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: المقدمة

 التشريعية المفاىيـ أف ذلؾ عنيا، التعبير أداة كىي األفكار كعاء ىي المغة
 كمعاني ألفاظان  كانت سكاء المغة خالؿ مف عنيا التعبيري  يتـ إنما القانكنية كاآلراء

. كمباني  مالن  أك
 إال يككف ال كغاياتو مقاصده كتإلديدي  بمعانيو، كااإلاطةي  التشريع فيـي  كاف كلما

نمػا المغػة بمعرفػة فقط ليس   كاعدى  في يتمثؿ التشريع أف باعتبار بإتقانيػا، كا 
. لغكم إطار في مكوكعيةو  كمبادئى  لغكيةو   كالبى  في مسككبةو 
 ليس الكطنية لمغة القانكف عالـ في كالمشتغميف المشرعيف إتقاف فإف ىنا كمف
ف إلتمي، أمره  كلكنو فإلسب وركريان   إف بمسؤكلياتو ينيد أف يمكف ال القاوي كا 

. أيوان  كذلؾ يكف لـ
ف الفصيإلة، الرسمية المغةي  ىي ىنا بالمغة كنعني  القاوي معرفة كاف كا 
. كوركريان  ىمان ـ أمران  كظيفتو فييا يمارس التي المنطقة في المإلمية لمي ات
 اايصاؿ كسيمة ىي المغة كألف لمإلقيقة، عنكانان  القوائية األإلكاـ كانت كلما

 الإلقيقة أىمية ميمة تغدك القوائية األإلكاـ في بالمغة العناية فإف كاالتصاؿ،
 األإلكاـ تأتي إليث ،المغة خالؿ مف عنيا ييعبر األإلكاـ في الإلقيقة ألف نفسيا،

 المنطؽ إف بؿ الك ائع، عمى تطبيقيا بمناسبة القانكنية لمنصكص مفسرة القوائية
 ىذا القوائي، الإلكـ مومكف في كا تناع إ ناع كسيمة األإلياف معظـ في يشكؿ

. ()ميمتو يؤدم لف فإنو السميمة المغة كسيمتو تكف لـ إذا المنطؽ
 الإلقيقية المصدا ية يوفي الذم ىك كاال تناع اا ناع  كاعد إعماؿ إف
 في كاألصح األسمػـ تكظيؼ عمى أسػاسي بشكػػؿ تقػػكـ كىػذه القوائيػػة، لألإلكػػاـ
 تكصمت ما فييػا تظير التي الصكرة تمثؿ التي الصياغة ىذه األإلكاـ، صياغة

                                                 

 .22ص القانكني الرأم بإلث األعرج،، مكسى. ـ . 
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 إذف فالصياغة الصياغة، باختالؼ تختمؼ القناعػة كىذه  ناعػة، مف المإلكمػة إليػو
. () ناعة مف المإلكمة إليو تكصمت عما المعبرة ىي

  راء فاوإلة كا  رائيةه   وائيةه  أخطاءه  تكتنفيا إلاالتو  عمى ك فنا ما ككثيران 
 لغةو  إتقاف عف المشرع أك القاوي مف صدكدان  ذلؾ يعني كال المعرفة، ىذه فقداف
 في كمستإلسف مستإلب أمره  ىك العكس بؿ األصمية، لغتو إلى بااوافة ثانية

 مف كاستفادتوي  اآلخريف ت ارب عمى طالعوإ ىك ذلؾ شأف مف ألف تأىيمو،
. ()كالمقارنة التإلميؿ ممكة كيقكم اادراؾ يكسع أنو عف فوالن  ثقافتيـ،
 فريىااتك المطمكب األساسية الميارات أإلدى  العربية المغة إتقافي  كاف ىنا كمف

 التعبيػػر في المغػػات أ كل مف العربية لغتنا كلعؿ كالتشريع، القواء يمارس فيمف
 .اا نػاع في كبػالتػالي
 إلى كبير إلد إلى تيدؼ كتعميًميا القوائية األإلكاـ تسبيب عمميػة كػانػت كلمػا
 ().ك كتيا المغة مستكل باستعماؿ إال يككف ال اليدؼ ىذا تإلقيؽ فإف اا ناع،

 يإلسف بأف أيوان   ديره  المإلامي كلكف لمقاوي، بالنسبة فقط ىذا كليس
 الصياغة أف خػاصػة القػانػكنيػة، كآرائػو مرافعاتو في االتصاؿ كسيمة استعماؿى 
 رأم إلى الكصكؿى  كأف كاالصطالإلي، المغكم المعنييف تعتمد لمنصكص القانكنية

 .()آخر شيء الرأم ىذا عف كالتعبيرى  شيءه  الذىف في
 لـ إف كاالىتماـ العناية مف القدر نفس إلى إلتاجم المإلاماة أعماؿ م اؿ إف
فراغ القانكني النص تفسير ىي القاوي ميمة كانت فإذا أكثر، يكف  التفسير ىذا كا 

                                                 

 .كالتطبيؽ النظرية بيف الواد لغة األعرج، مكسى. ـ  .

 .22ص القانكني الرأم بإلث  األعرج، مكسى. ـ .

 .23،22ص األردف في األإلكاـ تسبيب بإلث  األعرج، مكسى.  ـ. 

 .21ص القانكني الرأم بإلث األعرج، مكسى .ـ .
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 المنطؽ الستعماؿ لزكمان  أكثر ىي المإلامي ميمة فإف  وائي، إلكـ شكؿ في
. المغة خالؿ مف كالتعبير

 مف تظيري  اآلراء كىذه كالقاوي، المشرع إرادة عف التعبير كسيمة ىي المغة إف
 مإلاكلة عند لمذىف يتبادر أف ي ب ما أكؿ أف إذ كتعابيرىا، المغة مفردات خالؿ
 كعباراتو، النص أللفاظ االصطالإلي ثـ المغكم المعنى فيـي  ىك كتىفسيًره النص فيـ
 المعاني ىذه كانت سكاء كتعابيريىا المغة ألفاظي  مباشرة تؤديو الذم المعنى أم

. م ازية ـأ إلقيقية

: أنو عمى مثالن  العمؿ  انكف ينص فعندما

 المباشرى  المعنى فإف ،"ااثبات طرؽ ب ميع إلقك و إثباتي  لمعامؿ ي كز"
 النصي  يإلتمؿ كال كافة، بالكسائؿ ااثبات إلريةً  مبدأي  ىك النص ىذا مف المستفاد

. آخر تأكيؿ أك تفسير أم

: أقول وهنا

 عمى  درتػو تككف العربية المغة معرفة في كالقاوي المشرع تومع بقدر إنو
دراؾً  النصػكص فيػػـ  يعػرؼ أف ذلػؾ معنى كليس كالبعيػػدة، القريبػة معانييػا كا 

نما أئمتيػا، معرفػة المغػةى  منيػـ الكاإلػدي   النصكص لفيـ الالـز القدري  منيا يكفيو كا 
. منيا المرادً  معرفة مف يمكنو سميمان  فيمان  التشريعية

 أك إلالة بشأف الداللة كاوحى  التشريعي النص يككف فقد أخرل  ية كمف
 أف إال أكلى، باب مف ىي أخرل إلاالتو  أك إلالةن  يشمؿ ال كلكنو معينة، إلاالت
 (1042/1) المادة تنص: فمثالن  كاوإلةه، األخرل الإلاالت أك الإلالة ىذه في العمة
:  أنو عمى األردني المدني القانكف مف



 47 

 الإلصص أصإلاب أإلد مف بطمب تتـ أف  واءن  القسمة لصإلة يشترط"
. "المشتركة

 الإلصص أصإلاب  ميع مف لممإلكمة المقدـ القسمة طمب أف أكلى باب فمف
. القسمة في منازعةه  ىناؾ ليس إنو يقاؿي  كال مقبكؿ، طمبه  ىك المشتركة

 ىي مسألة في إلكمان  يككف ألف صالإلان  النص بو يقوي ما عكس يككف ك د
. (المخالفة بمفيكـ) يعرؼ ما كىك النص، يإلكميا التي الإلالة عكس

: أنو عمى نفسو القانكف مف (231) المادة تنص: فمثال

. "ومنو في ما بطؿ الشيء بطؿ إذا"

. "ومنو في ما صح الشيء صح إذا" أنو المخالفة كمفيكـ

 بعبارات غةن كمص تككفى  أف ي ب كالتقنيف التشريعً  لغةى  أف ىذا مف نخمص
 ذات القصيرة ال مؿً  باستخداـ ىذا كيتأتى البناء، مإلكمةً  الكوكح شديدةً  بسيطة
. السمس التركيب

 تميزىا كالتي كالتقنيف التشريع لمغة الخاصة الطبيعةى  إف: أ كؿ السياؽ ىذا كفي
ـي  عمييا يغمب غيرىا، عف  أك" القانكف يمغى "مثالن  يقاؿ كأف الموارع زمف استخدا
. تشريعي أمرو  إعطاء بيدؼ كمو كذلؾ ،"لخإ.........القانكف ىذا بمك ب يينشأ"

  انكف في فمثالن  النفي، مف بدالن  ااي اب بصيغة الفعؿ استخداـ ككذلؾ
 مطابؽ غير المنتج يككف ال أف ي ب "النص مف كبدالن  كالمكاصفات المقاييس

 مطابقان  المنتج يككف أف ي ب "النص يككف أف األصح فإف" لممكاصفات
". لخإ........كالمقاييس لممكاصفات
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: الحضارات مسيرة في المغة أهمية

 خصائصً  مف ليا بما الإلوارات مسيرة في الكبير شأنييا العربية لمغةً  كاف لقد
 كىي التطكر، عمى كانفتاإليا مفرداتيا كغزارة أصكليا كسالمة تككينيا في العرا ة

 كالبالغة اليداية مف خالدةن  مع زةن  الكريـ القرآف بنزكؿ تتشرؼ  عميا خصائصي 
 كيبشػر، األمػة نيوػػة عف يفصػػح تطكرىػػا تكاصػؿى  أف إلتى كالخير، الإلؽ ك يـ
 اليداية كمىصدرى  كالتشريع الفكر في األمة كإلدة أساس العربيػػةي  المغة تكػػكف بػأف

. الكبرل لكإلدتيا

 أك ااعالـ في أك كالتعميـ التربية في عمييا التعكيؿ في سكاء أىميتيا كتزداد
. لخ إ....ك ....ك كالقواء التشريع أك الفقو

 كتراثيا األمـ إلوارة إلى نعبر بكاسطتو الذم ال سري  إلقيقةن  فيي كبالتالي
. كالتشريعي كالثقافي المعرفي

: والتشريع المعرفة تنمية في المغة دور

 ببيئتو، متصالن  المرء ت عؿ فيي المعرفة، لمغاليؽ مفتاحه  ىي العربية المغة إف
. كتإلديث ت ديد مف كاآلداب العمكـي  إليو تصؿ ما متابعةي  بمقدكره يككف كما

 ىي المغة ألف كتاريخيا، األمـ إلياة في ميمان  دكران  تمعب كبعده ذلؾ  بؿ كىي
: فيختو العالمة  اؿ كما األمة

". كمتعادالف متالزماف أمراف كاألمة المغة "

 األكلى الدر ة في البعض عف بعويا تتميز األمـ إف "الإلصرم ااماـ كيقكؿ
ف بمغتيا، ". لغاتيا عمى شيء كؿ  بؿ تقكـ األمـ إلياة كا 

: فيقكؿ الشعب ذخائر مخزف بكصفيا المغة أىمية كيؤكد
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 كالتقاليد الفكر ذخائر مف لمشعب ما لكؿ مخزفه  كاأل داد اآلباء لغةى  إف"
ف لغتو، في ينبض الشعب  مب إف كالديف، كالفمسفة كالتاريخ  تكمف الشعب ركح كا 

". كاأل داد اآلباء لغة في

: أقول

 بيا، الناطقكف ككثر صيتيا ذاع لغةن  العصكر مر عمى التاريخي  يشيد لـ
 تمثؿ التي العربية المغة شيدتو ما مثؿ اانسانية المعارؼ في الم د ذركة كتسنمت

. كااعالـ الصإلافة لغة ممارسة كعند نتإلدث كإليف نكتب إليف التكاصؿ أداة

: والدستور العربية المغة

ـي  كىي الفكر كعاءي  ىي العربية المغة إف  منا  ىنا كمف األفكار كبيتي  النص  كا
. مقاصده كبياف مفاىيمو تإلديد في تتإلكـ الدستكر بيا يصاغي  التي المغة فإف

  مة عمى تربعو بإلكـ فاألكؿي  التشريع، لغة عف تختمؼ الدستكر لغة كلكف
 فال التشريع، لغة عمى كمومكنيا خطابيا في تعمك لغة يستخدـ القانكني النظاـ
 كالمقتويات لمظركؼ كفقان  مةءالمال سمطة لمتشريع تفسحى  إلتى التفصيؿ إلى تم أ

. عنو تعبر لما تإلديدان  أكثري  فإنيا التشريع، لغة بخالؼ

 التي كالمكائح األنظمة لغة عمى مومكنيا في تعمك أف ي ب بدكرىا أنيا كما
. التشريع مومكف تنفيذ أ ؿ مف الد يقة بالتفاصيؿ تيتـ

 السياسية البرامج لغة عف كمرامييا أىدافيا تإلديد في الدستكر لغة تختمؼ كما
. الفوفاوة العبارات عمى تقكـ التي التكتالت أك األإلزاب أك لمإلككمات

 مؤسسات داخؿى  العربية المغة مكانو عف بالتعبير األردني الدستكر عني كلقد
: أف عمى (2) المادة في نص إليف العربية المغة مكانة دعائـ أكوح مثمما الدكلة،
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". الرسمية لغتيا العربية كالمغة الدكلة ديف ااسالـ" 

ذا  أف إال المادة، ىذه مف األكؿ بالشؽ مباشرة معنيان  ليس البإلث ىذا كاف كا 
 عال ة ىي كالعركبة ااسالـ بيف العال ة ألف الشؽ، ىذا في متومىنة العربية المغة

 ما كىك كإلفظيا، رفعيا الذم ىك كالقرآف القرآف، لغة ىي العربية فالمغة كطيدة،
 القرآف لغةي  أنيا باعتبار الرسمية الدينية كعقيدًتيا الدكلة لغة بيف العال ة يرتب
. الكريـ

عماالن   المغة ىي المإلاكـ لغةي  كانت فقد العربية، لمغة الدستكرية لمقيمة كا 
 بمغتنا كالقوػائي القػانػكني تراثنػا يرتبط أف المصادفة  بيؿ مف يكف كلـ العربية،
 أرفع مف كاألإلكاـ القوائية المرافعات في المغة ىذه فتككف الفصإلى، العربية
. كرصانة بالغةن  المغات

 مإلامكنا كاف أف أيوان  المصادفة  بيؿ مف ليس أنو إلى ااشارة مف ىنا بد كال
 راؽ كمستكل كمرىفة مميزة لغكية إلاسة ذكم موى فيما القانكف كر اؿ ك واتنا

. التعبير عمى القدرة مف

 كثير في عمييا كالتعكيؿ أىميتيا عمى النص كرد فقد أيوان  السياؽ ىذا كفي
: كمنيا القانكنية، المنظكمة مف

 يتفؽ لـ ما العربيػة بالمغػة التإلكيػـ ي رم أف عمى مثالن  التحكيـم قانـون
 ر ـ التإلكيـ  انكف مف (28) المادة عميو نصت ما كىك ذلؾ، خالؼ الطرفاف

: بقكليا 31/2001

". لخإ ....ذلؾ غير عمى الطرفاف يتفؽ لـ ما العربية بالمغة التإلكيـ ي رم"

: أف عمى منو (4) المادة نصت إليث والتعميم التربية وقانون
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 كإلدتيا عكامؿ مف كعامؿ العربية األمة ك كد في أساسي ركف العربية المغة"
......". كنيوتيا

: أف عمى منو (9) المادة أشارت كما

 األساسية الميارات متقنان  الطالب يككف أف إلى تيدؼ األساسي التعميـ مرإلمة"
". كيسر بسيكلة استخداميا مف يتمكف بإليث العربية لمغة

: أف عمى منو (11) المادة أشارت كما

 استخداـ عمى  ادران  الطالب يككف أف نيايتيا في تيدؼ الثانكم التعميـ مرإلمة"
 كمراعاة كاألدبية العممية ثقافتو كتنمية االتصاؿ عمى  درتو تقرير في العربية المغة

". فنكنيا كتذكؽ لمغة المغكم البناء مقكمات

 : (23/2009 ر ـ) العممي والبحث العالي التعميم وقانون

 المغة اعتماد إلى ييدؼ العالي التعميـ "أف عمى منو (3) المادة نصت إليث
 بيا العممي التأليؼ كتش يع العالي التعميـ مراإلؿ في كتعميمية عممية لغة العربية

لييا منيا كالتر مة "  مساندة لغةن  اان ميزية المغة كاعتبار كا 

: (36/2006 ر ـ) الثقافة رعاية وقانون

 بالمغة االىتماـ تعزيز الثقافة كزارة تتكلى "أف عمى منو (3) المادة نصت فقد 
". الإلياة م االت مختمؼ في كتكظيفيا الفصيإلة العربية

                           ،25/1985 ،52/1972) األر اـ ذكات األردنية الجامعات قوانين و
17/1997) :

 كميات في التدريس لغة ىي العربية المغة "أف عمى  ميعيا نصت فقد
". ال امعة
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: (40/1976 ر ـ) األردني العربية المغة مجمع وقانون
 بينيا مف ألىداؼ مكرس الم مع أف عمى منو (4) المادة في نص فقد 

 كالفنكف كالعمكـ اآلداب متطمبات تكاكب ك عميا العربية المغة سالمة عمى الإلفاظ"
". الإلديثة
 خالليا مف الم مع يإلقؽ التي الكسائؿ عمى منو (5) المادة في نص كما
: بينيا كمف أىدافو
". العربية بالمغة المتعمقة كالبإلكث بالدراسات القياـ "
 بمختمؼ العربية المغة في تكإليدىا يتـ التي ال ديدة المصطمإلات نشر"ك 
...". ااعالـ كسائؿ
: أقول

 بالدستكر فميس ىذه كالقانكنية الدستكرية النصكص صراإلة مف كبالرغـ إنو
نما كسمكىا، نيوتيا كوماف العربية المغة عمى الإلفاظي  يتـ كإلدىما كالقانكف  كا 

. العمكـ كمناإلي الم االت شتى في بيا الناطقة ال ماعة بإبداع كتزدىر المغة تإليا
 :والجامعات المدارس ففي -

 المغة تعمـ في عمييا المعكؿ األكلى المؤسسة ىي تعتبر المدرسة فإ نقكؿ
 كالمنيج المؤىؿ المدرس خالؿ مف بيا الدارسيف نفكس كتعمؽ مبادئيا كغرس
 عمى كال العربية المغة مدرس عمى الإلكـ مك ع في كلست لمتدريس، المعتمد
 ألسنة عمى العربية المغة أف عف تنبئ التطبيؽ مخر ات كلكف المعتمدة، المناىج
 .الم تمع  يادات تتبكأ بدأت التي الصاعدة أ يالنا كأ الـ

 برطانةو  مختمطةن  كالمعنى المفظ في بعيكب مشكبة ركيكة لغة أصبإلت أ كؿ
. أخرل لغات مف
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 :واإلعالن اإلعالم وفي -

 المغة، بإلؽ ترتكب التي األخطاء مف العديد عمى بظالليا تمقي الصكرة فإف
 عف فوالن " عامية "لغة ااعالـ كسائؿ بعض لغة معو أصبإلت الذم المدل إلى

  ......ك "إلياتؾ بيإلمي الشخصي القرض" مثؿ كاال تماعية الت ارية ااعالنات
 .لخ إ.....ك

:  اإلدارية والقرارات الرسمية المخاطبات وحتى

 إلتى  مميا، كصياغة المغة مفردات في الع اب الع ب تالإلظ أف فيمكف
 خطأو  عمى غالبان  كيإلتكم إال يصدر رارو ؽ أك كتابو  مف ما أف القطع نستطيع أننا

. الصرؼ أك النإلكً  في أك إمالئي

 بالإلرؼ مإلرره يقكؿ عميا رسميةو   يةو  عف صادره  كتابه  ذلؾ عمى كمثالنا
: الكاإلد

". بخصكصوً   انكني رأم أم ابداء مبرران  ىنالؾ يعد فمـ ".......

: الحاضر الوقت في المغة

 القانكف ميداف كفي األخيرة اآلكنة في كاوإلان  أصبح أنو المالإلظ مف أنو عمى
 بأف عممان  القانكنية، الصياغة أصكؿ عمى بالتعرؼ االىتماـ عدـي  كالقواء
لى بؿ منازعات إلى تؤدم أف يمكف المعيبة الصياغة   انب مف الدعكل خسارة كا 
 في القصكر يؤدم أف يمكػف كبالمثؿ صالإلو، لغير النصي  يفسر الذم الطرؼ

. لصالإلو الدعكل لكسب عيكب مف يعتكرىا لما الخصـ استغالؿ إلى الصياغة

 في الإلظػت فقد الزمف، مف طكيمة إلقبة القوائي لمعمؿ معايشتي خالؿ كمف
ـى  المغة مكوكع أف يعتقدكف بالقػانػكف المعنييف بعض أف األخيػػرة اآلكنػػة  كاالىتما

 أف إلتى إلكلو، كتب ما نػدرة ذلؾ يفسػػر كربمػػا اىتماميـ، دائرة عف يخرج بيا
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 ىذا في معمقة مؤلفات أية مف تخمك - أعمـ فيما - تكاد العربية المكتبة
. المكوكع

 الكتابات أنكاع أىـ ىي التشريعية الصياغة بأف ىنا ااشارة مف بد كال
 كتخكؿ كااللتزامات الكا بات كتفرض الإلقكؽ تإلدد التي فيي القانكنية،

. كاالمتيازات الصالإليات

 تخمك كأف كالبساطة، بالسيكلة تتسـ أف ي ب ىذه الصياغة فإف ىنا كمف
  د بالمعنى غمكوان  تمإلؽ أنيا إليث البالغية، كاألساليب المإلسنات مف أيوان 
. القانكنية المغة في المإلرمات مف لكنو األدب، لغة في مطمكبان  يككف

: ()يقكؿ إليث السنيكرم عبدالرزاؽ.د الكبير لمفقيو  كالن  أسكؽ ىذا كفي

 القانكف ت عؿ المعقدة فالمغة كد يقة، كاوإلة التقنيف لغة تككف أف ي ب"
 ......"مبيمان  القانكف ت عؿ الد يقة غير المغة أف كما مغمقا،ن 

 – يرل ىذه أيامنا في العربية المغة الستعماؿ المرا ب إف فمي كبمؿء أ كؿ
 كغياب الفصإلى لمغػػة العاـ التآكؿ مف ييب اآلف يكا ييا خطران  أف - أسؼ بكؿ

 المكاد تإلتممو ال عكٌ المر التآكؿ كىذا كصرفيا، كنإلكىا كبمعانيييا بيا الماـ
 مف ك امعاتنا مدارسنا في نالإلظو ما إلى بااوافة القوائية، كاألإلكاـ القانكنية
. المغة مع ميينة تصرفػػات
ذا العامية، بالمغة إ اباتيـ يؤدكف  امعييف لطالب كتابات عمى اطمعت فمقد  كا 
. أعمؽ كالإلزف كاألسؼ أبمغ ااىانة كانت كالصرؼ بالنإلك االلتزاـ منيـ طيمب

                                                 

.  .2ص. 1998 سنة المصرم المدني التقنيف إلكؿ مقدـ بإلث غطاس، اسكندر.د   
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 أمثاؿ مف لكـ أسك و ما خالؿ مف صفككـ بتعكير لكـ تسببت إذا كسامإلكني
: ك كدىا إلتى ييدد صريإلان  انتياكان  المغة إلرمة انتياؾ عمى

  :األول

 أك ثانية سنة طالب عمى النيائي االمتإلاف في سؤاالن  طرح  امعيان  استاذان  أف
:  ممة إعراب فيو يطمب ثالثة

". فالح بالكراـ التشبو إف"

: التالي النإلك عمى منيـ الكثيريف لدل اا ابة ف اءت

.  ر إلرؼ:  إف

. م ركر اسـ: التشبو

.  ر إلرؼ: ب

. م ركر اسـ: الكراـ

. م ركر فاعؿ: فالح

: منيـ اآلخر البعض أ اب بينما

. نصب:  إف

. منصكب فاعؿ: التشبو

 م ركر: بالكراـ

....... بو مفعكؿ:  فالح

... ال امعات عالـ في ىذا
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: األمثمة بعض فياكـ كالقانكف القواء عالـ كفي

. القرار بيذا المدعييف يرتوي لـ -

 .........المإلكمة المستأنفيف فيو يخطئ الذم األكؿ السبب كعف -

 .......المقدمتاف االستئنافيتيف الالئإلتيف كبخصكص -

 .المستأنفاف باسـ العقار  يد إعادة -

 .....المإلامي عمى أك بتا المتاف الماديتيف ألإلكاـ مخالفان  يعتبر ما كىك -

 .لمدستكر مخالؼ فيو المطعكف التشريعي النص يككف أف -

 .يكمان  ستيف ىي الطعف مدة أف كإليث -

 .صإليإلة ك ائع عمى يبنى لـ إليث -

 .المإلكمة معيا ترا بينات أية بتقديـ المدعية تإلتفظ -

 .الكزيراف ودىما المستدعى مخالفة فإف -

.......... المكاد ألإلكاـ مخالفان  القرار أف إليث -

 .....مقدـ 3/8/2011 بتاريخ منيما المقدـ االستئناؼ فيككف -

 .....عدة مزاكديف إلور ك د -

 .....مبمغ بدفع المستأنفاف  اما ك د -

: المغة في الخطأ نتيجة المقرر الحكم تغيير

:  وائي إلكـ في التالية ال ممة كردت

". لخإ.....الخبير المدعييف أيد ك د"
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: الخبير أف يعني فيذا الشكؿ بيذا كركدىا وكء في

. (مؤخر فاعؿ ) كىك -

 مصدر عند كاردان  ليس ما كىك مقدـ، بو مفعكؿ (المدعييف) أيد الذم ىك -
 .القرار

 المدعياف، أيده الخبير أف ىك  واؤه المراد كالمومكف الإلكـ سياؽ بأف عممان 
: كالتالي العبارة ترد أف ينبغي ككاف

". الخ.......الخبير المدعياف أيد ك د"

: األفاضل السادة

 م رد كلكنيػـ كإلدىـ كالقواة المإلاميف ةمشكؿ ليس إليو أشرت الذم ىذا إف
 مراإلػػؿ في المغكيػػة األميػػة مػف انتقػمكا الذيف ال ػػامعػػات خري ي لمستكل عينة

 لمغة اىتماـ أم تعير ال التي ال امعات في األميػة مستػكل إلى األكلى التعميػـ
 صدـ الذم األمر األ نبية بالمغة طالبيا تدرس بأنيا تتباىى أصبإلت بؿ العربية،
 البر اكم إلسف المرإلكـ لألستاذ  كالن  أذكر كىنا الفصإلى، لغتيـ عمى الغيكريف

".  سدم إلى ك و سيمان  فكأف نإلكيان  خطأ سمعت كمما كاهلل: "يقكؿ سمعتو الذم

 أإلكاـ إلى تؤدم كالتي الإلركؼ، لمعاني المغكم الكعي انعداـ أمثمة كمف
: أف عمى النص المشرع أراده لما تمامان  مخالفة

  سـ لدل يكدع أف المس ميف الشركة سكرتير أك المنتدب العوك عمى" .أ
". الخ......البيانات الشركات

 ".لخإ.....إلاوريف كالممروة الطبيب يككف أف ي ب" .ب

: األول ففي
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 البيانات يكدع أف الشخصيف مف ألم ي كز أنو بمعنى" أك "إلرؼ استعمؿ
. االثناف يكدعيا أف يك ب ما كليس

: الثاني وفي

 كليس إلاوريف يككنا أف االثنيف عمى ي ب أنو بمعنى" ك "إلرؼ استعمؿ
. منيما بكاإلد االكتفاء

 بمغة كثيقان  ارتباطان  مرتبطة األإلكاـ مقاصد أف كيؼ  ميان  يبدك المثاؿ ىذا في
. إلركفيا كمعاني التعبير
: األفاضل السادة

 كفي ، ية مف كأإلكامنا تشريعاتنا بعض صياغة في نالإلظو الذم ىذا إف
 مذبإلػة يعتبر أخرل  ية كمف .......ك الصإلفية كمؤتمراتنا كمإلاوراتنا إعالمنا
 كعنكاف األمة ىكية في فقط ليس كخطيرة، كبيرة مذابح تتبعيا العربيػة لمغػة إلقيقيػة

 أيوان  كلكنو الكريـ، كتابنا بمغة استخفافنا في كال كتاريخنا، تراثنا في كال إلوارتيا
 كمقاصدىا، مرادىا عف كاوح كانإلراؼه  القوائية األإلكاـ مواميف في طعفه 

 .لتاريخنا كمدمرة مك عة صفعة كبالتالي

 كعدـ المغة، بيذه بالتمسؾ االستخفاؼ عبارات مف كثيران  نالإلظ فإننا ذلؾ كمع
 كىـ المسؤكلية، مف  دران  أكتكا أناس مف كسالمتيا بأصكليا االلتزاـ في المباالة
 غير بالمسؤكلية، الإلس عف بعيدكف المعرفة، ك صكر ال يؿ ببإلكر غار كف
  ميعنا عمينا يرتب الذم األمر ال ياالت، ىذه لتبعات مدركيف أك مإليطيف
عالمييف سياسييف  المخزية المكا ؼ ىذه غبار ننفض أف ك وائييف كمشرعيف كا 

 بؿ كإلوارتيا األمة ىذه دمار دكف كلنإلكؿ ك كتيا، كأصالتيا ألقيا لمغتنا لنعيد
. كك كًدىا



 59 

 لو الفصإلى المغة انإلطاط أف فسن د أساسيا في المشكمة تتبعنا إذا أنو عمى
 كالكبرياء باليكية االعتزاز مؤشرات بترا ع الكثيؽ اتصالو منيا ؛عدة أسبابه 

 الفكرية كاليزيمة الثقافي االنإلطاط ت ميات مف يظؿ المغة انإلطاط فإ إذ الكطني،
". الإلاؿ اعك اج عمى عالمة المساف اعك اج إف " يؿ كلذلؾ كالإلوارية
 لمغة المعادكف كالمتعصبكف ةالغال ينتعش ىذه المغكية اليزيمة أ كاء ظؿ كفي
 ب يميـ يتباىكف كتراىـ األ نبية بالمغة ألسنتيـ اإلتالؿ  رل الذيف الفصإلى
.  الفصإلى العربية المغة بأب ديات الفاوح

: العربية المغة حصار من األجنبي غاية
 كتبت بيا  ركف، عشرة مف ألكثر العالمي العمـ لغة العربية ظمت لقد

 المنيج أكركبا أخذت كمنيا كالإلوارية، الثقافية كالمكاريث العممية اابداعات
. الطبيعية كالعمكـ الت ريبي
 العمكـ أصبإلت كالتي اليكـ الكريـ القرآف لغة عاشتيا التي الكارثة كلكف
 في غريبة لتككف العربية إلصار إلى أدت أ نبية بمغات تدرس كالطبيعيةي  اانسانية

. ديارىا
 االكتفاء عدـي  قئكرا مف أيريد استعماريان  مخططان  يمثؿ التإلكؿ ىذا إف كبرأيي
نما الثركة كنيب األرض باإلتالؿ . أيوان  العقؿ اإلتالؿ كا 

 لدكر المؤيدة األ نبية األ كاؿ بعض مسامعكـ إلى أنقؿ أف لي كاسمإلكا
. كاالستعمار الغزك في المغة تغريب

: اليسكعييف كبار أإلد" مك الف بكؿ "يقكؿ

 كآذانيـ ألسنتيـ تألؼ أف م رد يعني ال – الفرنسية - لغتنا الناس تعمـ فإف"
 كالعكاطؼ األفكار عمى ك مكبيػـ عقكلػيػـ فتػح يعني إنو بؿ الفرنسي، الصكت
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 بكاسطة بمد فتح إلى تؤدم السياسة ىذه إف فرنسييف، منيـ ن عؿ إلتى الفرنسية
". المغة

: عميها الحفاظ في العربية المغة مجمع دور

األردني  العربية المغة م مع دكرى  كالعرفاف بالتقدير أذكر أف إال يسعني ال كىنا
 ذكدان  كينػافح األ ياؿ، ليذه كتبصيران  تكويإلان  يكافح فتئ ما  ميؿ عالـ يرأسو الذم
 يإلرصكف كىػـ األفػاوػؿ كالبػاإلثيف األسػاتػذة ب يكد كأشيد لغتنػا، إليػاض عف

 كأصابيا أدراف، مف بيا لإلؽ مما التخمص عمى  ادرة ي عميا بما كيمدكنيا عمييا
 الإلياتية المست دات استيعاب عمى  درتييا إلييا تعكد بإليث تشكىات مف

 مشبكىة تيارات مف العربي بالكطف يإليؽ مما الرغـ عمى اال تماعية، كالمتغيرات
 المكبكءة، بمفاىيميا تذر بدأت التي العكلمة، مظمة تإلت منوكيان  ت عمو أف تريد

 فقط ليس ماإلقة خطكرة مف فيو ما ىذا كفي كثقافتيا، األمة لغة إلى تنتقؿ كأخذت
نما إلياتنا مسار عمى . كبقائيا ك كدىا عمى كا 

 عمى لممإلافظةاألردني  العربية المغة م مع مف المقدـ القانكف مشركع إف
 عمى لمإلفاظ تشريعان  كوعت التي الدكؿ مف العديد فيناؾ بدعان، ليس المغة سالمة
 ،(المغة سالمة عمى الإلفاظ  انكف) 1977 سنة أصدر مثالن  فالعراؽ لغتيا،

. لغتيا تإلمى التي القكانيف بإصدار فرنسا فعمتو ما كىك 1991 سنة كال زائر
 الم تمعية المتغيرات ىذه وكء في كتإلديثو مكاده دراسة إعادة أرل كلكني

 أرض عمى كسائؿ التإلديث ليذا يككف بإليث الشكمية األىداؼ عف بو لمنأم
  ية مف كالتعميـ التربية ك يات  ية مف التشريع ب يات الم مع تربط الكا ع،
. أخرل

 مراإلمو إلى القانكف بمشركع الكصكؿ مسؤكلية نتإلمؿ  ميعنا إننا: أ كؿ
  كانب إيواح عف نتقاعس فال إمكانياتو إلدكد ومف كؿ النيائية، الدستكرية
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 ككشؼ إ راره عف العزكؼ خطكرة كبياف المسؤكلة ال يات لدل لممشركع األىمية
غفالو إىمالو عمى المترتبة النتائج . كا 
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 التعليقات والمناقشات 

جامعة عمان العربية لمدراسات العميا / أمين أبو الوي- 

رأل أف ىناؾ مف يصرُّ عمى مإلاربة المغة العربية، مشيران إلى الالفتات 
الوخمة التي تمٌكث الشكارع بعبارات عامية، ال سيَّما تمؾ التي تنشرىا شركات 
اليكاتؼ النقالة، كال تكاد تممح فييا كممة فصيإلة كاإلدة؛ لذا يرل أىمية مخاطبة 

مثؿ ىذه الفئات اعادة النظر فيما تكتبو كتنشره مسيئةن فيو إلى ك و العربية 
. المشرؽ

جامعة اليرموك / فواز عبد الحق. د. أ- 

رأل في كر ة األستاذ أبك العثـ مناشدةن اإلياء الكعي المغكم في الم تمع، كما 
رأل أف األمة بإلا ة إلى سفِّ  انكف لمغة العربية تترتَّب عميو مخالفاته وابطة 
ليذا القانكف، كتمؾ التي تمنع زكاج الفرنسية مف غير ال نس الفرنسي إلتى ال 

. يفسد عمييـ لغتيـ

 بؿ أربع سنكات شكَّمت كزارة الثقافة ل نة كينت أإلدى أعوائيا برئاسة : ك اؿ
األستاذ الدكتكر خالد الكركي بيدؼ سفِّ  انكف لإلماية المغة العربية، كانتيينا مف 

. إعداد القانكف بعد عشريف  مسة إال أف القانكف ظؿَّ إلبيس إدرا و كلـ يرى النكر بعد

التخطيط لمغة ىك تخطيط لألمة، إال أف ىذا البعد المغكم التنمكم مغيَّبه : كتابع
لدينا بقصدو أك بغير  صد ال أدرم، كما أرل ىذه المؤتمرات كالمكاسـ المغكية الثقافية 

. إال سبيالن اثارة الكعي بأىمية ىذا المإلتكل مف مإلتكيات تنمية األمة

عضو المجمع / سرى سبع العيش. د. أ- 
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أشادت بالمغة الشائقة الماتعة ال ميمة التي يتمتَّع بيا األستاذ الدكتكر أبك العثـ 
أال يإلؽ لمقواة أف يرفوكا نصَّ الدعكة المك ية ليـ إف كانت بذلؾ : كتتساءؿ

 السكء كتمؾ المكبقات المغكية كالمفظية؟

الجامعة األردنية / عبد القادر عابد. د. أ-  

ا ترح تعييف متخصص بالمغة العربية أك أكثر في كؿ دائرة مف دكائر الدكلة 
لوبط ما يخرج منيا كما يدخؿ إلييا مف كتب كرسائؿ كمستندات كأدكات تكتب 

. بالمغة العربية، كيراه أمران يسيران عمى الدكلة

جامعة بير زيت / نصر اهلل الشاعر-  

أشار إلى ت ربة في  امعة بير زيت في معيد الإلقكؽ الذم أسس كإلدةن 
أطمؽ عمييا اسـ كإلدة الصياغة التشريعية؛ إليث تمنح در ة الدبمـك العالي في 

الصياغة التشريعية، كىذه الكإلدة تدرِّب القانكني عمى فف الصياغة التشريعية، أم 
كتابة القانكف بطريقة مإلكمة تدؿ عمى ما يقصده المشرِّع كال تإلتمؿ تفسيرات 

. متعددة تك ع في المبس كالغمكض بإليث يفوي إلى اختالؼ في تفسيرات القانكف

كما أشار إلى الخطأ الذم تقع فيو كثيره مف الم اف التي تصكغ القكانيف ثـ 
؛ ألنو - في نظره–ترسميا إلى مد ؽ لغكم لوبط المغة فييا، كليس ىذا المطمكب 

ليس كؿ متخصص في المغة عارفان بالصياغة القانكنية، فالمغة القانكنية ليا 
خصكصيتيا مف إليث كوكإليا كمباشرتيا كعدـ اإلتكائيا عمى االستعارات 

كما أف الفاعؿ القانكني . كالكنايات كالتشبييات كالم ازات، فيي لغة معبِّرة بقصد
. في الصياغة التشريعية مثالن مختمؼه عف الفاعؿ المغكم
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كأكصى القائميف عمى التعميـ في كميات الإلقكؽ بتدريس مادة في المغة العربية 
تركِّز عمى األصكؿ المغكية في صياغة القانكف بعيدان عف األمثمة العاطفية 

. كالإلياتية البسيطة، بؿ تأخذ أمثمتيا مف القانكف كلغتو

كما طالب م امع المغة العربية االىتماـ بإلقؿ الصياغة القانكنية المغكية، 
نما مف خالؿ تأصيؿ ىذا العمـ؛  ليس مف خالؿ إإلصائيات األخطاء المغكية كا 

. لككنو عممان غائبان في القكانيف العربية
جامعة بغداد / ضرغام الخفَّاف. د-  

 اؿ أف اعك اج المساف أصبح ظاىرة كاوإلة في م تمعاتنا العربية كيعزم 
لت المغة  ذلؾ لعدـ اىتماـ الم تمع كالبيئة المغكية بالمغة العربية، بإليث تإلكَّ
الفصيإلة مف لغةو أـ إلى لغة ثانية بعد العامية السائدة كمغة أكلى في أ اليمنا 

بكا الناس عمى الكعي المغكم؛  كبيئاتنا العربية؛ لذا ينبغي ألصإلاب القرار أف يدرِّ
فالمغة دربة كمما ازداد كعي المكاطف المتكمـ بالمغة كسالمتيا نإلا منإلىن سميمان، 

. كىذا يعزز القانكف الذم ي ب أف يككف ر يبان بالدر ة األكلى

:  اؿ- روي اهلل عنو-كصإليحه أف سيدنا عمر بف الخطاب 

مَّطان "ال ينفع تكٌمـه بإلؽٍّ ال نفاذى لو" ، كلكف ي ب أف ال يككف القانكف سيفان مسى
نما فاعالن كر يبان، كمف ىنا فالنمٌك الثقافي لو دكره في النمك المغكم،  عمى الرِّ اب كا 

. ككذا الوعؼ المغكم سببه في اومإلالؿ شخصية المتكمِّـ

ورغاـ بالت ربة العرا ية النادرة الفريدة في السبعينيات التي أخذت . كأشاد د
عمى عاتقيا مرا بةى تطبيؽ القكانيف إليث  عمت في كؿ كزارة كمؤسسة أك إلتى 

دائرةو صغيرة خبيران لغكيان يوبط المغة في الكتب التي كانت تيردُّ إف ظير فييا خطأ 
لغكم كاإلد عمى أىميتيا الرسمية، فكاف رأس الدكلة الرئيس صداـ إلسيف رإلمو اهلل 

إف اإلتكت خطأن لغكيان -  ميما كانت أىميتيا كأإلقيتيا–يردُّ أم كتاب أك معاممة 
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 إف –كاإلدان كييإلاسب المسؤكؿ عف ذلؾ، كمف ىنا تأتي إلماية السمطة كالقكانيف 
. لمغة- كانت فاعمة

جامعة اليرموك / حمدان نصر. د. أ-  

غفاليا لمإلمكؿ  أخذ عمى أغمب المؤتمرات طرإليا لإلمكؿو نظرية لممشكالت، كا 
العممية التطبيقية، كيمقي بالمكـ عمى  ميع المؤسسات التعميمية مف مدارس 

ك امعات كمؤسسات دكلة ك كانيف كأنظمة تشريع تإلكـ عممية اكتساب المغة كأسس 
التر ية في المدارس كال امعات؛ فكميا مسؤكلة عف ىذا الكوع المتردم الذم آلت 

. إليو المغة العربية

ك اؿ إف ال يكد التي تيبذؿ في ال امعات في إطار المغة العربية مف برامج 
نما تقدَّـ مف أ ؿ  لتطكير كتإلسيف كتعديؿ كسائؿ اكتساب المغة ال يؤخذ بيا، كا 

. الدر ات العممية كإلسب

 – (ما ستير كدكتكراه)كأشار في ىذا السياؽ إلى أف مانإلي الدر ات العميا 
يوطركف لممكافقة عمى منح ىذه الدر ات لطمبة ال يتقنكف - في ظؿ ىكذا تشريع

أب ديات المغة العربية رغـ تفك يـ في م اؿ تخصصاتيـ األخرل، كما ت يز 
ال امعات أطركإلات  امعية تغصُّ باألخطاء المغكية المختمفة؛ لذا ال بد مف  رار 
نما ال بد  سياسي لوبط ىذه القوية التي ال يمكف أف تغيرىا مؤسسة بمفردىا كا 

. مف توافر ال يكد إلى  انب  رارو سياسي داعـو كفاعؿ

المغرب / أحمد العموي. د. أ- 

ردَّ استخفاؼ الطمبة بالمغة العربية إلى استخفافيـ بمعمـ المغة العربية الذم 
. يكا و بدكره استخفافان مف الدكلة كالم تمع
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مرّوح نايف الرفاعي -  

تإلدث عف األخطاء المغكية القاتمة لدل أساتذة المغة العربية في المدارس؛ 
كيرل في ىذا مبرران لألخطاء لدل الطمبة، فإف كاف األستاذ عمى ىذا القدر مف 
ال يؿ بالمغة فال لـك عمى الطالب، كيرل أف األساتذة أكلى بتقكيـ ألسنتيـ مف 

. الطمبة، كىذه الميمة ي ب أف يتكالىا م مع المغة العربية في الدر ة األكلى
المغرب / عبدالعمي الودغيري. د. أ-  

 كال بدَّ أف تناؿ العربية ،رأل أف األمة العربية بأسرىا تعيش فترة وعؼ كتبعيَّة
 .نصيبيا مف ىذا الوعؼ كاليزاؿ

كا ترح تكإليد المصطمإلات في م اؿ التشريع كالقواء ككتابة النصكص 
التشريعية كالعقكد، كأىمية أف يككف التعميـ عمى  ميع مستكياتو بالمغة العربية؛ ألف 

. ازدكا ية المغة في التعميـ توعؼ المغة العربية كتزيد المتعمِّـ إرباكان 
كأشار إلى أف سبب األخطاء الشائعة في المغة عمى مستكل الكطف العربي مف 

أ صاه إلى أ صاه را عه إلى وعؼ مستكل التعميـ بصفة عامة كوعؼ مستكل تعميـ 
المغة العربية بصفة خاصة، إلى  انب أف أساتذة العمـك األخرل غير المغة العربية 

. يركف أف ليس مف مياميـ تصكيب أخطاء الطمبة في المغة العربية
كتزداد المشكمة سكءان بالسككت عمى الخطأ الذم ىك خطأ أكبر مف المشكمة 
بإلد ذاتيا، فتمٌر األخطاء تباعان في الغرؼ التدريسية كفي الصإلافة كااعالـ عمى 

. مرأل كمسمع العالـ العربي كال أإلد يأبو لتصكيبيا
رد األستاذ فهد أبو العثم -  

اتفؽ مع الدكتكر الكدغيرم إلكؿ أىمية تكإليد المصطمإلات التشريعية 
كالقانكنية عمى مستكل الكطف العربي، كما يرل أىمية نشر ثقافة االىتماـ بالمغة 

. العربية



 67 

كأكد عمى أىمية تكافر إرادة سياسية فيما يخص سف  انكف المغة العربية، 
كتإلدَّث في ىذا السياؽ بأسؼ شديد إلكؿ ما تكا يو المغة العربية مف استخفاؼ 
نما مف أصإلاب القرار أنفسيـ، كسرد إلادثة  ليس مف الطمبة كالم تمع كإلسب كا 

د عبد الكريـ خميفة رئيس م مع المغة .داٌلة إليف كاف في الكزارة كأرسؿ إليو أ
العربية األردني آنذاؾ مشركع  انكف المغة العربية المتكا د في أدراج ديكاف التشريع 

بالسعي ال اد اخراج القانكف إلى النكر - بالفعؿ–منذ زمف لمنظر فيو، ك د باشر 
. كلكنو  كبؿ باستخفاؼ المسؤكليف كذىبت ال يكد أدراج الرياح

كفي السياؽ نفسو أشاد بت ربة بعض المإلاميف في مصر إليث كانكا يخر كف 
خراج  المرافعة  طعةن أدبية فنية رائعة بعيدان عف األسمكب التقميدم في المرافعات كا 

. القرارات

كأشار إلى ا تماع عيقد مؤخران في مركز المرإلكـ إلسف التؿ لمعمؿ عمى تقديـ 
.  انكف لمغة العربية، كتمنَّى أف تتوافر ال يكد ان اح ىذا المشركع

 

 

 

 

 

 
 


