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  التقرير السنوي عن أعمال
  م٢٠٠٨المجمع في دورة عام 
  األستاذ عدنان عبد ربه عده أ

  بإشراف أمين المجمع
    

مع ومكتبه وجلانـه ومديرياتـه مـن  فيما يلي عرض ألهم ما قام به جملس ا
  .أعمال

  أعمال مجلس المجمع: -أوًال 
مـــع يف هـــذه الـــدورة  - هـــا ، حبـــث فيتســـع عشـــرة جلســـةعقـــد جملـــس ا

  األمور اآلتية:
مـــروان احملاســـين لرئاســـة مؤسســـة آنالينـــدا حممـــد رشـــح األســـتاذ الـــدكتور  -

  حلوار احلضارات.
  صيغته النهائية. رَّ مشروع القانون اجلديد للمجمع وأق درس -
الــدكتور إحســان الــنص إىل القــاهرة للمشــاركة األســتاذ وافــق علــى إيفــاد  -
نيسـان  ٢١اريخ سـبعني الـيت بـدأت أعماهلـا بتـعها يف دورته الرابعة والميف مؤمتر جم
  أسبوعني.واستمرت  ٢٠٠٨

خلدمـــة اللغـــة  األســـتاذ حممـــد كـــرد علـــي وافـــق علـــى شـــروط مـــنح جـــائزيت -
الــــيت وضــــعتها جلنــــة ألفهــــا  ،وضــــع املصــــطلحالعربيــــة، واألمــــري مصــــطفى الشــــهايب ل

لس يف جلسة سابقة وقرر نشرها يف وسائل اإلعالم املختلفة.   ا
مـــروان احملاســـين، عضـــو احتـــاد حممـــد الـــدكتور األســـتاذ علـــى إيفـــاد وافـــق  -

لـس االحتـاد الـذي عقـد يف  امع العربية إىل القـاهرة حلضـور االجتمـاع الـدوري  ا
  .٨/٥/٢٠٠٩-٦املدة من 
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يف ربوع  وافق على عقد املؤمتر السادس لشبكة تعريب العلوم الصحية -
مـــع مبشـــاركة املكتـــب اإلقليمـــي لشـــرق املت وســـط يف منظمـــة الصـــحة العامليـــة يف ا

  .١٠/٦/٢٠٠٨-٨املدة من 
مع لعام  -  .٢٠٠٧أقر التقرير السنوي عن أعمال ا
مـــع  - ممثـــل عـــن وزارة التعلـــيم  –أقـــر تـــأليف جلنـــة مـــن الســـادة: أمـــني ا

العلميـة ممثـل عـن وزارة الرتبيـة، ممثـل عـن وزارة الثقافـة، ممثـل عـن اجلمعيـة  –العايل 
 رئيس قسم اللغة العربية يف جامعة دمشق. – تيةالسورية للمعلوما

ــــة،  ــــة العربي مهمتهــــا: النظــــر يف دور القطــــر يف مشــــروع الــــذخرية اللغوي
 وسبل متويله.

أقــر موضــوع مــؤمتر هــذا العــام وعنوانــه "التجديــد اللغــوي" واحملــاور الــيت  -
-١٨وضـــــــــعتها لـــــــــه جلنـــــــــة النشـــــــــاط الثقـــــــــايف وموعـــــــــد انعقـــــــــاده يف املـــــــــدة مـــــــــن 

 يم املؤمتر برعاية السيد وزير التعليم العايل.وأق ٢٠/١٠/٢٠٠٨
 رشــح عــدداً مــن الشخصــيات العلميــة النتخــاب مثانيــة أعضــاء عــاملني -

/ ٣٩٨أعضـــائه. وصـــدر املرســـوم ذو الـــرقم / للمجمـــع ملـــلء املقاعـــد الشـــاغرة مـــن
 بتعيني مثانية أعضاء من هؤالء املرشحني وهم: ٣٠/١٠/٢٠٠٨املؤرخ يف 

  خلطيب.األستاذ الدكتور أنور ا -١
 األستاذ الدكتور عمر شابسيغ. -٢
 األستاذ الدكتور عيسى عاكوب. -٣
 األستاذة الدكتورة لبانة مشّوح. -٤
 األستاذ الدكتور حممد حمفل. -٥
 األستاذ مروان البواب. -٦
 األستاذ الدكتور ممدوح خسارة. -٧
 األستاذ الدكتور عبد اإلله نبهان. -٨
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لـدكتور عبـد فـاً لر خلرشح الـدكتورة ليلـى الصـباغ لعضـوية جملـس اآلثـا -
 .الكرمي اليايف

تمع كلها. - مع للتواصل مع فئات ا  قرر إنشاء مكتب إعالمي يف ا
قرر إنشاء موقع للمجمع على الشابكة لعرض أعماله ونشاطاته على  -

 املهتمني بأموره.
اطلــع علــى كتــاب الســيد وزيــر التعلــيم العــايل املتضــمن تســمية األســتاذ  -

ســورية يف جملــس أمنــاء معهــد تــاريخ العلــوم العربيــة لِ  دكتور مــروان احملاســين، ممــثالً الــ
 واإلسالمية يف جامعة فرانكفورت خلفاً للدكتور شاكر الفحام.

 .٢٠٠٩زنة اجلارية واالستثمارية للمجمع لعام اأقر مشروع املو  -
الــدكتور مـروان احملاسـين إىل تـونس للمشــاركة األسـتاذ وافـق علـى إيفـاد  -

مـــــ  ٢٥/٤/٢٠٠٩-٢٠ع التونســـــي يف املـــــدة مـــــن يف امللتقـــــى الـــــذي ســـــيعقده ا
 وعنوانه "القريوان عرب العصور".

ل يــلـدكتور إحسـان الـنص لنألسـتاذ ارشـح األسـتاذ سـليمان العيسـى وا -
جائزيت الشعر، والدراسات األدبيـة والنقديـة يف مؤسسـة سـلطان بـن علـي العـويس 

ا احلادية عشرة قالث  .٢٠٠٩ – ٢٠٠٨افية يف دور
الدكتور مروان احملاسين رئيساً للمجمع خلفـاً للـدكتور انتخب األستاذ  -
، وصــدر املرســوم ذو الــرقم ٢٨/٦/٢٠٠٨حــام الــذي وافتــه املنيــة بتــاريخ فشــاكر ال

 .باعتماد انتخابه ١٥/١٢/٢٠٠٨املؤرخ يف 
مــــع خلفــــاً  - وانتخــــب األســــتاذ الــــدكتور حممــــود الســــيد نائبــــاً لــــرئيس ا

القـــرار الـــوزاري ذو ســـاً للمجمع.وصـــدر للـــدكتور مـــروان احملاســـين الـــذي أصـــبح رئي
 باعتماد انتخابه. ١٧/١٢/٢٠٠٨املؤرخ  /ت.ع٣الرقم 

مكـي احلسـين اجلزائـري أمينـا للمجمـع  حممد وانتخب األستاذ الدكتور -
العمــل الــذي قــدم اعتــذاره مــن عــدم متابعــة  ،خلفــاً للــدكتور عبــد اهللا واثــق شــهيد
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ـــــــــــاً للمجمـــــــــــع، ـــــــــــرقم أمين ـــــــــــوزاري ذو ال املـــــــــــؤرخ يف /ت.ع ٤ وصـــــــــــدر القـــــــــــرار ال
  باعتماد انتخابه. ١٧/١٢/٢٠٠٨

  أعمال مكتب المجمع –ثانياً 
مع يف عام  اً وعشرين جلسة حبث فيها شؤون أربع ٢٠٠٨عقد مكتب ا

مع ودار الكتب الظاهرية،  وصدرت عنه مجلة قرارات أمهها: ا
مع مخس  إهداء كل خطاط يكتب - ١ خطوط كتاب معد للنشر يف ا

  ب هدية.نسخ من الكتا
تكليف السادة التالية أمساؤهم حتقيق أجزاء من كتاب تاريخ مدينة  -٢

 دمشق البن عساكر:
لدة     أ.د. فخر الدين قباوة  -١  ١١حتقيق ا
لدة     أ.د. أمحد فوزي اهليب -٢   ١٢حتقيق ا
لدة     أ.د. صالح كزارة -٣   ١٣حتقيق ا
لدات    أ. مأمون الصاغرجي -٤   ٢٦، ٢٥، ٢٠ حتقيق ا
لدة       أ. رياض مراد -٥   ٢٧حتقيق ا
لدة     أ. عدنان عبد ربه -٦   ٢٩حتقيق ا
لدتني    حممد أديب اجلادر أ.-٧   ٧٠،٧١ حتقيق ا
-٣٠٠٠بــ تقدير مكافأة حمققي كتاب تاريخ دمشق البن عسـاكر  -٣
حجـم املطبوعـات  ألن حجمـه يزيـد علـىنظـراً لرية سورية عن كل ملزمة،  ٤٥٠٠
  .٪٥٠ة بنسبة العادي

مـــــع إىل إهـــــداء  -٤ مـــــع واملكتبـــــة نســـــخة مـــــن جملـــــة ا العـــــاملني يف ا
 الظاهرية من الفئة الثانية.

مع إىل إهداء  -٥  األعضاء املراسلني.نسخة من كل ما يطبعه ا
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مع يف املركز الثقايف العريب بدوما. -٦  إقامة معرض ملطبوعات ا
مع إهداء ما يتوفر من مطبوعات  -٧ ايف العريب لكل من: املركز الثقا
. و جامعة البعث حبمص، دلبيف إ واملركز الثقايف العريب يف كفر عويد ،بدوما

وجممع اللغة العربية بالقاهرة، وكلية دار العلوم مبصر، ودار الوثائق والكتب 
 املصرية.
إلجناز أعمال فهرسة ملدة ثالثة أشهر  عدد من العاملنيالتعاقد مع  -٨

 :وتصنيف كتب دار الكتب الظاهرية
 نبال سليمان إىل مؤسسة اإلسكان. ندب اآلنسة -٩
شراء كتب من معرض الكتاب الرابع والعشرين يف لجلنة  تأليف - ١٠

 ./ ثالمثئة ألف لرية سورية٣٠٠.٠٠٠مببلغ قدره /مكتبة األسد 
مع إيفاد األستاذ سعد الدين املصطفى - ١١ إىل جممع  أمني مكتبة ا

لالطالع  ،ب املصريةودار الوثائق والكت اللغة العربية يف القاهرة وكلية دار العلوم،
اخر على آ   .وَجْلب كتب ومطبوعات منهاالعلمية  إصدارا

 ندب األستاذ حسني األسود إىل كلية اآلداب يف محاة - ١٢
مع وامل - ١٣  ديرية العامة لآلثار واملتاحفإبرام عقد بالرتاضي بني ا

 ل.س ٨٥٩.٦٠٧رتميم الفسيفساء يف قاعة ضريح امللك الظاهر مببلغ ل
ترشيح السادة: مازن الغراوي، ناهدة تقي الدين، عمار خباري،  - ١٤

 السورية للمعلوماتية. العلمية وفارس خضرة التباع دورات يف اجلمعية
مع  ،إبرام ملحق عقد أشغال ترميم دار الكتب الظاهرية وتأهيلها - ١٥

املتعهدين املهندسني السادة: عصام خالد، ورضوان حجو، وسعيد الزعيب بقيمة 
 ل.س ٩.٠٢٠.١٩٠
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  أعمال لجان المجمع –ثالثاً 
ســت  ٢٠٠٨عــام  عقــدت اللجنــة يف: لجنــة المجلــة والمطبوعــات -١
 مقالــة وردت) ٥٢) مقالــة، قَِبلــت منهــا للنشــر (٩٧( فيهــا درســتجلســة  عشــرة

ا مل حتقق شروط النشر، وما زالت مقالتان يف التقومي.مقالة ) ٤٣(   أل
، ٣، ٢، ١وهـي األجـزاء ( ٢٠٠٨ عـامعـن كملت اللجنة إصدار أجزاء أ

لد الثالث والثمانني.٤   ) من ا
  :هي) كتب وافقت اللجنة على طبع (مخسة

ابلســي" تـــأليف: د. حممــد قرقـــزان، كتــاب "العالمــة الـــدكتور أجمــد الطر   -١
مع.د مستو  وقد انتهت طباعته ودخل   ع ا

لـــد اخلمســـون  -٢ د.  :ققيـــتـــاريخ مدينـــة دمشـــق البـــن عســـاكر، حتمـــن ا
مطبعـة دار ومـا زال يطبـع يف ياسني اخلطيب،أ. حممود األرناؤوط و أ. رياض مراد و 

  البعث.
ـــ  -٣ ـــأليف د. مكـــي  هكتـــاب "حنـــو إتقـــان الكتاب ـــة" ت ـــة باللغـــة العربي العلمي

  يف مطبعة دار البعث.وما زال يطبع احلسين اجلزائري، 
ليف كتاب "مؤلفات اجلاحظ مصدراً من مصادر املعجـم التـارخيي" تـأ  -٤

  يف مرحلة التنضيد. وما زال د. احلبيب النصراوي،
يف ومـــا زال نـــاجي، هي" أليب عبيـــدة، حتقيـــق: أ. هـــالل كتـــاب "الـــدوا  -٥

  مرحلة التنضيد.
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  لجنة المخطوطات وإحياء التراث -٢
تسعة اجتماعات،  ٢٠٠٨اجتمعت جلنة املخطوطات وإحياء الرتاث خالل عام 

  ها:وانتهت إىل مجلة من القرارات، أمه
 منهاعلى طباعة مثانية كتب  وافقتفدرست اللجنة عشرة كتب،  -١

 هي:
  كتاب "شرح مقصورة ابن دريد" تأليف الشيخ عبد القادر املبارك. -
ديوان عبد اهللا بن العجالن حتقيق األستاذ إبراهيم صاحل، على أن  -

مع.  يصدر ضمن جملة ا
اكر حتقيق ن من كتاب تاريخ مدينة دمشق تأليف ابن عساجلزء اخلمسو  -

 حممود األرناؤوط.أ. ياسني اخلطيب، أ. رياض مراد، د. السادة 
كتاب مجهرة اإلسالم تأليف مسلم بن حممود الشيزري حتقيق األستاذ  -

 حممد أديب اجلادر.
كتاب حديقة األذهان يف حقيقة البيان تأليف الشيخ طاهر اجلزائري،  -

 حتقيق األستاذ عدنان عمر اخلطيب.
 مجع ،أخبارهم وأشعارهم يف اجلاهلية واإلسالم كتاب شعراء محري -

 حتقيق الدكتور مقبل التام عامر األمحدي.و 
كتاب مؤلفات اجلاحظ مصدراً من مصادر معجم العربية التارخيي  -

 تأليف الدكتور احلبيب النصراوي.
 
  .كتاب شرح الشافية تأليف اجلاربردي حتقيق الدكتور نبيل أبو عمشة -

  طباعة كتابني. عدمن واعتذرت اللجنة م
واعد تعويض التحقيق وفق جودته أصدرت اللجنة قراراً حيدد ق -٢

 :ونصه
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تقدر اللجنة جـودة التحقيـق وأجـره فـي ضـوء االعتبـارات اآلتيـة، وتكـون 
  درجات: ١٠الدرجة التامة للعمل 

  الدرجة          العمل   
  ١       التقدمي والدراسة - ١
  ٠.٥       منهج التحقيق - ٢

  ٠.٥       تطبيق املنهج     
  ٦       جودة التحقيق وتتضمن: - ٣

  إملام احملّقق مبوضوع الكتاب وخطة املؤلف. - أ      
  ضبط النص. - ب    
  شرح غريب األلفاظ. - ج    
  التعريف باألعالم. –د     
  ختريج الشواهد واألقوال واآلراء من مصادرها. - هـ   
  توضيح اختالف النُّسخ. - ز    
  ٠.٥       املراجع واملصادر - ٤

  ٠.٥       الفهارس الفنية     
  ١       ير احملكمتقر  - ٥

  درجة التقدير لألعمال 
ا يعدُّ غري مقبول.مخس / ٥كل عمل حيصل على /  -    درجات وما دو
عن كل ملزمة صاحبه / ينال درجة جيد، ويتقاضى ٧- ٦/كل عمل حيصل على درجة   - 

  ل.س١٥٠٠- ١٠٠٠من القطع املتوسط مكافأة ما بني 
عن كل ملزمة من صاحبه / ينال درجة جيد جداً، ويتقاضى ٩- ٨صل على درجة /كل عمل حي  - 

  ل.س٢٥٠٠- ٢٠٠٠القطع املتوسط مكافأة ما بني 
عن كل ملزمة من صاحبه / ينال درجة ممتاز، ويتقاضى ١٠/كل عمل حيصل على درجة   - 

  ل.س ٣٠٠٠القطع املتوسط مكافأة 
األجزاء الباقية  قررت اللجنة تكليف أساتذة جدد للعمل على حتقيق -٣

 كتاب تاريخ من  
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 مدينة دمشق تأليف ابن عساكر وهم:
  ٢١  حتقيق اجلزء     مقبل التام عامر األمحدي  -١
  ٢٢  حتقيق اجلزء    عدنان عمر اخلطيب -٢
  ٢٣  حتقيق اجلزء      ياسني اخلطيب -٣
  ٢٤  حتقيق اجلزء       فاروق أسليم -٤
  ٢٨  حتقيق اجلزء      جمري اخلطيب -٥

  
  للغة العربية وأصول النحو:لجنة ا -٣

جلســـــة  مثـــــاين عشـــــرةعقـــــدت اللجنـــــة يف هـــــذه الـــــدورة   
 ونظرت يف البحوث التالية:

تــه، "أخطــاء شــائعة" حبــث حــول ادت النظــر يف أعــ -١   ســبق أن أعدَّ
مـــع فصـــحَّحته، مث أحالتـــه مـــع للنظـــر فيـــهف ،علـــى مكتـــب ا  إقـــرار، و مجلـــس ا

  .طبعه
الــــذي ســــبق أن طبعــــه اإلمــــالء" كتــــاب "قواعــــد   إعــــادة النظــــر يف -٢  

مع،    جتري تعديالت عليه.و  وهي اآلن يف املرحلة األخرية منه،ا
" معجــم االشــتقاق مــن  الكتــب منهــا: ناقشــت اللجنــة عــدداً مــن -٣  

العامية يف دمشق" من تأليف د. حممـد رضـوان الدايـة. وكتـاب "التيسـري يف قواعـد 
  د. عبد اهللا الدنان.العربية" من تأليف 

ـــــة: "مســـــتقبل اللغـــــومـــــ ـــــيت نظـــــرت فيهـــــا اللجن ـــــة يف جامعـــــة ن البحـــــوث ال ة العربي
  وزارة الرتبية.إعداد من  هلسنكي" وحبث "الضبط اللغوي" وهو

ع اللغــة العربيــة بالقــاهرة يف شــرعت اللجنــة يف مناقشــة القــرارات الصــادرة عــن جممــ
  ه: الثامنة واخلمسني والستني.يتدور 
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  لجنة المكتبة -٤
  جلستني، اختذت فيهما القرارات التالية: ٢٠٠٨ عام عقدت اللجنة يف

مـــع يف معـــرض مكتبـــة األســـد الرابـــع والعشـــرين الـــذي أقـــيم  -١ اشـــرتاك ا
  م جبناح مستقل.١٥/٨/٢٠٠٨إىل  ١/٨بتاريخ 

املوافقـــة علـــى ســـفر أمـــني اللجنـــة أ. ســـعد الـــدين املصـــطفى إىل جممـــع  -٢
يـــة، وإىل الـــدار املصـــرية العامـــة القـــاهرة مبصـــر لالطـــالع علـــى آخـــر إصـــداراته العلم

  .ودار الوثائق والكتب املصريةللكتاب، وإىل معهد املخطوطات العربية، 
املوافقـــة علـــى اقـــرتاح املكتـــب إحالـــة دراســـة (صـــيانة شـــاملة وإصـــالح  -٣

  وإنارة) ملستودعات الكتب.
مخســــة عشــــر ألــــف كتــــاب، مــــن الكتــــب القيمــــة العمــــل علــــى جتليــــد  -٤
  .وفهرستهاوالنادرة، 
  لجنة النشاط الثقافي: -٥

عقــدت اللجنــة يف هــذه الــدورة ســبع عشــرة جلســة حبثــت فيهــا األمــور 
  التالية:

قـــررت اللجنـــة أن يكـــون عنـــوان املـــؤمتر الســـابع للمجمـــع: "التجديـــد  -
تطـوير اللغـة العربيـة واسـتمرارية "   وأقـرت حمـاوره، وهـو يعـاجل اللغوي

ــــــا، علــــــى أال يكــــــون يف التجديــــــد خــــــروٌج عــــــن أ صــــــول اللغــــــة حيا
م، ٢٠٠٨تشـــــــرين الثـــــــاين  ٢٠-١٨املـــــــدة  ونظامهـــــــا، وموعـــــــده يف

مع إلقراره.   وأحالت األمر على جملس ا

مــع  - وضــعت اللجنــة برنــامج إلقــاء احملاضــرات يف قاعــة حماضــرات ا
 على النحو اآليت:

حماضـــرة الـــدكتور حممـــد عزيـــز شـــكري  ٣٠/١/٢٠٠٨األربعـــاء  -١
ا: األمم املتحدة: تكون أو   ال تكون.وعنوا
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ـــــدكتور علـــــي حمافظـــــة  ٢٠٠٨/نيســـــان ١٦األربعـــــاء  -٢ حماضـــــرة ال
ــا مســتوى التعلــيم العــايل العــريب وأثــره يف مســتقبل  : تــدينوعنوا
 األمة.

حماضــرة الــدكتور عيســى العــاكوب  ٢٠٠٨نيســان  ٣٠األربعــاء  -٣
ـــا: وجـــه لـــثالث مرايـــا: اخليـــام كمـــا قـــرأه البســـتاين ورامـــي  وعنوا

 والُعريض.
حماضــــرة الــــدكتور حممــــود الســــيد  ٢٠٠٨أيــــار  ٢٨األربعــــاء يف  -٤

ا: الرتبية على املواطَ   نة.وعنوا
جــت القبيســي، حماضــرة  ٢٠٠٨حزيــران  ٤األربعــاء  -٥ الــدكتور 

ا: "ال  .كنعانية واآلرامية لغًة وتارخياً وعنوا
حماضــــــرة الــــــدكتور إحســــــان الــــــنص  ٢٢/١٠/٢٠٠٨األربعــــــاء  -٦

او   .األساطري يف الشعر العريب القدمي :عنوا
والرغبة إليـه  ،لإلذاعة والتلفزة قررت اللجنة خماطبة مدير اهليئة العامة -

بوضــع إعالنــات احملاضــرات الثقافيــة للمجمــع يف الشــريط اإلخبــاري 
  اليومي.

أقــرت اللجنــة املوافقــة علــى إقامــة نــدوة متلفــزة يشــرتك فيهــا عــدد مــن  -
لـــس الختيـــار األعضـــاء الـــذين  مـــع، علـــى أن يستشـــار ا أعضـــاء ا

  يودون املشاركة.
مع فاقرتحت ناقشت اللجنة مشاركة باحثني يف  - املؤمتر من خارج ا

 دعوة السادة:
مــــع، والــــدكتور ناصــــر  الــــدكتور عبــــد الكــــرمي خليفــــة :مــــن األردن رئــــيس ا
مــــع اجلزائــــر:ومــــن  الــــدين األســــد،  ،الــــدكتور عبــــد الــــرمحن احلــــاج صــــاحل رئــــيس ا

الـدكتور إبـراهيم بـن ، و كتور رشاد احلمزاويالد  . ومن تونس:والدكتور صاحل بلعيد
ومـن  ،الدكتور أمحـد الضـبيب، ومن السعودية: الدكتورعبد السالم املسديو  ،مراد
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مــع : الــدكتور علـــي أمحــد بــابكرالســودان الــدكتور حممـــد  :ومــن ســـورية .رئـــيس ا
: الـــدكتور أمحـــد مطلـــوب رئـــيس و مـــن العـــراق ،واألســـتاذ مـــروان البـــواب ،مرايـــايت
مع ومـن  ،و الـدكتور سـليمان الشـطي ،الـدكتور عبـد اهللا غنـيم :ومن الكويـت .ا
 ، ومــن مصــر:الــدكتور جــورج عبــد املســيحو  ،الــدكتور أمحــد شــفيق اخلطيــب :لبنــان

فــــاروق  و األســــتاذ ،و الــــدكتور جــــابر عصــــفور ،الــــدكتور حممــــود فهمــــي حجــــازي
 شريفة.  الدكتور حممد بن :ومن املغرب والدكتورة وفاء كامل فايد، ،شوشة

ـــامع بصـــفة أعضـــاء يف املـــؤمتر  - ـــة توجيـــه دعـــوة لرؤســـاء ا رأت اللجن
 وهم:

مـــع األردين، الـــدكتور عبـــد الكـــرمي خليفـــة، الـــدكتور عبـــد الـــرمحن  رئـــيس ا
مع اجلزائري،احلاج صاحل، مـع العراقـي، الدكتور أمحد مطلـوب،  رئيس ا رئـيس ا

مـع السـوداين الدكتور علي أمحد بـابكر، رئـيس الـدكتور حممـود حـافظ،  ،رئـيس ا
مـــع الليـــيب، الـــدكتور علـــي فهمـــي خشـــيم، جممـــع القـــاهرة،  الـــدكتور عبـــد رئـــيس ا
إلـيهم بعـض الشخصـيات  وُيضـمرئيس بيت احلكمة التونسي،  الوهاب بوحديبة،

 العلمية وهم :
، من تـونس الدكتور عبد السالم املسّدي األستاذ فاروق شوشة من مصر،

  .من األردن ، الدكتور ناصر الدين األسدمن املغرب شريفةالدكتور حممد بن 
قـــــررت اللجنـــــة ختصـــــيص اجللســـــات الصـــــباحية مـــــن املـــــؤمتر ملناقشـــــة  -

مــــــع الــــــيت ُأجنــــــزت يف العــــــام الســــــابق، وختصــــــيص اجللســــــات املســــــائية  أعمــــــال ا
للبحــوث، وأكــدت اللجنــة ضــرورة عــرض مــا ُأجنــز مــن أعمــال علميــة علــى جملــس 

مـــع يف شـــهري أيلـــو   عرضـــها يف ومـــن مثَ  ،ل وتشـــرين األول، لدراســـتها وإقرارهـــاا
مع السابع.   مؤمتر ا

لقــــــــــــاء حبثــــــــــــه إل لجنــــــــــــة  الــــــــــــدكتور أمحــــــــــــد الضــــــــــــبيباختــــــــــــارت ال -
اختـــــارت افتتـــــاح املـــــؤمتر، و  غـــــوي بـــــني الواقـــــع واملـــــأمول " يفوعنوانه:"التجديـــــد الل

 مع.لباحثني العرب يف املؤمتر السابع للمجالدكتور أمحد مطلوب ممثًال ل
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مــع يف الســنوات الســابقة  - أقــرت اللجنــة عــرض تقريــر عــن أعمــال ا
 ضمن فعاليات املؤمتر السابع.

قـــررت اللجنـــة أن تتـــألف جلنـــة صـــياغة التقريـــر النهـــائي والتوصـــيات،  -

 من األعضاء السادة:

  .اخلوريشحادة  واألستاذوالدكتور موفق دعبول،  السّيد،حممود  الدكتور
  
  ت وتوحيدها لجنة تنسيق المصطلحا -٦

أربــع عشــرة جلســة جــرى فيهــا التنســيق بــني عقــدت اللجنــة يف هــذه الــدورة 
بعــض املقــابالت العربيــة للمصــطلحات املشــرتكة بــني علمــي الفيزيــاء والكيميــاء ممــا 

تخصصــــتان مــــن مشــــروع توحيــــد املصــــطلحات بــــني أجنزتــــه اللجنتــــان الفرعيتــــان امل
  اجلامعات السورية.

  لجنة ألفاظ الحضارة -٧
عام لوازمه الذي بدأت إعداده أواخر ت اللجنة ملحق املْنزل و لأكم -١

  لفظة./ ٦٧/، وبلغ عدد ألفاظه ٢٠٠٧
وبلغ عدد  ،رفبدأت اللجنة عملها يف بطاقات باب املهن واحلِ  -٢

ا من الباب املذكور  زال العمل لفظة،وما /١٩٩/األلفاظ اليت أجنز
 .فيه مستمراً حىت اآلن

ا األ -٣ خرية على أبواب املالبس واملنزل ولوازم أجرت اللجنة تعديال
مع  مع متهيدًا لعرضها يف مؤمتر ا املنزل ورفعتها إىل جملس ا

  السابع.
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  تقاناتها:لجنة مصطلحات العلوم الطبيعية و  -٨
باملصـــــطلحات  عـــــىنتُ عقـــــدت اللجنـــــة يف هـــــذه الـــــدورة جلســـــتني، وهـــــي 

  العلمية اخلاصة بالعلوم التالية:
  تية.علوم األحياء النبا -
 علوم األحياء احليوانية. -
 علم اجليولوجيا. -
 العلوم الزراعية. -

وتعمل ، وقد انبثق عن هذه اللجنة أربع جلان فرعية تعىن بالعلوم السابقة
اللجنة على توجيه العمل يف هذه اللجان، من خالل منهج موحـد يقـوم 
علــى مجــع أهــم كتــب اجلامعــات الســورية، وأمشلهــا يف هــذه العلــوم، ومجــع 

 الفرعيـــة، كـــلٍّ فيهـــا مـــن مصـــطلحات علميـــة، وتوزيعهـــا علـــى اللجـــان مـــا 
  مفضل لكل مصطلح. حسب اختصاصه، مث اعتماد تعريبٍ 

وهنــــاك مرحلــــة الحقــــة سُيســــتكمل فيهــــا هــــذا املشــــروع، وذلــــك بوضــــع 
  التعريف واجلذر وغريه من مالحظات على املصطلح.

  
ائيـــــة لجنـــــة مصـــــطلحات العلـــــوم الرياضـــــية والمعلوماتيـــــة والفيزي -٩

  والكيمائية:
ع يف و ا الشــــر مــــجــــرى فيه جلســــتنييف هــــذه الــــدورة  الفيزيــــاء جلنــــةعقـــدت 

 ،بـــني اجلامعـــات الســـورية الفيزيـــاءاملرحلـــة الثالثـــة مـــن مشـــروع توحيـــد مصـــطلحات 
إصدار نسخٍة منقحة من املعجم مـع تعريفـات مـوجزة ملصـطلحاته وبعـض ب وذلك

فـــات للمصـــطلحات املبـــدوءة الرســـوم التوضـــيحية. وقـــد أجنـــزت اللجنـــة وضـــع تعري
  جناز املعجم.إل ) وما زال العمل جارياً  A,B,C,D,Eبكل من احلروف (
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 أكملـت فيهـاسـت جلسـات  ٢٠٠٨خـالل العـام  الكيميـاءوعقدت جلنة 
املفضـل  تار استعملتها اجلامعات األربـع واختـدراسة املصطلحات الكيميائية اليت 

  ني اجلامعات السورية.توحيد مصطلحات الكيمياء بمعجم شروع ملمنها 
  

لجنة أعمال أعضاء المجمـع المؤسسـين (فـي العقـد األول مـن  -١٠
  تأسيسه):

  فيها ما يلي:يف هذه الدورة أربع عشرة جلسة، جرى عقدت اللجنة 
  قررت اللجنة تقسيم العمل إىل قسمني:-١
مع. هاطبعيع احملاضرات و املقاالت ليجتم-أ   ا

مع مشروعات تتضمن ن-ب شر اآلثار الكاملة املتوفرة على نسق واحد يضع ا
  ٠األوائل، ويتعاقد مع بعض الدُّور لنشرهالكل عضو من املؤسسني 

مع مع صورة -٢ ارتأت اللجنة وضع مقدمة لكل عمل من أعمال أعضاء ا
  ٠للعضو صاحب العمل

و أرسلت نسخة منها ، عن دمشقمجعت املقاالت اليت كتبها املؤسسون -٣
  إىل:

أما بقية مقاالت و حماضرات  دمشق عاصمة للثقافة العربية. حتفاليةاأمانة 
لة لطباعتها مستقلة  ىعل ،املؤسسني األوائل فقد رأت اللجنة إرساهلا إىل جلنة ا

  ٠ني معا و خترج أعمال كل من املكثرين منفردةأن تصدر مقاالت األعضاء املقلِّ 
مع جمموع عدد صفحات  قررت اللجنة إرسال جدول حيوي أمساء املؤسسني-٤

اضرات لكل منهم إىل املكتب، إلقرار ما يرى طبعه املقاالت و احملاملطبوعات و 
  منها.
قــررت اللجنــة أن تعــرض علــى املكتــب مشــروع اإلعــالن الــذي ســيوزع علـــى  -٥

مــع فيــه رغبتــه يف دور النشــر إعــادة طبــع اآلثارالكاملــة لألعضــاء ، والــذي يبــدي ا
مـع اتزم الدار اليت ستقوم بطباعتهـا لشريطة أن ت املؤسسني حلفـاظ علـى حقـوق ا
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ــإثبــات اســم ا األدبيــة مــن ُ دي الــدار مــع و شــعاره علــى غــالف الكتــاب،وأن 
ر أن للناشــطبعهــا. و )نســخة ت١٠٠٠ن كــل ألــف()مئــيت نســخة مــ٢٠٠( للمجمــع

إىل نســـخة مئـــيت نســـخة مقابـــل النســـخ الـــيت أهـــداها  يطبـــع زيـــادة علـــى كـــل ألـــف
مــع  و .مــعا فــق املكتــب علــى مشــروع وقــد وا٠أال يعــرض نســخه للبيــعيلتــزم ا

رأى أن تقــــوم األمانــــة العامــــة لالحتفاليــــة باختيــــار األعمــــال الــــيت تريــــد اإلعــــالن و 
  .ى منهاتعرضه على دور النشر لطباعتهيبقطباعتها،و ما

فـــرأى الســـادة ٠وضـــعت اللجنـــة الضـــوابط للمقلـــني يف احملاضـــرات و املقـــاالت-٦
 أن تطبــع حماضــرات و مقــاالت كــل عضــو علــى حــدة،أما املقلــون مــنهم األعضــاء

األسـتاذ عبـد ت األسـتاذ رشـيد بقـدونس و حماضـرافرأت اللجنة أن تطبع مقاالت و 
أنـيس  األسـتاذو حماضـرات األسـتاذ مـرتي قنـدلفت و مقاالت ، و القادر املبارك معاً 

فــارس اخلــوري  ومقــاالت وحماضــرات األســتاذ ،األســتاذ إليــاس قــد ســي معــاً ســلوم و 
  ٠األستاذ أسعد احلكيم و األستاذ سليم عنحوري معاً و 
 قـــررت اللجنـــة عـــرض جمموعـــة مـــن أعمـــال الســـادة األعضـــاء املؤسســـني علـــى-٧

  طباعتها وهي: لية بغيةاألمانة العامة لالحتفا
مطبعــة اجلامعــة ٠:عز الــدين التنــوخيشــرح٠تــأليف: القــزويين٠ــذيب اإليضــاح-أ

  )٧٠٩ات(عدد الصفح-١٩٤٩السورية
ـــــــــاء العـــــــــروض-ب ـــــــــوخي٠إحي ـــــــــدين التن ـــــــــأليف:عز ال عـــــــــدد -١٩١٨دمشـــــــــق٠ت

  )٢٢٢الصفحات(
  )٢٤عدد الصفحات(١٩٢٦بريوت٠سكندر املعلوفعيسى إ٠قصر العظم-ج
عـــــــــــدد -دار صـــــــــــادر٠خليـــــــــــل مـــــــــــردم بـــــــــــك بـــــــــــريوت٠الشـــــــــــعراء الشـــــــــــاميون-د

  )٣٠٣الصفحات(
 ١٩٢٥دمشـق مطبعـة الرتقـي ٠مـردم بـك خليـل٠هـ شعراء الشـام يف القـرن الثالـث

  ٠)٩٩( عدد الصفحات
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عــــــــــدد ١٩٤٤مصــــــــــر٠حممــــــــــد كــــــــــرد علــــــــــي٠دمشــــــــــق مدينــــــــــة السحروالشــــــــــعر-و
  )١٥٣الصفحات(

ـــة ،كنـــز النـــاظم و مصـــباح اهلـــامي-ز ـــة يف فرائـــد اللغـــة العربي ســـليم ٠والقالئـــد الدري
  ٠)١) (مج١٨٠عدد الصفحات(-١٨٧٨املطبعةاألدبية-بريوت٠عنحوري

  لجنة مصطلحات العلوم الجيولوجية: -١١
 مخــس عشــرة جلســة درســت فيهــا ٢٠٠٨لجنــة يف هــذه الــدورة عقــدت ال

  .بعد ) ومل تْكِمْلهBمصطلحات احلرف (
  لجنة مصطلحات العلوم الزراعية: -١٢

 اثنــــيت ٢٠٠٨العلــــوم الزراعيــــة خــــالل العــــام  اجتمعــــت جلنــــة مصــــطلحات
كمــا مــن قســم علــم األراضــي،    Aرف احلــ خالهلــا إجنــاز جــرىجلســة و  ةعشــر 

  . Aرف ج احليواين احلنتا جنزت من قسم اإلأ
  حياء الحيوانية:لجنة علوم األ -١٣

 أجنـــزت فيهـــامخســـاً وعشـــرين جلســـة  ٢٠٠٨عقـــدت اللجنـــة خـــالل عـــام 
ـــة عملهـــا يف دراســـة   Aراســـة املصـــطلحات املبـــدوءة بـــاحلرفد وباشـــرت اللجن

  .Bاملصطلحات اليت تبدأ باحلرف 
  لجنة مصطلحات علوم األحياء النباتية: -١٤

 ، ووضـــــعت املقابـــــل العـــــريب(A)طلحات احلـــــرف مصـــــ اللجنـــــة درســـــت
  املناسب هلا.
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التقرير الختامي ألعمال مؤتمر مجمع اللغة العربية السنوي  - رابعاً 
  السابع

 ٢٠٠٨أقــــام جممــــع اللغـــــة العربيــــة بدمشـــــق مــــؤمتره الســـــنوي الســــابع لعـــــام 
ر وعنوانــه "التجديــد اللغــوي" برعايــة كرميــة مــن األســتاذ الــدكتور غيــاث بركــات وزيــ

التعلــيم العــايل يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية، وحبضــور رؤســاء جمــامع اللغــة العربيــة 
يف كـــــل مـــــن العـــــراق واألردن وليبيـــــا واجلزائـــــر والســـــودان، والبـــــاحثني املشـــــاركني يف 

راســلني، ولفيــف املعــاملني و الأعمــال املــؤمتر، وأعضــاء جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق 
  ملهتمني.من أساتذة اجلامعات والكّتاب ا

  ]أمساء املشاركني يف املؤمتر. امللحق[يف 
  م١٨/١١/٢٠٠٨جلسة االفتتاح: الثالثاء 

ألقـــى الســـيد وزيـــر التعلـــيم العـــايل راعـــي املـــؤمتر كلمـــًة يف حفـــل االفتتـــاح يف 
ذي القعـــــدة  ٢٠يف  شـــــرة مـــــن صـــــبيحة يـــــوم الثالثـــــاءمكتبـــــة األســـــد الســـــاعة العا

ا عـن إسـهامات اجلمهوريـة العربيـة م حتدَّث فيهـ١٨/١١/٢٠٠٨هـ املوافق ١٤٢٩
الســورية يف جمـــال التمكـــني للغـــة العربيـــة بتوجيـــه مـــن الســـيد الـــرئيس بشـــار األســـد، 
ودعــا الســـيد الـــوزير إىل وضــع معـــاجم لغويـــة وتعريــب املصـــطلحات ووضـــع بـــرامج 

  لتعليم العربية لغري أبنائها وإجياد معيار لقياس األداء اللغوي.
مـع كلمــة حتــدث فيهـا عــن اهتمــام وألقـى الــدكتور مـروان احملا ســين رئــيس ا

ـــا وســـلط األضـــواء علـــى واقعنـــا اللغـــوي وإســـهامات جممـــع اللغـــة  األمـــم احليـــة بلغا
  العربية يف النهوض باللغة العربية.

مـع العلمـي العراقـي كلمـة األسـاتذة  وألقى الدكتور أمحـد مطلـوب رئـيس ا
دعـوات التجديـد املشـبوهة مـن قبـل،  الباحثني املشاركني يف املـؤمتر، أشـار فيهـا إىل

ا ليست جتديداً وإمنا هـي هلـدم اللغـة العربيـة والقضـاء علـ ى أهـم مقومـات وأبان أ
أمــا التجديــد الــذي يبحثــه مــؤمتر جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق  وحــدة األمــة العربيــة.
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فهو خلدمة اللغـة العربيـة يف احلفـاظ علـى نظامهـا وبنيتهـا مـع االسـتجابة ملتطلبـات 
  حماور املؤمتر.العصر، ووقف على 

مــع كلمــة  وألقــى األســتاذ الــدكتور حممــد مكــي احلســين اجلزائــري، أمــني ا
مـع ومنجزاتـه بـني مؤمتريـه السـادس والسـابع وذكـر أن  ،حتدث فيها عن أغـراض ا

مع أجنـز معجمـاً للمصـطلحات الفيزيائيـة ضـم أكثـر مـن سـتة آالف مصـطلح،  ا
  / مصطلح.٥٦٠٠ئية ضم حنو /وآخر للمصطلحات الكيميا

ويف اجللســــة الصــــباحية أيضــــاً ألقــــى الــــدكتور أمحــــد الضــــبيب مــــن اململكــــة 
ـــــع  ـــــني الواق ـــــد اللغـــــوي ب ـــــا "التجدي ـــــة وعنوا ـــــة الســـــعودية احملاضـــــرة االفتتاحي العربي
واملــــأمول" عــــاجل فيهــــا ثالثــــة حمــــاور هــــي جتديــــد التغيــــري وجتديــــد التطــــوير وجتديــــد 

 فتمثــل يف هجــر الفصــحى إىل العاميــة وإىل لغــة أجنبيــة التيســري. أمــا جتديــد التغيــري
ية سـو تينية وتعديل اللغة من حيـث اجلنوتغيري حروف اللغة العربية إىل احلروف الال

أمـا جتديـد التطـوير فتمثـل يف التجديـد يف الكتابـة العربيـة. ومتثـل و وإلغاء اإلعراب. 
ظــــرة املســــتقبلية إىل جتديــــد التيســــري يف حمــــاوالت تيســــري النحــــو، مث وقــــف علــــى الن

التجديـــد مـــن حيـــث حتديـــد مســـتويات املتلقـــني واحملافظـــة علـــى اإلعـــراب واعتمـــاد 
  الرتاث يف قواعده ومصطلحاته.

  من مساء اليوم نفسه: ٨-٥الجلسة المسائية: 
اســتأنف املــؤمتر أعمالــه يف جلســة مســائية مــن اليــوم نفســه برئاســة األســتاذ 

ســتاذ الــدكتور عبــد الكــرمي خليفــة رئــيس الــدكتور عبــد الســالم املســدي، وقــدم األ
جممـــع اللغـــة العربيـــة األردين حبثـــاً عنوانـــه "أبـــو بكـــر الزبيـــدي اإلشـــبيلي رائـــد تيســـري 
العربيــة" أبــان فيــه موقــف الزبيــدي يف كتابــه "الواضــح" مــن االستشــهاد، وذكــر أن 
الزبيـــدي دعـــا إىل وحـــدة اللغـــة صـــرفاً وحنـــواً ونطقـــاً، وأوضـــح الباحـــث أن التجديـــد 
مـع  الذي ال ميس ثوابت اللغة ضـرورة حتمية.وقـدم السـيد مـروان البـواب عضـو ا
بدمشق حبثاً عنوانه "دور التقانات احلديثـة يف حتـديث املعجـم" أشـار فيـه إىل أهـم 
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التقانــــات املســــتعملة يف مصــــادر املعلومــــات ويف البحــــث والتحريــــر واالتصــــاالت، 
  راجه وأوضح مزاياه.ووقف على مضمون املعجم العريب احلاسويب وإخ

مـــع بدمشـــق حبثـــاً  مث قـــدم الـــدكتور حممـــد مكـــي احلســـين اجلزائـــري أمـــني ا
ــــدد اللغــــوي" وأشــــار فيــــه إىل الفــــرق بــــني النحــــو  عنوانــــه "يوســــف الصــــيداوي ا
والقواعــد وإىل أن النحــو ال يعلّــم اللغــة، وســلَّط األضــواء علــى كتــاب "الكفــاف" 

  ملؤلفه اللغوي يوسف الصيداوي.
مــع بدمشــق حبثــاً عنوانــه "الشــيخ  وألقــى الــدكتور عبــد اإللــه نبهــان عضــو ا

عبــــد القــــادر املغــــريب داعيــــة التجديــــد اللغــــوي" ســــلط األضــــواء فيــــه علــــى كتــــاب 
"االشـــتقاق والتعريـــب" للمغـــريب، وأبـــان أن املغـــريب كـــان مييـــل إىل التعريـــب، وذكـــر 

  للغوي.إسهاماته يف تصحيح األخطاء الشائعة ودعوته إىل االجتهاد ا
  ١٩/١١/٢٠٠٨األربعاء 

عقـــد املـــؤمتر جلســـة صـــباحية اســـتمرت مـــن الســـاعة  الجلســـة الصـــباحية:
نـــاقش خالهلـــا أهـــم إجنـــازات ألفـــاظ  ،العاشـــرة صـــباحاً حـــىت الواحـــدة بعـــد الظهـــر

مـــع يف الســـنوات الســـبع األخـــرية، وقـــد عقـــدت اجللســـة  احلضـــارة الـــيت وضـــعها ا
ليفة رئيس جممـع اللغـة األردين وكـان مقررهـا برئاسة األستاذ الدكتور عبد الكرمي خ

  األستاذ شحادة اخلوري عضو جممع اللغة بدمشق.
ويف اجللســة املســائية مــن اليــوم نفســه، اســتأنف املــؤمتر الجلســة المســائية: 

أعمالـــه فعقـــد جلســـة اســـتمرت أربـــع ســـاعات مـــن الســـاعة اخلامســـة مســـاًء حـــىت 
مـــع وكـــان املقـــرر التاســـعة برئاســـة األســـتاذ الـــدكتور حممـــود الســـيّ  د نائـــب رئـــيس ا

  األستاذ مروان البواب، وقد استمع املؤمتر خالهلا إىل ستة حبوث وناقشها.
وكــــان البحــــث األول لألســــتاذ الــــدكتور عبــــد الســــالم املســــدي مــــن تــــونس 
ــــه مفهــــوم النحــــو وتشــــعيب  وعنوانــــه "جتديــــد النحــــو: أبعــــاده وحــــدوده" تنــــاول في
املصــــطلح، ووقــــف علــــى علــــم اإلعــــراب، وقــــدَّم كتــــاب "إحيــــاء النحــــو" لألســــتاذ 
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الــــيت  إبــــراهيم مصــــطفى أمنوذجــــاً ملبــــدأ التفســــري والتعليــــل، وعــــرض للنقلــــة النوعيــــة
  حدثت يف جمال اللسانيات اإلدراكية.

مـــع  أمـــا البحـــث الثـــاين فقدمـــه األســـتاذ الـــدكتور أمحـــد مطلـــوب رئـــيس ا
العلمـــي العراقـــي وعنوانـــه "جتديـــد البالغـــة" وقـــد تضـــمن البحـــث أهـــداف البالغـــة 
وأنواعها وظواهرها اجلديدة، ووقف على األسلوبية والشعرية، والعالقة بني البالغة 

أل: هل جتديد البالغة ينحو منحى جتديـد النحـو؟ مث قـّدم جمموعـة مـن والنقد وس
  التوصيات العملية يف جمال االرتقاء بواقع تدريس البالغة.

وقـــدمت األســــتاذة الــــدكتورة وفـــاء كامــــل فايــــد مـــن مجهوريــــة مصــــر العربيــــة 
واخلبــرية يف جممــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة حبثــاً عنوانــه "التجديــد يف صــناعة معــاجم 
التجمعــــات اللفظيــــة العربيــــة" تناولــــت فيـــــه أمهيــــة التجمعــــات اللفظيــــة يف العمـــــل 
املعجمــــي وأبانــــت أمنــــاط هــــذه التجمعــــات وأنــــواع معامجهــــا، ووقفــــت علــــى واقــــع 
معاجلــة التجمعــات اللفظيــة العربيــة يف جمــال الصــناعة املعجميــة، مث قــدمت تصــوراً 

التجمعات اللفظية، وأشارت إىل مقرتحاً ملعاجلة املعاجم القطاعية العربية اخلاصة ب
  املعلومات اليت ينبغي ختزينها يف قاعدة البيانات.

وكان البحث الرابع للدكتور حيىي مري علم عضو جممع اللغة العربية املراسل 
مـــه األســـتاذ مـــروان  بدمشـــق وعنوانـــه "قواعـــد اإلمـــالء يف ضـــوء جهـــود احملـــدثني" قدَّ

ة قواعـد اإلمـالء ومـا جتـب مراعاتـه يف البواب نيابـة عنـه، وقـد عـرض البحـث ألمهيـ
وضـــع قواعـــد إمالئيـــة موحـــدة وميســـرة، ووقـــف علـــى مشـــكالت اإلمـــالء العـــريب، 
وجهــود املعاصـــرين يف قواعـــد اإلمــالء تقريبـــاً وتيســـرياً وجتديــداً، مث عـــرض للتجديـــد 

  اللغوي يف قواعد اإلمالء حاسوبياً، وقدم مقرتحات لتوحيد قواعد اإلمالء.
امس فكان لألستاذ الدكتور مازن املبارك عضـو جممـع اللغـة أما البحث اخل

العربية بدمشق وعنوانه " التجديد يف قواعد العربية ومناهجهـا" وقـد أشـار فيـه إىل 
أن النحو ال يعلم اللغة، وأن اللغة ال تتعلم من فرع واحد، وركز على وحدة اللغـة 

 مناهجنــــــا، وأبــــــان دور يف العمليــــــة التعلميــــــة، مث أشــــــار إىل الثغــــــرات املوجــــــودة يف
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السليقة واملمارسة يف اكتساب اللغة، وقّدم عـدداً مـن التوصـيات للنهـوض بـالواقع 
ال الرتبوي.   اللغوي يف ا

وكــــان البحــــث األخــــري يف هــــذه اجللســــة لألســــتاذ الــــدكتور ممــــدوح خســــارة 
ــــة وأثرهــــا يف  ــــه "معــــاجم فصــــاح العامي عضــــو جممــــع اللغــــة العربيــــة بدمشــــق وعنوان

ـــة يف التجديـــد  اللغـــوي" وقـــد اشـــتمل البحـــث علـــى ذكـــر مؤلفـــات تفصـــيح العامي
تراثنــا، مث وقــف علــى املآخــذ علــى املعــاجم احلديثــة لفصــاح العاميــة ووضــع تصــوراً 

  ملعجم مقبول، وأبان أثر معاجم فصاح العامية يف التجديد اللغوي.
  م٢٠/١١/٢٠٠٨الخميس 

حية استمرت من : استأنف املؤمتر عمله يف جلسة صباالجلسة الصباحية
مـع  الساعة العاشرة حىت الواحدة برئاسة األسـتاذ الـدكتور أمحـد مطلـوب رئـيس ا
العلمي العراقي، وكان مقررها األسـتاذ الـدكتور حممـد مكـي احلسـين اجلزائـري أمـني 
مــع بدمشــق، ونــاقش املــؤمتر يف هــذه اجللســة عــدداً مــن األخطــاء الشــائعة الــيت  ا

يــــــة وأصــــــول النحـــــو يف جممــــــع دمشــــــق، كمــــــا نــــــاقش صـــــححتها جلنــــــة اللغــــــة العرب
مع.   مصطلحات يف الفيزياء والكيمياء وضعتها اللجنة املختصة يف ا

وألقــى األســتاذ الــدكتور متــام حســان ممثــل جممــع اللغــة العربيــة يف القــاهرة يف 
هـــذا املـــؤمتر وعضـــو جممـــع القـــاهرة حبثـــاً عنوانـــه " ظـــالل املعـــاين يف القـــرآن الكـــرمي" 

قـف علـى سـياق املوقـف مـن وو  ،يف والذهين االنطبـاعيرْ حتديد املعىن العُ  تناول فيه
النص وظروف قوله واألثر الذي تركه يف النفوس، وأشار إىل العالقة  حيث ُمنشئ

بــــني املعــــىن وظــــل املعــــىن، وأوضــــح ظــــل املعــــىن علــــى مســــتوى النفــــي واالســــتفهام 
  والتعجب.

مداخلـــة حـــول التجديـــد  وقـــّدم األســـتاذ الـــدكتور عبـــد الـــرمحن احلـــاج صـــاحل
اللغــوي أشــار فيهــا إىل مشوليــة التجديــد وعــالج اللغــة العربيــة باحلاســوب، ووقــف 
علـــى املعـــاجم وضـــرورة العـــودة إىل النصـــوص القدميـــة، وأبـــان أن املدونـــة املنشـــودة 
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أيضاً علـى النصـوص  وتشتملَ  ،ينبغي هلا أن تشمل كل ما هو موجود يف املعاجم
  البحوث يف جمال احلاسوب.القدمية،ودعا إىل تشجيع 

ويف اجللســـة املســـائية مـــن اليـــوم نفســـه ألقـــى األســـتاذ  الجلســـة المســـائية:
الدكتور حممود السيد حبثاً عنوانه "التجديد يف جمال تعليم اللغة وتعلمها"أشار فيه 
إىل أن ســالمة اللغــة العربيــة تكمــن يف جتديــدها، مث وقــف علــى التجديــد يف جمــال 

ــا واالنتقــال مــن تعلــيم اللغــة وتعلمهــ ا مــن حيــث وحــدة اللغــة والتكامــل بــني مهارا
م القـراءة التحفيظ والتسميع والتلقني إىل التمهري، والتهيئـة اللغويـة قبـل البـدء بتعلـي

ب اللغويـــــة يف العمليـــــة التعليميـــــة، واســـــتعمال التعلـــــيم َعـــــلُّ والكتابـــــة، واســـــتعمال ال
ادة وتعليم اللغة من خالل قوالبهـا، اإللكرتوين، والرتكيز على الوظيفة يف اختيار امل

  والتعلم الذايت، واعتماد املفهوم املنظومي يف بناء املناهج اللغوية.
مث ألقـــى األســـتاذ الـــدكتور قاســـم ســـارة حبثـــاً عنوانـــه "التقيـــيس واملصـــطلح" 
أشار فيه إىل العالقة املتبادلة بني هذين العلمني، ووقف على دور املنظمة الدولية 

الــيت ينبغــي العمــل منهــا  توجيــه تطــور علــم املصــطلح، وعلــى اجلوانــبللتقيــيس يف 
  حاجات اللغة العربية وتطويرها. على َسدِّ 

  
  التوصيات

يف ضـــوء البحـــوث الـــيت ألقيـــت يف املـــؤمتر واملناقشـــات الـــيت جـــرت، توصـــل 
  املؤمترون إىل التوصيات التالية:

  التوصيات الموجهة إلى مجامع اللغة العربية:
 منهجـــاً يف تطـــوير اللغـــة واســـتمرارديـــد اللغـــوي األخـــذ بالتج -١

ا، على أال يكون يف التجديد خروٌج عن أصول اللغة ونظامها.   حيا
 اعتماد الشمولية يف التجديد اللغوي. -٢
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العمــل علــى توحيــد املصــطلحات يف علــوم اللغــة العربيــة حنــواً  -٣
واملوحــد وبالغـة وإمـالء، والنــأي عـن املصـطلحات الــيت ختـرج عـن املــألوف املعتمـد 

 يف مناهجنا اللغوية والرتبوية.
ــــامع اللغويــــة علــــى مواكبــــة التفجــــر املصــــطلحي يف  -٤ حــــث ا

 سرعة إجياد البديل العريب للمصطلحات األجنبية.على و  ،ميادين العلوم املختلفة
 حول مقبولية األلفاظ املستحدثة. ةإجراء حبوث استطالعي -٥
ـــامع اللغويـــة علــــى توحيـــد قواعـــد الرســـم اإل -٦ مالئــــي، حـــث ا

 وتعميم القواعد املوحدة على نطاق الساحة القومية.
العمل بالتنسيق مع اجلهات املعنيـة علـى وضـع معـايري لقيـاس  -٧

 ليزية.ى غرار ما هو متبع يف اللغة اإلنكعل ،التمكني من اللغة العربية
تــــوفري الرتمجــــة العربيــــة للمواصــــفات القياســــية املتعلقــــة باللغــــة  -٨

 واملصطلحات واملعاجم.
ــامع اللغويــة العربيــة علــى ســرعة إجنــاز املعجــم حــ -٩ ث احتــاد ا

 التارخيي للغة العربية.
 

  التوصيات الموجهة إلى وزارات التربية والتعليم العالي
  في مجال تجديد اإلمالء:

احلرص على اطراد القاعدة اإلمالئية وجتنب اآلراء الشاذة، واحملافظـة  -١
ملاضـــي، وعـــدم الفصـــل بـــني قواعـــد علـــى صـــور الرســـم املألوفـــة وصـــًال للحاضـــر با

  اإلمالء وغريها من علوم اللغة العربية اليت تستدعي ذلك.
ضــرورة توحيــد القواعــد اإلمالئيــة منعــاً لالضــطراب الــذي حيــدث يف  -٢

 الكتابة بني الدول العربية.
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  في مجال تجديد البالغة.
العمـل علــى إلغــاء التقسـيم الثالثــي لعلــوم البالغـة وجعلهــا فنــاً واحــداً  -١

  والتقليل من التقسيمات والتعريفات اليت يضل الدارس فيها.
ــا مــن مصــطلحات الفالســفة وأهــل املنطــق  -٢ تنقيــة البالغــة ممــا علــق 

والعلــوم الــيت ال متــت إليهــا بصــلة، ورفــدها مبــا اســتجد مــن دراســات نقديــة وأدبيــة 
 ومجالية حبيث ال يهدم أصوهلا وال ميحو معاملها.

س البالغة فيما استجد من فنون أدبيـة مُّ اختيار النصوص الرفيعة وتل -٣
 تعرب عن املعاصرة.

 توحيد أسلوب التأليف يف البالغة. -٤
  التجديد في مجال النحو: 

األخذ باملفهوم املنظومي للنحو أصـواتاً وبنيـة داخليـة وضـبطاً لألواخـر  -١
  وتركيباً وأداء ومعاين.

لتــأويالت الــيت االبتعــاد عــن الشــذوذات واالســتثناءات واملماحكــات وا -٢
  هم منها.تـَُعسِّر اللغة على الدارسني وتنفرِّ 

  حذف كل ماال يفيد يف صحة النطق من موضوعات النحو. -٣
  الرتكيز على النحو الوظيفي يف مراحل التعليم العام. -٥

  في مجال تعليم اللغة وتعلمها:
ا. -١   الرتكيز على وحدة اللغة والتكامل بني مهارا
  ب اللغوية يف العملية التعليمية التعلمية.علُّ استعمال ال -٢
  الرتكيز على الوظيفية يف اختيار املوضوعات. -٣
ا فقط. -٤   تعليم اللغة من خالل قوالبها ال من خالل مفردا
اعتمــــــاد املفهــــــوم املنظــــــومي يف بنــــــاء املنــــــاهج اللغويــــــة مــــــادة وجمتمعــــــاً  -٥
  ومتعلماً.
  تدريبهم.إيالء االهتمام بإعداد املعلمني و  -٦
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التوصيات الموجهة إلـى اتحـاد مجـامع اللغـة العربيـة والمنظمـة العربيـة 
  للتربية والثقافة والعلوم

دعــــم جهــــود املعجــــم العــــريب احلاســــويب، واســــتكمال مــــا يــــنقص مــــن  -١
  مكوناته وقاعدة معطياته.

االهتمــام بالتجمعــات اللفظيــة يف العربيــة وختصــيص معــاجم هلــا تضــم   -٢
  جماالت الكتابة املختلفة.كل ما كتب يف العربية يف

 
التنســــــيق بــــــني اللغــــــويني واحلاســــــوبيني يف عمــــــل معــــــاجم التجمعــــــات  -٣

 اللفظية احلاسوبية واإللكرتونية حرصاً على السالمة.
حتديث معامجنا اللغوية وإغناؤها باأللفاظ املستجدة، وسّد النقص يف  -٤

ا املعاصرة.   (انظر امللحق). بعض املداخل ودالال
  الكتب الظاهرية: دار -خامساً 

مــــا زال العمــــل جاريــــاً يف تــــرميم وتأهيــــل دار الكتــــب الظاهريــــة، وقــــد قــــام 
 يات العربيـــــة وترتيبهـــــا وإدخاهلـــــا العـــــاملون يف املكتبـــــة جبـــــرد مســـــتودع الـــــدور 

  احلاسوب.
يـة ووضـعها ضـمن الكتـب العرب ظـةكما قـاموا بـإفراد الكتـب األجنبيـة احملفو 

ا، وصنع   ارس منظمة ومرتبة ترتيباً هجائياً.وا هلا فهيف مستودع خاص 
وجيري العمل يف فهرسة وتصنيف الكتب العربية كلها، ووضـع النـادر منهـا 
يف أمـــــاكن خاصـــــة حلمايتهـــــا وحفظهـــــا، وقامـــــت إدارة الـــــدار بـــــإجراء دورة 
مكثفــة لعــدد مـــن العــاملني فيهـــا يف ميــدان التصــنيف حســـب نظــام ديـــوي 

  العشري العاملي املعّدل.
/ كتابـــــاً شــــراء وإهـــــداء، ودخلهـــــا ٢٤٩يف هـــــذا العــــام / وقــــد دخـــــل الــــدار

  /دورية عربية.٧٩/



  
  
  

  
٢٧

  مكتبة المجمع: -سادساً 
مـــع هـــذا العـــام حنـــو / / كتـــاب باللغـــة العربيـــة شـــراء، ٦٠٠دخـــل مكتبـــة ا

/ كتابــــاً مــــن جهــــات خمتلفــــة وهيئــــات علميــــة شــــىت، ١٨٠وأهــــدي إليهــــا /
  / كتاباً.٣١٤٠٠وأصبح جمموع ما فيها من كتب عربية /

ليزية والفرنسية شـراء وإهـداء، وأصـبح / كتاباً باللغتني اإلنك٢٢٦دخلها /و 
  / كتاباً.٨٠٩٠جمموع ما فيها من كتب أجنبية /

/ ٤٠/ عــــدداً مــــن جمــــالت ودوريــــات عربيــــة، و /٦٩وأهــــدي إىل املكتبــــة /
ــالت والــدوريات  عــدداً مــن جمــالت ودوريــات أجنبيــة، وجممــوع عنــاوين ا

  عنواناً. ٢٩٤واناً، وجمموع العناوين األجنبية حنو / عن٤٩٠/العربية حنو 
  :وحفالت التأبين فيه ومشاركاته محاضرات المجمع -سابعاً 

 المحاضرات:   -  أ
مـــــع يف قاعـــــة حماضـــــراته ســـــبع أمســـــيات ثقافيـــــة يف هـــــذه الـــــدورة  أقـــــام ا
مــع والعــاملون فيــه، وعــدد كبــري مــن العلمــاء  معيــة، حضــرها أعضــاء ا ا

مع، ونشاطاته الثقافية. واألدباء، وخنبة   من املثقفني واملهتمني بأمور ا
/كــانون ٣٠ألقــى يف األمســية األوىل الــيت أقيمــت مســاء األربعــاء 

مـع حماضـرة  األستاذ الدكتور حممد عزيـز ٢٠٠٨/الثاين شـكري، عضـو ا
ا: "األمم املتحدة تكون أو ال تكون".   عنوا

/نيســـــان ١٦ربعـــــاء ويف األمســـــية الثانيـــــة الـــــيت أقيمـــــت مســـــاء األ
ـا :  ٢٠٠٨/ ألقى الدكتور علي حمافظة من األردن الشـقيق حماضـرة عنوا

  "تدين مستوى التعليم العايل العريب وأثره يف مستقبل األمة".
 ٢٠٠٨/نيســــــان/٣٠وأقيمــــــت األمســــــية الثالثــــــة مســــــاء األربعــــــاء 

ا: "وجـه لـثالث مرايـا:  وألقى فيها الدكتور عيسى العاكوب حماضرة عنوا
  كما قرأه البستاين ورامي والُعريِّض"يام  اخل
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مـع يف األمسـية  الرابعـة الـيت أقيمـت وألقى الدكتور حممود السـيد، عضـو ا
ا: "الرتبية على املو  ٢٠٠٨يار//أ٢٨األربعاء    ة".نَ طَ احماضرة عنوا

 ٢٠٠٨/ حزيـران/٤ويف األمسية اخلامسة الـيت جـرت وقائعهـا يـوم األربعـاء 
جــــت  نــــوان: "الكنعانيــــة واآلراميــــة لغــــة حماضــــرة بع يقبيســــألقــــى الــــدكتور 

  اً".تارخيو 
مــــع،  اضــــرة السادســــة احملوألقـــى الــــدكتور حممــــد إحســــان الــــنص، عضــــو ا

ـــــا: "األســـــاطري يف الشـــــعر  ٢٠٠٨/تشـــــرين األول/٢مســـــاء األربعـــــاء  عنوا
  العريب القدمي".

األربعـاء  أما احملاضرة السابعة األخرية فقد ألقاها الدكتور أمحد قدور مسـاء
ــا: "اآلليــات املنطقيــة يف الــدرس الصــويت  ٢٠٠٨/تشــرين األول/٢٩ وعنوا
  ابن سينا يف رسالة حدوث احلروف عند
ـــأبينالحفـــالت  –ب  مـــع يف ت ذا العـــام عضـــوين كبـــريين مـــن هـــ: فقـــد ا

كان لفقدمها أكرب األثر يف نفوس زمالئهما وأهلهما والـوطن كلـه ،  أعضائه
مــع كتــب العــ زاء بفقــدمها مــن شخصــيات علميــة وسياســية مــن . وتلقــى ا
  داخل القطر وخارجه . 

مــع األســتاذ الــدكتور شــاكر  ٢٠٠٨حزيــران ٢٨ففــي يــوم الســبت  فقــد ا
مــــع، الفحــــام ــــامع العربيــــة، رئــــيس ا وعالمــــة العربيــــة يف بــــالد ، وعضــــو ا
مع بالتعاون مع، الشام سـاء م وزارة التعليم العـايل حفلـة تأبينيـة وأقام له ا

عدد مـن الـوزراء  اعلى مدرج مكتبة األسد حضره ٢٠٠٨آب  ٥الثالثاء 
هــــل الفقيــــد وأ، العلمــــاء واألدبــــاء واملفكــــرين مــــن داخــــل القطــــر وخارجــــهو 

بــــتالوة آيــــات مباركــــات مــــن القــــرآن  ةاحلفلــــ وأصــــدقاؤه وطالبــــه . بــــدئت
، وكلمــة لقيــت كلمــة وزيــر التعلــيم العــايل الــدكتور غيــاث بركــاتأمث ، الكـرمي

نائـب رئـيس وقد ألقاها األستاذ الـدكتور مـروان احملاسـين  مع اللغة العربيةجم
مع وكلمــــة أصــــدقاء الفقيــــد ألقاهــــا كــــل مــــن األســــتاذ الــــدكتور إحســــان ،ا
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مـع، واألسـتاذ حممـد النص،  ممثـل الشـاعر  ،مصـطفى أبـو شـواربعضـو ا
عبـــد العزيـــز ســـعود البـــابطني، والعمـــاد أول مصـــطفى طـــالس نائـــب القائـــد 

، والـدكتور أمحـد طالـب اإلبراهيمـي مـن اجلزائـر. سـابقاً  عـام ووزيـر الـدفاعال
وألقى كلمة طالب الفقيد الدكتور حممد حسان الطيان. وكلمة آل الفقيد 

ــــد. وقــــَد◌َ  ــــربي، حــــرم الفقي ــــالســــيدة مدحيــــة العن ــــدكتور حممــــود  ةم للحفل ال
  الربداوي.

مـــع األســـتا ٢٠٠٨تشـــرين األول  ١١ويف يـــوم الســـبت  ذ الـــدكتور فقـــد ا
مــــع  مجــــع علــــوم ، والعــــامل املوســــوعي الــــذي عبــــد الكــــرمي اليــــايف، عضــــو ا

مــع برعايــة الــدكتور ريــاض  لــه العربيــة والفلســفة والرياضــيات ، وقــد أقــام ا
علـى مـدرج قاعـة  قافة ووزارة التعليم العايل حفلة تأبينيةنعسان آغا وزير الث

ـــــة األســـــد مســـــاء األحـــــد  ـــــاين تشـــــر  ٢٣احملاضـــــرات يف مكتب  ٢٠٠٨ين الث
خنبـــــة مـــــن العلمـــــاء واألدبـــــاء وأســـــاتذة اجلامعـــــات وأهـــــل الفقيـــــد  احضـــــره

  وأصدقاؤه وطالبه.
بتالوة آيات مباركة من القرآن الكرمي، مث ألقـى الـدكتور علـي  ةاحلفل بدئت

كلمــة حتــدث فيهــا عــن مناقــب الفقيــد   ةالقـيم ممثــل وزيــر الثقافــة راعــي احلفلــ
  ومشاركاته العلمية.

مـــع كلمـــة ألقـــى األ و ســـتاذ الـــدكتور حممـــد مـــروان احملاســـين نائـــب رئـــيس ا
مــع يف تــأبني الفقيــد وألقــى الــدكتور حممــود خضــرا رئــيس قســم الفلســفة  ا
جبامعـــة دمشـــق كلمـــة وزارة التعلـــيم العـــايل، وألقـــى الـــدكتور حممـــود الســـيد، 
مــع، كلمــة أصــدقاء الفقيــد. وألقــى كلمــة طــالب الفقيــد األســتاذ  عضــو ا

مع ،دقينجورج ص الفقيد الدكتورة شادن اليايف آل . وألقى كلمة عضو ا
مدينـة يف ثقافـة الاألسـتاذ غسـان كـالس مـدير  ةم للحفلـابنة الفقيـد. وقـَد◌َ 

  دمشق.
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  مشاركات المجمع:-ج 
مــع يف مــؤمتر مركــز  - شــارك األســتاذ الــدكتور حممــود الســيد، عضــو ا

قد يف املـدة مـن اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية الذي ع
بعنـــوان اللغـــة العربيـــة والتعلـــيم: رؤيـــة مســـتقبلية  ٢٢/١/٢٠٠٨-٢١

  للتطوير.
وشـــارك األســـتاذ الـــدكتور مـــازن املبـــارك يف االجتمـــاع األول للقســـم  -

-٢اهرة يف املـدة مـن قـالعلمي من املعجم التارخيي الذي عقـد يف ال
٧/٢/٢٠٠٨. 

مـع وعضـو وشارك األستاذ الدكتور مـروان احملاسـين، نائـب رئـ - يس ا
ـــــامع العربيـــــة يف اجتمـــــاع االحتـــــاد الـــــدوري الـــــذي عقـــــد يف  احتـــــاد ا

وقـدم تقريـراً بـذلك إىل جملـس  ٨/٥/٢٠٠٨-٦القاهرة يف املدة مـن 
مع.  ا

مــع املــؤمتر الســادس لشــبكة تعريــب  - وعقــد يف قاعــة احملاضــرات يف ا
ــــوم الصــــحية يف املــــدة مــــن  مبشــــاركة املكتــــب ١٠/٦/٢٠٠٨-٨العل

 العاملية.الصحة ليمي لشرق املتوسط يف منظمة اإلق
 
وشــــارك األســــتاذ الــــدكتور مــــروان احملاســــين منســــق الشــــبكة الوطنيــــة  -

للحـــــوار بـــــني احلضـــــارات يف االجتمـــــاع الســـــنوي  ملؤسســـــة آنـــــا لينـــــد
العلميـة يف مقـر اجلمعيـة  ٢٢/٥/٢٠٠٨للشبكة الـذي عقـد بتـاريخ 

 السورية للمعلوماتية.
حســـان الـــنص يف مــؤمتر جممـــع القـــاهرة يف وشــارك األســـتاذ الــدكتور إ -

نيســـــان حـــــىت  ٢١ملـــــدة مـــــن دورتـــــه الرابعـــــة والســـــبعني املنعقـــــدة يف ا
وألقـــى فيـــه حبثـــاً عنوانـــه "اللغـــة العربيـــة يف  ٢٠٠٨يـــار اخلـــامس مـــن أ

مع.  مواجهة التحديات"، وقدم تقريراً مبشاركته إىل جملس ا
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مـــــع وشـــــارك الـــــدكتور حممـــــود الســـــيد يف أعمـــــال املـــــؤمتر الســـــ - نوي 
القــاهرة يف دورتــه الرابعــة والســبعني وألقــى حبثــاً بعنــوان "اللغــة العربيــة 
ـــــس  ـــــراً مبشـــــاركته إىل جمل ـــــدم تقري وحتـــــديات العصـــــر يف التعريـــــب" وق

مع.  ا
مع إىل القـاهرة  - وأوفد األستاذ سعد الدين املصطفى، أمني مكتبة ا

ـــــامع مـــــع مبطبوعـــــات جممـــــع القـــــاهرة واحتـــــاد ا العربيـــــة،  لتزويـــــد ا
جممــع القــاهرة ما احلديثــة، وقــد اشــرتى مــن اواالطــالع علــى إصــدار 

مع. / كتاباً أُدخلت٢٥٠/  مكتبة ا
  أخبار مجمعية: –ثامناً   

  تعيين رئيس للمجمع ونائب له وأمين:
مع األستاذ الدكتور حممد مروان احملاسين رئيساً للمجمـع  انتخب جملس ا

محه اهللا، وصـدر املرسـوم اجلمهـوري ذو الـرقم خلفاً للدكتور شاكر الفحام ر 
  باعتماد انتخابه. ١٥/١٢/٢٠٠٨/ املؤرخ يف ٤٥٩/

مـــع  لـــس األســـتاذ الـــدكتور حممـــود الســـيد نائبـــاً لـــرئيس ا كمـــا انتخـــب ا
ـــــرقم / ـــــوزاري ذو ال  ١٧/١١/٢٠٠٨/ت.ع املـــــؤرخ يف ٣وصـــــدر القـــــرار ال

لــــس أيضــــاً األســــتاذ الــــدك تور حممــــد مكــــي باعتمــــاد انتخابــــه، وانتخــــب ا
احلسين اجلزائري أميناً للمجمع خلفاً لألستاذ الدكتور عبد اهللا واثـق شـهيد 
مـــع والتفـــرغ للعمـــل العلمـــي فيـــه،  الـــذي قـــرر اعتـــزال العمـــل اإلداري يف ا

ـــــرقم / ـــــوزاري ذو ال  ١٧/١٢/٢٠٠٨/ت.ع املـــــؤرخ يف ٤وصـــــدر القـــــرار ال
  باعتماد انتخابه.

  استقالة أحد أعضاء المجمع
مـــــع إىل قبـــــول اســـــتقالة الـــــدكتور حممـــــد الـــــدايل أحـــــد أعضـــــائه واضـــــطر ا

العـــاملني الـــذي منعتـــه ظـــروف عملـــه خـــارج القطـــر مـــن املشـــاركة جبلســـات 
مع، وأعمال جلانه.   جملس ا
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  موازنة المجمع: – تاسعاً 
  الموازنة الجارية:-آ

مـــــــــــع لعـــــــــــام   ٢٠٠٨بلـــــــــــغ االعتمـــــــــــاد الكلـــــــــــي للموازنـــــــــــة اجلاريـــــــــــة يف ا
ئــــة وســــبعة ومخســـــني ن مليونـــــاً وثالمثتســــعة وعشــــري /ل.س٢٩٣٥٧٠٠٠/

  ألف لرية سورية.
وبلـــغ جممـــوع مـــا أنفـــق منهـــا يف ذلـــك العـــام مثانيـــة وعشـــرين مليونـــاً ومئتـــني 

  واثنني وأربعني ألف لرية سورية.
  ٪.٩٦وبلغت نسبة اإلنفاق يف هذه املوازنة 

  الموازنة االستثمارية: –ب 
مــــــــع لعــــــــام بلــــــــغ االعتمــــــــاد الكلــــــــي للموازنــــــــة االســــــــتث  ٢٠٠٨مارية يف ا

  /ل.س مخسة وثالثني مليون لرية سورية.٣٥٠٠٠٠٠٠/
/ل.س واحـــًدا ٣١١٧٧٠٠٠وبلـــغ جممـــوع مـــا أنفـــق منهـــا يف ذلـــك العـــام /

  وثالثني مليوناً ومئة وسبعاً وسبعني ألف لرية سورية.
  ٪.٨٩وبلغت نسبة اإلنفاق يف هذه املوازنة 

عــض املعوقــات الــيت أخــرت ومل نــتمكن مــن صــرف االعتمــاد كلــه بســبب ب
  إجناز األعمال يف مشروع ترميم دار الكتب الظاهرية.
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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
  لعربية" وهي مؤلفة كما يلي:اللغة العربية يف برنامج "دمشق عاصمة الثقافة ا

  الدكتور مروان احملاسين -
 األستاذ جورج صدقين -
 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
  شق عاصمة الثقافة العربية.يف برنامج دم

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

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

الــدين التنــوخي، أجمــد طرابلســي،  شــفيق جــربي، خليــل مــردم بــك، بــدوي اجلبــل، عــز
 مجيل صليبا.
معيني األوائل يف ميادين اللغة العربية. -٥  إصدار عدد من مأثورات 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 املقبل   أرجو التكرم بعرض األمر على مكتب ا
  هـ١٤٢٨/  /

  الدكتور مروان المحاسني        م٢٠٠٧/  /
 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 

دمــــة اللغــــة العربيــــة، واألمــــري مصــــطفى الشــــهايب لوضــــع املصــــطلح ضــــمن علــــي خل
  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

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

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

 شورة، مع السرية الذاتية .األعمال املنضَّدة غري املن
ا جـائزة أخـرى مـن  -٦ ال جيوز أن يشرتك املتقدِّم للجائزة بأعمال نال 

 جامعة أو هيئة علمية أو مؤسسة عامة أو خاصة.
 ال جيوز االشرتاك بكتب مقرَّرة يف مناهج املؤسسات التعليمية. -٧
ا، بـل تُعـدُّ ه -٨ ديـة 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
 اجلائزَتني.
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، يف جممــع اللغــة العربيــةتنظــر جلنــة حمكَّمــة، ُيســمِّي أعضــاءها جملــس  - ١١
لس، واليقبل االعرتاض. ائي، يعتمده ا  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
مــــع، وجيــــري فيهــــا التعريــــف ، ةتُــــوزَّع اجلــــوائز ضــــمن نــــدو  - ١٣ حيــــدِّدها 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 آخ - ١٥ ر موعد لتسـلُّم األعمـال املقّدمـة لنيـل إحـدى اجلـائزتني هـو 

 م.٣٠/٦/٢٠٠٨الدوام الرمسي من يوم االثنني 
  دمشقب مجمع اللغة العربيةرئيس                       هـ٩/٣/١٤٢٩
  
  الدكتور شاكر الفحام                          م١٦/٣/٢٠٠٨
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  /٣الملحق /

  محضر اجتماع اللجنة التشاورية
  تـمر السنوي الخامـسالمنبثـقة عن المؤ 

  
عقدت اللجنة التشـاورية االجتمـاع املخصـص للنظـر يف توصـيات املـؤمتر 
اخلــامس وحتديــد الســبل العمليــة لتنفيــذها برئاســة األســتاذ الــدكتور مــروان احملاســين 
مــــع وحبضــــور األســــتاذ جــــورج صــــدقين واألســــتاذة الــــدكتورة ليلــــى  نائــــب رئــــيس ا

لــدكتور موفــق دعبــول والــدكتور عمــاد صــابوين الصــباغ واألســتاذ شــحادة اخلــوري وا
والدكتور نزار احلافظ واملهندس فراس بكور والدكتورة أميمة دكاك واألستاذ مـروان 

  البواب. وقد مت يف هذا االجتماع مايلي:
رحــب الــدكتور احملاســين بالســادة احلضــور وشــكر هلــم تفضــلهم بقبــول  -١

مع حلضور هذا االجتماع.   دعوة ا
وفـــق دعبـــول ضـــرورة الرتكيـــز علـــى اللغـــة العربيـــة وبيـــان ذكـــر الـــدكتور م -٢

مع لتكون اللغة العربية قادرة علـى دخـول  ا ا السبل العملية 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 واجل هــــات الــــيت 

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

 باملصطلح وتنسيقها ووضعها على الشابكة.

ـــا تســاءل الـــدكتور مـــروان احملاســـين عـــن املهـــام الـــيت ميكـــن  -٤ أن يقـــوم 
جممــع اللغــة العربيــة ليأخــذ دوره الريــادي يف عــامل املعلوماتيــة، فــذكر الــدكتور عمــاد 
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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 

كــر الــدكتور صــابوين أن رجــال األعمــال لــديهم اســتعداد يتعلــق بقضــية التمويــل ذ 
لتمويـــل مثـــل هـــذه املشـــاريع فضـــًال عـــن وجـــود مؤسســـات أخـــرى مســـتعدة للـــدعم 

 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 البحــث عــدد مــ ن 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 ي تعلـــق 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

ســـتوى البحـــث لالســـتفادة منهـــا يف عمليـــة حبثـــه وهـــذه املعلومـــات تكـــون علـــى م
  اجلذر، ونوع املفردة الصريف، والوزن الصريف.

وفيمــــا يتعلــــق بشــــق احملــــرك اقــــرتح بنــــاءه علــــى حنــــو يكــــون فيــــه قــــادراً علــــى 
  االستفادة من املعلومات الصرفية اليت وضعت يف النص.

وقــد اقــرتح األســتاذ البــواب أن يقــوم خبــري لغــوي بوضــع املعلومــات الصــرفية 
تعانة مبحلــــل صــــريف لتحليــــل مفــــردات الــــنص، يف النصــــوص مبينــــاً إمكانيــــة االســــ

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

مــــع هــــذا املقــــرتح ويعمــــل علــــى  كمــــا اقــــرتح األســــتاذ البــــواب أن يعتمــــد ا
  تنفيذه.
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وسـع حتدث األسـتاذ املهنـدس فـراس بكـور عـن ضـرورة وجـود عـريب أ -٦
على الشابكة، إذ الفائدة لوجـود حمـرك حبـث عـريب دون املشـاركة العربيـة الواسـعة، 
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

لعربية، وتطويرها وتبسيطها لتكـون قـادرة علـى مواكبـة العلـوم احلديثـة وأن السـبيل 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.

ق دعبــــول أمهيــــة مجــــع املصــــطلحات ونشــــرها علــــى بــــّني الــــدكتور موفــــ -٨
الشـــــــابكة مؤكـــــــداً ضـــــــرورة اإلســـــــراع بإنشـــــــاء موقـــــــع إلكـــــــرتوين للمجمـــــــع ووضـــــــع 
مصــطلحاتنا عليــه ليطلــع عليهــا اآلخــرون ويســتفيدوا منهــا شــريطة أن يكــون موقعــاً 
مـع حاسـوبياً واالرتقـاء مبسـتواهم  جيداً متجدداً.واقرتح أيضاً تأهيل العـاملني يف ا

  لومايت.املع
مـع بـدوره األساسـي يف  -٩ 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 

  ب يف حتصيلهم الدراسي.من وضع معجم رقمي مدعوم صرفياً يساعد الطال
اقرتح الدكتور نزار احلافظ إنشاء شبكة مصطلحات علمية مبيناً   - 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 
ة اجلديــــدة الــــيت لــــدى هــــذه        اجلهــــات، ويشــــرف علــــى املصــــطلحات العلميــــ

توصيف املوقع كل من اجلمعية املعلوماتية(فنياً) وجممع اللغـة العربيـة (لغويـاً) ويقـوم 



  
  
  

  
٤٠

مزود اخلدمة يف اجلمعية باستضافة هذا املوقـع وتصـميمه ويفـرتض أن يكـون موقـع 
  جيية هلذا املوقع.املصطلحات هذا اتفاعلياً تشاركياً، وتنظم محلة إعالمية ترو 

أشـهر مـثًال) ٦حتدد مدة معينة لتزويـد املوقـع باملعلومـات ( 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

  وعد آخر حيدد الحقاً.م

  


