


  
 
 
a‰çë@æbÛ@ïi‹Ç@µjß 

@@@

אא
١



 
 

−٢−

òîi‹ÈÛa@òÌÜÛa@Éàª@ @

™N@lSRW@–@Õ“ß†@–òíŠì@@ @

@ÑmbaSWQQTRY@–@SWQSQTU@–@SWQSQPS@QQ@PPYVS@ @

SWSSSVS@QQ@PPYVS  @…ìbäÛaIÛabÐ×H  
E-mail: mla@net.sy ‡íÛa@ÛaïãëØ  

www.arabacademy.gov.sy òØib“Ûa@óÜÇ@ÉÓì¾a 

 

 



 
 

−٣−

אא
 )املجمع العلمي العريب بدمشق(

 نشأته وتارخيه
 املباركعبد القادر مازن .  د.أ: داإعد      

 عضو املجمع
 
 
دخل األمري فيصل دمشق يف اليوم األول من شهر ترشين األول عام 

عربية يف بالد الشام بعد جالء األتراك يف وأعلن قيام أول حكومة , ١٩١٨
 . برئاسة عيل رضا باشا الركايب, اليوم اخلامس من الشهر نفسه

مل يرتك للغة العربية أن ) الترتيك(كانت البالد غارقة يف جو من 
يف املدارس , تتنفس; كانت اللغة الرتكية سائدة يف احلياة احلكومية والرسمية

ُويف اجليش بأسامء قطعه ورتب الضباط وأسامء  ,وإدارات الدولة ومؤسساهتا َ ِ
املعروفة باسم [لقد كانت املدرسة الثانوية الوحيدة . أسلحته وإيعازاته

َّتدرس فيها قواعد اللغة العربية ودروس الرشيعة اإلسالمية  )]مكتب عنرب(
مل يكن للغة العربية أن ترفع صوهتا بحرف من حروفها أو أن ! باللغة الرتكية

 . ُيل إال إذا قرئ القرآن يف الصالة أو تليت آياته يف املناسباتتستع
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َّلقد كان تعريب احلياة عامة واللسان خاصة هو اهلم األول للحكومة  ً ً
َّتمعت يف رجاهلا اإلرادة مع اهلمواج, العربية , ُوالعمل مع اإلخالص, ةُ

 العجيبة فكانت املعجزة, واملواطنون مع املسؤولني, ُواالستجابة مع احلاجة
وألبست احلياة والبالد ثوب , التي نزعت برسعة ونشاط ثوب احلياة الرتكية

 . َّوسودت يف احلياة الرسمية والشعبية لسان العربية املبني, العربية البهيج
َقام به احلاكم أن ألف عددا من الشعب واللجان كان أول ما ًُّ َّ ,

ًوخص كال منها بعمل من األعامل التي يتطلبها   : التعريب يف كل ميدانَّ
ْأوالهاكانت  صدر قرار تسميتها يف ,  الرتمجة والتأليفجلنة ُ

َوكلفت االهتامم, ٢٨/١١/١٩١٨ ِّ  الثقافة اللغوية َ بأمور اللغة العربية ونرشُ
 . واألدبية بني املوظفني واستبدال الكلامت العربية بالكلامت الرتكية

منهم أمني سويد , ًوكانت هذه اللجنة تضم عددا من املوظفني
وساعدهم يف . وسعيد الكرمي وعز الدين علم الدين وعيسى املعلوف

َ اللغة العربية خليل مردم بك وسليم  الدولةموظفي جمموعات منتدريس 
اجلندي وفارس اخلوري وعبد القادر املغريب ورشيد بقدونس وأديب التقي ونخلة 

 . صطفان وغريهمزريق وعجاج نوهيض وعبد الرمحن الشهبندر وحبيب إ
وكانت اللجنة الثانية ملساعدة احلاكم نفسه وما تتطلبه دائرته من ضبط 
 . ًالتوجيهات واملراسالت, وتضم كال من سليم اجلندي وشاكر احلنبيل وسعيد املسويت



 
 

−٥−

 تألفتو, واختصت اللجنة الثالثة بشؤون املعارف والكتب املدرسية
وعز الدين علم الدين وعبد , ًمن ساطع احلرصي مدير املعارف رئيسا هلا

 . ذه اللجنة أن تستعني بمن تشاءكان هلو, الرمحن الشهبندر
َوكان يرمز هلا يف , "جلنة التعريب"وأما اللجنة الرابعة فحملت اسم  ُ

ًوسمي ياسني باشا اهلاشمي رئيسا هلا, )ت. ل( املراسالت باحلرفني ولكن , ِّ
, لته يرتكها لنائبه رشيد بقدونسَّكثرة تنقالته بني دمشق وعامن وبغداد جع

, ًوكثريا ما استعانت بنخلة زريق, ختياروية عبد القادر املبارك ومراد االوعض
. وخاصة يف تعريب املصطلحات العسكرية, َّوبتحسني الفقري وعارف التوام

ْ الذي عربته وطبعته يف املطبعة "تعليم املشاة"وقد أصدرت هذه اللجنة كتاب  َّ
ًاللجنة من أطول اللجان عمرا ه وكانت هذ. ١٩١٩ سنة احلربية بدمشق

 . )*(ًوأخلدها أثرا يف التعريب عامة واملصطلحات العسكرية خاصة
, هامت عىل جلنة الرتمجة والتأليف وجلنة املعارفاملوكثرت األعامل و

َّواختلطت أعامهلام وصالحياهتام فضمت إحدامها إىل األخر    وصدر قرار, ُ
, "ديوان املعارف" بدمج اللجنتني وتسميتهام ١٩١٩  شباط سنة١٢يف 

                                                           
 ٢ ج٨٢املجلد .ًانظر أخبار هذه اللجنة وصورا من وثائقها يف جملة املجمع ):*(

 .٢٤٨−٢١٩ص:
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ِّوحددت مهام ديوان املعارف , عيل ُوأسندت رئاسته إىل األستاذ حممد كرد ُ
ِواإلرشاف عىل , ِوتأسيس دار لآلثار, بالنظر يف أمور املعارف والتأليف
إضافة , وإنشاء املدارس واإلرشاف عليها, املكتبات والسيام املكتبة الظاهرية

 . ىل كتابة تاريخ الثورة العربيةإ
 يف ديوان واحد; فقد زادت األعباء عىل اللجنتنيومل يفلح دمج 
واتسع نطاق ,  ال حتىص مهامها"بغرفة عمليات"ًالديوان وأصبح شبيها 

وتأليف الكتب , وتدريسهم العربية, العمل يف التعريب وتثقيف املوظفني
ووضع , مناهج التدريس عووض, وإنشاء املدارس وتفتيشها, وترمجتها

الكتب املدرسية وغري ذلك مما تتطلبه حاجة البالد عىل املستويني الرسمي 
باشا الركايب  عيل عىل صديقه احلاكم عيل رضا فاقرتح األستاذ كرد. والشعبي

ًأسوة بام هو معروف عند , إنشاء جممع خيتص ببعض مهام ديوان املعارف
سن احلاكم الفكرة وأصدر القرار اآليت يف الغربيني والسيام يف فرنسا; فاستح

َّدفعا لاللتباس الذي يمكن وقوعه نس": ١٩١٩ حزيران سنة ٨ َّبنا أن يسمى ً ْ
وإنا نرجو إفراد ميزانية املدارس عىل . )أقاده مي(باملجمع العلميديوانكم 

 ". والسالم عليكم. حدة وإرساهلا إىل مدير املعارف العام
 العسكري العامحاكم سوريا   ٨/٦/١٩١٩يف 

   عيل رضا الركايب  
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وأصبح ,  عن ديوان املعارفاملجمع العلمي العريبوهكذا استقل 
َّوفهم من أرخ للمجمع أو كتب عن نشأته . ًعيل رئيسا له األستاذ حممد كرد َ َ ِ َ

ًيف وقت متأخر أن كل من كان موظفا يف ديوان املعارف أصبح عضوا يف  ً َّ
َّوتناقل الكتاب , ِّ مؤسسو املجمع األوائلوأن موظفي الديوان هم! املجمع َ

ومن عاد منهم إليها . . ائق املجمع نفسهثذلك دون أن يعود أحد منهم إىل و
وما كان بعضها ليغني عن بعض; فاملجمع يف طور إنشاء , فقد عاد إىل بعضها

ُووثائقه متعددة ما بني جملة ودفرت جلسات وك, وتأسيس ال نظام له ة َّناشٍ
عيل نفسه  بل إن األستاذ كرد. ًوهي كلها يفرس بعضها بعضا, مذكرات

وقد , َّمؤهلني لعضوية املجمعاستنكر أن يكون مجيع املوظفني يف الديوان 
َّظهر ذلك يف مذكراته حيث يقول إن احلاكم طلب إيل قبول رياسة جملس  َّ

ُوألح عيل كثريا فخجلت وقبلت, ُاملعارف فاعتذرت ً َّ  ُوبدأت": ثم يقول, َّ
ومنهم من شدا , ًرئيسا عىل مجاعة من الشيوخ منهم من درس العلوم الدينية

 ". . والتجانس فيهم قليل !!ًشيئا من األدب
َوملا جاء ساطع احلرصي ورأس ديوان املعارف ل , عيل بيته ردكـزم الَّ

َولكن احلاكم أكثر عليه من اإلحلاح يف البقاء َّوزين لألعضاء إقناعي ": يقول, َّ
ِّ يتوسلون إيل أنواع التوسل ويرصحون بأين إذا مل أقبل بالبقاء فاحلكومة فكانوا ُّ َّ

ِرصَت وهم أرباب عيال جيب , هم من اخلدمة فأكون السبب يف قطع أرزاقهمُفْ
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إذا كنت حترص عىل : وعند ذلك قلت للركايب, َّعيل أن أراعيهم وأرمحهم
لس برئيسه وأعضائه  عىل أن ينقلب هذا املج,بقائي يف احلكومة فأنا أرىض

ًجممعا علميا مرتبطا باحلاكم العام مبارشة ً  ". َفقبل وصدر املرسوم بذلك, ً
ًحريصا , عىل بقائه ونقائه, ًعيل حريصا عىل املجمع لقد كان الكرد

والسيام املجمع , عىل أن يكون صورة عن املجامع الغربية التي عرفها
تاريخ إنشاء  − حزيران ٨ني فأمىض املدة القصرية املنقضية ما ب, الفرنيس
يف مالحقة  − تاريخ أول جلسة للمجمع يف العادلية −  متوز٣٠ و − املجمع

ًترميم بناء العادلية وجعله مكانا صاحلا للمجمع ً . 
وعقد املجمع جلسته األوىل يف مبنى العادلية بباب الربيد يوم 

 . ١٩١٩ة  من متوز سن٣٠وه ١٣٣٧األربعاء يف الثالث من ذي القعدة عام 
 صدرت أول دفعة من ٣٠/٧/١٩١٩ويف هذا التاريخ الذي هو 

 : ًأسامء أعضاء املجمع مؤلفة من اثني عرش عضوا هم
 . رشيد بقدونس−٧    . عيل حممد كرد −١
 .  عبد القادر املبارك−٨      . أنيس سلوم −٢
 .  عبد القادر املغريب−٩    . سليم عنحوري −٣
  . عيسى إسكندر املعلوف−١٠    . مرتي قندلفت −٤
 .  مرشد خاطر−١١    . سعيد الكرمي −٥
 .  فارس اخلوري−١٢      . أمني سويد −٦
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ِّوهي القائمة التي تكرر نرشها يف جملة املجمع والتي ثبتت عىل  ُ َّ
ِوهي تثبت ,  احلايلاملجمعقاعة املحارضات يف اللوحة الرخامية يف صدر هبو  ُ

َأولية هؤالء االثني عرش يف جممع دمشق َّ . 
َ كتبوا عن املجمع نقل بعضهم عن بعض أن َويالحظ أن الذين
وأنه , وأن منهم األستاذ عز الدين علم الدين, مؤسيس املجمع كانوا ثامنية

َّضم إليهم بعد حني الشيخ طاهر اجلزائري َّثم ضم املجمع إليه األساتذة , ُ َ
والشك أن سبب هذا . رشيد بقدونس وعبد القادر املبارك وفارس اخلوري

ُّاللبس هو ظن , ًهم أن كل من كان يف ديوان املعارف أصبح عضوا يف املجمعَّ
أضف إىل ذلك أهنم رأوا ! ُّوظنهم أن اللجنة اإلدارية هي أعضاء املجمع

ًواحلق أنه كان معينا . توقيع األستاذ عز الدين علم الدين عىل ضبط اجللسة َّ
ًأمينا للرس منقوال من ديوان املعارف يف ًثم اختري عضوا يف املجمع , ً

َّوأما الشيخ طاهر اجلزائري فقد سافر إىل القاهرة سنة , ٣٠/٨/١٩١٩
وقد جاء يف حمرض اجللسة الرابعة . ١٩١٩ وعاد إىل دمشق سنة ١٩٠٧

و ١٩١٩ أيلول ٢٩والثالثني من حمارض جلسات املجمع أنه يف يوم االثنني يف 
, هاَّاجللسات املاضية وأقرحمارض التأم املجلس وقرأ ه ١٣٣٨ املحرم ٥

َوتذاكر أمام حرضة العالمة الشيخ طاهر اجلزائري الذي قدم من مرص  َِ وزار َّ
 ". . . املجمع ألول مرة
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 أي قبل ٦/١٠/١٩١٩ًثم إن تاريخ اختياره عضوا يف املجمع هو 
 . وفاته بثالثة أشهر

واجلدير بالذكر أنه مل تكن للمجمع يف أيامه األوىل أنظمة داخلية 
ٍة تقرر يف كل أمرفكانت اللجنة اإلداري كام مل يكن ,  ما يتعارفه أعضاؤهاِّ

ِتصنيف األعضاء ثابتا; وكانوا ما بني موظفني أو مالزمني وهم أعضاء اللجنة  ً
وهؤالء موظفون يتقاضون , اإلدارية التي تقابل اليوم بمكتب املجمع

م ًوكثريا ما كتبوا يف حمارض اجللسات أهن, ًالرواتب وحيرضون إىل املجمع يوميا
َوإىل جانبهم األعضاء الرشفيون !جملس املجمع وهم بقية أعضاء املجمع , َّ
ويشاركون يف , وحيرضون اجللسة األسبوعية ملجلس املجمع, الدمشقيني

ًويسمون أحيانا , وال توقيع هلم عىل حمارض اجللسات, جلانه وأعامله َّ
رج وهناك األعضاء املراسلون وهم أعضاء رشفيون من خا. باملؤازرين

فكان َّوأما األعضاء الدمشقيون , َوال حرص لعددهم أو جنسياهتم, دمشق
 كام رأينا يف القائمة ,ًثامنية عرش عضواو اثني عرش املقرر أن يكون عددهم بني

َّوأما الذين كانوا جيتمعون . ٣٠/٧/١٩١٩األوىل التي صدرت بأسامئهم يف 
وهم اللجنة اإلدارية أي  وعددهم من ستة إىل ثامنية "املوظفون"ًيوميا فهم 

وهم مع بقية األعضاء , ِّوهم الذين شاع أهنم املؤسسون) مكتب املجمع(
ُّيتمون االثني عرش كام يتضح من أسامئهم ِ ُ . 
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احلق أنه مل يكن للمجمع يف أول أمره قانون أو نظام داخيل يسري عليه, 
ٌ أحد صياغة تلك ُوكانت معظم أموره تدار بتقاليد اتفق عليها أعضاؤه, ومل حياول

ًاألعراف والتقاليد جلعلها نظاما حتى تاريخ ارتباط املجمع باجلامعة السورية, 
ِّفألفت أول جلنة لوضع نظام داخيل من فارس اخلوري وعارف النكدي وعثامن  ُ

 . ١٥/٦/١٩٢٣وكان ارتباط املجمع باجلامعة السورية يف . سلطان
 :  عىل ثالثة أصنافَّوقد صنف املجمع أعضاءه يف سنواته األوىل

وهم الذين كانوا يف , أي املوظفون,  هم األعضاء العاملوناألول
ًديوان املعارف أصال ويتقاضون الرواتب ويداومون يوميا وال يزيد عددهم . ً

 . وهم الذين يؤلفون اللجنة اإلدارية للمجمع, عن ستة
 هم األعضاء املؤازرون أو الفخريون وهم غري والصنف الثاين

. ًويقع عددهم بني اثني عرش وثامنية عرش عضوا, فني ويقيمون يف دمشقموظ
وحيرضون اجللسة األسبوعية ملجلس املجمع ويشاركون زمالءهم يف كل 

 . األعامل غري اإلدارية
ُ هم األعضاء املراسلون وخيتارون من الرشق والصنف الثالث

 )*(.َوالغرب وال حرص جلنسياهتم وال لعددهم

                                                           
 .٢٣٩ و ٢٣٨كتاب تاريخ املجمع العلمي العريب ص ) : *(
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 : األوىل من املجمعيني عىل النحو اآليتوكانت الدفعة 
 . ًعيل رئيسا كردحممد األستاذ  −١
سعيد , أنيس سلوم, أمني سويد: األعضاء الستة املوظفون −٢
وهم اللجنة . مرتي قندلفت, عيسى املعلوف, عبد القادر املغريب, الكرمي

وعز الدين علم الدين , ًعيل رئيسا وحيرض معهم الكرد) املكتب(اإلدارية 
 . ِّوهم الذين يوقعون عىل حمارض اجللسات, ا للرسًأمين

عبد القادر , رشيد بقدونس: األعضاء املؤازرون غري املوظفني −٣
 .مرشد خاطر, سليم عنحوري, اخلوري فارس, املبارك

 هم الذين جاءت ,ِّوهكذا يتم عدد األعضاء املؤسسني اثـني عرش − 
. اللجنة اإلدارية واملؤازرون وهم الرئيس وأعضاء − أسامؤهم يف الدفعة األوىل

 .  عز الدين علم الدين٣٠/٨/١٩١٩ثم انضم إليهم بعد شهر يف 
َّوكان هذا النظام غري املسجل سببا للبس الذي دعا إىل اعتبار أعضاء  ً َّ

 . ِّاللجنة اإلدارية هم وحدهم األعضاء املؤسسني للمجمع
 إىل اليوم َّويمكن تلخيص املراحل التي مر هبا املجمع منذ تأسيسه

 : باملراحل اآلتية



 
 

−١٣−

 : ١٩٢٢−١٩١٩املرحلة األوىل 
وهي املرحلة التي قلنا إهنا بدأت يوم أطلق عىل ديوان املعارف اسم 

ِّوعرفنا من سمي من أعضائه يف تلك . ٨/٦/١٩١٩املجمع العلمي يف  ُ
 : ِّوكانت أغراضه متمثلة يف, السنة

 . ُّتدبر أمور اللغة العربية −١
 .  الرتاثة وإحياء آداب اللغنرش −٢
 .  كتب العلوم والصناعات عن اللغات األجنبيةرمجةت −٣
 . تأليف ما حتتاج إليه البالد من كتب بأساليب عرصية −٤
 . طبع الكتب والوسائل اللغوية والعلمية −٥
ٍمجع املخطوطات واآلثار من متاثيل وأدوات وأوان ونقود ونقوش −٦ َ . 
 . التدقيق يف الكتب املدرسية −٧
 .  وتعريب لغة الدواوينوضع املصطلحات −٨
ًإصدار جملة لنرش أفكار املجمع ولتكون صلة بينه وبني العامل −٩ ٍ . 
 . إلقاء املحارضات −١٠

َّوقام املجمع يف تلك املرحلة بمعظم ما طلب منه وحقق أكثر مهامته  َّ ُ
ووضع , ُّ كوضع معجم لغوي يسد حاجة العرص,َّوتطلع إىل مرشوعات أكرب
َ آثر الرتيث حتى ال تضيع طاقاته فيام هو بعيد عن دائرة معارف عربية; ولكنه



 
 

−١٤−

ًحاجات الدولة رسميا وشعبيا وساعده يف التأليف والتعريب أساتيذ املعهد , ً
وقام أساتيذ الطب بمجهود كبري يف , الطبي الذي أنشئ سنة أنشئ املجمع
عىل أن املجمع كان أسبق اهليئات . تعريب التعليم ووضع املصطلحات

ً تعريب املصطلحات عامة واملصطلحات العسكرية خاصةواألفراد إىل ً ,
ِومعظم ما تستعمله اجليوش العربية اليوم من أسامء الرتب واإليعازات وق ع َطُّ

السالح هو من وضع جلنة تعريب مصطلحات القوات املسلحة التي ألفها 
 . أول حاكم عريب يف عهد امللك فيصل

هي ١/١/١٩٢١ول يف كام أن جملة املجمع التي صدر عددها األ
, ومازالت تصدر إىل اليوم, ًأقدم جمالت املجامع العربية وأطوهلا عمرا

ًوأحدث أجزائها صدورا اجلزء األول من املجلد الرابع والثامنني ُ . 
 : ١٩٢٥−١٩٢٣املرحلة الثانية 

ٍعزمت حكومة االحتاد السوري عىل افتتاح كلية لآلداب يف مطلع عام 
جمع وضع منهاج للكلية, وتفصيل املقررات العلمية , وكلفت أعضاء امل١٩٢٤

وتابع املجمعيون يف هذه املرحلة تعريب لغة الدواوين . َّاملختلفة التي ستدرس
َّوإدارات الدولة ومؤسساته, ووضع املصطلحات والكلامت العربية حمل ما بقي 

 . جمعَّمن الكلامت الرتكية, وكانت تنرش قوائم الكلامت املعربة يف جملة امل



 
 

−١٥−

ِ جعل املجمع ومعهد الطب ومعهد ١٩٢٣ حزيران من عام ١٥ويف  ُ
ًاحلقوق إدارات تابعة للجامعة السورية, وقام تعاون وثيق يف التعريب بني أعضاء  ٍ

 . ِّاملجمع وأساتيذ اجلامعة, والسيام األطباء الذين يدرسون يف املعهد الطبي
 من فارس اخلوري َّوشعر املجمع بحاجته إىل نظام داخيل فألف جلنة

وعارف النكدي وعثامن سلطان لوضع النظام الداخيل الذي نسميه اليوم 
َبالالئحة الداخلية, ووضعت اللجنة مرشوع ذلك النظام, ولكنه مل ير النور 

 . إال يف مرحلة الحقة
 : ١٩٢٨−١٩٢٦املرحلة الثالثة 

َّيف هذه املرحلة وجه رئيس املجمع كتابا إىل اجلهات املعني ً ة طلب فيه َّ
َفصل املجمع عن اجلامعة السورية فاستجيب ط ه وصدر بذلك قرار يف ُبَلُ

, كام صدرت قرارات توضيحية ختص املجمع يف ١٥/٣/١٩٢٦
 :  وفيها٨/٥/١٩٢٨

ٍأن املجمع مجعية علامء غايتها ومهمتها حفظ اللغة العربية وترقيتها,  ُ
ً املجمع يرتبط إداريا ًوفيها أيضا أن. والتدقيق يف البحث عن تاريخ سورية

 . بوزارة املعارف ويتمتع بالشخصية املعنوية, وله ميزانيته املستقلة
َّكام بينت هذه القرارات طريقة انتخاب رئيس املجمع, وحددت  َّ
عدد أعضاء اللجنة اإلدارية, وجعلت أعضاء املجمع العاملني ال يتجاوز 



 
 

−١٦−

َعرشين عضوا, وتركت عدد أعضائه املراسلني غري حم وأجازت  دود,ً
          للمجمع افتتاح فرع يف حلب, وجعلت إرشاف املجمع عىل اآلثار

 . ًعلميا فقط
 : ١٩٤٣−١٩٢٩املرحلة الرابعة 

ًيف هذه املرحلة استمر أعضاء املجمع يف نشاطهم حتقيقا للرتاث 
ًوتأليفا للكتب وإلقاء للمحارضات ومتابعة لتعريب املصطلحات ًً . 

 صدر املرسوم اجلمهوري ذو الرقم ١٩٤٣ آب من سنة ١٢ويف 
ُّ وكان مرسوما شامال ألبواب تنص عىل النظام الداخيل للمجمع ٥٧١ ً ً

وتصف هيكله اإلداري وطريقة انتخاب األعضاء العاملني , العلمي العريب
, وجلساهتم املجمعية اخلاصة والعلنية, وتبني مهامهم وواجباهتم, واملراسلني

 . وتنظيم املكتبة, ومنح اجلوائز, ملحارضاتوإلقاء ا, وتأليف جلانه
وألغى هذا املرسوم صلة املجمع باآلثار بعد أن كان له عليها إرشاف 

وهذا ما , واشرتط أن يكون أعضاؤه العاملون مقيمني يف مدينة دمشق. علمي
 . أوقف فرع املجمع يف حلب

َوورد يف هذا املرسوم تكليف املجمع العمل عىل توحيد  َ
 .  العلمية يف األقطار العربيةاملصطلحات



 
 

−١٧−

 : ٢٠٠٠−١٩٦٠املرحلة اخلامسة 
وفيها , هي املرحلة التي متت يف أوائلها الوحدة بني مرص وسورية

ٌّتوحدت أسامء املجامع العلمية العربية فحمل كل منها اسم  جممع اللغة "َّ
ٌوأنشئت يف املجمع جلان جديد. احتاد املجامع اللغويةَّوكونت , "العربية ة ُ

ُوأجيز للمجمع أن يؤلف اللجان التي , ُتعنى بألفاظ احلضارة ومصطلحاهتا
 . َّوأن يستعني باخلرباء املؤهلني الذين حتتاج إليهم اللجان, تدعو احلاجة إليها

ٍومتيزت هذه املرحلة بمشاركة جهات رسمية أخر يف أنشطة كان 
التعليم العايل ًكأعامل التعريب عامة وتعريب العلوم و, املجمع يقوم هبا

ًخاصة; فقد أصبح ذلك من متطلبات الكليات واملعاهد اجلامعية التي بذل 
ًالقائمون عليها جهودا واضحة يف تعريب العلوم تأليفا للكتب وتدريسا  ً ً

ًوكان ذلك استمرارا ملا قام به الرعيل األول من أساتيذ املعهد , َّللمقررات
ِالطبي العريب ترب املجمع العلمي ال ْ  . عريبِ

وكذلك شاركت وزارة الثقافة يف الرتمجة والنرش وإحياء الرتاث ويف 
إلقاء املحارضات الثقافية العامة يف أنديتها ومراكزها الثقافية املنترشة يف مجيع 

كام تولت املسؤولية عن كل ما يتصل باآلثار . املحافظات السورية واألحياء
 . ُودورها ومتاحفها



 
 

−١٨−

 : ٢٠٠٨−٢٠٠١املرحلة السادسة 
تبدأ هذه املرحلة بإصدار السيد الرئيس بشار األسد القانون ذا الرقم 

 وهو ينص عىل أن جممع اللغة العربية هيئة عامة ٢٩/٥/٢٠٠١بتاريخ ) ٣٨(
ترتبط , مستقلة ذات طابع علمي وشخصية اعتبارية واستقالل مايل وإداري

 . ر الكتب الظاهريةوتلحق هبا دا, ومقرها مدينة دمشق, بوزير التعليم العايل
 : َّوحدد هلا سبعة أغراض هي

 ًاملحافظة عىل سالمة اللغة العربية وجعلها وافية بمطالب اآلداب −١
 . ًوالعلوم والفنون ومالئمة حلاجات حلياة املتطورة

وضع املصطلحات العلمية والفنية واألدبية واحلضارية ودراستها  −٢
 . يف سورية والوطن العريبوفق منهجية حمددة والسعي يف توحيدها ونرشها 

العناية بالدراسات العربية التي تتناول تاريخ األمة العربية  −٣
وحضارهتا وصلتها باحلضارات األخر . 

ًالعناية بإحياء تراث العرب يف العلوم والفنون واآلداب حتقيقا ونرشا −٤ ً . 
النظر يف أصول اللغة العربية وضبط أقيستها وابتكار أساليب  −٥
ِم نحوها ورصفها وتوحيد طرائق إمالئها وكتابتها والسعي يف َّميرسة لتعلي

 . كل ما من شأنه خدمة اللغة العربية وتطويرها وانتشارها
 . احلد من استفحال العامية يف خمتلف املجاالت −٦



 
 

−١٩−

 . النظر يف كل ما يرد إىل املجمع من موضوعات تتصل بأغراضه −٧
َّكام بني , جمع أغراضهَّوقد بني هذا املرسوم الوسائل التي حيقق هبا امل

َّوحدد جلانه , وأجاز له تأليف جلان دائمة ومؤقتة, اهليكل اإلداري للمجمع
 : العلمية الدائمة باآليت

   .  جلنة املجلة واملطبوعات−١
   .  جلنة املخطوطات وإحياء الرتاث−٢
       .  جلنة املكتبة−٣
 .  جلنة املعجامت اللغوية−٤
 .  جلنة األصول−٥
 . عزيز اللغة العربية جلنة ت−٦
 .  جلنة تنسيق املصطلحات وتوحيدها−٧
 .  جلنة مصطلحات ألفاظ احلضارة−٨
 .  جلنة مصطلحات العلوم الرياضية واملعلوماتية−٩
 .  جلنة النشاط الثقايف−١٠
 .  جلنة مصطلحات العلوم الفيزيائية والكيميائية−١١
شائية وامليكانيكية  جلنة مصطلحات التقانة والعلوم اهلندسية اإلن−١٢

 . والكهربائية واإللكرتونية واالتصاالت



 
 

−٢٠−

 جلنة مصطلحات العلوم الطبيعية والزراعية وعلم األحياء −١٣
 . )علوم احليوان والنبات واجليولوجية والبيئة والزراعة والطب البيطري(

 ). الطب البرشي وطب األسنان والصيدلة(جلنة مصطلحات العلوم الصحية −١٤
 .  مصطلحات العلوم القانونية واالقتصادية واإلدارية جلنة−١٥
اآلداب والفلسفة والتاريخ (صطلحات العلوم اإلنسانية م جلنة −١٦

واجلغرافية وعلم السكان وعلم االجتامع واألخالق والرتبية وعلم النفس 
 ). واألنثروبولوجية والفنون

ًوحدد عدد أعضائه بخمسة وعرشين عضوا من العرب السوريني َّ ,
ِّوحدد الصفات املؤهلة للعضوية ومل جيعلها مقترصة عىل املقيمني يف دمشق َّ . 

َّوأجاز هذا القانون تعيني فنيني مؤهلني بالرشوط التي يعينون هبا يف  ُ َّ
كام أجاز تفرغ اجلامعيني للبحث العلمي يف املجمع بموافقة جملس , اجلامعات

 . عايلاملجمع واجلامعة وبقرار من وزير التعليم ال
 املرسوم ذا الرقم ١١/٩/٢٠٠٨ثم أصدر السيد رئيس اجلمهورية يف 

 . وهو الذي يمثل املرحلة األخرية من تاريخ جممع اللغة العربية بدمشق) ٥٠(
ُّاملجمع يعد ٍّومما يمتاز به هذا املرسوم ما جاء فيه من نص عىل أن 

ف وأعضاء , وأن أعضاءه عاملون وأعضاء رشاملرجع األعىل للغة العربية
َفخريون وأعضاء مراسلون; فالعاملون هم املنتخبون الذين يتألف منهم جملس 
َّاملجمع, وعضو الرشف هو الذي ينتخبه املجلس ألنه أد خدمة جليلة للغة 



 
 

−٢١−

والعضو الفخري هو الذي ير نفسه . العربية, أو للثقافة العربية, أو للمجتمع
ًأويقدر املجلس أنه مل يعد قادرا عىل َّوأما العضو املراسل فهو .  القيام بمهامهِّ

 . الذي ينتخبه املجلس ليستعني به املجمع يف حتقيق أغراضه
وكان لذلك , كام ظهرت العناية يف هذا املرسوم باملؤمترات السنوية

ًأثره الواضح يف السنوات املاضية األخرية التي أقام املجمع يف كل منها مؤمترا  ٍّ
كام شارك فيه عدد , ٌع اللغوية العربية أو أعضاء منهاشارك فيه رؤساء املجام
ًوكانت مؤمترات متميزة بموضوعاهتا التي تناولتها , من علامء البالد العربية ٍ

 : والبحوث التي ألقيت فيها وهي عىل النحو اآليت
 

 :  الندوات التي عقدها املجمع−أ
 ١٢/١/١٩٩٤−٩ ندوة معجم النفط

 ٢٤/١١/١٩٩٤−١٩ أعدها مكتب تنسيق التعريبندوة دراسة املعجامت التي 
 ٢٩/١١/١٩٩٥−٢٦ العيد املايس للمجمع بمناسبة انقضاء مخس وسبعني سنة عىل إنشائه

 ٥/١٢/١٩٩٦−٢ ندوة دراسة معجم البيولوجيا يف علوم األحياء والزراعة
 ٢٩/١٠/١٩٩٧−٢٦ معامل احلارض وآفاق املستقبل: ندوة اللغة العربية

 ٢٣/١٠/١٩٩٨−٢١ لعربية واإلعالمندوة اللغة ا
 ١٠٢٨/١٩٩٩/−٢٥ ندوة إقرار منهجية موحدة لوضع املصطلح العلمي العريب وتوحيده وإشاعته

 ٢٥/١٠/٢٠٠٠−٢٢ ندوة اللغة العربية والتعليم بالتعاون مع وزاريت التعليم العايل والرتبية
 ٢٥/١١/٢٠٠١−٢٢ ٢٠٠١ندوة املعجم العريب 



 
 

−٢٢−

 

 :  أقامها املجمع املؤمترات التي−ب
 ٣١/١٠/٢٠٠٢−٢٧ تيسري تعليم النحو: املؤمتر األول
 ٢٣/١٠/٢٠٠٣−٢٠ اللغة العربية يف مواجهة املخاطر: املؤمتر الثاين
 ١٢/١٠/٢٠٠٤−١٠ قضايا املصطلح العلمي: املؤمتر الثالث
 ١٦/١١/٢٠٠٥−١٣ اللغة العربية واملجتمع: املؤمتر الرابع

 ٢٢/١١/٢٠٠٦−٢٠ العربية يف عرص املعلوماتية اللغة : املؤمتر اخلامس
 ٧/١١/٢٠٠٧−٥ لغة الطفل والواقع املعارص: املؤمتر السادس
 ٢٠/١١/٢٠٠٨−١٨ التجديد للغوي: املؤمتر السابع

 

يف خدمة اللغة العربية  تسعني سنةلقد أمىض جممع اللغة العربية يف دمشق 
منها ًالثمئة وثالثني كتابا من كنوز املكتبة العربية , وأصدر ثاوآداهبا وإحياء تراثه

 : الكتب اآلتية عىل سبيل املثال ال احلرص
 :عساكر تاريخ مدينة دمشق أليب القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهللا املعروف بابن •

ٌوهو املرشوع العلمي األضخم للمجمع, فقد عكفت ثلة من العلامء األجالء عىل  َّ
ً, ومازال العمل يف حتقيقه مستمرا حتى اليوم, ١٩٥١ضخم منذ عام حتقيق هذا السفر ال

            ,)١٩٥٤عام(٢, )١٩٥١عام(١ :وقد أصدر املجمع منه املجلدات ذوات األرقام
, )١٩٨١عام (٣٣, )١٩٨٢عام (٣٢, )١٩٧٧عام (٣١ ,)١٩٦٣عام (١٠ ,)١٩٨٤عام (٧
 ,)١٩٨٧عام (٤٠ ,)١٩٨٦ام ع(٣٩ ,)١٩٨٧عام (٣٨ ,)١٩٩٨عام (٣٦−٣٥ ,)١٩٨٤عام (٣٤
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 ,)١٩٩٦عام(٤٥, )١٩٩٥عام (٤٤, )١٩٩٣عام (٤٣, )١٩٩٢عام (٤٢ ,)١٩٩١عام (٤١
, )٢٠٠٠عام (٥١ ,)١٩٩٩عام (٤٩, )١٩٩٩عام (٤٨, )١٩٩٧عام (٤٧, )١٩٨٤عام (٤٦
, )٢٠٠٤عام (٦٢, )٢٠٠٣عام (٦١, )٢٠٠٢عام (٦٠, )٢٠٠١عام (٥٩, )٢٠٠١عام (٥٢
 ).٢٠٠٦عام (٦٧, )٢٠٠٥عام (٦٦, )٢٠٠٥عام (٦٥ ,)٢٠٠٥عام (٦٤, )٢٠٠٤عام (٦٣

إضافة إىل جملد مستقل يتضمن السرية النبوية الرشيفة ويقع يف قسمني, أصدر 
    ١٩٩٠الثاين عام  , وأصدر١٩٨٤ املجمع القسم األول منهام عام

ُوال بد من اإلشارة إىل أن القسم األوىف من جملدات التاريخ مهر بخاتم 
ًنة الشهايب التي كان هلا فضل حتقيق مخسة وعرشين جملدا منه, وكان األستاذة سكي

يف طريقه إىل الطبع حني اختارها اهللا ) ٦٩(املجلد السادس والعرشون ذو الرقم 
 . ٢٠٠٦تعاىل إىل جواره عام 

َّتأليف أيب العباس أمحد بن حممد بن والد, حتقيق : املقصور واملمدود •
 ). م٢٠٠٧عام (اهللا األستاذ الدكتور إبراهيم عبد 

        تار األمحدي نويوات, ونسيب نشاويحتقيق خم: ديوان ابن سنان اخلفاجي •
 ). م٢٠٠٧عام (

ِّالربق املتألق يف حماسن جلق • تأليف حممد بن مصطفى, ابن الراعي, : ِّ
 ). م٢٠٠٧عام (حتقيق األستاذ حممد أديب اجلادر 
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تأليف أيب حممد عبد : سريالدر النثري والعذب النمري يف رشح كتاب التي •
                 َالواحد ابن حممد املالقي, حتقيق الدكتور حممد حسان الطيان

 ).م٢٠٠٦عام (
         إعداد الدكتور أيمن الشوا : معجم أسامء األفعال يف اللغة العربية •

 ).م٢٠٠٦عام (
كتور َّتأليف أيب إسحاق الزجاج, حتقيق الد: )البقية منه (كتاب األنواء •

 ).م٢٠٠٥عام ( عزة حسن
تأليف عبد : هبجة العابدين برتمجة حافظ العرص جالل الدين السيوطي •

 ).م١٩٩٨عام (ور عبد اإلله نبهان القادر الشاذيل, حتقيق الدكت
تأليف الباقويل, حتقيق الدكتور : كشف املشكالت وإيضاح املعضالت •

 ).م١٩٩٥عام ( حممد الدايل
تأليف الدكتور صالح : ف يف كتب الرتاثألوان من التصحيف والتحري •

 ). م١٩٩٢عام ( األشرت
ْديوان أيب الفتح البستي •               حتقيق درية اخلطيب, ولطفي الصقال : ُ

 ). م١٩٨٩عام (
 ). م١٩٨٧عام (صنعة الدكتور حييى اجلبوري : شعر خداش بن زهري العامري •
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اين, حتقيق سبيع تأليف أيب بكر األصبه: املبسوط يف القراءات العرش •
 ). م١٩٨٦عام (احلاكمي 

أليب عيل الفاريس, حتقيق مصطفى احلدري : املسائل املنثورة يف النحو •
 ). م١٩٨٦عام (

 ). م١٩٨٥عام (مجعه ونسقه مطاع الطرابييش : شعر عمرو بن معدي كرب •
     للهروي, حتقيق عبد املعني امللوحي:َّكتاب األزهية يف علم احلروف •

  ).م١٩٨٢عام (
 

 :  ستة رؤساء هم السادةة املجمعَوتتابع عىل رئاس
 . ١٩٥٣ −١٩١٩وقد توىل رئاسة املجمع بني عامي : األستاذ حممد كرد عيل
 . ١٩٥٩ −١٩٥٣وقد توىل رئاسة املجمع بني عامي : األستاذ خليل مردم بك
 . ١٩٦٨ −١٩٥٩وقد توىل رئاسة املجمع بني عامي : األمري مصطفى الشهايب

 . ١٩٨٦ −١٩٦٨وقد توىل رئاسة املجمع بني عامي : حسني سبحالدكتور 
 . ٢٠٠٨ −١٩٨٦وقد توىل رئاسة املجمع بني عامي : الدكتور شاكر الفحام
 . ٢٠٠٨الرئيس احلايل للمجمع, وقد توىل رئاسته أواخر عام : الدكتور مروان املحاسني

 من ومن اجلدير بالذكر أن املجمع قد أصبح يف هذه املرحلة األخرية
َّمسريته حمط رعاية القيادة السياسية التي أظهرت احلرص عىل دعمه يف سبيل 
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ًوجعلت عضويته للسوريني كافة, حتقيق أغراضه فزادت عدد أعضائه َ بعد , َّ
وأتاحت له أن يؤلف , ًأن كانت اإلقامة يف دمشق رشطا من رشوط أعضائه

ًشعبيا هيتم باللغة ًوأوجدت جوا رسميا و, من اللجان ما تدعو حاجته إليه
 جلنة التمكني للغة العربية ومتابعة املحافظة عليها ورعايتهايف وأنشأتالعربية, 

بل لقد أدخلت القيادة السورية موضوع . . . الوزارات واملؤسسات واألسواق
لقد ,. وجعلته قضية من قضايا األمة مؤمترات القمة العربيةاللغة العربية إىل 

باالهتامم بالعربية واالرتقاء هبا إىل حيث تستحق من ًكان ذلك كله إشعارا 
ًقضايا األمة, وإشعارا للعاملني يف ميادين اللغة أهنم ليسوا وحدهم يف امليدان, 
وأن األمة بمسؤوليها ومؤسساهتا يريدون أن تكون العربية هي الوجه املرشق 

 . للثقافة العربية, وهي املمثل الصادق للهوية العربية
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א א
 
 :  مديرية الشؤون اإلدارية−١

 : ُّمتارس مهامها عن طريق الدوائر والشعب اآلتية  
 .  شعبة العالقات العامة−و    .  دائرة الشؤون القانونية−أ

 .  الديوان واملراسالت−ز    .  دائرة شؤون العاملني−ب
 .  والتصوير النسخ−ح      .  دائرة املحاسبة−ج
 .  املرأب−ط      .  دائرة اخلدمات−د
 .  اخلدمات الداخلية−ي      .  الدائرة الفنية−ه

 

 : دار الكتب الظاهريةة مديري−٢
 : ُّمتارس مهامها عن طريق الدوائر والشعب اآلتية

 .  النسخ والتصوير−د      .  دائرة املطبوعات−أ
 .  الداخلية اخلدمات−ه  .  دائرة املخطوطات والكتب النادرة−ب
 .  الديوان−ج
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  . مديرية البحوث−٣
 

 :  مديرية املكتبة−٤
 : متارس مهامها عن طريق الدوائر اآلتية

 .  دائرة الكتب األجنبية−ب      .  دائرة الكتب العربية−أ
 .  دائرة الدوريات العربية واألجنبية−ج

 

 : مديرية الطباعة واملطبوعات−٥
 : ُّلشعب اآلتيةمتارس مهامها عن طريق الدوائر وا

 .  شعبة التوزيع−ج       .  دائرة الطباعة−أ
 .  شعبة املستودع−د      .  دائرة املطبوعات−ب
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א א

عيل, أنيس سلوم, سليم عنحوري, مرتي قندلفت, سعيد الكرمي,  حممد كرد
, قادر املبارك, عبد القادر املغريب, عيسى إسكندر املعلوفأمني سويد, رشيد بقدونس, عبد ال

, فارس اخلوري, مرشد خاطر, عز الدين علم الدين التنوخي, طاهر اجلزائري, سليم البخاري
إلياس القديس, عبد الرمحن سالم, عبد اهللا رعد, سليم اجلندي, مسعود الكواكبي, 

, ليل مردم بك, مصطفى الشهايبعارف النكدي, حممد هبجة البيطار, أسعد احلكيم, خ
, شفيق جربي, معروف األرناؤوط, أديب التقي, مجيل اخلاين, حمسن األمني, حممد البزم
, مجيل صليبا, جعفر احلسني, منري العجالين, سامي الدهان, حممد صالح الدين الكواكبي
, حكمة هاشم, حممد كامل عياد, حممد عدنان اخلطيب, شكري فيصل, أجمد الطرابليس

     حممد املبارك, وجيه السامن, عبد اهلادي هاشم, شاكر الفحام, ميشيل خوري, 
حممد عبد الرزاق قدورة, حممد هيثم اخلياط, عبد الكريم اليايف, أمحد راتب النفاخ, 

, , عبد الكريم زهور عدي)رئيس املجمع اآلن(حممد إحسان النص, حممد مروان املحاسني 
  هاشم, حممد زهري البابا, حممد بديع الكسم, عبد اهللا واثق شهيد,عبد احلليم سويدان, خمتار

, عبد الوهاب حومد, جورج صدقني, عادل العوا, سليامن العيسى, مسعود بوبو, ليىل الصباغ
 ,)أمني املجمع اآلن(, حممد مكي احلسني اجلزائري )نائب رئيس املجمع اآلن(حممود السيد 

  مازن املبارك,البيطار, حممد عزيز شكري,شحادة اخلوري, موفق دعبول, عاصم 
أنور اخلطيب, ممدوح خسارة, مروان البواب, عمر شابسيغ, حممد حمفل, عيسى العاكوب, 

  .ح, عبد اإلله نبهانِّلبانة مشو
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א א א א א א
 

  اململكة األردنية اهلاشمية
 ١٩٦٩ الدكتور نارص الدين األسد

 ١٩٧٧ مي خلف محارنةالدكتور سا
 ١٩٨٦ عبد الكريم خليفة الدكتور

 ١٩٨٦ الدكتور حممود السمرة
 ٢٠٠٢ الدكتور نشأت محارنة
 ٢٠٠٢ الدكتور عدنان بخيت
 ٢٠٠٢ الدكتور عيل حمافظة

  اجلمهورية التونسية
 ١٩٧٨ األستاذ حممد املزايل

 ١٩٨٦ الدكتور حممد احلبيب بلخوجة
 ١٩٨٦ سوييسالالدكتور حممد 

 ١٩٨٦ الدكتور رشاد محزاوي
 ١٩٩٣ األستاذ أبو القاسم حممد كرو

 ١٩٩٣ الدكتور إبراهيم شبوح
 ١٩٩٣ الدكتور إبراهيم بن مراد

 ٢٠٠٠ الدكتور عبد الوهاب بوحديبة
 ٢٠٠٠ الدكتور صالح اجلابري

 ٢٠٠٢ ّالدكتور عبد السالم املسدي
 ٢٠٠٢ الدكتور عبد اللطيف عبيد

  اجلزائريةاجلمهورية 
 ١٩٧٢ الدكتور أمحد طالب اإلبراهيمي

 ١٩٧٧  عبد الرمحن احلاج صالحالدكتور
 ١٩٩٢ الدكتور أبو القاسم سعد اهللا
 ٢٠٠٢ الدكتور عبد امللك مرتاض
 ٢٠٠٢ الدكتور العريب ولد خليفة

 ٢٠٠٧ الدكتور صالح بلعيد
  اململكة العربية السعودية
 ١٩٩٢ األستاذ حسن عبد اهللا القريش

 ١٩٩٢ ن مخيسباألستاذ عبد اهللا 
 ٢٠٠٠ الدكتور أمحد حممد الضبيب
 ٢٠٠٠ الدكتور عبد اهللا صالح العثيمني
 ٢٠٠٠ الدكتور عبد اهللا الغذامي
 ٢٠٠٠ الدكتور عوض القوزي

 ٢٠٠٧ الرحيم عسيالنعبد الدكتور عبد اهللا 
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 مجهورية السودان
 ١٩٩٣ األستاذ رس اخلتم اخلليفة

 ١٩٩٣ ستاذ حسن فاتح قريب اهللاأل
 ٢٠٠٧  األستاذ عيل أمحد بابكر

   السوريةالعربيةاجلمهورية
١٩٩٢ الدكتور صالح الدين املنجد
١٩٩٢  الدكتور عبد الكرمي األشتر

١٩٩٢  الدكتور عمر الدقاق
٢٠٠٠  الدكتور أمحد دمهان

٢٠٠٠ الدكتور عبد السالم الترمانيين
٢٠٠٠  ييتالدكتور عدنان تكر
٢٠٠٠  الدكتور عدنان محوي
٢٠٠٠  الدكتور عدنان درويش
٢٠٠٠  الدكتور عمر موسى باشا

قداسة البطريرك ماراغناطيوس 
٢٠٠٠  زكا األول عيواص

٢٠٠٠  الدكتور حممد مرايايت
٢٠٠٠  الدكتور حممود فاخوري
٢٠٠٠  األستاذ مدحة عكاش
٢٠٠٢  الدكتور رضوان الداية

٢٠٠٢  كزارةالدكتور صالح 
٢٠٠٢  الدكتور عبد اإلله نبهان

٢٠٠٢  الدكتور عبد الكرمي رافق
٢٠٠٢  الدكتور علي أبو زيد

٢٠٠٢  الدكتور علي عقلة عرسان
٢٠٠٢  الدكتورة فاتن حمجازي

٢٠٠٢ الدكتور حممد حسان الطيان
٢٠٠٢  الدكتور حممود الربداوي
٢٠٠٢  األستاذ مروان البواب

٢٠٠٢   علمالدكتور حيىي مري
٢٠٠٧  الدكتور أمحد احلاج سعيد

٢٠٠٧  الدكتور برهان العابد
٢٠٠٧  الدكتور صادق فرعون

٢٠٠٧  الدكتور عبد احلليم منصور
٢٠٠٧  الدكتور عماد صابوين
  اجلمهورية العراقية

 ١٩٧٣ الدكتور عبد اللطيف البدري
 ١٩٧٣ الدكتور مجيل املالئكة

 ١٩٧٣ يالدكتور عبد العزيز الدور
 ١٩٧٣ الدكتور حممود اجللييل

 ١٩٧٣ الدكتور يوسف عز الدين
 ١٩٩٣ الدكتور حسني عيل حمفوظ

 ٢٠٠٠ الدكتور ناجح الراوي
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 ٢٠٠٠ الدكتور أمحد مطلوب
 ٢٠٠٢ الدكتور حممود حياوي محاش

 ٢٠٠٢ الدكتور هالل ناجي
 ٢٠٠٢ الدكتور بشار عواد معروف

 ٢٠٠٧  الدكتور داخل حسن جريو
 ٢٠٠٧ الدكتور عيل القاسمي

 ٢٠٠٧ الدكتور صالح مهدي الفرطويس
فلسطني

 ٢٠٠٧  الدكتور أمحد حسن حامد
الكويت

 ١٩٩٣ الدكتور عبد اهللا غنيم
 ١٩٩٣ الدكتور خالد عبد الكريم مجعة

 ٢٠٠٠ الدكتور عيل الشمالن
 ٢٠٠٠ الدكتور سليامن العسكري
 ٢٠٠٠ الدكتور سليامن الشطي

 ٢٠٠٢ ستاذ عبد العزيز البابطنياأل
اجلمهورية اللبنانية

 ١٩٧٢ الدكتور فريد سامي احلداد
 ١٩٩٣ الدكتور حممد يوسف نجم

 ٢٠٠٠ الدكتور عز الدين البدوي النجار

 ٢٠٠٢ الدكتور أمحد شفيق اخلطيب
 ٢٠٠٢ الدكتور جورج عبد املسيح

 اجلامهريية الليبية
 ١٩٩٣ الدكتور عيل فهمي خشيم

 ١٩٩٣ الدكتور حممد أمحد الرشيف
  مجهورية مرص العربية
 ١٩٨٦ الدكتور رشدي الراشد
 ١٩٨٦ األستاذ وديع فلسطني

 ١٩٩٢ الدكتور كامل برش
 ١٩٩٣ الدكتور حممود عيل مكي
 ١٩٩٣ الدكتور أمني عيل السيد

 ١٩٩٣ األستاذ مصطفى حجازي
 ١٩٩٣ األستاذ حممود فهمي حجازي

 ٢٠٠٠ ر عصفورالدكتور جاب
 ٢٠٠٢ الدكتور حسني نصار

 ٢٠٠٠ الدكتور عبد احلافظ حلمي
 ٢٠٠٠ الدكتور عز الدين إسامعيل

 ٢٠٠٠ الدكتور حممود حافظ
 ٢٠٠٢ الدكتور فاروق شوشة

 ٢٠٠٢ الدكتورة وفاء كامل فايد
 ٢٠٠٧ الدكتور نبيل عيل
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اململكة املغربية
 ١٩٧٨ األستاذ أمحد األخرض غزال

 ١٩٨٦ تاذ عبد العزيز بن عبد اهللاألس
 ١٩٨٦ الدكتور عبد اهلادي التازي
 ١٩٨٦ الدكتور حممد بن رشيفة
 ١٩٩٣ الدكتور عباس اجلراري

 ١٩٩٣ األستاذ عبد الوهاب بن منصور
  

 ١٩٩٣ األستاذ حممد املكي النارصي
 ٢٠٠٠ الدكتور عبد اللطيف بربيش
 ٢٠٠٢ األستاذ عبد القادر زمامة

 ٢٠٠٢ تور الشاهد البوشيخيالدك
  اجلمهورية العربية اليمنية

 ١٩٨٥ القايض األستاذ إسامعيل بن عيل األكوع
 ٢٠٠٠ الدكتور عبد العزيز مقالح
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א א א א א א
  »ًسابقا«االحتاد السوفييتي 

 ١٩٨٦ الدكتور غريغوري رشباتوف
  أزبكستان

 ١٩٩٣ الدكتور نعمة اهللا إبراهيموف
  اإسباني

 ١٩٩٢ الدكتور خيسوس ريو ساليدو
  اأملاني

 ١٩٩٢ الدكتور رودلف زهلايم
 ٢٠٠٢ الدكتور فولف ديرتيش فيرش

  إيران
 ١٩٨٦ الدكتور فريوز حريرجي
 ١٩٨٦ الدكتور حممد باقر حجتي

 ١٩٨٦ الدكتور مهدي حمقق
 ٢٠٠٢ عيل آذر شبالدكتور حممد 

 ٢٠٠٢ الدكتور حممد عيل التسخريي
 ٢٠٠٢ الدكتور حممد مهدي اآلصفي

 ٢٠٠٢ الدكتور هادي معرفت
  باكستان

 ١٩٨٦ األستاذ حممود أمحد غازي الفاروقي
 ١٩٩٣ الدكتور أمحد خان

  البوسنة واهلرسك
 ٢٠٠٢ الدكتور أسعد دراكوفيتش

 ٢٠٠٢ الدكتور فتحي مهدي
 ٢٠٠٢ حممد أرناؤوطالدكتور 
  اتركي

 ١٩٧٧ الدكتور فؤاد سزكني
 ١٩٨٦ الدكتور إحسان أكمل الدين أوغلو

  اروماني
 ٢٠٠٢ رشيانبالدكتور نقوال دو

  الصني
 ١٩٨٥ األستاذ عبد الرمحن ناجونغ
 ٢٠٠٧ الدكتورة أمل قوه شوه هوه

  افرنس
 ١٩٨٦ ندره ميكيلأاألستاذ 

 ١٩٩٣ األستاذ جاك النغاد
 ١٩٩٣ األستاذ جورج بوهاس
 ١٩٩٣ األستاذ جريار تروبو

  اهلنـد
 ١٩٨٥ الدكتور خمتار الدين أمحد

 ٢٠٠٢ الدكتور حممد أمجل أيوب اإلصالحي
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א א
 :  منتخبات من املحارضات التي ألقاها بعض أعضاء املجمع−١

ِاسم املحارض عنوان املحارضة تاريخ إلقائها ُ
٦/١٩٢١/ ١٣ األستاذ حممد كرد عيل  اإلسالماحلسبة يف

٤/١٩٢١/ ١٧ الشيخ عبد القادر املغريب معلقة طرفة بن العبد
٦/١٩٢٢/ ٢٢ األستاذ مرتي قندلفت إحياء اللغة العربية

٧/١٩٢١ / ١ الدكتور مرشد خاطر املالريا وكيفية الوقاية منها
١٩٢١ /١٤/٧ الشيخ عبد الرمحن سالم الشعر وتأثريه يف األخالق

٧/١٩٢١/ ٢٤ األستاذ عارف النكدي القضاء يف اإلسالم
٧/١٩٢١/ ١٩ األستاذ أنيس سلوم العلم

٩/١٩٢١/ ١٠ الشيخ عبد القادر املغريب أحيحة بن اجلالح
١٢/١٩٢١ /١ الشيخ سعيد الكرمي صناعة اإلنشاء العريب
١٠/١٩٢٢ /٦ الشيخ عبد القادر املبارك األخالق واالجتامع

٢٧/١١/١٩٢٢ األستاذ فارس اخلوري أصول االحتاد
٢٩/١٢/١٩٢٢ األستاذ حممد كرد عيل مصانع الشام وهندستها

١٩٢٢ /٢٠/٤ الدكتور أسعد احلكيم الطب العريب
٢/١٩٢٣ / ٥ الدكتور مرشد خاطر هواء املدن
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ِاسم املحارض عنوان املحارضة تاريخ إلقائها ُ
٦/١٩٢٣/ ١٥ الشيخ هبجة البيطار شيخ اإلسالم ابن تيمية

١١/١٩٢٣ /٩ الشيخ عبد القادر املغريب مئة عامصيارفة الشام منذ 
١٩٢٣ /١٢/١ األستاذ عبد اهللا رعد احلركة الدائمة

١٩٢٣ /٢٣/١ األستاذ عيسى املعلوف الرتاسل بحامم الزاجل
١٩٢٤ /١٥/٢ األستاذ أنيس سلوم احلياة االجتامعية

١٩٢٤ /١٦/٥ األستاذ فارس اخلوري ديون الدولة العامة
١٢/١٩٢٧ /٢ الدكتور مرشد خاطر  العربيةحياة اللغة

١٩٢٨ /٢ /٣ األمري مصطفى الشهايب أهم أدوائنا االقتصادية
١٩٢٩ /٢ /٩ األمري جعفر احلسني شعوب سورية وآثارها القديمة
١٩٣٠ /٢ /٧ الشيخ عبد القادر املبارك الشعر اخلالد واملجد التالد

١٩٣١ /٤ /٢ األستاذ رشيد بقدونس )قوندورسه(حياة 
١٩٣١ /٦ /٤ الدكتور أسعد احلكيم الكوكايني

١٩٤٢ /٦ /١ األمري جعفر احلسني زنوبيا ملكة تدمر
١٧/١٢/١٩٤٣ األستاذ خليل مردم بك شاعر معاوية

١٩٤٤ /٢٥/٢ الدكتور عدنان اخلطيب سياسة اإلرهاب
١٩٤٤ /٧/٤ الدكتور شكري فيصل احلجاج

١٩٤٥ /٣ /٢ ور مجيل صليباالدكت الغزايل وعلامء الفالسفة
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ِاسم املحارض عنوان املحارضة تاريخ إلقائها ُ
١٩٤٦ /٢ /١ األستاذ حممد املبارك أدب الرحلة
٢٠٠٨ /٣٠/١ الدكتور عزيز شكري تكون أو التكون: األمم املتحدة

٢٢/١٠/٢٠٠٨ الدكتور إحسان النص األساطري يف شعرنا العريب القديم
٢٠٠٨ /٢٨/٦ الدكتور حممود السيد الرتبية عىل املواطنة

٢٠٠٩ /١١/٣ الدكتورة ليىل الصباغ صقلية العربيةاملرأة يف 
 
 : منتخبات من املحارضات التي ألقاها باحثون يف رحاب املجمع−٢

ِاملحارض عنوان املحارضة تاريخ إلقائها ُ
١٣/١٠/١٩٢١ الشيخ سعيد الغزي احلقوق املدنية يف الرشق
١٩٢٣ /١٦/٢ السيدة مرسة اإلدلبي الصناعات والواجبات

١٩٢٤ /٢٤/١ الشيخ أمحد النوياليت  التعلم والتأدبدرس يف
٢٧/١٠/١٩٢٤ الدكتور حمجوب ثابت ُخواطر سائح

٢١/١١/١٩٢٤ السيدة فروسني درويك تبدل احلياة البيتية يف الرشق األقىص 
١٩٢٥ /٢٨/٤ السيدة روز شحفة درس اقتصادي
١٨/١١/١٩٢٧ الشيخ إبراهيم املنذر حمارضة يف اللغة

١٩٢٨ /١٧/٢ األستاذ شفيق جربي األلفاظحياة 
١٩٢٨ /٣ /٩ األستاذ فخري البارودي بني دمشق وطهران
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ِاملحارض عنوان املحارضة تاريخ إلقائها ُ
١٩٢٩ /١٠/٦ األستاذ نقوال حداد أمم تسود وأمم تبيد

٢٢/١١/١٩٣٠ السيدة عزيزة احلشيمي تربية الطفل
١٩٣٠ /٢٠/٦ األستاذ عمر رضا كحالة حقائق علمية عن املرأة

١٩٣٢ /٢٦/٢ ستاذ أمحد حسن الزياتاأل ألف ليلة وليلة
٢١/١١/١٩٤١ األستاذ صالح الدين املنجد الظرفاء واملتظرفات

١٢/١٩٤١ /٥ األستاذ سعيد األفغاين املرأة العربية يف نشأة اإلسالم
١٩/١٢/١٩٤١ الدكتور فريد اخلاين تكون األسعار وسياستها

١٩٤٢ /١٥/١ السيد وداد سكاكيني جمالس األدب عند نساء العرب
١٩٤٢ /١٦/١ األستاذ زكي املحاسني أدب التمثيل

١٩٤٢ /١٣/٣ الدكتور فؤاد شباط القوانني السورية
١٩٤٣ /١٢/٢ الشيخ حممد دمهان جبل قاسيون
١٩٤٣ /١٤/١ اآلنسة جيهان املوصيل عظمة الكون

١٩٤٣ /٣ /٥ األستاذ هنري الووست حياة ابن تيمية وأفكاره
١٩٤٤ /١٧/٢ نسة مدحية الربازياآل أدب القصة
١٩٤٥ /١٣/٤ األستاذ حمسن األمني احلسيني اللغة العربية

١٩٤٥ /١ /٥  الكيايلالرمحنالدكتور عبد  ما أفاده العلم لإلنسان
١٩٤٦ /٣ /٥ السيدة نديمة املنقاري الرسول واملرأة
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ِاملحارض عنوان املحارضة تاريخ إلقائها ُ
املساقات الفكرية يف احلضارة 

 العربية اإلسالمية 
١١/٦/٢٠٠٣ زيادةالدكتور نقوال 

٢٩/٣/٢٠٠٥ إليزابيث غورسكا العامل العريب يف األدب البولوين
٢٠٠٨ /٦ /٤ الدكتور هبجة قبييس ًالكنعانية واآلرامية لغة وتارخيا
 اآلليات النطقية يف الدرس

 . .الصويت عند ابن سينا
٢٩/١٠/٢٠٠٨ الدكتور أمحد قدور

٢٠٠٩ /٢٥/٣ الدكتور مهند نوح اإلدارة بالشفافية
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א  א
 
 : دار الكتب الظاهرية −أ

ِّسميت باسم امللك الظاهر املدفون فيها وهو السلطان ركن الدين , ُ
ْأبو الفتوح بيربس البندقداري الرتكي ملك مرص والشام وأشهر سالطني , ُ

 بالد الشام بعد زوال الدولة َّوأول من وطد ملكهم يف, املامليك البحرية
وقد دفن يف قلعة دمشق قبل أن . األيوبية ودخول التتار دمشق أيام هوالكو
َينقل جثامنه إىل املدرسة الظاهرية ليدفن فيها ُ ُ . 

ه ٦٧٦ُبدئ ببناء املدرسة الظاهرية يف التاسع من مجاد األوىل عام 
ًجتاه املدرسة العادلية الكرب لتكون مدرسة وتربة ِووضع ,  للملك الظاهرً ُ

ًعمال , أساسا الرتبة واملدرسة يف اخلامس من مجاد اآلخرة من العام نفسه
وقد أقام يف , بأمر امللك السعيد ابن امللك الظاهر الذي توىل السلطنة بعد أبيه

وكان افتتاحها . وجعلها عىل املذهبني احلنفي والشافعي, املدرسة دار حديث
 . ُوألقي فيها أول درس قبل اكتامل بنائها, ه٦٧٧عام يف الثالث عرش من صفر 

 ومضت الظاهرية يف أداء رسالتها الثقافية وخدمة العلم مدة ستة 
ُّدرس فيها خالهلا اجلم الغفري من العلامء , قرون ِّأما خرجيوها من الطالب , َّ َّ

 . فعددهم عظيم, َالذين أثروا الفكر اإلنساين عىل مد قرون
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أواخر القرن التاسع عرش امليالدي الوايل العثامين ونزل دمشق يف 
ًوكان حمبا للعلم واملعرفة ساعيا يف نرشمها, مدحة باشا َّفألف من علامء البلد , ً

َرأسها الشيخ عالء الدين عابدين, ًمجعية سميت باجلمعية اخلريية وكان من , َ
الية مفتش املعارف يف و, َّأعضائها عالمة الشام الشيخ طاهر اجلزائري

فأشارت , وأسند إليها أمر العناية بالتعليم وإنشاء املدارس يف دمشق, سورية
اجلمعية عىل الوايل بجمع املخطوطات املوقوفة عىل مدارس دمشق ووضعها 

فكتب بدوره إىل السلطان عبد , ًيف مكان واحد صونا هلا من التلف والضياع
, درسة الظاهريةوحصل منه عىل قرار بجمع املخطوطات يف امل, احلميد

ِفجمعت املخطوطات من عرش مدارس بدمشق وأودعت الظاهرية التي  ُ
م بإرشاف ١٨٨١ُوافتتحت املكتبة عام , سميت حينها باملكتبة العمومية

ويف عهد احلكومة العربية . ُمجاعة من العلامء دعوا بجمعية املكتبة العمومية
ِّغريم ١٩١٩التي قامت يف سورية عام   العمومية إىل دار الكتب  اسم املكتبةُ

وقد تطورت واتسعت مع , ُثم عرفت بدار الكتب الوطنية الظاهرية, العربية
الزمن وكثرت مقتنياهتا من املخطوطات والكتب النادرة حتى أصبحت 

ًوما زالت حتى اليوم موئال , ُواحدة من أشهر دور الكتب يف العامل العريب
 . ًللباحثني والدارسني عربا ومسترشقني
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 ٢٠٠٦منذ عام  ورضيح امللك الظاهر  وختضع دار الكتب الظاهرية 
 هذه األعامل قاربتوقد , بإرشاف املجمعوإعادة تأهيل ألعامل ترميم 

ُوستخرج الظاهرية بعدها إىل روادها من الباحثني وطلبة العلم يف , االنتهاء
 .  جتمع بني عراقة املايض وتطور احلارضٍ جديدةٍةَّحل

   

 : ة العادلية الكرب املدرس−ب
ومل , ه٥٦٨ُوضع أسسها السلطان نور الدين حممود بن زنكي عام 

أزال امللك ه ٦١٢ويف سنة , يرتفع من بنائها إال القليل حتى عاجلته املنية
ُالعادل ما بناه نور الدين وأقام مكانه دارا عظيمة للشافعية دعيت باسمه ً ,

وأقام , َّأكمل ابنه امللك املعظم بناءهاف, لكنه تويف قبل أن يكتمل بناء املدرسة
ًوقسام للقراءات والعلوم , ًقسام للفقه, َوجعلها قسمني, فيها قبة لدفن أبيه

َونقل جثامن أبيه إليها عام افتتاحها , العربية  . ه٦١٩َ
  َّوبدأت املدرسة نشاطها العلمي منذ ذلك الوقت فدرس فيها 

               شمس الدين بن خلكان, : مٌوسكنها عدد كبري من كبار العلامء منه
وعز الدين بن الضائع, وتقي الدين السبكي, وابنه هباء الدين, وحممد ابن 

 . مالك النحوي
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وبعد جالء العثامنيني عن بالد الشام جعلت احلكومة العربية 
ًاملدرسة العادلية دارا لآلثار ومقرا للمجمع العلمي العريب ً َ  وأعادت, َّفرممتها, ََّ

 . هندسة بنائها إىل الطراز العريب
ً مجلة من أعامل الرتميم أعادت إىل املدرسة ١٩٩٩سنة  املجمع بدأو

ُواستأنفت نشاطها العلمي الضاربة جذوره يف أعامق تاريخ , َالعادلية ألقها َ
 . احلضارة العربية اإلسالمية
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