ال َّتشرٌ ُع اللغويّ ودورهُ فً الحفاظِ على اللغة العرب ٌَّ ِة فً
الحٌاة العامة :العراق أنموذجً ا

الدكتور محمد حسٌن علً العانً
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
العراق

الثالثاء  17تشرٌن الثانً 2015م
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الرحيم
الرحمن ّ
بسم اهلل ّ

الحمد ِ
ِ
ِ
ِ َّ
هلل ُميس ِ
َّالـ عمى
المبعوث رحمةً
ُ
ّْر الفيـ لعباده المتقيف ،والصَّالةُ والس ُ
ِ
محمٍد األميف ،وعمى ِ
الغّْر
آلو الطيّْبيف الطّاىريف،
لمعالميف ،سيّْدنا َّ
وصحبو ُ

سار عمى نيجيـ إلى يوـ ّْ
الديف.
وم ْف َ
المياميفَ ،
بعد:
َّ
أما ُ

ِ
ِ
المخاطر التي
التحديات و
الكثير مف
فقد واجيت المغةُ العر َّبيةُ –ومات از ُؿ–
َ
يؿ منيا ومف مكانتيا واجياض ُّ
حاولت َّ
تقدميا ورفعتيا ،واذا ما وصْمنا إلى
الن َ
برز ّْ
تحدياف أماـ ىذه المغة
نيايات القرف التَّاسع عشر وأعتاب القرف العشريف َ

العريقة حاوال تقويض مسيرتيا ،وىذاف الخطراف أو التَّحدياف ىما:

أوًالَّ :
الدعوة إلى األخذ بالميجة العاميَّة بدؿ المغة العربيَّة الفصيحة.
ٍ
ثانياَّ :
جنبية بدؿ المغة العربيَّة.
الدعوة إلى األخذ بمغة أ ّ
ًال
يد لياتيف َّ
أف تتغمغال إلى مناحي الحياة العربيَّة في جميع
وقد أُر َ
الدعوتيف ْ
بدءا مف التخاطُب بالعاميَّة واحالليا بديالً مف الفصحى ،وكذلؾ استعماؿ
مرافقيا ً

مرور باستعماؿ الميجة العاميَّة
ًا
المصطمحات األجنبيَّة في المحادثات العاديَّة،
انتياء بجعميما جزًءا مف لغة
واأللفاظ األجنبيَّة في لغة الصحافة واإلعالـ ،و ً

سمي في داخؿ البمداف العربيَّة.
الخطاب َّ
الر ّ

الداعيف لمتوجُّو األوؿ (دعوة األخذ بالعاميَّة) َم ْف ىـ مف أىؿ
وقد كاف مف ّ
بوف عمى َّأنيـ حماةٌ ليا ،فضالً عف مستشرقيف أجانب ،وكذا
حس َ
العربيَّة و ِم َّمف ُي َ
الحا ُؿ مع التوجُّو الثاني (الدعوة إلى األخذ ٍ
بمغة أجنبيَّة) ،عمى َّ
األوؿ قد
أف التوجُّو َّ
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ت بريقُوُ في نيايات القرف العشريف وبدايات القرف الحادي والعشريف؛ َّ
ألنو لـ
َخفَ َ
ِ
صدى ومقبوليةً عند أوساط المثقَّفيف والغيوريف عمى لغة القرآف الكريـ ،وقُوبِ َؿ
يج ْد ً
بالر ِ
مجامع لغويَّة
َّس
َّ
فض مف لَ ُد ِف حماة المغة العر ّبية الذيف انبرى منيـ َم ْف أس َ
َ

ومؤسَّسات عمميَّة أخذت عمى عاتقيا الحفاظ عمى المغة العربيَّة ودرء األخطار
عنيا ،وأثبتوا َّ
أف لغتنا العربيَّة لغةٌ ال تُ َمثّْ ُؿ
الجمود ،وىي ليست لغة ميّْتة ،بؿ لغةٌ
َ
َّ
َّ
المستجدات؛ لِما فييا مف الحيوية ووسائؿ النمو واالتساع ،وتستطيع
تستوعب
حيةٌ
ُ
ِ
الحركات َّ
الضالَّة والدعوات المريبة التي
تقي نفسيا مف
اليدامة واألفكار ّ
أف َ
بيف َّ
مد ٍة وأخرى بدعوى تطوير المغة وتيسيرىا وتجديدىا،
ُ
تنطمؽ مف ىنا وىناؾ َ
وال يخفى َّ
َّ
المغويةُ والمؤسَّسات
العمميةُ
ّ
الدور الكبير الذي قامت بو ىذه المجامعُ
عنى بالمغة العربيَّة والقائموف عمييا مف س َد ِ
نة المغة العربيَّة مف ِ
أف
التي تُ َ
أجؿ ْ
َ
كؿ ٍ
تستوعب َّ
ُّ
الرغـ ِم َّما
أف
جديد عمى َّ
يمدوا ىذه المغة بما يجعميا قادرةً عمى ْ
َ
بالوطف العربي مف تيار ٍ
ِ
سمى
أف تجعمو
يحيؽ
تحت مظمَّة ما ُي َّ
ات تر ُ
ُ
منضويا َ
يد ْ
ً
ّ
تذر بقرنييا ،وأخذت تنتقؿ مف اقتصاد السُّوؽ و َّ
الشركات
بػ(العولمة) التي بدأت ُّ
ِ
َّ
األمة
كبير عمى
المتعددة الجنسيات إلى المغة والثقافة ،وفي ىذا التَّ ُّ
خطر ٌ
حوؿ ٌ
مقومات وحدتيا ،ووسيمة ثقافتيا ،ورمز ِع َّزتيا
العربيَّة؛ لكونيا
ستفقد َّ
أىـ ّْ
ُ
واستقالليا.

َّ
الكثير مف أىدافيا
المغويةُ والمؤسَّسات العمميَّة العربيَّة
ّ
َ
لقد حققت المجامعُ
أف تَ ِح َّد –إلى َح ٍّد ما–
التي وضعتيا مف أجؿ سالمة المغة العربيَّة ،واستطاعت ْ
ِ
ؼ تغمغميما في شتَّى
مف تدفُّؽ
الميجة العاميَّة ،وكذلؾ األلفاظ األجنبيَّة ،وتُوِق َ
مجاالت الثقافة العربيَّة ،ولكف ِم َّما ُيؤسؼ لو َّ
كبير مف جيود تمؾ المجامع
أف َك ِّما ًا
ط لو مف
أذنا صاغيةً ،ولـ ُينفَّذ األغمب مف برامجيا وما ُخطّْ َ
والمؤسَّسات لـ َ
يمؽ ً
سالمة ِ
ِ
ٍ
األىداؼ
المغة العربيَّة وتحصينيا ،وبقيت تمؾ
أىداؼ غايتيا الحفاظ عمى
ُ
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دوف ٍ
ِ
حبر عمى ور ٍ
ؽ مف ِ
يعود
تنفيذ عمى
امج ًا
أرض الواقع ،والسَّبب في ذلؾ ُ
والبر ُ
الملأو) الذي نعني بو" :صدور
أف ُن َس ّْميو (اللَّت ريي
إلى عدـ وجود ما يمكف ْ
ّ

قوانيف تحافظ عمى سالمة المغة العربيَّة وتنميتيا ،وال ُب َّد ليذه القوانيف مف تأسيس
مجالس وىيئات عميا تشرؼ عمى تنفيذ تمؾ القوانيف ،ومتابعة شؤوف المغة في
جميع مناحي الحياة"( ).

أي َّ
أف القانوف حينما ُي َش َّرعُ مف أجؿ الحفاظ عمى سالمة المغة العربيَّة
أف يرافقو إلزٌاـ لجميع مؤسَّسات الدولة ودوائرىا بتنفيذه ،والعمؿ
وتنميتيا ال ُب َّد مف ْ
قانوف أو تشريع مف دوف ٍ
تنفيذ أو إلزاـ؟! ولذلؾ
يصدر
أف
ٌ
بموجبو ،واال فما فائدة ْ
ٌ
َ
قيؿَ (( :م ْف ال ُيوزع بالقر ِ
آف ُيوزع بالسُّمطاف)) .
َ

إصدار القوانيف والتَّشريعات التي تكفؿ لمغة العربيَّة َّ
َّ
حؽ الحماية
إف
َ
ِ
1991ـ
ائر سنة
وّ
الدفاع عنيا والمحافظة عمييا ليس ب َد ًعا ،إذ أصدرت الجز ُ
(قانوف تعميـ استعماؿ المغة العربيَّة) ،وبعد ذلؾ أنشأت (المجمس األعمى لمغة
العربيَّة) سنة 1996ـ لغرض المتابعة والتّنفيذ واإللزاـ ،وكذلؾ قامت المممكة
الرقـ (  )35لسنة
األردنية الياشمية ّ
ّ
مؤخ ًار بتشريع قانوف حماية المغة العربيَّة ذي ّ

2015ـ مع تشكيؿ لجنة مف ٍّ
األردني وو ازرة
كؿ مفَ :م ْج َمع المغة العربية
ّ
العممي وو ازرة التّربية
الصناعة والتجارة والتّمويف وو ازرة التّعميـ العالي والبحث
ّ
والتّعميـ وىيئة اإلعالـ لمقياـ بتنفيذ ىذا القانوف ومراقبة المخالفيف لمواده مع
ٍ
عقوبات رادعة بحؽ مف يسيء لمغة العر ّبية ويخالؼ أحكاـ مواد
تضميف القانوف
القانوف.

ِ
ِ
ِ
ِ
اقي1434 ،ىػ
( )
ٌ
اقي ،مطبعة َ
بحأث َ لَّتى ،أحمد مطموب ،منشورات َ
ممي العر ّ
الم ْج َمع الع ّ
ممي العر ّ
الم ْج َمع الع ّ
–2013ـ ،الطّبعة األولى ،ص.7
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ٍ
وقد قامت فرنسا ٍ
مشابو مف أجؿ الحفاظ عمى لغتيا ،إذ أصدرت
بعمؿ

قوانيف تحمي المغة الرسميَّة ليا ،وفرضت استعماليا في ّْ
كؿ النصوص المكتوبة،
ومنعت استعماؿ األلفاظ والعبارات األجنبيَّة ،واتَّخذت إجر ٍ
اءات ّْ
يخالؼ
بحؽ َم ْف
ُ
ذلؾ ،وقامت باستحداث (المجنة العميا ّْ
تحولت
لمدفاع عف المغة الفرنسيَّة) التي َّ

عنى
سنة 1972ـ إلى (المجنة العميا لمغة الفرنسيَّة) ،فضالً عف
الجمعيات التي تُ َ
ّ
ِ
المنظمة الدوليَّة لمفرنكفونيَّة) التي نشطت في
بسالمة المغة الفرنسيَّة مف مثؿ( :
َّ
العامة ،ودعـ الدولة ليا،
ظا مف خالؿ أمانتيا َّ
طا ممحو ً
السنوات األخيرة نشا ً

وحيوية وسائؿ اإلعالـ وقياميا بتكريـ َم ْف يكتب بالمغة الفرنسيَّة مف غير
نسييف ،وتقديـ الجوائز ليـ والمكافآت التشجيعيَّة.
الفر ّ

َّ
إف ما قامت بو دولةٌ واحدةٌ مثؿ (فرنسا) مف أجؿ الحفاظ عمى لغتيا ونشرىا
أمر ينبغي الوقوؼ عنده مف قبؿ القائميف
في العالـ لتنافس اإلنكميزيَّة واإلسبانيَّة ٌ
عمى المغة العربيَّة واعادة النظر في ّْ
قدموه لمغتيـ مقارنة بما َّ
كؿ ما َّ
قدمتو فرنسا،

الرسميَّة ىي المغة
بي الكبير ُّ
يضـ أكثر مف عشريف دولة لغتيا ّ
فوطننا العر ّ
اإلسالمي فيو أكثر مف خمسيف دولة يتكمَّ ُـ أبناؤىا بالمغة العربيَّة
العربيَّة ،وعالمنا
ّ
قانونا
وال سيما في تعبُّدىـ وصمواتيـ ،وما ت از ُؿ الكثير مف تمؾ الدوؿ لـ تضع ليا ً

اء أكاف ذلؾ القانوف أو التشريع
يعا يحفظ لمغة العربيَّة ىيبتيا وديمومتيا سو ٌ
أو تشر ً
في داخؿ كؿ بمد عربي أـ كاف ذلؾ عمى شكؿ قانوف أو تشريع موحَّد بيف البمداف

العربيَّة واإلسالميَّة!.
َّ
بات ضرورةً ُممِ َّحةً مف أجؿ الحفاظ عمى سالمة المغة
يع
المغوي َ
ّ
إف التشر َ
ودعما لممجامع والمؤسَّسات ووسائؿ
سندا لمعامميف في حقميا،
العربيَّة؛ ليكوف ً
ً

وتقدير ليا ،فيي قبؿ ّْ
كؿ شيء لغة القرآف الكريـ ،ولساف
ًا
از بيا،
اإلعالـ ،واعتزًا
المالييف في أنحاء المعمورة.
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أما (العراؽ) فقد تنبَّو ّْ
مبك ًار إلى محاوالت طمس ىوية المغة العربيَّة ،واليجمة
َّ
َّ
الشرسة مف الصَّديؽ والعدو عمى ٍّ
حد سواء ،إذ َّ
إف ىناؾ مف أبناء العربيَّة َم ْف
َع ِمؿ عمى تفتيت نسيج المغة العر ّبية وىدميا بدعوى َّأنيا صعبةٌ ومعقَّدةٌ ،وىناؾ
َم ْف ىـ ليسوا مف أبناء العربيَّة رفعوا معاوؿ اليدـ نفسيا التي رفعيا أبناء العربيَّة
ٍ
أسباب أخرى منيا َّ
ولألسباب نفسيا ،فضالً عف
أف المغة العربيَّة ليست لغةً
ٍ
جيود كبيرة لكي تصبح ضمف دائرة ما ُي َس َّمى بػ(العولمة
عالميَّة وتحتاج إلى

اقي إلى إصدار قوانيف وتشريعات تحافظ
الم ّْ
الجديدة) ،ومف ىنا عمد ُ
شرعُ العر ّ
عمى كياف ىذه المغة وتد أر عنيا َّ
خطر ّْ
كؿ ٍ
اؽ سنة
ييدد وجودىا ،فأصدر العر ُ
بناء عمى مقترٍح ُم َّ
قدٍـ مف
1977ـ (قانوف الحفاظ عمى سالمة المغة العربيَّة) ً
اقي في نطاؽ خطَّ ٍة لمنيوض بالمغة العربيَّة ،وبعد ذلؾ قاـ
الم ْج َمع
َ
العممي العر ّ
ّ
بإنشاء (الييئة العميا لمعناية بالمغة العربيَّة) سنة 1983ـ مف أجؿ تنفيذ مواد

قانوف الحفاظ عمى سالمة المغة العر ّبية ،وال يمكف تجاى ُؿ الدور الكبير الذي قاـ
1947ـ حتى يومنا ىذا في
العممي العراقي منذ إنشائو في سنة
الم ْج َمع
بو َ
ّ
اء قبؿ
الحفاظ عمى لغة الضَّاد وسالمتيا ،إذ كاف ىذا الدور وما يزاؿ مؤثًّْار سو ٌ
إصدار ىذه التَّشريعات والقوانيف أـ بعد تشريعيا واصدارىا ،وقد عممت ىذه

يعات مجتمعة عمى إبراز دور المغة العربيَّة وتنميتيا في شتَّى
المؤسَّسات والتّشر ُ
مناحي الحياة في داخؿ العراؽ وال سيما ما يتعمَّؽ منيا بالحفاظ عمى المسميات

الشركات؛ لكوف ىذه المسألة باتت تُ ّْ
العربيَّة لممحالت التجاريَّة والمعامؿ و َّ
شك ُؿ
َّ
ميمةً في داخؿ العراؽ وفي داخؿ البمداف العربيَّة ،وقد أصبحت عينا
قضيةً َّ
ٍ
بميجة عاميَّة ومنيا ما
بي ال تقعُ إال عمى أسماء غريبة (منيا ما ىو مكتوب
العر ّ
َّ ٍ
بي ،عمى
ىو مكتوب بألفاظ أجنبيَّة) وىو يقطع طريقو كؿ يوـ في داخؿ بمده العر ّ
اسما إال بمغة تمؾ البمداف ،فالتفت
َّأنو حينما َّ
يتجوؿ في البمداف الغربيَّة ال يجد ً
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جانبا ًا
الم ّْ
أصدر ليا ِع ّدةَ
اقي إلى ىذه المسألة وأوالىا ً
كبير مف اىتمامو ،و َ
ُ
شرعُ العر ّ
تشر ٍ
يعات وقوانيف تكف ُؿ لمغة العربيَّة مكانتيا المرموقة جاعالً تمؾ القوانيف
َّ
مزما في الوقت نفسو الجيات المختصَّة والمؤسَّسات
والتشريعات واجبة التنفيذ ُم ً
اضعا عقوبات رادعة ّْ
بحؽ َم ْف يخالؼ تمؾ
الرسميَّة وغير الرسميَّة العمؿ بيا ،و ً

أىـ التَّشريعات
اقب في ىذا البحث َّ
القوانيف واألنظمة والتَّشريعات ،لذا سأر ُ
اقي والمؤسَّسات
بالم ْج َمع
والقوانيف التي صدرت في العراؽ الخاصَّة َ
العممي العر ّ
ّ
المغوية التي تتعمَّؽ بالحفاظ عمى المغة العربيَّة ،والوقوؼ عند الفقرات التي
ّ

تضمنتيا تمؾ التَّشريعات والقوانيف الخاصَّة بأسماء المحالت التجاريَّة و َّ
الشركات
َّ

تكوف متساوقةً مع المغة العربيَّة
والمعامؿ ،وضوابط تمؾ المسميات؛ لكي
َ
نص عمييا
تعرؼ العقوبات التي َّ
الفصيحة وعدـ خروجيا عنيا ،فضالً عف ُّ

اقي ّْ
الم ّْ
بحؽ المخالفيف لتمؾ الضوابط والقوانيف ،وستكوف لمبحث خاتمةٌ
شرعُ العر ُّ
ُ
َّمت إلييا ،مع تضميف البحث توصيات تتالءـ ومحتوى
بأىـ النتائج التي توص ُ
ّ
صدى ليا مف لَ ُد ِف س َد ِ
نة المغة العربيَّة بما ُي ّْ
مكنيـ مف إيجاد
تجد ً
بحثنا؛ لعمَّيا ُ
َ
يع لغوي موحٍ
َّد َي ِح ُّد مف الفوضى التي تشيدىا السَّاحة
ُسُب ٍؿ كفيمة
بوضع تشر ٍ
ِ
ّ ُ

العربيَّة في مسألة أسماء المحالت التجاريَّة و َّ
الشركات والمعامؿ والقضاء عمى
ٍ
بميجة عاميَّة ال تتوافؽ مع العربيَّة
المسميات التي ُكتَِبت
المسميات األجنبيَّة أو
ّ
الفصحى.
وِ
بعد..
هلل
الحمد ِمف قب ُؿ و ِمف ُ
ُ
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ِ
يمكف القو ُؿَّ :
غوي في
بإنشاء َم ْج َمع
إف بداية بواكير التَّفكير
عممي أو لُ ٍّ
ٍّ
ُ
ٍ
بعد ِ
حكومة عراقيَّة عاـ
الوطني ،وتشكيؿ
قياـ الحكـ
العراؽ تعود إلى ما َ
ّ
ٍ
ّْ
المحتؿ عمى
خاضعا لسيط ِرة
اؽ خالليا
كاف العر ُ
1921ـ ،بعد مئات مف السّْنيف َ
ً
ِ
ِ
المحتَ ّْؿ عمى مناحي الحياة في العراؽ.
أرضو ،وىيمنة لغة ُ
وقد بدأ َّ
سياسيا وعسكرًيا
حرر
اقي يتطمَّعُ إلى االستقالؿ والتَّ ُّ
ً
الش ُ
عب العر ّ
النيوض مف ِ
الر ِ
ي لإلنسانية ،شأنو في
أجؿ مواكبة َّ
وثقافيا ،ومحاولة ّ
ً
كب الحضار ّ
ذلؾ كشأف سائر األمـ و ُّ
الشعوب األخرى.
مف ىذا المنطمؽ سعى المخمصوف مف ِ
ِ
أبناء الع ار ِ
ّْ
الجاد
العمؿ
ؽ إلى
َ
أجؿ ِ
ِ
المشاعر الوطنيَّة والقوميَّة مف ِ
ِ
ِ
إثبات
اليمـ واثا ِرة
إلنياض
وبوسائؿ محدودة
األوضاع
ُم ٍة ليا تأريخيا ولغتيا وماضييا المجيد ،وقد طالبوا بإصالح
ِ
وجودىـ كأ َّ
مقو ِ
العامة ،وتشجيع التَّعميـ ،والحفاظ عمى ِ
مات
َّ
المغة العربيَّة بوصفيا مف ّْ
أىـ ّْ
ِ
ِ
ِ
العرب ونيضتيـ المنشودة ،ولكونيا مف السّْمات األساسيَّة في تعز ِ
الوحدة
يز
وحدة

ىذه ِ
كؿ مكاف ،وا َّف الحفاظ عمى ِ
العرب في ّْ
ِ
إنشاء
يستمزـ
المغة
الوطنيَّة ،وربط
َ
ُ
م ْجمع عممي أو لُ َغوي يضطمع ِ
الميمة.
بيذه
َّ
ّ
ُ
َ َ
ّ

تجدر اإلشارةُ إليو َّ
قانونا ُس ّْم َي
اؽ قد
َّ
أف العر َ
أصدر في عاـ 1931ـ ً
َ
ومما ُ
ٍ
اؽ في
(قانوف المغات المحميَّة رقـ  74لسنة 1931ـ) ،وىو َّأوؿ
قانوف ُيصدرهُ العر ُ
ِ
استعماؿ المغات الثَّالث (العربيَّة ،الكرديَّة،
مزـ
الممكي ،وىذا
العيد
َ
ُ
القانوف ُي ُ
ّ
التُّركيَّة أو التُّركمانيَّة) والحفاظ عمييا ( ) ،عمى َّ
كبير
أف ىذا القانوف لـ َيَن ْؿ حظِّا ًا
ِ
) ) صدر ىذا القانوف في اليوـ الثّ ِ
جريدة
الث والعشريف مف شير ّأيار  /مايو عاـ 1931ـ ،ونُ ِش َر في
ُ
الأقائي ِ
لمدولة) في العدد (  )989بتأريخ األوؿ مف حزيراف  /يونيو عاـ
َّة
سمي
الر
يدة
ر
الج
اقية (
ِ
ّ
العر ّ
ّ
ظر :اللّركمان في اللَّت ريعات القانأنيَّتة ِ
اقية
ًا
وع َّد ناف ًذا
العر ّ
1931ـّ ،
اعتبار مف ىذا التأريخ األخيرُ ،يْن َ ُ
الدار العربيَّة لمموسوعات ،بيروت–
يّ ،
1921م – 2014م (دراسة قانأنيَّتة ألطبيقيَّتة)  ،حبيب اليرمز ّ
لبناف ،الطبعة األولى ،ص.29
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ِ
االىتماـ؛ ِ
ِ
ِ
وي في العراؽ يتابع
لعدـ
المتابعة والتَّنفيذ و
مف
ممي أو لُ َغ ٍّ
وجود َم ْج َمع ِع ٍّ
تنفيذه.
الجيود الحثيثةُ مف لَ ُد ِف المخمصيف في ىذا ِ
البمد حتى وجدوا
استمرت
و َّ
ُ
َ
ِ
بأسماء
رحاب و ازرة المعارؼ العراقيَّة ُس ّْم َيت
ضالَّتيـ المنشودة دائرةً متواضعةً في
َ

مختمفة ،منيا :لجنة التأليؼ والتَّرجمة و َّ
الم ْج َمع
النشر التي أُلغيت
َّ
وتحولت إلى َ
بالر ِقـ ( )62لسنة 1947ـ( ).
نظاـ
ّّ
خاص َّ
اقي الَّذي ُشّْر َ
ع لوُ ٌ
العممي العر ّ
ّ
يع
فالم ْج َمع
كاف ُم َج َّرَد فك ٍرة أصابت حظِّا مف التَّشر ِ
اقي إذف َ
َ
العممي العر ّ
ّ
القانوني ،ولـ يكف ُب ّّد مف إخراجيا إلى حي ِّْز التَّنفيذ،
سمي ،ووضعت في إطارىا
َّ
ّ
الر ّ
ِ
اقي ثالث المجامع
الم ْج َمع
بإنشائو ،وعمى ىذا
ؽ
وىذا ما تحقَّ َ
ُ
يكوف َ
العممي العر ّ
ّ
وم ْج َمع المغة العربيَّة بالقاىرة
العربيَّة َ
بعد َم ْج َمع المغة العربيَّة في دمشؽ 1919ـَ ،
1932ـ.
ىي:

اقي منذ إنشائو حتَّى يومنا ىذا بأربع مراحؿ،
الم ْج َمع
وقد َم َّر َ
العممي العر ّ
ّ
ِ
الرقـ (  )62سنة 1947ـ إلى
المرحمة األولى :بدأت منذ صدور
نظامو ذي َّ

عاـ 1963ـ.

ِ
ِ
ي  ،مطبعة العاني ،بغداد،
( ) ُيْن َ
اقي – ن ألو ،عضاؤه ،عمالو  ، -عبداهلل الجبور ّ
ظ ُرَ :
ممي العر ّ
الم ْج َمي الع ّ
ِ
االوسي ،
عاما ( 1997-1947م) ،سالـ
ممي في خمسين ًال
1385ىػ 1965 -ـ ،صَ ،37
ّ
الم ْج َمي الع ّ
ِ
ِ
العربية أقضايا الملة من
اقي1418 ،ىػ 1997 -ـ ،ص ،53–47المجامي
ّ
مطبعة َ
ممي العر ّ
الم ْج َمع الع ّ
بحأث مصطمحيَّتة ،
ال ّن أة إلى أاخر القرن الع رين  ،وفاء كامؿ فايد  ،ع الـ الكتب2004 ،ـ ،ص،10
ٌ
ِ
ِ
ِ
ممي1427 ،ىػ 2007 -ـ ،ص،37
اقي ،مطبعة َ
أحمد مطموب ،منشورات َ
الم ْج َمع الع ّ
ممي العر ّ
الم ْج َمع الع ّ
محمد َّ
النقيب ،مطبعة الطّؼ ،العراؽ ،ص.49-48
صراع الملة
ّ
العربية من جل البقاء ،كاظـ ّ
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الرقـ (  )49لسنة 1963ـ إلى
المرحمة الثَّانية :بدأت منذ صدور قانونو ذي َّ

عاـ 1978ـ.

الرقـ (
المرحمة الثَّالثة :بدأت منذ صدور قانونو ذي َّ

إلى عاـ 1995ـ.

 )163لسنة 1978ـ

الرقـ (  )3لسنة 1995ـ حتَّى
الرابعة :بدأت منذ صدور قانونو ذي َّ
المرحمة ّ

يومنا ىذا.

َّ
بالمياـ
ا لمقياـ
لجاف
ّْ
الم ْج َمع في مراحمو الثالث األولى ُي َش ّْك ُؿ ً
وقد َ
كاف َ
ِ
تختص
لجاف
المنصوص عمييا في
ُّ
نظامو َّ
األوؿ وفي قانونيو الالحقيف ،وىي ٌ
بشؤوف ِ
المغة العربيَّة والبحوث العمميَّة و ّْ
ِ
الدراسات اإلنسانيَّة ،فضالً عف لجنة
الرابعة فقد ُع َّدت مف المراحؿ
المجمَّة التي تُ ُ
شرؼ عمى إصدارىا ،أ َّما المرحمة ّ
الرقـ (  )3لسنة 1995ـ الَّذي َّ
حددت
ّ
الم ْج َمع ذي ّ
المتميزة منذ صدور قانوف َ
( )
ِ
تمؾ األىداؼ :
مادتو (الثّانية) أىدافو ،ومف
ضمف َ
ّ
سالمة ِ
ِ
ووفائيا
المغة العربيَّة ،والعمؿ عمى تنميتيا،
ّأوًال :المحافظة عمى
بمطالب العموـ و ِ
ِ
ااداب والفنوف( ).
ِ
ِ
العموـ و ِ
حركة التَّعر ِ
ِ
ااداب
مصطمحات
يب ،ووضع
ثانيا :اإلسياـ الفاعؿ في
ًال
والفنوف والحضارة.
ِ
مياـ
وبمقتضى
ائر عمميَّة تتولّى تنفيذ ّْ
الم ْج َمع دو َ
القانوف الجديد أنشأ َ
الم ْج َمع ،وىي كما جاء في المادة (العشريف) مف القانوف وتعديميا( ):
َ
بحوث َشتَّى ،ص.100
ظ ُر:
( ) ُيْن َ
ٌ

ِ
ِ
تقديـ ىذا اليدؼ عمى
بقي ىذا
الم ْج َمع وقوانينو ،وقد َّ
ُ
اليدؼ ثابتًا ،ولـ يتغيَّر عمى الرَّغـ مف تَ َغي ُِّر نظاـ َ
تـ ُ
( ) َ
ِ
الم ْج َمع وقوانينو.
ئيسا و ً
غيرِه مف األىداؼ ،وجعمو ىدفًا ر ً
أساسيا في نظاـ َ
ِ
عاما (1997 – 1947ـ) ،ص.303
ممي في
( ) ُيْن َ
َ
خمسيف ً
ظ ُرَ :
الم ْج َمع الع ّ
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- 1دائرة عموـ المغة العربيَّة.
ُّ
اإلسالمي.
بي و
ّ
- 2دائرة التراث العر ّ
- 3دائرة العموـ اإلنسانيَّة.
الصرفة.
- 4دائرة العموـ ّْ
- 5دائرة المصطمحات والتّرجمة و َّ
النشر.
- 6دائرة العموـ التَّطبيقيَّة.

السريانيَّة).
فضالً عف (ىيئة المغة الكرديَّة) و(ىيئة المغة ّْ

ِ
إف َمف ينعـ َّ
َّ
وميامو في مراحمو األربع يجدىا
الم ْج َمع
ّْ
الن َ
ظر في أىداؼ َ
َّ
العمميةُ والفكريَّة والثَّقافيَّة التي
متقاربةً ،إال ما أ
ُضيؼ مف ٍّ
مياـ اقتضتيا الحركةُ
َ
اخر ِ
اؽ في أو ِ
القرف العشريف.
شيدىا العر ُ

ٍ
ٍ
ٍ
وال يخفى َّ
تمؾ
أف ّْ
أداء َ
ألي مؤسسة عمميَّة أو لُغويَّة مرجعيةً تر ُ
اقب َ
ِ
المؤسسة ،وتنظّْـ عمميا ،وتعمؿ عمى تطبي ِ
نفعا
ؽ ق ارراتيا ْ
ّ
إف وجدت فييا ً
ِ
َّ
كثير ما
اقي نجدىا ًا
الم ْج َمع
لممصمحة َّ
العامة ،وفيما يتعمؽ بمرجعيَّة َ
العممي العر ّ
ّ
ِ
ِ
ِ َّ
َّ
الحكـ في
أنظمة
السياسيَّة التي طرأت عمى
طورات الثقافيَّة والعمميَّة و ّ
خضعت لمت ّ
َّ
َّ
الع ار ِ
بدالت وتجسَّدت
طورات والتَّ ّ
ؽ ما يقارب الس َ
َّبعيف ً
عاما ،وقد تمثمت ىذه الت ّ
بالقوانيف واألنظمة والتَّعميمات التي كانت تُصدرىا الحكومات المتوالية متأثّْرةً
َّ
بالظّروؼ ّ
ياسية في العالَـ تارةً
الس ّ
طورات الثّقافيَّة والعمميَّة و ّ
الداخميَّة تارةً ،وبالت ّ
أخرى.
اقي َم َّرت
الم ْج َمع
ومنذ إنشاء َ
العممي العر ّ
ّ
الصادرة بعد ذلؾ بأربع مراحؿ( ):
ّ

استنادا إلى القوانيف
مرجعيتُو
ً

ِ
عاما (1997 – 1947ـ) ،ص.62-60
) ) يُْن َ
ممي في خمسيف ً
ظ ُرَ :
الم ْج َمع الع ّ
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تمت اإلشارة إلى ىذه المرجعيَّة
المرحمة األألى :ارتبط بوزير المعارؼ ،وقد َّ

في ّْ
الم ْج َمع
مقدمة نظامو...(( :
ً
وبناء عمى ما عرضو وز ُير المعارؼ)) و((يرتبط َ
بوز ِ
جاء في المادة األولى( ).
ير المعارؼ)) كما َ
تـ استبداؿ و ازرة التَّربية والتّعميـ بو ازرة
المرحمة الثّانية :في عاـ 1963ـَّ ،
الم ْج َمع
المعارؼ ،وقد صدر
قانوف ٌ
ٌ
لمم ْج َمع بالرقـ (  )49بموجبو ارتبط َ
جديد َ
بالو ازرة الجديدة( ).

المرحمة الثالثة :بعد عاـ 1968ـ استُحدثت و ازرة التعميـ العالي والبحث
اقي بيا بمقتضى قانونو الجديد ذي الرقـ
الم ْج َمع
العممي ّ
فتقرر ربط َ
العممي العر ّ
ّ
ّ

( )163لسنة 1978ـ( ).

العممي
الم ْج َمع
المرحمة الرابعة :تُ َع ُّد ىذه المرحمة مف ّْ
أىـ المراحؿ في تاريخ َ
ّ
( )
الم ْج َمع
اقي ،إذ
َ
صدر القانوف ذو الرقـ (  )3لسنة 1995ـ  ،وبموجبو ارتبط َ
العر ّ
ّْ
عي،
بديواف رئاسة الجميوريَّة ،وىي خطوةٌ َّ
ميمةٌ
ومتقدمةٌ في تطوير العمؿ َ
الم ْج َم ّ
ُّ
َّ
الصعوبات والعقبات التي كانت
الم ْج َمع مف التغمب عمى الكثير مف ّ
وقد تمك َف َ
الم ْج َمع السَّابقة تشكو منيا ،وكانت تعترض تطوير العمؿ وانطالؽ
رئاسات َ
وتحد مف فعالياتو وتنظيـ عالقاتو مع َّ
ُّ
الدوائر والمؤسَّسات
الم ْج َمع
ّ
النشاط في َ
واألجيزة العمميَّة والثقافيَّة في داخؿ العراؽ وخارجو.

(
(
(
(

النظاـ في جريدة الوقائع ِ
اقية رقـ (
) تُن َ
ظ ُر المواد (  / 8أ )29 ،26 ،مف ّ
العر ّ
1947/12/11ـ.
ظر المواد ( / 24 ،1أ / 24 ،ب) مف قانوف الم ْجمع في جريدة الوقائع ِ
الصادر
العر ّ
اقية ،العدد (ّ )819
) تُن َ ُ
َ َ
محرـ 1383ىػ ،الموافؽ 1963/6/20ـ.
في ّ 27
ِ
 )2678في
الرقـ (
) تُن َ
ظ ُر المواد (  )22 ،1مف القانوف في جريدة الوقائع العر ّ
اقية بعددىا ذي ّ
1978/10/23ـ.
) نُ ِشر القانوف في جريدة الوقائع ِ
اقية ،العدد ( )3549في 1995/2/6ـ.
العر ّ
َ
 )2560بتأريخ
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الرئيسة في
الم ْج َمع َّ
واذا كانت األنظمة والقوانيف ّ
السابقة قد أوضحت أىداؼ َ
خدمة المغة العربيَّة والعناية بيا ،والبحث في العموـ والفنوف الحديثة وتشجيع

وبث روح البحث العممي في البالد َّ
فإف القانوف الجديد
التّرجمة والتّأليؼ فيياّ ،
ّ
وحددىا بثالثة عشر ىدفًا تشمؿ الجوانب
الميمات ّ
َّع مف تمؾ األىداؼ و ّ
وس َ
المغوية واحياء التّراث والتّرجمة و ّْ
الدراسات اإلنسانيَّة والعمميَّة والفنوف وااداب( ).
ّ
َّ
أىمية
الم ْج َمع
اقي) عف ّ
ويتحدث الدكتور أحمد مطموب (رئيس َ
العممي العر ّ
ّ
قانوف 1995ـ قائالً:

الم ْج َمع وأىدافو ،ويتجمَّى
((قانوف رقـ  3لسنة 1995ـ
َ
أوضح صالحيات َ
ذلؾ فيما يأتي:
الم ْج َمع برئاسة الجميوريَّةِ ،م َّما أعطاه َّ
أىميةً كبيرةً ،وحركةً في
- 1ارتباط َ
العمؿ ،وحريَّة اتّخاذ الق اررات.
ِ
الم ْج َمع ُي َحقّْؽ أىدافو
الم ْج َمع صالحيات الوزير ،م َّما جعؿ َ
 - 2منح رئيس َ
المنصوص عمييا في قانونو.

 - 3تشكيؿ َّ
الم ْج َمع ،في
الدوائر العمميَّة التي أخذت عمى عاتقيا تنفيذ أىداؼ َ
كؿ ٍ
لجانا في تخص ٍ
حيف كاف الم ْجمع ّْ
ُّصات مختمفة في ّْ
سنة َم ْج َمعيَّة ،ولكف
يشك ُؿ ً
َ َ

حينما ُح ّْددت َّ
ومستمرا ،بخالؼ تشكيؿ المجاف
الدوائر العمميَّة أصبح عمميا ثابتًا
ً
أي موضوٍع مف
التي قد يكوف الجديد منيا ال ُيكم ُؿ ما بدأتو المجنةُ السَّابقة في ّْ

الموضوعات اإلنسانيَّة والعمميَّة.

ِ
عاما (1997 – 1947ـ) ،ص.62-61
ممي في
( ) يُْن َ
َ
خمسيف ً
ظ ُرَ :
الم ْج َمع الع ّ
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متفرغ ساعد عمى متابعة أعماؿ َّ
الدوائر العمميَّة والمجاف
 - 4تعييف أميف عاـ ّْ
َّ
الم ْج َمع ،وتوحيد جيود األقساـ اإلداريَّة
الدائمة والمؤقتة ،فضالً عف إدارة َ
المختمفة.
وفيما يتعمَّؽ بأسماء المحالت التجاريَّة و َّ
الشركات والمصانع َّ
الم ْج َمع ىو
فإف َ
نح الموافقة عمى ىذه األسماء ،فضالً عف براءات االختراع وغير
المسؤوؿ عف َم ِ
استنادا إلى المادة (التاسعة) مف
ذلؾ ِم َّما يتعمَّؽ بسالمة المغة العربيَّة ،وذلؾ
ً

قانوف الحفاظ عمى سالمة المغة العربيَّة الصادر عاـ 1977ـ الذي ال ي از ُؿ سارًيا
ِ
ّْ
اقي وعمى االلتزاـ بو
حتى يومنا ىذا ،وىو ما تُ َشد ُد عميو رئاسة مجمس الوزراء العر ّ
ؼ مسؤو ٌؿ
في الو ازرات والمؤسَّسات َّ
الرسميَّة ،وىناؾ في بعض الو ازرات ااف موظَّ ٌ
الرسميَّة والمراسالت وما يتصؿ بسالمة المغة
عف تنفيذ القانوف ومتابعة الكتب َ

العربيَّة))( ).

غرو َّ
كبير في سبيؿ الحفاظ
جيدا ًا
الم ْج َمع
اقي قد بذؿ ً
أف َ
وال َ
العممي العر ّ
ّ
ِ
ِ
وخارجو ،وقد كاف لو
داخؿ العراؽ
عمى المغة العربيَّة في شتَّى مجاالت الحياة في

الدور الكبير في ىذا الجانب ،عمى َّ
أف تولي مسألة
أف الدولة العراقيَّة أرادت ْ
أف
الحفاظ عمى سالمة المغة العربيَّة في داخؿ العراؽ
اىتماما أكبر وعناية أكثر و ْ
ً
ٍ
اقي مف شأنيا
الم ْج َمع
تُخصّْص تشريعات أخرى فضالً عف تشريعات َ
العممي العر ّ
ّ
ٍ
عدـ المساس بالمغة العربيَّة ،والوقوؼ َّ
محاولة لطمس ىويَّة ىذه المغة،
أي
ضد ّْ

قانونا ُس ّْم َي بػ(قانوف الحفاظ عمى سالمة المغة العربيَّة) رقـ ( )64لسنة
لذا َّ
شرعت ً
الم ْج َمع العممي العراقي في تحقي ِ
ؽ
(1977ـ)؛ ليكوف ىذا القانوف ُم ّْ
كمالً لدور َ
ّ
ّ
( ) لقاء َش ِ
الم ْج َمع
خص ّّي لمباحث مع ّ
ٌ
الدكتور أحمد مطموب (رئيس َ
مساء.
السادسة
الساعة ّ
مطموب بتأريخ 2015/7/26ـّ ،
ً
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ِ
ِ
الدكتور
اقي) في منزؿ ّ
ممي العر ّ
الع ّ

أىدافو التي تضمف سالمة المغة العربيَّة
ااتية( ):

(

تضم َف ىذا القانوف المواد
) ،ومف ثََّـ
َّ

المادة األألى :تمتزـ الو ازرات وما يتبعيا مف َّ
الدوائر الرسميَّة وشبو الرسميَّة

والمؤسَّسات والمصالح و َّ
الجمعيات والنقابات والمنظمات
العامة وكذلؾ
الشركات َّ
ّ
الشعبيَّة بالمحافظة عمى سالمة المغة العربيَّة واعتمادىا في وثائقيا ومعامالتيا
وذلؾ بجعؿ المغة العربيَّة وافيةً بأغراضيا القوميَّة والحضاريَّة.

المادة الثّانية :عمى المؤسَّسات التعميميَّة في مراحؿ الدراسة كافة اعتماد

ظا وكتابةً وتنشئة
أف تحرص عمى سالمتيا لف ً
المغة العربيَّة لغةً لمتعميـ ،وعمييا ْ
الطالب عمى ُح ْس ِف التعبير والتفكير بيا وادراؾ مزاياىا واالعتزاز بيا.
المادة الثّالثة:

تمتزـ مؤسَّسات النشر واإلعالـ التي تكوف مطبوعاتيا

ظا وتراكيب نطقًا
عنى بسالمة المغة العربيَّة ألفا ً
ومناىجيا بالمغة العربيَّة أف تُ َ
وكتابةً وتيسيرىا لمجماىير وتمكينيـ مف فيميا عمى أف ال يجوز ليا استعماؿ

العاميَّة إال عند الضَّرورة القصوى ،مع السعي إلى تقريبيا مف المغة الفصيحة
واالرتفاع بيا وفؽ خطة منظَّمة ومقصودة.

ِ
ِ
بناء عمى مقترٍح َّ
( ) َّ
اقي في
إف قانوف (الحفاظ عمى سالمة المغة العربيَّة) قد ُش ّْر َ
ع ً
قدمو َ
ممي العر ّ
الم ْج َمع الع ّ
ٍ
ِ
ِ
نطا ِ
الموجبة) لتشريع ىذا القانوف،
األمر في (األسباب
يوض بالمغة العربيَّة ،وقد ُذ ِك َر ىذا
لمن
ؽ
خطة ّ
ُ
ِ
ِ
ِ
اقي ،مطبعة
ُيْن َ
ظ ُر :الهيئة العميا لمعناية بالملة العربيَّتة  ،أحمد مطموب  ،منشورات َ
ممي العر ّ
الم ْج َمع الع ّ
ِ
ِ
اقي1430 ،ىػ 2009 -ـ ،ص.23
َ
ممي العر ّ
الم ْج َمع الع ّ
العراقي ،مطبعة الم ْجمع ِ
العممي ِ
ظر :فصأ ٌل في العربيَّتة  ،أحمد مطموب  ،منشورات الم ْجمع ِ
ممي،
الع
َ
)ُ )2يْن ُ
َ َ
َ َ
ّ
ّ
ّ
الملأو
1423ىػ 2003 -ـ ،ص ،210-208الييئة العميا لمعناية بالمغة العربيَّة ،ص ،23-18اللَّت ريي
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
اقي،
ٌ
اقي ،مطبعة َ
أبحأث خرى  ،أحمد مطموب ،منشورات َ
ممي العر ّ
الم ْج َمع الع ّ
ممي العر ّ
الم ْج َمع الع ّ
الم ْج َمع
1432ىػ 2011 -ـ ،ص ،32-27في المصطمح أللة العمم  ،ميدي صالح سمطاف  ،منشورات َ
ِ
ِ
الم ْج َمع1433 ،ىػ2012-ـ ،ص.118
اقي ،مطبعة َ
ممي العر ّ
الع ّ
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يجب أف ُي َح َّرر بالمغة العربيَّة ما يأتي:
الرابعةُ :
المادة ّ

َّتأوًال :الوثائؽ و َّ
المحررات التي تُ َّ
قدـ إلى
المذكرات والمكاتبات وغيرىا مف
َّ
الدوائر الرسميَّة وشبو الرسميَّة ،ومنيا المصالح والمؤسَّسات و َّ
َّ
الشركات العامة،
المحرر ُ ٍ
أف ترفؽ بيا ترجمتيا العربيَّة.
واذا كانت ىذه
َّ
ات بمغة أجنبية وجب ْ
المحررات التي يكوف لممثمي
ثانيا :السّْجالت والمحاضر وغيرىا مف
ًال
ّ
الحكومة والمؤسَّسات ُّ
حؽ االطالع عمييا وتفتيشيا بمقتضى القوانيف واألنظمة.
ثالثًالا :العقود واإليصاالت والمكاتبات المتبادلة بيف المؤسَّسات أو الجمعيَّات
العامة أو بينيا وبيف األفراد ،ويجوز أف ترفؽ بيا ترجمتيا ٍ
أو َّ
بمغة
الشركات َّ
ْ
أجنبيَّة عند الحاجة.
ابعا :الالفتات التي تضعيا المؤسَّسات والمنظَّمات والجمعيات والمحالت
ر ًال
التجاريَّة أو الصناعيَّة عمى واجيات محاليا ،ويجوز كتابة ذلؾ عند الحاجة ٍ
بمغة
ّ
حجما
أجنبيَّة إلى جانب المغة العربيَّة بشرط أف تكوف الكتابة بالمغة العربيَّة أكبر ً
مكانا.
وأبرز ً

كتب بالمغة العربيَّة العالمات والبيانات التجاريَّة وبراءات
المادة الخامسة :تُ ُ
متميز ليا ،كاألسماء واإلمضاءات والكممات
ًا
االختراع والنماذج التي تتخذ شكالً
والحروؼ واألرقاـ وعنواف المحاؿ واألختاـ والنقوش البارزة ،وال يجوز تسجيؿ
عالمة تجاريَّة تتخذ أحد ىذه األشكاؿ إال إذا ُكتبت بالمغة العربيَّة ،عمى َّ
أف ذلؾ
ال يمنع مف طمب تسجيؿ عالمة مكتوبة ٍ
بمغة أجنبيَّة إلى جانب المغة العربيَّة

أما العالمات التجاريَّة
مكانا منياَّ ،
حجما وأبرز ً
بشرط ْ
أف تكوف المغة العربيَّة أكبر ً
تـ تسجيميا قبؿ العمؿ بيذا القانوف ولـ تتوفَّر فييا شروط ىذه المادة،
التي َّ
بطمب ٍ
ٍ
أف َّ
جديد لتسجيميا بعد تعديميا وكتابتيا بالمغة
يتقد َـ
فيجب عمى مالكيا ْ
العربيَّة ،وذلؾ خالؿ ستة شيور مف تأريخ نفاذ ىذا القانوف.
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ٍ
سمعة
بأي
السادسة :تُكتب بالمغة العربيَّة البيانات التجاريَّة المتعمّْقة ّْ
المادة َّت
اقي ،كما تُمصؽ بطاقةٌ بالمغة العربيَّة عمى المنتجات
َّ
تـ إنتاجيا بالقطر العر ّ
الصمة بتحديد
والبضائع التي تُستورد مف الخارج
تتضمف البيانات التجاريَّة ذات ّْ
َّ
قيمتيا ،ويجوز أف تُكتب ٍ
بمغة أجنبيَّة إلى جانب المغة العربيَّة فيما يتعمَّؽ بالبضائع
ْ
الم َع َّدة لمتَّصدير إلى خارج العراؽ.
الواردة مف الخارج أو ُ
ِ
بالمغة العربيَّة اعتمادىا في التَّعبير في جميع
المادة َّت
السابعة :تشم ُؿ العنايةُ
وتجنب استعماؿ المصطمحات األجنبيَّة إال عند الضَّرورة وبصو ٍرة
ما سبؽ ذكرهُّ ،
مؤقّتة عند عدـ توفُّر المصطمحات العربيَّة.

عنى بسالمة المغة العربيَّة
المادة الثَّتامنة :عمى الو ازرات أف تُنشئ أجيزةً ليا تُ َ
في وثائقيا ومعامالتيا بما يكف ُؿ ُح ْس َف تطبيؽ ىذا القانوف.
وضع
الوحيد في
المرجع
اقي
المادة اللَّتاسعة:
ِ
العممي العر ُّ
ُّ
َ
ُ
َ
الم ْج َمعُ
يكوف َ
ِ
ِ
ِ
الرجوع إليو بشأنيا.
المصطمحات العمميَّة والفنيَّة ،وعمى األجي ِزة المعنية ّ

المادة العا رةُ :يراعى في تطبيؽ ىذا القانوف أحكاـ القوانيف واألنظمة
اتي في كردستاف.
ّ
الخاصة بمنطقة الحكـ ال ّذ ّ

المخالؼ ألحكاـ ىذا القانوف بالعقوبات
ب
ُ
المادة الحادية ع رةُ :يعاقَ ُ
بالن ِ
الدولة ،وبالعقوبات المنصوص عمييا المرعيَّة
سبة لمنتسبي ّ
االنضباطيَّة ّ
بالنسبة لسواىـ.
األخرى ّ
ضمنا
يتعارض صراحةً أو
قانوني
نص
بأي ٍّ
المادة الثّانية ع رة :ال ُيعم ُؿ ّْ
ً
ُ
ّ
مع أحكاـ ىذا القانوف.
ِ
ثالثة أشير مف تأريخ نشره في
بعد
المادة الثّالثة ع رةُ :ي َنفَّ ُذ ىذا القانوف َ
الرسميَّة.
الجريدة َّ
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الدولة كافَّة
ائر ّ
كانت ىذه مواد القانوف ،ولَ َّما َ
كاف ىذا القانوف ُي ِمزـ دو َ
الجمعيات و َّ
النقابات والمنظمات الشعبيَّة
اكي ،وكذلؾ
ّ
ّ
ومؤسسات القطّاع االشتر ّ
سالمة ِ
ِ
المغة العربيَّة واعتمادىا في وثائقيا ومعامالتيا وذلؾ
بالمحافظة عمى

ِ
بإنشاء
مزـ الو ازرات
بجعؿ المغة العربيَّة وافيةً بأغراضيا القوميَّة والحضاريَّة ،كما ُي ُ
بسالمة ِ
ِ
المغة العربيَّة في أعماليا ومعامالتيا ،وتطبيؽ القانوف عمى
عنى
أجيزة تُ َ
َّ
ٍ
ٍَّ
ٍ
اؼ والمتابعة والتَّنسيؽ
ب وجود
جياز أعمى يتولَّى اإلشر َ
وم ْح َكـ يتطم ُ
َن ْح ٍو ُم َنظـ ُ
ِ
بشؤونو اإلداريَّة والماليَّة والتَّنظيميَّة
المتَ َعمّْقة
وتنظيـ ّْ
ميامو ُ
وسبؿ عممو األساسيَّة ُ
بأحكاـ تشريعيَّة بمر ِ
ٍ
قانوف ُس ّْم َي بػ(قانوف المجنة العميا
ع
والفنيَّة
تبة القانوفُ ،شّْر َ
ٌ
سبع مو ٍاد
لمعناية بشؤوف المغة العربيَّة) رقـ ( )73لسنة 1979ـ( ) ،الَّذي
َّ
تضم َف َ

بالم ْج َمع
ومياميا
تُ َح ّْد ُد تأسيس المجنة وأىدافيا وتنظيميا
َ
ّ
وسبؿ عمميا وعالقتيا َ
ؤس َس لجنةٌ
اقي ،وقد نصَّت المادة (األولى) مف القانوف عمى ْ
أف تُ ّ
العممي العر ّ
ّ
(

) ترتبط بمجمس قيادة

دعى بػ(المجنة العميا لمعناية بشؤوف المغة العربيَّة)
دائمةٌ تُ َ
وتنفيذية في العراؽ في حينو) ،في حيف َّ
حددت
الثّورة (وىو أعمى سمطة تشريعيَّة
ّ
أىداؼ المجنة ،وىذه األىداؼ ىي( ):
المادة (الثّانية)
َ

أوًال :العناية بشؤوف المغة العربيَّة مف جميع الوجوه بوصفيا المغة القوميَّة
ِ
المتطورة ،والمنتشرة عمى ّْ
النطاؽ
مقدمة المغات المستقمَّة الحيَّة
ّْ
لألمة العربيَّة ،وفي ّ

العالمي.
ّ

ظ ُر :الييئة العميا لمعناية بالمغة العربيَّة ،ص.28-24
) ) ُيْن َ
ظ ُر :المرجع السابؽ ،ص.24
( ) ُيْن َ
ظ ُر :المرجع السابؽ ،ص.24
( ) يُْن َ
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ثانيا:
ًال

ٍ
عاـ،
بوجو ٍّ

تيسير استعماؿ المغة العربيَّة وتعميـ استخداميا في األغر ِ
اض كافَّة
ٍ
وفي ِ
بوجو خاص.
سائر العموـ وااداب والفنوف

ثالثًالا :المحافظة عمى أصالة المغة العر ّبية وجوىرىا وسالمتيا مف األخطاء،
وخموىا مف األلفاظ العاميَّة واألجنبيَّة باستثناء تمؾ التي تقتضييا الضَّرورات
القصوى العمميَّة والعمميَّة والفنيَّة.
الرابعة) مف القانوف فقد َّ
ِ
ضمف تمؾ
مياـ المجنة ،ومف
َّ
حددت َّ
أما المادة ( ّ

المياـ( ):

يخص تنفيذ قانوف الحفاظ عمى سالمة المغة العربيَّة
اإلشراؼ والمتابعة فيما
ُّ
ٍ
بوجو خاص ،والقوانيف واألنظمة والتّعميمات
الرقـ (  )64لسنة 1977ـ
ذي ّ
والق اررات المتعمّْقة بشؤوف المغة العربيَّة وذلؾ عمى وفؽ ما ّْ
يحدده مجمس قيادة
الثورة بيذا ال ّشأف.

أما المادة (السَّادسة) فقد َّ
اقي
بالم ْج َمع
َّ
حددت عالقةَ المجنة َ
العممي العر ّ
ّ
بالفقرتيف ااتيتيف( ):
اقي عمى تحقيؽ األىداؼ
الم ْج َمع
أوًال:
ُ
تتعاوف المجنة مع َ
العممي العر ّ
ّ
الضروريَّة لتحقيؽ
المنصوص عمييا في ىذا القانوف ،وتستعيف بو في
الميمات ّ
ّ
تمؾ األىداؼ.
ِ
ِ
ِ
اقي
الم ْج َمع
ًال
ثانيا :تمتنع المجنة عف القياـ باألعماؿ المعيودة إلى َ
العممي العر ّ
ّ
بمقتضى قانونو ونظامو.

ظ ُر :الييئة العميا لمعناية بالمغة العربية ،ص.26-25
( ) ُيْن َ
ظ ُر :المرجع السابؽ ،ص.27
( ) يُْن َ
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صدر (نظاـ المجنة العميا لمعناية بشؤوف المغة
ووصوالً إلى سنة 1981ـ،
َ
العربيَّة) رقـ (  ،) ()24وقد َّ
مياـ رئيس
حد َدت المادة (األولى) مف الفصؿ األوؿ َّ
المجنة العميا لمعناية بشؤوف المغة العربيَّة ،ومف ضمف تمؾ المياـ( ):
(إصدار األوامر المتعمّْقة بتنفيذ قانوف المجنة العميا ،وقانوف الحفاظ عمى
سالمة المغة العربيَّة رقـ  64لسنة 1977ـ عدا ما يدخؿ منيا في صالحيات
اقي).
الم ْج َمع
َ
العممي العر ّ
ّ
في حيف َّ
وسائؿ تحقيؽ
الرابعة) مف مواد الفصؿ الثّاني بيَّنت
َ
أف المادة ( ّ
لمياميا ،ومف ضمف تمؾ الوسائؿ( ):
المجنة
ّ

حوؿ ما نفَّذتو أو
اكي َ
متابعة جيود الو ازرات ودوائر الدولة والقطّاع االشتر ّ
تنفّْذه مف أ ِ
حكاـ قانوف الحفاظ عمى سالمة المغة العربيَّة واعانة تمؾ الجيات عمى
تكويف أجيزتيا لمعناية بشؤوف المغة العربيَّة عف طريؽ تقديـ الخبرة أو تكميؼ
ِ
ِ
َّسة رسمي ٍ
أي مؤس ٍ
طالبة العوف باالتفاؽ
الجية
َّة إلى
العناصر
المؤىمة وانتدابيا مف ّْ
ّ
َّ
َّ
مع َّ
اقي في
الم ْج َمع
الدوائر
ّ
المعنية ،فضالً عف التعاوف مع َ
والتنسيؽ َ
العممي العر ّ
ّ
بالمغة العربي ِ
ِ
ِ
يؤدي إلى ز ِ
ّْ
كؿ ما ّْ
َّة واالرتفاع بمستوى األداء بيا.
العناية
يادة

الر ِقـ ( ) ()83الذي ألغى بموجبو قانوف
وفي عاـ 1983ـ صدر القانوف ذو َّ
وتـ
الم َع َّدؿَّ ،
المجنة العميا لمعناية بشؤوف المغة العربيَّة رقـ (  )73لسنة 1979ـ ُ

ظ ُر  :الييئة العميا لمعناية بالمغة العربية ،ص.35-29
( ) ُيْن َ
( ) المرجع السابؽ ،ص.29

ظ ُر :المرجع السابؽ ،ص.32
( ) ُيْن َ
( ) َنصَّت المادة (الثّامنة) مف القانوف المشار إليو عمى ما يأتيُ( :يمغى قانوف المجنة العميا لمعناية بشؤوف
الم َع َّدؿ) ،الييئة العميا لمعناية بالمغة العربيَّة ،ص.39
المغة العربيَّة رقـ  73لسنة 1979ـ ُ
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ِ
ِ
لمعناية بالمغة العربيَّة) ،وقد نصَّت
بموجب القانوف الجديد استحداث (الييئة العميا
المادة (األولى) مف القانوف الجديد عمى ما يأتي( ):
دعى :الييئة العميا لمعناية بالمغة العربيَّة ،ترتبطُ
َّس بيذا القانوف ىيئةٌ تُ َ
(تُ َؤس ُ
بمجمس قيادة الثَّورة).
في حيف نصَّت الفقرة (أوالً) مف المادة (الثّانية) عمى ما يأتي( ):
أما المادة (الثّالثة)
َّف بقرٍار مف مجمس قيادة الثَّورة)َّ ،
ئيس ُي َعي ُ
(يكوف لمييئة ر ٌ
فقد َّ
حددت أىداؼ الييئة ،وىي( ):
أ -

جميع الوجوه ،بوصفيا المغة القوميَّة لألمة
العناية بالمغة العربيَّة مف
ِ

المتطورة المنتشرة عمى ّْ
النطاؽ
مقدمة المغات المستقمة الحيَّة
ّْ
العربيَّة التي ىي في ّ
العالمي.
ّ
ب  -تيسير استعماؿ المغة العر ّبية لتعميـ االستفادة منيا في األغراض كافة،

ٍ
بوجو خاص.
وفي ال ّشؤوف العمميَّة
ت  -المحافظة عمى أصالة المغة العربيَّة وجوىرىا وسالمتيا مف األخطاء،

وخموىا مف األلفاظ العاميَّة واألجنبيَّة.
ّ

في حيف َّ
الرابعة) اختصاصات المجنة ،ومف ضمف تمؾ
حددت المادة ( ّ

االختصاصات( ):

( ) الييئة العميا لمعناية بالمغة العربيَّة ،ص.36

) ) المرجع السابؽ ،الصفحة نفسيا.

ظ ُر :المرجع السابؽ ،ص.37
( ) ُيْن َ
ظ ُر :المرجع السابؽ ،ص.38
( ) يُْن َ
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الرقابة واإلشراؼ عمى تنفيذ قانوف الحفاظ عمى سالمة المغة العربيَّة
َّ - 1
الرقـ (  )64لسنة 1977ـ ،والقوانيف واألنظمة والتَّعميمات والق اررات المتعمّْقة
ذي ّ
بشؤوف المغة العربيَّة.
 - 2اقتراح مشروعات القوانيف واألنظمة المتعمّْقة بشؤوف المغة العربيَّة.
العممي
الم ْج َمع
أما المادة (الخامسة) فقد نصَّت عمى ْ
ّ
أف( :تتعاوف الييئة مع َ
ّ
( )
الضروريَّة لذلؾ) .
اقي عمى تحقيؽ أىدافيا ،وتستعيف بو في
الميمات ّ
ّ
العر ّ
قانوف التَّعديؿ األوؿ لقانوف الييئة العميا لمعناية
صدر
وفي عاـ 1985ـ،
ُ
َ
بالمغة العر ّبية رقـ ( )83لسنة 1983ـ ،وقد كاف التَّعديؿ خاصِّا بمنصب األميف

العاـ لمييئة( ).

وفي عاـ 1986ـ صدرت تعميمات الييئة رقـ (  ،) ()1وقد َّ
حددت المادة

(األولى) مف الفصؿ األوؿ صالحيات رئيس الييئة واختصاصاتو ،ومف تمؾ
الحيات( ):
الص ّ
ّ

الرقابة واإلشراؼ عمى تنفيذ قانوف الحفاظ عمى سالمة المغة العربيَّة رقـ
ّ -1
( )64لسنة 1977ـ ،والقوانيف واألنظمة والتّعميمات والق اررات المتعمّْقة بشؤوف
المغة العربيَّة ،ولو ُّ
حؽ االتصاؿ بالجيات والو ازرات والمؤسَّسات في داخؿ العراؽ
َّ
بميمات الييئة وأعماليا.
وخارجو مباشرةً فيما يتعمؽ ّ

( )3الييئة العميا لمعناية بالمغة العربية ،ص.38
ظ ُر :المرجع السابؽ ،ص.41-40
( ) ُيْن َ
ظ ُر :المرجع السابؽ ،ص.48-42
( ) ُيْن َ
ظ ُر :المرجع السابؽ ،ص.42
( ) ُيْن َ
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 - 2إصدار األوامر بتنفيذ قانوف الييئة رقـ (  )83لسنة 1983ـ ،وقانوف

الحفاظ عمى سالمة المغة العربيَّة.

الوسائؿ التي تُ ّْ
مك ُف الييئة مف
الرابعة) مف الفصؿ الثّاني
َّ
َ
وتضمنت المادة ( ّ
ميماتيا ،ومف تمؾ الوسائؿ( ):
تحقيؽ ّ
َّ
اكي فيما نفّذتو أو
 - 1متابعة جيود الو ازرات ودوائر الدولة والقطّاع االشتر ّ
تنفّْذه مف أحكاـ قانوف الحفاظ عمى سالمة المغة العر ّبية وق اررات الييئة ،واعانة

تمؾ الجيات عمى تكويف أجيزتيا لمعناية بالمغة العربيَّة عف طريؽ تقديـ الخبرة أو
المؤىمة ،وانتدابيا مف أي ِة مؤس ٍ
سة رسميَّة إلى الجية الطّالبة
تكميؼ العناصر
ّ
ّ
ّ
لمعوف باالتفاؽ والتَّنسيؽ مع َّ
الدوائر المعنية.
ِ
ِ
- 2التّعاوف مع الم ْجمع العممي العراقي في ّْ
بالمغة
العناية
يؤدي إلى
كؿ ما ّ
َ َ
ّ
ّ
العربي ِ
َّة ،ورفع مستوى األداء بيا.
الرقـ (  ،) ()81وىو قانوف
ووصوالً إلى عاـ 1987ـ
صدر القانوف ذو ّ
َ
التَّعديؿ األوؿ لقانوف الحفاظ عمى سالمة المغة العربيَّة رقـ (  )64لسنة 1977ـ،
و ِم ّما جاء في المادة (األولى) منو( ):
( )

مف قانوف الحفاظ عمى سالمة المغة العر ّبية

مغى المادة (الحادية عشرة)
تُ َ
ُّ
ويحؿ محمَّيا ما يأتي:
رقـ ( )64لسنة 1977ـ،

ظ ُر :الييئة العميا لمعناية بالمغة العربية ،ص.45
( ) ُيْن َ
ظ ُر :التَّشريع المغوي وبحوث أخرى ،ص.34-33
( ) ُيْن َ
ظ ُر :الييئة العميا لمعناية بالمغة العربيَّة ،ص ،49التَّشريع المغوي وبحوث أخرى ،ص.33
( )3يُْن َ

( ) َنصَّت المادة (الحادية عشرة) مف قانوف الحفاظ عمى سالمة المغة العربيَّة رقـ (  )64لسنة 1977ـ عمى
ِ
الد ِ
بالن ِ
ِ
ب الم ِ
ِ
وبالعقوبات
ولة،
ألحكاـ ىذا القانوف
ؼ
سبة لمنتسبي ّ
خال ُ
بالعقوبات االنضباطيَّة ّ
ما يأتيُ ( :يعا َق ُ ُ
بالن ِ
المنصوص عمييا في القو ِ
سبة لسواىـ).
انيف المرعية األخرى ّ
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ِ
ألحكاـ ىذا القانوف بالعقوبات ااتية:
ؼ
المخالِ ُ
أوًالُ :يعاقَ ُ
ب ُ
أثناء ِ
ؼ موظّفًا وارتكب المخالفةَ في ِ
أدائو واجبات وظيفتو
المخالِ ُ
َ
أ  -إذا َ
كاف ُ
الر ِ
ير بإحدى العقوبات
غـ مف التّنبيو تحر ًا
فيعاقَب عند تك ارره المخالفة عمى َّ
ُ
النافذة.
االنضباطية المنصوص عمييا في التَّشريعات ّ
ّ

ٍ
معنويا،
طبيعيا أـ
شخصا
أكاف
المخالِ ُ
ً
ً
اء َ
غير موظّؼ ،سو ٌ
ب -إذا َ
ً
ؼ َ
كاف ُ
مدة عشريف يوما مف تاريخ تبمُّ ِ
فينذر بإز ِ
غو باإلنذار ،وعند
الة المخالفة
َ
خالؿ ّ
ُ
َ ً
ٍ
ِ
خالؿ
امتناعو ُيعاقَب بغرامة ال تتجاوز خمسمئة دينار ،وعند عدـ إزالة المخالفة
َ
مدة عشرة أياـ مف تاريخ تبمُّ ِ
غو بالغرامة ُيعاقَب بالغم ِ
ؽ لحيف إزالة المخالفة.
ّ

ٍ
ّْف الييئةُ العميا لمعناية بالمغة العر ّبية
بتعميمات تُصدرىا الجيةَ
ًال
ثانيا :تُعي ُ
ِ
الدعوى ،وكؿ ما يقتضي لتسييؿ تنفيذ أحكاـ ىذا القانوف.
المختصة بتحريؾ ّ
ُ

ِ
ِ
بالمغة العر ّبية تعميماتيا رقـ
لمعناية
وفي عاـ 1987ـ أصدرت الييئةُ العميا
( )1لتسييؿ تنفيذ قانوف الحفاظ عمى سالمة المغة العر ّبية رقـ ( )64لسنة 1977ـ
عميمات المو َاد ااتية( ):
الم َع َّدؿ ،وقد
َّ
تضمنت التّ
ُ
ُ
( )

مف المادة (الحادية عشرة)

أحكاـ الفقرة (أوالً  -أ)
َّؽ
المادة األألى  :تُطَب ُ
ُ
الرسميَّة.
فيف الّذيف يتولّ َ
عمى الموظّ َ
وف ُم ِي َّمةَ تحرير المراسالت ّ

ِ
بالمغة العربيَّة ،ص.53-51
ظ ُر :الييئة العميا لمعناية
( ) ُيْن َ
( ) َنصَّت الفقرةُ ( ّأوالً – أ) مف المادة (الحادية عشرة) مف قانوف رقـ (  )81لسنة 1987ـ وىو قانوف التّعديؿ
األوؿ لقانوف الحفاظ عمى سالمة المغة العربيَّة رقـ ( )64لسنة 1977ـ عمى ما يأتي( :إذا كاف الم ِ
ؼ
خال ُ
َ ُ
موظّفًا ،وارتكب المخالفةَ في أثناء ِ
أدائو واجبات وظيفتو ،فيُعاقَب ،عند تك ارره المخالؼ ة عمى الرَّغـ مف
َ
ِ
التّنبيو تحريرا ،بإحدى العقوبات االنضباطيَّة المنصوص عمييا في التَّشر ِ
لمعناية
النافذة) ،الييئة العميا
يعات ّ
ً
بالمغة العربيَّة ،ص.50
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ِ
ذكر فيو المخالفةُ الّتي
ؼ
المادة الثّانيةُ :ي َنبَّوُ الموظَّ ُ
بإرساؿ إخطار تحرير ّ
ي تُ ُ
ارتكبيا ،وال ُي َع ُّد ىذا التّنبيو عقوبة.
المادة الثّالثة  :إذا تكررت المخالفةُ عمى ِ
الموجَّو إلى
ّ
ّ
الرغـ مف التّنبيو ُ
الموظّؼ ُيعاقَب بإحدى العقوبات االنضباطيَّة ااتية حسب جسامة المخالفة:
وذلؾ عف ٍ
أياـ ال تتجاوز العشرة/.
الراتب،
َ
أ  -اإلنذار /.ب  -قطع ّ
ت -التّوبيخ.

ِ
بناء
فرض العقوبةُ مف
الجية الّتي تمم ُ
الرابعة  :تُ ُ
ؾ سمطةَ إصدارىا ً
المادة ّ
ٍ
ئيس المباشر.
الر ُ
عمى توصية يرفعيا ّ
ذيف لـ
تكوف المسؤوليَّة
المادة الخامسة :
ّ
فيف الّ َ
تضامنية عمى جميع الموظّ َ
ُ
تمؾ المخالفة عند مرورىـ عمييا.
يكتشفوا َ
إنذار ُي َّ
السادسةُ :يوجَّوُ إلى ال ّش ِ
حدد فيو
المادة ّ
المخالؼ غير الموظّؼ ٌ
خص ُ
يوما مف تاريخ
طمب منو إزالتيا
َ
خالؿ ّ
وي ُ
نوع المخالفة الّتي ارتكبياُ ،
مدة عشريف ً
ِ
تَبمُّ ِ
حددة
تمؾ المخالفة
غو باإلنذار ،وفي حالة عدـ
َ
قيامو بإزالة َ
الم ّ
خالؿ ّ
َ
المدة ُ
( )
ُي َعّْرض نفسو لمعقوبة المنصوص عمييا بالفقرة (أوالً – ب) مف المادة (الحادية

عشرة) مف القانوف.

 )81لسنة 1987ـ وىو قانوف

( ) َنصَّت الفقرةُ ( ّأوالً – ب) مف المادة (الحادية عشرة) مف قانوف رقـ (
كاف
التّعديؿ األوؿ لقانوف الحفاظ عمى سالمة المغة العربيَّة رقـ (  )64لسنة 1977ـ عمى ما يأتي( :إذا َ
معنوياَ ،فُين َذر بإز ِ
ؼ غير مو ّ ٍ
ِ
يوما
الة المخالفة
طبيعيا أو
شخصا
أكاف
َ
ً
ً
خالؿ ُم َّدة عشر َ
اء َ
ظؼ ،سو ٌ
ً
المخال ُ َ
يف ً
ُ
ُّ
ٍ
ِ
وعند امتناعو يُعاقَب بغرامة ال تتجاوز خمس مئة دينار ،وعند عدـ إزالتو
مف تأريخ تََبمغو باإلنذارَ ،
ُّ
خالؿ م َّدة عشرة أياـ مف تأريخ تَبم ِ
غو بالغرامة ُيعا َقب بالغمؽ لحيف إزالة المخالفة) ،الييئة العميا
المخالفة
َ
َ ُ
ِ
لمعناية بالمغة العربيَّة ،ص.50
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عند عدـ إزالة المخالفة عمى َّ ِ
الم َوجَّو إلى
السابعةَ :
المادة ّ
الرغـ مف اإلنذار ُ
ؼ تُح َّرؾ دعوى جزائيَّة ِ
خص غير الموظَّ ِ
َّ
الش ِ
وفؽ أحكاـ الفقرة (أوالً– ب) مف
ض َّده َ
َ

المادة (الحادية عشرة) مف القانوف.

ؼ عف إز ِ
خالؿ ُم َّدة عشرة أياـ
الة المخالفة
المادة الثّامنة  :إذا
َ
المخالِ ُ
امتنع ُ
َ
ِ
بدفع الغر ِ
مف تاريخ تَبمُّ ِ
بعقوبة إغالؽ المحؿ إلى حيف إزالة المخالفة.
امة ُيعاقَب
غو ِ
َ
ِ
لغرض إغالؽ
شعر الجيةُ الّتي منحت إجازة التّأسيس
المادة اللّاسعة  :تُ ُ
الر ِ
دفع المحكوـ عميو بالغرامة.
غـ مف ِ
المحؿ في حالة عدـ إزالة المخالفة عمى َّ
منح إجازات التّأسيس مع
تتعاوف
المادة العا رة :
الجيات المسؤولةُ عف ِ
ُ
ُ
ِ
ِ
تسييؿ تنفيذ القانوف.
لغرض
الييئة العميا لمعناية بالمغة العر ّبية

المادة الحادية ع رة  :تَُنفَّذ ىذه التّعميمات مف تأريخ نشرىا في الجر ِ
يدة
سمية.
الر ّ
ّ

ما َّ
أىـ المؤسَّسات والتَّشريعات التي صدرت
ًا
موجز
ًا
تقد َـ كاف
مختصر عف ّْ
ِ
عيد ذكرىا عمى
سالمة المغة العر ّبية،
في العراؽ مف أجؿ الحفاظ عمى
ويمكف أف ُن َ
ُ
ؽ تسمسالتيا َّ
وف ِ
الزمنيَّة ،وعمى النحو ااتي:

الر ِقـ ( )62لسنة 1947ـ.
الم ْج َمع
اقي ذو َّ
 - 1نظاـ َ
العممي العر ّ
ّ
الر ِقـ ( )49لسنة 1963ـ.
الم ْج َمع
اقي ذو َّ
 - 2قانوف َ
العممي العر ّ
ّ
سالمة ِ
ِ
المغة العر ّبية رقـ ( )64لسنة 1977ـ.
 - 3قانوف الحفاظ عمى
اقي رقـ ( )163لسنة 1978ـ.
الم ْج َمع
 - 4قانوف َ
العممي العر ّ
ّ
ِ
ِ
بشؤوف المغة العربيَّة رقـ ( )73لسنة 1979ـ.
لمعناية
 - 5قانوف المجنة العميا
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 - 6نظاـ المجنة العميا لمعناية بشؤوف المغة العربيَّة رقـ (ِ )24
لسنة 1981ـ.
ِ
بالمغة العر ّبية رقـ (  )83لسنة 1983ـ ،وبموجب
 - 7قانوف الييئة العميا لمعناية
بشؤوف ِ
ِ
ىذا القانوف أ ِ
ِ
المغة العربيَّة رقـ ( )73
لمعناية
ُلغ َي قانوف المجنة العميا
الم َع َّدؿ.
لسنة 1979ـ ُ
ِ
ِ
َّ
لمعناية
لمييئة العميا
األوؿ
 - 8قانوف رقـ ( )94لسنة 1985ـ ،وىو قانوف التعديؿ ّ
ِ
بالمغة العربيَّة رقـ ( )83لسنة 1983ـ.
بالمغة العربي ِ
ِ
ِ
ِ
َّة
لمعناية
بالييئة العميا
الخاصة
 - 9تعميمات رقـ (  )1لسنة 1986ـ
ّ
رقـ ( )83لسنة 1983ـ( ).
 - 10قانوف رقـ (  )81لسنة 1987ـ ،وىو قانوف التَّعديؿ األوؿ لقانوف الحفاظ
ِ
سالمة المغة العربيَّة رقـ ( )64لسنة 1977ـ.
عمى
 - 11تعميمات رقـ (  )1لسنة 1987ـ لغرض تسييؿ تنفيذ قانوف الحفاظ عمى
الم َع َّدؿ.
سالمة المغة العربيَّة رقـ ( )64لسنة 1977ـ ُ

الرقـ (  )135بإلغاء (الييئة العميا لمعناية بالمغة العربيَّة) وقانونيا
( ) بتأريخ 1992/5/2ـ صدر القرُار ذو ّ
الرقـ (  )94لسنة 1985ـ ،وق اررات تعييف رئيس الييئة
الرقـ (  )83لسنة 1983ـ ،وتعديمو ذي ّ
ذي ّ
تـ تشكيؿ ىيئة جديدة ُس ّْميت بػ(ىيئة
وأعضائيا مف دوف ذكر أسباب اإللغاء ،وبتأريخ 1992/5/5ـ َّ
ئيسا لمييئة الجديدة ،ولـ ُيعيَّف ليا أعضاء كما
وعيّْف
العناية بالمغة العربيَّة)ُ ،
ُ
األميف العاـ لمييئة العميا ر ً

ومَنفّذةً في الوقت
ّ
نص عميو ُ
أمر التّشكيؿ ،ولـ تستطع أف تعمؿ كما كانت الييئة األولى التي كانت ُمقَ ّْررةً ُ
الخاصة
نفسو ،ولـ ُيوكؿ إلى رئيس الييئة الجديدة إال األعماؿ اإلداريَّة ،ورئاسة بعض االجتماعات
ّ

لمم ْج َمع
بمناىج المغة العربيَّة في الجامعات ،ولـ تستمر الييئة الجديدة طوي ً
ّْف رئيسيا ً
ال؛ إذ ُعي َ
عاما َ
أمينا ً
ِ
ِ
خبر بعد عيف ،عمى َّأنو ال
اقي في الثّاني مف حزيراف عاـ 1996ـ ،وأصبحت الييئة بعد ذلؾ ًا
ممي العر ّ
الع ّ
َّ
لتظؿ ّْ
معبرة عف
قدمتو الييئة العميا في سبيؿ العناية بالمغة العربيَّة ونشرىا؛
يمكف إنكار الدور الكبير الذي ّ
المستجدات ،ولو ظمَّت بعد عاـ 1992ـ َّ
عطاء غز ًيرا ،ولـ تستطع (ىيئة العناية بالمغة العربيَّة)
لقدمت
ً
التي جاءت بعدىا أف تعمؿ؛ لعدـ توافر الظروؼ المناسبة ليا.
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اقي رقـ ( )3لسنة 1995ـ( ).
 - 12قانوف َ
الم ْج َمع العممي العر ّ
وم ْف ِ
ينعـ َّ
ظر في ىذه التَّشريعات جميعيا يمحظ َّ
العممي
الم ْج َمع
الن َ
أف َ
ََ
ّ
ِ
إنشائو حتّى يومنا ىذاَّ ،
اليدؼ األساس
ولعؿ
كثير منذ
اقي لـ تتغيَّر أىدافو ًا
َ
العر ّ
ِ
ِ
ِ
بسالمة المغة العر ّبية،
وسار عميو ىو( :العناية
الَّذي وضعوُ (مف
ضمف أىدافو) َ
ِ
ِ
العموـ والفنوف وشؤوف الحياة الحاضرة) ،يكاد
بمطالب
والعمؿ عمى جعميا وافيةً
ِ
الر ِ
ِ
ٍ
غـ مف
أي
تغيير ،عمى َّ
الم ْج َمع وقوانينو ،ولـ يط أر عميو ّ
يكوف ثابتًا في نظاـ َ
تغي ُِّر قو ِ
عاـ ُير ُاد منو َّ
الم ْج َمع ىو المسؤوؿ األوؿ
الم ْج َمع ،وىذا اليدؼ ّّ
أف َ
انيف َ
ِ
بالوسائؿ التي يراىا
واألخير عف سالمة المغة العربيَّة ،وكيفيَّة الحفاظ عمييا

أىداؼ جزئيَّة مف ضمنيا مراقبة أسماء
تحت ىذا اليدؼ
ٌ
مناسبةً ،ويندرج َ
ِ
المحالت التّجاريَّة والمعامؿ و َّ
الناحية
الشركات وبياف سالمة ىذه المسميات مف ّ

المغوية وعدـ خروجيا عف معايير الفصاحة العربيَّة.
ّ

أما قانوف الحفاظ عمى سالمة المغة العربيَّة الصادر سنة 1977ـ الّذي أ ِ
ُوكؿ
ّ
أمر تطبيقو وتنفيذه إلى المجنة العميا لمعناية بشؤوف المغة العربيَّة ومف ثََّـ إلى
ُ
الييئة العميا لمعناية بالمغة العر ّبية وبعد ذلؾ إلى ىيئة العناية بالمغة العربيَّة
اقي ،فيمثّْؿ انعطافةً كبيرةً في تاريخ
الم ْج َمع
ومفُ ثََّـ آؿ ُ
األمر إلى َ
العممي العر ّ
ّ
أكثر تفصيالً مف
التّشريع
ّ
المغوي في داخؿ العراؽ وفي خارجو ،وقد جاءت مواده َ
الم ْج َمع وقوانينوَّ ،
وحددت مو ّادهُ المجاالت الّتي يشمميا القانوف ،ومف
مواد نظاـ َ
ضمف تمؾ المجاالت أسماء المحالت التّجاريَّة و َّ
أف
الشركات والمعامؿ والمصانع و ْ
اقي ىو
الم ْج َمع
وجعؿ
تمؾ المسميات عر ّبيةً خالصةً،
َ
تكوف َ
ُ
َ
القانوف َ
العممي العر ّ
ّ

ِ
ِ
اقي رقـ ( )22لسنة 2015ـ ،لـ يختمؼ في
قانوف
صدر
( ) بتأريخ 2015/6/21ـ
ٌ
ٌ
َ
جديد َ
ممي العر ّ
لمم ْج َمع الع ّ
ظ ُر القانوف الجديد في جريدة الوقائع
أىدافو ومواده وميامو ًا
كثير عف قانوف رقـ (  )3لسنة 1995ـُ ،يْن َ
ِ
اقية العدد ( )4372بتأريخ  25رمضاف 1436ىػ الموافؽ  13تموز 2015ـ.
العر ّ
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وضع المصطمحات العمميَّة والفنيَّة والزاـ المؤسَّسات و َّ
الدوائر
المرجع األساس في
ِ
بالرجوع إليو في ىذه المسألة.
ّ

أف إنشاء الييئة العميا لمعناية بالمغة العربيَّة جاء مف ِ
أف نمحظَ َّ
أجؿ
ويمكف ْ
ُ
َ
ِ
ِ
ّ ِ
اقي
وتطبيقو
استكماؿ تنفيذ ىذا القانوف
المثمى ،وقد أعطى ُ
بالصورة ُ
الم َشّْرعُ العر ّ
ٍ
ِ
صالحيات واسعةً أكبر مف ذي قبؿ،
وجعؿ ليا
ليذه الييئة سمطةَ التّشريع والتّنفيذ،
َ
تعييف ر ٍ
ئيس ليا بقرٍار مف المجمس
إذ جعميا مرتبطةً بمجمس قيادة الثّورة وجعؿ
َ
أف
يجابية في التَّشريعات
ّ
األمر ُي َع ُّد انتقالةً كبيرةً وا ّ
المغوية ،إذ لحظنا ّ
نفسو ،وىذا ُ

اقي في نظامو عاـ 1947ـ ،وفي قانونيو عاـ 1963ـ
الم ْج َمع
ر َ
ئيس َ
العممي العر ّ
ّ
كاف مرتبطًا بوزير المعارؼ ومف ثََّـ بوزير التّعميـ العاليَّ ،
ولعؿ ارتباطَ
و1978ـ َ

كبير مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا وتنفيذ مواد قانوف
دافعا ًا
الييئة ورئيسيا أعطاىا ً
الحفاظ عمى سالمة المغة العربيَّة؛ لكوف مرجعيَّة االرتباط أصبحت تتبعُ أعمى جية
يعية وتنفيذيَّة في البمد ،وتجعؿ صالحيات رئيس الييئة أكبر ِم ّما ىو عميو
تشر ّ
الحاؿ لو كاف مرتبطًا بو ازرٍة معي ٍ
نة أو ال يممؾ صالحيات الوزير المختص ،وىذا
ّ
َ

ِ
الم ْج َمع رقـ (
اقي بعد
الم ْج َمع
الحاؿ
ُ
صدور قانوف َ
ينطبؽ عمى َ
العممي العر ّ
ّ
( )
كاف في القانونيف
منح رئيسو صالحيات الوزير
َ
بعد ْ
لسنة 1995ـ ،إذ َ
أف َ

)3

الم ْج َمع
السابقيف وفي نظامو األوؿ مرتب ً
طا بالوزير ،فضالً عف ذلؾ ّ
ّ
فإف ر َ
ئيس َ
أصبح يرتبطُ بر ِ
ئاسة الجميوريَّة مباشرةً إلى عاـ 2003ـ ،وبعد ىذا التأريخ أصبح
َ
ِ
ِ
بي الوحيد -بحسب عممنا– الّذي يتمتع رئيسو بصالحيات
اقي َ
( ) قد يكوف َ
الم ْج َمع العر ّ
ممي العر ّ
الم ْج َمع الع ّ
الوزير ،عمى َّ
الرقـ ( )19لسنة 2015ـ ،و ِم ّما جاء
أف َم ْج َمع المغة العربيَّة
األردني أصدر قانونو الجديد ذا ّ
ّ
في المادة ( )22مف ىذا القانوف َّ
الم ْج َمع بمقتضى ىذا القانوف يمارس صالحيات الوزير والوزير
أف رئيس َ
السابؽ ،وبيذا يكوف َم ْج َمع المغة العربيَّة األردني ثاني
المختص ،وىذا األمر لـ يكف
ً
موجودا في قانونو ّ
المجامع العربيَّة التي تخطو ىذه الخطوة.
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بمجمس الوزراء ،وىذا كمُّوُ أعطى لر ِ
ِ
وحؽ التنفيذ
يرتبطُ
حؽ التّشريع ّ
الم ْج َمع ّ
ئيس َ
ؾ إال َّ
حؽ التّشريع.
أف كاف ال يمم ُ
بعد ْ

ِ
الم ْج َمع وقوانينو لوجدناىا تخمو مف اإلشارة
ولو نظرنا نظرةً فاحصةً في نظاـ َ
بحؽ المخالفيف لمضو ِ
الصريحة إلى وجود فقر ٍ
ات تتعمَّؽ بالعقوبات ّْ
ابط المنصوص
ّ
ّ
عمييا في ىذه التَّشريعات عمى َّ
أف قانوف الحفاظ عمى سالمة المغة العربيَّة رقـ

تضم َف َّ
بحؽ مف يخالؼ مواد
( )64لسنة 1977ـ وتعديالتو
َّ
النص عمى عقوبات ّ
ٍ
ِ
صالحيات
اقي
الم ْج َمع
القانوف م َّما منح الجيات المختصَّة وال سيما َ
العممي العر ّ
ّ
واسعةً في إيقاؼ التّجاوزات عمى المغة العربيَّة وىذا يشمؿ أصحاب المحالت
التّجاريَّة والمعامؿ و َّ
ئيسا في
الشركات والمصانعّ إذ كانت ىذه العقوبات ً
سببا ر ً
مسميات مصالحيـ والتّقيُّد
المغوية في
السالمة
جعؿ ىؤالء يمتزموف
ّ
ّ
معايير ّ
َ
المغوية.
باألسماء العر ّبية الفصيحة عمى وفؽ أحكاـ التَّشريعات
ّ
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نلائج البحث:
البحث إلى َّ
النتائج ااتية:
َّؿ
توص َ
ُ
المغوية والعممية التي تُعنى بسالمة المغة العربية في الوطف
ّأوًال :المجامع
ّ
كبير في العناية بالمغة العربية ،وجعميا قادرةً عمى استيعاب
دور ٌ
بي ليا ٌ
العر ّ

المستجدات ومواكبة التطور المدني والعممي والحضاري ،وقد عممت منذ إنشائيا

ؤسؼ
عمى وضع الدراسات والمصطمحات العممية واأللفاظ الحضارية ،ولكف مما ُي َ

لو َّ
كثيرا؛ لكوف ىذه المجامع ال تمتمؾ سمطة
أف ىذا الجيد الكبير لـ ُينتفع منو ً
الم ْج َمع العممي العراقي ،إذ نصَّت المادة
تنفيذية كتمؾ السمطة التي يمتمكيا َ

(التاسعة) مف قانوف الحفاظ عمى سالمة المغة العربيَّة ذي الرقـ (

 )64لسنة

المرجع الوحيد في وضع
اقي
الم ْج َمع
1977ـ عمى ْ
َ
أف(( :يكوف َ
العممي العر ّ
ّ
المصطمحات العمميَّة والفنيَّة ،وعمى األجيزة المعنية الرجوع إليو بشأنيا)) ،فضالً
عف ذلؾ َّ
الم ْج َمع يقوـ بمنح الموافقة عمى تسمية الشركات والمحاؿ التجارية
فإف َ
بأسماء عربية قبؿ أف تمنحيا الجيات المختصة اإلجازات الرسمية.

انيف لمحفاظ عمى
ثانياُ :ي َع ُّد العراؽ في مقدمة البمداف العر ّبية التي َّ
ًال
شرعت قو َ
سالمة المغة العربيَّة ،إذ َّ
إف قانوف الحفاظ عمى سالمة المغة العربيَّة لعاـ 1977ـ
بي.
ُي َمثّْ ُؿ باكورة التَّشريع
ّ
المغوي في الوطف العر ّ

ّْ ٍ
ِ َّ
جوىر
ًا
بي ،وىو ُي ّمثّْ ُؿ
ثالثًالا :التّشريع
ّ
المغوي ضرورةٌ ُممحةٌ في كؿ بمد عر ّ
لديمومة المغة العربيَّة والحفاظ عمى ىويتيا مف ّْ
وسندا ؿلعامميف
الضياع واالندثار،
ً

از بيذه
وداعما لممجامع والمؤسَّسات ووسائؿ اإلعالـ ،واعتزًا
في حقؿ المغة العر ّبية
ً
وتقدير ليا؛ لكونيا لغة القرآف الكريـ ولساف المالييف في أنحاء المعمورة.
ًا
المغة
170

الم ْج َمع العممي العراقي ىو الجية الرسمية الوحيدة في العراؽ
ر ًال
ابعا َ :
المسؤولة عف إجازة أسماء المحالت التّجاريَّة والمعامؿ والمصانع وال ّشركات،
ومدى مالئمتيا لمعر ّبية الفصيحة.

الفضؿ في ِ
يمكف القوؿَّ :
جعؿ مسميَّات المحالت التّجارّية
إف
خامسا:
َ
ُ
ًال
وال ّشركات والمعامؿ والمصانع في العراؽ عر ّبيةً خالصةً يعود إلى ثالثة أسباب

رئيسة:

أ َّ -
إف رئيس الييئة العميا لمعناية بالمغة العربية ورئيس ىيئة العناية
الم ْج َمع العممي العراقي وال
بالمغة العربية حتى إلغاء الييئتيف ،ومف َّ
ثـ رئيس َ
سيما بعد عاـ 1995ـ قد ُمنِحوا بموجب القانوف صالحيات الوزير

المختص.
ُ

ب َّ -
إف مرجعيَّة الييئة العميا لمعناية بالمغة العربية وىيئة العناية بالمغة


اقي بعد عاـ
العربية حتى إلغاء الييئتيف ،وكذلؾ مرجعيَّة َ
الم ْج َمع العممي العر ّ
1995ـ مرتبطة بأعمى سمطة في البمد.
ٍ
ت َّ -
تضمنت
إف التَّشريعات المغويَّة في العراؽ

َّ
عقوبات صريحةً ورادعةً

ّْ
بحؽ المخالفيف لتمؾ القوانيف والمتجاوزيف عمى المغة العربية وسالمتيا.

سادساَّ َّ :
المغوي أحد أجنحة الحفاظ عمى سالمة المغة العربيَّة،
يع
ّ
ًال
إف التشر َ
ِ
بيذيف
إف نيضت
والوسائؿ األخرى جناحو ااخر،
وستزدىر المغةُ العربيَّة ْ
ُ
الر ِ
تتعرض لو مف
غـ ِم َّما َّ
الجناحيف ،وستبقى لغة العموـ وااداب والفنوف عمى َّ
تنك ٍر وتز ٍ
ٍ
تحديات ،ومف ُّ
ٍ
وبيتاف ال يطا ُؿ غيرىا مف المغات.
ييؼ
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ِ
عقوبة َم ْف
ص عمى
ضم َف تطبيؽ التّشريع
المغوي ما لـ ُي َن َّ
ّ
ًال
سابعا :لف ُي َ
يخالؼ القانوف ،أو يسيء إلى ِ
لغة القر ِ
نص عميو القانوف
آف الكريـ ،وىو ما َّ
ُ
ي والقانوف األردني الذي ُشّْرع في َّ
المد ِة األخيرة.
اقي والقانوف الجزائر ّ
ّ
العر ّ

أمينا لمغة العربيَّة في
اقي –وما يزاؿ–
الم ْج َمع
ًال
حارسا ً
ً
ثامنا :كاف َ
العممي العر ّ
ّ
اقب التَّشريعات المغويَّة التي تُصدرىا الييئات المعنية بالمغة
العراؽ ،إذ َّإنو تارةً ير ُ
النصح،
العر ّبية في داخؿ العراؽ ويعمؿ عمى سالمة تنفيذىا مع إبداء المشورة و ّ
وتارةً أخرى يقوـ ىو بتَّشريع الق اررات التي تحافظ عمى سالمة المغة العر ّبية
وتنفيذىا.
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لأصيات البحث:
الباحث َّأنو مف غير الممكف الحفاظ عمى سالمة المغة العربيَّة بصورة
يعتقد
ُ
ٍ
عامة ،والحفاظ عمى المسميات العربية لممحالت التجارية والمعامؿ والمصانع

لغوي ُيعمي مف أىميتيا ،ويصونيا مف
يع
والشركات بصورة خاصة إال بوجود تشر ٍ
ّ
العبث والفساد ،ويتابع شؤونيا ويضع خطط تنميتيا مع التّأكيد عمى وضع
عقوبات ر ٍ
ٍ
ادعة ّْ
بحؽ مف يحاوؿ اإلساءة ليذه المغة وتشويييا والتجاوز عمييا،
يوضع ىذا التَّشريع باالستعانة بالمجامع المغويَّة العربيَّة والمؤسَّسات العمميَّة
أف
وْ
َ
والثَّقافيَّة التي تُعنى بالحفاظ عمى سالمة المغة العر ّبية ،ومف أجؿ أف ُيَّنفَّذ ىذا
المشروع ال ب َّد مف وجود ٍ
ىيئة تتابع وضع أىداؼ التشريع ومواده ،عمى َّ
أف
ُ
تشكيؿ ىذه الييئة أو المجمس (عمى غرار الييئة العميا لمعناية بالمغة العربية في

العراؽ-التي أُلغيت فيما بعد -والمجمس األعمى لمغة العر ّبية في الجزائر) ال
لكؿ منيا و ٍ
ألف ٍّ
يناقض وجود مجامع لغويَّة؛ َّ
اجبات وأىدافًا ،والعناية بالمغة
العربيَّة بعض تمؾ األىداؼ في المجامع التي ال تمتمؾ سمطة التَّنفيذ.

تأسيسا عمى ما َّ
صار إلى تشكيؿ ىيئة عميا لمعناية
تقدـ يقترح
ُ
ً
البحث أف ُي َ
ّْ ٍ
بي إلى جانب
بالمغة العربية أو مجمس أعمى لمغة العر ّبية في داخؿ كؿ بمد عر ّ
لغويا)؛ لتقع عمى عاتؽ تمؾ الييئة أو
البمد ُّ
كاف ُ
الم ْج َمع المغوي ( ْ
يضـ َم ْج َم ًعا ً
إف َ
َ
نص عمى ذلؾ في قوانيف المجامع،
ذلؾ المجمس
مسؤولية تنفيذ التّشريع ْ
ّ
إف لـ ُي ّ
يتضمف قانوف ىذه الييئة أو ىذا المجمس ما يأتي:
وأرى أف
َّ

أوًال :العناية بالمغة العربيَّة والحفاظ عمى سالمتيا وأصالتيا وجوىرىا،

وتيسير استعماليا ،وجعميا خاليةً مف األلفاظ العاميَّة واألجنبيَّة.
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المغوي ،واقتراح مشروعات
الرقابة واإلشراؼ عمى تنفيذ التَّشريع
ثانياَّ :
ًال
ّ
القوانيف واألنظمة المتعمّْقة بشؤوف المغة العربيَّة.
ثالثًالا :إقرار الخطط المغويَّة التي تضعيا الو ازرات والمؤسَّسات والجامعات.
المغوي بيف المواطنيف في وسائؿ اإلعالـ المختمفة.
ابعا :نشر الوعي
ّ
ر ًال
خامسا :إصدار مجمة شيرّية أو فصميَّة تُعنى بالمغة العر ّبية ،ووسائؿ
ًال
نموىا ،ونشر المصطمحات العمميَّة واأللفاظ الحضاريَّة العربيَّة.
فضائية تكوف متخصصة بقضايا المغة
سادسا :العمؿ عمى إنشاء قناة
ّ
ًال
العربية وسالمتيا.
عنى بالمغة العربية وقضاياىا عمى َّ
الشبكة العالمية
سابعا :تخصيص موقع ُي َ
ًال
العنكبوتيَّة (اإلنترنت) ،ويمكف مف خالؿ ىذا الموقع التّواصؿ مع الجميور

عنى بالمغة العر ّبية؛ إذ نمحظ َّ
أف ىناؾ
لإلجابة عف التّساؤالت واالستفسارات التي تُ َ
عنى
فجوةً رقميَّة بيف الكثير مف المجامع
المغوية العر ّبية أو المؤسَّسات التي تُ َ
ّ

يمكف اإلفادة مف تجربة ( َم ْج َمع
بقضايا المغة العر ّبية والباحثيف ،وفي ىذا المجاؿ
ُ
ّْس في
العالمية) في مكة
المغة العر ّبية عمى ال ّشبكة
َّ
ّ
المكرمة الّذي أُس َ

تفاعمي عمى ال ّشبكة
وي َع ُّد ّأو َؿ َم ْج َم ٍع
ٍّ
1433/3/6ىػ الموافؽ 2012/1/29ـ ُ
ؽ منجز ٍ
ات ّ َّ
أىميا
العنكبوتية ،وقد استطاع في ُم َّد ٍة قصيرة أف ُي َحقّْ َ
ّ
لغوية لعؿ مف ّ
ٍ
مجموعة مف الق اررات
قية) ،فضالً عف إصدار
إصدار مجمة (
إلكترونية – ور ّ
ّ
والتّنبييات المغوية وك ّؿ ما مف شأنو الحفاظ عمى سالمة المغة العر ّبية وديمومتيا.
المغوية والندوات التي تناقش قضايا المغة العربية
ثامنا :عقد المؤتمرات
ًال
ّ
ومشكالتيا ووضع الحموؿ المناسبة.
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لاسعا :ال بد لمييئة أو المجمس أف تكوف ليما مرجعية ارتباط ،لذا ُيصار
ًال
إلى جعؿ ارتباطيما بأعمى سمطة في البمد وأف يكوف رئيس الييئة أو المجمس

بدرجة وزير مف أجؿ أف تكوف الق اررات ممزمة مع التّمتُّع بسمطة التّشريع وسمطة
التَّنفيذ.
عا ًالار :أف يتـ تشكيؿ الييئة أو المجمس مف وزراء التّربية والتّعميـ العالي
الم ْج َمع المغوي (إف كاف في البمد َم ْج َمعٌ
والثّقافة واإلعالـ فضالً عف ممثؿ عف َ

انتفاعا بيا،
لغوي)؛ لكوف ىؤالء أقرب إلى المغة العربية مف غيرىـ وأكثرىـ
ّّ
ً
المختصيف بالمغة العربية إلى ىذا التّشكيؿ.
ويمكف إضافة بعض
ّ

ٍ
تتضم َف مو ُاد الييئة أو المجمس
أف
َّ
عقوبات صريحةً
حادو ع ر :ال ُب َّد ْ
ورادعةً ّْ
بحؽ المخالفيف ألحكاـ مواد الييئة أو المجمس وقوانينيما.
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ث
م ُْل َح ٌق بال َبحْ ِ

176

177

178

179

180

181

182

183

184

