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  التقرير السنوي عن أعمال
  م٢٠٠٧المجمع في دورة عام 
  عده بإشراف أمين المجمعأ

  األستاذ عدنان عبد ربه
مع ومكتبه وجلانـه ومديرياتـه مـن  فيما يلي عرض ألهم ما قام به جملس ا

  أعمال
  أوًال أعمال مجلس المجمع:

مــع يف هــذه الــدورة ســبعاً وعشــرين جلســه، حبــث فيهــا  - عقــد جملــس ا
  مور اآلتية:األ

لس يف جلسـته الرابعـة املنعقـدة بتـاريخ  - تسـعة  ٧/٢/٢٠٠٧انتخب ا
  أعضاء مراسلني من خارج القطر هم:

  العراق    الدكتور داخل حسن جريو 
  فلسطني    الدكتور أمحد حسن حامد
  السودان    الدكتور علي أمحد بابكر
  العراق    الدكتور علي القامسي

  العراق    الدكتور صالح الفرطوسي
  اجلزائر    الدكتور صاحل بلعيد

  السعودية  الدكتور عبد السالم عسيالن
  مصر      الدكتور نبيل علي

  الصني    األستاذة أمل قوه شوه هوه 
  كما انتخب مخسة أعضاء مراسلني من داخل القطر، هم:  -

  الدكتور عبد احلليم منصور
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  الدكتور عماد الصابوين
  الدكتور برهان العابد
  الدكتور صادق فرعون

  الدكتور أمحد احلاج سعيد
  عدد من السوريني إىل وقت الحق. وأرجأ انتخاب

  
لــــس يف جلســــته الرابعــــة أيضــــاً علــــى تــــأليف جلنــــة مــــن األطبــــاء  - وافــــق ا

املهتمــني بالتعريــب للنظــر فيمــا توزعــه شــبكة منظمــة الصــحة لشــرق املتوســط مــن 
  االهتمام، وهم:املصطلحات الطبية وتقدمي رأيها يف مدى ما جيب أن يوليها من 

مــــع، الــــدكتور عــــدنان تكــــرييت،  الــــدكتور مــــروان احملاســــين نائــــب رئــــيس ا
  الدكتور برهان العابد ، الدكتور هاين رزق، الدكتور صادق فرعون

مــع للتــدقيق اللغــوي  لــس إليهــا الــدكتور حممــود الســيد عضــو ا وأضــاف ا
  يف عملها.
لــــــس علــــــى إقامــــــة نــــــدوة يف العلــــــوم الطب - يعيــــــة مســــــاء األربعــــــاء وافــــــق ا

مـــــع موضـــــوعها: "اإلنســـــان واحليـــــوان  ٢٨/٢/٢٠٠٧ يف قاعـــــة احملاضـــــرات يف ا
والنبــات" يشــارك فيهــا الــدكتور أنــور اخلطيــب والــدكتور هــاين رزق، والــدكتور حميــي 

  الدين عيسى.
لــس يف جلســته اخلامســة املنعقــدة بتــاريخ  - علــى  ٢١/٢/٢٠٠٧وافــق ا

مـــع والـــدكتور مـــروان احملاســـين إىل القـــاهرة إيفـــاد الـــدكتور شـــاكر الفحـــام  رئـــيس ا
ـامع اللغويـة العلميـة العربيـة،  حلضور اجتماع جلنة املعجم التارخيي وجملـس احتـاد ا
مع حلضور اجتماع جلنة املعجم التارخيي.   وإيفاد الدكتور إحسان النص عضو ا

لــــس يف جلســــته اخلامســــة أيضــــاً علــــى مشــــاركة الــــدكتور مــــرو  - ان وافــــق ا
مــع، واألســتاذ شــحادة اخلــوري والــدكتور موفــق دعبــول،  احملاســين، نائــب رئــيس ا
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والــــدكتور نشــــأت محارنــــة وثالثــــة بــــاحثني مــــن معهــــد الــــرتاث يف حلــــب يف اللقــــاء 
الســـوري التونســـي الـــذي دعـــا إليـــه بيـــت احلكمـــة يف تـــونس وعنوانـــه "العلـــم عنـــد 

  .٢٣/٤/٢٠٠٧العرب قدمياً وحاضراً" بتاريخ 
جلنـــة  ٧/٣/٢٠٠٧لـــس يف جلســـته السادســـة املنعقـــدة  بتـــاريخ ألـــف ا -

مع، واألسـتاذ جـورج صـدقين،  من السادة الدكتور مروان احملاسين، نائب رئيس ا
مع ضمن احتفالية دمشق  والدكتور حممود السيد لبيان ما ميكن أن يشارك فيه ا

تصـال بالـدكتورة وقام السيد رئـيس اللجنـة باال ٢٠٠٨عاصمة الثقافة العربية لعام 
حنـان قصـاب حسـن املسـؤولة عـن تنظـيم هـذه االحتفاليـة والتنسـيق معهـا يف هــذا 

 ).١الشأن. وقد قدمت اللجنة املقرتحات اآلتية (انظر امللحق رقم 
لس بالتحضري لزيـارة السـيدة أمسـاء األسـد عقيلـة رئـيس اجلمهوريـة  قام - ا

مــــع  يف ومســــو الشــــيخة مــــوزة بنــــت ناصــــر املســــند عقيلــــة أمــــري د ولــــة قطــــر إىل ا
٢٥/٣/٢٠٠٧. 

لـــــس يف جلســـــته العاشـــــرة املنعقـــــدة بتـــــاريخ  - علـــــى  ٢/٥/٢٠٠٧وافـــــق ا
 ٧-٥موضــوع املــؤمتر (لغــة الطفــل والواقــع املعاصــر) وحمــاوره وموعــده يف املــدة مــن 

  .٢٠٠٧تشرين الثاين 
 

ـــاريخ  - لـــس يف جلســـته الثانيـــة عشـــرة املنعقـــدة بت  ١٦/٥/٢٠٠٧رشـــح ا
لـــس العلمـــي الحتـــاد  الـــدكتور هيـــثم اخليـــاط والـــدكتور مـــازن املبـــارك عضـــوين يف ا

امع اللغوية العلمية العربية.  ا
مــع يف العقــد األول  - كمــا قــرر يف اجللســة نفســها نشــر أعمــال أعضــاء ا

مـــن تأسيســـه وألـــف جلنـــة للنظـــر يف هـــذه األعمـــال مـــن الســـادة: الـــدكتور عبـــد اهللا 
 والدكتور مازن املبارك. واثق شهيد، والدكتور زهري البابا،

لــــس يف جلســــته الثالثــــة عشــــرة املنعقــــدة بتــــاريخ  -  ٢٣/٥/٢٠٠٧ألــــف ا
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جلنـــة مـــن الســـادة: الـــدكتور إحســـان الـــنص، واألســـتاذ جـــورج صـــدقين، والـــدكتور 
مــــع األوىل باســــم  حممــــود الســــيد، مهمتهــــا وضــــع مشــــروع مــــنح جــــائزتني مــــن ا

ــــة باســــم األمــــري األســــتاذ حممــــد كــــرد علــــي ختصــــص خلدمــــة اللغــــة العرب ــــة، والثاني ي
مصــطفى الشــهايب ختصــص لوضــع املصــطلحات، وقامــت اللجنــة بوضــع الشــروط 

 ).٢اآلتية ملنح هاتني اجلائزتني (انظر امللحق رقم 
لـــس يف جلســـته الرابعــة عشـــرة املتعقـــدة بتـــاريخ  -  ٣٠/٥/٢٠٠٧كلــف ا

مـع النظـر يف مشـروعات املعجمـات الـيت أجنزهـا مكتـب تنسـيق  عدداً من جلـان ا
مـع األردين  التعريب ملناقشتها يف مؤمتر التعريب احلادي عشر الـذي سـيعقد يف ا

 وهي: ١/١١/٢٠٠٧إىل  ٢٨/١٠يف املدة من 
  مشروع معجم مصطلحات تكنولوجيا املعلومات. -١
 مشروع معجم مصطلحات اهلندسة املدنية. -٢
 مشروع معجم مصطلحات النقل. -٣
 ح).مشروع معجم مصطلحات الطب (علم التشري -٤
مــع عــن عــام  - لــس التقريــر الســنوي ألعمــال ا يف جلســته  ٢٠٠٦أقــر ا

 .١٣/٦/٢٠٠٧السادسة عشرة املنعقدة بتاريخ 
لـــس يف بعـــض جلســـاته عـــدداً مـــن املقرتحـــات لتنشـــيط أعمـــال  - نـــاقش ا

مع.  ا
زارت الســـيدة الـــدكتورة جنـــاح العطـــار، نائـــب رئـــيس اجلمهوريـــة والـــدكتور  -

مــع بتــاريخ غيــاث بركــات وزيــر التعلــي وحتــدثا إىل الســادة  ٤/٧/٢٠٠٧م العــايل ا
مع  األعضاء عن اهتمام السيد الرئيس بقضايا اللغة العربية وحبثت معهم عمل ا
ا  ــا وتعاونــه مــع وزارات الدولــة ومؤسســا يف الــدفاع عــن اللغــة العربيــة والنهــوض 

تمـــع. وحتـــدثت عـــن اللجنـــة الـــيت ألفهـــا الســـيد رئـــيس  لنشـــر اللغـــة الفصـــيحة يف ا
اجلمهوريــة للتمكــني للغــة العربيــة ومحايتهــا، ودعــت إىل إنشــاء مكتــب إعالمــي يف 
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مع.  ا
لـــــــس يف جلســـــــته العشـــــــرين املنعقـــــــدة بتـــــــاريخ  -  ١٢/٩/٢٠٠٧رشـــــــح ا

الــــــــــدكتور عبــــــــــد الكــــــــــرمي اليــــــــــايف لنيــــــــــل جــــــــــائزة امللــــــــــك فيصــــــــــل العامليــــــــــة لعــــــــــام 
كــر العمــراين البشــري م يف موضــوع "الدراســات الــيت تناولــت الف٢٠٠٩هـــ/١٤٢٩

 عند علماء املسلمني".
لس يف اجللسة نفسها معجم توحيد مصطلحات العلـوم الفيزيائيـة  - أقر ا

 الذي أجنزته جلنة مصطلحات العلوم الرياضية واملعلوماتية والفيزيائية والكيميائية.
مــــع بتــــاريخ  - واجتمــــع  ٣/١٠/٢٠٠٧زار الســــيد وزيــــر التعلــــيم العــــايل ا

مـــع وتطـــوير عملـــه، وطلـــب إىل  بأعضـــائه وحبـــث معهـــم مشـــروع تعـــديل قـــانون ا
م عليــه. كمــا  الســادة األعضــاء دراســة مشــروع القــانون اجلديــد، وتقــدمي مالحظــا
طلـــب ترشـــيح عـــدد مـــن علمـــاء القطـــر يف علـــوم خمتلفـــة ملـــلء الشـــواغر املتبقيـــة يف 

مع يف عمله. مع ضمن االختصاصات اليت حيتاجها ا  صفوف أعضاء ا
لـــــس يف جلســـــاته الثانيـــــة والعشـــــرين والثالثـــــة والعشـــــرين والرابعـــــة در  - س ا

والعشرين مشروع القـانون اجلديـد للمجمـع وأضـاف إليـه مـا يلـزم إضـافته مبـا خيـدم 
مــــع ويضــــمن حتقيــــق أهدافــــه ورفعــــه "إىل الســــيد وزيــــر التعلــــيم العــــايل  مصــــلحة ا

 الستكمال أسباب صدوره.
ــــــــــس يف جلســــــــــته اخلامســــــــــة وا - ل ــــــــــاريخ رشــــــــــح ا لعشــــــــــرين املنعقــــــــــدة بت

ــــــول للمشــــــاركة يف املــــــؤمتر احلــــــادي عشــــــر  ١١/١٠/٢٠٠٧ ــــــدكتور موفــــــق دعب ال
وعنوانــه  ١/١١/٢٠٠٧ -٢٨/١٠للتعريــب املقــرر عقــده يف األردن يف املــدة مــن 

 "ثورة االتصال والتكنولوجيا يف خدمة نشر املصطلح العلمي العريب".
لس يف جلسته اخلامسة والعشرين أيضـاً  - عـدداً مـن الشخصـيات  رشح ا

مـــع، ورفعـــت الرتشـــيحات إىل الســـيد وزيـــر التعلـــيم  العلميـــة ليكونـــوا أعضـــاء يف ا
 العايل الستكمال أسباب تعيني من ختتاره الرئاسة منهم.
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لــــــــــس يف جلســــــــــته السادســــــــــة والعشــــــــــرين املنعقــــــــــدة بتــــــــــاريخ  - رشــــــــــح ا
ـــــة الوطنيـــــة لت١٤/١٠/٢٠٠٧ ـــــدكتورة ليلـــــى الصـــــباغ للمشـــــاركة يف اللجن نمـــــيط ال

 األمساء اجلغرافية.
لـــس يف اجللســة نفســـها الـــدكتور عبــد الكـــرمي اليــايف لنيـــل جـــائزة   - رشــح ا

 م.٢٠٠٨كاتالونيا الدولة لعام 
لـــــــــــس يف جلســـــــــــته الســـــــــــابعة والعشـــــــــــرين املنعقـــــــــــدة بتـــــــــــاريخ  - رشـــــــــــح ا

الــدكتورة لبانــة مشــوح والــدكتورة لينــه موفــق دعبــول لنيــل جــائزة  ١٢/١٢/٢٠٠٧
رتبيــة والثقافــة والعلــوم للرتمجــة مــن العربيــة إىل الفرنســية يف ميــدان املنظمــة العربيــة لل
 العلوم اإلنسانية.

لــس يف اجللســة نفســها انتخــاب الــدكتور عبــد اهللا واثــق شــهيد،  - جــدد ا
 أميناً للمجمع لدورة رابعة بإمجاع أعضائه.

  
  أعمال مكتب المجمع –ثانياً 

مع يف هذه الدورة اثنتني وعشرين جلسة حبث فيها شؤون  عقد مكتب ا
مع، ودار الكتب الظاهرية، وانتهى إىل مجلة من القرارات أمهها:   ا

مع. -   املوافقة على شراء حواسيب تفي حباجة ا
املوافقـــة علـــى مـــنح تعـــويض مـــايل للخـــرباء املهندســـني مـــن مركـــز البحـــوث  -

 هرية.العلمية الذين قاموا بتقييم العروض الفنية ملشروع ترميم دار الكتب الظا
اقــرتاح املوافقــة علــى املشــاركة يف احتفاليــة دمشــق عاصــمة الثقافــة العربيــة  -
٢٠٠٨. 

مـــع إىل  - املوافقـــة علـــى انتقـــال األســـتاذ خـــري اهللا الشـــريف أمـــني مكتبـــة ا
مع بدًال عنه.  مكتبة األسد، وتعيني األستاذ سعد الدين املصطفى أميناً ملكتبة ا

بال السـيدة أمسـاء األسـد عقيلـة السـيد اقرتاح املوافقة على إجراءات اسـتق -
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مع.  رئيس اجلمهورية، والشيخة موزة املسند عقيلة أمري قطر إىل ا
ــــــدا عــــــرب التواصــــــل  - ــــــل يف هولن ــــــى االشــــــرتاك يف موســــــوعة بري املوافقــــــة عل

 االلكرتوين.
املوافقة على االشرتاك يف معرض الكتاب الثالث والعشـرين الـذي سـيقام  -

 .٢٠٠٧ر آب يف مكتبة األسد بداية شه
نقـــل املهندســـة زهــــرية محـــزة مــــن مركـــز الدراســــات والبحـــوث العلميــــة إىل  -

مع.  ا
مــع التبــاع دورات خمتلفــة تزيــد معــارفهم  - ترشــيح عــدد مــن العــاملني يف ا

م: فرشـــــح الســـــيد مـــــاهر رمضـــــان التبـــــاع دورة علـــــى برنـــــامج  وختـــــدم اختصاصـــــا
 ولوجيا.احلاسوب يف املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكن

ورشـــح الســـيد مصـــطفى اخلطيـــب التبـــاع دورة متقدمـــة يف اللغـــة اإلنكليزيـــة 
  جتريها هيئة ختطيط الدولة.

مــــع التبــــاع دورة يف املعهــــد العــــايل  كمــــا رشــــح عشــــرة مــــن العــــاملني يف ا
 للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا على برامج احلاسوب.

ـــدين املصـــطفى، وحممـــود احلســـ - ن مـــن اهليئـــة تكليـــف األســـتاذين ســـعد ال
مع دراسة أسـئلة املـواطنني عـن األمسـاء األجنبيـة للمحـالت، و  عرضـها الفنية يف ا

 .على اللجنة املختصة
ــامع اللغويــة العلميــة ونظامــه الــداخلي  - دراســة النظــام األساســي الحتــاد ا

ــــذي صــــدر يف مرســــوم تشــــريعي  ــــد، وقــــد رأى املكتــــب أن النظــــام القــــدمي ال اجلدي
يفي بالغرض وال حاجة لنظام أساسي  ٢/١٠/١٩٧١/ تاريخ ٨٨مجهوري رقم /

 جديد.
املوافقــة علــى تــأليف جلــان تنظــيم شــؤون املــؤمتر الســادس للمجمــع الــذي  -

 بعنوان "لغة الطفل والواقع املعاصر". ٧/١١/٢٠٠٧-٥سيعقد يف املدة من 
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تكليف الدكتور مكي احلسين واألستاذة ناهدة تقي الدين متابعة شـؤون  -
 ملراسلني، ومراسلتهم.األعضاء ا
مــــع  - املوافقــــة علــــى إهــــداء اجلهــــات العامــــة اآلتيــــة أمساؤهــــا مطبوعــــات ا

 وجملته:
  املركز الثقايف السوري يف اليمن  -أ 
 وزارة املغرتبني  -ب 
 اهليئة العامة السورية للكتاب.  - ج 
 جامعة البعث يف محص.  -د 

تعـــديل مكافـــأة احملققـــني حبســـب قطـــع الكتـــاب وعـــدد كلمـــات الصـــفحة  -
 فيه.

  أعمال لجان المجمع – ثالثاً 
: عقـــدت اللجنـــة يف هـــذه الـــدورة تســـع لجنـــة المجلـــة والمطبوعـــات -١

مع ومطبوعاته   عشرة جلسة حبثت فيها أمور جملة ا
  أما ما يتعلق بالمجلة: -أ

لــــة، كمــــا أصــــدرت األجــــزاء  أجنــــزت اللجنــــة طبــــع األجــــزاء املتــــأخرة مــــن ا
لـــد الثـــاين والثمـــانني لعـــام  يف مواعيـــدها، ودفعـــت اجلـــزء األول  ٢٠٠٧املتعلقـــة با

لد الثالث والثمانني إىل مطبعة دار البعث يف الشهر األخري من العام.   من ا
وقد اعتمدت اللجنـة يف هـذا العـام منوذجـاً جديـداً للمجلـة، صـدرت وفقـه 
لد الثاين والثمانني، وستصدر وفقه أيضاً األجزاء الالحقة.   األجزاء األربعة من ا

لى نشر املطبوعات وافقت اللجنة عفقد  ا يتعلق بالمطبوعاتأما م -ب
 :التالية

لــــد ( -١ ) مــــن تــــاريخ مدينــــة دمشــــق البــــن عســــاكر، حتقيــــق: أ. ٦٨ا
  سكينة الشهايب رمحها اهللا.
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هــــ)، حتقيــــق: د. ٣٣٢كتـــاب "املقصـــور واملمــــدود" البـــن والد (ت  -٢
 إبراهيم حممد عبد اهللا.

 
هــ) ١١٩٥ق" البـن الراعـي (ت كتاب "الربق املتألق يف حماسـن ِجلَّـ -٣

 حتقيق: أ. حممد أديب اجلادر.
معجـــم الكلمـــات املصـــطلحية يف لســـان العـــرب، تـــأليف د. ممـــدوح  -٤

 .٧/٩/٢٠٠٧خسارة، وقد أرسل للطباعة بتاريخ 
مـــــع يف عـــــام  -٥ حبـــــوث نـــــدوة اللغـــــة العربيـــــة والتعلـــــيم، الـــــيت أقامهـــــا ا
 .١٠/١٠/٢٠٠٧، وكان أرسل للطباعة بتاريخ ٢٠٠٠
هــــــــ)، حتقيـــــــق: د. خمتـــــــار ٤٦٦ابـــــــن ســـــــنان اخلفـــــــاجي (ت  ديـــــــوان -٦

األمحــــــــــدي نويــــــــــوات، ود. نســــــــــيب نشــــــــــاوي، وقــــــــــد أرســــــــــل للطباعــــــــــة بتــــــــــاريخ 
٢٦/١١/٢٠٠٧. 

  عمل اللجنة: -ج
بــدأت اللجنــة يف هــذا العــام مراســـلة العلمــاء والبــاحثني لتعــريفهم بـــأغراض 

مـــع.  لـــة، وتشـــجيعهم علــى إرســـال إنتـــاجهم العلمــي إىل ا مــع وا واعتمـــدت ا
م،  اللجنــة خطــة تتمثــل يف مراســلة البــاحثني باســتمرار، إلخبــارهم بوصــول مقــاال
ونتيجـة التقـومي يف أسـرع وقـت ممكـن. وقـد وصـلت مـن البـاحثني رسـائل يشـكرون 

  فيها للمجمع حسن متابعة أعماهلم.
  لجنة المخطوطات وإحياء التراث -٢

ة سبع عشرة جلسـة عقدت جلنة املخطوطات وإحياء الرتاث يف هذه الدور 
  اطلعت خالهلا على الكتب التالية:

كتاب (املقصور واملمدود) تأليف أيب العباس أمحد بن حممد بـن والد   -أ 
  حتقيق الدكتور إبراهيم عبد اهللا، وقررت اللجنة املوافقة على طبعه.
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كتــاب (االنتصــاف إلرث األمــة اللغــوي "كتــاب العــني" مــع اســتدراك   -ب 
صـــالح مهـــدي الفرطوســـي، واعتـــذرت اللجنـــة مـــن علـــى مطبوعـــه تـــأليف األســـتاذ 

 عدم طبعه.
كتاب (التنبيه على الغـريبني) تـأليف حممـد بـن ناصـر السـالمي حتقيـق   -ج 

 الدكتور وليد سراقيب واعتذرت اللجنة من عدم طبعه.
كتـــــاب (معجـــــم الكلمـــــات املصـــــطلحية يف لســـــان العـــــرب): تـــــأليف   -د 

  ى طبعه.الدكتور ممدوح خسارة، وقد قررت اللجنة املوافقة عل
كتـــاب (العـــروض) تـــأليف احلســـن بـــن حممـــد الصـــغاين حتقيـــق األســـتاذ   -هــــ

  عدنان اخلطيب، وقررت اللجنة االعتذار من عدم طبعه.
 
ـــــه الشـــــريف، ومـــــأمون    - و ـــــة الســـــادة احملقيقـــــني خـــــري اللل ـــــارت اللجن اخت

الصــــاغرجي، وأديــــب اجلــــادر لتحقيــــق ثالثــــة جملــــدات مــــن كتــــاب "تــــاريخ مدينــــة 
 دمشق" البن عساكر.

  لجنة اللغة العربية وأصول النحو: -٣
عقـــدت اللجنـــة يف هـــذه الـــدورة أربـــع عشـــرة جلســـة ناقشـــت فيهـــا مـــا   - أ

قدمه األساتذة الدكاترة إحسان النص مقرر اللجنة، وحممـود السـيد ومـازن املبـارك 
مــــع ليقرهــــا  مــــن "أخطــــاء شــــائعة، وقــــد انتهــــت منهــــا وستعرضــــها علــــى جملــــس ا

  ويطبعها.
م الـــيت تقضـــي ٢٠٠٨ –م ٢٠٠٧العلميـــة لعـــام  املوافقـــة علـــى اخلطـــة  - ب

ـــة، والنظـــر فيمـــا أقـــره جممـــع القـــاهرة مـــن  بدراســـة أســـاليب جديـــدة يف اللغـــة العربي
ذا الشأن  قرارات علمية 
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  لجنة المكتبة -٤
ســـبع جلســـات تركـــز البحـــث فيهـــا علـــى  ٢٠٠٧عقـــدت اللجنـــة يف عـــام 

  :جمموعة أشياء متَّ إجنازها وأخرى تدرس وملَّا تنجز وهي 
العمــــل علــــى اســــتكمال تزويــــد املكتبــــة مبؤلفــــات الســــادة األعضــــاء يف  -أ
مع.   ا

العمـل علـى حفـظ املخطوطـات والكتــب القيّمـة ومحايتهـا مـن التلــف  -ب
  والضياع.
مـــع جتليـــداً فنيـــاً  -ج بغيـــة احملافظـــة  جتليـــد قســـم كبـــري مـــن كتـــب مكتبـــة ا

  عليها على أن تستكمل هذه األعمال بصورة متتابعة.
  صالح الكهرباء يف النفقني.إ-د
  م.٢٠٠٨ –م ٢٠٠٧املوافقة على اقرتاح خطة املكتبة لعام  -هـ
  لجنة النشاط الثقافي: -٥

  عقدت اللجنة يف هذه الدورة ثالثني جلسة حبثت فيها األمور اآلتية:
الطفــــل  لغــــة:" للمجمــــع اللجنــــة أن يكــــون عنــــوان املــــؤمتر الســــادس قــــررت

، وموعـده يف املـدة يعاجل مراحـل التعلـيم األوىلسـو  ،رهوأقـرت حمـاو  "املعاصروالواقع 
  .م٢٠٠٧تشرين الثاين  ٧-٥

املـــؤمتر  وتوصـــياتاالتفـــاق علـــى مجـــع جلنـــة تشـــاورية تنظـــر يف مقرتحـــات  مت
  ).٣( انظر حمضر اللجنة يف امللحق رقم اخلامس وتضع السبل العملية لتنفيذها 

املــؤمتر لرتشــيح  خماطبــة بعــض اجلهــات ذات الصــلة مبوضــوع اللجنــة قــررت -
الثقافة ووزارة الرتبية واجلامعـات السـورية، وجمـامع اللغـة  وزارةبعض الباحثني وهي: 

 .واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلومالعربية، 
 

اللجنــــة أســــس اخلطــــة العلميــــة املقرتحــــة للجنــــة النشــــاط الثقــــايف  ناقشــــت -
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للجنــة وعــدم َقْصــر مهامهــا ضــرورة إعــادة النظــر يف مهــام ا األعضــاءفأكــد الســادة 
 بل توسيعها لتشمل كل ما يتعلق باألمور الثقافية. واملؤمتراتعلى احملاضرات 

رفـــع كتـــاب إىل الســـيد وزيـــر التعلـــيم العـــايل إليفـــاد رؤســـاء  اللجنـــة قـــررت -
اجلامعــات الســورية، وعمــداء كليــات الرتبيــة ورؤســاء قســم  يفأقســام اللغــة العربيــة 

م. فعالياتتربية الطفل فيها حلضور   املؤمتر على نفقة جامعا
اللجنة الدكتور عبد اللطيف عبيد ممثًال عـن البـاحثني العـرب يف  اختارت -

  للمجمع. السادس املؤمتر
لعضــــوية املــــؤمتر  املرشــــحنياللجنــــة أمســــاء األعضــــاء املراســــلني  استعرضــــت 

  السادس مبوجب الالئحة الداخلية للمجمع فاختارت:
والـدكتور عبـد  عبيـد،سدي، والدكتور عبد اللطيف عبد السالم امل الدكتور

والـدكتور  مطلوب،الرمحن احلاج صاحل، والدكتور عبد اإلله نبهان، والدكتور أمحد 
حممـود  والـدكتورنبيل علي، والدكتور علي القامسي، والدكتور عبد الكـرمي األشـرت، 

  الربداوي، والدكتور علي أبو زيد، واألستاذ مروان البواب.
اجللســـات  برئاســـةللجنـــة مهـــام أعضـــاء املـــؤمتر فقـــررت إشـــراكهم ا ناقشـــت

  وصوغ املقررات والتوصيات ، وإجراء املقابالت اإلعالمية.
النهـائي  التقريـراللجنة أن يكون األستاذ شحادة اخلوري رئيس جلنـة  قررت
  والتوصيات.
اذ الـيت أعـّدها األسـت ضـرةالنشاط الثقايف املوافقة علـى إلقـاء احملا جلنة قررت

 وذلـك: تكون أو ال تكون)) املتحدة األممعزيز شكري بعنوان: (( حممدالدكتور 
يف قاعــــة احملاضــــرات يف  م٣٠/١/٢٠٠٨الســــاعة السادســــة مــــن يــــوم األربعــــاء  يف

مع.   ا
 ٢٠٠٨يف العــام  ســتلقىاللجنــة النشــاط الثقــايف واحملاضــرات الــيت  ناقشــت

  :فتوصلت إىل مايلي
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 والــــدكتورجنــــاح العطــــار والــــدكتور مــــازن املبــــارك،  الــــدكتورة: العــــريباألدب  يف - 
  إحسان النص، والدكتور عيسى العاكوب.

  السيد، والدكتور عبد اهللا عبد الدامي. حممود الدكتور: الرتبية يف -
  شكري، والدكتور إبراهيم دراجي. عزيز الدكتور احلقوق: يف -
جـة قبيسـي.و ليلى الدكتورة: التاريخ يف -  عبـد تورالـدك الصـباغ، والـدكتور 

 العزيز الدوري .
  

جـــورج صـــدقين، والـــدكتور طيـــب تيـــزيين، والـــدكتور أمحـــد  األســـتاذ: الفلســـفة يف -
 .برقاوي

  حممود السمرةالدكتور : عامةال ثقافةيف ال  -
والـدكتور إبـراهيم  دعبـول،عبد اهللا واثق شهيد، والدكتور موفـق  الدكتور: العلوم يف

  حداد.
عبــــد الســــتار الســــيد، والــــدكتور مــــد حم الــــدكتوراإلســــالمية:  الدراســــات يف

  .والدكتور أمحد حسون حممد حبش
  لجنة تنسيق المصطلحات وتوحيدها  -٦

بالتنســـيق بـــني فيهـــا قامـــت عقـــدت اللجنـــة يف هـــذه الـــدورة جلســـة واحـــدة 
بعــــض املقــــابالت العربيــــة للمصــــطلحات املشــــرتكة بــــني علــــوم الكيميــــاء والفيزيــــاء 

لعلـــوم الفرعيـــة املتخصصـــة يف مشـــروع توحيـــد والنبـــات واحليـــوان ممـــا أجنزتـــه جلـــان ا
  املصطلحات بني اجلامعات السورية.
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  لجنة ألفاظ الحضارة -٧
مشروع معجم ألفـاظ احلضـارة  يف تنفيذتابعت جلنة ألفاظ احلضارة عملها 

  . ثالثة وأربعني اجتماعاً مت فيها ما يلي:فاجتمعت يف هذه الدورة  املعاصرة
) ٢٦٧اليت بلغ عـددها (لفاظ املالبس جمموعة أتابعت اللجنة دراسة   - أ

لفظــة، ودراســة جمموعــة ملحقــة بأمســاء مالبــس عربيــة مــا زالــت تســتعمل يف بالدنــا 
موعـــة ٦٧يف العصـــر احلاضـــر، وبلـــغ عـــددها ( ) لفظـــة. وقـــد متَّ تنضـــيد ألفـــاظ ا

موعة الثانية بالعربية.   األوىل بالعربية واإلنكليزية والفرنسية، وتنضيد ألفاظ ا
) ٣٣٧وقد بلغ عددها ( جمموعة ألفاظ املنزل وملحقاتهاللجنة بدراسة  قامت  -  ب

لفظة، ودراسة جمموعٍة ملحقـة بأمسـاء عربيـة للمنـزل وملحقاتـه مـا زالـت تسـتعمل يف بالدنـا 
موعـــة األوىل  ٤٥يف العصـــر احلاضـــر، وبلـــغ عـــددها (  ) لفظـــة، وقـــد متَّ تنضـــيد ألفـــاظ ا

مــــازال العمــــل جاريــــاً الســــتكمال األمســــاء العربيــــة للمنــــزل بالعربيــــة واإلنكليزيــــة والفرنســــية، و 
 وملحقاته.
  املقرتحات: -
ـــا الســـيدة  "املهـــن واحلِـــرف"الشـــروع بدراســـة ألفـــاظ   - أ الـــيت أعـــدت بطاقا

  ناهدة تقي الدين، فور االنتهاء من الباب السابق.
ألفـــاظ ، و ألفـــاظ "األطعمـــة واألشـــربة"الشـــروع بإعـــداد بطاقـــات   - ب

مــــعوذلــــك مـــن قبــــل  اء األمــــاكنوأمســــ، "وســـائط النقــــل" بتكليــــف أو  مــــوظفي ا
ايــــة شــــهر حزيــــرانمــــأجور مــــن قبــــل آخــــرين  ، علــــى أن ينجــــز هــــذا اإلعــــداد يف 

٢٠٠٨. 
هــذا وميكــن للجنــة إجنــاز هــذه الفصــول الثالثــة اجلديــدة ( املالبــس واملنــزل 

ايـة عـام   ) جلسـة يف هـذا ٥٠إذا عقـدت اللجنـة ( ٢٠٠٨واملهن واحلـرف ) يف 
) مصـــطلحاً، فُيصـــار إىل طبـــع القســـم األول ٢٠، ودرســـت يف كـــل جلســـة (العـــام

  من املعجم  "مصطلحات احلياة اليومية" مشتمًال على ثالثة فصول.
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  لجنة مصطلحات العلوم الطبيعية والزراعية -٨
  جلستني مت فيهما: ٢٠٠٧اللجنة خالل عام  عقدت

  واعد التالية:اختاذ قرار أن يقوم العمل يف اللجان املتخصصة على الق
أن يقتصر عمل اللجان الفرعية على وضع املصطلح املعـرب املفضـل لكـل 

، وعــدم وضــع التعريــف يف الوقــت احلــايل، وبعــد االنتهــاء مــن هــذه أجنــيب مصــطلح
املرحلة يستكمل املشروع بوضـع التعريـف واجلـذر، علـى أن يوحـد املـنهج املتبـع يف 

وعـــدم فـــة، وأن يعتمـــد اإلجيـــاز تعريـــف املصـــطلحات يف جلـــان االختصـــاص املختل
  أي التباس. اإلسهاب، لنفي

ويســــاعد اللجنــــة يف عملهــــا اخلــــرباء الســــادة: الــــدكتور حممــــد أبــــو حــــرب، 
  الدكتور أنور اخلطيب، الدكتور ميخائيل معطي، الدكتور هشام قطنا.

لجنـــــة مصـــــطلحات العلـــــوم الرياضـــــية والمعلوماتيـــــة والفيزيائيـــــة  -٩
  والكيمائية:

  مبا يلي:فيها قامت يف هذه الدورة ست جلسات عقدت اللجنة 
إجنـــاز املرحلـــة الثانيـــة مـــن مشـــروع توحيـــد مصـــطلحات الفيزيـــاء بـــني  -١

اجلامعــات الســورية، وإصــدار معجــم مصــطلحات العلــوم الفيزيائيــة ثالثــي اللغــات 
  (يتضمن املصطلحات الفيزيائية باللغات 

ين أو الالتيـــــــين لـــــــبعض العربيـــــــة واإلنكليزيـــــــة والفرنســـــــية) وإضـــــــافة األصـــــــل اليونـــــــا
إنكليزي. وقد وزع املعجم  –إنكليزي، وفرنسي  –املصطلحات ومسردين: عريب 

م  علــــــى أســــــاتذة اجلامعــــــات يف أقســــــام الفيزيــــــاء للنظــــــر فيــــــه وإرســــــال مالحظــــــا
م إىل اللجنة قبل االنتهاء من إعداد املعجم بصورته النهائية.   واقرتاحا

توحيد مصطلحات الفيزياء  الشروع يف املرحلة الثالثة من مشروع -٢
بني اجلامعات السورية وهي إصدار نسخٍة منقحة من املعجم مع تعريفاٍت موجزة 

 ملصطلحاته وبعض الرسوم التوضيحية.
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ويســاعد اللجنــة يف عملهــا اخلــرباء الســادة: الــدكتور وفــائي حقــي، الــدكتور 
، الـدكتور هيفـاء العظمـة ةعبد احلليم منصور، الـدكتور أمحـد حـاج سـعيد، الـدكتور 

حميي الدين مجعة، الدكتور أمحد احلصري، الدكتور حممد بن سليم قعقع، األستاذ 
  أنطون مارين، الدكتور بسام معصراين.

ــــة أعمــــال أعضــــاء المجمــــع المؤسســــين (فــــي العقــــد األول مــــن  -١٠ لجن
  تأسيسه):

  ّمت فيها ما يلي: يف هذه الدورة ست جلساتعقدت اللجنة 
لس الذي جعل األعضاء املؤسسني هم األعضاء اعتمدت اللجنة قرار  ا

اية عام  مع ما بني تاريخ تأسيسه و   .١٩٣٠الذين دخلوا ا
مع ودار الكتب الظاهرية بالوثائق اهلامة اليت  -١ التزود من مكتبة ا

مع.   تتناول أعمال األعضاء املؤسسني منذ تاريخ دخول كل منهم ا
مع  -٢  حسب تاريخ دخوهلم.ترتيب تسلسل أمساء أعضاء ا
مع (عامل، مراسل،  -٣ حتديد نوعية عضوية كل عضو من أعضاء ا

 شرف، مضموم).
مع لتحقيق ما يلي: -٤  الشروع يف دراسة أجزاء جملة ا

  أن يؤرخ لكل عضو عامل من األعضاء املؤسسني. أوًال:
م على أن يكون ذلك يف  مرحلتني:   فتجمع آثارهم إىل حني وفا

مع والظاهرية.مجع آثارهم املت  - أ   وفرة يف مكتبيت ا
 مجع ما يتيسر من آثارهم األخرى من مراجع أخرى.  - ب

أن تعـد فهـارس بعنـاوين مطبوعـات ومقـاالت وحماضـرات كـل عضــو  ثانيـاً:
  إلعادة نشرها يف كتيبات مستقلة خاصة.

وقــد أجنــزت اللجنــة دراســة آثــار كــل مــن االســتاذ حممــد كــرد علــي والشــيخ  
جة البيطار.   حممد 
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  لجنة مصطلحات العلوم الجيولوجية: -١١
مازالــــت اللجنــــة تعمــــل يف عقــــدت اللجنــــة يف هــــذه الــــدورة @@@@

  ) ومل ينجز منه إال نصف العمل.Aمصطلحات احلرف (
ويســاعد اللجنــة يف عملهــا اخلــرباء الســادة: الــدكتور فــؤاد العجــل، الــدكتور 

الــدكتور برهــان  ميخائيـل معطــي، الــدكتور غالــب ســيدا، الــدكتور مجــال أبــو ديــب،
  عطائي.

  لجنة مصطلحات العلوم الزراعية: -١٢
أحد عشـر  ٢٠٠٧اجتمعت جلنة مصطلحات العلوم الزراعية خالل العام 

) مـــن قســـم A/مصـــطلحاً ضـــمن احلـــرف (٢٦٠اجتماعـــاً وقـــد ناقشـــت خالهلـــا /
  االنتاج النبايت.

ور ويســاعد اللجنــة يف عملهــا اخلــرباء الســادة: الــدكتور هشــام قطنــا، الــدكت
  نزار محد، الدكتور حممود األشرم، الدكتور أسامة العوا، الدكتور فالح أبو نقطة.

  
  لجنة علوم اإلحياء الحيوانية: -١٣

تابعت اللجنة أعماهلا يف دراسة املصطلحات وإجياد املقابـل العـريب هلـا مـن 
اجتماعـاً يف هـذه الـدورة فاجتمعـت عشـرين أجل توحيدها يف اجلامعات السورية، 

  ) .Aاالنتهاء من املصطلحات الواردة يف احلرف ( علىقاربت وقد 
ويســــاعد اللجنــــة يف عملهــــا اخلــــرباء الســــادة: الــــدكتور حممــــد أبــــو حــــرب، 

الــدين عيســى، الــدكتور زيــاد القطــب، الــدكتور  يالــدكتور هــاين رزق، الــدكتور حميــ
  حسن خاروف.

  لجنة مصطلحات علوم األحياء النباتية: -١٤
  عشر جلسات مت فيها: ٢٠٠٧نة خالل عام بلغ عدد جلسات اللج

) ووضــع Aدراســة مصــطلحات علــوم األحيــاء النباتيــة الــيت تبــدأ بــاحلرف (
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 –التعريف املناسب لكل منها، مث رأت اللجنة ضرورة اإلسراع يف العمل، فقررت 
تأجيــل  –عمــًال بــالقرار الصــادر عــن جلنــة مصــطلحات العلــوم الطبيعيــة والزراعيــة 

ناسـب للمصـطلح، واالكتفـاء باملصـطلح املعـرب فقـط يف املرحلـة وضع التعريـف امل
  احلالية على أن يوضع التعريف يف مرحلة الحقة.

ويساعد اللجنة يف عملها اخلرباء السادة: الدكتور أنور اخلطيب، الدكتور 
وفاء البغدادي، الدكتور  حاك، الدكتور غسان عياش، الدكتورعبد اجلبار الض
  يوسف بركودة
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  مؤتمر المجمع -  رابعاً 

  "لغة الطفل والواقع المعاصر"

برعاية كرمية من السيد الرئيس بشار األسد رئيس اجلمهورية العربية 
مع اللغة العربية بدمشق، حبفل أقيم يف  السورية، بدأت أعمال املؤمتر السادس 

م يف قاعة ٥/١١/٢٠٠٧الساعة احلادية عشرة من يوم االثنني الواقع يف 
مبكتبة األسد، حبضور عدد من الوزراء والسفراء، ومجهرة كبرية من  احملاضرات

  الباحثني واملثقفني. وقد ألقيت يف حفل االفتتاح الكلمات التالية:
كلمـــة ممثــــل الســـيد رئــــيس اجلمهوريـــة راعــــي املـــؤمتر، ألقاهــــا نيابـــة عنــــه  -١

  السيد وزير الرتبية الدكتور علي سعد.
قاهــــا األســــتاذ الــــدكتور مــــروان كلمــــة جممــــع اللغــــة العربيــــة بدمشــــق، أل -٢

مع.  احملاسين نائب رئيس ا
كلمـــة ممثـــل األســـاتذة البــــاحثني املشـــاركني يف املـــؤمتر، ألقاهـــا األســــتاذ  -٣

الـــدكتور عبـــد اللطيـــف عبيـــد، األســـتاذ يف املعهـــد العـــايل للغـــات بتـــونس، والعضـــو 
 رب.املراسل يف جممع اللغة العربية بدمشق، ونائب رئيس احتاد املرتمجني الع

وقــد تضــمنت هــذه الكلمــات بيــان أمهيــة اللغــة العربيــة الفصــيحة، وضــرورة 
ا الطفـــل العـــريب، لتـــدرج علـــى لســـانه ســـائغة ويـــأنس بألفاظهـــا  االهتمـــام بإكســـا
ا وقواعـــدها، فيشـــب علـــى حمبتهـــا واســـتعماهلا، وتكـــون  ـــا ،ويـــألف أصـــوا وعبارا

عصــر احلافــل بــالتغريات. وســيلته إىل حســن الــتعلم، ودخــول عــامل املعرفــة يف هــذا ال
  ومع اكتسابه لغته هذه ينمو شعوره الوطين والقومي واإلنساين.

مــــع العلمــــي العراقــــي  مث ألقــــى األســــتاذ الــــدكتور أمحــــد مطلــــوب، رئــــيس ا
  احملاضرة االفتتاحية بعنوان "لغة الطفل" فكانت حبثاً جامعاً.
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وىل يف قاعـة ويف الساعة اخلامسة مساًء مـن اليـوم ذاتـه ،عقـدت اجللسـة األ
احملاضرات يف جممع اللغة العربية وموضوعها: احملور األول مـن حمـاور املـؤمتر وهـو " 
التواصــل اللغــوي يف العمليــة الرتبويــة" برئاســة األســتاذ الــدكتور حممــود الســيد، نيابــة 
عـــن الـــدكتور عبـــد الســـالم املســـدي لتـــأخر وصـــوله، وكـــان األســـتاذ مـــروان البـــواب 

  مقرراً هلا.
  يت يف هذه اجللسة أربعة حبوث هي: وقد ألق

البحث األول: مـؤثرات يف اكتسـاب لغـة الطفـل: األسـرة واملدرسـة  •
تمع، ألقاه األستاذ الدكتور عبد النيب اصطيف (سورية).  وا

وأمهيـــة االهتمــــام  ،البحـــث الثـــاين: الرصــــيد اللغـــوي للطفـــل العــــريب •
ذ الــدكتور عبــد الــرمحن ألقــاه األســتا ،مبــدى اســتجابته حلاجاتــه يف العصــر احلاضــر

 اجلزائر).رئيس جممع اللغة العربية يف احلاج صاحل (
البحــــث الثالــــث: الرصــــيد اللغــــوي العــــريب األساســــي بــــني الوضــــع  •

 ألقاه األستاذ الدكتور عبد اللطيف عبيد (تونس). ،اللغوي والتوظيف الرتبوي
البحـــــث الرابــــــع: املكتبــــــات املدرســـــية ومعــــــارض الكتــــــب اخلاصــــــة  •

 قدمته األستاذة ليلى حممد (سورية).باألطفال، 
 :عقــدت اجللســة الثانيــة وموضــوعها ،شــرة مــن يــوم الثالثــاءاويف الســاعة الع

احملــور الثــاين مــن حمــاور املــؤمتر وهــو "لغــة الطفــل وتقانــات العصــر" برئاســة األســتاذ 
  مقرراً هلا. وكان األستاذ الدكتور عبد اإلله نبهان ،الدكتور موفق دعبول
   هذه اجللسة ثالثة حبوث هي التالية:وقد ألقيت يف

: اللغــــة العربيــــة وتنميــــة القــــدرات الذهنيــــة واإلبداعيــــة لــــدى ولالبحــــث األ •
 ألقاه األستاذ الدكتور نبيل علي (مصر). ،الطفل: رؤية معلوماتية

البحث الثاين: األلعاب التعليمية: الواقع والتطلعات، ألقاه األستاذ مروان  •
 البواب (سورية).
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البحــــث الثالــــث: احلاســــوب وتنميــــة املقــــدرة اللغويــــة عنــــد الطفــــل، ألقــــاه  •
 األستاذ الدكتور أمحد زياد حمبك (سورية).

ويف الســــــاعة اخلامســــــة مــــــن مســــــاء اليــــــوم ذاتــــــه، عقــــــدت اجللســــــة الثالثــــــة 
وموضـــوعها احملـــور الثالـــث مـــن حمـــاور املـــؤمتر وهـــو: "أثـــر اإلعـــالم يف لغـــة الطفـــل" 

عبــد الكـرمي األشــرت، وكــان األسـتاذ الــدكتور علـي أبــو زيــد برئاسـة األســتاذ الـدكتور 
  مقرراً هلا.

  وقد ألقيت يف هذه اجللسة ثالثة حبوث هي التالية:
البحـــث األول: الـــربامج التلفزيـــة املوجهـــة لألطفـــال وأثرهـــا يف لغـــتهم،  •

 ألقاه األستاذ الدكتور سعد الكردي (سورية).
لغـــــة الطفـــــل، ألقتـــــه  البحـــــث الثـــــاين: أثـــــر أغـــــاين األطفـــــال يف تكـــــوين •

 األستاذة الدكتورة عائشة عهد حوري (سورية).
ـــــم، ألقـــــاه  • البحـــــث الثالـــــث: تطلعـــــات حـــــول لغـــــة لألطفـــــال يف جمال

 األستاذ الدكتور عبد اإلله نبهان (سورية).
ويف الســــــاعة العاشــــــرة مــــــن يــــــوم األربعــــــاء، عقــــــدت اجللســــــة الرابعــــــة  •

طرائق وجتارب لغويـة رائـدة يف عـامل  وموضوعها احملور الرابع من حماور املؤمتر وهو:
الطفولــة" برئاســـة األســتاذ الـــدكتور أمحـــد مطلــوب، وكـــان األســتاذ الـــدكتور حممـــود 

 الربداوي مقرراً هلا.
  وقد ألقيت يف هذه اجللسة أربعة حبوث هي التالية:

البحــــث األول: طرائــــق تعلــــيم اللغــــة لألطفــــال، ألقــــاه األســــتاذ الــــدكتور  •
 حممود السيد (سورية).

البحــــث الثــــاين: الطفــــل واكتســــاب اللغــــة بــــني النظريــــة والتطبيــــق، ألقــــاه  •
 املغرب). -األستاذ الدكتور علي القامسي (العراق 

ــا  • البحـث الثالــث: نظريــة تعلــيم اللغـة العربيــة بــالفطرة واملمارســة: تطبيقا
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 سورية). –وانتشارها، ألقاه األستاذ الدكتور عبد اهللا الدنّان (فلسطني 
بع: لغة الطفل يف الربنامج الرتبوي التلفـزي (افـتح يامسسـم)، البحث الرا •

  ألقاه األستاذ ياسر املاحل (سورية).
وقد تلت كل جلسة من هذه اجللسات األربع  مناقشة ملا عرض فيها مـن 
مـع والبـاحثني واملشـاركني  أفكار وشروح، واشـرتك يف املناقشـة عـدد مـن أعضـاء ا

  يف املؤمتر والسادة احلضور.
م بشـــــأن البحـــــوث املقدمـــــة ، و   ـــــد أدىل املناقشـــــون بـــــآرائهم ومالحظـــــا ق

وأجــاب البــاحثون عمــا وجــه إلــيهم مــن أســئلة واستفســارات، فكــان يف ذلــك كلــه 
غًىن ملوضوع املؤمتر، ووضوٌح ملسألة اكتساب الطفل اللغة العربية الفصيحة بتعاون 

تمــع عامــة، ويف ذلــك إبعــاٌد لألطفــال  متواصــل بــني األســرة واملدرســة واإلعــالم وا
عن العاميات املتعددة يف الوطن العريب، اليت تزاحم الفصيحة وتسـيء إىل اللسـان 

  العريب.
وقــد عقــدت جلنــة صــياغة التقريــر العــام عــدة اجتماعــات ،بغيــة اســتخالص 
توصــياٍت مفيــدًة مــن البحــوث الــيت ألقيــت واملناقشــات الــيت جــرت، فأمجعــت علــى 

  حظت ما يلي:التوصيات التالية بعد أن ال
إن اســـتعمال العاميـــات الـــذي ترّســـخ مـــع الـــزمن يف مجيـــع األقطـــار  -١

العربيـــة، أوجـــد ازدواجيـــة مربكـــة ،صـــارت عقبـــة يف طريـــق اســـتعمال لغتنـــا القوميـــة 
  الفصيحة استعماًال شامًال.

إن العنايــــــة بلغــــــة الطفــــــل العــــــريب وتنشــــــئته علــــــى اســــــتعمال اللغــــــة  -٢
متتلـــك اللغـــة الســـليمة والثقافـــة الواســـعة، الفصـــيحة، مهـــا الســـبيل إىل إجيـــاد أجيـــال 

 والقدرة على اإلبداع يف وقت واحد.
إن تعـــــدد األقطـــــار العربيـــــة وظروفهـــــا املختلفـــــة، قـــــد عـــــاق حتقيـــــق  -٣

 الغرض، وهذا ما يستدعي وضع خطة لغوية شاملة والسهر على حتقيقها.
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إن استعمال تقانات املعلومات واالتصـاالت احلديثـة يسـاعد علـى  -٤
 لطفل، إضافة إىل أن هذا االستعمال ضرورة يقتضيها العصر.تنمية لغة ا
ــوض األمــة، ويســاعدها يف  -٥ إن النهــوض باللغــة العربيــة يرتافــق مــع 

 سعيها لإلصالح االقتصادي، وحتقيق التقدم االجتماعي والعلمي والثقايف.
  التوصيات
  األسرة

بـــــــْذل الوالـــــــدين، والســـــــيما األم، االهتمـــــــام الكبـــــــري بلغـــــــة الطفـــــــل يف  -١
لسنوات الست األوىل من عمره، إذ تتضافر الطبيعة مع التنشئة على صقل عقـل ا

ـــه اإلبداعيـــة، والبـــد مـــن اإلشـــارة إىل ضـــرورة  ـــه الذهنيـــة وطاقت الطفـــل وتنميـــة قدرت
مضاعفة اجلهد حملو األمية وتعليم الكبار كيما يستطيع الوالدان أداء واجبهما حنو 

  الطفل.
للغــــــة العربيــــــة الســــــليمة ليــــــأنس أن يســــــعى الوالــــــدان إلمســــــاع الطفــــــل ا -٢

ا ويألف ألفاظها وهذا ما ميكِّنه بعدئٍذ من إتقان اللغة الفصيحة.  بأصوا
وضـــع دراســـة عـــن األلفـــاظ الـــيت حيُســـن أن يســـتعملها الطفـــل ضـــمن  -٣

األســـرة، ويف املرحلـــة التحضـــريية ومرحلـــة التعلـــيم األساســـي، باالســـتعانة بالرصـــيد 
 ملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.اللغوي للطفل العريب الذي وضعته ا

  المدرسة:
رفع مستوى اللغة العربية من حيث األداء واملضـمون، وذلـك بتحسـني  -١

  طرائق التعليم واستعمال التقانات الرتبوية.
إلزام معلمي اللغة العربية بـالتكلم بالعربيـة الفصـيحة يف داخـل  الصـف  -٢

 وبعيد عن الغموض والتقعر. وخارجه، بأسلوب سهل حمبب إىل نفوس الطالب
قيام معلمي املواد الدراسية املختلفة باستعمال اللغة الفصـيحة يف أثنـاء  -٣

ـا واالعتـزاز  تدريس موادهم، وهذا ما يساعد التالميذ على فهم لغـتهم األم وإتقا
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ـــا، وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك يتوجـــب يتوجـــب علـــى املعلمـــني أن يبـــذلوا جهـــودهم 
غلـــب علـــى الصـــعوبات املتمثلـــة يف كثـــرة عـــدد التالميـــذ يف ويقومـــوا بـــواجبهم يف الت

 الصف الذي يعوق العملية الرتبوية والتعليمية بكاملها.
أال يكــــون تــــدريس اللغــــة األجنبيــــة يف مرحلــــة التعلــــيم األساســــي علــــى  -٤

 حساب اللغة العربية أو منافساً هلا.
ويًــا كافيًــا االهتمــام بإعــداد املعلمــني يف مجيــع مراحــل التعلــيم، إعــداًدا لغ -٥

ـــنهم مـــن إلقـــاء دروســـهم بلغـــة عربيـــة ســـليمة، وبرعايـــة هـــؤالء املعلمـــني ماديًـــا  ميكِّ
 ومعنويًا.
التقيــد يف ريــاض األطفــال واملــدارس، بالعربيــة الصــحيحة أداًة للتواصــل  -٦

بــني املعلمــني والتالميــذ، وتواصــل التالميــذ بعضــهم مــع بعــض، لتصــبح هــذه اللغــة 
 عادة.

ية والكتب املدرسية ،وجعلها تتالءم مع املسـتوى تطوير املناهج التعليم -٧
العمــري لكــل مرحلــة، مــن حيــث الســهولة والصــعوبة، لتكــون دعامــة لتقوبــة اللغــة 

 الفصيحة لدى املتعلمني.
العناية بالكتب التدريسية مضمونًا ولغًة ،مع اسنعمال الصـور واأللـوان  -٨

 وحسن الطباعة واإلخراج ليكون الكتاب ُمشوِّقًا للطالب.
لعناية بأساليب التقومي والرتكيز علـى قيـاس املهـارات العقليـة العليـا مـن ا -٩

 فهم واستقراء واستنتاج ومقارنة وتعليل ونقد.
  المكتبة المدرسية:

ينبغي أن تشتمل كل مدرسة من مدارس التعلـيم األساسـي (االبتـدائي  -١
واإلعــــدادي) علــــى مكتبــــة تتمتــــع بشــــروط حســــنة، مــــن حيــــث البنــــاء واحملتويــــات 

دوات ،كيما تستطيع أداء مهمتها يف إتاحـة الفرصـة للتالميـذ للـتعلم.و ينبغـي واأل
  أيضاً:
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ربـــــط املكتبـــــة باملنـــــاهج التعليميـــــة يف املـــــدارس املـــــذكورة ،كيمـــــا تكـــــون  -٢
ـــــة  ًـــــا مكمـــــًال للصـــــف إلتقـــــان العربي ـــــاهج التعليميـــــة، ومكان املكتبـــــة مســـــاندة للمن

 واكتساب العلم والثقافة.
تـــب ،املالئمـــة ألعمـــار التالميـــذ ومســـتواهم تزويـــد هـــذه املكتبـــات بالك -٣

ــــدوريات واألشــــرطة  ــــالت وال املعــــريف، وباملصــــورات واملعجمــــات واملوســــوعات وا
 املسجلة.
قيام املعلمني بتشجيع التالميذ على دخول املكتبة واإلفـادة منهـا كيمـا  -٤

تصــــبح القــــراءة واملطالعــــة الواعيــــة عــــادة متأصــــلة لــــدى األطفــــال ، مــــع االهتمــــام 
 اشط الالصفية (اإلذاعة املدرسية ،جمالت احلائط ...).باملن

ممارســـة أمـــني املكتبـــة دوره علـــى الوجـــه املطلـــوب، فـــال يكـــون مســـجًال  -٥
ـا فحسـب، بـل يكـون  مرشـداً للتالميـذ يف انتقـاء  حملتويات املكتبة وحافظًـا حملتويا

م.  ما يقرؤون وفقاً الستعدادا
يف اإللقـاء واخلـط، بغيـة إقامة معارض لكتب األطفال ومسابقات هلـم  -٦

 حثِّهم على ممارسة الكالم بفصاحة دون ،وجل والكتابة خبط واضح سليم.
 

  المعجمات:
العنايــــة بوضــــع معجمــــات لألطفــــال والتالميــــذ ترشــــدهم إىل األلفــــاظ  -١

  الفصيحة ومعانيها مع تدريبهم على استعماهلا.
جعـــل هـــذه املعجمـــات مصـــورة، ألن الصـــورة تقـــرب اللفـــظ مـــن الفهـــم  -٢

 كون املعجمات إذَّاك أداة تعليمية وتثقيفية ممتازة.فت
االهتمــــام باملعجمــــات املرئيــــة الــــيت تتجــــاوز حــــدود املعجمــــات الورقيــــة  -٣

 وجتمع بني التعليم واإلمتاع.
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  المجالت:
  العناية بإصدار جمالت خاصة باألطفال تتمتع بالشروط التالية: -١
لـة مـن نثـر وشـعر بلغـة عربيـة سـ  -أ  ليمة مصـوغة أن ُيكتب ما تتضمنه ا

  بألفاظ فصيحة وتراكيب سهلة ،تتالءم مع املستوى العمري لألطفال.
لـــة بـــني الفائـــدة اللغويـــة والثقافيـــة، وبـــني املتعـــة والتســـلية.   -ب  أن جتمـــع ا

لــــة علــــى أدبــــاء وشــــعراء حيســــنون الكتابــــة للطفــــل،  ولــــذا البــــد مــــن أن تعتمــــد ا
لــة ِســَري األبطــال  ويكونــون علــى درايــة مبــا يالئمــه ومبــا حيبــه. وميكــن أن تتضــمن ا

والعلمـــاء واألدبـــاء والشـــعراء واملبـــدعني العـــرب ،واملبـــدعني عامـــة يف العـــامل لغَــــْرس 
 الوطنية والقومية والروح اإلنسانية يف نفوس التالميذ.

ــــالت ،مـــــع االنتبـــــاه إىل حتقيـــــق صـــــن اســـــتعمال الحيُســــ  -ج  ور يف هـــــذه ا
 أحدمها على اآلخر.فال يطغى  ة،التوازن بني النص اللغوي والصور 

  األغاني:
العربيـة الســليمة  دُّ األغنيـة مـن الوسـائل املفيـدة يف إكسـاب الطفـل اللغـةَ تـَُعـ

  ويتطلب ذلك:
ا ولغتهـــا مالئمـــة  -١ احلـــرص علـــى أن تكـــون أغـــاين األطفـــال يف مضـــمو

تمع العريب.     للقيم األخالقية يف ا
لرفـــع  وعـــروض مســـرحية ،إقامـــة مســـابقات ومهرجانـــات حمليـــة وعربيـــة -٢

 مستوى األغاين اخلاصة باألطفال.
إجــراء حبــوث حتليليــة لألغــاين الــيت أعــدت لألطفــال يف العقــود األخــرية  -٣

 ،ملعرفة مواطن اإلجادة ملتابعتها ومواضع الضعف لتجنبها.
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  البرامج التلفزية:
االهتمــــام بإنتــــاج الــــربامج التلفزيــــة املعــــدَّة لألطفــــال ،لتحســــني أدائهــــم  -١

  فتهم.اللغوي وتنمية ثقا
وضـــع هـــذه الـــربامج علـــى أســـاس ختطـــيط حمكـــم. ويشـــرتك يف إنتاجهـــا  -٢

خـرباء لغويـون وأدبــاء ورجـال علـم وُخمرِجــون أكفيـاء، للوصـول إىل نــص جيـد ميــنح 
 التالمذة الفائدة واملتعة مًعا. ويف ذلك أمثلة سابقة ناجحة.

ا.  جإجراء حبوث تربوية تقوميية هلذه الربام -٣  بغية تقوميها والرقي 
  أللعاب الحاسوبية:ا
تـوفري الفرصـة لألطفــال السـتعمال األلعـاب التعليميــة يف مجيـع جمــاالت  -١

  التعليم ،ومنها تعليم اللغات وخاصة اللغة العربية.
زيادة عدد مواقع األلعاب احلاسوبية التعليمية، والسيما ما يتعلـق منهـا  -٢

 بتعليم اللغة العربية.
قـة مـع سـن التلميـذ، وذات أن يراعـى يف هـذه األلعـاب أن تكـون متواف -٣

 صلة باملوضوعات اليت يشتمل عليها الكتاب التعليمي.
تشــجيع الربجميــات احلاســوبية العربيــة واأللعــاب التعليميــة يف جمــال اللغــة  -٤

 العربية.
  التوصيات العامة:

 الطلب من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ما يلي:
فـل ولغتـه، اسـتكماًال ملـا ورد يف اخلطـة وضع خطـة شـاملة لثقافـة الط -أوالً 

والــيت تـَُعــدُّ الطفــل  ١٩٩٦الشــاملة للثقافــة العربيــة الصــادرة يف طبعتهــا الثانيــة عــام 
ا.   عماد  األجيال القادمة وثرو

وضــــع كتــــاب منــــوذجي للتالميــــذ يف الصــــف األول االبتــــدائي (أول  -ثانيــــاً 
يحة مستسـاغة بعيـدة عـن صف يف احللقـة األوىل مـن التعلـيم األساسـي) بلغـة فصـ
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ا يف مجيـع األقطـار العربيـة، مت إتباعــه كتابًـا واحـًدا وموحـدً العاميـات مجيعهـا ليكـون  
بكتــاب للصــف الثــاين وهكــذا تــدرًجا ،لتكــون اللغــة العربيــة الســليمة رابطــة لغويــة 

  وجامًعا قومًيا للعرب على اختالف أقطارهم.
مـــارس) مـــن كـــل ســـنة ختصـــيص أســـبوع قـــومي للغـــة العربيـــة يف شـــهر آذار (

ـــــا املختصـــــة ووزارات الرتبيـــــة والتعلـــــيم والثقافـــــة  ،تعتمـــــده اجلامعـــــة العربيـــــة وأجهز
تمع األهلي.   واإلعالم والشباب ومنظمات ا

حـــث الـــدول العربيـــة الـــيت مل توقـــع بعـــد علـــى اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل، الـــيت 
ا اجلمعية العامة لألمم املتحـدة سـنة  والشـروع بإصـدار  علـى توقيعهـا، ١٩٨٩أقر

التشــريعات الالزمــة لتنفيــذها. كــذلك الطلــب مــن هــذه الــدول تنفيــذ خطــة العمــل 
 ١٩٩٠الـــــيت أقرهـــــا "اإلعـــــالن العـــــاملي حلفـــــظ بقـــــاء الطفـــــل ومحايتـــــه وبنائـــــه ســـــنة 

 واالتفاق على صيغة موحدة حلقوق الطفل العريب.
شــــباط مــــن كــــل ســــنة) خيصــــص  ٢١االحتفــــال بــــاليوم العــــاملي للغــــة األم (

 .-اللغة العربية الفصيحة  –لتمكني للغة األم ل
  زيادة االهتمام بالبحث يف جمال تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها.
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  دار الكتب الظاهرية -خامساً 
مازال العمـل متوقفـاً يف املكتبـة الظاهريـة بسـبب القيـام بأعمـال الرتمـيم فيهـا. 

ا وقد نقلت كتبها إىل املدرسة العادلية ريثمـا تنتهـ ي أعمـال الرتمـيم وتـزود مسـتودعا
  باخلزائن احلديثة.

وتســـتقبل قاعـــة البـــاحثني يف املدرســـة العادليـــة الســـادة املطـــالعني أيـــام الـــدوام 
ا يف حبوثهم وأعماهلم العلمية.   الرمسي وتزودهم بالكتب اليت يطلبو

ــ /   /٨٦/ كتابــاً باللغــة العربيــة منهــا /٢٨٢وقــد زودت املكتبــة يف هــذا العــام بـ
ــ /٦٦كتابــــاً شــــراء والبــــاقي إهــــداء. و/ / ٢١٠/ كتابــــاً بلغــــات أجنبيــــة كمــــا زودت بـــ

ايــة ٩٦دوريــة عربيــة و/ / دوريــة أجنبيــة وستســتمر أعمــال الرتمــيم يف الظاهريــة حــىت 
  .٢٠٠٨عام 

  مكتبة المجمع: -سادساً 
مــع يف هــذا العــام  زودت ـــ مكتبــة ا /كتابــاً باللغــة العربيــة ودخلهــا ٣٦٨/ب

/ دوريـة ٣٥/ دوريـة عربيـة و /٨٠/ كتابـاً باللغـات األجنبيـة وزودت بــ /٣٠أيضاً /
  أجنبية.

  محاضرات المجمع ومشاركاته -سابعاً 
  المحاضرات والحفالت –آ 

مــــع مســــاء األربعــــاء  يف قاعــــة حماضــــراته نــــدوة  ٢٠٠٧/شــــباط ٢٨أقــــام ا
كتور مـروان علمية بعنوان "علم اجلينات املعاصر" شارك فيها السادة األسـاتذة الـد 

مــع والــدكتور حميــي الــدين عيســى والــدكتور أنــور اخلطيــب  احملاســين نائــب رئــيس ا
والـــدكتور هـــاين رزق. وقـــد حضـــرها عـــدد مـــن األطبـــاء املختصـــني مبوضـــوع النـــدوة 

  ولفيف من العلماء واملهتمني بأمور الثقافة الطبية.
  

مـــع مســـاء األربعـــاء  أيضـــاً  يف قاعـــة حماضـــراته ١٨/٤/٢٠٠٧كمـــا أقـــام ا
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حماضرة لألستاذ الدكتور إحسان النص بعنوان "األساطري يف شعرنا العريب القـدمي" 
مــع والعــاملني فيــه وخنبــة مــن  حضــرها عــدد كبــري مــن العلمــاء واألدبــاء وأعضــاء ا

مع ونشاطاته الثقافية.   املثقفني واملهتمني بأعمال ا
مع بالتعاون مع جامعة دمشق حفًال تأبينيـاً  مـع األسـتاذ  وأقام ا لفقيـد ا

 ٧الدكتور حممد عبد الرزاق قدورة يف مكتبة األسد الوطنية وذلـك مسـاء األربعـاء 
  .٢٠٠٧تشرين الثاين 

  .٢٩/٧/٢٠٠٧وكان الفقيد قد انتقل إىل جوار ربه بتاريخ 
وألقيــت يف حفــل التــأبني كلمــة جامعــة دمشــق ألقاهــا الــدكتور وائــل معــال، 

مــع مــع،  رئــيس اجلامعــة وكلمــة ا ألقاهــا الــدكتور مــروان احملاســين، نائــب رئــيس ا
مــع، وكلمــة  وكلمــة أصــدقاء الفقيــد ألقاهــا الــدكتور عبــد اهللا واثــق شــهيد، أمــني ا

  أهل الفقيد ألقاها األستاذ عبد القادر قدورة.
  المشاركات: -ب

مــــع والــــدكتور إحســــان الــــنص،  شــــارك الــــدكتور شــــاكر الفحــــام، رئــــيس ا
ـــة بالقـــاهرة يف والـــدكتور حممـــود  مـــع يف مـــؤمتر جممـــع الللغـــة العربي الســـيد عضـــوا ا

مـع القـاهرة واجتمـاع هيئـة املعجـم  دورته الثالثة والسبعني وحضروا احلفل املاسي 
  .٢٠٠٧/آذار حىت الرابع من نيسان ١٧التارخيي يف املدة 

وعقـــدت جلســـات احلفـــل املاســـي يف مبـــىن اجلامعـــة العربيـــة، ووزعـــت علـــى 
هــــدايا تذكاريــــة وألقيــــت فيــــه طائفــــة مــــن البحــــوث حــــول اللغــــة العربيــــة  احلاضــــرين

ـــامع العربيـــة. وقـــد ألقـــى الـــدكتور حممـــود الســـيد حبثـــاً عنوانـــه "اللغـــة العربيـــة يف  وا
  مواجهة حتديات العصر".

مع والـدكتور موفـق دعبـول  وشارك الدكتور مروان احملاسين، نائب رئيس ا
اء السـوري التونسـي الـذي عقـد يف بيـت احلكمـة واألستاذ شحادة اخلوري يف اللق
، وشـارك فيـه أيضـاً عــن ٢٠٠٧نيسـان  ٢٥-٢٣يف تـونس العاصـمة يف املـدة مـن 
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اجلانـــب الســـوري الـــدكتور نشـــأت محارنـــة العضـــو املراســـل للمجمـــع. وكـــان عنـــوان 
اللقــاء: "ثقافــة العلــم عنــد العــرب قــدمياً وحاضــراً" وألقيــت فيــه طائفــة مــن البحــوث 

  اطت جبوانب املوضوع وأغنت حماوره.القيمة أح
 ٣و٢وشــارك األســتاذ شــحادة اخلـــوري يف اجتمــاع عقــد يف بــريوت يـــومي 

لدراسـة إنشـاء مركـز للغـة العربيـة يف األمـم املتحـدة نيابـة عـن الـدكتور  ٢٠٠٧أيار 
مع. وقد حبث يف االجتماع أفضـل الطـرق لتحسـني  عبد اهللا واثق شهيد، أمني ا

بيـــة املســـتخدمة يف وثـــائق األمـــم املتحـــدة املرتمجـــة إىل اللغـــة مصـــطلحات اللغـــة العر 
  العربية.

ـــة العربيـــة  ـــامع اللغوي وشـــارك الـــدكتور مـــروان احملاســـين يف اجتمـــاع احتـــاد ا
، وتـــال ذلـــك نـــدوة علميـــة ٢١/١٠/٢٠٠٧الـــذي عقـــد يف طـــرابلس ليبيـــا بتـــاريخ 

اسـين حبثـاً عنوانـه بعنوان "صوغ املصطلح العلمـي وتوحيـده" وقـد ألقـى الـدكتور احمل
  "العثرات يف مسار صوغ املصطلحات".

وشــارك الــدكتور موفــق دعبــول يف مــؤمتر التعريــب احلــادي عشــر الــذي عقــد 
ـــــــــورة االتصـــــــــال  ١/١١/٢٠٠٧-٢٨/١٠يف األردن يف املـــــــــدة مـــــــــن  ـــــــــه "ث وعنوان

  والتكنولوجيا يف خدمة املصطلح العريب".
ــــــيس ا ــــــب رئ ــــــدكتور مــــــروان احملاســــــين، نائ مــــــع يف عــــــدد مــــــن وشــــــارك ال

اجتماعات الشبكة الوطنية ملؤسسة آنا ليند للحوار بني احلضـارات، وكانـت وزارة 
مـع الـدكتور  مـع تنسـيق نشـاطات هـذه املؤسسـة واختـار ا اخلارجية قد كلفـت ا

  احملاسين لإلشراف على هذا التنسيق.
فقــد حضــر الــدكتور احملاســين االجتمــاع األول للشــبكة يف قاعــة احملاضــرات 

حبضور  ٢٥/١/٢٠٠٧التابعة للجمعية العلمية السورية املعلوماتية مساء اخلميس 
تمع املدين واملهتمني بالشؤون الثقافية.   عدد كبري من ممثلي ا

وشارك الدكتور احملاسـين يف اجتمـاع عقدتـه املؤسسـة يف بـرلني يف املـدة مـن 
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م مخســــــاً ومت يف االجتمــــــاع الــــــذي ضــــــ ٢٠٠٧/أيــــــار إىل األول مــــــن حزيــــــران ٢٨
وثالثني شبكة وطنيـة انتخـاب جلنـة لتقـدمي مقرتحـات األعضـاء إىل هيئـة السـفراء، 

  وكان الدكتور احملاسين أحد أعضائها.
كمــا شــارك الــدكتور احملاســين يف افتتــاح ورشــة عمــل حــول أدب األطفــال 

يف مقــر املنتــدى االجتمــاعي بدمشــق  ١٥/١١/٢٠٠٧يف ســورية مت يــوم اخلمــيس 
امج ومتولــــه مؤسســــة آنــــا لينــــد يف مخــــس دول عربيــــة هــــي مصــــر وترعــــى هــــذا الربنــــ

  وسورية واألردن ولبنان وفلسطني.
وشارك الدكتور احملاسين يف اجتماع منسقي الشبكات الوطنيـة يف مؤسسـة 

لدراســة  ٢٨/١١/٢٠٠٧/ إىل ٢٥آنــا لينــد الــذي عقــد يف القــاهرة يف املــدة مــن 
ا علــــى ا لــــس االستشــــاري للشــــراكة أوضــــاع الشــــبكات متهيــــداً لعــــرض نشــــاطا

  األوربية املتوسطية.
  موازنة المجمع -ثامناً 

  الموازنة الجارية:  -  أ
) ٢٦.٨٣٠.٠٠٠( ٢٠٠٧بلــغ االعتمــاد الكلــي للموازنــة اجلاريــة يف عــام 

  ل.س ستة وعشرين مليوناً ومثان مئة وثالثني ألف لرية سورية.
) ل.س أربعــــــــة ٢٤.٥٩٢.٠٥٨( ٢٠٠٧وجممــــــــوع مــــــــاأنفق منهــــــــا يف عــــــــام  

  سورية عشرون مليوناً ومخس مئة واثنان وتسعون ألفاً ومثان ومخسون لريةو 
  

  %. ٩١.٦وبلغت نسبة اإلنفاق يف هذه املوازنة 
  الموازنة االستثمارية:  -  ب

ــــــــــــــة االســــــــــــــتثمارية يف عــــــــــــــام  ــــــــــــــي للموازن ــــــــــــــغ االعتمــــــــــــــاد الكل  ٢٠٠٧بل
  ) ل.س عشرين مليون لرية سورية.٢٠.٠٠٠.٠٠٠(

) ل.س ٩٩٩١٠٠٠وازنـــــة قيمتـــــه (وقـــــدجرت مناقلـــــة ختفـــــيض يف هـــــذه امل
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تســـــعة ماليـــــني وتســـــع مئـــــة وواحـــــد وتســـــعون ألـــــف لـــــرية ســـــورية. فبقـــــي الرصـــــيد 
  ) ل.س عشرة مالين وتسعة آالف لرية سورية.١٠.٠٠٩.٠٠٠(

) ل.س، ثالثـة ٣.٤٢٤.٨٩٤( ٢٠٠٧وبلغ جمموع ما أنفق منها يف عـام 
   لرية سورية.ماليني وأربع مئة وأربعة وعشرين ألفاً ومثان مئة وأربع وتسعني

  %  ٣٤.٢وبلغت نسبة اإلنفاق فيها 
  % ٧٦وجمموع نسبة اإلنفاق يف املوازنتني اجلارية واالستثمارية  

وكانـــت نســـبة اإلنفـــاق متدنيـــة يف املوازنـــة االســـتثمارية فقـــط بســـبب توقـــف 
بســبب تســرب امليــاه مــن العقــارات  أشــهر ٦مشــروع تــرميم املدرســة الظاهريــة ملــدة 

اورة باجتاه   .املدرسة ا
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  /١الملحق رقم /

  األستاذ الدكتور شاكر الفحام الموقر
  رئيس المجمع    

  
  بعد التحية

مــع للنظــر يف مشــاركة جممــع  لقــد اجتمعــت اللجنــة الــيت شــكلها جملــس ا
  اللغة العربية يف برنامج "دمشق عاصمة الثقافة العربية" وهي مؤلفة كما يلي:

  الدكتور مروان احملاسين -
 جورج صدقيناألستاذ  -
 الدكتور حممود السيد  -

  ورأت تقدمي املقرتحات التالية:
إجناز عدد مـن جملـدات تـاريخ مدينـة دمشـق البـن عسـاكر والتأكيـد  -١

ــا  ٢٠٠٨علــى إمتــام ذلــك قبــل الشــهر الســابع مــن عــام  حــىت يتســىن إدخــال نفقا
  يف برنامج دمشق عاصمة الثقافة العربية.

ر الـذي يـربز أمهيـة دمشـق إصدار كتاب يتضمن منتخبات من الشـع -٢
 ثقافياً وتارخيياً.

 إصدار كتاب يتضمن منتخبات من شعراء تغنوا باللغة العربية. -٣
معيـــني األوائـــل األســـاتذة:  - ٤ إصـــدار كتيبـــات خيـــتص كـــل منهـــا بأعمـــال ا

شــفيق جــربي، خليــل مــردم بــك، بــدوي اجلبــل، عــز الــدين التنــوخي، أجمــد طرابلســي، 
 مجيل صليبا.
معيني األوائل يف ميادين اللغة العربية.إصدار عدد من مأث -٥  ورات ا
مع تربز أمهية تاريخ ابن عساكر -٦  إقامة ندوة يف ا
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إحداث جائزتني األوىل يف خدمة اللغة العربية باسم حممد كرد علـي  -٧
 والثانية يف وضع املصطلح باسم مصطفى الشهايب.

مع يف اجتماعه املقب   لأرجو التكرم بعرض األمر على مكتب ا
  هـ١٤٢٨/  /
                م٢٠٠٧/  /

  الدكتور مروان المحاسني
 نائب رئيس المجمع
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  /٢الملحق /
  

  جائزتا المصطلح وخدمة اللغة العربية
يعلن جممع اللغة العربية بدمشق فتح باب الرتشـيح لنيـل جـائزيت حممـد كـرد 
 علــــي خلدمــــة اللغــــة العربيــــة، واألمــــري مصــــطفى الشــــهايب لوضــــع املصــــطلح ضــــمن

  الشروط التالية:
  أن يكون املتقّدم لنيل اجلائزة عربيا سوريا، أو من يف حكمه. -١
أن يقــدم كتابــاً علــى األقــل، تأليفــاً أو حتقيقــاً أو ترمجــة، يتصــل بعلــوم  -٢

اللغــــــة العربيــــــة، لنيــــــل جــــــائزة خدمــــــة اللغــــــة العربيــــــة، وكتابًــــــا أو أكثــــــر يف وضــــــع 
 املصطلحات، لنيل جائزة املصطلح.

 ة نشر األعمال املقدمة للجائزتني على مخس سنوات.أال تزيد مد -٣
أن تكون األعمال املقدَّمة مطبوعة ومنشورة، أو منضدًة على قـرص  -٤
 حاسويب.
ترسل ثالث نسخ ورقية من األعمال املنشورة، وقـرص حاسـوّيب مـن  -٥

 األعمال املنضَّدة غري املنشورة، مع السرية الذاتية .
ا جـائزة أخـرى مـن ال جيوز أن يشرتك املتقدِّم للجائ -٦ زة بأعمال نال 

 جامعة أو هيئة علمية أو مؤسسة عامة أو خاصة.
 ال جيوز االشرتاك بكتب مقرَّرة يف مناهج املؤسسات التعليمية. -٧
ا، بـل تُعـدُّ هديـة  -٨ ال تعاد األعمال املقّدمة لنيل اجلائزتني إىل أصـحا

مع.  مقدَّمة منهم إىل مكتبة ا
) مئــة ألــف لــرية ســورية. وُميكــن أن ١٠٠مقــدار كــل مــن اجلــائزتني ( -٩

 توزَّع كّل منهما على أكثر من مشرتك.
مع أن يُرشِّح أي كتـاب لنيـل إحـدى  - ١٠ حيق ألي عضو من أعضاء ا
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 اجلائزَتني.
، يف جممــع اللغــة العربيــةتنظــر جلنــة حمكَّمــة، ُيســمِّي أعضــاءها جملــس  - ١١

لس، واليق ائي، يعتمده ا  بل االعرتاض.األعمال املقدَّمة، وحكمها 
للمجمــع أن يقــرر شــراء مــا ال يتجــاوز مخســني نســخة مــن كــل مــن  - ١٢

ا،  األعمــال الثالثــة األوىل يف تصــنيف اللجنــة، وأن يطبــع أيــا منهــا مبوافقــة أصــحا
مع.  ووفق القواعد املتبعة يف ا

مـــع، وجيـــري فيهـــا التعريـــف  - ١٣ تُـــوزَّع اجلـــوائز ضـــمن نـــدوة ، حيـــدِّدها ا
 باألعمال الفائزة.

 ترسل األعمال املقدَّمة إىل العنوان التايل: - ١٤
  املالكي شارع عبد املنعم رياض. –جممع اللغة العربية  –دمشق 

  .جممع اللغة العربية) ٣٢٧أو دمشق ص.ب(
 ويُذكر اسم اجلائزة اليت يرغب املشرتُك يف التقدم لنيلها.

ايـة آخر موعد لتسـلُّم األعمـال املقّدمـة لنيـل إحـدى اجلـائزتني هـو  - ١٥
 م.٣٠/٦/٢٠٠٨الدوام الرمسي من يوم االثنني 

  بدمشق مجمع اللغة العربيةرئيس                             هـ٩/٣/١٤٢٩
  
  الدكتور شاكر الفحام                               م١٦/٣/٢٠٠٨
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  /٣الملحق /

  محضر اجتماع اللجنة التشاورية
  المنبثـقة عن المؤتـمر السنوي الخامـس

  
ص للنظـر يف توصـيات املـؤمتر عقدت اللجنة التشـاورية االجتمـاع املخصـ

اخلــامس وحتديــد الســبل العمليــة لتنفيــذها برئاســة األســتاذ الــدكتور مــروان احملاســين 
مــــع وحبضــــور األســــتاذ جــــورج صــــدقين واألســــتاذة الــــدكتورة ليلــــى  نائــــب رئــــيس ا
الصــباغ واألســتاذ شــحادة اخلــوري والــدكتور موفــق دعبــول والــدكتور عمــاد صــابوين 

فظ واملهندس فراس بكور والدكتورة أميمة دكاك واألستاذ مـروان والدكتور نزار احلا
  البواب. وقد مت يف هذا االجتماع مايلي:

رحــب الــدكتور احملاســين بالســادة احلضــور وشــكر هلــم تفضــلهم بقبــول  -١
مع حلضور هذا االجتماع.   دعوة ا

ذكـــر الـــدكتور موفـــق دعبـــول ضـــرورة الرتكيـــز علـــى اللغـــة العربيـــة وبيـــان  -٢
مع لتكون اللغة العربية قادرة علـى دخـول السبل الع ا ا ملية اليت جيب أن يقوم 

 عامل املعلوماتية و التقانات احلديثة.

حتـــــدث األســـــتاذ جـــــورج صـــــدقين عـــــن أمهيـــــة هـــــذا االجتمـــــاع منوهـــــاً  -٣
ــــتم باملعلوماتيــــة لتكــــون  بأمهيــــةالتعاون بــــني جممــــع اللغــــة العربيــــة واجلهــــات الــــيت 

اللغــة العربيــة، وذكــر مثــاًال علــى ذلــك علــم املصــطلح  التقانــات احلديثــة يف خدمــة
العــــريب، إذ البــــد مـــــن مجــــع املصــــطلحات العربيـــــة مــــن كــــل اجلهـــــات الــــيت تعمـــــل 

 باملصطلح وتنسيقها ووضعها على الشابكة.

ـــا  -٤ تســاءل الـــدكتور مـــروان احملاســـين عـــن املهـــام الـــيت ميكـــن أن يقـــوم 
املعلوماتيــة، فــذكر الــدكتور عمــاد  جممــع اللغــة العربيــة ليأخــذ دوره الريــادي يف عــامل
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صـــابوين أنـــه البـــّد أوًال مـــن مجـــع اللغـــويني مـــع املعلومـــاتيني ووضـــع أهـــداف حمـــددة 
والعمل على حتقيقها، وأنّه البّد من تنسيق اجلهود مع املؤسسات األخرى، وفيما 
يتعلــق بقضــية التمويــل ذكــر الــدكتور صــابوين أن رجــال األعمــال لــديهم اســتعداد 

ل هـــذه املشـــاريع فضـــًال عـــن وجـــود مؤسســـات أخـــرى مســـتعدة للـــدعم لتمويـــل مثـــ
 والتمويل.

حتــــدث األســــتاذ مــــروان البــــواب عــــن ضــــرورة تطــــوير حمــــرك حبــــث يف  -٥
املـــدونات العربيـــة، فـــذكر أوًال حملـــة مـــوجزة عـــن واقـــع املـــدونات العربيـــة مبينـــاً وجـــود 

ــا تعــج باألخطــاء فضــًال عــن أن حمركــات ا لبحــث عــدد مــن هــذه املــدونات إال أ
فيها غري فعالة فهي التأخـذ باحلسـبان شـكل الكلمات(احلركـات) والتراعـي تتـابع 

 الكلمات إمنا يكون البحث فيها على مستوى الكلمة فقط.

أمــــا املقــــرتح الــــذي ذكــــره األســــتاذ البــــواب لتطــــوير حمــــرك البحــــث فهــــو ذو 
ـــا شـــق املـــدونات  شـــقني: شـــق يتعلـــق باملـــدونات، وشـــق يتعلـــق بـــاحملرك نفســـه، أّم
ــا،  فــاقرتح أن تضــم كــل مفــردة مــن مفــردات املدونــة املعلومــات الصــرفية املتعلقــة 
ــــأة فيــــه يســــتدعيها حمــــرك  ــــنص املعــــروض. بــــل خمب وهــــذه املعلومــــات التظهــــر يف ال
البحـــث لالســـتفادة منهـــا يف عمليـــة حبثـــه وهـــذه املعلومـــات تكـــون علـــى مســـتوى 

  اجلذر، ونوع املفردة الصريف، والوزن الصريف.
لــــق بشــــق احملــــرك اقــــرتح بنــــاءه علــــى حنــــو يكــــون فيــــه قــــادراً علــــى وفيمــــا يتع

  االستفادة من املعلومات الصرفية اليت وضعت يف النص.
وقــد اقــرتح األســتاذ البــواب أن يقــوم خبــري لغــوي بوضــع املعلومــات الصــرفية 
يف النصــــوص مبينــــاً إمكانيــــة االســــتعانة مبحلــــل صــــريف لتحليــــل مفــــردات الــــنص، 

لغــوي عندئــٍذ حتديــد الوجــه الصــحيح مــن األوجــه املختلفــة وتكــون مهمــة اخلبــري ال
  اليت يعطيها احمللل الصريف.

مــــع هــــذا املقــــرتح ويعمــــل علــــى  كمــــا اقــــرتح األســــتاذ البــــواب أن يعتمــــد ا
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  تنفيذه.
حتدث األسـتاذ املهنـدس فـراس بكـور عـن ضـرورة وجـود عـريب أوسـع  -٦

ركة العربيـة الواسـعة، على الشابكة، إذ الفائدة لوجـود حمـرك حبـث عـريب دون املشـا
ذاكــراً أن هــذا الوجــود العــريب غــري منــتظم علــى قلتــه، مقرتحــاً زيــادة املواقــع العربيــة، 

  بالتايل زيادة املشرتكني العرب على الشابكة.
مــــع محايـــــة اللغـــــة  -٧ ذكــــر األســـــتاذ شــــحادة اخلـــــوري أن مــــن مهـــــام ا

حلديثـة وأن السـبيل العربية، وتطويرها وتبسيطها لتكـون قـادرة علـى مواكبـة العلـوم ا
إىل ذلـــــك هـــــو تيســـــري وضـــــع املصــــــطلح العلمـــــي العـــــريب املناســـــب، ومجـــــع هــــــذه 
املصـــطلحات ونشـــرها علـــى الشـــابكة، مبينـــاً ضـــرورة توحيـــد اجلهـــود الـــيت تبـــذل يف 

 ميدان التعريب يف كل الدول العربية.

بــــّني الــــدكتور موفــــق دعبــــول أمهيــــة مجــــع املصــــطلحات ونشــــرها علــــى  -٨
رة اإلســـــــراع بإنشـــــــاء موقـــــــع إلكـــــــرتوين للمجمـــــــع ووضـــــــع الشـــــــابكة مؤكـــــــداً ضـــــــرو 

مصــطلحاتنا عليــه ليطلــع عليهــا اآلخــرون ويســتفيدوا منهــا شــريطة أن يكــون موقعــاً 
مـع حاسـوبياً واالرتقـاء مبسـتواهم  جيداً متجدداً.واقرتح أيضاً تأهيل العـاملني يف ا

  املعلومايت.
مـع بـدور  -٩ ه األساسـي يف رأت الدكتورة أميمة دكاك ضـرورة أن يقـوم ا

ـــــة  ـــــاهج املعلوماتي ـــــيم، وأن يكـــــون مشـــــرفاً علـــــى املن ـــــاالت والســـــيما التعل شـــــىت ا
املوضــوعة بالعربيــة، وعلــى بــرامج األطفــال الــيت تبــث باإلذاعــة والتلفــزة، وأنــه البــد 

  من وضع معجم رقمي مدعوم صرفياً يساعد الطالب يف حتصيلهم الدراسي.
بكة مصطلحات علمية مبيناً اقرتح الدكتور نزار احلافظ إنشاء ش  - ١٠

 أن ذلك يتم على مرحلتني:
إنشــــاء موقــــع للشــــابكة يســــمح للجهــــات املختصــــة يف  المرحلــــة األولــــى:

سورية(مراكز البحوث، اجلامعات، اجلمعية املعلوماتية، جممـع اللغـة العربيـة) بوضـع 



  

  
٤١  

اجلهـــات، ويشـــرف علـــى توصـــيف  املصـــطلحات العلميـــة اجلديـــدة الـــيت لـــدى هـــذه
وقــع كــل مــن اجلمعيــة املعلوماتيــة(فنياً) وجممــع اللغــة العربيــة (لغويــاً) ويقــوم مــزود امل

اخلدمــــة يف اجلمعيــــة باستضــــافة هــــذا املوقــــع وتصــــميمه ويفــــرتض أن يكــــون موقــــع 
  املصطلحات هذا اتفاعلياً تشاركياً، وتنظم محلة إعالمية تروجيية هلذا املوقع.

أشـهر مـثًال) ٦املوقـع باملعلومـات (حتدد مدة معينة لتزويـد  المرحلة الثانية:
وبعـــــــد هـــــــذه املهلـــــــة يُقـــــــرتح إجـــــــراء اتصـــــــاالت جبهـــــــات عربيـــــــة تعمـــــــل يف حقـــــــل 

  املصطلحات بغية دراسة توحيد هذه املصطلحات.
ـــة عشـــرة علـــى أن تلتـــئم يف  ـــة اجتماعهـــا يف الســـاعة الثاني مث ختمـــت اللجن

  موعد آخر حيدد الحقاً.

  


