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بسم اهلل الرحمن الرحيم  

الحمد هلل والصالة والسالم عمى رسول اهلل 
 وعمى آلو وصحبو ومن وااله

 
لي عظيـ أف أتاح لي مجمع المغة العراية األردنيف، كدعاني  إنو لشرؼ

رئيسو األستاذ الدكتكر عاد الكريـ خميفة، أكرمو اهلل، أف أشارؾ في المكسـ 
الثقافي ليذا العاـ إللقاء احث عف المغة العراية في مؤسسات الصناعة كالتجارة 
في األردف، كاضاعتي مزجاة، االمقارنة مع العمماء األفاضؿ، كاألساتذة الكاار، 

 .الذيف ساقكني اأاحاثيـ، كالذم يميني ااحثو، كاهلل المكفؽ

في ىذا الاحث أستعرض أكالن القكانيف كاألنظمة، كالقرارات، كالاالغات 
الرسمية التي تحكـ استعماؿ المغة العراية في المجاؿ التجارم كالصناعي، 
كتحض عميو، كأقدـ اعض األمثمة مف كاقع الحاؿ، في ضكء ىذه األكجو 

المختمفة مف التشريع األردني، ثـ عمى سايؿ المقارنة أعرض جاناان مف تشريع 
. فرنسا في احتراميا لمغتيا، كفي صيانتيا كحمايتيا

لقد اقترح عمي األستاذ الدكتكر رئيس المجمع، حفظو اهلل، اعض األفكار 
ذا أذف لي األستاذ  ألاني عمييا احثي، كمع ذلؾ أعطاني حرية التصرؼ، كا 

الرئيس، كجميكر الحضكر الكراـ، كسمح لي الكقت أختـ اكممة مكجزة، خارج 
نطاؽ الاحث المرسكـ، اعجالة عف تطكر حاصؿ في المغة العراية، خالؿ 

الشطر األخير مف القرف الماضي كما زاؿ، كىك تطكر أراه أقرب إلى االنحطاط 
.  منو إلى التقدـ، كاهلل المستعاف
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في القكانيف كاألنظمة كالاالغات الرسمية كالقرارات حكؿ  استعماؿ المغة 
العراية السميمة، كعمى األخص في التجارة كالصناعة في دستكر المممكة 

. األردنية الياشمية
: المادة الثانية

" اإلسالـ ديف الدكلة، كالمغة العراية لغتيا الرسمية"
كالجمع ايف ديف اإلسالـ كالمغة العراية في مادة كاحدة مف الدستكر أمر 
طايعي، مرده أف ديف اإلسالـ الذم نزؿ او القرآف الكريـ أنزلو اهلل عمى رسكلو 
محمد صمى اهلل عميو كسمـ، امساف عراي مايف، كحفظ دينو كلغتو أراعة عشر 

تقرر كاقعان استغني او عف  (األـ)إف ىذه المادة . قرنان كما زاؿ، حتى يكـ الديف
: التشريع إال في اعض النصكص، أحاكؿ جمع ما أمكنني جمعو فيما يأتي

  1985في قانون جامعة اليرموك لسنة 
: 8المادة 

. المغة العراية ىي لغة التدريس في الجامعة .أ 
لمجمس الجامعة أف يجيز استعماؿ لغة أخرل في الحاالت التي يتعذر فييا  .ب 

. استعماؿ العراية في تدريس أية مادة مع السعي إلى تعريب تدريسيا
كىذا النص يغني عف سائر النصكص الكاردة مثمو في قكانيف الجامعات 
األردنية، المتعمقة االمغة العراية كمغة تدريس، فقد أكفٌي األستاذ الدكتكر عادؿ 
جرار في احث عف كاقع المغة العراية في الجامعات األردنية، كلكنني أكردت 

كمثمو كارد " مع السعي إلى تعريب تدريسيا"ىذا النص لمعاارة الكاردة في آخره 
. 1985في قانكف جامعة مؤتة لسنة 
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 1976وفي قانون مجمع المغة العربية األردني لسنة 

: 4المادة 
: يعمل المجمع عمى تحقيق األىداف التالية

الحفاظ عمى سالمة المغة العراية كجعميا تكاكب متطماات اآلداب كالعمـك  -أ 
 كالفنكف الحديثة

تكحيد مصطمحات العمـك كاآلداب كالفنكف ككضع المعاجـ، كالمشاركة في  -ب 
 .ذلؾ

 .إحياء التراث العراي كاإلسالمي في المغة كاآلداب كالعمـك كالفنكف -ج 

عف ىذه األىداؼ السامية، أكتفي االقكؿ فيما حققو المجمع منيا في 
مجاؿ تكحيد مصطمحات العمـك كالفنكف، كمنيا ما تعمؽ االتجارة كالصناعة 

عى المعاجـ ليا، فأذكر منيا فيما يمي : كالتكنكلكجيا ككضى
. 1989- مصطمحات الدىانات كالكرنيشات .1
. 1996 –مصطمحات اإلذاعة كالتمفاز كالكيرااء العاـ  .2
. 1996 – (الطاعة الثانية)مصطمحات التجارة كاالقتصاد كالمصارؼ  .3
. 1996 –مصطمحات التمريض  .4
. 1997 –مصطمحات الخراطة  .5
. 1997 –مصطمحات التجارة  .6
. 1998 –مصطمحات التكييؼ كالتاريد كاألدكات الصحية  .7
. 1998 –مصطمحات ميكانيؾ السيارات  .8
. 1998 – (الجزء األكؿ)مصطمحات اليندسة المدنية كالمعمارية  .9

 .2001 – (الجزء الثاني)مصطمحات اليندسة المدنية كالمعمارية  .10

ة، كالمشاة، كسالح عىذا غير المصطمحات العسكرية في الدركع، كالصنا
اليندسة، كالمدفعية، كالمساحة، كسالح الجك، كاالستخاارات، كفي ىذه المعاجـ 
العسكرية ما قد يفيد الجانب المدني الصناعي كالتجارم، ككميا طاعت طاعة 
ثانية، كراما أكحى ذلؾ اأف جامعة مؤتة، التي مف أىـ اختصاصاتيا العمـك 

 6العسكرية، ماضية في السعي إلى تعريب لغة التدريس فييا، كما تكجب المادة 
. مف قانكنيا
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. 1966 لسنة 15وفي قانون العمل رقم  
 (أ) 15المادة 
كيحؽ لمعامؿ إثاات حقكقو اجميع ... ينظـ عقد العمؿ االمغة العراية"

ىذه العاارة في آخر المادة، ".  طرؽ اإلثاات القانكنية إذا لـ يحرر العقد كتااة
كىي مكضكعة لمصمحة العامؿ، قد تنفي عف أكؿ النص صفة النص القانكني 
األمر الذم يعاقىب صاحب العمؿ المخالؼ لو اغرامة ال تقؿ عف خمسيف ديناران 

. كال تزيد عمى مئة
 1966وفي قانون التجارة لسنة 

 40المادة 

عمى كؿ تاجر أف يجرم معامالتو كيكقع أكراقو المتعمقة االتجارة ااسـ "
". معيف يطمؽ عميو العنكاف التجارم كأف يكتب عنكانو عمى مدخؿ متجره

 41/3المادة 

لمتاجر أف يضيؼ ما يشاء عمى عنكانو التجارم احيث ال تحمؿ ىذه "
اإلضافة غير الفيـ خاطئ فيما يتعمؽ ايكيتو أك اأىمية تجارتو كسمعتو أك 

". اكضعو المالي أك اكجكد شركة أك انكعيتيا

 48المادة 

 يعاقب اغرامة ال تتجاكز عشرة 42، 41كؿ مف خالؼ أحكاـ المادتيف "
ليس في ىذه النصكص مف قانكف التجارة ما يكجب كتااة العنكاف التجارم " دنانير

كما قد يضاؼ إليو االمغة العراية، ككذلؾ قانكف الشركات الذم تكممو أحكاـ قانكف 
 لسنة 4إال أف تعديؿ قانكف الشركات االقانكف رقـ .  التجارة فيما لـ يينىص عميو فيو

يجب تقديـ عقد تأسيس الشركة " عمى أنو 1/ مكرر67 نص في الماد 2002
 العراية كيجكز  المساىمة الخاصة كنظاميا األساسي االمغة
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أف يالـز ذلؾ ترجمة لو امغة أخرل، كفي حالة تعارض أك اختالؼ 
". النصكص يعتمد النص العراي

لكف قانكف تنظيـ المدف كالقرل كاألانية في اعض أحكامو، كاألنظمة 
: المتصمة او تفي االغرض كما يمي

 1966 لسنة 79في قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم 
 41/2المادة 
إذا قاـ أم شخص أك أم شركة أك مؤسسة، دكف رخصة أك خالفان "

لمرخصة أك التعميمات، اعرض أية دعاية، يعتار أنو ارتكب جرمان كيغـر لدل 
إدانتو اغرامة ال تتجاكز مئة دينار كال تقؿ عف خمسة دنانير، كفي حالة 

استمرار المخالفة يغٌرـ اغرامة إضافية ال تقؿ عف ثالثة دنانير عف كؿ يكـ يمي 
". صدكر الحكـ

 1984ة لسنة مفي نظام الموحات واإلعالنات في منطقة أمانة العاص
 3المادة 
عمى الشخص الذم يمارس حرفة في منطقة األمانة أف يضع عمى ااب "

المحؿ الذم يمارس فيو عممو لكحة االتصميـ الذم تكافؽ عميو األمانة مكتكب 
 كنكع الحرفة التي يمارسيا عمى أف تككف المغة العراية ىي المغة ،عميو اسمو

 ". كأف تعمك أم كتااة أخرل عمى المكحة،الاارزة
 10المادة 
مع عدـ اإلخالؿ اأم عقكاة أشد ينص عمييا أم قانكف أك نظاـ آخر، "

يعاقب كؿ مف خالؼ أم حكـ مف أحكاـ ىذا النظاـ اغرامة ال تتجاكز عشرة 
 كتحصيؿ ،دنانير دكف المساس احؽ األمانة في إزالة المخالفة االطرؽ اإلدارية

 ".كمصاريؼ إدارية% 25النفقات مف المخالؼ، يضاؼ إلييا 
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 وفي قرار المجنة الموائية لمتنظيم واألبنية رقم 
التعميمات المنظِّمة لعرض إعالنات الدعاية في أمانة عمان  - 216/1988
: الكبرى

 1المادة 
ال يجكز ألم شخص أف يعرض إعالنان لمدعاية عمى محمو في الشارع "

العاـ، أك عمى المكحات المخصصة ليذه الغاية أك عمى أم حائط أك سطح، أك 
مكاف آخر، إال اعد الحصكؿ عمى ترخيص اذلؾ مف أميف العاصمة أك مف 

". يفكضو
ىـ /2المادة 
إذا قاـ شخص اعرض إعالف دكف ترخيص أك خالفان لمترخيص أك "

 مف 2 فقرة 41ألحكاـ ىذا القرار، تيتخذ اإلجراءات لمعاقاتو طاقان لحكـ المادة 
كرد النص فيما ساؽ ) 1996 لسنة 79قانكف تنظيـ المدف كالقرل كاألانية رقـ 

.  (مف ىذا الاحث
  7المادة 

لرئيس المجنة المكائية إصدار األكامر إلزالة اإلعالنات المعركضة خالفان 
. ألحكاـ ىذا القرار، كلتحصيؿ نفقات اإلزالة
 1976وفي نظام األشغال الحكومية لسنة 

 (و) 6المادة 
أف تككف جميع االتفاقيات كالشركط التعاقدية االمغة العراية، .... يراعى"

كيجكز أف تككف المكاصفات كالمخططات كالتقارير الفنية كالمراسالت االمغة 
". اإلنجميزية
ىذا الجكاز المتاح في آخر النص ااب مفتكح الستعماؿ المغة اإلنجميزية )

حتى في رسائؿ الجية الحككمية القائمة عمى المشركع، ال المقاكؿ كحده المنفذ 
. (لممشركع، األجناي كغير األجناي



152  

  

 الصادر عن دولة رئيس الوزراء 1989 لسنة 25البالغ الرسمي رقم 
: (ألىمية ىها البالغ أورد نصو كامالًال )

  1983 لسنة 25بالغ رسمي رقم 
انطالقان مف أحد الماادئ األساسية التي نص عمييا الدستكر كىي أف 
المغة العراية ىي المغة الرسمية لمدكلة األمر الذم يقتضي معو ترجمة ىذا 

المادأ األساسي عمى كافة الصعد كمختمؼ نكاحي الحياة ترجمة عممية االتزاـ 
كافة األجيزة الحككمية كالمؤسسات الرسمية كالشعاية كغرؼ التجارة كالصناعة 

. كغيرىا عمى تطايقو مف خالؿ جميع أكجو نشاطاتيا
ال ريب أف في إيالء المغة العراية االىتماـ الذم تستحقو في سائر 

مناىج حياتنا الرسمية كالعامة الثقافية كالتعميمية كاإلعالمية، كتخميصيا مف 
مظاىر السيطرة األجناية كمؤثراتيا، أمر يحتاج مف الجميع اذؿ جيده كدكره 

. الفعاؿ إلنجاح ذلؾ كااللتزاـ او التزاما دينيان ككطنيان كقكميان 
لذا أرجك أف أؤكد عمى أىمية التكجو لحماية المغة العراية كالتشدد في 

سيادتيا كتعمميا ااعتاارىا لغة القرآف الكريـ كدعامة الحفاظ عمى اليكية الكطنية 
كضركرة الكقكؼ في كجو العكامؿ التي تؤثر عمييا اما في ذلؾ شيكع استعماؿ 

. األسماء كاالصطالحات األجناية
: ككذلؾ الاالغ التالي

 1989 لسنة 15بالغ رسمي رقم 
انطالقان مف حرصنا الاالغ عمى ضركرة استعماؿ المغة العراية في 

يمانان منا اقدرة لغتنا الشريفة عمى استيعاب معطيات  المؤسسات األردنية كافة، كا 
العمـ كالحضارة، كااعتاار أف المغة العراية أداة لمتعاير عف كجداف األمة العراية 

كركحيا 
لذا أرجك مف جميع الكزارات كالدكائر الرسمية كالمؤسسات العامة مراعاة 

: ما يأتي
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التأكيد عمى ضركرة استعماؿ المغة العراية لفظان ككتااة عند            .1 
 .تسمية المحالت التجارية كفي الالفتات كاإلعالنات

أف تكتب االعراية السميمة الكتب كالكثائؽ الصادرة عف الكزارات كالدكائر  .2
 .كالمؤسسات الرسمية كشاو الرسمية

أف تكتب االعراية السميمة الايانات التجارية المتعمقة اأية سمعة تـ إنتاجيا  .3
 .في األردف

آمالن أف تككف ىذه خطكة أكلى في سايؿ تعزيز المغة العراية في حياتنا 
. الرسمية كالشعاية

 رئيس الكزراء 13/5/1990

 1997 لسنة 30البالغ الرسمي رقم 

مف أجؿ ضركرة استقطاب كثير مف الشركات األجناية، كاخاصة "
المعركفة دكليان، التي تطمب استعماؿ اسميا األجناي، فكض دكلة الرئيس ايذا 
الاالغ معالي كزير الصناعة كالتجارة االسماح ليذه الشركات المعركفة دكليان 
ااستخداـ اسميا األجناي في الحاالت التي يراىا مناساة، عمى أف يقترف ىذا 

". (األردنية)أك  (األردف)االستعماؿ اإضافة كممة 
كتاب دولة رئيس الوزراء إلى معالي وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 

26/1/1999  :
في ىذا الكتاب كافؽ دكلة الرئيس عمى تفكيض معالي الكزير السماح 

. اتسجيؿ األسماء األجناية عند كجكد ما يارر ذلؾ
 30يالحظ أف ىذا الكتاب ال يشترط ما جاء في الاالغ الرسمي رقـ )
لممكافقة " األردنية"أك " األردف" اكجكب اقتراف االسـ األجناي اكممة 1997لسنة 

. عمى تسجيمو كما ىك في األصؿ، كحصر ذلؾ في الشركات األجناية المشيكرة
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 في واقع الحال 
اإلجراءات 

 عمى كؿ شخص طايعي فرد يحترؼ التجارة أف يسجؿ اسمو في سجؿ 
التجارة كعمى كؿ شركة، تجارية كانت أك صناعية، ال تمنح حؽ العمؿ إال اعد 

. تسجيميا ااسـ كافؽ عميو مراقب الشركات
غير اسميا )كلكؿ تاجر مسجؿ أك شركة مسجمة اتخاذ اسـ تجارم 

، مسجؿ ليا في سجؿ (المسجؿ في سجؿ التجارة أك في سجؿ الشركات
األسماء التجارية حسب قانكف تسجيؿ األسماء التجارية، ككذلؾ اتخاذ عالمة 

تجارية حسب قانكف العالمات التجارية الستعماليا عمى المطاكعات أك 
. المنتجات أك الاضائع المختارة لمتجارة فييا

كاألصؿ في أسماء التجار األفراد أف تسجؿ في سجؿ التجارة  كما ىي 
االمغة العراية، ككذلؾ أسماء الشركات، كما ىي في شيادة تسجيؿ التاجر أك 

. شيادة تسجيؿ الشركة
كال يجكز استعماؿ االسـ التجارم مستقالن عف اسـ التاجر أك الشركة 

المسجؿ، اؿ يجب أف يقترف او حيثما كاف االستعماؿ، إال أف لكزير الصناعة 
كالتجارة أف يسجؿ لمستثمر،شركة ااسميا األجناي لمعمؿ في األردف تشجيعان 

. لالستثمار األجناي
أما العالمة التجارية، فال قيد في قانكف العالمات التجارية عمى شكميا 

أك لكنيا أك األشكاؿ أك الحركؼ، عراية أك أجناية، التي تتشكؿ العالمة منيا، 
إال أف تككف مميزة امجرد النظر، ال تشاو عالمة أخرل مسجمة، أك عالمة 

مشيكرة غير مسجمة لكنيا قد تؤدم إلى تكىُّـ اأف مالؾ العالمة المشيكرة ىك 
. نفسو منتج الاضاعة التي أنتجيا غيره في الكاقع

كالتسجيؿ في سجؿ التجارة أك سجؿ الشركات، أك سجؿ األسماء 
التجارية، أك العالمات التجارية، تختص او كزارة الصناعة كالتجارة في 

. مديرياتيا المختمفة
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كال تقاؿ كزارة الصناعة كالتجارة أم معاممة لمتسجيؿ إال االمغة العراية كال 
. كثائؽ إال االمغة العراية، أك اترجمة عنيا إلى المغة العراية

اعد التسجيؿ يشترؾ التاجر أك الشركة في غرفة التجارة أك غرفة 
الصناعة، حساما يككف الحاؿ، كمف ثـ يحصؿ كؿ منيـ عمى ترخيص مف 

ة أك مف الامدية المختصة كيعطى شيادة اذلؾ تعمؽ في مكاف ـأمانة العاص
. ظاىر في محؿ العمؿ

كعمى كؿ تاجر أك شركة امكجب قانكف التجارة، أف يكتب عمى مدخؿ 
. المحؿ االسـ المسجؿ لمتاجر أك لمشركة كيضيؼ إلى ذلؾ ما يشاء

 كامكجب قانكف تنظيـ المدف كالقرل، كاألنظمة كالقرارات الصادرة 
امقتضاه، ال اد أف تككف الكتااة عمى مدخؿ المحؿ االمغة العراية اارزة عما 

. سكاىا امغة أجناية
المخالفات في الكتابة عمى الفتات المحال وعمى اإلعالنات 

: ىذه المخالفات كثيرة، كمنيا في الالفتات
  ترؾ كتااة اسـ التاجر أك الشركة المسجؿ، كاالقتصار عمى االسـ التجارم 

 .أك العالمة التجارية، أك عمى اسـ أك رمز غير كارد في السجؿ

 استعماؿ أسماء أك أكصاؼ اأحرؼ عراية امفظيا األجناي. 

  استعماؿ اسـ أك كصؼ أجناي امغة أجناية مع مقاامو االعراية، كالكتااة
 .االمغة األجناية أارز أك كضعيا فكؽ المقااؿ العراي أك عمى مستكاه

 استعماؿ اسـ أك كصؼ أجناي امغة أجناية دكف كتااة مقاامو االمغة العراية .
يااان، اجادٌتو عمى طكليا، كالشكارع التجارية  ذرعتي جاؿ الحسيف، جيئةن كا 

: المتفرعة عنيا، كسجمت مالحظات منيا
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 استعماؿ أسماء كأكصاؼ امغات أجناية مكتكاة احركؼ عراية،  .1 
 :كالمفظ أجناي، منيا

 مكياج   فاشف كام

 امك آيز   صياـ النجرم

 االي شكز   ماجيؾ ساكند

 دكمينك شكز  مجكىرات ارنسس 

 رد ركز  ارغر ىاكس 

 راسـ سنتر  كالسيؾ 

 المكد اكف اكف  طالؿ ميني ماركت 

  جراند ستكرز 

قد تككف ىذه المخالفات مف صاحب المتجر دكف حصكلو عمى 
ترخيص، أك خالفان لمترخيص، أك تغاضيان مف المكمفيف االمراقاة، مع أف عمييـ 
أف يتأكدكا مرة عمى األقؿ في السنة مف رخصة الميف الصادرة لممحؿ، أك قد 

تككف تياكنان في  إصدار رخصة الميف أك رخصة اإلعالف امثؿ ىذه األسماء، 
. دكف ذكر اسـ صاحب المحؿ عمى الالفتة أيضان 

مكتكاة اأحرؼ  (كاعضيا عراي األصؿ)استعماؿ أسماء أك أكصاؼ أجناية  .2
أجناية، غير مقترنة امقااميا االمغة العراية كال ااسـ صاحب المحؿ المسجؿ، 

 :كمنيا

 

 DIAMOND  MARK 1   
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 MUSIC LINK  BOSSINI  

  SENSO   POINT 1 

 A & A FASHIONS  ZIG ZAG 

 BEST CHOICE  LIDO 

 HONEY MOON  KAWADIS 

 DALIA DE ROSA  ZAZA 

 SAFEERA M & S  SEZGEA 

 FLOWER BEE  TRENDY 

 PERFUME ANGEL  FUTURE 

 TARBOUSH PROTEL   UNI SEX 

 SPEED LINK  HALF MOON 

 POP TIME  SUN SHINE 

 CANDY INN  MODA INN 

 MOMENT-GENTS WEAR  BLUE EYES 

  NICE SHAW 

كايف ىذه األسماء كالصفات ما كتب اأحرؼ عراية امفظة األجناي، 
تحت االسـ كالكصؼ األجناي أك دكنو اركزان، كفي جميع الحاالت لـ يكتب 

. ذلؾ مقركنان ااسـ صاحب المحؿ المسجؿ، كتاجر أك كشركة
كيالحظ أف معظـ المحالت المخالفة محالت جديدة، كأكثرىا محالت 
ايع األلاسة النسائية كاألحذية، كفي أحد المراكز التجارية الكارل تجد معظـ 

. المحالت عمييا الفتات اأحرؼ أجناية كليس فييا كممة االعراية
 ...........

تعات مف السير في أسكاؽ جاؿ الحسيف، ككنت أريد أف أفعؿ مثؿ ذلؾ 
الذم لـ يجد أحد  " مكؿ"في أسكاؽ أخرل، في الشميساني، كالصكيفية كعماف 
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السمو مقااالن االعراية، كفي الرااية، لكنني اكتفيت اجاؿ الحسيف مثاالن 
... يغني عف ذرع ىذه األسكاؽ، كعما يسااو لي في ىذه السف مف إرىاؽ

كأمانة عماف الكارل قد تؤاخذ عمى مخالفة قرار لجنتيا المكائية لسنة 
.  المنقكؿ اعض انكده آنفان، في اعض اإلعالنات عمى الطرؽ العامة1988

فعمى أرصفة عماف، كعمى الجزر الحاجزة ايف اتجاىي الشارع، كعمى 
أعمدة الكيرااء كأسطح المنازؿ، كعمى مظالت انتظار الحافالت، تجد الفتات 

دعاية تجارية، اعضيا مضاء ليالن إضاءة ااىرة لمسائقيف، كاعضيا يحجب 
الرؤية عف إشارات السير الضكئية أك عف شكاخصو، كاعضيا يتجاكز عمى 

... الشارع أك يضيؽ السير عمى المشاة
اعض ىذه اإلعالنات ليس عمييا سكل أسماء كعاارات أجناية، كاعضيا 
معو شيء االمغة العراية، لكنو قاصر كفي كضع مف المكحة يخالؼ التعميمات، 
كأمانة عماف التي كضعت لجنتيا المكائية التعميمات عف لكحات الدعاية، ىي 
المشرفة عمى ىذه األماكف العامة، مف الشكارع كاألرصفة كأعمدة إنارتيا، كىي 

. التي تصدر الرخص ايذه اإلعالنات كتكافؽ عمييا كتستكفي رسكميا
إال أنو يادك أف أمانة العاصمة أدركت ىذه المخالفات في نصكص 

اإلعالنات كمخالفتيا لمسالمة العامة كالتعميمات، فقد قرأت في جريدة الدستكر 
ؿ أف أمانة عماف الكارل تنكم إصدار تعميمات جديدة لتنظيـ كأمس األ

المكحات اإلعالنية داخؿ حدكد العاصمة اما يضمف مطااقتيا لشركط السالمة 
. كنظاـ اإلعالنات المعمكؿ او في األمانة

المغة الفرنسية في التشريع الفرنسي : لممقارنة
 سنة مقالة في فصمية أجناية عف قانكف صدر في 25قرأت قاؿ حكالي 

، في استعماؿ المغة الفرنسية، ذكرتو عمى أثر تكميفي ايذا 1975آخر سنة 
الاحث، فطمات مف كزارة العدؿ الفرنسية نصو كتعديالتو، فأجااتني دكف تأخير، 

، كمعو 94/665كأرسمت ادالن منو نص القانكف الجديد الذم ألغاه، كرقمو 
، كالتعميـ الصادر اشأنو، كؿ ذلؾ 95/240المرسـك الصادر اتطايقو رقـ 

. االمغة اإلنجميزية
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في المادة األولى من ىها القانون  
ثاات في الدستكر أف الفرنسية ىي لغة الجميكرية الفرنسية، 

. فالفرنسية ىي عنصر أساس في الشخصية الفرنسية كتراثيا
.  تككف المغة الفرنسية لغة التعميـ، كالعمؿ، كالمخاطاات، كالخدمة العامة

كىي المغة المختارة رااطان ايف الدكؿ التي تشكؿ مجتمع الامداف الناطقة 
. االفرنسية
 2المادة 

استعماؿ المغة الفرنسية إجاارم في تسمية الاضائع كالمنتجات 
كالخدمات، كعرضيا، كتقديميا، كاياف طريقة استعماليا كتحديد نطاؽ كفالتيا، 

كأحكاـ ىذه المادة تطاؽ عمى .  ككذلؾ في تحرير قكائـ المطالاات كاإليصاالت
. كالتمفازأم دعاية مكتكاة أك منطكقة لماث االمذياع  

 3المادة 
يجب التعاير االفرنسية عف كؿ إعالف أك إرشاد لمجميكر يقاـ أك ينصب 
.  عمى طريؽ عاـ خارجي أك في مكاف مفتكح لمجميكر أك في مرافؽ النقؿ العاـ

 مستعمؿه لمرافؽ إحدل المؤسسات العامة أك شخصإذا عمؽ أك أقاـ 
اعض ىذه المرافؽ كتااة مخالفةن لألحكاـ السااقة، فعمى المؤسسة تاميغو رسميان 

فإذا لـ يمتثؿ خالؿ . االمخالفة كمطالاتو اإزالتيا عمى حسااو في ميمة تحددىا
الميمة فقد يحـر مف استعماؿ المرفؽ، حسب جسامة المخالفة، اغض النظر 

. عف شركط عقد االستعماؿ كأحكامو
 4وفي المادة 

حيثما تككف المالحظات كاإلعالنات كالكتااات المشار إلييا في 
 مف ىذا القانكف مترجمة إلى لغة أك أكثر يجب أف يككف النص 3 ك 2المادتيف

. الفرنسي اجكدة النص األجناي مف حيث الكضكح في القراءة كالسمع
يصدر مجمس الدكلة مرسكمان يايف الحاالت كالشركط لالستثناء مف 

. أحكاـ ىذه المادة كذلؾ في أمكر تتعمؽ اكسائؿ النقؿ الدكلية
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 5المادة 

تحرر االمغة الفرنسية العقكد ميما كاف شكميا كمادتيا، التي تككف طرفان 
فييا مؤسسة عامة أك شخص مكمؼ اميمة في خدمة عامة، كال يناغي أف 
تحكم ىذه العقكد عاارات أك مصطمحات امغة أجناية حيثما كجد ليا اديؿ 

. امعناىا معتمد حسب شركط قكاعد تعزيز المغة الفرنسية
كؿ طرؼ في عقد ماـر خالفان لمفقرة السااقة ليس لو أف يستفيد مف نص 

. محرر امغة أجناية قد يككف ضاران االطرؼ المقااؿ في العقد
 6وفي المادة 

كؿ مشارؾ في مناساة أك حمقة دراسية أك مناقشة نظميا في فرنسا 
أشخاص أك مؤسسات مف الجنسية الفرنسية، لو الحؽ في التعاير عف نفسو 

تي تكزع عمى المشاركيف قاؿ االجتماع كفي أثنائو لتقديـ اؿكالكثائؽ .  االفرنسية
الارنامج يحب تحريرىا االفرنسية كيجكز أف تشمؿ ترجمة إلى لغة أك لغات 

.... أجناية
 7المادة 

يجب أف تحتكم المنشكرات كالمراجعات كاألاحاث التي تكزع في فرنسا 
صدرتيا مؤسسة أك شخص مكمؼ أامغة أجناية، مكجزان عمى األقؿ االفرنسية إذا 

. اخدمة عامة أك شخص حاصؿ عمى نفقة مف الماؿ العاـ
 11وفي المادة 

المغة الفرنسية ىي لغة التعميـ كاالمتحانات كالمنافسات ككذلؾ 
األطركحات كاألاحاث في معاىد التعميـ العامة كالخاصة، إال في حاالت تاررىا 
الحاجة إلى تعميـ لغة أك ثقافة أجناية أك إقميمية كذلؾ حيثما يككف المدرسكف 

.... مف المشاركيف أك الضيكؼ
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(  14)المادة 

المؤسسات العامة ممنكعة منعا ااتان أف تستعمؿ عالمة تجارية، أك اسمان 
تجاريان، أك شعار خدمة، مككف مف عاارة أجناية أك مصطمح أجناي إذا كاف في 

 كمعتمد كفقا لمشركط التي حددتيا ،الفرنسية عاارة أك مصطمح االمعنى نفسو
. قكاعد تعزيز المغة الفرنسية

( 16)المادة 

عمى المستفيديف مف أم مف أنكاع المنح كالمساعدات المقدمة مف 
السمطات كالمؤسسات العامة، أف يتقيدكا اأحكاـ ىذا القانكف، كمخالفة ذلؾ قد 
تؤدم إلى استعادة المساعدة أك المنحة كميا أك اعضيا، كذلؾ اعد استدعاء 

. الطرؼ المخالؼ لتقديـ إيضاحاتو

( 17)المادة 

ااإلضافة إلى مكظفي دائرة التحقيؽ الجنائي العامميف كفؽ قكاعد 
اإلجراءات الجنائية، يعيد إلى المفتشيف المعنييف امكجب قانكف المستيمكيف 

. مف ىذا القانكف (2)االاحث كاإلاالغ عف مخالفات أحكاـ المادة 
فيؤالء ليـ صالحية الدخكؿ خالؿ النيار  إلى األماكف الماينة في قانكف 

المستيمكيف، ااستثناء األماكف المستعممة أيضا لمسكف، كليـ أف يطماكا أك 
 يراجعكا  المستندات الالزمة كأف يجمعكا المعمكمات كالاينات المطمكاة إلنجاز

كليـ أيضان أف يأخذكا عينة مف الاضائع التي كقعت عمييا المخالفة . ميمتيـ
. كفقان لمشركط المنصكص عمييا في مرسكـ مجمس الدكلة

( 18)المادة 
كؿ مف يعكؽ عمؿ المفتشيف، اطريؽ مااشر أك غير مااشر، أك يمتنع 

يعاقب االعقكاات المنصكص عمييا ، عف تقديـ المطمكب منو في سياؽ التفتيش
 .  مف قانكف العقكاات5-433في المادة 
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( 19)المادة 

 14-2 مف قكاعد اإلجراءات الجزائية المادة 13-2تضاؼ اعد المادة 
: االنص التالي

أم جمعية مؤسسة كفقا لمقكانيف النافذة كمعمنة في : 14-2المادة "
نظاميا أنيا تدافع عف المغة الفرنسية كمعتمدة حسب الشركط المحددة في 

المرسـك الصادر عف مجمس الدكلة، يحؽ ليا أف تتكلى اإلدعاء في القضايا 
ف استعماؿ المغة  ـ2، 3، 4، 6، 7، 10 المتعمقة امخالفة أحكاـ المكاد

أم ىذا القانكف، كقد اعتمدت خمس جمعيات لتقـك ايذه الميمة لدل )" الفرنسية
. (المحاكـ الفرنسية

( 20)المادة 
ىذا القانكف مف النظاـ العاـ، كيطاؽ عمى العقكد التي تاـر اعد سرياف 

. مفعكلو

( 22)المادة 

عمى الحككمة أف تقدـ كؿ سنة، قاؿ الخامس عشر مف آب، تقريران إلى 
الارلماف الفرنسي عف تطايؽ أحكاـ ىذا القانكف كأحكاـ االتفاقيات كالمعاىدات 

 .الدكلية المتعمقة اكضع المغة الفرنسية في المؤسسات الدكلية
 ...........................

ىذا القانكف الفرنسي عف استعماؿ المغة الفرنسية، كاضح األحكاـ، يحدد 
نطاؽ تطايقو، كينص عمى مؤيدات جزائية لتنفيذه، كيعيف مراقايف لتعقب 

مخالفيو، كجمعيات طكعيو مف المدافعيف عف المغة الفرنسية تتكلى اإلدعاء في 
. المحاكـ ضد المخالفيف في استعماليا

شير مف مدينة نكتنغياـ اإنجمترا أف مجمسيا أكفي خار كرد قاؿ ثالثة 
كؿ مرة  ألؼ مكظؼ 14كىـ  غرامة جنيو إسترليني عمى كؿ مكظؼ فيو ضفر

صندكؽ عالمة "يخطئ فييا في استعماؿ عالمة الفاصمة كتحكؿ الغرامة إلى 
. لألعماؿ الخيريةريعو  يرصد "الفاصمة
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ىذا لمخطأ في عالمة الفاصمة، كسيككف ريع مثؿ ىذا الصندكؽ 
 طاقنا الغرامة عشرة فمكس فقط عمى كؿ خطأ لغكم أك إمالئي لكاالمالييف 

.  فيما يكتاو المكظفكف ىنا في سياؽ أعماؿ الخدمة المدنية
كالتشريع األردني عمى أم حاؿ، االقكانيف كاألنظمة، أساس صالح 
لحماية المغة العراية كتعميـ استعماليا، لكف اعض األحكاـ فيو ضعيفة 

المؤيدات الجزائية أك اال مؤيدات، كفي التطايؽ العممي نجد تراخيا في الرقااة، 
زالة المخالفات االطرؽ اإلدارية  كفي ضاط المخالفيف كالعمؿ عمى مالحقتيـ كا 

.  حسب القانكف
تطور خطير في المغة العربية  

في ختاـ ىذه المحاضرة، أتطرؽ إلى تطكر خطير في المغة العراية 
خالؿ النصؼ األخير مف القرف الماضي كما زاؿ، أكجزه كأقتصر فيو عمى 
االتجاه الذم أصح سائدان اآلف، كعمى األخص في كتااة المحدثيف، ليس في 

األردف فقط، اؿ في العالـ العراي، غالاا في الصحؼ اليكمية كالمجالت 
. األساكعية

 اصيغة قالمكضكع ىك العدكؿ في الكتااة كاإللقاء عف الفعؿ كىجر
كمنيا شعر كاستطاع )المعمـك كالمجيكؿ إلى مصدره اإدخاؿ قاـ كأخكاتيا 

 أشؾ أف كاحدا منكـ لـ يقرأ .(كمنيا حصؿ كتقرر كصار)، كتـ كأخكاتيا (كأقدـ
: مثؿ ىذه التراكيب

  (ادالن مف استمقى)قاـ الفيؿ ااالستمقاء عمييما .
  ادالن مف ترفس النعامة مف )تقـك النعامة ارفس مف يقـك االتعرض ليا

 .(يتعرض ليا
  (ادالن مف اشترل عاكتيف)قاـ اشراء عاكتيف. 
  (ادالن مف استنشؽ ىذه المادة)قاـ ااستنشاؽ ىذه المادة. 
  مف دفعو كىرب منو)قاـ ادفعو كاليركب منو  .(ادال ن
  (طعنو)فمحؽ او كقاـ اطعنو. 
  (تركو)فقاـ اتركو. 
  (ىجـ)قاـ االيجـك عمى كالده . 
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كأف األعماؿ المقصكدة في مثؿ ىذه الجمؿ كاجاات تحتاج إلى  
إلخ، كالقصد . …النعامة أك المشترم  فقاـ ايا الفيؿ أك مف يقـك ايا

. غير ذلؾ
. ىذا في األفعاؿ المانية لممعمكـ

أما في األفعاؿ المانية لممجيكؿ، فال اد أف كال منكـ قرأ مثؿ ىذه 
: العاارات

 ييسمى : ادال مف-تتـ تسمية مديرم المديريات اقرار مف رئيس الحككمة
 .(المديريات مديرك

  (ادال مف عيثر عميو)تـ العثكر عميو قتيال في منػزلو . 
  (سيينقؿ عدد منيا)سيصار إلى نقؿ عدد منيا إلى الخارج. 
  (…تيقمـ األشجار)تتـ عممية تقميـ األشجار أراع مرات في السنة. 
  (لأف يستدع)مف المحتـ أف يتـ استدعاؤه لمحضكر. 
  (أف يعدؿ)يجب أف يتـ تعديمو. 
  (سرقت)تمت سرقة ثالثة أجيزة. 
  (لـ تعرؼ األسااب)لـ يتـ اعد معرفة األسااب . 
  (يكقؼ)الالعب يتـ إيقافو اعد إنذاره مرتيف. 

ىنا يادك الفعؿ المجيكؿ أك المقدر فاعمو يحتاج إلى كقت إلنجازه حتى 
. يكتمؿ، خالفا لمفعؿ المقصكد الذم يككف أك ال يككف دكف استغراؽ لمكقت فيو
كاالتجاه إلى العدكؿ عف الفعؿ كىجره إلى استعماؿ مصدره نجده أيضان 

، كىك استعماؿ قديـ محدكد أصاح "انعداـ"أك " عدـ"في استعماؿ النفي اكممة 
ألنو ال يقدر، : ألنو لـ يظير، لعدـ قدرتو: لعدـ ظيكره)غالاان في ىذه األياـ 

. (ألنو ال يستطيع أك لـ يستطع: لعدـ استطاعتو
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ادالن : الذىاب) ؿ المصدر المؤكؿ ادالن مف المصدر الصريحاكذلؾ استعـ
كفرؽ  (اقبادالن مف أف ير: مف أف يذىب، كالكتااة ادالن مف أف يكتب، كالرقااة

المؤكؿ الذم يحتكم عمى الفعؿ  في الداللة ايف المصدر الصريح كالمصدر
. مذكران أك مؤنثان، مفردان أك جمعان، حسب السياؽ

كمف ذلؾ االتجاه إلى ترؾ استعماؿ أفعؿ التفضيؿ ألنو يأتي عمى شكؿ 
أكثر جماالن ادالن ): كاستعماؿ أكثر أك أشد أك أقؿ مع المصدر المؤكؿ، الفعؿ

. (مف أجمؿ، كأكثر دقة ادالن مف أدؽ
التحكؿ عف استعماؿ األفعاؿ إلى استعماؿ مصادرىا ليذا الساب األىـ 

المؤكلة ىك ترؾ التشكيؿ، كصياغة المصدر ال تحكج إلى تشكيؿ، فال يخطئ 
فتقرأ في صيغة الماني لممعمـك دكف " كتب"، أما "الكتااة"أحد في قراءة كممة 

كقد تحتاج معرفة المقصكد، أىي . تشكيؿ كما تقرأ في صيغة الماني لممجيكؿ
 لمجممة قاؿ تة إلى قراءة صاـ،صيغة الماني لممعمـك أـ الماني لممجيكؿ

 كقد تطكؿ، كقارئ النص غير المشككؿ في اإلذاعة أك التمفاز مثالن ،تالكتيا
. يعينو استعماؿ قاـ كتـ مع المصدر المع الفعؿ

 كىذا مف دكاعي السعي إلى التشكيؿ، الذم ييااو الكاتب لقصكر 
. معرفتو االعراية كيحتاجو القارئ

كمف عيكب قمة التشكيؿ أف كثيرا مف الكتاب يترؾ في كتااتو الصيغ 
، كىي "ثٌاقمكاا" المتحكلة عف تضاراكا، ك" ٌضاراكاا"التي تحتاج إلى تشكيؿ مثؿ 

متحكلة عف تثاقمكا، كأشااىيا كثير في القرآف كمثميا ما زاؿ منطكقان في لغة 
ٌصالحكا كمف الصيغ الكاردة في القرآف الكريـ اٌضاراكا كاالتخاطب الدارجة 

مكف"ككذلؾ كاإلقالب ااإلاداؿ " ييتدم"المتحكلة عف " يىًيدِّم" المتحكلة " يىًخصِّ
. قراءتيا دكف تشكيؿ تعذرت ،"يختصمكف"عف 

كمف العاارات التي ينطقيا القارئ عمى خالؼ نطقيا الصحيح كمنيا ما 
" صب جاـٌ غضاو"لسنة اعض العارفيف االمغة العراية عاارة  أيجرم حتى عمى 

 ألنو لـ يصادفيا "ااًب أكلى" ادالن مف "مف اابو أكلى"ك" جاـى غضاو"ادالن مف -
. ، كلـ يسمعيا مف عارؼ ايامشككلو
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كالتشكيؿ لـ يكف ممكنان في اآلالت الطااعة، أك في اآلالت الطااعة عف 
أصاح ممكنان في أجيزة التشكيؿ  لكف ،اعد التي كانت تستعمؿ في نقؿ األنااء

دخاؿ ارامج عمى الحاسكب ،غير يسيرإال أنو الطااعة اإللكتركنية،  تكلى ت كا 
. ثيرةؾكؽ تطكيره صعكاات عالتشكيؿ عف الكاتب ت

ف، كقراء كتاب مكالاحث في ىذا الجانب طكيؿ، كلعؿ األساتذة الحاضر
 .ف شاء اهللإخرل أالمكسـ الثقافي يضيفكف إليو جكانب 

 
كالسالـ عميكـ كرحمة اهلل كاركاتو 


