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 مقدمــة: 

مجلة جامعػة دقالػل بلث ػث ابعلمػل مجلػة عنػدر ةػف دلاػة ابدرايػات ابعلاػا ثجامعػة دقالػل  ك ػل مجلػة  
قنػؼ يػػقكاة ةلماػػة م دمػػة  عيػػيـ دػػل عكيػػا  دامػرة ابعلػػـ كابمعردػػة  كذبػػؾ مػػف  ػػلؿ ق ػػر ابث ػػكث كا كراؽ 

 ػػذا ابرؤاػػة عر ػػػب ابمجلػػة ث يػػػيامات  ابعلماػػة  ابعػػل ععػػػكادر دايػػا ا نػػابة كابمقيجاػػػة كاب امػػدة ابعلماػػة  ككدػػػؽ
ا يػػاعذة ابثػػا ماف مػػف دا ػػؿ ك  ػػارج ابجامعػػة كابعػػل ععػػكدر دايػػا دػػؿ أيايػػاات ابث ػػث ابعلمػػل   ػػراطة أف   

 .رلعدكف اإلييامات قد ق رت مف قثؿ أك ع ت إجراء ابق ر دل أم مجلة أ 

 قواعد النشر:

   كرؽ  ىكا ػػد ةلػػعر ػػب ابمجلػػة ثػػابث كث دػػل مػػلث قيػػ  مطثكةػػة ةلػػل كجػػA4  ث راغػػات مزدكجػػة
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( كعػػػرقـ ابنػػػ  ات دػػػل ا يػػػ ؿ ةلػػػى ابجاقػػػب ا ايػػػر 41كابمراجػػػ  كابمل ػػػؽ. كادػػػكف  جػػػـ اب ػػػرؼ  
 ث دؿ معيليؿ.

 غػػػػة ا نػػػػلاة بلث ػػػػث  ةرثػػػػل  ( أيػػػػطر ثابل41لص ث ػػػػدكد  يػػػػع اجػػػػب أف ا عػػػػكم ابث ػػػػث ةلػػػػى م
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 قجلازاة.كاؼو ثابلغة ابعرثاة إذا داف ابث ث مدعكثان ثابلغة اإل لصو يع مك 
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 كدؽ ابمقيئ ابمعث .ابمراج  

 عػػػػرقاـ ابجػػػػداكؿ كا  ػػػػداؿ كابريػػػػكمات كابنػػػػكر ابمريػػػػكمة ثػػػػاب ثر ا يػػػػكد  مػػػػ   ىاجػػػػب أف اراةػػػػ
 أف عدكف كاض ة ةقد إةادة إقعاجيا.  ىاإلاضاح ابمالاثؿ بدؿو  ةل
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 دلمة ابعدد

أقػػ  بمػػف دكاةػػل ابيػػركر أف عطػػؿ ةلػػادـ مجلػػة جامعػػة دقالػػل كابعػػل ق ػػر ا دلاػػة ابدرايػػات ابعلاػػا ةثػػر  
إةجػاب دػؿ ابالػراء بمػا ا عكاػ  مػف مجمكةػة مػف ا كراؽ ابعلماػة ةدد ا ابعا ر بليقة ابيادية كعأمؿ أف اقاؿ 

ابالامة بثا ماف مف دا ػؿ ابجامعػة كةػدد مػف ابثػا ماف مػف جامعػات كمعا ػد يػكداقاة ثاإلضػادة إبػى م ػاردات 
ثعػػػض ابثػػػا ماف ابعػػػرب. كمػػػف  ػػػلؿ  ػػػذا ابقادػػػذة أكد أف أ ػػػدر دػػػؿ ابػػػذاف اعنػػػلكا ثقػػػا بق ػػػر أكراقيػػػـ ابعلماػػػة 

بػػدكؿ ابعرثاػػة ابمغرثاػػة كق مػػد اهلل ةلػػى كيػػامؿ ا عنػػاؿ ابعػػل قرثػػت ابميػػادات بلعكانػػؿ دامػػا ك نكنػػان مػػف ا
 ثاققا كأف  ذا ابميا مات عملئ ندكرقا كيكؼ ع ظى ثدؿ ا  عماـ.

ةمدت دلاة ابدرايات ابعلاا ةلى زاادة رقعة اقع ار مجلعيا بععماـ اب امدة كذبػؾ ةثػر زاػادة ةػدد قكادػذ  
ةثػر مقيػالل دلاػة ابدرايػات ابعلاػا ثدلاػات ابجامعػة ابمقع ػرة ثمػدف ابك اػة اب ػماباة  كعكيػا   ا يعلـ كابعكزا 

مكاةاف اب  ظ اإلبدعركقل ثمكق  ابجامعة بييكبة ابع ماؿ ابمثا ر بلمجلة كمعاثعة أ ثار دلاة ابدرايات ابعلاا 
 أك ن ثأكؿ.

امػػة ابع راػػر كميع ػػارايا كبدػػؿ مػػف  عامػػا ايػػم كا بػػل أف أعالػػدـ ث ػػابص اب ػػدر كابعالػػدار  ةضػػاء   
اعنػػػؿ أك أدبػػػى ثػػػاقعراح أك مل ظػػػات دمػػػا أ ػػػب أف أطمػػػمف ابيػػػادة ابثػػػا عاف ابػػػذاف بػػػـ قع ػػػر أكراقيػػػـ ثػػػأف 

 ابع رار.  امة عق ذ ا ابعل كاب طط ابمكجيات  يب كذبؾ قرثاا ابقكر عرل يكؼ م ارداعيـ

 

 سئٛس ْٛئت انخحشٚش  

 
 
 
 
 
 
 



 م1026  - يناير  العاشرالعدد  العلميجملت جامعت دنقال للبحث 

 

1 
 

 أصــولـيـا وقواعـدىـا الفنية نظـــرية الفــــــن المـتجــــدد
 بسطاند. ىالة أبايزيد 

 جامعة أم درمان األىمية كمية اآلداباألستاذ المساعد ب
 :ابميع لص
بالد عقاكبت ابدراية دعاب  قظراة اب ف ابمعجدد كعطثااليا ةلى اب عر( بلقاقد ابيكداقل ةزابداف            

ةلايا ثغاة ابكقكؼ ةلى ا يس كابمالكمات ابعل ثقى   ا ماف  ثاقعياج مقيئ ابعرض  كابع يار  كابع لاؿ
ابمؤبؼ قظراع . كبالد قاقش ابدعاب ةددان مف ابالضااا ابقالداة ابعل عدةـ ابقظراة كعمثعيا  ممؿ: ابمنطلد 

إلاجاد ميمنى بل عر ابجداد. مـ  ابقالدم اب داث كمقايثع  بلالنادة ابجدادة  معقاك ن ابجدؿ اب ادث آقذاؾ
  كغار ا مف   كمكياالااعجاا ا دب  كبغة اب عرقضاة ةلقة اب عر ابجداد ثاب عر ابالداـ  كميؤكباة ابقاقد 

 ابالضااا ذات ابنلة. 
كبالد  لنت ابدراية إبى أف ابقظراة عيدؼ إبى عأناؿ ابعجداد اب عرم كعالكام  ثرثط  ثأنكب  ابمكركمة 

نا ب ابقظراة نارمان دل عميد  ثيذا ا نكؿ ابجك راة بل عر   أ ياما ابلغكاة كابمكياالاة مقيا. كبالد ثد
 عى ا ع ظ اب عر ابعرثل ث نكناع . 

دُّد – عر  –قظراة  –قالد         :الكممات المفتاحية  عىجى
 

Abstract 

          This study dealt with the book: ''The theory of modernized art its application 

on poetry '' by the Sudanese critic '' Iz Al – Dean Al – Amin '' .  The study 

presented, analysed and interpreted the work on purpose of finding the principles 

and rudiments that the author has built his theory upon. 

The book discussed several criticism issues that support the theory and establish it. 

Such as: the modern criticism terminology issue and its appropriateness to the 

modern poem . Treating the current debate to find out a name for this new poetry. 

Then, the issue of relationship between the new poetry and the old one ; the 

responsibility of the critic towards literature , the language of poetry, its music and 

other related  

The study reached that this theory aims to originate the poetic updating and to 

present it tied to its ancient inherited and balanced origins. In particular its lingual 

and musical ones. 

Hither to, the theory owner seems to be serious in holding on to his theory and its 

basic origins of poetry in order that the Arabic poetry shall keep its specialty. 
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 :مـقدمـــة
اب ف ابمعجدد  إف ابغرض مف إجراء  ذا ابدراية  ك ابعرض ابع يارم ابع لالل بدعاب:   قظراة

كعطثااليا ةلى اب عر(  بلقاقد ابيكداقل ةزابداف ا ماف ةثدابر مف. ددعقا بذبؾ  ابالامة ابقالداة بلدعاب مقذ 
بى اكمقا  ذا  كيعظؿ؛ بما  كل مف قكاةد كمقا ئ قالداة عؤيس 1964ظيكرا ثطثعع  ا كبى دل ابعاـ  ـ كا 

ـ ميار ابقالد كاب عر اب داث. كيقثدأ ابدراية ثاب داث ةف ابمالكمات كا يس اب قاة ابعامة بلقظراة   كعالكِّ
بعثااف ابمقيئ ابذم أ عط  ابقاقد  كًمالىؿ  ذا ابمقيئ دل مازاف ابعقظار ابقالدم اب داث؛ باس ث مان ةف قامة 
قما إلمثات ابدكر ابراادم ابذم بعث  ابدعاب   ضمف يليلة ابجيد ابعقظارم ابعرثل  كمداقة ابقاقد ابمؤبؼ  كا 

قعنؼ ابالرف ابع راف؛ أم دل أكج ا ععاؿ ابيا ة ابقالداة ثابالضااا ابيا قة كابمؤمرة دل ميارة ا دب دل م
كابقالد . مـ قدبؼ إبى ايععراض قضااا ابدعاب ابعل  دلت ابدةامة اب دراة ابعل ايعقدت ةلايا ابقظراة   

أك ع ياران أك ع لالن. كقيأؿ اهلل    ما ايعكجب قالدان اقد مقيا ؛ قاقداف بيا أك م يراف  أك م للافكمكقؼ ابق
ابعلل ابالدار  ابعكداؽ دل  ذا ابعرض دكف إ لؿ ثمالاند ابمؤبؼ ابقاقد  أك عالنار دل مقيئ أك أيلكب 

 ابعرض.
 المقومات واأُلسس الفنية لنظرية الفن المتجدد:
ماةة مف ابقالاد رد أك ج  مف ًقثىؿ د: نااغة ددرة أك أددارابقظراة ابقالداة دل معقا ا ابعاـ   ل

؛ مف  أقيا عالقاف أك عالكاـ ابميار اب قل بلعملاة ا دثاة كابقالداة معان. ك ثد أف ايٍعًث  نا ب ابقظراة ابمعمرياف
 قظراع  ثكج  عطثاالل   امثت ث  ن ة قظراع  ككاقعاعيا مف  اث إمداف اب دكث.

ٍيـً ملم د ابطراؽ ابميعثَّد بل عر ابجداد  كعرمل قظراة اب ف ابمعجدد مف  ذا ابمقطلؽ  إبى ريـ ككى
مف كجية قظر ابمؤبؼ ابقاقد. كبالد ناغ  ذا ابملمد دل مقااا مثا ث كمطابب ابدعاب  إبى أف ا ععـ 
ثعرض قماذج  عراة  عممؿ  ذا ابملمد كعالر ا؛ ةلى أياس ابدمئ ثاف ابقظراة كابعطثاؽ  دما اظير مف 

  اب ف ابمعجدد(  ل إ دل ابعثارات  يا ةلى اب عر(. كةثارة قظراة اب ف ابمعجدد كعطثاالةقكاف ابدعاب: 
ابثا مة ةف منطلد قالدم المـ ابدااف اب عرم ابذم ثدأ طغااق  أك جرااق  ةلى دداعر اب عراء مقذ 

 –مطل  يعاقاات ابالرف ابماضل  –أرثعاقاات ابالرف ابع راف. كاب عرة ابعل ناغ دايا ةزابداف ا ماف قظراع  
غة ما اعقايب ككاق  اب عر   كعثارم ابقالاد كعدابثيـ ةلى نااطلد ابقالدم اب داثاب ابمن ل دعرة انط 

. ك  ع  ى  لؿ  ذا ابعثارم  أق اس ابعالياـ ابالداـ ابجداد بلقالاد  ما ثاف أقنار ابالداـ كأقنار ابجداد. ابجداد
 –اب دراة كابقالداة كا دثاة اب دامة  كجماعيـ دل علؾ اب الثة ابقالداة  داقكا قد   ذكا قرام يـ ثدؿ ما بلعاارات

دداقكا جماعا اال كف ةلى أرض نلثة  كاىعكف ميابؾ عكجييـ ابقالدم  كامعلدكف  – ياما ا كركثاة مقيا 
. كقد   عجد بيـ ث كمان مقيجاة ةلى كج  اب نكص –أدكاعيـ ابعل عؤ ليـ ب كض أم مععرؾ قالدم  عرم 
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. عأبا يـ ابقالدم  جل  إف بـ ادف دل ب   دذاؾ  اؿ مثعمرة دل مقااا  ععقاكؿ ابمنطلد ابقالدم اب داث كعؤيس
ك  ا  ى ةلى معمرِّس  ما ايلعمس مف عدا ؿ  ذا ابمنطل ات ةقد ثعضيـ  ما ثاف  عر جداد  ك داث  
كمعجدد  كميع دث  ك ر  كع عالة  كقمرم  كمقمكر. عدا ؿ انقع  ابمعقى ابلغكم بلم ردة ابم عارة  كعالاط  

  كداؼ ادكف كث   لء أك أ ااء مف ابالداـ؟ ادكف ابجداد جدادان  . دداؼ مملن ك دامةه  اب عر   قدامةه  يمات
 ران كما اق ؾ مف ثعض قادا يكاء ابذم عكارم   أك ابذم مف نق  اب اةر ق ي ؟ ثؿ كداؼ ق ير م يـك 

ف جيد راة ا دب؟ كابظف أف م يكـ اب راة  ذا دض اض كغار دقاؽ ابملمد ؛   علؼ قا دل ع يارا  كا 
علؾ ابمنطل ات  اب راة مف  اؿ إبى  اؿ  كمف مالاؿ إبى مالاؿ. ك دذا عضارثت كعدا لت  كاةعدبت أ ااقان 
. ك ذا ما دد  ثعمؿ ابقالداة اب عراة دل ابمؤب ات ابقالداة  دل مقعنؼ ابالرف ابع راف ةلى كج  اب نكص

 اقيا  مقدمجان م  ابجك ابقالدم ابمامر ابيامد  ك ميعكادران بلظيكر كداف نا ث   :   قظراة اب ف ابمعجدد(ددعاب
  ادكر  كب  دل يا ات ا دب كابقالد  ثاف رن ام  ابقالادةلى جميكرو مف اب در ابقالدم  أمثت ث  مكق   مما 

ف  ذا . د اطر ـ ةزابداف ا ماركاد ابقالد ابعرثل اب داث –كمازابكا  –. ديـ آقذاؾ مف منر  نكنان 
 .بقالداة  كغار ا مف مجا ت ابق ر  مف  لؿ مؤب اع  ا اكر ـ كجادبيـ  ك ابراادة

 إف منطلد   قظراة ( ابذم يمل ث  ابدعاب   اعقل كجكد قص ثعاق  ًنٍاغى بيذا ابقظراة. كما         
     ك اب داث ةف ابمقيئ ابقظرم ابذم ثيًقلى ةلا  اب عر ابجداد ابمعجددعجدا  كق اكؿ نااغة ملم    قا

ةلى ذبؾ ارعدز مقيئ ابقالد ةمرات مف م ا اـ مغلكطة أك  اطمة. كثقاءن   دكف كع داد ابمدارج ابعل اعرقى ثيا
  اداد ادكف علالاقاان. دامدقؾ : ما اقثغل أف ادكف  كما   اقثغل أف ادكف  ثأيلكب عكجايلدل ابدعاب ةلى
 .  نااغة قص ملمـ بلقظراة إف  متمف كراء ذبؾ دل

ابمقيئ ابذم أقرَّا نا ثيا بل عر ابجداد  كعكضد مكق   مف جيكد غارا   -ح دامؽ ك كثكض -ؿ كابقظراة عمم
. كغابثان ما اعرض آراءا  معرض ابالكؿ ارمان دل ةرض  كدل مكاق   جماعياقثك ن أك ردضان. ك ك اثدك ن

جلاان أف ةزابداف اب نؿ. كعلؾ  ل  اؿ جميكر ابقالاد. اردضكف أمران  كا رضكف آ ر مالاثلن ب  ! كاثدك 
ا ماف  ةمد إبى عالكاـ ابجيد ابقالدم دل أكؿ ميارا ابعجدادم   كقثؿ عكغل  دل اب دامة؛  عى   اق رؼ 
 لء مق   أك اعكج ب  ميلؾ. ك ك أ ؿ بذبؾ . د ارؾ دل ثقاء ابقظراة ابقالداة ابعرثاة اب دامة  ثأيلكب 

. –ةلى نغر  جـ ابدعاب  –عقظارم عدقاالل ع نالل   مع ذان ميلؾ ما قؿَّ كدؿَّ
إف م ردة   معجدد ( ابعل ايع دميا ابقاقد  بيا مدبك عيا ابظا رة دل ع داد يمات قظراع . ديل 

أماـ ا دب بلعجداد ابميطَّرد. كقظق  قد اثععد ةف م ردة    داث (   عل   االط   نلة عجعؿ ابمجاؿ م عك ا ن
إذ   جذع  اان مف دكف  ابقظراة  كأ داؼ مرامل بقا عكضد م اتابل  ذا . دؿا دب ثعرام  كجذكرا ا نالة

  قاؿ  كقل ضاؼ:   إف ا دب دثالاة دركع ابق اط اإلقياقل  ايثقى اب اضر دا  ةلى أياس جذر  ل  
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  داعدكف مف ذبؾ ديؿٌّ معنؿ  أك قيؿ دؿ معيليؿ مععاكف اعكبد ثعض  ماضل كاقع   اب ابؼ ثعراث ابيابؼاب
.   ك  بياثؽ أف اعأ ر ةف   ؽمععاقثة    امدف بل ؽ مقيا أف اعالدـ ةلى ياثؽ مف ثعض دل نكر

كباس اعقل ذبؾ أف عع اث  أجزاء  ذا ابدؿ ع اثيان ا الد ا دااقيا اب اص  دعلؾ ن ة إف  دمت دل ثعض 
ف ك راع  اث  اعطل بلجزء ايعاللب   ك ع اث   ل   عإقما  ا جزاء بـ ع الؽ بيا كجكدان م  نان ميعاللن    كا 

ديذا ابع اث  اب ل  ك ما ع دث ةق  ةزابداف ا ماف ك ك ما ارعدزت  (1 (ظؿ ب  ارعثاط  ثابدؿ كيااق  ابعاـ.
 ةلا  دةكع  ابعجداداة ابعأنالاة. كامدف نااغة ثقكد علؾ ابدةكة دل ابعابل:

 عطكار ا نؿ دكف اب ركج ةق . -
 ييقَّة ابعطكر ع رض ابعجداد دل اب دؿ أك ابمضمكف  أك دل دلايما.  -
 ا  ع اظ ثابمكياالى ابمكركمة  كزقان كقاداة  ما أمدف.   -
  راة ا داب مد كبة كمالادة دل آفو معان. كاجب أ  ع رج ةف ا نكؿ ابرماية بلغع  . -
 .ابالاـ اإلقياقاة كابميميؿ ابعلااابم ادظة ةلى   -

ابداف ا ماف ةددان مف ابالضااا ابقالداة   ذا ا يس كا يطر ابعامة بقظراع   قاقش ةزكاقطلقان مف 
ابقظراة ابقالداة اب دامة كعكجييا ابعكج  ابالكاـ  –ثطثاعة اب اؿ  –ابعل ع دـ قظراع  كعدةميا   دما عدةـ 

 الضااا داما الل:. كامدف ع داد  ذا اببألدب كا دثاء  كبلقالد كابقالادابذم اؤًمف ث  كثجدكل  دمع  
 : ابعجدد كاب دامة. ت ابنلة ابمثا رة ثطر   . دمنطلدع داد كعالكاـ م يـك ابمنطل ات ابقالداة ذا -
   كةلقعيا ثاب عر ابعرثل ابمكركث.ابمضمكف ( –اب دؿ  – نامص اب عر اب داث   اإلا اء   -
 .ميؤكباة ابقاقد عجاا ا دب -
 .غة اب عر ما ثاف اب ن ى كابعاماةب -
 ا بعزاـ   ك راة ا داب.م يـك  -
 .اب نامص ابميع يقة ب عر ابع عالةاب عر ابجداد ك  ىمكياال -

   رنان ةلى ايعا اء دؿ ما طيًرح كر ابعل يققاقش مف  لبيا ابدعاب  ابم اكيع دؿ  ذا ابالضااا
 . كةيى أف االدِّر اهلل بقا ابيداد.إلمدافثدا ل   قدر ا

 :تابالدراسة النقدية التحميمية لقضايا الك

                                                           

 176دل ابقالد ا دثل ص  (1 
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بالد قاقش ابدعاب قظراة ابعجدد أك ابعطكار اب عرم مف  لؿ  دام  ةف ةدد مف ابالضااا   كبؾ أف 
ديك بـ اض   طةن  –ةلى اقعضاب ذبؾ ابيرد  –عيع لص ثقكد علؾ ابقظراة مف مقااا يردا بالضاة ما 

  ث دؿ مقيجل عيليلل؛ ث اث عالكد دؿ ابعجدد  أك ع دد ن ة ابقص اب داثاكضد مف  لبيا مقيجاة 
  كقكةاة ابالضاة ابعل ايع اد ذبؾ مف ةثاراع  كععلاالاع ددرة بلعل علايا إبى أف عدعمؿ نكرة ابقظراة . إقما 

 عقاكبيا  يكاء ثعرضيا أك ثاإل ارة إبايا دالط.
ابدعاب  ل عقامر اب داث ةقيا دا ؿ كقضاة ابمنطلد ابقالدم اب داث   ل كا دة مف ابالضااا ابع

ف   كأكبيا دلمة دابمنطل ات ابعل ايع دميا ابمؤبؼ   ثؿ ثغرض عكضاد ثعضباس ثغرض ابثتِّ دل أمر ا
. قاؿ دل ابعمااز ثاف ابعلـ كاب ف:  أما اب ف ديك اععمد ةلى ابذكؽ  كابذكؽ ابعل ايع دميا دل ةقكاف ابدعاب

 (2 (ادع ؼايعمد ا مف ابمالادة كاب ضارة كمما  ايعمد ةقانرا مف اب طرة كابعالاباد كابكرامة كابداف  قثؿ أف
بدؿ ما أرادا ثيذا ابقظراة  ةقدما قاؿ:   اب طرة كابعالاباد كابكرامة كابداف( . كبالد  ان كداف دل ع يارا  ذا ا عنار 

  ةلى أياس أف دل ذبؾ   ايعممار ثابدلمة كعضااؽ بيا   بردض  منطلد  عر  داثا عار منطلد معجدد
ئ مف أدب مقذ ذبؾ ابعارا   عى اباكـ ايمى ثا دب اب داث  كدؿ ما داف مف أدب ياثؽ ب  ...ددؿ ما أهقع

 اف  ايمى قدامان. د ذان مف اب طأ بغكاان كانطل اان أف االنر ب ظ " داث" ةلى قكع ثعاق  مف اب عر  دل
ل ما  داث ...   ديما اعا اف جقثان إبى جقب  كدكم  كدل ياةع  بكف آ ر مف أبكاق أق  اقظـ مع  دل ا

م    كبدف ب عر بلعجدد دل اب ااة دل دؿ  لءبذبؾ آمر منطلد معجدد. كاالر ثأف    ثد مف مياارة ا (3 (
ابم ادظة ةلى يلمة ابلغة دكف اب ركج ةلى أنكبيا  كم  ابم ادظة ةلى مكياالا اب عر ابعرثل دكف 

 ك   ابعجداد  كادكف دذبؾ مطردان دل عجدادار ابذم ادكف  ذا  أق  دل . كاب عاب ركج ةلى أنكبيا أاضان 
ايع دـ    كرأاقا دل اقطلقع  ابعجداداة دقان معجددان( ق ي  كم  ذبؾ عجدا أ ااقان ابذم أيماقاا ثاب عر ابمعجدد

ث  ثػػػ "معجدد"منطلد " عر    ؛ ذبؾ بطغااف ا كؿ كجرااق  ةلى ابلياف.داث" م  أق  نكَّ
ًدؽ ابمؤبؼ دل ع داد اكبالد    كدل عكجا  مياراعيا ابعكج  ابن اد.  ياما ما قاـ ث  بمنطل اتكي

    “." شعر التفعيمة  ةقدما أطلؽ ةلا  منطلد ثميماا اب ؽ عجاا عيماة ابلكف اب عرم ابجداد
ابمعجدد ث لء مف ا يع اضة   مف  لؿ ةرض  بما  كبالد قاقش قضاة انطلح ميمنى بل عر

كما ثعد ا كما جاء ةف نلح ةثد ابنثكر ابذم  120عر ابعرثل ص جاء ةف قازؾ ابملمدة قضااا اب 
ذبؾ ابعرض إبى . ك دؼ مف كراء (4 ردض دذبؾ ميمى "  داث" دل مالاؿ ثعقكاف :  اب عر ابجداد.. بماذا؟(

ف ابمنطلد ابذم أطلال   ك ةلى  ذا ابلكقاة ابجدادة مف اب عر  ك ابمنطلد ا قيب   كأق  جام  ثااف أ
                                                           

 7قظراة اب ف ابمعجدد ص (2 
   19ابدعاب  ص (3 
 ـ1961مجلة ابمجلة ةدد دايمثر (4 
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. قاؿ:  ... إف داف  دكدا ابكزقاة   كا  راج  ما يكااب نرا  ذا ابلكف اب عرم دل  –ك ك دذبؾ  –ماق  
 ثد بقا مف أف ق ارؾ دل اقعراح ايـ ملمـ  د ققا قالعرح أف ايمى  ذا اب عر "  عر ابع عالة". كثذا قع ذ ب  

ابكقت  مذ ب أن اث ؛ ذبؾ  ف    دما أق  ا الؽ دل ق س   ك  العثس م  غارا أك اقاقض ععرا ان ايعالؿ ث
ت ةلايا ابع رقة ا ياياة ثاف  ذا ابقكع ع  ثؿ  ل اب انة ابعل اقثابعيماة أ ذقا ا مف أثرز  اناة ب  ذا 

طلؽ  ذا ا يـ ةلى اب عر ابذم اععمد دأ (5 مف اب عر  كثاف اب عر ابعمكدم دل دؿ أطكارا إبى كقعقا  ذا(
  ابدعاب ( م ردة * ا داف قمط كقيؽ عدرار ا  دكف ابعزاـ ثأقماط اب لاؿ ثف أ مد.ابع عالة قظامان مكياالاان   دا م
 .   ع ار بدعاب قظراة اب ف ابمعجدد  مكضكع ابدرايةدا ؿ ابمعف دل دؿ ما الل مف مثت ابمراج 

ـي اب عر ابجدادكايعمر دل اب داث ةف ابم   دع دث ةف ابمقمكر ابذم راجت نطل ات ابعل عىًي
ابالكؿ ةقدا إما كثدا رادضان بيذا ابلكف  إذ  –ابع راف  –ثقاف دل مطل  يعاقاات ابالرف ابماضل دةكع  دل ب

ما قمران. أما  ذا ابذم ثاف ثاف   إف ابالنادة إما أف عدكف  :. قاؿ  ديك   اعدا مف اب عر دل  لء عران كا 
ما أف عدكف قمران  ك ل إذف باي . دما معقى " قنادة ت قنادةقنادة  ك ل إذ ذاؾ مكزكقة كبايت قمران  كا 

  (6 ابقمر " إذف؟(
اقش دذبؾ ع دث ةزابداف ا ماف ةف قضاة ابنلة ثاف اب عر ابالداـ كاب عر ابجداد. كطثاعل أف اق

اب عر  عران  إذا اق نمت ةراا ةف مكركم  كمندرا ا كؿ . دالد  ملت قظراة  أمران ديذا  طابما أق    ارل
  ابعل  ل ةمكد ا  ع اظ ثا نكؿ ابقالداة اب قاةاب ف ابمعجدد بكاء ابعأناؿ ابقالدم ثجاقب اب عرم. دطابثت ث
. كمف  قا جاءت ةابقظرات ابعجداداة أك ابعطكارا ابمالادة ابعرثاة كابذكؽ كاب س كابكجداف ابعرثل  دكف إ ماؿ

راادعيا؛  اث ةمدت بعكماؽ ابعطكار كابع داث مف  لؿ ابظلؿ ابعراماة . دأ ذ ثذبؾ بق ي  مكضعان كيطان 
ثاف أقنار ابالداـ كأقنار اب داث؛  اث أ ذ مف دؿ عاار ثعض يماع  ك ءـ ثاقيا بعدكف قابثان بل عر 

اؤمىر ثمضمكق  كثددالع   ف ثعض "اب عر اب داث":   ك  ا كعقا أف قالكؿ إ عر ابع عالة. قاؿ –ابمعجدد 
  كدا  ما ارقى إبى ابميعكل ابردا  مف اإلمعاع ابعاط ل كابذ قل   ك  اعاث  إ  ةدـ ادعماؿ اب عكراة

ققا إذ ق ار إبى ذبؾ دل ابمكياالا   ق    ارقى إبى ابممؿ ا ةلى داي   د ف غااعقا أف ق ؽ اب ؽ  ا ... كا 
 .(7 ما قجدا دا  مف م ايف   إبى جاقب ما دا  مف مياكئ  دكف ع اُّز (دقثرز بيذا اب عر 

  أ ذ ابقاقد اداد  ةف كجكد  نامص اب عر ابجداد علقات ابعل عرثط ابالداـ ثابجدادكدل يثاؿ   د اب      
مف إا اءو كيمات  دؿو كمضمكف   دا يلكب اب كارم كابعنكار ابالننل كا يعمداد مف ابكاق  كاب ااة أك 
مف ا ياطار  ك اكؿ إمثات طكاةاة ةمكد اب عر ابالداـ بعمماؿ  ذا اب نامص اإلا اماة كا يلكثاة. كقد 
                                                           

   85 - 83ابدعاب ص  (5 
 96ابدعاب ص  (6 
 .51ابدعاب ص  (7 
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أقيا أض ت  نامص  :  رغـثاق . قاؿ ثابقيثة بعلؾ اب نامصابالداـ عدةـ قكب  كعأكرد قماذج مف اب عر 
إ  أف قكاة دمار مقيا مكجكدة دل اب عر ابالداـ  مما ادؿ ةلى أف اب عر ابعمكدم   عأثى   بيذا اب عر

ء . كباس  قاؾ يكل أف اب عراء ابالدما  ثؿ  ك مجاؿ نابد بياطثاعع   ذا اب نامص  ك  عنطدـ ث دل 
كمف ياركا ةلى قيجيـ دل ابعنر اب داث بـ ا رنكا ةلى أف اجعلك ا  نامص معمازة   عار ـ  دلاس 

  كباس مف ةاب أاضان دل ملدات  عرام   غار أف  قاؾ ةكامؿ دمارة ذف مف ةاب دل اب عر ابعمكدم ذاع إ
 (8  .ابعكضادبلقماذج كبمزاد مف  (عيلكف ابع دار كاب ااؿ كا عجاا دل دؿ ةنر  كدل دؿ جاؿ

:   كبك قابكا أف  عر ـ اجقد بلعثارات كا ب اظ ابمك اة  قلقا بيـ: كمف ابذم قاؿ إف  عر غار ـ قاؿ
بلطثاعة كم اداعيا  ا الد ذبؾ  أك أق    اطلث ؟ داب عر اب ؽ  ك ابذم   اعطاؾ دؿ  لء  ق  باس عاللادان 

قما  ك ابذم االعرح ةلىدما داف ةقد إ اب ااؿ كاعردؾ ثعد قراءع   ثؿ كدل أمقاء قراءع    دلطكف كأريطك  كا 
 .(9   ععيرب دا  ق يؾ كعذكب دل أق ام ( يؾ كثعاللؾ كثعاط عؾ دل ةابـ آ راعردؾ عيثد ثق

ما د ضان  كدل ممؿ  ذا ابالضاة عجدا ا اكر كاجادؿ غارة مف ابقالاد ابعرب كغار ابعرب  إما دةمان كا 
آلراميـ. دعع جر قضااا جاقثاة ا عميا ابقالاش كابجدؿ. مف أ ميا قضاة عداكبعيا دعب ابقالد آقذاؾ   ل قضاة 

 -جايل ابذم ثدا طاغاان ةلى ابدعاب ميمة ابقاقد عجاا ا دب كا داب. ك دام   قا اكادؽ مقيج  ابقالدم ابعك 
إ  أق  قد االعرب دل أدام  ابقالدم إبى اإلبزاـ أ ااقان  اب   اؿ ابقاقد ابعقظارم . كم   –قظراة اب ف ابمعجدد 

ايل كعالكامل   ذبؾ عجدا اؤدد دكمان ةلى ابطثاعة ابعكجاياة بلقالد   االكؿ:  إف أمر ابقالد ا دثل  ك أمر عكج
    د ف عمدف ابقاقد ثالكة ثااق  ك جع  أف اثرز ابم ايف كابمياكئ   كاؤمِّر ثذبؾ ةلى ق ياة ضإبزاـ دا  أك در 

ـ مف إقعاج  مف قا اة  ديذا ا داب ةقدما اقعئ ثعد ذبؾ ياقعئ معقاان ثما كج  إبا داب   كياقعئ ا   كقيكِّ
يعطا  دمج  م  أيلكث  دل درض رثط أك عراقا قالرأ قكب   ذا ك  ق (10 .معمععان ث راع  ا دثاة مف قا اة أ رل(

عالااد ا دب اب داث ثابالداـ  ياما دل اب نكؿ ا كبى مف دعاث   ذا  مف ممؿ قكب :  إثالاء اب ف اعقل 
:  منطلد اب عر كقكب  .8ابدعاب ص (  عى اظؿ  اان دكف أف قالضل ةلا  ابم ادظة ةلى أنكب  ابرماية

.  ك  ذا اب ف  ابعرثل ابمطلؽ  ك منطلد ب ف أدثل قد كجد ثاب عؿ  ك ك دف قامـ مقذ أف كجد  عى اباـك
ابذم ا ددا ابكزف كع ددا ابالاداة دل  دل . ك ك دل رأاقا االثؿ ابعجداد كابعقكا  دايما   أما ابالضاء ةلايما أك 

 ف . ك ذا ابجداد انثد إما أق    امت إبى اب عر ةلى أ د ما  ديك قضاء دلل أك جزمل ةلى  ذا اب
ما أق  امت إبا  ثنلة ضعا ة ... (  أ  اعد  ذا ا عداران بألدب ك نران  .  24ابدعاب ص ابعرثل ثنلة   كا 

ك ذا ابالكؿ قد اطاثؽ  كنل ذاعاان بداقا كبدل غارقا مف معذكقل ا دب  ؟ ب  داما أيماا: ا نكؿ ابرماية
                                                           

 .38-33ابدعاب ص  (8 
 .29ابدعاب ص  (9 
 .28ابدعاب ص  (10 
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    اعقل أف قجارا  دل درض  ةلى ابيا ة ا دثاة دل ةنرقا؛  ق  كدما قاؿ  ك ذاع :   .. كقالادا  إ  أق
إف ق كس ابقاس كأذكاقيـ دل ا جااؿ ابمععاقثة   عع د ك  عع ؽ  ك ل    عع د أك عع ؽ دل ابجاؿ ابكا د   

داثدأ ةزابداف ا ماف دعاث   (11 (ما داف اي طيا ثا مس ...ثؿ إف ابق س ابث راة ابكا دة قد اعجثيا اباكـ 
:    دـ دل أذكاؽ أجاابقا كاعجا اعيـدارضان بيادؿ اب عر ابالداـ   مـ ا رج ةف ذبؾ بلعقثا  ةلى أق    اكد ابع

م  أف ابدعاب أيبِّؼ أيايان  .(12 ... أققا قدرا أف ق رض مذ ثان معاقان مف ابعجداد أك أف ق رض بكقان  انان مق (
ابمكركمة بل عر ابعرثل   ياما ما ابعجداد:  ك ذبؾ ابعجداد ابمر كف ثا نكؿ اب قاة ب رض بكف  اص مف 

ارعثط مقيا ثاب دؿ. قاؿ:   ... كاب طأ دؿ اب طأ دل درض ا عجا ات كابمذا ب ا دثاة   ف اب ف إف أقمت 
ركح  ك  د بة دا  ةلى ابيدكد أماـ اقطلقع  ديك بف اثدع أثدان   ثؿ يادكف دقان معدل ان   قامة ب  ك  

  ناة نا ث    إقما عدكف د بع  ةلى ما درض ةلا   ثؿ كةلى ما اععالد ا داب أق  ارضل قارم   ك  
 ذا دلـ منالكؿ مكزكف ًزقة ةركض اب لاؿ  ك   لؼ ك  جداؿ ةلى  (13 مجاؿ بذبؾ دل اب ف اب ؽ(

 ن ع   ك ك نابد  دب دؿ زماف كأدب دؿ مداف. كبدف .. أبايت ابمدرية اب عراة ابعرثاة ابالدامة 
  كقيعالثد ازف  كقيع يف  ذاقاؿ:   إقما  أققا أف قدرس كقك  . ب أدثاة"؟! ابالكؿ مردكد بلالامؿ"اعجا ات كمذا

مع ذاف مالااايقا مما المـ ا دراد كابجماةات  كمما ا دـ ابمجعم   كاثقل اب ااة  كمما اع ؽ كابقظرة ذاؾ  
مما   ايع ؽ ةلا . بذبؾ  د ف ك ذا قكؿ االكب  دؿ ناق  مذ ب أك دؿ داعو إبا  عالراثان  ك ك  .(14 ابمكضكةاة.(

بظف أف ميأبة درض ابيادؿ ابالداـ كا   ا يب مف درض ابرأم أك درض ابمذ ب.ةرض  أك ا ةعماد ةلا 
 ياطرة نقا  مف أق  ابظف أ رل  جية مف ابمذ ب أك ابقالدم ابرأم مف جية  كابقص ةلى ةدـ درض

 .ابثعة العالااف   معكازااف   طاف ثاف ابقاقد اض  أمر ك ك كابكاجب؛ ابيكل ازدكاجاة
 دام  ةف ما أيماا ا بعزاـ اب ر. ما دةا إبا  ةزابداف ا ماف ةقد  -أك ممل   -كقراب مف ذبؾ 

كطثاعل أف اع دث ةف ا بعزاـ طابما أق  أبـز اب اةر ث ط ايار ةلا  دل عجدادا  عى ادكف عجدادان مالثك ن. 
مف ابقالاد كا دثاء ممؿ: عكداؽ اب داـ كةزابداف إيماةاؿ. كقاؿ دل ذات  اكقد طرح بلالضاة ثمعاة آراء غار 

اقثغل أف قردض ع داد ابعجداد  كأف قردض   دما أيل قا  قاؿ:   ف ابيكل كابكاجبدم ما ثاقابب ابعدا ؿ ابقال
ثم ض    إ  إذا قاـ ا داب ث لء مف ذبؾا بعزاـ دل ا دب  كأف قردض قااـ ا دب ةلى ابمذا ب ا دثاة

ك ؿ اععثر  (15 (ب رك ذا ما أيماقاا ثا بعزاـ ا   كثداد  مف ق ي   كث اماف مق  ثريابة  انة دل اب ااة.إرادع 

                                                           

 .74ابدعاب ص  (11 
 .75ابدعاب ص (12 
 .28ابدعاب ص  (13 
 .76ابدعاب ص  (14 
 .77-76ابدعاب ص  (15 
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اب اةر ملعزمان ابعزامان  ران  إذا ابعـز ثمراةاة أنكؿ اب ف اب عرم دكف اب ركج ةلايا  ثاةعثار أق  مف أنكؿ 
ابعجداد دل اب عر ابعرثل ؟! أقكاؿ كآراء ديذا   ل داممان مثعث ابجدؿ ابقالدم  كممار ا  علدات ابمقيجاة 

ب داث. كابعزاـ اب اةر دما قاؿ م مد غقامل  لؿ:  ك م اردع  قكم  كابمذ ثاة دل ابقالد   ياما ابعرثل ا
ف ثدا غار دل قضااا ـ اإلقياقاة كابكطقاة  إ  أف دؿ ذبؾ   اجرم ثمعزؿ ةف ركح اب  اةر كذاعاع   كا 

دما –..  ف اب عر دل معقاا اب داث عأمؿ ق يل عمر دا  ابعجرثة مف  لؿ ابق س  كاثعث دل قارم  ذبؾ   
  ك  اععمد ةلى   اع ذ اب اةر ذاع  م كران بياةكاطؼ كم اةر كأدداران ذاعاة دل جك ر ا –ر دل مؤب   اما

قما اعد ذاع   ك معااران بيا. د ذا عقاكؿ ابعكابـ اب ارجاةاب الامؽ ابمكضكةاة مجردة مف ابعكاطؼ   أك قظر   كا 
  اع كبكف بدل اب اةر إبى  ابة دا  ف  ذا ابعابـ  كما دا  كمف   دظرة  دكل أك عنكابإبى ثامع  ق

ابداف ا ماف بعكجا  اب اةر ةقدما اع دث ةف ابريابة اب انة دل  ك ذا اع ؽ م  دةكة ةز. (16 ق ياة(
ء دل اب ااة  قاؿ:   دق ف قعقل ابعكجا  بممؿ ذبؾ  كبدقا قرل قثؿ دؿ  لء ضركرة ابندؽ دل ا دب  يكا

. دابريابة (17 ؽ ةلى ا داب مف اإلبزاـ أك قؿ ا بعزاـ غار اب ر(  كبيذا ق  ابعجرثة أـ دل ابععثار ةقيا
   ل ابعل عقنير دل م اةر اب اةر كعنار  ابة ق ياة ادعب مف  لبيا دما قاؿ اب انة ابنادقة

  لؿ.  
 اق غؿ ثيا ابقالاد دل ذا .. كبالد كجدت ابلغة  ازان مف قالا ات ةزابداف ا ماف ك ل مف ابالضااا ابعل        

  إبى قثكؿ د كؿ ابلغة ابعاماة ةلى ابلغة دةكل ابع رر ثعض ا دثاء كابقالاد  ةقدما جردت علؾ اب عرة
اب ن ى دل قظـ اب عر. كأكرد آراء م اب ا  دل  ذا ابالضاة أمماؿ ما اماؿ قعامة   كم مد مقدكر   دما 

 .. باس اعقاقا دل دمار أك قلاؿ  . قاؿ : 49-39راج  ابدعاب ص .ايعأقس ثآراء ابالدماء داثف ر اؽ كابياكطل
بلغة اب ن ى  ار مف أف ققزؿ  أمر مف امزجكف ثاف اب ن ى كابعاماة دل دف كا د. ك ف قرع   ثاب عب

ق ك ذبؾ   قعمؿ جا داف   كبقا ريابة ةظمى ا  دل بغع    دق ف ققادم ثابعطكر  كثابعالدـ ابمالادلإب
اب عثل ثاةعثارا دقان ميعاللن   دذبؾ    ار كأداد مف ابدةكة إلدياد  كأقر ابقاقد قااـ ابدةكة بألدب (18 ( داميا.

... ثؿ إقل  مضل  ثعد مف  ذا كأقكؿ إف ع ار ابل ظ  عى ثاف  : (ابلغة اب ن ى ثابعامل ابمثعذؿ(. كقاؿ
  عجلل ا ب اظ اب نا ة أمر قثعغا    ق  اع ؽ كركح ا دب د ف  كممؿ ذبؾ أقكب  دل ع ار ابعثارة أاضان  م

كداف ابعالاد مف أدثر ابمدادعاف ةف يلمة ابلغة اب ن ى دل  (19 ركح اب ف دايا  كدل ابل ظ  كدل ابنكرة(
مالاـ  –: "قالاؽ ابض ادعدل دعاث  ابغرثاؿ دل مالاؿ ثعقكافا دب   ثعد علؾ ابمكرة ابعل  قيا ما اماؿ قعامة 

                                                           

 490 – 489ابقالد ا دثل اب داث ص  (16 
 77ابدعاب ص  (17 
 40-39ابدعاب ص (18 
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ك ـ  –كاعقل ابلغة  –ابدعاب  ـ كاضعك  ذا ابرمكز   كمما جاء   دا   قكب :   إف اب عراء ك ابلغة دل ا دب"
أكبااؤ ا. كأق  إذا غار  اةر أك داعب رمزان مف رمكزدـ ابمأبكدة أك جاءدـ ثرمز جداد دلاس دل ذبؾ ما ادةك 

ذا أةرضعـ  ع ظكف ث    رضل ابق اة أـ ي طكاإبى اباللؽ كاب كؼ.  قدـ إذا أ ثثعـ ابرمز ابجداد ديع   كا 
 .(20 مف علالام . كأف بألدب ض ادع بف ادردكا  ذا اب الامؽ ما دامت ا بؼ أب ان كابااء ااء.(ةق  دياعل ى 

  ك اجم  ر ابم ركطكأمر ابعرا ل دل ا  عماـ ثابلغة اب ن ى  ك أمر اثعدة  دةاة ابع رر ا دثل غا
ف اقم ت  دة ابدةكة إبى ابمزاكجة  -أك قارثت  –جميكر غزار مف ابقالاد  ثؿ كمازاؿ ممار  جكـ كاقعالاد  كا 

ثداةاعيا ابععثاراة اب ناد كابعامل دل ابعمؿ ابكا د ثاف . دلدؿ بغة ماداقيا ابذم ايظيري  اكاعيا كجمابااعيا كا 
   ك   اجة إبى إد اؿ  ذا دل ذاؾ. نكاراةكابع

  كدةا اب عر ابعرثل ابالداـ ع ةف مكياالاكدل زاكاة أ رل مف ابدعاب داد  ةزابداف ا ماف دؿ ابددا       
 ع اذ ا أنلن أنالن بل عر ابعرثل ث دؿ مطلؽ  ك  امدف أف ع دؿ أياباب اب عر اب داث ثدالن بيا   
...  ف ابالابب ابمكياالل اجعؿ ق يؾ عيعز كعطرب مف ابدا ؿ ثطراالة غار  عكراة  كةلا  دل عد ل ا ب اظ 

:   إف  ار  عر االدم  بقا أن اب "اب عر . كاالكؿ57دعاب ص اب كابععاثار ك د ا ميما داقت  عراة (
ف داف ا دث مكياالا إ  أقيا مكياالا ضعا ة    قيا مكياالا ك اب عر ابالامـ ةلى ع عالة كا دةاب داث"     كا 
كم  ذبؾ ديك االثليا ةلى أقيا ع ادظ بل عر ابعرثل ةلى أنابع   كع ع ظ ب   51ابدعاب ص  جزماة ...(
دة ابقمر   دالناـ ثابمالاثؿ اب عر ابمقمكر كدةاع   كثاف مارام  ابمكياالل  كدااق  ابعرثل. كقد  اجثابراثط ثاق

  ك  ع    بيا  نامص ميع دمة ممؿ ابععثار ةف اب عكر كاإل ياس كابع لاؿ ةقدا ةثث   طامؿ كرام 
دياد بلذ دياد بلغة .. كدأف ابالـك اب عكرم أك ابعنكار اإلا امل. كارا ا ةلى أقيا   ... إدياد بل ف  كا  كؽ  كا 

ةقدقا إف بـ ع اث  دقكقيـ دقكف إقجلعرا كدرقيا كركياا كغار ا  دأقيا بايت ث قكف  كدأف أذكاقيـ إف بـ ع ًؾ 
ابالداـ  كبالد قاقش  ادلاة اب عر ابجداد ابمالاد ثابكزف  (21 علؾ ا ذكاؽ ثعاقيا دأقيا بايت ثأذكاؽ اععد ثيا ...(

 -كمعارضايا  –  قاق   ثن ثة آراء دؿ مف  نلح ةثدابنثكر كقازؾ ابملمدةابع عالةداما أيماا  عر 
زماقان ا ع ظ  كزماف  داميـ ذاؾ  داف (22 .ةلى  لء مف ايع ياد قازؾ اب عرمكبكاس ةكض  م  ابكقكؼ 

. أما اباكـ .. علؾ  ةلى أقيا ابرمؽ ابمعثالل مف ابمكياالا ابالدامة. كداف زماقان جمالن ك اب  بلع عالة ثالدياعيا
  ثؿ أاف ابمكياالا أاان داف قكةيا  دل عرادـ أ عار  عراء  ثاب اباكـ !! إف ن ت عيماعيا أاف  ل ابع عالة

 أ عاران.

                                                           

 106مالاؿ: قالاؽ ابض ادع ص  –راج  ابغرثاؿ  (20 
 59ابدعاب ص  (21 
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. كبالد بعرض  نامص  عراة  دامة ايع يقيا  اف ا ماف دنل  ا  ار مف ابدعابكبالد ةالد ةزابد      
" ابعل   كم ردة " ايع يف(23 نامص  عر ابع عالة(ندر علؾ اب نامص ثعقكاف:  ما ايع يف مف  

ُـّ ةف م اكبة اثععادا ةف مقيئ ابعالااد  كةف م اكبة عرؾ  لء مف ميا ة اب راة ابعل  ايع دميا  قا  عىًق
  مقيا: ابيمس  اعيـ ثيا اب عر اب داث ثدؿ أبكاق . كبالد ب ص  ذا اب نامص دل امقعل ة رة  اناة

 قنامد . مـ اعثعيا ثمجمكةة مف  كا ثععاد ةف ابعالراراةعاة  كا معزاج ثابطثاعة  كابكاقكاإلا اء  كابغمكض
 كمقعظمة ةمكداة أقيا إ    اب عرم ابثات ةف ثد ن  اب عرم ابيطر قيؽ ةلى ابمقظكمة ابعمكدم  اب عر
 ا ددا قيؽ ةلى مكياالاان  قظامان  دالط ابع عالة اع ذ ابذم ابع عالة  عر مف ععد ك  اب لاؿ  أكزاف ةلى

كمف علؾ ابالنامد  قنادة " ابقاؿ " بث ارة اب كرم  ك"بك" بقزار   .(24   رل قنادة مف كا علؼ اب اةر 
دة ... كغار ا. قثاقل  ك" مأدثة ابالمر" بل اةر ابيكرم ةثدابثايط ابنكدل  ك"إبى أ عل ميا" بقازؾ ابملم

رز علؾ اب نامص ابعل ناغيا  كا عار بيا  ذا . كبـ اجًر ابمؤبؼ أم كق ات ع لالاة  عثك ل مماقل قنامد
  قثؿ دؿ قنادة  ممؿ قكب :"  ل ةمكداة مدعكثة ثابطراالة ابعل   كادع ى ثععلاؽ مكجزابالنامد ثر اقان ةلايا

. دلـ اجًر دراية عطثاالاة داة دايا ثعض  نامص  عر ابع عالة"" ل ةمك  :  أك قكب ادعب ثيا  عر ابع عالة"
  ةلى ابرغـ : "  عر ابع عالة"  كعدةـ ابمنطلد ابذم نقع ع  كعمثعياع الؽ ب  قظرامكياالاة ةلى قماذج 

كعطثااليا ةلى مف أف ةقكاف ابدعاب ا ار إبى إجراء عطثاؽ بلقظراة ةلى اب عر: " قظراة اب ف ابمعجدد 
أك   مف اب عر اب داث -بدل ابمؤبؼ  - ". دلـ قجد ابعطثاؽ دل ابدعاب  إ  ةلى ما  ك مردكض اب عر

ةلى كجكد ثعض  نامص اب عر اب داث دل اب عر ابعرثل ابالداـ  أك قماذج قازؾ ابملمدة  ابعل ياقعيا 
ع لاؿ كزقل ةلى إ دل  ةقد  داميا ةف  عر ابع عالة  ابعل ادع ى دايا ثعأااد اب اةرة ةلى ما أجرع  مف

قاات ابع لاؿ ابدقاؽ  كابعذكؽ ابعابل . كابمؤبؼ   ععكزا ثابطث  ميارة ابعطثاؽ ك  عغاب ةق  دعلؾ ابالنامد
بلقنكص اب عراة كا دثاة ثن ة ةامة. كاب ا د ةلى ذبؾ ابعطثاالات ابعل أجرا ا ةلى  عر ابعجاقل اكيؼ 

الاا أثك ماضلث ار دراس جماع  كا  ميامؿ دل م  كغار ـ مف ا دثاء دل دعاث     كيعدابداف دكز   كا 
  .(25 ابقالد(

 الخـاتــمـة:
 عار ةزابداف ا ماف بدعاث    قظراة اب ف ابمعجدد(  أف ادكف مياران عالكاماان بميارة ابالنادة ا           

ابعرثاة ابجدادة. ذبؾ ابميار ابذم اع ذع  ابالنادة ابعرثاة ابالدامة  كداف قاةدة أكبى كأياياة دل ععراؼ 
ثجذر ا دادة أك معجددة أف ع ع ظ ابقالاد ابالدامى بل عر ثأق : ابدلـ ابمكزكف ابمال َّى. دأراد بدؿ قنادة ج

                                                           

 102ابدعاب ص  (23 
 123-103ابالنامد ص  (24 
 .111- 37راج  اباليـ ابماقل مف ميامؿ دل ابقالد ص  – (25 
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 ذاف ا ياياف ث دؿ   ابالداـ ا ناؿ. ك  ادكف اب عر  عران ةقدا إ  ثابعزاـ ك ادليا ابمكياالل كابلغكم
؛ مف نقع  أن اب ابمك  ات ا قدبياة. كأثاح ابعجداد دل  ذا ابيادؿ ثابيار ةلى  طى ما مطلؽ عالراثان 

أف  -كغارا مف ابقالاد آقذاؾ  – . ديمدبكزف كابالاداة  يثما  ك معركؼـ ا اث ابع داؿ كابعلكاف دل ايع دا
. كأق أ بيذا ابلكف منطلد:  عر ابع عالة . كقد قاـ ثعرض ةدد ابقص ةلى قغمة كا دة  ل ابع عالةاععمد 

ا عطثاالاة عكضد جرااقي  إ  أق  بـ ايٍجًر ةلايا دراية  اث اب دؿ كابمضمكف مف ابالنامد ابعل ايع يقيا مف
   دما أ ار ةقكاف ابدعاب.ةلى قظراع 

مثاع .  ك لؿ طر   بقظراع  ابعأنالاة ابعجداداة  ةرض ابقاقد ةددان مف ابالضااا أةاقع  ةلى إثاقة مطلث  كا 
كايععاف دل ذبؾ ثآراء ةدد مف ابقالاد ابمعانراف  إما مؤادان أك معارضان بيـ. دقاقش مكاق يـ مف ابالضااا 

  أك مالا عيـ ابمق كرة ثابمجلت ا دثاة  دل دعرة ثعض ما جاء دل مؤب اعيـ ن ةارضا ابعل أمار ا دل دعاث  
ثرا اـ أقاس    كةزابداف إيماةاؿ  كم مد مقدكر  بكاس ةكض. مف أكبمؾابيعاقاات مف ابالرف ابع راف   كا 

 دؿ ابدعاب كقد  .اف اب ظ ا كدر بقازؾ كةثدابنثكركقازؾ ابملمدة  كنلح ةثدابنثكر ... كغار ـ. كد
إ دل  لالات ابجيد ابقالدم ابعقظارم ابعرثل اب داث  كاجدر أف ععاد طثاةة  ذا ابدعاب بعدـ عكادرا  عى 

  ثؿ اجيؿ أف ب  ثابيكداف قاقد  ذا ابدعاب دعجد أف دارس اباكـ اجيؿ –إ  قلالن جدان  –ثابمدعثات ابجامعاة 
 دذ ايمى ةزابداف ا ماف.

  ابمػراجػػػػػ
 قي ة اإلبدعركقاة. – ما اماؿ قعامة –ابغرثاؿ  -
 .ثدكف عارا  – ابطثعة ابياثعة –دار ابمعارؼ منر  – كقل ضاؼ  –دل ابقالد ا دثل  -
 .ـ1962 –ثاركت  –ابطثعة ا كبى  –قازؾ ابملمدة  –قضااا اب عر ابعرثل  -
 ـ .1964ابطثعة ا كبى –ابالا رة  –مدعثة ك ثة  –ةزابداف ا ماف  –ميامؿ دل ابقالد  -
ابطثعة ا كبى  –مدعثة ك ثة  – ةزابداف ا ماف – قظراة اب ف ابمعجدد كعطثااليا ةلى اب عر -

 ـ.1964
 ـ.1987دار ابعكدة ثاركت  –م مد غقامل  لؿ  –ابقالد ا دثل اب داث  -
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 العام.التعميم  الحديثة بمرحمةمعمم المغة العربية المنشود في ظل التقنيات 
 خير النور عبد الرحمن محمدد. 

 كمية التربية جامعة بحريباألستاذ المشارك 
 المستخمص   

 دؼ  ذا ابث ث إبى ابععراؼ ثمداقة معلـ ابلغة ابعرثاة ثمر لة ابععلاـ ابعاـ م  عكضاد ن اع  ككاجثاع       
كدكر ا   كمف مـ ابكقكؼ ةلى ابمعااار ا ياياة دل ثرقامئ إةدادا كعدراث . م  ععرا يـ ثأ ماة ابعالقاات اب دامة

دل رد  ميعكل ع ناؿ ابطلب  اعث  ابثا ث ابمقيئ ابكن ل ابع لالل دل معابجة ابم عكل ابمعردل بلث ث. 
مف  لؿ ابعالقاات  جادان   لص ابث ث إبى قعامئ ةدادة مقيا: كجكب إةداد كعدراب معلمل ابلغة ابعرثاة إةدادان 

أكنى  .يـ بلد ااات كابميارات ابعدراياةم  ضركرة ادعياثاب دامة  باالكمكا ثكاجثاعيـ ابعدراياة ثميقاة ةاباة  
ا ثيا. م  ابثا ث ثضركرة ععراؼ معلمل ابلغة ابعرثاة ثمر لة ابععلاـ ابعاـ ثكاجثاعيـ باع اةلكا معيا كاق علك 

اقعرح ابثا ث إجراء ابمزاد مف ابدرايات دل مجاؿ عالكاـ   دث ابعالقاات اب دامة. كأ اران أإةداد ـ كعدراثيـ كدؽ 
جراء دراية عالكاماة  معلـ ابلغة ابعرثاة ثمر لة ابععلاـ ابعاـ كمدل أ لاع  دل ع الاؽ أ داؼ ععلاميا بلطلب  كا 

 ةف كاق  إةداد كعدراب معلـ ابلغة ابعرثاة ثمر لة ابععلاـ ابعاـ.
Abstract 

   The paper, aimed at identifying the status of the Arabic Language Teacher in 

general education in addition to his/her characteristics, duties and the basic criteria 

used in teacher education program including modern technologies and their role in 

raising the students’ learning standards. Data was collected and analyzed by means 

of the descriptive analytical research method. Accordingly, a number of findings 

were reached that indicated: the necessity of qualifying and training Arabic 

Language Teachers through modern technologies to ensure high quality teaching 

performance as well as equipping these teachers with competencies and skills of 

teaching. In conclusion, the researcher recommends that teachers at the level of 

general education have to be properly informed about their duties so that they can 

interact and be affected by them with the assistance of the latest modern 

technologies.  The researcher also recommends for more studies to evaluate the 

competence of the Arabic language teacher at the level of general education in line 

with students’ learning outcomes and conduction and evaluative study for the 

status of these teachers’ training program in general education.   
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 ( الفصل األول ) أساسيات البحث
 :ابمالدمة .1

بلمعلـ دكر ميـ كمداقة ثارزة دل نق  اب ااة كع داليا كريـ ميعالثليا كقد أدد ابعراث اإلقياقل كابداف           
كمما ادؿ ةلى  ابمعردة.ابالامد كابيادم إبى طرؽ  ابمعلـ ابمكج اإليلمل  ذا ابمداقة ب اجة أدراد ابمجعم  إبى 

دـ أكؿ ابمعلماف  كأ ر ـ مف ا قثااء آلماف بثقل ابث ر إذ جعؿ قثااء معردعة  ذا ابمداقة أف اهلل ععابى جعؿ ا 
مـ اأعل دكر اآلثاء. كةقدما    ابريكؿ ا ةظـ اب ثاب  م مد ثف ةثد اهلل  ص(  ديك ابالامؿ إقما ثعمت معلمان 

جة إبى بععلاـ ا ثقاء  ددةت اب ا ععالدت اب ااة كع عثت م رداعيا  كدمرت بكازميا  بـ اعد دكر اآلثاء داداان 
يثاليـ دل عرامقا  ابعرثل اإليلمل ابمؤدثكف ابذاف  نيـ أظيكر ابمعلماف  ابم عرداف بميقة ابععلاـ  كبعؿ 

 ل اء ابميلماف ثابرةااة كا  عماـ كابعالدار .كقد   ؿ ابعراث ابعرثل اإليلمل ثما اؤدد دكر ابمعلـ دل  ااة 
ل ابمعردة مف معلماف أد اء اعمععكف ثعلـ غزار ك لؽ ردا  ا مة كثقاء ابمجعم   دالد ا عـ ابعرب ثابعلـ كعلال

كقدرة ةاباة ةلى عمداف ابمععلماف مف ابمعارؼ كقد دبت ةلى ذبؾ آداثيـ  كمآمر ـ  كبعؿ دل قكؿ ا داب  
 ا مد  كقل.

 قـ بلمعلـ كد  ابعثجال           داد ابمعلـ أف ادكف ريك  .
إبى ذبؾ قجد أف  ا مة.كابمداقة ابرداعة بلمعلـ كدكرا دل  ااة  ما اثف كاكضد ذبؾ ا  عماـ كابعالدار 

ابمعلـ ردف أياس مف أرداف ابعملاة ابععلاماة دل ثد مف أف اكض  دل ثؤرة ا عماـ مف اراد عطكار ابعملاة 
اؿ ابععلاماة كعمداقيا مف علثاة  اجات ا مة كابمجعم  ذبؾ ابدكر ابذم اطل  ث  دل  ااة ا مة كثقاء ا جا

ابلزمة بلعملاة ابععلاماة  ف اكدر أكبى ابضركرات  رداعان  دراثان كعدراث  ع جادان  كنااغعيا. إف إةداد ابمعلـ إةدادان 
 ا ياياة بلععلاـ. ثعكدار اب ركطابمعلـ معقل 

 :م دلة ابث ث -2
ععضد م دلة ابث ث مف  لؿ ابالنكر ابعاـ  ابذم اعاقا  معلمك ابلغة ابعرثاة ثمر لة ابععلاـ ابعاـ عجاا       

ابمكرة اب ادمة دل مجاؿ ابعالقاات اب دامة  اث إف معظميـ   اجادكف ابععامؿ معيا كاق ذكف  ننيـ 
اثيـ ةلى علؾ ابعالقاات اب دامة  عى اععردكا ةقيا كثابطرؽ ابعاللاداة إبى ذبؾ اجب إةداد ـ كعدر  كدركييـ ثعادان 

ةلايا كاعالقك ا كاجادكا ابععامؿ معيا دل ةمليـ ابععلامل  ثاإلضادة إبى م دؿ أ ر اعممؿ دل ةدـ إبماميـ 
 ثابد ااات كابميارات ابعدراياة ابكاجثة ةلايـ.

 :أ ماة ابث ث -3
عقث  أ ماة  ذا ابث ث دل أق  ايلط ابضكء  ةلى معلـ ابلغة ابعرثاة دل مر لة ميمة مف مرا ؿ ابععلاـ       

ك ل مر لة ابععلاـ ابعاـ مف  اث معردة كاقع  كمعردة كاق  ابلغة ابعرثاة  كما ابذم اجب أف اعكادر دا  مف 
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ةدادا كمعردة كاجثاع  كابى مد   عكظاؼ ابعالقاات اب دامة دل ععلام  ثقت ةدقاف ايعطا ل اث عدراث  كعأ ال  كا 
 بلطلب.

  :أ داؼ ابث ث -4 
 دا .ابععراؼ ثمعلـ ابلغة ابعرثاة دل مر لة ابععلاـ ابعاـ مف  اث ابن ات ابكاجب عكادر ا  -1
 معردعيا.ابععراؼ ثمعلـ ابلغة ابعرثاة دل مر لة ابععلاـ ابعاـ مف  اث مداقع  ابكاجب  -2
 ابععراؼ ثمعلـ ابلغة ابعرثاة دل مر لة ابععلاـ مف  اث كاجثاع  ابكاجب ابالااـ ثيا.  -3
 إةداد ـ.مالاثلة ا يع ادة مف ابعالقاات اب دامة دل  ابعرثاة دلابععراؼ ثكاق  إةداد معلمل ابلغة  -4
 ابعاـ.ابععلاـ  ابعرثاة ثمر لةابععراؼ ثكاق  عدراب معلمل ابلغة   -5
 د ااات ابعدراياة ابكاجب ادعياثيا مف قثؿ معلمل ابلغة ابعرثاة. ابععراؼ ثابميارات كاب -6

   :أيملة ابث ث -5  
 ؟ما ابكاجثات كابن ات ابكاجب عكادر ا دل معلـ ابلغة ابعرثاة ثمر لة ابععلاـ ابعاـ -1
 ما معااار  إةداد معلـ ابلغة ابعرثاة ثمر لة ابععلاـ ابعاـ؟ -2
 عالدـ بمعلمل ابلغة ابعرثاة أمقاء اب دمة كقثليا؟ ما ابثرامئ ابعدراثاة  كم عكااعيا ابعل -3
 ما ابد ااات ابعدراياة ابكاجب ادعياثيا مف قثؿ معلـ ابلغة ابعرثاة؟ -4
ما مدل عكظاؼ ابعالقاات اب دامة دل ةملاات اإلةداد كابعدراب بمعلمل ابلغة ابعرثاة ثمر لة ابععلاـ   -5

 ابعاـ ؟
 اات اب دامة دل ابعدراس؟ ما مدل ايع داـ معلمل ابلغة ابعرثاة بلعالق  -6

 :ابث ثمقيئ  -6 
 ابمقيئ ابذم عـ ايع دام   ك ابمقيئ ابكن ل ابع لالل.

  :منطل ات ابث ث -7
كاالند ثيا ابمر لة ابعل عال  قثؿ ابمر لة ابجامعاة كعضـ مر لة ابععلاـ ابماقكم  ابعاـ:مر لة ابععلاـ  -1

 .(42 ص1987ابععلاـ قثؿ ابمدرية.  م مد  مد  كمر لة ا ياسكمر لة ابععلاـ 
كاالند ثيا ابكيامؿ ابععلاماة كدادة ابميع دمات ابعدقكبكجاة ثاإلضادة إبى ا دكات  اب دامة:ابعالقاات  -2

 ص 200كا جيزة ابمععددة كابمعقكةة ابعل امدف ايع داميا كعكظا يا دل ابعملاة ابععلاماة.  اب الة  م مد  
32.) 
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 ( )واقع معمم المغة العربية الثاني.الفصل 
 ابمث ث ا كؿ   معلـ ابلغة ابعرثاة   مداقع   ن اع    كاجثاع  (                     

ف  ذا ابمداقة كا  ماة ععالدـ دلما  إذا داقت أ ماة ابمعلـ كمداقع  عرعثط ثمادع  ابعل االكـ ثعدراييا د       
ف أ ماة معلـ ابلغة ابعرثاة كمداقع  ععأيس ةلى  بذا د كابمجعم . اباكماة بل ردعالدمت أ ماة مادع  دل اب ااة 

ف ابدراـ  ابذم كن   آـ ابلغة ابعرثاة  امؿ  بكاء ابالر دمعل كا مة.أ ماة ابلغة ابعرثاة كمداقعيا كما ع الال  بل رد 
ثاإلثاقة دل أدمر مف مكق  دل دعاث  ابعزاز إذ قاؿ ععابى  بياف ابذم ال دكف إبا  أةجمل ك ذا بياف  اهلل ععابى

( كقاؿ ععابى   كاق  بعقزاؿ رب ابعابماف قزؿ ث  ابركح ا ماف ةلى 103ةرثل مثاف(  يكرة ابق ؿ   اآلاة   
( .ديل بغة اإلثاقة إذ قاؿ 195-192قلثؾ بعدكف مف ابمقذراف ثلياف ةرثل مثاف (. يكرة اب عراء  اآلاة 

ف ةلى ثلياف آابريكؿ ا ةظـ  ص( ةقدما يأب  رجؿ ةف ير إثاقع  كةظاـ دنا ع     ؽ بل  د قما اقزؿ ابالر 
 ةرثل مثاف (. 

كدل دضؿ ابعرثاة قاؿ اب لا ة ةمر ثف اب طاب رضل اهلل ةق    ةلادـ ثابعرثاة د قيا كدل مقزبعيا         
ةلى بغة جما     بالد كجدقا بلغة ابعرب دضلن  ابمركءة(. كدل عماز ا ةف يكا ا قاؿ ابغراء ابعالؿ كعزادعمثت 

مف اهلل ععابى كدرامة أدرميـ  ثيا(  قاؿ ععابى  إف مف أ ب اهلل أ ث  ريكؿ ص( كمف أ ب  ا مـ  ا عنانان 
ابدعب ةلى أدضؿ ابعجـ ابقثل ابعرثل أ ب ابعرب  كمف أ ب ابعرب أ ب ابلغة ابعرثاة ابعل قزؿ ثيا أدضؿ 

 كمف  داا اهلل إبى اإليلـ     كقاؿ أاضان ثيا كماثر ةلايا كنرؼ  مع  إباياكابعرب  كمف أ ب ابعرثاة ةقل 
(. اب طاب  ار ا مـ  كابعرثاة  ار ابلغات  ص(  ار ابريؿ  كابعرب  ك رح ندرا بإلاماف  اةعالد أف م مدان 

(   إقل عأملت  اؿ  ذا ابلغة اب را ة 45ـ ص1987ل  ( . كدايا قاؿ ثف جق2ص -ـ1997م مكد  . 
ابدرامة ابلطا ة  دكجدت دايا مف اب دمة كابدقة  كاإلر اؼ كابرقة ما املؾ ةلل جاقب اب درة(. كقد أةد ا جرجل 

 كعرداثان  ( أرقى بغات ابعابـ إذ قاؿ  إقيا إ دل ابلغات ابياماة كأرقا ا  مثقل  كا عالاقان 56ـ  ص1978زاداف 
 أرقى بغات ابعابـ(. ك ل

ةلى غار ا أف عأعل اب يادة ث ضليا ةلى غار ا  مف غار ابعرب ديذا   كاد ل  ابعرثاة د ران       
ـ  1977(  االكؿ  بمف أ جى  ثابعرثاة  ار مف أف امدح ثغار ا(. ك ذا ماياكف  43  ص1978 ي اك
ابلغات ا كرثاة   عنؿ إبى ذبؾ إ   ( االكؿ   إف ابعرثاة عذ ب إبى ابغرض ابمالنكد مثا رة  ثاقما345ص

كأقيا عثرز ابمعقى ابمراد دل اقؿ ما امدف مف ا ب اظ  كععجز ابلغات ا  رل  مف أف عجارايا(. كدل  عدراجاان 
ب  آداب غقاة  داآلداب ابعرثاة كبغة    إف  عثان  (.67 ص1997كنؼ ابعرثاة كأ ليا االكؿ راع ارد دكقاؿ  

اعنؿ إبا   ثعد قركف طكالة  ةف طراؽ أثام   مرقة باقة  ذات مادة   عداد ع قى   ا كف ماضا   ك  اقثذ إرمان 
 كأجدادا(.
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ك   كدل يعة ابعرثاة  كغقا ا ك مكبيا قاؿ أ د ابعلماء   أف بياف ابعرب أكي  ا بيقة كأدمر ا أب اظان       
مف أقيا بغة  . إضادة بما عالدـ ب  دكر دذبؾ دل عك اد ا مة ك  ظ دااقيا  دضلن (طا  اإل اطة ث  غار قثلايع

  كأددار ـ ك طثيـ  كأ عار ـ كانلكف كا دركف كايجلكف  كاطر ـابععلاـ ثيا اعلالى ابمععلمكف معارديـ  كثيا اع
ف   أف  كدكر داةؿ دل  ااة ابقاس  دمف ردعة كةلك  كأقظمعيـ كقكاقاقيـ  كةقدما عدكف بلغة ابعرثاة  ذا ابمداقة

ةقد اهلل ععابى  ك ل بغة  ةلا   مكدكؿ  ععلاـ أ رؼ ابلغات كأجليا قدران  إذذبؾ اقي ب ةلى معلـ ابلغة ابعرثاة 
أجداد كأ  اد  ككةاء اب ضارة ابعل ذاع ناعيا ثاف ابعثاد   ثيا ععجاذب ابق كس. كععك د اباللكب دععلاميا إبا  

 عيكد  كاب  اظ ةلايا ث  معالكد.م
داب رص ةلى ابلغة ابعرثاة كاجب ةلى معلمايا  كأ ليا  كمععلمايا  ديذا ريكبقا اب ثاب اععثر ابل ف دايا      

ر دكا أ ادـ دالد ضؿ كايعيجاف ابعرب بل ف دل ابعرثاة  دباؿ  رنيـ أال ف  ضلبة  إذ قاؿ  اف يم  رجلن 
ردا مقيا  ألمقل دل اب اجة ايعكجثيا دال ف دةثد ابعزاز  االكؿ  إف ابرجؿ بادةلايا  ديذا اب لا ة ةمر ثف 

جث  إبايا بذة أدل اب اجة   ايعكجثيا  داعرب د كدأقل أقضـ  ب ابرماف اب امض بثعض ابل ف  كادلمقل أ ر
دنا ة  (. كثالاء ابلغة ابعرثاة مر كف ثابم ادظة ةلايا 245 ص 1993  يف   اعة  بما أيم  مف دلم  (.

كيد ابقكادذ بليجكـ ةلايا كق ر ا كع راثيا  كما االكـ ثابدداع ةقيا كمياقدعيا بعثالى م ادظة كرناقة ثعادة ةف 
ابعضعض   ك معلـ ابلغة ابعرثاة  كبدف  اب  ك اؿ عدراس ابلغة ابعرثاة دل  اجة ماية إبى دةـ كمياقدة  عى 

 اثالى كعثالى  ل دذبؾ أدمر قكة دل ابماداف. 
 )مكانتو( -األول )واقع معمم المغة العربية (  المطمب

بلغة ابعرثاة بمداقة ابلغة ابعرثاة كأ ماعيا اعج  ابمعقاكف ثيا إبى دراية كع  اص كاق  ك اؿ ا إدرادان         
دل  دثاران      اث ععددت ابدرايات دل  ذا ابمجاؿ كجمعايا أجمعت ةلى أف  قاؾ عدقاان كمععلمايا كمعلمايا

ميعكل معلمل ابلغة ابعرثاة كدذبؾ مععلمل ابلغة ابعرثاة  كامدف اإل ارة إبى ثعض ما عكنلت إبايا  علؾ 
  :ابدرايات ث أف عدقل ميعكل معلمل ابلغة ابعرثاة كمععلمايا ك ل

ابدرايات  اث ةزت  كقراءة كايعماةان كدعاثة  مععلمل ابلغة ابعرثاة ع دمان  كاضد بدلكجكد ضعؼ  -1
 ابعدراس.ى دؿ مف ابمقا ئ كابمعلماف كطرامؽ إب ابضعؼ

كجكد عدف دل ميعكل أداء معلمل ابلغة ابعرثاة ثم علؼ دركةيا دما أظيرت ثعض ابدرايات أف ثعض  -2
 (.  54 ص 1987   يف   اعة ابطلب.ابعدراس أماـ  ابعاماة دلمدريل ابلغة ابعرثاة ايع دمكف ابلغة 

دراس ابلغة ابعرثاة ك ذا ما أظيرع  دراية م يف ةلى ةطاة إف مدريل ابلغة ابعرثاة   ا ططكف بع -3
 أداء مدريل ابلغة ابعرثاة  مرعثة دلإذ أظيرت أف مجاؿ ابع طاط بلعدراس ا عؿ أدقى   (.156ص  2007 
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أكض ت ثعض ابدرايات أف مدريل ابلغة ابعرثاة   ا يقكف اإلثاقة  ةما دل أق ييـ  ثؿ  ـ اعثرمكف   -4
 يما  أثك مغلل ما أدل إبى اقعالاؿ ركح ابدرا اة  إبى ابلغة ابعرثاة ق ييا   كقد أدد  ذا أاضان مف ابلغة ابعرثاة م

. إذ قاؿ إف ا يثاب ابمعركدة  بلضعؼ  دل ابلغة ابعرثاة  قدرة ابدرس ابجاد إذ أنث ت ( 67ـ  ص1997 
  2007 م يف ةلى ةطاة  ميمة عدراس ابلغة ابعرثاة  دل ابمرا ؿ ابم عل ة  عيقد إبى معلماف غار أد اء

بذدر ا كبدف  ذا ابمجاؿ دل أدمر مف ثلد ةرثل   اعي  ابمجاؿ  ابدرايات دل(. ك قاؾ ابعداد مف 108ص
 :ملمكية مقيا ك لأف ق دد  نامص  امدف
 مياراعيا. ابعرثاة ثجما ابلغة  ابمععلماف دلعدقل ميعكل  -1
 : ا علعدقل ميعكل أداء معلمل ابلغة ابعرثاة  كقد عممؿ  ذا دل  -2

 ضعؼ عمدقيـ مف ابلغة ابعرثاة. -أ   
 كابعطثاؽ.ضعؼ ةقااعيـ ثابممارية  -ب   
 ةدـ عدلاؼ ابطلب ثمماريات كق اطات عقمل م نكبيـ ابلغكم. -ج   
 ايع داميـ ابعاماة دل عدراس ابلغة ابعرثاة. -د   
 طلب دل أ طاء ق كاة دل أ اداميـ كدعاثاعيـ كقراءاعيـ. كقكع اب -س   
 قنكر قدرعيـ ا داماة  دل عدراس دركع ابلغة ابعرثاة ابم عل ة.   -ش   
 ميارات ابلغة ابعرثاة دل ابعدراس.  ثابمكازقة ثافةدـ ا عماميـ  -ك   
  كابالااس.معردعيـ ثأياباب ابعالكاـ  ضعؼ -ع  
 ةدـ ابعزاميـ ثابع طاط بلعدراس . -غ  
 .                                                                           ابيلكداة كقااييانااغة ا  داؼ ةدـ قدرعيـ ةلى  -ؾ   

 المطمب الثاني )صفات معمم المغة العربية ( .                           
 ثيا:ةعزاز  ب ابلغة ابعرثاة كا  .1

بعؿ مف أماز ابن ات ابعل اععاف ةلى معلـ ابلغة ابعرثاة  أف اعنؼ ثيا  ل  ث  بمالرر ابلغة ابعرثاة           
كاةعزازا ثيا  ذبؾ أف ابمعلـ ابذم   ا عر ثاب ب بلمادة  ابعل االـك ثعدراييا    ايعطا  أف اقالؿ  ذا اب ب إبل 

مف عراث ا مة كمجد ا ثؿ امدف ابالكؿ أقيا ابعراث كابمجد دل .  ميمان  علماذا كبما داقت ابلغة ابعرثاة جزءان 
كجب أف اغرس معلميا دل ق كس ابعلماذ اب ب كا ةعزاز ثيذا ابعراث ابمجاد  ك  امدف أف اعـ ذبؾ ةف طراؽ 

قما اجب ةلى ابمعلـ أف عقثض  كاي  دليا كع اض ق ي  مف أةماقيا ثيذا اب ب  كذ بؾ ابععلاـ ابجاؼ  كا 
 .ابعالدار بلغة ابعرثاة  كاف اقعدس ذبؾ ةلى أيلكث  ابععلامل كيلكد  اباكمل
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 ابعمدف مف ابلغة ابعرثاة :  .2

 اث إف  ذا ابن ة ضركراة ك زمة بدؿ معلـ  إ  أف معلـ ابلغة ابعرثاة   ايعطا  ع الاؽ ميمع  ك       
 مف مادع . ابيار  ثدري   طكة كا دة إذا بـ ادف معمدقان 

 ابلغكم.لد  ابمركة ا دثاة كابزاد امع .3

دابعمدف مف ابمادة  أمر ضركرم    كاعددؽ معردة  كأدثان  اجب ةلى معلـ ابلغة ابعرثاة  أف اع جر ةلمان        
 ب  ظ مداقع  مف جية  كقدرع  ةلى ابععلاـ مف جية أ رل  كابعمدف مف ابمادة اثعث دل ق س ابمعلـ ق اطان 

قثا ن  ةلى ةمل  داؤمر ذبؾ دل علماذا كعقعدس   ناع  ةلايـ  كاجعليـ مقددعاف ق ك ابعمؿ مجداف  كا 
 ق طاف.

     كدعاثة: ابعزاـ ابعرثاة ع دمان  .4

 ما ابكيالة ا كبى  دل قطال  كدعاثع  دابقطؽ ابجاد كابدعاثة ابيلامة  اان  اطلب مف ابمعلـ أف ادكف قمكذجان       
 ةرثاان  كدعاثاع   كأف ا ا  جكان   دعلى معلـ ابلغة ابعرثاة ا بعزاـ ثاب ن ى دل جما  أقكاب  ابعرثاة.بععلاـ ابلغة 

االاةيا  ك   دنا ان  دل دركي   عى ادعيب ابعلماذ ابميارة ابلغكاة كا عركا ث لكة  ذا ابلغة كجمابيا كجرييا كا 
ابعثارة  إ راقة عى عقطث  دل ق ي   اءة  كعجكادان مف دعاب اهلل قر  اعـ ذبؾ إ  إذا داف معلـ ابلغة ابعرثاة معمدقان 

  دأب اظ  اجب أف عالرع دل  ذا ابمادة اجب أف ادكف أنالن . إف معلـ ابلغة ابعرثاة ثياابالرآقاة ك يف ابقطؽ 
قما  ا ذف كةثاراع  اجب أف عد ؿ اباللكب   ثجماؿ يدثيا  ك لكة جرييا  دل رطاقة ك  ةاماة  ك  عردد  كا 

ثاة م رقة  اكنليا إبى ابعالكؿ  قطؽ دناد اجرم ةلى أياباب ابعرب. د ذا اجعم  ذبؾ إبى قكة ةثارة ةر 
 ا بيقة كا قلـ داع الؽابمادة ك يف ابطراالة دل ابععلاـ  ع الؽ ابجك ابلغكم ابذم اجعؿ ابعاماة يلاالة ةلى 

 .ثذبؾ أ ـ  دؼ مف ععلاميا
    :يعة ابمالادة كا طلع .5

ثمالادة كايعة  لمان   دطثاعة مادع  ع رض ةلا  أف ادكف معلـ ابلغة ابعرثاة م دكد ابمالادةاجب أ  ادكف م      
ةلى ابع لاؿ    كعجعل  ثعاد ابقظرات قادران عزاد مف معلكماع  ا دثاة  كدل بغة أك بغات أ رل دل مادع  ق ييا

ةلى ذ امر ابعراث ابعرثل كاجب  كاق ان  ثابمنادر غقاان كابمكازقة ك  ياما دل دركس ا دب. دما اجب أف ادكف 
 اب اجة بدةـ يع داـ اب كا د دلما دةت   عر ابعرب كقمر ـ  ميععدان  اب  ظ مفادكف كاي    ذا أفدكؽ 

 (.234ص  1998 م مد ةطاة ا ثر ل  ابمراج .مرج  مف  مندر أكذدر  قاةدة أك
 :ابالدرة ةلى اإلثداع ا دثل .6
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أف  ثؿ اجب دالط ةلى ابعدراس اباكمل  مالعنران  ةاداان  ابعرثاة معلمان كاالند ثذبؾ أ  ادكف معلـ ابلغة          
  دابقعاج ا دثل ابعاـ  اغقل ك امرم مالادع   اجب أف ا ارؾ دل ابعأباؼ ابمدريلدما  ةاـ.ادكف ذا إقعاج أدثل 

ت  ابعل عياةدا ةلى  يف ابالااـ ثميمع  ابعدراياة  كابعأباؼ ابمدريل ازاد مف قدرع  ابععلاماة   كامدا ثاب ثرا
ييام   دا  اجعل   رانان ك  ياما دل ابق اطات ابلغكاة غار ابن اة  دالدرة ابمعلـ ةلى اإلثداع ا ةلى   دثل  كا 

دما اعطايا ابالدرة ةلى ادع اؼ ابمك كثاف ث ي  ا دثل ابمر ؼ دارةا ـ  إقامة  ذا ابق اطات  كمعاثععيا.
 ـ  كاكجييـ  إبى مجا عيـ ا دثاة ابعل ارل أقيـ مؤ لكف ةلى اإلثداع دايا.كا عضقي

جية ابعدراس اب عاؿ دا ؿ  –كثذبؾ اؤدم  ذا ابمعلـ ابمثدع   دمة ةظامة بلغة ابعرثاة مف  جيعاف            
مؿ أماقة ابدلمة اب نؿ  كجية اإلثداع ا دثل ابذم اردد ابلغة ابعرثاة ثابمكا ب اب اثة ابكاةدة ابعل يع 

اب نا ة  كابلغة اب اةرة  دل مااداف ا دب كابمالادة. ك ذا اعطلب مف ابجما  اإليياـ دل إةداد  ذا ابقكةاة مف 
مف ثاف  ف ق عارا أك ن أ   ابعل اعندل بيا.  ك بيذا ابميقة اب طارة معاقا داداان  معلمل ابلغة ابعرثاة إةدادان 

ابالادراف ةلى اإلث ار دل  ضـ بغعقا  كا جعماةاة. اب لالاة كابق ياةابمك كثاف ابمعن اف ثأجمؿ ابن ات 
ةلى  ابميمة اب طارةعياةدا ةلى أداء  ذا  ابكايعة ابعل ابمعاقة كاب ثراتإذا ما قدمت ب  ابكيامؿ  ابكاي  
  ذا إذان  ابدراـ.ف آابضاد كابالر  بلغة م رقان  ميعالثلن  –ث كؿ اهلل كقكع   –قضمف  مماؿ كثذبؾ كج  كأركعأ يف 

ن ات معلـ ابلغة ابعرثاة ابعل اجب أف اعنؼ ثيا   عى االكـ ثدكرا دل ععلاـ ابلغة ابعرثاة   دع الؽ أ داديا 
ابعظامة  دثعد أف أنث ت ن ات معلـ ابلغة ابعرثاة  كاض ة كثاقة  دما  ل كاجثاع   ق ك بغة ابضاد   عى 

 (   23 ص1986عد . م مد ثدر ابداف قعمدف مف عكضاد إةدادا كعدراث  كد اااع  مف ث
 ( المطمب الثالث )واجبات معمم المغة العربية                              

كأماقع    كيلثان  ميمكباة ابمعلـ ث دؿ ةاـ  ميمكباة ض مة  كةمل  ابذم االكـ ث  اؤمر ةلى ابمجعم  إاجاثان       
دالاف مالنراف. كبمعلـ ابلغة ابعرثاة ث دؿ  اص  ميمكباة عقعدس ةلى علماذا دا رجيـ جاداف ةاملاف أك مقا

أدثر كأةظـ  ذبؾ أق  اغرس دل علماذا  ابلغة ابعل ثيا االرؤكف  كاععلمكف دؿ ابمكاد ابدراياة  ا  رل. د ذا 
ذادرايعيـ كدل ميعالثؿ  علماذا دلذبؾ دل عالدـ  ميمع  اقعدسقجد دل  ةلى  د ؿ اقعدس ذبؾ يلثان   ااعيـ كا 

 ابدراياة ا  رل.ـ دليا  دابلغة ابعرثاة   اق ناؿ بيا ةف ثالاة ابمكاد  ااعي
كميمع  دل ععلاـ ابلغة   ابععلاماة ةظامان دل ابعملاة  كدكرا ابعرثاة دثاران كبذا جاء كاجب معلـ ابلغة           
 كعع عب بع مؿععي   اكابدعاثة د يب بدقيععلاميـ مثادئ ابالراءة  عق نر دل   إف ميمكباع  دثارة بعلماذا 
.ايعكةب ثالاة  مقيـ أف عى ايعطا  ابكا د  ابعاللاة كابجيماة.قدراعيـ  مدارديـ كعقماةعكيا   كثذبؾ عع عد  ابعلـك
ابعلـ دل ا يعزادة مف  راغثان  طمك ان دا لؽ ثذبؾ جال  اب دامة ابميعجدة ابعلكـ  ق ي  إبى ابميعالثؿ جكاقبدل 
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ذا قجد دل  لؽ  ذا ابجاؿ ابكاةل  مداف.ةق  دل دؿ  كطلث  كابث ث ابمجعم  دل دؿ مظا ر  ابطمكح عالدـكا 
 جداد.اإلعااف ثدؿ   ثاث  دل ابدا ؿ كأثدعكع ضر ابمجعم  مف  كا دثاة  ااع  ابعلماة 

 ا عاارا كعدراث  إدارات ابععلاـ أف ع يف  ابعرثاة ةلىةاعؽ معلـ ابلغة  ابكاقعة ةلى باةك ابميؤ كبعظـ          
ذا بـ ع عؿ  دكرا عيعمر دل عق اط  فكج  كأةلى أدضؿ  أك اد ؿ إبى ابميقة  ممف   انل كف  ذبؾ ياعيربكا 

(. ك ذا اعقل ع رائ أجااؿ أقناؼ مععلماف مف داريل  ابلغة ابعرثاة 431  ص1985  م يف ةلى بيا.
  كمف أجؿ أف ا يف معلـ ابلغة قإ  ثؿ اياركف دل أمادقيـ ك  ايعطاعكف ابعالدـ  كثذبؾ اثالى ابمجعم  يادقان 
ف ةمل    اعكقؼ ةلى عالداـ ابمعارؼ ابعرثاة مف أدام  ةلا  أف ا يـ ميمع  اباكماة  كميمع  ابيقكاة    

كابمعلكمات ابمالررة أك ابمقيجاة  ثؿ إف ةمل  كميمع  عمعداف إبى ثقاء   ناات علماذا ابلغكاة كابمعرداة. 
(. أف اع لى معلـ ابلغة ابعرثاة  ثالدرة عق اذاة ةاباة  ك ذا ابالدرة 67 ص1997كارل م مد زااد  مداف.  

عطكار   -نااغة أ داؼ ابعدراس ابعامة كابيلكداة بمالرر ابلغة ابعرثاة   -ععطلب مق  أف االكـ ثما الل: 
ع كاؽ  -يـ ا ق طة كابمكاد ابععلاماة ذات ابنلة ثمالررات ابلغة ابعرثاة  ابعل عرةى ععلـ ابعلماذ كععززا بدا

ع جا  ابعلماذ بلم اردة ث اةلاة دل ابق اطات ابمدرياة ذات ابنلة   -ابعلماذ إبى ععلـ مادة ابلغة ابعرثاة 
عكجا  ابعلماذ إبى ممارية ابعمؿ ابجماةل  كاب ردم دل اب نؿ داما اععلؽ ثععلـ مادة ابلغة  -ثابلغة ابعرثاة 

 ابعرثاة. 
دل ابعملاة ابععلاماة  ثدقة  عى  لـ ابلغة ابعرثاة  أف االكـ ثيا كاق ذ ا كاقعان علؾ كاجثات ةلى مع            

  .دل ععلاـ ثقت ةدقاف  بعظمعيا كدكر ا دل  دمة  ا دراد كابمجعمعات اقعدس ذبؾ إاجاثان 
دذبؾ ثعد اب داث ابياثؽ ةف ن ات كاجثات معلـ ابلغة ابعرثاة دل مر لة ابععلاـ ابعاـ كجب ةلاقا             

    ابعابل.اب داث ةف إةدادا كعدراث  كدؽ 
 المبحث الثاني ) إعداد معمم المغة العربية بمرحمة التعميم العام (                      

كما اؤدا  مف مياـ  عجعؿ ا  عماـ ث ةدادا مف  أدكارإف ما االكـ ث  معلـ ابلغة ابعرثاة مف             
  أك  دذا اقثغل إف ادكف   ذا ريابة معمازان  ا كبكاات ابمل ة دل ةابـ اباكـ   دمعلـ ابلغة ابعرثاة   اعد معلمان 

 مع دف ابدراـ ابمععثد ثعلكع   ابمآإقما اعلـ بغة مالدية  ل بغة ابالر  ابدة ياماة  ق   لؿ ععلام  بلغة ابعرثاة 
 ثأيلكث    كثلغع  ثأقنر يكرة  كأا  مف آااع . 

ارمل إبى إةداد  أجااؿ  مععزة ثلغعيا  د كرة ثمالدياعيا  ياماان  بذا ا الؽ معلـ ابلغة ابعرثاة عكجايان             
 ان كمف مـ ديك   اعلـ  ركد  كما عالدم   ذا ابلغة مف  ضارة إيلماة  كعراث أناؿ   ا د ا إبى جذكر ا  دان 

قما اعلـ عراث  ةراالة  ذات  ضارة درادة  اق  امالؼ ابلياف  كامد اب در ثا مجاد ابعل اضميا  أمةكم ردات  كا 
بعلالاف ابق ك  آبة ذا ابعراث ابض ـ  مف  عر كقمر ك طثة  كمالابة كقنة كركااة   دلاس معلـ ابلغة ابعرثاة 
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قما  ك ناق  جاؿ  اق م  ةلى طراز در  اد اجعل  ا عضف مارامقا اإليلمل ابعرثل  كاعممل  كع  اظ ا قا اد  كا 
إل ااء عراميا    ثلغعيا  مععط ان  ثأمع  د كران   مععزان  ا الؽ ث  دااق  كاقمل ث  ذاع   ديك إذف ا لؽ جالن   عممالن 

دل معارج ابرقل   كباييـ دل عطكار ابث راة كابععثار ةف م اةر ا  كنكف قاميا ابدثرل  باعاث  يارا قدمان 
ميمة جلالة كريابة ياماة اجدر ثمعلـ ابلغة ابعرثاة  أف  -ديذا بعمرم  -ابمعطلعة إبى اب ار  كاب ؽ كابجماؿ 

 (.46 ص 1960  م مد ا قثا رم  ابعل ع رض ةلا .  ايااباعك ميؤ ادرؾ  طر ا كا عر ثعظـ 
ا ؿ ابععلاـ ابعاـ  اثدك مف غار   ماة  ذا ابريابة ابعل االكـ ثيا معلـ ابلغة ابعرثاة  دل مر  كقظران          

ا  داؼ ابمقكطة ثيا   إقجازابمالثكؿ  أف اكدؿ أمر عثلاغيا  إبى ةقانر غار معدة ثابنكرة ابعل عمدقيا مف 
كمف  قا عثرز ابالضاة ابم كراة  ابمععلالة ثمدل داةلاة  ثرامئ إةداد ابمعلماف دل ابكداء  ثعكدار ابمعلماف 

اة ثد اءة كاقعدار  ا مر ابذم اعقل ضركرة إةداد  ةقانر راغثة كقادرة ةلى ممارية ا د اء بعدراس ابلغة ابعرث
  كمف  قا ععأدد أ ماة إةداد معلـ ابلغة كما ععطلث  مف قدرات كميارات ذا ابميقة  ثدؿ ما ع مل  مف م اؽ 

ب رااح ابعجداد ابعل ابعرثاة كضركرة عدراث  ابميعمر  عى ايعطا  أف اؤدم ريابع   كاياار ركح ابعنر كاكاد
مف  كابمركقة ثد ن ثا ق عاح  ابععلاماة ععيـثدأت ثكادر ا عيعثاف دل طثاعة  ابععلاـ ق ي .  دالد ثدأت ابعملاة 

 ابعالامة.اب رداة كا ياباب  إعثاع ابطرامؽمف  اب دامة ثد ن   دما ثدأت عأ ذ ثا ياباب ابعالقاة ا قغلؽ كابقمطاة
 كبعؿ مف أ ـ ما ع مل  علؾ ابع ك ت ابعرثكاة مف مضاماف أقيا ع رض ةلى معلـ ابلغة ابعرثاة  ابعنرم أدكاران 

 كمجددان  بلعملاة ابععلاماة  كثا مان  كمكجيا كمداران  جدادة كد ااات معقكةة  عرمل دل جملعيا إبى أف ادكف قامدان 
 ابميقة. إبى عطكار أياباب ثدالة  ع ل ثمعطلثات ايعى دكمان 

  أمكر  ل:إبى ةدة  ابعرثاة عرج ابالكؿ أف أ ماة إةداد معلـ ابلغة  إاجاز امدفكدل     
ف داف جما  معلمل ابمكاد ابدراياة ا  ابمدرية ك  ابعرثاة دلكابمثا ر ةف عدراس ابلغة  ابميمكؿ ا كؿأق   -1

اثقا  معلـ ابلغة  ايدمكا ما   دعاثاعيـ  عىدل  أكةف مراةاة يلمة ابلغة ابعرثاة دل عدراييـ  بافك ميؤ ا  رل 
 ابعرثاة.

كا عاار    دام  كعدراي  اب ن ى دل ععلاميا دابعزام  ميمة دل ثأدكار ابعرثاة االـكق  ك ك اعلـ ابلغة إ -2
 ةثاراع   كغرس ابعذكؽ ا دثل كابلغكم دل علماذا  كعكجا  قراءاعيـ  ككنليـ ثعراميـ ا دثل.

ف ابدراـ آابالر إف ابلغة ابعرثاة ابعل االـك ثعدراييا ثاقيا كثاف ابعالادة اإليلماة ارعثاط ةضكم كماؽ ديل بغة  -3
مدل  كاإليلماة ةلى اب ضارعاف ابعرثاةكةاء ابعراث ابذم  ل ع   اإليلمل ك لمف مالكمات ابكجكد  كمالكـ

 ابالركف ابطكالة ابماضاة.
ازة ابمما ع ظت بألمة ابعرثاة ثمالكماعيا كيماعيا  ابعركثة ابعل ل أياس  ا ـ ابعلق  االكـ ثععلاـ ابلغة إ -4

 كرقايا.. كثالدر ما اثذؿ مف جيد دل أداء ريابع  عدكف ك دة ا مة ةلى ع الاؽ   ناعيا كياةدعيا
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ا دث ةف  ابمعلـ كماابعقماة أياييا  ف  ابمعانرةاب ااة  ابعقماة دلمف كيامؿ  اعلميا  لإف ابلغة ابعل  -5
 ا  رل.االيا أضعاؼ ما ا دث ةف طراؽ ابلغات طر 

 العربية:أىداف إعداد معمم المغة 
أف ايعطا  ع داد ا  داؼ ابعامة كابمر لاة بععلاـ ابلغة ابعرثاة كاف ايعكةب أياياات ابمجاؿ ابذم  -1

 ابث ث. كابمضمكف كمقيئ اث ابيدؼ  دا  مفع نص 
ذبؾ اإلدادة مف  كابععلـ ثالندابععلاـ  ابمعنلة ثعملاة كابق ياةابعرثكاة أف ازكد ثمالدار مف أياياات ابعلكـ   -2
 ادرييا. ابعرثاة ابعلابع طاط بععلاـ ابلغة  دل
مف أ ـ ما امدف ابعقااة ث  ةقد إةداد معلـ ابلغة ابعرثاة أف ازكد ثالدر كادر ةف ابالراءة مف  اث طثاععيا  -3

 قعامئ. أجرم دل مجابيا مف ث كث كما أي رت ةق  مف كأقكاةيا كما
ا قع اع ث  دل ععلاـ  ابمدرية كدا اةد كؿ  ادرييـ ةقدأف اعرؼ ابمعلـ ابم نكؿ ابلغكم بألط اؿ ابذاف  -4

 ابنغار.
ابدلمة كابجملة  كابنكعاة كطراالةابطراالة ا ثجداة  بلمثعدماف ممؿ ابالراءة كابدعاثةعزكاد ابمعلـ ثطرؽ عدراس  -5

 ابطرؽ.مف  ابدلاة كغار اأك ابطراالة 
طراؽ ععرا   ابميارات ابعل االاييا كاالكميا دل دركع ابلغة  ابعرثاة ةفأياباب عالكاـ مادة ابلغة إعالاف  -6

 (45 ص1987 م مد  مد  ابم عل ة.
ابنكر  ا دثاة كع لاليا كايع راجابععامؿ م  ابقنكص  كابثلغة كدا اةعزكادا ثطرؽ عدراس ا دب  -7

 ابثلغة.دب م  ابطلب ةلى ذبؾ كععزاز عدامؿ ا  ابثلغاة كعدراب
ابقظر إبى دركع ابلغة ابعرثاة ةلى أقيا معداملة ةلى ق ك ةضكم كأف ابعدراب ةلى درع مقيا باس معقاا  -8

اق ناؿ ثعضيا ةف ثعض  ثؿ أق  بمجرد عايار ابعدراب  كدذبؾ ععلاـ ابعلماذ أقكاع اإلملء ابمقالكؿ  
 . ابمملى بعنكاب ا  طاء اإلملماةدؿ قكع  كابطرؽ كابمقظكر  كاإلملء ا يعماةل كا  عثارم كطراالة عدراس 

  اإلبماـ ثعكامؿ ابضعؼ ابعل عع  ى ثات ابعلماذ كةلجيا م  ععرا   دذبؾ  ععرا   داؼ ادرس اب ط -9
طرؽ ابععثار ابمعقكةة  دل أمقاء إةدادا  باعمدف مف عدراب علماذا ةلايا دابععثار ابكظا ل ابذم ا مؿ ابمقاق ة 

كابم ادمة  كاإلةلف ةف  لء معاف  كدعاثة ابريامؿ ابم عل ة ابريماة كاب  ناة  كدابععثار اإلثداةل كاب كار 
 كيرد ابالنص ابمالركءة كابميمكةة.  ابذم ا مؿ دعاثة ابمكضكةات ا دثاة كدابععلاؽ ةلى ابنكر

ابالنة دل  كأفمقيا عدراس دؿ  ا ط اؿ كطرؽ ابم  كظات كمير ااتإدراؾ اب رؽ ثاف ا قا اد كقط   -10
ابعلماذ  ابذكؽ كععكادعقماة  مقيا  كابيدؼ  فأ ر  أم مجاؿ  ابالنة دل م علؼ ةف ا دثل كابععثارابمجاؿ 

 ا يعماع أك اب داث أك ا قطلؽ دل ابععثار.
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عدراث  ةلى ا بعاب ابلغكاة كايععماؿ ابثطاقات ابعدراثاة ابعل ع ثب ابعلماذ دل دراية ابق ك كعجعل    -11
  معاقاة دل درايعيا أك عكظا يا  كابعقااة دذبؾ ثعدراث  ةلى ايععماؿ أبكاف ابق اط  ابلغكم غار ابن ل   مادة

قامة ابقكادم ا دثاة كابعمماؿ كا  .إل راج كعدكاف ابجماةات ا دثاةابمقايثة بلعلماذ داإلذاةة كابن ادة كا 
ابالااـ ثقناب دل عطكار ثامع  كابم اردة دل  عدراث  ةلى ابالااـ ثدكر دعاؿ دل عقماة قدرة ابعلماذ ةلى -12

كأف اقيض ثابريابة ابملالاة ةلى ةاعال  دل ابمجا ت ابرماية    ك ن ؤ اطيا  م  مياةدع  ةلى أف ادكف ميأبكاف ق 
ك م  ابعلماذ ابذم اععامؿ مع   كابمادة ابعل االكـ ثعدراييا  كابمجعم  ابذم قعد ب  ابعلماذ كقالاـ مف أجل  

 ابععلاماة.ابمؤييات 
عدراث  ةلى ابرثط ثاف ما اجرم دا ؿ ابمدرية مف ق اطات بغكاة  كما اندر دل ابمجعم   مف  -13

ما عظير طرؽ عدراس جدادة  ع ؿ ثعض  مجلت  كما اق ر مف دعب كدل مجاؿ مادة ابلغة ابعرثاة  دماران 
ععد دايا اآلراء أك ععدؿ ثعض  أك ع يـ ثعض ا مكر  ابعل  ابم دلت ابعل اععرض بيا ابمعلـ كابعلماذ معان 

ابطرؽ  أك عكضد ثعض جكاقب اب طأ  دل عطثااليا  كمف مـ اجب عدراب  ابمعلـ  ةلى ايع داـ   ذا ابطرؽ  
كاإلقلع ةف ابطرؽ ابعل مثت ةدـ جدكا ا  داإليراؼ دل دلي ة ابق ك  أك إ ماؿ ابعدراب  ةلى ايع داـ قكاةد 

 (46 ص1987ابلغة . م مد  مد 
معداملة ابلغة ك دة  ابطرؽ دععلاـدمار مف  ابعجارب كعطثاؽاب رص بلمعلـ إلجراء مزاد مف عيامة  -14

ابن ادة  أرقى دلا دب  كؿ م كر معاف كممارية ق اط  ابمعدامؿ كدراية ابععااقات كابمقيئطراالة  كايع داـ
 ابلغكاة.كاإلذاةة كابعمماؿ كعدكاف ابقكادم 

ب  ابعلماذ ةلى عدكاف ابجاؿ ابنابد بمجعم  أرقى  كذبؾ ةف عدراث  دل مجاؿ ابمجعم  ابذم قعد  -15
طرؽ إةدادا ابميقل  دل ابدلاات ابعرثكاة كعزكادا ثأ ـ ا عجا ات  ابمعانرة كابعطكرات ابم عملة  يكاء دل 

  .ابمجا ت ابعلماة  أك ابعرثكاة  كععرا ة ثدكر ابمقظمات  ابميقاة  ك الكق   ككاجثاع  إزاء ا

 إعداد معمم المغة العربيةبرنامج 
عالداـ مالررات  انة إلدياب ميارات كمعلكمات كاعجا ات ضركراة  -اعرؼ اإلةداد قثؿ اب دمة ثأق          

معا د ابمعلماف كدلاات  مع ننة ممؿمؤييات  اإلةداد دلةلى أداء ةمل  كةادة ما اعـ  بلمعلـ بمياةدع 
دلاات أك مؤييات ععلاماة  ابمعلـ دلكقد اعـ إةداد  ثاب دمة.بع ؽ ابعرثاة  راطة أ  ادكف ابطابب ابمعلـ قد ا

ابعأ اؿ  عاؿ دلإلب اق  دل ثرقامئ  عميادان  ابعلـك اإلةداد ممؿ دلاات اآلداب كدلاات  مع ننة دلغار 
أف ابع رج .  ك ذا ما اعرؼ ثابقظاـ ابععاثعل دل اإلةداد  أم  ابمعلـ ثعدبلعدراس دل كا دة مف مؤييات إةداد 

اإلةداد ابميقل بلعدراس اعـ ثعد ايعدماؿ  معطلثات ابمؤ ؿ ا دادامل  أك ابدرجة ابجامعاة ا كبى. ك ذا ةلى 
ةدس اإلةداد ابذم اعـ دل مؤييات إةداد ابمعلـ  ك ك ابذم اعرؼ ثاإلةداد ابعداملل  اث عالدـ مالررات 
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بمالررات ا داداماة ا  رل  اث ععدامؿ  ابعأ اؿ ابعرثكم كابعدراب ةلى ابعدراس معدا لة كمعزامقة م  ا
 (67  ص2000 م مد ابم عل  .ع داؿ ابثقاة  ابميقاة بلمعلـ دل  ابمالررات معان 
 ذا كا مؿ ثرقامئ إةداد معلـ ابلغة ابعرثاة دل دلاة إةداد ابمعلماف  كدلاات ابعرثاة ةلى جاقثاف:               

ابمعلـ  ك ك دل طكر  -عرثاة.  اث إف دل  ذا ابجاقب اعلالى ابطابب أك  ابجاقب ابقظرم إلةداد معلـ ابلغة اب
اإلةداد  لؿ يقكات درايع  دل ابدلاة  ابمكاد ابقظراة ابعل عؤ ل   بلالااـ ثميقة ابعدراس  ك ذا ابمكاد ابقظراة 

 عقاليـ ثدكر ا  إبى ملث أقكاع.
د ابع نناة ك ل مععلالة ثمجاؿ ابلغة ابعرثاة مكاد ع نناة  مكاد عرثكاة  مكاد مالاداة مياةدة. إف ابمكا -1 

 اث ع اكؿ ثرامئ اإلةداد  عزكاد ابطابب ابمعلـ  ثجرةة مقايثة مف دركع ابلغة ابعرثاة كآداثيا  دادرس ابطابب 
  ا دب ا مكم  ا دب كندر اإليلـمف ابيقة ا كبى ثابدلاة مالررات ممؿ ا دب ابجا لل   ابمعلـ ثدءان 
ا دب اإليلمل.  دما ادرس ةلمل ابعركض كابالاداة  بيل  ا دب اب داث  أدب ا ط اؿ ا قد ابعثايل 

  كابنرؼ كابق ك كةلـ ابلغة ثااللك دامة   كابقالد ابعط قدامةكابثلغة ابعرثاة ثمعلكماعيا ابملث كابقالد ا دثل 
 .ت عععلؽ ثابلغة ابعرثاة كآداثياكةلـ ابمعاجـ كابد بة  كغار ذبؾ مف مالررا

: ك ذا ع مؿ ثرقامئ اإلةداد ةلى ابمكاد ابعل ععنؿ ثمجاؿ  ابعرثاة كةلـ ابق س دادرس بمكاد ابعرثكاةا-2
اإلدارة    عطكر اب در ابعرثكم  اجعماةاات ابعرثاة أنكؿ ابعرثاة ابعرثاة اإليلماة ابطابب ابمعلـ  مالررات ممؿ  

كابعالكاـ ابعرثكم  كابن ة ابق ياة   ذا إضادة إبى مالرر   عرثكم  دما ادرس ةلـ ابق س ابقمككابع طاط اب
   .ابمقا ئ كطرؽ ابعدراس ابعامة كاب انة  كعالقاات ابععلاـ

: ك ل مالررات ذات نثغة ةامة عممؿ معطلثات جامعاة عييـ دل عكيا  أدؽ ابطابب  كزاادة مكاد ابمالاداةاب -3
ةلـك  ماة  عارا  ابع را   كاب ال  اإليلمل  ةلـ ابعجكاد مالادع   كمالررات  ذا ابقكع  مد ؿ إبى ابمالادة اإليل

ابقظاـ ابمابل     اضر ابعابـ اإليلمل ابياماةابالراف  كةلكـ اب داث  ةلـ ابالراءات كابليجات  ا  لؽ 
 ن اة ابمالادة اب  ابلغة كابعرجمة كا قعنادم دل اإليلـ  اب ضارة اإليلماة  كابعلكـ كاب قكف  ابمدعثة ابعرثاة 

 كق ك ذبؾ مف ابمالررات ابمالاداة ابعامة. كقد ع علؼ ابمالررات ابمالاداة  ذا مف ثلد إبى أ ر كمف دلاة إبى 
 (67  ص2000 م مد ابم عل  أ رل.

أ ر كابعرثكاة كابمالاداة مف ثلد إبى  ابملمة ابع نناة علؼ ابكزف ابقيثل بيذا ا قكاع ا ذا كقد            
ا كبى  ا ةـ ابمرعثةأف ابمكاد ابع نناة ع عؿ دل ا غلب  ا  علؼ قجدداف  ان كبدف أا أ رل.دلاة إبى  كمف
ف دقت أرل ك ذا  ل رؤاعل اب انة إف عع كؽ مالررات اإلةداد ابعرثكم ا  ابمكاد ابعرثكاة أك ابمالاداة. ك  علايا

 ل دلاات إلةداد   ف ابدلااتل كابمالادل   ب لء  كبدف دالط   ابميقل ةلى مالررات اإلةداد ابع نن
ابمعلماف  كدلاات عرثكاة  ثاإلضادة إبى  أف مرا ؿ  ابععلاـ ابعاـ  ابمعلـ دا   اؤدم أدكار ككظامؼ عرثكاة 
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ك ذا   اعقل أققا قيمؿ  ا نؿ دل ابعملاة ابععلاماة  كاب ؽ  ابعرثكم دل علؾ ابمرا ؿ     كبدف كععلاماة معان 
ؾ قؤدد أف  ذا ا قكاع ابملمة مدملة بثعضيا ابثعض  ك ل دل ابجاقب ابع ننل كابمالادل كم  دؿ ذب

مؿ ادعيب ميارات مجمكةيا ضركراة بلغااة بمعلـ ابلغة ابعرثاة  إذ أق  مف   لؿ   ذا ابثرقامئ ابقظرم ابمعدا
 .(68  ص2000  كميارات عدراياة  ةلكة ةلى عزكادا ثمالادة ةامة ةراضة . م مد ابم عل ع نناة  بغكاة

 المبحث الثالث )تدريب معمم المغة العربية بمرحمة التعميم العام (
كدل  ياإمقامعرثاة ابمعلـ ةملاة ذات  الاف أ دا ما اإلةداد قثؿ اب دمة   كا  ر  ك ابعدراب دل         

ابميقاة   ماراآمارا ابع نناة ك آعدراب  بمعلـ ابلغة ابعرثاة  دل   كععممؿ أ ماة ابدااب الاف  ادمؿ ا  ر كاعض
دل غقل بيذا ابمعلـ  ةف  اعاف  ابقا اعاف ابمادة أك ابلغة ابعرثاة ابعل ادرييا   كأياباب ابعرثاة  ابعل ععاق  

 ةلى عزكاد علماذا ثيذا ابمادة .
ف بعدراب معلمل ابلغة ابعرثاة  أمقاء اب دمة  أ ماة  انة   ك ياما دل ةنرقا  ذا ابذم  كبيذا د            
ظرعقا بلعغاار كابعجداد  دما أدرزا مف عالقاات كميع دمات  كمعارؼ مع جرة ةدبت مف ق دؿ  لء دا  قاثلن  أنثد

  كدذبؾ دل ماداف ابعرثاة  دالد عغارت قظرعقا إبى م عكل ابععلاـ ككظا ع   ثؿ ةدبت بل ااة كأياباب ابعاش دايا
دل ابعملاة ابععلاماة   دابمدرية ثابقيثة ب   اب رد كقدرع  ةلى ابععلـ  كأض ى دكر ابم ارؾ إبىمف قظرعقا 

كاب ااة ابععلاماة ابلغكاة  دليا دل عغار   دمجاؿ ابععلاـ ابلغكم  -بايت مداف ايعالثاؿ كبدقيا مردز بليعد اؼ 
  مق  ما اعمؿ ةلى كنل  ثابعنر بعرثل ق اط ملمكس دل مجاؿ ث كميادل عطكر   اقالط   كاغمر ابعابـ ا

  كما اعقاكؿ قكاةد ا  ابق كاة كاإلملماة  كاب طاة ر  كؿ ابعلقة ثاقيا كثاف ابعامةث  كما ادك كعطكاعيا بمطاب
. (34ص2002  رغد ةلكاف  . ثقاميا أك بغار ابقاطالاف ثيا ثم اك ت عايارا    كما اعنؿ ثأياباب ععلميا

ث ت معامؿ ا نكات كمعامؿ كدذبؾ مجاؿ ابث ث  دل كيامليا ابععلاماة ابم عل ة دل عالدـ ميعمر  كقد أن
بذبؾ    كغار ا ذات دكر ملمكس دل ابكقت اب ابل  كعثعان كا قعرقتابلغات كمعاقات ابث ث كابعدراس داب ايكب 

  كأنثد ذ ابذم اياةدا ةلى أف اياةد ق ي ع كؿ دكر ابمعلـ مف مريؿ كقاقؿ  بيا إبى دكر ابمر د بلعلما
 ب ابمعردل  ثؿ اععداا إبى عدكاف اعجا ات عقماة ابميارات.عأمارا دل ابعلماذ   االعنر ةلى ابجاق

   ديك ةضك دل ق اط ممعد  إبى  ارج يكر ابمدريةدما أف دكرا بـ االعنر ةلى اب نؿ  كبدق           
ةلا  أف اعدرب   دقاان    أم معلـ ابلغة ابعرثاة  أنثد رجلن كق  ابثاماة مـ أق ؤ دعاؿ  دل   رابمجعم   كب  دك 

ةلى ايع داـ  ابكيامؿ ابععلاماة ابعل ععاق  دل عدراس ابلغة ابعرثاة   كدل إقعاجيا كابدعاب ابمدريل  باس  ك 
ابكيالة ابك ادة  ثؿ ا رص ابمعلمكف ةلى زاادة ماؿ ابعلماذ بلالراءة  ك ب ا طلع  داؤييكف ب  مدعثة  ا ف

بلعراث ابعرثل كاإليلمل      كعالداران بلغة أكقات دراغيـ  كعزاد ـ  ثان  اب نؿ  كار دكقيـ  إبى قراءة  رة  عمأل
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م  كعددعيـ إبى ايع داـ  منادر معقكةة  بلالراءة اب رة  ابعل ععـ ع ت إ راؼ ابمعلـ  كاكجييا  عى ععدامؿ 
 دل ابمر لة ابععلاماة  ابعل ادرس دايا ابعلماذ.     كع دـ أ داؼ ابقمكأ داؼ ابمقيئ

أياباب   ار ابدكر ابذم العث  معلـ ابلغة ابعرثاة دل ابعملاة ابععلاماة  أف اعدؿ أاضان اكاعطلب عغ         
ابععلاـ دا رج ةف ابعلالاف كابمقاق ة إبى أياباب عدراياة أ رل دابعممالاة كعثادؿ ا دكار كيرد ابالنص  ثطراالة 

ابمععلـ  كم اردع  دل ابمكقؼ ابععلامل  إاجاثاةممارة  امالة  كايع داـ ا قا اد كغار ذبؾ مف أياباب عزاد مف 
كاق عاب  ث   ك ذا اياةد ثدكرا ةلى عممؿ ا  داؼ ابكجداقاة ث انة  دما  ك اب اؿ  دل دركس ا دب كابعرثاة 

ةداد معلـ ابلغة ابعرثاة اععرض بعطكرات جذراة  مف  اث اب لي ة كا يلكب معان  دالد  ابداقاة  كمجاؿ عدراب كا 
معلمك ابلغة ابعرثاة الع الكف ثابميقة ثقاء ةلى امع اف نل اة  اعالد بيـ مف قثؿ ابيلطات  ابعل  داف قدامان 

 ع رؼ ةلى ا جيزة ابععلاماة  مـ ثعد ذبؾ  إبى إةداد ـ دل قطاؽ ابمعا د كابدلاات  كاةعثر ابمؤ ؿ أيايان 
بععلاـ أنكؿ  اعد ضماقان   ابيقكاتبلد ااة ابعدراياة أم أف دراية مجمكةة مف ابمالررات  دل ةدد معاف مف 

 (35ص2002  رغد ةلكاف  .ابععلاـ
ةف  ذا ابقظاـ ابمععمد ةلى ابمؤ ؿ كاب يادات  كظيرت ابدةكة إبى   دث ع كؿ دثار كمؤ ران                

ياة إةداد معلـ ابلغة ابعرثاة ةلى أياس ابد ااة  أم ابعرداز ةلى ميارات ابعدراس كباس ةلى ابمالررات ابدرا
بلعرثاة ابميعمرة  كابقمك ابميقل بيـ  دما   ايعراعاجاة ابقظراة  أف عدراب معلمل ابلغة ابعرثاة أمقاء اب دمة اععثر

اععثر ضركرة بدؿ مف معلـ ابلغة ابعرثاة  كابمؤييات ابععلاماة ابعل  ـ دايا  كذبؾ برد  ميعكاا كرد  د اءة علؾ 
ما عدكف  أ دل كيامؿ عمياف  ابعرثاة كع الاؽ ابعطكر ابعرثكم   كدماران ابمؤييات  بذبؾ داقت ابعرثاة ابميعمرة 

ما ع دث قعاجة ابعأمر ثمعد ت ابعرض  كظا ة ابعدراب دل ابكاق  ةلجاة بعلدل قكا ل ابقالص ابعل دماران 
بايت  ل كابطلب كقنكر إمداقات دلاة ابعرثاة كضعؼ عالقااعيا  كد ااعيا اإلقعاجاة. غار أف ابكظا ة ابعلجاة 

ابكظا ة ا ياياة  أك ابك ادة بلعدراب  دل أمقاء اب دمة  ديقاؾ كظا ة ابعجداد كاإلثداع كععممؿ دل اطلع  
معلمل ابلغة ابعرثاة ةلى ابجداد ابميع دث مف ابقظـ ابععلاماة يكاء دل طرؽ عدراس ابلغة ابعرثاة كعالقااعيا أـ 

داء دل مجاؿ ابلغة ابعرثاة دكيالة بع الاؽ  ذا ابكظا ة   دعف دل م عكل مقا جيا. كدمارا ما عيع دـ ث كث ا 
جراءات معاق  دل  ؿ م دلت معاقة  ععنؿ ثا داء ابععلامل بمعلل ابلغة  طرااليا اعـ ا عثار داةلاة أددار كا 

 .(56-  ص1989ابعرثاة  كعؤدم إبى رد  معد ت أداميـ كع ياف عدراييـ  م مد ر د 
بميقل بمعلمل ابلغة ابعرثاة مف أيمى غااات ابعدراب   ك ك مرعثط ثابرغثة ابدادعة  كاععثر ابقمك ا         

قثاؿ ذاعل كبذبؾ ارل ابثعض ضركرة رثط عدراب معلمل ابلغة ابعرثاة  كابيعل إبى ابقمك ةف إ ياس   نل كا 
   قيا عقظـ ئ ابعدراثاةدل ابثرام  كم اردان  ان ثابععلـ كباس ثا داء  كضركرة أف ادكف معلـ ابلغة ابعرثاة  م طط

ب اجاع  ابميقاة. دذبؾ مف كظامؼ عدراب معلمل ابلغة ابعرثاة  ك ع ياف جك ابعمؿ ثابقيثة  كا  ثاةان  أجل مف 
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بيـ   كا  اةة ركح اب راؽ دل ةمليـ ابلغكم  كعدا يـ م  ا دكار كابكظامؼ ابمعغارة ابعل عععلؽ ثععلاـ ابلغة 
 :س كابمعااار دل مالدمعياابلغة ابعرثاة   ثد مف عكدار مجمكةة مف ا يابعرثاة  كبدل اقجد عدراب معلـ 

ابقمك ابميقل بمعلل  يلاـ   عااجاتقااـ ثرامئ عدراثاة بلغة ابعرثاة ةلى أياس دراية ن ا ة كع  اص  -1
 ابعرثاة.ابلغة 

 دمة ابعملاة  كجكد قاادات عرثكاة  عؤمف ثأ ماة عدراب معلمل ابلغة ابعرثاة بما بيـ مف دكر دثار دل -2
 ابععلاماة.

 .إةداد ابم عكل ابعدراثل بثرامئ ابلغة ابعرثاة ثطراالة ةلماة يلامة -3
عقكا  ابثرامئ كابق اطات ابعدراثاة ابلغكاة م  ايع داـ أياباب مقكةة بلعالكاـ اب عامل كابثقامل بمعاثعة أمر  -4

 .اب ةلى أداء معلمل ابلغة ابعرثاةابعدر 
اعل  دابالراءة ابميقاة دل مجا ت ابلغة ابعرثاة ابمععددة  كابععلاـ ابمثرمئ  ايع داـ أياباب ابععلـ ابذ  -5

كابعدراب ثابمرايلة كابععااقات  كغار ا مف ا ياباب ابعل عؤدد ذاعاة عدراب معلمل ابلغة ابعرثاة كمراةاة ابعقكع 
 كا  علؼ  كا  عااجات اب انة ثيـ. 

دل ابمدرية ابعنراة  دل  اجة إبى ابقمك ابميقل ابميعمر باعداؼ ة ف معلـ ابلغة ابعرثا ك دذا د            
ف اقمل ق ي  أم  اب ااة ابمعغارة  كةلا  أف ايعى ثق ي   أم معلـ ابلغة ابعرثاة   بزاادة داةلاع  كرد  د ااع   ك 

بدةكة ابعل ف اب ااة عقمك مف  كب   كعقمك ث . إبى ذبؾ كمملما ا رقا  إبى ظيكر ادل جما  ا عجا ات    
عقادم ثأ ماة إةداد معلـ ابلغة ابعرثاة ةلى أياس ابد ااة أم ابعرداز ةلى ميارات ابعدراس كباس ةلى 
ابمالررات ابدراياة بذبؾ  دامقا ابعابل يادكف ةف ابد ااات ا ياياة ابكاجب عكادر ا دل معلـ ابلغة ابعرثاة 

 (57-  ص1989ثمر لة ابععلاـ ابعاـ   م مد ر د 
 المبحث الرابع )كفايات معمم المغة العربية بمرحمة التعميم العام (                     

ف ابمعلـ ابمؤ ؿ باس  ك مف امعلؾ ابمعلكمات كابمعارؼ د يب أمعظـ أ ؿ ابعرثاة اآلف االكبكف ث           
قما ابمعلـ ابمؤ ؿ  ك مف امعلؾ ثاإلضادة إبى علؾ ابمعلكمات كابمعارؼ ابالدرة ةلى  أداء ميارات أك د ااات كا 

   ما دل ماداف عدراس ابلغة ابعرثاةابعدراس ابم عل ة. إبى ذبؾ زاد ا ع اء أ ؿ ابعرثاة ثابميارات ابعدراياة    يا
بما ع عمؿ ةلا  مف دركع بغكاة دمارة ععطلب امعلؾ ميارات مععددة   إبى ذبؾ كجب اإل ارة إبى ابميارات 

ق  مف ابم اد ثؿ مف ابكاجب ايععراض ابد ااات أة ابعرثاة ثمر لة ابععلاـ ابعاـ. ك ابعدراياة ابلزمة بمعلـ ابلغ
بل امدة بدادة معلمل ابلغة ابعرثاة ثمر لة ابععلاـ ابعاـ  ابقكةاة اب انة ثعدراس ابلغة ابعرثاة  ثابع ناؿ ع الاالان 

يا دل ثقاء ثطاقات مل ظة مف  ـ دل طكر اإلةداد كبمف  ـ دل ماداف ابممارية   دما امدف ا يع ادة مق
 . كداما الل يرد بلميارات ابقكةاة اب انة: رثاة أمقاء اب دمةبعالكاـ ميارات معلمل ابلغة ابع



 م1026  - يناير  العاشرالعدد  العلميجملت جامعت دنقال للبحث 

29 
 

 د ااات  انة ثعدراس ا يعماع: -1
عدراب ابعلماذ ةلى ابعمااز ثاف ا نكات كابعراداب ابمع اثية  -عيامة ابعلماذ كعداا يـ بمكاقؼ ا يعماع     
عقماة قدرة ابعلماذ ةلى عذدر ا ددار  -مياةدة ابعلماذ ةلى عكظاؼ ابيااؽ دل ديـ ابدلمات ابنعثة -

مياةدة ابعلماذ ةلى ديـ ابمعاقل ابضمقاة   -ةاة عدراب ابعلماذ ةلى ععث  ا ددار ابرماية كاب ر  -ابميمكةة 
عدراب ابعلماذ ةلى مراةاة عالاباد  -عقماة قدرة ابعلماذ ةلى ابعقثؤ ثما ياالاؿ  -ابعل اك ل ثيا ابمع دث 

عقماة ميارات ا يعماع ابقاقد  -مياةدة ابعلماذ ةلى ع ناؿ ابمعردة ةف طراؽ ا يعماع  -ا يعماع كآداث  
 (78  ص1997عدراب ابعلماذ ةلى عل اص ما ايعمعكف إبا   . ةثد ابر مف ابياكطل  -ماذ بدل ابعل

 :د ااات  انة ثعدراس ابع دث -2
عدراب ابعلماذ ةلى قطؽ ابدلمات  - عدراب ابعلماذ ةلى إ راج اب ركؼ مف م ارجيا ابن ا ة.     

مياةدعيـ ةلى -ابذم ارادكف ابع دث دا   مياةدة ابعلماذ ةلى ا عاار ابمكضكع - ن ا ان  ابنعثة قطالان 
عدراب ابعلماذ ةلى ابكقؼ كا قعالاؿ ابيلاـ كدالا   -ايع داـ ابدلمات كابجمؿ ابعل ععثر ةف ا ددار ابمطلكثة 

 -إعا ة اب رنة بيـ بلععثار ةف أددار ـ ث راة  -عدراثيـ ةلى ابع دث ثابلغة اب ن ى ابمايرة  -بلمعقل ابمراد 
ايع داـ اب كار  -عدراثيـ ةلى مراةاة آداب اب كار كابمقاق ة  -ةلى إققاع اآل راف ث قامة ابدباؿ   عقماة قدرعيـ

ععراؼ ابعلماذ  -ابععثار ةف ا ددار بعلماذا ثكضكح كطلقة كعرعاب  -كابيرد ابالننل أمقاء ابعدراس 
عدراب  -اب ابعلماذ ةلى ابع دث ايع داـ ا بعاب ابلغكاة  بعدر  -ثمنادر مععددة بعقماة مركعيـ ابلغكاة 

 (79  ص1997 ةثد ابر مف ابياكطل  ابعلماذ ةلى عل اص ا ددار ا ياياة  دل قيااة ابع دث.
 :د ااات  انة ثعدراس ابالراءة -3

ايع داـ ابطرؽ ابمقايثة بععلاـ ابالراءة بدل  -ععرؼ ا يععداد ابالرامل بدل ابعلماذ ثأياباب م عل ة       
عقماة  - يلامان  عدراثيـ ةلى قطؽ اب ركؼ قطالان  -عدراثيـ ةلى اإلدراؾ كابعمااز ابثنرم بل ركؼ  - ابعلماذ

عكظاؼ ابم ردات   -عدراثيـ ةلى عرداب دلمات ذات معقى مف اب ركؼ ابمالدمة  -ميارات ععرؼ ابدلمة بدايـ 
 -اة ميارات ابالراءة ابجيكراة بدايـ عقم -عقماة ميارات ابالراءة ابنامعة بدايـ  -ابلغكاة دل ثقاء جمؿ جدادة 

ا عاار  -مياةدعيـ ةلى ابعمااز ثاف ا ددار ابرماية كابماقكاة  -قراءة ابقص قراءة قمكذجاة معثرة أماـ ابعلماذ
عقماة ميارات  -عدراثيـ ةلى ايع داـ ابمعاجـ ابم يكرة  -ابمكضكةات ابالراماة ابملممة بميعكل ابعلماذ 

ع  اص ابع لؼ ابالرامل بدل   -رثط ابمادة ابمالركءة ث ركع ابلغة ا  رل أمقاء ابعدراس   -دايـ ابالراءة ابقاقدة ب
ق ك ابالراءة   إاجاثاةعقماة اعجا ات   -إةداد أق طة بغكاة  بعلج ابع لؼ ابالرامل  -ابعلماذ ثكيامؿ م عل ة 

 (79  ص1986اب رة بدايـ . يماد أثك مغلل 
 ة: د ااات  انة ثعدراس ابدعاث -3
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ثااف ابطراالة ابن ا ة بدعاثة اب ركؼ دل أكضاةيا  -عكضاد ابطراالة ابيلامة بميؾ اباللـ أمقاء ابدعاثة      
 -عدراثيـ ةلى جم  ابمادة مف منادر ا ا نلاة  -عدراثيـ ةلى ايع داـ أدكات ابرثط ثدقة  -ابم عل ة 

ععكاد ـ  -ابجاد ابذم ا عذم ث   ابعلماذ عالداـ ابقمكذج ابدعاثل  -عدراثيـ ةلى ابدعاثة ث طل ابرقعة كابقيؽ
عدراثيـ ةلى ايع داـ ةلمات  -عدراثيـ ةلى ايع داـ قكاةد اإلملء دل ابدعاثة  -ابدقة كابيرةة دل ابدعاثة 

عدراثيـ ةلى ةرض ابرأم أك  -مياةدعيـ ةلى عقماة ا ددار كعيليليا أمقاء ابدعاثة  -ابعرقاـ أمقاء ابدعاثة 
إعا ة اب رنة بيـ  -ععكاد ـ  يف ا قعثاس  كايع دام  دل مكضع  ابمقايب  -ية كمقطالاة ابمكضكع دل يل

قالد  -ا عاار مجا ت بلععثار ابدعاثل ععنؿ ث ااعيـ   -بممارية ابععثار ابدعاثل ثقكةا  ابكظا ل كاإلثداةل 
إةداد أق طة  -دايـ كع لاليا ادع اؼ ا  طاء ابدعاثاة ب -أددار ابمكضكةات كا ياباب ابعل ادعثيا ابعلماذ 

 (80  ص1986بمعابجة ا  طاء ابدعاثاة بدل ابعلماذ . . يماد أثك مغلل 
 :د ااات  انة ثعدراس ا دب -4

قراءة ابقص ا دثل قراءة قمكذجاة  معثرة أماـ  -مياةدعيـ ةلى ععرؼ ابغرض ابعاـ بلقص ا دثل      
عدراثيـ  -معابجة ابم ردات ابنعثة كع يار ا بدل ابعلماذ  -اة عالياـ ابقص ا دثل إبى ك دات ددر  -ابعلماذ 

مياةدعيـ ةلى  إدراؾ  - كقمران  عزكاد ـ ثابقنكص ا دثاة ابرداعة  عران  -ةلى ع لاؿ ابقص ا دثل كقالدا 
دف  عدراثيـ ةلى إجادة -عدراثيـ ةلى ايعقثاط ابالاـ ابجماباة مف ابقص ا دثل  -ابك دة ابعضكاة بلعمؿ ا دثل 

عدراثيـ ةلى ابمكازقة  ثاف   -مياةدعيـ ةلى ععرؼ اب دؿ اب قل بلقص  كع داد  نامن   -اإلبالاء اب عرم 
إعا ة اب رنة بيـ ثعمماؿ ا ةماؿ ا دثاة ابعل عيمد طثاععيا ثذبؾ.  -ابقنكص ا دثاة كا عاار ا جكد مقيا 

 ( .87 ص2000 ايف ققداؿ 
 د ااات  انة ثعدراس ابالكاةد: -5

ا عاار ابقص ابذم اعضمف اب كا د ابعل  -ايع داـ ابطرؽ ابملممة بعدراس قكاةد ابلغة ابعرثاة بلعلماذ       
إعا ة اب رنة بلعلماذ –عالداـ أيملة كاداة كمقايثة ب رح ابالاةدة ابق كاة كعكضا يا  -عكضد ابالاةدة ابمطلكثة 
عالداـ ابم ا اـ ابق كاة  - كنردان  اةد ابلغة ابعرثاة ق كان مراةاة ابكظا اة دل ععلاـ قك  - يعقثاط ابالاةدة ثأق ييـ 

عزكاد ابعلماذ ثاب نامص  ابعل عماز ابم يكـ ابق كم كعالرث  مف  -ثأيلكب مثيط كمقايب بميعكل ابعلماذ 
مياةدة ابعلماذ ةلى   -عكظاؼ ابمعلكمات ابق كاة ابياثالة بلعلماذ دل معابجة ابدرس ابجداد   -أذ اقيـ 
عدراب ابعلماذ ةلى إةراب ابجمؿ ابمالدمة إبايـ إةراثا  -ابعلقة ثاف قكاةد ابلغة كن ة ابععثار  إدراؾ

  1982. إعا ة اب رنة بلعلماذ بعطثاؽ قكاةد ابلغة ابعرثاة دل أ اداميـ كدعاثاعيـ.  مقار ا كر ن ا ان 
 (.76ص
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 الفصل الثالث )الكفايات الحديثة الالزمة لمعمم المغة العربية (                      
 معلـ ابلغة ابعرثاة كابعالقاات اب دامة                               

 :أ ماة ايع داـ ابعالقاات اب دامة دل ععلاـ ابلغة ابعرثاة
ابععلاـ  ياما ععلاـ ابلغة ابعرثاة قد " ةلؽ ةلايا دمار مف إف أ ماة ايع داـ ابعالقاات اب دامة دل         

ابم عغلاف دل ماداف ابعالقاات ابعرثكاة آما  كايعة ةلى ابدكر ابذم علعث  دل ابعملاة ابعرثكاة كارل 
 ابمع ميكف بلعدقكبكجاا ابعرثكاة أف ايع داميا يكؼ اؤدم إبى :

ك ذا ابع ياف قاعئ ةف طراؽ :  دعاباع  لغة ابعرثاة كزاادة ع ياف قكةاة ابععلاـ دل مجاؿ درايات اب -أولً 
 (56  ص2002 م مد م مكد اب اة 

  ؿ م دلت ازد اـ اب نكؿ كقاةات ابم اضرات اب انة ثدركس ابلغة ابعرثاة. -1
 بعدراس ابلغة ابعرثاة ث ركةيا ابمععددة. كعرثكاان  مكاجية ابقالص دل أةداد  امة ابعدراس ابمؤ لاف ةلماان  -2
 مراةاة اب ركؽ اب رداة  ا  علؼ كابعقكع( ثاف ابطلب ابميعماف ثدراية ابلغة ابعرثاة. -3
 دل يثاؿ ابعقماة دل م علؼ مجا عيا. مداد ة ا ماة ابعل عالؼ ةامالان  -4
 بععلاماة كطرؽ ابععلاـ ابمقايثة.عدراب معلمل ابلغة ابعرثاة دل مجا ت إةداد ا  داؼ كابمكاد ا -5
 ابعما ل م  ابقظرة ابعرثكاة اب دامة ابعل عععثر ابمععلـ م كر ابعملاة ابععلاماة. -6

  دل ؾ أف ابكيػامؿ ابععلاماػة بععلـ ابلغة ابعرثاة :  عؤدم إبى ايعمارة ا عماـ ابعلماذ   كا  ثاع  اجاعيـ ثانياً 
عالدـ  ثرات بغكاة  معقكةة اأ ذ دػؿ طابػب مقيػا  أق ـ ابععلاماة   امدف ابم عل ة   دابر لت كابقماذج كا دل

 ما ا الؽ أ داد  كامار ا عمام  .
بػػاس بيػػا ةقػػد ابعلماػػذ ق ػػس  :  عػػؤدم إبػػى ابثعػػد ةػػف ابكقػػكع دػػل ابل ظاػػة  ك ػػل ايػػععماؿ ابمػػدرس أب اظػػان ًن ثالثــا

. دػػ ذا عقكةػػت ابكيػػامؿ دػػ ف ابل ػػظ بعرثاػػةدػػل دركس ابلغػػة ا ابد بػػة ابعػػل ةقػػد ابمػػدرس  كمػػا أدمػػر  ػػذا ا ب ػػاظ
مػػف ابمعقػػى عالعػػرب مػػف اب الاالػػة ا مػػر ابػػذم ايػػاةد ةلػػى زاػػادة ابعطػػاثؽ كابعالػػارب ثػػاف معػػاقل  ادعيػػب أثعػػادان 

 كابعلماذ.كأب اظ ابلغة ابعرثاة دل ذ ف ابمدرس 
 ابعرثكاة.:  ع الؽ عدقكبكجاا ابععلاـ زاادة ابم اردة اإلاجاثاة بلعلماذ دل ابعملاة رابعاً 

إف ابكيامؿ ابععلاماة إذا أ يف معلـ ابلغة ابعرثاة ايع داميا كع داد ابيدؼ مقيا كعكضا   دل ذ ف ابطابب 
  دل ادعياب اب ثرات ابلغكاة كعقماة قدرع  ةلى ابعأمؿ كدقة زاادة م اردة ابعلماذ اإلاجاثاة يكؼ عؤدم إبى

م دلت. كاؤدم  ذا ا يلكب إبى ع ياف قكةاة ععلاـ ابمل ظة كأعثاع ابع دار ابعلمل بلكنكؿ إبى  ؿ اب
ابلغة ابعرثاة  كرد  ميعكل ا داء ةقد ابعلماذ. كمف أمملة ذبؾ إ راؾ ابعلماذ دل ع داد ا يملة  كابم دلت 
ابعل ايعى إبى  ليا كا عاار ابكيامؿ ابمقايثة بذبؾ  ممؿ ةرض ا دلـ كم ا دعيا ثغاة ابكنكؿ إبى 
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ادكف  أف كغار ا  رط  كأجراء ابعجارب ط كابدرات ا رضاةا يملة. كدذبؾ ايع داـ اب رام اإلجاثة ةف  ذا
ابم عكل ابلغكم بعلؾ ا دلـ كاب رامط دايا مف اب دامة كابمكضكةاة ما ا دـ غرض ععلاـ ابلغة ابعرثاة 

كاب رح دالط  م   ثنكرة يلامة كن ا ة. كما أدمر ما االعنر ايع داـ ابمدرس بيذا ابكيامؿ ةلى ابعكضاد
أف ا دضؿ أف االكـ ابعلماذ ثايع داميا ع ت أ راؼ ابمدرس بلكنكؿ إبى  ؿ ثعض ابم دلت ابعل امار ا   

  2002دادكف ب  ثذبؾ دكر إاجاثل دل اب نكؿ ةلى ابمعردة كادعياب اب ثرة " م مد م مكد اب الة 
 .(58ص

بعلمل اب لؽ دل مجاؿ درايات ابلغة ابعرثاة ابمعقكةة عؤدم إبى عقماة ابالدرة ةلى ابعأمؿ كابع دار ا خامسًا:
 .ا ددار كعقظاميا كدؽ قيؽ مالثكؿ دل ابكنكؿ إبى  ؿ ابم دلت كعرعاب

 دؤاد  ابياجاء.ع الؽ  دؼ ابعرثاة اباكـ كابرامل إبى عقماة ا عجا ات ابجدادة كععداؿ ابيلكؾ  سادسًا:
 (.54ص  2001 يف

 التقنيات:دور معمم المغة العربية في عصر 
بالد عغار دكر معلـ ابلغة ابعرثاة  لؿ اب الب ابعارا اة ابعل ععاقثت ةلا  مف عالداـ ك رح ابدعاب ابمدريل 
كع ضار ابدركس  كايع داـ ابكيامؿ ككض  ا  عثارات  كأنثد دكرا ارعدز ةلى ابع طاط بلعملاة ابععلاماة  

بمدار كابمالاـ بلعملاة ميا ديك دل  ذا ابمجاؿ أنثد ابم طط كابمكج  كابمر د كاكعنماميا كمعردة أجزا
  م  إدياث  ميارات أدمر مما اقعدس ةلى ردثأة اب رنة بلطابب بلم اردة ث راة   قا اؾ ةف إعا ابععلاماة

ب  ابعلـ   دث ما عكنؿأاع    كثقاء   ناع  كاطلة  ةلى قدرة ابطابب ةلى ا عناؿ كع جار طاقاع  كقدر 
  ك نامص دكف ةلى معردة ثابثامة ابععلاماةدل  عى ابمجا ت  ك ذا اعطلب مف معلـ ابلغة ابعرثاة أف ا

ابمععلماف كمياراعيـ كقدراعيـ كا عاار ابطرؽ ابعدراياة ابمقايثة  ككض  ا  داؼ ابععلاماة ابمقايثة  كمراةاة 
ف أ ـ مدكقات ابمقيئ ا ياياة  ذبؾ أف ا  داؼ اب ركؽ اب رداة    ف طرؽ كأياباب ابعدراس عععثر م

ابععلاماة   كابم عكل ابذم ا عارا ابم عنكف دل ابمقا ئ    امدف عالكاميا إ  ثكايطة ابمعلـ كا ياباب 
 (64  ص 2005ابعل اعثعيا دل عدراي  .  ةثد ابيلـ منط ى 

كقات ابمقيئ كا يلكب ثيذا اب دؿ بذبؾ امدف اةعثار ابعدراس ثمماثة  مزة ابكنؿ ثاف ابطابب   كمد
  ابعل ععـ دا ؿ غردة ابنؼ كابعل اقظميا معلـ ابلغة ابعرثاة   كابطراالة عضمف ابمكاقؼ ابععلاماة ابمعقكةةا

 ابعل اعثعيا  ث اث اجعؿ  ذا ابمكاقؼ دعابة كمممرة دل ذات ابكقت.
ب   لؿ طراالة ابعدراس ابعل اعثعيا   دما ةلى معلـ ابلغة ابعرثاة أف اجعؿ دري  مرغكثان دا  بدل ابطل

كمف  لؿ ايع ارة داةلاة ابعلماذ كق اطيـ. كمف ا  ماة ثمداف أف قؤدد  قا ةلى أف معلـ ابلغة ابعرثاة 
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قما  ل أيلكب اعثع   ك بعكناؿ معلكماع  كما انا ثيا إبى   ك ا ياس. دلايت ابطراالة  ل ا ياس  كا 
 ابعلماذ.

  ثؿ انثد دكرا أدمر أ ماة كأدمر نعكثة  قل إبغاء دكر معلـ ابلغة ابعرثاةابععلاـ   اعكايع داـ عالقاات 
  لى ع الاؽ طمك ات ابعالدـ كابعالقاةديك   ص مثدع ذك د اءة ةاباة ادار ابعملاة ابععلاماة ثاقعدار كاعمؿ ة

ر معلـ ابلغة ابعرثاة دعا ن بالد أنث ت ميقة ابمعلـ مزاجان مف مياـ ابالامد  كابقاقد كابمكج   كبدل ادكف دك 
اجب أف اجم  ابمعلـ ثاف ابع نص كاب ثرة  كأف ادكف مؤ لن عأ الن جادان  كمدعيثان اب ثرة ابلزمة بنالؿ 
عجرثع  دل ضكء دقة  ابعكجا  اب قل ةثر اإل راؼ ابمعقكع كابمقايب   اث   ا عاج ابمعلمكف إبى ابعدراب 

ميـ بمياةدعيـ   ةلى إعالاف أدضؿ ابطرؽ بع الاؽ ابعدامؿ ما ثاف   ثؿ كابميعمر مف زمل يبابريمل د
 (.66  ص 2005ابعدقكبكجاا كثاف ععلاميـ.  ةثد ابيلـ منط ى 

 كبدل انثد دكر معلـ ابلغة ابعرثاة ميما دل عكجا  طلث  ابكجية ابن ا ة بليع ادة   
 ابالنكل مف ابعدقكبكجاا ةلى ابمعلـ أف االكـ ثما الل:

اعمؿ ةلى ع كاؿ غردة ابنؼ اب انة ث  مف مداف اعـ دا  اقعالاؿ ابمعلكمات ث دؿ ماثت كدل أف  -1
اعجاا كا د مف ابمعلـ إبى ابطابب إبى ثامة ععلـ عمعاز ثابداقاماداة كععم كر  كؿ ابطابب  اث االكـ ابطلب 

 ر اإلقعرقت.م  ردالاميـ ةلى  ؿ مجمكةات دل دؿ ن كديـ كدذبؾ م  ن كؼ أ رل مف  كؿ ابعابـ ةث
 ابمععلماف. كؿ ن ات كا عااجات ابطلب  ةملاان  أف اطكر ديمان  -2
 أف اعث  ميارات عدراياة عأ ذ ثعاف ا ةعثار ا  عااجات كابعكقعات ابمعقكةة كابمعثااقة بلمعلالاف. -3
 ب  بعدقكبكجاا ابععلاـ م  ايعمرار عردازا ةلى ابدكر ابععلامل اب  نل  ةملاان  أف اطكر ديمان  -4
  .أف اعمؿ ثد اءة دمر د كمكج   اذؽ بلم عكل ابععلامل -5

مما   ؾ دا   ك أف دكر ابمعلـ يكؼ اثالى بألثد كيكؼ انثد أدمر نعكثة مف ابياثؽ   ف ابمعلـ  ك 
جك ر ابعملاة ابععلاماة بذا اجب ةلا  أف ادكف مق ع ان ةلى دؿ جداد كثمركقة عمدق  مف اإلثداع كا ثعدار  

ادرا ةلى مجاثية ابع داات ك ابكقكؼ أماـ معطلثات ابعنر كع دااع  كما ايمى ثابعكبمة ك ما ع دل  بادكف ق
 مف ع دم مالادل كاجعماةل كاقعنادم.

أنثد ةلى معلـ ابلغة ابعرثاة أف ايع دـ . ك عطكرت عالقاات ابععلاـ  لؿ ابعالد ابماضل ث دؿ يرا 
عدقكبكجاا ابمعدات كا جيزة ث اةلاة ةقد عالداـ دركس ابلغة ابعرثاة ك قاؾ ةلى ا قؿ  مس عالقاات امدف ب  

 ك ل:أف ايع دميا 

 كابمالررات ابدراياة(.  باؿ ابدركسابثرامئ ابععلاماة  كد  ممؿ:ابمكاد ابمطثكةة . أ
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ا  رطة كابثث اإلذاةل بنكت   عدقكبكجاا ابيمعاات( ممؿ:   ابعدقكبكجاا ابمععمدة ةلى ا. ب
 (. ابعل كقات

   اب ادس (.اإلبدعركقاة ممؿ   ابلك ة اإلبدعركقاةابريـك  -6
  كأ رطة اب اداك  ك ابمع اةؿعدقكبكجاا اب اداك ممؿ   ابعل زاكف ابعرثكم  ابعل زاكف ابعادم  اب اداك  -7

 .(DVDأقراص اب اداك (  
  ا قعرقت   ثدة اإلبدعركقلداع   ممؿ   اب ايكب ابععلامل  مقاق ات ابثراد اب ايكب ك  ث -8

 كمقاق ات اب اداك ابرقمل(

جؿ ع عاؿ دكر معلـ ابلغة ابعرثاة دل ةنر ابعالقاات ععل ص أأ ـ ابعكناات ابعل قكنل ثيا مف       
 :ثابقالاط ابعاباة

 عنماـ ابععلاـ كدا اة ابع طاط بلعملاةإب اؽ معلمل ابلغة ابعرثاة ثدكرات عدرثيـ ةلى ميارات  -1
 .ابععلاماة

اـ كابعل أ ميا إب اؽ معلمل ابلغة ابعرثاة ثدكرات عدرثيـ ةلى ايع داـ ابكيامؿ ابعالقاة دل ابععل  -2
 .اإلبدعركقل  كابثراد ا قعرقت  ك ثدة اب ايكب ابععلامل

إدماج ابطلثة دل ابعملاة ابععلاماة عمالاؼ معلمل ابلغة ابعرثاة ثمزااا مثدأ ابععلـ ابذاعل كأ ماة     -3
  كا  راديـ ثق اطاعيا

كابع دـ دل يار ا  كضثطيا عمالاؼ معلمل ابلغة ابعرثاة ثأ ماة عدراب ابطلثة ةلى عقظاـ درايعيـ   -4
 .كاع اذ ابالرارات ابمععلالة ثيا كا ةعماد ةلى ابق س

عمالاؼ معلمل ابلغة ابعرثاة ثضركرة عدراب ابطلثة ةلى ايع داـ ابكيامؿ ابعالقاة دل ابععلـ كا عناؿ   -5
ك انة إذا داقت معكدرة دل  ا قعرقتك ثدة  اإلبدعركقلكابعكانؿ   ياما اب ايكب ابععلامل كابثراد 

 .(89 ص 2006قة  ا مد د رم ابيجا .  كدل ابجامعات ابملع الكف ثياا مادف ابعل اعملكف دايا

  بااتكآإبى ذبؾ ثؿ ك   ؾ  إف ابعنر ابذم قعاش دا   ك ةنر ابعدقكبكجاا  أجيزة   كأدكات        
 كايعطاع اإلقياف عكظا يا دل مجا ت اب ااة   ياما مجاؿ ابععلاـ  دأنث ت ابعملاة ابععلاماة   ععمؿ ثعادان 

كاقؼ ابععلاماة  دعلى معلـ ابلغة ابعرثاة إد اؿ ابعالقاات ةف علؾ ابعالقاات ابعل عـ عكظا يا ث اةلاة دل ابم
كابعدقكبكجاا اب دامة دل ععلاـ ابلغة ابعرثاة   قيا عياةدا ةلى ع الاؽ ععلـ أدضؿ  دل كقت أيرع كدل ة أقؿ   

ا  داؼ  دأياباب ابععلـ ابذاعل كابععلـ ثابمرايلة  كابععلاـ ابمثرمئ كاب الامب ابععلاماة كع راد ابععلاـ  كقااس
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قما اعـ ث عالاف اعأعى ث  ظ ابمعلكمات كايعظيار اابيلكداة  ا مر ابذم جعؿ عداؼ اب رد م  ابمعردة       كا 
أياباب ابكنكؿ إبايا  دؿ ذبؾ درض ةلى معلـ ابلغة ابعرثاة أدكار جدادة ععطلب عكادر قدرات كد ااات  

امئ إةداد ابمعلـ  ابعل عالكـ ةلى أياس ابميارات أك عدراياة معاقة . كثابعابل ععطلب ذبؾ قكةاة جدادة مف ثر 
 ابد ااات ابعدراياة.

 اث إف علؾ ابثرامئ اإلةداداة بمعلـ ابلغة ابعرثاة عععمد ثابدرجة ا كبى ةلى ابعدقكبكجاا ثم علؼ          
ذبؾ ع داؿ ققاةعيـ ثيا   باعـ إةداد معلمل ابلغة ابعرثاة ثيا كدذبؾ عدراثيـ ةلايا كقثؿ كأبااعياأجيزعيا كأدكاعيا 

دادعيـ ثاف ععلاـ ابلغة ابعرثاة مف دكف ابعدقكبكجاا اب دامة ابعل أنث ت مع كدرة   ع الؽ ا غراض ابمرجكة  كا 
ذا أك  ق  ما ةادت  قاؾ مكاقؼ ععلاماة دل مجاؿ عدراس ابلغة ابعرثاة عقظـ مف دكف علؾ ابعالقاات اب دامة كا 

لل ضعاؼ بلغااة إبى ذبؾ  ق ار إبى أ ماة عكظاؼ ابعالقاات اب دامة دل ف ةامد ا ابع نا قظمت مف دكقيا د
ف ة ثأ ماة علؾ ابعالقاات اب دامة  إققاع معلمل ابلغة ابعرثا أك ن  -ععلاـ ابلغة ابعرثاة كدؽ  ا دثاات ابعاباة 

عكدار علؾ ا جيزة كا دكات ابعدقكبكجاة كعكدار دذبؾ   ماقاان  - ابالقاةة ثيا إف بـ ععكدر   اعاركقيا ا عمامان 
إةداد ـ ثعلؾ ابعالقاات اب دامة كعدراثيـ  - معامؿ بلغة ابعرثاة كمرادز منادر ععلـ  انة ثابلغة ابعرثاة مابمان 

ةلايا  عى االكمكا ثايع داميا دل  ننيـ ابععلاماة   لنة ابالكؿ  ك أققا قراد معلـ بلغة ابعرثاة ثمر لة 
ابععلاـ ابعاـ ب  ققاةة قكاة ثابعالقاات اب دامة كايع داماعيا كأققا قراد دذبؾ كدل ظؿ عكادر ابعالقاات كابعدقكبكجاا 

 .عرثاة ثدكف علؾ ابعدقكبكجاااب دامة ثم علؼ أقكاةيا ةدـ عقظاـ  نص ابلغة اب
 المقترحات ( –التوصيات  –المناقشة والنتائج    الفصل الرابع

ةف معلـ ابلغة ابعرثاة ابمق كد دل ظؿ ابمكرة ابعدقكبكجاة اب دامة ابعل ياطرت ةلى م علؼ اب داث         
ةلى يار ابعملاة ابععلاماة قراد  مقا ل اب ااة  ياما مجاؿ ابععلاـ  اث عـ عكظا يا ثنكرة مملى اقعدس إاجاثان 

اة  ثمر لة ابععلاـ ابعاـ  د ذا داف عدكف ابعالقاات اب دامة أدمر داةلاة كةطاء دل مجاؿ ععلاـ ابلغة ابعرث أف
ف علؾ ابمداقة  مف  اث مداقع  كن اع  ككاجثاع  داب داث دل ابمثا ث ابياثالة ةف معلـ ابلغة ابعرثاة 

 ل كابن ات كابكاجثات   ععثار  الاالل بيا إ  مف  لؿ ققاةة معلـ ابلغة ابعرثاة ثعلؾ ابعالقاات اب دامة كأقيا 
ف إةدادا دل ابدلاة قثؿ ابع رج اجب أف ادكف مف  لؿ علؾ ابعالقاات اب دامة أعيكد ك بغة ابعنر ابعل اجب أف 

 كةملاات عدراث  دل أمقاء اب دمة كقثؿ اب دمة دذبؾ اجب أف ععـ مف  لؿ علؾ ابعالقاات . ثدؿ علؾ قق د معلمان 
ا ابجداد ابذم عغار ثعغار اب ااة بدكر  كمدردان  بلغة ابعرثاة ثمر لة ابععلاـ ابعاـ دل ظؿ ابعالقاات اب دامة كاةاان 

كأدكاعيا كعغار دذبؾ ثياطرة ابعدقكبكجاا كأدكاعيا ةلى كاق   ااة ابقاس مما أدل إبى عغاار دكر معلـ ابلغة 
. داميا بلطلب ثابطراالة ابعاللاداةمف ابعلالاف كةملاات طرح ابمعلكمات كعال ابعرثاة إبى قاند كمر د كمكج  ثد ن 

ثأ ماة ابعدراب ابميعمر دل مجاؿ ع نن  كابذم اجب أف ادكف مف  لغة ابعرثاة مدردان ب قق دا دذبؾ معلمان 
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دل  اإلاجاثل. إبى ذبؾ إف أدرؾ معلـ ابلغة ابعرثاة أ ماة ابعالقاات اب دامة كدكر ا ابعالقاات اب دامة لؿ علؾ 
كظا يا ثعنرؼ كأ لاة داملة ابعملاة ابععلاماة كاف أيعكةب دذبؾ د ااات كميارات ابعدراس ابلغكاة كةمؿ ةلى ع

دل كاق  ابعملاة ابععلاماة دقدكف كقعيا أماـ معلـ ابلغة ابعرثاة ابمق كد كابمطلكب ثمر لة ابععلاـ ابعاـ دل ظؿ 
  .ابعالقاات اب دامة

  :النتائج
بمعلمل ابلغة ابعرثاة ثمر لة ابععلاـ ابعاـ كاجثات دثارة ععممؿ دل ععلاميا بلطلب كدؽ أ داديا ابياماة  -1

 ابمعركدة.كقاميا ابراقاة 

ةملاة إةداد معلمل ابلغة ابعرثاة ثدلاات ابعرثاة ظلت ععـ مف دكف ابعالقاات اب دامة ب عرة طكالة كاآلف  -2
  دامة. اجب أف اعـ إةداد ـ ثعلؾ ابعالقاات اب

مف قثؿ كاجب أف اعـ  ةملاة عدراب معلمل ابلغة ابعرثاة ةلى ابعالقاات كايع داماعيا بـ ادف مكجكدان  -3
  ابعدراس.عدراثيـ ةلايا بايع دمك ا ث اةلاة دل 

 مياميـ ابعدرايل. إلقجازضعؼ ادعياثيـ  بلميارات كابد ااات ابعدراياة ك ذا ميـ كاجب أف اعـ  -4

  :التوصيات
معلمل ابلغة ابعرثاة ثمر لة ابععلاـ ابعاـ ثكاجثاعيـ ك ر يا بيـ  باع اةلكا معيا كاق علكا  ضركرة ععراؼ -1

 ثيا.

 .كا طممقاف ةلى أقيـ اقعقعكا ثيا دث ابعالقاات اب دامة أإةداد معلمل ابلغة ابعرثاة كدؽ  ضركرة -2

راعاجاات عدراياة كععرا يـ إد اؿ معلمل ابلغة ابعرثاة بدكرات عدراثاة ثايعمرار إلدياثيـ ا  دث مف ايع -3
 .ايع دمك ا دل ابعملاة ابععلاماةثابجداد مف ابعالقاات اب دامة ب

ف ابمعلـ ابمق كد  ك ابذم اجاد ابد ااات أض  ابكاجب مف آباات  إلققاةيـ  ثةمؿ ابلـز مف إجراءات كك  -4
  اؤدايا ثميارة  كد اءة كابميارات ابعدراياة كايع دـ ابعالقاات اب دامة كباس  ك ابذم ا  ظ ابمعلكمات ك 

 مطلكثة .

  :المقترحات
ععلاميا أ لاع  دل ع الاؽ أ داؼ  لجراء دراية ةف عالكاـ معلـ ابلغة ابعرثاة ثمر لة ابععلاـ ابعاـ كمدإ -1

 .بلطلب
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 إجراء دراية عالكاماة ةف كاق  عدراب معلمل ابلغة ابعرثاة ثمر لة ابععلاـ ابعاـ كا عااجاعيـ ابعدراثاة. -2

 :والمراجعالمصادر 
   دار ابعلـ بلملااف  ثاركت   بثقاف.2  طدال  ابلغة ابمالارفـ(  1978إثرا اـ ابيامرامل    -1
ر    دار اب د دل معابجة إ داباات ابععلاـ اإلبدعركقلدكر قظـ ابععلاـ ـ(  2006أ مد د رم ابيجاقة   -2

 .ةماف  ا ردف
 بثقاف. ثاركت  ابعرثل   دار ابدعاب 1ط  ابلغةقظراات دل ـ(  1973  درا   أقاس  -3
  مالعر ة إلةداد ابمعلـ ابعرثل دل ابالرف اب ادم كابع ركف ايعراعاجاة ـ( 1997اب طاب م مكد أ مد   -4

 ابمؤعمر ابعرثكم ا كؿ  دلاة ابعرثاة   جامعة ابيلطاف قاثكس   يلطقة ةماف.
 ةماف   ا ردف. ابمندر ر دا  كمياراع أياياات ابعدراس  ـ( 2001 ابياجاء دؤاد  يف  -5
  ابدار ابمنراة بلدعب  ابالا رة  1  ط أياياات ابععلاـ اب عاؿ دل ابعابـ ابعرثلـ(  1993 يف   اعة   -6

  منر.
  اإلملء  اإلق اء عالكاـ أداء مدريل ابلغة ابعرثاة  دل عدراس ابالكاةد  ـ( 1994م يف ةلى ةطاة    -7

 ابعراؽ.أطرك ة ددعكراا  ثغداد   جامعة ثغداد 
  دار ابمقا ئ 1  طعدراس ابلغة ابعرثاة دل ضكء ابد ااات ا داماة  ـ(2007  م يف ةلى ةطاة   -8

   ا ردف.ةماف بلق ر كابعكزا  
  ةماف    دار ابمقا ئ بلق ر1ط  عدقكبكجاا ابععلاـ ثاف ابقظراة كابعطثاؽ ـ( 2005 م مد م مكد اب الة  -9

 ا ردف.
 منر.  ابالا رة   دار ابدعاب ابعرثل 1  طبغة ابعرب كداؼ عقيض  ـ(1947م مد ةطاة اإلثرا ل    -10
كر ة ةمؿ ابمؤعمر   ابميعالثلاةدل ضكء ابعغارات  بلمعلـ ابدكر ابمعغار ـ(  2000م مد أماف ابم عل   -11

 منر. أياكط جامعة  ابعرثاة  ابماقل  دلاةابعلمل 
 يكراا.  لب  اب رؽ مدعثة   1ط  ابعرثاةابمد ؿ إبى (   ـ1963ابداف   م مد ثدر  -12
دار   1إثرا اـ  طع الاؽ م مد أثك اب ضؿ   ا ضداددعاب  ـ( 1960 م مد ثف ابالايـ ا قثا رم  -13

 .ابمطثكةات  ابدكات
 ابيعكداة. اب لائ  ابرااض مدعب ابعرثاة ابعرثل بدكؿ    عرجمةابغدمعلمك ـ(  1987م مد  مد   -14
   ابالا رة  منر. 4  ططرؽ عدراس ابلغة ابعرثاة كابعرثاة ابداقاة ـ(  1989م مد ر د  اطر   -15
 ابدك ة  قطر جامعة   ابعرثاةابمعلـ ميمكباة م عردة ثاف ابجامعة ككزارة  إةداد ـ( 1982 مقار ا كر  -16
 .قطر



 م1026  - يناير  العاشرالعدد  العلميجملت جامعت دنقال للبحث 

38 
 

ابالا رة     ط  دار إ ااء ابدعب ابمنراةابمز ر دل ةلـك ابلغة كأقكاةياـ(  1997ةثد ابر مف ابياكطل   -17
   منر.

 منر. ابالا رة  اب در   دار 2  طعدقكبكجاا ابععلاـ ( 2005منط ى   ةثد ابيلـ  -18
    ةماف  دار مجد كم بلق ر2  طا ياباب اب دامة بعدراس ابلغة ابعرثاة ـ( 1986يماد أثك مغلل   -19

 ا ردف.
  دراية ع لالاة  ا  طاء ابل ظاة داما اع دث ث  مدريك ابلغة ابعرثاةـ( 2002رغد ةلكاف ابجثكرم   -20

 .ثغداد  ابعراؽ جامعة ثاثؿ  ريابة ماجيعار 
ةداد ـ(  2000ايف ةثد ابر مف ققداؿ   -21  ابيعكداة. ابرااض دار ابق ر ابدكبل   3ط  ابمعلـابعدراس كا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م1026  - يناير  العاشرالعدد  العلميجملت جامعت دنقال للبحث 

39 
 

 وتأىيميا األثري مواقع التراث ىعم الحفاظ
 )منوذجاً مواقع حضارة كرمت )

 أحمد إبراىيم د. الرشيد محمد
 جامعة دنقال – اإلنسانية كمية اآلداب والدراساتب مساعداألستاذ ال

اعقاكؿ ابث ث دكر اب  اظ ةلى ابمعابـ كابمكاق  ا مراة ثغرض  مااعيا كعأ اليا بليعممار ابياا ل  مع ذان 
 مف  ضارة درمة قمكذجان. 

ابيكاة ابمالاداة بل عكب كابمجعمعات  كامدف عكظا يا ع ار ابدرايات اب دامة إبى أف ابمكاق  ا مراة ع دؿ 
ثراز معابميا ابمالاداة  اقعناداا ب امدة ابمجعم  ابم لل كاعطلب ذبؾ إدارعيا ثنكرة ةلماة مف  اث  مااعيا كا 

 كابععراؼ ثيا كا  راؾ ابالطاع اب اص  يعممار ا.
بعقماة ابمكاق  ا مراة كعكةاة ابمجعم  عكنؿ ابث ث إبى ابعداد مف ابقعامئ أ ميا كض   طة ايعراعاجاة 

ابم لل ثأ ماة ابعراث ا مرم كدذبؾ ضركرة أةماؿ ابنااقة كابعرماـ ب مااعيا  دما كنى أاضان ثاب  اظ 
 ةلايا   ماعيا بلمجعم  ابمجلل كدكر ا دل ابعقماة ا قعناداة كا جعماةاة.

Abstract:  

The conservation of the archaeological sites: Karma site as a model 

 The research deals with the conservation and protection of the 

archaeological sites for tourism investment as exemplified by Karma site. 

 The recent archaeological researches point out that, the archaeological sites 

constitute the cultural identity of the nations and can be used economically for the 

benefit of the local society, and that requires its scientific management, protection, 

identification and the role of the private sector in its investment. 

 One of the major results of the research is the layout of the strategic plan for 

tourism development, public awareness and the restoration of the site. The research 

also recommended that the protection of Karma sites is needed for the benefit of 

the local community socially and economically.  

 -مقدمة:
اععثر اب  اظ ةلى ابمعابـ كابمكاق  ا مراة مف ا عجا ات ابميمة ابعل اعثععيا ابعداد مف ابدكؿ بلعقماة       
ابياا اة. دابمكاق  ا مراة  ل قعاج ابع اةؿ اب درم  ا مادف إبى ع دؿ ثكاثات ابكنكؿ أقيا مف اقطلقان 

 عكب كعارا يا  اث أف ابمثاقل كابعمارة  ما كةاء اب ضارة كعممؿ ابيكاة اإلقياقل ابمعثر ابنادؽ بمالادة اب
ابمالاداة كابميعكل اإلثداةل كابجمابل بإلقياف دداف   ثد مف ابعميؾ ثأنابع  دجاءت ضركرة اب  اظ ةلى 

 .اب ضارمابعراث 
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 -: وبذا تبرز
 .درمة ضارة  دل ا مراة ابعارا اة كابمالاداة كاب قاة كابمعرداة بلمكاق  ا  ماة .1
 .ا مراة كابميددات ابعل عععرض بيا ابمكاق  ا  طار د ؼ طثاعة ك دؿ  .2
 كعالداـ أدضؿ اب  اظ أياباب كع داد ابععرؼ ةلى جكاقب ابالنكر ابمععلالة ثاب  اظ ةلى ابمكاق  ا مراة .3

 .ابغااةابكيامؿ كابيثؿ بع الاؽ  ذا 
 . ا مرم ابععرؼ ةلى ابم ادؿ ابعل ععكؽ اب  اظ ةلى ابعراث .4
 كابم ادظة ةلايا. ا مراة اب  اظ كعأ اؿ ابمكاق  أ ماة .5
 كق ر ابكةل ثأ ماع . ا مرم ع جاـ كعاللاؿ ابدمار كابعلؼ ابذم اععرض ب  ابعراث .6

 -:تتضح لنا أىمية ومن ىذا المنطمق
 ضاراة كمالاداة كعارا اة كمعرداة كاقعناداة  مععددة ابعراث ا مرم ثما ا مل  مف قاـ كمعاقل كد  ت  .1

 .كاب عكب  ثدَّ مف اب  اظ ةلا   رعثاط  ثعارا  ا مـ 
كابدمار كاب راب جراء  ععرض ةقانر ابعراث ا مرم كمدكقاع  كقام  ابماداة كابمعقكاة بعكامؿ ابعلؼ .2

 .بععدمابقيب كا ا ق طة ابطثاعاة كابث راة ابيابثة ثاإلضادة إبى أةماؿ ابيلب
إف اب  اظ ةلى ابمكركث كا  عماـ ث  إقما  ك ا عماـ ثاب نكناة كابيكاة كدةكة بلعكدة إبى ابماضل 
كايعلياـ ابمالكمات كابرثط ثاف ابماضل كابميعالثؿ. كأف ابعأداد ةلى ضركرة اب  اظ ةلى اآلمار كابذم   

دل  ازاؿ دكران ميمان  ك  أدل ا مرم ثابعرا ابدرايات أف أددت كقد اععارض دل مضاماق  م  ا عراـ ابعنر.
ا مكر عرثط  كدؿ  ذا كا جعماةاة ابكطقاة ةملاة ابثقاء ابكطقل كذبؾ مف  لؿ ع عاؿ ابعقانر ابمالاداة

ثاآلمار كاقطثؽ  ذا ةلى ابمجعمعات ابعل عمر ثعغارات جذراة  ابدكؿ ابقاماة(  ثنكرة مثا رة أك غار مثا رة
 . كابد اؿ كا ناؿ ابطرؽ ثاف ابالداـ كابجداد كابعل عجد ق ييا دل م عرؽ

قامعيا ثدكقيا  دما ععقكع ابمقاطؽ ذات ابالامة ابمالاداة كابعارا اة ث اث عدعيب علؾ ابمقاطؽ كابمكاق 
مكاق  عارا اة ععمؿ ديجؿ ب عرات زمقاة معاقة   ثدكقيا ذات قامة معماراة أك داقاة أك ةيدراة ممازة  أك

 م أمة مركة كطقاة ثابغة ا  ماة   اث اعد مرآة ععدس ابثعد اب ضارم بيذا ابدكبة  ا مرم كاممؿ ابعراث
  ابعارا . كجذكر ا ابضارثة دل أةماؽ

 -:األثري مفيوم التراث
كابكارث كابعراث دليا عيدؼ بمعقى  كاإلرث ابكرث (  ك أفHeritageابمعقى ابل ظل كابعاـ بلعراث 
اب ااعاة دل جكاقثيا ابماداة اب دراة ابملعنالة ثجاؿ أك أجااؿ ياثالة كا د  دابعراث  ك مجمكةة ا قماط 

 اآلثاء ةف ا ثقاء كرم  ما أم إق  دؿ كأ ل  كابعراث دل ابلغة ابعرثاة ما ا ل   ابرجؿ بكرمع  أم أثقام 
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ث ابماراث كأنؿ ابيمزة دا  كاك ك ك ةلى كر  ا نؿ كاإلرث كا جداد  دما كرد دل بياف ابعرب أف اإلرث
أكرمع   ا مؿ دؿ ما اإلقياقاة ةلى ما عالدـ د ف عراث ا كؿ  كايعقادان  ةف اآل ر أمر قداـ عكارم  أم ةلى

اب ضارات ابياثالة ب اضرقا يكاء مف جاقب اب در كابمالادة كاب قكف كابعمارة أم مف جاقب اب ااة دادة ددران 
 كاة ا مة كمرآة  ضارعيا اب الاالاة  دابعراث ا دؿ ابمقث  ابذم اممؿ (.32ـ  1995كعطثاالان  ةزمل: 

 ابمالاداة كابيااياة. ابعالامداة كا جعماةاة ك ابمعجيدة دل أثعاد ا ابعارا اة ك 
 عجد دايا  كاعيا   قيا ةلى ا علديا كا مـ مركة  ضاراة عيعـ ثيا اب عكب ا مرم اععثر ابعراث
معكاممة كمالاكمة  ىثالميارة اب  اظ ةلايا بع إدماؿ ابعقااة ثيا ك مااعيا كععمؿ ةلى إبى كأنابعيا  دعيعى
 ةلى ابعراث اب  اظ   داآلمار عارا  كعكانؿ كةلاقا أف قعل ذبؾ جادان كق ف قدةك إبىبظركؼ ةنر ا

 . ا مرم
 - المعالم والمواقع األثرية في كرمة:

مقذ  أرض  ةلى اقثةادعيب ابيكداف م زكقان  املن مف ابعراث ا مرم اإلقياقل ث عؿ اب ضارات ابمعع
كع يد ابمكاق  ا مراة ةلى ذبؾ دمكاق   ضارة درمة كا دان مف أ ـ  اإليلماة دجر ابعارا  ك عى اب عرة

ابمكاق  ا مراة دل ابيكداف  كقد ا عكل ةلى نر اف ض ماف اعرداف م لاا ثابددكدة ابغرثاة كابددكدة 
مكق  دكدل  ف ثممر ضاؽ  ثاقيما  ثاإلضادة إبىاب رقاة ددل ما ا عمل ةلى غردعاف طكالعاف مكنكبعا

قاؿ كعمعد مداقة درمة  كؿ ابددكدة ابغرثاة كععأبؼ مف مقازؿ كمغارات ملداة كمرادؽ  دماة كايع دامات 
 (.131-129  ـ1997:  اب ادـ كثكقا  (1كع ناقات دداةاة اقظر اب راطة رقـ

 اث أف  ذا اب ضارة  ميمان مف ابعارا  اب ضارم كابمالادل دل ابيكداف  ان ممؿ مكق  درمة جزء 
عععثر أكؿ  دؿ بلدكبة دل ؽ ـ(  كابعل  1570-2500عععثر أكؿ مرا ؿ ابدكبة ابدك اة ا كبى ابعل عمعد  

ا جعماةل( كثذا  –ا قعنادم  –  ث اث كجد دايا ابقظـ ا ياياة بلدكبة ك ى ابقظاـ ابياايل ابيكداف
 مر لة  ضاراة  ل درمة  بذا داف  ثد مف ا  عماـ ث ضارة كآمار  ذا ابمر لة.  أكؿدكف ع

ثابرغـ مف أ ماع  ابعارا اة كا مراة كابمالاداة إ  أف  قاؾ دمار مف ابم اطر كابميددات ابم عل ة 
ياجان  كآ ركف ابعل ععمؿ ةلى عدمارا  كقد عثااقت قظرة ابمعانراف بلعراث ا مرم  دثعضيـ اعميؾ ث  مق

 كابمثادئ. اعقدركف ب  عمامان  كابثعض اععامؿ مع  ث جؿ ك قاؾ مف ايع ؼ مق  ا يس
 -: ميددات ومخاطر التراث األثري في كرمة

أجدادقا  إقجازاتبعؿ ما اماز ابعراث ا مرم  ك  لكدا كنمكدا ةثر ابزمف  عى كنؿ إباقا باركم  
بدمار مف ابم اطر كابميددات ابعل ععيثب دل ضااع أدثر كق ف كم ا ر ـ ك ك ثيذا اب لكد إقما االاـك ا

عثالى مف ذبؾ ابعراث ضد ما اععرض ب  مف م اك ت ع كا  كضااع يكاء داقت ثعأمارات  ق ادظ كقنكف ما
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  بذا زكابيا مف  اؿ ةدـ اب  اظ ةلايا طثاعاة أك ث راة عييـ دؿ مقيا ثعد كر ابمكركث اب ضارم  كثابعابل
 مف أجؿ ابم ادظة ةلى  ذا ابمعابـ ابضكء ةلى علؾ ابم اطر كابميددات ك نر ا مف إبالاء داف   ثدَّ 

كع عاج  ذا ابميددات كابم اطر بثعض ابمعابجات ابالاقكقاة كابع راعات ابعل ع دـ  .دل مكق  درمة ا مراة
اة ممؿ  إق اء ابطرؽ ابم ادظة ةلى  ذا ابعراث ا مرم  م  ابكض  دل اب يثاف ابعقماة ا جعماةاة كابنقاة

 ك ؽ ابالقكات  ك طكط إمداد ابديرثاء كغار ا(.
 - : المخاطر والميددات الطبيعية في موقع كرمة

اكجد مكق  درمة ضمف قطاؽ اإلقلاـ ابن راكم  مما اعرعب ةلى ذبؾ كجكد ابرماؿ كابز ؼ 
ا مراة  دابععراة ابمعمملة دل ابن راكم ك دة ابرااح كابععراة  ددؿ ذبؾ اؤمر ث دؿ مثا ر ةلى معابم  

ابرااح ععمؿ ثمركر ابزمف ةلى ق ت كع عات ابمثاقل  بذا عععثر مف ابم اطر ابعل ع رع دل عد كر ابعراث 
ا مرم  دما  ك اب اؿ دل مثقى ابددكدة اب رقاة. مف ابميددات ابطثاعاة أاضان ابعغارات ابمقا اة ابعل ع دث 

ابذم اعرض    ا مر رارة دل اب عاء كعرع   دل ابناؼض درجات ابدل دنلل اب عاء كابناؼ  اث عق  
عياةد دل  دـ كع كا  ابمثاقل دما  ك  أقيا إ  رغـ قلعيا ا مطار  طكؿ إبى ابمكق  بلدمار  ثاإلضادة

 (.1كاضد دل مثقى ابددكد  ابغرثاة  اقظر ابنكرة رقـ 
 اث ال ظ دل مكق  درمة كجكد ثعض  ععمؿ اب  امش كابقثاعات ةلى ع الؽ ابمثاقل ا مراة     

عدمار  إبى ا رض  ك ذا اؤدم    انة قثات اب ل ا ابذم عغكص جذكرا دل ثاطف اب  امش ثنكرة دثارة
دما  ك اب اؿ دل مكق  دكدل قاؿ. أاضان مف ابم اطر ابعل اععرض  ا رض ابمثاقل  انة ابعل دل ثاطف

ثقاء  إبى دماران ما علجأ دل ابطاكر كاب اكاقات  دا كبى مملةبيا مكق  درمة ثعض مظا ر اب ااة ابثراة ابمع
  أما اب اكاقات ابمعمملة دل ابدلب ؿ دل ابددكدعاف ابغرثاة كاب رقاةأكدار ا دا ؿ ابمثاقل ا مراة دما  ك اب ا

ر ا كابمعابب دأمر ا أ طر مف ياثالعيا  قيا عيدف أي ؿ جدراف  ذا ابمثاقل ا مر ابذم اؤدم إبى اقياا
كثابعابل دالد ا ابالامة ا مراة كابعارا اة كابجماباة  انة أف  ذا ابمثاقل  ادت مف ابطكب ابلثف ا مر ابذم 

 . (2ازاد مف  ذا ابم اطر كابميددات اقظر ابنكرة رقـ 
 - : الميددات البشرية في موقع كرمة

ثالاء ابمكاق    إذ عكجد دمار مف  مف أدثر ابم ادؿ ابعل عيدد اعد ابعدمار ابث رم بلمكاق  ا مراة    
ا ةماؿ ابع راثاة كابعدمار ابذم االكـ ث  اإلقياف. أكبى ابميددات ابث راة ابعل عكاج  مكق  درمة ابزاارات 
غار ابمر دة ابعل ععـ بلمكق  كبيا أمار ا ابيابثة   اث ال ظ أف ابزكار اعيلالكف إبى يطد ابمثاقل دل 

 .ك ذا اعرض ابمثاقل إبى ابدمار كابق ت كا الد ا قامعيا ا مراة ابددكدعاف اب رقاة كابغرثاة  
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دما أف م ارا  ابعقماة مف أدثر ابمعكقات ابعل عكاج  ابمكاق  ا مراة دل ابيكداف كقد قامت معظـ 
ا مراة. كمكق  درمة مر د  ابم ارا  دكف إجراء ميكح أمراة مما أدل إبى دمار كطمس ابدمار مف ابمكاق 

بل طر ةقد قااـ يد دجثار  كابذم ثدكرا اؤمر ةلى عغار ابمقاخ دل ابمقطالة داؤدم إبى ارع اع   ف اععرض
قجد ابم ارا  ابزراةاة  م ركع ابددكدة ابزراةل( كابعكي  ابزراةل  كؿ مكاق  درمة W قيثة ابرطكثة  أاضا

ديماد  ا مراة  ؿ ابمكاق ايع داـ ابمكاطقاف ابعرثة مف دا إبى ثاإلضادة بآلمار ابمكاطف كةثر ا  اعيلؿ
 ظير ميدد  طار ك ك ارع اع قيثة ابمااا ابجكداة ابعل ظيرت ةلى يطد ا  ارة بلزراةة كدل اآلكقة

 (.3 اقظر ابنكرة رقـ  قاعئ مف زاادة دماة مااا ابرم مف قثؿ إدارة م ركع ابددكدة ك ذا ا رض
ثرز ابميددات أق ك ابمكاق  ا مراة إ دل دما قجد امعداد ابثقاء ابيدقل ابزا ؼ  ابز ؼ ابعمراقل( 

ف ازدااد ابيداف ازاد مف أكجكد ابمكاق   دا ؿ مداقة درمة ك ابعل عععرض بيا مكاق  درمة   اث ال ظ 
مف  ميادقيـ ثابالرب إلق اء اعياةان  أدمر أراض معد ت ابيدف  ا مر ابذم اجعؿ ابيداف اث مكف ةف

اإلقياف كعرددا دا ؿ  ذا ابمكاق  ثنكرة اكماة مما اييـ يلثان دل علؼ إبى  ردة  ابمكاق  ك ذا اؤدم ثدكرا
 اآلمار   اث عظير ثجلء ثعض ابدعاثات ابعذداراة قلة كةل ابجما ار ثالامة  ذا إبى ثاإلضادة ابمكاق .  ذا

عثارا مكق  درمة ثاة إبى  ؤ ء اقظر دل  ذا ابمكاق     ف ممؿ مف قثؿ ثعض ابزكار اآلمار ةلى ابمق كعة
بمعردة قامعيا ابعارا اة كا مراة كابمالاداة. دؿ  ذا ابم اطر  اآلمار ابعردا  دالط ك  االؼ ةلى  ذا مف كيامؿ

مكاق  درمة كثمركر ابزمف عطمس معابميا  بذا   ثدَّ مف  آمار عدمار كعلؼ كابميددات مجعمعة عياةد ةلى
 قالرأ مف إبى اممؿ ريابة  ضاراة اإلقياقل ارمةلى اب  اظ ةلى  ذا ابمكركث اب ض عضادر ابجيكد كابعمؿ

   يلكدااعيا كقعامجيا.  ددر ا  قامياا مـ  لبيا ميارات
 -:والتعريف(: )النشأة مفيوم الحفاظ والحماية عمى التراث األثري  
اب داـ كابملكؾ ابذاف  ادت دل ةيد ـ درمز  ارعثاط ابمثاقل ابعظامة ثأيماء مقذ ابالدـ ق أة ددرة  

رمكز ابالكة كا زد ار كا يعالرار  دداف دؿ  ادـ أك ملؾ اعمؿ ةلى ثقاء مثاف ع لد ايم   إذف اب  اظ مف 
اآلمار كابعأمار  أك دؿ ةقانر ةلى ابعراث ا مرم  ك ابعمؿ ابذم اع ذ بنااق  كمق  علؼ أك عل ل جزء

ا مؿ دادة ا ياباب ابعل ععاد نااقة ةلا   يكاء  مف ابقا اة ا مراة أك ابعارا اة أك اب قاة أك ابجماباة  ك 
   ذا ابم يكـ باس كباد ابعنر اب داث كبدق  مكجكد مقذ ابالدـ ع ت كايعمرار ا ا ةماؿ أمد  ذا أك إطابة

 ابععامؿ كابمعابجة بلمكاق    ياباب مظلة  ذا ابم يكـ عكجد ميعكاات كدرجات ع دؿ مقظكمة معداملة
 (.9ـ  1991 مكيى   ا مراة

كابميعكل   بإلقياف اإلثداةل كابميعكل  ل كةاء اب ضارة كعممؿ ابيكاة ابمالاداة ا مراة ابمثاقل
ةادة ا مرم ابجمابل ب   دداف   ثد مف ابعميؾ ثأنابعيا دجاءت ضركرة اب  اظ ةلى ابعراث عأ اليا  كا 
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قجازاتبعقثض ثاب ااة دل ةنرقا  ذا  م  دكقيا  كا ص  ابدة  أف اب  اظ ةلى ةراالة  مؤدداف  كا 
 ثاب نكناة كابيكاة.  ك ا عماـ إقما ث  كا  عماـ ا مرم ابمكركث
 (Conservation Policy) -الحفاظ:مفيوم 

ةلى ابمكاق  ابعراماة ابعل عيدؼ إبى  (Conservation Policy) ك عكضاد ياايات ابم ادظة   
 Historical)اع اذ ابعداثار ابلزمة كابمقايثة ةلى ابمكاق  ابعل عع ؽ م  م يكـ اب  اظ ابعارا ل 

conservation )  )Unesco,1962: 71)بع عاش كابع الد ابمقعظمة بلمكاق ( كع مؿ عداثار اب  ظ ةملاة ا  
قة ابدكراة أك ابركعاقاة ك ذا اعقل يلمة ابمكارد ابمالاداة أك ابم ادظة ةلى كابعالارار ابمقيجاة ابميعمرة كابناا

  ابع  ابرا قة مف ابعدمار أك ابعغاار .
 ( Protection) -الحماية:مفيوم 
كاعقل اب مااة  يب ابقظـ كابع راعات ابمالاداة ابيامدة دل مقظمة اباكقيدك   ك ل عكدار ابظركؼ  

الاء ابمعلـ ابعارا ل أك ابمكق  ا مرم أك ابمقطالة ابعارا اة. كاععلؽ ذبؾ ثاب مااة ابملممة ابعل عياةد ةلل ث
ابمادة بلمكاق  بضماف عأماقيا مف ابيرقة كابقيب . كاب مااة ابالاقكقاة ابعل عيعقد بلع راعات كابمعااار 

اة كاب ضاراة ابضارثة إثراز ا رعثاط ثابجذكر كا نكؿ ابمالاد ابع طاطاة بلدداع ةف أم معابجة ضارة. أاضان 
 دل ابالدـ.
دما     ضارم.اب مااة مف ابم اطر كابميددات ابطثاعاة كابث راة بلعراث د رث إقياقل  أاضان  

بعكيا  ابالاةدة ا قعناداة. كاب مااة ميكىج  كمير د  اقعنادمققيى  مااة ابمكركث ابمالادل دمكرد ياا ل 
  يع راؼ ابميعالثؿ ثقاءن ةلل مرآة ابماضل ككاق  اب اضر.

  : األثري الحفاظ عمى التراث أساليب
ةملاة اب  اظ ةلى ابمكركث ا مرم أياباب ةدادة كامدف عل انيا ثمجمكةة ةملاات ع علؼ ةف     

 :ابثعض ثعضيا
 :(Reconstruction) البناء إعادة . 1

رجاع ثقاء جزء مقيا  إةادة دل مكقعيا أك إةادة ثقاء ابمثاقل         إةادة  ععـ  مف  لؿ ا نلل  دليا كا 
ابثقاء مف  لؿ ابقالؿ  إةادة ععرض  بلقياار  كقد ادكف دل  ابة ا جزاء ا نلاة ثايععماؿ ثالااا ابع داؿ

 Transfer مكق  آ ر  ميعكد إبى ابمثقى مف مكقع  ا مر أك قالؿ( كذبؾ دل اب ا ت ابعل عالعضل :
 (.14  ـ1991
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  (Preservation) اإلبقاء. 2
 ابعد كر كابدمار إاالاؼ ابى  انة عيدؼ أياباب ثايع داـ  ل ةملاة  مااة ابمكاق  كابمعابـ ا مراة      
ثالاء  .  امة ابمثاقل اب اباة كا 

  (Replication)  . الستنساخ3
 ا نؿ بعقنر معاف كذبؾ بععكاض ا جزاء ابعاب ة أك ابم الكدة دل ابمثاقل كغابثان  قي  طثؽ ل ةملاة      

 .ز ردا  ما عدكف مف أجزاء
 : (Consolidation) : . التقوية4

 ا نلل ابقيائ إبى مكاد ممثعة أك  نالة مف  لؿ إضادة مكاد دازااماة أك إضادة عدكف  ذا ابعملاة      
 بلمثاقل.

  (Maintenance) :  . الصيانة5
ععضمف  ذا ابعملاة إةادة ثقاء ا جزاء ابم الكدة كابعاب ة كابمععرضة بلدمار ثايع داـ مكاد جدادة       

     معكاممة م  مكاد ابمثقى ا نلاة إلةادة ابع داؿ بلمثقى.
 : (Rehabilitation) : التأىيل . إعادة6

  اباكقيدك م  مق  ابدمار كابعد كر  ا نلاة بغرض ايععماب  بكظا ع  م كا  اا عيامة ابمثقى إةادة االند ثيا
 ـ(.1985

 ( Restoration ) -الترميم : -7
ةقد عرماـ مكاق  كمكارد ابعراث ابمالادل  اقثغل أف اراةل ابقكا ل اب قاة كايع داـ ابمكاد ابعل ععدس  

عأمارات ميعالثلاة ضارة ثابمكاق  كمعابم   دذبؾ طثاعة ابمكارد ك نامن   ةلل أ  عدكف أةماؿ ابعرماـ بيا 
ا  ع اظ ثيمة ابعجاقس م  عناماـ ابمثاقل ا مراة مف  اث ابلكف كابقيائ كاب دؿ دكف ع كا  أك طمس 
ةلى ابقيائ ا نلل بلمثقل ا مرم  دابعرماـ ةملاة  دادة  ابع نص  عيعقد إبل ةملاة عالااـ عارا اة 

 (.73ء اب دؿ ابمطلكب  ابمندر ابياثؽ  ع لالاة مف  لؿ إةادة ثقا
 - :األثري مشكالت الحفاظ عمى التراث

ابعالقاة ك د ا بل  اظ  ا ياباب ةلى ابعراث ا مرم اطرح ةددان مف اإل داباات كباس أف عقعئ انحفبظ      
قما اععاف ا مرم ةلى ابمكركث ابميأبة مف مقظكر ابالاـ ابمالاداة كا قعناداة كابيااياة بلمجعم   إبى ابقظر كا 

  :قل نيا داما الل اإل دابااتابذم عكجد دا . ك ذا 
   مدل أ ماة  ذا ابمكاق . ا مراة  ذا ابمكاق  ادرؾ ابمكاطف ابذم اعاش  كؿ غابثان 
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 دل ؿ  عى بثعض ابجيات ابميمكبةم دكداة ابمعلكمات ابمعكدرة ةف  ذا ابمكاق  ا مراة بدل ابمكاطقاف ث 
  .اب ضارم بدايـ اإلرث ابدكبة االلؿ مف قامة  ذا

 أكج  ا ق طة  ابملمـ بعقياؽ ا ياس اعطلب جيازان م ددان كقكاان اكدر ا مرم إف اب  اظ ةلى ابعراث
 ابميمكبة. مف ابيلطات ان كاجب أف ادكف  ذا ابجياز جزء اإلرث ابمعقكةة كابمعنلة ثاب  اظ ةلى  ذا 

 كعقثمؽ مف ثاف  ا مراة غابثان ما ارد  بكاء اب  اظ ةلى ابمكركث ا مرم مف ابذاف   اعا كف دل ابمقاطؽ
 . كمع ذم ابالرار ا مراة   ك ذا ابن كة ضعا ة ابنلة ثيادقل ابمقاطؽابممال ة ابن كة

 أف بذا مف ابعيار ى اآلمارابدكبة اب  اظ ةل أكبكاات دلاس مف اآلمار ضعؼ ابعمكاؿ ابلـز بل  اظ ةلى 
 . ميمكةان  اآلمار ادكف نكت ابمقادم ثاب  اظ ةلى

 غااب اإل راؼ كاب طط كابثرامئ كا يعراعاجاات بل  اظ ةلى  ذا اإلرث اب ضارم. 
 اعكض. ث دؿ   ا مرم دل ضااع  ذا ابمكركث مما اعيثب أمراة ميكح إجراء قااـ م ارا  ابعقماة دكف 
  اة كا مقاة  اث ععاقل مف ضعؼ ابعيكار كاب راية ك مااة ابمعا ؼ. ضعؼ ابرقاثة اإلدار 

ا مرم   ةملاة اب  اظ ةلى ابعراث إلقجاح  ذا ابم دلت بزاادة ا  عماـ ثعذباؿ دؿ ابنعاب إبى ابعطرؽ
كغقى  ضارعيـ  ككجكب ادع ار ـ ثيذا ابمجد ابذم  ا مراة ثق ر ابكةل ثاف ابمكاطقاف ثأ ماة  ذا ابمكاق 

كابجيات ابميمكبة ككيامؿ اإلةلـ ابم عل ة  عى انثد  ا داداماة ثاف ابمؤييات امعلدكق    كذبؾ ثابععاكف
 (.67  ـ2008 قيامة    ا مراة دؿ درد جزءان ثارزان دل ةملاة اب  اظ ةلى ابمكاق 

 -:األثري تأىيل مواقع التراث
 ابمثاقل ثدامليا أك  ةلا  يكاء ةلى ميعكل ابمكاق ابعراث اب ضارم كابم ادظة  إظيار ا  ى أف         

قيعى بيا ث طى  مامة رغـ  دؿ ما اكاجيقا مف نعكثات  أف إقما  ك كيالة مف كيامؿ ابعأ اؿ ابعل اجب
ابميعالثؿ داآلمار قامة  ضاراة  ايع راؼ  عى امعد ثقا ابزمف دل كدل مالدمعيا اإل داباات ابعل كردت ياثالان 

 اب  اظ ةلى ابمكاق  كابمعابـ كأياباب ابعأ اؿ كا دة مف آباات إةادة قنكل   كعممؿ ضركرةكاب  اظ ةلايا 
ـ  1995: كابجماباة بيذا ابمعابـ  اباكي لكابالامة ابعارا اة كاب قاة  ا ياياة ا  ع اظ ثابعقانر م  ا مراة
79.) 
كابنااقة  اإلنلح ث  عدل ة   كقالندكة ابدد  مف  لؿ اب س ا قعنادمق ا يلكب ايعمد  ذا      
عأ اؿ ابمثاقل ا مراة ععطلب نااقة مما ايعكجب    دما أف ةملاة إةادةقعيا ثابعامد ا قعنادم ابمأمكؿكةل
نرؼ  ذا ا مكاؿ دكف اب نكؿ  دمارة نرؼ مثابغ دثارة كادكف مف غار ابمقطالل اقعناداان  أ ااف دل

  كمف مـ عكظا يا ا مراة ى اب امدة أك ن دل قامة  ذا ابمكاق ةلى دامدة مالاثلة  كععجيد ةملاة اب نكؿ ةل
ياا اان. كبدل عدكف ةملاة اب  اظ كابعأ اؿ ثابدرجة ابمطلكثة ةلاقا أف قق ر ابكةل ثأ ماة اآلمار ةلى 
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ثابمجعمعات ا داداماة كابجامعات إبى جاقب ةالد ابمؤعمرات ابعلماة  ميعكل ابمجعم  ددؿ ثدؿ دماع  ثدءان 
 جؿأمف   كابعمؿ  ث  كابعالااـ ابدرايات بلع لاؿ كا  ضاع كابقدكات بل كار ابميعمر بعطكار آباات اب  اظ

 (.99  ـ1988اب ضارم  ندقل:  اإلرث اب  اظ ةلى  ذا
 -: في كرمة األثري مواقع التراث الحفاظ وتأىيل أىمية

 دل ةملاة ابثقاء ابكطقل كعأناؿ ابجكاقب ابرك اة كابالاماة ا مرم بلعراث ع دمقا ةف ابدكر ابميـ       
اييـ ث  دل ديـ عارا قا كايعق ر ابمجعم  بايعـ ث   جاقب ما ابمجعم   إبى كعأ اؿ  عى جكاقب اب ااة دل
  م  اب ردة ابياا اة إقعاش كمالدرع  دل ا مرم ابدامقة دل ابعراث اإلمداقات  اضران كميعالثلن م  عكضاد

 كابث ث بدكق  دقزان  الاالاان ا يد ثعظمة  ضارعقا قيعالل مق  ابدركس كاياةد دل اكدرا مف درص ابدراية ما
اب ضاراة  ابمجعم  اقعناداان كددراان كمالاداان  دمف ابضركرم اب  اظ ةلى  ذا ابمكاق  ا مراة   ماعيا إقعاش

 : اآلعل جكاقب م عل ة قجمليا دل عالدر ثممف ةلمان ثأف أ ماعيا عقعدس دل ك ل مركة  
  ضاراة كمالاداة كعارا اة كمعرداة كاقعناداة  مععددة ا مؿ ابعراث ا مرم قاـ كمعاقل كد  ت 

 .كجماباة   ثد مف اب  اظ ةلا   رعثاط  ثعارا  ا مـ كاب عكب
  كابمعقكاة بعكامؿ ابعلؼ كابدمار جراء ا ق طة ابطثاعاة ععرض ةقانرا كمدكقاع  كقام  ابماداة

امدف ابالكؿ ثأق   اإلطار   كدل  ذاب كابقيب كابععداات غار ابم ركةةكابث راة ابيابثة  كدذبؾ أةماؿ ابيل
 ابدكبة دل  مااة ةف أ داؼ -دقزان كمركة كطقاة  -ثاةعثارا  ا مرم امدف دنؿ اب  اظ ةلى ابعراث  

 ع  ابمالاداة كاب ضاراة ابعل عرثط ابماضل ثاب اضر كعيع رؼ ابميعالثؿ. عثيا كمالدرا
 كاب عكب دل ابماضل كمف  لؿ ع يار ابمكاد ا مـ اقعدايان ب ااة اآلمار ععد مف قا اة  ضاراة 

 .اب البكدا اة عطكار ا ةثر  اإلقياقاة معردة ابعارا  ابمالادل بلمجعمعات إبى امدف ابكنكؿ ا مراة
  دابمكاق  كابمعابـ ا مراة ععد مادة ميمة بلعقالاب كابدراية كابث ث ابعلمل ابذم اييـ دل  أما معرداان

 ابععرؼ ةلى جكاقب اب ضارة ابم عل ة.
 االكـ ثدكر دعاؿ كمؤمر دل ع داؿ ابيكاة ابكطقاة كا قعماء ابمالادل   كذبؾ مف  ا مرم مالاداان   ابعراث

كعمايديا مف  لؿ اقعماميا  ا مـ ك دة إبى ابذم اؤدم  ا مرم  نامص كيمات ابمكركث إثراز  لؿ
 . ا مرم ابكجداقل كابعاط ل بيذا ابعراث

  عكظا   ا مرم اييـ دماران دل اقعناداات ابدكبة كذبؾ مف  لؿ ا قعنادم دابعراثأما مف ابمقظكر 
قعناداة كا جعماةاة بلدكبة مما اعكد ثابمقاد  كاب كامد ا  دل مجاؿ نقاةة ابياا ة ابمالاداة كةرض  بلجميكر

 .ابم للكابالطاع اب اص كابمجعم  
 -دل:ك قابؾ أرثعة أقماط رماياة ع دؿ قالاط اب مااة بمكاق  كمكارد ابعراث ابمالادل ععممؿ 
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كابدكبل  عى ععدامؿ  -اإلقلامل –: ابقطاؽ ابم لل لى ملمة قطاقات  لاب مااة ابالاقكقاة: كعدكف ة. أ
 بل مااة.م  ثعضيا ابثعض 

دارات ابد ؼ ا مرم كابعيكار كاب راية إجراء ابميكح ابماداقاة كميؤكباة اب مااة اإلداراة: كذبؾ ث . ب
 كابع عاش مف  لؿ ابيلطات ابمع ننة.

أجيزة امف ( كععممؿ  مااعيـ دا لاان  -اب مااة ا مقاة : ععممؿ دل اب مااة اب رطاة كا مقاة  جمارؾ. ت
 ك ارجاان.

ؿ ابكةل ابمالادل ك ك أدضؿ كيامؿ كيثؿ ابم ادظة ثا  ماة ابعارا اة كابمالاداة اب مااة مف  ل. ث
كععضادر دل ذبؾ جيكد ةدة مؤييات ككيامط إةلماة كععلاماة كعرثكاة  ابعراماة كاب قاة بلمكاق  كابمعابـ 

  مدقل.كمقظمات مجعم  
ًن دل يااؽأ ذت مد ا مرم بيذا د ف قضاة اب  اظ كعأ اؿ مكاق  ابعراث         ابمالاداة ابالضااا اقان معالدماى

كذبؾ بععرض مدكقاع  كمعابم  ابعارا اة  كابمالاداة  كابم لاة كاإلقلاماة ابمعانرة دل ابم ادؿ كابيامات ابدكباة
 كعأ ال  ا مرم ايـ ابث راة جمعاء داب  اظ ةلى ابعراث إقياقل  بلعلؼ كابدمار ابذم ايدد ثالاءا د رث

كابمقظمات كابيامات  اإلقياقل ثأف اب عكب كابمجعم  إاماقان  عد عردان أك  قاقان بلماضل ثؿا كا  عماـ ث   
 ابمالاداة عدرؾ  أ ماة يجليا اب ابد.

 -الخالصة :
 :اللقيعقعئ ما  كعأ ال  ا مرم ابعراث اب  اظ ةلىثعد دراية 

 اعجا اف  ما م يـك  اععمد ابمد ؿ ا يايل  يعراعاجاة اب  اظ ةلى مكاق  ابعراث ا مرم ةلى
  .ا مراة اب  اظ كابنااقة كق ر ابكةل ثأ ماة  ذا ابمكاق 

  ابنااقة كابعرماـ كعأ اؿ ابدكادر اب قاة كاإلداراة  عى  ابدكبة بعملااتعكدار ابماؿ ابلـز مف قثؿ
 اب ضارم. اإلرث قضمف ةملاة اب  اظ ةلى

 ةلى ابعراث ا مرم  ف ةملاة اب  اظ ععد ابمجعم  بل  اظ  كأدراد ع جا  ابالطاةاف ابعاـ كاب اص
كابك ماة مف  لؿ مؤيياعيا  ميؤكباة جماةاة كأ لقاة ك ل عال  ث دؿ رماس ةلى ةاعؽ اب دكمة  ابمردزاة

   دكمة ابك اة اب ماباة(. ابمع ننة
 مرما  يف كع عاؿ ابالكاقاف كابع راعات ابكطقاة ابداةمة بعملاات اب مااة كابم ادظة ةلى  ابعراث 

ابع داث كابمكادثة بعلؾ ابعل عندر مف ابمقظمات ابدكباة  بعلمـ  ابمراجعة ابميعمرة إبى ك ذا ابالكاقاف ع عاج
 دل  ذا ابمجاؿ.
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  ا زدكاجاة دل إدارة ابعراث ا مرم اؤمر دل ةملاة اب  اظ ةلى اآلمار كاإل راؼ ةلا   دابمطلكب
مركة كطقاة ع ص ابمجعم   ا مراة ابمكاق  أف كابك اة ثاةعثارابعدامؿ كابعضادر ثاف ابمؤييات دل ابمردز 

 . كابدكبة
 كابعل امدف ثقاءن ةلى ما عكنلت إبا  ابدراية مف ابعنكر اب اص ثاب  اظ ةلى ابمكاق  ا مراة    

  :اآلعل دل إجمابيا
اة كاب قاة مف أجؿ كض   طة ميعالثلاة  ةماؿ ابنااقة كابعرماـ عكدر بيا دؿ اإلمداقات ابث راة كابماب -

 . ا مراة اب  اظ ةلى ابمكاق 
عكماؽ كععزاز ابعلقة ثاف ابمكاق  ا مراة كابمجعم  ثغرض ق ر ابكةل ا مرم ةف ابمكاق  ا مراة  -

 .ا مراة كأ ماعيا  عى انثد ابمكاطف  ك ابميمكؿ ا كؿ ةف اب  اظ ةلى ابمكاق 
ار كمراجععيا بعدكف مكادثة  كابعمؿ ةلى ابعقياؽ ثاف إةادة نااغة ابالكاقاف كابع راعات دل مجاؿ اآلم -

ابكزارات ذات ابنلة ثاآلمار كع داد مياـ دؿ كزارة بع ادم ازدكاجاة اب دـ كاإلدارة دل مجاؿ اب  اظ ةلى 
 ا مرم. ابعراث

 ا مراة كا يعممار ابياا ل كابعمؿ ةلى ع جا  ابالطاةاف ابعاـ كاب اص دل مجاؿ   اظ كعأ اؿ ابمكاق  -
 عيكاؽ  ذا ابمكاق  ياا اان مف  لؿ كيامؿ اإلةلـ ابم عل ة كاب دامة.

ةملاات اب  اظ كابعأ اؿ   عالعنر ةلى ابمكاق  ا مراة دالط ثؿ ع مؿ ابمقاطؽ ابعارا اة كاب دمات  -
 ابمجعمعاة اقعناداان كاجعماةاان.

اب طكات  ابمكاق  ككض يذا ضركرة ثقاء قاةدة معلكمات بلمكاق  ا مراة كمراقثة اب ابة ابرا قة ب -
 ابعقظاماة بعملاات اب  اظ ةلايا.

إجما ن امدف ابالكؿ أف ابمكاق  ا مراة عممؿ ابيجؿ اب ابد ابذم اجيد ذادرة ا مـ كاب عكب ةثر 
 ام ان ا مؿ ابعداد مف ابالاـ كابمعاقل ابعارا اة  يارعيا اب ضاراة كابمالاداة داآلمار كاب كا د ا مراة عممؿ رمزان 

ديذا  -كابمالاداة كاب قاة كابجماباة كابمعرداة   عراد اب عكب كا مـ أف اغار مف ذادرعيا أك أف عق نؿ ةق  
ابمعاقل كابالاـ ععمؿ ةلى ع داؿ ثقاء ا مة كعمايديا  ثاإلضادة إبى دكف أف اآلمار عجيد ابيكاة ابمالاداة 

لى ذادرة ا مة كاب عكب. ك ل قامة عععمد ةلى كابعارا اة بلمجعمعات اإلقياقاة  داب  اظ ةلايا  ك   اظ ة
ابث ث ابعلمل دل مجاؿ ابعراث ا مرم  ك ذا ابالاـ كابمعاقل  ل ابمعااار ابعل ع دد أ ماة اآلمار كمف مـ 
ابعمؿ ةلى اب  اظ ةلا  ك مااعيا مف أجؿ ايع راؼ ابميعالثؿ ثقاءن ةلى ميارة أ داث ابماضل ككاق  

 اب اضر.
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م 2006كرمة ، عن شارلس بونيو ،   حضارة ( تبيِّن مواقع1خريطة رقم )  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
الغربية ةعمى الدفوفو درجات الرطوبة ( تبيِّن التعرية 1صورة رقم )  
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بد دكي قيلا( تبيِّن نمو الحشائش بمع2صورة رقم )  

تبيِّن التوسع الزراعي والسكاني عمى الدفوفة الشرقية (3)صورة رقم   
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ح الكتابات التذكارية بالدفوفة الغربية (4)صورة رقم   توضِّ
 قائمة المصادر والمراجع

ـ  درمة مملدة ابقكثة إ راؼ نلح م مد أ مد   ردة 1997اب ادـ   أ مد م مد ةلل ك اربس ثكقا    .1
 بلطثاةة كابق ر كابعكزا . دار اب رطـك 

ـ  "أرثعكف ةامان مف ابق اط اآلمارم دل ابيكداف ابعقالاب دل درمة" دل درمة 2006ثكقا    اربس   .2
 مركم  عرجمة إاماف  ثار ياعل   ابمردز ابمالادل اب رقيل   اب رطكـ.

 اض.ـ  معجـ ابمنطل ات اآلماراة  مطاث  جامعة ابملؾ يعكد  ابرا1988ندقل  م مد دامؿ   .3
 ـ   اب  اظ ةلى ابعراث ابمعمارم   مؤعمر ا قعر ثلاد.1995ةزمل   ياـ نلح ابداف    .4
ـ  ابعجرثة ابيكداقاة دل إدارة ابعراث ابمالادل  ابمركة بلطثاةة كابق ر  2008قيامة  دثا ل  ياف   .5

 اب رطكـ.
عارا اة  ابمؤعمر ابعلمل ـ  أيس عرماـ كنااقة ابمثاقل ا مراة كاب19991  أيامة ا مد اثرا اـ  ميعكد .6

 .ؿ بدلاة اب قكف ابجمالة  ابالا رةا ك 
علمل ا كؿ بدلاة   إ ااء ابمثاقل ا مراة كابمقاطؽ ابم اطة ابمؤعمر ابـ1991مكيى  مجدم م مد   .7

   ابالا رة. اب قكف ابجمالة
ابمجلة   ر بكايعة كطمكح أ إقجازات  ابعقااة ثابعراث اب ضارم كاآلمار ـ1995اباكي ل  م مد ةلل   .8

 .87-79ابمقطالة ابعرثاة بلعرثاة كابمالادة كابعلكـ  عكقس  ص ص  29  ابعدد ابعرثاة بلمالادة
   ثاراس. كقيدك ث أف  مااة ابعراث ابمالادل  ا ع اقاات كابعكناات ابعل أقعرعيا اباـ1985  اباكقيدك .9

10. UNESCO,1962, Recommendation Concerning the Safeguarding of the 

Beauty and chaler land seaye, sites. 
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 الشعر الفصيح(-)المجموعة الكاممةى ديوان الكتياب فينسق الرؤيا الثورية الحداثية 
 دراسة نقدية تأويمية

 عبد الغفار الحسن محمد محمد أحمد  د.
  األستاذ المشارك بكمية المعممين بجامعة وادي النيل

 مستخمصال
مف  عر ةثدابالادر ابدعااثل اضم  قيؽ دقل رؤاكم  دثاران  عالكـ  ذا ابدراية ةلى درضاة أف جزءان          

 كا د  ك ابقيؽ ابمكرم اب دامل.
 كأف طثاعة  عرا ابمكرم ددؿ عالـك ةلى ثقاعاف دقاعاف معماازعاف:      

 ابععثار ابمكرم ابمثا ر قيؽ ابرؤاة ابمكراة( ا كبى: -
عثار ابثاطقل ابرمزم ابذم ا ض ةلى ابمكرة مف غار أف ادةك بيا مثا رة  قيؽ ابرؤاا ابع ابماقاة: -

 ابمكراة(
 ٔحٓذف ْزِ انٕسقت إنٗ انكشف عٍ يذٖ ْزا انخًبٚض بٍٛ انبُٛخٍٛ ٔخصبئص كم َٕع يًُٓب.   

 ياعث  ابثا ث ابمقيئ ابثقاكم كابياماامل. -
 

This study is based on the hypothesis that a large part of Abdulkadir Elketiape 

Poetry inclusion one artistic sense of visionary that the revolutionary modernist 

sense. 

The revolutionary nature of his poetry as a whole is based on two distinguishable 

structures: 

- First: the revolutionary direct expression (Revolutionary Vision format) 

- Second: the symbolic expression of Internal urging the revolution, without, 

calling to it directly (Revolutionary Vision format) 

This paper aims to reveal the extent of this differentiation between these structures 

and the characteristics of each type of them. 

The researcher will follow structural and semiotic methodology in this paper. 

 

 مقدمة:
ثاةعثارا اممؿ ابرؤاا /ابمضمكف ا دمر مراء   لداكاف ابدعااث دل ابمكرمدراية اب عر  إبىعيدؼ  ذا ابكرقة 

 م دد ك ك  عر ابع عالة. إاالاةلاعيمت ث دؿ  ابعلجملة مف قنامدا  دلداكاق  كابذل ةثر ةق   دل
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كمدل عممؿ  اب قلدا اة ا داء    كبدف ما ايميا أاضان ابمكرمك  ع اكؿ  ذا ابدراية مجرد ابث ث ةف  عرا 
 إثراز دكق  اب اص كابذل اممؿ مكق   مف ابكطف كا غعراب كاب دكمات دل اب داملاب اةر بعالاقات اب عر 

 .ابدثار ابعرثلابكطف  دلابيكداف د يب ثؿ  دلكابياية   
 كا د  ل  اقيض مف قيؽ دق ىداكاف ابدعااث دل ابمكرمكعالكـ  ذا ابدراية ةلى درضاة أف اب عر       

اعيمت ثابمثا رة كاب طاثاة كابععثار ةف رؤاة كاض ة  قجد مجمكةة  ابكطقلدثاقما قجد قنامد مف  عرا 
كةلقات ابغااب؛  ا يلكثلكابنكرة كا قزااح  كاإل ارةقات  داماة مقيا ابعدماؼ كابرمز أ رل ايعغلت عالا
ةف مكق   اب  نل مف ابالضااا ابكطقاة كابعرثاة .كقجدا دى  ذا ابقمكذج نا ب رؤاا  بعدكف أدمر ععثاران 

. ك ذا ما اطلؽ ةياران  ان م نقة ثيذا ابعالاقات اب داماة عجعؿ مف قراءة ابقص قراءة كا دة كا علب د بع  أمر 
 (.17ص ـ 1997 دلاب  ةلا  قالاد اب دامة اب عر ابرؤاا  ثا بؼ(

  د ف ايع دـ  اب قلأياباب أدام   دلبلالنامد قد قكع  اب قلثقام   لدما عرل ابدراية أف اب اةر د        
جملة مق   د ق  قد بجأ إبى ابرمز ثابم ردة كا ةعماد ةلى ما ع مل  مف مضاماف  دل اب قلابمجاز كابعنكار 

 ذات د  ت مكراة أك رك اة كدذبؾ ابرمز ثابجملة. ابذادرة ابجمعاة بلمجعم   دل
أك  درامل دؿ  كار  دل اب قلابثقاء  اأعلثعض  ذا ابالنامد دأف  دلدما اةعمد ابعنكار ثاب الاالة        
 .مير ل

مف  اب داملكثعكييؿ اب اةر ثيذا ابعالاقات اب دامة عرل ابدراية أف اب اةر قد كبئ إبى أثكاب اب عر        
اةعمد ةلايا اب داماكف دى اب عر ابمعانر  ث اث ععأثى  ابعلأكي  أثكاث   كايعطاع أف اكظؼ دؿ ابعالاقات 

 كابثقاماة.  ذا ابقنكص ةف ابد ؼ ةف د  عيا ثمعزؿ ةف معردة قاميا ا يلكثاة
 ملمة م اكر: دل ذا ابدراية  لكعأع        
 :ا كؿابم كر 

 .داكاف ابدعااثى دل ابمكرمطثاعة ابقيؽ 
 : ابماقلابم كر 

 عقكع أياباب اب طاب ابمكرم.
 :ابم كر ابمابث

 إثراز عجرثع  اب عراة ابمكراة. دلاةعمد ةلايا اب اةر  ابعلابعالاقات اب داماة 
 ابمقيئ:

 .كابيامامل ابثقاكمياععمد ابثا ث ةلى ابمقيئ 
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 طبيعة النسق الثوري في ديوان الكتيابي 
مف اطل  ةلى داكاف ابدعااثل اجد أف اب اةر دل مجمكةة دثارة مف قنامدا م غكؿ ثابالضاة  

لممالؼ ابكطقاة كقضاة ا مة اإليلماة ابعرثاَّة كاطرح م دلعيا  علؾ ابم دلت ابعل طابما  دلت أزمة ب
 ابعرثل كقذدت ث  دل دمار مف ا  ااف  ارج أيكار ابكطف.

بعل  مف ابم اد  قا ابالكؿ ثأف ابدعااثل د اةر داف اقطلؽ مف مثدأ ةالامدم مكرم اؤمف ث راة  
ف عغقت ثمثادئ ظلت  اإلقياف كاق ر مف ابقظـ ابميعثدة  ابعل عيعلب  الكؽ اآل راف مف أجؿ ابياطرة كا 

قاطثة مف ممؿ ابعدابة كاب راة كابمياكاة إبى آ ر... كبدف دماران ما علجأ ابيلطات إبى   امعة بدل اإلقياقاة
دةاع  كعيجار ـ ةف أكطاقيـ قيران. ثاةعثار ـ  ابمكف منادرة  ذا ابكةل ابجماةل كا عزاب  كم ارثة 

 اممة.  دكر ـ عدمار ابمالة ثاف ابمجعم  كابيلطة ابالابكاق     االدركف كا مكف  ك عراء غاككف
ثنرؼ ابقظر ةف ن ة  ذا ابمقاماة ثاف اب اةر كابيلطة ؛ د ف ابعلقة ثاقيما كمقذ ةيد ي اؽ  

ابنقؼ ا كؿ نقؼ اجارم كامدح كال ؽ ؛با الؽ مدايث    عداد عدكف م نكرة دل نق اف   مابث بيما
ابالذامل اب  ناة كاثقل أمجادا ابذاعاة ةلى  ياب ابكطف  دكرا دما ارل ةثد اهلل ابالذامل  

كما ثعد ا( ع  اؿ اب داـ كنق  ابطغاة كق ر مالادة ا يعثداد  ك ك دل ذبؾ اقطلؽ مف  118 ص2005
 كةا  اب ردم ابذم ع رض  ةلا   اجاع  اباكماة كابمعا ة كطمك اع  اب  ناة.

أما ابنقؼ اآل ر مف اب عراء ديك نقؼ عممؿ ابكةل ابجماةل بأليمة  ا اكؿ أف ايععاد بيا  
ف جلب ادة كاإلثاء دؿ مف مقظكرا اب درمكطثاععيا كاغيليا مف أدراقيا كاىلعـز ثما ا الؽ بيا ابيعدطرعيا  . كا 

 ةلى ق ي  ابمآيل كاب الر كابطرد كابع كا .
ابذم  كدل  ذا ابندد امدف ابالكؿ إف ابدعااثل دل جملة  عرا اممؿ  ذا ابنقؼ ابماقل مف اب عراء  

د بجماةل  مع    مف رؤاة  زثاة أك رؤاة يلطة  ادمة  كبعؿ ما اؤدايعليـ رؤاا ابمكراة مف اإل ياس ا
 . مف غار عقاقض دل جما   عرا ابمكرم دل ابداكاف . ذا ابرأم ابعزام  ثيذا ابمثدأ

مما اقثغل ابعقثا  ةلا  أاضان أف ابدعااثل دل عجرثع  ابمكراة   اقطلؽ دما  ك  أف معظـ  عراء  
اب دامة ابعرب. مف ابم يـك ابمارديل بلكاق   أك ابكاقعاة ا  عراداة  ثؿ اقطلؽ مف رؤاا إيلماة نكداة 

ابمكمكؽ ك ك ابداف  ل كابمندر عقظر إبى ابكاق  قظرة قاعمة كبدقيا عجد اب لكؿ ثابرجكع إبى ابقث  ابناد
داما قاب  ةف كاق  ابميلماف آ ر ابزماف. كقد ةثَّر ةف  ذا ابرؤاا دل أدمر  ملسو هيلع هللا ىلصات ابقثل ؤ كابعنداؽ ثقث

 (. 231-227-ص218ـ  2006مف قص ابدعااثل
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 دما أف عنكرا بلكاق    ا رج مف إطار ثقاع  ابمالاداة كاب دراة ديك انرح ثمدكقات مالادع  كأق  ملعـز 
ثيا  غار معأمر ثآ ر اراد أف ايعغؿ قدراع  اب عراة بنابد  زب أك جماةة اماقان داف أك اياران دالد ةثر ةف 

 (:206 ق ي  ص مدكقات مالادع  دل قنادة  أمدرماقاات(
  ققل  طمكت( دل دمارة ععامدت إبى ز ؿ 

  ققل ث اطئ ابغرثل ...
 مقذ  ؽ ثرةمل ...

 ثرةت دل ركااة  ابدُّكرم( 
 بث كر ... كابقدات ... كاب الاثة ابغزؿ كا

  ف طث  أـ درماف  دذا 
 كدكؽ  درماقاعل(  ققل جعلت مف جعؿ 

 دالد كرمت   رة ابلياف 
 كابياكؼ كايعيجت ...

 دأس إثرا اـ دل جماجـ  اباغكث كابمقاة كابيثؿ(
 –  إب  إ  اهلل  – ققل ديمت 

 ةف م مد ةلا  أدضؿ ابنلة كابيلـ
 عرند ابمقادالاف مف أممة ابدجؿ بف أدؼ ةف

 ةلٌى دضد زا يـ  
 كمف أراد مدؿ أم  ... 
 .دلالالقل كراء ذبؾ ابجثؿ

دابالنادة كاض ة ابد بة د  ت مف غار ععماة ةف ابمدكقات ابطثاعاة كابمالاداة ابمدكقة بمكقؼ  
قما  ك مق از إبازان بطام ة ك  ب زب ك  بالثالةاب اةر  ديك باس مكق ان مق  ى مقيئ ابعك اد ابذم درض   كا 

ك قا اثدك اب اةر ملعزمان ةدابة ابيماء كردض ابق اؽ كابدجؿ  كردض ع  اؿ اب داـ كمقادالعيـ كعزااؼ ابكاق . 
  مجا ران ثمعناع   بدؿ مف  ابؼ  ذا اإلرادة ابقاثعة مف ةالادة مجعمع  ككطق   ميعليمان مالكبة ةمر ثمكق  

ةلق  مف غ  (.144ار ع ؼو مكق   ابمقانر بدةكة اإليلـ  اثف ا مار د.ت  صثف اب طاب دل ابيجرة كا 
دما أف اب اةر ا ؼ ةف مكق   ابمق از بل ؽ كابعدؿ كاب ار ةلى طراؽ اب عراء ابذاف يثالكا  

كايعميدكا ثيذا ابمقيئ كمضكا مف غار أف ععلط  يمععيـ ثابعزااؼ كابرااء كق اؽ اب داـ مقيـ ابعجاقل 
كجماع قا اة   اة مف كجية قظرم دالد ةثركا ةف مكرعيـ مف  لؿ  لل إ ارع  بلعجاقاع كابمجذكب  كدكجم
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ذكاعيـ كاقعداس غضثيـ ةلايا ةلى طراالة ا داء ابركماقيل   كقد اةعد ثابمجذكب  ق  دل عالدارم اععثر 
كمععالداعيا مف أكؿ اب عراء ابيكداقااف ابذاف دع كا ابطراؽ أماـ قنادة اب عر اب ر بععثر ةف كجداف أمة 

 كعنكراعيا  مف غار إق اـ ب درة اب لي ة ا  عراداة أك ابعالاُّد ثآراء ددراة  ارجاة.
  2006كقد جاء ععثارا ةف  ذا ابمكقؼ ابكطقل دل قنادع  ثعقكاف   ذا دكر قاداعل(  ابدعااثل  

 (:119ص
 مداقل ... آ ر ابطاثكر

 كابجلد ارض  مف بياف ابيكط  يكع 
 دقت قيكع كامرققل دما بك 

 دلل قدرم ... كبل دأيل
 ةردت اآلف داؼ غدل

... 
 إبى أف االكؿ :

 مضى ابميلكؿ كابمذ كؿ كابمجذكب 
 اا مجذكب ...

 أعردعقل  قا كعذكب 
  راـ داؼ ععردقل

 دقا ابجلد ... علؾ ظلبيـ   ت ...
 عرل  ؿ أ ضركا ممقل

اثابل. ديذا قدرا   ك ذا دأي  كاقثغل أف االـك داب اةر اعلـ مقذ ابك لة ا كبى أق  يادد  ابممف ك   
ثدكرا دما قاـ مف يثالكا مف أمماؿ ابميلكؿ  دقااة ةف ابعجاقل اكيؼ ث ار(  كابمذ كؿ  دقااة ةف اب اةر 
إدراس جماع( كابمجذكب ك ك اب اةر م مد ابميدم ابمجذكب كدل قدام  ب  د بة ةلى قرب ابعيد ث  ديك 

 ةلايـ. ممف ةانر ـ اب اةر كععلمذ
مـ اكانؿ اب اةر ابقص باكضد أف ريابة اب اةر بف عجد مف ابطغاة كاب داـ إ  ابطرد كابق ل  

 (:123-121 ق ي   ص ميما داقت جمالة كغااة دل ابقالاء كابطير
 دقا ابجلد  ذا دكر قاداعل

 يأمثت .. رثما أيلـ
 ةردت اآلف داؼ غدل ..
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  ؿ ابغرثاء إ  ق ف كاب مس
 دقاا يرادقيا بعذدرقاقغاب دعضرب اب
 دأف ر القا ابعرس

 ةردت اآلف داؼ غدل
  ؿ اب الراء إ  ق ف كابطار 

 قنكغ بالم ة ب قان .. كاأدؿ ب مقا ابغار
 ةردت اآلف داؼ غدل .. كأقِّل ق لة رجل

 أيضائ ابقجـ مف يع ل
 أمدد قامعل عردان .. كأبالـ ظابمل نل ل

ديعكرا دل قكؿ اب عر كمكق   ابرادض بلعزااؼ اؤدد بقا داب اةر مقذ  ذا ابالنادة ابعل اعلف دايا  
أق  يا اجؤقا دل  عرا ابمكرم ثرجؿ ض ى كما زاؿ اض ل مف أجؿ إثراز رؤاا كطقاة كرؤاا إيلماة ععاد 
بلعاـ ابعرثل أبال  كعارا   كأمجادا كثطك ع  ابعل ددت ع ت أقداـ ابغزاة كابثغاة مقذ زمف ثعاد   كأف 

 بيل أدثر  يعرداد  ذبؾ ابماضل كاإلمياؾ ثزماـ ابمثادرة.ابميؤكباة اباـك 
كبدق  اعِّثر ةف دؿ ذبؾ ثطراالة دقاة ععدس  جـ ابم ارقة كابمقاقضة ثاف  ابكاق  كابمأمكؿ  كعثرز  

أف دكر اب اةر دل  ذا ابعنر بف اععدل دكر ابميراج ثثاب ابالنكر كأق  بف ايعطا  أف  انق  ابعارا  
ف داف قادران ةل ى ثقاء ابكةل ابجماةل ةف طراؽ ثقام  اب قل ابجمابل. ةثر ةف ذبؾ دل قنادع    د ى اا كا 
 (:217-213ص  عر (  ق ي  

  عر د ى اا
 ما غادرت دل ابعارا 
 ما قنرت دل ابعكثا 

  دران بؾ ...
  قؾ  اف قلت اب ؽ داف ابالكؿ ميجكةان دأرقنيـ

 كبما قلع  ثابقمر ... أرثديـ 
 ميلؾكدـ  اكبت مف 

 د دران بؾ
 يعثالى  دذا اا  عر ميراجان ثثاب ابالنر

 دركا ان ةلى ابطرقات
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 ب زب ابلت  أك ثكقان 
 مكضكةان بمف  كبؾ

 دالؿ ما  مت ... ميما قلت بف اعثاقكا قكبؾ
 د دران بؾ
كامدف أف ق لص مف ذبؾ إبى ابالكؿ ثأف ابدعااثل دل مكرع  اب عراة  بـ ادف مددكةان ثأددار كمذا ب  

 ارجة ةف ةالادة ا مة كددر ا أك مقاقضة بمععالداعيا  دما  ك  اؿ دمار مف اب عراء ابذاف مملت مكرعيـ   
مكرة ةلى ابمكركث ابمالادل كابالامل  معقا؛ كرأكا أف ابعالاُّد ثابعالادة اإليلماة  ك ابذم االعد  ذا ا مة ةف 

أمع   ممملن بلكةل ابجماةل ابدامف دل ا مة  . ثؿ داف مددكةان مف إ ياسةابل اؽ ثالطار اب ضارة ابغرثاَّ 
. كأف طثاعة  عرا ابمكرم عالكـ ةلى دؿ  أك ابيكداقاة ةلى كج  اب نكصكابعرثاَّة د ا مة اإليلماةيكاء 

 ثقاعاف دقاعاف معماازعاف:
 ا كبى: ابععثار ابمكرم ابمثا ر  قيؽ ابرؤاة ابمكراة( -
 ض ةلى ابمكرة مف غار أف ادةك بيا مثا رة  قيؽ ابرؤاا ابماقاة: ابععثار ابثاطقل ابرمزم ابذم ا -

 ابمكراة(
 تنوع أساليب الخطاب الثوري:

عقكةت أياباب اب طاب ابمكرم دل عجرثة ابدعااثل اب عراة ما ثاف مثا رة عنكر ابكاق  كعي ط مق   
ابمكراة( ابعل  ثطراالة مد كدة ثعادة ةف ابرمز كابعلماد  مما امدف أف اطلؽ ةلا  منطلد  عر  ابرؤاة

ععثر ةف مضمكف كاضد ا مؿ طاثعان نداماان م  ابكاق   ثؿ  عى دل  عر ا غعراب كابذم ارعثط ةقدا 
ثيذا ابم يكـ  مما  اجعؿ ا غعراب مياكاان دل د بع  ةلى م يـك ابق ل كابردض كاإلقناء كغار ا مف 

  جعماةاة ابعل عقاقض رؤاة اب اةر.ابم ردات ابدابة ةلى مجاثية ابكاق  كردض م رجاع  ابيااياة كا
كقد مملت قنامد  ذا ابقيؽ مجمكةة مف  عرا ابمكرم مقيا قنادع  ابم يكرة ةلى دا ل( كقنادة ك  

  كقنادة ة  اا يلـ(   كقنادة  اا ميارة(  ذا دكر قاداعل( ك  أمدرماقاات( ابلعاف مٌر ذدر ما  كقناد
كقنادة   كؿ مرة  ذم(  كقنادة  كرقة إبى  ابمر ص(  د ى اا  عر(   كقنادة  نر ة ابمكاؿ  

ك   قنكص مف  نقاداؽ ا قعراع(  كقنادة  عذدرقل( ..  دادكر جداد دل ركااة قدامة( ك ةرض  اؿ(
 إثراؿ(.ي ر 

أما ابقكع ابماقل ديك  عر ابرؤاا ابمكراة ابعل عثدك دايا ذات اب اةر دأقيا دل ةابـ آ ر ثعاد    
اض ة كبدف عنلقا  ميمات معالطعة  ك ك   اعثر ةف عجرثع  اب عراة ثمضاماف معرداة عنلقا ابرؤاة ك 

. اععمد دل عجرثع  ةلى عدماؼ ابداؼ بلعابـ مد كدة ثالدر ما اعثر ةف دكق  اب اص كرؤاع  اب مكباة
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ةطاء ابمضمكف ثيعدان دكقاان كذبؾ ث ةطاء ابم ا اـ كابعنكرات ثعدان   ناان كا  ابع لص مف ابدرامل بلالنادة كا 
 (. 13ـ ص1197ابزمف أك ععطال  كابععثار ةف رغثة اب اةر دل ابعطير كابعجدد  دلاب 

بلغة ثالدر ما  ك دما اعيـ  عر  ذا ابقيؽ ثابغمكض ابذم باس  ك قعاج علةب ثا كزاف أك ا       
ابعدماؼ ثثقاات ةماالة االند إبايا اب اةر  كمف مـ اةعمدت  ذا ابالنامد ةلى  ىاق راؼ مالنكد ا 

كع رض ةلى ابمعاقل ابمكراة  لل  كقد   عجد دايا معقى ماثعان  كبدقيا ع كابعنكار كابرمز كاإلا اء ثابمعاق
ابعل ق ف ثندد ا. كقراءة  ذا اب عر ع عاج مف ابقاقد إبى د ؼ ابثقاة ابعماالة بلقص كةدـ ابعكقؼ ةقد 

"دابميعكل اب ضكرم  ةلقات اب ضكر( ك د ا يط   ابذم   ا مؿ ابنكرة ابمكراة أك ابالامة ابمطلكثة  
  يكاء ثما ع مل  ؿ  ثد مف ايع ضار ةلقات ابغااببايت داداة دل ابد ؼ ةف معقى ابقص كقامع   ث

 ارج ابقص أك ق ياة  كابعقاص كغار ذبؾ  ق ياةم ردات اب اةر مف د  ت اجعماةاة أك يااياة أك 
 (.199-197ـ ص2001" قايـ 
ف  عر ابدعااثل  ك ابذم يقعكقؼ ةقدا أدمر بد ؼ مضمكق  ابمكرم كع راض  ةلى ك ذا ابقكع م 

 ابعغاار كردض  بلكاق  بدف ثطراالة غار مثا رة.
ممىؿ  ذا ابقيؽ مف  عرا ابمكرم ةدة قنامد مقيا  آ ر  يرزاد(  قطارات ابجقكف(   ؿ يقثدل مرة  

 مذثد ابكعر اب ياد(  بؾ اا داار(  م عاؽ أقا ةلقة ةاثرة(   راع اب جر(  أ رل(  معزكدة ... دل جقاز
مف ثيطاـ(  مان أدثر مقل(   الل ع رجام عاؽ(   ذم رؤام(  ع داؽ دل ققاة ابذادرة(   كار ابثرؽ(  أدالد  

  ثعض  ذا ابالنامد عدا لت دايا ابرؤاا ابمكراة كابععثار ةف ا غعراب  كابمعاقاة  إطلبة ةلى ابيرادب(
   ابمغعرب ثعادان ةف كطق  راجاان ع الؽ آماب . دما عثدك ابذات اب اةرة دايا  زاقة مع اممة كابعذاب ابذم اعاً 

 مف ابكاق  راجاة اب لص.
 دذبؾ امدف ابقظر دل عقكع أياباب  طاث  ابمكرم ث يب ابثعد ابعرثل اإليلمل  كابثعد ابكطقل  

ابغرثل كابنياكقل كع ٌدث ةف أيثاب دالد ةثر ةف مكرع  ةلى ابكض  ابعرثل كاإليلمل مالاثؿ ابنعكد 
  ذا ا قد اء دل كاق  ا مة اإليلماة دل أدمر مف قنادة .

ثاقما  صَّ ابالضاة اب ليطاقاة كابالدس ثأدمر مف قص ةثر دا  ةف إ ياي  كعجرثع  إزاء  ذا  
 ابالضاة .
ثا جقثل  كا  عماءكردض دل ةدة قنامد أف اعكج  ابياؼ ابعرثل إبى رقاب اإل كة ابعرب   

؛ كدذبؾ ةثَّر ةف مكرع  عجاا ابكض  دل كطق  مدل دارماة  ذا اب ركب ةلى أمعقاكابغرثل كعكضاد 
ـ  كبدق  اقعل 1985 ابيكداف(  كمقانرع  بلمكرات  انة مكرة أثراؿ ابعل ةاش غمار ا دل ابيكداف ةاـ 

أيلمت ابثلد مرة أ رل إبى  دـ كا زف ةلى م رجات  ذا ابمكرة ابعل بـ عدف يكل ابطام اة ابثغاضة ابعل 
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كقعقا دل قاد  افااقاللث  ك دذا ظؿ ابكض   مياف ةامان دما اذدر دل  عرا :دلما ع لنقا مف ابعيدر
جدد ... أك  دـ طام ل  كا زف ةلى  ذا ابكض   زقان ا ل ثابمكرة االكؿ دل  ذا ابمعقى قنادة  افااقاللث

 كما ثعد ا(: 228ـ ص2006 ى ابدعااث مقيا ثعقكاف  اا يلـ( 
 اا يلآآآآـ

 إقما ق ف أيارل 
 مف قاد اقاللثااف أادقا دلما  ؿ اقاللثاكف.

 يكاء ب راؽ -ثا قا اد  -ند قا
 أك ةالاد أك م ار أك إماـ

 مـ أقا دجأة مف  اث   قدرم 
 كجدقا ابالاد ذات ابالاد ا دمقا

 كةدقا مملما دقا أيارل داب ماـ
  دذا ق ف
 ان  مياف ةامك ذا  أققا 
 اا يلآآآآـ
إذف امدققا أف قالكؿ إف مطلكثات ابعغاار دل قظر ابدعااثل باس ةلى ابنعاد ابيكادقل د يب  ثؿ  

 .ابنعاداف ابعرثل كاإليلمل دذبؾ ةلى
كمما امدف أف ال ظ دل  ذا اب عر ابمكرم ابكطقل اعداؤا ةلى م ردات عممؿ رمكزان دل ذادرة اب عب  

مارة ابجما ار  كبعؿ  ذا  ك ابيثب كراء ا قزااح ا يلكثل دل دمار ابيكداقل قادرة ةل ى ع راؾ ابم اةر كا 
مف  عرا ابيكداقل ؛دايع دـ مملن دلمة  دبكدة( ك  يارة( رغـ م لاة ابم ردعاف بدقيما عمملف ةلمعاف ذاعا 

ثام  ك جاةع مدبكؿ اجعماةل كمكرم مرعثط ث يام ر إبى  ث  بلكطف مف   كدذبؾ أ اة اب عب ابيكداقل كا 
 لؿ معجم  ابيكداقل اب اص دايع ضر دلمات  انة   اعرؼ قامعيا ابمكراة يكل اب عب ابيكداقل 

ابيااؿ كابجماز كابقاؿ  ديذا ابم ردات ابملث ا  ارة أيماء   قكاع مف ا  جار ابعل  طمكت  ممؿ ميارة 
. كغار ذبؾ مما يق نل  ةف دلمقا ابعالاقات عقمك ةلى ض اؼ ابقاؿ  كابقاؿ قكع مف ا ة اب ابقالاة 

 اب داماة دل  عرا ابمكرم.
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 التقانات الحداثية التي اعتمد عمييا الشاعر في إبراز تجربتو الشعرية الثورية:
اةعمد ابدعااثل دل  عرا ابرؤاكم ابمكرم ةلى ابععثار ابمدمؼ ابذم اععمد بغة اإل ارة  ك ل بغة  

ـ 2001مع ردة ابد بة ددؿ د بة ع عد ابثاب بد بة جدادة ةقد ابالارئ  دؿ قارئ ث يب مالادع  كةمال  قايـ 
ا رجيا مف ميعكل كابذم ادمؼ ابعجرثة اب عراة  ك  ابمك ى(  دما اةعمد ةلى ابعنكار 174-172ص

ابععثار ابمثا ر إبى ميعكل ابععثار ابجمابل  دما اةعمد ابرمز دآباة بلععثار ع عزؿ دماران مف م مك ت 
 .عاقل ابعل ع مليا ابرمكز اب عراةابذادرة ابجماةاة بألمة كععاد إ ياييا ثعلؾ ابم

ف داف جما   عر ابدعااثل اعيـ ثابك دة ابعضكاة ابعل عجعؿ أم دراي  ة غار مدعملة إ  ثالراءع  كا 
؛ قعرؾ بلالارئ مراجعة ابقنكص داملةقراءة داملة إ  أققا يقلعالط مف  ذا ابقنكص ثعض ابمالاط  ابدابة  ك 
 بطثاعة  ذا ابدارية ابعل عععمد ابمعابجة ابدلاة   ابع نالاة ابدقاالة.

 اإلشارة والرموز:
اباة إ ارة  رة عـ ع رار ا ةلى ادم ابمثدع اقعيى ابياماكبكجاكف إبى أف ابدلمة دل ابعجرثة ابجم 

قما  ابذم اطلؽ ةعاقيا كاريليا نكب ابملعالى    باالاد ا مرَّة أ رل ثعنكر مجعلب مف ثطكف ابمعاجـ   كا 
بلع اةؿ معيا ث عد أثكاب  ااب  بيا بع دث دل ق ي  أمر ا ابجمابل ك ذا  ك  دؼ ابقص ا دثل   كةلى  ذا 

دم  إ اراع  مف أمر دل ق س ابمعلالل كباس أثدان داما ع مل  ابدلمات مف معاف عنثد قامة ابقص داما ع 
 (.13-12ص ـ 1987مجعلثة مف عجارب ياثالة أك د  ت ميععارة مف ابمعاجـ  ابالذامل 

ثيذا ابمعقى بدلمة اب عراة امدف قراءة  عر ابدعااثل ذم ابقيؽ ابرؤاكم ةمكمان  ك ذا ابقيؽ ابذم  
  ك ابمكرم ةلى كج  ابع داد.ق ف ثنددا اآلف ك 

كبقأ ذ مما ن ةلى  ذا ابلغة اإل اراة ابعل عق عد ةلى ذادرة ابكةل ابيكداقل كةاداع   كع ل ثابمكرة  
 (:105 ص2006مف غار أف ععثِّر ةقيا ثطراالة مثا رة دل قكب   ابدعااثل

 رقاة ابكجداف أف ....
 ايرمل ث كر اب عر دل جمر ابيكل

 كةكدكعيدىؽُّ أجراس اب
 بعجلء ةاداة اب ااؿ ةلى ابرااح ابث ر ثاف ادا 

 عقضد مف كجاقات ابكركد
أك ن / ا ار اب اةر إبى  ابع  ابق ياة ابمأزكمة ابعل ع عاج إبى ةلج  ك ذا ابعلج  ك ابرقاة ك ل مف 

برقاة   كابث كر كبدق  ا ب اظ ابدابة ةلى مالادة اب اةر اإليلماة كمالادع  ابيكداقاة  ددماران ما قعابئ مرضاقا ثا
قما ارعثط ثالدرة اب اةر ةلى إثلغ ريابع  اب عراة دا  كابمرعثطة ث ث  بيذا ابكطف  باس ث كر مف أة اب  كا 
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ف داقت  ذا اإل ارات ذات د  ت مق ع ة ةلى ابعراث ابمالادل  كابذم أ ار إبا  ثعثارة  جمر ابيكل(. كا 
أةمؽ ك  عق عد إ  ةلى كجداف اب اةر كا  ياي  اب اص ابعرثل كابيكداقل  دالد عجلء ثعض اإل ارات 

دالكب  : "كعدؽ أجراس ابكةكد"   قعلـ ةف أٌم أجراس ا دمقا   دما   قعلـ ةف أٌم كةكد  بعل   لم  اب اص 
 دل ع الاؽ آماب  ابكطقاة. كابذم ار د  ذا ابعأكاؿ قكب  ثعد : بعجئ ةاداة اب ااؿ.

ثابن ة معما اة م  ابرقاة دابالارئ اعكق  أف ا اؿ إبايا  إ  أققا د ف داقت ب ظة ابعاداة مرعثطة  
ق اجأ ثع كبيا إبى آ ر  ك  اب ااؿ( دداؼ عدكف ةاداة اب ااؿ ؟؟ إف بـ عند ابق س ابعل  ل مقث  
اإل ياس  د ف جما  ابنكر ابمع الة عدكف مجرد أك اـ  قيا  رجت مف ق س م ك ة مراضة  أما كقد 

 رامزان ثيا بل ار كابثردة  ق س دعع الؽ معيا عنكرات اب اةر ابكطقاة  كأ ار ثدلمة  رااح(ع الالت ابعاداة بل
 .راد ابعل عرعثط ثابعدمار كاب رابك ل مرعثطة ثيذا ابد بة دل ابالرآف ابدراـ ةلى  لؼ دلمة 

ع الؽ  ذا اآلماؿ ةقدا داب اةر ا دمقا دل  ذا ابعجرثة اب عراة   ثلغة إ اراة ةف آماب  ابمكراة كابكطقاة كأف 
بف ادكف إ  ثكنكؿ ريابع  اب عراة ابعل  ل ابعلج كابرقاة بع عد ابطراؽ أماـ ع الؽ ا مقاات  اب ااؿ( 

 م مكبة ةلى ابرااح ابدابة ةلى ابث ر كابث ارة.
 (:136-132  صكمف أمملة  عرا ابمك اة ثابمكرة مععمدة بغة اإل ارة كابعلماد قكب   ق ي    

 طردؾبك ردرؼ 
 .قكر.أاالظ ةش ابي ر ابقامـ ثالعةى باؿو عيثد دل ثردة 

  ذا ابدركاش ابالاث  ثاقل ... يكؼ امكر
  ذا ابدركاش ابيامئ  عمان يكؼ ادكر

ذف اع جر ثاركد ابركح  كا 
 ا رق  ثاف ابكاق  كابع ااؿ
 ايد جيكران إمر جيكر

  عى الئ ابيكر ا  طر 
 جف أ مر

 ر ذا ابدركاش ابالاث  ثاقل جف أ م
امدققا مل ظة مردزاة دلمة  ابدركاش( كما ارعثط ثيا مف معااار رمزاة دل ابذادرة ابجماةاة  

بليكداقااف  انة مقذ ةيد ابميداة كا يععمار  دما امدققا أف قرثط ثاف ابدركاش كابدكراف ابذم  ك مف 
بدف اب اةر اض  إبى ابعادات ابنكداة ةقد ابمداد كعأجئ  ابة اب كؽ ابنكدل دل ممؿ  ذا اب ابة   ك 

مف دعؿ ابق ب دلمة عغاِّر ابمعقى مف ديمقا بطثاعة ابدركاش ك ل دلمة  امكر( دابمكرة  جكار دلمة  ادكر(
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ف داف ابدركاش  قا اأ ذ معقى ابثياط ابغارؽ دل ةابم  ابيااياة كابممال ة   كباس مف أدعاؿ ابدراكاش  كا 
كاش بعليا قعاج ةملاة ابمعاقاة كابضغط ر كرة مف قثؿ  ذا ابدابنكدل ثعادان ةف اب عؿ ابمكرم دلماذا  ذا ابم

اب داد ابذم اجعؿ اإلقياف غار قادر ةلى ابيار  عى ابقيااة. مـ ايع دـ اب اةر مجمكةة مف ابم ردات 
جف أ مر( مما اك ل ث طكرة اب ابة ابق ياة ابعل ع كِّؿ  –الئ  –ايد  –ا رق   –ابدابة ةلى ابمكرة  ثاركد 

كاش ابيادم إبى جف أ مر مامر   اداد االكل ةلى ابع مُّؿ. دما   ا  ى ا عاارا ابزمف اب اضر  ذا ابدر 
 ثايع داـ اب عؿ ابمضارع بادؿ ةلى  عماة اب عؿ دل ابالراب ابعاجؿ. 

ديذا دليا دلمات ا عار ا اب اةر ثعقااة بععثر ةف طثاعة اب عب ابيكداقل ابثياط   كبدق  إف جٌد  
 ثان يامكر مكرة عالضل ةلى ا  ضر كابااثس .ابجد كا عالف غض

دما ايع دـ ابدعااثل مجمكةة مف ابرمكز ابم  كرة دل ذادرة ابمجعم  ابيكداقل   انة ابمرعثطة  
ثابقضاؿ ابكطقل ممؿ رمز  ميارة( ةقكاف بالنادة جاءت دايا م ردات يكداقاة ذات طثاعة مكراة كظ يا 

ل اب  ناة  ابيكداقاة   نراان(  قيا مف ابدلمات ابمعداكبة دل اب اةر ةمدان بع عؿ ابعأمار ابمقايب د
ابعاماة ابيكداقاة مما اجعؿ مف  ذا ا  عاار اقزاا ان أيلكثاان ذا كظا ة جماباة مرعثطة ثابمضاماف 

 (:234-232ا جعماةاة كابد  ت ابق ياة بيذا ابم ردات   االكؿ دل قنادع   اا ميارة(  ق ي  ص
 بكدة( ابرةقاء ضرب اباللبأدرغل  ذا  ابد

 كايعلل  ابزغاراد( ابيقاة كا ماداد ابممارة
 أبيثل ا ةكاد مف قار  ابث كر( ابمر

  دل ةاف اب يكد(
 كيارل أجمؿ  يارة(

  ا  بل رياف غقل اا   كاف ابثقات 
 ابغر داقكا

 دل نثاح ابعاد قرثاف ابميارة
 بـ اميكا ثعد   قاءن(

 معانميـكما جدبكا   راران( دل 
 ك  كضعكا ةلى  اماعيـ اكمان  ل ن أك  ضرارة(

 أميدل ةٌد ا ناث  دل اداؾ
 قكبل مماقاة كة ركف اب ياب اباـك مضركب ةلى ا دثاد

 ماليكـ ةلى ابملاكف أقيامان دمارة
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 داضرثل  دبكدة( ابذدرل ةلى اادك يا
 دل ع رج ابعاف ابعقاة كابمرارات ابمرارة

 اضرثل دؿ...
 اا ميارةاضرثايا 

 رثما عيعقثت ابذدرل مالاثر ـ مظا رة دثارة
أدمر مف أٌم  دعكظاؼ ممؿ  ذا ابمعجـ  ك ثابعأداد قادر ةلى ع الاؽ ا مر ابمرجك دل ابع راض ةلى ابمكرة 

م ردات أ رل بك ا عار ا اب اةر. كاب اةر  قا ةلى كةل ثأق  ايع دـ دلمات عممؿ اق رادان ةف اب ن ى 
قكاس  بادؿ ةلى كةا  ثاب ن ى مف جاقب  كبادؿ ةلى أق  اق راؼ مالنكد أراد أف كبذبؾ كضعيا ثاف أ

ا  د ث  جملة مف ابمؤمرات ةلى اب عب ابيكداقل دكف غارا مف اب عكب ابعل   ع  ظ دل ذادرعيا  ذا 
 .دؿ بيا إرمان مالاداان أك  ضاراان ابم ردات ك  ع 

ؿ ابمرأة ابيكداقاة ايع دـ ثعض ابم ردات ابدابة ممؿ  دبكدة دغار ايـ  ميارة( ابمرعثط ثابرمز ابعارا ل بقضا
 –ا ماداد  –ابزغاراد  –يارة  ثابياف ابعل  ل ثاف اب عد كابديرة كبايت مع لنة إبى ابدير عمامان (  –

 ابث كر... 
أف ثعض  ذا ابدلمات ةامل مرعثط ثابمالادة ابيكداقاة كثعضيا دناد كبدق  ا دـ ددرة اب اةر ابذم أراد 

 جميكرا.اليب  ماس 
دما ايع دـ ثعض ابعراداب ابعل ع عؿ دعؿ ابي ر دل اب  ناة ابيكداقاة كعجعليا عقطلؽ   علكم ةلى 

 ممؿ:  لء
   ا  بل رياف غقى(
  اا إل كاف ابثقات(

دايا ةكد(  مـ اردؼ ذبؾ ثثعض  دما كظؼ  ثعض ا مماؿ ابيكداقاة ةف طراؽ ابعقاص  ةاف اب يكد 
بجمؿ ابعل عثعث ا يى كعمار اب زف ةلى دالد  ؤ ء اب ثاب  ااعيـ دأنث كا  قرثاقان بلميارة( ابم ردات كا

 دمف  ذا ابعثارات ابم جاة ابعل اع اةؿ معيا ابكجداف ابيكداقل:
 بـ اميكا ثعد  قاء

 كما جدبكا  راران دل معانميـ
 ك  كضعكا ةلى  اماعيـ اكمان  ل ن أك ضرارة
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مما ادؿ ةلى مدل  مرة.يكداقاة ابمعركدة دل ابزكاج  انة بل اب ابذم اعزكج  ٌكؿ كدليا مف ابعادات اب
ـ ابعل ةن ت ث دـ جع ر 1985ابثطش كابعقداؿ ابذم ععرض ب  ابمكار دل علؾ ابمكرة ابعل  ل مكرة أثراؿ 

 م مد قمارم.
إمارة ابميعكل اب ارجل ديدذا ايعطاع أف اجعؿ اب اةر ا عاارا بلدلمات دل ميعكاا اب ضكرم  قادران ةلى 

 ابمكجكد دل ذادرة ابمعلالل  كمف  قا ععي  د  ت ابلغة كععضاةؼ طاقعيا.
كمف ابرمكز ابعل كضعيا اب اةر دل اإل ارة إبى ابمكرة رمز  ابمكج( دالد درر ابدعااثل رمز ابمكج دل أدمر 

 (:97ص  مف مالط   عرم م اران ث  إبى مكرع   ق ي  
 ا  ثة االظة كععلمت ادؾ ابيلـ ةلى

  ذا اب راؼ ... يث اف رثؾ
 كارعجعت اب عر ثعد طلقة

 كدع ت دك ات ابقزاؼ
  ذا كةدت ةلى رؤكس ابمكج م مك ن 

 ةلى ابمدِّ ابعقاؼ
داب اةر  قا ايع دـ بغة إ اراة   ع مؿ معقى ماثعان  كبدقيا ع ار إبى ا مؿ دل عغاُّر ا كضاع  

دل ثلدا  كقد ا عار مكيـ اب راؼ دكف غارا بما ا مل  مف د  ت ابيااياة كا جعماةاة كا قعناداة 
دل    عرم مرة أ رل  ثعد أف أةلف طلقمث رة ةلى اب ار كابقماء  كع يُّف ا كضاع  مما ياددع  بلثكح اب

 (:169أدمر مف مرة دل قنامد داكاق  مف ذبؾ قكب  دل قنادة مذثد ابكعر اب ياد  ق ي  ص
  يالة بل عر مقل قد داف  رااقل كآ ر

 إققل  رمت ثعدؾ جرةة ابمعقى
 كطلالت ابغقاء

 كدع ت دك ات ابقزاؼ(  االكؿ:كبدق  اآلف  قثؿ  ف ريابة اب عر مف كجية قظرا بـ عدف مجداة مف  
 : ات اب عر دل ععثر ةقيا . مـ االكؿدل إ ارة إبى ابمآيل كاب رقة ابدا لاة ابعل ع عاج إبى طاق

  ذا كةدت ةلى رؤكس ابمكج م مك ن 
 ابعقاؼ.ةلى ابمد 
دما  ذا ابمكج ابيادر ابذم ا مؿ اب اةر مرة أ رل إبى ثلدا اب ثاثة ؟ إق  مكج ابمكرة ابعل ا لـ  

 ثيا.
 (:99ص مـ اعكد إبى رمز ابمكج مرة أ رل دل ابالنادة ق ييا  ق ي   
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 كاهلل أةلـ ... أاف عيثط مف رؤكس
 ابمكج إذ اريك

 كاعلـ  ؿ ععكد بثرا
 أـ  بف ععكد...؟

  االذؼ ث  ثيدار ابث ر ابمعلطـ ا مكاجك قا اعضد كةل ابدعااثل ثالامة ابمكرات   ديل غضب أ  
دا ل  إبى اب ارج  كرثما االذؼ ث  دل دا ل  دعثعلع  ا مكاج  إذف دردكب ا مكاج باس مأمكف   لءثدؿ 

يا قد ع الؽ اآلماؿ  كقد عذ ب ثيا كععنؼ ثايعالرار ابثلد كأمقيا  ابقعامئ كابعكاقب  كدذا  اؿ ابمكرات  د ق
دباؿ ةلى  كبعليا ثعد ة رات ابيقاف مف دعاثة  ذا ابقص  كبعؿ مكرات ابرثا  ابعرثل كابعل  دمت مؤ ران 

 ندؽ رؤاة اب اةر.
مقيا رمز  آ ر  ذا كقدع ل ثاإل ارة إبى ثعض ابرمكز ابعل ايع دميا اب اةر بلععثار ةف رؤااا ابمكراة 

 يرزاد( رمزان ب ب ابكطف كأف ابثعد ةق  باس  ك  اار اب اةر  كأف ابعكدة إبا  بف عدكف إ  ثعد ع الؽ 
 (:92ص  اآلماؿ ثرجكع ابكطف إبى دطرع  كطثاعع  ابعل ا لـ ثيا ق ي  

 ثعد آ ؼ ابيقاف ... يعطؿ آ ر  يرزاد
 كع ؿ دل ابثلد ا ماف

 ك را   اي ك كعمعلئ ابضركع
 كقكاةـ ا ااـ مف ذ ثت

 عثادر ثابرجكع 
كدؿ ابالاـ ابعرثاة ا نالة  ا قديار كابنمكد كةدـ  ابضاـ كدذبؾ عكظاؼ  ابق لة( رمزان إلثاء  

 (:122 ق ي   ص 
 ةردت اآلف داؼ غدم ...كأقل ق لة رجل

 أضائ ابقجـ مف يع ل 
 كأبالـ ظابمل نل ل ..أمدد قامعل عردان 

ايع دـ جملة مف اإل ارات ابدابة ةلى ابمكرة كا مؿ   مالاثؿ إ ارات أ رل دابة كدل جملة  عرا         
بكاف: ةلى ابالير كابظلـ كابنلؼ  مف إ اراع  ابمدررة دل ابمعقى ا كؿ:  اب اؿ  اب اطئ  كاب ثاب  ا 

كابثنارة    ابطاكب كاب قاف كابثنركابقكر كاب رار كابثرؽ  ابجيارة  كاإل راؽ ا ثاض كا  ضر  كابنثاح
كدل مالاثليا إ ارات   كغار ا( ك ل مف اإل ارات ابعل عكزةت دل ميا ة ابداكاف مكظ ة بلمعاقل اإلاجاثاة

  ا  لء  اب زف  ابنلؼ  ا يؼ  اب جف    ابيكط  ابجلد  ا دعى  ابد اف  ابلاؿ  كابظلـممؿ  ابظلمة
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  اباعـ كابيراب( مما اجعؿ  ذا ابقنكص   ابظقكفابقزاع  ابنير  ابعقؼ  ابالير  ابق اؽ  ابع لاؽ  ابيكاجس
 عثدك دثقااات مععارضة عثرز  جـ ابعقاقض ثاف ابكاق  كابمأمكؿ  دما عجيد  لـ ابمكرة ابعل ا لـ ثيا.

 الصور الشعرية:
كظؼ ابدعااثل ابنكرة اب قاة ابمك اة دل  عرا ابمكرم؛ دل اجيد مف  لبيا ابم ارقات ابعجاثة ثاف  
لـ ابذم اراكدا  كاقعظر ع الال . ك ذا ابعكظاؼ بلنكر اب عراة دمار دل ابداكاف جاء ابكاق   ابذم اردض   كاب ي

ثعض  ةف طراؽ ابع ثا  كا يععارة كابدقااة   كجاء ابثعض اآل ر ةثارة ةف نكرة مردثة ةماالة  دعأعل 
اماامل ا الد دا  ابطرداف ابنكرة أ ث    دما ارل راع اردز دل دلم  ةف ابنكرة اب عراة(: " ثمردب د

  أم أقيا قكع مف ابق اط ابعرداثل بلذ ف  ا علؼ ةف ئ جدادانلاة كايع الف معان إبى  ن عيما ا 
 (.197ص ـ 2001 عمد ةلا  ابع لاؿ ابعلمل "  قايـابق اط ابع لالل ابذم اع

ثعض ابطرؽ اب قاة دما قجدا قد يلؾ طرامؽ  عراء اب دامة دل ثقاء ابنكرة اب عراة مععمدان ةلى  
اب داماة ممؿ عرايؿ اب كاس  كع  اص ابمجردات كعجراد ابم يكيات دل قكع مف ابعلقات ابذاعاة 
 ابمثعدةة  ا عداء ةلى اإلا اءات ابعل عثعميا ابدلمات ذات ابد بة ابمعاقة كابمكقؼ ابرمزم كاإلا اء ثا بكاف

 ما ثعد ا(. 207ـ ص1989 قايـ 
مدت دل ثقاميا ةلى ابمقاماة ابضداة بعثرز  جـ ابم ارقة  كبعدكف ابنكرة أدمر دمف ابنكر ابعل اةع 

كضك ان  كدذبؾ عععمد دل عرداثيا ةلى اإلا اء ثابم ردة كد بعيا ا جعماةاة  كدذبؾ مف  لؿ ا بكاف 
 (:35 ص2006كمغاارعيا قكب   ابدعااثل 
 دثأم آ ء ابجيارة اد ركف
 أك اد ركف كأقت اا كطقل

 معاقد ابدقااع ؿ 
 كعالعرح ابنثاح ابطلؽ مف باؿ ابد اف

كابالنادة عنكِّر ثيابة اب عب ابيكداقل دل مكاجية ابظلـ كمالاكمة ابالير دل أ داث مكرة أثراؿ  
 ـ .1985
رادة  دام    داجعؿ اإلرادة ابكطقاة معمملة   كقد ثقى اب اةر نكرع  ةلى ابم ارقة ثاف إرادة ابكطف كا 

ما ا مل  مف إا اءات جمالة  دل مالاثؿ إرادة ابالير كابظلـ معمملة دل  باؿ ابد اف( كما ثابنثاح ابطلؽ كدؿ 
 ا مل   مف د  ت ابظلمة كا  عقاؽ كغار ما.

  مردثان مك اان اععمد ةلى عرايؿ ر إ ياس اب اةر عنكاران مدم ان كمف ابمالاط  اب عراة ابعل عنكِّ  
 (:102ع  دل ا غعراب قكب  ق ي   صةلى ابمكرة كمثرزان معاقا اب كاس كم رضان 
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 مرة أ رل اطؿ اب كؽ مف يكر ابيقاف
 بلجماؿ اب لك بلثلد ابذم

 كيعت أثاراالل ثالاؿ  مكم  زمقان 
 كةلمقل اب قاف 

داب اةر انكر  مكـ ابكطف دل نكرة ثغاؿ ةط ى   كانكر  ث  كيعة ق ي  بلالضاة ابكطقاة    
ميثكقة دل اب عر ابعرثل  ثا ثاراؽ( كاإلثراؽ إقاء ا مؿ دا   كدرم  مف أجؿ ابكطف ثنكرة أةعالد أقيا غار

ابماء  كدل ابيكداف ةقدا د بة  انة ةلى ابدـر   داقظر داؼ ايع ابت ابمجردات إبى أ ااء  ياة دل 
  ذا ابنكرة ؟

با ار ث  إبى  ابة ابج اؼ كابعن ر ابذم  ابمك ىكمف ابنكر اب عراة ابعل كظؼ دايا ابرمز  
ابيكداف كبعل  االند ابج اؼ ابم يكر دل ابمماقاقاات مف ابالرف ابماضل  كقد ع عمؿ ابنكرة أدمر  ةاقى مق 

 (:103-102ص  ق ي   مف  ذا ابمعاقل دما عنكِّر  ابع  ابق ياة ك ك ثعاد ةف ابكطف
 كاب اطئ ابغرثل انرخ

 أايا اب رقل
 كابلث  اب ياد

 ايعقنر ا  ثاح اا  ذا كعلؾ ايعاالظا
  ة ابمكات ابعل جعلت ا رض اثاثان ك اب  ادكف رمزان بلج اؼ ابذم أ اط ثيادنراخ اب كاطئ قد  

بى ابمعقى ق ي  ع ار جملة   ابلث  اب ياد( ابذم ايعقنر ا  ثاح  ؿ ابد بة مف ا رض  كا  ك قا اثدك ع كُّ
ف د  ت ق ياة ع ار اباثاب إبى يادقل  ذا ا رض ابذاف نكر ـ دل نكرة  ا  ثاح( ثدؿ ما ع مل  م

إبى ابيزاؿ كابضعؼ  كدل ايع دام  أداة ابقداء دكف غار ا إ ارة إبى  ابة ابعثاةد كابعجادل ابعل ةثمت 
ثابك دة ابكطقاة دل ثلدا دل علؾ اب عرة ابعل مملت  ابة اغعراث  اباليرم ةف كطق  دل مماقاقات ابالرف 

كدايا إ ارة إبى ابمكرة ابمرجكة كابن كة ابمأمكبة ابعل  ابماضل. دما ع ار دلمة ايعاالظا إبى  ابة ابغ لة
 عمكج ثيا ق س اب اةر ث غامة  ذا ابمقدكب ابذم انرخ.

 (:103مـ االكؿ دل نكرة اةعمد دايا ابعنكار ابمك ى ثا بكاف قكب  ق ي   
 بالى ثغار أ ثعل ...

 قطف مف ابظلمات ا عؿ ابجيات
 بك ك اتع  كا قأمات ابمملمة ابجرا ة كابندل كا

 بالى ثغار اب لك كقت دل ابممات
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جاءت ابنكرة دل قمة ا داء ابعنكارم ب ابة ا غعراب اب اقالة ابعل اعاقل مقيا اب اةر د ف ادف  
قد كجد ابيقد ابمادم دل ابغرثة إ  أق  ادعالد ما  ك أةظـ ك ـ ا  ثة كابكطف  ك قا اثرز ا داء ابعنكارم 

 ةلى ابم ارقة. ابمدمؼ ابذم اععمد دا  اب اةر
  أما أف ايع اؿ بكق  ابالطف   قعرد  إ  ثلكق  ا ثاضد دلال  : قطف مف ابظلمات ا عؿ ابجيات. 

إبى ظلـ دامس كيكاد ديذا ما اجيد  ابة اب اةر ابرادضة بيذا ا غعراب  مـ ازاد ابنكرة عدما ان ثأف اجعؿ 
 ة ابجرا ة كابندل كابك ك ات"." ع  كا قأمات ابمملم ذا ابلاؿ م  كان ثا يى كا قاف

دابدلمات  قا عيع اؿ إبى إ ارات دابة ةلى ما اثعث ا يى دل ق ي    دابقأمة  ل ابنكت اب ادت  
(  كابمملمة 895ص ـ 2004كابنكت ابضعاؼ اب  ل أاا داف  مجم  ابلغة ابعرثاة ابالا رة ابمث كح 

ثاب اةر إبى مملث   لاب( دالد ذدر ا دل   كبعليا رمز  اص را ة جاءت  دذا مف غار ععراؼ ثياابج
  كبدقيا عالكـ دلاة ظا ر ا جماؿقنادة أ رل اعثِّر دايا ةف ةلقة ابيكداف ثمنر  كأقيا دل قظرا ةلقة  

 (:62ةلى ا يعغلؿ بليكداف كمكاردا كا علؿ جزء مف أرض   جاء دايا  ابدعااثل ص
 كدأق  بـ ادر ةف مطعكقة

 ثابغدر أةلى اب رؽ
 اف اب راطة كابزُّماـما ث

ديذا ابقأمة ك ل ابنكت ابمث كح  ك اعقايب أف ادكف نكت  ذا ابمطعكقة ابعل عمف أقاقان كبدقيا  
   عيعطا  ابنااح أك ابنراخ.

كابندل دل ابنكرة ابياثالة رمز بل كاء ابذم اععرض ب  ابكطف مف كجية قظرا كابذم أ ار إبا  دل  
 ابنكرة ا كبى:

 كاب اطئ اب رقل انرخ 
 أايا ابغرثل كابلث  اب ياد .

 ايعقنر ا  ثاح : اا  ذم كعلؾ ايعاالظا .
    كنرا يا   اجد مف ايعجاب إبا د ذا داف ابقاس دأقيـ أ ثاح  قااـ  دنكت اب كاطئ كابلث 

 دارعد ابندل  دعأمؿ .
اب اةر قعاجة  ذا ابكض   أما ابك ك ات: ديل إ ارة دابة ةلى مدل ا بـ ابممض ابذم ا س ث  

قما  ك أبـ يثث   ذا ابذم  ابدارمل ابذم ريم  بلكطف دأبم  باس أبمان درداان  اعاقل دا  مف  اب   انة  كا 
 .ا ابغرثة اباليراة ابعل اععرض بيانكرا مف  ابة ابكطف  مـ  ابة ابعجز ةف عغاار  ذا ابكض  ثيثب  ذ
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كنكَّر ثيا كض  كطق  ابيكداف  ك ل نكر  اضة دابنكر دليا قاعمة ابعل ريميا اب اةر  
ف بـ عدع إبى ذبؾ ثأيلكب مثا ر.  م رضة ةلى ابمكرة كابعغاار  كا 

" كممة قكع آ ر مف ابعنكار اب عرم ك ك ابعنكار ثاب الاالة  ك ك   اععمد ابمجاز  ثؿ اععمد ةلى ريـ 
كععالدـ ق ك ادعماؿ ريـ اب راط م يد مع رؾ دل  دؿ قنص أك  كار درامل  ععج  أ دام  كعيار  طكط  

(كقد كظؼ ابدعااثل  ذا ابعالقاة ابعنكاراة 241ـ ص2001ابالادر ةلى عجياد إ يايات اب اةر "  قايـ
 ـ 2006اب داماة دل أدمر مف قص  مف ذبؾ قنادع   دادكر جداد دل ركااة قدامة( االكؿ دايا  ابدعااثل

 (:65ص
 مضى
 أثراؿ

 إثرالف
 ى ...كابعقزاف عقعط اف دل أق

 يراب أـ  جر
 ة ب طرم أـ  رر

  ذا اب راؼ ...
 عاف ءعغاَّر ابدادكر  لؼ ةثا

 دن ؽ ابدادكر بلجميكر كا ععؿ ابمطر
 .. أك ةقادان  ك دم نر ت كداف  زكان 
 قلت اا راد أط ماقا ...

 ... قارقا كبدت رمادان 
 باس  ذا ابمقعظر 

 كاقثرل نكت ابثطؿ 
 ايالط ابداعب كابم رج ...

 ثل ا ااا اا مكد
 "يعار "

 كيمعقا جيدان ايالط مف
  لؼ ابدكاباس كنمعان دابقكاقاس

  زاقان يقمار ! 
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 دلعثارؾ قثة ابجد ابالرار
 جلثة : "   .. بـ أثارؾ "
 " بف أثارؾ كاقعيى ...

 رد  ابيعار
كما اعاقا  مف عيلط طام ل أةالب مكرة  ابيكداقل إبى آ ر ابالنادة ابعل عريـ ابم يد ابياايل  
قا اب دكمة كابثربماف دل علؾ اب عرة. ةثر دايا ةف  ابمجادة أثراؿ  كنراع ثاف اب زثاف ابطام ااف ابذاف دكَّ

 ردض  بيذا ابقكع مف ابعغاار ابذم   ا دؿ  لم  ابمكرم.
ابعنكار ثاب الاالة   كبدق  دما ايع دـ أاضان مف عالاقات ابالنة ابمكقكبكج ابدا لل  ديك اد ؿ دل  

أ ص دل ابععثار ةما ادكر دل ق س اب اةر  كقنادع   أدالد  امان أدثر مقل (مماؿ ةلى ابقكع 
 (:105-102 ق ي  ص

 أ عر أقل أدالد  امان أدثر مقل 
 باس ابجد كباس ابكابد

  امان  اان قد دارققل دكف ممات
 باس ةاكقل
 باس ادمٌ 

 كباس ابركح كباس ابذات 
 ٌلؼ ثالعة ثرد دل ذادرعل امان  

  ؿ ضاعت ابير ا ةظـ دل عدكاقل
 كاكانؿ اب اةر دل ابععثار ةف  ذا ابعداةاات إبى أف انؿ إبى ذركة ابثكح دل قكب : 

 أ عر أقل أعث  قادلة أ رل
 باس غادلعل

 باس زماقل –أم ل ةثر زماف 
 –باس زماقل 

 باس زماقل  ذا داثكس
 أضغاث ظلـ دل ظلـ دل ظلمة 

 ق يل ... بـ أيأبيا أيأؿ 
  الان إقل أدالد  امان أدثر مقل
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 باس امرأة 
 باس ابجرةة كابلالمة

 أ عر أقل
 ياراة طارت ةقيا رااعيا

 كقضاعيا ...
 أ عر أقل ...  دا ياؼ

 أدعالد ابالامد
 كا مة ...
 دذا قيعطا  أف قالكؿ إف ابدعااثل ايعطاع دل عجرثع  ابجماباة ابعل ةثر دايا ةف  ذا ابقيؽ  

ابمكرم ايعطاع أف اكظؼ دماران مف ابعالاقات اب داماة ممؿ اإل ارة كابرمز كابنكرة ابمك اة ابمدم ة كابعنكار 
 ثاب الاالة.

 الخاتمة والنتائج:
اب عر -ايعطاةت  ذا ابكرقة ابد ؼ ةف ابقيؽ ابمكرم دل داكاف ابدعااثل  ابمجمكةة ابداملة -

ابقيؽ ا كؿ : ك قيؽ  كأق  االكـ ةلى قيالاف معماازاف  ابداكاف كثاقت طثاعة اب عر ابمكرم دل  اب ناد( 
 ابكضكح كابمثا رة كابقمراة. ابرؤاة ابمكراة كمف أ ـ يماع :

 ةلى دا ل  أثراؿ قنامد مف ي ر  دما ايعطاةت ابدراية أف ع دد قنامد  ذا ابقيؽ كمف أثرز ا: -
 .كغار ا  ذا دكر قاداعل 

كابذم اةعمد دا  اب اةر ةلى ابععثار ابمدمؼ  اا ابمكراة اب داماة أما ابقيؽ ابماقل :ديك قيؽ ابرؤ  -
ابذم اععمد بغة اإل ارة كابرمز كاإلا اء ثابنكر  كع رج دا  ابلغة مف ميعكل ابععثار ابمثا ر إبى ميعكل 

 ابععثار ابجمابل.
ب اةر دل ثقاء دما ايعطاةت ابدراية إماطة ابلماـ ةف دمار مف ابعالاقات اب قاة ابعل اةعمد ةلايا ا -

 كابم ارقة ابجماباة. قنامد  ذا ابقيؽ مف  عرا  مقيا ابرمز كابنكرة اب عراة اب داماة 
يلؾ ابدعااثل دل دؿ  ذا ابعالاقات طرامؽ  عراء اب دامة ؛داةعمد دل ثقاء ابنكرة اب عراة ةلى  -

كا عداء ةلى  كيات كعجراد ابم ي ثعض ابطرؽ اب قاة اب داماة ممؿ عرايؿ اب كاس  كع  اص ابمجردات 
 كاإلا اء ثا بكاف. كابمكقؼ ابرمزم  اإلا اءات ابعل عثعميا ابدلمات ذات ابد بة ابمعاقة 

 ؿ يقثدل مرة  قطارات ابجقكف  زاد  آ ر  ير مقيا:  نرت ابدراية قنامد  ذا ابقيؽ كةقاكاقيا  -
 مذثد ابكعر اب ياد...كغار ا. أ رل 
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م باس  ك قعاج علةب ثا كزاف أك ابلغة  ثؿ  ك اق راؼ اعيـ  عر  ذا ابقيؽ ثابغمكض ابذ -
 مالنكد ا ل ثد  ت ةماالة االند إبايا اب اةر.

إف ايع داـ  ذا ابعالاقات اب داماة بـ االعنر ةلى ابقيؽ ابرؤاكم د يب  ثؿ قجدا ايع دـ ثعضيا  -
 .دل  عرا ابمكرم ةمكمان 

قل دل ابيكداف د يب ثؿ ةثر ةف كاق  إف ابدعااثل دل مكرع  اب عراة بـ االعنر ةلى دكرا ابكط -
ا مة اإليلماة كابعرثاة كما ععاقا  مف ياايات  قعدت ثيا ةف ةابـ ابراادة كابندارة  دما  ص ابالضاة 

 مكق   ابمق از بإليلـ كابميلماف دل أرض ا قثااء"ابالدس". اب ليطاقاة ثأدمر مف قص مثاقان 
 

 المصادر والمراجع:
 144 ص4دار ابدعب ابعلماة ط ابغاثة اثف ا مار  أيد  (1 
ابدار ابعرثاة بلق ر كابعكزا   قايـ  ةدقاف  ياف  ا عجاا ا يلكثل ابثقاكم دل قالد اب عر ابعرثل  (2 
 199-197ـ ص2001 
 كما ثعد ا 207ـ ص1989 مدعثة اب لح  ابدكات 2قايـ  ةدقاف  ياف   ابعنكار دل اب عر ط (3 
 13-12ـ ص1987دار ابطلاعة  ثاركت   راد ابقص ةثداهلل  ع ( ابالذامل 4  
 2005  3ابمردز ابمالادل ابعرثل ط ابالذامل  ةثداهلل   ابقالد ابمالادل  قراءة دل ا قياؽ ابمالاداة ابعرثاة  (5  

 كما ثعد ا. 118 ص 
 ـ2006اب عر اب ناد(  ط– ابمجمكةة ابداملة  ابدعااثل  ةثدابالادر ةثداهلل  داكاف ابدعااثل (6  
 ـ1997اع اد ابدعاب ابعرب درايات جماباة دل اب دامة اب عراة  ( دلاب يعد ابداف  كةل اب دامة 7 
 2004  4مدعثة اب ركؽ ابدكباة ط ابمعجـ ابكياط  ( مجم  ابلغة ابعرثاة ابالا رة 8  
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 الصناعيةفعالية مؤشرات األداء غير المالية في تحسين الميزة التنافسية لممنشآت مدى 
 دراسة ميدانية عمي قطاع الصناعات التحويمية بولية الخرطوم

 د. محمد الحطه الشريف          د. فتح اإلله محمد احمد
 األضتبذ المطبعد بجبمعت وجران المملكت العربيت الطعوديت. األضتبذ المشبرك بكليت التجبرة جبمعت الىيليه

 
 المستخمص:

ا داء غار ابماباة كمدل دعاباعيا دل ع ياف ابمازة ابعقادياة بلمق آت عقاكبت ابدراية مؤ رات 
ابنقاةاة   اث  ددت ابدراية ثن ة أياياة إبى ابععرؼ ةلى مدل عأمار ايع داـ مؤ رات ا داء غار 
ابماباة ةلى ع ياف ابمازة ابعقادياة بلمق آت ابنقاةاة. كعكنلت ابدراية إبى ةدة قعامئ أ ميا أف ايع داـ 
مؤ رات ابجكدة  كابمركقة كا ثعدار  كأداء ابعيلاـ بلعملء  كأداء اآل ت ايا ـ دل ع ياف ابمازة ابعقادياة 
ف ايع داـ مؤ رات ا داء غار ابماباة اكضد ابع ياقات ابعل اجب إد ابيا بع ياف  بلمق آت ابنقاةاة. كا 

اية ثعدة عكناات مقيا أف ععمؿ ابمق آت قدرة ابمق أة ةلى ع الاؽ ابقجاح كابعماز ابعقاديل. كأكنت ابدر 
ابنقاةاة ةلى ا  عماـ ثابمؤ رات غار ابماباة ابل جاقب ابمؤ رات ابماباة بألداء كا  داث عدامؿ ثاقيما 

  عل امدف اب نكؿ ةلى قعامئ مكضكةاة ةف ا داء كابع يف دل ابمازة ابعقادياة.
 

ابعيلاـ  مؤ رات أداء اآل ت  مؤ رات ابمركقة ابدلمات ابم عا اة : مؤ رات ابجكدة  مؤ رات أداء 
 كا ثعدار  ابمازة ابعقادياة.

 
Abstract 

The study examined non-financial performance indicators and their effectiveness 

in improving the competitive of industrial installations, where the study aimed 

mainly to identify the extent of the impact of the use of non-financial performance 

indicators to improve the competitive of industrial installations. The most 

important finding of the study that indicator of quality, flexibility and innovation, 

performance of delivery to customers, and the performance of the machines 

contribute to improving the competitiveness of the industrial installations. 

Moreover the use of non-financial performance indicators illustrates the 

improvements that need to be introduced to improve the entity's ability to achieve 

success and competitive differentiation. The study recommended several 

recommendations including the industrial installations Interest in non-financial 

indicators beside financial indicators of performance and integrate them so they 

can get Substantive results on performance and improvement in competitive 

advantage. The study recommended several recommendations, including attention 
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of industrial installations to non-financial performance indicators as well as 

financial indicators of performance and integrates between them to obtain 

objective results for the improvement in performance and competitive advantage. 
 

Key words: Indicators of quality, delivery performance indicators, machines 

performance indicators, indicators of flexibility and innovation, competitive 

advantage. 

 
 : المقدمة

كظيكر ما ايمل ثا ق عاح  WTO )World Trade Organizationم  ثركز مقظمة ابعجارة ابعابماة  
ا قعنادم ثاف ابدكؿ كابعالدـ ابعدقكبكجل ثرزت مجمكةة مف ابميعجدات اب دامة ابعل عععلؽ ثمكاجية درجات 
ابمقادية اب ادة ةلى ابميعكل ابم لل كابدكبل  اث أنث ت ابعالارار ابميعمدة مف ابع لالت ابعاللاداة غار 

 دل ابمجاؿ ابنقاةل.ملممة بدةـ كعأداد ابمازة ابعقادياة 
 اث عكاج  ابمق آت ابنقاةاة دل ظؿ ثامة ابعنقا  ابمعانرة ضغكطان معزاادة مف ابميعيلداف مف  اث 
ابعثااف كابععدد دل ا عااجاعيـ كميعكل إدراديـ كأقماطيـ ابيلكداة كابعغار ابميعمر دل أذكاقيـ كعالااميـ 

قما  قاؾ بلمقاد  مالارقة ثابمقادياف  اث بـ ععد ابمقادية ع العنر ةلى عالداـ مقعجات ثأيعار مق  ضة كا 
اةعثارات أ رل اضعيا ابميعيلؾ مف أكبكااع  ممؿ مالدرة ابمق أة ةلل عالداـ مقعجات ثجكدة مرع عة كثع دالة 
مقايثة كاف عنؿ إبى ابعملء دل ابكقت ابمقايب  ا مر ابذم درض ةلى ابمق آت ابنقاةاة ابث ث ةف 

 مة ك دامة  عل ععمدف مف ا  ع اظ ثكضعيا ابعقاديل.قظـ كم ا اـ أدمر ملء
داء ع يد ا ثامة ابعنقا  اب دامة بـ ععد مالاااس عالكاـ ا  ابعغارات كابعطكرات ابيراعة ابعل ذا دل ظؿ 
عيعـ دالط ثابمالاااس ابماباة كابثامة ابدا لاة بلمق أة قادرة ةلى إةطاء نكرة معداملة ةف أداء  ابعلابعاللاداة 
 ة دل دادة ابجكاقب.ابمق أ

 اث ععمؿ ابمق آت دل ظؿ ثامة معطكرة ث دؿ ميعمر مما امر ةلى أ داؼ كايعراعاجاات علؾ ابمق آت كزاد 
رضاء ابعماؿ كضركرة عكدار معلكمات دقاالة ةف ابثامة اب ارجاة ا عماميا ثعامؿ ابكقت كابعل  كابجكدة كا 

ابمقادياف كظركؼ ابيكؽ. ا مر ابذل درض ضركرة كجكد مالاااس كمؤ رات بالااس م ردات ابثامة  ؿع م
اب ارجاة بلمق أة كمف مـ إ داث عدامؿ ثاف قااس ا داء ابدا لل كاب ارجل بلمق أة دل ضكء ايعراعاجاة 

 ا داء قنار ابمدل كطكاؿ ا جؿ.
 مشكمة الدراسة:

الة دل ثامة ا ةماؿ اب دامة ةلى قكةاة ابمؤ رات كابمالاااس ابعل امدف أمرت ابعغارات ابيراعة كابمعل 
بلمق أة ابنقاةاة ا ةعماد ةلايا دل عالكاـ كع ياف كضعيا ابعقاديل ا مر ابذم اعطلب ثاإلضادة إبل 
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ـ ابمالاااس كابمؤ رات ابدا لاة ا  عماـ ثابمالاااس كابمؤ رات دل ابثامة ابعقادياة اب ارجاة  عل امدف ري
نكرة كاض ة ةف ابكض  ابعقاديل كمف مـ ابع ياقات ابمطلكثة بثقاء كض  عقاديل مماز. كاقطلقان مما 

 ععممؿ م دلة ابدراية دل ابيؤاؿ ابرمايل ابعابل:يثؽ 
 ما ىو أثر استخدام مؤشرات األداء غير المالية عمى الميزة التنافسية لممنشآت الصناعية؟

 اد ةلى ابيؤاؿ ابرمايل  ل:كعمت نااغة عياؤ ت درةاة اةعم
  ؿ عكجد ةلقة ثاف ايع داـ مؤ رات ابجكدة كزاادة ابمازة ابعقادياة بلمق آت ابنقاةاة؟. 1

 ايع داـ مؤ رات أداء ابعيلاـ بلعملء ك ابمازة ابعقادياة بلمق آت ابنقاةاة؟ فما ل ابعلقة ثا. 2

 ؟ابعقادياة بلمق آت ابنقاةاة مازةةلى اب ما  ك عأمار ايع داـ مؤ رات أداء اآل ت. 3

  ؿ عكجد ةلقة ثاف ايع داـ مؤ رات ابمركقة كا ثعدار كزاادة ابمازة ابعقادياة بلمق آت ابنقاةاة؟. 4

 ىدف الدراسة:
ابععرؼ ةلى مدل عأمار ايع داـ مؤ رات ا داء غار ابماباة ةلى زاادة  إبى عيدؼ ابدراية ثن ة أياياة

 بلمق آت ابنقاةاة.كع ياف ابمازة ابعقادياة 
 أىمية الدراسة:

ابمازة داء كأمر عقث  أ ماة ابدراية مف ابدكر ابياـ ابذم علعث  مؤ رات ا داء غار ابماباة دل عالكاـ ا 
امة ا قعناداة بلمق آت ابنقاةاة  ثاإلضادة إبل زاادة ا رثاح كابال ابعقادياة بلمق آت ابنقاةاة ابكاضد دل

 ماباة كغار ابماباة دل عالكاـ ا داء كع ياف ابمازة ابعقادياة بلمق آت ابنقاةاة.ابعدامؿ ثاف ابمؤ رات اب

 :فرضيات الدراسة
عكجد ةلقة ذات د بة معقكاة ثاف ايع داـ مؤ رات ا داء غار ابماباة كع ياف ابمازة  :اب رضاة ابرماياة

 ابعقادياة بلمق آت ابنقاةاة.
 اب رضاة ابرماياة: عـ ا عالاؽ اب رضاات اب رةاة ابعاباة مف

 .عكجد ةلقة ذات د بة معقكاة ثاف ايع داـ مؤ رات ابجكدة كع ياف ابمازة ابعقادياة بلمق آت ابنقاةاة. 1

عكجد ةلقة ذات د بة معقكاة ثاف ايع داـ مؤ رات أداء ابعيلاـ بلعملء كع ياف ابمازة ابعقادياة . 2
 بلمق آت ابنقاةاة.

كع ياف ابمازة ابعقادياة بلمق آت  عقكاة ثاف ايع داـ مؤ رات أداء اآل تعكجد ةلقة ذات د بة م. 3
 ابنقاةاة.

عكجد ةلقة ذات د بة معقكاة ثاف ايع داـ مؤ رات ابمركقة كا ثعدار كع ياف ابمازة ابعقادياة بلمق آت . 4
 ابنقاةاة.
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 منيج الدراسة :
عأمار مؤ رات ا داء غار ابماباة ةلى ع ياف ابمازة ابعقادياة دل  عيعيدؼ  ذا ابدراية ابععرؼ ةلى

ةلى ابمقيئ ابكن ل ابع لالل بلدراية ا يعطلةاة بلععرؼ ةلى  افبذبؾ اةعمد ابثا مابمق آت ابنقاةاة 
ابعاملاف دل قطاع ابنقاةات ابع كالاة ثك اة اب رطكـ ذكم ابنلة ثمكضكع ابدراية  كؿ دعاباة  آراء

 ا داء غار ابماباة دل ع ياف ابمازة ابعقادياة. مؤ رات
 خطة الدراسة:

 قيمت ابدراية إبل م اكرة داآلعل:
 ا طار ابقظرم كابدرايات ابياثالة. -1

 ابدراية ابماداقاة. -2

 اب اعمة كع مؿ ابعكناات كابقعامئ. -3
 اإلطار النظري:

 مقاييس األداء الحديثة:
ثيا ثامة ابعنقا  اب دامة يكاء مف عقكع ا عااجات كمعطلثات قعاجة ابعغارات ابيراعة ابعل أنث ت عمعاز 

ابعملء كازدااد  دة ابمقادية داف  ثد بلمق آت ابنقاةاة ابالااـ ث  داث عغارات رماياة دل قظـ ةملااعيا 
   ابعنقاعاة كعطثاؽ ا ياباب ابم ايثاة كاإلداراة اب دامة   إدارة ابجكدة اب املة  اإلقعاج دل ابكقت ابم دد

ابعدل ة ابميعيددة  ابعدل ة ةلى أياس ابق اط ك قدية ابالامة كغار ا( كذبؾ  عى ععمدف مف ع ياف كضعيا 
ابعقاديل ثاف ممالعيا كع  اض زمف دكرة اإلقعاج كزاادة ابدقة دل مكاةاد ابعيلاـ بلعملء كع  اض ابم زكف 

 داؼ ابمذدكرة ياثالان ث اث ععدامؿ  ذا كابعمؿ ةلى ا  عماـ ثعطكار مالاااس ا داء  عى امدف ع الاؽ ا 
ابمالاااس اب دامة م  ابمالاااس ابماباة دل قااس مدل قجاح أك د ؿ جيكد اإلدارة دل ع ياف ابكض  

 ابعقاديل بلمق أة.
 The Balanced( ددرة ثطاقة ا داء ابمعكازف   Kaplan& Nortonـ قدـ ابثا ماف  1992دل ابعاـ 

Score Card ر مالابة ثعقكاف   ثطاقة قااس ا داء ابمعكازقة بالااس دكاد  ا داء( دل دكراة (  اث قاما ثق 
 اردارد بألةماؿ مما عيثب دل ب ت ا قعثاا بيذا ابطراالة  اث أكض ا أف ايعراعاجاة ابمقظمة  ثد أف عدكف 

 لؿ عمماؿ  ميمكمة مف قثؿ ابجما  ثدءان مف أةلى ميعكل إبى أدقى ميعكل دل ابيادؿ ابعقظامل كذبؾ مف
 ـ(2005   يف  قكر   ذا ا يعراعاجاة ثمجمكةة مف مؤ رات ا داء.

  ابمق أة ةلا  اعدكف ابمد ؿ ابمالعرح مف أرثعة اعجا ات عكدر إلدارة ابمق أة معلكمات معداملة ةف كض
 ـ(:1998  ععممؿ داما الى    ياف
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 Customer Standardsمالاااس ابعملء   داؼ اراقا ابعملء (: .1

مداقاات  درادان ث نامص كا  دل ظؿ ابثامة ابعقادياة ابم عدمة أنثد ابعماؿ أكي  معردة كأدمر كةاان كا 
ابمقعجات ابم عل ة  دما زادت عكقعاع  كعطلعاع  ابميعالثلاة بما اجب أف عدكف ةلا   ذا ابمقعجات كاب دمات 

ايعـ  ذا ا عجاا ثابعملء    ث ادل ابميعالثؿ مف  اث ابجكدة كيرةة ا يعجاثة كاب دمة ابمكمكؽ ثيا. 
ابزثامف( كا يكاؽ ابعل عطرح دايا ابمق أة إقعاجيا  اث اعـ قااس أداء ابمق أة دل  ذا ابمجاؿ مف  اث 

ثاف  ذا  ان اب  اظ ةلى ابعملء اب ابااف كاجعذاب ةملء جدد كاب نكؿ ةلى  نة جدادة دل ابيكؽ. ةلم
 ياة  ل:ابمالاااس عيدؼ بع الاؽ أرثعة أ داؼ رما

 ابدقة دل مكاةاد ابعيلاـ.. أ

 ارع اع ابجكدة.. ب

 ع ياف اب دمة.ج .

 ابعدل ة. ضع  ا د.    

ف قجاح أم مؤيية دل ابيكؽ اعكقؼ ةلى مدل قدرة ابمق أة ةلى ا يعمرار دل ابمقادية إةلا  امدف ابالكؿ 
 ا  داؼ ا رثعة.كةلى ابع ياف كابعطكار ابميعمر ابذل ع الال  دل ميعكاات ا داء ابمععلالة ثيذا 

 Internal Operation Standards مالاااس ابعملاات ابدا لاة   ما ابذل اجب أف قع كؽ دا (:. 2

ثيا قامة دثارة دل دد  ابمق أة ق ك  اردز  ذا ا عجاا ةلى ابعملاات ابع غالاة ابعل ععماز ثيا ابمق أة كابعل
دل رضا ابعملء  كعالاس ثابعملاات ذات ابعأمار ابكاضدإقجاز أ داديا ا يعراعاجاة كغااات كأ داؼ ملديا . 

قجاز ا  داؼ ابماباة بلمق أة دابعنماـ ابمثعدر ك دمات ما ثعد ابثا  كثرامئ ابععلاـ ابعل ععد ا ابمق أة  كا 
بعدراب ابعملء ةلى دا اة ايع داـ ابمقعجات ابمالدمة بيـ . كعيدؼ مالاااس ابعملاات ابدا لاة بع الاؽ أرثعة 

 ؼ رماياة  ل:أ دا
 عالنار زمف دكرة اإلقعاج.. أ

 عقماة ميارات ابعاملاف.. ب

 ع ياف ابجكدة.ج . 

 زاادة اإلقعاجاة. د.    

 Innovation andمالاااس ا ثعدار كابععلـ    ؿ قيعطا  ا يعمرار دل ابع ياف كا ثعدار ( :. 3

Learning Standards 

ابمقادية  اث اععمد دل ا ياس  ابمق أة كايعمرار ا دلاععثر مجاؿ ا ثعدار كابععلـ أ د م ددات قجاح 
إبى اقعقاء عالقاات إقعاج ميع دمة  ثاإلضادة ةلى قدرات كميارات ابعاملاف ةلى اإلثداع كابعطكار كا ثعدار

كعدقكبكجاا معطكرة ذات د اءة مرع عة ثيدؼ ابعكنؿ إبى اثعدارات معجددة بع ياف كزاادة اإلقعاجاة كعالنار 
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بعاملاف كزاادة م اردعيـ عاج كمعد ت ابعاكب  كاعطلب ذبؾ ثذؿ جيكد إضاداة دل ععلاـ كعدراب ازمف اإلق
 امعلؾ ابعقنر ابث رل بالدرات اإلثداع كابعطكر كا ثعدار كعدكاف دكامر ابعمؿ ابجماةل إبى  اث اؤدم

ادات ابمق أة كعددالاعيا دل ابقيااة إبى زاادة إار  جعذاب ابمزاد مف ابعملء مما اؤدمع ياف ابمقعجات كا
كمف أمملة ابمالاااس ابعل امدف ايع داميا دل  ذا معدؿ رث اعيا.  ارع اع ابقالداة كثابعابل

 :( 2002 مقنكر ابمجاؿ
 اعـ عالداميا بليكؽ  لؿ دعرة زمقاة م ددة. ةدد ابمقعجات ابجدادة ابعل. أ

 جاؿ جداد مف ابمقعجات . ابكقت ابمالدر إلطلؽ. ب

 امص اب رادة بلمقعجات مالارقة ثابمقادياف اب ارجااف.ابمكان ات كاب نج .

 يرةة عالداـ مقعجات جدادة ثجكدة ةاباة كعدل ة مق  ضة.د .    

 طكؿ دعرة ا ثعدار كابعجداد. ػ .    

 درجة ابمركقة بع الاؽ ا يعجاثة ابيراعة بلعغارات دل ابثامة ابم اطة .ك.      

 كثراءات ا  عراع ابميجلة.ةدد اإلضادات ابعدقكبكجاة اب دامة . ز

 ـ ا  عااجات ابمعغارة .ى عركائ مقعجات جدادة معطكرة علمابالدرة ةلح .

ايعـ  ذا ا عجاا ثع داد ابثقاة ا ياياة ابعل اجب ةلى ابمق أة ثقاؤ ا ب لؽ عطكار كقمك طكاؿ ا جؿ اععمد 
جراءات   اث اياةد ابععلـ دل عطكار كابقظـ  كاإل ف اةلى ملمة مكارد أياياة ععممؿ دل ا دراد ابعامل

ب م  معطلثات ثامة ابعمؿ اب اباة.  ابميارات كععزاز ابقظـ كعغاار اإلجراءات ابركعاقاة ابعقظاماة بععقاي
 ( . 2005قكر    يف

 :ـ(1998    ياف  لرماياة أ داؼ ايدؼ  ذا ا عجاا بع الاؽ ملمة 
 يرةة عالداـ مقعجات جدادة.. أ
 اب اباة.ع ياف ابمقعجات . ب

 زاادة د اءة ابعملاات .ج . 
 Financial Standards . مالاااس ماباة   داؼ ققظر إبى ابملؾ ( :4

ابع ياف  ايعـ  ذا ا عجاا ثا  داؼ ثعادة ابمدل بلمق أة كا ار إبى مدل إيياـ عق اذ ايعراعاجاة ابمقظمة دل
كل ا رثاح ابمع الالة كابقمك. كعالاس ةادة ثابعامد ابميعمر   داديا كةملااعيا . كعع دد ا  داؼ ابماباة ثميع

ةلى رأس ابماؿ ابميع دـ كابقمك دل ابمثاعات كابزاادة دل  نة ابيكؽ كابالامة ا قعناداة ابمضادة كغار ا 
مف ابمالاااس ابماباة  اث اعـ عالكاـ ا داء ثابمالارقة م  قعامئ ا داء ابماباة بمق أة مقادية كم  معااار 

 ثاف  ذا ا عجاا ايدؼ إبى ع الاؽ ةدة أ داؼ رماياة مقيا: ان ق أة ق ييا. ةلمعارا اة بلم
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 ايعمراراة ابمق أة.. أ

 زاادة اب نة ابيكقاة بلمق أة .. ب

 قمك ابمثاعات كا رثاح ابع غالاة . ج .

مما يثؽ ارل ابثا ماف أف مد ؿ ابثطاقة ابمعكازقة بألداء االكـ ةلى ابعدامؿ ثاف ابمالاااس ابماباة كغار 
ابماباة مما اياةد دل ريـ عكجيات ابمق أة ابميعالثلاة كدا اة إقجاز ا ثاإلضادة إبى أق  اعمؿ ةلى ابرثط ثاف 

 ا  داؼ ا يعراعاجاة كا ق طة كاب طط قنارة ابمدل .
ظؿ مد ؿ ابثطاقة ابمعكازقة  إذا مف ابعرض ابياثؽ ال ظ أف اعجا ات كمجا ت قااس كعالكاـ ا داء دل

 ز ةلى اآلعل:بألداء عرد
 ابمجاؿ ابمابل: اردز ةلى قااس ابرث اة كابالامة ابمضادة بلميا ماف كابملؾ.. أ

 مجاؿ ابعملء كابميعيلداف: اردز ةلى إرضاء ابعملء كابكداء ثا عااجاعيـ كادعياب مالعيـ.. ب

 ان.مجاؿ ابعملاات ابع غالاة : اردز ةلى ع داد ما اجب أف ععماز دا  ابمق أة بعنثد أدمر قجا ج .

 مجاؿ ا ثعدار كابععلـ: اردز ةلى ةملاات ابث ث كابعطكار كمعردة رغثات كا عااجات ابيكؽ.د .

 مؤشرات األداء في بيئة التصنيع المعاصرة :
يثؽ عقاكبيا بالااس كعالكاـ ا داء دأف جؿ ابدعاثات كابمماريات  ابعل ةلى ا عجا ات ا رثعة ايعقادان 

اجب أف ع عمؿ ةلايا قظـ ابعداباؼ ابجدادة  ابمالاااس ا ياياة ابعلابم ايثاة عع ؽ ةلى مجمكةة مف 
 ـ( :1998   ياف  : ابمالاااس اآلعاة ععممؿ دل ابمعانرة كابعل ابمععلالة ثالااس كعالكاـ ا داء دل

 Quality Standards. مقاييس الجودة : 1

دةـ  عثر ابعامؿ ابرمايل دلعع مف أ ـ أ داؼ ايعراعاجاة ثامة ابعنقا  ابمعانرة ع ياف ابجكدة ابعل
    اث اعطلب عطثاؽ ثرقامئ ع ياف ابجكدة ابعمؿ دل ملمة اعجا ات  ل:بلمق أة ابمكقؼ ابعقاديل

ابعرداز ةلى ثقاء جكدة ابمقعجات ةقد مر لة ابعنماـ ثد ن ةف ابعرداز ةلى د ص ابجكدة ةقد اقعياء أ. 
 ةملاة اإلقعاج.

 جؿ بضماف ايعلـ مكاد كأجزاء ةلى درجة ةاباة مف ابجكدة.إبزاـ ابمكرداف ثعالكد طكالة ا ب. 

ابعرداز ةلى ماداقاداة ابرقاثة أمقاء ابعملاات   عق اذ اب  ص أمقاء ةملاات ابعنقا  ثد ن مف ا قعظار ج. 
  عى ا قعياء مف اإلقعاج مـ ع ض  ابمقعجات بل  ص ابقيامل(.

د يب ثؿ اجب ع ياف ةملاة قااس ابجكدة ثكجكد مالاااس    ادعمؿ ثرقامئ ع ياف ابجكدة ثعملاة ابعطثاؽ
 ملممة عياةد ةلى ع الاؽ ابجكدة امدف عالياميا إبى ملث دمات  ل:
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 اب مة ا كبى : مالاااس جكدة ابمد لت :
عيعـ  ذا ابمالاااس ثالااس جكدة ابمكاد ابكاردة مف ابمكرد إبى ابمنق   اث اجب ةلى ابمكرد د ص ابمكاد 

 جكدعيا قثؿ عكناليا بلمنق . كامدف ايع داـ مالاااس ا داء ابعاباة :مف  كابعأدد
 قيثة عدل ة ابمكاد إبى ابعدل ة ابدلاة .. أ

 كقت ايعلـ ابمكاد.. ب

 ابم ل ات دقيثة مف ابمكاد ابجادة.ج .

 ابم ل ات دقيثة مف ابعدل ة ابدلاة.د .     

 اب يامر اب علاة مف ابم ل ات. ػ .     

 ذا ابمالاااس   ع دد قيثة يماح بلم ل ات دأم دماة مف ابم ل ات عععثر  يارة اجب  ال ظ ابثا ماف إف
أف جكدة ابمكاد أض ت مف ميمكباة  ثاإلضادة إبى عجقثيا ةدس ابقظـ ابعاللاداة ابعل عكجد دايا قيثة معاقة 

 ابمكرد.
 اب مة ابماقاة: مالاااس ابرقاثة أمقاء ابع غاؿ:

ا بعزاـ ثمكان ات كميعكاات ابجكدة  لؿ  جكدة أمقاء اإلقعاج ثغرض ابعأدد مفعيعـ  ذا ابمالاااس ثرقاثة اب
 ابمرا ؿ ابم عل ة بلعملاة اإلقعاجاة. كامدف ايع داـ مالاااس ا داء ابعاباة :

 دؿ مر لة. ةدد ابك دات ابمعاثة دقيثة مف ةدد ابك دات ابمقعجة دل. أ

 ابمعاب. جعدل ة إنلح اإلقعا. ب

 .أكؿ مرة ابيلاـ مفمعدؿ اإلقعاج ج .

 معدؿ اب  ؿ دل ا عثار جكدة ابمقعجات ابعامة.د .    

ابعالرار اب اص ثعداباؼ ابكقااة كابعالااـ كاب  ؿ ابدا لل كاب ارجل ابعل اعـ ابعالرار ةقيا دقيثة مف  ػ .    
ابجكدة ثاإلضادة إبى ابمثاعات بثااف ابجزء مف إارادات ابمثاعات ابذم   عيع اد مق  ابمق أة ثيثب عداباؼ 

 عداباؼ ابجكدة ابميععرة.

 اب مة ابمابمة: مالاااس رضا ابعملء:
 (: Horngren, 1997اع الؽ رضا ابعملء إذا ايعطاةت ابمق أة أف عكدر بيـ اآلعل   

 إف ابمقعئ اؤدل ابكظامؼ ثاب نامص ابعل ض ى مف أجليا ثيعر اب راء .. أ

 يا.ابمكاةاد ابمع ؽ ةلا عيلاـ ابمقعجات دل. ب

 عيلاـ ابمقعجات ثدكف ةاكب.ج .

 د ؿ ابمقعجات ثعد دعرة مثدرة مف ا يع داـ. ـةد د.    
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 ةدـ عدرار د ؿ ابمقعجات طكاؿ دعرة ثالاميا ناب ة بليع داـ. ػ .   

 ارل ابثعض ةلى أق  ثابرغـ مف نعكثة قااس رضا ابعماؿ إ  أق   قاؾ ثعض ابمالاااس غار ابماباة امدف
 (:1997ا يعر اد ثيا بع داد اعجا ات رضا ابعملء ةلى مدار ابزمف    ياف  

i. .ةدد مطابثات اإلنلح  لؿ دعرة ابضماف دقيثة مف ةدد ابك دات ابمثاةة 

ii. .ةدد  داكل ابعملء دقيثة مف ةدد ابك دات ابمثاةة 

iii.  عارا  ابعيلاـ بلعماؿ(.يرةة ا يعجاثة بطلثات ابعملء  مف عارا  ايعلـ ابطلثاة مف ابعماؿ  عى 

iv. .قيثة ا بعزاـ ثمكاةاد ابعيلاـ 

v. .إجراء مالاثلت   ناة م  ةاقة مف ابعملء 

vi. .ايعثااقات عريؿ بلعملء مف دعرة   رل 

ارل ابثا ماف أف دعاباة ابمالاااس ابمالعر ة بالااس رضا ابعماؿ عععمد ث دؿ أيايل ةلى مدل يرةة اإلدارة 
 ابلزمة. كامف عكضاد مالاااس رضا ابعملء دل ابمالاااس ابعاباة :اع اذ ابالرارات ابعن ا اة  دل
 Delivery Standards. مقاييس أداء التسميم: 2

عععثر يرةة ا يعجاثة بطلثات ابعماؿ مف أ ـ م ددات ابمقادية دل ثامة ابعنقا  ابمعانرة ددلما داقت 
عطاةت جذب ابعملء كا  ع اظ ثيـ كاب  اظ علثاة ا عااجات ابعماؿ دلما اي ابمق أة ذات ايعجاثة ةاباة دل

 ـ( :2000ثأف  قاؾ ةدة ةكامؿ اععمد ةلايا أداء ابعيلاـ  ل  م مد   اةلى اب نة ابيكقاة بلمق أة. ةلم
ابدكرة ابزمقاة بلعيلاـ كابعل عممؿ اب عرة ابزمقاة ابمطلكثة مف ب ظة ايعلـ طلب ابعماؿ  عى ب ظة عيلام  .أ 

 ابمقعجات ابقياماة.

 ابدكرة ابزمقاة بلعنقا  كعممؿ اب عرة ابزمقاة ابمطلكثة بع كاؿ ابمكاد اب اـ إبى مقعجات قياماة..ب 

زمف اإلقعاجاة كابذم االاس طكؿ اب عرة ابلزمة بع كاؿ ابمكاد اب اـ إبى مقعجات عامة كاععثر ابمالااس .ج 
 ابرمايل  داء ابعيلاـ كاطلؽ ةلا  د اءة دكرة ابعنقا .

 Machinery Standards اآللت:. مقاييس أداء 3

عكماعاداة إبى  د دثار م ؿ ابعمؿ ابمثا ر مما جعؿ إدارات ابعنقا  ابمعانرة  لت اآل ت ا  دل ثامة
يا ابعل عؤمر ةملاات ع غال باةابمق آت ابنقاةاة ابم عل ة عردز ةلى ا يعممارات ابماثعة دل ابعجيازات اآل

 .إبى  د دثار ةلى أداء ابعيلاـ
 ابعداد مف ابمالاااس ابعل امدف ايع داميا دل ع داد درجة ايععداد كمعدؿ ايع داـ اآلبة ممؿ:  قاؾ
 قيثة عكادر اآلبة بلعمؿ كابذم ا ار إبى درجة ايععداد أك مدل عكادر اآلبة بلعمؿ..أ 
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أك ابنااقة  اإلةداد أك ا ةطاؿ  يثاب كابذم ا ار إبى قيثة عكقؼ اآلبة قيثة عكقؼ اآل ت.ب 
 ابكقاماة.

معدؿ ايع داـ ابكقت ابمعاح مف اآلبة كابذم االاس قيثة ابميع دـ مف ابطاقة ابمعا ة برقاثة قالاط .ج 
 ا  عقاؽ دل يار ابعملاات اإلقعاجاة كابعل امدف أف عؤمر ةلى اإلقعاجاة ددؿ.

 اث اؤدل كقت إةداد اآلبة كابذم اعثر ةف ابزمف ابلـز بععداؿ اآلبة كع  از ا بلعملاة اإلقعاجاة .د 
 .إةداد اآلبة إبى زاادة اإلقعاجاةع  اض كقت 

أقؿ ما امدف ث اث عدكف معا ة  ق  إذا ردزت إدارة ابمق أة ةلى قيثة عكقؼ اآل تمما يثؽ ارل ابثا ماف أ
أدثر ةدد مف إبى عجقب كجكد ا عقاقات  عى امدف ع الاؽ  بليع داـ أطكؿ دعرة ممدقة  ثاإلضادة

دل  اؿ  أاضان  .اقعدس إاجاثان ةلى ةملاة ابعيلاـ زاادة كيرةة اإلقعاجاة مما إبى ابم رجات مما اؤدم
ثالدر  اجب ايع داـ اآلبة  JIT )Just – In- Timeدل ابكقت ابم دد   اإلقعاج عطثاؽ ابمق أة  يلكب

ابم زكف  ا عااجات اإلقعاج كذبؾ  ف ا يع داـ ابدامؿ بلطاقة ابمعا ة قد اعرعب ةلا  عرادـ دماات دثارة مف
 ع ماؿ ابمق أة عداباؼ ا  ع اظ ثابم زكف ابزامد. لدل ابكقت ابرا ف مما اعق دكف اب اجة إبايا

 Inventory Reduce Standards مقاييس تخفيض المخزون:. 4
 :(1997 اآلعاة   ياف ف معظـ ابمق آت اقعيجت ا ياباب الاؽ ايعراعاجاة ع  اض ابم زكف د بع

ثعالكد طكالة ا جؿ كعدراثيـ كعالداـ اب دمات اب قاة كابزاارات ابمعثادبة مما ازاد ابمالة أ. إبزاـ ابمكرداف 
ابمعثادبة كااللؿ م اطر عغار مكاةاد اب  ف كمف مـ ا يعلـ. كعيع دـ مالاااس جكدة ابمد لت بالااس أداء 

 ابمكرداف.
  رد كابع غاؿ كابع كؿ مف مقعئ آلةداب. ايع داـ قظـ اإلقعاج ابمرقة بلع لص مف طكؿ اب عرة ابلزمة بإل

 كثابعابل ع  اض ابزمف ابلـز إلةداد اآل ت مف ةدة ياةات إبى دعرة كجازة.
ج. إةداد ثرقامئ م دـ بلنااقة ابكقاماة ابمقعظمة بآل ت م  ا بعزاـ ثمكان ات ع غاؿ اآل ت م  عطثاؽ 

دارة ابجكدة اب املة  اث اؤدل  ذبؾ بلع لص مف م دلة عكقؼ اإلقعاج ثيثب ثرقامئ بلع ياف ابميعمر كا 
 إنلح ك دات معاثة. اآل ت كاب اجة إبى أةطاؿ

  Flexibility and Innovation Standards. مقاييس المرونة والبتكار:5

 عيعـ ايعراعاجاة ابعنقا  ابمعانرة ثمدل قدرة ابمق أة ةلى يرةة عغاار ابمقعجات كعالنار دعرة اإلقعاج
  دما عيعـ  ذا ا يعراعاجاة طة ك بمعطلثات ابعماؿ   ابمركقة(رات ابيراعة دل ابثامة ابم اايعجاثة بلعغا

 ةثزاادة  نة ابمق أة دل ابيكؽ كذبؾ ةف طراؽ عالداـ أدثر ةدد مف ابمقعجات ابجدادة ثيرةة أدثر كجكد
 ع مؿ مالاااس ابمركقة كا ثعدار اآلعل: ةاباة كعدل ة مق  ضة  ا ثعدار(.
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 ابمقعجات ابجدادة ابعل عـ عالداميا بليكؽ.ةدد . أ

 يرةة عغاار ع دالة ابمقعجات.. ب

 طكؿ دعرة ابعطكار كا ثعدار كابعجداد.. ج

 اب نامص ابجدادة مالارقة ثابمقادياف.. د

 ةدد اإلضادات ابعدقكبكجاة اب دامة .   ق .

 مدل رضا ابعملء ةف ابمقعجات ابجدادة كمكان اعيا.. ز

دل ثقاء كض  عقاديل مماز بلمق أة ان رمايا ان ثعدار كابعطكار كابعقكا  علعب دكر أف ابمركقة كا  ارل ابثا ماف
ا جؿ ابطكاؿ دل ظؿ ابمقادية كاإلضادات ابجدادة بلمقعئ كابعل ارل ابميعيلؾ أقيا ع ث  ا عااجاع   دل

 اآلقاة كابميعالثلاة .
 Cost Standards . مقاييس التكمفة :6

ةطاء دكر  ابمعانرة ثابعرداز ةلل إدارة كرقاثة ابعداباؼ دلعيعـ ايعراعاجاة ثامة ابعنقا   ا جؿ ابطكاؿ كا 
 (: Drury,1990عل  بآلأيثاب  ذا ابعرداز  كععكد أ ـ أدثر بلمالاااس غار ابماباة دل رقاثة ابعداباؼ.

ان ةف اقعظار أ. ابالااـ ثعملاة إدارة ابعدل ة ابكقاماة كابعل عردز ةلى ابع دـ كع طاط ابعدل ة ةقد ابمقث  ةكض
دل ةملاة ابرقاثة ةلى  ان ميم ان  دكث ابعدل ة دعلن كمف مـ ابعالرار ةقيا كبذبؾ العب ةماؿ اإلقعاج دكر 

 ابعداباؼ.
ب. أنث ت ثامة ابعنقا  ابمعانرة ععيـ ثابعطكر ابعدقكبكجل ابيرا  مما اجعؿ عالارار رقاثة ابعداباؼ 

دل ةملاة ابرقاثة.  ذا ا مر درض ضركرة كجكد  لؿ أ ماعياابعاللاداة غار مكادثة بيرةة  ذا ابعطكر مما اال
ابقكا ل ابماباة  مالاااس غار ماباة اييؿ ةلى ةماؿ اإلقعاج ديميا كايع داميا ث اث   ا در ابعامؿ دل

كعالنار كقت ابعيلاـ  بق اط  ثالدر ما اردز ةلى مؤ رات ع ياف ابجكدة كعاللاؿ معد ت ابك دات ابمعاثة  
 اإلقعاج كغار ا مف ابمؤ رات ابعل   عالاييا ك  عالرر ةقيا أقظمة رقاثة ابعداباؼ ابعاللاداة. كابمركقة دل

 The competitive advantage الميزة التنافسية:
 ابمجمكةة ابدقداة بألث اث ابزراةاة ( ابمازة ابعقادياة بلنقاةة  Agriculture Canadaةردت مجمكةة 

ةلى أقيا مالدرة ابنقاةة ةلى ع الاؽ ا رثاح ث دؿ ميعمر كايع كاذ ا ةلى  نة يكقاة مقايثة  بيا ك 
 (.Agriculture Canada,1991ا يكاؽ ابم لاة أك ا جقثاة أك ا مقاف معان  ابالدرة دل اب  اظ ةلايا دل

دت ةلى أقيا ابالدرة ةلى إقعاج ابيل  كاب دمات ثابقكةاة ابجادة كابيعر ابمقايب كدل ابكقت ابمقايب دما ةر 
 .ـ(2001ابمق آت ا  رل   ةدقاف  مما الثى  اجات ابميعيلداف ث دؿ أدمر د اءة مف 
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ر د اءة ماعضد مما يثؽ أف ابمازة ابعقادياة ععقى ابالدرة ةلى عزكاد ابميعيلؾ ثمقعجات ك دمات ث دؿ أد
ا ةعثار عأمار ابدةـ  دل  راف ةلى ابقطاؽ ابم لى كابقطاؽ ابدكبل م  اآل ذكدعاباة مف ابمقادياف اآل

ايعطاةت ذبؾ  كاب مااة اب دكماة ابعل قد ععمع  ثيا ابمق أة  اث عععثر ابمق أة ذات مازة عقادياة ةاباة إذا
 ظؿ غااب ابدةـ كاب مااة اب دكماة. دل

 التنافسية :أنواع الميزة 
 ـ(:2007 قاؾ قكةاف بلمازة ابعقادياة  ما    ثاث   بكازة  

ابعماز ةف مقاديايا ك اب  اظ ةلى عداباؼ قراثة مف  أ. مازة ابعدل ة ا قؿ: ةلى ابمق أة ابعل عرغب دل
 عداباؼ مقاديايا كذبؾ ةف طراؽ ابعالااـ ابميعمر بعدابا يا ثابمالارقة ثابمقادياف.

ععماز ابمق أة ةف مقاديايا ةقدما ادكف ثمالدكر ا  اازة  نامص درادة عجعؿ ابعماؿ اععلؽ  ب. مازة ابعماز:
ثيا. كعمقد مازة ابعماز ابمق أة ابالدرة ةلى ثا  دماات أدثر مف مقعجاعيا ثيعر مرع   قيثاان كضماف كداء 

 ابعملء بمقعجاعيا.

 معايير الحكم عمى جودة الميزة التنافسية:
 (: ـ1996ة ابعقادياة ثملث ظركؼ  ل    لاؿ  عع دد جكدة ابماز 

 ف مف ابمزااا كدالان بيذا ابمعاار  ما:. مندر ابمازة:  قاؾ قكةا1

ابعمؿ كابمكاد اب اـ ك ى ييلة ابعاللاد قيثاان مف قثؿ  ة: عععمد ةلى ابعدل ة ا قؿ بالك أ. مزااا عقادياة مق  ضة
 ابمقادياف.

عماز ابمقعئ أك اب دمة  ابيمعة ابطاثة اك ابعلمة ابعجاراة   ابعلقات ب. مزااا عقادياة مرع عة: عيعقد إبى 
 ابكطادة ثابعملء. كععطلب  ذا ابمزااا عكدر ميارات كقدرات ةاباة ابميعكل ممؿ عدراب ابعاملاف.

ا . ةدد منادر ابمازة ابعقادياة ابعل عمعلديا ابمق أة: إف اةعماد ابمق أة ةلى مازة عقادياة كا دة اعرضي2
 طر ييكبة عاللاد ا مف قثؿ ابمقادياف  بذا ايع يف ععدد منادر ابمازة ابعقادياة بدى عنعب ةلى  إبى

 ابمقادياف عاللاد ا.

. درجة ابع ياف كابعطكار كابعجداد ابميعمر دل ابمازة : بدى عزاد ابمق أة مف مازعيا ابعقادياة عالكـ ث لؽ 3
 داء  ذا ابمازة ث دؿ ا الؽ عمؿ ةلى ابعالااـ كابع ياف ابميعمر مزااا عقادياة مرع عة قيثاان كبذبؾ اجب أف ع

 .ع ادم قااـ ابمق آت ابمماملة ثعاللاد ا
 مصادر الميزة التنافسية:

 عل:ف بلمازة ابعقادياة ععممؿ دل اآل قابؾ مندرا
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راعاجل ابذل . ابع دار ا يعراعاجل كيالة بثقاء مازة عقادياة : اجب ةلى ابمق أة امعلؾ ابع دار ا يع1
  ابع لاؿ  ابعدقاؽ كابعم اص داما  ك مكجكد دا ؿ ك ارج ابمق أة كمدل إمداقاة امدقيا مف ا يعالطاب

 (.2002  ابمق أة   ابمريى  أثكثدر ابعكادؽ ثاقيما مف أجؿ ايعغلؿ اب رص ابمعا ة أماـ

  ا يعراعاجاات ابعقادياة . مد ؿ ابمكارد أياس بثقاء مازة عقادياة: بـ ععد ابمقادية عالعنر ةلى كض2
د يب ثؿ  ثد مف كجكد ابمكارد كابد اءات ابعاباة بضماف ابقجاح دل ظؿ ثامة معغارة ثايعمرار م  زاادة 

  دة ابمقادية كابعطكر ابعدقكبكجل ابميعمر.

كامؿ اعضد مف ابعرض ابياثؽ إف ابمازة ابعقادياة   ععمردز دالط ةلى ا يعار كعدل ة ةكامؿ اإلقعاج بدف ة
 إضاداة عؤمر دايا ممؿ :

i.  كةلقات ابعمؿ.  جـ ابم زكف  اإلدارة  يليلة ابعملاات 

ii. .ا ثداع ابعدقكبكجل 

iii. .ابرقاثة ابميعمرة ةلى ابقكةاة كابعداباؼ 

iv. .ا  عماـ ثعدراب ابعاملاف 

v. .ابع دار كابع طاط ا يعراعاجل قنار ابمدل كطكاؿ ابمدل 

vi. .ايع داـ عالقاات إقعاج مرقة 

vii. داـ ابمكارد.عر اد ايع  

viii. .ابعالااـ كابع ياف كابعجداد ابميعمر 

دل عالكاـ ابمازة ابعقادياة  ان مؤمر  ان ف مالاااس ا داء غار ابماباة امدف أف علعب دكر أ مما يثؽ ارل ابثا ماف
بلمق آت ابنقاةاة مف  لؿ  زمة كايعة مف ابمؤ رات ععمؿ ةلى ع ياف ابمازة ابعقادياة بلمق أة ةلى 

 ى كابميعكل ابدكبل.ابميعكل ابم ل
 الدراسات السابقة:

 ددت ابدراية إبى عكضاد داؼ امدف بلمؤيية ا قعناداة أف ع دد مازة  :م(0212دراسة صورية وىجيرة )
كثااف ةكامؿ قجاح كايعمراراة  ذا ابمازة. كعكنلت ابدراية إبى أف  ابمقادية  عقادياة قكاة بمكاجية  دة

 ثاإلضادة قج  طراالة بع داد ابمازة ابعقادياة بلمؤيية ا قعناداة أقمكذج ابماية أك ابعقاقاد بثكرعر اععثر 
 كابعل ععزاز  ذا ابمازة ثا ةعماد ةلى ابع لاؿ ابدا لل بلمؤيية ا قعناداة إبى ميا مة يليلة ابالامة دل

 مف  لب  ادعياب  ذا ابمازة كعأداد ا.عيعطا  
د ؼ مدم عطثاؽ ثطاقة ا داء ابمعكازف بدم ابمؤييات ابماباة   ددت ابدراية إبى م (:0210دراسة النجار)

قطاع غزة  دل ابعاملة ابمؤييات ابماباة مف قثؿ دعلن  معردة ابمالاااس ابميع دمة ابعاملة دل قطاع غزة  ك
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مردز ا ابعقاديل ا يعراعاجل. كعكنلت ابدراية إبى أف  ذا ابمؤييات عطثؽ أمقاء قااس أداميا ثيدؼ عالكاـ 
ـ مالاااس ماباة كأ رل غار ماباة كأف  قابؾ اقعدايات إاجاثاة بلرثط ثاف مالاااس ا داء ابمعكازف كعدةا

س بيا ةلقة ثعملااعيا ابمردز ابعقاديل بيذا ابمؤييات كأف  ذا ابمؤييات عطثؽ كثدرجات مع اكعة مالااا
 ابع غالاة عؤمر ةلل ابمردز ابعقاديل ا يعراعاجل.

كما نا ثيا مف ثامة ابعنقا  اب دامة عالااـ ا داء ابملمـ دل  ددت ابدراية إبى  م(:0212دراسة السريتي )
دل ثامة  كدراية مؤ رات عالااـ ا داء ابعل عيع دـعطكرات دل جما  ابمجا ت كعطكر ا ياباب اإلقعاجاة 

كا يع ادة. كعكنلت ابدراية إبى أف  ابلاثاة ابعنقا  اب دامة كمدل إمداقاة عطثااليا دل ابثامة ابم لاة
كأف ايع داـ  ايع داـ ابمؤ رات غار ابماباة ا الؽ دعاباة ةملاة عالااـ ا داء كعر اد ةملاة اع اذ ابالرارات

كادع اؼ ابمجا ت اب رجة ابعل عظير دايا ابك دات  ابمالاااس ابمرجعاة دل ابثامة ابلاثاة اؤدم إبل ع داد
 .أداء غار مرضل مالارقة ثا داء ابمعماز  دضؿ اب ردات ابمماملة دا ؿ باثاا

 الدراسة الميدانية:

ةلى  ردات قطاع ابنقاةات ـ ب دامة ابثااقات   اث اقعنرت 2014: غطت ابدراية ابعاـ حدود الدراسة*
 % مف ابمق آت ابدثارة دل ابيكداف.64ابيكداف كابذم اممؿ قيثة  –ابع كالاة ثك اة اب رطكـ 

 اعدكف مجعم  ابدراية مف  ردات قطاع ابنقاةات ابع كالاة ثك اة اب رطكـ. *مجتمع الدراسة:
دا ؿ ابالطاةات ابمدكقة بلنقاةات ابع كالاة  ابالنداة: ايع داـ ابثا ماف أيلكب ابعاقة *عينة الدراسة
بعل  ملت دؿ ابالطاةات ما ةدا قطاع نقاةة ابغزؿ كابقيائ ابذم اععثر  ث  معكقؼ ةف كا ثك اة اب رطكـ

 ابعمؿ ك ملت اآلعل:
 قطاع ابنقاةات ابغذاماة .  -1
 قطاع نقاةة ابجلكد. -2
 قطاع ابنقاةات ابدامااكاة كا دكاة. - 3
 قطاع ابزاكت كابناثكف. - 4
 قطاع ابنقاةات ابيقدياة. - 5
 اد ابثقاء كاب راراات.قطاع نقاةة مك  -6
 قطاع نقاةة مكاد ابععثمة كابعغلاؼ كابطثاةة. - 7

( ايعمارة 100 اث عـ ايعرجاع ةدد   ( ايعمارة ايعثااف ةلى اب مات ابميعيددة 110 اث عـ عكزا  ةدد   
الل كداما % (. 9.1( ثقيثة  10داما ثلغت ا يعمارات غار ابميعردة ةدد   ( 90.9ثقيثة ايعجاثة ثلغت  

 ( ابعابل: 1كن ان  دراد ةاقة ابدراية دما دل ابجدكؿ  
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 ( يوضح وصف عينة الدراسة1جدول )
 النسبة التكرار فئات المتغير المتغير

 
 

 ابمؤ ؿ ابعلمل

 %3 3 ماقكم
 %7 7 دثلـك كياط
 %49 49 ثدابكراكس
 %12 12 دثلـك ةابل
 %14 14 ماجيعار
 %15 15 ددعكراا

 
 

 ابع نص

 %20 20 م ايثة
 %21 21 إدارة أةماؿ

 %19 19 اقعناد
 %19 19  قدية

 %12 12 إ ناء
 %9 9 أ رم

 
 يقكات اب ثرة

 %14 14 يقكات 5اقؿ مف 
 %39 39 يقكات 5-10
 %31 31 يقة 11-15
 %16 16 يقة دادمر 15

 
ةاباة عمدقيـ مف ديـ ( أف أدراد ةاقة ابدراية اعمععكف ثمؤ لت ةلماة 1اعضد مف جدكؿ  

كايعاعاب ةثارات ايعمارة ا يعثااف كاب نكؿ ةلى آراء ةلماة يلامة كمكضكةاة. دما اعضد أف أدراد ةاقة 
ف إجاثاعيـ يكؼ عدكف مثقاة ةلى ثا رة ثمكضكع ابدراية كثابعابل د ع ننات ذات نلة م مابدراية ذك 

اب مس  فثا  ثرعيـ ما مف ةاقة ابدراية عراك ت %39أف قيثة  أاضان  ديميـ كايعاعاثيـ بمكضكع ابدراية.
ة ر يقة دأدمر مما اؤدد أف بدايـ اب ثرة  % عجاكزت  ثرعيـ إ دل47كابع ر يقكات  دل  اف قيثة 

 .الركقة ثمؤ لعيـ ابعلماة ابعاباةابعملاة ابمعرادمة م
 أداة الدراسة:*

ابماداقاة ةف طراؽ عنماـ ايعمارة ايعثااف قاـ ابثا ماف ثجم  ابثااقات ابلزمة  جراء ابدراية 
  أكادؽ     أكادؽ م ااد   أكادؽ  ابمالاااس  أكادؽ ث دة ( اب مايل ابمعدرج دلLikertثايع داـ مالااس  

 عل:دابآلث دة (  اث نممت 
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   كا عمؿ ابجزء ابماقل ةلى قااس أراء ةاقةابجزء ا كؿ ا عمؿ ةلى ابمعغارات اب  ناة بعاقة ابدراية
ابدراية  كؿ دعاباة مؤ رات ا داء غار ابماباة   مؤ رات ابجكدة  مؤ رات أداء ابعيلاـ بلعملء  مؤ رات 

 أداء ابعملء  مؤ رات ابمركقة كا ثعدار( دل ع ياف ابمازة ابعقادياة بلمق آت ابنقاةاة.
 : صدق وثبات أداة الدراسة

دادامااف كذبؾ بلعأدد مف ابندؽ  بم دماف ا: عـ ةرض ا يعثااف ةلى مجمكةة مف ا*الصدق الظاىري
 .عكجايات كأراء كععدالت ابم دمافابظا رم بم عكاات ا يعثااف   اث قاـ ابثا ماف ثا يعر اد ث

قاـ ابثا ماف ثا عثار مدل إمداقاة ا ةعماد ةلى ابثااقات ابعل عـ اب نكؿ  *الصدق والثبات اإلحصائي:
كابذم  Cronbach-Alphaةلايا كدذبؾ مدل اعياؽ كمثات ابمالااس ابميع دـ دل جم  ابثااقات ثايع داـ 

اثف مدل كجكد ارعثاط ثاف ابالاايات ابمعثرة ةف إجاثات أدراد ابعاقة  اث ثلغت قامة معامؿ ا رعثاط 
 ك ى قامة ايعدؿ مف  لبيا ةلى إمداقاة ا ةعماد ةلى قعامئ ابع لاؿ اإل نامل. 0.899

 متغيرات الدراسة:
 ابمعغار ابعاث : ابمازة ابعقادياة.

 ابمعغارات ابميعاللة : ةلى ضكء أ داؼ ابدراية عـ ا ةعماد ةلى ابمعغارات ا ياياة ابعاباة :
 مؤ رات ابجكدة. -

 مؤ رات أداء ابعيلاـ. -

 رات أداء اآل ت.مؤ  -

 مؤ رات ابمركقة كا ثعدار. -
 :أسموب معالجة وتحميل البيانات

بع الاؽ أ داؼ ابدراية عـ ع لاؿ ابثااقات ابعل عـ جمعيا ةف طراؽ ايعمارة ا يعثااف مف  لؿ 
ة عطثاؽ ا ياباب اإل ناماة ابمقايثة بطثاعة ابثااقات كقكع ابعاقة كذبؾ ةف طراؽ ثرقامئ اب ـز اإل ناما

 t-test(  اث عـ ايع داـ أيلكب ا ق راؼ ابمعاارم كابكيط اب ياثل كا عثار  SPSSبلعلكـ ا جعماةاة   
 بلعاقة ابكا دة   عثار د بة اب ركؽ اإل ناماة.

 اختبار الفرضيات:
اةعمد ابثا ماف ةلى أياباب ابع لاؿ اإل نامل بمعردة قعامئ ابدراية ابماداقاة   اث عـ اعثاع 

 اب طكات ابعاباة   عثار اب رضاات :
درجة أراء ةاقة ابدراية  كؿ دعاباة  مالاااس ا داء غار ابماباة دل ع ياف معاار بل دـ ةلى  كض  -1

كذبؾ مف  لؿ ع داد طكؿ  لاا  ابمازة ابعقادياة مف  لؿ إجاثاعيـ ةلى دؿ ةثارة مف ةثارات اب رضاات 
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ا يعثااف   اث عـ  ياب قامة  دلمالااس بادرت اب مايل   اب دكد ابعلاا كاب دكد ابدقاا( ابميع دمة 
( كثعد ذبؾ  0.8= 4/5( مـ قيمة قامة ابمدل ةلى ةدد  لاا مالااس بادرت اب مايل  4=1-5ابمدل  

يار قامة ابمعكيط ابعاـ بلمالااس ك ك ابكا د ابن اد  كثابعابل امدف ع  ا دقىعضاؼ  ذا ابالامة ابى اب د 
 ابمرجد بلعثارات ةلى ابق ك ابعابل:

 ( المتوسط العام المرجح لعبارات الستبيان0 جدول )

 الدرجة المتوسط الحسابي
 (درجة مق  ضة جدان ع ؽ عمامان    أ 1.8ػػػػ 1

 ( درجة مق  ضةع ؽ   أ   2.6ػػػ  1.9
 ( درجة معكيطةم ااد   3.4ػػػػػ  2.7
 ( درجة مرع عةع ؽ   أ 4.2 ػػػػ 3.5
 ( درجة مرع عة جدان ع ؽ عمامان   أ 5ػػػػػ  4.3

ةاقة ابدراية كابكيط اب ياثل  أدراد أراءابعجاقس ثاف  لا ق راؼ ابمعاارم بلععرؼ ةلل مدايع داـ  -2
 دعاباة ايع داـ ابمالاااس غار ابماباة دل ع ياف ابمازة ابعقادياة.بالااس درجة 

 بلعاقة ابكا دة   عثار د بة اب ركؽ ابمعقكاة. t- testايع داـ ا عثار  -3

عكجد ةلقة ذات د بة معقكاة ثاف ايع داـ مؤ رات ابجكدة كع ياف ابمازة ابعقادياة  الفرضية األولي:
 بلمق آت ابنقاةاة.

 ( مؤشرات الجودة2جدول )
النحراف  العبارة

 المعياري
الوسط 
 الحسابي

مستوى  tقيمة  التفسير الترتيب
 الدللة

عجات كاب دمات ابعل قااس رضاء ابعملء ةف ابمق
ة ايا ـ دل ع ياف ابمازة ابعقادياة أعؤدايا ابمق 

 ة .أبلمق 
780. 4.61 1 

مرع   
 جدان 

20.5 000. 

اععثر ةدد ابعملء ابجدد كةدد ابعملء ابذاف عـ دالد ـ 
 .000 9.5 مرع   6 3.87 .911 مؤ ر بقمك أك قالناف ابمازة ابعقادياة.

قااس مرات اإل  اؽ دل ا بعزاـ ثمكاةاد ابعيلاـ 
 ابم ددة بلعملء ايا ـ دل عالكاـ ابمازة ابعقادياة .

 .000 9.6 مرع   4 4 1.02

اإلقعاج ابدلل   ىعاج ابيلاـ إبمالارقة قيثة معدؿ اإلق
( ادةـ ثقاء مازة عقادياة  Productivityاإلقعاجاة 

 ة.أمرع عة بلمق 
 .000 9 مرع   5 3.94 1.04
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زاادة معد ت اإل  اؽ دل ا عثار جكدة ابمقعئ اؤدم 
 إبل ثقاء مازة عقادياة مق  ضة بلمق اة .

 .000 9.9 مرع   3 4.07 1.08

ممارية رقاثة دكراة ثعدد مرات ابعزاـ ابمكرداف ثعيلاـ 
ابمكاد دل ابكقت ابم دد ازاد مف ابمازة ابعقادياة 

 ة .أبلمق 
 .000 10 مرع   2 4.09 1.09

 .000 18.3 مرع   4.1 .595 دؿ ةثارات اب رضاة
 

. ( ك ك ما ا ار إبى 595ثلغ   ددؿ ف ا ق راؼ ابمعاارم بعثارات اب رضاة( أ3اعضد مف جدكؿ   
 ر( ك ك ما ا ا4.1بعثارات اب رضاة  لعجاقس إجاثات ةاقة ابدراية  دل  اف ثلغ ابمعكيط اب ياثل ابدل

(  tةاقة ابدراية عماؿ ق ك ابمكادالة ةلى ةثارات اب رضاة ثنكرة مرع عة. دما أف ا عثار  إبى أف أراء أدراد 
.( ك ذا ابالاـ أقؿ مف ميعكل ابمعقكاة 000داؿ إ ناماان بجما  ابعثارات دلن ةلى  دا ثميعكل د بة  

 مق آت ابنقاةاة.( مما ا ار إبى أف ايع داـ مؤ رات ابجكدة ايا ـ دل ع ياف ابمازة ابعقادياة بل0.05 
ابعيلاـ بلعملء كع ياف ابمازة  مؤ رات أداءيع داـ اعكجد ةلقة ذات د بة معقكاة ثاف  الفرضية الثانية:

 ابعقادياة بلمق آت ابنقاةاة.
 ( مؤشرات أداء التسميم لمعمالء4جدول )

النحراف  العبارة
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

مستوى  tقيمة  التفسير الترتيب
 الدللة

مالارقة ةدد مرات ا يعجاثة بطلثات ابعملء دل ابكقت 
ابم دد م  ابمق آت ابمقادية ايا ـ دل ع ياف ابمازة 

 ابعقادياة.
734. 4.48 1 

مرع   
 جدان 

20.1 000. 

كجكد عالارار دكراة ةف اب عرة ابزمقاة بع كاؿ ابمكاد 
 لمقعئ قيامل ايا ـ دل معردة مد ىاب اـ إب

 ا يعجاثة بطلثات ابعملء دل ابكقت ابم دد.
 .000 7.7 مرع   5 3.85 1.09

ت ابم دد بع كاؿ ابمكاد قااس ةدد مرات ا بعزاـ ثابكق
مقعجات عامة ابنق  اياةد دل ع ياف  ىاب اـ إب

 ابمازة ابعقادياة.
 .000 9.9 مرع   3 4.07 1.08

عالداـ مالارقة دعرة عيلاـ ابمقعئ بلعماؿ  مف ب ظة 
ابطلب  عل ب ظة ا يعلـ( م  ابمق آت ابمقادية 

 ايا ـ دل دةـ ابمازة ابعقادياة .
 .000 10.8 مرع   2 4.12 1.03

 .000 7.7 مرع   4 3.93 1.2مالارقة دعرات ابعيلاـ دل اب عرة اب اباة م  دعرات 
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 ابعيلاـ دل ابيقكات ابياثالة ا يف مف ابمازة ابعقادياة
 .000 15.8 مرع   4.1 .685 دؿ ةثارات ابم كر

 
ك ك ما ا ار إبى  (0.685ثلغ   ددؿ اب رضاة ( أف ا ق راؼ ابمعاارم بعثارات4اعضد مف جدكؿ  

 ر( ك ك ما ا ا4.1عجاقس إجاثات ةاقة ابدراية  دل  اف ثلغ ابمعكيط اب ياثل ابدلى بعثارات اب رضاة  
ةلى ةثارات اب رضاة ثنكرة مرع عة. دما اعضد أف راء أدراد ةاقة ابدراية عماؿ ق ك ابمكادالة إبى أف آ
( ك ذا ابالاـ أقؿ مف ميعكل 0.000بجما  ابعثارات دلن ةلى  دا ثميعكل د بة   ( داؿ إ ناماان tا عثار  
مازة ابعقادياة ( مما ا ار إبى أف ايع داـ مؤ رات أداء ابعيلاـ بلعملء اؤدل إبى ع ياف اب0.05ابمعقكاة  

 .اةبلمق آت ابنقاة
اآل ت ك ع ياف ابمازة ابعقادياة  : عكجد ةلقة ذات د بة معقكاة ثاف ايع داـ مؤ رات أداء الفرضية الثالثة

 بلمق آت ابنقاةاة.
 ( مؤشرات أداء اآللت5جدول )

ا ق راؼ  ابعثارة
 ابمعاارم

ابكيط 
 اب ياثل

ميعكل  tقامة  ابع يار ابع يار
 ابد بة

دل ع غاؿ اآل ت مالارقة درجة ايع داـ اب ايب اآلبل 
م  ابمق آت ابمقادية اياةد دل ع ياف ابمازة 

 ابعقادياة
1.07 4.22 1 

مرع   
 جدان 

11.3 000. 

ع  اض ةدد مرات اب  ص كا قعظار أمقاء ةملاات 
 ابعنقا  ا يف مف أداء اآل ت كزاادة ابمازة ابعقادياة

 .000 4.8 مرع   5 3.55 1.13

ةملاات ابنااقة ابكقاماة قثؿ  ىممارية رقاثة دكراة ةل
كأمقاء اإلقعاج االلؿ مف قيثة عكقؼ اآل ت كابميا مة 

 دل ع ياف ابمازة ابعقادياة.
 .000 10 مرع   3 4.05 1.04

دراية قيب ابطاقة ابميعاللة بلمق آت ابمقادية اياةد 
ايعغلؿ اب رص ابمعا ة مما ازاد مف  ىة ةلأابمق 

 ابمازة ابعقادياة.
 .000 12.5 مرع   2 4.15 .919

عجقب كجكد ا عقاقات اؤدم بزاادة قيثة اإلقعاجاة 
كع ياف ةملاة ابعيلاـ بلعملء مما ايا ـ دل دةـ 

 ابمازة ابعقادياة .
 .000 9.6 مرع   4 4.04 1.08

 .000 15.2 مرع   4 .656 دؿ ةثارات ابم كر
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. ( ك ك ما ا ار إبى 656ثلغ  ددؿ ( أف ا ق راؼ ابمعاارم بعثارات اب رضاة5اعضد مف جدكؿ  
 ر( ك ك ما ا ا 4عجاقس إجاثات ةاقة ابدراية   دل  اف ثلغ ابمعكيط اب ياثل ابدلى بعثارات اب رضاة  

اعضد أف  إبى أف أراء أدراد ةاقة ابدراية عماؿ ق ك ابمكادالة ةلى ةثارات اب رضاة ثنكرة مرع عة. أاضان 
.( ك ذا ابالاـ أقؿ مف ميعكل 000ثارات دلن ةلى  دا ثميعكل د بة  بجما  ابع ( داؿ إ ناماان  tا عثار  
( مما ا ار إبى أف ايع داـ مؤ رات أداء اآل ت ايا ـ دل ع ياف ابمازة ابعقادياة بلمق آت 0.05ابمعقكاة  
 ابنقاةاة.

كع ياف ابمازة عكجد ةلقة ذات د بة معقكاة ثاف ايع داـ مؤ رات ابمركقة كا ثعدار  الفرضية الرابعة :
 ابعقادياة بلمق آت ابنقاةاة .

 ( مؤ رات ابمركقة كا ثعدار6جدكؿ  
النحراف  العبارة

 المعياري
الوسط 
 الحسابي

مستوى  tقيمة  التفسير الترتيب
 الدللة

قااس ةدد ابمقعجات ابجدادة ابعل قدمعيا ابمق اة 
بليكؽ مالارقة ثابمق آت ابمقادية اياةد دل ثقاء 

 ة.أمماز بلمق  كض  عقاديل
1 4.25 1 

مرع   
 جدان 

12.4 000. 

مالارقة ةدد مرات عقكا  ع دالة ابمقعجات م  
ابمق آت ابمقادية ايا ـ دل زاادة درجة ابمركقة 

 ةأابعقادياة بلمق 
 .000 9 مرع   7 3.91 1

قااس مدم ا عماـ ابمق اة ث د اؿ  نامص جدادة 
 ةأيا ـ دل زاادة مازة ابعماز بلمق بلمقعئ ا

 .000 9.8 مرع   5 4.08 1.09

عيا ـ ةدد اإلضادات ابعدقكبكجاة ابجدادة ابعل عؤدم 
إبى ع ياف ابمقعئ دل عطكار كعجداد ابمازة ابعقادياة 

 مالارقة ثابمق آت ابمقادية .
 .000 9.2 مرع   6 4.03 1.12

م عيا ـ ةدد اإلضادات ابعدقكبكجاة ابجدادة ابعل عؤد
قد( دل دعاللاؿ قيثة اب ااإلقعاجاة  إبى ع ياف ابعملاة 

 ة .أثقاء عماز ابعقاديل بلمق 
 .000 11 مرع   2 4.17 1.06

رضاء ابعملء ةف  لكجكد آباة بالااس ميعك 
ابمقعجات ابجدادة كمكان اعيا ايا ـ دل عالكاـ ابمازة 

 ابعقادياة.
 .000 11.7 مرع   3 4.12 .951

ا  عماـ ثعكدار عالارار دكراة ةف اب نامص ابجدادة 
بمقعجات ابمقادياف ايا ـ دل ع ياف درجة ا ثعدار 

 .000 9.5 مرع   4 4.12 1.18
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  ابرقاثة ابثعداة( كزاادة ابمازة ابعقادياة
 .000 17.1 مرع   4.09 .639 دؿ ةثارات ابم كر

 
. ( ك ك ما ا ار إبى 639ثلغ   ددؿ اب رضاة( أف ا ق راؼ ابمعاارم بعثارات 6اعضد مف جدكؿ  

 ر( ك ك ما ا ا4.09  دل  اف ثلغ ابمعكيط اب ياثل ابدلى بعثارات اب رضاة  جاثات ةاقة ابدرايةعجاقس إ
أف  إبى أف أراء أدراد ةاقة ابدراية عماؿ ق ك ابمكادالة ةلى ةثارات اب رضاة ثنكرة مرع عة. اعضد أاضان 

.( ك ذا ابالاـ أقؿ مف ميعكل 000جما  ابعثارات دلن ةلى  دا ثميعكل د بة  ب ( داؿ إ ناماان tا عثار  
( مما ا ار إبى أف ايع داـ مؤ رات ابمركقة كا ثعدار اؤدل إبى ع ياف ابمازة ابعقادياة 0.05ابمعقكاة  

 بلمق آت ابنقاةاة .
 اث ثلغ ميعكل ابد بة بدؿ  داؿ إ ناماان داف ( بدؿ اب رضاات tمما يثؽ اعضد إف ا عثار  

( مما ا ار إبى أف ايع داـ مؤ رات ا داء غار 0.05.( ك ى أقؿ مف ميعكل ابمعقكاة  000اب رضاات  
إمثات اب رضاة  إبى ععكنؿ ابدرايةابماباة عيا ـ دل ع ياف ابمازة ابعقادياة بلمق آت ابنقاةاة كثابعابل 

بة معقكاة ثاف ايع داـ مؤ رات ا داء غار ابماباة كع ياف ابرماياة ابعل عقص ةلى كجكد ةلقة ذات د 
 ابمازة ابعقادياة بلمق آت ابنقاةاة.

 :النتائج 
 إبى ابقعامئ ابعاباة: عكنلت ابدرايةابماداقاة  ابقظراة ك مما يثؽ ايععراض  دل ابدراية

 اث ثلغ ابمعكيط  . ايع داـ مؤ رات ابجكدة ايا ـ دل ع ياف ابمازة ابعقادياة بلمق آت ابنقاةاة1
 ( . 4.096اب ياثل ابدلل   

غ ابمعكيط . عيا ـ مؤ رات ابمركقة كا ثعدار دل ع ياف ابمازة ابعقادياة بلمق آت ابنقاةاة  اث ثل2
 (. 4.09اب ياثل ابدلى  

اة كيالة دعابة بع ياف ابمازة ابعقادياة بلمق آت ابنقاة ثمؤ رات أداء ابعيلاـ بلعملء اععثر . ا  عماـ3
 (.4.098 اث ثلغ ابمعكيط اب ياثل ابدلل  

دل ع ياف ابمازة ابعقادياة بلمق آت ابنقاةاة  اث ثلغ  ذك عأمار إاجاثل اآل ت . ايع داـ مؤ رات أداء4
 (.4ابمعكيط اب ياثل ابدلل  

 . عععثر مؤ رات ا داء غار ابماباة كيالة دعابة دل ع ياف ابمازة ابعقادياة بلمق آت ابنقاةاة.5

كضعيا ادع اؼ ابمجا ت اب رجة دل امٌدف ابمق أة ابنقاةاة مف . ايع داـ مؤ رات ا داء غار ابماباة 6
 ابعقاديل مالارقة ثابمقادياف.
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غار ابماباة اكضد ابع ياقات ابعل اجب إد ابيا بع ياف قدرة ابمق أة ةلى  . ايع داـ مؤ رات ا داء7
 ع الاؽ ابقجاح كابعماز ابعقاديل.

 : التوصيات
 عل:قكنل ثاآلمف قعامئ  ابدرايةب   تدل ضكء ما عكنل

كا  داث عدامؿ  . أف عيعـ ابمق آت ابنقاةاة ثابمؤ رات غار ابماباة إبى جاقب ابمؤ رات ابماباة بألداء1
 كمدل ابع يف دل ابمازة ابعقادياة. ثاقيما  عى ععمدف مف اب نكؿ ةلى قعامئ مكضكةاة ةف ا داء

ةلى مدار دعرات زمقاة م عل ة بع داد مدل ابع يف  ابنقاةاة ةلى قااس كعالااـ ا داء. أف ععمؿ ابمق آت 2
 دل ابمازة ابعقادياة.

. ابعمؿ ةلى عالداـ عالارار دكراة مقعظمة ةف ابكض  ابعقاديل بلمق أة دل ظؿ ثامة ابعنقا  ابمعانرة 3
 ابمعغارة مما اضمف معابجة ا ق رادات أك ن ثأكؿ كقت  دكميا.

 عماـ ثمالاااس ا داء اب ارجاة  جراء مالارقات م  ابمقادياف بعدةاـ ابمازة ابعقادياة ةف طراؽ . ا 4
 ابع ياف ابميعمر.

 

 المصادر والمراجع:
 اوًل : المراجع العربية :

(  مدل إمداقاة ايع داـ مؤ رات عالااـ ا داء دل ثامة ابعنقا  اب دامة  2013ابيراعى  ابميدل م عاح     -
 .216-181بالطاع ابنقاةل ابلاثل  ابمجلة ابجامعة  ابمجلد ابمابث  ابعدد اب امس  ص دل ا

 -100(  ابمازة ابعقادياة دل مجاؿ ا ةماؿ  ابدار ابجامعاة  ثاركت  ص 1996 لاؿ  قثاؿ مريل     -
101. 
اب عاع بلطثاةة كابق ر   رابعداباؼ ابنقاةاة بإلدارااف  دا ئ  مثاد(1998 ياف  ا مد  ياف ةلى     -

 .329-328ص 

  أ ماة ايع داـ ثطاقة ابعلمات ابمعكازقة دل عالكاـ 2005 ) يف  ابياـ م يف ك قكر  ةثد ابقانر     -
 .20ا داء  ابمجلة ا ردقاة دل إدارة ا ةماؿ  ابمجلد ا كؿ  ابعدد ابماقل  ص

ا داء دل ظؿ قظـ ابعنقا  اب دامة ثغرض ع الاؽ ـ(  إطار مالعرح بعالااـ 200م مد  إاماف منط ل     -
 .53ابجكدة اب املة  ريابة ماجيعار غار مق كرة  جامعة اإليدقدراة  ص 

(  ابمدا ؿ ابمالعر ة بالااس كعالااـ ا داء ابمابل كابع غالل 2002مقنكر  ثياء م مد  ياف    -
ث كث ابعلماة  جامعة اإليدقدراة  ابمجلد كا يعراعاجل دل مق آت ا ةماؿ اب دامة  مجلة دلاة ابعجارة بل

 .306ابعاي  كابملمكف  ابعدد ا كؿ  ص 
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(  م ددات ابالدرة ابعقادياة بألقطار ابعرثاة دل ا يكاؽ ابدكباة  ث كث 2001ةدقاف  كدا  م مد     -
 .5كمقاق ات   ص

دياة دل ابمؤيية (  م ددات كةكامؿ قجاح ابمازة ابعقا2010نكراة  معمكر ثك جارة  اب ا     -
ا قعناداة  ابملعالى ابدكبل ابراث   كؿ ابمقادية كا يعراعاجاات ابعقادياة بلمؤييات ابنقاةاة  ارج قطاع 

 .22 -3ابم ركقات دل ابدكؿ ابعرثاة   ابجزامر   ص 

الى (  دكر ابمازة ابعقادياة دل ثامة ا ةماؿ كمنادر ا  ابملع2007بكازة  قكادر  ك ثاثة  د ادة     -
ابعلمل ابدكبل  كؿ ابمعردة دل ظؿ ا قعناد ابرقمل كميا معيا دل عدكاف ابمزااا ابعقادياة بلثلداف ابعرثاة  

 .6-4ابجزامر  ص 
ـ  أمر عطثاؽ ثطاقة ا داء ابمعكازف ةلى ععزاز ابمردز ابعقاديل ا يعراعاجل  2012ابقجار جماؿ   -

 .2ق ك ععزاز عقادياة ابمقعجات اب ليطاقاة  راـ اهلل  ص ابمؤعمر ا قعنادم بجامعة ابالدس ابم عك ة   

(   ابع دار ا يعراعاجل 2002ابمريى  جماؿ ابداف م مد  كأثك ثدر منط ل  كر ادم  طارؽ     -
 .24كاإلدارة ا يعراعاجاة  ابدار ابجامعاة  اإليدقدراة  ص 
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العالقات الدولية والتنميةدور النفط في   
 د. خنساء على محمد صالح كبارة

 األستاذ المساعد بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية جامعة دنقال

المستخلص:

عقاكبت  ذا ابدراية ابق ط كأمرا ةلى ابعلقات ابدكباة  ابيكداف قمكذجان( بالد ظؿ ابق ط ا عؿ مردز 
كذبؾ ب اناع  ابمع ردة كابمععددة دل دادة ابمجا ت  ا قعناداة ابندارة مف ثاف مكارد ابطاقة ا  رل  

مقيا كابيااياة كا جعماةاة دل ابعابـ   ق  ةنب اب ااة اب دامة  كاممؿ ململ ا عااجات ابعابـ مف ابطاقة  
 كبذبؾ قجد عدابب ابدكؿ ابدثرل ةلى مقاطؽ ايع راجيا بععزاز كعالكاة مكاق يـ ا يعراعاجاة كثدؿ ابيثؿ

 ابم ركةة كغار ابم ركةة.
ك قا عظير جلاان مدل أ ماة  ذا ابمكرد  كعد ؿ ابدكؿ دل مقاديات داما ثاقيا كمف مـ ع دث 

 ابقزاةات ثأ دابيا  كؿ مقاطؽ ا يع راج.
ـ  كداف مف 2999كابيكداف دغارا مف دكؿ ابعابـ د ؿ دل إقعاج كايع راج ابق ط كعندارا مقذ ابعاـ 

ت ابدثرل بليعممار دل  ذا ابمجاؿ كد لت ابثلد مقعط ان ايعراعاجاان كأ دث ذبؾ عغاران قعامج  عددؽ اب ردا
جدادان دل ةلقات ابيكداف ابدكباة كاإلقلاماة  كدذبؾ داف يثثان دل عأجائ دمار مف ابقزاةات دل مقاطؽ 

 ابق ط.
ثد  قابؾ نراةان م عدمان ثاف ك قا عظير م دلة ابث ث  دمقذ ادع اؼ ابق ط كأ ماع  دل ابمكرة ابنقاةاة أن

 ابالكل ابدثرل مف أجؿ اب نكؿ ةلى  ذا ابطاقة كا يع كاذ ةلل مقاطؽ ايع راجيا  ك قاؾ يؤاؿن امدف طر  :
  داؼ عيعطا  ابدكؿ عكظاؼ ةامؿ ابق ط دل زاادة مطابثعيا بعريا  ةلقاعيا م  ابدكؿ؟ 

  داؼ اؤمر ابق ط ةلى عقماة ابثلد ؟ 
ف اؤمر ابق ط ةلى ابعلقات ا يعراعاجاة كابيااياة كابدثلكماياة ثاف ابدكؿ   ابغقاة إبى أم مدل امدف أ

 ؟ اةات كابقزاةات ثاف ابالكل ابعظمىكاب الارة( ك ؿ امدف أف ادكف ابق ط يثثان دل ابنر 
 داؼ عيعطا   ذا ابدكؿ عكظاؼ ةامؿ ابق ط دل زاادة مطابثاعيا كعريا  ةلقاعيا م  ابدكؿ ا  رل. 

ؼ  ذا ابدراية  ابد ؼ ةف ابالضااا ابيااياة ابمرعثطة ثابق ط كابعلقات ابدكباة  كدذبؾ قراءة كعيد
 ابنراةات ابيااياة كمدل ارعثاطيا ثابق ط كأاضان قزاةات ابيكداف ابدا لاة.

ل كايع دـ ابثا ث مقا ئ ابعلـك اإلقياقاة ابم عل ة دل إمثات اب رضاات  كقد داف  يع داـ ابمقيئ ابعارا 
دل معردة  ان دثار  ان كابكن ل كابع لالل كا يعالرامل دل ع لاؿ كدراية ابقزاةات دل ابيكداف ثعد ادع اؼ ابق ط أمر 

 أيثاثيا.
  -عكنلت ابدراية إبى ابعداد مف ابقعامئ كابعكناات كمف أ ـ  ذا ابقعامئ:
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كابيااياة  دما عععثر أ د اععثر ابق ط مف أ ـ ابمنادر ابطاقة كمازاؿ مياطران ةلى ابيا ة ا قعناداة 
منادر ابقزاةات ثاف ابدكؿ ابدثرل دذبؾ يثثان دل عأجائ ابقزاةات ابالثلاة دل مقاطؽ ايع راج ابق ط دل ابدكؿ 

 ابقاماة.
دما اععثر م ردان يااياان دل مجاؿ ابعلقات ابدكباة بلدكؿ ابمقعجة كابميعيلدة ةلى  د يكاء. كمندران 

   رل.بعقماة ابمكارد ابطثاعاة ا
دما العب دكران دل عقماة ابثلد كايعالرارا ا مف  لؿ ةامداع  كابعل عيا ـ دل  ؿ دمار مف ابقزاةات ابالثلاة 

 دل ابمقاطؽ اب الارة كابثعادة ةف ابمردز.
ثعد ادع اؼ ابق ط كعندارا عمدف ابيكداف مف عكدار اب دمات بلمقاطؽ ابم عل ة كع ياف ميعكاات ابمعا ة 

يا ـ دل قااـ مدف جدادة كمق آت مععددة دل م علؼ أق اء ابيكداف ايع اد مقيا ابمكاطف  كازداد  بدل اب عب دما
ميعكل ابكةل مف  لؿ  دمات ابععلاـ كابن ة كغار ا مف اب دمات. كدذبؾ د لت ابثلد دل دمار مف ابنقاةات 

 ابم عل ة ثعد إقعاج ابق ط.
 ك قابؾ درضاعاف أكجدعيا م دلة ابث ث ك ل: 

 أنثد بلق ط عأمار كأ ماة دثرل دل ةلقات ابيكداف ابدكباة؟ .2

 بلق ط عأمار دثار دل عقماة ابثلد ؟ .1

 

Abstract 

This study handled oil, and its input on the international relation (the Sudan 

as a model). This is because; Oil continued to occupy a major sphere, amongst the 

other sources of energy, for its unique and multiple characteristics, in all the 

economic activities and political and social activities, in the world. The reason is, 

that is the backbone of modern life, that it fulfills two thirds of the requirements, of 

the world, of energy. Thus, it because the spot of competition, amongst the major 

powers, in the areas of its production, for strategic reasons, by all legal and illegal 

methods.  

Therefore, there emerges the extent of the importance of this resource, 

which had become a point of dispute of all kinds, on the areas of oil production.  

The Sudan is not an exception in this regard. It had succeeded in the 

expiration, production and export of oil, since 1999. The obvious results, were, a 

flow of the major companies, to invest, in this field. So, the country entered into a 

drastic turn, which is caused by the strategic situation of the country . New changes 

had to occur in the Sudan’s international and regional relations, it also caused 

numerous conflicts, the oil, producing areas.  

Here emerges the research problem, in fact, since the discovery of oil, and 

its importance, to industrial revolution, in the 19
th

. Century, a deterministic conflict 
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amongst the major powers, for obtaining concessions, vis-à-vis type of energy 

together with acquiring the production areas.  

 
 

 المقدمة:
ب ااة ابمعانرة  اث امملف أثرز منادر ابطاقة كابكقكد كامداف اعد ابق ط كابغاز ابطثاعل ةنب ا

( مف 6ـ  ص 2981ابعابـ دل ابكقت اب اضر ثململ  اجع   أثك ةااقة دع ل م مد  ابجغراداة ا قعناداة  
مكاد ابطاقة ابميعيلدة كباد ابعنر اب داث  دالد ايع دـ مقذ قركف ةدادة دل أغراض م دكدة دالد ةرد  

( دما ايع دم  يداف  8ـ  ص2981الدماء كايع دمكا ثاف مكاد ابع قاط   اثك ةااقة دع ل  ابمنراكف اب
ثاثؿ كآ كر دل ثقاء ابمقازؿ كاب اقاالاكف دل طلء اب عب اب  ثاة  كدل أمرادا ايع دم  ابيقكد اب مر دل 

دع ل م مد  ابجغراداة اع  ابركماعاـز كآ ـ ا يقاف(.  أثك ةااقة دا غراض ابطثاة   دل ع  اؼ آ ـ ابن
 (9ـ ص 2981ا قعناداة  

ابق ط مؤ ر مف ابمؤ رات ابرماياة دل ايع داـ كعكزا  ابمركة دل ابعابـ كع داد ميعكاات ابعثادؿ 
ثاف ابدكؿ  دضلن ةف عكزا  مرادز ابالكل ابيااياة كا قعناداة  كقد أنثد ا دؿ ةاملن  امان دل طثاعة 

 ابعلقات ابدكباة.
قعاج ابق ط كمعكق  أف ادكف ب  عأمار دثار دل رد   كابيكداف مف إ دل ابدكؿ ابميمة  يع راج كا 

قماء ا قعناد ابالكمل  ذبؾ إف ابيكداف نا ب مكارد طثاعاة معيعة كمعقكةة ك ك ابثلد ابعراؽ اب نب   كا 
كدركة  ا ياياة  ابمعمدد دل ثض  ممات ابملااف مف ا ددقة ابزراةاة اعكيطيا كارةا ا قير ابقاؿ ابعظاـ

اب مية ك ك ابغاثة كابن راء ك ك ما ثاف ابغاثة كابن راء كا علؼ دل ا جكاء كابعرثة كاب ضرة كابمرةل 
كاب اكاف كععقكع مالادات كمعارؼ ك ثرات أ ل .  ةادؿ أ مد إثرا اـ م مد كعاج ابير ةمماف اب اج  ابق ط 

 (7  ص 1006كابنراع ابياايل دل ابيكداف  
 يف ايعممار ةامدات ابق ط يانثد اإلضادة ابدثارة دل إجمابل ابقاعئ ابم لل كععالدـ معى ما 

نادرات ابثلد كادةـ مازاف ابمددكةات كا عااطل ابثلد مف ابقالد ا جقثل كعالكل كععماز ابعملة ابم لاة 
مرامايا.  ةادؿ  انة إذا ما نا ب علؾ ا يعممارات ثرامئ اقعناداة ع عكايا كعيعكضد ميار ا كأ داديا ك 

 (7  ص 1006أ مد إثرا اـ م مد كعاج ابير ةمماف اب اج   
مشكلةالدراسة:

مقذ ادع اؼ ابق ط كأ ماع  دل ابمكرة ابنقاةاة أنثد  قابؾ نراةان ميعمران مف أجؿ اب نكؿ ةلى 
ق ط اععثر مف ابطاقة كمنادر ا كابياطرة ةلايا أك ابع دـ دل طرؽ ايع راجيا كثاعيا كايع داميا إذ أف اب
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أ ـ منادر ابطاقة ابميع دمة دل ةابـ اباكـ كعدمف ابم دلة دل ثعض ابعياؤ ت ابعل امدف إجمابيا دل 
 اآلعل:

 ما  ل ابدكاد  مف كراء م اكبة ابياطرة ةلى مكارد ابق ط ؟  .2

ؿ إبى أم مدل امدف أف اؤمر ابق ط ةلى ابعلقات ا يعراعاجاة كابيااياة كابدثلكماياة ثاف ابدك  .1
  ابغقاة كاب الارة( ؟ 

  ؿ امدف أف ادكف ابق ط يثثان دل ابقزاةات ثاف ابالكل ابعظمى؟  .3

 داؼ عيعطا  ابدكؿ عكظاؼ ةامؿ ابق ط دل زاادة مطابثاعيا كعريا  ةلقاعيا م  ابدكؿ ا  رل؟  .1

أهدافالدراسة:

 عرمل ابدراية إبى ع الاؽ ا  داؼ ابعاباة:
 قات ابدكباة دل مجا ت ايع راجات ابطاقة.عكضاد ابعلقة ابعل عرثط ثاف ابعل .2

 ابد ؼ ةف ابالضااا ابيااياة ابمرعثطة ثابق ط كابعلقات ابدكباة. .1

 قراءة ابقزاةات ابدكباة كمدل ارعثاطيا ثابق ط كقزاةات ابيكداف ابدا لاة. .3

أهمٌةالدراسة:

 عقث  أ ماة ابدراية دل اآلعل: 
عابـ كبذبؾ عدكر ابقزاةات  كؿ منادرا ك كؿ إمداقاة اممؿ ابق ط ةقنران مف ةقانر ابطاقة دل اب .2

ابياطرة ةلى قناب كادر مق  بذبؾ د ف دماران مف ابدكؿ  انة ابدكؿ ابنقاةاة عيعى إبى  ذا ابديب 
ث عل ابيثؿ  مما جعؿ  ذا ابدكؿ عيع دـ دؿ ابطرؽ ابدثلكماياة كابيااياة كا قعناداة كأ ااقان ابعيدراة 

قنر ابذم عال  أغلب  الكب  دل ابدكؿ ابقاماة دل مقاطؽ اب رؽ ا كيط كأمرادا بلياطرة ةلى  ذا ابع
 ابلعاقاة كأدراالاا. 

ابكض  ابدكبل ابالامـ ةلى قظاـ ابالطب ابكا د أكجد قكةان مف ابقزاةات غار ابمعداملة دل ابقظاـ  .1
اقيا  عى عضمف ابعابمل  مما جعؿ ابك اات ابمع دة عيعى بلياطرة ةلى مقاطؽ ايع راج ابق ط كعأم

ايعمراراة عددالاعيا  ك قابؾ ثاقل ابدكؿ ابنقاةاة ابعل عقظر إبى  ذا ا مر ابذم ا دث  ر ان دل ابعلقات 
 ابدكباة ثيثب ع اثؾ ابمنابد. 

فرضٌاتالبحث:

 بإلجاثة ةلى ابعياؤ ت ابعل أمار ا م دلة ابث ث  عـ كض  اب رضاات ابعاباة:
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يمان دل عأجائ ابقزاةات دل ابيكداف ثنكرة مثا رة كغار مثا رة ك لؽ مادع اؼ ابق ط داف ةاملن  .2
 ما اعرؼ ثمقاطؽ ابق كذ.

 أنثد بلق ط عأمار كأ ماة دثرل دل ةلقات ابيكداف ابدكباة. .1

ابعكي  دل دامرة ةملاات ابميد كا يعد اؼ كابعقالاب ةف ابق ط دل ابمزاد مف اب الكؿ مف  أق  أف  .3
 ابعالدـ كابعقماة دل ابيكداف.اييـ دل ع الاؽ ابمزاد مف 

منهجالبحث:

ايع دـ  ذا ابث ث مقا ئ ابعلكـ اإلقياقاة ابم عل ة دل إمثات اب رضاات  اث اعـ ايع داـ ابمقيئ ابعارا ل 
 كابكن ل كدذبؾ ابمقيئ ا يعالرامل كبع لاؿ ابقزاةات دل ابيكداف قثؿ كثعد ادع اؼ ابق ط.

خطةالبحث:

 ملمة م اكر رماياة: قيمت  ذا ابدراية إبى 
 طار ابقظرم  منطلد ابق ط.ابق ط دل ابعلقات ابدكباة   اإل دكر .2

 أمر ابق ط ةلى ابعقماة كابثامة كابيلـ دل ابيكداف مف  لؿ ملمة م اكر رماياة: .1

 أمر إقعاج ابق ط ةلى ابعقماة دل ابيكداف. . أ

 اآلمار ابيلثاة ابعل عععلؽ ث قعاج ابق ط.. ب

 اع اقاة ابيلـ كقيمة ابمركة كابيلطة دل ابيكداف. . ت

 ابقعامئ كابعكناات ابعل عكنلت إبايا ابدراية .3

 اإلطار ابقظرم بلدراية مف  لؿ م كراف: 
 أك ن: ق أة كعطكر ابق ط دل ابعابـ.

 ماقاان: دكر ابق ط دل ابعلقات ابدكباة.
 

أهمٌةالنفطفًالعالقاتالدولٌة

ةلا  ابعلقات ابيااياة  ما داقتبلكقكؼ ةلى ابعلقات ابدكباة دل  ذا ابالرف امدف ابرجكع إبى 
ابدكباة كابعطكر ابذم نا ثيا دل ابالرف ابع راف ابذم أدل إبى طغااف ابدااقاف ابعظاماف   أمرادا كا ع اد 

إف  ذا ابالكل ابدكباة ابياثالة  ابيكداعل(   اث داقت ع دؿ اب طر بمعظـ  عكب ابعابـ كذبؾ بعاملاف أكبيما
داقت ععطلؽ مف مرعدزات مك دة كعععمد ةلى قكاقاف معماملة  بدف مف ابمل ظ إف ابعلقات ابيااياة 

كععكادؽ دل  ابمعانرة اآلف اقطلالت مف مرعدزات يااياة م عل ة اةعمدت ةلى قكاقاف كقكاةد ع علؼ أ ااقان 
ؿ  طران ةلى معظـ  عكب ابعابـ  ك ك ابعطكر ابعلمل كابعالقل ثعض ا  ااف  أما ابعامؿ ابماقل ابذم ا د
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ابذم أنثد دل زاادة مطردة ك ك ا دؿ  طران ةلى دااقات ابدكؿ ابقاماة كذبؾ ث عؿ ابم ادؿ كابالضااا ابعل 
 ( 72ـ  ص1006عيـ  ذا ابدااقات  ابدكؿ ابقاماة( كةزبيا ةف ثعضيا ابثعض.  نلح ابداف ابدكمة  

باة أنث ت اباكـ مرعدز ابدثلكماياة دل ع راؾ ابمنابد كا  داؼ ابكطقاة كاب ارجاة دل دابعلقات ابدك 
دادة دكؿ ابعابـ  كبدف ابياطرة دايا كابع دـ بألقكل كبالد أمثعت ذبؾ ابدرايات اب دامة دل ابعلقات ابدكباة  

ا ةـ ابى ابعلقات ابدكباة ك ار دباؿ ابقظاـ ابعابمل ابجداد كابعكبمة دؿ  ذا ابميماات عالكد دل ابغابب 
 ـ(.1006ا داداماة ا عجاا ابذم ا دـ منابد دكؿ دثرل ثعاقيا .  نلح ابداف ابدكمة  

كثذبؾ أنث ت ابعلقات ابدكباة  ل ابعل ع دـ دايا ابدكؿ ابعظمى بالاادة ابقظاـ ابعابمل ابجداد 
بدكبل ثأمرة. ك ذا دما كضد جلاان ثأف إلاجاد أ داؿ جدادة  عى عياطر  ذا ابدكؿ ةلى ةلقات ابمجعم  ا

جئ ابقظاـ ابعابمل ابجداد عث ث  ذا ابدكؿ ابعظمى مقذ اب رب ابعابماة ابماقاة  عى م ابعلقات ابدكباة.
ف  اث ماريت أمرادا م علؼ ا ياباب رف ابع راف كابالرف اب ادم كابع رابع ؿ م ؿ ا كامر ابالدامة دل ابال

قات ابدكباة   اث قجد أمرادا عمارس اعنا عيا م  ابدكؿ ابغرثاة كدكؿ ابعابـ كابكيامؿ بلياطرة ةلى ابعل
ابمابث مععمدة ةلى ردامز ابعطكر ا قعنادم كابمابل  كابعيدرم كابدثلكمايل  ك ذا ابردامز عممؿ ابيمات 

مقذ قيااة ابرماياة بلدكؿ ابدثرل  كبذبؾ أنثد ابقظاـ ابياايل ا مرادل  ابرأيمابل ابدامالراطل اب ر( 
ثعت دةامم  مقذ ممات ابيقاف    اث ماب رب ابعابماة ابماقاة  ك ابمياطر  كادمف قجاح  ذا ابقظاـ ابذم 

كرث اإلقجازات ابدكباة بلقظاـ ا كرثل ةقدما عاليالرت ابدكؿ ا كرثاة ق ياان كارج  ابيثب ابرمايل دل اف 
دأ اب راة كابدامالراطاة دل ةلقاعيا دل ابمجعم  عدكف أمرادا يادة ابعلقات ابدكباة  ك اةعماد ا ةلى مث

ابدكبل  ك ك ابمثدأ ابذم عطم  إبا  ابث راة جمعٍا كابقالاض بذبؾ  ك ابدامالراطاة اب ا اة دل ا ع اد ابيكداعل 
 ابياثعة( ابمعقكةة كابم عل ة ابعل يا مت دل ابالضاء ةلى ا ع اد ابيكداعل  كثذبؾ اق رد ابقظاـ ابياايل 

 (.321ـ  ص 2981رف.  م مد ةلى ابعكاقل الل ثابياطرة ةلى يار ابعلقات ابدكباة دل  ذا ابا مراد
اداعيا اكبذبؾ امدف ابالكؿ ثأف ما اة ابعلقات ابدكباة  ل عياار ابك اات ابمع دة بلالكل ابدكباة اباكـ ثال

أف   اذا  أك ثاف ما امار ابعيدراة كابعالقاة كاإلةلماة كمف ابمل ظ   طر أمرادا ةلى اإلةلـ ابدكبل ث
عأياس ابرأم ابعاـ ابعابمل ةلايا  ك ذا  ك ابعالااـ اب علل ةلى ابعلقات ابدكباة دل  ذا ابالرف  ك قاؾ أاضان 
ةامؿ ابدامالراطاة أم إبى ابقظاـ ابياايل ا مرادل ابثراطاقل ابذم  دؿ قكةان مف ابمقاماة م  ابقظاـ 

اؤمر دل  ارطة ابعلقات ابدكباة ابعل عالكد ا أمرادا دل اب رب ضد  ان ابياايل ا مرادل ابذم أنثد ع اب 
 اإلر اب دما عزةـ.

كعجدر اإل ارة  قا ثأف أمرادا عد ؿ دل أزمات اب رؽ ا كيطاة مف أجؿ ابمدايب كابمنابد ابذاعاة 
 لاة دل ب ا بيا  كابعارا  ا يد ةلى ذبؾ دل  رب ااراف كابعراؽ كابدكات كابعراؽ  ك رب اب لائ( كاب ر 
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اف(  كقد مثت أف دكؿ ابمجعم  ابدكبل عععاكف م  ياايعيا اب ارجاة   دابيك  –ابدقغك  -أدراالاا   أقغك 
اة كابعالقاة بيا مف أجؿ اب  اظ ةلى أمقيا ايعالرار ا دل دؿ دابيااياة ا مراداة( كعي ر دادة اإلمداقاات ابما

 ما عالدـ. 
لقات ابدكباة غار أف ابميع اد ا كؿ مف أمرادا  ك ابدااف عععثر أمرادا  ل ابم كر ا يايل بلع

ابنياكقل  ف اضرب أمرادا بمالدرات دكؿ ابعابـ ابمابث  ادكف ثعد ا دااف علؾ ابدكؿ  مقيا عمامان كادكف 
بالمة يامالة إليراماؿ دل ثقاء قكعيا ا قعناداة كابعيدراة ثعد ا ع الؽ ياطرعيا ةلى دليطاف كقااـ دكبعيا 

بقاؿ إبى اب رات كابعل ع طط بيا إيراماؿ مقذ ابمؤعمر ابنياكقل ابذم ةالد دل  ثاؿ( ثيكايرا  مفكمة ابمزة
 ـ.2897دل ابعاـ 

كمف ذبؾ ابمؤعمر يعت إيراماؿ إبى ايعغلؿ ابعلقة ثاف ابميا اة كابعيد ابالداـ دل عيامة ابرأم 
نكنان ا قياف ابغرثل اقظر بل ضارة ابعرثاة ابعاـ ابغرثل بعالثؿ أددار ا ابعكيعاة دا ؿ ابدكؿ ابعرثاة ك 

ةلى أقيا  نـ أك مقادس كباس امعداد ب ضارع  كمف  لؿ اإلةلـ اإليرامالل كثابدلمة كابنكرة كابعمؿ 
ذم ازرع ابن راء اباب قل ابعالقل كابعلمل عغارت نكرة ابايكدم ابث اؿ ابمادر بع ؿ م ليا نكرة اإليرامالل 

ةلايا  ضاراع  دل كيط مع لؼ  ابمجعم  ابعرثل( دما عردد ةلى أجيزة اإلةلـ  لكانلد ا رض باثاق
 (. 93ـ  ص 2981اإليرامالل.  م مد ةلل ابعكاقل  

اقاا ثابك اات ابمع دة  ـ ثعد   ر ابثمر ا كبل دل ك اة ثقيل2889ثدأ ةنر ابق ط مقذ ةاـ 
بعابماة ابعل ةن ت كمازابت ععنؼ ثابعابـ  ك ذا  ا مراداة كظلت ابالاادة ا مراداة ععغلغؿ  دل اب ركب ا
ـ دل دادة ابمجا ت كعغلغلت دل  ركب ا كبل داب ركب عيدؼ أيايان بلياطرة ةلى ابعابـ كا ق راد ثابعال

ضد أبماقاا كاإلمثراطكراة ابعمماقاة كابماقاة ضد ا ع اد ابيكداعل  اب رب ابثاردة( كابراثعة ضد ابعابـ 
بق ط كا قعناد ا مرادل ابذم اععمد ةلى ةامؿ ابقمك دابالنكر دل إقعاج مالارقة ابطلب اإليلمل كةلى ا

ذا ارع عت  ذا ابقيثة ةف ابمعد ت يعدكف دارم   ةظامة  ف  8 – 2إبى قيثة  % مما ايثب ابردكد كا 
ـ  ص 1008  ابك اات ابمع دة عياطر ةلى ابيكؽ ابق طاة دل ابعكزا  كع داد ا يعار.  د. ةثد اب ل زقكـ

336) 
ة دل قاا عرعثط إبل نقاةة أ رل ثدكبة معدعرعثط نقاةة ابق ط ثابك اات ابمع دة ا مراداة أدمر مم

ابالرف ابع راف   عى قيااة اب رب ابعابماة ابماقاة اةعمدت ابك اات ابمع دة ا مراداة ةلى ابق ط ابميع رج 
ؿ ابرمايل  ركثا كثالاة أق اء ابعابـ ثابق ط  كثعد اقعياء داقت ابممك  امأراضايا بيد  اجعيا مف ابكقكد  دمف 

اب رب يرةاف  دالدت  ذا ابكض  بعدة أيثاب  مقيا عزااد  اجة ابك اات ابمع دة ق ييا إبى ابق ط كقمك إقعاج 
 ابق ط دل مقاطؽ جدادة  ياما اب رؽ  ا كيط كأنث ت عمكؿ ا  عااجات ا كرثاة. 
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ـ 2968% مف ا  عااطل ابعابمل قزبت ةاـ 80اطل ا مرادل اممؿ ـ داف ا  عا2938كدل ةاـ 
 29.8ـ داقت ابك اات ابمع دة عيعيلؾ دل اباكـ ابكا د 1000% مف ا  عااطل ابعابمل  دل ةاـ 3.7إبى 

 8.7قعئ م لاان مقيا  كابل ـ ا1010ملاكف ثرماؿ دل ةاـ  16ملاكف ثرماؿ كاعكق  إف ارع   ا يعيلؾ إبى 
 (   336ـ  ص 1008ؿ كابثاقل اعـ ايعارادا.  د. ةثد اب ل  مار ملاكف ث

 
 دور النفط في القوة العالمية األمريكية:

"مف ياطر ةلى ابق ط ياطر ةلى ابعابـ" مالكبة م يكرة بدايقجر  داف دايقجر مف ا يعراعاجااف 
دل ابيااية ابدكباة إبى ممارية  ا مرادااف اباللمؿ ابذاف عرجمكا "إاماقيـ ابعماؽ" ثا  ماة ابمردزاة بلق ط

ابكاق  مف  لؿ ا دكار ابعل بعثيا  لؿ دعرة ةمل  ميع اران بألمف ابالكمل دل ةيد ابرماس راع ارد قاديكف. 
 ـ(1001 كبااـ اقد اؿ  

ك ذا ابمالكبة   عقطثؽ ةلى ابياطرة ا مراداة د يب ثؿ أقيا ععكد إبى  الثة اإلمثراطكراة ابثراطاقاة 
 أرداف ك ل:  ةييت مرعدزات  امقعيا ةلى ملمكابعل أ

أ دا ا ابياطرة ةلى منادر ابمكاد اب اـ دل ابعابـ كدل مالدمعيا ابق ط  كابردقاف اآل راف  ما ةلى 
 ابمل ة ابدكباة كابياطرة ةلى ا يكاؽ ابماباة كابقظاـ ابثقدل.  ابمندر ق ي (.

راف كاآلف اضاؼ إبا  ثدااة ابالرف اب ادم قرف مف اب رب  اضع  بقدف ككا قطف  أم ابالرف ابع 
كابع ركف ابذم عكجع  اإلمثرااباعاف ث رب ابعراؽ. كدل  ذا اب رب داقت ا يملة دمارة كابيؤاؿ ابدثار دما 
االكؿ مؤبؼ  ذا ابدعاب  قرف مف اب رب( ما ابذم ادد  ابك اات ابمع دة ا مراداة ب كض ممؿ  ذا ابمغامرة 

ت أيل ة ابدمار اب امؿ  أك جلب ابدامالراطاة بلعراؽ كما يكل ذبؾ مف عثرارات ثعادان ةف  جئ كميكغا
   ة.

كابجكاب ابذم    كار دا  داف ابق ط كمكقع  مف ابجاكثكبعؾ ا مرادل " كا مف ابالكمل ا مرادل" 
 اب اص ثاب رؽ ا كيط كابعابـ ث دؿ ةاـ مف ابالرف ابجداد.

ة أك اب الثة بمعظـ  ركب ابغرب دل ابالرف ابماضل كدما داف ابق ط ا دؿ ا رضاة ابكاض 
 رعثاط  ثأقماط ابيامقة ا يعراعاجاة كياادة قكة ةلى قكة أ رل  د ف ذات ابق ط داف ابثكنلة ابعل  ردت 
جاكش ابثقعاغكف بثغداد. بدف ةلقة ابق ط ث ركب ابياطرة أةالد مف عدكف ثياطة كميط ة كييلة ا بعالاط. 

ل ابعاملة قزةاعيا اإلمثرااباة كاب الاالة ثأغل ة عضا  معيا كدل ز معيا ابقكااا اب الاالاة كراء دعادة ما عغلؼ ابالك 
 .اب ركب.  ابمندر ق ي (
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الحربالعالمٌةالثانٌةوالسٌادةاألمرٌكٌة:

دل أمقاء اب رب ابعابماة ابماقاة  ازدادت  اجة اب ل اء إبى مكاق  ايعراعاجاة دل اب رؽ ا كيط  
ثيا دل اب نكؿ ةلى ابعييالت ابجكاة ابعل عاير بيا ةملااعيا اب رثاة ضد ابااثاف  كبذا كق  بعيععاف 

دل مقعنؼ ابطراؽ إبى اب رؽ  ك ف ثيا مق آت ق طاة أمراداة  اار ةلى مقطالة ابظيراف ث دـ أقياا  ع
ـ بليماح ث ق اء 2911ب مااة  كةلا  ثدأت ابك اات ابمع دة اعنابيا ثابمملدة مقذ ةاـ اميمة ععطلب 

 ـ(.1008أ. د. م مكد  يف ابملؾ   ابمطار  قاؾ.  عاج ابير أ مد  راف ك
ثعد  ذا اب رب كثركز أ ماة ابق ط قامت  ردات ابق ط ابدثرل ابعل عيمى "ا  كات ابيث " أك 

ؼ ـ  دداف  ذا ابع اب2917اب اعاف ابيث  ثع داؿ أكؿ ع ابؼ ق طل ا عدارم دل ابعابـ كذبؾ دل ةاـ 
 اياطر ةلى ق ط ابعابـ إقعاجان كعيعاران. 

دل قيااة اب رب ياطر اإلقجلاز ةلى اب ركؽ ا كيط كأنثد اب لائ ث ارة ثراطاقاة  دععمر 
اب رقياكف دل ابجثية ا كرثاة كقعؿ مقيـ ملاكف درقيل   نؿ اب رقياكف ةلى يكراا كبثقاف كةلى ق ط 

 مقطالة ابمكنؿ. 
ابثراطاقل ةلى ق ط اب رؽ ا كيط دابثراطاقاكف  رجكا مف اب رب  –دل ثعد ذبؾ ثدأ ابنراع ا مرا

ملاار دك ر. كثعد اب رب ابعابماة  1.7ـ ثأدمر مف 2929ابعابماة ا كبى ك ـ مداقكف بلك اات ابمع دة ةاـ 
ط ابعابـ. ابماقاة ةالد ابثراطاقاكف كا مراداكف  اع اقاة ثراعكف( نار  قاؾ  امقة أمراداة كثراطاقاة ةلى ق 

كداف  قاؾ م ركع مار اؿ اب يار إلقعاش أكرثا ثعد اب رب ابعابماة ابماقاة كعضمف ابم ركع كجكب  راء 
بعدرار ابق ط. % مف ابق ط ا مرادل ابمدرر كمق  م ركع مار اؿ ثقاء ابمنادل دل أكرثا 20
 http://www.Hachwa.com/ar/icks) 

 دذا د ف دؿ ابقزاةات دل  ذا اب رؽ  دديا ا يعراعاجل ابياطرة ةلى ق ط   ف مف االعد ةلى 
نمامات ابق ط دل اب رؽ ا كيط  ايعطا  أف اع دـ ثمنار دكؿ ابعابـ كأف ا ضعيا إلدارة ابالطب ا ك د 

 دكف  اجة بل رب معيا.
صراعالمصالحالنفطٌة:

ة كابيااية ابعابماة ثعد اب رب ابعابماة ابماقاة جملة مف ابعغارات ابعل دالد  يدت ابعلقات ابدكبا
أدت إبى عثادؿ أك ععارض ابمنابد دل ةابمقا اباـك  كأنثد  قابؾ مقاديات ثاف ابدكؿ دل ابعابـ ابغرثل 

 كثاف منابد كا عمامات ابك اات ابمع دة كثاف منابد أكرثا ابغرثاة كابااثاف.

http://www.hachwa.com/ar/icks
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كدل ابيقكات ابل الة بل رب ابعابماة ابماقاة ظيرت ا  علدات دل ابياايات ابق طاة ثاف كدل ابعابـ ابغرثل 
 ردات ابق ط دل أمرادا اب ماباة   اب ردات دل ابك اات ابمع دة كدقدا كابل  د أقؿ ابمدياؾ( كثاف ثالاة 

 ـ (2981 ردات ابعابـ    ارج ابمقظكمة ا  عراداة(.  م مد ابرما ل 
 رب ابعابماة ابماقاة مر لة ع كؿ دل ابياايات ابق طاة دل ابعابـ ابغرثل   اث أف دالد داقت اب

ابك اات ابمع دة داقت مندران رماياان بلق ط بعمكاؿ أكرثا كثالاة أق اء ابعابـ  عى قيااة اب رب  بدقيا م  
أمرادا ق ييا بيد اقعياء اب رب يرةاف ما دالدت  ذا ابكض  بعكامؿ ةدة مقيا عزااد ابطلب ةلى ابق ط دل 

 انة دل  الكؿ اب رؽ  –ا  عااجات ا قعناداة دذبؾ ابعيارع دل إقعاج ابق ط دل اب الكؿ ابجدادة 
ف ياايات ا دع اء ابذاعل ابعل عثقعيا اإلدارات  . ابعل أنث ت عغذم ا عااجات أكرثا  دذبؾ دا كيط

ممة ثذاعيا م  ا علدات أياياة دل ا يعار ا مراداة ابمععاقثة جعلت مف نقاةة ابق ط ا مراداة ك دة قا
 كابعقظاـ ةف نقاةة ابق ط  ارج ابك اات ابمع دة.  ابمندر ابياثؽ(

بذبؾ قجد أف ابك اات ابمع دة أنث ت قلالة دل دا اة إاجاد كعكدار ما اد ل ا عااجاعيا ابمعزاادة م  
ط كبل  اظ ةلى مناب يا أنث ت ععمؿ ابزمف كدذبؾ أعا ت اب رص ب رداعيا دل ععمؿ دل ايعممارات ابق 

 ثدؿ ابكيامؿ إلاجاد ذبؾ. 
ابمكقؼ ابريمل بلك اات ابمع دة عجاا منابد  ذا اب ردات امدف ابععرؼ ةلا  مف  لؿ ابكمامؽ 
ابدمارة ابعل ظيرت مقذ قيااة ابيعاقاات  كابعل عرثط ث دؿ مثا ر أك غار مثا ر مكقؼ  دكمات ابك اات 

ردات  كاظير ذبؾ ثكضكح مف  لؿ ابكنؼ ابذم أةطاا مدار مدعب ابطاقة ابياثؽ دل ابمع دة ثيذا اب 
ـ.  ابمندر ابياثؽ(" أف  دكمة ابك اات ابمع دة بايت بدايا أا  2968كزارة اب ارجاة  اث قاؿ دل يقة 

اقب يلطة ةلى أةماؿ اب ردات ابق طاة ا مراداة دل اب ارج  إف ا عماميا ثيذا اب ردات اأعل مف جك 
أ رل"  ثمعقل أف اب دكمة ا مراداة ث رداعيا ابعاملة دل ابدكؿ بيا ةلقة قكاة ثعلؾ ابدكؿ ابمضا ة كثذبؾ 
بيا ابيلطة دل إف ععد ؿ كثطرؽ م عل ة دل ياايات علؾ ابدكؿ كمف  قا ععضد بقا جلاان دا اة  ذا ابعد ؿ 

 قاعيا كمناب يا كعظير ابعثعاة بيا.كثابعابل ديل ابعل ع رؾ علؾ ابدكؿ دا ما ع اء كةلى نابد ةل
دل ثدااة ابيثعاقاات داقت أمرادا عيدد ثابعد ؿ دل مقاطؽ ابق ط إذا ما ععرضت علؾ ابمقاطؽ 

 ـ(. 2976بل طر.  اقعكقل يامايكف  


 :أهمية النفط في السياسة الدولية

دد مف ابدكؿ  ةثر ابيااية  ل ةثارة ةف مجمؿ ابع اةلت ابعارا اة  كا قعناداة كابيااياة بع
مرا ؿ زمقاة م عل ة علعب دايا ةكامؿ دمارة دكران يااياان  أك ماقكاان  يب ابظركؼ ابمكضكةاة بدؿ  الثة 
زمقاة  دابنراع ابعالامدم كابداقل كابعقادس ةلى ابمكارد ابطثاعاة كا قعناداة دؿ  ذا ابعكامؿ علعب دكران 
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قاة معاقة ادكف  قابؾ ةامؿ أ ـ مف ةامؿ آ ر د ل دعرة ميمان دل ابيااية ابدكباة  كبدف دل مر لة زم
اب رب ابثاردة داف بعامؿ ابنراع ابعالامدم دكران ميمان دل ابيااية ابدكباة  رغـ أ ماة ابق ط ابالنكل دل 
ابيااية ابدكباة ابمعانرة  كرغـ ثركزا دل قمة ا  داث دل ابيثعاقاات  إ  أق  بـ كبف ادكف ابعامؿ ابك اد 

ااية ابدكباة دما أق  اععثر ةامؿ أكبل كأيايل بثعض ابدكؿ كبدف باس بدؿ ابدكؿ.  كباد  دكرم  دل ابي
 ( 21ـ   ص2988

بالد أنثد ابق ط مرعثطان ارعثاطان كماالان ثم ططات ابيااية ابدكباة يكم داف ذبؾ ثابقيثة بلميعيلداف 
ثة بلميعيلداف مف ابدكؿ ابمعالدمة قجد أف   مف ابدكؿ ابمعالدمة كابدكؿ ابقاماة  أك ثابقيثة بلمقعجاف  ثابقي

ع لك ياايات علؾ ابدكؿ مف ابعرداز ةلى دا اة ابيلكؾ ابياايل دل مجاؿ اب نكؿ ةلى ابق ط  ا علؼ 
 ذا ابيلكؾ مف دكبة   رل عثعان ب جـ ا عااجاعيا مق  كزقيا كعأمار ا دل مجاؿ ابعلقات ابدكباة دابثعض 

بعثادؿ ا قعنادم  كابمابل كابثعض اآل ر اعث  أيلكب ابعيداد كابكةاد كابعلكاد اعث  ا يلكب ابدثلكمايل كا
 ثايععماؿ ابالكة ابعيدراة أك ابعالكثات ا قعناداة.

يا ـ ابق ط دل زاادة ابمقادية ثاف ابدكؿ ابدثرل دثعد اب رب ابعابماة ا كبى كدل مؤعمر بكزاف ةاـ 
عالياـ ابق كذ داما ثاف  ذا ابدكؿ عاليامان اداد ادكف ق طاان   ـ ابذم ضـ ابدكؿ ابمقعنرة دل اب رب عـ2911

 دالد داقت معظـ ابقزاةات ثاف ابالكم ا يععماراة ا كبل مف أجؿ ابياطرة ةلى ابمكاد اب اـ  انة ابق ط. 
ظيرت  ذا ابقزاةات ابق طاة ثنكرة دثارة دل دعرة اب رب ابعابماة ابماقاة  كداف  قابؾ مقاديان ثراطاقاان 

مراداان ةلى ابق ط  كؿ مقطالة اب رؽ ا كيط  كقد يعت ثعض ابدكؿ ا يععماراة ابدثرل بلممارية ث عل أ
كيامؿ ابضغط ةلى  دكمات ابدكؿ ابمقعجة دل ابمقطالة بلمكادالة ةلى مقد  رداعيا امعاازات ايعغلؿ ابق ط 

ؾ ممؿ ابضغط ابذم ثأ رع  يا  كذبردات  كاب دكمات ابعل عالؼ مف كرامثاب ركط ابعل علمـ منل ة اب 
اب دكمة اإلقجلازاة ةلى اب دكمة ابعراقاة  كابعيداد ابذم بك ت ث  ب نؿ ابمكنؿ ةف ابعراؽ  دل يثاؿ 

 .(23ـ  ص2981قكدمثر  69مقد اب ردة ابعرداة امعااز ايعغلؿ ق ط ابعراؽ.  م مد ابرما ل  ابعدد 
ؾ ابدكؿ ابعل اقعيمت داقت دكؿ قاماة داقت  ذا اب رب كاض ة مف  اث أ داديا كمالاند ا كعل

 كبدف دل ثاطف أرضيا ابمكاد اب اـ ابعل داقت مف أجليا دؿ علؾ ابقزاع.
ايع دمت ابدكؿ ابمقعجة ابق ط بع الاؽ مجمكةة مف أ داؼ ياايعيا اب ارجاة  دالط قامت ابدكؿ 

إيراماؿ ابعل مف ثاقيا  ـ ث ظر ابق ط كمقع  مف ابكنكؿ إبى ابدكؿ ابعل عياقد2973ابعرثاة دل أدعكثر 
ابك اات ابمع دة  كذبؾ ثيدؼ ابعأمار ةلى علؾ ابدكؿ إلعثاع ياايات عراةل اب الكؽ ابعرثاة  كأاضان قجد أف 
ابعراؽ ايع دـ ياطرع  ةلى ا عااطل ق طل دثار بدةـ مردزا ثاف ابدكؿ غار ابمق ازة كابكقكؼ ثجاقب 

كاات إقعاجيا ابق طل كابعيعارم عثعان بعدد مف ا غراض  مقيا ابالضاة اب ليطاقاة أما  ابيعكداة دعغارت ميع



 م1026  - يناير  العاشرالعدد  العلميجملت جامعت دنقال للبحث 

109 
 

م اكبة ابيعكداة ايععادة زةامعيا بلدكؿ ابمندرة  كبعيياؿ ابع لص مف ابردكد ابميعكرد دل اقعناداات 
ابغرب  كبل نكؿ ةلى دةـ ابك اات ابمع دة بمناب يا ابيااياة كا مقاة دل اب رؽ ا كيط.  ةلل ديمل  

 (87ـ  ص2992
عظير  قا ا  ماة ابدثرل بلق ط دم رؾ بليااية اب ارجاة كذبؾ مف  لؿ ععالثقا بياايات ابدكؿ 

  ديقا  اب ارجاة عجاا غار ا مف ابدكؿ كدل عأمار  ذا ابدكؿ  ف ععث  دكبة ما يااية ا  رل كعراةل مناب 
ايا ـ ابق ط دل ععزاز ابععاكف ثاف  اظير بقا جلاان مدل أ ماة ابق ط دل عأمار مجراات ابياايات ابدكباة كقد

 ابدكؿ ابمقعجة بعقياؽ ياايعيا ابق طاة دل أطار ابمقظمات ابق طاة.
 

إف ابقزاةات كاب ركب ابعل ذدرقا ا أمرت ةلى مجراات ابعلقات ابدكباة ك ياما ا زمات ابق طاة 
أف بيا عأمار دل ابعقماة كيكؼ  كاب ركب ابالدامة كاب دامة مف أجؿ ابياطرة كا يعالء بمقاطؽ ابق ط كدما

 قذدر أممل  بذبؾ.
دما أف ابمدرية ا  عراداة قظرت ابى ابعلقات ابيااياة ابدكباة ابمعانرة ثأقيا ععماز ثابداقاماداة 
ابعابماة مف  لؿ ابدكر ابمضطرد ثابقمك ابذم علعث  ابدكؿ ابقاماة كابمع ررة دل ع داليا بمجمكةة دكؿ ةدـ 

 ا ق ااز.
لياداة كابطرح ث اعجا ات أياياة  ل ابكاقعاة ابداة كقد اقعظمت دل ملقابمدرية ا قجلكيديك أما 

ابعلمل كابطرح ابكظا ل أك ابقظامل  دابكاقعاة عردقا إبى  ابة اب طرة كابعلماة عردز ةلى دراية يلكؾ 
ف.  ةلى   اؽ ةلى ابعمر  الاابممملاف ابدكبااف كابكظا اة ع لؿ ابمجعم  أم عالكـ ثدراية ابعلقات مف ابمممل

 (20ـ  ص 2990
أما ابمدرية اب رقياة دثابرغـ مف  دامعيا د قيا أةطت دراية قظراة  املة كم يرة بلظا رة ابدكباة 
ث اقاعيا ابم عل ة كمف أ ـ ركاد ا داقكدت كثرزاؿ كرامكت أركف كغار ـ كقد داف داركزاؿ أ د ا كامؿ ابذاف 

قات ابدكباة ديك اععالد أف ابظكا ر جماعيا بيا نلة ثعلقات دكباة أك ةدة دكؿ  ابطكا ع يار ظا رة ابعل
اياة ابدكباة(.  ةلى   اؽ ةلى ابعمر  اداما ثاقيا ةلى جما  كع دؿ مجمكةة  ذا ابظكا ر   ابعلقات ابي

 (38ـ  ص 2990
بماردياة قظرت إبى كمف دؿ علؾ اآلراء ابمعثااقة بما اة ابعلقات ابيااياة ابدكباة د ف ابمدرية ا

ابمكضكع اقطلقان مف ابنراع ابطثالل ابم رؾ بلعارا  كمف ابعطكرات ا جعماةاة ابعل عييـ دل ع داد ميار 
ابعلقات ابيااياة ابدكباة دذبؾ بـ ع عرؾ ابمدرية ا  عراداة ابعلقات ا جعماةاة ا قعناداة ثاف ابالكل 

ران آ ران بلعلقات ابيااياة ابدكباة كأدرجت ابمقظمات كابالكل ابيااياة دل ابمجعم  جاقثان ثؿ اةعثر ا م ك 
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ابيااياة كاب ردات ابعل عع اةؿ دل ابمجعم  ابدكبل  كثذبؾ امدف أف عطلؽ ن ة دكباة ث دؿ ةاـ ةلى دؿ 
 ع اةؿ  ارج اب دكد اإلقلاماة كابدكباة. 

 
 :أثر النفط عمى التنمية في السودان

ابق ط ةلى ابعقماة دل ابيكداف كذبؾ دل ةدة م اكر مقيا أمرا ةلى عقاكبت  ذا ابدراية امر إقعاج 
 ةلى ابيلـ بدف يكؼ قعقاكؿ دل  ذا ابكرقة ةف أمر ابقكع ةلى ابعقماة دل ابيكداف. طابثامة كدذبؾ أمر ابق 

قعنادم إف إقعاج ابق ط كايعممارا عجاراان اأعل ثابعامدات ابعل إذا ايع دمت ثنكرة مملل اؤدم ابى ابقماء ا 
كابذم اقعدس ةلى ابقماء ا جعماةل ابذم اؤدم إبى ا يعالرار ابياايل داجعؿ ةملاة ابعقماة عقياب دل دؿ 
قلاماان كم لاان مما اؤدم إبى عغار أقماط اب ااة ابيامدة كاع كؿ ابمجعم  مف  ابالطاةات ا قعناداة قكماان كا 

اان عاللاداان اع كؿ إبى ابزراةة أك ابرةل اب داث كابع كؿ ابع لؼ إبى ابعالدـ  د ذا داف مجعمعان زراةاان أك رةك 
مف مجاؿ ابنقاةات إبى ابنقاةات ابمالالة ثد ن ةف اب  ا ة ث اث امدف بلدكبة مجاثية دؿ ا زمات 

 ـ(298كابدكارث ابطارمة. م مد ةلل ابعـك  مالاؿ ةف ابق ط  
ؿ قكا ل اب ااة ابعنراة كابمدقاة  اقعدس ذبؾ أاضان ةلى  ضارة اب عكب كابثقاء كابعمراف كادعما

ما  كبدف آمار  ذا اإلقعاج عععلؽ ثعكامؿ دا لاة كأ رل  ارجاة دؿ مقيما اؤمر ةلى اآل ر إاجاثان كعنؿ إبى
 إبا . قنثك

ععضد اآلمار اإلاجاثاة مف  لؿ آمار ابع ك ت ا جعماةاة ابعل ع دث بلمجعم  ثعد ع طل ابمرا ؿ 
ةلف عندار اإلقعاج كديب ابعامدات   ا كباة  ك ل ا دع اء ابذاعل كابد كؿ دل مر لة اإلقعاج ابعجارم كا 

 ـ(2998 م مد ةلل ابعكـ  ةقد ا امدف أف ع دث اآلمار ابعقمكاة اآلعاة: 
 كدر ابيل  ابثعركباة بع راؾ ةجلة اإلقعاج دل دادة ابمجا ت كابالطاةات.ع .2

 ازد ار ابعجارة ابدا لاة ك انة ابمرعثطة مثا رة ثمقاطؽ اإلقعاج. .1

 ةكدة ابعالكؿ ابمياجرة كابميقااف كاب ردااف ابميرة مف اب ارج إبى ابدا ؿ.  .3

 ابيجرة ابعدياة مف ابمدف إبى مقاطؽ اإلقعاج. .1

 يداقاة جدادة دل مقاطؽ اإلقعاج اؤ ليا  ف عدكف مدقان.ظيكر عجمعات  .8

 عكظاؼ ةماب  م لاة كايعالطاب ابطاقة ابعاطلة اؤدم إبى عدراثيـ كرد  ميعكا ـ ابميقل. .6

ا يع داـ ابمقزبل بم عالات ابق ط دابكقكد اؤدم إبى رد  ميعكل ابمعا ة ثد ن مف ا يع داـ اب ابل  .7
 بمكاد ابدعلة اب اة.
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ب دكمة كمكاطقل ابك اات ابعل عال  دايا  الكؿ اإلقعاج إما ةف طراؽ ابقيثة  مؿ اإلارادزاادة ابد  .8
 ابممكاة ابعل ع ننيا اب دكمة أك ةف طراؽ ابريكـ كابضرامب ابعل امدف أف ع نؿ ةلايا.

 ةكدة ابمالة إبى ابميعممراف ا جاقب دل إطار ابعلقات ابجادة بلدكبة. .9

ابالكمل كع  اؼ ةبء ةجز ابمكازقة ابعامة كةجز مازاف ابمددكةات زاادة ابقاعئ ابم لل كابد ؿ  .20
 مف  لؿ عكدر ابعملة ابنعثة.

 

 الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي حسب األنشطة القتصادية )بماليين الجتييات السودانية( (1جدول رقم )
 نسبة المساىمة % القيمة األنشطة القتصادية السنة 
 %66.59 6291  قطاع ابزراةة 1986

 %17.06 1608 قطاع ابنقاةة
 %16.25 1533 قطاع اب دمات

 %100 9432 اإلجمالي
 %68.88 13764 قطاع ابزراةة 1986

 %10.50 2119 قطاع ابنقاةة
 %20.62 4127 قطاع اب دمات

 %100 20010 اإلجمالي
 %66.13 17873 قطاع ابزراةة 1988

 %12.61 3404 قطاع ابنقاةة
 %21.26 5747 قطاع اب دمات

 %100  اإلجمالي
 %70.68 33263 قطاع ابزراةة 1989

 %12.27 5671 قطاع ابنقاةة
 %17.05 8007 قطاع اب دمات

 %100   اإلجمالي
 م( 2009-1891المصدر: التقرير السنوي لبنك السودان )

ميا مات ابالطاع مف ابقاعئ ابم لل اإلجمابل دل اب عرة ما قثؿ ابق ط اعثاف مف ابجدكؿ أةلا رقـ 
% 78 -% 66.69ـ عراك ت ميا مع  ثاف 2999 –ـ 2986( إف ابالطاع ابزراةل دل اب عرة ما ثاف 2 

ميا مع  ـ   اث ثلغت قيثة 2998ثابرغـ مف أف  ذا ابالطاع قد  يد اق  اضان دل  ذا ابميا مة ةاـ 
 % كرثما اعزل ذبؾ ب الد ميا ات زراةاة دثارة ب دكث اب اضاقات كابياكؿ دل ذبؾ ابعاـ.13
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% دل اب عرة ما قثؿ ابق ط كارع   إبى أدمر مف 26 -% 20كابالطاع ابنقاةل عراك ت ميا مع  ثاف 
% دل اب عرة ما ثعد ابق ط كرثما اعزل ذبؾ بعكدر مندر ابطاقة كدذبؾ عغارت ميا مة قطاع اب دمات 11

كا ق  اض دل اب عرعاف   اث ارع   ثقيثة ةاباة دل اب عرة ثعد ادع اؼ ابق ط دالد  يد عذثذثان ثاف ا رع اع
ـ 1008 -1000% دل اب عرة ما ثاف 11 -% 22ثعد( أما ابالطاع ابق ط دالد عراك ت ميا مع  ثاف  – قثؿ 

 كاعزل ذبؾ بعذثذب أيعار ابق ط ةلى ميعكل ابعابـ. 
بالد  يدت اب عرة ابعل أةالثت عندار ابق ط عق اذ ابعداد مف اإلجراءات ابعل يا مت دل ابعقماة 

  دالد يا ـ ابق ط دل ابقاعئ ابم لل اإلجمابل مما أ دث عغارات دل عرداثة منادر ما قعنادكابقمك 
اإلارادات ابعامة بلمكازقة ابيكداقاة إبى جاقب اآلمار ا جعماةاة دل ابق اط ا قعنادم كقد داف بعامدات 

أداء ا قعناد ابيكداقل  لؿ اب عرة ابق ط دكران إاجاثاان ةلى ابق ك ابعابل:  كزارة ابماباة كا قعناد ابكطقل  
 ـ(1008ـ  اكقاك 1001 -1000

  ـ ةلى اإلرادات ابضراثاة ابعل داقت عممؿ قيثة 2999اةعمدت ابدكبة دل عمكاؿ ابمكازقة قثؿ ةاـ
% مف معكيط إجمابل اإلارادات ابعامة  ثاقما داقت اإلارادات غار ابضراثاة ابعل ع مؿ ابضرامب ةلى 76

 ـ.2999% دل ةاـ 11د عممؿ قيثة ابق ط ابميعكر 

  ثعد د كؿ ةامدات ابق ط ابيكداقل دمكرد أيايل دل ابمكازقة ابعامة ارع عت قيثة ميا مة
 ـ. 1001% دل ابعاـ 89اإلارادات غار ابضراثاة إبى  كابل 

  ملاار داقار ةاـ  211ـ ك كابل 2999ملاار داقار دل ابعاـ  28.6 دلت اإلارادات ابثعركباة
% مف ابقاعئ ابم لل اإلجمابل كارع عت ةاـ 8% مف إجمابل اإلارادات ابذاعاة ك13.1كعممؿ قيثة ـ  1000
% مف ابقاعئ ابم لل 9% مف إجمابل اإلارادات ابذاعاة ك18.7ملاار داقار عممؿ قيثة  199ـ إبى 1001

% ةف ةاـ 117ـ كزادت قيثة ميا مع  دل اإلارادات ابذاعاة ثق ك 1001% دل ةاـ 18كداف معدؿ ابقمك 
ـ قيثة  رع اع أيعار ابق ط ةابماان كثمالارقة ا داء اب علل قاايان ثمعد ت ابعض ـ  اعضد أف  قاؾ 1000

 قمكان  الاالاان دل ابع ناؿ اب علل بعامدات ابثعركؿ  مما أعاح بلدكبة مكارد ماباة كجيت إبى ابعقماة اب علاة. 

 سام عائدات البترول:تأق
مة ابيكداقاة كاب ردة اب عثاة ةلى اقعياـ ابمركة ابقاعجة مف ابمكارد ابق ط دل أع ؽ ابطرداف اب دك  

 اآلعل: ابق ك  جقكب ابيكداف ةلى
  اكازف إطار اقعياـ ابمركة ابقاعجة ةف ايع راج ابمكارد ابطثاعاة ثاف ا عااجات ابعقماة ابالكماة

ةادة إةمار ابجقكب.  كا 
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  ةامدات ابق ط ةلى ابكج  ابمثاف دل ا ع اقاة  ك ك أف اع ؽ ابطرداف ةلى أف عدكف معادبة اقعياـ
 % مف نادل إارادات ق ط ابجقكب. 80امقد ابجقكب 

  أ ارت ا ع اقاة ةلى أف ادكف نادل ابد ؿ مف ابق ط  ك جملة نادل ابد ؿ مف نادرات ابق ط
مدادات ابق ط اب دكمل ابميلـ ابنادل.  اب دكمل  كا 

مف نادل إارادات ابق ط اب دكمل كاع نؿ مف مثاعات إارادات اق أ  ياب عمثات إارادات ابق ط 
% مف إارادات ابق ط بلك اات ابمقعجة بلثعركؿ  يب 1ابنادر اب علاة  كاع ؽ ابطرداف ةلى ع ناص قيثة 

% مف نادل إارادات ابق ط ابميع رج مف آثار دل 80ابدماة ابمقعجة مف علؾ ابك اة  كأف ع ناص 
 % بل دكمة ابالكماة كك اات  ماؿ ابيكداف.80كع ناص  ابجقكب ب دكمة ابجقكب

كاع ؽ ابطرداف ةلى إق اء نقدكؽ  جااؿ ابميعالثؿ ةقدما انؿ اإلقعاج ابالكمل بلثعركؿ إبى ملاكقل 
ثرماؿ اكماان  مما يثؽ كمف  لؿ ايععراضقا  ع اقاة ابيلـ دل مجابل قيمة ابيلطة كابمركة كثابعرداز ةلى 

ركؿ  قجد أف اب دكمة ابيكداقاة كاب ردة اب عثاة طردل ا ع اقاة قد اقعيما ةامدات ابق ط قيمة ةامدات ابثع
 ثما ا الؽ ابعكادؽ كثقاء ابيلـ.

% مف ةامدات ابق ط ابيدؼ مق  ا رعالاء ثميعكل اإلقلاـ  عى انؿ 80إف مقد ابجقكب قيثة 
عكل ابثقاات ابع عاة كةلى ميعكل ميعكل ا قاباـ ا  رل كذبؾ مف  لؿ إ داث عقماة  الاالاة ةلى مي

ـ(  إبى أ ماة 1003ابمكاطقاف  قد أ ار أ د اب ثراء دل نقدكؽ ابقالد ابدكبل  ابعجاقل ابطاب إثرا اـ  
مردز ةامدات ابق ط بعدة اةعثارات:  اب دكمة ابمردزاة عيعطا  ابع دـ ثالدر أ يف دل عاللثات أيعار ابق ط 

ثأيعار ابق ط مف ابيلطات ابك ماة أك اإلقلاماة(   ي   أقؿ ارعثاطان  ف بيا دل ابعادة قاةدة ضراثاة أك 
كث مداف اب دكمة ابمردزاة أف عيا ـ دل ابعدابة ا دالاة ث ةادة عكزا  ابق ط ثاف ابمقاطؽ ابغقاة كاب الارة 

لى امدف ا ةعماد ةلا   ق  مكرد غار دامـ دمندر مف منادر ابعامدات ا ياياة ة ابمكارد  كابق ط  
 ابمدل ابطكاؿ. 

إف قيمة ةامدات ابق ط ثاف اب دكمة كاب ردة امدف أف عدد  ابك اات بلمطابثة ثمركاعيا كقد امعد ذبؾ 
 بلمطابثة ثقناثيا مف ابم ركةات ابالكماة غار ابثعركباة ممؿ م ركع ابجزارة.

رة ابماؿ مف قثؿ إف أضرار قيمة ةامدات ابق ط كما أمارع  مف جدؿ ك لؿ دل ا قعناد كيكء دل إدا
 دكمة ابجقكب داد أف اؤدم إبى إ عاؿ دعاؿ اب رب   اث د ؿ ابطرداف دل اعيامات كقزاةات  كؿ مدل 
اب ياد ابذم ب ؽ ث دكمة ابجقكب كةدـ قااميا ثم ركةات ثقى ع عاة رغـ ايعلميا بقناثيا مف ةامدات 

 ابق ط دؿ  ير.
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ةكامد م ددة دريكـ اإلقعاج  ابمجاؿ  ةلى أف اعطى أ رم دل  ذا كداف امدف ا يع ادة مف عجارب دكؿ
 ـ(.1003مملن بل دكمات اإلقلاماة كابريكـ ابمرعثطة ثاإلقعاج ثد ن مف ا يعار.   ابعجاقل ابطاب إثرا اـ  

كاجب ةلى اب دكمة ابيكداقاة أف ع اكؿ جا دة بمردزة ةامدات ابق ط ث دؿ دامؿ ةلل أف عالكـ 
بإلدارة اإلقلاماة ثابك اات ابياطرة ةلى ثعض قيب ابضرامب ابرماياة  كذبؾ ثعد ثع داد ةامد م عكؿ اضمف 

ابعأدد مف كجكد إدارة ماباة مثقاة ةلى اب  اداة  ككض  قظاـ ع كالل مابل   اؼ مثقى ةلى أيس معياكاة  
 ة.كاعطل ميعكلن ميعالران مف مكارد ابعمكاؿ بل دمات ابعامة ثما دل ذبؾ م ارا  ابثقاات ابع عا

ق لص مما يثؽ إبى أف اع اقاة ابيلـ ابعل عـ ابعكقا  ةلايا ثاف اب دكمة كاب ردة عععثر أدثر 
أقجاز دل عارا  ابيكداف ابياايل اب داث كبذبؾ اجب أف ع ادظ ةلا   ق  قاـ ةلى أيس ن ا ة كاب  اظ 

 ةلا  اعطلب ثقاء جيكر معاقة مف ابمالة ثاف أثقاء ابيكداف.
 باليمة ابيلطة االكـ ةلى ابعراضل ثقظاـ اب دـ ابذم عضمقع  ا ع اقاة كعطكارا دالد عضمقت ثرعكدك ن 

ذا داقت ا ع   اقاة عضمقت أرقامان كقيثان  قنثةبادكف داةلن دل عقماة مكارد ابثلد كعالداـ اب دمات  كا 
بل عقة  ان ءبؾ در ابمقاطؽ اب اضرة دل ابع اكض  إ  أف معادبة قيمة ابمركة قد ناغت ةلى أياس ابالكماة  كذ

 ابعيماش. مف ا طراؼ كا هقاباـ ع ت دةاكل أك ابم دلت ابعل عق أ
إف  قاؾ  دكدان يعظؿ قاممة ما بـ عدف  قاؾ   اداة  كؿ ابمركات ابالكماة ثابثلد  جميا كمكقعيا 

اراداعيا كأكج  ابنرؼ كةدـ اب  اداة اؤدم ا عزاز ابمالة ثاف طردل اب دـ كابمجعم  ابدكبل  إبل كةالكداعيا كا 
 ثؿ ثاف طردل اب دـ كمكاطقايـ.  

:الخاتمة

 عؿ ابق ط اب اـ كةلى مدل ابعالكد ابعل علت كقؼ إطلؽ ابقار دل اب رب ابعابماة ابماقاة  مردز ا
ابندارة ابدكقاة دمندر رمايل بلطاقة  ك عى ابقنؼ ا كؿ مف ةالد ابعيعاقاات   عزاؿ  ذا ابطاقة 

 %( مف إجمابل ا يعيلؾ ابعابمل مف ابطاقة. 39 – 38اب اكاة عممؿ ما قيثع   
ابمرجد أف ايعمر  ذا ابذ ب ا يكد دأ ـ مندر ةلى اإلطلؽ بع غاؿ اآلبة ابنقاةاة بلعابـ كمف 

ابمعالدـ ثاإلضادة إبى ايعا اء معطلثات ابعابـ ابقامل ةلى أقؿ ابعالدارات. كع ار أ داث ابعالارار كابدرايات 
( مف مجمكع ايع دامات %37ابميعالثلاة إبى أف قيثة ا يعيلؾ ابعابمل مف ابق ط بف عالؿ دماران ةف  

 ابعابـ مف مكارد ابطاقة ابم عل ة. 
مما اعزز ابدكر ابرمايل كابمععاظـ بلثعركؿ اب اـ ةابماان  لؿ ابيقكات كثابطث  ابعالكد  ابالادمة 
ابقجا ات ابجزماة كابم دكدة كابم اك ت ابراماة إبى عاللاص ا ةعماد ابدثار ةلى ابق ط مقذ مقعنؼ 

 اة د لت معظـ ابعجارب ابغرثاة اب دامة دل عكدار منادر ثدالة مف ابطاقة ابميعمدة مف ابيثعاقاات دمف قا
ابالكة اب مياة كابيكاماة كابطاقة ابقككاة ك عى ابغاز ابطثاعل كدؽ معااار عقادياة يكاء  دل ا  عااطاات 
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ان بقيب ابم اطر ابث راة ابمعكادرة مف  ذا ابمنادر  أك عدابا يا ابعجاراة  أك د اءعيا اإلقعاجاة  أك عثع
 كابثاماة ابقاجمة كابم عملة مف جراء ايع داميا ةلى قطاؽ كاي . 

كمف قا اة أ رل بـ عظ ر معظـ ابم اك ت كا يعراعاجاات ابكقاماة ابعل قضعيا  دكمات ابدكؿ 
د ا اب ياس ابنقاةاة ابدثرل كمؤيياعيا ابمع ننة ممؿ ابكدابة ابدكباة بلطاقة دل ابعاللاؿ مف  أف اةعما

ةلى ابثعركؿ  ك نكنان ابميعكرد مق   ث دؿ ا نف  ذا ابدكؿ ابميعيلدة مف أاة عيدادات قد ععرض 
إمدادات ابق ط اب اـ اب ارجاة بلضطراب أك ابعكقؼ  يثاب ةمدا  أك طثاعاة  كةلى ابرغـ مف م اك ت 

ابدرايات ابمع املة ث نكص مكارد كيامؿ اإلةلـ ابغرثاة بعيماش مداقة ابق ط ةابماان كابعركائ بثعض 
ابطاقة ابثدالة   اثدك دل ا دؽ ما اك ل ثاق يار أ ماة ابق ط دل ابميعالثؿ ابمقظكر كابمعكيط ثؿ ةلى 
ابعدس عمامان  د ف مؤ رات ا يعيلؾ ابعابمل ابثعركباة اآلعاة كابعكقعات ابميعالثلاة دل عزااد ابطلب ابعابمل 

ابزاادة كابيثكط دل ا  عااطات ابعابماة بلثعركؿ كعكزاعاعيا ابجغراداة ع ار إبى ةلى  ذا ابمكرد  كاعجا ات 
 ع كؿ  ذا ابمادة اب اـ ابى يلعة قادرة عيع ؽ أف عقاؿ بالب ابذ ب ا يكد. 

 النتائج التي توصمت إلييا الدراسة: 
قعناداة دل إف ابق ط اععثر مف أ ـ منادر ابطاقة دل ابعابـ كمازاؿ مياطران ةلى ابيا ة ا  .2

 مجاؿ ابطاقة رغـ عدماؼ ابجيكد ابدكباة بعغاار أك  لؽ مندر طاقة ا ر ثداؿ بلثعركؿ.

عكنؿ ابدراية إبى أف ابق ط دل ابدكؿ ابقاماة ابمقعجة ب  اععثر ا د منادر ابقزاةات ابالثلاة  .1
ثؤران بلقزاةات  كا  ماة مف  اث أق  اممؿ مندران اقعناداان بطثالات م عل ة  مما اجعؿ مقاطؽ اإلقعاج

 إل ياس ابالاطقاف ثابعيماش ك ضـ اب الكؽ مف قثؿ ابدكبة كابميعممراف. 

ق  ث الايا ابث رم كا قعنادم   اث أ اععثر ابق ط مف أ ـ ابالطاةات ابعل عدةـ ةملاة ابعقماة .3
ل عؤدم إبى اكدر دماران مف ابعملت كا  عااطات ابقالداة ابعل اعـ ايع داميا دل جلب ابمعدات كاآلباات ابع

رد  د اءة اإلقعاج كثابعابل ابعطكر ا قعنادم كابعقمكم  دما اياةد ابق ط ابدكؿ ابقاماة دل عكدار ابماؿ 
 ابلـز بعالداـ اب دمات مما ارد  ميعكل معا ة ابيداف.

دل مجاؿ ابعلقات ابدكباة بلدكؿ ابمقعجة ك ابميعيلدة   اث ايا ـ  إف ابق ط اععثر م ردان أياياان  .1
ابعطكر ا قعنادم بلدكؿ ابمقعجة مما اؤ ليا إلقامة ةلقات عثادباة م  دكؿ ابعابـ ا  رل ث دؿ ميعالر دل 

 اييـ دل   ظ ا مف كابيلـ ابدكبااف. 
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عكنلت ابدراية إبى أف ابيكداف ثعد ادع اؼ كعندار ابق ط عمدف مف عطكار ابعقماة دل مجا ت  .8
ث  دؿ ابق ط ابدةامة ا ياياة بلقعناد ابيكداقل مما مدق  ةدادة ةلى ابميعكل ا قعنادم كابث رم   ا

مف إقامة ةلقات معكازقة م  ابدكؿ ك الؽ ب  ابعداد مف ابمزااا ةلى ابميعكل ابدكبل  دما أف ابق ط يا ـ 
إاجاثان دل  ؿ دمار مف ابقزاةات ابالثلاة ابعل داقت عؤرؽ ابيكداف كابعل داقت قعاجان بلعيماش ا قعنادم 

ب دمات ابعل عالدميا ابدكبة بلمقاطؽ ابثعادة  كثعد ادع اؼ كعندار ابق ط عمدف ابيكداف مف عكدار ك د ا
اب دمات بلمقاطؽ ابم عل ة كع ياف ميعكاات ابمعا ة بدل اب عب  دما يا ـ دل قااـ مدف جدادة كمق آت 

 د مقيا ابمكاطف.ايع امععددة دل م علؼ أق اء ابيكداف ب

 إلييا الدراسة:التوصيات التي توصمت 
ةامدات ابق ط عممؿ مكردان اقعناداان  امان امدف أف ايع اد مق  دل عقماة ابمكارد ابطثاعاة ا  رل   .2

ع الاؽ ابيلـ كايعالرار ابثلد كذبؾ ةف طراؽ ايعغلؿ ةامداع  ث ةطاء ا كبكاة بلم ارا  ابعل  دذبؾ دل
كاب ركب دا ؿ ابالطر ابكا د.  ا  عماـ ثا طراؼ  عؤدم بل ركقات كابم ادؿ  مقعان بدكاةل ابقزاع كابنراع

 كابمردز ثابعياكم ق ك ابعقمكاة(. 

جة إلجراء ابمزاد مف ابدرايات ثجكاقب ةدادة عععلؽ ثمكضكع اأثاقت قعامئ ابدراية أف  قابؾ   .1
 ارجاة.اقعناداات كةامدات ابق ط كطرؽ ا يع ادة مقيا دل عقماة ابثلد ثاإلضادة إبى ةلقات ابثلد اب 

 ضركرة ا يع ادة مف م ل ات ابق ط كععماؽ ابدرايات دل  ذا ابمجاؿ.  .3

ضركرة ا  عماـ ث اجاد دراية معداملة ثابثامة دل مقاطؽ نقاةة ابق ط كايع راج   كابعل قد اؤدم  .1
ركرة إبى آمار يلثاة دل ابثامة ابم اطة ثيا  كا  عماـ ثابغاثات كةدـ إزابعيا كابع اكض م  اب ردات ةلى ض

 اب  اظ ةلى عكازف ابثامة. 

ا  عماـ ثعقماة ابمقاطؽ اب الارة ك انة ابمقاطؽ اب دكداة بعجقب ابقزكح مقيا بلمقاطؽ ابثعركباة  .8
   اظان ب دكد كأمف ابثلد كذبؾ مف  لؿ إ داث عقماة معكازقة.

ؿ دكبيـ  بذبؾ ةلى ابدكؿ ابثعركباة ابقاماة ابقظر إبى  ذا ابمكرد ةلى أق  قد ايثب نراةان دا  .6
اجب ايعغلؿ  ذا ابمكرد بمق عة ثلداقيـ ةف طراؽ ابععاكف داما ثاقيا كثاف ابدكؿ ابدثرل ابعل قد عيعل 

عيـ بإل داث ابنراةات دا ؿ ابدكؿ بل نكؿ ةلل ابثعركؿ  كذبؾ بع الاؽ ابيلـ كا يعالرار كابعقماة بدك 
اجاد مدايب ةلى نعاد ابعلقات ابدكباة.  كا 
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 ـ.2993بلطثاةة كابق ر  

داضؿ ابيعدقل  ابق ط مف مقظكر عارا ل  مجلة أ ثار ابق ط ابعرثل  معيد ابث كث كابدرايات  .20
 ـ. 2989ا يعراعاجاة  ابعراؽ  ثغداد  

 ـ.28/22/2971  88ب؟ جرادة ابيااية ابدكاع   ابعدد  دانؿ ابمدارم  مالاؿ ثعقكاف  ذا ابنكا .22

   قكدمثر 69م مد ابرما ل  ابق ط كابعلقات ابدكباة كجية قظر ةرثاة  ابميعالثؿ ابعرثل  ابعدد  .21
 ـ 2981

  2م مد  ياف  ادؿ   رب اب لائ أك اـ ابالكة كابقنر  مردز ا  راـ بلعرجمة كابق ر  ط .23
 ـ.2996
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ابق ط كآداؽ ا يعممار دل ابيكداف  مجلة ابعقماة ابنقاةاة  أدعكثر  م مد ةلى ابعـك  مالاؿ ةف .21
 ـ.2998

ل  ا يع دامات اإلةلماة بلعلقات ابدكباة ابمعانرة  مدعثة ا قجلك ابمنراة  قم مد ةلى ابعكا .28
 ـ. 2981ابالادكب  

 ـ.2972ق ط ابعرب  ابعدد ابماقل ة ر ابيقة ابيادية  يثعمثر  .26

ـ  اكقاك 1001 -1000كا قعناد ابكطقل  أداء ا قعناد ابيكداقل  لؿ اب عرة كزارة ابماباة  .27
 ـ.1008

كبااـ اقد اؿ  قركف مف اب رب  ةرض دامثردج ثكؾ را اكز  ث ث دل ابمعردة ثعارا   .28
  http://www.aljazeera.net ـ  ابن  ة ابرماياة دعب30/21/1001

كباد  دكرم  داؼ انق  ابالرار دل ابكطف ابرةثل  ثاركت  مردز درايات ابك دة ابعرثاة   .19
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 SCORMالجودة في التعمُّم اإللكتروني عند تصميم المقررات إلكترونيًا وفقًا لمعايير سكورم 
 ىالة إبراىيم حسن أحمدد. 

  جامعة الخرطوم كمية التربيةبالمساعد األستاذ 
    المستخمص

أنثد اب داث ةف أ ماة معااار ابجكدة دل ابععلُّـ اإلبدعركقل ملزمان بل داث ةف ابععلُّـ اإلبدعركقل     
ابجكدة مف أ ماة دل إقعاج ععلـ إبدعركقل معماز  مف  ذا ابمقطلؽ قث   دؼ  معااار ق ي ؛ كذبؾ بما عملد 

ـ اإلبدعركقل ةقد عنماـ ابمالررات إبدعركقاان كدالان بمعااار ابدراية ابرمايل ك ك ابععرؼ ةلى ابجكدة دل ابععلُّ 
يدكـر  كنك ن بع الاؽ أ داؼ ابدراية ايع دمت ابثا مة ابمقيئ ابكن ل ابع لالل؛ بكنؼ كع لاؿ 

 ذا ابمجاؿ كع لاليا  مـ  دلابمعلكمات  كؿ مكضكع ابدراية   كذبؾ مف  لؿ ا طلع ةلى ا دثاات 
 ة مف ابعكناات أ ميما اآلعل:     لينت ابدراية ثمجمكة

ثمعااار يدكـر  ا  ذاجب مراةاة معااار ابعنماـ ابععلامل ةقد عنماـ ابمالررات اإلبدعركقاة م  ضركرة 
 دقمكذج بجكدعيا.

اإلدادة مف معااار يدكـر بعطكار ابععلاـ مف  لؿ ع داد دكر دؿ مف ابمعلـ كابمععلـ كأياباب ابع اةؿ 
 اب ثدات.كابعدراس ةثر 

ا يع ادة مف ابك دات ابععلاماة ابمدكقة بلمالرر اإلبدعركقل كدالان بمعااار يدكـر مرة أ رل دل عنماـ مالرر 
 أ ر  كعثادؿ كم اردة ابمالرر م  أ  اص آ راف ثييكبة كثدكف ععالادات عالقاة .

ركقل   ابعنماـ ابععلامل    ابععلُّـ اإلبدعركقل   ابمالرر اإلبدع (SCORM)ابدلمات ابم عا اة: معااار يدكـر
 ابجكدة دل ابععلُّـ اإلبدعركقل.

 
Abstract 

    The talk about the importance of quality standards in e-learning is related to talk 

about the e-learning itself; because the standards and quality of the importance of 

the production of e-learning is distinct, from this standpoint, The objective of the 

study, is to identify the quality in e-learning at the design decisions (SCORM) 

electronically in accordance with the standards, so as to achieve the objectives of 

the study. The researcher used analytical descriptive approach; to describe and 

analyze information on the subject of the study, through access to the literature in 

this area and analysis, then the study concluded with a set of recommendations 

consist of the following:     

Educational design criteria must be taken into account when designing electronic 

decisions with the need to introduce (SCORM) standards as a model for their 

quality. 
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Take advantage of the standards of SCORM to develop education through the role 

of each of the teacher and the taught methods of interaction and teaching across 

networks. 

Take advantage of the educational units in accordance with the standards of the 

Rapporteur email (SCORM) again in the design of another, and the exchange of 

the participation decision with others easily and without technical complexities. 

Key words: 

(SCORM) standards, e-learning, Electronic course, Instructional design, Quality in 

e-learning 

 

 الطار العام لمدراسة:
 المقدمة:

ثااف قدرة كعماز ابمؤيية ابععلاماة دل طرح ثرامجيا  إبىإف م يكـ ابجكدة دل ابععلُّـ اإلبدعركقل ايدؼ   
 ابعاللاداةابدراياة كضماف  نكؿ ابمععلـ ةلى ق س جكدة ابععلاـ ابعل ا نؿ ةلايا ةثر طرؽ ابععلاـ 

ابمثقاة ةلى ابلالاءات ابمثا رة م  ابم اضراف دل قاةات ابدراية ثؿ ع الاؽ جكدة أدضؿ مف ذبؾ. إذ أف 
 عكم ةلى ق س كيامؿ ابععلُّـ بلمياقات ابعاللاداة ممؿ ابدعب كابم اضرات كابثرمجاات  ابمياقات اإلبدعركقاة ع

بذا د ق  امدف ا يع ادة مف معااار جكدة ابععلاـ ابعاللادم دل ع الاؽ جكدة ابععلُّـ اإلبدعركقل  إ  أق  اضاؼ 
ابميـ إضادة معااار بضماف إبى ابمياقات اإلبدعركقاة  نكناة ايع داـ ابكيامؿ ابعدقكبكجاة كثابعابل مف 
 .جكدة ايع داـ ابكيامؿ ابعدقكبكجاة كابمنادر ابععلاماة ابمععمدة ةلى علؾ ابكيامؿ

دما عيدؼ معااار جكدة ابععلُّـ اإلبدعركقل إبى إققاع ابمععلـ ث عاباة كقكة ابثرامئ ابععلاماة ابمثقاة ةلى ابععلُّـ 
ى ابعكانؿ م  ابمعلماف كابع اةؿ م  زملم  كابالااـ ثا ق طة اإلبدعركقل كقدرة ابمععلـ دل  ذا ابثرامئ ةل

ابع اةلاة ثق س ابميا ة ابمعا ة دل ابععلاـ ابعاللادم كاع الؽ ذبؾ ثعنماـ ابمياقات اإلبدعركقاة ث دؿ جاد 
 ا دعراضاةاضمف ايع داـ أدكات ابععلُّـ اإلبدعركقل ابع اةلاة بع الؽ  ذا ابعكانؿ ممؿ ابغرؼ ابن اة 

 كابثراد اإلبدعركقل.  (wiki) قعداات كابم ادمات اب كراة كابكادل كابم
إف عكظاؼ ابععلُّـ اإلبدعركقل كابثدامؿ اإلبدعركقاة ا الؽ جكدة ةملاعل ابععلاـ كابععلُّـ  كجكدة ابععلُّـ   

 كمدمعمعد بع مؿ جكدة كقكةاة طرؽ ابععلُّـ ابميع دمة كقكةاة  Quality of e-learningاإلبدعركقل 
دارة  لابع اةؿ ثاف ابطلب كابم عك  اإلبدعركقل كاب ثراء ك امات ابعدراس  دعياب ابمعردة كا  داث ابععلُّـ كا 

ابععلُّـ إبدعركقاان كعكدار درنان معقكةة بثقاء ثامات ععلـ غقاة ثابمنادر اإلبدعركقاة  ثدااة مف ثعض 
بعدراس دل ابمماريات كاإلجراءات كابعطثاالات ابثياطة بلععلـ اإلبدعركقل ابعل ايع دميا أةضاء  امة ا

قاةات ابدراية بعرض ابمادة ابععلاماة أك ابث ث ةثر اإلقعرقت  مما ادةـ ةملاعل ابععلاـ كابععلُّـ  كابعنماـ 
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ابيادلل بثامة ابععلاـ كابععلُّـ كدمجيا م  ابمكاد ابععلاماة كدؽ ا عااجات ابطلب  مما ايعلـز عنماـ أيس 
ت ابعدقكبكجاة دل قالؿ كةرض ابمعلكمات ك دكث ابععلُّـ  كذبؾ   عاار ابمدا ؿ ابععلاماة بعكظاؼ ابميع دما

ايعكجب عغاار باعلءـ م  عغاار طثاعة ععلـ معمردز  كؿ ابطلب كمكج  ذاعاان  كأقماط عدةاـ كع  از 
 .اب كراةابععلُّـ  كأياباب ابعالكاـ ابعدكاقل كابعغذاة ابراجعة 

مف جية كابجامعات ابعاللاداة مف جية أ رل  يعالطاب  ضاةا دعراال ظ م  ازدااد ابمقادية ثاف ابجامعات 
أدثر ةدد مف ابدارياف  كم  ظيكر عطثاالات ةلـ ابجكدة  ثدأت ابمقظمات ابميقاة دل ابععلُّـ اإلبدعركقل 

  كقطاع ابنقاةة ابمعلكماعاة دل مجاؿ ابععلاـ ثقاء معااار ابجكدة بلععلُّـ ا دعراضاةكدمار مف ابجامعات 
( ابععلُّـ اإلبدعركقل قضاة جك راة  دل امدف مملن Standardizationقل  كأنث ت معااراة  اإلبدعرك 

 اةعماد مؤييات كجامعات ابععلُّـ اإلبدعركقل دكف إ ضاةيا بمعااار ابجكدة.
ـ ؛ إف اةعماد ابجكدة كابمعااار اييؿ ايع داـ ابعدقكبكجاا ابغار مععمدا ةلى قظـ ثعاقيا كايع داابثا مةعرل  

 –ابقظـ ابم عك ة كع جا  أقظمة ابععلُّـ اإلبدعركقل ابمرعدزة  كؿ ابمععلـ  إذ أف  قابؾ دامدة يكؼ عجقى 
ثابجكدة كابمعااار ابدكباة ةقد عنماـ ابم عكل ممؿ ايع داـ  ا بعزاـمف  -ابالراب  ابميعالثؿثعكف اهلل دل 

ضركرة  إبلعركقل  كمف  ذا ابمقطلؽ جاءت اب اجة ابم عكل اإلبدعركقل م  أدمر مف قظاـ إلدارة ابععلُّـ اإلبد
كـر عثقى معااار ابجكدة بعنماـ ابمالررات إبدعركقاان دل ضكء معطلثات ابععلُّـ اإلبدعركقل م  أ ذ معااار يد

 بيذا ابدراية. دقمكذج
 . م دلة ابدراية:                    2

عنماـ مالرر إبدعركقاان دل عدقكبكجاا ابععلاـ كدالان  ضكميا ةلىما  ل معااار جكدة ابععلُّـ اإلبدعركقل ابعل اعـ 
؟  بمعااار يدكـر

ما  طكات عنماـ مالرر إبدعركقل دل عدقكبكجاا ابععلاـ دل ضكء معااار جكدة ابععلُّـ اإلبدعركقل كدالان 
 بمعااار يدكـر ؟

 . أ داؼ ابدراية:3
كق ر مالرر إبدعركقل دل عدقكبكجاا ابععلاـ كدالان عنماـ  ضكمياع داد معااار ابععلُّـ اإلبدعركقل ابعل اعـ دل 

.  بمعااار يدكـر
ع داد  طكات عنماـ مالرر إبدعركقل دل عدقكبكجاا ابععلاـ دل ضكء معااار جكدة ابععلُّـ اإلبدعركقل كدالان 

.  بمعااار يدكـر
 . أ ماة ابدراية:4 
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معااار جكدة ابععلُّـ اإلبدعركقل كامدف عالداـ معااار يدكـر دقمكذج بعنماـ ابمالرر إبدعركقاان ةلل ضكء 
 اإلدادة مق  دل إجراء مزاد مف ابث كث.

مف ابم عمؿ أف عيع اد مق  قطاةات ةدادة ممؿ  امات ابعدراس كمنممل ابععلاـ  ثاإلضادة إبل ابمؤييات 
 ابععلاماة دل عنماـ مالرراعيا كعطكار ا ةثر اإلقعرقت.

ابمعردل كابيداقل  مما اياةد ةلل عكظاؼ  ا ق جارمعانرة ممؿ ابعغلب ةلل ثعض ابم دلت ابععلاماة اب
  دمات اإلقعرقت ث دؿ دعاؿ.

ابمياةدة دل ابكنكؿ إبل مؤ رات بعطكار ابمالررات دل ضكء ابعطكرات ابعدقكبكجاة ابمعيارةة كا عجا ات 
 ابععلاماة اب دامة.

ابعرثاة ابعل عقاكبت معااار ابجكدة اب املة ةقد قد عيييـ  ذا ابدراية دل عغطاة ابقالص دل مجاؿ ا ث اث 
 عنماـ ابمالررات إبدعركقاان.

 . مقيئ ابدراية:5
( ك ك مقيئ ةلمل ايع دـ Deliberative  Inquiry Approachكظٌ ت  ذا ابدراية أيلكب ا يعالناء   

ـك ةلى ع لاؿ (  كاال171ـ  2000( ابياثس كابدقدرم  Goodدل ابث كث ابعرثكاة كرد ذدرا دل قامكس  
أدثاات ابمجاؿ ثيدؼ ابكنكؿ إبى عكناات معاقة  كذبؾ ثع داد معااار جكدة ابععلُّـ اإلبدعركقل ابعل اعـ 

 ةلل ا دثاات ابمععلالة ثمكضكع ابدراية. ا طلععنماـ ابمالرر إبدعركقاان كذبؾ مف  لؿ  ضكمياةلى 
 .  دكد ابدراية:6
بمعااار يدكـر دقمكذج بجكدة ابععلُّـ اإلبدعركقل ةقد عنماـ ابمالررات عع دد ابدراية اب اباة ثايععراض ةاـ  

 ـ(.2013 -2012ةاـ   دلإبدعركقاان كذبؾ 
 . أدكات ابدراية :7

ابمراج  كابدعب كابدكراات ابعلماة كابدرايات ابياثالة كأكراؽ ابعمؿ ذات ابنلة ثمكضكع ابدراية  دلععممؿ 
 كابمكاق  اإلبدعركقاة ابمكمكقة.

 كابع لاؿ ابم اكر ابعاباة: ابدراية ثابكنؼ: عقاكبت  ذا م اكر ابدراية.  8
   كاعقاكؿ ابمكضكةات ابعاباة: SCORM  ابم كر ا كؿ: معااار يدكـر

ابعطكر ابعارا ل بمعااار يدكـر  ععراؼ معااار يدكـر  أ داؼ كممازات معااار يدكـر  مدكقات ابم عكل 
ر يدكـر بلم عكل اإلبدعركقل  قمكذج يدكـر بعجما  ابم عكل  عكقات ثث كدالان بمعااار يدكـر  دكامد معااا

 ثرامئ  يدكـر  مدكقات كمكان ات معااار يدكـر .

   كاعقاكؿ ابمكضكةات ابعاباة: Quality of e-learningابم كر ابماقل: جكدة ابععلُّـ اإلبدعركقل 
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بدعركقل  ممازات ك نامص ابععلُّـ اإلبدعركقل  معااار م يكـ ابععلُّـ اإلبدعركقل  م يكـ ابجكدة دل ابععلُّـ اإل
 كضكاثط ابجكدة دل ابععلُّـ اإلبدعركقل.

 ابم كر ابمابث: معااار عنماـ ابمالررات اإلبدعركقاة  كاعقاكؿ ابمكضكةات ابعاباة:
رر ابمالععراؼ ابمالررات اإلبدعركقاة  معااار ابجكدة ةقد عنماـ ابمالررات اإلبدعركقاة   طكات عنماـ 

ةادة ععراؼ كايع داـ ابم عكل اإلبدعركقل  مدكقات ابمالرر اإلبدعركقل ابمق كر  اإلبدعركقل ثمعااار يدكـر كا 
.  ثمعااار يدكـر

 :(SCORM) المحور األول : معايير سكورم
 تمييد: 
إف ابعطثاالات ابمثدرة بثرامئ ابععلُّـ اإلبدعركقل داقت مرعثطة ثجيكد درداة بثعض ا ياعذة ابذاف ايعممركا  

عالقاات اب ايكب ك ثدات ابمعلكمات دل  ق ر مالرراعيـ ابدراياة ةلى  ثدة اإلقعرقت مف  لؿ مكاقعيـ 
كعكجا  ابمععلماف إبى زااراعيا   اب  ناة  أك ثاإلدادة مف ثعض ابمكاق  ابعل عالدـ  دمات ق ر مجاقاة

ةلى منادر ابمعلكمات ابعل عالدـ  ثا طلعكغابثان ما داقت ا  داؼ ابععلاماة دل  ذا ابمر لة مرعثطة 
معلكمات عدمالاة بلمالررات ابدراياة  مـ عطكر اب اؿ إبى رد  ابمالررات ابدراياة ةلى  ثدة اإلقعرقت  بعنثد 

مقيئ ابدرايل معداملة عالراثان  ثكجكد ابمالررات م  منادر ابمعلكمات ابثامة ابععلاماة دل ما ا ص اب
 إبىابعدمالاة.  ذا ابعجارب ددعت ثابعداد مف ابجامعات ابعابماة  انة دل ابك اات ابمع دة ا مراداة 

كجكد معااار مك دة عقظـ ثرامئ ابععلُّـ اإلبدعركقل بغرض رد  جكدة  إبىععماميا  ةقد ا ظيرت اب اجة 
ثرامئ كع الاؽ أ داديا  كثابرغـ مف قااـ ابعداد مف ابمؤييات ابععلاماة كابعلماة ةلى ميعكل ابعابـ ثابعمؿ اب

ميعكل  ىـ  بـ عرؽ إب1997بعل ظيرت كمقذ ةاـ ةلى كض  معااار  انة. إ  أف جما  ابمعااار ا
 International Standards (ISO)ابمعااار ابمععرؼ ثيا مف قثؿ ابمقظمة ابعابماة بلمكان ات ابالااياة 

Organization   إ  أقيا عثالى ميمة بإلدادة مقيا دل ثقاء عجارب ابععلُّـ اإلبدعركقل  إ  أف ثعض  ذا
ابمقظمة دل ابميعالثؿ ابالراب. كمف أ ـ  ذا ابمعااار دما ذدر يابـ  اةعراؼابمعااار مر  ة بل نكؿ ةلى 

 ـ( :2008ـ( ك نابد  2004 
 ك ل ابمعااار ابعل ععثقا ا  ذا ابدراية. (SCORM)معااار يدكـر 

ا معلؼ    .IMS .Global Consortium for Instructional Management Systemمعاار 
ابعابمل بقظاـ إدارة ابععلُّـ. ك ل جمعاة دكباة دل ابك اات ابمع دة ا مراداة بمزكدم ابجامعات ابذاف 

ابععلُّـ   كانؼ  ذا ابمعاار  نامص ابمالررات ابدراياة  دل ع داد منادر XMLاععمدكف ةلى بغة 
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كابدركس ابععلاماة كابعالااـ كابمجمكةات ابععلاماة  مف  لؿ ع داد أ داؼ ثرقامئ ابععلُّـ اإلبدعركقل 
 ـ( .2008كمدكقاع . نابد  

بععلاماة  . ك ل معااار ع داد ابثااقات اب كقاة بلك دات اLearning Object Metadata (LOM)معااار 
 Institute of Electrical and)ك ل ابمعااار ابنادرة ةف معيد ميقديل ابديرثاء كاإلبدعركقاات 

Electronics Engineers)  عمداف ابمعلماف كابطلب مف إجراء ابث ث كابعالااـ كادعياب  إبىكابعل عيدؼ
ابععلاماة ةثر أم عالقاة عدةـ قظاـ  ابمعردة ثايع داـ ابك دات ابععلاماة كعمداف ابم اردة كعثادؿ ابك دات

 ـ(2004ابععلُّـ . يابـ  
 :SCORMابعطكر ابعارا ل بمعااار يدكـر  8-1-2
 ( أف معااار يدكـر عطكرت كدالان بلعدرج ابعارا ل ابعابل:258 ـ 2009إيماةاؿ  أداد

ابذل ايمد بكزارة ابدداع ثعطكار  13111رقـ  ابعق اذمـ أندرت اب دكمة ا مراداة ا مر 1999اقاار 
معااار ةامة بلع ارؾ ثمنادر ابمعلكمات ةلى اإلقعرقت كنااغة مكان ات بلععلاـ كابعدراب اإلبدعركقل بدؿ 

 مف ابالطاةاف اب اص كابعاـ.
    اث داقت ثدااة ظيكر معااار ابمعلكمات ابعى  قت ركجان 1.0ـ ابقي ة ا كبل مف يدكـر 2000اقاار 

معلكمات كنؼ ابثااقات  Learning Object   كمعاار IEEE  كIMS ابدكبلكايعان   كقظاـ ابرند 
metadata(LOM) كعجما  ابم عكل مف  لؿ IMS  كما اعثع  مف ععاث  ماير(Simple Sequencing 

IMS)   دلابالرار كدا ت ابعمكاؿ  أن ابعثقعيا مجمكةة  امات مف  ابعلكةلا  أنث ت نقاةة ابمعااار 
 ثعض ابمؤييات ا داداماة.

 .XMLع داؿ كعيامة عرداب ابمادة ابععلاماة بلملؼ  دلكايع دام   1.1ـ: إقعاج يدكـر 2001اقاار 
ععضمف ا عثار عكادؽ  الاالل ةلى  امة  زمة كا دة  ابعلابقي ة ا كبى  1.2ـ: ظيكر يدكـر 2001أدعكثر 

 Instructional اـ مكان ات عرماز  ـز ابم عكل اإلبدعركقل ثقظاـ إدارة ابععلاـ  بمجمكةة ا عثارات كايع د
Management System)     IMS ثابعكادؽ م  ةرض م عكل دامؿ كادةـ معلكمات كنؼ ثااقات )

 م عكل ابمادة ابععلاماة.
 ابع ناللكنؼ  ذا ابقي ة ثايع داـ ابعقاكاف ابع نالاة ا  عااراة   داؿ ابم عكل ثاب دلكيمد 

بلمعلكمات  دما عـ ابعأدد مف قظاـ ابعيلاـ كاجعااز ابمادة ب زمة ا  عثار  إ  أف  ذا ابقي ة داف اقالنيا 
 .ADLابعيليؿ كثعض اب نامص ابمطلكثة مف ثاقيا 

أندرت ابععلاماات ثع كاؿ دؿ م عرااعيا مف  ا مراداةـ ثدااة ةملاة ا  عثار  اث كزارة ابدداع 2003ةاـ 
.  ابععلاـ كابعدراب اإلبدعركقل بععكادؽ م  معااار يدكـر
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 :SCORMم يـك معااار يدكـر  8-1-3
ثرا اـ 2010 ل ع دالة مف معااار مععددة دل  زمة كا دة أيطلؽ ةلايا يدكـر  دالد أداد ةثدابمجاد   ـ( كا 

 SCORMإبى أف منطلد يدكـر  www.elkeys.comـ( كدذبؾ 2012ـ( كم مد  2011كم مد 
( كاعقل قمكذج معااار م اردة   Sharable Content Object Reference Modelعنار إبل ا 

   اث قامت مؤيية ابععلاـ معالدـ ا مراداةك دات منادر ابم عكل  كابذل عـ ع دادا دى ابك اات ابمع دة 
ثا  عراؾ م   SCORMثعالداـ معااار يدكـر   Advanced Distributed Learning (ADL)ابعكزا  

 اب دكمة كأداداماة كزارة ابدداع.
ـ( ثأقيا  ل: ةثارة ةف ثركعكدكؿ قاايل أيايل بلعكانؿ ثاف ابمادة ابععلاماة ابم ردة 2007ةرديا اب رثل  

ا عنارا بػ   SCO عى أف  ذا ابمادة ابععلاماة أنث ت عيمى ثػ (LMS)كقظاـ عياار ابععلُّـ 
SCORM  لاماة  ل ابك دة ا ياياة بلععلاـ كابعل عطل  ثع الاؽ  ددان معاقان كث مداقيا ةلمان ثأف ابمادة ابعع
كبلكنكؿ إبى  ذا ابيدؼ د ف ثركعكدكؿ  م  قظاـ عياار معاف اعرؼ ابميار ةف قعامئ ابمععلـ أف ععكانؿ

ف يدكـر اكنل ثمجمكةة مف ابالكاةد ابكاجب أعثاةيا ةقد عنماـ كعطكار ابمادة ابععلاماة  اث عدكف م
 جية مقيجمة م   ذا ابقظاـ كمف جية أ رل قاممة ثذاعيا. 

ابمجمعة مف  مف ابمعااار كابمالاااس   أك ابمكان ات( ابعرادماة مجمكةات ملث معااار يدكـر ةثارة ةف
ابم عكل ابرقمل ابععلامل. كابمجمكةات  م علؼ ابجيات ابععلاماة كابعالقاة عٌدكف ثمجمكةيا مرجعنا دقانا بنقاع

 :ث  لابمل
 (.Content Aggregation Modelقمكذج عجما  ابم عكل ابرقمل  

 .(Run-Time Environment) ابثامة ابمماباة
 .(Sequencing and Navigation) ابععاث  كابعالنل

قثؿ ظيكر قمكذج يدكـر داقت ةملاة دمئ ةقانر ابم عكل اإلبدعركقل بمادة ععلاماة أك عدراثاة مق كرة 
ؼ قالليا كعكناليا بعق اذ ةملاات ععلـ أك عدراب إبدعركقل عيعغرؽ أاامان أك أياثا  أك ةلى اإلقعرقت ثيد

أ ير إ  إذا عمت ةملاة إق اء ابمادة ث دؿ م نكص بذبؾ ابم عكل دالط  كغابثان ما عدكف ابعدل ة ابقاعجة 
ٌا انعب ع مل  ةف ععداؿ ابمادة أك إق اء م ك ت  انة بيا ثاإلضادة إبى عكزا  ابكقت ثثطء  داد جد

ثنكرة معدررة م  م عكاات مععددة بمؤيية ععلاماة أك عدراثاة  بذبؾ جاءت يدكـر دكا دة مف أ ـ معااار 
  Java scripك  XMLثرمجعيا ةلى بغات ابثرمجة  دلعكظاؼ عدقكبكجاا ابععلُّـ اإلبدعركقل  اث عععمد 

جما   دلعيع دـ ثدمرة ثكايطة ابمؤييات ابععلاماة  ابعلمعااار عدقكبكجاا ابععلُّـ اإلبدعركقل  ثعق اذكبعيعـ 
اقع ار ابععلُّـ اإلبدعركقل ةف طراؽ  دلأق اء ابعابـ  بما عالدم  مف معااار ماثعة ادكف بيا ا مر اب عاؿ 
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ةداد ثرامئ داةلة كمعجاقية م  ثعضيا  عكيا  كم اردة ابمعردة ةابماان ةف طراؽ ابث ث ابمعلكماعل كا 
ابثعض  كابمالارقة ثاف ةقانر ابمنادر ابعلماة كابالدرة ةلى ع داؿ ثرمجاات ععلاماة جادة اعـ ابم اردة دايا 

ت ابلزمة بجعؿ  ذا ابثرمجاات عق ذ ثاف ا دراد كابمؤييات ثا عناؿ ابمثا ر كثما عكدرا دادة ا  عااجا
ثقجاح  كةلا  د قيا مجمكةة مف ابمعااار عنؼ أيلكب ايععراض ةقانر منادر ابم عكل اإلبدعركقل 
ةلى اإلقعرقت ث اث امدف ععثعيا كابكنكؿ إبايا ةثر أقظمة إداراة ععلاماة مععددة معكادالة م  معااار يدكـر 

 كقل كقظاـ إدارة ابععلُّـ ثاب دؿ ابعابى: كععضد معااار يدكـر كابم عكل اإلبدعر 
 ابعلقة ثاف قاةدة ابثااقات ك قظاـ عياار ابععلاـ -1-اب دؿ رقـ 

 
 http://www.masterytech.com :ابمندر

اجادقاةدة ابثااقات مف أجؿ ع زاف مف  لؿ اب دؿ أةلا اعضد أف قظاـ عياار ابععلاـ اعكانؿ م    كا 
عيأؿ أك ن قظاـ عياار  دأقياابمعلكمة .  ف ابمكاد ابععلاماة ابم ردة   ععكانؿ مثا رة م  قاةدة ابثااقات   

ةلى  ذا ابمعلكمة. كةلا  قيعطا  أف ق ليص إبى ابقعاجة  مف  لؿ ثركعكدكؿ يدكـر  (LMS)ابععلاـ 
 :ابعاباة

  .ثارة ةف بغة اعناؿ ثاف طردل ابعلقة أم قظاـ ابعياار كقاةدة ابثااقاتة أف قظاـ يدكـر -
كمف مـ  ةقدما عدكف ابمادة ابعدراثاة جا زة دأقيا عريؿ ابمعلكمة بقظاـ ابعياار مف  لؿ ثركعكدكؿ يدكـر -

 .ع زف ابمعلكمة دل قاةدة ابثااقات إذا عطلب ا مر ذبؾ.  LMSداف 
ابميع دـ بمعااار يدكـر اعمؿ ةلى ابكنكؿ إبى ابم عكل  LMSإلبدعركقل إف قظاـ إدارة ابم عكل ا -

 ات لايع دام  مف  لؿ مكان ات م ددة بلم دلاإلبدعركقل ابمق كر كدؽ علؾ ابمعااار كاععثع  كاع ارؾ 
مف منادر مععددة بعأماف مندر معدامؿ مف ابمكاد ابععلاماة  ثما اي عؿ ابع غاؿ اب ثدل ةلى اإلقعرقت 

 .SCORM 1.2كماالة  دلعععمد ةلى معااار اب ثدات كقالؿ ابثرامئ ابمععددة ك ذا ما عـ نااغة  علكاب
 :2اعضد ع ماؿ معااار يدكـر ثابنكرة ابعاباة دل اب دؿ رقـ 

 اكضد ع ماؿ معااار يدكـر -2-اب دؿ رقـ 

http://www.masterytech.com/res/img/lms.gif
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 .http://www.imsglobal.orgابمندر : 

 معااار يدكـر ك ل: دلـ( إبل أف  قابؾ ثعض ابمنطل ات ابميع دمة 2012م مد   أ ار
 :SCOبلم اردة مكاضا  م عكل قاثلة  *

 أدقى ميعكل بمنادر ابععلُّـ امدف ايععماب  مف قثؿ أقظمة ابععلاـ SCO بلم اردة اممؿ ابم عكل ابالاثؿ
LMS م عكل ابععلاـ ابالاثلة بلم اردة  ل مكاضا  ععلـ ععث  ابقمكذج اب اص مكاضا  اف أف  دل 

 .SCORM ثم عكاات ابععلُّـ ابالاثلة بلم اردة
 :Assets * ابمكجكدات 

منادر ممؿ ن  ات اب ثدة  كمل ات ابنكر ةدة اعـ ثقاء مكاضا  ابم عكل ابالاثلة بلم اردة ثايع داـ 
بعل امدف أف ع عرؾ م  مكاضا  م عكل أ رل  كعدةى  ذا دليا مكجكدات ابمنادر ا ابثااقاة... اب   ك ل

  .أك ابمنادر ابم عردة ابمياؽ
 :LO* مكضكع ابععلُّـ 

اجب أف ادكف مكضكع ابععلُّـ مكضكةان ميعاللن ذاعاان  ك ك م عكل ععلمل مق نؿ  ايع دـ بع الاؽ  دؼ     
امدقيا بك د ا أف عدكف مكاضا  ميعاللة كامدف  ابععلُّـ إبى أجزاء نغارة ععلمل  اص  كااليـ مكضكع

 .ايع داميا م  مكاضا  ععلـ أ رل بعكاج  معطلثات ك اجات مععلـ ما دل كقت ما كدل مداف ما
8-1- 4 :  أ داؼ كممازات معااار يدكـر

امئ عععثر معااار يدكـر ا دمر  مك ن بلمكان ات ابالااياة بثقاء كعنماـ قظـ ابععلُّـ اإلبدعركقل كابثر 
ـ( 2011كمف أ ميا دما ذدر إثرا اـ كم مد     اث أقيا عيعى إبى ع الاؽ ةدد مف ا  داؼ  ابععلاماة
 ق( :1433ـ( كابيقادم  2012كم مد 

ك ك إمداقاة ع داد ابمكق  كابكنكؿ بلم عكل ابععلامل مف أم مداف كدل  :Accessibilityابكنكؿ  -
 أم كقت. 

بمالدرة ةلى ابعدااؼ بمالاثلة ا عااجات ابمؤييات كا دراد ك ل ا :Adaptabilityقاثلاة ابعداؼ  -
 ابععلاماة. 

ك ل ابمالدرة ةلى زاادة اب عاباة كاإلقعاجاة ث قالاص ابزمف كابعدل ة ابعل  :Affordabilityاإلقعاجاة  -
 ا عمؿ ةلايا عكناؿ ابععلاـ. 

http://www.imsglobal.org./
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ابميع دمة دل عالدام   ك ك إمداقاة ايع داـ ابم عكل  عى بك عغارت ابعالقاة  :Durabilityابع مؿ  -
 .LMSممؿ ع داث قظـ ابع غاؿ أك قظاـ إدارة ابععلُّـ 

 Platformsك ل إمداقاة ا عناؿ ثاف مقنات ابع غاؿ  :Interoperabilityقاثلاة ابع غاؿ ابثاقاة  -
 كا دكات ابم عل ة كأف ععمؿ معان ثد اءة. 

بم عكل ثييكبة كايع دام  ةدة مرات ك ل إمداقاة ععداؿ ا :Reusabilityقاثلاة إةادة ا يع داـ  -
  ثايع داـ أدكات كمقنات ع غاؿ مععددة.

ـ( 2007اب رثل  أداد قابؾ ةدد مف ابمزااا بمعااار يدكـر ةقد عطثااليا بثقاء ابم عكل ابرقمل دمقيا دما 
 ـ(: 2010كةثدابمجاد 

 ثييكبة.( LMSإمداقاة ق ر ابم عكل ابرقمل  كجزمااع ( ثأم ثامة إدارة م عكل   -

ةادة ايع دام  مرات مععددة كثأ داؿ مععددة -  .إمداقاة ايع داـ ابم عكل ابرقمل  كجزمااع ( كا 

 .بلععلـ كغار ا إمداقاة معاثعة أداء ابمععلـ كعطكرا ا دادامل ثما دل ذبؾ ابعالااـ كابكقت ابلـز -

اث  كع عب ملمـ إمداقاة ضـ جزماات ابم عكل ابم عل ة بل نكؿ ةلى م عكل رقمل ععلامل ذم عع -
 .بلمعطلثات ابععلاماة

8-1-5  :  مدكقات ابم عكل كدالان بمعااار يدكـر
ابعاباة  ك ل بايت عكزاعات دانلة  اعدكف ابم عكل ابرقمل ابععلامل بمعااار يدكـر مف ابجزماات ا ياياة 

 ـ( ك ل:2007ثؿ معدا لة كقاثلة بلع عب كابعكزا  دما ذدر اب رثل 
  .ابقنكص ابمدعكثة -

 .ابريكمات اإلاضا اة كابنكر اب كعكغراداة -

 .ابعيجالت ابنكعاة كابمؤمرات ابنكعاة -

 .اب اداك كابريكـ ابمع ردة -

 .ابعكضا اة اب رامط -

 بلم عكل اإلبدعركقل:  SCORMدكامد معااار يدكـر  8-1-6



 م1026  - يناير  العاشرالعدد  العلميجملت جامعت دنقال للبحث 

129 
 

 ـ(: 2010  آدـ أدادبمعااار يدكـر دكامد ةقد عطثااليا دل ابععلُّـ اإلبدعركقل أ ميا ما الل دما  
حعذ يعبٚٛش سكٕسو دٔنٛت نُقم انًحخٕٖ اإلنكخشَٔٙ ٔانًشبسكت فّٛ ْٔٙ حسبعذ عهٗ صٚبدة ٔحٕسٛع  -

 انخكُٕنٕجٛب ٔاسخخذاو اإلَخشَج كًب إَٓب حٕفش األسبسٛبث انخٙ حسبعذ عهٗ صٚبدة جٕدة انخعهُّى اإلنكخشَٔٙ .

 عثرار ابعكادؽ ابميعمر م  ابمعااار. ادـك ابم عكل اإلبدعركقل مدة أطكؿ  ق  مف ابييكبة ثمداف  -

ايع ادة مؤييات معقكةة مف قالؿ كم اردة ابم عكل اإلبدعركقل ب عرة طكالة مما اكدر دكامد ةلماة  -
 كماداة أدمر دل مجاؿ ا يعممار ابععلامل كابعدراثل كا ج  ابقا راف ةلى ابق ر اإلبدعركقل. 

ا اة ثابم عكل مما ااير إةداد معلكمات كنؼ ع دد معااار يدكـر اب د ا دقى بلثااقات ابععر  -
 ثااقات ابم عكل اإلبدعركقل ثغض ابقظر ةف مندر ابم عكل اإلبدعركقل. 

مة ضمف أدضؿ عر اص ءاب نكؿ ةلا  مف أدمر ابمنادر ملامدف  راء ابم عكل اإلبدعركقل أك  -
  يع دام  كذبؾ ثدكف ا رعثاط ثمندر قالؿ كا د أك أداة عأباؼ كا دة. 

إمداقاة مزج ابم عكل اإلبدعركقل مف منادر معقكةة ثدكف معاقاة ةدـ ابعكادؽ كم  عجا ؿ اب ركؽ  -
 دل عنماـ ةقانر ابكيامط ابمععددة اةعمادان ةلى إجراءات جم  ابمعلكمات ثابعجكاؿ ةثر اإلقعرقت. 

عا ة اب رص بعق -  اذ كعطكار عياةد ابمؤييات دل عق اذ ابمالررات اإلبدعركقاة ثعداباؼ مق  ضة  كا 
 ابععلاـ.

عؤدم إبى عطكار م عكاات مالررات ابععلُّـ اإلبدعركقل ابعل اعـ إةادة ايع داميا دل ابعداد مف  -
 ا ةماؿ مما اياةد دل عكدار ابكقت كابجيد. 

ع  ض عدل ة ا دكات اإلبدعركقاة ابعل عيع دميا دما أقيا عياةد ةلى زاادة ميارات ا دراد ابذاف  -
قعاج ك دات ابععلُّـ. االكمكف ثعنماـ ك   ا 

عزاد مف قدرة ابمؤييات ةلى كض  ثامة ععلاماة إبدعركقاة دعابة مف  لؿ عكدار ا ياباب  -
 ابداقاماداة كقكاةد ابثااقات كابعنمامات. 

 قمكذج يدكـر بعجما  ابم عكل:
ر كيامؿ دل عكدااعل ص ـ( أق  اعل ص ابيدؼ ابرمايل بقمكذج يدكـر بعجما  ابم عكل 2012ذدر م مد  

ةامة بم عكل ععلامل امدف إةادة ايع دام  كم اردع  م  منادر ععلاماة أ رل  كاعضمف ابقمكذج دبالن 
بع داد كعجما  ابمنادر كع كاليا إبى م عكل ععلامل م دـ  كا ار ابقمكذج إبى مجمكةة مف ابمكان ات 



 م1026  - يناير  العاشرالعدد  العلميجملت جامعت دنقال للبحث 

130 
 

إقعاج ثرامئ  ايب آبل ععكادؽ م   ذا كابمعااار ابعدقكبكجاة ابمعدا لة م  ثعضيا ابثعض  كةقد ابرغثة دل 
 ابقمكذج داجب ا بعزاـ ثمكان ات كمعااار ابقمكذج ابعزامان عامان.

:  عكقات ثث ثرامئ 8-1-8  يدكـر
ابثث كا عناؿ كانؼ ملمة مدكقات  دباؿععضمف يدكـر  اعضمف عكقات ثث ثرامئ أفـ( 2012م مد  أداد
 .ابثااقات  ل ابثث  كعطثاؽ ابثرامئ  كقمكذجك 
 :مدكقات كمكان ات معااار يدكـر  8-1-9

 :مف اآلعل ـ(2009دما ذدر إيماةاؿ  ا عاةععدكف معااار يدكـر مف ابمدكقات 
ابميع دـ بكنؼ ثااقات ابمكاد  ابرمايل: ك ل ابعقنر (Metadata)معلكمات كنؼ ابثااقات . 1

ععطى معلكمات بكنؼ  ديل Learning Objectابععلاماة  إم  ل معلكمات كنؼ ثااقات ك دات ابععلُّـ 
ابك دة ابدراياة اإلبدعركقاة ممؿ ابعقكاف كابمؤبؼ كابعكناؼ كابدلمات ابرماية كا  داؼ ابععلاماة كأم 
معلكمات أ رل ذات ةلقة ثابك دة ابدراياة كمكضكةاعيا ابععلاماة كك دات ابععلُّـ ثيا ثما اياةد ابمععلـ 

ةثارة   لمقايثة دؿ مقيا بعملاة ابععلُّـ  بذا د ف معلكمات كنؼ ابثااقات ابم عكل بع داد مدل  كمطكرم
اعـ ابكنكؿ ث  إبى ابم عكل اإلبدعركقل كأقيام  اب رةاة ثما ااير ةملاة ابث ث كابكنكؿ إبى  IDةف دكد 

 ابم عكل كك دات ابععلُّـ ث .
ابمالرر  دل: ك ى عنؼ ثقاء عجما  ابمنادر ابععلاماة  Content Packaging (CP) ـز ابم عكل  .2

عيمد بقظاـ إدارة  ابعلاإلبدعركقل أك أجزاء مق   دما أقيا ع دد دا اة عجما  ةقانر ابم عكل ثابطراالة 
ايعطا  قظاـ إدارة ابععلُّـ قراءعيا كمعردة دؿ ما   XMLابععلُّـ اإلبدعركقل ثايعدةام   كاعضمف إق اء مل ات 

كاعـ عكضاد  ـز ابم عكل  ”imsmanifest.xnl“ملؼ  دلةف ابم عكل كاعـ عجما  ابم عكل ا عاج  
 اإلبدعركقل دل ملؼ ابعجما . 

 ابعل APIبعق اذ كاجية عطثاؽ ابثرقامئ  LMSق عاج إبى قظاـ إدارة ابععلُّـ  :(RTE). ثامة ابع غاؿ 3
 ك ل: LMSاإلبدعركقل إدارة ابععلُّـ ععضمف مماقل كظامؼ اعـ عق اذ ا ثابم عكل كا عناؿ م  قظاـ 

LMS Initialize 
LMS Finish 

LMS Get Value 
LMS Set Value 

LMS Commit 
LMS Get Last Error 
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LMS Get Error String 
LMS Diagnostic 

قادذة مق نلة أك إطار مع رع  دلكاعكبى عق اذ كاجية ابعطثاؽ  ذا ما ايمى "م كؿ كاجية ابعطثاؽ" كادكف  
  ك ذا اعقى أف قظاـ إدارة ابععلُّـ قد ا غؿ ابم عكل إما اإلبدعركقلع كل  ـز ابم عكل  ابعل س ابقادذة مف ق

 ECMA(java script)ثقادذة جدادة أك ثمجمكةة إطارات  كم كؿ كاجية ابعطثاؽ اجب أف ادعب ثلغة 
 عكل كقظاـ إدارة ابععلُّـ مف ق اذ ا عنا ت ثاف ابماكاق ذ ابكظامؼ ابمماقل ابياثالة  ك  (API)كاعطى ايـ 

 باالـك ثا يعدةاء ابمقايب بقمكذج جادا. Server لؿ م كؿ كاجية ابعطثاؽ ابذل اعنؿ ثاب ادـ 
ك  عيع دـ أم طراالة أ رل معكادالة م  يدكـر بلعكناؿ ثاف ابم عكل كقظاـ إدارة ابععلُّـ ممؿ  دمات 

لم عكل اإلبدعركقل م  يدكـر   ثد بلم عكل أف   كبل نكؿ ةلى أدقى عكادؽ بHTTPاإلقعرقت أك  دمة 
 دى ابقيااة. LMS Finishدى ابثدااة دما ايعدةى  LMS Initializeايعدةى 

كةقد عق اذ ابع اةلت ابمعقكةة د ققا قدكف ث اجة إبى قعامئ ا عثار ابزمف كع داد أمادف معقكةة بلكنكؿ 
إبايا  بذا د ف م كؿ كاجية ابعطثاؽ ةلا  أف االكـ ثابكظامؼ ابمماقل ابياثالة ابذدر بادةـ قمكذج معااار 

  ActiveeXأك Flash أك    Java يدكـر  كاق ذ ا عناؿ ثاف ابمعن د كاب ادـ مف  لؿ ا عاار ثرقامئ
 . Java Script  أك
: امدف أف قطلؽ ةلا  ابعيليؿ ك ك انؼ دا اة عقظاـ ةقانر ابك دات (Sequencing). ابععاث  4

أمقاء مر لة عجما   ـز ابم عكل اإلبدعركقل ث اث  دلكعكناليا بلمععلـ  ععـ  ذا ابعملاة   (LOS )ابععلاماة
ؿ ابم عكل ابع اردل  يب قدرة ابمععلـ ابمقطالاة دى ابععامؿ م  ابم عكل اعـ عرعاب أك عيليؿ أ دا

ابذل ا ث  دعاب ابمعلكمات  (Manifest)بقمكذج عجما  ابم عكل ع ناللابععلامل  كا دد ذبؾ ضمف ثااف 
 ابذل عيع دم  ةقد  راء مقعئ جداد.

 مابذقل كععاث  كةمؽ ابم عكل . عنماـ ابععلاـ: كععضمف ةملاات ابع طاط كابعنماـ بلمالرر اإلبدعرك 5
 اق ذا  ثراء ابعرثاة كركاد عدقكبكجاا ابععلاـ ةلى  ل اة ابقظراات ابعرثكاة ابملممة.

ك دديا   ظ  الكؽ ابمؤب اف كابقا راف ةلى  د يكاء مف  لؿ ذدر ايـ ابمؤبؼ   (Rights ). اب الكؽ6
 عكل ابععلامل.كابمقعئ اإلبدعركقل كعارا  عطكارا كابمعلكمات ابكن اة بلم 

 ـ(:  2009إيماةاؿ   أ اركععنؼ معااار يدكـر ثما الى دما 
إمداقاة ايع داـ ابم عكل  عى بك عغارت ابعالقاة ابميع دمة دى عالدام   ممؿ  لك  Durabilityا يعمراراة 

ععلُّـ ثما اضمف عكادؽ قظـ إدارة ابععلُّـ م  ك دات اب LMSع داث قظـ ابع غاؿ أك قظاـ إدارة ابععلُّـ 
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كثما اعاد بلم عكل اإلبدعركقل ابععلامل ا يع داـ بمدة طكالة كابعكادؽ م  أقظمة ابععلُّـ  (SCOs)ابع ارداة 
  طكؿ دعرة ممدقة.

كا دكات  Platformsك ى إمداقاة ا عناؿ ثاف مقنات ابع غاؿ  Interoperabilityابع غاؿ كاي  ابقطاؽ 
Tools ة ثما اضمف عيلاـ ابم عكل ابمطكر   د أقظمة إدارة ابععلُّـ كابمعكادالة ابم عل ة كأف ععمؿ معان ثد اء

 م  معااار يدكـر بقظاـ آ ر  كذبؾ اضمف ابعقالؿ مف قظاـ ععلـ إبى آ ر ثاير كييكبة.
كاعضمف إمداقاة ع داد ابمكق  كابكنكؿ بلم عكل ابععلامل مف أم مداف كدى أم  Accessibilityابكنكؿ 

دارة ابم عكل ثطراالة عيمد بلمطكراف اآل راف كابمععلماف  رمبمطك كقت ثما ايمد  ابم عكل ث ق اء كا 
ثادع اؼ ابم عكل ابمقايب  مما ااير بلمطكراف كابقا راف إمداقاة ابكنكؿ إبى ابم عكل أك قظاـ ابععلُّـ 

 إلةادة ابعالااـ أك ابععداؿ أك ابع داث.
 ابعدااؼ بمالاثلة ا عااجات ابمؤييات كا دراد ابععلاماة.ك ى ابمالدرة ةلى  :Adaptabilityقاثلاة ابعداؼ 

ك ى إمداقاة ععداؿ ابم عكل ثييكبة كايع دام  ةدة مرات ثايع داـ أدكات  Reusability:إةادة ا يع داـ 
ثرامئ  دلث ق اء م عكل امدف ايععماب   اإلبدعركقلابم عكل  بمطكرمكمقنات ع غاؿ مععددة ثما ايمد 

ا اكدر ابكقت كابجيد كابماؿ كذبؾ إلةادة ايع داـ ك دات ابععلُّـ ثابم عكل م  إجراء ثعض ععلاماة أ رل ثم
 يااقات ا يع دامات ابجدادة. دلابععدالت 

 ةرض ككنؼ ابعلقة ثاف ابم عكاات ابععلاماة ابمق كرة ثاإلقعرقت.
ـز ابمعلكماعاة بعقانر ابم عكل عالداـ قمكذج بعجما  ك دات ابععلُّـ ثابم عكل اإلبدعركقل كع داد عرماز اب 

 بقالليا كابم اردة دايا كأ داؿ اب ـز ابمعلكماعاة ابمقالكبة.
كقمكذج ابمعلكمات ابميع دـ بلعناؿ ثاف  API اث انؼ كقت ع غاؿ  ابع غاللع داد  از ابكقت 

 أ داؿ عرماز ابمادة  اب ـز ابمعلكماعاة ابمقالكبة( كأقظمة إدارة ابععلُّـ اإلبدعركقل.
.عقظاـ ةملاات عيليؿ ةقانر ابم عكل اإلبدعركقل كاقعالابيا  دانؼ دا اة ابعيليؿ ثاف ا ق طة ابععلاماة 9

 مف  اث ابععراؼ كاب يـ.
أقرعيا معااار يدكـر  ابعل. ع دد معطلثات ابعكادؽ ثعطثاؽ  زمة ا عثار ععضمف قاممة معطلثات ابعكادؽ 10

 . ADLكمؤيية ابععلاـ معالدـ ابعكزا  
  كر ابماقل: جكدة ابععلُّـ اإلبدعركقل ابم

Quality of e-learning 
إف جكدة ابععلاـ أنث ت نا ة ابعنر  كمطلب ةابمل   غقى ةق  دل دؿ ابمجعمعات  ك  ياما       

دل قظـ ابععلُّـ اإلبدعركقل  دابععلُّـ اإلبدعركقل ثكن   مف أ ـ ابميع دمات ابعرثكاة اؤمؿ دا  ابمياةدة ةلى 
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اؽ ابجكدة دل ابعملاة ابععلاماة  كمف مـ أنثد يمة أياياة بدمار مف ابمؤييات ابععلاماة اب دامة  إ  ع ال
كمف درص ابععلُّـ   إف جكدة ابععلُّـ اإلبدعركقل عرعدز ةلى ابععلُّـ ابععاكقل ابذل اكدر درجة ةاباة مف ابع اةلاة

ابمالررات اإلبدعركقاة أدمر جاذثاة كع اةلاة كييكبة  عجعؿابعل بلطلب دل قظاـ ابععلُّـ اإلبدعركقل  ابمعا ة
 دل عغاار يلكداات ابطلب.

 م يكـ ابجكدة دل ابععلُّـ اإلبدعركقل:  8-2-1
جكدا  كجكدا أم نار جادان  اثف  اب لء  كجاد ابردمءدلمة ابجكدة أنليا "جكد" كابجاد قالاض  

معاقة  أما ابجكدة دل  أك مكان اتمعطلثات جادان  أم  ل ابمطاثالة ب اب لءدكف  لـ( كععق1955مقظكر
ابععلُّـ اإلبدعركقل ديل ةملاة اإلقعاج ابم عرؾ ثاف ثامة ابععلُّـ اإلبدعركقل كابمععلـ كابمؤيية ابععلاماة ثما 

 (.اإلجراملابععراؼ   ثعملاات إقعاج ابمؤيية.   اعأمراضمف أف ابم رج مف ابعملاة ابععلاماة 
  Electronic Learningاإلبدعركقل: م يكـ ابععلُّـ  8-2-2
 ايعالراملابثا ماف؛  ق  قعاجة  ل ذا ابمنطلد دكف غارا مف ابمنطل ات اب امعة بد ابثا مةاييع دمت    

 ك ابعرجمة ابعرثاة ابدقاالة بلمنطلد   اث عرجـ  ذا ابمنطلد دل ا دثاات ابعرثاة ثمنطل اف: ا كؿ  ك 
 ابععلُّـ اإلبدعركقل( ك ذا ا  علؼ دل ابعرجمة قد ارج  إبل أف مف قاـ   ابععلاـ اإلبدعركقل( كابماقل  ك

كعرجمعيا ابن ا ة  ل  ) (Learningثعرجمة  ذا ابمنطلد إبى  ابععلاـ اإلبدعركقل( قد ةرب دلمة 
(  ك instructionث يثاف أف منطلد  ابععلاـ  -ك ل عرجمة غار  رداة -إبل دلمة ابععلاـ – ابععلُّـ( 

ب ب يـ معقل  ذا ابمنطلد اةعمادان ةلى أف ابععلُّـ اإلبدعركقل ما  ك إ  أ د أياباب ابععلاـ اب دامة ا قر 
 ث يب رؤاة مف قاـ ثيذا ابعرجمة.

ثأقيا" ن ة بدؿ  (ELECTRONIC)ـ( ثأف مجم  ابلغة ابعرثاة ةرهؼ دلمة إبدعركقل 2009أكضد مازف 
بعل ايع دميا  كا مؿ ا دكات ابعل ععمؿ ةمؿ ابنمامات ما امت إبى ا جيزة اإلبدعركقاة كا قظمة ا

 كابعراقزيعكرات"  ابمغقطاياةدابمض ات 
ـ( ثأق   ك ابعلـ ابذل عكدرا أك عالكـ ثع ياق  ابعدقكبكجاا أك ابكيامؿ اإلبدعركقاة  دابععلُّـ 2004ةرد   ماـ   

 إيماةاؿععلُّـ ةف ثعد. دما ةرد  ثكياطة اإلقعرقت أك اب ايكب أك ابمؤعمرات ابنكعاة كابمرماة أك اب
ـ( ثأق  ايع داـ  ثدات ابمعلكمات بع ياف ابععلُّـ كععلـ اب ثرة ضمف دنؿ إبدعركقل عاللادم أك 2009 

 ادعراضل ةلى اإلقعرقت دثامة ععلـ أدمر مركقة.
  :اإلبدعركقلابععلُّـ  مزااا 8-2-3

 ـ (:2007ـ( كيابـ  2002 ابمكيى أدادمف ابمزااا أ ميا دما  ان إف بلععلـ اإلبدعركقل ةدد
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.مف ابقا اة ابقظراة اكدر ابععلُّـ اإلبدعركقل مالادة جدادة امدف عيماعيا "ابمالادة ابرقماة" ك ى م عل ة ةف 1
ابمالادة ابعاللاداة " ابمالادة ابمطثكةة "   اث عردز  ذا ابمالادة ابجدادة ةلى معابجة ابمعردة دل  اف عردز 

قعاج ابمعردة  كمف  لؿ  ذا ابمالادة ابجدادة ايعطا  ابمععلـ ابع دـ دل ععلم  ةف ابمالادة ابعاللاداة ةلى إ
طراؽ ثقاء ةابم  اب اص ث  ةقدما اع اةؿ م  ابثامات ا  رل ابمعكدرة إبدعركقاان  ك ذا  ك ا ياس ابذل 

ادكف ابمعلـ  ك مردز  " ابثقامل "   اث انثد ابمععلـ مردز ابمالؿ  دل  اف ثابع اادعالكـ ةلا  قظراة ابععلُّـ 
 ابمالؿ دل ابطرؽ ابعاللاداة.                                    

عم  مف ابقياء كابعماؿ كابمكظ اف 2  .اياةد ابععلُّـ اإلبدعركقل دل إعا ة درص ابععلاـ بم علؼ دمات ابمجي
 اجعماةاةلاميا  يثاب مكانلة عع بـ عيعط  ابعلدكف ابقظر إبى ابجقس كابلكف  كامدف دذبؾ بثعض اب مات 

 أف ع نؿ ةلى  ذا ابقكع مف ابععلُّـ.  اقعناداةأك يااياة أك 
 .اكدر ابععلاـ دل أم كقت كأم مداف كدالان بمالدرة ابمععلـ ةلى ابع ناؿ كا يعاعاب.   3
ةلى ق ي   دابمعلـ بـ اعد ملالقان كمريلن بلمعلكمات ثؿ أنثد مر دان كقان ان  ا ةعماد. اياةد ابمععلـ دل 4

 ةلى ق ي . كاةعماداكم  زان بل نكؿ ةلى ابمعلكمات  مما ا ج  ايعاللباة ابمععلـ 
. اعماز ابععلُّـ اإلبدعركقل ثييكبة ع داث ابمكاق  كابثرامئ ابععلاماة كععداؿ ابمعلكمات كابمكضكةات 5

 ا  كع داميا  كاعماز دذبؾ ثيرةة قالؿ ابمعلكمات إبى ابمععلـ ثا ةعماد ةلى اإلقعرقت. ابمالدمة د
. ازاد مف إمداقاة ابعكانؿ بعثادؿ اآلراء كاب ثرات ككجيات ابقظر ثاف ابمععلماف كمعلمايـ  كثاف ابمععلماف 6

اعطل  .7   ابع اةلل.   أق ييـ مف  لؿ كيامؿ دمارة ممؿ ابثراد اإلبدعركقل كغرؼ ابمقاق ات كاب اداك
   اث ايعطا  ابمععلـ أف ايأؿ دل أم ابعاللادماب راة كابجرأة بلمععلـ دل ابععثار ةف ق ي  مالارقة ثابععلاـ 

  كقت دكف ر ثة أك  رج أك  جؿ دما بك داف مكجكدان م  ثالاة زملم  أك م  ابمعلـ دل دا ؿ ابالاةة.                                    
   انة ابمعا ة اإلمداقاتغلب ابععلُّـ اإلبدعركقل ةلى م دلة ا ةداد ابمعزاادة م  ضاؽ ابالاةات كقلة . اع8

 دل ابدلاات كابع ننات ابقظراة.    
كمعردة مدل عالدم   اث ععكدر ةملاة   .ا نؿ ابمععلـ ةلى عغذاة راجعة ميعمرة  لؿ ةملاة ابععلُّـ9

 ب عامل.                          ابعالكاـ ابثقامل كابذاعل كابعالكاـ ا
. اييؿ كنكؿ ابمععلـ إبى ابمعلـ دل أم كقت ةف طراؽ ابع اكر ابمثا ر مع  دل أم كقت أك ةف 10

طراؽ ابثراد اإلبدعركقل دل أ ااف دمارة  ك ذا اياةد ابمععلماف دل إعماـ مذادراعيـ  كاياةد ابمكظ اف ابذاف 
. عقكع منادر ابععلُّـ 11ابعل االكـ دايا ابمععلـ ثاب رح.                  ععكادؽ أكقات ةمليـ م  ا كقات 

مدعثات إبدعركقاة  إبى  إذ ايعطا  ابمععلـ مف  لؿ ابمالرر اإلبدعركقل ابذل االكـ ثدرايع  ابكنكؿ ابم عل ة
                                   أك إبى مكاق  أ رل ع اد درايع  اب اباة كعمرايا دما عكي  مدارؾ ابمععلـ كعييؿ ععلم .     
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اب امالة  نكت  نكرة   أك ابكيامط ابع اةلاةةلى ابكيامط ابمععددة  اةعمادان . عنماـ ابمادة ابععلاماة 12 
 أدلـ  نكر مع ردة( مما ايمد بلمععلـ ثا يعمعاع كابع اةؿ كاإلمارة كابدادعاة دل ابععلُّـ. 

  نامص ابععلُّـ اإلبدعركقل: 8-2-4
يماةاؿـ ( 2007  مف اب نامص دما ذدر ابقكااي  ان إف بلععلُّـ اإلبدعركقل ةدد ـ( 2009   كا 

 ـ(  ك ل:2010ك ماس 
 .ابع اةلاة كا نابة كابعمردز  كؿ ابمععلـ.1
 .ابملءمة كابذاعاة دل ابع دـ  كييكب  ا يع داـ.2
 اإلبدعركقاة..ابدةـ اإلبدعركقل ابمثا ر  كاب  اظ ةلى أمف ابمالررات 3

 ـ( ب نكا ةددان مف اب نامص بلععلُّـ اإلبدعركقل ك ل:2009ـ( كمازف  20007أما ايعاعاة  كير اف  
 اكدر ثامة ععلـ ع اةلاة ثاف ابمععلـ كابمعلـ كثاف ابمععلـ كزملم   دما اكدر ةقنر ابمععة دل ابععلُّـ. .1
اععمد ةلى مجيكد ابمععلـ دل ععلاـ ق ي   ابععلُّـ ابذاعل(  دذبؾ امدف أف اععلـ م  رداق  دل مجمكةات  .2

 ( أك دا ؿ اب نؿ دل مجمكةات دثارة.ابععاكقلنغارة  ابععلُّـ 
دل ابمداف كابزماف   اث ايعطا  ابمععلـ أف ا نؿ ةلا  مف أم مداف  دل ابعابـ كدل  ثابمركقةاعماز  .3
 قايب.بمات ابكق
اكدر ثامة ععلاماة ععلماة ثيا  ثرات ععلاماة ثعادة ةف ابم اطر ابعل امدف أف اكاجييا ابمععلـ ةقد  .4

 ابمركر ثيذا اب ثرات دل ابكاق  اب علل ممؿ إجراء عجارب ابدامااء.
يعمر مدل ثعمر زمقى م دد  ديك ا ج  ابمععلـ ةلى ابععلُّـ ابم ا بعزاـايعطا  ابمععلـ ابععلُّـ دكف  .5

 اب ااة.
 م عل ةثكيامؿ عالكاـ  ثا يععاقةاأ ذ ث اناة ابععلاـ ابعاللادم داما اععلؽ ث مداقاة قااس م رجات ابععلُّـ  .6

 .ا دعراضاةممؿ ا  عثارات  كمقد ابمععلـ  يادات مععمدة ثعد قيااة ابدكرة أك ابثرقامئ أك ابجامعة 
 قاة ةثر اب ثدات ابعابماة بلمعلكمات.ييكبة ع داث ابثرامئ كابمكاق  اإلبدعرك  .7
ابعل ععمؿ ةلى ع ياف ا داء ابعاـ بيار ابعملاة ابعرثكاة  كاإل ناماات. ايع راج آ ؼ ابعالارار 8

كابععلاماة ثما أف  دؼ كزارة ابعرثاة كابععلاـ  ك ابعرثاة ثابدرجة ا كبى دأف أقظمة ابععلُّـ اإلبدعركقل ععمؿ 
ابمرعثط ثعقماة ميارات كأ لقاات ابطلب كعمدف ابميمكباف ابعرثكااف مف رثط  ةلى عدكاف كق ر ابم عكل

 قط  ابم عكل ثجاقب اب كارات كابمقعداات ابعزامقاة كغار ابعزامقاة م  ابعطثاالات ابعرثكاة كا  لقاة ابم عل ة.
 معااار كضكاثط ابجكدة دل ابععلُّـ اإلبدعركقل:  8-2-5
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بى إدارة مماريات ابععلُّـ اإلبدعركقل ثما اعقايب م  معااار ابجكدة بلععلاـ ثن ة عيعى ابمؤييات ابععلاماة إ
 :   ما الل ـ(2010 اب ابدم أداد  كمف  ذا ابمعااار ما الل دما كابععلُّـ اإلبدعركقل ثن ة  انة ةامة
لاـ دل ابمؤييات .ا  عماـ ثابعنماـ ابمعدامؿ بمقظكمة ابععلُّـ اإلبدعركقل ع دم  ابالكاةد ابعامة بلعع1

  ابععلاماة:
دارة  ذا ابثرامئ ثما اعقايب م   ابعل اث عالكـ ابمؤيية  عقكل عالداـ ثرامئ دراياة إبدعركقاة ثعطكار كا 

ا يس ابمععارؼ ةلايا بلععلاـ  م  ا  ذ ثا ةعثار  نكناات كمعطلثات  ذا ابقمط غار ابعاللادم  داجب 
ة ابعدراس ةلى ابمؤيية ابععلاماة قثؿ اب ركع دل عالداـ ثرامئ ابععلُّـ اإلبدعركقل أف عنمـ كعجرب أقظم

كاإلدارة بلثرامئ ابعل عقكل ع علايا كعكدار دادة معطلثاعيا ثغرض اب  اظ ةلى ابميعكل ابمطلكب مف ابجكدة 
عالدـ دايا ثرامئ ابععلُّـ اإلبدعركقل  كابعمؿ  ابعلثابمعااار  كدذبؾ مراةاة ابالكاقاف ابياراة دل ابثلد  كا بعزاـ

ياالضايا  ابعلععلُّـ اإلبدعركقل ابعل عقكل عالداميا كبدامؿ ابمدة ةلى عكدار ابمازاقاة ابمطلكثة بثرامئ اب
 عضعيا ابمؤيية. ابعلابطلب دل دراية  ذا ابثرامئ كثما ا ادظ ةلى معااار ابجكدة 

 كمعااار ابجكدة دل مرا ؿ عنماـ ابثرامئ كاةعماد ا كمراجععيا:  ا داداماة.مراةاة ابمعااار 2
أف ع ض  ابععلُّـ اإلبدعركقل ابمععمد كابمطثؽ دل ابمؤيية بعملاات ع رص ابمؤيية ابععلاماة ةلى  

ةادة ا ةعماد ث دؿ دكرم  كةلى كج  اب نكص اجب اب رص ةلى أف عظؿ ابمكاد  اب  ص كابمراجعة كا 
ابعلماة  دامة كذات أ ماة كأف اعـ ع ياف ابمادة ابعلماة ةلى ابعغذاة ابراجعة كايعراعاجاات ابعدراس كابعالااـ 

 ثقاء. اب
 . إدارة ثرامئ ابععلُّـ اإلبدعركقل ثا يلكب ابذل ا الؽ ابمعااار ا داداماة بلدرجة ابممقك ة :3
بثرمئ ابععلُّـ اإلبدعركقل  ابممقك ةع رص ابمؤيية ابععلاماة ةلى أف عدكف ابمعااار ا داداماة بلدرجات   

مة ثابضكاثط كابمعااار ابمععمدة  ةلى أف ععيـ ابمؤيية ثابطرؽ ابعاللاداة كملعز  عمق يامدادمة بلدرجات ابعل 
علؾ ابثرامئ كمدكقاعيا ثابعكادؽ ابكاضد ما ثاف أ داؼ ابععلُّـ مف جية كايعراعاجاات ابعدراس كم عكل ابمادة 

 كمعااار ابعالكاـ مف جية أ رل. كأقماطابعلماة 
عركقل ث اث عكدر بلطلب درنان ةادب  دذبؾ ع رص ابمؤيية ابععلاماة ةلى أف اعـ عالداـ ثرامئ ابععلُّـ اإلبد 

بلكنكؿ إبل ابميعكاات ابمطلكثة إلقجاز معطلثات ابع رج   داممؿ ابععلُّـ اإلبدعركقل ق اطان اماري  جما  
ابم ارداف دل ابقظاـ ث اث عيع دـ قعاجات ابعالكاـ كابمراجعة كابعغذاة ابراجعة ث دؿ ميعمر بعطكار دادة 

 .ابميع دمةبى ابعالقاات إ ثاإلضادةمدكقات ابععلاـ 
 دةـ ابععلُّـ ابذاعل كعمداف ابمععلماف مف ابع دـ دل قمك ـ ابععلامل: 
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اجب ةلى ابمؤيية ابععلاماة أف عض  أ دادان كاقعاة كطرقان ةلماة بع الااليا ككيامؿ بلع الؽ مف ثلكغ 
  ابمجا ت ممؿ طثاعة ةف ابطلب ابدراياف دل جما كابكاض ةا  داؼ  دعلايا عكدار ابمعلكمات ابداملة 

ابععلُّـ كمعطلثاع  كابعلقة ثاف ابع ناؿ كاإلقجاز كابعالااـ  ك نامص قظاـ ابععلاـ كدا اة ابععامؿ كابع اةؿ 
مع   دما اجب أف عالدـ  ذا ابمعلكمات ث اث ععاف ابطلب ةلى اع اذ ابالرارات  كؿ درايعيـ كعالااـ ميار ـ 

ا ا ب أف ععأدد ابمؤيية ابععلاماة مف دعاباة ابمعلكمات ابمالدمة ابدرايل  يب معااار كاض ة بألداء  دم
ذبؾ  كدذبؾ مف جاقثيا ععمؿ ةلى ع داد ابكيامؿ ابمقايثة  ا مربلطلب كابعمؿ ةلى ععداليا دلما اقعضى 

 بعكانؿ ابطلب كعالداـ أةمابيـ ثما اعلءـ م  ابطلب.
 اإلبدعركقل: . طرؽ ابعالااـ اب عامل ابميع دمة بثرامئ ابععلُّـ5
ةلف أ  ثد أف عدكف طرؽ ابعالااـ مقايثة بقمط كظركؼ ابدراية  دما    ف إجراءات ابعالااـ كابعن اد كا 

 ععأدد  كاجب أف  ا داداماةابدرجات عجرل ث دؿ مكمكؽ كمقظـ  كأف  ذا اإلجراءات علعـز ثابمعااار 
قايب إقجاز ابطلب كادكف ابعالااـ اب عامل ابمؤيية أف ابعالااـ اب عامل بلثرامئ أك مدكقاع  االاس ث دؿ م

ع ت اإل راؼ ابمثا ر بلمؤيية ابععلاماة كدذبؾ عراج  ابمؤيية ث دؿ مقيجل يلمة إجراءات كمماريات 
 ابعالااـ كعالكـ ثععداليا دلما أقعضى ا مر ذبؾ.

 معااار عنماـ ابمالررات اإلبدعركقاة ابمابث:ابم كر 
 :(Instructional Design)ابعنماـ ابععلامل  ععراؼ 8-3-1

ـ( ثأق   ك ةلـ كعالقاة  اث ث ةف كنؼ  دضؿ ابطرؽ ابععلاماة ابعل ععمؿ ةلى 2012ةرد   يف  
ع الاؽ ابقعامئ ابععلاماة ابمرغكب دايا كعطكار ا  كدؽ  ركط معاقة  كاعد  ذا ابعلـ ثمماثة  لالة كنؿ ثاف 

 ابععلاـ.ابعلكـ ابقظراة كابعلـك ابعطثاالاة دل مجاؿ ابعرثاة ك 
 (:(Electronic Courseاإلبدعركقاة ععراؼ ابمالررات  8-3-2

ـ( أف ابمالرر اإلبدعركقل  ك ابمالرر ابالامـ ةلى ابعدامؿ ثاف ابمادة ابععلاماة كعدقكبكجاا 2009ذدر إيماةاؿ 
ق ام  كعطثاال  كعالكما   كادرس ابطابب م عكااع  عدقكبكجاان  م   كع اةلاان ابععلُّـ اإلبدعركقل دل عنمام  كا 

ـ(  ك ايع داـ ابعدقكبكجاا ثأقكاةيا 2010ةضك  امة ابعدراس دل أم كقت كأم مداف اراد  كاعرد  ةطكاف 
 دؿ إبدعركقل العـز ثضكاثط قااياة دل اب دؿ كابمضمكف دابع اةؿ كايع داـ  إبلبع كاؿ ابمالرر ابدرايل 

 ابكيامط ابمععددة كابعالااـ ابذاعل كغار ا.
 ابجكدة ةقد عنماـ ابمالررات اإلبدعركقاة: معااار 8-1-3

عنماـ ابمالررات اإلبدعركقاة دمقيا ما الل دما ذدر  ةقد اجب مراةاعيا قابؾ ةدد مف معااار ابجكدة 
 ـ(:2009  إيماةاؿ
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 ابعالكاـ( اإلدارة  ا يع داـ ابعنماـ  ابعطكار    ابع لاؿ .عطثاؽ مرا ؿ ابعنماـ ابععلامل 1
 ـك ث  دؿ مر لة مف مرا ؿ ابعنماـ ابععلامل..ديـ ابدكر ابذم عال2
 . ديـ أياباب ابععلُّـ بنااغة ابعنماـ ابععلامل.3
 ابجكدة.م داء اب ابل كا داء ابقمكذجل ذ.ع داد معااار ع لاؿ اب جكة اب ادمة دل ا داء ابعدقكبكجل ثاف ا 4
 .ع داد معااار ابعالااـ.5
 . ع داد معااار ابعنماـ.6
 ر ابعطكار ابماداة.. ع داد معااا7
 . ع داد معااار قالؿ ابثااقات كابعيلاـ بلميع دماف.8
 . ع داد معااار ابع ياف كابعدةاـ دل ضكء ابعالااـ.9
ةادة ععراؼ كايع داـ ابم عكل اإلبدعركقل:  8-3-4   طكات عنماـ ابمالرر اإلبدعركقل ثمعااار يدكـر كا 

 طكات عنماـ كايع داـ ابمالرر اإلبدعركقل كدالان  فأ http://www.elkeys.comعل كرد ةلى ابمكق  اآل
 بمعااار يدكـر دا عل:

  أك ن: ةملاة ع كاؿ ابمالرر ابععلامل إبى م عكل إبدعركقل:
ك االـك ثذبؾ معلـ ابمالرر ابذل عثدأ ابعملاة ثع كاؿ ابمالرر أك ابم عكل ابععلامل مف أكراؽ إبى ميعقد قنل  

اععاكف م  ابمنمـ ابععلامل  ثعجزمة ابم عكل إبى أجزاء نغارة دؿ جزء ا الؽ  ددان كا دان امدف قااي   مـ 
ابذم ا كؿ ا جزاء ابنغارة  لاالكـ ابمنمـ ابععلامل ثدكر  لالة ابكنؿ ثاف معلـ ابمادة كابمنمـ ابريكم

عمراقان ع اةلاان كنكعان كنكرة إف كجد أك دةت اب اجة ابععلاماة ( كاضاؼ HTML fileإبى ملؼ كاب  
بذبؾ  مـ عأعل ابمر لة قثؿ ا  ارة ك  ل مر لة ابعنماـ  كابق ر.  اث ع كؿ مل ات ابكاب  كابمل ات 
ا  رل إبى ملؼ مضغكط كا د ثايع داـ ثرقامئ  اص اياةد ةلى ذبؾ  داعـ ابق ر ثايعدةاء ابملؼ مف 

 ف قظاـ إدارة ابععلُّـ  أ اران عأعل مر لة ابعالااـ ابميعمر مف قثؿ معلـ ابمالرر.قثؿ ابمعلـ م
 ماقاان: ةملاة رد  ابم عكل اإلبدعركقل ابععلامل:  
ممؿ  -امدف رد  ابمالرر ابذم عـ ع كال  إبى م عكل رقمل  ارج ابقظاـ ثايع داـ ثرامئ ثقاء ابمالررات  

 يدكـر ثاب طكات ابعاباة: كدالان بمعااار ان الرر مثقاةلى أف ادكف ابم - (course lab)ثرقامئ
كمف أماـ ةثارة رد  مالرر  ارجل بلقظاـ  اضغط ةلى  رد  م عكل  LCMS ػ مف قظاـ إدارة م عكل ابععلُّـ1

 ععلامل(
 
 
 

http://www.elkeys.comأن
http://www.elkeys.comأن
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 -3-الشكل رقم 

 
ابقظاـ كقكةاة عكادال  يعظير بؾ اب ا ة ابعاباة كمقيا اعـ ع داد قكع ابم عكل ابععلامل ابمراد ردع  ةلى  -2

:  ؿ  ل معااار يدكـر                                  :  1.2أـ يدكـر  2004م  معااار يدكـر
 -4-الشكل رقم 

 
 مـ ابقالر ةلى إرياؿ  (Browse) مـ  قـ ثا عاار ابم عكل ابععلامل مف جيازؾ ثابقالر ةلى ايععراض -3

(submit):  
 -5-الشكل رقم 

 
  (Zip) اجب أف ادكف ابملؼ ابمردكع مضغكط ثناغة مل ظة ميمة:

 يعظير بؾ اب ا ة ابعاباة بلعأداد ةلى رد  ابم عكل ثقجاح   اقالر ةلى زر (submit ) ثعد ابقالر ةلى  -4
(ok):  

 -6-الشكل رقم 
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مل( امدقؾ ا قعالاؿ مثا رة إبى  ابم عكل ابععلا مالررؾ ك يععراض ابم عكل ابععلامل ثعد ردع  إبى  -5
 :كايععراض ابم عكل

 -7-الشكل رقم 

 
    :ياظير بؾ ابم عكل ثاب دؿ ابعابل -6

 -8-الشكل رقم 

 
:   مابمان: ةرض ابم عكل ابععلامل ابمنمـ ثمعااار يدكـر

اقالر ةلى  ةرض  بلقظاـ   كمف أماـ ةثارة رد  مالرر  ارجل LCMS مف قظاـ إدارة م عكل ابععلُّـ -1
 م عكل ععلامل(

 -9-رقم الشكل 
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                             :يعظير بؾ اب ا ة ابعاباة-2
 -10-الشكل رقم    

 
كدايا اعـ ابث ث ةف ابم عكل ابععلامل اب ارجل ابذم عـ ردع  بلمالرر كذبؾ ةف طراؽ ةقكاف ابم عكل  .3

 دات ابععلاماة. قعاجة أك عارا  إضادع  بلمالرر. كث مداقؾ ابقالر مثا رة ةلى زر  مكادؽ( بم ا دة جما  ابك 
 :ابث ث يعظير ثاب دؿ ابعابل

 -11-الشكل رقم 

 
كامدقؾ  ذؼ ابم عكل ابععلامل   م  ابعأدد مف إبغاء رثط ابم عكل ابععلامل مف ابمالرر قثؿ  ذد  مف 

 ابقظاـ(: 
 -12الشكل رقم 

 
8-3-5  :  مدكقات ابمالرر اإلبدعركقل ابمق كر ثمعااار يدكـر

ـ( أف ابمالرر اإلبدعركقل اعدكف مف  زمة معلكمات مجمعة أك  زمة منادر ععلاماة 2009ذدر إيماةاؿ 
Resource Package Aggregation Package Content ابمنادر ةثارة ةف مجمكةة مف    ك زمة
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 اؿ مجمكةة عرماز ا كعر كع عاج إبى  اب ابلعدكف غار جا زة بلقالؿ ث دليا  ابعلةقانر ابمادة ابععلاماة 
 : ابعابل ابع طاطلعدكقيا  كععضد مدكقات يدكـر مف ابريـ  ابعلا نكؿ 

 مدكقات ابمالرر اإلبدعركقل ابمق كر ثمعااار يدكـر  -13-الشكل رقم 
 www.adobe.comابمندر  

  
 ضكء ا يس ابعاباة: دلك زمة ابمنادر  اإلبدعركقلكاعـ قالؿ كعكزا  مدكقات ابمادة ابععلاماة ثابم عكل 

ايدؼ قالؿ كعكزا  مدكقات ابمادة ابععلاماة ثابم عكل اإلبدعركقل إبى عكناؿ ابمعلكمات إبى ابطابب مف 
  لؿ معن د اإلقعرقت.

 عكل اإلبدعركقل ثأ داؿ عرداثاة دعقانر بك دة ابم عكل عرماز كعقظاـ  ـز مدكقات ابمادة ابععلاماة ثابم
 (SCO: Shareable Content Objects)اإلبدعركقل أك أدمر  ك ى ك دات ابم عكل ابالاثلة بلم اردة 

 Deliveryدك دات بلم عكل بقالليا كعكناليا  (SCOs)بلميع دـ كجمعيا يدكز  SCO)كعقطؽ يدك 
 كاعضد ذبؾ مف ابريـ ابع طاطل ابعابى: LMSبلميع دـ ثقظاـ إدارة ابععلُّـ 

   ـز مدكقات ابمادة ابععلاماة ثابم عكل اإلبدعركقل ثمعااار يدكـر-14-الشكل 

 www.eduwork.comابمندر 
ظ  يع داميا ثيذا ابمعكادؽ معيا أك ع   LMSمجمعة ثطراالة امدف أف اقالليا قظاـ إدارة ابععلُّـ اإلبدعركقل 

 ابقظاـ ةقد اب اجة.

http://www.adobe.com/.../article/lo_%20Packager%20I/
http://www.eduwork.com/
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عنمـ مدكقات ابمادة ابععلاماة ثابم عكل اإلبدعركقل كثقاميا ثطراالة عمدف معااار يدكـر مف أف اكزةيا مف 
  لؿ أا   ادـ إقعرقت ثدكف أاة مدكقات إضاداة أك عقناب.

اماة ثابم عكل كعقعئ مدكقات ابمادة ابععل Sum Total Tool Book and offeringsمؤيية  -
.  اإلبدعركقل ابمعكادالة م  معااار يدكـر

 :(Conclusion). اب لنة 9
مف يثؽ عرل ابثا مة أق  اع عـ ةلى مؤيية يدكـر أف عالكـ ثعطكار قمكذج ععلامل جداد باكادب  مما 

 كؿ   كةلى جما  مطكرم مياقات ابععلُّـ اإلبدعركقل ابعمردز قاة اب دامة اب اباة كابميعالثلاةابعطكرات ابعال
  كةلى أةضاء  امات ابعدراس أف االكمكا ثعطكار مياقات ععلاماة قاثلة معااار كمكان ات مؤيية يدكـر

بليععماؿ ابمعدرر ةلى أقظمة م عل ة  كأاضان مياقات ةاباة ابميعكل مف ابقا اة ابقكةاة امدف ايع داميا 
 بمععلماف.اععلاـ كابعدراب  دما امدف إةادة عنماميا بعقايب  اجات   داؼ اب

 . ابعكناات : 10
. إف جكدة ابععلُّـ اإلبدعركقل اقثغل أف عردز دل ا ياس ةلى ابععلُّـ  دما  ذا ابثرمجاات كا جيزة إ  1

كا جيزة إبى مثادئ كيامؿ بع الاؽ ابععلُّـ اب عاؿ  كمف مـ دمف ابضركرم مراةاة ايعقاد  ذا ابثرمجاات 
 كمعااار ةلماة يلامة دل ظؿ مقظكمة عدقكبكجاا ابععلاـ؛ ثاةعثار ابععلُّـ  ك  دؼ عدقكبكجاا ابععلاـ.

ثمعااار يدكـر  ا  ذ.مراةاة معااار ابعنماـ ابععلامل ةقد عنماـ ابمالررات اإلبدعركقاة م  ضركرة 2
 دقمكذج بجكدعيا.

ابععلاـ مف  لؿ ع داد دكر دؿ مف ابمعلـ كابمععلـ كأياباب ابع اةؿ  . اإلدادة مف معااار يدكـر بعطكار3
 كابعدراس ةثر اب ثدات.

.إمدااقة أف ايع اد أم ميع دـ مف ابم عكل اإلبدعركقل ابمق كر ثمعااار يدكـر دل ق س ابكقت ابذم 4
 اق ر. 

لاـ كابم عكل اإلبدعركقل .زاادة قدرة ابمؤييات ابععلاماة دل ابق ر اإلبدعركقل كعطكار أياباب ابعع5
 ثا عناؿ ابمثا ر ثما عكدرة معااار يدكـر مف إمداقاة عجما  دمار مف اب نامص مف منادر مععددة .

درة معااار يدكـر مف إمداقاة أر  ة ابم عكل اإلبدعركقل ابالداـ ث دؿ مكمؽ إبدعركقاان ك .ا دادة مما ع6
 كقمكذجاان.           

ر ابمالرر اإلبدعركقل كدالان بمعااار يدكـر دل ابععلُّـ اإلبدعركقل كابعطكرات ابعلماة . ا يعمراراة دل عطكا7
 كابععلاماة ابجدادة.
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ابجامعات بعقماة مياراعيـ دل عنماـ ابمالررات اإلبدعركقاة كدالان بمعااار   ياعذة. عكدار دكرات عدراثاة 8
 يدكـر .

 اإلمداقاتبدعركقل بضماف مد لت ععلماة مقايثة عملؾ لطلب ابملع الاف ثقظاـ ابععلُّـ اإلب. كض   ركط 9
 ابق ياة كابعاللاة كابجيماة. 

مرة أ رل دل عنماـ مالرر أ ر  . .ا يع ادة مف ابك دات ابععلاماة ابمدكقة بلمالرر كدؽ معااار يدكـر10
 كعثادؿ كم اردة ابمالرر م  أ  اص آ راف ثييكبة كثدكف ععالادات عالقاة.

ابمالررات اإلبدعركقاة كثامات ابععلُّـ اإلبدعركقل دل مر لة ابععلاـ ابجامعل كا يع ادة مف . ع عاؿ دكر 11
 اب دمات ابعل عالدميا اإلقعرقت.
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 القياس في أصول الفقو، وأثره في التكييف الجنائي
 د. ناجي مصطفى بدوي سميمان

 األستاذ المشارك بمعيد إعداد األئمة والدعاة جامعة القرآن الكريم والعموم اإلسالمّية
 مستخمص

اقكقل ابعجرامػػل ك   ػػذا ث ػػثه دػػل أنػػكؿ اب الػػ  اقطلػػؽ مػػف م ػػدلة ث ماػػة م ػػددة  ػػل م دكدٌاػػة ابػػقٌص ابالػػ    
م دكدٌاة أدعاؿ ابم اطىثاف  دل عكج  ةابمل يامد ق ك عاللاؿ قنكص كمكاد ابالكاقاف ابعجرامٌاة ما أمدف   ذا 
ابعكجػػػ  اكجػػػب ةلػػػى ابيػػػلطة ابع ػػػراعٌاة كابالضػػػامٌاة ةلػػػى  ػػػٌد يػػػكاء عكماػػػؽ ابنػػػلة ثػػػاف اب دػػػـ ابالضػػػامل كثػػػاف 

اؼ ابجرامػة دػل ابالػاقكف  كثػاف مثػدأ اب ػرةٌاة ابقػاٌص ةلػى ا دعاؿ ابعل بـ ارد ابقٌص ةلايػا نػرا ة دػل أكنػ
أٌق    ايمد ثكجكد جرامة أك ةالكثة ةلايا دكف كجػكد قػٌص أك  دػـ يػاثؽ  كثػاف ضػركرة ابكنػؼ ابعجرامػل 
بل عؿ دل مقطؽ اإلقياف ابعادم دكف اب اجة إبى قٌص ع راعل عظير م دلة ابث ػث ثكضػكح. كابث ػث ةػابئ 

كماؽ ابعلقة ثاف ةلـ أنكؿ اب ال  كثاف ابالاقكف  كع عاؿ ثاب ابالااس م  مراةاة أٌق    ابم دلة ةثر ادعراض ع
قااس ةلى ابجرامة دل مطلؽ ابالاقكف  إٌقما انٌد ابالااس ةلى كنؼ ابجرامة ابعاـ  ديك مف ثاب ابعمػكـ أك 

ات اب دٌاػة مف ثاب ع الاؽ ابمقاط باس إ . نعكثات ابث ث ظيرت دػل جػٌدة مكضػكة  كدكقػ  مػف ابمكضػكة
ابكاقعػػة ثػػاف ةلمػػاف مق نػػػلاف.  لػػص ابث ػػث إبػػػى ع عاػػؿ ابالاػػاس ةلػػى ا كنػػػاؼ دكف ا ةاػػاف دػػل ابجػػػرامـ 

 كأكنى ثمزاد مف ا ث اث اب دٌاة ابعل عد ؼ ابنلة كا مر بعلـ أنكؿ اب ال  دل ابالاقكف ةمكمان.
 

Abstract 

    This is a research in jurisprudence depends on specific research problem which 

is the legal text is limited and on another hand the passible acts are unlimited. In 

according with the global trend To reduce the incriminating texts. This problem 

requires deeper understanding of the crime through the measurement. Do not 

create crime compared but understand crime compared. In the end the most 

important result is knowledge of jurisprudence is the out of law.The difficulties of 

the research revealed in its serious theme as it's situated between separate sciences. 

The research recommended to activate the roll of measurement for descriptions not 

for witnesses in the crimes and do more researches in Hudud crimes to reveal the 

impact of the knowledge of jurisprudence in general law. 
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 مقّدمة:

اب مد هلل  كابٌنلة كابٌيلـ ةلى أدضؿ  لؽ اهلل  قثاقا م مد  كةلى آب   كن اثع   كيٌلـ عيلامان دماران مزادان 
 إبى اكـ ابداف  ابليـ ةلمقا ما اق عقا  كاق عقا ثما ةلمعقا  كزدقا ةلمان  إٌقؾ أقت ابعلاـ اب داـ  مـ أٌما ثعد:

ك ك ث ث ضمف  ابالااس  ما اع   كأمرا دل ابعدااؼ ابجقامل بلكقام " ديذا ث ثه دل أنكؿ اب ال  أيماع  "  
مقظكمة ةٌدة ث كث عيعى بعأياس أطر كملمد "ةلـ أنكؿ ابالاقكف"  ك ك ةلـ ميعمد مف ةلـ أنكؿ 

 را  كابعطثاؽ ابالاقكقل.اب ال   كبدٌق   اٌص ثابعطثاالات ابالاقكقٌاة ابمعانرة  ديل أنكؿ علثل  اجة ابع 
 مشكمة البحث:

جاءت دلي ة ابم ٌرع ابيكداقل دل عالقاف مكاد ابالاقكف ابجقامل معم كرة  كؿ ددرة اب نر كا  عزاؿ بعدد 
ـ ابيارم  م  قاقكف ابعالكثات بيقة 2992ا دعاؿ كا كناؼ ابمجٌرمة  دثمالارقة ابالاقكف ابجقامل بيقة 

عاؿ ابمجرمة كمكاد ابالاقكف دل ابالاقكف ابياثؽ قد قالنت ما ازاد ةف ـ  د ف ابمل ظ أف ةدد ا د2883
 .(26 قنؼ ةدد ابمكاد

جاءت  ذا اب لي ة مف مقطلؽ ثيط اب رٌاات  كةدـ ابعضااؽ ةلى ابقاس  كبدٌقيا داقت ةقد ابع الاؽ كقد   
 ابالاقكقٌاة.مة دل أقؿ ةدد مف ا كناؼ كابمكاد ا عزا ن  دثر ةدد مف ا دعاؿ ابمجره 

 

  ذا اب لي ة ك ذا ا  عزاؿ  لالا قكةان مف ابم دلت دل معردة  ذا ا دعاؿ ابم عزبة  دل ابكقام  ابم اثية  
  ك ك ما ايمى دل ابالاقكف ابجقامل ث ال  ابعدااؼ بلكقام    ذا اب ال    عداد عجد ب  دل بما دل ابقص ابجقامل

عركؾ ب يـ ابلغة كابالاقكف ةقد ابالاضل أك كداؿ ابقااثة أك ابالاقكف قنكنان أك مكجيات قطعاة  ثؿ  ك م
  ك ذا ابضاثط اب  نل ابمعركؾ دكف قاد قطعل ظا ر  أدرز جد ن ةراضان  كؿ دمار (27 ابالاقكقل ةمكمان 

مف ا دعاؿ كمدل يلمة عداا يا ابالاقكقل ضمف قطاؽ اب عؿ ابمجٌرـ ثقص ابالاقكف  كظير  ذا ثجلء دل 
كابطعكف أماـ ابقااثات ابعلاا  كؿ ن ة عكجا  ابعيمة  كابعدااؼ ابجقامل بلكقام  مكضكع  ةدد ا يعمقادات

ابثلغ  ك كؿ ابمقازةة ابجقاماة كابمدقاة بعنرؼو ما  كدل أ اااف دمارة عكج  ابقااثة ابعيمة ثقاءن ةلى عدااؼ 
اثة ا ةلى قرار عكجا  ابعيمة  ابعنرؼ مكضكع ابثلغ جقامٌاا  كثعد ايعمقاؼ قرار عكجا  ابعيمة ع طب ابقا

كعأمر ثعكجا  اب ادل بلم دمة ابمدقٌاة  ثاةعثار أف كقام  ابدةكل   امدف عداا يا جقامٌاا أك ضمف قطاؽ 
 ارة قرار ا كعأمر ـ ع طب ابقااثة ا ةلى مف  ذا ا ابقص ابمعاف  ثؿ  ل كقام  عكجب ابعزامان مدقٌاان  م

 ابمعيـ.ث ةادة دعد ابثلغ كابالثض ةلى 
                                                           

 .185إبى  50ـ  جميكراة ابيكداف ابمكاد مف 1991ابالاقكف ابجقامل بيقة  (26 
ـ  دما أ ار دػل ثعػض ابالػكاقاف بػثعض قكاةػد 1984قٌص ابالاقكف ةلى  ذا ابمكجيات ابلغكاة ا جعياداة دل: قاقكف أنكؿ ا  داـ ابالضامٌاة بيقة  (27 
( مػف قػاقكف اإلجػراءات ابمدقٌاػة بيػقة 2ك6/1ـ  كابمػادة  1983( مف قاقكف ابمعاملت ابمدقٌاػة بيػقة 3مؿ ةقد غااب ابقص ابع نالل  دما دل ابمادة  ابع

 ـ.1984
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 ذا ابقزاع رغـ مظا ر ابن ة دا   كرغـ دكق  مف ابظكا ر ابث راة ابطثاعاة  كرغـ دكق  مف ثداياات 
قزاع ابكاق  دل عالااـ يماع ابدةكل ابالاقكف دل جما  دركة   إ  أٌف ابقزاع ابطثاعل دل كزف ابثاقات ك ك اب

ندار ا  داـ؛  ؽ رؤا ا كاجعياد ا  ك ذا ابرؤاة ك ذا ا ض  ثقص ابالاقكف بيلطات م دمة ابمكضكع كدكا 
ا جعياد مضثكطاف دل اب ال  ثالكاةد يلطاقٌاة معركدة  كمىـٌ قاقكف  اص ا دـ  ذا ا جعياد ك ك قاقكف 

 .(28 اإلمثات
بدف عظؿ ميأبة عدااؼ ابكقام  كديميا دل قطاؽ ابقٌص ابالاقكقل داقدة بعأناؿ قكاةد ا  كضثط طرؽ ديـ 

قل   ذا ابعأناؿ مكجكد دل أنكؿ اب ال  اإليلمل  كبدٌق  بـ ا رج ثعد ثنكرة ابالاقكف  ابكاقعة كابقٌص ابالاقك 
ك ذا م دلة أ رل قد عقاكبعيا دل ث كث أ رل  كبدف ما اقايب ابمالاـ  قا أٌف قالكؿ أٌف   اء قكاةد كضكاثط 

اجاد اب لكؿ بيا  ك  بع الاؽ  ذا ابميأبة ابعدااؼ ابجقامل بلكقام    ك م دلة ابث ث ابعل ايعى بعلجيا كا 
 اجاب ابث ث ةلى ابعياؤ ت ابعاباة:

 تساؤلت البحث:
دل ضكء م دكدٌاة قنكص ابالاقكف ابجقامل  كدل ظٌؿ   م دكدٌاة ابكقام  كا قضاة كأ داث ابقاس  كدل 
ضكء دٌقة قنكص ابالاقكف ابجقامل  كدل ظؿ عدا ؿ ابكقام  كابعنردات كع اثييا كع اثديا  داؼ ا يـ كداؿ 

كداؼ االٌدر أٌقيا ع دؿ جرامة أك   بـ عرد ثعاقيا دل ابقص ابجقامل  ابقااثة كابالاضل كابالاقكقل كاقعةن ما 
ع دؿ  أك أٌقيا دعؿ مجـر أك دعؿ غار مجٌرـ عق أ ةق  ابعزامات مدقاة   غار  كداؼ اععامؿ ابالاقكقل م  

كف رك ٌاة دض اضة  ثؿ ثمركقة معزقة م دكدٌاة ابقنكص ابجقاماة  كداؼ ا يميا دكف  ردٌاة ضٌاالة  كد
 كمععاللة كمقطلالة مف دال  عأناؿو رناف.

 أىمية موضوع البحث:
أ رت داما مضى بطرؼ مف أ مٌاة ابمكضكع  كمما بـ أذدرا أٌف ابعدااؼ ابجقامل بلكقام  ب  أثعاد  طارة 

اظير أمر اب طأ دل  عمس  رٌاات ابمجعم  كأدرادا  ثععراضيـ إلجراءات ابضثط كابع رم كغار ذبؾ  مـٌ 
عدااؼ ابكقام  دل ععراض أطراؼ ابدةكل بل طأ دل اإلمثات  ثما ايدر  الكقيـ  د ٌف قكاةد اإلمثات دل 
ابدةاكل ابمدقاة ع علؼ ةف قكاةد اإلمثات دل ابدةاكل ابجقاماة  كما امثت مدقٌاا قد   امثت جقامٌاا  إذ 

 ابجقاماة ا كؽ دماران ابميعكل ابمطلكب دل ابدةكل ابمدقٌاة.ميعكل اب ؾ ابمطلكب عجاكزا ثابثاقة دل ابدةكل 
يـٌ ابالاقكقل دل ابدرجة ا كبى كابمجعم  ثدؿ أدرادا كعقظاماع   كدٌؿ مف عطاب  اد ابمياءبة  ذا ابث ث اي 

  ابعل بـ اعقاكبيا ابقص نرا ةن  ابجقامٌاة  بمعردة داؼ ق يـ ابقص ابالاقكقل  كداؼ ق يـ ابكقام  ابم عل ة
 كداؼ قعالد ابمالارقات ثاقيا  كداؼ قالضل ثابع اث  أك ا  علؼ دل ضكء قكاةد أنكؿ اب ال  اإليلمل.

                                                           

 ـ  جميكرٌاة ابيكداف.1991اقظر قاقكف اإلمثات بيقة  (28 
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 أىداف البحث:

ـٌ ثااف أمرا دل معابجة ابم دل ت كابعياؤ ت ابعل ايدؼ ابث ث إبى ابٌععراؼ ثابالااس  كثااف ما اع   م
 كابكضكح بطرؽ عدااؼ ابكقام  جقامٌاا.أمرا دل كض  قكاةد ةلى قدر مف ابالط  طر يا ابث ث  أم 

 

 فروض البحث:
ا عرض ابث ث أٌف ةلـ ابالاقكف  الاؽي ةلـ اب ال    ذا اب الاالٌاة   اقثغل ابقزاع دايا دل ضكء ا  عداـ إبى 

ذا داف اب اؿ دذبؾ د ٌف بعلـ أنكؿ اب ال  دكران ثلاغان دل ابع را  ابالاقكقل  كدل  ٌؿ (29 اب راعة اإليلمٌاة   كا 
إل دا ت ابقا مة ةف عطثاال  كابعمؿ ث   كمف  ذا اإل دا ت إ داؿ عدااؼ ابكقام  جقامٌاان  كابث ث ا عرض ا

كح  ككض  بيا قكاةد ظا رة كقاطعة  أٌف ةلـ أنكؿ اب ال  ةثر ثكاثة ابالااس قد ةابئ  ذا اإل دابٌاة ثكض
 كف.كبدقيا ع عاج بمجيكد ث مل ارثط ابالاةدة ا نكباة ث رةيا دل ابالاق

 الدراسات السابقة:
ابالانر كجكد ث ث عقاكؿ أمر ابالااس دل عدااؼ ابكقام  ضمف أكناؼ مكاد ابالاقكف  اطلةل  أةلـ رغـ 
 ـ  أك أم قاقكف جقامل آ ر.2992ابجقامل بيقة 
 منيج البحث:

ثع لاؿ  ذا ث ثي االكـ ةلى ا يعقثاط دل مالام  ا كؿ  مـٌ ةلى ايعالراء ابالاقكف كأنكؿ اب ال   كاالكـ 
 مضاماف دؿ  مقيما بلكنكؿ   داؼ ابث ث.

 مصادر البحث:
منادر ابث ث ابعلمٌاة  ل ةلـ أنكؿ اب ال   كةلـ ابالاقكف ابجقامل ث رك   ابم عل ة كعطثاالاع  دل ابيكاثؽ 

 ابالضامٌاة  كدال  كاق   كادث ابقاس كميعجدات أقضاعيـ.
 حدود البحث:

بالااس دل أنكؿ اب ال  كأمرا دل ابعدااؼ دل  دكد قنكص ابالاقكف بلث ث  دكد ث ماة عقعيل دل  دكد ثاب ا
 ـ  أك قنكص أم قاقكف جقامل آ ر.2992ابجقامل بيقة 

 
 
 

                                                           

ةلـ أنكؿ اب ال   ث ػث م دػـ دػل مردػز ث ػكث ابالػرآف كابيػقة  ابقثكاػة جامعػة ابالػرآف ثٌاقت أكج  ابك دة ثاف اب ال  كابالاقكف دل ث ث ثعقكاف: ملمد  (29 
 ابدراـ كابعلـك اإليلماة. غار مق كر.
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 الفصل األول: القياس تعريفو وماىيتو وحجيتو.
 المبحث األول: تعريف القياس.

 تعريف القياس في المغة:أوًل: 
ةلى  ذا  كقاؿ  ل مقاللثة ةف كاك  مف قاس االكس   ابالااس دل ابلغة مف قاس االاس  دااء ابالااس أنلاة

كابراجد كركد ا مراف  كابالااس دل ابلغة ابعالدار كابمياكاة  كمق  قيت ابمكب ثابذراع إذا قدرع  ث  كقاس 
 .(30 ابطثاب ابجرا ة إذا جعؿ دايا ابماؿ االدر ا ث  باعرؼ غكر ا

ثعض يما ا عرادان ب ظاان أك معقكاان  دالد رجد كدل دكق   الاالة دل أ د ما مجاز دل اآل ر أك م عرؾ ثاق
دل ابلغة ثابعالدار  كا نكب ابالكؿ ثا  عراؾ ابمعقكم ك ك   اث ةردكا (31 أق   الاالة دل ابعالدار  ا نكبااف
 (32 .طام ة مف ا نكباافا عاار 
 تعريف القياس اصطالحًا:ثانيًا: 

داف ععراؼ ابالااس دابمد ؿ  نؿ ابث ث كنلث  ا عل ت ةثارات ا نكبااف دل ععراؼ ابالااس  كبٌما     
ف ةلى كج  م اد غار مطٌكؿ ما اعطل ك دد  ا ياس  ك ك عأناؿ ابعدااؼ ابجقامل بلكقام  ديكؼ أثاٌ 

 ابالارئ عنكران ةف معقى ابالااس دل انطلح ا نكبااف.
  (33  دـ ثجام  ثاقيما"دالد ةٌرؼ أثك اعلى كأثك اب طاب مف اب قاثلة ابالااس ثأق  " مؿ درع ةلى أنؿ دل 

كقد  رح ابغزابل  ذا ابعثارة ثالكب  " دمؾ ةلى اب رع ثممؿ ما  دمت ث  ةلى ا نؿ   عراديما دل ابعلة 
 (35   قاؿ اثف قدامة ثعد يكق  بيذا ابععرا ات "كمعاقل  ذا اب دكد معالارثة"(34 ابعل اقعضت ذبؾ دل ا نؿ"

أف ابالااس " مؿ معلـك  :قلقل ك ك ا عاار جميكر ا نكبااف ديكأما ما ا عارا  ا  ا نكبااف أثك ثدر ابثا
أك ق ا    ثجام  ثاقيما مف إمثات  دـ أك ن ة بيما  أك ق ا  ةقيما  ةلى معلكـ دل إمثات  دـ بيما

كثعد أف ياؽ اب كداقل ععراؼ ابثاقلقل ذدر ةلا  ةدة اةعراضات مـ قاؿ: كأدضؿ ما االاؿ دل  (36 ةقيما"
 (37 ع راج ممؿ  دـ ابمذدكر بما بـ اذدر ثجام  ثاقيما"."اي : دا أق 

                                                           

  ابنػػ اح 187نػػ  ة:6  ابجػػزء:312( نػػ  ة  9 ػػػ  ابجػػزء  1399بيػػاف ابعػػرب  اثػػف مقظػػكر  ابقا ػػر: دار نػػادر  ثاػػركت  ابطثعػػة ا كبػػى    (30 
 .81(ن  ة:1  اب دكد ا قاالة ابجزء: 967ن  ة:3بلجك رم  ابجزء:

 .797ن  ة:3ركضة ابقاظر كجقة ابمقاظر دل أنكؿ اب ال   ثف قدامة  ابجزء: ( 31 
 .25ن  ة:7إع اؼ ذكم ابثنامر ث رح ركضة ابقاظر أ. د. ةثدابدراـ ثف ةلل ابقملة  ابجزء:  (32 
 (.42(ن  ة: 1(  ابعمياد ابجزء: 174( ن  ة:  1ابعدة ابجزء:   (33 
 (.18  اء ابغلاؿ ن  ة:   (34 
 (.798ن  ة: 3ابركضة  ابجزء: ( 35 
 (.337(ن  ة: 1(  إر اد اب  كؿ بل كداقل ابجزء: 228ن  ة:  2ابميعن ى بلغزابل ابجزء: (36 
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كبلعلماء  كؿ  ذا ابععرا ات معارضات كمقاق ات بف قععرض بيا  ف ابغرض مما أكردقاا  ك ابعمياد 
بميأبة أمر ابالااس دل ابعدااؼ ابجقامل بلكقام  ضمف قطاؽ ابٌقص ابع راعل  كبـ ادف يامغان بقا اب كض دل 

 طقا ثجملة مف ابععرا ات دلقالعرب أدمر دل ابمالنكد مف د ثععراؼ ابالااس  أما كقد أعميا ذا ا مر قثؿ اب
 .(38 قنب  ذا ابث ث

 المبحث الثاني: حجية القياس.
 :تمييد

 :ا جعياد دل ابعلة ةلى ملمة أضرب
 الضرب األول:

ع الاؽ ابمقاط بل دـ  كع الاؽ ابمقاط بل دـ قكةاف: أكبيما معقاا أف عدكف ابالاةدة ابدلاة مع الان ةلايا أك 
 مثلُ  )فجزاءٌ مقنكنان ةلايا كاجعيد دل ع الااليا دل اب رع  كمماب  قكبقا دل  مار ابك ش ثالرة بالكب  ععابى: 

ل ابكاجب دا كؿ معلـك ثابقص كاإلجماع ك ك دقالكؿ ابممؿ كاجب كابثالرة ممؿ دعدكف   (39 ما قتل من النعم(،
 دمعلكـ ثقكع مف ا جعياد. كجكب ابمملاة  أما ع الؽ ابمملاة دل ابثالرة

 

ممؿ قكؿ  .داثاف ابمجعيد كجكد ا دل اب رع ثاجعيادا  اب دـ دا  ثقص أك إجماع ؼ ةلةي رً ما ةي  الثاني:  
دجعؿ ابطكاؼ ةلة داثاف ابمجعيد  (40  لطوافات(إنو من الطوافين عميكم وا  ابقثل ةلا  ابيلـ دل ابيرٌ 

قد أقر ث  جماةة ممف  كغار ا بال اليا ثابير دل ابطيارة ديذا قااس جللٌ  ةثاجعيادا كجكد ابطكاؼ دل اب أر 
 (41 اقدر ابالااس.

 الضرب الثاني: 
داجب   ك ك أف اضاؼ اب ارع اب دـ إبى يثث  دعالعرف ث  أكناؼ   مد ؿ بيا دل اإلضادة :عقالاد ابمقاط 

 ذديا ةف ا ةعثار كايعثعاد ا ةف ابععلاؿ باعي  قطاؽ اب دـ  كضرثكا بيذا مما ن ثالكؿ ابقثل ةلا  ابيلـ 
يار رمضاف  قاؿ: بألةراثل ابذم قاؿ ب   لدت اا ريكؿ اهلل قاؿ: ما نقعت؟ قاؿ: كقعت ةلى أ لل دل ق

داالكؿ ا نكبل ابمجعيد دكق  أةراثاان   مد ؿ ب  دل اب دـ  دايعكم دل  ذا ابعرب م   (42 أةعؽ رقثة.
 .غار ـ مف ا جقاس

                                                           

 اقظر  كؿ  ذا ا ةعراضات ابمراج  ابياثالة. (38 
 .95يكرة ابمامدة آاة  (39 
  كاب ػػػادـ دػػػل 131(نػػػ  ة:1  كاثػػػف مػػػا ابجػػػزءا ابجػػػزء: 45(1(نػػػ  ة: 1  كابقيػػػامل ابجػػػزء: 60(نػػػ  ة:1أ رجػػػ  أثػػػك داكد دػػػل ابيػػػقف ابجػػػزء:  (40 

  كقػاؿ ابثغػكم 187(نػ  ة:1  كابػدارمل دػل ابيػقف ابجػزء: 23(نػ  ة:1  كنػ     كاإلمػاـ مابػؾ دػل ابمكطػأ ابجػزء: 159(ن  ة:1ابميعدرؾ ابجزء: 
 :  داث  يف ن اد.96ن  ة:2ابجزء: دل  رح ابيقة

 .74ن  ة:3ركضة ابقاظر ابجزء: (41 
 .781ن  ة:2  كميلـ دل ن ا   ابجزء:29ن  ة: 3أ رج  ابث ارم دل ن ا   ابجزء: (42 
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 الضرب الثالث:
دع راـ  رب اب مر ـ دل م ؿ ك  اععرض بمقاط  أنلن. ع رائ ابمقاط  ك ك أف اقص اب ارع ةلى  د 

اء كغارا مف آ ت ابع رائ  داالكؿ بمجعيد ابمقاط ثابرأم كابقظر كا يعقثاط كا يعالر كابرثا دل ابثر  دايعقثط ا
ف اب مر  رمت مف أجؿ دكقيا ميدران  داالاس ةلا  ابقثاذ دل اب دـ  كاالكؿ دل ابثر أق   ـر ابرثا دا  بدكق  إ

 .(43 ذم كق  دا  اب لؼمدالن دا ؿ ابجقس ابكا د داالاس ةلا  ا رز ك دذا  ك ذا  ك ا جعياد ابالاايل اب
 امثكثمكجب  ذا اب نؿ دل ضركب ا جعياد دل ابعلة كثمراجعة كايعالراء ابمذا ب ابم عل ة دل ابالااس كر 

 .بمزاد مف ابضثط ق رر ثدقة م ؿ ابقزاع دل ابميأبة
 

 تحرير محل النزاع في مسألة الخالف في حجية القياس.
 ل ا مكر ابدقاكاة  دما دل ا دكاة كا غذاة.قد كق  ا ع اؽ ةلى أٌف ابالااس  جة دأوًل: 
 كق  ا ع اؽ ةلى ن ة قااس ابقثل ةلا  ابيلـ دل ابجملة. ثانيًا:
 : كق  اب لؼ دل ابالااس اب رةل كذبؾ كدؽ ابع رار ابعابل:ثالثاً 
  :قابت طام ة :ابعالؿ   امق  مف جكازا ثؿ االعضا  ك ؤ ء نق اف 

 . نقؼ قابكا بـ اال  ابععثد ث 

 :كنقؼ قابكا قد كق  ابععثد ث   ك ؤ ء اع الكا أف ابيم  قد دؿ ةلا   مـ ا عل كا دل ملمة مكاطف 

 .ا كؿ: أق   ؿ دل ابعالؿ ما ادؿ ةلا   ةلى قكباف 

 .ابماقل: أف د بة ابد مؿ ابيمعاة ةلا   ؿ  ل ظقاة أـ قطعاة  ةلى قكباف 

  ةلايا كقااس ا كبى كابمياكم أك  ك دل ابمابث: أف ابالااس  ؿ  ك م نكر دل ابعلة ابمقنكص
 دؿ ابعلؿ ابميعقثطة  ةلى قكباف.

 كقابت طام ة أ رل ثأف ابعالؿ االعضل ابمق  مف ابععثد ث  ك ـ دراالاف: 

 .أ د ما  نص ذبؾ ابمق  ث رةقا 

 . 44 كاآل ر مق  مق  دل دؿ اب رام) 
 

 د ا مثكع  دل ابعاللاات كاب رةاات ك ك قكؿ قاؿ اب كداقل "ابممثعكف بلالااس ا عل كا دا  ةلى أرثعة مذا ب  أ
أن اثقا مف اب الياء كابمعدلماف  كأدمر ابمععزبة  كابماقل: مثكع  دل ابعاللاات دكف اب رةاات  كث  قاؿ جماةة 

ق ا  دل ابعلكـ ابعاللاة كمثكع  دل ا  داـ اب رةاة ابعل باس دايا قص ك  إجماع  :مف أ ؿ ابظا ر  كابمابث

                                                           

 (.76  ( ن  ة3ركضة ابقاظر  ثف قدامة  ابجزء:   (43 
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ق ا  دل ابعاللاات كاب رةاات كث  قاؿ أثك ثدر ثف  :ف ابمعارؼ ضركراة  كابراث مف ابالاملاف ثأ   قاؿ طام ةكث
  (45 داككد ا ن ياقل"

 

مـ ا علؼ ابالاملكف ثابالااس ا علدان آ ر ك ك  ؿ د بة ابيم  ةلا  قطعاة أـ ظقاة  دذ ب ا دمركف إبى أقيا 
أف د بة ابيم  ةلا  ظقاة أثك اب يف ابثنرم  قطعاة  ك ـ جميكر ا نكبااف كاب الياء  كذ ب إبى

 (46 ابمععزبل دل دعاث  ابمععمد كاآلمدم دل ا  داـ.
 

أق  باس بالااس  جة اجكز ابعمؿ ث  دل اب ال  كابالاقكف  أك كاب لؼ ابمععثر  قا إقما  ك اب لؼ دل دكف ا 
ةلا  أك دكق    امق  مف ابد بة ث جة  ثغض ابقظر ةف دكق  ظقل ابد بة أك قطعايا أك دكف ابعالؿ دا ن 

 دمجمؿ اب لؼ دامر ثاف ابق ل كاإلمثات.  ةلا 
 القول األول:

كأ ؿ   كاب الياء  أف ابالااس  جة دل اب رةاات عيعالى مق  ا  داـ  ذا مذ ب ابجميكر مف ا نكبااف
 .(47 كأممة ابمذا ب ا رثعة ابمعثكةة.  كابعاثعاف  كث  قاؿ ابيلؼ مف ابن اثة  اب داث

 القول الثاني:
أف ابالااس باس ث جة دل اب رع  كقد قامت ا دبة ابعاللاة كابقاللاة ةلى إثطاب  كد ض  جة ابم عئ ث   
كابالاملكف ثيذا ابالكؿ  ـ جملة ابرادضة كجملة اب كارج مف اإلثاضاة كا زارقة كثعض ابقجدات كمعيـ 

مف ع ثا  كعمماؿ دالكب  ععابى  دجزاءه ممؿي ما قعؿى كأثك  ا ـ ابجثامل إ  داما قص اب ارع ةلا   (48 ابقظاـ 
كباس  ذا مف   اإل ارة إبى دكق  مكطف اع اؽ ثاف ابعلماء داما يمكا ع الاؽ ابمقاط تمف ابقَّعىـ( كقد يثال

ماـ  ذا ابمذ ب كأكؿ مف نرح ث   ك ابقظاـ ك ك مذ ب قكـ مف ابمععزبة   ابالااس ابم علؼ دا   كا 
د ث  مف  ماماة كاب اعة قابكا: إق  باس ثطراؽ بأل داـ اب رةاة ك  اجكز كركد ابععثك ك قكؿ ا  ابثغدادااف

 ؿ ابظا ر اجكز أف ارد ابععثد ث  مف جية ابعالؿ إ  أف اب رع كرد ث ظرا كابمق  جية ابعالؿ  كقاؿ داككد كأ
دابمالديل دل ابركضة قيب   كقيثة ابالكؿ ثابعجكاز ابعاللل  ثف  ـز دايا  لؼ ثاف ابعلماء (49 مق .

 كبعل  ا قرب بدلـ اثف  ـز دل ا  داـ. (50 بلظا راة ةمكمان ابالكؿ ث  ابة ابالااس ةاللن 
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 المناقشة والترجيح:
ايعدؿ أن اب دل ابالكباف ثأدٌبة ميع اضة كمقاق ات ممراة كقد ععمدت أف أةرض ةف يرد ا ع الاالان 

ف أمر ابالااس دل عأناؿ ابعدااؼ ابالاقكقل ابجقامل دل   دابث ث مقعنبه مف أجؿ ثاا(51 بمطلب ابث ث
 ا يف اإلطابة ثث ث ا دبة كاب لؼ    يٌاما كأٌف مذ ب جميكر ابعلماء  ك  جٌاة ابالااس.

  ة  كبك  كركدا كاإلجماع ابذم ايعدؿ ث  ابجميكر ابذاف اركف  جٌاة ابالااس     ٌؾ مف أقكل ا دبة ابمرج 
بداف يامغان ابالكؿ ثأف طراالة اثف  ـز أقرب بلقنكص كأيلـ دل علالل  رع رب   سكايععماؿ اب رع بلالاا

ابعابماف  غار أف ابن اثة  ـ أ د ابقاس كرةان كديمان بمعاقل ابدعاب كابيقة  قا اؾ ةف قرثيـ مف ابريكؿ 
ب الياة دكف ةلا  ابنلة كابيلـ  كاثف  ـز    ؾ دل أق  أثلى ثلءن  يقان دل ع رائ دمار مف ابميامؿ ا

ف داف دل دمار مقيا الجأ إبى ثعض أقكاع ابالااس  كقد ا نى ب  ثعض ابعلماء قاايات  ابلجكء بلالااس  كا 
دمارة دل دعاث  ابمكيكـ ثابم لى  كةلا  دابمعرجد بدم كاهلل ععابى أةلـ  ك مذ ب ابجميكر ك ك  جاة 

 ابالااس.
كف  كابالااس ب  أمر ثابغ دل ع را  ابالاقكف اثعداءن كدؽ كثيذا دالد يلـ بقا ابعمؿ ثابالااس دل اب ال  كدل ابالاق

ابضكاثط اب رةٌاة  كب  أمره دذبؾ يكؼ اثاق  ابث ث دل ميأبة عكيا  دامرة ابقص ابجقامل كديـ ا دعاؿ 
 كابكقام  ابعل بـ ارد ثيا قص جقامل نراد ديمان جقاماان ن ا ان اقطلقان مف قكاةد ابالااس دل أنكؿ اب ال .

لؼ دل ميأبة ابالااس  ك اب لؼ دل ععلاؿ ا  داـ ك ك يٌر ابالااس كأياي   كبك  ععلاؿ كأنؿ اب 
ا  داـ بما ياغ ا جعياد كابالااس إذ ابالااس مثقل ةلى إب اؽ اب رع ثا نؿ بعلة ا نؿ  كةلة ا نؿ أك 

اف ميأبة ابالااس كثاب ابراثط ث ا دمع  أك يرا أك منل ع  أك ابمالند مق   ك ةقكاف  ذا ابثاب  دلاعلـ ثيذ
 .(52 ابمالاند كابعلؿ  كبارثط ذبؾ دل عمياد عأناؿ ابعدااؼ ابجقامل كدؽ أنكؿ اب ال 

 المبحث الثالث: أثر القياس في القانون.
بلالااس أمر ثابغ دل معابجة كا دة مف أ ـ قضااا اب ال  اإليلمل  ك ل ابميأبة ابعل أ رقا بيا ياثالان  ميأبة 

ابكقام   ك ل قضٌاة عععلؽ ثضماقة ايعمرار اب راعة كنل اعيا بألزمقة  قيامٌاةم دكدٌاة ابقنكص ك  
ابع را  ابقنكناة كطثاعة  ااة ابقاس ابميعجدة إبى قااـ ابياةة   ذا ابالضٌاة درضعيا كأكجدعيا طثاعة 

 دميـ كأقضاعيـ.اك ك 

                                                           

ـ دل  ال  ابعػاـ  ك ػك ث ػث مالػٌدـ بقاػؿ درجػة ابػددعكراا دػل 1991قاق ت  ذا ا دبة ثايع اضة دل :ا نكؿ اب اليٌاة بلالاقكف ابجقامل ابيكداقل بيقة  (51 
 أنكؿ اب ال   غار مق كر  مدعثة جامعة أمدرماف اإليلمٌاة.

أنكؿ اب ال  ابعل ثقات ةلى اب ػلؼ دػل أنػكؿ ابػداف كابدلماػات كابعالامػد  عقاكبت دل ث مل ابمالدـ بقاؿ درجة ابماجيعار دل أنكؿ اب ال   ميامؿ  (52 
كثاقػػت ث ػػث مطثػػكع غاػػر مق ػػكر  جامعػػة أمػػدرماف اإليػػلماة  كقػػد عقاكبػػت ابميػػامؿ ا نػػكباة ابعػػل عػػأمرت ثمػػذا ب ابدلماػػاف دػػل ميػػأبة ععلاػػؿ ا  دػػاـ 

 أنليا دل أنكؿ ابداف كاب لؼ دا  ةلى ق ك ميع اض.
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كمجاب   كععماـ ب  دل كقام  دمارة عجمعيا ككاقعة ابقص مؤ رات كمقثيات  دابالااس عكيا  بم اط ابقٌص 
 رةٌاة عيٌمى ثابعلؿ  ك ذا ابعلؿ م اطة دل دال  ابالااس ثم ددات كضكاثط دمارة بضماقة يلمعيا مف 

 يمى ثميابؾ كقكادح ابعٌلة دل ثاب ابالااس.اب طأ  كذبؾ داما ا
اند ععلؽ   ٌص ابم رع ةلى  دـ كاقعة ما  ايعليـ ابالامس مف نكرة اب دـ كابكاقعة يثثان  رةٌاا د ذا ق

اب دـ ث   مـ ايعى بل دـ دل دؿ ابنكر ابعل كجد دايا  ذا ابيثب اب رةل ث دـ كاقعة ابقص  دعقد ابقٌص 
ملن  ايعقثط اب الا  أٌف ةٌلة  ذا اب دـ  ل ابطعـ  أك ابداؿ كابكزف  أك ا د ار  ةلى ع راـ ابرثا دل ابثٌر م

 مما ا ثي  دل ابعٌلة دابع اح  أك اب كؿ  أك ابعدس. ابثرداالضل ث مكؿ  دـ  ذا ابقص ةلى غار 
كدل ابالاقكف ةمكمان كابالاقكف ابجقامل مكضكع ابث ث ةلى كج  اب نكص   ع علؼ عطثاالات ابالااس ةف 

. كاب ارؽ ابذم الكح دل ابعطثاؽ  ك ((53  مالعيا دل اب ال   بما قررقا مف كج  اب ث  كابك دة ثاف اب ال  كابالاقكفم
دل قنكن  إبى م اك ت ابكقكؼ ةلى عماـ ن ة اب عؿ مكضكع  دارؽ ط اؼ ارج  يثث  إبى بجكء ابالاقكف

ابالاقكقل ابجقامل مملن ايعى بعنكار اب دـ دل دمار مف ا  اااف  ث لؼ قنكص اب ال  ا  رل  دابقص 
ابكاقعة ابجقاماة م اك ن ابكنكؿ بدماؿ عكنا يا  كيثب  ذا ابقيئ  ك عضااؽ دامرة ابظف دل ايعقثاط ةلة 
ابقص ابالاقكقل  كقط  أيثاب اب لؼ دل د كؿ أك ةدـ د كؿ ابنكر كابكقام  ا  رل ابم عل ة ضمف 

 قطاؽ  ذا ابقص.
ثما دل ذبؾ طرؽ كميابؾ ابعلة    عكاثع بم اكبة إ  إٌف اب اجة بلالااس ا نكبل ثدؿ كرغـ  ذا ابقيئ ك ذا ا

بقنكص ابالاقكف ا علؼ دل ق ك مل كظ دل ابالاقكف ةف ميامؿ اب ال  ا  رل   اث أٌف ابم دكدٌاة ابظا رة 
ف عغطاة ابقص ل كقام  دمارة ة عى   عععر   جة ماٌية ب ال  عكيا  دامرة  ذا ابقنكصابجقامل قد  لالت  ا

 بيا  ك عى   اد ؿ دل  دـ ابقص ابجقامل ما   ان د د كب .
 بة ابل ظٌاة دابالاقكف ابجقامل اعمد إبى ايع داـ أب اظ ابعمكـ  عى عد ؿ ابكقام  ع ت ابقص ابجقامل ثابدٌ 

ف داقت د  ت ا ب اظ أ ااقان  ما إف داف ياٌ ع عاج إلةماؿ ابالااس    ك ل أقكل مف د بة ابالااس ابظقل  كا 
 دل ابل ظ   اء كغمكض.

 

ةلى أٌف  "مف االـك دكف إذف ثابعمؿ دل  دمة أم دكبة اعلف ابيكداف أقيا مملن ابالاقكف ابجقامل اقص : مثال
دكبة معاداة أك ثمثا رة أم أةماؿ عجاراة أك معاملت أ رل معيا  أك م  كدلميا  اعاقب ثابيجف مدة   

ةمكماات دمارة بلعقثا  كقد ا عمؿ  ذا ابقص ةلى  ((54   مة أك ثابعالكثعاف معان."عجاكز ة ر يقكات أك ثابغراع
اب مكؿ ابدٌمل  ىةلى طثاعة اب عؿ ابذم عجرم   ددلمة "مف"  ل مف ناغ ابعمـك  ك ل دل ابقص عدؿ ةل

                                                           

 ـ أنكؿ اب ال  دل ابالاقكف  ث ث م دـ غار مق كر بلثا ث  مردز ث كث ابالرآف كابيقة ابقثكاة ثجامعة ابالرآف ابدراـ كابعلـك اإليلماة.أمر ةل (53 
 (.52ـ  جميكراة ابيكداف  ابمادة  1991ابالاقكف ابجقامل بيقة  (54 
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ف" قدرة دل  اجة إلةماؿ ابالااس دل إد اؿ ا دراد أك ايعمقاميـ مف ابد كؿ دل ابقص. كدلمة "إذكابقكةل  
  دل يااؽ اإلمثات كامدف عالدار دلمة "أٌم" قثليا كابمعقى أٌم إذف  داد ؿ دا  دؿ ا ذكف  عى ما االكـ دا

ٌم" ثعد ذبؾ دل يااؽ ابقص مرعاف ك ل مف أب اظ ابعمكـ با مؿ ابقص دؿ  ثية اإلذف  كبالد عدررت دلمة "أ
ثل ظ "معاملت" ك ك ب ظ قدرة مالٌدر قثل  ب ظ  ابدكؿ ابمعادبة  كدؿ ا ةماؿ ابعجاراة  مـ أدد  ذا ابعمكـ

"أٌم"  كثيذا ابقيئ دل ابعقناص ايعى ابم رع إلد اؿ دؿ ما انلد أف اطلؽ ةلا  أٌق  ععامؿ م  دكبة 
. ددؿ اب دمات كابععاملت ابعجاراة أك ابععاملت ا  رل (55 معاداة دا ؿ ابد بة ابل ظٌاة بيذا ابقٌص ابالاقكقل

 بة نا ثة ابالاقكف أٌقيا دكبة معاداة اععثر جرامة.بدكبة ععلف ابدك 
كرغـ  ذا ابم اكبة بععماـ ابقص كايععماؿ ا ب اظ ا يعغراقاة دل ابد بة ةلى ابمعاقل  كرغـ ايع داـ ةدد 

 لة بعقانر ابجرامة ابعل اعقاكبيا ابقٌص  إ  أف ابقٌص ابدمار مف ا دعاؿ ابم دٌ  كععداددثار مف ا كناؼ 
يععماؿ اعجز رغـ ذبؾ ةف اب مكؿ ثابد بة ابل ظاة ةلى جما  ابكقام  ابعل عنلد ب   ك  ايعغقى ةف ا

  رل ضمف  ذا ابقص  أك إ راج ما اظف أق  دا ؿ ع عيا.ابالااس إلد اؿ ابكقام  ا 
اظر أف ابعلة كاظير  ذا ثادئ ذم ثدء ةقد م اكبة  ايعقثاط ةٌلة عجراـ ابععامؿ م  دكبة معاداة  كاععالد ابق

أم عالداـ ابمياةدة بلدكبة ابمعاداة  كمف أجؿ  ذا جاء ابقص ك ك اردز ةلى ابععامؿ ابعجارم أك مق   ل 
لى  ذا ابغرض مقيا ابعكد ثابق   ةلى ابدكبة ابمعاداة  كةؤ رات مادٌاة ععامؿ آ ر  ك ل ناغة عدؿ ةلى م

ثابق   ابمادم ابم يكس ةلى ابدكبة ابمعاداة    اد ؿ ضمف قطاؽ ابقص ابعجرامل ا دعاؿ ابعل   ععكد 
علؿ ثمق  عالداـ ابمياةدة بلدكبة دابقص ابجقامل   اي ك ذا ديـ مغلكط كعضااؽ بلقص داما اجب أف ا مل   

ذا عالررت  ذمف أةدا ةابمعاداة  ثؿ ةٌلة ابقص قضاة ابك ء بلدكبة كابثراء ا ابعلة دل ثاب ميابؾ ابعٌلة ميا  كا 
د ٌف ابقص ا مؿ عجراـ ابععاملت م  ابدكؿ ابمعاداة  عى علؾ ابعل    (56 ب قكادح ابالااس  كيلمت دل ثا

قكاةيا دما أ ار ابقص  ثؿ اد ؿ دا  جما  ابععاملت ابمالادٌاة كاب دراة  دكف ععاملت عجاراة أك قكةان مف أع
ابطثاعٌاة  كب ظ معاملت كجما  ابمقا ط ابرااضاة كابعرداياة  ثؿ ك عى ابعثاد ت كابععاملت ابكداة 

كععاملت ابكارداف دل ابقص ابجقامل   عد ف ةلى غار ابمعاملت اب الياة ابمعركدة ثد بة ابل ظ ابكاضد  
كا عاج إةماؿ ابقص داما ذدرقا إبى ايعقثاط ةٌلة ابقص كمف مـ ابالااس  كثيذا امدف أف ادكف ابععامؿ قاد 

ار دا ؿ دل قطاؽ ابقص ابجقامل  إذا داف دل  دكد ابكداء ثا بعزاـ   ابعق اذ إٌثاف إةلف ةداماة دكبة ما غ
ء بلدكبة ابمعاداة بالراقة طلكب  إذ   اعٌد ممؿ  ذا ابععامؿ مف ثاب ابك مغار ب اف ايعندار اإلذف اب

ف داف ععاملن عجاراان دا  ق   مادٌم بلدكبة ابمعاداة   اب اؿ  كا 
 

                                                           

 (.97داف اب رطـك ابطثعة ابيادية ن  ة  ـ  د. ةثداهلل اب اضؿ ةايى  مطثعة ابيك 1991 رح ابالاقكف ابجقامل بيقة  (55 
 ياأعل   الان دل ابث ث طرؽ معردة ةلؿ ابقنكص ابجقاماة. (56 
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ابقص ابجقامل إذا اةعثرقا أف ابقص اعابئ ميأبة عالداـ ابمياةدة  كامدف إ راج  ذا ا كناؼ مف قطاؽ
بلدكبة ابمعاداة  دل اد ؿ دل قطاقيا إ  ا ةماؿ ابعل ع كم دكامد ماداة بلدكبة ابمعاداة  ك  ةثرة ثاب كامد 

 ا دثاة.
يلمل  ك ذا كأمر ابالااس دل ابالاقكف ظا ر دل جاقث  ابع راعل  ضركرة أٌف ابالااس مف منادر اب ال  اإل

 يعكاميا دل دكقيا مف اب ال   كبدٌقا ق ار بيذا   ا مر اظير دل ع را  ابالكاقاف ابجقاماة كغار ا ةلى ابيكاء
 ا مر كقدع ل ثمكضكع ابث ث ك ك ا مر دل ابعدااؼ ابجقامل بلكقام .
 الفصل الثاني: التكييف الجنائي لموقائع، معناه وضوابطو األصولّية.

 : التكييف الجنائي لموقائع، معناه والحاجة إليو.المبحث األول
 التكييف في المغة وفي الصطالح.المطمب األول: 

ؼ  ك ل ابعل ايأؿ ثيا كايع يـ  كجاءت دل معاجـ ابلغة دلمة اٍ يععملت دلمة ابعدااؼ ثابعكباد مف دلمة دى ا
 ابالماص ذىٍاؿ ثيا ايٍرقى  ابعل بلً ٍرقة كاالاؿ  مق  اباًلٍطعة كابًدا ةي   قىطَّع أم  ا ىًداـ داَّؼى دٌاؼ دل قكؿ ابعرب: 

ـي   معمدف غار مثيـ ايـ دىاؼى   ك ( (58 مكٌبد ددلـ اب لءى  دىاَّؼ يـقكبي  ادأىمٌ رب: ياف ابعى قاؿ نا ب بً   ((57 اباليدَّا
قما  كقد  ا  كاؿ ةف بليع ياـ ك ك  ابااء بمداف ابدير دكف اب عد ةلى كثقل  ادقافابيٌ   بعالاء آ را ؾ رٌ  كا 
 .((59 { باهلل تكفرون كيف}  ععابى دالكب  ابععجب ثمعقى اال 

كأٌكؿ ايععماؿ انطل ل  رةل بدلمة ابعدااؼ ث يب ث مل  ك ايععماؿ ةلماء أنكؿ ابداف   اف عدٌلمكا 
  كقندكا ثابعدااؼ (60 ةف ن ات ابر مف جٌؿ كةل  دالابكا قؤمف ثيا مف غار عدااؼ ك  ععطاؿ ك  ع ثا 

 .كاؿ ابداؼ  ثمعقى ابعنكار كابعمماؿ بلما ٌاة  دابعدااؼ  ك ابجكاب ةف يؤاؿ معقاا: داؼ  ك؟عأ
كابعدااؼ دل  ا نطلح ابالاقكقل  ك عنكار دعؿ ما ةلى نكرة دعؿ مقنكص ةلا  دل ابالاقكف ثجام  

 عى اعلـ د كؿ ثاقيما  كقد اطلؽ ابعدااؼ كاراد ث  عنكار ذات ابقص ثمعقى ثااف ع اناؿ نكرع  ك الاالع  
 غار ابمقنكص دا   كمؤٌدل ابمعقااف كا د.

 أنواع التكييف الجنائي:المطمب الثاني: 
أك اب دـ ابالاقكقل  أك ثااف  مما يثؽ اعضد أٌف ابعدااؼ ابالاقكقل  ك ثااف ما ٌاة كنكرة ابقص ابالاقكقل

ف داف ةقد ابع الاؽ اع رع ةف ابماقل أدمر ايععما ن  كا    كابمعقى ما اة دعؿ ما مف جية ابقظر ابالاقكقل

                                                           

 (.312( ن  ة  9 ػ  ابجزء  1399بياف ابعرب  اثف مقظكر  ابقا ر: دار نادر  ثاركت  ابطثعة ا كبى    (57 
 مندر اب ا اة ابياثالة ابجزء كابن  ة.  (58 
( نػػػ  ة 1ـ  ع الاػػػؽ : م مػػػكد  ػػػاطر  ابجػػػزء  1995ثاػػػركت  ابطثعػػػة ابماقاػػػة   –بلجػػػك رم  ابقا ػػػر : مدعثػػػة بثقػػػاف قا ػػػركف م عػػػار ابنػػػ اح     (59 
 586.) 
 (.174( ن  ة  1(  ابملؿ كابق ؿ بل يريعاقل ابجزء  320مالا ت ابميلماف كا علؼ ابمنلاف   ثل اب ياف ا  عرم ن  ة    (60 
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عدااؼ كاقعةو ما أك  ادمة ما أك أم عنرؼ ب  ص ما ضمف  دكد ابقص ابالاقكقل   ابمعقى ا كؿ  ك ك
 ثمعقى أف ابقص ابالاقكقل اطاؿ  ذا ابعنرؼ كاعثر ةق  كاعقاكب  ضمف  دكد ما اعقاكب .

ذا قلقا عدااؼ ابكقام  دق ف قعقل ابقكع ابماقل  ك ك عدااؼ ابك  اقعة با مليا ابقص ابالاقكقل  كمف أمملة ذبؾ كا 
أٌف ابالاقكف ابجقامل قد جـر دعؿ ابعزكار  كةاقب ةلا   كقد ةرؼ ابالاقكف  ذا اب عؿ ابمجـر دالاؿ: "اعد مرعدثان 
جرامة ابعزكار دل ابميعقدات مف االـك ثالند ابغش ثانطقاع ميعقد أك عاللادا أك إ  ام  أك إعلؼ ثعض   

  دابقص ع دث ةف ابميعقد  (61 ك رم دا   كذبؾ  يع دام  دل عرعاب آمار قاقكقاة"أك إ داث عغاار ج
كبق عرض اآلف أٌف أ د ابعجار ا مااف االـك ثرند  ياثاع  ثجم  أدكاـ مف اب نى  أك  رزات مف ابيثد  

  د ٌف أك ثاإل ارة كاب ط دل ا رض أك دل جدار  أك ثأم طراالة أ رل مف طرؽ   ظ ابمعلكمات كابثااقات
ضمف قطاؽ قص ابمادة دا ؿ ابعدااؼ ابالاقكقل  م ععداؿ كعغاار دل كض   ذا ابثااقات ابميجلة  ك دعؿ 

ابعل عجـر دعؿ ابعزكار دل ابميعقدات  كثابعابل اؤا ذ ابالاضل داةؿ أٌم مف ا دعاؿ ابمذدكرة ثمكجب أ داـ 
اند ابمغابطة دايا رغـ أف ابقص ابالاقكقل جرامة ابعزكار دل ابميعقدات   ذا ابعدااؼ ك ذا ابمؤا ذة   

  كابثااقات أك ةرداان  ع دث ةف "ابميعقد" ك ك ةقد اإلطلؽ ا يـ مق  ابميعقد ابكرقل يكاء أداف ريماان 
 ابم  كظة ثاب ط كابقالط ةلى ابجدار كا رض   عالارب  ذا ابمعقى دل ابنكرة ك  دل اب الاالة ثادم ابرأم 

 كقل عملل ثابع اث  ثؿ كثابمياكاة ابعامة.كبدف قكاةد ابعدااؼ ابالاق
 ذا  ل نكرة ابعدااؼ ابالاقكقل بلكقام   أما داؼ اعـ  ذا ابعدااؼ  كما ل ضكاثط   كداؼ اعكنؿ 
ابالاضل أك ابالاقكقل بيذا ابعدااؼ  كما ل قكاةدا   ديل ابميأبة ا  ـ ابعل قنب ابث ث مف أجليا كيكؼ 

 .ث ذف اهلل ععابى اأعل ع ناليا
  كابث ث أك جقاماان  ابعدااؼ ابالاقكقل قد ادكف بقص مكضكةل أك قص إجرامل  كقد ادكف ابقص مدقاان مـ 

 مقعالد بعقاكؿ قكع ابعدااؼ ابجقامل ابمكضكةل بلكقام .
 الحاجة لمتكييف الجنائي لموقائع:المطمب الثالث: 

ابكقام  ابممدقة  دابعدااؼ  عظير مدل اب اجة بلعدااؼ ابالاقكقل ابجقامل دل م دكداة ابقص ك  م دكداة
ابالاقكقل االدـ بلالاقكف ضماقعاف  امعاف  ا كبى: يلمة ابعطثاؽ ابالاقكقل مف ابالنكر دل عقاكؿ جما  ما 
انلد ب   دل ا لت مف اد ابالاقكف أم مجـر  كابماقل: ةدـ اب اجة ابمعدررة بمراجعة ابالاقكف كععدال  ةقد 

 اقكف قد قص كضثط أنكؿ ا دعاؿ ابمجرمة كقكاةد ا.طركء ميعجدات دل  ااة ابقاس   ف ابال
كاب اجة ابعطثاالاة ا ةظـ ع نؿ ةقدما اال  دعؿ ما بـ اعقاكب  ابقص ابالاقكقل ابجقامل ثعاق   ك  ا ؾ 

اعقاكب  ث دؿ م دد  دل ثد أف اعمؿ  م ددان  ابالاضل كابالاقكقل أف  ذا اب عؿ مجٌرـ  كبدق    اجد قنان 
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مثدأ ابعدااؼ ابالاقكقل باد ؿ  ذا اب عؿ دكف ععيؼ أك عأكاؿ ثعاد ضمف قطاؽ قص ب ابالاضل أك ابالاقكقل
ةقدما ع دث ةف جرامة  ما  كدؽ ابالكاةد ابعل يكؼ قالرر ا   الان  دالد قص ابالاقكف ةلى يثاؿ ابمماؿ

ازة   ص جرامة ابععدم ابجقامل مف اد ؿ ةالاران  أك مقالك ن  دل  ا ابععدم ابجقامل ثما قن  "اعد مرعدثان 
آ ر  أك اثالل أك اد ؿ دا  ثكج  غار م ركع قاندان إر اب ذبؾ اب  ص أك مضااالع  أك  رماق  مف 

 .(62  ال "
 

كابمقالك ت ابعل دل  اازة ا   اص أطلاليا ابٌقص كبـ االاد ا ك ذا ابمنطلد أةقل "ابمقالك ت" قد عيعجد ب  
ةٌلة  دـ ا نؿ ابذم كرد ث  ابقص  ك ل  مااة  دركع كأمملة   ع نى   ايعٌعرؼ ةلايا إ  ثابالااس ةلى

ابملداة اب انة مف ابععدم ابجقامل  دذبؾ ب ظ "اد ؿ" ابمممؿ بلردف ابمادم بجرامة ابععدم ابجقامل   ك 
معقى قد ادكف ب  مف ابعطثاالات ابعملاة ما ا كؽ ابعنكر ابم دكد بلد كؿ ابمادم ابم يكس  كبثااف  ذا 

ادٌاؼ اقع اـ كدير ابمكاق  اإلبدعركقاة  كابد كؿ كابعكاجد دايا ضمف قطاؽ  ذا  ابمعقى د ف ابالاقكقل قد
ابقص  ثاةعثارا مف ابععٌدم ابجقامل  رغـ دكف ةقنر ابد كؿ ابدعركقاان  ك ك ابردفه ابمادم بلجرامة  كرغـ 

ك ذا اعكادؽ م  ةٌلة ابقص دكف ابمقالكؿ مكقعان إبدعركقٌاان كبدٌق  ثابالااس مقالكؿ  كاقع اـ ابمكق  ثابالااس د كؿ  
ابالاقكقل كمالندا  ديك ايعى ب مااة ابملداات مف ابد كؿ دايا ثالند ا ةعداء كاقعالاص ابملداة  ك ك 
مع الؽ دل اقع اـ ابمكاق  اإلبدعركقاة  ثؿ كقد اع الؽ دل ابمعاديات كابمضااالات ابياع ٌاة دل اةعثار 

عه مف اقعالاص ابملداة كابععٌدم ةلايا  ك ذا إةماؿ بلالااس ا عناؿ ث ثدة ابياعؼ قكةان مف ابد كؿ  كدا  قك 
 دل ديـ كعطثاؽ ابقص ابالاقكقل بعكيا  دامرة ابقص كعدااؼ ابكقام  ث يثيا.

 المبحث الثاني: ضوابط التكييف الجنائي في ضوء القياس.
ابثعد ابزماقل ممرة  ذا ابث ث ثعد ابقكا ل ابمعردٌاة ابعل يثالت عدمف دل جاقب عطثاالل  ك طرؽ معردة 

كابكن ل بلقص ابجقامل  أك ما أيماقاا ثابعدااؼ ابجقامل بلكاقعة  كبلع الؽ مف ن ة كدقة ابعدااؼ ابجقامل 
بكاقعة ما  أك ابع الؽ مف ن ة ديمقا بلقص ابجقامل ابعجرامل أك ابعالاثل  ثد مف مف معردة ضكاثط ميٌمة 

ثاب ابالااس دل ةلـ أنكؿ اب ال   كثعد ذبؾ يكؼ بعملٌاة ابعدااؼ ابجقامل   ذا ابضكاثط ميعقثطة مف 
اعضد بقا أٌف ابالااس ثضكاثط  ابعل يكؼ قذدر ا ايععاف ث ال  د  ت ا ب اظ ك ثد مف ضاثط ابع الؽ مف 
يلمة اب يـ بمدبكؿ ابل ظ ابمعاف دل ابقص ابالاقكقل  عى عدكف ةملٌاة ابعدااؼ ابجقامل  لكان مف أم  طأ  

 يأبعاف ابمطلثاف ابعابااف.عاف ابماكيكؼ ق رد بي
 المطمُب األّول: استنباط عّمة الّنص الجنائي.
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امدف ععماـ ابالكؿ ثأٌف ايعقثاط ةٌلة ابقٌص ابجقامل عالرب قكاةدا مف قكاةد ايعقثاط ةٌلة اب دـ اب رةل دل 
أقيا  أف ةمكم   ك ل ما ايٌمى ثميابؾ ابعٌلة دل ثاب ابالااس دل أنكؿ اب ال   كعطثاؽ قكاةد  ذا ابثاب  

دمار مف ميامؿ أنكؿ اب ال  ععدٌاؼ كطثاعة ابميامؿ ابالاقكقاة ابعل عطثؽ ةلايا كع علؼ ثعض ا  علؼ 
 ةف ابعطثاؽ اب اليل.

 ثد بعملٌاة ابعدااؼ ابجقامل ب عؿ ما ضمف قطاؽ قص جقامل معٌاف   ثد أك ن مف معردة ةٌلة ابقص 
اب عؿ ابم دكـ ةلا  دل ابقص ابجقامل كابذم مف أجل   رع ابجقامل  كابمالنكد ثابعٌلة ابكنؼ ابمكجكد دل 

 .(63 اب دـ
كثابعابل اند بلمجعيد معى ع الؽ   إٌف أ ماة معردة كايع راج ةٌلة ابقص ابالاقكقل عظير دل أق  يثب اب دـ

مف كجكد  ذا ابعلة دل دعؿ غار مقنكص ةلا  دا ؿ ابقص ابجقامل أف اجرم أ داـ ابقص ةلى  ذا 
 .(64  ك  ٌد ابالااس دل أنكؿ اب ال  اب عؿ  ك ذا

كايع راج ةٌلة ابقص ابجقامل ةمؿه دل غااة ابدقة   ق  كنكؿ بركح ابع را  كمعقاا كمالندا مف اب دـ  
كطرؽ معردة ابعلؿ دل أنكؿ اب ال   ل قكاةد دلٌاة امدف عطثااليا دل ابالاقكف إلجراء ةملٌاة ابعدااؼ ابجقامل  

ف ابقنكص اب رةاة مف ابدعاب كابيقة كابقنكص ابع راعاة ابالاقكقاة قكةان كبدف عالعضل طثاعة ا  علؼ ثا
 مف ا  علؼ دل عطثاؽ قكاةد ميابؾ ابعلة دل ابالاقكف ععضد مما اأعل مف ميامؿ ابث ث.

 مسالك استنباط العّمة الجنائية:
ثقكع اجعياد كقظر  ا نكباكف ا نركف ميابؾ ابعلة دل اإلجماع كابقٌص ةلى ابعلة مـ دل ايعقثاط ابعلة 

بلعلٌاة مـ ايعثعاد ثعضيا ثأدبة مقايثة  عى اثالى ما ادكف ث نر ا كناؼ ابالاثلة ك ذا ا جعياد كابقظر 
 .(65 مقايثان بمالنكد اب ارع   أك ثأف ادكف ابكنؼ ابمعٌافاند أف ادكف ةٌلة

 مسمك اإلجماع.أوًل: 
ف ا مة ةلى أٌف كن ان ما  ك ةٌلة بل دـ معقاا أف اع ؽ جما  ابمجعيداف م ميلؾ اإلجماع دل أنكؿ اب ال 

  ك ك دل ابالاقكف معنكر ابكقكع إذا كق  إجماع قطرم ةلى ةٌلة كنؼو ما كأٌق  مالند ابقص (66 اب رةل
دل ثااف كامدف ا يعر اد ثابيكاثؽ ابالضامٌاة ثاةعثار ا مندران ب يـ ابالاقكف كع يارا  ابالاقكقل كيثب ع راع  

                                                           

(  اإل دػػاـ 700( نػػ  ة  2 ػػذا ععراػػؼ ابعلػػة ابالاقكقاػػة ابجقاماػػة ك ػػك م ػػعؽ مػػف ععراػػؼ ابعلػػة ةقػػد ا نػػكبااف  أقظػػر ابميعنػػ ى بلغزابػػل ابجػػزء   (63 
 (.162(ف ةلـ أنكؿ اب ال  إثرا اـ قكراف ن  ة  231( ن  ة  2 رح ابم لل ةلى جم  ابجكام  ابجزء   ( 191( ن  ة  3بآلمدم ابجزء  

 مراج  اب ا اة ابياثالة. (64 
( 3(  ركضػة ابقػاظر دػل أنػكؿ اب الػ   ثػف قدامػة ابجػزء  364( نػ  ة  3(  اإل داـ بآلمدم ابجزء  143( ن  ة  2ابميعن ى بلغزابل ابجزء   (65 

 (.167(  ةلـ أنكؿ اب ال  إلثرا اـ قكراف ن  ة  63ن  ة  
 (.90( ن  ة  4ابعمياد  ثل اب طاب اب قثلل ابجزء    (66 
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دما امدف ا يع ادة مف اإلجماةات اب اليٌاة دل ميامؿ  ةٌلة ابقص ابجقامل كعقزاؿ ذبؾ مقزبة د بة اإلجماع 
 ابالاقكف ابعل   ع علؼ نكر ا دل اب ال   دميامؿ اب دكد كابالناص.

ظف ك قاؾ قكاةد دلٌاة منل ٌاة عرج  بيا ةلؿ دمار مف ابقنكص ابجقاماة ع علؼ دل ميعكل ابالط  كاب
ث يب درجعيا دل ع الاؽ ابمنل ة اب رةٌاة  ك ل ا  داـ ابجقامٌاة ابعل ع الؽ ابمالاند اب رةٌاة ابدلٌاة 

عجراـ اق  ةلى أٌف ابقص اب رةل ابمععلؽ ثكابماؿ كابقيؿ  كاإلجماع ك كابعالؿ ابمععلالة ث  ظ ابداف كابق س 
ذا اإلجماع اب اليل امعد كاؤمر دل ابقص ةٌلع    ظ ا ق س مف أف عقعيؾ ظلمان    (67 ابالعؿ كابعالاب ةلا 

 ابعجرامل ةقد ايعقثاط ةلع .
 مسمك النص.ثانيًا: 

عععمد ةملٌاة عدااؼ ابقص ابجقامل دل ا غلب ةلى ميع رجات ذات ابقص ابالاقكقل  كايعقثاط ةٌلة ابقص 
 رل   اث أٌف ابجقامل ثاةعماد ذات ابقٌص ا ارؽ دل ثعض ا كج  ميلؾ ابععلاؿ دل ابقنكص اب الياة ا 

ةلى ابعٌلة ثؿ اقٌص ةلى طثاعة كمدل ابالند ابجقامل ابمدكف بلردف ابمعقكم  اقصابالاقكف ابجقامل   
ـ   عكجد دا  دلمات ممؿ "مف أجؿ" أك "دل" أك " جؿ" أك غار ا 2992بلجرامة  إٌف ابالاقكف ابجقامل بيقة 

كاطف ةلى ابعٌلة ثعكناؼ مدل ابالند ابجقامل   ثؿ اقص دل دمار مف ابمةٌلة ابعجراـمف أب اظ ابقص ةلى 
 ابمطلكب بعكدر ردف ابجرامة ابم ددة.

 ذا ابعقناص ةلى طثاعة كمدل ابالند ابجقامل امدف ايععماب  دل مالاـ ابعلة بلقص ابجقامل ثاةعثار عكٌدر 
كبك دل   ذا ابالند دل أدعاؿ أ رل غار ابعل كن يا ابقص امدف أف ع عرؾ م  ا دعاؿ ابعل كن يا ابقص

 دل  دكد ابقص ابجقامل كابجرامة ابعل اعقاكبيا.  أنؿ دلل ثعاد
 

ـ ةلى أٌف "مف ارعدم أم زل ريمل أك  ارة مما 2992قص ابالاقكف ابجقامل بيقة  كمف ثاب ضرب ابمماؿ
عيع دم  ابالكات ابقظاماة  أك أم زم أك  ارة ع ث  ما عيع دم  علؾ ابالكات  كبـ ادف ذبؾ اب  ص مف 

 ذا اب دـ ابكارد دل ابقص ابجقامل مالعرف   (68   قاندان ثذبؾ أف اظف أق  مف أدراد ا  اعاقب ثابيجف"أدراد ا
ثع داد بلالند ابجقامل ابمطلكب ك ك أف اظٌف اآل ركف أف اب  ص مرعدب ابجرامة مف ا دراد ابعيدرااف  

  ثؿ مجرد قند إاياـ ابريماافد الغل قند ع الاؽ ابمدايب مف كراء ايععماؿ ابزم أك اب ارة ك ذا ابع دا
يكاءه أداقت مدايب مادٌاة أك   اآل راف  ك جرامة كبك بـ انا ث  مالند ع الاؽ مدايب غار م ركةة

معقكٌاة  كب يـ كايعقثاط ةٌلة ابقص ابجقامل مف  ذا ابعقناص ةلى طثاعة ابمالند ابجقامل اعضد أٌف ابقص 
إذ بك داف االند  مااة اب الكؽ ثيذا ابقص ات ابقظامٌاة  ابالاقكقل ا مل ابملثس كاب ارات ابعيدراة بلالك 
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ا داف ابالند مالنكران ةلى مجرد بجعؿ ابالند ابمطلكب  ك قند ع الاؽ مدايب أك غش بلجميكر  كبمٌ 
اإلاياـ دكف ع الاؽ ابمدايب قعلـ أٌف ةٌلة ابقص  ل ةٌلة أمقاة كمالندا ضماقة االاف ابجميكر دكف أدقى 

 كات ابقظامٌاة ابم عل ة. ؾ دل نٌ ة كقاقكقٌاة ابال
كةلى  ذا د ٌف  دكد  ذا ابقص   ععكقؼ ةقد  دكد ابزم ابريمل أك اب ارات ابعل ايع دميا أدراد ابالكات 
ابقظامٌاة أك علؾ ابعل ع ثييا  ثؿ عععدل ذبؾ بدؿ ما اؤمر دل ةٌلة ابقص ابجقامل دايع داـ ابمردثات أك 

ات اب رطة  أك ابعكاجد دل أمادف  اٌنة ثابالكات ابقظامٌاة دكف أدكات ا عناؿ كققكات ابثث ابعل ع ث  ققك 
ديذا قٌص ةلى   رطة اب ردة أك ا مف أك غار ذبؾ إذف  أك ابيار دل ميارات ابطرؽ اب اٌنة ثالكات 

 طثاعة ابالند ابجقامل ق يـ مق  ثا يعقثاط ةٌلة ابقص ابجقامل.
مدل ابالند ابمطلكب دل ممؿ قص ابالاقكف ةلى دذبؾ ار د ابقٌص إبى ابعٌلة ةثر ابقص ةلى طثاعة ك  

جرامة ابععدم ابجقامل مف اد ؿ ةالاران أك مقالك ن دل  اازة   ص  طثاعة جرامة ابععدم ابجقامل: "اعد مرعدثان 
آ ر أك اثالل أك اد ؿ دا  ثكج  غار م ركع قاندان إر اب ذبؾ اب  ص أك مضااالع  أك  رماق  مف 

ابالند ابمطلكب بعكدر ردف جرامة ابععٌدم ثأٌق  قند إر اب اب  ص أك . دابقص ابالاقكقل ا دد (69  ال "
مضااالع  أك  رماق  مف  ال   كثيذا ق يـ أٌف ةٌلة ابقص ابجقامل كمالندا  ك  مااة ابملداات مف دؿ ما 

من استمتاع مالكها هبا، فيكون النص القانوين هبذا أوسع من دخول العقار واملنقول احلّسي  امق  أك االلؿ 
ابثراد اآلبل أك  عربة أو احملل أو املكتب، بل يتجاوزه إىل الدخول يف املواقع اإللكرتونية أو صناديقكال

 ٌف  ذا ا دعاؿ ع ابؼ مالند ابقص كةلع  كابيثب   دذبؾؼ ابماثعة أك ابياارة كا عراقيا د كؿ  ثدة ابيكاع
 ابذم  ٌرع مف أجل .

 .القصد الجنائيالنص عمى العمة الجنائية بإغفال حصر مسألة: 

دل ثعض ا  ااف اقٌص ابالاقكف ابجقامل ةلى أٌف ابالند ابمطلكب بلعجراـ  ك قند اب عؿ   غار  أم قند 
إعااف ابردف ابمادم بلجرامة  كمجرد قند إعااف نكرة اب عؿ  ك ةاف ابردف ابمعقكم بلجرامة  ك ذا طراالة 

ابالاةدة ابدلٌاة دل أقنى ةمكميا  ثمعقى أٌف ةٌلة درادة دل ابع را  ابجقامل عرد  ميعكل ابعٌلة إبى مدل 
ا مملة  ابقص ابجقامل  ل ةاف اب عؿ ابمادم دكف اةعثار  لء آ ر  دابعٌلة  ل اب عؿ دل إطلق  كمف أدؿٌ 

ةمدان إذا قندا  ةلى  ذا ابقكع مف ابعقناص قٌص ابالاقكف ةلى جرامة ابالعؿ ابعمد ثالكب  :"اعد ابالعؿ قعلن 
  دابالند ابمطلكب  ك قند ةاف اب عؿ (70 قند اب عؿ كداف ابمكت قعاجة راج ة ب عل "ابجاقل أك إذا 
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ابمؤدم بلمكت  كبـ اععثر ابالاقكف أم قندو آ ر داد ؿ دل ابعجراـ قند ابر مة دل قعؿ ابمراض ابمععذب 
 ثمرض  ابماؤس مف   ام   دابعٌلة  ل  مااة ابق س مطلالان دكف قاد بالند ابمععدم ةلى ابق س.

 مسمك الستنباط بمعرفة المقصد.ثالثًا: 
  كابالرب    كابالند دل ابلغة اضرب بمعافو مقيا ا ةعداؿابمالاند ثاب ةراض دل أنكؿ اب ال  ثاب

كابمعقى: ي ران  ،(71 لو كان عرضًا قريبًا وسفرًا قاصدًا لتبعوك(  :كابثااف  قاؿ ععابى  كا يعالامة  كابعكيط
وعمى اهلل قصد   :  كقاؿ ععابى(72 دؿ معكيط ثاف اإلدراط كابع راط ديك قاندمعكيطان ثاف ابالرب كابثعد  ك 

  كابالند مف (74 ابدةاء إبا  ثاب جئ ابكاض ةةلى اهلل عثااف ابطراؽ ابميعالاـ ث  أم (73 (السبيل ومنيا جائر
ابمطيرة ابالند   كايععملت ابيقة (76 ك ك طراؽ اب ؽ    كقند ابيثاؿ اإليلـ(75)ابيثاؿ ابذم   اةكجاج دا 

  أم ابزمكا ابعكيط (77 (والقصد القصد تبمغوابمعاقل ا ةعداؿ كق ل ابطغااف دل قكب  ةلا  ابيلـ:  
 .(78 وأسألك القصد في الغنى والفقر(  :كا ةعداؿ  كداف ةلا  ابيلـ االكؿ دل دةام 

اب راعة كغاااعيا ابعل قند ا  ل : أ داؼ ك مالاند اب راعة  إطلؽه اراد ث كابالند دل انطلح ابعلماء 
. ك ك دل ابالاقكف ابجقامل: أ داؼ ابم ٌرع كغااع  ابعل قند ا (79 اب ارع بع الاؽ منابد ابعثاد دل ابداراف

 مف ابقص ابجقامل بع الاؽ منابد ابعثاد دل ابداراف.
 (82 كا يرىار  (81 ل كابمعىاق (80 ثابميراد  اكقد أطلؽ ا نكباكف ةلى ابمالاند منطل اتو م عل ةو دعٌثركا ةقي

  (89 كابمىغزل. ((88 كا غراض  ((87  كابمنل ة  (86 كابميقايب  (85 كابيدؼ  (84 كابغااة  (83 كابً دمة 
                                                           

 .42يكرة ابعكثة آاة ( 71 
 .353ص3  بياف ابعرب ج:414ص2ر دعد ابالدار بل كداقل ج:اقظ( 72 
 .9يكرة ابق ؿ اآلاة  (73 
 .353ص3اقظر بياف ابعرب ج:( 74 
 .83ص8ةرد  ثيذا اثف جرار دل ع يارا ج:( 75 
 .181ص3  ع يار اب كداقل ج:75ص10اقظر ع يار ابطثرم ج:( 76 
 .6098أ رج  ابث ارم  داث رقـ  (77 
 .1305ابييك  داث رقـ أ رج  ابقيامل دعاب ( 78 
  كاقظػر ععػاراؼ ابعلمػاء دػل مالانػد اب ػراعة اإليػلماة 26 ذا ابععراؼ  ك ا عاار  ا قا ابعلمة ا.د: ةثداهلل ابزثار ةثػدابر مف دالػ  ابمالانػد ص( 79 

 .3  ابمالاند بعلؿ اب ايل ص51 ثف ةا كر ص
 .54ثل زاد ابدثكيل ن  ةك ذا ا يععماؿ كرد دل أقكاؿ اب ق اة اقظر عأياس ابقظر   (80 
  أنػػكؿ 15نػػ  ة1بلمعقػػى ابلغػػكم كاقظػػر ايػػععما ت ا نػػكبااف دػػل مالانػػد اب ػػراعة  ثػػف ةا ػػكر ابجػػزء: 106نػػ  ة 15بيػػاف ابعػػرب ابجػػزء: (81 

 .117ن  ة2اب ال  اإليلمل د. ك ثة ابز الل ابجزء:
 .21ن  ة1ايععمؿ  ذا ابمنطلد دل:  جة اهلل ابثابغة بكبل اهلل ابد لكم ابجزء: (82 
 .285ن  ة5ابم نكؿ بلرازم ابجزء: ( 83 
 .36ن  ة1 ذا ععثار ابمعأ راف اقظر ابمالاند اب رةاة بعثداهلل ابزثار ابجزء: (84 
 .75ابمالاند ابعامة بل راعة اإليلماة باكيؼ ابعابـ ن  ة (85 
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أك  ان كابمالند ا ابؼ ابعٌلة دل أنكؿ اب ال  ثدكف ابعٌلة كن ان ظا ران مقضثطان  كابمالند قد ادكف معقى دٌلا
ةلى ابعٌلة ثمعردة ابمالند  دما أٌق  امدف إةماؿ ابمالند بعكيا    كدل ابالاقكف كاب ال  امدف ا يعر اد ان ةام

 قطاؽ ابقٌص ابالاقكقل دما عاٌلدـ دل ا مملة ابياثالة.
دعلى ابمجعيد دل ابالاقكف أف اثذؿ ابجيد دل ابثدء بمعردة ةٌلة ابقص ابجقامل كابمالند ابذم اق دا ابم ٌرع 

ما ضمف قطاؽ ابقص ابجقامل  أك عكيا  دامرة ابقص   ك ثكاثة ابد كؿ إبى عدااؼ كاقعةو ك ثابقص ابمعٌاف  
بع مؿ كقام  بـ ارد ذدر ا ثعاقيا دل ابقص ابالاقكقل  كادكف  ذا ةثر إةماؿ قكاةد ميابؾ ابعٌلة ابمعركدة دل 
أنكؿ اب ال  م  مراةاة طثاعة ابالاقكف اب ارقة كابمالعضاة   علؼ طراالة عطثاؽ ميابؾ ابعٌلة دل ايعقثاط 

 كج   ذا ا  علؼ داما معالدـ مف ميامؿ ابث ث.ابجقامل  كقد أ رقا بطرؼ مف أبقص ةٌلة ا
 مسمك السبر والتقسيم.رابعًا: 

  ((90  م عؽه مف ابميثار ابذم ا ؽ اب لء كاد ؿ دا  باعرؼ مداا كطثاعع   ا عثار اب لء :ابيثر دل ابلغة
 .((91  عجزمة اب لء :كابعالياـ دل ابلغة

 كناؼ ابعل عكجد دل ا نؿ كابعل عنلد بلعلٌاة دل اكابيثر كابعالياـ دل انطلح ا نكبااف  ك:  نر 
 . ((92  داععاف ابثاقل بلعلٌاة  ث ثطاؿ ما   انلد  مـ ا عثار ا  ثادئ ا مر

مـ االـك   كاعقل  ذا دل ابالاقكف ابجقامل أف ا نر ابمجعيد دؿ ا كناؼ ابعل امدف أف عدكف ةٌلة
أك اثالى ثعد إثطاؿ ابثاقاف ديك ةٌلة   كما   االثؿ اإلثطاؿ  داثطؿ ما   انلد  ف ادكف ةٌلة   عثار اثا

 ابقص ابجقامل.
كقد كض  ا نكباكف ثعض ابالكاةد كابطرؽ إل راج ا كناؼ ابعل   عنلد بلعلاة ددكف ابكنؼ ملغٌاان أك 

ثمعقى أق  مقالكض   اكجب اب دـ دل جما  ار مطرد الع ت ب  ابم رع  أك دكف ابكنؼ غ دكق  مما  
 ابنكر ابعل اكجد دايا.

كيكؼ أثاف طراالة إجراء ابيثر كابعالياـ بمعردة ةٌلة ابقص ابجقامل ثمماؿ اعابئ كا دة مف ابالضااا ذات  
ك ل ميأبة جرامة ابنؾ ابمردكد ابعل قص ةلايا ابالاقكف ابجقامل دل   ابجدؿ ابعراض دل ابيا ة ابالاقكقٌاة

ندان منرداان كداء  " اعد مرعدثان جرامة إةطاء نؾ مردكد مف اعطل   نان  :( مق  ثالكب 279ادة  ابم
                                                                                                                                                                                           

 .364  كؿ بل كداقل ن  ةإر اد اب( 86 
 .216ن  ة1ابميعن ى بلغزابل ابجزء: (87 
 .961ن  ة2 ذا ععثار اإلماـ اب ادعل قالل  ابجكاقل دل ابثر اف ابجزء: (88 
 .961ن  ة2ابثر اف بلجكاقل ابجزء: (89 
 (.340( ن  ة  4بياف ابعرب  ثف مقظكر ابجزء   (90 
 ( مادة قيـ.116  ة  ( ن4ابالامكس ابم اط بل اركزآثادم ابجزء   (91 
 (.172( أنكؿ اب ال  إلثرا اـ قكراف ن  ة  71( ن  ة  3ابمقياج بلثاضاكم  رح ابثد  ل ابجزء   (92 
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ةدـ كجكد  ياب بليا ب بدل  :( ةلا   م مف ابدكاةل اآلعاة:  أ بعزاـ أك ثمالاثؿ كاردا ابمي كب 
 ج(  لم  ثذبؾ ابمي كب ةلا  كقت عالداـ ابنؾ   ب(ةدـ كجكد رناد بليا ب داؼو أك قاثؿو بلي ب م  ة

ا ب د( ع رار ابي كقؼ ابيا ب نرؼ قامة ابنؾ ثأمر مق  أك ممف اقكب ةق  دكف يثب معالكؿ   
 .(93 ةلم  ثذبؾ" بلنؾ ثنكرة غار معالكبة م 

مار دل ابيا ة ابالاقكقاة قزاع اقطلؽ مف مرعدزاف  ا كؿ: كاق  ممارية ابيكؽ بعملاة إةطاء ابنؾ  كقد 
 اؾ أك نؾ منردل  اٌؿ ابيداد  كةقد عكج   امؿ ابنؾ  ع دث ةف إةطاءدل ثمعقى أٌف ابقص اابمنر 

إبى ابمي كب ةلا  ك ك ابمنرؼ   اعمدف مف نرؼ ابنؾ   د ا يثاب ابعل كض يا ابقص ابجقامل  
كبدف كاق  ابممارية  ك أف إةطاء كع رار ابنؾ ابمنردل ادكف دل عأرا  معالدـ ةلى عارا  ايع الاؽ 

قد ع رار ابنؾ ابمنردل دل ابثاكع اآلجلة مملن ادكف ميعلـ ابنؾ ةلى ةلـ ثعدـ نرؼ مثلغ ابنؾ  كة
نكرة ع ابؼ ايععماؿ ابنؾ دأداة بليداد اب كرم ثاةعثار أف نرؼ ابنؾ دل كقت ع رارا  ك ذا اب إمداف

 (94 كايععماؿ ابيكؽ بل اؾ دل ابثاكع اآلجلة اجعؿ اب اؾ دابدمثاابة ابالاقكف اقزؿ ابنؾ مقزبة ابدد  قالدان 
 ك اعاف ابنكرعاف م عل عاف كا دة مقيما اعابجيا ابقص كا دـ دايا كابماقاة أدرز ا ةرؼ كةادة ابعجار.

قل كابمقطلؽ ابماقل بلةعراض ةلى  دـ جرامة ابنؾ ابمردكد  ك أٌف ابنؾ أداة بليداد دل ععامؿ ةالدم مد
بغاء قص  ذا ابمادة مف ابالاقكف ابجقامل كأف عدكف ابمطابثة ف أاف جاءت اب ثية ابجقاماة. كاقادم  ؤ ء ث دم

ثالامة ابنؾ ابمردكد مطابثة مدقاة  كةلى أقؿ عالدار أف ادكف إةطاء ابنؾ كع رارا ثعارا  ميعالثلل   ؽ 
 .(95 ا ابنكرة مف قطاؽ ابالاقكف ابجقاملكثابعابل إ راج  ذ  إل راج ابنؾ مف أف ادكف أداة يداد دكرم يثثان 

جرامة ابنؾ ابمردكد كبمعردة ن ة عجراـ إةطاء نؾ  إٌف  ذا ابقزاع  ك قزاع دل ابعدااؼ ابجقامل بقٌص 
مـ ارعدادا مطلالان أك دل  اؿ داف عارا  ع رار ابنؾ قثؿ ع رار ايع الاؽ نرد    ثد مف ايعقثاط ةٌلة 

 ابقص ابجقامل أك ن.
أك ةلى طثاعة ابالند ابجقامل كمداا  ك    أكردع  دل معف ابث ث بـ اقص ةلى ابعلة ل ابذمابجقامكابقص 

اكجد إجماع ظا ر  دما أٌف ابكنؼ ابمقايب بععلاؿ  ذا اب دـ ك ك  مااة ععاقدات ابقاس كأمكابيـ 
غار كنااقعيا االعضل إد اؿ دؿ إ لؿ ثيداد قا ئ ةف ةالد مدقل دل قطاؽ ابمياءبة ابجقاماة ك ذا 

 مالثكؿ.

                                                           

 (.197ـ جميكراة ابيكداف ابمادة  1991ابالاقكف ابجقامل بيقة  (93 
 مدقل. ابدمثاابة ادعب دايا عارا اف عارا  ع رار ابدمثاابة كعارا  ايع الاؽ نرديا ك ل ععامؿ (94 
( 40/41ـ  ابنػػ  ات  2001جػػرامـ اب ػػاؾ دػػل ابالػػاقكف ابيػػكداقل كاب الػػ  كأ دػػاـ ابػػقالض  د.  يػػكقة  طثعػػة جػػل عػػاكف اب رطػػـك  ابطثعػػة ا كبػػى  (95 
 (.97-87ك 
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ا كبى مف  اث ابعرعاب ابزمقل قجد أف ا كناؼ ابممدقة  ـ ك لدقلجأ بليثر كابعالياـ  كإلجراء ةملٌاة ابعاليا
نااقة  ل أ د كن اف ا كؿ: نااقة ابعالكد كا بعزامات ابقا مة ةقيا  ك ك ميعقثط ثابمقايثة  كابماقل: 

 ذات ابنؾ ابمنردل مف ا ثعذاؿ.
ثطلق  ثما عالدـ ك ك أٌف  ذا ابكنؼ مقعالض غار مطرد كا   بكجب أف ادكف دؿ كابكنؼ ا كؿ مثت  

إ لؿ ثعالد أك ثيداد معرعب ةلى ةالدو جرامةه  ك ك  لؼ كاق  ابمطابثات ابمدقاة  دلـ اثؽى إ  أٌف ابقص 
مار ةلع  ابم ادظة ةلى يمعة ابنؾ كابمنرؼ  ك ذا ةٌلة ادبؿ ةلايا أف ا قعناد ابمعانر اععمد دل د

مف أق طع  ةلى ابعمكاؿ ابمنردل كابضماقات ابمنردٌاة ابم عل ة  كجاء  ذا ابقص با ادظ ةلى يلمة 
كيمعة ابعداكؿ بلندكؾ ابمنرداة  كثيذا د ف عداكؿ ابنؾ ثأم طراالة غار ابعل عقاكبيا ابقص ابجقامل 

لى يمعة ابنؾ ابمنردل ادكف دا لن دل قطاؽ  دميا  ضركرة أٌق  اععلؽ ثعٌلة ابقص ك ل ابم ادظة ة
 .(96 كباس ابم ادظة ةلى يلمة ابكداء ثابعالكد

 المطمُب الثاني: التكييف الجنائي بين القياس ودللت األلفاظ.
دل ثعض ابٌقنكص ابجقامٌاة عععمد ةملٌاة ابعدااؼ ابجقامل بكاقعة أك نكرة ةلى ديـ د بة ابل ظ ابكارد دل 

ث دل منادر ابععلاؿ كميابؾ ةٌلة ابقص ابجقامل   ذا ابميأبة ابقص ابجقامل  ما اغقل ةف ةبء ابث 
مثقٌاة دل أنكؿ اب ال  ةلى ميأبة جكاز ابالااس دل ابلغة كاب لؼ دايا  د ذا كرد دل ابيااؽ ابالاقكقل ابجقامل 
ؽ ب ظ رثط ابم رع اب دـ ث  أك قادا ث   د ف كجد دل ابلغة ب ظه آ ر اند قااي  ةلى ابل ظ ابكارد دل ابياا

 ثابقص ابالاقكقل ضركرة. د بة  ذا ابل ظ عدكف م مكبةن ابالاقكقل د ٌف 
كبدقيا ةقد ابع الاؽ   عالكـ دكف  ايعقثاط ابعٌلة  ذا ابمالااية ابلغكٌاة  ل ا عنار بعدااؼ ابقص ةثر 

جراء مالكمات ابالااس ابمعركدة  كاب ارؽ أٌقيا أدمر ا عناران  داب الا  ابالاقكقل   ا عاج  يعقثاط ابعلة  كا 
 ابالااس ثؿ االكـ ثعملاة ابعدااؼ ابجقامل ث طكة كا دة مععمدة ةلى قااس ا ب اظ دل ابلغة.

"اعد مرعدثان جرامة  :أٌف ابالاقكف قد قص ةلى جرامة ابيرقة ثأٌق  ابلغكم كمف أمملة  ذا ابعدااؼ ابجقامل
 راطة أف اؤ ذ ابماؿ مف  رزا ك  عالؿ   معالكمان بلغار مقالك ن  ابيرقة اب داة مف اأ ذ   اة ثالند ابعملؾ ما ن 

  دابالاقكف مقطلالان مف ابقص أاضان  دلمة  ابيارؽ( ابالرآقل اب رةل ابقٌص قامع  ةف ابقناب". كقد كرد دل 
اب رةل أكرد دل قن  ابع راعل ب ظ ابيرقة كرثطيا ثابجرامة ابمكنكدة دل ابيااؽ  كب ظ ابيارؽ أك ابيرقة 

 ى معثادر معركؼ  كبدف قد عيعجد قضااا ككقام  امدف أف ععدٌاؼ جقامٌاان ضمفدل ابلغة اطلؽ كاراد ث  معق
  دما كق  مف قثؿ دل اب  ص ابذم اقثش ابالثكر بايرؽ ا د اف  قطاؽ  ذا ابقص ثمجرد اإلب اؽ ابلغكم

                                                           

مق ػػكرة مدعثػػة جامعػػة  ابجػػرامـ ابععزاراػػة كةالكثاعيػػا ع ضػػ  بعالػػدار اإلمػػاـ كدػػؽ ضػػكاثط م ػػددة  اقظػػر عأنػػاؿ ابالػػاقكف ابجقػػامل  ريػػابة ددعػػكراا غاػػر (96 
 ـ بلثا ث.2010أمدرماف اإليلماة 
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ز(   در  ػكدما اال  دل زماققا دل اب  ص ابذم ا عرؽ ابمكاق  اإلبدعركقاة بايرؽ ابمعلكمات  دابقثاش كاب
ك ن ت ذا ند دل ابلغة عيماعيما يارقاف امدف إد اؿ دعليما ضمف  دكد ابقص ابالاقكقل ابجقامل إ

 عيماة دعليما أٌق  يرقة.

 خاتمة:

" كدل  اعمع  امدف وأثره في التكييف الجنائي لموقائع ،القياس، ماىيتو ذا ث ثه دل أنكؿ اب ال  ثعقكاف "
 الاط ابعاباة. نر ابقعامئ ابعل عكنؿ بيا ابث ث دل ابق

 ابالااس  ك أ د منادر اب ال  كابالاقكف ةقد جميكر اب الياء. -
 اممر ابالااس دل ع را  ابالاقكف كدل ديم  كعطثاال . -

 ابعدااؼ بكاقعة ما اعقل إد ابيا ضمف  دـ قص معاف   اعقاكبيا ثقن  مثا رة. -

 ابعدااؼ ابجقامل ب عؿ ما   ادكف إ  ةثر إةماؿ ابالااس. -

 ما ضمف  دـ قص جقامل مف ايعقثاط كمعردة ةلة ابقص ابجقامل. ثد بعدااؼ دعؿ  -

ميابؾ ابعلة دل أنكؿ اب ال   ل ميابؾ معردة ةلة ابقص ابجقامل م  ثعض اب رؽ ابذم ع رض   -
 طثاعة ابقنكص ابالاقكقاة.

 امدف إجراء ابالااس دل ا يماء ابلغكاة دل ابعدااؼ ابجقامل بلكقام . -

 دما امدف ابعكناة ثاآلعل:

 دل عدراس ةلـ أنكؿ اب ال  بطلب ابالاقكف م  مراةاة ا  علؼ ثاف اب ال  كابالاقكف.  ثد -
 أكنل ابثا ماف ثمراجعة ابمدكقات ا نكباة كدؽ ابميعجدات ابالاقكقاة. -

أكنل ابيلطة ابالضاماة كداكاف ابقامب ابعاـ كقالاثة ابم اماف ث قامة دكرات بمقيكثايا  كؿ أمر ةلـ  -
 .أنكؿ اب ال  دل ابالاقكف

 ابمراج :
دار ابقػ ر: دار اب در: ثاركت يقة  إر اد اب  كؿ إبى ع الاؽ ةلـ ا نكؿ.: م مد ثف ةلل ثف م مد اب كداقل. .2

 ابطثعة ا كبى ايـ ابم الؽ: م مد يعاد ابثدرم أثك منعب. 2991ابق ر: 

ابقػ ر: دار ابجاؿ: ثاركت إةلـ ابمكقعاف ةف رب ابعابماف.: م مد ثف أثل ثدر ثف أاكب ابدم الل أثك ةثداهلل دار  .1
 ايـ ابم الؽ: ط  ةثدابرؤكؼ يعد.2973يقة ابق ر: 
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ابعمياد دل ع رائ اب ركع ةلى ا نكؿ ةثدابر اـ ثف اب يف اإليقكم أثك م مد دار ابقػ ر: مؤيية ابريابة  مداقة  .3
 رقـ ابطثعة: ا كبى ايـ ابم الؽ: د. م مد  يف  اعك.2100ابق ر:ثاركت يقة ابق ر: 

د كاب كامد ا نكباة كما اععلؽ ثيا مف ا  داـ.: ةلل ثف ةثاس ابثعلل اب قثلل دار ابقػ ر: مطثعة ابقية ابالكاة .1
 ايـ ابم الؽ: م مد  امد اب الل.2986يقة ابق ر:  ابم مداة مداقة ابق ر: ابالا رة.

مداقة ابق ر: ثاركت ابميعن ى دل ةلـ ا نكؿ أثك  امد م مد ثف م مد ابغزابل دار ابقػ ر: دار ابدعب ابعلماة  .8
 رقـ ابطثعة ا كبى ايـ ابم الؽ: م مد ةثدابيلـ ةثد اب ادل. 2123يقة ابق رؾ 

ركضة ابقاظر كجقة ابمقاظر ةثداهلل ثف أ مد ثف قدامة ابمالديل أثك م مد. دار ابقػ ر: جامعة اإلماـ م مد ثف  .6
 ةثد ابعزاز ابيعاد..رقـ ابطثعة ابماقاة ايـ ابم الؽ: د.  2399يعكد  :ابرااض يقة ابق ر 

ابعثنرة دل أنكؿ اب ال  إثرا اـ ثف ةلل ثف اكيؼ  اب اركزآثادم اب ارازم أثك اي اؽ دار ابقػ ر: دار اب در مداقة  .7
 رقـ ابطثعة ا كبى ايـ ابم الؽ: د. م مد  يف  اعك.. 210ابق ر: دم ؽ يقة ابق ر: 

دار ابقػ ر: دار ابدعب ابعلماة مداقة ابق ر: ثاركت يقة  ابلم  دل أنكؿ اب ال   أثك إي اؽ إثرا اـ ثف ةلل اب ارازم .8
 رقـ ابطثعة ا كبى. 2988ابق ر: 

ابم نكؿ دل أنكؿ اب ال  ابالاضل أثك ثدر ثف ابعرثل ابمعادرم ابمابدل. دار ابقػ ر: دار ابثاارؽ  مداقة  .9
 ايـ ابم الؽ:  ياف ةلل ابثدرم. 2999ابق ر:ا ردف يقة ابق ر: 

 اإلماـ أ مد ثف  قثؿ. ةثدابالادر ثف ثدراف ابدم الل دار ابقػ ر: مؤيية ابريابة مداقة ابق ر: : ابمد ؿ إبى مذ ب .20
 رقـ ابطثعة ابماقاة ايـ ابم الؽ: ةثداهلل ثف ةثد ابم يف ابعردل.2102ثاركت يقة ابق ر: 

 ـ جميكراة ابيكداف كزارة ابعدؿ.2992ابالاقكف ابجقامل بيقة  .22

.د. م مد م ل ابداف ةكض. دار ابق ر: مطثعة جامعة ابالا رة.  اة كقظرااع  ابعامةابالاقكف ابجقامل  مثادم  ا ياي .21
 ـ مداقة ابق ر: ابالا رة. رقـ ابطثعة: ا كبى.2982يقة ابق ر: 

ـ 1009ا نكؿ اب اليٌاة بلالاقكف ابجقامل ابيكداقل دل  ال  ابعاـ  بلثا ث  ريابة ددعكراا جامعة أـ درماف اإليلماة  .23
 غار مق كرة.
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 البتدائي األثبات الجزائي  بمرحمة التحقيق فيدور أجراء الخبرة  
 )دراست مقارنت(

 عبداهلل الوريكات ناجي محمدد. 
 األردن -األستاذ بالكمية القانونية والشرطية جامعة مؤتة 

 صستخمالم
 إمثاعياكاعنابيا ثابكاقعة ابمراد  أ ماعيا إبى ابمثا ر كذبؾ قظران  اإلمثاتإجراء اب ثرة مف طرؽ  اععثر
  ععكادر بدل ابالضاة  كبذبؾ اجاز ابالاقكف  ابعلاب قاة  ابقكا ل دلععكادر بدايـ ابد اءة  أ  اصك ى ععـ مف 

ابكقكؼ ةلى ثعض  دلابقزاع  دلاعكقؼ ةلايا اب نؿ  ابعلاب ا ت  دلاب ثرة  أ ؿثايععاف  أف بلالاضل
  عيعلـز عد ؿ اب ثار  انة اذا بـ  بايا مف علالاء ق يإابعكنؿ  ابالاضل  ايعطا    ابعلاب قاة  ابقكا ل

ما اد ى بعدكاف ققاةة بدل ابم دمة  ا كراؽابدةكل ك  دلاب نـ كبـ ادف  ادةا ما  إلمثاتعدف  قا دكيالة 
عععثر  قا  أ د   ك  ؿ اب ثرة اعرؾ بعالدار ابم دمة أك اب ثرة  دلا يععاقة  أف كا نؿبل نؿ دل ابدةكل 

ثابع الاؽ ا ثعدامل  بذبؾ د ف اع اذ إجراء اب ثرة ث د ذاع  اععثر ع رادان بلدةكل ابعمكماة  عى أدبة اإلمثات 
". دابمدةل ابعاـ اعمع  ثيلطة كابيكداقلبك بـ ايثال  إجراء آ ر  ك ذا ما أقرا ابم ٌرع "ا ردقل كابمنرم 

  إ  أف ثعض ابالاكد عرد ةلى  ذا اب راة دعجعؿ ابمدةل ابعاـ عالداراة دل إقرار إجراء اب ثرة أك ردضيا
ملزمان ث جراء اب ثرة دل ثعض ا  ااف كم ظكران ةلا  إجراؤ ا دل أ ااف أ رل دأف عدكف ابميأبة مما   
اجكز إمثاعيا ةف طراؽ اب ثرة أك أف عدكف  ذا ابميأبة بايت ميأبة دقا  أك مف ابميامؿ ابم يكرة 

 كابمعركدة.
مر اب ثرة اعرؾ بعالدار ابم دمة أف أمقيا  أمكرةدة  دلثأم  اؿ مف ا  كاؿ ععممؿ م دلة ابث ث ك 

ك  اجكز أف اقع ب ابمدةل ابعاـ ق ي    ةغار  زم أكثاب ثرة  زم   ا يععاقةاذا داف إعالدر ما  ابعل ديل
م ؿ اب ثار دل ا مكر ابعل ع رج ةف قطاؽ معلكماع  كع عاج إبى  ثرة ةلماة أك دقاة كا   داف  ذا اإلجراء 
ثاطلن . كأٌف ةدـ قدب اب ثراء مف قثؿ يلطة ابع الاؽ اعرعب ةلا  جزاء ا قعداـ كذبؾ  ققا   قدكف ثنٌدد 

كثابعابل داآلراء اب قاة   عدعيب ن ة اب ثرة ابالضاماة ثؿ ععد دالط مف قثاؿ ابعالارار  إجراء قامـ دل ابدةكل 
اب قاة اإلداراة. أٌما إذا ندر ا مر ثقدب اب ثار مف غار م عص  دأٌق  اندر م كثان ثابثطلف ابمطلؽ  ف 

 م اب ة أ داـ ا  عناص ابكظا ل عععٌلؽ ثابقظاـ ابعاـ. 
أٌق  باس مف  أف ايعثداؿ  ثار ث ثار آ ر يثؽ قدث   دلؾ م دلة ابث ث أظيرت  ذا ابدراية دذبو

يا  دادكف بل ثار ميذا عمت ن ا ة ممف ب  ك اة إجراايعثعاد أةماؿ اب ثرة ابعل ثا ر ا اب ثار ا كؿ  د
بى ما ا  ار أف اععمد ا كاالـك ث دماؿ ما ثالل مف أةماؿ اب ثرة  كأف اندر رأا  ثعالرارا ايعقادان إبايا كا  
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ثا را  ك مف أةماؿ اب ثرة. دما ثاقت أٌق  اعرعب ةلى ةدـ  لؼ اباماف مف قثؿ اب ثار جزاء ابثطلف بعالرار 
اب ثار  د ٌف أداء اباماف مف اإلجراءات ابجك راة قظران بمياييا ث ؽ ابدداع. كثاقت أف ابم ٌرع بـ ا ٌدد 

داباماف عجكز أف عؤدل ثأاة ناغة طابما داقت ناغة معاقة بلاماف  ثؿ اد ل أف ع مؿ ابمعقى ابمطلكب   
 ع مؿ ابمعقى ابمطلكب.

The role of an experience in criminal prosecution at the preliminary 

investigation stage 

"A Comparative Study" 

 

Naji Mohammed Alwreikat 

Abstract 

        An experience is one of the evidence in the preliminary investigation, so the 

action itself experience considered Tharika of public action, even if not preceded 

by another procedure, and this is what passed by the legislature, "the Jordanian and 

Egyptian." Prosecutor has the discretion to approve an experience or reject it, but 

some restrictions contained on this freedom making the Prosecutor binding an 

experience sometimes prohibited it made at other times as if they are the issue, 

which may not be substantiated by experience or be this issue is not a technical 

issue or issues the famous and well-known. 

       And in any case may not be elected Attorney General itself replaced an expert 

in things that are beyond the scope of his knowledge and experience you need to 

scientific or technical, but this action was null and void. And that non-experts scar 

by the authority to investigate the consequent lack penalty and because we do not 

we are in the process of conduct exists in the case, and therefore consensus 

technically not gaining recipe judicial experience, but is the only such technical 

management reporting. If an order is seconded expert from the non-specialist, it 

issued tainted by the absolute invalidity because the violation of the provisions of 

jurisdiction career of public order. 

       This study showed that none of the replacement expert else who already scar 

exclusion of work experience initiated by first expert, this was true of those who 

have the mandate to take place, so the expert the last to be adopted and completes 

what is left of work experience, and to issue his opinion to his report based on it 

and what Pashrh is work experience. It also showed that the consequent lack of 

oath by an expert penalty of nullity of the expert's report, the performance of the 

right of action due to the fundamental right of defense attaches. It showed that the 

legislature did not specify a certain formula right, but enough to carry meaning to 

be, right is permissible to be performed in any format as long as they carry 

meaning to be. 
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 مقدمة
إجراء اب ثرة طراؽ مف طرؽ اإلمثات دل ابع الاؽ ا ثعدامل  داب ثرة داقت معركدة مقذ أمد ثعاد  

 عى ثاعت   (97 كبدقيا عطكرت ةلى كج  معيارع مقذ ابالرف ابعاي  ة ر م  عالدـ ابعلكـ كابمعارؼ ابم عل ة
اباكـ علعب دكران ميمان دل أةماؿ ابع الاؽ ا ثعدامل  دعياةد ابقااثة ابعامة دل ايعجلء ابغمكض  عى 

 .(98 ابكنكؿ إبى د ؼ اب الاالة 

كم  عطكر أياباب ارعداب ابجرامة كابمجرماف  كعثعان بدؿ ذبؾ عقكةت اب ثرة كع عثت مااداقيا  
اة كابدامااماة كابيقدياة كابعجاراة كابم ايثاة  بذبؾ قد ادكف م ؿ اب ثرة كاب ثرة ابطث اإلبدعركقاةدعكجد اب ثرة 

جراء ابمضا اة كا يعدعاب كد ص ا يل ة كابيمكـ  كآمار ابجرامة "  جيـ ابجرامة دابكمامؽ ابمزكرة كا 
 ابملثس كابثنمات".

ابعل ا عاج ثعضيا كقظران  ق    امدف بلمدةل ابعاـ أف الـ دل جما  ابميامؿ ابمعركضة ةلا   ك 
إبى معلكمات دقاة دقاالة مف طثاة ك قدياة ك ياثاة كعجاراة كغار ا  دالد ر ص اب ارع ب  أف الجأ إبى أ ؿ 

  كا يع ارة دل دؿ ما  ف أ ؿ اب ثرة  ـ أ ؿ  ايع ارة  -اب ثرة ثاةعثار اب ثرة دايا قكع مف ا يع ارة 
 اععلؽ ث ق  كةلم  كدرااع .
كجدكا   ا علؼ ةمليـ دل جك را مف ثلد   ر  ديـ جماعان أ ؿ ريابة ياماة  كأ ؿ اب ثرة أاقما

 .(99 ةبة دقاة ث عأء ثابرأم ابر اد رامما ععلؽ ثميععممؿ دل إيعاؼ ابقااثة ابعامة كابالضا
ععكادر دايـ  أ  اصك ى ععـ مف قثؿ  إمثاعياك اعنابيا ثابكاقعة ابمراد  أ ماعيا إبى كذبؾ قظران 

اب ثرة  أ ؿ دلكبذبؾ اجاز ابالاقكف ا يععاقة  ابالاضل دلاب قاة   اث   ععكادر  ابقكا ل دلاباة ابد اءة ابع
   .بايا مف علالاء ق يإابكنكؿ  ابالاضلابقزاع ك  ايعطا   دلاعكقؼ ةلايا اب نؿ  ابعلاب ا ت  دل

 ؿ اب ثرة اعرؾ بعالدار ابم دمة   دابمدةى ابعاـ اعمع  ثيلطة أاب ثرة ك  دلا يععاقة  أف ا نؿ
ثعض ابالاكد عرد ةلى  ذا اب راة دعجعؿ ابمدةى ابعاـ   قابؾ أف إ ردضيا    أكقثكؿ اب ثرة  دلعالداراة 
ةف  إمثاعياداف عدكف ابميأبة مما   اجكز  أ رل أ ااف دل كم ظكران  ا  اافثعض  دلاب ثرة  ث جراء ملزمان 
 عدكف ميأبة بايت دقاة . أكؽ اب ثرة طرا

ذا داف إعالدر ما  ابعل ديلابم دمة   إبىاعرؾ عالدار اب ثرة  أمكرةدة  دلكععممؿ م دلة ابث ث 
يلطة ابع الاؽ اعرعب ةلاة جزاء  ف ةدـ  قدب  اب ثراء مف قثؿأ  ك غار  زمة أكاب ثرة  زمة ثا يععاقة 

                                                           

   دار ابمالادة بلق ر ك ابعكزا      ةماف   ا ردف 2008  69 يف ابجك دار  ابع الاؽ ا ثعدامل دل قاقكف أنكؿ ابم ادمات ابجزاماة   ص - (97 
   جامعة ثغداد    ابعراؽ  1981  169يلطاف اب اكم  أنكؿ ابع الاؽ اإلجرامل   ص  - (98 
  دار ابقيضة ابعرثاة   ابالا رة  2007   2دع ل م مد ةزت  اب ثرة دل اإلمثات ابجقامل  ابطثعة ا كبل  ص - (99 
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باس مف  أق  ايعثداؿ  ثار مداف  دلم دلة ابث ث   كأظيرتابدةكل    دلقامـ  إجراءا قعداـ كذبؾ ثندد 
اععمد ا    أف ا  اردادكف بل ثار  ا كؿثا ر ا اب ثار  ابعلاب ثرة  أةماؿ ابذل يثؽ ايعثعاد أ ر ثار 
 داءأف  اب ثرة كةدـ  لؼ اباماف مف قثؿ اب ثار  جزاء ابثطلف بعالرار  اب ثرة  د أةماؿثاقل  ث دماؿكاالكـ 

 بمياييا ث ؽ ابدداع كاف ابم رع بـ ا دد ناغة معاقة بلاماف. ران ظابجك راة ق اإلجراءاتاباماف مف 
 دل إ بايا إ ابلجكءكةدـ  اإلمثاتكيامؿ  ثاقلبعماز ا ةف  ثمداف قظران  ا  ماةاب ثرة مف  أفكقجد 

ابذل جعؿ اب ثرة  ا مرثيا   بلالاضلعالقاة   ةلـ  أكابم دمة ميامؿ دقاة  أماـ لؿ ابقزاع ابمطركح ع ا ت ع
ع الاؽ  دلعياةد   قياقد قظـ اب ثرة  ا ردقلف ابم رع  د ا  ماة ذا  إبى مف ميعلزمات ابعدابة كقظران 

مطثؽ بل الاالة  ابالاضلف أ  ك يلامان  ان عطثاؽ ابالاقكف عطثاال دلدما عيا ـ  ا درادابمجعم  كثاف  دلابعدابة 
ع داد مدل  دلابدراية  إ داباةابم رع كمقيا اب ثرة كبذا عدمف  ر اقأ ابعلاث ث ةقيا ثدادة ابكيامؿ ابممدقة 

ةقد  ابالاضلف أكمعى اعـ ردضيا  دما ك  بإلمثاتابالضااا اب الكقاة دكيالة  دلاب ثرة  إبىقثكؿ ابم دمة 
 .م اب ثارأ ثار كر عالرار اب عجااكما  ل  اارات ابم دمة  ثعالرار اب ثار   ؿ ادكف ملزمان  اب ثرة إبىبجكم  

  اب ثرة إجراءطلب اابدةكل قد  أطراؼ د أ أفر قزاع ثاف طرداف بدل ابم دمة قجد اكةقدما ام
اب ثراء  كعالرر ابم دمة  إجراء إبىاب نكـ قد   اعطرؽ  أفكبيا ردض ذبؾ  دما  إجراميا إجازةكبلم دمة 

 مف علالاء ق ييا.  اأجراء
كثقاءن ةلا   اعطلب دراية مكضكع اب ثرة ابجزاماة  لؿ مر لة ابع الاؽ ا ثعدامل ابكقكؼ ةلى ما  

 الل:
 المبحث األول: ماىيتيا.

 المبحث الثاني: األحكام الناظمة لمخبرة.
 المبحث األول
 ماىية الخبرة

م رع ابجزامل مقيا دل ابمطلب ا كؿ  كقعقاكؿ ثيذا ابمث ث ثااف م يكـ اب ثرة كأ ماعيا ك طة اب
كاب رؽ ثاف اب ثرة كاب يادة كقطاؽ يلطة ابمدةل ابعاـ دل إجراميا كابطلب مق  مف قثؿ اب نكـ إلجراميا دل 

 .ا علابمطلب ابماقل كذبؾ ةلى ابق ك 
 المطمب األول

 المقصود بالخبرة وأىميتيا وخطة المشرع الجزائي منيا
ابمالنكدة مف ث م   ثد مف ابكقكؼ ةلى ثااف م يكـ اب ثرة دل اب رع  عى ا الؽ ابثا ث ابغااة 

 ا كؿ كأ ماعيا دل اب رع ابماقل ك طة ابم رع ابجزامل مقيا دل اب رع ابمابث.
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 الفرع األول
 المقصود بالخبرة

 : أوًل يقصد بالخبرة لغةً 
ثِّر  أم ةابـ ث  كا ثرا  ثكرا أم  مف اب ثر أم ابقثأ  االاؿ أ ثار كأ اثار كرجؿ  اثر ك ثار  ك ى

  الاالع ةلى   ثراأ ا مرك ثرت  ما ةقدا. كاب ثار كاب ثرة اضماف ابعلـ ثاب لء دا  عثار كابع ثر  أقثأا
 ( 5ا ثرا.  معجـ بياف ابعرب   اثف مقظكر   دلمة  ثر  ج  أفيأبة ةف اب ثر كطلب  كايعأ را

 : القانوني صطالحبالثانيًا المقصود بالخبرة 
كيالة ةلماة كدقاة بلد ؼ ةف ثعض ابد مؿ أك ا دبة أك ع داد قامعيا ابعدبالاة دل  ل 

  إلثداء رأايـ (101   االكـ ثيا أ ؿ ا  عناص ثقاءن ةلى اقعداب مف ابمدةل ابعاـ إلثعاد ابراثة ةق (100 اإلمثات
 .(102 ابعلمل كاب قل ث أف كاقعة مععلالة ثمكضكع ابدةكل ابجزاماة

ثأف ا عاار اب ثار  ك ةمؿ مف أةماؿ ابع الاؽ  أما أةماؿ اب ثرة  ديل أةماؿ  كةلا   امدف ابالكؿ
ةلماة أك دقاة االـك ثيا اب ثار ةلى   ص أك  لء ذم دااف مكجكد أك ةلى كقام  ماداة  عقعيل ث ثداء رأا  

ماب . ك ذا ابرأم دايا دل عالرارا مثاقان ةلى إقزاؿ  دـ ةلم  أك دٌق  أك  ثرع  ةلى ما داف م لن  ة -اب ثار-
 ك "ابدباؿ" ابميعيدؼ مف " ا عاار اب ثار" دعمؿ مف أةماؿ ابع الاؽ  إاجاثاان داف أـ يلثاان؛ كبيذا داف 

ابع الاؽ كةف كجكب  ؿاأةممععاقان أف ا ند ابقص ابذم ا دـ " قدب اب ثرة" ةف يثب ابالااـ ث  ةملن مف 
 إجراءات ابمنرم(. 85 ابمادة (103 ع ت إ راد   ع داد ميمع  ثمعردة ابمدةل ابعاـ كمثا رع  أةماب 

كيثب قدب اب ثار  ك ا عااج "إمثات اب ابة" إبى رأا   كابمالنكد اب ابة  قا  ل  ابة ا مدقة 
إجراءات ابجقاماة(  دالد عيعلـز إمثات  ابة ابمداف قدب  ثار بثااف أمار  90كا  ااء كا   اص  ابمادة 
مملن  كقد عيعلـز إمثات  ابة ا  ااء قدب  ثار بثااف مدل نل اة ابيلح ابمالذكدات ابقاراة دل جدار 

ابقارم ابمضثكط إلطلؽ ابمالذكدات ابقاراة مملن  كقد عيعلـز إمثات  ابة ابمعيـ قدب ابطثاب بثااف ما إذا 
ابعقؼ ضدا داف م مكران أك كاقعان ع ت عأمار م در مملن  أك بثااف ما ث  مف إناثات قاعجة ةف ايععماؿ 

مملن  كقد عيعلـز إمثات  ابة ابمجقل ةلا  قدب طثاب بثااف ما إذا داف ما ث  مف إناثات  دلت  طكرة 
 ةلى اب ااة أـ  .

                                                           

 ر ابقيضة ابعرثاة   دا 1985   385ا مد دع ل ابيركر  ابكياط دل قاقكف اإلجراءات ابجقاماة  ص  -(100 
   مدعثة غراب   منر   1990   416أدكار غابل ابد قل   اإلجراءات ابجقاماة دل ابع را  ابمنرم   ص - (101 
   دار ابمالادة بلق ر ك ابعكزا    ا ردف  1998  114 يف  ث ات  كاف   ضماقات ابمعيـ دل ابدةكل ابجزاماة   ص - (102 

   20بجقامل كابعنرؼ دا  ك ا دبة ابجقاماة  ص ا مد اثدك ابركس   ابع الاؽ ا    
   دار اب در ابعرثل   منر  2009   606م مد م مكد يعاد  قاقكف اإلجراءات ابجقاماة   ص - (103 



 م1026  - يناير  العاشرالعدد  العلميجملت جامعت دنقال للبحث 

174 
 

 الفرع الثاني
 أىمية الخبرة

اقعث  اب ارع ابجزامل إبى أ ماة اب ثرة دل ابع الاؽ ا ثعدامل  ا مر ابذم ددع  إبى مقد ابمدةل 
دب  ثار إذا مارت أمقاء ابع الاؽ م دلة ةلماة أك دقاة اعكقؼ  يميا ةلى ا يععاقة ثأ ؿ ابعاـ اب ؽ أف اقع

  بعالدار قامة ابدباؿ كنل ااع  قظران بعدـ ا عناص ابمدةل ابعاـ دقاان.  ذا كقضت (104 ا  عناص 
ب قكف ابعل ع مؿ بعالدـ ابعلكـ كا م دمة ابعمااز ثالكبيا:" بالد ازدادت أ ماة اب ثرة دل ابكقت اب اضر قظران 

درايعيا ابكقام  ابعل ععنؿ ثكقكع ابجرامة كقيثعيا إبى ابم عدى ةلا  كدقة ابقعامئ ابعل امدف ابكنكؿ إبايا 
ف ةلى ابم دمة أف عيعقد دل  دميا إبى  كثقاءن ةلا  د  ةقد ا يععاقة ثابمع نناف دل  ذا ابعلكـ كاب قكف

ق    اجكز قالض اب الامؽ ابماثعة ةلماا أك دقاان إ  أك   لؼكابعل بايت مكضكع   اب الامؽ ابماثعة ةلماان 
 (.234  قالاثة ابم اماف  ص 159/83ث الامؽ ةلماة أك دقاة عد ضيا"  عمااز جزاء رقـ 

اءات  ابع الاؽ كجدار ثابذدر عثرز أ ماة اب ثرة مف  لؿ طثاععيا ابالاقكقاة ثاةعثار ا إجراء مف إجر 
اء اب ثرة ث د ذاع  اععثر ع رادان بلدةكل ابعمكماة  عى بك بـ ايثال  إجراء ف اع اذ إجر  ا ثعدامل  بذبؾ د

 م.اب ارع ا ردقل كابمنر  أقرا  ك ذا ما (105 آ ر
 الفرع الثالث

 خطة الشارع الجزائي بالنسبة لمخبرة
 : خطة المشّرع الجزائي األردني: أولً 

ث اراد أ داـ مالعضثة كةرضاة بل ثرة ثايعالراء أ داـ قاقكف أنكؿ ابم ادمات ابجزاماة قجدا ادع ى 
ةلى كج    ا ل ثابغرض ابمالنكد مقيا  كذبؾ ضمف ابمكاد ابقاظمة بكظامؼ ابمدةل ابعاـ دل ابجقااات 

 جزاماة. 41  40  39ابم يكدة ابكاردة دل ابمكاد 
 ثانيًا:  خطة المشّرع الجنائي المصري:

ج  م دـ قكةان ما كبدف باس ث دؿ كاؼو كذبؾ دل قظـ قاقكف اإلجراءات ابجقاماة أ داـ اب ثرة ةلى ك 
 إجراءات. 89-85ابمكاد 

أف  ذا ا قعضاب دل قنكص اب ثرة   ا ل ثابغرض ابمطلكب   ياما ثعد أف ع عثت ابعلـك  ويرى الباحث
 كدمرت ابجرامـ ابعل عيع دـ ابكيامؿ ابعلماة اب دامة دل ارعداثيا  ا مر ابذم االعضل مثادرة اب ارع إبى
                                                           

بإلندارات   ابجزء ا كؿ كابماقل ك ابراث    ابمردز ابالكمل  2009  440إاياب ةثد ابمطلب    ابمكيكةة ابجقاماة اب دامة دى ابثطلف  ص - (104 
 ابالاقكقاة   منر

   ابجزامر  2003  32يامى م مد غقاـ   ابع الاؽ ا ثعدامل دل قاقكف اإلجراءات ابجزاماة اب ليطاقاة ك ابمالارف  ريابة ماجيعار   ص- (105 
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. كبعؿ ابقالص كابضمكر دل أ داـ اب ثرة يقعقاكب  كث دؿ  ابعد ؿ بعقظاـ أ داـ اب ثرة ث دؿ م دـ ككاؼو
 كاؼو ةقد اب ركع ثاب داث ةف ا  داـ ابقاظمة بل ثرة ابجزاماة.

 :السوداني الجنائي: خطة المشرع ثالثاً 
 اث  اب ثرة  ةلى كج  كاؼو  أ داـ( 33 – 30ابمكاد مف    دل ابيكداقل اإلمثات اث قظـ قاقكف 
ابالاقكف كبذبؾ اجاز  إمثاعيا عنابيا ثابكاقعة ابمراد  ابمثا رة كذبؾ قظران  اإلمثاتعععثر اب ثرة مف طرؽ 

 ابقكا لابقزاع ةلى ابكقكؼ ةلى ثعض  دلاعكقؼ دايا اب نؿ  ابعلاب ا ت  دل ؿ اب ثرة أا يععاقة ث
 ايا مف علالاء ق ي  .بإابعكنؿ  ابالاضل  ايعطا   ابعلاب قاة 

 المطمب الثاني
 الفرق بين الخبرة والشيادة ونطاق سمطة المدعي العام في إجرائيا والطمب منو من قبل الخصوم إلجرائيا

االعضل  ذا ابمطلب ثااف اب رؽ ثاف اب ثرة كاب يادة دل اب رع ا كؿ كقطاؽ يلطة ابمدةل ابعاـ دل 
 قثؿ اب نكـ إلجراميا اب رع ابمابث.إجراميا اب رع ابماقل كابطلب مق  مف 

 الفرع األول
 الفرق بين الخبرة والشيادة

اب ثرة  ل قكع مف اب يادة اب انة  ف اب ثار االرر قعاجة ما ةااق  كاب ا د اركم ما  ا دا أك 
 . كبدف اب ثرة كاب يادة ا عرقاف دل أمكر دمارة أ ميا:(106 أدرد  ث كاي  

ثاقما اثدم اب ثار   راؽ ابرؤاا أك ابيم  أك أاة  اية مف  كاي اقالؿ اب ا د ما كنؿ إبا  ةف ط -
 .(107 رأاان   ناان دل ما ةااق  أك د ن  أك ث ث دا   كقد ا علؼ  ثاراف دل ميابة كا دة 

اب يكد معدكدكف ععٌاقيـ ظركؼ ع رج ةف إرادة ابمدةل ابعاـ ك ـ مف كجدكا ب ظة كقكع ابجرامة أك  -
يععاضة ةقيـ ثغار ـ. أما اب ثراء داعاقيـ ابمدةل ابعاـ مف علالاء ق ي  أك  ثقاءن اطلعكا ةلايا. ك  امدف ا 

ةلى طلب اب نكـ كاثاف بيـ ميمعيـ  كب  أف ايععاف ثغار ـ إذا بـ اأقس دايـ ابمؤ لت ابعلماة 
 .(109 . ثمعقى داب يادة دباؿ مثا ر ثاقما اب ثرة مجرد إاضاح (108 كابضماقات ابلزمة 

ابمدةل ابعاـ أك ابالاضل كاالكؿ اب ؽ ةقد ا يعماع إبا   كا    اثأداء اب يادة معى دةاالـز اب ا د  -
ةالكثات ا ردقل(. أما  214ععرض بلمل الة ثجرامة  يادة ابزكر إف  يد ثابثاطؿ أك دعـ معلكمات  ابمادة 

                                                           

 اركت   بثقاف   ابطثعة ا كبل   مق كرات اب لثل اب الكقاة   ث 1993   370ةاطؼ ابقالاب   أنكؿ ابم ادمات ابجزاماة ص  - (106 
   دار اب در ابعرثل   منر    2007   8ةلى ةكض  يف   اب ثرة دل ابمكاد ابجقاماة ك ابمدقاة   ص  - (107 
  جامعة ثغداد   ابعراؽ ك  ةثد ابرؤكؼ ابميدل    رح ابالكاةد ابعامة  1981   172يلطاف اب اكم   أنكؿ ابع الاؽ اإلجرامل   ص - (108 

   دار ابقيضة ابعرثاة   منر  2006  يقة  1462بإلجراءات ابجقاماة  ص 
  دار اب در ابعرثل   منر   2007  يقة  9ةلى ةكض  يف   اب ثرة دل ابمكاد ابجقاماة ك ابمدقاة    ص - (109 
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قثؿ ابميمة كأةطى  اب ثار دل اجثر ةلى قثكؿ ابميمة ابعل ةيٌاف بيا إف أثدل ما اثرر ردضيا  إٌقما إذا
 218عالراران ثما ا ابؼ ابكاق  ك ك ةلى ثاقة مف ا مر د ٌق  اال  ع ت طاملة ابميؤكباة ابالاقكقاة  ابمادة 

 ةالكثات(.
ذا  - إف اباماف ابعل اؤٌدايا اب ثار قثؿ مثا رة ابميمة ع علؼ ةف اباماف ابعل ع رض ةلى اب ا د. كا 

 .(110 ديةل اب ثار ثعد ابميمة  يعاضا   مف قثؿ ابقااثة ابعامة د ٌق  اجب ع لا   اماف اب يادة 
   ثاقما اب ثار اعالدـ أماـ ابمدةل ابعاـ ةف كاقعة يثؽ أف ةااقيا ثق ي  ن إف اب ا د ادبل ثأقكاب    ا  -

ثعالرار  ثرع  مدعكثان اعضمق  ابرأم ابذم عكنؿ إبا  ثقاءن ةلى عطثاؽ ابالكاقاف ابعلماة أك ا نكؿ اب قاة دل 
 .(111 كاقعة   اعرديا   ناان مف قثؿ

كجدار ثابذدر أق  اجكز بل  ص ابكا د أف اجم  ثاف ن عل اب ثار كاب ا د؛ د ذا أدل اب  ص 
ـ ا عاج ابمدةل ابعاـ إبا  د ثار  كقاـ ثقدث   داععاف أف ا لؼ اماف اب ثار  ك  ادع ل دل اباماف د ا د  م

ذا  لؼ اب ثار اماقان  داء ميمع   مـ ديةل بيماع أقكاب  د ا د    ذا اب ابة ثاباماف ابعل أدا ا د ا د. كا 
اف إجراء اب ثرة ثاطلن  ذبؾ ععاف أف ا لؼ اماف اب ا د. غار أق    اجكز يماع اب ثار د ا د  إذا ما د

 . (112 أف عدكف عردادان بل ثرة ابثاطلة إف إدادع    ععدك
ك ى  1994بيقة  ابيكداقل اإلمثاتقاقكف  دلابالاقكف عيع دـ ةثارة اب ثرة ثن ة  انة   غراضك 
ع بمعاكقة ك ابدرااة اب قاة ابلزمة ثمكضكع ابقزا اإلبماـدمر بدايـ أ أكايععاقة ابم دمة ث  ص عدؿ ةلى 
 عدكف قاد ابقظر. ابعلابالضاة  أكابدةكل  دلميمة اب نؿ  دلابم دمة 

 
 الفرع الثاني

 نطاق سمطة المدعي العام في إجراء الخبرة
أف ابمدةل ابعاـ اعمع  ثيلطة عالداراة دل إقرار إجراء اب ثرة أك ردضيا  إ  أف ثعض ابالاكد عرد  

ةلا  إجراؤ ا دل  كم ظكراةلى  ذا اب راة دعجعؿ ابمدةل ابعاـ ملزمان ث جراء اب ثرة دل ثعض ا  ااف 
 ذا ابميأبة بايت ميأبة  أ ااف أ رل دأف عدكف ابميأبة مما   اجكز إمثاع  ةف طراؽ اب ثرة أك أف عدكف

 دقا  أك مف ابميامؿ ابم يكرة كابمعركدة.

                                                           

    ابطثعة ا كبل    مق كرات اب لثل اب الكقاة ثاركت   بثقاف  1993   371ةاطؼ ابقالاب   أنكؿ ابم ادمات ابجزاماة   ص - (110 
 ا    ا ردف   دار ابمالادة بلق ر ك ابعكز  2008   95 يف ابجك دار   ابع الاؽ ا ثعدامل دل قاقكف أنكؿ ابم ادمات ابجزاماة   ص - (111 
  دار اب در ابعرثل   منر  ك  يف ابجك دار    1988  يقة  599مأمكف م مد يلمة   اإلجراءات ابجقاماة دل ابع را  ابمنرم   ص - (112 

   دار ابمالادة بلق ر ك ابعكزا    ا ردف  2008   101ابع الاؽ ا ثعدامل دل قاقكف أنكؿ ابم ادمات ابجزاماة  ص 
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 دلم ابكارد أر ابث ا  ذاجكز بلم دمة  (1994بيقة  ابيكداقل  قاقكف ا مثات  دلكدى ابالاقكف ابيكداقل 
 دلك  غمكض كبدف     بثس دا   كذبؾ اذا داف ابعالرار كاض ان ث ةداداابعالرار دكف مقاق ة اب ثار ابذل قاـ 

ذا إ عالرارا دل بمقاق ع ةد ابعالرار أ د اب نكـ دةكة اب ثار ابذل أارل  أكقد عرل ابم دمة  ا  اافثعض 
عكضاد  إبىك ا كث  قكع مف ابغمكض ابذل ا عاج أاب نـ غار مدعمؿ  أكقظر ابم دمة  دلداف ابعالرار 

 ابعلابم دمة  أماـةد ابعالرار أ ابذل  ممؿ اب ثارعابدةكل  كدى ممؿ  ذا اب ابة ا دل ـز بل نؿ ابيلاـ 
 ذا اب ابة ةدـ د ااة  دلعرل  أفكادكف بيا   بل ثار مقاق ع عندر قرار ا  كؿ ابعالرار  ةلى ضكء ما عـ 

عكضد ثعض ابقالاط ابغامضة  أكابعالرار   ث دماؿ  عدل  اب ابةقدميا اب ثار كدى ممؿ  ذا  ابعل اإلاضا ات
ا يعغقاء ةف  دلاب ؽ  أاضان ثعض ابععدالت ةلى ابعالرار كادكف بلم دمة  إد اؿ لةدك ذا قد ايع دا 

  ثار غارا. إبىف ععيد ثابميمة أك  ابعالرار دلاان 
ككجكثاان أ ااقان   دعالدار اب ثرة ع دم  ضكاثط مععٌددة عجعؿ إجراء اب ثرة جكازاان دل ثعض ا  ااف  

 أ رل.
 

 أوًل إجراء الخبرة جوازيًا:
إف إقرار اب ثرة ميابة جكازاة عرؾ عالدار ا بيلطة ابمدةل ابعاـ دل مر لة ابع الاؽ دالاةدة ةامة 

  االرر ابلجكء إبايا إذا داقت ظركؼ ابدةكل عيعكجب ذبؾ (113 ا ثعدامل ع ت رقاثة م دمة ابمكضكع 
إلظيار اب الاالة  د ذا كجد أف ا دبة ابمالدمة دل ابدةكل عد ل بلكنكؿ ثيا دكف ابلجكء إبى اب ثرة داف ب  أف 
اردض إجراء ا أما دل غار  ذا اب ابة د ق  ملـز ث جراء اب ثرة دلما داف دل ذبؾ ع الاؽ بدداع جك رم أك 

 .(114 الاالة د ؼ بل 
كقد قضت م دمة ابعمااز ثأق  "   اعكجب ا يععاقة ثاب ثرة ما داـ أف دعؿ ابعزكار ماثت ثدباؿ 

  1983   74/83كأف ابثاقة ابكاردة دل ابدةكل عؤدم إبى إمثات ابجرامة"  عمااز جزاء رقـ   قاقكقل
كما   مة ابمكضكع ثعالدار اكقضت أاضان " إف اب ثرة مف ةداد ابثاقات ك ل ميابة ععر ص م د (.1027ص

عدكف قد ايععملت نل اعيا دل  ذا ابميابة."  عمااز جزاء  ياق ابم دمة بـ عر جدكل مف إجراميا دداـ أف 
ذ ب اب ال  كابالضاء دل منر إذا قضت م دمة ابقالض قالض  كدل  ذا ا عجاا أاضان  (.2000/  663رقـ 

اقكقان ثأف ععاف  ثاران بلمضا اة دل دةاكم ابعزكار (. ثأف ابم دمة غار ملزمة ق859طعف رقـ  1934/4/1
 معى داف ابعزكار ماثعان بدايا مف ابم ا دة أك مما ادكف دل ابدةكل مف أدبة أ رل. 

                                                           

  مدعثة غراب   منر ك  ةمر يعاد رمضاف   مثادئ   1990  417ل ابد قل   اإلجراءات ابجقاماة دل ابع را  ابمنرم   ص أدكار غاب - (113 
   دار ابقيضة ابعرثاة   منر   1985  يقة  373قاقكف اإلجراءات ابجقاماة   ص

 زاماة     ابطثعة ابماقاة  دار اب اراثل   ا ردف   م اضرات دل قاقكف أنكؿ ابم ادمات ابج 1985  يقة  440داركؽ ابدالقل   ص - (114 



 م1026  - يناير  العاشرالعدد  العلميجملت جامعت دنقال للبحث 

178 
 

ف طلب اب نـك ذبؾ دل  ا ت مععٌددة  بيذا دابمدةل ابعاـ غار ملـز ث جراء اب ثرة داممان  عى كا 
 قذدر مقيا:

ابدةكل كأكراقيا كميعقداعيا ما اد ل بعدكاف ةالادة ابم دمة إلندار  إذا كجد ابمدةل ابعاـ دل كقام  -
  دميا دكف ابلجكء إلجراء اب ثرة كمماؿ ذبؾ إذا اةعرؼ ابظقاف أك ابمعيـ ثابعيمة ابميقدة إبا .

أك أقيا بف عضاؼ  امان   إذا قٌدر ابمدةل ابعاـ أف اب ثرة غار م ادة أك غار مقعجة دل ابدةكل ابجزاماة -
إبى ما كنلت إبا  ابدةكل  ةقد ا بلمدةل ابعاـ أف ايعثعد إجراء اب ثرة ايعقادان إبى يلطع  ابعالداراة  جدادان 

دل  ذا بمجاؿ. كقضت م دمة ابعمااز ثالكبيا:" إذا ادةى ابم دكـ ةلا  أف قامة اب اؾ ابذم كقع  كيلم  
 ؼ داقار د ف آمامة داقار كباس  مية بل ادل م كضان إااا ثدعاثة ابثااقات ابلزمة بيذا اب اؾ ثمثلغ مماق

إجراء اب ثرة اب قاة  بثااف قامة اب اؾ اب الاالاة   ضركرة بيا طابما اق    رناد ب  ةلى اإلطلؽ بلم دـك 
 (.285  ص1990  ابقالاثة  179/89ةلا ."  عمااز جزاء رقـ 

كابمماطلة  ثمعقى آ ر إذا عثاف  إذا داف مف طلب اب ثرة   االند يكل إطابة أمد ابع الاؽ كديب ابكقت -
 ق  ايلء ايععماؿ  ال  دل طلب اب ثرة.أ

إذا داقت ابميابة   ع عاج إبى  ثرة دقاة بد  يا أك عالدار ا دمف ابمعركؼ أف اب ثرة إقما عقنب ةلى  -
ف ابميامؿ اب قاة ابعل   ايعطا  ابمدةل ابعاـ إدراديا دما أيل قا. كقد قضت م دمة ابقالض ثالكبيا: إف م

ف ابم دمة   عدكف ملزمة ثقدب  ابمالرر معى داف طلب ابدداع إلجراء اب ثرة   اعنؿ ثميابة دقاة ث عة د
 ثار إذا  ل رأت دل ا دبة ابمالدمة  دل ابدةكل ما اد ل بل نؿ دايا دكف  اجة إبى قدث   طعف 

 (.1776رقـ
 ثانيًا إجراء الخبرة وجوبيًا:

 ء اب ثرة دل مجا ت م ٌددة ك ل:كادكف ابمدةل ابعاـ ملزمان ث جرا 
اب ا ت ابعل أكجب ابالاقكف ا يععاقة ثاب ثراء دل ع الااليا؛ دما بك عكقؼ عمااز ما اة ابجرامة ةلى  -

جزاماة(  كدل  ابة مكت   ص قعلن أك ثأيثاب مجيكبة  29معردة ثعض أرثاب اب قكف كابنقام   ابمادة 
جزاماة(   40قة ثطثاب أك أدمر بع داد يثب ابكداة  ابمادة ثاةمة ةلى اب ثية إذ اكجب ابالاقكف ا يععا

كدذبؾ ا مر دل اب ا ت ابعل اععالد ابمدةل ابعاـ أف ابمعيـ مناب ثمرض ق يل أك ةاللل أك اضع  ع ت 
جزاماة(  كعطثاالان بذبؾ قضت م دمة  2/ 233ابرقاثة ابطثاة بلع الؽ مف يلمع  ابق ياة كابعاللاة ابمادة 

ا:" إف ابد ؼ ابذم اجرا  ابمدةل ابعاـ ةلى ابمداف ابذم  نلت دا  ابجرامة دكف ةلـ ابعمااز ثالكبي
ابالاضل كما اعراءل ب  ثابعاف ابمجردة أم ثابمعردة اب  ناة   اععد ث  ددباؿ ب نؿ اب نكمات كعالرار 

ا يععاقة  (.2643:ص 1989  116/87ابكقام  ك  اقيض ث  يثثان إلغ اؿ اب ثرة اب قاة."  عمااز جزاء رقـ 
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ف عالرار  ذا ابقا اة اجب أف اعـ ثمعردة أ ؿ اب ثرة يقدان إل داـ ابمادة ث ثار  ك د ؼ م ابؼ بلالاقكف  
مف ابالكاةد   أقغار مق كر. دما كقضت ث 50/66مف أنكؿ ابم ادمات ابجزاماة." عمااز جزاء رقـ  39

 .ابميلـ ثيا ثدا ةن 
 ادة ابعل عمدف ابمدةل ابعاـ مف ديـ ما ا دؿ ةلا  مف ا مكر إذا داقت اب ثرة اب قاة  ل ابكيالة ابك  -

بيذا قضت م دمة  يكاا.اب قاة  ةقدمذ اطلب رأم اب ثار كاععمد ةلا  طابما   كيالة ب  دل معردة اب الاالة 
كعالداميا بلغار   مف ابدكبة معابجة دةكل  اازة ةالاقار  طرة ثالند ابععاطلأ"ةلى م دمة  ابعمااز ثالكبيا:

دكف مالاثؿ دل ضكء ابقنكص ابالاقكقاة كابثاقة اب قاة ابعل عثاف ما إذا داقت ابمكاد ابم درة ثابميع ضر 
   486/94أـ اقدرج ضمف ابعالاقار اب طرة "  عمااز جزاء رقـ   ابطثل ابمضثكط ضمف اب دكد ابميمكح ثيا

ضل إبى رأم ابطثاب إ  إذا داف  ك ابكيالة ( كقضت م دمة ابقالض ثأق  "   الجأ ابالا2786: ص 1955
كاععمد ةلا  ما داـ   كيالة ب  دل   اأاب قاة ديك ةقدمذ اطلب ر ابك ادة ب يـ ما ا دؿ ةلا  مف ا مكر 

 (.31/12/28دل 637معردة اب الاالة يكاا"  قالض رقـ 
باة اةعماد  ثرة أجرات ةدـ اةعماد  ثرة ياثالة ايعكجب إجراء  ثرة   الة؛ د ذا قرر ةضك ابضاثطة ابعد -

  ك ذا ما ايعالرت (115 جرم  ثرة جدادة اد ف ةلى ابمدةل ابعاـ أف    كؿ ميأبة ما  م يثب مف ا يثاب
اب ةلماة ةلا  م دمة ابعمااز دالضت ثأق "   ايعالاـ طرح ابم دمة عالرار ابم عثر ابجقامل ابميعقد إبى أياب

   1995  481/94عقالض إ  ث ثرة مماملة"  عمااز جزاء رقـ ف اب ثرة اب قاة   دكف إجراء  ثرة جدادة  
ق  مزكر ألة ابعدقاؽ دل يقد مدةى ثعزكارا ثأق " إذا قرر اب ثار ابذم أجرل معام أاضان ( ؛ كقضت 278ص

دل اجكز بلم دمة أف عالرر مف ةقد ا ق ل ابعزكار ةف ابيقد ك  ثد دل  ابة ةدـ ققاةعيا ثابعالرار أف ععيد 
آ راف بلعدقاؽ دل ابيقد كثااف رأايـ ثكجكد ابعزكار أك ةدم  ةلى اةعثار أف ا مكر اب قاة    إبى  ثراء

 (.2643  ص 1989  1044/67عد ض إ  ثابطرؽ اب قاة" عمااز جزاء رقـ 
 ابعل بةابميؤك اب قاة  ابجيةاب ثار  ك  أف دل اإلمثاتقاقكف  دل ابيكداقلابالاقكف  دلف ثاٌ  قد 

اب  ص  أكقطاؽ ةلـ ابم دمة  دل  عد ؿ  ابعلاب قاة  ا مكرايععاف ثيا ابم دمة  يعجلء ثعض 
ادبل ثيا اب ثار يكاء  ابعلابثاقة  أف إ   ا مكرم كا يعقعاج ابالاط   كؿ علؾ أثابر  ء دكبإل  ثؿ ابعادم
 ض  ثابدامؿ بيلطة ابم دمة     ذا ابثاقة ع دؿ عالرار مدعكب دل أـابم دمة  أماـ دؿ  يادة  دلداقت 

ةلى  ابيكداقل اإلمثاتمف قاقكف  90اعطى بيا  اث عقص ابمادة  أفك ابكزف ابذل اجب  ابعالااـمف قا اة 

                                                           

  ابطثعة ا كبل أطرك ة ددعكراا   دار ابمالادة بلق ر كابعكزا   2010  يقة 152غازم مثارؾ ابذقاثات  اب ثرة اب قاة دل إمثات ابعزكار  ص  - (115 
 ةماف  ا ردف. 
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 دميا  دل أك أ داميا دلم اب ثار ثاقت أبر  م اب ثار   االاد ابم دمة كاذا  دمت ابم دمة  لدان أر  أف
 .ابثعض مق  أك  م دلأثيذا ابر  ا  ذةدـ  إبى أدت ابعل ا يثاب

 
 الفرع الثالث

 طمب الخصوم إجراء الخبرة:
إذا داقت اب ثرة  ل ابكيالة ابك ادة بلدداع د ل اب ابة ابعل اطلب دايا ابدداع إجراء اب ثرة  

إلاضاح ثعض ابميامؿ اب قاة اب ايمة كبـ ادف دل أكراؽ ابدةكل كظركديا كةقانر ا ما امدف ابمدةل ابعاـ 
. بذا ةلى ابمدةل ابعاـ دل  ابة ردض إجراء اب ثرة  م يثب (116 دكاف ققاةع  ةلى أيايياع أك ابالاضل مف

مف ا يثاب ابعل ارا ا أف ايثب قرارا ثردض ابطلب   ق  مف ابطلثات ابجك راة ابمععلالة ثع الاؽ ابعدابة  
ردضت ابم دمة إ ابة  دأف بـ ا عؿ ذبؾ داف قرارا قانران. كعطثاالان بذبؾ قضت م دمة ابعمااز أق :" إذا

ابمعيـ بلمراقثة ابطثاة بثااف  الاالة  ابع  ابعاللاة د ف ذبؾ اعد م اب ان بلالاقكف كب الكؽ ابدداع طابما أف مرج  
(. إ  أف جاقثان مف اب ال  4403  ص1998ابم اماف  257/98ؿ اب ثرة"  عمااز جزاء رقـع داد ذبؾ رأم أ 

ردض ابمدةل ابعاـ إلجراء اب ثرة  كذبؾ ث جة اب  اظ ةلى ابجزامل ذ ب إبى ةدـ  كجكب عيثاب قرار 
ثالرار ابمدةل ابعاـ طابما  ذا ابالرار داف دل أنل   اضعان برقاثة م دمة  دع اءاك جيد ابمدةل ابعاـ ككقع   

ابمكضكع. أما ابرأم ا  ر دذ ب إبى أف عيثاب قرار ردض ابمدةل ابعاـ إلجراء اب ثرة باس ثا مر 
  اجكز إمثاعيا ثاب ثرة  أما داما ةدا ذبؾ ك اف يثب ابردض مثقاان ةلى ابكقام  ابمراد إمثاعيا ابضركرم إذا د

 كق ف قؤاد  ذا ابرأم ا  ار.  (117 د ف ابمدةل ابعاـ ملـز ثابعيثاب
كعجدر اإل ارة أف اب ثرة قد عدكف مل ة غار قاثلة بلعأجاؿ ممؿ طلب ابمعيـ قااس قيثة ابد كؿ دل 
دم  قثؿ أف ا الد ا ابجيـ ثمركر ابزمف ك  ع  ى أ ماة اع اذ إجراء ةاجؿ ثابلجكء إبى اب ثرة اب قاة ب يـ 

 .(118 ثعد دكات ا كاف دمار مف ابميامؿ ابعل   عجدم اب ثرة دايا ق عان إذا عـ ابلجكء إبايا 

                                                           

  ابطثعة ا كبل أطرك ة ددعكراا   دار ابمالادة بلق ر 2010  يقة 153ر   صغازم مثارؾ ابذقاثات   اب ثرة اب قاة دل إمثات ابعزكا - (116 
 كابعكزا   ةماف  ا ردف.   

  ابطثعة ا كبل أطرك ة ددعكراا    دار ابمالادة بلق ر ك   2010  يقة 148غازم مثارؾ ابذقاثات   اب ثرة اب قاة دل إمثات ابعزكار   ص  - (117 
  دار ابمالادة بلق ر ك  2008   98ك يف ابجك دار   ابع الاؽ ا ثعدامل دل قاقكف أنكؿ ابم ادمات ابجزاماة   ص ابعكزا     ةماف    ا ردف   

 ابعكزا    ا ردف
  
  ابطثعة ا كبل أطرك ة ددعكراا  دار ابمالادة بلق ر كابعكزا   2010  يقة 154غازم مثارؾ ابذقاثات   اب ثرة اب قاة دل إمثات ابعزكار  ص  -2
 اف  ا ردف.   ةم
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ف  ذا ابميابة ةمكمان مرعثطة دل إمثات ابعيمة أك ق ايا   داما اععلؽ ثلزكـ إجراء اب ثرة دكةلا   
ذا داقت ابقااثة ابعامة غار مالادة دل ا نؿ ثقدب اب ثراء  داب ثرة مف ابطرؽ ابمأبكدة دل اإلمثات ابجزامل كا 

اد ل إلظيار اب الاالة دكف  اجة إلجراء اب ثرة  إ  أق  دل غار إذا كجدت دل ا دبة ابمالدمة دل ابدةكل ما 
 ذا اب ا ت دالد ادكف دل إجاثة طلب اب نكـ ع الاالان بدداع جك رم كردض  قد ا دؿ إ ل ن ثيذا اب ؽ  
ك عى عدكف ابقااثة ابعامة ملزمة ث جاثة طلب إجراء اب ثرة داقثغل أف االدـ طلب إجراء اب ثرة قثؿ ا قعياء 

ابع الاؽ ثابدةكل كا  ابعيا بلم دمة كأف امثت عالدام  دل م ضر ابجلية أك دل مذدرة مالدمة قثؿ إق اب  مف 
كأف انر طابب إجراء اب ثرة ةلى طلث  كأف   اعدؿ ةق    نرا ةن ك  ضمقان كأف ادكف طلب إجراء اب ثرة 

 ء اب ثرة ابلزمة ةلى ابق ك ابعابل:مععلالان ثابدةكل. كثيذا امدف إجماؿ اب ركط ابكاجب عكدر ا دل طلب إجرا
ثمعقى أف امثت دل م اضر كأكراؽ ابدةكل كمذدراعيا أف أ د  أن يكون طمب الخبرة مثارًا فعاًل: -أوًل 

 أطراؼ ابدةكل ابجزاماة قد طلب إجراء اب ثرة دعلن يكاء ابقااثة ابعامة أك اب نكـ.
 ثمعقى أف ادكف  زمان بل نؿ ثيا كد ؼ اب الاالة. بموضوع الدعوى: اً أن يكون موضع الخبرة متعمق -ثانيًا 
إذ   عدكف  أن ل يكون طمب إجراء الخبرة قد جاء عارضًا أو بصيغة تفويض األمر لممدعي العام: -ثالثًا 

أنرت ابقااثة ابعامة ملزمة ث جراء اب ثرة أك ابرد ةلى ابدد  إ  إذا داقت ابجية ابعل طلثت إجراء اب ثرة قد 
اب ثرة ةلا   أما اب داث ابذم اأعل دل غار مطابث  جازمة دل عمراب ةلى ابقااثة ابعامة أف  ل بـ عرد ةلا  

 ل إجراء اععلؽ ثمكضكع اعطلب إبمػػػامان ثعلـ أك دف معاف إلمدػػػاف ايع لص ابدباؿ مق    بذبؾ د ف اب ثرة 
 أا  .ع عرض كجكد  لء مادم أك كاقعة ايعظير مق  اب ثار ر 

كبلم دمة أمقاء ع الااليا ابقيامل أف عقعدب اب ثراء كذبؾ إذا ما ةرضت أمقاء ابمقاق ة ميأبة ع عاج برأم      
 دقل أك عالقل. 

اععثر عالرار اب ثار مف ا دبة  أما إجراء قدب اب ثار ديك مف إجراءات جم  ا دبة  كبذبؾ إذا ما ثك ر       
 ابدةكل ابعمكماة ثاةعثارا إجراء مف إجراءات ابع الاؽ.ثمعردة يلطة ابع الاؽ ع ردت ث  

اب ثرة ددباؿ دل اإلمثات عقنرؼ إبى رأم اب ثار ابذم امثع  دل عالرارا   كبذبؾ د ف اب ثار اأ ذ  دـ ك      
  غار أف اب ثار ا علؼ ةف   دل ابعالرار ابذم أةدا كعالدـ ث اب ا د كاجكز ايعدةاؤا بيماع  يادع  كمقاق ع

  داب ا د  ادبل ثأقكاب  ةف ابكاقعة دما  دمت دل مادااعيا أما اب ثار مف  اث ابكقام  ابعل ا يد ثياكد اب ي
د يادع  دقاة أم عقنرؼ إبى عالاام  اب قل بلكاقعة م ؿ اب ثرة كاعرعب ةلى ذبؾ أق    اجكز يماع اب ثار 

 .(119  د ا د إذا داف إجراء اب ثرة قد كق  ثاطلن 

                                                           

  ابطثعة ا كبل أطرك ة ددعكراا   دار ابمالادة بلق ر كابعكزا   2010  يقة 150غازم مثارؾ ابذقاثات   اب ثرة اب قاة دل إمثات ابعزكار  ص - (119 
 ةماف  ا ردف.   
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ث اث ادكف ابعقازؿ نرا ان  ضمنًا: ن طالب إجراء الخبرة قد تنازل عن حقو ل صراحًة ولأن ل يكو -رابعًا 
إذا جاء كاض ان   بثس دا   أما ابعقازؿ ابضمقل دالد ادكف ثابعغاب غار ابمعذكر ةف  جلية ا يعدعاب ابعل 
قررعيا ابقااثة ابعامة إلجراء اب ثرة ثايعدعاب طابب إجراء اب ثرة. كقد ادكف ابعقازؿ ضمقاان إذا عراد  طابب 

ا كؿ كابذم اطلب إجراء اب ثرة ةلى أياي  ثنكرة عيدم  ث اث   ا ير  اب ثرة ثنكرة عععارض م  دداة 
 ق  عقازؿ ةف طلث  ابياثؽ.أطلث  ابجداد إ  ةلى 

 المبحث الثاني
 األحكام الناظمة لمخبرة

ثميابة  يـمأرابلمدةل ابعاـ أمقاء مثا رع  ابع الاؽ أف اقعدب مف ا اء مف اب ثراء كا  نامااف   ذ 
. اقثغل ابعقكا  (120  بجرامة ابمقظكرة أمام   داب ثرة ميأبة دقاة ععجاكز ا عناص ابمدةل ابعاـدقاة عععلؽ ثا

إبى أف اب ثار باس مكظ ان دل اغلب ا  ااف ك  اعمؿ دل مجاؿ ابمدةل ابعاـ  إذ أف ا عنان  كةمل  
 ل إ  ةلقة  م علؼ ةف ةمؿ ابمدةل ابعاـ  ا مر ابذم االعضل أف ةلقة اب ثار ثابمدةل ابعاـ ما

 قاقكقاة ثمالعضا ا العـز اب ثار ثأف االكـ ثعمؿ معاف كعع مؿ ابقااثة ابعامة ثعض ا بعزامات إزاءا. 
كثاةعثار أف اب ثرة ابعل الجأ إبايا ابمدةل ابعاـ   ععدك أف عدكف مف إجراءات ابع الاؽ بدكقيا عيعيدؼ 

 أ داميا كذبؾ دل ابمطابب ابعاباة:ابكنكؿ إبى اب الاالة دأق  اععاف ةلى ابثا ث ثااف 
 المطمب األول

 تعيين الخبير ودعوتو 
اعطلب  ذا ابمطلب ابكقكؼ ةلى إجراء ععاف اب ثار دل اب رع ا كؿ  كثااف دا اة إجراء دةكع   داء 

 ابميمة ابمكدؿ إبا  إجراء اب ثرة ةلايا دل اب رع ابماقل. 
 الفرع األول

 تعيين الخبير
عاـ دل ثعض ا  ااف ضركرة ا يععاقة ث ثار بجلء ميأبة عالنر مالادع  ابعامة قد ارل ابمدةل اب

ةف جلميا  دع داد يثب ابكداة أك ياةعيا  أك رد  ثنمة كجدت دل مداف ابجرامة كمضا اعيا ثثنمة 
ة أك ابمعيـ  أك ع لاؿ مادة اععالد أقيا دـ كثااف دنالعيا  أك معردة يثب اب راؽ  أك ابعأدد مف  دكث مكاقع

ع بلمدةل ابعاـ  راة داملة دل  ذا اب أف بامدق  مف د ؼ اب الاالة ثابيرةة ابلزمة رٌ إجياض. كقد عرؾ ابم 
بى أف اقعيل ابع الاؽ أف اقدب مف اأقس دا   كثابطراالة ابعل ارا ا مقايثة. كبلمدةل ابعاـ دل أم كقت كا 

                                                           

دار ابمالادة بلق ر ك ابعكزا    ةماف     ابطثعة ا كبل ك 2000  يقة  248م مد نث ى قجـ   قاقكف أنكؿ ابم ادمات ابجزاماة    ص  -(120 
 ا ردف. 
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 اات ابمدةل ابعاـ  دا مر اعكقؼ ةلى ابد اءة اب قاة ابلزمة بليععاقة ث ثرع   كقدب اب ثار مف نل
 .(121 دطقع  ك ثرع  ك يف عالدارا بمدل أ ماة اب اجة إبى اب ثار

ثاد أق    اجكز ثأم  اؿ مف ا  كاؿ أف ا اؿ ابمدةل ابعاـ ق ي  م ؿ اب ثار دل ا مكر ابعل 
اطلن عمااز جزاء  رقـ ع رج ةف قطاؽ معلكماع  كع عاج إبى  ثرة ةلماة أك دقاة كا   داف  ذا اإلجراء ث

 (.2012  ثرقامئ ابقالاثة   159/83
دابم رع ابمنرم قظـ ةملاة ا عاار اب ثراء مف  لؿ جداكؿ اب ثراء  داليـ طكامؼ اب ثراء إبى 
ملمة طكامؼ ا دؿ  ثراء ابجداكؿ ابمالادكف دل جداكؿ ابم ادـ ابطام ة ا كبى أما  ثراء ابعدؿ دا دلكف 

 ب مة ابمابمة ديـ  ثراء منل ة ابطب اب رةل .ابطامؼ ابماقاة أما ا
أما دل ا ردف د ف قاقكف أنكؿ ابم ادمات ابجزاماة بـ اعرض بميأبة اقع اب اب ثراء ثعاعان إ  إف 
قاقكف أنكؿ ابم دمات ابمدقاة ثعد ابععداؿ ةلى امر ندكر قظاـ اب ثرة أماـ ابم ادـ  اث قنت ابمادة 

اب ثراء ثالكبيا:"... إذا اع ؽ اب رقاء ةلى ا عاار اب ثار أك اب ثراء عكادؽ مدقاة بع دد طراالة ا عاار  83
ابم دمة ةلى ذبؾ كا   اعـ إجراء ابد ؼ كاب ثرة مف  ثراء ابجدكؿ   يب ابدكر..." كثابرغـ مف أف ابالاقكف 

اة  إ  اق  مدقاة( ةابئ ميامؿ اب ثرة دل معاملت ابع الاؽ كابمضا اة إلمثات ابميعقدات اب ط 90 ابمادة 
مثات ثذ بك عمت اإل ارة إبى  ثراء ابجدكؿ رغـ أف اب ثرة دل مجاؿ ابعزكار  ابميعقدات ثابع الاؽ  كا 

 كابمضا اة   ع علؼ ةف ثاقل ميامؿ اب ثرة.
كجدار ثابذدر أف ابالضاء ا ردقل غار ميعالر ةلى رأم معاف داما اععلؽ ثاقع اب اب ثراء دل 

 ا ت قجدا الـز ابم دمة ابجزاماة أك ابمدةل ابعاـ ثمكجب ابعالاد ثقص ابمادة ابميامؿ ابجزاماة د ل ثعض اب
مف قاقكف أنكؿ ابم ادمات ابمدقاة دما أيل قا كدل  ا ت أ رل قجدا اععثر  ذا ابميابة مف  83

ا عناص ابمدةل ابعاـ كابم دمة ك د ما. كقد قضت م دمة ابعمااز ثالكبيا : " إف أمر اقع اب اب ثراء دل 
 7/72رقـ  بميامؿ ابجزاماة اجب أف اعـ مف قثؿ ابم دمة ابعل عقظر ابالضاة ابجزاماة "  عمااز جزاء ا

زاء عقاقض ابالرارات ابالضاماة دل  ذا اب أف دأف ابثا ث اعمقى مف م رةقا 235:ص1972ابم اماف  (. كا 
 ابجزاماة.  يـ  ذا ابميأبة ع راعاان ثابقص نرا ةن ةلى طراالة اقع اب اب ثراء دل ابميامؿ

 ان ابمدةل ابعاـ ضركرة ابلجكء إبى اب ثرة  اععاف ةلا  أف اع ذ قرار  ارعألكعجدر اإل ارة أق  رامما  
إبا   ةديم  مضمكف اب ثرة ابمكدلأاف اب ثار  كاقثغل أف اعضمف  ذا ابالرار أيـ اب ثار أك اب ثراء ك اثعع

ق  معى أبذبؾ قضت م دمة ابقالض ثالكبيا:"  ث دؿ كاضد  اجب اقع اب اب ثار ثن ع    ثايم   كعطثاالان 

                                                           

   ابطثعة ا كبل  مق كرات اب لثل اب الكقاة ثاركت   بثقاف ك م مد  1993   371ةاطؼ ابقالاب   أنكؿ ابم ادمات ابجزاماة   ص - (121 
   مؤيية ابمالادة ابجامعاة  منر. 1989  يقة  472ةكض ةكض  قاقكف اإلجراءات ابجقاماة     ص 
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بعمؿ كبـ داف قرار ابم دمة ثقدب ا طثاء اب رةااف بعكقا  ابد ؼ ابطثل ةلى ابمجقل ةلا  كقاـ مياةدا ثا
ةلى  دميا ةلى عالرار اب ثرة "  ق    جقاح ةلى ابم دمة إذا  ل ايعقدت اععرض ابطاةف ةلى ذبؾ د

 (416ص : 1950/11/6ؽ جلية رقـ  22س  1142طعف رقـ  
  عرؾ أمر عالدار ةدد (122 أما داما اععلؽ ثعدد اب ثراء ابكاجب ا عاار ـ  داء ابميمة د ف ابالاقكف 

 اب ثراء ابكاجب اقع اثيـ بيلطة ابم دمة ابعالداراة أك ابمدةل ابعاـ. 
ضركرعيا كثعد لما ثدت بما داف ا عاار اب ثراء مف اإلجراءات ابعل عملؾ ابقااثة ابعامة إجراميا دو 
ثا عاار اب ثراء إدنا ان مف ابيلطة ابم عنة ةف اعجا يا إبى ا يععاقة ثا  نامااف  إبى  إندار أمرو 

دياب   يرى الباحثناغة قضاماة  بذبؾ   اةعمابجاقب ما ارعث   ذا اإلجراء مف إد اؿ اب ثار دل ابدةكل كا 
اء قامـ دل ابدةكل  كثابعابل داآلراء اب قاة   قدب اب ثراء ةلا  ا قعداـ إذ   قدكف ثندد إجر أف ةدـ 

عدعيب ن ة اب ثرة ابالضاماة ثؿ ععد دالط مف قثاؿ ابعالارار اب قاة اإلداراة كابعل يثؽ اإل ارة إبايا. أما إذا 
ندر ا مر ثقدب اب ثار مف غار م عص  داق  اندر م كثان ثابثطلف ابمطلؽ  ف م اب ة أ داـ 

 ثابقظاـ ابعاـ. ا  عناص ابكظا ل عععلؽ
 الفرع الثاني

 دعوة الخبير إلعداد تقرير الخبرة
 أوًل دعوة الخبير:

دةكة اب ثراء ع علؼ  يب قكع اب ثرة ابمطلكثة كابميمة ابمطلكب إجراؤ ا د ل  ابة ا يععاقة  
ل ابم عثرات ان ما ايعدةى اب ثراء ابعاملاف دثمف قثؿ ابقااثة ابعامة دأق  غاب ثاب ثراء دل مر لة ابمعااقة

ابجقاماة ابعاثعة بل دكمة أك ا طثاء اب رةااف كغار ـ  كدل  ذا اب ابة اععثر  ضكر ـ إبى مداف كقكع 
ابجرامة أك مداف كجكد ابجمة أك أمار ابجرامة  زمان إلجراء ابمعااقة ابماداة كع  ص اآلمار ابماداة ك  ظيا 

ب ف كابنقعة مف قثؿ ابمدةل ابعاـ إذا عكقؼ عمااز كردعيا. بذبؾ اجب انط اب كا د أك أدمر مف أرثاب ا
 جزاماة(. 39جـر كأ كاب  ةلى معردة ثعض اب قكف كابنقام   ابمادة ابما اة 

ثاد أق  داما اععلؽ ثاب ثرة ابعل اعـ إجراؤ ا مف قثؿ ابمدةل ابعاـ أمقاء ابع الاؽ ا ثعدامل  اث  
عدكف ابدةكل ابجزاماة قد عجاكزت مر لة ابمعااقات كا يعد  ت كجم  اآلمار ابماداة كا دبة ابماداة دل 

اكم ابجزاماة ةلى أف اعـ دةكة مداف كقكع ابجرامة أك ما اعرؼ ثميرح ابجرامة  دالد جرل ا مر دل ابدة

                                                           

   ابطثعة  ا كبى   دار ابقيضة ابعرثاة   منر   2007  يقة   740دع ل م مد ةزت   اب ثرة دل اإلمثات ابجقامل    ص  - (122 
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ديام  ابميمة ابمكدكبة إبا  كعيلم  ا كراؽ كابعاقات ابعل اطلب  إجراء اب ثرة  كبيا  مق اب ثار ابمقع ب كا 
مياب  إلةداد عالرار  ثرع   . (123 كا 

كاععثر قرار إجراء اب ثرة مف ا كراؽ ابالضاماة  كادكف عثلغ ا كراؽ ابالضاماة ثمعردة م ضر أك  
أدراد اب رطة أك ابدرؾ كدالان بألنكؿ ابمعاقة دل قاقكف أنكؿ ابم ادمات ابمدقاة م  مراةاة ا  داـ ا د 

 جزاماة(. 146اب انة ابكاردة دل قاقكف أنكؿ ابم ادمات ابجزاماة ابمادة 
كدل معرض دةكة اب ثار كا  طارا ثا عاارا إلجراء اب ثرة دالد  ل قاقكف أنكؿ ابم ادمات  
قكف اإلجراءات ابجقاماة " مف أاة قكاةد عقظـ  ذا ابميأبة كبذا داف ابرجكع إبى ابالكاةد ابمقظمة ابجزاماة " قا

 أنكؿ مدقاة(. كاةعماد قظاـ جداكؿ. 3/ 83بيذا ابميأبة دل قاقكف أنكؿ ابم ادمات ابمدقاة  مادة 
ابذم عالعضا   كمما اؤ ذ ةلى إجراء ا عاار اب ثار دل ابع را  ا ردقل إ دارا بمثدأ ابمكاجية 

 د ابمثادئ ا ياياة بلم ادظة ةلى  الكؽ ابدداع  ف إةماب    االعنر ةلى أابعدابة ابجقاماة كابذم اععثر 
ابعلقة ثاف اب نكـ بدق  كاجب دل ابعلقة ثاف اب نكـ كابالاضل كدادة أطراؼ ابدةكل ابجزاماة داب ثراء 

مف قاقكف ابمرادعات عكجب ةلى اب ثار ةقد  146 كاب يكد. ك ذا ما عقث  ث  ابم رع ابمنرم دل ابمادة
 مثا رة أةماؿ اب ثرة دةكة اب نـك ب ضكر أةماؿ اب ثرة.

ف  ضكر ابم الؽ أك اب نكـ أمقاء إجراء اب ثار أبذبؾ قضت م دمة ابقالض ثالكبيا:" ثكعطثاالان  
 "  75/4/13قالضميمع  دل اب ابة ابعل اعطلب دايا ا مر إجراء عجارب كد كص دقاة أمر غار  ـز

 (.  323ؽ ص  46مجمكةة أ داـ ابقالض س 
كعجدر اإل ارة أف اب ثرة ابعل اعـ إجراؤ ا دل م عثرات اب دكمة ةمكمان   ع ض   اة أ داـ أك   

قكاةد آمرة عععلؽ ثاب ضكر أك ع يم  ابميمة أك  لؼ اباماف ك عى اب يادة  كؿ ابعالارار ابمالدمة مف  ثراء 
( مدقاة عقص ةلى: " دل جما  اب ا ت ابعل عيعقد دايا إجراءات 91/3  دابمادة  اب دكمة ابعاملاف ثيا

بمؤيية ريماة داجكز  أك عاثعان  ابعمثت مف ن ة ابميعقدات ةلى ةمؿ م ثرم كداف ابم عثر  دكماان 
علالاء بلم دمة أف   ععالاد ثأم إجراء مما كرد دل ابمكاد ابياثالة ثما دايا إجراءات ابع لاؼ كأف عثا ر مف 

ق ييا إ ابة ابمكضكع م  ا كراؽ ابلزمة إبى ابم عثر م  ثااف ابميمة ابمطلكثة مق  كدل  ذا اب ابة ع كؿ 
جزاماة ةلى أف   161كقنت ابمادة  دما أاة ق الات أمرت ابم دمة ث اداةيا دق الات  ثرة ب زاقة ابدكبة". 

أك مف م لؿ    عثر اب دكمة ابداماكمابعالرار ابذم ايعدؿ مق  ثأق  نادر مف ابمكظؼ ابميؤكؿ ةف م
ثق ي  ث أف  اجراءأاب دكمة ابداماكم كابمكق  ثعكقاع  كابمعضمف قعاجة اب  ص ابداماكم أك ابع لاؿ ابذم 
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أاة مادة م عث  دايا االثؿ دل معرض ابثاقة دل اإلجراءات ابجزاماة دكف أف ادةى ذبؾ ابمكظؼ أك ابم لؿ 
ابذم اع ل ابم دمة مف ابعالاد  لابعمااز ةلى ا  ذ  ثيذا ابمثدأ ابالاقكق د ا د. كقد عكاعرت قرارات م دمة

ث جراءات اب ضكر كع يـ ابميمة ك لؼ اباماف كدةكة اب يكد ةقد إجراء اب ثرة بدل م عثرات اب دكمة أك 
  ص 2000  ابم اماف 326/99ابم عثر ابجقامل ابعاث  بجياز ا مف ابعاـ ع دادان  عمااز جزاء رقـ 

1090.) 
 ك  ابعادمم اب ثار كثاف اب  ص أ  ثاق كا يايلاب رؽ ابكاضد  أفقجد  ابيكداقلكدى ابالاقكف  

عرثط  ابعلاب قاة ابدقاالة  ابقكا لةلى ابع لاؿ ك ايعقثاط  أيايان مثقاة   يادع  أف أم ثاقع اب ثار ادبى  أف
ف ابكاق  ابمرعثطة ثيا كقام  غار قعاج  عععمد ةلى ا يع ا ياس دلف علؾ ابثاقة  ثكاقعة معاقة ك ثابعابل د
مر لة  إبىف ا عالر ثيا مف مر لة ابكقام  أ  ص ةادل غار مع نص  إمةاداة ك باس ثمالدكر 

 .ا يعقعاج
 ثانيًا إعداد تقرير الخبرة:

. مكقعان مف قثل  مثاقان ا ةماؿ ابعل (124 اععاف ةلى اب ثار عالداـ عالرار دعاثل دل ابمكةد ابم ٌدد ب   
  دما مف ابجامز أف ادبل اب ثار (125 قاـ ثيا كابرأم ابذم عكنؿ إبا    ث اث ادكف ملعزمان ث دكد قرار قدث  

    دل جما  (126 ثرأا    كاان أماـ ابمدةل ابعاـ  ةلى أف ادكف رأا  دل م ضر ابع الاؽ مـ اكق  دلايما ةلا  
 41/2لمدةل ابعاـ أف ايعدةل ابمدةل ابعاـ اب ثار كاقاق   داما جاء ثعالرارا  ابمادةا  كاؿ مف ابجامز ب
 إجراءات(. 87جزاماة؛ االاثليا ابمادة 

كعطثاالان بذبؾ قضت م دمة ابعمااز ثالكبيا: " اععمد اب ثار دل ذبؾ ةلى  ثرع  اب  ناة كما  
  212/85كاةعراد  أك أقكاؿ ا د ما" عمااز جزاء  رقـاعكنؿ إبا  مف ميقع  اب قاة دكف ا ةعماد ةلى ابمعيـ 

 (.103:ص1987ابم اماف 
مف ابمع ؽ ةلا  أق    اكجد  دؿ معاف إلةداد عالرار اب ثرة ديك ا علؼ مف ميقة   رل  إ  أف  

اة   كع مؿ أيـ اب ثار كابمأمكر المقدمة  االيـ إةداد عالرار اب ثرة إبى ملمة أقياـ ك ل: (127 اب ال  ابجزامل

                                                           

  مدعثة ابعلـ بلجما    ثاركت  ك يف  2005   273جقدم ةثد ابملؾ   ابمكيكةة ابجقاماة   ابجزء ا كؿ  كابماقل ك ابراث     ص  - (124 
   دار ابمالادة بلق ر ك ابعكزا   ا ردف  2008  يقة  103ابجك دار   ابع الاؽ ا ثعدامل دل قاقكف أنكؿ ابم ادمات ابجزاماة   ص 

  دار ابمالادة بلق ر  2011  يقة  242د رم ةثد ابرزاؽ اب دامل    ابمكيكةة ابجقاماة  رح قاقكف أنكؿ ابم ادمات ابجزاماة   ص  - (125 
 ابعكزا 

  جامعة ثغداد   ابعراؽ ك  ةلى ةكض  يف   اب ثرة دل ابمكاد ابجقاماة ك  1981  170يلطاف اب اكم   أنكؿ ابع الاؽ اإلجرامل   ص  - (126 
   دار اب در ابعرثل   منر    2007   173مدقاة   صاب
  ابطثعة  ا كبى   دار ابقيضة ابعرثاة   منر  كةثد اب ماد  2007  يقة 700دع ل م مد ةزت   اب ثرة دل اإلمثات ابجقامل    ص - (127 

    ك دار ابمعارؼ   منر   310اب كارثل ضماقات ابمعيـ دل مر لة ابع الاؽ ابجقامل   ص 
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؛ كع مؿ جما  اإلجراءات كا ث اث ابعل محاضر األعمال ابعل دلؼ ثيا قاللن ةف ا مر ابنادر ثذبؾ.
 ؛ كع مؿ ثطثاعة اب اؿ رأا  دل ابميامؿ ابعل قدب ث أقيا.الرأي والنتيجة أجرا ا اب ثار.

اـ ث  ما ق ة لن  لدعاثة ابعالرار  أف 1994بيقة  اإلمثاتقاقكف  دل ابيكداقلكدى ابالاقكف  
  ديم اييؿ  ثياطان  كأيلكث  ف كاض ان ف ادك أ  كاجب دقاة أمكرمف  اكما  ا د  ثق ي أجراااب ثار كما 

ف أاجب  ابعل ا ياياة قابؾ ثعض ابثااقات  أف إ بلعالرار  معاقان  ثن   ةام  بـ ا دد ابالاقكف  دلن 
ابقزاع ك مل ص ابكقام  ك  ابمأمكراةاعضمقيا ابعالرار كامدف اعثاةيا دقمكذج  ديقابؾ ثااقات اب نكـ كقطاؽ 

كابقعامئ   ةمل دلاعثعيا  ابعل اإلجراءاتك  ا ةماؿكادةاءات اب نكـ كابميعقدات ابمالدمة دما ايجؿ اب ثار 
  كدى ثعض اب ا ت قد اععدد اب ثراء دقةك  ث اجازبايا إايعقد  ابعل يثابا بايا دما اكضد إعكنؿ  ابعل

 ارد  عالرارا م نلن  أف  كدى  ذا اب ابة اجب ةلى دؿ كا د مقيـ م  كؿ ق س ابكاقعةأابر  دلكا عل كف 
م أبايا دؿ مف اب ثراء بلر إعكنؿ  ابعل ا يثاب رنة بمالارقة ابم دمة اب إبىرااة  عى ادكف  مكض ان 

 داف ثاطلن  ا يثاببايا  كاذا جاء ابعالرار مف إلم دمة ا يعقاد ب يعقاد ةلى ابعالارار ابذل ا كز ابقيامل كا
مردالات مف ميعقدات عـ  أاةاعضمف ابعالرار ابعارا  كدذبؾ عكقا  اب ثار كعكدع م  ابعالرار  أفدما اجب 
ا قعالا ت ابعمؿ ك  ثأااـاب ثار ثااف  اعثادبيا اب ثار م  اب نكـ  كامثت ابعلقااـ ابميمة كعلؾ  أمقاء إةداد ا
 ابميعقدات ابمؤادة بذبؾ . إرداؽق اليا م  أ ابعلقاـ ثيا كعارا  دؿ مقيا كةدد ابياةات كابمناراؼ   ابعل

كاقثغل ثااق  أٌق  دل اب ابة ابعل   ايعطا  دايا اب ثار إقجاز عالرار اب ثرة بدل ابقااثة ابعامة  
د ف قرار إجراء اب ثرة اجب أف اعضمف ع دادان بلميلة ابعل ا عاجيا اب ثار  قيا ع عاج إبى أث اث  انة 

ذا ما عثاف بل ثار ةدـ  إلقجاز ميمع  كعالداـ عالرارا كثيدؼ  ذا اإلجراء إبى اب د مف إطابة أمد ابعالاضل. كا 
ل ابعاـ ابذم قرر د ااة ابمدة ابعل مق ت ب  مف قثؿ ابمدةل ابعاـ دل  أف االدـ طلثان ثعمداد ابمدة كةلى ابمدة

 .(128 إجراء اب ثرة أف اجاب ةلى طلث  ثابالثكؿ أك ابردض ثالرار ميثب 
إجراءات م ك ن ابمدةل ابعاـ  الان اععثر  86عرعاثان ةلى ابعزاـ ابمدةل ابعاـ دالد جاء قص ابمادة  

ماعادان بعالداـ عالرارا ابكاجب" دل أف ا ٌدد بل ثار ابمقدكب بمثا رة ةمؿ مف أةماؿ اب ثرة  –مف قثاؿ "اب ؽ 
 لب . ةلمان أف اب ثار   االكـ ثعمل  ثدكف مالاثؿ  ثؿ ب  اب ؽ دل طلب أجرع  كمنارا    د ذا داف اب ثار 

 معاقان مف قثؿ ابقااثة ابعامة دابمدةل ابعاـ  ك ابذم االدر أععاث  كمنارا  .
دل ابدةكل اب الاالاة  د ف  مأمكراع  مف  أق  أف اعطؿ اب نؿ داةأعكبما داف عأ ار اب ثار دل  

إجراءات أقاط بلمدةل ابعاـ اب ؽ دل أف ايعثدؿ  ثاران ثأ ر االـك  87جزاماة كابمادة  41/2ابم ٌرع ثابمادة 
                                                           

  ابطثعة ا كبل أطرك ة ددعكراا    دار ابمالادة بلق ر ك 2010  يقة 159غازم مثارؾ ابذقاثات   اب ثرة اب قاة دل إمثات ابعزكار  ص - (128 
 ابعكزا   ةماف  ا ردف.   
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ةلى أداء ابميمة مكضكع ابقدب كأف ايعرد ا جكر ابعل قثضيا اب ثار داملة أك ثعضيا  كثطثاعة اب اؿ د ف 
 اعادان بعالداـ  عالرارا إبا   لب .ابمدةل ابعاـ ا ٌدد بل ثار ابجداد م

اق  باس مف  أف ايعثداؿ  ثار آ ر ثاب ثار ابذم يثؽ قدث  ايعثعاد أةماؿ اب ثرة ابعل  ويرى  الباحث
يا  دادكف بل ثار اآل ر أف اععمد ا  كاالـك معمت ن ا ة ممف ب  ك اة إجراقد ثا ر ا اب ثار ا كؿ  ديذا 

كأف اندر رأا  كثدكف عالرارا ايعقادان إبايا كابى ما ثا را  ك مف أةماؿ ث دماؿ ما ثالل مف أةماؿ اب ثرة  
 اب ثرة.

 
 المطمب الثاني

 رد وتنحي الخبير
ةداد عالرار اب ثرة د ف اثعد أف االـك ابمدةل ابعاـ ثععا ف اب ثار كدةكع   داء ابميمة ابمكدؿ إبا  كا 

ابم رع مقد  ؽ اب نكـ دل رد اب ثار دما مقد اب ؽ بل ثار أف اعق ى ك ذا ما يقعقاكب  دل اب رةاف 
 ابعابااف:  

 الفرع األول
 رد الخبير
اددعيـ إبى ةدـ ا طممقاف إبى  ااد اب ثار ةقد  ان يثث قاؾ مف  ؽ اب نـك رد اب ثار إذا داف  

   ياما كدل ظؿ ةدـ عكدر إمداقاة إةادة اب ثرة (116: ص1998  كاف  (129 قاام  ثميام  ابمكدلة إبا  
 مرة ماقاة دل أ ااف دمارة كع اداان بذبؾ اعاد اب ارع بل نكـ اب ؽ دل طلب رد اب ثراء.

ذا داقت ميأبة رد اب ثراء مف ا م  كر ابمععارؼ ةلايا دل ابميامؿ ابمدقاة د ف ا مر ممار  كا 
ف ذبؾ ا دؿ د اب ثراء دل ابميامؿ ابجقاماة    ةدـ جكاز ر (130 ل ابميامؿ ابجقاماة إذ ارل ابثعض لؼ د

مف مالعضاات عدكاف ابالقاةة ابكجداقاة بلالاضل ابجقامل ابذم اعمع  ث راة مطلالة دل مجاؿ اإلمثات  ان جزء
 ابجقامل.

  دارل أف أيثاب ابرد مف ابميامؿ ابعامة ابعل   عععلؽ ثمكضكع ابقزاع ثالدر (131 ابثعض ا  ر أما 
ما ععلءـ م  اب درة ابمجردة بل نكمة مدقاة داقت أـ جقاماة إذ أف ا  ذ ثيا ادكف ةلى أياس أقيا ذات 

 ذا ابمعقى م ادا أف أ داـ رد ن ة ةامة املايا ابقظاـ ابالاقكقل  كقد أكردت م دمة ابعمااز مثدأن ةارضان دل 
                                                           

 ف.  دار ابمالادة بلق ر ك ابعكزا    ا رد 1998ص 116 يف  ث ات  كاف   ضماقات ابمعيـ دل ابدةكل ابجزاماة    - (129 
  ابطثعة ا كبل أطرك ة ددعكراا    دار ابمالادة بلق ر ك   2010  يقة 164غازم مثارؾ ابذقاثات   اب ثرة اب قاة دل إمثات ابعزكار  ص  - (130 

 ابعكزا   ةماف  ا ردف.   
   دار ابقيضة ابعرثاة 1985  43ا مد دع ل ابيركر  ابكياط دل قاقكف اإلجراءات ابجقاماة  ص - (131 
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ا مكر ابعل ععقاكبيا  ثرعيـ قظران  ف اع اد ابعلة مكجب  تاب ثار عجرم ث ؽ دادة اب ثراء ميما ا عل 
 (. 1566  ص 1981  قالاثة ابم اماف 124/71 ع اد اب دـ  عمااز  الكؽ رقـ 

أف ابالاضل باس ملزمان ثأيثاب   إبى إجازة رد اب ثراء دل ابميامؿ ابجقاماة إ (132 كذ ب رأم مابث  
ابرد ابكاردة دل قكاقاف ابمرادعات كا نكؿ ابمدقاة إذ  ك  ر دل عالدار ا يثاب ابعل اقثغل ةلايا طلب ابرد 

 إذ بك داف ابم رع قد قند عطثاؽ أ داـ ابرد دل ابميامؿ ابمدقاة بقص ةلى ذبؾ نرا ة.
بلالاضل ا عارا ثقاءن ةلى مالع  دا  كا ٌدد ب   ف اب ثار ما  ك إ  مياةدأ  ث(133 ارد ابثعض ا  ر 

بى غار ذبؾ مف ابيلطات ابعل عمدف ابالاضل مف ا  عأداعيا كب  اب ؽ دل ايعثداب  ك  مأمكراع  كاراقث  أمقاء
ضماف عق اذ اب ثرة ةلى كج  اع ؽ م  ابعدابة  كبذا دل كج  بلالااس ثاف ةمؿ ابالاضل كةمؿ اب ثار مف 

  اث نل اعيما بلرد.
قكاة عدةك بذبؾ كاالدـ  ان بل نكـ رد اب ثار إذا كجدت أيثاث" :إجراءات ثالكبيا 89ت ابمادة قن 

ابع الاؽ بل نؿ دا   كاجب أف عثاف دا  أيثاب ابرد  كةلى ابالاضل اب نؿ دا  دل  طلب ابرد إبى قاضل
دل  ابة  إ  كاعرعب ةلى  ذا ابطلب ةدـ ايعمرار اب ثار دل ةمل . ملمة أااـ مف اكـ عالدام  مدة

 ."ا يععجاؿ ثأمر مف ابالاضل
كال ظ ةلى  ذا ابقص أف ابالاقكف بـ ا ٌدد أيثاثان معاقة برد اب ثار كدؿ ما ا عرط  أف عدكف  

مف  أق   دأيثاثا قكاة. كعدكر أيثاب ابرد ةمكمان  كؿ مدل نل اة اب ثار بلالااـ ثميمع ؛ ددؿ يثب جدا
ا ابميمة ثابد اءة اب قاة ابلزمة أك ثاب ااد ابكاجب اععثر داداان بردا. إمارة اب ؾ دل قدرة اب ثار ةلى أداء  ذ

كاالدـ طلب ابرد بلمدةل ابعاـ مثاقان دا  أيثاث  بل نؿ دا . كباس  قاؾ كقت م ٌدد بعالداـ ابطلب  داند 
 .(134 عالدام  دل أم ب ظة طابما اب ثار بـ االدـ عالرارا ثعد 

نكـ اب ؽ دل رد اب ثار ابمعاف مف قاضل ابع الاؽ  إجراءات( أعا ت بل  89ديذا ابمادة   
 نكـ ابدةكل ابعمكماة ك نكـ ابدةكل ابمدقاة ابعثعاة إذا داف قد  -دل معقى ابقص –كاالند ثاب نكـ 

عـ ا دةاء ثاب الكؽ ابمدقاة دل مر لة جم  ا يعد  ت كعمت إ ابع  م  ا يعد  ت إبى جية ابع الاؽ 
اعالدـ ث  اب نـ دل أف أماـ قاضل ابع الاؽ. كععممؿ إجراءات ابرد دل "ابطلب" ا ثعدامل  أك داف قد عـ 

إ دل ابدةكااف إبى قاضل ابع الاؽ  كا عرط دا  عضمق  أيثاب ابرد ابعل ايعقد إبايا  ايعكم دل  ذا أف 

                                                           

  ابطثعة ا كبل أطرك ة ددعكراا    دار ابمالادة بلق ر ك   2010  يقة 164غازم مثارؾ ابذقاثات   اب ثرة اب قاة دل إمثات ابعزكار   ص  - (132 
 ابعكزا   ةماف  ا ردف.   

   منر.    دار ابقيضة ابعرثاة    ابالا رة 1975  يقة  208أماؿ ةثد ابر اـ ةمماف    رح اإلجراءات ابجقاماة   ص - (133 
  ابجزء ا كؿ   مؤيية ابمالادة ابجامعاة   منر  ك ا مد أثك ابركس   1989  472م مد ةكض ةكض   قاقكف اإلجراءات ابجقاماة  ص - (134 

   منر  21  ابع الاؽ ابجقامل ك ابعنرؼ دا  ك ا دبة ابجقاماة   ص 



 م1026  - يناير  العاشرالعدد  العلميجملت جامعت دنقال للبحث 

190 
 

جثت  ذا . دما كأك (135 دل م ضر ابع الاؽ طابثان إمثاع  دا     ا  ن االدـ طابب "ابرد" طلث  دعاثة كأف اثدا  
ابمادة ةلل ابالاضل أف ا نؿ دا   لؿ ملمة أااـ مف اـك عالدام   غار أف ابالاقكف بـ ارعب ةلى عجاكز  ذا 

كثاقت أاضا ما اعرعب ةلى عالداـ طلب رد اب ثار ك ك ةدـ ايعمرار اب ثار دل ةمل   ك ك  ابماعاد أم جزاء.
ما بـ اأمر قاضل ابع الاؽ ثايعمرار اب ثار دل  امر اعرعب ث دـ ابالاقكف ةلى ما ا يـ مف ةثارة ابقص كذبؾ

 . (136 ةمل  دل  ابة ا يععجاؿ
كجدار ثابذدر إف  ذا ابمدة ابعل ا نؿ دايا ابمدةل ابعاـ دل طلب رد اب ثار غار داداة   اث  

أف ا مر قد ا عاج إبى ث ث أيثاب بلرد ععطلب كقعان أدثر أك أف عدكف  قاؾ ميعقدات مؤادة بطلب ابرد 
اج إبى أف ايعكمؽ ابمدةل ابعاـ مف ن عيا  كغقل ةف ابثااف أف ابالكاةد كا  داـ اب انة ثرد اب ثراء ع ع

ثابقيثة بل ثراء دل ابميامؿ ابجقاماة ثما دايـ أطثاء ابطب اب رةل دع اؿ  دل ابميامؿ ابمدقاة عيرم أاضان 
 .(137 ةلى  ذا ابالكاةد مقعان بلعدرار

ابمالقعة  ا يثابرد اب ثار معى عكادرت  دلبل نكـ اب ؽ  أةطى ابيكداقلابم رع  أفكقجد  
يثب بدف اجب   ماب ثار  أةماؿا ةعراض ةلى دل كدذبؾ بيـ اب ؽ  ابيكداقل اإلمثاتقاقكف  دلكابكاردة 
يثب  دما اجكز ا ةعراض ةلى عالرار اب ثرة ك ذا ا ةعراض   ماب ثار  أةماؿا ةعراض ةلى  إمثات

 ابة ابالضااا  دلادكف  أكبة ابالضااا ابمدقاة ابدثارة مف قا اة ابمثابغ ابمطابب ثيا   ا دل  ادكف كاض ان 
ابعالرار ابطثل  اؿ معردعيـ  دلذكايـ ابع  ظ  أكابجاقل  أكابجقاماة ابدثارة   اث ادكف ابمجقى ةلا  

مكق   دلابغابب  دلباس  ا   اص ؤ ء  أفرغـ   ثرع يقاف  أك ع نن درجة  أكثمؤ لت ابطثاب 
ا ةعراض  قا  أفابغابب  دلا  عناص  بدف  أ ؿبدكقيـ بايكا مف  امدقيـ مف عالااـ ميعكل ابطثاب قظران 

ابع دؾ  إبىما الجا  أكؿاذا بـ ادف ابعالرار بناب يـ بذا   ابمجقى ةلا أك ابجاقل ابة ق ياة اعا يا   عملا
 د اءة ابطثاب ابذل اةد ابعالرار. دل

ق  جامز بل نـك  أا ةعراض ةلى اب ثار رغـ  دلاب ؽ  أةطىدذبؾ  داقلابيك ابالاقكف  أفكقجد  
ندار ذا ا ةعراض   دلاب نؿ  دلادكف بدايا اب ؽ  ابعلبيلطة ابم دمة  إبىق   ا ض  أ إ  قرار ا  كا 

 إذابطعف   إبىغار قاثؿ  ابيكداقل اإلمثاتابعدابة ك ذا اب دـ ثمكجب قاقكف  إبى كبة  يب ما عراا م الؽ 
ةف  د اءع  ثمعاار يلاـ ثعادان  ثار ك اب دـ ةلى   ص  دلعيعطا  عك ى اب ادة  ابعل  لابم دمة دالط  أف
ابطرؼ نا ب  أكعؤمر ةلى اب  ص  ابعلظرؼ مف ابظركؼ  ثأم عأمار أكمنل ة  أك م اثاة أاة

لى   ص بلعدابة مف  اث اعاد اب رنة بلةعراض ة م الالان  كضعان  اأ ذابدةكل  دابالاقكف  دلابمنل ة 
                                                           

   دار اب در ابعرثل   منر  2009   610م مد م مكد يعد    قاقكف اإلجراءات ابجقاماة   ص  - (135 
  ابمردز ابالكمل بإلندارات ابالاقكقاة   منر  2009  يقة  441إاياب ةثد ابمطلب   ابمكيكةة ابجقاماة اب دامة دل ابثطلف   ص  - (136 
 ك دار اب در ابعرثل   منر  2007  يقة 168ةلى ةكض  يف   اب ثرة دل ابمكاد ابمدقاة ك ابجقاماة   ص - (137 
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كاقعاة كداف  أيثابةلى  ف داف قاممان   ذا ا ةعراض د دلعقظر  أفبلم دمة  اكادكف ثعد  ثار مثدماان 
 أف ذا ا ةعراض  داف ابم دمة  دلعقظر  أفف ابم دمة بيا    داةعراض  ثداءإ دل ابطرؼ ابمععرض م الان 

ذا إ اأمما عرل مف قرار ةادؿ   أك  رآعندر ابالرار ابيلاـ  يب ققاةعيا   كذبؾ ثاف ايعثدؿ اب ثار ث ثار 
   ذا اب ابة بل ثار مكانلة ةمل دلعندر قرار ا ثردض  ك ادكف  د قيااقعقعت ثعدـ معالكباة ا ةعراض  

 .اب قاة ا مكرمر مف أ دلابم دمة  أماـ يادع   أكبعالرار م نؿ  أةداد ذا  أدافيكاء 
قاقكف اإلمثات  ٌدد  ا ت طلب رد اب ثرة مف مف 141كعجدر اإل ارة أف ابم رع ابمنرم ثابمادة  

 قثؿ اب نـك ك ل:
أ. إذا داف قراثان أك نيران   د اب نكـ إبى ابدرجة ابراثعة أك داف ب  أك بزكجع   نكمة قاممة م  أ د 
اب نكـ دل ابدةكل أك م  زكجع  ما بـ عدف  ذا اب نكمة قد أقامت مف اب نـ أك زكجع  ثعد ععااف 

 دا.اب ثار ثالند ر 
ب. إذا داف كدالن   د دل أةماب  اب انة أك كناان ةلا  أك قامان أك مظقكقة كرامع  ب  ثعد مكع  أك داقت 
ب  نلة قراثة أك منا رة بلدرجة ابراثعة اكنى أ د اب نكـ أك ثابالاـ ةلا  أك ثأ د أةضاء مجلس إدارة 

 منل ة   ناة دل ابدةكل.اب ردة ابم عنة أك ثأ د مدارايا كداف بيذا ابعضك أك ابمدار 
ج. إذا داف ب  أك بزكجع  أك   د أقارث  أك أنيارا ةلى ةمكد ابقيب أك بمف ادكف  ك كدالن ةق  أك 

 كناان أك قامان ةلا  منل ة دل ابدةكل ابالاممة.
أك د. إذا داف اعمؿ ةقد أ د اب نكـ أك داف قد اةعاد مكدل  أ د ـ أك ميادقع  أك داف قد علالى مق   داة  

 داقت ثاقيما ةداكة أك مكدة ارجد معيا ةدـ ايعطاةة أداء مأمكر اع  ثغار ع از. 
أم قص اقظـ  ذا ابميأبة دل قاقكف  كأما ميأبة رد اب ثراء دل ابع را  ابجزامل ا ردقل بـ ار  

رة أنكؿ ابم دمات ابجزاماة  إ  أف ابالضاء ا ردقل اماؿ دل دمار مف ا  ااف إبى عطثاؽ أ داـ اب ث
مقاص مف ابرجكع إبايا دل ظؿ دراغ ع راعل جزامل  ابكاردة دل قاقكف أنكؿ ابم ادمات ابمدقاة كابعل  

ةلى أف "  90/2كثابرجكع إبى قاقكف أنكؿ ابم ادمات ابمدقاة قجد أق  اقص دل ابمادة   اقظـ  ذا ابميامؿ
 داـ ابمععلالة ثرد ابالضاء ابعل  دد ا ... اب ثراء ابذاف عقع ثيـ ابم دمة مف علالاء ق ييا عجرم ةلايا ا 

 ةلى ابق ك ابعابل: مدقاة. ا مر ابذم االعضل مف ابثا ث عكضاد  طة ابالضاء ا ردقل 134ابمادة 
بـ اعرض ابالضاء ا ردقل دل قرارات م دمة ابعمااز إبى ميأبة رد اب ثراء دل ابميامؿ ابجزاماة  إذ   . أ

 .(138 عكجد أاة عطثاالات قضاماة امدف ا يعقاد إبايا دل إثا ة  ذا ابميابة 
                                                           

  ابطثعة ا كبل أطرك ة ددعكراا  دار ابمالادة بلق ر كابعكزا   2010  يقة 166غازم مثارؾ ابذقاثات  اب ثرة اب قاة دل إمثات ابعزكار  ص - (138 
 ةماف   ا ردف.   
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ل بـ عجز م دمة ابعمااز رد اب ثراء دل ابالضااا ابمدقاة دل اب ابة ابعل ادكف دايا اب نـ قد  ارؾ د. ب
(. ةلمان أق  اجب 558  ص 1968  قالاثة ابم اماف68/103اقع اث  أك أجازا كبك ضمقان  عمااز  الكؽ رقـ 

كركد ابطلب ثرد اب ثار قثؿ إثداء اب ثار ب ثرع  كدل  ذا عالكؿ م دمة ابعمااز " إف طلب رد اب ثراء  ك مف 
 عمااز  "قثؿ إثداء اب ثراء  ثرعيـ  الكؽ اب نـك دما  ك اب أف دل رد ابالضاء كثرد  ذا ابطلب إف بـ امر

 (.203:ص1978  قالاثة ابم اماف 395/77 الكؽ رقـ 
إف قاقكف أنكؿ ابم ادمات ابمدقاة اجاز رد اب ثراء دل  ابة ك ادة ك ل إذا داف  ؤ ء اب ثراء قد عـ . ت

اب ابة ابعل   اع ؽ ا عاار اب ثراء اعـ مف  لؿ  ثراء ابجدكؿ ك يب ابدكر دل  اقع اثيـ مف قثؿ ابم دمة.
 ثيا اب رقاء.
 الفرع الثاني
 تنحي الخبير
إف اب ثار غار ملـز ثأداء اب ثرة ثكج  ةاـ إذ أف ث مداق  أف امعق  ةف أجراميا طابما بـ اثد  

 مكادالع  إذا ما كجدت بدا  أيثاب عجعل  غار قادر ةلى عق اذ ا.
بعق ل ثالكب : " إذا أراد اب ثراء أك  كقد قص ابالاقكف ابمنرم ةلى م ركةاة ك ؽ اب ثار دل ا 

ف إة اءا مف أداء مأمكراع  اثعداءن أك دل أمقاء أداميا كجب ةلا  أف االدـ طلثان ثذبؾ إبى رماس ك ابمكظ 
 أةماؿ اب ثرة(. 52ابمدعب أك اباليـ أك ابمنل ة  لؿ ابملمة أااـ ابعاباة بعدلا   ثأداء مأمكراع ..."  ابمادة 

ثار دل ابعق ل ةف أداء ابميمة إبى أف ةمؿ اب ثار أقرب ما ادكف إبى ةمؿ ابالاضل  كاعكد مندر  ؽ اب 
مدقاة( دا مر اقطثؽ  135د ذا داف بلالاضل أف اعق ى إذا ايع عر اب رج دل قظر ابدةكل  م يثب  مادة 

ف ةلى اب ثار ك ذا اب ؽ كميمع  قد عدكف نعثة كقد ادكف بدا  أيثاب   ناة أك  مكضكةاة عمقع  م
رغام  ةلى أداميا بف ادكف م ادان دل د ؼ اب الاالة ابعل ع عاج إبى ابالدرة ابعلماة كابعجرد مف  ابالااـ ثيا كا 

 .(139 ابعكاطؼ كا مكر اب  ناة
كةكدان ةلى ذم ثدء د ق  دل ثعض اب ا ت كث لؼ ابالاةدة ابعامة ابعل ععاد بل ثار أف امارس   

بل ثار أف اعق ى أك امعق  ةف أداء ميمع  إذا داقت اب ثرة مل ة   ال  دل ابعق ل ةف أداء ابميمة دل اجكز
  ع عمؿ ابعأجاؿ  كباس ثاإلمداف ايعثداؿ اب ثار دل ابكقت أك ابمداف اب ابااف  داب ثرة دل ابميامؿ 
ابجقاماة ع علؼ ةف اب ثرة دل ابميامؿ ابمدقاة  د ذا داقت اب ثرة عععلؽ ثمنابد اب نكـ د ف اب ثرة دل 

                                                           

  دار ابمالادة بلق ر   ابطثعة ا كبل أطرك ة ددعكراا    2010  يقة 169غازم مثارؾ ابذقاثات   اب ثرة اب قاة دل إمثات ابعزكار   ص  - (139 
 كابعكزا    ةماف  ا ردف.   
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امؿ ابجقاماة إقما عععلؽ ثمنابد ابمجعم  ثدامل  ما اعطلب ميا مة ابجما  دل  مااعيا ابمي
 .(140 كنااقعيا
أما ةف ابكض  ابالاقكقل دل ا ردف بيذا ابميابة د قيا غار ممارة ثعاعان دل ابميامؿ ابجزاماة دل ظؿ  

ابعمااز بـ ععطرؽ بيذا ابمكضكع ةدـ كجكد قص اقظـ ميأبة عق ل اب ثار ةف أداء ميام   دما أف م دمة 
دل ابميامؿ ابجزاماة أما دل  ميامؿ اب ثرة ابمدقاة دالد عكاعرت م دمة ابعمااز ةلى إثا ة  ذا ا مر  عمااز 

 (.358: ص1978قالاثة ابم اماف 2804/77 الكؽ رقـ 
دراغ ثاد أق  داما اععلؽ ثضركرة إجراء اب ثرة مف قثؿ اب ثار دل ابميامؿ ابجزاماة كدل ظؿ  

   ممملة دل ما الل:(141 ةد ابعامة ابعل ع دـ  ذا ابميأبةمقاص مف ابرجكع بلالكا ع راعل دأق   
. دالاةدة ةامة مف  ؽ اب ثار ابعق ل جامز  ذبؾ  ف ا نؿ دل ا مكر اإلثا ة دما أف عطثاؽ أ داـ 1

 دقل.اب ثرة دل ابميامؿ ابمدقاة أمر  ثد مق  كدالان بما ايعالر ةلا  ابالضاء ا ر 
. كأف داف مف  ؽ  اب ثار ابعق ل ةف أداء ابميمة إ  أف ا مر باس معركدان ةلى رغثاع  دكف ضكاثط  إذ 2

ف امثت  ذا أمدقاة( ك  135راء اب ثرة  ابمادة  ثد أف اعرض اب ثار عق ا  ةلى ابجية ابعل اقعدثع  إلج
ل ابعاـ ابمالدـ إبا  طلب ابعق ل د ذا ظير بلمدة -دما  ك اب اؿ دل طلب ابرد -ابطلب دل م ضر  اص

 مدقاة(.139بلعق ل قرر قثؿ ذبؾ  ابمادة  ان أف ا يثاب ابعل ثاقيا طابث  عنلد قاقكق
. إف اب ثراء دل مر لة معااقة ميرح ابجرامة ك ثراء ابطب اب رةل  اث عطلب ةمليـ ابيرةة كابدقة 3

اؽ مف قطاؽ  ؽ اب ثار دل ابعق ل ث لؼ اكابع نص ابدقاؽ دل مجا ت اب ثرة ابم عل ة  ك ذا دليا عض
ثعاد  ا مر دل ابم ادمة ابم عل ة  اث ابمكازقة ثاف  ؽ ابدداع ك ؽ ا دةاء كابث ث ةف ابعدابة ابجقاماة كا 

 ابالضاة كاب ثراء ةف دؿ ما امدف أف اؤمر دل ةمليـ كعكدر إمداقاة ايعثداؿ اب ثراء ثغار ـ.
اب ثرة اجعل  دل مردز قاقكقل ارعب ةلا  ابعزامات قد عمقع  مف  .إف طثاعة ةمؿ اب ثار ككظا ع  ثعمؿ4

د ذا داف اب ثار أ د أدراد اب رطة مملن د ف امعقاة  ةف علثاة طلب قاقكقل   ابعق ل دل ثعض ا  ااف
ذا داف مكظ ان  184نادر مف ابيلطة ابالضاماة  ل م اب ة اعاقب ةلايا ابالاقكف  ابمادة  ةالكثات أردقل( كا 

ثل يثب م ركع دل ابالااـ ثكاجثات طثاعة كعق اذ ا مر ابنادر ثمالعضى ا  داـ ابالاقكقاة اعاقب  كعياكف
ف دؿ   ص ملـز ثعق اذ  ف مف اب ثراء كغار ـ داك ةالكثات أردقل(. أما ا   اص ابعاد183قاقكقان  ابمادة 

 ةالكثات أردقل(. 474 -473ة أم قرار اندرا ابمدةل ابعاـ بلالااـ ث ثرع  كذبؾ ع ت طاملة ابعالكثة  ابماد
                                                           

   دار ابقيضة ابعرثاة    ابالا رة   منر. 1975  يقة 107أماؿ ةثد ابر اـ ةمماف    رح اإلجراءات ابجقاماة   ص - (140 
ة ددعكراا    دار ابمالادة بلق ر   ابطثعة ا كبل أطرك   2010  يقة 169غازم مثارؾ ابذقاثات   اب ثرة اب قاة دل إمثات ابعزكار   ص  - (141 

 كابعكزا   ةماف  ا ردف.   
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قظاـ اب ثرة( قد أبـز اب ثراء ابمالاداف دل ابجدكؿ ثعق اذ اب ثرة ابعل عكدؿ  11. إف قظاـ اب ثرة  ابمادة 5
.  إبايـ ثنكرة ةامة كمف دكف أم عكافو

 
 المطمب الثالث

 تحميف الخبير اليمين
رام  ابعل االدميا آدل أداء ةمل   كثث ابطمأقاقة دل مف أجؿ  مؿ اب ثار ةلى ابندؽ كا ماقة  

 41/1  دأكجب ابالاقكف ثابمادة (142 بلقااثة ابعامة  دالد  رص اب ارع ةلى أف اؤدم اب ثار اباماف ابالاقكقاة 
جزاماة أف االكـ ابمدةل ابعاـ "ابم الؽ" ثع لاؼ اب ثار اماقان قثؿ مثا رة ةمل  ثأف االكـ ثابميمة ابمكدلة إبا  

مدقاة( ةلى اق  اثلغ اب ثراء ابم ل كف مضمكف قرار ابم دمة.  83/3كأماقة. دما أكجب  ابمادة  ثندؽ
ب ع لاؼ اب ثار اباماف ابالاقكقاة قثؿ قادا دل جداكؿ اب ثراء ك مف قظاـ اب ثرة ةلى كج 6/4 ابمادة تكأكجث

 ارج ابجدكؿ ةلا  أف ا لؼ  ةلى أف اب ثار ابذم اعـ ا عاارا مفعقص قظاـ اب ثرة(  5/ 6كأاضان  ابمادة 
 اباماف أماـ ابم دمة ابعل ا عارع   كناغة اباماف ك ذا ما يكؼ قعقاكب  دل اب رةاف ابعابااف.

 
 الفرع األول

 تحميف الخبراء في مختبرات ومعامل الحكومة
ةلى إة اء اب ثراء دل ابمعامؿ كابم عثرات اب دكماة  -ا ردقل كابمنرم-ذ ب ابم رع ابجزامل 

 لؼ اباماف قثؿ أداء ابميمة ابعل اطلب إبايـ ابالااـ ثيا دل ابم عثرات ابعل اعملكف ثيا  د ل منر بـ مف 
ا ٌدد ابالاقكف أك ابالرارات ابكزاراة أيلكب كدا اة أداء  ثراء منل ة ع الاؽ ا دبة ابجقاماة ثدؿ ع نناعيـ 

ياؿ  ثراميا إبى م دمة  ا يعمقاؼ بلاماف ابالاقكقاة  كداقت منل ة ا دبة ابجقاماة قد دأثت ةلى  إر 
بع لا يـ اباماف قثؿ مثا رة ةمليـ دل ابمنل ة  كعطثاالان بذبؾ قضت م دمة ابقالض ثالكبيا:" أف  لؼ 
اب ثراء اباماف ابالاقكقاة بلعمؿ دل منل ة ا دبة ابجقاماة ثقاءن ةلى  طاب مف ابمعامؿ ابجقاماة اعضمف أق  

 قالض رقـ (143 " اب ثرة لكثة كمارس ابعمؿ اب قل ثقجاح اؤ ل  بلالااـ ثأةماؿاقعظـ دل ابدكرات ابعدراثاة ابمط
 (.178: ص2010  م ار إبا  ذقاثات  1952اكباك  22  565

جزاماة( دالد اةعثر أف ابعالرار ابذم ايعدؿ مق  ثأق  نادر ةف  161أما دل ا ردف  ابمادة   
ابمكظؼ ابميؤكؿ دل م عثر اب دكمة ابداماكم أك مف م لؿ اب دكمة ابداماكم االثؿ دل معرض ابثاقة دل 
                                                           

   دار ابمالادة بلق ر ك ابعكزا     ةماف ا ردف  1998ك يقة  114 يف ث ات  كاف  ضماقات ابمعيـ دل ابدةكل ابجزاماة   ص - (142 
ابطثعة ا كبل أطرك ة ددعكراا    دار ابمالادة بلق ر ك     2010  يقة 178غازم مثارؾ ابذقاثات   اب ثرة اب قاة دل إمثات ابعزكار   ص - (143 

 ابعكزا   ةماف    ا ردف.   
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كر كثابعابل اإلجراءات ابجزاماة دكف أف ادةى ذبؾ ابمكظؼ د ا د  ا مر ابذم االعضل ةدـ دةكع  بل ض
 اةعماد عالرارا دثاقة دكف أف ا لؼ اباماف.

 
 الفرع الثاني

 خبراء الجدول
مقعان إلطابة أمد ابعالاضل كا ثععاد ةف مظقة اب ثية دل ا عاار اب ثراء  أةعمد اب ارع إبى ما  

ةرؼ ثقظاـ جداكؿ اب ثراء  اث اعـ عيجاؿ اب ثراء دل دؿ مجاؿ مف مجا ت اب ثرة دل جداكؿ بدل 
ابم ادـ كاعـ ابلجكء إبى  ذا ابجداكؿ دل ع داد اب ثراء  يب ابدكر  ك ؤ ء اب ثراء ابمالادكف دل  ذا 

قظاـ اب ثرة(. أما اب ثار ابذم  6/4ابجداكؿ اجرم ع لا يـ مرة كا دة قثؿ  قاد ـ دل جداكؿ اب ثراء  ابمادة 
.اعـ ا عاارا مف  ارج ابجدكؿ دعلا  أف ا لؼ أماـ ابمدةل ابعاـ ا  بذم ا عارا دكف  اجة ب ضكر اب نـك

دذبؾ اب اؿ دل منر ابمريكـ أةماؿ اب ثرة( ةلى أف اب ثراء ابمالاداف دل ابجداكؿ ا ل كف اباماف أماـ 
رماس م دمة ا يعمقاؼ أك ابم دمة ا ثعداماة ابم عنة ةقد قاد ـ دل ابجدكؿ كعثالى  ذا اباماف ياراة أماـ 

يعالر ابالضاء ابمنرم ةلى ةدـ ع لاؼ  ثراء ابجداكؿ اباماف ابالاقكقاة ةقد جما  ابم ادـ  كعطثاالان بذبؾ ا
 .(144 أداء ابميمة ابمكدكبة إبايـ كا دع اء ثاباماف ابعل أدات ةقدما قادكا دل ابجداكؿ

 الفرع الثالث
 صيغة اليمين
دابغااة مف اباماف أف    بـ ا ٌدد اب ارع  ناغة معاقة بلاماف  ثؿ اد ل أف ع مؿ ابمعقى ابمطلكب 

اق أ دل ذمة اب ثار ععيد ثابالااـ ثابميمة ثندؽ كأماقة. بذا داباماف اجكز أف عؤدل ثأاة ناغة طابما داقت 
قما ثابمالاند كابمعاقل.  ع مؿ ابمعقى ابمطلكب  دابعثرة بايت ثا ب اظ كابمثاقل كا 

. ا عرط (145  ثرة  إ  أف ابثعضكاع ؽ اب ال  ابجقامل مف  اث ةدـ كجكد ناغة م ٌددة باماف اب 
 لؼ " د ذا أدات اباماف دكف ابقطؽ ثيذا ابل ظ ال اليا ابثطلف "ك ك ثطلف قيثل". دل أضركرة ابثدء ثل ظ " 

 اف ارل ابثا ث أق  ةدـ ذدر ب ظ ا لؼ   ارعب أم ثطلف  ف غااة اباماف  ل اإل لص ثابعمؿ 
 ابمكدؿ إبا  كباس ثابل ظ.

ق   لؼ أإبى أق    ا عرط ذدر ناغة اباماف دل م اضر ابع الاؽ  داد ل ذدر كعجدر اإل ارة  
قظاـ اب ثرة(. دضلن ةف ذبؾ  ا عرط ةلى  6اباماف دما   ا عرط أداؤ ا دل  ضكر اب نكـ  ابمادة 

                                                           

ك دار اب در ابعرثل   منر   كغازم مثارؾ ابذقاثات   2007  يقة 144ةلى ةكض  يف   اب ثرة دل ابمكاد ابمدقاة ك ابجقاماة   ص - (144 
   ابطثعة ا كبل أطرك ة ددعكراا    دار ابمالادة بلق ر ك ابعكزا     ةماف    ا ردف.     2010  يقة 180اب ثرة اب قاة دل إمثات ابعزكار   ص 

   ابمدعب ابجامعل اب داث   منر  2007  يقة  190ةثد اب ماد اب كارثل   ابثطلف ابجقامل   ص  - (145 
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ايـ ةلى ا طثاء كاب ثراء ابم ار إبجزاماة قنت ثالكبيا :"  41اب ثار  لؼ اباماف قثؿ مثا رة ةمل   دابمادة 
أف االيمكا قثؿ مثا رعيـ ابعمؿ اماقان ثأف االكمكا ثابميمة ابمكدكبة إبايـ ثندؽو كأماقة  40ك  39دل ابمادعاف 

 ". كايع اد مف ذبؾ اق    ةثرة ثاباماف ابل الة إلقجاز ابعمؿ.
رأم دما كةلى اب ثار أف اؤدم ابميمة ابمكدلة إبا  ثق ي   دل اجكز ب  أف اعيد ثيا إبى غارا. كاب 

م علؼ دل مدل  ؽ اب ثار ثا يععاقة ثغارا دكف إذف ابمدةل ابعاـ. ك  اقنب اب لؼ ةلى ابعكف 
ابمادم  د ةداد ابم ر ة أك قالؿ ابجمة أك عجراد ا مف ابمااب أك إ ضار ابم اباؿ كق ك ذبؾ  ديذا ابعكف 

قما ادكر ميلـ  ق    اعنؿ ثجك ر اب ثرة ثاةعثار ا إثداء برأم دقل نادر ةف   ص  مؤ ؿ بذبؾ  كا 
مععددة  كقد اجد اب ثار ق ي  مضطران    ن اأةماب لؼ  كؿ ابعكف اب قل. دالد االضل أداء ابميمة أث امان أك 

 بليععاقة ث ثرة غارا دل ثعض ا ث اث أك ا ةماؿ داطلب ةكق  دايا كايقد إبا  ابالااـ ثيا. 
ابع الاؽ أف ايععاف دل عدكاف رأا  ثمف ارل كقد قضت م دمة ابقالض ثالكبيا:" بلطثاب ابمعاف دل  

ا يععاقة ثيـ ةلى ابالااـ ثمأمكراع . د ذا داف ابطثاب اب رةل ابذم قدب دل ابدةكل قد ايععاف ثأ نامل 
بلد ؼ ةلى ابمجقل ةلا  كعالدار مدل اإلناثة  مـ أقر  ك  ذا ابعالدار كعثقاا  كأثدل رأا  دل اب ادث ةلى 

ـ ابذل ايعقد إبى  ذا ابعالرار دكف ا  نامل بـ ا لؼ اباماف قثؿ إثداء ضكم   دلاس االدح دل اب د
 (. 473: ص1989م ار إبا  ةكض   22/3/1949  846 قالض رقـ (146 رااة."

غار أف ابراجد بدل ابثا ث أف قااـ ابغار ثذبؾ كاةعماد اب ثار ةلا  اثطؿ ةمل ؛  ق  اععاف ةلى  
اب ثار ابمقعدب أف اؤدم ابميمة ثق ي  ابميمة ابمكدلة إبا . ك  اجكز ب  أف ايععاف دل  ؽ مقيا ثرأم غارا 

 إ  إذا دكض  ابمدةل ابعاـ ثذبؾ. 
ةكل دل ا يععاقة ث ثار أ ر  قابت م دمة ابقالض:" كدل  أف  ؽ اب ثار ابمقدكب دل ابد 

بل ثار ابمعاف دل ابع الاؽ أف ايععاف دل عدكاف رأا  ثمف ارل ا يععاقة ثيـ ةلى ابالااـ ثمأمكراع  ثغار 
 لؼ اباماف  ما داـ قد أدل اماقان ةقد مثا رع  كظا ع   دذبؾ اغقل ةف ع لا   دل دؿ قضاة ا ضر دايا 

 (.1997جقامل أماـ ابم ادـ  قالض 
كاعرعب ةلى ةدـ  لؼ اباماف مف قثؿ اب ثار جزاء ابثطلف بعالرار اب ثار  ك   لؼ دل ثطلف 
اب ثرة بعدـ  لؼ اباماف  كبدف اب لؼ امكر إبى اةعثار أداء اباماف مف اإلجراءات ابجك راة أـ ابقيثاة  

ف أداء اماف اب ثار باس مف اإلجراءات أ  (147 داب ال  ابجزامل اقاليـ  كؿ  ذا ابميأبة  دمقيـ مف ارل
                                                           

  مؤيية ابمالادة ابجامعاة   منر.   1989  يقة  473م مد ةكض ةكض    قاقكف اإلجراءات ابجقاماة   ص  - (146 
  دار ابمالادة بلق ر ك  م مد يعاد قمكر     1996  يقة  66  ص م مد ةلى اب لثل   ابكياط دل  رح قاقكف أنكؿ ابم ادمات ابجزاماة - (147 

  دار ابمالادة بلق ر ك ابعكزا   ك ةمر ابيعاد رمضاف   مثادئ قاقكف اإلجراءات ابجقاماة    ص  2005  يقة347أنكؿ اإلجراءات ابجزاماة   ص
   دار ابقيضة   منر  1985  يقة  372
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ابجك راة  د ذا بـ عؤًد اباماف ابالاقكقاة مف قثؿ اب ثار   اعرعب ةلى ذبؾ ثطلف جك رم  كمف ابجامز ابعقازؿ 
ةق  قظران  ق    اعد مف ابقظاـ ابعاـ  ك  اجكز بدؿ ذم منل ة أف ادد  ث   كؿ مرة أماـ م دمة ابعمااز 

 "ابقالض".
  أف أداء اماف اب ثرة مف اإلجراءات ابجك راة  ابعل   اجكز ا ع اؽ ةلى (148 م ا  ر ارلأما ابرأ

ذا ما ع لؼ اباماف د ف عالرار اب ثرة اعجرد مف ابالامة ابالاقكقاة  كثابعابل  اإلة اء مف أداميا أك ابعقازؿ ةقيا  كا 
ؾ ثابدد  دل ابثطلف ثأاة اعرعب ةلا  ثطلف اإلجراء  قا اؾ ةف أق  مف  ؽ دؿ ذم منل ة أف اعمي

كأف ادد  ث   كؿ مرة أماـ م دمة ابعمااز "ابقالض". كارل ابثا ث دل  ذا   مر لة داقت ةلايا ابدةكل
 بمياييا ث ؽ ابدداع. ابميأبة عأااد ابرأم ابماقل ابذم اةعثر أف أداء اباماف مف اإلجراءات ابجك راة قظران 

 المطمب الرابع
 :ر أثناء إجراء الخبرةالرقابة عمى أعمال الخبي

 قاؾ قكةاف مف ابرقاثة ةلى اب ثار ةقد إجراء أةماؿ اب ثرة ابمكدكبة إبا   كذبؾ ثابرقاثة مف قثؿ 
 ابمدةل ابعاـ ابذم اقعدث  كابرقاثة مف قثؿ اب ضكر ككدلميـ.

 الفرع األول
 :حضور المدعي العام إجراءات الخبرة

إبا  إبى ابرقاثة ابالضاماة ابمثا رة مف قثؿ ابمدةل ابعاـ ا ض  اب ثار ةقد إجراء اب ثرة ابمكدكبة 
  إذ باس بلمدةل ابعاـ أف اعد ؿ دل ةابذم اقعدث   ثاد أف  ذا ابرقاثة   ععدك أف عدكف رقاثة إجراماة ث ع

 ابميامؿ اب قاة أك أف اثدم رأاان.
ة مف  اث اعثاد ف ابرأم ك  اكجد ما امق  مف أف عدكف ةلقة اب ثار ثابمدةل ابعاـ ةلقة ععاكقا 

 كؿ ع داد ميمة اب ثار كبجكء اب ثار إبى ابمدةل ابعاـ بمياةدع  دل إجراء ثعض ا ةماؿ كايعدماؿ 
ثعض ما اقالن  دأف اطلب عزكاد ثثعض ا كراؽ ابناب ة بلمضا اة أك إةادة إجراء ا يعدعاب دل جرامـ 

عععرض ةمؿ اب ثار دما أف اب ثار اؤدم دكران دل  ابعزكار. دابمدةل ابعاـ  ك ابذم اذبؿ ابنعكثات ابعل
 .(149 عيياؿ ابطراؽ أماـ ابمدةل ابعاـ مف  لؿ ما االدم  مف قعامئ

                                                           

  دار ابمالادة بلق ر ك ابعكزا    ا ردف ك  2008  100دامل دل قاقكف أنكؿ ابم ادمات ابجزاماة   ص يف ابجك دار   ابع الاؽ ا ثع - (148 
  دار ابمالادة بلق ر ك ابعكزا     ةماف ا ردف كم مد ةكض  1998ك يقة 133 يف ث ات  كاف  ضماقات ابمعيـ دل ابدةكل ابجزاماة   ص 

   مؤيية ابمالادة ابجامعاة   منر  1989  يقة 473ةكض  قاقكف اإلجراءات ابجقاماة  ص 
  ابطثعة ا كبل أطرك ة ددعكراا    دار ابمالادة بلق ر ك   2010  يقة 183غازم مثارؾ ابذقاثات   اب ثرة اب قاة دل إمثات ابعزكار   ص  - (149 

 ابعكزا     ةماف    ا ردف   
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كأاان عدف ةلقة اب ثار ثابمدةل ابعاـ أمقاء مثا رة اب ثرة د ف ابمدةل ابعاـ امارس دكران رقاثاان ةلى ةماؿ 
ثطثاب أك غارا  إذا ايعلـز إمثات اب ابة ا يععاقة ثالكبيا :"إجراءات    85  ك ذا ما أددع  ابمادة (150 اب ثار 

ذا . مف اب ثراء اجب ةلى قاضل ابع الاؽ اب ضكر كقت ابعمؿ كمل ظع اقعضى ا مر إمثات اب ابة  كا 
ع ضاراة أك عجارب معدررة أك  م  ثدكف  ضكر قاضل ابع الاؽ قظران إبى ضركرة ابالااـ ثثعض أةماؿ

كاجكز  .دا  أقكاع ابع الاالات كما ارد إمثات  ابع  اثاف ابع الاؽ أف اندر أمران يثب أ ر كجب ةلى قاضل 
 ".مأمكراع  ثغار  ضكر اب نكـ دل جما  ا  كاؿ أف اؤدل اب ثار

أما ةف ةلقة اب ثار ثابمدةل ابعاـ دل ابع را  ابجزامل ا ردقل كدكر ابمدةل ابعاـ دل ابرقاثة  
ابم دمات ابجزاماة بـ اعطرؽ إبى عقظاـ قكاةد ابعلقة ثاقيما  إ  أق  ةلى أةماؿ اب ثار د ف قاقكف أنكؿ 

عـ عقظاـ ذبؾ دل قاقكف أنكؿ ابم دمات ابمدقاة ث اث أف اب ثراء اثا ركف ابع الاؽ كابمضا اة ع ت 
ف داف ابم رع ا ردقل كبـ ارد قص  اص ثذبؾ دل ابالاقكف  ك  اعد  61إ راؼ ابالاضل  ابمادة  مدقاة(. كا 

قالنان دل ابع را ؛ إذ عغقل ةف ذبؾ ابالاةدة ابعامة دل ابع الاؽ ا ثعدامل كمؤدا ا "إف ابمدةل ابعاـ ذبؾ 
اثا ر جما  إجراءات ابع الاؽ ابمؤداة إبى ابد ؼ ةف اب الاالة"؛ ك ل قاةدة عععلؽ ثا  عناص؛ دابمدةل 

قطاؽ ا عنان   ديل ةمؿ  ابعاـ  ك نا ب ا  عناص قاقكقان ثابع الاؽ ا ثعدامل. ك  ع رج اب ثرة ةف
بل ثرة  أف اقدب  لمف أةماؿ ابع الاؽ ا ثعدامل اب انة ثجم  ا دبة. ك  االدح دل  ذا ابعداؼ ابالاقكق

ابمدةل ابعاـ  ثاران بيا  إذا ما اقعضت ابطثاعة اب قاة أك ابعلماة بلكاقعة ذبؾ  ديل عثالى ةملن مف أةماؿ 
ـ أف ا ضر أمقاء قااـ اب ثار ثميمع    رنان مق  ةلى د ابة  ؽ ابع الاؽ  كمف مـ اععاف ةلى ابمدةل ابعا

لمدةل ابعاـ أف ار ص بل ثار ابالااـ ثميمع  بابدداع كةلى ابكنكؿ إبى اب الاالة اب ابنة. غار أق  اجكز 
دل غار  ضكرا  ةقدما عدكف أةماؿ اب ثرة ذات طاث  دقل ث ت  كقد عيعلـز ابالااـ ثثعض ابعجارب ابمعدررة 

 .(151 أك ثعض ا ةماؿ ابع ضاراة. كا ض  ذبؾ بعالدار ابمدةل ابعاـ ع ت رقاثة م دمة ابمكضكع 
 

 :الفرع الثاني
 :م إجراءات الخبرةحضور الخصوم ووكالئي

بمثدأ كجا اة ابع الاؽ كابذم االضل ثأف بل نكـ ككدلميـ اب ؽ دل  ضكر جما   عطثاالان  
 د اإلجراءات. كاجكز أإجراءات ابع الاؽ ا ثعدامل ما ةدا يماع اب يكد  ثما دل ذبؾ اب ثرة ثكن يا 

                                                           

   دار ابقيضة ابعرثاة    ابالا رة   منر.1975  يقة 23أماؿ ةثد ابر اـ ةمماف    رح اإلجراءات ابجقاماة   ص  - (150 
  دار ابمالادة بلق ر ك ابعكزا  ك  يف ابجك دار  ابع الاؽ ا ثعدامل دل  2005  يقة347م مد يعاد قمكر    أنكؿ اإلجراءات ابجزاماة   ص  (151 

  ردف.  دار ابمالادة بلق ر ك ابعكزا    ا 2008  102قاقكف أنكؿ ابم ادمات ابجزاماة   ص 
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ععجاؿ كابضركرة ابمالرر دل ابمادة بلمدةل ابعاـ أف االرر قااـ اب ثار ثعمل  دل غاثة اب نـك دل  ابعل ا ي
 جزاماة.  64

كبما داقت أةماؿ اب ثرة اب دامة ععطلب أةماؿ م ثرا  كعجارب معدررة دالد ذ ب اب ارع ابمنرم  
ق  "دل جما  ا  كاؿ أإجراءات عقص ةلى  85إبى ةدـ بزكـ  ضكر اب نكـ إلجراءات اب ثرة  دابمادة 

ضكر اب نكـ". كدل ذات ابيااؽ قضت م دمة ابقالض ثعدـ بزـك اجكز أف اؤدم اب ثار مأمكراع  ثغار  
مف قاقكف  85ف ابم رع بـ ايعلـز دل ابمادة أ ضكر اب نكـ أمقاء عأداة اب ثار ميمع  دالابت:" مف ابمالرر 

اإلجراءات ابجقاماة ضركرة  ضكر اب نكـ أمقاء عأداة اب ثار مأمكراع   كمف مـ ادكف اب دـ ابمطعكف دا  
 (.5  1998مارس  9 اد ابالاقكف ةقدما اقعيئ  ذا ابقظر" قالض جقاملقد أناب ن
دراديا دالد ظيرت ضركرة   ةث ع ةاالكـ ثأةماؿ دقاكبما داف اب ثار   انعب ةلى اب نكـ ديميا كا 

ةملاة عالعضل ابيماح بل نكـ ثقدب  ثراء ايع ارااف ب ضكر كمراقثة أةماؿ اب ثرة ك ذا اممؿ دكران رقاثاان 
 بل نـك أمقاء مثا رة اب ثرة. 

ف ة  ل ةلى غااة مف ا  مابيذا دميأبة ايععاقة اب نكـ ث ثراء ايع ارااف ميأبة إاجاثاة ك  
اب ثار ا يع ارم ابذم ايععاف ث  مف قثؿ اب نكـ اراقب ةمؿ اب ثار ابالضامل كاددع  إبى ثذؿ مزاد مف 

 ق  مراقب مف قثؿ   ص اعل ةمؿ اب ثار.أابجيد كعدارؾ أم  طأ امدف كقكة   ق  ا عر 
يع ارم كب  إجراءات( اعاد بلمعيـ دكف غارا أف ايععاف ث ثار ا 8دما أف ابم رع ابمنرم  ابمادة 

أف اطلب عمداق  مف ا طلع ةلى ا كراؽ كيامر ما يثؽ عالدام  بل ثار ابمعاف مف قثؿ ابم دمة ةلى أف 
  اعرعب ةلى ذبؾ عأ ار ابيار دل ابدةكل. كقد أ ذت م دمة ابقالض دل دمار مف ابالرارات ثعالارار اب ثراء 

اب ثار ا يع ارم قد   ادكف  ثارا م ل ان  طعف  ا يع ارااف كبـ عأ ذ ثعالارار اب ثراء ابالضامااف كرغـ أف
( أف 186:ص2010( إ  أف ابثعض ارل  م ار إبا  ابذقاثات 1952/5/22ؽ جلية   20  س 182رقـ 

ف قرارا إقما اععمد ةلى نكت ضمارا   ذا اب ثار إذا ما قدث  أ د اب نكـ إلثداء رأا  دل ميأبة دقاة د
 ابعل ايع لنيا.كا  ياي  ك عكرا كعالدارا بألدبة 

ثاد أف ابالاقكف ا ردقل ا عالر إبى قنكص عقظـ ميامؿ اب ثرة ا يع اراة د ل مف ابقص ةلى  
ميأبة إمداقاة ا يععاقة ث ثار دقل ايع ارم مف قثؿ اب نـك  إ  أف اب ارع قص ةلى ذبؾ دل إ ارات 

 جراء د ؼ ةلى ابعطاء ابمقكم ا يعملؾ( إذ عقص ةلى كجكب قااـ ابميعملؾ ث 6/7ةاثرة دقص  ابمادة 
 ايعملد  ثكايطة  بجق  ا دليا بذبؾ  كاعد قرار ابيامة  ذا ثاقة أكباة.

كبـ عأ ذ م دمة ابعمااز ا ردقاة ثعالرار  ذا ابيامة إذ قضت دل إ دل قراراعيا ثأف بلم دمة أف    
ك دمان دل كقت كا د  عمااز  عأ ذ ثابعالرار ابذم قظم  ابمماز ثق ي  إذ   اند أف ادكف ابمماز  نمان 
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كممة كمضات أ ارت إبايا م دمة ابعمااز ث أف  (.677:ص 1975قالاثة ابم اماف 74/298 الكؽ  رقـ 
ميأبة ا يععاقة ثاب ثار ا يع ارم ثالكبيا:" إف إعا ة اب رنة بلدداع بعالداـ ثاقة دقاة مالاثؿ ابثاقة اب قاة 

قل أف ابم دمة قد ايعثعدت ثاقة ابقااثة دما   امق  ابم دمة ابمالدمة مف ابقااثة دل معرض اإلمثات   اع
مف ابمكازقة كابعرجاد ثاف ابثاقعاف كاةعماد ا كبى كعرجا يا ةلى ابماقاة إذا ععارضعا  د ذا بـ عععارضا د ف 

: 1988ابم اماف   86/25 ؽ ابم دمة دل اةعماد ثاقة ابقااثة  ك مف ثاب أكبى  عمااز جزاء  رقـ
 (.1007ص
 

 المطمب الخامس
 آثار تقرير الخبير

ابعالرار ب  دل اإلمثات قكة ا كراؽ ابريماة  ثمعقى أق    اجكز إقدار ما ا عمؿ ةلا  مف كقام   
أمثعيا اب ثار ثاةعثار أق  رآ ا أك يمعيا أك ةمليا دل  دكد ا عنان  إ  ثطرؽ ابطعف ثابعزكار  كابعالرار 

 .(152  جة ثما ا عمؿ ةلا  مف ثاقات
إ  أف رأم اب ثار مف ابجامز بل نكـ إمثات ةدـ ن عيا أك ةدـ دقعيا ثدادة ابطرؽ دكف  اجة  

بلطعف ةلايا ثابعزكار  دما أف بيـ اب ؽ دل مقاق ة رأم اب ثار أماـ ابم دمة كمف ابمالرر أف عالرار آراء 
كع   دابم دمة  رة دل اب ثراء كاب نؿ دايا ثما اكج  إبى عالارار ـ مف اةعراضات مرجع  إبى قاضل ابمكض

أف عأ ذ دل إداقة ابمعيـ ثما عطممف إبا  مف عالارار اب ثراء ابمالدمة دل ابدةكل  كعطرح ما   عطممف إبا  
مقيا ك  معالب ةلايا دل ذبؾ   أما أماـ ابمدةل ابعاـ دل اجكز بل نـك مقاق ة ذبؾ  كبلمدةل ابعاـ اب ؽ 

 الرار.دل ايعدةام   يعاضا   داما ديكف دل ابع
كدل  ابة ععٌدد ابعالارار ابمالدمة  دللمدةل ابعاـ أف ا اضؿ ثاقيا كاأ ذ مقيا ما اراا كاطرح ما  

ةداا ذبؾ إذ أف ذبؾ أمر مععلؽ ثيلطع  دل عالدار ابدباؿ  كثابقيثة بلعالرار ابكا د د ف بلمدةل ابعاـ أف اأ ذ 
. كدل دادة اب ا ت اجب (153 ابجـر أـ ثق ا   مق  ما اراا م لن بلععكاؿ ةلا  دل د ؼ اب الاالة يكاء ث مثات

أف ايثب ابمدةل ابعاـ ردض ا  ذ ثعالرار اب ثار إذ   عمراب ةلا  إذا  ك طرح ما دكف دا  طابما بـ 
 اطممف إبا .

 
 

                                                           

    مق اة دار ابمعارؼ منر.  311ةثد اب ماد اب كارثل   ضماقات ابمعيـ دل مر لة ابع الاؽ ابجقامل   ص - (152 
 ابميؤكباة ابجقاماة   دار ابمطثكةات ابجامعاة  ا ردف  كةثد اب ماد اب كارثل   1993  يقة  1036ةز ابداف ابداقانكرل   ص  - (153 

 دار ابمعارؼ منر.ابميؤكباة ابجقاماة  مق اة 
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 :الخاتمة
 -ثعد أف عـ إقجاز  ذا ابدراية  ث مد اهلل كدضل   دالد أظيرت  ذا ابدراية يااية ابم ٌرع ابجزامل

مف  اث مدل قكة إجراء اب ثرة دل اإلمثات ابجزامل دل مر لة ابع الاؽ ا ثعدامل  م   -كابمنرم ا ردقل
ف ا ردقل كابمنرم  كذبؾ مف  اث ابكقكؼ ةلى ابالكايـ ابم عردة اد مالارقة ثاف ما ذ ب إبا  ابم رةةال

 كأكج  ا  علؼ  ابمعنلة جماعيا ثمكضكع ابدراية.
إجراء اب ثرة اععثر أ د أدبة اإلمثات دل ابع الاؽ ا ثعدامل  بذبؾ ٌف أكقد عكٌنلت  ذا ابدراية إبى 

د ف اع اذ إجراء اب ثرة ث د ذاع  اععثر ع رادان بلدةكل ابعمكماة  عى بك بـ ايثال  إجراء آ ر  ك ذا ما أقرا 
ضيا  إ  أف ابم ٌرع "ا ردقل كابمنرم". دابمدةل ابعاـ اعمع  ثيلطة عالداراة دل إقرار إجراء اب ثرة أك رد

ثعض ابالاكد عرد ةلى  ذا اب راة دعجعؿ ابمدةل ابعاـ ملزمان ث جراء اب ثرة دل ثعض ا  ااف كم ظكران ةلا  
إجراؤ ا دل أ ااف أ رل دأف عدكف ابميأبة مما   اجكز إمثاعيا ةف طراؽ اب ثرة أك أف عدكف  ذا ابميأبة 

 .بايت ميأبة دقا  أك مف ابميامؿ ابم يكرة كابمعركدة
كعكنلت أاضان إبى أٌق    اجكز ثأم  اؿ مف ا  كاؿ أف اقع ب ابمدةل ابعاـ ق ي  م ؿ اب ثار 
دل ا مكر ابعل ع رج ةف قطاؽ معلكماع  كع عاج إبى  ثرة ةلماة أك دقاة كا   داف  ذا اإلجراء ثاطلن . كأٌف 

 ققا   قدكف ثنٌدد إجراء قامـ دل  ةدـ قدب اب ثراء مف قثؿ يلطة ابع الاؽ اعرعب ةلا  جزاء ا قعداـ كذبؾ
ابدةكل  كثابعابل داآلراء اب قاة   عدعيب ن ة اب ثرة ابالضاماة ثؿ ععد دالط مف قثاؿ ابعالارار اب قاة اإلداراة. 
أٌما إذا ندر ا مر ثقدب اب ثار مف غار م عص  دأٌق  اندر م كثان ثابثطلف ابمطلؽ  ف م اب ة أ داـ 

 ٌلؽ ثابقظاـ ابعاـ. ا  عناص ابكظا ل ععع
دما كثاقت  ذا ابدراية أٌق  باس مف  أف ايعثداؿ  ثار ث ثار آ ر ابذم يثؽ قدث  ايعثعاد أةماؿ 

يا  دادكف بل ثار ا  ار أف اععمد ا ميذا عمت ن ا ة ممف ب  ك اة إجرااب ثرة ابعل ثا ر ا اب ثار ا كؿ  د
بى ما ثا را  ك مف أةماؿ كاالكـ ث دماؿ ما ثالل مف أةماؿ اب ثرة  كأف اندر  رأا  ثعالرارا ايعقادان إبايا كا 

اب ثرة. دما ثاقت أٌق  اعرعب ةلى ةدـ  لؼ اباماف مف قثؿ اب ثار جزاء ابثطلف بعالرار اب ثار  د ٌف أداء 
اباماف مف اإلجراءات ابجك راة قظران بمياييا ث ؽ ابدداع. كثاقت أف ابم ٌرع بـ ا ٌدد ناغة معاقة بلاماف  

اد ل أف ع مؿ ابمعقى ابمطلكب   داباماف عجكز أف عؤدل ثأاة ناغة طابما داقت ع مؿ ابمعقى ثؿ 
 ابمطلكب.

كثابقظر إبى أ داـ قاقكف أنكؿ ابم ادمات ابجزاماة قجدا ادع ى ث اراد أ داـ مالعضثة كةرضاة 
دةل ابعاـ دل بل ثرة ةلى كج    ا ل ثابغرض ابمالنكد مقيا  كذبؾ ضمف ابمكاد ابقاظمة بكظامؼ ابم

 جزاماة(.  41  40  39ابجقااات ابم يكدة  ابمكاد 
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كأف  ذا ا قعضاب دل قنكص اب ثرة   ا ل ثابغرض ابمطلكب   ياما ثعد أف ع عثت ابعلكـ كدمرت 
ابجرامـ ابعل عيع دـ ابكيامؿ ابعلماة اب دامة دل ارعداثيا  ا مر ابذم االعضل مثادرة ابم ٌرع إبى ابعد ؿ 

ف داف قاقكف اإلجراءات ابجقاماة أدمر عكداالان مف ابم ٌرع ا ردقل. بعقظاـ أ . كا   داـ اب ثرة ث دؿ م دـ ككاؼو
كمما اؤ ذ ةلى إجراء ا عاار اب ثار دل قاقكققا إ دارا بمثدأ ابمكاجية ابذم عالعضا  ابعدابة ابجزاماة كابذم 

ماب    االعنر ةلى ابعلقة ثاف اب نـك اععثر أ د ابمثادئ ا ياياة بلم ادظة ةلى  الكؽ ابدداع  ٌف إة
بدق  كاجب دل ابعلقة ثاف اب نكـ كابالاضل كدادة أطراؼ ابدةكل ابجزاماة كاالعرح ابثا ث ةلى م رةقا 

 ابقص ةلى  ذا ابميابة ثالكب : " اجب ةقد مثا رة أةماؿ اب ثرة دةكة اب نـك ب ضكر أةماؿ اب ثرة ".
ثار ف اب ابقزةات ذات درجة ةاباة   أقكاعقكع مف  أم دل  اث عععثر اب ثرة ابمالدمة مف اب ثار

قرار ا  لعثق أفثعض اب ا ت كعيعطا   دل ابم دمة ا ةعماد ةلاة دلاان   ك اب  ص ابك اد ابذل ثمالدكر
ابميقاة ابعلماة ك  درجع ق  باس دؿ   ص ث دـ أ  ك مل ظع اب ثار  كما اجب  أماميا االدم ةلى ما 

مرعثطة ثقكع  ا  اافثعض  دلاب ثرة  أف  اذا بلالااـ ثدكر اب ثار ةلى ادمؿ كج  مؤ لن كيقكات  ثرع  ادكف 
معاكقة ابم دمة  دل ك عدراثان  ايععدادان  ا دمرادكف  اب رةلمجاؿ ابطب  د لمعاف مف ابعدراب كابممارية 

 .اب رةلمجاؿ ابطب  دلابذل    اعمؿ  ابعادممالارقة ثابطثاب 
 أم  اب رطة ابجقاماة كععث ابميامؿ  م علؼ دلععقل ثعالداـ اب ثرة  ابعل اـا قي قابؾ ابعداد مف 

 دلاجب عطكاعيا ثنكرة معاقة بعلعب دكر ا  ابعلم علؼ ابمجا ت ابعلماة  ع ننات دلعممؿ  أقيا
 ابعادبة.ابم ادمة  أجراءابد ؼ ةف ابجرامـ ك  دل معاكقة ابالضاء

ابميامؿ ابجقاماة   دل اابالضااا ابمدقاة   قجد ممؿ  ذا ا  عناص ابدقاؽ دما قجد إبىكثابقيثة 
عق أ ةف ععامؿ  مثا ر قامـ ةلى  أقيا دلف طثاعة ابميامؿ ابمدقاة ع علؼ ةف ابميامؿ ابجقاماة   قظران 

بعدس قجد ثيا ةلى درجة مف ابكضكح   كةلى ا ابمععلالةثاف ابطرداف بذا عدكف جما  ابكقام   ابعراضل
ابطرؽ بد ؼ ابغمكض ابجرامة ك ابظركؼ  إبىاع لليا ابدمار مف ابغمكض كع عاج  ابعلابالضااا ابجقاماة 

دكر ا ةلى  بعؤدم  ةلى ق ك معاف يمكج اب ثرةعدكف  أفكاجب   ابجقاة أك ابجاقلابم اطة ثيا ك  ناة 
مف دا ؿ ابمؤييات ابعدباة   ذا ابمجا ت اماريكف ع نناعيـ دلبذا قجد اب ثراء   ابكج  ابيلاـ

عرةى  ابعل ا قياـكمف مـ عق ا اب اجة بعالكاة كدةـ  ا دكارعلؾ   داءكاب رطاة مما اعاد بيـ درنة ادثر 
ادكف  أفبعطكر ابجرامة ك ععالد كيامليا   كبذبؾ اجب  ابم عل ة كذبؾ عثعان  ا جيزةابع ننات دا ؿ   ذا

ععكادر  أفدما اجب   ابكقت ك ابجيد دكف مثرر إ دار عى   اعرعب ةلاة  اب ثار ميثثان ث دلقرار ا يععاقة 
 .اب ثرة أةماؿابرقاثة ابالضاماة اب عابة ةلى 
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عا ةابجلية ك  دل  ثعد ةرض إ ثعالرار اب ثرة  ا  ذدما   اجكز بلم دمة    بمقاق ع اب نكـ  إبىابمجاؿ  ا 
 ة داف ةلايا عيثاب ذبؾ.ثعالرار اب ثر  عأ ذابم دمة ةقدما    أفكثالل ابالكؿ 
مكجكدة  أدبةاب ثار اععامؿ م   أف إذكيالة بعالدار ابدباؿ   لاب ثرة  أفم ابراجد ارل أف ابر أك 

ابغرض مف ا يععاقة ثاب ثرة  أف اث  ا دبة بيذا اإلمثاعاةقاممة قثؿ مثا رة ةملة ك ك االكـ ثعالدار ابالامة ك 
كيالة ميعاللة   لف ابعرجمة أػ  ك ا دبةعالدار  دل أمر اة مف اب الاالة ك بعدكف ابم دمة ةلى ثاق إبىابكنكؿ 
  اطلب مق  رجة مف ابد ااة ابعلماة كاب قاةن ات معاقة كادكف ةلى د  دا  داب ثار   ص ععكادر ةف اب ثرة

 درد أبما  ك عجارب دقاة مـ ايعقعاجاي  أث اماي اة ث أف عالدار ميأبة بيا طثاعة  انة قد ععطلب أاثدل ر  أف
ابعلماة ك اب قاة   ثا ياقاد مدةمان  ابالاضل إبا اقالؿ ما عكنؿ  كأ اران   ة اب انةذبؾ معلكماع  اب قا دل مطثالان 
قما  رأاا دقاان  أك   ناان  عالداران  ابالاضل إبىابعرجماف ديك   االدـ  أما  دراؾ بغة معاقة.إ دلاياةدا  كا 

اب ثرة  ل إجراء اععلؽ ثمكضكع اعطلب إبمػػػامان ثعلـ أك دف معاف إلمدػػػاف ايع لص ابدباؿ  فد   كةلا
 مق    بذبؾ د ف اب ثرة ع عرض كجكد  لء مادم أك كاقعة ايعظير مق  اب ثار رأا  .

كبلم دمة أمقاء ع الااليا ابقيامل أف عقعدب اب ثراء كذبؾ إذا ما ةرضت أمقاء ابمقاق ة ميأبة ع عاج برأم      
  عالقل.دقل أك 
ك اععثر عالرار اب ثار مف ا دبة   أما إجراء قدب اب ثار ديك مف إجراءات جم  ا دبة   كبذبؾ إذا ما       

 ل ابعمكماة ثاةعثارا إجراء مف إجراءات ابع الاؽ .ثك ر ثمعردة يلطة ابع الاؽ ع ردت ث  ابدةك 
كاب ثرة ددباؿ دل اإلمثات عقنرؼ إبى رأم اب ثار ابذم امثع  دل عالرارا   كبذبؾ د ف اب ثار اأ ذ  دـ      

اب ا د كاجكز ايعدةاؤا بيماع  يادع  كمقاق ع  دل ابعالرار ابذم أةدا كعالدـ ث   غار أف اب ثار ا علؼ ةف 
اث ابكقام  ابعل ا يد ثيا  داب ا د ادبل ثأقكاب  ةف ابكاقعة دما  دمت دل مادااعيا أما اب ثار اب يكد مف  

د يادع  دقاة أم عقنرؼ إبى عالاام  اب قل بلكاقعة م ؿ اب ثرة كاعرعب ةلى ذبؾ أق    اجكز يماع اب ثار 
 .د ا د إذا داف إجراء اب ثرة قد كق  ثاطلن 

 
 قائمة المراجع

 لقبوون.أوالً: كتب ا

 أثك ابركس  أ مد  ابع الاؽ ابجقامل كابعنرؼ دا  كا دبة ابجقاماة  ثدكف طثعة كقا ر  منر. -
 196دى قاقكف ابمرادعات   ابطثعة ابيادية   ص  ا  داـابكداء   ا مد  قظراة  أثك -
بلق ر (  ابع الاؽ ا ثعدامل دل قاقكف أنكؿ ابم ادمات ابجزاماة  دار ابمالادة 2008ابجك دار   يف   -

 كابعكزا   ا ردف.
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(  ابمكيكةة ابجقاماة  رح قاقكف أنكؿ ابم ادمات ابجزاماة  2011اب دامل  د رم ةثد ابرازؽ    -
 ابجزء ابراث   دار ابمالادة بلق ر كابعكزا   ا ردف.

 (  اب ثرة دل ابمكاد ابمدقاة كابجقاماة  دار اب در ابعرثل  منر.2007 يف  ةلل ةكض  -
(  ابكياط دل  رح قاقكف أنكؿ ابم ادمات ابجزاماة  ابجزء ا كؿ  كابماقل  1996 اب لثل  م مد ةلل -

 دار ابمالادة بلق ر كابعكزا  ا ردف.
 (  ضماقات ابمعيـ دل ابدةكل ابجزاماة  دار ابمالادة بلق ر كابعكزا   ا ردف.1998 كاف   يف ث ات  -
   ابمنرم  مدعثة غراب  منر.(  اإلجراءات ابجقاماة دل ابع را1990ابد ثل  إدكار غابل  -
 (  مثادئ قاقكف اإلجراءات ابجقاماة  دار ابقيضة ابعرثاة  منر.1985رمضاف  ةمر ابيعاد  -
  46زدى    م مكد جماؿ ابداف  اب ثرة  ابمدقاة ك ابعجاراة   ص  -
 ( ابكياط دل قاقكف اإلجراءات ابجقاماة  دار ابقيضة ابعرثاة  منر.1985يركر  أ مد دع ل  -
 (  قاقكف اإلجراءات ابجقاماة  دار اب در ابعرثل  منر.2009م مد م مكد  يعد  -
 اإلجراءات ابجقاماة دل ابع را  ابمنرم  دار اب در ابعرثل  منر. ( 1988يلمة  مأمكف م مد   -
 (  أنكؿ ابع الاؽ اإلجرامل  جامعة ثغداد  ابعراؽ.1981اب اكم  يلطاف   -
 ابجقامل  ابمدعب ابجامعل اب داث  منر.( ابثطلف 2007اب كارثل  ةثد اب ماد  -
اب كارثل  ةثد اب ماد  ضماقات ابمعيـ دل مر لة ابع الاؽ ابجقامل  ثدكف يقة ق ر  مق أة ابمعارؼ   -

 منر.
(  ابميؤكباة ابجقاماة  دار ابمطثكةات 1993ةز ابداف  كابداقانكرم   ةثد اب ماد اب كارثل  -

 ابجامعاة  ا ردف.   
(  ابمكيكةة ابجقاماة اب دامة دل ابثطلف  ا جزاء ا كؿ  كابماقل  كابراث    2009إاياب ةثد ابمطلب  -

 ابمردز ابالكمل بإلندارات ابالاقكقاة  منر.
 2005ةثد ابملؾ  جقدم  ابمكيكةة ابجقاماة  ا جزاء ا كؿ  كابماقل  كابراث   ابطثعة ا كبى  يقة  -

 بثقاف. -مدعثة ابعلـ بلجما   ثاركت
-  دار ابقيضة ابعرثاة   ابالا رة 1975ف  آماؿ ةثد ابر اـ   رح اإلجراءات ابجقاماة  يقة ةمما -

 منر.
  دار ابقيضة ابعرثاة  2007ةزت  دع ل م مد  اب ثرة دل اإلمثات ابجقامل  ابطثعة ا كبى  يقة  -

 منر. -ابالا رة
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يية ابمالادة ابجامعاة   مؤ 1989ةكض  م مد ةكض  قاقكف اإلجراءات ابجقاماة  ابجزء ا كؿ  يقة  -
 منر.

ابدالقل  داركؽ  م اضرات دل قاقكف أنكؿ ابم ادمات ابجزاماة  ابجزء ابماقل  ابطثعة ابماقاة  يقة  -
 ا ردف.  -  دار اب اراثل  ةماف1985

  دار ابقيضة ابعرثاة  2006   رح ابالكاةد ابعامة بإلجراءات ابجقاماة  يقة ابرؤكؼميدم  ةثد  -
 منر. -ابالا رة

  دار ابمالادة بلق ر 2000قجـ  م مد نث ل  قاقكف أنكؿ ابم ادمات ابجزاماة  ابطثعة ا كبى  يقة  -
 ا ردف. -كابعكزا   ةماف

  مق كرات اب لثل اب الكقاة  1993ابقالاب  ةاطؼ  أنكؿ ابم ادمات ابجزاماة  ابطثعة ا كبى  يقة  -
 بثقاف. -ثاركت 

  دار ابمالادة بلق ر كابعكزا   2005اة  ابطثعة ا كبى  يقة قمكر  م مد يعاد  أنكؿ اإلجراءات ابجزام -
 ا ردف. -ةماف

  ثاركت1968  معجـ بياف ابعرب  أثف مقظكر  قامكس بياف ابعرب  دلمة  ثر  ابجزء اب امس -
 بثقاف.

 ابجامعاة: ماقاان: ابريامؿ
  أطرك ة ددعكراا 2010ة ابذقاثات  غازم مثارؾ  اب ثرة اب قاة دل إمثات ابعزكار  ابطثعة ا كبى  يق -

 ابمالادة بلق ر كابعكزا   ا ردف.
يركر  أ مد دع ل  قظراة ابثطلف دل قاقكف اإلجراءات ابجقاماة  أطرك ة ددعكراا  جامعة ابالا رة   -

   منر. 1959يقة 
  1964ةمماف  آماؿ ةثد ابر اـ  اب ثرة دل ابميامؿ ابجقاماة  أطرك ة ددعكراا  جامعة ابالا رة  يقة  -
قاـ  يامل م مد  ابع الاؽ ا ثعدامل دل قاقكف اإلجراءات ابجزاماة اب ليطاقل كابمالارف   ريابة غ -

   جامعة ابجزامر  ابجزامر.2003ماجيعار  يقة 
 مابمان: ابالكاقاف.

 كععدالع . 1961بيقة  9قاقكف أنكؿ ابم ادمات ابجزاماة ا ردقل رقـ  -
 .كععدالع  1988بيقة  24قاقكف أنكؿ ابم ادمات ابمدقاة ا ردقل رقـ -
 ـ  .1994ابيكداف  بيقة   دلقاقكف  ا مثات   -
 بيقة . 25رقـ  ابمنرمدل ابمكاد ابمدقاة كابعجاراة قاقكف اإلمثات  -
 . 2003بيقة  95ثابالاقكف رقـ  طثالا   دث ابععدالت ابجقاماة ابمنرم اإلجراءات قاقكف -
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 ععدالع .كدالان   ر  1960قاقكف ابعالكثات ا ردقل بيقة  -
  .ث أف عقظاـ اب ثرة أماـ جيات ابالضاء 1952بيقة  96مريـك رقـ  -
 .  2001بيقة  78قظاـ اب ثرة أماـ ابم ادـ ابقظاماة ا ردف رقـ  -

 :اإلبدعركقاةراثعان: ابمجلت كابدكراات كابثرامئ 
  ك ك ثرقامئ م عص ثق ر قرارات م دمة ابعمااز ا ردقاة اإلبدعركقاةثرقامئ قالاثة ابم اماف ا ردقااف  -

 .2012كابالكاقاف ابعل عندر دل ابمملدة  يقة 
 .2000إبى  1955مجلة قالاثة ابم اماف ا ردقااف  أةداد م عل ة مف يقة  -
 .1998بى إ 1952  أةداد م عل ة مف يقة مجمكةة أ داـ م دمة ابقالض -
  ك ك ثرقامئ م عص ثق ر قرارات م دمة ابعمااز ا ردقاة كابالكاقاف ابعل اإلبدعركقاة_ مق كرات ةدابة  -

 عندر دل ابمملدة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ahmedelgamel.maktoobblog.com/1610931/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%b1%d9%82%d9%85-96-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1952-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85/
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 دور التمويل األصغر في تطوير المشروعات الصغيرة
(جتربت مصرف االدخار والتنميت االجتماعيت ) 

 د. كمال الدين محمد عثمان البشير
 األستاذ المساعد بكمية التجارة جامعة النيمين

 المستخمص
مطلب أيايل دل ظؿ  ابنغارة عقاكبت ابكرقة دكر ابعمكاؿ ا نغر دل عطكار ابم ركةات 

كعيدؼ إبى دراية دكر ابعمكاؿ ا نغر دل عطكار ابم ركةات ابنغارة ثابعطثاؽ ةلى   ابظركؼ ابرا قة
أ ـ اب رضاات  ل ابعمكاؿ ا نغر ب  دكر دعاؿ دل عطكار  منرؼ ا د ار كابعقماة ا جعماةاة.

كبذبؾ عقاكبت ععراؼ م يـك كأ ماة ك نامص ابعمكاؿ ا نغر كا قعناداة  ابم ركةات ابنغارة 
كعطكر منرؼ ا د ار كابعقماة ا جعماةاة  ابنغارة كق أةكا جعماةاة. كدذبؾ عقاكبت ابم ركةات 

 إبى أف ابعمكاؿ ا نغر ايا ـ دل عطكار ابم ركةات ابنغارة  كياايات ابعمكاؿ ا نغر. ك لنت
 كزاادة كع ياف د كؿ ا ير.

عطكار ابم ركةات ابنغارة  ابعل أدت إبى اةعمدت ابكرقة دل ايعالناء ابمعلكمات بمعردة اآلمار
ثكايطة ا يعثاقة ابعل كزةت بعملء ابعمكاؿ ا نغر ثمنرؼ ا د ار كابعقماة ا جعماةاة. عـ ع لاؿ 
ابثااقات كابعل أدضت إبل أف  قاؾ ةلقة إ ناماة ثاف ابعمكاؿ ا نغر عطكار ابم ركةات ابنغارة  كذبؾ 

ايات ابعمكاؿ ا نغر دل ابيكداف ذات امر اجعماةل ثع ياف ابميعكل ا قعنادم كا جعماةل  كأف يا
 ف  دما أكنت ابكرقة ثزاادة ابيالؼ ابعمكالل بلم ركةات ابنغارة  كاقعنادم ةلى اب رامد ابضعا ة.

 عطكارا مف أ ـ ركادد ةملاة ابعقماة ا قعناداة كا جعماةاة بلميا مة دل  ؿ م دلعل اب الر كابثطابة.
Abstract 

The current paper deals with the role of microfinance in Sudan in developing 

small schemes under the contemporary economic conditions. The case study is the 

Bank of Savings and Social Development (BSSD). The analytic framework is 

based on the hypotheses that microfinance has effective role in such development. 

The paper’s data were collected by field surveys supported by questionnaires for 

the BSSD clients. The analysis revealed that there are correlations between 

microfinance and micro-schemes evolving in the improvements in the 

socioeconomic conditions, moreover, that it has positive impacts the weak social 

strata. The paper recommends increasing the financing ceilings concluding that 

microfinance can be a cardinal support for socioeconomic process and solve 

problems of poverty and unemployment. 
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 التمييد
عععثر عقماة ابم ركةات ابنغارة كمعقا اة ابنغر مف ابناغ ابملممة بمياةدة اب الراء  كبعطكار 
اقعناداات ابدكؿ ابمعطلعة إبى ابقمك كابعالدـ ا قعنادم كا جعماةل  انة كأف ابدمار مف  اماعيا اعكدر 

عاجيا ا يايل ةلى ابمجيكد ابث رم كاإلثداع اب قل كبذا د ف ابالامة م لاان. أضؼ إبى ذبؾ ديل عععمد دل إق
ابمضادة دل  ذا ابنقاةات عثلغ أضعاؼ قامة ا نكؿ ابماثعة كابمكاد اب اـ ابميع دمة دل إقعاجيا. كقجد 

ات إف ابعمكاؿ ا نغر أ د اآلباات ابمثعدرة بعمكاؿ ابم ركةات ابنغارة كبمداد ة اب الر كآمارا دل ابمجعمع
ابعل ظلت ععاقل مف م دلة اب الر ذات ابثعد ا قعنادم كا جعماةل ثعأماراعيا ابمععددة ابعل علالل ثظلبيا 
ةلل ابمجعم  كايعالرارا. كعدعيب أباة ابعمكاؿ ا نغر أ ماعيا دل ابيكداف باس دالط مف  لؿ أ داديا 

قما مف  لؿ دكقيا ع قظـ كعدار ثكايطة ك دة مف أ ـ أجيزة ا قعناداة كا جعماةاة ابعل عرمل إبايا  كا 
ك ك ابجياز ابمنردل ابذم ايع عر ميؤكباع  ا جعماةاة   ابمجعم  ابماباة كأمر ا ةلل ابق اط ا قعنادم

كةمد إبل ابميا مة ذات ابطاث  ا جعماةل مف  لؿ  ذا اآلباة كعععثر مف إ دل ابطرؽ بمداد ة اب الر 
نغارة. كععممؿ م دلة ابث ث دل أمر ابعمكاؿ ا نغر دل عطكار كاب د مق  ةثر عطكار ابم ركةات اب

ابم ركةات ابنغارة كما مدل د ااة ابعمكاؿ ابمالدـ مف منرؼ ا د ار كابعقماة ا جعماةاة بعطكار 
كمدل عكادؽ ياايات منرؼ   ابم ركةات ابنغارة كأمر  ذا دل زاادة د ؿ ا ير ابعل مقد بيا ابعمكاؿ

  جعماةاة م  ابياايات ابعامة بلدكبة بلعمكاؿ ا نغر؟.ا د ار كابعقماة ا
دل  عقث  أ ماة ابكرقة مف دكر ابعمكاؿ دل عطكار ابم ركةات ابنغارة  ثاةعثار ا علعب دكران  امان 

زاادة ابد كؿ كع ياف ميعكل ابمعا ة بذكم ابد كؿ ابضعا ة    بعطكار ا داف  ثد مف كجكد آباات بعالداـ 
 قل بيذا اب رامد ابضعا ة دل ابمجعم   عى عيعطا  ابالااـ ثثعض ابم ركةات ابعل ععقايب ابدةـ ابمابل كاب

م  إمداقااعيا كمالدراعيا. كبذبؾ د ف مف ا  داؼ معردة م ا اـ كآباات ابعمكاؿ ا نغر كم ركةاعيا كابععرؼ 
مر ابذم عرد  يلثان أك كابعقماة ا جعماةاة كمعردة ا  ا د ارةلل ابم ركةات ابعل قاـ ثعمكاليا منرؼ 

اعـ ةلل أياييا عمكاؿ ابم ركةات ابنغارة كمدم  إاجاثان.  ذا ثجاقب ابععرؼ ةلل ا يس كابضكاثط ابعل
 عكادؽ ياايات منرؼ ا د ار كابعقماة ا جعماةاة م  ابياايات ابعامة بلدكبة بلعمكاؿ ا نغر.

ابعمكاؿ ا نغر ب  دكر دعاؿ دل عطكار ايعدةل ذبؾ ثقاء ابقظراة ا قعناداة ةلل دركض أف 
ابم ركةات ابنغارة كأف  جـ ابعمكاؿ ابمعاح مف ابمنرؼ يا ـ دل رد  قدرات أن اب ابم ركةات 
ابنغارة ابممكبة. ك ذا ايعدةل ادعراض أف ابعمكاؿ ا نغر يا ـ دل زاادة د ؿ أن اب ابم ركةات 

 يات ابعامة بلدكبة بلعمكاؿ ا نغر.ابنغارة كأف ياايات منرؼ ا د ار ععكادؽ م  ابياا
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ععث  ابكرقة ابمقيئ ابكن ل ابع لالل كاإل نامل  دما عععمد ةلى ابثااقات مف منادر أكباة عـ جمعيا ةف 
 400طراؽ ا يعثااف كابمالاثلت م  ثعض ا   اص ابذاف بيـ نلة ثابمكضكع  كقد داف  جـ ابمجعم  

 % مف  جـ ابمجعم  كابعل عـ ا عاار ا ةف طراؽ ابعاقة ابالنداة.10ك ى عممؿ  دردان  40درد ك جـ ابعاقة 
:مفيوم التمويل األصغر  

دل ابيكؽ كابمقزؿ ك  ايعطاعكف  أك ميقةن  ابعمكاؿ ابذم ا عاج ب  اب الراء ابذاف اماريكف ةملن ك ك 
اة ملكف دل إقعاج ميعلزمات اب امقعجة اع أك أيران  إف االعرضكا مف ابثقكؾ  ك ؤ ء ابمقعجكف  ـ إما أدرادان 

غلثيا م لاة طثاعاة أك منقعة م  قلاؿ مف ابمكارد كابمد لت ابميعكردة  أابم عل ة كاععمدكف ةلى مكارد 
اعاقكف مف  د ابمكارد  كاثاعكف مقعجاعيـ دل ييكبة كاير. كقجد ممؿ  ؤ ء ابمقعجاف أك ابميقااف داممان 

كف بليعداقة إما مف ابعجار أك مف ا ن اب أك ابجاراف  كبايت ألجكا ابماباة ب راء مد لت اإلقعاج  
بدايـ ابمؤ لت أك ابضماقات ابعل عمدقيـ مف اب نكؿ ةلى ابالركض مف ابثقكؾ   يثاب مقيا نغر  جـ 

كقجد أف ابمنارؼ  .ابالرض كدذبؾ نعكثة إاجاد ضماف ممؿ ابر ف أك ةدـ اإلبماـ ث جراءات ابثقكؾ
كابمؤييات ابماباة عالكـ ثعالداـ  دمات ماباة دمارة إ  أف  قاؾ مجمكةة مف ابطلثات ةلى  دمات ماباة بـ 
علثل ابطلب ةلل ابم ركةات ابنغارة ثابرغـ مف ابالقاةة ابعامة ث اجة مالدمايا بعلؾ اب دمة. ك ذا أمر 

د اؿ م ا اـ بعطك  ار مقعجات ابعمكاؿ كدذا مقعجات ابم ركةات ابنغارة اعطلب ابع دار دل مقعجات جدادة كا 
مف  لؿ رؤل م عردة كمماريات ةابماة ممؿ قراة كا دة مقعئ كا د كمماريات كآباات ابعجارة ابعادبة 
كيليلة ابالامة. دؿ  ذا معطلثات ع عاج إبى ع دار ميعمر دل عطكار مقعجات عمكالاة عييـ دل ع ياف 

. دما اعرؼ ابعمكاؿ ةلى أق  اب الؿ اإلدارم أك مجمكةة 154 ؿ ابالكملابد كؿ بألير كعيا ـ دل ابد
بزاماع  بعمداف ابمؤيية مف عق اذ أ داديا كابعزاماع دل ابكقت  ياابكظامؼ اإلداراة ابمععلالة ث دارة مجرل ابقالد كا 

داة . كدذبؾ اعرؼ ابعمكاؿ ثأق  دادة اإلةماؿ ابعق اذاة ابعل اعرعب ةلايا اب نكؿ ةلل ابقال155ابم دد
كايعممار ا دل ابعملاات ابم عل ة كابعل عياةد ةلل زاادة قامة ابقالداة ابمعكق  ع الااليا مق  كابم اطرة ثيا 

 .156كاعجا ات ابيكؽ
م يكـ ابعمكاؿ ا نغر دل معظـ دكؿ ابعابـ  ك عالداـ قطاؽ كاي  مف اب دمات ابماباة دل 

الت ثؿ كابعدراب كثقاء ابالدرات بذكم ابد كؿ ابمجا ت ا معماقاة كا د ار كاإلاداع كابعأماف كابع ك 

                                                           

 13ـ  ص2003 ثقؾ ابيكداف  30أثك ابالايـ م مد أثك ابقكر  ق أة كعطكر م يـك ابعمكاؿ  مجلة ابمنردل  ابعدد 154
 ـ.2/9/2007 ثدة ابم ايثاف ابعرب  م يكـ كأ ماة ابعمكاؿ كأقكاة     155
 41ـ  ص2000م مد دماؿ اب مزاكم  اقعناداات ا معماف ابمنردل  ابطثعة ابماقاة  مق أة ابمعارؼ اإليدقدراة  156
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ابثقؾ ابمردزم ععراؼ ةملاة ابعمكاؿ  ايعراعاجاة.كقد  ددت 157ابمق  ضة أم اب الراء ابقا طاف اقعناداان 
أك امعلؾ   بألجكر ا دقىابذم ب  د ؿ  يرم االؿ ةف ضعؼ اب د  ا نغر ثأق  اب الار ابق ط اقعناداان 

رة أبؼ جقا  ك  ايع اد مف ابعمكاؿ ثابمؤييات ابريماة ك دد ب  ابيالؼ قؿ مف ة أقامعيا  ةأنكؿ مقعج
 ابعمكالل ثع رة أبؼ جقا .

أما ثابقيثة بلععراؼ ابكطقل بلعمكاؿ ا نغر ديك  ردة مجعمعاة عقمكاة مقا ضة بل الر االكد ا 
ة دل عالداـ  دم  مقا ئ ابناردة ا جعماةا ىمع ننة عياقد ا ابدكبة  عالـك ةل ابمجعم  كععثقا ا مؤييات

معداملة مف اب دمات ابماباة كغار ابماباة ابمقعظمة كابميعمرة بلمثادراف كابممارياف مف اب الراء ثيدؼ إد ابيـ 
كمف ععاراؼ ابعمكاؿ ا نغر أق   دامرة اإلقعاج بع الاؽ ابعغار ا قعنادم كع ياف ميعكااعيـ ابمعا اة.

بمياةدعيـ ةلل ا ق راط ثق اطات مقعج  أك عقماة  دان ثالركض نغارة ج عزكاد ابعاملت اب الارة جدان 
 م اراعيـ معقا اة ابنغر م  مركر ابكقت أنثد ابعمكاؿ ا نغر  دمات اإلقراض كا د ار كابعأماف

 .158..اب ( دما إققا أنث قا قدرؾ إف اب الراء   امدقيـ ابكنكؿ إبل ابمؤييات ابعمكالاة ابعاللاداة
 :( لمتمويل األصغرILOتعريف منظمة العمل الدولية)

جاء ععراؼ مقظمة ابعمؿ ابدكباة بلعمكاؿ ا نغر ضمف إندار ا ثعقكاف ما اة ابعمكاؿ ةلل ابق ك 
 ابعابل:

ابعمكاؿ ا نغر  ك عكدار اب دمات ابماباة ثنكرة ميعدامة بنغار ابمثادراف أك ا   اص ذكم 
 دمات ماباة عجاراة. كقل ظ أف ابععاراؼ ابد كؿ ابمق  ضة مف ابذاف باس بدايـ إمداقاة اب نكؿ ةلل 

مك د بع داد اب مة ابميعيددة مف اب الراء  اث  غر اةعمد معظميا ةلل معااركابم ا اـ ابياثالة بلعمكاؿ ا ن
اب الراء ممف د ليـ  بلعمكاؿ ا نغر ايعيدؼ غابثان  أياياان  اةعمدت ععدد كعقكع اب دمات ابماباة مرعدزان 

مق  ض ةف ميعكم ا عااجاعيـ كذبؾ دكقما إغ اؿ ب مات أ رم قد عدكف ميددة ثاب الر   راطة أف عالـك ثيا 
مؤييات ريماة مع ننة كةلل أياس ايعممارم اراةل ابثعد ا جعماةل كباس ثابضركرة أف عدكف 

 .159ثقكدان 
 
 

                                                           

  ةثد ابر مف  يف ةثد ابر مف  دةـ ا ير ابمقعجة بع  اض  دة اب الر عالاـ كعالكاة ابعجارب ابماملة  كر ة ابعمكاؿ ا نغر  ك اة اب رطـك 157
 ـ.2010اكباك 
 .18ـ  ص 2008 يف  كرقة ابعمكاؿ ا نغر دل ابيكداف  ابع داات كابرؤم ابميعالثلاة  كر ة ابعمكاؿ ا نغر اب رطـك  إقثاؿ جع ر  158
 12ـ  ص2008كزارة ابرةااة كابعقماة ا جعماةاة  كرقة جاقب ابطلب رؤاا اجعماةاة  كر ة ابعمكاؿ ا نغر  اب رطـك   159
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 :(UNCDFل األصغر )تعريف صندوق األمم المتحدة لتنمية رأس المال لمتموي
ماف بل الراء كبذكم ابد ؿ عأكابع كالت ابقالداة كاب كا د ار ا معماف ك عالداـ  دمات ماباة ممؿ 
 :ثاآلعلابمق  ض  اث ععيـ  ذا اب دمات 

ابعرداز ةلل اب الراء أن اب ابم ركةات ابنغارة  أم عالداـ اب دمات بلعملء ذكم ابد كؿ ابمق  ضة  -1
 ابذاف ا عالركف إبل ابكنكؿ بلمؤييات ابعمكالاة ا  رل. كقياءن  رجا ن 

إقراض ملمـ بلعملء أم إعا ة يثاؿ ثياط كمقايب بل نكؿ ةلل قركض نغارة ا جؿ كمعدررة   -2
ابيداد  إجراءات عالااـ ابمالعرضاف  ىمكةات كابمد رات ابلزمة بل ض ةلثايع داـ ثدامؿ ضماقات ابمج
 .ط بلعددؽ ابقالدم كبلم ارا  داما اععلؽ ثابالركض ا دثر كا طكؿ أجلن كايعمماراعيـ  إجراء عالااـ ثيا

عالداـ  دمات اد ار طكةل مأمكقة  عايار ابكدام  ابنغارة  ةملاات ع ناؿ مرا ة  ييكبة ابكنكؿ  -3
 إبل ا مكاؿ ةلل ق ك ميعغؿ أك م  مؤيية أ رم.

دل عطكار ابم ركةات   ايمان  كران امدف بل دمات ابماباة ابعل االدميا ابعمكاؿ ا نغر  أف علعب د
ةداد اب الراء كابعاطلاف ةف ابعمؿ ثاب نكؿ ةلى اب دمات ابماباة ث دؿ دامـ  أابنغارة كثابعابل ع  اض 

 كثذبؾ امدف زاادة د كبيـ ك ثقاء أنكبيـ كع  اض مدل ععرضيـ بلندمات اب ارجاة.
  كجدت مؤييات ابعمكاؿ ابغرض ابذم مف أجل ايدؼ ابعمكاؿ ا نغر إبل اب د مف اب الر.

ابنغار  ك ابكنكؿ إبل اب الراء ابذاف ععجز ابمؤييات ابماباة ابريماة ةف ابععامؿ معيـ. كمؤييات 
اب الراء ب  ةدد مف  ىقجد  ابكنكؿ إبأدثر ةدد ممدف مف اب الراء داقت أابعمكاؿ ابنغار دلما كنلت إبل 

كابثعد ابدا ل. دذبؾ ايدؼ ابعمكاؿ ا نغر إبل عكدار ا ثعاد ابعل امدف أف اقظر إبايا ممؿ ابثعد ابمداقل 
ف  ؿ ا يايل بل الراء  ددرص ابعمؿ مف  لؿ ابم ركةات كابعمابة ابمنا ثة ثما أف ابعمؿ  ك رأس ابما

دثر ةدد ممدف مف درص ابعمكاؿ كابعدراب كادعياب ابميارات اياةد ةلل ردـ اب جكة ثاف اب رص أايع داث 
 رص ابمرعالثة. كمف ابضركرم ابعندم بلعالثات ابعل عععرض درص ابعدراب كاقيااث  ابمعا ة بل الراء كاب

ابعداثار ابلزمة بع ياف قظاـ ابكنكؿ  كاع اذكابعمؿ ةلل عكيا  درص ابعدراب ةلل ا يع داـ ابذاعل 
ا ةماؿ .  ذا اياةد ةلل قمك 160بلميف ابعاللاداة كغار ابعاللاداة مف مؤييات ابعمكاؿ ابريماة كغار ابريماة

كعقكا  أق طعيا. ايدؼ ابعمكاؿ ا نغر إبل عكدار ا مكاؿ مف أجؿ ا يعممار دل ا ةماؿ ابنغارة  مـ 
ع الاؽ ا قع ار  ىايدؼ ابعمكاؿ ا نغر إبدما  اب ركج ثا   اص مف دامرة اب الر كععزاز ابقمك ا قعنادم

دل  د ذاعيا.  اث ععكقؼ قامة ا يعدامة كعععثر ا يعدامة مجرد كيالة بع الاؽ  ذا ابغااة كبايت غااة 
 ـ اب الراء ابقا طاف اقعناداا غار ابمعكزاف كاب الراء  ما عجلث  بعملء ابعمكاؿ ا نغر مف مقاد . لةلل مد

                                                           

160 bfmft/mbbdown.htm www.colorado.edu/Economics Institute/ 
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ابميم اف ابذاف اعملكف دل كظامؼ معدقاة ا جكر  ابميعثعداف مف ابقظاـ ابمابل. كايعيدؼ ابعمكاؿ 
ابمق  ض دل ابمجعم  غار ابالادرة ةلل ابعمؿ كابعل اقالنيا ابعمكاؿ ب لؽ  ا نغر اب رامد مف ذكم ابد ؿ

بديب ابعاش ممؿ ابمزارةاف  نغار ابمقعجاف   درامةم ركةات نغارة ععقايب كقدرعيـ. كعكدر بيـ كيال  
ابميقااف  اب راجاف  ابمرأة كابطلب كغار ـ يكاء داقكا أدرادا أك جماةات. كقد ايعطاع منرؼ ا د ار 
كابعقماة ا جعماةاة مف  لؿ ايعيداؼ  ذا اب رامد عغطاة ابمجا ت كابم ركةات ذات ا رعثاط ابكماؽ  
 اددا ثذبؾ م ارثة اب الر كع الاؽ ابعقماة ابميعدامة مف  لؿ ابدةـ دل  دؿ عمكالت مايرة كث ركط 

 عاللاداة.
:التمويل األصغر في السودان  

دل  ة اؼ  دة اب الر كعكدار درص ابعمؿ كقد ا عؿ مداقاععثر ابعمكاؿ ا نغر آباة  ام  بع 
كأ ذ مكقع   ابميمىاقعناداات دكؿ ابعابـ مقذ ابعيعاقاات مف ابالرف ابماضل  كبدق  ظير دل ابيكداف ثيذا 

ـ  ا عمت ابدكبة ثابعقماة ا قعناداة كا جعماةاة 2006دآباة اقعناداة ثعد أف عثقعيا ابدكبة دل أكا ر ابعاـ 
ق  بـ عدف دل ابيكداف عجرث  أابكيامط ابماباة دل ابياثؽ  إ  دل ا يع ادة مف  ابمجعم  ا قؿ  ظان ب رامد 

منردا  كاض ة بلعمكاؿ ا نغر دل ا ةكاـ ابياثالة. أ ار ثقؾ ابيكداف ابمردزم دل يااياع  ابقالداة 
% دل ابعاـ 5مف مكارد ابمنارؼ داما اعرؼ ثا ير ابمقعجة كابعل عدرجت مف  ةكابعمكالاة إبل عكظاؼ قيث

ـ  ك اقيا ظير منطلد ابعمكاؿ ا نغر 2007% دل ابعاـ 12أف كنلت  ى% إب10% ك7ـ مـ 2000
 .161ابذم بـ االعنر ةلل ابعيلاؼ  ثؿ أنثد اعقل  زم  مف اب دمات ابماباة ةلل رأييا ا د ار

ـ  ابذم 1959ابمقعجاف دل ابمنارؼ ثكايطة ابثقؾ ابزراةل ابيكداقل دل ثدأت ددرة عمكاؿ نغار 
يقااف كنغار ابمقعجاف ـ  ابذم اعقل ثابم1974اعقل ثنغار ابمزارةاف  كثقؾ ا د ار ابيكداقل دل ةاـ

  كثقؾ اب عب ابععاكقل دل ابيثعاقاات كثقؾ دانؿ اإليلمل دل ابمماقاقاات م  اب ردااف دل دل ابجزارة
م دكد. عجرثة ابثقؾ اإليلمل  الالت قجا ات مما جعليا عؤيس ب ركع مع ننة دل مجاؿ عمكاؿ  قطاؽ

 نغار ابمقعجاف  ثؿ أييت إدارة ةلل ميعكم ابرماية ععقل ثيذا ابقكع مف ابعمكاؿ كابذم ةرؼ أ اران 
ماة ثابعرداز ةلل ثابعمكاؿ ا نغر ابذم ماز عجرثة ابثقؾ اإليلمل ابيكداقل  عالداـ ابعمكاؿ ثابناغ اإليل

ـ.  ذا ابعجرثة بـ عيعمر 1987/1988% مف ابعمكاؿ دل ابعاـ 60ناغة ابم اردة  اث داقت عممؿ 
 .162ديامر ابثقكؾ كعكق ت دل أكامؿ ابعيعاقاات كأنثد ابثقؾ اإليلمل ثقدان عجاراان عاللاداان 

 
                                                           

 ـ.2010ابزاف ةمر اب ادك  م اضرة دل ابعمكاؿ ا نغر كع داات ابعطثاؽ  ثقؾ ا د ار كابعقماة ا جعماةاة اب رطـك 161
 133ـ  ص2010نابد جثراؿ  امد ا مد  ابعمكاؿ ا نغر دل ابيكداف ابم يكـ كابقماذج كابعطثاالات   ردة مطاث  ابيكداف بلعملة   162
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 سياسات بنك السودان المركزي في التمويل األصغر:
بعمكاؿ ابعقماة ا جعماةاة كابم ركةات  ابعمكالاة كابقالداة بلثقؾ ابمردزم يال ان  ددت ابيااية 

ةثر  ـ كارع عت عدراجاان 1995%دل ابعاـ 5ابنغارة مف ابم  ظة ابعمكالاة بلمنرؼ ابعجارم دل  دكد 
ـ. منطلد ابعمكاؿ ابنغار أك ا نغر بـ اظير ثكضكح 2007% دل ابعاـ 12 ىابيقكات  عى كنلت إب

ـ جاء دل 2006ـ كدل ابعاـ 2007ـ/2006بيااية ابعمكالاة كابقالداة بلثقؾ ابمردزم إ  دل ابعاماف دل ا
م  يااية ابدكبة بم ارثة اب الر كع  اؼ معد ع  اقث  ثقؾ ابيكداف ابمردزم  ( عم اان 3ابيااية ابثقد  

ا جعماةاة كاب رامد  ابمنارؼ إبل أ ماة ابعمكاؿ ابنغار كا ج  ابثقكؾ ةلل عالداـ ابعمكاؿ بلعقماة
ـ دالد جاء دل ابيااية دل 2007% مف إجمابل م  ظة ابعمكاؿ. أما دل ابعاـ 10ابضعا ة كذبؾ دل  دكد 

 ىدقأ% د د 12عاللاداة ةلل ع ناص قيثة ( ا ج  ثقؾ ابيكداف ابمردزم ابمنارؼ اإليلماة كاب3ابثقد  
ردااف كذبؾ دل إطار عكجا  ابمزاد مف ابمكارد مف م  ظة ابعمكاؿ دل أم كقت بالطاع ابعمكاؿ ا نغر كاب 

بلع  اؼ مف  دة اب الر  كثابرغـ مف  ذا ابياايات إ  أف ابممارية اب علاة ع ار إبل أف ابعجاكب م   ذا 
قيثة بلع كؼ مف  جـ ابععمر  ابعدل ة اإلداراة ابعاباة  ابعكامؽ ا جعماةاة  جدان  ابيااية اثدك ضعا ان 
 اة ثاف  ؤ ء ابعملء كابعاملاف ثابمنارؼ.كا قعناداة كابمالاد

 يب عكجايات ابثقؾ ابمردزم  قابؾ ةدد مف ابمنارؼ ماريت ابعمكاؿ ا نغر دل ابمجا ت 
اإلقعاجاة ابم عل ة كاأعل ةلل قمعيا ابثقؾ ابزراةل ابيكداقل كمنرؼ ا د ار كابعقماة ا جعماةاة 

بلمنارؼ ابعجاراة ابعل  ت اإلقعاجاة ابنغارة  لدان دمنارؼ مع ننة ريابعيا ععممؿ دل  دمة ابالطاةا
ـ2013. ك ددت يااية ثقؾ ابيكداف ابمردزم بلعاـ ق ان آامعقعت ةف ابعمكاؿ قيثة بلم اذار ابمذدكرة 

إبى ابميا مة دل ع الاؽ ابعقماة ا قعناداة كا جعماةاة ثزاادة ميا مة م ركةات ابعمكاؿ ا نغر  
 عكدار درص ابعمؿ  ع  اؼ  دة اب الر كع الاؽ ابعدابة ا جعماةاة ةف طراؽ: دل ابد ؿ ابالكمل اإلجمابل 

عكدار ابعمكاؿ بلم ركةات اإلقعاجاة بل راجاف كاب ثاب كابمرأة ك راجل ابعدراب ابميقل كاب قل  م   .1
ابعمؿ ةلى ع جا  ركح ابعدادؿ ابجماةل  كذبؾ ث ق اء كيامط ريماة دابجمعاات ابععاكقاة أك أم مف 

 ت ابمجعم  ابمدقل اب انة ثنغار ابمقعجاف.مقظما
ابعمؿ ةلى ق ر مالادة ا د ار كع  از ابمد رات ابنغارة مف  لؿ ععثمة رؤكس ا مكاؿ مف ا دراد  .2

 كابجمعاات كابيامات غار اب دكماة.
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عايار كنكؿ  دمات ابعمكاؿ ا نغر إبى اب رامد ابضعا ة غار ابالادرة ةلى ابكنكؿ إبى اب دمات  .3
  اب ركع ابمع ردة  ابكدا ت ابرا اة  ابكيامط اإلبدعركقاةة ابريماة  كذبؾ ةف طراؽ ابع كالت ابمابا

 .163كايع دامات ابياعؼ ابجكاؿ  غراض ابع كالت كا د ار كابعمكاؿ
ابعمؿ ةلى كض  ياايات كآباات ب مااة منابد ةملء ابعمكاؿ ا نغر ثابمنارؼ كمؤييات  .4

 ابعمكاؿ ا نغر.
إق اء ابمنارؼ ابمع ننة كمؤييات ابعمكاؿ ا نغر ثابك اات  كع جا  ابمنارؼ   ز كدةـ  .5

 كمؤييات ابعمكاؿ ا نغر ةلى عطثاؽ أدضؿ ابمماريات بع الاؽ ايعدامة ابعمكاؿ ا نغر.
عطكار مقعجات جدادة كا  داـ ابمعاثعة ث د اؿ قظاـ رند كمعاثعة ابالركض آباان  كذبؾ بزاادة ابد اءة  .6

 ء بع الاؽ ا يعدامة.كع ياف ا دا
 ع جا  عدكاف كعطكار مرادز عقماة م ركةات ابعمكاؿ ا نغر ثابمردز كابك اات. .7
ابعركائ بم ركةات ابعمكاؿ ا نغر ابقاج ة كق ر ابكةل كعن اد ابم ا اـ ثاف ةملء ابعمكاؿ  .8

 ا نغر  كذبؾ بعمداف مالادة ابعمكاؿ ا نغر ابن ا ة دل ابمجعم  كابجيات ابميعيددة.
ا يعمرار دل دةـ ثقؾ ابيكداف ابمردزم بثقاء ابالدرات كابعدراب بلمنارؼ كمؤييات ابعمكاؿ ا نغر  .9

كذبؾ ثع جا  ابمقادية ثاف ابمنارؼ ك ميا ةلى عطثاؽ ابمعااار ابن ا ة مف  لؿ ايع داـ ناغ 
 جارة كابمالاكبة.ابعمكاؿ اإليلماة ذات أةثاء أقؿ عدل ة ةلى ابعماؿ ك انة ناغ ابم اردة  ابيلـ  اإل

% مف ابم  ظة ابعمكالاة اإلجماباة بدؿ 12ا يعمرار دل عكدار ابمعاقات ابلزمة بعكظاؼ قيثة ابػ .10
ـ بلعمكاؿ معقا ل ابنغر كا نغر كابنغار كابعمكاؿ ذك ابثعد ا جعماةل ابمرعثط 2013منرؼ بلعاـ 

ت ابععلاماة كابعدراثاة كابن اة  عالداـ  دمات ثابعقماة ابرا اة كابثقاة ابع عاة  عمداف ابمرأة  دةـ ابمؤييا
ابمااا كابديرثاء  اب دمات ابزراةاة   دمات عطكار ابم ركةات ابنغارة  عمكاؿ ابيدف ا قعنادم  ع ياف 

 ابمقازؿ  عمكاؿ طلب ابجامعات كابيل  ا يعيلداة بلععاكقاات كابجمعاات كا ع ادات.
مكاؿ ا نغر بلكنكؿ بلقيثة ابميعيددة ةثر ابياايات ع جا  ابمنارؼ كمؤييات ابعمف ثد  ك 

 ابعاباة:
عكيا  قاةدة ايع داـ ابكماالة اب املة بعأماف ابعمكاؿ ا نغر  كابعمؿ ةلى اةعماد ابمالة دل ابعماؿ  .1

 ابمثقاة ةلى جكدة ابم ركع  ابعارا  ا معماقل  ابمرعثات كابمعا ات دضماف بمقد كايعرداد ابعمكاؿ.

عقظاـ يكؽ ابعمكاؿ ا نغر ثابجملة ثغرض ع جا  ابمنارؼ كابم ادظ ابعمكالاة كابماق اف بعالداـ  .2
ابعمكاؿ ثابجملة بمؤييات ابعمكاؿ ا نغر ابمر ص بيا ثمزاكبة ابعمؿ ك انة ابمؤييات ابك ماة ةثر 
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ت ابالطاع اب اص كدابة ضماف ابعمكاؿ ا نغر ثابجملة  د ا ت(  ثاإلضادة إبى  لؽ  رادات م  مؤييا
 ا جعماةاة بيذا ابمؤييات. اةبابميؤك  يعالطاب مكارد إضاداة دل إطار 

عقكا  منادر ابعمكاؿ ا نغر  كايعمرار ثقؾ ابيكداف ابمردزم دل مقد ابعمكاؿ ثابجملة بيذا ابمؤييات  .3
 دملجأ أ ار ةثر ناغة ابمضارثة ابمالٌادة.

لاة ا يثالاة ا كبى بلعمكاؿ مف ابمكارد ابم ننة بلعمكاؿ مقد ابم ركةات اإلقعاجاة ذات ابمازات ابع ضا .4
ق اء قكادذ  انة  ا نغر ك انة م ركةات اب راجاف كابمرأة كاب ثاب ك راجل ابعدراب ابميقل كاب قل كا 

 .164ثمؤييات ابعمكاؿ ا نغر ثابمرادز كابك اات

ء ابالادراف ةلل ابديب كاإلقعاج  ك عايار عالداـ اب دمات ابماباة بل الرا بليعراعاجاةابيدؼ ابرمايل 
دل ابراؼ ك ث  اب ضر كاب ضر  كذبؾ ثعكيا  كعطكار قطاع ابعمكاؿ ا نغر ثطراال  ع الؽ داةلاة ابعدل ة 
ك ياياة ابقكع كا يعدامة ابذاعاة  ةماؿ اب الراء ةلل ابديب كاإلقعاج ك ـ مقعزبكف مف ابالطاع ابمابل 

 ابريمل.
 مصادر تمويل التمويل األصغر

بدل عنؿ ابمؤييات غار ابمنرداة أك ابمنرداة ابعاملة دل مجا ت ابعمكاؿ ا نغر إبل اب جـ 
ابمقايب كثابعابل إبل ابمزاد مف ا ةضاء ابمقعيثاف اجب أف ادكف بيذا ابمؤييات ابالاثلاة بليعمرار كابالدرة 

ا قعراض مف ابثقكؾ كمف أيكاؽ بلكنكؿ إبل منادر ابمكارد ابماباة ابعجاراة كابعل ع مؿ ع  از ابمد رات ك 
 رأس ابماؿ ابم لاة كابعابماة. كععضد أ ماة ا د ار  يعدامة مؤييات ابعمكاؿ ا نغر مف  لؿ:

: ابعل ععقل عجما  ابمد رات دل مؤييات ابعكيط ابمابل  ابمنارؼ أيكاؽ ا كراؽ ابماباة تعبئة المدخرات
 ..اب (  عى ادكف بيا دكر دل  ردة ا قعناد.

ثعكباد مكارد ا ابمعا ة بع الاؽ إارادات عغطل ابمنركدات   : كععقل ايعمراراة ابمؤيية ذاعاان الستدامة
 ك ذا اعقل ا يعدامة ابماباة ابيقكاة. معقاماة يقكاان  كع الؽ دكامض ع دؿ أرثا ان 

م ركةات : ععقل ابمكارد ابمعا ة ابعل  ننعيا ابمؤيية ابماباة ابمعقاة بلعكظاؼ دل محفظة التمويل
 اقعناداة م عل ة ثيدؼ ع الاؽ إارادات مجزاة عكدر ا يعمراراة بلمؤيية ابمعقاة.

: ا د ار ةثارة ةف   د ابمكارد مف ابجميكر دل ابكيامط ابماباة دجزء مف ابدكرة الدخار والكتناز
بكيامط ابماباة ا قعناداة  أما ا دعقاز ديك  جب  ذا ابمكارد مف ابد كؿ دل  ردة ا قعناد ثكايطة ا
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كثابعابل عدكف مكارد راددة مما اعقل ضعؼ مالادة مابؾ  ذا ابمكارد أك جيل  ةف آباة ابععامؿ م  ابمكارد 
 كاهلل ععابل مالت ادعقاز ابماؿ ابذم اعداكؿ بمنل ة ابمجعم . اقعناداان  ععاملن 

 :مفيوم المشروع الصغير
كذبؾ ثاةعثار ا مقطلالان  رة كع جا  إقامعيا ارل دمار مف ا قعنادااف أف عطكار ابم ارا  ابنغا

أياياان بزاادة ابطاقة اإلقعاجاة مف قا اة  كابميا مة دل معابجة م دلعل اب الر كابثطابة مف قا اة أ رل. 
كبذبؾ أكبت ابدكبة  ذا ابم ارا  ا عمامان معزاادان  كقدمت بيا ابعكف كابمياةدة ثم علؼ ابيثؿ ككدالان 

كقظران   ماة  ذا ابم ركةات أ ذت معظـ ابدكؿ ابقاماة عردز ابجيكد ةلايا   اث  بإلمداقاات ابمعا ة.
أنث ت ع ج  إقامة ابنقاةات ابنغارة كابمعكيطة ك انة ثعد أف أمثعت قدرعيا كد اءعيا دل معابجة 

  عماـ ابم دلت ابرماياة ابعل عكاج  ا قعناداات ابم عل ة  كثدرجة أدثر مف ابنقاةات ابدثارة. كاأعل ا
ابمعزااد ةلى ابنعاداف ابريمل كا  لل ثابم ركةات ابنغارة كابمعكيطة   قيا ثاإلضادة إبى قدرعيا 
ا يعاعاثاة ابدثارة بألادم ابعاملة  االؿ  جـ ا يعممار دايا دماران ثابمالارقة م  ابم ركةات ابدثارة  دما أقيا 

إلقعاجاة كابعيكاالاة  كع عد مجا ن كايعان أماـ ابمثادرات اب رداة ع دؿ ماداقان بعطكار ابميارات اإلداراة كاب قاة كا
 .165كابعكظاؼ ابذاعل  مما ا  ؼ ابضغط ةلى ابالطاع ابعاـ دل عكدار درص ابعمؿ

اعـ ععراؼ ابمق آت ابنغارة اةعمادان ةلى مجمكةة مف ابمعااار مقيا ةدد ابعماؿ   جـ رأس ابماؿ  
ععرا ات أ رل عالـك ةلى ايع داـ  جـ ابمثاعات أك معااار أ رل.  أك  لاط مف ابمعااراف معان. ك قاؾ

دابثقؾ ابدكبل ةلى يثاؿ ابمماؿ اهٌعرؼ ابم ركةات ابنغارة ثايع داـ معاار ةدد ابعماؿ كابذم اععثر معااران 
ةاملن. ك قاؾ ابعداد مف دكؿ ابعابـ ابعل  50مثدماان  كعععثر ابمق أة نغارة إذا داقت عكظؼ أقؿ مف 

يع دـ  ذا ابمعاار بععراؼ ابمق آت ابنغارة. د ل ابك اات ابمع دة ا مراداة  إاطاباا كدرقيا عععثر ابمق أة ع
ةاملن   99 عى  كأيعرابااةامؿ  دل دقدا  200ةامؿ  دل ابيكاد بغااة  500نغارة إذا داقت عكظؼ  عى 
 ةاملن. 50  عىابعل عكظؼ  ابمق آتدل  اف أقيا دل ابدقمارؾ  ل 

ععرؼ مقظمة ابعمؿ ابدكباة ابنقاةات ابنغارة ثأقيا عضـ ك دات نغارة اب جـ جدان  عقعئ كعكزع  
يلعان ك دمات. كععأبؼ غابثان مف مقعجاف ميعاللاف اعملكف ب ياثيـ اب اص دل ابمقاطؽ اب ضراة دل ابثلداف 

أك  ردااف  كمعظميا اعمؿ  ابقاماة  كثعضيا اععمد ةلل ابعمؿ مف دا ؿ ابعاملة  كابثعض قد ايعأجر ةما ن 
ثرأس ماؿ ماثت نغار جدان أك رثما ثدكف رأس ماؿ ماثت. كعيع دـ عالاقة ذات ميعكم مق  ض  كةادة ما 

قرب ابكنؼ أالرة. كاضاؼ  ذا ابععراؼ ابذم  ك درص ةمؿ غار ميع كعيلءغار مقعظمة  عدعيب د ك ن 
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بايت ميجلة بدم  تمق آعقل إقيا عضـ بليمات ابعامة إف "ابنقاةات ابنغارة" قطاع غار ريمل ثم
ا جيزة اب دكماة أك دل ابريماة غابثان. كابكاق  إف  ذا ابععراؼ ابكن ل اعيـ ثابعمكماة اب دادة   ف 
ابنقاةات ابنغارة   ععمؿ ثابضركرة دل ابالطاع غار ابريمل. دما مثت مف ةدد مف ابدرايات 

عاجل  كاف اإلقعاجاة ابعماباة دل ثعضيا أةلل مف ابمع ننة أف ثعضيا مقعظـ جدان دل ق اط  اإلق
ف درص ابعكظاؼ ابميقاة أاإلقعاجاة ابمعركدة دل ثعض ابمق آت ابنقاةاة ابدثارة دا ؿ ق س ابثلد. دما 

ثابمالارقة ثغار ا. كثابقيثة ب جـ رأس ابماؿ ابماثت دل ابمق أة  دثرأةف طراؽ ابنقاةات ابنغارة قد عدكف 
ع اكعان دثاران  إ   اع اكت ةلل ميعكم ابثلداف ابقاماة كةلل ميعكم ابثلد ابكا د ق ي  أ ااقان ابنغارة د ف ا مر 

 .166اق  ثن ة ةامة أنغر ثدمار مف ابميع دـ بدم ابنقاةة ابدثارة
ثما ا  ؼ مف  دة اب الر إذ أقيا  ا يع داـعلعب ابم ركةات ابنغارة دكران ميمان دل  لؽ درص 

أجكر معالكبة بلعماؿ مف ا ير اب الارة كابقياء ابلعل ا عالرف إبل ابمنادر ابثدالة ك ما عكدر درص ةمؿ ًا دمار
 بلد ؿ.

عييـ ابم ارا  ابنغارة دل رد  د اءة ع ناص ابمكارد دل ابدكؿ ابقاماة. ديل عماؿ إبل عثقل  -1
كة ابعمؿ كقدرة رأس ابماؿ. ا ياباب اإلقعاجاة دما ة ابعمابة ثما اعدس كض  علؾ ابدكؿ مف  اث كدرة ق

كدلما عكي  ق اط علؾ ابم ارا  دل ا يكاؽ غار ابريماة أنث ت أيعار ةكامؿ اإلقعاج كابمقعجات ابعل 
 عععامؿ ثيا ععدس عداباؼ اب رص ابثدالة مالارقة ثا يعار ابعل عععامؿ ثيا ابم ارا  ابدثارة.

ايعاعاب ابمكارد اإلقعاجاة  ىلة  ديل عياةد ةلعدةـ ابم ارا  ابنغارة ثقاء ابالدرات اإلقعاجاة اب ام -2
ميعكاات ا قعناد دادة. كعييـ دل إرياء أقظمة اقعناداة ععيـ ثابداقاماداة كابمركقة ابعل ععراثط دايا  ىةل

 اب ردات ابنغارة كابمعكيطة.
زاادة معدؿ عغار ابعالقاة اإلقعاجاة ابميع دمة دل ابعداد  ىف يرةة ابعطكر ابعدقكبكجل أدت إبدما إ -3

قؿ أنغر  جمان ك أمف ابنقاةات. كثاقع ار طراالة اإلقعاج ةلل ددعات أنثد مف ا  ماة إقامة مناق  
أف اردز دؿ منق  دل إقعاج ةدد قلاؿ مف ابيل  ابدقاالة أك ابعل ععطلثيا نقاةات  ىعدل ة ايعمماراة ةل
 اات نغارة مف يل  أك  دمات معاقة.معاقة بمكاجية طلث

دما أقيا   مف ابمقادية دل ا يكاؽ  ك ذا بيا  كا د ىبنقاةات ابنغارة ارعثط ثدرجة أةلكجكد ا -4
مؤادة ثابقظراة كةدد ابمق آت دا ؿ ابنقاةة دثار جدان  ك جـ ابك دة اإلقعاجاة نغار كمعالارب. بذبؾ دمف 

 ض ياطرعيا ةلل ابيكؽ إ  دل ظركؼ ايعمقاماة كمؤقعة.ابقادر أف ععمدف كا دة مف ابمق آت مف در 
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 أىداف المشروعات الصغيرة
امدف بلم ركةات ابنغارة أف عدكف مف أدمر ابكيامؿ دعاباة دل ع الاؽ ابعقماة اب املة ثم علؼ 

 ظكر ابمقأثعاد ا ا جعماةاة كا قعناداة دل ابيكداف  ديادؿ ا يعممار  اباان ملممان كدذبؾ دل ابميعالثؿ 
دما عجد ا ق طة ا قعناداة ابنغارة اب رص ابمعا ة بكدرة ابمكارد كعقكةيا. ك قاؾ درنة معا ة دل ابيكؽ 

ـ د ف ابمق آت ابنغارة دل 2005ابم لى كابعابمل بلمقعجات ابطثاعاة. ك يب قعامئ ابميد ابنقاةل 
ضادة   ايعياف ثيا مف % مف مجمكع ابمق آت ابعاملة دل  ذا ابمجاؿ كعقعئ قامة م93ابيكداف عممؿ 

ابد ؿ ابالكمل  كثابعابل جيؿ ابعمابة امدف أف اعـ ايعاعاثيا دل ابم ركةات ابنغارة أك ابمق آت ابنغارة إذا 
ك قابؾ ابعداد مف ابعكامؿ كابعل دل مالدمعيا قدرة ابمكارد ابماباة كابعل .167عكدرت اإلرادة كابع طاط ابيلاـ

ات ث نامص كن ات عجعليا أدمر  رداة  دما ععماز علؾ ابم ركةع رض أدضلاة ابم ركةات ابنغارة كاب
 مة بظركؼ ابدكؿ ابقاماة كمعطلثات ابعقماة ثعلؾ ابدكؿ كابعل مقيا:ءمل
ا عااجات علؾ ابم ارا  إبل ايعممارات قلالة. د اث ععاقل ابدكؿ ابقاماة مف قلة ابمكارد كععدد  .1

أقماط علؾ ابم ركةات عقايب ابمالدرة ا يعمماراة دل علؾ  ف بعلؾ ابمكارد ابم دكدة  مف مـ د ا يع دامات
 .ليطة ا دراد  أك منادر عمكاؿ أ ر ابدكؿ يكاء داف ا يعممار دل علؾ ابم ارا  اعـ ثكا

أ ؼ جقا    10-3,5اق  اض عدل ة درص ابعمؿ.  اث ععراكح دل علؾ ابقكةاة مف ابم ارا  ما ثاف  .2
را . كاعد ذبؾ دل  د ذاع   اناة ضركراة ملممة بظركؼ ابدكؿ دذبؾ كدالان بدرايات جدكل علؾ ابم ا

ابقاماة ابعل بدايا أةداد دثارة ثا مة ةف ةمؿ مالاثؿ قدر م دكد مف ا يعممارات. مـ عيعطا  علؾ ابم ارا  
 إعا ة درص ةمؿ أدمر ثما  ك معاح مف ا يعممار ةف غار ا مف ابم ارا .

ك ذا ابعدقكبكجاا ععنؼ ثأقيا ذات  -كبايت عدقكبكجاة مع ل ة– عيع دـ علؾ ابم ارا  عدقكبكجاا ييلة .3
قؿ  كا عااجيا بلعدراب ةلايا م دكد كامدف بعقنر ابعمؿ ععلميا كايعاعاثيا ثاير كدل دعرة زمقاة أعدل ة 

م  ظركؼ ابدكؿ ابقاماة. اةعماد ابم ارا  اب رداة كابنغارة ةلل  امات م لاة   اعلءـقنارة  كدؿ ذبؾ 
رد  د اءة  ىذبؾ مما ازاد مف ابالامة ابمضادة كاكدر ييكبة اقيااب ابمد لت كااللؿ ابكاردات  دما اؤدم إب

 ايع داـ ابمكارد دل ا قعناد ابالكمل.
جغراداا كععد مف ضمف أ ـ ممازات علؾ  اقع ار اععد ابم ارا  ابنغارة ييلة ابعكطاف  ثما اؤدم إبل  .4
  ض ابعدل ة  ىا  ثما اؤدم إباقع ار يكؽ مقعجات علؾ ابم ار  ىبقكةاة مف ابم ارا    اث عؤدم إبا

أف علؾ ابقكةاة مف ابم ارا   ىا ادم ابعاملة.  ذا ثاإلضادة إبابعيكاالاة  كابالرب مف منادر ابمكاد اب اـ ك 
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قد عدكف م دكدة  دما إق  امدقيا ا يع ادة مف. منادر بلطاقة غار ابعاللاداة دابطاقة ا عااجاعيا مف ابطاقة 
ؿ علكامان بلثامة مف ابم ارا  أداب مياة  كابرااح كابغازات كذبؾ ثنكرة أدضؿ مف ابم ارا  ابدثارة. دما إقيا 

 ابدثارة  كامدف ابياطرة ةلل أمار ا ابثاماة.
:لمشروعات الصغيرةالمشاكل والمعوقات التي تواجو ا  

اكاج  قمك كعطكر قطاع ابم ركةات ابنغارة دل دادة أق اء ابعابـ مجمكةة مف ابم ادؿ  ك ذا قد 
عدكف م عل ة مف مقطالة   رل كمف قطاع آل ر كبدف  قاؾ ثعض ابم ادؿ عععثر مك دة أك مععارؼ ةلايا 

ثعضيا ابثعض. كث دؿ ةاـ اععثر جزء مف دل ابم ركةات ابنغارة دل دادة أق اء ابعابـ ك ل معدا لة م  
 ذا ابم ادؿ دا لل ك ل ابم ادؿ ابعل ع دث دا ؿ ابمؤيية أك ثيثب نا ثيا  دل  اف أقيا عععثر 
م ادؿ  ارجاة إذا  دمت ث عؿ كعأمار ةكامؿ  ارجاة أك ابثامة ابم اطة ثيذا ابمق آت. كمف أ ـ ابم ادؿ 

 كث دؿ ةاـ دل دادة أق اء ابعابـ: ابعل عكاج  ابم ركةات ابنغارة كابمعكيطة
ك ذا اقعدس مثا رة ةلى رث اة  ذا ابم ركةات مف  لؿ ابطلب مف ابم ركةات  كمفة رأس المال: .1

ابنغارة كابمعكيطة ثدد  يعر دامدة مرع   مالارقة ثابيعر ابذم عددع  ابمق آت ابدثارة. إضادة إبى ذبؾ عععمد 
 ض مف ابثقكؾ مما اؤدم إبى زاادة ابدل ة ابعل عع مليا.ابمق آت ابنغارة كابمعكيطة ةلى ا قعرا

مف  اث عأمارا دل ارع اع أيعار ابمكاد ا كباة كدل ة ابعمؿ مما ياؤدم  عمان إبى ارع اع  :التضخم .2
عداباؼ ابع غاؿ. ك قا عععرض  ذا ابمق آت م دلة رماياة ك ل ابمقادية مف ابم ركةات ابدثارة مما امقعيا 

 ةلى رد  ا يعار بعجقب أمر ارع اع أجكر ابعمابة كأيعار ابمكاد ا كباة.كا د مف قدرعيا 
عكاج  ابم ركةات ابنغارة كابمعكيطة نعكثات عمكالاة ثيثب  جميا  قالص ابضماقات(  التمويل: .3

كثيثب  دامعيا  قالص ابيجؿ ا معماقل( كةلا   عععرض ابمؤييات ابعمكالاة إبى جملة مف ابم اطر ةقد 
ابقمك  عمكاؿ ابم ركةات ابنغارة كابمعكيطة دل م علؼ مرا ؿ قمك ا.  ابعأياس  ا كباة  ابقمك ا كبل 

اب علل  ا قدماج(. كقظران بيذا ابم اطر ععجقب ابثقكؾ ابعجاراة عكدار ابعمكاؿ ابلـز بيذا ابم ركةات قظران 
 ب رنيـ ةلى قالكد ابمكدةاف.

ك ذا م دلة مععاظمة دل ابدكؿ ابقاماة  نكنان دل جاقب ا قظمة كابععلامات  اإلجراءات الحكومية: .4
 ابنغارة كابمعكيطة.ابعل عيعـ ثعقظاـ ةمؿ ابمؤييات 

اععثر قظاـ ابضرامب أ د أ ـ ابم ادؿ ابعل عكاج  ابم ركةات ابنغارة كابمعكيطة دل جما   الضرائب: .5
أق اء ابعابـ. كعظير  ذا ابم دلة مف جاقثاف يكاء  ن اب ابم ركةات ابنغارة كابمعكيطة مف  اث 

آت مما اضاؽ ارع اع ابضرامب ك ل دذبؾ م دلة بلضرامب  قظران بعدـ عكدر ابثااقات ابداداة ةف  ذا ابمق 
 ةمؿ جياز ابضرامب.
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مف ابم ادؿ ابجك راة ابعل عععرض بيا ابم ركةات ابنغارة كابمعكيطة  كأ ـ  المنافسة والتسويق: .6
 منادر ابمقادية  ل ابكاردات كابم ركةات ابدثارة.

راد مف  اث ابقدرة ابطثاعاة كةدـ ابالدرة ةلى ابع زاف كضركرة ابلجكء إبى ا يعا ندرة المواد األولية .7
 كعغارات أيعار ابنرؼ.

مق أة نغارة دل ابمقطالة ابنقاةاة ثدؿ مف مداقة اب رطكـ كمداقة  75ثقاءن ةلل قعامئ ايعطلع  مؿ ق ك 
ا ةماؿ ابنغارة  مق آتـ  اعضد أف أ ـ ابمعكقات ابعل عكاج  قطاع 2003اب رطكـ ث رم دل أكامؿ ةاـ 

 :ا علكمعكيطة اب جـ ثابيكداف ععممؿ دل 
ابعمكاؿ ابلـز مف مؤييات ابعمكاؿ ثيثب معطلثات  ىنعكثة اب نكؿ ةل ىعمكالاة عؤدم إب م ادؿ .1

% مف ابذاف  مليـ ابميد ثأف م دلة ابعمكاؿ عممؿ ابعامؽ ا دثر 78 لابضماف كد ابة ابعمكاؿ   اث ار 
 بعطكار كعكي   ذا ابمق آت.

ة اب امات كميعلزمات ابع غاؿ كع لؼ دل ابعمابة ابما رة كاق  اض جكد صم ادؿ دقاة عرج  إبل ابقال .2
 أياباب اإلقعاج.

 م ادؿ عيكاالاة اعرعب ةلايا ةدـ ابالدرة ةلل عنراؼ مقعجات مق آت ا ةماؿ نغارة كمعكيط اب جـ. .3
اجة إبل ع عاؿ دكر ا مف  قا اعثاف أف مق آت ا ةماؿ نغارة كمعكيط اب جـ دل ابيكداف ما زابت دل  

ابعل  الالعيا قظامر ا دل ابثلداف ا  رل  دما  ك اب اؿ ثابقيثة بدكبة  ع الاؽ ا  داؼ ى عى ععمؿ ةل
اعمؿ دل ذات ك   دابااثاف مملن. ك ذا اعطلب كجكد عقظاـ إدارم داةؿ ايعـ ثرةااة  ذا ابقكع مف ابمق آت

يياماعيا كذبؾ مف  لؿ م كراف أيايااف  ما  ىابكقت ةلل ابعغلب ةل ابمعكقات ابعل ع د مف أق طعيا كا 
اإلطار ابع راعل كآباات عطكار مق آت ا ةماؿ ابنغارة. كعععثر  ذا اآلباات ثمماثة ابياايات ابعل ععثقا ا 

أف م دلة ابعمكاؿ داقت  كثاةعثارابدكبة ع  از كدد   ذا ابمق آت بلميا مة اب ٌعابة دل اقعناد ا ابكطقل. 
 .168معكيطة اب جـ دل ابيكدافعممؿ ابعامؽ ا دثر بعطكر كعكي  ق اط مق آت ا ةماؿ نغارة ك 

 مصرف الدخار والتنمية الجتماعية
ـ. ا عارت مداقة 1974أدعكثر  31ادععد ثقؾ ا د ار ابيكداقل دل اكـ ا د ار ابعابمل ابمكادؽ 

مدقى مالران برمايع   ف مقطالة ابجزارة عععثر مقطالة كيط كعذ ر ثاب ردااف كذكل ابد كؿ ابمعكيطة  كد
ـ ثدكثقياجف كابعل قادت 1995كابم دكدة  كععاظـ ا  عماـ أدمر ثعد قااـ قمة ابعقماة ا جعماةاة ةاـ 

ة ثع  اؼ اب الر ضمف كآباات  ان ايعراعاجااتثم ارثة اب الر كابثطابة ككجيت ابدكؿ ابم اردة ثكض  
يااياعيا ا قعناداة ابدلاة. كقد عمت إةادة  ادلة ثقؾ ا د ار ابيكداقل إبى منرؼ ا د ار كابعقماة 
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جاء مكبد  ذا ابمنرؼ دمؤيية عمكالاة  ا جعماةاة باعمؿ دذراع مياةد بلدكبة دل ع  اؼ  دة اب الر.
دل ابعمكاؿ كا د ار  كثمكجب ذبؾ اندر ابياد مع ننة عؤدل  ذا ابدكر ثعادان ةف ابعاللاداة كابقمطاة 

رماس ابجميكراة ابمريكـ ابمؤقت ث ق اء منرؼ ا د ار كابعقماة ا جعماةاة دل اكـ ابعاي  ة ر مف 
ف منردان  ابنان ب الراء ابيكداف ادار ثكايطة  امة أمقاء ثغرض إ راجيـ مف دامرة ك ـ  باد1995قكدمثر 

.كقد ةمؿ دل ةدة مجا ت 169ـ1996مل  ابريمل دل أكؿ اقاار مف ابعاـ اب الر كابعكز  كثا ر ابمنرؼ ة
 مجا ت عالداـ  دمة ابعمكاؿ بإلدراد كابمجمكةات كمجاؿ ابالطاةات كا ق طة ا قعناداة ابميعيددة مقيا

 كدل مجاؿ درايات ا مر ا جعماةل كا قعنادم بلعمكاؿ ا نغر
 الدراسة الميدانية

عقاكبقا منرؼ ا د ار كابعقماة ا جعماةاة كدكرا دل دةـ كعمكاؿ اب رامد ابضعا ة دل ابمجعم  
دذبؾ ا ق طة ابعل قاـ ابمنرؼ ثعمكاليا. كاعدكف مجعم  ابث ث مف ابميع اداف مف ابعمكاؿ ا نغر 

م لاة اب رطـك  ابمالدـ ثكايطة منرؼ ا د ار كابعقماة ا جعماةاة  درع ا مـ ابمع دة(   اث ا عارت
 أف( كعـ ةمؿ دراية بلميع اداف  كاعضد 584دمقطالة إلجراء ابدراية ابماداقاة كثلغ ةدد ابميع اداف  

د اؿثدؿ  ركط كقظـ ابثقؾ  داملن  ( ميع اد قد ابعزمكا ابعزامان 400  ابم ركع. كقد  دلدؿ ماؿ ابعمكاؿ  كا 
ميع ادان مف ابعمكاؿ ا نغر ثم لاة  40مف  ا عارت ةاقة قنداة مف مجعم  ابث ث  عدكقت  ذا ابعاقة

 % مف  جـ ابمجعم  ابدلل.10اب رطكـ كمملت ابعاقة 
عـ عنقاؼ ك   يؤا ن  23دؿ أدراد ابعاقة  ا عكت ايعمارة ا يعثااف ةلل  ىةل ةايعثااق 40عـ عكزا  

يعمارة ا يعثااف ابم ركةات ابنغارة ابممكبة إبل أرثعة قطاةات: نقاةل  عجارم   دمل   ردل  ا عكت ا
جراءاع  كدا اة  أاضان  ةلل أيملة عععلؽ ثابعمر كاب ابة ا جعماةاة كابميقة كثعض ا يملة ابمععلالة ثابعمكاؿ كا 

ابيداد كابعييالت كابمعكقات ابعل عكاج  ابم ركةات ابنغارة. مـ عـ ع لاؿ إ نامل دكيالة  يع لص 
 قعامئ ابدراية ابماداقاة.

(: النوع:1جدول )  
 النسبة % التكرار النوع
 %72.5 29 ابذدكر
 %27.5 11 اإلقاث
 %100 40 ابمجمكع

م.     2014المصدر: الباحث، الدراسة الميدانية،   
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% مف ابميعيدداف مف ابعمكاؿ  ـ مف ابذدكر 72.5( أف قيثة 1كال ظ مف ابمعلكمات ابكاردة ثابجدكؿ  
دارة ابم ركةات   االعنر % مف اإلقاث  ك ذا اكضد أف ابكنكؿ إبل 27.5ك ابمنرؼ كطلب ابعمكاؿ كا 

قما اإلقاث أاضان بيف م ركةات نغارة ع عاج إبى عمكاؿ.  ةلل ابذدكر دالط  كا 
(: الفئات العمرية لممستيدفين من التمويل:2جدول )  

 النسبة % التكرار العمر
18-30 5 12.5% 
31-40 10 25% 
41-50 17 42.5% 
 %20 8 دادمر 50

 %100 40 ابمجمكع
م. 2014المصدر: الباحث، الدراسة الميدانية،   

 قيمة  ل اب مة ا دمر  نك ن  50-41%  ل اب مات ابعمراة ثاف 42.5( إبل أف قيثة 2ا ار ابجدكؿ  
يقة دأدمر  50%  كعلايا اب مة ابعمراة 25كعممؿ قيثة  40-31ةلل ابعمكاؿ ا نغر  كعلايا اب مة ابعمراة 

% ك ذا اكضد أف ابميعيدداف مف 12.5قيمة ثقيثة  30-18%  كأ ارا اب مة 20قيمة كعممؿ قيثة 
ابذاف ايعكف إبل  ( يق  كمف ثاقيـ رثات ابثاكت كدل يف ابمعاش50-31ابم ركةات ابممكبة داما ثاف  

كثابعابل   ابعمؿ مف أجؿ ابكداء بمعطلثات ا يرة ةف طراؽ عثقل أق طة كم ركةات ععقايب م  إمداقااعيـ
( يق   ل اب مات ابعل 30-18ا يع ادة مف أكقات اب راغ  كال ظ أاضا أف اب مات ابعمراة ما ثاف  

ايعكف بلعمؿ دل أمادف أ رل ذات د ؿ  قؿ عمكاؿ  ك ل أةمار اب ثاب مما ادؿ ةلل أقيـأ نلت ةلل 
 أةلل ميع اداف مف مالدراعيـ ةلل ذبؾ بمالاثلة معطلثاعيـ كعطلعاعيـ.

(: المستوي التعميمي لممستفيدين من التمويل:3جدول )  
 النسبة % التكرار المستوي التعميمي

 %2.5 1 أمل
 %5.0 2 كادعب االرأ

 %7.5 3 اثعدامل
 %15 6 ماقكم
 %42.5 17 جامعل

 %27.5 11 دكؽ ابجامعل
 %100 40 ابمجمكع

م.2014المصدر: الباحث، الدراسة الميدانية،   
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% 27.5% مف ابميع اداف مف ابعمكاؿ ا نغر  ـ  ملة اب يادة ابجامعاة ك42.5( أف 3ا ار ابجدكؿ  
ماقكاة  الايـ % مف  ملة اب يادة اب 15مف قيثة ابميع اداف ابذاف  نلكا ةلل اب يادة دكؽ ابجامعاة  مـ 

 %.2.5% كأ ارا ا مااف ثقيثة 5% كالايـ مف االرأ كادعب ثقيثة 7.5 ملة اب يادة ا ثعداماة ثقيثة 
( المين التي يعمل بيا أصحاب المشروعات الممولة4جدول )     

 النسبة % التكرار المينة
 %2.5 1 ةامؿ
 %47.5 19 مكظؼ
 %12.5 5 طابب
 %2.5 1  ردل
 %12.5 5 ثابمعاش
 %2.5 1 رثة مقزؿ

 %20 8  رة أةماؿ
 %100 40 ابمجمكع

م.2014المصدر: الباحث، الدراسة الميدانية،   
% مف ابميع اداف مف ابعمكاؿ ا نغر مف منرؼ ا د ار كابعقماة 47.5( إبل أف قيثة 4ا ار ابجدكؿ  

اف اقيثة ابطلب كابمعا %  كعياكت 20ا جعماةاة   ـ ابمكظ اف كالايـ أن اب ا ةماؿ اب رة ثقيثة 
%  ك ذا اؤدد أف ابيااية ابعل ععثقا ا 2.5%  دما عياكت رثات ابثاكت كاب ردااف كابعماؿ ثقيثة 12.5ثػ

 ابعمكاؿ ا نغر دل عكجاي  إبل  دا اب مات مف أدراد ابمجعم .. كايعراعاجاةابدكبة كابمنارؼ مف دلي ة 
التمويل:(: الحالة الجتماعية لممستفيدين من 5جدول )  
 النسبة % التكرار الحالة الجتماعية

 %32.5 13 اةزب
 %52.5 21 معزكج
 %7.5 03 ارمؿ
 %7.5 03 مطلؽ
 %100 40 ابمجمكع

م.2014المصدر: الباحث، الدراسة الميدانية،   
% مف أن اب ابم ركةات ابممكبة مف قثؿ ابمنرؼ مف 52.5( إبل أف قيثة 5ا ار ابجدكؿ  

ابمعزكجاف  كقد يجلت  ذا اب مة أةلل قيثة كذبؾ ثيثب زاادة ا ةثاء ابمعا اة ثابقيثة بلمعزكجاف. الايا 
دل ق س  % كع عرؾ معيا دمة مطلؽ7.5% كعلايا دمة ا رامؿ ثقيثة 32.5دمة غار ابمعزكجاف ثقيثة 
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كباة عجاا ابيعل بل نكؿ ةلل د ؿ ؤ ا جعماةاة بل رد عجعل  أدمر مي ابقيثة  ا مر ابذم اكضد أف اب ابة
 إضادل اياةد دل ع  اض أةثاء ابمعا ة كعكدار  ااة درامة  دراد ا يرة.

( عدد أفراد أسرة أصحاب المشروعات الممولة6جدول )  
 النسبة % التكرار عدد أفراد األسرة

 %30 12 ( قيم 1-3 
 %45 18 ( قيم 4-6 
 %25 10 قيم  دادمر 7

 %100 40 ابمجمكع
م.2014المصدر: الباحث، الدراسة الميدانية،   

ثاقما   دادر أ( 6-4% مف اير أن اب ابم ركةات ابممكبة ععدكف مف  45أف قيثة إبى ( 6ا ار ابجدكؿ  
عممؿ قيثة  أدراد 7د  كا ير ابعل ععدكف مف أدمر مف ادر أ( 3-1% مف ا ير ععدكف مف  30قجد أف 

25.% 
(: األسباب التي من اجميا قام المشروع:7جدول )  
 النسبة % التكرار أسباب قيام المشروع
 %5 2 رغثة دل ابعمؿ
 %32.5 13 زاادة د ؿ ا ير

 %62.5 25 ع  اض أةثاء ابمعا ة
 %100 40 ابمجمكع

م.2014الميدانية، المصدر: الباحث، الدراسة   
% مف أن اب ابم ركةات داف دادعيـ ا يايل بلالااـ ثيا ع  اض 62.5أف قيثة إبى ( 7ا ار ابجدكؿ  

% داقت ابرغثة دل 5% مف أن اب ابم ركةات داف دادعيـ زاادة ابد ؿ  كقيثة32.5أةثاء ابمعا ة  ك
 أدم إبل ا  داؼ ابعل كضعت ب .أف ابعمكاؿ ا نغر ةلى ابعمؿ  ل ابداد  بالااـ ابم ركع   ذا ادؿ 

(: الكيفية التي تم بيا الذىاب إلي المصرف:8جدول )  
 النسبة % التكرار الكيفية
 %87.5 35 ثم ردؾ

 %12.5 5 ثكايطة مدعب ابرةااة ا جعماةاة ثم لاة اب رطـك
 %100 40 ابمجمكع

م.2014المصدر: الباحث، الدراسة الميدانية،   
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% مف أن اب ابم ركةات داف ذ اثيـ إبل ابمنرؼ ثكايطة مدعب 12.5أف قيثة ( 8اعثاف مف ابجدكؿ  
% مقيـ ذ ثكا إبل ابمنرؼ ك ذا اكضد أف  قاؾ 87.5ابرةااة كابعقماة ا جعماةاة ثم لاة اب رطـك  كأف 

 عطكران كعالدمان دل ععامؿ ا دراد ثنكرة ةامة م  ابمؤييات ابعمكالاة.
ي الحصول عمي التمويل(: اإلجراءات المتبعة ف9جدول )  

 النسبة % التكرار اإلجراءات
 %67.5 27 ييلة
 %32.5 13 معالدة
 %100 40 ابمجمكع

م.2014المصدر: الباحث، الدراسة الميدانية،   
% مف أن اب ابم ركةات ابممكبة اجمعكا ةلل أف 67.5( إبل أف قيثة 9ع ار ثااقات ابجدكؿ  

ععامل  م  ابميع اداف ييلة كمثيطة كدل ايعطاةة أم   ص ابالااـ اإلجراءات ابعل اعثعيا ابمنرؼ دل 
ثيا  ك ل ع مؿ عالداـ دراية جدكل مثيطة بلم ركع ابمراد عمكال  كا  ضار ثطاقة   ناة م  ضركرة 

% مف ابميع اداف ذدركا ثاف 32.5إ ضار  يادة ممارية ابميقة كر نة ابعمؿ ثابقيثة بلميقااف  ك
 بعمؿ ةلل عثياطيا.اإلجراءات معالدة ك اجب ا

 
 (: النشاط الذي قام المصرف بتمويمو:10جدول )

 النسبة % التكرار النشاط الذي قام المصرف بتمويمو
 %7.5 3 نقاةل
 %45 18 عجارم
 %30 12  دمل
 %17.5 7  ردل
 %100 40 ابمجمكع

م.2014المصدر: الباحث، الدراسة الميدانية،   
% مف ابم ركةات ابعل قاـ ابمنرؼ ثعمكاليا  ل م ركةات عجاراة 45( إبل أف قيثة 10ا ار ابجدكؿ  

% مف ابم ركةات ابعل قاـ منرؼ ا د ار كابعقماة ا جعماةاة 17.5% مف ابم ركةات  دماة  كأف 30ك
 نغر دل دعرة % م ركةات نقاةاة قاـ ابمنرؼ ثعمكاليا مف  لؿ ابعمكاؿ ا7.5ثعمكاليا  ل  رداة  ك

ابدراية كمقطالة ابث ث  كذبؾ ارج  إبى أف ابعمكاؿ ا نغر ا نص دامما بلم ركةات ابنغارة 
أـ ابنقاةات ابدثارة ديل ع عاج إبى عمكاؿ ادثر بذبؾ داقت قيثة ابعمكاؿ ابعل  ل كابنقاةات ابنغارة 

 ا نغر بلم ركةات ابنقاةاة ضعا ة.
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المصرف بتقديمو لممستفيدين(: حجم التمويل الذي قام 11جدول )  
 النسبة % التكرار حجم التمويل

 %5.00 2 جقا  1000
 %37.5 15 جقا  2000
 %22.5 9 جقا  3000
 %35 14 دأدمر 4000

 %100 40 ابمجمكع
م.  2014المصدر: الباحث، الدراسة الميدانية،   

 2000ابعمكاؿ ابذم ع نلكا ةلا  % مف ابميع اداف داف  جـ 37.5( إبل أف قيثة 11ا ار ابجدكؿ  
%  نلكا ةلل عمكاؿ 35اف كذبؾ بضماف مرعثاعيـ كمعا يـ  كقيثة اجقا  معظميـ مف ابمكظ اف كابمعا 

 3000% مف ابميع اداف مف ابعمكاؿ مثلغ 22.5جقا  دأدمر كغابثاعيـ مف ابمكظ اف أاضان  ك نؿ  4000
ابثاكت كاب ردااف  كذبؾ بالااميـ ثم ارا  معقا اة دل جقا  برثات  1000جقا   كقاـ ابمنرؼ ثمقد عمكاؿ 
 ابنغر كع عاج إبل عمكاؿ ثياط.

(: أجل التمويل ألصحاب المشروعات الممولة12جدول )  
 النسبة % التكرار جل التمويلأ

 %52.5 21 يق  أك أقؿ
 %42.5 17 يقعاف

 %5.00 2 ملث يقكات دأدمر
 %100 40 ابمجمكع

م.2014الدراسة الميدانية، المصدر: الباحث،   
% مف ابعمكاؿ ابممقكح بلم ركةات ذك أجؿ يق  أك 52.5قيثة  أف( إبل 12ع ار ابمعلكمات دل ابجدكؿ  

 دأدمر. ملث يقكات % ذك أجؿ5% مف ابعمكاؿ ذك أجؿ يقعاف  ك42.5اقؿ مف يق   كأف 
(: ىل التمويل كافي أم ل13جدول )  

 % النسبة التكرار ىل التمويل كافي
 %45 18 قعـ
  22 55% 

 %100 40 ابمجمكع
م.2014المصدر: الباحث، الدراسة الميدانية،   
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أف ابعمكاؿ ابذم ةلى  كا% مف أن اب ابم ركةات ابممكبة اجمع45( إبل أف قيثة 13ا ار ابجدكؿ  
ابعمكاؿ  م   دما أف مقد ؼو % ذدركا ثأق  غار دا55عيـ  كأف   أم اغطل عداباؼ م ركةاامقد بيـ داؼو 

 م ركع اعكقؼ ةلل طثاعة ابم ركع.
(: الكيفية التي يتم بيا سداد قرض التمويل14جدول )  
 النسبة % التكرار كيفية السداد

 %90 36  يراة أقياط
 %10 4 ابم ركع إقعاجاةثعد 

 %100 40 ابمجمكع
م.2014المصدر: الباحث، الدراسة الميدانية،   

% مف أن اب ابم ركةات ابممكبة أجمعكا ةلل أف يداد ابعمكاؿ اعـ 90قيثة ( إبل أف 14ا ار ابجدكؿ  
% ذدركا ثأق  اعـ ثعد إقعاجاة ابم ركع  ك ذا ا  علؼ رثما اعكد إبل ا علؼ 10كدؽ أقياط  يراة كأف 

طثاعة دؿ م ركع  دثعض ابم ارا    ع عاج إبل دعرة طكالة  عى اعـ عيكاؽ إقعاجيا  كثعضيا ا عاج إبل 
 كقت طكاؿ  عى اعـ ابعيكاؽ  كطثاعة مقد ابعمكاؿ ا نغر مف ابمنارؼ ارعثط ثعيداد ا قياط  يراان.

لممستفيدين بإعطائيا(: التسييالت التي يقوم المصرف 15جدول )  
 النسبة % التكرار نوع التسييالت

 %27.5 11 درايات ابجدكل إةداد
 %60 24 ابعدراب ك عقماة ابالدرات ك ابمعاثعة

 %12.5 05 عكدار ابضماقات
 %100 40 ابمجمكع

م.2014المصدر: الباحث، الدراسة الميدانية،   
 

جمعكا ةلل أف ابمنرؼ االـك أ % مف أن اب ابم ركةات 52.5( أف قيثة 15ال ظ مف ابجدكؿ  
%مقيـ ذدركا ثأف ابمنرؼ االدـ ابضماقات ابداداة بقجاح 27.5ث ةداد درايات ابجدكل  ثاقما قجد أف 

 % ذدركا أف ابمنرؼ االـك ثابعدراب كعقماة ابالدرات ابذاعاة بلميع اداف.20ابم ركع  ك
(: الدخل الشيري قبل استالم التمويل16جدول )  

 النسبة % التكرار الدخل الشيري
 %12.5 5   اكجد د ؿ

جقا  100أقؿ مف   1 2.5% 
جقا  100-200  2 5.00% 
جقا  200-250  4 10% 
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دأدمر 250  28 70% 
 %100 40 ابمجمكع

م.2014المصدر: الباحث، الدراسة الميدانية،   
% مف أن اب ابم ركةات ابممكبة االدر د ليـ قثؿ ايعلـ 5( أف قيثة 16االرأ مف ابجدكؿ  

% مقيـ االدر 70( جقا   250-200% مقيـ اعراكح د ليـ ما ثاف  10( جقا   ك200-100ابعمكاؿ ثػ 
% مقيـ أن اب ابم ركةات باس بدايـ د ؿ ماثت أك مقعظـ  12.5 يراان  كجقا   250د ليـ ثأدمر مف 

جقا   100عمكاؿ داف د ليـ قثؿ ابعمكاؿ أقؿ مف  ىأن اب ابم ركةات ابذاف  نلكا ةل % مف2.5
  يراان.

(: ما إذا كان ىناك زيادة في الدخل الشيري أم ل17جدول )  
 النسبة % التكرار ىل زاد دخمك الشيري

 %100 40 قعـ
  0 0% 

 %100 40 ابمجمكع
م.2014المصدر: الباحث، الدراسة الميدانية،   

% مف أن اب ابم ركةات ابممكبة مف قثؿ منرؼ ا د ار 100( إبل أف قيثة 17ال ظ مف ابجدكؿ  
ف د ليـ اب يرم قد زاد ثعد ايعلـ ابعمكاؿ ا نغر مف ابمنرؼ كثدء أث كابعقماة ا جعماةاة درع اب رطكـ

 ك ذا اؤدد ثأف دؿ ابذاف عـ عمكاليـ مف قثؿ ابمنرؼ ابعزمكا ابعمؿ ث  دل م ارا  إقعاجاة مثا رة .  ابعمؿ
(: مقدار الزيادة في الدخل الشيري عن طريقة التمويل األصغر18جدول )  

 النسبة % التكرار مقدار الزيادة
15%  7 17.5% 
25%  8 20% 
50%  19 47.5% 
100%  4 10% 
% دأدمر100  2 05% 

 %100 40 ابمجمكع
م.2014المصدر: الباحث، الدراسة الميدانية،   

% مف أن اب 20% دأدمر  ك15% زاد د ليـ ثقيثة  17.5( ال ظ أف قيثة 18مف ابجدكؿ  
 100% زاد د ليـ ثقيثة 10% دأدمر ك50% زاد د ليـ ثقيثة 47.5%  ك25ابم ركةات زاد ثأدمر مف 

 % ك ذا اؤدد أف ابعمكاؿ ا نغر اؤدم إبل زاادة دل ابد ؿ اب يرم100% زاد د ليـ أدمر مف 5%  ك
 ثقيب مع اكعة.
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(: نوعية المشاكل التي تواجو المشروع19جدول )  
 النسبة % التكرار نوعية المشاكل

 %15 6 عمكالاة
 %65 26 ريـك  دكماة

 %20 8 عيكاؽ
 %100 40 ابمجمكع

م.2014المصدر: الباحث، الدراسة الميدانية،   
% مف ابم ارا  عكاج  م ادؿ دثارة داما ا عص ثابريـك 65( أف قيثة 19ال ظ مف ابجدكؿ  

أك   اب دكماة  بذبؾ ععمؿ كزارة ابرةااة ا جعماةاة جا دة ةلل إة اء  ذا ابم ارا  مف ابريكـ اب دكماة
% مف ابم ادؿ ابعل عكاج  ابم ركةات  ل 15ع  اضيا إبل أدقا ا كذبؾ بضماف ايعمرار ابم ركةات  ك

 % م ادؿ عيكاالاة.20م ادؿ عمكالاة  ك
(: مجال استخدام األرباح المحققة20جدول )  

 النسبة % التكرار تستخدم األرباح في؟
%0.00 - ا د ار  

 %62.5 25 زاادة ابد ؿ
ق ي دل ابم ركع   15 37.5% 
 %100 40 ابمجمكع

م.2014المصدر: الباحث، الدراسة الميدانية،   
% مف ا رثاح ابمع الالة اعـ ايع داميا دل زاادة د ؿ 62.5( أف قيثة 20ع ار ابثااقات ثابجدكؿ  

اد ار ا. بذبؾ % اعـ ايع داميا دل ابم ركع ق ي  ك  اعـ 37.5ا يرة كمالاثلة ا عااجاعيا ابمعزاادة اكماان  ك
ف معظـ  ذا ابم ركةات ععمؿ ركةات كعرقاعيا بزاادة ةامد ا    ثد مف ابعمؿ ةلل ع ياف قكةاة ابم 

 ةلل زاادة د ؿ ا يرة كزاادة ابميعكم ابمعا ل بألير.
(: ما إذا كانت السياسة التي يتبعيا المصرف تمتاز بالنجاح أم ل:21جدول )  

 
 
 
 
 

م.2014الباحث، الدراسة الميدانية،  المصدر:  

% ابقيثة ابعدرار عمعاز ثابقجاح  

 %72.5 29 قعـ
  11 27.5% 

 %100 40 ابمجمكع
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ة ابعل اعثعيا  ركةات ابممكبة أجاثكا أف ابيااي% مف أن اب ابم72.5( أف قيثة 21كاعثاف مف ابجدكؿ  
ابيااية ابعل اعثعيا  % ذدركا ثأف27.5كابمنرؼ دل ععامل  م  ابم ركةات ابنغارة ععيـ ثابقجاح  

 ابمنرؼ   ععيـ ثابقجاح.
(:تكمفة المشروع قبل استالم التمويل األصغر22جدول )  

 النسبة % التكرار تكمفة المشروع
5000اقؿ مف  جقا    7 17.5% 
10000اقؿ مف  جقا    30 75% 
10000أدمر مف  جقا    3 7.5% 

 %100 40 ابمجمكع
م.2014الميدانية، المصدر: الباحث، الدراسة   

جقا  قثؿ  10000% أجاثكا أف عدل ة م ركةاعيـ داقت أقؿ مف 75( أف قيثة 22ال ظ مف ابجدكؿ  
ثاقما قيثعيـ  جقايان  5000قؿ مف أ% أجاثكا أف عدل ة م ركةاعيـ 17.5ايعلميـ ابعمكاؿ  كاف قيثة 

 جقا . 10000 % أجاثكا أف عدل ة م ركةاعيـ داقت أدمر مف7.5

(: حصولك عمى التمويل يعمل عمى تطوير مشروعك23)جدول   
 
 
 
 
 

م.2014المصدر: الباحث، الدراسة الميدانية،   
% مف أن اب ابم ركةات ابممكبة أجاثكا أف  نكبيـ ةلل 92.5( أف قيثة 23اعثاف مف ابجدكؿ  

 ف ابعمكاؿ اعمؿ ةلى زاادة اإلقعاج كجكدع   ابعمكاؿ ا نغر اؤدم إبل عطكار م ركةاعيـ كزاادة  جميا 
% دالط اركف أف ابعمكاؿ ا نغر   اؤدم 7.5كعطكار ةملاات ابعركائ كابعيكاؽ دل ا يكاؽ ابدثرل  ثاقما 

 إبل عطكار م ركةاعيـ.
:النتائج  

% كاإلقاث 72.5ابميع اداف مف ابعمكاؿ مف ابذدكر كذبؾ ثقيثة أمثعت ابدراية ابماداقاة أف معظـ 
( يق  كجماعيـ 50-41دة مف ابعمكاؿ عق نر ثاف  ا% كاف معظـ اب مات ابعمراة ابميع 27.5ثقيثة 
ف كدادعيـ ا يايل بلعمؿ ثيذا ابم ركةات  ك زاادة ابد ؿ كذبؾ بمالاثلة معطلثات اب ااة اباكماة ك معزكج

 النسبة % التكرار الحصول عمى التمويل
 %92.5 37 قعـ
  3 7.5% 

 %100 40 ابمجمكع
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% مف أن اب ابم ركةات ابممكبة مف قثؿ 42.5ابزا ر. دالد أمثعت ابدراية أف قيثة كابعمؿ بلميعالثؿ 
 جة بلماؿ كذبؾ بزاادة د ؿ ا يرة كع  اؼ أةثاء ابمعا ة.اك ى اب مة ا دمر   ابمنرؼ مف ابمعزكجاف

 :دا علقطاةات ك ى  ةكقد قامت ابدراية ث نر ابم ركةات دل ملم
% أما 17.5% كابالطاع اب ردل ثقيثة 30طاع اب دمل ثقيثة % كابال45ابالطاع ابعجارم ثقيثة  .1

% كذبؾ ارج  إبى ا عماـ 7.5ثقيث   ابالطاع ابنقاةل دداقت ميا مة ابمنرؼ دل عمكال  ضعا ة جدان 
أقيا  ىقعناداة كا جعماةاة ثاإلضادة إبابدكبة ثابم ارا  ابنقاةاة بما بيا مف دكر دعاؿ علعث  دل ابعقماة ا 

 دثر.أكاؿ بى عمع عاج إ

% مف أن اب ابم ركةات ابممكبة داف ذ اثيـ إبى ابمنرؼ ثم رد ـ 87.5أمثعت ابدراية أف  .2
دل عالدميا  ك ذا ادؿ ةلى أف ابمالادة ابمنرداة قد كنلت إبى ابجما  ا مر ابذم اياةد ابدكبة دماران 

 ة ا جعماةاة.% ذ ثت إبى ابمنرؼ ثكايطة مدعب ابرةاا12.5ا قعنادم دما أف  قاؾ قيثة ضعا ة 
ؿ % أكض كا إف اإلجراءات ابمعثعة بل نكؿ ةلى ابعمكا67.5أف قيثة  بالد أمثعت ابدراية أاضان  .3

ف  قاؾ ععالادات أ% أدادكا ث32.5دل ععامؿ ا دراد م  ابمنارؼ. كاف قيثة  ـييلة. ك ذا اكضد كجكد عالد
 دل اإلجراءات ابمعثعة.

ابم ركةات ابممكبة االكمكف ثيداد قرض ابعمكاؿ دل  دؿ % مف أن اب 90بالد أمثعت ابدراية أف  .4
 % مف ابميع اداف أددكا ثاف ابيداد اعـ ثعد إقعاجاة ابم ركع.10أقياط  يراة. كاف قيثة 

% مف ابم ركةات ابنغارة ا عـ 60ف ابدراية عكنلت إبى أف  ث نكص ابدةـ ابمابل كاب قل د .5
ك ذا اعـ ةثر ابم رداف ابذاف امملكف ابكياط ما ثاف  عة كابمعاثدايا ابمنرؼ ثابعدراب كعقماة ابالدرات 

ةداد درايات ابجدكل بلميع اداف.27.5ابمنرؼ كنا ب ابم ركع كاف   % ا عـ دايا ابمنرؼ ثعالداـ كا 
% داف يعايـ مف كراء عمكاؿ م ركةاعيـ ع  اؼ أةثاء ابمعا ة 62.5أمثعت ابدراية إف قيثة  .6

% مقيـ ةدد أدراد ا يرة مف أرثع  إبى يعة 45ف قيثة أك   ريأك ياما إف معظميـ معزكجكف كبيـ 
جؿ زاادة د ؿ أممكبة داف يثب قااـ م اراعيـ مف % مف أن اب ابم ركةات اب32.5أ  اص أما قيثة 

 ا يرة.
% مف أن اب ابم ركةات ابممكبة مف قثؿ ابمنرؼ أف د ليـ 100أمثعت ابدراية إف قيثة  .7

كاؿ كمزاكبة ابعمؿ ثابم ركع ك ذا اؤدد أف أن اب ابم ركةات ابعزمكا ابعمؿ اب يرم قد زاد ثعد ايعلـ ابعم
 ف م اراعيـ كضعت بيا دراية ابجدكل ا قعناداة.أكاؿ دل ابم ركةات  دما امثت ذبؾ ثابعم
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% مف 68.5ابم ركةات ابنغارة ابممكبة كاف قيثة  ادذبؾ أمثعت ابدراية أف  قاؾ م ادؿ عكاجي .8
% 15% م ادؿ عيكاالاة ك20دثارة داما ا عص ثابريكـ اب دكماة. دما إف قيثة  ابم ارا  عكاج  م ادؿ

 م ادؿ عمكالاة. كعكاج  ابم ركةات ابنغارة م ادؿ أ رل ممؿ ابعض ـ كقدرة ابمكارد ا كباة.
ف ابيااية ابعمكالاة ابعل اعثعيا منرؼ ا د ار دل ععامل  م  ابم ركةات ععيـ أأمثعت ابدراية ث .9

ق  اؤدل إبى عطكار ابم ركع  أف قجاح ابعمكاؿ أمثعت ابدراية أ%. دما 72.5ماع قيثة ث ج ثابقجاح كذبؾ
 % أجاثكا ثاف ابعمكاؿ اؤدل إبى عطكار ابم ركع.92.5كذبؾ ث جماع قيثة 

 التوصيات
دل ضكء ما عالدـ امدف أف قيعقعئ مدل أ ماة ابم ركةات ابنغارة كمدل ميا معيا دل ابعقماة 

مف م دلت كنعكثات دل أيلكب إدارعيا كعقظاميا. إف مف يمات  لضد أقيا ععاقابكاا قعناداة  كمف 
ابم ركةات عكدار درص كظا اة بل ثاب مما ايا ـ دل دد  ةجلة اب ااة ا جعماةاة إبى ا ماـ. إذ أف دؿ 

قماة ق  ميا ـ دل ابعأا عر أق  ةضك دعاؿ دل ابمجعم  ك  درد مف أدراد ابمجعم  اإلقياقل ةقدما اعمؿ
كثابقظر بأل ماة ا قعناداة بلم ركةات ابنغارة كدكر ا دل ةملاة ابعقماة ا قعناداة كما  ا جعماةاة.

ععمع  ث   ذا ابم ركةات مف مزااا دل مجاؿ اإلقعاج كاب دمات ابعل ع عـ ضركرة كجكد ا ثجاقب 
ات كعذباؿ دآدة ابنعكثات ابم ركةات ابدثارة  أنثد مف ابضركرم ابعمؿ ةلى زاادة داةلاة  ذا ابم ركة

كثما أف ابعمكاؿ ابمابل بلم ركةات ابنغارة اعد  ابعل عكاجييا بزاادة دكر ا دل ةملاة ابعقماة ا قعناداة.
مف أثرز ابم دلت ابعل عكاج  قااميا  د ف  ذا ابث ث االدـ ثعض ابعكناات ابعل امدف أف ع دؿ دل 

 :مالعر ة بع الاؽ  ذا ا  داؼ ايعراعاجاةمجمليا 
 ـ ركادد ةملاة أف عطكار ابم ارا  ابنغارة مف   بم ارا  ابعمكاؿ ا نغر  ابعمكاللزاادة ابيالؼ  .1

 اب الر كابثطابة . م دلعل ؿ  دلابعقماة ا قعناداة كا جعماةاة .دالد يا مت 
زاادة ةدد ابمؤييات ابماباة كابمنرداة ابمع ننة كزاادة ا عماـ ابمنارؼ ابعجاراة ثابمعطلثات  .2

 ابعمكالاة بلم ركةات ابنغارة ككض   طط عمكالاة بيا.
ف ع عرؾ دل عمكاؿ أةلى ابمنارؼ ابعجاراة كابمؤييات ابماباة أف عياار ابعطكرات ا قعناداة ك  .3

  طط ابعقماة ا قعناداة كا جعماةاة كعكاج  ابع داات ابعل عععرض بيا.
زابة ةكامؽ ابي .4 اايات ابعقظاماة كابياايات اب دكماة بلقظاـ زاادة كعطكار ثرامئ ابعقماة كابعدراب كا 

ابمنردل ابعل  ل مف أ ـ ابعقانر ا ياياة إلقجاح ةملاات عمكاؿ ابم ركةات ابنغارة دل ابمنارؼ 
 ابعجاراة.

ا  عماـ ثعطكار مرادز ابعدراب ابميقل كاب ردل ابمع ننة كابعقااة ثابعدراب دل مجاؿ ابنقاةات  .5
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 ثا ر دل ابعقماة ا قعناداة بلدكبة.ابنغارة بما بيا مف عأمار م
إجراء ميد دكرم بلم ركةات ابنغارة كعجما  إ ناءات  انة ثيا دل مجا ت اإلقعاج كابالكل  .6

كبة دل اع اذ ابالرار ابمقايب بعطكار  ذا ؤ كغار ا ثيدؼ مياةدة ابجيات ابمي ابعاملة كرأس ابماؿ
 ابم ركةات كع داد ا عااجاعيا ابعمكالاة.

أك  امة معاثعة داممة مف ابمنردااف كمابدل ابم ركةات ابنغارة كابالاقكقااف بعدارس عأياس بجقة  .7
اجاد طرؽ كآباات عٌييؿ ةملاة اإلقراض كععابئ قدرة نغار ابميعممراف ةلى عكدار ابضماقات ابمطلكثة  كا 

 كمراجعة  ركط ابعمكاؿ دل اعجاا عيياليا كعذباؿ ابعالثات.
  اب ابم ركةات ابنغارة كةدـ ابعرداز ةلى ابجاقب ابمادم دالط.ا  عماـ ثابجاقب ا جعماةل  ن .8
ابعمؿ ةلى إاجاد  لكؿ قياماة بلم ادؿ ابعل عكاج  ابم ركةات ابنغارة كأ ميا ابريكـ اب دكماة  .9

قيا عيا ـ أركةات كابميع اداف مقيا  ياما ك ابدثارة ابعل ع رض ةلايا كذبؾ مراةاة بظركؼ  ذا ابم 
 بعقماة ا قعناداة.ميا مة مثا رة دل ا

ابيعل  يعندار ابع راعات ابعل عقنؼ ابم ركةات ابنغارة كزاادة ابدةـ اب دكمل بيا مف  لؿ  .11
عالداـ اإلةاقات كابالركض كابعييالت كا يع ارات ابلزمة. دما ةلايا ا ثععاد ةف منادر ابعمكاؿ مف 

 أيكاؽ ابعمكاؿ غار ابريمل.
كةات ابنغارة أف ععل  الاالة أقيا عكاج  يليلة معراثطة مف ابع داات امدف ابالكؿ ثأف ةلى ابم ر   عامان 

ابقاجمة ةف عغار ا كضاع دل ابيكؽ ابدكباة كمف ثاقيا عزااد ع رار ابعجارة  كثامة ا ةماؿ ابعجاراة اآل ذة 
بعطكار  اةايعراعاجدل ابعكي  جغراداا  كا عداد  دة ابمقادية دل ابدا ؿ كاب ارج. كبيذا د قيا مطابثة ثكض  

 أداميا بضماف ثالاميا كايعمرار ا.
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 ونجد السمات الصوتية في ليجات الحجاز

 د. إقببل عبد العسيس مىوفلي حمد

 بيشةكمية اآلداب واإلدارة جامعة ب مساعدال ذستااأل
 مستخمص:
مقذ ابعنر ابجا لل إبى بيجات  ضراة  جازاة  كبيجات ثدكاة   قجداة   ع عثت ابلُّغة ابعرثاة 

ععثر دؿ مقيا ةف  اجات أ ليا. كثما أٌف ابعكامؿ ابجغراداة كابظركؼ ا جعماةاة ع علؼ ثاف ابدعلعاف  دالد 
 اقعدس ذبؾ ةلى بيجات دؿ مقيا مف  اث أنكات ابدلمات  كابثقاة  كمظا ر اإلةراب  كد بة ا ب اظ. 

ا ا ـ كا دة مبغعي كذبؾ  فٌ   ابدلماةابدعلعاف ع عرداف دل قدرو دثارو مف ابن ات ابلُّغكاة كابعادات         
. دالد مابت ابالثامؿ ابثدكاة ثن ة ةامة إبى ابيمات مل كظةعكجد ثاقيما دركؽ   إ  أقٌ  ابعرثاة؛ ل ابلُّغة 

درضع  ظركؼ اب ااة ابالاياة دل ابن راء  دل  اف ابنكعاة ابعل ععقايب م  اب  كقة كج اء ابطث  ابذم 
 اعاف  فمظا ر ا  علؼ ثاأٌف ابالثامؿ اب ضراة ا عارت ابيمات ابعل ععقايب م  ابلاكقة كرقة ابطث . ك 

كاأعل دل مالدمة ذبؾ ا  علؼ   كاب ضرت ابثدك بيجامظا ر ا  علؼ ثاف  كثكضكح ابدعلعاف عممؿ بقا
 السمات الصوتية في ليجات الحجاز ونجد".ا عرت ابث ث دل" كقد  ابنكعاة.مف ابقا اة 

Abstract : 

               Branched Arabic into accents since the pre-Islamic era , accents urban 

Hijazia, accents Bedouin Nadia reflect the needs of its people understanding .pma 

and Tkhataba that the factors of geography and social conditions vary between 

environments , has reflected on the accents each of them in terms of sounds of 

words and structure and manifestations of expression and significance of words. 

        During the Islamic conquests ,Arabic Language moved in to new 

environments later known as the Arabic countries .It moved into these language 

groups between them expression. 

Tended Bedouin tribes in the pronunciation to audio features that fit the roughness 

and staleness Copyright imposed by the harsh conditions of life; while urban tribes 

tended to appearances that are commensurate with tenderness and supple urban 

printed. 

         The different features of these groups represented the different features 

between languages of Urban and Nomadic particularly, in terms of pronunciation. 

These differences reflect us great differences among Nomadic and Urban dialects 

in our modern Arabic communities, because the modern dialects mostly came from 

old dialects. so ,the researcher choose this topic " Features of pronunciation in 

Najid and Hijaz dialects ".       
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   :مقدمة 
ةردت داما ثعد ثابدكؿ   اقعاللت ابلُّغة ابعرثاة م  اب عك ات اإليلماة إبى ثامات جدادة مععددة         

ابعرثاة. كقد اقعاللت ابلُّغة دل نكرعاف إ دا ما ابلُّغة ابقمكذجاة ابعل ازد رت قثؿ اإليلـ دل مقطالة مدة 
كاب جاز  كا  رل بيجات ابالثامؿ ابعرثاة ابعل داقت مقع رة دل ابجزارة ابعرثاة مقذ ابعنر ابجا لل. ثقاءن 

 ادعلعاف  دعلة غرثاة  ضراة عضـ قثامؿ اب جاز كم ابلُّغكاة إبلمكةات ةلى  ذا ا مر نقؼ ابلُّغكاكف ابمج
قثامؿ كيط ك رؽ ابجزارة عيمى ثابدعلة ابقجداة.  ثدكاة عضـ كبيا عيمى ثابدعلة اب جازاة  كدعلة  رقاة 

عكجد ثاقيما دركؽ مل كظة مف  اث أنكات دما   ابلُّغكاةكابدعلعاف ع عرداف دل قدرو دثارو مف ابن ات 
       د بة ا ب اظ. ابثقاة كاإلةراب كدذبؾت ك ابدلما

كاأعل   ت ابثدك كاب ضربيجامظا ر ا  علؼ ثاف   اعاف ابدعلعاف عممؿ بقا فمظا ر ا  علؼ ثا        
غابث  ارج  إبى ابقا اة ا  علؼ ثاف ابٌليجات دل   فٌ  دل مالدمة ذبؾ ا  علؼ مف ابقا اة ابنكعاة؛

 السمات الصوتية في ليجات الحجاز ونجد "ا عرت ابث ث دل " ة؛ بذا ابنكعا
 أسباب اختيار الموضوع:

ا  علؼ ثاف ابٌليجات اب جازاة كابقجداة  اممؿ بقا ا  علؼ ثاف بيجات ابثدك كاب ضر؛ ثؿ اعدس بقا  ػػػ1
 ظركؼ اب ااة ابم عل ة ثاف ابثامات ابثدكاة كاب ضراة.

ػػػ ععث  أكج  ا  علؼ ثاف بيجات ابدعلعاف ا ير بقا ابدمار مف ا يععماؿ ابٌليجل دل مجعمعاعقا ابعرثاة 2
 ابمعانرة؛  ٌف ابٌليجات اب دامة دل غابب أ كابيا امعداد بليجات ابالدامة.  

 حدود الدِّراسة:
 يجات ابقجداة ابثدكاة. ابٌليجات اب جازاة اب ضراة  كابلٌ  ععث  ابيمات ابنكعاة ابعل اعيمت ثيا

 أىـداف الدراسة:
 .ابممازات ابنكعاة بليجات اب جاز كقجد ابكقكؼ مف  لؿ  ذا ابدراية ةلى -1
 ابكقكؼ ةلى ابظركؼ كابعكامؿ ابعل أدت إبى ا  علؼ ثاف ابٌليجات اب جازاة كابقجداة . -2
كاب دامة  ثاةعثار أٌف ابٌليجات اب دامة امعداد ابكقكؼ ةلى ابعلقات ابكماالة ثاف ابٌليجات ابالدامة  -3

 بليجات ابالدامة.
مان ثاب عؿ ب  ممازاع  اب انة  دؿ بٍيجة عممؿ قظامان بغكاان ميعدلَّ  _ ابعأناؿ كابعكدة إبى ابجذكر  ثاةعثار أفٌ 4

 أـ د الة؟أنالة ابعل قد عزاؿ ابلثس ةف ابدمار مف ا ب اظ ابميع دمة اباـك   ؿ  ل ةرثاة 
 منيج  الدراسة:

 اعثعت ابدراية مقيجان كن اان. 
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  :الدراسةمحاور 
 ك قجد  كابعل ععممؿ دل:  ابيمات ابنكعاة بليجات اب جاز

 ػػػػ اإلمابة.1
 ػػػػ ابماؿ إبى ابضـ أك ابدير.2
 ػػػػػ عيياؿ ابيمزة كع الااليا.3
 ػػػػ اب دة كابر اكة.4
 ػػػػػ ابجير كابيمس.5
 ػػػػ ابع  اـ كابعرقاؽ.6
 ػػػػ ابعضعاؼ كابع  اؼ. 7
 ػػػػ اإلدغاـ كاإلظيار. 8
 ػػػ اإلثداؿ كاباللب. 9

 ػػػ ػػيرةة ابقطؽ.10
 قابؾ ابعداد مف ابيمات كابظكا ر ابنكعاة ابعل عماز ابٌليجات اب جازاة ةف ابٌليجات ابقجداة كابعل        

 :ػػػػ ععممؿ دل اآلعل
 /اإلمالة : 1
أما دل انطلح ةلماء . (170)اإلقثاؿ ةلا ك  لءابماؿ  ك ك ابعدكؿ إبل اب  ة مفاإلمابة دل ابلغ         

أم أف ايق ى . ابلُّغة ديل ععقل عالراب اب ع ة طكالة داقت أك قنارة إبى ابديرة  طكالة داقت أك قنارة
كعدكف ا بؼ مقاللثة ةف مديكر أك ااء  أك   أك ااءثاب ع ة ق ك ابديرة  بالند ابمقايثة بديرة 

  (171 قثليا ةلى كج . أك إلمابةو   بل كانؿ أك  اء م عك ةنامرة ا
 إَٔاع اإليبنت أسبعت ْٙ:     

 . ق ك دع ة ةاف " ةاثد" ك " ةارؼ"إمابة اب ع ة ابم كثة ثابديرة ػػػػ 1
  ك قاـ " "ك  ابزداة "   إمابة اب ع ة ق ك ابضمة ك ل ابعل عدكف قثؿ أبؼ ابع  اـ   ق ك "ابنلة "  ك "ػػػ 2

 "غزا ". 
 إمابة ابضمة ابم كثة ثابدير ق ك قكبؾ " مررت ثمذًةكير" ػػػ 3

                                                           

 ػ إيماةاؿ ثف  ماد ابجك رم   عاج ابلُّغة كن اح ابعرثاة   مادة  " ماؿ " (170 
ـ 1980الاؽ م مد قكر اب يف كآ راف   ثاركت : دار ابدعب ابعلماة    ػػ ا يعراثاذم   أثك اب يف ةلل ثف زاد    رح  اداة  ثف اب اجب   ع (171 

  71ـ   ص1985  كناب ة را د غقاـ   ابٌليجات دل دعاب ياثكا   جدة : دار ابمدف بلطثاةة   4  ص 3 ج
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 بلمجيكؿ   كقد أيما ا قدامى ابق اةاب عؿ إمابة ابديرة ابم كثة ثابضمة ك ل ابعل عدكف دل ناغ ثقاء ػػػ 4
  (172 .ثاإل ماـ دل ممؿ "  قاؿ " ك "ثا  "

يا   عماؿ ا يماء كعنرؼ ا دعاؿ  دأما اب ركؼ د قٌ كاإلمابة عدكف دل ا يماء كا دعاؿ  بالكة 
ابذاف قزؿ ابالرآف ثلغعيـ    رعاف ةلى أبيقة اب ن اء مف ابعرببضع يا كجمكد ا. كاإلمابة كاب عد بغعاف م يك 

" كبايت اإلمابة بغة جما  ابعرب  : داب عد بغة أ ؿ اب جاز  كاإلمابة بغة ةامة أ ؿ قجد  االكؿ ا يعراثاذم
  (173 ب جاز   امالكف كأ د ـ  رنان ةلايا ثقك عماـ ". دأ ؿ ا

. أما إمابة ان ثاف ابالثامؿ ابعرثاة ابم يكرةإمابة اب عد إبى ابدير  ل أدمر أقكاع اإلمابة  اكةان كاقع ار 
يا   ا ار إبايا إ ارات  اط ة دل ثعض ابدعب كابمؤب ات ابالدامة ةلى أقٌ اب عد إبى ابضـ دالد ظلت ميملة

  (174 دكف ع ناص. ض ابالثامؿ ابعرثاةبيجة بثع
ثن ة ةامة قيب اب عد إبى جما  ابالثامؿ ابعل داقت ميادقيا غرب ابجزارة   معمملة دل قثامؿ 
اب جاز أمماؿ قراش كا قنار  كمالاؼ  ك كازف  كيعد ثف ثدر  كدقاقة. كقيثت اإلمابة إبى جما  قثامؿ 

كيلـ قرأ " اا ا اى " ممابة  دالاؿ اا ريكؿ ابٌل   ابريكؿ نلى ابٌل  ةلا  كيط ك رؽ ابجزارة. كقد ركم أفٌ 
 (175 عماؿ كبايت  ل بغة قراش   دالاؿ  ل بغة ا  كاؿ مف ثقل يعد. 

إمابة اب عد إبى ابدير دععزل إما إبى ا نؿ اباامل  أك ا قيجاـ ثاف أنكات ابلاف. كقد ذ ب   
ابالثامؿ  أك ن إبى اإلمابة مـ عطكرت اإلمابة إبى اب عد. كاثدك أفٌ  ا نؿ اباامل قد عطكر ابعلماء إبى أفٌ 

اإلمابة عداد عدكف معدكمة  فٌ ابمر لة ا  ارة بيذا ابعطكر  كأاب ضراة دالراش قد اقعاللت إبى مر لة اب عد  
 (176 ةقد ـ. 
  إذ ا عير ثيا قٌراء ابدكدة أمماؿ  مر مقيا دل ثعض ابالراءات ابالرآقاةمف أقكل  كا د اإلمابة ما أي  

 مزة كابديامل كغار ـ ممف عقعيل قراءعيـ إبى اثف ميعكد   ابذم داف اماؿ دل قراءع   يب قيئ قثالع  
االكؿ ا نطر ل " ثغزكاف داار ثقل يعد    ثقل يعد مرت ةقيا  ذا ابظا رة كةف جاراقيا مفابعل أي  " يذاؿ"

كابديامل داقا امالف دؿ ما داف مف ا يماء مف ذكات ابااء دالراءعيـ "   مزة كقد ركم أفٌ .ذاؿ " كيامر  ي 
  (177 ةايى  كمكيى  كا اى " ثاإلمابة كدذبؾ ا دعاؿ كابن ات. 

                                                           

 67  1ـ  ج2000ػ أثك اب عد ةمماف ثف جقل   ير نقاةة اإلةراب  ثاركت : دار ابدعب ابعلماة   (172 
 ػ ا يعراثاذم    رح اب اداة   ابمكض  ق ي  (173 
ثرا اـ أقاس   دل ابليجات 275  ص 1ـ  ج1993ػ أ مد ةلـ ابداف ابجقدم   ابليجات دل ابعراث  ابالا رة : ابدار ابعرثاة بلدعاب    (174    كا 

 66]د.ت[   ص  4ابعرثاة  ابالا رة : مدعثة ا قجلك   ط
 91  ص  2ـ ج1986ل ابلُّغة كةلكميا   نادا : ابمدعثة ابعنراة   ػ جلؿ ابداف ابياكطل   ابمز ر د (175 
 66ػ  أقاس   دل  ابليجات   ص (176 
 46ػ أثك ةمرك ةمماف ثف يعاد ابداقل   ابعايار دل ابالراءات ابيث    ثغداد : مدعثة ابممقى   ]د. ت[   ص (177 
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  مقع رة دل ابثلداف ابعرثاة اباـك  عزاؿ ظا رة اإلمابة  امعة دل دمار مف ابليجات ابعرثاة اب دامة اب
 ماؿ دردداف  كدذبؾ دل ث اةثدك ابالثامؿ اباب ااالاة  ك  قثالة  يكداقاة ممؿممؿ ما قل ظ  بدل ثعض ابالثامؿ اب

 بيجات ثلد اب اـ كثعض قكا ل منر. 
 :  الميل إلى الضم أو الكسر/ 2 

يا مظير مف مظا ر اب  كقة ابثدكاة  ثاقما مابت ابالثامؿ ابثدكاة ث دؿو ةاـ إبى ابضمة  قٌ     
كاب ضرم أماؿ بيا   دباؿ ابع ضر كابرقة دل معظـ ابثامات ابلُّغكاة ابدير ٌف ديرت ابالثامؿ ابمع ضرة  

  (178 ثكج  ةاـ .
 مف ابدلمة رٌج قا أفٌ ابدير دل ابمكض  ق ي  إ دا ما ثابضـ كا  رل ثإذا ركات ابدلمة ثركااعاف    
ابناغعاف  د أفٌ   كدذبؾ قرجٌ بعل ثابدير عقعمل إبى ثامة  ضراة  كاابعل ثابضـ عقعمل إبى بغة ثدكاة ابناغة

 (179 .ايععملعا دل زمف كا د دل ثامعاف م عل عاف ةا عا معان دل ةنكر ما قثؿ اإليلـ
ا مملة ةلى  ذا ابظا رة دمارة دالكؿ عماـ كقاس ابثدكاعاف " نقكاف " ثابضـ كقكؿ اب جازااف" نقكاف      

بمع ضرة. كدذبؾ مف  كا د كعماـ " كث" مالاثؿ"  اث" ةقد قثامؿ اب جاز ا . كدذبؾ قكؿ طلء"ثابدير
 :   قاؿ اب اةرقظار" ابذاف" ةقد اب ضر ٌبذكف" ا ابظا رة قكؿ ةالاؿ  ابثدكاة  " اابق اة ةلى  ذ

ا ػػػػػػػاقػػػػ ػػػػػف ابٌػػػػػػذكف نثػ ػػػػكا ابػػنػػػثػا ػػػػػا         اػػػػػػكـ ابػػػػقػػػ ػػػػػاػػػػػؿ غػػػػػػارة مػػػػلػػ ػػػػػػػ  
 كا د ابالراءات ابالرآقاة ةلى  ذا ابظا رة  قراءة  مزة كاعالكب  ك ما ممف عأمر ثابثامة ابثدكاة " كمف 
بايـ"  ابم يكر دل ابثامة اب جازاة. كدذبؾ قراءة" ي راا" ثضـ ابياف ابديرثضـ ابياء ثد ن ةف   ةلايـ  كا 

ابدير بغة قراش كابضـ بغة عماـ    كدذبؾ" إيكة  كمراة  كغلظة" ثدير ا كؿ كضم    كقد ركم أفٌ كدير ا
. 180) 

ب  كقة ابعل اةلى ابضـ ابعل عممؿ ن ة مف ن ات  مف  لؿ  ذا ا مملة اظير بقا  رص ابثدك
 . اعيـ ثيا ابثدك

 : / تسييل اليمزة وتحقيقيا3
ابغمز كابضغط   كمق  ابيمز دل ابدلـ كقد  مزت اب رؼ داقيمز   كقد ةرؼ  ذا       ابيمزة بغة ن

  (181 ابضغط ةقد ابالدماء ثابقثر. 

                                                           

 81ػ أقاس   دل ابليجات   ص (178 
 82ػ  ق ي    ص  (179 
 84ابٌليجات   ص ػ أقاس : (180 
 ػػ اثف مقظكر   بياف ابعرب   مادة "  مز " (181 
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كابيمزة دل ا نطلح ثمعقى ةاـ  ك دا اة قطؽ اب ركؼ كا نكات ابلُّغكاة ثمزاد مف ابع الاؽ أك 
دل" أ ذا " داقت اب اء  اطؽ ةلى مالط  اب اءد ذا ضغط ابقابضغط  ك  ايعأمر ثذبؾ  رؼ دكف آ ر 

ذا ضغط ةلى مالط  ا بؼ دل ثدااة ابدلـ داقت  ذا ضغط ةلل مالط  ابداؿ داقت ميمكزة  كا  ميمكزة  كا 
  (182 ميمكزة .

اب قجرة اقطثاقان داملن ابيمزة نكت اقعئ ةف اقطثاؽ ابكعراف ابنكعااف كابغضركداف ابيرمااف دل 
ثمركر ابيكاء مطلالان داق ثس دا ؿ اب قجرة  مـ ايمد ب  ثاب ركج دل نكرة اق جار. ؛ ث اث   ايمد ك دادان 

داد    ك ثابميمكس ك   ك ثابمجيكر  ك ك أدمر ا نكات ابيادقة  ديك مف ابقا اة ابنكعاة اق جارم 
عد دجأة م رجيا دع ة ابمزمار ابعل عق  كةملاة ابقطؽ ثيا م الالة مف أ ؽ ابعملاات ابنكعاة؛  فٌ    دةن 

  (183 دايم  ذبؾ ابنكت ا ق جارم.
ابٌليجات مابت كقد ا ع ظت ابعرثاة اب ن ى ثيذا ابنكت ا ق جارم اب قجرم دل قطاليا ؛ ثاقما 

ما دعؿ ثيا  ذا مف بـ ا الاليا ابيمزة إقٌ  االكؿ ياثكا " كأةلـ إفٌ   (184 ابياٌماة ثن ة ةامة بلع لص مف ابيمزة
    دمالؿ ةلايـ ذبؾ  قٌ أثعد اب ركؼ م رجان  دل ابندر ا رج ثاجعياد ك ل يا قثر  ثعيد م رجيا  ك قٌ  قٌ 

   (185 دابعيكع . " 
  كيمل ع  ا   بما داقت ابيمزة  ردان مالالن ةلى ابلياف دل ابقطؽ ث  دل ة  عكنؿ إبى ع  ا   
   ك ك اعـ ةلى ملمة أ داؿ : عييالن 

 ػػػػػ جعليا ثاف ثاف 3ؼ                ػػػػػ اب ذ2ػػػػ اإلثداؿ                      1
داإلثداؿ  ك أف عثدؿ ابيمزة ثكا د مف اب ركؼ ابمأ كذ مقيا اب ردات ك ل" ا بؼ  كابااء  كابكاك ". 

ا ةلى ابيادف كع  ا يا ثاب ذؼ اعـ دل دؿ  مزة مع ردة داف قثليا  رؼ يادف؛  اث ع ذؼ كعلالى  ردعي
 ميؾ " ك"  دـ ثلؾ " دل مف أثكؾ  كمف أمؾ  كدـ إثلؾ.   " ك " مفابذم قثليا دالكبؾ "مف ثكؾ

  د ف يمزة كم رج اب رؼ ابذم مف  ردعيا  ديك أف عجعليا ثاف ابأما ابع  اؼ ثجعليا ثاف ثاف 
ف داقت " دل رأسداقت م عك ة جعلقا ا معكيطة ثاف ابيمزة كا بؼ  دعالكؿ "راس مضمكمة جعلقا ا   كا 

 (186 ممؿ قكبؾ " بـك " دل بـؤ   كدذبؾ اب اؿ إف داقت مديكرة .معكيطة ثاف ابيمزة كابكاك 

                                                           

  22ػػ ةثد ابنثكر  ا اف   ابالراءات ابالرآقاة دل ضكء ةلـ ابلُّغة اب داث   ابالا رة : مدعثة اب اقجل    ]د. ت[   ص (182 
  25ػػ  ا اف   ابالراءات ابالرآقاة   ص(183 
 78ـ    ص1963   2ا رة : ا قجلك ابمنراة   طػػ إثرا اـ أقاس   ا نكات ابلُّغكاة  ابال(184 
   548  ص 3ـ   ج1982   5ػػ ياثكا  ةمر ثف ةمماف ثف ققثر اب اريل   ابدعاب   ع الاؽ ةثد ابيلـ  اركف   ثاركت : دار ابجاؿ   ط(185 
 545ػػػ  543ػػ ابمرج  ق ي    ص  (186 
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  باس مف دلـ ابعرب ع الااليا؛ ثؿ ع  ؼ ا كبى كع الؽ دذبؾ اعـ ع  ا يا  اؿ ابعالاء  مزعاف  قٌ    
ابيمزة ع رج مف ابندر ثدل ة  دابقطؽ ثيا ا ث  ابعيكع  د ذا  ابماقاة   اثٌاف اثف جقل ةلة ذبؾ ثالكب  "  فٌ 

  كمقيـ مف ا الؽ ا كبى كاجعؿ   دمف  قا   ع الاليا أدمر ابعرب مزعاف داقت أمالؿ ةلى ابمعدلـ جمعت
  (187 ابماقاة ثاف ثاف.

كبـ االعنر ذبؾ ةقد ـ ةلى   عماز قطؽ ابثدك زمف عدكاف ابلُّغة ثظا رة ابقثر دما يما ا ابالدماء   
  دالد داقكا ايمزكف ابياء  كابكاكباس ثميمكز  ع الاؽ ابيمزة دل ابدلمات ابميمكزة؛ ثؿ ععدا ا إبى  مز ما 
 ابعزاـ ابيمزة كع الااليا بغة عماـ  دل  اف أفٌ  كابااء  بذا بالثكا ثأن اب ابقثر. كابركااات عداد عجم  ةلى أفٌ 

ةمر " ما أ ذ مف ثف   كقد قاؿ ةايى أك قلثيا  رؼ مدابالر ااف اع لنكف مقيا  إما ثعيياليا أك ث ذديا 
كا ير ابددعكر أقاس  ذا (188 ثر ك ـ أن اب ابقثر  كأ ؿ اب جاز إذا اضطركا قثركا ." عماـ إ  ثابق

الجأكف إبى ابع الاؽ  اف ايع دمكف ابلُّغة ابقمكذجاة كدل ابدلـ ابعادم اييلكف   يـ داقكا ا ضطرار  ثأقٌ 
 (189 اثيـ .كماؿ ابريكؿ نلى ابٌل  ةلا  كيلـ بلعيياؿ داف مف ثاب قزكب  إبى ميعكل ابقاس دل  ط

ة  يذاؿ اب جازاة دل عيياليا ةقد اإلماـ اب ادعل ابذم ةاش دل ثادا   مف أمملة عيياؿ ابيمزة     
ثعيياؿ  مزة مثعدأ  كدذبؾ  (190 منق اع   د ل ابريابة ةقدما يمؿ ةف ابع يد قاؿ: " مثعداا ملث دلمات "

كمف أمملع  دذبؾ قراءة اثف (191 " قياة ع  ا    مزة قيامة دل ممؿ قكب  " ابذ ب ثابكرؽ كأ د ما قالد كاآل ر
ا اٍب يؤىادي  دىذىبى  مىاميعكد كمف عأمر ث  " اب كاد " ثابع  اؼ دل قكب  ععابل "    (192 " رىأىل مى

" ثابيمزة  أةراثاان قاؿ بريكؿ ابٌل  نلى ابٌل  ةلا  كيلـ " ااقثئ ابٌل   كمف أمملة ابع الاؽ ركم أفٌ  
كمف ابع الاؽ أاضان  (193   عقثر أم   عيمز.  : "   عقثر ثايمل أقا قثل ابٌل  "دالاؿ ب  نلى اهلل ةلا  كيلـ

" إدم " دل كع الاؽ ابيمزة دل أكؿ ابدلـ ةقد ثعض ابعرب دالكبيـ " إ اح "دل ك اح ك " إبدة " دل كبدة 
       (194 كدم .

 

                                                           

لايا  ع الاؽ ةلل ابقجدم قانؼ كآ راف بجقة إ ااء ابعراث اإليلمل   ػػ اثف جقل  ابم عيب دل عااف  كاذ ابالراءات كاإلاضاح ة(187 
  271  ص 2ـ .  ج1996 ػ/1386

  84ػػ أقاس   ا نكات ابلُّغكاة   ص (188 
 113   79ػػ أقاس دل ابٌليجات   ص  (189 
 268  ص ػػ م مد ثف إدراس اب ادعل   ابريابة   ع الاؽ أ مد م مد  ادر   ثاركت : دار ابدعب  ]د. ت[ (190 
 174ػػ ق ي    ص (191 
 11يكرة ابقجـ : اآلاة  (192 
 ػػ ابزثادم   عاج ابعركس   مادة " قثر " (193 
 138ـ   ص1978   2ػػ اثف ابيدات   دعاب اإلثداؿ   ع الاؽ  ياف م مد  رؼ   ابالا رة : ابمطاث  ا ماراة   ط (194 
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 / الشدة والرخاوة: 4    
               دجأة ةقد م ارجيا كزكاؿ  ذا ا  عثاس  ةقد ا عثاس ابيكاء م  ثعض اب ركؼ

كا نكات “.  Explosive“  أك ابكق ل  أك ا ق جارم ا دث ما انطلد ةلى عيماع  ثابنكت اب داد 
 (195 .ػػ ابداؼ ػػػػ ابالاؼ ػػػػ ابيمزةاب دادة دل ابلُّغة ابعرثاة مماقاة  ل: ابثاء ػػػ ابعاء ػػ ابطاء ػػػ ابداؿ ػػػ ابضاد ػ

؛ كبدف ادكف مجراا ةقد ابم رج ضاالان اء ةقد ابقطؽ ث  اق ثايان م دمان أما ابنكت ابر ك دل اق ثس ابيك     
مركرا ثم رج ابنكت ن اران أك   ا ان ع علؼ قيثع  عثعان بضاؽ ابمجرل   دا دث  جدان  دا دث ابق س أمقاء

". كا نكات ابر كة دل ابعرثاة  Fricative ذا ابنكت ابذم ايمى ثابر ك أك ا يعمرارم أك ا  عدادل " 
 اء ػػػ ابياء ػػػ اب اء ػػ اب اء ػػػ ابعاف ملمة ة ر  ل : ابياف ػػػ ابزام ػػػ ابناد ػػ اب اف ػػػ ابذاؿ ػػػ ابماءػػػ ابظاء ػػػػ اب

 (196 ػػػ ابغاف . 
فٌ       ما دا  مف ةقنر اق جارم  اقيجـ كيرةة ا داء  ابنكت اب داد اعقايب م  ج اء ابطث  كابغلظة كا 

اب ضر مابكا إبى ا نكات ابر كة    ةقد ا ةراب   بذبؾ مابت إبا  ابالثامؿ ابثدكاة دل قطاليا  دل  اف أفٌ 
  (197 دايا مف ابعأقل كابلاكقة مما اقيجـ م  ثامعيـ كطثاععيـ .  بما

ابمعاجـ ابعرثاة عضمقت ابعداد مف ابركااات ابعل عؤاد ماؿ اب ضر إبى ا نكات ابر كة كماؿ ابثدك      
 إبى ا نكات اب دادة كمف أمملة ذبؾ : ػػػػ 

نكت ر ك قظارا اب داد  رؼ    داب اءطار " كةقد ابثدك " ةدكب ابطار"ةقد اب ضر " ةدكؼ اب
. كدذبؾ" طاف  زب " ةقد اب ضر ك" طاف  عب "ةقد الاؿ ابثدكاةابثاء ابذم آمرا أ ؿ ابثاداة ممؿ قثالة ة

قثالة قاس ابمعأمرة ثعماـ ابثدكاة  دابزام نكت ر ك كابعاء نكت  داد. كمف  كا د ابرجز دل اب عر ابعرثل 
 دل  ذا ابمجاؿ: 

 ةمرك ثف ارثكع  رار ابقات  ت قاعؿ اهلل ثقل ابيعل
 ث ثداؿ ابياف دل ابقاس كأدااس   غار أة اء ك  أداات

   (198 ب دادة ابعل عقايب   كقة ابن راء. ذا بيجة قثامؿ امقاة ثدكاة أثدبت ابياف ابر كة ثابعاء ا
   دابذاؿ  ك (199 دل ابالراءات   قراءة اثف ميعكد "  ادركف " ثد ن ةف " اذركف "  أاضان  كمف أمملة ذبؾ

 ابقظار ابر ك بلداؿ اب دادة كاثف ميعكد اثف قثالع  ابثدكاة ابعل عؤمر ابنكت اب داد .
                                                           

 24ػػ إثرا اـ أقاس   ا نكات ابلُّغكاة   ص (195 
 45ـ     ص 1993  كمقاؼ ميدم ابمكيكم  ا نكات ابلُّغكاة  باثاا : جامعة اب اعد مف أثراؿ   25  صق ي    (196 
كةثد ابعزاز ةلـ كقكرة ابجيقل   ابمد ؿ إبل ةلمل ابالراءات كابليجات   ابدماـ : مدعثة ابمعقثل    89ػ  88ػػ أقاس   دل ابليجات   ص (197 

 154ـ   ص 2005
  93يجات    صػ  أقاس   دل ابلٌ  (198 
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ثن ة و ةامة  ظؼ ابعاش كقير اب ااة دل ابثاداة اجعلف اإلقياف دل ةجلة و مف أمرا؛ مما دد  
ؿ ا نكات ابر كة ابثدك بلماؿ  قعناد ابجيد ابعضلل ةف طراؽ ايع داـ ا نكات اب دادة   كايعثدا

    .ر اكةثأنكات  دادة أك ثأنكات مامعة دايا  لء مف اب دة   أك ثأنكات أقؿ 
 / جير األصوات وىمسيا:5

ابنكت ابمجيكر  ك  رؼ أ ث  ا ةعماد مف مكضع    كمق  ابق س أف اجرم مع   عى اقالضل        
كا نكات  (200 مى أنكاعان مجيكرة . ا ةعماد كاجرم ابنكت   كا نكات ابعل ع دث ثيذا ابطراالة عي
(ععممؿ دل :ابثاءػػػػ ابجاـ   consonantsابمجيكرة دل ابعرثاة  ل ملمة ة ر نكعان مف ا نكات ابيادقة  

ػػ ابقكف    ثاإلضادة بدؿ ػػػػ  ابداؿ ػػػػ ابذاؿ ػػػػ ابراء ػػػ ابزام ػػػػ ابضاد ػػػػ  ابظاء ػػػػػػ ابعاف ػػػػػػ ابغاف ػػػػػ ػابلـ ػػػػػ ػابماـ ػػػػػػ
  ( . vowelsأنكات ابلاف  

  دابميمكس  ك اب رؼ ابذم أضعؼ ا ةعماد مف  ةدس ابجير دل ا نطلح ابنكعل ػػػ ابيمس       
ابكعراف ابنكعااف انمعاف مع . كا نكات ابميمكية  مكضع    دل ايم  ب  رقاف  اف ابقطؽ ث    أم أفٌ 

 دل بغة ابعرب امقا ة ر نكعان  ل : ابعاء ػػػػ ابماء ػػػػػ اب اء ػػػػ اب اء ػػػػػ ابياف ػػػػػ اب اف ػػػػػ ابناد ػػػػ ابطاء ػػػػػ
  (201 اب اء ػػػػػ ابالاؼ ػػػػ ابداؼ ػػػػػ ابياء . 

 ة دل  دلـ اإلقياف مجيكرة  ؛ دالد  أمثعت ابعجارب ابعلماة أفٌ ابدمرة ابغابثة مف ا نكات ابلُّغكا
 (202 أرثعة أ ماس ابدلـ عدكف مجيكرة ك ذا أمر ه طثاعل   عى ا  ظ ابعقنر ابمكياالل بلدلـ . 

ابثامات ابثدكاة ابن راكاة ذات ابميا ات اب ايعة ععطلب ابماؿ إبى عكضاد ا نكات ثطرؽ   
بنكت بانثد أدمر كضك ان دل أذف ابيام ؛ بيذا عماؿ ابالثامؿ ابثدكاة إبى جير م عل ة  مف ثاقيا ابجير ثا

ابياف ابميمكية قد  ا نكات ثاقما عماؿ ابالثامؿ اب ضراة إبى  مس ا نكات. كمما اؤاد  ذا ابمذ ب أفٌ 
ا نكات  فٌ " ةقد ابثدك  ك" ابعاء" ةقد اب ضرااف اقطؽ ثيا " دا ن " ةقد ابثدك  كذبؾ   اقطؽ ثيا" زااان 

ابميمكية ععطلب جيدان أدثر دل ابعق س؛ مما   اع ؽ كطثاعة ابثدكم ابذم االعند دل دؿ  رداع  
  (203 .كيدقاع 

ذاؿ ابثدكاة " أيةلت قكؿ قثالة  ي  مف ا مملة ابثٌاقة ابعل ععدس بقا إامار ابثدك بلنكت ابمجيكر 
" ك" ةعى   اف "   أم " أ لت اب ااة بدؿ  ل " اب ااة بدؿ ةل " ك " ابلعـ ا ةمر أةيف مف ابعـ ا ثاض 

                                                                                                                                                                                           

 ػػابزثادم : عاج ابعركس   مادة "  در " (199 
  75  ص 1ـ  ج2000   1ػػ اثف جقل   ير نقاةة اإلةراب   ع الاؽ م مد  يف إيماةاؿ كأ مد ر دم   ثاركت : دار ابدعب ابعلماة   ط (200 

  21كأقاس   ا نكات ابلُّغكاة   ص
 46ػ اثف جقل   ير نقاةة اإلةراب  ابمكض   ابياثؽ ق ي    كمقاؼ ابمكيكم   ا نكات   ص (201 
 46ػ أقاس   ا نكات ابلُّغكاة   ص  (202 
 107ػػ أقاس   دل ابٌليجات   ص  (203 
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ابعاف نكت   ذا ا مملة أفٌ بعؿ ع يار ك . (204 " ك "  عى  اف "ل ـ ا  مر أ يف مف ابل ـ ا ثاضك "اب
 مجيكر عيعز مع  ا كعار ابنكعاة   ثاقما اب اء نكت ميمكس عيدف مع  ا كعار ابنكعاة .

كعاف مجيكراف أ د ما أكضد دل  ابيم  مف اآل ر  اضاؼ إبى ذبؾ أٌف ابثدك دل  ابة كجكد ن
بثدكاة " إاياف أك ميمكياف أ د ما أكضد مف اآل ر  د ٌقيـ اؤمركف ا دمر كضك ان  كذبؾ ممؿ قكؿ طلء ا

ابيم  مف ابقكف كدذبؾ قكؿ عماـ دل  إ  أٌف ابااء أكضد   دابااء كابقكف نكعاف مجيكراف" ثد ن ةف إقياف
" ثد ن ةف ا مادل ك " كعل ـ " ثد ن ةف علمـ   دابماء كاب اء ميمكياف كبدف ابماء أدمر ابثدكاة " ا مامل 

 (205 كضك ان دل ابيم  مف اب اء .
دةت آداب اإليلـ كاب ضارة مقذ ابالدـ إبى   ض ابنكت  كعرعب ةلى ذبؾ  اكع ا نكات 

درضت ةلى يداقيا ثاداة دما أيل قا ظركؼ اب ااة دل اب ؛ إ  أفٌ كية دل ابثامات ابعرثاة ابمع ضرةابميم
  كعيادر إبى ميادات ثعادة عق يل كابعضلل  دداف إامار ـ بألنكات ابمجيكرة ابعل عكدر ابجيد ابغار ذبؾ

 . ةثر ابميا ات اب ايعة دل ابن راء
 /الترقيق والتفخيم :6

  (206 ابع  اـ ابععظاـ  كدٌ ـ ابدلـ ةظٌم . كمقطؽ د ـ جزؿ  كد ٌم  كع ٌ م   أجٌل  كةظٌم .      
 (207 .كعرقاؽ ابدلـ علطا   كع ياق   كابعرقاؽ قالاض ابعغلاظ   

ابالثامؿ ابثدكاة ثكج و ةاـ مابت إبى أنكات ابع  اـ  أما ابالثامؿ اب ضراة أك ابمعأمرة ثاب ضر  دالد        
عماـ ابثدكاة داقت عاللب ابياف " نادان " م   . كمف أمملة ذبؾ أفٌ   اقايب رقعياآمرت ا نكات ابمرقالة  قٌ 

 ثعض ا نكات ابم  مة ممؿ: 
 نراط  يراط  عقطاليا    

 ن ردـ   عقطاليا    ي ردـ
 ابناؽ   ابياؽ عقطاليا    
 ابنماخ   ابيماخ عقطاليا   
 (208 د نط  د نت عقطاليا   

                                                           

 154ػػ ةلـ كابجيقل   ابمد ؿ " مرج  ياثؽ "   ص(204 
 115ػػ  أقاس   دل ابٌليجات   ص (205 
 ػػ  اثف مقظكر   بياف ابعرب   مادة " د ـ " (206 
 ػػ ق ي    مادة " رقؽ "(207 
 155ػػ ةلـ كابجيقل  ابمد ؿ   ص  (208 
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يا ةثارة ةف اقعالاؿ ثنكت    ك ؛  قٌ ل قلب ابااء جاـ عؤدد  ذا ابمذ بظا رة ابعجعجعة ابعل ععق       
ثاب داد ك   ك ثابر ك  ك " ابااء" إبى نكت أماؿ بل دة مق  إبى ابر اكة ك ك " ابجاـ ". ك ذا ابظا رة مف 

   كابعلقة ثاف ابااء كابجاـ إفٌ " جامان " دنارت  ن ات ابالثامؿ ابثدكاة ابعل  رنت ةلى ع  اـ " ابااء " 
  ك قا بجك ثاف اب دة كابر اكةا د   كابجاـ أقرب إبى اب دة ثاقما ابااء معكيطة مقيا مجيكر كم رجيما ك  دلن 

قند ابع  اـ دل ابدلـ  ك عى اعـ ابع  اـ بـز قلب ابااء إبى قظار و بيا   مف  ابة اباير إبى  ابة ابعير
 (209  داد  ك ابجاـ.

َوِإَذا اثف ميعكد " ق طت " دل قكب  ععابى  مف أمملة ابماؿ إبى ابع  اـ دل ابثامات ابثدكاة أاضان قراءة      
ث ثداؿ ابداؼ" قادان " دل  (211 ( َكاَن ِمزَاُجَها َكاُفورًا " دل قكب  ععابى  قادكراكأاضان قراءع  " (210 ( السََّماء ُكِشَطْت 

ابمكضعاف؛ داب رداف ثجاقب أٌقيما معالارثاف دل ابم رج كمع داف دل ن ة اب دة  د ٌف ابالاؼ مرقؽ ب  ثعض 
ابالاـ ابع  اماة أ ااقان  ا مر ابذم جعؿ ابثدك ا ضلكق  ةلى ابداؼ. كمف ا مملة دذبؾ إٌف ابالثامؿ ابثدكاة دل 

دابطاء  (212 أدلطقل" أدلعقل   اث أثدبت" ابعاء "مف ابطاء.عماـ عالكؿ دل "طاء ةلى ابعاء  دقطاليا عؤمر اب
نكت م ٌ ـ مطثؽ االاثؿ ابعاء ابمرقالة. 

 ركؼ اإلطثاؽ ابعل  ل ابناد ػػػػػ ابضاد ػػػػػ ابطاء ػػػػػ ابظاء بيا رقة قكاة دل اآلذاف ؛ أ ذت عقالرض      
ايع داميا  اع  كر ا بلع لص مف  ذا ا نكات؛ إ  أفٌ بدل ابمع ضراف  كدذبؾ ابلُّغة ابعرثاة مابت دل عط

 (213 يا عقايب طثاع ابثدك ك  كقعيـ .بدل ابالثامؿ ابثدكاة  قٌ 
  اإلدغام و اإلظيار:/ 7

اإلدغاـ إد اؿ اب رؼ دل اب رؼ. جاء دل ابلياف اإلدغاـ إد اؿ  رؼ دل  رؼ كأٌدغمت كٌدغمع         
دغاـ اب رؼ دل    (214 اب رؼ مأ كذ مف  ذا.كاإلدغاـ إد اؿ ابٌلجاـ دل أدكاا ابدكاب  قاؿ ا ز رم كا 

أ د ما أف العالل كدل انطلح ابعلماء  ك عالراب ابنكت مف ابنكت  ك ك دل ابدلـ ةلى ضرثاف     
" قٌط  " كداؿ"  ٌد ". كاآل ر  ابمملف ةلى ا  داـ ابعل ادكف ةقيا اإلدغاـ  دادغـ ا كؿ دل اآل ر دطاء

  دادغـ دا  كذبؾ اـ  داقاللب أ د ما إبى ب ظ نا ث أف العالل ابمعالارثاف ةلى ا  داـ ابعل ايكغ معيا اإلدغ
  (215 ق ك " كٌد " كأنل  " كعد " دل ابعماماة . 

                                                           

 127ػػ  126ػػ  أقاس   دل ابٌليجات   ص  (209 
 9ػػيكرة ابعدكار : اآلاة  (210 
 5ػػ يكرة اإلقياف : اآلاة  (211 
 130ػ أقاس   ابمرج  ق ي    ص (212 
 57م : ا نكات " مرج  ياثؽ "   صػػ  مقاؼ ابمكيك (213 
 ػػ  " اثف مقظكر   ابلياف   ابمادة " دغـ " (214 
  140  ص 1ػػ أثك اب عد ةمماف ثف جقل   اب نامص   ع الاؽ م مد ةلل ابثجاكم   دار ابطلاعة بلطثاةة كابق ر   ]د. ت[   ج(215 
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 ؤ ء  أدمر مف ةلماء ابلُّغة؛  فٌ  ثياعاف ابظا رعاف كةدس اإلدغاـ اإلظيار  كقد ةقل ةلماء ابالراءات    
داف جيد ـ مقنثان ةلل عجكاد ابالرآف  كقد كرد اإلدغاـ دل قراءات م عل ة عممؿ ابدمار مف ابٌليجات ابعرثاة. 

 اث ابيرةة دل قطؽ ابدلمات إذ   اعطى اب رؼ كاإلدغاـ دظا رة نكعاة مف يمات ابثامات ابثدكاة؛  (216 
كقد قيث  ةلماء ابق ك كابلُّغة إبى قثامؿ عماـ كقاس كأيد؛  (217  ال  ابنكعل مف ع الاؽ كعجكاد ابقطؽ ث .

   (218  ذا ابظا رة عغطل مقطالة كايعة مف جزارة ابعرب.   مثت أفٌ بدقٌ 
ٌف ابالثامؿ . إدغاـ يمة ثدكاة كاإلظيار يمة  ضراةقاؿ ابركاة اإلدغاـ عمامل كاإلظيار  جازم  أم أٌف اإل  

ػ ثدر ثف كامؿ ػػػ ةثد ابالاس. كابالثامؿ ابعل آمرت ػػػػ أيد ػػػػ عغلب ػػػ ةردت ثاإلدغاـ  ل: عماـ ػػػػ طلء ابعل
اإلدغاـ : قراش ػػػ مالاؼ ػػػ دقاقة ػػػػػ ا قنار ػػػػػ  ذاؿ . كةلى ميعكل ابالراءات ابالرآقاة قجد أٌف اإلظيار  ل

اقيب إبى قيٌراء ابثامة ابعراقاة ابعل عأمرت ثالثامؿ كيط ك رؽ ابجزارة كابعل ةيرؼ ةقيا اإلدغاـ ؛ ثاقما قيب 
  (219 اإلظيار إبى اباليٌراء ابذاف عأمركا  ثابثامة اب جازاة ابعل ةيرؼ ةقيا اإلظيار.

" دزت "  أم أف ابعاء ابميمكية قد قلثت  كمف أمملة اإلدغاـ ركم أٌف عمامان داقت عالكؿ " ديٍزد " ثد ن مف    
إبى قظار ا ابمجيكر ك ك ابداؿ  كذبؾ بمجاكرعيا بنكت مجيكر  ك ابزام. كمف أمملع  أاضان قراءة  مزة 

ْطُهْرَنكابديامل  " ٌَ َحتََّى  (220)"قرأوهابالتشدٌد.َوالََتْقَرُبوُهنَّ
 كمف أمملة اإلظيار قكؿ أثل ذؤاب ابييذبل:    

ف عػػععػػذر ايردد ف اةػػػعػػذر مػػػقػػيػػا دػػػ قػػػل مػدػػػ  (221 ةػػلايػػا اةػػػعػػذار ػػػا  ػػدػػػػػذػب      كا 
 كقكؿ ابمعق ؿ ابييذبل :

 (222 اػػػػػػػ ػػػػػػػػػػلػػػػػػؿ ػعػػػقػػػدػػػػؿ ةػػػػػف مػػػػعػػػيػػػػػػػػؽ ظػػػػػلػػػػػمػػػػػػ         دػػػػل مػػػػغػػػػػػػػرا اإلمػػػػػمػػػػػػػػػد بػػػػػػـ
 إامار ابييذبااف بإلظيار اع ؽ كطثاععيـ اب جازاة كعأمر ـ ثليجة قراش دل ثعض مظا ر ا.    

ل ابقطؽ كابدقة دل ةامة عجقثت ابثامات اب ضراة عأمر ا نكات ثعضيا ثثعض  كذبؾ ثابعأقل دثن ة و      
  اعيؽ كطثاعة  ااعيا ابعل ععقاغـ معيا يرةة ل ذبؾ  قٌ ؛ ثاقما أمعقت ابثامات ابثدكاة دا داء ابنكعل

 ا داء.
 التضعيف والتخفيف :/ 8

                                                           

 143ػػ ةثد ابجكاد ابطاب مف بغات ابعرب " بغة  يذاؿ " ]د.ط [  ص (216 
 71ػػ أقاس   دل ابٌليجات   ص  (217 
  179ـ   ص1986   3ػػ ميدم ابم زكمل   مدرية ابدكدة ابق كاة   ثاركت   دار ابرامد ابعرثل   ط (218 
 72ك أقاس ابياثؽ   ص 313  ص 1ػػ ابجقدم ابٌليجات دل ابعراث " مرج  ياثؽ " ج (219 
 184ػ ةثد ابجكاد ابطاب   ابمرج  ابياثؽ   ص  (220 
 22  ص1ـ  ج1950   1ػػ أثك ذؤاب   داكاف ابييذبااف   ابالا رة : دار ابدعب ابمنراة   ط(221 
 51  ص 2ػػأثك ذؤاب   ابداكاف  ج (222 
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عماؿ ابالثامؿ ابثدكاة إبل اب دة دل ابدلـ  كذبؾ بما دل طثعيا مف ج اء كغلظة؛ بذبؾ اعماز قطاليا      
قة ابعل عع ؽ كطثعيـ. ثمجمكةة مف ا نكات ابالكاة ابيراعة  ثاقما اماؿ أ ؿ ابمقاطؽ ابمع ضرة إبى ابلاك 

كددان مف ثقل عماـ قدمكا ةلى ريكؿ ابٌل  نلى ابٌل  ةلا  كيلـ إلةلف إيلميـ كعيارةكا  ما اؤاد ذبؾ أفٌ 
ْعِقلُوَنمقاداف ثنكتو أجش  دقزؿ قكب  ععابى " ٌَ ٌَُناُدوَنَكِمنَوَراءاْلُحُجَراِتأَْكَثُرُهْماَل الَِّذٌَن   دعماـ (223 " إِنَّ

؛ بذا  رص ابنكت دل جقثاعيا دل اداد اعضد داقت ععاش دل ابن راء ابمعراماة ابعل ا قى كاذكب ذا 
. ك ذا  عى دابع  اـ كابع داد كابعغلاظ ابثدك ةلى عكضاد أنكاعيـ  عى عيم   كقد بجأكا إبى  ذا ثطرؽو 

 (224 . يا دل ابقطؽدليا عدؿ ةلى يمف اد ؿ ةلى جيـ اب رؼ دامعلئ اب ـ ثنداا   كقد ايعميؾ ابثدك ث
  كمف أمملع  دل ا يماء " ابيىٍدم " ابذم اعقل ما   اؼ ادكقاف دل ا يماء كا دعاؿابعضعاؼ كابع        

جاز كابعضعاؼ بغة عماـ كي لى قاس  كقد قرأت ابع  اؼ دا  بغة اب  أي دم إبى مدة مف ابقعـ  كقد كرد أفٌ 
 (225 ثاقما ابع  اؼ بغة قراش كاب جاز.  ابالثامؿ ابثدكاة؛  اث ابع داد بغة دل ابالرآف ثابلُّغعاف

مف ا يماء أاضان ثعض ابمثيمات ابمثقاة ممؿ ابلذاف ػػػػ ابذاف ػػػػػ  اعاف ػػػػ  ذاف   دعقدما عدكف  ردة      
اَنَواللَّذَكرد قكب  ععابى " ابقكف دايا   ا ة ديل بغة ابمع ضراف  كةقدما عدكف م ددة ديل بغة ابثدك  كقد 

اِنَهاِمنُكْمَفآُذوُهَما ٌَ ؤْتِ   دابع داد  (227 "َهَذاِنَخْصَماِناْخَتَصُمواثابلغعاف ابع  اؼ كابع داد كدذبؾ قكب "  (226 "ٌَ
  (228   ثاقما آمر ابع  اؼ اب جاز كقراش ك ـ مف اب ضر.س مف ابالثامؿ ابضارثة دل ابثداكةآمرع  عماـ كقا

كمف أمملة ابع داد دل ا يماء أاضان "  ا ٌقا "   قطالت ثيا عماـ كقاس م  دعد ابياء ابماقاة   كأاضان     
ع داد ابكاك كابااء دل "  ك " ك"  ل "   كقد يم  ع داد ما ةف ثقل أيد كقاس كعماـ   كمف أمملع  دل 

اابالرآف "  ك " دل قكب  ععابى "   .(230  داد كاك  "  ك"ثع  (229  "ِفًاألَْرِضَجِمٌعا ُهَوالَِّذيَخلََقلَُكممَّ
َكأما ابع داد كابع  اؼ دل ا دعاؿ دمف أمملع   ذدر أثك  ااف دل ع يار قكب  ععابى "     َخدَّ ْر ُتَصعِّ َواَل

ايعدؿ عاف بغة عماـ ك " أٌف ثعض اباليٌراء قرأ ا ثابع داد كثعضيـ قرأ ا م   ة  كقاؿ " نٌعر" م ددة ابلِلنَّاسِ
 : ثالكؿ  اةر ـ

                                                           

 4ػػ يكرة اب جر ات :اآلاة  (223 
 657  ص  2ػ ابجقدم   ابٌليجات دل ابعراث   ج (224 
  98  ص  8ـ   ج2001اركت : دار ابدعب ابعلماة " ػػ  أثك  ااف م مد ثف اكيؼ ابغرقاطل ع يار  ابث ر ابم اط   ث (225 
  16ػ يكرة ابقياء : اآلاة  (226 
   19ػػ يكرة اب ئ : اآلاة (227 
  660ػػ  ابجقدم   ابياثؽ   ص(228 
 29ػيكرة ابثالرة : اآلاة  (229 
 61   1ػػ ابياكطل    م  ابيكام   ج (230 
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ــــٕوــــٛــــقـــــــــّ فـــــّ يـــــٍ حــــٛــــهــــب نــــــــذِ      أقـــًـــُـــــٔكـــُـــب إرا انــجـــبــبس صـّعـــش خ  

  (231 كقد ةيزم ع  اؼ ابعاف إبى قثامؿ اب جاز.
قجد اب ن ى أ ااقان ععمد إبى ععداة اب عؿ ثابعضعاؼ ؛ إ   أٌف ثعض ابثدك اؤمركف ابيمزة دل ععداة      

ثالة  ذا ا دعاؿ ثد ن ةف ابعضعاؼ   كمف أمملة ذبؾ ععداة اب عؿ " أٌرؽ"  ثابيمزة ثد ن ةف ابعضعاؼ ةقد ق
 " نٌكت "   قاؿ أثك ذؤاب ابييذبل :   كدذبؾ قكبيـ " أنات " ثد ن ةف  يذاؿ  إذ االكبكف " آرق  "

 (232 ػعػػاػػػػػؽكثػػػدػػػػر دػػػلػػما مػػػيػػػػت أنػػػاعػػػػػػػػػت     عػػػػػػرقػػػػػػػػـ قػػػػػػػغػػػػػػػػػـ ذم اػلػػػػػػ ػػػػػرع ابػػػعػػػػ
ابثدك قد  أفٌ ك   اةضعاؼ ابذم المـ ثامعيـ ابمعأقاب ضر قد ا عاركا ابع مما يثؽ مف أمملة اعضد أفٌ       

 ابعل عيععاف ثابعجلة بديب ابكقت كمغابثة ظركؼ  ااعيـ ابالاياة .   ا عاركا ابع  اؼ ابذم اقايب ثامعيـ 
 / اإلثداؿ كاباللب : 9

   (233 كايعثدؿ اب لء ثغارا كعثدب  إذا أ ذا مداق . ٌغارا  دل ابلُّغة ٌثدؿ اب لء         
قامة ثعضقاؿ اثف دارس: مف يقف ابعرب إثداؿ    كاالكبكف يا مالاـ ثعض داالكبكف: مد   كمد  اب ركؼ كا 

ما  ك االكؿ اثف جقل " اباللب دل اب ركؼ   إقٌ  (234 درسه " ًردؿ " ك" ًردف"  ك ك دمار م يكر أٌبؼ دا  ابعلماء.
قكف  كغار   كابذاؿ كابظاء كابماء  كابياء كابيمزة   كابماـ كاب؛ كذبؾ  ك: ابداؿ كابطاء كابعاءداما عالارب مقيا

 (235 ذبؾ مما عداقت م ارج . "
  باس ثدؿ ةف كجي   ك ك ةقد ابثعض قكع مف ابثدؿ؛ كبدقٌ  اباللب ديك دل ابلُّغة ع كاؿ اب لء أما

ٌقما  ك إثداؿ مداقل  ا ؿ دا  دؿ مف اب رداف مداف اآل ر. رؼ   (236 مف  رؼ كا 
ك ك إما ادكف بإلدغاـ أك   .  اإلثداؿ  ثا  ثاإلمابة كاإلدغاـ دل عالراب ابنكت ثعض  مف ثعض  

أك كن اة  دعملاة اإلدغاـ  ثد أف ايثاليا  م رجاةكابذم بإلدغاـ  ك ابذم اعجاكر دا   رداف ثاقيما ةلقة 
أَنإثداؿ  عى اعـ ابعمامؿ ابذم ادكف ةلى أياي  اإلدغاـ  دالراءة ثعضيـ بالكب  ععابى " ِهَما ٌْ َعلَ ُجَناَْح َفالَ

َنهُ ٌْ اٌُْصلَِحاَب   (238 .ثدبت ابطاء نادان مـ  دث اإلدغاـثع داد ابناد دأنليا " انطل ا " دأ (237 " َماُصْلح 
 أما اإلثداؿ بغار اإلدغاـ ديك ملمة أقكاع :    

                                                           

 182  ص 7ػػ أثك  ااف : ابث ر ابم اط   ج(231 
 90  ص1ذؤاب   ابداكاف   جػػ  أثك (232 
 ػػابجك رم   ابن اح   مادة " ثدؿ "كاثف مقظكر   ابلياف   ابمادة ق ييا  (233 
 203ـ   ص 1993ػػأ مد ثف دارس   ابنا ثل دل دال  ابلُّغة كميامليا   ع الاؽ ةمر داركؽ ابطثاع   ثاركت : مدعثة ابمعارؼ    (234 
  197  ص 1ػ اثف جقل   ير نقاةة اإلةراب   ج  (235 
 ػػ اثف مقظكر   ابلياف   كابزثادم   ابعاج   مادة " قلب " (236 
 128يكرة ابقياء : اآلاة  (237 
  347  ص 1ػػابجقدم ابٌليجات دل ابعراث   ج (238 
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/ ما اثدؿ مف غارا إثدا و قااياان  امعان  مضطران إبا  دل ابعنراؼ  كادكف دل عيعة أ رؼ جمعيا اثف 1
 مابؾ دل قكب  "  دأت مكطاان " 

/ ما اثدؿ مف غارا  اكةان مف غار اضطرار إبا  دل ابعنراؼ   ثأف ا ا  ةقد قـك مالنكران ةلى ابيماع 2
 . ار اكابعجعجة كغ   ممؿ ابعقعقة  كاب    ة 

  ك ك دل يثعة أ رؼ  ل: ابالاؼ  كاب اء  ابذاؿ  كابظاء  كابضاد  كاب اء   / ما اثدؿ مف غارا قادران 3
 (239 كابعاف   ممؿ " ققة " ك " دقة " ك" أ ف " ك " أةف ".

  قابؾ ةدة أيثاب عدةك إبى كقكع اإلثداؿ دل ابدلـ ابعرثل ععممؿ دل:      
  ثعضيا يعاان بلع  اؼ مف ثعض ابالاكدات ابدلمة كعع اةؿ م  ظا رة ابع اث  ؛  اث ععأمر أنك 

ثع الاؽ ا قيجاـ ثاف ا نكات   داجعماع نكعاف أ د ما مجيكر كاآل ر ميمكس داؤمر أ د ما ةلى 
؛  اث ع عمؿ ث  ابم اب ة دل ابٌليجات ابعرثاة. دذبؾ مف أيثاث اث انث اف مجيكراف أك ميمكياف اآل ر؛

ماملاف دؿ ابمماملة  دااللب أ د ما إبى اآل ر بععـ ابم اب ة ثاف ابنكعاف بمعماملاف ابدلمة ةلى نكعاف مع
ؾ أيثاب  ارجاة ععممؿ دل ةلؿ ابدلـ كةاكب ابقطؽ  ممؿ ابعمعمة كابٌلدقة بممؿ أملات دل " أمللت " . ك قا

ر ما اأعل ث  ابط ؿ ابالكاقاف قد عال ؛  فٌ  ثاإلضادة   طاء ا ط اؿكدذبؾ ابعن اؼ دل اب ركؼ.  كغار ا 
  (240 دل أمقاء م اداع . 

مف أمملة اإلثداؿ ةقد ابعرب  اإلثداؿ ابذم اال  دل ابدلمات ثاف ابياف كابناد  ك ل مف اب ركؼ 
أ د ما مداف اآل ر  " بذا امدف أف ا ؿ ابميمكية ابعل عع د دل ابم رج " ما ثاف ابمقااا كطرؼ ابلياف 

" ثد ن ةف "يكغ "   قاؿ أٌف ثقل يلاـ  ك كازف  ك يذاؿ  كأ ؿ ابعاباة  كمما ركم ةقيـ دل ذبؾ قكبيـ "نكغ
 (241 االكبكف  ك نكغ أ ا    أم طرادا.

كمف أمملع  أاضان اإلثداؿ ابعل عممل  ظا رة "ابعجعجة " ابعل عقيب بالثالة قضاةة كثقل  قظلة  ك ل 
ك ك ابغار أك  ع اد ما دل ابم رج  اء ثابجاـ   كاييؿ إثداؿ اباقلب ابااء دل آ ر ا يـ إبى جاـ ععقل

ٌليجات ابعرثاة ابالدامة ابكبيذا ابيثب قرا ما اعثاد ف دل يالؼ اب قؾ ابنلب كدكقيما مجيكراف؛ 
  (242 .كاب دامة

 كمف أمملعيا  قكؿ اب اةر:
  ابل ةكاؼ كأثك ةلئ                 

                                                           

  347  ص  1ػػ  ابجقدم   ابليجات   ج(239 
 348ػ  347ص ‘ ػػ ق ي   (240 
 ظكر   ابلياف   مادة " نكغ "ػػ   اثف مق (241 
 127  ص  1433ْػػ رمضاف ةثد ابعكاب   دنكؿ دل دال  ابلُّغة   ابدماـ : مدعثة ابمعقثل    (242 
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 ابمطعماف ابل ـ ثابع ئ                
 كثػػابػغػػػداة دػػػلػػػػؽ ابػػػثػػرقػػػئ                 

 (243 أم : ةلل  كابع ل  كابثرقل.
كدذبؾ قكؿ ثعض ابعرب "  ارة " ثد ن ةف  جرة   قاؿ ياثكا  " أقاس مف ثقل يعد اثدبكف ابجاـ 

  كمف ذبؾ قكبيـ دل أباف اب ركؼابااء   ا ة دأثدبكا مف مكضعيا  مداف ابااء دل ابكقؼ  انة؛ كذبؾ  فٌ 
  (244 ماـ " عمامئ ". ع

ظا رة اإلثداؿ قجد أمملعيا دمارة ةقد ابعرب كدل ابدمار مف ابٌليجات ابعرثاة ابالدامة ابعل ععرؼ 
 ثابٌليجات ابملالثة   ممؿ اب    ة  كا يعقطاء  كابعقعقة كغار ا مما اضاؽ ابمالاـ ةف ذدر أمملع .

م  إثداؿ اب ركؼ ةقد ـ   كمقيا قراءة اثف ميعكد  أما أمملة اباللب ابمداقل ةقد ابعرب ديل قلالة مالارقة   
قىابيكاٍ كدذبؾ قراءع  "  رثه ً رجه " دل قكب  ععابى "  (245 " مف دؿ دئو معاؽ" أم ةماؽ. ٍرثه  أىٍقعىاـه   ىًذاً  كى  كى ى

      (247 ثاللب ً ٍجر. (246 "  ً ٍجره 
 / يرةة ابقطؽ: 10

ا ر ا ا جعماةاة كابعل مف ثاقيا ابلُّغة كطراالة ابع دث  ابثامة اب ضراة عق د ابدقة دل معظـ مظ         
 داب ضرم اعقل ثع ٌار ب ظ  كاعمد إبى قطؽ دؿ نكت دكف عدا ؿ ثاف ا نكات  دابمجيكر اظؿ مجيكران 

ابالثامؿ  مف مظا ر ابع ضر ابٌلثاقة دل ابالكؿ ك يف ابقطؽ؛ دل  اف أفٌ  كابميمكس ا ادظ ةلى  مي ؛  فٌ 
  دعدغـ ا نكات ثعضيا دل ثعض كعيالط دل قطاليا كعلعمس بذبؾ أاير ابيثؿابيرةة  ابثدكاة عماؿ إبى

؛ بذبؾ د اثدأ ابدلـ  عى اقعيل مق   دابثدكم   اداغقاء ةق   دكف إ لؿ ث يـ ابيام مقيا ما امدف ا يع
العالل  نثغت بيجات ابثدك ثيمات نكعاة  انة ع ابؼ بيجات اب ضر. قل ظ دل ابثامة ابثدكاة أق   اف

ما آل ر ميمكس  اعأمر أ د ما ثاآل رنكعاف أ د ما مجيكر كا   بانثد ابنكعاف إما مجيكراف كا 
 ف دل دلايما اقعناد بلجيد ابعضلل كثابعابل يرةة داف ابعأمر رجعاان أك عالدماان ؛ ميمكياف  يكاء

   (248 ابقطؽ.

                                                           

 187  ص 1ػػ اثف جقل   ير نقاةة اإلةراب   ج (243 
 ػػ اثف مقظكر ابلياف   مادة "  ار "  (244 
 364 ص  6ػػ أثك  ااف ابث ر ابم اط   ج (245 
 138 قعاـ : اآلاة ػػ  يكرة ا (246 
 314  ص1ـ   ج2002ػػ  ةمر ثف م مكد ثف م مد اب كارزمل ابزم  رم  ابد اؼ   ثاركت : دار ابمعردة  (247 
 
 133ػػ  132ػ أقاس   ابٌليجات ابعرثاة   ص  (248 
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 ذا ا الؽ  ت أمقاء ابقطؽ ثيا؛  فٌ أكضد قعامئ ابيرةة دل ابقطؽ  ك يالكط ثعض ا نكات مف ابدلما    
قطعة طلء " دالكبيـ : اا غرض ابمعدلـ ك  ا ؿ ث يـ ابدلـ   كذبؾ دل ممؿ عر اـ ابقداء داما اعرؼ ب " 

 اب دأ ارادكف " أثا اب دـ "   أثا
ذؼ دل ابعر اـ كارد ةلى آ ر ا يـ ؛ إ  أٌف اب  ارؾ ابعر اـ دل أٌقيا  ذؼ بدلمةك ذا ابن ة ع    

كقد ايع يد  (249 ابمقادل  أما دل ابالطعة دالد ارد ةلى ابدلمة ايمان داقت أك دعلن  مقادل أك غار مقادل.
 ابق اة ةلى ذبؾ ثالكؿ اب اةر: 

 (250 دػػػػلػػػل  عػػػضػػػػػؿ مػػػػقػػػػػػػ  إثػػػػلػػل ثػػابػػػػيػػكجػػػػػػؿ    دػػػػل بػػػػجػػػػػػة و أمػػػػػػػيػػػػػػؾ دػػػػػلقػػػػان ةػػػف
َنارَكقد كرد ابعر اـ دل ممؿ قراءة اثف ميعكد " كقادكا ااماؿ " دل قكب  ععابى "  ٌْ ْقِضَعلَ ٌَ اَمالُِكلِ ٌَ بَُّكَوَناَدْوا

   (252   أم اامابؾ (251 "
 كدذبؾ دالكؿ أثل  راش ابيذبل : 

ػػػػػر ػاػكمػػػان    إذا  ػػػاكرت مػػػػػػف عػػػ ػػػػػػػت اػلػػػػالػػػػثػػػكر   (253 بػػعػػلػػػػػؾ قػػػادػػػػعػػػػل اا ةي
ثد ن ةف ما  اء ابٌل  .   " يالكط ا نكات أاضان اظير دل ب ل اقاة اب  ر كةماف دل قكبيـ " م اابٌل       

بكف مملن :  رجت كمق  أاضان أف  معـ  كزثاد  كثل ارث داقكا ا ذدكف قكف " ًمٍف" ابجارة إذا كبايا يادف كاالك 
كبعلقا قل ظ ممؿ  ذا دل ثعض ابٌليجات  (254 ابجارة إذا كبايا يادف داالكبكف " ردثت ةل رس." ملميجد  دما

 منر كثلداف اب لائ ابعرثل. ابعرثاة اب دامة  دما  ك اب اؿ دل
قثالة دزارة أاضان داقت ع ذؼ ابااء ابم عكح ما قثليا م  قكف ابعكداد  داالكبكف: أ  ٍف اا  قد ثد ن ةف        

  (255 " أ  اف"   ك ل دل اب ن ى   ع ذؼ.
: كمف أياباب اب ذؼ  ذؼ ةاف اب اةؿ ةقد ثعض ابالثامؿ ابثدكاة   دالثالة  يذاؿ ابذاف االكبكف   

. كدذبؾ  ذؼ داء اب عؿ كثالاء عاء " ادععلت " دل ممؿ قكبيـ   دل " يامرػػػػ كرامد ػػػك امر"يار  كراد  ك ار
 (256 .  مف قثاؿ  ذؼ ابمملافعالل  كع ذ  كعج  دل" اعالى ػػػػ كاع ذ ػػػػ كاعج  "

                                                           

 134ػ أقاس   دل ابٌليجات   ص  (249 
 2  ص3ػ ثياء ابداف ثف ةالاؿ   رح اثف ةالاؿ  ب اة اثف مابؾ  ع الاؽ م مد م ل ابداف ةثد اب ماد  ج (250 
 
 77ػػ يكرة ابز رؼ : اآلاة 4
 184  ص 2ػ اثف جقل ابمقنؼ  ج5
 136   2ػػ أثك ذؤاب  داكاف ابييذبااف   ج(253 
 155  ص  1ت[   ج ػ اعاش ثف ةلل ثف اعاش    رح ابم نؿ    ثاركت : ةابـ ابدعب  ] د.7
 79  ص 2ػ ابياكطل    م  ابيكام    ج (255 
 293  ص 3ػػ  ا يعرثاذم    رح اب اداة   ج (256 

file://ابا
file://ابا
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مر ابثدك ثظكا ر أ ذ  ذا ابظكا ر ابنكعاة ابمععددة اقع رت ثاف ابالثامؿ ابعرثاة ابالدامة  دايعأ        
ابجدار ثابذدر أٌف  ذا ابظكا ر ابم عل ة ما ازاؿ ابدمار  .ضيا  دؿ  يب طثاعة  ااع  كظركد اب ضر ثقالا

مقيا يامد دل ابثلد ابعرثاة دل ابعنر اب اضر  كبعلقا قل ظيا دل ابٌليجات ابم لاة ابمقع رة ما ثاف 
ابم اط كاب لائ ؛  انة أٌق  ما عزاؿ  قابؾ  دكد ما ثاف مجعمعات ابثدك كاب ضر  ك قابؾ أاضان ظركؼ 

ثاف ابمجعمعاف  م  مراةاة ا علؼ ابعنكر كابعطكر ابذم طرأ ةلل اب ااة ابعرثاة  ا مر ابذم  ااة معثااقة 
اقعدس ةلى ابٌليجات ابعرثاة اب دامة  ثاد أٌقيا بـ عقيل  ثابدامؿ ةف جذكر ا ابالدامة؛ ثؿ  ل ععد امعدادان بيا 

 دل ابدمار مف ابمظا ر كابيمات. 
      

 الخاتمة :
 عامئ ابعل  رجت ثيا ابدراية  كابعل ععممؿ دل اآلعل: ع عمؿ ةلى أ ـ ابق

  انة مف ابقا اة ابنكعاة.  ؛ػػػ  قابؾ دركؽ كاض ة ثاف بيجات ابثدك كاب ضر1
ػػػػػػ ا ػػعلؼ ظػػركؼ اب اػػاة كطثاععيػػا مػػا ثػػاف ابثاداػػة كاب ضػػر دػػاف بػػ  ا مػػر ابكاضػػد كابمثا ػػر ةلػػى بيجػػات 2

 .يداقيما
بليجات ابعرثاة ابالدامػة دػل ابدماػر  ان امعداد ابمجعمعات ابثدكاة كاب ضراة  ععد دل اب دامة ػػػ ابٌليجات ابعرثاة3

 .مف مظا ر ا
 ػػػ آمر اب ضر اب عد دل دلميـ  ثاقما اقع رت ظا رة اإلمابة ثاف ابثدك   انة إمابة اب عد إبى ابدير. 4
 ػػػ  رص ابثدك ةلى ع الاؽ ابيمزة   ثاقما يٌيليا اب ضر.5
ثامػؿ ابثدكاػة إبػى ا نػكات اب ػدادة بمػا دايػا مػف ةقنػر اق جػارم  اقيػجـ مػ  يػرةة ابقطػؽ ةقػد ػػػ مابػت ابال6

 ا ةراب.
ة ممػػػػؿ ا نػػػػكات ابمجيػػػػكرة ػػػػػػػ ميػػػػا ات ابنػػػػ راء اب ايػػػػعة ددعػػػػت ابثػػػػدك بلماػػػػؿ بألنػػػػكات ابالكاػػػػة ابيػػػػراع7

 . كابم  مة
    اعطػل اب ػرؼ  الػ  ةقػد ابثػدك  إذ أٌقػ   اعقايػب مػ  يػرةة ابقطػؽػػػ مابت ابالثامؿ ابثدكاة إبى اإلدغاـ  قٌ 8

 .ابنكعل
 ػػػػ أثدبت ابعرب اب ركؼ ثعضيا مف ثعض  إثدا ن قااياان  امعان أك يماةاان غار  ام . 9

ةامة إبى يرةة ابقطؽ ث عى ابيثؿ  د يػالاط ثعػض ا نػكات مػف ابدلمػات؛ دػل  ػاف 10 ػػػ ماؿ ابثدك ثن ة و
 كابلثاقة دل ابالكؿ.أٌف اب ضر ابعزمكا ابعأقل دل ابقطؽ 
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   التوصيات:ثانيًا 
 :نل ابدراية ثاآلعلعك 
كقااـ ابدرايات ابعل عالارف ثاف ابٌليجات  ابليجات ةلى ميعكل ابعابـ ابعرثل ث ا  عماـضركرة   -1

ابالدامة كاب دامة  مف أجؿ ع يار ابعداد مف ابظكا ر ذات ابجذكر ابٌليجاة ابالدامة دل مجعمعقا ابعرثل 
   . ابمعانر

ضركرة ا  عماـ ثابٌليجات ابثدكاة ةلى قطاؽ ابعابـ ابعرثل؛  ٌف إاالاع ابعغار دايا ثطلء ثعدس  -2
ابٌليجات اب ضراة  مما اجعليا ع ع ظ ثابدمار مف  نامنيا ابعرثاة ابالدامة؛ ا مر ابذم اياةد ةلى رثط 

 اب اضر ابٌلغكم ثماضا  ا كؿ.
 ثبت المصادر والمراجع

 ـ 1963   2  ا نكات ابلُّغكاة ابالا رة : ا قجلك ابمنراة   ط]ددعكر[إثرا اـ أقاس  -1

 .[د.ت] 4دل ابٌليجات ابعرثاة  ابالا رة: مدعثة ا قجلك  ط -2
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ABSTRACT 

              The experiment was conducted during the successive seasons of 

2009/2010 and 2010/2011 at Elselaim – Dongola area, Northern State, Sudan. The 

study was conducted on high terrace soil (Arid soils). The aim of this experiment 

was to study the effect of fertilizer doses and irrigation intervals on yield 

components of date palm (Phoenix dactylifera L.) "Barakawi" CV. The 

experimental design was randomized complete block with three replications. The 

treatment included seven levels of compound fertilization and three levels of 

irrigation intervals as follows:(Control, (30kg Organic +0.25kg N15 P15 K15%), 

(60kg Organic +0.25kg NPK 15%), (120kg Organic +0.25kg N15 P15 K15%), (30kg 

Organic +0.50kg N15 P15 K15%), (60kg Organic +0.50kg N15 P15 K15%), (120kg 

Organic +0.50kg N15 P15 K15%), and three levels of irrigation intervals (10, 20 and 

30 days). Yield components which were investigated in this study included fruit 

weight, pulp weight, pulp/ seed ratio and yield per palm. In this study the general 

trend of the results showed that there were highly significant differences between 

fertilizer doses and irrigation intervals in parameters of yield components in both 

seasons. The fertilizer application and proper irrigation intervals for date palm 

trees in Sudan were very weak, and the practice depends on local indigenous rather 

than scientific basis. The date palm tree needs compound fertilizer dose (30 kg 

organic + 0.50 kg N 15 P 15 K 15%) annually and every 10 day irrigation interval, to 

achieve good growth, high quantity and quality.  

 انًسخخهص

ثمقطالة ابيلاـ   1020/1022ك 1009/1020أجرات عجرثة  اللاة  لؿ ابمكيماف ابمععاقثاف  
راية عأمار ابيماد دقالل  ابك اة اب ماباة  ابيكداف. ةلل أراضل ابعركس ابعلاا  رعثة ا راضل ابجادة(  بد

كابرم ةلل اإلقعاج كمدكقات اإلقعاج كجكدة ابعمكر دل ق اؿ ابثلد  نقؼ ابثرداكم(. نممت ابعجرثة 
ثايع داـ عنماـ ابالطاةات ابع كاماة ابداملة ثملمة مدررات  ا عملت ةلل يثعة ميعكاات أيمدة مردثة 

 ك ل ةلل ابق ك ابعابل: 
دجـ يماد ةضكم +  N15 P15 K15 %  60 دجـ  0.18دجـ يماد ةضكم +  30  اب ا د   

دجـ  N 15 P 15 K 15 %  30 دجـ  0.18دجـ يماد ةضكم +  N15 P15 K15 %  210 دجـ  0.18
 N 15 P15 K15 دجـ  0.80دجـ يماد ةضكم +  N15 P15 K15 %  60 دجـ  0.80يماد ةضكم + 
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 30ك  10   20( ك ملمة دعرات رم  ل   % N15 P15 K15دجـ  0.80دجـ يماد ةضكم +  210  %
 .)  اـك

مدكقات اإلقعاجاة ابعل عمت درايعيا دل  ذا ابث ث  ملت: كزف ابممرة   كزف ابلب   قيثة ابلب بلثذرة  -
قعاجاة ابق لة. كثنكرة ةامة دل  ذا ابدراية ككدالان بلقعامئ  امدف ابالكؿ ثأف ابرم ك ابعيماد قد أداا إبل  كا 

ثارة دل معظـ مالاااس اإلقعاج  كجكدة ابعمكر. كامثت  ذا ابث ث إبل أف ق لة ابعمر ع عاج إبل زاادة معقكاة د
( يقكاان بع الاؽ قمك % N15 P15 K15دجـ  0.50دجـ ةضكم +  30اكـ ك يماد مردب   20رم دؿ 

قعاجا  ذات جكدة ةاباة. ك مف مـ اكنل ثاعثاع  ذا ابمعاملة.   مقايب كا 
 

INTRODUCTION 

The date palm (Phoenix dactylifera L.) is a dioecious tree; it belongs to the 

family Palmaceae (Arecaceae). The world total number of date palms is about 100 

million trees, distributed in 30 countries and producing between 2.5 and 5 million 

tons of fruits per year (A.Zaid, 2000). However, it is worth mentioning that 

accurate statistics on the number of date palms are not always available and not 

easy to collect. Even when some numbers are available, it is not clear to which 

category they belong: are they adult producing, young palms, total or both (A.Zaid, 

2000). Date palm (Phoenix dactylifera L.) is widely cultivated in the arid regions 

of the Middle East, North Africa and arid sub-Sahra areas such as the Northern 

Sudan for its economic values (Purseglove, 1981). In the Sudan it is grown mainly 

along the Nile valley in the Northern  State which extends from latitudes 16 – 22º 

N and longitudes 20 – 32º E (Salih 2003). 

Small numbers of date palm trees are also grown in Khartoum State, River 

Nile State and Darfur States (Ahmad, 2003) about million date palm trees were 

grown along  Wadi Kutom (ARC – Recommendation and annual reports). 

The population of date palm trees in the Sudan in 2006 was about 8 million bearing 

trees, in the Northern State  the  number of the trees is about 54.5% from the total  

population  of the Sudan  and  about  63% of total  production  of  the Sudan (Tag 

Elsir et al., 2006  ). In the Northern Sudan the fruit is consumed as food for its high 

carbohydrates content or the trunk is used for house building or furniture, the fiber 

for ropes, the flower stalks for weaving baskets, pollen grains mixed with honey 

for human consumption, stones of fresh fruits for animal feed or mixed with milk 

for medicinal purposes. The date palm trees are also grown for shade or   prestige 

values (Osman, 1979). Dates are staple food in many desert areas. The high energy 

value consisting mainly of carbohydrates and good storability make them an ideal 

crop in places where they can grow (Rygg, 1977). "Barakawi" is the most popular 

dry cultivar and constitutes about40% of the total population of date in the Sudan 

(Nixon, 1969, Osman, 1979, Mohamed, 1984), and 70% in the Northern State 
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(Mohammed, 2006). Fertilization has generally been found necessary to maintain 

the yield and quality of the fruits. Animal manure is widely used in the better date 

palms gardens of the old world (Nixon, 1969). The type of fertilizer seems to 

increase the vigor and rate of growth of young plants and the fruit bearing capacity 

of the adult trees (Nixon, 1969, Hayat, 1980, Albaker, 1972). Agricultural 

Research Corporation (ARC) recommended that the date palm trees growth and 

yield are affected by1000 gram nitrogen after harvest in November, it must be 

mixed with the soil, in depth not more than 15 cm in distance more than 1 m from 

the stem, then irrigated immediately after addition (Dawoud & Salih, 1995). Most 

of date palms farmers in the Arab countries, where there are about 75% of the total 

date palms of the world, do not care much about irrigation. They believe that date 

palm trees can grow and bear fruits under drought and do not require much 

irrigation. But on the contrary all the experiments and studies show that date palm 

farming and development depends on irrigating the trees with enough water to 

fulfill their water requirement (Ibrahim 2009). In spite of that, Date palm trees can 

tolerate drought more than most of fruit trees. The date palm like any tree requires 

enough water to compensate the losses due to surface evaporation and transpiration 

from the leaves, as well as the amount that is needed during its growth stages and 

fruiting (Gasium and Hameed 2003 and Hussein et al., 1983). Agricultural 

Research Corporation (ARC) recommended that the irrigated date palm tree 

weekly to maintain good quality of fruits, but for high quantity every two weeks 

(Dawoud & Salih, 1995). 

The overall objective of this study is to increase yield and quality of 

Barakawi cultivar. Specifically the study aims at satisfying the following 

objectives: evaluate the effects of fertilizer dose and irrigation interval of date palm 

on                                              

a- Yield and yield components                        b- Fruit characteristics. 

MATERIALS AND METHODS 

          The experiments were carried out in a farm belonging to the farmer named 

Mr. Zibair Mohammed Seed Ahmed at Elselaim in Dongola area, Northern State. 

The study covered sixty three (63) date-palms of ''Barakawi' cultivar, 7-8 years of 

age, grown on sandy soil. The experimental palms were healthy, as they were 

uniform in growth and vigor. They were randomly selected and divided into 3 

groups with three replicates. The study was conducted in a randomized complete 

block design (RCBD) during the years 2009-2010 and 2010-2011. The orchard 

was prepared adequately with improved physical conditions. The implements used 

included traditional tools to break and loosen the soil and a leveler to level the 

experiment orchard for the easy movement and uniform distribution of irrigation 

water. Then basins "hods" for all trees, 2m from trunk and surrounding it (width of 

the basin is 35cm in depth 40cm) were prepared for each palm. Fertilization 
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programs were adopted in split doses, one after harvest and the other one after fruit 

set. The compound fertilizer was farmyard manure (FYM) fermented about 45 

days and chemical fertilizer N 15 P 15 K 15%. Two factors were investigated in this 

study, namely seven levels of compound fertilizer and three levels of irrigation 

intervals. Twenty fruits were randomly selected from each treatment to measure 

the whole fruit weight and the weight of the pulp and seeds, using sensitive balance 

(Mettler-Top pan, Model p-1200) and pulp/seed ratio %. The data collected from 

the different treatments were subjected to analysis of variance (ANOVA) 

appropriate for randomized complete block design (Gomez and Gomez, 1984). 

Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) was applied for the separation of 

treatment means. All statistical analyses were performed using IRISTAT-4 

program computer package.  

RESULTS AND DISCUSSION 

Fruits weight (g) 

            The fruit weight results showed significant difference as in Table 1, 2 and 3 

for the two seasons 2009/10 and 2010/11. The data presented in table 1 showed 

that 10 day of irrigation interval resulted in outstanding performance, besides it 

gave a remarkable yield increase, 32.2% and 27.1% over the control in fruit weight 

in both seasons respectively. Similar result was reported by (Ibrahim, 2009 and (Al 

Amoud et al., 1999) who found that it was important to irrigate the tree with 

sufficient amount of water of good quality in order to produce acceptable yield and 

better fruit quality. The results indicated in Table 2 showed that fertilizer dose 

(30kg organic + 0.25kg N15 P15 K15%) greatly increased fruit weight over the 

control by 48.2% and 38.4% respectively in both seasons. Similar findings were 

reported by (Shahein et al. 2003 working on Samany date, Al-Kharusi et al. 2009). 

The results indicated an enhancement in fruit quality characteristics especially fruit 

weight, size, with the application of organic manures or its supplementation with 

mineral NPK compared to mineral fertilization alone. In table 3 the results 

obtained as showed that the interaction of (fertilizer dose x irrigation interval) 

(30kg organic + 0.50kg N15 P15 K15%+10 day irrigation), increased the fruit weight 

by 52% and 41.6% over the control respectively in both seasons. Similar results 

were found by (Barreveld, 1993; Osman, 1995; Iqbal et al., 2004 and MAF, 2005) 

who reported that the production of good quality dates however depends on 

adequate irrigation, fertilization, pollination and harvesting as well as post-harvest 

handling techniques.  

 

 

 
Table (1) Effect of irrigation intervals on fruit weight of date palm trees in seasons (2009/10 and 2010/11). 
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fruit weight (g) Treatments  

2
nd  season

 1
st   season 

Irrigation interval 

8.66 
a
 5.15 

a
 10 day 

7.50 
b
 3.83 

b
 20 day 

6.31 
c
 3.49 

b
 30 day 

7.49 4.16 Means 

0.14 0.17 SE ± 

0.40 0.47 LSD 

8.5 18.3 C.V% 

 

Means with the same letters in same column are not significantly different 

according to Duncan Multiple Range Test P> 0.05. 

 
Table (2) Effect of fertilization doses on fruit weight of date palm trees in seasons (2009/10 and 2010/11). 

fruit weight (g) Treatments  

2
nd

  
season

 1
st
 
season

  fertilization doses 

5.52 
d
 2.71 

c
 F0 

8.96 
a
 5.23 

a
 F1 

8.52 
ab

 5.04 
a
 F2 

8.20 
b
 4.72 

a
 F3 

8.24 
b
 4.63 

a
 F4 

7.07 
c
 3.76 

b
 F5 

5.93 
d
 3.01 

c
 F6 

7.49 4.16 Means 

0.21 0.25 SE ± 

0.61 0.73 LSD 

8.5 18.3 C.V% 

F0=Control- F1= (30kg+0.25kg)- F2=(60kg+0.25kg)- F3= (120kg+0.25kg) - 

F4=(30kg+0.50kg) - F5= (60kg+0.50kg) -F6=(120kg+0.50kg). 

 

 
Table (3) Effect of interaction of Irrigation interval x fertilization doses on fruit weight of date palm trees in seasons 

(2009/10 and 2010/11). 
Fruit weight (g) Treatments  

2
nd  season

 1
st  season

 interaction 

6.60 
ghi

 3.35 
fghij

 AF0 

8.33 
de

 5.20 
bcde

 AF1 

8.83 
cd

 6.08 
abc

 AF2 

9.83 
bc

 6.23 
ab

 AF3 
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11.30 
a
 6.98 

a
 AF4 

8.93 
bcd

 4.62 
defg

 AF5 

6.77 
fgh

 3.55 
fghij

 AF6 

5.72 
hij

 2.42 
j
 BF0 

10.00 
b
 5.68 

abcd
 BF1 

8.53 
de

 4.59 
defg

 BF2 

7.90 
def

 3.97 
efghi

 BF3 

7.43 
efg

 3.70 
fghij

 BF4 

6.73 
fgh

 3.60 
fghij

 BF5 

6.20 
hi

 2.85 
ij
 BF6 

4.23 
k
 2.37 

j
 CF0 

8.53 
de

 4.80 
cdef

 CF1 

8.20 
de

 4.43 
defgh

 CF2 

6.87 
fgh

 3.95 
efghi

 CF3 

6.00 
hi

 3.22 
ghij

 CF4 

5.53 
ij
 3.05 

hij
 CF5 

4.83 
jk

 2.62 
ij
 CF6 

85.44 
b
 0.44 SE ± 

0.37 1.26 LSD 

1.06 18.3 C.V% 

 

F0=Control- F1= (30kg+0.25kg)- F2=(60kg+0.25kg)- F3= (120kg+0.25kg) - 

F4=(30kg+0.50kg) - F5= (60kg+0.50kg) -F6=(120kg+0.50kg). 

A= 10 day of irrigation intervals / B= 20 day of irrigation intervals / C= 30 day of 

irrigation intervals. 

 

Pulp weight (g) 

           Tables 4, 5 and 6 for the two seasons show significant difference in pulp 

weight. The data in table 4 show that the interval of 10 days gave significantly 

greater weight 40.7% and 28.1% over the control in both seasons. (Hussein and 

Hussein, 1982) as a result of a study on date palm cultivar at Aswan, suggested that 

an irrigation interval of four weeks is the most suitable to produce acceptable yield. 

Table 5 showed that fertilizer dose (30kg organic + o.25kg N15 P15 K15%) 

significantly increased the pulp by 39.6% and 36.4% over the control, respectively 

in both seasons. Similar results were reported by many workers (Nixon, 1951, 

Hayet, 1980, Al-Bakr, 1972). 

 The type of fertilizer seems to increase the vigour and rate of growth of young 

plants and the fruit bearing capacity. In table 6 the interaction of (fertilizer dose x 

irrigation interval) significantly increased the pulp weight by 46.9% and 44.9% 

over the control, respectively in both seasons. This result agrees with (Barreveld, 
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1993; Osman, 1995; Iqbal et al., 2004 and MAF, 2005) who reported that the 

production of good quality dates depends on adequate irrigation, fertilization, 

disease protection, pollination and harvesting as well as post-harvest handling 

techniques. 

 
Table (4) Effect of irrigation intervals on pulp weight of date palm trees in seasons (2009/10 and 2010/11). 

pulp weight (g) Treatments  

2
nd

  
season

 1
st
  

season
 Irrigation interval 

7.59 
a
 4.28 

a
 10 day 

6.55 
b
 2.88 

b
 20 day 

5.46 
c
 2.54 

b
 30 day 

6.53 3.23 Means 

0.12 0.16 SE ± 

0.35 0.46 LSD 

8.5 22.8 C.V% 
 

 
Table (5) Effect of fertilization doses on pulp weight of date palm trees in seasons (2009/10 and 2010/11). 

pulp weight (g) Treatments  

2
nd

 
season

  1
st
  

season
 fertilization doses 

5.02 
d
 2.46 

bc
 F0 

7.89 
a
 4.08 

a
 F1 

7.31 
b
 4.03 

a
 F2 

7.18 
b
 3.64 

a
 F3 

7.37 
ab

 3.65 
a
 F4 

6.06 
c
 2.82 

b
 F5 

4.91 
d
 1.95 

c
 F6 

6.53 3.23 Means 

0.19 0.24 SE ± 

0.53 0.70 LSD 

8.5 22.8 C.V% 

F0=Control- F1= (30kg+0.25kg)- F2=(60kg+0.25kg)- F3= (120kg+0.25kg) - 

F4=(30kg+0.50kg) - F5= (60kg+0.50kg) -F6=(120kg+0.50kg). 

 

 

 

 

 
Table (6) Effect of interaction of Irrigation interval x fertilization doses on pulp weight of date palm trees in seasons 

(2009/10 and 2010/11). 
pulp weight (g) Treatments  
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2
nd

  
season

 1
st
  

season
 interaction 

5.80 
gh

 3.17 
efghi

 AF0 

7.20 
de

 3.26 
defg

 AF1 

7.53 
d
 5.03 

abc
 AF2 

8.70 
bc

 5.23 
ab

 AF3 

10.53 
a
 5.97 

a
 AF4 

7.87 
cd

 4.30 
bcde

 AF5 

5.50 
ghi

 2.17 
hijk

 AF6 

5.23 
hi

 2.60 
fghijk

 BF0 

8.93 
b
 4.77 

abcd
 BF1 

7.50 
d
 3.56 

defgh
 BF2 

6.90 
def

 3.07 
efghij

 BF3 

6.40 
efg

 2.70 
fghijk

 BF4 

5.67 
gh

 1.98 
ijk

 BF5 

5.23 
hi

 1.52 
k
 BF6 

4.03 
j
 1.62 

k
 CF0 

7.53 
d
 3.87 

cdef
 CF1 

6.90 
def

 3.50 
defgh

 CF2 

5.93 
fgh

 2.62 
fghijk

 CF3 

5.17 
hi

 2.28 
ghijk

 CF4 

4.63 
ij
 2.18 

hijk
 CF5 

4.00 
j
 1.72 

jk
 CF6 

0.32 0.42 SE ± 

0.92 1.21 LSD 

8.5 22.8 C.V% 

 

Pulp/seed ratio 

           The data presented in Figure 1 showed that 10 days irrigation interval 

resulted in outstanding performance besides it gave a remarkable yield increase, 

89% and 92.01% over the control on pulp/seed ratio in both seasons, respectively. 

Similar result was reported by (Ibrahim, 2009and Al Amoud et al., 1999) who 

found that it was important to irrigate the tree with sufficient water of good quality 

in order to produce acceptable yield and better fruit quality. In figure 2 it is shown 

that the application of (30kg organic + 0.25kg N15 P15 K15%) greatly increased the 

pulp by 45.6% and 55% over the control in both seasons, respectively. This result 

agreed with reports of (Shahein et al. 2003; Al-Kharusi et al., 2009). Few studies 

had evaluated the effects of organic and mineral fertilizers on quality 

characteristics of date fruits as well as the yield. Figure 3 demonstrated that the 

interaction of fertilization doses and irrigation obtained from (10 day irrigation + 
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30kg organic + 0.50kg N15 P15 K15%) gave increased pulp/seed ratio by 55.4% and 

51.9% respectively, over the control in both seasons. 

Similar results were found by (Barreveld, 1993; Osman, 1995; Iqbal et al., 2004 

and MAF, 2005). They reported that the production of good quality dates depends 

on adequate irrigation, fertilization, disease protection, pollination and harvesting 

as well as post-harvest handling techniques.   
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Figure (1) Effects of irrigation intervals on pulp/seed ratio% of date palm 
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Figure (2) Effects of fertilizer doses on pulp/seed ratio of date palm fruit in 

both seasons (2009/10 and 2010/11)
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          The yield/palm results are shown in Figures 4, 5 and 6 for the two seasons 

2009/10 and 2010/11. The data presented in Figure 4 showed that 10 day of 

irrigation interval resulted in outstanding performance, besides it gave a 

remarkable yield increase, 47.5% and 54.6% over the control in both seasons 

respectively. Similar result was reported by Ibrahim, 2009and Al Amoud et al., 

1999. They found that it is equally important to irrigate the tree with sufficient 

amount of water of good quality in order to produce acceptable yield and better 

fruit quality. The results indicated in Figure 5 showed that fertilizer dose (30kg 

organic + 0.25kg N15 P15 K15%) greatly increased yield/palm over control by 

46.8% and 61.5% respectively in both seasons. Similar findings were reported by 

Shahein et al. 2003, working on Samany date. Also, Al-Kharusi et al. 2009, 

indicated an enhancement in fruit quality characteristics especially fruit weight, 

size, with the application of organic manures or its supplementation with mineral 

NPK compared to mineral fertilization alone. In figure 6 the results obtained 

showed that the interaction (fertilizer dose x irrigation interval) , 30kg organic + 

0.50kg N15 P15 K15%+10 day irrigation increased the yield/palm  by 68% and 

74.3% over control respectively, in both seasons. Similar results were found by 

Barreveld, 1993; Osman, 1995; Iqbal et al., 2004; MAF, 2005. They reported that 

the production of good quality dates however depends on adequate irrigation, 

fertilization, pollination and harvesting as well as post-harvest handling techniques.   
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CONCOLUSIONS 

             According to the results it was clear that there were high or significant 

differences in both seasons in all or most parameters of the treatments. For better 

yield, good quantity and quality , 10 days irrigation interval , 30 kg organic and 

0.50 kg N15 P15 K15%. Should be added to dates palm trees for high yields. The 

results showed that the increase in fertilizer dose and in irrigation intervals 

significantly increased the yield components (fruit weight, pulp weight, pulp/ seed 

ratio and yield per palm) in both seasons. The results showed that the high 

fertilization doses and the long of irrigation intervals significantly decreased yield 

and yield components. In conclusion, fertilizer doses and irrigation intervals 

significantly affected all yield components measured.  
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ABSTRACT 

Twenty four (24) samples of gum Arabic Acacia Senegal L, wild (raw) 

collected from north and west Kordofan State, sandy soils   , season 2011.  5, 7, 10, 

15, and 20 years of tree ages. Samples gathered, mixed, then sorted by color to four 

(4) categories, Mixed, Glassy, Pink and Reddish.  to obtain fine powder particles  

For more purification and to  remove any  impurities barks, sand, filths  or any 

other  contaminants. Samples were then dissolved by distilled water and filtered 

with Buchner funnel under vacuum pump by filter paper no: 1. The four samples 

dried to different temperatures 50, 55, 60, 65, 80 and ⁰C  at 16,18,20 and 24 hrs in 

the  drying (fan) oven. The particle size of nodule samples was reduced to pass 0.5 

mm, mesh screen-in vitro at 30 C⁰. Then weighed after each process to have the 

original wt 9.945 g (10g - 0.055 g impurities). The samples were then kept in tight 

glasses container for further analysis.  The optimum useful procedure found is, 

10% conc. and 55 ºC degrees for 24 hrs time , to obtain the dry original  10gm  

sample weight. Comparing moisture content, pH, Electric conductivity, viscosity, 

specific gravity, specific optical rotation, refractive index, and apparent color, 

similar characteristics and properties were obtained with 99.45% purity, with no 

significant differences to the original samples. At last   loss wt of impurities and 

combined colloids was determined    which found is about 0.55% in average, as 

mean of the triplicate tests of the four samples 

Key Words:    Acacia senegal L., Filtration   , Pure sample, (HPSG), and   

Impurities. 

  
Introduction: 

Gum Arabic is the dry gummy exudates  obtained from stems and branches 

of Acacia Senegal var senegal as per Willdenow classification, or closely related 

species. FAO (1990) and SSMO Sudan (2006). Cultivated in Sudan as cash crops 

in Agro forestry systems Duke (1981).found mostly in Sudan in sandy soil at 

different locations and age of trees DMW Anderson et al (1968). it has many 

applications in food, medical and other industries  Nuha Edris ( 2001). it takes  INS 

NO: (414) Codex Alementarious .  its chemical composition  is  polysaccharide 

with Arabic acid salts  of MG, CA and  K. the main  components  are Galactose,  

D-Arabinose, L-Rahmnose –L- Glucuronic acid and - 4-o-Methyle D-glucuronic 
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acid  with protein proportions on side chains mostly proline and hydroxyl proline 

,fam.Leguminoase .JECFA (1997), it is water soluble Polysaccharide of the 

hydrocolloid  group,   it is mainly used as stabilizer ,thickener  emulsifier flavor 

enhancer in foods, in medicine as urine decreaser, cholesterol reducer, in addition 

to its adhesion properties SSMO (2006), Arnold Bandar (1984). And it is 

comprised mostly of Arabinoglactan and protein moiety, in addition to some 

mineral elements (Williams and Phillips (2000). As reported before in most 

previous studies gum Arabic samples for physicochemical analysis, 

determinations, tests  and estimating different parameters were prepared by dry 

process Sabah  Alkhair, et al.( 2008). Hand Picked Selection Gum (HPSG) and 

more others.  Also as per A/Wadoud (2010). And Hassan Osman (2011). or dried 

for two weeks in oven at 30 ⁰c E.Gyedu et ,al.(2008).To remove foreign matters,  

barks  and  other seen  impurities,   but in this Study we attend  to  remove  all  

bark  particles, dust, insect residues and organic materials or any other 

contaminants  by  completely dissolving in distilled water , stirring and filtering 

Fahad Aljuhaimi et, al.(2012)., avoiding any changes in basic or authentic 

physicochemical  characteristics  and original properties even change in color,  

Avoiding bubbles . foam formation   excess accumulated nodules , or  affecting 

surface tension and  sensitive physical properties   different concentrates,  different  

temperature degree and  time heating hours were executed  experimented and  

performed to get optimum preparing  factors  referring to some previous studies 

with main deviations  rectifications  and modifications to  develop  and to be more  

accepted,  as air drying process performed by J.K Lelon (2010)and heat controlling 

conditions Mariana .A. Montenegro e al. . and Some studies uses freeze drying to 

preserve  the final wet samples  and  a procedures  of dissolving and filtering 

without heating  or  stirring   through   0.8 seave,  M.Nishanet,al,  (2012) .  And 

some experiments using high speed mechanical blenders to obtain more fine and 

uniformed samples.V.T.P Vinod and RBS Shandhar (2009). in addition a study  on 

dissolving gum samples by YaelDror,Yachin Cohen,Rashed Yerushalmi –

Rosen(2006) prepare samples by dissolving in distilled water using Millipore water 

resistance of 18.2.MΩ cm  which more difficult to preserve  under different 

conditions  and complicated situations and need to be redrying for deterring some 

parameters as  for example moisture content, ph  and solubility and water holding 

capacity  etc.so this method is preferred  regarding easily handling preserving and 

storing at different situations and hard conditions  in this process, which is  quick, 

pure, accurate easy to preserve,  uncomplicated, less cost and most controllable. 

even loss in wt  is  ≤ 0.05%. 

Materials & Methods 

The (24) samples used in the study  Acacia Senegal L ,collected  from three 

different locations Dammokia Humiraa, Nihood and Awlad Gabralla forests of  
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sandy soils,  North and West Kordofan state,  in  addition of  Forest  Research 

Corporation  centre, Suba,  Faculty of forestry  university of Khartoum,  National  

gum Arabic  Council –Riyadh Khartoum.  And National Forestry corporation 

.mainly (Hashab) Sudan. The samples were collected from different ages   of trees 

5, 7, 10, 15 and 20 years, crop 2011 as nodules and fractions hand pick selected. 

Figure  1.Experiments  carried on at Agricultural Research Corporation Center ,  

City  Water Treatment  Corporation Dongola,  Dongola University  Labs and 

SSMO labs  Dongola North Sudan, Khartoum University , Alneelain university, 

and  National Research Center  Khartoum East .Sudan. The primary samples 

preparations performed according to procedure described by Sabah Elkhair et, al. 

(2008) . Nodules and fractions of gum have sorted by colors as four categories, 

mixed color, glassy, pink and reddish. Figure: 2 .nodules and fractions  has  been 

ground to fine powder  by mortar and pestle ,then sieved passing  0.5 mm mesh 

screen using   Eckard & Sohn Gmbh-D-59244 Bochum madden in Hamburg.  

Weight Balance used is –Adam Equipment –WAG TECH, UK. Model WL 1000 

sensitivity1000/0.01 gm. and Adam Equipment –co limited Model ADA 210 C.  

S.N 43936. Max 210 gm - d = 0.1mg, power RS-232 C.  UK.., the dry powdered 

sample kept in glassy tight containers. Figure:3. the second step performed as our 

objective of more and accurate  purification, began by taking different  quantities 

of 5 ,10,15 and 20 grams  and complete   to 100ml to get  , 5%, 10%,15% and 20%  

w/v  concentrations   using 100ml byrex beaker  , the water is put first by 

volumetric cylinder   and the sample poured gently gradually when mixing  and 

blending  by glassy rod commences , till we reach the accurate  concentration.  

After five 3-5   minutes   gentle hand   mixing to avoid colloids accumulation and 

gain transparent clear solution.  Sample beaker containers fixed on magnetic 

stirrer, for one (1) hour at 1200 rpm at temperature 30 ⁰C. to   ensure  total 

dissolving  of all particles  and fractions also  to avoid  formation of bobbles  and 

foams, Fahad Al Juhimi et, al,(2012) .  After stirring completes samples stay 

20minutes to absorb back all fine foams on the surface. Equipment used for stirring 

is. STURAT- SB 162 –HEAT MAGNATIC STIRROR (MAX 1900. UK.)   

.solutions after 20 minutes in vitro at room temp. then  filtered  with puchner 

funnel –Scott-Duran , 500ml Flask-  Made in Germany  ,filter paper no:1 -  125 

dim ,figure no:6.  With sucking pump Model HSV 11 (2) MOTOR 1/3 VOLTS 

230/50 HZ Amp Max 0.8 rpm 1440. Made in England   connected to the funnel. 

filtering time is ( 8) minutes .to obtain  clear ,pure and safe  Gum  aqueous solution  

of  ≤  99.55% purity when previous prepared (HPSG)  Sabah Elkhair et, al  (  2008 

)  and  A/Wadoud A.et al.(2010) .resulted ( less than) 98%.  The samples then 

transferred to the oven for drying to be back in the origin status and normal 

primary gum situation powder.  The oven used was Kottermann 2718    with 

thermostat and fan. ax 250  ⁰C .    two variable factors  experimented on the oven , 
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temperature  and time of heating ,  as we require suitable   time and  minimum   

degree  ,many experiments performed  to achieve  useful, acceptable   and suitable  

procedure .when  we had  used the optimum concentration of sample as  10%, table 

no: 1& 2.  Compared with other concentrations. 5, 10,15and 20%.the optimum 

satisfactory degree of temp is   55 ⁰C. When the appropriate time is 24 hours, table 

no: 3.     Figure no: 4.   Finally we compare  some parameters of the treated (water  

solute  sample( mixed )10% concentrate  with  the original powdered sample  not 

treated (HPSG)  to see if there is significant variances  or differences  , when they 

were   found   

 Same on all parameters tested and investigated such as Moisture content, 

PH, EC, Relative viscosity, Emulsion stability, Specific Optical rotation. 

Refractive index and apparent color. Table no: 4. 

Moisture content was measured according to method described by AOAC 

(1984). By oven at 105 c overnight.    Specific optical rotation according to method 

described by AOAC (1984).Degree OF Optical Rotation   was directly read from 

the scale of the polar meter which was used Automatic Digital Polari meter P 3001 

RS-Kruss.  At labs of Industrial Researches and Consultations Center-Khartoum 

North. Concentration used was 1% gum Arabic solution. 

Calculation :( α) = R / CXL  

Where is 

α   = specific rotation degree.    R = Polari meter reading C = concentration of gum 

Arabic (g/100ml)    L =length of the cell (dm). 

relative viscosity was measured by using  U- shaped viscometer according  to 

method described by AOAC (1970) . Relative Viscosity of (2 %) gum solution =( 

t-t₀) / (t₀). both t values are  the differences between the two  readings  of the upper 

and lower mark of the viscometer  glass which indicates the flow time. 

Emulsion stability was measured according to method described by Karramalla 

et.al (1998 )   using Analogue spectrophotometer JENWAY (Model No) :  6305 

made in EU, wave length =520 nm. Gum aqueous solution 20% was prepared and 

stirred overnight at 20-25 ⁰C. Using The solution  of cotton seed oil with distilled 

water mixed thoroughly   2:1 v/v =20mlsol:10ml oil and  blending for  one minute 

at 1800 rpm in Molenix mixer  then diluted to   1/1000ml.  one ml of the final 

diluted 1/1000 insert in the apparatus after calibration 

Emulsifying stability =(first reading ) / (second reading after one hour) .   

Refractive Index was measured according to the method described by 

Karamalla et al (1998) 2% gum solution was prepared  and inserted (2-3)drops  

inside the two prisms of the refract meter  after adjustment by distilled water.     

The refract meter alidade  was moved backward and forward until the field of 
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vision  was divided into light and dark area ,then adjusted by the screw head to 

read refractive  index directly.  

 
Table no: -1 -. Factors affecting concentration of samples (Mixed) sample 

Sample 

concentration 

Hand Mixing 

time   minutes 

Diff in 

time 

Filtration time    

minutes  by 

puncher 

Diff in 

time 

5% 2 1 6 1 

10% 3 1 7 1 

15% 5 2 8 1 

20% 8 3 9 1 

 
 

Table no: - 2 -. Minimum time of stirring (minutes) of Mixed sample  10%   3mins  mixing 

sample Concentration 

% 

Hand mix 

time  

Stirring  time      

1100  rpm 

 

Stirring   

time   1200 

rpm 

Stirring  time 

1300  rpm 

Mix 10% 3 1.5 1 0.5 

Mix 10% 3 1.5 1 0.5 

Mix 10% 3 1.5 1 0.5 

 
 

 

Table no: -3-  oven temperature  and   drying time   achieving the  original   wt.10 g 

  Exp 1 Exp 1 Exp 1 Exp 1 Exp 1 

 OVEN 

TEMP 

50  ⁰C 55⁰C 60⁰C 70⁰C 105  ⁰C 

 

TIME  0 

HRS 

NET WT/ 

gm 

97.8g 97.8g 97.8g 97.8g 97.8g 

18    hrs  13 10.5 10.2 (10.1) 8.81 

20    hrs  12 10.4 9.5 9.00 .8.00 

22    hrs  11 10..2 8.8 8.60 7.80 

24    hrs  9.5 (10g) 8.5 7.50 6.78 

28   hrs  9.4 9.3 8.4 7.50 6.00 

Different samples    (55 ⁰C   For 24 Hrs   ) Conc. 10%   controlled for constant wt. 

per gram 
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Table no:  4-A Comparison of different parameters and values for original and treated 

samples of mixed sample which represents the mean value of the other samples 

serial parameters Mixture sample dry powder 

10 gm 

Mixture sample  sol 10%  w/v 

  Original Treated   55 C /24 hrs 

1 Moisture  C % 13.1% 13% 

2 PH 4.4 4.4 

3 EC 2.5 2.49 

4 Relative Viscosity 21.5 22 

5 Emulsion stability 0.9756 0.9744 

6 Specific Gravity 1.0162 1.0110 

7 Optical Rotation -32.5 -31.9 

8 Refractive index 1.34539 1.34538 

9 COLOR White to light yellow White to light yellow 

 

 

 
TABLE NO:4-B : Comparison of different parameters and values for original and treated 

samples 

Samples Relative 

viscosity 

Emulsion 

stability 

 

Refractive 

index 

Sp optical 

rotation 

Origin  

samples 

    

Mixed 20.5 0.9756 1.34539             - 

32.5 

Glassy 19.8 1.0000 1.34538 - 33.2 

Pink 19.8 0.9719 1.34538 - 32.5 

Reddish 20.6 0.9601 1.34538 - 32.0 

Treated  

samples 

    

Mixed 20.8 0.9744 1.34540 - 31.9 

Glassy 20.0 0.9989 1.34539 - 31.8 

Pink 19.9 0.9685 1.34538 - 30.9 

Reddish 20.8 0.9600 1.34539 - 31.9 
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table   no: 5 – comparison of the semi similar results of treated & untreated different  four 

colors samples .   

samples Empty 

beaker 

gram 

Distilled 

water ml 

Sam

ple 

wt/g

m 

solution 

wt 

before 

oven 

Wt after  

oven 

55 ⁰C  24 

hrs 

unfiltered 

Wt after 

oven 

55  ⁰C  24 

hrs 

filtered 

NET  

WT 

Without 

filtering 

 

Net wt 

with 

filterin

g 

Impuritie

s 

Difference 

G 

M 49.46 87.8 10 147.26. 59.46 58.8 10 9.34 0.66 

G 51.69 87.8 10 149.49 61.69 61.02 10 9.33 0.67 

P 50.13 87.8 10 147.93 60.13 59.49 10 9.36 0.64 

R 44.63 87.8 10 142.43 44.63 43.98 10 9.35 0.65 

 

 

Impurities determination procedure 

After filtering by filter paper no: 1 - 125 diameter by filtering funnel, the 

precipitated  impurities and stick colloids stay on the top of  paper let  for 24 hrs 

and  under  room temp on direct light covered to avoid dust, humidity  and 

contamination,  or dried  by the dedicator  , the weight dry , then rinsed in distilled 

water  50ml beaker  ,then   transferred to the centrifuge to separate the colloids 

from the filths , the process took  two minutes   at 3660  rpm ,by the centrifuge 

apparatus  , HERMLE  Z 200 A  VOR MANUELLER ENTRIEGELUNG –

HERMLE  LABORATORY  TECHNIK-  GERMANY  CE.   .to complete 

separation process filtration again took place  by Buchner funnel p no: 1.  (125mm 

dim),   The  solute colloids then removed from  the impurities ,to stay the 

impurities on the paper surface then dried and weighed with the paper which as per 

the known weight ,empty filter  paper wt is  900 mg ,we can calculate  the 

impurities wt. table  no: 5 and 6.  And also the percentage of loss which in 

insignificant, found   in the average of the triplicate about 55 mg or 0.55% from the 

original sample 10 gm. 
          Table no:-6- Impurities determination after centrifuge (2nd) filtration 

 Wt of  filter  paper  

+ impurities  + 

colloids 

Dry WT after 

Buchner 2 

Empty filter paper 

No: 1  wt 

Quantity 

of 

impurities 

Impurities 

% 

M 66 956  mg 900 mg 56  mg 0.56% 

G 67 957 mg 900 mg 57 mg 0.57% 

P 64 954 mg 900 mg 54  mg 0.54% 

R 65 955 mg 90 0 mg 55 mg 0.55% 

 

Results and discussion: 

From the executed experiments to prepare and achieve clean, pure and safe sample 

to gain accurate results of gum Arabic analysis the results show 99.5% purity. 
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Table   NO: 5. when previous studies preparations  revealed    less than 98% by  ( 

HPSG-) AOAC ( 1984  )Sabah Elkhair  et al. (2008)  Table  1 . that  shows the  

appropriate  concentration for preparation   of  (10 %)  due to minimum time in  

primary    hand   mixing  and  8 minutes  filtration time ,on the other hand  gives  

suitable amount  for analysis , when  high concentration need  more force and time 

causing foams and bobbles .the primary experiments run on mixed sample as it 

representing  the average characteristics  of the rest 3 samples table 1. The samples 

after  primary dry preparations dissolved with distilled water on fixed 

concentration then mixed   gently by hand  and finally stirred with magnetic stirrer  

for the tested time (1 hr) and 1200  round per min (rpm)  table no:  2  .The  stirrer  

low speed and minimum  stirring time  to avoid changes in some physical 

properties  and give clear transparent  solution  regarding experiments  time EC 

costs  and not to stay  long time  before filtering . many experiments run to achieve 

the suitable minimum temperature  and minimum heating time  to avoid any 

change in color rheological properties or surface tension or refraction index or 

other physical or chemical properties  it is found that  55 ⁰C temp with 24 hrs time 

is most acceptable to give the original wt  (10) as it is our goal .table  3 and 4.The 

results   resulted out of  these experiments  revealed that no significant loss  ≤ 

0.05% . the result  at last it is 55 mg out of  the original  sample 10 gm, As 

impurities  which  is determined ,  calculated  and  showed in  table 4 and 5.Finally 

the samples kept in tight glassy and  polyethylene containers  for further use. By 

this procedure we can achieve  and prepare excellent gum Arabic samples clean, 

pure and 

contains no Pathenogens, park ,  sand ,silt clay or insects residues for  analysis 

,food , agric, industry , pharmaceutical  and  other medical  usages or  researches. 

 
Figure no:  1:   A, B, C and D.    Some samples of collected from different locations 

 

 

Continue Figure: 1. B & C. season 2011. 
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Figure  no: 2 

 

 

 
Pink          

 
Glassy 

 
Reddish Mixed 

                    

Original   samples   after cleaning   and sorting 

 

Figure: 3. 

    

Dry Samples (HPSG) after cleaning grounding and sieving 0.5 mm 

 

Figure no: 4. Final required samples as an objective of experiments 
10% 10% 10% 10% 

 

55 ⁰C/24 hr 

 

55 ⁰C /24 hr 
 

55 ⁰C/ 24 hr 

 

55⁰C /24hr 
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Figure no: 5. 

    

Original samples   10% after oven before   fining and grounding 

 

                   Figure no: 6. Impurities picks after filtering   before oven. 

 

Mix 

 
Different colors samples 

 

glassy 

 

   pink   and reddish 

                   Figure no: 7. Some Different concentrates   20 hr/60 c test 

 

5% 
 

10% 

 
15% 

 
Conc. 20% 

 

                   Figure no: 8.    Impurities seen on filter papers after centrifuge. 

    

Different concentrates of residues of colloids and gum solution. 

Minutes   in desiccators or   an hour at lab temp and kept in tight plastic or glassy 

containers for use. 
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Abstract 

The main goal of this paper is to study the finding of the value function of an 

optimal consumption problem in incomplete markets, and the viscosity solution of 

the associated Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equation, some properties of the 

value function are also present. It is shown that the value function of an optimal 

consumption problem is the unique solution of the HJB.  

Keywords: Viscosity solutions, Hamilton-Jacobi-Bellman equation, optimal 

consumption , incomplete markets. 

 ابميع لص:
 ذا ابكرقة  ك دراية م دلة ا يعيلؾ ا ممؿ كدا اة إاجاد دابة ابالامة ا يكاؽ  ابيدؼ ابرمايل مف

كابععرؼ ةلى  نامص دابة  (HJB)غار ابمدعملة  كدراية  ؿ ابلزكجة بمعادبة  املعكف جادكثل ثلماف 
 ابالامة كدراية ك داقاة  ؿ معادبة  املعكف جادكثل ثلماف.

 ابدلمات ابم عا اة:
 بة  املعكف جادكثل ثلماف  ا يعيلؾ ا ممؿ  ا يكاؽ غار ابمدعملة. ؿ ابلزكجة  معاد

 
1- Introduction   

An optimal consumption problem is a well-known problem in mathematical 

finance .It is the problem that describes the optimal way an investor can use his 

money if he only has three choices; it is possible to save the money in a risk free 

bonds, it is also possible to invest it on the risky stock market and spend the money 

on consumption. Robert Merton studied the case where the investor had no income 

flow and managed to solve it analytically see [1]. 

Two important assumptions concerns the behavior of asset prices and also 

the investor's attitude to risk. There are also some other assumptions made about 

the market, which should be perfect, with continuous trading possibilities and no 

transaction costs. It is possible to save the money in a risk free bond, it is also 

possible to invest it on the risky stock market and spend the money on 

consumption in an incomplete markets, markets are incomplete meaning that some 

payoffs cannot be replicated by trading in market securities. The investor’s 

objective is to maximize the total expected discounted utility of consumption over 

infinite trading horizon. 
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   In this paper, one will consider a continuous-time consumption investment 

model, with an upper bound constraint on the consumption rate, which linearly 

depends on the amount. 

   The main results are detailing properties of the value function and its 

characterization as the unique viscosity solution of the associated of Hamilton-

Jacobi-Bellman equation, which is exhibited in section 2. 

2. The Hamilton-Jacobi-Bellman equation Definition 

   The Hamilton–Jacobi–Bellman (HJB) equation is a partial differential 

equation which is central to optimal control theory. The solution of the HJB 

equation is the 'value function' which gives the minimum cost for a given 

dynamical system with an associated cost function. 

       .         (   )        (   )/

     (   )         * (     )    
  (   )+      ( )  

           ,   )     
Where    the linear second order operator associated to the controlled process 

controlled by the constant control process  ,     mean    (   ).  
    Before the problem can be formulated along with the associated 

Hamilton-Jacobi-Bellman equation the economic setting of this problem must be 

described. The setting describes a risk-free bond ( ), the stock price ( ), an 

illiquid asset H(t) and a wealth process L(t).The setting used is described in detail 

in see [2]. 

3. Formulation of an optimal consumption problem 
     First consider the complete probability space (     ) where   is any set, 

  is a -algebra of subset of   and   is probability measure on  , on which we 

will define   ( ) to be the standard 1- dimensional Brownian motion,   
*    (      )    + denote to the filtration generated by the Brownian motion 

. 

     We will consider the financial market with two assets: one risky asset, 

called stock, and one “riskless” asset, called bond.  
      We will assume that the price    of the bond is driven by an ordinary 

differential equation           where  the risk-free interest rate is. 

And we will model the price of the stock    as the solution of               

                                                       
    Where   the mean return rate of the stock is,   is the volatility of the 

stock. The interest rate  , the mean rate of return  , and the volatility   are 

assumed to be constant with         and        . Then it is well-

known that the wealth process of the investor is driven by : 

    (          )                            ( ) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Partial_differential_equation
http://en.wikipedia.org/wiki/Partial_differential_equation
http://en.wikipedia.org/wiki/Optimal_control
http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamical_system
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Where     is the initial endowment of the investor,    is the amount of money 

invested in the stock at time      is the cumulative consumption at time  , we 

assume that is  

                      
The target of the investor is to choose the best consumption investment strategy 

( ( )  ( )), which subject to maximize the total expected (discounted) utility 

from consumption over an infinite trading horizon that is 

          [∫      (  )

 

 

  ]               ( ) 

Where         is utility function of the investor, which is strictly increasing, 

and     is a constant discounting factor, we consider risk-averse investor only, 

this is equivalent to say  ( )is concave. 

The consumption, investment strategy ( ( )  ( )) is required to satisfy to 

following inerrability constraint 

 [∫     (  
    )

 

 

  ]                  

In which case, (1) admits a unique solution  ( ) that satisfying  

 [∫     |  |

 

 

  ]                   

We will assume that the consumption rate is upper bounded by a time-invariant 

linear function of wealth    at any time:- 

                     

Where   and   are nonnegative constants, at least one of which is positive. 

 

Let  ( ) be the value function defined as: 

 ( )     ( ( )  ( )) [∫  
    (  )

 

 

  ]       ( ) 

We focus on the constant relative risk aversion type utility function 

 ( )  
  

 
        

For some constant      . It is well-known that logarithmic utility function 

can be treated as a limit case of the constant relative risk aversion type utility 

function as 

                                       ( )        
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We first recall the well-known for the scenario without constraint Define  

  
  

  (   )
      

And 

  
   (   )

   
                  ( ) 

Theorem 3.1:- if     and there is no constrain on the consumption rate, 

     or      then the optimal consumption investment strategy for 

problem (4) is given by:- 

(     )  (    
 

  (   )
   )         

and the optimal value is 

 ( )
  

 

 
                        ( ) 

4. Viscosity solution and property of the value function 

The theory of viscosity can be applied to study linear and nonlinear Partial 

differential equations of any order. One consider a non-linear second order partial 

differential equation.  

 (   ( )   ( )    ( ))                      ( ) 

where   is an open subset of    and   is a continuous map from        
    . A crucial condition on   is the so-called ellipticity condition: 

 (       )   (       )                  
For all (     )        . 

The first step towards the definition of a notion of weak solution to  ( ) is the 

introduction of sub and super solutions. 

Definition 4.1: A function        is a classical super solution (resp. 

subsolution) of ( )  is     ( ) and  

 (   ( )   ( )    ( ))  (      )             

The theory of viscosity solutions is motivated by the following result,  

Proposition 4.2 : Let   be a   ( ) function. Then the following claims are 

equivalent. 

i)   is a classical supersolution (resp. subsolution) of ( ) 
ii) For all pairs (    )     

 ( ) such that    is a minimizer (resp. 

maximizer) of the difference (   )      , we have 

Let us to study the some basic properties of the value function 

Proposition 4.3: If    , then the value function  ( ) of problem (4) satisfies 

 ( )  
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Moreover,  ( ) is continuous, increasing, and concave on ,    ) with  ( )        

Theorem 4.4-     , then the value function  ( ) of problem (4) is the unique 

viscosity solution of its associated HJB equation  

  ( )      (
 

 
       ( )      ( ))              

   ( ( )     ( ))      ( )   

   ( )  
    

 ( )

      ( )
 ( ( )    )  ( )  

  ( )

 
           ( ) 

  in the class of   increasing concave function on ,    ) with  ( )    where 

                      ( )     {  ( )
 

         }          

 Theorem 4.5 The value function  ( ) is the unique constrained viscosity solution 

of (8),   is a sub solution of (8) in  ̅ and super solution of (8) in  . The value 

function  ( ) satisfies the growth condition:  

   (   )   (     )             ̅ 

Such that     constants and   (   ) 
Theorem 4.6:- If          and     , then the optimal consumption, 

investment strategy for problem (4) is given by:- 

(     )  (   (   )   
 

  (   )
   )      

And the optimal value is  

 ( )  
   *   + 

 ( (   )     *   + 
     

 

{
 

 
  

 ( (   )    
                                           

 

 
                                    

 

Corollary 4.7:- If        an     then the optimal consumption-investment 

strategy for problem (4) is given by  

(     )  (    
 

  (   )
   )      

And the optimal value is  

 ( )  
 

 
           

Proposition 4.8:- The value function  ( ) of problem (4) satisfies the following 

properties:- 

i)  ( )    is decreasing, and hence 

   ( )    ( )          
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ii) We have  

  

 ( (   )    
     ( )  

 

 
                 

 

 

iii)  ( ) is strictly concave on (    ) and   ( ) is strictly decreasing on 

(    ) 
iv) We have  

 

 (   )    
               ( )    

                 

 

5. Discussion  

   In view of equation (4) and (8) it is clear that the value function of general 

control problem satisfies Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equation (1). According 

to theorem (3.1) for     equation (5) indicates that there is no constraint on the 

consumption rate C. The optimal value of the value function   is given by equation 

(6). Proposition (4.3), shows that   is continuous, increasing and concave in the 

rang ,   -, where it vanishes at the origin    . Theorem (4.4) indicates that   is 

a unique solution of HJB for    .       

6. Conclusion  
 The value function of an optimal consumption problem is the unique 

viscosity solution of the associated Hamilton-Jacobi-Bellman equation, if V is 

sublinearly growing then ( ) is well-defind. Moreover, if the value 

function V is defined in a special way then it can solve HJB.  
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Abstract 

This study was conducted at the University of Khartoum Top Farm during 

the period from November 2010 to November 2011. The treatments included four 

furrow irrigation techniques namely; surge flow, bunds, cut-back and cutoff. The 

techniques were applied on open ended furrows and dyked end furrows. The 

furrow length was 190 m, the four techniques were randomly distributed in the 

experimental area and the design followed was the split plot design with three 

replicates. The results of advance and recession curves showed that water advance 

for the surge flow was very rapid and it reached the lower end of the furrow in a 

short time followed by bund, cut-back and cutoff irrigation techniques. However, 

in case of cut-back and cutoff, the water front reached the lower end in longer time 

compared to bund and surge irrigation techniques. The results of recession curve 

showed that surge and bund irrigation techniques respectively were curves deplete 

in descending manner. However, the higher recession rate was recorded with the 

cutoff irrigation technique (at P ≤ 0.05) followed by the cut-back, surge and the 

bund irrigation techniques. The results revealed that the highest opportunity time 

was obtained with surge irrigation technique at 20m from the end of the dyked end 

furrow. While the lowest opportunity time was recorded with cutoff at 190m from 

the upper end of dyked end furrows.  

Key words: Furrow irrigation, surge, irrigation efficiency. 

 المستخمص

ـ 2011ـ إبػػى قػػكدمثر 2010أجراػػت  ػػذا ابدرايػػة ثمزرةػػة جامعػػة اب رطػػـك دػػل اب عػػرة مػػف قػػكدمثر 
ابمعاملت عضمقت أرثعة عالقاات بلرم ثابيراب  ل ابػرم ابمعالطػ  ك ابػرم ثػاب كاجز كابػرم ثػابالط  كاإلرجػاع 

ت ةلى يراثات ثقيااة م عك ة كأ رل ثقيااة مغلالة دالطعػة رمايػاة. كابرم ثابالط  ابقيامل. ك ذا ابعالقاات طثال
ثػ  عنػماـ ابالطػ  ابمق ػالة ثػملث أعكزةت ة كاماان دل مكقػ  ابعجرثػة ك معر.  ذا ابعالقاات  190طكؿ ابيراب 

 عدرارات.

أف عالػػدـ ابماػػاا بلػػرم ابمعالطػػ  يػػرا  جػػدان ككنػػلت قيااػػة  أكضػػ تقعػػامئ مق قاػػات ابعالػػدـ كا ق يػػار  
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كأ اػرا ابػرم ثػابالط  ابقيػامل. ثػابرغـ  كاإلرجػاعاب دل زمف اقنر الايا عالقاات ابرم ثاب كاجز مػـ ثػابالط  ابير 
دل  ابة ابػرم ثػابالط  ك اإلرجػاع كابػرم  أطكؿمف ذبؾ د ف عالدـ ابمااا انؿ ابقيااة ابي لى بليراب دل زمف 
 ثابالط  ابقيامل مالارقة ثعالقاة ابرم ثاب كاجز كابرم ابمعالط .

قعػػامئ مق قػػى ا ق يػػار أكضػػ ت أف عالقاػػات ابػػرم ابمعالطػػ  كابػػرم ثػػاب كاجز ةلػػى ابعػػكابل مق قاػػات  
عق در ةلى كعارة عقازباة  ثابرغـ مف ذبؾ د ف أةلى معدؿ اق يار ييجؿ مػ  ابالطػ  ابقيػامل الايػا عالقاػة ابػرم 

 عالقاة ابرم ثاب كاجز. كأ اران مـ ابمعالط   كاإلرجاعثابالط  

معػػر مػػف ابقيااػػة  20ف أةلػػى زمػػف علمػػس دػػاف مػػ  عالقاػػة ابػػرم ابمعالطػػ  ةلػػى ثعػػد ابقعػػامئ أ أظيػػرت 
ابعلاا بليرااة ابمال كبة ثاقما اقؿ زمف ابعلمس يجؿ م  عالقاة ابرم ثابالط  ابقيامل دل ابقيااػة ابيػ لى بليػراثة 

ابمال كبة ا  رل.

 

INTRODUCTION 

Surface irrigation event is composed of four phases, These are the advance, 

storage, depletion and recession phases (Fig 1). These phases are named according 

to the most noticeable process that occurs during the phase (James, 1988 and 

walker, 1989). The advance phase: When water is applied to the field, it advances 

across the surface until the water extends over the entire area (Walker, 1989). The 

advance phase ends when water reaches the downstream end of the field, during 

advance a sharply defined water front with water on the inflow side of the front 

and dry field on the other side moves across the field (James, 1988). Bassett et al. 

(1980) reported that the advance phase is that portion of the total irrigating time 

during which water advances in over land flow from the upstream towards the 

lower field boundary. The rate of advance decreases with time as the wetted area 

behind the water front increases (James, 1988). Walker (1989) mentioned that 

there are two important measurements necessary during the advance phase and 

these are: the discharge hydrograph into the field or into the test furrows and the 

elapse time from introduction of the water until the advancing front reaches the 

station along the direction of flow.  
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Fig 1. Schematic diagram for surface irrigation phases 
Source: James (1988) 

A = advance curve. B = recession curve. C = contact or opportunity time.  

Storage (continuing) phase:  

This phase begins when the advance phase is completed and ends when 

inflow is cutoff. It occurs only if the inflow to the field continues after water has 

advanced to the downstream end of the field (James, 1988 and Bassett et al. 1980). 

Whereas Walker (1989) stated that the interval between the end of the advance and 

when the inflow is cut off could be called wetting or ponding phase (storage 

phase). Bassett et al.  (1980) stated that if cutoff occurs first, this phase is of zero 

duration. The shape factor of surface storage has been found to depend on the 

irrigation time, land slope and discharge rate, but it is independent of the 

infiltration rate (Louizaki, 1987).  

Depletion phase: The depletion phase begins when the storage phase ended 

(i.e. when inflow ends) and ends when the depth of flow at the inflow end of the 

field becomes zero (James, 1988). When the volume of water on the surface begins 

to decline after the water is no longer being applied, it withers and drains from the 

surface (runoff) or infiltrates into the soil. For the purpose of describing the 

hydraulics of the surface flows, the drainage period is segregated into the depletion 

phase (vertical recession) and the recession phase (horizontal recession). Depletion 

is the interval between cutoff and the appearance of the first bare soil under the 

water (Walker, 1989).  

Recession phase: Recession begins when depletion phase ended. The drying 

front moves from the inflow to the downstream end of the field. Recession 

 
Cutoff  time  
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continues until either the front reaches the end of the field or it encounters a 

receding front moving towards the inflow end of the filed (James, 1988). 

Bassett et al. (1980) described the recession phase as that portion of the total 

irrigation time between the beginning at the upstream end of the field and the 

disappearance of the last water upon the inflow rate. The slope of the field, the 

infiltration capacity of the soil and the hydraulic roughness affect this phase. For 

surface irrigated fields, Walker (1989) reported that the recession phase ends when 

the surface water disappears at each measuring station.  

There are many techniques, which can be used to increase furrow irrigation 

efficiencies. These techniques include bunds (strips) along the run, the traditional 

method (cutoff), cut back method and surge flow. These techniques are usually 

used to improve the effectiveness of irrigation and to decrease the surface losses 

such as runoff and deep percolation. Bunds are strips made along the run or along 

the furrow so as to increase the duration between applying the water and 

infiltration i.e. to increase the contact time or opportunity time. These bunds can be 

made of earth         15 cm high from the bottom of the furrow or made of grass so 

as to slow the flow for a time for more water to infiltrate. Contour bunding is most 

widely practiced in semi-arid tropics. The conventional contour bund system 

allows water to stagnate for long period in extensive areas along the bunds that 

affect crop yields in these areas. Conventional contour bunding involves the 

construction of small bunds across the slope of the land along the run so that the 

slope is reduced in series of small ones. Each contour bund is provided with an 

elevated spillway at the lower end of the field. Each contour bund acts as a barrier 

to the flowing water to concentrate in an area, thereby allowing more water to be 

absorbed into the soil profile. The conventional design allows a considerable 

volume of runoff to be impounded near the bund (Walker, 1989). In many 

countries, the name bund is associated with various kinds of erosion-controlling 

banks, which have grass or shrubs planted on them. The object of the grass may be 

whether to trap silt from surface runoff water or for the roots to help bind the banks 

together (Hudson, 1981).  

Cutoff is the traditional practice to stop the flow when the advancing wetting 

from reached 75% of the furrow length. El Ramlawi (1992) reported that the test of 

the traditional practice was conducted using flow rate 1.5 times or more than the 

flow rate  used with cut-back method, when the advance wetting front of the flow 

reached the end of the furrow, the flow was completely cutoff. The cut-back 

method for efficient surface irrigation minimum deep percolation and runoff need 

to be maintained. However, in most furrow irrigation with little or no runoff large 

deep percolation results (Lal and Pandya, 1970). On the other hand, as mentioned 
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by Ohme and Mangs (1977) when a high distribution efficiency is achieved, 

considerable surface runoff results.  

Criddle et al. (1956) introduced the concept of quarter rule in order to 

minimize deep percolation losses on the upper end of the furrow. Based on this 

concept, water should reach the lower end in one-fourth of the time required for the 

desired depth of water to infiltrate in the soil. This concept may be achieved by 

changing the inflow rate and/or the length of run (Bishop, 1962). One method of 

minimizing tail water is to reduce the furrow inflow when the advance phase is 

completed. Most cut-back systems are designed to operate in two concurrent sets, 

on advance phases set and on wetting or ponding set the advance and wetting 

phases are both equal in duration to the required intake opportunity time (Walker, 

1989).  

The limit of the size of furrow stream may be the carrying capacity of the 

furrow. Because the intake rate decreases with time and some ponding occurs in 

the furrow, it is usually better to· "cut-back" the furrow stream after it has reached 

the end of the furrow. Cut-back may not be necessary where grades are nearly flat 

and furrow have adequate storage capacity (Criddle et al., 1956). Cut-back 

irrigation increases application efficiency by reducing runoff losses. The use of this 

practice allows larger stream sizes and deep percolation losses. Cut-back is 

commonly used to reduce the quantity of irrigation runoff. This method utilizes a 

large furrow stream to rapidly advance the length of the field and wet up the 

furrow. When the water has reached the end of the field, the size of furrow stream 

is cut back to one third or to one half of the original furrow flow. Cut-back can 

reach application efficiency of 80% or more and results in only 10-15% of the total 

applied water as runoff (Evans, 1978). The desirable operational practice is to cut-

back the initial stream size appreciably after it has reached the lower end when 

enough water is running off to justify the effort. The time of cut-back should be 

such that fairly large stream running off at that moment should be about the same 

size as will be running off at the end of irrigation after having been cut-back. 

Surge flow is a relatively new procedure for automating surface irrigation 

systems in which problems with slow advance and excessive surface runoff occur 

(James, 1988). It has been defined as the intermittent application of irrigation water 

to furrows or border, creating a series of on and off modes of constant or variable 

time spans (Coolidge et al., 1982). It is accomplished by alternating furrows with 

rest periods of zero inflow. The duration of time between successive inflow 

periods, called the cycle time, is chosen so that several on off cycles are required to 

complete the advance phase of the irrigation. During the advance phase the 

duration of rest periods is normally long enough for most, if not all, water to 
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infiltrate before the next inflow period begins. The ratio of on to off times is cycle 

ratio. Although, the cycle time varies during the irrigation the cycle ratio must 

remain constant, i.e. the on time equals to the off time (James, 1988). Each surge 

as Walker (1989) reported is characterized by a cycle time and cycle ratio. The 

cycle time ranges from one minute to as much as several hours. Cycle ratio 

typically ranges from 0.25 to 0.7. By regulation of these two parameters, surge 

flow can improve irrigation efficiency and uniformity. Surge flow irrigation has 

higher efficiency and is more capable of automation compared to conventional 

methods (Mostafa Zadeh and Mousavi, 1989). By reducing the volume of water 

required to complete an advance the surge irrigation technique gives the potential 

to increase the distribution uniformity and hence, increase the effective use of 

water in furrow irrigation (Coolidge et al., 1982; McCornick, et al., 1988; Mostafa 

Zadeh and Mousavi, 1989; Walke, 1989; Izadi, 1990 and Trout, 1990). James 

(1988) reported that, more rapid advance improves the uniformity of the irrigation 

and allows higher application efficiency to be achieved. Proper management is 

required to reduce deep percolation and run off losses and to achieve higher 

application efficiencies. Uniform water distribution over the furrow length was 

obtained by overlapping surges. Deep percolation losses decreased from 12-15% to 

6 - 8% while run off losses were reduced from 25-30% to 12% when using surge 

irrigation. Surge irrigation requires 20-25% less water than continuous irrigation 

(Varlen et al., 1995).  

The overall aim of the study was to evaluate furrow irrigation techniques 

including: surge, bund, cut-back and cutoff (tradition practice). 

 

MATERIALS AND METHODS 

The experimental work was conducted at the Top Farm of the University of 

Khartoum latitude 15°40 N and longitude 32°32 E. The climate is described as 

tropical arid. The soil was classified as a clay soil. The first experimental period 

extended from November 2010 to January 2011, the second period from April to 

June 2011 and the last from October to November 2011. The four techniques used 

were surge, bund, cut-back and cutoff (traditional). The four techniques were 

applied on open ended furrows and dyked end furrows as main plots. The furrow 

length was 190 m and 0.8 m wide. The total area of the experimental work was 

3700 m
2
. The techniques were randomly distributed in the experimental area. The 

experimental design followed was the split plot design with three replicates. Land 

preparation was carried out with disc plough (to a depth of 0.25 m), disc harrow to 

break the clods, and firm the top soil, leveler, land surveying and land ridging. 

Heads of 0.25 m were maintained in the stabilizer ditch (a ditch running parallel to 



 م1026  - يناير  العاشرالعدد  العلميجملت جامعت دنقال للبحث 

39 
 

the head ditch). Stream of mean value of 3 L/s was turned into each furrow using 

two calibrated syphon tubes with 0.05 m inside diameter and 2.8 m long of 

discharge of 1.5 L/s was obtained as a furrow stream to apply water. When the 

advance wetting front of the flow reached the end of the furrow, the flow was 

completely cutoff. For the cut-back technique, when the water reached the end of 

the field, the size of furrow stream was cut-back to one half of the original furrow 

flow. As for the surge flow time, the cycle time was chosen so that several on-off 

cycles were required to complete the advance phase of the irrigation and the cycle 

ratio is determined. To determine the advance time, the experimental procedure 

was based on the following steps:  

- Three uniform furrows with 0.8 m spacing and 190 m long were 

chosen for each technique.  

- 11 stakes (stations) were set at 20 m distance for each technique.    

- Stream size of a mean value of 3.0 L/s was turned into each furrow 

using two calibrated syphons tubes.  

- Using a stop watch, the time when water reached station zero into the 

tested furrow was recorded.  

- The time when the advancing front of water reached any station was 

recorded.  

- Also, the times when the water was cutoff and recession started at 

each station were recorded. 

- Results obtained to all treatments were statistically analyzed using 

DMRT procedures.    

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Advance and recession curves for the different irrigation techniques at the 

Top Farm were shown in Figures 2 to 9. Statistical analysis revealed that furrow 

end condition had no impact on water advance rate. However the highest advance 

rate was obtained with surge irrigation technique, followed by cut-back, cutoff and 

bund irrigation techniques in the open ended furrows. As similar pattern was found 

in the dyked end furrows except that the cutoff preceded the cut-back irrigation 

technique. On the other hand, the recession rate was highest with cutoff and cut-

back irrigation techniques in dyked end furrows, which had the same rate, followed 

by bund in dyked end furrows, cut-back in free end furrows, surge in dyked end 

furrows, surge, cutoff and bund in free end furrows. Bunds technique had the 

lowest recession rate and this was due to the fact that bunds across the furrow 

length resulted in water ponding between bunds, which led to slow recession rate. 

Similar results were obtained by Merriam et al., (1980); Coolidge et al., (1982) 
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and Testezlaf et al., (1987). The opportunity time as represented by the vertical 

distance between advance and recession curves at a given station, is the difference 

in time between water arrival and depletion, as shown in Figures 2 to 9. The 

highest opportunity time was obtained with bunds at 20 m from the upper end of 

the furrow with dyked furrow end (at P≤0.05). While the lowest opportunity time 

was recorded by cutoff irrigation technique at 190m from the upper end of the 

dyked end furrows. This means that the contact time in cutoff irrigation technique 

was low compared to the other techniques at all station, along the furrow and was 

affected by furrow end condition, followed by cut-back irrigation technique, bund 

and surge irrigation techniques. Similar results were obtained by Coolidge et al. 

(1982).  

The intermittent water flow (surge technique) resulted in a large opportunity 

time as a result of fast advancing front and slow recession front compared to the 

other techniques tested. 

 

CONCLUSIONS 

Surge irrigation technique gave significantly (P ≤ 0.05) higher moisture 

content values than the other techniques used in this study. Consequently the 

technique resulted in the highest quantity of water infiltrated and stored in the root 

zone compared to the other techniques. 

 
 

 
Distance (m) 

Fig 2. Advance and recession curves for surge irrigation technique in open ended furrow 
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Distance (m) 
Fig 3. Advance and recession curves for surge irrigation technique in a dyked furrow 

 

 
Distance (m) 

Fig 4. Advance and recession curves for bund irrigation technique in open ended furrow 

 
Distance (m) 

Fig 5. Advance and recession curves for bund irrigation technique in a dyked furrow 
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Distance (m) 

Fig 6. Advance and recession curves for cut back irrigation technique in open ended furrow 

 
Distance (m) 

Fig 7. Advance and recession curves for cut back irrigation technique in a dyked furrow 

 
Distance (m( 

Fig 8. Advance and recession curves for cutoff irrigation technique in open ended furrow 
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Fig 8.  Advance and recession curves for cutoff irrigation technique in a dyked furrow 
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