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أ .د .ماجد الدرويش

د .ه�شام �سليم عبد اهلل المغاري

قائم ب�أعمال عميد �أكاديمية فل�سطين للعلوم الأمنية
غزة ــ فل�سطين

قبول المعلومات الأمنية ور ُّدها
في �ضوء مناهج المح ِّدثين
م�ستخل�ص البحث
عالج الباحثُ المو�ضوع في مبحثين :ق ّدم في الأول تعريف المعلومة الأمنية لغة وا�صطالح ًا،
و�أ�شار �إلى مجاالت الن�شاط اال�ستخباري ب�شكل عام ،ثم ع ّرف المعلومة الأمنية ،و� ّأ�صل في المبحث
الثاني طرق قبول المعلومة الأمنية ور ّدها م�ستفيد ًا من مناهج المحدثين.
ا َّت َب ��ع الباحث المنهج الو�صف ��ي بغر�ض التعريف بالأمن والمعلوم ��ات ،وتت ّبع منهج المحدثين
ف ��ي قبول ور ّد الرواية ،كما ات ّبع المنه ��ج التحليلي في مقاربة طرق المح ّدثين عند قبولهم �أو ر ّدهم
المرج َّوة.
للرواية ،ومقارنة ذلك مع المعلومة الأمنية للو�صول �إلى النتائج
ُ
تو�ص ��ل الباح ��ث �إلى وجود كثير من القوا�سم الم�شتركة بي ��ن �صناعة المعلومة الأمنية ومنهج
ّ
المحدثين في التعاطي مع الرواية.
خل� ��ص الباح ��ث �إلى �ضرورة اال�ستف ��ادة من مناه ��ج المح ّدثين في درا�سة قب ��ول المعلومات
الأمني ��ة ور ّده ��ا ،وت�صنيفها م ��ن حيث ال�صح ��ة وال�ضعف بما يتنا�س ��ب مع حال م�ص ��در المعلومة
وخ�ص بذلك �أجهزة �أم ��ن المقاومة الفل�سطينية ودول الربيع العربي ،كما �أو�صى
وط ��رق �صياغتهاّ ،
الباح ��ث ب�إعداد البحوث العلمي ��ة ور�سائل الدرا�سات العليا (الماج�ستي ��ر والدكتوراه) ،التي تَربط
بي ��ن المعلومات الأمنية والعلوم ال�شرع ّية ،وتقديم االقتراح ��ات ال�ضرور ّية لتح�سين الأداء والجودة
والعدل في عمل الأجهزة الأمنية في بالدنا العربية والإ�سالمية.
مقدمة:
والنوعية
�أ�ضاف ��ت التكنولوجي ��ا الحديثة ُطرق� � ًا جديدة لجم ��ع المعلومات ،من حيث الك ّمي ��ة
ّ
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وال�سرع ��ة؛ ب�سبب م ��ا �أنتجته من و�سائل و�أدوات ل ��م تكن ُمتاحة في ع�ص ��ور �سابقة ،ومع ذلك بقي
الإن�سان المحور الرئي�س في كافة مجاالت �صناعة المعلومات ،من حيث ال�صدق والأمانة والأ�سلوب،
وتحويل المعلومات من �صورتها التقنية �إلى تقارير ب ُلغة مفهومة لكافة الم�ستخدمين.
للحكم على ق ّوة الدول ،و�أ�صبح من الواجب االهتمام بكل
ل ��م َي ْ
عد ك ُّم المعلومات معيار ًا كافي ًا ُ
وال�صحة وال�شمول ،وال يكون ذلك �إال بو�ضع َ�ضوابط و�إجراءات
الكم وال ّنوع
معايير الجودة من حيث ّ
ّ
ُم ْح َكمة ،و َب ْذل جهود كبيرة للتعامل مع المعلومات في ِّ
كل مراحلها.
َي ِق ��ف الأمن ف ��ي مق ّدمة المجاالت التي تحتاج �إل ��ى المعلومات ،وعندما نعل ��م �أنّ المعلومات
الأمني ��ة تتع ّلق في ُمعظمها ب� ��أرواح النا�س و�أعرا�ضهم� ،أو م�صير الجماع ��ات والدول ،يهون عندها
حجم الجهد الذي ُيبذل في جمعها وتدقيقها وتحديد م�ستوى َقبولها؛ لتكون القرارات �صائبة مبن ّية
على �أُ ُ�س�س َمتينة.
الم�سلم ��ون ه ��م �أ ّول من �أول ��ى �صناعة المعلومات اهتمام� � ًا خا�ص ًا ،من حيث �ش ��روط ال َقبول
وال� � ّرد ،وبذل ��وا في ذلك جهود ًا هائلة ،وتركوا تراث ًا عظيم ًا ،يحت ��اج �إليه الم�سلمون في هذا الع�صر
�أكث ��ر مم ��ا احتاجوه في ع�ص ��ور ما�ضية؛ ب�سبب ث ��ورة المعلومات ،و�سهولة انت�ش ��ار الإ�شاعة ،وتع ّمد
الخداع والت َّْ�ضليل.
قبول المعلومات الأمنية ور ّدها ،وتد ّرجها
ي�سعى الباحث لل ُم�ساهمة في ت�أ�صيل
وتطوير مناهج ِ
ِ
م ��ن حي ��ث ال�صحة وال�ضعف ،م�ستفيد ًا مما �أنتجه علماء الحدي ��ث النبوي من �أ�ساليب؛ ليكون ذلك
م ��ادة ت�ستفيد منها �أجهزة الأم ��ن العربية ،وفي مق ّدمتها �أجهزة المقاومة الفل�سطينية ودول الربيع
العرب ��ي ،رغب ��ة في الو�صول �إل ��ى م�ستوى �أكبر من الع ��دل ،واالنتقال بالأمن �إل ��ى مفهومه ال�شامل،
وتحقيق الم�صلحة الوطنية العامة ،بعيد ًا عن الم�ؤثرات الحزبية �أو الفئوية ال�ض ّيقة.
دوافع البحث و�أهميته:
دفع الباحث للكتابة في هذا المو�ضوع �أمور هي:
َ -1ك� � ْون الباح ��ث مواطن ًا فل�سطيني ًا ،ف�إ ّن ��ه ي�شعر ب�أهمية الأمن وج ��ودة المعلومات في �إدارة
ال�ص ��راع؛ كي تك ��ون المقاومة �أقدر عل ��ى فهم طبيعة االحت�ل�ال و�أن�شطت ��ه و�أ�ساليبه ،ثم
الكاذبة �أو
كم المعلوم ��ات ِ
مواجهت ��ه مواجه ��ة مبن ّية على فهم عمي ��ق ،دون �أن تغرق ف ��ي ّ
ال ُم َ�ضللة �أو عديمة الفائدة.
-2اهتم ��ام الأجهزة الأمنية العربية بك � ّ�م المعلومات المرتَبطة ب�أم ��ن النظام الحاكم ،دون
اعتبار لجودتها و َنوعها ،منطلقة من عقيدتها الأمنية المبنية على ِحفظ م�صلحة النظام،
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دون �أي اعتبارات �أخرى؛ مما �أوقعها في �سوء التقدير و�شيوع الظلم ،فكانت تلك الأجهزة
�سبب ًا رئي�س ًا لثورات الربيع العربي.
-3ت ��رك المح ّدثون الم�سلمون تراث ًا �شام ًال ومف�ص ًال في فن ��ون جمع الرواية والحكم عليها،
وه ��و ما لم ت َْظفر به �أ ّية �أمة ،لكنْ العرب والم�سلمون المعا�صرون غفلوا عن ذلك التراث؛
فانعك�س ذلك على كثير من مناحي حياتهم وفي مق ّدمتها المجال الأمني.
َ -4ح َ�سب علم الباحث ال يوجد بحث �أو درا�سة ربطت بين علوم الحديث والمعلومات الأمنية.
م�شكلة البحث:
تتلخ�ص م�شكلة البحث في ال�س�ؤال الرئي�س التالي:
كي ��ف يمكن لأجهزة �أمن المقاوم ��ة الفل�سطينية ،وتلك التي �ستوا�ص ��ل العمل الأمني في دول
الربي ��ع العربي �أن ت� ّؤ�صل وتط ّور �أداءها في المعلومات الأمنية ،م�ستفيدة من منهج ال�سلف في قبول
ور ّد الرواية؟
منهج البحث:
اتب ��ع الباحث المنهج الو�صفي كون ��ه يحتاج �إلى �إطاللة �شاملة على عل ��م المعلومات الأمنية،
وعل ��ى م ْنه ��ج المحدثين في قبوله ��م ور ّدهم للرواية ،كما اتب ��ع المنهج التحليلي؛ كون ��ه ُي�ساعد في
المقارن ��ة بي ��ن �صناعة الرواي ��ة و�صناعة المعلوم ��ات الأمنية ،والك�شف عن �أهم م ��ا يت�ضمنه منهج
ال ُمحدثي ��ن من نفائ�س يمكن �أن ُتفي ��د في ت�أ�صيل وتح�سين �أداء الأجهزة الأمنية من حيث َقبولها �أو
ر ّدها للمعلومات ،وما يندرج تحت ذلك من ت�صنيفات ال�صحة وال�ضعف.
هيكل البحث:
ي�أت ��ي هذا البح ��ث في م ْبحثين ،يق� � ّدم الأول تعريف� � ًا بالمعلومات الأمنية ومج ��االت الن�شاط
اال�ستخباري ،فيما يربط الثاني بين مناهج المح ّدثين في قبولهم ور ّدهم للرواية ،وبين ما ُي�شبهها
ف ��ي المعلوم ��ات الأمنية؛ للو�ص ��ول �إلى معايير و�ضوا ِب ��ط ُت�ساهم في ت�أ�صيل وتطوي ��ر عمل الأجهزة
الأمنية.
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المبحث الأول
المعلومات الأمنية والن�شاط اال�ستخباري
معنى المعلومة لغة:
ت�أتي المعلومة بمعنى ا�ستخبار ،وو�شاية ،وع ّرفها ُمعجم ال ُمنجد ب�أ ّنها« :ك ّل ما َيعرفه الإن�سان
ع ��ن ق�ضية �أو َحدث» ،وهي« :الأخبا ُر والتحقيقات وكل ما ي�ؤ ّدي �إلى ك�شف الحقائق و�إي�ضاح الأمور»
وهي« :عملية تو�صيل حقائق �أو مفاهيم من �أجل زيادة المعرفة»(((.
المعاني اال�صطالحية للبيانات والمعلومات والمعرفة:
يخل ��ط الكثيرون َبين ُم�صطلح ��ات :البيانات والمعلوم ��ات والمعرفة ،وي�ؤ ِّثر ه ��ذا َ
الخلط في
الفه ��م والتحليل و�صناعة القرار ،وم ��ن هُ نا يرى الباحث �أهمية الإ�ش ��ارة للفرق بين الم�صطلحات
الثالثة:
�أو ًال :البيانات
البيانات هي«َ :مجموعة من الحقائق التي لم َي ّتم ُمعالجتها� ،أو هي المادة الخام للمعلومات»(((،
وعن ��د التحلي ��ل ُتجيب كل واحدة منه ��ا عن �س�ؤال واحد عل ��ى الأقل من الأ�سئلة الت ��ي ترد في ذهن
محل ��ل المعلوم ��ات ،وتبقى هذه الإجابات غير ذات فائدة ما لم يت ��م ُمعالجتها وتنظيمها ،بالتبويب
ح�صل الفهم الذي ُي�ؤدي �إلى تعديل في الحالة الم ْعرفية.
والت�صنيف ،وربط بع�ضها ببع�ض ،كي َي ُ
ثاني ًا :المعلومات
عندم ��ا يتم تنظي ��م البيانات ،وربـ ��ط بع�ضها ببع�ض ،لت� ��ؤدي معنى وا�ضح� � ًا ،مرتبط ًا ب�شـيء
محـ� � ّدد ،و ُتجيب عـن �س� ��ؤال مركزي حول ق�ضيـة ما؛ ل ُي�صبح مـن ال�سهل بن ��اء ت�صـ ّور �أ َّولي عن تلك
الق�ض ّي ��ة ،يتحول المعني الذي ّتم تَح�صيله من َمجموع تلك البيانات �إلى معلومة((( ،فالبيانات �إذن
ه ��ي الوحدات الأولية للمعلومات ،وتَمتاز المعلومات عن البيانات ب�أنها مرتبة وم�ص ّنفة وذات معنى
ت َْ�ستوعب ��ه عقولنا((( .ويرى �آخ ��رون�« :أنّ المعلومات هي المعنى الذي تَحمله الرموز والعالمات»(((،
وعرفتها مو�سوعة « »Comptonب�أنها�« :أي �شيء يزيل عدم الت�أكد من �أمر ما»((( ،وجاء في تعريفها
 -1حممد فاروق كامل ( :)1999املعلومة الأمنية� ،ص .11
 -2عبد الرحمن �شعبان عطيات (� :)2004أمن الوثائق واملعلومات� ،ص .122
 -3الباحث ( :)2010املعلومات الأمنية� ،ص .33
 -4عبد الرحمن �شعبان عطيات (� :)2004أمن الوثائق واملعلومات ،مرجع �سابق� ،ص .123
 -5مايكل هيل (� :)1999أثر املعلومات يف املجتمع� .ص.25
 -6حممد فاروق كامل ( :)1999املعلومة الأمنية ،مرجع �سابق� ،ص.11
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�أي�ض ًا� ،أنها« :ك ّل ما يع ّدل �أو يغير من البناء المعرفي للإن�سان»((( ،كما �أنها« :بيانات ت َّم ْت معالجتها
وتحوي ُله ��ا �إلى �صيغ ٍة ُمفيدة ذات معنى ،ولها قيمة في الأ ْفعال �أو القرارات الحالية �أو ال ُمحتملة»(((،
وي ��رى �آخرون� :أنّ «المعلومات ال َتتَ�ض َّم ��ن البيانات المعا َل َجة فقط ،و�إنما ِفئاتها الأُخرى من حقائق
و�شروح ونظريات وقوانين و�أدوات ،و� ّأي �شيء يمكن �أن ُيع ّدل من الحالة المعرفية»((( .و ُيمكن القول:
معلومات عندما ُي�ض ��اف �إليها معنى ،وب�صيغة ريا�ضية ف� ��إن( :المعلومات =
«�إن البيان ��ات ُت�صب ��ح
ِ
(((
البيانات  +المعنى) .
ثالث ًا :المعرفة
�إذا كانت المعلومة ُتعنى بتح�صيل الحقائق ال ُم�ستقاة من مجموع البيانات ،ف�إنّ المعرفة ُت ْع َنى
ِب َف ْه ��م ِتلك الحقائق وا�ستخدامها ف ��ي بناء الت�صورات والمفاهيم ،كي َيكون الإن�سان �أ ْق َدر على َفهم
الواق ��ع ،وبذل ��ك ف�إنّ ال َمعرفة« :مجموع المفاهي ��م والت�صورات التي تك ّونت ل ��دى َ�شخْ �ص ما َنتيجة
وتفاعله معه ��ا»((( .وهي�« :سائل خليط من
محاوالت ��ه المتكررة ل َف ْهم الظواه ��ر الموجو َدة في بيئته ُ
التج ��ارب والقي ��م والمعلوم ��ات ،ت�ساهم في تولي ��د
�ات جديدة ُت ْن ِ�ش ُئه ��ا عقولنا»(((،
تجارب ومعلوم � ِ
َ
معرفة،
وعندم ��ا َيختزن الإن�س ��ان المعلومات حتى َي�ستطي ��ع االنتفاع منهاُ ،ت�سمى ه ��ذه المعلومات ِ
و ُيمكن التعبير عن ذلك ب�صيغة ريا�ضية( :المعرفة = المعلومات المختزنة  +القدرة على ا�ستعمال
في�صف ال َمعرفة ب�أنها« :عمليات تمثيل للحقائق والمفاهيم
تلك المعلومات)(((� ،أما دليل �أك�سفورد ِ
التي يت ��م َت ْنظيمها ال�ستخدامها ُم�ستقب ًال»((( ،و ُت�شير النظري ��ات الحديثة �أنّ عمليات َتفْكيك ُكبرى
تحدُث في العقْل ع ْند تع ّلم كل حقيقة جديدة»(((.
والج ْمع بينها ،يمكن تعري � ُ�ف المعلومة ب�أ َّنها:
ب�إلق ��اء َن ْظرة تحليلية على التعريف ��ات ال�سابقة َ
توعبها ُعقولنا ،ويكون م�صدره ��ا واحدة �أو �أكثر من الحوا�س
�ان
«حقائ ��ق ُت َع ّبر عن مع � ٍ
ومفاهيم ت َْ�س ِ
َ
َ
الخم�سة ،ومن �ش�أ ِنها �إحداث تغيير في حالتنا ال َم ْعرفية» ،كما ُيمكن ا�ستنتاج �أنّ المعلومات ت�ؤ ِّثر في
حالتنا المعرف ّية بواحد �أو �أكثر من الأ�شكال التالية:
1- Broder (1980): Information as the fundamental social science, p 21.
2- Bawden, D. (1997): Information policy or knowledge policy, pp. 74 – 79 ..

 -3مايكل هيل (� :)1999أثر املعلومات يف املجتمع ،مرجع �سابق� ،ص .26
 -4كيت دفيلن ( :)2001الإن�سان واملعرفة يف ع�صر املعلومات� ،ص .35
 -5زياد بركات ،و�أحمد عو�ض ( )2011واقع دور اجلامعات العربية يف تنمية جمتمع املعرفة � ،...ص .9
 -6كيت دفيلن ( :)2001الإن�سان واملعرفة يف ع�صر املعلومات ،مرجع �سابق� ،ص .202
 -7كيت دفيلن ( :)2001الإن�سان واملعرفة يف ع�صر املعلومات ،املرجع ال�سابق� ،ص 35

8- Gregory, R. (1987): The Oxford companion to the mind. Oxford, P410
9- Oakeshott, M. (1989): The voice of liberal learning, P. 51.
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 -1تكرار �أو ت�أكيد لمعلومات �سبق علمنا بها وتخزينها في عقولنا.
� -2إ�ضافة جديدة لمعلومات �سبقت معرفتنا بها.
 -3ت�صحيح �أو تعديل لمعلومة عرفناها من قبل.
 -4فتح مجال للح�صول على معرفة جديدة.
مفهوم الأمن:
ُيمكن تعريف الأمن لغ ًة وا�صطالح ًا على النحو التالي:
تعريف الأمن لغة:
الأم ��نُ �ضد الخ ��وف ،وهو عدم توقع مكروه ف ��ي الزمن الآتي ،و� ْأ�صله ُطم�أنين ��ة ال َّنف�س وزوال
القوي الذي ُي َط ْم ِئنُ النا�س �إليه(((.
الخوف»((( ،ومن المعاني الأُخرى للأمن القوة ،فالأَ ِمين هو ّ
تعريف الأمن ا�صطالح ًا:
ي ��رى البع� �ُ�ض �أنّ ال ْأمن مفهوم ع�سكري ،ويرى �آخرون �أ ّنه ُم ��رادف لل�سيا�سة الخارجية ،فيما
يرى فري ٌق ثالثٌ �أ ّنه َيندرِج تحت العلوم االجتماعية ،ويرى فري ٌق راب ٌع �أنّ الأمن لي�س �سوى التنمية(((.
والأم ��ن م ��ن المنظور اال�ستراتيجي ال َع ْ�سك ��ريُ « :قدرة الدولة على حماي ��ة َنفْ�سها وقيمها من
الأخطار الخارجية»((( ،ومن ال َمنظور ال�سيا�سي« :عملية التخل�ص من مظاهر ال�ضعف اال�ستراتيجي
ِّ
المخطط الع�سكري
م ��ن خالل ر�س ��م و�صياغة مبادئ �سيا�سية»(((؛ لذلك فهو ح�صيلة التع ��اون بين
الح�سية
والمق ِّرر ال�سيا�سي ،والأمن من الناحية االجتماعية« :اطمئنان الإن�سان النعدام التهديدات ّ
ولتح� � ّرره م ��ن القيود التي َتح ��ول دون ا�ستيفائه احتياجات ��ه الروحية والمعنوي ��ة ،وال�شعور بالعدالة
االجتماعية واالقت�صادية»(((.
مما �سبق يمكن تعريف الأمن ب�أ ّنه« :تحقيق حماية م�ؤ�س�سات الدولة و�أفرادها ،من التهديدات
الداخلية والخارجية الواقعة والمحتملة»� ،سواء كان ذلك التهديد ع�سكري ًا �أو اقت�صادي ًا �أو اجتماعي ًا
�أو �سيا�سي� � ًا �أو غي ��ر ذلك ،و�سواء كان م�صدر الخطر من الداخل �أو من الخارج ،و�سواء و َقع التهديد
على الدولة وم�ؤ�س�ساتها �أو على الأفراد والمواطنين الذين يقطنون تلك الدولة.
 -1حمب الدين حممد مرت�ضى احل�سيني الوا�سطي الزبيدي احلنفي (د .ت) :تاج العرو�س من جواهر القامو�س� ،ص .23
 -2ابن منظور؛ �أبو الف�ضل جمال الدين حممد بن مكرم الأن�صاري ( :)1990ل�سان العرب�( 21/13 ،أمن).
 -3هيثم الكيالين ( :)1996مفهوم الأمن القومي العربي� ،ص .70
 -4منري عبد الرحمن �شبيب ( :)2003نظرية الأمن الإ�سرائيلية يف ظل الت�سوية ال�سلمية � ،...ص .19
 -5حامد ربيع ( )1984نظرية الأمن القومي العربي � ،...ص.38
 -6فهد حممد ال�شقحاء ( :)2004الأمن الوطني ت�صور �شامل� ،ص .14
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وبناء عليه تكون المعلومة �أمني ًة �إذا تو ّفرت فيها ال�شروط التالية:
ال�شرط الأول� :أن ُتحدث تغيير ًا في َمعرفتنا الأمنية وفيما نواجهه من تهديدات ومخاطر.
ال�شرط الثاني� :أن تتوفر في المعلومة واحدة �أو �أكثر من الخ�صائ�ص التالية(((:
َ -1ت ْك�شف تهديد ًا قائم ًا.
َ -2تتَنب�أ بتهديد م�ستقبلي.
ُ -3ت�ساهم في مواجهة تَهديد قائم �أو متوقع.
الن�شاط اال�ستخباري
تمار� ��س الأجهزة الأمنية عدد ًا من مجاالت �صناعة المعلوم ��ات ،التي ُيطلق عليها (الأن�شطة
اال�ستخبارية) ،والأداء المعلوماتي ال�صحيح يجب �أن َي�شمل كافة هذه المجاالت.
مفهوم الن�شاط اال�ستخباري
اال�ستخب ��ارات «مجم ��وع الأجه ��زة والت�شكي�ل�ات والو�سائ ��ل ال ُم�ستخدم ��ة لجم ��ع المعلومات
والعامل ��ة في الوقت
ال�سيا�سي ��ة والنفْ�سي ��ة واالقت�صادي ��ة والع�سكري ��ة الخا�ص ��ة بالعدو وتحليله ��ا،
ِ
نف�س ��ه عل ��ى مكافحة عمليات التج�س� ��س والتخريب المعادية ،و�إبطال كل عم ��ل يقوم به العدو لجمع
المعلوم ��ات»((( ،وقد اعتبرت المو�سوعة الأمريكية �أنَّ اال�ستخبارات « َت ْه َت ُّم ِب َج ْمع و َتقْييم المعلومات
ذات العالق ��ة بالمنظمات والدول الأجنبية ،من حيث المع� � ّدات و�أحجام الجيو�ش ومواقعها ،وتهتَم
ب�صورة خا�ص ��ة بالبحث عن المعلومات التي ُتفيد في الإنذار ال ُمبكر ،كالهجوم
المباغت»((( ،وترى
ِ
المو�سوع ��ة البريطاني ��ة �أ ّنه «ال يكفي �أن َي ْمتلئ �أر�شيف الحكوم ��ة بال َمل ّفات والمعلومات ال�صحيحة،
بل ال ُب ّد �أن تَخ�ضع للتف�سير والتقييم ال�صحيحَ ،
وتو�ضع تحت ت�ص ّرف الجهات المخت�صة في الوقت
المنا�سب»(((.
مما �سبق ،يمكن تعريف الن�شاط اال�ستخباري ب�أ ّنه« :عمل ّية جمع المعلومات الأمن ّية التي تتع ّلق
للو�صول �إلى تقدير موق ��ف ُي�ساعد في اتخاذ الق ��را ِر المنا�سب ،وا ِتباع كل
بالتهدي ��دات ال ُمختلف ��ة،
ِ
ال�سب ��ل الكفيل ��ة بال ُمحافظة على �س ّرية معلومات الدولة ،وبثّ المعلوم ��ات المغلوطة �أو الإيحاء بها؛
ب َغ َر�ض ت�ضليل العدو».
 -1الباحث ( :)2010املعلومة الأمنية ،مرجع �سابق� ،ص .74
 -2هيثم الأيوبي (حمرر) ( :)1981املو�سوعة الع�سكرية � .ص 62

3- Encyclopedia Americana Corporation ( 1991 ): The Encyclopedia Americana . p 246
4- Encyclopedia Britannica Inc. ( 1984 ): The Encyclopedia Britannica . p679
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مجاالت الن�شاط اال�ستخباري
�إنّ هَ � َ�دف �إن�ش ��اء �أجه ��زة اال�ستخبارات ه ��و« :الحاج ُة �إل ��ى المعلوماتِ ،به ��دف الو�صول �إلى
الحقيق ��ة ،ب�شكله ��ا ال�صحيح»((( ،وبن ��ا ًء على التعريف ��ات ال�سابقةُ ،يمكن ح�صر مج ��االت الن�شاط
اال�ستخب ��اري في ثمانية مجاالت هي((( :اكت�شاف الم�شكالت الأمنية ،وجمع المعلومات و ُمعالجتها،
وتحليله ��ا ،و� َ
أر�شفته ��ا ،و�إع ��داد الدرا�س ��ات الأمني ��ة ،وتقدير المو ِق ��ف الأمني ،وممار�س ��ة الخداع
أمين معلوم ��ات الدولة وفي مق ّدمته ��ا الت�صنيع الع�سكري والأمن ��ي .ويكتفي الباحث
والت�ضلي ��ل ،وت� ِ
بتَ�سلي ��ط ال�ض ��و ِء على جم ِع المعلوم ��ات ومعالجتها؛ كونه ��ا الأكثر ارتباط ًا بمو�ض ��وع البحث (قبول
المعلومات الأمنية �أو ر ّدها).
 1ـ جمع المعلومات:
�إن َج ْم ��ع المعلومات ُيع ُّد �أكثر الأن�شطة الأمنية �أهمية ،وبدو ِنه تَبقى �أجهزة الأمن عاجزة عن
القيام ب�أيِّ ن�شاط �آخر ،وبح�سب المو�سوعة البريطانية ف�إنّ «�أكبر ك ّمية من المعلومات اال�ستخبارية
والح�صول على الن�شرات
ت�أت ��ي من م�صادر علنية وبدون عناء ،مثل :اال�ستما ِع �إلى ن�شرات الأخبارُ ،
الإح�صائي ��ة والتقاري ��ر ال�سيا�سي ��ة وغيره ��ا»(((« ،وت َِ�ص ��ل ِن ْ�سب ��ة المعلوم ��ات التي َي ِت ��م جمعها من
المعلومات الأمنية
الم�ص ��ادر العلن ّي ��ة �إلى �أكثر م ��ن (((»%80؛ لذلك َتتَجه �أجهِ ��زة ال ْأمن �إلى َج ْم ��ع
ِ
م ��ن الم�صاد ِر العلن ّية َ
قبل �أن َت ْبذل ُجهدها للح�صول عل ��ى المعلومات من ال َم�صادر ال�س ّرية .وترى
المو�سوع ��ة الأمريكية �أنّ «الح�صول عل ��ى المعلومات الع�سكرية يكون �أ�سهل في حاالت الحرب ،منه
ال�سلم ،وذلك من خالل التحقيق م ��ع الأ�سرى ،و�ض ْبط الوثائق»((( .كم ��ا �أنّ «كثير ًا من
ف ��ي ح ��االت ِ
ويتم تحليلها في
المعلوم ��ات اال�ستخباري ��ة يتم الح�صول عليه من خ�ل�ال بحوث طلبة الجامع ��اتّ ،
مراكز الأبحاث اال�ستخبارية»((( .و�أما المعلومات التي تَح�صل عليها الأجهزة الأمنية بطرق �س ّرية،
ال�صناعية،
ف َت َت َم ّثل في ت َْج ِني ��د الجوا�سي�س� ،أو ا�ستخْ دام و�سائل ِت َقنية االت�صاالت الحديثة والأقمار ِ
كم ��ا �أ ّنه ��ا قد ت َْح�صل عل ��ى المعلومات ب ُممار�سة �أ ْن�شط ��ة �أمن ّية ُمبا�شرة ،مث ��ل التحقيق مع ال ُعمالء
والأعداء و�أعوانهم.
تهتم �أجهزة اال�ستخبارات بالح�صول على المعلومات التي تَتعلق بال َمخاطر والتهديدات� ،سواء
ّ
1- Joseph ( 1995 ): intelligence intervention in the politics of democratic states ... . p 48

 -2الباحث ( :)2008اال�سرتاتيجية الع�سكرية لكل من م�صر و�إ�سرائيل � ...ص .83-76

3- Encyclopedia Britannica Inc. ( 1984 ): The Encyclopedia Britannica . p680.

 -4يو�سف �أبو بكر ،ونبيل �سامل ( :)1989حرب املعلومات بني العرب و�إ�سرائيل � .ص .35

5- Encyclopedia Americana Corporation ( 1991 ): The Encyclopedia Americana . p 246.
6- Encyclopedia Britannica Inc. ( 1984 ): The Encyclopedia Britannica . p680.
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كان ��ت متع ّلقة بال�ساحات الخارجية ،مثل :المعلومات ال�سيا�سية واالجتماعية ،التي تع ّبر عن م�ستوى
تما�سك جبهة الأعداء ،والمعلومات االقت�صادية ،التي ُت�شير �إلى القدرة المالية وال�شرائية واالكتفاء
ُ
الذات ��يُ ،
والخبرات الع�سكرية والتقنية ،التي تح ّدد ال ُقدرة ال ُهجومية والدفاعية للأعداء ،كما ُت ْعنى
بجم ��ع المعلومات عن ال�س ��كان ،والأحوال المدن ّية والجو ّية والعوام ��ل البيئية وغيرها ،لتتع ّرف على
و�سب ��ل الت�أثير فيها� .أو ِتل ��ك المتع ِّلقة بالأ ْن�شطة والجه ��ات الداخل ّية التي َت ْعمل
اتجاه ��ات ال�سكانُ ،
وا�ضحة للد�ستور والقانون((( ،مثل :الب�ؤَر الإجرامية
ف ��ي اتجاه مغاير ل َم ْ�صلحة الدولة ،ف ��ي ُم َخالفة ِ
والجوا�سي�س وال ِع�صابات والجريمة الم َن ّظمة ،والتعاون مع جهات خارجيةَ ،
وغ�سيل الأموال ،وال ِفكر
ال ُمناق�ض لمبادئ الد�ستور ،وغيرها.
ُ -2معالجة المعلومات
ق ��د تَكون المعلومات في ُ�صورتها الأولية نا ِق�صة �أو َمغْلوطة �أو تَحتمل دالالت عدة؛ والأ�صل �أن
تم ّر المعلوم ��ات بمراحل من ال ُمعالجة وال َتقْييم َق ْبل اال�ستفادة ِمنه ��اِ ،ب َغر�ض تدقيقها وا�ستكمالها
وتحدي ��د دالالتها ،وبعد ذلك قد َي ِتم ر ّد المعلوم ��ة �أو َقبولها ،وفي مرحلة ال ُمعالجة يرى الباحث �أ َّنه
َيجب التركيز على �أمرين ،هما:
الأولُ :معالجة ال�شكل
يق�ص ��د به� ،أنْ ت َْ�ستوف ��ي المعلومة كل ُم َك ِّوناته ��ا الرئي�سة ،مثل :م�ص ��ادر المعلومة ،وتاريخها
ومكان حدوثها والأ�شخا�ص الم�شاركين فيها ،والت�أ ّكد من ح�سن �صياغتها ،من حيث عدم الزيادة �أو
ال ّنق�ص ،وعدم �إدراج وجهات ال ّنظر ،وترتيب الأحداث زمني ًا ،وانتقاء الألفاظ المع ّبرة عن المعاني
تهتم المعالج ��ة بتَرجمة المعلوم ��ات ّ
وفك ال�شيف ��رة ،وتحويل المعلومات م ��ن �أ�شكالها
بدق ��ة .كم ��ا ّ
المختلف ��ة كال�صور الجوية والر�سومات والمخطط ��ات البيانية والت�سجيالت والجداول الإح�صائية،
�إلى تقارير خطية و�إح�صائية ب ُلغة تفهمها جهات االخت�صا�ص الأخرى في دوائر الأمن.

�إليها.

الثانيُ :معالجة الم�ضمون
يتم خالل هذه المرحلة ،الت�أ ّكد من تو ّفر �شروط ومعايير المعلومة الأمنية ،التي �س َبق الإ�شارة
المعرفة و�صناعة القرار الأمني:
�إن العدي ��د م ��ن � ْأجهزة الأم ��ن َت ْبني مو ِقفها م ��ن الأ�شخا�ص والهيئات ُم�ستن ��دة �إلى َمجموعة

 -1لي�س املق�صود هنا املعار�ضة ال�سيا�سية الوطنية ،لأن جمع املعلومات عنها يعترب خمالفة للأنظمة الدميقراطية ،وتعدّي ًا على
خ�صو�صية الأحزاب ،لكن املق�صود جمع املعلومات عن اجلهات التي تعمل يف اجتاه خمالف مل�صلحة الوطن ،واملعيار للحكم
على ذلك هو د�ستور البالد والقوانني املعمول بها.
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تتم ُمعالجتها ،ولم ت َِ�صل بعد �إلى م�ستوى المعلومات الم�ؤكدة ،فتتخذ �أجهزة
م ��ن البيان ��ات التي لم ّ
الأمن �إجراءات ت َْح ُرم �أولئك الأ�شخا�ص من كثير من حقو ِقهم ،دون ِعلمهم ودون �أن ُتعطيهم الحق
ف ��ي معرفة الأ�سباب� ،أو الدفاع عن �أ ْنف�سهم ،وهذا ُي َنبئ عن خلل في الأداء المعلوماتي ،والأ�صل �أن
َي َتط ��ور الأداء فتُبن ��ى القرارات والت�صورات عندما َيتراكم لدى الأجه ��زة الأمنية م�ستوى ي�صل �إلى
الح� � ّد الأدنى من المعرفة المطلوب ��ة .وال ُيمكن الو�صول �إلى الم�ستوى المطلوب من جودة القرارات
المخت�صة بتحديد درجة �صح ��ة المعلومات الت ��ي ُيتخذ القرار
الأمني ��ة� ،إال عندما تق ��وم الدوائ ��ر
ّ
�صحة ،كان القرار �أكث ��ر د َّقة وزادت الثقة به ،والعك�س
بن ��اء عليه ��ا؛ لأن المعلومات كلما كانت �أكثر َّ
�صحة المعلومات ،ف�إن على �صانع القرار �أن ُي َ�ص ّنف قراراته
بالعك� ��س .وفي حال عدم تحديد درجة ّ
�ضم ��ن الق ��رارات االحتياطية �أو الوقائية ،الت ��ي تَهدف �إلى درء المخاطر ،وعلي ��ه �أال َيتّخذ قرارات
تم�س بم�صال ��ح الأ�شخا�ص وال َهيئ ��ات ب�صورة مبا�شرة .وعندم ��ا تكون القرارات
َق ْطعي ��ة �أو ِنهائي ��ة ّ
عدم الت�أ ّك ��د ،وال يتو ّفر ما يلزم م ��ن معلوماتُ ،ي�صبح من
الأمني ��ة �أكث ��ر خط ��ورة ،وتَ�سود حالة من ِ
والحكمة ،التي هي �أعلى من ال َمعرفة؛ لأ ّنهم ــ في هذه الحالة
الخبرة ِ
ال�ضروري اال�ستعانة ب� ْأ�صحاب ِ
ــ يكونون قادرين على الإجابة عن بع�ض الأ�سئلة التي ال َتتَو َّفر بيانات كافية عنها.
المبحث الثاني
تطبيقات مناهج المحدِّ ثين على قبول المعلومات الأمنية ور ّدها
التو�سع في فروع المعلومات الأمنية
دمته في �أربعة مجاالت رئي�سة هي:
وجعلوا ِخ َ
�أن�ش�أ المح ّدث ��ون فروع ًا كثيرة ِلخدمة الحديثَ ،
عل ��م الرواية ،وقواعد الت�صحيح والتعديل ،وعلم الج ��رح والتعديل ،وفقه الحديث((( ،و�أنزلوا تحت
كل مجال ِمنها علوم ًا فرعية كثيرة ،لم تَترك في الرواية �شيئ ًا �إال � ْأ�ش َبعتْه درا�سة ،مثل :طرائق تح ّمل
الحديث ،ومعرفة علو الإ�سناد ونزوله ،و�أنواع الحديث كال�صحيح والح�سن وال�ضعيف ،ورواة الحديث
�شكل الحديث و ُم ْح َكمه ،وغيرها من
وطبقاتهم ،والعدالة وال�ضب ��ط ،ومعرفة النا�سخ والمن�سوخ ،و ُم ِ
الف ��روع ،وقد َج َمعوا ه ��ذه العلوم في علم �أطلقوا عليه «علم الحديث رواي ��ة ودراية» ،و َق�صدوا بعلم
الحديث رواية :كل ما ُيعرف به �أقوال ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم) و�أفعاله و�أحواله ،و�أما ِعلم
الحدي ��ث دراية ف َق�صدوا به «ما ُيعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد»((( .و�أطلقوا
عل ��ى ِعلم الحديث دراية �أ�سم ��اء �أخرى ،منهاُ « :م�صطلح الحديث ،وعلوم الحديث»((( ،وقد ا�ستفاد
علماء العرب والم�سلمين من هذا العلم في كثير من العلوم الأخرى التي تعتمد على الرواية.
 -1حمزة عبد اهلل املليباري (د .ت :).علوم احلديث يف �ضوء تطبيقات املحدثني النقاد� ،ص .7
 -2عبد الر�ؤوف املناوي ( :)1999اليواقيت والدرر يف �شرح نخبة ابن حجر ،اجلزء � ،2ص 230
 -3نور الدين عرت ( :)1997منهج النقد يف علوم احلديث ،دم�شق ،دار الفكر ،ط� ،3ص 32
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َت ْفت ��ح ُجهود علماء الحديث ،في تق�سيمه ��م وتفريعاتهم ِلعلم الرواية ،باب ًا وا�سع ًا �أمام �أجهزة
الأم ��ن العربية ب�شكل عام ،و�أجه ��زة � ْأمن ال ُمقاومة الفل�سطيني ��ة ودول الربيع العربي ب�شكل خا�ص،
وذل ��ك بالتو�س ��ع في فروع وتَخ�ص�ص ��ات المعلومات الأمني ��ة ،وزيادة الت�ألي ��ف والتدريب في العلوم
ال ُم�ساندة لها ،م�ستفيدين من التق�سيمات والتف ّرعات الكبيرة التي ا ْبتَدعها ُعلماء الحديث النبوي،
م ��ن حيث ُطرق جمع المعلوم ��ات و َنقلهاَ ،ومعرفة �صحيحها و�ضعيفها ،وقواع ��د ِ�صياغتها وتدوينها
وحفظهاُ ،
و�شروط َقبولها �أو ر ّدها ،و�شروط عنا�صر الأمن وموا�صفاتهم ،و�أ�ساليب ُمعالجة المعلومات
ِ
وت�صميم َنماذج جم ِع المعلومات ،وبناء قواعد البيانات،
وتَدقيقه ��ا وتحليلها ،والبحث في دالالتها،
ِ
م ��ع �ضرورة المزاوجة بي ��ن الأدوات التي ابتدعها ُعلماء الحديث في كل ما َ�سبق من َمجاالت ،وبين
ما �أ ْنتجته التكنولوجيا الحديثة من �أدوات قا ِدرة على اخت�صار الزمن ،وتحقيق المعرفة.
بناء المعلومة الأمنية
ق�س ��م ال ُم َح ّد ُثون الرواية الواحدة �إلى جز�أين �أ�سا�سيين ،ال تك ��ون الرواي ُة رواي ًة �إال بتو ّفرهما
ّ
مع� � ًا ،وهما� :سن ��د الرواية ومتنها ،ويعتبر المح ّدثون �أنَّ درا�سة الرواية والحكم عليها ال يكتمالن �إال
بوجود ال�سند والمتن مع ًا ،والمق�صود بالرواية عندهم« :حمل الحديث ونقله و�إ�سناده �إلى من ُعزي
�إلي ��ه ب�صيغة من �صيغ الأداء» ،وفي مناهج المحدثين :ل ��و �أن راوي ًا تح ّدث بالحديث ولم ين�سبه �إلى
قائله لم يكن ذلك رواية»((( ،واعتبروا �أن �أ ّول �شروط علم الرواية �شرط الإ�سناد ال�صحيح(((.
ال�سن ��د ِعن ��د المح ّدثين هو« :طريق ال َمتن� ،أي ِ�سل�سلة ال ��رواة الذين َنقلوا ال َمتن عن م�صدره
الأول»((( .و َي ��رون �أنّ الإ�سن ��اد من خ�صا ِئ�ص هذه ا ُلأ ّمة ،وقد �أخب ��رت ال ُّن�صو�ص النبو َّية ال ّثابتة عن
النا�س ،كما في حديث عب ��د اهلل بن عبا�س (ر�ض ��ي اهلل عنهما) ،قال :قال
وقوع ��ه ق ْب ��ل �أنْ َي ْعرف ��ه ُ
ر�سـ ��ول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سل ��م)« :تَ�س َمعون و ُي ْ�س َم ُع منكم ،و ُي ْ�س َم ُع م َّم ��ن َي ْ�س َم ُع منكم»((( ،وقال
عبد اهلل بن المبارك« :الإ�سناد من الدين ،ولوال الإ�سناد لقال من �شاء ما �شاء»(((.
�أما المتن فهو« :ما انتهى �إليه ال�سند من الكالم»((( ،و�إذا كانت الرواية حديث ًا نبوي ًا ،فعندها
يكون المتْن هو :ما �أُ�ضيف �إلى النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم) من قول �أو فعل �أو تقرير �أو �صفة(((.
وين�صب
لن�ص (متن) المعلومة،
ّ
عل ��ى خالف ما تق ّدم :ف�إن � ْأجهزة الأم ��ن ُتعطي �أهمية �أكبر ّ
 -1نور الدين عرت ( :)1997منهج النقد يف علوم احلديث ،مرجع �سابق� ،ص .188
 -2عبد الرحمن بن يحيى املعلمي اليماين ( :)1982الأنوار الكا�شفة � ...ص 66
� -3أبو بكر الكايف (د .ت :).منهج الإمام البخاري يف ت�صحيح الأحاديث وتعليلها� ،ص .135
� -4أبو بكر �أحمد بن احل�سني بن علي البيهقي (1344هـ) :ال�سنن الكربى ويف ذيله اجلوهر النقي ،جزء � ،10ص ،250حديث 21717
� -5صحيح م�سلم ،املقدمة ،جملد � ،1ص .15
 -6عبد احلق بن �سيف الدين بن �سعد اهلل البخاري الدهلوي ( :)1986مقدمة يف �أ�صول احلديث� ،ص .40
 -7حممود الطحان (د .ت :).تي�سري م�صطلح احلديث� ،ص 9
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اهتمامه ��ا عل ��ى معرفة الم�ص ��در المبا�شر ال ��ذي �أو�صل المعلوم ��ة للجهة الأمنية ،وقلي�ل ً�ا ما يكون
االهتم ��ام بم ��ن �سبقه� ،أو بمن َنقل ع ْنه ،وتتذ ّرع بع�ض �أجهزة الأمن ب�أنّ التع ّرف �إلى باقي الم�صادر
َيحت ��اج �إل ��ى ُجه ��د ا�ستخباري كبير ،ال تَمل ��ك �أجهزة الأمن م ��ا يلزمه من َنفق ��ات� ،أو ما يكفيه من
وقت((( .ف َيتَرتب عن ذلك َف ْجوة معرف ّية ُت�ضعف الثقة بالمعلومات نتيجة الجهل بالم�صادر الأُخرى.
في �ضوء ما تق َّدم ُيمكن َتقْ�سيم المعلومة الأمنية �إلى �سند ومتن:
�سن��د المعلومة الأمنية�« :سل�سل ��ة الأ�شخا�ص والهيئات((( الذين َنقل ��وا المعلومة الأمنية
�أحده ��م عن الآخر ابتداء من الم�ص ��در المبا�شر للمعلومة ،مرور ًا ب َمن َنق ��ل عنهم حتى م�صدرها
الأول وم ��ا َي�شمله ذل ��ك من �ألفاظ دالة على طريقة نقل المعلومة من م�ص ��در �إلى �آخر»� ،سواء كان
ال ّناقلون للمعلومة من بين العاملين في جهاز الأمن �أو من خارجه.
مت��ن المعلومة الأمنية« :ن�ص المعلومة الذي ي�شم ��ل �ألفاظها وعباراتها التي ُت�ساهم في
و�ص ُف الأح ��داث وتفا�صيلها ،والأخبار
�إدراك التهدي ��دات �أو الت َن ُّب� � ِ�ؤ بها �أو ُمعالج ِتها» ،وم ��ن ذلكْ :
والإح�صاءات والتقارير ،والتعريف بال ْأ�شخا�ص والهيئات ،ونمو الظواهر الأمنية ،وغيرها.
ال يوج ��د َت َعار� ��ض في ا�ستخ ��دام �أجهزة ال ْأمن للرم ��وز الدا ّلة على م�صا ِدرها ف ��ي حال تَع ّذر
ال َك ْ�ش ��ف ع ��ن ا�سم الم�ص ��در العتبارات �أمنية� ،س ��واء كانت الم�ص ��ادر من الأ�شخا� ��ص �أو الهيئات
والم�ؤ�س�سات ،مع الربط بين ك ّل رمز من رموز الم�صادر ،وبين ما �شا َرك في ج ْمعه من معلومات.
ت َْح�ص ��ل �أجهزة الأمن عل ��ى كثير من معلوماتها ُ
بط� � ُرق ِتقنية ،ك� ْأجه ��زة ال َت َن ّ�صت والتَ�صوير
وغيره ��ا ،وهذا يت ََط ّلب �إ�ضاف ��ة مجموعة من ال�ضوا ِب ��ط ال ِتقنية التي تَخ�ص الأجه ��زة والأ�شخا�ص
المك ّلفي ��ن با�ستخدامهاُ ،
وط� � ُر ِق تزْ ييف المعلومات ،وت َْ�ش ِفيرها ،وت َْجميعه ��ا �أو ت َْجزئتها ،ور ْبط ِتلك
ال�ضوابط بمعايير ُت�ساهم في تحديد درجة ال ِّثقة ب َم�صادر المعلومات.
تلقي المعلومات الأمنية ونقلها
مناه ��ج المحدثين� ،إال ِب َمعرفة ط ��رق التح ّمل ،وهي الطرق
ال يك ��ون ال�س َن ��د ُم ْكتم ًالِ ،ب َح�سب ِ
الت ��ي اتَّبعها الرواة ْ
المذك ��ورون في ال�سند في َنقل الرواية من � َأحدهم �إل ��ى الآخر ،وال تَت�ساوى ِتلك
 -1ور�شة عمل جمعت الباحث مع اللواء «�صالح �أبو �شرخ» مدير عام قوى الأمن الداخلي الفل�سطينية ،والعقيد «حممد اليف» :نائب
رئي�س جهاز الأمن الداخلي ـ غزة �( .أكتوبر  ... )2010لقاء �ضم الباحث مع الأ�ستاذ «عمر الرب�ش» وكيل وزارة العدل يف
ال�سلطة الفل�سطينية ـ غزة (�إبريل  ... )2011مقابلة تليفونية مع اللواء �أركان حرب «طلعت م�سلم» يف ف�ضائية م�صر  ،25قال
فيه كالم ًا يفيد نف�س املعنى ( 2012/8/27ـ �س.)5:20 :
 -2املق�صود بالهيئات :امل�صادر من غري الأ�شخا�ص ،كامل�ؤ�س�سات واجلماعات وغريها ،ف�إذا كان الرواة وم�صادر املعلومات يف زمن
تدوين ال�سنة من الأ�شخا�ص ،ف�إن م�صادر املعلومات يف ع�صرنا قد تكون من امل�ؤ�س�سات ،مثل قولنا� :سمعت من ف�ضائية كذا� ،أو
قر�أت يف جريدة كذا� ،أو �أخذت من مركز �أبحاث كذا.
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ّ
الطرق في ق ّوتها والداللة على ِ�صدق رواتها ،وقد د ّلت ُمعظم �أقوال المح ّدثين على �أنّ طرق التح ّمل
ثمانية(((:
 -1ال�سماع من لفظ ال�شيخ مبا�شرة :ومن �ألفاظه�« :سمعت» ،و»حدثني» ،و»�أخبرني» ،و»�أنب�أني».
 -2القراءة �أو العر�ض على ال�شيخ :ومن �ألفاظها« :قر�أت على فالن».
 -3الإجازة �أو الإذن بالرواية» ومن �ألفاظها�« :أجا َز لي فالنٌ» ،و»ح َّدثنا �إجازة».
-4ال ُم َناول ��ة� :أن ُيعطي ال�شي ��خ ِكتابه لطالب ويقول له هذا روايتي ع ��ن فالن ،ومن �ألفاظها:
«ناولني» ،و»�أجاز لي» ،و»حدثنا مناول ًة».
غائب َ
بخ ِّط ي ��ده �أو � ْأم ِره ،وم ��ن �ألفاظها« :كتب لي
-5الكتاب ��ة� :أن َيكت ��ب ال�شيخ لحا�ض ��ر �أو ٍ
فالن» ،و»حدثني فالن كتابة».
-6ال ْإعالم� :أن ُيعلم ال�شيخُ
الطالب �أن هذا الحديث �أو هذا الكتاب كذا �سماع ًا ،ومن �ألفاظه:
َ
«�أعلمني �شيخي بكذا».
-7الو�ص ّي ��ة� :أن ُيو�صي ال�شيخ عن ��د َموته �أو َ�سفره ل�شخ�ص بكتاب من ُكتبه التي َيرويها ،ومن
ألفاظها�« :أو�صى � ّإلي فالن بكذا» ،و»حدثني فالن و�ص َّي ًة».
� ِ
�شيخ َي ْع ِرفه ،ث ��م َيرويها ولي�س له �سماع منه وال
-8ال ِوج ��ادة� :أن َيج ��د الطالب �أحاديث بخط ٍ
�إجازة ،ومن �ألفاظها« :وجدت بخط فالن» ،و»قر�أت بخط فالن».
يتب ّين من ذلك� ،أنَّ ِذ ْكر جميع الم�صادر م َّمن َنقلوا المعلومة ُ
بع�ض ،ال يكون كافي ًا
بع�ضهم عن ٍ
وال دقيق� � ًا� ،إال ب َم ْع ِرف ��ة الطرق الت ��ي اتّبعها كل َم�صدر في َنقْل المعلومة �إل ��ى الذي يليه ،حتى تَ�صل
الجهة المخْ تَ�صة في جهاز الأم ��ن .و�إذا ا ْن َح َ�صرت ُطرق نقل الرواية في زمن تدوين
المعلوم ��ة �إلى ِ
الحدي ��ث في ثماني ��ة ُطرق ،فهي ْلم َت ُعد محدودة في ع�صرنا؛ َنتيج ��ة لثورة المعلومات واالت�صاالت
واالبت ��كارات التقنية الحديث ��ة كالتلفون والإنترنت والتلفاز والت�صوي ��ر والت�سجيل وغيرها .وما دام
�صدق الرواية،
المح ّدث ��ون ل ��م َي َ�ضعوا ُطرق التَح ّمل ال ُمخْ تلف ��ة في الم�ستوى َنفْ�سه من الدالل ��ة على ْ
فال�سماع
فمن باب �أولى �أال تكون ُطرق َنقْل المعلومات في ْ
ع�صرنا على الم�ستوى َنفْ�سه في ال�سابقَّ ،
كال�سماع ع ��ن طريق التلفون �أو المذي ��اع �أو الت�سجيل ،والم�شاه ��دة ال ُمبا�شرة لي�ست
ُمبا�ش ��رة لي�س ّ
كال ُم�شاه ��دة من خالل التلف ��از �أو �أجهزة الت�صوير ،والقراءة في كت ��اب لي�ست كالقراءة عن طريق
الإنترن ��ت ،كم ��ا �أنّ ال ُقدرة عل ��ى تزوير ال�ص ��وت وال�صورة والخ � ْ�ط وغيرها� ،أ�ص َبح ��ت عالية تكاد
ال تَخْ تل ��ف كثي ��ر ًا عن الحقيقة ،مما يت ��رك �أ َثره على ُم�ست ��وى ال ِّثقة بما ُينقل عب ��ر الو�سائل التقن ّية
الحديث ��ة .الأمر الذي َيجع ��ل االهتمام ُ
ع�صرنا �أكثر �أهمية مما
بطرق تل ّقي المعلومات و�أدائها ف ��ي ِ
 -1حممود الطحان (د .ت :).تي�سري م�صطلح احلديث� ،ص �ص .89 – 85
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كان عليه الحال في الع�صور ال�سابقة ،و�إذا � َأ�ضفنا التق ّدم الكبير في و�سائل وفنون الت�ضليل والخداع
وبثَ الإ�شاعةُ ،ي�صبح التق�صير في االهتمام ُ
بطرق نقل المعلومات �أكثر خطورة على العدل والأمن.
�أق�سام المعلومة الأمنية
ق�س ��م المح ّدثون الرواي ��ة بطريقتين متكاملتي ��ن ،الأولى :تق�سيم الحديث م ��ن حيث ال�سند،
ّ
ال�صحة .و ُيمكن ال�سير في َتقْ�سيم المعلومات على ال َم ْنهج َنفْ�سه،
والثانية :تق�سيم الحديث من حيث
ّ
ل�سندهاُ ،يعطي ُفر�صة �أكبر لدرا�سة ال�سند واالهتمام بكل مك ّوناته:
�إذ �إن تق�سي ��م المعلوم ��اتَ ،ت َبع ًا َ
كالأ�شخا� ��ص والهيئات ُ
وطرق َنق ��ل المعلومة ،و َتقْ�سيمها من حيث ال�صح ��ة ُيعطي ُفر�صة لالهتمام
بقوة المعلومات و�أهميتها ،وهذان النوعان من التقْ�سيم ي�ؤ ّثر كل منهما في الآخر.
وي ��رى الباح ��ث �أف�ضل ّية في ا�ستخ ��دام الم�س ّميات الت ��ي ا�ستخدمها علماء الحدي ��ث ،تي�سير ًا
للمتابع ��ة ورب ��ط الحدي ��ث النبوي بالمعلوم ��ة الأمنية ،ويبقى هن ��اك هام�ش وا�سع ،ف ��ي حال رغبت
الأجه ��زة الأمني ��ة اال�ستف ��ادة من ه ��ذا الت ��راث �أن ت َْ�ستخ ��دم م�س َّمي ��ات �أخرى ُتقرره ��ا فرق عمل
متخ�ص�صة.
�أو ًال� :أق�سام المعلومة الأمنية من حيث ال�سند:
يمكن َتقْ�سيم المعلومة منْ حيث ال�سند �إلى «معلومة متواترة» و «معلومة �آحاد».
 .1المعلومة المتواترة
ع� � ّرف المح ّدثون َ
ب�ص َيغ كثيرة ،جاءت ك ّلها في معن ��ى واحد ،منها« :ما رواه
الخبر المتوات ��ر ِ
عدد كثير ي�ستحيل في العادة تواط�ؤهم على الكذب»� ،أي الذي يرويه في ك ّل طبقة من طبقات �سنده
رواة كثي ��رون يحك ��م العقل عادة با�ستحالة �أن يكونوا قد اتفقوا عل ��ى اختالق هذا َ
الخبر .و�شروطه
�أربع ��ة ،هي� :أن يرويه عدد كثير �أق ّل ��ه ع�شرة �أ�شخا�ص ،ح�سب الر�أي الأرجح ،و�أنْ ُتوجد هذه الكثرة
ف ��ي جميع طبق ��ات ال�سند ،و�أن ُيحيلوا في العادة متواطئين على الك ��ذب ،و�أن يكون ُم ْ�س َت َند َخ ِبرهم
الح�س ،كقولهم �سمعنا �أو ر�أينا �أو لم�سنا(((.
َينق�سم الخبر المتواتر �إلى ق�سمين:
متوات��ر لفظ��ي :وهو ما اتفق ال ��رواة على معناه ولفظ ��ه .وي�سميه البع� ��ض (متواتر لفظي
ومعنوي).
معنى :وه ��و ما اتفق عليه الرواة على معنى ك ّلي وانف ��رد كل واحد بلف ِْظه الخا�ص.
متوات��ر ً
 -1حممود الطحان (د .ت :).تي�سري م�صطلح احلديث ،مرجع �سابق� ،ص 11
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وم ��ن �أ�شكاله �أن يكون التواتر في قدر مع ّين من الرواية ،فيروي كل را ٍو واقعة َي�شترك مج ُموعها في
قدر معين .ف�أحاديث رفع اليدين رويت في نحو من مائة حديث .فرواها كل واحد من ال�صحابة في
القدر الم�شترك ،وهو
وعند خطبة الجمعة وفي ال ُقن ��وت ،بحيث يكون ْ
ُمنا�سب ��ة خا�صة كاال�ست�سقاء ِ
رفع اليدين في الدعاء ،قد تواتر((( .وحكم المتواتر �أنه قطعي الثبوت(((.
قيا�س� � ًا على ذلكُ ،يمكن تعريف المعلومة الأمنية المتواترة ،ب�أ ّنها« :المعلومة التي َنقلها كثير
م ��ن الأ�شخا� ��ص �أو الهيئات في كل َطبقة من طبقات �س َندها� ،ش ْرط ا�س ِتحالة ُ
تواطئِهِ م على الكذب،
و�أن َيك ��ون الح�صول عل ��ى المعلومة قد َّتم بطريقة َم ْح ُ�سو�سة» ،وهذا َي�شم ��ل الم�صادر ال�س ّرية التي
َي ْ�صعب الت�صريح ب�أ�سمائها العتبارات �أمنية.
ي ��رى الباح ��ث �أ ّنه ِم ��ن ال ُمنا�سب اعتب ��ار ح َّد الجمع ف ��ي المعلوم ��ة الأمنية تو ُّف� � ُر َع َ�شر ٍة من
الم�صادر في كل طبقة من طبقات �سند المعلومة ،و ُيح�سب ال�شخ�ص �أو الهيئة �ضمن الطبقة الأولى
م ��ن طبقات �سند المعلومة الأمنية� ،إذا تو ّفر �شرط ال�سماع �أو الم�شاهدة المبا�شرة .ومن �أمثلة هذا
النوع من المعلومات ،ما َيحدث �أثناء التج ّمعات الب�شر ّية مثل :االحتفاالت ،والمدار�س ،والجامعات،
أ�شخا�ص كثيرون ،ف�إذا ات َفق النا ِق ُلون على
وغيرها ،ففي هذه الحاالت يمكن �أن يرى الحدث وي ْن ُق ُله �
ٌ
�شيءٍ بعي ِنه ،كان ذلك كافي ًا لت�صديقه.
�إذا كان م ْنهج المح ّدثين في معرفة احتمال التواط�ؤ على الكذب مبني ًا على معايير مح�سو�سة،
كاحتمال التقاء الم�صادر التي َنقلت عن بع�ضها ،و�سيرة الم�صدر ،وغير ذلك ،ف�إنّ معرفة التواط�ؤ
ع�صرنا �صارت �أكثر �صعوبة؛ وذلك نتيجة لجهود �أجهزَ ة الأمن ال ُمعادية ببث الإ�شاعة
على الكذب في ْ
والمعلوم ��ات الت�ضليلية ،وتو ّف ��ر �إمكانية التوا�صل بي ��ن الأ�شخا�ص ع ْب َر الو�سائ ��ل الحديثة كالتلفون
وبرام ��ج التوا�صل االجتماعي عب ��ر الإنترنت وغيرها ،م ّما يجعل �إمكاني ��ة الحكم بتواتر المعلومات
�أم ��ر ًا �أكث ��ر �صعوب ��ة .ومن هنا كان �ش ��رط التواتر �أن يكون �أف ��راد الطبقة الأولى م ��ن الم�صادر قد
�شاه ��دوا �أو �سمع ��وا مبا�شرة ،ولي�س نق ًال ع ��ن غيرهم ،و�أن كل من ينقل �سماع� � ًا ال يكون واحد ًا من
�أفراد الطبقة الأولى .و�إذا ثبت تواتر المعلومة على هذا ال�شكل ف�إن ذلك يكفي لت�صديقها ،بل �إنها
تكون في �أعلى درجات ال�صدق وال�صحة.
معنى،
يك ��ون تواتر المعلومات الأمنية لفظي ًا عندم ��ا تتّفق الم�صادر على ّ
ن�صها ،ويكون تواتر ً
قدر ُم�شترك من المعلومات ،وفي هذه
عندم ��ا يتّفقون على معناه ��ا ،و ُيمكن �أن َي ْقتَ�صر التوا ُتر على ْ
 -1عبد اهلل بن فودي ( :)2005منظومة م�صباح الراوي يف علم احلديث� ،ص 33
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الحالة يكون حكم القدر الم�شترك ،حكم التواتر اللفظي نف�سه.
م ��ن الطبيعي �أن َيكون عدد الروايات ال ُمتَواترة قلي�ل ً�ا �إذا ما قي�س بالعدد الإجمالي للروايات
ال�صحيح ��ة؛ نظر ًا ل�صعوبة تحقيق �شرط التواتر ،وكذلك الح ��ال في المعلومات الأمنية المتوا ِترة؛
فه ��ي قليل ��ة �أي�ض ًا ،لكنّ ال ِعبرة في توات ��ر المعلومة الأمنية �أنها تَكون ْ
قطعي ��ة الثبوت ،تَ�سمح باتخاذ
يتم َجمعها في وقت قريب من
الق ��رار ا�ستناد ًا عليها دون تر ّدد .وكون كثير من المعلوم ��ات الأمنية ّ
حدوثه ��ا ،خا�ص ��ة تلك التي ت َْحمل طابع� � ًا �أمني ًا عام ًا ،ف� ��إن � ْأجهِ زة ال ْأمن قادرة عل ��ى تَعظيم َح ْجم
المعلوم ��ات المتوات ��رة �إذا ما َبذلت جه ��ود ًا �إ�ضافية ،وهذا من �ش�أن ��ه �أن ُي�ساهم في ُ�سرعة و�صواب
القرار الأمني.
 .2معلومة الآحاد
ُي َع� � َّر ُف حديث الآحاد ،ب�أ ّن ��ه الحديث الذي لم َي ْبلغ عدد رواته في كل َطبقة من طبقات ال�سند
ب�صحة الحديث ،ويكون
الج ْم ��ع� ،أي الحديث الذي لم ي ْثبت تواتره ،وفي هذه الحال ��ة ال يقْطع ِ
ح ��د َ
�صحته يلزم درا�سة �سنده ومتْنه ِوفق معايير ح َّددها علماء الحديث.
ظ ّني الثبوت ،ولتحديد درجة ّ
ي ْن َق�سم حديث الآحاد �إلى �أق�سام ثالثةِ ،ن�سبة �إلى عدد طرقه ،وهي(((:
�أ.الم�شهور :ما لم يب ُلغ ح ّد التواتر ،لك ّنه انتقل �إلينا في كل طبقة من طبقاته ،بثالث طرق
�أو �أكثر .وقد يكون الحديث م�شهور ًا عند المح ّدثين� ،أو عند الفقهاء� ،أو الأ�صوليين� ،أو عند
عوام النا�س ،لكن ذلك ال يك�سبه درجة ال�صحيح.
ب.العزي��ز :ما انف ��رد بروايته اثنان فقط في �إحدى طبقاته ،ف� ��إن رواه �أكثر من ذلك فهو
الم�شهور.
ت .الغريب :ما انفرد بروايته واحد فقط في �إحدى طبقاته.
قيا�س� � ًا على ما تقدم ،ف�إن معلومة الآحاد هي :المعلومة التي لم ي ْنقلها كثير من الأ�شخا�ص �أو
الهيئات في كل َطبقة من طبقات �سندها المختلفة .وهذا النوع من المعلومات ظني الثبوت ويحتاج
والقدرة
�إل ��ى درا�س ��ة متْن المعلومة وما قد ي�شوبه م ��ن خلل ،و�أحوال م�صادرها من حي ��ث العدالةْ ،
الحفظ والنق ��ل ،ومعرفة الطرق المتَّبعة في ذل ��ك ،مع �إ�ضافة �شروط خا�ص ��ة ،مثل :االنتماء
عل ��ى ِ
الوطني ،والقدرة وال َمهارة المهنية ،خا�صة في المعلومات التي ت َْحتاج ع ْند َنقْلها وت ََداولها �إلى ِخبرة
وت ََخ ّ�ص�ص ،كالمعلومات ال ُم َت َع ّلقة بمِ ْهنة دقيقة ،مثل :الطب �أو الهند�سة �أو الفن وغيرها.
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ي�ص ُل �إل ��ى حدِّ التواتر( ،ح�سب اقتراح الباحث حين يكون
�إنَّ �س َن ��د المعلومة في هذا النوع ال ِ
الع ��دد �أق ��ل من ع�شرة م�صادر في كل طبقة من طبقات ال�سند) ،وبنا ًء عليه ف�إنَّ عدد الم�صا ِدر في
طبقات ال�سند قد تخْ تلف من معلومة �إلى �أخرى ،فتَكون م�صدر ًا واحد ًا �أو م�صدرين �أو ثالثة �أو �أكثر،
ال�صحة �أو ّ
ال�ضعف ،وت َْ�صنيفه ��ا من َحيث عدد الم�صادر
وف ��ي هذه الحالة ف�إنَّ المعلوم ��ات ت َْح َتمِ ل
ّ
بع�ضها على بع�ض عن ��د اختالفها �أو تعار�ضها .ومما
ف ��ي كل طبقة م ��ن طبقاتها ي�ساع ُد في ترجيح ِ
َيقت�ض ��ي الت ْنبي ��ه �إليه� ،أنّ المعلومة التي ت�شتهر على �أل�سنة النا� ��س �أو فئة منهم� ،أو في بع�ض و�سائل
�صحته.
الإعالم ال يعني �صحتها ،كما هو الحال في الحديث الم�شهور ،ف�إن ُ�شهرته لي�ست دلي ًال على ّ
وفي هذا فائدة َتقْ�ضي َ
ب�ضرورة االنتباه عند التعامل مع المعلومات التي َيكون م�صدرها الإعالم �أو
�أل�سن ��ة النا� ��س ،فقد ت َْ�شتهر تلك المعلومات لك ّنها ال تكون �صحيحة؛ لأنّ م�صدرها قد َيكون من باب
الإ�شاعة �أو الت�ضليل.
ثاني ًا� :أق�سام المعلومات الأمنية من ُ
حيث ال�صحة
�أ�ش ��ار القر�آن الكريم وال�س ّنة النبوية �إلى �أهم قواع ��د علم الرواية و َنقل الأخبار ،ففي القر�آن
الكري ��م قوله تعالىَ « :يا َ�أ ُّي َه ��ا ا َّل ِذينَ � َآم ُنوا ِ�إن َجاء ُك ْم َف ِا�س ٌق ِب َن َب ٍ�أ َف َت َب َّي ُنوا»((( .وفي ال�س ّنة قوله (�ص ّلى
اهلل علي ��ه و�س ّل ��م)ّ :
فرب ُم َب َّل ��غ �أوعى من �سامع»
«ن�ضر اهلل ام ��ر�أً �سمع م ّنا �شيئا فب ّلغ ��ه كما �سمعهّ ،
�رب حامل فقه �إلى من هو �أفقه من ��ه ،ورب حامل فقه لي�س بفقي ��ه»((( ،وقد ّ
ت�ضمنت
وف ��ي رواية «ف � ّ
ووعيها
الآي ��ة الكريمة والحديث ال�شريف مبد�أ التث ّبت في �أخذ الأخبار وكيفية �ضبطها باالنتباه لها ْ
والتدقيق في نقْلها.
ُيمك ��ن تق�سيم المعلومات ال ْأمني ��ة من حيثُ
ال�صحة �إلى ثالثة �أق�س ��ام رئي�سة ،هي :المعلومة
ّ
�صحتها بين ال�صحيح وال�ضعيف.
ال�صحيحة والمعلومة ال�ضعيفة والمعلومة الح�سنة التي ت�أتي درجة ّ
وين ��درِج تحت كل ق�سم منها �أق�سام فرعية ،فلي�س كل ال�صحيح على درجة واحدة من ال�صحة ،كما
لي� ��س كل ال�ضعي ��ف على درج ��ة واحدة من ال�ضعف ،وه ��ذا ما � َ
أخذ به علماء الحدي ��ث النبوي ،فقد
ذك ��روا �أن �أ�ص ��ل �أق�سام الحدي ��ث ثالثة :ال�صحيح وهو �أعل ��ى مرتبة ،وال�ضعيف وه ��و �أدنى مرتبة،
والح�سن مرتبته متو�سطة ،و�أن �سائر الأق�سام داخلة في هذه الثالثة(((.
� -1سورة احلجرات �آية 6
 -2حممد بن عي�سى �أبو عي�سى الرتمذي ال�سلمي (د .ت :).اجلامع ال�صحيح �سنن الرتمذي ،ج ،5حديث � ،2657 ،2656ص .35 ،34
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�أ .الحدي��ث ال�صحي��ح((( :ما ات�صل �سن ��ده ،بنقل عدل تا ّم ال�ضبط((( ع ��ن ِم ْثله ،من �أول
ال�سن ��د �إلى ُمنتهاه من غير �ش ��ذوذ وال ِع ّلة .والظاهر من التعريف �أن �ش ��روط الحديث خم�سة� ،إذا
ّ
توافرت جميعها ُ�س ّمي�« :صحيح لذاته» ،وهي:
-1ات�ص ��ال ال�سند :ومعن ��اه �أن كل را ٍو من رواته قد �أخذه مبا�ش ��رة عمن فوقه من �أول ال�سند
�إلى منتهاه.
-2عدال ��ة ال ��رواة  :ب�أن يكون كل را ٍو م ��ن رواته م�سلم ًا بالغ ًا عاق ًال غي ��ر فا�سق وغير مخروم
المروءة.
�-3ضبط الرواة � :أي �أن كل را ٍو من رواته كان تام ال�ضبط� ،سواء �ضبط �صدر �أو �ضبط كتاب.
 -4عدم ال�شذوذ  :وال�شذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو �أوثق منه.
يقدح في �صح ��ة الحديث ،مع �أنّ الظاهر ال�سالمة
-5ع ��دم العلة :والعلة �سبب غام�ض خفي َ
منه.
ب .الحدي��ث الح�سن :ما ق ّلت درجت ��ه عن ال�صحيح من حيث قوة حفظ �أحد رواة ال�سند،
وعل ��ى هذا فتعريفه» «ما ات�صل �سنده بنقل عدل ق ��ل �ض ْبطه عن ال�صحيح من غير �شذوذ وال علة».
والحدي ��ث الح�سن �إذا ج ��اء من ُطرق �أخرى �صحيحة �أو ح�سنة�ُ ،س ّم ��ي «�صحيح لغيره» ،واال�شتراك
بي ��ن ال�صحيح والح�سن في جميع ال�صفات �إال �صف ��ة واحدة ،هي ال�ضبط ،فال�صحيح تام ال�ضبط،
والح�سن يق�صر عن تمام ال�ضبط((( (الأ�صل �أنه قوي الحفظ ،لكنه ين�سى �أو يخطئ �أحيان ًا).
ج .الحدي��ث ال�ضعي��ف :كل حدي ��ث لم َيجتمع في ��ه �صفات الحدي ��ث ال�صحيح وال �صفات
الحدي ��ث الح�سن المدونة �أع�ل�اه ،فهو حديث �ضعيف((( .و�إذا كان الحدي ��ث �ضعيف ًا �أ�ص ًال ،غير �أن
«ح َ�سنٌ لغيره».
روايات �أخرى ح�سنة �أو �صحيحة جاءت بنف�س ما جاءت به هذه الرواية ،ف�إنه ي�سمى َ
يالح ��ظ مما تق ��دم� ،أنّ الحديث الح�سن ،قد َيرتقي �إلى مرتب ��ة «�صحيح لغيره» وهي �أقل من
«ال�صحي ��ح لذات ��ه» و�أعلى من «الح�س ��ن» ،كما �أنّ الحدي ��ث ال�ضعيف قد َيرتقي �إل ��ى «ح�سن لغيره»
وه ��ي �أقل م ��ن «الح�سن لذاته» و�أعلى من «ال�ضعيف» ،لكن ّ
الح َ�سنُ �أو
ال�شرط في كل ذلك �أن َي ْرت ِقي َ
 -1حممود الطحان (د .ت :).تي�سري م�صطلح احلديث ،مرجع �سابق� ،ص .17
-2العدالة :ا�ستقامة الدين واملروءة ــ �أي �أداء الواجب الديني واجتناب ما يوجب الف�سق من املح ّرمات ،و�أن يفعل املرء ما يحمده
النا�س عليه من الآداب والأخالق.
متام ال�ضبط� :أن ي�ؤدي الراوي ما حتمله من م�سموع �أو مرئي على الوجه الذي حتمله من غري زيادة �أو نق�ص ،لكن ال ي�ضر خط�أ
ي�سري لأنه ال ي�سلم منه �أحد»
 -3حممد بن عبد الرحمن بن حممد بن �أبي بكر بن عثمان بن حممد ال�سخاوى ( :)1998التو�ضيح الأبهر لتذكرة ابن امللقن يف
علم الأثر� ،ص ( 30يف احلا�شية رقم )2
 -4زين الدين عبد الرحيم بن احل�سني العراقي ( :)1969التقييد والإي�ضاح �شرح مقدمة ابن ال�صالح� ،ص 63

الجنان

80

Al JINAN

د .هشام سليم عبد اهلل المغاري

تدعم ��ه .و�إذا كانت الأحاديث الأخرى �ضعيفة،
ال�ضعي ��ف بوج ��ود �أحاديث �أُخرى �صحيحة �أو ح�سنة َ
ف� ��إن هذا ال يكف ��ي الرتقاء الح�سن �أو ال�ضعيف �إلى مرتبة �أعل ��ى ،وك�أنّ العلماء قرروا� ،أنّ الأحاديث
ال�ضعيفة ال ت َْدعم �ضعيف ًا مهما كثرت.
ا�ستن ��اد ًا �إلى ما تق ّدم ،يمكن تق�سيم المعلوم ��ات الأمنية بحيث يكون منها ال�صحيح والح�سن
وال�ضعي ��ف ،بنا ًء عل ��ى �شروط تَ�ضعه ��ا �أجهزة الأم ��ن ،تتنا�سب م ��ع طبيعة المعلوم ��ات وخطورتها
و�أهميته ��ا :فتكون �شروط المعلومة ال�صحيحة :ات�ص ��ال �سندها ومعرفة ناقليها ،و�صدق م�صادرها
وانتمائه ��م الوطن ��ي والمهني ،و ُقدرتهم عل ��ى الحفظ والنقل ،وع ��دم مخال َفته ��ا للمعلومات الأكثر
ِثق ��ة ،و�أال يكون ف ��ي المعلومة َعيب يقدح في �صحتها ،و�شروط �أخ ��رى تتَطلبها طبيعة العمل الأمني
الحفظ،
ويحد ّده ��ا
المخت�ص ��ون .ف�إذا َثبت �أنّ � َأحد م�صادرها ،في طري ��ق من ُطرقها ،كان �ضعيف ِ
ّ
ف� ��إنّ المعلوم ��ة من ذلك الطريق تَكون �ضعيف ��ة �أو َح َ�سنة بح�سب ق ّوة حفظ ذل ��ك الم�صدر� .أما �إذا
أحد الم�صادر،
ال�سند والجهل ب� ِ
اخ َت ّل َ�ش ْر ٌط �آخر ،كاالنتماء الوطني� ،أو ال�ضعف المهني� ،أو انقطاع َّ
�أو غي ��ر ذلك من ال�شروط ،ف�إنّ المعلومة ُت�صبح �ضعيفة ،وقد ت�صل �إلى حد ال�ضعف ال�شديد فتَكون
َم ْرفو�ضة.
�إذا كان لدين ��ا معلومة َح�سنة �أو �ضعيفة ،ث ��م وردتْنا معلومة �أخرى �صحيحة �أو ح�سنة (لي�ست
الح�سن ��ة �أو ال�ضعيفة الأولى �إلى
�ضعيف ��ة) بالمعن ��ى والمحتوى نف�س ��ه،
ٍ
عندئذ ّ
يتم ترقي ��ة المعلومة َ
م�ستوى �أعلى كال�صحيح لغيره والح�سن لغيره.
ال�صحة ،وذلك بح�سب ال�شروط التي
�إن المعلوم ��ات ال�صحيحة لي�ست على درجة واحدة من
ّ
تتو َّف ��ر في َ�س َنده ��ا َومتْنها ،كما هو الحال بالن�سب ��ة للأحاديث ال�صحيحة ،فه ��ي لي�ست على درجة
واحدة من ال�صحة ،تبع ًا لمدى توفر �شروط ال�صحة.
�أ�سباب �ضعف المعلومات الأمنية
المعلومات ال�ضعيفة لي�ست على درجة واحدة من ال�ضعف ،فمنها ما هو �شديد ال�ضعف ،ومنها
ما هو ي�سير ال�ضعف؛ وذلك تبع ًا لتوفر ال�شروط والمعايير ،وهذا ما �سار عليه علماء الحديث ،فهم
ي ��رون �أنّ الأحادي ��ث ال�ضعيفة لي�ست على درج ��ة واحدة من ال�ضعف ،فمنها �شدي ��د ال�ضعف ومنها
ي�سير ال�ضعف.
وفيما يلي بع�ض �أ�سباب �ضعف الحديث ،وما ُي�ستفاد منها في معرفة �ضعف المعلومة:
 .1معلومة �ضعيفة لعدم ات�صال ال�سند:
يك ��ون الحديث �ضعيف ًا �إذا �سقط من رواته واحد �أو �أكثر ،مثل :الحديث المر�سل الذي َي�سقط
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من ��ه ا�س ��م ال�صحابي((( ،والحدي ��ث المع ّلق الذي يروي ��ه الم�ص ِّنف و ُي�سقط منه �شيخ� � ًا �أو �أكثر من
واح ٌد ق ْبل ال�صحاب ��ي من �أي مو�ضع
�شيوخ ��ه((( ،والحديث المنقط ��ع :الذي َ�سقط من �إ�سن ��اده را ٍو ِ
كان ال�سق ��ط((( ،والحدي ��ث المع�ضل :الذي َ�سقط من رواته اثنان متتالي ��ان((( ،والحديث المد ّل�س:
�سماعها
�أنواع �أ�شهرها �أن يروي الراوي رواي ًة عن �شيخ لق َيه ولم ي�سمعها منه مبا�شرة ،ب َلف ٍْظ ُم ِ
وهم ُ
منه((( ،ويكون الهدف من التدلي�س �إما الإيهام ب�أنّ الراوي قد َح َ�صل على الرواية من طريق ق�صير
(عل ��و ال�سن ��د)� ،أو �أ ّنه ُيريد �إخفاء را ٍو �ضعيف َن َقل عنه ،حتى ال ُيقال �أن روايته �ضعيفة� ،أو �أ ّنه يروي
عن را ٍو �ضعيف .والتدلي�س يحتاج �إلى خبراء ليكت�شفوه.
و�س َقط �أحد م�صادرها ،وتَتد ّرج في
هك ��ذا ،تكون المعلومة الأمنية �ضعيفة �إذا ا ْنقطع ال�سن ��د َ
م�ستوي ��ات ال�ضعف بح�سب مكان االنقطاع وع ��دد الم�صادر التي �سقطت من ��هُ ،متتالية �أو ُم َت َف ّرقة.
ويج ��ب الت ْنبي ��ه �إلى خ�صو�ص ّية العمل ال ْأمن ��ي التي تَق�ضي بعدم الت�صري ��ح ب�أ�سماء بع�ض الم�صادر
مو�ضعها من
ب�سب ��ب عام ��ل ال�س ّرية والخ�صو�ص ّية� .إنم ��ا يجب �أال تَمنع من ِذكر رموز الم�ص ��ادر في ِ
ال�سن ��د؛ ك ��ي ي�سهل الحكم عليه ،ويجب �أن يك ��ون الحر�ص في تطبيق هذا ال�ش ��رط �أكثر ك ّلما كانت
المعلومة �أكثر خطورة على �أجهزة الدولة �أو �أفرادها.
ف ��ي تقدي ��ر الباحث� ،أن �أ�سباب هذا ال�ضعف موجودة ب َك ْث َر ٍة ف ��ي المعلومات الأمنية ،ولطالما
اهت ّم ��ت �أجه ��زة الأمن كثي ��ر ًا بمتن ومحت ��وى المعلومة الأمني ��ة وقلي ًال ب�سندها ،وف ��ي حال اهتمت
بال�سن ��د ف�إنه ��ا غالب ًا ما تقْت�صر على الم�صدر الأخير الذي ينقل المعلومة ،وال ُتعطي اهتمام ًا كافي ًا
بمن �سبقه في ال�سند ،وبالتالي يكثر �سقوط الم�صادر في المعلومات الأمنية.
 .2معلومات �ضعيفة لعدم توفر العدالة وال�ضبط في را ٍو �أو �أكثر
ال يكف ��ي عن ��د علم ��اء الحديث �أن ُيع ��رف �شخ�ص الراوي ،ب ��ل يجب الت�أكد م ��ن عدالته وق ّوة
الحفظ� ،س ّمي الحديث
حفظه ،ف�إن كان من رواة الحديث من ُيتّهم بالكذب� ،أو ال�ضعف ال�شديد في ِ
متروك ًا(((� ،أما �إن كان �أحد الرواة كذاب ًا ف�إن الحديث ُي�س ّمى مو�ضوع ًا وال يجوز االحتجاج به(((.
�إن عدال ��ة الم�صادر وقوة حفظه ��ا في المعلومات الأمنية تَحتاج �إل ��ى تف�صيل �أكثر ،فالعدالة
 -1جمال بن حممد ال�سيد ( :)2004ابن قيم اجلوزية وجهوده يف خدمة ال�سنة النبوية وعلومها ،جزء � 1ص .397
 -2بدر الدين �أبي عبد اهلل حممد بن جمال الدين عبد اهلل بن بهاد ( :)1998النكت على مقدمة ابن ال�صالح ،جزء � ،1ص97
 -3جمال بن حممد ال�سيد ( :)2004ابن قيم اجلوزية وجهوده يف خدمة ال�سنة النبوية وعلومها ،مرجع �سابق� ،ص 423 ،397
 -4عبد الر�ؤوف املناوي ( :)1999اليواقيت والدرر يف �شرح نخبة ابن حجر ،مرجع �سابق ،اجلزء � ،2ص .3
 -5جمال بن حممد ال�سيد ( :)2004ابن قيم اجلوزية وجهوده يف خدمة ال�سنة النبوية وعلومها ،مرجع �سابق� ،ص 429
 -6عبد الر�ؤوف املناوي ( :)1999اليواقيت والدرر يف �شرح نخبة ابن حجر ،مرجع �سابق ،اجلزء � ،2ص .61
 -7عبد اهلل بن فودي ( :)2005منظومة م�صباح الراوي يف علم احلديث ،مرجع �سابق� ،ص .65
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عن ��د المحدثين تعني :البل ��وغ و�سالمة الدين و�سالمة العقل والبعد عن خ ��وارم المروءة ،وال�ضبط
يعن ��ي الق ��درة ال�شديدة على الحفظ ،و َنق ��ل الخبر كما �سمِ عه �أو �شاهده ،وه ��ذان ال�شرطان ي�صعب
تحقيقهم ��ا ف ��ي هذه الأي ��ام على الوجه الذي اتَّبع ��ه المح ّدثون� ،أم ��ا بال ِن�سبة للعدالة :ف� ��إن �أجهِ زة
الأم ��ن هذه الأيام ينتمي �إليها المواطن دون ال َّنظ ��ر �إلى دينه �أو م�ستوى التزامه ،خا�صة في حاالت
االخت ��راق الأمني و�أ ْن�شطة الجا�سو�سية ،وبالن�سبة ل�شدة الحفظ :ف�إنّ هناك و�سائل حديثة ُتغني عن
القدرة على الحفظ ،مثل ا�ستخدام الت�صوير والت�سجيل.
�أم ��ام هذا الواقع ،تكون �أجهزة الأم ��ن في حاجة �إلى ا�ستحداث �شروط �أخرى بديلة �أو مك ّمل ٍة
َ
ل�ش ْر َط � ْ�ي العدال ��ة وال�ضبط ،مث ��ل االنتماء الوطن ��ي ،والخبرات المهن ّي ��ة والتخ�ص�ص ّي ��ة ،وا�شتهار
الم�ص ��در بال�صدق في تجارب �سابق ��ة ،وااللتزام بالد�ستور والقانون .كم ��ا يمكن للجهة التي تريد
الإ�ص ��رار عل ��ى �شرط العدالة ،خا�صة في الح ��ركات ذات المرجعية الديني ��ة� ،أن تتجاوز عن بع�ض
�صغائر الذنوب ،ولهذا �أ�ص ٌل قال به ابن ق ّيم الجوزية في مفهوم العدالة« :ولكن قد ُي ْغ َلط في ُم َ�س َّمى
العدالةَ ،ف ُي َظنُ �أن المراد بالعدل :من ال ذنب له! ولي�س كذلك ،بل هو َع ْد ٌل م�ؤتمن على الدين ،و�إن
كان من ��ه ما يتوب �إل ��ى اهلل منه ،ف�إن هذا ال ُي َنافي العدالة ،كما ال يناف ��ي الإيمان والوالية»((( ،لكن
ف ��ي كل الأحوال َي ِجب �أال تقبل �أجه ��زة الأمن من ُع ِرف كذبه� ،أو عدم التزامه بالقانون� ،أو م�شكوك
في انتمائه الوطني.
 .3معلومات �ضعيفة لمخالفة روايات الثقات
ق ��رر المح ّدث ��ون �أنّ مخالفة الثقة لمن هو �أوثق منه ،مع ع ��دم �إمكانية الجمع بين الروايتين،
�أو ترجيح بع�ضها على بع�ض ب�أحد �أوجه الترجيح ،ف�إن الحديث يكون �ضعيف ًا ،وي�سمى �شاذ ًا(((؛ لأن
العق ��ل في هذه الحال ��ة يق�ضي بال�شك في رواية الأق ��ل ثقة� .أما �إذا ج ��اءت المخالفة من ال�ضعيف
للثق ��ة�ُ ،س ّمي الحديث منكر ًا((( ،حيث اجتمعت فيه �صفتان من �صفات ال�ضعف ،هما� :ضعف راويه،
ومخالفته الثقات.
ُيقابل هذا ال�ضعف في المعلومات الأمنية �أ�شكال �أخرى ك�أن تكون المعلومة مخالفة لمعلومات
ج ��اءت من م�صادر �أخ ��رى موثوقة� ،أو �أن يكون لدى جهاز الأمن معلومات مخا ِلفة ومو ّثقة بال�صوت
�أو بال�ص ��ورة� ،أو مخالفة لوثائق موجودة و�صادقة ،وغير ذلك من الأ�شكال� .إنما ت َْ�ضعيف هذا النوع
م ��ن المعلوم ��ات ال يكون �إال بعد محاولة الجمع (التوفيق) بينه ��ا وبين ما يتو ّفر من معلومات �أخرى
 -1جمال بن حممد ال�سيد ( :)2004ابن قيم اجلوزية وجهوده يف خدمة ال�سنة النبوية وعلومها ،مرجع �سابق� ،ص 526
 -2جمال بن حممد ال�سيد ( :)2004ابن قيم اجلوزية وجهوده يف خدمة ال�سنة النبوية وعلومها ،مرجع �سابق� ،ص .439
 -3حممود الطحان (د .ت :).تي�سري م�صطلح احلديث ،مرجع �سابق� ،ص .50
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موثوقة ومخالفة لها ،فقد َيكون هناك وجه من �أوجه الجمع يزيل اللب�س الحا�صل بينها.
م ��ع ذلك ف�إن العمل الأمن ��ي َيق�ضي بعدم رف�ض المعلومات التي ت ��م ت�ضعيفها ب�سبب مخالفة
ال ّثق ��ة لمن هو �أو َثق من ��ه ،و�إنما االحتفاظ بها مع ت َْ�صنيفها ِ�ضمن ال�ضعيف� ،أما �إذا و َردت المعلومة
م ��ن م�صدر �ضعي ��ف وكانت مخالف ��ة لمعلومات مو ّثق ��ة لدى جه ��از الأمن ،فالأول ��ى رف�ضها وعدم
االن�شغال بها.
 .4معلومات �ضعيفة ب�سبب علة فيها
يع� � ّرف المح ّدثون الحديث ال ُم َع َّل بالذي يكون ظاهره ال�صح ��ة ،ولكنه بعد البحث عنه يتب ّين
في ��ه ع ّلة قادحة لكنها خفي ��ة((( ،والذي يعرف هذا �إنما هو من �أهل هذا العلم والخبراء فيه؛ وذلك
فيعر ُفون �ضعيفها وقو ّيها،
بم ��ا جمعوه من الأ�سانيد َ
وع َرفوه عن الرجال ،وبما َيحفظونه من المتون ِ
وتو ّفرت لهم ملكة خا�صة لمقابلة الن�صو�ص ومقارنة الأ�سانيد.
م ��ن �أج ��ل اكت�ش ��اف ه ��ذا النوع من ال�ضع ��ف ف ��ي المعلومة الأمني ��ة ،ال بد من ت ��رك م�ساحة
والتخ�ص�ص من
للمتخ�ص�صي ��ن والخب ��راء؛ لإبداء ر�أيهم ف ��ي المعلومة ،فقد ي ْكت�شف �أهل الخب ��رة
ّ
العيوب ما ال ي�ستطيعه رجال الأمن العاديون.
َيفت ��ح هذا المنهج مجا ًال مهم ًا لال�ستفادة من �أهل الخب ��رة واالخت�صا�ص ،فمن الم�شهور في
الحاالت الأمن ّية �أن كثير ًا من الظواهر والأحداث ال يتو ّفر حولها ما يكفي من المعلومات� ،أو �أنّ هناك
معلوم ��ات ت�ضليلية كثيرة تت ��ر ّدد حولها ،مما يو�صل �إلى حالة ي�س ّميه ��ا اال�ستراتيجيون ،حالة «عدم
اليقي ��ن» �أو «عدم الت�أكد» ،وفي ه ��ذه الحاالت يجب عر�ض المعلومات على الخب ��راء وال ُمخْ ت َّ�صين؛
لدرا�ستها ومحاولة ا�ستكمالها وك�شف ال ُم َ�ض ِّلل منها ،من خالل التحليل واال�ستنتاج.
 .5معلومات �ضعيفة ب�سبب الزيادة �أو القلب
م ��ن �أ�شكالها في علم الحديث« :الحديث الم ��درج» ،الذي يزيد الراوي في َمتنه ما لي�س منه،
فيظ ��ن من ي�سمع الحديث �أن الزيادة من قول الر�سول (�صل ��ى اهلل عليه و�سلم)((( ،ومنها الحديث
المقلوب :الذي وقع تغيير في متنه �أو �سنده ،ومن ذلك تغيير ترتيب اال�سم الواحد� ،أو تغيير ترتيب
الألفاظ والعبارات(((.
يقاب ��ل ه ��ذا ال�ضعف في المعلوم ��ة الأمنية� ،أن يخل ��ط الم�صدر تف�سي ��ره للمعلومة مع متنها،
في�صعب للقارئ �أو ال�سامع الف�صل بينهما� ،أو يغ ِّير ترتيب بع�ض �أحداثها� ،أو يربط فع ًال ما ب�شخ�ص
 -1حممد بن �صالح العثيمني (� :)2003شرح املنظومة البيقونية يف م�صطلح احلديث� ،ص .102
 -2عبد الر�ؤوف املناوي ( :)1999اليواقيت والدرر يف �شرح نخبة ابن حجر ،مرجع �سابق ،اجلزء � ،2ص .3
 -3عبد الر�ؤوف املناوي ( :)1999اليواقيت والدرر يف �شرح نخبة ابن حجر ،مرجع �سابق ،اجلزء � ،2ص .86
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لم يفعله� ،أو يغ ِّير عالقة الأ�شخا�ص والأماكن بالأحداث.
يمك ��ن للمح ّلل الأمني� ،أو المك ّلف بمعالجة المعلومات� ،أن يكت�شف ال�ضعف النا�شئ عن خلط
المعلوم ��ة بال ��ر�أي �أو التف�سير ،وذل ��ك بعر�ض المعلومة على منطق المالحظ ��ة ،فيكون كل ما يمكن
الح�ص ��ول علي ��ه بواحدة �أو �أكثر م ��ن الحوا�س الخم�س من الجزء ال�صحيح ف ��ي المعلومة� ،أما ما ال
يمكن الح�صول عليه بواحدة منها ،فيكون من الإ�ضافات والزيادات التي يجب ر ّدها وحذفها.
 .6معلومة �ضعيفة ب�سبب الت�صحيف والتحريف
الت�صحي ��ف :ه ��و تغيي ��ر الكلمة �إلى كلم ��ة غيرها ب�سبب ت�شاب ��ه في �صورتيهم ��ا ،وهو الغالب،
�أو ب�سب ��ب �آخ ��ر غيره((( ،والتحريف :هو تبدي ��ل الكلمة من ِقبل من يتل ّفظ به ��ا �أو ي�سمعها �أو يكتبها
�أو يقر�ؤه ��ا �إل ��ى كلمة �أُخرى ُت�شبهه ��ا �أو ُتقاربها في �صورتها �أو في لفظه ��ا ،والراجح �أنّ التَ�صحيف
والتَحريف معناهما واحد .ويق�سم الت�صحيف من حيث �سببه �إلى ثالثة �أق�سام ،هي(((:
الأول :ت�صحيف �سببه خط�أ في القراءة لت�شابه �صور الكلمات ،ال �سيما في حالة �سوء الخط.
الثاني :ت�صحيف �سببه خط�أ في ال�سمع ٌ
نا�شئ من ا�شتباه الكلمتين على ال�سامع.
الثالث:ت�صحي ��ف �سببه تب ّدل كلمة في حفظ الراوي �إلى كلمة �أخرى ت�شبهها ،وذلك ب�سبب
�سوء الحفظ من ال�ضعيف �أو ب�سبب الوهم من الثقة.
يك ُث ��ر ه ��ذا النوع م ��ن ال�ضعف في المعلوم ��ات الأمني ��ة؛ لأنّ الأجهزة الأمنية ف ��ي هذه الأيام
تَعتمد كثي ��ر ًا على الكتابة الو َرقية والإلكترونية؛ مما يزي ُد من احتمال الخط�أ الكتابي ،وي�أتي الخط�أ
�أحيان� � ًا في �صورة ربط المعلومات الأمن ّي ��ة المتع ّلقة ب�شخ�ص �أو مكان ،مع �شخ�ص �أو مكان �آخرين،
ت�صميم قواعد البيان ��ات الإلكتروني ��ة� ،أو �سوء ا�ستخدامه ��ا ،فيترتّب على ذلك
نتيج ��ة الخط�أ ف ��ي
ِ
وتبرئ ُة المتَّهمين� ،أو ت َْ�شتي ��ت المعلومات المتع ّلقة بم ��كان �أو �شخ�ص� ،إلى �أكثر من
�ام الأبري ��اء ِ
ا ّته � ُ
كثير من البيانات التي ُبذ َلت جهو ٌد �سابقة في جمعها ،ويكثر هذا عند
َمو�ضع؛ فيتَ�سبب ذلك في فقد ٍ
�أر�شف ��ة المعلوم ��ات وفي قواعد البيانات الأمنية .وكثير ًا ما يتكرر ه ��ذا الخط�أ في الأحرف العربية
المت�شابهة ،مثل( :ز ،ر ،د ،ذ ،هـ ،ة� ،).. ،أو في الأماكن والأ�سماء ال ُمت�شابهة.
الخاتمــة
ت ّم ��ت الإ�ش ��ارة �إلى َط َر ٍف من منه ��ج المحدثين في رد المعلومات �أو قبوله ��ا ،ومن ذلك �أ ّنهم
وق�سموا المعلومات ب�أكثر من طريقة ،وا�ستخدموا
�أبدعوا عدد ًا من العلوم التي ت ِ
َخدم هذا المجالّ ،
 -1حممد خلف �سالمة ( :)2007ل�سان املحدثني ،ج � 2ص 328
 -2حممد خلف �سالمة ( :)2007ل�سان املحدثني ،املرجع ال�سابق ،ج � 2ص .221
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كثي ��ر ًا من الم�صطلح ��ات التي ُتعالج كل حالة من الحاالت� ،سواء كانت ف ��ي ال�سند �أو المتن� ،أو في
�ألف ��اظ التح ّمل �أو توثيق الرجال� ،أو ت�سمية الأحادي ��ث بح�سب �س َندها �أو �صحتها ،وقد بذلوا جهود ًا
كبيرة في تحقيق ذلك.
تطوير الأداء في المعلومات الأمنية
كما تب ّين �أن هناك �إمكاني ًة لال�ستفادة من هذا ال َم ْنهج في ِ
وزيادة جودتها ،وفي تح�سين �صناعة القرار المبني عليها.
ال يكف ��ي �أن يك ��ون ناق � ُ�ل المعلوم ِة ثق� � ًة كي تقبل معلومت ��ه ،فقد د ّلت الدرا�س ��ة على �أن هناك
معلومات �ضعيفة رغم �أنّ ناقلها ثقة ،مثل� :أن َينقل الثقة عن غير الثقة� ،أو �أن َيروي معلومة يخالف
توهم فنقل معلومات يظن �أنه ��ا �صحيحة وهي لي�ست
به ��ا معلوم ��ة �أوثق منها� ،أو �أن يك ��ون الثقة قد ّ
كذلك.
يوف المو�ض ��وع ح ّقه ،وهو بحاجة �إلى كثير
�إنّ م ��ا َبذل ��ه الباحث من ُجهد في هذا البحث لم ِ
م ��ن الدرا�سة والبحث ،وق ��د طرق هذا المو�ضوع اله ��ام لفتح الطريق �أم ��ام الباحثين للخو�ض فيه
وا�ستكماله من جميع جوانبه.
خل�ص الباحث �إلى مجموعة من النتائج والتو�صيات� ،أهمها:
�أو ًال :النتائـج
يمكن تحديد مجموعة من النتائج على النحو التالي:
-1هن ��اك تَ�شابه ف ��ي كثير من مجاالت و�آلي ��ات العمل في الرواية ،ح�س ��ب َم ْنهج المح ّدثين،
وبي ��ن المعلومة الأمنية ،وف ��ي حال اال�ستفادة من م ْنهجهم ُيمك ��ن تطوير �أداء المعلومات
الأمنية ب�شكل ملحوظ.
�-2إنّ تطبي ��ق منه ��ج المحدِّ ثين على المعلوم ��ة الأمنية ،يلزمه جهد كبير م ��ن جانب �أجهزة
الأم ��ن ،و�إنَّ كل م ��ا ُيمكن �إنفاقه من ُجهد ومال في ه ��ذا ال�سبيل ،يع ّد قلي ًال مقابل ت�أ�صيل
العمل الأمني وما ُيمكن الح�صول عليه من جودة المعلومات وتحقيق العدالة والأمن.
-3اهت � ّ�م علماء الحديث بالت�أليف في مختلف مجاالت الرواية ،وف ّرعوا تلك العلوم بحيث لم
َيدعوا �شيئ ًا يخ�ص الرواية �إال ناق�شوه وو�ضعوا العلم الذي ينا�سبه وي�ضبطه.
و�صناعة المعلوم ��ات الأمنية ال يعن ��ي �أن َت ْن�سحب قواعد
�-4إن الت�شا ُب� � َه بي ��نَ علم الحدي ��ث ِ
عل ��م الحديث على المعلوم ��ات كما هي ،فلك ّل منهم ��ا خ�صو�صيته التي َيج ��ب �أخْ ُذها في
الح�سب ��ان ،فالحدي ��ث ُيناق�ش �أم ��ور الدين ،والمعلوم ��ات الأمنية في �أغلبه ��ا ُتناق�ش �أمور
الدنيا؛ كما �أن علم الحديث خا�ص بالم�سلمين ،في حين �أن الأمن خا�ص بكل المجتمعات،
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ومنها المجتمعات العربية التي فيها طوائف متعددة.
-5ال ي ��زال ه ��ذا المو�ضوع في حاجة �إلى كثير من الدرا�سة ،وم ��ا تو�صل �إليه الباحث ال يعدو
والمخت�صين.
كونه بداية تحتاج �إلى جهود المخل�صين من الخبراء
ّ
ثاني ًا :التو�صيات
يمكن ت�صنيف التو�صيات في ثالثة محاور ،هي:
�إدارة المعلومات الأمنية
�أ�-إل ��زام الدوائ ��ر الأمنية ب�أن تبنى المعلومة الأمنية من جز�أي ��ن ،ال�سند والمتن ،مع االنتباه
�إلى �ضرورة ات�صال ال�سند ،ابتداء من م�صدرها الأول وحتى الم�صدر الأخير ،مع ما يلزم
ذل ��ك من طرق تلق ��ي المعلومة ونقلها ،مع زيادة الحر�ص عل ��ى االلتزام بهذا المنهج ك ّلما
زادت �أهمية المعلومة وخطورتها.
ب-اعتم ��اد منه ��ج الج ��رح والتعديل ،وذل ��ك بت�صمي ��م نماذج تتح ��د ّد من خالله ��ا معايير
الم�ص ��ادر ،و�أهمها :العدالة ،وال�صدق ،والقدرة على الحف ��ظ والنقل ،واالنتماء الوطني
والق ��درة المهنية ،وااللتزام بالقانون وع ��ادات المجتمع الرا�سخة وغير ذلك .وال يق�صد
بذل ��ك ،الإفراط في اختيار المعايير ،ف� ��إن ما يلزم الحديث النبوي من ت�ش ّدد قد ال يلزم
المعلومات الأمنية.
ت�-إذا كان الرجال �أو الأ�شخا�ص هم رواة المعلومات في ال�سابق ،ف�إن الم�ؤ�س�سات والهيئات
تق ��وم بهذا الدور في زمننا ،دون اعتبار للأ�شخا� ��ص الذين يمثلونها؛ لذا وجب �أخذ هذا
باالعتب ��ار ف ��ي كل ما يتعل ��ق بال�سند م ��ن �ضوابط االت�ص ��ال والعدالة والج ��رح والتعديل
وغيرها ،وذلك ب�إخ�ضاع تلك الم�ؤ�س�سات والهيئات للتقييم وتحديد درجة الثقة بها �أ�سوة
بما ُيحكم على الأ�شخا�ص.
ث-اعتم ��اد �ضواب ��ط و�شروط لقب ��ول المعلومات ،مث ��ل :ات�صال ال�سند ،وع ��دم تعار�ضها مع
معايير
معلومات �أوثق منه ��ا ،وخل ّوها من العيوب التي تقدح بها وي ْع ِر ُفها الخبراء ،وتو ُّف ُر
ِ
م�صادرِها التي �سبق ذكرها في البند «ب» �أعاله.
ج-عل ��ى الجه ��ات الأمنية الت ��ي تعتم ��د قائمة مع ّرف ��ة ومتفق عليه ��ا للم�صطلح ��ات الأمنية
والمعلوماتي ��ة� ،أن تق ��وم بتطويرها م�ستفيدة م ��ن التق�سيمات والتفريع ��ات التي عمل بها
المحدثون� ،أ ّما الجهات التي ال تملك مثل تلك القائمة ،فعليها �أن ت�ضع قائمة لم�صطلحات
المعلوم ��ات وذلك للتعبير ع ��ن �أنواعها وطرق نقلها ودرجات �صحته ��ا وتوثيق م�صادرها
و�أ�سب ��اب �ضعفه ��ا وغير ذلك م ��ن الم�صطلحات .و�أن يك ��ون لكل م�صطل ��ح منها تعريفه
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ومفهومه الذي يفهمه العاملون في �أجهزة ومراكز المعلومات الأمنية .مع �ضرورة تدريب
العنا�صر على فهم الم�صطلحات والتعامل معها.
ح-ال مان ��ع من قبول المعلوم ��ات ال�ضعيفة وحفظها ما لم تكن �شدي ��دة ال�ضعف ،و�أخذ ذلك
بعي ��ن االعتبار عند الحكم واتخاذ القرار ،والتح� � ّري والبحث عن طرق وم�صادر �أخرى،
وف ��ي ه ��ذا تفعيل ل ��دور �أجهزة التح ��ري والجمع ،ف� ��إذا �أمكن الح�صول عل ��ى ما يدعمها
ويق ّويها يتم ترقيتها �إلى رتبة �أعلى.
خ-تدريب وتكليف فرق �أمنية مخت�صة تكون مهمتها معالجة المعلومات ومراجعتها من حيث:
دقته ��ا واكتمالها وح�سن �صياغته ��ا وك�شف ما وقع فيها من القلب والإدراج ،وكذلك �صحة
ما يرد فيها من �أ�سماء الأ�شخا�ص والأماكن والم�ؤ�س�سات ،والتدقيق في (�أر�شفتها) وربط
المعلومات مع ما تتعلق به من �أ�سماء و�أماكن وهيئات وغير ذلك.
� -2صياغة متن المعلومة
�أ-نق ��ل المعلوم ��ة دون زيادة �أو نق� ��ص وذلك بالف�صل بي ��ن ما هو �أ�صل ف ��ي المعلومة ،وبين
وجهات نظر وتف�سيرات م�صادرها ،واعتبار �أن الأ�صل في المعلومة ما كان الح�صول عليه
بواحدة �أو �أكثر من الحوا�س الخم�سة ،وما عدا ذلك فهو تف�سير �أو وجهة نظر.
الح َذ ُر من خط�أ القلب و�سوء الترتيب ،وذلك بذكر �أ�سماء الأ�شخا�ص والهيئات والأماكن
بَ -
الواردة في ال�سند والمتن كما هي ،وااللتزام بترتيب الأحداث.
ت-ا�ستخ ��دام الألف ��اظ المع ِّبرة عن المعنى بد ّق ��ة ،وتدريب عنا�ص ��ر المعلومات على ح�سن
ال�صياغة ودقة الكتابة وح�سن اال�ستماع والفهم ،وكذلك القدرة على توجيه الأ�سئلة التي
ت�ساع ��د ف ��ي الح�صول على معلومات �صحيحة ودقيقة ووا�ضح ��ة و�شاملة ،فيما لو لم يكن
ناق ��ل المعلومة الذي يتلقى عنه قادر ًا على نقل المعلومة مت�ضمنة �شروط ال�صحة والدقة
والو�ضوح وال�شمول ،وغيرها.
 -3الحكم على �صحة المعلومة
�أ�-إذا تعار�ض ��ت معلوم ��ة مع معلومة �أخ ��رى �أوثق منها ،ول ��م يمكن الجمع بينهم ��ا �أو تف�سير
التعار�ض بوجه منا�سب ،فال�صواب ت�ضعيف المعلومة الأقل ثقة� .أما �إن كان التعار�ض بين
معلومة �ضعيفة ومعلومة موثوقة ،فالأ�صل ترك ال�ضعيفة وعدم االن�شغال بها.
أهل الخبرة واالخت�صا�ص ،فالأ�صل
ب�-إذا تب ّين وجود َع ْيب يق َْد ُح في المعلومة،
ِ
بح�سب ر�أْي � ِ
اعتبارها �ضعيفة حتى لو كان ناقلها ثقة.
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ت-عن ��د الحكم على المعلومة يجب �أنْ تَتو َّفر فيها جميع �شروط ال�صحة التي يحددها جهاز
الأم ��ن ،وفي حال اخت ّل ٌ
�شرط من �ش ��روط ال�صحة ُت َنز َُّل المعلوم ُة �إل ��ى مرتب ٍة �أقل ،وي ِت ُّم
ر ُّدها �إذا كان الخلل في �شروط �أ�سا�سية مثل :ال�صدق في االنتماء الوطني.
ث-المعلومات ال�صحيح ��ة ال تت�ساوى في درجة �صحتها ،كما ال تت�ساوى المعلومات ال�ضعيفة
ف ��ي درجة �ضعفها ،وعلى دوائر الأمن المخت�صة �أن ت�أخ ��ذ هذا الأمر بعين االعتبار عند
الحكم واتخاذ القرارات الأمنية.
ج-ال يج ��وز اعتب ��ار المعلومة �صحيحة ل�شهرتها بين النا�س �أو ف ��ي و�سائل الإعالم ،فلي�س ك ُّل
م�شهو ٍر �صحيح ًا.
ح-ال يجوز اعتبار المعلومة �صحيحة لأنها من�سجمة مع حقيقة ما؛ لأن المعلومات المن�سجمة
مع الحقيقة ال تكون �صحيحة دائم ًا ،فالحقائق ال ي�شترط فيها اال�ستمرار �أو التكرار.
خ-عر� ��ض المعلومات الأمنية التي م�صدرها و�سائل تقنية حديثة ،مثل :الت�سجيل والت�صوير،
عل ��ى جه ��ات تقنية مخت�ص ��ة ل�ضمان ع ��دم التزيي ��ف �أو التزوير قبل الحك ��م على درجة
�صحتها.
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