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  الختامي وتوصيات الموسم الثقافي الثالث والثالثينالبيان
لمجمع اللغة العربية األردني 

" اللغة العربية في الحياة العامة"

ام ـعقد مجمع المغة العربية األردني موسمو الثقافي الثالث والثالثين ىذا الع
 6- 5)دة ـي المـف" المغة العربية في الحياة العامة: "م، في رحابو، بعنوان2015
. (م2015 تشرين الثاني 18- 17)، (ىـ1437صفر 

وجاء اختيار ىذا العنوان حرصًا من المجمع عمى المشاركة الفاعمة في كل 
المشروعات والتوجيات األردنية والعربية التي تسعى لمحفاظ عمى المغة العربية، 

عالء شأنيا ودعميا  تعزيزًا لميوية القومية والتنمية المجتمعية، والعمل عمى ،وا 
. وضع سياسة لغوية تعميمية واضحة المعالم واألىداف

حفل االفتتاح 

بدأ حفل افتتاح الموسم الساعة التاسعة صباحًا بآي من الذكر الحكيم، ثم 
ما : "جاء فييا ،ألقى األستاذ الدكتور خالد الكركي، رئيس المجمع، كممة االفتتاح

 قرآنًا :حممتوما بحق المغة « أضعف اإليمان»في المجمع ىو من فعمناه ونفعمو 
، مشيرًا إلى صدور قانون المجمع الجديد وقانون حماية المغة "وشعرًا وفمسفة وعموماً 

نظام امتحان : العربية، وأن المجمع بصدد إصدار نظامين لتطبيق القانون األخير
ن أوأشار الى ، الكفاية عمى مستوى الدولة، ونظام متابعة تنفيذ قانون الحماية

نصل حتى "المجمع بدأ المرحمة األولى إلنشاء مشروع إذاعة مجمع المغة العربية 
بالمغة إلى الناس من أبواب ، نموذج سيعبر بنموذج أردني مجمعيإلى األمة 

يقاع شوقي  الجمال، جمال صوت عبدالباسط، وبيجة صوت محمد رفعت، وا 
".  بال لحن أو ابتذال... وبالشعراء وكل من فيم الفصيحة وأحّسيا،بصوت أم كمثوم
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 .وألقى كممة المشاركين األستاذ الدكتور عمر ميديوي

  عممية، توزعت عمى ثالث جمساتبحوث تسعةوقد اشتمل الموسم عمى 
: وجمسة ختامية في يومين، وذلك عمى النحو اآلتي

م 17/11/2015الثالثاء : اليوم األول

: الجلسة األولى

ُعقدت في الساعة العاشرة صباحًا، برئاسة األستاذ الدكتور إسحق فرحان، 
 :بحثان، ىما في ىذه الجمسة وقّدمعضو مجمع المغة العربية األردني، 

إعداد األستاذ ، "معجم ألفاظ الحياة العامة في األردن ما لو وما عميو- "
 .مجمع المغة العربية األردنيعضو الدكتور جعفر عبابنة، 

: المغة العربية واإلرشادات السياحية في البالد الناطقة بغير العربية"- 
الخبير المغوي المساعد بمعجم الدكتور أحمد الجنابي، أعده ، "ماليزيا نموذجاً 

 .الدوحة التاريخي لمغة العربية، قطر

: الثانيةالجلسة 

ُعقدت في الساعة الثانية عشرة صباحًا، برئاسة األستاذ الدكتور إبراىيم 
 :ما، هبحثانبدران، عضو مجمع المغة العربية األردني، وألقي في ىذه الجمسة 

الدكتور عمي أعّده ، "لغة اإلعالن التجاري في وسائل اإلعالم" -
. األردن-  األردنيةالمناصير، مؤسسة اإلذاعة والتمفزيون

: التشريع المغوي ودوره في الحفاظ عمى المغة العربية في الحياة العامة" -
 . العراق من جامعة كربالء،الدكتور محمد حسين العاني،أعّده ، "العراق أنموذجاً 
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م 18/11/2015األربعاء : اليوم الثاني

: الجلسة األولى

 محمد األستاذ الدكتورُعقدت في الساعة التاسعة والنصف صباحًا، برئاسة 
: ي، هبحوثعدنان البخيت، عضو مجمع المغة العربية األردني، وألقي فييا ثالثة 

اإلعالن التجاري وأسماء المحال التجارية في األردن، دراسة في ضوء " -
  من الجامعة الياشمية،الدكتورة خمود العموش،أعّدتو ، "عمم المغة االجتماعي

 .األردن
عالناتيا"-  ، "إشكالية توظيف المغة العربية في الفتات المحالت التجارية وا 
 من المركز الجامعي عبدالحفيظ بوالصوف في ميمة، الدكتور رضا عامر،أعّده 

 .جزائرال
الدكتور أعّده األستاذ ، "المغة العربية في الصحافة اإللكترونية بالمغرب" -

 . من جامعة موالي إسماعيل في مكناس، المغربعمر ميديوي،
: الثانيةالجلسة 

 سمير استيتية، األستاذ الدكتورُعقدت في الساعة الثانية عشرة، برئاسة 
 :عضو مجمع المغة العربية األردني، وألقي فييا بحثان، ىما

المغة في وسائل االتصال العربي بين ثوابت اليوية ومقتضيات - "
 مدير معيد الدراسات واألبحاث الدكتور محمد الفران،أعده األستاذ ، "االنفتاح

. المغرب، وألقاه بالنيابة عنو األستاذ الدكتور عودة أبو عودةلمتعريب في الرباط، 

المستويات المغوية لإلعالنات المدبمجة في الفضائيات العربية وأثرىا في - "
 من الدكتور ىيثم الثوابية،أعده ، "بناء العربيةأ عند تواصميةمعالجة الكفاية ال

. األردنالجامعة األلمانية األردنية، 
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وقد أوردت بحوث ىذا الموسم ومناقشات المشاركين فيو جممة من 
المالحظات والتوصيات نظرت فييا لجنة الندوات والمحاضرات واإلعالم، 

: وعرضتيا عمى المشاركين وتم إقرارىا عمى النحو اآلتي

يؤكد الموسم أىمية معجم ألفاظ الحياة العامة في األردن الذي أصدره  -1
مجمع المغة العربية األردني، وقصد بو أن يكون الخطوة األولى نحو المعجم 

العربي الموحد أللفاظ الحياة العامة، سابقًا بذلك سائر المجامع المغوية في الوطن 
ويدعو إلى إعادة النظر فيو، وتحريره من جديد، وتطويره وتحديثو، . العربي

 . في الشكل والمحتوىمالحظاتوالتخمص مما عمق بو من 

 بدءًا ،وجود قرار سياسي واضح في التعميم واإلعالم والثقافةالتأكيد عمى - 2
 وفي ىذا السياق أكد  المغة العربية لغة وظيفية ولغة تداول،بوصفمن الموقف 

 وعّده إنجازًا 2015أىمية قانوِن حمايِة المغِة العربّيِة األردنيِّ لسنة عمى الموسم 
   . وطنيًا قومياً 

 حماية ،أىمية القوانين التي تصدرىا الدول العربيةعمى يؤكد الموسم   -3
ما لم تكن الجيات غير مجدية  قوانين تظل ةلمغتيا القومية، وينبو إلى أن أي

الرسمية المسؤولة عن تنفيذىا جادة في تطبيقيا، ولذلك يدعو الموسم إلى 
تنشيط الجيود في المستويين الرسمي والشعبي إلقناع الجميع بأىمية قوانين 

. الحماية المغوية، واالمتثال بيا

من غير الممكن الحفاظ عمى سالمة المغة العربيَّة بصورة عامٍة،  -4
والحفاظ عمى المسميات العربية لممحالت التجارية والمعامل والمصانع 

والشركات بصورة خاصة إال بوجود تشريٍع لغوّي ُيعمي من أىميتيا، ويصونيا 
 ويضع خطط تنميتيا مع التّأكيد عمى ،من العبث والفساد، ويتابع شؤونيا
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وضع عقوباٍت رادعٍة بحقِّ من يحاول اإلساءة ليذه المغة وتشويييا والتجاوز 
عمييا، وأْن يوضَع ىذا التَّشريع باالستعانة بالمجامع المغويَّة العربيَّة 

 .والمؤسَّسات العمميَّة والثَّقافيَّة التي ُتعنى بالحفاظ عمى سالمة المغة العربّية

 ، في البالد الناطقة بغير العربية،الموحات اإلرشادية بالمغة العربيةالعناية ب- 5
ىا وبعدىا، وتكون قراراتيا ءلتصويب األخطاء وتعديميا قبل الطباعة وأثنا

 . العربيةممزمة حفاًظا عمى المغة 

تأليف منياج خاص بتعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا ألغراض سياحية   -6
لخمو المكتبة العربية واإلسالمية منو، وتوصيف مقرراتو، واإلسيام في نشره 

 .وتوزيعو في البالد الناطقة بغير العربية

 ، والذكية،لمغة العربية في األجيزة الحديثةلبرامج ادعم حاسوبي  توفير  -7
الحرف العربي استخدام تطوير لالتواصمية منيا والمكتبية، والتنسيق مع الشركات 

 .واستعماالتو المتعددة في الطباعة والترجمة وغيرىما

إنشاء ىيئات التعاون مع المجامع في دعوة المؤسسات اإلعالمية إلى - 8
رقابة لغوية متخصصة في اإلعالنات التجارية، تضّم متخصصين في المغة 

العربية واإلعالم والتسويق، تكون ميمتيا ضبط اإلعالنات التجارية من الناحية 
. المغوية وتصحيح الخاطئ منيا

دعوة المعمنين ووكاالت الدعاية واإلعالن والوسائل اإلعالمية إلى األخذ - 9
 من الناحية ، لسالمة اإلعالن التجاري، الضوابط المغوية المعتبرة،بعين االعتبار

. المغوية عند تصميمو وعرضو لمجميور

تقنين مسألة تسمية الفتات المحال التجارية وحمايتيا من التداخل المغوي - 10
 . األجنبية، ومحاربة الوقوع في األخطاء الكتابية والدالليةالمغاتالسمبي مع 
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