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  2005، 06/ 30لندن 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  ين المحترمالسادة رئيس وأعضاء هيئة إعداد دستور العراق

  
  السالم عليكم

  
   المغربية تغيير أرقامنا المشرقية المستعملة حاليا إلى األرقام العربيةإدراج : الموضوع

  ضمن الدستور العراقي
  

قترحي الوارد عنوانه أعاله، فال ختفى عليكم أمهية الدساتري يف العامل، والعمل ا ضمن قوانني امسحوا يل بأن أتقدم مب
ويف هذه احلالة البد أا سوف تعطي مثارها ويكون هلا أثرها يف تفجري طاقات . ورة وإدارات صادقة يف أدائهاطمت

  .الشعوب وتوجيهها حنو العمل واإلبداع وبروز دوهلا بني األمم
  

 ما جاء أعاله، شعرت بأن هناك واجب علي بأن أبدي ما أعتقده بشدة يف صالح وأمهية ما أطرحه يف هذا لكل
وهي أفكار أطرحها لعلها تساعد القائمني على إعداد صياغة الدستور إذا . الظرف العسري الذي مير بعراقنا احلبيب

  .ما مت تدارسها، متمنني يف ذلك اخلري للعراق
  

وأرفق على عجل مسودة . ع، أمهية إدراج تغيري أرقامنا املشرقية إىل األرقام العربية املستعملة عاملياومن هذه املواضي
بعد إكمال البحث إن " عودة أرقامنا العربية"أهم ما كتبت يف هذا املوضوع والذي أسعى إىل نشره يف كتاب بعنوان 

، يف "الرداء"و" احلذاء" لعدد من االت، منها جمليت وأتكلم يف هذا املوضوع من منطلق كوين ناشر. شاء اهللا تعاىل
  .وقد عانيت يف قضية األرقام كثريا". السياحة اإلسالمية"املاضي، وحاليا جملة 

  
وذلك نظرا ملا وآمل أن يكون هذا اإلقتراح موضع عنايتكم حىت يتم تنفيذه يف فترة زمنية ال تتجاوز مخس سنوات 
  .فيه من فوائد مجة على كافة األصعدة الثقافية واالقتصادية واسترجاع أرقامنا العربية إىل أحضان أهلها

  
  
  



والبد من التذكري بأن اجلامعة العربية قد أقرت إعتماد األرقام العربية إال أن العمل ا ولألسف مل يزل يراوح يف 
عتمد األرقام املشرقية أما البعض اآلخر فهو يستعمل األرقام العربية، خصوصا وجند أن بعض الدول العربية ت. مكانه

وسوف يرد يف كتايب املشار إليه سلفا حبث تفصيلي عن عدد اللغات العاملية اليت تعتمد . يف دول املغرب العريب
من مراحل استبدال األرقام وإين لعلى استعداد لإلجابة على كل سؤال يطرح يف أي مرحلة . أرقامنا العربية يف لغاا

  .من النواحي الدستورية والتطبيقية، وخاصة الفنية
  

  .أرجو من اهللا العلي القدير أن يوفقكم ألخذ العراق إىل شاطئ السالمة والرفاه
  

  .واهللا ويل التوفيق
  

    عبد الصاحب الشاكري
  "السياحة اإلسالمية"ناشر جملة 
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