
 167 

 

 

 

 

 

المحاضرة الخامسة 

 

 

اللغة العربية في التشريعات والقوانين العربية 

 
 
 
 

المحامي األستاذ الدكتور محمد أبو حسان 
عضو محكمتي التمييز والعدل العميا سابقًا 

 
 

 

 

 

 م2002 حزيران 18-  هـ1423 ربيع الثاني 7الثالثاء 



 168 

وجه الحضاري للغة العربية ال
 المغة كما يراىا عمم اإلنسان نظام اجتماعي أنشأه المجتمع  ورعاه ألداء 

وظيفة الفيم والتفاىم بين أعضائو ومن الواضح أن المغة تقوم عمى ركنين 
:  أساسيين

.   فردي واجتماعي
 يعني قدرة الشخص عمى إخراج أصوات معينة بنغمة خاصة،  ي   والفرد

 اصطالح المجتمع عمى أن ىذه األصوات تدل عمى معان  ىوواالجتماعي
محددة، وأن ىذه األصوات مرتبطة بمعانييا بدون اختالل وال شك أن ىذا األمر 

 والذي يخمق وفالتفكير ه.  يتطمب جيازًا عصبيًا قد بمغ حدًا معينًا من الكفاءة
..   يعبر عنيا بالكالم  ىوالمعاني ولكن الجياز الصوتي والذي

األصوات التي  فالمغة إذن ارتباط بين التفكير والكالم وبذلك تختمف عن
واألصوات التي تخرجيا الحيوانات والطيور منطمقة من أفعال . يخرجيا الببغاء

 (1). منعكسة
  إن المغة تحيا بأىميا قبل أن تحيا بتركيبيا وتحظى بالصدارة عندما 

يكون أىميا قد ساىموا في التطور الحضاري العـالمــي، ولعل مؤلفات ابن سينا،  
وابن  وابن الييثم،  والخوارزمي، وابن النفيس، والبيروني،  والفارابي، والرازي،

خمدون، والزىراوي وغيرىم من أعالم الحضارة العربية اإلسالمية لتؤكد صدق 
.   ما نقول

فقد طوع ىؤالء العباقرة لغتيم العربية لمصطمحات العموم الكونية  
 ساىمــت مساىمة فعالة في تقدم ،والطبيعية واإلحيائية فأنتجوا حضارة رائعة

.   الحضارة اإلنسانية مما يستوجب الكشف عن وجييا الحضاري أوال
 و  لقد عرفت المغة العربية بسعتيا وثرائيا وبما تممك من وسائل النم

وقـد استطاعت بفضل ىذه . والتطور من اشتقاق ومجاز ونحت وتعريب
الخصائص أن تستوعب الثقافات والعموم القديمة حيث قام النقمة        

 ،واليند والمترجمون في عصور اإلسـالم األولى بترجمة كتب اليونان والفرس



 169 

إلى المغة العربية حتى أصبحت المغة العربية في تمك العصور لغة العمم   
 فالعرب ىم أصل العمم الحديث وخاصة في ،والمـعرفـــة والتجارة في أنحاء العالم

. حقول الطب والكيمياء والرياضيات والفمك كما يـرى بيرجيرو
    وقد استيقظت الشعوب األوروبية من سباتيا العميق نتيجة احتكاكيا 

 حيث بمغت نسبة األمية بين األوروبيين في ذلك العصر ،بالعرب والمسممين
 وحدىا سبع عشرة األندلس في اإلسالميةفي حين بمغ عدد الجامعات ، 99%

 حسب ما ذكره المؤرخ ،جامعة في القرنين العاشر والحادي عشر ميالدي
، وأخذت تمك الشعوب تنيل من مصـادر (J.G.Jackson)األمريكي جاكسون 

الحضارة العربية اإلسالمية المتواجدة في األندلس وجنوب إيطاليا وجنوب فرنسا   
 التي استوطنيا العرب والمسممون مـئات السنين حيث تبنى األوروبيون ،وصقمية

تمك الحضارة الزاىرة وتبعًا لذلك أخذوا معيا المئات وآالف من األلفاظ العربية، 
فقد دخمت األلفاظ العربية إلى المغات األخرى فيي لم تترك لغة من لغات 

. أوروبا إال وتركت فييا آثرًا 
عندما ترجمت الكتب العربية ألول مرة إلى الالتينية كان األوروبيون و 

والطب والرياضيات والفمك  يحاولون أن يستمدوا معمومات من العرب في الكيمياء
 (2). العقول األوروبيةو فبدأت الكممات العربية تغز.. الخ

 واستيالء النورمان ومن بعدىم ،فرغم زوال الحكم اإلسالمي في صقمية
الجرمان عمى تمك الجزيرة إال أنيم استبقوا أنظمة الدولة اإلسالمية مع 

 وبقيت المغة العربية لغة سجالت ،الموظفين العرب والمسممين القائمين عمييا
وقد استمرت األمور عمى ىذه الحالة بعد . الدولة والدواوين كما كانوا يسمونيا

مضي مئة وخمسين عامًا عمى استيالء األوربيين عمى الحكم في ىذه الجزيرة 
. كما ذكرت المستشرقة األلمانية زيجرد ىونكة 

حكام  أشير  وقد كان اإلمبراطور الجرماني فريدريك الثاني
يعرفان المغة العربية  (Manfred)  (دمانفر) وابنو (م1250-1215ةصقمي)

وأنشأ فريدريك  .وترجمت إلى الالتينية، ألفا الكتب بالعربية وقد .وكتابة قراءة
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. م وأىداىا مجموعة كبيرة من الكتب العربية1224الثاني جامعة نابولي عام 
(2)  

أما في األندلس فنجد أن األسبان المسيحيين المثقفين بمن فييم رجال 
لغة الثقافة والدين في أوروبا  )الدين المسيحي قد انصرفوا عن المغة الالتينية 

وأقبموا عمى المغة العربية وآدابيا وبالغتيا وعموميا وعمى  (في القرون الوسطى
 الفقو اإلسالمي والفمسفة اإلسالمية، ولدينا في ىذا المجال شاىد معروف ىو

الذي عاش في القرن التاسع الميالدي والذي Alvar أسقف مدينة قرطبة الفارو
يتحسر عمى انصراف المسيحيين األسبان عن المغة الالتينية إلى المغة العربية 

:-  بأقوالو التالية 
ويدرسون  يقبل أخواني المسيحيون عمى أشعار العرب وقصصيم،".. 

كتب الفقياء والفالسفة المسممين ال ليفندوىا، بل ليكتسبوا المقدرة عمى التعبير 
عاميا يقرأ الشروح الالتينية عمى  وأين تجد اليوم وبالغة أكبر بالعربية بدقة

الكتاب المقدس ؟ وأين ذلك الذي يدرس األناجيل وأسفار األنبياء والرسل؟ إن 
جميع الشباب المسيحي الذي عرف بمواىبو ال يعرفون إال لغة العرب وأدبيم،  

ويجمعون منيا مكتبات عظيمة  ويقرأون الكتب العربية ويدرسونيا في حمية،
أصواتيم في كل مكان بأن األدب جدير  بتكاليف باىضة، ويصرحون بعمو

فإذا حدثتيم عن الكتب المسيحية أجابوك ساخرين بأنيا أتفو من .. باإلعجاب 
ال يكاد يوجد واحد يمكنو أن يكتب  األلوف منا وبين .أن تستحق اىتماميم

رسالة لصديق بالتينية صحيحة، بينما ليس ىناك حصر ألولئك القادرين عمى 
التعبير عن بنات أفكارىم بالعربية، وقرض الشعر بيا بمقدرة فنية تفوق مقدرة 

         (3)!".  العرب أنفسيم
أما في إيطاليا فقد مكث العرب في جنوب إيطاليا ثالثمئة سنة تقريبًا، 

 ويدينون بعادات ،فاستعرب أىل تمك المناطق، وأصبحوا يتكممون المغة العربية
وكان .  العرب، وكان العرب المسممون يتركون الحرية الدينية لغير المسممين

من نتائج ىذا االختالط أن تسمى الكثيرون بأسماء عربية، وأصبحت األماكن  
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والحاجات والشوارع والقصور وأدوات الزينة والحرب ومتاع البيوت  وغيرىا ليا 
   (4). أسماء ومظاىر عربية، وانتقمت من جنوب إيطاليا إلى وسطيا  وشماليا

ن الجزء األعظم من الكممات إ)"رينالدى"  ويقول المستشرق اإليطالي 
دخمت المغة اإليطالية ال  العربية الباقية في المغة اإليطالية التي تفوق الحصر

لكن بطريق المدنية اإلسالمية المتطورة و بطريق السيطرة العربية والغز
التي كثيرًا ما تؤلف بين مظاىر   التي امتاز بيا العرب والمسممون،المتقدمة

 وأن كثيرا من الكممات العربية استخدمت في المغة اإليطالية وال ،الحياة المختمفة
 وقال أن من أثر تأثير الحضارة العربية في إيطاليا وقوة ،سيما في لغة العمم

لغتيا الغراء وأن ذلك دفع حكومة جنوه اإليطالية إلى أن تؤسس في بداية القرن 
ويدل ذلك عمى    مدرسة لتعميم المغة العربية،م1207الثالث عشر الميالدي 

 وفي المغات العامية في جميع المدن ،وجود كممات كثيرة في لغة ىذه المدينة
اإليطالية التي خضعت لممد اإلسالمي طوال فترة الوجود اإلسالمي في إيطاليا 

ن  (وتاجرت مع الشرق اإلسالمي بعد أن انفصمت عن السيادة اإلسالميةأ وا 
العموم العربية اإلسالمية بكل فروعيا أخذت تنتشر في كل المدن اإليطالية  

ومن ىنا فإنو يمكن القول بأن الحضارة العربية اإلسالمية ىي صاحبة الفضل 
 وفي أوروبا في العصور ،األول واألخير في ظيور عصر النيضة في إيطاليا

 وأن ترجمة الكتب العربية الكثيرة في مختمف فنون المعرفة اإلنسانية ،الوسطى
              التي ينعم  والقوى الزدىار حضارة الغرب إلى المغة الالتينية ىي السبب المباشر

   (5).  بيا العالم اليوم
أن انتصار شارل مارتل في " جوستاف لوبون " أما في فرنسا فيرى 

معركة بواتييو لم يكن لو أىمية كبرى كما يزعم المؤرخون الغربيون، بل أن 
خفق تمامًا في إجالء العرب عن المدن التي فتحوىا، بل تقيقر أماميم أمارتل 

وقد ثبتت إقامة العرب في فرنسا مدة تزيد ]ويضيف قائاًل ". تاركًا ليم ما فتحوه 
. [حرزه لم يكن ميمًا أعن قرنين بعد شارل مارتل مما يؤكد أن النصر الذي 

عمى الطريقة العربية في مقاطعات فرنسا  وقد بدأ تأسيس دواوين الحكومات
ثم انتقمت النظم العربية اإلدارية إلى بقية  . الجنوبية المتاخمة لحدود األندلس
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كما قمد األوروبيون العرب ، البمدان األوروبية، وطعمت ببعض النظم المحمية
  (6).  في إنشاء المجالس الشورية

 ولم يكن بقاء العرب المسممين في جنوب فرنسا لعدة قرون إال ليترك 
 فقد ترك المسممون أثرا عميقًا في المغة الفرنسية  ،أثره القوى والواضح في البالد

 وذلك الستقرار أناس كثيرين منيم بالقرب من المدن التي استولوا ،وفي الدم
عمييا وفي ذلك يقول أحد الباحثين الفرنسيين أنفسيم أن الدم العربي ال زال 

 وفي جبال ،متغمبًا في جنوب فرنسا وال سيما في برست وغيرىا من المدن
ذ نرى إلى اليوم أناسًا سحنتيم عربية صرفة وليم لغة  األلب وفي إقميم الساف وا 

عزلة عن   ولم يزل ىؤالء في،خاصة ويسمييم أىل تمــك األرجاء بالشرقيين
 المراقص نالفرنسيين وال يتزوجون من غير جماعاتيم ومن عاداتيم ال يقيمو

سم اهلل ظاىرًا ا وتحمل كثير من أسمائيم ،في حفالتيم ويتحجب معظم نسائيم
كعبد اهلل وفتح اهلل وىم يحفظون أنسابيم ويفتخرون بأنيم من ساللة العرب 

وسيطرتيم في عصر  التي خضعت لنفوذ أجدادىم الفاتحين ليذه األرجاء
 ولقد وضع العرب في األراضي الفرنسية ،في القارة األوربية اإلسالم الزاىر

.   الخاضعة لنفوذىم نظامًا إداريًا إلدارة ىذه النواحي
أن الميجات السائدة لوالية "  وذكر المستشرق الفرنسي الثقة سيدي 

عالم أل وأن أسماء ا،أوفرن ووالية ليموزان الفرنسيتين محشوة بالكممات العربية
  (7) ."فييا ذات مسحة عربية 

    ومن بين مدائن جنوبي فرنسا الجديرة بالذكر مدينة مرسيميا التي ألف 
.  جداول الكواكب المؤسسة عمى زيجات طميطمة، 1140فييا ريموند في سنة 

 1143في سنة  (ىيرمان الدلماشي)التي أكمل فييا (تولوز )وكذلك مدينة 
التي ترجم فييا  (ناربون )وكذلك . ترجمة المجريطي لكتاب بطميموس في الفمك

 ومدينة ،شرح البيروني عمى جداول الخوارزمي، 1160 بن عزرا سنة  براىامإ
مونبيمييو التي كانت مركزًا لمدراسات الطبية والفمكية في فرنسا ومما يجدر ذكره 
أن الذين قاموا بإنشاء جامعة مونبيمييو ىم ثالثة من كبار األساتذة المسممين 
األندلسيين المشيورين بالطب والعموم والفمسفة وقد ارسمتيم الدولة اإلسالمية 
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األندلسية بناء عمى طمب أىالي مدينة مونبيمييو لمساعدتيم في إقامة تمك 
وىناك طالب فنون من باريس  ، الجامعة وذلك في أوائل القرن الثاني عشر

في ىذه المدينة نسبة   وقد شاىد، إلى مونبيمييو لدراسة الطب،1137توجو عام 
.   كبيرة من السكان العرب والييود، باإلضافة إلى مسيحيين متكممين بالعربية

عالقات وثيقة بالجامعات  وكان ليذه الجامعة في أوائل القرن الثالث عشر
  .العربية في جنوبي إسبانيا

  وليذا السبب كانت مساىمة مونبيمييو في تطوير الطب األوربي عمى 
.   مذىب العرب أعظم مما يعتقد عادة

   أما في شرق فرنسا، فكانت مدينة كموني، التي كان يضم ديرىا عددًا 
.  تعتبر مركزًا ممتازًا لنشر العموم العربية12من الرىبان األسبان، خالل القرن 

يشرف عمى ، 1143-1141وكان رئيس ديرىا بطرس الوقور، فيما بين سني 
وقد جعمت العموم العربية التي دخمت إلى مقاطعة . الترجمة األولى لمقرآن

المورين في القرن العاشر تمك المقاطعة مركزًا عمميًا ذا أثر كبير خالل القرنين 
 (كولون )و (gorze) (كورز )و(Liege) (لييج)التاليين وكانت مدائن 

Cologne) وغيرىا من مدائن المورين أيضا صالحة ألنماء الثقافة العربية   .
 ونقل إلى إنجمترا ،ومن المورين أخذ العمم العربي يشع إلى أجزاء ألمانيا األخرى

تعمموا في المورين، وكانت السفارات بين  النورمندية عمى أيدي رجال ولدوا أو
مموك األلمان في الشمال والحكام المسممين في أسبانيا كثيرة متعددة ومثمرة   

.   من الناحية العقمية
برنامج الدراسة في كمية " الروس " أما في إنجمترا فقد حفظ لنا معجم 

 :  ويشملوالعموم في لندن  وه
. الفمسفة الرشدية   -1
. عمم الفروسية عند العرب -   2
. فن الصيدلة المقتبس من مصر -   3
.   الحساب-   4
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. من العموم العربية  الجبر وىو-   5
.   فن الطيي الحديث-   6
الموسيقى  فنون الموسيقى وتطبيقات مصطمحاتيا الشرقية عمى-   7

. اإلفرنجية 
الكيمياء العضوية وىي من وضع العرب وتتضمن أصول صنع  -8

. األلبان ومزج عناصر الغذاء
      وقد أصبحت ىذه الكمية مركزًا لتخريج األساتذة والخبراء في أوروبا 

        (8).  بأكمميا
  وبشكل عام فقد أصبحت مرافق الدول األوروبية تحاكي مرافق الدولة 

برز الدول األوروبية اعتمادًا عمى أالعربية باألندلس وكانت مممكة بافاريا من 
األلمانية أول محكمة قانونية عمى  (بال)وقامت في مدينة  النظم العربية،

  (9.  )الطراز العربي اإلسالمي
 واآلن يمكننا أن نقول بكل ثقة ومن خالل األدلة الواردة في الفقرات 

ن المغة العربية قد دخمت إلى المناطق المختمفة في أوروبا وأثرت في إالسابقة 
لغاتيا مع دخول الحضارة اإلسالمية التي شكمت القاعدة الحقيقية لمنيضة 

.   األوروبية عمى اعتبار أن المغة العربية ىي وعاء تمك الحضارة
    ومن المغات التي تأثرت بالمغة العربية اإلسبانية والبرتغالية  

والفرنسية واإلنجميزية والغالية القديمة واأللمانية والمغات الجرمانية األصل 
كاليولندية  واإلستكندنافية في شمال أوروبا وفي الروسية والبولندية والصقمية 

  (10).  وقد أشارت بعض المعاجم إلى ىذا التأثير الواسع  والعميق .واإليطالية 
 
 

أن لمغة العربية سند    ويرى الدكتور المستشرق عبدالكريم جرمانوس
فمم تنل منيا األجيال المتعاقبة  " اإلسالم" أبقى عمى روعتيا وخمودىا ىواً ىام
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والعصور المتباينة والميجات المختمفة، عمى نقيض ما حدث لمغات القديمة 
. المماثمة كالالتينية حيث انزوت تمامًا بين جدران المعابد وكادت تنقرض

     والعنصر الثاني الذي اسيم بنصيب ممحوظ في اإلبقاء عمى المغة 
مرونتيا التي ال تبارى، فاأللماني المعاصر مثاًل ال يستطيع فيم  العربية ىو

كممة واحدة من الميجة التي كان يتحدث بيا أجداده من ألف عام، بينما العرب 
ولوال تطور . المحدثون يستطيعون فيم لغتيم التي كتبت بالجاىمية قبل اإلسالم

المغة العربية الدئب لما استطاعت األجيال الجديدة أن تعي لغة أجدادىم،  
نما ىي نتيجة حتمية لطبيعة  والمرونة التي تنطوي عمييا الضاد لم تنشأ جزافا وا 

المغة العربية، حيث أن ما تتميز بو من موسيقية واضحة وقابمية لمتزاوج مع 
 (11).  المغات األجنبية جعل منيا لغة حية مرنة متطورة

 وفي عصرنا الحديث نجد أن الغيورين عمى المغة العربية لم يقدموا 
لرجال العموم والتكنولوجيا من المصطمحات العممية ما يشبع رغبتيم بشكل 

يتناسب مع معدل ما تقدمو االكتشافات العممية وما تأتي بو االختراعات وما 
والكمبيوتر واإلنترنت من منتجات التطور  االتصال تتناقمو وسائل اإلعالم وسبل

.  العصري السريع في عالم التكنولوجيا 
فأعمال ىؤالء الغيورين ال تزال متخمفة عن ركب التقدم العممي  

والتكنولوجي في جميع الميادين وال بد من إعادة النظر في وسائل العمل من 
أجل الوصول إلى مسايرة سرعة االختراعات والتقدم المدىش الذي يشيده العالم 

. اليوم 
وعمينا أن نستفيد من تجارب األمم األخرى في الحفاظ عمى لغاتيا 

القديمة حيث نجد أن اليابان قد عنيت منذ بداية نيضتيا العممية والتكنولوجية 
بالتكوين األساسي لمبادئ العموم ثم تدرجت صاعدة من خالل لغتيا القومية 

لمقاعدة التكنولوجية بالرغم من الصعوبة  الحقيقي التي أكسبتيا االمتالك
ن حروفيا يبمغ  إاألسطورية التي تواجو الفرد في ممارسة تمك المغة، حيث 

عددىا عشرة آالف حرف، في حين نجد أن حروف المغة الصينية أكثر من 
 حرفًا وبالرغم من ذلك فقد ابتكرت بما   44444اليابانية فيي تحتوي عمى 
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التي تستطيع أن تستوعب تمك الحروف، كما  (اآللة الكاتبة) يشبو اإلعجاز
 لغة ثم 300أن توحد المغة الصينية التي كانت تتجزأ إلى  استطاعت

في مختمف أنواع العموم   (المغة اإلنجميزية)استطاعت أن تمغي من قاموسيا 
.   والتكنولوجيا

حتى الييود استطاعوا أن يعيدوا إحياء المغة العبرية بالرغم من تعدد 
األلسنة والميجات وأن يجعموىا المغة األولى لمتعمم في مختمف الكميات العممية  
والنظرية عمى السواء فالطب واليندسة والعموم تدرس بالعبرية بالرغم من إنيا 

. لغة ميتة 
 محيي       وفي ىذه المناسبة فإنو ال بد من إيراد ما ذكره الدكتور 

:  الدين صابر المدير العام لميونسك والعربي
  أن التعريب ليست قضية لغة، بل ىي قضية حضارية أساسية تواجينا 
حاليًا، المغة ليست ألفاظًا بل فكرًا وبالتالي ال بد من تطوير المجتمع العربي،  

واستيعاب حضارة العصر وذلك ال يتم إال عن طريق المغة كوسيمة  وأداة 
فاليابان مثاًل أوجدت شخصيتيا عبر لغتيا الخاصة وقد أضحت المغة اليابانية 
لغة تكنولوجية حديثة أي لغة ليا عمق تاريخي وتراث ضخم من حقيا أن تكون 

. مثل المغات األخرى 
أما المغة العربية فيي لغة القرآن الكريم،  ولغة اإلرث الحضاري الشامل 

كما أنيا كانت المغة العالمية لعدة قرون في الحضارة والمعرفة والعموم  
.   والتجارة

 وال بد من العمل الجاد والسريع في إعادة االعتبار إلى لغتنا العربية 
         (12) .لتصبح لغة الحضارة والعموم من جديد

عاماًل رئيسيًا في وحدة األمة    باإلضافة إلى ما تقدم فإن المغة تعتبر
حيث يتفق أفراد المجتمع  الواحد عمى النظر إلييا كمعبر نفسي عن تضامنيم  

حول تمك الوحدة كما تشكل المغة العالمة الفارقة لخصائص  وتماسكيم والتفافيم



 177 

األمة بين األمم  األخرى فيي حاممة التراث الحضاري والثقافي لمجماعات 
. البشرية 

:    ويقول بلنتشلي 
 . (متى استبدل المرء لغة جديدة بمغتو خسر قوميتو)

 إن انفصال أمة واحدة إلى عدة شعوب بالرغم من كونيا تتكمم لغة 
واحدة ال يعتبر دلياًل عمى عدم تأثير المغة في قيام األمم ألن االنفصال يعود 

إلى أسباب شتى منيا السياسية واالقتصادية والجغرافية الخ ومع ذلك تظل المغة 
حال المغة العربية  عنصر جذب وتوحيد يتطمع إلييا أفراد األمة الواحدة وىذا ىو

            (13). اليوم
أما لغة القانون فيي تشبو لغة الرياضيات حيث نجد أن لغة القانون 

والزالت والتعميم ومن ىنا يمكن  تبتعد عن المغة الشائعة التي تكثر فييا المزالق
أي تجريد الكالم من كل  (الموضوعية)القول بأن أىم ما يميز لغة القانون ىو

المزالق العاطفية والذاتية والخيالية بحيث تكون التسمية ممتصقة بالمسمى كما 
الحرف والكممة والعبارة والقاعدة  نقصان بحيث يدل كل من دون زيادة أو ىو

. عمى أمور محددة تحديدًا صارمًا 
 فالصياغة القانونية تتجو إلى التخصيص الصارم والدقيق لمعاني 

الحروف والكممات والعبارات والقواعد ودالالتيا، فميس من تسميات عدة لمسمى 
واحد كما في المغة األدبية مثاًل بل ثمة اسم واحد يمتصق بمسمى واحد عمى 

          (14) .الدوام
  وقد عرفت المغة العربية المصطمح القانوني منذ القدم والشريعة 

  ،اإلسالمية خير مثال عمى ذلك فقد دقق الفقياء وعبروا عن المفاىيم الشرعية
وظيرت الموسوعات الفقيية العديدة التي أمتد تأثيرىا إلى جميع أنحاء العالم 
القديم مع امتداد وتأثير فروع الحضارة اإلسالمية األخرى التي شكمت قاعدة 

.   الحضارة الحديثة
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   كما أن العالم العربي في عصرنا الحالي عرف عددًا من صفوة 
الحقوقيين الذين قاموا بجيود كبيرة في ترجمة القوانين الغربية الحديثة إلى المغة 

.   العربية
 ويالحظ أن المصطمح القانوني طرأت عميو تغييرات في المغات األخرى  

صبح أ فازداد دقة في التعبير وتمونًا في المعنى و،وال سيما في المغة اإلنجميزية
 فقد ظيرت مفاىيم جديدة في ،من المحتم أن تجاري المغة العربية ىذا التطور

ميدان القانون الدولي حيث أحدثت األمم المتحدة شعبة لتطويره وتدوينو ولجنة 
 وقد كثرت االتفاقات الدولية كما أن القانون التجاري ،دولية لدراستو وبحثو
لو لجنة خاصة بو في األمم المتحدة ىي لجنة القانون  الدولي قد أصبحت

 وقد تشعبت مواضيعو،  ومنيا التحويل اإللكتروني لألموال  ،التجاري الدولي
وفي حقل القانون . والسندات اإلذنية القابمة لمتداول والبطاقات البنكية الخ

الجنائي ظيرت اصطالحات جديدة في حقل الكشف العممي عن الجريمة  
 كبيرًا ئاً  إال أن غياب المصطمح القانوني العربي يمقي عب،والمختبر الجنائي

عمى المترجم العربي الذي يريد أن ينقل المصطمح القانوني األجنبي إلى المغة 
 باإلضافة إلى مشكمة عدم توحيد المصطمح القانوني الموجود في العالم ،العربية
.  العربي

   وال بد من مواجية ىذا التحدي وبالسرعة الكافية لمجاراة المستجدات في 
ال سينعكس ذلك سمبًا عمى المغة العربية حين ال يجد المترجم  ىذا المجال وا 

  (15). المصطمح العربي المناسب لممصطمح القانوني األجنبي
 
 
 
 
 
 



 179 

النصوص القانونية العامة المتعلقة باللغة العربية 
 

وعمى         لكل دولة عربية ظروفيا الخاصة التي تنعكس في تشريعاتيا
األمثمة عمى ذلك ما ورد في الدستورين األردني   برزأو رأسيا الدستور

.   والسوداني
:-  نصت المادة الثانية من الدستور األردني عمى ما يمي

.   (اإلسالم دين الدولة والمغة العربية لغتيا الرسمية  )
 

 يقابل ىذه المادة في الدستور األردني المادتان األولى  :الدستور السوداني
.  من الدستور السودانيالثانية و

 دولة السودان وطن جامع تأتمف فيو األعراق والثقافات وتتسامح :المادة األولى
الديانات، واإلسالم دين غالب السكان، ولممسيحية والمعتقدات العرفية اتباع 

.   معتبرون
 المغة العربية ىي المغة الرسمية في جميورية السودان، وتسمح :المادة الثانية
.   المغات المحمية والعالمية األخرى الدولة بتطوير

 ونصت المادة الحادية والعشرين من قانون تخطيط التعميم العام  21/1
:-   في السودان عمى ما يمي2001وتنظيمو لسنة 

يتم تدريس المناىج التي تضع وفقًا ألحكام قانون المركز القومي لممناىج  )   
الحكومية التي تضم   في المدارس الحكومية وغير1996والبحث التربوي لسنة 

 ،(طالبًا سودانيين وتكون المغة العربية ىي المغة المعتمدة لتدريس المناىج
من المادة الثالثة من قانون التعميم العالي والبحث العممي  (و) وقد نصت الفقرة 

:-  في المممكة األردنية الياشمية عمى ما  يمي، 2001 لسنة 41رقم 
 :  (ييدف التعميم العالي إلى تحقيق ما يمي)
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تعميم استعمال المغة العربية لغة عممية وتعميمية في مراحل التعميم العالي  - و
لييا ( .وتشجيع التأليف العممي بيا والترجمة منيا وا 

:  سلطنة ُعمان

نصت المادة الثالثة من النظام األساسي لمدولة الصادر بمرسوم سمطاني رقم 
.   (لغة الدولة الرسمية ىي المغة العربية ):-  عمى ما يمي101/96

كما نصت المادة الرابعة من قانون جامعة السمطان قابوس الصادر 
:-   عمى ما يمي 14/99بالمرسوم السمطاني رقم 

ويجوز بقرار من رئيس  المغة العربية ىي لغة التدريس في الجامعة، )
الجامعة بعد أخذ رأي مجمس الجامعة استعمال لغة أخرى لتدريس بعض 

.    (القرارات

:  دولة قطر

نصت المادة األولى من النظام األساسي المؤقت لمحكم في قطر المنشور 
 والمعدل بالنظام األساسي المؤقت المعدل ،1970 لسنة 42بالجريدة الرسمية عدد 

:-  عمى ما يمي، 1972 لسنة 4المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

 في اتحاد اإلمارات العربية، وقطر دولة عربية مستقمة ذات سيادة، عض)
دينيا اإلسالم، والشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي لتشريعيا، ونظاميا 

ديمقراطي، ولغتيا الرسمية ىي المغة العربية، وشعب قطر جزء من األمة 
.   (العربية
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 وقد نصت المادة الثانية من المنطمقات الوطنية والقومية واإلنسانية من 
:-  عمى ما يمي اإلطار العام المشروع السياسة التربوية في قطر

عوامل  المغة العربية ركن أساسي في وجود األمة العربية وعامل من)
وحدتيا ونيضتيا، والعروبة رابطة تجمع بين أبناء األمة العربية الواحدة ثقافيًا  

.   (واجتماعيًا وسياسيًا وحضارياً 
:  دولة البحرين

 فبراير 14نصت المادة الثانية من دستور مممكة البحرين الصادر بتاريخ 
:-   عمى ما يمي2002سنة 

دين الدولة اإلسالم، والشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي لمتشريع ولغتيا )
.  (الرسمية ىي المغة العربية

:  الجمهورية اليمنية 

 15الجميورية اليمنية الصادر بتاريخ  نصت المادة الثانية من دستور
:-  م عمى ما يمي2001إبريل سنة 

.   (اإلسالم دين الدولة، والمغة العربية لغتيا الرسمية  )
 1995 لسنة 18كما نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 

:   بشأن الجامعات اليمنية عمى ما يمي
العناية بالمغة العربية وتدريسيا وتطويرىا وتعميم استعماليا كمغة عممية   )

وتعميمية في مختمف مجاالت المعرفة والعموم وذلك باعتبارىا الوعاء الحضاري 
.     (لممعاني والقيم واألخالق لحضارة اإلســـالم ورسالتو
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:-  كما نصت المادة السادسة والخمسين من ذلك القانون عمى ما يمي
المغة العربية ىي لغة التعميم إال إذا استدعت طبيعة بعض المقررات )

تدريسيا بمغة أخرى وفي حال ما يقرر مجمس الجامعة في أحوال خاصة مؤقتة 
 .  (استعمال لغة أخرى بناء عمى اقتراح مجمس الكمية

 1995 لسنة 45من القانون رقم  (3 )من المادة  (ز)وقد نصت الفقرة 
:-  بشأن القانون العام لمتربية  والتعميم عمى ما يمي 

المغة العربية عماد الثقافة العربية واإلسالمية واليوية القومية، وىي أىم )
أسس الوحدة العربية تتميز بقدرتو المتجددة عمى تطور الحياة وبسعتيا ودقتيا 

.   (عن األفكار والمشاعر والمعارف في التعبير
: الجمهورية العراقية

نصت المادة الحادية عشر من قانون وزارة التعميم العالي والبحث العممي 
:-   عمى ما يمي1988 لسنة 40رقم 

وتعتبر المغة  الجامعات العراقية ىي المغة العربية المغة الرسمية في)
الكردية لغة رسمية إلى جانب المغة العربية في منطقة الحكم الذاتي ولمجالس 

.  (الكميات أن تقرر تدريس بعض المواد العممية بمغات أخرى
:  الجمهورية العربية السورية

:-  نصت المادة الرابعة من الدستور عمى ما يمي
  (المغة العربية ىي المغة الرسمية)

 من قانون تنظيم الجامعات في الجميورية العربية 24كما نصت المادة 
:-  السورية عمى ما يمي

المغة العربية ىي لغة التدريس في الجامعات فيما عدا تدريس مقررات )
مقررين في الدراسات العممية بالمغة  أو المغات األجنبية ويجوز تدريس مقرر

.     (األجنبية
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النصوص القانونية الخاصة المتعلقة بالحفاظ على سالمة اللغة العربية 

        بعد البحث والدراسة توصمت إلى قانونين يتعمقان في الحفاظ عمى 
سالمة استعمال المغة العربية أحدىما صادر في الجميورية العراقية والقانون 

 وأورد فيما يمي نص ىذين ،اآلخر صدر في الجماىيرية العربية الميبية
 1977 لسنة 64 قانون الحفاظ عمى سالمة المغة العربية رقم .القانونين

:-  الصادر في الجميورية العراقية ونصو التالي
: قانون الحفاظ عمى سالمة المغة العربية 

 تمتزم الوزارات  وما يتبعيا من الدوائر الرسمية  ____ المادة األولى     
وشبو الرسمية والمؤسسات والمصالح والشركات العامة وكذلك الجمعيات  

والنقابات والمنظمات الشعبية بالمحافظة عمى سالمة المغة العربية واعتمادىا 
في وثائقيا ومعامالتيا وذلك بجعل المغة العربية وافية بأغراضيا القومية   

.   والحضارية
 عمى المؤسسات التعميمية في مراحل الدراسة _____        المادة الثانية

وعمييا أن نحرص عمى سالمتيا، لفظًا  . كافة اعتماد المغة العربية لغة لمتعميم
دراك مزاياىا واالعتزاز بيا .   وكتابة وتنشئة الطالب عمى التعبير والتفكير بيا وا 

 تمتزم مؤسسات النشر واإلعالم التي تكون مطبوعة -----– المادة الثالثة     
بالمغة العربية أن تعنى بسالمة المغة العربية ألفاظا وتراكيب، نطقًا وكتابة،  

وتيسيرىا لمجماىير، وتمكينيم من فيميا عمى أن ال يجوز ليا استعمال العامية 
إال عند الضرورة القصوى، مع السعي إلى تقريبيا من المغة الفصيحة  

 .  واالرتفاع بيا وفق خطة منظمة مقصودة
 
 

:   يجب أن يحرر بالمغة العربية ما يأتي  -----– المادة الرابعة     



 184 

 الوثائق والمذكرات والمكاتبات وغيرىا من المحررات التي ----------– ووًال     
والمؤسسات   ومنيا المصالح وشبو الرسمية، تقدم إلى الدوائر الرسمية

ذا كانت ىذه المحررات بمغة أجنبية وجب أن ترفق بيا  والشركات العامة وا 
.   ترجمتيا العربية

 السجالت والمحاضر وغيرىا من المحررات التي يكون ---------– ثانياًال     
لممثمي الحكومة والمؤسسات حق االطالع عمييا وتفتيشيا بمقتضى القوانين  

.   واألنظمة
 أو العقود واإليصاالت والمكاتبات المتبادلة بين المؤسسات،-      ثالثاًال 

ويجوز أن ترفق بيا . بينيا وبين األفراد الشركات العامة أو الجمعيات، أو
. ترجمتيا بمغة أجنبية عند الحاجة 

 الالفتات التي تضعيا المؤسسات والمنظمات والجمعيات  -------– رابعاًال     
الصناعية عمى واجيات محاليا، ويجوز كتابة ذلك عند  والمحالت التجارية أو

الحاجة بمغة أجنبية إلى جانب المغة العربية بشرط أن تكون الكتابة بالمغة 
.    برز مكاناً أالعربية أكبر حجمًا و

 تكتب بالمغة العربية العالمات والبيانات ----------– المادة الخامسة    
التجارية وبراءات االختراع  والنماذج التي تتخذ شكاًل متميزًا ليا، كاألسماء  
واإلمضاءات والكممات والحروف واألرقام وعنوان المحال واألختام والنقوش 

.   البارزة
 وال يجوز تسجيل عالمة تجارية تتخذ أحد ىذه األشكال إال إذا كتبت 
بالمغة العربية، عمى أن ذلك ال يمنع من طمب تسجيل عالمة مكتوبة بمغة 
برز أأجنبية إلى جانب المغة العربية بشرط أن تكون المغة العربية أكبر حجمًا  و

.   مكانًا منيا
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أما العالمات التجارية التي تم تسجيميا قبل العمل بيذا القانون ولم تتوفر 
فييا شروط ىذه المادة، فيجب عمى مالكيا أن يتقدم بطمب جديد لتسجيميا بعد 

وذلك خالل ستة شيور من تاريخ نفاذ ىذا . تعديميا وكتابتيا بالمغة العربية
.   القانون
 تكتب بالمغة العربية البيانات التجارية المتعمقة --------– المادة السادسة     

بأي سمعة ثم إنتاجيا بالقطر العراقي كما تمصق بطاقة بالمغة العربية عمى 
المنتجات والبضائع التي تستورد من الخارج، تتضمن البيانات التجارية ذات 
الصمة بتحديد قيمتيا، ويجوز أن تكتب بمغة أجنبية إلى جانب المغة العربية 

.   المعدة لمتصدير إلى خارج العراق فيما يتعمق بالبضائع الواردة من الخارج أو
 تشمل العناية بالمغة العربية اعتمادىا في ---------– المادة السابعة    

التعبير في جميع ما سبق ذكره وتجنب استعمال المصطمحات األجنبية إال عند 
.  الضرورة  وبصورة مؤقتة عند عدم توفر المصطمحات العربية

 عمى الوزارات أن تنشئ أجيزة ليا تعنى بسالمة --------– المادة الثامنة    
. المغة العربية في وثائقيا ومعامالتيا بما يكفل حسن تطبيق ىذا القانون 

 يكون المجمع العممي العراقي المرجع الوحيد في ---------– المادة التاسعة   
.   وضع المصطمحات العممية والفنية، وعمى األجيزة المعنية الرجوع إليو بشأنيا

 يراعى في تطبيق ىذا القانون أحكام القوانين  -------– المادة العاشرة     
. واألنظمة الخاصة بمنطقة الحكم الذاتي في كردستان

 يعاقب المخالف ألحكام ىذا القانون ------– المادة الحادية عشرة     
بالعقوبات اإلنضباطية بالنسبة لمنتسبي الدولة وبالعقوبات المنصوص عمييا 

.   في القوانين المرعية األخرى بالنسبة لسواىم
 ال يعمل بأي نص قانوني يتعارض --------– المادة الثانية عشرة    

.   ضمنًا مع أحكام ىذا القانون صراحة أو
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شير من أ ينفذ ىذا القانون بعد ثالثة ---------– المادة الثالثة عشر    
.   تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

لسنة  (64) قانون التعديل األول لقانون الحفاظ عمى سالمة المغة العربية رقم 
1977 . 

:-      المادة األولى

   تمغى المادة الحادية عشرة من قانون الحفاظ عمى سالمة المغة العربية رقم 
:-  ويحل محميا ما يأتي. 1977لسنة  (64)

:-      المادة الحادية عشرة 

:-   يعاقب المخالف ألحكام ىذا القانون بالعقوبات اآلتية----------–  ووًال     
 إذا كان المخالف موظفًا، وارتكب المخالفة في أثناء أدائو ---------–      

واجبات وظيفتو، فيعاقب، عند تكراره المخالفة عمى الرغم من التنبيو تحريرًا، 
.   بإحدى العقوبات االنضباطية المنصوص عمييا في التشريعات النافذة

        إذا كان غير موظف، سواء أكان شخصًا طبيعيًا -----------– ب    
معنويًا، فينذر بإزالة المخالفة خالل مدة عشرين يوما، من تاريخ تبمغو  أو

باإلنذار وعند امتناعو يعاقب بغرامة ال تتجاوز خمسمئة دينار، وعند عدم إزالتو 
المخالفة خالل مدة عشرة أيام من تاريخ تبمغو بالغرامة يعاقب بالغمق لحين إزالة 

.   المخالفة
تعين الييئة العميا لمعناية بالمغة العربية، بتعميمات تصدرىا الجية  -   ثانياًال 

.   المختصة بتحريك الدعوى وكل ما يقتضي لتسييل تنفيذ أحكام ىذا القانون
:       المادة الثانية

 .      ينفذ ىذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
ر بشأن منع . و1369لسنة  (24)الجماىيرية العربية الميبية قانون رقم )- 2

  .(استعمال غير المغة العربية في جميع المعامالت
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:- مؤتمر الشعب العام 
تنفيذًا لقرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في دور انعقادىا العام السنوي  -

.   ر. و1369لمعام 
. وبعد االطالع عمى إعالن قيام سمطة الشعـــــب   -  
. وعمى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق اإلنسان في عصر الجماىيـر  -  
.    إفرنجي بشان تعزيز الحريـة1991لسنة  (20)وعمى القانون رقم   -  
ر بشأن المؤتمرات الشعبية  . و1369لسنة  (1)وعمى القانون رقم   -  

.   والمجان الشعبية
 إفرنجي بشأن األحـوال المدنية  1968لسنة  (36)وعمى القانون رقم   -  

.   وتعديالتو
 إفرنجي بمنع استعمال غير المغة 1984لسنة  (12)وعمى القانون رقم  -

 .  العربيـة  واألرقام العربية في جميع المعامالت
 

 

 

 

 
:- وقد صاغ المؤتمر القانون اآلتي

المادة األولى 
 يحظر استعمال غير المغة العربية في جميع المعامالت  وعمى وجو 

:-  الخصوص في ما يمي 
.    المطبوعات والمكاتبات -1
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.    المستندات والوثائق -2
 الكتابة عمى وسائل النقل واآلليات األخرى والمباني وعمى الطرق   -3

.   وأي مكان آخر
.    اإلشارات والعالمات واإلعالنات والالفتات -4
.     أسماء الشوارع  والمياديــــــــــن -5
.   الوصفات الطبية باستثناء اسم الدواء ونوع المرض  -6
  أسماء المحالت والوحدات اإلدارية والييئات والمؤسسات   -7

الخاصة وجميع أدوات  واألشخاص االعتبارية العامة أو
وعمى ىذه الجيات تسوية أوضاعيا بما . األنشطة االقتصادية

أحكام ىذا القانون خالل مدة أقصاىا ثالثة أشير من ويتفق 
.   تاريخ العمل بو

 :المادة الثانية

تستثنى من أحكام المادة األولى من ىذا القانون عند الضرورة 
:-  الحاالت اآلتية

.    التقارير الطبية والعممية -1
 المصطمحات والمفردات األجنبية التي لم يتم تعريبيا وليس ليا  -2

مرادف من المغة العربية وبشرط أال يكون من الممكن إيجاد تعبير 
.   عربي عنيا

.     مبدأ المعاممة بالمثل -3
 المعامالت التي يصدر بتحديدىا قرار من المجنة الشعبية  -4

.   العامة
المادة الثالثة 
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         يمنع استخدام األسماء غير العربية اإلسالمية واألسماء العــربية التي 
لم يقرىا اإلسالم وكذلك األسماء ذات الداللة الخاصة التي تتنافى مع روح 
اإلسالم وىوية الشعب الميبي، ويحظر تسجيميا بالسجالت والوثائق أيا كان 

.  نوعيا
         وتحدد األسماء المشار إلييا في الفقرة السابقة من جية مختصة 

.   تكمفيا المجنة الشعبية العامة
   وعمى أولياء أمور األطفال الذين لم يبمغوا سن الدراسة تسوية أوضاعيم بما 
يتفق  وحكم ىذه المادة، وذلك خالل مدة أقصاىا سنة من تاريخ العمل بيذا 

.   القانون

المادة الرابعة 

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة األولى من ىذا القانون - 1          
ويترتب عمى الحكم بيذه العقوبة إلغـــاء  .بغرامة ال تقل عن خمسة آالف دينار

الترخيص وقفل المحل الذي يزاول فيو المخالف نشاطو، وحرمـانو مـن الحصول 
عمى ترخيص بمزاولة األنشطة االقتصادية وذلك لمدة سنة مـن تاريخ صدور 

.   وتزال المخالفة بالطريق اإلداري وعمى نفقة المخالف. الحكم
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الثالثة من ىذا القانون بغرامة -  2

ويترتب عمى . ال تقل عن ألف دينار وال تزيد عن خمسة آالف دينار
الحكم بيـذه العقوبة حرمان المخالف من الحصول عمى جواز السفر 

والتراخيص وغيرىـا من الوثائق الشخصية، كما يحرم أبناؤه الذين 
يحممون أسماء بالمخالفة ليذا القانون من القيد بالمؤسسات التعميمية،  

وتضاعف العقوبة المنصوص عمييا . وذلك كمو إلى حين إزالة المخالفة
من ىذه المــادة عمى الموظف الذي يقوم بتسجيل الوقائع  (2)في البند 

 .  المخالفة لحكم المادة الثالثة من ىذا القانون في سجل األحوال المدنية
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المادة الخامسة  

 إفرنجي المشار إليو، كما يمغى 1984لسنة  (12)         يمغى القانون رقم 
. كل حكم يخالف أحكام ىذا القانون 

المادة السادسة 

.            يعمل بيذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات
:- الخالصة
ممخص ما حصمت عميو من نصوص في التشريعات والقوانين     ىذا ىو

المتعمقة بالمغة العربية وأود أن أشير إلى أن إصدار قانون لمحفاظ عمى سالمة 
المغة العربية ال بد أن يصدر بإجماع الدول العربية نظرًا ألىمية وضعو موضع 

 عمييا حتى تعطي النتيجة اً التنفيذ عمى أن تكون نصوصو موحدة ومتفق
نا نعيش في عصر طفرة االتصاالت والبث اإلذاعي  إاألفضل خاصة و

.   الخ... ولتمفزيوني واإلعالمي والثقافي 
جل الحفاظ عمى سالمة أمما يتطمب حشد جيود الدول العربية كافة من 

استعمال المغة العربية باعتبارىا جزء ىامًا من ىوية ىذه األمة، والحفاظ عمييا 
. يعتبر حفاظًا عمى ىويتنا 

 ومن أجل إلقاء الضوء عمى مدى الخطر الذي تتعرض لو المغة العربية في 
:-  ىذه المرحمة فانو ال بد من ذكر القواعد األنثروبولوجية التالية

إذا اتسعت الفجوة بين لغة الكتابة ولغة الحديث ما تمبث المغة األولى أن  .1
تقتصر عمى أقمية ضئيمة، وعمى تأدية وظائف اجتماعية تقميدية مثل 

ن الدينية كما حدث بالنسبة لمغة الالتينية فتحل المغة العامية محل ؤوالش
لغة الكتابة كمغة رسمية، وتصبح ىي لغة الكتابة األصمية مثمما حدث 

بالنسبة لميجات التي تفرعـت عن المغـة الالتينية، وىي اإليطالية والفرنسية  
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واإلسبانية والبرتغالية والميجات التي تفرعت عن المغة الجرمانية وىي 
. األلمانية واإلنجميزية والفنمندية 

ينقسم المجتمع الذي يتكمم لغة واحدة إلى أقاليم لغوية مختمفة بسبب سيادة  .2
ليجة عامية مختمفة في كل مجتمع فتتباعد الميجات المتفرعة من لغة 

حادث اآلن في البالد العربية  واحدة حتى تصبح لغات مختمفة مثمما ىو
ولوال حفظ  فمكل منيا ليجة خاصة من الصعب فيميا خارج حدودىا،

القرآن الكريم لمغة العربية الفصحى وتمسك المسممين بالدين النفصمت 
.   المغات العامية في كل البالد العربية واستقل كل منيا بميجتو المحمية

تضيف المخترعات المادية والمعنوية إلى المغة ألفاظًا جديدة في كل عصر  .3
تظير فيو مثل االصطرالب والمنجنيق والبندقية والتميفون والسينما  

والالسمكي والديمقراطية والديكتاتورية والبيروقراطية والتخطيط والتنمية  
وتعمل المجتمعات الحديثة عمى انشاء المجامع المغوية . واإلمبريالية

الشتقاق كممات من أصل المغة الوطنية لمكممات الوافدة حتى ال تطغى 
.   عمى المغة األصمية فتفقد طبيعتيا وتنفصل عن تراثيا الحضاري

.   والمغة تنشأ وتتطور بتفاعميا مع مختمف الظروف الثقافية والحضارية .4
تنيزم، ولكن المغة المنيزمة تترك  وقد تتأثر بمغة أخرى فتنتصر عمييا أو

أثرىا في المغة المنتصرة في عدد من األلفاظ والحروف والقواعد  
وقد تموت المغة المنيزمة وتتالشى غير تاركة إال بعض اآلثار  . والتعبيرات

سياسية مثمما بعثت المغة االيرلندية   وقد تبعث من جديد ألفكار قومية أو
.   والتركية والعبرية

إن الخطورة التي تواجييا المغة العربية اليوم لم يسبق أن واجيتيا من قبل 
في جميع المراحل التاريخية السابقة مما يتطمب العمل وبسرعة عمى وضع 
قانون لمحفاظ عمى سالمة المغة العربية تشمل أحكامو أقطار العالم العربي 
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ىذا  وأورد فيما يمي دراسة تصمح أن تكون من األسباب الموجبة إلصدار. كافة
عطائو صفة االستعجال :- القانون بل وا 

مساوئ قد تفقد اللغة دورها ومضمونها .. لغة اإلعالن في لبنان 
 يقول باحث جامعي لبناني أن لغة اإلعالن في بالده –رويترز -  بيروت

تعكس سيطرة المغات األجنبية وخمطًا لمعربي باألجنبي وتشتمل عمى أخطاء 
ن استمرار ذلك قد يفقد المغة مضمونيا ودورىا .   نحوية وا 

    جاء ذلك في موضوع لعمي عبد الحسن رزق األستاذ في كمية اإلعالم  
نشر مؤخرا في " لغة اإلعالن في لبنان "والتوثيق في الجامعة المبنانية عنوانو

.   التي تصدر عن معيد اإلنماء العربي في بيروت" الفكر العربي " مجمة 
 إعالنا في عدد من وسائل 5312      واعتمد الباحث عمى تحميل مضمون 

وخمص الباحث إلى . اإلعالم المبنانية من صحف ومجالت ومحطات تمفزيونية
:  القول أنو سجل اآلتي

 ارتفاع نسبة استعمال المغة العامية خصوصًا في الوسائل المرئية  : ووًال      
.   والمسموعة

. سيطرة المغات األجنبية  : ثانياًال      
. خمط العربية باألجنبية  : ثالثاًال      
.   رسم األجنبية بحروف عربية أ والعكس: رابعا     
كثرة األخطاء النحوية والمغوية مع ركاكة في التركيب وسذاجة  : خامسا     

.   في المفردات
ىذه االستنتاجات تنذر بالخطر الذي يتيدد العربية الفصحى نتيجة " :     وقال

ن األسموب المتبع في اإلعالنات إوعميو ف... دفع آالف المفردات إلى النسيان 
.   "حاليًا ال يخدم مصمحة المغة
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تأسيس ىيئة عميا لإلعالن تراقب لغتو مستندة إلى دستور : يقترح        وىو
أخالق لغوي يراعي أنماط السموك اإلنساني بصورة عامة والسموك المغوي 
بصورة خاصة لممحافظة عمى حركة المجتمع المعرض لمخمل إذا تمادت 

الممارسات اإلعالنية في اتجاىاتيا التي تفقد المغة دورىا في الوحدة  وتفرغيا 
                   . من مضمونيا الفكري  والحضاري

 وفي نياية ىذا البحث فإني اعتقد بان الجيود الجماعية في أنحاء الوطن 
العربي ىي التي تؤدي إلى تحقيق األىداف الرامية إلى خدمة المغة العربية، أما 

عربي فيمكنيا أن تشكل روافد تصب في  الجيود المبذولة عمى مستوى كل قطر
مجرى المجيود العربي العام الذي ال بد من إيجاده لتوحيد االصطالحات من 

في ىذا العصر . ناحية والحفاظ عمى سالمة المغة العربية من الناحية أخرى
عصر التجمعات البشرية وعصر األقمار الصناعية وثورة المواصالت 

. واالتصاالت 
 
 
 
 
 
 

الهوامش 
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.   ترجمة ميشيل أزرق/ تأليف لويس يونغ /  العرب وأوروبا – 121ص -2
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لمدكتور عز  فضل عمماء المسممين عمى الحضارة األوروبية- 86       ص
.   الدين فراج 

(Jackson, J.G-African Civilizations, p-176,182-Citadel 

press , 1994 
لألستاذ محمد غريب / عباقرة عمماء الحضارة اإلسالمية - 41 ص  -3

.   جودة
.   حسني الخربوطمي عمي لمدكتور/ العرب في أوروبا - 104ص  -4
لألستاذ عبد / اإلسالم والثقافة العربية في أوروبا- 82-81ص  -5

.   الفتاح مقمد الغنيمي
     ، اإلسالم في حوض البحر المتوسط  49،152،154ص  -6

.   لمدكتور عمي حسني الخربوطمي
فضل عمماء المسممين عمى الحضارة األوروبية لمدكتور عز - 88ص  -7

.   الدين فراج
لألستاذ عبد الفتاح / اإلسالم والثقافة العربية في أوروبا - 128        ص 

 .مقمد الغنيمي
 

          اإلسالم في حوض البحر المتوسط - 155-153ص ) .8
   لمدكتور عمي حسني الخربوطمي

لممستشرق مونتجمري / فضل اإلسالم عمى الحضارة الغربية - 92       ص 
.   (ترجمة حسين أحمد أمين/ وات 
فضل عمماء المسممين عمى الحضارة األوروبية لمدكتور عز - 220       ص 

.   الدين فراج
حسني  لمدكتور عمي/ اإلسالم في حوض البحر المتوسط - 153ص  .9

.   الخربوطمي
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- يناير/ العدد الرابع ر المجمد التاسع عش/ مجمة عالم الفكر- 39ص  .10
.    1989سنة . فبراير

    .لألستاذ أنور الجندي/  أضواء عمى الفكر العربي 54-53ص  .11
.   مجمة عالم الفكر السابق ذكرىا- 39ص  .12
القانون الدستوري والنظم السياسية لمدكتور إسماعيل - 80ص .13

.   (غزال
أيار سنة  92العدد / السنة الثامنة /  مجمة الوحدة 145ص .14

1992   .
.   1989سنة / 32عدد/ المسان العربي - 130-129ص .15
  


