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 )١(المجامع
  بدمشق اللغة العربية مجمع

)٢(  
  عبد اهللا واثق شهيد. د

 دمشق باملهام املنوطة به يف سنواته األوىل على أحسن وجه، ومل يكن جممع قام
 يف هذه املرحلة ما ينظم عمله وحيدد أغراضه ومهامه والوسائل اليت إحداثهيف وثيقة 

فقد .  اليت تيسر له النجاح يف مهمتهاليب لتحقيق أغراضه، وال األساستعماهلاميكنه 
 العسكري الوثيقة التالية املوجهة إىل رئيس ديوان املعارف برقم   احلاكمأصدر 
    :٨/٦/١٩١٩ وتاريخ

مع ًدفعا ((  العلمي لاللتباس الذي ميكن وقوعه نسبنا أن يسمى ديوانكم با
 املعارفهلا إىل مدير وإننا لنرجو إفراز ميزانية املدارس على حدة وإرسا) آقاده مي(

))العام والسالم عليكم
كما كانت تلفظ يف ) أكادميي( هي كلمة) آقاده مي(و .)٢( 

                                                            
مع منُنشر القسم األول ) ١( لد ( هذه الدراسة يف العدد السابق من جملة ا ، ٨١ا

امع يف البالد األوربية يف أواسط وخصص، )٤٩٩- ٤٧٥الصفحات   لعرض نشوء ا
 عصر النهضة والتنوير، وأشري فيه إىل بعض ما أثناءالقرن اخلامس عشر وتطورها يف 

مع من  مية عربية إسالمية ما بني أواخر القرن العاشر  علمراكزسبق أن قام بوظيفة ا
مث جرى االنتقال إىل عرض نشوء مجعيات النهوض . عشرَُوقـبيل منتصف القرن الرابع 

امعباللغة وسعيها احلثيث إىل إنشاء  ة لشروط ا ا مشا  اليت كانت شروط نشأ
امع  امع الغربية، فجاءت ا أساليب عملها قريبة  بأهدافها وأغراضها والعربيةنشأة ا
امع وشغلت يف  تمعمما جاء يف تلك ا  والدولة مواقع شبيهة بتلك اليت شغلتها ا

امع الغربية    .ا
مع العلمي العريب : ّ الفتيحأمحد: ينظر) ٢( مع العلمي العريب، مطبوعات ا تاريخ ا

  .٧، الصفحة ١٩٥٦ سنة بدمشق،

٥٦٩٨  
٢٣٤٧  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧١٠  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

ويقول حممد كرد علي رئيس جممع . ّ األيام إبان اخلروج من العهد العثماينتلك
معالتقريردمشق يف  مع العلمي العريب يعرف ألول كان((:  األول عن أعمال ا  ا

سست على أثر تأليف احلكومة العربية يف ُاألوىل للرتمجة والتأليف اليت أ بالشعبة أمره
َ، مث جعلت هذه الشعبة ديوان املعارف١٩١٨ خريف سنة أواخر ِ ًموكوال ... ُ

 النظر يف أمور املعارف والتأليف وتأسيس دار لآلثار والعناية باملكاتب إليها) ُِووكل(
))... دار الكتب الظاهريةسيماوال 

 لآلثار والعناية دار يعين أن تأسيس هذاو .)١(
 أصبحت كلها خاصة،باملكتبات أو دور الكتب وإيالء دار الكتب الظاهرية عناية 

مع، إضافة إىل مهامه اللغوية والعلمية  السنوية الستة التقاريرويفهم من . ًمن مهام ا
مع ارتبط برئيس الدولة حىت سنة  وزراء يف  الجملس وبرئيس ١٩٢٧األوىل أن ا

ذو  ذلك القرار علىًالسنوات الثالث التالية، مث ارتبط إدارة بوزارة املعارف كما نص 
مع١٩٢٨ لعام ١٣٥رقم ال  تضعه أول تنظيم للمجمع وهو. )٢( اخلاص بتنظيم ا

  .الدولة
مع ّالبد مل   كانت واضحة يف أذهان مؤسسيه وإنوأهدافه أن أغراض ا

امع يف اجلمعيات أنيد هذا الرأي ويؤ. ٍتصدر يف وثيقة رمسية  الدعوة إىل إنشاء ا
ً عقود، وهو أيضا  جممعنا بعدةإنشاءوالصحافة، كما ذكر يف هذه الدراسة، سبقت 

إنشائها، مث إن رئيس  منذ هلاوريث جلنة الرتمجة، بأغراضها العامة اليت وضعت 
مع الفرنسي  مع صرح مرارا أن جممعنا اختذ ا و أنه أنشئ على غراره  أًمنوذجاًا

                                                            
 األول التقرير العلمي العريب بدمشق، مرجع سابق، عم اأعمال : حممد كرد عليينظر) ١(

  .٣الصفحة 
مع : ينظر) ٢( لد العلميجملة ا    .٧٦٨ حىت ٧٦٥ الصفحات من ١٢ العريب ا
  



  
امع  ٧١١  واثق شهيدعبد اهللا .  د– جممع اللغة العربية بدمشق - ا

ة؛ ويؤيده أخريا ما ميكن  ،)١(وحذا حذوه  من استخالصهًوهذا جيعل املهام متشا
مع الذي)٢(العام األغراض اليت جاءت يف املنشور  كرد علي حممد أعده رئيس ا

 عمل بدايات، أي يف ١٩١٩ أيلول سنة ٢٠باللغتني العربية والفرنسية وأرسل، يف 
مع، إىل ا امع يف الشرق والغربا  مع املؤسسونولقد قام األعضاء . الت وا

 وكان من ،)٣(رئيسهم بوضع مشروع نظام أو قانون اتبعوه يف عملهم دون أن يصدر
مع، وهي ال   عن األغراض العامة للمجامع خترجأبرز ما فيه، التعريف بأغراض ا

لد ٤٩٥ الصفحةيف (العلمية اللغوية اليت أشرنا إليها من قبل  ، )٨١ من ا
وعددهم ستة، ) موظفونوهم (أعضاء عاملون : وتصنيف أعضائه يف ثالثة أصناف

 وأعضاء، ١٨و١٢وعددهم ما بني ) غري موظفني(وأعضاء مؤازرون يف دمشق 
  .مراسلون عددهم غري حمدد

لقد .  الرئيسية التنظيمية للمجمع إبان تأسيسهاملعامل هذه هي كل كانت
ً العسكري للمكلفني إنشاءه كثريا من احلرية يف احلاكميت أصدرها تركت الوثيقة ال

ّهذه احلرية محلت .  إال القليل وقد أشرنا إليهإليهاالعمل، ومل يضف املؤسسون 
مع مبا يعول عليه من املهام اإلخفاقاملؤسسني مسؤولية النجاح أو  ّ يف قيام ا
وضع املؤسسون .  يف اللغة والثقافة آثار الترتيكإزالةالضخمة اليت يأيت يف مقدمتها 
 بعض املعامل التنظيمية اليت أشرنا إليها ، وشارك منهاخطتهم للقيام باملهمة، وكان 
 فعربوا الدواوين، وقاموا بتدريس املوظفني العربية العاملنياألعضاء املؤازرون زمالءهم 

،  وصححوا كتب املدارس وأغالط الصحفينياملصطلحات،واإلنشاء، ووضعوا 

                                                            
مع العلمي العريب بدمشق، مرجع :  حممد كرد علياملثال على سبيل ينظر) ١( أعمال ا

  .٣ األول،الصفحةسابق، التقرير 
لد العلميمع جملة ا: ينظر) ٢(   .٧و٦، الصفحتان ١ العريب، ا
  .٢٣٩-٢٣٨ مرجع سابق الصفحتان ّالفتيح،أمحد : ينظر) ٣(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧١٢  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

مع   وقد أخذ. )١(دون أي تعويض أو مكافأة كلهاوشاركوا يف حتقيق أغراض ا
 ،)٢(وتصحيحها  من اجلرائداألغالطباستخراج ) املراسلون(األعضاء املالزمون 

ا مع يف الصحف العامة ما صحح منها، قبل قراء  جمموعات يف جملس يف ونشر ا
لة مع لنشرها يف ا   .ا

وضه الثقايفهر النشاط  من أهم مظاوكان مع وواكب   اللغوي الذي قام به ا
لة وإلقاء احملاضرات التثقيفية األساسيةمبهامه  فقد . العامة منذ سنواته األوىل، إنشاء ا

مع جملة له صدر عددها األول يف كانون الثاين سنة   يسعى، وكان ١٩٢١أنشأ ا
 سنة أيلول ١٧ٍمث قرر يف جلسة بتاريخ  ،)٣(املعارف ديوان إلصدارها منذ انفصاله عن

ٍ أن يطلب من احلاكم العسكري املوافقة على إصدار جملة تبحث يف مواضيع ١٩١٩

 والشرفيني، فيها أعماله وأعمال أعضائه العاملني واملراسلني ينشر(( عن أغراضه وتتفرع
... جلزائرممن ختريهم ليعاونوه بعد البحث الطويل يف الشام ومصر والعراق وتونس وا

امع واجلامعات ودور الكتب يف ) كان(و ًيبعث مبجلته إىل أعضائه جمانا، وإىل أشهر ا
امع واملكاتب ...  األربعالقارات مع من هذه ا وقد بلغ عدد من تبادهلم جملة ا

مع يف األندية العلمية وبذلك زادت ).٨٥( يف أوربا واجلامعات  ولقد ))...)٤(شهرة ا
، مث أصبحت تصدر كل شهرين حىت ١٩٣١ حىت عام ًشهريالة بالصدور بدأت ا
 عن الصدور مرتني األوىل من وتوقفت.  مث استقرت ربع سنوية١٩٤٩عام 

                                                            
 القسم األول، مرجع سابق، -  اللغة العربية بدمشقجممع عدنان اخلطيب ينظر) ١(

  .٢١الصفحة 
مع العلمي العريب يف مخسني عاما العربيةجممع اللغة : ينظر) ٢( كر اسم مل يذ(ً بدمشق، ا

   .١٠٩ّ، وأمحد الفتيح، مرجع سابق، الصفحة )١٥(، الصفحة ١٩٦٩، دمشق )املؤلف
  .١٧١ الصفحة سابق،مرجع :  الفتيحينظر) ٣(
مع العلمي العريب يف دمشق، مرجع سابق، التقرير أعمال:  حممد كرد عليينظر) ٤(  ا

  .٦و٥األول، الصفحتان 



  
امع  ٧١٣  واثق شهيدعبد اهللا .  د– جممع اللغة العربية بدمشق - ا

مع بإعادة، ألسباب إدارية تتعلق ١/٥/١٩٣٥ حىت ١/٥/١٩٣٣  النظر يف أوضاع ا
  حىت بداية عام١٩٣٨عام  بدايةواملرة الثانية من .. من الناحيتني اإلدارية واملالية

مع أن تفتتح . )١( بسبب نقص املوارد١٩٤١  قاعة يف(( حماضراتهكما قرر ا
 هذه احملاضرات مرة إلقاء، واستمر ...١٩٢١ نيسان سنة ١٧احملاضرات يوم األحد يف 

مع يلقيها مرة يفعليهافلما زاد إقبال الناس . كل أسبوعني وشاء ... أسبوعِّ كل  أنشأ ا
مع أن ، وبعد ...ٍ فبحث يف إلقاء حماضرات على السيداتالثقافية يكمل رسالته ا

وقد . )) تقرر املبدأ١٩٢٣ كانون الثاين سنة ٥ بتاريخ املنعقدةاملذاكرة يف اجللسـة 
م  احملاضرون فهم أعضاء أما(( .١٢/٤/١٩٤٦ع هذه حىت ـاستمرت حماضرات ا

مع املوظفون وأعضاؤه العاملون أو من  مع إلقاء احملاضراتهميكلفا  رجال من )) ا
مع وأغراضهدوربأمهية  الثقافة واللغة الذين آمنوا وكان البد من عرض احملاضرة على .  ا

 بعض أعضائها يف املوضوع، وينظر لينظر )٢ ()واملقاالتجلنة النظر يف احملاضرات (
  .احملاضرةبعض آخر يف لغة 

ٌالثقافية سعي حثيث وذكي  اللغوية والعلمية هذه األنشطة وواكب ٌٌ
مع وبأهدافه السامية يف  من (( فأجاز  اللغة ونشر املعرفة،خدمةللتعريف با

يدين من الكتاب والعلماء   من املال وبابتياع كمية من مبقدارموازنته بعض ا
                                                            

  .١٧٧و١٧٦ الصفحتان سابقمرجع :  الفتيحينظر) ١(
، أما  عن كل ماورد عن احملاضرات٣٩- ٣٧ّ الفتيح، مرجع سابق، الصفحات أمحد ينظر) ٢(

مع احملاضرون فهم أعضاء أما(( :قوله مع العاملونا  من فالبد )) املوظفون وأعضاء ا
 بالعاملني ليتسق الكالم مع ما ورد يف تصنيف األعضاء قبل املراسلنياستبدال املؤازرين أو 

معإن افتقار . قليل ٍ إىل قانون يضبط نظمه ١٩٢٨ يف سنواته األوىل قبل عام ا

وقد ذكر .  األساسي، كان السبب يف هذا االختالطإحداثهوأحكامه، منذ صدور أمر 
مع اختار من علماء العاصمة أعضاء أن(( ٢٣٤ّالفتيح يف الصفحة   ا

مًأيضافأعضاء الشرف صنف جديد ...))شرف   .ع يف سنواته األوىل من أعضاء ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧١٤  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

))ًكتبهم ورسائلهم تنشيطا هلم
مع . )١ ( وكان من بني من حصلوا على جوائز ا

 والدكتور ١٩٤٤ والدكتور حممد أسعد طلس يف عام الشهايباألمري مصطفى 
مع املوسرين يف البلد ملد يد . ١٩٤٩صالح الدين املنجد يف عام  َودعا ا ِّ

يدين   ووزع.  الكتاب على التأليف والتجديدمنالعون واملشاركة يف تشجيع ا
الت  مع العلمي الكتب وا  وعلى  والدارسني والباحثني،الطالبعلى ((ا

 ما كان من منها خارج دمشق، ً حديثاأنشئتبعض غرف القراءة اليت 
))...اعه أو مما أهدي إليهتمطبوعاته، ومنها مما اب

 كما عزم على مجع ،)٢ (

  .)٣( يف القارة األمريكيةالسوريةالتربعات للمجمع من اجلاليات 
مع إىل جانب قيامه بأعماله العلمية والثقافية، وأجنز  املدرسة العادلية ترميم ا

 ، األعمالتلكقبل أن ينتقل إليها، وأهم ما يشهد اليوم على جودة مستوى 
وتوىل .  )٤( من أبواب ونوافذ أتقن صنعها وفق اهلندسة والفنون العربيةُاخلشبيات

ا،  مع رعاية دار الكتب الظاهرية وإدار ً دار لآلثار، وأنشأ يف حلب فرعا وإنشاءا
مع حممد كرد علي يف له حتدث عنه رئي  والثالث ١٩٢٣ الثاين يف عام تقريريهس ا
مع ما بني عامي ... يليهيف العام الذي  ّوضم ا  إىل اجلامعة، ١٩٢٦و ١٩٢٣ُ
 تلك املرحلة على األقل، دراسة تنظيم التعليم اجلامعي وتشجيع يفوكان من مهامه 

                                                            
معحممد كرد علي، أعمال : ينظر) ١( - ١٩٢٢( العلمي العريب عن سنواته الثالث األخرية ا

  .٧٦- ٧٥ والصفحتان ٨الصفحة ) ١٩٢٤
مع العلمي العريب، الصفحة حممد: ينظر) ٢(   .١٠ كرد علي، التقرير الرابع بأعمال ا
مع العلميحممد: ينظر) ٣(  العريب عن سنواته الثالث األخرية، مرجع  كرد علي، أعمال ا

  .٤٧- ٧٣ الصفحتانسابق، 
 للمهندس الرسام توفيق وكان((، )٩( مرجع سابق، الصفحة ّالفتيح،أمحد : ينظر) ٤(

  .)) إعادة البناء إىل زخرفته ودقة صنعهيفطارق فضل كبري 



  
امع  ٧١٥  واثق شهيدعبد اهللا .  د– جممع اللغة العربية بدمشق - ا

َ عليا لآلداب وضع ةمدرسفكان له فضل اقرتاح إحداث ... )١(اإلنتاج األديب
ومع . ١٩٢٤على إحداثها يف عام ) السوري(نظامها، ووافقت حكومة االحتاد 

مع معرضا للصنائع الشرقية يف مقره  ًذلك كله وإضافة إليه، فقد أقام ا ً ) ٢(بالعادليةّ

  !١٩٢٨ سنة حزيران يف
مع العاملون كان  ألفت,  فقطستةيف سنواته األوىل ) املوظفون( أعضاء ا

مع(منهم اللجنة اإلدارية  مع السيد حممد )مكتب ا  علي كرد، وهم رئيس ا
مع العام السيد عز الدين علم الدين  ونائبه الشيخ سعيد الكرمي وأمني سر ا

ويف . )٣( والشيخ عبد القادر املغريب والسيدان أنيس سلوم ودميرتي قندلفتالتنوخي
هؤالء .  حمل دميرتي قندلفت املعلوفاسكندر حل السيد عيسى ١٩٢١آب 

مع  ًومنهم أيضا كان أكثر أعضاء جلنة . الثمانيةوالشيخ أمني سويد هم مؤسسو ا
مع يف النصف األول ويالحظ. ًالرتمجة وديوان املعارف نشاطا  أن أكثر منجزات ا

على األقل، كانت من إعداد جلنة ) ١٩٢٤- ١٩١٩( األول من حياته العقدمن 
ما، ومن) ٤(املعارف الرتمجة وديوان  أو األحرى هي من منجزات املؤسسني منجزا

معتعاونَومن   جتدر مالحظته أن ومما.  معهم يف املرحلة التحضريية إلنشاء ا
مع يف العقد األول من حياته، كانت كثرية   ومحلت الكثري من التقلبأوضاع ا
مع ما بني تشرين الثاين   وأيلول من ١٩١٩ عاممن املفاجآت، كتوقف العمل يف ا

 وتواتره، ألسباب إدارية ومالية، وكاضطراب أنظمته وسرعة تعديلها ١٩٢٠ عام

                                                            
)١  (H.Laoust et S.Dahan :L’ œuvre de l’Académie Arabe    de Damas 1921- 

 1950, Bulletin, d`études Orientales, Tome 13, Damas P.162.    
مع العلمي العريب الصفحة اخلامسالتقرير : ينظر حممد كرد علي) ٢(   .٣٨ بأعمال ا
  .٢٣٩ الصفحة سابق، مرجع ّالفتيح،) ٣(
  .١٧ حاشية يف الصفحة سابق، مرجع ّالفتيح،) ٤(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧١٦  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

مع منذ عام من ًمثالٍفباقرتاح  على خطة  ١٩٢١ األمري شكيب أرسالن سار ا
امع قبلالتعريف بالعضو اجلديد من   أحد األعضاء يف جلسة القبول أسوة با

معفيما هذا التقليد تِّوثب )١(العلمية األجنبية  وكتوايل تغري ، )٢( بعد يف قانون ا
، مث ١٩٢٣ باجلامعة يف سنة وربطهتصنيف أعضائه وعدد العاملني منهم فيه، 

ً، وربطه أيضا إداريا ١٩٢٦استقالله عنها يف آذار سنة   برئاسة الدولة وأخرى تارةً
مع بعض االستقرار إال بعد ملو. برئيس الوزراء ذي  قانونه بالقرار دورص يصب ا

 وعدد الذي وردت اإلشارة إليه، والذي حدد أغراضه ١٩٢٨ لعام ١٣٥رقم ال
 انتخابًأعضائه العاملني وأعاد تصنيفهم، وربطه إداريا بوزارة الرتبية، ونظم كيفية 

مع وعضوين دائمني من األعضاء يساعدانه يف تسيري  أعضائه وانتخاب رئيس ا
معشؤون   :ًم ما جاء فيه أيضاومن أه.  ا
مـــع مـــن الوجهـــة االكتفـــاء •  علـــى دور اآلثـــار يف دولـــة العلميـــة، بإشـــراف ا

معاآلثارسورية، وهذه خطوة هامة يف الطريق إىل فصل دور    . عن ا
  . اخليار للمجمع يف اإلبقاء على فرعه يف حلبَْتـرك  •
مــع جبلــسة حتديــد • ْتـــرك ً واحــدة ســنويا واعتياديــة عــدد اجتماعــات جملــس ا َ

لس أيضا لالجتماع يف  مع بدعوة ا   . غري اعتياديةجلسةًاخليار لرئيس ا
ٍ نـسخ مـن َامللحقـة بـه، ثـالث)  سـوريةدولـةيف ( إيداع املكتبـة الوطنيـة فرض •

  ...ٍكل مطبوع ينشر يف سورية
معيون املؤسسون يف  املؤازرون وزمالؤهم تلك البيئة املضطربة املتقلبة قدم ا

                                                            
  .٢٣٧يف الصفحة  حاشية سابق، مرجع ّالفتيح،) ١(
مع باملرسوم التشريعي  من)٤ (املادة ينظر) ٢(  ، واملادة ١٩٤٣س لعام .آ/ ٦٠رقم ذي ال قانون ا

مع يف ١٩٤٣ لعام ٥٧١رقم ال  ذي النظام الداخلي باملرسوممن) ١٥( ما جملة ا  وقد نشر
لد    .٥٧٢- ٥٥٤، والصفحات ٢٨٧- ٢٧٧ والصفحات ١٨ا



  
امع  ٧١٧  واثق شهيدعبد اهللا .  د– جممع اللغة العربية بدمشق - ا

مع يف حول(( فيهالفذة اليت أشرنا إليها باختصار، على الرغم مما دار اإلجنازات ا  ا
))إبقائه من أخبار إلغائه أو ١٩٢٣، وأوائل سنة ١٩٢٢أواخر سنة 

يف تلك . )١(
ّ يف عصر النهضة، وقوض مستقلةالبيئة، املضطربة قامت يف سورية أول دولة عربية 
ا قبل أن يشتد، فاندلعت ا  وانطلقت الثورة أرجائهالثورات يف تآمر الغرب بنيا

مع ١٩٢٥السورية الكربى يف عام    اهلجرة منإىل، فاضطر العديد من مؤسسي ا
 عز، وهاجر ١٩٢٢يار من عام أدمشق، فعاد الشيخ سعيد الكرمي إىل عمان يف 

 السورية الثورةولدى اندالع . ١٩٢٣الدين علم الدين التنوخي إىل العراق يف عام 
, سكندر املعلوف إىل لبنان واستقر يف مدينة زحلةإ عاد عيسى ١٩٢٥يف عام 
 الشيخ أمني سويد وغادر ،ً قندلفت إىل لبنان أيضا واستقر يف بريوتدميرتي وهاجر

 اليت -  قبل وفاته إالومل يعد إىل دمشق ...دمشق إىل صيدا مث إىل جرش يف األردن 
 سلوم يف عام واعتلت صحة أنيس , بثالث سنوات- ١٩٣٦ عامكانت يف 

مع ومل.  )٢(َّفخف نشاطه ١٩٢٦  سوى ١٩٢٦ يف عام مؤسسيه من يبق يف ا
يف هذه الظروف الصعبة تابع .  عبد القادر املغريبوالشيخ علي كرد حممد األستاذ

مع مسريته مع من واكب   وممن ، واملراسلنياملؤازرينو  اجلدداألعضاء من نشأتها
 يف ، الريادة الثاينجيل منهم كان ف، للتعريبالعام )٣(لنفري ما مسيناه اانّانضم إليه إب

معية السورية   الذين هجروا دمشق من أغلبّإال أن .ًأيضا التعريب ويفاحلركة ا
                                                            

مع العلمي العريب بدمشقأعمال : حممد كرد عليينظر) ١( ، مرجع )١٩٢٣(، التقرير الثاين  ا
  .٣٢سابق، الصفحة 

 ٤٨- ٤٧ سابق، القسم األول، الصفحات مرجع:  عدنان اخلطيبينظر) ٢(
  .١٢٢و٩٧- ٩٦و٦٣و٥٦و

جتربة سورية الرائدة يف تعريب العلوم يف التعليم العايل، : شهيد عبد اهللا واثق ينظر) ٣(
لد العربيةغة جملة جممع الل   .٤٧٣، الصفحة ٧٩ بدمشق، ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧١٨  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

مل يطيقوا هجرها وهجر العمل , واملعلوفوالتنوخيالكرمي :املؤسسني
معي  مبحاوالت  خدمة العربية، إىل القيامإىلودفعهم حنينهم إليه وتشوقهم ,ا
  .يف األردن والعراق ولبنان , جمامع حيث حلواإلنشاء

 الباهر الذي حققه املؤسسون يف العقد األول النجاح هي أسباب هذا فما
مع؟   من حياة ا

 هذا النجاح، البيئة التي نشأ فيها المجمع أسباب لقد كان من أهم - 
  :وأحاطت به

شعور بالقوة والكرامة، فاندفعت إىل  بطردها احملتل، واألمةبيئة سادها اعتزاز  *
تمعالترتيكَّالقضاء على ما خلفه  مع الذي .  يف اللغة وا وأنشأت هلذه املهمة ا
ّ ورسم صورته، فهب خيوض املعركة بأعضائه ومبن آزره َتكوينهُأنضج عصر النهضة 

مع يف ُ هذه البيئة، واستنفرت فئات األمة كلها لنصرة ايفمن املتطوعني، وهم كثر 
 يف خدمته لعله يأنس فيه الكفاءة ملؤازرته يف التعريب نفسهمنهم من وضع . مسعاه

 ومن املوظفني من تقدم...  أخطاء اجلرائد والكتابتصحيحأو يف التعليم أو يف 
مع تصحيح ما يف  الصحافة تنشر ما  وشرعت.  من ألفاظ أو تعريبهاديوانهيسأل ا

مع من تصحيح أغالط مع وتشجيعه إىل البالد . الكتاب يراه ا وامتدت نصرة ا
اورة فكانت تأيت يف  ٍ حبث أو رأي ينشر يف جملته أو نقد لبعض ما صورةالعربية ا

ا معجب هدية إىل مكتبتهالنفيسةنشر فيها، أو جمموعة من املخطوطات  . ً يبعث 
مع السنوية اخلمسة  مع، يف هذا  عن أعمال ااألوىلوحوت تقارير رئيس ا

مع من تقدير وتشجيع  ٍالعقد، الكثري مما لقيه ا  بالد الشام والبالد العربية كلها يفٍ
  .ويف كثري من األقطار األجنبية

ُ تسود شروط احلياة وال ترهق مطالبها اإلنسان فيهابيئة كانت القناعة  *



  
امع  ٧١٩  واثق شهيدعبد اهللا .  د– جممع اللغة العربية بدمشق - ا

تمع . واألسرة والذي نزل بنا  -  وليد ستينيات القرن املاضي االستهالكيومل يكن ا
 احلياة االجتماعية واالقتصادية يف تلك مستقبليات يف تصور وتقدير - فيما بعد 

  .األيام
ً األيام عامة متعطشا للتنعم بالكرامة واحلرية اللتني تلكبيئة كان فيها إنسان  *

ما موقعا مرمًقرونا،َّعز طلبهما يف وطننا  ًوقا ً ولالستزادة من الثقافة واملعرفة ليبين له 
تمع،  ومل يكن السعي لتحسني شروط احلياة يأخذ من .  ويطمئن إليهيرضيهيف ا

  . القليل من جهدهم وتفكريهمإالطالب العلم واملعرفة 

 المجمع، براعة األسلوب الذي اتبعه نجاحكما كان من أسباب - 
  :والتعايشٍالمجمعيون وقتئذ في عملهم، إنه التفاعل 

مع  * ًفاعله تفاعال نشيطا مع مجيع الفئات اليت كانت  تحصيلةكان عمل ا ً
ا فئاتحتتاجتقع لديها مشكالت لغوية  طالب املدارس   إىل اإلصالح، إ

ًتفاعلهم نشيطا  جيعل، ...والصحفينيوالعسكريني واملوظفني والكتاب   ُتعايشهمَ
 إىلهذا التفاعل النشيط هو الذي دعاهم . ٌومطلب مشرتك بينهم هو إصالح اللغة

مع  ّإصالح النطق ويسره هلم ومكنهم منه، فنشروا حصيلة ما أصلحوه يف جملة ا ّ
م يف عثرات األقالمفتكامل )١( عثرات األفمامبعنوان   . مع سلسلة مقاال

مع إىل اجلاليات العربية يف هوهذا التفاعل النشيط *   الذي محل صيت ا
 الشام، ودفع املوسرين إىل التربع  فيها ويف بالدمؤازرتهّالقارة األمريكية وحث على 

مّللكتابًجبوائز مالية تشجيعا    . على اجليد من مؤلفا
معوهذا التفاعل جعل *  ٍ يف العقد األول من حياته خلية حنل، ملكتها ا

                                                            
مع العلمي ينظر) ١( مرجع سابق، الصفحة ) مؤلف جمهول(ً يف مخسني عاما العريب ا

  ).واألفمام مجع فم) (١٦(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٢٠  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

مع. اللغة واجلميع يف خدمتها  هو الرائد املخطط واملنسق، يضع اخلطط وما إن وا
ً املؤازرون، يطلبون متطوعني، دورا يف التنفيذ ولهحيشرع يف التنفيذ حىت يزدحم 
  . الربرة، ويثلجون بالقيام به صدورهمالوطنينيلعلهم يرتفعون به إىل مصاف 

مع *   االختصاصيني يف معًهذا التفاعل والتعايش نلمسه أيضا يف تعاون ا
ا  عرفة  وبني ماللغوية بني قدرة أعضائه فجمع((خمتلف الفنون اليت وضع مصطلحا
))ِّاالختصاصيني مبفاهيم األلفاظ الفنية

كما نلمسه يف تعاونه مع مديرية  ،)١ (
 الطرق لنشر أقربمشرتكة حبث فيها عن   جلساتنظمت حبيث((املعارف 
))واجلمهور الطالب بنيالفصحى 

مع فيها تقريرا وضعه الشيخ عبد واعتمد ،)٢ ( ً ا
اته التثقيفية اليت شرع يلقيها يف ربيع عام  حماضريفًونلمسه أيضا . )٣(القادر املغريب

ً والقت إقباال كبريا من ١٩٢١ ً فاختذ قرارا بإلقاء حماضرات على السيدات املواطننيً
مع ضربا من التفاعل والتعايش الذي حماضراتلقد كانت . ١٩٢٣يف بداية عام  ً ا

  .ّقربه من املواطنني وزادهم ثقه به
  :حلكمة يف معاجلة املشكالت أو ااألسلوب يف براعة ويدخل

مع يف تصحيح اخلالفّجتنب ما يدعو إىل *   يف األمور اللغوية فيما ينشره ا
  . )٤( وقع يف الغلطالذياألغالط، ودون ذكر اسم الشخص 

مع كان، قبل كل ما ذكر من األسباب، أصابه شك أن النجاح الذي وال  ا
مع وتآزرهم  ً وسعا يف السعي، اليدخرون(( فقد كانوا واتفاقهم،مثرة تعاون أعضاء ا

                                                            
  ).٣٠( الصفحة سابق،مرجع : ّ الفتيحينظر)١(
  .٣٣ -٣٢ّالفتيح، مرجع سابق، الصفحتان )٢(
مع ينظر) ٣( لد العريبالعلمي جملة ا   .٢٣١، الصفحة ٣  بدمشق، ا
مع ينظر) ٤( لد العلمي جملة ا   .١٧٣ الصفحة ١ العريب بدمشق، ا



  
امع  ٧٢١  واثق شهيدعبد اهللا .  د– جممع اللغة العربية بدمشق - ا

))... اليت اتفقوا عليها إلعالء شأن العربيةاخلطةعاملني متآزرين حنو حتقيق 
 وهذا )١ (

مع لقيادة املشروع ووضع خطة  ْهو ما أهل ا  ومتابعته وتصحيح مسار تنفيذهّ
  .اخلطة وتطويرها

مع يف مث ًبه، أصبح هو وسطا  هذا، يف البيئة اليت أحاطت تفاعله إن ا
مع احتضنهاجماالتًمالئما لنشوء أنشطة يف بعض  فهم . العاملون فيه  أغراض ا

مع يومهم كله أو   يشاهدون التفاف اجلماهري املثقفة حول أكثره،يعيشون يف ا
 من آراء للنهوض باللغة ولبناء األجيال يتداولونهأعضائه ومؤازريهم، ويسمعون ما 

مع من احرتام وتقدير إىل االقتداء يلقاهًرا، فيدفعهم ما ًعلما وثقافة وفك  أعضاء ا
 إىل ما حوته دار الكتب الظاهرية من فيعودونم والسري على سننهم يف العمل، 

 بعض ما راق هلم مما مسعوه، أو مننفائس الكتب وخمتلف املراجع ليستزيدوا 
 العاملني وإن كانوا فوفصِّليمحصوا ما أشكل عليهم منه، فنمت حركة علمية يف 

ً أو حمققا أو ًمؤرخاقلة، ونشأ منهم من أصبح يف عقد الثالثينيات أو فيما بعده 
مع ًأديبا أو باحثا يف بعض شؤون أغراض ا  كان مثرة للمجمعوهذا هو جناح آخر . ً

م يف البيئة اليت أحاطت به، وخاصة يف   األقربنيتردد أصداء عمل أعضائه وسري
  .، وهم العاملون فيهإليه فيها

 شارفت مهمة التخلص مما خلفه الترتيك على االنتهاء، بعد تعريب ولئن
 املوظفني اللغة العربية والنظر يف كتب املدارس االبتدائية وتعليمالدواوين 
ا بالتعاون مع وإصالحوالثانوية،   ما فيها من أخطاء، ووضع مصطلحا

ضي، فإن مهمة تعريب التعليم العايل  املاالقرناملختصني، يف العشرينيات من 
مع واملعهد   العريب، ال ينجز منها يف عقد من الطيباليت بدأت مع إحداث ا

 حاالت تعريب التعليم العايل، منًالزمن ما ميكن أن ميثل حالة واضحة املعامل 
                                                            

  .٢٣ و٢٢ سابق، الصفحات مرجع عدنان اخلطيب، ينظر) ١(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٢٢  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

مع على هذا احملور مهمة متجددة املصاعب  وحيسن . واملشكالتفمهمة ا
مع صدور أول تنظيم و ١٩٢٨ عام معألول، الذي ينتهي تقسيم العقد ا

مرحلة أوىل تنتهي يف عام . إىل مرحلتني) ١٣٥القرار ( للمجمع حكومي
 مراحل تعريب التعليم العايل يف القطر، إذ كان على أصعب، و كانت ١٩٢٤

ّ أن يكون يف هذه املرحلة األفكار الرئيسية التدريسٍكل عضو من أعضاء هيئة 
 سيتبعه ليشق طريقه يف تعريب ما الذيده إىل األسلوب الصحيح اليت تقو

افمن كانت األفكار الرئيسية اليت . هَف تدريسِّلُك  متناسقة متكاملة َّكو
ًواضحة، وقامت على قاعدة متينة من الثقافة العربية عامة   منها واللغويةٍ

للقيام خاصة، أمكنه أن يضع مالمح اخلطة اليت سيتبعها، وأن جيد سبيله 
مع واملعهد، باملهمة ٍ بنجاح، فيشرع بعدئذ بنشر ما يتوصل إليه يف جمليت ا

ما منتدى مفتوحا لتبادل اآلراء بني العلميني واللغويني كانتاللتني  ً صفحا ً
مع واملعهد حرصهم على جناح املسعى العريب يف إىلالعرب، يشدهم   نصرة ا

وانتهت املرحلة الصعبة مع بدايات .  من جناححققاهدمشق، واغتباطهم مبا 
معيني املصطلحظهور املنهجية يف معاجلة مشكالت وضع   يف فكر ا

 مصطفى واألمريالعلميني، واليت بدت يف أعمال كل من الدكتور مجيل اخلاين 
 يف العايلأفكارمها األساسية حول تعريب التعليم  َالشهايب اللذين باشرا نشر

)) العلملغة(( الطيب العريب بعنوان  يف جملة املعهد١٩٢٤عام 
 ويف جملة ،)١ (

مع بعنوان  )) أغصان الشجرةقطع((ا
ٍمث جتمع يف مرحلة ثانية تلت .  )٢ ( ّ

 من أعضاء هيئة التدريس يف املعهد، ٍعضواألوىل، لديهما ولدى كل 
                                                            

لد جملةلغة العلم، : ينظر مجيل اخلاين) ١( أول  (٦٠.، الصفحة١ املعهد الطيب العريب، ا
ذا    ). نشرت يف جملة املعهدعنوانالمقالة من سلسلة مقاالت 

مع العلمي العريب، أغصانقطع : ينظر األمري مصطفى الشهايب) ٢(  الشجرة، جملة ا
لد    .٣٧٨، الصفحة ٤ا



  
امع  ٧٢٣  واثق شهيدعبد اهللا .  د– جممع اللغة العربية بدمشق - ا

ا واتساق وتنسيقهااملصطلحات يوجب ترتيبها  ٌجمموعات من  وائتالف مفردا
 أو يف اللغة أو العلمَ نشرها لالحتكام إىل أهل االختصاص يف معانيها،

 العقد ايةوقد امتدت هذه املرحلة إىل . لتسجيل السبق يف ميدان التعريب
 لدى بعض أعضاء هيئة التدريس، وإىل بدايات عقد ١٩٢٨األول يف عام 

  .ٍ أو حىت إىل منتصفه لدى بعض آخر منهمالثالثينيات
 إىل تطوير أساليب وضع املصطلح، فتابع لمينيالع طموح بعض وامتد

 يف ١٩٢٤ عام منذ )١(ال ا هذايفاألمري مصطفى الشهايب نشر دراساته 
ا، مث توسع يف جملة مع، وكانت كلها يف علوم الزراعة واملواليد و مصطلحا  ا

 أسس وضع املصطلح املتوارثة وأضاف إليها ونشر فيما بعد كتابه فجمعحبوثه 
ونشأ يف هذا ... )) يف اللغة العربية يف القدمي واحلديثالعلمية صطلحاتامل((

ً من أساتذة املعهد الطيب أصبحوا فيما بعد روادا يف جمموعةالعقد من الزمن 
 من أمثال مرشد خاطر ومجيل اخلاين وصالح املصطلححركة التعريب ووضع 

 األولية لصنع  يضع اخلطوطالعشرينياتوشرع بعضهم منذ ... الدين الكواكيب
م مرتبة ترتيبا جبمعوبدؤوا . العلم الذي يعمل فيهبمعجم خمتص  ً مصطلحا

 معجم خمتص انتهوا إليه منًغريه يف جداول طوروها تدرجييا لتقرتب  ًألفبائيا أو
  .يف الثالثينيات وفيما بعدها

مع يف العقد األول من حياته، كما جاءت يف من نستخلص  تأمل مسرية ا
مع قام فيها مبهامه على حمورينالسابقة،ت القليلة الصفحا حمورتعريب :  أن ا

تمع، وتعريب الدواوين وإصالح إزالةالتعليم العايل، وحمور   آثار الترتيك يف اللغة وا
الذي ...  ووضع مصطلحات احلياة العامةالصحفينيكتب املدارس وأغالط 

                                                            
  .٤٥٠تطور املصطلح العلمي العريب، مرجع سابق، الصفحة : شهيد عبد اهللا واثق ينظر) ١(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٢٤  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

تمع آثار اإزالةًنصطلح على تسميته اختصارا حمور    .لترتيك يف اللغة وا
مع القيادة كانت  يف التخطيط والتنفيذ على احملور الثاين أو األخري ألعضاء ا

 مبعىن أن األعضاء ومؤازريهم ًمجاعيا، ويالحظ أن عملهم عليه كان ،)١(اللغويني
ٍكانوا يعملون على تنفيذ خطة أو مهمة واحدة   إلجنازها األدوار حىت على يوزعونٍ

وا لذلك بنجاح . ))َتنفريناملس((   . األوىل من مهمتهماملرحلةفأ
 تعريب التعليم العايل، فكانت القيادة فيه للعلميني، حمور على احملور األول، أما

وقد تكون . األعضاء يف خطة إلجناز املهمة  األدوار علىتوزعإال أن هذه القيادة مل 
ٍفكل عضو من أعضاء . واقعهي اليت فرضت هذا ال, احملورظروف العمل على هذا 
ومل يكن ,  مهمة التعريب يف املادة اليت يدرسهاإلجنازتفرغ  ,هيئة التدريس يف املعهد 

بل قد يوزع األستاذ  , أكثر من مدرس واحد األياميف أي من مواد الدراسة يف تلك 
  كانت، على سبيل املثال، حالوتلك,  من طاقة على أكثر من مادةهما لدي

من  ّفاملدرس.  والفيزياءاجللديل اخلاين الذي قام بتدريس ماديت أمراض الدكتور مج
 ويتبادل معه الرأي، كما اخلربةهذا املنطلق ليس له يف املعهد نظري يعود إليه يشاطره 
ومن هذا املنطلق .  يدرسهااليتًأن كال من زمالئه منهمك يف إجناز املهمة يف املادة 

 تعريب التعليم العايل دون حمورًمع عذرا يف العمل على ًأيضا ميكن أن جند لقيادة ا
 التعليل هو أن أساتذة ذاإال أن ما جيعلنا نستبعد األخذ . تنسيق بني األعضاء

معوجلهم أعضاء عاملون أو مراسلون يف (املعهد الطيب  كانوا ينشرون ما ) ا
مع واملعهد كما   وكانوا ذكرنا،وضعوه من مصطلحات على صفحات جمليت ا

                                                            
مع العلمي العرمن) ١٠( يف الصفحة جاء) ١( وهو مرجع (ّيب ألمحد الفتيح  تاريخ ا

مع (قرر((: ، ما يلي)سابق مع إىل قسمني، : بعد املذاكرة ما يأيت) ا أن يقسم ا
 استعرنا هذا التقسيم، وقصرنا التسمية وقد ))ّ فينعلميقسم لغوي أديب، وقسم 

  .وعلميًاختصارا على لغوي 



  
امع  ٧٢٥  واثق شهيدعبد اهللا .  د– جممع اللغة العربية بدمشق - ا

ٍيقرؤون فيهما ما يرد من نقد ملا نشروه ويتبعونه بردود ومناقشات قد  ِْ  كتلك تطول،ٍ
لة بني األب أنستاس ماري   الكرملياملناقشات اليت كانت جتري على صفحات ا

لتني بني أعضاء  ومجيل اخلاين، مث أخذت تدور املناقشات مععلى صفحات ا  ا
قت هو ما ينقصهم للتنسيق، ولكن صعوبة القيام فلم يكن الو. بعضهم مع بعض

 اليت حالت دون حماولة األخذ به وشككت يف جدواه، فحل حمله عرض هيبه، 
م على  مع واملعهد لتنقحها اآلراء واملناقشات صفحاتمصطلحا  جمليت ا

ً أيضا ال جند يف العشرينيات من القرن ولذلك. املطروحة على تلك الصفحات
ً عمال مجاعيا أو تعاونيا كأعمال العايل،ذا احملور، حمور التعليم املاضي على ه ً ً

  .اللغويني
مع، يف رأي الرئيس كرد علي حياة العقد األول من كان  مترن دور(( ا

))واستقراء واستجماع قوى
مع قفزات تضاهي  لقد كان يطمح إذن أن حيقق. )١ ( ا

ًأن ظروفا عديدة استجدت مل إال .  يف العقد األول إن مل تكن أكربحققهما 
مع  وسنحاول تلخيص أهم التطورات اليت . ّ حتقيق أماين مؤسسهعلىتساعد ا

مع   البيئة احمليطة به واليت ميكن أن يكون هلا دور فعال يف وعلىطرأت على نظم ا
  .التأثري يف نشاطه

مع فهي صدور أول قانون ينظنظم أهم التطورات اليت طرأت على فأما م  ا
. أهم ما جاء فيه) ٧١٦ الصفحةيف (، وقد خلصنا من قبل ١٩٢٨عمله يف عام 

مع الصادر باملرسوم التشريعي   ١٩٤٣س يف عام .آ/٦٠رقم ذي الإال أن قانون ا
ِكان أكمل تنظيما وأمشل أحكاما إذ استكمل يف نفس العام  ُ ً رقم  ذي الباملرسومً

يعرف اليوم باسم  وهو ما(مع  ، الذي اشتمل على النظام الداخلي للمج٥٧١

                                                            
مع ا: عليحممد كرد : ينظر) ١(   .لعلمي العريب، الصفحة األوىلالتقرير السادس بأعمال ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٢٦  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

إضافة العمل على توحيد املصطلحات : وأهم ما ورد فيهما).  الداخليةالئحته
مع األقطارالعلمية يف  مع ومهامه، وإحداث إدارة ملحقة با  العربية إىل أغراض ا
 الكتب العامة وصيانة اإلضبارات الوطنية، وإلغاء ارتباط إدارة اآلثار دورهي إدارة 

ً وعلميا بإغفال ذكرها فيه، وإحداث جلنتني دائمتني تتمتعان ًإداريامع با
لة واملطبوعات، واشرتاط إقامة مهابصالحيات واسعة   جلنة الشؤون اإلدارية وجلنة ا
وأورد هذا القانون عدة . ً وبذلك أغلق فرع حلب حكمادمشق،العضو العامل يف 

لس واجلسات حضور تعويضاتأحكام يف  للجان وإلقاء احملاضرات والنشر يف  ا
لة ٍضمنها يف عدد من ... ا

 قد اكتفى، يف معرض ١٩٢٨وكان قانون عام . موادهّ
 على لألعضاء إىل التعويضات اليت تعطى باإلشارةأنواع النفقات يف املوازنة،  تعداد

معيكلفهماألحباث واحملاضرات اليت  اَ القيام ا ه نستخلص من هذ  أنوميكن.  
 العلمية بني األقطار العربية أصبح املصطلحاتالتطورات أن العمل على توحيد 

مع ومهمة أساسية   مهامه، بعد أن كان يكتفي منذ إنشائه منًغرضا من أغراض ا
 وأن التعويض املايل عن األعمال بإحلاح،برتويج توحيد املصطلحات ويدعو إليه 

ًالعلمية وتنظيم صرفها أصبح أمرا مهما   أن يفرد له جمموعة من املواد يوجبً
مع بني نالحظكما . واألحكام يف القانون ويف نظامه الداخلي  أن تشتت جهود ا

مع، ًتدرجيياعدة مهام كربى أخذ يتقلص، فخرجت إدارة اآلثار   من حوزة ا
 علي ورئيس كردوتركزت مهامه يف دمشق، بعد أن حتقق ما كان يتمناه الرئيس 

ٍ ومت ذلك بأسلوب حتاشى ذكر إلغائها، وانصرف إىل حصر الفروع، لغاءبإ )١(الدولة

معدمشقإقامة العضو العامل يف  ًويالحظ أيضا يف املواد اخلاصة باللجنة . ّ مقر ا

                                                            
مع العلمي العريب عن سنواته الثالث أعمال: حممد كرد علي: ينظر) ١(( األخرية،  ا

  .٦٦، مرجع سابق، الصفحة )١٩٢٤(التقرير الثالث 



  
امع  ٧٢٧  واثق شهيدعبد اهللا .  د– جممع اللغة العربية بدمشق - ا

لة  ُ يف كل من القانون والنظام الداخلي، إحكام الرقابة واملطبوعات،اإلدارية وجلنة ا ٍّ
مععلى ما يكتب يف  ً يف قاعاته، إحكاما دقيقا وشبه صارم، وتأكيد  وما يلقىا ً
مع  إال أن هذه الرقابة  .)١( عن املشاحنات السياسية والدينيةًبعيداوجوب بقاء ا

مع، ومما نشر يف   الرئيس كرد علي الستة األوىل عنتقاريركما يبدو من  أعمال ا
مع يف حتقيق أغراضهعملجملته، مل تعق    . ا

 ونظامه الداخلي الصادر ١٩٤٧لعام ) ٩٠(ذو الرقم   القانونيأت ومل
 بدايات العهد الوطين، بتغريات جذرية، يف، ١٩٤٨ لعام ٢٣٥٠رقم ذي الباملرسوم 

مع على النهوض   العربية وبأغراضها الواردة يف باللغةولكنه تابع تركيز مهام ا
دور الكتب  لإلشراف على الوطنيةالقانون السابق، فلم يأت على ذكر املصلحة 

معالعامة واألضابري الوطنية، واستعاض عنها يف مهام   مبهمة تنظيم إلقاء ا
مع واملدن السورية مع اإلشارةكما ألغيت ! احملاضرات يف ردهة ا  إىل تويل رئيس ا

  ذي الرقم من املرسوم٩ املادةاليت وردت يف (إدارة شؤونه يف العاصمة واحملافظات 
 بعد بتصفيتهسويت ؤون فرعه يف حلب البد أن تكون قد ن شإ، إذ )س.آ/ ٦٠

ومل يعد لرئيس  ،١٩٤٣مرور أكثر من عقد من الزمن على إلغائه بقانون سنة 
مع  الذي ّومما جتدر اإلشارة إليه أن هذا القانون.  ما يتوىل إدارته يف احملافظاتا

ً تقريبا يف قانون  بأحكام الرقابة على الفكر كما وردتاحتفظ وضع بعد االستقالل،
  .١٩٤٣سنة 

رقم ذي ال املصرية بتغريات هامة على حمتوى القانون السورية تأت الوحدة ومل
                                                            

مع يف اإلشارة كرد علي كرر، و٢٣٨ّالفتيح، مرجع سابق، الصفحة ) ١((  إىل التزام ا
ذا املبدأ، وكأنه ً يستخلص مما توارد كثريا يف ثنايا كما كان يفاخر بااللتزام به، مسريته 

مع،   ما ورد يف الصفحة الثانية من التقرير ومنهاتقاريره الستة األوىل عن أعمال ا
  .الرابع



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٢٨  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

 القاضي بإنشاء ١٩٦٠ لسنة ١١٤٤رقم ذو ال فالقراريف البنية واألغراض، ) ٩٠(
مع العلمي (جممع اللغة العربية  وليس نظامه (والئحته الداخلية ) العريبوليس ا

مما   من حيث احملتوىقريبان ١٩٦١ لسنة ٣١رقم ذي اللصادرة بالقرار ا) الداخلي
 ما استجد أهمأما . ونظامه الداخلي) ٩٠(رقم ذي الجاء يف املرسوم التشريعي 

مع الدائمة يف   حكمفيهما فكان يف تيسري أسباب العمل، إذ أصبحت جلان ا
 الرتاث، وجلنة اجلديد أربع جلان بإضافة جلنة املخطوطات وإحياء القانون

مع احلق يف تأليف جلان   وألفاظاملصطلحات ٍاحلضارة، وأعطى القانون جملس ا

مع أخرى،دائمة  مع، ومنح أعضاء ا  كما أبرز دور اخلرباء يف تنفيذ أعمال ا
وعلى الرغم من عدم صدور القرار املنتظر .  حيدد بقرار من الوزيرًشهرياًتعويضا 

َ فإن أمهية احلكم تبقى كبرية ونوعية، فقد حدد التعويض ًتقريباطوال نصف قرن 
ًويالحظ أخريا أن الرقابة الشديدة على ما . ٢٠٠١ لعام ٣٨رقم ذو الالقانون 

مع الذي جاء مع الوحدة يفيكتب وما يلقى من حماضرات قد ألغيت   قانون ا
  .السورية املصرية
مع،اليت أهم التغريات وجنمل ٍ بعد مرور عقد من الزمن  طرأت على أنظمة ا

اية القرن    : مبا يليالعشرينعلى إنشائه وحىت 
مع يطرأ على مهام مل -    . وأغراضه للنهوض باللغة العربية تغريات تذكرا
مع من القيام باملهام األخرى وألغيت تدرجييا من قانونه، وهيُأعفي -  : ً ا
ر الكتب العامة وتنظيمها وصيانة  اآلثار، فاإلشراف العلمي عليها، وإدارة دوإدارة

مع واملدن السوريةاإلضبارات   .ً الوطنية، وأخريا تنظيم إلقاء احملاضرات يف ا
مع أصبحت -   على املرشح هلا، ًشرطا إقامة العضو العامل يف دمشق مقر ا

معّوأدى ذلك إىل تركيز أنشطة     . يف دمشق وإغالق فرعه يف حلبا
معّللسن  شرط احلد األدىنحذف-    . على املرشحني لعضوية ا



  
امع  ٧٢٩  واثق شهيدعبد اهللا .  د– جممع اللغة العربية بدمشق - ا

 احلاجة إىل املكافأة املادية على العمل يف وقت مبكر، ونظم القانون ظهرت - 
ً تعويضا ١٩٦٠، ومنح القانون يف عام ١٩٤٣ تقديرها وصرفها منذ عام أحكام
  . حيدد ويصدر بقرار من الوزير إال أن ذلك القرار مل يصدرلألعضاءًشهريا 
يف تيسري أسباب   بعض املستجدات١٩٦٠ن الصادر يف عام  القانوأدخل - 

مع،  َ دور اخلرباء يف املشاركة يف أعماله، وضاعف عدد اللجان الدائمة فأبرزعمل ا
مع جملسوفوض إىل  ٍحداث جلان دائمة أخرىإ ا ٍ.  
مع ويعمل ضمن شروطها حلت التطورات اليت وأما  بالبيئة اليت حتيط با

  :فأمهها ما يلي
))النفري(( جذوة ّخبو - 

العربية يف دمشق،   الدولةعلى منذ القضاء للتعريب )١ (
  .بعد أن كانت قد اتقدت يف محاها

ًخوة املصريني وكثريا من العرب إل جممع القاهرة الذي استقطب نشاط اإحداث
  . جممعيي دمشقبعضوحىت 

ا يف  ضغطها على األفراد وحتكم مطالبهوازدياد شروط املعيشة اضطراب - 
  .توجيه نشاطهم

 جودة تعليم اللغة العربية وتراجع املهارات اللغوية عند العلميني تقهقر - 
مع عن دمشق إىل ما بعد بلوغهم خاصة،  وغياب اللغويني املؤهلني لعضوية ا

مع تبعا لذلكالسبعنيالستني أو    .ً من العمر، وارتفاع سن املرشح لعضوية ا
مع قفزات تضاهي قفزته العمالقة يف قحتقي األسباب حالت دون هذه  ا

 مؤسسيه من اجليلني األول والثاين، جهودإال أنه تابع تألقه بفضل . العقد األول
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لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٣٠  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

االيت  واالندفاع الشديد الذي ولدته الطاقات  يف العقد األول، وما اكتسبه من اختز
تمعات العربية   .اخلربة واملكانة يف ا

  
*  *  *  
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