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: مقدمػػة
ية األمة العربية وأن  ال يجادل أحد بأن المغة العربية ركن أساسي من أركان ىوَّ
المحافظة عمييا شرط ال مناص منو لممحافظة عمى ىوية األمة، وىذا شأن الدول 

التي بمغت في الحضارة والتقدم شأنًا عاليًا، فالحفاظ عمييا ىو حفاظ عمى تراث األمة 
وقيميا كونيا تجمع العرب عمى مختمف أوطانيم وليجاتيم ووسيمة من وسائل 

ن الحفاظ عمييا ليس مطمبًا وطنيًا إبل . االتصال مع من يتعمميا من غير العرب
. ن الحفاظ عمييا مطمب ديني باعتبارىا لغة القرآن الكريمإوقوميًا وسياسيًا فقط، بل 

يِب  الَّر ِب نِب  بعدقال اهلل تعالى  وَم نِب  ِب  الَّر ْس َّر  اَم ُن اَم َم اِب ُن ىَم  ] ِب ْس لَم  َم ًِب اْسٌَم   الِّذ ْس يُن ًَم َّر َّر  ًَم ْس  [ ًِب
 وتعالى ىو الذي يحافظ عمييا، ما دامت  لم نحافظ عمييا فإن اهلل سبحانوفإذا()

، فالمقصود ...ىذه المغة ىي لغة الذكر وأنو حافظ الذكر جل وعال شأنو
بالمحافظة عمييا في مقامنا ىذا ىو إتقان ىذه المغة ألن ىذا اإلتقان ىو أحد 
مكونات شخصية الفرد وكيان األمة واالستيانة بيذا استيانة باألمة وتراثيا، 

 وعمتَّياوبالذات مكوناتيا، كما وأن إتقانيا ىو إتقان لفيم معاني اآليات القرآنية 
وىذا ال يتأتى إاّل إذا أحاط الشخص بأدبياتيا أو عمى األقل بأىم . والحكمة منيا

أدبياتيا ومكوناتيا كالنحو الصرف والبالغة والنقد األدبي وغير ذلك، فكمما كان 
  هالشخص محيطًا بأدبيات المغة ومكوناتيا كمما كان قادرًا عمى التعبير عن فكر

 بل كمما كان قادرًا عمى التحميق مع الخيال في ىذا العالم حيحًا،تعبيرًا ص
(. )الخ ... الرحب

أن المغة ىي الجزء األىم من اليوية وىي وعاء ثقافة األمة " ىذا العقد خالصة
 ىذه األمم صبيب جميعًا، ويختمف األمموالحضارة اإلنسانية نير كبير روافده ثقافة 

ولقد ساىمت كل أمم اإلنسانية في النتاج الحضاري بمقدار .  الزمان والمكانتالفباخ
                                                 

(  .(9) سورة الحجر آية رقم (

( المغة العربية في التعمم العام "محاضرة بعنوان – ستيتية جامعة اليرموك اسمير شريف .  د(
ن لمجمع المغة العربية األردني ي ألقيت في الموسم الثقافي العشر: المشكالت والحمول:في األردن

 .2002منشورات المجتمع عام 
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 لعمماء اليوم أن يكونوا حيث ىم يكنولم .  إلى ما نحن فيو اليوملنصلأكثر أو أقل 
ذا كان لألمم أتحمميملو لم   تتباىى بما قدمتو لنا ن أكتاف العمماء السابقين، وا 

الحضارة اإلنسانية المشتركة من عموم بمختمف أنواعيا فممعرب أن يكونوا فخورين، 
 بأنيم نقموا العموم بين األمم وأضافوا ليا الكثير وأيقظوا خونولقد شيد ليم بذلك المؤر

لغوا أ من سبات وجيل عميقين، فعموا ذلك بأخالقية لم يعرفيا التاريخ فال ىم غربال
 وكان العمم عندىم مقدسًا بعيدًا عن ،اآلخر وال نادوا بضرورة صراع الحضارات

 لمجميع، وكانت المغة العربية ىي األداة المستعممة في كل ىذا، أي مشاعاً  اسةالسي
.   كتب المغة العربية من أميات الكتب لقرون طويمةوبقيتفي كل ما تقدم، 

 : البحث خطة

:  إقامة ىذا البحث عمى المطالب التاليةسنحاول

 لمصراع الدائر بين المغة العربية والمغات األجنبية وفي نخصصو:  األولالمطمب
 اإلنجميزية والفرنسية في تدريس المواد القانونية في كميات الحقوق المغتانمقدمتيا 
. األردنية

 العربية كمتطمبات إجبارية غة اللصص لتحديد ح نخصصو : الثانيالمطمب
 متخذين من خطة طمبة الحقوق في ،لتدريس القانون في كميات الحقوق األردنية

.  الحقوق في الجامعات األردنية األخرىت لسائر كميانموذجاً الجامعة األردنية 

 لمزايا تدريس المغة العربية في كميات الحقوق  نخصصو : الثالثالمطمب
. األردنية

 العربية  ىذا البحث بالتوصيات التي سنرى الخروج بيا لمنيوض بالمغةونختم
. في كميات الحقوق في الجامعات األردنية في ىذا البحث
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 األول المطمب
 المواد األجنبية األخرى في تدريس والمغات بين المغة العربية الصراع

 الصراع بين المغة العربية والمغات نإ: ردنية في كميات الحقوؽ األالقانونية
األجنبية عمى التدريس بأي منيما في كميات الحقوق األردنية، ىو جزء من 

 الموضوع ذو فيذا ،الصراع العام بين التدريس بأي منيما في الكميات األخرى
 تحميليتعيَّن تناولو بالدراسة والو لرجال العمم المعنيين بالنسبةأىمية كبيرة 

 وتبادل اآلراء في مناخ تعاوني بناء يتجاوز اآلراء الشخصية الناتجة موضوعيال
يًا في تأثيراتو ملال بد في دراسة موضوع كيذا من التفكير و ،عن انطباعات سطحية

عمى الطالب ومستقبمو بعد تخرجو من كمية الحقوق، وفي نتائجو البعيدة عمى 
 فيو رأييمالمجتمع واألمة واليوية، كما يتعين عمى الباحثين ذوي الخبرة أن يبدوا 

من جوانبو المختمفة المغوية والعممية واالجتماعية والتاريخية، وال بد أن يتحمى 
ىؤالء بفكر نقدي حر قادر عمى الخروج من اإلطار الذي وضعتو فيو ثقافة أجيال 

عديدة أممتيا ظروف غير سميمة كانت فيو األمة مسموبة القرار ميانة اليوية 
 ، لدى الخاصة القميمةاألغيار الثقافة، انتشرت فييا األمية بين العامة وثقافة ناقصة

 اآلخرين، عاجز عن الطيران (مكياج)ونتج عن ذلك إنسان ضائع بين ىويتو و
الحر والتغريد بالمحن الذي يحب، غرَّد ورقص عمى لحن غيره، ولم يتقن ىذا وال 

. ذاك

 األمة العربية أن تستيقظ اليوم وىي تبحث عن ذاتيا، وعمى األعين تحاول
نوع من الغشاوة، في ظل وجود قوى خارجية ذات مصالح في الوطن العربي، 

تقاوم زوال ىذه الغشاوة عن العيون بما في ذلك عيون المثقفين، وذلك بفرض جو 
 لن يكون اكتساب التفكير الحر لذلك والمستقبمية، اآلنيةثقافي يخدم مصالحيا 

 التعميم بالمغة عن أي حال حين نتكمم وعمى، المتبصر سياًل في ظروف كيذه
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 عادة ما يعرَّف اإلنسان إذ اآلخر، عن الذات أو عنالعربية او األجنبية نتكمم 
 لم يحب، ال خيار لو في ذلك، وىو أم ىذا التعريف أحب نىو ضموبمغتو األم، 

من ال يستطيع تبديمو، وال يجب أن يكون ىناك ضرورة لمحاولة ذلك، فيو مكرَّم 
ٌَم  ] : تعالىحيث أنو من بني آدم فضمو اهلل عمى العالمين، تطبيقا لقولو هْس لَّر اَمقَمدْس  َم  َم

ثِب ٍل  لَمى  َم لْسٌَم هُننْس عَم اَمضَّر يَم  اطَّر ِّذبَم تِب  َم قْسٌَم هُننْس هِب زَم رَم لِب  َم لْسٌَم هُننْس اِبي  ابَملِّذ  َم ابَم ْس وَم مَم  َم َم ِبي آَمدَم  ٌَم

لَمقْسٌَم   َم ْسضِب ياًل  وَّريْس  َم  [هِب
إنسانيتو، والناس سواسية والكرامة حق و آلدميتو  فيو مكرَّم()

 ألحد أن يسمبو ىذه سلمجميع أقرتو الشرائع السماوية واألرضية عمى حد سواء، ولي
 المثقفون كما ال يجوز لو أن يتنازل عنيا، ،الكرامة أو يحاوره في حقو بيا

 غيره أو ينظر إليو يمغيالحقيقيون يدركون ىذه الحقيقة، فال يحاول أحدىم أن 
نظرة دونية، إن فعل ذلك خرج من دائرة الثقافة الحقيقية إلى دائرة الثقافة المزيفة، 

 يميق بأي مثقف أن يجّل اآلخر إلى حد العبودية، فيحاول تقميده بما يناسبو الكما 
 لمثقافة، والمغة ىي ا وتشويوواليوية لمذات اأو ال يناسبو، ألن في ىذا التقميد ظمم

 ثقافة األمة والحضارة اإلنسانية نير كبير روافده وعاءالجزء األىم من اليوية وىي 
. ( )آنفاشرنا قبل أثقافة األمم جميعا  كما 

 أي حال فإن موضوع التدريس في الجامعات العربية بالمغة العربية وعمى
رأي  يقوم عمى أساس وجوب : راء ثالثةآواألجنبية ىو موضوع خالفي بين 

 العربية، وىو ما تأخذ بو جامعات بالمغةتدريس جميع المواد في الجامعات العربية 
 األجنبية وىو ما لغةالدولة في الجميورية العربية السورية، ورأي يقول بالتدريس بال

تأخذ بو بعض الجامعات الخاصة في الجميورية العربية السورية وبعض جامعات 
 بعض المواد بالمغة تدريس أساس رأي ثالث يقوم عمى وىناك ،الدول العربية

. العربية وبعضيا اآلخر بالمغة األجنبية
                                                 

(  .(70) سورة اإلسراء آية رقم (

(  .2007 مؤتمر كميات الطب المنعقد في دمشق عام ،عبد الحي عباس. د (
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 في كميات الحقوق األردنية، فبعض لقانون يختمف األمر بالنسبة لتدريس اوال
 يميل إلى تدريس القانون بالمغة األجنبية، ومن األمثمة عمى ذلك الجامعة الكميات

 والبعض اآلخر من ،األمريكية المزمع إنشاؤىا في المممكة األردنية الياشمية
الكميات يدرس القانون بالمغة العربية وىذا ىو ما تواضع عميو األمر في كميات 

 وذلك في المرحمة الجامعية ،خاصة مالحقوق األردنية سواء أكانت حكومية أ
 البكالوريوس أو الميسانس في درجةاألولى التي يكون اليدف منيا الحصول عمى 

 الماجستير والدكتوراه، مرحمتي أما في مرحمة الدراسات العميا، أي في ،الحقوق
 كمية الحقوق في الجامعة األردنية مثااًل عمى المغة التي تدرس بيا نتخذفيمكن أن 

، في حين يدرس البعض اإلنجميزية تدرس بالمغة واد من المفقمة ،المواد القانونية
.  وىو يميل إلى األغمبية الشائعة منيا المواد بالمغة العربيةاآلخر

 في مرحمة الماجستير في الجامعة األردنية فنجد أن برنامج الماجستير في أما
الممكية الفكرية يدرس بالمغة اإلنجميزية في حين تدرس المواد في ماجستير القانون 

 فمعظم المواد تدرس ؛وال يختمف األمر بالنسبة لبرنامج الدكتوراه. بالمغة العربية
. حدى المواد التي تدرس بالمغة اإلنجميزيةإبالعربية باستثناء 

 التي يستند إلييا المشاركون بتدريس جميع المواد في جميع ج الحجتختمف وال
 القانونية الموادالكميات بالمغة العربية أو األجنبية، عنيا بالنسبة لمقائمين بتدريس 

. بالمغة العربية

 كانت أم إنكميزية-  القائل بتدريس المواد القانونية بالمغة األجنبيةفالفريق
:  التاليةجفرنسية يستند إلى الحج
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 األقوى عمميا الدول ىي لغة اإلنجميزية المغة وباألخص المغة األجنبية إن -1
واقتصاديًا، فيذه المغة تصدر أىم الكتب والمراجع العممية والمجالت وىي التي 

. تحمل المستجدات

 ىي لغة المؤتمرات العممية، وليذه - كانت أم فرنسيةإنجميزية-  المغة األجنبيةإن -2
 ىيمنتيا عمى لغة االتصاالت والمعمومات بما فييا الشبكة اإلنجميزيةخاصة بو

العالمية، فالتدريس بإحدى ىاتين المغتين يمكن الطالب من الرجوع إلى المراجع 
 .والدوريات ومعمومات المواقع العممية المنتشرة بشكل أسيل وأجدى وأنفع

 المرحمة د الطالب متابعة دراستو بعئ بالمغة اإلنجميزية أو الفرنسية يييالتدريس -3
الجامعية األولى في البالد التي تتكمم وتدرس بيذه المغة وذلك دونما جيد كبير، 
والتدريس بيا أيضًا يجعل من السيل عمى الطالب والخريج حضور المؤتمرات 

 .اإلنجميزيةالدولية والمشاركة فييا حيث تعتمد في معظميا المغة 

 التدريس بإحدى ىاتين المغتين يفتح فرص عمل أكثر لمخريج في مين كثيرة نإ -4
، كما في كثير من األعمال المالية اإلنجميزيةتتطمب من القائم بيا التكمم بالمغة 

 . والسياحية وغيرىاواالقتصادية

 قبَّة الواليات المتحدة األمريكية تحت العولمة قد دمجت العالم اقتصاديا وثقافيًا إن -5
 . ولغتيا ىي لغة العولمة

 نفسو عمينا وعمى ض شك أنيا حجج قوية مقنعة لمكثيرين تعتمد عمى واقع فرال
 من اغيرنا ويقولون إن إنكار ىذه الحقيقة ضرب من المكابرة الضارة، وال بد لن

االعتراف بيا وقبوليا والسير معيا، بذلك تقضي المصمحة المبنية عمى البراغماتية، 
. اإلنجميزيةفمندرس طالب جامعاتنا بالمغة 
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:  الفريؽ القائل بالتدريس بالمغة العربية فيعتمد الحجج التاليةأما

 اليدف الرئيس من قيام أعضاء الييئة التدريسية بالتدريس ىو مد الطمبة إن -1
بالمعمومات بشكل مبسط ومفيوم عمى نحو يسيل عمى الطمبة استيعاب ما يمقى 
عمييم من تمك المعمومات، ومردود الدرس بيذا المفيوم عطاًء من عضو الييئة 

 ال يكون عمى النحو المرجو إالَّ عندما يتكمم عضو الطمبة، من وتمقياً التدريسية، 
الييئة التدريسية بمغتو األم ويسمع الطالب بمغتو األم ىو اآلخر ميما بمغ إتقان 
كل منيما المغة األجنبية وفقًا لما أثبتتو التجارب، وعمى اليقين فإن الخسارة في 

 لتيالمردود تتضاعف، في حالة عدم إتقان الممقي والمتمقي لمغة األجنبية ا
 التدريسية عديمة ئةيحاضر بيا، مما يجعل المحاضرة من قبل أعضاء اليي

 لممادة المطموبة، بل أقرب لمدراسة عن اً الجدوى، وال تعدو أكثر من كونيا تحديد
. بعد، وىذا أمر واقعي عمى الجميع قبولو إذا قبمنا وسممنا بالبراغماتية

 بإحدى المغات األجنبية كاإلنجميزية والفرنسية مثاًل سيحرم المختصين أو التدريس -2
لمانيا وروسيا أالمتخصصين بالدراسات العميا في بالد ال تتكمم ىذه المغة، ك

وغيرىما أن يسيموا في التعميم العالي رغم كفاءاتيم العممية وىم كثيرون في تمك 
 أو أمريكا أو فرنسا إنجمترا وسيزداد عددىم بسبب إغالق ،البالد ومنيا بالدنا

ممن يتقنون المغة -  جامعاتناخريجياألبواب في وجو  (لغة التدريس فييا)
 .في اختصاصات كثيرة- العربية

 القائمون بالتدريس بالمغة العربية نجاح تجربة جامعة دمشق وبخاصة كمية يورد -3
 في تصاصع الدراسة بالعربية فييا خريجييا من االخن حيث لم تم،الطب منيا
 ففي الجمعية الطبية العربية األمريكية والتي تضم المتخرجين إنجمترا؛أمريكا أو 
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من جامعات البالد العربية والعاممين في الواليات المتحدة، يشكل من تخرج من 
شغل كثير و ، الكبرى بال منافسالنسبةالجامعات السورية وخاصة جامعة دمشق 

 وبطبيعة الحال ما ينطبق عمى خريجي كمية الطب ،منيم مناصب عممية مرموقة
 .ينطبق عمى خريجي كميات اليندسة وغيرىا

ن المغة إ القائمون بالتدريس بالمغة العربية حجة أخرى، تتمثل في القول يستمد -4
العربية لغة جميمة وقوية، وىي من أقدر المغات عمى التعبير عما في الضمير 

 احتواء العموم، فمدييا الوسائل التي تكفل إيجاد الكممات المناسبة لىوع
لممستجدات العممية، أثبت ذلك فئة مخمصة من األطباء في مختمف البالد 

كممة ىي أكثر من  (120000)العربية وضعوا معجمًا طبيًا إنجميزيًا عربيًا يضم 
وبيذه المناسبة، فإننا ننتيز نجاح التجربة السورية في .  لتوحيد الترجمةفٍ كا

 إلى تعميم ىذه التجربة في عوالتدريس في كمية الطب في جامعة دمشق، لكي ند
 في ىذه المناسبة أيضا عمى مجمع المغة العربية األردني أن ونتمنىالبالد كافة، 

يكون رائدًا في الدعوة لذلك، وأن تكون إحدى توصياتو التدريس في كميات الطب 
 .لدينا بالمغة العربية والنيوض بيا

 العربية ىي إحدى المغات الرسمية لألمم المتحدة إلى جانب اإلنجميزية لمغة اإن -5
ن كان من المؤسف 1973 منذ عام واإلسبانيةوالفرنسية والروسية والصينية  ، وا 

 ىناك، فالمشكمة ليست يفعَّمياوالمؤلم أن عددًا كبيرًا من ممثمي الدول العربية ال 
نما بيمة أىميا في التعريب  وعميو فإن الحرص عمى المغة ،بالمغة العربية، وا 

 الدولية، إنما يؤدي حتما إلى بقائيا في المحافلالعربية وتفعمييا باستعماليا في 
 يقول الكاتب إذ ،التداول وال خشية عمييا من االنسحاب من التعامل الدولي
 عند تنبؤاتو 1989اإلسباني كاميالسيال الحائز عمى جائزة نوبل لإلدارة عام 

 أكثر ستنسحب" لثورة االتصاالت جةالمستقبمية حول مصير المغات اإلنسانية نتي
قمص محميًا ولن يبقى من المغات البشرية إال تالمغات من التعامل الدولي، وت
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 اإلنجميزيةأربع لغات قادرة عمى الوجود العالمي والتداول اإلنساني، ىي 
 .()" والصينيةوالعربية واإلسبانية

 ختام ىذا المطمب نؤيد ما ذىب إليو مناصرو التدريس بالمغة العربية سواء وفي
 في الكميات األخرى من حيث أن لغتنا ىي روح األمة أم الحقوقأكان ذلك في كميات 

 صعبة تتعرض فييا لسيام مسمومة مرحمة لجميع، وىي تمر في نقوىي أمانة في ع
م بواقع تييمن فيو المغات األجنبية وفي معرفتيا يتارة في القول بضرورة التسل

 وركوب والمصمحة تقضي باالعتراف ،فال فائدة من المكابرة-  والفرنسيةاإلنجميزية
 عمى نشر وشيوع عدم صالحية المغة العربية بالعملالموجة بدال من مواجيتيا، وتارة 

لمعمم والتعمم مع سيولة إبراز سيولة استعمال األحرف الالتينية، إلى الحد الذي أحلَّ 
براز بتغميب وتارة ، والتسامر والتعاملاونىؤالء لغتيم محل المغة العربية في التع  وا 

، كما ىو حادث في كثير ةالمغة العامية والميجة المحمية في كل بمد عربي عمى حد
 المغة العربية وسحقيا في أقطار بكامميا بر كل ذلك بيدف ق،من المسمسالت العربية

 لغتو محميا، فالحفاظ عمى المغة العربية والعمل عمى تدريسيا إن في إحاللوعمى 
كميات الحقوق أو الكميات األخرى ىو العالج الوحيد المتبقي في الجعبة لشفاء ىذه 

 فعمى وحَدب، صوب كلاألمة من األمراض المزمنة والضربات التي توجو ليا من 
 التعميم العالي في الجامعات تقديم ىذا عنولين ؤ والمسنوالمثقفالجميع وفي مقدمتيم 

ال دفعت المغة العربية الثمن، ودفعت األجيال المقبمة ىي األخرى  عالجال  الثمن وا 
 ويجري من يدورغاليًا وفادحًا ال يجوز لكل من يعنيو األمر أن يقف متفرجًا عمى ما 

.  وحدتنا القتالع أىم جذور بقاءمميتةمحاوالت 
 

                                                 

(  مشار إلى ذلك في البحث الذي قدمو الدكتور عبد الحي عباس في مؤتمر الطب في جامعة (
 .2007دمشق عام 
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 الثاني المطمب

 القانون لطمبة في الخطط الدراسية إجبارية كمتطمبات المغة العربية حصص
في كميات الحقوؽ األردنية  

ما دام –  الجامعة األردنية في مراجعة الخطة الدراسية لطمبة كمية الحقوق من
 أنيا تتضمن نجد- قد أخذناىا نموذجًا لسائر كميات الحقوق األردنية األخرى 

ن كان إ و، في الكمية دراستيما والنجاح بيماالطمبةمتطمبين إجباريين يتعين عمى 
ميارات :  وىذان المتطمبان ىما، من ضمن خطة طمبة اآلدابالمتطمبانىذان 

 ساعات 3)وليا ىي األخرى  (1501101)االتصال بالمغة العربية تحت رقم 
وليا ىي  (1501102) وميارات االتصال بالمغة العربية تحت رقم ،(معتمدة

. ( ساعات معتمدة3)األخرى 

ييدف ىذا المساق إلى  (1501101) االتصال بالمغة العربية  ميارات:أوالً 
وبعد الفراغ يصار إلى الحالة .... الخ نصل من المطبوعة ..تنمية قدرات الطالب

. الثانية من المطبوعة أيضًا عمى النحو التالي
: ( ساعات معتمدة3( )1501101) االتصال بالمغة العربية ميارات

 ىذا المساق إلى تنمية قدرات الطالب المعرفية في ميارات االتصال ييدف
 بين المستويين لجمعالمتعمقة بالتحدث والكتابة واالستماع والقراءة، عن طريق ا

وتشتمل عمى مجموعة من النصوص الثقافية واألدبية والعامية . المعجمي والبالغي
 تمييا مفردات متنوعة تشمل بعض القضايا النحوية والصرفية المبسطة، ،المختارة

 في اإلمالء والترقيم واستعمال المعجم اياوأخرى تتعمق بميارة الكتابة مثل قض
العربي وبعض األخطاء الشائعة في المغة والنحو الصرف واألساليب، وتميد 
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 تقوم عمييا ميارات لتيمجموعة المعارف السابقة المتالك الكفايات الضرورية ا
(. 0102)االتصال 

( 101) ميارات االتصال بالمغة العربية خطة

عمى استثمار المعارف التي تمقاىا  (1501101) فكرة ميارات االتصال تقوم
 شخصية الطالب الجامعي في جانب ناءالطالب في المدرسة بصورة ميارية لب

التعامل مع المغة المكتوبة والمسموعة، فيو يستقبل المعرفة عبر القراءة واالستماع، 
ويعيد إنتاجيا عبر التحدث والكتابة، لذلك فإن المادة تشحذ الذاكرة في بعض 

النحو والصرف واإلمالء والترقيم والمعجم، وذلك لتوظيفيا في : مستويات المغة
نتاجو . الفيم وا 

 كتاب مقرر يضم بين دفتيو عددًا من النصوص المختارة يتم معالجتيا ولممادة
من قبل األستاذ والطمبة معًا، كما يحوي عددًا من أبواب النحو العربي وبعض 

. القضايا المتعمقة بالكتابة السميمة

 طبيعة الفصل اسب العادة أن ينتقى من نصوص الكتاب عدد ينوجرت
. 2006/2007الدراسي وىي لمفصل الثاني 

 منتصف ان وبيا يتم عقد امتح،خطأ العقالء/ خر فارسآ/  كالبحارالعقول -
. 18/11/2006الفصل يوم السبت 

في االكتساب واالقتناء، القشور والمباب / المسرح العربي/  العولمةاليوية -
 .14/1/2007والنصوص السابقة ليتشكل منيا االمتحان النيائي يوم 

 المادة وامتحاناتيا عالمات

:  عالمات المادة عمى النحو اآلتيتتوزع
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عالمة     (25)    الفصل أعمال

عالمة      (25)   نصف الفصل امتحان

عالمة      (50)   النيائي االمتحان

.   االمتحانات فيي محوسبة تجري في مختبرات الحاسوب في الجامعةأما

:  عالمة أعمال الفصل فتتوزع عمى النحو اآلتيأما

 عالمات  عشر    التحدث

 عالمات  عشر الكتابية   األعمال

 عالمات  خمس الصفية   المشاركة

.   ىذه الميارات داخل الصف بالتنسيق بين الطمبة والمدرسوتؤدي

(. 1501102) االتصال بالمغة العربية ميارات :ثانياً 

: ( ساعات معتمدة3( )1501102) االتصال بالمغة العربية ميارات

 ىذا المساق إلى تمكين الطالب من استخدام المعارف األساسية التي يسعى
بيدف التعامل مع أنماط االتصال المتعددة عمى  (101)درسيا في مساق 
 وذلك عن طريق اختيار عدد من النصوص التراثية والمعاصرة ،المستوى التطبيقي

في مجال األب والثقافة، والتعرف إلى أبرز األساليب المغوية والبيانية في العربية، 
 في المغة وفي المستوى التركيبي الصرفي شتمع تذكيره بأبرز األخطاء التي ف

والبياني، وبذا يشكل ىذا المساق مرحمة متقدمة تمكن الطالب من التعامل مع 
.  مجموعة الميارات المغوية في ظل العصر المعاصر

(: 102) ميارات االتصال بالمغة العربية خطة
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عمى استثمار المعارف التي تمقاىا الطالب  (102) فكرة ميارات االتصال تقوم
لبناء شخصية الطالب الجامعي في جانب التعامل  (101)في ميارات االتصال 

مع المغة المكتوبة والمسموعة، فيو يستقبل المعرفة عبر القراءة واالستماع، ويعيد 
إنتاجيا عبر التحدث والكتابة، لذلك فإن المادة تشحذ أداء الطمبة لمغة في مزيد من 

التحدث، )الفيم والتحميل والتذوق، كما تؤكد عمى استخدام الميارات األخرى 
. (والكتابة، واالستماع

 كتاب مقرر يضم بين دفتيو عددًا من النصوص المختارة يتم معالجتيا ولممادة
من قبل األستاذ والطمبة معًا، كما يحوي عددًا من أبواب النحو العربي وبعض 

. القضايا المتعمقة بالكتابة السميمة

 من نصوص الكتاب عدد يناسب طبيعة الفصل ى أن ينتقالعادة وجرت
: 2006/2007الدراسي وىي لمفصل الثاني 

 وبيا تم عقد امتحان منتصف الفصل ، كيف تقرأ، موالنا أبو البركاتالمقامة، -
. 18/11/2006يوم 

 العربية، السيرة النبوية، قصيدة ابن زيدون، رحمة جبمية، لتشكل مادة المغة -
    13االمتحان النيائي من جميع النصوص المدروسة في الفصل بتاريخ 

 . 14/1/2007و

:  المادة وامتحاناتياعالمات

:  عالمات المادة عمى النحو اآلتيتتوزع

عالمة     (25)   الفصل أعمال

عالمة      (25)   نصف الفصل امتحان
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عالمة      (50)   النيائي االمتحان

 الحاسوب في الجامعة، مختبرات االمتحانات فيي محوسبة تجري في أما
ويستطيع الطالب الحصول عمى نتيجتو فور انتيائو من االمتحان، وىي عالمات 

. مغمقة ال يمكن التدخل فييا

:  عالمة أعمال الفصل فتتوزع عمى النحو اآلتيأما

 عالمات  عشر    التحدث

 عالمات  عشر الكتابية   األعمال

 عالمات  خمس الصفية   المشاركة

.   ىذه الميارات بالتنسيق بين الطمبة والمدرسوتؤدي

ذا كنا نحمد لواضع الخطط الدراسية نيجو ىذا بتضمين الخطة مساقين ىذا  وا 
إجباريين يمتزم طمبة كمية الحقوق بدراستيما والنجاح بيما لكي يحصل عمى درجة 

 إاّل إننا نرى ضرورة أن ال تقتصر الخطة الدراسية عمى ،البكالوريوس في الحقوق
نما يجب أن تنال المغة العربية مساقات أخرى يتعي  عمى نىذين المساقين فقط وا 

 ليؤالء الطمبة راتياطالب الحقوق دراستيا بالنظر ألىمية إتقان المغة العربية وميا
 منأثناء الدراسة وبعدىا، ألن من ال يتقن المغة العربية ال يمكن أن يعد بحال 

 تعبر رجال القانون وخيال، فالمغة العربية قرينة فكر اً  قانون ناجحرجلاألحوال 
 فكمما كانت المغة قادرة عن ىاراتيا،عنيما وتتسع بيما دائرة المغة العربية وم

التعبير عن الفكر تعبيرًا صحيحًا، وكمما كانت المغة قادرة عمى التحميق مع الخيال 
في ىذا العالم الرحب، كمما كانت قادرة عمى توظيف نفسيا في الحياة العممية 
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 ومع ىذا فإننا نرى ضرورة إضافة مساقات أخرى في الخطط ()لرجال القانون
 لمينة ممارستيمالدراسية لكميات الحقوق األردنية، نرى لزوميا لرجال القانون عند 

المحاماة أو القضاء أو العمل في االستشارات القانونية في الوزارات والمؤسسات 
 تعزيز" عمى مختمف أنواعيا تحت عنوان والشركاتالعامة والدوائر الحكومية 

 اقتراح إضافة مسافات أخرى في الخطط يمكننا و، التشريعيةةقدرات الصياغ
 قدرات الصياغة تقريرالدراسية لكميات الحقوق األردنية، نرى تحت عنوان 

 بيذا رئيسين ويمكننا في ىذا النطاق  اقتراح إضافة مساقين ،التشريعية
: وىما ()الخصوص 

 وييدف ىذا المساق إلى ضبط  مبادئ الصياغة القانونية مساؽ:أوالً 
 أساسية في تعزيز مبدأ سيادة مانةوتحسين صياغة التشريعات باعتبار ذلك ض

القانون، فصياغة التشريعات فن ال بد منو لتمام معرفتو من دراسة مستفيضة 
 القانون ويمارس المينة القانونية بمعناىا يدرس طويمة، ومن واجب من ةوتجرب

 العمم والمعرفة في عمم القانون منالواسع في المستقبل أن يكون لديو قدر كبير 
وأصولو وتاريخو مدركا لظروف الزمان المكان والبيئة التي نشأت فييا القواعد 
القانونية السابقة قادرا عمى التفرع منيا إلى الفروض التي ىو راغب أو مكمف 

بوضع حمول ليا عمى شكل قاعدة قانونية من خصائصيا العموم والتجريد 
.   وااللتزام

                                                 

(  .89سمير شريف استيتية المرجع السابق ص . د(

( ر السنوي الرابع تمجميا المؤأكانت ىذه الموضوعات من ضمن الموضوعات التي عقد من  (
ة القانونية لمنساء العربيات في عمان في فندق كمبنسكي في الفترة الواقعة بين للمسمس
29/6/2009 – 1/7/2009  
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 ذلك أن صياغة التشريع : الثاني أىمية الصياغة التشريعية المساؽ:ثانياً 
 عميو عمى ن إعداد التشريعات من حيث مقدرة القائميجوانبتعد الجانب األىم من 

استخدام الوسائل الفنية الالزمة إلنشاء قاعدة قانونية سميمة ومتقنة مع الدستور 
 فال يجوز ألي تشريع أو قانون ،باعتباره ممك القوانين وسيدىا في التدرج التشريعي

 وبالمثل ال ، كما ال يجوز ألي نظام أن يتعارض مع القانون،أن يتعارض معو
يجوز ألي تعميمات أن تتعارض مع النظام وبالمثل أيضًا ال يجوز ألي قرار أن 

ذا كانت .  مع التعميمات الذي صدر القرار في نطاقيا وتطبيقًا ليارضيتعا وا 
 األصعب تعتبرالصياغة التشريعية شكاًل من أشكال الصياغة القانونية إاّل أنيا 

بسبب تعقد المشكالت التي تتناوليا والنزاعات التي تصاحب عممية التشريع وصفة 
ز التشريع، فالتشريع يرتكز عمى وضع األوامر والقواعد ياالستمرار التي تم

خراجيا إلى حيز الوجود ويتوقف مدى نجاح ىذه القاعدة عمى مدى دق  ةالقانونية وا 
.  صياغتيا التشريعيةوحوض

القانون في جامعة بيرزيت في –  المناسبة فإننا نحمد لمعيد الحقوق وبيذه
 وبيذه المناسبة أيضًا فإنو ال بد من ساق،فمسطين تضمين خطتو الدراسية ليذا الم

اإلشارة إلى أن تجربة معيد الحقوق ىذا ىي تجربة خاصة وفريدة من حيث نوعيا 
 الجزم بأنيا عمى الصعيد الممكن فحسب بل من الوطنيليس عمى الصعيد 

 أىم المؤسسات في فمسطين بشيادة العديد ىحدإاإلقميمي، حيث يعتبر ىذا المعيد 
من المؤسسات العامة والخاصة الوطنية والدولية التي عمل معيا المعيد عمى 

صياغة العديد من التشريعات وتعديل البعض اآلخر، باإلضافة إلى إجراء العديد 
 فمسطين، ىذا إلى جانب األدلة في التشريعية لميةمن الدراسات النظرية حول الع

 وكذلك دليل ،المتعمقة بالصياغة التشريعية والمتمثمة بدليل الصياغة التشريعية
صياغة التشريعات الثانوية التي ساىمت بشكل فعال في عممية اإلصالح القانوني 
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 أدوات ىحدإوالتنظيمي وسيادة القانون، ذلك أن عممية الصياغة التشريعية 
اإلصالح القانوني وسيادة القانون، بل األىم في األدوات لما تمعبو من دور ميم 

 االجتماعي والديمقراطي عمى الصعيد الوطني، فالصياغة روبارز في عممية التغيي
التشريعية الجيدة لمقوانين واألنظمة تؤدي لمخروج بقوانين جيدة حيَّة قابمة لمتطبيق 

 بما تشممو من أحكام، عمى عكس الصياغة غير الجيدة التي اقععمى ارض الو
تؤدي إلى سن قوانين ميتة غير قابمة لمحياة والتطبيق وتبقى في األدراج رثة 

 كما تغرب الشمس، أي أن القانون بعد فترة معينة يصبح ال معنى ىاوبالتالي غروب
.  لوجوده وبحاجة لمتعديل والتحديث حتى يساير التغييرات عمى الصعيد المفظي

 النظر في بداية ىذا المطمب ركزنا إلى أننا إذا كنا قد شير يفوتنا أن نوال
عمى الخطة الدراسية لطمبة كمية الحقوق في الجامعة األردنية، فإننا نفترض أن 
مساقي ميارات االتصال بالمغة العربية ىي مساقات إجبارية في كميات الحقوق 
األردنية األخرى، ألن كمية الحقوق في الجامعة األردنية ىي الكمية األم بالنسبة 

جرى العرف عمى االحتذاء بيا، أما إن و ، األخرىالجامعات في الحقوق لكميات
كان األمر عمى خالف ذلك فإننا نرى تضمين الخطط الدراسية في كميات الحقوق 

طمبة الحقوق في الجامعة األردنية ل تتضمنو الخطة الدراسية ما األخرىاألردنية 
 تقترحو بيذا الخصوص من إضافة المساقين وماوخطة معيد الحقوق في فمسطين 

.   المذين تمت اإلشارة إلييما
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 الثالث المطمب

 المغة العربية في كميات الحقوؽ  تدريس مزايا

 الوسيمة الوحيدة لمتطبيقات القانونية السميمة وتحقيق العدل ىيالمغة العربية 
 ليذا لنقول بأن التطبيقات القانونية الصحيحة والبعد عن مخالفة فنميدبين الناس 

 المراد تطبيقو نوني النص القابتنفيذالقانون والخطأ في تطبيقو وتأويمو ال يكون إال 
عمى الوقائع المراد تطبيق النصوص القانونية عمييا، والتفسير السميم ال يكون إال 

ن العدالة إ العمم بالمغة العربية وأدبياتيا، األمر الذي يصح معو القول أوتيلمن 
تحقق إال إذا ي ذي حق حقو ال إعطاء كلو الناس والمساواة فيما بينيم بينالقانونية 

 النظر عمن يتولى صرفأحسن المفسر اإلحاطة بالمغة العربية ومياراتيا، ب
 سير ذلك نقول بأن التفسير ثالثة أنواع، فيناك تفوتعميلالتفسير ومن ثم التطبيق 

.  الوسيمة وآخر إلى النتيجةإلىخر آيرجع إلى المصدر و
: التفسير من حيث المصدر: أوالً 

 وتفسير صادر من ديوان رسمي من حيث المصدر أربعة تشريعي أو التفسير
 . ()فقيي وتفسير قضائي تفسيرتفسير القوانين و

:  التشريعي أو الرسميالتفسير -1

 وىو صادر من ، التفسير كما يدل عميو اسمو ىو الذي يتواله المشرعفيذا
السمطة التشريعية صاحبة االختصاص في تشريع القوانين، وقد تضطمع بو 

السمطة التنفيذية التي يكون ليا نفس المركز في الظروف االستثنائية التي تمر بيا 
 من الدستور األردني، 94البالد وذلك ضمن الشروط المنصوص عمييا في المادة 

                                                 

(  مطبعة ،1983( 10) شرح قانون العقوبات القسم العام ط ،محمود محمود مصطفى.  د(
 . وما بعدىا (85) ص ةجامعة القاىر
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 ىذا التفسير يتخذ صورة النصوص القانونية ولو نفس قوتيا أنعمى اعتبار 
 تفسير المشرع الو مع ذات القاعدة محل التفسير، ومثإماويكون صادرًا . الممزمة

الجزائي األردني في المادة الثانية من قانون العقوبات لبعض األلفاظ والعبارات 
 والطريؽ ، السكنيت وب، القضائيةواإلجراءات ، األردنيةكالمممكة"الواردة فيو 

 في وقت الحق لصدورىا شريطة إال يكون التفسير قد إما و،"ليل والجرحد وال،العام
وضع قاعدة مستحدثة تحظر ما لم يكن محظورًا حسب القاعدة المفسرة، وييدف 

 إزالة ما بيم واستجالء ما غمض في النصوص السابقة، فيذه إلىالنص التفسيري 
وما .  فيياوتندمج التي صدرت تفسيرا ليا بل بقةالنصوص تمحق بالنصوص السا

دام ليذا التفسير نفس قوة النصوص القانونية التي جاء لتفسيرىا، يكون نافذا ليس 
نما من تاريخ صدور النص المفسَّر  أي أنو ينسحب بأثره عمى ،من وقت صدوره وا 

 القطعية، أما األحكام التي ة التي لم تكتسب الدرجحكامالماضي بحيث يشمل األ
 .  ()اكتسبت الدرجة القطعية فتظل قائمة مع اعتبارىا مبنية عمى تفسير خاطئ 

ن وتمتزم  المحاكم بتطبيق النص التفسيري عمى الوقائع السابقة لصدوره حتى وا 
شد عمى المتيم مما كان يطبقو القضاء حتى ولو أدى التفسير أ تفسيرا ركانت تقر

 جرائم جديدة أو ينشئالجديد إلى اتساع نطاق النص المفسِّر طالما أنو ال 
أما إذا تضمن النص الجديد أحكاما . عقوبات شديدة لم تكن تقررىا القواعد السابقة

 نصا تفسيريا بل يعتبر نصا متضمنا ونجديدة أو عدل أحكاما قائمة، فال يك
 . ()لقواعد قانونية جديدة 

:  الصادر عن ديوان تفسير القوانينالتفسير -2

                                                 

(  ص      29 رقم 10مجموعة األحكام القانونية س ، 1959 فبراير سنة 2 ، نص مصري(
 منشأة المعارف 1968نظر كذلك رمسيس بينام النظرية العامة لمقانون الجنائي ا، و127

 .217 ص باإلسكندرية

( ف      1947 دونديبو دي فاير، مطول في القانون الجزائي والتشريعات الجنائية المقارنة (
 .903 ص 1586
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 تنيض إلى جانب أن عمى 1952 نص الدستور األردني الصادر عام لقد
 منو عمى أن يؤلؼ 123 نصت المادة إذ ىيئة تختص بتفسير القوانين، مالمحاك

ديوان خاص بتفسير القوانين من رئيس أعمى محكمة نظامية رئيسا وعضوية 
حد كبار موظفي اإلدارة يعينو مجمس الوزراء يضاؼ إلييم أاثنين من قضاتيا و

إال . عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العالقة بالتفسير المطموب ينتدبو الوزير
 متى انينأن ىذا الديوان مقيد الصالحية في التفسير إذ ال يممك أن يفسر القو

نماشاء،   يفسرىا في حالة واحدة فقط، ىي عندما ال تكون المحاكم قد فسرت وا 
ن يطمب رئيس الوزراء من الديوان ممارسة حقو في التفسير كما  نص القانون، وا 

لمديوان الخاص حق تفسير ) القائمة 123ىو واضح من نص الفقرة األولى لممادة 
، كما (نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرتو إذا طمب إليو رئيس الوزراء ذلك

أن القرارات التي يصدرىا ىذا الديوان في المسائل المعروضة عميو ليا قوة القانون 
 123 من المادة عةبعد نشرىا في الجريدة الرسمية وفقا لما نصت عميو الفقرة الراب

. المذكورة وىذه القرارات تصدر عن الديوان باألغمبية
:  التفسير القضائي- 3

 المحاكم بحكم وظيفتيا القضائية، الفصل في الخصومات المعروضة تتولى
 ما شاب النص المراد تطبيقو عيب ما، تجتيد المحاكم في تفسيره فإذا ،عمييا

 عمييا وليس حة المطروى رؤية الدعاوةفالتفسير القضائي إذًا تتواله المحاكم بمناسب
 اليذا التفسير قوة ممزمة، بمعنى أن تفسير المحكمة لمنص ال يمكن أن يكون ممزم

 ليا أيضا عندما تنظر في قضية اً لغيرىا من المحاكم، بل وال يمكن أن يكون ممزم
وال تمتزم المحاكم بالتفسير القضائي . أخرى حتى وان كانت مماثمة لمقضية األولى

 استقر التفسير عمى نحو معين، بل وأكثر من ذلك حتى ولو تبنتو وانحتى 
ن كان الذي يجري   إن المحاكم ىو يجري عميو العمل مامحكمة التمييز نفسيا، وا 

تستأنس غالبًا بآراء محكمة التمييز في فيميا لمحتوى النص القانوني وحكمو 
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أي التمييز لدينا -  العمياالمحكمة المحاكم الدنيا بالمبادئ التي ترسييا زاموعدم الت
 ناجم الجزائية عمى الوقائع المراد تطبيقيا عمييا لمنصوص مجال تطبيقاتيا في- 
من  (147/2) عميو في المادة المنصوص لمقضاة مبدأ الصالحية الوجدانية عن

 الجزائية والمبدأ الدستوري المنصوص عميو في المادة المحاكمات أصول قانون
. لقانون الغير ال سمطان عمييم مستقمون القضاةوالمتمثل في أن   (97)

:  الفقييالتفسير  -4

 فيم الذين يقومون بشرح النصوص وتعميميا، ويعمقون ، والفقياءاح الشرَّ ويتواله
عمى أحكام القضاء، وينتقدون االتجاىات التي يرون عدم صوابيا ويأتون بالحمول 

 الفقيي قوة ممزمة ال يرالبديمة في نطاق ما يعتقدون أنو صواب وحق وليس لمتفس
. لمفقيو وال لغيره من الفقياء اآلخرين

 الفقيية أمر ضروري ال غنى عنو إطالقا كجزء من عممية التنظيم والحركة
 بآراء أقضيتيا العدل في المجتمع، فكثيرًا ما تتأثر المحاكم في قالقانوني وتحقي

 تحت تأثير الفقو، وال قالفقياء، بل وترجع أحيانا عما كانت قد قضت بو في الساب
 ريعينسى أثر الفقو عمى التشريع أيضا، إذ أن المشرع نفسو قد يتأثر بنقد الفقو لمتش
الصادر، فيتدخل إلصالح ما فيو من عيب أو سد ما فيو من نقص أو استجالء 

 مقدم ىذه الورقة عن ولعمي استشيد ىنا بالتعميق الصادر ،ما فيو من غموض
 وكان بعنوان 2009لعام  (3)الذي تم نشره في مجمة نقابة المحامين في العدد رقم 

 األردني  قانونية حول ركن االختصاص في الرشوة بين قانوني العقوباتدراسة"
/ 1723)بمناسبة التعميؽ عمى قرار محكمة التمييز األردني رقم " والمصري
 أن قامت المحكمة العميا بتغيير اجتيادىا الذي كانت نتيجتو ن وكان م(2008

.   تسير عميو  منذ مدة تزيد عمى األربعين عاماً 
:  من ناحية الوسيمةالتفسير :ثانياً 
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: خر منطقيآ تقسيم التفسير من ىذه الناحية إلى تفسير لغوي ويمكن
:  المغويالتفسير -1

 الشارع والمعنى الذي يريده، فيي عدتو في إرادة عن ىي وسيمة التعبير المغة
التعبير عما يدور بخمده، ولذلك فإن أول ما يمجأ إليو المفسر في سبيل الكشف 

فألفاظ النص ىي الوسيمة .  المغوية أللفاظ النصمعانيعن مراد الشارع، معرفة ال
 فإن كانت األلفاظ واضحة ،األولى التي يستخدميا المشرع في تحقيق غرضو

غ االمعنى صريحة الداللة اكتفى بيا في استخالص مراد الشارع، إذ ال مس
 ، وعمة ىذا الحكم أن المشرع قادر عمى التعبير عن ()لالجتياد في مورد النص

. نفسو بدقة ووضوح
:  المنطقيالتفسير -2

 ألفاظو عن التعبير عن حقيقة قصده، فال عجز يجانب المشرع التوفيق وتفقد
ذ ال يجوز لو أن يقف عاجزًا إمناص لممفسر عندئذ من استخدام الوسيمة الثانية، 

 والوسيمة الثانية ،عن تحقيق ميمتو المقدسة عند أول صعوبة تعترض سبيمو
االحتياطية التي نعنييا ىي الوسيمة المنطقية، وليذا األسموب مظاىر متعددة، فقد 

 ولو أن ،يستعين المفسر بما سبق النص من مذكرات تحضيرية ومناقشات برلمانية
كما لو أن يستعين . يسترشد بالظروف التي أوجبت إمالء النص المراد تفسيره

 . ()بالمصادر التاريخية التي اخذ عنيا النص

                                                 

(  وقد تضمنت  المادة الثانية، الفقرة األولى من القانون المدني األردني ىذا المعنى بقوليا (
تسري نصوص ىذا القانون عمى المسائل التي تتناوليا ىذه النصوص بألفاظيا او معانييا وال "

 ".مساغ لالجتياد في مورد النص

(  .220-219 المرجع السابق ص ، النظرية العامة، انظر الدكتور رمسيس بينام(
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 أن نالحظ أن ما قيل من وسائل منطقية إنما ورد ذكره عمى لسان وينبغي
والنتائج التي تقود إلييا كل وسيمة من ىذه الوسائل . الفقياء عمى سبيل المثال

ليست ممزمة لممفسر، فمن حقو أن يرفض األخذ بيا أن لم يقتنع بأنيا تكشف عن 
. قصد الشارع

  (): ىا بحسب النتيجة التي يؤدي إليالتفسير: ثالثاً 

 تقسيم التفسير من حيث النتيجة التي يؤدي إلييا إلى تفسير مقرر ويمكن
. خر مقيد وثالث موسع أو مفسحآو
  :() المقررالتفسير -1

 أن المشرع قادر عمى التعبير عن نفسو بألفاظ دقيقة صل أن قمنا أن األسبق
ولكن . وواضحة عمى نحو يسمح بفيم المراد منيا دون المجوء إلى أساليب أخرى

 األلفاظ معبرة عن المعنى المقصود، فعندئذ يصار إلى نمن المحتمل أن ال تكو
 المغوي، تفسيرالتفسير المنطقي، فإن تطابق التفسير المنطقي في نتيجتو مع ال

فيوصف في ىذه الحالة بأنو تفسير مقرر أو كاشف، بمعنى أنو أعطى لأللفاظ 
ن اختمف التفسير المنطقي في إ أما ، غامضل ليا مدلوان كأنمدلوال واضحا بعد 

صورة التفسير المقيد وصورة :  المغوي فقد يتخذ إحدى صورتينفسيرنتيجتو مع الت
. التفسير الموسع

:  المقيد أو المضيؽالتفسير -2
                                                 

( المرجع .  انظر ىذا الموضوع لدى كل من الدكتور محمود محمود مصطفى القسم العام(
 . وما بعدىا221رمسيس النظرية العامة المرجع السابق ص .  وما بعدىا، د85السابق ص 

(  انظر تفسير النصوص المتعمقة بالتجريم الجمركي، رسالة الدكتوراه المقدمة في كمية الحقوق (
 (.77)ص 1979جامعة القاىرة عام 
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 التفسير المقيد تضييق نطاق األلفاظ التي استعان بيا المشرع بغية يعني
ومجال ىذا التفسير تمك الحاالت التي . حصرىا في النطاق المطابق إلرادة القانون

عندئذ .  ليا أن تحملالشارعتحمل فيو ألفاظ النص من المعاني أكثر مما أراد 
ولتوضيح ذلك . يصار إلى الحد من سعة تمك األلفاظ وقصرىا عمى ما أريد بيا

 من قانون العقوبات، تعاقب بالحبس من شير 206/1ن المادة إباألمثمة نقول 
 جنائي الرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عمييا باتفاقإلى سنة كل من عمم 

 من ىذا القانون ولم يخبر السمطة 148و 145 و143و  138-135في المواد 
 يخبر أن جريمة قوعفيذه المادة تمزم كل من عمم بو. العامة بوجو السرعة المعقولة

وقد جاءت األلفاظ من العموم . عنيا السمطة العامة بوجو السرعة المعقولة
 يقع عمى عاتق من يعمم بوقوع الجريمة حتى ولو كان اإللزاموالشمول بحيث أن 

 ىذه النتيجة نالخ وواضح أ.... مصدر عممو اإلذاعة أو التمفزيون أو الصحف
غير مقصودة عقال أو منطقا، فيجب أن يصار في التفسير إلى تضييق داللة تمك 

جمو تمك المادة، أاأللفاظ لكي تتفق عبارات النص مع الغرض الذي صيغت من 
أما وان األمر قد .  اكتشاف ما خفي من الجرائم عمى السمطة العامةسييلوىو ت

أذيع وافتضح أمره من نقل وسائل اإلعالم، لم يعد ىناك ثمة حكمة من إبقاء ىذا 
. أحدااللتزام عمى عاتق 

:  الموسع أو المفسحالتفسير -3

 أن ألفاظ النص قد جاءت قاصرة يتضح التفسير موسعا أو مفسحا حين يكون
عندىا يصار إلى التفسير . في ظاىرىا عن اإلحاطة بحقيقة المعنى الذي أراده النص

الموسع عن طريق توسيع نطاق ألفاظ النص لكي يحقق حماية الحق الذي وضع من 
 رقةومثالو التفسير الذي استقر عميو العمل في الفقو والقضاء المقارن بشأن الس. اجمو

من  (399)تقابميا المادة –  من قانون العقوبات 311المنصوص عمييا في المادة 
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 مال الغير المنقول دون اخذ"المصري بتعريفيا ليا إنيا -  قانون العقوبات األردني 
 فالمدلول المغوي لتمك األلفاظ يقصر جرم السرقة عمى تمك الحاالت التي يقع ".رضاه

فال يؤاخذ جزائيا من يختمس . فييا فعل األخذ عمى مال الغير المنقول دون رضاه
دراجو في معنى المنقول كالتيار إ حيث يصعب ،شيئا ال ُيمس أي ليس لو كيان مادي

وقد أدى ىذا األمر بالفقو والقضاء في مصر إلى توسيع معنى المنقول . الكيربائي
فأصبح ليا - كالكيرباء مثال- ليشمل أمواال يصعب إدراجيا لغة تحت ىذا الوصف

من  (399) بالذكر أن المادة والجدير، () معناىا المغويلى قانوني يزيد عنىمع
 القوى المحرزة مالقانون العقوبات األردني قد نصت صراحة عمى أن تشمل لفظة 

 أن تعتبر ينا وقد استقرت التطبيقات القضائية لد،والكيرباء من القوى المحرزة
الكيرباء من القوى المحرزة، بل وأكثر من ذلك صدر قانون حديث مؤقت لدينا 

وبالمثل أيضا التفسير الذي . خاص بشركة الكيرباء وىو قانون الكيرباء المؤقت
 في مبدأ الصالحية العالمية اردةالو" اإلقامة"استقر عميو العمل في الفقو بشأن تعبير 

. ( الشاممةأو)
 سريان أحكامو عمى عمى العاشرة من قانوننا ة من المادعة نصت الفقرة الرابفقد

في المممكة ارتكب جناية أو جنحة في الخارج إذا لم يكن استرداده " يقيم"كل أجنبي 
فإذا اقتصر تعبير اإلقامة عمى الموطن الثانوي وفقا لمعناه المغوي، . قد طمب أو قبل

ترتب عمى ذلك أن أحكام قانون العقوبات تسري فقط عمى األجنبي الذي يقيم في 
األردن إقامة قانونية في حين ال تسري أحكامو عمى من وجد في اإلقميم عمى نحو 

:  النتيجة غريبة من ناحيتينىذهو. غير قانوني
.  من خالف حكم القانون كان في وضع أفضل ممن لم يخالفو أن:أوالىما

                                                 

 ،1932 سنة إبريل 5 قرار محكمة النقض المصرية رقم ،راجع سرقة التيار الكيربائي ((
 .63 ص 69 رقم 4مجموعة القواعد القانونية ج
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 ىذه النتيجة لم تحقق غرض المشرع في توسيع نطاق اختصاص أن :ثانيتيما
الشارع، األمر الذي أدى بالفقو إلى توسيع مدلول ىذا التعبير ليشمل كل من وجد في 

. ()ليةاألردن سواء أكان مقيما إقامة قانونية أم فع
 ىي أنواع التفسير في المواد الجنائية يستخدميا المفسر بيدف الكشف عن ىذه

ال أده الشارع ان عبارات النص تتطابق مع ما أرأن اقتنع بإف. مراد الشارع خذ بو، وا 
 جريمن يمجأ إلى تضييق تفسير النص أو توسيعو حسبما أراد الشارع لنص التأفعميو 

 بحث إلىن ىذا النوع من التفسير يقودنا إ ضيقًا، وعمى أي حال فأونطاقا متسعا 
. مسألة التفسير بطريق القياس

 التفسير السميم يحول دون الخمط بين التنازع الظاىري نإ نقول الختام وفي
 أو يؤدي إلى فض إشكالية التنازع الظاىري ، والتعدد المعنوي ليالمنصوص

 نتيجة النظرة األولى تزاحم عدة نصوص فيما بينيا ر فييا لممفسيخاللمنصوص التي 
 معينة، في حين أن ىذا التزاحم ىو مجرد تزاحم ظاىري ةلالنطباق عمى واقعة جرمي

 إذ ال ينطبق عمى الواقعة إال نص قانوني واحد لواقع،زائف ال يستند إلى الحقيقة وا
 ولعل ، فيما بينيا لالنطباق عمى الواقعةتتزاحممن بين النصوص التي تبدو أنيا 

السبب في ظيور ىذه الحالة ىو مجرد قاسم مشترك بين عدد من النصوص القانونية 
التي تحكم ذات الموضوع، في حين أن مثل ىذا التنازع ال محل لو في مجال 

 . بعضالنصوص أو القواعد القانونية المستقمة بعضيا عن

                                                 

  ،862 ص 1988 شرح قانون العقوبات األحكام العامة  ،عبد الوىاب حومد. انظر د ((
 .141، ص 1961محمد الفاضل، المبادئ 
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:  التوصيات

 اإلحاطة بالمغة العربية والتدريس بيا في كميات الحقوق نأ مما تقدم خمصن
 لكل من يمارس أو سيمارس المينة القانونية من يىو أمر ضروري وجوىر

 فما من طائفة من ىؤالء إال وتكون قد ، ومستشارين قانونيينةمحامين وقضا
 خاصة متخرجت من إحدى كميات الحقوق سواء أكانت تمك الكمية حكومية أ

. يةب أجنموطنية أ

 اإلحاطة بالمغة العربية إنما يؤدي إلى التفسير السميم لمنصوص إن فوعميو
القانونية إنما يؤدي إلى التطبيقات السميمة ليذه النصوص، والتطبيقات السميمة 
لى  ليذه النصوص تؤدي إلى تحقيق العدل والمساواة والمصالح االجتماعية وا 
تحقيق مبدأ سيادة القانون األمر الذي يؤدي إلى صيانة النظام االقتصادي 

. واالجتماعي والسياسي

:  بالتوصيات التاليةرج فإننا نخوعميو

 بالتدريس بالمغة العربية في كميات الحقوق يجب أن يسبقو اىتمام االىتمام إن -1
 االبتدائيةبتدريسيا في المرحمتين الدراسيتين السابقتين وىما مرحمة الدراسة 

. والثانوية، فيما مرحمتا تأسيس الطالب بالمغة العربية

 أن تتضمن خطط كميات الحقوق إضافة مواد أخرى إلى خططيا الحالية يجب -2
 وىي مادة تعزيز قدرات ،أطيافيمنتيجة ألىميتيا لرجال القانون عمى مختمف 

الصياغة التشريعية أسوة بالتجربة الفريدة الناجحة في معيد الحقوق في بير 
  .فمسطينزيت في 

 بالمستوى العممي الرفيع الذي تتمتع بو كميات الطب في االعتراف مع -3
، إال أن شيئًا لم يمنع اإلنجميزيةالجامعات األردنية التي تقوم بالتدريس بالمغة 
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 التي قامت بيا كمية الطب في الجامعة ةمن االستعانة بالتجربة الناجح
السورية من حيث التدريس فييا بالمغة العربية، أو عمى األقل عمل برنامجين 
في كميات الطب األردنية أحدىما يدرس بالمغة العربية واآلخر يدرس بالمغة 

 .اإلنجميزية

 االكتفاء بالمعدل العالي الذي يحصل عميو الطالب في امتحان الدراسة عدم -4
نما ال، لقبولو في كميات الحقوقةالثانوي بد من العمل عمى التأكد من أنو   وا 

يرغب شخصيا في ىذه الدراسة، باإلضافة إلى التأكد من أن لغتو العربية 
 .سميمة قبل الدخول إلى كمية الحقوق

 إلزام األساتذة في كميات الحقوق التحدث بالمغة العربية الفصحى أثناء ضرورة -5
إعطاء لغة الطالب السميمة في وقياميم بالتدريس ليكونوا مثاًل يحتذي لطمبتيم 

.   الدراسة نصيبًا من عالمتو في ذلك االمتحانأثناءاالمتحان الذي يجريو 

 ىنا يأتي بل ويجب أن يأتي االىتمام بالمغة العربية والنيوض بيا في ومن    
. كميات الحقوق
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الّتعقيبات والمناقشات 

الجامعة الياشمية / عبد الكريم مجاىد. د.أ

فيذا : يقول بالنسبة لمذين ذىبوا لمدِّراسة في الغرب ودرسوا ليجات أوطانيم
تقميد حدث عند أساتذة كمية دار العموم وأوليم األستاذ الدكتور إبراىيم أنيس   

تمام حسَّان عن ليجة . فكانت دراستو في الدكتوراه عن ليجة القاىرة ثم د
. كمال إبراىيم بشر عن الميجة المبنانية. ود (كوممبو)

وبالنسبة لتعريب الطب، فال ُبدَّ أن نعترف أنَّ مدرسة الطب بدأت في جامعة 
وأحضر القاموس المحيط،  (كمود بيك)القاىرة بالمغة العربية وجاء عميدىا الفرنسي 

ر في إحدى كميات الطب الفرنسية وقال ليم بوا ىذا : ثم أتى بالمنياج المقرَّ َعرِّ
.   المنياج، وىذه المصطمحات تأخذونيا من القاموس المحيط

أمين الكخن . د.أ

 يرى أنَّ مناىجنا المدرسية تخمو من النصوص القانونية، فحبَّذا لو عرَّضنا 
طالب المرحمة الثانوية لنصوص قانونية ضمن منياج المغة العربية قبل أن يذىبوا 

.   إلى الجامعة

أحد الحاضرين 

في مطمع التسعينات " أصول صياغة قانونية بالمغة العربية" تساءل عن مادة 
في القرن الماضي التي كانت ضمن الخطة التدريسية في كمية الحقوق، ولم تكن 

ُلغًة مجرَّدة بل كانت توظيفًا لمغة في مجال القانون، وكانت ذات فائدة كبيرة لمطمبة 
كامل السعيد عميدًا لمكمية، وكانت ُتعطى من قبل أساتذة . ولكنيا ُألغيت أيام كان د

.   متخصصين
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وتحدَّث في مجال إعداد الطمبة لرسائل الماجستير والدكتوراه من ناحية لغوية 
ِلَم يبعث ىؤالء الطمبة برسائميم لمن ينقحيا ويراجعيا، ِلَم ال يكون مؤىَّاًل : متسائالً 

.   لمثل ىذه الميمة فيراجع رسالتو، وينقحيا بنفسو
عبداهلل الكيالني . د. أ

 يرى أن المغة نظاٌم من العالقات المنطقية، فالنصوص القانونية تمّثل قضايا 
. منطقية، والقاعدة المغوية تُبنى في النصِّ المغوي كما ىو في النص القانوني

كما يشير بعض - والقاعدة المغوية.  فالنص القانوني عبارة عن نصٍّص منطقي أيضاً 
أن لمغة داللة ضمنيَّة ومعنًى ظاىرًا، فالمعنى الضمني يتشكَّل عند - عمماء النفس

ابن المغة وىذا لو داللة خاصة حتى في الموقف القضائي أو القانوني، ففي دول 
االتحاد اأُلوروبي ُيحَظر عمل شخص من بمد في بمد آخر ضمن االتحاد، إذا ُوجد 

.   عائٌق لغوي

الكيالني أنو يجب أن . وفيما يخصُّ القضاء وبعض الدوائر القانونية يرى د
يعرف الشخص لغة ذلك البمد الذي سيعمل فيو، ومن ىنا يجب أن يكون إتقان 

.   العربية من األساسيات في العمل القانوني والقضائي عندنا
كامل السعيد . د.رد أ

التي ألغيت " أصول صياغة قانونية"السعيد عمى من تساءل عن مادة . ردَّ د
لَغ عندما كنت عميدًا لمكميَّة، وأطالب : "في كمية الحقوق قائالً  ًً ىذه المادة لم ُت

". بإعادتيا اآلن وأتمنَّى ذلك
 


