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  قوانني محاية اللغة العربّية يف األردن بني التَّرشيع والتَّطبيق

 ةموسى برهوم ودةععيسى 

  األستاذ املشارك يف اللسانيات بقسم اللغة العربية، اجلامعة اهلاشمية، األردن
   

 

 ـ(ه10/9/1437هـ،   وقبل للنرش يف 27/7/1437)قدم  للنرش يف  

 

 .للغوّية، التخطيط اللغوّي، اللسانيات االجتامعّية، اهلوّية اللغوّيةالسياسة ا:  املفتاحية الكلامت

أضحت السياسة اللغوّية يف العرص احلديث ُجزًءا من السياسة العاّمة ألّية دولة؛ نظًرا البحث: ملخص

يه من أدوار يف املجاالت السياسّية واالقتصاديّ  ة واالجتامعّية، ألمّهّية اللغة، وارتباطها بسيادة الدولة، وما تؤدِّ

 وحفظ احلقوق العاّمة واخلاّصة لألفراد واملؤسسات.

وتروم هذه الورقة البحثّية إىل دراسة القوانني والترشيعات التي ُوضعْت بموجب السياسة اللغوّية املُّتبعة يف 

عن إصدارها، األردن، وهتدف إىل الّتعّرف عىل طبيعة هذه القوانني، وإىل آلّية عملها، واملؤسسات املسؤولة 

 املنهج الوصفّي يف ذلك. وعن تنفيذها، وإىل مدى انسجامها مع أدبيات التخطيط اللغوّي العامة مّتبعةً 

وتنبسط الدراسة يف حمورين: املحور النظرّي الذي سيتضّمن عرًضا ألدبّيات الدراسة، ورشًحا للمفاهيم 

ومفهوم التخطيط اللغوّي، وأهداف وضع  واملصطلحات املتعلقة بالبحث مثل: مفهوم السياسة اللغوّية،

 السياسة اللغوّية، وتفسري احلاجة إليها يف حفظ سيادة الدولة، واستقالهلا.

ويف املحور التطبيقي سيستبرص البحث قوانني محاية اللغة العربّية التي صدرت يف األردن، وصادق عليها 

وما انطوى عليه منموادَّ ترشيعّية خلدمة اللغة الّدستور األردين؛ لتصبح جزًءا من سياسة الدولة العامة، 

العربّية، وحفظها من خماطر العوملة اللغوّية، وخمرجاهتا. واإلملاح إىل الّرؤى املستقبلّية التي َتنُْشد حتقيقها، 

 وأهم منجزاهتا، وسيتضّمن نقًدا هلذه القوانني للوقوف عىل نقاط القّوة والّضعف فيها، وأهم الّتوصيات.

ل الباحث إىل أنَّ قوانني خدمة اللغة العربّية يف األردن قوانني نظرية غابت عنها مبادئ التخطيط وتوصَّ 

مينطوي عىل طموح واسع يف سنِّ قوانني ترشيعّية مهّمة 2015اللغوّي، وأنَّ قانون محاية اللغة العربّية لعام 

 .لو لقي اهتامًما من الدولة ومتابعة لبنود هذا القانون
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Abstract: The language policy in the modern erea has become a part of the general policy of any 

state; given the importance of language and its relation to the sovereignty of the state, and played 

roles in the political, economic and social fields, and save public and private rights of individuals and 

institutions  

This paper intending to study the laws and regulations that have been developed under the linguistic 

policy in Jordan, aims to identify the nature of these laws, and to the mechanism of action, and the 

institutions responsible for the issuance, and their implementation, and to the extent of compatibility 

with the literature and language planning, following the descriptive approach  

The study unfolds in two axes: the theoretical axis, which will include a presentation of the literature 

of the study, and an explanation of the concepts and terminology related to research, such as: the 

concept of language policy, the concept of linguistic planning, It will review the objectives of the 

language policy development, interpretation needed in maintaining state sovereignty, language and 

identity, and independence  

In the applied hub the research will explore protection laws which was issued in Jordan, and ratified 

by the Jordanian Constitution to become part of the general policy of the State, and involved 

legislative materials to serve the Arabic language, and save them from the dangers of linguistic 

globalization, and outputs. And have a look on the future visions that seek to achieve, and it will 

include a criticism for these laws to find out the strengths and weaknesses, and the most important 

recommendations  

The research found that Arabic language service in Jordan Rules theory missed the principles of 

linguistic planning laws,and to protect the Arabic language of the 2015 Act includes important and 

successful legislative acts if received attention from the state. 



 87                         (هـ1438م/2017جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع، 29مجملة اآلداب، 

 

   

 ئــةتوط

عّي الّسياسة اللغوّية أحد فروع علم اللغة االجتام ُتعد  

الذي هيتم بدراسة عالقة اللغة باملجتمع، واستشفاف 

وجوه هذه العالقة، وأشكال التأثري املتبادل بني اللغة 

واألفراد يف املجتمع، واكتشاف األسس أو املعايري 

االجتامعّية التي حتكم هذه العالقة، ُبغية توضيح موقع 

اللغة يف احلياة اإلنسانّية، وكيف تتدّخل اللغة بتنظيم 

حياة األفراد اجتامعًيا واقتصادًيا وتربوًيا، وبوصفها 

صادرة عن معاٍن اجتامعّية ثقافّية مألوفة وغري مألوفة 

 (.24م. ص1988هنر، )ُينظر: 

فاللغة هي أداة اإلنسان يف الّتواُصل، ويف التعبري عن 

حاجاته ومقاصده، وهي تالزمه يف كل مناحي احلياة 

سياسّية وغريها، واللغة االجتامعّية واالقتصادّية وال

أقرب األدلة وأقواها عند استقصاء املالمح اخلاصة »

(، وهي عالمة عىل 15م. ص2000)متام،  «ألي جمتمع

استقالل الّدولة، وسيادهتا، وباللغة تتحقق الل حمة يف 

نسيج الّدولة، َوَتئُِد أسباب الضعف والتفكك بني 

 ينعكس عىل األفراد فيها، وتعّزز ارتباطهم باألرض، بام

شهدت »ُحرّية الدولة واستقالهلا وسيادهتا التامة؛ فقد 

التجارب التارخيّية عرب العصور ارتباط اللغة القوي 

ودورها املتمّيز ببناء األمم، وكيف أنَّ قّوة اللغة ترتجم 

قوة األمة، وأنَّ إضعافها هَيز  كياهنا، وقد وعى العلامء 

 «ّية هذه العالقةوالفالسفة واملبدعون والساسة بأمه

 (.37م، ص2013الفايس الفهري، )

واملحافظة عىل استقاللّية اللغة هو الوجه اآلخر 

للمحافظة عىل كيان الدولة واستقالهلا؛ لذلك فال بدَّ 

من وجود سياسة لغوّية ناجعة حترتم سيادة الّدولة 

وحرّية األفراد، وتلتفت إىل حقهم يف احرتام ذواهتم، 

وحقهم يف وجود سياسة لغوّية  واحرتام لغاهتم،

ديموقراطّية حتمي حقوقهم اللغوّية قواًل وفعاًل؛ 

لن حتقق شيًئا ما مل حتقق االنسجام  فالسياسة اللغوّية

هذه القوانني عىل  بني قوانني محاية اللغة النظرّية وإحياء

 أرض الواقع.

ويتعالق بمفهوم السياسة اللغوّية مفهوم آخر هو 

فالسياسة اللغوّية والتخطيط  التخطيط اللغوّي،

اللغوّي مفهومان يتصالن بنََسب محيم، وكلٌّ منهام 

أْن ينهض ختطيط  ُيفيض إىل اآلخر، فليس يف امُلكنة

لغوّي يف الدولة دون حَتّقق سياسة توجهه وتضبط 

السياسة اللغوّية الديمقراطّية  فإنَّ  إيقاعه، ويف املثل

النظرّي للقوانني جتّسد اإلطار  الناجحة تقتيض آلّية

اللغوّية يف نامذج عمليَّة عىل أرض الواقع، وهي آليّات 

 التخطيط اللغوّي.

ونظًرا ألمهّية السياسة اللغوّية ودورها املتعاظم يف 

محاية اللغة وتنظيم الواقع اللغوّي عىل خمتلف 

األصعدة اإلقليمّية والعاملّية؛ فقد ارتأى البحث أْن 

وء عىل السيا سة اللغوّية يف األردن، للتعّرف يسّلط الضَّ

عىل القوانني والترّشيعات التي سنّتها املؤسسات 

حلامية اللغة  احلكومّية فيه ممثَّلة بالدستور األردينّ 
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العربّية وإصالح أوضاعها يف املجتمع األرديّن، 

وللتعرف عىل احللول التي وضعتها للمشاكل اللغوّية 

لعوملة اللغوّية، اللغوّية، وخطر ا مثل: االزدواجيّة

وللتعرف عىل أهم املنجزات ومدى التّوافق بني 

السياسة والتخطيط اللغوّي، والصعوبات التي 

 واجهتها، واملنجزات التي حّققتها، وغري ذلك.

 ويطمح البحث إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

ما مفهوم كلٍّ من: السياسة اللغوّية والتخطيط  -1

 اللغوّي؟

شاكل التي تواجه الواقع اللغوّي يف ما أهم امل -2

 األردن؟

ما املراحل التي مّر هبا وضع السياسة اللغوّية  -3

 يف األردن؟

ما أهم القوانني التي اشتملت عليها السياسة  -4

 اللغوّية يف األردن؟

ما احللول التي قّدمتها السياسة اللغوّية يف  -5

 األردن للتخفف من هذه املشاكل؟

افق بني قوانني السياسة اللغوّية ما مدى التو -6

 النظرّية يف األردن وتطبيقها؟

ولإلجابة عن هذه األسئلة فقد اطَّلع الباحث عىل 

قوانني اللغة العربّية التي ُوضعت حلامية العربّية 

وإصالح أحواهلا منذ نشأة جَمَْمع اللغة العربّية األرديّن 

غة يف سبعينيات القرن املايض حتى قانون محاية الل

م. ُبغيَة عرضها 2015( لسنة 35العربّية األردين رقم )

يف البحث وحتليل قوانينها للكشف عامَّ تضمنته من 

مواد قانونية ومدى فاعّليتها يف خدمة اللغة العربّية 

 ومحايتها، وما حّققته من إنجازات عىل أرض الواقع.

ا عن منهجّية الدراسة فقد اّتبع الباحث املنهج  أمَّ

مستأنًسا بأدوات التحليل والنقد؛ أْجَل  الوصفّي 

وصف الواقع اللغوّي يف األردن، وعرض قوانني 

السياسة اللغوّية يف األردن وحتليلها والتوّقف عىل أبرز 

إنجازاهتا، ثّم وضع هذه القوانني يف ميزان النقد 

لالّطالع عىل ما حققته من إنجاز ومدى التوافق بني 

 النظرية والتطبيق.

الوصفّي من أكثر مناهج البحث اللغوّي  واملنهج 

نجاعًة يف توصيف الواقع اللغوّي وتقديم رؤية 

واضحة بعيًدا عن اآلراء الشخصّية والذاتية يف إصدار 

وُيعني الباحث عىل تقديم نقٍد  اللغوّية، األحكام

موضوعّي للواقع بناًء عىل املعطيات التي ظهرت أمامه 

ف اللغوّي للامدة نتيجة التحليل اللغوّي والتوصي

 اللغوّية املحّللة.

عينة  وستشّكل قوانني محاية اللغة العربّية اآلتية

 البحث:

 م.1981قانون محاية اللغة العربيّة سنة:  -1

 م.1983( لعام 35قانون رقم ) -2

( لعام 35قانون محاية اللغة العربّية رقم ) -3

 م. 2015
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ّية وقد حصلُت عىل نص قانون محاية اللغة العرب

م. 1983( لعام 35م، ونص قانون رقم )1981سنة: 

من كتاب: اللغة العربّية والتعريب يف العرص احلديث 

لعبد الكريم خليفة وهو رئيس جَمَْمع اللغة العربّية 

 األرديّن السابق، والكتاب من منشورات امَلْجَمع.

ا قانون: محاية اللغة العربّية رقم ) ( لعام 35أمَّ

ضمن نرشٍة خاصة عن جَمَْمع اللغة م. فقد صدر 2015

نفسها، وعنها أخذت مواد  العربّية األردين يف السنة

 القانون للتحليل.

 

 اللغوّية والتخطيط اللغويّ  السياسة 

 تفكيك املصطلح 

 ظهور املصطلح

وال سّيام  بالّرجوع إىل أدبّيات البحث اللغوّي 

اللغوّي االجتامعّي سنجد حماوالت حثيثة  البحث

للغاهتا القومّية وحمافظة  محايةً  تها املجتمعات قدياًم اّتبع

عىل وجودها، ونقائها، وترقيتها، ولعّل أظهرتلكم 

اجلهود املحاوالت التي قام هبا العرب قدياًم منذ عرص 

اخلالفة الراشدّية وتأسيس الدولة اإلسالمية مبكًرا؛ 

فقد انتبه العرب قدياًم إىل أمهية املحافظة عىل اهلُويَّة 

العربّية اإلسالميَّة وحتريرها من الثقافات الدخيلة، 

وبدأت قضّية توحيد اللغة العربّية مع اخلليفة عمر بن 

اخلطاب الذي كان يسعى يف سياسته إىل توحيد اللغة 

ى  وإنشاء لسان مشرتك بني قبائل البدو مجيًعا، وقد تبدَّ

هذا األمر أواًل بتعريب الدواوين الفارسّية إىل نظام 

م، 2010مد العربّية لغته الوحيدة )الراشد، يعت

(،ثّم بتوجهه إىل تعريب النقود حيث أمر 22ص

برضب السكة )النقود املعدنّية( عىل طراز الُعملة 

وإضافة العبارات اإلسالميّة إليها مثل:  الساسانّية

احلمد هلل، وحممد رسول اهلل، وال إله إال اهلل، بعد أْن 

والرومانّية هي املتداولة بني كانت الُعملة اليونانّية 

املسلمني، وقد تبعه يف ذلك: عثامن بن عفان وعيل بن 

 (.41 -40م. ص1988أيب طالب )املازنداين، 

ويف اخلالفة األموّية أمَر اخلليفة عبد امللك بن 

مروان األموّي برضب الُعملة الذهبية ذات الطراز 

طراز اإلسالمّي املستقل،وُعثِر عىل أول ديناٍر عىل ال

اإلسالمّي يف عهد اخلليفة األموّي عبد امللك بن مروان 

سنة سبٍع وسبعني للهجرة واستمر حتى سنة مئة 

م. 1988وثالث وعرشين للهجرة )املازنداين، 

ة يف العصور 52ص (، ويدّل إصدار الُعملة النقديَّ

األوىل إلنشاء الدولة اإلسالمّية عىل وعي العرب 

تصادّية للغة العربيّة؛ إذ يمكن باألمهّية السياسّية واالق

أْن يشكل تداول العملة اليونانّية والرومانّية بام حتتويه 

من نقوش وصوٍر صورًة من صور التبعّية ونقصان 

السيادة الكاملة لدولة ما زالت يف طور التأسيس؛ 

وإصدار ُعملٍة خاصة بطاَبعها العريّب اإلسالمّي خطوة 

ادة املستقلة الكاملة يف طريق إنشاء الدولة ذات السي

 لغتها الرسمّية هي اللغة العربيّة ودينها اإلسالم.
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ورافق تطّور الدولة اإلسالمّية واتساعها زيادة 

ه اخللفاء  االعتناء باللغة العربّية وخدمتها، ووجَّ

املسلمون النهضة العلمّية التي أحدثوها إىل خدمة 

بذله اللغة العربّية ومحايتها وترقيتها، مثل ذلك ما 

اخلليفة املأمون يف القرن الثالث اهلجرّي من تشجيع 

العلامء عىل البحث، ووضع املصنّفات املتنوعة، 

وتنشيط حركة الرّتمجة من اللغات اإلغريقّية 

والّّسيانّية والفارسّية إىل اللغة العربيّة، وكان عماًل 

ُمنّظاًم، مؤّسساتًيا، متمّثاًل بإقامة مؤسسة بيت احلكمة 

للّطموح الفكري العبايّس وللسياسة الرسميّة  ترمجةً 

، حيث وّفرت فضاًء للبحث للدولة اجتاه املعرفة

العلمّي، وإطاًرا إدارًيا، وموارد مالّية تدعم هذا اجليش 

الفايس الصغري من العلامء الذي يقوم هبذه املهام )

 .(233م. ص2013الفهري، 

يف وتبّدت مظاهر اعتناء الناس يف أوروبا بلغاهتم 

العصور الُوسطى بام بذلته حكومات بعض الدول 

األوروبّية، مثل: فرنسا، جهودها من أجل ضبط 

الوضع اللغوّي يف الدولة؛ فلم ترتدد املَلكّية الفرنسّية 

يف فرض املحكّيات الرومانيّة بمواجهة الالتينيّة يف 

إدارهتا، ثّم الفرنسّية وحَدها يف اإلجراءات اجلنائيّة 

شخصّية، وفرضت عىل املناطق التي واألحوال ال

سيطرت عليها بالغزو أو بالرشاء اللغة الفرنسّية بقوة 

األوامر والقرارات، وأصدرت قراراهتا بإنشاء 

أكاديمّية لوضع القاموس؛ حتقيًقا للسيادة التَّامة 

 (.211م. ص1990غارمادي، واستقالل الدولة )

ومن األمثلة األخرى عىل بعض مظاهر السياسة 

لغوّية ما تبّدى من املامرسات التي قامت هبا الدول ال

االستعامرّية لتفرض لغاهتا عىل الدول املستعَمرة لغاٍت 

 رسمّية؛ إْذ ُتعّد هذه املظاهر يف العرص احلديث أجىل

مظاهر ممارسة السياسة اللغوّية والتّخطيط اللغوّي يف 

الّدول، عىل نحو ما  حدَث يف اجلزائر إبَّان االحتالل 

الفرنيّس الذي فرَض عىل اجلزائريني اللغة الفرنسّية 

لتكون اللغة الرسمّية يف الدولة بداًل من العربّية، 

وفرض تعل م اللغة اإلنجليزّية عىل الدول العربّية التي 

استعمرهتا بريطانيا مثل: األردن وفلسطني، وغريها 

 من الدول.

 لكّن مفهوَمي السياسة اللغوّية والتخطيط اللغوّي 

مل يظهرا بوصفهام مفهومني حمّددين حتى منتصف 

القرن املنرصم؛ إذاستخدم العامل )هاوجن( مصطلح 

( ألول مرة يف language Planningالّتخطيط اللغوّي )

مقالته املوسومة: )ختطيط اللغة املعيارّية يف النرويج 

َف 1959احلديث( عام  التخطيط اللغوّي بأنَّه  م.وُعرِّ

كتابة وتقنينها وتقعيد اللغة وبناء عملّية حتضري ال

املعاجم ليستدّل هبا الكتاب واألفراد يف جمتمع غري 

ا )الزبون،  ا 86م. ص2009متجانس لغويًّ (. أمَّ

(فقدختّلق language Policyمصطلح الّسياسة اللغوّية )

يف سبعينيات القرن املايض يف ُكتّيٍب نرشه فيشامن 

Fishman  ّة تطبيقّية، دون أْن بعنوان: لسانيات اجتامعي
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يمنحه حتديًدا دقيًقا يميّزه عن التخطيط اللغوّي، 

واسُتعمل مرادًفا له زمنًا طوياًل )جان كالفي، 

(، ومع تطّور الدراسات 224م. ص2008

السوسيولسانّية بدأْت معامل املصطلحني باجلاَلء أكثر، 

ا.  حتى استقّل كلٌّ منهام عن اآلخر استقالاًل تامًّ

 (language Policy) ياسة اللغوّيةمفهوم الس

ُُييل ُمصطلح السياسة اللغوّية إىل القوانني 

والّترشيعات التي تضُعها الّدولة، واألنشطة السياسّية 

التي متارُسها جُتاه اللغة، وتنظيم شؤوهنا يف املجتمع، 

ف بأهّنا: اجلهود الواعية واملدروسة التي تقوم هبا  وُتعرَّ

 الدولة لتنظيم العالقة بني احلكومات واملؤسسات يف

 (.Liddicoat, 2004, p154اللغة واحلياة االجتامعّية )

ويرتّكز اهلدف األسايّس للسياسة اللغوّية حول 

إعطاء األولوّية لّلغة األّم لتكون اللغة الرسمّية يف 

الدولة، لتعّزز ُهوّية الدولة وسيادهتا، ولُتحافظ عىل 

ى  حقوق املواطنني يف لغتهم األم، طبًقا ملا أصبح ُيسمَّ

مبدأ الرُتابّية؛ حفاًظا عىل حقوق املواطنني يف لغتهم 

وعداًل بني اللغات  األوىل أو اللغة األم، وإنصاًفا

(. 160م. ص2013الفايس الفهري، ومتكلميها )

 ويتحقق هذا اهلدف من خالل اإلجراءات اآلتية:

تقنني االستعامالت اللغوّية يف املجتمعات  -1

ة اللغات، باختيار لغٍة من بني عّدة لغاٍت لتكون متعدد

مثااًل عليها التجربة  نرضب اللغة الرسميّة فيها.

م. صارت 1957املاليزّية؛ إذ مع استقالل البالد سنة 

املاليزّية اللغة الرسمّية لالحتاد املاليزّي )ماليزيا، 

إندونيسيا، سنغافورة( بعد أْن كان أبناء االحتاد املاليزّي 

حدثون مئات اللغات واللهجات املحكّية، حيث يت

وضع املخططون لوائح مفردات ملختلف 

االصطالحات، وُنرشْت كتبًا ومعاجم، وُوضعت 

الت امللحوظة يف اللغة  قواعد جديدة تتناسب مع التبد 

 (.228م. ص1990غارمادي، )

رفع الكفاءة اللغوّية لدى مستخدم اللغة؛من  -2

ص متكافئة يف التشغيل أجل تسهيل حصوله عىل فر

إنَّ الكفاءة اللغوّية غري املناسبة ال »والتعليم والرفاه؛ إذ 

تعود إىل فقر النصوص أو ضحالة الوسائل أو ضعف 

احلوافز عند املتعلم، ونظريات التعليم ومناهج 

التدريس غري املالئمة، أو إىل التفسريات املقدمة عادًة، 

ا ُيول دون الشغل بل إنَّ الكفاءة اللغوّية تظل عائقً 

والتعليم والرفاه؛ وذلك بسبب قوى سياسية من 

 (.16م. ص2007)طوليفسون،  «صنعنا

وآثارها  محاية اللغة من أخطار العوملة اللغوّية -3

الّسلبية عىل اللغات، مثل: اختالل الّتوازن وعدم 

الّتكافؤ بني اللغات الذي يؤدِّي إىل هتميش لغة لصالح 

ا، وقد ُيدث االختالل عندما جتد لغٍة أخرى أو موهت

اللغة نفسها يف منافسة مع اللهجات الشعبّية التي اعتاد 

الناس عىل استخدامها يف خطاباهتم العادية، وامتّد 

أثرها السلبي عىل استخدامهم اللغة األم. فاللغة يف 

ظّل العوملة تقف إزاء خطرين: األول: مواجهة هيمنة 
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ها، والثاين: مواجهة ومنافست اللغات الكربى عليها

خطر اللهجات العامة. لذلك فتلّح احلاجة إىل سياسة 

لغوّية تزّود اللغة بالقدرة واملؤّهالت الرضورّية عىل 

 املستوى الرتبوّي واالقتصادّي والسيايّس والثقايفّ 

تنهض هبا يف مستوى العرص، وبتقنياته ووسائطه 

م. 2013 الفايس الفهري،الثقافّية واملعرفّية اجلديدة )

(، وحتميها من هتديدات العوملة اللغوّية 245ص

 وخمرجاهتا.

تعريب التعليم اجلامعي: وُيقصد به تعليم املواد -4

العلمّية األساسّية التي كانت ُتدّرس باللغات 

اإلنجليزّية أو الفرنسّية باللغة العربّية، وترمجة الكتب 

ف عن واملواد التدريسّية إىل اللغة العربّية، والتّوقّ 

فاللغة  استخدام اللغة اإلنجليزّية بالّتدريس؛

ُتعّد ُوسيلًة رضورّية للتواصل الفكرّيبني أبناء األمة 

الواحدة، ومقّوًما أساسًيا للحفاظ عىل ُهوّيتها من 

جهة، وعىل االرتقاء احلضارّي املنشود من جهٍة أخرى 

(. وتعريب 43م. ص2016)مرزوقي وآخرون، 

مٌّ جًدا يف حتقيق هذه الغايات، ويف التعليم اجلامعّي ُمه

تعزيز مكانة اللغة العربّية يف نفوس أبنائها، وتعويض 

إحساسهم بالنقص جتاه لغتهم، واحلفاظ عىل ُهوّيتهم 

العربّية، وهذا يفّس اهتامم العرب يف العرص احلديث 

بالتعريب والرتمجة الذي بدأ حديًثا يف القرنني الثامن 

يدي األدباء رفاعة الطهطاوي عرش والتاسع عرش عىل أ

وفارس الشدياق وإبراهيم اليازجي الذين أسهموا 

بتعريب الكثري من املصطلحات األجنبّية )مغالسة، 

(، هذه اجلهود التي أكملها جَمَْمع 422م.ص2005

اللغة العربّية يف القاهرة وتبعته املعاجم األخرى 

بإصدار معاجم املصطلحات للعلوم املختلفة، 

 هذه اجلهود بوضع تعريب التعليم اجلامعّي  وُتّوجت

عىل قائمة أولويات املَْجَمع يف خّطته خلدمة اللغة 

كبرية لتعريب التعليم وإعادة  العربّية؛ إذ بذلت جهوًدا

 العربّية إىل مكاهنا الذي افتقدناه يف العلوم.

واإلحجام عن تعريب التعليم اجلامعّي سيؤّثر سلًبا 

اللغوّية، واهلُوّية القوميّة، وُيّطمن  يف اهلُوّية العربّية

مستوى الطالب التعليمّي ومستوى فهمه للامدة 

العلمّية بسبب عائق اللغة، وستزيد من إحساس 

الطالب العريّب بالُغربة احلضارّية وقصور اللغة العربّية 

 وعجزها عن مواكبة التطّور العلمّي يف خمتلف امليادين.

 (language Planningمفهوم التّخطيط اللغوّي )

وضع كوبر اثني عرش تعريًفا خمتلًفا للتخطيط 

اللغوّي تكاد جُتمع عىل أنَّ التخطيط اللغوّي هو 

األنشطة واإلجراءات العمليّة التي تقوم هبا الدولة من 

أجِل تغيري الواقع اللغوّي وإصالحه وإجياد احللول 

ة العملّية ملشاكله، وهو يشمل األنشطة املنهجّية اهلادف

إىل تنظيم وتطوير اللغات املوجودة أو إجياد لغات 

حملّية أو إقليمّية أو دولّية مشرتكة. كام أنَّه يشمل اجلهود 

املستمرة الطويلة األجل التي ختوهلا الدولة هبدف تغيري 

وظائف لغة ما أو تغيري وظائف تلك اللغة يف املجتمع 
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من أجل إجياد حلول للمشاكل املتعلقة باالتصال 

 - 69م. ص2006لتفاهم بني أفراد املجتمع )كوبر، وا

70.) 

وتستعلن أمهّية التخطيط اللغوّي يف املجتمعات 

دة من النّاس؛  التي تضّم جمموعات ِعرقّية متعدِّ

فالّتخطيط اللغوّي يساعد احلكومات املنتَخبة عىل دمج 

هذه املجموعات يف املجتمع وتعزيز انتامئها إليه، أو 

نتامء بتوسيع حدوده أو تضييقها، أو بتغيري مفهوم اال

لتغيري مؤهالت الفوز أو قوة التأثري وكسب املال 

 (..Nkosana, 2011, p129وحتقيق االحرتام )

 يف مقاصد، منها: وتتشعب جهود التخطيط اللغوّي 

 :(Language Purification) اللغوّية التنقّية

وهي اجلهود املبذولة يف ميدان التخطيط اللغوّي من 

أجل حماربة اللهجات الشعبّية وتنقية اللغة من األلفاظ 

الّدخيلة، مثال ذلك املشهد اللغوّي يف) البريو(، حيث 

ُأزُيت اللهجة الّدارجة عن طريق وضع صيغة شبه 

معيارّية مبنيّة عىل لغة املدرسة هي وسيلة الّتخاُطب، 

وكلام اّتسعت فئة متعلمي هذه الصيغة زاد عدد 

ثني هب ا، فتموت اللهجة الدارجة بصورة هنائيّة املتحدِّ

 (.22م. ص2013)الفايس الفهري،

: (Language Revivalإحياء اللغات امليِّتة أو املهجورة )

مثل حركات إحياء اللغة العربّية يف فلسطني ويف 

أوروبا الرشقّية بفعل تأثري حركات القومّيات 

األوروبّية التي تعتقد أنَّ لغة أيَّ شعب ال يمكن 

ة إحياء اللغة العربّية  فصلها عن قومّيته، وكانت ُمهمَّ

بتوسيع جماالت استعامل اللغة املكتوبة؛ لتشمل اللغة 

املحكّية ألداء أغراض االستعامل اليومّي واحلياة العامة 

من أجل التوحيد بني املستوطنني، وجرى تأسيس نظام 

بام يستخدم اللغة العربّية أداة التعليم األسايّس  تعليمّي 

يف ذلك رياض األطفال، ُثمَّ املرحلة العليا حتى يتمّكن 

من التحدث بطالقة  الشبان اليهود من كال اجلنسني

 (.35-34م. ص2006)كوبر، 

 :(Language Reform) اإلصالح اللغويّ 

وهو املحور األسايّس للتخطيط اللغوّي الذي هيدف 

أساًسا إىل إجياد حلول للمشكالت اللغوّية، مثل 

ح نظام اإلمالء والكتابة الذي قامت به جمامع إصال

 اللغة العربّية يف البلدان العربّية.

 :(LanguageStandardization) التقييس اللغويّ 

ُيقصد بالّتقييس اللغوّي حتديد لغة وطنّية من بني 

ما عىل نحو جات املنترشة يف الدولة، العديد من الله

ت زنجبار بنّ تحصل يف زنجبار يف رشق إفريقّية، عندما 

من بني العديد من  وطنّيةً  اللغة السواحلّية لغةً 

 ُأْنِشَئْت اللهجات املنترشة هناك. ولتحقيق هذا اهلدف 

ة، من أجل اختيار هلجة شائعة حتتل لغوّية عامّ  مجعّية

لتصبح لغة  ؛مكانة مقبولة يف نفوس مستعمليها

تأليف املعاجم  جرىاملدرسة، وإلنجاز هذا اهلدف 

)الزبون،  القواعد السواحلّية رشق إفريقّية وتأطري

 (.89م. ص2009
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 :(LexicalModernizationحتديث املفردات وتطويرها )

ومثال ذلك ما حدث يف سويّسا للغة السويدّية، 

مركز املصطلحات الفنيّة من أجل تنسيق  ُأْنِشَئ حيث 

املصطلحات املحدثة، وتوحيد بنائها ونرشها، وتعميم 

 .(89م. ص2009بون، )الزاستعامهلا

فالتخطيط اللغوّي إذن هو: اإلجراءات واخلطوات 

العملّية التي تسمح بتفعيل قوانني السياسة اللغوّية، 

وتطبيق مواّدها القانونّية ُبغيّة احلصول عىل أفضل 

النتائج يف إصالح الواقع اللغوّي، وهذان املفهومان 

عالقة  مقرتنان ببعضهام البعض اقرتاًنا تاًما، تربطهام

ولئن كان األّول منهام قائاًم بذاته يف الّتداُول »تفاعلّية؛ 

املوضوعي فإنَّ الثاين ال يرُد ذكرُه إالَّ يف سياق تفسري 

(، 25م. ص2015)املسّدي، «األّول وتفصيل آلّياته

وهذا يعيُدنا إىل القول أنَّ السياسة اللغوّية الناجحة 

 ط اللغوّي.تستمّد وجودها وحتققها من خالل التخطي

 

 السياسة اللغوّية يف األردن 

 الواقع اللغوّي يف األردن

بلغ عدد سكان األردن وفًقا إلحصائّية عام 

 6,6م. حوايل تسعة ونصف مليون بينهم 2015

مليون أردين، ويتوزع بقية السكان عىل مواطنني عرب 

من جنسيات أخرى: فلسطينّية، وسورّية، ومرصّية، 

وفدت هذه اجلموع إىل  ويمنّيةوعراقّية، وليبّية، 

بسبب األوضاع السياسّية  -يف الغالب -األردن

الصعبة يف بالدهم واحلروب املشتعلة فيها، مثل 

االحتالل الصهيوين لفلسطني، واالحتالل األمريكي 

للعراق، واحلرب الدائرة يف سوريا بني املعارضة 

والنظام السوري، واحلرب الدائرة يف ليبيا عقب 

قّذايف، وحماربة احلوثيني يف اليمن، فبلغت سقوط ال

% من إمجايل السكان، 30نسبة غري األردنيني حوايل 

مليون(، وبلغ عدد  1.3نصفهم تقريبا من السوريني )

ألف،  131ألف، والعراقيني  636املرصيني حوايل 

ألف، ومن  23ألف، والليبيني  31واليمنيني 

ف )تقرير أل 197اجلنسيات األخرى يوجد يف األردن 

النتائج الرئيسة للتعداد العام للسكان واملساكن لعام 

 (.15م. ص2015

اللغَة الرسمّيَة يف الدولة  اللغة العربيّة وتعد  

ره الدستور األردين عام  م. وليس 1952َحْسَب ما قرَّ

 بني الدول العربيّة، املشهد اللغوّي يف األردن بِْدًعا

األردين من املشكالت  فاللغة العربيّة تعاين يف املجتمع

التي تعاين منها يف الدول العربيّة األخرى؛  نفسها

، (1)اللغوّية اللغوّية، والثنائّية وهي االزدواجّية

                                                 

حممد زكي خرض عـن واقـع أثبتت دراسة أجراها الدكتور  (1)

اللغة يف ميدان التواصل االجتامعي عىل الشـابكة واهلـاتف 

% 19، أنَّ مشكلة الثنائية اللغويـة تشـكل نسـبة واملحمول

 ب% مقارنة63من عينة البحث، وأنَّ نسبة العامية هي حوايل 

% نسبة النصوص التي ُكتبت بالُفصحى. وهذه النسب 36

=  نص تكشف عن حجم املعاناة 8500يف عّينة تتكون من 
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ومشكلة تعريب التعليم اجلامعّي؛ ويتواصل األفراد 

باللهجة العاميّة يف التّخاُطب  يف املجتمع األردينّ 

ه جمتمع العادي وحمادثاهتم اليومّية، وُيوصف بأنَّ 

الُفصحية إىل  ازدواجي اللغة تتشّعب فيه العربيّة

العربيّة  هلجات متباينة، وتزاحم اللهجاُت العاميةُ 

الفصيحة، وُتطاردها حتى يف آمن حصوهنا؛ 

كاملدارس واجلامعات واملحافل الثقافيّة واملؤمترات، 

وتعمل عىل إفساد حضورها وإقصائها بعيًدا، متمتّعًة 

ظاهرة يف كثرة االستعامل، واتساع بقّوة احلضور ال

أمسى كالعادة املستَحَكمة يف  ميادينه. وهذا ملَمح  

جمتمع يّتسم بالتنّوع الّلهجي الذي نجم عن وجود 

ألفراد عرب من جنسيات خمتلفة اعتادوا  تنّوع تركيبّي 

يف الّتخاطب، ويعملون  عىل استعامل اللهجة العاميّة

االتصال بينهم دون  عىل زيادة اهلّوة وتفاُقم مشاكل

أْن يشعروا، ولكن لنحرتس يف تقرير بواعث 

فال يعني أنَّ مشكلة  االزدواجّية يف األردن،

االزدواجّية ظهرت مع زيادة نسبة العرب من 

اجلنسيات غري األردنيّة يف املجتمع األردين، بل 

للظاهرة أسباب ترضب بسهم واسع يف منعرجات 

                                             
التي تعيشها العربية يف املجتمع األردين، ُينظـر: خرضـ،  = 

ــد  ــل حمم ــدان التواُص ــة يف مي ــة العربي ــع اللغ ــي، واق زك

االجتامعي عىل الشابكة، واهلاتف، واملحمول، جممع اللغـة 

/ 9 -10/ 19العربية األردين، املوسم الثـاين والثالثـون، 

 .3م. ص2014/ 11

ونفسيّة تنعكس  سياسيّة واقتصادّية واجتامعيّة

 مرآوًيا يف سيامء املشهد اللغوّي يف األردن. انعكاًسا

 -وختتلط لغة الّتخاطب العادي يف املجتمع األردين 

يف  باللغة اإلنجليزّية، فقد يستعيض املتكلم -أحياًنا

أثناء التخاطب عن بعض املفردات العربيّة بمفردات 

   ع املتكلممن اللغة اإلنجليزّية لعّدة أسباب أبسطها نزو

إىل إظهار تفّوقه ومتّيزه عىل اآلخرين. والتحّول 

يف أثناء احلديث  اللغوّي من العربّية إىل اإلنجليزّية

عن مكانة العربّية عند  ُيفيض إىل رجيع من التَّسآل

أبنائها؟ وانعكاسات ذلك عىل العربّية؟ وأبسُط ما 

 يمكن أْن ُيقال إنَّ حتّول املتكلم من العربّية إىل

لغوّية إىل وضعّية  اإلنجليزّية هو حتّول من وضعّية

أخرى أفضل وأكثر قدرًة عىل االستجابة ملقاصد 

ا انعكاساهتا فأقل  املتكلم عىل األقل من وجهة نظره. أمَّ

عىل اللسان  ما يمكن أْن ُيتوّقع هيمنة اإلنجليزّية

العريّب، وإضعاف العربيّة وإقصاؤها لغوًيا ونفسًيا 

 وحضارًيا.واجتامعّيا 

وشهد األردن حماوالٍت طاحمًة يف ميدان التخطيط 

 العربّية وترقيتها، وكان تأسيس اللغوّي هبدف محاية

جَمَْمع اللغة العربّية األرديّن يف األول من شهر متوز عام 

م. أّول خطوٍة ممنهجة يف طريق وضع سياسة 1976

ؤها محاية اللغة العربّية وإحيا لغوّية يف األردن ُمهّمتها

وترقيتها لتواكب التطّور العلمّي والتَّقنّي، وتيسري 

نحوها ورصفها، وإصدار املصطلحات العلمّية 
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(، 52- 51م. ص1988واملعاجم احلديثة )خليفة، 

وذلك بالّتعاون مع مؤسسات الدولة متمّثلة باملجلس 

الترشيعّي ورئاسة الوزراء لُتصادق عىل قرارات 

بموجب الّدستور. وهذا يدّل  امَلْجَمع، وُيلزم العمل هبا

عىل أنَّه ال يمكن أْن تقوم سياسة لغوّية يف الدولة دون 

 .Carol Mرعاية املؤسسات الترشيعيّة واحلكوميّة فيها )

Eastman, p140 وتنفيذ القرارات الصادرة منها تقوم ،)

به مؤسسات حكومّية أو خاصة ُيربز الدور املهم 

عيل قوانني السياسة اللغوّية يف تف مَلْجَمع اللغة العربّية

 يف األردن، وحتقيق أهدافها.

ويف املبحث التايل سيوّضح الباحث قوانني اللغة 

العربّية الصادرة بموجب الدستور األرديّن، ودور 

اللغة العربّية احليوّي يف تفعيلها، واإلنجازات  جَمَْمع

التي حققتها، ومدى االنسجام والتوافق بني قوانني 

للغوّية، ومكّونات التخطيط اللغوّي، وهل السياسة ا

جرى تفعيل قوانني السياسة اللغوّية بام ُيقق أفضل 

 النتائج؟

 قوانني السياسة اللغوّية يف األردن

ع اللغة العربّية األرديّن لعام   ْمج  م.1976قانون َمج

 )صادر بموجب املادة الرابعة من الدستور(

قانون جَمَْمع صدرت اإلرادة امللكيّة باملوافقة عىل 

م. 1976/ 10/ 1اللغة العربّية األرديّن بتاريخ: 

وحّددت املادة الرابعة من الدستور أهداف امَلْجَمع عىل 

 النحو اآليت:

: هيدف امَلْجَمع إىل حتقيق األهداف (4املادة )

 اآلتية:

أ. احلفاظ عىل سالمة اللغة العربّية وجعلها تواكب 

 ن احلديثة.متطلبات اآلداب والعلوم والفنو

ب. توحيد مصطلحات العلوم واآلداب والفنون 

ووضع املعاجم واملشاركة يف ذلك بالتعاون مع وزارة 

الرتبّية والتعليم واملؤسسات العلمّية واللغوّية والثقافّية 

 داخل اململكة وخارجها.

جـ. إحياء الرتاث العريّب واإلسالمّي يف اللغة 

م. 1988والعلوم واآلداب والفنون )خليفة، 

 (.119ص

 تشري قراءتنا للقانون إىل تضّمنه النقاط اآلتّية: -

. حتديد دور جَمَْمع اللغة العربّية يف عملّية 1

التخطيط اللغوّي يف األردن بموجب قانون السياسة 

 اللغوّية وهو حتقيق األهداف املعطاة.

. يتضمن القانون مكونني من مكونات التخطيط 2

 اللغوّي، ومها:

 Corpusاللغوّي أو الذخرية اللغوّية ط املتنختطي (أ

Linguistics وُيقصد به التخطيط املتعّلق باالستعامل :

(، 21م. ص2002اللغوّي للغة معيّنة )القحطاين، 

وكل ما يتعّلق من وضع قواعد الكتابة الصحيحة 

واإلمالء، والقواعد النحوّية والرصفيّة، وإغناء 

وضع املعاجم الذخرية اللغوّية باملصطلحات، و

 اللغوّية ومعاجم املصطلحات، وتوحيد املصطلحات.
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بالتعاون مع  وقد متّكن جَمَْمع اللغة العربّية األردينّ 

مكتب تنسيق التعريب بالرباط التابع جلامعة الدول 

العربّية بتنفيذ مشاريع رائدة يف حقل التعريب، 

وترمجة املقررات العلميّة يف احلقول املعرفّية البحتة، 

وتوفري مصطلحات علمّية يمكن االتكاء عليها من 

َلُدن الباحثني لكتابة بحوثهم ودراساهتم باللغة 

 العربّية.

: ويتناول StatusPlanning ختطيط الوضع اللغوّي  (ب

ختطيط وضع لغة معّينة مقارنة مع لغة أخرى 

(. وهو ما يظهر يف 21ص .م2002)القحطاين، 

بالعربّية اهلدف الثالث الذي يقصد النهوض 

واستعادة مكانتها املسلوبة بني اللغات، فاللغة 

العربّية هي ِمفتاح احلارض والنزوع نحو املستقبل، 

وبتشخيص  وال حتيا العربيّة إالَّ بإحياء أبنائها هلا،

كل معوقات هنضتها وحّلها، وإنامء وعي أبنائها 

 بأمهيتها.

ع وتنفيًذا ملا جاء يف هذه القوانني فقد طلب جَمْمَ 

اللغة العربّية األرديّن منذ تأسيسه من الِوزارات 

والدوائر الرسميّة واخلاصة املختلفة أْن ترسل إليه 

املصطلحات التي حتتاج إىل مقابالت عربيّة لرتمجتها، 

وبالفعل فقد أّسس لكّل موضوع جلنة دعمها بخرباء 

متخصصني من خمتلف الدوائر واملؤسسات التي 

ت هذه اللجان من ألوف قّدمت املصطلحات، وفرغ

املصطلحات، وبعد مراجعتها وتدقيقها من َلُدن 

اللجنة العامة للمصطلحات ُعرضت عىل جملس 

امَلْجَمع ملراجعتها وإقرارها متهيًدا لتحويلها إىل احّتاد 

املجامع اللغوّية لدراستها وتوحيدها يف الوطن العريب. 

 ومن املصطلحات التي أصدرها:

ات النظام الدويّل تعريب رموز وحد -1

 ومصطلحاهتا.

 مصطلحات التجارة واالقتصاد واملصارف. -2

 مصطلحات األرصاد اجلوّية. -3

م. 1988)خليفة،  املصطلحات الزراعّية-4

 (.66ص

ووضع املصطلحات العربّية مقابل املصطلحات 

األجنبّية وتوحيدها بني الدول العربّية إنجاز مهمٌّ يف 

كامًّ »صطلحات؛ فالرتمجة جمال الرتمجة وتعريب امل

وكيًفا مؤرش  عىل التّقّدم والقدرة عىل معاينة الذات 

 «ومعاينة اآلخر وإنشاء رشوط املثاقفة واحلوار

(؛ فمفهوم الرتمجة 14م. ص2010)الفهري، 

ى كونه عملية نقل من لغة أجنبّية إىل  والتعريب يتعدَّ

اللغة األم فحسب، بل هو حوار تفاعيّل، وتثق ف بني 

لغتني منتجتني لرتى إحدامها ما أنتجته األخرى مع 

جتن ب الّضعف املفيض إىل االستالب واحلرص عىل 

العمل من أجل ترقية اللغة األم والّسري هبا يف ركب 

البناء والتقدم لتقف يف مواجهة اللغات األخرى كياًنا 

 منتًجا قائاًم بذاته ال يامنع بتبادل التأثر والتأثري.
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ة إصالح الوضع اللغوّي فيام يتعلق وكانت عمليّ 

بتيسري النحو والكتابة عماًل مشرتًكا بني جَمَْمع القاهرة 

وغريه من جمامع اللغة العربّية يف الوطن العريب؛ فكّل 

ما صدر عنها من قرارات تتعلق بتيسري النحو 

والرصف وتيسري الكتابة كاَن ُيعّمم عىل املجامع 

دمة اللغة العربّية، األخرى لتعمل به؛ فقد كانت خ

واالرتقاء هبا وتيسري دراستها عماًل مشرتًكا وحدوًيا 

ومجاعًيا هيدف إىل خدمة اللغة العربّية اللغة األم للّدول 

العربّية كّلها، وكان جَمَْمع القاهرة هو امَلْجَمع الرئيس 

الذي تفزع إليه املعاجم األخرى يف استصدار القوانني 

للغة العربّية واألردن هو والترشيعات التي ختدم ا

واحد من هذه الدول؛ لذلك فإنَّ بعض ما جاء يف 

األهداف العامة للَمْجَمع مل يتّم حتقيقه بمعزل عن 

املعاجم األخرى، بل بالتعاون معهم، مدفوعني بحّس 

وطنّي وقومّي رفيع خلدمة اللغة العربّية أحد أهم 

 مقومات الوحدة العربّية. 

ور األرديّن عىل حتديد اقترص عمل الّدست -3

العربّية األرديّن، ومل يرّشع سياسة  أهداف جَمَْمع اللغة

لغوّية واضحة تتكون من قوانني دستورّية توّضح آلية 

عمل املَْجَمع؛ إذ مل ُتبنّي كيف سيحافظ امَلْجَمع عىل 

سالمة اللغة العربّية؟ وكيف يمّكنها منمواكبة 

جلميلة؟ ما آليات متطّلبات اآلداب والعلوم والفنون ا

وضع املصطلحات واملعاجم؟ وكيف سيتم التعاون 

مع اجلهات األخرى داخل اململكة وخارجها عىل 

وضع املصطلحات؟ ومل ُتظهر كذلك أسامء املؤسسات 

واجلهات التي ستتعاون مع امَلْجَمع عىل حتقيق هذه 

األهداف، وعىل الّرغم من اإلنجازات التي حّققها 

 أنَّ عدم وجود سياسة لغوّية واضحة جَمَْمع اللغة إالَّ 

 هو قصور  وضعف يف دور الدولة جتاه اللغة العربّية.

فالسياسة اللغوّية الناجحة جيب أْن تكون واضحة 

وحمّددة األهداف؛ لتقوى عىل صياغة منهج  املعامل

واالرتقاء  إجيايّب يسهم يف إصالح الوضع اللغوّي 

دها، وآليات بمقوماته، بعيًدا عن الغموض يف بنو

التنفيذ، كذلك جيب أْن ختضع للتقويم املستمر وسرْب 

مواطن الضعف إلصالحها، وهذا لن يتسنى مع 

سياسة لغوّية غامضة املالمح واألهداف )القحطاين، 

 (.23م. ص2002

وملا كانت مالمح التخطيط يف األردن يف ومضة 

 تكوينه األوىل اصطبغت بالغموض، فهل تسلل

لقوانني محاية  يف الترشيع اسة اللغوّيةالغموض إىل السي

يف اململكة؟ أم أنَّه ُأخضع للتقويم والسرب  اللغة العربّية

للوقوف عىل نواحي القصور وجتاوزها يف القوانني 

الالحقة؟ هذا ما سيكشف عنه التحليل اآليت لباقي 

 القوانني.

 م.1981قانون اللغة العربّية لسنة 

 للدستور()صادر بموجب املادة الثانية 

م جملُس جَمَْمع اللغة العربّية 1981يف عام  م تقدَّ

وقد رفعه  األرديّن بمرشوع قانون محاية اللغة العربّية
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 هــ.1401/ 7/ 23وزير الرتبّية والتعليم بتاريخ: 

م. إىل رئيس الوزراء آنذاك، 1981/ 5/ 26املوافق 

وقد تضّمن جمموعة من القوانني الترشيعّية التي ختدم 

غة العربيّة، وعددها أربَع عرشَة مادًة ترشيعيًّة، الل

تضّمنت فرض استعامل اللغة العربّية قواًل وكتابة يف 

كل املؤسسات والدوائر احلكومّية واملصانع 

ا لغة التعليم يف  والرشكات اخلاصة، إضافة إىل أهنَّ

املدارس واجلامعات، وتلتزم وسائل اإلعالم والنرش 

ال جيوز استعامل العامّية إالَّ عند بنرش اللغة العربّية و

 الرضورة.

وُيلزم القانون كذلك كل املؤسسات التجارّية 

واالجتامعّية وغريها باستخدام  والصناعّية والعلمّية

أسامء عربّية، وكل الوثائق الرسمّية وغريها التي تصدر 

عن املؤسسات والرشكات املختلفة جيب أْن تصدر 

كوكات والطوابع وامليداليات بالعربّية، إضافة إىل املس

والالفتات التجارّية وغريها. وتضمن كذلك احلرص 

عىل إنشاء أجهزة من املتخصصني يف اللغة العربّية ُتعنى 

بسالمة العربيّة يف وثائقها ومعامالهتا بام يكفل تطبيق 

َمْن  لكل هذا القانون. إضافة إىل فرض غرامة ماليّة

ّية. لكنَّ هذا القانون مع خيالف قانون محاية اللغة العرب

األسف مل ُيعرض عىل املجلس الترشيعّي ومل تتّم 

م. 1988مناقشته وال التصويت عليه )خليفة، 

 (.136 -133ص

 

 

اجلهة  جَمَْمع اللغة العربّية نلحظ من هذا القانون أنَّ 

بإصالح الوضع اللغوّي يف الدولة،  التي تضطلع

 ظهر يف القانون وتنفيذ أهداف السياسة اللغوّية مثلام

السابق يتوىّل بنفسه مهمة رسم السياسة اللغوّية يف 

األردن حسب هذا القانون، ومن خالل املقارنة بني 

دور امَلْجَمع يف القانون السابق ودوره اآلن نلمح أنَّ 

املْجَمع يف القانون األول مسؤول عن تنفيذ قوانني 

 بوصفه مؤسسة تضّم جمموعة من السياسة اللغوّية

الباحثني يف اللغة يتمتعون بالقدرة عىل حل مشكالت 

 بْيَد أنَّه اللغة يف الدولة وإصالح الوضع اللغوّي فيها.

َوْفَق هذا القانون أمسى املسؤول عن وضع قوانني 

السلطة اللغوّية وتنفيذها أيًضا، مع إبداء احلاجة إىل 

احلصول عىل املوافقة الرسميّة من املجلس االستشارّي 

سة الوزراء لتفعيل قانون محاية اللغة العربّية. ورئا

وقيام املْجَمع هبذا الدور سيُسهم مسامهًة فاعلة يف 

جَمَْمع اللغة أكثر  إصالح الوضع اللغوّي؛ إذ إنَّ 

معامل الوضع اللغوّي،  املؤسسات درايًة يف استشفاف

وتقويمه استعداًدا إلجياد احللول ملشكالته، وإصالح 

جراءات التنفيذّية لتنفيذ قوانني أوضاعه، ووضع اإل

السياسة اللغوّية بام يّتفق مع حاجات املجتمع وحقوق 

األفراد اللغوّية، لكنَّها ستفشل بالتأكيد يف القيام 

بدورها وتفعيل قوانني السياسة اللغوّية إذا مل حتصل 

عىل دعم الدولة وموافقتها، وحسب ما ُذكر فإنَّ 

 لقانون ومل ُيعطه الرّشعّيةاملجلس الترشيعّي مل يصّوت ل
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ليكون ُملِزًما ففَقد حّقه يف الوجود، واختّل  الكافية

ينهض به جَمَْمع اللغة العربّية  الّدور الذي جيب أنْ 

األردين؛ إْذ ال مناَص من رضورة التعاون بني 

املؤسسات احلكومّية ممثلًة بقانون الدولة ودستورها 

من أجل احلصول عىل وجَمَْمع اللغة العربّية األرديّن؛ 

نتائح ُمْرِضية يف عملّية اإلصالح اللغوّي وحتديد 

 وضع اللغة.

وهذا ُيعطي انطباًعا آخر أنَّ السياسة اللغوّية يف 

األردن افتقرت إىل املؤسسّية والنهج القويم؛الختالل 

العالقة بني سلطات الدولة ومؤسساهتا احلكومّية 

عف التنسيق بينها وجَمَْمع اللغة العربيّة األردين، وض

نجم عنه عدم تنفيذ السياسة اللغوّية، وفشل عمليّة 

 .(1)التخطيط اللغوّي يف هذا القانون

 م.1983لعام  35بالغ رسمي رقم  

م.أصدر رئيس الوزراء آنذاك ُمرض 1983يف عام 

م. الذي 1983( لعام 35بدران البالغ الرسمي رقم )

د فيه  ّية والتّشّدد يف التوّجه حلامية اللغة العرب»يؤكِّ

سيادهتا ويف تعّلمها باعتبارها لغة القرآن الكريم 

ودعامة احلفاظ عىل اهلوّية الوطنّية، ورضورة الوقوف 

                                                 

ُيعد تنفيذ السياسة اللغوّية مكوًنا مـن مكونـات التخطـيط  (1)

بعـة رقابّيـة، وهـذا اللغوّي، يتطلب إجراءات تنفيذّية ومتا

يشمل التنسيق مع كل األجهـزة املعنّيـة، ويتطلـب وجـود 

مؤسسة خمتصة تقف خلف هذه اجلهود، التعريب ونظرّيـة 

 .23التخطيط اللغوّي، ص

يف وجه العوامل التي تؤثر عليها بام يف ذلك شيوع 

)خليفة،  «استعامل األسامء واالصطالحات األجنبّية

 (.136م. ص1988

يرقى إىل  والبالغ الرسمي هو خطاب  سيايّس ال

مستوى القانون امللزم وإْن صدَر عن مسؤول كبري يف 

الدولة مثل: رئيس الوزراء، وكام نالحظ فإنَّه مل 

يتضّمن أي مادٍة ترشيعيّة أو قانون ُملزم، وقد تضّمن 

 هذا البالغ النقاط اآلتية:

اإلملاح بالعموم عن التوجه إىل محاية اللغة  -1

 العربّية والتشّدد يف سيادهتا.

التشّدد يف تعّلمها بوصفها لغة القرآن الكريم  -2

ودعامة احلفاظ عىل اهلُوّية الوطنّية. ويشمل هذا القرار 

التعليم يف كل مراحله َبدايًة من املدرسة وانتهاًء 

 بالتعليم اجلامعّي.

 تعريب االصطالحات واألسامء األجنبّية. -3

 وكون البالغ الرسمي مل يصل درجَة القانون امللزم

فإنَّ هذا يعني أنَّه سيبقى كالًما نظريًّا ال سلطة له ما مل 

ُيتبع بقوانني ومواّد ترشيعّية تبنّي بدّقة كيف سيكون 

د يف سيادهتا؟  ه إىل محاية اللغة العربيّة والتشد  التوج 

فهذه العبارة من البالغ هي عبارة عامة واسعة الداللة 

تنفيذ، واجلهة تثري الكثري من التساؤالت حول آلّية ال

التي ستضطلع بتنفيذها؛ إذ إنَّ البالغ مل خُياطب أي 

جهة حمددة، بل جاء خطابه عاًما دون حتديد. إضافًة إىل 

ذلك ماسيرتتب عليها من معرفة األدوات، واملشاكل 
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التي ستحلها، والنتائج والتوق عات املؤّمل حتقيقها، 

مل يلتفت  وهو ما الحظناه يف مادة اخلطاب يف البالغ؛ إذْ 

اللغوّية وإجياد احللول  البالغ إىل مشكلة االزدواجّية

ا أظهر العقبات التي تواجه  هلا، عىل الّرغم من أهنَّ

وال سّيام يف األردن، ففي املجتمع األرديّن  العربّية

تتعدد اللهجات فهناك املديّن، والفالح، والبدوّي، 

ر األول وهذا الّتباين اللهجي وإن مل يكن الفًتا للخاط

إال أنَّه يلقي بظالله عىل التواُصل بني األفراد، 

فيواجهون بعض الصعوبات أحياًنا، إضافة إىل غياب 

الرتسيم الوظيفّي للفصيحة والعامّية يف خمتلف املحافل 

 يف الدولة.

لكن نظًرا؛ ألنَّه جاء مبارشة بعد قانون محاية اللغة 

العربّية استجاب جَمَْمع اللغة  م فإنَّ 1981العربّية لسنة 

له،وأخذ جَمَْمع اللغة العربّية األرديّن عىل عاتقه تنفيذ ما 

 جاء فيه وفق اخلطوات اآلتية:

. تعيني منشئني يف كل ِوزارة ودائرة ومؤسسة ممّن 1

يتقنون اللغة العربّية لضبط ما يصدر عنها من رسائل 

 أو تقارير أو مذكرات أو معامالت باللغة العربّية.

 يس باللغة العربّية يف اجلامعات الرسميّة. التدر2

 كلياهتا وأقسامها مجيعها. األربع يف

 . تعريب الفتات املحاّل التجارّية يف األردن3

 (.138م، ص1988  )خليفة،

لقد كان جَمَْمع اللغة العربيّة األرديّن يصبو إىل حتقيق 

 هدفني تضمنتها اخلطوات السابقة:

اهلدف األول: ضبط استخدام اللغة يف التقارير 

 الرسمّية وغري الرسمّية ويف املذكرات والرسائل.

اهلدف الثاين: تعريب التعليم اجلامعّي، والالفتات 

 التجارّية.

لكّن جَمَْمع اللغة العربّية رّكز عىل تعريب التعليم 

اجلامعي حسب، ومل يظهر يف سجّل أعامله أي  ذكٍر 

ل املتعلق بضبط استعامل اللغة يف التقارير للهدف األو

خمطط أعامل  واملذكرات والرسائل، وهذا يدّل عىل أنَّ 

يف تنفيذ ما ورد يف البالغ الرسمّي. كام  قرّص  امَلْجَمع

 يدّل عىل أنَّ قوانني السياسة اللغوّية يف األردن ملْ تكنْ 

شاملة ملشكالت العربّية يف املجتمع األردين، وليست 

ا مستوف ّية ملكونات التخطيط اللغوّي الناجح، وأهنَّ

بحاجة إىل إعادة ضبط يف جمال شموليّة القوانني، 

ووضع إجراءات تنفيذها، ويف تنسيق التعاون بني 

مؤسسات الدولة وجَمَْمع اللغة العربّية األردين فيام 

 يسهم يف حتقيق أهداف السياسة اللغوّية.

ع اللغة العربيّة األر ْمج ديّن يف تعريب التعليم جتربة َمج

 اجلامعيّ 

م جَمَْمع اللغة  (25استجابًة ملا جاء يف البالغ ) قدَّ

العربّية مذكرة مرشوع خطة لتعريب التعليم اجلامعّي 

بالتعاون مع أساتذة وعمداء الكليات  مجيعها يف جماالته

 م،1988)خليفة،  العلمّية يف جامعة الريموك

التنسيق (، وكانت عىل درجة عالية من 138ص

والتنظيم واإلعداد لضامن أفضل النتائج يف تعريب 
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 املواد الدراسّية ووضع معاجم املصطلحات العلمّية

بالتنسيق مع املجامع األخرى يف الدول العربّية؛ إذ إنَّ 

االستقالل السيايّس احلقيقّي وإجياد خطة واضحة 

للتعريب والتمّسك هبذه اخلطة، واحلرص عىل 

انات احلقيقيّة لتعريب البالد إنجاحها، هي الره

ومؤسساهتا، وُيعد  خطوًة ُمهّمة يف طريق إصالح 

الواقع اللغوّي يف الدولة، وإذا حتّقق هذا األمر أصبح 

يف املكنَة تغيري بقّية األوضاع التعليمّية واالجتامعّية 

م، 2007واإلدارّية واإلعالمّية )عبد الواحد، 

 (.71ص

رحلة األوىل من مرشوع وبدأ امَلْجَمع بتنفيذ امل

تعريب التعليم العلمّي اجلامعّي، حيث اشتملت هذه 

املرحلة: ترمجة الكتب العلمّية للسنة األوىل يف حقول: 

الرياضيات والفيزياء والكيمياء واألحياء 

واجليولوجيا، وتوّلت جلان متخصصة تتكّون من 

أساتذة جامعيني ممن درسوا هذه املواّد يف جامعة 

اجلامعة األردنّية لتعريب هذه الكتب، الريموك و

وشارك معهم أعضاء متخصصون من جَمَْمع اللغة 

العربّية األرديّن، وصدر عن هذه اللجنة جمموعة طيبة 

من الكتب العلمّية املعربة مثل: كتاب التفاضل 

والتكامل  واهلندسة التحليلّية إليرلسوكوفسكي، 

خليفة، وكتاب اجليولوجيا لروبرت فوسرت وغريمها )

 (.  123 -121م، ص1988

 

نتائج  وقد حققت جتربة تعريب التعليم اجلامعّي 

مته  مبهرة عىل مستوى نتائج الطلبة يف اجلامعات؛ ملا قدَّ

من خدمٍة جليلة متثلت بتوفري الكتب العلميّة مثل: 

الرياضيات واألحياء والفيزياء والكيمياء باللغة 

الّدعم  وقّدم املَْجَمعالعربّية لتعليم طلبة السنة األوىل، 

لنرش كتب علميّة عدة عىل مستوى السنة الثانّية.  الكايف

ولو اخّتذ تعريب التعليم اجلامعّي صفة القانون 

الدستورّي الثابت واستمّر العمل به حلقق املزيد من 

النتائج، غري أنَّ تلك الّتجربة ُأجهضت بعد سنة واحدة 

 .(1)(377م، ص2009)احلاج، 

تقّره  اجة إىل استصدار قانون رسمّي وظهرت احل

الدولة يف أعىل أجهزهتا الترشيعّيةمرًة أخرى بتاريخ: 

م من رئاسة الوزراء الستصدار قانون 1984/ 8/ 18

م، 1981محاية اللغة العربّية الذي مل ُيصّوت عليه عام 

وذلك ليتحقق هدف املَْجَمع من التعريب وهو تعزيز 

لعربّية لغة التعليم اجلامعّي مكانة اللغة العربّية وجعل ا

                                                 

ويذكر الباحث أنَّه وفق دراسة موضوعّية أجراها الباحثان   (1)

يعقــوب احللــو ولطفــي لطفيــة يف جامعــة الريمــوك عــام 

ثر التعريب عىل أداء الطلبة اجلامعّي كـان م؛ ملعرفة أ1984

ــث ارتفعــت نســبة  ــك الســنة، حي ــًزا يف تل أداؤهــم متمي

%، وانخفضت نسبة الرسـوب إىل 75العالمات اجليدة إىل 

%. وذلـك يـؤرش 20 -16%، وكانت قبل ذلك بحـدود 4

إىل أنَّ النهضــة العلمّيــة ال تــتّم بمعــزل عــن محايــة اللغــة 

 واالرتقاء هبا. 
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والبحث العلمّي، وهذا اهلدف لن يتحقق إال 

باستصدار قانون ُتقّره الدولة يف أعىل أجهزهتا 

الترشيعّية ويكون من واجب احلكومة السهر عىل 

، لكْن مل تستجب (377م، ص2009احلاج، ) تنفيذه

 احلكومة لطلب املَْجَمع.

غ برضورة محاية باجلملة إصدار بال فلم يكْن كافيًا

وال  مجيعها اللغة العربيّة وتعّلمها يف املراحل الدراسيّة

سياّم اجلامعيّة وال يتبعه تنفيذ هلذا القرار، فعىل الّرغم مما 

بذله جَمَْمع اللغة العربيّة األرديّن من جهود يف تعريب 

التعليم اجلامعي حصدت نتائج ُمْرِضية كانت كفيلة بأنَّ 

لضامن استمرار التجربة وحتقيق هنضة  ُيقّرها الّدستور

علميّة يف األردن، إال أنَّ عدم إقرار احلكومة قانوًنا 

 أفشل هذه ترشيعيًّا يقيض بتعريب التعليم اجلامعّي 

التجربة بعد سنة واحدة؛ وثمة تناُقض بني ما يقرره 

الدستور والواقع الفعيل يذّكرنا بقول الفايس الفهري عن 

ا سياسات غري السياسات اللغوّية يف  الوطن العريب بأهنَّ

البلدان العربّية عموًما ال تقّر بسياسة »واضحة، يقول: 

)الفهري،  «لغوّية واضحة ختدم لسان اهلوّية واحلضارة

(، وهو ما ملحناه منُذ اللحظة األوىل 157م، ص2013

إلنشاء جمامع اللغة العربّية يف الدول العربيّة وعملها من 

 ة والنهوض هبا.أجل ترقية العربيّ 

 م2015( لسنة 35قانون محاية اللغة العربّية رقم )

صادق امللك عبد اهلل الثاين بن احلسني ملك اململكة 

( من الدستور 31األردنّية اهلاشميّة بمقتىض املادة )

وبناًء عىل ما قرره جملسا األعيان والنواب عىل قانون 

أضيف م، و2015( لسنة 35محاية اللغة العربّية رقم )

إىل قوانني الدولة، وقد صدر يف كتّيب خاّص ُيمل 

( لسنة 35اسم: )قانون محاية اللغة العربّية رقم )

م(، ويتكون هذا القانون من ثاميَن عرشَة مادًة 2015

قانونّيًة تفصيليًّة يعرتف فيها الدستور األرديّن باللغة 

العربّية لغًة رسمّية للدولة يف املؤسسات والدوائر 

افق كافًة. وُيكّلف جملس الوزراء بإصدار األنظمة واملر

الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وُيكلف رئيس 

 الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 وتنقسم القوانني إىل املحاور اآلتية:

 املحور األول: -

 اآلتية: يتكّون هذا املحور من املواد القانونّية

ات والدوائر احلكوميّة تلتزم الوزار :3املادة 

واملؤسسات الرسميّة العاّمة واملؤسسات العاّمة 

واخلاصة والبلديات والنقابات واجلمعيات والنوادي 

واألحزاب ومنظَّامت املجتمع املديّن والرشكات، 

باستخدام اللغة العربّية يف نشاطها الرسمّي وكل ما 

يصدر عنها من وثائق ومعامالت ولوائح األسعار 

انات املتعلقة باملصنوعات واملنتوجات األردنّية، والبي

بام يف ذلك املنتوجات التي ُتصنع يف اململكة برتخيص 

من رشكات أجنبّية وأنظمة العمل الداخلّية ألي رشكة 

أو مؤسسة أو أهليّة أو خاصة أو عقود العمل 

والتعليامت الصادرة بموجب القوانني واألنظمة وأدلة 
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اخلاصة هبا، أو أي إعالنات اإلجراءات والعمليات 

مرئيّة أو مسموعة أو مقروء موّجهة للجمهور أو أي 

منشورات دعائّية وغري دعائيّة وأي محالت إعالمّية. 

ويف حال استخدام اجلهات املنصوص عليها يف هذه 

 املادة لغة أجنبيّة فيجب أن ترفق هبا ترمجة إىل العربّية.

أو ينرش أو  جيب أن يكون أي إعالن ُيبّث :4املادة 

ُيثّبت عىل الطرقات أو يف األماكن العامة ووسائط 

النقل باللغة العربّية. وترمجة األفالم واملصنفات 

الناطقة بغري العربّية املرّخص عرُضها يف اململكة صوًتا 

 أو كتابًة.

ُتكتب بالعربّية الفتات أسامء املؤسسات : 5املادة 

قرطاسّيتها، املشمولة بأحكام هذا القانون وعنوان 

وأوراق النقد واملسكوكات والطوابع وامليداليات 

األردنّية، والشهادات واملصدقات العلميّة، وجيوز أن 

ُتضاف إىل الكتابة العربّية ما يقابلها باللغة األجنبّية عىل 

 أن تكون العربّية أكرب حجاًم وأكثر بروًزا.

ى بأسامء عربّية الشوارع واألحياء :6املادة   ُتسمَّ

والساحات العامة، واملؤسسات التجارّية واملالّية 

 والصناعّية والعلمّية وغريها من املؤسسات.

تلتزم مجيع اجلهات املشمولة بأحكام هذا : 7املادة 

القانون باملصطلحات العلميّة والفنيّة التي يعتمدها 

 امَلْجَمع.

. اللغة العربّية هي لغة املحادثات 12املادة 

ذكرات واملراسالت واالتفاقيات واملفاوضات وامل

واملنظامت واهليئات الدولّية، وهي لغة اخلطاب يف 

االجتامعات واملؤمترات الدولّية، وهبا ُتكتب 

االتفاقّيات واملعاهدات والعقود التي ُتعقد بني اململكة 

األردنّية اهلاشمّية وغريها من الدول، مرفًقا أي منها 

ذه احلالة تكون برتمجة للغة الّطرف اآلخر، ويف ه

 للصيغتني القوة القانونّية نفسها.

 يّتضح من هذه القوانني ما ييل:

جاءت هذه القوانني مصداًقا ملا جاء يف املادة  -1

الثانّية من الدستور: )اللغة العربّية اللغة الرسمّية يف 

الدولة(. وهذا القانون ينطبق عىل املؤسسات احلكوميّة 

ملختلفة ويف كل القطاعات، وغري احلكومّية بأنواعها ا

وينطبق عىل ما يصدر منها من أوراق ووثائق 

 وتسميات.

ال خيلو أن ُتستخدم اللغة األجنبيّة يف بعض  -2

املعامالت بحكم التعامل الدويل، لكنّه يسري وفق هنج 

 خاص بّينه قانون محاية اللغة العربّيةيف اجتاهني:

سمّية يف حال استخدمت أي جهة ر االجّتاه األول:

أو خاصة لغة أجنبيّة فيجب أْن ُترفقها برتمجة إىل اللغة 

 العربّية.

-جيوز أْن ُتضاف إىل الكتابة العربّية االجّتاه الثاين:

حسب ما جاء يف املادة اخلامسة ما يقابلها بلغة أجنبّية 

 عىل أْن تكون اللغة العربّية أكرب حجاًم وأبرَز مكاًنا.

ّية ودورها املهم يف حتقيق يربز االجتاهان مكانة العرب

التواُصل بني األردن والدول األجنبّية األخرى، لكنّها 
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أيًضا أظهرت أنَّ لغة التّفاهم االقتصادّي بني األردن 

والدول األجنبّية هي لغة الّدولة األجنبّية مرفقة برتمجة 

حسب ما اّتضح يف املادة الثالثة، والّتعدد  -إىل العربّية

ا يف توّجهات البناء اللغوّي يف هذه ا حلالة مهمٌّ جدًّ

فالعالقة بني االقتصاد  االقتصادّي للدولة وازدهارها؛

والتعدد اللغوّي عالقة طردّية فلوال التجارة الدولّية 

لضاق طيف االتصاالت اللغوّية، إْذ  كان للتعدد 

اللغوّي أثره الكبري يف ظهور بعض األسواق العلميّة 

م، 2013)الفهري، وتفوقها عىل أسواق أخرى 

(، فثّمة عالقة واضحة إذن بني حتسني 258 -257ص

أوضاع اللغة العربّية وحتسني االقتصاد يف الّدولة، وأْن 

تكون اللغة قادرة عىل مواجهة لغات الدول املتقدمة 

ا متهيًدا للتفّوق االقتصادّي، وحسب هذا  اقتصاديًّ

للغة القانون فإنَّ التخطيط اللغوّي يف جمال اقتصاد ا

يسري يف اجّتاه حتسني أوضاع العربّية التي تنعكس 

 إجياًبا عىل االقتصاد.

وأحكام هذا القانون تنطبق أيًضا عىل االتفاقيات 

واملعاهدات األخرى املتعلقة باملؤسسات االجتامعّية 

والثقافّية وليس املؤسسات االقتصادّية حسب؛ 

لعامل فاألردُن له عالقات خارجّية مع الكثري من دول ا

سواء  العربّية أو غري العربّية، وحسب ما أظهرته مواّد 

القانون فإنَّ لغة التواُصل بني األردن والدول األخرى 

ليست حمصورة يف اإلنجليزّية فحسب، بل إنَّه يّتبع 

 مبدأ التعدد اللغوّي.

وُيربز هذا القانون الدور التفاعيّل بني اللغة 

ة الرتمجة والتعدد اللغوّي واالقتصاد؛ فال َجَرم أنَّ عمليّ 

عملّية مكلفة مادًيا ومعنوًيا، وهي بحاجٍة إىل كفايات 

وقدرات متميزة يف جمال الرتمجة لضامن أفضل النتائج، 

وجتن ب اخلطأ الذي قد يؤدِّي إىل خسائر مادّية يف 

املجاالت املختلفة: االقتصادّية والثقافّية وغريها؛ 

للغوّية يف األردن؛ إْذ ولعّل هذا يفّّس ضعف املؤسسة ا

بالنسبة إىل دولة صغرية، ذات مستوى اقتصادي 

متواضع؛ فإنَّ ضعف اإلمكانيات املادّية والتقنّية 

واملرجعّية للمواكبة املرتتبة عن عدم اإلنفاق الكايف 

( سبب يف عدم تفعيل هذا 57م، ص2010)الفهري، 

القانون واالحتفاظ باللغة األجنبّية لغة املواثيق 

ملعاهدات االقتصادّية والثقافّية وغريها؛ لذلك فإنَّ وا

النّهوض باللغة العربّية والنهوض باالقتصاد عملّية 

واحدة تسري يف قطبني متقاطعني، فدعم اللغة 

والنهوض هبا هو هنوض باالقتصاد، والنهوض 

باالقتصاد ينعكس عىل اللغة وتنميتها، مثلام نرى يف 

مع هنضتها االقتصادّية الدول املتقدمة التي يرتافق 

هنضة لغوّية كبرية، ويذّكرنا بحال اللغة العربّية عندما 

كانت الدولة العربّية يف أوج ازدهارها كانت العربّية 

 هي اللغة األوىل آنذاك.

( املتعلقة 6، 5، 4بالنّسبة إىل ما جاء يف املواد ) -3

باإلعالنات والالفتات وأسامء املؤسسات التجارّية 

الذي يقيض بأنَّ تكون باللغة العربّية فإنَّ اللغة وغريها 
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ما تزال حارضًة بقّوة، فالشوارع مألى  اإلنجليزّية

باإلعالنات والالفتات املكتوبة باللغة اإلنجليزّية، 

وكذلك أسامء املحاّل التجارّية واملؤسسات املختلفة 

ثّمة عدد كبري منها ُكتبت أسامؤها باللغة اإلنجليزّية، 

غم من أنَّ القانون ُيلزم من خيالفه بدفع غرامٍة عىل الر

مالية، لكّن يبدو أنَّ ضعف التنسيق بني املؤسسات 

احلكومية، والتناُقض بني قوانني السياسة اللغوّية 

والواقع، أدَّى إىل هذه النتيجة؛ إْذ ال افتتاح املحّل 

التجاري أو الرشكة، وال تعليق اإلعالن أو الالفتة يف 

يف غياب الرقابة احلكومية ومتابعتها؛ بل  الشارع يتمّ 

يسبقها إجراءات حكومّية صارمة وأخذ املوافقة منها 

 قبل الَبدء بالعمل الفعيل.

تربز القوانني دور جَمَْمع اللغة العربّية يف إصدار  -4

املصطلحات العلمّية والفنّية، التي جيب أْن تأخذ هبا 

تصدار هذا املؤسسات املختلفة يف الدولة، وأنَّ اس

القانون مفيد جًدا يف عمل املَْجَمع حيث ُيضفي عىل 

قوانينه وأحكامه صفة الرسمّية واإللزام من قبل 

األفراد واملؤسسات، كام أنَّه يشري إىل دور املؤسسات 

األخرى يف الدولة يف رسم السياسة اللغوّية إىل جانب 

 املؤسسات الرسمّية واحلكومّية.

 املحور الثاين:

 اآلتية: هذا املحور من املواد القانونّية ويتكون

يلتزم املعلمون يف مراحل التعليم العام : 8املادة 

وأعضاء هيئة التدريس يف التعليم العايل باستخدام 

اللغة العربّية يف التدريس. واللغة العربّية هي لغة 

البحث العلمّي وتنرش البحوث هبا، وجيوز النرش 

م الباحث ترمجة للبحث بلغات أجنبّية برشط أْن يقدِّ 

باللغة العربّية. وتّسي هذه األحكام عىل املتحدثني 

واملناقشني يف الندوات واملؤمترات واالجتامعات التي 

 ُتعقد يف اململكة.

: تلتزم مؤسسات التعليم العايل الرسمّية 13املادة 

واخلاصة واملؤسسات التعليميّة عىل اختالف أنواعها 

للغة العربّية يف مجيع املعارف ودرجاهتا بالتدريس با

والعلوم، باستثناء ما تقرره وزارة الرتبّية والتعليم 

ووزارة التعليم العايل والبحث العلمّي هبذا 

 اخلصوص.

ترّكز أحكام هذا القانون عىل العالقة الوثقى بني 

اللغة والتعليم ودعم السياسة اللغوّية للتعليم؛ إذ تؤّثر 

رارات املتعلقة بمنهجيات السياسة اللغوّية يف الق

التعليم يف الدولة إّما بشكل مبارش من خالل تقديم 

الّتوصّيات حول الطرق التي يمكن استخدامها يف 

املامرسة الصفيّة، أو بشكل غري مبارش من خالل 

مفاهيم أو تصورات نظام التعليم الكامن وراء 

(، وقد بّينت Liddicoat, 2004, p153السياسة اللغوّية )

كام القانون هنا أنَّ لغة التعليم يف املراحل الدراسّية أح

املختلفة َبدًءا من املراحل املدرسّية الدنيا وانتهاًء 

ال »بالتعليم العايل هي اللغة العربّية يف خمتلف العلوم فـ

يمكن النهوض باللغة العربّية إذا انحرص التعليم هبا يف 
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التقنّية  -العلميّة  املواد األدبّية والدينّية، وُتركت املواد

للغات األجنبّية، ممّا يؤدِّي إىل تكريس النظرة املنقوصة 

للغة املواطن. وال يمكن أْن تنحرص اللغة فيام هو 

َمدريّس وجتريدّي، دون ولوج احلياة اليومّية والعفوّية 

والعملّية، تاركة إياها للدوارج والعاميات وهذا يتهدد 

به من يريد استخالف اللغة العربّية الفصيحة، ويرك

 (.282، ص2013)الفهري،  «الفصيحة بالعامّية

واستخدام اللغة العربّية لتكون لغة البحث العلمي 

َمْدَرجة النهوض هبا وترقيتها ونرشها، بخاصٍة يف 

عرص االنفتاح التقايّن والعلمّي وعرص اإلنرتنت، فام 

زال املحتوى العريّب العلمّي عىل اإلنرتنت ُيعاين من 

لّضعف والتدهور أمام اللغات األخرى وال سياّم ا

اإلنجليزّية، إذ إنَّ عدد صفحات املحتوى العريب عىل 

مليون صفحة منذ إنشاء  660اإلنرتنت أربى عىل 

من شبكة اإلنرتنت  الشبكة أي ما يعادل نسبة 

 .(1)مليار صفحة التي يبلغ متوسط جمموعها 

جلامعّي يف األردن وإذا نظرنا إىل واقع التعليم ا

فسنجد أنَّ اللغة العربّية هي لغة التعليم يف املدارس 

ا يف  احلكومّية يف املراحل االبتدائّية واإلعدادّية، أمَّ

بعض املدارس اخلاصة الكربى التي ُيطلق عليها اسم 

                                                 

: املحتوى العريب عـىل اإلنرتنـت، موسـوعة موضـوع ُينظر (1)

اإللكرتونية، عىل املوقع اإللكرتوين: )تاريخ دخول املوقع: 

 م(.2015/ 2/ 2

http://mawdoo3.com/arcontent/ 

املدارس الدولّية فإنَّ لغة تدريس املواد العلميّة هي 

غة التعليم اجلامعّي يف اإلنجليزّية، أضيف إىل ذلك أنَّ ل

بيْد  األردن هي اللغة العربيّة للمواد األدبّية واإلنسانّية

أنَّ ُكّلّيات العلوم والطب ُتستخدم اللغة اإلنجليزّية يف 

الّتدريس. فتلكم فجوة  أخرى بني قوانني السياسة 

اللغوّية يف األردن وبني الواقع الفعيّل، بخاصٍة إذاعرفنا 

( 20م العايل والبحث العلمّي رقم )أنَّ قانون التعلي

مل  (2)م2009( لعام 23م، وقانون رقم )2009لعام 

يتطرقا ال من قريب وال من بعيد ملسألة لغة التعليم يف 

اجلامعات، فال جتد قانوًنا ُُيدد لغة التعليم يف 

اجلامعات األردنّية هل هي العربّية لكل التخصصات؟ 

 سب؟أم للمواد اإلنسانية واألدبية فح

قد ذكرُت سابًقا أنَّ األردن قام بتجربة ناجحة يف 

تعريب التعليم اجلامعّي وحصد نتائج هلا وجاهتها، 

ويمكن أن ُيستأنس بتلك التجربة وال سيام بعد صدور 

قانون محاية اللغة العربّية اجلديد،فاألدعى أْن ُتعاد 

التجربة باستصدار قانون خاص بتعريب التعليم 

امه اخلاصة وقوانينه التي تضمن اجلامعّي له أحك

أفضل النتائج كالتجربة السابقة، وأسوًة بتجربة سورّية 

يف تعريب التعليم اجلامعي التي دعا إليها جَمَْمع اللغة 

                                                 

الترشيعات عىل موقع وزارة التعليم العايل والبحـث ينظر:  (2)

العلمي عىل املوقـع اإللكـرتوين: )تـاريخ دخـول املوقـع: 

 م(2016/ 4/ 29

http://www.mohe.gov.jo/ar/pages/Legislation.aspx 
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العربّية السوري بعد إنشائه يف دمشق عقب إنشاء دولة 

 إزالة الغشاوة واستعادة العربّية»سورّية املستقلة هبدف 

عّية االحتاد والرتقي ترتيك لغة حاولت مج بعد أنْ 

املليح، ) «الدواوين واملدارس عىل حساب العربّية

وقد انسجمت أعامل جَمَْمع اللغة (، 176م، ص2005

العربّية السوري مع اهلدف الذي ُأنشَئ ألجله، حيث 

م الكثري من اإلنجازات يف سياق إصالح الكتب  قدَّ

اجلامعّي املدرسّية، ولغة الكّتاب، وتعريب التعليم 

وذلك بتعريب الكتب الطبّية واملصطلحات العلمّية 

املستخدمة ووضع مصنّفات عربّية يف الطب وكانت 

العربّية هي اللغة التدريسّية املعتمدة يف مجيع الكليات 

اإلنسانّية والطبّية، وقد أثبتت هذه التجربة نجاًحا 

مبهًرا ما زالت سورّية حتصد ثامره إىل اآلن، سواء عىل 

ستوى الطالب أو عىل مستوى إجراء البحوث م

امليدانّية واملختربات؛ فقد كانت النتائج عالية املستوى 

إىل احلدِّ الذي استُغنَي فيه عن استخدام اخلربات 

 .(182م، ص2005املليح، ) األجنبّية

إنَّ نجاح التجربة السورّية يف التعليم اجلامعّي 

ة العربّية يف حتقيق يرجع إىل اإليامن العميق بأمهيّة اللغ

السيادة واالستقالل الكاملني للدولة، وحتقق هذا 

اهلدف يتسق بشكل رئيس والسياسة اللغوّية التي 

اعتمدهتا سورّية عقب استقالهلا واخلطوات العملّية 

التي قامت هبا إلحياء اللغة العربّية وتنقيتها من 

شوائب االستعامر، فيمكننا إذن أْن نضيف إىل أسباب 

اح جتربة سورّية يف تعريب التعليم اجلامعي نج

االنسجام بني السياسة اللغوّية والتخطيط اللغوّية، 

وهو ما افتقرت إليه السياسة اللغوّية يف األردن يف كثري 

من قوانينها،وال سّيام القانون املتعلق بلغة التدريس 

 والتعليم اجلامعّي.

 املحور الثالث: امتحان الكفاية

 ية اللغة العربيّة يف املادة العارشة عىل:نص قانون محا

: ال ُيعنّي ُمعلِّم يف التعليم العام أو عضو 10املادة 

ر  هيئة تدريس يف التعليم العايل أو ُمذيع أو ُمعّد أو حُمرِّ

يف أي مؤسسة إعالمّية إال إذا اجتاز امتحان الكفاية يف 

 اللغة العربّية، وُيستثنى من االمتحان املعلمون من غري

الناطقني باللغة العربّية، أو الذين يدرسون بلغة أجنبّية 

وتستقدمهم أي مؤسسة تعليمّية بموافقة ِوزارة الرتبّية 

والتعليم أو ِوزارة التعليم العايل والبحث العلمّي 

للتدريس بلغة أجنبّية والعاملون يف األقسام األجنبّية 

 يف وسائل اإلعالم.

اللغوّية كام يستشف  إنَّ اهلدف من امتحان الكفاية

من العنوان: قياس مستوى الكفاية اللغوّية لدى الفرد، 

اللغوّية: قدرة الفرد عىل استعامل  وُيقصد بالكفاية

اللغة بمهاراهتا املختلفة يف املواقف املختلفة بام ُيسهم 

 يف حتقيق مصاحله وأهدافه. وقد ُجعل امتحان الكفاية

لتعيني يف املؤسسات اللغوّية وفق هذا القانون رشًطا ل

العامة واخلاصة، مع بعض االستثناءات كام يّتضح يف 

 القانون.
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ويذكر الدكتور حممد عصفور أنَّ امتحان الكفاية 

أحُدمها قصرُي »يمكن أْن ُُيقق هدفني عىل األقل:

ُق أفضَل النتائج فيه  األجل يتمثَّل يف اختيار من ُيقِّ

ن اللغة العربّية، لوظيفٍة من الوظائف التي تتطلَّب إتقا

، أو من يصوغ الوثائق  حايفِّ ِر الصِّ كاملذيع، أو املحرِّ

القانونّية. والثاين طويُل األجل، ويتمثَّل يف دراسة 

نتائج االمتحان الرتاكمّية ملعرفة نواحي الضعف 

مني له من أجل وضع كتٍب لتعليم  رة لدى املتقدِّ املتكرِّ

األداء يف نواحي اللغة العربّية ُيتوّخى منها حتسنُي 

رة، وابتكاُر وسائَل أفضَل للتعليم  «الضعف املتكرِّ

(، وهذا من شأنه أْن 11م، ص2014عصفور، )

ينهض باللغة العربّية ويرفع من قيمتها عند أبنائها 

ويدفعهم إىل زيادة االهتامم هبا وتعلمها، لكنّه أيًضا 

سيكون مفيًدا إذا أحسنَّا استثامر امتحان الكفاية 

وّية، لتحقيق أفضل النتائج عند طلبة الدراسات اللغ

ون علومهم باللغة  العلمّية يف اجلامعات الذين يتلقَّ

اإلنجليزّية ال العربّية، ويتعلمون مصطلحاهتا، فإذا 

م لالمتحان فإنَّه سيجد صعوبة كبرية يف اإلجابة  تقدَّ

اللغوّية الكبرية التي  عن أسئلته بسبب الفجوة املعرفّية

عليم املواد العلمّية باللغة اإلنجليزّية، وتأّخر خلقها ت

 العربّية عندهم، ويمكن أْن نعّد امتحان الكفاية

اللغوّية وجًها من وجوه التحرر الوطني، والّتخّلص 

من الّرواسب االستعامرّية الباقية يف عقليات بعض 

العنارص املشكوك يف انتامئها الوطني املأخوذْين باللغة 

بوحوش، ة العلم واحلضارة بالنسبة هلم )لغ اإلنجليزّية

 (.12م، ص2005

وحتى يكون امتحان الكفاية ناجًعا وخطوًة 

صحيحة يف السياسة اللغوّية يف األردن فال بّد من 

 بعض اإلجراءات التنفيذّية، مثل:

 اللغوّية. حتديد اهلدف من امتحان الكفاية -1

 حتديد معايري النجاح والرسوب. -2

ان  خاصة لوضع أسئلة االمتحان أْن ُتعني جل -3

وإجراء  ،تكون مهمتها تقويم االمتحان املستمر

البحوث التجريبّية بشكل دوري من أجل الوقوف عىل 

 نقاط القوة والضعف وتقويمها.

امليض ُقُدًما يف تعريب التعليم اجلامعّي،  -4

فالطالب اجلامعّي الذي أمىض َرْدًحا من الزمن يف 

باللغة اإلنجليزّية لن جيد أّية  جامعته يتلقى علومه

فائدة من إجراء امتحان الكفاية للتوظيف وهو يشعر 

بالعجز أو بصعوبة اإلجابة عن االمتحان بسبب 

ضعف إملامه باللغة العربّية، وذلك لتحقيق االنسجام 

بني قوانني السياسة اللغوّية ومكونات التخطيط 

 اللغوّي وحتقيق أهدافه.

 

  األردنالسياسة اللغوّية يف

 يف ميزان النقد 

صاحَب االزدهار احلضاري للدولة انتشاًرا للغتها 

إّن اللغة مبنّية يف »طيلة امتداد قوهتا يف أنحاء العامل؛ إذْ 
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عمق البنية االجتامعّية واالقتصادّية للمجتمع وأمهيتها 

ا، وهلذا غالًبا ما تبدو السياسات  األساسّية طبيعّية جدًّ

عن متث الت احلس املشرتك ملوقع اللغوّية كتعبريات 

( ويف 116م، ص2013)الفهري،  «اللغة يف املجتمع

امُلقابل فيمكن أْن نعّد حرَص األردن عىل أْن تكون 

اللغة العربّية هي صاحبة السيادة منذ أوائل القرن 

العرشين وقبل االستقالل باستصدار قانون يف 

ة هي اللغة الدستور األردين ينص  عىل أنَّ اللغة العربيّ 

ا مهامًّ عىل إيامن الدولة  الرسميّة الوحيدة للدولة مؤرّشً

 هبذا املكون املهم لقوامها.

اللغوّية الناجحة تأخْذ بعني الرعاية  إّن السياسةَ 

األبعاد املتعددة للغة أو اللغات، وتتعهد الّتامُسك 

اللغوّي الرّضوري بالعناية؛ ألنَّه يعضد مقومات األّمة 

ويضمُن هلا أْن تقوى بأعدادها املرتاكمة،  ومجاعاهتا

واقتصادات أهلها املتكاملة أو سياساهتا التي تراعي 

خصوصياهتا اهلوية من جهة، وحيويتها ضمن املجتمع 

الدويل املتعدد األقطاب واملتضامن يف احلقوق 

، بترصف(، 78م، ص2013)الفهري،  والواجبات

ى هذا املعيار يف السياسة اللغ وّية يف األردن وقد تبدَّ

بموجب القانون الذي ينّص عىل احلفاظ عىل سالمة 

اللغة العربّية وجعلها تواكب متطلبات اآلداب 

والعلوم والفنون احلديثة، وإحياء الرتاث العريّب 

اإلسالمّي، إضافة إىل القوانني التي تنّص عىل رضورة 

إتباع اتفاقيات التجارة بني األردن والدول األخرى 

بت باللغة اإلنجليزّية ترمجًة باللغة العربّية؛ بام التي ُكت

ُيفُظ ُهوّيتها وحيويتها بني اللغات األخرى ضمن 

 املجتمع الدويّل.

واحلفاظ عىل اللغة العربيّة لتكون اللغة الرسميّة 

يف الدولة ال يعني أنَّ االنفصال التام عن الدول 

األخرى؛ إْذ ال يمكن أْن ُتستخدم يف الدولة اللغة 

نفسها لتؤدِّي وظيفتني: األوىل أْن تكون اللغة 

الرسميّة الدوليّة، والثانية أْن تكون لغة التبادل 

ما  -غالبًا-االقتصادي مع الدول األخرى؛ لذلك

تلجأ الدول إىل اإلبقاء عىل اللغة الرسميّة لغة 

، مع (1)للتواُصل والشعور بالتميّز عن الدول األخرى

التواُصل الدويل، ومن استخدام لغة أخرى حلاجات 

األمثلة عىل ذلك: تنزانيا؛ حيُث إنَّ اللغة السواحيلية 

هي اللغة القومية الناشئة، ولكن من املحتّم اإلبقاء 

عىل اللغة اإلنجليزية من أجل أغراض املشاركة 

(، ووفًقا لقوانني 440م، ص2000)فاسولد، 

ت السياسة اللغوّية يف األردن فإنَّ اللغة العربيّة أدَّ 

الوظيفة األوىل وهي املشاركة، ويف الوقت نفسه 

                                                 

عربَّ )جارفني( عن هـاتني الـوظيفتني بـام يـدعوه: وظيفـة  (1)

املشاركة، التي تشري إىل املشاركة يف التطورات الثقافّية عـىل 

ــارة  ــا والتج ــوم والتكنولوجي ــل: العل ــامل مث ــتوى الع مس

عـىل شــعور  الدولّيـة، ووظيفـة االنفصـال، التــي تشـتمل

بالتمّيز والتفرقـة عـن األمـم األخـرى يف العـامل. )ُينظـر: 

 (.440م، ص2000فاسولد، 
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حافظت عىل متيّزها حني فرض القانون رضورة إتباع 

 االتفاقية الدولية ترمجة باللغة العربيّة.

من خالل -تطمح  ثّم إنَّ السياسة اللغوّية الناجحة

إىل ترسيخ مبدأين رئيسيني، مها: مبدأ -عملها 

وّية، فلإلنسان حق الديمقراطّية ومبدأ العدالة اللغ

االحتفاظ هبوّيته اللغوّية، والتّحّدث هبا بحرّية، ومن 

حّقه أيًضا أْن ترقى لغته يف مستوى حتّديات العرص؛ 

فتكون قادرة عىل جماهبة هيمنة اللغات الكربى يف 

سياق العوملة اللغوّية. وانطالًقا من هذا املعيار ُيؤخذ 

ا مل تلتفت إىل إجياد عىل السياسة اللغوّية يف األردن أهنَّ 

لالزدواجية  حلٍّ ملشكلة غياب الرتسيم الوظيفّي 

اللغوّية ومشكلة الثنائّية اللغوّية التي أضحت تّتخذ 

أبعاًدا خمتلفة يف الدولة، فعىل الرغم من أنَّ ثّمة قانوًنا 

يقيض بأنَّ ُتستخدم اللغة العربّية يف كتابة اإلعالنات 

ه ما زالت هناك الكثري منها التجارّية والالفتات إالَّ أنَّ 

يف الشوارع وعىل أبواب املحالت التجارية ُكتبت 

باللهجة العامّية أو باللغة اإلنجليزية. ويعد  وجود هذه 

الالفتات واإلعالنات خمالفًة لقانون محاية اللغة العربيّة 

حسب  -الذي يقيض بفرِض غرامٍة عىل املخالفني 

ض املخالفني . لكّن انتشارها وعد-القانون  م تعر 

للمساءلة يثري الّتساؤل حول جدوى القانون وفاعلّيته 

 إذا مل ُيطّبق عىل أرض الواقع؟

ومُتّكن السياسة اللغوّية الناجحة املواطن من 

ممارسةحّقه يف التعليم والتكوين الثقايّف واالجتامعّي 

ومهنّي ومتطّلباته املادّية  بلغة تستجيب للواقع السويس

دّية يف احلارض واملستقبل، وهذا يتطّلب من واالقتصا

قوانني السياسة اللغوّية التخّلص هنائيًّا من لغة 

املستعِمر، فام معنى أْن تستقّل الدولة من االستعامر 

وتبقي عىل لغته يتحدث هبا أبناؤها ويقضون هبا 

ا غنيمة حرب؟ ولعلَّ وعَي جَمَْمع اللغة  حاجاهتم وكأهنَّ

بحق املواطن األرديّن يف التعليم بلغته العربّية األرديّن 

األم اللغة العربّية وجتربة تعريب التعليم اجلامعّي هي 

جَمَْمع اللغة العربيّة  أظهر مثاٍل عىل ذلك؛ فقد عرفنا أنَّ 

م خّطًة منّظمة لتعريب التعليم اجلامعّي يف  قدَّ

التخصصات العلمّية بمسامهة أساتذة جامعيني حّققت 

 املستوى األكاديمي للطلبة، ولو ُقّدر نتائج الفتة عىل

هلذه التجربة املهّمة االستمرار حلّققت نتائج أخرى عىل 

مستوى حتقيق االنتامء إىل اللغة العربيّة وتنمية روح 

االعتزاز هبا، لكّن املشاكل والصعوبات التي واجهت 

تعريب التعليم اجلامعّي كانت عقبة يف توّقف هذه 

ة من اإلنجاز عىل الرغم من التجربة بعد سنة واحد

اإلنجازات العظيمة التي حققها، ومن هذه 

 الصعوبات:

عدم وجود جهات متخصصة بإنتاج الكتب  -1

 .هاوتوزيع هااملعّربةونرش

عدم وجود مردود معنوي أو مادي يتناسب  -2

 مع اجلهد املبذول يف التعريب.

ندرة وجود معاجم خاصة باملصطلحات  -3
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 عملهم وتّّسع يف إنتاجهم، بني يفالعلمية تساعد املعرِّ 

اإلعالم بشأهنا شبه  وإذا ما توافرت هذه املعاجم فإنَّ 

 معدوم.

 ضعف متويل عملية تعريب العلوم. -4

عملية  بجدوىرأي ال غياب القناعة لدى -5

صور تنفيذ لخطة متكاملة وحمكمة  وترسيمالتعريب، 

 التعريب عىل مستوى الدولة ويف شتى األصعدة.

ب إىل ضعف متابعة الدولة، وُتومئ هذه األسبا

وعدم وجود قانون خاص وُملزم بالتعريب اجلامعّي 

يف السياسة اللغوّية، الذي كان سيحتقب حلواًل هلذه 

املصاعب، فام استقر يف املنجز التقنّي للدول املتقدمة 

أنَّه ما من دولة من تلكم الدول توّسلت بغري لغتها 

من دولة متقدمة  القومّية لبناء معامرها احلضارّي، وما

وظَّفت غري لغتها القومية يف التدريس وصياغة بحوثها 

العلمّية واإلنسانّية، أليست هذه املراكمة القارة يف 

املشهد احلديث حمفًزا لرجع الصدى يف أْن نفزع للغتنا 

العربّية، فنجعلها لغة العلوم اإلساسّية ولغة بحوثنا، 

 سائر أحوالنا؟ ووسيلتنا يف التواصل واإلدارة وإلقامة

إْن كانت السياسة اللغوّية الناجحة تطمح يف متكني 

لغتها من العبور احلضاري وتوطني املعرفة، فليس 

باملستطاع حتقيق هذه البغية إال من خالل التعليم العايل 

باللغة األم، وردم اهلّوة بني لغة التواصل ولغة البحث 

اد املجتمع العلمّي، فاللغة العربّية لغة تواصل بني أفر

ولكنها ليست لغة البحوث  يف الغالب  -األردينّ 

العلمّية وال لغة التدريس يف الكليات العلميّة، وثمة 

فِصام ال بد من االستشفاء منه؛ وذلك بتفعيل القوانني 

اللغوّية ومتابعة تنفيذها، ودعم البحوث العلمّية 

املكتوبة باللغة العربّية، وختصيص مكافآت جمزية 

بني الذين ينقلون البحوث واملؤلفات العلميّة للمعر

من اللغات احلّية إىل اللغة العربية، فالرتمجة نافذة ذهبّية 

 للولوج إىل احلداثة وإنتاج املعرفة.

 

  النتائج والّتوصيات

مت هذه الدراسة عرًضا للسياسة اللغوّية يف  قدَّ

اإلجابة عن التَّسآل املنهجّي الذي  أجَل  األردن؛

ما مدى التوافق يف السياسة اللغوّية بني ه:صدرت عن

؟ والكشف عن أهم القوانني الترّشيع والّتطبيق

واإلنجازات التي حققتها السياسة اللغوّية يف األردن 

للقوانني والترشيعات التي صدرت بموجب  َتبًَعا

الدستور واملنجزات عىل أرض الواقع، مع تقديم دراسة 

فيها. وقد  قاط الضعف والقوةنقدّية حتليلّية هلا، مربًزا ن

إىل أنَّ  _بعد تبرّص وفضل استدراك _انتهت الدراسة

قوانني محاية اللغة العربّية يف األردن قوانني نظرية 

مبادئ التخطيط اللغوّي؛  - يف الغالب -غابت عنها

لعدم جّدّية الدولة يف تفعيل قوانني السياسة اللغوّية 

تعريب التعليم العربّية، وكان وأد جتربة  ومحاية

َمْلَمح عىل  اجلامعّي بعد ما حققته من نجاحات أظهرّ 

 ترّهل السياسة اللغوّية وعدم وضوحها يف الدولة.
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ووجد الباحث أنَّ قانون محاية اللغة العربّية لعام 

م(، تضّمن قوانني تفصيلّية جيدة لو اهتّمت 2015)

هبا مؤسسات الدولة وحرصت عىل تطبيقها 

ربة تعريب التعليم اجلامعي سابًقا باالستفادة من جت

والتجربة السورّية يف التعريب،حلققت أفضل النتائج 

 العربّية والنهوض هبا وترقيتها. يف محاية

ويرى الباحث أنَّ قانون محاية اللغة العربّية الصادر 

له خطره يف إصالح الواقع اللغوّي يف  م2015سنة 

والضعف  اللغوّية، األردن وحل مشكلة االزدواجّية

يف مستوى البحث العلمّي، ويف ارتفاع املستوى 

ة عالقة قوّية بني االقتصاد  االقتصادّي للدولة، إْذ ثمَّ

والتعليم ال يمكن إغفاله، ولعل حرص األردن عىل أْن 

 لغة التدريس يف الكليات العلمّية تكون اإلنجليزّية

سينعكس سلًبا عىل العربّية، ويوّسع اهلوة بني اهتامم 

طالب بلغته وإتقانه هلا، واهتاممه باللغة اإلنجليزّية ال

عىل حساب العربّية بوصفها لغة العلم والثقافة، وليس 

يف مستوى البحث  آثار هذا الصنيع خيفى عىل ذي هُنَْية

العلمّي، وسُيبقي األردن يف عداد الدول النامّية التي 

مه ترى أنَّ اإلنجليزّية هي أساس احلياة املرتفة بام تقد

من ُفرٍص عالّية يف العمل والتعليم، فمن أجل رفع 

مستوى األردن من عداد هذه الدول البدَّ من حتقيق 

هنضة لغوّية شاملة، فالسبيل إىل النهضة العلميّة 

االقتصادّية لن يتحقق بمعزل عن النهضة اللغوّية، 

فاللغة الوطنيّة سفري ناجح للنهضة والشهود 

نعقد اإلمجاع عليها بام احلضاري، وتلك حقيقة قد ا

 حتّصل لدى األمم من جتارب قدياًم وحديًثا. 

وُيويص الباحث بإعادة النظر يف قواعد التخطيط 

اللغوّي يف األردن بام يسهم يف تفعيل قوانني السياسة 

اللغوّية وُيقق النتائج املرجوة منها، وإخراجها من 

ميل، املجّردة إىل ميدان التطبيق الع القوالب النظرّية

 إىل وجود بالفعل. وحتويلها من وجود بالقوة

ثم ال بد من تنسيق العالقة بني مؤسسات الدولة 

الرسميّة وجَمَْمع اللغة العربّية بام يصّب يف مصلحة 

خدمة اللغة العربّية ومحايتها، وحتقيق االنسجام بني 

 مكونات التخطيط اللغوّي وقوانني السياسة اللغوّية.

 

 عاملصادر واملراج

 :العربية: اللغة أوالا 

لغتنا العربيّة جزء من هويتنا، سلسلة ، بوحوش، عامر

، أمحد بن نعامن 1، طكتب املستقبل العريب

مركز دراسات الوحدة  بريوت، وآخرون،

 م.2005العربّية، 

 ،4، طاللغة بني املعيارية والوصفيّة، حسان، متام

 م.2000عامل الكتب،  القاهرة،

قع اللغة العربيّة يف ميدان وا"، خرض، حممد زكي

التواُصل االجتامعي عىل الشابكة، واهلاتف، 

، جَمَْمع اللغة العربّية األردين، "واملحمول

/ 11/ 9 -10/ 19املوسم الثاين والثالثون، 

 م.2014



 قوانني محاية اللغة العربّية يف األردن بني التَّرشيع والتَّطبيق  :ةموسى برهوم ودةععيسى                        114

 

اللغة العربيّة والتعريب يف العرص  ،خليفة، عبد الكريم

اللغة العربّية  ، عامن، جَمَْمع2، طاحلديث

 م1988ين، األرد

التخطيط اللغوّي ، الراشد، أمل بنت عبداهلل بن عبدالرمحن

للعربية دراسة وصفية حتليلية ملتغريات الواقع 

، رسالة ماجستري، اململكة العربّية اللغويّ 

السعودية، قسم اللغة العربيّة، جامعة امللك سعود، 

 م(.2010هـ )1431الفصل الدرايس األول 

ور التخطيط اللغوّي يف د، الزبون، فواز عبداحلق

جَمَْمع اللغة ،خدمة اللغة العربيّة والنهوض هبا

العربّية األردين، املوسم الثقايف السابع 

 م.2009هـ/ 1430والعرشون، 

السياسة اللغوّية خلفياهتا ، طوليفسون، جيمس

، الرباط، 1، ترمجة حممد خطايب، طومقاصدها

 م.2007مطبعة املعارف اجلديدة، 

اللسان العريب: احلارض ، عبداحلميدعبدالواحد، 

، ضمن كتاب: اللسان العريب واآلفاق

وإشكالية التلقي، علوي حافيظ إسامعييل 

، بريوت، 1وآخرون، سلسة كتب املستقبل، ط

 م.2007مركز دراسات الوحدة العربّية، 

جَمَْمع ، "امتحان الكفاية اللغة العربيّة"، عصفور، حممد

ملوسم الثقايف الثاين ، االلغة العربيّة األردين

ترشين الثاين 9-ترشين األول 19والثالثون، 

 م.2014

، ترمجة خليل اللسانيةاالجتامعية، غارمادي، جولييت

، بريوت، دار الطليعة للطباعة 1أمحد خليل، ط

 .1990والنرش، 

، علم اللغة االجتامعي للمجتمع ،فاسولد، رالف

، 1ترمجة إبراهيم بن صالح الفالي، ط

 م.2000ة، النرش العلمي واملطابع، السعودي

أزمة اللغة العربيّة يف ، الفهري، عبدالقادر الفايس

، بريوت، الكتاب اجلديد، 5، طاملغرب

 م.2010

السياسة اللغوّية يف البالد ، الفهري، عبدالقادر الفايس

الكتاب اجلديد، بريوت، ، 1، طالعربيّة

 م.2013

التخطيط  التعريب ونظرية، القحطاين، سعد بن هادي

، بريوت، مركز دراسات الوحدة 1، طاللغويّ 

 م2002العربّية، 

، التخطيط اللغوّي والتغري االجتامعي، كوبر، روبرت

ترمجة: خليفة أبو بكر األسود، ِِست، جملس 

 م.2006الثقافة العام، 

، حرب اللغات والسياسة اللغوّية ،لويس جانكالفي

ربّية ، بريوت،املنظمة الع1ترمجة حسن محزة، ط

 .م2008للرتمجة، 

، سلسلة اللسان العريب وإشكالية التلقي، علوي وآخرون

، بريوت، مركز 1(، ط55كتب املستقبل العريب )

 م.2007دراسات الوحدة العربيّة، 



 115                         (هـ1438م/2017جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع، 29مجملة اآلداب، 

 

، تاريخ النقود اإلسالمية، املازنداين، موسى احلسيني

، بريوت، دار العلوم للتحقيق والنرش، 3ط

 م.1988

لسياسة اللغوّية العربيّة البيئة ا، مرزوقي وآخرون

 م. 2016، عامن، كنوز املعرفة، 1، طوالبقاء

التخطيط اللغوّي واألمن ، املسدي، عبدالسالم

، الرياض، مركز امللك    عبداهلل 1، طاللغويّ 

بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربّية، 

 م.2015

معركة التعريب اللغوّي بني "، مغالسة، حممود حسني

اللغة العربيّة أمام ، مؤمتر: "قدامى واملحدثنيال

، الدورة الثالثة، بريوت، حتديات العوملة

 م.2005املجلس العاملي للغة العربّية، 

 :مؤمتر، "التعريب والتجربة السورية"، املليح، فادية

، الدورة حتديات العوملةأمام  اللغة العربيّة

ة، الثالثة، بريوت، املجلس العاملي للغة العربيّ 

 م،2005

، 1، طعلم اللغة االجتامعي عند العرب، هنر، هادي

 م.1988بغداد، اجلامعة املستنرصية، 

 

 

 

 

 ثانياا: اللغة اإلنجليزية:

 Carol M. Eastman, Language planning: An 
Introduction, Chandler and Sharp Publications in 
Anthropology and related Fields, San Francisco, 

Chandler and Sharp,  
 Liddicoat, Antony J, "language policy and 

methodology", International journal of English 
studies, vol 4 (No1), (2004), 153- 171. 

 NKosana, Leonared B M, language 
planning and policy in postwana,The African 

Symposium, VOL11, (No1),( 2011), 323- 242. 

 

 ثالثاا: املوقع اإللكرتوين: 

  الترشيعات عىل موقع وزارة التعليم العايل

والبحث العلمي عىل املوقع اإللكرتوين: )تاريخ 

 م(.2016/ 4/ 29دخول املوقع: 

 http://www.mohe.gov.jo/ar/pages/Legislation.aspx 
  الذوادي، حممود، سيادة اللغة العربّية أين هي يف

الثورة التونسية، بحث منشور عىل املوقع  مسار

اإللكرتوين للمركز العريب لألبحاث ودراسة 

م، 2015/ 7/ 15السياسات، قطر، بتاريخ: 

/ 29العنوان اإللكرتوين: )تاريخ دخول املوقع: 

 م(.2016/ 4

 http://www.dohainstitute.org/release/633f60be-  
994d-4c1b-8b74-4bd4ac87c3dd 

 لعريب عىل اإلنرتنت، موسوعة موضوع املحتوى ا

اإللكرتونية، عىل املوقع اإللكرتوين: )تاريخ 

 م(.2015/ 2/ 2دخول املوقع: 

 http://mawdoo3.com/arcontent/ 

 
 

 

 

 



 قوانني محاية اللغة العربّية يف األردن بني التَّرشيع والتَّطبيق  :ةموسى برهوم ودةععيسى                        68

 

 

 

 


