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انطالقا من اهتامم مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية، بدراسة أوضاع اللغة 
العربية وأحواهلا، وحتقيقا لألهداف التي يتغياها املركز، وحرصا منه عىل تنويع مناشطه وفعالياته والرشائح 
املستهدفة، فقد أقر جملس األمناء يف املركز برناجمًا علميًا حتت اسم: )برنامج املحارضات العلمية( ُتَقّدم 
من خالله، حمارضات نوعية ومتميزة، وذلك باستقطاب علامء ومتخصصني يف اللغة العربية من العرب 

وغريهم. 
قضايا  وعىل  خمتارة،  لغوية  موضوعات  عىل  الضوء  تسليط  إىل  الربنامج  هذا  من  املركز  وهيدف 
علمية  بمرشوعات  معارص، للخروج  علمي  بطرح  ومعاجلتها  العربية،  اللغوية  اهلوية  متس  وإشكاالت 

متنوعة تسهم يف خدمة اللغة العربية، وتعزيز حمّلها بني اللغات.
يقيم املركز تلك املحارضات يف أماكن متفرقة، وبالرشاكة مع املؤسسات العلمية العريقة، ويدعو إىل 
احلضور املتخصصني يف اللغة، والباحثني واملهتمني، وطالب الدراسات العليا، كام يتضمن الربنامج إىل 
جانب املحارضة حلقة نقاش متخصصة يف اهتامم املحارِض وختصصه، ومسريته العلمية، واآلفاق البحثية 

التي رادها، والتي يويص بارتيادها.
ويرسنا أن نضع بني أيديكم نص هذه املحارضة، واثقني بأنكم ستجدون فيها وفرا علميا، ومفاتيح 

ملرشوعات علمية وعملية.

األمني العام
د. عبداهلل بن صالح الوشمي

ص.ب 12500 الرياض 11473
هاتف:00966112587268 - 00966112581082

nashr@kaica.org.sa :الربيد اإلليكرتوين
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اليسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب، أو نقله يف أي شكل أو وسيلة،
سواء أكان إلكرتونية أم يدوية أم ميكانيكية، بام يف ذلك مجيع أنواع تصوير املستندات بالنسخ، أو 
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اللغة هي إحدى الوسائل التي يعرب هبا اإلنسان عن فكره وثقافته ومكنون نفسه، بل 
إننا ال نغايل إذا قلنا إهنا أهم هذه الوسائل. وال تقترص أمهية اللغة عىل التواصل بني بني 
البرش، وإنام متتد إىل التعامل مع بعض احليوانات كالقرود والكالب البوليسية)١(. فاللغة 
نعمة من اهلل عز وجل لإلنسان، شأنه يف ذلك شأن كل احليوانات التي متتلك نظاما من 
النبات.  ولغة  الطري،  ولغة  احليوان،  لغة  فيقال  بينها.  فيام  للتفاهم  واإلشارات  الرموز 
ونستدل عىل ذلك من القرآن الكريم بقوله تعاىل - عىل لسان سيدنا سليامن عليه السالم 
- ﴿وقال يا أهيا الناس علمنا منطق الطري﴾)٢(. ولكن لغة اإلنسان تتميز بأهنا ذات نظام 

١- نرشت جريدة االحتاد اإلماراتية - يف عددها الصادر يوم السبت املوافق ١٢ يناير ٢٠٠٨م- خربا طريفا حتت عنوان 
»رشطة بريطانيا تتعلم األملانية ملخاطبة كالب«. ويؤكد اخلرب أن رجال الرشطة يف بريطانيا سيضطرون لتعلم بعض 
كلامت اللغة األملانية املهمة للتعامل مع كالب الشيفر األملانية التي ال جتيد اإلنجليزية. ونقلت صحيفة »دييل تليجراف« 
الربيطانية، يف عددها الصادر يف احلادي عرش من يناير سنة ٢٠٠٨م، أن ١٦ من وحدات الرشطة يف بريطانيا ستقوم 
بتعليم رجال الرشطة الذين يقودون الكالب بعض األوامر املهمة باللغة األملانية من بينها »اجلس« أو »عض« أو »هيا 
بنا«، حتى يمكنهم إمالء أوامرهم عىل الكالب املستوردة من أملانيا. وقال متحدث باسم الرشطة للصحيفة أن هناك ما 
يربر هذه اخلطوة، كام يوجد ما يربر أيضا الثمن الباهظ الذي تدفعه الرشطة الربيطانية للحصول عىل الكالب األملانية، 
فيها حتى  تدفع  التي  املالية  القيمة  تساوي  الكالب  أن هذه  املتحدث  للكلب. وأكد  يورو  يبلغ نحو ٢٧٠٠  والذي 
وإن كانت ال تفهم اإلنجليزية، موضحا أن الكالب مدربة بشكل جيد وحتافظ عىل النظام. وقال أحد رجال الرشطة 
إلينا  نظروا  بنا«  »هيا  باإلنجليزية  للكالب  قلنا  عندما  للصحيفة:  بيشاير  دير  بمنطقة  الكالب  قيادة  يف  املتخصصني 
وكأننا مصابون باجلنون، وبالتايل مل يبق أمامنا سوى تعلم األوامر باللغة األملانية. ولكن الرشطة الربيطانية تعتزم أيضا 
عىل املدى الطويل تعليم الكالب األملانية لغة شكسبري. راجع: جريدة االحتاد، أبو ظبي، ١٢ يناير ٢٠٠٨م، ص ٢٨.   

٢- سورة النمل: اآلية رقم ١٦.

المقدمة
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تعبري  حد  وعىل  كذلك،  مغلق)١(.  بأنه  للحيوانات  التعاريف  النظام  يتسم  بينام  مفتوح، 
علامء املنطق، يتميز اإلنسان عن الكائنات احلية األخرى بأنه حيوان ناطق. ولعظم أمهية 
اللغة، يذكر اهلل عز وجل بني اإلنسان هبذه النعمة، فيقول سبحانه ﴿أمل نجعل له عينني. 
»اللسان« قد يطلق  يتكلم هبا)٣(. فلفظ  به، ولغة  ينطق  ولسانا وشفتني﴾)٢(. أي لسانًا 
عىل اللغة ذاهتا. ولذلك، تتخذ بعض كليات اللغات تسمية هلا مصطلح »كلية األلسن«.   
وسيلة  جمرد  ليست  فاللغة  املجتمع.  يف  الرتابط  بناء  يف  العنارص  أقوى  هي  واللغة 
للتفاهم مع اآلخرين، وإنام تشكل يف الوقت ذاته عاماًل قويًا ومؤثرًا يف حتديد شخصية 
األفراد واجلامعات)٤(. ويذهب أحد الشعراء - بحق - إىل أن »اللغة هي األمة«، مؤكدًا 
أن هذه العبارة ليست مبالغة وليست حذلقة. فعىل حد قول صاحب هذا الرأي، اللغة 
هي األمة ألن اللغة هي اإلنسان. فاإلنسان يتميز عن بقية الكائنات بأنه حيوان ناطق 
أو حيوان عاقل، ألن العقل ال يعمل إال باللغة التي تسمى األشياء واألفكار وتضعها 
يف سياق منطقي. فاللغة إذن هي صوت العقل، وهى األداة التي يفكر هبا ويعرب ويكون 
هبا اإلنسان إنسانًا. واللغة هي األمة، ألن األمة أفراد من البرش ال يستطيعون أن يعيشوا 
معًا إال بأداة يتواصلون هبا ويتفامهون وحيولون حياهتم املشرتكة إىل تراث مشرتك يعرب 
عنهم أفرادًا ومجاعة. واللغة هي هذه األداة. ونحن نستطيع أن نؤرخ باللغة حلياة األمة. 
فاألمة تولد حني تنضج لغتها وتشيع وتتحول من هلجات متفرقة يزاحم بعضها بعضا 
ننظر يف  فيها. حني  أنفسهم  لغة مستقرة، تفرض نفسها عىل اجلميع، وجيد اجلميع  إىل 
امللحمي،  الشعر  يف  اللغة،  يف  يشء  كل  قبل  متثلت  حضارهتا  أن  نجد  اليونان،  تاريخ 
الفنون  هذه  ازدهرت  وحني  الفلسفي.  والفكر  السيايس،  والفكر  املرسحي،  والشعر 
خالل األلف األول قبل امليالد كانت اليونان حارضة مزدهرة. وحني توقف اليونانيون 

١- راجع: األستاذ سامل مبارك الفلق، اللغة العربية ... التحديات واملواجهة، بحث منشور عىل شبكة االنرتنت، يف موقع 

).www.saaid.net(.:مكتبة صيد الفوائد اإلسالمية، عىل العنوان التايل
٢- سورة البلد: اآليتان ٨ و٩.

٣- راجع: فتح القدير، لإلمام الشوكاين، دار ابن حزم للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، الطبعة األوىل، ١٤٢١ هـ - 
٢٠٠٠م، ص ١٩٣٧.

٤- د. مصطفى أبو زيد فهمي، النظرية العامة للقومية العربية، املكتب الرشقي للنرش والتوزيع، بريوت، ١٩٦٩م، ص 
٩٨٠ وما بعدها.
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عن اإلبداع، تراجع مكاهنم يف التاريخ. وما يقال عن اليونان، يقال كذلك عن الرومان 
يف  انترشت  التي  الالتينية  للغة  بوجودهم  يدينون  فالرومان  العرب.  عن  أيضًا  ويقال 
العامل وخاصة يف غرب أوروبا ومكنت الرومان من بناء إمرباطوريتهم التي كانت قوية 
حني كانت اللغة الالتينية حية قوية، ويوم فقدت هذه اللغة قدرهتا عىل مواصلة احلياة 
الدور الذي لعبته  أننا نجهل  اهنارت اإلمرباطورية ومل يعد للرومان وجود. وال أظن 
اللغة العربية يف حياة العرب إىل احلد الذي يمكن معه القول إن حياهتم وحضارهتم قبل 
كل يشء لغة. ونحن نرى أن الدول الغربية احلديثة ظهرت يف الوقت الذي ظهرت فيه 
اللغات األوروبية احلديثة. والعنارص التي تشكلت منها األمم األوروبية هي العنارص 
األمة  شكلت  التي  واملحلية  والالتينية  اجلرمانية  العنارص  لغاهتا.  منها  تشكلت  التي 
اللغة  هذه  هبا  مرت  التي  والتطورات  االنجليزية.  اللغة  شكلت  التي  هي  االنجليزية 
حتى وصلت إىل ما هي عليه مرت هبا األمة ومرت هبا الدولة. والذي يقال عن انجلرتا 

يقال عن فرنسا وإسبانيا وأملانيا وإيطاليا)١(.
ولذلك،  الوطنية)٢(.  للهوية  أسايس  ومكون  جزء  اللغة  بأن  القول  يمكن  وهكذا، 
حترص كل دولة عىل حتديد وبيان لغتها الوطنية والرسمية. بل إن هذا التحديد يرتفع 
سلطات  كل  عىل  ينبغي  التي  الدستورية،  القواعد  مصاف  إىل  البلدان  من  العديد  يف 
الدولة االلتزام هبا والتقيد بمقتضياهتا )املادة ١١ من الدستور اللبناين لسنة ١٩٢٦م، 
املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف التاسع من نوفمرب سنة ١٩٤٣م؛ املادة الثانية من 
لسنة ١٩٥٩م؛  التونيس  الدستور  من  األول  الفصل  لسنة ١٩٥٢م؛  األردين  الدستور 
الكويتي  الدستور  من  الثالثة  املادة  ١٩٦٢م؛  سنة  الصادر  املغريب  الدستور  تصدير 
الرابعة  املادة  ١٩٧١م؛  لسنة  الدائم  املرصي  الدستور  من  الثانية  املادة  ١٩٦٢م؛  لسنة 
من الدستور السوري لسنة ١٩٧٣م؛ املادة الثانية من الدستور اليمني لسنة ١٩٧٨م؛ 
املادة الثالثة من الدستور اجلزائري لسنة ١٩٨٩م؛ املادة السادسة من الدستور املوريتاين 

١- أمحد عبد املعطي حجازي، اللغة هي األمة، جريدة األهرام، قضايا وآراء، األربعاء ١٨ رمضان ١٤٣٥هـ املوافق ١٦ 
يوليو ٢٠١٤م، السنة ١٣٨، العدد ٤٦٦٠٨.

٢-  وقد أكد املرشع الفرنيس هذا املعنى رصاحة، وذلك يف املادة األوىل من القانون رقم ٩٤-٦٦٥ الصادر يف الرابع من أغسطس 
لسنة ١٩٩٤م بشأن استعامل اللغة الفرنسية. راجع يف العالقة بني اللغة واهلوية: د. أمحد عيل حسن اخلزيمي، املالمح الدستورية 
للهوية الوطنية، ورقة عمل مقدمة إىل ندوة »دور األمن يف ترسيخ اهلوية الوطنية«، والتي نظمها مركز البحوث والدراسات 

األمنية بالقيادة العامة لرشطة أبو ظبي، دولة اإلمارات العربية املتحدة، ٢٥-٢٦ نوفمرب ٢٠٠٨م، ص ٢١٥ وما بعدها.
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من  الثالثة  املادة  ١٩٩٢م؛  لسنة  مايل  مجهورية  دستور  من   ٢٥ املادة  ١٩٩١م؛  لسنة 
النظام األسايس للدولة يف سلطنة عامن الصادر سنة ١٩٩٦م؛ املادة الثالثة من الدستور 
السوداين لسنة ١٩٩٨م؛ املادة الثانية من الدستور البحريني لسنة ٢٠٠٢م؛ املادة األوىل 
من الدستور القطري لسنة ٢٠٠٣م؛ املادة الرابعة من الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥م؛ 
املادة الثانية الفقرة األوىل من الدستور الفرنيس لسنة ١٩٥٨م؛ املادة األوىل من دستور 
جيبويت لسنة ١٩٩٢م؛ املادة التاسعة من الدستور التشادي لسنة ١٩٩٦م؛ املادة األوىل 
من دستور جزر القمر لسنة ٢٠٠١م؛ املادة األوىل من الدستور السنغايل لسنة ٢٠٠١م؛ 
الدستور  الثانية من  املادة  اهلندي؛  الدستور  السابع عرش من  القسم  الفصل األول من 

املرصي لسنة ٢٠١٢م؛ املادة الثانية من الدستور املرصي احلايل لسنة ٢٠١٤م(.
ومنظورًا إىل اللغة باعتبارها مكون أسايس للهوية الوطنية، حترص بعض الدساتري 
اخلامس  )الفصل  للمجتمع  اللغوية  املقومات  بحامية  الدولة  التزام  تقرير  عىل  العربية 
امللغي  املرصي  الدستور  من  عرشة  الثانية  املادة  ٢٠١١؛  لسنة  املغريب  الدستور  من 
 ١٩٩١ لسنة   ٠٥  -٩١ رقم  اجلزائري  القانون  من  الثانية  املادة  وتقرر   .)٢٠١٢ لسنة 
املتضمن تعميم استعامل اللغة العربية أن »اللغة العربية مقوم من مقومات الشخصية 
الوطنية الراسخة، وثابت من ثوابت األمة. جيسد العمل هبا مظهرًا من مظاهر السيادة، 
واستعامهلا من النظام العام«. وتوجب املادة الثالثة من ذات القانون »عىل كل املؤسسات 

أن تعمل لرتقية اللغة العربية، ومحايتها، والسهر عىل سالمتها، وحسن استعامهلا«. 
واللغة هي أحد عنارص الرتاث الثقايف غري املادي الواجب محايتها بموجب اتفاقية 
اليونسكو بشأن صون الرتاث الثقايف غري املادي املعتمدة يف املؤمتر العام ملنظمة األمم 
املنعقدة يف باريس من ٢٩  الثانية والثالثني  املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم يف دورته 
هذه  من  الثانية  للامدة  فوفقًا  أكتوبر ٢٠٠٣م.  األول/  إىل ١٧ ترشين  سبتمرب  أيلول/ 
االتفاقية، »١- يقصد بعبارة )الرتاث الثقايف غري املادي( املامرسات والتصورات وأشكال 
التعبري واملعارف واملهارات - وما يرتبط هبا من آالت وقطع ومصوغات وأماكن ثقافية 
- التي تعتربها اجلامعات واملجموعات، وأحيانًا األفراد، جزءًا من تراثهم الثقايف. وهذا 
الرتاث الثقايف غري املادي املتوارث جياًل عن جيل، تبدعه اجلامعات واملجموعات من 
ينمي  وهو  وتارخيها،  الطبيعة  مع  وتفاعالهتا  بيئتها  مع  يتفق  بام  مستمرة  بصفة  جديد 
الثقايف  التنوع  احرتام  ثم  من  ويعزز  باستمراريتها،  والشعور  هبويتها  اإلحساس  لدهيا 
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والقدرة اإلبداعية البرشية، وال يؤخذ يف احلسبان ألغراض هذه االتفاقية سوى الرتاث 
ومع  اإلنسان،  بحقوق  املتعلقة  القائمة  الدولية  الصكوك  مع  يتفق  الذي  املادي  غري 
املستدامة.  والتنمية  واألفراد  واملجموعات  اجلامعات  بني  املتبادل  االحرتام  مقتضيات 
٢- وعىل ضوء التعريف الوارد يف الفقرة )١( أعاله يتجىل )الرتاث الثقايف غري املادي( 
بصفة خاصة يف املجاالت التالية: )أ( التقاليد وأشكال التعبري الشفهي، بام يف ذلك اللغة 

كواسطة للتعبري عن الرتاث الثقايف غري املادي...«. 
واللغة هي وسيلة احلفاظ عىل الرتاث غري املادي للشعوب. وقد أشارت إىل ذلك 
األصليني  السكان  لغات  محاية  اتفاقية  ملرشوع  التفسريية  املذكرة  يف  اليونسكو  منظمة 
واللغات املعرضة للخطر، والتي تؤكد عىل أن »اختفاء لغات السكان األصليني واللغات 
املحلية يف العامل ال يعني فقط اندثار نظم اتصال هامة تعود إىل آالف من السنني خلت، 
بل يعني أيضًا اندثار نظم ثقافية ونظم قيم تعرب عن رؤية شعوب تقليدية للعامل، وعن 
هويتها وسامهتا اخلاصة، وتشكل جزءًا أساسيًا من ذاكرة األرض، أي بعبارة أخرى، من 
الرتاث اللغوي للكوكب، وهو تراث ال يقدر بثمن. إن مجيع اللغات جتسد ممارسات 
اجتامعية وإنسانية من خالل الكلامت واإلشارات، ومن خالل الرموز املكتوبة وغريها. 
واللغات تنقل الفكر والتقاليد واملعارف والتكنولوجيا، ومن ثم فصوهنا يعني احلفاظ 
عىل هذا الرتاث غري املادي الذي ال يقدر بثمن. وعدم القيام بذلك يعني التعجيل عىل 

نحو أشد حدة بالقضاء عليها، بام يف ذلك الدنيا الفسيحة لرؤيتها للكون«.
وتأكيدًا عىل أمهية اللغة يف حياة الشعوب واألمم، اعتمدت منظمة الرتبية والثقافة 
أعلنت  كذلك،  األم.  للغة  يومًا  عام  كل  من  فرباير   ٢١ تاريخ  )اليونسكو(  والعلوم 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة سنة ٢٠٠٨م عامًا دوليًا للغات، وأسندت مهمة تنسيق 

األنشطة املتعلقة هبذا العام ملنظمة اليونسكو.
يعادل  املعرفة هبا  تراكم  اقتصادية، وأن  ثروة  اللغة متثل  أن  الباحثني  ويؤكد بعض 
- يف األمهية والقيمة - تراكم الثروة املادية يف باطن األرض وعىل ظهرها ويف خزائن 
البنوك. ويتفق يف ذلك عامل االقتصاد األمريكي »روبرت لولوا« يف نظريته عن »النمو 
تزيد  األجل،  طويل  مثاليا  استثامرا  يعد  األصلية  باللغة  التعليم  أن  يرى  إذ  اجلديد«، 
فوائده كلام أحسنت مؤسسات التعليم حسن إدارته واسترشاف أمهيته. وللتدليل عىل 
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»جوردون  الربيطاين  الوزراء  رئيس  عبارة  نسوق  أن  يكفي  للغة،  االقتصادية  األمهية 
التوازن  براون« عندما كان وزيرًا للاملية، والتي أكد فيها أن بريطانيا يمكنها أن حتقق 
العينية  والبضائع  واألزياء  املنزلية  الكهربائية  األجهزة  املتزايدة من  لوارداهتا  التجاري 

األخرى بتصدير يشء واحد وهو اللغة اإلنجليزية)١(. 
العربية  اللغة  بأن  القول  مستساغًا  يبدو  اخلصوص،  إىل  العموم  من  انتقلنا  وإذا 
كل  يف  الرسمية  اللغة  هي  إذ  اليوم.  عامل  يف  املستخدمة  اللغات  بني  هامة  مكانة  حتتل 
مائتان  هبا  ويتكلم  الصهيوين)٢(،  والكيان  واريرتيا  تشاد  إىل  إضافة  العريب،  العامل  دول 
فرد حول  مليون  أربعامئة وعرشين  التحدث هبا حوايل  نسمة، وجييد  مليون  وأربعون 
اللغات  إحدى  باعتبارها  املتحدة  األمم  هبا  تعرتف  أن  غريبًا  يكن  مل  ولذلك،  العامل. 
الدولية  املنظامت  بعض  يف  الرسمية  اللغة  وهي  الدولية.  املنظمة  هلذه  الرسمية  الست 
األخرى، كجامعة الدول العربية وجملس التعاون لدول اخلليج العربية ومنظمة التعاون 
اإلسالمي واالحتاد اإلفريقي. يضاف إىل ذلك، أن احلروف العربية تستعمل يف بعض 
اللغات غري العربية، كام هو الشأن يف الفارسية واألردية والصومالية والسواحلية ولغة 
اهلوسا. وكانت اللغة الرتكية تكتب بحروف عربية إىل أن قام »مصطفى كامل أتاتورك« 
معظم  حتتوي  كام  ١٩٢٨م)٣(.  سنة  يف  الالتينية  احلروف  إىل  الرتكية  األبجدية  بتغيري 
اللغات األجنبية عىل كثري من الكلامت العربية)٤(. واللغة العربية هي لغة القرآن الكريم 
التي نزل هبا عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم. فالقرآن الكريم منزل من عند اهلل عز وجل 
باللفظ واملعني، وذلك عىل خالف السنة التي هي منزلة باملعنى دون اللفظ. وقد ورد 

التاسعة  السنة  املتحدة،  العربية  اإلمارات  للمستقبل، جريدة االحتاد، تصدر يف دولة  العربية...  اللغة  الباهيل،  ١- حممد 
والثالثون، العدد ١١٨٧٠، ٢٦ ذو احلجة ١٤٢٨هـ املوافق ٤ يناير ٢٠٠٨م، ص ٢٥.

٢- راجع فيام يتعلق باللغة الرسمية للكيان الصهيوين:
E. ADLER, Accès par sujet multilingue et multialphabétique: le cas d›israël, 66 IFLA Council and 

General Conference, Jerusalem, Israel, 13 – 18 August, publié sur le site internet: www.ifla.org. 

املؤسسة  الدكتور ج. كتورة،  العامل اإلسالمي، ترمجة  ٣-راجع: كلوس كريزر وفارنر ديم وهانس جورج ماير، معجم 
اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع )جمد(، بريوت، الطبعة األوىل، ١٤١١ هـ - ١٩٩١م، ص ٥٤٦ وما بعدها.

٤- راجع بالتفصيل يف هذا املوضوع: د. عبد العيل الودغريي، صور من رحلة الكلامت العربية إىل الفرنسية؛ د. عبد الكريم 
اليايف، أصل لفظ ALCOOL العريب وما نقول مقابله أغول أم كحول؛ د. حممد األرناؤوط، املفردات العربية يف اللغة 
األلبانية: نظرة يف إسهام املسترشق األلباين طاهر دزداري؛ حممد رشيد نارص ذوق، بني اللغة العربية ولغة اإلغريق. وهذه 
)www.alarabiyah.ws(.  :األبحاث مجيعا منشورة عىل شبكة االنرتنت، يف موقع صوت العربية، عىل العنوان التايل
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النص عىل نزول القرآن باللغة العربية يف أكثر من موضع. يقول اهلل عـز وجل ﴿وإنه 
لتنزيل رب العاملني. نزل به الروح األمني. عىل قلبك لتكون من املنذرين. بلسان عريب 
الكريم  القرآن  أنزلناه حكام عربيا﴾)٢(. ويصف  ويقول سبحانه ﴿وكذلك  مبني﴾)١(. 
مبني﴾)٤(.  عريب  لسان  ﴿وهذا  وبقوله  عربيا﴾)٣(،  لسانا  مصدق  كتاب  ﴿وهذا  بقوله 
ويرجع الباحثون نزول القرآن باللغة العربية إىل عدة أسباب، لعل أمهها أن للغة الضاد 
خصائص ومميزات ال توجد يف لغة أخرى. فاللغة العربية أغنى اللغات كلاًم، وأعذهبا 
منطقًا، وأسلسها أسلوبًا، وأغزرها مادًة. وهلذه اللغة من عوامل البقاء ودواعي النمو 
والرقي ما قلام يتهيأ لغريها، وذلك ملا فيها من اختالف طرق الوضع والداللة، وغلبة 
النحت  إىل  املرتادفات،  وتعدد  والكناية  املجاز  وتنوع  واالشتقاق،  الترصيف  اطراد 
املنصفني  من  كثري  العربية  اللغة  بعظمة  شهد  ولقد  والتعريب)٥(.  واإلبدال  والقلب 
يقول  حيث  السامية«،  اللغات  »تاريخ  عن  مؤلفه  يف  رينان«  »أرنست  مثل  األجانب 
القوية، وتصل إىل درجة الكامل وسط  اللغة  إن »من أغرب املدهشات أن تثبت تلك 
ودقة  مفرداهتا،  بكثرة  أخواهتا  فاقت  التي  اللغة  تلك  الرحل.  من  أمة  عند  الصحاري 
معانيها، وحسن نظام مبانيها. وكانت هذه اللغة جمهولة عند األمم، ومن يوم علمت 
ظهرت لنا يف حلل الكامل إىل درجة أهنا مل تتغري أي تغيري يذكر، حتى إهنا مل يعرف هلا 
فتوحاهتا  إال  شأهنا  من  نعلم  نكاد  ال   - شيخوخة  وال  طفولة  ال  حياهتا  أطوار  كل  يف 
وانتصاراهتا التي ال تبارى، وال نعلم شبيها هلذه اللغة التي ظهرت للباحثني كاملة من 
غري تدرج، وبقيت حافظة لكياهنا من كل شائبة«)٦(. فاللغة العربية إذن وعاء الوحي، 
ذلك،  ويف  فرض عىل كل مسلم.  هبا  والنطق  تعلمها  أن  العلم عىل  أهل  ويكاد جيمع 
يقول اإلمام الشافعي »فعىل كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده، حتى 

سورة الشعراء: اآليات ١٩٢ - ١٩٥.  -١
سورة الرعد: اآلية ٣٧.  -٢

سورة األحقاف: اآلية ١٢.  -٣
سورة النحل: اآلية ١٠٣.  -٤

شبكة  عىل  منشورة  العربية«،  باللغة  القرآن  نزول  حول  وجواهبا  »شبهة   ،٤٩٧٩٣ رقم  الفتوى  الفتاوى،  موسوعة   -٥
.).www. islamweb.net( :االنرتنت يف العنوان التايل

اللغة العربية ومسايرهتا للعلوم واملدنية، جملة نور اإلسالم، تصدر عن مشيخة األزهر،  ٦- حممد اخلرض حسني، فضل 
املجلد الثالث، اجلزء األول، ص ٢٤٠.
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يشهد به أن ال اله إال اهلل، وأن حممدا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب اهلل، وينطق بالذكر 
فيام افرتض عليه من التكبري، وأمر به من التسبيح والتشهد وغري ذلك«)١(. ويؤكد شيخ 
اللغة  »نفس  أن  قائال  الدين،  لفهم  واجب  العربية  اللغة  تعلم  أن  تيمية  ابن  اإلسالم 
العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، وال يفهامن 
إال بفهم اللغة العربية، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب«. ويقول »مل يكن سبيل إىل 

حفظ الدين ومعرفته إال بضبط اللسان«)٢(.
األسايس  النظام  من  األوىل  املادة  تنص  اللغة،   ألمهية  وإدراكًا  سبق،  مما  وانطالقًا 
عربية  دولة  السعودية  العربية  »اململكة  أن  عىل  السعودية  العربية  اململكة  يف  للحكم 
تعاىل وسنة رسوله،  اهلل  كتاب  دينها اإلسالم، ودستورها  تامة،  ذات سيادة  إسالمية، 
صىل اهلل عليه وسلم ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض«)٣(. وهكذا، 
العريب،  ملحيطها  السعودية  العربية  اململكة  انتامء  عىل  بوضوح  األسايس  النظام  أكد 
وعمقها اإلسالمي ومتسكها باللغة العربية لغة رسمية وحيدة، منظورًا يف ذلك إىل أن 
الكريم)٤(. وسنحاول يف هذه  القرآن  التي جاء هبا الرشع، ونزل هبا  اللغة  العربية هي 

الدراسة الوقوف عىل أوجه العالقة بني اللغة العربية والقانون.

خطة الدراسة
العربية والقانون« من خمتلف جوانبه، نرى من  »اللغة  الضوء عىل موضوع  إللقاء 

املالئم تقسيم هذه الدراسة إىل فصلني، كام ييل:
الفصل األول: لغة القانون.

الفصل الثاين: صور احلامية القانونية للغة العربية.

١- اإلمام حممد بن إدريس الشافعي، الرسالة، بتحقيق ورشح أمحد حممد شاكر، دار الكتب العلمية، بريوت، د. ت، رقم 
١٦٧، ص ٤٨.

٢- شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية، اقتضاء الرصاط املستقيم، خمالفة أصحاب اجلحيم، حققه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه عصام فارس احلرستاين وحممد إبراهيم الزغيل، دار اجليل، بريوت، الطبعة األوىل، ١٩٩٣م، ص ٢٢٤.

٣- صدر النظام األسايس للحكم بموجب األمر امللكي رقم )أ/ ٩٠( يف ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ، ونرش باجلريدة الرسمية )أم القرى( 
العدد ٣٣٩٧ السنة ٦٩ تاريخ ٢ رمضان ١٤١٢هـ املوافق ٦ مارس ١٩٩٢م، وتم العمل به اعتبارًا من تاريخ نرشه.

٤- د. نايف بن خالد الوقاع، النظام األسايس للحكم يف اململكة العربية السعودية.. دراسة عقدية، جملة العلوم الرشعية، 
العدد الرابع والثالثون، حمرم ١٤٣٦هـ، ص ١٣ وما بعدها.
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لغة القانون
الف�صل الأول
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متهيد وتقسيم:
لسيادة  واألعىل  األبرز  املظهر  أيضًا  وهو  األمة،  إرادة  عن  تعبري  أسمى  هو  القانون 
العربية  الدول  يف  القانون  لغة  فإن  النحو،  هذا  عىل  إليه  ومنظورًا  أراضيها.  عىل  الدولة 
ينبغي أن تكون هي اللغة العربية بوصفها لغة أهل الضاد، لغة األمة العربية. وسنحاول 
فيام ييل التعرف عىل موقف الترشيعات العربية من هذا املبدأ الذي يتفق وحقائق األمور 
اللغة  بني  العالقة  أوجه  إبراز  املالئم  من  نعتقد  ثم،  األول(.  )املبحث  األشياء  ومنطق 
الترشيعات  حالة  بدراسة  سنقوم  كذلك،  الثاين(.  )املبحث  العادية  واللغة  القانونية 
املختلفة يف الدول العربية، للوقوف عىل التطبيق العميل للمبدأ املقرر بشأن لغة الترشيع، 
األلفاظ األجنبية  استخدام بعض  أمور، هي:  الدراسة عدة  يتبني من خالل هذه  حيث 
مكتوبة بحروف التينية )املبحث الثالث(، استخدام ألفاظ أجنبية مكتوبة بحروف عربية 
)املبحث الرابع(، بعض نامذج لفوىض اللغة واملصطلحات القانونية )املبحث اخلامس(، 
لغوية  أخطاء  السادس(،  )املبحث  اللغوي  واالنحراف  املدلول  تطور  بني  الترشيع  لغة 
شائعة يف الترشيعات العربية )املبحث السابع(، وطرائف لغوية ترشيعية )املبحث الثامن(. 

املبحث األول: لغة الترشيع يف خطة الترشيعات العربية
متهيد وتقسيم:

يتم إصدار الترشيعات ونرشها يف اجلريدة الرسمية. وباستقراء الترشيعات العربية 
يف شأن لغة اجلريدة الرسمية، يمكن التمييز بني أربعة اجتاهات: 

االجتاه األول: إغفال حتديد لغة النرش يف اجلريدة الرسمية 
لسنة  رقم ٢٩  األردين  الرسمية  اجلريدة  قانون  يكمن يف  ذلك  مثال عىل  أبرز  لعل 

١٩٤٩م. إذ ختلو مواد هذا القانون من حتديد لغة النرش يف اجلريدة الرسمية. 
ويف مملكة البحرين، صدر القانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠٦م بشأن نرش اللوائح اإلدارية. 
وحيتوي هذا القانون عىل ثالث مواد، ختلو مجيعًا من بيان لغة النرش يف اجلريدة الرسمية)١(.

١- صدر هذا القانون يف الثامن من رجب سنة ١٤٢٧ هـ املوافق الثاين من أغسطس سنة ٢٠٠٦م، ونرش باجلريدة الرسمية 
يف التاسع من أغسطس سنة ٢٠٠٦م، وتم العمل به اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرشه يف اجلريدة الرسمية. راجع: 

اجلريدة الرسمية ململكة البحرين، العدد ٢٧٥١، ٩ أغسطس سنة ٢٠٠٦م.
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ونفس احلال ينطبق عىل القانون رقم ١ لسنة ١٩٦١م بإنشاء جريدة رسمية حلكومة 
رسمية  جريدة  إنشاء  األول  يقرر  فقط؛  بنود  ثالثة  عىل  مشتماًل  جاء  والذي  قطر)١(، 
للحكومة »ينرش فيها كل ترشيع يصدر بعد تاريخ العمل هبذا القانون وذلك إلحاطة 
»يعترب  أن  عىل  الثاين  البند  وينص  جديدة«.  ترشيعات  أية  بصدور  علام  الناس  مجيع 
إصدار كل ترشيع جديد معلومًا يف مجيع أنحاء قطر بعد نرشه بثالثني يوما يف اجلريدة 
الرسمية، وجيوز تقصري هذه املدة أو مدها بنص رصيح يف الترشيع اجلديد، وذلك كله 
مع عدم اإلخالل بالقواعد املعمول هبا سابقا بالنسبة للترشيعات السابقة عىل صدور 
هذا القانون«. أما البند الثالث، فيوجب »عىل مجيع اجلهات املختصة، كل فيام خيصه، 

تنفيذ هذا القانون. ويعمل به اعتبارا من تاريخ نرشه يف اجلريدة الرسمية«. 

االجتاه الثاين: يقرر رصاحة أن النرش يف اجلريدة الرسمية يكون باللغة الرسمية للدولة 
ومثال ذلك القانون العراقي رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٧م بشأن النرش يف اجلريدة الرسمية. 
إذ تنص املادة األوىل الفقرة أواًل من هذا القانون - معدلة بموجب قانون التعديل األول 
اجلريدة  هي  العراقية  »الوقائع  أن  عىل   - ٢٠٠٧م  سنة  أكتوبر  من  الثامن  يف  الصادر 

الرسمية جلمهورية العراق وتتوىل وزارة العدل إصدارها باللغتني العربية والكردية«. 
ويف اجلمهورية اجلزائرية، ووفقًا للامدة الثالثة عرشة من القانون رقم ٩١- ٠٥ لسنة 
للجمهورية  الرسمية  اجلريدة  »تصدر  العربية،  اللغة  استعامل  تعميم  املتضمن   ١٩٩١
عرشة  الرابعة  املادة  وتضيف  وحدها«.  العربية  باللغة  الشعبية  الديمقراطية  اجلزائرية 
الوطني  الشعبي  املجلس  ملداوالت  الرسمية  اجلريدة  »تصدر  أن  القانون  ذات  من 
باللغة العربية وحدها«. ولكن، وعىل الرغم من هذا النص، ما زالت اجلريدة الرسمية 

للجمهورية اجلزائرية تصدر باللغتني العربية والفرنسية. 

االجتاه الثالث: لغة النرش يف اجلريدة الرسمية هي اللغة الرسمية للدولة، مع جواز ترمجة 
بعض موادها إىل لغة أجنبية

إذ  الرسمية.  اجلريدة  بشأن  ١٩٩٢م  لسنة   ٢٧ رقم  اليمني  القانون  ذلك  ومثال 
العربية  باللغة  الرسمية  اجلريدة  »تصدر  أن  عىل  القانون  هذا  من  السادسة  املادة  تنص 

يناير سنة ١٩٦١م، ونرش باجلريدة  الثاين من  املوافق  القانون يف اخلامس عرش من رجب سنة ١٣٨٠ هـ  ١- صدر هذا 
الرسمية يف العدد األول لسنة ١٩٦١م، وتم العمل به اعتبارا من تاريخ النرش.
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يف اليوم األول واخلامس عرش من كل شهر وجيوز ترمجة بعض موادها إىل لغة أجنبية«. 
وال ينطوي هذا النص عىل حتديد املواد اجلائز ترمجتها إىل لغة أجنبية أو بيان األسباب 

الداعية إىل الرتمجة واحلاالت التي جيوز فيها اللجوء إىل هذا اإلجراء االستثنائي. 
القانون رقم ٣ لسنة ١٩٧٢م حول تأسيس  ولذلك، حسنًا فعل املرشع العامين يف 
اجلريدة الرسمية. إذ تنص املادة الثانية من هذا القانون عىل أن »تصدر اجلريدة الرسمية 
يف العاصمة العامنية باللغة العربية يف يوم اخلميس من كل أسبوع وجيوز إصدار عدد أو 
أعداد خاصة يف بحر األسبوع إذا اقتضت احلاجة إىل ذلك«. وتنص املادة الرابعة من 
التجارية  امللكية  القانون عىل أن »يكون للجريدة الرسمية ملحق خيصص حلامية  ذات 
براءات  فيه  وتنرش  شهر  كل  مرة  امللحق  هذا  ويصدر  التأليف  وحقوق  والصناعية 
نصوص  من  بذلك  يتعلق  ما  وكل  والصناعية  التجارية  الفارقة  والعالمات  االخرتاع 
القانون بمقتىض  ألغي هذا  العربية«. ولكن  بلغة أجنبية مع  املواضيع  وجيوز نرش هذه 
لسنة   ٤ رقم  حيمل  والذي  ١٩٧٣م،  لسنة  الرسمية  اجلريدة  قانون  من  الثانية  املادة 
هلا  ملحق  وأي  اجلريدة  »تصدر  اجلديد،  القانون  من  الثامنة  للامدة  وطبقًا  ١٩٧٣م)١(. 
باللغة العربية وجيوز أن تصدر بأية لغة أخرى بأمر من الوزير«. وهكذا، تبنى املرشع 
العامين عبارة عامة فيام يتعلق بجواز النرش يف اجلريدة الرسمية بلغة أجنبية، مقررًا أنه 
»وجيوز أن تصدر بأية لغة أخرى بأمر من الوزير«. فال يضع املرشع أي ضوابط أو قيود 

عىل سلطة الوزير يف هذا الشأن. 
ويف سوريا، تنص املادة الثامنة من القانون رقم ٥ لعام ٢٠٠٤ املتعلق بنظام النرش 
وباللغة  العاصمة  يف  السورية  العربية  للجمهورية  الرسمية  اجلريدة  »تصدر  أن  عىل 

العربية ويمكن بقرار يصدر عن رئيس جملس الوزراء نرشها بلغة أجنبية«. 
ويف دولة اإلمارات العربية املتحدة، ووفقًا للامدة الثانية من القانون االحتادي رقم 
اجلريدة  »تصدر  املتحدة،  العربية  لإلمارات  الرسمية  اجلريدة  بشأن  ١٩٧١م  لسنة   ١
أجنبية«.  بلغة  الرسمية  العربية. وجيوز نرش ترمجة بعض مواد اجلريدة  باللغة  الرسمية 
بشأن  والسلع  املالية  األوراق  هيئة  تعميم  من  العارشة  املادة  تنص  لذلك،  وتطبيقًا 

سنة  ديسمرب  من  والعرشين  الثامن  املوافق  هـ   ١٣٩٢ سنة  القعدة  ذي  من  والعرشين  الثاين  يف  القانون  هذا  صدر   -١
١٩٧٢م، ودخل حيز النفاذ اعتبارا من اليوم األول من شهر يناير سنة ١٩٧٣م.
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إجراءات مواجهة غسل األموال)١( عىل أن »يبلغ هذا التعميم ملن يلزم لتنفيذ أحكامه 
وينرش يف اجلريدة الرسمية باللغتني العربية واإلنجليزية، وتعترب أية تعاميم أو إشعارات 
أو قرارات أو توجيهات تتعارض مع أحكامه الغية«. كذلك، وردت بعض األلفاظ 
واملصطلحات األجنبية يف قرار جملس إدارة املرصف املركزي رقم ٩٤/٨/١٦٤ بشأن 
واملالية  املرصفية  االستشارات  ورشكات  ومؤسسات  املالية  االستثامر  رشكات  نظام 
واالستثامرية)٢(. وتنص املادة الثامنة عرشة من قرار جملس إدارة املرصف املركزي رقم 
لتنفيذ  يلزم  ملن  القرار  هذا  »يبلغ  أن  عىل  التمثيل)٣(  مكاتب  نظام  بشأن   ٩٦/٣/٥٧
نفس  ورد  وقد  واإلنجليزية«.  العربية  باللغتني  الرسمية  اجلريدة  يف  وينرش  أحكامه 
احلكم بذات العبارات يف املادة اخلامسة عرشة من قرار جملس إدارة املرصف املركزي 

رقم ٩٦/٣/٥٨ بشأن نظام رشكات التمويل)٤(.
وحتت عنوان »لغة اجلريدة الرسمية«، وطبقًا للامدة الرابعة من القانون رقم ٣٢ لسنة 
العربية،  باللغة  الرسمية  اجلريدة  الرسمية حلكومة ديب، »تصدر  اجلريدة  بشأن   ٢٠١٥
وجيوز نرش ترمجة بعض ما ينرش فيها بلغة أجنبية لرضورة تقدرها اللجنة العليا«. واملراد 

باللجنة العليا املشار إليها يف هذا النص هي اللجنة العليا للترشيعات يف إمارة ديب.

االجتاه الرابع: لغة النرش يف اجلريدة الرسمية هي اللغة الرسمية للدولة، مع نرشها بلغة 
أخرى وذلك عىل سبيل اإلعالم فحسب 

واملثال األبرز هلذا االجتاه يكمن يف الفصل األول من القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٩٣ 
املتعلق بنرش النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ونفاذها، والذي ينص عىل 
للجمهورية  الرسمي  بالرائد  والقرارات  واألوامر  واملراسيم  القوانني  نرش  »يكون  أن 
اإلعالم  سبيل  عىل  وذلك  أخرى  بلغة  نرشها  كذلك  ويتم  العربية.  باللغة  التونسية 
التونسية  للجمهورية  الرسمي  بالرائد  والعدلية  القانونية  اإلعالنات  وتنرش  فحسب. 

حسبام يقتضيه الترشيع اجلاري به العمل«.

١- صدر هذا التعميم عن رئيس جملس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع يف الثامن عرش من فرباير سنة ٢٠٠٤م. 
٢- صدر هذا القرار يف الثامن عرش من أبريل سنة ١٩٩٥م.
٣- صدر هذا القرار يف الرابع عرش من أبريل سنة ١٩٩٦م.
٤- صدر هذا القرار يف الرابع عرش من أبريل سنة ١٩٩٦م.
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الرتجيح بني االجتاهات السابقة
الرسمية  اجلريدة  يف  الوطنية  الترشيعات  نرش  يتم  أن  جواز  عدم  نرى  أننا  الواقع 
للدولة، وال  الرسمية  باللغة  يكون  أن  ينبغي  الرسمية  اجلريدة  فالنرش يف  أجنبية.  بلغة 
جيوز بأي حال من األحوال أن يتم اللجوء إىل نرش القوانني بلغات أخرى يف اجلريدة 
األجنبية من  اللغات  إىل  نسخة مرتمجة  مانعا من وجود  نرى  ذلك، ال  الرسمية. ومع 
وقانون  اجلنائية  اإلجراءات  وقانون  العقوبات  قانون  والسيام  األساسية،  الترشيعات 
السري واملرور. كام نرى من املالئم توفري نسخة مرتمجة إىل اللغات األجنبية من بعض 
الترشيعات املهمة بالنسبة لألجانب، والتي تطبق عليهم بصفة أساسية، كام هو احلال 
بالنسبة لقانون دخول وإقامة األجانب والترشيعات املتعلقة بالسامح لألجانب بتملك 
االستثامرات  جذب  إىل  الرامية  والترشيعات  معينة  وضوابط  رشوط  وفق  العقارات 
الصدد.  هذا  يف  وأسايس  مهم  بدور  األهلية  اجلمعيات  تقوم  أن  ويمكن  األجنبية. 
فيمكن عىل سبيل املثال أن تقوم اهليئة السعودية للمحامني برتمجة الترشيعات الوطنية 
إىل اللغات األجنبية، ونرشها مقابل مبلغ مايل معني. كذلك، جتدر اإلشارة إىل أن املوقع 
الرسمي لوزارة العدل السعودية يتضمن أهم األنظمة السارية يف اململكة، ومنها نظام 
املرافعات الرشعية مرتمجًا إىل اللغتني االنجليزية والفرنسية. ويمكن تعميم جتربة الرتمجة 
إىل اللغتني االنجليزية والفرنسية عىل الترشيعات األخرى، أو عىل األقل الرئيسية منها.
وعىل كل حال، يتوافر العلم بالقوانني بمجرد نرشها يف اجلريدة الرسمية. وإذا تم 
أجنبيًا  القانون، ولو كان  االعتذار بجهل  العربية، فال جيوز ألحد  باللغة  القانون  نرش 
ال يفهم هذه اللغة)١(. صحيح أن ذلك قد يكون عنرصًا يدخل يف تقدير القايض عند 
تقدير العقوبة اجلنائية عىل سبيل املثال، ولكن ال جيوز أن يصل إىل حد اعتباره مانعًا من 
املسئولية اجلنائية. وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن بعض الترشيعات اجلنائية املقارنة 
تتضمن نصوصًا رصحية لبيان احلكم القانوين يف حالة اعتذار األجنبي بجهل القانون، 
وجتعل إعفاءه من العقاب يف هذه احلالة مرهونًا بتوافر عدة رشوط وأن يكون ارتكابه 
السابعة  املادة  تنص  املثال،  سبيل  فعىل  قصري.  بوقت  الدولة  لدخوله  الحقًا  اجلريمة 
والثالثون من قانون العقوبات العراقي لسنة ١٩٦٩م عىل أن »١- ليس ألحد أن حيتج 

١- راجع يف افرتاض العلم بقانون العقوبات ورسيان هذا االفرتاض عىل الوطني واألجنبي: املستشار حممد وجدي عبد الصمد، 
االعتذار باجلهل بالقانون، دراسة تأصيلية حتليلية مقارنة، عامل الكتب، القاهرة، الطبعة الثالثة، ١٩٨٨م، رقم ٧٨٥، ص ٩٧٣.
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بجهله بأحكام هذا القانون أو أي قانون عقايب آخر ما مل يكن قد تعذر علمه بالقانون 
العقاب،  من  تعفو  أن  للمحكمة   -٢ قاهرة.  قوة  بسبب  اجلريمة  عىل  يعاقب  الذي 
األجنبي الذي يرتكب جريمة خالل سبعة أيام عىل األكثر متيض من تاريخ قدومه إىل 
العراق إذا ثبت جهله بالقانون وكان قانون حمل إقامته ال يعاقب عليها«. وتنص املادة 
امتناع علم  العقاب  ٥٣ من املرشوع املوحد بني مرص وسوريا عىل أن »يعد مانعًا من 
الذي  األجنبي  جهل  وكذلك  قاهرة  لقوة  جريمة  عىل  يعاقب  الذي  بالقانون  املجرم 
أيام عىل األكثر بوجود جريمة خمالفة للقوانني الوضعية  قدم إىل اجلمهورية منذ ثالثة 
ال تعاقب عليها قوانني بلده أو قوانني البلد الذي استقرت إقامته فيه«. وهذه النصوص 
تنطبق عىل األجنبي بوجه عام، أي الذي ال يتمتع بجنسية الدولة، يستوي يف ذلك أن 

يكون األجنبي عاملًا باللغة العربية أو جاهاًل هبا. 
وعىل هذا النحو، يمكن القول بأن لغة الترشيع يف الدول العربية هي اللغة العربية. 
وما دام األمر كذلك، يغدو من الرضوري لرجال القانون اإلملام بقواعد اللغة العربية، 
القانوين. ويف هذا  النص  لتفسري  الالزمة  الوسائل  أهم  باعتباره أحد  إىل ذلك  منظورًا 
املعنى، وبعد أن ذكرت حمكمة النقض يف إمارة أبو ظبي املادة الثانية من قانون املعامالت 
قواعد  إىل  وتأويله  وتفسريه  النص  فهم  يف  »يرجع  أن  عىل  بنصها  االحتادي،  املدنية 
العلم  أئمة ذلك  ارتضاه  املحكمة: »وذلك حسبام  الفقه اإلسالمي«، تضيف  وأصول 

وقواعد اللغة العربية«)١(.

املبحث الثاين:العالقة بني اللغة القانونية واللغة العادية
العالقة بني اللغة القانونية واللغة العادية تأخذ صورًا متعددة؛ فقد يتطابق املدلول 
اللغوي مع املدلول االصطالحي القانوين. ويمكن أن نذكر مثااًل لذلك حكم حمكمة 
النقض املرصية، والذي تقول فيه إن »املراد بالسب يف أصل اللغة الشتم سواء بإطالق 
اللفظ الرصيح الدال عليه أو باستعامل املعاريض التي تؤدي إليه، وهو املعنى امللحوظ 
يف اصطالح القانون الذي اعترب السب كل الصاق لعيب أو تعبري حيط من قدر الشخص 

عند نفسه أو خيدش سمعته لدى غريه«)٢(. 

١- نقض أبو ظبي، ٢٦ مارس ٢٠١٣م، الطعن رقم ٨١ لسنة ٢٠١٣ س ٧ ق. أ، جمموعة األحكام، رقم ٥٤.
٢- راجع: حكم النقض املرصي، ١٧ فرباير ١٩٧٥م، جمموعة أحكام حمكمة النقض، س ٢٦، رقم ٣٠، ص ١٧٥. 
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وقد يكون املصطلح القانوين أوسع مدلواًل منه يف اللغة. ولعل أبرز مثال عىل ذلك 
البلوغ  الذي مل يصل سن  الطفل لغة هو الصغري  بيان ذلك أن  الطفل.  يكمن يف لفظ 
بعد)١(. يقول تعاىل: (وإذا بلغ األطفال منكم احللم فليستأذنوا))٢(. والطفل هو الولد 
يظهروا  مل  الذين  الطفل  (أو  العزيز:  التنزيل  املذكر)٣(. ويف  للمفرد  البلوغ، وهو  حتى 
عىل عورات النساء))٤(. وقال ابو اهليثم: الصبي يدعى طفاًل حني يسقط من بطن أمه 
إىل أن حيتلم. وقد حيدث البلوغ يف سن اخلامسة عرشة أو يف سن السادسة عرشة، متى 
سن  إىل  الطفولة  مرحلة  نطاق  يمد  القانون  فإن  ذلك،  ومع  البلوغ.  عالمات  ظهرت 

الثامنة عرشة، ولو ظهرت عىل الطفل عالمات البلوغ قبل هذه السن)٥(.
احلال  اللغة، كام هو  منه يف  القانوين أضيق مدلواًل  املصطلح  قد يكون  وبالعكس، 
بالنسبة للفظ »التزوير« الذي يأخذ يف القانون مدلواًل أضيق منه يف اللغة)٦(. فالتزوير - 
يف مدلوله اللغوي - مشتق من الزور، ويعني الكذب أو الباطل، دون حتديد أو حرص 
هذا الكذاب يف جمال معني)٧(. وبناء عىل ذلك، يمكن القول بأن التزوير لغة هو تغيري 
احلقيقة أيًا كانت صورته وأيًا كان موضوعه)٨(. ويتسع هذا املدلول اللغوي للعديد من 
العملة، وتزوير  تزييف  أو  تقليد  أو  الكاذب، وتزوير  الزور، والبالغ  اجلرائم كشهادة 
املحررات)٩(. غري أن التزوير يف االصطالح القانوين له معنى أضيق من مدلوله اللغوي. 
بيان ذلك أن املرشع يف بعض الدول يقرص التزوير عىل تغيري احلقيقة يف املحررات أو ما 

١- راجع: املعجم الغني.
٢- سورة النور: آية ٥٩.

٣- راجع: املعجم الوسيط.
٤- سورة النور: اآلية ٣١.

٥- راجع: املادة األوىل من القانون االحتادي اإلمارايت رقم ٩ لسنة ١٩٧٦م يف شأن األحداث اجلانحني واملرشدين؛ املادة 
األوىل من القانون االحتادي اإلمارايت رقم ٣ لسنة ٢٠١٦ بشأن قانون حقوق الطفل »وديمة«.

راجع يف بيان ذلك: مقالنا عن التزوير يف صورة املحرر، جملة العدالة، تصدر عن وزارة العدل بدولة اإلمارات العربية   -٦
املتحدة، س ٣٣، العدد ١٢٥، يناير ٢٠٠٦م، ص ١٣ وما بعدها.

الزاي، ص  الراء، فصل  الرابعة، ١٩٤٤، باب  الطبعة  الرسالة، بريوت،  القاموس املحيط، مؤسسة  ٧- راجع يف ذلك: 
٥١٥ و٥١٦. 

٨- د. حممد نجيب حسني، رشح قانون العقوبات، القسم اخلاص، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٨، رقم ٢٨٤، ص ١٩٣.
٩- د. عبد املهني بكر سامل، الوسيط يف رشح قانون اجلزاء الكويتي، القسم اخلاص، مطبوعات جامعة الكويت، الطبعة 

الثانية، ١٩٨٢، رقم ٢٠٣، ص ٤١٧.
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يمثل املحررات كالعالمات والرموز واألختام )الباب السادس عرش من الكتاب الثاين 
من قانون العقوبات املرصي؛ الفصل اخلامس من الباب األول من الكتاب الثاين من 
قانون العقوبات االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة(. بل إن بعض الترشيعات 
املحررات  يف  احلقيقة  تغيري  عىل  يقترص  بحيث  للتزوير،  تضييقًا  أكثر  مفهومًا  تتبنى 
)الفصل الثالث من الباب السابع من الكتاب الثاين من قانون العقوبات الليبي؛ النبذة 
٤ من الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون اجلزاء الكويتي()١(. والواقع أن االجتاه 
الثاين هو األقرب إىل الصواب من وجهة نظرنا، إذ أن املوضوع الذي ينصب عليه تغيري 
عن  جوهريًا  اختالفًا  خيتلف  والعالمات  والتمغات  األختام  تقليد  جرائم  يف  احلقيقة 
املحرر، ولذلك فإن من األفضل معاجلتها عىل استقالل عن جرائم تزوير املحررات)٢(.
الفقه  ويرضب  اللغوي،  للمعنى  مغاير  مدلول  القانوين  للمصطلح  يكون  وقد 
القانوين مثااًل لذلك اللفظ القانوين »عني«، ومعناه »العقار«، حيث يتم التمييز بني احلق 

العيني واحلق الشخيص ويقال »احلقوق العينية األصلية« و»احلقوق العينية التبعية«.
التي ال وجود هلا عىل اإلطالق يف  القانون بعض املصطلحات  وأخريًا، قد يعرف 
اللغة)٣(. وبعبارة أخرى، ثمة صورة خامسة للعالقة بني اللغة القانونية واللغة العادية، 
ونعني هبا األلفاظ التي ابتدعها الفكر القانوين والقضائي، والتي قد ال يكون هلا نظريًا يف 
اللغة. وللتدليل عىل ذلك، يمكن أن نذكر اصطالح »الكيوف اجلنائية«. وينسب ظهور 
أحكامها.  من  العديد  يف  استخدمته  والتي  املرصية،  النقض  حمكمة  إىل  املصطلح  هذا 
فعىل سبيل املثال، قضت املحكمة الكائنة عىل قمة القضاء العادي يف مرص بأن »األصل 

١-جدير بالذكر أن الكتاب الثالث من قانون اجلزاء الكويتي خيتص »باجلرائم الواقعة عىل األفراد«، مما يعني أن املرشع 
الكويتي يعالج تزوير املحررات ضمن هذه الطائفة من اجلرائم. وإذا كان هذا النهج يبدو مقبواًل بالنسبة للمحررات 
العرفية، فإن األمر فيام يتعلق باملحررات الرسمية يبدو غريبًا، وال يمكن تربيره. فإذا كانت السياسة الترشيعية السليمة 
قد اقتضت النص عىل جرائم التزوير يف املحررات- سواء كانت رسمية أو غري رسمية- يف موضع واحد، فإن املنطق 
يقيض بأن يتم النص عليها ضمن اجلرائم املرضة باملصلحة العامة، بالنظر إىل أن التزوير يف املحررات الرسمية هو أهم 
وأخطر صور التزوير يف املحررات. ومن القواعد املسلم هبا أن األقل أمهية يلحق باألكثر منه يف األمهية والقيمة، وليس 
العكس. وأخريًا فإن منهج املرشع الكويتي يف هذا الشأن خيالف القاعدة العامة يف القانون املقارن، والتي تقوم عىل 

معاجلة جرائم التزوير يف املحررات ضمن اجلرائم املرضة باملصلحة العامة. 
٢- د. عمر السعيد رمضان، رشح قانون العقوبات، القسم اخلاص، دار النهضة العربية، القاهرة ١٩٨٦، رقم ١٠٠، ص ٩٣. 
اإلجراءات  قانون  يف  األشخاص  استيقاف  عن  مؤلفنا  العادية:  واللغة  القانونية  اللغة  بني  العالقة  صور  يف  راجع   -٣

اجلنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األوىل، ٢٠٠٦م، ص ٢١.
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الواقعة  العامة عىل  النيابة  القانوين الذي تسبغه  أن حمكمة املوضوع ال تتقيد بالوصف 
كيوفها  مجيع  عىل  عليها  املطروحة  الواقعة  متحص  أن  واجبها  وأن  املتهم  إىل  املسندة 
بأن  قضت  آخر،  حكم  ويف  صحيحًا«)١(.  تطبيقًا  القانون  عليها  تطبق  وأن  وأوصافها 
وأن  كيوفها وأوصافها  بجميع  أمامها  املطروحة  الواقعة  بأن متحص  »املحكمة مكلفة 
القانون تطبيقًا صحيحًا، ولو كان الوصف الصحيح هو األشد  تطبق عليها نصوص 
»الكيوف  مصطلح  ورد  كذلك،  تتغري«)٢(.  مل  الدعوى  هبا  املرفوعة  الواقعة  دامت  ما 
اجلنائية« يف بعض أحكام املحكمة االحتادية العليا بدولة اإلمارات العربية املتحدة. ففي 
أحد أحكامها، تقول املحكمة إنه »ملا كان من األصول املقررة يف اإلجراءات اجلزائية 
- وعىل ما جرى به قضاء هذه املحكمة - أن حمكمة املوضوع يستوي يف ذلك أن تكون 
حمكمة أول درجة أو حمكمة ثاين درجة ال تتقيد بالوصف القانوين الذي تسبغه النيابة 
عليها  املطروحة  الواقعة  متحص  أن  واجبها  من  إذ  املتهم  إىل  املسند  الفعل  عىل  العامة 
حاجة  دون  صحيحًا  تطبيقًا  القانون  نص  عليها  تطبق  وأن  وكيوفها  أوصافها  بجميع 
والتي  بتقرير االهتام  املبينة  املادية  الواقعة  أن  دام  ما  إىل ذلك  الدفاع  نظر  تلفت  أن  إىل 
كانت مطروحة بجلسة املحاكمة هي بذاهتا التي اختذها احلكم أساسًا للوصف الذي 
دان املتهم به دون أن تضيف إليها املحكمة شيئًا«)٣(. كذلك، ورد مصطلح »الكيوف 
مجع  »كيوف«  واللفظ  اجلنائي)٤(.  القانون  فقهاء  كبار  بعض  مؤلفات  يف  اجلنائية« 
»تكييف«، أي الوصف اإلجرامي. فالوصف اإلجرامي للوقائع املقامة هبا الدعوى هو 
الوقائع  تلك  بني  العالقة  عن  عبارة  هو  للوقائع  القانوين  والتكييف  القانوين،  تكييفها 

١- نقض ٢١ مارس ١٩٧٧م، س ٢٨، رقم ٧٩، ص ٣٦٦؛ نقض ١٥ مايو ١٩٧٨م، جمموعة أحكام حمكمة النقض، س 
٢٩، رقم ٩٥، ص ٥١٦. راجع أيضًا: نقض ١٦ مايو ١٩٧٧م، جمموعة أحكام حمكمة النقض، س ٢٨، رقم ١٢٨، 

ص ٦٠٤؛ نقض ٢٠ فرباير ١٩٨٢م، جمموعة أحكام حمكمة النقض، س ٣٣، رقم ٢٩، ص ٢٤٤.  
٢- نقض ١٧ أكتوبر ١٩٦٦م، جمموعة أحكام حمكمة النقض، س ١٧، رقم ١٨١، ص ٩٧٧.

٣- حكم املحكمة االحتادية العليا، ٤ يناير ١٩٨٨م، الطعنان رقام ٣٠ و٣٣ لسنة ٩ القضائية، جمموعة األحكام، س ١٠، 
رقم ٧، ص ٦٠.

٤- راجع عىل سبيل املثال: د. أمحد فتحي رسور، دور حمكمة النقض يف توحيد كلمة القانون، منشور يف شبكة االنرتنت، 

التايل: )www.tashreaat.com(؛ د. حممد زكي أبو عامر، اإلجراءات اجلنائية، دار اجلامعة اجلديدة  عىل املوقع 
للنرش باإلسكندرية، ٢٠٠٨م، رقم ٣٧٨، ص ٦٩٦؛ د. سليامن عبد املنعم، دروس يف القانون اجلنائي الدويل، دار 

اجلامعة اجلديدة للنرش باإلسكندرية، ٢٠٠٠م، ص ١٢٥.
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وبني قانون العقوبات، بمنح الوقائع اساًم قانونيًا جلريمة، وينطوي منح هذا االسم يف 
القانون اجلنائي عىل نتيجة مالزمة، هي تطبيق العقوبة املنصوص عليها لتلك اجلريمة. 
فالوصف القانوين للوقائع هبذا املعنى هو عصب احلكم القضائي، وتتوقف صحة هذا 

الوصف عىل التحديد املنضبط للعالقة التي تربط الوقائع بقانون العقوبات)١(.

املبحث الثالث: استخدام بعض األلفاظ األجنبية مكتوبة بحروف التينية
الرسمية  اللغة  هي  العربية  اللغة  أن  عىل  تنص  العربية  الدول  دساتري  كافة  أن  رغم 
للدولة، فإن الترشيعات يف هذه الدول قد تتضمن ألفاظًا أجنبية، مكتوبة بحروف التينية. 
وحيدث ذلك عادة فيام يتعلق بالقوانني واللوائح التي تنظم بعض املسائل الفنية أو التقنية. 
البحريني  اجلنائية  اإلجراءات  قانون  من  مكررا   ٢٢٣ للامدة  وطبقًا  املثال،  سبيل  فعىل 
 ٥٣ رقم  املرسوم  بموجب  مضافة  ٢٠٠٢م،  لسنة   )٤٦( رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر 
لسنة ٢٠١٢م، »جيوز للمحكمة أن تلجأ يف سامع الشهود ومن لديه معلومات يف الدعوى 
األثريي  بالنقل  ذلك  كان  والبرصية، سواء  السمعية  احلديثة  التقنية  استعامل وسائل  إىل 
للشهادة، وذلك  تسجيل  بعرض  أو  اجللسة  انعقاد  إليها خالل   )Video conference(
البالد ويتعذر  وفقا ملا تقدره املحكمة من االعتبارات اآلتية: ١- وجود الشاهد خارج 
الدعوى والفصل  السري يف  بام يرتتب عليه تعطيل  تأخره  أو خيشى  أو يصعب حضوره 
فيها. ٢- قيام مانع أديب لدى الشاهد من املثول بشخصه يف اجللسة ملا قد ينجم عن ذلك 
من مضار نفسية أو اجتامعية مرجعها طبيعة اجلريمة أو العالقة القائمة فيام بني الشاهد 
واملتهم. ٣- توقع تعرض الشاهد لإليذاء أو اخلشية من ذلك، أو حتقق ظروف توجب 
محايته. ٤- توافر األعذار املشار إليها باملادة )٢٣١( من هذا القانون«. وهكذا، مل يكتف 
املرشع البحريني باستخدام املقابل العريب للفظ االنجليزي )Video conference(، وهو 
»النقل األثريي«، وإنام ارتأى من املناسب والرضوري ذكر العبارة االنجليزية املذكورة، 

حتقيقًا لرضورات الوضوح يف النص الترشيعي وسهولة فهم املراد منه.
ويف إمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة، يالحظ أن املادة الثالثة من قرار 
احلكومية  اجلهات  استخدام  تنظيم  بشأن  ٢٠١٧م  لسنة   )١( رقم  التنفيذي  املجلس 

١- د. حممد زكي أبو عامر، اإلجراءات اجلنائية، املرجع السابق، رقم ٣٧٨، ص ٦٩٦.
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االجتامعي،  التواصل  بوسائل  املقصود  حتدد  االجتامعي  التواصل  لوسائل  وموظفيها 
بنصها عىل أن »تشمل وسائل التواصل االجتامعي التصنيفات التالية وهي عىل سبيل 
التي  اإللكرتونية  املواقع  كافة  هبا  ويقصد  االجتامعي:  التواصل  شبكات   -١ املثال: 
وإعادة  اآلراء  التعبري عن  والتفاعل معهم من خالل  اآلخرين  للتواصل مع  تستخدم 
 ،)snapchat( ،)Facebook( النرش واملشاركة بالتعليقات، ومن أمثلة هذه الشبكات
)twitter(، و)Instagram( وغريها. ٢- شبكات الوسائط املتعددة: ويقصد هبا املواقع 
صور،  أو   )audio( سمعية  أو   )video( مرئية  مواد  لنرش  تستخدم  التي  اإللكرتونية 
املواقع،  التي ينرشها اآلخرون عىل هذه  املواد  والتعليق عىل  ومشاركتها مع اآلخرين 
ومن أمثلة هذه الشبكات )YouTube( و)Tumblr( وغريها. ٣- املدونات: ويقصد 
هبا املواقع اإللكرتونية الشخصية التي تسمح للمستخدم بالنرش الفوري ملختلف املواد 
سواء كانت نصوص أو صور أو مواد مرئية أو سمعية، وتسمح لزوار املدونة بالتعليق 
عىل املواد املنشورة. ٤- املنتديات: ويقصد هبا املواقع اإللكرتونية التي توفر تطبيقات 
املواقع بمناقشة موضوعات حمددة، ونرش مواد تتصل هبا.  تسمح للمشرتكني يف هذه 
 )wiki( ٥- تطبيقات الويكي: ويقصد هبا املواقع اإللكرتونية التي تستخدم تطبيقات
بكافة أنواعها، والتي تسمح للمستخدم بإضافة وحترير وتعديل حمتويات عىل صفحات 

هذه املواقع، ومن أمثلتها مواقع )Wikipedia( وغريها«.

	املبحث الرابع: استخدام ألفاظ أجنبية مكتوبة بحروف عربية
أجنبية مكتوبة بحروف عربية. واألمثلة  ألفاظًا  العربية  الترشيعات  تتضمن بعض 
عىل ذلك عديدة، نذكر منها ألفاظ »الدستور«، »القانون«، »البوليس«، »الكونستابل«، 
و»البلطجة«،  »اللوتريي«،  »الشيك«،  »البنك«،  »التلغراف«،  »التليفون«،  »األودة«، 

وذلك عىل النحو الذي يتضح من خالل العرض التايل: 

الدستور أم النظام األسايس 
العامة يف  ألسنة  بل وعىل  العريب،  والقانوين  السيايس  رغم شيوعها يف االصطالح 
هي  وإنام  عربية،  ليست  »الدستور«  لفظة  أن  إىل  اإلشارة  جتدر  العربية،  الدول  بعض 
فارسية األصل، أدخلت إىل اللغة العربية يف أعقاب اتصال العرب بالفرس بعد الفتح 
أو  متداخلة  كانت  وإن  متعددة،  معان  الفارسية  اللغة  يف  الكلمة  وهلذه  اإلسالمي. 



-٢٧-

متقاربة، منها معنى األساس أو األصل، ومنها معنى الرتخيص أو اإلذن، وقيل معناها 
»الوزير الكبري الذي يرجع إليه يف كل األمور«. وقيل أيضًا إهنا تعني الدفرت الذي جتمع 
فيه قوانني امللك، ثم أطلقت عىل الوزير ملا جيتمع عنده من العلم واملعرفة. ثم دخلت 
املؤرخون  حيددها  مل  متأخرة  تارخيية  مرحلة  يف  السيايس  القاموس  إىل  الدستور  كلمة 
عىل وجه منضبط، وصارت تعني »القانون األسايس« الذي يبني أصول نظام احلكم. 
Consti� )وكلمة الدستور يقابلها يف اللغتني االنجليزية والفرنسية مصطلحًا واحدًا هو 

tution(، مع اختالف بسيط يف النطق بني اللغتني، وهو يف اشتقاقه اللغوي ينرصف إىل 

معنى »التأسيس أو البناء أو التنظيم أو التكوين«)١(. ومن ثم، يمكن القول إن الدستور 
هو »النظام األسايس«.

اللفظ  هذا  ظل  وبحيث  ١٩٢٣م،  عام  منذ  مرص  يف  »الدستور«  لفظ  استقر  وقد 
٢٠١٢م  ودستور  ١٩٧١م  دستور  وهي:  املتعاقبة،  املرصية  الدساتري  يف  مستخدمًا 
الثامن  املوافق  أول ١٤٣٥ هجرية  ربيع  السابع عرش من  الصادر يف  احلايل  والدستور 

عرش من يناير ٢٠١٤ ميالدية.
كذلك، استقر لفظ »الدستور« يف معظم الدول العربية واإلسالمية. وللتدليل عىل 
الثالث  يف  الصادر  اللبناين  الدستور  منها:  األمثلة،  من  العديد  نذكر  أن  يمكن  ذلك، 
يف  الصادر  اهلاشمية  األردنية  اململكة  دستور  ١٩٢٦م؛  سنة  أيار  مايو/  من  والعرشين 
لسنة ١٩٥٩م)٢(؛ دستور  التونسية  اجلمهورية  يناير ١٩٥٢م؛ دستور  من  احلادي عرش 
الديمقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  دستور  ١٩٧١م؛  لعام  املتحدة  العربية  اإلمارات 
و٢٠١٦م)٣(؛  و٢٠٠٨  و٢٠٠٢   ١٩٩٦ أعوام  املعدل  ١٩٨٩م،  عام  الصادر  الشعبية 
دستور اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية الصادر بموجب األمر القانوين ٩١ - ٢٢ بتاريخ 
لسنة  العراق  دستور  ٢٠٠٢م؛  لعام  البحرين  مملكة  دستور  ١٩٩١م؛  يوليو  متوز/   ٢٠
٢٠٠٥م؛ دستور املغرب الصادر سنة ٢٠١١م؛ دستور اجلمهورية العربية السورية لسنة 

أكاديمية رشطة ديب، طبعة ٢٠٠٦م، رقم ٣٥، ص ٤١  ١- راجع: د. حممد كامل عبيد، نظم احلكم ودستور اإلمارات، مطبوعات 
وما بعدها؛ د. جمدي مدحت النهري، مبادئ النظم السياسية والدستورية، مطبوعات جامعة اجلزيرة، ديب، ٢٠٠٩م، ص ٣٥٠.

اجلمهورية  دستور  ختم  يف   ١٩٥٩ جوان  أول  ويف   ١٣٧٨ القعدة  ذي   ٢٥ يف  مؤرخ   ١٩٥٩ لسنة   ٥٧ عدد  قانون   -٢
التونسية وإصداره. راجع: الرائد الرسمي، عدد ٣٠ بتاريخ غرة جوان ١٩٥٩، ص ٧٤٦.

٣- القانون رقم ١٦- ٠١ مؤرخ ٢٦ مجادى األوىل عام ١٤٣٧ املوافق ٦ مارس سنة ٢٠١٦م. راجع: اجلريدة الرسمية 
للجمهورية اجلزائرية، السنة الثالثة واخلمسون، العدد ١٤، ٢٧ مجادى األوىل عام ١٤٣٧ املوافق ٧ مارس سنة ٢٠١٦.
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٢٠١٢م؛ والدستور التونيس اجلديد لعام ٢٠١٤م. ويف دولة الكويت، ورغم أن القانون 
رقم )١( لسنة ١٩٦٢ اخلاص بالنظام األسايس للحكم يف فرتة االنتقال قد انحاز- كام 
هو واضح من عنوانه - إىل تسمية »النظام األسايس«، فإن الدستور الدائم لدولة الكويت 

الصادر يف احلادي عرش من نوفمرب ١٩٦٢م قد فضل استخدام لفظ »الدستور«.
ويعلق أحد فقهاء القانون الدستوري عىل ذلك قائاًل: »حتى مل جيد أكثر احلريصني 
أكثر  املعنى، وحتى وجدنا  استعامله يف هذا  التميز احلضاري واألصالة حرجًا يف  عىل 
القرآن  أن  يعلنون  اإلسالمية  الرشيعة  وتطبيق  اإلسالمية  احلضارة  إحياء  إىل  الداعني 
الكريم هو دستورهم، ويقصدون بذلك أنه مرجعهم ونظامهم األسايس أو أنه القاعدة 

العليا التي ينبغي أن خيضع هلا املجتمع كله يف تنظيم أموره وعالقات الناس فيه«)١(.
خالفًا ملا سبق، انحاز املرشع السعودي إىل اعتبارات األصالة واحلفاظ عىل اهلوية 
النظام  بشأن  ١٤١٢هـ   /٨  /٢٧ يف   ٩٠ أ/  رقم  امللكي  األمر  صدر  حيث  العربية، 
إىل  بدوره  انحاز  والذي  العامين،  املرشع  سار  النهج،  ذات  وعىل  للحكم)٢(.  األسايس 
املرسوم  صدر  حيث  »الدستور«،  لفظ  عن  بداًل  األسايس«  »النظام  تعبري  استخدام 
السلطاين رقم )١٠١/ ٩٦( بإصدار النظام األسايس للدولة، املعدل بموجب املرسوم 

السلطاين رقم )٩٩/ ٢٠١١()٣(.
والنظام األسايس للحكم يف اململكة العربية السعودية حيمل مجيع سامت الدستور يف 
الدول األخرى، إال أن املادة األوىل منه تنفي وبرصاحة عنه صفة الدستورية، حني تنص 
عىل أن الكتاب والسنة مها دستور اململكة العربية السعودية، وهذا النص يعني أن هذا 
النظام له مرجعية أعىل منه وهذا يعد مانعًا من اعتباره دستورًا، إذ إن الدستور هو أعىل 
وثيقة ترشيعية يف الدولة، وهذه الصفة منتفية هبذه املادة عن النظام األسايس للحكم. 
وانتفاء هذه الصفة، وتأكيد كون الكتاب والسنة مها الوثيقة األعىل يف الدولة يتجىل من 
خالل عدد من املواد، منها الفقرة )ب( من املادة اخلامسة، والتي تنص عىل أن احلكم 
يف أبناء امللك املؤسس وأبناء األبناء ويبايع األصلح منهم عىل الكتاب والسنة. والنظام 

١- د. أمحد كامل أبو املجد، دراسات يف القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٧، ص ٢١ و٢٢.
٢- راجع: اجلريدة الرسمية )أم القرى(، السنة ٦٩، العدد ٣٣٩٧، تاريخ ٢ رمضان ١٤١٢هـ املوافق ٦ مارس ١٩٩٢م. 

٣- صدر هذا املرسوم يف ٢٤ من مجادى اآلخرة سنة ١٤١٧هـ املوافق ٦ من نوفمرب سنة ١٩٩٦م.
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يف هذه الفقرة هو بداية التطبيق العميل التنظيمي ملا نصت عليه املادة األوىل من وصف 
الكتاب والسنة بكوهنام دستورًا للبالد، حيث إن البيعة يقارهبا يف األنظمة املدنية: اليمني 
الدستورية والتي يؤدهيا الرئيس أو امللك أمام اجلهة التمثيلية للمواطنني ويتضمن القسم 
املحافظة عىل الدستور أو احرتام الدستور. وقد جاء نص البيعة يف املادة السادسة مؤكدًا 
هلذا املعنى. أما املادة السابعة، فهي ال تكتفي بالتأكيد عىل مرجعية الكتاب والسنة أو 
كوهنام دستورًا للبالد، بل تنص وبشكل قاطع ال لبس فيه عىل أن الكتاب والسنة مها 
النظام  مصدر السلطة يف اململكة العربية السعودية، كام تنص عىل حاكميتهام عىل هذا 
إليها عىل أن »يستمد احلكم يف اململكة  املادة املشار  وسائر أنظمة الدولة، حيث تنص 
العربية السعودية سلطته من كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله ومها احلاكامن عىل هذا النظام 

ومجيع أنظمة الدولة«.
وهكذا، يتبني أن النظام األسايس للحكم يف اململكة العربية السعودية هو نظام فريد 
من نوعه، خمتلف عام تضعه الدول يف العادة من دساتري، فهو نظام وليس دستور، كام 
ينص  كام  الدولة،  فدستور  الصحيحة)١(.  اإلسالمية  العقيدة  مرجع سوى  له  ليس  أنه 
عليه هذا النظام وما سبقه من بالغات صاحبت تأسيس الدولة، مها الكتاب والسنة. 
لكن، قد تربز لدى البعض هنا مشكلة تتمثل يف عدم انطباق أوصاف الدستور كام هي 
موضحة يف كتب القانون عىل الكتاب والسنة، فهام ال يتضمنان حديثًا عن صفة الدولة 
ونظام احلكم فيها، كام ال يوجد فيهام نص يف توزيع السلطات واملهام يف الدولة وغري 

ذلك من القواعد الدستورية املعتادة. 
واجلواب عن ذلك - كام يقول البعض - أن وصف »الدستور« هبذه الصفة القانونية ليس 
أمرًا قاطعًا ال جتوز خمالفته، بل هو اصطالح صنعه ُعرف ليس له عالقة بالرشيعة اإلسالمية، 
وحني نريد تطبيق الرشيعة تطبيقًا صحيحًا فال بد من االنفكاك عن بعض األعراف القانونية 

التي سوف تقيد بالتأكيد سعينا لتحكيم الرشيعة يف سائر دول العامل اإلسالمي)٢(.
إذا  وما  للحكم،  األسايس  للنظام  القانونية  القيمة  كانت  وأيًا  حال،  كل  وعىل   

١- د. نايف بن خالد الوقاع، النظام األسايس للحكم يف اململكة العربية السعودية.. دراسة عقدية، جملة العلوم الرشعية، 
العدد الرابع والثالثون، حمرم ١٤٣٦هـ، ص ١٣ وما بعدها.

العربية السعودية، ورقة  النظام األسايس للحكم يف اململكة  إبراهيم السعيدي، قراءة رشعية يف  ٢- راجع: د. حممد بن 
عمل مقدمة إىل مؤمتر رابطة العامل اإلسالمي: املشكالت واحللول، املنعقد يف مكة املكرمة بتاريخ ٢٢/ ٨/ ١٤٣٢ه.
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»الدستور«  إىل مصطلح  ماسة  بحاجة  لسنا  أننا  البعض  يؤكد  أم ال،  يعد دستورًا  كان 
للتعبري عن هويتنا أو نظامنا، وكذلك جيب أن نقرر أن استعاملنا هلذا املصطلح أو أي 
الذي استخدمنا  السياق  يتوافق مع  ينبغي أن يفرض علينا تعريفًا ال  مصطلح آخر ال 
هذا املصطلح فيه. فبام أن كلمة دستور فارسية األصل تعني حرفيًا صاحب القاعدة. 
ومرت عرب تارخيها باستخدامات عدة منها الدفرت الذي ُتَدّون فيه األنظمة ومنها كبري 
الوزراء الذي لديه سن األنظمة وتوجيهها، فلامذا ال تكون لدينا الصالحية يف تعريف 
السياق الذي نضعه فيه ال بحسب ما يوجد يف معاجم قانونية  هذا املصطلح بحسب 

صنعها أفراد بعيدون عن بيئتنا السياسية والعقدية)١(.

القانون أم النظام 
شاع استخدام لفظ »القانون« يف معظم الدول العربية. ويبدو أن هذا االستعامل قد 
تزامن مع بداية احلياة النيابية يف مرص يف عهد اخلديوي اسامعيل، حيث شهد عام ١٨٦٦م 
الصادر  النظامي  القانون  تضمن  ١٨٨٣م،  عام  ويف  النواب«.  شورى  »جملس  إنشاء 
و»اجلمعية  القوانني«،  شورى  »جملس  مها:  جملسني،  من  املرصي  الربملان  تكوين  آنذاك 
العمومية«. ويؤكد الفقه القانوين املرصي أن التنظيم القانوين والترشيعي يف مرص بدأ منذ 
التي تطبق)٢(. ومع ذلك، يشري  القوانني  عام ١٨٧٥م بإنشاء املحاكم املختلطة ووضع 
بعض الفقه إىل أن حممد عيل باشا وايل مرص أصدر »عدة ترشيعات جنائية، منها قانون 
امللكية سنة ١٨٣٧م  السياسة  وقانون  الزراعة،  أحوال  الفالح يف سنة ١٨٣٠م لضبط 
لبيان واجبات املوظفني، وقانون عمليات اجلسور سنة ١٨٤٢م، وقانون سياسة الالئحة 
يف  توحيدها  إىل  احلكومة  عمدت  هبا  اإلملام  وتعذر  القوانني  كثرت  وملا  ١٨٤٤م.  سنة 
قانون عام سمي بقانون املنتخبات. ويف عهد سعيد صدر القانون اهلاميوين سنة ١٨٥٥ 

العربية السعودية، ورقة  النظام األسايس للحكم يف اململكة  إبراهيم السعيدي، قراءة رشعية يف  ١- راجع: د. حممد بن 
عمل سابق اإلشارة إليها.

٢- راجع: د. حممود نجيب حسني، رشح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة السادسة، 
١٩٨٩م، رقم ٢٦، ص ٣٢ وما بعدها؛ د. أمحد فتحي رسور، الوسيط يف قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة 
العربية، القاهرة، الطبعة السادسة )مطورة وحمدثة(، ٢٠١٥م، رقم ٣٩، ص ٦٨؛ د. حممد زكي أبو عامر، اإلجراءات 
الطبعة األوىل، ٢٠١٠م، رقم ٦، ص ٢٣ و٢٤؛ د. عمر سامل، رشح  اجلنائية، منشورات احللبي احلقوقية، بريوت، 
قانون العقوبات املرصي، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١٠م، رقم ٧، ص ٢٢ وما بعدها؛ الوجيز يف 

رشح قانون اإلجراءات اجلنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١٠م، رقم ٤، ص ٨ و٩.
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كمجموعة قانونية تنظم اجلرائم والعقوبات...«)١(. ونعتقد أن استخدام لفظ »القانون« 
عىل  وسريًا  التجاوز  قبيل  من  هو  إنام  الفرتة  هذه  يف  الصادرة  الترشيعات  عىل  للداللة 
هذه  يف  مستعماًل  يكن  مل  »القانون«  لفظ  ولكن،  زماننا.  يف  شاع  الذي  اللفظ  استعامل 
الفرتة. ومن ثم، نعتقد أن بداية ظهور لفظ قانون يف مرص يرجع إىل الربع األخري من 
القرن التاسع عرش، ثم شاع استخدامه بعد ذلك، ومنها انتقل إىل معظم الدول العربية. 
وقد ورد لفظ »القانون« يف العديد من مواد أول دستور يف مرص، وهو دستور ١٩٢٣م.

العصا  وتعني   ،)Kanun( األصل  يونانية  »قانون«  كلمة  أن  الفقه  بعض  ويؤكد 
املستقيمة، وانتقلت إىل اللغات األخرى بمعنى مستقيم. فقد عربت عنه اللغة الفرنسية 
بكلمة )Droit(، وتقابلها يف اإليطالية )Diritto(، ويف األملانية )Recht()٢(. ومل يتسن لنا 
التثبت من صحة هذه املعلومة. إذ مل يوضح القائلون هبا ما إذا كانت كلمة )Kanun( ما 
زالت مستخدمة يف اللغة اليونانية حتى الوقت احلايل، أم أهنا كانت مستعملة يف عصور 
اللغة  ثنائية  القواميس  أحد  يف  وبالبحث  احلايل.  عرصنا  يف  مستعملة  تعد  ومل  سابقة، 
)انجليزية - يونانية(، تبني أن كلمة )Law( يف اللغة االنجليزية يقابلها يف اللغة اليونانية 
 )N( يف اللغة اليونانية ينطق )V( حيث إن احلرف ،»nómos« وتنطق ،)νόμος( لفظ
اليوناين وبني  اللفظ  بني هذا  التشابه  هنا  نلحظ  أن  )M(. ويمكن  ينطق   )U( وحرف 
لفظ »الناموس« الذي نستعمله كثريًا يف بالدنا العربية. كذلك، ثمة مصطلح يوناين آخر 

.)Dikaio nomikis( وتنطق ،)δίκαιο νομικής( للقانون، وهو
ويف ضوء ما سبق، فإن القدر املتيقن هو أن كلمة »قانون« غري عربية األصل. ولعل 
ذلك ما دفع املرشع السعودي إىل أن يستخدم مصطلح »النظام« يف كافة الترشيعات املنظمة 
الترشيعات.  هذه  يف  »القانون«  لفظ  إىل  إشارة  أدنى  توجد  ال  وبحيث  املجتمع،  لشئون 
واألمثلة عىل ذلك متعددة، نذكر منها نظام جملس الوزراء، الصادر باملرسوم امللكي رقم 
)٣٨( وتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧هـ، ونظام جملس الشورى الصادر باألمر امللكي رقم )أ/ 

١- د. أمحد فتحي رسور، الوسيط يف قانون العقوبات، القسم العام، املرجع السابق، ذات املوضع؛ د. عمر سامل، رشح 
قانون العقوبات املرصي، القسم العام، املرجع السابق، ذات املوضع.

٢- راجع: د. ثروت أنيس األسيوطي، مبادئ القانون، اجلزء األول، ١٩٧٤م، ص ٣؛ د. سليامن مرقس، الوايف يف رشح 
وتفسري  وصياغة  سن  يف  الوسيط  الباب،  فتح  عليوة  د.  ٦؛  ص  ١٩٨٧م،  القانون،  لدراسة  املدخل  املدين،  القانون 

الترشيعات، الكتاب األول، إجراءات سن الترشيع، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، د. ت، ص ٥٣.
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٩١( بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ، ونظام هيئة البيعة الصادر باألمر امللكي رقم )أ/ ١٣٥( 
بتاريخ ٢٦/ ٩/ ١٤٢٧هـ، ونظام العلم للملكة العربية السعودية الصادر باملرسوم امللكي 
رقم )م/ ٣( بتاريخ ١٠/ ٢/ ١٣٩٣ه، ونظام األوراق التجارية الصادر باملرسوم امللكي 
باملرسوم  الصادر  الرشوة،  مكافحة  ونظام  ١٣٨٣ه،   /١٠  /١١ بتاريخ  )م/٣٧(  رقم 
امللكي رقم )م/ ٣٦( بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤١٢هـ)١(، ونظام الرشكات الصادر باملرسوم 
امللكي رقم )م/ ٣( وتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٣٧هـ)٢(. ومن األمثلة سالفة الذكر، يبدو جليًا 
»القوانني  تسميتها  اصطلح عىل  التي  األنظمة  يقترص عىل  »النظام« ال  لفظ  استخدام  أن 

األساسية« يف بعض النظم القانونية املقارنة، وإنام يمتد أيضًا إىل الترشيعات العادية.  
من ناحية ثالثة، جتدر اإلشارة إىل أن املرشع التونيس يستخدم لفظ »املجلة« للداللة 
عىل بعض الترشيعات، وبحيث يكون هذا اللفظ هو املقابل للفظ »القانون« املستخدم 
الترشيعات  العديد من  نذكر  أن  يمكن  وللتدليل عىل ذلك،  العربية.  الدول  يف غالبية 
و»جملة  التونسية«)٣(،  اجلنسية  و»جملة  اجلنائية«،  »املجلة  يف  الشأن  هو  كام  التونسية، 
االلتزامات  و»جملة  اجلزائية«)٥(،  اإلجراءات  و»جملة  والتجارية«)٤(،  املدنية  املرافعات 
اجلبائية«)٨(.  واإلجراءات  احلقوق  و»جملة  الشغل«)٧(،  و»جملة  التونسية«)٦(،  والعقود 
ولعل استخدام لفظ »املجلة« يف الترشيعات التونسية بداًل من لفظ »القانون« يستدعي 
العلامء يف الدولة  العدلية«، والتي وضعتها جلنة من  إىل األذهان عبارة »جملة األحكام 

١- راجع: أم القرى، العدد ٣٤١٤، ٢/ ٢/ ١٤١٣هـ املوافق ٣١ يوليو ١٩٩٢م.
٢- راجع: أم القرى، العدد ٤٥٩٥ - السنة الثالثة والتسعون - اجلمعة ٢٢ صفر ١٤٣٧هـ املوافق ٤ ديسمرب ٢٠١٥م.

٣- راجع: املرسوم عدد ٦ لسنة ١٩٦٣ املؤرخ يف ٢٨ فيفري ١٩٦٣ املتعلق بإعادة تنظيم جملة اجلنسية التونسية، منشور 
بالرائد الرسمي الصادر يف ٥ مارس ١٩٦٣م، ص ٣٢٠.

٤- راجع: القانون عدد ١٣٠ لسنة ١٩٥٩ مؤرخ يف ٢ ربيع الثاين ١٣٧٩ )٥ أكتوبر ١٩٥٩( يتعلق بإدراج جملة املرافعات 
املدنية والتجارية.

املرافعات اجلنائي،  تنظيم قانون  بإعادة  املتعلق  القانون عدد ٢٣ لسنة ١٩٦٨ املؤرخ يف ٢٤ جويلية ١٩٦٨  ٥- راجع: 
منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد ٣١ املؤرخ يف ٢٦ و٣٠ جويلية ١٩٦٨م.

٦- راجع: القانون عدد ٨٧ لسنة ٢٠٠٥ مؤرخ يف ١٥ أوت ٢٠٠٥ يتعلق باملصادقة عىل إعادة تنظيم بعض أحكام جملة 
االلتزامات والعقود التونسية، منشور بالرائد الرسمي عدد ٦٨ املؤرخ يف ١٥ أوت ٢٠٠٥م.

٧- راجع: القانون عدد ٢٧ لسنة ١٩٦٦ مؤرخ يف ٣٠ أفريل ١٩٦٦ يتعلق بإصدار جملة الشغل، منشور بالرائد الرسمي 
عدد ٢٠ املؤرخ يف ٣ و٦ ماي ١٩٦٦م.

٨- راجع: قانون عدد ٨٢ لسنة ٢٠٠٠ مؤرخ يف ٩ أوت ٢٠٠٠  يتعلق بإصدار جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائية.
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وتشتمل  احلنفي،  من الفقه عىل املذهب  مدين مستمد  عن قانون  عبارة  وهي  العثامنية، 
التي  األحكام  صياغة  وتم  والبينات،  والدعاوى  املعامالت  أحكام  من  جمموعة  عىل 
اشتملت عليها املجلة يف مواد ذات أرقام متسلسلة عىل نمط القوانني احلديثة، ليسهل 
مباحثها عىل  مادة، ورتبت  إليها، واإلحالة عليها، وجاء جمموعها يف ١٨٥١  الرجوع 

الكتب واألبواب الفقهية املعروفة.

ضباط الرشطة وضباط البوليس
وفقًا للامدة األوىل الفقرة الثالثة من القانون املرصي رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ بإصدار 
قانون اإلجراءات اجلنائية، »يستمر ضباط البوليس املنتدبون للقيام بوظيفة النيابة العامة 
لدى حماكم املرور يف عملهم، وجيوز لوزير العدل بناء عىل طلب النائب العام أن يندب 
أحد رجال البوليس ألداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه املحاكم«. وتنص املادة الثالثة 
والعرشين البند )أ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي، معدلة بالقانون رقم ٢٦ لسنة 
١٩٧١م، عىل أن »يكون من مأموري الضبط القضائي يف دوائر اختصاصهم: ١- أعضاء 
العامة ومعاونوها. ٢- ضباط الرشطة وأمناؤها والكونستبالت واملساعدون.  النيابة 
»الكونستبالت«، وهذا  لفظ  فيه  فقد ورد  النص،  ٣-...«)١(. وكام هو واضح يف هذا 
الفئة  النطق احلريف للفظ االنجليزي )constable(، والذي يشري إىل  اللفظ عبارة عن 
األدنى من رجال الرشطة. وقد تكرر ورود هذا اللفظ يف البند )ب( من املادة ذاهتا. يف 
املقابل، يالحظ أن املرشع قد استخدم تسمية »ضباط الرشطة« بداًل من تعبري »ضباط 

البوليس«.

مراقبة الرشطة ومراقبة البوليس
باحلبس  عليهم  »املحكوم  أن  عىل  املرصي  العقوبات  قانون  من   ٣٢٠ املادة  تنص 
لرسقة جيوز يف حالة العود أن جيعلوا حتت مراقبة البوليس مدة سنة عىل األقل أو سنتني 
قانون  من  الثانية  الفقرة   ٣٣٦ املادة  تنص  النصب،  بجريمة  يتعلق  وفيام  األكثر«.  عىل 
العقوبات املرصي عىل أن  »جيوز جعل اجلاين يف حالة العود حتت مالحظة البوليس مدة 

سنة عىل األقل وسنتني عىل األكثر«.

١- راجع: اجلريدة الرسمية جلمهورية مرص العربية، عدد رقم ٢٠، صادر يف ٢٠ مايو ١٩٧١م.
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وتنص املادة ١٤٩ من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي عىل أن »لقايض التحقيق 
إذا رأي أن حالة املتهم ال تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه ملكتب البوليس يف 
األوقات التي حيددها له يف أمر اإلفراج مع مراعاة ظروفه اخلاصة«. وتنص املادة ٥٣٣ 
مجيع  يف  الداخلية  »لوزير  أن  عىل  املرصي  اجلنائية  اإلجراءات  قانون  من  الثالثة  الفقرة 
األحوال املذكورة )أي األحوال املذكورة يف الفقرتني السابقتني( أن يعني للمحكوم عليه 
حمل إقامة، وتتبع يف ذلك األحكام اخلاصة بمراقبة البوليس«. وتنص املادة ٥٣٨ الفقرة 
األوىل من القانون ذاته عىل أنه »إذا كان املحكوم عليه قد وضع حتت مراقبة البوليس بعد 

انقضاء العقوبة األصلية، تبتدئ املدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة املراقبة«.
تنص املادة ٣٢١ مكررًا الفقرة األوىل من قانون العقوبات املرصي، مضافة بالقانون 
إىل  يرده  ومل  فاقد  حيوان  أو  يشء  عىل  عثر  من  »كل  أن  عىل  ١٩٨٢م،  لسنة   ٢٩ رقم 
أيام  صاحبه متى تيرس ذلك أو مل يسلمه إىل مقر الرشطة أو جهة اإلدارة خالل ثالثة 

يعاقب باحلبس مع الشغل مدة ال جتاوز سنتني إذا احتبسه بنية متلكه«)١(.

التليفون أم اهلاتف 
املثال،  سبيل  فعىل  العربية.  الترشيعات  بعض  نصوص  يف  »التليفون«  لفظ  ورد 
تنص املادة ٩٥ مكررًا من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي عىل أن »لرئيس املحكمة 
االبتدائية املختصة يف حالة قيام دالئل قوية عىل أن مرتكب إحدى اجلرائم املنصوص 
عليها يف املادتني ١٦٦ مكررًا و٣٠٨ مكررًا من قانون العقوبات قد استعان يف ارتكاهبا 
بجهاز تليفوين معني أن يأمر بناء عىل تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات 
وشكوى املجني عليه يف اجلريمة املذكورة بوضع جهاز التليفون املذكور حتت الرقابة 

للمدة التي حيددها«.
مضافة  املرصي،  العقوبات  قانون  من  األوىل  الفقرة  مكررًا   ٣٠٨ للامدة  ووفقًا 
بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٥م، »كل من قذف غريه بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات 
ذاته، مضافة  القانون  املادة ٣٠٩ مكررا من  املادة ٣٠٢«. وتنص  املنصوص عليها يف 
بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢م، عىل أن »يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عىل سنة كل من 
اعتدى عىل حرمة احلياة اخلاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد األفعال اآلتية يف غري 

١- راجع: اجلريدة الرسمية جلمهورية مرص العربية، العدد ١٦، الصادر يف ٢٢ أبريل ١٩٨٢م.
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األحوال املرصح هبا قانونًا أو بغري رضاء املجني عليه: )أ( اسرتق السمع أو سجل أو 
نقل عن طريق جهاز من األجهزة أيًا كان نوعه حمادثات جرت يف مكان خاص أو عن 

طريق التليفون. )ب(...«.
وغني عن البيان أن كلمة تليفون )telephone( غري عربية األصل، وهي مكونة من 
مقطعني، مها )tele( وتعني »عن بعد« أو »عرب األسالك« و)phone( وتعني »صوت«. 
ويوجد هذا اللفظ يف القواميس االنجليزية، مثل قاموس اكسفورد)١(، ويتم تعريفه بأنه 
»نظام للحديث إىل شخص آخر عرب مسافات بعيدة«، كام يتم إطالق اللفظ ذاته عىل 
اجلهاز املستخدم للقيام هبذه العملية)٢(. ويف القاموس الفرنيس )Robert(، ثمة تعريف 
للفظ )téléphone( بأنه »آلة أو جهاز يسمح بنقل األصوات عن بعد، بواسطة جهاز 
مالئم، مزود بدائرة الكرتونية واستقبال«)٣(. بل إن هذا اللفظ يكاد يكون موجودًا يف 
 ،)telefono( كل اللغات األوربية، بنفس النطق تقريبًا، كام هو الشأن يف اللغة اإليطالية

.)teléfono( واالسبانية ،)τηλέφωνο( واليونانية ،)telefon( واألملانية
وهكذا، يمكن تعريف »التليفون« بأنه »آلة تنقل األصوات عن بعد أو من مكان إىل 
مكان آخر بعيد عنه«. وقد ورد لفظ »التليفون« يف املعاجم العربية احلديثة، باعتباره أحد 
األلفاظ املعربة، مع تعريفه بأنه »جهاز كهريبٌّ ينُقُل اأَلَصواَت من مكان إىِل مكان«. بل 
إن اللغة الدارجة يف بعض بالد الشام جتري عىل استعامل مشتقات للفظ »التليفون«، 
مثل تلفن وتلفنه ويتلفن وتلفن إليه، أي خاطبه بالتليفون أو تكلم بالتليفون أو باهلاتف، 
فهو متلفن. وقد ورد هذا االشتقاق أو االستعامل يف بعض املعاجم اللغوية العربية)٤(. 
»اهلاتف«  لفظ  تذكر  العربية  اللغوية  املعاجم  أن  يالحظ  أخرى،  ناحية  ومن  ولكن، 

باعتباره املقابل العريب للفظ »تليفون«)٥(.

1� Oxford, Advanced Learner’s Dictionnary, Oxford University Press, New 8th edition, 2015, p. 1591.

2� A system for talking to sb else over long distances, using wires or radio; a machine used for this.

3� Le Nouveau Petit Robert de la langue française, 2010, p. 2520 où le mot «téléphone» se 
définit comme suit: «Instrument qui permet de transmettre à distance des sons, par l’inter�
médiaire d’un dispositif approprié, suivi d’un circuit électrique et d’un récepteur – Ensem�
ble des procédés et des dispositifs permettant la liaison d’un grand nombre de personnes au 
moyen de cet appareil (système d’appel. d’interconnexion».

٤- راجع: معجم الرائد؛ معجم اللغة العربية املعارص.
٥- راجع: معجم املعاين اجلامع؛ معجم اللغة العربية املعارص؛ معجم الغني؛ املعجم الوسيط.
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األلفاظ  كأحد  احلديثة،  العربية  اللغوية  املعاجم  يف  »التليفون«  لفظ  ورود  ورغم 
املعربة، نرى من األفضل استعامل الكلمة العربية املقابلة هلا، وهي »اهلاتف«. وحسنًا 
هذا  استعامل  عىل  باحلرص  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  االحتادي  املرشع  فعل 
 ٣ رقم  االحتادي  العقوبات  قانون  من  األوىل  الفقرة   ٣٧٤ املادة  أن  ذلك  بيان  اللفظ. 
بالغرامة  أو  تزيد عىل ستة أشهر  باحلبس مدة ال  »يعاقب  أن  لسنة ١٩٨٧م تنص عىل 
التي ال جتاوز مخسة آالف درهم إذا وقع القذف أو السب بطريق اهلاتف، أو يف مواجهة 

املجني عليه وبحضور غريه«.

البوستة والتلغراف
هو  املرصي  العقوبات  قانون  من  الثاين  الكتاب  من  عرش  السابع  الباب  عنوان 
»االجتار يف األشياء املمنوعة وتقليد عالمات البوستة والتلغراف«. وتنص املادة ٢٢٩ 
الفقرة األوىل من القانون ذاته عىل أن »يعاقب بالعقوبات املدونة يف املادة السابقة )أي 
يف املادة ٢٢٨( من صنع أو محل يف الطرق للبيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو 
نموذجات مهام كانت طريقة صنعها تشابه هبيئتها الظاهرة عالمات وطوابع مصلحتي 
البوستة والتلغرافات املرصية أو مصالح البوستة والتلغرافات يف البالد الداخلة يف احتاد 

الربيد مشاهبة يسهل قبوهلا بداًل من األوراق املقلدة«.
املادة ١٠٠ من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي عىل أن »تبلغ اخلطابات  وتنص 
والرسائل التلغرافية املضبوطة إىل املتهم أو املرسلة إليه أو تعطى إليهام صورة منها يف 

أقرب وقت،...«.
والواقع أن »التلغراف« كلمة انجليزية األصل )Telegraph(، وتعني »نظام لنقل 
الرسائل عن بعد، عرب اإلشارات الالسلكية«)١(. وورد يف قاموس كامربدج أن التلغراف 
هو »طريقة إرسال واستقبال الرسائل عن طريق اإلشارات الكهربائية أو الالسلكية أو 

املعدات اخلاصة املستخدمة هلذا الغرض«)٢(. 

1� a system for transmitting messages from a distance along a wire, especially one creating 
signals by making and breaking an electrical connection.

2� a method of sending and receiving messages by electrical or radio signals, or the special 
equipment used for this purpose.
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البنوك أم املصارف 
استخدم املرشع السعودي لفظ »البنك« يف املادة ١٢٠ من نظام األوراق التجارية 
الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ ٣٧( بتاريخ ١١/ ١٠/ ١٣٨٣هـ. إذ تنص هذه املادة 
عىل أن »مع مراعاة ما تقيض به األنظمة األخرى يعاقب بغرامة ال تزيد عىل عرشة آالف 

ريال:... ب- كل من سحب شيكًا عىل غري بنك...«.
عىل  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  االحتادي  املرشع  حرص  لذلك،   خالًفا 
لعمليات  املنظمة  الترشيعات  معظم  »املصارف« يف  »املرصف« ومجعها  لفظ  استخدام 
لسنة ١٩٨٠ يف  رقم ١٠  االحتادي  القانون  عنوان  من  يبدو جليًا  ذلك  ولعل  البنوك. 
شأن املرصف املركزي والنظام النقدي وتنظيم املهنة املرصفية والقانون االحتادي رقم ٦ 
لسنة ١٩٨٥م يف شأن املصارف واملؤسسات املالية والرشكات االستثامرية اإلسالمية. 
ومع ذلك، يالحظ أن لفظ »البنوك« قد ورد يف القانون االحتادي رقم ٢ لسنة ١٩٧٣ 
بإنشاء جملس النقد يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، والذي ينص - يف مادته الثانية- 
القابلة  النقدية  الودائع  بأنه »أية مؤسسة مالية تتضمن أعامهلا تلقي  البنك  عىل تعريف 
بأهنا  البنوك«  »أعامل  ملصطلح  تعريفًا  ذاهتا  املادة  وتورد  شيكات«.  بموجب  للرصف 
»األعامل املتعلقة بتجميع األموال من اجلمهور سواء يف شكل إيداعات أو عن طريق 
إصدار صكوك كشهادات اإليداع أو السندات أو األذون )فيام عدا حصص املشاركة(، 
أو  كليًا  األموال  هذه  وتوظيف  أخرى،  طريقة  بأية  أو  الطلب  عند  ألصحاهبا  ودفعها 
وعىل  األموال  تلك  مجع  توىل  من  حلساب  أخرى  طريقة  بأية  أو  اإلقراض  يف  جزئيًا 
التعريفات،  مسئوليته اخلاصة«. ورغم أن تعبري »األعامل املرصفية« مل يرد ضمن مادة 
الثامنة والثالثني من ذات القانون، ونعتقد أن هلذا  فإن هذا التعريف قد ورد يف املادة 
التعبري ذات مدلول تعبري »أعامل البنوك«. وقد كنا نفضل أن يستخدم املرشع االحتادي 
القانون،  مواد  كافة  يف  املرصفية«  »األعامل  مصطلح  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة 

وبحيث يكون بدياًل عن اصطالح »أعامل البنوك«. 

الشيك أم الصك
بدون  الشيك  جريمة  عن  احلديث  عند  »الشيك«  لفظ  السعودي  املرشع  استخدم 
رصيد، والتي ورد النص عليها يف املواد ١١٨، ١١٩، ١٢٠ و١٢١ من نظام األوراق 
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التجارية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ ٣٧( بتاريخ ١١/ ١٠/ ١٣٨٣هـ.
الصادر  التنفيذ،  نظام  من  والستني  الثانية  املادة  يف  كذلك  »الشيك«  لفظ  ورد  وقد 
األوراق  »حتجز  أن  عىل  بنصها  ١٤٣٣هـ،   /٨  /١٣ تاريخ   )٥٣ )م/  رقم  باملرسوم 
منهن  املستفيد  املدين  يد  حتت  الشيك  كان  إذا   -١ اآلتية:  الضوابط  وفق  التجارية، 
فيحرر املأمور حمرض احلجز، وحتصل القيمة أو املتوافر منها، وتودع يف حساب املحكمة. 
٢- يكون حجز قيمة الشيك املظهر بعد علم املدين بأمر التنفيذ عن طريق قيام البنك 
املسحوب عليه - عند تقدم املظهر له لتحصيل قيمة الشيك - بحجز القيمة، وإيداعها 
يف حساب املحكمة. ٣- إذا مل يتوافر مقابل الوفاء بالشيك حمل احلجز، فيفوض قايض 
التنفيذ الدائن يف احللول حمل املدين؛ ملطالبة الساحب، أو املظهر بقيمة الشيك، وتودع 
القيمة يف حساب املحكمة. ويف حال معارضة الساحب، أو املظهر يف الوفاء، فعليه التقدم 
بالوفاء،  مطالبته  من  أيام  عرشة  خالل  املعارضة  بدعوى  املختصة  القضائية  اجلهة  إىل 
وإشعار قايض التنفيذ بإجراءات نظر الدعوى وما تنتهي إليه، وإذا انتهت املدة املذكورة 

دون التقدم بدعوى املعارضة، وجب عليه الوفاء بقيمة الشيك للمحكمة. ٤-...«.
أن  العقوبات املرصي عىل  قانون  املادة ٣٣٧ من  كذلك، ويف ذات االجتاه، نصت 
»حيكم هبذه العقوبات )أي العقوبات الواردة يف املادة ٣٣٦( عىل كل من أعطى بسوء 
الشيك  قيمة  من  أقل  الرصيد  كان  أو  للسحب  وقابل  قائم  رصيد  يقابله  ال  شيكًا  نية 
أو سحب بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقي ال يفي بقيمة 
الشيك أو أمر املسحوب عليه الشيك بعدم الدفع«. وقد ألغيت هذه املادة اعتبارًا من 
لسنة   ١٧ رقم  القانون  من  األوىل  املادة  لنص  طبقًا  وذلك  ٢٠٠٥م،  سنة  أكتوبر  أول 

١٩٩٩م بإصدار قانون التجارة)١(.
مصطلح  استخدم  فقد  املتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة  االحتادي  املرشع  أما 
مرتادفني.  كانا  لو  كام  إيامها  ذاكرًا  »الشيك«،  بلفظ  قوسني  وبني  إياه  مقرنًا  »الصك«، 
فوفقًا للامدة ٤٠١ من قانون العقوبات االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم 
القانون االحتادي رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٥م، »يعاقب  ٣ لسنة ١٩٨٧م، معدلة بموجب 
له مقابل وفاء كاف قائم  نية صكًا )شيكًا( ليس  بالغرامة من أعطى بسوء  أو  باحلبس 

١- راجع: اجلريدة الرسمية جلمهورية مرص العربية، العدد ١٩ مكرر يف ١٧ مايو ١٩٩٩م.
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وقابل للسحب أو اسرتد بعد إعطائه الصك كل املقابل أو بعضه بحيث ال يفي الباقي 
توقيعه  أو  حتريره  تعمد  قد  كان  أو  رصفه  بعدم  عليه  املسحوب  أمر  أو  الصك  بقيمة 
أو سلمه صكًا حلامله  لغريه  ذاهتا من ظهر  بالعقوبة  ويعاقب  متنع من رصفه.  بصورة 
وهو يعلم أن الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو أنه غري قابل للسحب.... وإذا 
جديدة  دفاتر  إعطائه  ومنع  عليه  املحكوم  من  الشيكات  دفرت  بسحب  املحكمة  أمرت 
إبالغ هذا  العامة  النيابة  تتوىل  التجارية  املعامالت  قانون  املادة )٦٤٣( من  طبقًا لنص 
البنوك. ويف حالة خمالفة أي بنك لألمر  األمر إىل املرصف املركزي لتعميمه عىل مجيع 

املذكور، يلزم بدفع غرامة مقدارها )١٠٠.٠٠٠( مائة ألف درهم«.

اللوتريي أم أوراق اليانصيب
له  املرصي عنوانًا  العقوبات  قانون  الثاين من  الكتاب  الثاين عرش من  الباب  حيمل 
»ألعاب القامر والنصيب والبيع والرشاء بالنمرة املعروفة باللوتريي«. وطبقًا للامدة ٣٥٣ 
من هذا القانون، »ويعاقب هبذه العقوبات أيضًا )أي العقوبات الواردة يف املادة ٣٥٢( 
كل من وضع للبيع شيئًا يف النمرة املعروفة باللوتريي بدون إذن احلكومة وتضبط أيضًا 

جلانب احلكومة مجيع النقود واألمتعة املوضوعة يف النمرة«.
وجتدر اإلشارة إىل أن »اللوتريي« )Lottery( كلمة غري عربية األصل، وهي عبارة 
بيع  أو بعض اجلهات اخلريية عن طريق  عن »وسيلة جلمع األموال حلساب احلكومة 
ويمكن  بشكل عشوائي«)١(.  املرسومة  األرقام  اجلوائز حلاميل  وإعطاء  املرقمة  التذاكر 
الرجوع إىل معنى هذا اللفظ يف القاموس االنجليزي أكسفورد)٢(. وتوجد هذه الكلمة 
 .)Loterie( كذلك يف اللغة الفرنسية، بذات النطق، مع تغيري طفيف يف طريقة كتابتها

األموال  جلمع  الطريقة  هذه  عن  العربية  املجتمعات  بعض  يف  التعبري  جرى  وقد 
باستعامل عبارة »أوراق اليانصيب« أو »أوراق النصيب«. وحسنًا فعل املرشع املرصي 
عندما استخدم هذا التعبري يف املادة ٧٤٠ من القانون املدين، بنصها عىل أن »١- يستثنى 
املتبارون شخصيا يف األلعاب  بينهم  الرهان الذي يعقده فيام  املادة السابقة  من أحكام 

1� A way of raising money for a government, charity, etc. by selling tickets that have different 
numbers on them that people have chosen. Numbers are then chosen by chance and the 
people who have those numbers on their tickets win prizes.

2�  Oxford Advanced Learner’s Dictionnary, 8th edition, p. 915.
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الرياضية. ولكن للقايض أن خيفض قيمة هذا الرهان إذا كان مبالغا فيه. ٢- ويستثنى 
أيضا ما رخص فيه قانونًا من أوراق النصيب«. وقد ورد ذات املصطلح أو التعبري يف 
املادة ٧٠٦ من القانون املدين السوري، واملادة ٩٧٦ من القانون املدين العراقي، واملادة 

٧٤٠ من التقنني املدين الليبي.
ويمكن تفسري هذا االختالف يف املصطلح املستخدم بني قانون العقوبات املرصي 
والقانون املدين املرصي بأن األول قد صدر يف العام ١٩٣٧م، بينام صدر الثاين يف العام 
١٩٤٨م. ومن ثم، يسوغ لنا االعتقاد بأن لفظ »اللوتريي« سيختفي من قانون العقوبات 
املرصي مستقباًل، عند حدوث تعديل كيل هلذا القانون أو عىل األقل عند تعديل املواد 

التي تشتمل عىل هذا اللفظ.

الكابالت
العقوبات املرصي،  قانون  الفقرة األوىل من  )ثانيًا( )ب(  املادة ٣١٦ مكررا  تنص 
وبغرامة  املشدد  بالسجن  »يعاقب  أن  عىل  ٢٠٠٩م،  لسنة   ١٢٤ رقم  بالقانون  مضافة 
أو  املهامت  من  مليون جنيه كل من رسق شيئًا  ألف جنيه وال جتاوز  مائة  تقل عن  ال 
املكونات أو الكابالت أو األجهزة أو املعدات املستعملة أو املعدة لالستعامل يف شبكات 

االتصاالت املرخص هبا أو بنيتها األساسية أو يف خط من خطوط االتصاالت«.

كامريات املراقبة أم قمرات املراقبة
تنص املادة ٢٩٤ من قانون العقوبات االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة عىل 
نتوقف  أن  املراقبة«. ونود هنا  النص مصطلح »كامريات  أن »«. وهكذا، ورد يف هذا 

قلياًل عند كلمة »كامريا«، وبيان ما إذا كان أصل الكلمة عربيًا أم ال. 
الالتينية  من  مستوحى  االنكليزية  اللغة  يف  )كامريا(  مصطلح  أن  البعض  يؤكد 
بالالتينية:  ثم  بالعربية  بنفس معنى قمرة وتعنيان  )camera obscura( وهذه أخذوها 
من  أول  اهليثم  ابن  احلسن  الكبري  العريب  العامل  أن  هؤالء  ويضيف  املظلمة.  الغرفة 
التي هلا شباك، واستوحى  املظلمة  الغرفة  استخدمها كمصطلح علمي، حيث عنى هبا 
من ظلمة القمر كلمة القمرة، ولفظها العرب بضم العني وتسكني امليم، بيد أن نسبتها 
إىل القمر تكون بفتح القاف وامليم، ليس تقربا من مصطلح كامريا الشهري اآلن عامليا، 
ولكن ألن القمر والكامريا متشاهبان، والقمرة بفتح القاف وامليم أقرب لسليقة اللسان، 
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اللغة  تاريخ  من  أخرى  بشواهد  امليم  وتسكني  القاف  ضم  يؤيد  ما  هناك  كان  إن  إال 
العربية واملعاجم. ومن ثم، خيلص أنصار هذا الرأي إىل »قمرة« هي أصل »الكامريا«، 
و»قمرات« هي أصل »الكامريات«، وبالتايل وعىل حد قوهلم فإن »قمرات املراقبة« أصح 

من »كامريات املراقبة«.
كام  اهليثم  ابن  »قمرة«  أصلها  ليس  الكامريا  أن  إىل  البعض  يذهب  لذلك،  خالفًا 
يعتقد الكثريون، مؤكدين عدم صواب هذه املعلومة التي انترشت عىل مواقع التواصل 
برناجمه  يف  الشقريي  أمحد  اإلعالمي  ذكرها  أن  بعد  السيام  واسع،  بشكل  االجتامعي 
الشهري »خواطر«. وللتدليل عىل خطأ هذه املعلومة، يشري أنصار هذا الرأي إىل أن كلمة 
قمرة )بضم القاف( وردت يف مجيع معاجم اللغة العربية والقواميس األوىل بمعنى شدة 
البياض، أو بياض ضارب للخرضة، وقيل إهنا صفة للقمر يف ليلته الثالثة، ومل ترد أبدًا 
بمعنى غرفة أو حجرة. ويف املعاجم احلديثة، وردت كلمة قمرة )بفتح القاف(، ويرشح 
كتاب »املنجد يف اللغة« بأهنا كلمة معربة من كلمة )Camera( اإليطالية، ومعناها املخدع 
يف السفينة عند املالحني أو الغرفة، وتشبهها يف األملانية كلمة )Kammer( التي حتمل 
ذات الداللة. يضاف إىل ذلك أن ابن اهليثم نفسه مل يستخدم أبدًا كلمة »قمرة«، وخاصة 
الثالثة والسادسة، وإنام  املسألتني  الضوئية يف  فيه جتاربه  الذي رشح  »املناظر«  كتابه  يف 
استخدم لفظ احلجرة أو املواضع املظلمة. وأخريًا، فإن العديد من الكتب واملوسوعات 
التي  أو تلك  العرب واملسلمني،  العلوم عند  تناولت موضوع  التي  العربية واملقاالت 
ختصصت يف ابن اهليثم، وطبعت قبل ظهور مواقع التواصل، ال تشري أبدًا إىل العالقة 
بني كلمة كامريا وقمرة، بل مل تذكر كلمة قمرة بتاتًا يف حديثها عن مكتشفات وإنجازات 
ابن اهليثم أو غريه. وهكذا، خيلص أنصار هذا الرأي إىل أن اخرتاع الكامريا هو نتاج 
ولكنها  اهليثم،  ابن  أسسه  الذي  البرصيات  علم  أكتاف  قائم عىل  برشي طويل،  جهد 

ليست مستوحاة من كلمة »قمرة«)١(.

١- راجع: خليل حنون، معلومة خاطئة: الكامريا ليس أصلها قمرة ابن اهليثم كام نعتقد، مقال منشور يف شبكة املعلوماتية، 

.)www.arageek.com( :عىل العنوان التايل
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الغرفة واألودة
لسنة ١٩٠٤م  امللغي رقم ٤  اجلنايات املرصي  قانون حتقيق  املادة ١٢٩ من  كانت 
أودة  أو من  التحقيق  بأمر يصدر من قايض  القايض  القضايا عىل  أن »حتال  تنص عىل 
أمامه من قبل أحد أعضاء  املدعى عليه مبارشة باحلضور  بناء عىل تكليف  أو  املشورة 
النيابة العمومية أو من قبل املدعي باحلقوق املدنية«)١(. وكانت املادة ١٥٧ من القانون 
ذاته تنص عىل أن »حتال الدعوى عىل املحكمة بناء عىل أمر يصدر من قايض التحقيق 
إن  وقيل  املشورة«.  »أودة  تعبري  ورد  املادتني،  هاتني  ففي  بناء..«.  أو  املشورة  أودة  أو 
لفظ »أودة« تركي األصل، وينطق أحيانًا بحرف الضاد بداًل من الدال، فيقال: »ُأوَضة« 
العامية  اللغة  يف  أو  املرصي  الريف  يف  اللفظ  هذا  استخدام  ويكثر  »ُأَوٌض«.  ومجعها 
يقال: أوضة  القاعة.  أو  املكتب  أو  أو احلجرة  الغرفة  للداللة عىل  بوجه عام،  املرصية 

الدرس، أوضة النوم، أوضة الفرش. 
رقم  املرصي  اجلنائية  اإلجراءات  قانون  يف  موجودًا  »أودة«  اللفظ  يعد  مل  ولكن، 
فعىل  »أودة«.  اللفظ  عن  بداًل  »غرفة«  اللفظ  استخدم  وبحيث  ١٩٥٠م،  لسنة   ١٥٠
مل  »إذا  اجلنائية،  اإلجراءات  قانون  من  األوىل  الفقرة   ١٤٣ للامدة  وطبقًا  املثال،  سبيل 
ينته التحقيق ورأى القايض مد احلبس االحتياطي زيادة عىل ما هو مقرر باملادة السابقة 
وجب قبل انقضاء املدة السالفة الذكر إحالة األوراق إىل حمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة 
يف غرفة املشورة لتصدر أمرها بعد سامع أقوال النيابة العامة واملتهم بمد احلبس مددًا 
متعاقبة ال تزيد كل منها عىل مخسة وأربعني يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو 
اإلفراج عن املتهم بكفالة أو بغري كفالة«. ووفقًا للامدة ١٥١ من القانون ذاته، معدلة 
بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢م، »إذا أحيل املتهم إىل املحكمة يكون اإلفراج عنه إن 
كان حمبوسًا أو حبسه إن كان مفرجًا عنه من اختصاص اجلهة املحال إليها. ويف حالة 
حمكمة  اختصاص  من  االنعقاد  دور  غري  يف  األمر  يكون  اجلنايات  حمكمة  إىل  اإلحالة 
تكون  االختصاص  بعدم  احلكم  حالة  ويف  املشورة.  غرفة  يف  منعقدة  املستأنفة  اجلنح 
حمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة يف غرفة املشورة هي املختصة بالنظر يف طلب اإلفراج أو 

احلبس إىل أن ترفع الدعوى إىل املحكمة املختصة«.

١- صدر هذا القانون يف العرشين من فرباير سنة ١٩٠٤م.
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القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن  الثاين من  البند  املادة ٣٦ مكرر  كذلك، تنص 
رقم  بقانون  القرار  بموجب  مضافة  النقض،  حمكمة  أمام  الطعن  وإجراءات  حاالت 
١٧٠ لسنة ١٩٨١م، عىل أن »يكون الطعن يف أحكام حمكمة اجلنح املستأنفة أمام حمكمة 

أو أكثر من حماكم اجلنايات، بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة يف غرفة مشورة،...«.
وتنص املادة ٣٢٤ مكررا من قانون العقوبات املرصي، مضافة بالقانون رقم ١٣٦ 
تتجاوز  وبغرامة ال  أشهر  تتجاوز ستة  مدة ال  باحلبس  »يعاقب  أن  لسنة ١٩٥٦، عىل 
مائتي جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من تناول طعامًا أو رشابًا يف حمل معد لذلك 
ولو كان مقياًم فيه أو شغل غرفة أو أكثر يف فندق أو نحوه أو استأجر سيارة معدة لإلجيار 
مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو األجرة أو امتنع بغري مربر عن دفع ما استحق 

من ذلك أو فر دون الوفاء به«)١(.
رقم  املرصي  اجلنائية  اإلجراءات  قانون  يف  موجودًا  »أودة«  اللفظ  يعد  مل  وهكذا، 
١٥٠ لسنة ١٩٥٠م وغريه من الترشيعات املرصية الصادرة اعتبارًا من النصف الثاين 

من القرن العرشين، وبحيث استخدم اللفظ »غرفة« بداًل عن اللفظ »أودة«.

الرتويع والتخويف أم البلطجة 
يرتدد كثريًا يف اللغة العامية املرصية ويف وسائل اإلعالم املسموعة واملقروءة ألفاظ 
»البلطجة« و»البلطجية« و»البلطجي«. وهذه املفردة ذات أصل تركي وهي تتكون من 
األشجار  تقطيع  يف  تستخدم  حادة  آلة  هي  و»البلطة«  و)جي(.  )بلطة(  مها:  مقطعني 
وغريها. و»جي«: حامل البلطة. وتستخدم مفردة البلطجة يف الوقت احلارض لإلشارة 
لتحقيق  هبم  والتنكيل  وإرهاهبم  اآلخرين،  عىل  والسيطرة  بالقوة  الرأي  فرض  إىل 
رأهيم  لفرض  والقتل  والعنف  القوة  يستعملوا  من  هم  والبلطجية  خاصة.  مصالح 
واستغالل موارد اآلخرين هبدف حتقيق مصلحة خاصة .وسبب تسمية البلطجية هبذا 
االسم يرجع إىل إطالقها يف بداية التسمية عىل فرقة كانت موجودة يف اجليش العثامين 

إبان وجوده يف مرص متردت وارتكبت أعامل شغب ونرشت القالقل يف أرجاء البالد.
ورغم أن كلمة »بلطجة« غري عربية األصل، فإن املرشع املرصي حتى وقتنا احلايل 
ال جيد غضاضة يف استعامل هذه الكلمة، مقرنًا إياها ببعض األلفاظ املقابلة هلا يف اللغة 

١- راجع: الوقائع املرصية، العدد ١٦ مكرر الصادر يف أول أبريل ١٩٥٦م. 
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القانون املرصي رقم ٦ لسنة ١٩٩٨م بإضافة  العربية. ولعل ذلك يتضح من مطالعة 
باب جديد إىل أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وهو الباب السادس عرش 
بعنوان: الرتويع والتخويف )البلطجة(، واملحكوم بعدم دستوريته باعتباره من القوانني 
األساسية املكملة للدستور، وكان من الالزم بالتايل عرضه عىل جملس الشورى ألخذ 

رأيه فيه)١(.  
وبعد أحداث اخلامس والعرشين من يناير ٢٠١١م، وما ترتب عليها من انفالت 
املرسوم  إلصدار  مدفوعًا  نفسه  املرصية  املسلحة  للقوات  األعىل  املجلس  وجد  أمني، 
بالقانون  بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر 
قانون  الثالث  الكتاب  أبواب  إىل  جديدًا  بابًا  أضاف  والذي  ١٩٣٧م،  لسنة   ٥٨ رقم 
واملساس  والتخويف  الرتويع  هو:  وعنوانه  عرش،  السادس  الباب  وهو  العقوبات، 

بالطمأنينة »البلطجة«)٢(. 
وعىل هذا النحو، يبدو جليًا أن الترشيعات املرصية الصادرة يف بداية القرن العرشين 
كانت تتضمن ألفاظًا غري عربية األصل مكتوبة بحروف عربية. ويمكن تربير ذلك بتأثر 
املجتمع املرصي آنذاك باللغات األجنبية للدول التي احتلت مرص، وهي اللغة الرتكية 
)لغة الدولة العثامنية التي سيطرت عىل مرص حتى سنة ١٨٨٢( واللغة االنجليزية )لغة 
االحتالل الربيطاين الذي امتد يف الفرتة من ١٨٨٢ حتى ١٩٥٢م(. ولذلك، ومع حترر 
مرص من االحتالل األجنبي، حرص املرشع عىل االستعاضة بألفاظ عربية عن األلفاظ 
األجنبية التي كانت مستخدمة يف الترشيعات السابقة عىل سنة ١٩٥٢م. ومع ذلك، فإن 
العديد من األلفاظ غري عربية األصل ما تزال مستخدمة يف الترشيعات املرصية السارية 

يف الوقت احلايل.

١- نرش هذا القانون باجلريدة الرسمية بالعدد )٨( تابع يف ١٩ فرباير ١٩٩٨م، وبدأ العمل به يف العرشين من أغسطس 
١٩٩٨م، وحكم بعدم دستوريته يف السابع من مايو ٢٠٠٦م. راجع: اجلريدة الرسمية جلمهورية مرص العربية، العدد 

٢٠ مكرر )ب( يف ٢٣ مايو ٢٠٠٦م.
٢- راجع: اجلريدة الرسمية جلمهورية مرص العربية، العدد ١٠ )تابع( يف ١٠ مارس سنة ٢٠١١م.
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املبحث اخلامس: فوىض اللغة واملصطلحات القانونية
يتحدث بعض الكتاب عام أسموه »فوىض املصطلحات واللغة السائلة«، مؤكدين 
السبعينيات  عقد  منذ  املعارصة  العربية  الكتابة  معامل  أبرز  أحد  متثل  الظاهرة  هذه  أن 
اصطالحية  فوىض  إن  هؤالء  يقول  لذلك،  وتوضيحًا  اآلن.  وإىل  املايض،  القرن  من 
ومفاهيمية ختلط بني الثقافة يف عمومها وبني اخلطابات الثقافية يف غموض وتعميامت 
مفرطة، حيث ال توجد ورقة خلفية نظرية تضبط املصطلحات واملفاهيم، وتضع ختطيطًا 
يف  وعربيًا  مرصيا  السائدة  الكتابة  أنامط  بعض  إن  معامله.  وحتدد  وقضاياه،  للموضوع 
من  حمرك  إنتاج  إىل  وأدت  الوضوح،  وعدم  واللغو  الضبابية  إشاعة  يف  تسهم  العموم 
حمركات الضجيج اللغوي الذى يشيع سحابات وسواتر كثيفة من القتامة والغموض 
أهنا  والعربية، واألخطر  املرصية  والثقافية  الصحفية واإلعالمية واألكاديمية  احلياة  يف 
واألكاديمية،  الثقافية  اجلامعات  بني  اجلامعي  الوعى  وتطوير  املعريف،  االتصال  تعوق 

وتعوق وعى اجلمهور عن استيعاب طبيعة التطور الداخيل)١(.
وال تقترص فوىض اللغة واخلطابات احلاملة هلا عىل اللغة العادية، وإنام متتد إىل اللغة 
يتعلق  وفيام  والثقافية.  واالجتامعية،  والقانونية  السياسية  املجاالت  يف  االصطالحية 
التي ظهرت  التدليل عىل ذلك من خالل بعض املصطلحات  بموضوع بحثنا، يمكن 
مصطلح  يف  واضح  بشكل  يظهر  ذلك  ولعل  العربية،  الترشيعات  بعض  يف  مؤخرًا 

»رشكة الشخص الواحد«، األمر الذي يتضح من خالل العرض التايل:

رشكة الشخص الواحد أم املرشوع الفردي
لفظ »الرشكة« يف اللغة يدل عىل اجتامع شخصني أو أكثر يف أمر معني. وهي مشتقة 
من مادة »ش ر ك«. يقال: شاركه، أي صار رشيكه. واشرتكا يف كذا وتشاركا. ورشكة 
يف البيع واملرياث يرشكه. والرشك أيضًا الكفر وقد أرشك باهلل فهو مرشك. وقوله تعاىل: 
﴿وأرشكه يف أمري﴾، أي اجعله رشيكي فيه. وأرشك نعله ورشكها ترشيكًا، أي جعل 

هلا رشاكًا)٢(.

١- د. نبيل عبد الفتاح، فوىض اللغة واملصطلحات: الكالم الساكت، جريدة األهرام، قضايا وآراء، اخلميس ١٩ من شعبان 
١٤٣٧هــ املوافق ٢٦ مايو ٢٠١٦م، السنة ١٤٠، العدد ٤٧٢٨٨؛ جريدة البيان، ديب، اخلميس املوافق ٢٦ مايو ٢٠١٦م.

الفتاح  الدكتور عبد  الرازي، دراسة وتقديم  القادر  للشيخ اإلمام حممد بن أيب بكر بن عبد  ٢- راجع: خمتار الصحاح، 
الربكاوي، دار املنار، ص ١٦٦.
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واتساقًا مع هذا املدلول اللغوي، وطبقًا للامدة الثانية من نظام الرشكات السعودي، 
»الرشكة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم يف مرشوع يستهدف 
الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهام معًا القتسام ما ينشأ من هذا املرشوع من 
ربح أو خسارة«. وبدورها، تنص املادة ٦٥٤ من قانون املعامالت املدنية االحتادي لدولة 
بأن  أكثر  أو  شخصان  بمقتضاه  يلتزم  عقد  »الرشكة  أن  عىل  املتحدة  العربية  اإلمارات 
يسهم كل منهم يف مرشوع مايل بتقديم حصة من مال أو من عمل الستثامر ذلك املرشوع 
واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة«. ووفقًا للامدة ٥٨٢ من القانون املدين األردين 
رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٦م، »الرشكة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل 
منهم يف مرشوع مايل بتقديم حصة من مال أو عمل الستثامر ذلك املرشوع واقتسام ما قد 
ينشأ عنه من ربح أو خسارة«. وطبقًا للامدة الرابعة البند أواًل من قانون الرشكات العراقي 
رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧م، »الرشكة عقد يلتزم به شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم يف 
ينشأ عنه من ربح  قد  ما  أو من عمل القتسام  مال  بتقديم حصة من  اقتصادي  مرشوع 
القانون ذاته، عىل أن »تتكون الرشكة  البند أواًل من  الثامنة  املادة  أو خسارة«.«. وتنص 

اخلاصة باتفاق بني شخصني او أكثر من غري قطاع الدولة، برأس مال خاص«.  
ويف ذات اإلطار، ويف نظرة عامة عىل عقد الرشكة، ورد يف املذكرة اإليضاحية لقانون 
املعامالت املدنية االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة أن: الرشكة هي اإلمجاع يف 
استحقاق أو ترصف، وهي ثابتة بالكتاب والسنة واإلمجاع، أما الكتاب فقوله تعاىل »فهم 
رشكاء يف الثلث«. قال تعاىل »وإن كثريًا من اخللطاء ليبغي بعضهم عىل بعض إال الذين 
آمنوا وعملوا الصاحلات وقليل ما هم«، واخللطاء هم الرشكاء. ومن السنة، ما روى أن 
الرباء بن عازب وزيد بن أرقم كانا رشيكني فاشرتيا فضة بنقد ونسيئة فبلغ رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وسلم فأمرمها أن ما كان بنقد فأخربوه وما كان نسيئة فردوه، وروى عن 
النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال »يقول اهلل أنا ثالث الرشيكني ما مل خين أحدمها صاحبه 
فإذا خان أحدمها صاحبه خرجت من بينهام« )رواه أبو داوود(. وروى عن النبي صىل 
اهلل عليه وسلم أنه قال »يد اهلل مع الرشيكني ما مل يتخاونا« وأمجع املسلمون عىل جواز 
الرشكة واختلفوا يف أنواعها، فمنها رشكة العنان ورشكة األبدان والوجوه واملضاربة 
واملفاوضة. وال يصح يشء منها إال من جائز الترصف ألنه عقد عىل الترصف يف املال 

فلم يصح من غري جائز الترصف يف املال وذلك كالبيع )املغني ج ٥ ص ١٠٩(. 
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يعني االشرتاك بني  اللغوي -  لفظ »الرشكة« - يف مدلوله  أن   ومع ذلك، ورغم 
العربية  الترشيعات  بعض  عمدت  الذكر،  سالف  لألصل  وخالفًا  أكثر،  أو  شخصني 
اإلمارات  دولة  ففي  الواحد«.  الشخص  »رشكة  عليه  أطلق  ما  إجازة  إىل  مؤخرًا 
االحتادي  القانون  من  الثاين  البند   ٧١ للامدة  ووفقًا  املثال،  سبيل  عىل  املتحدة،  العربية 
رقم )٢( لسنة ٢٠١٥ بشأن الرشكات التجارية، »جيوز لشخص واحد مواطن طبيعي 
مال  رأس  مالك  يسأل  وال  حمدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  ومتلك  تأسيس  اعتباري  أو 
الرشكة عن التزاماهتا إال بمقدار رأس املال الوارد بعقد تأسيسها، وترسي عليه أحكام 
الرشكة ذات املسؤولية املحدودة الواردة يف هذا القانون فيام ال يتعارض مع طبيعتها«. 
تنص  املحدودة«،  املسؤولية  ذات  الرشكة  »تأسيس  عنوان  وحتت  اإلطار،  ذات  ويف 
تتألف الرشكة ذات  »أ-  أن  قانون الرشكات األردين عىل  الثالثة واخلمسون من  املادة 
املسؤولية املحدودة من شخصني أو أكثر، وتعترب الذمة املالية للرشكة مستقلة عن الذمة 
املالية للرشيك بموجوداهتا وأمواهلا مسؤولة عن الديون وااللتزامات املرتتبة عليها وال 
حصصه  بمقدار  اال  واخلسائر  وااللتزامات  الديون  تلك  عن  مسؤواًل  الرشيك  يكون 
التي يملكها يف الرشكة. ب- جيوز للمراقب املوافقة عىل تسجيل رشكة ذات مسؤولية 
حمدودة تتألف من شخص واحد أو أن تصبح مملوكة لشخص واحد. ج- إذا توىف أي 
رشيك يف الرشكة ذات املسؤولية املحدودة فتنتقل حصته إىل ورثته ويطبق هذا احلكم 
عىل املويص هلم بأي حصة أو احلصص يف الرشكة«. كذلك، تنص املادة ٢٦٠ مكررًا 
بالقانون  القطري رقم )٥( لسنة ٢٠٠٢م، مضافة  التجارية  الرشكات  قانون  )١( من 
أحكام  تطبيق  يف  الواحد  الشخص  برشكة  »يقصد  أن  عىل  ٢٠٠٦م،  لسنة   )١٦( رقم 
طبيعي  واحد  شخص  بالكامل  ماله  رأس  يمتلك  اقتصادي  نشاط  كل  القانون  هذا 
الصادر  الكويتي  الرشكات  قانون  من  األوىل  الفقرة  الثالثة  للامدة  وطبقًا  معنوي«.  أو 
٢٠١٣م،  لسنة   ٩٧ رقم  بالقانون  معدلة  ٢٠١٢م،  لسنة   ٢٥ رقم  بقانون  باملرسوم 
منهم  كل  يساهم  بأن  أكثر  أو  شخصان  بمقتضاه  يلتزم  بعقد  الرشكة  تأسيس  »يكون 
يف مرشوع يستهدف حتقيق الربح بتقديم حصة من مال أو عمل القتسام ما ينشأ عن 
»وجيوز  أنه  املادة  ذات  من  الثانية  الفقرة  وتضيف  خسارة«.  أو  ربح  من  املرشوع  هذا 
- يف األحوال التي ينص عليها القانون- أن تؤسس الرشكة بترصف باإلرادة املنفردة 
لشخص واحد«. وتنص املادة الرابعة من ذات القانون أن »تتخذ الرشكة أحد األشكال 
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التالية: ١- رشكة التضامن. ٢- رشكة التوصية البسيطة. ٣- رشكة التوصية باألسهم. 
٤- رشكة املحاصة. ٥- رشكة املسامهة. ٦- الرشكة ذات املسئولية املحدودة. ٧- رشكة 
الشخص الواحد. وكل اتفاق مل يتخذ أحد األشكال املشار إليها يف الفقرة السابقة يكون 
عنه«.  الناشئة  االلتزامات  عن  وبالتضامن  ا  شخصيًّ مسئولني  أبرموه  الذين  األشخاص 
وتنص املادة ٨٥ من القانون ذاته، معدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٣م، عىل أن »يقصد 
برشكة الشخص الواحد، - يف تطبيق أحكام هذا القانون- كل مرشوع يمتلك رأس ماله 
بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري، ال يسأل مالك الرشكة عن التزاماهتا إال بمقدار 
رأس املال املخصص للرشكة. وإذا تعدد مالك حصص رأس مال الرشكة -ألي سبب من 

األسباب- حتولت بقوة القانون إىل رشكة ذات مسئولية حمدودة«. 
ونرى من األنسب اطالق مصطلح »املرشوع الفردي« بداًل من تعبري »الرشكة ذات 
الشخص الواحد«. ولذلك، حسنًا فعلت املادة الرابعة البند ثانيًا من قانون الرشكات 
املؤقتة  االئتالف  سلطة  عن  الصادر  بالقانون  معداًل  ١٩٩٧م،  لعام   ٢١ رقم  العراقي 
رقم ٦٤ صادر بتاريخ ٢٠٠٤م، بنصها عىل أنه »استثناًء من أحكام البند أواًل من هذه 
املادة: ١- جيوز أن تتكون الرشكة من شخص طبيعي واحد وفق أحكام هذا القانون 
ويشار ملثل هذه الرشكة يف ما بعد ب)املرشوع الفردي(. ٢- جيوز تأسيس رشكة حمدودة 
املسؤولية من قبل مالك واحد وفقًا لنصوص هذا القانون«. وتنص املادة الثامنة البند 
املؤقتة رقم  بالقانون الصادر عن سلطة االئتالف  القانون ذاته، معداًل  )ثانيًا/ ١( من 
٦٤ صادر بتاريخ ٢٠٠٤م، عىل أنه »استثناًء من حكم البند أواًل من هذه املادة جيوز: 
١- يتكون املرشوع الفردي من شخص طبيعي واحد أو من رشكة حمدودة املسؤولية 
يملكها شخص طبيعي أو معنوي واحد«. وينص البند ثالثًا من املادة ذاهتا عىل أن »تكون 

الرشكة اخلاصة مسامهة أو حمدودة أو تضامنية أو مرشوعا فرديًا أو رشكة بسيطة«.

املبحث السادس : لغة الترشيع بني تطور املدلول واالنحراف اللغوي
من  نوع  أنه  فريى  وتوجس،  ارتياب  نظرة  العربية  اللغة  تطور  إىل  ينظر  من  ثمة 
االنحراف اللغوي عن صيغ الفصحى وأساليبها. فهذا الفريق يرى أن السامح بتطور 
اللغة جياًل بعد جيل يبتعد هبا عن لغة القرآن بعد عدة قرون، كام يبتعد هبا عن تراثنا 
العريب الذي ارتبط بالدين ارتباطًا وثيقًا. ولقد سادت هذه النظرة لدى كثري من علامئنا 
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يف  العربية.  لغتنا  جتاه  املعارصين  الباحثني  من  كثري  تفكري  حتكم  زالت  وما  وباحثينا، 
املقابل، كان ملجامع اللغة العربية رأي خمتلف. فقد أنشئت هذه املجامع للحفاظ عىل 
اللغة العربية وتنميتها وجعلها وافية بمتطلبات العرص وقادرة عىل التعبري عن احلضارة 
من  بكثري  ظواهر  من  اللغة  يف  جيد  ما  إىل  نظروا  األهداف،  هذه  ضوء  ويف  احلديثة. 

التسامح والقبول)١(.

النكاح أم الزواج
يتعلق  وفيام  الشخصية،  األحوال  بشأن  العربية  الترشيعات  يف  النظر  بإمعان 
بالترشيعات السعودية، يالحظ أن ثمة الئحة مأذوين عقود األنكحة. وكام هو واضح 
النكاح«  و»عقد  »النكاح«  وتعبريات  ألفاظ  استخدام  إىل  الالئحة  تعمد  عنواهنا،  من 
سعودية  بغري  السعودي  زواج  الئحة  ثمة  املقابل،  يف  األنكحة«.  عقود  و»مأذون 
 /١٢  /٢ وتاريخ   ٦٨٧٤ رقم  الوزاري  بالقرار  الصادر  سعودي،  بغري  والسعودية 

١٤٢٢هـ. 
رقم  االحتادي  القانون  أن  إىل  اإلشارة  جتدر  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  ويف 
)٢٨( لسنة ٢٠٠٥ يف شأن األحوال الشخصية قد عمد إىل استخدام لفظ »الزواج«، 
يف معظم نصوص القانون، واصفًا العقد ذاته الذي تنشأ عنه هذه الرابطة املقدسة بأنه 
»عقد الزواج«. بل إن عنوان الكتاب األول من هذا القانون هو »الزواج«. ومل يرد لفظ 
»النكاح« يف نصوص القانون املشار إليه سوى ثالث مرات، يف املواد ١٧ و٤١ و٢٣٩. 
إذ تنص املادة السابعة عرشة البند األول من قانون األحوال الشخصية االحتادي عىل أن 
»اخلطبة طلب التزوج والوعد به وال يعد ذلك نكاحًا«. ووفقًا للامدة احلادية واألربعني 
من القانون ذاته، وفيام يتعلق بصيغة عقد الزواج، »يشرتط يف اإلجياب والقبول: ١. أن 
يكون بلفظ التزويج أو اإلنكاح. ٢-...«. وهكذا، ورد لفظا التزويج واإلنكاح يف هذه 
القانون ذاته، »إذا  الداللة. وطبقًا للامدة ٢٣٩ من  أو  املعنى  املادة كمرتادفني هلام ذات 
حكم باعتبار املفقود ميتًا ثم ظهر حيًا: ١. عادت زوجته إليه يف األحوال اآلتية: أ. إذا مل 
يدخل هبا زوجها الثاين يف نكاح صحيح. ب- إذا كان زوجها الثاين يعلم بحياة زوجها 

١- د. حممد عبد الفتاح العمراوي، تطور اللغة العربية املعارصة بني ضوابط القدماء وجهود املحدثني، بحث منشور عىل 
شبكة املعلوماتية،



-٥٠-

األول. ج- إذا تزوجها الثاين أثناء العدة. ٢- رجع عىل ورثته برتكته عدا ما هلك منها«. 
»الزواج«،  لفظ  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  االحتادي  املرشع  استخدم  كذلك، 
وليس »النكاح«، يف العديد من الترشيعات األخرى، كام هو الشأن يف القانون االحتادي 
رقم )٤٧( لسنة ١٩٩٢ بشأن صندوق الزواج، وكذا القانون االحتادي رقم )٢١( لسنة 

١٩٩٧ يف شأن حتديد املهر يف عقد الزواج ومصاريفه. 
وبدوره، استخدم املرشع املرصي لفظ »الزواج« للداللة عىل هذه الرابطة املقدسة. 
فوفقًا للامدة ٢٢٧ من قانون العقوبات، »يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز سنتني أو بغرامة 
ال تزيد عىل ثالثامئة جنيه كل من أبدى أمام السلطة املختصة بقصد إثبات بلوغ أحد 
الزوجني السن املحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوااًل يعلم أهنا غري صحيحة أو حرر 
أو قدم هلا أوراقًا كذلك متى ضبط عقد الزواج عىل أساس هذه األقوال أو األوراق. 
ويعاقب باحلبس أو بغرامة ال تزيد عىل مخسامئة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة 

ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه مل يبلغ السن املحددة يف القانون«.
والنكاح والزواج كلمتان يعتقد كثريون أهنام حيمالن نفس املعنى، ولكن القرآن قد 
استعمل لفظ »النكاح« لوصف »الزواج« ومل يستعمل لفظ »الزواج«، وهلذا فإنه يقال 
»عقد القران« وليس »عقد الزواج«. ومن ثم، قد يثور التساؤل عن الفرق بني »النكاح« 

و»الزواج«، وملاذا استعمل القرآن لفظ »النكاح« وليس »الزواج«؟
ويف اإلجابة عن هذا التساؤل، يؤكد البعض أن »التزاوج« أو »املزاوجة« يف اللغة 
العربية يشري إىل االلتصاق بدون فراق، وهو للداللة عىل االقرتان بني األشياء، سواء 
إنسان أو حيوان أو مجاد، فيقال: زوج من كذا. والزواج من املمكن أال يعني النكاح، 
فهو قد يعني االقرتان فقط، والدليل عىل ذلك وصف القرآن الكريم لألبناء من البنني 
َعُل َمن  ُجُهْم ُذْكَراًنا َوإَِناًثا-َوجَيْ والبنات بالتزويج، أي اثنني، كام يف قوله تعاىل ﴿َأْو ُيَزوِّ
ُه َعِليٌم َقِديٌر﴾)١(. كذلك، يصف القرآن الكريم النباتات بالزوج، وذلك  َيَشاُء َعِقياًم -إِنَّ
أن  كام  َشتَّٰى﴾)٢(.  َباٍت  نَّ ن  مِّ َأْزَواًجا  بِِه  َفَأْخَرْجَنا  َماًء  اَمِء  السَّ ِمَن  (َوَأنَزَل  تعاىل  قوله  يف 
ُفوُس  النُّ الشأن يف قوله تعاىل ﴿َوإَِذا  انفصال، كام هو  الزواج يدل عىل االقرتان بدون 

١- سورة الشورى: اآلية ٥٠.
٢- سورة طه: اآلية ٥٣.
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ِذيَن َظَلُموا َوَأْزَواَجُهْم﴾)٢(، وهنا أزواجهم  وا الَّ َجْت﴾)١(، ويف قوله تعاىل (﴿اْحرُشُ ُزوِّ
تشري إىل قرنائهم، وهم مرتبطني دون انفصال.

ولعل هذا هو السبب يف استعامل القرآن الكريم للفظ »النكاح«، وليس »الزواج«، 
أبديًا دون  الزواج سوف يكون  ألنه لو استعمل لفظ »الزواج« فهذا يشري إىل أن هذا 
اللفظ دل ذلك عىل  استعمل هذا  وإذا  بالطالق،  يفرتقا حتى  أن  يمكن  انفصال، وال 
أن هذا الزواج مثايل وأن كاًل من الزوجني مالئم متامًا لآلخر، األمر الذي ال حيدث يف 

الكثري من العالقات الزوجية.
لقد استخدم القرآن الكريم لفظ »النكاح« للداللة عىل الزواج، ألن كل زواج حيدث 
بني رجل ومرأة فهو عبارة عن نكاح، أما الزواج من املمكن أال يشري إىل النكاح ومن 
املمكن أن يشري لالقرتان فقط. وقد استخدم لفظ »النكاح« يف القرآن الكريم للداللة 
حتى  النكاح  عقدة  تعزموا  ﴿وال  تعاىل  قوله  مثل  اآليات،  من  العديد  يف  الزواج  عىل 
نكاحا  جيدون  ال  الذين  ﴿وليستعفف  تعاىل  قوله  يف  وكذلك  أجله﴾)٣(،  الكتاب  يبلغ 
حتى يغنيهم اهلل من فضله﴾)٤(، وكذلك يف قوله تعاىل ﴿يا أهيا الذين آمنوا إذا نكحتم 

املؤمنات ثم طلقتموهن﴾)٥(.
»الزواج«، ألن كل نكاح  »النكاح« وليس  القرآن قد استخدم كلمة  أن  وهنا نجد 
زواج، ولكن ليس كل زواج نكاح، وألن الزواج يستلزم أن يكون الزوجني متامثلني 
»الزواج«  لفظ  القرآن  فيهم  استخدم  قد  فقط  مرتني  هناك  ولذلك  مثايل،  وزواجهام 
للداللة عىل الزواج، يف احلالة األوىل كان لوصف زواج الرسول عليه الصالة والسالم 
من زينب بنت جحش، يف قوله تعاىل ﴿فلام قىض زيد منها وطرا زوجناكها﴾)٦(، وهذا 
ألن زواج الرسول صىل اهلل عليه وسلم من زينب زواج مثايل، وهو زواج دائم دون 
انفصال. واحلالة الثانية، عندما وصف القرآن الكريم زواج املؤمن الذي يدخل اجلنة 

١- سورة التكوير: اآلية السابعة.
٢- سورة الصافات: اآلية ٢٢.

٣- سورة البقرة: اآلية ٢٣٥.
٤- سورة النور: اآلية ٣٣.

٥- سورة األحزاب: اآلية ٤٩.

٦- سورة األحزاب: اآلية ٣٧.
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من احلور العني، يف قوله تعاىل ﴿متكئني عىل رسر مصفوفة وزوجناهم بحور عني﴾)١(، 
لفظ  هنا  استخدم  وقد  عني))٢(،  بحور  وزوجناهم  (كذلك  تعاىل  قوله  يف  وكذلك 

»الزواج« وليس »النكاح« ألنه زواج دائم.
رجل  بني  الزواج  يعني  فالنكاح  والزواج؛  النكاح  بني  فرق  ثمة  أن  نجد  وهكذا، 
وامرأة، وهذا الزواج من املمكن أن ينتهي وينفصل الزوجان بالطالق. ولكن مفهوم 
الزواج أعم، فهو يصف العالقة بني شيئني مقرتنني يف عالقة أبدية ال يمكن أن حيدث 
فيها انفصال، وهو ال يصف شخصني فقط، وإنام يصف اجلامد واحليوان والعديد من 

األشياء، وهلذا فالزواج من املمكن أال يتضمن عقد نكاح.

البغاة أم اجلناة
كانت املادة ٤٨ الفقرة األخرية من قانون العقوبات املرصي رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧م 
تنص عىل أن »يعفى من العقوبات املقررة يف هذه املادة كل من بادر من اجلناة بإخبار 
احلكومة بوجود اتفاق جنائي، وبمن اشرتكوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة، وقبل 
بحث وتفتيش احلكومة عن أولئك اجلناة، فإذا حصل اإلخبار بعد البحث والتفتيش 

تعني أن يوصل اإلخبار فعاًل إىل ضبط اجلناة اآلخرين«)٣(.
وطبقًا للامدة ٨٤ )أ( من القانون ذاته، »يعفى من العقوبات املقررة للجرائم املشار 
القضائية قبل  أو  السلطات اإلدارية  بإبالغ  اجلناة  بادر من  الباب كل من  إليها يف هذا 
البدء يف تنفيذ اجلريمة وقبل البدء يف التحقيق. وجيوز للمحكمة اإلعفاء من العقوبة إذا 
حصل البالغ بعد متام اجلريمة وقبل البدء يف التحقيق. وجيوز هلا ذلك إذا مكن اجلاين 
يف التحقيق السلطات من القبض عىل مرتكبي اجلريمة اآلخرين أو عىل مرتكبي جريمة 

أخرى مماثلة هلا يف النوع واخلطورة«.
وبدورها، تنص املادة ٨٨ مكررًا )هـ( الفقرة األوىل من قانون العقوبات املرصي، 
مضافة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢م، عىل أن »يعفى من العقوبات املقررة للجرائم 

١- سورة الطور: اآلية ٢٠.
٢- سورة الدخان: اآلية ٥٤.

ق   ٢١  /١١٤ رقم  القضية  يف  الصادر  حكمها  ويف   ،٤٨ املادة  دستورية  بعدم  العليا  الدستورية  املحكمة  حكمت   -٣
»دستورية«، واملنشور باجلريدة الرسمية - العدد ٢٤ يف ١٤ يونيو ٢٠٠١م.
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املشار إليها يف القسم كل من بادر من اجلناة بإبالغ السلطات اإلدارية أو القضائية قبل 
البدء يف تنفيذ اجلريمة وقبل البدء يف التحقيق،...«.

ولكن، ووفقًا للامدة ١٠١ من القانون ذاته، »يعفى من العقوبات املقررة للبغاة كل 
من بادر منهم بإخبار احلكومة عمن أجرى ذلك االغتصاب أو أغرى عليه أو شارك 
فيه قبل حصول اجلناية املقصود فعلها وقبل بحث وتفتيش احلكومة عن هؤالء البغاة 
وكذلك يعفى من تلك العقوبات كل من دل احلكومة عىل الوسائل املوصلة للقبض 

عليهم بعد بدئها يف البحث والتفتيش«.

التزوير  جلنايات  املرتكبون  »األشخاص  القانون،  ذات  من   ٢١٠ للامدة  وطبقًا 
املذكورة باملواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخربوا احلكومة هبذه اجلنايات قبل متامها 
وقبل الرشوع يف البحث عنهم وعرفوا بفاعليها اآلخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو 

بعد الرشوع يف البحث املذكور«.

احلوانيت أم املحالت العامة أم املحال العامة
مع  باحلبس  »يعاقب  أن  عىل  املرصي  العقوبات  قانون  من   ٣١٧ املادة  تنص 
الشغل:... )سابعًا( عىل الرسقات التي حتصل من اخلدم باألجرة إرضارًا بمخدوميهم 
أو من املستخدمني أو الصناع أو الصبيان يف معامل أو حوانيت من استخدموهم أو يف 

املحالت التي يشتغلون فيها عادة«. 
أما املادة ٨٨ مكررًا )د( من القانون ذاته، مضافة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢م، 
فتستخدم تعبري »املحال العامة«، بنصها عىل أن »جيوز يف األحوال املنصوص عليها يف 
هذا القسم، فضاًل عن العقوبة املقررة احلكم بتدبري أو أكثر من التدابري اآلتية:... ٣- 

حظر الرتدد عىل أماكن أو حمال معينة...«. 
وجتدر اإلشارة إىل أن لفظ »حوانيت« مجع »حانوت«، ومعناه دكان اخلامر أو حمل 
التجارة أو الدكان)١(. ولكن، يطلق هذا اللفظ يف الغالب عىل حانوت اخلامر. قال ابن 
قال  وُيَؤنَّث؛  ُر  ُيَذكَّ وهو  ر،  اخَلامَّ حانوِت  عىل  َغَلَب  وقد  معروف،  احلاُنوُت،  سيده: 

١- راجع: معجم املعاين اجلامع؛ معجم الرائد. 
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وقال  َشِوُل  ُشْلُشٌل،  َشُلوٌل،   ، ُمِشلٌّ شاٍر  َيْتَبُعني  احلانوِت،  إىِل  َغَدْوُت  وقد  اأَلعشى: 
ْبُتها بَأِريَضٍة حِمْالل؟  بُت اخَلْمَر يف حانوهِتا، ورَشِ اأَلخطل: ولقد رَشِ

 . اُء: ومل يقولوا حانويتٌّ ؛ قال الفرَّ  قال َأبو حنيفة: النََّسُب إىِل احلاُنوت حاينٌّ وحاَنويٌّ
خالفًا لذلك، قال ابن سيده: وهذا َنَسٌب شاذ البتَة، ال َأَشذَّ منه أَلنَّ حاُنوتًا صحيح، 

وحايّن وحاَنِويٌّ معتل، فينبغي َأن ال ُيْعَتدَّ هبذا القول.
َحْت  ها املاُء، رَصَّ ُر َنْفُسه؛ قال الُقطاِمّي: ُكَمْيٌت، إِذا ما َشجَّ    واحلانوت َأيضًا: اخَلامَّ
ٍر، ِمن اخُلْرِس  ى بيننا حانوُت مَخْ َذِخريُة حانوٍت، عليها َتناُذُرْه وقال املتنخل اهلذيل: مَتَشَّ

ِة الِقطاِط قيل: َأي صاحُب حانوٍت.  ارِصَ الرصَّ
، وكان حانوتًا ُيعاَقُر   ويف حديث عمر، ريض اهللَّ عنه: َأنه َأْحَرَق بيَت ُرَوْيِشٍد الَثَقِفيِّ
رين احلوانيَت، وَأهُل العراق يسموهنا  فيه اخَلمُر ويباع، وكانت العرب تسمي بيوَت اخَلامَّ

املَواِخرَي، وأحدها: حانوٌت وماُخوٌر.  
وَأصلها  بناُؤمها،  اختلف  وإِن  واحد،  َأصل  من  إهِنام  وقيل:  مثله؛  َأيضًا:   واحلاَنة 

حاُنَوٌة، بوزن َتْرُقَوة، فَلام سكنت الواو، انقلبت هاء التْأنيث تاء)١(.

املبحث السابع: أخطاء لغوية شائعة يف الترشيعات العربية

اخلزينة أم اخلزانة
للسلطة  جيوز  »ال  أن  عىل  ٢٠١٤م  لعام  املرصي  الدستور  من   ١٢٧ املادة  تنص 
التنفيذية االقرتاض، أو احلصول عىل متويل، أو االرتباط بمرشوع غري مدرج يف املوازنة 
بعد  للدولة ملدة مقبلة، إال  العامة  إنفاق مبالغ من اخلزانة  املعتمدة يرتتب عليه  العامة 
أن  لعام ٢٠١٤م عىل  الدستور املرصي  املادة ١٢٨ من  النواب«. تنص  موافقة جملس 
واملكافآت  واإلعانات  والتعويضات  واملعاشات  املرتبات  حتديد  قواعد  القانون  »يبني 

التي تتقرر عىل اخلزانة العامة للدولة،...«.
تنص املادة السادسة واخلمسون البند الثاين من نظام التنفيذ السعودي عىل أن »تودع املعادن 

الثمينة واملجوهرات - وما يف حكمها - يف خزانة البنك الذي لديه حسابات حمكمة التنفيذ«.

١- راجع: لسان العرب.
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يف املقابل، تنص املادة السابعة والثالثون من نظام التنفيذ السعودي عىل أن »يودع 
املأمور النقود، واملجوهرات، واملعادن الثمينة، والتحف، واألشياء النفيسة يف حساب 

املحكمة، أو يف خزينتها بحسب احلال«. 
وتنص املادة ٧١ من قانون العقوبات االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة عىل 

أن »عقوبة الغرامة: هي إلزام املحكوم عليه أن يدفع للخزينة املبلغ املحكوم به،...«.
وتنص املادة ٢٢ الفقرة األوىل من قانون العقوبات املرصي، مستبدلة بالقانون رقم 
٢٩ لسنة ١٩٨٢م، عىل أن »العقوبة بالغرامة هي إلزام املحكوم عليه بأن يدفع إىل خزينة 

احلكومة املبلغ املقدر يف احلكم«.
ووفقًا لرأي قسم الفتوى والترشيع بمجلس الدولة املرصي، فإن لفظ »اخلزانة« أدق 
لغة من »اخلزينة«. وقد برر القسم ذلك بقوله: »ورد باملعجم الوجيز أن )خزن( اليشء 
خزنًا: جعله يف خزانته. واخلزانة: مكان اخلزن. واخلزين أو اخلزينة: اليشء املخزون. 

ومن ثم، تكون )اخلزانة( أدق لغة من اخلزينة«)١(.

املوازنة وامليزانية
تنص املادة ١٢٤ من الدستور املرصي احلايل لعام ٢٠١٤م عىل أن »تشمل املوازنة 
العامة للدولة كافة إيراداهتا ومرصوفاهتا دون استثناء، ويعرض مرشوعها عىل جملس 
النواب قبل تسعني يومًا عىل األقل من بدء السنة املالية، وال تكون نافذة إال بموافقته 
يف  الواردة  النفقات  يعدل  أن  للمجلس  وجيوز  بابًا.  بابًا  عليها  التصويت  ويتم  عليها، 
مرشوع املوازنة، عدا التي ترد تنفيذًا اللتزام حمدد عىل الدولة. وإذا ترتب عىل التعديل 
مصادر  تدبري  عىل  احلكومة  مع  املجلس  يتفق  أن  وجب  النفقات،  إمجايل  يف  زيادة 
لإليرادات حتقق إعادة التوازن بينهام، وتصدر املوازنة بقانون جيوز أن يتضمن تعدياًل يف 
قانون قائم بالقدر الالزم لتحقيق هذا التوازن. ويف مجيع األحوال، ال جيوز أن يتضمن 
القانون  أعباء جديدة. وحيدد  املواطنني  املوازنة أي نص يكون من شأنه حتميل  قانون 
واهليئات  املؤسسات  موازنات  وأحكام  العامة،  املوازنة  إعداد  وطريقة  املالية،  السنة 
العامة وحساباهتا. وجتب موافقة املجلس عىل نقل أي مبلغ من باب إىل آخر من أبواب 

١- راجع: امللف رقم ٨ لسنة ٢٠٠٢م، املبادئ القانونية املستخلصة من املراجعة الترشيعية لقسم الترشيع بمجلس الدولة 
خالل العام القضائي )٢٠٠١/ ٢٠٠٢(، اجلزء الثاين، املكتب الفني لقسم الترشيع، املبدأ رقم )٢٦/ ٥(، ص ٨١.
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املوازنة العامة، وعىل كل مرصوف غري وارد هبا، أو زائد عىل تقديراهتا، وتصدر املوافقة 
املادة ١٢٥ من الدستور ذاته عىل أن »جيب عرض احلساب اخلتامي  بقانون«. وتنص 
من  أشهر  ستة  عىل  تزيد  ال  مدة  خالل  النواب،  جملس  عىل  للدولة  العامة  للموازنة 
تاريخ انتهاء السنة املالية، ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز املركزي للمحاسبات 
بابًا،  بابًا  اخلتامي  احلساب  عىل  التصويت  ويتم  اخلتامي.  احلساب  عىل  ومالحظاته 
للسلطة  جيوز  »ال  أن  عىل  ذاته  الدستور  من   ١٢٧ املادة  وتنص  بقانون....«.  ويصدر 
التنفيذية االقرتاض، أو احلصول عىل متويل، أو االرتباط بمرشوع غري مدرج يف املوازنة 
بعد  للدولة ملدة مقبلة، إال  العامة  إنفاق مبالغ من اخلزانة  املعتمدة يرتتب عليه  العامة 
موافقة جملس النواب«. وتنص املادة ٢١٩ من الدستور عىل أن »يتوىل اجلهاز املركزي 
واجلهات  العامة،  االعتبارية  واألشخاص  الدولة  أموال  عىل  الرقابة  للمحاسبات 
األخرى التي حيددها القانون، ومراقبة تنفيذ املوازنة العامة للدولة واملوازنات املستقلة، 

ومراجعة حساباهتا اخلتامية«.
باملرسوم رقم  الصادر  السعودي،  القضاء  نظام  األول من  البند  الثامنة  املادة  تنص 
٧٨ تاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨ه، عىل أن »يكون للمجلس األعىل للقضاء ميزانية خاصة به 

تصدر وفق القواعد املتبعة لصدور امليزانية العامة للدولة«.
دفع  عن  وقف  تاجر  »كل  أن  عىل  املرصي  العقوبات  قانون  من   ٣٢٨ املادة  تنص 
ديونه يعترب يف حالة تفالس بالتدليس يف األحوال اآلتية:... )ثالثًا( إذا اعرتف أو جعل 
عن  ناشئًا  ذلك  كان  سواء  حقيقة  ذمته  يف  ليست  بمبالغ  التدليس  بطريق  مدينًا  نفسه 
مكتوباته أو ميزانيته أو غريمها من األوراق أو عن إقراره الشفاهي أو امتناعه عن تقديم 
املادة ٣٣١ من  االمتناع«. وتنص  بام يرتتب عىل ذلك  إيضاحات مع علمه  أو  أوراق 
قانون العقوبات املرصي عىل أن »جيوز أن يعترب متفالسًا بالتقصري كل تاجر يكون يف 
املحدد يف  امليعاد  الدفع يف  التوقف عن  )ثانيًا( عدم إعالنه  إحدى األحوال اآلتية:... 
املادة ١٩٨ من قانون العقوبات أو عدم تقديم امليزانية طبقًا للامدة ١٩٩ أو ثبوت عدم 

صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتىض املادة ٢٠٠«.
اخللط  هذا  إن  بل  بينهام.  فارق  ثمة  جيد  فال  وامليزانية،  املوازنة  بني  البعض  وخيلط 
يمكن أن يوجد يف بعض الترشيعات العربية. ويوجد هذا اخللط أيضًا يف بعض أحكام 
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املحاكم العليا. وللتدليل عىل ذلك، يمكن أن نذكر حكم املحكمة االحتادية العليا يف 
من   ١٣٠ )املادة  النص  هذا  »مؤدى  إن:  قالت  حيث  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
األموال  لتكوين وتوزيع واستخدام  السنوية  اخلطة  بمثابة  تعترب  امليزانية  أن  الدستور( 
اعتبارًا  التطبيق  يبدأ نفاذها أصاًل وتوضع موضع  الدولة خالل سنة والتي  النقدية يف 
من بدء السنة املالية، أما إذا بدأت السنة املالية ومل تكن املوازنة قد رشعت بعد فعندها 
تكلف الوزارات بالرجوع إىل موازنة السنة املاضية كأساس للرصف وبنسبة ١٢/١ من 
االعتامدات املخصصة لكل باب أو فصل للشهر الواحد وذلك بصفة مؤقتة حيثام تعتمد 

امليزانية اجلديدة ومرسوم اعتامدها يعترب كاشفًا ويرتد أثره إىل بداية السنة املالية«)١(.

الدولة كمنهاج للسري عليه يف  التي تضعها  املالية  والواقع أن »املوازنة« هي اخلطة 
ما تكون خطة  فاملوازنة عادة  بداية كل عام.  يتم إصدارها يف  ما  املقبل، وغالبًا  العام  
مستقبلية للعام القادم، وقد تكون طويلة األجل لعدة سنوات أو قصرية األمد بحيث 
تكون سنوية. أما امليزانية، فهي التقديرات الفعلية للنفقات املالية التي رصفتها الدولة 
أو الديون التي سددهتا خالل عام واحد. وهكذا، يبدو جليًا أن ثمة اختالفًا جوهريًا بني 
املوازنة وامليزانية. فاملوازنة تقدر تقديرًا، ويتم وضعها يف بداية العام، وتستخدم كأداة 
امليزانية  بينام  املقبل،  العام  إنفاقه يف  ملا سيتم  التخطيط  العمل، وتعتمد عىل  رقابية عىل 
مقارنتها  ثم  ومن  للدولة،  إيرادات  من  املوازنة  حققته  ما  ملعرفة  العام  هناية  يف  تكون 
تم  ملا  إذن هي عبارة عن سجل مفصل  فامليزانية  املوازنة.  التي وضعت يف  باألهداف 

إنفاقه فعاًل خالل العام املنرصم. 

الصحيفة واجلريدة
تنص املادة ١٥٩ من قانون العقوبات املرصي رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧م عىل أنه »يف 
احلكم  بنرش  تأمر  أن  للمحكمة  جيوز  السابقتني  املادتني  يف  عليها  املنصوص  األحوال 
بأكمله أو بنرش ملخصه يف اجلرائد التي ختتارها ويكون النرش عىل نفقة املحكوم عليه«.

يف املقابل، يالحظ أن عنوان الباب الرابع عرش من الكتاب الثاين من قانون العقوبات 
املرصي هو »اجلرائم التي تقع بواسطة الصحف وغريها«. وطبقًا للامدة ١٩٨ الفقرتان 

١- حكم املحكمة االحتادية العليا، الطعن رقم ٣٠٢ لسنة ١٨ ق، جملة العدالة، تصدر عن وزارة العدل بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة، العدد ٩٠، ص ٤٩.
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األوىل والثانية من هذا القانون، »إذا ارتكبت جريمة بإحدى الطرق املتقدم ذكرها جاز 
الشمسية  والصور  والصور  والرسوم  الكتابات  كل  ضبط  القضائية  الضبطية  لرجال 
العرض  أو  التوزيع  أو  للبيع  أعد  قد  يكون  قد  مما  التمثيل  وغريها من طرق  والرموز 
واأللواح  )الكليشيهات(  األصول  وكذلك  فعاًل  عرض  أو  وزع  أو  بيع  قد  يكون  أو 
يبلغ  أن  الضبط  يبارش  من  عىل  وجيب  والنقل.  الطبع  أدوات  من  وغريها  واألحجار 
أقرته فعليها أن ترفع األمر إىل رئيس املحكمة االبتدائية أم  فإذا  العمومية فورًا  النيابة 
من يقوم مقامه يف ظرف ساعتني من وقت الضبط إذا كان املضبوط صحيفة يومية أو 
السادسة صباحًا  الساعة  قبل  الضبط  الصحيفة صباحية وحصل  كانت  وإذا  أسبوعية 
من  الرابعة  الفقرة  وختول  الثامنة....«.  الساعة  يف  املحكمة  رئيس  عىل  األمر  فيعرض 
املادة ذاهتا »للمحكمة أن تأمر أيضًا بنرش احلكم الصادر بالعقوبة يف صحيفة واحدة أو 
أكثر أو بإلصاقه عىل اجلدران أو باألمرين معًا عىل نفقة املحكوم عليه«. وتنص الفقرة 
أو  رئيس حتريرها  بواسطة جريدة وجب عىل  اجلريمة  ارتكبت  »فإذا  أنه  اخلامسة عىل 
عىل أي شخص مسئول عن النرش يف صدر صحيفته احلكم الصادر بالعقوبة يف تلك 
اجلريمة يف خالل الشهر التايل لصدور احلكم ما مل حتدد املحكمة ميعادًا أقرص من ذلك 

وإال حكم عليه بغرامة ال تتجاوز مائة جنيه وبإلغاء اجلريدة«. 
وتنص املادة ٢٠٠ مكررًا من القانون ذاته، مضافة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦م، 
عىل أن »يعاقب عىل إصدار الصحف باملخالفة لألحكام املقررة قانونًا باحلبس مدة ال 
تقل عن ستة أشهر، وبغرامة ال تقل عن عرشة آالف جنيه وال جتاوز ثالثني ألف جنيه 

أو بإحدى هاتني العقوبتني، فضاًل عن احلكم بمصادرة ما يصدر من أعداد«. 
وتنص املادة ٢٠٠ مكررًا )أ( الفقرة األوىل من القانون ذاته، مضافة بالقانون رقم 
١٤٧ لسنة ٢٠٠٦م، عىل أن »يكون الشخص االعتباري مسئواًل بالتضامن مع املحكوم 
عليه من العاملني لديه، عن الوفاء بام حيكم به من التعويضات يف اجلرائم التي ترتكب 

بواسطة الشخص االعتباري من الصحف أو غريها من طرق النرش،...«. 
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املرفق أم املرافق
تنص املادة األوىل من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة املرصي 
عىل أن »يلغى قانونا التجارة الصادر باألمر العايل يف ١٣/ ١١/ ١٨٨٣ عدا الفصل 
بالقانون  عنه  ويستعاض  األشخاص  برشكات  واخلاص  منه  الثاين  الباب  من  األول 
املرافق. ويلغى نص املادة ٣٣٧ من قانون العقوبات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٥ 

كام يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون املرافق«.
ويف دولة اإلمارات العربية املتحدة، ووفقًا للامدة األوىل من القانون االحتادي رقم 
)٣( لسنة ١٩٨٧م بإصدار قانون العقوبات، »يعمل بالقانون املرافق يف شأن اجلرائم 

والعقوبات ويلغى كل نص خيالف أحكامه«.

ويف اململكة العربية السعودية، ووفقًا للبند )أواًل( من املرسوم امللكي رقم )م/ ١( 
تاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ، تم الرسم بام هو آت: »املوافقة عىل نظام املرافعات الرشعية 

بالصيغة املرافقة هلذا،...«.
وهكذا، وبالتمعن يف كل النصوص القانونية آنفة الذكر، يالحظ أهنا مجيعًا استعلمت 
كلمة »املرافق«، يستوي يف ذلك القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة 
املرصي والقانون االحتادي اإلمارايت رقم )٣( لسنة ١٩٨٧م بإصدار قانون العقوبات 
واملرسوم امللكي السعودي رقم )م/ ١( تاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ باملوافقة عىل نظام 

املرافعات الرشعية.
خالفًا ملا سبق، وطبقًا للبند أواًل من املرسوم امللكي رقم )م/ ٧( بتاريخ ٢٠/ ٤/ 
١٤٠٧هـ باملوافقة عىل نظام األحوال املدنية، تم الرسم بام هو آت: »املوافقة عىل نظام 

األحوال املدنية بالصيغة املرفقة هبذا«.
اللفظ  استعامل  هو  الصواب  أن  الفقه  بعض  يؤكد  االختالف،  هذا  مثل  ويف شأن 
»مرافق«، ألن مرفق من أرفق ورفق بمعنى الرفق، وهو ضد العنف. أما مرافق، فمن 

رافق، أي صاحب، ويشء مرافق لكذا أي ملحق به.
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اخلارطة أم اخلريطة
لسنة   )١٠( رقم  الوزراء  جملس  قرار  نص  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  يف 
اهليكل  »يتكون  أن  عىل  والتجارة  االقتصاد  لوزارة  التنظيمي  اهليكل  شأن  يف   ١٩٩٦
التنظيمي لوزارة االقتصاد والتجارة وفقًا للخريطة املرفقة وعىل النحو املبني يف املواد 
التالية:...«)١(. وقد وردت ذات العبارة يف املادة الثانية من قرار جملس الوزراء رقم )٧( 
أيضًا  العبارة  ذات  ونجد  االقتصاد)٢(.  لوزارة  التنظيمي  اهليكل  شأن  يف   ٢٠٠٩ لسنة 
يف املادة الثانية من قرار جملس الوزراء رقم )٢١( لسنة ٢٠١٠ بشأن اهليكل التنظيمي 
الثانية من قرار جملس  املادة  العبارة ذاهتا يف  التجارة اخلارجية)٣(. كذلك، نجد  لوزارة 

الوزراء رقم )٥( لسنة ٢٠١١ بشأن اهليكل التنظيمي للمركز الوطني لإلحصاء)٤(.
ويف إمارة أبو ظبي، توجب املادة الثامنة من القانون رقم )٨( لسنة ١٩٧٨ يف شأن 
املحافظة عىل الثروة البرتولية »عىل اجلهة العاملة أن تقدم إىل الدائرة قبل هناية كل سنة 
البيانات  متضمًنا  التالية  للسنة  االستكشايف  برناجمها  األقل،  عىل  يوًما  بثالثني  ميالدية 
اآلتية:...١- خريطة طوبوغرافية للمنطقة التي سيجرى مسحها، متضمنة اسم ورقم 
املنطقة وحدودها مثبتة باإلحداثيات اجلغرافية أو غريها من اإلحداثيات حسبام تدعو 

احلاجة. ٢-...«)٥(.
عىل النقيض من ذلك، يالحظ أن بعض الترشيعات الصادرة مؤخرًا، وحتديدًا منذ 
بداية األلفية امليالدية الثالثة، تستخدم لفظ »اخلارطة«، وعىل وجه التحديد تعبري »البيع 
عىل اخلارطة«، كام هو الشأن يف القانون رقم )١٣( لسنة ٢٠٠٨ بشأن تنظيم السجل 
املواد  اخلارطة« يف  »البيع عىل  إمارة ديب)٦(. كذلك، ورد مصطلح  املبدئي يف  العقاري 
الثالثة واخلامسة والسادسة والسابعة والسابعة عرشة من القانون رقم )٨( لسنة ٢٠٠٧ 

١- راجع: اجلريدة الرسمية، السنة السادسة والعرشون، العدد ٢٩٤، ١٤ صفر ١٤١٧هـ املوافق ٣٠ يونيو ١٩٩٦م.
٢- راجع: اجلريدة الرسمية لدولة اإلمارات العربية املتحدة، السنة ٣٩، العدد ٤٩٠، غرة ربيع األول ١٤٣٠هـ املوافق 

٢٦ فرباير ٢٠٠٩م.
٣- راجع: اجلريدة الرسمية، السنة ٤٠، العدد ٥١١، ٢١ رمضان ١٤٣١هـ املوافق ٣١ أغسطس ٢٠١٠م.

٤- راجع: اجلريدة الرسمية لدولة اإلمارات العربية املتحدة، السنة ٤١، العدد ٥١٩، ١٠ ربيع الثاين ١٤٣٢هـ املوافق 
١٥ مارس ٢٠١١م.

٥- راجع: اجلريدة الرسمية إلمارة أبو ظبي، السنة السابعة، العدد اخلامس عرش، أغسطس ١٩٧٨م.
٦- راجع: اجلريدة الرسمية إلمارة ديب، السنة ٤٢، العدد ٣٣٤، ٣٠ شعبان ١٤٢٩هـ املوافق ٣١ أغسطس ٢٠٠٨م.
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بشأن حسابات ضامن التطوير العقاري يف إمارة ديب)١(. وورد لفظ »اخلارطة« يف القانون 
رقم )١٤( لسنة ٢٠٠٨ بشأن الرهن التأميني يف إمارة ديب)٢(. وطبقًا للامدة التاسعة من 
القانون رقم )٦( لسنة ٢٠١١ بشأن تنظيم مشاركة القطاع اخلاص يف إنتاج الكهرباء 
واملياه يف إمارة ديب، »يكون للهيئة وباملقابل الذي حتدده منح رشكة املرشوع حق االنتفاع 
أو أي حق عيني آخر عىل أي جزء من األرايض املحددة يف اخلارطة امللحقة هبذا القانون 
أو اململوكة هلا ملدة ال تزيد عىل ٩٩ سنة«)٣(. وبدورها، أوردت املادة الثانية من القانون 
إمارة ديب تعريفات ملصطلحات  تنظيم أعامل املساحة يف  رقم )٦( لسنة ٢٠١٧ بشأن 

»اخلارطة األساسية«، »اخلارطة املوقعية« و»اخلارطة التخطيطية«)٤(. 
لسنة   )٩( رقم  القانون  من  األوىل  املادة  أن  إىل  اإلشارة  جتدر  ظبي،  أبو  إمارة  ويف 
٢٠٠٥م بشأن نقل ملكية جزيرة السعديات إىل هيئة أبو ظبي للسياحة حتدد املقصود 
بلفظ »اجلزيرة/ السعديات« بأهنا »جزيرة السعديات وما عليها من إنشاءات ومبان يف 
أبو ظبي املبينة مساحتها وموقعها اجلغرايف وحدودها يف اخلارطة املرفقة هبذا القانون«)٥(.

 ٢٠٠٣ لسنة   )١٦( رقم  التنفيذي  املجلس  قرار  يف  »اخلارطة«  لفظ  ورد  كذلك، 
بشأن إصدار اخلارطة اإلرشادية إلمارة الشارقة)٦(. وورد لفظ »اخلارطة« أيضًا يف قرار 
املجلس التنفيذي رقم )٢٥( لسنة ٢٠١٦ بشأن نظام ختصيص األرايض احلكومية يف 

إمارة الشارقة.
ومن ثم، يثور التساؤل عن أي االستخدامني أدق لغويًا، اخلارطة أم اخلريطة. ويف 
اإلجابة عن هذا التساؤل، يالحظ أنه قد شاع مؤخرًا استخدام كلمة »خارطة«. ولعل 
ذلك يتضح من النصوص الترشيعية آنفة الذكر، حيث كان االستعامل يف البداية جيري 
عىل استعامل لفظ »خريطة«، ولكن تم العدول عن هذا االستخدام، بحيث غدا اللفظ 

١- راجع: اجلريدة الرسمية إلمارة ديب، السنة ٤١، العدد ٣٢٣، ١٣ مجادى الثانية ١٤٢٨هـ املوافق ٢٨ يونيو ٢٠٠٧م.
٢- راجع: اجلريدة الرسمية إلمارة ديب، السنة ٤٢، العدد ٣٣٤، ٣٠ شعبان ١٤٢٩هـ املوافق ٣١ أغسطس ٢٠٠٨م.

٣- راجع: اجلريدة الرسمية إلمارة ديب، السنة ٤٥، العدد ٣٥٣، ١٧ مجادى األوىل ١٤٣٢هـ املوافق ٢١ أبريل ٢٠١١م.
٤- راجع: اجلريدة الرسمية إلمارة ديب، السنة ٥١، العدد ٤١٥، ٥ شعبان ١٤٣٨هـ املوافق األول من مايو ٢٠١٧م.

٥- راجع: اجلريدة الرسمية إلمارة أبو ظبي، السنة الرابعة والثالثون، العدد السادس، مجادى األوىل ١٤٢٦هـ املوافق 
يونيو ٢٠٠٥م.

٦- راجع: جمموعة الترشيعات املحلية إلمارة الشارقة، اجلزء اخلامس، ٢٠٠٢ - ٢٠٠٤م.
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املستخدم هو »خارطة«. ويف اللغة املستخدمة يف العديد من املحافل، كثريًا ما نسمعهم 
يقولون  واإلعالمي،  السيايس  املستويني  وعىل  األرضية«.  الكرة  »خارطة  يقولون 
»خارطة الطريق«. وامتد هذا االستخدام إىل الشعر العريب، إذ يقول الشاعر السوري 

نزار قباين يف قصيدته »زيديني عشقًا«:
جسمـــــــــك خارطتي                                ما عادت خارطة العامل تعنيني.

والواقع أن هذا االستخدام غري صحيح، والصواب هو استعامل اللفظ »خريطة«. 
أما  إلخ.  اجلاحمة..  والدابة  الكاذبة،  منها  كثرية،  معان  هلا  »اخلارطة«  أن  ذلك  بيان 
ية - وبخاصة الوسيط فهي: »وعاء من جلد أو نحوه  »اخلريطة« - كام يف املعاجم اللغوَّ
أو  الكرة األرضية،  ُيرَسُم عليه سطح  فيه. ويف اصطالح أهل العرص: ما  ُيَشّد عىل ما 
جزء منه. واجلمع )خرائط(«. وهذه الكلمة ُمَولَّدة، أي استعملها الناس قدياًم بعد عرص 
الرواية. ولذلك، مل يتم العثور عىل كلمة »خريطة« يف املعاجم اللغويَّة القديمة. وهكذا، 
»خريطة  اجلغرايف  املستوى  يف  مثاًل  فنقول  خارطة«.  ال  »خريطة  الصواب:  أنَّ  يتبنيَّ 
العامل« لإلدرييس، و»خريطة العامل« لبريي رئيس، ويف التعليم نقول »اخلريطة الذهنية«، 

و»خريطة املفاهيم«، و»اخلريطة العنقودية«، وهكذا.

التواجد أم الوجود
لسنة   )١( رقم  القانون  صدر  املتحدة،  العربية  اإلمارات  بدولة  الشارقة  إمارة  يف 

١٩٨٣ بشأن تواجد احليوانات يف األماكن العامة واألماكن املأهولة. 
العقوبات املرصي رقم  قانون  املادة ٨٠ )هـ( من  الفعل »تواجد« يف  كذلك، ورد 
وبغرامة ال  تزيد عىل سنة  مدة ال  باحلبس  »يعاقب  أن  بنصها عىل  لسنة ١٩٣٧م،   ٥٨
جتاوز ٥٠٠ جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني:... ٤- كل من أقام أو وجد يف املواضع 

واألماكن التي حظرت السلطات العسكرية اإلقامة أو التواجد فيها....«.
ويؤكد البعض عدم صواب استخدام اللفظ »تواجد« يف مثل هذه احلاالت، مربرًا 
تواجد  يقال:  أو احلضور.  الوجود  له مدلول خمتلف عن مدلول  »التواجد«  بأن  ذلك 
فالن: أرى من نفسه الوجد، أي تظاهر أو أومهك بالوجد. و»الوجد« هو احلب الشديد 
أو احلزن )عىل وفق السياق()١(. ومن ثم، ال يصح أن يقال: »ترسي أحكام هذا القانون 

١- راجع: سعيد بيومي، لغة احلكم القضائي، املرجع السابق، ص ٢٦٤.
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عىل كل من تواجد باخلدمة يف...«، وإنام يقال: »ترسي أحكام هذا القانون عىل كل من 
يوجد باخلدمة يف...«)١(.

املواطن أم الوطني
عند بيان شعب الدولة، يميز بعض فقهاء القانون الدويل بني جمموعة من االصطالحات، 
اصطالح  يستخدم  الفقهاء،  هلؤالء  فوفقا  والتابعني.  والرعايا  واملواطنني  الوطنيني  هي 
الوطنيني )Nationaux( ليشمل سائر األشخاص الذين يتمتعون بجنسية دولة معينة. أما 
الداخيل  العام  القانون  يف  يستخدم  اصطالح  أنه  فيؤكدون   ،)Citoyens( املواطنني  لفظ 
ليشمل كل من يتمتع بكافة احلقوق السياسية واملدنية يف الدولة. وأخريًا، فإن اصطالح 
التابعني )Ressortissants( واسع املدلول، يشمل إىل جانب الوطنيني العاديني واملواطنني 
رعايا الدولة املحمية أو البالد املشمولة بنظام االنتداب أو بنظام الوصاية الدويل واملتمتعني 

بحامية دولة أجنبية يف بلد خاضع لنظام االمتيازات األجنبية)٢(. 
معني  يف  »املواطن«  لفظ  استعامل  عىل  استقرت  قد  الدارجة  اللغة  أن  والواقع 
الشخص الذي يتمتع بجنسية الدولة. بل إن هذا املعنى قد استقر كذلك وصار شائعًا 

يف فقه القانون اجلنائي)٣(.
كذلك، يالحظ أن الدساتري العربية تستخدم مجيعها لفظ »املواطن« بمعنى كل من 
يتمتع بجنسية الدولة. فعىل سبيل املثال، يالحظ أن لفظ املواطن قد ورد يف العديد من 
مواد دستور اإلمارات العربية املتحدة، واملراد به هو كل من يتمتع بجنسية الدولة، كام 

هو الشأن يف املواد ١٩ و٢٥ و٢٦ و٢٩ و٣٤ و٣٧ من هذا الدستور.  

١- د. عليوة فتح الباب، صياغة الترشيعات، املرجع السابق، ص ١٢٣.
٢- راجع: د. حامد سلطان، القانون الدويل العام يف وقت السلم، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الرابعة، ١٩٦٩، 
رقم ٣٧٨، ص ٣٥٣؛ د. عكاشة عبد العال، اجلنسية ومركز األجانب يف ترشيعات الدول العربية، الدار اجلامعية، 

بريوت، ١٩٨٧م، ص ٢٧.
العام، املرجع السابق، رقم ١٣٠،  املثال: د. حممود نجيب حسني، رشح قانون العقوبات. القسم  ٣- راجع عىل سبيل 
الطبعة  القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  العام،  القسم  العقوبات.  قانون  الوسيط يف  فتحي رسور،  أمحد  د.  ١٣٧؛  ص 
السادسة، ١٩٩٦م، رقم ٦١ وما بعدها، ص ١٠٧ وما بعدها؛ د. مأمون حممد سالمة، قانون العقوبات. القسم العام، 
دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩١م، رقم ١١، ص ٧٧؛ د. أكرم نشأت إبراهيم، القواعد العامة يف قانون العقوبات 

املقارن، بدون دار نرش، الطبعة األوىل، ١٩٩٨م، ص ١١٨ وما بعدها.  
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رشكات املسامهة أم الرشكات املسامهة
مضافة  املرصي،  العقوبات  قانون  من  األوىل  الفقرة  )أ(  مكررًا   ١٠٦ املادة  تنص 
بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢م، عىل أن »كل عضو بمجلس إدارة إحدى الرشكات 
املسامهة أو إحدى اجلمعيات التعاونية أو النقابات املنشأة طبقًا للقواعد املقررة قانونًا 
أو بإحدى املؤسسات أو اجلمعيات املعتربة قانونًا ذات نفع عام، وكذلك كل مدير أو 
مستخدم يف إحداها طلب لنفسه أو لغريه أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية ألداء عمل أو 
أنه من أعامل وظيفته أو  لالمتناع عن عمل من أعامل وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم 
لإلخالل بواجباهتا يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل سبع سنني وغرامة 
ال تقل عن مخسامئة جنيه وال تزيد عىل ما أعطى أو وعد به ولو كان اجلاين يقصد عدم 

القيام بالعمل أو عدم االمتناع عنه أو عدم اإلخالل بواجبات وظيفته«. 
وتنص املادة ٢٠٦ مكررًا من قانون العقوبات املرصي، مضافة بالقانون رقم ١٢٠ 
لسنة ١٩٦٢م، عىل أن »يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل مخس سنني عىل اجلرائم الواردة 
يف املادة السابقة إذا كان حملها أختامًا أو دمغات أو عالمات إلحدى الرشكات املسامهة 
أو إحدى اجلمعيات التعاونية أو النقابات املنشأة طبقًا لألوضاع املقررة قانونًا أو إحدى 

املؤسسات أو اجلمعيات املعتربة قانونًا ذات نفع عام«.
املرصي،  العقوبات  قانون  من  األوىل  الفقرة  مكررًا   ٢١٤ املادة  تنص  وبدورها، 
مضافة بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢م، عىل أن »كل تزوير أو استعامل يقع يف حمرر 
طبقًا  املنشأة  النقابات  أو  التعاونية  اجلمعيات  إحدى  أو  املسامهة  الرشكات  إلحدى 
لألوضاع املقررة قانونًا أو إحدى املؤسسات أو اجلمعيات املعتربة قانونًا ذات نفع عام 

تكون عقوبته السجن مدة ال تزيد عىل مخس سنني«.
املرصي،  العقوبات  قانون  من  األوىل  الفقرة  مكررًا   ١١٣ للامدة  ووفقًا  املقابل،  يف 
»كل رئيس أو عضو جملس إدارة إحدى رشكات املسامهة أو مدير أو عامل هبا اختلس 
أموااًل أو أوراقًا أو غريها وجدت يف حيازته بسبب وظيفته أو استوىل بغري حق عليها 
أو سهل ذلك لغريه أو بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل مخس سنني«. 
كذلك، وطبقًا للامدة ١١٦ مكررًا )ج( الفقرة األوىل من القانون ذاته، »كل من أخل عمدًا 
بتنفيذ كل أو بعض االلتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو 



-٦٥-

أشغال عامة ارتبط به مع إحدى اجلهات املبينة يف املادة ١١٩ أو مع إحدى رشكات املسامهة 
وترتب عىل ذلك رضر جسيم، إذا ارتكب أي غش يف تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن«.

املبحث الثامن: طرائف لغوية ترشيعية
أي وأية

مثال:  يقال  »أي«،  كلمة  تأنيث  عىل  مؤخرًا  الصادرة  الترشيعية  النصوص  درجت 
»مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها يف قانون آخر«. وينتقد بعض الفقه 
سورة  يف  تعاىل  قوله  بدليل  يؤنث،  ال  »أي«  اللفظ  بأن  القول  من  سند  عىل  ذلك)١(، 
َباِن﴾)٢(. والواقع أن اآليات القرآنية قد درجت عىل عدم  الرمحن ﴿َفبَِأيِّ آالِء َربُِّكاَم ُتَكذِّ
تأنيث اللفظ »أي«. واألمثلة عىل ذلك متعددة، فال تقترص عىل اآلية آنفة الذكر. إذ يقول 
ا َشاَء  تعاىل ﴿وَما َتْدِري َنْفٌس بَِأيِّ َأْرٍض مَتُوُت ﴾)٣(. ويقول جل شأنه ﴿يِف َأيِّ ُصوَرٍة مَّ
َبَك﴾)٤(. ويقول سبحانه ﴿ويريكم آياته فأي آيات اهلل تنكرون﴾)٥(. ويقول الشاعر:  َركَّ
أضيفت  وهكذا،  فاستهلت.  ودقها،  بأبيل  عالهم   - سحابة  أي  دمهان،  بني  فسائل 
»أي« إىل »آالء« و»أرض« و»صورة« و»آية« و»سحابة«، وكلها أسامء مؤنثة، ومل تزايل 
التذكري. ويعني ذلك أن لزوم التذكري ثابت لغة، وفيام ذكر من شواهد ورودها يف القرآن 
ما يكفي ويغني. وقد حكاها سيبويه عن اخلليل يف كتابه. ولذلك، يؤكد بعض اللغويني 
أن من األخطاء التي شاعت وذاعت يف هذا الزمان تأنيث »أي« إذا أضيفت إىل مؤنث، 
كقوهلم: يمكن أن جييء يف أية حلظة، ومل ترد أية أنباء. ويضيف هؤالء أن هذا االستعامل 
كثريًا ما يسمع يف اإلذاعات ويقرأ يف الصحف، وهو فاسد. فإن »أيًا« إذا أضيفت إىل 

مؤنث أو مذكر ومجع كيفام كانت تبقى عىل حاهلا. 

١- د. ماجد راغب احللو، قانون محاية البيئة، دار املطبوعات اجلامعية باإلسكندرية، ١٩٩٤م، ص ٣١٥ و٣١٦، هامش 
رقم ٥٢.

٢- سورة الرمحن: اآليات ١٣، ١٦، ١٨، ٢١، ٢٣، ٢٥، ٢٨، ٣٠، ٣٢، ٣٤، ٣٦، ٣٨، ٤٠، ٤٢، ٤٥، ٤٧، ٤٩، ٥١، 
.٥٣، ٥٥، ٥٧، ٥٩، ٦١، ٦٣، ٦٥، ٦٧، ٦٩، ٧١، ٧٣، ٧٥، ٧٧

٣- سورة لقامن: اآلية ٣٤.
٤- سورة االنفطار: اآلية الثامنة.

٥- سورة غافر: اآلية ٨١.
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أن  إال  والتأنيث، جائز،  التذكري  أي  الوجهني،  أن كال  البعض  يرى  لذلك،  خالفًا 
التذكري أعىل وأفصح. ويستشهد أنصار هذا الرأي ببعض األبيات من الشعر. إذ يقول 
أحد الشعراء: إذا استنجدوا مل يسألوا من دعاهم - ألية حرب أم بأي مكان. ويقول 
الفرزدق: بأية زنمتيك تنال قومي - إذا بحري رأيت له عبابا. وقال الكميت األسدي: 
»بأي كتاب، أم بأية سنة - يرى حبهم عارا عيل، وحيسب«. وقال زهري: »بان اخلليط 
ومل يأووا ملن تركوا - وزودوك اشتياقا أية سلكوا«. وقد وردت »أية« هنا عىل صورة 
التأنيث، ألن املراد هنا هو »أية طريق سلكوا«. فأي هنا أضيفت إىل أسامء مؤنثة، وحلقتها 

تاء التأنيث لذلك.   

السنة والعام
تنص املادة ١٤٠ الفقرة األوىل من الدستور املرصي لعام ٢٠١٤م عىل أن »ينتخب 
هلذا  الرتشح  برشوط  يتعلق  وفيام  ميالدية،...«.  سنوات  أربع  ملدة  اجلمهورية  رئيس 
املنصب، ووفقًا للامدة ١٤١ من الدستور ذاته، يشرتط فيمن يرتشح رئيسًا للجمهورية 
»... أال تقل سنه يوم فتح باب الرتشح عن أربعني سنة ميالدية،...«. كذلك، يستخدم 

املرشع الدستوري املرصي تعبري »السنة املالية« يف املادتني ١٢٤ و١٢٥ من الدستور. 
ويرى البعض أن لفظ »السنة« من األلفاظ التي تتعدد معانيها، وأهنا ولفظ »العام« 
املرصي  الدولة  بمجلس  الترشيع  قسم  أن  ويبدو  الزمن)١(.  مقاييس  يف  واحد  بمعنى 
 ٤٣٣ رقم  اجلمهورية  رئيس  قرار  مطالعة  من  للقسم  تالحظ  إذ  الرأي.  هذا  يشاطر 
لسنة ٢٠٠١ يف شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إىل بعض املحكوم عليهم بمناسبة 
الرسمية  اجلريدة  واملنشور يف عدد  لعام ١٤٢٢ هجرية،  املبارك  الفطر  بعيد  االحتفال 
يغاير  التي نرش هبا  إليه يف صيغته  املشار  القرار  أن  )٤٨ مكررًا( يف ديسمرب ٢٠٠١م، 
ما ورد من وزارة العدل، والصيغة التي أقرها القسم، وأن ما جرى من تعديالت عىل 
املرشوع بالصيغة التي صدر هبا سواء باحلذف أو اإلضافة إنام جاءت عىل خالف ما أقره 
القسم وارتآه صحيحًا يتبدى يف اآليت: عنوان القرار: استبدل بعبارة )لسنة( )لعام( عىل 
خالف ما ارتآه القسم توحيدًا لأللفاظ الواردة باملرشوع عىل نحو يتحقق به الغرض من 

أبو ظبي،  القضاء،  دائرة  اإلمارات(، مطبوعات   - مقارنة )مرص  دراسة  الترشيعات،  الباب، صياغة  فتح  عليوة  د.   -١
الطبعة األوىل، ٤١٠٢م، ص ٣٢١.
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استعامل اللفظ حتى وإن كان يتفق مع مدلول عبارة )لسنة( اصطالحًا)١(.
  والواقع أن كلمتي »عام« و»سنة« متامثلتان من حيث عدد األيام وعدد الّشهور. 
ومع ذلك، فإن القاعدة اللغوية تقول بأن »ال ترادف يف اللغة العربية«، وأن لكل كلمة 
مدلوهلا الذي خيتلف عن األخرى. ومؤدى هذه القاعدة أن ثمة فارق يف املعنى واملدلول 
أن »سنة« هي كلمة مفردة ومجعها سنني  بيان ذلك  »السنة«.  »العام« وكلمة  لفظ  بني 
أما  فيها قحط وشدة ومعاناة ورش.  التي  األيام  وسنوات، وهي وحدة زمن تدل عىل 
وراحة.  فيها رخاء وخري  التي  األيام  أعوام، وهي  مفردة ومجعها  كلمة  فهي  »العام«، 
يمكن  و»السنة«،  »العام«  لفظي  بني  الفارق  عىل  وللتدليل  إيضاحًا،  األمر  ولزيادة 
اللغة  الكريم هي  القرآن  لغة  أن  باعتبار  الكريم  القرآن  االستدالل ببعض اآليات من 
الكريم  القرآن  يف  »سنة«  كلمة  استخدمت  فقد  للكلامت.  والّدقيقة  الفصيحة  العربّية 
تسع عرشة مرة؛ حيث وردت مفردة يف سبع آيات، ووردت اثنتا عرشة مرة يف صيغة 
اجلمع. أّما كلمة »عام«، فقد استخدمت مفردة يف سبع آيات، ومل تذكر يف صيغة اجلمع 
يف القرآن الكريم. وتستخدم كلمة »سنة« يف األيام التي فيها خري ورش وجهد وحزن، 
وأّما كلمة »عام« فتطلق عىل األيام التي فيها خري؛ فالعام حيمل اخلري الكثري والرسور، 
جهد  إىل  حيتاج  فالزرع  دأبًا)؛  سنني  سبع  (تزرعون  تعاىل  قوله  ذلك  عىل  األدلة  ومن 
وإغاثة  فرج  فيه  فالعام  الناس)؛  ُيغاث  فيه  عام  يأيت  (ثّم  تعاىل  وقوله  ومعاناة،  وتعب 
الرضاعة  فعل  مع  عام  كلمة  استخدمت  صعبة.  سنني  سبع  يف  مّرت  التي  املعاناة  من 
الطفل، وكذلك  املرأة بسعادة ورسور عند رضاعة  (وفصاله يف عامني)؛ حيث تشعر 
أمه، واستخدمت كلمة سنة يف قوله  الطفل يف عامني حتى يستفيد من حليب  يرضع 
تعاىل (حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعني سنة) فذكرت كلمة »سنة« دون »عام« ويف هذا 
دليل عىل أّن »السنة« يتعّلم فيها اإلنسان ويعاين، وأما يف هذه اآلية (فأماته اهلل مئة عام 
ثم بعثه)، جاءت كلمة »عام« مع املوت، ومل تذكر كلمة »سنة« ألّن املوت يف الواقعة 

التي تتعلق هبا هذه اآلية كان فيه راحة ورخاء وليست فيه معاناة.

١- راجع: امللف رقم ٢ لسنة ٢٠٠٢م، املبادئ القانونية املستخلصة من املراجعة الترشيعية لقسم الترشيع بمجلس الدولة 
خالل العام القضائي )٢٠٠١/ ٢٠٠٢(، اجلزء الثاين، املكتب الفني لقسم الترشيع، املبدأ رقم ١٦، ص ٤٦.
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االستبدال واالستعاضة والتعديل
رقم  االحتادي  القانون  من  األوىل  للامدة  املتحدة، ووفقًا  العربية  اإلمارات  دولة  يف 
 ٢٠٠٦ لسنة   )٢٩( رقم  االحتادي  القانون  أحكام  بعض  بتعديل   ٢٠٠٩ لسنة   )١٤(
االحتياجات  )ذوي  بعبارة  يستبدل   -١« اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  حقوق  شأن  يف 
ويف  إليه  املشار   ٢٠٠٦ لسنة   )٢٩( رقم  االحتادي  القانون  عنوان  يف  الواردة  اخلاصة( 
بعبارة  يستبدل   -٢ )املعاقني(.  كلمة  مواده  من  مادة  أية  ويف  منه  الثاين  الباب  عنوان 
رقم  االحتادي  القانون  مواد  من  مادة  أية  يف  الواردة  اخلاصة(  االحتياجات  )صاحب 
)االحتياجات  بعبارة  يستبدل   -٣ )املعاق(.  كلمة  إليه،  املشار   ٢٠٠٦ لسنة   )٢٩(
القانون  مواد  مادة من  أية  الواردة يف  أو صاحب  قبلها كلمة ذوي  يرد  مل  إذا  اخلاصة( 

االحتادي رقم )٢٩( لسنة ٢٠٠٦ املشار إليه، كلمة )اإلعاقة(«)١(.
لسنة ٢٠١٧م يف شأن  احتادي رقم )١٦(  بقانون  املرسوم  األوىل من  للامدة  وطبقًا 
اجلنسية  شأن  يف  ١٩٧٢م  لسنة   )١٧( رقم  االحتادي  القانون  أحكام  بعض  تعديل 
للهوية  االحتادية  )اهليئة  بعبارة  الداخلية(  )وزارة  عبارة  »تستبدل  السفر،  وجوازات 
واجلنسية(، وعبارة )وزير الداخلية( بعبارة )رئيس جملس إدارة اهليئة االحتادية للهوية 
واجلنسية( أينام وردت يف القانون االحتادي رقم )١٧( لسنة ١٩٧٢م يف شأن اجلنسية 

وجوازات السفر املشار إليه«)٢(.
بتعديل  ٢٠١٧م  لسنة   )١٧( رقم  احتادي  بقانون  املرسوم  من  األوىل  املادة  وتنص 
بعض أحكام القانون االحتادي رقم )٦( لسنة ١٩٧٣م يف شأن دخول وإقامة األجانب 
عىل أن »- تستبدل عبارة )اهليئة االحتادية للهوية واجلنسية( بعباريت )وزارة الداخلية( 
و)اإلدارة العامة للجنسية واإلقامة( أينام وردتا يف أي مادة من مواد القانون االحتادي 
رقم )٦( لسنة ١٩٧٣ يف شأن دخول وإقامة األجانب، وتعديالته. - كام تستبدل عبارة 
أينام  الداخلية(  )وزير  بعبارة  واجلنسية(  للهوية  االحتادية  اهليئة  إدارة  جملس  )رئيس 
)الدولة(  كلمة  تستبدل  كام   - أعاله.  إليه  املشار  القانون  مواد  من  مادة  أي  وردت يف 

املوافق ٢٩  العدد ٥٠٢، ١٢ حمرم ١٤٣١هـ  السنة ٣٩،  املتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة  الرسمية  اجلريدة  راجع:   -١
ديسمرب ٢٠٠٩م.

العربية املتحدة، السنة السابعة واألربعون، العدد ٦٢٢ )ملحق(، ٨ حمرم  ٢- راجع: اجلريدة الرسمية لدولة اإلمارات 
١٤٣٩هـ املوافق ٢٨ سبتمرب ٢٠١٧م، ص ٤٥ وما بعدها.
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بكلمة )البالد( أينام وردت يف أي مادة من مواد القانون املشار إليه أعاله«)١(.
ويف األمثلة الثالثة آنفة الذكر، وفيام يتعلق بالفعل »يستبدل«، وكام تعلمنا يف دروس 
اللغة العربية، فإن حرف »الباء« يدخل عىل املرتوك، وليس كام هو شائع  لدى الكثريين 
بِالَِّذي  َأْدَنٰى  ُهَو  الَِّذي  تعاىل ﴿َأَتْسَتْبِدُلوَن  قوله  والدليل عىل ذلك  الوقت احلارض.  يف 
ينطبق عىل االشتقاقات  الباء هنا عىل املرتوك. وذات األمر  ﴾)٢(. فقد دخلت  ُهَو َخرْيٌ
ِل  َيَتَبدَّ تعاىل: ﴿َوَمن  قوله  الشأن يف  »يتبدل«، كام هو  مثل  »يستبدل«،  للفعل  األخرى 
عز  قوله  يف  الشأن  هو  كام  »بدل«،  ومثل  بِيِل﴾)٣(،  السَّ َسَواَء  َضلَّ  َفَقْد  بِاإْلِياَمِن  اْلُكْفَر 
ن ِسْدٍر َقِليٍل﴾)٤(، ويف  ٍء مِّ ٍط َوَأْثٍل َويَشْ َتنْيِ َذَوايَتْ ُأُكٍل مَخْ َتْيِهْم َجنَّ ْلَناُهم بَِجنَّ وجل: ﴿َوَبدَّ

َها﴾)٥(. ْلَناُهْم ُجُلوًدا َغرْيَ قوله سبحانه ﴿َبدَّ
والواقع أن استعامل الفعل »يستبدل« قد يثري لبسًا لدى العامة، فيام يتعلق بتحديد 
املرتوك وغري املرتوك. ولعل ذلك يرجع إىل أن املرتوك فيام يتعلق بالفعل املقابل له يف 

اللغتني االنجليزية )Replace( والفرنسية )Remplacer( يأيت مقرتنًا بحرف اجلر)٦(.
عىل النقيض من ذلك، وفيام يتعلق بالفعل »يستعاض«، فإن املقرتن بحرف »الباء« 
لبس يف  املرتوك. ولذلك، ودرءًا ألي  اليشء  الذي حيل حمل  اجلديد  اليشء  يكون هو 
الفهم قد يثور يف أذهان املخاطبني بالقانون، قد يكون من األنسب يف بعض احلاالت 
جلوء املرشع إىل استخدام الفعل »يستعاض« بداًل من الفعل »يستبدل«. وحيدث ذلك 
يتم  التي  قانون جديد حمله، والسيام يف احلاالت  قديم وحلول  قانون  إلغاء  عادة عند 
املرصي رقم ٥٨  القانون  األوىل من  للامدة  فوفقًا  قانون إصدار.  فيها ذلك من خالل 
لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوبات)٧(، »يلغى قانون العقوبات اجلاري العمل به أمام 

العربية املتحدة، السنة السابعة واألربعون، العدد ٦٢٢ )ملحق(، ٨ حمرم  ١- راجع: اجلريدة الرسمية لدولة اإلمارات 
١٤٣٩هـ املوافق ٢٨ سبتمرب ٢٠١٧م، ص ٥٣ وما بعدها.

٢- سورة البقرة: اآلية ٦١.
٣- سورة البقرة: اآلية ١٠٨.

٤- سورة سبأ: اآلية ١٦.
٥- سورة النساء: اآلية ٥٦.

6� Remplacer quelque chose par quelque chose � Replace something with something else.

٧- راجع: الوقائع املرصية، العدد ٧١، الصادر يف ٥ أغسطس ١٩٣٧م.
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عنهام  ويستعاض  املختلطة،  املحاكم  تطبقه  الذي  العقوبات  وقانون  األهلية،  املحاكم 
بقانون العقوبات املرافق هلذا القانون«.

 ١٩٥٠ لسنة   ١٥٠ رقم  املرصي  القانون  من  األوىل  الفقرة  األوىل  املادة  وبمقتىض 
بإصدار قانون اإلجراءات اجلنائية، قام املرشع بإلغاء قانون حتقيق اجلنايات املعمول به 
أمام املحاكم الوطنية وقانون حتقيق اجلنايات املعمول به أمام املحاكم املختلطة والقانون 
فرباير   ٩ يف  الصادر  بقانون  واملرسوم  اجلنايات  حماكم  بتشكيل   ١٩٠٥ لسنة   ٤ رقم 
بأعذار قانونية أو ظروف خمففة  إذا اقرتنت  سنة ١٩٢٦ بجعل بعض اجلنايات جنحًا 
لسنة   ١٩ رقم  والقانون  االعتبار  إعادة  بشأن   ١٩٣١ لسنة   ٤١ رقم  بقانون  واملرسوم 
١٩٤١ اخلاص باألوامر اجلنائية. وبعد ذلك، وبموجب الفقرة الثانية من املادة ذاهتا، 
املرافق وكذلك  بقانون اإلجراءات  القوانني مجيعًا  أن »يستعاض عن هذه  قرر املرشع 

يلغى كل حكم خمالف ألحكام القانون سابق الذكر«.  
وتنص املادة األوىل الفقرة األوىل من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون 
التجارة املرصي عىل أن »يلغى قانونا التجارة الصادر باألمر العايل يف ١٣/ ١١/ ١٨٨٣ 
عدا الفصل األول من الباب الثاين منه واخلاص برشكات األشخاص ويستعاض عنه 

بالقانون املرافق«.
من ناحية أخرى، وحرصًا عىل حتقيق مقتضيات الوضوح يف النصوص الترشيعية، 
وتفاديًا ألي لبس قد ينشأ يف الفهم لدى املخاطبني بأحكام القوانني، قد يعمد املرشع 
للفعل »يستبدل«، وهي: »يعدل....، ليصبح...«. وللتدليل  بديلة  إىل استعامل صيغة 
عىل ذلك، يمكن أن نذكر القانون رقم )١٣( لسنة ٢٠١٧ بشأن تعديل مسمى »اللجنة 
العليا حلامية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف إمارة ديب«)١(. وطبقًا للامدة األوىل من 
العليا حلامية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف  القانون، »يعدل مسمى )اللجنة  هذا 
إمارة ديب( ليصبح )اللجنة العليا حلامية حقوق أصحاب اهلمم يف إمارة ديب(، وذلك أينام 
ورد يف القانون رقم )٢( لسنة ٢٠١٤ وقرار املجلس التنفيذي رقم )٣( لسنة ٢٠١٤ 

املشار إليهام، ويف أي ترشيع حميل آخر معمول به يف إمارة ديب«.

١- صدر هذا القانون يف العرشين من رمضان ١٤٣٨هـ املوافق اخلامس عرش من يونيو ٢٠١٧م، ونرش باجلريدة الرسمية 
تاريخ صدوره.  من  به  العمل  وتم  يوليو ٢٠١٧م،  من  والعرشين  الرابع  املوافق  القعدة ١٤٣٨هـ  ذو  من  األول  يف 

راجع: اجلريدة الرسمية - إمارة ديب، العدد ٤١٩ - السنة ٥١، ١ ذو القعدة ١٤٣٨هـ املوافق ٢٤ يوليو ٢٠١٧م.
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بوساطة أم بواسطة
عىل  السعودي  الرشعية  املرافعات  نظام  من  األول  البند  عرشة  احلادية  املادة  تنص 
إدارة  أو  اخلصم  أو طلب  القايض  أمر  بناء عىل  املحرضين  بوساطة  التبليغ  »يكون  أن 
املحكمة، ويقوم اخلصوم أو وكالئهم بمتابعة اإلجراءات وتقديم أوراقها للمحرضين 

لتبليغها، وجيوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك«.
وتنص املادة ٣٢٧ الفقرة األخرية من قانون العقوبات املرصي عىل أن »كل هتديد 
تبلغ اجلسامة  بارتكاب جريمة ال  أو شفهيًا بواسطة شخص آخر  بالكتابة  أكان  سواء 
املتقدمة يعاقب عليها باحلبس مدة ال تزيد عىل ستة أشهر أو بغرامة ال تزيد عىل مائتي 

جنيه«. 
وتنص املادة ٢٧٦ مكررًا الفقرة األوىل من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي عىل 
أن »حيكم عىل وجه الرسعة يف القضايا اخلاصة باألحداث، اخلاصة باجلرائم املنصوص 
من  عرش  والرابع  والرابع،  والثالث  مكرر  والثاين  والثاين،  األول  األبواب  يف  عليها 
 ،٣٠٣  ،٣٠٢ املواد  يف  عليها  املنصوص  واجلرائم  العقوبات  قانون  من  الثاين  الكتاب 
وتنص  الصحف...«.  بواسطة  وقعت  إذا  العقوبات  قانون  من   ٣٠٨  ،٣٠٧  ،٣٠٦
الفقرة الثالثة من املادة ذاهتا عىل أن »جيوز أن يكون اإلعالن بواسطة أحد املحرضين أو 

أحد رجال السلطة العامة«.

مزية أم ميزة 
وفقًا للامدة الثانية عرشة من نظام مكافحة الرشوة السعودي، »يعترب من قبيل الوعد 
أيًا  املرتيش  عليها  حيصل  أن  يمكن  ميزة  أو  فائدة  كل  النظام  هذا  تطبيق  يف  العطية  أو 
كان نوع هذه الفائدة أو تلك امليزة أو اسمها سواء كانت مادية أو غري مادية«. وتنص 
املادة اخلامسة عرشة من النظام ذاته عىل أن »حيكم يف مجيع األحوال بمصادرة املال أو 
امليزة أو الفائدة موضوع اجلريمة متى كان ذلك ممكنًا عماًل«. وهكذا، يالحظ أن املرشع 

السعودي يستخدم اللفظ »ميزة« للداللة عىل إحدى صور املقابل يف جريمة الرشوة.
يف املقابل، يستخدم املرشع اإلمارايت اللفظ »مزية«. فعىل سبيل املثال، ختول الـامدة 
عند  »للمحكمة  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  االحتادي  العقوبات  قانون  من   ٨٠
مما  أكثر  أو  مزية  أو  حق  من  عليه  املحكوم  بحرمان  تأمر  أن  باحلبس  جناية  يف  احلكم 
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نص عليه يف املادة )٧٥( وذلك ملدة ال تقل عن سنة وال تزيد عىل ثالث سنوات تبدأ 
القانون  للامدة ٢٣٤ من  انقضائها ألي سبب أخر«. ووفقًا  أو  العقوبة  تنفيذ  من هناية 
ذاته، معدلة بموجب املرسوم بقانون احتادي رقم )٧( لسنة ٢٠١٦م، »يعاقب بالسجن 
املؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو موظف عام أجنبي أو موظف منظمة 
دولية، طلب أو قبل أو وعد بشكل مبارش أو غري مبارش بعطية أو مزية أو منحة غري 
مستحقة،...«. وقد ورد لفظ »مزية« أيضًا يف املواد ٢٣٦ مكررًا )١(، ٢٣٦ مكررًا )٢(، 

٢٣٧، ٢٣٧ مكررًا )١(، )٢٥٩( من قانون العقوبات االحتادي.



-٧٣-

�صور احلماية القانونية للغة العربية
الف�صل الثاين
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متهيد وتقسيم:
اتساقًا مع املبدأ الدستوري الوارد يف املادة األوىل من النظام األسايس للحكم، والقائل 
بأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، حيرص املرشع السعودي عىل أن تكون لغة 
الضاد هي اللغة املستعملة بواسطة كل اجلهات احلكومية يف الدولة، األمر الذي يبدو 
جليًا من خالل بيان لغة التقايض، ولغة املعامالت اإلدارية، ولغة العقود واملحررات 
العرفية، ولغة التعليم والثقافة، ولغة املعاهدات الدولية اجلامعية والثنائية التي ترتبط هبا 
الدولة، ولغة التعاون القضائي الدويل بني اململكة العربية السعودية وغريها من الدول 
األجنبية. يضاف إىل ذلك أن العربية هي اللغة املعتمدة قانونًا لتحقيق عنرص اإلعالم، 
اململكة،  الدولة. كذلك، حترص  الالزمة الكتساب جنسية  الرشوط  أحد  أيضًا  ومتثل 
يف  املستعملة  اللغات  إحدى  الوطنية  لغتها  تكون  أن  عىل  العربية،  الدول  من  وغريها 

املنظامت الدولية. وستكون هذه املوضوعات حمل الدراسة يف هذا الفصل.

املبحث األول: لغة التقايض
متهيد وتقسيم:

أحكام  فيه  تصاغ  الذي  القالب  هي  فاللغة  تنفصم؛  ال  عالقة  والقضاء  اللغة  »بني 
التي يفصح  القضاء، ومستودع نصوص الدستور والقانون، وهي زاد القايض وأداته 
هبا عن وجه احلق واحلقيقة«)١(. وما دام األمر كذلك، يغدو من الرضوري البحث يف 
لغة التقايض، وذلك بقصد الوقوف عىل حقيقة الدور الذي تلعبه اللغة العربية يف هذا 
العربية، وماهية الضامنات املقررة  اللغة  املجال، وما إذا كان القايض ملزمًا باستخدام 

للمتقاضني الذين ال يتحدثون اللغة العربية. 

املطلب األول: لغة املحاكم
متهيد وتقسيم:

أمام  باإلجراءات  املتعلقة  األنظمة  يف  توجد  قد  املحاكم  للغة  املحددة  النصوص 
ونظام  الرشعية  املرافعات  ونظام  التجارية  املحاكم  نظام  يف  الشأن  هو  كام  املحاكم، 
نظام  يف  الشأن  هو  كام  بالقضاء،  املتعلقة  األنظمة  يف  توجد  وقد  اجلزائية،  اإلجراءات 

١- د. سعيد بيومي، لغة احلكم القضائي، ٢٠٠٧م، ص ٩.
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القضاء ونظام هيئة التحقيق واالدعاء العام ونظام ديوان املظامل. وسنحاول فيام ييل تبيان 
األحكام النظامية بشأن لغة املحاكم يف اململكة العربية السعودية، وذلك من خالل تتبع 
النصوص ذات الصلة يف الترشيعات آنفة الذكر، األمر الذي يتضح من خالل العرض 

التايل:

لغة املحاكم يف نظام املحاكم التجارية
عندما صدر نظام املحاكم التجارية )النظام التجاري( السعودي، باملرسوم امللكي 
منها،  األول  الباب  أبواب:  أربعة  يتضمن  رقم )٣٢( وتاريخ ١٥/ ١/ ١٣٥٠، كان 
يتضمن األحكام القانونية املنظمة للتجارة الربية )املواد من ١ إىل ١٤٩(. وورد الباب 
الباب  أما   .)٤٣١ إىل   ١٥٠ من  )املواد  البحرية«  التجارية  »يف  عنوان  حتت  منه  الثاين 
إىل   ٤٣٢ من  )املواد  التجارية«  املحاكامت  أصول  »يف  عنوان  حتت  ورد  فقد  الثالث، 

٥٨٧(. عنوان الباب الرابع هو »تعرفة اخلرج« )املواد من ٥٨٨ إىل ٦٣٣(. 
هذا  فإن  التجارية،  املحاكم  نظام  من  الثالث  الباب  عنوان  من  واضح  هو  وكام 
الباب يتضمن أصول املحاكامت التجارية والقواعد واألحكام التي يتعني أن تلتزم هبا 
املحاكم التجارية أو املحاكم التي تنظر املنازعات واألقضية التجارية، ويندرج ضمن 
هذه األحكام بطبيعة احلال ما يتعلق بتحديد لغة التقايض. فوفقًا للامدة ٤٦٤ من نظام 
مع  متسلسل  وبعدد  العربية  باللغة  اجللب  أوراق  »حترر  السعودي،  التجارية  املحاكم 
إقامتهام  وحمل  وصنعتهام  وشهرهتام  عليه  واملدعى  املدعي  واسم  اليوم  واسم  التاريخ 
النص  املبارش وشهرته...«. ويستفاد من هذا  والساعة واسم  املحاكمة  يوم  وتابعيتهام 
وجوب حترير أوراق اجللب باللغة العربية يف أثناء املحاكامت التجارية. واستكاماًل هلذا 
املبدأ، واتساقًا معه، كانت املادة ٤٨٢ من نظام املحكمة التجارية تنص عىل أن »ال جيوز 
العربية«.  اللغة  بغري  التكلم  املحاكمة  أثناء  حارضًا  يكون  ممن  وغريهم  املجلس  هليئة 
يراعي  ذلك،  مع  املحاكمة.  أثناء  يف  بالعربية  التكلم  وجوب  النص  هذا  من  ويستفاد 
العربية،  اللغة  جييد  ال  أجنبيًا  اخلصوم  أحد  فيها  يكون  التي  احلالة  السعودي  املرشع 
بحيث يوجب تعيني مرتجم إىل اللغة العربية إذا كان أحد اخلصمني ال يتكلم العربية. 
ال  املتداعيني  الطرفني  أحد  كان  »إذا  التجارية،  املحكمة  نظام  من   ٤٨٣ للامدة  فوفقًا 
حتليفه  بعد  ثم  له،  ترمجان  تعيني  تقرر  أن  املحكمة  فعىل  العربية،  باللغة  التكلم  يمكنه 
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العربية بحضور املجلس حرفيًا، ومتىض تلك  اللغة  إفادته من لغته إىل  اليمني، ترتجم 
اإلفادة من الرتمجان. هذا إذا مل حيرض ترمجانًا معه مؤمتنًا طرفه ومستوثقًا به، فإذا أحرضه 
نظام  يقرر  كذلك،  ذلك«.  عىل  بموافقته  الدعوى  بضبط  تقريره  يأخذ  أن  للمحكمة 
املحكمة التجارية وجوب استخدام اللغة العربية يف كتابة مدافعة اخلصوم أو املتقاضني 
عن أنفسهم. إذ تنص املادة ٤٨٥ من هذا النظام عىل أنه »إذا أراد أحد الطرفني أن يكتب 
مدافعة بنفسه عىل ورقة - برشط أن ال يكتب شيئًا خارجًا عن صدد دعواه أو دفعه - 
فله ذلك، عىل أن تكون باللغة العربية. وبعد توقيعه عليها، تقرأ عىل اهليئة، ويرصدها 

كاتب الضبط بجريدة الضبط«.  
وقد ألغي البابان الثالث والرابع من نظام املحكمة التجارية، وذلك بموجب املرسوم 

امللكي رقم )م/١( وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ باملوافقة عىل نظام املرافعات الرشعية.

لغة املحاكم يف نظام املرافعات الرشعية
تنص املادة الثالثة والعرشون من نظام املرافعات الرشعية، الصادر باملرسوم امللكي 
رقم )م/ ١( يف ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ، عىل أن »اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم، 
وتسمع املحكمة أقوال اخلصوم والشهود ونحوهم من غري الناطقني باللغة العربية عن 
لألوراق  العربية  باللغة  له  مرخص  مكتب  من  معتمدة  ترمجة  وتقدم  مرتجم،  طريق 

املكتوبة بلغة أجنبية«. 
وفيام يتعلق هبذا النص، ورد يف املادة الثالثة والعرشين من الالئحة التنفيذية لنظام 
من  تصديقها  يلزم  اململكة  خارج  من  الواردة  الوثائق  »مجيع  أن  الرشعية  املرافعات 

وزاريت اخلارجية والعدل وترتجم إىل اللغة العربية«)١(. 

لغة املحاكم يف نظام اإلجراءات اجلزائية والئحته التنفيذية
تنص املادة السابعة والستون البند الثاين من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية، 
الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم )١٤٢( وتاريخ ٢١/ ٣/ ١٤٣٦هـ، عىل أنه »إذا كان 
الشاهد ال يتحدث العربية أو يتحدثها بلهجة يصعب فهمها؛ فيستعني املحقق بثقة يرتجم 
أقواله«. وتنص املادة الثانية عرشة بعد املائة البند األول من الالئحة ذاهتا عىل أنه »إذا مل يكن 

املتهم يفهم اللغة العربية، فتتىل عليه الئحة الدعوى يف جلسة املحكمة بلغته«. 

١- صدرت اللوائح التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية، بموجب قرار وزير العدل رقم ٣٩٩٣٣ يف ١٩/ ٥/ ١٤٣٥هـ.
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لغة املحاكم يف نظام القضاء
نصت املادة السادسة والثالثون من نظام القضاء امللغي، الصادر بموجب املرسوم 
اللغة  هي  العربية  أن »اللغة  عىل  ١٣٩٥هـ)١(،   /٧  /١٤ بتاريخ   ٦٤ م/  رقم  امللكي 
الرسمية للمحاكم عىل أنه جيوز للمحكمة أن تسمع أقوال اخلصوم أو الشهود الذين 

جيهلون اللغة العربية عن طريق مرتجم«.
الصادر  القضاء  نظام  من  والثامنني  اخلامسة  املادة  بموجب  النظام  هذا  ألغي  وقد 
القضاء  لنظام  وخالفًا  ١٤٢٨هـ)٢(.   /٩  /١٩ بتاريخ   ٧٨ م/  رقم  امللكي  باملرسوم 
امللغي، خيلو نظام القضاء الساري حاليًا من النص عىل لغة املحاكم. والواقع أن هلذا 
فيام  املدنية  بمثابة قانون اخلدمة  القضاء يعد  بيان ذلك أن قانون نظام  النهج ما يربره. 
يتعلق بأعضاء السلطة القضائية ومعاونيهم والعاملني باملحاكم. كام حيدد هذا القانون 
القضاء  ملرفق  التنظيمي  اهليكل  بمثابة  اعتباره  يمكن  بحيث  القضائي،  التنظيم  شكل 
 - يتضمن  أن  ينبغي  أو   - يتضمن  القانون  فهذا  درجاهتا.  اختالف  عىل  وللمحاكم 
هبا.  العاملني  خدمة  ونظام  وتشكيلها،  وأنواعها  املحاكم  بتدرج  اخلاصة  األحكام 
ولذلك، حتيل ترشيعات السلطة القضائية عادة إىل القوانني املتعلقة باخلدمة املدنية، يف 
كل ما مل يرد به نص يف قانون السلطة القضائية. فعىل سبيل املثال، تنص املادة )١٣٦( 
من قانون السلطة القضائية املرصي عىل أن »فيام عدا ما نص عليه يف هذا القانون ترسي 
عىل العاملني باملحاكم األحكام العامة للعاملني املدنيني بالدولة. ويكون لرئيس حمكمة 
النقض سلطات الوزير ووكيل الوزارة املنصوص عليها يف القوانني واللوائح بالنسبة 
للعاملني باملحكمة. ويكون للنائب العام سلطات الوزير ووكيل الوزارة املشار إليها يف 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  العامة«. ويف  بالنيابة  للعاملني  بالنسبة  السابقة  الفقرة 
تنص املادة )٨٨( من قانون السلطة القضائية االحتادية عىل أنه »فيام عدا ما نص عليه 
العامة  النيابة  وأعضاء  االحتادية  باملحاكم  القضاء  رجال  عىل  ترسي  القانون  هذا  يف 

املوافق األول من أغسطس  الثالث والعرشين من رجب ١٣٩٥ه  الرسمية يف يوم اجلمعة  باجلريدة  النظام  ١- نرش هذا 
 ١ املوافق  ١٣٩٥ه  رجب   ٢٣ تاريخ  اجلمعة  واخلمسون،  الثالثة  السنة   ،٢٥٨٧ العدد  القرى،  أم  راجع:  ١٩٧٥م. 

أغسطس ١٩٧٥م.
٢- نرش هذا النظام يف اجلريدة الرسمية يوم اجلمعة الثالثني من رمضان ١٤٢٨هـ املوافق الثاين عرش من أكتوبر ٢٠٠٧م. 

راجع: أم القرى، السنة ٨٤، العدد ٤١٧٠، اجلمعة ٣٠ رمضان ١٤٢٨هـ املوافق ١٢ أكتوبر ٢٠٠٧م.
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واألنظمة  القوانني  ومجيع  االحتادية  احلكومة  يف  املدنية  اخلدمة  قانون  أحكام  االحتادية 
املتعلقة بشئون التوظيف«. ومع ذلك، كثريًا ما يتضمن القانون املنظم للسلطة القضائية 
نصوصًا تنظم اإلجراءات واجبة اإلتباع أمام القضاء بجهاته املتعددة. وتلك النصوص 
تعد مكملة لقانون اإلجراءات اجلنائية، فيام مل يرد بشأنه نص فيه. ومثال ذلك النصوص 
القضاة،  أحد  من  اجلريمة  وقوع  حاالت  يف  إجراءات  من  إتباعه  جيب  ملا  املنظمة 
فيه. وال  عليها  املنصوص  اجلهات  الدعوى من  بتحريك  إذن  ورضورة احلصول عىل 
توجد أدنى مشكلة بالنسبة هلذا النوع من األحكام. إذ هي أحكام ختص القضاة دون 
ولكن  القضائية.  السلطة  قانون  يف  عليها  النص  يرد  أن  بالتايل  سائغًا  ويكون  غريهم، 
املشكلة تثور بالنسبة للنصوص اإلجرائية العامة التي تتعلق بنظر الدعوى اجلنائية أو 
بنظر الدعوى املدنية، والتي يكون املجال الطبيعي للنص عليها هو قانون اإلجراءات 
حدوث  ولتفادي  األحوال)١(.  حسب  املدنية  باإلجراءات  اخلاص  القانون  أو  اجلنائية 
الساري حاليًا  القضاء  املتبعة يف نظام  الترشيعية  السياسة  نؤيد  مثل هذه االشكاليات، 
بعدم النص عىل األحكام ذات الصلة بنظر الدعوى، تاركًا لذلك للنصوص الواردة يف 

نظام املرافعات الرشعية ونظام اإلجراءات اجلزائية. 

لغة املحاكم يف نظام تركيز القضاء الرشعي امللغي
الصادر  الرشعي،  القضاء  تركيز  نظام  من  املائة  بعد  عرشة  السادسة  املادة  تنص 
صياغة  وجوب  عىل  ١٣٧٤هـ)٢(،   /١  /٢٤ تاريخ   )١٠٩( رقم  العايل  بالتصديق 
الصكوك وفق قواعد اللغة العربية، بنصها عىل »اإلرساع يف تنظيم الصك من الضبط 
الكتاب،  بواسطة رئيس  املسجل  إىل  املعاملة، وعرضه عىل احلاكم إلحالته  انتهاء  بعد 
عىل أن يكون تنظيم الصك طبق القواعد العربية، خمترصًا اختصارًا غري خمل، وأن يكون 

الصك خاليًا من املسح واحلك وما شاكل ذلك«.
وقد ألغي هذا النظام بموجب نص أواًل/ ٤ من املرسوم امللكي رقم )م/ ١( وتاريخ 

٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ باملوافقة عىل نظام املرافعات الرشعية.

١- راجع: مقالنا بعنوان »قانون السلطة القضائية بني خلل الترشيع وإشكاليات التطبيق«، منشور يف شبكة االنرتنت، عىل 

.)www.kenanaonline.com( :املوقع التايل
٢- راجع: أم القرى، السنة التاسعة والعرشون، العدد ١٤٣٦، اجلمعة ١٢ صفر ١٣٧٢هـ املوافق ٣١ أكتوبر ١٩٥٢م.
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لغة املحاكم يف نظام املرافعات أمام ديوان املظامل
املظامل،  ديوان  أمام  واإلجراءات  املرافعات  قواعد  من  عرشة  الثالثة  املادة  نصت 
الصادرة بموجب قرار جملس الوزراء رقم )١٩٠( تاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٠٩هـ)١(، عىل 
أن »اللغة العربية هي اللغة الرسمية املعتمدة يف إجراءات نظر الدعوى، وتسمع أقوال 
غري الناطقني هبا عن طريق مرتجم، مع إثبات ما يوجه إليه وإجاباته عليه بلغته، ويوقع 
منه، وتثبت ترمجة ذلك باللغة العربية، ويوقع منه ومن املرتجم. وتقدم ترمجة معتمدة 

باللغة العربية للوثائق واملستندات املكتوبة بلغة أجنبية«.
رقم  امللكي  املرسوم  من  والستني  الثانية  املادة  بموجب  القواعد  هذه  ألغيت  وقد 
)م/ ٣( وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ باملوافقة عىل نظام املرافعات أمام ديوان املظامل)٢(. 
وباالطالع عىل هذا النظام، نجد أنه قد ورد خلوًا من النص عىل حكم مماثل للحكم 
املظامل تنص  أمام ديوان  املرافعات  نظام  الستني من  املادة  فإن  الذكر. ومع ذلك،  آنف 
املرافعات  عىل أن »تطبق عىل الدعاوى املرفوعة أمام حماكم ديوان املظامل أحكام نظام 
الرشعية، فيام مل يرد فيه حكم يف هذا النظام، وبام ال يتعارض مع طبيعة املنازعة اإلدارية«. 
الصادر  الرشعية،  املرافعات  نظام  والعرشين من  الثالثة  املادة  فإن  رأينا،  أن  وكام سبق 
باملرسوم امللكي رقم )م/ ١( يف ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ، تنص عىل أن »اللغة العربية هي 
اللغة الرسمية للمحاكم، وتسمع املحكمة أقوال اخلصوم والشهود ونحوهم من غري 
الناطقني باللغة العربية عن طريق مرتجم، وتقدم ترمجة معتمدة من مكتب مرخص له 
باللغة العربية لألوراق املكتوبة بلغة أجنبية«. وجتدر اإلشارة هنا إىل أن كاًل من نظام 
أي يف  اليوم،  ذات  الرشعية صدرا يف  املرافعات  املحاكم ونظام  ديوان  أمام  املرافعات 

الثاين والعرشين من شهر حمرم عام ١٤٣٥م.

تعميم نائب رئيس القضاء بِشأن جتنب األخطاء النحوية واإلمالئية
اتساقًا مع األحكام القانونية آنفة الذكر، صدر تعميم نائب رئيس القضاء )٢٤٤٩/ 
٣( بتاريخ ٢/ ٨/ ١٣٨٢هـ متضمنًا احلث عىل جتنب األخطاء النحوية واإلمالئية يف 
اخلطابات والصكوك الصادرة من املحاكم، وحماسبة اجلهات التي تكثر فيها األخطاء. 

١- راجع: جريدة أم القرى، العدد ٣٢٦٦، بتاريخ ٤/ ١٢/ ١٤٠٩ه.
٢- راجع: أم القرى، العدد ٤٤٩٢ - السنة ٩١ - اجلمعة ١٠ صفر ١٤٣٥هـ املوافق ١٣ ديسمرب ٢٠١٣م.
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املحاكم  الصادرة من بعض  أن كثريًا من اخلطابات  أنه قد »لوحظ  إىل  التعميم  ويشري 
ال ختلو من األخطاء النحوية واإلمالئية، وقد يكون من بني الكتابات استخالفات أو 
صكوك خترج إىل خارج حدود بالدنا، وتكون مدعاة للسخرية والتندر بنا، ومما ال ريب 
فيه أن البالد التي هي منبع اللغة العربية ومهدها األول جيب عىل أهلها من احلفاظ عىل 
سالمة اللغة الفصحى يف خمابراهتا ويف مراسالهتم أكثر مما جيب عىل غريهم، وإنه ملن 
املؤسف حقًا أن يقرأ اخلطاب عىل القايض فيختمه بختمه من غري أن يصلح من األخطاء 
التي وقعت فيه؛ ومن أجل ذلك فإنه جيب عىل مجيع املحاكم وكتابة العدل أن يالحظوا 
كل ما يصدر عن دوائرهم وأن يقرأوه جيدًا؛ حذرًا من وجود أخطاء إمالئية أو نحوية، 
وأن حيرصوا كل احلرص عىل أن تكون كتاباهتم سليمة من اللحن، جارية عىل األفصح 
استعاماًل، وال جيوز التساهل يف يشء من ذلك أبدًا؛ ألن إمهال هذه احلالة يزري بالدوائر 
الرشعية، ويضعف قيمة كتاهبا، ويبعث عىل التندر بام يصدر منها، وسوف نراقب مثل 
هذه احلاالت، ونتتبع اجلهات التي تكثر يف كتاباهتا األخطاء؛ ملحاسبة املهملني، ومعرفة 

مصادر الضعف واإلمهال. وفق اهلل اجلميع«)١(. 

املطلب الثاين: لغة التحكيم
تنص املادة التاسعة والعرشون من نظام التحكيم السعودي، الصادر باملرسوم امللكي 
رقم م/ ٣٤ بتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٣٣هـ، عىل أن »١- جيري التحكيم باللغة العربية ما 
مل تقرر هيئة التحكيم أو يتفق طرفا التحكيم عىل لغة أو لغات أخرى، ويرسي حكم 
االتفاق أو القرار عىل لغة البيانات واملذكرات املكتوبة، واملرافعات الشفهية، وكذلك 
ينص  مل  ما  تصدره،  حكم  أو  توجهها،  أو رسالة  التحكيم،  هيئة  تتخذه  قرار  كل  عىل 
اتفاق الطرفني أو قرار هيئة التحكيم عىل غري ذلك. ٢- هليئة التحكيم أن تقرر أن يرافق 
كل الوثائق املكتوبة أو بعضها التي تقدم يف الدعوى ترمجة إىل اللغة أو اللغات املستعملة 

يف التحكيم. ويف حالة تعدد هذه اللغات جيوز للهيئة قرص الرتمجة عىل بعضها«)٢(.

والتعاميم(،  واللوائح  واألنظمة  والقرارات  )األوامر  السعودية  العربية  اململكة  يف  العربية  اللغة  قرارات  مدونة  راجع:   -١
مجع وإعداد مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية، الطبعة األوىل، ١٤٣٦ه/ ٢٠١٥م، ص ١٨.

٢- صدر نظام التحكيم السعودي باملرسوم امللكي رقم م/ ٣٤ بتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٣٣ه، ونرش باجلريدة الرسمية يف يوم 
اجلمعة الثامن عرش من رجب ١٤٣٣هـ املوافق الثامن من يونيو ٢٠١٢م، وبدأ العمل به بعد ثالثني يومًا من تاريخ نرشه 

يف اجلريدة الرسمية. راجع: أم القرى، العدد ٤٤١٣، السنة ٩٠، اجلمعة ١٨ رجب ١٤٣٣ه املوافق ٨ يونيو ٢٠١٢م.
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وفيام يتعلق بدعوى بطالن حكم التحكيم، والتي ترفع أمام املحكمة العليا، تنص 
بقرار  الصادرة  التحكيم،  لنظام  التنفيذية  الالئحة  من  الثاين  البند  عرشة  الثامنة  املادة 
جملس الوزراء رقم )٥٤١( بتاريخ ٢٦/ ٨/ ١٤٣٨هـ، عىل أن »يقدم مدعي البطالن 
- مرفقًا لدعواه - اآليت: أ- أصل حكم التحكيم أو صورة مصدقة منه. ب- صورة 
طبق األصل من اتفاق التحكيم. ج- ترمجة حلكم التحكيم إىل اللغة العربية مصدقة من 

جهة معتمدة، إذا كان صادرًا بلغة أخرى«. 
وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن األحكام القانونية آنفة الذكر تكاد تتطابق مع 
قانون  السادس من  البند  املادة ٢١٢  أن  بيان ذلك  اإلمارايت.  القانون  الواردة يف  تلك 
اإلجراءات املدنية االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة تنص عىل أن »حيرر احلكم 
باللغة العربية ما مل يتفق اخلصوم عىل غري ذلك وعندئذ يتعني أن ترفق به عند إيداعه 
بأنه »حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب  ترمجة رسمية«. وتطبيقًا لذلك، قضت املحكمة 
الثالث عىل احلكم املطعون فيه اخلطأ يف تطبيق القانون والقصور يف التسبيب ذلك أن 
هيئة التحكيم قبلت مستندات حمررة باللغة اإلنجليزية غري مصحوبة برتمجة قانونية هلا 
طريف  أن  عىل  قضاءه  فيه  املطعون  احلكم  أقام  وإذ  حكمها،  يبطل  مما  العربية  اللغة  إىل 
النزاع اتفقا عىل أن تكون اللغة العربية هي لغة التحكيم املعتمدة ولكن من باب التيسري 
فإنه من غري الالزم ترمجة مجيع الوثائق واملستندات املحررة سابقًا خالل تنفيذ األعامل 
موضوع عقد الباطن باللغة اإلنجليزية إىل اللغة العربية ورغم عدم وجود ذلك االتفاق 
فإنه ال يعني أن مجيع املستندات والرسائل تقدم باللغة اإلنجليزية، كام ان الطاعنة مل توافق 
يف وثيقة التحكيم عىل تقديم املستندات بغري ترمجة هلا، وان عقد املقاولة من الباطن سند 
الدعوى مل يقدم ومل تتم ترمجته مما يعيب احلكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي 
قانون اإلجراءات  املادة ٤٥ من  الرابعة من  الفقرة  يف غري حمله، ذلك وانه وإن كانت 
املدنية توجب أن تكون كافة املستندات التي تقدم من اخلصوم يف الدعوى مرتمجة إىل 
املحكمة  تتمكن  حتى  وذلك  أجنبية  بلغة  حمررة  كانت  إذا  رسمية  ترمجة  العربية  اللغة 
وأثرها  للواقع  تقدير مدى مطابقتها  إىل  املستندات وصواًل  تلك  اإلملام بمضمون  من 
تعول عليها يف حكمها،  املستندات وال  تلك  تقبل  أال  للمحكمة  فيكون  الدعوى،  يف 
إال أنه جيوز هلا أن تعول عليها متى كانت قد أملت بمحتواها ومل يعرتض اخلصم عىل 
العام  بالنظام  يتعلق  ال  األمر  أن  إذ  العربية  اللغة  إىل  برتمجتها  يتمسك  ومل  هبا،  جاء  ما 
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فمتى قبلها اخلصم وناقش حمتواها فال جيوز له االعرتاض بعد ذلك والتمسك ببطالن 
احلكم الذي عول عليها. ملا كان ذلك وكان الثابت أن طريف النزاع قد اتفقا يف اتفاقية 
التحكيم عىل أن تكون اللغة العربية هي لغة التحكيم املعتمدة ولكن من باب التيسري 
فإنه من غري الالزم ترمجة مجيع الوثائق واملستندات املحررة سابقًا خالل تنفيذ موضوع 
عقد الباطن باللغة اإلنجليزية إىل اللغة العربية ويتم تقديم املستندات بأي من اللغتني 
وحسبام ترى هيئة التحكيم ذلك مناسبًا، ويصدر احلكم النهائي وكافة أحكام وقرارات 
هيئة التحكيم التفصيلية باللغة العربية. وكانت الطاعنة مل تبني بسبب النعي املستندات 
هيئة  أمام  تعرتض  ومل  العربية،  اللغة  إىل  ترمجتها  يتم  مل  والتي  األجنبية  باللغة  املحررة 
التحكيم عىل تلك املستندات ومل تطلب ترمجتها أو عدم التعويل عليها وناقشت حمتواها 
بام فيها عقد املقاولة من الباطن، وفوضت يف اتفاقية التحكيم هيئة التحكيم بقبوهلا أو 
بوجه  ورد  بام  والتمسك  ذلك  بعد  عليها  االعرتاض  هلا  جيوز  ال  ثم  ومن  قبوهلا  عدم 

النعي، ومن ثم يكون النعي عىل غري أساس)١(.
قانون  من   ٢١٣ املادة  يف  النص  ان  املقرر  من  كان  ملا  بأنه  املحكمة  قضت  كذلك، 
جيوز  كام  املحكمة،  طريق  عن  يتم  ان  جيوز  التحكيم  ان  عىل  يدل  املدنية  اإلجراءات 
وأن  املؤسيس،  التحكيم  أو  اخلاص  التحكيم  يف  احلال  كام  منها  تدخل  بدون  يتم  أن 
يكون  اتفاق اخلصوم حينام  بناء عىل  منها  بقرار  يتم  فهو  املحكمة  التحكيم عن طريق 
النزاع معروضا عليها، ويف هذه احلالة فإن اإلجراءات الواجب اتباعها هي اإلجراءات 
املنصوص عليها يف الفقرتني ١، ٢ من املادة املذكورة، وذلك خالفا لإلجراءات الالزم 
اتباعها يف حالة التحكيم الذي مل يكن النزاع مطروحا فيه عىل املحكمة - أي التحكيم 
اخلاص أو التحكيم الذي يتم عن طريق مراكز التحكيم حيث يتعني إتباع االجراءات 
املنصوص عليها يف الفقرة الثالثة من ذات املادة . وكان النص يف املادة ٢١٣ منه عىل أنه 
» )١( يف التحكيم الذي يتم عن طريق املحكمة جيب عىل املحكمني ايداع احلكم مع 
بنظر  املختصة أصال  املحكمة  كتاب  قلم  واملستندات  واملحارض  التحكيم  وثيقة  أصل 
الدعوى خالل اخلمسة عرش يوما التالية لصدور احلكم كام جيب عليهم ايداع صورة 
من احلكم قلم كتاب املحكمة لتسليمها إيل كل طرف وذلك خالل مخسة أيام من إيداع 

١- نقض أبو ظبي، ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٨م، الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٢٠٠٨ جتاري س ٢ ق. أ، جمموعة األحكام، رقم ١٧١.
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األصل وحيرر كاتب املحكمة حمرضا هبذا اإليداع يعرضه عىل القايض أو رئيس الدائرة 
ويعلن  احلكم  عىل  للتصديق  يوما  عرش  مخسة  خالل  جلسة  لتحديد  األحوال  حسب 
الطرفان هبا )٢( وإذا كان التحكيم واردا عىل قضية استئناف كان اإليداع يف قلم كتاب 
اخلصوم  بني  يتم  الذي  التحكيم  يف  اما   )٣( االستئناف  بنظر  أصال  املختصة  املحكمة 
خارج املحكمة فيجب عىل املحكمني ان يسلموا صورة من احلكم  ايل كل طرف خالل 
بناء  القرار  إبطال  أو  تصديق  يف  املحكمة  وتنظر  التحكيم  قرار  صدور  من  أيام  مخسة 
عىل طلب أحد اخلصوم باإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى » مما مفاده ان يف التحكيم 
اخلاص أو الذي يتم عن طريق مراكز التحكيم فال يلزم املحكم بايداع يشء قلم كتاب 
املحكمة  وانام جيب عليه ان يسلم كل طرف صورة من احلكم واخلصوم وشأهنم يف رفع 
الدعوي بالتصديق عىل احلكم أو إبطاله باإلجراءات املعتادة . ملا كان ذلك وكان املرشع 
يف املادة ٢١٢ من ذات القانون قد اسبغ عىل القرار الصادر من املحكم وصف احلكم، 
األويل  الفقرة  وقد نصت  القضاء،  يعد يف حقيقته حكام صادرا من جملس  أنه ال  واال 
عدا  املرافعات  بإجراءات  مقيد  غري  حكمه  املحكم  يصدر   »١« ان  عىل  املادة  هذه  من 
ما نص عليه يف هذا الباب واإلجراءات اخلاصة بدعوة اخلصوم وسامع أوجه دفاعهم 
ومتكينهم من تقديم مستنداهتم ومع ذلك جيوز للخصوم االتفاق عىل إجراءات معينة 
باللغة  ان » وحيرر احلكم  السادسة منها عىل  الفقرة  . كام نصت   « املحكم  يسري عليها 
ايداعه ترمجه  به عند  ان ترفق  يتعني  يتفق اخلصوم عىل غري ذلك وعندئذ  العربية ما مل 
رسمية » . كام نصت املادة ١/٣ من الئحة إجراءات التوفيق والتحكيم التجاري لدى 
مركز أبوظبي  للتوفيق والتحكيم التجاري عىل ان » تتم إجراءات التوفيق والتحكيم 
لدى مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري باللغة العربية، ما مل يتفق األطراف عىل 
خالف ذلك » مما  مؤداه ان القواعد اإلجرائية للتحكيم سندها األول واألخري هو إرادة 
األطراف املتنازعة . ملا كان ذلك، وكان أطراف التحكيم قد اتفقوا يف العقد املربم بينهام 
بأبوظبي  اخلاص  القانون  يطبق  ان  عىل  التحكيم  عىل  بشأنه  بينهام  نزاع  أي  إحالة  عىل 
وقوانني دولة اإلمارات العربية املتحدة وقواعد التوفيق التحكيم اخلاصة بغرفة التجارة 
والصناعة بأبوظبي وان مجيع اإلجراءات ومجيع األوراق التي يتم ارساهلا أو تقديمها 
تكون باللغة االنجليزية، كام تنص وثيقة التحكيم يف البند اخلامس ان التحكيم سيخضع 
لقوانني أبوظبي ودولة اإلمارات العربية املتحدة املطبقة يف هذا الشأن، وسوف خيضع 
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وفقا  التجاري  والتحكيم  للتوفيق  أبوظبي  مركز  لدى  اإلجرائية  للوائح  التحكيم 
ألحكام  التحكيم املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات املدنية بدولة اإلمارات العربية 
املتحدة ووفقا ملا سوف يتم ادخالة من تعديالت أو تكملة بواسطة الطرفني، وبجلسة 
٢٠٠٩/٩/١٤ اتفق األطراف عىل ان تكون إجراءات التحكيم وقرار التحكيم باللغة 
االنجليزية، وكانت هيئة التحكيم قد أصدرت قرارها باللغة االنجليزية وفقا التفاق 
يف  املتبعه  املرافعات  بإجراءات   - األصل  بحسب   - يتقيد  ال  املحكم  وكان  الطرفني 
الدعوى أمام املحاكم، ولكنه يلتزم باإلجراءات الواردة يف باب التحكيم وما يتفق عليه 
اخلصوم من إجراءات معينة سواء يف العقد األسايس أو يف مشارطة التحكيم أو أثناء 
نظر الدعوى وفقا لنص الفقرة األويل من املادة ٢١٢ سالفة البيان وبالتايل فإنه ال خمالفة 
املادة ١/٣  ذلك، وكذلك  االتفاق عىل  لألطراف  أجازت  والتي  املادة  لتلك  ذلك  يف 
من الئحة إجراءات التوفيق والتحكيم التجاري لدى مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم 
جتاري   ٢٠١٠ لسنة   ٩٨٤ رقم  املاثلة  الدعوى  أقامت  قد  الطاعنة  كانت  و  التجاري 
كيل ابوظبي للتصديق عىل حكم املحكمني ، كام أقامت املطعون ضدها الدعوى رقم 
٩٢١ لسنة٢٠١٠ جتاري كيل أبوظبي بطلب احلكم بطالن حكم التحكيم وقدمت كل 
منهام نسخة من حكم التحكيم ومن ثم  تكون الغاية من اإلجراء قد حتققت فال حيكم 
بالبطالن . كام ان املادة ٢١٢ من قانون اإلجراءات املدنية قد نصت يف فقرهتا األوىل عىل 
عدم تقيد املحكم بإجراءات املرافعات عند إصدار حكمه عدا ما نصت عليه يف باب 
التحكيم  واإلجراءات املنصوص عليها فيها . عىل النحو السالف بيانه - والتي ليس 
من بينها وجوب اشتامله عىل مسودة ومن ثم ال يرسى عىل حكم املحكمني ما ينطبق 
عىل احلكم القضائي من وجوب ان جيتمع له مسودة ونسخة أصلية وإذ مل يلتزم احلكم 
املطعون فيه هذا النظر وقىض ببطالن حكم التحكيم وغم حتقق الغاية من اإلجراء فإنه 

يكون معيبا بام يستوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعنني)١(.

١- نقض أبو ظبي، ٢٣ نوفمرب ٢٠١١م، الطعون أرقام ٩٦،٩١،٨٣ لسنة٢٠١١ س ٥ ق . أ، جمموعة األحكام، رقم 
.٢٦٧
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املبحث الثاين: لغة املعامالت اإلدارية أو الرسمية
يف الرابع والعرشين من شهر ربيع األول عام ١٣٤٦هـ، صدر قرار جملس الشورى 
الفصحى  أساليبها  عىل  واملحافظة  العربية  باللغة  االعتناء  بشأن   )١٤( رقم  السعودي 
العربية  باللغة  يعتنى  بأن  يقيض  »الواجب  أن  القرار  هذا  ويؤكد  قواعدها.  ومراعاة 
اعتناًء تامًا؛ ألهنا اللغة الرسمية للحكومة احلجازية والنجدية، وباألخص يف التجارة 
التي تدور بني الدوائر، وحيتم لزوم املحافظة عىل أساليبها الفصحى مع انتقاء األلفاظ 

اللغوية ومراعاة القواعد العربية«. 
ويف ذات اإلطار، صدر عن املدير العام للمؤسسة العامة للخطوط اجلوية العربية 
السعودية التعميم رقم )ث أ س/ ٩٩( تاريخ ٣/ ٩/ ١٣٧٩هـ مؤكدًا عىل رضورة 
جماالت  يف  االنجليزية  اللغة  استخدام  وحرص  املعامالت  يف  العربية  اللغة  استخدام 
اإلدارات  من  العديد  أن  األخرية  اآلونة  يف  »لوحظ  أنه  إىل  التعميم  ويشري  حمددة. 
بينها  فيام  املتبادلة  أو  إىل  املحالة  املعامالت  تكون  أن  بالسعودية حترص عىل  واألقسام 
باللغة االنجليزية، بحيث أمسى استخدام اللغة االنجليزية أمرًا مألوفًا يف املراسالت«. 
ومن ثم، ينبه التعميم إىل أن »هذا اإلجراء يتجاهل السياسة العامة التي رسمتها اللجنة 
التنفيذية«، آماًل »التقيد باستخدام اللغة العربية يف املعامالت وحرص اللغة االنجليزية 

يف تلك التي تتضمن نواحي فنية يصعب صياغتها باللغة العربية«.
العربية  اجلوية  للخطوط  العامة  املؤسسة  إدارة  جملس  رئيس  قرار  صدر  كذلك، 
العربية  اللغة  تاريخ ١٤/ ٥/ ١٣٨٧هـ بوجوب استخدام  السعودية رقم )٣٢/ ٥( 
يف مراسالت املؤسسة العامة للخطوط اجلوية العربية السعودية، وحتديد احلاالت التي 
إدارة  جملس  أن  إىل  القرار  ديباجة  وتشري  فيها.  االنجليزية  اللغة  استخدام  فيها  يمكن 

املؤسسة العامة للخطوط اجلوية العربية السعودية اختذ القرار التايل باإلمجاع:
السعودية -  العربية  اجلوية  للخطوط  العامة  املؤسسة  مراسالت  تكون  أن  جيب 

داخل املؤسسة وداخل اململكة وداخل البالد العربية باللغة العربية، أو باللغتني 
العربية واالنجليزية معًا.

جيب أن تكتب املراسالت مع اخلارج أو مع جهات غري عربية باللغة االنجليزية.- 
جيب أن تكون الكتيبات )hauls of procedures( باللغتني العربية واالنجليزية - 
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باللغة  ترمجتها  يصعب  التي  الفنية  املصطلحات  إثبات  من  مانع  وال  معًا، 
االنجليزية فقط. 

)أي: -  العناوين  تكتب  بحيث  والدفاتر،  والنامذج  عمومًا  املؤسسة  حسابات 
أما األرقام فتكتب باألرقام  انجليزي.  باللغتني عريب -  املعلومات املطبوعة( 

التي تستعمل حاليًا يف اللغة االنجليزية )األرقام العربية(.
ال مانع من كتابة التذاكر باألحرف الالتينية ما عدا تذاكر الرحالت الداخلية؛ - 

فتكون باللغة العربية)١(.
وردًا عىل استفسار جامعة الرياض بشأن كتابة عقد مع رشكة أمريكية، ردت وزارة 
التعليم العايل بموجب كتاهبا رقم )١٧/ ٣٧٢٤( تاريخ ٢٧/ ٢/ ١٣٩٨هـ، مؤكدًا 
العربية وغري  النسختني  العربية، وعند أي خالف بني  باللغة  العقد  عىل وجوب كتابة 
العربية فإن النسخة العربية هي املعتمدة. وقد جاءت صيغة الكتاب عىل النحو التايل: 
»من الالزم أن يكون العقد معدًا باللغة العربية؛ بصفتها اللغة الرسمية للدولة التي ينفذ 
فيها العقد، وهذا ال يمنع أن يكون بلغة أخرى بجانب ذلك كاللغة االنجليزية، عىل أنه 
يف حالة وجود تعارض بني نصوص النرشتني؛ فإن العربة بام جاء يف النسخة العربية«)٢(.

املبحث الثالث: لغة العقود واملحررات العرفية
 /٦  /١٩ بتاريخ   )٣٨( رقم  الوكالء  جملس  ورئيس  امللك  نائب  قرار  يف  ورد 
أجنبية  الرشكة وكل رشكة  تقوم هذه  أن  املجلس عىل  »يوافق  اآليت:  النص  ١٣٦٢هـ 
اإلفرنجية؛  اللغة  إىل جانب  العربية  باللغة  )بوالسها(  بكتابة  البالد  بالتصدير يف  قائمة 
البالد  لغة  لكرامة  حفظًا  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  البالد  هذه  جتار  ملصلحة  ضامنًا 
التي جيب املحافظة عىل كرامتها«. وهكذا، يؤكد املجلس عىل وجوب كتابة الرشكات 
األجنبية )بوالس( الشحن باللغة العربية إىل جانب اللغة األجنبية. ولعل ما يسرتعي 
الوقوف عندها واإلشادة هبا،  أنه استخدم عبارة فريدة تستحق  القرار  االنتباه يف هذا 

العربية السعودية )األوامر والقرارات واألنظمة واللوائح والتعاميم(،  العربية يف اململكة  اللغة  ١- راجع: مدونة قرارات 
مجع وإعداد مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية، الطبعة األوىل، ١٤٣٦ه/ ٢٠١٥م، ص ١٩.

العربية السعودية )األوامر والقرارات واألنظمة واللوائح والتعاميم(،  العربية يف اململكة  اللغة  ٢- راجع: مدونة قرارات 
مجع وإعداد مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية، الطبعة األوىل، ١٤٣٦ه/ ٢٠١٥م، ص ٢٦.
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وهي »حفظ كرامة لغة البالد التي جيب املحافظة عىل كرامتها«. وهذا القرار جاء تأييدًا 
التي  البواخر  »التنبيه عىل مجيع حمالت رشكة  فيه:  الذي جاء  التجاري  املجلس  لقرار 
اللغة اإلفرنجية  اللغة العربية لغة البالد بجانب  تقوم بالتصدير من هذه البالد بجعل 
يف )بوالس( الشحن؛ ليكون التاجر عىل علم بالرشوط التي يتفق عليها مع الرشكة كام 

ارتأته وزارة اخلارجية اجلليلة«.
 /٩  /١٧ بتاريخ   )٤٢١٢( رقم  امللك  جاللة  نائب  كتاب  صدر  االجتاه،  ذات  ويف 
١٣٧١هـ موجهًا إىل وزارة املالية بشأن إبالغ الوزارة بموافقة جاللة امللك عىل قرار جملس 
الشورى رقم )٤٨( وتاريخ ١/ ٦/ ١٣٧١هـ املتضمن املوافقة عىل اقرتاح وزارة املالية 
بفرض عقوبة عىل الرشكات األجنبية التي مل تستعمل اللغة العربية يف قيوداهتا ومكاتباهتا 
ومعامالهتا. ووفقًا لقرار جملس الشورى املشار إليه، تفرض عقوبة عىل الرشكات األجنبية 

التي مل تستعمل اللغة العربية يف قيوداهتا ومكاتباهتا ومعامالهتا، عىل النحو اآليت:
للمرة األوىل: جزاء نقدي ال يقل عن مخسة آالف ريال عريب.

للمرة الثانية: جزاء نقدي ال يقل عن مخسة آالف ريال عريب مع احلرمان من التوريد 
والتصدير ملدة سنة.

ويطبق هذا اجلزاء أيضًا عىل األفراد بالشكل اآليت:
للمرة األوىل: جزاء نقدي ال يقل عن ألفي ريال.

للمرة الثانية: جزاء نقدي ال يقل عن مخسة آالف ريال عريب مع احلرمان من التوريد 
والتصدير ملدة سنة.

وتطبيقًا لذلك، صدر قرار جملس الشورى رقم )٦٢( بتاريخ ١٣/ ٩/ ٦٧ بتوقيع 
من  بداًل  االنجليزية  اللغة  الستعامهلا  األوسط  الرشق  طريان  رشكة  عىل  مالية  عقوبة 
ومقدارها  األوىل  للمرة  املستحقة  املالية  الغرامة  بدفع  وتكليفها  مراسالهتا،  يف  العربية 
مخسة آالف ريال، املنصوص عليها يف قرار جملس الشورى رقم )٤٨( بتاريخ ١/ ٦/ 
١٣٧١هـ. وقد اعرتضت الرشكة عىل هذا القرار، متذرعة بأهنا ليست الرشكة الوحيدة 
واملكاتب  الرشكات  بعض  هناك  إن  بل  مراسالهتا.  يف  االنجليزية  اللغة  تستعمل  التي 
جملس  أن  غري  هبم.  مساواهتا  الرشكة  التمست  ثم،  ومن  اللغة.  هذه  تستعمل  تزال  ال 
الوزراء رفض التامس الرشكة، وذلك يف قراره رقم )٢٧٣( بتاريخ ١٧/ ١٢/ ١٣٧٩هـ 
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متضمنًا التأكيد عىل قرار جملس الشورى بدفع رشكة طريان الرشق األوسط غرامة مالية 
الستعامهلا اللغة االنجليزية بداًل من العربية يف مراسالهتا. ويؤكد القرار كذلك عىل أن 
تقوم اجلهات املختصة بتطبيق األوامر واألنظمة املتعلقة بذلك يف حينها دون أي تأخري، 
عامة يف  بصفة  واملؤسسات  الرشكات  تتبع مجيع  مع  املقرصين،  التعقيب ومؤاخذة  مع 
تطبيق هذه األحكام بدون استثناء، سواء منها ما كان قدياًم أو حديثًا أو ينشأ يف املستقبل.  
الوطني  واالقتصاد  املالية  للشؤون  الدولة  وزير  قرار  إىل  اإلشارة  ينبغي  كذلك، 
العربية السعودية رقم )٤/ ١٨٠٨( تاريخ ١/ ٢/ ١٣٩٣هـ، والذي ينص  باململكة 
عىل التزام مؤسسات املقاوالت واخلدمات بمسك الدفاتر واحلسابات باللغة العربية. 
وقد عمم هذا القرار مرة أخرى حتت رقم )٢٨٧٧/ ٤( تاريخ ٩/ ١٠/ ١٤٠٣هـ. 
وبناء عىل هذا القرار، صدر قرار مصلحة الزكاة والدخل رقم )٣٨٥٢/ ٢( تاريخ ٢/ 
٤/ ١٣٩٣هـ مؤكدًا عىل أن أي مكاتبات أو حسابات تقدم بغري اللغة العربية سوف 

تعرض مقدمها لغرامة مالية)١(.
وبتاريخ ٢١/ ٢/ ١٣٩٨هـ، صدر قرار نائب رئيس جملس الوزراء رقم )٢٦٦( 
بشأن إلزام الرشكات واملؤسسات األجنبية يف اململكة بكتابة مراسالهتا باللغة العربية 
واملؤسسات  الرشكات  عىل   -« أن  عىل  ينص  والذي  املخالف،  عىل  املالية  والغرامة 
األجنبية وفروعها ومكاتبها العاملة عىل إقليم اململكة العربية السعودية استعامل اللغة 
يعاقب  السابق،  العربية يف مراسالهتا مع اجلهات احلكومية. - كل من خيالف احلكم 

بغرامة مالية، ال تزيد عىل عرشة آالف ريال«)٢(. 
الصادر  السعودي،  الرشكات  نظام  من  املائة  بعد  والتسعون  الثامنة  املادة  وتنص 
باملرسوم امللكي رقم )م/ ٣( وتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٣٧ه، عىل أن »جيب عىل كل فرع 
أوراقه ومستنداته  العربية عىل مجيع  باللغة  أن يطبع  أو مكتب لرشكة أجنبية  أو وكالة 
الكامل للرشكة وعنواهنا ومركزها  باإلضافة إىل االسم  اململكة  ومطبوعاته عنوانه يف 

الرئيس واسم الوكيل«. 

العربية السعودية )األوامر والقرارات واألنظمة واللوائح والتعاميم(،  العربية يف اململكة  اللغة  ١- راجع: مدونة قرارات 
مجع وإعداد مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية، الطبعة األوىل، ١٤٣٦ه/ ٢٠١٥م، ص ٢٢.
والتعاميم(،  واللوائح  واألنظمة  والقرارات  )األوامر  السعودية  العربية  اململكة  يف  العربية  اللغة  قرارات  مدونة  راجع:   -٢

مجع وإعداد مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية، الطبعة األوىل، ١٤٣٦ه/ ٢٠١٥م، ص ٢٥.
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املبحث الرابع: لغة التعليم
السعودية  العربية  اململكة  يف  للحكم  األسايس  النظام  من  عرشة  الثالثة  املادة  حتدد 
أهداف التعليم، بنصها عىل أن »هيدف التعليم إىل غرس العقيدة اإلسالمية يف نفوس 
النشء، وإكساهبم املعارف واملهارات، وهتيئتهم ليكونوا أعضاء نافعني يف بناء جمتمعهم، 
حمبني لوطنهم، معتزين بتارخيه«. ويستفاد من هذا النص أن اهلدف األول للتعليم هو 
غرس العقيدة اإلسالمية يف نفوس النشء. وقد ذهب بعض الفقه إىل أن االنتامء املعريف 
للعربية هو فرع عن االنتامء لكتاب اهلل الذي وصفه اهلل تعاىل بالعربية يف أكثر من موضع 
من كتابه عز وجل)١(، ومنها قوله تعاىل (إنا أنزلناه قرآنا عربيًا لعلكم تعقلون))٢(. ويقول 
بلسان  نزل  إنام  بأن مجيع كتاب اهلل  العلم  الشافعي: »ومن مجاع علم كتاب اهلل  اإلمام 
العرب«)٣(. وقال أيضًا: »فعىل كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده، حتى 
يشهد به أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب اهلل، وينطق بالذكر 

فيام افرتض عليه من التكبري، وأمر به من التسبيح والتشهد وغري ذلك«)٤(.
ومنظورًا إىل اللغة باعتبارها أحد عنارص اهلوية الوطنية، وبالنظر ألن التعليم هيدف 
إىل تربية النشء عىل حب الوطن واالعتزاز بتارخيهم، لذا تنص املادة احلادية عرشة من 
نظام جملس التعليم العايل واجلامعات، الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ ٨( تاريخ ٤/ 
٦/ ١٤١٤هـ، عىل أن »اللغة العربية هي لغة التعليم يف اجلامعات، وجيوز عند االقتضاء 

التدريس بلغة أخرى بقرار من جملس اجلامعة املختص«. 
واستنادًا إىل النصوص املقررة ألن تكون اللغة العربية هي لغة التعليم، ذهب البعض 

إىل أن التعلم بالعربية هو أحد حقوق اإلنسان العريب)٥(.

١- د. نايف بن خالد الوقاع، النظام األسايس للحكم يف اململكة العربية السعودية.. دراسة عقدية، بحث سابق اإلشارة إليه، ص ٤٢.
٢- سورة يوسف: اآلية الثانية.

٣- راجع: الرسالة، ص ٤٠.

٤- راجع: الرسالة، ص ٤٣.
وآراء، األحد ١١ من مجادى األوىل ١٤٣١هـ  األهرام، قضايا  بالعربية، جريدة  التعلم  فاروق شوشة، حق  ٥- راجع: 

املوافق ٢٥ أبريل ٢٠١٠م، السنة ١٣٤، العدد ٤٥٠٦٥.
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املبحث اخلامس: لغة الثقافة واخلطابة الدينية
باملرسوم  الصادر  املساجد،  وخدم  واملؤذنني  األئمة  نظام  من  الرابعة  املادة  كانت 
خطباء  يف  يشرتط  أن  عىل  تنص  ١٣٩٢هـ)١(،   /١  /٩ بتاريخ   )١ )م/  رقم  امللكي 
املساجد »أن يكون عارفًا بقواعد اللغة العربية، قادرًا عىل إنشاء خطب اجلمعة وإلقائها 
دون حلن«. كذلك، وفيام يتعلق باملتقدم إلمامة املسجد، نصت املادة اخلامسة من النظام 

ذاته عىل »أن يكون عارفًا باللغة العربية بالقدر الذي يستطيع به جتنب اللحن«. 
وقد ألغيت هاتان املادتان بموجب البند )أواًل( من املرسوم امللكي رقم )م/ ٣٣( 
األئمة  نظام  والسادسة من  واخلامسة  الرابعة  املواد  بإلغاء  بتاريخ ١١/ ٨/ ١٤٠٠هـ 
واملؤذنني وخدم املساجد)٢(. وطبقًا للبند )ثانيًا( من املرسوم امللكي املشار إليه، »يشرتط 
لشغل إمامة املساجد التي تقام فيها صالة اجلمعة ما ييل: أ- وظيفة إمام جامع يشرتط 
فيمن يعني عليها أن يكون عارفًا بقواعد وأحكام العبادات ومواقيتها عىل حسب احلال. 
أن يكون قادرًا عىل قراءة القرآن الكريم دون حلن مع جتويده. أن يكون قادرًا عىل إلقاء 
املذكورة  الرشوط  توفري  بعد  )أ(  إمام جامع  تأديتها. ب- وظيفة  خطبة اجلمعة حمسنًا 
القرآن  من  أجزاء  أربعة  عن  يقل  ال  ما  قلب  ظهر  عن  حافظًا  يكون  أن  يشرتط  أعاله 
يكون  أن  يشرتط  املذكورة.  الرشوط  توفري  بعد  إمام جامع )ب(  الكريم. ج- وظيفة 
حافظًا عن ظهر قلب ما ال يقل عن ثالثة أجزاء من القرآن الكريم«. وينص املرسوم 
امللكي يف البند ذاته عىل أن »يشرتط لشغل وظيفة إمام املسجد ما ييل: أن يكون عارفًا 
بأحكام الصالة ومواقيتها.. قادرًا عىل قراءة القرآن الكريم دون حلن. أن يكون حافظًا 
عن ظهر قلب ما ال يقل عن جزئني من أجزاء القرآن الكريم«. وهكذا، مل يشرتط املرشع 
رصاحة يف أئمة اجلوامع واملساجد أن يكونوا عارفني بقواعد اللغة العربية. ومع ذلك، 
وبإمعان النظر يف النص يالحظ أن املرشع قد استلزم فيهم أن يكونوا قادرين عىل قراءة 
القرآن الكريم دون حلن مع جتويده، وأن يكونوا قادرين عىل إلقاء خطبة اجلمعة حمسنني 

تأديتها. وال شك أن ذلك ال يتحقق إال بإجادة اللغة العربية.  

١- راجع: أم القرى، العدد ٢٤١٢، السنة ٤٩، ٢٤ حمرم ١٣٩٢هـ املوافق ١٠ مار ١٩٧٢م.
٢- راجع: أم القرى، العدد ٢٨٣٠، السنة ٥٨، اجلمعة ٦ رمضان ١٤٠٠هـ املوافق ١٨ يوليو ١٩٨٠.
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املبحث السادس: لغة اإلعالم واإلعالن
متهيد وتقسيم:

العربية  اململكة  يف  للحكم  األسايس  النظام  من  والثالثون  التاسعة  املادة  تنص 
السعودية عىل أن »تلتزم وسائل اإلعالم والنرش ومجيع وسائل التعبري بالكلمة الطيبة، 
وبأنظمة الدولة، وتسهم يف تثقيف األمة ودعم وحدهتا، وحيظر ما يؤدي إىل الفتنة أو 
االنقسام، أو يمس بأمن الدولة وعالقاهتا العامة، أو ييسء إىل كرامة اإلنسان وحقوقه، 
الوطنية  اهلوية  تعزيز  يف  بارز  دور  لإلعالم  بأن  ونعتقد  ذلك«.  كيفية  األنظمة  وتبني 
تعزيز  اللغة واحلفاظ عليها هو أحد دعائم  وتدعيم وحدة األمة. وال شك أن وحدة 
اهلوية الوطنية وتدعيم وحدة األمة. ولذلك، حرص املرشع عىل أن تكون لغة اإلعالم 
رضورات  تفرضه من  وما  العوملة  مقتضيات  مراعاة  مع  العربية،  اللغة  واإلعالن هي 
استخدام اللغات األجنبية يف بعض احلاالت، األمر الذي يتضح فيام ييل، وهو ما نتناوله 

يف مطلبني، عىل النحو التايل:
املطلب األول: لغة اإلعالم.

املطلب الثاين: لغة اإلعالن.

املطلب األول: لغة اإلعالم
اللغوية وسالسة  املفردات  دقة  نموذجًا حيتذى يف  متثل  املايض  الصحف يف  كانت 
العبارات وجزالتها وبساطة األسلوب وروعته، إىل احلد الذي يمكن معه اعتبار بعض 
املقاالت بمثابة قطعة أدبية من الطراز الراقي. بل إن الصحف املسامة »القومية« كانت 
ويكفي  كتاهبا.  كوكبة  ضمن  ليكونوا  والشعراء،  األدباء  كبار  استقطاب  عىل  حترص 
أن نشري هنا إىل بعض األمثلة من كتاب صحيفة األهرام، مثل توفيق احلكيم ونجيب 
جويدة  فاروق  الكبري  الشاعر  جتربة  تزال  وال  حجازي.  املعطي  عبد  وأمحد  حمفوظ 
وهوامشه احلرة التي يطل علينا هبا عىل صفحات األهرام، كل يوم مجعة، مثااًل حيًا عىل 

هذا التقليد اجلميل. 
درسًا  اإلذاعة  أثري  وعرب  التليفزيون  شاشات  عىل  األخبار  نرشات  كانت  كذلك، 
يف  الوطنية  اللغة  مفردات  سامع  إىل  فيه  آذاننا  تطرب  العربية،  اللغة  دروس  من  حيًا 
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أسلوب مشوق يتسم بسالسة النطق وسهولة التعبري عن الفكرة واحلرص عىل الفصل 
املنطقي بني العبارات. وكان مذيعو النرشات حيرصون عىل قراءة النرشة أكثر من مرة 
النرشة  قارئ  يرتكب  فال  األثري،  النرشة عرب  قراءة  قبل  أو  الشاشة  قبل ظهورهم عىل 
املذيع يف نطق  خطًأ واحدًا يف نطق كلمة واحدة، وليس كام حيدث اآلن عندما خيطئ 
أثناء ظهوره  يقرأها ألول مرة  بأنه  يبعث عىل االعتقاد  الذي  إىل احلد  األلفاظ،  بعض 
ثم  »بل«،  اللفظ  إىل خطئهم، نجدهم يستخدمون  يفطن هؤالء  الشاشة. وعندما  عىل 
يعودون إىل قراءة الكلمة مرة أخرى، وكأن شيئًا مل حيدث. لقد أجاد املذيعون القدامى، 
فاستحقوا أن حتفر أسامؤهم بحروف من ذهب يف ذاكرتنا. وهكذا، ال زلنا نتذكر حتى 

اآلن نجومًا المعة، مثل أمحد سعيد وأمحد سمري وحممود سلطان وحلمي البلك. 
أما يف عرصنا احلايل، حدث وال حرج. فكثرية هي األخطاء اللغوية التي نصادفها 
يف وسائل اإلعالم، يستوي يف ذلك الوسائل املرئية واملسموعة واملقروءة. والغريب أن 
األخطاء اللغوية حتدث يف وقتنا احلارض ممن يفرتض فيهم الدقة يف استخدام األلفاظ، 
أن  األهرام  أتصفح صحيفة  وأنا  راعني  فلقد  الوقوع يف األخطاء.  منهم عدم  ويتوقع 
أجد مقااًل ألحد احلاصلني عىل درجة الدكتوراه، يتضمن خطًأ لغويًا فادحًا يف عنوانه، 
والذي جاء عىل النحو التايل: »دعوة الستبدال الدقهلية باملنصورة«)١(. فكام تعلمنا يف 
العربية أن حرف »الباء« تدخل عىل املرتوك، وليس كام هو شائع  لدى  اللغة  دروس 
الكثريين يف الوقت احلارض. والدليل عىل ذلك قوله تعاىل ﴿َأَتْسَتْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو َأْدَنٰى 
﴾)٢(. فقد دخلت الباء هنا عىل املرتوك. ومن ثم، فإن الفكرة التي يود  بِالَِّذي ُهَو َخرْيٌ
كاتب املقال التعبري عنها، ينبغي أن تصاغ عىل النحو التايل: »دعوة الستبدال املنصورة 
بالدقهلية«، وليس عىل النحو الذي ورد يف عنوان املقال آنف الذكر. وأنا هنا ال أجزم 
بنسبة اخلطأ إىل صاحب املقال. فربام وقع اخلطأ من أحد املدققني اللغويني بالصحيفة 
عند أداء مهمته يف التدقيق، بحيث ارتكب هو نفسه خطأ بداًل من أن يقوم بتصويب 
التي تصدر  املتخصصة  املجالت  إحدى  ذلك معي شخصيًا يف  فقد حدث  األخطاء. 
العدل يف  التي تصدر عن وزارة  امليزان  املتحدة، وهي جملة  العربية  يف دولة اإلمارات 

١- راجع: د. سعيد الالوندي، دعوة الستبدال الدقهلية باملنصورة!، صحيفة األهرام، الثالثاء ٢٥ من صفر ١٤٣١هـ 
املوافق ٩ فرباير ٢٠١٠م، السنة ١٣٥، العدد ٤٤٩٩٠، صفحة قضايا وآراء.

٢- سورة البقرة: اآلية ٦١.
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املجلة، وحيمل هذا  للنرش يف هذه  مقااًل  أرسلت  أن  فقد حدث  الشقيقة.  الدولة  هذه 
املقال عنوان »اللغة القانونية ومفرداهتا«. وقد ذكرت يف هذا املقال عبارة مفادها أنني 
أن  قاصدًا  اجلنائية«،  »الكيوف  بمصطلح  اجلنائية«  »األوصاف  عبارة  باستبدال  قمت 
املرتوك هو هذا املصطلح األخري. ولكن املدقق اللغوي يف املجلة املذكورة، جريًا عىل 
املرتوك هو مصطلح  العبارة رأسًا عىل عقب، بحيث أصبح  بتغيري  قام  الشائع،  اخلطأ 

»األوصاف اجلنائية«)١(.
العريب، يلحظ بوضوح  املتتبع للصحافة واإلعالم يف عاملنا  فإن  ناحية أخرى،  من 
تزايد استخدام مصطلحات ومفردات أجنبية بدياًل عن املصطلحات واملفردات العربية، 
دونام سبب واضح أو مقتض مرشوع. فعىل سبيل املثال، استخدم أحد الكتاب يف مرص 
العبارة االنجليزية املستخدمة يف أعياد امليالد )Happy birthday to( مكتوبة بحروف 
اهلجائية العربية )هايب بريث داي تو داروين( يف سلسلة من املقاالت عن صاحب نظرية 
النشوء والتطور، وذلك بداًل من العبارة العربية املقابلة هلا، وهي »عيد ميالد سعيد«)٢(. 
وقد يستخدم البعض ألفاظًا أجنبية شائعة االستعامل يف اللغة الدارجة، مع كتابتها 
بحروف عربية. فعىل سبيل املثال، ورد يف عنوان أحد املقاالت الصحفية لفظ »فانلة«)٣(، 
اللفظ األجنبي  يتم استخدام  انجليزية األصل، وتكتب )Flannel(. وقد  وهي كلمة 

مكتوبًا باحلروف الالتينية)٤(. 

١- راجع: مقالنا بعنوان »اللغة القانونية ومفرداهتا«، جملة امليزان، السنة العارشة، العدد ١١٦، يوليو - أغسطس ٢٠٠٩م، 
ص ٢٠ وما بعدها.

٢- د. خالد منترص، هايب بريث داي تو داروين )١(، جريدة الوطن، القاهرة، األربعاء املوافق ١٤ فرباير ٢٠١٨م؛ هايب 
بريث داي تو داروين )٢(، جريدة الوطن، القاهرة، اخلميس املوافق ١٥ فرباير ٢٠١٨م؛ هايب بريث داي تو داروين 
)٣(، جريدة الوطن، القاهرة، اجلمعة املوافق ١٦ فرباير ٢٠١٨م؛ هايب بريث داي تو داروين )٤(، جريدة الوطن، 
القاهرة، السبت املوافق ١٧ فرباير ٢٠١٨م؛ »هوكينج« ال حيتاج تعزية ألنه هو العزاء، جريدة الوطن، اخلميس املوافق 

١٥ مارس ٢٠١٨م.
٣- رشوق عياد، املرأة كالفانلة، جريدة األهرام، آراء حرة، األربعاء ٢٠ شعبان ١٤٣٥هـ املوافق ١٨ يونيو ٢٠١٤م، س 

١٣٨، العدد ٤٦٥٨٠.
٤- راجع عىل سبيل املثال: د. سمري فرج، الردع »Deterrence«، جريدة األهرام، قضايا وآراء، اخلميس ١٣ من مجادي 
جريدة   ،PLP جالل،  رامي  ٤٧٩٣٢؛  العدد   ،١٤٢ السنة  ٢٠١٨م،  مارس  من  األول  املوافق  ١٤٣٩هــ  اآلخرة 
الوطن، القاهرة، اجلمعة املوافق الثالث من نوفمرب ٢٠١٧م؛ حممد مصطفى حافظ، قطار »VIP«، جريدة األهرام، 

آراء حرة، األربعاء ١٩ من مجادي اآلخرة ١٤٣٩هــ املوافق ٧ مارس ٢٠١٨م، السنة ١٤٢، العدد ٤٧٩٣٨.
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ومن ناحية ثالثة، غالبًا ما نصادف عبارات عامية يف العديد من املقاالت الصحفية)١(. 
بل إن استخدام األلفاظ العامية قد يظهر يف عناوين العديد من املقاالت الصحفية)٢(.

ولكل ما سبق، وحرصًا عىل عدم امتداد هذه الظاهرة إىل وسائل اإلعالم يف بالد 
احلرمني الرشيفني، عمد املرشع السعودي إىل النص رصاحة عىل التزام وسائل اإلعالم 
بتبسيط واستخدام اللغة العربية الفصحى. ولعل ذلك يبدو جليًا من قراءة املادة الرابعة 
من نظام اإلذاعة األسايس، الصادر باملرسوم امللكي رقم )٧/ ٣/ ١٦/ ١٠٠٧( بتاريخ 
١٧/ ٦/ ١٣٧٤هـ)٣(، بنصها عىل أن »مهمة هيئة اإلذاعة السعودية هي:... هـ( تبسيط 
اللغة العربية الفصحى وحماولة تعميم فهمها وتداوهلا بني عامة األمة...«. ووفقًا للامدة 
اخلامسة من النظام ذاته، »اللغة الرسمية لإلذاعة السعودية هي اللغة العربية، وهلا أن 
حتدث إذاعات بمختلف اللغات األخرى يف حدود األغراض املبينة يف املادة الرابعة من 

هذا املرسوم«.

املطلب الثاين: لغة اإلعالن
لغة اإلعالن عن حظر تصدير اآلثار إىل خارج البالد بدون ترخيص 

حرص املرشع السعودي عىل تقرير استخدام اللغة العربية يف اإلعالن عن املحظورات، 
وكذا يف اإلعالن عن املنتجات، األمر الذي يتضح من خالل العرض التايل:

كانت املادة السادسة والعرشون من نظام اآلثار، الصادر باملرسوم امللكي رقم ))م/ 
٢٦( تاريخ ٢٣/ ٦/ ١٣٩٢هـ، توجب عىل كل مالك ملحل بيع اآلثار أن »يعلق عىل 
باب حمله املسجل إعالنًا، يبني فيه أنه مرخص بتجارة اآلثار، وأن يعلق يف مكان ظاهر 
من حمله باللغتني العربية واالنجليزية أن تصدير اآلثار إىل خارج البالد خاضع إلجازة 

متنحها دائرة اآلثار«. 

١- راجع عىل سبيل املثال: د. وحيد عبد املجيد، عيال ما تربتش، جريدة األهرام، عمود اجتهادات، األربعاء ٢٠ شعبان 
١٤٣٥هـ املوافق ١٨ يونيو ٢٠١٤م، س ١٣٨، العدد ٤٦٥٨٠؛ رشوق عياد، ملت زمان، جريدة األهرام، آراء حرة، 

األربعاء ١٨ رمضان ١٤٣٥هـ املوافق ١٦ يوليو ٢٠١٤م، السنة ١٣٨، العدد ٤٦٦٠٨.
١٤٣٥هـ  شوال   ٣٠ الثالثاء  حرة،  آراء  األهرام،  جريدة  متلجة،  مية  جردل  عامرة،  فاطمة  املثال:  سبيل  عىل  راجع   -٢

املوافق ٢٦ أغسطس ٢٠١٤م، س ١٣٩، العدد ٤٦٦٤٩.
٣- راجع: أم القرى، السنة ٣٢، العدد ١٥٦٣، اجلمعة ٦ رمضان ١٣٧٤هـ املوافق ٢٩ أبريل ١٩٥٥م.
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 /١  /٩ تاريخ   )٣ )م/  رقم  امللكي  املرسوم  بموجب  ألغي  النظام  هذا  ولكن، 
١٤٣٦هـ باملوافقة عىل نظام اآلثار واملتاحف والرتاث العمراين. وباالطالع عىل النظام 

اجلديد، نجد أنه قد ورد خلوًا من نص مماثل.

لغة اإلعالن عن أسعار الفنادق
)م/  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  الفنادق،  نظام  من  عرشة  الثانية  املادة  كانت 
والقرارات  اللوائح  الوزير  يصدر  أن  عىل  تنص  ١٣٩٥هـ)١(،   /٤  /١١ بتاريخ   )٢٧
باتباع  الفنادق  توجيه  خاص  وبشكل  النظام،  هذا  أحكام  لتنفيذ  الالزمة  والتعليامت 
التعليامت الالزمة حلسن انتظام العمل فيها ورفع مستواها وتنسيق عالقاهتا مع اجلهات 
األسعار  عن  اإلعالن   -٣  ...« ييل:  ما  اخلصوص  وجه  وعىل  املضامر  هذا  يف  العاملة 
باللغة العربية وبإحدى اللغتني االنجليزية أو الفرنسية يف كل غرفة من غرف الفندق 

ويف مكاتب اإلدارة بحيث تكون واضحة وبشكل ظاهر الطالع النزالء«. 
الصادر  السياحة  نظام  من  عرشة  التاسعة  املادة  بموجب  النظام  هذا  ألغي  وقد 

باملرسوم امللكي رقم )م/ ٢( تاريخ ٩/ ١/ ١٤٣٦هـ.

اللغة املستعملة يف بطاقات املواد الغذائية والبيانات اإليضاحية املصاحبة هلا
الصادرة عن مدير  القياسية رقم )١/ ١٣٩٣ه(،  املواصفة  للبند )٨/٤( من  وفقًا 
عام اهليئة العربية السعودية للمواصفات واملقاييس)٢(، »جيب أن تكون اللغة العربية من 
بني اللغات املستعملة يف بطاقات املواد الغذائية والبيانات اإليضاحية املصاحبة هلا فيام 
يتعلق بام يأيت: ١- اسم املادة الغذائية املعبأة )ويوضع إن كانت اصطناعية(. - صايف 

املحتويات. - قائمة املكونات«. 
حلامية  العامة  اإلدارة   - التجارة  وزارة  قرار  صدر  له،  وتطبيقًا  لذلك،  وتنفيذًا 
املستهلك رقم )٢٩٤/ ١٩/ ١/ ٣/ ٧( تاريخ ٤/ ٢/ ١٣٩٦هـ، بوقف فسح السلع 
الغذائية التالية املخالفة للبند )٤/ ٨( والتي تصل إىل اململكة بدءًا من غرة مجادى الثاين 

١- راجع: أم القرى، السنة ٥٣، العدد ٢٥٨٨، اجلمعة غرة شعبان ١٣٩٥هـ املوافق ٨ أغسطس ١٩٧٥م.
٢- راجع: مدونة قرارات اللغة العربية يف اململكة العربية السعودية )األوامر والقرارات واألنظمة واللوائح والتعاميم(، مجع 

وإعداد مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية، الطبعة األوىل، ١٤٣٦هـ/ ٢٠١٥م، ص ٢١.
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١٣٩٦هـ، ويستثنى من ذلك ما تم فتح االعتامد هلا قبل أول صفر ١٣٩٦هـ)١(. 

لغة لوحات املطاعم اإلعالنية
 )١  /٣٠٧٧( رقم  الرياض  مدينة  أمني  قرار  صدر  ١٤١٤هـ،   /٨  /٢٩ بتاريخ 
متضمنًا وجوب وضع لوحات املطاعم اإلعالنية باللغة العربية بشكل واضح فوق اللغة 
اإلنجليزية، وإغالق أي مطعم ال يلتزم بذلك. والسبب وراء صدور هذا القرار أن صحيفة 
»اجلزيرة« نرشت يف عددها الصادر يوم األربعاء ٢٢ شعبان ١٤١٤ه أن مطاعم الوجبات 
الرسيعة تستخدم اللغة االنجليزية وحدها يف إعداد لوحات اإلعالن عن الوجبات داخل 
املطعم وخارجه، فضاًل عن استخدامها عاملني ال يتحدث أي منهم اللغة العربية، رغم 
أن أكثر عمالئها من العرب. وبناء عىل ذلك، وبعد أسبوع واحد من نرش هذا اخلرب، تم 
التوجيه بأن تتم الكتابة عىل نحو عاجل إىل املطاعم يف دائرة نطاق البلدية باملبادرة إىل وضع 
خالل  اإلنجليزية،  اللغة  لوحات  أعىل  واضح،  وبشكل  العربية،  باللغة  مناسبة  لوحات 

مهلة أسبوعني، ويغلق املحل، إذا مل يمتثل هلذا التكليف يف املدة املذكورة)٢(.  

املبحث السابع: اللغة العربية رشط الكتساب اجلنسية
)نظام  النظام  هذا  »يسمى  السعودية،  العربية  اجلنسية  نظام  من  األوىل  للامدة  طبقًا 
عىل  التأكيد  عىل  السعودي  املرشع  حرص  وهكذا،  السعودية(«)٣(.  العربية  اجلنسية 
اقرتان لفظتي )العربية السعودية( يف نظام اجلنسية، األمر الذي يدل عىل االعتزاز باهلوية 
العربية)٤(. ومل يقترص هذا االقرتان بني لفظي )العربية السعودية( عىل املادة األوىل فقط، 

١- راجع: مدونة قرارات اللغة العربية يف اململكة العربية السعودية )األوامر والقرارات واألنظمة واللوائح والتعاميم(، 
مجع وإعداد مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية، الطبعة األوىل، ١٤٣٦هـ/ ٢٠١٥م، ص 

.٢٥
٢- راجع: مدونة قرارات اللغة العربية يف اململكة العربية السعودية )األوامر والقرارات واألنظمة واللوائح والتعاميم(، مجع 

وإعداد مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية، الطبعة األوىل، ١٤٣٦هـ/ ٢٠١٥م، ص ٤٦.
٣- نرش هذا النظام يف اجلريدة الرسمية )أم القرى(، العدد ١٥٣٩، السنة احلادية والثالثون، اجلمعة يف ١٦ ربيع األول 

١٣٧٤هـ املوافق ١٢ نوفمرب ١٩٥٤م.
٤- راجع: مدونة قرارات اللغة العربية يف اململكة العربية السعودية )األوامر والقرارات واألنظمة واللوائح والتعاميم(، مجع 

وإعداد مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية، الطبعة األوىل، ١٤٣٦هـ/ ٢٠١٥م، ص ١٤. 
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وإنام نجده يف العديد من مواد القانون)١(. بل إن هذا االقرتان قد ورد أكثر من مرة يف 
بعض املواد)٢(. أكثر من ذلك أن املادة التاسعة عرشة قد اقترصت فقط عىل استخدام 
تعبري »اجلنسية العربية«، ويبدو أن ذلك جمرد خطأ مادي يف النسخة املنشورة يف اجلريدة 
وجتدر  السعودية«.  العربية  »اجلنسية  هو:  صحتها  أن  ونعتقد  القرى(،  )أم  الرسمية 
بموجب  يستحدث  مل  السعودية(  )العربية  لفظتي  اقرتان  عىل  احلرص  أن  إىل  اإلشارة 
نظام اجلنسية العربية السعودية الساري حاليًا، والذي قرر جملس الوزراء املوافقة عليه 
بالقرار رقم ٤ وتاريخ ٢٥ حمرم ١٣٧٤هـ وصدرت اإلرادة امللكية يف خطاب الديوان 
العايل رقم ٨/ ٢٠/ ٥٦٠٤ وتاريخ ٢٢ صفر ١٣٧٤هـ بالعمل به، وإنام نجده كذلك 
يف نظام اجلنسية العربية السعودية امللغي، والذي صدرت اإلرادة امللكية السنية رقم ٧/ 

١/ ٤٧ يف ١٣ شوال ١٣٥٧هـ باملوافقة عليه.
وهذا االعتزاز باهلوية العربية ال يقترص عىل جنسية األشخاص الطبيعيني )األفراد(، 
الثالثة  املادة  تنص  إذ  االعتبارية.  أو  املعنوية  األشخاص  جنسية  إىل  كذلك  يمتد  وإنام 
البند )و( من نظام اجلنسية العربية السعودية عىل أن »اململكة العربية السعودية تشمل 
األرايض واملياه والطبقات اجلوية اخلاضعة للسيادة العربية السعودية كام تشمل السفن 
والطائرات التي حتمل العلم العريب السعودي«. ووجه االستدالل هبذا النص أن املرشع 
حرص عىل استخدام عبارة »العلم العريب السعودي«، فلم يشأ أن يستخدم فقط تعبري 

»العلم السعودي«. 
وطبقًا للامدة الثامنة البند )ج( من نظام اجلنسية العربية السعودية، معدلة بموجب 
املرسوم امللكي رقم م/ ١٤ بتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٠٥هـ، يشرتط للحصول عىل اجلنسية 
العربية السعودية أن جييد مقدم الطلب اللغة العربية. ويالحظ يف هذا الصدد أن نظام 
اجلنسية استخدم تعبري »إجادة اللغة العربية«. وتتعلق هذه املادة بمن ولد داخل اململكة 

العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية. 

١- راجع: املواد الثالثة والرابعة واخلامسة والسادسة والثامنة والتاسعة والعارشة واحلادية عرشة والثانية عرشة والثالثة 
عرشة والرابعة عرشة واخلامسة عرشة والسادسة عرشة والسابعة عرشة والتاسعة عرشة والعرشون واحلادية والعرشون 

والثانية والعرشون واخلامسة والعرشون والسادسة والعرشون والثامنة والعرشون من النظام.
٢- راجع عىل سبيل املثال: املواد الثامنة والتاسعة والعارشة والثالثة عرشة من النظام.
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العربية السعودية، معدلة بموجب املرسوم  التاسعة من نظام اجلنسية  ووفقًا للامدة 
الذي  لألجنبي  اجلنسية  منح  جيوز  ١٤٠٥هـ،    /٥  /٢٤ بتاريخ   ١٤ م/  رقم  امللكي 
وهكذا،  وكتابة«.  وقراءة  حتدثًا  العربية  اللغة  جييد  »أن  منها  رشوط،  عدة  لديه  تتوافر 
تشدد املرشع يف رشوط منح اجلنسية العربية السعودية لألجنبي املولود ألبوين أجنبيني، 
مقارنة باألجنبي املولود ألم سعودية، فلم يشرتط »إجادة اللغة العربية« فحسب، وإنام 

تطلب أن تكون اإلجادة »حتدثًا وقراءة وكتابة«.   
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اخلامتة
عىل  تطبيقية  »دراسة  والقانون.  العربية  »اللغة  موضوع  الدراسة  هذه  يف  تناولنا 
صفحات  عرب  لنا  تبني  وقد  العربية«.  القوانني  من  بغريها  مقارنة  السعودية  األنظمة 
اللغة  املوضوع. وتنبع هذه األمهية من أمهية  التي حيظى هبا هذا  البحث مدى األمهية 
أو  الرسمية  لغتها  دولة  كل  حتدد  أن  استدعى  الذي  األمر  والشعوب،  األمم  حياة  يف 
التي  الدستورية  القواعد  مصاف  إىل  الدول  معظم  يف  التحديد  هذا  ويرتفع  الوطنية. 

يتعني عىل كل سلطات الدولة االلتزام هبا والتقيد بمقتضياهتا. 
واتساقًا مع هذه القاعدة الدستورية، حترص كل دولة عىل استخدام لغتها الرسمية 
العربية  للمملكة  الوطني  الترشيع  تضمن  وقد  احلكومية.  الرسمية  املعامالت  كل  يف 
تعامالت  نطاق  يف  العربية  اللغة  استخدام  كفالة  إىل  ترمي  متفرقة  نصوصًا  السعودية 
األنظمة  النصوص بني  الرسمية. وقد توزعت هذه  الرسمية وشبه  اجلهات احلكومية 
النص عىل  الوزارية. ونعتقد من األنسب أن يرد  الوزراء والقرارات  وقرارات جملس 
هذه األحكام يف األنظمة ذاهتا، وال يكتف بالنص عليها يف قرارات جملس الوزراء أو يف 
القرارات الوزارية. بل إنه قد يكون من املالئم سن ترشيع عام، يضم بني دفتيه األحكام 
املصالح  داخل  اإلدارية  املعامالت  كافة  يف  العربية  اللغة  استعامل  لوجوب  املقررة 

واهليئات احلكومية.
القانونية  العالقات  جمال  يف  تطبيقه  نطاق  جيد  الدستوري  االلتزام  هذا  أن  غري 
الداخلية، فال يمتد إىل جمال العالقات الدولية. إذ املبدأ القانوين الذي حيكم العالقات 
بني الدول هو املساواة بني الدول، بحيث ال تفرض أي دولة لغتها عىل األخرى. وإذا 
كان من حق كل دولة أن حتمي لغتها الوطنية، فال جيوز هلا أن تنكر حق الدول األخرى 
حتقيق  تكفل  صيغة  إىل  الوصول  إىل  عادة  الدول  تسعى  النحو،  هذا  وعىل  ذلك.  يف 
التعاون  الدولية ورضورة  التوازن بني احلقني، مع مراعاة كفالة حسن سري العالقات 
املعاهدات  لغة  يف  البحث  عند  جليا  يبدو  ذلك  ولعل  الدويل.  املجتمع  أشخاص  بني 

الدولية وعند البحث يف لغة التعاون القضائي الدويل.
من ناحية أخرى، فإن توفري احلامية القانونية للغة الوطنية، واحلرص عىل استعامهلا، 
بالرضورات  االعرتاف  دون  حيول  وال  األجنبية  اللغات  تعلم  أمهية  إغفال  يعني  ال 
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العملية التي تقتيض استعامهلا يف حدود معينة. إذ حيتاج األمر إىل إجياد نوع من التوازن 
الدقيق بني رضورة محاية اللغة الوطنية وبني الرضورات العملية والثقافية التي تقتيض 
اللغات األجنبية واالعرتاف باستعامهلا يف جماالت معينة ويف نطاق حمدد.  تعلم بعض 
وبقدر نجاح املرشع الوطني يف إجياد واحلفاظ عىل هذا التوازن، بقدر ما تستقيم األمور 

وتتحقق املصلحة العامة الوطنية يف جمموعها.
ويف هناية هذا البحث، نرى من املالئم أن نويص بأربعة أمور: )األول( أن تبادر كل 
دولة عربية إىل إصدار قانون يضم بني دفتيه كافة األحكام املوضوعية واإلجرائية التي 
تكفل احلفاظ عىل اللغة العربية. ولعل من املناسب يف هذا الصدد أن تضطلع جامعة 
به  تسرتشد  بحيث  العربية،  اللغة  حلامية  عريب  نموذجي  قانون  باعتامد  العربية  الدول 
لغوي عريب  ينشأ جممع  أن  )الثاين(  اخلاص هبا.  الترشيع  إصدار  عند  األعضاء  الدول 
واحد، كإحدى املنظامت املتخصصة التابعة جلامعة الدول العربية، بحيث تشارك فيه كل 
الدول األعضاء. ويكون هذا املجمع هو املرجع الوحيد يف وضع وإدخال املصطلحات 
األلفاظ  معجم  إعداد  )الثالث(  العربية.  اللغة  إىل  املعربة  واملصطلحات  املستحدثة 
املعربة. ولعل من املناسب أن يبادر مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة 
العربية إىل إدراج هذه املبادرة ضمن مرشوعاته الرائدة خلدمة لغة الضاد. )الرابع( إعداد 
معجم للمصطلحات القانونية. إذ نرى من الرضوري االهتامم باالصطالح القانوين، 
من حيث نشأته وتطوره وبيان مدلوله عىل نحو دقيق، وبيان األلفاظ أو املصطلحات 
املرادفة له أو التي تقرتب منه يف معناه أو يف أثره. ونعتقد أن ذلك يمكن أن يشكل فرعًا 
جديدًا من فروع علم القانون، يطلق عليه علم االصطالح القانوين. وال شك أن ذلك 
يشكل نقطة البداية نحو صدور قاموس أو معجم قانوين عريب متخصص، لعله يكون 
معينًا للمشتغلني بالقانون وللقائمني بالرتمجة القانونية، السيام وأن هذه الطائفة قد ال 
عىل  احلاصلني  من  عادة  ويكونون  القانونية،  باملصطلحات  الواسعة  املعرفة  هلا  تتوافر 
مؤهل جامعي يف إحدى اللغات األجنبية، ثم حيصلون بعد ذلك عىل دورة متخصصة 

يف املصطلحات القانونية ال تتجاوز مدهتا بضعة أشهر)١(.  

١- راجع: مقالنا بعنوان »اللغة القانونية ومفرداهتا«، جملة امليزان، تصدر عن وزارة العدل بدولة اإلمارات العربية املتحدة، 
السنة العارشة، العدد ١١٦، يوليو - أغسطس ٢٠٠٩م، ص ٢٢. 
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قائمة املراجع
اللغة القانونية ومفرداهتا، جملة امليزان، تصدر عن وزارة  د. أمحد عبد الظاهر 
العدل بدولة اإلمارات العربية املتحدة، السنة العارشة، 
يوليو - أغسطس ٢٠٠٩م، ص ٢٠ وما  العدد ١١٦، 

بعدها.

الدستور ولغته، جريدة األهرام، قضايا وآراء، األربعاء  أمحد عبد املعطي حجازي  
١٥ من صفر ١٤٣٥هــ املوافق ١٨ ديسمرب ٢٠١٣م، 

السنة ١٣٨، العدد ٤٦٣٩٨.

لغتنا التي أحييناها.. ثم قتلناها! )١(، جريدة األهرام، 
قضايا وآراء، األربعاء ١٩ من مجادي اآلخرة ١٤٣٩هــ 
املوافق ٧ مارس ٢٠١٨م، السنة ١٤٢، العدد ٤٧٩٣٨.

اللغة العربية يف الدستور، جريدة األهرام، قضايا وآراء،  د. أمحد فتحي رسور 
اخلميس ٩ من ربيع اآلخر ١٤٣١هـ املوافق ٢٥ مارس 

٢٠١٠م، السنة ١٣٤، العدد ٤٥٠٣٤.

مشكالت اهلوية يف عرص العوملة، جريدة األهرام، قضايا  السيد يسني 
 ١٩ املوافق  ١٤٣٧هــ  شعبان  من  اخلميس ١٢  وآراء، 

مايو ٢٠١٦م، السنة ١٤٠، العدد ٤٧٢٨١.

الرتمجة مرشوعًا للتنمية الثقافية، جريدة األهرام، قضايا  د. أنور مغيث 
 ٢٢ املوافق  ١٤٣٨هــ  صفر  من  الثالثاء ٢٢  وآراء، 

نوفمرب ٢٠١٦م، السنة ١٤١، العدد ٤٧٤٦٨.

جريدة  الربتغالية،  اخلارجية  السياسة  أولوية  املتوسط  أوجوشتو سانتوش سيلفا  
شعبان  من  اخلميس ١٢  وآراء،  قضايا  األهرام، 
 ،١٤٠ السنة  ٢٠١٦م،  مايو   ١٩ املوافق  ١٤٣٧هــ 

العدد ٤٧٢٨١.
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اسرتاحة مع املعرفة، جريدة األهرام، عمود جمرد رأي،  صالح منترص 
يناير   ٤ املوافق  الثاين ١٤٣٩هــ  ربيع  من  اخلميس ١٧ 

٢٠١٨م، السنة ١٤٢، العدد ٤٧٨٧٦.

متطلبات تدويل التعليم العايل كمدخل لتحقيق الريادة  عبد اهلل بن حممد عيل العامري 
متطلب  مقرتح«،  »تصور  السعودية  للجامعات  العاملية 
تكمييل لنيل درجة دكتوراه الفلسفة يف اإلدارة الرتبوية 
والتخطيط، ختصص إدارة تعليم عال، جامعة أم القرى 
الفصل  السعودية،  العربية  اململكة  الرتبية،  كلية   -

الدرايس الثاين، ١٤٣٣/ ١٤٣٤هـ. 

رشح القسم العام من قانون العقوبات، ١٩٢٥م. عيل ذكي العرايب  

وآراء،  قضايا  األهرام،  جريدة  بالعربية،  التعلم  حق  فاروق شوشة 
األحد ١١ من مجادى األوىل ١٤٣١هـ املوافق ٢٥ أبريل 

٢٠١٠م، السنة ١٣٤، العدد ٤٥٠٦٥.

بني الوطنية والقومية، إيالف، االثنني املوافق ١١ فرباير  كامل غربيال 
٢٠٠٨م.

أخطاء لغوية وأسلوبية.. يف الوثيقة الدستورية!، جريدة  حممد الدسوقي 
١٤٣٥هــ  صفر  من   ٦ االثنني  وآراء،  قضايا  األهرام، 
املوافق ٩ ديسمرب ٢٠١٣م، السنة ١٣٨، العدد ٤٦٣٨٩.

اململكة  يف  للحكم  األسايس  النظام  يف  رشعية  قراءة  د. حممد بن إبراهيم السعيدي 
رابطة  مؤمتر  إىل  مقدمة  عملة  ورقة  السعودية،  العربية 
مكة  يف  املنعقد  واحللول،  املشكالت  اإلسالمي:  العامل 
املكرمة، بتاريخ ٢٢/ ٨/ ١٤٣٢هـ، منشور عىل املوقع 
االلكرتوين الرسمي للدكتور حممد بن ابراهيم بن حسن 

السعيدي، عىل العنوان التايل:
.)www.mohamadalsaidi.com(
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الرياض،  االقتصادية،  مأزق، جريدة  القانونية يف  اللغة  حممد بن سعود اجلذالين 
األحد املوافق ١٥ نوفمرب ٢٠٠٩م.

كتاب عاملي حول تدويل التعليم العايل، جريدة األهرام،  د. حممد زكي عويس 
املوافق  ١٤٣٥هــ  صفر  من  الثالثاء ٢٨  وآراء،  قضايا 

٣١ ديسمرب ٢٠١٣م، السنة ١٣٨، العدد ٤٦٤١١.

العربية السعودية..  اململكة  النظام األسايس للحكم يف  د. نايف بن خالد الوقاع  
الرابع  العدد  الرشعية،  العلوم  جملة  عقدية،  دراسة 

والثالثون، حمرم ١٤٣٦هـ، ص ١٣ وما بعدها.

احلريات،  ومحاية  احلديثة  والدولة  القضائية  اجلامعة  د. نبيل عبد الفتاح 
وآراء، اخلميس ١٢ من شعبان  األهرام، قضايا  جريدة 
 ،١٤٠ السنة  ٢٠١٦م،  مايو   ١٩ املوافق  ١٤٣٧هــ 

العدد ٤٧٢٨١.

جريدة  واالستقاللية،  اإلبداع  بني  املرصي  القضاء 
املوافق  اخلميس ١٢ من شعبان ١٤٣٧هـ  البيان، ديب، 

١٩ مايو ٢٠١٦م.
األهرام،  جريدة  املرصي،  العقل  وحترير  اللغة  جتديد 
١٤٣٩هـ  األول  ربيع  من   ٢٥ اخلميس  وآراء،  قضايا 
العدد   ،١٤٢ السنة  ٢٠١٧م،  ديسمرب   ١٤ املوافق 

.٤٧٨٥٥
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حتقيقات صحفية
فيام  العربية  اللغة  تداهم  التي  األخطار  تساؤالت حول  العربية يف خطر؟  -  هل 
تتعرض حلرب رضوس وتبحث عن منقذ، حتقيق خالد الظنحاين، جملة ٩٩٩ 
)الرشطة سابقًا(، تصدر عن وزارة الداخلية بدولة اإلمارات العربية املتحدة، 

العدد ٥٦٧، السنة ٤٧، مارس ٢٠١٨م، ص ٢٢ وما بعدها.
طالسم لغوية، الشات... حروف وأرقام تغزو شبابنا وعاملنا االفرتايض، حتقيق   -
الداخلية  حممد قاسم الساس، جملة ٩٩٩ )الرشطة سابقًا(، تصدر عن وزارة 
بدولة اإلمارات العربية املتحدة، العدد ٥٦٧، السنة ٤٧، مارس ٢٠١٨م، ص 

٢٨ وما بعدها. 



اللغة العربية 
والقانون  
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انطالقا من اهتامم مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية، بدراسة أوضاع اللغة 
العربية وأحواهلا، وحتقيقا لألهداف التي يتغياها املركز، وحرصا منه عىل تنويع مناشطه وفعالياته والرشائح 
املستهدفة، فقد أقر جملس األمناء يف املركز برناجمًا علميًا حتت اسم: )برنامج املحارضات العلمية( ُتَقّدم 
من خالله، حمارضات نوعية ومتميزة، وذلك باستقطاب علامء ومتخصصني يف اللغة العربية من العرب 

وغريهم. 
قضايا  وعىل  خمتارة،  لغوية  موضوعات  عىل  الضوء  تسليط  إىل  الربنامج  هذا  من  املركز  وهيدف 
علمية  بمرشوعات  معارص، للخروج  علمي  بطرح  ومعاجلتها  العربية،  اللغوية  اهلوية  متس  وإشكاالت 

متنوعة تسهم يف خدمة اللغة العربية، وتعزيز حمّلها بني اللغات.
يقيم املركز تلك املحارضات يف أماكن متفرقة، وبالرشاكة مع املؤسسات العلمية العريقة، ويدعو إىل 
احلضور املتخصصني يف اللغة، والباحثني واملهتمني، وطالب الدراسات العليا، كام يتضمن الربنامج إىل 
جانب املحارضة حلقة نقاش متخصصة يف اهتامم املحارِض وختصصه، ومسريته العلمية، واآلفاق البحثية 

التي رادها، والتي يويص بارتيادها.
ويرسنا أن نضع بني أيديكم نص هذه املحارضة، واثقني بأنكم ستجدون فيها وفرا علميا، ومفاتيح 

ملرشوعات علمية وعملية.

األمني العام
د. عبداهلل بن صالح الوشمي

ص.ب 12500 الرياض 11473
هاتف:00966112587268 - 00966112581082

nashr@kaica.org.sa :الربيد اإلليكرتوين
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