
 167 

 
 
 
 

 المحاضرة الخامسة
 

 

 اللغة العربية في التشريعات والقوانين العربية
 

 المحامي األستاذ الدكتور محمد أبو حسان
 عضو محكمتي التمييز والعدل العليا سابقا  

 
 
 
 
 

 

 

 

 م2002حزيران  18 -هـ 1423ربيع الثاني  7الثالثاء 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 168 

 وجه الحضاري للغة العربيةال
سان نظام اجتمااعي أنأا ا الممتماو  ورعااا أل ا  اللغة كما يراها علم اإلن 

وظيفااة الف اام  والتفاااهم بااي  أعضاااوا  وماا  الواضاام أن اللغااة  قااوم علاا  رك ااي  
 أساسيي  : 

 فردي  واجتماعي.  
يع اي داادرة الأاخى علاا  أصارا  أياواب معي ااة ب غماة صايااة    يوالفار    

علاااا  معااااان ايااااالم الممتمااااو علاااا  أن هاااا ا األيااااواب  اااادل  هااااو واالجتماااااعي
محد ة   وأن ه ا األياواب مر طااة بمعاني اا بادون اصاتلل وال  اذ أن ها ا األمار 

والاا ي يخلاا   ويتالااج ج اااعا  عًااديا  دااد بلاان حاادا  معي ااا  ماا  ال فااا ة    ااالتف ير هاا
 يعدر ع  ا بال لم     هو المعاني  ول   الم اع الًو ي وال ي

بااا لذ  ختلاااأل عااا  األياااواب  اللغاااة أذن ار طااااا باااي  التف يااار  وال ااالم  و 
التي يخرج ا الدطغا    واأليواب التاي  خرج اا الحيوانااب  والاياور م القاة ما  

 (1)أ عال م عكسة  
أن اللغااة  حيااا ب هل ااا ددااا أن  حيااا بتركيد ااا  و حظاا  بالًاادارة ع اادما   

يكون أهل ا دد ساهموا  ي التااور الحضااري العاالماااي  ولعاا متلفااب ابا  ساي ا   
وابااا  ال ياااام   والخاااوارعمي      وابااا  ال  اااي     يروناااي   والفاااارابي  والاااراعي والد

واباا  صلاادون   والزهااراوي  ومياارهم ماا  أعاالم الحضااارة العربيااة اإلساالمية لتتكااد 
 يدق ما نقول   

 قاااااد ؤاااااوب هاااااتال  العطاااااادرة لغااااات م العربياااااة لمًاااااالحاب العلاااااوم ال ونياااااة  
راوعااة ساهمااااس  مساااهمة  عالااة  ااي  قاادم  والاديعيااة  واإلحياويااة  اا نتموا حضااارة

 الحضارة اإلنسانية مما يستوجج ال أأل ع  وج  ا الحضاري أوال   
 ولقااد عر ااس اللغااة العربيااة بسااعت ا  ومراو ااا  وبمااا  ملااذ ماا  وساااوا ال ماا  

والتااااور مااا  ا اااتقاق  وممااااع ونحاااس  و عرعاااج   ودااااد اساااتااعس بفضاااا هااا ا 
العلااااااااوم القديمااااااااة حياااااااا  دااااااااام ال قلااااااااة        الخًاااااااااوى أن  سااااااااتوعج الاقا اااااااااب   و 

وال  ااد   والمترجمااون  ااي عًااور اإلسااالم األولاا  بترجمااة كتااج اليونااان  والفاار 
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ألااا  اللغاااة العربيااااة حتااا  أياااطحس اللغااااة العربياااة  اااي  لااااذ العًاااور لغاااة العلاااام   
والماعر اااااة  والتمااارة  ااي أنحااا  العااالم  ااالعرل هاام أيااا العلاام الحاادي   وصايااة 

 الاج  وال يميا    والرعاضياب والفلذ كما يارى بيرجيرو  ي حقول 
وداد اساتيقظس الأاعول األوروبياة ما  ساطا  ا العميا  نتيماة احت ا  اا     

بااالعرل  والمساالمي  حياا  بلغااس نسااطة األميااة بااي  األوروبيااي   ااي ذلااذ العًاار 
وحاادها سااطو عأاارة  األناادل  ااي  اإلساالمية%  ااي حااي  بلاان عااد  المامعاااب 99

 اااي القااارني  العا ااار  والحاااا ي عأااار مااايل ي حساااج ماااا ذكااارا الماااتر  جامعاااة 
  وأصا ب  لااذ الأاعول    اا ما  مًاااا ر (J.G.Jackson)األمرعكاي جا ساون 

الحضاااارة العربياااة اإلسااالمية المتواجااادة  اااي األنااادل   وج اااول أياالياااا  وج اااول 
  رنسااا   ويااقلية التااي اسااتوؤ  ا العاارل  والمساالمون مااا اب الساا ي  حياا   د اا 
األوروبيااون  لااذ الحضااارة الزاهاارة  و طعااا  لاا لذ أصاا وا مع ااا الم اااب   و ال  ماا  
األلفاظ العربية   قد  صلس األلفاظ العربية أل  اللغاب األصرى   ي لام  تارل لغاة 

 م  لغاب أوروبا أال و ركس  ي ا  مرا   
ع دما  رجمس ال تج العربية ألول مرة أل  الل ي ية كان األوروبيون و  

اولون أن يستمدوا معلوماب م  العرل  ي ال يميا   والاج  والرعاضياب  يح
 (2)والفلذ الخ    ددأب ال لماب العربية  غز والعقول األوروبية  

 ارمم عوال الحكام اإلساالمي  اي يااقلية  واساتيل  ال ورمااان  وما  بعاادهم 
ماااااو  المرماااااان علااااا   لاااااذ المزعااااارة أال أن ااااام اساااااتطقوا أنظماااااة  الدولاااااة اإلسااااالمية

الماوظفي  العاارل  والمساالمي  القاااومي  علي ااا  وبقيااس اللغااة العربيااة لغااة سااملب 
الدولة أ والدواوع  كما   كانوا يسمون ا    وداد اساتمرب األماور علا  ها ا الحالاة 
بعااد مضااي ماوااة  وصمسااي  عامااا علاا  اسااتيل  األوربيااي  علاا  الحكاام  ااي  هاا ا  

 عمر  هون ة  المزعرة كما ذكرب المستأردة األلمانية ع 
)   ودد كان اإلمدراؤور المرماني  رعدرعذ الااني أ  ر حكام يقلية  
يعر ان اللغة العربية درا ة   (Manfred)  ) مانفر  ( م(   واب ا1215-1250
و رجمس أل  الل ي ية وأنأ   رعدرعذ الااني  ودد ألفا ال تج بالعربية  وكتابة 

  (2)وعة كديرة م  ال تج العربية  م وأهداها ممم1224جامعة نابولي عام 
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أمااا  ااي األناادل    مااد أن األسااطان المساايحيي  الماقفااي  بماا   ااي م رجااال 
الدي  المسيحي دد انًار وا عا  اللغاة الل ي ياة ) لغاة الاقا اة  والادي   اي أوروباا 
 اااي القااارون الوساااا (  وأددلاااوا علااا  اللغاااة العربياااة و  اب اااا  وبلمت اااا  وعلوم اااا 

اإلساااالمي  والفلساااافة اإلساااالمية   ولاااادي ا  ااااي هاااا ا الممااااال  اااااهد وعلاااا  الفقااااا 
الا ي عااف  اي القارن التاساو  Alvaro  أساقأل مدي اة درؤطاة الفاارو معرو  هاو

المايل ي  والاا ي يتحسار علاا  انًارا  المساايحيي  األساطان عاا  اللغاة الل ي يااة 
  -أل  اللغة العربية ب دوالا التالية :

عل  أ عار العرل  ودًً م   وعدرسون  "   يقدا أصواني المسيحيون 
 تج الفق ا   والفلسفة المسلمي  ال ليف دوها  با   ليكتسدوا المقدرة عل  
التعدير بالعربية بددة  وبلمة أ در  وأي   مد اليوم عاميا يقرأ الأروم الل ي ية 
عل  ال تال المقد  ؟   وأي  ذلذ ال ي يدر  األناجيا  وأسفار األنديا   

رسا؟ أن جميو الأطال المسيحي ال ي عر  بمواهطا ال يعر ون أال لغة وال
العرل  وأ ب م   وعقرأون ال تج العربية  وعدرسون ا  ي حمية    وعممعون م  ا 
مكتطاب عظيمة بت اليف باهضة  وعًرحون بعا  وأيوا  م  ي كا مكان ب ن 

ابول ساصرع   األ ل جدير باإلعمال     إذا حدمت م ع  ال تج المسيحية أج
ب ن ا أ فا م  أن  ستح  اهتمام م   وبي  األلو  م ا ال يكا  يوجد واحد يمك ا 
أن يكتج رسالة لًدي  بل ي ية يحيحة  بي ما لي  ه ال حًر ألول ذ 
القا رع  عل  التعدير ع  ب اب أ  ارهم بالعربية   ودرض الأعر ب ا بمقدرة 

         (3)  ية  فوق مقدرة العرل أنفس م!"   
  أما  ي أيااليا  قد مك  العرل  ي ج ول أيااليا ملاماوة س ة  قرعطا  

 استعرل أها  لذ الم اؤ   وأيطحوا يت لمون اللغة العربية  وعدي ون بعا اب 
العرل  وكان العرل المسلمون يتركون الحرعة الدي ية لغير المسلمي    وكان 

سما  عربية   وأيطحس األما    م  نتاوج ه ا االصتلا أن  سم  ال ايرون ب 
والحاجاب  والأوارب  والقًور وأ واب الزع ة  والحرل  ومتاب الديوب  وميرها 
ل ا أسما   ومظاهر عربية   وانتقلس م  ج ول أيااليا أل  وسا ا  و مال ا  

(4)   
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ن المز  األعظم م  ال لماب أوعقول المستأرق اإلياالي " رع الدى") 
 صلس اللغة اإلياالية ال   ي اللغة اإلياالية التي  فوق الحًرالعربية الطاقية 

بارع  السيارة العربية  والغز ول   بارع  المدنية اإلسلمية المتاورة 
ما  تلأل بي  مظاهر  المتقدمة التي امتاع ب ا العرل  والمسلمون  والتي كايرا  

اللغة  اإلياالية   الحياة المختلفة  وأن كايرا م  ال لماب العربية استخدمس  ي 
وال سيما  ي لغة العلم  ودال أن م  أمر   مير الحضارة العربية  ي أيااليا  
ودوة لغت ا الغرا   وأن ذلذ   و حكومة  ج وا اإلياالية أل  أن  تس   ي 

م مدرسة لتعليم اللغة العربية  وعدل 1207بداية القرن الاال  عأر الميل ي 
 ي لغة ه ا المدي ة  و ي اللغاب العامية  ي ذلذ عل   وجو  كلماب كايرة 

جميو المدن اإلياالية التي صضعس للمد اإلسلمي ؤوال  ترة الوجو  
اإلسلمي  ي أيااليا أ و اجرب مو الأرق اإلسلمي بعد أن انفًلس ع  
السيا ة اإلسلمية(  وإن العلوم العربية اإلسلمية بكا  روع ا أص ب   تأر  ي 

الية  وم  ه ا  إنا يمك  القول ب ن الحضارة العربية اإلسلمية  ا المدن اإليا
هي ياحطة الفضا األول  واألصير  ي ظ ور عًر ال  ضة  ي أيااليا  و ي 
أوروبا  ي العًور الوسا    وأن  رجمة ال تج العربية ال ايرة  ي مختلأل 

قوى الع هار   ون المعر ة اإلنسانية أل  اللغة الل ي ية هي السدج المطا ر  وال
   (5)ب ا العالم اليوم                 حضارة الغرل  والتي ي عم 

أما  ي  رنسا  يرى " جوستا  لوبون " أن انتًار  ارل مار ا  ي 
معركة بوا ييا لم يك  لا أهمية كدرى كما يزعم  المترصون الغربيون  با أن 

  با  ق قر أمام م مار ا اصف   ماما  ي أجل  العرل ع  المدن التي  تحوها
 اركا ل م ما  تحوا "   وعضيف داول ] ودد مدتس أدامة العرل  ي  رنسا مدة 
 زعد ع  درني  بعد  ارل مار ا مما يتكد أن ال ًر ال ي احرعا لم يك  م ما  
[  ودد بدأ   سي   واوع  الحكوماب عل  الارعقة العربية  ي مقاؤعاب  رنسا 

ندل   مم انتقلس  ال ظم العربية اإل ارعة أل  بقية  الم وبية المتاصمة لحدو  األ
الدلدان األوروبية   وؤعمس بطعض ال ظم المحلية   كما دلد األوروبيون العرل 

  (6) ي أنأا  الممال  الأورعة   
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ولم يك  بقا  العرل المسلمي   ي ج ول  رنسا لعدة درون أال ليترل  
المسلمون أمرا عميقا  ي اللغة الفرنسية  أمرا القوى  والواضم  ي الدل   قد  رل 

و ي الدم  وذلذ الستقرار أنا  كايرع  م  م بالقرل م  المدن التي استولوا 
علي ا  و ي ذلذ يقول  أحد الطاحاي  الفرنسيي  أنفس م أن الدم العربي ال عال 
متغلطا  ي ج ول  رنسا وال سيما  ي  برسس  وميرها م  المدن  و ي جطال 

 ي  أدليم السا  وإذ نرى أل  اليوم أناسا سح ت م عربية ير ة  ول م األلج  و 
لغة صاية  وعسمي م أها  لااذ األرجا  بالأرديي   ولم يزل هتال   ي عزلة ع  

المرادى  ن الفرنسيي   وال يتزوجون م  مير جماعا  م  وم  عا ا  م ال يقيمو 
 سم هللا ظاهرا  او م  ي حفل  م  وعتحمج معظم نساو م  و حما كاير م  أسما

 عدد هللا  و تم هللا  وهم يحفظون أنساب م  وعفتخرون ب ن م م  سللة العرل 
الفا حي  ل  ا األرجا   والتي صضعس ل فوذ أجدا هم  وسيار  م  ي عًر 
اإلسلم الزاهر   ي القارة األوربية ولقد وضو العرل  ي األراضي الفرنسية 

 إل ارة ه ا ال واحي   الخاضعة ل فوذهم نظاما أ ارعا 
وذكر المستأرق الفرنسي الاقة سيدي " أن الل ماب الساودة لوالية  

علم ألأو رن ووالية ليموعان الفرنسيتي  محأوة بال لماب العربية  وأن أسما  ا
  (7)   ي ا ذاب مسحة عربية "

وم  بي  مداو  ج وبي  رنسا المديرة بال كر مدي ة مرسيليا التي ألأل     
جداول ال وا ج   المتسسة عل  ععماب ؤليالة    1140 ا رعموند  ي س ة  ي

 1143وك لذ مدي ة )  ولوع( التي أ ما  ي ا  )هيرمان الدلما ي(  ي س ة 
 رجمة الممرعاي ل تال باليمو   ي الفلذ  وك لذ ) ناربون( التي  رجم  ي ا 

رعمي  ومدي ة  رم الديروني عل  جداول الخوا 1160 ابراهام ب  عزرا س ة 
مونديلييا التي كانس مركزا للدراساب الادية والفل ية  ي  رنسا ومما يمدر ذكرا 
أن ال ي  داموا بإنأا  جامعة مونديلييا هم ملمة م  كطار األسا  ة المسلمي  
األندلسيي  المأ ورع  بالاج  والعلوم  والفلسفة  ودد ارسلت م الدولة اإلسلمية 

ؤلج أهالي مدي ة مونديلييا لمساعد  م  ي أدامة  لذ األندلسية ب ا  عل  
المامعة  وذلذ  ي أواوا القرن الااني عأر    وه ال ؤالج   ون م  بارع   

 ي ه ا المدي ة  أل  مونديلييا لدراسة الاج    ودد  اهد  1137 وجا عام 
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  نسطة كديرة م  السكان العرل        والي و   باإلضا ة أل  مسيحيي  مت لمي
بالعربية    وكان ل  ا المامعة  ي أواوا القرن الاال  عأر علداب وميقة 

   بالمامعاب العربية  ي ج وبي أسطانيا
ول  ا السدج كانس مساهمة مونديلييا  ي  اوعر الاج األوربي عل    

 م هج العرل أعظم مما يعتقد عا ة   
 يرها عد ا  أما  ي  رق  رنسا    انس مدي ة كلوني  التي كان يضم   

 عتدر مركزا ممتاعا ل أر العلوم العربية   12م  الرهطان األسطان  صلل القرن 
يأر  عل   1143-1141وكان روي   يرها بار  الودور  فيما بي  س ي 

الترجمة األول  للقر ن  ودد جعلس العلوم العربية التي  صلس أل  مقاؤعة 
ا علميا ذا أمر كدير صلل القرني  اللورع   ي القرن العا ر  لذ المقاؤعة مركز 

 )و ) كولون(     (gorze)و) كورع( (Liege) التاليي   وكانس مداو  )لييج(

Cologne)     وميرها م  مداو  اللورع  أيضا يالحة ألنما  الاقا ة العربية
وم  اللورع  أص  العلم العربي يأو أل  أجزا  ألمانيا األصرى  ونقا أل  أنملترا 

 علموا  ي اللورع   وكانس السفاراب بي   ية عل  أيدي رجال ولدوا أوال ورم د
ملول األلمان  ي الأمال  والحكام المسلمي   ي أسطانيا كايرة متعد ة  ومامرة   

 م  ال احية العقلية   
أما  ي أنملترا  قد حفظ ل ا معمم " الرو  " برنامج الدراسة  ي كلية 

 وعأما :  والعلوم  ي ل دن  وه
 الفلسفة الر دية    -1
 علم الفروسية ع د العرل     -2
    الًيدلة المقتط  م  مًر     -3
 الحسال      -4
 م  العلوم العربية   المدر  وهو   -5
    الا ي الحدي       -6
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  ون الموسيق   و اديقاب مًالحا  ا الأرقية عل  الموسيق     -7
 اإل رنمية  

العرل  و تضم  أيول ي و  ال يميا  العضوعة  وهي م  وضو -8
 األلطان  ومز  ع اير الغ ا  

ودد أيطحس ه ا ال لية مركزا لتخرعج األسا  ة  والخدرا   ي       
        (8)أوروبا ب  مل ا   

وبأكا عام  قد أيطحس مرا   الدول األوروبية  حا ي مرا   الدولة   
ل األوروبية اعتما ا عل  العربية باألندل    وكانس ممل ة با ارعا م  ابرع الدو 

ال ظم العربية   ودامس  ي مدي ة ) بال ( األلمانية أول محكمة دانونية عل  
  (9   )الاراع  العربي اإلسلمي

واآلن يمك  ا أن نقول بكا مقة  وم  صلل األ لة الوار ة  ي الفقراب  
وأمرب  ي  ن اللغة العربية دد  صلس أل  الم اؤ  المختلفة  ي أوروبا أالسابقة 

لغا  ا مو  صول الحضارة اإلسلمية التي  كلس القاعدة الحقيقية لل  ضة 
 األوروبية عل  اعتطار أن اللغة العربية هي وعا   لذ الحضارة   

وماااااا  اللغاااااااب التااااااي  اااااا مرب باللغااااااة العربيااااااة اإلسااااااطانية  والدر غاليااااااة      
واللغاااب المرمانيااة األيااا  والفرنسااية  واإلنمليزعااة  والغاليااة القديمااة  واأللمانيااة 

 ال ول دية  واالست  دنافية  ي  مال أوروبا  و ي الروساية  والدول دياة  والًاقلية 
  (10)واإلياالية  ودد أ ارب بعض   المعاجم أل  ه ا الت مير الواسو  والعمي    

 
 
وعرى الدكتور المستأرق عدد ال رعم جرمانو  أن للغة العربية س د   

ً  هام ل  روعت ا   وصلو ها هو"اإلسلم"  لم   ا م  ا األجيال المتعاقطة  أبق  ع ا 
والعًور المتطاي ة  والل ماب المختلفة  عل  نقيض ما حدث للغاب القديمة 

 المماملة كالل ي ية حي  انزوب  ماما بي  جدران المعابد  وكا ب   قرض 
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اللغااة  والع ًاار الااااني الاا ي اساا م ب ًاايج ملحااوظ  ااي اإلبقااا  علاا      
مرونت اااا التاااي ال  طاااارى   األلمااااني المعايااار ماااال ال يساااتايو   ااام  العربيااة هاااو

 لمة واحدة م  الل مة التي كان يتحدث ب ا أجادا ا ما  ألاأل عاام  بي ماا العارل 
المحااادمون يساااتايعون   ااام لغااات م التاااي كتداااس بالماهلياااة دداااا اإلسااالم    ولاااوال 

ألجيال المديدة أن  عاي لغاة أجادا هم    اور اللغة العربية الدوج لما استااعس ا
والمروناااة التاااي   ااااوي علي اااا الضاااا  لااام   أااا  جزا اااا  وإنماااا هاااي نتيماااة حتمياااة 
لاديعاااة اللغاااة العربياااة  حيااا  أن ماااا  تمياااز باااا مااا  موسااايقية واضاااحة  ودابلياااة 

 (11)للتزاو  مو اللغاب األج دية جعا م  ا لغة حية مرنة متاورة   
أن الغيورع  عل  اللغة العربية لم يقدموا و ي عًرنا الحدي  نمد  

لرجال العلوم  والت  ولوجيا م  المًالحاب العلمية ما يأطو رمدت م بأكا 
يت اسج مو معدل ما  قدما اال تأا اب العلمية  وما    ي با االصتراعاب  وما 
 ت ادلا وساوا اإلعلم  وسدا  اال ًال  وال مديو ر  واإلنترنس م  م تماب 

  العًري السرعو  ي عالم الت  ولوجيا   التاور
  عمااااااال هااااااتال  الغيااااااورع  ال  اااااازال متخلفااااااة عاااااا  ركااااااج التقاااااادم العلمااااااي  
والت  ولوجي  ي جمياو المياا ي   وال باد ما  أعاا ة ال ظار  اي  وسااوا العماا ما  
أجاااا الوياااول ألااا  مساااايرة سااارعة االصتراعااااب  والتقااادم الماااده  الااا ي يأااا دا 

 العالم اليوم  
ن نستفيد م   مارل األمم األصرى  ي الحفاظ عل  لغا  ا وعلي ا أ

القديمة حي  نمد أن اليابان دد ع يس م   بداية ن ضت ا العلمية  والت  ولوجية 
بالت وع  األساسي لمطا ئ العلوم مم  درجس ياعدة م  صلل لغت ا القومية 

لًعوبة التي أ سدت ا االمتلل  الحقيقي للقاعدة الت  ولوجية بالرمم م  ا
ن حرو  ا يدلن  أاألساورعة التي  واجا الفر   ي ممارسة  لذ اللغة  حي  

عد ها عأرة  ال  حر    ي حي  نمد أن حرو  اللغة الًي ية أ ار م  
حر ا   وبالرمم  م  ذلذ  قد ابت رب بما    44444اليابانية   ي  حتوي عل  

ج  لذ الحرو   كما يأطا اإلعماع )اآللة ال ا طة( التي  ستايو أن  ستوع
لغة مم  300استااعس أن  وحد اللغة الًي ية التي كانس  تمزأ أل  
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استااعس أن  لغي م  داموس ا ) اللغة اإلنمليزعة(  ي مختلأل أنواب العلوم  
 والت  ولوجيا   

حتااا  الي اااو  اساااتااعوا أن يعيااادوا أحياااا  اللغاااة العدرعاااة باااالرمم مااا   عاااد  
لوها اللغة األول  للتعلم  ي مختلأل ال ليااب العلمياة  األلس ة  والل ماب  وأن يمع

وال ظرعة عل  السوا   الااج  وال  دساة  والعلاوم  ادر  بالعدرعاة باالرمم ما  أن اا 
 لغة ميتة  

 محيااايو اااي هااا ا الم اساااطة  إناااا ال باااد مااا  أيااارا  ماااا ذكااارا الااادكتور        
 الدي  يابر المدير العام لليونسذ والعربي : 

ليسس دضية لغاة  باا هاي دضاية حضاارعة أساساية  واج  اا  أن التعرعج  
حالياا   اللغااة ليساس ألفاظااا  باا   اارا   وبالتاالي ال بااد ما   اااوعر الممتماو العربااي   
واساااتيعال حضااااارة العًاااار  وذلااااذ ال يااااتم أال عاااا  ؤرعاااا  اللغااااة كوساااايلة  وأ اة 

ليابانياة  اليابان مال  أوجدب  خًيت ا عدر لغت ا الخاياة  وداد أضاحس اللغاة ا
لغااة    ولوجيااة حدياااة أي لغااة ل ااا عماا   ااارعخي   و ااراث ضااخم ماا  حق ااا  أن 

   ون ماا اللغاب األصرى  
أما اللغاة العربياة   اي لغاة القار ن ال ارعم   ولغاة اإلرث الحضااري الأااما 
 مااااا أن ااااا كانااااس اللغااااة العالميااااة لعاااادة داااارون  ااااي الحضااااارة  والمعر ااااة  والعلااااوم  

 والتمارة   
د ماا  العمااا المااا   والساارعو  ااي أعااا ة االعتطااار ألاا  لغت ااا العربيااة وال باا 

         (12) لتًطم لغة الحضارة  والعلوم م  جديد 
باإلضااا ة ألاا  مااا  قاادم  ااإن اللغااة  عتداار عااامل  رويساايا   ااي وحاادة األمااة   

حي  يتف  أ ارا  الممتماو  الواحاد علا  ال ظار ألي اا كمعدار نفساي عا   ضاام  م  
حول  لذ الوحدة كما  أكا اللغاة العلماة الفارداة لخًااوى  م والتفا  مو ماسك 

األماااة باااي  األمااام  األصااارى   اااي حاملاااة التاااراث الحضااااري  والاقاااا ي للمماعااااب 
 الطأرعة  
 ويقول بلنتشلي :   
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 ) مت  استددل المر  لغة جديدة بلغتا صسر دوميتا (  
كون اااا  ااات لم لغاااة أن انفًاااال أماااة واحااادة ألااا  عااادة  اااعول باااالرمم مااا   

واحادة ال يعتداار  لاايل  علاا  عاادم  اا مير اللغااة  ااي قيااام األماام الن االنفًااال يعااو  
أل  أسطال  ات  م  اا السياساية  واالدتًاا ية   والمغرافياة الاخ  وماو ذلاذ  ظاا 

حاال اللغاة  اللغة ع ًر ج ل  و وحيد يتالو ألي ا أ را  األمة الواحدة  وه ا هو
            (13)العربية اليوم  

أما لغة القانون   ي  أطا لغة الرعاضياب حي  نمد أن لغة القانون 
 دتعد ع  اللغة الأاوعة التي   ار  ي ا المزال   والزالب  والتعميم  وم  ه ا 
يمك  القول ب ن أهم ما يميز لغة القانون هو) الموضوعية ( أي  مرعد ال لم 

الية بحي    ون التسمية ملتًقة م  كا المزال  العاؤ ية  وال ا ية  والخي
نقًان بحي  يدل كا م  الحر   وال لمة    ون ععا ة أو بالمسم  كما هو

 والعطارة  والقاعدة عل  أمور محد ة  حديدا  يارما   
 الًاااايامة القانونيااااة  تمااااا ألاااا  التخًاااايى الًااااارم  والااااددي  لمعاااااني  

لاااي  مااا   سااامياب عااادة الحااارو   وال لمااااب  والعطااااراب  والقواعاااد و الال  اااا   
لمسم  واحد كما  ي اللغة األ بية مال  با مماة اسام واحاد يلتًا  بمسام  واحاد 

          (14) عل  الدوام 
ودااااد عر ااااس اللغااااة العربيااااة المًااااالم القااااانوني م اااا  القاااادم  والأااااارععة   

اإلسلمية صير ماال عل  ذلذ  قاد  دا  الفق اا   وعداروا عا   المفااهيم الأارعية  
الموسااوعاب الفق يااة العدياادة التااي أمتااد   ميرهااا ألاا  جميااو أنحااا  العااالم وظ اارب 

القااديم مااو امتاادا   و اا مير  ااروب الحضااارة اإلساالمية األصاارى التااي  ااكلس داعاادة 
 الحضارة الحدياة   

ماااا  ياااافوة  كمااااا أن العااااالم العربااااي  ااااي عًاااارنا الحااااالي عاااار  عااااد ا     
القااواني  الغربيااة  الحدياااة  ألااا   الحقااوديي  الاا ي  داااموا بم ااو  كدياارة  ااي  رجمااة

 اللغة العربية   
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وعلحظ أن المًالم القانوني ؤارأب علياا  غيياراب  اي اللغااب األصارى   
وال سيما  اي اللغاة اإلنمليزعاة  ااع ا   داة  اي التعديار و لوناا   اي المع ا   واياطم 

ي ماا  المحااتم أن  ماااري اللغااة العربيااة هاا ا التاااور  قااد ظ اارب مفاااهيم جدياادة  اا
ميااادان القاااانون الاااادولي  حيااا  أحاااادمس األمااام المتحااادة  ااااعطة لتااااوعرا  و دوع ااااا  
ولم ااااة  وليااااة لدراسااااتا  وبحاااااا  ودااااد كااااارب اال فاداااااب الدوليااااة كمااااا أن القااااانون 

لااا لم ااة صايااة بااا  ااي األماام المتحاادة هااي لم ااة  التماااري الاادولي دااد أيااطحس
التحوعاااا اإلل تروناااي القاااانون التمااااري الااادولي  وداااد  أاااعدس مواضااايعا   وم  اااا 

لألماااوال  والسااا داب االذنياااة القابلاااة للتاااداول  والطاادااااب الد  ياااة الاااخ  و اااي حقاااا 
القااااانون الم اااااوي ظ اااارب ايااااالحاب جدياااادة  ااااي حقااااا ال أااااأل العلمااااي عاااا  

  اا  المرعمة  والمختدر الم ااوي أال أن يياال المًاالم  القاانوني العرباي يلقاي عد
يرعااد أن ي قااا المًااالم القااانوني األج دااي ألاا    ديارا  علاا  المتاارجم العربااي الاا ي

اللغاة العربياة باإلضاا ة ألا  مأاكلة عاادم  وحياد المًاالم القاانوني الموجاو   ااي 
 العالم العربي  

وال بد م  مواج ة ه ا التحدي  وبالسرعة ال افية لمماراة المستمداب  ي    
ال يمد المترجم ه ا الممال  وإال سي عك  ذلذ سلطا  عل  اللغة العربية حي  

  (15)المًالم العربي الم اسج للمًالم القانوني األج دي  
 
 
 
 
 
 

 النصوص القانونية العامة المتعلقة باللغة العربية
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ل ا  ولة عربية ظرو  ا الخاية التي   عك   ي  أرععا  ا  وعل         
 رأس ا الدستور  وابرع األمالة عل  ذلذ ما ور   ي الدستورع  األر ني 

 والسو اني   
  -نًس الما ة الاانية م  الدستور األر ني عل  ما يلي :
 ) اإلسلم  ي  الدولة  واللغة العربية لغت ا الرسمية (   

 
يقاباااا هاا ا المااا ة  ااي الدساااتور األر نااي الما  ااان األولااا    الدستتتور الدتتوداني :

 م  الدستور السو اني  الاانية و 
وؤاااا  جااااامو  اااا  لأل فيااااا االعااااراق  والاقا اااااب  ولااااة السااااو ان  المتتتتادو ا ولتتتت  :

و تسااااامم الاااادياناب   واإلساااالم  ياااا  مالااااج السااااكان   وللمساااايحية  والمعتقااااداب 
 العرفية ا طاب معتدرون   

اللغة العربية هي اللغة الرسمية  ي جم ورعة الساو ان   و سامم  المادو الثانية :
 الدولة بتاوعر اللغاب المحلية  والعالمية األصرى   

ونًااااس المااااا ة الحا يااااة  والعأاااارع  ماااا  دااااانون  خاااااي  التعلاااايم العااااام    21/1
  - ي السو ان عل  ما يلي : 2001و  ظيما لس ة 

) ياتم  ادرع  الم ااهج التاي  ضاو و قاا  ألحكاام داانون المركاز القاومي للم اااهج     
 اي المادار  الحكومياة وميار الحكومياة التاي  ضام  1996والطح  التربوي لسا ة 

 ا  سو انيي   و  ون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة لتدرع  الم اهج (ؤلب
وداااد نًاااس الفقااارة )و( مااا  الماااا ة الاالااااة مااا  داااانون التعلااايم العاااالي  والطحاااا   

  - ي الممل ة األر نية ال ا مية عل  ما  يلي : 2001لس ة  41العلمي ردم 
 :  ()ي د  التعليم العالي أل   حقي  ما يلي
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يم استعمال اللغة العربية لغاة علمياة  و عليمياة  اي مراحاا التعلايم العاالي   عم -و
 و أميو الت ليف العلمي ب ا  والترجمة م  ا  وإلي ا    (

 سلطنة ُعمان : 

نًااس المااا ة الاالاااة ماا  ال ظااام األساسااي للدولااة الًااا ر بمرسااوم ساالااني رداام 
 ة العربية (   ) لغة الدولة الرسمية هي اللغ -عل  ما يلي: 101/96

 ما نًس الما ة الرابعة م  دانون جامعة السلاان دابو  الًا ر 
  -عل  ما يلي : 14/99بالمرسوم السلااني ردم 

) اللغة العربية هي لغة التدرع   ي المامعة   وعموع بقرار م  روي  
المامعة بعد أص  رأي ممل  المامعة استعمال لغة أصرى لتدرع  بعض 

 القراراب (    

 دولة قطر : 

نًس الما ة األول  م  ال ظام األساسي المتدس للحكم  ي دار الم أور 
والمعدل بال ظام األساسي المتدس   1970لس ة  42بالمرعدة الرسمية عد  

  -عل  ما يلي : 1972لس ة  4المعدل الم أور بالمرعدة الرسمية عد  

مااااااراب ) داااااار  ولاااااة عربياااااة مساااااتقلة ذاب سااااايا ة  عاااااض و اااااي ا حاااااا  اإل
العربية   ي  ا اإلسلم  والأارععة اإلسالمية مًادر رويساي لتأارعع ا   ونظام اا 
 يمقراؤااي   ولغت ااا الرسااامية هااي اللغاااة العربيااة   و اااعج دااار جاااز  ماا  األماااة 

 العربية(   

ودد نًس الما ة الاانية م  الم القااب الوؤ ياة  والقومياة  واإلنساانية ما   
  -ة التربوعة  ي دار عل  ما يلي :اإلؤار العام المأروب السياس
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) اللغة العربية رك  أساسي  ي وجو  األمة العربية  وعاما م  عواما 
وحد  ا  ون ضت ا   والعروبة راباة  ممو بي  أب ا  األمة العربية الواحدة مقافيا   

 واجتماعيا   وسياسيا   وحضارعا  (   

 دولة البحرين : 

 درايار  14ممل اة الطحارع  الًاا ر بتاارعخ نًس الما ة الاانياة ما   ساتور 
  -عل  ما يلي : 2002س ة 

)  ي  الدولة اإلسلم   والأرععة اإلسلمية مًدر رويسي للتأرعو  
 ولغت ا الرسمية هي اللغة العربية(  

 الجمهورية اليمنية : 

 15نًس الما ة الاانية م   ستور المم ورعة اليم ية الًا ر بتارعخ 
  -م عل  ما يلي:2001أبرعا س ة 

 ) اإلسلم  ي  الدولة   واللغة العربية لغت ا الرسمية (   
 1995لساا ة  18 مااا نًااس الفقاارة الاانيااة ماا  المااا ة الخامسااة ماا  القااانون رداام 

 بأ ن المامعاب اليم ية عل  ما يلي :  
) الع اية باللغة العربية  و درعس ا  و اوعرها  و عميم استعمال ا كلغة 

 عليمية  ي مختلأل مماالب المعر ة والعلوم  وذلذ باعتطارها الوعا  علمية  و 
 الحضاري للمعاني  والقيم  واألصلق لحضارة اإلسااالم  ورسالتا (   

        
  - ما نًس الما ة السا سة  والخمسي  م  ذلذ القانون عل  ما يلي :

المقااارراب ) اللغااة العربياااة هاااي لغاااة التعلاايم أال أذا اساااتدعس ؤديعاااة بعاااض 
 درعسااا ا بلغاااة أصااارى  و اااي حاااال ماااا يقااارر مملااا  المامعاااة  اااي أحاااوال صاياااة 

 متدتة استعمال لغة أصرى ب ا  عل  ادترام ممل  ال لية (   

This file was downloaded from QuranicThought.com



 182 

 1995لس ة  45( م  القانون ردم 3ودد نًس الفقرة )ع( م  الما ة ) 
  -بأ ن القانون العام للتربية  والتعليم عل  ما يلي :

عمااا  الاقا ااة العربيااة  واإلساالمية  وال وعااة القوميااة   وهااي  ) اللغااة العربيااة
أهاام أساا  الوحااادة العربيااة  تميااز بقدر اااا المتمااد ة علاا   ااااور الحياااة  وبساااعت ا  

 و دت ا  ي التعدير ع  األ  ار  والمأاعر  والمعار  (   
 الجمهورية العراقية:

والطحا  العلماي نًس الما ة الحا ية عأر م  دانون وعارة التعلايم العاالي  
  -عل  ما يلي : 1988لس ة  40ردم 

) اللغة الرسمية  ي المامعاب العراقية هي اللغة العربية  و عتدر اللغة 
ال ر ية لغة رسمية أل  جانج اللغة العربية  ي م اقة الحكم ال ا ي  ولممال  

 ال لياب أن  قرر  درع  بعض الموا  العلمية بلغاب أصرى (  
 بية الدورية : الجمهورية العر 

  -نًس الما ة الرابعة م  الدستور عل  ما يلي :
 ) اللغة العربية هي اللغة الرسمية ( 

م  دانون   ظيم المامعاب  ي المم ورعة العربية  24 ما نًس الما ة 
  -السورعة عل  ما يلي :

) اللغااة العربيااة هااي لغااة التاادرع   ااي المامعاااب فيمااا عاادا  اادرع  مقاارراب 
مقااررع   ااي الدراساااب العلميااة باللغااة  ج ديااة  وعمااوع  اادرع  مقاارر أواللغاااب األ

 األج دية (     
 النصوص القانونية الخاصة المتعلقة بالحفاظ عل  سالمة اللغة العربية

بعاااد الطحااا   والدراساااة  ويااالس ألااا  داااانوني  يتعلقاااان  اااي الحفااااظ علااا          
مم ورعااة العراقيااة  والقااانون ساالمة اسااتعمال اللغااة العربيااة أحاادهما يااا ر  ااي ال
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اآلصر يدر  ي المماهيرعة العربية الليدية  وأور  فيما يلاي ناى ها ي  القاانوني  
  
الًاااا ر  1977لسااا ة  64دااانون الحفااااظ علااا  ساالمة اللغاااة العربياااة رداام  -1

  - ي المم ورعة العراقية ونًا التالي:
 دانون الحفاظ عل  سلمة اللغة العربية :

 لتاااازم الااااوعاراب  وماااا يتطع ااااا مااا  الاااادواور الرساااامية   ____ لتتتت المتتتادو ا و      
و ااطا الرسااامية  والمتسسااااب  والمًاااالم  والأاااركاب العاماااة  وكااا لذ الممعيااااب  
وال قابااب  والم ظمااب الأااعدية بالمحا ظاة علا  ساالمة اللغاة العربياة  واعتما هااا 

راضاا ا القوميااة    ااي وماوق ااا    ومعامل  ااا  وذلااذ بمعااا اللغااة العربيااة وافيااة ب م
 والحضارعة   

علااا  المتسساااب التعليمياااة  اااي مراحاااا الدراساااة  _____ المتتتادو الثانيتتتة       
 ا ة اعتما  اللغة العربية لغاة للتعلايم    وعلي اا أن نحارى علا  سالمت ا  لفظاا   
وكتابااة  و  أاا ة الااالل علاا  التعدياار  والتف ياار ب ااا  وإ رال مزاياهااا  واالعتاازاع 

 ب ا   
 لتزم متسساب ال أر  واإلعلم التاي   اون مادوعاة  -----– المادو الثالثة     

باللغااة العربيااة أن  ع اا  بساالمة اللغااة العربيااة ألفاظااا  و را يااج  ناقااا   وكتابااة   
و يساااايرها للمماااااهير   و مكياااا  م ماااا    م ااااا  علاااا  أن ال يمااااوع ل ااااا اسااااتعمال 

ألاا   قرعد ااا ماا  اللغااة الفًاايحة  العاميااة أال ع ااد الضاارورة القًااوى  مااو السااعي 
 واالر فاب ب ا و   صاة م ظمة مقًو ة   

 
 

 يمج أن يحرر باللغة العربية ما ي  ي :   -----– المادو الرابعة     
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الوماو   والم كراب  والمكا طاب  وميرها م  المحرراب  ----------–   أوال    
م  ا المًالم  والمتسساب  التي  قدم أل  الدواور الرسمية  و طا الرسمية   و 

والأركاب العامة  وإذا كانس ه ا المحرراب بلغة أج دية وجج أن  ر   ب ا 
  رجمت ا العربية   

الساملب  والمحاضاار  وميرهاا ما  المحاارراب التاي يكااون  ---------– ثانيتا      
لممالااي الحكومااة  والمتسساااب حاا  االؤاالب علي ااا و فتيأاا ا بمقتضاا  القااواني   

 ظمة   واألن
      العقااااااو   واإليًاااااااالب  والمكا طاااااااب المتطا لااااااة بااااااي  المتسساااااااب   -ثالثتتتتتتا       

بي  ااا   وبااي  األ اارا     وعمااوع أن  ر اا   الأااركاب العامااة  أو الممعياااب  أو أو
 ب ا  رجمت ا بلغة أج دية ع د الحاجة  

معياااب  الل تاااب التااي  ضااع ا المتسساااب  والم ظماااب  والم -------– رابعتتا      
الً اعية عل  واج اب محال اا   وعماوع كتاباة ذلاذ ع اد  والمحلب التمارعة أو

الحاجاااة بلغاااة أج دياااة ألااا  جاناااج اللغاااة العربياااة بأااارا أن   اااون ال تاباااة باللغاااة 
 العربية أ در حمما   وابرع مكانا     

  تااااج باللغااااة العربيااااة العلماااااب  والدياناااااب  ----------– المتتتتادو الخامدتتتتة    
لتمارعااة  وباارا اب االصتااراب   وال ماااذ  التااي  تخاا   ااكل  متمياازا  ل ااا  كاألسااما   ا

واإلمضااااا اب  وال لماااااب  والحاااارو   واألرداااااام   وع ااااوان المحااااال    واألصتاااااام  
 وال قوف الطارعة   

وال يماااوع  ساااميا علماااة  مارعاااة  تخااا  أحاااد هااا ا األ اااكال أال أذا كتداااس  
يم اااو مااا  ؤلاااج  ساااميا علماااة مكتوباااة بلغاااة  باللغاااة العربياااة  علااا  أن ذلاااذ ال

وابارع   أج دية أل  جانج اللغة العربية بأرا أن   اون اللغاة العربياة أ دار حمماا  
 مكانا  م  ا   
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أما العلماب التمارعة التي  م  سميل ا ددا العما ب ا ا القاانون  ولام  تاو ر 
لتساميل ا بعاد  ي ا  روا ه ا الماا ة  فيماج علا  مال  اا أن يتقادم بالاج جدياد 

 عااديل ا  وكتابت ااا باللغااة العربيااة   وذلااذ صاالل سااتة  اا ور ماا   ااارعخ نفاااذ هاا ا 
 القانون   

  تاج باللغاة العربياة الديانااب التمارعاة المتعلقاة  --------– المادو الدادسة     
بااا ي سااالعة مااام أنتاج اااا باااالقار العراداااي كماااا  لًااا  بااداااة باللغاااة العربياااة علااا  

ضاااوو التااي  سااتور  ماا  الخااار    تضاام  الدياناااب التمارعااة ذاب الم تماااب  والط
الًاالة بتحديااد قيمت ااا   وعمااوع أن   تااج بلغااة أج ديااة ألاا  جانااج اللغااة العربيااة 

 المعدة للتًدير أل  صار  العراق    فيما يتعل  بالطضاوو الوار ة م  الخار  أو
بيااااة اعتما هااااا  ااااي  أااااما الع ايااااة باللغااااة العر  ---------– المتتتتادو الدتتتتابعة    

التعديااار  اااي جمياااو ماااا ساااد  ذكااارا  و م اااج اساااتعمال المًاااالحاب األج دياااة أال 
 ع د الضرورة  وبًورة متدتة ع د عدم  و ر المًالحاب العربية  

علا  الااوعاراب أن   أااز أج ازة ل ااا  ع اا  بساالمة  --------– المتتادو الثامنتتة    
 فا حس   ادي  ه ا القانون  اللغة العربية  ي وماوق ا  ومعامل  ا بما يك

يكون المممو العلمي العراداي المرجاو الوحياد  اي  ---------– المادو التاسعة   
وضااااو المًااااالحاب العلميااااة  والف يااااة    وعلاااا  األج اااازة المع يااااة الرجااااوب أليااااا 

 بأ ن ا   
يراعااا   اااي  اديااا  هااا ا القاااانون أحكاااام القاااواني    -------– المتتتادو العا تتترو     

 ة الخاية بم اقة الحكم ال ا ي  ي كر ستان واألنظم
يعادااااج المخااااالأل ألحكااااام هاااا ا القااااانون  ------– المتتتتادو الحادشتتتتة عشتتتترو     

بالعقوباااب اإلنضااطاؤية بال سااطة لم تساادي الدولااة  وبالعقوباااب الم ًااوى علي ااا 
  ي القواني  المرعية األصرى بال سطة لسواهم   
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ال يعماااااا بااااا ي نااااى داااااانوني يتعاااااارض  --------– المتتتتادو الثانيتتتتتة عشتتتتترو    
 ضم ا  مو أحكام ه ا القانون    يراحة أو

ي فااا  هااا ا القاااانون بعاااد ملماااة ا ااا ر مااا   ---------– المتتتادو الثالثتتتة عشتتتر    
  ارعخ نأرا  ي المرعدة الرسمية   

( لساا ة 64داانون التعاديا األول لقاانون الحفااظ علاا  سالمة اللغاة العربياة ردام ) 
1977  
  -ادو ا ول  :الم    

 لغاا  المااا ة الحا يااة عأاارة ماا  دااانون الحفاااظ علاا  ساالمة اللغااة العربيااة رداام    
  -وعحا محل ا ما   ي  ي :  1977( لس ة 64)

  -المادو الحادشة عشرو :    

  -يعادج المخالأل ألحكام ه ا القانون بالعقوباب اآل ية : ----------– أوال      
المخاااالأل موظفاااا    وار  اااج المخالفااة  اااي أم اااا  أ اواااا  أذا كااان ---------–أ     

واجطاااب وظيفتااا  فيعادااج  ع ااد   اارارا المخالفااة علاا  الاارمم ماا  الت ديااا  حرعاارا   
 بإحدى العقوباب االنضطاؤية الم ًوى علي ا  ي التأرععاب ال ا  ة   

       أذا كااااااان ميااااااار موظااااااأل  ساااااااوا  أ ااااااان  خًاااااااا  ؤديعياااااااا  -----------– ب    
مع وعاااا    ي ااا ر بإعالاااة المخالفاااة صااالل ماااادة عأااارع  يوماااا  مااا   اااارعخ  دلغااااا  أو

باإلناا ار  وع ااد امت اعااا يعادااج بغرامااة ال  تماااوع صمساام ة  ي ااار   وع ااد عااادم 
أعالتااا المخالفاااة صااالل مااادة عأااارة أياااام مااا   اااارعخ  دلغاااا بالغراماااة يعاداااج باااالغل  

 لحي  أعالة المخالفة   
لعلياااا للع اياااة باللغاااة العربياااة  بتعليمااااب  ًااادرها الم اااة  عاااي  ال ي اااة ا  - ثانيتتتا   

 المختًة بتحرعذ الدعوى  وكا ما يقتضي لتس يا   في  أحكام ه ا القانون   
 المادو الثانية :      
 ي ف  ه ا القانون م   ارعخ نأرا  ي المرعدة الرسمية       
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و ر بأا ن م ااو  1369( لسا ة 24) المماهيرعاة العربياة الليدياة داانون ردام ) -2
  استعمال مير اللغة العربية  ي جميو المعاملب( 

 -مؤتمر الشعب العام :
  فياا ا  لقااراراب الماات مراب الأااعدية األساسااية  ااي  ور انعقا هااا العااام الساا وي  -

 و ر    1369للعام 
 وبعد االؤلب عل  أعلن قيام سلاة الأعاااااج    -  
 ى لحقوق اإلنسان  ي عًر المماهيار  وعل  الوميقة الخضرا  ال در   -  
 أ رنمي بأان  عزعز الحرعاة    1991( لس ة 20وعل  القانون ردم )  -  
و ر بأااااا ن الماااااات مراب الأااااااعدية   1369( لساااااا ة 1وعلااااا  القااااااانون ردااااام )  -  

 واللمان الأعدية   
أ رنمااااي بأاااا ن األحاااااوال المدنيااااة   1968( لساااا ة 36وعلاااا  القااااانون رداااام )  -  

 ل ا   و عدي
أ رنمااااي بم ااااو اسااااتعمال مياااار  1984( لساااا ة 12وعلاااا  القااااانون رداااام ) -

 اللغة العربياة  واألردام العربية  ي جميو المعاملب   
 

 

 

 

 

 -وقد صاغ المؤتمر القانون اآلتي:

 المادو ا ول 
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يحظااار اساااتعمال ميااار اللغاااة العربياااة  اااي جمياااو المعااااملب  وعلااا  وجاااا  
  -الخًوى  ي ما يلي :

 وعاب  والمكا طاب   الماد  -1
 المست داب  والوماو      -2
ال تاباااة علااا  وسااااوا ال قاااا  واآلليااااب األصااارى  والمطااااني  وعلااا    -3

 الارق  وأي مكان  صر   
 اإل اراب  والعلماب  واإلعلناب  والل تاب     -4
 أسما  الأوارب  والميا ياااااااااا       -5
 لمرض  الويفاب الادية باستا ا  اسم الدوا   ونوب ا   -6
أسااما  المحاالب  والوحااداب اإل ارعااة  وال ي اااب  والمتسساااب     -7

الخاياااااااة  وجمياااااااو أ واب  واأل اااااااخاى االعتطارعاااااااة العاماااااااة أو
األنأااااة االدتًاااا ية    وعلااا  هااا ا الم ااااب  ساااوعة أوضااااع ا 

أحكااام هاا ا القااانون صاالل ماادة أدًاااها ملمااة أ اا ر و بمااا يتفاا   
 م   ارعخ العما با   

 ةالمادو الثاني

 سااااتا   ماااا  أحكااااام المااااا ة األولاااا  ماااا  هاااا ا القااااانون ع ااااد الضاااارورة 
  -الحاالب اآل ية :

 التقارعر الادية  والعلمية     -1
المًالحاب  والمفر اب األج دية التي لم يتم  عرعد اا  ولاي  ل اا   -2

ماارا   ماا  اللغااة العربيااة  وبأاارا أال يكااون ماا  الممكاا  أيمااا   عدياار 
 عربي ع  ا   

 لة بالماا   مددأ المعام   -3

This file was downloaded from QuranicThought.com



 189 

المعااااااملب التاااااي يًااااادر بتحديااااادها دااااارار مااااا  اللم اااااة الأاااااعدية   -4
 العامة   

 المادو الثالثة

يم و اساتخدام األساما  ميار العربياة اإلسالمية  واألساما  العاااربية التاي          
لااام يقرهاااا اإلسااالم  وكااا لذ األساااما  ذاب الداللاااة الخاياااة التاااي  ت اااا   ماااو روم 

عج الليدااي   وعحظار  سااميل ا بالساملب  والوماااو  أياا كااان اإلسالم  وهوعااة الأا
 نوع ا  

و حااااد  األسااااما  المأااااار ألي ااااا  ااااي الفقاااارة السااااابقة ماااا  ج ااااة مختًااااة          
   لف ا اللم ة الأعدية العامة   

وعل  أوليا  أمور األؤفال الا ي  لام يدلغاوا سا  الدراساة  ساوعة أوضااع م بماا    
وذلااذ صاالل ماادة أدًاااها ساا ة ماا   ااارعخ العمااا ب اا ا  يتفاا   وحكاام هاا ا المااا ة  

 القانون   

 المادو الرابعة

يعاداااج كااااا مااا  يخااااالأل أحكاااام المااااا ة األولااا  ماااا  هااا ا القااااانون  -1          
وعتر اج علا  الحكام ب ا ا العقوباة ألغاااااا   بغراماة ال  قاا عا  صمساة  ال   ي اار 

اؤا   وحرماااااانا مااااا  التاااارصيى  ودفااااا المحااااا الاااا ي ياااازاول فيااااا المخااااالأل نأاااا
الحًول عل   رصيى بمزاولة األنأاة االدتًا ية  وذلذ لمدة سا ة ماا   اارعخ 

 يدور الحكم    و زال المخالفة بالارع  اإل اري  وعل  نفقة المخالأل   
يعادج كا م  يخالأل أحكام الماا ة الاالااة ما  ها ا القاانون بغراماة   -2

ة  ال   ي اااار    وعتر اااج ال  قاااا عااا  ألاااأل  ي اااار  وال  زعاااد عااا  صمسااا
علااا  الحكااام ب اااا ا العقوباااة حرماااان المخاااالأل مااا  الحًاااول علااا  جاااواع 
السااافر والتاااراصيى  وميرهااااا مااا  الومااااو  الأخًاااية  كماااا يحااارم أب اااا ا 
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الاااا ي  يحملااااون أسااااما  بالمخالفااااة ل اااا ا القااااانون ماااا  القيااااد بالمتسساااااب 
العقوباااة التعليمياااة   وذلاااذ كلاااا ألااا  حاااي  أعالاااة المخالفاااة    و ضااااعأل 

( ماا  هاا ا المااااا ة علاا  الموظااأل الاا ي 2الم ًااوى علي ااا  ااي الد ااد )
يقااوم بتسااميا الوداااوو المخالفااة لحكاام المااا ة الاالاااة ماا  هاا ا القااانون  ااي 

 سما األحوال المدنية   

 المادو الخامدة 

أ رنمااي المأااار ألياا  كمااا يلغاا   1984( لسا ة 12يلغا  القااانون رداام )         
 أحكام ه ا القانون   ا حكم يخالأل 

 المادو الدادسة

 يعما ب  ا القانون م   ارعخ يدورا   وع أر  ي مدونة التأرععاب            
 -الخالصة :

ملخاااى ماااا حًااالس علياااا مااا  نًاااوى  اااي التأااارععاب  والقاااواني   هااا ا هاااو   
المتعلقة باللغة العربية  وأو  أن أ ير أل  أن أيدار دانون للحفااظ علا  سالمة 

ألهمياة وضاعا موضاو  ة العربية ال بد أن يًدر بإجماب الدول العربياة نظارا  اللغ
علي ااااا حتاااا   عاااااي ال تيمااااة  ا  الت فياااا  علاااا  أن   ااااون نًويااااا موحاااادة  ومتفقاااا

نااااا نعااااي   ااااي عًاااار ؤفاااارة اال ًاااااالب  والداااا  اإلذاعااااي  أاأل ضااااا صايااااة  و 
 ولتلفزعوني  واإلعلمي  والاقا ي     الخ   

لااادول العربيااااة كا اااة ماااا  اجاااا الحفاااااظ علااا  ساااالمة مماااا يتالااااج حأاااد ج ااااو  ا
اساااتعمال اللغاااة العربياااة باعتطارهاااا جاااز  هاماااا مااا  هوعاااة هااا ا األماااة    والحفااااظ 

 علي ا يعتدر حفاظا عل  هوعت ا  
وماا  أجااا ألقااا  الضااو  علاا  ماادى الخااار الاا ي  تعاارض لااا اللغااة العربيااة  ااي  

  -لوجية التالية :ه ا المرحلة  انا ال بد م  ذكر القواعد األناروبو 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 191 

أذا ا ساعس الفمااوة باي  لغااة ال تاباة  ولغااة الحادي  مااا  لدا  اللغااة األولاا  أن   1
 قتًااار علااا  أدلياااة ضااا يلة   وعلااا     ياااة وظااااوأل اجتماعياااة  قليدياااة مااااا 
الأاا ون الدي يااة كمااا حاادث بال سااطة للغااة الل ي يااة  تحااا اللغااة العاميااة محااا 

ال تابااة األيااالية مالمااا حااادث  لغااة ال تابااة كلغاااة رساامية   و ًااطم هاااي لغااة
بال سااااااطة لل ماااااااب التااااااي  فرعاااااااس عاااااا  اللغاااااااة الل ي يااااااة   وهااااااي اإليااليااااااة  
والفرنسااااااية  واإلسااااااطانية  والدر غاليااااااة  والل ماااااااب التااااااي  فرعااااااس عاااااا  اللغااااااة 

 المرمانية  وهي األلمانية  واإلنمليزعة  والف ل دية  
وعاة مختلفاة بسادج سايا ة ي قسم الممتمو ال ي يات لم لغاة واحادة ألا  أدااليم لغ  2

ل ماااة عامياااة مختلفاااة  اااي كاااا ممتماااو  تتطاعاااد الل مااااب المتفرعاااة مااا  لغاااة 
واحااادة حتااا   ًاااطم لغااااب مختلفاااة مالماااا هوحاااا ث اآلن  اااي الااادل  العربياااة 
 ل اااا م  اااا ل ماااة صاياااة مااا  الًاااعج   م اااا صاااار  حااادو ها   ولاااوال حفاااظ 

بالااادي  النفًااالس القااار ن ال ااارعم للغاااة العربياااة الفًاااح   و مساااذ المسااالمي  
 اللغاب العامية  ي كا الدل  العربية  واستقا كا م  ا بل متا المحلية   

 ضااايف المخترعاااااب الما يااااة  والمع وعاااة ألاااا  اللغااااة ألفاظاااا  جدياااادة  ااااي كااااا   3
عًااااار  ظ ااااار فياااااا مااااااا االياااااارالل  والم م يااااا    والد دقياااااة  والتليفاااااون  

رعااة  والديرودراؤيااة  والتخاااي   والسااي ما  واللساال ي  والديمقراؤيااة  والديكتا و 
والت مياااة  واإلمدرعالياااة    و عماااا الممتمعااااب الحديااااة علااا  انأاااا  المماااامو 
اللغوعااة ال اااتقاق كلماااب مااا  أيااا اللغاااة الوؤ يااة لل لمااااب الوا اادة حتااا  ال 
  اغ  عل  اللغة األيلية  تفقد ؤديعت ا  و  فًا ع   رام ا الحضاري   

ل ااا مااو مختلااأل الظاارو  الاقافيااة  والحضااارعة   واللغااة   أاا   و تاااور بتفاع   4
وداد  تاا مر بلغاة أصاارى  ت تًاار علي اا أ و   اازم   ول اا  اللغاة الم  زمااة  تاارل 
أمرهاااااا  اااااي اللغاااااة الم تًااااارة  اااااي عاااااد  مااااا  األلفااااااظ  والحااااارو   والقواعاااااد  
والتعدياااراب   وداااد  ماااوب اللغاااة الم  زماااة  و تل ااا  ميااار  اركاااة أال بعاااض 
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جدياااد أل  اااار دومياااة أ وسياساااية مالماااا بعااااس اللغاااة  اآلماااار  وداااد  طعااا  مااا 
 االيرل دية  والتركية  والعدرعة   

أن الخاااورة التااي  واج  ااا اللغااة العربيااة اليااوم لاام يسااد   أن واج ت ااا ماا  
دداااا  اااي جمياااو المراحاااا التارعخياااة الساااابقة مماااا يتالاااج العماااا  وبسااارعة علااا  

ما أحكاماااا أدااااار العاااالم وضاااو داااانون للحفااااظ علااا  سااالمة اللغاااة العربياااة  أااا
العرباااي كا اااة   وأور  فيماااا يلاااي  راساااة  ًااالم أن   اااون مااا  األساااطال الموجطاااة 

 -إليدار ه ا القانون با  وإعااوا يفة االستعمال:
 لغة اإلعالن في لبنان .. مداوئ قد تفقد اللغة دورها  ومضمونها

ل ا يقاااول باحااا  جاااامعي لد ااااني أن لغاااة اإلعااالن  اااي بااا –روعتااارع  -بياااروب 
 عكاا  ساايارة اللغاااب األج ديااة  وصلاااا للعربااي باااألج دي  و أااتما علاا  أصاااا  

 نحوعة  وإن استمرار ذلذ دد يفقد اللغة مضمون ا  و ورها   
جاااا  ذلاااذ  اااي موضاااوب لعلاااي عداااد الحسااا  رعق األساااتاذ  اااي كلياااة اإلعااالم      

ر مااتصرا  ااي والتومياا   ااي المامعااة اللد انيااة ع وانا"لغااة اإلعاالن  ااي لد ااان " نأاا
 مملة " الف ر العربي " التي  ًدر ع  مع د اإلنما  العربي  ي بيروب   

أعلنااا  ااي عااد  ماا  وساااوا  5312واعتمااد الطاحاا  علاا   حليااا مضاامون       
اإلعلم اللد انية م  يحأل  ومملب   ومحاااب  لفزعونياة    وصلاى الطاحا  

 أل  القول أنا سما اآل ي : 
نساااطة اسااتعمال اللغاااة العاميااة صًوياااا  ااي الوسااااوا المروياااة  ار فاااب  أوال  :     

 والمسموعة   
 : سيارة اللغاب األج دية   ثانيا       
 : صل  العربية باألج دية   ثالثا       
 ً  : رسم األج دية بحرو  عربية أ والعك    رابعا     
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ج  : كاااااارة األصااااااا  ال حوعاااااة  واللغوعاااااة ماااااو ركا اااااة  اااااي التركيااااا ً  خامدتتتتتا     
 وس اجة  ي المفر اب   

ودال " ه ا االست تاجاب   ا ر باالخار الا ي يت اد  العربياة الفًاح  نتيماة      
  و  ال  المفر اب أل  ال سيان      وعليا  ان األسلول المتطاو  اي اإلعلنااب 

    "حاليا ال يخدم مًلحة اللغة
ت دة ألا   سااتور يقتارم :   ساي  هي اة علياا ل عاالن  راداج لغتاا مسا وهاو       

أصااالق لغاااوي يراعاااي أنمااااا السااالول اإلنسااااني بًاااورة عاماااة  والسااالول اللغاااوي 
بًااااورة صايااااة للمحا ظااااة علاااا  حركااااة الممتمااااو المعاااارض للخلااااا أذا  ماااااا ب 
الممارساااب اإلعلنيااة  ااي ا ماها  ااا التااي  فقااد اللغااة  ورهااا  ااي الوحاادة  و فرم ااا 

                    م  مضمون ا الف ري  والحضاري 
و ي ن اية ه ا الطح   إني اعتقد بان الم و  المماعياة  اي أنحاا  الاوؤ   

العربي هي التي  ت ي أل   حقي  األهدا  الرامية أل  صدماة اللغاة العربياة  أماا 
الم ااو  المد ولااة علاا  مسااتوى كااا دااار عربااي فيمك  ااا أن  أااكا روا ااد  ًااج 

مااا ا لتوحيااد االيااالحاب  ااي مماارى المم ااو  العربااي العااام الاا ي ال بااد ماا  أي
مااا  ناحياااة  والحفااااظ علااا  سااالمة اللغاااة العربياااة مااا  ال احياااة أصااارى    اااي هااا ا 
العًااااااار عًااااااار التممعااااااااب الطأااااااارعة  وعًااااااار األدماااااااار الًااااااا اعية  ومااااااااورة 

 الموايلب واال ًاالب  
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 الهوامش
 

 االناروبولوجيا/ علم اإلنسان / عدد المميد عدد الرحيم      77ى   -1
           لعااااااااااااارل  وأوروباااااااااااااا /  ااااااااااااا ليف لاااااااااااااوع  يونااااااااااااان /  رجماااااااااااااةا – 121ى -2

 ميأيا أعرق   
للاادكتور         ضاا علمااا  المساالمي  علاا  الحضااارة األوروبيااة -86ى       

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

press , 1994 
   لألسااااااااتاذ محمااااااااد  عطااااااااادرة علمااااااااا  الحضااااااااارة اإلساااااااالمية / -41ى   -3

 مرعج جو ة   
 حس ي الخربوؤلي     العرل  ي أوروبا / للدكتور علي -104ى  -4
اإلسااالم  والاقا ااااة العربياااة  ااااي أوروباااا / لألسااااتاذ عدااااد  -82-81ى  -5

 الفتام  مقلد الغ يمي   
       اإلسااااااااااااالم  اااااااااااااي حااااااااااااااوض الطحااااااااااااار المتوساااااااااااااا   49،152،154ى  -6

 للدكتور علي حس ي الخربوؤلي   
للاادكتور     ا علمااا  المساالمي  علاا  الحضااارة األوروبيااة  ضاا -88ى  -7

 عز الدي   را    
اإلساالم  والاقا ااة العربيااة  ااي أوروبااا / لألسااتاذ عدااد الفتااام  -128ى         

 مقلد الغ يمي   
 
 

للادكتور           اإلسلم  ي حاوض الطحار المتوسا   -155-153)ى   8
   علي حس ي الخربوؤلي
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إلساالم علاا  الحضااارة الغربيااة / للمستأاارق مااونتممري  ضااا ا -92ى        
 واب /  ر جمة حسي  أحمد أمي  (   

للدكتور   ضا علما  المسلمي  عل  الحضارة األوروبية   -220ى         
 عز الدي   را    

حسا ي   اإلسلم  ي حوض الطحر المتوس  / للدكتور علي -153ى   9
 الخربوؤلي   

               المملااااااااااااااااد التاسااااااااااااااااو عأااااااااااااااااار  مملااااااااااااااااة عااااااااااااااااالم الف اااااااااااااااار /  -39ى   10
     1989 دراير   س ة  -العد  الرابو / ي اير

 أضوا  عل  الف ر العربي / لألستاذ أنور الم دي    54-53ى  .11
 مملة عالم الف ر الساب  ذكرها    -39ى   12
للاادكتور          القااانون الدسااتوري  والاا ظم السياسااية  -80ى  13

 أسماعيا مزال (   
أياار            92الوحادة / السا ة الاام اة / العاد  مملة  145ى  14

    1992س ة 
    1989س ة  /32اللسان العربي / عد  -130-129ى  15
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