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إهداء من املركز
وال يسمح بنشرها ورقي ًا
أو تداولها جتاري ًا

آليات االحتراس التعبيري
في الصياغة القانونية
أ .شاجع علي البصير

(*)

(الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية،
القواعد التنفيذية للدراسات العليا بجامعة الملك سعود ،نموذجا)

الملخص

باتت دراسة لغة اللوائح والقوانني من الدراسات املهمة التي تعمل عىل إصالح
الصياغة الترشيعية وتوجيهها للتعبري عن املعنى املراد وسدّ باب التأويالت ،وهدف
البحث إىل دراسة لغة اللوائح والقوانني من حيث مدى توفر آليات االحرتاس
التعبريي يف صياغتها .واختريت (الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات
السعودية ،القواعد التنفيذية للدراسات العليا بجامعة امللك سعود) نموذجا
للدراسة ،وفق املنهج الوصفي التحلييل ،مع االستعانة بنظرية السياق.

الكلامت املفتاحية :االحرتاس ،الصياغة القانونية ،اللوائح ،التقييد.

Abstract:

Language of rules and regulations is of crucial importance in
showing how legislative wording is selected in such a way as to express the intended meaning with no room for misinterpretations.
Using a contextual analytical approach, this paper investigates the
extent of using linguistic reservation techniques in the language
of rules and regulations as illustrated by the unified regulations of
higher studies at Saudi universities, and more specifically by the
executive rules of higher studies at King Saud University.
Keywords: Reservation, legal wording, regulations, execution.
* -ﺑﺎﺣﺚ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد.
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تمهيد

ال بد من مهاد يقف عند بعض مصطلحات الدراسة التي هلا تيضء جوانب
مبارشة يف الدراسة ،ببيان مفهوم االحرتاس ونشأته وولوجه بعض العلوم املختلفة
ملا له من دور يف حتديد املفاهيم وتقنينها ،وكذلك الوقوف عند مصطلح الصياغة
القانونية ،والتعريج عىل بعض الدراسات السابقة التي تُبنى هذه الدراسة عليها
ُتمم جهودها.
وت ّ

 -االحتراس التعبيري :مفهومه وتوظيفه في العلوم اللغوية والشرعية القديمة.

َ
حفظ وتو ّقى؛ فقد جاء يف
حرس يف املعجامت العربية بمعنى
وردت كلمة
َ
حل َر ُس
حل َّر ُ
لسان العربَ :
ي ُر ُسه َ ْ
«ح َر َس اليشء َ ْ
اس وا َ
وي ِر ُسه َح ْرس ًا حفظه ،وهم ا ُ
رت ْس ُت منه َأي :حتفظت
واح َرتس منه َ َحت َّر َزَ َ ،
وحت َّر ْس ُت من فالن ْ
ـراسْ ،
واألَ ْح ُ
واح َ َ
منه»( .)1وهبذا املعنى احلقيقي وردت كلمة حرس يف القرآن الكريم يف قوله تعاىل:
َاها ُم ِل َئ ْت َح َرس ًا َش ِديد ًا َو ُش ُهب ًا﴾( .)2فكلمة حرس
الس َامء َف َو َجدْ ن َ
َ
«﴿و َأنَّا َمل ْسنَا َّ
يف املعجامت العربية تعني حفظ ،واحرتس من اليشء حتفظ منه ،واالحرتاس هو
التحفظ والتوقي.
واالحرتاز بالزاي املعجمة هو نفسه االحرتاس بالسني املهملة ،وال فرق بينهام
يف املعني ،فكالمها يعني التحفظ والتوقي ،ففي مقاييس اللغة« :احلرز هو احلفظ
والتحفظ يقال :حرزته واحرتز هو أي حتفظ ،والناس يذهبون إىل أن هذه الزاي
مبدلة عن سني وأن األصل حرس ،وهو وجه»( ،)3ويف املصباح املنري« :احرتز من
واحرتست منه حتفظت»( ،)4ويف تاج العروس« :وحرزه حرزا حفظه
كذا أي حتفظ
ُ
وجعله يف حرز ،أو هو إبدال ،واألصل حرسه بالسني املهملة»(.)5

فاالحرتاس أو االحرتاز بمعنى التحفظ والتوقي ال خيتلف عن معناه االصطالحي
عند البالغيني ،كام سيتضح الحقا ،واالحرتاس أو االحرتاز يف الصياغة القانونية هو
حتفظها وتوقيها من اللبس وتعدد التأويالت ،ودفع توهم فهم املتلقي معنى آخر غري
املعنى املقصود يف عبارة الالئحة أو القانون.
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وهبذا يتضح أن االحرتاس واالحرتاز يف املعجامت العربية يمالن داللة واحدة
وهي التحفظ والتوقي ،ولعل شيوع استخدام بعضهم أحد اللفظني دون اآلخر ،أو
كليهام معا عند آخرين ،يرجع إىل عوامل خمتلفة مثل اختالف اللهجات ،عىل نحو ما
نرى يف :الصقر والسقر والزقر ،وغريها (.)6

والشائع يف الدراسات البالغية هو استخدام مصطلح االحرتاس بالسني ،ومل
يرد بالزاي إال نادرا ،مثلام نرى عند ابن سنان اخلفاجي الذي استخدمه بالزاي(.)7
ويف الدراسات النحوية استخدم مصطلح االحرتاز بالزاي ،وكذلك غلب عند
رشاح احلديث والفقهاء ( .)8أما املفرسون ،فقد استخدم بعضهم (االحرتاز) بالزاي،
كالزخمرشي مثال ( ،)9وبعضهم (االحرتاس) بالسني كالقرطبي  -مثال  -الذي
أشار أيضا يف أحد املواضع إىل أن البالغيني يسمون هذا الفن البالغي باالحرتاس،
وذلك يف صدد رشحه لقوله تعاىلَ ﴿ :وآتَى ا َْمل َال َع َىل ُح ِّب ِه َذ ِوي ا ْل ُق ْر َبى﴾( ،)10قال:
«وهذا عندهم( )11يسمى التتميم ،وهو نوع من البالغة ،ويسمى أيض ًا االحرتاس
واالحتياط ,فتمم بقوله( :عىل حبه)»( ،)12وهو يشري أيضا إىل مصطلح (االحتياط)
الذي استُخدم فعال عند بعض البالغيني ولكنه مخل ومل يشتهر ،وممن استعمله إىل
جانب االحرتاس ابن رشيق القريواين( .)13وسنقف قليال عند استعامهلم مصطلح
االحرتاس يف دراسات كل منهم الحقا.

ولعل أسبق من أشار إليه هو اجلاحظ وسامه «إصابة املقدار»( ،)14أي اإلتيان
بالكالم عىل نحو يؤدي الداللة املقصودة بحيث ال يمكن الطعن يف ما قاله،
واستشهد له ببيت طرفة:
َ
ديـــارك  -غـــري مفــسدهـــا-
فســـقى

صــوب الربيـــع وديمـــة هتـــمي
ُ

()15

حيث احرتس الشاعر من أن يالم بكون املطر إن زاد سيكون تأثريه بالفساد
واخلراب ،فاحرتس بقوله :غري مفسدها؛ لكي ال ُيؤول دعاؤه للممدوح عىل أنه
دعاء عليه.
ومنه استفاد البالغيون عند دراستهم فنون البديع املعنوية يف الشعر ،وعدّ وه من
بالغة الكالم ،وأطلقوا عليه االحرتاس ،وم ّثلوا له بكثري من الشواهد التي احرتس
املتكلم فيها بأساليب تعبريية دفعت إمكان الطعن فيها أو توجيهها عىل غري املقصود
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منها ،سواء من القرآن الكريم أم من الشعر .ومنها بيت طرفة املذكور الذي كثر ذكره
يف كتب علامء البالغة واللغة معلقني عليه ،ومن ذلك  -عىل سبيل التمثيل -قول
احلامتي« :فقد تم احلسن واإلحسان يف املعنى الذي ذهب إليه بقوله( :غري مفسدها)
وال أعلم أحد ًا تقدمه يف االحرتاس للدار عند استسقائه هلا من إفسادها وتعفيتها»(.)16
أما ابن سنان اخلفاجي (466هـ) فقد سامه :التحرز مما يوجب الطعن ،وعرفه بـ« :أن
ُيؤتى بكالم لو استمر عليه لكان عليه طعن ،فيأيت بام يتحرز من ذلك الطعن»(.)17

وظل مفهوم االحرتاس يتطور ويذكره البالغيون حتت فنون خمتلفة ،حتى جعله
أسامة بن منقذ ،يف كتابه (البديع يف نقد الشعر) ،فنا بالغيا مستقال بذاته ،وعدّ ه من
وعرفه بـ
حتسن املعنى وحتتاط له وتدل عىل فطنة صاحبهّ ،
فنون البالغة البديعة التي ِّ
«أن يكون عىل الشاعر طعن فيحرتس منه»( .)18وظل البالغيون يتداولون هذا الفن
يف كتبهم حتى يومنا هذا ،وباملفهوم نفسه ،وإن اختلفت صياغته من عامل آلخر.
إال أن أكثر املفاهيم التي تداوهلا البالغيون املحدثون يف شأنه هو مفهوم اخلطيب
القزويني( ،)19ونصه« :هو أن يؤتى يف كالم يوهم خالف املقصود بام يدفعه»(.)20
فاالحرتاس عندهم هو تأدية الكالم عىل نحو يدفع تعدد التأويالت ويمنع عىل
املتلقني الطعن فيه.

وقد استخدم علامء اللغة والنحو املصطلح بالزاي (االحرتاز) ،يف رشوحهم
للمفاهيم النحوية خصوص ًا ،من غري حتديد ملفهومه ،ويفهم منها أهنم يريدون به
ختصيص املفهوم بألفاظ حتدده ومتنع دخول غريه فيه ،بحيث يكون جامعا مانعا،
كام يقال ،ومنه يف رشح ابن عقيل مثال« :وإنام قيل( :ومل يكن كاجلزء منه) ،احرتاز ًا
من األلف والالم فإهنا اختصت باالسم ومل تعمل فيه شيئا لكوهنا كاجلزء منه ()21؛
وقوله« :فقول املصنف( :موصول األسامء)،
احرتاز من املوصول احلريف»()22؛ ويف
ٌ
رشح الريض عىل الكافية« :اجلامع لثالثة قيود ،اجلمعية ،احرتاز ًا عن املثنى ،إذ إعرابه
باحلروف»؛ وقوله« :أعني اجلمع برشطني :أحدمها أن يكون مجع املؤنث ،احرتاز ًا
عن مجع املذكر  ...والتكسري احرتاز ًا عن السامل» ( .)23وكثري ًا ما يستعملون الصيغة
(خرج بـ  )...للداللة عىل االحرتاز ،ومنه  -مثال  -يف تعريفهم للحال(« :احلال:
الواقع
الوصف
وصف ،فضلة ،منتصب ،مفهم يف حال)  ...وخرج بقوله( :فضلة)
ُ
ُ
عمدة ،نحو( :زيد قائم) ()24؛ أي أن كلمة (فضلة) خصصت مفهوم احلال حتى ال
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يلتبس باخلرب ،إذ كالمها وصف ،ولكن اخلرب عمدة واحلال فضلة .وأمثلة هذا كثرية
يف كتب النحاة.

ثم انتقل املصطلح إىل حقل التفسري ووظفه املفرسون يف تتبع املواضع االحرتاسية
يف التعبري القرآين منطلقني من مفهوم البالغيني له ،فوقفوا عند مدى احرتاس التعبري
القرآين من فهم املتلقي للمعنى عىل وجه غري الوجه املقصود منه .واالحرتاس يف
التعبري هو سدّ باب التأويالت للمعنى الذي يريد املتكلم حتديده بحيث ال يمكن
الطعن فيه أو تأويله عىل غري ما يريده املتكلم .ومنها عىل سبيل التمثيل :االحرتاسات
التي تضمنتها آية تعداد النساء املحرمات عىل الرجال يف الزواج ،وهي قوله تعاىل:
َات األَخِ
﴿ح ِّر َم ْت َع َل ْيك ُْم ُأ َّم َها ُتك ُْم َو َبنَا ُتك ُْم َو َأ َخ َوا ُتك ُْم َو َع َّام ُتك ُْم َو َخاالَ ُتك ُْم َو َبن ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات ن َسآئك ُْم
الر َضا َعة َو ُأ َّم َه ُ
َو َبن ُ
َات األُ ْخت َو ُأ َّم َها ُتك ُُم الال َِّيت َأ ْر َض ْعنَك ُْم َو َأ َخ َوا ُتكُم ِّم َن َّ
ِ
َو َر َب ِائ ُبك ُُم الال َِّيت ِيف ُح ُج ِ
وركُم ِّمن ن َِّسآئك ُُم الال َِّيت َد َخ ْلتُم ِهبِ َّن َفإِن َّمل ْ َتكُونُو ْا َد َخ ْلتُم ِهبِ َّن
ني األُ ْخت ْ ِ
َني َإالَّ
َف َ
َاح َع َل ْيك ُْم َو َحال َِئ ُل َأ ْبن َِائك ُُم ا َّل ِذي َن ِم ْن َأ ْصالَبِك ُْم َو َأن َ ْت َم ُعو ْا َب ْ َ
ال ُجن َ

ف﴾(.)25
َما َقدْ َس َل َ

ففي اآلية عدة احرتاسات ذكرها املفرسون والبالغيون ،منها االحرتاس يف قوله
تعاىل( :وربائبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم هبن) ،فقوله( :الاليت
دخلتم هبن) احرتاس من الاليت مل يدخل هبن( ،)26للداللة عىل جواز الزواج من
البنت إن مل يدخل الرجل بأ ّمها ،فإن دخل عىل أ ّمها حرمت عليه ابنتها .وقد احرتس
التعبري حال ذكره حالئل األبناء بقوله( :الذين من أصالبكم) ،فلو مل يذكر هذا النعت
ألوهم أن زوجة االبن حمرمة عىل أبيه سواء أكان من صلبه أم كان ابنه بالتبني ،وهذا
يناقض زواج رسول اهلل من زينب بنت جحش بعد أن طلقها زوجها زيد بن حارثة،
وهو ُمتبنى رسول اهلل ،فقد كان ُيدعى زيد بن حممد ،ولدفع هذا التوهم احرتس بذكر
الصفة فقال( :الذين من أصالبكم)؛ قال الرازي« :وقوله( :الذين من أصالبكم)
الـمتبنى يف صدر اإلسالم بمنزلة االبن»( ،)27أي
الـمتبنى ،وكان ُ
احرتاز من زوجة ُ
ال جيوز زواج األب من زوجة ابنه أو زوجة ابن ابنه ،أي حفيده .وقد أشار اخلازن
أيض ًا إىل هذا املوضع االحرتايس( ،)28وأبو حيان( ،)29وابن كثري( ،)30وابن عاشور(.)31
ويف اآلية احرتاس بالعدول؛ إذ كان مقتىض السياق أن يقال :وأخوات نسائكم،
كاملعطوفات قبلها ( ُأ َّم َها ُتك ُْم َو َبنَا ُتك ُْم َو َأ َخ َوا ُتك ُْم) ،فعدل عنه إىل قوله( :وأن تمعوا
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بني األختني) ،لغاية احرتاسية ق ّيمة ،وهي أنه لو قيل وأخوات نسائكم ،ألفاد حرمة
الزواج من أخت الزوجة أبد ًا ،أي مطلق ًا يف كل األحوال ،مثل املذكورات قبلها
كاألم واألخت...إلخ ،فاحرتس من إفادة احلرمة املطلقة ْ
بأن عدل يف التعبري إىل (وأن
تمعوا بني األختني)؛ إلفادة كون احلرمة مقيدة بحال اجلمع بني األختني فقط ،وعليه
جيوز الزواج من أخت الزوجة بعد موهتا مث ً
ال (.)32

وملصطلح االحرتاز حضور كبري يف حقل الدراسات الفقهية ،وعند رشاح
احلديث خصوصا يف تفسريهم ملفاهيم املصطلحات ،لكون املفاهيم بالذات يضيف
فيها صاحب املفهوم ألفاظا تزيده ختصيصا وذلك احرتاسا مما قد يشرتك معه يف صفة
من الصفات؛ وكذلك يف رشح األحكام واألحاديث ،إذ ينص فيها املؤلف عىل ما
ورد من األلفاظ لغرض االحرتاس من فهم املعنى املراد عىل غري وجهه الصحيح،
ومنع تعدد التأويالت .من ذلك  -عىل سبيل التمثيل -ما جاء يف رشح املوطأ للباجي
(مخس ص َلو ٍ
ات َك َت َب ُه َّن اهللَُّ َع َىل
قوله مبينا االحرتاز يف قول النبي صىل اهلل عليه وسلمَ َ ُ ْ َ :
ِ
ِ ِ
استِ ْخ َفا ًفا بِ َح ِّق ِه َّن ك َ
َان َل ُه ِعنْدَ اهللَِّ َع ْهدٌ َأ ْن
ا ْلع َباد َف َم ْن َجا َء ِ ِهب َّن َمل ْ ُي َض ِّي ْع من ُْه َّن َش ْي ًئا ْ
ِ
ِ
(استِ ْخ َفا ًفا بِ َح ِّق ِه َّن) ُا ْح ُ ِرت َز ِم ْن
اجلنَّ َة) ،قالَ :
«و َق ْو ُل ُه َ -ص َّىل اهللَُّ َع َل ْيه َو َس َّل َم ْ -
ُيدْ خ َل ُه ْ َ
ِ
«و َق ْو ُل ُهَ :ما ِيف ِكت ِ
َاب اهللَِّ َت َع َاىل ِم ْن
الس ْه ِو»( .)33ومن ذلك أيضا قول الباجيَ :
الن ِّْس َيان َو َّ
َّخ ِي ِري ِيف َغ ِري ا ْل َك َّفار ِ
ا ْل َك َّفار ِ
َّخ ِي ِريِ ْ ،
رت ًازا ِممَّا َو َر َد لِ َغ ْ ِري الت ْ
ات بِ َأ َوانِ ِه َع َىل الت ْ
ات»(.)34
َ
ْ
اح َ
َ

وتأسيس ًا عىل ما سبق ،يمكن تعريف االحرتاس إجرائيا يف هذا البحث بـ :أن
تصاغ العبارة يف الالئحة لتأدية املعنى املراد منها عىل وجه يمنع تعدد تأويالهتا،
ويمنع الطعن يف مقاصدها ،وذلك بأن يزيد يف الكالم أو يعدل فيه ،أو بحسن اختيار
األلفاظ ونسجها وترتيبها.

 -الصياغة القانونية.

جاء يف خمتار الصحاح «القوانني األصول الواحد قانون وليس بعريب»( ،)35وعند
السنَ ُنِ ،ز َن ٌة وم ْعنًى( .)36ويتفق رشاح القانون بوجه عام عىل تعريف
ابن منظور« :ال َقنَ ُنَّ :
القانون اصطالح ًا بأنه :جمموعة القواعد امللزمة املنظمة لسلوك األفراد يف املجتمع(.)37

أما الصياغة القانونية فهي من «صوغ :الصاد والواو والغني ٌ
أصل صحيح ،وهو
ٍ
ٍ
احل ْ َيل يصو ُغ ُه َصوغ ًا»()38؛
هتيئة عىل يشء عىل مثال مستقيم .من ذلك قوهلم :صاغ َ َ
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و(الصي َغ ُة) العمل والتقدير ،وهذا (صو ُغ) هذا إذا كان عىل قدرهِ ،
و(صي َغ ُة) القول
َ ْ
ِّ
()39
كذا ،أي مثاله وصورته عىل التشبيه بالعمل والتقدير .

ويف االصطالح يقصد بالصياغة القانونية «جمموعة الوسائل والقواعد املستخدمة
لصياغة األفكار القانونية يف نصوص ترشيعية تعني عىل تطبيق القانون من الناحية
العملية ،وذلك باستيعاب وقائع احلياة يف قوالب ترشيعية لتحقيق الغرض الذي
تنشده السياسة القانونية»( .)40وهي تعني« :أن يأيت املرشع بألفاظ تؤدي إىل املعنى
املقصود ،أي أن يكون هناك تطابق بني األلفاظ والدالالت من جهة ،ومتام املعنى
املرشع من جهة أخرى»(.)41
الذي هيدف إليه ِّ
فاملعنى اللغوي قريب من املعنى االصطالحي من حيث ترتيب الصياغة القانونية
وحتسينها وجعلها عىل مثال مستقيم غري معوج ،فال يقبل التأويالت املعوجة غي
املستقيمة مع املعنى املراد منها .وهبذا ،يمكن تعريف الصياغة القانونية إجرائيا بأهنا:
احلروف والكلامت واجلمل التي صيغت هبا عبارة القانون أو الالئحة وأسلوب
تركيبها لتأدية املعنى املراد.

 -اللوائح.

هي قرارات عامة جمردة تصدرها السلطة التنفيذية بام هلا من اختصاص أصيل يف هذا
الشأن تستمده مبارشة من الدستور ،واختصاص السلطة التنفيذية بإصدار اللوائح هو
اختصاص عادي متارسه بصفة دائمة ويف الظروف العادية ،وهي أقل من القانون درجة،
ولذلك تعرف بالترشيع الفرعي يف مقابل الترشيع األسايس ،وهو ما يسمى بالقانون.
وهلا ثالثة أنواع ،هي :اللوائح التنفيذية واللوائح التنظيمية ولوائح الضبط .والذي هيمنا
هنا هو اللوائح التنفيذية ،وهي اللوائح التي تتضمن القواعد التفصيلية الالزمة لتنفيذ
القوانني الصادرة عن السلطة الترشيعية حيث يكون عملها هو وضع القوانني الصادرة
عن السلطة الترشيعية موضع التنفيذ( .)42ومن أمثلة هذه اللوائح الالئحة املوحدة
للدراسات العليا باجلامعات السعودية وقواعدها التنفيذية يف اجلامعات.
وقد يطلق لفظ القوانني ويقصد به اللوائح والقوانني مجيعها من باب تسمية اجلزء
باسم الكل ،عىل اعتبار أهنا كلها ترشيعات( .)43وعليه ،يطلق مصطلح الصياغة
القانونية ليدخل حتته لغة القوانني واللوائح والقرارات أيضا.
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مشكلة الدراسة وأهدافها:

لقد بات من الرضورة بمكان أن تصاغ لغة اللوائح والقوانني بأسلوب لغوي
واضح وحمدد يمنع تعدد التأويالت وإمكانية االحتامالت بحيث يؤدي املعنى املراد
منه فقط ،فيدفع بذلك إمكانية الطعن يف القانون أو الالئحة بتأويلها عىل غري املعنى
املراد منها .ويؤكد الصغري يف توصيات دراسته أنه ال بد عىل من يصوغ القوانني أن
يراعي قواعد اللغة العربية(.)44

وباالطالع عىل بعض لوائح وزارة التعليم ،ومنها الالئحة املوحدة للدراسات
العليا ،يالحظ أنه ينبغي النظر يف أسلوب صياغتها والتعرف عىل آليات االحرتاس
التعبريي فيها ،واإلفادة من ذلك إلعادة صياغة ما يتاج منها إىل ذلك ،أو التنبيه عىل
ذلك يف صفحة املسميات والتعريفات .ولعل مما يدعو إىل دراسة هذه الالئحة أنه ال
توجد دراسات تناولتها من حيث مدى توفر آليات االحرتاس التعبريي فيها ،إضافة
إىل ما حتتويه من لبس وغموض يف بعض تعبرياهتا.
وعليه فإن هذه الدراسة هتدف إىل بيان مدى توفر آليات االحرتاس التعبريية يف
صياغة بعض لوائح وزارة التعليم بحيث ال حتتمل أكثر من تأويل ،وال يمكن الطعن
فيها وتأويلها عىل غري املقصود منها.

أهمية الدراسة ،وحدودها ،ومنهجها:

هلذه الدراسة أمهيتها عىل املستوى التنظريي والتطبيقي .فهي تسهم عىل املستوى
التنظريي يف التعريف ببعض آليات االحرتاس التعبريي يف لغة اللوائح والقوانني،
أو ما يسمى باللغة الترشيعية ،ليستفيد من ذلك الباحثون يف هذا املجال .وأما عىل
املستوى التطبيقي ،فهي تبحث يف مدى سالمة الصياغة يف لغة الالئحة عينة الدراسة،
وتنظر يف مدى توفر آليات االحرتاس التعبريية يف صياغتها ،وتوجه إىل ما يتاج فيها
إىل تعديل يف الصياغة ،تنبا للبس أو سوء التأويل.

وقد اقترصت هذه الدراسة عىل الئحة واحدة هي( :الالئحة املوحدة للدراسات
العليا يف اجلامعات السعودية ،القواعد التنفيذية للدراسات العليا بجامعة امللك
سعود) ،املتوفرة عىل موقع اجلامعة عىل الشبكة العنكبوتية .واعتمدت املنهج
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الوصفي التحلييل للوقوف عىل اختيار األلفاظ وصياغتها يف تراكيب ومجل تؤدي
الداللة املقصودة ،واستعانت بنظرية السياق للتعرف عىل دالالت الكلامت يف
سياقها اللغوي.
أهم الدراسات السابقة:

هناك دراسات تناولت الصياغة القانونية من نواح مقاربة هلذا املوضوع ويعدها
الباحث ُأسس ًا استفاد منها ،وأمهها:
 لغة القانون يف ضوء علم لغة النص ،سعيد بيومي ،دار الكتب القانونية،القاهرة ،ط2010 ،1م.

وهذه دراسة نظر مؤلفها يف وسائل التامسك اللفظي واملعنوي يف النص القانوين
الوضعي يف مرص ،للوقوف عىل مالمح الصياغة القانونية ،واستجالء اجلوانب
املختلفة للصياغة اجليدة للنص القانوين .وقام بتطبيق ذلك عىل بعض القوانني يف
دولة مرص ،مثل قانون العقوبات وقانون املرافعات .وتوصل إىل عدد من النتائج،
من أمهها حتقق معايري التامسك النيص يف القوانني .وأن معايري النصية السبعة إذا
توافرت يف نص قانوين فال متنحه صفة القانونية ،إذ ال بد من توافر عنارص أخرى
منها العمومية والتجريد وتنظيم السلوك االجتامعي واإللزام؛ وأن القوانني ال تبدأ
بأفعال من مثل( :افعل ،ال تفعل) ،بل جيب أن تبدأ بفعل إنجازي بصيغة املضارع
يمثل القوة ،مثل :جيب ،جيوز ،يظر .وأن الوظيفة األساسية للجملة يف النص
القانوين هي أن توضح (من يفعل ،وماذا يفعل).
 الضوابط اللغوية للصياغة القانونية ،سليامن بن عبد العزيز العيوين ،جملةجامعة اإلمام حممد بن سعود ،2013 ،ع ( .)29وفيه تطرق إىل دراسة طبيعة اللغة
القانونية من خالل القوانني اآلتية :النظام األسايس للحكم الصادر عام 1412ه،
ونظام املرور الصادر عام  ،1428ونظام مراقبة البنوك الصادر عام 1386ه .وقد
توصل الباحث اىل بعض الضوابط اللغوية التي جيب أن تلتزم هبا الصياغة القانونية،
ومنها :أن الصياغة القانونية يف اململكة العربية السعودية حتتاج إىل مراجعة لغوية
تطهر ما فيها من خمالفات لغوية ،وهي متفاوتة يف هذه األخطاء ،ومنها أخطاء
ِّ
إمالئية ونحوية .وأوىص الباحث بشدة أن تكون هناك جلنة لغوية رسمية تراجع كل
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القوانني قبل املوافقة عليها وإصدارها ،وأن ال ختلو جلنة من جلان الصياغة القانونية
من متخصص يف اللغة العربية(. )45
ومن الدراسات السابقة كذلك كتاب صغري حممد الصغري :ضوابط يف صياغة
وسن القوانني :دراسة مقارنة .والكتاب أقرب إىل املجال القانوين الترشيعي ،وقد
خص املبحث الرابع منه للحديث عن رضورة االعتناء باللغة العربية وأمهية انتقاء
الكلامت عند صياغة القوانني.
وهناك أيضا ورقة بحثية للباحث أمحد حممد املومني ،قدمها خالل املؤمتر الدويل
الرابع للغة العربية ،وعنواهنا :أثر اللغة يف صياغة املادة القانونية ،تناول فيها أثر اللغة
وتغري املعنى يف األحكام الرشعية ،وذلك من خالل نامذج من قرارات حمكمة التمييز
األردنية.
 االحرتاس يف التعبري القرآين :أساليبه وقيمه ،شاجع عيل البصري .رسالة ماجستريغري منشورة ،اليمن :جامعة إب 2010 .م.
وقد هدف الباحث فيها إىل دراسة مواضع االحرتاس التعبريي يف النص القرآين،
لصون معانيه من الطعن فيها
وآليات االحرتاس التي استخدمها التعبري القرآين
ْ
أو تأويلها عىل غري املعنى املقصود منها ،وكذلك القيم البالغية املستفادة من تلك
االحرتاسات.
 االحرتاس يف البالغة العربية :دراسة يف حترير املصطلح .عزمي فرحات عبدالبديع ،جملة كلية اللغة العربية باملنصورة(جامعة األزهر ) ،مرص . 2010 .ص
- 369ص . 449
وفيه ناقش الباحث فيها تطور مصطلح االحرتاس يف الدراسات البالغية القديمة
حتى هناية القرن اخلامس اهلجري ،وكذلك استعامالته يف الدراسات البالغية
املعارصة ،وقدم بعض النامذج من صور االحرتاس والقيم الوظيفية له.
و تتفق هذه الدراسة مع بعض تلك الدراسات يف جوانب وختتلف عنها يف
جوانب؛ فهي تتفق مع دراسة بيومي والعيوين والصغري يف دراسة الصياغة القانونية،
وتتفق مع دراسة املومني يف كوهنام تطبيقيتني ،ومع دراسة البصري يف تناول اآلليات
االحرتاسية للغة ودورها يف احلفاظ عىل النص من الطعن فيه أو تأويله عىل غري
املعنى املقصود منه .وتفرتق عنها يف أهنا ختتص بدراسة االحرتاسات التعبريية التي
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يستخدمها القانون أو املرشع زيادة يف التحديد والتخصيص والتوضيح ،وذلك
لصيانته من تعدد التأويالت ودفع الطعن فيه أو تأويله عىل غري املقصود ،وذلك من
خالل (الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات السعودية ،القواعد التنفيذية
للدراسات العليا بجامعة امللك سعود).
آليات االحتراس التعبيري في الصياغة القانونية لالئحة.
 -1آليات االحتراس القيدية

التقييد عند النحاة يكون باملفاعيل ونحوها من الفضالت ،والنعت وغريه من
التوابع ،والرشط؛ ألنه قيد يف اجلواب( ،)46فاجلملة تتكون من ركنني :املسند إليه
واملسند ،وما عدامها يسمى قيد ًا( »:.)47وأصل القيود تكون لالحرتاز»( .)48وقد
وظف صائغ الالئحة املوحدة للدراسات العليا هذه القيود احرتاسا من فهم املعنى
عىل غري املراد منه أو تأويله بغري املقصود منه ،ومن ذلك:

أ -االحرتاس بقيد النعت« :وإنام يفيد التقييد بالنعت احرتاس ًا للمعنى يف حال
أدى تركه إىل لبس أو إهيام يف املعنى ،األمر الذي قد جيعله باب ًا للتأويالت ومنفذا
للطعونات»( ،)49وقد تبني ذلك من بعض الشواهد املذكورة آنف ًا يف املهاد النظري.

وقد وظف الصائغ النعوت زيادة يف التحديد والتخصيص لتأدية املعنى املراد
من نص الالئحة ،ومن ذلك عىل سبيل التمثيل ،ما جاء يف الفقرة اخلامسة من املادة
السادسة والعرشين ،ونصه :إذا انخفض معدله الرتاكمي عن تقدير (جيد جد ًا) يف
فصلني دراسيني متتاليني»؛ حيث قيد الفصلني الدراسيني بالنعت وهو (متتاليني)،
ولوال ذكر ذلك لشمل احلكم من انخفض معدله يف أي فصلني أثناء مدة دراسته.
ُِ
فاحرتس من هذا املعنى بالنعت «متتاليني» .ولكن ثمة مواضع كان ينبغي توضيحها
بالنعت ومل يصل ذلك ،ومنها:
 -ذكر اجلامعات من غري ختصيص بكوهنا سعودية.

 مل حتدد الالئحة كون اجلامعات املعنية بالقرارات يف الالئحة هي اجلامعاتاحلكومية فقط أم احلكومية واألهلية؛ إذ مل حتدّ د ذلك يف القرار ،ونصه« :بنا ًء
عىل أحكام الفقرة السادسة من املادة اخلامسة عرش من نظام جملس التعليم العايل
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واجلامعات التي تقيض بأن من اختصاصات جملس التعليم العايل إصدار اللوائح
املشرتكة للجامعات.

وحيث إن الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات من اللوائح املشرتكة
وسوف يؤدي إقرارها إىل تنظيم اجلوانب املتعلقة بالدراسات العليا يف اجلامعات.
كذلك نص القرار :قرر املجلس ما يأيت« :املوافقة عىل الالئحة املوحدة للدراسات
العليا يف اجلامعات وفق ًا للصيغة املرفقة بالقرار» .وحيث إنه جاء عىل عمومه فيقتيض
ذلك أن القرار يشمل اجلامعات احلكومية واألهلية ،وينبغي التنبيه عىل ذلك يف
صفحة التعريف باملصطلحات أول الالئحة.

نص اهلدف الثالث من أهداف الدراسات العليا
ب -االحرتاس بقيد الظرفيةَّ :
عىل« :متكني الطالب املتميزين من محلة الشهادات اجلامعية من مواصلة دراساهتم
العليا حملي ًا» .فالتخصيص بلفظة «حمليا» يقتيض أنه ال ال ُيمكَّن الطالب املتميزون من
محلة الشهادات اجلامعية من مواصلة دراساهتم العليا يف اخلارج .وال يعرف الباحث
إن كان هناك مادة أخرى توضح هذا .ولكن هذا هو املعنى الذي يقتضيه سياق
هذا اهلدف .فإن كان صائغ اهلدف يقصد حرص متكني الدراسة هلم بالداخل وال
يتجاوزه ،فهو كام ورد؛ وإن كان ال يريد ذلك ،فاألصوب هو حذف كلمة «حمليا»،
وجعل متكني مواصلتهم للدراسة عىل عمومه من حيث مكان الدراسة.
واهتمت الالئحة بتحديد الفرتات الزمنية حتى ال تكون مفتوحة لآلراء
واألهواء؛ مثال ذلك الفقرة اخلامسة من املادة الثامنة ونصها« :معدل استقرار هيئة
التدريس بالقسم عىل مدى السنوات اخلمس املاضية».

ج -االحرتاس بقيد الرشط :من اآلليات االحرتاسية التعبريية التي يوظفها
صائغ اللوائح والقوانني صيغة الرشط ،وذلك لالحرتاس مما ال يدخل حتت الرشط،
وقد وظف صائغ الالئحة املوحدة ذلك يف مواضع عديدة ،منها عىل سبيل املثال
ما تصدرت به املادة السادسة عرشة ،ونصها« :يشرتط للقبول بمرحلة (الدكتوراه)
احلصول عىل تقدير (جيد جد ًا) عىل األقل يف مرحلة املاجستري إذا كانت من جامعة
متنحها بتقدير»؛ إذ إن بعض اجلامعات ال متنح درجة حمددة يف شهادة املاجستري،
وتكتفي بإجازة الرسالة.

هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

225

 -2آليات االحتراس اإلطنا ِب ّية:

أ -االحرتاس باجلملة االعرتاضية :تعد اجلملة االعرتاضية من آليات االحرتاس
املهمة ،وقد استعملها النص القرآين يف مواضع متعددة ،منها عىل سبيل التمثيل
االعرتاض يف قوله تعاىل﴿ :إذا َج َ
ون َقا ُلوا ن َْش َهدُ إِن ََّك َل َر ُس ُ
اءك ا ُْملنَافِ ُق َ
ول اهللَِّ َواهللَُّ َي ْع َل ُم
ني َلكَاذ ُب َ
ون﴾( .)50وقد وقف عند بالغة االحرتاس
إِن ََّك َل َر ُسو ُل ُه َواهللَُّ َي ْش َهدُ إِ َّن ا ُْملنَافِ ِق َ
«واهللَُّ َي ْع َل ُم
باجلملة االعرتاضية يف هذه اآلية كثري من املفرسين( ،)51وهي قوله تعاىلَ :
إِن ََّك َل َر ُسو ُل ُه».
وقد وظف صائغ الالئحة هذه اآللية االحرتاسية .ففي املادة التاسعة ،ونصها:
«يدرس جملس عامدة الدراسات العليا مرشوع الربنامج ،ويتوىل التنسيق بني متطلباته
ومتطلبات الربامج األخرى القائمة إن وجدت لتفادي االزدواجية فيام بينها» .حيث
احرتس بقوله« :إن وجدت» ،الحتامل عدم وجودها .ومثل ذلك أيضا املادة الرابعة
والعرشون ،ونصها« :إذا انسحب الطالب من الدراسات العليا -بناء عىل رغبته-
ثم أراد العودة إليها طبقت عليه رشوط االلتحاق وقت القبول اجلديد» ،فاحرتس
باجلملة االعرتاضية ممن انسحب عن غري رغبة منه ،إن حصل مثل هذا.

ب -االحرتاس بإيضاح املبهم :أكدت بعض الدراسات ذات االختصاص
بصياغة القوانني واللوائح أنه جيب أن تصاغ القوانني واللوائح بلغة واضحة
سهلة الفهم .وإن
غمض املعنى يف فقرة ما ينبغي توضيح ذلك( .)52وقد ِصيغت
َ
الالئحة املوحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بلغة واضحة سهلة الفهم يف
أغلبها .وظل فيها مع ذلك بعض الغموض يف بعض الفقرات ،كام يف املادة اخلامسة
والعرشين ،التي نصها« :يعترب الطالب منقطع ًا عن الدراسة ويطوى قيده يف احلاالت
اآلتية:
 -إذا كان مقبوالً للدراسة ومل يسجل يف الوقت املحدد.

 -يف حال التسجيل يف أحد الفصول وعدم مبارشته للدراسة هلذا الفصل».

فقد جاءت (الفرتة) يف الفقرة األوىل حمددة بعبارة (الوقت املحدد) ،وهذا يعني
الوقت الذي حددته اجلامعة للتسجيل ،وأعلنت عنه .وعليه يرسي احلكم عىل
الطالب باالنقطاع إذا مل يسجل خالل هذه الفرتة .لكن الفقرة الثانية مل حتدد زمنا
هـ  -يناير 2019
ربيع اآلخر 1440
 2018م
1439هـ

226

هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

العدد 68

القانونية
مبادئالصياغة
التعبيري في
االحتراس
آليات
معرفية وذهنية
ونظرية الذهن:
اللغة

معينا خالل الفصل الدرايس يبارش فيه الطالب الدراسة ،فيفهم منها أن الزمن مفتوح
إىل هناية الفصل ،وأن الطالب لو بارش الدراسة ولو يف آخره فإنه يعد غري منقطع .فإن
املرشع والصائغ هذا فليس يف الصياغة إشكال؛ أما إن قصد أن مبارشة الدراسة
قصد ِّ
تكون يف بداية الفصل ،عىل نحو ما هو معتاد ،فإن عليه أن يوضح ذلك لرفع اللبس
والغموض ،وحتديد املقصود بالقدر نفسه من املبارشة.
ج -االحرتاس باإلحالة اللفظية أو إظهار املضمر :من آليات االحرتاس التعبريية
اإلحالة اللفظية التكرارية ،أو ما يسمى بإظهار ما حقه اإلضامر ،بدال عن اإلحالة
عليه بالضمري؛ زيادة يف ترابط النص من جهة ،واحرتاسا من تأويل عودة الضمري
عىل لفظ غري املقصود .وقد استعمل النص القرآين هذه اآللية احرتاسا من إشكالية
حتديد من يعود عليه الضمري ،كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :فبدَ َأ بِ ِ
أوع َيتِ ِه ْم َق ْب َل ِو َعاء َأ ِخ ِيه
َ
است ْ
َخ َر َج َها ِمن ِو َعاء َأ ِخ ِيه﴾()53؛ فقد كان القياس أن يقال( :ثم استخرجها من
ُث َّم ْ
وعائه) ولكنه عدل عن اإلضامر إىل اإلظهار فقال :من وعاء أخيه؛ ومل يضمر األخ
ومل يقل :ثم استخرجها من وعائه؛ ألن ضمري الفاعل يف (استخرجها) ليوسف -
ُوهم أنه يوسف؛ ألنه أقرب مذكور ،فأظهر
عليه السالم -فلو قال :من وعائه؛ لت ِّ
لذلك(.)54
وقد وظفت الالئحة املوحدة هذه اآللية االحرتاسية للمعنى يف صياغتها ،ففي
املادة السابعة والعرشين جاء ما نصه« :جيوز يف حاالت الرضورة القصوى إعادة قيد
الطالب الذي ألغي قيده إذا كان احلائل دون مواصلة دراسته ظروف قهرية يقبلها
جملسا القسم والكلية وتكون إعادة القيد بنا ًء عىل توصية من جملس عامدة الدراسات
العليا وبقرار من جملس اجلامعة ،»...حيث وردت يف املادة الصيغة «إعادة قيد»،
ثم عندما احتاج إليها ثانية كررها بلفظها« :وتكون إعادة القيد»؛ فلو قال :وتكون
إعادته ،حلصل لبس يف عودة الضمري ،أ َعىل القيد أم عىل الطالب .وهذه األساليب
االحرتاسية كثرية يف صياغة الالئحة.
د -االحرتاس بذكر اخلاص بعد العام.

ومنه الفقرة السادسة يف املادة الثامنة ،ونصها« :السري الذاتية والعلمية ألعضاء
هيئة التدريس بالقسم وملن هلم صلة بمجال الربنامج يف اجلامعة» .حيث إن ذكر
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السري الذاتية يقتيض احتوا َءها عىل السرية العلمية للشخص؛ ولكن املرشع ذكر
العلمية للتنويه بأمهية ذكر السري العلمية ،إذ هي أهم من التفاصيل األخرى للسري
الذاتية.
 -3االحتراس الحرفي لألعداد واألرقام:

يفضل يف الصياغة القانونية كتابة األعداد باحلروف وليس باألرقام ،وهو ما
لوحظ يف صياغة الالئحة ،إال يف بعض املواضع منها :مع مراعاة ما ورد يف املادة
(( .)7ص .)26خصوصا وأن املادة قد سبق ذكرها معنونة باحلروف هكذا :املادة
السابعة .ومنه أيضا« :يتسب هذا الفصل الدرايس ضمن مدة التأجيل املشار إليها
يف املادة ()22؛ وذلك ألن األرقام سهلة التعرض للتغيري أو التصحيف أو األخطاء
غري املقصودة ،كتقديم رقم أو حذفه أو زيادته عند الطباعة ،وهو ما يالحظه كل من
واجهته األرقام عند الطباعة من تقدم بعضها عىل بعض عند التفريق بينها برشطة أو
تقويس أو غري ذلك ،وربام أدى هذا إىل لبس؛ واحرتاس ًا من هذا وجبت كتابة األرقام
باحلروف.

ومما يدخل حتت االحرتاس احلريف لألعداد توضيحه بآلية «اإلمجال بعد
التفصيل»( )55بحيث ال يتوهم غري املقصود ،وقد اهتم النص القرآين وهو أصل مجيع
َاها بِ َع ْ ٍ
رش
وسى َثالَثِ َ
ني َل ْي َل ًة َو َأ ْمت َ ْمن َ
الترشيعات بذلك ،ففي قوله تعاىلَ :
﴿و َواعَدْ نَا ُم َ
ني َل ْي َل ًة ﴾( ،)56حيث أكد الثالثني والعرش بقوله( :أربعني ليلة)
َفت ََّم ِمي َق ُ
ات َر ِّب ِه َأ ْر َب ِع َ
احرتاس ًا .قال القرطبي« :والفائدة يف قوله( :فتم ميقات ربه أربعني ليلة) وقد ُعلم
أن ثالثني وعرشة أربعون؛ لئال يتوهم أن املراد أمتمنا الثالثني بعرش منها ،فبني أن
العرش سوى الثالثني»( .)57أما الزركيش فريى أهنا لنفي اللبس؛ ألن العرش ملا أتت
نص يف املواعدة دخ َلها االحتامل أن تكون من غري املواعدة،
بعد الثالثني التي هي ّ
()58
فأعاد ذكر األربعني نفي ًا هلذا االحتامل؛ ول ُيعلم أن مجيع العدد للمواعدة .
ومثال هذا يف الالئحة املوحدة الفقرة الثانية من املادة الثانية والعرشين ،ونصها:
«أال يتجاوز جمموع مدة التأجيل أربعة فصول دراسية (سنتني دراسيتني)؛ إذ قد توهم
صيغة «أربعة فصول دراسية» أن الفصل الصيفي داخل ضمن مدة التأجيل لكونه
سجل فيه .فاحرتس من هذا املعنى بقوله« :سنتني دراسيتني».
فصال دراسي ًا لدى من ّ
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 -4االحتراس بالترتيب العطفي:

ترتيب ورود املعدودات بالعطف أو غريه له أمهيته يف الصياغة القانونية إذ يكون
لذلك داللة؛ وقد احرتست الالئحة لذلك إلفادة أن الرتتيب يف الذكر يقتيض
الرتتيب يف العمل ،فمثال يف الفقرة الثانية من املادة الثالثة والعرشون ،ونصها:
«موافقة جملس القسم وعميدي الكلية والدراسات العليا» ،يقتيض هذا الرتتيب أن
املوافقة تسري حسب ترتيب املذكورين ،أي موافقة جملس القسم ثم عميد الكلية ثم
عميد الدراسات العليا.
 -5االحتراس باالنتقاء اللفظي:

جيب أن خيتار صائغ اللوائح والقوانني اللفظ الذي يؤدي املعنى املراد ،بدون
زيادة أو نقصان ،وقد أشار إىل ذلك بعض الباحثني يف هذا املجال( ،)59حيث جيب أن
يتصدر صياغة القانون ٌ
مرفوع مثبت أو منفي ،من قبيل :جيب ،جيوز ،ال
مضارع
فعل
ٌ
ٌ
جيوز؛ ألن له القوة املقصودة بالقول ،وهو ما يعرف بالفعل اإلنجازي ،وال يصح أن
يتصدر بفعل هني للمخاطب مثل :ال تعمل ،أو أمر ،مثل :اعمل( .)60ويفضل املضارع
املبني للمعلوم عىل املبني للمجهول؛ إذ إن املبني للمجهول قد يؤدي إىل الغموض
حني يكون ذكر الفاعل مطلوب ًا( .)61وقد راعت الالئحة املوحدة للدراسات العليا
واحرتست
هذا املبدأ؛ فبدأت أحكامها بأفعال عىل هذا النحو :جيب ،جيوز ،يتعني.
ْ
بذكر فعل الوجوب أو فعل اجلواز حسب مقتىض املعنى املراد ،مثال ذلك :املادة
اخلامسة عرشة ،ونصها :جيوز أن تنشأ يف اجلامعة برامج مشرتكة للدراسات العليا
بني قسمني أو أكثر أو كليتني أو أكثر وفق قواعد يضعها جملس اجلامعة».

ويدخل ضمن هذا صحة اختيار حروف املعاين التي تؤدي الداللة املقصودة
من نص الالئحة ،فمن الرضورة بمكان عند صياغة اللوائح والقوانني الرتكيز عىل
استعامل حروف املعاين استعامال صحيحا؛ إذ إن استعامل حرف يف موضع حرف
آخر قد يؤدي إىل تغري املعنى .ومن احلروف التي جيب االنتباه هلا حرفا العطف:
(أو  ،و)( ،)62حيث خيطئ بعض الناس فيستعملوهنام بمعنى واحد .واستعملت
الالئحة هذين احلرفني عىل وجه يؤدي الداللة املقصودة .فمن ذلك ما جاء يف املادة
العارشة« :يكون التعديل يف املقررات ،أو متطلبات الربنامج ،أو رشوط القبول
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بقرار من جملس اجلامعة»؛ إذ استخدم الصائغ حرف العطف (أو) وليس (و) ،ألن
الواو تفيد حصول تلك التعديالت جمتمعة ،وليس هذا املقصود .ومن هذا أيضا
ما جاء يف املادة احلادية عرشة ،ونصها« :جيوز أن تنشأ يف اجلامعة برامج مشرتكة
للدراسات العليا بني قسمني أو أكثر أو كليتني أو أكثر.»...
 -6االحتراس بتحديد نوع الجنس:

جيب أن حتدد الصياغة القانونية نوع اجلنس الذي يشمله القانون أو الالئحة ،من
حيث التذكري والتأنيث ،وتُستخدم بنا ًء عىل ذلك صيغ التأنيث إن كان املشمولون هم
اإلناث ،أو التذكري إن كانوا ذكورا .ولكن الذي يالحظ أن أكثر اللوائح والقوانني
تستخدم صيغ التذكري رغم أهنا تقصد إىل اندراج الذكور واإلناث حتته وشموليتها
لكال اجلنسني.

ويف النص القرآين ،جاء اخلطاب غالبا بصيغ التذكري رغم كونه  -بال شك أو
خالف -يستهدف الذكور واإلناث ،وهذا كثري يف اخلطاب القرآين ،ومنه  -عىل سبيل
التمثيل -اخلطاب للذين آمنوا بقوله تعاىل :يا أهيا الذين آمنوا ،فهو بصيغة التذكري،
ولكنه يشمل اجلنسني :املؤمنني واملؤمنات .لكن التعبري القرآين احرتس يف مواضع
أخرى بذكر اإلناث ،وهي كثرية منها« :ليدخل املؤمنني واملؤمنات جنات .»...ولغة
القانون أحوط بتحديد جنس الذكور أو اإلناث الذين خيصهم القانون أو الالئحة.

وقد اعتمد صائغ الالئحة صيغة التذكري مثل كلمة (طالب) يف كل مواد الالئحة
التي تط ّلبت ذكرها ،رغم كونه يقصد هبا الطالب والطالبات ،ومثاله يف املادة الثانية
عرشة« :يدد جملس اجلامعة أعداد الطالب الذين سيتم قبوهلم سنوي ًا» ،وكان
األحوط أن يستعمل صيغة (الطالب والطالبات) ،أو أن ينبه إىل ذلك يف صدر
الالئحة ،يف صفحة حتديد املسميات .وقد تنبهت بعض اللوائح إىل هذه املسألة
االحرتاسية ،مثل الئحة «ضوابط نقل املعلمني واملعلامت ذوي الظروف اخلاصة
للعام الدرايس 1438-1437هـ» املتوفرة عىل الصفحة الرئيسة ملوقع وزارة
التعليم( ،)63فعىل الرغم من كون العنوان قد حدد الذكور واإلناثّ ،نوهت الالئحة
يف املادة األوىل إىل مقاصد الالئحة من بعض الصيغ ،ومنها هذه الفقرة التي تنوه إىل
مقاصد الالئحة بخصوص حتديد اجلنس ،وهي:
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وعليه جيب عىل الصائغ إذا ُأعيدت صياغة الالئحة املوحدة للدراسات العليا
ينوه هبذه امللحوظة التي حتدد املعني من
أن خيصص صفحة تتصدر الالئحة ،وأن ّ
اجلنسني يف الالئحة.

ومما يؤكد أمهية هذا التخصيص بذكر اجلنس املحدد ،أو التنويه إىل ذلك يف صدر
الالئحة ،أن اجلامعات اخلاصة باإلناث عندما صاغت القواعد التنفيذية اخلاصة هبا
ضمن الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات السعودية ،قد اضطرت إىل
استخدام صيغتَي التأنيث والتذكري ،فحصل نوع من املفارقة الصياغية عند حتديد
من تشملهم الالئحة؛ مثال ذلك :الالئحة املوحدة للدراسات العليا باجلامعات
السعودية ،وقواعدها التنفيذية بجامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن( .)64ففي
املادة الثانية عرشة ،استعمل صائغ الالئحة املوحدة صيغة (أعداد الطالب) ،وحتتها
مبارشة استعمل صائغ القواعد التنفيذية لالئحة بجامعة األمرية نورة صيغة (أعداد
الطالبات) .ومثال ذلك أيضا :الالئحة احلادية والعرشون ،وقد ورد فيها ما نصه:
«جيوز ...قبول ...تأجيل الطالب» ،وحتته يف الالئحة التنفيذية للجامعة ما نصه« :أن
تتقدم الطالبة بطلب تأجيل القبول .»...وهلذا وجب التنويه يف صدر الالئحة ،يف
صفحة التعريفات واملسميات ،بخصوص اجلنس املقصود.
 -7االحتراس بتوحيد المصطلحات ومفاهيمها:

جيب توحيد املصطلحات يف الصياغة القانونية وأن تستعمل بالداللة نفسها
أينام ذكرت يف القانون أو الالئحة ،وهو مما أكده بعض املختصني بصياغة القوانني
واللوائح( .)65وقد عملت الالئحة عىل توحيد مصطلحاهتا أينام وردت .باستثناء
بعض املواضع من قبيل استعامهلا كلمة (انسحب) يف املادة الرابعة والعرشين بمعنى
«اسرتداد الطالب مللفه من اجلامعة هنائيا» ،ونص املادة« :إذا انسحب الطالب من
الدراسات العليا بناء عىل رغبته»؛ حيث ُو ِّضح معنى لفظة «انسحب» يف اهلامش
بام نصه« :االنسحاب :هو اسرتداد الطالب ملفه من اجلامعة بشكل هنائي» .لكنها
يف الفقرة الثالثة من املادة السادسة والعرشين جاءت وكأهنا بمعنى ترك وانقطع،
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ونصها« :إذا انسحب أو انقطع عن الدراسة ملدة فصل درايس دون عذر مقبول”.
فإن قصد الصائغ بلفظ «انسحب» يف هذه املادة السادسة والعرشين أن يسرتد الطالب
ملفه ،فال إشكال ،ألن هذا متفق مع «انسحب» الواردة يف املادة الرابعة والعرشين
لفظ ًا ودالل ًة؛ أما إن قصد الصائغ أهنا بمعنى ترك أو انقطع فيجب حذفها واالكتفاء
بلفظ «انقطع».
 -8االحتراس بفصاحة اللغة ،وصحة اإلمالء ،ومراعاة عالمات الترقيم:

سالمة اللغة وصحة اإلمالء ومراعاة عالمات الرتقيم مما جيب أن تتحىل به
الصياغة القانونية ،وقد أكدت بعض الدراسات ذلك( .)66أما لغة الالئحة فقد
صيغت بلغة عربية فصحى ،ختلو من األلفاظ العامية ،وهي شبه خالية من األخطاء
اللغوية واإلمالئية ،عالوة عىل استخدام عالمات الرتقيم يف موضعها املناسب ،وإن
كان هناك بعض القصور الذي مل خيل باملعنى ،ومل يقف الباحث إال عىل خطأ نحوي
واحد وهو يف اجلملة« :بنا ًء عىل أحكام الفقرة السادسة من املادة اخلامسة عرش»،
والصواب :اخلامسة عرشة .ومل ِ
يؤد هذا اخلطأ إىل لبس أو غموض.
نتائج الدراسة:

ختلص هذه الدراسة إىل النتائج اآلتية:

اتسمت صياغة الالئحة املوحدة للدراسات العليا (عينة الدراسة) بالوضوح
وسهولة فهم املقصود يف أغلب موادها .إال أن بعض فقراهتا حتتاج إىل إعادة صياغة
وهي املوضحة يف التوصيات.
عرف الصائغ فيها باملصطلحات الواردة يف
ْ
خلت الالئحة من صفحة أوىل ُي ّ
الالئحة ،ومقصد الالئحة منها .مما أدى إىل غموض يف بعض الفقرات ،وهي قليلة.

 اعتمدت الالئحة صيغة اخلطاب للمذكر (الطالب) ومل تستعمل خطاباملرشع يقصد شمول األحكام والقواعد للجنسني ،فكان جيب عليه
املؤنث رغم كون ِّ
استعامل صيغة (الطالب/الطالبة) أو بالعطف (الطالب والطالبة) حسب مقتىض
السياق ،أو التنويه إىل ذلك املقصد  -أي شمول األحكام والقواعد للجنسني -يف
أول الالئحة كام هو معمول به يف بعض اللوائح األخرى.
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 وظفت الالئحة العديد من آليات االحرتاس التعبريية يف صياغة مواد الالئحةوقواعدها التنفيذية ،منها :االحرتاس بالتقييد ،واالحرتاس باإلحالة اللفظية
التكرارية ،واالحرتاس باجلملة االعرتاضية ،واالحرتاس االنتقائي لأللفاظ،
واالحرتاس احلريف لألرقام ،واالحرتاس بتحديد نوع اجلنس ،وبصحة النحو
واإلمالء وعالمات الرتقيم ،وغريها مما ذكر يف الدراسة.

 اهتمت الالئحة بتوحيد مفهوم املصطلحات حيثام وردت يف الالئحة ،عدالفظة «انسحب» يف املادتني الرابعة والعرشين والسادسة والعرشين؛ إذ جاءت يف
األوىل بمعنى اسرتداد امللف ،ويف الثانية بمعنى انقطع أو ترك الدراسة.
 وردت كلمة «اجلامعات» يف الالئحة ،من غري حتديد بلفظ «احلكومية» أو«احلكومية واألهلية» ،مثال (أو اخلاصة ،حسب املصطلح املتداول) ،لتوضيح ما إذا
كانت الالئحة ترسي عىل اجلامعات احلكومية فقط أم عىل احلكومية واألهلية معا؛
وكان ينبغي التنويه إىل ذلك يف صفحة التعريفات واملسميات ،يف بداية الالئحة.

 احرتست صياغة الالئحة من اللبس والغموض بصحة اللغة واإلمالء؛ إذخلت صياغتها من األخطاء اللغوية واإلمالئية ،عدا اخلطأ النحوي يف اجلملة« :بنا ًء
عىل أحكام الفقرة السادسة من املادة اخلامسة عرش» ،والصواب :اخلامسة عرشة .ومل
يؤد هذا اخلطأ إىل ٍ
لبس أو غموض.

التوصيات:

بناء عىل ما توصلت إليه الدراسة فإن الباحث يويص باآليت:

باملسميات والتعريفات ،وتوضع يف بداية الالئحة ،بعد
 إرفاق صفحة خاصةّ
ويدَّ د فيها اآليت:
صفحة الغالفُ ،

 اجلامعات :اجلامعات احلكومية واألهلية (إن كان هذا هو املقصود يفالالئحة ،وإال ُخت َّصص باحلكومية).

 اإلشارة بصيغة املذكر (طالب) تعني املذكر واملؤنث ،ما مل يوضح السياقخالف ذلك.

 اإلشارة بلفظ اجلمع يشمل املفرد أيضا ،والعكس صحيح ،ما مل يددالسياق خالف ذلك.
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 حذف كلمة «انسحب» ،يف بداية الفقرة الثالثة من املادة السادسة والعرشينونصها« :إذا انسحب أو انقطع عن الدراسة ملدة فصل درايس دون عذر مقبول”.
إذا كان املعنى املراد منها هو :ترك ،او انقطع .وعدم حذفها إن كانت بمعنى :اسرتداد
الطالب مللفه من اجلامعة هنائي ًا ،وذلك حتى ال تتضارب مع لفظة «انسحب» يف املادة
السادسة والعرشين ،التي تعني هذا املعنى األخري.
 تصويب كلمة «عرش» إىل «عرشة» يف العبارة «بنا ًء عىل أحكام الفقرة السادسةمن املادة اخلامسة عرش».

 حذف كلمة «حمليا» من اهلدف الثالث من أهداف الدراسات العليا ونصه:متكني الطالب املتميزين من محلة الشهادات اجلامعية من مواصلة دراساهتم العليا
حملي ًا»؛ إذ إن التخصيص بلفظة «حمليا» يقتيض أنه ال ُيمكَّن الطالب املتميزون من
محلة الشهادات اجلامعية من مواصلة دراساهتم العليا يف اخلارج .ما مل تكن هناك
الئحة أخرى توضح هذا.
 توضيح الغموض الذي يف املادة اخلامسة والعرشين ،التي نصها« :يعتربالطالب منقطع ًا عن الدراسة ويطوى قيده يف احلاالت اآلتية ... :يف حال التسجيل
يف أحد الفصول وعدم مبارشته للدراسة هلذا الفصل» .وذلك بتحديد املقصود
باملبارشة وسقف الفرتة الزمنية التي يأيت ملبارشة الدراسة فيها .ما مل تكن الئحة
أخرى قد وضحت ذلك.

الهوامش

 - 1ابن منظور ،لسان العرب ،مادة حرس .121/3
 - 2اجلن ،اآلية .8
 - 3ابن فارس ،مقاييس اللغة ،مادة حرز .38/2
 - 4الفيومي املقري ،املصباح املنري ،مادة حرس ،ص.71
 - 5مرتىض الزبيدي ،تاج العروس ،مادة حرس .139/8
 - 6ينظر يف تفصيل هذه األسباب :شاجع البصري ،االحرتاس يف التعبري القرآين،
أساليبه وقيمه ،رسالة ماجستري غري منشورة ،اليمن ،جامعة إب2010 ،م .ص.10
 - 7ينظر :ابن سنان اخلفاجي ،رس الفصاحة ،ص . 235
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 - 8ينظر :أبو الوليد الباجي ،املنتقى رشح املوطأ .221/1
 - 9ينظر :الزخمرشي ،الكشاف .369 ،367/2
 - 10البقرة ،اآلية .177
 - 11يقصد البالغيني.

 - 12القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن . 242/2

 - 13ينظر :ابن رشيق القريواين ،العمدة . 653/2
 - 14اجلاحظ ،البيان والتبيني . 228/1

 - 15طرفة بن العبد ،الديوان  ,ص 97,وفيه (بالدك) مكان (ديارك) .

 - 16املصدر السابق .153/1

 - 17ابن سنان ،رس الفصاحة ،ص 235

 - 18أسامة بن منقذ ،البديع يف نقد الشعر ،ص. 90

 - 19ينظر مفهوم االحرتاس لدى املحدثني يف :شاجع البصري ،االحرتاس يف
التعبري القرآين ،أساليبه وقيمه 19 ،وما بعدها.
 - 20القزويني ،اإليضاح م. 210-209/3/1

 - 21ابن عقيل ،رشح ابن عقيل 203/2
 - 22املصدر السابق 140/2

 - 23ريض الدين األسرتاباذي ،رشح الريض عىل الكافية .75 /1
 - 24املصدر السابق 242/3
 - 25النساء ،اآلية .23

 - 26ينظر :أبو حيان األندليس ،البحر املحيط .239/3
 - 27الرازي ،مفاتيح الغيب .29/10

 - 28ينظر :اخلازن ،لباب التأويل يف معاين التنزيل .360/1
 - 29ينظر :أبو حيان األندليس ،البحر املحيط .221/3
 - 30ينظر :ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم .253/2
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 - 31ينظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير .300/4

 - 32ينظر :أبو السعود ،إرشاد العقل السليم  ، 974/1واأللويس ،روح املعاين
.469/2
 - 33الباجي ،أبو الوليد ،املنتقى رشح املوطأ .221/1
 - 34املصدر السابق .73/3

 - 35الرازي ،خمتار الصحاح ،ص231.

 - 36مرتىض الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس.25 /36

 - 37ينظر :حممد حسام وحممود لطفي ،املدخل لدراسة القانون ،نقال عن:
ضوابط يف صياغة وسن القوانني ،صغري بن حممد بن فالح الصغري ،ص.28
 - 38ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة 321 /3

 - 39املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري 352 /1
 - 40عيسى خليل خري اهلل ،روح القوانني ،ص.17

 - 41اهلادي عيل زبيدة ،صياغة النص القانوين ،ص.523

 - 42الرفاعي ،املدخل للعلوم القانونية (نظرية القانون) ،ص.153

 - 43ينظر :بيومي ،لغة القانون دراسة يف ضوء علم لغة النص ،ص.10
 - 44الصغري ،ضوابط يف صياغة وسن القوانني ،ص.260
 - 45ينظر املرجع السابق ،النتائج والتوصيات ص.241
 - 46ينظر :البالغة العالية ،ص.92-91

 - 47ينظر :البالغة فنوهنا وأفناهنا ،عباس ،فضل حسن ،ص . 336

 - 48ابن عاشور ،التحرير والتنوير .216/3

 - 49شاجع البصري ،االحرتاس يف التعبري القرآين ،ص.79
 - 50املنافقون .1

 - 51ينظر -عىل سبيل التمثيل  :-النيسابوري ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان،
 ،459/13وأبو حيان ،البحر املحيط  ، 267 /8وابن عادل ،اللباب يف علوم
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الكتاب  ، 103 /19والزركيش ،الربهان يف علوم القرآن ، 66/3 ،والسيوطي،
اإلتقان يف علوم القرآن  ، 1682-1681/5والبحر املديد  .67/8ففي الكشاف
قلت لو قال:
قلت أي فائدة يف قوله تعاىل( :واهلل يعلم إنك لرسوله) ؟ ُ
مثال ”:فإن َ
قالوا نشهد إنك لرسول اهلل واهلل يشهد إهنم لكاذبون ،لكان يوهم أن قوهلم هذا
فوسط بينها قوله( :واهلل يعلم إنك لرسوله) ليميط هذا اإلهبام .الزخمرشي،
كذب ّ
الكشاف .122/6
 - 52منها دراسة العيوين ودراسة الصغري ،كام ذكر يف املهاد النظري.

 - 53يوسف . 76

 - 54ينظر :الزركيش ،الربهان  ، 490-489/2والسيوطي ،اإلتقان .1675/5
 - 55ينظر :الزركيش ،الربهان .478/2
 - 56األعراف ،اآلية .142

 - 57القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن .275/7
 - 58ينظر :الزركيش ،الربهان .478/2

 -59ينظر عىل سبيل التمثيل :الصغري ،ضوابط يف صياغة وسن القوانني ،ص.168

 - 60ينظر :بيومي ،لغة القانون دراسة يف ضوء علم لغة النص ،ص.383
 - 61ينظر :العيوين ،الضوابط اللغوية للصياغة القانونية ،ص.221
 -62ينظر :املصدر السابق ،ص.231-230

 -63وزارة التعليم ،ضوابط نقل املعلمني واملعلامت ذوي الظروف اخلاصة
للعام الدرايس 1438-1437هـhttps://www.moe.gov.sa/ar/Docs1/
Transferofteachers.pdf

 -64الالئحة املوحدة لدراسات العليا باجلامعات السعودية ،وقواعدها التنفيذية
بجامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن
http://www.pnu.edu.sa/arr/Documents/RulesAndRegulations/PNU_AA_HigerEducation_List. pdf

 -65ينظر :بيومي ،لغة القانون دراسة يف ضوء علم لغة النص ،ص.484
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 -66ينظر :الضوابط اللغوية للصياغة القانونية ،ص .239-238وينظر:
مهدي ،دليل الصياغة الترشيعية ،ص.25
قائمة المراجع

 األسرتاباذي ،ريض الدين حممد بن احلسن( .د .ت) .رشح كافية ابن احلاجب.حتقيق :أمحد السيد أمحد ,القاهرة :املكتبة التوفيقية( ,د .ط).

 ابن أيب األصبع املرصي .حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجازالقرآن .حتقيق حفني حممد رشف( ،د .ط ،ت) .اجلمهورية العربية املتحدة :إصدارات
املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية ،جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي.

 األلويس ،أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود البغدادي .)2001( .روحاملعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين .إعداد إبراهيم شمس الدين وسناء
شمس الدين,ط 1بريوت :دار الكتب العلمية.

 األندليس ،أبو حيان .)2001( .البحر املحيط .حتقيق :عادل أمحد عبد اجلوادوالشيخ عيل حممد معوض ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية.

 الباجي ،أبو الوليد سليامن بن خلف .املنتقى رشح املوطأ .ط ،2القاهرة :دارالكتاب اجلامعي.
 البصري ،شاجع عيل .)2010( .االحرتاس يف التعبري القرآين أساليبه وقيمه.رسالة ماجستري غري منشورة ،اليمن :جامعة إب.

 بيومي ،سعيد .)2010( .لغة القانون يف ضوء علم لغة النص.ط ،1القاهرة:دار الكتب القانونية.
 اجلاحظ ,أبو عثامن عمرو بن بحر .)1998( .البيان والتبيني .حتقيق :عبدالسالم حممد هارون ,ط ،7القاهرة :مكتبة اخلانجي.

 -جامعة األمرية نورة ،الالئحة املوحدة لدراسات العليا باجلامعات السعودية ،وقواعدها

التنفيذية بجامعة األمرية نورة ،مسرتجع من موقع اجلامعة عىل الرابطhttp://www.pnu. :

edu.sa/arr/Documents/RulesAndRegulations/PNU_AA_HigerEducation_List.pdf
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 جامعة امللك سعود ،الالئحة املوحدة لدراسات العليا باجلامعات السعودية،القواعد التنفيذية بجامعة امللك سعود .مسرتجع بتاريخ http:// 2017/11/2

graduatestudies.ksu.edu.sa/sites/graduatestudies.ksu.edu.sa/
files/imce_images/llyh_lmwhd_lldrst_lly_ltb_ljdyd_lmtmd.pdf

 احلامتي ،أبو عيل حممد بن احلسن بن املظفر .)1979( .حلية املحارضة يفصناعة الشعر .حتقيق جعفر الكتاين(،د .ط) ،العراق :دار الرشيد.
 -خري اهلل ،عيسى خليل .روح القوانني .)2011( .بريوت :درا الكتب العلمية.

 الرازي ،فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني التميمي البكري.)2000( .مفاتيح الغيب (تفسري الفخر الرازي) .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية.

 الرفاعي ،أمحد حممد .)2008-2007( .املدخل للعلوم القانونية (نظريةالقانون) .جامعة بنها ،مسرتجع بتاريخ  ،2018/1/20من الرابطhttp://olc. :

bu.edu.eg/olc/images/law.pdf

 الزبيدي ،حمب الدين أبو فيض السيد حممد مرتىض .)1994( .تاج العروسمن جواهر القاموس .حتقيق عيل شريي( ،د .ط) بريوت :دار الفكر.

 زبيدة ،اهلادي عيل .)2005( .صياغة النص القانوين .جملة اجلامعة األسمرية،ليبيا ،س(، )3ع( ،)5مسرتجع من الرابطhttp://search.mandumah.com/ :
Record/765055

 ابن سنان اخلفاجي ،أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن سعيد .)1982( .رسالفصاحة .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية.
 أبو السعود ،حممد العامدي احلنفي .إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتابالكريم (تفسري أيب السعود) .حتقيق عبد القادر أمحد عطا( ،د .ط ،ت) .الرياض:
مكتبة الرياض احلديثة.

 الصغري ،صغري بن حممد بن فالح .)2017( .ضوابط يف صياغة وسن القوانني.ط ،1الرياض :دار األلوكة للنرش.

 ابن عاشور ،حممد الطاهر .)1997( .التحرير والتنوير( .د .ط) ،تونس :دارسحنون.
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 -ابن العبد ،طرفة .)1975( .الديوان .حتقيق :برية اخلطيب ولطفي الصقال,

(د .ط) ،دمشق :جممع اللغة العربية.

 ابن عقيل ،عبد اهلل بن عبد الرمحن العقييل .)1980( .رشح ابن عقيل عىلألفية ابن مالك .تح :حممد حميي الدين عبد احلميد ،ط ، ،20القاهرة :دار الرتاث
ودار مرص للطباعة ،سعيد جودة السحار ورشكاه.
 ابن فارس ،أبو احلسن أمحد بن زكريا .)1979( .معجم مقاييس اللغة .حتقيقعبد السالم حممد هارون ,دار الفكر( ,د .م ,ط).

 العيوين ،سليامن بن عبد العزيز .)2013( .الضوابط اللغوية للصياغةالقانونية .جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود ،الرياض ،ع(.)29
 الفيومي ،أمحد بن حممد بن عيل املقري .)1997( .املصباح املنري .اعتنى بهيوسف الشيخ حممد ,ط ،2بريوت :املكتبة العرصية.

 القزويني ،اخلطيب .)1993( .إليضاح يف علوم البالغة .حتقيق حممد عبداملنعم خفاجي.ط ،3بريوت :دار اجليل.
 مهدي ،غازي فيصل .)2012( .دليل الصياغة الترشيعية .جملة احلقوق.اجلامعة املستنرصية ،العراق .،)18(4 ،مسرتجع من الرابطhttp://search. :

mandumah.com/Record/427592

نسقه وعلق عليه ووضع
 ابن منظور ،حممد بن مكرم .)1988( .لسان العربّ .فهارسه عيل شريي,ط ،1بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.
 املومني ،أمحد حممد( .د .ت) .أثر اللغة يف صياغة املادة القانونية .املؤمتر الدويلالرابع للغة العربية.

 وزارة التعليم ،ضوابط نقل املعلمني واملعلامت ذوي الظروف اخلاصة للعامالدرايس 1438-1437هـ .مسرتجع من موقع الوزرة عىل الرابطhttps://www.:

moe.gov.sa/ar/Docs1/Transferofteachers.pdfh

هـ  -يناير 2019
ربيع اآلخر 1440
 2018م
1439هـ

240

هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

