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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمة:

  .)سورة الحجر( ﴾إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ﴿ :قال تعالى

حفظه، القرآن الكريم بهذه لغتكم لغة القرآن الكريم الذي تعهد اهللا جل جالله  
المكتوب بلغتنا الجميلة القوية والتي لن تندثر أبداً ألن وجودها مـرتبط بوجـود   

  كتاب اهللا المدون بحروفها ببالغة الخالق، الضامن لسالمتها ولقواعدها. 

بماضيها وحاضرها، إلـى قـوانين    ال تحتاج الشعوب الحية بثقافتها، المعتدة
ال أن المراقب لما آلت اليه أمة الضاد من ضعف وهوان إلحماية تراثها ولغتها. 

جعلنا نستشعر الخطر على هويتنا التي تعد لغتنا الوسيلة للتعبير عنها. لذا كانت 
الحاجة ماسة إلصدار تشريعات تحمي هذه اللغة وتعيد لها وهجها الـذي كـان.   

كون بالنيات الحسنة وال بجهـود بعـض العلمـاء الفرديـة.     تغة ال فحماية الل
فمجتمعات اليوم بحاجة إلى تشريعات تعزز حماية اللغة العربية. فاللغة تتعرض 

لعل أهمها حال أهلها المصاب بـالوهن   االيوم لمخاطر تحيق بها تتعدد مصادره
ير مقتصر علـى  ن ذلك غإوبهيمنة اللغات األجنبية والعامية على سلوكياتهم. و

عامة الناس بل على بعض مؤسساتنا التعليمية والرسمية. لذا أصبحت الحاجـة  
ماسة لعدم ترك اللغة مكشوفة بال غطاء قانوني يقيها سموم المتربصين بقصـد  

 وبغير قصد. 
لى إنشاء مجمع اللغة العربية إضافة ردني لذلك. فباإلوقد استجاب المشرع األ
لحماية  خاصاً جب قانون خاص أصدر المشرع قانوناًمنذ وقت ليس بالقريب بمو

 ن اللغة العربيـة هـي وفقـاً   ألى إضافة اللغة العربية سماه بهذا االسم. هذا باإل
ردنية الهاشمية اللغة الرسمية للدولة. وقد بين قانون حمايـة  لدستور المملكة األ
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العامـة   االلتزامات التي تقع على الجهـات  ٢٠١٥لسنة  ٣٥اللغة العربية رقم 
والخاصة فيما يتعلق باستعمال اللغة العربية. وألن القاعدة القانونية تفقد قيمتهـا  

حترامها فقد حددت نصـوص هـذا القـانون    ابدون فرض الجزاء الذي يضمن 
  العقوبات الالزمة في حال تم مخالفة نصوص القانون. 

ردنيـة  ليات المستخدمة في القوانين األستعرض معكم في هذه الورقة اآلأوس
  لحماية اللغة العربية.

  : النص الدستوري.أوالً
  ردني على ما يلي:) من الدستور األ٢تنص المادة (

   ."اإلسالم دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية"
من قبل القوانين وإال عدت  هوالدستور أعلى القوانين وال يجوز مخالفة أحكام

نظمـة  هذا النص من خالل القوانين واألقوانين غير دستورية. وال بد من تفعيل 
ردن بموجب قانون مجمع اللغـة العربيـة   نه نص عام وهو ما حصل في األأل

  وقانون حماية اللغة العربية.
  : إنشاء مجمع اللغة العربية األردني.ثانياً
فـي المملكـة    ئردني أنش) من قانون مجمع اللغة العربية األ٣للمادة ( سنداً

غة العربية األردني) يتمتع بشخصية اعتبارية وباسـتقالل  مجمع سمي (مجمع الل
 مالي وإداري يرتبط برئيس الوزراء ويكون مقره في العاصمة عمان.

 :يلى تحقيق ما يلإالمجمع  ويهدف
الحفاظ على سالمة اللغة العربية والعمل على أن تواكب متطلبات اآلداب  -أ

 .والعلوم والفنون الحديثة

 .عربية لمواكبة متطلبات مجتمع المعرفةالنهوض باللغة ال -ب
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وضع معاجم مصطلحات العلوم واآلداب والفنون والسعي إلـى توحيـد    -ج
المصطلحات بالتعاون مع المؤسسات التربوية والعلمية واللغوية والثقافية 

 .داخل المملكة وخارجها
  .إحياء التراث العربي واإلسالمي -د

  هدافه:أالمجمع في سبيل تحقيق  ) من القانون يتولى٥للمادة ( ووفقاً
 .جراء الدراسات والبحوث المتعلقة باللغة العربيةإ -أ
 .تشجيع التأليف والترجمة والنشر في اللغة العربية وقضاياها -ب
عقد المؤتمرات اللغوية في المملكة وخارجها وإقامة المواسم والنـدوات   -ج

 .الثقافية
يدها في اللغة العربيـة بمختلـف   نشر المصطلحات الجديدة التي يتم توح -د

 .وسائل اإلعالم وتعميمها على أجهزة الدولة
إصدار مجلة دورية محكمة ورقياً وإلكترونياً تسمى مجلة مجمع اللغـة   -ـه

 .العربية األردني وأي مجلة متخصصة أخرى
التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية والتربويـة داخـل المملكـة     -و

ابط علمية معها وتوثيق الصـلة بالمجـامع العلميـة    وخارجها وإقامة رو
  .واللغوية في البالد العربية واإلسالمية واألجنبية

المخولة بحمايـة اللغـة العربيـة     ةللقانون هو الجه ن المجمع وفقاًإولذلك ف
  وتعزيز مكانتها. 

  : تشريع قانون حماية اللغة العربية.ثالثاً
تي قدمت حماية فعالة للغـة العربيـة.   هم التشريعات الأيعد هذا القانون من 

لزم الجهات العامـة والخاصـة   أو ٣٥بالرقم  ٢٠١٥صدر هذا القانون في عام 
  جرائية التي ضمنت حماية للغة العربية.مور اإلبالعديد من األ
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 االلتزامات القانونية.  - أ

  /أ) من القانون:  ٣للمادة ( وفقاً

الرسمية العامة والمؤسسات تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات 
حزاب ومنظمات العامة والخاصة والبلديات والنقابات والجمعيات والنوادي واأل

في نشاطها الرسمي ويشـمل   اللغة العربية المجتمع المدني والشركات باستخدام
ذلك تسمياتها ووثائقها ومعامالتهـا وسـجالتها وقيودهـا والوثـائق والعقـود      

والعطاءات التي تكون طرفاً فيها والكتب الصادرة عنها والمعاهدات واالتفاقيات 
سـعارها والبيانـات والمعلومـات المتعلقـة     أومنشوراتها وقوائمهـا ولـوائح   

بالمصنوعات والمنتجات األردنية بما في ذلك المنتجات التي تصنع في المملكـة  
و أو مؤسسـة  أجنبية وأنظمة العمل الداخلية ألي شركة أبترخيص من شركات 

و عقود العمل والتعليمات الصـادرة بموجـب   أو خاصة أهلية أو أة رسمية هيئ
عالنات مرئية إي أجراءات والعمليات الخاصة بها ودلة اإلأالقوانين واألنظمة و

و أي منشورات دعائية وغير دعائية أو مقروءة موجهة للجمهور أو مسموعة أ
 .عالميةإي حمالت أو

واشترطت الفقرة (ب) من نفس المادة بأنه في حـال اسـتخدمت الجهـات    
ن ترفـق بهـا   أجنبية فعليها أالمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لغة 

  لى اللغة العربية.إترجمة 

   :ن يكون باللغة العربيةأ على أنه يجب) من القانون ٤المادة ( نصتكما 

و في أي مكان عام أعلى الطريق العام و يثبت أو ينشر أأي إعالن يبث  -أ
اللغة  ن تكونأجنبية على أن تضاف ترجمة له بلغة أو وسائط نقل عام، ويجوز أ

 .برز مكاناًأو كبر حجماًأ العربية
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فالم والمصنفات الناطقة بغير العربية المرخص عرضها فـي  ترجمة األ -ب
  .المملكة صوتاً أو كتابةً

 :باللغة العربيةن تكتب أيجب  ) من القانون٥للمادة ( ووفقاً
سماء المؤسسات المشمولة بأحكام هـذا القـانون وعنـوان    أالفتات   -١

 قرطاسيتها.
 .وراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات األردنيةأ  -٢
 .الشهادات والمصدقات العلمية  -٣

ن تكـون  أجنبية على ألى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة إن تضاف أويجوز 
  .برز مكاناًأو العربية أكبر حجماً اللغة

  تسمى بأسماء عربية سليمة:ن أكما ويجب 
حياء والساحات العامة وغيرها من المواقع، وتسـتثنى  الشوارع واأل   - أ

 .عالم غير العربيةسماء األأمن ذلك 
المؤسسات التجارية والمالية والصـناعية والعلميـة واالجتماعيـة     - ب

ا من المؤسسات العامة والخاصة والخدمية والترفيه والسياحة وغيره
  .هليةواأل

كما وتلتزم جميع الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون بالمصطلحات العلمية 
  .والفنية التي يعتمدها المجمع

  ) من القانون:٨للمادة ( وفقاً
يلتزم المعلمون في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم  -أ

 .في التدريس للغة العربيةا العالي باستخدام
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لغة البحث العلمي وتنشر البحوث بها ويجوز النشر بلغات  اللغة العربية - ب
ن يقدم الباحث ترجمة للبحث باللغة العربية تعميماً للفائدة للجهات أأجنبية بشرط 
 .ذات العالقة

تسري أحكام الفقرتين (أ) و(ب) مـن هـذه المـادة علـى المتحـدثين       -ج
  في المؤتمرات والندوات واالجتماعات التي تعقد في المملكة.والمناقشين 

جنبية على أجنبية استخدام لغة أوبضائع  يجوز للمؤسسات التي تستورد سلعاً
 ليها ترجمة عربية، وتستثنى من ذلك العالمة التجارية المسجلة وفقاًإن تضاف أ

  .ألحكام قانون العالمات التجارية
لقانون عدم تعيين أي معلم في التعليم العـام أو  ) من ا١٠وقد تطلبت المادة (

عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسـة  
ويستثنى من اجتياز هـذا   اللغة العربية إعالمية إال إذا اجتاز امتحان الكفاية في

غة أجنبية االمتحان المعلمون من غير الناطقين باللغة العربية أو الذين يدرسون بل
وتستقدمهم أي مؤسسة تعليمية بموافقة وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعلـيم  
العالي والبحث العلمي حسب مقتضى الحال للتدريس بلغة أجنبية والعاملون في 

 .األقسام األجنبية في وسائل اإلعالم
  .أن تصاغ جميع تشريعات الدولة باللغة العربية يضاًأكما ويجب 

ن تكون اللغة العربية هي لغـة  أ) من القانون، ١٢للمادة ( ، سنداًضاًيأويجب 
المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسالت واالتفاقيات والمعاهدات التـي  

خرى والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية وهي لغـة  تتم مع الحكومات األ
  .مية ما أمكن ذلكالخطاب التي تلقى في االجتماعات الدولية والمؤتمرات الرس

عتماد اللغة العربية في كتابة العقود والمعاهدات واالتفاقيات التي تعقد اويجب 
خرى والشركات ذات الجنسية غير بين المملكة األردنية الهاشمية وبين الدول األ
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لى اللغة المعتمدة لدى الطرف اآلخر وفي هذه إاألردنية مرفقاً بأي منها ترجمة 
  .تين القوة القانونية نفسهاالحالة تكون للصيغ
حكام القانون جميع مؤسسات التعلـيم العـالي الرسـمية    أل كما وتلتزم وفقاً

نواعها ودرجاتها بالتدريس باللغة أوالخاصة والمؤسسات التعليمية على اختالف 
العربية في جميع العلوم والمعارف، باستثناء ما تقرره وزارة التربية والتعلـيم  

  .لعالي والبحث العلمي بهذا الخصوصووزارة التعليم ا
  : العقوبات -ب

) من القانون "يعاقب كل من يخالف أحكام هـذا القـانون أو   ١٥للمادة ( سنداً
األنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تزيـد  

  على ثالثة آالف دينار". 
) من القانون على تشـكيل  ١٦وللتسهيل في تطبيق القانون فقد نصت المادة (

ووزارة الصـناعة والتجـارة والتمـوين     اللغة العربية لجنة من كل من مجمع
ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم وهيئـة اإلعـالم   

وضاع المؤسسات المخالفة ألحكام هذا القـانون وفقـاً   أن تختص بتوفيق على أ
 .على سنة واحدة من تاريخ نفاذهألحكامه خالل مدة ال تزيد 

   .متحان الكفاية في اللغة العربيةا: رابعاً
لتفعيل النصوص القانونية أعاله فقد صدر نظام يسمى نظام امتحان الكفايـة  

حدد آلية التأكد من مستوى القائمين على  ٢٠١٦لسنة  ٩٦في اللغة العربية رقم 
متحـان خـاص هـو    اجتياز اتدريس اللغة العربية واستخدامها وذلك بضرورة 

لمستوى معين يوضع من قبل لجنة خاصة.  اللغة العربية وفقاًفي ة يامتحان الكفا
  وقد بين النظام آلية تشكيل اللجنة وعقد االمتحان.

حكام القانونيـة الخاصـة   رجو أن أكون قد وفقت في عرض األأفي الختام 
 بشكل مختصر، شـاكراً ردني وإن كان ذلك بحماية اللغة العربية في القانون األ

   ستماعكم.الكم حسن 


