ا يلي��ق به��ا وب��االأردن ال��ذي م��ا زال 
يعط��ي وال يق��ف يف طريق��ه �س��ح وال نك��ران وال ت��ردد، 
فمب��ادرة »���ض« الت��زام لن��ا جميع��اً باالأ�س��ول االأوىل 

لالأم��ة والدول��ة.
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ووق��ع االتفاقي��ة ع��ن املجم��ع رئي�س��ه االأ�س��تاذ الدكت��ور 
املدي��رة  العه��د  ويل  موؤ�س�س��ة  وع��ن  الكرك��ي،  خال��د 
التنفيذية للموؤ�س�سة الدكتورة متام منكو. وتعد هذه 
املذك��رة اإط��ار تع��اون ع��ام، تتي��ح املج��ال للتعريف بنواٍح 
جدي��دة للعم��ل امل�س��رك �سم��ن م�س��روعات اأهمه��ا: 
اإن�س��اء مرك��ز حو�س��بة للغ��ة العربّي��ة، ومرك��ز تعلي��م 

للخ��ط  ومرك��ز  بغره��ا،  للناطق��ن  العربّي��ة  اللغ��ة 
العرب��ي، اإ�ساف��ة اإىل تطوي��ر وح��دة قيا���ض امتح��ان 
الكفاي��ة، واإن�س��اء ن��ادي التحري��ر اللغ��وي، ورعاية عدد 

م��ن الف��رق التطوعي��ة.
الع��ام  االأم��ن  عطوف��ة  االتفاقي��ة  توقي��ع  وح�س��ر 
للمجمع االأ�س��تاذ الدكتور حممد ال�س��عودي، ومديرو 

مذكرة تفاهم

بني مؤسسة ويل العهد

ومجمع اللغة لتنفيذ مبادرة »ض«

�س��هد املجم��ع �سب��اح ي��وم اخلمي���ض املواف��ق 2019/6/13م توقي��ع مذك��رة تفاه��م م��ع موؤ�س�س��ة ويل العه��د 
للتعاون حول تنفيذ مبادرة »�ض« اإحدى مبادرات موؤ�س�س��ة ويل العهد التي اأطلقها �ساحب ال�س��مو امللكي 
االأم��ر احل�س��ن ب��ن عب��داهلل الث��اين، ويل العه��د، الهادف��ة اإىل احلف��اظ عل��ى مكان��ة واأل��ق اللغ��ة العربّي��ة، 

والعم��ل عل��ى تطوي��ر تقني��ات متكينه��ا رقمي��اً واإث��راء املحت��وى العرب��ي عل��ى ال�س��بكة العنكبوتي��ة.
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االإداري��ة  وال�س��وؤون  والتخطي��ط  االإع��الم  مديري��ات 
اإىل  العام��ة،  والعالق��ات  االإع��الم  وفري��ق  واملالي��ة، 

جان��ب فري��ق عم��ل م��ن موؤ�س�س��ة ويل العه��د.
وج��اءت املذك��رة انطالق��اً م��ن ر�س��الة املجم��ع الرامي��ة 
اإىل تعميم ا�س��تخدام اللغة العربية ال�س��ليمة يف �س��ائر 
مناح��ي احلي��اة واحلف��اظ عل��ى �س��المتها والنهو���ض 
به��ا، وحر�س��اً م��ن موؤ�س�س��ة ويل العه��د عل��ى العم��ل 
وتوجيهه��م  االأردن،  ل�س��باب  م�س��رق  م�س��تقبل  لبن��اء 
وت��ويّل  للم�س��اركة يف خدم��ة وتطوي��ر جمتمعاته��م 
م�سوؤولية القيادة، وحتفيزهم نحو االبتكار والريادة، 
جمي��ع  يف  اأطلقته��ا  الت��ي  املب��ادرات  م��ن  وانبثاق��اً 

حمافظ��ات اململك��ة.
للغ��ة  �س��فراء  اإع��داد  اإىل  »���ض«  مب��ادرة  وته��دف 
العربي��ة يعمل��ون عل��ى تعزي��ز ا�س��تخدامها يف خمتل��ف 
��ات  ميادي��ن املعرف��ة، واإن�س��اء وتعزي��ز ع��دد م��ن املن�سّ
جمي��ع  يف  وا�س��تخدامها  العربي��ة،  باللغ��ة  للتوا�س��ل 
جم��االت احلي��اة العملي��ة والعلمي��ة والتكنولوجي��ة. 
ه��ذا ويتخل��ل املب��ادرة تنفي��ذ ع��دد م��ن الفعالي��ات يف 
خمتل��ف حمافظ��ات اململك��ة بالتع��اون م��ع املوؤ�س�س��ات 
واجله��ات ذات العالق��ة، ويت��م االإع��الن ع��ن تفا�سي��ل 
الربام��ج املدرج��ة �سم��ن املب��ادرة م��ن خ��الل موقعه��ا 

http://inarabic.cpf.jo االإلك��روين: 
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مجلس املجمع يعيد انتخاب الكريك رئيساً

رئيس املجمع يرصح عن خطط املجمع املستقبلية

�سم��ن خط��ط املجم��ع امل�س��تقبلية، ق��ّرر املجم��ع ال�ّس��ر 
يف امل�س��روعات االآتي��ة الت��ي ت�س��اعد يف جه��ود حماي��ة 
اللغة العربّية، ومواجهة الق�سايا املعا�سرة، واإ�سالح 

م��ا يج��ب اإ�سالح��ه، وه��ذه امل�س��روعات هي: 
مرك��ز حو�س��بة اللغ��ة العربّي��ة، وترافق��ه ُور���ض عم��ل   -

وموؤمترات، وبالتعاون مع اجلهات ذات ال�سلة.
وح��دة امتح��ان الكفاي��ة، لتعزي��ز االمتح��ان، وجعل��ه   -

�ساماًل لكل من يعّن يف القطاع العام.
اآخ��ر«،  تطوي��ر وح��دة قيا���ض االمتح��ان »م�س��توى   -
للغ��ة العربّي��ة للناطق��ن به��ا، وبغره��ا، لتحدي��د 
امل�س��تويات واق��راح برام��ج التعلي��م والتدري��ب عل��ى 

قواع��د عالي��ة.
مرك��ز تعلي��م العربّي��ة للناطق��ن بغره��ا، وو�س��ع   -
م�س��توى  )عل��ى  الت��ام  والتوق��ف  جدي��دة،  مناه��ج 
بغ��ر  للناطق��ن  ��ة  العاميَّ تعلي��م  ع��ن  الوط��ن( 

العربّي��ة. 
مل��ن  م�س��اعدة  ويق��ّدم  اللغ��وي؛  التحري��ر  ن��ادي   -
ال�سحف��ي،  التحري��ر  م�س��تويات  يف  يحتاج��ون 
خ��الل  م��ن  والدي��واين،  والثق��ايف،  واالأكادمي��ي، 

متقن��ة. دورات 
ن��ادي »اأح��ب لغت��ي« لالأطف��ال، متزامن��اً م��ع برام��ج   -

�سيفي��ة، وم�س��ابقات، وم�س��رح ه��ادف.
برام��ج ب��ّث مبا�س��ر يف اإذاع��ة املجم��ع تك��ون عام��اًل   -
م�س��اعداً يف االإجابة عن م�س��كالت النا���ض مع الّلغة، 

وحتفيزه��م عل��ى امل�س��اركة.
مكافح��ة  لدع��م  ومب��ادرات  تطوعي��ة  ف��رق  رعاي��ة   -
التل��وث اللغ��وي )االأ�س��ماء والعالم��ات التجاري��ة( 

وخ��الف ذل��ك يف �س��وارع اململك��ة.
املجم��ع  اأجنزه��ا  الت��ي  بامل�سطلح��ات  الدف��ع   -
)ترجم��ًة وتعريب��اً( يف �س��ائر املج��االت اإىل املطاب��ع 
وتوزيعه��ا، حي��ث يج��ب التخطيط الإن�س��اء »دار ن�س��ر 

االأردين«. العربي��ة  اللغ��ة  جمم��ع 
الت��ي  احلالي��ة  الربام��ج  يف  اال�س��تمرار  اإىل  اإ�ساف��ًة 
تتواله��ا جل��ان املجم��ع، وتل��ك الت��ي تعك��ف عليه��ا 

العربّي��ة. باللغ��ة  الوطني��ة للنهو���ض  اللجن��ة 
دعم مكتبة املجمع، مع اال�ستفادة من التكنولوجيا   -
الرقمّية، جلعلها مركزاً عربياً واإ�سالمياً للدار�سن 

يف ق�سايا اللغة العربّية وحتدياتها.
عل��ى  والتدري��ب  العرب��ي  اخل��ط  تعلي��م  مرك��ز   -

املختلف��ة. تقنيات��ه 
االإداري��ة  اجلوان��ب  تهيئ��ة  عل��ى  املجم��ع  و�س��يعمل 

والفنّي��ة �سم��ن هيكل��ه الع��ام.

ا�س��تناداً اإىل املادة العا�س��رة من قانون جممع اللغة العربية االأردين رقم )19( ل�س��نة 2015م، عقد جمل���ض املجمع 
�سباح اليوم اخلمي�ض الثالثن من اأيار جل�سة خا�سة النتخاب رئي�ٍض للمجمع ونائبه وع�سٍو للمكتب التنفيذي، 
وانُتخب معايل االأ�ستاذ الدكتور خالد الكركي رئي�ساً للمجمع، كما انتخب معايل االأ�ستاذ الدكتور حممد حمدان 

يب ع�سواً للمكتب التنفيذي للمجمع باالإجماع. نائباً للرئي�ض، وانتخب االأ�ستاذ الدكتور ُهَمام َغ�سِ
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املؤمتر السنوي العارش ملجمع اللغة العربية بدمشق

)واقــع اللغـــة العـــربيـــــة فــي عصــرنــــا الحـــاضــــر(

انطالق��اً م��ن حر���ض املجم��ع عل��ى امل�س��اركة الفاعل��ة 
يف املوؤمت��رات الت��ي تعقده��ا جمام��ع اللغ��ة العربي��ة يف 
الوطن العربي؛ �سارك ع�سُو املجمِع العامُل، االأ�ستاذ 
الدكت��ور حمم��د ح��ور، يف املوؤمت��ر ال�س��نوي العا�س��ر 
ملجم��ع اللغ��ة العربي��ة بدم�س��ق ي��وم ال�س��بت املواف��ق 
���َض ملعاجل��ة مو�س��وع )واق��ع  2019/2/7م، ال��ذي ُخ�سِّ
اللغ��ة العربي��ة يف ع�سرن��ا احلا�س��ر(؛ ببح��ث عنوان��ه 
»التعري��ب يف الوط��ن العرب��ي م��ن وه��م احلقيق��ة اإىل 
حقيق��ة الوه��م«، ب��ّن في��ه اأن جت��ارب جمام��ع اللغ��ة 
نتائُجه��ا  حتق��ق  مل  العرب��ي  الوط��ن  يف  العربي��ة 
املطل��وَب املرج��وَّ م��ن ذل��ك عل��ى ال�سعيدي��ن الوطن��ي 

والقوم��ي. 
م���ن  جمموع���ة  املوؤمت���ر  ع���ن  متخ����ض  وق���د  ه���ذا، 

منه���ا: التو�سي���ات؛ 
ال�س��عي اإىل دع��م مب��ادرات اإغن��اء املحت��وى العرب��ي   -1
على ال�سابكة، واإن�ساء مبادرات جديدة الإغناء هذا 
املحت��وى، وح��ّث املوؤ�س�س��ات احلكومي��ة واخلا�س��ة 

عل��ى االإ�س��هام يف ه��ذا املج��ال.
لالأن�س��طة  عربي��ة  �س��ابكة  اإن�س��اء  اإىل  ال�س��عي   -2
امل�سطلحي��ة يف كل جمم��ع لغ��وي عل��ى ال�سعي��د 
العرب��ي، والتن�س��يق م��ع مكت��ب تن�س��يق التعري��ب يف 

ه��ذا املج��ال.

العرب��ي  الوط��ن  االإع��الم يف  وزارات  اإىل  الطل��ب   -3
ا�س��تعمال  تعزي��ز  يف  مب�س��وؤوليتها  اال�سط��الع 
امل�سطلح��ات العربي��ة م��ن خالل الكلمة امل�س��موعة 
واملكتوب��ة واملرئي��ة بالتن�س��يق ب��ن املجام��ع اللغوية 

واأجه��زة االإع��الم.
يف  والتقان������ة  االت�س���االت  وزارات  اإىل  الطل���ب   -4
الوط���ن العرب���ي العم���ل عل���ى مواجه���ة حم���الت 
الهج���ن اللغ���وي والعربي���زي يف و�س���ائل التوا�س���ل 

االجتماع���ي.
اإل���زاَم  العربي���ة  اجلامع���ات  احت���اد  اإىل  الطل���ب   -5
املعيدي���ن العائدي���ن م���ن االإيف���اد ترجم���َة ر�س���ائلهم 
امل�سوغ���ة باالأجنبي���ة اإىل العربي���ة زي���ادًة للمحت���وى 
العرب���ي الرقم���ي، واعتب���ار ذل���ك �س���رطاً لتعيينه���م 
يف ع�سوية الهيئة التدري�س���ية، واالأخذ باحل�س���بان 
االأعم���اَل املرجم���َة يف الرقي���ة الأع�س���اء الهيئ���ات 

التدري�س���ية يف اجلامع���ات.
التعمي��َم  العربي��ة  اجلامع��ات  احت��اد  اإىل  الطل��ب   -6
و�س��ع  معاي��ر  اعتم��اد  العربي��ة  اجلامع��ات  عل��ى 
امل�سطلح��ات الت��ي اأقّره��ا احت��اد املجام��ع العلمي��ة 
اللغوي��ة يف الوط��ن العرب��ي للعم��ل يف �سوئه��ا يف 

تولي��د ه��ذه امل�سطلح��ات.
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مذكرة تفاهم بني مجمع اللغة

ورابطة علامء األردن

انطالق��اً م��ن حر���ض املجم��ع ورابط��ة علم��اء االأردن 
عل��ى تعزي��ز اللغ��ة العربي��ة ال�س��ليمة بو�سفه��ا ركي��زة 
��ع املجم��ع ي��وم  اأ�سا�س��ية لوح��دة االأم��ة ونه�سته��ا؛ وقَّ
االأح��د املواف��ق 2019/3/10م، ممث��اًل برئي�س��ه مع��ايل 
االأ�س��تاذ الدكت��ور خال��د الكرك��ي، وح�س��ور عطوف��ة 
اأمين��ه الع��ام االأ�س��تاذ الدكت��ور حمم��د ال�س��عودي، م��ع 
رابطة علماء االأردن ممثلة برئي�سها االأ�ستاذ الدكتور 
ب�س��ام العمو���ض، وح�س��ور جمموع��ة م��ن اأع�سائه��ا، 
مذك��رَة تفاه��م تت�سم��ن اإخ�س��اع منت�س��بي الرابط��ة 
يعق��ده  ال��ذي  العربي��ة  اللغ��ة  يف  الكفاي��ة  المتح��ان 
املجم��ع به��دف تقيي��م امل�س��توى اللغ��وي لديه��م وف��ق 

ج��دول زمن��ي يتف��ق علي��ه الفريق��ان.

امله��ارات  يف  دورات  عق��د  عل��ى  املذك��رة  وا�س��تملت 
النحوية وال�سرفية واالإمالئية واالأ�س��اليب اللغوية، 
بن��اًء عل��ى نتائ��ج االمتح��ان، مل��ن ت�س��ر نتائجه��م اإىل 
حاجته��م لذل��ك، حي��ث تق��وم الرابط��ة بتزوي��د املجمع 
المتحان��ات  برنام��ج  وو�س��ع  املتقدم��ن  ببيان��ات 

امل�س��توى.
ويج��در بالذك��ر اأن رابط��ة علم��اء االأردن ه��ي جمعي��ة 
علمي��ة تتب��ع لوزارة التنمية االجتماعية، وتهدف اإىل 
توثيق ال�سلة بن علماء ال�سريعة يف االأردن، واإي�ساح 
الفك��ر االإ�س��المي امل�س��تمّد م��ن كت��اب اهلل تعاىل و�س��نة 
ر�س��وله حمم��د �سل��ى اهلل علي��ه و�س��لم، والدع��وة اإىل 

االعت��دال ونب��ذ التط��رف والغلّو.
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ل الإب��راِز �س��ورة  ا�س��تمراراً ل��دور فري��ق التوا�س��ل املُ�س��كَّ
املجم��ع خارجي��اً والتعري��ِف ب��ه واأهداف��ه ون�س��اطاته، 
وحر�س��اً عل��ى تعزي��ز التوا�س��ل الثق��ايف م��ع موؤ�س�س��ات 
املجتم��ع االأكادميي��ة الإحي��اء العربي��ة قيم��ًة وواقع��اً، 
وبي��ان دور املجم��ع يف ذل��ك؛ ق��ام الفري��ق املوؤل��ف م��ن:

عبداهلل حافظ، رئي�ساً.  .1
نبيل احريز، ع�سواً.  .2

�سالح الدين الرعود، ع�سواً.  .3
عالء اأبو زايد، ع�سواً.  .4

عماد امل�ساروة، ع�سواً.  .5
م�سطفى م�سعد، ع�سواً.  .6

 بعدد من الزيارات على النحو االآتي:
العربي��ة  اللغ��ة  ق�س��م  الها�س��مية/  اجلامع��ة   -1
2019/2/7م،  املواف��ق  اخلمي���ض  ي��وم  واآدابه��ا، 
نائ��ب  الكرم��ي  عل��ي  الدكت��ور  باالأ�س��تاذ  والتق��ى 
الدكت��ورة  واالأ�س��تاذة  اجلامع��ة،  رئي���ض  عطوف��ة 
اإمي��ان الكي��الين رئي�س��ة الق�س��م، وجمموع��ة م��ن 

الق�س��م.  طلب��ة 

فريق التواصل
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2-  جامع��ة الرم��وك/ ق�س��م اللغ��ة العربي��ة واآدابه��ا، 
يوم الثالثاء املوافق 2019/2/19م، والتقى باالأ�ستاذ 
الدكت��ور عبدالق��ادر بن��ي بك��ر رئي���ض الق�س��م، وع��دد 
م��ن االأ�س��اتذة وجمموع��ة م��ن الطلب��ة، وطلب��ة م��ن 

كلي��ة االإع��الم.
العربي��ة  اللغ��ة  ق�س��م  االأهلي��ة/  اإرب��د  جامع��ة    -3
واآدابها، يوم الثالثاء املوافق 2019/3/5م، والتقى 
باالأ�س��تاذ الدكت��ور �س��امل الرحيم��ي نائ��ب عطوف��ة 
رئي���ض اجلامع��ة، والدكت��ور طال��ب عبابن��ة عمي��د 
كلي��ة االآداب والفن��ون، والدكت��ور �س��دام مق��دادي 
رئي�ض الق�سم، وال�سيد اأحمد عتوم مدير العالقات 
العام��ة واالإع��الم، وجمموع��ة م��ن طلب��ة الق�س��م. 

كلي����ة العل������وم الربوي����ة واالآداب- االأن����روا، ي�������وم   -4
الثالثاء املوافق 2019/3/19م، والتقى بالدكتورة 
ابت�سام اأبو خليفة القائم����ة باأعمال عمي����د الكلية، 
والدكت����ورة جميل����ة اأبو لنب رئي�س����ة ق�سم اللغ����ة 
العربية،  وجمموعة من االأ�ساتذة  وطلبة الق�سم.

اجلامع��ة االأملاني��ة االأردني��ة، ي��وم االثن��ن املواف��ق   -5
2019/4/1م، والتق��ى بالدكت��ور عقي��ل القزوين��ي 
عميد كلية العلوم االأ�سا�سية واالإن�سانية، والدكتور 
هيث��م الثوابي��ة اأ�س��تاذ الل�س��انيات، وجمموع��ة م��ن 

الطلبة.
االأربع��اء  ي��وم  للتكنولوجي��ا،  العقب��ة  جامع��ة   -6
الدكت��ور  باالأ�س��تاذ  والتق��ى  2019/4/3م،  املواف��ق 
حمم��د دروي���ض نائ��ب رئي���ض اجلامع��ة، والدكت��ور 
اأنور ال�سعر رئي�ض ق�سم املواد اخلدمية، وجمموعة 

م��ن االإداري��ن واالأ�س��اتذة والطلب��ة.
جامع��ة احل�س��ن ب��ن ط��الل، ي��وم اخلمي���ض املواف��ق   -7
اأ�س��اتذتها  م��ن  مبجموع��ة  والتق��ى  2019/4/4م، 
وطلبته��ا، وق��د ت�سم��ن اللق��اء ال��ذي رع��اه االأ�س��تاذ 
االآداب  كلي��ة  عمي��د  العب��ادي،  عي�س��ى  الدكت��ور 

والعل��وم، م�س��اركات لع��دد م��ن الطلب��ة، حي��ث األق��ى 
اأبيات��اً ترحيبي��ة، وق��دم  الع�س��ويف  الطال��ب ع��دي 
الطال��ب حمم��د عم��اد اأن�س��ودة يف م��دح النبي �سلى 
اهلل علي��ه و�س��لم. ويف نهاي��ة اللق��اء ق��دم االأ�س��تاذ 
ملع��ايل  تكرميي��ة  درع��اً  العب��ادي  الدكت��ور عي�س��ى 
االأ�س��تاذ الدكت��ور خال��د الكرك��ي رئي���ض املجم��ع، 
ت�س��لمها عن��ه ال�س��يد عب��داهلل حاف��ظ رئي���ض ق�س��م 

الن�س��ر والتحري��ر.
جامع������ة ال�س������رق االأو�سط، ي����وم االأح����د املواف����ق   -8
2019/5/5م، والتق����ى بالدكت����ور اأحم��������د م����و�س����ى 
عمي����د كلية االآداب والعل����وم، والدكت����ور فوؤاد اأبو 
�ساهن رئي�ض ق�سم العلوم االأ�سا�سية، والدكتورة 
االإجنليزية،  اللغة  ق�سم  رئي�سة  حمندي  نادية 
اجلودة،  ق�سم  رئي�سة  ال�سامل  جمانة  والدكتورة 
والدكتور اأمين اخلطيب، وجمموعة من الطلبة.
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فرق التواصل مع املجمع تبدأ بالتفاعل

نظ��م ن��ادي اللغ��ة العربي��ة يف كلي��ة العل��وم الربوي��ة 
واالآداب/ االأن��روا ي��وم اخلمي���ض املواف��ق 2019/3/28م 
زيارة للمجمع، ورافق النادي الدكتورة جميلة اأبو لنب 
رئي�س��ة ق�س��م اللغ��ة العربي��ة يف الكلي��ة، وج��اءت الزي��ارة 
واإجنازات��ه  واأهداف��ه  املجم��ع  عل��ى  ف  التع��رُّ به��دف 
بر�س��يخ  تتعل��ق  ع��ّدة  حم��اور  ومناق�س��ة  وم�س��رته، 
االعت��زاز  واإث��ارة  النا�س��ئة  نفو���ض  يف  العربي��ة  اللغ��ة 
به��ا والفخ��ر باإجنازاته��ا ع��رب تاري��خ حاف��ل بالعط��اء 
والتج��دد، ويف ه��ذا ال�س��ياق تعاه��د الطلب��ة مع عطوفة 
حمم��د  الدكت��ور  االأ�س��تاذ  للمجم��ع  الع��ام  االأم��ن 
ال�س��عودي ب��اأن تك��ون اخلط��وة االأوىل للنهو���ض باللغ��ة 
وحتقيق جمتمع املعرفة هي تغير اأ�سماء �سفحاتهم 
م��ن االإجنليزي��ة اإىل العربي��ة الر�سين��ة عل��ى مواق��ع 
التوا�سل االجتماعي، كما وجههم اإىل اأهمية القراءة 

االإيحائي��ة للخ��روج م��ن الق��راءة النمطي��ة للن�سو���ض 
وتو�س��يع امل��دارك اللغوي��ة والب��دء م��ن حي��ث انته��ى 
االآخ��رون للبن��اء علي��ه باأف��كار تن�س��جم م��ع روح الع�س��ر 

واحلو�س��بة والتقني��ات.
الأه��م  مرئي��اً  عر�س��اً  الن��ادي  اأع�س��اء  ق��دم  وق��د 
اللغ��ة  ال�س��تعمال  املع��ززة  ومبادراته��م  ن�س��اطاتهم 
يخ���ض  فيم��ا  فعالياته��م  واأب��رز  ال�س��ليمة  العربي��ة 
التدقيق اللغوي ملا ين�سر عرب اأروقة كليتهم وغرها 
م��ن االإعالن��ات الت��ي ير�سدونه��ا م��ن هن��ا وهن��اك.

وجتول��وا يف مكتب��ة املجم��ع واإذاعت��ه و�س��جلوا فيه��ا 
توقيع��ات �سوتي��ة ع��رّبوا فيه��ا ع��ن عمي��ق اعتزازه��م 

باللغ��ة واأهميته��ا.
واالأف��كار  اخل��ربات  تب��ادل  عل��ى  التواف��ق  ومت 
واملبادرات امل�سركة للنهو�ض بهذا اجلهد اجلماعي.
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زار املجم��َع �سب��اح ي��وم الثالث��اء املواف��ق 2019/4/2م 
برفق��ة  االأردني��ة  اجلامع��ة  طلب��ة  م��ن  جمموع��ة 
الدكت��ور اأحم��د الع��وري، وا�س��تمع الطلب��ة اإىل عر���ض 
موج��ز ع��ن تاري��خ املجم��ع واأهداف��ه ودوره يف اإحي��اء 
العربي��ة والنهو���ض به��ا، قّدم��ه ال�س��يد نبي��ل احري��ز 
اأهمي��ة  ع��ن  م�س��تفي�ض  ح��وار  ودار  اللغ��وي،  املح��رر 
واحل�س��اري  الدين��ي  امل�س��توى  عل��ى  العربي��ة  اللغ��ة 
وغن��ى العربي��ة يف التاألي��ف والرجم��ة والعل��وم، وع��ن 
امل�س��اكل الت��ي تواجهه��ا م��ن مث��ل هج��ر ا�س��تعمالها يف 

عل��ى  ذل��ك  وخط��ورة  االجتماع��ي  التوا�س��ل  �س��بكات 
امل��دى البعي��د، وثنائي��ة الف�سيح��ة والعامية، وخطورة 
ا�س��تعمال اللهج��ات املحلي��ة يف مي��دان اللغ��ة الف�سيحة 
مث��ل املوؤلف��ات العلمي��ة وقن��وات التلف��زة، وع��ن �س��رورة 
اال�س��تفادة م��ن ال��دول املتقدم��ة الت��ي حت��رم لغاته��ا 

فيم��ا يتعل��ق بالطرائ��ق املتبع��ة يف �س��بيل ذل��ك. 
وُختم احل���وار بالركي������ز على امل�سوؤولية الفردي����ة يف 

االهتمام باللغة العربية والنهو�ض بها.

وفود تزور املجمع



15إطاللة مجمعية - العدد السادس لعام 2019م

كم��ا زار املجم��َع وف��ٌد م��ن ح��زب الو�س��ط االإ�س��المي، 
ممثاًل بالنائب ال�سابق مّد اهلل الطراونة االأمن العام 
للح��زب والدكت��ور م�سطف��ى العم��اوي ع�س��و املكت��ب 
ال�سيا�س��ي للح��زب، ي��وم االثن��ن املواف��ق 2019/6/3م. 
وهن��اأ الوف��د االأ�س��تاذ الدكت��ور خال��د الكرك��ي بف��وزه 
بانتخاب��ات رئا�س��ة املجم��ع ل��دورة ثاني��ة، واّطل��ع الوف��د 
عل��ى جه��ود املجم��ع الرامي��ة اإىل املحافظ��ة عل��ى اللغ��ة 
العربي��ة لغ��ة الوحي��ن ال�س��ريفن. وهدف��ت الزي��ارة 
ب�سم��ات  ترك��ت  الت��ي  االأردني��ة  القي��ادات  لتك��رمي 
وبنائ��ه  رفعت��ه  �س��بيل  يف  الوط��ن  تاري��خ  يف  وا�سح��ة 
ونه�سته وا�ستقراره من اأكادميين و�سيا�سين وكّتاب 
واأدب��اء ومفكري��ن و�س��هداء يف جمي��ع اأرج��اء الوط��ن.

يف  ال�س��ريعة  كلي��ة  طالب��ات  م��ن  جمموع��ة  ونظم��ت 
اجلامع��ة االأردني��ة ي��وم االأربع��اء املواف��ق2019/3/20م، 

زيارة للمجمع، والتقت االأ�ستاذ الدكتور خالد الكركي 
رئي�ض املجمع وعطوفة االأمن العام االأ�ستاذ الدكتور 
حمم��د ال�س��عودي، وهدف��ت الزي��ارة اإىل التع��رف عل��ى 
املجم��ِع تاريِخ��ه واأهداف��ه واإجنازات��ه ومناق�س��ة حماور 

ع��ّدة تتعل��ق بر�س��يخ اللغ��ة العربية.
وع��رّب الدكت��ور الكرك��ي يف ح��وار م��ع الطالب��ات ع��ن 
ا�ستعداد املجمع تقدمي كّل اأنواع الدعم لهذه املبادرات 
االإر�س��ادات  م��ن  جمموع��ة  ب��دوره  وق��ّدم  واأمثاله��ا، 
للطالب��ات املتحم�س��ات خلدم��ة اللغ��ة والنهو���ض به��ا، 
واأك��د اأهمي��ة وج��ود جي��ل واٍع يوؤم��ن ب�س��رورة تعزي��ز 
الفك��ر اللغ��وي والتوا�س��ل احل�س��اري م��ع املوؤ�س�س��ات 
الفكري��ة والثقافي��ة، لتاأخ��ذ العربي��ة دوره��ا احلقيق��ي 

وت�س��تعيد �سورته��ا امل�س��رقة.
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مجمع اللغة ينتخب أعضاء عاملني جدداً

انتخب جمل�ض املجمع يف جل�سته املنعقدة يوم االأحد 
الدكتور  االأ�ستاذ  من:  كاّلً  2019/2/24م،  املوافق 
الناظر،  مو�سى  الدكتور  واالأ�ستاذ  حمافظة،  علي 
ح لع�سوية  ُر�سِّ ع�سوين عاملن يف املجمع، وكان قد 
املجمع خم�سة ع�سر اأ�ستاذاً، منهم االأ�ستاذان حمافظة 
والناظر اللذان فازا بالع�سوية بعد ح�سولهما على 

اأعلى ن�سب ت�سويت من اأع�ساء املجل�ض احلايل.
درجتي  على  حا�سل  حمافظة  الدكتور  اأن  ُيذكر 
والدرا�سات  االإن�سانية  والعلوم  االآداب  يف  دكتوراه 
وله  الفرن�سية،  ال�سوربون  جامعة  من  االإ�سالمية 
موؤلفات عدة منها: تاريخ االأردن املعا�سر، والعالقات 
عند  الفكرية  واالجتاهات  الربيطانية،  االأردنية 

العرب يف ع�سر النه�سة، وغرها. 
يف  الدكتوراه  درجة  على  حا�سل  الناظر  والدكتور 
من  وله  االأمريكية،  هارفارد  جامعة  من  الكيمياء 
علمياً  بحثاً  على ثالثن  يربو  ما  املن�سورة  االأبحاث 
و�ساهم  الدرا�سات،  ع�سرات  اإىل  اإ�سافة  متخ�س�ساً 
الكيمياء  يف  املتخ�س�سة  العلمية  الكتب  تاأليف  يف 
تاأليف  جلان  وتراأ�ض  العايل،  التعليم  يف  واملعتمدة 
الكتب املدر�سية التي تتعلق بالكيمياء، وعمل يف جلان 
االأردنية  اجلامعات  من  عدد  واأنظمة  قوانن  اإعداد 
التخطيط  جمال  يف  خا�سة  واخلا�سة،  الر�سمية 

الإن�ساء املختربات العلمية.
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2019/3/31م،  املوافق  االأحد  يوم  �سباح  املجمع  عقد 
الكركي  خالد  الدكتور  االأ�ستاذ  برئا�سة  خا�سة  جل�سًة 
رئي�ض املجمع، رّحب فيها بالع�سوين اجلديدين اللذين 
انتخبهما جمل�ض املجمع؛ وهما: االأ�ستاذ الدكتور علي 

حمافظة، واالأ�ستاذ الدكتور مو�سى الناظر.
وت�سمنت اجلل�سة التي ح�سرها اأع�ساء جمل�ض املجمع 
وعطوفة االأمن العام االأ�ستاذ الدكتور حممد ال�سعودي، 
كلمتن األقاهما الع�سوان املنتخبان، �سكرا فيهما معايل 
املجمع،  واأع�ساء  العام  االأمن  وعطوفة  املجمع  رئي�ض 
بعد  له  حدود  ال  الذي  اعتزازهما  عن  فيها  وعرّبا 
من  نخبة  مع  املجمع  يف  عاملن  ع�سوين  انتخابهما 
االأ�ساتذة الذين يفتخر بهم االأردن، وثّمنا اجلهود التي 

يقوم بها املجمع للحفاظ على اللغة العربية.
وعرّب حمافظة يف كلمته عن ا�ستيائه من تدين م�ستوى 
للغة  االأردن  يف  والعايل  العام  التعليم  طلبة  اإتقان 
الدول  وبقية  االأردن  تقدم  من  الرغم  فعلى  العربية، 
امليدان، ما زال �سبعة وخم�سون مليون  العربية يف هذا 
والكتابة،  القراءة  يعرفون  وال  االأمية  يعانون  عربي 
مل  عربي  طفل  مليون  ون�سف  مليوناً  ع�سر  وثالثة 
يلتحقوا باملدار�ض هذا العام. وهذا التقدم ال�سريع الذي 
حققناه يف االأردن حتى تقل�ست ن�سبة االأمية يف بالدنا 
اخلطرة  املالحظة  من  يعفينا  ال  املئة،  يف  �ستة  اإىل 
االآنفة الذكر لدى طلبة اجلامعات واملعاهد العالية يف 

خمتلف م�ستوياتهم يف بلدنا احلبيب.

املجمع يعقد جلسة ترحيبية

باألعضاء العاملني الجدد
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املجمع يعقد امتحان الكفاية لذوي االحتياجات الخاصة 
)السمعية والبرصية( يف رحابه

اأك��د عطوف��ة االأم��ن الع��ام للمجم��ع االأ�س��تاذ الدكت��ور 
حمم��د ال�س��عودي يف ت�سري��ح ل��ه ي��وم اخلمي���ض املوافق 
الكفاي��ة  امتح��ان  يعق��د  املجم��ع  اأن  2019/2/28م؛ 
يف اللغ��ة العربي��ة ل��ذوي االحتياج��ات م��ن الكفيف��ن 
و�سعيف��ي الب�س��ر وال�س��م والبك��م يف رحاب��ه؛ وذل��ك 
يف اإط��ار التي�س��ر عل��ى املتقدم��ن م��ن ه��ذه الفئ��ات 
وتب�س��يط اإج��راءات امتحانه��م وتوف��ر ما يلزمهم من 

مراقب��ن واأجه��زة.
 وُيذك��ر اأن املجم��ع كان ق��د ب��داأ عق��د امتح��ان الكفاي��ة 
يف اآذار املا�س��ي لع��ام 2018م، للتخ�س�س��ات كاف��ة بع��د 

اإعالن��ه َب��ْدَء عق��ده مبوج��ب نظ��ام رق��م )96( ل�س��نة 
امل��ادة  م��ن  )ب(  الفق��رة  مبقت�س��ى  ال�س��ادر  2016م، 
)10( من قانون حماية اللغة العربية رقم )35( ل�سنة 
2015م، التي تن�ض على اأنه: )ال يعن معلم يف التعليم 
اأو  اأو ع�س��و هيئ��ة تدري���ض يف التعلي��م الع��ايل  الع��ام 
مذي��ع اأو مع��د اأو حم��رر يف اأي موؤ�س�س��ة اإعالمي��ة اإال 
اإذا اجت��از امتح��ان الكفاي��ة يف اللغ��ة العربي��ة...(. وق��د 
تقدم لالمتحان حتى االآن ما يزيد على ع�سرين األف 
ممتح��ن وممتحن��ة، ويتاب��ع املجم��ع عق��ده م��ّرة واح��دة 

عل��ى االأق��ل كل �س��هر.

وعزا حمافظة هذا التدين اأو ال�سعف اإىل عوامل، منها: 
العربية  اللغة  يف  العام  التعليم  مدار�ض  معلمي  �سعف 
هذا  وي�سمل  الدرا�سية،  املواد  خمتلف  يدر�سون  الذين 
تغيب  التي  الدرا�سية  واملناهج  العربية،  اللغة  معلمي 
والتلخي�ض، ومن  واالإن�ساء  واالإمالء  عنها مواد اخلط 
املوؤكد اأن و�سائل االإعالم وو�سائل التوا�سل االجتماعي 

قد �ساهمت يف تفاقم هذا التدين.
فيها  اأ�ساد  كلمة  الناظر  األقى  مت�سل  �سعيد  وعلى 
جممعاً  لي�سبح  ن�ساطاته  وات�ساع  املجمع  بنتاجات 
االأكادميي،  املجتمع  فئات  بن  يتحرك  جمتمعياً 
يف  اأثره  ومتثل  واالإعالين،  واالإعالمي،  واملدر�سي، 
امتحان  واإقرار  العربية  اللغة  حماية  قانون  اإ�سدار 
الكفاية اللغوية، وثّمن جهود املجمع الرامية اإىل حماية 

اللغة العربية وتعميمها يف �سائر مناحي احلياة.

علَّق  املجمع،  عليها  ي�سر  التي  التقاليد  على  وجرياً 
املجمع  رئي�ض  نائب  حمدان  حممد  الدكتور  االأ�ستاذ 
العلمية  �سرته  م�ستذكراً  الناظر  االأ�ستاذ  كالم  على 
الكيمياء  ق�سم  بتاأ�سي�ض  ريادته  اإىل  وم�سراً  و�سجاياه، 
يف اجلامعة االأردنية الذي راأ�سه مدة ع�سر �سنوات ناذراً 

حياته للعلم وخدمة الوطن.
على  البخيت  عدنان  حممد  الدكتور  االأ�ستاذ  ب  وعقَّ
كالم االأ�ستاذ حمافظة، موؤكداً اأنه كان مثااًل يف ال�سحبة 
واالأدب واحلكمة، وكان دوماً وفياً جلذوره االجتماعية 
م�سكوناً بهموم وطنه وم�ساكله، وكان ع�سامياً ي�ستعن 
بعزمه وعزميته يف جتاوز العقبات التي واجهته يف عمله 
اإىل  و�سواًل  والتعليم  والربية  اخلارجية  وزارتي  يف 
م�ساهمته يف تاأ�سي�ض جامعة موؤتة بجناحيها الع�سكري 

واملدين.
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لقاء مع وفد

جائزة الشيخ حمد للرتجمة والتفاهم الدويل

زار وف��ٌد م��ن جائ��زة ال�س��يخ حم��د للرجم��ة والتفاه��م 
ال��دويل، �سم��ن جولت��ه التعريفي��ة يف االأردن؛ املجم��ع 
االأ�س��تاذ  املواف��ق 2019/3/3م، والتق��ى  االأح��د  �سب��اح 
الدكت��ور خال��د الكرك��ي رئي���ض املجم��ع، واأمين��ه الع��ام 

االأ�س��تاذ الدكت��ور حمم��د ال�س��عودي.
وهدف��ت الزي��ارة اإىل بي��ان روؤي��ة اجلائ��زة وفل�س��فتها 
واأهدافها يف مو�سمها اخلام�ض ومناق�سة لغات الدول 

اجلدي��دة الت��ي �س��تت�سمنها لهذا املو�س��م.
جه��ود  عل��ى  الكرك��ي  الدكت��ور  اأثن��ى  جانب��ه  م��ن 
القائمن على اجلائزة ودورها يف مّد ج�سور التوا�سل 
للتوا�س��ل  طريق��ة  الرجم��ة  بو�س��ف  االإن�س��اين 

والتفاه��م يف اأنح��اء الع��امل كاف��ة، ورّح��ب بالتع��اون م��ع 
اجلائ��زة وتوثي��ق ال�س��الت اللغوي��ة م��ع جمي��ع ال��دول، 
ال�س��اد يف  للغ��ة  ال�س��قيقة  قط��ر  دول��ة  بدع��م  واأ�س��اد 
جمي��ع االأن�س��طة والفعالي��ات واهتمامه��ا بالرجم��ة، 
وب��ارك اإق��رار قان��ون حماي��ة اللغ��ة العربي��ة ال��ذي يل��زم 
باعتم��اد الف�سح��ى لغ��ة للتعلي��ِم يف مدار���ض وجامع��ات 

الدول��ة، وتوقي��ِع االتفاقي��ات واملعاه��دات الدولي��ة.
جه��ود  الكرك��ي  الدكت��ور  اأو�س��ح  ذات��ه  ال�س��ياق  ويف 
املجم��ع العلمي��ة يف ترجم��ة العل��وم والتقني��ة، حتقيق��اً 
لر�س��الته الرامي��ة اإىل تعمي��م ا�س��تخدام اللغ��ة العربية 

احلي��اة. مناح��ي  �س��ائر  يف  ال�س��ليمة 

19 إطاللة مجمعية - العدد السادس لعام 2019م

بح��ث رئي���ض جمم��ع اللغ��ة العربي��ة االأردين االأ�س��تاذ 
الدكت��ور خال��د الكرك��ي -خ��الل لقائ��ه ي��وم االأربع��اء 
2019/7/17م، �س��فر دول��ة البو�س��نة والهر�س��ك مات��و 
زيك��و ونائب��ه اأرم��ن ليم��و يرافقهم��ا الدكت��ور حمم��د 
تفاه��م  توقي��ع مذك��رة  اآلي��ة  املجم��ع  االأرن��اوؤوط- يف 
لتعزي��ز الرواب��ط الثقافي��ة ب��ن الطرف��ن وحتديداً يف 
جم��ال توف��ر من��ح متبادل��ة تتي��ح زي��ادة ع��دد الطلب��ة 
البو�س��نين الراغب��ن يف تعل��م اللغ��ة العربي��ة، وح�س��ر 
اللق��اء ع�س��و املجم��ع العام��ل االأ�س��تاذ الدكت��ور حمم��د 
للمجم��ع  الع��ام  االأم��ن  وعطوف��ة  البخي��ت  عدن��ان 

االأ�س��تاذ الدكت��ور حمم��د ال�س��عودي.

وق��دم الدكت��ور الكرك��ي ملخ�س��اً ح��ول عم��ل املجم��ع 
واملجام��ع اللغوي��ة العربي��ة ودوره��ا يف احلف��اظ عل��ى 
اللغة العربية وتعزيزها، خا�سة يف ظّل ثورة املعلومات 
وحتدياتها، ورحب بتوقيع مذكرة التفاهم وا�ستعداد 
املجمع لتي�سر �سبل التوا�سل مع اجلامعات االأردنية 

لتحقي��ق غايته��ا وتذليل العوائ��ق االإجرائية.
م��ن جانب��ه اأب��دى ال�س��فر البو�س��ني تطلعات��ه لزي��ادة 
ع��دد الطلب��ة البو�س��نين الدار�س��ن يف االأردن، اآم��اًل 
لتعل��م  البو�س��ني  ال�س��باب  ا�س��تقطاب  �س��بل  بتوف��ر 
ه��ذا  يف  خ��ربات  م��ن  ميتلك��ه  مل��ا  االأردن  يف  العربي��ة 

املج��ال.

رئيس املجمع يلتقي سفري البوسنة والهرسك
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»لجنة الرتبية يف مجلس النواب تزور املجمع« 
امتحان الكفاية

يجب أن يشمل جميع الوظائف حتى العليا منها

اأك��د رئي���ض جلن��ة الربي��ة والتعلي��م والثقاف��ة النيابية 
نط��اق  تو�س��يع  �س��رورة  الب��دور  اإبراهي��م  الدكت��ور 
امتح��ان الكفاي��ة لي�س��مل جمي��ع الوظائ��ف حتى العليا 
منها. ودعا خالل زيارة قامت بها اللجنة يوم االثنن 
العربي��ة  اللغ��ة  جمم��ع  اإىل  اآذار   م��ن  ع�س��ر  الثام��ن 
وفعلي��ة  ج��ادة  خط��وات  اتخ��اذ  اأهمي��ة  اإىل  االأردين، 
للحف��اظ عل��ى �س��المة اللغ��ة العربي��ة والنهو���ض به��ا 
ملواكب��ة متطلب��ات جمتم��ع املعرف��ة. وق��ال الب��دور اإن 
اللغ��ة العربي��ة ت�س��كل هوي��ة االأم��ة وركي��زة ثقافته��ا، 
وهذا يتطلب توحيد جهود املوؤ�س�سات كافة لر�سيخها 
يف خمتل��ف االآداب والعل��وم والفن��ون احلديث��ة. واأ�س��اد 
الب��دور بامله��ام الت��ي ي�سطلع بها املجمع حلماية اللغة 
العربي��ة وال�سيا�س��ات الت��ي ينتهجه��ا به��ذا اخل�سو���ض، 
ال �س��يما يف ظ��ل م��ا ن�س��هده الي��وم م��ن تل��وث لغ��وي يف 
املعام��الت وامل�س��ميات واملن�س��ورات واملنتج��ات،  بع���ض 
املح��وري  املجم��ع  دور  اإب��راز  �س��رورة  اإىل  داعي��اً 
واأ�س��اف  واللغ��ة.   الثقاف��ة  �سعي��دي  عل��ى  اإعالمي��اً 
الب��دور: »اإنن��ا يف جمل���ض الن��واب حري�س��ون عل��ى دع��م 
)املجم��ع( ليوا�س��ل دوره يف حماي��ة اللغ��ة العربي��ة«، 
الفتاً اإىل الت�س��ريعات التي اأقرها املجل���ض بهذا ال�س��اأن 
ك���قانون حماي��ة اللغ��ة العربي��ة رق��م )35( ل�س��نة 2015، 
 )19( رق��م  االأردين  العربي��ة  اللغ��ة  جمم��ع  وقان��ون 
ل�س��نة 2015 . وبع��د االط��الع عل��ى اأب��رز املعيق��ات الت��ي 
ذات  بالقوان��ن  املتعلق��ة  وخ�سو�س��اً  املجم��ع،  تواج��ه 
اجتم��اع  عق��د  الب��دور  ق��رر  اإنفاذه��ا،  واآلي��ات  ال�سل��ة 

الح��ق يف جمل���ض الن��واب ودع��وة جمي��ع املعنّين الإزالة 
تل��ك العقب��ات. وم��ن جهتهم��ا اأع��رب النائب��ان الدكت��ور 
ع��ن  ال�سي�س��اين  نبي��ل  والدكت��ور  العيا�س��رة  حمم��د 
فخرهم��ا واعتزازهم��ا مب��ا يقدم��ه املجم��ع م��ن مه��ام 
جليلة للحفاظ على اللغة العربية التي تعترب عنوان 
االأم��ة وح�سارته��ا. واأ�س��ادا بامل�س��توى املتق��دم واملتمي��ز 
االأ�س��تاذ  مع��ايل  برئا�س��ة  املجم��ع  اإلي��ه  و�س��ل  ال��ذي 
الدكت��ور خال��د الكرك��ي والكف��اءات االإداري��ة العامل��ة 
واملوؤ�س�س��ات  ال��وزارات  الت��زام  �س��رورة  موؤكدي��ن  ب��ه، 
الر�س��مية العام��ة واخلا�س��ة ومنظم��ات املجتمع املدين 
الر�س��مية.  ن�س��اطاتها  يف  العربي��ة  اللغ��ة  با�س��تخدام 
الدكت��ور  مع��ايل  املجم��ع  رئي���ض  ا�س��تعر�ض  وب��دوره 
الكرك��ي امله��ام الت��ي يق��وم به��ا املجم��ع واالأه��داف الت��ي 
عل��ى  احلف��اظ  اأهمه��ا:  وم��ن  تر�س��يخها،  اإىل  ي�س��عى 
�سالمة اللغة العربية والعمل على مواكبتها متطلبات 
ومتطلب��ات  احلديث��ة،  والفن��ون  والعل��وم  االآداب 
جمتم��ع املعرف��ة، واإحي��اء الراث العربي واالإ�س��المي، 
وو�س��ع معاج��م مل�سطلح��ات االآداب والعل��وم والفن��ون، 
الربوي��ة  املوؤ�س�س��ات  م��ع  بالتع��اون  وتوحيده��ا، 
والعلمي��ة واللغوي��ة والثقافي��ة، داخ��ل اململك��ة االأردني��ة 
وخارجه��ا. ولتحقي��ق تل��ك االأه��داف ق��ال الكرك��ي اإن 
املجمع بذل جهوداً عظيمة يف ترجمة العلوم والتقنية 
التعلي��م  يف  التعري��ب  واإدخ��ال  امل�سطلح��ات،  ونق��ل 
العايل، وذلك �سعياً لتوطن العلم والتقنية يف العامل 
العربي. كما يقوم املجمع باإعداد البحوث والدرا�سات 
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املتعلقة باللغة العربية، وت�س��جيع التاأليف والرجمة 
والن�س��ر يف اللغ��ة العربي��ة وق�ساياه��ا، اإ�سافة اإىل ن�س��ر 
والتع��اون  املوؤمت��رات،  وعق��د  امل�سطلح��ات اجلدي��دة، 
م��ع اجلامع��ات واملوؤ�س�س��ات العلمي��ة والربوي��ة داخ��ل 
اململك��ة االأردني��ة وخارجه��ا، كم��ا ُي�س��در جمل��ة دوري��ة 
وب��ّن  االأردين«.  العربي��ة  اللغ��ة  ه��ي »جمل��ة جمم��ع 
الكرك��ي اأن املجم��ع اأ�س��رف عل��ى اإج��راء العدي��د م��ن 
�سل�س��لة م��ن  واأ�س��در  اللغوي��ة والثقافي��ة،  الدرا�س��ات 
امل�سطلح��ات العلمي��ة، وق��ام برجم��ة خمتل��ف الكت��ب 
املتعلق��ة بالعل��وم االأ�سا�س��ية والتطبيقي��ة. كم��ا تط��ّرق 
والفعالي��ات  واالإجن��ازات  الربام��ج  اإىل  الكرك��ي 
مث��ل  املجم��ع  اأطلقه��ا  الت��ي  واملن�س��ورات  والن�س��اطات 
املجم��ع  واإذاع��ة  العربي��ة  اللغ��ة  يف  الكفاي��ة  امتح��ان 
واجلامعي��ة  املدر�س��ية  الطالبي��ة  املب��ادرات  ورعاي��ة 
اخلا�س��ة باللغ��ة العربي��ة مالي��اً ومعنوي��اً وتخ�سي���ض 
امل�س��ابقات الثقافي��ة اخلا�س��ة باللغ��ة العربي��ة ق��راءة 
وعق��د  ور�س��ماً،  وخط��اً  وا�س��تماعاً  وحمادث��ة  وكتاب��ة 
الدورات وامل�سروعات ملهارات اللغة العربية وفن اخلط 
العرب��ي ومكتب��ة املجم��ع لالأطف��ال. اإ�ساف��ة اإىل اإقام��ة 
الن��دوات واملحا�س��رات واملوؤمت��رات واملوا�س��م الثقافي��ة 

وتعريب الّرموز العلمّية وامل�سطلحات ودعم التاأليف 
والرجمة؛ ومنها موؤخراً: كتاب »معجم ل�سان العرب 
الكحال��ن«،  حمن��ة  »معرف��ة  وكت��اب  االقت�س��ادي«، 
وكت��اب »الع��ن والب�س��ر يف الق��راآن الك��رمي«، وكت��اب 
»نظ��م املعلوم��ات االإداري��ة لع�س��ر املعلوم��ات«. واأ�س��ار 
الكرك��ي كذل��ك اإىل االإنت��اج العلم��ي االأب��رز للمجم��ع؛ 
كمجل��ة املجم��ع، وكت��اب املو�س��م الثق��ايف، وكتاب املوؤمتر 
ال�سنوي، واإطاللة جممعية، واملعاجم، وجملة البيان 
وم�س��روعات  اجلوائ��ز  كذل��ك  وا�س��تعر�ض  العرب��ي. 
�س��ورة  كدرا�س��ة  العربي��ة؛  باللغ��ة  النهو���ض  جلن��ة 
اللغ��ة العربي��ة يف و�س��ائل االإع��الم واالت�س��ال وواق��ع 
اللغ��ة العربي��ة يف الق�س��اء االأردين وكلي��ات احلق��وق يف 
اجلامع��ات االأردني��ة وم�س��روع اللغ��ة العربية يف ميدان 
التوا�س��ل وعل��ى �س��بكة )االإنرن��ت( والهات��ف املحم��ول 
وواقع تدري�ض اللغة العربية للناطقن بغرها. وكان 
الكرك��ي ق��د اأ�س��اد يف م�س��تهل الزي��ارة ب���اجلهود الت��ي 
تقوم بها »تربية النواب« للنهو�ض بالعملية الربوية 
والتعليمي��ة والثقافي��ة، مثمًن��ا دور جمل���ض الن��واب يف 
اإ�س��دار قان��وين حماي��ة اللغ��ة العربي��ة وجمم��ع اللغ��ة 

االأردين. العربي��ة 
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طالب��ت جلن��ة الربي��ة والتعلي��م والثقاف��ة النيابي��ة 
احلكوم��ة ب�س��رورة اإلزامي��ة ت�س��جيل اال�س��م التج��اري 
مع ال�س��جل التجاري عند ترخي�ض اأي حمل جتاري؛ 
وذل��ك حلماي��ة اللغ��ة العربي��ة ومعاجل��ة الت�س��وهات 

الت��ي تتعر���ض له��ا.
الب��دور  اإبراهي��م  الدكت��ور  النائ��ب  رئي�س��ها  ودع��ا 
احلكوم��ة اإىل رب��ط ترخي���ض اأي حم��ل جت��اري مب��دى 
تطابق اال�سم التجاري بال�سجل التجاري واإيجاد حل 
عمل��ي له��ذا االأم��ر، �س��واء م��ن خ��الل اإ�س��دار ت�س��ريع 
جدي��د اأو تعدي��ل قان��ون اأو اإ�س��دار نظ��ام وفق��اً للم��ادة 
)17( من قانون حماية اللغة العربية الذي ن�ض على 
ذل��ك الفت��اً اإىل اأن��ه حت��ى االآن مل ي�س��در ذل��ك النظ��ام 

علم��اً ب��اأن القان��ون �س��در من��ذ ع��ام 2015م.

ي��وم  اللجن��ة  عقدت��ه  اجتم��اع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
الت��ي  املعيق��ات  املواف��ق 2019/4/2م الإزال��ة  الثالث��اء 
قان��ون حماي��ة  تطبي��ق  دون  املجم��ع وحت��ول  تواج��ه 
اللغ��ة العربي��ة، بح�س��ور رئي���ض املجمع معايل االأ�س��تاذ 
الدكت��ور خال��د الكرك��ي وعطوف��ة االأم��ن الع��ام لوزارة 
الثقاف��ة بالوكال��ة الدكت��ور اأحمد را�س��د، ورئي���ض ق�س��م 
ال�سناع��ة  وزارة  يف  القانوني��ة  والرقاب��ة  الق�ساي��ا 
الدري��دي،  ح�س��ن  الدكت��ور  والتموي��ن  والتج��ارة 
الدي��ن  ع��ز  املهند���ض  عم��ان  باأمان��ة  الع��ام  واملفت���ض 
�سموط، واملدير التنفيذي لل�سوؤون الثقافية باالأمانة 
ح��امت الهم��الن، ومدي��ر اأث��اث الطري��ق الدكتور طارق 

القهي��وي.
واأع��رب الب��دور ع��ن ا�س��تهجانه للقوان��ن املعم��ول به��ا 

جلنة الرتبية والتعليم والثقافة النيابية
تطالب بإلزامية تسجيل االسم التجاري قبل الرتخيص

لحامية اللغة العربية
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حالياً مبا فيها قانون االأ�سماء التجارية التي ال تعالج 
ه��ذه االخت��الالت والت�س��وهات، مو�سح��اً اأن م��ن يري��د 
يلت��زم بفت��ح �س��جل  اأن ميار���ض عم��اًل جتاري��اً معين��اً 
جت��اري فق��ط، وي��رك اأم��ر ت�س��جيل اال�س��م التج��اري 

ل�ساح��ب العم��ل، اأي اختياري��اً، وال اإل��زاَم بذل��ك.
وق��ال: اإن اللغ��ة العربي��ة ت�س��كل هوي��ة االأم��ة وركي��زة 
ثقافته��ا، وه��و م��ا يتطل��ب توحي��د جه��ود املوؤ�س�س��ات 
كاف��ة لر�س��يخها يف خمتل��ف االآداب والعل��وم والفن��ون 
احلديثة، داعياً اإىل اأهمية اتخاذ خطوات جاّدة وفعلية 
للحف��اظ عل��ى �س��المة اللغ��ة العربي��ة والنهو���ض به��ا 

ملواكب��ة متطلب��ات جمتم��ع املعرف��ة.
واأ�س��اد بامله��ام الت��ي ي�سطل��ع به��ا املجم��ع حلماي��ة اللغة 
العربي��ة وال�سيا�س��ات الت��ي ينتهجه��ا به��ذا اخل�سو���ض، 
ال �س��يما يف ظ��ل م��ا ن�س��هده الي��وم م��ن تل��وث لغ��وي يف 
املعام��الت وامل�س��ميات واملن�س��ورات واملنتج��ات،  بع���ض 
موؤك��داً اأهمي��ة اإب��راز دور املجمع املحوري اإعالمياً على 

�سعي��دي الثقاف��ة واللغ��ة.
واأ�س��اف الب��دور: »اإنن��ا يف جمل���ض الن��واب حري�س��ون 
عل��ى دع��م )املجم��ع( ليوا�س��ل دوره يف حماي��ة اللغ��ة 
العربي��ة«، مبدي��اً ا�س��تعداد اللجن��ة لب��ذل اجله��ود كافة 

الت��ي ت�س��هم يف �س��ن الت�س��ريعات الالزم��ة لذل��ك.
ولف��ت به��ذا ال�س��دد اإىل القوان��ن الت��ي اأقره��ا املجل���ض 
به��ذا ال�س��اأن ك���قانون حماي��ة اللغ��ة العربي��ة رق��م )35( 
ل�س��نة 2015م، وقان��ون جمم��ع اللغ��ة العربي��ة االأردين 

رق��م )19( ل�س��نة 2015م.
العيا�س��رة  حمم��د  النائب��ان  اأع��رب  جهتهم��ا  وم��ن 
واعتزازهم��ا مب��ا  ع��ن فخرهم��ا  اخلوال��دة  واإن�س��اف 
يقدم��ه املجم��ع م��ن مه��ام جليل��ة للحف��اظ عل��ى اللغ��ة 
العربي��ة الت��ي تعت��رب عن��وان االأم��ة وح�سارته��ا داعيِن 
اإىل رب��ط ال�س��جل التج��اري باال�س��م التج��اري بحي��ث 
املح��الت  ترخي���ض  عملي��ة  يف  اأ�سا�س��ياً  �س��رطاً  يك��ون 

التجاري��ة.

فيم��ا اأ�س��ادت النائب��ة �سف��اء املومن��ي بامل�س��توى املتق��دم 
مع��ايل  برئا�س��ة  املجم��ع  اإلي��ه  و�س��ل  ال��ذي  واملتمي��ز 
االأ�س��تاذ الدكت��ور خال��د الكرك��ي والكف��اءات االإداري��ة 
العاملة به، موؤكدة �سرورة التزام الوزارات واملوؤ�س�سات 
الر�س��مية العام��ة واخلا�س��ة ومنظم��ات املجتمع املدين 

با�س��تخدام اللغ��ة العربي��ة يف ن�س��اطاتها الر�س��مية.
وبدوره��ا ع��زت النائب��ة ه��دى العت��وم ه��ذه التج��اوزات 
واالنح��دار يف م�س��توى اللغ��ة العربي��ة اإىل جمل��ة م��ن 
�س��هدت  الت��ي  املناه��ج  تعدي��ل  اأهمه��ا  م��ن  االأ�س��باب؛ 
تغي��رات اأفرغته��ا م��ن حمتواه��ا، ف�س��اًل ع��ن و�س��ائل 
االإع��الم الت��ي يج��ب اأن تلع��ب دوراً رئي�س��اً يف حماي��ة 
اللهج��ات  ع��ن  واالبتع��اد  ال�س��ليمة  العربي��ة  اللغ��ة 
مطالب��ة  جمتمعاتن��ا،  عل��ى  والدخيل��ة  الغريب��ة 
مبحا�س��بة املخالف��ن وت�س��ديد العقوب��ة لتك��ون رادعًة.
وم��ن جهت��ه ا�س��تعر�ض االأ�س��تاذ الدكت��ور الكرك��ي يف 
بداي��ة االجتم��اع م�س��رة املجم��ع وتط��وره واإجنازات��ه 
منذ تاأ�سي�سه اإىل اليوم متمثلة يف اإ�سداراته، واجلوائز 
وموؤمترات��ه،  ومن�س��وراته،  واإذاعت��ه،  به��ا،  ف��از  الت��ي 
وجلان��ه املتوالي��ة، ووَق��َف عل��ى عم��ل اللجن��ة الوطني��ة 
م�س��روعات  اإىل  واأ�س��ار  العربي��ة،  باللغ��ة  للنهو���ض 
لتعلي��م  وح��دة  باإن�س��اء  املتمثل��ة  امل�س��تقبلية  املجم��ع 
اللغ��ة العربي��ة للناطق��ن بغره��ا، ووح��دة حلو�س��بة 
اللغ��ة العربي��ة، ووح��دة لتعريب التعليم يف اجلامعات، 
ووح��دة للرجم��ة. ت��ال ذل��ك عر���ض لقان��ون احلماي��ة 
يف اللغ��ة العربي��ة وم��واده ومتابع��ة تنفي��ذه، وامتح��ان 
الكفاي��ة ال��ذي يعق��د حالي��اً يف ثالث��ة وع�س��رين مرك��زاً 

معتم��داً يف وزارة الربي��ة والتعلي��م.
وق��ال اإن هن��اك تعدي��اًل جدي��داً عل��ى قان��ون حماي��ة 
اللغة، وهو االآن يف مراحله االأخرة للمراجعة لي�سكل 
روؤي��ة اأو�س��ح يف حمارب��ة التل��وث اللغ��وي والب�س��ري يف 
موؤ�س�س��اتنا وحمالن��ا التجارية و�س��وارعنا وم�س��مياتنا، 
وحتدي��د اجله��ات املخول��ة باملتابعة وفر���ض العقوبات، 
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ولي�س��مل امتح��ان الكفاي��ة جمي��ع موظف��ي موؤ�س�س��ات 
يف  التدري���ض  هيئ��ة  اأع�س��اء  اإىل  اإ�ساف��ة  الدول��ة، 
والتعلي��م  الربي��ة  وزارة  يف  واملعلم��ن  اجلامع��ات 
واالإعالمين، كما اأو�سى بتعين من�سئ للغة العربية 
مبنزل��ة م�ست�س��ار اأو مراج��ع لغ��وي يف كل موؤ�س�س��ة م��ن 
موؤ�س�س��ات الوط��ن؛ الأن اللغ��ة ه��ي هوي��ة االأم��ة ويج��ب 

اأن تك��ون ال�س��يادة فيه��ا ل�س��لطتي املعرف��ة واحلري��ة.
الد�س��تور  م��ن  ننطل��ق يف عملن��ا  اإنن��ا  الكرك��ي  وق��ال 
ال��ذي ين���ض عل��ى اأن دي��ن الدول��ة االإ�س��الم، واللغ��ة 
العربية هي لغتها الر�س��مية، واأ�س��ار اإىل حجم التلوث 
اللغ��وي يف ال�س��وارع االأردني��ة واالأ�س��ماء وال�س��ور الت��ي 

ن�س��اهدها.
تك��رار  ملن��ع  خط��وات  اتخ��اذ  اإىل  الكرك��ي  ودع��ا 
يف  م�س��ددة  تعليم��ات  واإ�س��دار  املمار�س��ات  ه��ذه  مث��ل 
والتدقي��ق  والرقاب��ة  املتابع��ة  وتكثي��ف  الراخي���ض 
عل��ى املح��الت، الفت��اً اإىل اأن هدفن��ا ه��و حماي��ة اللغ��ة 
العربي��ة واحلف��اظ عل��ى جمالي��ة بلدن��ا ولي���ض معاقب��ة 

املواطن��ن.
الوطني��ة  الن��واب  جمل���ض  مواق��ف  الكرك��ي  وثّم��ن 
امل�سرفة جتاه الق�سايا العربية، ال �سيما جتاه الق�سية 
الفل�سطينية والقد�ض، م�ستذكراً بالوقت ذاته جهوده 

يف اإ�س��دار قان��وين حماي��ة اللغ��ة العربي��ة واملجم��ع.
وب��دوره ق��ال الدري��دي اإن ح��ل االخت��الف ب��ن اال�س��م 
التج��اري وال�س��جل التج��اري ل��دى ال��وزارة يك��ون م��ن 
خ��الل نظ��ام ي�س��در مبوج��ب امل��ادة )17( م��ن قان��ون 
حماي��ة اللغ��ة العربي��ة، الفت��اً اإىل اأن قان��ون االأ�س��ماء 
ا�س��ت�سدار  التجاري��ة احل��ايل ال ُيج��رب التاج��ر عل��ى 
�سجل باال�سم التجاري واإمنا يكتفي بال�سجل التجاري 

فقط، وبالتايل يبقى اال�سم التجاري اختيارياً ولي�ض 
اإلزامي��اً.

وم��ن ناحيت��ه ق��ال �س��موط اإن��ه ال ب��د م��ن وج��ود نظ��ام 
يحكم هذه العملية ويلزم اجلميع، م�سراً اإىل اإ�سدار 

نظام وفقاً لقانون حماية اللغة العربية.
واأ�س��اف: اإنن��ا، اعتب��اراً م��ن ي��وم اأم���ض، اأطلقن��ا نظ��ام 
التفتي���ض املوح��د االإلك��روين عل��ى جمي��ع املح��الت 
واملن�س��اآت داخ��ل ح��دود االأمان��ة بحي��ث تك��ون الرقاب��ة 
اآن  يف  واالإعالن��ات  واللوح��ات  وال�سح��ة  امله��ن  عل��ى 
واح��د، م��ن مفت���ض �س��امل، بحي��ث يق��وم به��ا موظف��ون 
من ذوي اخلربة والدراية مدربون على جميع االأمور 

الفني��ة املتعلق��ة بذل��ك.
واأ�س��ار القهي��وي اإىل اللوح��ات االإعالني��ة واللوح��ات 
التعريفي��ة الفت��اً اإىل اأنن��ا يف االأمان��ة و�سعن��ا �سواب��ط 
للوح��ات م��ن حي��ث املقا���ض واحلج��م وع��دم ترخي���ض 
اأي حم��ل اإال بع��د مطابقت��ه م��ع اللوح��ة التعريفي��ة 
ونظام و�سائل الدعاية واالإعالن والتعليمات ال�سادرة 

مبوجب��ه.
كم��ا اأثن��ى عل��ى راأي احل�س��ور ب�س��رورة وج��ود ت�س��ريع 
يلزم جميع اجلهات بربط اال�سم التجاري مع ال�سجل 

التجاري.
وم��ن جهت��ه ق��ال را�س��د: اإن ال��وزارة معني��ة بحماي��ة 
اللغ��ة العربي��ة كونه��ا من��اط التفك��ر ووع��اء حف��ظ 
الهوي��ة العربي��ة والقومي��ة، �س��عياً اإىل تعمي��م قان��ون 
حماية اللغة العربية على جميع الدول العربية، لكن 
م��ا يعك��ر �سفون��ا ه��و بع���ض اللهج��ات الدخيل��ة عل��ى 
جمتمعن��ا، وبال��ذات يف بع���ض االإذاع��ات، االأم��ر ال��ذي 

يتطل��ب مراقب��ة وحما�س��بة.
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مجمع اللغة يواصل اللقاءات
لتفعيل قانون حامية اللغة العربية

مجمع اللغة يواصل اللقاءات
لتفعيل قانون حامية اللغة العربية

عق��د مع��ايل االأ�س��تاذ الدكت��ور خال��د الكرك��ي رئي���ض 
املجم��ع لق��اًء يوم االأح��د املوافق 2019/3/24م، ح�سره 
ال�س��عودي،  حمم��د  الدكت��ور  الع��ام  االأم��ن  عطوف��ة 
وعطوف��ة االأ�س��تاذ عدن��ان الزعب��ي امل�ست�س��ار االإعالمي 
املذي��ع  حما�س��نة  �س��المة  واالأ�س��تاذ  املجم��ع،  الإذاع��ة 
فيها، واالأ�ستاذ الدكتور مهند مبي�سن اأ�ستاذ التاريخ 
واملهند���ض  االأردني��ة،  اجلامع��ة  يف  احلدي��ث  العرب��ي 
�سف��وان قدي�س��ات م��ن اجلامع��ة االأردني��ة، واالأ�س��تاذ 
حممد خر الروا�سدة االإعالمي وال�سحفي، واالأ�ستاذ 
�س��امح املحاري��ق املدي��ر الع��ام للبن��ك الوطن��ي لتموي��ل 
امل�ساريع ال�سغرة، واالأ�ستاذ اإبراهيم ال�سواعر مدير 

الدائ��رة الثقافي��ة يف جري��دة ال��راأي، والدكت��ورة دع��اء 
بياتن��ة اأ�س��تاذة اللغ��ة العربي��ة.

رّح��ب مع��ايل الرئي���ض باحل�س��ور، واأك��د �س��رورة عق��د 
اللق��اءات ح��ول قان��ون حماي��ة اللغ��ة العربي��ة، الإط��الع 
بن��وده،  عل��ى  واخلا�س��ة  الر�س��مية  االإع��الم  و�س��ائل 
وللت�س��اور ح��ول تع��اون املوؤ�س�س��ات م��ع املجم��ع لل�س��ر 
يف تطبيق��ه، وتق��دمي االقراح��ات لتفعيل��ه، ومواجهة 
وال�س��وارع  املوؤ�س�س��ات  خمتل��ف  يف  اللغ��وي  ال��ردي 

العام��ة.
واإجنازات���ه  وتط���وره  املجم���ع  م�س���رة  وا�س���تعر�ض 
واإذاعت���ه،  به���ا،  ف���از  الت���ي  واجلوائ���ز  واإ�سدارات���ه، 
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وموؤمترات���ه وجلان���ه، وتوق���ف عند بع�ض مواد القانون 
الت���ي تن����ض عل���ى اإل���زام ال���وزارات والدوائ���ر احلكومي���ة 
واملوؤ�س�سات العامة واخلا�سة با�ستخدام اللغة ال�سليمة 
يف كل م���ا ين�س���ر ويب���ث ويكت���ب يف و�س���ائل االإع���الم 
املرئية وامل�س���موعة واملقروءة وموؤ�س�س���ات التعليم العام 

والع���ايل.
وخرج اللقاء بجملة من التو�سيات، اأهمها:

اللغ��ة  بو�س��ف  النا���ض  م��ع  املجم��ع  تفاع��ل  زي��ادة   -1
والوع��اء  االأردين  ال�س��عب  مكون��ات  اأه��م  العربي��ة 
احل�س��اري والثق��ايف لالأم��ة، والدع��وة لتطويره��ا 
م��ن الداخ��ل الأنه��ا ال�س��فر ال��ذي ندخ��ل ب��ه اإىل 

االآخري��ن. ثقاف��ة 
الت�س��دي للتحدي��ات اليومي��ة الت��ي تواج��ه اللغ��ة،   -2
ع��رب  له��ا  تتعر���ض  الت��ي  االنته��اكات  ومقاوم��ة 
و�س��ائل التوا�س��ل االجتماع��ي احلديثة وقنوات بث 

)الفيدي��و( واأهمه��ا )اليوتي��وب(.
توقي��ع  مث��ل  م��ن  ال�سح��ف؛  م��ع  �س��راكات  بن��اء   -3
مذك��رات تفاه��م لكتاب��ة م��واد عن املجم��ع والقانون 
ب�س��كل يوم��ي اأو اأ�س��بوعي؛ فمهم��ة تنفي��ذ القان��ون 

مهم��ة تنويري��ة بدرج��ة كب��رة.
والتن�س��يق  للغ��ة،  �س��هر  اأو  اأ�س��بوع  اأو  ي��وم  اإقام��ة   -4
تلف��زة  وقن��وات  اإذاع��ات  م��ن  املعني��ة  اجله��ات  م��ع 
وطلب��ة وهيئ��ة االإع��الم، وترتي��ب اجلوان��ب الفني��ة 

لذل��ك. الالزم��ة  والقانوني��ة 
اإط��الق حم��الت اإعالمي��ة حت��ت م�س��ميات جاذب��ة   -5
والقن��وات  االإذاع��ات  يف  هويتن��ا(  )لغتن��ا  مث��ل 
بحي��ث تب��ث ب�س��كل متوا�س��ل عل��ى �س��كل فوا�س��ل 
ال�س��ليمة  باللغ��ة  للحدي��ث  تدع��و  الربام��ج،  ب��ن 
وتب��ن اأهميته��ا واأهمي��ة تنفي��ذ القان��ون، خا�س��ة 

ثقاف��ة  لر�س��يخ  برام��ج  تب��ث  الت��ي  االإذاع��ات  يف 
فاعل��ة  برام��ج  اأن تخل��ق  فبا�س��تطاعتها  املجتم��ع، 
وت�س��ل جلمه��ور كب��ر يف م��دة زمني��ة ق�س��رة.

اإط��الق حمل��ة توا�س��ل م��ن خ��الل هيئ��ة تنظي��م   -6
قط��اع االت�س��االت لب��ث ر�س��ائل ق�س��رة للتوعي��ة 

باللغ��ة واأهميته��ا كونه��ا هوي��ة االأم��ة.
االهتم��ام باالإخ��راج الفن��ي فيم��ا يق��دم ع��رب اإذاع��ة   -7
املجم��ع ليك��ون اأك��ر جذب��اً ومتع��ة، خا�س��ة يف ح��ال 

بث��ه ع��رب �سفح��ات التوا�س��ل. 
حتقي��ق الت��وازن ب��ن اجلانب��ن الوظيف��ي احليات��ي   -8
واالأكادمي��ي يف كل م��ا يقدم��ه املجم��ع، والبع��د ع��ن 

اجلم��ود بَط��رق اأك��ر االأبواب و�س��واًل للجمهور.
االت��كاء عل��ى طاق��ات فاعل��ة يف املجتم��ع والثق��ة به��ا   -9

وحتفيزه��ا مبكافاآت قّيمة.
10-  اإقام��ة عالق��ات تواأم��ة م��ع بع���ض اجلامع��ات التي 
للنهو���ض  والتقن��ي  التكنولوج��ي  باجلان��ب  تهت��م 

بحو�س��بة اللغ��ة العربي��ة.
11-  ا�س��ت�سافة �س��خ�سيات وقام��ات وطني��ة ولغوي��ة 
ع��رب االإذاع��ات وقن��وات التلف��زة للحدي��ث عن اللغة 
واملجم��ع واإجنازات��ه، خا�س��ة فيم��ا يتعل��ق بقان��ون 

احلماي��ة.
12-  اإط��الق املزي��د م��ن امل�س��ابقات الت��ي ميك��ن م��ن 
خاللها اأن ن�سل اإىل الطلبة مثل مهرجان ال�سعر 

املدر�س��ي والرواي��ة اجلامعي��ة وغرهم��ا.
�سحفن��ا  يف  اأ�س��بوعية  �س��به  �سفح��ات  اإف��راد   -13
املجم��ع. واإجن��ازات  بالقان��ون  للتوعي��ة  الر�س��مية 

االإعالمي��ة  املوؤ�س�س��ات  م��ع  قري��ب  لق��اء  عق��د   -14
ه��ذا اخل�سو���ض. فاعل��ة يف  اآلي��ات  لدرا�س��ة 
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امل�س��اركة  عل��ى  املجم��ع  حر���ض  م��ن  انطالق��اً 
الفاعل��ة يف املوؤمت��رات والن��دوات العلمي��ة واالأدبي��ة 
الت��ي ُتعق��د داخ��ل االأردن وخارج��ه �س��ارك االأ�س��تاذ 
الدكتور خالد الكركي رئي�ض املجمع ووفد مرافق 
يف فعالي��ات املوؤمت��ر ال��دويل الثام��ن للغ��ة العربي��ة 
الذي نظمه املجل���ض الدويل للغة العربية يف دبي 
يف املدة من 10-2019/4/13م، وقد �س��اهم املجمع 
بزاوي��ة خا�س��ة مبن�س��وراته واإ�سداراته املتنوعة يف 

معر���ض الكت��اب املق��ام عل��ى هام���ض املوؤمت��ر.
م��ن  انطالق��اً  ع��دة  جل�س��ات  املوؤمت��ر  وت�سم��ن 
اجلل�س��ة االأوىل الت��ي ا�س��تملت عل��ى دور املنظم��ات 
اللغ��ة  خدم��ة  يف  والدولي��ة  العربي��ة  والهيئ��ات 

عل��ى  رك��زت  الت��ي  الثاني��ة  واجلل�س��ة  العربي��ة، 
جه��ود اجلوائ��ز العربي��ة يف خدم��ة اللغ��ة العربي��ة، 
العربي��ة  اللغ��ة  الأق�س��ام  عق��دت  الت��ي  والثالث��ة 
ملناق�سة التطلعات امل�ستقبلية، واجلل�سة اخلتامية 
الت��ي كرم��ت اجله��ات الداعمة واالأبحاث املتميزة. 
ب��ن  عل��ي  الدكت��ور  االأ�س��تاذ  املوؤمت��ر  اأم��ن  وت��ال 
عب��داهلل ب��ن مو�س��ى البي��ان اخلتام��ي والتو�سيات.
واأب��ان مو�س��ى اأن ع��دد االأبح��اث املقدم��ة للموؤمت��ر 
امل�س��جلن  بل��غ )679( بحث��اً حمكم��اً، وبل��غ ع��دد 
قرابة )1300( �سخ�ض، وحتدث يف املوؤمتر )771( 
باحث��اً، وح�س��ر )81( عمي��د كلي��ة، و)94( رئي���ض 

ق�س��م للغ��ة العربي��ة يف اجلامع��ات امل�س��اركة.

املجمع يشارك يف فعاليات
مؤمتر اللغة العربية بديب
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تعاون مشرتك بني مجمع اللغة األردين
واملجمع السوداين

انطالق��اً م��ن حر���ض جمم��ع اللغ��ة العربي��ة االأردين 
عل��ى توثي��ق ال�س��الت م��ع املجام��ع اللغوي��ة العلمي��ة 
العربي��ة وتن�س��يق اجله��ود يف االأم��ور املت�سل��ة باللغ��ة 
وم�س��تقبلها  والعلم��ي  اللغ��وي  وبراثه��ا  العربي��ة 
التقن��ي والرقم��ي وحمتواه��ا عل��ى ال�س��ابكة وتطوي��ر 
خط��ط تعليمه��ا للناطق��ن بغره��ا؛ ا�س��تقبل املجم��ع 
ممثاًل برئي�س��ه معايل االأ�س��تاذ الدكتور خالد الكركي 
�سب��اح ي��وم اخلمي���ض الراب��ع م��ن مت��وز رئي���ض جمم��ع 
بك��ري  الدكت��ور  االأ�س��تاذ  ال�س��وداين  العربي��ة  اللغ��ة 

احل��اج، وح�س��ر اللق��اء عطوف��ة االأم��ن الع��ام االأ�س��تاذ 
الدكت��ور حمم��د ال�س��عودي، وع�س��ُو املجم��ع العام��ُل 

مع��ايل االأ�س��تاذ الدكت��ور �س��عيد الت��ل.
مرك��ز  اإن�س��اء  اإىل  الرامي��ة  املجم��ع  خط��ة  و�سم��ن 
تباح��ث  بغره��ا،  للناطق��ن  العربي��ة  اللغ��ة  لتعلي��م 
الطرف��ان ح��ول اآلي��ة االتف��اق الإع��داد مذك��رة تفاه��م 
مل�س��روع م�س��رك للناطق��ن بغره��ا وتب��ادل مناه��ج 
تعليمه��ا وتطويره��ا �سم��ن خطط م�س��ركة تفيد من 

خ��ربة الطرف��ن العلمي��ة واالأكادميي��ة.

تعاون مشرتك بني مجمع اللغة األردين
واملجمع السوداين
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نظام معدل لنظام امتحان الكفاية يف اللغة العربية

�س��در يف اجلري��دة الر�س��مية نظ��ام مع��دل رق��م 119 
لنظ��ام امتح��ان الكفاي��ة يف اللغ��ة العربية ل�س��نة 2019.

الفني��ة«  »اللجن��ة  تعري��ف  اإلغ��اء  التعدي��ل  وت�سم��ن 
م��ن  الثاني��ة  امل��ادة  يف  ال��وارد  ل��ه  املخ�س���ض  واملعن��ى 
امل��ادة  م��ن  ج  الفق��رة  ن���ض  واإلغ��اء  االأ�سل��ي،  النظ��ام 
الرابعة واال�ستعا�سة عنه باعتماد ال�سياغات النهائية 
الأ�س��ئلة االمتحان واأجوبتها، واإلغاء املادتن اخلام�س��ة 

وال�ساد�س��ة املت�سمنت��ن ت�س��كيل جلن��ة فني��ة وحتدي��د 
و�سالحياته��ا. مهامه��ا 

وعلي��ه تلغ��ى اللجن��ة الفني��ة يف النظ��ام املع��دل الت��ي 
النموذجي��ة  واأجوبته��ا  االأ�س��ئلة  اإع��داد  تت��وىل  كان��ت 
عل��ى  واالإ�س��راف  له��ا،  النهائي��ة  ال�سياغ��ة  وطباع��ة 
وت�سحي��ح  خمتوم��ة،  مغلف��ات  يف  وو�سعه��ا  ن�س��خها 

النتائ��ج. وتدوي��ن  االمتح��ان  اأوراق 
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  ضمن فعاليات مبادرة »ض« مجمع اللغة يطلق

الدورة الرابعة للمسابقات الثقافية

�سم��ن فعالي��ات مب��ادرة »���ض« اإح��دى مب��ادرات موؤ�س�س��ة ويل العه��د، وانطالق��اً م��ن روؤي��ة جمم��ع اللغ��ة العربّي��ة 
و�سعياً لتحقيق اأهدافه يف احلفاظ على �سالمة اللغة العربية والنهو�ض بها ملواكبة متطلبات جمتمع املعرفة؛ 

يطلق املجمع بالتعاون مع موؤ�س�سة ويل العهد الدورة الرابعة مل�سابقاته هذا العام 2019م.

  ضمن فعاليات مبادرة »ض« مجمع اللغة يطلق

الدورة الرابعة للمسابقات الثقافية
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تنفي��ذاً  تاأت��ي  الت��ي  امل�س��ابقات  وت�س��تمل 
التفاقّية العمل امل�سرك بن املجمع وموؤ�س�سة 
ويل العهد، على جوائز متعددة، لدعم العربية 
اأبنائه��ا  به��ا وتر�س��يخها يف نفو���ض  واالحتف��اء 
كت��اب  اأف�س��ل  جائ��زة  يف:  تتمث��ل  وحمبيه��ا، 
مرَج��م، واأف�س��ل كت��اب موؤل��ف يف تاري��خ االأردن 
اال�سطناع��ي،  وال��ذكاء  االأردن  يف  وال�س��ياحة 
وجائزة لفن اخلط العربي، وم�س��ابقة بعنوان: 
)لغت��ي هويت��ي( ت�س��تمل عل��ى جائزت��ن؛ جائ��زة 
اأف�س��ل تقري��ر اأو حتقي��ق �سحف��ي ح��ول اللغ��ة 
العربي��ة، واأف�س��ل مب��ادرة لغوي��ة عل��ى م�س��توى 
اململك��ة، وم�س��ابقة لالأطف��ال م��ن �س��ن )12-7( 
العربي��ة(  لغت��ي  )اأح��ب  بعن��وان:  و)18-13( 
واخل��ط  الر�س��م،  فئ��ات:  اأرب��ع  اإىل  مق�س��مة 
ن���ض  /اأف�س��ل  النري��ة  والن�سو���ض  العرب��ي، 
ن��ري )ق�س��ة، اأو مقال��ة، اأو خاط��رة، اأو مقام��ة، 

اأو ر�س��الة(، وق��راءة يف كت��اب/ املطالع��ة.
امل�س��ابقات  تفا�سي��ل  ع��ن  االإع��الن  و�س��يتم 
واجلوائز م���ن خالل املوق����ع االإلكروين للمجمع 
مب���ادرة  وموق��ع   ،)www.majma.org.jo(
»���ض« اإح���دى مب��ادرات موؤ�س����سة ول��������ي العه�������د: 
ع�����������لى  و�سفحاتهم���ا   ،)inarabic.cpf.jo(

مواق��ع التوا�س��ل االجتماع��ي. 
وكان املجم��ع ق��د ب��داأ االأع��وام الثالث��ة املا�سي��ة 
وجوائ��زه،  م�س��ابقاته  م��ن  �سل�س��لة  باإط��الق 

وج��اءت جائ��زة الرجم��ة والتاألي��ف حتقيق��اً مل��ا 
ورد يف املادة )5( من قانون املجمع التي تق�سي 
بت�س��جيع التاألي��ف والرجم��ة والن�س��ر، وجائ��زة 
العربي��ة  اللغ��ة  تطوي��ر  به��دف  هويت��ي  لغت��ي 
والت�س��جيع عل��ى الكتاب��ة به��ا، وزي��ادة حمتواه��ا 
الرقم��ي عل��ى ال�س��ابكة، وتداوله��ا والبح��ث به��ا، 
واإيج��اد حل��ول للم�س��كالت الت��ي تواج��ه الن���ضء 
العربي��ة  لغت��ي  اأح��ب  وجائ��زة  ه��ا،  يخ�سّ فيم��ا 
لالأطف��ال به��دف ت�س��جيعهم وتنمي��ة قدراته��م 
االإبداعي��ة ومواهبه��م املتع��ددة يف التعب��ر ع��ن 
العرب��ي  اخل��ط  وجائ��زة  االأم،  للغته��م  حبه��م 
لالهتم��ام بالفن��ون الت��ي تنم��ي ال��روة اللغوي��ة 

ل��دى املتعلم��ن.
اأطلقه��ا  »���ض«  مب��ادرة  اأن  ذك��ُره  واجلدي��ُر 
�س��مو االأم��ر احل�س��ن ب��ن عب��داهلل الث��اين، ويل 
العه��د، يف �س��هر ني�س��ان املا�س��ي به��دف احلف��اظ 
عل��ى مكان��ة واأل��ق اللغ��ة العربّي��ة، والعم��ل عل��ى 
تطوي��ر تقني��ات متكينه��ا رقمياً واإثراء املحتوى 
العرب��ي عل��ى االإنرن��ت، كم��ا تهدف املب��ادرة اإىل 
اإعداد �س��فراء للغة العربية يعملون على تعزيز 
ا�ستخدامها يف خمتلف ميادين املعرفة، واإن�ساء 
باللغ��ة  للتوا�س��ل  ��ات  املن�سّ م��ن  ع��دد  وتعزي��ز 
جم��االت  جمي��ع  يف  وا�س��تخدامها  العربي��ة، 

احلي��اة العملي��ة والعلمي��ة والتكنولوجي��ة.
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مجمع اللغة العربية يعلن
تنظيم مؤمتره السنوي

لعام 2019

تنظي��م  ع��ن  االأردين  العربي��ة  اللغ��ة  جمم��ع  اأعل��ن 
موؤمتره العلمي ال�سنوي، وذلك يف املدة من )31-30( 
ت�س��رين اأول لع��ام 2019م، بعن��وان: »البالغ��ة العربي��ة 
ب��ن الق��دمي واحلدي��ث«، ويه��دف املوؤمت��ر اإىل اإث��ارة 
الوعي واالهتمام بامل�سامن الفكرية يف جهود حماية 
اللغ��ة العربي��ة وتعليمه��ا والتعل��م به��ا، واقراح ال�س��بل 

املنا�س��بة الإغنائه��ا مب�سام��ن ثقافي��ة وح�ساري��ة.
لت�س��مل  الرئي�س��ية  املوؤمت��ر  حم��اور  املجم��ع  وح��دد 
مناه��ج التحلي��ل االأدب��ي واللغ��وي والبالغ��ة احلديث��ة، 

البالغي��ن  متقدم��ي  ب��ن  العربي��ة  والبالغ��ة 
ومتاأخريهم، وم�سكلة امل�سطلح البالغي بن العربية 
اأ�س��اليب  وتطوي��ر  االأ�س��لوبية،  والبالغ��ة  وغره��ا، 

البالغ��ة. تدري���ض 
اإىل  املوؤمت��ر  امل�س��اركة يف  الراغب��ن يف  املجم��ع  ودع��ا 
اإع��داد ملخ���ٍض يف ح��دود )250( كلم��ة، يت�سم��ن فك��رة 
البح��ث املق��رح واأهميت��ه واأهداف��ه وعنا�س��ره، عل��ى اأن 
يكون اآخر موعد الإر�سال امللخ�سات هو 2019/8/30م، 

ويعل��ن ع��ن قبوله��ا يف منت�س��ف اأيل��ول الق��ادم.
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عق��د جمم��ع اللغ��ة العربي��ة الأردين بالتع��اون م��ع 
موؤ�ص�ص��ة ويل العه��د �صب��اح ي��وم الثالث��اء الثالث��ن 
من متوز ور�ص��ة لتح�ص��ن اخلط لالأطفال يف رحابه 

باإ�ص��راف اخلطاط حممد اأبو عي�ص��ة.
وج��اءت الور�ص��ة به��دف الرتق��اء مب�ص��توى اخل��ط 
العرب��ي ل��دى النا�ص��ئة، وحتقيق��ًا لروؤي��ة املجم��ع 

الرامي��ة للحف��اظ عل��ى �ص��المة اللغ��ة العربي��ة 
وروؤية مبادرة )�ض( اإحدى مبادرات موؤ�ص�صة ويل 
العه��د الهادف��ة اإىل تعزي��ز مكان��ة اللغ��ة العربية، 
واإع��داد �ص��فراء ي�ص��تخدمون العربي��ة يف خمتل��ف 

ميادي��ن املعرف��ة.

ضمن فعاليات مبادرة »ض«
مجمع اللغة يقيم ورشة 

لتحسني الخط لألطفال
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 �ص���خ�صية الع���دد
األستاذ عيىس الناعوري

يف  ج�ّس��دها  كم��ا  وماأ�س��اوية  قا�س��ية  طفولت��ه  كان��ت   
كتاب��ه »ال�س��ريط االأ�س��ود«، حي��ث يق��ول: »اأن��ا اإن�س��ان 
��ن اأن يحط��م ال�سخر، ويفتت  ر علي��ه يف ط��راوة ال�سِّ ُق��دِّ
احلديد بيديه وحدهما؛ لكي ي�س��تخرج منها ما ياأكل 
وما ي�س��رب، وما يلب���ض، وكم من اأيام مرت بي ح�س��دت 

فيه��ا املت�س��ولن الأنه��م ال يجوع��ون«.
ويف �س��هادة للدكت��ور �س��وقي �سي��ف اأن��ه عا���ض طفول��ة 
اأ�س��مال  يف  غ�س�س��اً  جتّرعه��ا  كاحلنظ��ل  ُم��ّرة  تع�س��ة 
بالي��ة، ولكن��ه ا�س��تطاع باإرادت��ه ال�سارم��ة احلازم��ة اأن 
يقّل��م خمال��ب البوؤ���ض الت��ي كان��ت تطب��ق عل��ى عنق��ه.

يوؤك��د االأ�س��تاذ عي�س��ى الناع��وري ه��ذه االإرادة القوي��ة 
والثقة بالنف�ض والعزم والت�سميم يف مغالبة ال�سعاب 
»كان��ت تعزيت��ي الوحي��دة،  وحتقي��ق االآم��ال بقول��ه: 
واأن��ا اأ�س��ق طريق��ي م��ن احل�سي���ض ب��كل م��رارة را�سي��اً 
بال�سر على امل�سامر امللتهبة وال�سوك، هو اأنني كنت 

واثق��اً اأنن��ي �س��اأحقق اإن�س��انيتي الكرمي��ة بج��دارة«.
يف ه��ذه الظ��روف ال�سعب��ة والقا�س��ية در���ض الناع��وري 
االبتدائي��ة يف القري��ة، ويف احلادي��ة ع�س��رة م��ن عم��ره 
اأر�س��ل اإىل مدر�س��ة داخلي��ة يف القد���ض تع��ّد الكهن��ة، 

عي�س��ى الناع��وري ينتم��ي اإىل اأ�س��رة الدبابن��ة يف ال�س��لط، ول��د يف قري��ة 
ناع��ور �س��نة 1918م، واإليه��ا ين�س��ب، غ��ر اأن املحام��ي �س��ليم ال�سوي���ض اب��ن 
خالت��ه يق��ول: اإن��ه ول��د يف بل��دة الفحي���ض. معتم��داً يف ذل��ك عل��ى ن���ّض 
للناعوري يف مذكراته التي مل تن�سر، يقول فيه: »اأما املكان الذي ولدت 
فيه فهو قرية الفحي�ض على جبل الرهوة اأيام امل�ساطيح، واأمي فحي�سية 
م��ن ع�س��رة ال�سوي�س��ات«. وميك��ن التوفي��ق ب��ن القول��ن ب��اأن اأم��ه كان��ت 
يف زي��ارة الأهله��ا يف الفحي���ض، فاأجاءه��ا املخا���ض، فولدت��ه، وع��ادت ب��ه اإىل 

بيته��ا وم�س��كنها يف ناع��ور.

واأم�سى فيها اأربع �سنوات ثم تركها، وعاد اإىل قريته، 
ثم عاد ثانية اإىل القد�ض يبحث عن عمل يخل�سه من 

الفق��ر واحلرمان.
ع�س��ق الناع��وري العربي��ة، واأحّبه��ا اأمّي��ا ح��ب، فدّر�س��ها 
يف  ث��م  ال�س��اليزيان  مدر�س��ة  يف  �س��نة  ع�س��رة  خم���ض 
مدر�س��ة الالتن يف رام اهلل، ثم ترا�س��نطة يف القد���ض، 
مدار���ض  الإدارة  ومفت�س��اً  �س��كرتراً  بعده��ا  وعم��ل 
االحت��اد الكاثوليك��ي يف االأردن م��ن 1949م اإىل 1952م، 
ث��م موظف��اً يف وزارة الربي��ة والتعلي��م م��ن 1954م اإىل 
1975م، حي��ث ا�س��تقال، واأ�س��ندت اإلي��ه وظيف��ة من�س��ئ 
اأثن��اء عمل��ه يف ال��وزارة، لي�س��ّوب م��ا يعت��ور مرا�س��التها 
من عيوب لغوية واأ�س��لوبية، ويرتقي بها اإىل ما كانت 

علي��ه لغ��ة الدواوي��ن يف الق��دمي م��ن ف�ساح��ة وبي��ان.
والتعلي��م  الربي��ة  وزارة  اأن�س��اأت  1961م  ع��ام  ويف 
والن�س��ر،  والرجم��ة  للتعري��ب  االأردني��ة  اللجن��ة 
وعه��دت اإلي��ه باأمان��ة �س��ّرها، وهي اللجنة التي انبثقت 
عنها فكرة تاأ�سي�ض جممع اللغة العربية االأردين �سنة 
واملوؤ�س�س��ن  العامل��ن  االأع�س��اء  اأح��د  وكان  1976م، 
للمجمع، وتقّلد من�سب االأمن العام للمجمع بتاريخ 
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1976/10/2م، وبقي ي�س��غل هذا املن�سب حتى ا�س��تقال 
للم�س��اركة  بعده��ا  و�س��افر  1985م،  اأيل��ول  نهاي��ة  يف 
بفعالي��ة االحتف��ال مب��رور ثالث��ن عام��اً عل��ى اإ�س��دار 
جملة الفكر التون�سية التي كانت له فيها م�ساركات يف 
كث��ر م��ن اأعداده��ا، واأ�سي��ب بنوب��ة قلبي��ة ع�س��ر الي��وم 
الثالث من ت�س��رين االأول 1985م، وتويف والقلم بيده، 

وه��و يع��ّد املحا�س��رة الت��ي �س��يلقيها يف ه��ذا الي��وم.
كان عي�س��ى الناع��وري ع�سامّي��اً، ب��كل م��ا تعني��ه ه��ذه 
الكلم��ة، در���ض االأدَب العرب��يَّ �س��عَره ون��َره يف مظان��ه 
االإيطالي��ة  اللغ��ة  وتعّل��م  في��ه،  وتعّم��ق  نف�س��ه،  عل��ى 
ودر���ض  واأتقنهم��ا،  اأي�س��اً،  نف�س��ه  عل��ى  واالإجنليزي��ة 
�س��نتن، درا�س��ة  �س��نوات، واليوناني��ة  اأرب��ع  الالتيني��ة 
يف  ووق��ف  واالإ�س��بانية،  الفرن�س��ية  وفه��م  نظامي��ة، 
م�س��اّف االأدب��اء وامل�س��اهر يف االأردن، والع��امل العرب��ي 
والغرب��ي، ينظ��م ال�س��عر، ويوؤل��ف، ويرج��م، ويحا�سر، 
وي�س��ارك يف املوؤمت��رات والن��دوات، ويكت��ب يف ال�سح��ف 

واملج��الت.
ول�س��ت ب�س��دد احلدي��ث ع��ن �س��هرة عي�س��ى الناع��وري 
االأدبي��ة الت��ي طبق��ت االآف��اق، فاملق��ام ال يت�س��ع لذل��ك، 
فقد اأُلفت فيها الكتب وكتبت فيها البحوث والر�سائل 
والثقافي��ة  االأدبي��ة  االأو�س��اط  وعرفت��ه  اجلامعي��ة، 
واالأكادميي��ة العربي��ة والعاملي��ة، �س��اعراً واأديب��اً وكاتب��اً، 
��اً وناق��داً و�سحفي��اً، ومرجم��اً ناجح��اً، وبلغ��ت  وقا�سّ
من�س��وراته �س��تن كتاب��اً مطبوع��اً يف الق�س��ة الق�س��رة، 
والرواية، وال�سعر والنقد االأدبي، والبحث والدرا�سة، 
والراج��م وال�س��ر، واأدب االأطف��ال، واالأح��داث الت��ي 
م��رت به��ا االأم��ة، والرجم��ة من اللغة العربية واإليها، 
وله كتب وبحوث باالإيطالية واالإجنليزية، وجمموعة 
�سعرية باالإيطالية غر مطبوعة، ومذكرات مل تن�سر 

بعد.
لغ��ات  اإىل  االأدب��ي  نتاج��ه  م��ن  كث��ر  ُترج��م  وق��د 

عاملي��ة ع��ّدة، مث��ل االإيطالي��ة واالإ�س��بانية، والياباني��ة، 
والرو�س��ية، واملجري��ة، والروماني��ة. وتقدي��راً جله��وده 
واإليه��ا  االإيطالي��ة  م��ن  الرائع��ة  وترجمات��ه  االأدبي��ة 
كّرمت��ه جامع��ة بالرم��و باإيطالي��ا بدكت��وراه فخري��ة 
�س��نة 1976م، ويع��ّد ثال��ث عرب��ي يح�س��ل عليه��ا بع��د 
ط��ه ح�س��ن، وح�س��ن عثم��ان، كم��ا كّرمت��ه مبث��ل ه��ذه 
والثقاف��ة  للفن��ون  العاملي��ة  االأكادميي��ة  الدكت��وراه 

�س��نة 1982م.  الوطني��ة  ال�س��ن  تابيي��ه/ 
خمل�س��اً  اأمين��اً  �سادق��اً  الناع��وري  عي�س��ى  كان 
لعمل��ه، فعندم��ا تقّل��د من�س��ب االأم��ن الع��ام للمجم��ع 
ع��ام 1976م، مل يك��ن للمجم��ع مق��ّر، فجع��ل م��ن بيت��ه 
املتوا�س��ع وم��ن مكت��ب االأ�س��تاذ الدكت��ور عبدالك��رمي 
االأردني��ة  باجلامع��ة  العربي��ة  اللغ��ة  ق�س��م  خليف��ة يف 
-اآن��ذاك- مق��ّراً للمجم��ع، ف��كان يعم��ل يف بيت��ه وح��ده، 
يكتب القرارات واملرا�س��الت واملكاتبات، ويطبعها على 
االآل��ة الكاتب��ة القدمي��ة، ويحم��ل امللف��ات م��ن بيت��ه اإىل 
اجلامعة االأردنية، حيث يعقد جمل�ض املجمع واملكتب 
التنفي��ذي اجتماعاتهم��ا، ويع��ود به��ا ثاني��ة اإىل بيت��ه 
لي�س��تكمل االإج��راءات الالزم��ة، دون كل��ل اأو مل��ل م��دة 
�س��نة ون�س��ف تقريب��اً حت��ى تي�س��ر للمجم��ع مق��ّر يف 

عم��ارة م�س��تاأجرة بجب��ل احل�س��ن.
 وكان يح��ب عمل��ه، ويتفان��ى يف اإتقان��ه، ويحر���ض عل��ى 
تاأديت��ه عل��ى اأكم��ل وج��ه واأح�س��نه، فق��د ت��وىّل حتري��ر 
جمل��ة املجم��ع من��ذ الع��دد االأول اإ�ساف��ة اإىل وظيفت��ه، 
وق��د ُوج��ه اإلي��ه �س��وؤال ح��ول املحافظ��ة عل��ى م�س��تواها 
االأدب��اء  م��ن  للنا�س��ئة  ه��ل  م��وؤداه  والعلم��ي،  االأدب��ي 
عل��ى  اأحر���ض  اإنن��ي  فاأج��اب:  فيه��ا؟  للن�س��ر  ن�سي��ب 
م�ستوى املجلة كل احلر�ض؛ الأنها النافذة التي يطّل 
بها املجمع على الثقافة يف االأردن واخلارج، وهذا اأمر 
ال ُي�سمح للمحرر فيه اأن يت�سرف كما ي�ساء، واإمنا هو 
اأمان��ة مقد�س��ة يف عنق��ه... واالأدب��اء النا�س��ئون بحاج��ة 
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اإىل ت�سجيع على اأاّل يكون على ح�ساب م�ستوى املجلة 
االأدب��ي والفك��ري...

ع��ن  يتوان��ى  يك��ن  مل  اأن��ه  عمل��ه  يف  اإخال�س��ه  وم��ن 
اأداء واجب��ه يف خدم��ة املجم��ع، وخدم��ة اللغ��ة العربي��ة، 
وه��و يف اأ�سع��ب الظ��روف ال�سحي��ة، فق��د ق��رر االأطب��اء 
اإج��راء عملي��ة قل��ب مفت��وح له يف املدينة الطبية، فكان 
يت�س��اءل م��ن �س��يقوم ب��اأداء مهام��ه، فقل��ت ل��ه: �س��فاك 
اهلل وعاف��اك، امله��م اأن تتعاف��ى، واملجم��ع بخ��ر، فق��ال: 
اع��ذرين اإنن��ي اأرع��ى ه��ذا املجم��ع كم��ا اأرع��ى واح��داً من 
اأوالدي، فق��د ب��داأت مع��ه ع�س��واً عام��اًل وموؤ�س�س��اً يف 
جمل�س��ه ومكتب��ه التنفي��ذي، واأمين��اً عام��اً ل��ه، واأح��ب 
اأن اأ�س��تمر يف خدمت��ه حت��ى اآخ��ر نف���ض يف حيات��ي، فكان 
ل��ه ذل��ك حي��ث ا�س��تقال م��ن املجم��ع قب��ل وفات��ه باأي��ام 

مع��دودة.
وكان ينه��ج نهج��اً ممي��زاً يف االإدارة، يق��وم عل��ى مب��داأ 
ال تكن ليناً فتع�سر، وال ياب�ساً فتك�سر، ولو كانت بيني 
وب��ن النا���ض �س��عرة م��ا انقطع��ت. كان ع��دد موظف��ي 
املجم��ع قلي��اًل، وكان يعامله��م معامل��ة االأب الأبنائ��ه، 
يجتمع��ون يف مكتب��ه �سباح��اً، ويق��دم له��م التوجيه��ات، 
ويحّفزهم على االإجناز، ويقول لهم: االأمانة تقت�سي 
اأن يك��ون كل واح��د مّن��ا اأمين��اً وخمل�س��اً اإىل جممع��ه، 
واأن نعمل جميعاً، ما و�س��عنا اجلهد، لتحقيق اأهدافه، 
واأن نلت��زم باالن�سب��اط يف كل �س��يء. وكان ق��دوة لن��ا يف 
ذل��ك، فم��ا عهدن��اه تاأخ��ر يوم��اً ع��ن ال��دوام، وال خ��رج 

قب��ل انتهائ��ه اإال ل�س��رورة ق�س��وى.
وخال�س��ة الق��ول يف اأخالق��ه اأن��ه كان بطبع��ه �س��محاً 
املع�س��ر، دمث��اً متوا�سع��اً،  مت�س��احماً، ب�سو�س��اً لطي��ف 
ال يحم��ل حق��داً وال �سغين��ة الأح��د، بعي��داً ع��ن النف��اق 
والرياء، هادئاً، وهي �سفات وا�سحة لكل من عا�س��ره، 
وتعامل معه، وعمل معه، كما اأنها �سفات جت�ّس��دت يف 
اأدبه وامل�ساجالت االأدبية يف ال�سحف املحلية والعربية 

الت��ي ج��رت بين��ه وب��ن ع��دد م��ن االأدب��اء واملفكري��ن.
ويف اخلت��ام اأق��ول: اإن املجم��ع مدي��ن ل��ه يف كث��ر مم��ا 

اأجن��زه وحقق��ه يف مراح��ل تاأ�سي�س��ه، ويف ذروة عطائ��ه.
عي�س��ى  ع��ن  ب�س��هادتن  ه��ذه  مقالت��ي  اأذي��ل  اأن  واأود 
ال�س��ريف يق��ول  اأوالهم��ا للدكت��ور نبي��ل  الناع��وري: 
فيه��ا: »كم��ا اأُح��ّب يف عي�س��ى الناع��وري تل��ك النزع��ة 
املنفتح��ة عل��ى الع��امل، الثائ��رة عل��ى االنغ��الق، وهو مل 
يكتف برف�ض االنغالق والتقوقع يف كل كتاباته، ولكنه 
اأ�س��اء �س��معة للتوا�س��ل الثق��ايف م��ن خ��الل اهتمام��ه 

الكب��ر بالرجم��ة، خ�سو�س��اً ع��ن االإيطالي��ة«)1(.
يق��ول:»... ال�سوي���ض،  �س��ليم  لالأ�س��تاذ  والثاني��ة 

وله��ذا ف��اإن اخلي��ار الوحي��د ال��ذي قب��ل ب��ه واأراده، ه��و 
اأن مي��وت ثائ��راً متم��ّرداً، ال اأن يحي��ا خاماًل م�س��حوقاً؛ 
ن�س��ااًل  ف��كان  اجلوان��ب،  متع��دد  ن�سال��ه  كان  وله��ذا 
�س��ّد الفق��ر... ون�س��ااًل �س��د اجل��وع وال��ربد، ون�س��ااًل 
وع��ادات  مغل��ق  جمتم��ع  �س��ّد  ون�س��ااًل  املر���ض،  �س��ّد 
مل��يء  و�س��اّق،  وع��ر  الطري��ق  اأن  ي��درك  بالي��ة، وكان 
باالأ�س��واك وال�سخ��ور، واأن��ه يعي���ض لي��اًل ال يب��دو اأن 
ل��ه فج��راً، وم��ع ذل��ك ف��اإن �س��علة احلري��ة والنهو�ض مل 
ك��ّوة  فتح��ت  اأن  اإىل  ت�س��طع  نف�س��ه، وظّل��ت  تخ��ُب يف 
م��ن االأم��ل، ول��ج فيه��ا، ف�س��ّق طريق��ه اإىل اأن �س��ار اأديباً 

اأردني��اً وعربي��اً ودولي��اً، ي�س��ار اإلي��ه بالبن��ان«)2(.

الدكتور عبداحلميد الفالح
ع�سو جممع اللغة العربية االأردين

جامع��ة عم��ان االأهلي��ة، اأديب��ان م��ن االأردن، ح�س��ني فري��ز وعي�س��ى الناع��وري، عم��ان   . 1
1993م، ���ض170.

جامع��ة عم��ان االأهلي��ة، اأديب��ان م��ن االأردن، ح�س��ني فري��ز وعي�س��ى الناع��وري، عم��ان   . 2
1993م، ���ض170.
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هاجس الهويّة عند رشيد بوجدرة:
ألف عام وعام من الحنني أمنوذجاً

»َفال َوَربَِّك ال يُْؤِمُنوَن«: تحقيق ودراسة

الكتاب��ة  يف  الُهوّي��ة  هاج���ض  الدرا�س��ة  ه��ذه  تتن��اول 
الروائّي��ة ل��دى ر�س��يد بوج��درة. والُهوّي��ة ُبْع��ٌد جوه��رّي 
لت�س��كيل ال�س��خ�سّية، مل��ا ت�س��تمله م��ن مكّون��ات متداخل��ة 
ومتعالق��ة فيم��ا بينه��ا، اإذ اإّنه��ا ت�س��ّد الف��رد اإليها بر�س��وخ 
ثاب��ت، وت�سف��ي علي��ه هال��ة من االأ�سالة، تبعاً ملا متنحه 
اجلماع��ة،  اأف��راد  ب��ن  فتجم��ع  �سل��دة؛  خلفّي��ة  م��ن 
وتك�سبهم اآفاقاً رحبة يف االنطالق قدماً، ابتغاء خو�ض 
الداخل��ي،  واالّت��زان  الثق��ة  م��ن  بكث��ر  الغ��د،  جت��ارب 
اأْن تف��وز الُهوّي��ة  األبّت��ة  واالأم��ل. ولي���ض م��ن الغري��ب 
��ة؛  باهتم��ام االأدب عام��ة، واجلن���ض ال�ّس��ردي من��ه خا�سّ
ذل��ك اأّن جوان��ب الُهوّي��ة متع��ّددة، ومت�س��ابكة، وخ�سب��ة.
الواح��دة  الهوّي��ة  مظاه��ر  م��ن  مظه��ر  اأمي��ز  ولع��ّل 
ه��و الّتاري��خ، باأفراح��ه واأقراح��ه، مب��ا حف��ل ب��ه م��ن 
حما�س��ن وم�س��اوئ عل��ى ح��ّد �س��واء؛ فهو بح��ّق وحقيق، 
�س��اغ  الأّن��ه  ولالأوط��ان،  ب��ل  لالأف��راد،  عن�س��ر جام��ع 
انتماءه��ا، ور�س��م م�سره��ا، و�س��بك ثقافته��ا، وم��ن ث��ّم 
بوت��ق مع��امل ال��ّذات و�س��ماتها، فه��و ي�س��ّدها اإلي��ه �س��ّداً، 
والهوّي��ة م�سطبغ��ة ب��ه، ومنب�س��طة حت��ت ظالل��ه. واإّن 

ته��دف ه��ذه الّدرا�س��ة اإىل الوق��وف عل��ى واح��دة م��ن 
اآي��ات الّن���ّض الق��راآيّن بالّدرا�س��ة والّتحلي��ل املو�سوع��ي 
من جانب الّلغة؛ مِلَا لّلغة من دور مهّم يف جتلية كثر 
مّم��ا يكتن��ف بع���ض االآي��ات القراآنّي��ة م��ن غمو���ض يف 
الّداللة ُيدخلها يف حّيز االإ�س��كال الذي ي�س��توجب فك 
غمو�سه��ا واإزال��ة م��ا عل��ق به��ا م��ن اإ�س��كال. واالآي��ة اّلت��ي 

الّل��ف ح��ول مع��امل الهوّي��ة يف االأدب ه��و ن�س��اط واٍع، 
واإج��راء فّن��ي، ي��روم حتقي��ق طائف��ة م��ن املبتغي��ات، م��ن 
قبي��ل ا�س��تح�سار جت��ّذر الهوي��ة يف الذاك��رة اجلماعّية، 
وثقافّي��ة،  اأبع��اد ح�سارّي��ة  م��ن  تعك�س��ه  م��ا  وتوطي��د 
واإعادة قراءة املا�سي بالّنقد والتثمن والتحاور معه، 
وربط املا�سي باحلا�سر من طريق دينامّية ا�ستجالء 
اإيجاب��ي  تفاع��ل  واإح��داث  لهم��ا،  الناظ��م  التوا�س��ل 
جمابه��ة  اإىل  امل�س��تنرة  بالهم��م  والّدف��ع  بينهم��ا، 
�سفح��ات  اإىل  والرجع��ة  الغ��د.  و�سن��ع  التحّدي��ات 
الّتاريخ ت�سّب يف رغبة متتن الهوّية الّراهنة، و�سحذ 

اأوا�سره��ا يف حتري��ك الف��رد واجلماع��ة. 
الهوّي��ة  بتتّب��ع جتّلي��ات  الدرا�س��ة  ه��ذه  تو�س��لت  لق��د 
ومعاملها البارزة يف رواية )األف عام وعام من احلنن(، 
البن��اء  يف  الّتاري��خ  توظي��ف  دالالت  باإب��راز  �س��ّيما  ال 
ال�س��خ�سّيات  ا�س��تح�سار  عل��ى  وبالّركي��ز  الروائ��ي، 
م�س��ار  يف  �س��امقات  هام��ات  ت�س��ّكل  الت��ي  الّتاريخّي��ة، 
احل�س��ارة العربي��ة االإ�س��المّية؛ فكان��ت بذل��ك رموزها 

ومالم��ح هوّيته��ا املوؤث��رة واجلّذاب��ة يف االآن ذات��ه. 

نح��ن ب�سدده��ا هن��ا ه��ي االآي��ة )65( من �س��ورة الّن�س��اء.
وق��د ج��اءت الّدرا�س��ة يف مقّدم��ة، ومطلب��ن: املطل��ب 
االأّول كان حتقيقاً لر�سالة يف تف�سر االآية لل�سيوا�سّي. 
اأّم��ا املطل��ب الّث��اين ف��كان يف البح��ث ح��ول �س��بب ن��زول 

االآية، ودرا�س��ة لغتها. 

ملخ�صات بحوث العدد اخلام�ض والت�صعن من جملة املجمع

الدكتور حممد ب�سنا�سي

د. علي ال�سرو�ض
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��ا بالفك��ر اللغوي  ُتع��دُّ املناظ��راُت النحوي��ُة م�س��دًرا غنيًّ
ال��ذي ك�س��ف لن��ا ع��ن كث��ر م��ن اجلوان��ب املنهجّي��ة 
والكوفّي��ة.  الب�سري��ة  املدر�س��تن  م��ن  ب��كل  ��ة  اخلا�سّ
وق��د �سب��ط علم��اُء ف��ّن اآداب البح��ث واملناظ��رة اجل��وَّ 
الع��امَّ للمناظ��رة، وو�سع��وا له��ا �س��روًطا واآداًب��ا ت�سم��ُن 
املناظ��رُة يف  ُتعق��ُد  الت��ي  املُثل��ى  الغاي��ة  اإىل  الو�س��وَل 
االأ�س��ل م��ن اأجله��ا. اإاّل اأّن املناظ��راِت النحوّي��َة الت��ي 
و�سلتنا مل تكن على حاٍل واحدٍة، من حيُث ان�سباُطها، 
لَ��ُه العلم��اُء للمناظ��رة، ومب��ا  والت��زاُم اأطرافه��ا مب��ا اأ�سّ
و�سع��وه م��ن �س��روٍط واآداب له��ا، ف��كان م��ن �س��اأن ه��ذه 

الدرا�س��ة الك�س��ُف ع��ن حقيق��ة م��ا يج��ري يف املناظ��رات 
النحوي��ة، وبي��اُن ُقرِب��ِه اأو ُبع��ِدِه ع��ن م�سطل��ح املناظ��رة 
لَه علماُء هذا الفّن، ومن َثمَّ بيان ما ي�سلُح اأْن  كما اأ�سّ
يبق��ى يف دائ��رة املناظ��رة، وم��ا ال ي�سل��ح اأن يبق��ى فيه��ا. 
وق��د ج��رْت حماكم��ُة ن�سو�ض املناظرات النحوية وْفَق 

ِخ��ذا اأ�سا�ًس��ا لذل��ك:  معياري��ن اتُّ
وم��دٍع  دع��وى  م��ن  املناظ��رة،  اأركان  اكتم��اُل  االأّوُل: 

، وح�س��وِل تقاب��ٍل فعل��ّي ب��ن طرفيه��ا.  ومعر���ضٍ
احل��ّق  بي��اُن  املناظ��رة  عق��د  م��ن  الغاي��ُة  الث��اين: 

ب��ه.  واالنتف��اُع  العل��م  وح�س��وُل 

عمر �سباعي

نقاري د.�صالح التِّ
د.عبد املهدي اجلراح

مصطلُح »املناظرة« واملالبسُة
بينه وبني ما يجري يف املناظرات النحويّة

املطابقة بن املبتداأ واخلرب والتَّوابع:
جمع التَّكسري يف القرآن 

الكريم منوذجاً

امل�صطلح النحوي الن�صي يف الرتاث النحوي العربي 
)رصد وبيان(

�َس��َعى ه��ذا البح��ث م��ن خ��الل املنه��ج الو�سف��ّي اإىل 
��ياق الق��راآين متَّخ��ذاً  درا�س��ة ظاه��رة املطابق��ة يف ال�سِّ
ك��ر احلكي��م  م��ن �سي��غ جم��ع التَّك�س��ر ال��واردة يف الذِّ
منوذج��اً. وق��د ب��نَّ البح��ث ما ين�س��اأ م��ن عالقات بن 
��ة )عل��ى م�س��توى املبت��داأ واخل��رب،  العنا�س��ر النَّحويَّ
والتَّواب��ع( يف واح��د اأو اأك��ر م��ن العنا�س��ر االآتي��ة: 
��ة، اأو التَّعي��ن، اأو الع��دد، اأو الن��وع.  احلال��ة االإعرابيَّ
وتو�س��ل البح��ث اإىل اأنَّ ظاه��رة املطابق��ة ج��اءْت وفق��اً 
وه  ره النُّح��اة، وم��ا خالفه��م يف بع���ض االآي��ات َردُّ مل��ا ق��رَّ
قواعده��م،  م��ع  ُمن�س��جماً  فج��اء  التَّاأوي��ل،  بُح�ْس��ِن 
اق النُّحاة  واتف��ق البح��ث م��ع م��ا ذه��ب اإلي��ه بع�ض ُح��ذَّ
كيبّي��ة،  واه��ر الرَّ ��ة بع���ض الظَّ حَّ واملف�س��رين م��ن �سِ
مث��ل ظاه��رة املج��اورة، وه��و م��ا ُيدل��ل عل��ى اأنَّ الق��راآن 

الك��رمي ن��زل وفق��اً ل��كالم الع��رب واأ�س��عارهم.

يه��دف ه��ذا البح��ث اإىل درا�س��ة امل�سطلح��ات النحوي��ة 
الن�سي��ة ور�سده��ا يف امل�س��ادر النحوي��ة القدمي��ة ب��دءاً 
م��ن كت��اب �س��يبويه وانته��اء بحا�س��ية ال�سب��ان عل��ى 
النح��وي  امل�سطل��ح  لبي��ان  وذل��ك  االأ�س��موين؛  �س��رح 
الن�سي ومعامله يف الراث النحوي العربي من جهة، 
القدم��اء يف  النحوي��ون  لعب��ه  ال��ذي  ال��دور  وكذل��ك 
جم��ال البح��ث يف امل�سطل��ح النح��وي الن�سي من جهة 
اأخرى، وهو ما يعني بال�سرورة اإبراز موقع املنجزات 
اللغوي��ة القدمي��ة م��ن املنج��زات اللغوي��ة املعا�س��رة. 
اقت�س��ت منهجي��ة البح��ث ر�س��د امل�سطلح��ات الن�سي��ة 
وعر�سه��ا  القدمي��ة  النحوي��ة  امل�س��ادر  م��ن  ع��دد  يف 
عل��ى املرتك��زات واخلط��وط العري�س��ة لنظري��ة »نح��و 
الن���ض«، وق��د اأثب��ت البح��ث وج��ود وع��ي وا�س��ح عن��د 
يف  الن�س��ي  الت�س��ور  باأهمي��ة  القدم��اء  النحوي��ن 
معاجلتهم لبع�ض امل�سائل النحوية، واأن هذا الت�سور 
نتيج��ة  ج��اء  ب��ل  جماني��ة،  عفوي��ة  ب�س��ورة  ي��اأت  مل 
حتمي��ة ملتطلب��ات ت�سوري��ة منهجي��ة اقت�سته��ا طبيع��ة 
املادة النحوية من جهة، وطريقة تفكر النحوي من 

جه��ة اأخ��رى.
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إشكالّية اللَّفظ التَّابع يف
ظاهرة اإلتباع اللّفظّي بني الوجود 

ي�س��عى ه��ذا البح��ث اإل���ى الك�س��ف ع��ن حقيق��ة االألف��اظ 
التَّابعة: اأجتيء منفردة ف���ي كالم العرب اأم اأنها جتيء 
الأج��ل لف��ظ اآخ��ر يتك��ئ عليه��ا لتاأكي��د معن��اه. وق��د وقف 
يف  فر�سده��ا  التابع��ة  االألف��اظ  م��ن  جمموع��ة  عل��ى 
معجم��ات االألف��اظ وغره��ا م��ن كتب اللغة من اأجل اأن 
تب��ن الق��ول فيه��ا: اأتك��ون م�س��تقلة اأم تابع��ة مل��ا قبله��ا. 
مو�س��ع  الأنه��ا  التابع��ة  االألف��اظ  عل��ى  الركي��ز  وكان 
الت��ي ال يختل��ف  املتبوع��ة  االإ�س��كال خالًف��ا لالألف��اظ 
يف ا�س��تعمالها ح��ن جت��يء منف��ردة. واالألف��اظ التابع��ة 
الت��ي تناوله��ا البح��ث ه��ي )اأدي��د( و)ب�س��ن( و)�س��ب( 
و)مق��ر(  و)ليط��ان(  و)الئ��ب(  و)الغ��ب(  و)عيم��ان( 
و�س��ل  وق��د  و)نائ��ع(.  و)ناف��ه(  و)نفري��ت(  و)نبي��ث( 

البح��ث اإىل نتائ��ج، منه��ا:
اأْن تك��ون اأّول �س��ور االإتب��اع يف كالم الع��رب:  الراج��ح 

م��ا كان واقًع��ا بتغي��ر ح��رف واح��د يف الّلف��ظ الّتاب��ع.
هن��اك األف��اظ تابع��ة ج��اءت ف���ي كالم الع��رب، وي�س��دق 
���ها ال ُيْنَط��ُق ب���ها  احلك��م عليه��ا اأّنه��ا تابع��ة مطلًق��ا؛ الأنَّ

منف��ردة.
هن��اك األف��اظ تابع��ة ج��اءت يف كالم الع��رب، وال ي�س��دق 
���ها  احلك��م عليه��ا اأّنه��ا تابع��ة عن��د جمي��ع الّلغوّي��ن؛ الأنَّ

ُيْنَط��ُق ب���ها منفردة.

���ما يك��ون اللُّغ��وي ال��ذي ق��ال باإتب��اع لف��ظ مع��ن ذا  ربَّ
��ه م�س��تعمل مف��رًدا ف���ي كالم الع��رب، لكنَّه قال  دراي��ة باأنَّ
باإتباع��ه؛ ان�س��ياًقا وراء الهيئ��ة العام��ة الت��ي ورد فيه��ا 

الّلف��ظ ردًف��ا ل�س��ابقه.
بك��ون  القط��ع  يف  وترّدده��م  العلم��اء  بع���ض  ح��رة  اإّن 
الّلف��ظ م��ن االإتب��اع اأو لي���ض من��ه تدع��و اإىل الق��ول ب��اأّن 
اللغوّي��ن ل���م ي�سل��وا اإىل نتائ��ج حا�س���مة ب�س��دد الّلف��ظ 

الّتاب��ع.
ّ��ما �س��ابه بع���ض اأمثل��ة االإتب��اع امل�س��رك الّلفظ��ي يف  رب�
اإمكانّية داللته على غر معنى، فيكون ال�ّسياق حمّدًدا 

للمعنى املراد.
�س��رعت االألف��اظ التَّابع��ة ترف��د اللُّغ��ة باألف��اظ جدي��دة، 
ق  ي مثل هذا النَّوع بالتَّابع ال�خالَّ وقد اقرحنا اأن ن�سمِّ

اأو املنتج.
نّب��ه البح��ث عل��ى اأنَّ العرب��ّي جن��ح يف ظاه��رة االإتب��اع 
ل  وت��ن يف اآخ��ر املتب��وع واأوَّ اإىل البع��د ع��ن ت�س��ابه ال�سَّ

التَّاب��ع.
عن��د  م�س��تعماًل  كان  التَّاب��ع  اللَّف��ظ  اأنَّ  واف��ق  رمب��ا 
خرى، وهذه ال���موافقة ال تقع اإالَّ قلياًل  العرب ب���معاٍن اأُ

يف كالمه��م.

د.ِميثم علّي
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ال�س��وؤال: لق��د ق��راأت يف الي��وم العامل��ي للغ��ة العربي��ة 
اأن مف��ردات اللغ��ة العربي��ة ه��ي )12( ملي��ون و300 
اأق��ف  اأق��ل، ولك��ن مل  اأو  اأك��ر  األ��ف مف��ردة، وت��ارة 
عل��ى م�س��در ر�س��مي وال قامو���ض عرب��ي يب��ن ه��ذه 
اأو  ر�س��مي  مب�س��در  تزوي��دي  فاأرج��و  احلقيق��ة، 
قامو���ض )م�س��در ر�س��مي م��ن طرفك��م( يثبت يل كم 

الع��دد االإجم��ايل ملف��ردات اللغ��ة العربي��ة.
ماجد زينو
اجل��واب: اإن اإح�س��اء مف��ردات العربي��ة وح�سره��ا اأم��ٌر 
ي��كاد يك��ون غ��ر ممك��ن، وك��ذا �س��ائر اللغ��ات؛ الأن اللغ��ة 
ظاهرة حية تنمو وتتطور. واملعترب هو ما ُي�ستعمل من 

األف��اظ اللغ��ة يف الواق��ع.

مع  والتن�سيق  التعاون  على  املجمع  من  حر�ساً 
املوؤ�س�سات العلمية واالأكادميية، وعلى راأ�سها اجلامعة 
الدكتور  االأ�ستاذ  قاعة  يف  نوق�ست  فقد  االأردنية؛ 
عبدالكرمي خليفة يف املجمع الر�سائل واالأطروحات 

االآتية املقدمة اإىل اجلامعة االأردنية:
كلية  يف  الدكتوراه  واأطروحات  املاج�ستر  ر�سائل   

ال�سريعة:
حممد  ماأمون  الطالب  من  مقدمة  اأطروحة 
اأحاديث  على  الواردة  »االإ�سكاالت  عنوانها  الدحيم، 
وتاألفت  نقدية«.  درا�سة  املجتمعي  املدين  ال�سلم 
الوريكات،  عبدالكرمي  الدكتور  من  املناق�سة  جلنة 
امل�سرف/ رئي�ساً، وع�سوية كل من: االأ�ستاذ الدكتور 
الب�سل،  اأبو  عبدالرزاق  والدكتور  الق�ساة،  �سرف 
املوافق  االأربعاء  يوم  وذلك  زهر،  حممد  والدكتور 

2019/4/3م. 

العطيات،  فرج  ر�سا  الطالبة  من  مقدمة  ر�سالة 
االأنعام  �سورة  يف  اللفظية  »التقابالت  عنوانها 
جلنة  وتاألفت  املو�سوعية«.  بالوحدة  وعالقتها 
امل�سرف/  الدقور،  �سليمان  الدكتور  من  املناق�سة 
رئي�ساً، وع�سوية كل من: الدكتور عبداهلل الزيوت، 
الب�سايرة،  اأحمد  والدكتور  عالن،  علي  والدكتور 

وذلك يوم اخلمي�ض املوافق 2019/4/18م. 
حممد  عمر  منال  الطالبة  من  مقدمة  اأطروحة 
حق  يف  وال�سبه  »االإ�سكاالت  عنوانها  الوادي، 
وتاألفت  وال�سالم«.  ال�سالة  عليه  النبي  زوجات 
الق�ساة،  �سرف  الدكتور  االأ�ستاذ  من  املناق�سة  جلنة 
امل�سرف/ رئي�ساً، وع�سوية كل من: االأ�ستاذ الدكتور 
العبادي،  زياد  الدكتور  واالأ�ستاذ  اجلوابرة،  با�سم 
يوم  وذلك  قطي�سات،  م�سهور  الدكتور  واالأ�ستاذ 

االأربعاء املوافق 2019/4/24م. 

رسائل جامعية يف

رحاب املجمع

أنت تسأل واملجمع يجيب
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جممعّي يف ذّمة اهلل
األستاذ الدكتور عبداللطيف عربيات

نع��ى املجم��ع مع��ايل االأ�س��تاذ الدكت��ور عبداللطي��ف عربي��ات، ع�س��و املجم��ع 
العام��ل، ال��ذي انتق��ل اإىل ج��وار رب��ه ي��وم اجلمع��ة املواف��ق 2019/4/26م.

ول��د عربي��ات يف مدين��ة ال�س��لط يف الي��وم االأول م��ن كان��ون االأول يف ع��ام األ��ف 
وت�سعمئة وثالثة وثالثن.

املوؤهالت العلمية:
 �سهادة الدرا�سة الثانوية العامة )املرك( عام 1954م، من 

مدر�سة ال�سلط الثانوية.
زراعية  هند�سة  االأوىل-البكالوريو�ض  اجلامعية  الدرجة   

عام 1960م، من جامعة بغداد.
الدرجة اجلامعية الثانية-املاج�ستر يف التعليم املهني عام 

1967م، من جامعة تك�سا�ض، الواليات املتحدة االأمريكية.
الدرجة اجلامعية الثالثة-الدكتوراه يف التعليم املهني عام 

1975م، من جامعة تك�سا�ض، الواليات املتحدة االأمريكية.
اخلربات والوظائف:

عمل معلماً يف خمتلف املراحل االإلزامية والثانوية وكليات 
املجتمع منذ عام 1960م.

الزراعية/ طولكرم، ومدر�ساً  يف مدر�سة خ�سوري  ومعلماً 
يف كلية جمتمع طولكرم من 1960-1962م.

يف  تربوياً  وم�سرفاً  القد�ض  تربية  ملديرية  وم�ساعداً 
املحافظة من 1962-1963م. ورئي�ساً لق�سم املناهج يف وزارة 

الربية والتعليم 1969-1973م. 
الربية من  وزارة  الدويل يف  البنك  للم�ساريع يف  ومديراً 

1976-1981م. 
حمافظة  يف  والتعليم  الربية  لدائرة  عاماً  ومديراً 

العا�سمة من 1981-1982م.
واأميناً عاماً ملجمع اللغة العربية االأردين من 1986-1989م.

ع�سو جممع اللغة العربية االأردين منذ عام 1986م.
ع�سو اللجنة الوطنية للنهو�ض باللغة العربية يف االأردن. 
وكان رئي�ساً ملجل�ض النواب االأردين لثالث دورات 1990-1993م.

ع�سو جمل�ض االأعيان االأردين من 1994-1998م.
واأميناً عاماً حلزب جبهة العمل االإ�سالمي االأردين.

ورئي�ساً للجنة ال�سورى جلماعة االإخوان امل�سلمن.
م�صاركاته يف املوؤمترات الدولية املتخ�ص�صة:
رئي�ض وفود االأردن للبنك الدويل 1977م-1980م. 

�سوريا  املناهج مع  لتوحيد  االأردين  الربوي  الوفد  رئي�ض 
عام 1977م.

رئي�ض وفود وزيارات لدول خمتلفة مثل الباك�ستان واإيران 
واالحتاد ال�سوفييتي وبريطانيا وم�سر.

اأهم الدرا�صات والبحوث:
والتعليم«  الربية  ملناهج  اإ�سالمية  �سياغة  »نحو  كتاب 

مع اآخرين عام 1982م، وطبع غر مرة.
كتاب »زراعة نباتات اخل�سر يف االأردن« عام 1965م. 

مع  االأردن  يف  االإعدادية  للمرحلة  الزراعية  العلوم  كتب 
اآخرين. 

و�سلطنة عمان  االأردن  االإعدادية يف  للمرحلة  العلوم  كتب 
مع اآخرين.

دوره يف املجمع:
االأمن العام للمجمع من عام 1986-1989م، وع�سو جمل�ض 
املجمع من عام 1986م، وع�سو املكتب التنفيذي فيه، وع�سو 
فاعل يف معظم جلان املجمع الدائمة واملوؤقتة، وع�سو اللجنة 
يف  كبرة  ب�سمات  وله  العربية.  باللغة  للنهو�ض  الوطنية 
تاأ�سي�ض املجمع ون�ساطاته وفعالياته واإجنازاته وم�سروعاته 
االأجنبية  امل�سطلحات  وتعريب  التعليم  تعريب  يف  الكبرة 
تاأليف  وم�سروع  املعجمات  وو�سع  والتاأليف،  والرجمة 
يف  عليه  املجمع  اأ�سرف  الذي  الرائد  العربية  اللغة  مناهج 
الت�سعينيات. وكان رحمه اهلل مواظباً على ح�سور اجتماعات 
املجل�ض واملكتب التنفيذي وح�سور فعاليات املجمع واإثرائها 

بامل�ساركة الفاعلة والدعم املتوا�سل.
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جممع اللغة ي�صتذكر مناقب املرحوم
الدكتور عبداللطيف عربيات

برئا�سة  تاأبينية  جل�سة  االأردين  العربية  اللغة  جممع  عقد 
املجمع �سباح  رئي�ض  الكركي  الدكتور خالد  االأ�ستاذ  معايل 
ح�سرها  2019م  لعام  حزيران  من  الثالثن  االأحد  يوم 
عطوفة االأمن العام واأع�ساء جمل�ض املجمع واأ�سرة الفقيد، 
لع�سو املجمع الراحل املرحوم االأ�ستاذ اجلليل عبداللطيف 
يعد قامة  الذي  الفذ  والربوي  االإ�سالمي  املفكر  عربيات، 
املعتدل  والفكر  باحلكمة  امتازت  كبرة  واإ�سالمية  وطنية 
اجلل�سة  وبداأت  اجلميع.  باحرام  حظيت  والتي  امل�ستنر 
لرئي�ض  كلمة  تلتها  الفقيد،  روح  على  الفاحتة  بقراءة 
بالتعزية  وتقدم  الفقيد  فيها  نعى  الكركي  الدكتور  املجمع 
واملوا�ساة لذويه واأ�سرته وحمبيه، وا�ستذكر ال�سرة العطرة 
عربيات  الدكتور  املرحوم  قدمها  التي  اجلليلة  واخلدمات 
الت�سريعي  العمل  يف  �سغلها  التي  املواقع  جميع  يف  لوطنه 
اأمينه  كان  الذي  املجمع  يف  عمله  ويف  والربوي،  واحلزبي 
العام، واالأمن عليه، واملدافع من خالله عن االأمة: ر�سالتها، 

ولغتها، وحّقها يف ا�ستعادة مكانتها وح�سارتها حتت �سم�ض 
ترحل،  اأنت  »ها  وقال:  االإن�سان،  وكرامة  والعدل  احلرية 
والّريح عا�سفة حول  االأوان،  اأقل ترجل، ترحل قبل  ومل 
القد�ض، و�سالح الدين يتململ يف مرقده للنهو�ض، وبالل 
ي�ستعيد بهاء حنجرته الأنه �سيوؤذن يف االأق�سى ال�سريف..«.

جمل�ض  يف  للفقيد  جاراً  كان  حيث  اإىل  الكركي  جلاأ  وقد 
فيها،  عرفه  التي  ال�سنوات  خيوط  ويلملم  يتذّكر،  املجمع، 
النظر،  ُبعد  منه  نتعلم  واأخاً  جلياًل،  وعاملاً  نبياًل،  �سيا�سياً 
الطّيبة،  �سرته  يف  القيادة  ومالمح  والت�سامح،  والعمق، 
فقال: »اأيّها املعّلم الكبر.. اأخي.. الكالم عن غيابك �سْعب، 
ثم  ماثلٌة،  االأمة  هموم  قريب،  �سباح  ذات  جنل�ض  نحن  ها 
نتحّول اإىل ال�سوؤال املتبادل بيننا عن »ال�سحة« فكلٌّ ِمنَّا يف 
العامة،  وحالته  الوطن  على  ت�سّدع  كبده  ويف  �سوك،  قلبه 
وراء  ويختبي  هّماً  يحمل  ال�سخ�سي  امل�ستوى  على  وكالنا 
واأنت  ال�سرب  اأرى  كنت  بحالته،  اأهله  يفجع  ال  كي  الّر�سا 
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نباأ رحيلك �سحت  اليوم؟ وحن جاءنا  اأنت  ت�ساألني: كيف 
لت بي االأر�ُض َفْرَط  ب�سوت عتيق: وملا َنَعى الناعي ُبَريداً تغوَّ
اأّيها  »�سباح اخلر  الكركي:  وتابع  الظهُر.  وانقطَع  احلزن 
احلبيب، نحن م�ستاقون حل�سورك، فاأنت بيننا«: مثل حقل 
ة من �سباب«، ونحن يف عامل يت�سّظى يا اأبا  البنف�سج يف جُلّ
�سليمان، »وما ظلَّ غُر االأ�سى واالأ�سْف، ف�سالم عليك، �سالٌم 
علينا، على ال�سحب حن يهيلون ذاك الراب النّدي علينا. 
وا�ستذكر زمانه الطّيب وهو يف �سّدة رئا�سة جمل�ض النواب، 
اأَن مَتوَت  اأنَّ الُبطوَلَة  حيث كان بن ال�سعب، قائداً يعرف: 
الربية  وزمانه يف  املاَء،  َتُعبَّ  اأَن  الُبطوَلُة  َلي�َض  ما  الظَّ ِمن 
والتعليم، وقد روى لنا االأخ الكبر االأ�ستاذ الدكتور �سعيد 
الوطني  دورك  ولكّن  روى،  ما  كتابه اجلديد عنك  التل يف 
هو العالمة الوا�سحة يف م�سرة الزمن االأردين ال�سعب... 
االأمة حتى طمعت فيها ذئاب، وت�سظت كما  فقد ع�سنا مع 

بداأت »اأيدي �سباأ«. 
اإ�سحق  الدكتور  اأ�ستاذنا  قبلك،  الراحلن  اأقرب  واأتذكر 
الفرحان، اأكتب عنكما، اأكتب م�ستاقاً، واأ�ستعيد اأعظم حلظة 
يف التاريخ االإن�ساين: اأجه�ض الر�سول �سلى اهلل عليه و�سّلم، 
يوم نعى �سهداء موؤتة، حن ذكر زيد بن حارثة، وعند �سوؤال 

ال�سحابة: مل هذا يا ر�سول اهلل! قال: اإّنه �سوق احلبيب اإىل 
املنارة، واأهلنا  اأهل هذه  احلبيب.. هذا زمان الراحلن من 
الزحام  اأن  ونهايتها  الروؤى  وتعود  الروؤى،  تغيب  م�ستاقون 

يكون عند عَتبات اهلل العلي العظيم. 
اجلمة،  مناقبه  املجمع  يف  واأ�سدقاوؤه  زمالوؤه  ا�ستذكر  كما 
املجمع  اأعمال  متابعة  على  وحر�سه  الطيبة،  وخ�ساله 
باللغة  النهو�ض  وجلنة  واحلو�سبة  التعريب  يف  واإجنازاته 
العربية واأعمالها، وجهوده الكبرة يف خدمة اللغة العربية 
ولالأمة،  وللوطن  للدين  ومعلماً خمل�ساً  واالإ�سالم مفكراً 
والوفاء  ولالأمانة  وفعاًل  قواًل  لاللتزام  مثااًل  كان  حيث 
لوطنه واأمته مثلما كان قدوة يف العطاء والبذل املو�سولن 
والتغير  والتطوير  االإ�سالح  يف  راغباً  العدمية  عن  بعيداً 
معها  متفاعاًل  االأخرى  الروؤى  على  ومنفتحاً  لالأف�سل 
باإيجابية واإن�سانية، واأ�ساروا اإىل اإ�سهاماته الفاعلة يف جميع 
املواقع التي �سغلها يف العمل املجمعي والت�سريعي وال�سيا�سي 
واأو�سوا  والدميقراطي.  واالإ�سالحي  والربوي  واحلزبي 
اأع�ساء  من  الراحلن  االأ�ساتذة  و�سرة  �سرته  باإ�سدار 
جمل�ض املجمع واإجنازاتهم يف كتاب خا�ض وفاًء لهم واإبرازاً 

لدورهم يف بناء املجمع وتاأ�سي�سه.
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م��ن  االأوىل  العربي��ة  املب��ادرة  املجم��ع  اإذاع��ة  تعت��رب 
نوعه��ا عل��ى م�س��توى الع��امل العرب��ي الت��ي تعنى باللغة 
العربي��ة ال�س��ليمة، ومب��ا اأن املجم��ع يف موق��ع ال�س��يادة 
يواج��ه  فاإن��ه  االأردن  يف  العربي��ة  اللغ��ة  �س��وؤون  عل��ى 
حتديات و�سول اللغة ال�س��ليمة للنا���ض والتحدث بها، 
لذلك كان ال بد من و�سيلة توا�سل ب�سوت يقود النا�ض 
ع��رب اإذاع��ة تتح��دث بلغ��ة عربي��ة �س��ليمة للتخل���ض من 

ح��االت التل��وث اللغ��وي. 
روؤيتها:

اللغ��ة العربي��ة هوي��ة االأم��ة وركي��زة وحدته��ا ووع��اء 
ثقافته��ا وح�سارته��ا وو�س��يلة التوا�س��ل ب��ن اأبنائه��ا.

�س��ائر  يف  ال�س��ليمة  العربي��ة  اللغ��ة  ا�س��تخدام  تعمي��م 
مناح��ي احلي��اة.

بلغ��ة  للتح��دث  النا���ض  تق��ود  توا�س��ل  و�س��يلة  اإيج��اد 
حتب��ب  وم��واد  برام��ج  خ��الل  م��ن  �س��ليمة  عربي��ة 

به��ا. امل�س��تمعن 
اأهدافها:

متخ�س���ض  اإعالم��ي  من��رب  اأول  االإذاع��ة  تك��ون  اأن 
هدف��ه االرتق��اء بال��ذوق الع��ام واحلف��اظ عل��ى �س��المة 

اللغ��ة العربي��ة، والنهو���ض به��ا.
اإحي��اء ال��راث العرب��ي واالإ�س��المي يف اللغ��ة العربي��ة 

والعل��وم واالآداب والفنون.
وانطل��ق الب��ث التجريب��ي له��ا يف منت�س��ف �س��هر اأي��ار 
م��ن ع��ام 2017م اإب��ان احتفالي��ة املجم��ع مب��رور اأربع��ن 
عاماً على تاأ�سي�سه وفوزه بجائزة امللك في�سل العاملية 

للغ��ة العربي��ة واالأدب.
ع��ام  لالإذاع��ة مطل��ع  الر�س��مي  الب��ث  انطل��ق  وق��د    

.)102.9( ال��ردد  عل��ى  2018م، 
و�س���ملت انطالقته���ا ب���دء ب���ث جمموع���ة م���ن الربام���ج 
الت���ي ته���دف اإىل االرتق���اء بال���ذوق الع���ام واحلف���اظ 
عل���ى �س���المة اللغ���ة العربي���ة والنهو����ض به���ا، ومنه���ا: 
مب���ادرات واإبداع���ات، ويف اأروق���ة العربي���ة: ح���وارات يف 
اللغ���ة واالأدب، وم���ن ريا����ض ال�س���عر، واللغ���ة العربي���ة 
ب���ن الواق���ع وامل�س���تقبل، وم���ن كل رو����ض زهرة. ت�س���ارك 
يف تقدميه���ا كوكب���ة م���ن اأع�س���اء املجم���ع واأكادميي���ون 
واإعالمي���ون م���ن ذوي اخل���ربة والكف���اءة، وثل���ة م���ن 

موظف���ي املجم���ع.

عني عىل املجمع

إذاعة املجمع )102.9(
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صدر حديثاً
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