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 العدد كلمة

 املؤمترات ثرو  فكر ة...
علد  عقد  املددؤمترات ال لمبدة و الدد وات ال كر دة يف الدصدف ال داني مددر         اع دادت اجلام دات ال راقبدة       

ال ص  ال  اسي ال اني مر ك  عام، وهي عاد  حممود  إذا اقرتنع باجله  ال لمدي و ال حضدري املسدب  هلد ه     
الد وات و املؤمترات وهي مداسبة تس  رغ فبها اجلام ات عياءها ال لمي و حترك مواطر السكون يف مسريتها 
ال لمبة و ال كر دة حببد  تصدبذ هد ه املدؤمترات حم دزاا لوبد اع و اإلن داج امل دريف  درط أن ختضد  للمدوا  ر             

 ال لمبة و   م اإلع اد هلا اإلع اد الكام  ب ب اا عر أجواء ال عا ة و أجواء ال ضائبات.
ت ال راقبة حندو املز د    وال  ك أن ه ه املؤمترات فضالا عر فوائ ها البح بة وق  تها عل  قباد  اجلام ا  

مر البح  ال لمي و ال ياء ال كري فأنها توج  فرص ال  اون ال لمي بدني اجلام دات ال راقبدة، و خترجهدا     
مر عزل هدا الرهببدة ومدا أحدوج مسدريتدا ال لمبدة يف ال دراق إىل هد ا ال  داون املسد مر الد ي  ضد  اجلام دات              

  ري البح  و الدقا .ال راقبة أمام هموم مشرتكة و قضا ا م  ايلة تس 
لكر إىل أّي م ى تل زم ه ه املؤمترات بالقواع  ال لمبة الرصبدة، و إىل أي مق ا  ميكر هل ه املدؤمترات    

 أن تؤثر يف مسري  ال قافة وال كر يف بالد الراف  ر.
مدر  املشكلة أن ب ض ه ه املؤمترات ما هدي إال  وب دة دعائبدة جتد  صد اها يف ال ضدائبات وهدي فا غدة           

 احمل وى.
فال   م هلا اإلع اد الكايف فهي يف أفض  احلاالت تك  ي باطخي  الرنانة و الدقا ات ال قبمة غري اجمل  ة 
الي ال طائ  و اءها سوى املدافسة ال عائبة و كأنها يف مبا ا  ان تاببة و لبس يف أح  مباد ر ال لم و الصراع 

 ال كري.
ام بة الي  ّ وا علبها البدوم قبداد  احلبدا  ال كر دة يف عراقددا البدوم و       جمرد مالحظة نق مها ملؤسساتدا اجل 

 املساهمة ال اعلة يف إ ساء البدبة ال لمبة لبلٍ  عان  الك ري مر مظاهر ال جهب  و ال سيبذ ال كري.
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 ل امرا ال  د
 

 لبحث:خالصة ا
 السلوك املالي ملدظمات األعماا وأثره يف ال ائ  واملتاطر 

تواجه مدظمات األعماا حت  ات م   د  يف اق صاد اتها الوطدبة ومدها حت  ات عاملبة ت كس اثرهدا علد    
ه ه املدظمات مر يالا ال أثري عل  االق صاد الوطين هلد ه املدظمدات وتب دا لد لك   بدا ر سدلوك مدظمدات        

يف اي با  طر قة ال مو   اذ ان لير قة ال مو   أثر واضذ عل  مس وى اداء املدظمة   ضذ ذلك مر االعماا 
يالا د اسة وحتلب  مؤ رات االداء ، كما   كس مس وى املتاطر  الي تواجه املدظمة وهي خماطر نظامبة 

  مساهمة م واضد ة لبحد    وايرى النظامبة والي تش م  عل  املتاطر  املالبة وال شغبلبة و أتي ه ا البح
السلوك املالي ملدظمات االعماا وقباس أثدره يف ال ائد  واملتداطره وقد  ب تيببقده علد  عد د مدر الشدركات          

 .ال راقبة املسجلة يف سوق ال راق لالو اق املالبة ويرج البح  مبجموعة مر االس د اجات وال وصبات

 :دمةاملق
 يف الد غري  مسد وى  فدأن  لد لك  وتب داا  املتداطر   ود جدة  مس وى يف م با دة ببئة يف االعماا مدظمات ت م 

 م يلبدات  ت داوت  عدر  الداتج املالي السلوك يف ال غري   رضها الي ال غريات حجم  م    داس  املالي اهلبك 
 د اسدة  علد   البحد   ه ا و دص  واملتاطر  ال ائ  يف واضحة اثا  امل غري املالي السلوك هل ا وان املاا  أس

 املصدا ف  قيداع  وحت  د اا  ال دراق  يف اطخداص  القياع  ركات مر جملموعة املالي اهلبك  يف احلاصلة تال غريا
 حتلبد   ب املالبدة  لدالو اق  بغد اد  سدوق  يف امل احدة  البباندات  يدالا  ومدر  الز اعدي  والقياع الصداعي القياعو

 .وال وصبات االس د اجات جمموعة اىل البح  وتوص  3116 عام ح   3111 مر للم   الببانات

  :البحث منهجية :اواًل
 سدلوكباتها  يف تغدبري  احد ا   تسد وج   ع  د    حتد  ات  االعمداا  مدظمات تواجه :البح  مشكلة -أ
 االعمداا  ملدظمدات  املدالي  السلوك يف ال غريات ه ه اح ا  وان املالي اهلبك  عل  اثا ها تد كس الي املالبة

 ذلدك  عكدس  االمدر  كدان  اذا سدلببة  تكدون  وقد   ادائهدا  املدظمدات  هد ه  احسددع  ما اذا اجياببة تكون ق  اثا  له
 يف  كدون  ال قد   املدالي  السدلوك  يف الد غري  ومس وي االم   املالي اهلبك  مس وى حت    ان يف املشكلة وتكمر

 .واملتاطر  ال ائ  مس وى يف اأثا ه ت كس سلببة ن ائج ذلك عل   رتت  مما املدظمة صاحل
 -: اتي ما يف البح  ه افا ت لت : البح  اه اف -ب
 .املالي ال كر جماا يف وال كر ة الدظر ة املساهمة .0
 .ال بدة الشركات جملموعة املالي السلوك عل  ال  رف .3
  ركاتو املصا ف مر اجملموعة هل ه واملتاطر  ال ائ  عل  املالي السلوك يف ال غريات ن ائج م رفة .3

 .الز اعي الصداعي القياعني
 ال غبري بني وم دو ة اجياببة عالفة توج )  م ادها  ئبسبة فرضبة عل  البح  وم ق :البح  فرضبة -ج

 (  واملتاطر  وال ائ  املالي السلوك يف
 :االتبة ال رعبة ال رضبات عدها وت  رع

 وال ائد   املم لدك  ال مو د   نسدبة  بد غريات  عده وامل رب املالي السلوك بني وم دو ة اجياببة عالقة توج  .0
 .امللكبة ح  عل  وال ائ  املوجودات عل 

 املم لدك   مو د  ال نسدبة  بد غريات  وامل م د   املدالي  السدلوك  يف ال غبري بني وم دو ة اجياببة عالقة توج  .3
 .واملتاطر 
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    لد   ما والسبما املالي ال كر تيببقات يف مساهمة كونه يف البح  اهمبة ت لت  :البح  اهمبة -د
 مر املالي للهبك  ال مو   مصاد  نس  يف تغريات اح ا  يف  رتكز وال ي االعماا ملدظمات املالي بالسلوك

 كد   اثدر  حدوا  فكري ج ا وهداك رتضةمق وايرى مم لكة مصاد  اىل ل مو  ا مصاد  قسمت اذ امللكبة حب 
 وبال دالي  البح  هلما  شر م االير ر اجلزئني ان  غم ال مو   وكل ة املدشأ وقبمة واملتاطر  ال ائ  يف مدها
 .املالي ال كر يف اهمبة ذات مساهمة     البح  واه اف فرضبات ت عم ن ائج اىل الوصوا فأن

 القيدداع  ددركاتو املصددا ف مددر ب ددض هددي البحدد  فبهددا اجددري الددي املدظمددات :البحدد  عبدددة -هددد
 م  لول م احة بها امل  لقة الببانات لكون اي با ها ب الشركات ه ه فأن وبال الي الز اعي والقياع الصداعي

 .3116-3111 مر
 :االتبة واملالبة االحصائبة االسالب  اس ت مع:  املس ت مة واملالبة االحصائبة االسالب  - 

Pelosi &sand ifer,2003,p.510-538                                                                 
  :احلسابي الوسط  .0

                                                                           
n

x
x


 
 :االحن ا  م ادلة .3

                                                                           
bxay                                         
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 :للبحث النظرية اخللفية :ثانيًا

 :واالهمية املفهوم - املالي السلوك -أ

 حبد   مدر  ال مو د   مصداد   ا اي بد  يف الد غري  مسد وى  هدو (  Financial Behaviour) املدالي  السدلوك 
 مم لكده  متو د   مصداد   اىل تقسدم  ال مو   مصاد  ان اذ( Lutsoja , Kaja&Margus,2008,p.1)  امللكبة
 هدو  االيدر  والقسدم  ال اد دة  االسدهم   دك   و أيد   ملد فوع ا املداا   أس مدر  للمدظمة املالكون   ف ه ما وهي
 الجندا   املداا   أس م يلبدات  اكمداا  الجد   خم ل دة  قدروض  مدر  املدالكون  علبده  حيصد   مدا  أي رتضمقد  متو  

 هدو  املدالكون  علبده  سبحصد   الد ي  ال ائد   م د ا    د   اذ كل ة ذات املص   ر مر وكال املشروع مس لزمات
 محا دة  للمدظمدة   دوفر  رتضاملقد  فال مو د  ، املقدرتض  ال مو د   كل دة  فهدي    ل ائد ا امدا  املم لك ال مو   كل ة

 يف احلاصدلة   غرياتالد  وان الضدر بة  فدرض  قبد   اال درادات  مدر  حتسدم  كل دة  ال ائ   اع با  يالا مر ضر ببة
 م رفدة  املدظمدات  التسد يب   تأكد   عد م  حداالت  هدداك  ان اذ مقد ماا  حسابها الميكر ق  الوطدبة االق صاد ات

 قدرا ات  علد    ؤثر مما امل قوا املس وى عر ال ضتم م  الت فبها تزداد حاالت يف السبما املالبة اجاتهااح ب
 او ج    مشروع ل د ب  متو   مر يصص ه ما ان املدظمات ادا   جت  وق  ال تيبيبة وعملباتها املالبة االدا  

 م د الت  عر الداتج االس ا  س وىم ا ت اع بسب  لل د ب  مبالغ مر يص  ما  ك ي ال ج    ان اجي يط
 ، للمدظمدة  ال امدة  الببئدة   شدك   الد ي  الكلي االق صاد يف حمسوبة غري تغريات عر والداجتة املرت  ة ال ضتم
 اسدهم  وطدرح  املالكني اىل اللجوء هي ال مو   مصاد  واح  .لدق ا لس  االمواا عر للبح  تلجأ ول لك
 اضافة ع م يف  غب هم بسب  االوائ  املالكني مر االسهم ه ه راء  و  م امليلوب املاا  أس لز اد  ج    
 قبد   مدر  اجل  د    االسدهم   راء   م ول لك االدا   قرا ات عل  ال أثري يف ق    هلم  كون  مبا ج د مالكني

 حقددوقهم مددر وت دد  املددالكني ختدد  ا بدداح وهددي احمل جددز  اال بدداح مددر ال مو دد   دد م او القدد ماء املسدداهمني
 بال مو د   قباسداا  املم لدك  مو د  ال  مس وى  رت   ول لك اس  ما ها العاد  عدها ال دا ا   م ولكر االساسبة

 املدظمدة   قدرض  مر وجود ع م اىل اما   ود اال باح اح جا  او ج     اسهم طرح اىل اللجوء وان رتضاملق
 متو د   يف واس ت امها هااح جا  ميكر ا باح وجود ع م او  مالال ال مو   عل  احلصوا مر متكدها ع م او

   درف  مد الا  املدظمة ادا   جملس ولكر م احة غري النها اجلمب  عدها ال  رف امل لومات ه ه وان اح باجاتها
 عل  و  ملون ب  امل لومات ه ه اىل ال س م ون املس  مر ر وان ملالكنيا   رفها مما اك ر املس قبلبة ال ق  رات
 (Pike.et.al,2006,p.662.)اي با ها
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 :رتضاملق والتمويل املمتلك التمويل -ب

  لدي  وفبمدا  رتضقد وم مم لدك  اىل( أ) ال قدر   يف ذلدك  اىل ا دري  وكمدا  امللكبة حب  مر ال مو    صدف    
 :امل هومني هل  ر توضبذ

 (Equity Financing) املمتلك التمويل -1

 القبمة تكون ما وعاد  ال اد ة االسهم  ك  و أي  مم لكاا متو الا املالكني قب  مر امل فوع املاا  أس    
 اجلم بة ان قاد اثداء واالن تاب ال صو ع حب  ال اد ة امللكبة اصحاب و  م   ال راق يف واح  د دا  االمسبة
 مدر  فبهدا  هجبددة  اسدهم  وهي وج ت ان املم ا   االسهم محلة احل  به ا ال  م   حني يف للمدظمة ال مومبة

 مدر  كدسدبة  السددوي  عائد ها  وثبدات  االسدهم  قبمة ا ت اع حب  مر،  ال  ر تمسا مر وفبها امللكبة مسات
 وميكدر  املم لدك  ال مو د   كل دة  هدو  ال ائ  م  ا و    ،ال اد ة االسهم عر خت لف فهي وب لك السهم قبمة

 اير نوع ذلك اىل  ضاف يا جباا الا ومت ال مو   ه ا و    امللكبة ح  بدسبة املالي اهلبك  اىل مرجحاا حسابه
 بها االح  اظ   م ولكر املالكني عل  تو   ها   رتض ا باح وهي احمل جز  اال باح وهي املم لك ال مو   مر
 كل ة ا ضاا احمل جز  ولال باح اجل     االس  ما  ة ال وس ات ل مو   او املالي ال سر الشركة تواجه اوقات يف
 .مم لكاا و الامت ت   كونها املم لك ال مو   كل ة حساب عر خت لف ال

 (Debl Financing) رتضاملق التمويل -2

 ال مو د   اىل حباجدة  الدي  املدظمدات  قبد   مدر  املداا  سدوق  يف تيدرح  للم  ونبدة  اثبات وثائ  السد ات ت  
 اسد ا   تكدون  االجد   طو لدة  السدد ات  علد   ال ائد    فاسد ا   االجداا  حبد   مر وخت لف م ني فائ   وبس ر
 امل وسدية  مدر  قد  ا القصدري   وعلد   اقد   والقصري  امل وسية السد ات عل  تكون حني يف عالبة علبها ال ائ  
 قبد   اال درادات  مدر  حتسدم  كل ة ئ  ال ا ت   حب  االعماا ملدظمات ضر ببة محا ة رتضاملق ال مو   وحيق 

 .للضر بة خيض  ال ي ال ي  تقلب  اىل ذلك  ؤدي وبال الي الضر بة رضف

 :واملخاطرة العائد :ثالثًا
 يف امل وق ددة املسدد قبلبة ال وائدد  ب قدد  ر االعمدداا و جدداا املسدد  مرون هما سدد (:Return) ال ائدد  -أ

 الدي  االسد  ما  ة  بال رصدة  احملبيدة  االق صداد ة  املد غريات  ضوء ويف امواهلم فبها  س  مرون الي املشروعات
 لكد   واملكدايفء  احمل دز  او   ما االسد  مدر  حققدة  امل اال بداح  نسدبة  او املبلدغ  هدو  فال ائد   ،االس  ما  فبها جرى

 مد    يدالا  االسد  ما   عل  املرتتبة اطخسا   او الربذ هو او( Gangadhar &Baha,2006,28)  اس  ما 
 مدر  امل وق دة  الدق  دة  لل  فقات تق  ر وهو م وق  عائ  هو فال ائ  ،(Gitmen,2000,p.238) م بدة  مدبة

 فدان  وبال دالي  االسد  ما   عملبدة  عر الداجتة اال رادات حصبلة هو ف الا حق  امل ال ائ      حني يف االس  ما 
 بدني  االيد الف  مسد وى  واخن داض  با ت داع  و قد   حجمها  زداد خماطر      وامل حق  امل وق  بني االي الف

 .وامل وق  امل حق 
 :أي االس  ما  عل  لل ائ  مساوي وهو املوجودات عل  ال ائ  اما

                                                                           
ROIROA                                                                              

 :االتبة للم ادلة وفقاا وحيس  املوجودات جمموع عل   قسم ال ي امل حق  ائ ال  فهو

                                                                                      
netincome

ROA  
                                                                        Total assets  
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                                                             (Block &Hihh ,2000,p.56) 
       :االتبة للصبغة وفقاا  كون ان وميكر

                                            
overAssetsTurnofitManginROIROA  Pr                                                                                
  الربذ هامش×  املوجودات دو ان أي

 مدر  املوجدودات  اسد غالا    داد   امدا  امل ادلدة  طريف ح ا با ت اع  زداد ان ممكر ال ائ  ه ا ان ذلك و شري
 .الربذ هامش   اد  او دو انها   اد  يالا
 االك در  امل بدا   وهدو (  املدالكني )  للمسداهمني  امل حقد   ال ائد   وهدو (ROE) امللكبدة  حد   علد   ال ائد   اما
  ملكب هم قوقحب    ل  النه خم ل ة نظر  املساهمون البه  دظر حب  االدا   فاعلبة لقباس مشوالا

                                                        (Besley & Brigham,2008,D.808) 
 : االتي للم ادلة وفقاا امللكبة حقوق عل  الصايف ال ي  بقسمة ال ائ  ه ا وحيس 

                                                               
equity

netLncome
ROE           

 يف لالسدهم  السدوقبة  القبمدة  يدالا  مدر  املدالكني  ل درو   السوقبة القبمة ت ظبم اىل املدظمات ادا   وته ف
 سدوق  يف املدظمدة  صو   حتسني يف االهمبة ذات املؤ رات مر امللكبة ح  عل  ال ائ  م  ا و    املاا سوق
 .لبةاملا او اقها اق داء حنو املس  مر ر توجه مر و ز   املاا

 و جداا  املسد  مر ر  علد   جي  الي املهمة ال داصر مر عدصراا املتاطر  ت  : (Risk) املتاطر  -ب
 عد ما املتاطر  وتدشأ اس  ما ي قرا  أي اختاذ عد  االع با  بدظر تؤي  وان وحبسابها بها  ه موا ان االعماا

 مهمة ييو      االحرتا  ة االجراءات اذاخت فأن ول لك امل حققة عر امل وق ة ال وائ  يف احنراف هداك  كون
 الدي  املسد قبلبة  اطخسدا    اح مالبدة  هدي  فاملتداطر  ، املتداطر   اثدا   مدر  لل قلب  الر ب  االس  ما  سبب  عل 
 الدي  الصدداعة  مد غريات  ظد   يف امل وق دة  املسد قبلبة  ال وائد   يف ال قل  د جة بانها ا ضاا وت رف ادا تها ميكر

 املتداطر   علد   تدأثري  املد غريات  هلد ه  فدان  وبال دالي  وال املبة احمللبة االق صاد ة وال وام ، ةاملدظم البها تد مي
 حد و   اح مداا  او اجملا فدة  او الضدر   اىل ال  درض  بانهدا  املتداطر  ( Webster)قداموس  وعدرف  وح وثها

 ببدهمدا  ر واملتداط  ال ائد   ان هدو  االساسدي  واملبد أ ( Moyer,etal,1988,p.133) فبهدا  مرغدوب  غري ن ائج
 وتقسدم  امليلدوب  ال ائد    قد   وباخن اضها امليلوب ال ائ   زداد املتاطر  با د اد( Trod off)  تبادلبة عالقة

 ت اد ها ميكر الي املتاطر  وهي( SystamMatic Risk) الدظامبة املتاطر  هما االوا نوعني اىل املتاطر 
 فهدو  ال داني  الددوع  اما. م ني اق صاد يف ال املة اعاتالقي ك  ويف املدظمات مجب  عل  تسري النها بال دو  

 يدالا  مدر  ت اد ها الميكر ح ه عل  مدظمة بك  اطخاصة( UnSystamatick Risk ) الالنظامبة املتاطر 
 امل ادلدة  يدالا  مدر  الدظامبدة  املتداطر   قبداس  ميكدر  كمدا (. Brealy etal,2001 ,p.167) االس  ما  تدو  
 (:Archer,et.al,1983.p.109) االتبة

                                                             Systamatic Rick = 
22 m 

 :ان حب 
 systematic Rick: الدظامبة املتاطر 

 B2:بب ا م ام  مرب 

 2M :لسوق عائ  تبا ر
EMBPP         : االتبة لم ادلةل وفقاا حسابها ميكر فأنه الكلبة املتاطر  اما  2 
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 حتس  الالنظامبة املتاطر  فان الالنظامبة املتاطر + الدظامبة املتاطر  تساوي الكلبة املتاطر  كانع وملا
  :االتبة للصبغة وفقا

 -:االتبددددة للم ادلددددة ووفقدددداا الالنظامبددددة املتدددداطر =  الدظامبددددة املتدددداطر  - الكلبددددة املتدددداطر 
                                                                                                                               (: Archer.et.al,1983,p.109)االتبة

     empp  2                  

 : واملخاطرة والعائد املالي السلوك حتليل: رابعًا
 : املالي سلوكال حتليلأ. 

 اعل  وكانع املصا ف ب ض يف املم لك ال مو   نسبة( 0)  قم اجل وا  وضذ: املصا ف قياع - 0
 م وسدط   بلدغ  والد ي  ال جدا ي  اطخلدبج  مصدرف  و لبده  يال راقد  ال جدا ي  املصرف.( 13) امل   م وسط نسبة

 دا  مصدرف .( 31)و سدط االو الشدرق  يف م وسدط  اقد  .( 11)بني امل وسيات بقبة وتراوحع( 136) الدسبة
 .%(31-.11) بني امل وسط نسبة ترتاوح مصا ف سب ة(   .7) أي السالم
 اااملد   اس   داد   يف املتداطر   جتد  حتاوا املصا ف ه ه ان اىل تشري املم لك  مو  ال نسبة ا ت اع أن    
 علد   بدا ا  نظدر  وجهة مر مس قر  الغري ال وا يف% 01و املس قر  ال وا يف%( 1) نسبة ح د وال ي املم لك

 املرت د   ال ضتم مل  ا وكان باملتاطر  واملرجحة ال رضبة واالل زامات املوجودات مر الدسبة ه ه تكون ان
  رعبه اىل ال س د  بغبض واح الا وحروب جائر اجديب حصا  عر الداجتة ال راقي االق صاد مشاك  بسب 
 االيدرى  ال مو  مصاد   بقبة مر نسبة املم لك ااامل  اس  كون ان تق ضي املصا ف نشاط طبب ة وان دولبة
 املصا ف ف د  غم اقرتاضا ال    ولكر املودعني باجتاه مالي ال زام وهو متو   مص   اكرب الودائ  ت   والي
 .املصا ف ت ف ها كل ة ت   املصا ف وه ه للمودعني فوائ 

 2000-2006 للسدوات املصا ف قياع يف املم لك ال مو   نسبة (1) ج وا

 السدة
 املصرف

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 م وسط

 امل  

 0.15 0.15 0.14 0.04 0.07 0.19 0.30 0.26 الو كاءلالس  ما 

 0.17 0.58 0.63 0.28 0.07 0.05 0.03 0.03 ال راقي اإلسالمي

 0.14 0.60 0.42 0.13 0.15 0.14 0.17 0.36 ال راقي األهلي

 0.11 0.09 0.14 0.09 0.11 0.09 0.07 0.14 يال راق االئ مان

 0.26 0.30 0.26 0.31 0.11 0.16 0.17 0.24 ال جا ي اطخلبج

 0.15 0.18 0.18 0.14 0.06 0.07 0.06 0.10 بدددغد اد

 0.28 0.39 0.40 0.17 0.09 0.10 0.10 0.11 ال جا  ال راقي

 0.09 0.12 0.09 0.08 0.10 0.07 0.07 0.07 الشرقاألوسط

 0.20 0.18 0.70 0.08 0.08 0.08 0.09 0.11 السالم دا 

 17073 17317 17331 170966 170166 170133 170077 1703777 امل وسط

 مدر   دركات ( 7) فبده  ال  اسدة  مشلدع  الد ي  الصداعي للقياع بالدسبة اما -:الصداعي القياع-ب
 ب دض  ان اال.( 70) سددوات ( 7)   وملد  للمجموعدة  املم لدك  ال مو د   م وسدط  بلدغ  اطخداص  القياع  ركات

 تلبهدا .( 10) بلدغ  للمد    م وسط اعل  الكبمباو ة الصداعات  ركة وكانع الدسبة يف ف البة كانع الشركات
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 واقد  .( 10) ومب وسدط  احل   دة  اطخباطدة   دركة  تلبهدا .( 11) املد    م وسط بلغ والي ال وائبة املدصو   ركة
 .بةالغ ائ الصداعات لشركة.( 91) هو م وسط
   داد   يدالا  مدر  اع مد ت  الدي  للشدركات  املالي السلوك ت كس والي املم لك ال مو   نسبة ا ت اع ان

 .الضر ببة احلما ة يف االجياببة مز اه مر واالس  اد  االقرتاض اىل اللجوء دون املم لك ال مو   نسبة
 جلمبد   املد    م وسدط  و  د   اتللشدرك  واملتاطر  ال ائ  يف أثره   كس ال مو   نس  يف ال با ر ه ا وأن

 .(3)  قم ج وا ذلك  وضذ( 1770) بلغ اذ مرت  ا ذاتها وللم   الشركات
 3117-3111 للسدوات الصداعي القياع لشركات املم لك ال مو   نسبة ( 3)  ج وا

 السدة
 املصرف

 امل   م وسط 3116 3113 3119 3113 3113 3110 3111

 .69 1761 1736 1773 1761 1761 1733 .61 وال غلبف ال  بئة

 .91 1739 1793 1763 1730 1731 1791 1731 الغ ائبة الصداعات

 .10 1713 1713 1713 1719 1713 1713 1713 الكبمبائبة الصداعات

 .10 1711 1711 1773 1777 1761 1711 1719 احل   ة اطخباطة

 .63 1769 1761 1711 1737 1736 1731 1763 للسجاد ال راقبة

 .11 1711 1711 1776 1713 17116 1711 1711 ال وائبة دصو امل

 .63 1767 1711 1731 1733 1737 1713 1731 الشرقبة البري 

 1770 1761 0773 1773 1761 1770 1773 1770 امل وسط

.( 663) وللمد    الز اعدي  القيداع  لشدركات  املم لدك  ال مو د   م وسدط  بلغ -:الز اعي القياع-جد
 هلددا املد    م وسددط بلدغ  الدد ي الز اعدي  لالن دداج االهلبدة  كالشددركة الشدركات  ب ددض عدر  قدد   امل وسدط  وهد ا 

 للشدركة  م وسدط  وادند  .( 766) هلدا  املد    م وسط بلغ ال ي اللحوم ل سو   ال راقبة الشركة تلبها.( 139)
 ت  دة مر الدسد   ه ه وت   الز اعي القياع  ركات مر أي ريت  ركات ا ب  وهي الز اعي لالن اج احل   ة
 امكانبدة  عد م  حالدة  يف املالبدة  باملتداطر   املصدحوبة  امل  ونبدة  حندو  االجتاه مر الشركات ادا   ختوف اىل وتشري

 الضر ببة احلما ة توفر الي امل  ونبة اىل اللجوء ع م ذلك و  ين الغري اىل املالبة ال زاماتها تس    مر الشركة
 مدر  مسد وى  بأقد   ال ائد   مدر  مسد وى  افضد   حيقد   ال ي اهلبك  وهو أم   مالي هبك  هداك ان اذ للشركة

 .(3) اجل وا مر ذلك مالحظة وميكر ال مو   وكل ة املتاطر 
 3116-3111 مر للسدوات الز اعي القياع يف املم لك ال مو   نسبة ( 3 ) ج وا  

 السدة
 الشركة

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 م وسط

 امل  

 ل سو   األوسط الشرق
 ألمساكا

0.45 0.59 0.65 0.59 0.67 0.63 0.63 0.601 

 0.766 0.74 0.76 0.77 0.88 0.84 0.84 0.53 اللحوم ل سو   ال راقبة

 0.429 0.75 0.10 0.10 0.10 0.85 0.49 0.61 الز اعي لون اج احل   ة

 0.854 0.89 0.89 0.92 0.83 0.74 0.80 0.91 الز اعي لون اج األهلبة

 0.663 0.753 0.595 0.615 0.60 0.77 0.68 0.625 امل وسط
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   -:العائد حتليل/ ب
 :(ROA)  املوجودات على العائد -1

     النه االس  ما  عل  ال ائ  م  ا او املوجودات عل  ال ائ  مب  ا االعماا و جاا املس  مرون  ه م
 هلد ا  حتلبد   واالتي وأس  ما ه آلتيا االس هالك عر وتدا هلم امواا رم ميلكون ملا اس ت امهم نظري املكافأ 
  -:ال ال  للقياعات امل  ا
 املصدا ف  لقيداع  املوجدودات  علد   ال ائد   م د ا ( 9) اجلد وا   وضدذ  -:املصا ف قياع -0-0

 وهد ا ( 171339) بلدغ  اذ مددت ض  جم م ة املصا ف لقياع( ROA) ال ائ  م وسط ان اجل وا مر و الحظ
 املصدا ف  مسد وى  عل  م وسط اعل  انك اذ املبحوثة للم  و ملصا فا جلمب  امل  ا ه ا اخن اض عر ناتج

 بلدغ  اذ االسالمي ال راقي للمصرف سال  م وسط واعل  ال راقي االئ مان ملصرف( 17133) اذاته وللم  
 بهدا  وميدر  مدر  الدي  واالق صاد ة السباسبة للظروف نظراا اع باد ة تكون ان تكاد د ائجال وه ه( -171131)

 الد ط قياع ع ا املت ل ة لقياعاته كام   كون ان  كاد توقف وهداك مشلوا ال راقي االق صاد ان اذ ال راق
 القيدداع الن املصددريف الدشدداط علدد  ذلددك  ددد كس وبال ددالي واالسدد  ما  ة االق صدداد ة للحركددة  دد  ادى ممددا

 والسباسدبة  الق صداد ة ا بدالظواهر  ال دأثر  فدأن  وبال دالي  ال دام  االق صدادي  بالوضد   عالقدة  ذات قيداع  املصريف
 .مبا ر  حيص 

 2000-2006 للسدوات املصا ف لقياع املوجودات عل  ال ائ  م  ا ( 4 ) ج وا
 السدة

 املصرف
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 م وسط
 امل  

 الو كاء
 لالس  ما 

-0.0026 0.0034 .0039 0.019 0.078 0.03 0.036 0.024 

 ال راقي
 اإلسالمي

0.013 0.00089 0.02 0.0.001- 0.0039 0.011 0.0058- 0.0058- 

 0,253 0.017 0,028 0,033 0.03 0.031 0.0019 0.07 ال راق األهلي

 االئ مان
 ال راقي

0.048 0.0056 0.035 0.028 0.027 0.03 0.04 0.035 

 اطخلبج
 ال جا ي

0.016 0.038 0.025 0.0041 0.024 0.033 0.033 0.0247 

 0.0234 0.029 0.0075 0.046 0.0091 0.022 0.019 0.031 بغ اد

 ال جا ي
 ال راقي

0.046 0.035 0.029 0.017 0.019 0.011 0.013 0.0243 

 الشرق
 األوسط

0.021 0.022 0.023 0.019 0.03 0.035 0.019 0.0241 

 0.0031 0.042 0.018 0.00068 0.00068 0.021 0.00007 0.017 السالم دا 

 0,0224 0,021 0,023 0,029 0,014 0,023 0,018 0,029 امل وسط

 االق صاد ة القياعات لبقبة ال حلب  ذات  صذ القياع حتلب  يف ما قاا-:الصداعي القياع -0-3
 ال دراق  بظدروف  ا ضدا  مبا در   امل دأثر   القياعدات  مدر  كدان  الصدداعي  القيداع  فدان  ل لك ال راق يف االيرى

 والقيداع  مددت ض  الصدداعي  القيداع   دركات  لبقبدة  املد    عائد   م وسدط  كدان  ول لك والسباسبة االق صاد ة
 عدر   ادت اسد مرمل    ال ي اجلائر احلصا  حب  مر االيرى القياعات مر كغريه مشكالت واجه الصداعي
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( 033) سدلبها  ب الدي  الشدركات  ان اذ احلاضدر  الوقدع  ولغا دة  القيداع  به ا حل  ال ي واالهماا سدة( 03)
 الشدركات  هد   فدان  ولد لك  االيدرى  القياعدات  بقبدة  علد   ذلدك  و سري مؤهلة وغري م يلة ما الع  ركة

 م وسدط  اخن داض   الحدظ  ولد لك ،  ال راقبدة  للصداعة دعم وجود دون امل وفر  باالمكانبات ت م  املبحوثة
 املد    عائد   م وسط يف الشركات وتبا دع.(073) للمجموعة امل   م وسط بلغ اذ بحوثةامل للمجموعة ال ائ 
 مد وجاتهدا  جبدود   ت مبدز  انهدا  الشدركة  هد ه  عدر  وامل روف للسجاد ال راقبة للشركة كان م وسط اعل  ولكر

 لشركة كان للم   عائ  م وسط وادن  اجلب   والرحببة اجلب  االداء ذات الشركات مر فهي ول لك او واجه
 .كاتالشر ببقبة قباسا املم لك ال مو   اخن اض  غم( 17100) بلغ الغ ائبة الصداعات

 3116 - 2000 للسدوات الصداعي القياع لشركات املوجودات عل  ال ائ  م  ا( 5 ) ج وا

 السدة
 املصرف

3111 3110 3113 3113 3119 3113 3116 
 م وسط

 امل  

 173113 17060 17113 17309 1707 17366 17063 17333 وال غلبف ال  بئة

 الصداعات
 الغ ائبة

17017 17011 17176 17161 17117 17337- 17033- 17100 

 الصداعات
 الكبمبائبة

17631 17991 17969 17313 17011 17333 17013 17337 

 17076 -17110 -171160 171913 17071 17019 17333 17311 الغ ائبة نبدوى

 17303 1707 -17939 17313 17313 179 17017 17316 احل   ة اطخباطة

 17371 17093 17033 1733 17313 1730 17316 17966 للسجاد ال راقبة

 17133 -17139 -17117 -17196 -17193 173 17093 17031 الغا  ة املشروبات

 املواد بغ اد
 ال  لب 

17367 17176 1761 17110 17036- 171113 17100- 17061 

 171710 171361 17031 17119 1713 17031 17017 17179 ال وائبة املدصو 

 17317 17319 17303 -17003 -17011 17311 17903 17991 الشرقبة البري 

 17073 171731 1710173 1701613 170113 173137 173361 173667 امل وسط

  ركات مر لب ض املوجودات عل  ال ائ  م  ا   ضمر( 6) اجل وا -:الز اعي القياع -0-3 
 هد ا  و ز  .( 071) بلغ اذ اللحوم   ل سو ال راقبة للشركة للم   عائ  م وسط اعل  وكان الز اعي القياع

 ل سدو    االوسدط  الشدرق   دركة  تقر بدا  وتسداوت .( 031) بلغ وال ي للم   الشركات م وسط عر امل وسط
 ال دوالي  عل .( 033)و.( 031) مدهما لك  امل   م وسط بلغ اذ الز اعي لالن اج االهلبة والشركة االمساك
  )17133) املدد   م وسددط بلددغ اذ امل دد ا هدد ا يف الشددركات  اقدد الز اعددي لالن دداج احل   ددة الشددركة وكانددع

 للقيداع  حصد   الد ي  الضدر   تشدتب   ميكدر  حت  د ا  الز اعدي  وللقياع ال ال  للقياعات سر  ة ومبراج ة
 مر املساحات مر ال     ويروج ل ملذا و  اد  املباه مشكلة مر القياع به ا امل  لقة االمو  ك  يف الز اعي

 وعد م  الز اعدة  واهماا املبا ا  بكة تدظبم ع م عر الداجتة امللوحة   اد  بسب  للز اعة الصاحلة املساحات
 بلغ للشركات امل   م وسط بلغ ال ي املم لك ال مو   اىل الشركات جلوء  رب  وه ا القياع هل ا ال ولة دعم

 (.3)  قم اجل وا  وضذو.( 663)
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 ( 6) ج وا
 3116-3111 للسدوات الز اعي ياعالق لشركات املوجودات عل  ال ائ  م  ا

 السدة           
 املصرف

 امل   م وسط 3116 3113 3119 3113 3113 3110 3111

 17031 17093 17093 17096 17017 17339 17317 17139  االمساك ل سو   االوسط الشرق

 17071 17103 17030 17133 17001 17317 17903 17366 اللحوم ل سو   ال راقبة

 17133 17109 171190 171193 171133 17190 17136 17131 الز اعي لالن اج   ةاحل 

 17033 17160 17160 1711 17311 17336 17006 17016 الز اعي لالن اج االهلبة

 17031 17131 17111 17161 171711 17333 170137 17060 امل وسط

 

 -:امللكية حق على العائد عدل-2

 عد ما االعماا و ج  املس  مر البها  دظر الي املهمة املالبة املؤ رات مر -:املصا ف قياع-3-0
 يف امل  ا ه ا( 7) اجل وا و كشف( ROE) امللكبة ح  عل  ال ائ  م  ا هو ما مشروع اي با  عل   قب 
 املبحوثدة  املصدا ف  وجملموعدة  املد    م وسدط  بلدغ  جد ا  مددت ض  امل د ا  هد ا  ان   دبني  وال ي املصا ف قياع

 بدني  املد    م وسدط  تدراوح  اذ للمصدا ف  السددوات  مسد وى  علد   م  الته عر ك ري الخي لف وهو  )17133)
 وعمومدا  السدالم  دا  ملصدرف ( 171130) م وسط وادن  ال جا ي اطخلبج ملصرف م وسط كأعل ( 17133)

 الظددروف عددر الداجتددة االسدد  ما  ة ال ددرص احنسددا  اىل ذلددك و رجدد  مرضددبة الت دد  امل دد الت هدد ه فددان
 السد  ما ها  الجتد   والدي  املصدا ف  حبدو    الدي  االمدواا  ضدتامة  واىل ال دراق  بهدا  ومير مر الي الق صاد ةا

 .القياع هل ا املالي السلوك م  ذلك وال دسجم مداسبة اس  ما  ة فرصة
 ( 7 ) ج وا

 2000-2006 للسدوات املصا ف لقياع امللكبة ح  عل  ال ائ  م  ا 

 السدة
 املصرف

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 م وسط

 امل  

 0.024 0.036 0.03 0.078 0.019 0039. 0.0034 0.0026- الو كاءلالس  ما 

 0.006 -0.0058 0.011 0.0039 -0.0.001 0.02 0.00089 0.013 اإلسالمي ال راقي

 0,025 0.017 0,028 0.033 0.03 0.031 0.0019 0.07 ال راق األهلي

 0.031 0.04 0.03 0.027 0.028 0.035 0.0056 0.048 ال راقي االئ مان

 0.025 0.033 0.033 0.024 0.0041 0.025 0.038 0.016 ال جا ي اطخلبج

 0.0234 0.029 0.0075 0.046 0.0091 0.022 0.019 0.031 بغ اد

 0.0243 0.013 0.011 0.019 0.017 0.029 0.035 0.046 ال راقي ال جا ي

 0.0241 0.019 0.035 0.03 0.019 0.023 0.022 0.021 األوسط الشرق

 0.0031 0.042 0.018 0.0068 0.00068 0.021 0.00007 0.017 السالم دا 

 0,022 0,021 0,023 0,029 0,015 0,024 0,023 0,029 امل وسط
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 القياع  ركات لب ض امللكبة ح  عل  ال ائ  م  ا( 1) اجل وا  بني -:الصداعي القياع-3-3 
 لقيدداعي نظددريه مدد  قددو ن اذا مقبددوال   دد  م دد ا وهددو( 17316) واملدد   اجملموعددة م وسددط وبلددغ يالصددداع

  شدك   فبهدا  املم لدك  املداا   اس كان الي للشركات املالي السلوك م  وبالقباس الز اعي والقياع املصا ف
 وهد ه  سدجاد لل ال راقبدة  للشدركة ( 17931) للمد    م وسدط  اعلد   وكدان  مدت ضدة  لبسع لكدها م  اوتة نسبا

 الكبماو دة  الصدداعات   ركة تلبها االداء جب   الشركات مر باع با ها الدسبجي قياعها بني م روفة الشركة
 الد دائج  وهد ه  الغ ائبدة  الصدداعات  لشدركة ( -17130) مد    م وسدط  وادند  ( 17361) امل   م وسط بلغ اذ

 احلاصدلة  ال غريات فأن وبال الي لقصريبا لبس  مر ومد  ال راق يف السائ   االق صاد ة الظروف م  مدسجمة
 .صحبذ بشك  مؤثراتها التيرح ركاتللش املالي السلوك يف

  (8) ج وا
 3116 - 2000 للسدوات  الصداعي القياع لشركات امللكبة ح  عل  ال ائ  م  ا

 السدة
 املصرف

 امل   م وسط 3116 3113 3119 3113 3113 3110 3111

 17330 17337 17061 17313 17393 17319 17311 17633 وال غلبف ال  بئة

 -17130 -17333 -17333 17117 17033 1703 1733 17377 الغ ائبة الصداعات

 17361 17336 17393 17333 17303 173 173 17661 الكبمبائبة الصداعات

 17011 -17177 -17190 -1713 17310 17333 17313 17699 الغ ائبة نبدوى

 17306 -17013 -17317 17313 17376 17610 1733 17390 احل   ة اطخباطة

 17931 17333 17071 17311 17331 1733 17770 17739 للسجاد ال راقبة

 17169 -17139 -171173 -1713 -17191 17331 17066 1701 الغا  ة املشروبات

 17373 -17003 171113 -17090 17110 07313 1733 17633 ال  لب  املواد بغ اد

 .113 .190 .037 -.116 .133 .069 .030 .173 ال وائبة دصو امل

 .03 -.933 .31 -.331 -.130 .369 .911 .760 الشرقبة البري 

 .316 -.133 .113 .010 .011 .999 .339 .913 امل وسط

 
 مدر   دركات  ال بد   امللكبة ح  عل  ال ائ  م  ا( 1) اجل وا  وضذ -:الز اعي القياع-3-3

  ركة هما لشرك ني امل   م وسط و اد( 17313) وللمجموعة للم   ال ائ  م وسط بلغ وق  عيالز ا القياع
 بلدغ  اذ واجملموعدة  املد    م وسدط  علد   اللحدوم  ل سدو    ال راقبدة  والشدركة  االمساك ل سو   االوسط الشرق

 لالن داج  لبدة االه للشدركة ( 17013) األير ني للشرك ني ال ائ  كان حني يف ال والي عل ( 339).و(17330)
 للشدركات  ال ائد   م وسدط  يف ال  داوت  ذلدك  و وضدذ  الز اعدي  لالن اج احل   ة للشركة( 17191)و الز اعي
  غدم  القيداع  هلد ا  امل  مد   االهمداا  ن بجدة  كد لك  ومدا زاا  ال ام الشل  اىل الز اعي القياع ت رض وكغريه
 حبد   مدر  القياع ه ا ل عم االمكانبات وجود  غم واالج ماعبة االق صاد ة ال دمبة مسا  يف ودو ه اهمب ه
 وميكدر ،   يدر  قيداع  أي او القيداع  هلد ا  احلكدومي  لل عم الوجود وباملقاب  واالمواا واملباه ال املة القوى

 بكد ري  افضد  ( 3113-3111) للسددوات  فبهدا  امللكبدة  عل  ال ائ  م  ا كان الشركات ب ض ان مالحظة
 .الااالح  م  تزامر الي ال البة السدوات مر

 



 
 واملتاطر  ال ائ  يف واثره االعماا ملدظمات املالي السلوك

 

09 

  ( 1)  ج وا
 2000-2006 للسدوات الز اعي القياع لشركات امللكبة ح  عل  ال ائ  م  ا

 السدة
 الشركة

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 م وسط

 امل  

 0.321 0.225 0.225 0.217 0.315 0.392 0.352 0.52 االمساك ل سو   االوسط الشرق

 0.254 0.021 0.20 0.046 -0.133 0.458 0.493 0.691 اللحوم ل سو   ال راقبة

 0.049 0.019 0.04 0.043 0.022 0.049 0.074 0.095 الز اعي لالن اج احل   ة

 0.185 0.69 0,069 0.098 0.25 0.452 0.145 0.215 الز اعي لالن اج االهلبة

 0.202 0.084 0.134 0.205 0.114 0.338 0.266 0.380 امل وسط

  -:لوباملط العائد معدل-3

 املصرفني تساوى وق  املصا ف لقياع امليلوب ال ائ  م  ا( 01) اجل وا  وضذ:املصا ف قياع 3-1
 بلدغ  اذ الو كداء  ملصدرف  مسد وى  وادند  ( 17176) مدهمدا  لكد   بلدغ  اذ امليلوب بامل  ا السالم ودا  االهلي
 يف املوضدحة  املتداطر   ان كمدا ( 17173) البدالغ  ال ائد   م وسدط  مر اق  وهو.( 163) امليلوب ال ائ  م  ا

 بني ال القة ذلك و  ز  امليلوب ال ائ  م  ا اخن اض م   دسجم وه ا مدت ضة خماطر  هي( 01) اجل وا
 ال ائدد   دددت ض املتدداطر  اخن ضددع فددأذا تبادلبددة عالقددة هددي اذ امليلددوب ال ائدد  وم دد ا املتدداطر  مسدد وى
 بسب  املصريف الدشاط س ة ع م عر ناتج امليلوب  وال ائ املتاطر  مر كال يف االخن اض ه ا وان امليلوب
 .القياع ه ا لدشاط احمل د  االق صاد ة الظروف

 3116-3111بني للم   املصا ف لقياع امليلوب ال ائ  م  ا (01) ج وا

 ال جا ي بغ اد اطخلبج االئ مان االهلي االسالمي الو كاء املصرف
 الشرق

 االوسط
 دا 

 السالم
 م وسط

 امل  

 ال ائ  م  ا
 امليلوب

17163 17173 17176 17170 17170 17170 17173 1717 17176 17173 

 الصدداعي  القيداع  لشدركات  امليلدوب  ال ائ  م  ا  بني( 00) اجل وا -:الصداعي القياع-3-3
 املتداطر   حجدم  مد    دسدجم  امل د ا  وهد ا (17033) بلدغ  الشدرقبة  الدبري   لشدركة  ميلدوب  م  ا اعل  وكان
 مسد وى  وادند  ( 09) اجلد وا  ذلدك   وضدذ  كمدا  اجملموعدة  يف خمداطر   اعلد   وهدي ( 171919) البالغ الكلبة
 والي الكلبة املتاطر  اخن اض م  ذلك و دسجم الغ ائبة مبسان لشركة( 17171) هو امليلوب ال ائ  مل  ا
 و  د  ( 171039) كدان  والد ي  الكبماو دة  الصددائ   لشدركة  كدان  ميلدوب  م د ا  ادند   اما( 171010) كانع

 السددوات  مد ى  علد   ال دراق  يف واالق صداد ة  السباسدبة  بالظروف ت أثر الي القياعات مر الصداعي القياع
 .االح الا فرت  يالا ال راق يف االق صاد ة القياعات مجب  تأثرت وق  املاضبة

 3116 -3111 مر للسدوات الصداعي القياع لشدركات امليلوب ال ائ  م  ا (   11 ) ج وا

 كةالشدددددددر
 ال  بئة

 وال غلبف
 مبسان
 الغ ائبة

 الصدائ 
 الكبمباو ة

 اطخباطة
 احل   ة

 ال راقبة
 للسجاد

 املدصو 
 ال وائبة

 البري 
 الشددددرقبة

 م وسط
 ال ائ 

 امليلوب

 ال ائ  م  ا
 امليدددددددلوب

0.089 0.079 0.0124 0.113 0.106 0.082 0.153 0.091 
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 بلدغ  وال ي الز اعي القياع لشركات امليلوب ال ائ    ام( 03) اجل وا   كس -:الز اعي القياع
 اذ اللحدوم  ل سدو    ال راقبة للشركة ميلوب م  ا اعل  وكان.( 113) للمجموعة امليلوب ال ائ  م وسط

 الز اعدي  لالن داج  احل   دة  الشدركة  م  االمساك ل سو   االوسط الشرق  ركة اقرتبع حني يف(17030) بلغ
 ال ائد   م د ا  و دسدجم ( 17113) مبقد ا   امل وسط عر  ق  امل  ا فكان الز اعي ن اجلال االهلبة الشركة اما

 (.03) اجل وا ذلك  وضذ كما الشركات تواجه الي الكلبة املتاطر  حجم م  امليلوب
 3113-3111 للسدوات الز اعي القياع لشركات امليلوب ال ائ  م  ا (03) ج وا

 الشركة
 ل سو   االوسط الشرق

 االمساك
 ل سو   ل راقبةا

 اللحوم
 لالن اج احل   ة

 الز اعي
 لالن اج االهلبة

 الز اعي
 ال ائ  م  ا

 امليلوب

 ال ائ  م  ا
 امليلوب

1717 17030 177. 11. 113. 

 

  -:املخاطرة حتليل-جـ

 وم امد   والالنظامبدة  الدظامبدة  ب رعبهدا  الكلبة املتاطر ( 03) اجل وا   كس-:املصا ف قياع-0
 الدي  للمتداطر   مقا بس مجب ها االحصائبة االسالب  وه ه االي الف وم ام  امل با ي رافواالحنB:بب ا

 عائد   م د ا  مقابد  ( 171111) بلغع الو كاء ملصرف كانع خماطر  اعل  ان و  ضذ املصا ف قياع تواجه
 ميلدوب  عائد   م  ا مقاب .( 11111) االسالمي ال راقي املصرف خماطر  كانع حني يف.( 163) ميلوب

 مد   ال دسدجم  وهد ا  اقد   املتداطر   ان  غدم  الو كداء  ملصدرف  امليلدوب  ال ائ  م  ا عر  ز   وهو.( 173)
 الدشداط  عل  املؤثر  االق صاد ة الظروف ان اال تبادلبة عالقة يف وال ائ  املتاطر  ان عل   ؤك  ال ي املدي 

 اغلد   ويف  الحدظ  ولد لك  املد غريات  ل دأثري  الصدحبذ  املدي  وف  ت م  ال أثري البات الجت   ق  االق صادي
 .امليلوب ال ائ  م  ا م  والتدسجم مدت ضة املتاطر  ان احلاالت

 
 3116 - 2000 للسدوات املصا ف لقياع والكلبة والالنظامبة الدظامبة املتاطر (13) ج وا

 
 املصرف

 املتاطر 
 الدظامبة

 املتاطر 
 الالنظامبة

 Bبب ا م ام  الكلبة املتاطر 
 االحنراف
 امل با ي

 م ام 
 االي الف

CV 

 070631 .1371 173131 .1111 .1113 .1113 الو كاء

 073 .111 1711930 .11111 .11113 1711113 االسالمي ال راقي

 0717113 171373 1733939 .1117 .1113 .1113 ال راقي االهلي

 .9360 171033 -.109373 171113 .1110113 .1111117 ال راقي االئ مان

 .9730 .10066 -.1039196 .11109 .1110319 .1111116 ال جا ي لبجاطخ

 1737763 .1039 1711131333 .11101 .1110717 .1111113 بغ اد

 .33116 .1031 .06133337 .11106 .11117 .11111 ال راقي ال جا ي

 .3330 .1160 -.1136106 .11119 .11113116 .1111119 االوسط الشرق

 671677 .1306 .33163 .11197 .1113 1711107 السالم دا 
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 هلا مس وى أعل  بني وتراوحع الصداعي القياع لشركات املتاطر  تبا دع -:الصداعي القياع-3
 علدد  و غلدد  ال راقبددة السددجاد لشددركة( 171037) مسدد وى وادندد  احل   ددة اطخباطددة لشددركة.( 0373) بلددغ

 عدر  يا جدة  واسدباب  عوامد   عدر  الداجتدة  الدظامبدة  اطر للمتد  ال دأثري  ان الشدركات  الغل  الكلبة املتاطر 
 احلدروب  اىل ال راقدي  االق صداد  ت درض  عدر  والداجتدة  كك  باالق صاد م  لقة النها الشركات ادا ات سبير 

 امل  لقة والببانات ال راقي الوطين االق صاد م اص  بك    صف ال ي والشل  الشام  احلصا  واىل امل   د 
 (.09) اجل وا وضحها  املتاطر  مبقا بس
 3116 - 2000 للسدوات الصداعي القياع  ركات والكلبة والالنظامبة الدظامبة املتاطر (14) ج وا

 املتاطر           
 

 الشركة

 املتاطر 
 الدظامبة

 املتاطر 
 الالنظامبة

 املتاطر 
 الكلبة

 Bبب ا م ام 
 االحنراف
 امل با ي

 االي الف م ام 
CV 

 .99 1711 1713 .1113 .1131 .1139 وال غلبف ال  بئة

 037393 .031 07019 .1010 .1090 .113 الغ ائبة مبسان

 17337 170713 37930 171330 171030 1713 الكبمباو ة الصدائ 

 37016 .337 07193 .0373 .0091 171033 احل   ة اطخباطة

 .963 .033 07601 .1037 .11611 .1117 للسجاد ال راقبة

 .77133 .16 .3036613 .113617 .113737 .11117 وائبةال  املدصو 

 3730793 .3103 371033 .11919 .13673 1719100 الشرقبة البري 

 
 امل با ي واالحنراف والالنظامبة الدظامبة جبز ئها املتاطر ( 03) اجل وا  بني-:الز اعي القياع-3

 جزئهدا  وكدان ( 17193) كاندع  اذ اللحدوم    ل سدو  ال راقبة للشركة خماطر  اعل  وكانع االي الف وم ام 
 ال ائد   م د ا  مد   ذلدك  و دسدجم  االقد   كدان  الالنظدامي  جزئها اما( 171333333) بلغ اذ االعل  الدظامي
 م  نبدة  خماطرتهدا  فكاندع  الد ال   الشدركات  بقبدة  امدا ( 17030) كدان  اذ.( 03) اجلد وا  يف املوضذ امليلوب

 الظدروف  بسدب   االسد  ما  ة  ال درص  الحنسا  ذلك كان امنا ر املتاط وجود ع م اىل ذلك وال رج  مجب ا
 .ال راق بها مير الي االق صاد ة

  الز اعي القياع لشركات والكلبة والالنظامبة الدظامبة املتاطر  (15) ج وا
 3116-3111 مر للسدوات

 املداظر 
 

 الشركة

 املتاطر 
 الدظامبة
BSM 

 املتاطر 
 الالنظامبة

O2EI 

 املتاطر 
 3σ ةالكلب

 B م ام 
 االحنراف
 امل با ي

S 

 م ام 
 االي الف

CV 

 ل سو   االوسط الشرق
 االمساك

0.000008 0.00519 0.0052 0.0491- 0.719 0.4554 

 1.189 0.212 2.7774 0.045 0.0111668 0.0255332 اللحوم ل سو   ال راقبة

 0.9693 0.0221 0.2774 0.0005 0.000245 0.000255 الز اعي لالن اج احل   ة

 0.9693 0.2218 0.2774 0.0005 0.000245 0.000255 الز اعي لالن اج االهلبة

 0.6587 0.10052 0.8769 0.0101 0.0075545 0.0025455 القياع خماطر 
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  االحصائي التحليل -:خامسا
 :ا فاملص لقياع املوجودات عل  ال ائ  وم  ا الكلبة املتاطر  بني وال أثري اال تباط عالقات/ أ

 بلغدع  املوجدودات  علد   ال ائد   وم د ا  الكلبدة  املتاطر  بني اال تباط عالقة ان( 06) اجل وا  وضذ   
 االعلد   هدي  ت د   السددوات  مسد وى  عل  امل غري ر بني ال القات ببقبة قبسع ما اذا ال القة وه ه.( 7333)

 وجدود  اىل البباندات  مجبد   وتشري مرت  ة لبسع ومبس و ات سلببة ال القة كانع 311373116 السد ني ع ا
 اذ 3111 لسددة  االعل  كان وال ي( R2( )ال وضبذ) ال ح    م ام  مر   ضذ وكما ض ب ة انها اال عالقة

 %.33 بدسبة كانع ال أثري د جة ان  بني وال ي.( 3330) بلغ
  (03) ج وا

  ال ائ  وم  ا الكلبة املتاطر  بني وال أثري اال تباط عالقات
 2000-2006 للسدوات ،املصا ف لقياع تاملوجودا عل  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 -.3301 .0013 173706 .3663 -.0071 -173336 177333 اال تباط

 .1003 171337 171311 171013 .1100 17107 171316 ال ابع

 .1013 .0379 173133 .6933 -077911 -173111 073631 املب 

 .173330 170363 171037 3317. 171731 1033. 0333 (R2) ال وضبذ

 
 -:الصداعي للقياع املوجودات عل  ال ائ  وم  ا الكلبة املتاطر  بني وال أثري اال تباط عالقات/ب

 ان  الحدظ  البباندات  مالحظدة  يدالا  ومدر  ال ح  د   وم امد   اال تباط م ام ( 07) اجل وا  وضذ      
 3111 لسددة  ا تباط د جة اعل  بلغع اذ االيرى هي ض ب ة ال أثري جةد  وان امل غري ر بني ض ب ة ال القة
 بددني عكسددبة ال القددة فكانددع 311373116 السددد ني امددا،  ضدد ب ة لكدهددا اجياببددة عالقددة( 17369) وكانددع
 .امل غري ر بني ال القة ض ف اىل  شري ذلك وان امل غري ر

  (07) ج وا
  ال ائ  وم  ا كلبةال املتاطرتني بني وال أثري اال تباط عالقة

 الصداعي القياع لشركات املوجودات عل 
 3116-3111 للم  

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السدة

 -0.0593 -0.388 0.197 0.064 0.549 0.0553 0.364 اال تباط

 0.078 0.109 0.052 0.094 0.194 0.229 0.293 ال ابع

 2.084- 1.959- 0.978 0.191 2.198 0.177 1.693 املب 

 0.352 0.151 0.039 0.0041 0.302 0.0031 0.132 ال وضبذ

 
 -:الز اعي للقياع املوجودات عل  ال ائ  وم  ا الكلبة املتاطر  بني وال أثري اال تباط عالقة-جد
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 دةسد  وكاندع  الز اعي القياع يف امل غري ر بني واجياببة بني قو ة ا تباط ل القة ن ائج افر ( 01) اجل وا   
 بلغدع  اذ( 3113) سددة  يف موجبدة  عالقدة  واقد  .( 133) اال تباط م ام  بلغ اذ اجملموعة يف االعل  3111

 311173110 للسدددددددوات وكانددددددع 07373 للسدددددددوات سددددددالبة ال القددددددة كانددددددع حددددددني يف( 176391)
 .السدوات بقبة يف مدت ضة ال أثري د جة كانع ببدما ال والي عل .( 133)و.(171)

  (01) ج وا
 عل  ال ائ  وم  ا الكلبة املتاطر  بني وال أثري اال تباط قاتعال

 3116-3111 للسدوات ،الز اعي للقياع املوجودات

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السدة

 0.4074 0.6340 -0.2470 -0.685 0.721 0.923 0.933  اال تباط

 0.0768 0.0564 0.0804 0.150 0.172 0.81 0.052 ال ابع

 -1.2193 2.194 0.763- -5.267 5.427 7.387 7.166 ملب ا

 0.1660 0.4013 0.610- 0.470 0.519 0.853 0.870 ال وضبذ

 
 ال ائد   وم د ا  املوجدودات  علد   ل ائد  ا وم د ا  املم لدك  ال مو   بني واالحن ا  اال تباط عالقات -د
  -:املصا ف لقياع امللكبة ح  عل 

 و.( 136) م دو ددة ومبسد وى  وعكسددبة جد ا  مدت ضددة كاندع  ال تبدداطا عالقدات  ان( 01) اجلدد وا  دبني 
 بلدغ  الد ي  ال ح  د   م امد     كسده  مبدا  اال هلدا  والتأثري امل غري ر بني ال القة ض ف اىل ذلك و شري.( 003)
 ان الميكدر  نسد   وهدي  امللكبدة  حد   علد   ال ائد   مل  ا( 17191)و املوجودات عل  ال ائ  مل  ا( 17110)

 .واالحن ا  اال تباط قيل ال اهمبة تشك 
  (01) ج وا

  املوجودات عل  ال ائ  وم  ا املم لك ال مو   بني واالحن ا  اال تباط عالقات
 املصا ف لقياع امللكبة ح  عل  ال ائ  وم  ا

 
X1* 

X11** X111*** 

R 020.0- .12.- 

Sig 250. 11.. 

R2 001. 040. 

 
 ال ائد   وم د ا  املوجدودات  علد   ال ائد   وم د ا  املم لدك    ال مو بني واالحن ا  اال تباط عالقات-هد
  -:الصداعي للقياع امللكبة ح  عل 

 علدد  ال ائدد  م دد ا مدد  الصددداعي للقيدداع املم لددك ال مو دد  بددني عكسددبة اال تبدداط عالقددة كانددع     
 علد   ال ائد   م د ا ... قو دة  لبسع ولكدها اجياببة كانع حني يف( -.673) ومبس وى( ROA) املوجودات

 وتأثرياتهدا  ضد ب ة  ال القدات  ان اىل ال دمبدة  وتشدري .( 310)و.(111) م دو ة ومبس وى( ROE) امللكبة ح 
 (.31) اجل وا ذلك و  كس م  نبة
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   (31) ج وا
 املوجودات عل  ال ائ  وم  ا املم لك ال مو   بني واالحن ا  اال تباط عالقات

 املصا ف لقياع امللكبة ح  عل  ال ائ  وم  ا 

 
X2 

X22 X222 

R 07..- 400. 

Sig 020. 521. 

R2 45.. .1.. 

 
 ال ائد   وم د ا  املوجدودات  علد   ال ائد   وم د ا  املم لدك  ال مو د   بني واالحن ا  اال تباط عالقات-و
  -:الز اعي للقياع امللكبة ح  عل 

 وم د ا  م لدك امل ال مو د   بدني  اال تبداط  عالقدات  وكاندع ( 30) اجلد وا  يف املوضدحة  البباندات  عكسع
 ضدد ب ة ال القددات هدد ه وان( ROE) امللكبددة حدد  علدد  ال ائدد  وم دد ا( ROA) املوجددودات علدد  ال ائدد 

.( 119)و.(917) اال تبداط  عالقدات  وكانع بها األي  الميكر تأثرياتها وان االيرى هي ض ب ة وتأثرياتها
 املوجدودات  علد   ال ائد     ام م .( 337) بلغ اذ مدت ضا كان ال أثري وم ام .( 191)و.(971) ومب دو ة

 .امللكبة ح  عل  ال ائ  م ( 17111)و
  (01) ج وا

 امللكبة ح  عل  ال ائ  وم  ا املوجودات عل  ال ائ  وم  ا املم لك ال مو   بني واالحن ا  اال تباط عالقات
 املصا ف لقياع

 
X3


 

X33


 X333


 

R 470. 024. 

Sig 470. 040. 

R2 .37. 0200 

  -:والتوصيات االستنتاجات -:سادسا
 -:االستنتاجات/أ

 الدسدبة  تشدك   الودائد   الن وذلك اع باد ا أمرا ذلك و    مدت ضا املصا ف يف املم لك املاا  اس كان .0
 .املصريف القياع يف لل مو   االكرب

 ان اىل ذلدك  و شري الصداعي القياع  ركات يف ال مو   جمموع اىل عالبة نسبا املم لك املاا  اس  ك  .3
 علد   ذلدك  و سدري  باالقرتاض والترغ  املم لك ال مو   اىل متب  القياع ه ا لشركات املالي السلوك
 .الز اعي القياع  ركات

                                                
  املم لك ال مو   نسبة 
 املوجودات عل  ال ائ  م  ا 
 امللكبة ياعق عل  ال ائ  م  ا 
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 االق صداد ة  للظروف وذلك مدت ضا امللكبة ح  عل  ال ائ  وم  ا املوجودات عل  ال ائ  م  ا كان .3
 .املم لك ال مو   اىل ب مي ال ي املالي السلوك اىل اضافة القياعات جبمب  احملبية

 لددبس أي ال حلبدد  يف املسدد ت مة املدد غريات بددني ضدد ب ة وال ددأثري اال تبدداط عالقددات ان الد ددائج افددر ت .9
 .(ROE)و( ROA) مؤ ري يف كبري تأثري املم لك لل مو  

 -:التوصيات/ ب
  -:االتبة ال وصبات الباح   ض  البها ال وص  ب الي االس د اجات يالا مر

 القيداع  ال دزام  مد ى  عدر  ذلدك  لب درب  بدا ا  جلددة  مقدر ات  م   دسجم املم لك املاا  أس  كون ان جي  .0
 .االق  يف احلوكمة  لبات مر واح  يف املصريف

 ومب دد   تقد مها  الدي  اطخد مات  يدالا  مر املصا ف فبها ت م  الي االس  ما  ة اجملاالت واتساع   اد  .3
 .الشاملة بالصريفة األي   ير

 فقدط  لدبس  باالجتداه  وذلدك  املالبدة  ال مو لبة سلوكباتها تغري ان والز اعي الصداعي ياعالق  ركات عل  .3
 الددوع  هد ا   وفرهدا  الدي  الضر ببة احلما ة مر لالس  اد  املقرتض ال مو   اع ماد وامنا املم لك بال مو  

 .ال مو   مر
 او االسد  ما   يف لل وس  تقرا ا اختاذ مر االدا ات متكني عل  وال م  ال ائ  ت ني اسباب عر البح  .9

 .املالبة ق  اتها م    داس  ومبا االق صاد ة الظروف حس  تدو  ه
   كدس  والد ي  املداسد   ال مو د   مندط  واي بدا   وال مو د   الكل ة ضوء يف ال مو   امناط لب وحت د اسة .3
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 يف الغزل األموي احلمامة بوصفها رمزا للمرأة

 معة البصرةجا ،كلية التربية ،أ.د. حسـن جبـار شمسي
 جامعة اهل البيت ،كلية الشريعة االسالمية ،.م.د. منصور مذكور شلشأ

 املقدمة
مب داني احلد  والصدبو  وكدان هلدا عالقدة مبوضدوع ال شد           -اوحع احلمامة يف قصب   الغدزا ال رببدة   

يع باملرا  اقوى اال تباط، وكانع صو   هلا، كما ا تبيع مبحو  اساسدي مدر حمداو  جتربدة ال شد ،      فا تب
 .(1)هو احلزن وال قر وهل ا )فق  اك سبع احلمامة جانباا عاط باا ياصاا(

، ون  قد  ان  مدز احلمامدة يف الغدزا     (2) وكانع الصلة الي تربط ال شاق بها )م بدة هلدا اك در مدر داللدة(    
ال حيوم اال يف اجواء احلزن واالم وال   ا اال علبها وال  وحي اال بهما، وهل ا اصبحع ال القة بني  ال ربي

 الشاعر واحلمامة عالقة ت اطف قائمة عل  املشا كة الوج انبة الي تربيهما م اا.
رم، ح د   وتروي االيبا  ان ال رب كانوا    ون احلمامة  مزاا مق ساا  وكانوا  ق سدون محدام مكدة احملد    

انهم وج وا هداك اهلاا دعوه مي م اليري، نصبوه عل  املرو ، كما ان هداك بني االصددام مدا كدان  هد ى لده      
 .(3)الش ري واحلدية

وق  عين دا سوا الرتا  الش يب باملغزى ال قلب ي للحمام يف حبدا  الببئدات الشد ببة فقدالوا ))ان احلمدام      
لشد يب. وقد  كدان مق سدا لد ى ب دض الد  انات ك  اندة عشدرتوت          دون بقبة اليبو  احبط بق اسة يف الظر ا

وافرود ع، وهما اهل دان للحد  واطخصدوبة، و شدريون اىل ان ال دربك باحلمدام  ضداعف القد    اجلدسدبة او          
 .(4) عاط ة احل ((

. واملدو و  ال ولوكلدو ي ال ربدي، جيسد      (5)وتوصف املرا  امل شوقة يف اال  ا   الشد ببة بانهدا محامدة   
االع قاد، وخياط  املرا  بص ة احلمامة، وهو اع قاد ق  م،  ؤك  ق مه، ما وج ناه يف نشب  االنشداد،   ه ا

 .(6) وق  يوطبع املرا  احلبببة )) ا محامي((

                                                
 .011اليبب ة يف الش ر اجلاهلي:  -0
 .039، وانظر: يف الش ر اإلسالمي واألموي: 011املص   ن سه:  -2
 .71، ايبا  مكة: 017يف طر   املب ولوجبا عد  ال رب :  -3
 .016(، ص0فدون االدب الش يب: هامش ) -4
 .016فدون االدب الش يب:  -5
 .116: الك اب املق س: نشب  االنشاد -6
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وال خي   ما هل ا اطخياب مر داللة  مز ة، وب ض الدصوص توحي ب اللة الغدزا يف وصدف احلمامدة،    
 -ر، و صف م اتدها كحبببة،  قوا ناق  بر عيا د ال بشمي:وكانها امرا  مجبلة   املها الشاع

 
 كدددددأن بدحرهدددددا واجلبددددد  مدهدددددا   
 خميدددداا كددددان مددددر قلددددم ليبددددف   

 

 
 اذا مددددددددددا امكدددددددددددع للداظر دددددددددددا

 (7)فتدددددط جببددددد ها والدحدددددر نوندددددا  
 

ويف ال صر االموي نضج  مز احلمامة، وكملع دالالته املت ل ة، واك سبع اصوله ومقوماته  مزا داال 
الدوح، وتردد ال كرى والشوق، وعل  الرفب  او االنبس ال ي ت لر الشدكوى البده السد بكائه    عل  ال ق  و

م لدا عم  االحساس بالوح   واالغرتاب والوحشة، وك  ه ا ال ج    فبه عما وج ناه يف غزا اجلداهلني  
ت املوقدف  واالسالمبني، وامنا هدو تكدرا  للمواقدف ذاتهدا، عد ا ب دض ال بدا ر بدني  داعر وايدر. يف جزئبدا           

 وت اصبله. 
فه ا حمم  بر  ز   االمدوي   صد  قصدة احلمامدة ونوحهدا علد  فقبد ها،  ابيدا ذلدك مبدا حيسده مدر ام             

  -ال راق والشوق اىل احلبببة فبقوا:
 ا ددددداقك بدددددرق ام  دددددج ك محامدددددة   
 اضددددداف البهدددددا اهلدددددم فقددددد ان الدددددف  
 اقامددددع علدددد  سدددداق بلبدددد  فرج ددددع  
 متبدددد  اذا مددددا الغصددددر مددددادت م وندددده    

 داد دددددددده وأندددددددد  جيببهددددددددا  فباتددددددددع ت
  مددددددداه فاصدددددددماه ف دددددددا  وم  يدددددددر
 فراحدددددع بهدددددم لدددددو تضدددددمر م لددددده     
 وظلددددددع بدددددداجزاع الغدددددد  ر نها هددددددا  

 

 هلددددددا فددددددوق اغصددددددان األ اك نئددددددبم    
 ولبدددددددد   سدددددددد  اطخددددددددافقني بهددددددددبم  
 وللوجددددددد  مدهدددددددا مق ددددددد  ومقدددددددبم   
 كمدددددا مددددداد مدددددر  ي املددددد ام نددددد  م    
 مدددددددوط بدددددداطراف الرمدددددداح سددددددهبم   
 فظددددددد  هلدددددددا ظددددددد  علبددددددده حيدددددددوم 

 اح وهدددددددو  مدددددددبم حشدددددددا ادمدددددددي  

 (8)مول ددددددددة كدددددددد  املددددددددرام تددددددددروم 
 

ان احلادثة هدا ال  شك يف نسبة ت اصبلها، وما ت ضمده مر م اني احلزن والباس اىل ن س الشداعر، ومدا   
حيسه ا اء فق ه حلببب ه، وهل ا اصبحع احلمامة يف ه ا الد  صو   ب  لة للشداعر، فكالهمدا حيدرتق حزنداا     

 ظ  مول اا  بغي ما ال  رج  ا ابه. -يف نها ة احلادثة  -الهما و وقاا اىل احلبب  امل قود، وك
 -ول   ما  ؤك  ه ا امل د  قوا ابي صتر اهل لي:

 وملددا دعددع غو  ددة اال ددك سددج ع     
  دددد كرني  ددددجوي دعدددداء محامددددة    
 بكدددع حزندددا   ء اهلددد    و ددد ين   

 

 فسددددج  دم ددددي  سدددد ه  و س شددددري   
 و ب ددد  لوعدددات الصدددبابة يف صددد  ي  

 (9)قد ه صدربي  فراق حبب  ضاق عر ف
 

 وصو   احلمامة واضحة، كونها ب  لة لصو   الشاعر وم اناته.
، ق  ل  ع انظا  الش راء فجس وها  د راا،  قدوا عد ي بدر     و ب و ان قصة احلمامة م  سب نا نوح 

 -الرقاع:
 لقدددددد  كددددددان يف نددددددوح وداود عددددددرب  
  اى اهلل نوحددددددا فاصددددددي اه كرامددددددة   

 ملدددددددر  اتسدددددددي الداسدددددددي او  ددددددد غري   
 وكدددان امدددراءاا مدددر  مدددة لدددبس  ك دددر    

                                                
 .0/393، وانظر: 0/393الزهر :  -7
 .030-031احلماسة البصر ة:  -8
 .0/0330 رح ا  ا  اهل لبني:  -9
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 فلمددددا عددددال املدددداء اجلبدددداا حتاملددددع     
 بددددداجلودي ندددددوح وقددددد  بددددد ا  فدددددافرع

 فا سددددد  وصددددد ا حالكدددددا ومحامدددددة   
 فمددددا اقل ددددع ترتدددداد ح دددد  بدددد ا هلددددا 
 فجددددداءت اىل ندددددوح تيدددددري بغصددددددها   

 

 سدددددد بدة نددددددوحك وهددددددو فبهددددددا  كددددددرب 
 لدددده  ذ و  مددددر جاندددد  اليددددود جمددددز  
 ومدددددددا مب غدددددددي اطخدددددددري اال مغدددددددر    

 ون  ه ددددز ايضددددر قضددددب  مددددر الز  دددد
 (10)فصدددددل  علبهدددددا اذا ات ددددده تبشدددددر  

 

 
اما الشداعر االحدوص االنصدا ي، فبقدا ن بدني حبده لسد  ى، وحزنده علبهدا مدر يدالا قصدة احلمامدة              
امل ج ة عل  فقب ها الوحب ، وهو   ت  مدها  مزا له، و مزا ل جب  ه حبببب ه، الي حرك ها يف ن سده ل عدة   

 ددرب عددر حزندده الدد ي هددو اكددرب  مددر حددزن احلمامددة يف فجب  هددا،   الشددوق واحلددزن، ولكددده مدد  كدد  هدد ا   
 -فبقوا:

 وهدددداج لددددي الشددددوق القدددد  م محامددددة   
 ميوقدددددددة تددددددد عو هددددددد  ال وحت هدددددددا   
 ومددا  ددجوها كالشددجو مددين وال الدد ي     
 فقلددددع هلددددا ان كدددددع صددددادقة اهلددددوى 
 ولكددددددر ك مددددددع الوجدددددد  اال ترمنددددددا    
 ومدددددا  سددددد وي بددددداك لشدددددجو وطدددددائر  
  فدددال اندددا ممدددا قددد  بددد ا مددددك فددداعلمي     

 

 علدددد  اال ددددك بددددني القددددر  ني ت جدددد      
 لدددددددده فدددددددددر ذو نضددددددددر    زعددددددددزع  
 اذا أجزعددددع م دددد  الدددد ي انددددا اجددددزع 
 صددد ع كمددا اصددبحع للشددوق اصددد     
 اطدددددداع لددددددده مدددددددين فدددددددؤاد مدددددددروع  
 سددددوى اندددده  دددد عو بصددددوت وتسددددج  

 (11)اصددد  بسددد  ى مددددك قلبددداا واجددد 
 

  انده اع درب  بكداء احلمدام     اما نصب  بر  باح فكان  مز احلمامة يف   ره  كاد  شدك  ظداهر  بدا    ح د    
 اص ق مر بكاء االنسان ال ا  ، ومر بكائه هو، الن احلمام دائم الدوح:

 
 لقددد  ه  دددع يف جددددذ لبددد  محامدددة   
 فقلددددع اع دددد ا ا عددددد  ذاك وانددددين   
 أأ عددددددم انددددددي هددددددائم ذو صددددددبابة 

 

 علددددد  فددددددر وهدددددداا واندددددي لددددددائم   
 لد سدددددي ممدددددا قددددد   اتددددده مالئدددددم     

 (12)بس  ى وال ابكي وتبكي احلمائم
 

 -واذا كانع احلمامة اك ر نوحا يف غزا نصب ، فهي عد  ابر الي ر ة تصد  ما  صد :
 فاسددددددلمين البدددددداكون اال محامددددددة 

 

 (13)ميوقددة قدد  صددان ع مددا اصددان      
 

 
 -اما ال رجي فريبط بني  جوها وبكائه، ولكدها اسب  يف االحساس بالدوح وال جب ة مده: 

 وال دعددددع  ددددجوها  ومددددا ميوقددددة
 

 (14)اء ال دددني فانسدددكبااال ترقدددرق مددد 

 

 .(15)فصوتها هو ال ي  سك  دموع الشاعر ال ا  ، وهل ا امل د  مواض  ك ري  يف الغزا االموي

                                                
.، 31،  اتسي:   ت هم اسو ، افرع: احن  ، وص اا: غرابا، وانظر: جتسدب  هد ه القصدة  د راا يف د دوان اجملددون:       391  ره:  -10

 .013، واالحوص االنصا ي: 03ح: ، و  ر نصب  بر  با31-31  ر  ز   بر الي ر ة: 
 .013، واير له داللة عل  ق م قصة احلمامة: 313، وانظر: نصاا اير ص 031 - 037  ره:  -11
، و اج  مالحظدات الد ك و  داود سدلوم عدر توظبدف نصدب  لرمدز احلمامدة يف  د ره          013، 13، 66، وانظر: ص039  ره: -12
 .90-36ص
 .71.   ره: -13
 .093د وانه:  -14
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وكان لسج  احلمام لون م مبز يف غزا الشاعر جر ر، فق   اوجع نصوصه الغزلبدة مزجداا واضدحاا بدني     
بدالغزا، وبالسدقبا، واالل دة واحلدددني،    م داني الددوح، الدي جند ها يف قصدة اهلد   ، وبددني امل داني املرتبيدة         

 - قوا:
 سدددددق  االدمددددد  مبسدددددبلة الغدددددوادي   
 مس ددددددع محامددددددة طربددددددع بدجدددددد 
 ميوقددددددددة تددددددددر  فددددددددوق غصددددددددر  
 سددددددددق  اهلل البشددددددددام وكدددددددد  ا ض 
 احدددد  الدددد ا  مددددر هضددددبات غددددوا    

 

 وسددددددددلمانني مرجتددددددددزا  كامددددددددا  
 فمدددددا هجدددددع ال شدددددبة  امحامدددددا 
 اذا مدددا قلدددع مددداا بهدددا اسدددد قاما     

 ما مدددددر الغدددددو  ر انب دددددع البشدددددا
 (16)وال انسدددد  ضددددر ة والرجامددددا 

 

فاحلمامة هدا ال تدوح، ولكدها طربة حدونة تدرت ، وكأنهدا  صدو    مز دة للحبببدة الدائبدة، الدي  داجبهدا         
 الشاعر ال ا   برف ، و  عو هلا وللبشام ال ي تص ح علبه بالسقبا، و داجي د ا ها بلغة احل  والشوق.

ة والرجاء والوفاء، وك لك للشجو واالس  بب  ان نصاا جلر ر ج     ضذ مما تق م ان احلمامة  مز لالل 
مر احلمامة  مزا للبني وال راق كدالغراب، ول د   د   الوجد  وغلبدة البداس علد  ن دس الشداعر هدي الدي            

 -احالع احلمامة  مز االل ة اىل  مز للبني  قوا جر ر:
 ب ددبين مددر جددا ك علدد  غربددة الدددوى   
 ل لدددك يف  دددك مدددر الدددبني ب ددد ما    

 

 ا اد السددددددددددلمانني ببددددددددددداا فودعددددددددددا  
 (17) ا ددع احلمددام الددو ق يف الدد ا  وق ددا 

 

 -و ؤك  ان ساب احلمامة اىل م د  البني وال راق ما قاله سوا  بر املضرب:
 ومدددددددا سدددددددلم  بسدددددددبئة احملبدددددددا  
 اال قدددد  هدددداجين فددددا ددت  ددددوقا  
 تدددددادى اليددددائران بصددددرم سددددلم   
 فكددددان البددددان ان بانددددع سددددلبم    

 

 انوال عسدددددددراء عاسددددددددبة البددددددددد  
 بكددددددددداء محدددددددددام ني جتاوبدددددددددان 
 علددد  غصددددني مدددر غدددرب وبدددان     

 (18)وبددددالغرب اغددددرتاب غددددري دان  
 

وه ا امل د  اجل    ميكر ان  د  ج حتع ضروب ك ري  مر امل داني الدي  مدز البهدا احلمدام، وهدي م دانك        
ب داد  م   د  اجلوان  واالصوا وال روع، ولكر داللة احلمام عل  البني امل ص  بالشؤم م دد   د  علد  اال   

وامل اني الي فر ها ه ا الرمز يف الغزا ال ربي، النه مر اك ر الرمو  ال صاقا بامل  ق  الش يب امل ص  برمز دة  
 الغراب.

ول    مز ة احلمامة ترب  واضحة يف غزا ال    ني يف ال صر االموي، الن الب   الد سدي امل صد  بددوح    
ت رب ت بريا صادقا عر احزانه وهمومه وتيل اته اىل حبب  احلمامة،     ماد  جاهز  ت ري الشاعر ال   ي، و

 ياب الرجاء يف حتقب  اماني ال ش  م ه.
فاحلبببة الغائبة عد  ال    ني ميكر ان تكون ب  ال  مز ا مداسبا لله    امل قود ال ي ترجو اوب ه، وهلد ا  

بني ندوح احلمامدة و دجوها  علد      فق  تول  نوع مر االنسجام الد سي بني نوح الشاعر وبكائه عل  حببب ه و
وه ا  -فريها الضائ  ال ي ال   ود، ه ا مر جان ، ومر جان  اير، فان الصبغ ال دبة املو وثة تد ق  

                                                                                                                                
، 373، 330، ود وان جر ر: 391، 003، 001، ود وان اجملدون: 061، 17، 91نظر ام لة عل  ذلك يف: د وان ال رجي: ا -15

،  د ر االحدوص:   696، ود دوان ذي الرمدة:   031، د وان القيدامي:  61  ر  ز   بر الي ر ة:  ،333، ود وان عمر: 663، 611
 .313، د وان اليرماح: 3/0333،  رح ا  ا  اهل لبني، ) ابو بكر اهل لي : 3/039، و  راء امو ون ) حمم  بر منري ال ق ي(: 10
 .330، 039، 007، 011، 13، وانظر: 333-330د وانه:  -16
 .019د وانه:  -17
 جلح   ال ق سي. 0/331، وانظر: نصا  شبهه يف الشك  وخيال ه يف ال اللة. يف الزهر : 393االصم بات:  -18
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اىل الدد  اجل  دد ، ب  د  عوامد  ال دداثر وال داثري ل ك سدد  عمقدا وب دد ا       -امدر  قدره واقدد  ال يدو  االدبددي    
 راء االب اع وال ر.ج    ر،  داسبان ال صر وم غرياته، وتغدبان ب 

فضال عر ك  ه ا فان واق  احلبا  االج ماعبة اجل    يف ال صر االموي مبا فبه مر ا دها  حضا ي الع 
 اىل االس قرا  وتشبب  الببوت وان شا  احل ائ  مر حوهلا ادت اىل تكاثر احلمام، ب  اىل تربب ه يف الببوت.

 ن عر  مز احلمامة النها ت بش م هم  رونها و سم ونها.ول   ه ا ما ل ع ان باه الش راء، فراحوا   ربو
ومجب  ب بدة   رب عر كون احلمامة انبسا له، تشا كه حزنه وتس بكبه، النه جي  يف بكائها م د سدا، يف  
غا ة ال  بري عر الشوق واحل ، ح    ق م لدا صو ا نابضة بال اط ة احلبة و افلة باطخباا اطخص  وهو   كر 

 -لل اللة عل  حزنه ال مب ، فبقوا: احلمام اهلادا
 ومددا  لددع بددي  ددا بدد ر ح دد  لددو انددين     

 

  (19)مر الوجدد  اس بكي احلمددام بكدد  لبا 

اما اجملددون فبكداد  كدون اك در الشد راء ال د   ني اه مامدا باحلمامدة ومداجاتهدا وهدو دائمدا مدا  شد اق اىل              
دته النه جي  فبه اطمئدانا لد سده ومشدا ك ه ل داصدر    اصواتهر احلدونة، فب عوهر اىل الدوح والرت  واىل م او

 -اليبب ة هلمومه واحزانه، ح    انه متد  ان تكون اح اهر صو   للبل ، فبقوا:
 

 اال  ددا محامددات احلمدد  عدد ن عددود    
 ف دددددد ن فلمددددددا عدددددد ن لشددددددقوتي   
 وعدددددد ن بقرقددددددا  اهلدددددد  ر كامنددددددا  
 فلددددم تددددر عددددبين م لددددهر محائمددددا   
 وكدددددر محامدددددات مجب دددددا ب بيددددد  

 قرقددددرن اال محامددددة  فاصددددبحر قدددد   
 تدددد اعني مددددر ب دددد  البكدددداء تال ددددا     
 فبالبدددددع لبلددددد  ب ضدددددهر ولبددددد ين   

 

 فددددددداني اىل اصدددددددواتكر حددددددددون  
 وكدددددددع باسدددددددرا  هلدددددددر ابدددددددني
  دددددربر مددددد اما او بهدددددر جددددددون  
 بكددددني فلددددم تدددد م  هلددددر عبددددون  
 فدددداجدحر  دددد   مددددا هلددددر قددددر ر  
 هلدددا م ددد  ندددوح الدائحدددات  ندددني     
 فقلدددددا ا  ا دددددا وهدددددر سدددددكون   

 (20)اطدددري ودهدددري عدددد هر  كدددني 
 

واذا اس  ت احلمامات ب ضهر االير، ظ  اجملدون    ام  ه ا االنسجام وحبد ا مس وحشدا ال جيد  مدر     
 - قامسه اهلم والشوق، مما   ز  عم  االحساس بالغربة والوحشة، فبقوا:

 اظددددد  حبدددددزن ان تغددددددع محامدددددة    
 بكددع حددني د  الشددوق لددي وترمنددع   
 هلدددددددا  فقدددددددة  سددددددد  نها فكامندددددددا 

 

  شدددي بكدددو  مدددر الدددو ق ميدددراب ال 
 فدددددال فحددددد  تدددددردى بددددده وصدددددغري  

 (21)ت دددداطني كاسددددا ببدددددهر تدددد و    
 

 -وق  تدبه ال ك و  عب املد م الزبب ي، اىل صلة ال شابه بني الصو   يف الببع:
 وعدددد ن بقرقددددا  اهلدددد  ر كامنددددا 

  

  دددربر سدددالفا او بهدددر جددددون   
 

 -والببع:
 هلددددا  فقددددة  سدددد  نها فكامنددددا 

  (22)ت دداطني كاسددا ببدددهر  دد و    
 

                                                
 .330ال  وان:  -19
 .369 - 363 وان: ال  -20
 .036ال  وان:  -21
 ( السابقني.3( و )0انظر هامش ) -22
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 ل امرا ال  د
 

ا وصلة الصو   يف ك  مدهما باملشه  ال ام، ال ي  ر   الشاعر توضبحه بها وما تديوي علبه ل لك وقا
مر تداقض او تضاد، فاجملدون  صو  احلمائم الدائحات وكانهر يف جملس مسر   داوحر و   اطني فبما ببدهر 

 .(23)د سكؤوس اطخمر، وكأن نواحهر، او بكائهر ه اف الدشو  الي تب  ها اطخمر  يف ال
وهك ا ت كر  امل اني عد  اك ر الش راء ال    ني، ل  كس ال الالت ذاتها، فك ري عز ،   ت  مر سج  

 -احلمامة  مزا ل ميومة حبه وقو  حدبده  قوا:
 احبدددددك مدددددا حددددددع بغدددددو  تهامدددددة   
 ومددددا سددددج ع يف بيددددر واد محامددددة  

 

 
 اىل البدددددو مقدددددال  الد ددددداج سدددددلب 

  (24)جياوبها حدان ال شي طروب 
 

حلمامدات تشد ره بالغربدة والوحشددة، وام ال دراق ولوع ده، الن تدرجب هر احلددز ر  د ري فبده اضدديرابا         وا
 -ن سباا، ليوا ال راق،  قوا:

 ام تسددم ي  ددا عددز يف  وندد  الضددح     
 بكدددددني فهدددددبجر ا ددددد باقي ولدددددوعي   

 

 
 بكدددددداء محامددددددات هلددددددر هدددددد  ر  

 (25)وقدد  مددر مددر عهدد  اللقدداء دهددو 
 

بده وسدج  احلمدام، و ركدز علد  عواط ده الدي   ريهدا هد ا السدج            وقبس بر ذ  ذ،  ربط بدني دوام ح 
وعل  االمه وذكر اته، الي تك س  عمقا عاط با حني تقرتن م  ندوح احلمدام الد ي  ز د  مدر لوعدة احلد         

 -وحرق ه، فبقوا:
 فددددال والدددد ي مسددددحع ا كددددان بب دددده    
 نسدددددب ك مدددددا ا سددددد  بددددد ري مكانددددده    
 ومدددا سدددج ع و قدددا ته دددف بالضدددح    

 بدجدددد  سددددحابة  ومددددا اميددددرت  ومددددا   
 

 

 اطددددوف بدددده فددددبمر  يددددوف وحيصدددد    
 ومدددددا دام جدددددا ا للحجدددددون احملصددددد    
 تصددددددددددد   يف افدانهدددددددددددا وتصدددددددددددوب

 (26)ومددا ايضددر بدداالجزاع طلددذ وتدضدد 
 

وهك ا اخت  الش راء ال    ون مر احلمائم  مزا،   ربون مر يالله عدر ا دجانهم ح د  اصدبذ ظداهر       
 .(27)با    يف   رهم

 ببهة الش راء ال شاق، يف غرب ها، وحدبدها وا  باقها، واحزانهدا،   نالحظ مما سب ، ان احلمامة كانع
ولواعجها، وك  هد ه امل داني حد ت بهدم اىل مشدا ك ها عواط هدا، وإحاسبسدها وال جداوب مد  ه  لدها،           
وكانع  غب هم يف االه مام به ا اليري الود  ، انهم وص وه وص ا يا جباا ح   اقرتبع صو ته يف مجاهلدا  

 ا  احلبببة، لب لوا عل  احساسهم ال مب  مبظاهر اليبب ة مر حوهلم.مر صو   املر
وق  طلبوا مر احلمام ان  شا كهم احزانهم بالدوح والبكاء الن صدوته وجد  يف ن وسدهم اصد اء خم ل دة      

 .(28) فسموه غداء وه افا وتير با ونواحا وه  ال وحاولوا ت لب  البكاء ))بانها تبكي  وجها ال ي فا قها((
مد    مزي اير،  قرتب مر داللة بكاء احلمامة عل  البني ال ي حي  بني االحبة، فضال عر داللة  وه ا

بكائها عل  اهل    ال ي فق  مد   مان ب ب  ولر ترج  اوب ه، فظلع تبكبه حرمانا و اسا، وك لك احلمامة 
 .(29)عل  اهل ا ة((، ح   ))ضربوا بها امل   عل  الوفاء وااليالص ال ي ببد ها قصة سب نا نوح 

                                                
، 003، 16، وانظر: نصوصدا ايدرى يف د دوان اجملددون:     91حب (: ص  _مظاهر اطخص  واال راق واحلدني يف الغزا ال   ي ) -23

033 ،319. 
 .063ال  وان:  -24
 .016ال  وان:  -25
 .013ال  وان:  -26
 .63واالموي:  يف الش ر االسالمي -27
 .3/393احلبوان:   -28
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وكان مر طب  احلمام انه  يل  وكره ولدو كدان  يف مسدافة ب بد  ، و مبدا صدب  وغداب عدر وطدده عشدر           
سدني، وهو عل  ثبات عقله، وقو  ح ظه، ح   جي  فرصة فبيري و  ود اىل وطده... ومر طب ه انه ال  ر   

 .(30) ((اال ذكره اىل ان  هلك، او   ق  اح هما وحي  املالعبة وال قبب 
البسع ه ه اليباع مما  س هوي الشاعر ال ا   يف حمبوب ه فبس لهم  مو ه مدهدا، والدي تدسدجم طباعهدا     

 م  ما   مداه مر حمبوب ه مر الوفاء وااليالص؟
ول   ما   كره اجلاحظ عر     مب  احلمام اىل الغزا وال  در فبه ممدا   دز  الصدلة اجلوهر دة بدني طبداع       

   امل شوقة.احلمام وطباع املرا

 املصادر واملراجع
هد، حتقب  امحد  حممد    309االصم بات، البي س ب  عب امللك بر قر   بر عب امللك االصم ي، ت .0

 م.0169، 3 اكر، وعب السالم ها ون، دا  امل ا ف مبصر، ط
هد، حتقب  خم ا  ال  ر امح ، 631احلماسة البصر ة: لص   ال  ر ابي ال رج عب احلسني البصري، ت .3

 .0169 ة دا  امل ا ف ال  مانبة، اهلد ، ميب
احلبوان: البي ع مان عمدرو بدر حبدر اجلداحظ، حتقبد : عب السدالم حممد  هدا ون، مدشدو ات اجملمد             .3

 .0161، 3ال لمي االسالمي، بريوت، ط
د وان جر ر:  رح حمم  بر حبب ، حتقب : د. ن مان حمم  امني طده، دا  امل دا ف مبصدر، القداهر ،      .9

0161. 
 .0167، 3مجب : حتقب : د. حسني نصا ، دا  مصر لليباعة، القاهر ، طد وان  .3
هد، حتقبد : يضدر اليدائي، و  دب      313د وان ال رجي:  وا ة ابي ال  ذ الشبخ ع مان بر جين، ت .6

 .0136ال بب ي، الشركة االسالمبة لليباعة والدشر، بغ اد، 
 د وان قبس بر ذ  ذ. .7
 .0170ا  ال قافة، بريوت، د وان ك ري عز ، مج  د. احسان عباس، د .1
 د وان جمدون لبل : حتقب  عب الس ا  امح   فراج، دا  مصر لليباعة. .1

هد، حتقب  عب الس ا  فراج، ميب ة املد ني،  373 رح ا  ا  اهل لبني: صد ه ابي س ب  السكري، ت .01
 القاهر .

القدداهر ،  دد ر االحددوص االنصددا ي: حتقبدد  عددادا سددلبم مجدداا، اهلبئددة ال امددة لل ددالبف والدشددر،     .00
0171. 

هد، حتقب : د. 310  ر ع ي بر الرقاع ال املي: عر ابي ال باس امح  بر حيب  ث ل  الشبباني، ت .03
 .0117نو ي محودي القبسي، د. حاب صاحل الضامر، ميب ة اجملم  ال لمي ال راقي، 

 .0161  ر نصب  بر  باح: مج  د. داود سلوم، ميب ة اال  اد، بغ اد،  .03
 .0173 ر ة: حتقب : حاب الضامر، ميب ة اس  ، بغ اد   ر  ز   بر الي .09
 اليبب ة يف الش ر اجلاهلي " د. نو ي محودي القبسي. .03

                                                                                                                                
، وانظر: قصة ايرى لل اللة عل  وفائها يف ك اب ال ك و  داود سلوم ) ك اب قص  احلبوان يف االدب ال ربدي  0/019احلبوان:  -29

 .63-69الق  م(: 
 .3/033املس يرف:  -30
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 .0136، 0فدون االدب الش يب: امح     ي صاحل، ميب ة دا  اهلدا، ط .06
يف الشد ر االسددالمي واالمددوي: د. عبدد القاد  القددط، دا  الدهضددة ال رببددة لليباعددة والدشددر، بددريوت،   .07

0171. 
 .0171، 3 طر   املب ولوجبا عد  ال رب، حممود سلبم احلوت، دا  الدها  للدشر، بريوت، طيف .01
ك اب قص  احلبوان يف االدب ال ربي الق  م: مج  وتقد  م: د. داود سدلوم، دا  احلر دة لليباعدة،      .01

 .0171بغ اد، 
 .0177الك اب املق س: اص ا  مج بة الك اب املق س يف الشرق اال دني،  .31
هددد، دا  احبدداء الددرتا  ال ربددي، 131مددر كدد  فددر مسدد ظرف، البددي ال دد ذ االبشددبهي: ت  املسدد يرف .30

 .0133القاهر ، 
احلبوان: البدي ع مدان عمدرو بدر حبدر اجلداحظ: حتقبد : عب السدالم حممد  هدا ون، مدشدو ات اجملمد              

 .0161، بريوت، 3ال لمي ال ربي االسالمي، ط
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 الدول الناميةمن  يف موضوع هجرة الكفاءاتمساهمة 

 مع إشارة خاصة حلملة الشهادات العليا يف العراق

 (حبث نظري  ــ  تطبيقي)

  جامعة أهل البيتكمال عبد حامد آل زيارة، كلية القانون،أ.م.د. 
 سعد خضير عباس الرهيميأ.م.د. 

 املقدمة:
امل ق مددة، ن ددم ك بددع البحددو  الكدد ري  حددوا موضددوع هجددر  ال قددوا مددر ال ددام ال الدد  إىل الدد وا    

ومج ع اإلحصائبات سواء مر ال وا املس قبلة أم مر البل ان الدامبة، وعق ت الد وات واملؤمترات احمللبة 
 واإلقلبمبة وال ولبة حوا املوضوع، واقرتحع ما ب تسمب ه باحللوا أو أنصاف احللوا.

أو احلد  مدده قد      ثم تبدع ال     مر ال وا قسدما مدر هد ه املقرتحدات مدر أجد  إ قداف هد ا الدز دف          
املسدد ياع، ولكددر مددا هددي الد بجددة ؟ وهدد  هددداك يددالص للموضددوع ؟ اجلددواب ال حبدد  م  ددزا تدد ف      

 الك اءات ال لمبة  فب  املس وى واىل وق دا احلالي مس مرَا.
إن ه ا البح  لبس مساهمة تضاف إىل بقبدة ال  اسدات الدي تداولدع املوضدوع، فحسد ، ولكدر يف        

 دان سدرب أغدوا  احلقبقدة بشدك   يدر، وذلدك مدر يدالا فهدم املشدكلة مدر أصدحابها              ه ه املر  تويا الباح
أن سهم. واملقصود هدا بأصحاب املشكلة هم ذوو الك اءات ال لمبة مدر محلدة الشدهادات ال لبدا والدي ال      
تقدد  عددر مسدد وى  ددهاد  املاجسدد ري يف  دد   االي صاصددات ومددر يرجيددي اجلام ددات ال رببددة واألجدببددة     

 املت ل ة.
ضددمر البحدد  فصددلني،  كلددز األوا فبهمددا علدد  اإلطددا  الدظددري ممدد ال باحلدد    عددر م هددوم هجددر     ت

الك اءات وال وام  احملركة هلا سواء أكانع جاذبة مر الد وا امل ق مدة أم داف دة مدر البلد ان الدامبدة وأبدر         
 اآلثا  املرتتبة علبها.

 ال باسدد ما   االسدد ببان الددي أعدد ها أمددا ال صدد  ال دداني ف ضددمر اجلاندد  ال يببقددي اطخدداص بددال راق ممدد
الباح ان ل شك  املرتكز ال ي اس د ا علبده يف هد ا ال صد  مدر يدالا حتلبد  أبدر  مضدامبدها واسد تالص          

 الد ائج مدها.
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 اجلانب النظري -:الفصل األول
 مفهوم هجرة الكفاءات -:املبحث األول

ملؤقدع للياقدة ال لمبدة وال قدبدة وال دبدة      تشري هجدر  الك داءات، بشدك  عدام، إىل االن قداا الد ائم أو ا      
وال كر ة مر بل  نامك أو ح   مر بل  م ق م وتسربها ت  جيبا إىل بل  أجدديب م قد م أو أك در تقد ما وغدد ،      

 (1)وتشم  حقوا ال  اسة والدشاط البشري مجب ها م  تركبز عل  ال لوم.
اب د اء  مدر مسد وى ال امد  امل تصد       وبات مر امل  ا ف علبه أن ك اء  املهاجر ت ين كد  ذي مهدا     

 (2) -وصوال إىل ال ام امل مبز، وب لك ميكر تصدب هم حس  ال ئات اآلتبة:
 م   األطباء واملهد سني واحملامني واالق صاد ني..... -ذوو املهر احلر : .0
اهد   وهم حلقة االتصاا بني املهد سني وال ماا املهر  و كونوا مر يرجيي الكلبات وامل  -ال دبون: .3

 ال دبة.
وهم فئة ال ماا ال  ر نالوا يرب  فدبة م تصصة يف جماالت حبو ة م د  الصدداعة،    -ال ماا املهر : .3

 ولبس بالضرو   أن  كونوا مر محلة الشهادات اجلام بة.
امل تصصددون يف ال لددوم  -املهد سددون  -وهكدد ا فددإن امل هددوم الواسدد  للك دداءات  شددم : األطبدداء 

أصددحاب  -املمرضددون وفدّبددو ال يببدد   -األسددات   وامل  سددون  -ج ماعبددة اليبب بدة )الصددرفة( واال 
 األعماا واحلرفبون اآليرون.

وعل  ق   ت ل  األمر ببح دا ه ا فقد  اق صدرت ال  اسدة ملوضدوع اهلجدر  علد  الك داءات مدر محلدة          
  ,  MRCOGالشهادات ال لبا حصرا )ال ك و اه واملاجس ري(، فضال عر الشهادات اليببة ال البة وهي:

FRCS  ,  MRCP . 
إن ت بري هجر  الك اءات هدو تسدمبة للظداهر  موضدوع البحد  دون أن   دين ذلدك جتداهال لل سدمبات          
األيرى امل  اولة، فق   دظر إىل فئة مر املهاجر ر بوص ها خنبة م كر  وعد ئ   يل  علبها هجدر  ال قدوا   

ببة هلجدر  هد ه الك داءات لكونهدا مداد  حبو دة يف       )أو هجر  األدمغة(، أو جيري الرتكبدز علد  اآلثدا  السدل    
وإذا ت مقدا يف د اسدة هد ه الظداهر  ندرى أن البلد ان ال قدري         (3) ر ان ال دمبة فبيل  علبها نز ف ال قوا.

وامل أير  تكدولوجبا حتوا سدو ا جزء  مر  صب ها ال كدولوجي الضئب  نسببا وامل م   به ه الك اءات حندو  
  وقددة تكدولوجبددا، ل دد عبم ت وقهددا، يف حددني تقضددي ال  الددة أن  كددون الدقدد  اليبب ددي     البلدد ان الغدبددة امل

لل كدولوجبا باجتاه البل ان الدامبة، ول لك مسبع هجر  الك داءات بالدقد  امل داكس لل كدولوجبدا، ت دبريا      
صصدة يدالا   عر غرابة ه ه الظاهر  وسلبب ها، وهي ال سمبة املس ت مة يف األمم امل ح   ووكاالتهدا امل ت 

 (4)السدوات األيري .

                                                
  .09(. ص0173بريوت، الباس   ر، هجر  األدمغة ال رببة، املؤسسة ال رببة لل  اسات والدشر، )  -1
(. 0111ال و   ال امدة، )بغ اد،  -مك   ال م  ال ربي، هجر  األدمغة ال رببة، مؤمتر ال م  ال ربي  -مدظمة ال م  ال رببة  -2

 09-03ص
 .09املص   ن سه. ص -3

 انظر أ ضا:
COUET Jean - Francois / et / BREMOND  Janine  ; " Pays sons - developpes ou pays 
en voie de developpement  Hatier , Paris. 1978. Tome  1.P. 51.  

 .039، )عّمان(. ص0116املؤلف )بال(، )هجر  الك اءات(، اجمللة ال رببة لودا  ، اجملل  ال ا ر، ال  د األوا،  -4
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 :دوافع هجرة الكفاءات من البلدان النامية :املبحث الثاني
ترتبط هجر  الك اءات مر ال وا األك ر ختل ا إىل ال وا األك ر تقد ما ب وامد  دفد  مدر الد وا األوىل      

كون داف داا  وب وام  ج ب )أو   ( مر ال وا األيري ، مب د  أن ك  عام  مر عوام  اهلجر  ميكر أن  
للك اءات أو جاذباا هلا يف بل  مر البل ان اع مادا عل  د جة الدمو وال ق م الي بلغها ه ا البل . وانيالقدا  
مر ذلك فإندا عد ما حن د ال وام  ال اف ة للهجر  نكون ق  ح دنا تلقائبا ال وامد  اجلاذبدة هلدا مد  األيد       

ك  عام فإن دواف  هجر  الك داءات مدر البلد ان الدامبدة )أو     بدظر االع با  ت اكس ال أثري بني الدوعني. وبش
 -عوام  ج بها مر ال وا امل ق مة( ميكر حت   ها مبا  أتي:

 تفاوت الدخول:-1

 رى الباح ون ب امٍة، أن مس وى ال ي ،     مر األسباب األساسبة املؤثر  يف جماا هجر  الك داءات  
فرد هو  ئ طبب دي ومديقدي السدبما عدد ما  شد ر هد ا       ، فالبح  عر دي  حقبقي جمزي مر قب  أي (5)

ال رد بام الكه املؤهالت ال لمبة وال ملبة الال مة للحصوا عل  ه ا ال ي ، وب كسه إذا وجد  ال درد أن   
ديله ال   داس  وك اءته وأنه غري قاد  )م  ا ت اع األس ا  أ ضا( عل  توفري ابسط االح باجات اإلنسانبة 

ص  يف ب ض البل ان الدامبة، فإن أنظا ه ت جه ح ما حنو ال وا امل ق مدة ذات الد يوا   له ول ائل ه، كما حي
 ال البة.

سو  ا وكا ة دولة عر ببة ايرى، ال  س يب  حام   هاد  ال ك و اه، أن  وفر بوساطة ديله   فم ال يف
 (6)ألس ا .سكداا الئقاا وال سبا   مداسبة، واملشكلة ت  اقم طب ا م  اال ت اع املس مر يف ا

وا ت داع الدد ي    ددبذ احلصددوا علد  الكدد ري مددر الضددمانات واطخد مات االج ماعبددة مددر سددكر ونقدد     
 وصحة وت لبم... اخل خباصة عد ما مت ا  ه ه اطخ مات باجلود  وبسهولة املداا.

 :فرص العمل وظروفه-2

باي صاصدات نداد   حبكدم    خي   الب ض مر أبداء البل ان الدامبة يف أثدداء د اسد هم يف الد وا امل ق مدة     
تيو ها وح اث ها ومبا   وق إمكانبات ومس وى تق م بل انهم، ل لك  واجهون عد  عودتهم مشكلة ع م 
 االس ب اب ملا حيملونه مر اي صاص، ببدما  الحظ أن أماكر ال م  مهبأ  هلم يف ال وا الي د سوا فبها.

عد م حصدوهلم علد  فدرص ال مد  الدي        مر ناحبة ثانبة   اني الب ض مدر األ دتاص الك دوئني مدر    
تداس  اي صاصاتهم يف البل ان الدامبة، ب  واألده  مر ذلك هو ع م حصوا قسما مر املؤهلني عل  أ ة 
فرصة عم  باملر  السبما يف البل ان الي ال متلك ييط جب   لدربط ال  لدبم بال دمبدة ومبدا  دؤدي إىل يلد        

 وعجز يف اي صاصات أيرى.فائض عر حاجة البل  يف اي صاصات م بدة 
ويف ب ض البل ان الدامبة جيري ت ضب  الك اء  األجدببة عل  الك اء  احمللبة الي متاثلها يف االي صاص 

 مر حب  ال وظبف واألجر، وه ا ما  رتك األم يف ن سبة ال رد و  ف ه لل  كري باهلجر .
اءات ال البة األجدببة م لني إىل ثالثة أم اا عل  سبب  امل اا يف اجلزائر بلغ م وسط  ات  ال رد مر الك 

( م ال، ويف صداعة احل    والصل   بلغ سب ة أم اا 03( أو )01 ات  نظريه اجلزائري، ب  ق   ص  إىل )
 (7) ات  اجلزائري.

                                                
 انظر: -5

PERROUX  Framcois ; le monde  diplomatiqve ; mai , 1977.  
 . 090 - 091(. ص0117دق،  هجر  الك اءات ال رببة أسبابها ون ائجها،)بغ اد، ن اء ميشر صا  -6
حبو  ومداقشات الد و  الدي    -هجر  الك اءات ال رببة     ،فاطمه  هر  أفرحيا، )عوام  هجر  الك اءات يف اجلزائر( -7

 .033(. ص0110   ال رببة، )بريوت، نظم ها اللجدة االق صاد ة لغربي  سبا )اكوا( األمم امل ح  ، مركز د اسات الوح
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كما جيدري االسد ت ام وال قدو م يف ب دض األحبدان لدبس علد  أسدس موضدوعبة تقدوم علد  الشدهاد              
إمنا عل  احملسوببة والوساطة بك  ما حيمله ذلك مر تأثريات سلببة عل  اجمل م ، ب  إن واطخرب  واملها  ... 

حالة الرتدي يف أحبان م بدة تصد  إىل حد  أن )حيدا ب( اإلنسدان يف أثدداء الوظب دة ال لشدئ إال ألنده حيمد           
ك اءات سببا مدر  املق    والك اء ، ل لك  كون سوء ال القة السبما م  الرؤساء يف ال م  وع م تق  ر ال

أسباب هجرتهم     وغالبا ما  صادف املرء إدا  ني  دظرون إىل الك اء  عل  إنه جمرد فرد مر ال املني بد ال  
 (8)مر أن  دظروا إلبه عل  إنه مو د مثني.

ويف ب ض األحبان ال ت م   املشكلة ب وفري فرصة عم ، فه ه ق  تكون م وافر  لد وي الك داءات، أو   
ولكدها ت  ل  ب هبئدة اجلدو ال لمدي ومد ى مواكبدة ال قد م ال داملي، فدالك ري ر ممدر حيملدون           بظروف ال م  

املؤهالت و س ون ل يو ر م ا فهم  صي مون مبح ود ة تسهبالت البح  ال لمدي مدر خم دربات وأجهدز      
ان الدامبدة  علمبة ومصاد  م دوعة... وهدا ال ب  مر اإل ا   إىل مجود الدظم ال  لبمبة يف ال   د  مدر البلد    

وع م مواكب ها حلركة ال يو  ال لمدي يف الد وا امل ق مدة، فهد ه الددظم ب امدة مرتد دة وم  قد   لل  اسدات          
 اقبة املس وى، وه ا ناتج مر ال تلف ال دام الد ي   انبده قيداع الرتببدة وال  لدبم يف هد ه الد وا، بشدك           

جه مر نشاط وأمواا للبح  ال لمي ال ي عام، إذ  الحظ حم ود ة اإلن اق عل  ه ا القياع السبما ما  و
    ضرو  ا ألعضاء اهلبئات ال    سبة، حب  أن االق صا  عل  ال    س دون البح   ه   اإلمكانبدات  
واملها ات، ويف ب ض األحبان ال ت  ل  امل ضلة بإع اد البحو  وك اب ها مر قب  ال    سبني، إمندا ت صد    

ض دوا ال ام ال ال  هدالك فجو  بني املؤسسات ال لمبة واملؤسسدات  مب ى اس  اد  اجمل م  مدها. ف ي ب 
األيرى ت م   بض ف اال تباط بني اطخيط ال دمو ة امل ب ة فبهدا وال وجهدات ال لمبدة هلد ه البحدو  األمدر       

 ال ي  ؤدي إىل  كدها عل  الرفوف ب ال مر وض ها موض  ال يبب .
 الدراسة يف اخلارج:-3

  مر أبداء ال وا الدامبة  رسلون يف ب  ات )أو علد  حسدابهم اطخداص( إىل الد وا     مر امل لوم أن ال   
امل ق مة لل  لبم ونب  الشهادات ال لبا، وأثب ع البحو  املت صة أن هجدر  اليدالب ال ا سدني يف البلد ان     
األجدببددة أك ددر مددر الدد  ر م    سددوا أبدد ا يف اطخددا ج، ألن أولئددك ميل ددون علدد  ال سددهبالت وال ددرص    

 (9)الساحنة، واك سبوا مها ات تداس  املؤسسات وأ باب ال م  يف البل ان األجدببة.
ويف ه ا اإلطا   الحظ أن ع دا كبريا مر اليالب مي دون فرت  إقام هم ب   إمتدام د اسد هم، فب ملدون    
 يف اجلام ات أو املؤسسات وذلك للحصوا عل  يدرب  عملبدة قبد  ال دود  األمدر الد ي   دز  مدر اح مداا         
بقائهم يف بل ان ال  اسة السبما عد ما  دالون ترقبدة أو حيصدلون علد  عدرض مغدري لل مد  مدر مؤسسدة         

  (10)أيرى.
إضافة إىل ما تق م فإن ال ا سني يف اطخا ج    ودون عل  منط حبا  خم لف مبين علد  الدوعي  قدوم يف    

وال لماء، واملركز االج ماعي ب ض األحبان عل  احرتام كبري للوقع واحلرص عل  الدظام واحرتام ال لم 

                                                
حسر االبراهبم، مسري عدب اوي، )أمناط اس ت ام اهلبئات ال    سبة يف إطا  امنائي: ب دض االسد د اجات األولبدة يف     -8

حبو  ومداقشات الد و  الي نظم هدا اللجددة االق صداد ة لغربدي  سدبا )اكدوا(        -جام ة الكو ع(، هجر  الك اءات ال رببة 
 .001(. ص 0110مل ح  ، مركز د اسات الوح   ال رببة، )بريوت، األمم ا

حبدو  ومداقشدات    -ولبم غلبز ، هجر  الك اءات: ما ن رفه عدها ومدا حت داج إىل م رف ده(، هجدر  الك داءات ال رببدة        -9
(. 0110ببة، )بدريوت،  الد و  الي نظم ها اللجدة االق صاد ة لغربي  سبا )اكوا( األمم امل ح  ، مركز د اسات الوح   ال ر

 .336ص
 .13الباس   ر، مص   ساب  ال كر. ص -10
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القائم عل  أساس اطخرب  وامل رفة ولبس عل  أساس الدس  واجلاه... ل لك جن  أن ب ضهم عدد ما  رجد    
إىل بل ه األصلي   اني مر مسألة ال كبف واالنسجام مر ج    يف اجمل مد  خباصدة عدد ما تبد أ يف دوايلده      

 ل ه والبل  ال ي د س فبه.حالة املقا نة يف أمو  احلبا  امل   د  بني ب
%( مدر ال ا سدني يف البلد ان الغرببدة     61وت كر ب ض اإلحصائبات حوا هجر  الك داءات ال رببدة أن )  

%( مددر ال ا سددني يف دوا أو بددا الشددرقبة  هدداجرون، وتدد كر تقدد  رات أيددرى أن 03 هدداجرون، كمددا أن )
%( مدر جممدوع   71الدب ض إىل أن )  %( مر اليلبة ال  ر    سون يف اطخدا ج ال   دودون، كمدا  د ه     31)

  (11)ال لماء ال رب ال  ر     بون يف اطخا ج ال   ودون إىل البالد ال رببة.
وبالدسبة للب ض مر ال ائ  ر تكون عوام  الش  واهلجر  مر  أيرى إىل ال وا امل ق مدة أقدوى عدد ما    

دظم ال  اسبة فبما بني ال وا بني  رتبيون برباط الزواج مر أجدببة )أو أجديب(. ك لك ق  حيم  اي الف ال
طباتدده سددببا مددر أسددباب اهلجددر  للك دداءات ال ائدد   مب  دده عدد م إعيدداء  ددهاداتهم ال  اسددبة حقهددا مددر        

 االس حقاق أو ما ميكر أن  يل  علبه مشكلة ت ادا الشهادات.
  :األسباب السياسية -4

ن الدامبة وما صاحبها مر تغبريات إن ظاهر  ع م االس قرا  السباسي ومد   مر طو   يف م ظم البل ا 
سباسبة يف ب ض ه ه البل ان تشك  سببا مر أسباب اهلجر  للك اءات الي تكون يف ب دض األحبدان حمد     
ع م ثقة ن بجة ملا حتمله مر أفكا  و  اء م يو  ، وه ا األمر )م  عوام  أيرى ومدها اق صاد ة ا رنا هلا( 

 االضيراب واطخوف عل  املس قب .  رتك يف ن سبة هؤالء حالة مر القل  و
%( مددر املشددمولني بال  اسددة 33ويف هدد ا اجملدداا أكدد ت د اسددة أجراهددا احدد  املهد سددني املهدداجر ر أن )

%( وتقببد   13 فضوا وظائف عرضع علدبهم يف البلد ان ال رببدة والسدب   رجد  إىل تد ني حر دة الدرأي )        
   (12)%(. 61احلر ة السباسبة )

سباسي وما  دجم مر اح ماا قبام أوضاع سباسبة واق صاد ة وإدا  دة مرتبكدة ال   إن فق ان االس قرا  ال
تدسجم وما حت اج إلبه الك اء  مر جو هادئ لوب اع واالب كا  وال يداء  شدك  عامد  جدوهري للدهجر ،      
فالظروف السباسبة يف أي بل  تدد كس علد  مواطدبده السدبما مددهم البداح ني عدر حالدة االسد قرا  لز داد            

هم ال لمي، وهم ذوو ال قوا امل كر ، ف د ما حت   أ مدات وأحد ا  سدايدة تدزداد حركدة اهلجدر        ن اج
ال لمبة وال دبة إىل مداط  أك ر اس قرا ا يف ال ام، خباصة عد ما تص  ه ه األح ا  إىل ح  املساس حببا  

     أصحاب ال قوا وال لماء.
ون عدامال مسداهما يف اهلجدر ، فاإلنسدان ال دام      كما إن ض ف املشا كة السباسبة ل وي اطخرب  ق   كد 

  بش يف ب ض البل ان الدامبة يف جدو ال حيدرتم ال لدم علد  مسد وى السباسدات ال امدة ومصداد  تقر رهدا،          
وه ا ما   جس  بض ف دو  الك اءات يف اختاذ القرا ات، حب   الحظ ت ضب  الوالء السباسي للمواطر 

 ال ال  عل  الك اء  واإلمكانات ال لمبة.مر قب  ب ض احلكومات يف دوا ال ام
(13)

 

 :اآلثار املرتتبة على هجرة الكفاءات من الدول النامية :املبحث الثالث
انيالقا مر كون االس  ما  البشري هو أك ر أنواع االس  ما  مردودا عل  أي بل  مدر البلد ان سدواء يف    

دمبة االق صاد ة فإن هجر  األدمغة والك داءات مدر   احلسابات املاد ة أم غريها، ولكونه األهم يف عوام  ال 

                                                
  .031املؤلف )بال(، )هجر  الك اءات(، اجمللة ال رببة لودا  ، مص   ساب  ال كر. ص-11
 .031 - 031ن اء ميشر صادق، مص   ساب  ال كر، ص   -12
  .033-033املص   الساب . ص -13
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ال وا الدامبة ت   نز  ا     ا   م   خبسا   ه ه ال وا طخري  أبدائها وهم الص و  امل  لمة وامل  بدة تد   با   
عالبدا والد  ر صدرفع علدبهم دوهلدم األمدواا واجلهددود ولكدهدا م جتدر ال مدا  وال وائد  مددهم. إن اآلثددا             

 -جر  عمبقة و املة ألك ر مر ص ب  ميكر اس  راضها بإجيا  كما  أتي:السلببة هل ه اهل

 التعليم: -1
 شكل  تداق  الك اءات ال ي ت اني مده البل ان الدامبة ن بجة للهجر  يسا   فادحة بدأجهز  ال  لدبم،   

القددوى علد  أسداس أن الك دداءات مت د  اليلب دة وهددي عمداد ال ملبددة ال  لبمبدة الضدرو  ة يف ت بئددة وتهبئدة         
وعل  ص ب  الوطر ال ربي وانسدجاما مد  ال زا د  السدكاني يف ب دض       (14)البشر ة الال مة ل حقب  ال دمبة.

البل ان ال رببة حص  توس  كبري يف امل ا س وامل اه  واجلام ات  افقه ا ت اع يف أع اد اليلبدة يف املراحد    
وك وء ، وهدا ترب  املشدكلة، حبد  أن هجدر     ال  اسبة املت ل ة، وه ا ما حي اج إىل كواد  ت   سبة كافبة 

قسم مر األسات   وامل  سني تقل  مر نسب هم إىل اليلبدة األمدر الد ي  دؤثر علد  سدري ال  لدبم وجناحده يف         
حتقب  أه افه السبما يف قياع ال  لبم ال دالي الد ي حي داج إىل ت   سدبني حاصدلني علد   دهادات علبدا يف         

فدإن نسدبة اليدالب إىل األسدات   يف اجلام دات ال رببدة تبلدغ يف ب دض          اي صاصدات دقبقدة. ويف هد ا اجملداا    
 (15)( إىل واح .911احلاالت )

 الصحة: -2
كما هو م لوم أن املها ات اليببة ال جيري تو   ها عل  الص ب  ال ولي وفقا للحاجدة الدي تشده  بهدا     

وسط عام مر ال داقضات احلداد   مؤ رات األمراض أو الوفبات، إمنا ه ا ال و      م وفقا حلركة السوق 
 (16)يف تو    ال يوا.

وت   هجر  األطباء يسا   فادحة يف ه ا املب ان، ألن ال     مدر الد وا الدامبدة ومدهدا الدبالد ال رببدة       
ت اني مر نق  كبري يف ع د األطباء ألمجالي السكان مقا نة بالد وا امل ق مدة. فالبددالد ال رببددة، بشكدد       

مس وى الدسبة ال ولبة )الي ح دتها مدظمة الصدحة ال املبدة( والدي هدي طببد  واحد         عام، ما الع دون
     (17)لك  ألف مواطر. 

( طبب  يف عام 06301وعل  سبب  امل اا فإن ع د األطباء االي صاصبددر وال مومددبني يف ال راق هو)
  دين أن هدداك طبببدا واحد ا      ( ملبون نسدمة، وهد ا  31710، ببدما بلغ سكان ال راق يف ال ام ذاته )3116
 (18)( مواطر.0799لك  )

اتضددذ لدددا مدد ى عمدد   (19)%( مددر أطبدداء ال دراق   سددرب سدددو ا إىل الدد وا امل ق مدة  3فدإذا علمدددا أن ) 
 املشكلة وتأثرياتها عل  صحة املواطدني، ومر ثم عل  ق  اتهم عل  ال م  واإلن اج.

                                                
 .11(. ص0110بة االق صاد ة، )بغ اد، مص ق مجب  حبب ، ال  لبم وال دم  -14
حبدو  ومداقشدات الدد و  الدي نظم هدا اللجددة        -أنيوان  حالن، )مشكلة هجر  الك اءات ال رببة(، هجر  الك اءات ال رببدة    -15

 .33(. ص0110االق صاد ة لغربي  سبا )اكوا(، األمم امل ح  ، مركز د اسات الوح   ال رببة، )بريوت، 
 -نظر  ج     إىل هجر  الك داءات مد  إ دا   ياصدة إىل مهددة اليد (، هجدر  الك داءات ال رببدة          اوسكا  غبش، )16-

حبو  ومداقشات الد و  الي نظم ها اللجدة االق صاد ة لغربي  سبا )اكوا(، األمم امل ح  ، مركز د اسات الوحد   ال رببدة،   
  . 361(. ص0110)بريوت، 

 .70الباس   ر، مص   ساب  ال كر. ص -17
 (.  3117و ا   ال تيبط / اجلها  املركزي لوحصاء،اجملموعة اإلحصائبة السدو ة،)بغ اد، -18
 .096ن اء ميشر صادق، مص   ساب  ال كر. ص -19
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 العلم والتكنولوجيا: -3
ل ق م ال لمي وال كدولوجي، حبد  ال يدو  يف اآللدة واسد ت ام الكومببدوتر          ال صر احلالي عصر ا 

مسدد وى عدداا مددر امل رفددة واملهددا      واحدد   وسددائ  االتصدداا، وهدد ا   يلدد  بالضددرو   أ تاصددا علدد 
وال تص  والك اء . ل لك عد ما حيصد  الدقد  امل داكس لل كدولوجبدا ممد ال خبسدا   دوا ال دام ال الد          

مهد سبها ذوي الق    عل  ال  ام  م  ال لم وال قدبة احل   ة امل يو   جد ا، فدإن هد ه    جلزء مر علمائها و
ال وا تكون )يف م هوم ال تلدف الدسديب( تراج دع فدرتات ع  د   مدر السددني وتكرسدع مشدكلة ال ب بدة           

بددة ومددر ثددم فددإن الد بجددة احل مبددة هلدد ه احلالددة هددي اتسدداع اهلددو  ال لم    (20)ال كدولوجبددة للدد وا امل ق مددة.
 وال كدولوجبة وبال الي احلضا  ة بني ال ام الدامي وال ام امل ق م.

 اخلسارة املالية: -4
عل  الرغم مر أن يسا   ال قوا والك اءات ال لمبة ال تق   ب مر وهي أكرب مر أن حتس  بدالدقود،   

 أال أن ب ض احلسابات للكل ة تظهر م ى يسا   البل ان الدامبة يف تهبئة علمائها.
%( مدر هجدر  ال قدوا مدر البلد ان      30ق  ذكر خم صون به ا الشأن، أن ال ام ال ربي  ساهم بدسدبة ) ف

 (21)ن بجة هلجر  الك اءات. $( ملبا  311الدامبة. وأن اطخسائر االق صاد ة تق   يف الوطر ال ربي حب ود )
ائبات عر هجدر  الك داءات،   ويف د اسة أص  ها مؤمتر األمم امل ح   لل جا   وال دمبة أ ا  فبها إىل إحص

 $( ملبدا ات  6حب  أوضذ أن  بذ الوال ات امل ح   وكد ا واململكة امل ح   فقط جراء ه ه اهلجر  هدو ) 
  (22)( ملبا  فرنك فرنسي تقر با.37أو ما   ادا )

 التنمية: -5
بمهم إن هجددر  ال لمدداء واالي صاصددبني لددبس فقددط يسددا   يف املدداا ال ددام املد دد  علدد  تددربب هم وت لدد  

 (23)وت   بهم، إمنا يسا   ونكسة لبل انهم الدي هدي بدأمس احلاجدة إىل علدومهم ومهدا اتهم وطاقداتهم.       
وال لب  عل  ه ه احلاجة السبما للبل ان ال رببة هدو طلد  امل رفدة واملهدا ات ال دبدة مدر مصداد  أجدببدة،         

ذاتهدا الدي تسد و د هلدا البلد ان       وه ا ما   ري املرا   يف الد س، ألن هجدر  الك داءات حاصدلة يف اجملداالت    
إن هجر  األدمغة والك اءات ت   يسدا   ال ت دوض يف جمداالت ال دمبدة      (24)ال رببة اطخرب  األجدببة بك ر .

االق صاد ة واالج ماعبة املت ل ة، فهؤالء هم الرجاا ال  ر خيييون للمج م  واجمل دون له وهدم دعامدة   
وتيو ر ل لك  رى املت صون إن هجر  ال لمداء تهد د ال دمبدة للدبالد     ال دمبة، ب  إنهم األص  يف ك  تغبري 

ال رببة فضال عر تأثريها السليب عل  ال ملبة الرتبو ة وال قافبة. باإلضافة إىل ذلك فإنها ت م  عل  توطب  
 البدبة غري ال ادلة ل قسدبم ال مد  الد ولي الد ي ميبد  أصدال باجتداه ت ز دز ظداهر  هجدر  ال قدوا إىل الد وا            

 امل ق مة اق صاد ا.  

                                                
20- Henrik plashke ; L / economiste du Tiers - Monde. No. 16.Janvier - Fevrier. 1977. 
21-  www.aljazeera.net _ 21/5/ 2009. 

 عدوان احللقة / هجر  ال قوا ال رببة. -برنامج ما و اء اطخرب   -
22-  Graham Shanley ; L exode des cerveaux ; Le monde - vendredi 2 Juillet , 1982. 
p.32. 

 .70الباس   ر، مص   ساب  ال كر. ص -23
 .36انيوان  حالن، مص   ساب  ال كر. ص -24

http://www.aljazeera.net/


 
 
 

11 

 ل امرا ال  د
 

  اجلانب التطبيقي :الفصل الثاني
 ((اس قصاء دواف  هجر  الك اءات مر محلة الشهادات ال لبا يف ال راق))

 املبحث األول: تهيئة استمارة االستبيان:
( اح دوت  0اإلطا  الدظري ب هبئة اسد ما   اسد ببان)كما يف امللحد   قدم     قام الباح ان مس  ب  ر مر     
ب  عشر  سؤاال مشلع اجلوان  املت ل ة الي    ق  الباح ان إنها مؤثر  يف هجدر  الك داءات سدواء    عل  س

 ي  ر بدظر االع با  ع م ذكر   بصو   مبا ر  أم غري مبا ر ، لكي ت م اإلجابة علبها مر قب  عبدة البح
ا يف احلصوا علد  إجابدات   األمساء مر قب  أفراد عبدة البح  يف االس ما   جتدبا ألي إحراج هلم، وتويب

دقبقة لألسئلة الوا د ذكرها. وب اي با  جام ة باب  بكلباتها املت ل ة مب انا للبح  حب  ت وافر فبها  د    
 االي صاصات ال لمبة واإلنسانبة واالج ماعبة. 

ه أو طب ا  هاد  ال ك و ا نعل  ع د مر أعضاء اهلبئة ال    سبة )ممر حيملو نو عع اس ما   االس ببا
املاجس ري( وعل  األطباء االي صاصبني يف اجلام ة، مراعني مسألة ال دوع يف الشدهاد  واالي صداص وبلد     
ال  اسة وسدة ال ترج ق   املس ياع األمر ال ي   يي ن ائج حباد ة غري مدحا   وغري م يرفة إىل حد  مدا.   

 -ا مقسمني عل  الدحو اآلتي:( فردا حامال لشهاد  علب31وبداء عل  ذلك بلغع ال بدة امل  وسة )

 االي صاص الشهاد  ال  د

0 MRCOG  ط  نسائبة وتولب 

0 MRCP + FRCS ط  قلببة وباطدبة 

9 MRCP ط  قلببة وباطدبة 

0 MRCP ط  باطدبة وعصببة 

 ط  م اص  دك و اه 0

 ط  باطدبة دك و اه 0

 صب لة دك و اه 0

 علوم حبا  دك و اه 3

  علوم حبا ماجس ري 0

 علوم كبمباء دك و اه 3

 علوم كبمباء ماجس ري 0

 علوم فبز اء دك و اه 9

 علوم   اعة دك و اه 0

 هد سة م نبة دك و اه 3

 هد سة مبكانبك دك و اه 3

 هد سة مبكانبك ماجس ري 3

 علوم سباسبة دك و اه 0

 علوم سباسبة ماجس ري 0

 قانون دك و اه 6

 قانون ماجس ري 3
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 اق صاد دك و اه 0

 اق صاد ماجس ري 0

 اعالم دك و اه 0

 ترببة   اضبة دك و اه 0

 اج ماع ماجس ري 0

 تا  خ ماجس ري 0
 (31)اجملموع    

 حتليل نتائج االستبيان: :املبحث الثاني
 العوامل االقتصادية: -أواًل:

ر إمجاا ال وام  االق صاد ة اس دادا إىل اس ما   االس ببان الي أعّ ت لغرض ال  اسة املب انبة ميك    
 ( امليروحة مبا  أتي وحس  تسلسلها يف االس ما  :07الي و دت ضمر األسئلة الد )

 الروات  مرت  ة يف اطخا ج. .0
 اطخ مات اجلب   يف اطخا ج )سكر، نق ، صحة، ت لبم،...(. .3
 ع م توفر فرص ال م  املداسبة يف ال اي . .3

 القل  واطخشبة عل  املس قب . -03
 توفر االح باجات اإلنسانبة وبأس ا  مداسبة يف اطخا ج. -07
بني األسباب الي تؤدي إىل هجر  ال قوا، ف ل   رفق  اح لع ال وام  االق صاد ة مرتبة م ق مة م     

 -( ما  أتي:0ص ب  تقسبم عبدة البح  عل  أساس االي صاص،   ضذ مر اجل وا  قم )
مدد  مقا نددة مبج مدد  البحدد  يف جمدداا ال لددوم اليببددة والصددرفة   ا ت دداع األهمبددة الدسددببة هلدد ه ال وا -أ

%( بالدسددبة طخدد مات السدكر والدقدد  والصددحة وال  لددبم...اخل و  011واهلد سدبة حببدد  تصدد  الدسدبة إىل )  
%(فبما    ل  ب دوفر االح باجدات اإلنسدانبة وبأسد ا  مداسدبة يف اطخدا ج مد  إعيداء موضدوع القلد            1173)

 %(.11مبة ملحوظة إذ وصلع الدسبة كح  أقص  إىل )واطخشبة عل  املس قب  أه
أهمبة ال وام  االق صاد ة بالدسبة إىل جم م  البح  يف جماا ال لوم االج ماعبة واإلنسانبة حب  -ب 

%( مدهم كد لك بأهمبدة موضدوع اطخد مات     73%( مر ذوي ال قوا بأهمبة موضوع الروات  و)73   ق  )
املس قب  أ جحبة وإن كانع ب  جة أق  حب  تص  الدسبة إىل أك ر  م  إعياء موضوع القل  واطخشبة عل 

 %(.36مر )
ت ب ب األهمبة الدسببة ملوضوع ع م توفر فرص ال م  املداسبة يف ال اي  ل ى عبدة البحد ،   -جد 

%( بالدسددبة لالي صاصددات 31إذ تراوحددع بددني الصدد ر بالدسددبة للمت صددني يف جمدداا ال لددوم اهلد سددبة و)   
 ما تض ف ه ه األهمبة بالدسبة للمت صني يف ال لوم الصرفة وال لوم اإلنسانبة واالج ماعبة.اليببة، ببد

  -( ما  أتي:3وعل  ص ب  تقسبم عبدة البح  عل  أساس الشهاد ،   ضذ مر اجل وا  قم )    
ا ت اع أهمبة ال وام  االق صاد ة جم م ة لك  املسد و ات ال لمبدة حببد  تصد  الدسدبة لد ى محلدة        -أ

%( فبما    ل  مبوضوع الروات ، كما تص  الدسبة ل ى محلة الشهادات اليببة ال البة 011املاجس ري إىل )
 %( بالدسبة إىل موضوع اطخ مات.011إىل )

اخن اض األهمبة الدسببة عل  ق   ت لد  األمدر مبوضدوع فدرص ال مد  لد ى املسد و ات ال لمبدة         -ب
 كافة مر ذوي ال قوا يف عبدة البح .
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 -( ما  أتي:3ص ب  تقسبم عبدة البح  عل  أساس بل  ال  اسة،   ضذ مر اجل وا  قم )وعل  
ا ت اع أهمبة ال وامد  االق صداد ة بالدسدبة لكد  عبددة البحد  مدر ذوي ال قدوا وامل تدرجني مدر            -أ

البل ان املت ل دة سدواء أكاندع م ق مدة أم نامبدة حبد  تصد  أهمب هدا لد ى امل تدرجني مدر البلد ان ال رببدة              
%( فبما    ل  مبوضوع الرواتد ، كمدا تصد  أهمبدة تدوفر االح باجدات اإلنسدانبة        13واألسبو ة أك ر مر )

%( ل ى ذوي ال قوا امل ترجني مر البل ان امل ق مدة اق صداد ا   10وبأس ا  مداسبة يف اطخا ج إىل أك ر مر )
 يف أو با الغرببة وأمر كا الشمالبة.

تدوفر فدرص ال مد  املداسدبة يف الد اي  لكد  عبددة البحد  إذ         اخن اض األهمبة الدسببة ملوضوع  -ب
 تص  أهمبة املوضوع إىل الص ر ل ى امل ترجني مر بل ان أو با الشرقبة و وسبا.

 -ويف ه ا الص د   كر أح  امل ترجني مر ه ه البل ان يف اس ما   االس ببان ما نصه:    
 ائ  ر بأن املداف  ضدبقة ومغلقدة يف حدني أن الواقد      " وجود اإلجراءات الروتبدبة الي حتاوا اإلحياء لل 

   يي إجابة م اكسة "
 :تسهيالت البحث العلمي -:ثانيًا

أك ت نسبة كبري  مر جم مد  البحد  أن مدر بدني أسدباب الد ف  إىل اطخدا ج هدو موضدوع تسدهبالت               
 وسائ  نشر البح  (.البح  ال لمي يف اطخا ج والي ت ضمر : ) املت ربات، األجهز ، مصاد  البح ، 

 ( ما  أتي:0ف ل  ص ب  تقسبم عبدة البح  عل  أساس االي صاص   ضذ مر اجل وا  قم ) 
إن نسبة كبري  مر جم م  البح  يف جماا ال لوم اليببة وال لدوم الصدرفة وال لدوم اهلد سدبة ومبدا ال      -أ

 %( تؤك  عل  أهمبة موضوع تسهبالت البح  ال لمي.1379 ق  عر )
ه ه الدسبة فبما    ل  مبج م  البح  يف جماا ال لوم االج ماعبة واإلنسانبة ل صد  إىل  تدت ض -ب

(6373.)% 
وه ا مديقي بالدسبة لظروف البح  ال لمي امل  نبة نسبباا ن بجة لض ف املسد وى ال كدولدوجي    -جد 

 وت ني وسائ  الدشر.
 ( ما  أتي:3وا  قم )وعل  ص ب  تقسبم عبدة البح  عل  أساس الشهاد ،   ضذ مر اجل  
أن جم م  البح  مر احلاصلني علد  تأهبد  علمدي عدالي يف جمداا ال لدوم اليببدة وعلد  اإلطدالق          -أ

  ؤك  عل  ضرو   وأهمبة موضوع تسهبالت البح  ال لمي.
%( مر احلاصلني عل   هاد  ال ك و اه تولي موضوع تسهبالت البح  ال لمي 7371إن نسبة )-ب 

 أهمبة كبري .
%( مدر احلاصدلني علد   ددهاد  املاجسد ري تؤكد  علد  أهمبدة موضدوع تسددهبالت         71ن نسدبة ) إ -جدد  

 البح  ال لمي.
وه ا مديقي حب  كلما ت م  البح  ال لمي، مر أجد  احلصدوا علد   دهاد  أعلد  أو علد         -د 

 تأهبدد  علمددي عددالي جدد اا السددبما عددد  جم مدد  البحدد  يف جمدداا ال لددوم اليببددة، كلمددا ا دادت احلاجددة إىل  
 تسهبالت علمبة أك ر.

 -( اآلتي:3أما بالدسبة ل قسبم عبدة البح  عل  أساس بل  ال  اسة   ضذ مر اجل وا  قم )    
%( مر جم م  البح  احلاصلني عل   هاد  أو تأهب  علمي عالي مر أو با الغرببة 1171إن نسبة )-أ

 وأمر كا تؤك  عل  أهمبة موضوع تسهبالت البح  ال لمي.
 %( مر قب  امل ترجني مر جام ات عرببة و سبو ة.7079 ه الدسبة إىل )تدت ض ه-ب 
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 %( مر امل ترجني مر أو با الشرقبة و وسبا.3376تدت ض ه ه الدسبة أ ضا ل ص  إىل ) -جد 
د. وه ا مديقي حب  إن تسهبالت البح  ال لمي يف دوا أو با الغرببة وأمر كا تكون م وافر  بشدك   

صوا علبها، فضال عر عام  ال ق م ال كدولوجي ال ي  ساع  ك ريا يف موضدوع  أكرب، وك لك سهولة احل
 اآللة م  البح  ال لمي. 

 :احرتام الوقت والنظام يف اخلارج -:ثالثا    

أك ت نسبة مهمة مر عبدة البح  عل  أهمبة ه ا املوضوع واع بدا ه مدر ضدمر ال وامد  املهمدة يف           
 لبة.هجر  ذوي الك اءات ال لمبة ال ا

( مددا 0ف لدد  صدد ب  تقسددبم عبدددة البحدد  علدد  أسدداس االي صدداص،   ضددذ مددر اجلدد وا  قددم )        
  - أتي:
%( تؤكدد  علدد  أهمبددة هدد ا 69إن نسددبة مهمددة مددر عبدددة البحدد  ولالي صاصددات مجب هددا وهددي )-أ

 ال ام  يف حركة الك اءات ال لمبة باجتاه اهلجر  إىل اطخا ج.
%(، وكد لك  11اءات يف جماا ال لوم اليببة حب  تصد  إىل )ا ت اع ه ه الدسبة ل ى ذوي الك -ب

%( يف مب ان ال لوم الصرفة، وميكر اع با  ه ه الدسبة املرت  دة صدحبحة إذا أيد نا    76تص  إىل أك ر مر )
 بدظر االع با  ا تباط برامج البح  ال لمي بوقع حم د وم لوم ال ميكر إهماله.

  -( ما  أتي:3ساس الشهاد ،  ضذ مر اجل وا  قم )عبدة البح  عل  أ موعل  ص ب  تقسب   
 ا ت اع الدسبة ل ى االي صاصات مجب ها يف عبدة البح .-أ

 اليببة. تم  ال أكب  عل  أهمبة ه ه الدسبة، بشك  ياص، ل ى االي صاصا-ب
( مددا 3وعلدد  صدد ب  تقسددبم عبدددة البحدد  علدد  أسدداس بلدد  ال  اسددة،   ضددذ مددر اجلدد وا  قددم )       
 - أتي:
 %( عد  يرجيي أو با الشرقبة و وسبا.3373خن اض الدسبة ل ص  إىل )ا-أ

 %( عد  يرجيي أو با الغرببة وأمر كا.10ا ت اع الدسبة ح   تص  إىل أك ر مر )-ب
ويف هدد ا الصدد د ن  قدد  إن عدصددر الوقددع بالدسددبة للباحدد  ال لمددي أو األسدد اذ اجلددام ي أو لدد وي         

ال علد  قد   كدبري مدر األهمبدة. فدال ميكدر بدأي حداا إهمالده.           االي صاصات ال ملبة كالي  واهلد سة م 
فقضبة البح  ال لمي أو ح   االنصراف إىل ال أم  ت يل  وق ا طو ال. فاملب ان ال لمي خي لدف عدر بقبدة    
جماالت احلبا . إذ أن  روط البح  ال لمي امل  م  سواء عل  ص ب  ال  كري وال أم  أم البح  الدظري أو 

ي ت يلدد  وق ددا طددو ال ال ميكددر اق ياعدده مددر ال لمدداء وذوي االي صدداص ال لمددي ال ددالي.  ال يببدد  ال ملدد
وموضوع الوقدع مدرتبط مدر جاند   يدر بال وامد  االق صداد ة السدابقة الد كر، حبد  أن االنصدراف إىل            
ال م  والدشاط االق صادي مر أج  ت و ض الدق  يف ال ي  احلقبقدي واطخد مات  دؤدي ح مدا إىل هد        

  ا   ين بالضرو   اق ياعه مر وقع البح  وال أم  وال  اسة.الوقع وه
ك لك  رتبط موضوع الوقدع بال وامد  األيدرى غدري االق صداد ة. فدال ميكدر أن ن صدو  عيداء  علمبداا           
غز راا م  اق ياع جزء  مر الوقع أ ا كانع م ته عر طر   تكلبف ال لمداء وذوي الك داءات ال لمبدة علد      

ت أيرى يا ج نياق مباد دهم، يف ما إذا م تس  مر تلدك ال كلب دات واملهمدات    اي الف د جاتهم بواجبا
 ال ملبة لردم اهلو  املوجود  بني اجلوان  ال ملبة وال يببقبة والدظر ة. -ألغراض املزاوجة ال لمبة 
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 العوامل االجتماعية: -:رابعا

ا ال وامد  االج ماعبدة الدي    اس دادا إىل اس ما   االس ببان الي أع ت لغدرض ال  اسدة، ميكدر إمجدا    
 ( سؤاالا مبا  أتي وحس  تسلسلها الوا د يف االس ما   امل كو  .07و دت ضمر الد )

 الزواج مر أجدببة. -7
 ص وبة ال كّبف )ال واف ( واالنسجام لل ائ  ر م  اجمل م  األصلي. -00
ال  اسة وكما توضدحه   ف ل  ص ب  تقسبم عبدة البح  عل  أساس االي صاص أو الشهاد  أو بل     

 -( ميكر ال وص  إىل ما  أتي:3، 3، 0اجل اوا )
اخن اض نسبة أهمبة ال وام  االج ماعبة وبشك  كبري يف هجر  ال قوا وه ا ما تقر ه م ظم عبدة -أ

البحدد ، حبدد  تصدد  لدد ى ب ددض الك دداءات ال لمبددة ال البددة وبال ح  دد  يف حقدد  ال لددوم اهلد سددبة إىل      
 الزواج مر أجدببة. الص ر،فبما خي  أثر

 الحددظ وجددود أثددر ال ميكددر إهمالدده لل وامدد  االج ماعبددة لدد ى امل تصصددني يف حقدد  ال لددوم     -ب 
الصرفة، فبما    ل  مبسألة ص وبة ال كبف واالنسجام لل ائ  ر م  جم م هم األصلي. إذ تص  الدسبة إىل 

(3373.)% 
دو ا هاما تل به مسألة الزواج مر أجدببدة،   رى أ ضا املت صون بال لوم االج ماعبة واإلنسانبة  -جد 

 %(.3773حب  تص  الدسبة إىل )
 :العوامل الفنية واإلدارية -:خامسا

( سدؤاال كمدا   07اس دادا إىل اس ما   االس ببان ميكر إمجداا هد ه ال وامد  الدي و دت ضدمر الدد )          
  أتي، وحس  تسلسلها يف االس ما   امل كو  :

 ات الداد   يف ال اي .ع م اس ب اب االي صاص-9
 مشكلة ت ادا الشهادات. -6
 سوء ال القة م  الرؤساء يف الوظب ة. -1
 ت ضب  الك اء  األجدببة عل  احمللبة عد  ال وظبف. -1

 ع م اع ماد م ا ري موضوعبة لل  بني والرتقبة. -03
 مجود الدظم ال  لبمبة. -09
اص أو الشددهاد  أو بلدد  ال  اسددة، وكمددا ف لدد  صدد ب  تقسددبم عبدددة البحدد  علدد  أسدداس االي صدد     

 -( ميكر مالحظة ما  أتي:3، 3، 0توضحه اجل اوا )
ضدد ف األهمبددة الدسددببة ملوضددوع عدد م اسدد ب اب االي صاصددات الددداد   ولدد ى االي صاصددات     -أ

%(. ويف هدد ا اجملدداا  دد كر أحدد  األطبدداء     31مجب هددا، عدد ا ال لددوم اليببددة، حبدد  ترت دد  الدسددبة إىل )      
 -احلاصلني عل   هاد  مر اململكة امل ح   يف مقابلة م ه ما نصه: االي صاصبني

" ع م وجود ما  ك   تيو رك وأنع ت م  ب   احلصوا عل  الشهاد  ال لبا والدي هدي ب ا دة الير د      
 ولبس وسيه ح   ".

%( 06اخن اض األهمبة الدسببة فبما    ل  مبوضوع ت ادا الشهادات، حبد  تصد  الدسدبة إىل )    -ب
ذوي الك داءات مدر االي صاصدات مجب هدا، بد  وتصد  إىل الصد ر لد ى ذوي الك داءات يف حقد            ل ى 

 ال لوم اهلد سبة.
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خت لف الدسبة فبما    ل  مبوضوع سوء ال القدة مد  الرؤسداء يف الوظب دة مدر مبد ان علمدي إىل         -جد 
خي  الك اءات يف ال لوم   ير، فق  تبني مر يالا ه ه ال  اسة ا ت اع األهمبة الدسببة هل ا املوضوع فبما

 %( تقر با تلبها يف ذلك الك اءات يف ال لوم اليببة.33الصرفة حب  تص  الدسبة إىل )
وهدا   كر أح  ذوي الك اءات احلاص  عل   هاد  علبا يف ال لوم الصرفة مر اململكة امل ح   يف سددة  

 -يف مقابلة م ه ما نصه: 0173
تؤدي إىل هجر  ال قوا هو ع م وجود الشت  املداس  يف املكان  " يف  أ ي مر األسباب ال  الة الي

املداس  مما  ؤدي بال الي إىل سوء ال صرف مر قب  املسؤوا وسوء اإلدا   وال  ام  غري الالئ  وغريها مما 
   ف  بالشت  إىل ترك الوظب ة واهلجر  ".

حمللبة عد  ال وظبددف )بدداء  علد  مدا     ت  م  األهمبة الدسببة ملوضوع ت ضب  الك اء  األجدببة عل  ا -د
 -جاء يف د اس دا( عل :

 ان  ام أهمبة هل ا املوضوع ل ى ذوي الك اء  اليببة والصب النبة. -0
اخن اض األهمبة الدسببة هل ا املوضوع تب ا لل  جدة ال لمبدة لد وي الك داءات حبد  تصد  هد ه         -3

 %( حلملة  هاد  املاجس ري.31  )%( تقر با حلملة  هاد  ال ك و اه مقاب03الدسبة إىل )
األهمبة هل ا املوضدوع لد ى ذوي الك داءات احلاصدلني علد  الشدهادات ال لبدا مدر أو بدا           مان  ا -3

الغرببة وأمر كا، ببدما ترب  ه ه األهمبة ل ى احلاصلني عل  الشهادات ال لبا مر أو با الشدرقبة و وسدبا،   
%( لد ى احلاصدلني علد  الشدهادات ال لبدا مدر       37ك در مدر )  وباملقاب  ترت   ه ه األهمبة ح د  تصد  إىل أ  

 البل ان ال رببة واآلسبو ة.
ميكدر تسدجب  املالحظدات اآلتبدة فبمدا    لد  مبوضدوع عد م اع مداد م دا ري موضدوعبة لل  دبني              -هد 

 -والرتقبة:
يف ا ت اع األهمبة الدسببة هلد ا املوضدوع لد ى ذوي الك داءات احلاصدلني علد  الشدهادات ال لبدا         -0

 مب ان الي  والصب لة وال لوم الصرفة مقا نة باالي صاصات الباقبة.
اخن اض األهمبة الدسببة هل ا املوضوع ل ى الك اءات احلاصلني علد   دهادات علبدا مدر الد وا      -3

 ال رببة واآلسبو ة مقا نة بأقرانهم احلاصلني عل   هادات علبا مر ال وا األو ببة وأمر كا.
 ع مجود الدظم ال  لبمبة، ميكر تسجب  املالحظات اآلتبة:فبما    ل  مبوضو -و
ا ت داع األهمبددة الدسددببة هلدد ا املوضددوع لد ى الك دداءات يف مبدد ان اليدد  والصددب لة، وكدد لك يف   -0

مب ان ال لوم الصرفة، ببدما تدت ض ل ى االي صاصات األيرى ح   تص  إىل أدن  مس وك هلا يف مبد ان  
 . ال لوم اإلنسانبة واالج ماعبة

اخن اض األهمبة الدسببة هل ا املوضوع ل ى امل ترجني مر دوا أو با الشرقبة و وسبا ح   تص  -3
 %(.3373ه ه الدسبة إىل )

 األسباب السياسية: -:سادسا

اع مددادا علدد  الببانددات الددي و دت يف عبدددة البحدد  وسددواء علدد  صدد ب  تقسددبمها علدد  أسدداس           
 ميكر ت ببع املالحظات اآلتبة: أو الشهاد  أو بل  ال  اسة صاالي صا

تصاع  ه ا ال ام  ل ى ذوي الك اءات امل تصصني يف مب ان ال لوم اليببدة والصدب النبة بشدك      .0
 %(.011مل ع لالن باه، حب  تص  الدسبة إىل )

 %(،بالدسبة لل لوم الصرفة واهلد سبة.13جتاو  ه ا ال ام  نسبة الد ) .3
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أ ضا بالدسبة للك اءات مر ال لوم االج ماعبة واإلنسانبة وإن  ا ت اعا لألهمبة الدسببة هل ا ال ام  .3
 %(.6171حب  تص  الدسدبة إىل )  ،كان بدسبة أق  مر االي صاصات األيرى

إن ه ه الدس  املرت  ة هل ا ال ام  مديقبة متاما، فالظروف الي مر بهدا ال دراق يدالا ال قدود ال الثدة      
ك  الب   عر حالة االس قرا  السباسددددي )الدي  بحد  عدهدا اجلمبد        املاضبة أبسط ما  قاا عدها إنها ب ب  

وخباصددة أصددحاب ال قددوا(، فباإلضددافة إىل احلددروب الددي  دده ها ال ددراق وحالددة احلصددا  االق صددادي     
واالس ه اف اليائ ي والق   علد  اهلو دة )يدالا السددوات األيدري (،  الحدظ بشدك  يداص اسد ه اف          

والك اءات ال راقبة، وكأن هد ف األطدراف امل اد دة هدو إفدراغ ال دراق مدر        بشك  مدظم لل لماء وال قوا 
 يري  أبدائه سواء بال ص بة أو بال ف  حنو اهلجر  وترك البل .

 الدراسة يف اخلارج: -سابعا:

  دد  موضددوع ال  اسددة يف اطخددا ج مددر املواضددب  احلساسددة جدد ا ومددر عوامدد  الدد ف  واهلجددر  لدد وي    
امل ق مدة ماحندة الشدهاد ، وعلد  الدرغم مدر هد ه احلقبقدة والدي مؤداهدا افدرتاض            الك اءات باجتاه البلد ان  

اق صا  البح  عل  اس يالع   اء ذوي الك داءات احلاصدلني علد   دهاد  علبدا مدر اطخدا ج، فقد  ا تأ ددا          
اس قصاء   اء احلاصلني عل  الشهادات ال لبا امل ترجني مر يا ج أو داي  ال راق عل  ح  سواء لغرض 

 وا إىل اهل ف الدهائي مر ال  اسة وهو تكو ر فكر  واضحة مس م   مر اجلمب .الوص
( ميكددر ت ببددع الدقدداط  3، 3، 0وبددداء  علدد  د اسدد دا املب انبددة واإلحصددائبة الددي و دت يف اجلدد اوا )  

 -اآلتبة:
 عل  الرغم مر برو  األهمبة الدسببة هل ا املوضوع لك  مر:-أ

  ال لبا يف مب ان ال لوم الصرفة.ذوي الك اءات مر محلة الشهادات 
 .محلة  هاد  املاجس ري 
 .امل ترجون مر ال وا ال رببة واآلسبو ة 

فإن أهمبة ه ا املوضوع برأ دا يف ال ف  إىل اطخا ج  بق  نسببا أي    م  عل  الظروف الشتصبة -ب
  ير. ل وي الك اءات مر جان  وعل  تأثري بقبة ال وام  األيرى السابقة ال كر مر جان  

 ت والتوصيات االستنتاجا
 االستنتاجات: - :أواًل

برو  ال ام  السباسي مبرتبة م ق مة، كأحد  ال وامد  املدؤثر  يف هجدر  الك داءات، حبد   شدك          .0
ان  ام االس قرا  السباسي والدزاعات واس ه اف أصحاب ال قوا واح ا مر أهم دوافد  اهلجدر    

 للتا ج.
  واضذ مقا نة بال     مر ال وام  األيرى، حب  وصدلع  ظهو  أثر ال وام  االق صاد ة  شك .3

 %(، كما بر ت مر بني ه ه ال وام :011األهمبة الدسببة لب ض ه ه ال وام  إىل )
  حب  حص  ت     3111موضوع الروات  )علما أن اس ما ات االس ببان ملئع قب  عام ،

 اجلام بة والشهاد (الروات  ل موم مد سيب ال ولة، فضال عر   اد  خمصصات اطخ مة 
 )موضوع ي مات )السكر، الدق ، الصحة، ال  لبم 
 .موضوع االح باجات اإلنسانبة وبأس ا  مداسبة 

 ع م ال واف  بني م يلبات االي صاص ال قب  و روط البح  ال لمي املوجود  ف ال. .3
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الدسددبة عدد م االنسددجام بددني املسدد وى ال لمددي لدد وي الك دداءات والوظب ددة املقرتحددة عددد  ال  ددبني ب   .9
 للب ض مدهم، وما  رتت  عل  ذلك مر ض ف الرغبة يف ال م .

الشددهادات ال لبددا )وخباصددة املاجسدد ري( يف   ةصدد وبة احلصددوا علدد  وظب ددة مددر قبدد  ب ددض محلدد   .3
 اجلام ات وح   يف مؤسسات ال ولة األيرى.

 م انا  ال     مر أصحاب ال قوا والك اءات مر الروتني ال قب  الداتج مر: .6
 ال  لبمبة وضمو  الربامج ال لمبة احمل ز  عل  ال ج   . مجود الدظم 
     ،املل  والضجر والسأم للب ض الداتج مر ال كرا  البومي وص وبة،ب  عد م إمكانبدة ال غدبري

يصوصددا بالدسددبة لدد وي الك دداءات الدد  ر قضددوا فددرت  طو لددة يف اطخددا ج واك سددبوا طبددائ       
 وعادات مرتبية بال دق  والس ر املس مر.

ه ا الص د ال ب  مر اإل ا   إىل مشكلة أساسبة، لكدها كامدة، وهي بال الي عام  دف  مس مر  ويف    
للهجر  وهي حالة االغرتاب الد سي املمكدة والي ت ول  ح ماا عد  قسم كبري مدر محلدة الشدهادات ال لبدا     

نسدببا لغدرض ال  اسدة     والي ت حوا إىل حالة ف لبة ن بجة لالغرتاب، أي االب  اد عر الوطر ل رت  طو لة
  أو اإلقامة وال م  يف ال وا امل ق مة، ون بجة الك ساب عادات ج     تؤدي إىل طغبان حالة املقا نة عل

 د ف    يسلوك ذوي الك اءات ومر ثدم إىل عامد  إحبداط مسد مر  دؤدي إىل صد وبة االنسدجام األمدر الد          
 للهجر .

ات. وعل  سدبب  امل داا مدا    لد  مدهدا بشدهاد        وجود ب ض املشاك  املرتبية مبسألة ت ادا الشهاد .7
ال ك و اه )حلقة ثال ة( مر فرنسا، حب  ُت اَدا ه ه الشهاد  باملاجس ري يف ال دراق وميددذ حاملدها    
لق  م  س مساع  يف اجلام ات وامل اه  ال راقبة، يف حني أن د اس ها مت د  ملد   ثدال  سددوات     

 (. سوب   ال  اسة األولبة اجلام بة)البكالو  

 :التوصيات -:ثانيا
ضددرو   تددوفري احلما ددة لل لمدداء وأصددحاب ال قددوا والك دداءات، وتهبئددة األجددواء اآلمدددة هلددم قدد         .0

املس ياع، ف جا ب البل ان امل ق مة أثب ع أن ال يو  والبدداء احلضدا ي ال   حقد  باملسد لزمات املاد دة      
 مل  لمة ذات االي صاص واطخرب ....فقط، إمنا، وهو األهم، باملوا د البشر ة وخباصة الص و  ا

بالدظر ملا مي له االس  ما  البشري مر دو  وعائ  كبري عل  أي بل   ولبه األهمبة الكدبري ، فإنددا نقدرتح     .3
 عل  أصحاب القرا  واملتييني يف ال راق أن    سوا وبشك  م م  جتربي البابان وكو  ا اجلدوببة.

وحوافز ياصة، تسه  هلم أمر السكر والضمان الصدحي،   مشوا محلة الشهادات ال لبا بام با ات .3
 فضال عر تسهبالت احلصوا عل  سبا   مداسبة.

مساوا  محلة ال ك و اه واملاجس ري امل بدني يف دوائر ال ولة املت ل ة مر حب  املرتبات واملزا ا األيرى  .9
 م  أقرانهم يف اجلام ات.

ات ال لبدا سدواء ألغدراض البحد  ال لمدي أم      تسهب  إجدراءات السد ر إىل اطخدا ج ألصدحاب الشدهاد      .3
 للسباحة واالس جمام.

 توفري تسهبالت البح  ال لمي وامل ريف وإجراءات ال ألبف ووسائ  الدشر. .6
وض  اطخيط الي تسد ه ف الدربط بدني أنشدية األكدادميبني مدر محلدة الشدهادات ال لبدا يف اجلام دات            .7

اد ر ال يبب  يف اجمل م ، حبب  تؤدي عملبة املزاوجدة  والكلبات ال راقبة )احلكومبة واألهلبة(،وبني مب
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 ل امرا ال  د
 

ه ه إىل اس  اد  دوائر ال ولة املت ل ة مر يربات وم ا ف األكادميبني، يف الوقع ن سه ال ي ترتاكدم  
 فبه يربات محلة الشهادات ال لبا ن بجة لالح كاك واملما سة املب انبة يف و ا ات ومؤسسات ال ولة.

ب عم اجلام ات والكلبات األهلبة بوسائ  ال عم وال شدجب  امل  د د ، مبدا يف    ضرو   أن تقوم ال ولة  .1
ذلك  ف ها بالكاد  ال    سي، األمر  هبئ فرص ال م  لل     مر أصحاب الشهادات واس قيابهم 
ب الا مر هجرتهم. وهدا ن عو أصحاب القدرا  إىل ضدرو   حتقبد  ذلدك مدر يدالا اع بدا  اطخ مدة يف         

ت األهلبدة ي مدة ف لبدة جمز دة ألغدراض ال دالو  والرتفبد  فضدال عدر االسد حقاق           اجلام ات والكلبا
 ال قاع ي.

تشكب  جلدة مر املت صني مر قب  جملس الو  اء مهم ها اس قياب الك اءات ال راقبة املوجود  يا ج  .1
البالد، عل  أن تكون بصالحبات واس ة للدظر مب وقدات عدودتهم )م د  إتاحدة فدرص ال مد  هلدم،        

 لة  هاداتهم، وتسهب  إجراءات عودتهم.... اخل(. وم اد
 (0ج وا  قم )

 تقسبم عبدة البح  عل  أساس االي صاص

 أسباب اهلجر  ت

ال لوم اليببة 
 والصب النبة

 
 (01ال  د )

ال لوم 
 الصرفة

 
 (07ال  د )

ال لوم 
 اهلد سبة

 
 (7ال  د )

ال لوم 
االج ماعبة 
 واإلنسانبة

 (06ال  د )

مجب  
 االي صاصات
ال  د الكلي 

(31) 

 
 اإلجابة بد م اإلجابة بد م اإلجابة بد م اإلجابة بد م اإلجابة بد م

 % ع د % ع د % ع د % ع د % ع د

 73 36 73 03 3770 9 6977 00 11 1 الروات  مرت  ة يف اطخا ج 0

3 
اطخ مات جب   يف اطخا ج

)سكر،نق ،صحة 
 ،ت لبم(

01 011 06 1970 3 7079 03 73 93 16 

3 
ع م توفر فرص ال م  املداسبة 

 يف ال اي 
 33 00 33 9 ص ر - 0071 3 31 3

9 
ع م اس ب اب االي صاصات 

 الداد   يف ال اي 
3 31 3 3179 0 0973 3 0171 09 31 

3 

تسهبالت البح  ال لمي يف 
اطخا ج 

)خم ربات،أجهز ،مصاد ،وسائ  
 نشر(

1 11 09 1379 6 1377 01 6373 31 71 

 06 1 0373 3 ص ر - 3373 9 31 3  ادا الشهاداتمشكلة ت 6

 39 03 3773 6 ص ر - 0776 3 31 3 الزواج مر أجدببة 7

1 
سوء ال القة م  الرؤساء يف 

 الوظب ة
9 91 1 3371 3 3176 3 0171 01 36 

1 
ت ضب  الك اء  األجدببة عل  

 احمللبة عد  ال وظبف
 31 01 3773 6 3176 3 0071 3 ص ر -

 36 01 3773 6 0973 0 9770 1 31 3 سة يف اطخا جال  ا 01

00 
ص وبة ال كبف واالنسجام 
 لل ائ  ر م  اجمل م  األصلي

 33 00 33 9 0973 0 3373 6 ص ر -
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03 
ع م اع ماد م ا ري موضوعبة 

 لل  بني والرتقبة
6 61 1 3371 3 9371 7 9371 33 31 

 69 33 9371 7 3770 9 7673 03 11 1 احرتام الوقع والدظام يف اطخا ج 03

 96 33 3073 3 9371 3 3371 1 61 6 مجود الدظم ال  لبمبة 09

 61 31 3673 1 9371 3 3171 01 11 1 القل  واطخشبة عل  املس قب  03

 13 90 6171 00 1377 6 1379 09 011 01 أسباب سباسبة 06

07 
توفر االح باجات اإلنسانبة 
 وبأس ا  مداسبة يف اطخا ج

7 71 03 1173 6 1377 00 6171 31 71 

 
 (3ج وا  قم )

 تقسبم عبدة البح  عل  أساس الشهاد 

 أسباب اهلجر  ت
MRCOG, MRCP 

FRCS 

  (7ال  د )

 ال ك و اه
 
 (33ال  د )

 املاجس ري
 
 (01ال  د )

 
 اإلجابة بد م اإلجابة بد م اإلجابة بد م

 % ع د % ع د % ع د

 011 01 6176 31 1377 6 الروات  مرت  ة يف اطخا ج 0

 11 1 1071 37 011 7 )سكر،نق ،صحة،ت لبم( اطخ مات جب   يف اطخا ج 3

 31 3 0373 3 9371 3 ع م توفر فرص ال م  املداسبة يف ال اي  3

 31 3 3973 1 9371 3 ع م اس ب اب االي صاصات الداد   يف ال اي  9

3 
تسهبالت البح  ال لمي يف اطخا ج 

 مصاد ،وسائ  نشر()خم ربات،أجهز ،
7 011 33 7371 7 71 

 31 3 0373 3 0973 0 مشكلة ت ادا الشهادات 6

 01 0 3773 1 3176 3 الزواج مر أجدببة 7

 91 9 3373 00 9371 3 سوء ال القة م  الرؤساء يف الوظب ة 1

 31 3 0373 3 ص ر - ت ضب  الك اء  األجدببة عل  احمللبة عد  ال وظبف 1

 31 3 3679 03 0973 0  اطخا جال  اسة يف 01

 31 3 3973 1 ص ر - ص وبة ال كبف واالنسجام لل ائ  ر م  اجمل م  األصلي 00

 31 3 9173 06 3770 9 ع م اع ماد م ا ري موضوعبة لل  بني والرتقبة 03

 61 6 6176 31 1377 6 احرتام الوقع والدظام يف اطخا ج 03

 31 3 9379 09 3770 9 مجود الدظم ال  لبمبة 09

 71 7 3073 07 1377 6 القل  واطخشبة عل  املس قب  03

 91 9 1171 31 011 7 أسباب سباسبة 06

 11 1 7371 33 1377 6 توفر االح باجات اإلنسانبة وبأس ا  مداسبة يف اطخا ج 07

 
 (3ج وا  قم )

 تقسبم عبدة البح  عل  أساس بل  ال  اسة

 أسباب اهلجر  ت
أو با الغرببة 

 وأمر كا
أو با الشرقبة 

 و وسبا
ال وا ال رببة 

 واآلسبو ة
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  (37ال  د )

 (09ال  د ) (1ال  د )

 
 اإلجابة بد م اإلجابة بد م اإلجابة بد م

 % ع د % ع د % ع د

 1371 03 1171 1 3376 03 الروات  مرت  ة يف اطخا ج 0

3 
 اطخ مات جب   يف اطخا ج

 )سكر،نق ،صحة،ت لبم(
33 1373 1 1171 03 1377 

 9371 6 ص ر - 0173 3 ع م توفر فرص ال م  املداسبة يف ال اي  3

 3377 3 0070 0 3176 1 ع م اس ب اب االي صاصات الداد   يف ال اي  9

3 
تسهبالت البح  ال لمي يف اطخا ج 

 )خم ربات،أجهز ،مصاد ،وسائ  نشر(
39 1171 3 3376 01 7079 

 3079 3 3373 3 779 3 مشكلة ت ادا الشهادات 6

 0973 3 9979 9 3373 6 الزواج مر أجدببة 7

 3377 3 9979 9 3373 1 سوء ال القة م  الرؤساء يف الوظب ة 1

1 
ت ضب  الك اء  األجدببة عل  احمللبة عد  

 ال وظبف
 3770 1 9979 9 ص ر -

 31 7 3373 3 3373 1 ال  اسة يف اطخا ج 01

00 
ئ  ر م  اجمل م  ص وبة ال كبف واالنسجام لل ا

 األصلي
7 3371 0 0070 3 3079 

 9371 6 3376 3 3071 09 ع م اع ماد م ا ري موضوعبة لل  بني والرتقبة 03

 3770 1 3373 3 1073 33 احرتام الوقع والدظام يف اطخا ج 03

 31 7 3373 3 3071 09 مجود الدظم ال  لبمبة 09

 7079 01 9979 9 3173 06 القل  واطخشبة عل  املس قب  03

 6973 1 7771 7 1376 33 أسباب سباسبة 06

07 
توفر االح باجات اإلنسانبة وبأس ا  مداسبة يف 

 اطخا ج
33 1073 6 6677 00 7176 

 
 

 (1)ملحق رقم 

 اس ما   إحصائبة عر موضوع هجر  ال قوا وذوي الك اءات
وذوي الك داءات مدر البلد .    إن الغرض مر ه ا املسذ اإلحصائي هو ل شتب  عوام  هجر  ال قوا 

وسددبكون ل  اونددك وإعيائددك امل لومددات ال قبقددة الدد و  األسدداس يف حتقبدد  هدد ا اهلدد ف. علمددع بددأن       
امل لومات الدي سد  لي بهدا سبق صدر اسد ت امها علد  األغدراض ال لمبدة فقدط..............    و دكرا           

 ل  اونك.....
 -م لومات عامة:

 االي صاص  -3بل  ال  اسة                -3        ال حصب  ال لمي )الشهاد        -0
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 اللق  ال لمي )لل    سبني( -3سدة ال ترج                                -9
 

 ؟ ما هي برأ ك ال وام  الي تؤدي إىل هجر  ال قوا وذوي الك اءات مما م كو  أدناه -سؤاا:
 مداسباا.( أمام ال ام  ال ي ت  ق ه √ض  عالمة )  -:مالحظة

   
 )   (                   الروات  مرت  ة يف اطخا ج                                                         0

 )   (                )سكر،نق ،صحة،ت لبم(    اطخ مات جب   يف اطخا ج 3

 )   (                          ع م توفر فرص ال م  املداسبة يف ال اي                             3

 )   (          ع م اس ب اب االي صاصات الداد   يف ال اي                                     9

 تسهبالت البح  ال لمي يف اطخا ج )خم ربات،أجهز ،مصاد ،وسائ  نشر(     )   (   3

 )   (                                                 مشكلة ت ادا الشهادات                              6

 )   (              الزواج مر أجدببة                                                                          7

 )   (            سوء ال القة م  الرؤساء يف الوظب ة                                                  1

 )   (            ت ضب  الك اء  األجدببة عل  احمللبة عد  ال وظبف                              1

 )   (                ال  اسة يف اطخا ج                                                                      01

 )   (            ر م  اجمل م  األصلي                    ص وبة ال كبف واالنسجام لل ائ   00

 )   (            ع م اع ماد م ا ري موضوعبة لل  بني والرتقبة                                    03

 )   (              احرتام الوقع والدظام يف اطخا ج                                                     03

 )   (               مجود الدظم ال  لبمبة                                                                     09

 )   (               القل  واطخشبة عل  املس قب                                                           03

 )   (                                                                                أسباب سباسبة              06

 )   (              توفر االح باجات اإلنسانبة وبأس ا  مداسبة يف اطخا ج                       07

 -قائمة املصادر
 :املصادر العربية -:أوال

 :أمنداط اسد ت ام اهلبئدات ال    سدبة يف إطدا  امندائي      )عدب داوي، مسدري،   -االبراهبم، حسدر   -0
حبو  ومداقشات الد و  الي  -،هجر  الك اءات ال رببة (ب ض االس د اجات األولبة يف جام ة الكو ع

 ،بدريوت )مركدز د اسدات الوحد   ال رببدة،     ،نظم ها اللجدة االق صاد ة لغربي  سبا )اكدوا( األمدم امل حد     
0110). 
  -هجدر  الك داءات ال رببدة        ،(عوامد  هجدر  الك داءات يف اجلزائدر    ) ، هدر   فاطمده  ،أفرحيا -3

مركدز د اسدات    ،األمم امل ح   (اكوا)حبو  ومداقشات الد و  الي نظم ها اللجدة االق صاد ة لغربي  سبا 
 (.0110 ،بريوت) ،الوح   ال رببة

 (.0110االق صاد ة، )بغ اد، ال  لبم وال دمبة  ،مص ق مجب  احلبب ، - 3
حبددو   -هجددر  الك دداءات ال رببددة  (،مشددكلة هجددر  الك دداءات ال رببددة ) ،أنيددوان حددالن،  -9

مركدز د اسدات    ،األمدم امل حد     (،اكدوا )ومداقشات الد و  الدي نظم هدا اللجددة االق صداد ة لغربدي  سدبا       
  (.0110 ،بريوت) ،الوح   ال رببة
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  (.0173 ،بريوت) ،ل رببة لل  اسات والدشراملؤسسة ا ،هجر  األدمغة ال رببة   ر، الباس،  -3
  .(0117 ،بغ اد،)هجر  الك اءات ال رببة أسبابها ون ائجها  ،ن اء ميشر صادق، -6
مركز  ،األمم امل ح   (اكوا)حبو  ومداقشات الد و  الي نظم ها اللجدة االق صاد ة لغربي  سبا  -7

 (.0110 ،بريوت) ،د اسات الوح   ال رببة
هجدر    (،نظر  ج     إىل هجر  الك اءات م  إ ا   ياصة إىل مهددة اليد   ) ،سكا اوغبش،  -1

األمدم   (،اكدوا )حبو  ومداقشات الد و  الي نظم ها اللجدة االق صاد ة لغربدي  سدبا    -الك اءات ال رببة 
 (.0110 ،بريوت) ،مركز د اسات الوح   ال رببة ،امل ح  
مدؤمتر ال مد  ال ربدي     ،هجدر  األدمغدة ال رببدة    ، ربدي مك   ال م  ال -مدظمة ال م  ال رببة  -1

 . (0111 ،بغ اد) ،ال و   ال امدة -
 ،ال دد د األوا ،اجمللدد  ال ا ددر ،اجمللددة ال رببددة لددودا    (،هجددر  الك دداءات) (،بددال)املؤلددف  -01
 .(عّمان) ،0116
 ،بغدد اد ) ،اجملموعددة اإلحصددائبة السدددو ة   ،اجلهددا  املركددزي لوحصدداء   -و ا   ال تيددبط  -00
3117.) 
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 اإلطار القانوني لعقد التفاوض االلكرتوني

 جامعة البصرة            ،كلية القانون ،عقيل فاضل حمد الدهان د.
 جامعة البصرة، كلية القانون، نقذ عبد الرضا الفردانمم.م. 

 :خطة البحث
 املق مة

 م هوم عق  ال  اوض االلكرتوني:املبح  األوا
  اوض االلكرتونيامليل  األوا /ت ر ف عق  ال          
 امليل  ال اني /يصائ  عق  ال  اوض االلكرتوني ومتببزه عما  ش به به         

 ال رع األوا/يصائ  عق  ال  اوض االلكرتوني                
 ال رع ال اني/متببز عق  ال  اوض االلكرتوني عما  ش به به               

 ونيإبرام عق  ال  اوض االلكرت :املبح  ال اني
 امليل  األوا / الرتاضي          
 امليل  ال اني / احمل  والسب            

  ثا  عق  ال  اوض االلكرتوني :املبح  ال ال 
 أوال/ االل زام بال يوا يف امل اوضات                
 ثانباا/ االل زام باالس مرا  يف امل اوضات حبسر نبة                
 ال اا/ االل زام  باإلعالمث                
  اب اا/ االل زام ب  م ال  اوض م  الغري أثداء فرت  امل اوضات                
 يامساا/ االل زام باملواعب  احمل د  لل  اوض                 
 سادساا/ االل زام باحملافظة عل  سر ة امل لومات االلكرتونبة                

 اطخامتة
   قائمة املصاد
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 املقدمة
 ،عاد  ويف ال قود البسبية  د ق  ال ق  مبجرد اقرتان القبوا باإلجياب دون أن مير بال رت  قبد  ال  اق  دة  

ال  اقد  وهد ه     لكر الك ري مر ال قود يف الوقع احلاضر متر مبرحل ني مرحلة ان قداد ال قد  ومرحلدة مدا قبد     
عدر  غب ده بالد يوا يف م اوضدات إلبدرام عقد        اللحظة الي   لر فبها احد  األ دتاص    راأليري  تب أ م

 .م ني وتد هي عد  ان هاء امل اوضات وإبرام ال ق  الدهائي
نظدراا ملدا حتو ده مدر حت  د  لالل زامدات        ،ومرحلة ال  اوض عل  ال ق  ت   مر أهم املراحد  وأييرهدا  

ل     مر املشكالت القانونبة وت ري ه ه ال رت  ا ،واحلقوق املهمة الي خت  طريف ال ق  الدهائي عد  إبرامه
  دشدأ مدر ال زامدات    أن رمدها حت    تلك ال رت  ومتببزها بشك  واضدذ عدر ال قد  الدهدائي وحت  د  مدا ميكد       

علدد  اإليددالا ب لددك االل زامددات مددر   كالدد يوا يف امل اوضددات واالسدد مرا  فبهددا حبسددر نبددة  ومددا  رتتدد 
بات دداق  ،،وياصدة يف ال قدود املهمدة   تدظبمها علد  مسدؤولبة  وبسدب  أهمبدة هد ه ال درت  د ج األ ددتاص      

 ياص  دظم تلك امل اوضات وحي د بشك  جلي االل زامات امل روضة عل  اليرفني و سدم طر د  عقد ي   
 .للم اوضات لسري

وبسب  ال يو  ال قين يف الوقع احلاضر وظهو  فكر  ال ق  االلكرتوني ال ي   م فبه ٍتوافد  اال ادتدني   
ع فدأن ان قداا امل لومدات الكرتونبداا م   د  وسدبلة إلبدرام ال قد          ر    بكة االنرتنالكرتونبة عر ط بوسائ 

ب  إن عملبة امل اوضات أصبحع تدظم الكرتونباا عر طر   إبرام عق  الكرتوندي   فقط الدهائي  االلكرتوني
 ( دظم عملبة امل اوضات إلبرام ال ق  الدهائي وهو )عق  ال  اوض االلكرتوني

االلكرتوني   ري ال     مر ال ساؤالت واليروحات حوا ماهبدة ال قد  وإبرامده ومدا      إن عق  ال  اوض
فالب  مر حت  د  م هدوم عقد  ال  داوض االلكرتوندي  مدر يدالا وضد  ت ر دف لده وحت  د             ،مر  ثا  ه رتب

ال  اقد  وبد لك تشدرتك يف كونهدا عقدود        يصائصه الي متبزه عر عقود أيرى تربم أ ضا يف مرحلة مدا قبد  
 .ب  ة تسب  إبرام ال ق  الدهائيمته

وألن ه ا ال ق  مر طائ ة ال قود الي ت م عر ب   فهو لبس كال ق  ال ادي فالرتاضي فبه   م بوسدائ   
   وال ي ميبزه عر ال ق  الدهائي ؟ثم ماهو حم  ه ا ال ق ،الكرتونبة ياصة

ل ا سد م  علد  حت  د  تلدك     ،فهو عق  ملزم للجانبني،إذا ابرم ال ق  صحبحاا  ت   ثا ه عل  طرفبه
االل زامات الي تد ظم مرحلة ال  اوض وماهي طبب  ها ؟ وال ي     اإليالا بهدا ييدأ عقد ي  لدزم فبده      
امل  دداوض بددال  و ض أن سددب  لليددرف اآليددر ضددر اا بسددب  ذلددك اإليددالا طبقدداا ألحكددام املسددؤولبة         

مدها مل هدوم عقد  ال  داوض االلكرتوندي     عل  حب ه يف ثال  مباح  خنص  األوا   ه ا ما سد م.ال ق  ة
 .وال اني إلبرام عق  ال  اوض االلكرتوني أما ال ال  فسدتصصه آلثا  ذلك ال ق 

 مفهوم عقد التفاوض االلكرتوني: املبحث األول
إن ال يو  الصداعي وال كدولوجي امل ه  يف ال صر احل    دف  إىل ظهو  ال     مر ال قدود اجل  د     

بد    ،ك ري مر ال  قب  والي  صد   م هدا إبدرام ال قد  مبا در  عدر طر د  اإلجيداب والقبدوا         الي ت سم بال
  يل  األمر ال يوا يف م اوضات ق  تيوا وق  تقصر حس  نوع ال ق  املراد إبرامه به ف تسهب  مهمة 

 .أبرام ال ق  الدهائي وحت    مالحمه األساسبة مر يالا تلك امل اوضات
 اوضات فأن األ دتاص  ربمدون عقد اا  سدم  عقد  امل اوضدات  سدب  ال قد          وبسب  أهمبة مرحلة امل

ياصة  ،الدهائي وميه  الير   إلبرامه و  م  عل  حت    حقوق وال زامات اليرفني يالا فرت  امل اوضات
ومدها القانون امل ني  تم  ع م وجود تدظبم تشر  ي مل   تلك املرحلة الي تسب  ال ق  يف اغل  ال شر  ا
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وال ي  ز   مر ص وبة  تلك املرحلة هو  أن ال ق   ال ي هو حم  ال  اسة هو  عق  الكرتوني يف  ، راقيال
وبهد ف الوقدوف    ،ل ا تيل  األمدر مددا   .ان قاده ويف  ثا ه ويف تد ب ه  بغبة إبرام ال ق  االلكرتوني الدهائي

ه ومددر ثددم حندد د أهددم أن ن مدد  علدد  وضدد  ت ر ددف  ددام  لدد  ،علدد  م هددوم عقدد  ال  دداوض االلكرتونددي
 به مر عقود متهب  ة تسب  ان قاد ال ق   هيصائصه الي تساع نا يف ال مببز ببده وبني ما  ش ب

 تعريف عقد التفاوض االلكرتوني: املطلب األول
عددرف ال  دداوض بأندده )تبددادا االقرتاحددات واملسدداومات واملكاتبددات وال قددا  ر وال  اسددات ال دبددة بدد     

الي   بادهلا أطراف ال  اوض لبكون كد  مدهمدا علد  ببددة مدر أفضد  األ دكاا         ،ةواالس شا ات القانونب
ولل  درف علد  ماقد   سد ر عدده االت داق مدر حقدوق وال زامدات           ،القانونبة الدي حتقد  مصدلحة األطدراف    

ليرفبه(
(1)

وعرفها ال ك و  عبد  ال ز دز املرسدي محدود بقولده)هي تلدك املرحلدة الدي جتدري فبهدا مداقشدة             
 (2)ل ق  ود اسة ج واه مر الداحبة االق صاد ة به ف ال وص  إىل ات اق بشأنه( روط ا

واضذ أن ال  ر  ني السابقني   ضمدان وص اا  امالا ملرحلة ال  اوض واهلد ف مدهدا لكدر  ؤيد  علد       
فرت  ال  ر  ني أنهما م حي دا مضمون وطبب ة االل زامات الي ميكر أن  ل زم بها اليرفني امل  اوضني يالا 

امل اوضات، ثم ماهو مص   تلك االل زامات أن وج ت ه  هو القانون أو اإل اد  املشرتكة لألطراف الي 
 انصبع يف  ك  عق   دظم مرحلة ال  اوض،حب  أن هداك فرقاا كبرياا بني احلال ني.

ود سدب م  مرحلة امل اوضات هو عدصر االح مداا، فدال ميكدر ال أكد  مدر أن ال قد  املدشد        زإن أهم ما ميب
إبرامه، فامل اوضات ميكر أن تد هي بإبرام ال قد  الدهدائي و بقد  ل قد  امل اوضدات أهمب ده يف ت سدري ال قد          
فقط، أو ان تص  امل اوضات إىل طر   مس ود ومدر ثدم تد هدي مرحلدة امل اوضدات بال شد  و بقد  ل قد          

البد  مدر حت  د  الدظدام الد ي حيكدم        امل اوضات أهمب ه يف حالة قبام املسؤولبة ال ق  ة ألي مر طرفبده لد ا  
 امل اوضات سواء كان القانون أو ال ق  ل ح    نياق االل زامات وطبب ة املسؤولبة.

األ تاص، والسبما يف مرحلدة ال  داوض االلكرتوندي، إىل تدأمني امل اوضدات و  داد         أفغالباا ما  لج
ات وذلدك مدر يدالا إبدرام ب دض      فرص ال وصد  إىل ال قد  الدهدائي، إىل وضد  تدظدبم ات داقي للم اوضد       

ال قود املدظمة لل ملبة ال  اوضبة به ف تسهب  امل اوضات وإجياد أ ضدبة مشدرتكة لل  داهم بدني اليدرفني،      
   (3)حبب   رتت  عل  إيالا أي مدهما بال زاماته ال  اق  ة مسؤولبة عق  ة.

دها يف ن س الوقدع ت د  عقدوداا    عل  الرغم مر أن ه ه ال قود ال مهب  ة سابقة عل  عملبة ال  اق  لكو
وت دددوع صددو  هدد ه ال قددود تب دداا ل دددوع اهلدد ف الدد ي  رمددي إلبدده   (4)نهائبددة وترتدد  ال زامددات بددني أطرافهددا 

امل  اق ان، فق   سب  إبرام ال ق  الدهائي جمموعة مر ال قود ال مهب  ة، وق   ق ضي األمر وللح داظ علد    
 ددة إبددرام عقددود مؤق ددة أو بروتوكددوالت بهدد ف حت  دد     سددري امل اوضددات ووضدد  احللددوا للمشدداك  امل وق  

 . (5)االل زامات الواق ة عل  عات  ك  طرف أثداء مرحلة ال  اوض

                                                
د. حسام ال  ر األهواني، امل اوضات يف ال رت  قب  ال  اق  ة ومراحد  إعد اد ال قد  ال ولي،جملدة ال لدوم القانونبدة واالق صداد ة،          -1

،نقالا عر د. مسري حام  عب  ال ز ز 319،ص0116كلبة احلقوق / جام ة عني مشس، ال  د ال اني، السدة ال امدة وال الثون، ولبو،
 .13،ص3116، دا  الدهضة ال رببة، القاهر ،0عرب تقدبات االتصاا احل   ة،ط اجلماا، ال  اق 

 .7،ص3113د. عب  ال ز ز املرسي محود، اجلوان  القانونبة ملرحلة ال  اوض ذو الياب  ال  اق ي، ب ون نا ر،  -2
 .331،ص3116د. يال  مم وح إبراهبم،إبرام ال ق  األلبكرتوني،دا  ال كر اجلام ي اإلسكد   ة،  -3
د. حمم  حسني عب  ال اا،ال دظبم األت اقي للم اوضات ال ق  ة )د اسة حتلبلبدة للوسدائ  القانونبدة ل دأمني امل اوضدات يف عملبدات        -4

 .93،ص0111ال جا   ال ولبة، دا  الدهضة ال رببة، القاهر ، 
 .331د. يال  مم وح إبراهبم،إبرام ال ق  األلبكرتوني،ص -5
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إىل ضرو   ال  رقة بني صو تني للم اوضات، فهدي أمدا أن تكدون غدري     (6)ل ا  رى االجتاه امل اصر       
، وهدي ت د  جمدرد عمد  مدادي      مصحوبة بات اق مسب  عل  ال  اوض،سواء كان ات اق صدر ذ أو ضدمين  

وعد  ا تكاب إيالا مر أح  امل  اوضني فأن املسؤولبة امل حققة هي مسؤولبة تقصري ة، أمدا ال انبدة،وهي   
( وامل اوضدات هددا ال   negotiate agreementالي تهمدا، فهي امل اوضات املصحوبة بات اق ت اوض )
( ومر ثم فان negotiate contractال  اوض ) ت م إال عل  أساس عق  بني األطراف امل  اوضة هو عق 

 اإليالا باالل زامات الي  دشأها ه ا ال ق  ترتت  علبها مسؤولبة عق  ة.
فأن م  وج  عق  م اوضات كانع امل اوضات عمالا ماد ااال رتت  علبها أي اثر قانوني وب لك قضع 

د داا ال رتتد  علبهدا بد اتها أي أثدر قدانوني       حمكمة الدقض املصر ة بقوهلا)أن امل اوضات لبسدع إال عمدالا ما  
فك  م  اوض حر يف قي  امل اوضات يف الوقع ال ي  ر   دون أن    رض أل ة مسؤولبة أو  يال  بببدان  
املرب  ل  وله،وال رت  ه ا ال  وا ا ة مسؤولبة عل  مر ع ا اال إذا أقرتن به ييأ ت حق  م ه املسدؤولبة  

  (7)ال قصري ة(
تصاا مبا ر أو غري مبا ر بني  تصني او أك ر مبق ض  إت اق ببدهم  د م ياللده تبدادا    فال  اوض هو ا

ال روض واملقرتحات وب ا املساعي املشرتكة به ف ال وص  اىل ات اق بشأن عقد  م دني متهبد اا إلبرامده يف     
  (8)املس قب  

اوض بقوهلا ) هو عق  ال   0113/ما و/33وبد س امل د  عرفع حمكمة با  س يف حكمها الصاد  يف 
 (9)عق  مبق ضاه  ل زم أطرافه بب أ أو م اب ة ال  اوض حبسر نبة حوا  روط عق   ربم يف املس قب (

أو تدظبم  هق  ذه  جان  مر ال قه إىل ت ر  ه بأنه )عق  مبق ضاه    ه  طرفاه بب أ ال  اوض أو م اب  و
  (10)سري امل اوضات بغرض ال وص  إىل إبرام عق  يف املس قب (

  ضذ مر ال  ا  ف السدابقة أن عقد  ال  داوض  رتد  ال زامداا بالد يوا يف ال  داوض واالسد مرا  فبده          
ال زاماا عل  طرفبه بإبرام ال ق  الدهائي وإمنا فقط االل زام حبسدر سدري امل اوضدات      حبسر نبة أال انه ال  رت

 بغبة إبرام ال ق  الدهائي.
عر عقود ال  داوض األيدرى إال يف يصوصدب ه االلكرتونبدة     (11)وال خي لف عق  ال  اوض االلكرتوني

سددواء يف االن قدداد أويف ال د بدد ، ف قدد  ال  دداوض االلكرتونددي  د قدد  بوسددائ  الكرتونبددة عددر طر دد   ددبكة  
اإلنرتنع، فال  بري عر اإل اد    م بوسائ  ياصة فبدشأ ه ا ال ق  مر تالقي القبوا االلكرتوني باإلجيداب  

ا  ددبكة االنرتنددع،وهو  هدد ف يف الغالدد  اىل ال  دداوض إلبددرام عقدد  الكرتونددي       االلكرتونددي مددر يددال  

                                                
،و د.إبددراهبم 11،ص0113،بدد ون نا ددر، 3)مصدداد  االل ددزام(،ط 0األهددواني، الدظر ددة ال امددة لالل ددزام،ج   د. حسددام الدد  ر   -6

 ال سوقي أبو 
، و د. حممددد  حسدددني عبددد  ال ددداا، ال دظدددبم األت ددداقي  013،ص0،0113اللبددد ، ال قددد  واإل اد  املد دددرد ، جام دددة الكو دددع،ط    

                                                      .13للم اوضات ال ق  ة،ص
نقددالا عددر د. حممدد  حسددني مدصددو ،أحكام الببدد  ال قلب  ددة وااللكرتونبددة وال ولبددة    339ص 01(س1/3/0167)نقددض مصددري   -7

 93،ص3116ومحا ة املس هلك،دا  ال كر اجلام ي، اإلسكد   ة 
،ويف ن ددس امل ددد  د. عبدداس 63، ص3111ر ،د.  جدد  كددر م عبدد  الدداله، ال  دداوض علدد  ال قدد ،دا  الدهضددة ال رببددة، القدداه   -8

ال بودي،ال  اقدددد  عددددر طر دددد  وسددددائ  االتصدددداا ال ددددو ي وحجب هددددا يف األثبددددات امل ني، سددددالة دك ددددو اه،دا  ال قافددددة للدشددددر       
  .13،ص0117وال و   ،عمان،

 .33صنقالا عر د. عب  ال ز ز املرسي محود، اجلوان  القانونبة ملرحلة ال  اوض ذو اجلان  ال  اق ي،  -9
 .19د.حمم  حسني عب  ال اا،ال دظبم أالت اقي للم اوضات ال ق  ة،ص  -10
عل  أن ال قود االلكرتونبدة جيدري    3111لسدة 13( مر القانون ال ونسي للمبادالت وال جا   االلكرتونبة  قم 0وق  ن  ال ص ) -11

 لل د ب  فبما ال    ا ض وأحكام ه ا القانون. علبها نظام ال قود الك اببة مر حب  ال  بري عر اإل اد  وصح ها وقابلب ها
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مر أن  كون ال ق  الدهائي الد ي ب ال  داوض علبده الكرتونبداا، مدر يدالا إبدرام          نهائي،لكر ذلك ال ميد
 عق  ال  اوض االلكرتوني وك لك تد ب  ذلك ال ق  

 انات عر طر    بكة االنرتنع،هو عق  عادي. بال  اوض الكرتونباا عر طر   تبادا امل لومات والبب
إن ال ق  االلكرتوني، ومدر قبلده امل اوضدات االلكرتونبدة وال قد  الد ي  دظمهدا،ت م بوسدائ  م  د د           
ت بحهددا  ددبكة امل لومددات ال ولبددة والددي ميكددر أن تدد م عددر طر دد  الرسددائ  االلكرتونبددة باسدد ت ام الرب دد   

   (12)يالله نقد  املل دات والدقد  اآللدي ملت لدف أندواع ال ملبدات        وال ي ميكر مر ،(e-mailااللكرتوني )
وك لك فأن إبرام عق  ال  اوض االلكرتوني وتد ب ه أي ال يوا واالس مرا  يف امل اوضدات ميكدر أن تد م    

( Internet Relay Chat( فبسد يب  مسد ت م االنرتندع وعدر طر د  برندامج)      chatعدر طر د  احملادثدة)   
( أن Fax-Wireس الوقع، واحملادثة ق  تكون بالك ابدة أو بدالكالم عدرب برندامج)    حمادثة  ت   ير يف ن 

كان امل  اق  ر )أو امل  اوضني( ق  وفرا وسبلة االتصاا وهي املبكرفون م  جها  الكومببوتر ف قوم احملادثة 
هدداك   الصوتبة بد س دو  اهلاتف، أو أن تكون احملادثة اب   مر ذلدك ف كدون بالصدوت والصدو   أن كدان     

( فبمكر لكد  طدرف   Multimediaكامريا  قمبة م صلة جبها  الكومببوتر وعر طر   برنامج مالي مب  ا)
   (13)أن  ك   لليرف اآلير وان  شاه ه و سم  كالمه

وأيرياا ق   كون عق  امل اوضات االلكرتوني وامل اوضات الي ت م مبوجبه وال ق  االلكرتوني الدهدائي  
( وال ي هو يلبط مر امل لومدات والصدو  والبباندات    Web-Siteملوق  االلكرتوني )كلها متع عر طر   ا

والي ميكر مر يالهلا لل مب  ال  اوض عل  السل  امل روضة يف ذلك املوق  و  م ب د  ذلدك إبدرام ال قد      
  (14)االلكرتوني الدهائي 

ر   القبوا إلجياب م د  مسدبقاا   إال أن ال قود الصغري  للسل  امل روضة يف املوق  االلكرتوني ت م عر ط
فبها املسد هلك الد يوا يف م اوضدات      يف عق  منوذجي وال ي حيوي  روط وبدود ال ق  والي ال  س يب

م  البائ  أو مو د اطخ مة إذ لبس له سوى اإلطالع عل  ال ق  الدموذجي والقبوا ولدبس لده حد  املداقشدة     
(، إال أن ذلك ال  دين بدان املواقد  االلكرتونبدة هدي      ok)وال  اوض و كون ذلك بالدقر عل  عبا   القبوا 

مواق  ياصة ب رض السل  واطخ مات الي  د جها أصحاب تلك املواق ، فق   كون املوق  ياص بشدركة  
لل وسط يف البب  أو ال وسط يف تق  م اطخ مات أو وكب  جتدا ي أو غريهدا مدر األنشدية ال جا  دة ومدر ثدم        

 فهو   وىل مهمددة 
عق  ال  اوض وإدا   امل اوضدات بغبدة إبدرام ال قد  الدهدائي ومدر ثدم  د م تد بد  ذلدك ال قد  مد              إبرام 

 أ تاص  ير ر.      
 رف عق  ال  اوض االلكرتوني بأنه)عق  متهب ي مؤقع   م إبرامه وتد ب ه بوسدائ   مما سب  ميكر أن ن

لكرتوندي واالسد مرا  فبده حبسدر نبدة      الكرتونبة عرب  بكة االنرتنع و لزم جانببه بالد يوا يف ال  داوض اال  
 به ف إبرام عق  الكرتوني م ني(

                                                
 3113انظر يف ت صب  ذلك د. أسامة أبو احلسر جماه ،يصوصبة ال  اق  عرب االنرتنع،دا  الدهضة ال رببة،القاهر ،  -12

 .اوما ب  ه 67ص،   
 .61د. أسامة أبو احلسر جماه ،املص   الساب ،ص -13
 .33،ص3113بالبب  بواسية االنرتنع،ال ا  ال لمبة،عمان، د. حمم  إبراهبم أبو اهلبجاء،ال  اق   -14
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 املطلب الثاني: خصائص عقد التفاوض االلكرتوني ومتييزه عما يشتبه به

ق  ال  اوض االلكرتوني يصائ  متبزه عر غريه مر ال قود واألوضاع القانونبة الي ميكر أن تش به ل 
ال  اوض االلكرتوني فأنه الب  مر حت    يصائ  هد ا ال قد     م ه، وبه ف ال ح    الكام  مل هوم عق 

 لدد ق  ب   ذلك إىل متببزه عما  ش به به مر أوضاع. 
 خصائص عقد التفاوض االلكرتوني: الفرع األول

 مر يالا ال  ر ف الساب  ميكر ان حن د يصائ  عق  ال  اوض االلكرتوني وكما  لي:
االلكرتوندي هدو عقد   قدوم علد  الرتاضدي، و ك دي توافد          إن عقد  ال  داوض    أوالا / عق   ضدائي: 

   لو كدان ال قد    حاال ادتني دون ا رتاط  ك  م ني، ب  و ظ  عق  ال  اوض االلكرتوني عق   ضائي 
االلكرتوني بالقبوا االلكرتوني عل   بكة  اإلجيابومر ثم  ك ي اقرتان  (15)الدهائي املدشود عق اا  كلباا 

هو عق  الكرتوني ولبس  كلي ولو كان ال ق  الدهائي حي داج  ف،  إتباع  ك  م نياالنرتنع دون حاجة إىل
 إىل ال سجب  أو ال وثب .

  رض عق  ال  اوض االلكرتوني ال زامات عل  عات  اليرفني امل  اق  ر،  ثانباا/عق  ملزم للجانبني:
ب دة وندوع ال قد  الدهدائي،     وأن كانع ه ه االل زامات ق  خت لف مر عق  آلير حبس  ات داق اليدرفني وطب  

وق  تز   ال زامات اح  األطراف عل  اآلير، إال انه توج  ال زامات تشرتك فبها ك  ال قود تقر بداا والدي   
بامل اوضدات   باالسد مرا  سدبح ها ت صبالا يف املبح  ال ال ، كاالل زام بال يوا يف امل اوضدات واالل دزام   

 .باحملافظة عل  سر ة امل لومات االلكرتونبة حبسر نبة واالل زام باإلعالم واالل زام
إن عق  ال  اوض االلكرتوني غري مقصود ل اته وإمنا اهل ف مده هو  ال مهب  لل ق   ثال اا/عق  متهب ي:

 املقصود مر و اء ال  اوض، فهو   م  عل  تدظبم امل اوضات بشك    ب  الير   إلبرام ال ق  الدهائي.
ملب أ سليان اإل اد ، انه ال  وج  ال زام قدانوني بال  داوض إلبدرام عقد  مدر      وإذا كانع القاع  ، وفقاا 

ال قود، إال ان إبرام عق  ال  اوض االلكرتوني  قود إىل إلزام طرفبه بال يوا يف ال  اوض واالس مرا  فبه 
 (16)حبسر نبة به ف إبرام ال ق  الدهائي.

طرفبه حقاا نهائباا  له طبب دة مالبدة م  لقدة بال قد      أ ا مر  اوه ا الياب  ال مهب ي ل ق  ال  اوض ال خيو
الدهائي، فال خيوا للشت  حقاا عبدباا  قب  مر سليات املالك عل  الشئ موضوع ال  داوض يف عقد  ببد     

 الكرتوني م ني، ألن ال ق  هو فقط ممه  لل ق  الدهائي وال  رتت  علبه أي اثر مر  ثا  ال ق  املقصود.
وني  ه ف إىل اإلع اد وال حضري إلبرام ال ق  الدهائي، فهو ات اق مرحلي ممه  ف ق  ال  اوض االلكرت

  (17)إلبرام ال ق  الدهائي يف احملصلة.
ق   س غرق ال  اوض بالدسبة لل قود اهلامة وامل ق   فرت  طو لدة مدر الوقدع وقد        اب اا /عق  مؤقع:

وضدات، لد لك  لجدأ اليرفدان إىل إبدرام عقدود       امل ا ت رت ها الك ري مر الص وبات مما  ؤدي إىل عرقلدة سدري  
 حم د  امل   ته ف إىل تدظبم ال  اوض عل  ال ق  الدهائي.

فهددو عقدد  م  وجدد  إال ملدد   حمدد د  وهددي تلددك املدد  الددي  سدد غرقها اليددرفني لل  دداوض عددرب  ددبكة        
الدهدائي أو فشد     اإل صاالت ال ولبة، فإذا ان هع امل اوضات بني األطراف،سواء بال وص  إىل إبرام ال ق 

                                                
د.بالا ب وي،مب أ حسر الدبة يف مرحلة امل اوضات قب  ال  اق  دة يف عقدود ال جدا   ال ولبدة، أطروحدة دك دو اه، جام دة عدني           -15

 .333،نقالا عر د. يال  مم وح إبراهبم،إبرام ال ق  االلبكرتوني،ص910،ص3110مشس،
 .917 م عب  الاله،ال  اوض عل  ال ق ، صد.  ج  كر  -16
 بشددا  حممددود دود ددر، اإلطددا  القددانوني لل قدد  املددربم عددرب  ددبكة االنرتنددع ) سددالة ماجسدد ري(،دا  ال قافددة للدشددر وال و  دد                 -17

 .13.، ود. عباس ال بودي،ال  اق  عر طر   وسائ  االتصاا ال و ي وحجب ها يف اإلثبات امل ني، ص13،ص3116، عمان،
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امل اوضات االلكرتونبة، ان ه  عق  ال  اوض االلكرتوني، وال  بق  له إال أهمبة ت سري ة يف احلالدة األوىل  
أما يف احلالة ال انبة فببق  أن حتققع املسؤولبة ال ق  ة ألي مر أطرافه بسب  اإليالا باالل زامدات الدا دئة   

  (18)عده. 
  اوض االلكرتوني ال   م بوسائ  ال  بري عر اإل اد  االع باد ة، وإمنا عق  ال يامساا/ عق  الكرتوني:

هو مر ضمر ال قود الي ت م عر ب  ، فب م إبرام عق  ال  اوض االلكرتوني ب ون حضو  اليدرفني وجده   
لوجددددده، فدددددإبرام ال قددددد  بأكملددددده  ددددد م بوسدددددائ  الكرتونبدددددة عدددددرب  دددددبكة االنرتندددددع ويف عدددددام        

 .(19)(CyberSpaceافرتاضي)
ول لك فمر اجلائز أن  ربم و د   عق  ال  داوض االلكرتوندي بالكامد  عدرب الشدبكة ال دكبوتبدة ال املبدة        

حب  أن ال  بري   (20)ومر يالا وسبط الكرتوني ودون احلاجة إىل اطخروج إىل ال ام املادي  احملسدددددوس 
 وسدائط الكرتونبدة كالرب د     عر اإل اد  وال واص  يالا امل اوضات وتبادا امل لومدات كد  ذلدك  د م عدرب     

(  فهدو عقد  مدر ضدمر     Web-Site( أ وعدرب املوقد  االلكرتوندي)   Chat(أو احملادثدة) E-Mailااللكرتوني )
 طائ ة ال قود االلكرتونبة مر حب  االن قاد ب  وأك ر مر ذلك فهو  د   عر طر    بكة االنرتنع. 

 به من أوضاع متييز عقد التفاوض االلكرتوني عما يشتبه: الفرع الثاني

ب ض ال قود الي تسب  ال ق  الدهائي ومته  له وهدي بد لك تشدابه عقد  ال  داوض االلكرتوندي        هدالك
فبح اج حت    م هوم عق  ال  اوض متببز عق  ال  اوض االلكرتوني عر تلك ال دقدددود، وب ا دة نقدوا أنددا     

 ختض  ل ق  ت اوض فاالل زامات خت لف مبزنا سابقاا بني امل اوضات الي ت م ب ون عق   دظمها وتلك الي
واملسددؤولبة خت لددف ف ددي امل اوضددات ال اد ددة تكددون تقصددري ة ويف امل اوضددات الددي تسدد د  إىل عقدد  تكددون  
عق  ة، ونب أ أوال يف متببز عق  ال  اوض االلكرتوني عدر ال قد  الدهدائي حبد  انده قد   قد  اطخلدط ببدهمدا          

 ي مر كال ال ق  ر أال وهو تد ب  ال ق  الدهائي.بسب  احتاد طريف ال ق  واهل ف الدهائ
 أوالا /عق  ال  اوض االلكرتوني وال ق  االلكرتوني الدهائي:

إن عق  ال  اوض االلكرتوني هو عق  مس ق  وممبز عر ال ق  الدهائي املدشدود، وان تشدابه ال قد ان يف    
إال أنهما خم ل ان  ف قد  ال  داوض   اق   أن كالهما مر ال قود االلكرتونبة و شرتكان يف ن س األطراف امل  

االلكرتوني هو عق  مؤقع وممه  لل ق  االلكرتوني  الدهائي، وهو ال  رت  أي أثر مر  ثا  ال قد  الدهدائي   
وإمنا هو  سم إطا  قانوني مدظم ملرحلة ال  اوض ومر ثم فأن ال اص  بني ال ق  ر هو ب ء اإلجياب البات 

 ه قبوالا ان ق  به ال ق  الدهائي  وب لك تد هي فرت  امل اوضات.لل ق  الدهائي ال ي أن طابق
فإذا ان هع فرت  امل اوضات وعرض أح  امل  اق  ر إجياباا باتاا أو ح   إجياباا م لقا نكون قد  ان قلددا مدر    

    (21)مرحلة امل اوضات إىل مرحلة تواف  اال ادتني عل  ال ق .
ق  ال  اوض االلكرتوني خت لف متاماا عر االل زامات الي  رتبهدا  ومر ثم فأن االل زامات املرتتبة عل  ع

ال ق  الدهائي فاالل زامات الي ترتت  عل  عق  ال  اوض االلكرتوني ت  ل ،وكما سدراها الحقاا، مبرحلة 

                                                
 .333د. يال  مم وح إبراهبم، إبرام ال ق  االلبكرتوني، ص -18
اطخدداص بامل ددامالت وال جدا   االلكرتونبددة يف دولددة اإلمدا ات ال رببددة امل حدد  ، علدد  ان    3113( لسدددة 3وقد  ندد  القددانون  قدم)   -19

 و جزئي بواسية املراسالت االلكرتونبة(امل امالت االلكرتونبة )هي أي ت ام  أو عق  أو ات اقبة   م إبرامها أو تد ب ها بشك  كلي أ
أنظدددر يف ت ر دددف ال قددد  االلكرتوندددي د.  دددحاتة غر ددد  حممددد   دددلقامي، ال  اقددد  االلكرتوندددي يف ال شدددر  ات ال رببدددة،دا  الدهضدددة     

 .07،ص 3113ال رببة،القاهر ،
 .339املص   الساب ،ص -20
)مصدداد  االل ددزام( /ت قددبذ املس شددا  أمحدد  مدد حع   0  دد ،جد. عبدد ا الددر اق السدهو ي.الوسددبط يف  ددرح القددانون املدد ني اجل    -21

 . 073-073،ص3113املراغي، مدشأ  امل ا ف،اإلسكد   ة،
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 ل امرا ال  د
 

ال  اوض وحسر سري امل اوضات للوصوا إىل اهل ف املدشدود وهدو ال قد  االلكرتوندي الدهائي،كداالل زام      
يف امل اوضددات واالسدد مرا  فبهددا حبسددر نبددة واالل ددزام مبواعبدد  ال  دداوض واحملافظددة علدد  سددر ة    بالدد يوا

امل لومات االلكرتونبة وغريها وه ه االل زامات لبس هل  عالقة بال ق  الدهائي وال ي ق   كدون عقد  ببد     
طخداص بده ولده سدببه     أو عق  مر عقود اطخ مات أو عق  تو    أو غريها مر ال قود والي لك  مدهدا حملده ا  

اطخاص  و ثا ه وأحكامه اطخاصة الي خت لف عر عقد  ال  داوض االلكرتوندي  والد ي   م د  حملده ب ملبدة        
 ال  اوض عل  ال ق  الدهائي أما سببه فهو الرغبة يف إبرام ال ق  الدهائي.         

 ثانباا/ عق  ال  اوض االلكرتوني والوع  بال  اق  االلكرتوني:
عر عق   ل زم به أح  اليرفني أو كالهمدا )يف ال قد      هو عبا   (22) اق  أو ال ق  االب  ائي الوع  بال 

امللزم للجانبني( بإبرام ال ق  الدهائي إذا أب ى املوعود له )أو كالهما(  غب ه يف إبدرام ال قد  الدهدائي يدالا     
 امل   امل    علبها.

الدهدائي إذا أبد ى املوعدود لده  غب ده بدإبرام ال قد         فالوع  ق   كون ملزماا جلاند  واحد  و د قد  ال قد      
الدهائي يالا امل  ، أو ق   كون الوع  ملزماا للجانبني حبب   كون كد  مدهمدا واعد  وموعدود لده و د قد        

  (23)ال ق  الدهائي إذا أب ى كال اليرفني  غب ه بإمتام ال ق  الدهائي يالا امل   امل    علبها 
م مر يدالا  دبكة االنرتندع بد  إنهدا املبد ان األنسد  إلبدرام الوعد  بال  اقد            أن الوع  بال  اق  ق   رب

 (24)وال ي   ود إىل طبب ة الوع  بال  اق  والي ت داس  ب  جة كبري  م  اليبب ة ال قدبة لشدبكة االنرتندع   
  اإلجياب فالوع  بال  اق  هو عق  كام  لكده مي   مرحلة وسبية بني ال رت  الزمدبة الي ت ص  مابني ص و

 (25)وإبرام ال ق  الدهائي
  بني أن كال ال ق  ر، عقد  ال  داوض االلكرتوندي وعقد  الوعد  بال  اقد  االلكرتوني،همدا         كمر ذل 

عق  ر مس قلني بامل د  القانوني كما أن كالا مدهما ميه  وحيضر ل قد  نهدائي م ني،فضدالا عدر أن كالهمدا      
عل  الرغم مر أوجده الشدبه تلدك إال أن كد  عقد  خي لدف عدر        عقود الكرتونبة ت م عرب  بكة االنرتنع، و

إال إذا   اآلير ب    وجوه، فالوع  بال  اق  االلكرتوني، سواء كان ملزماا جلان  واح  أو جلانبني،ال  د ق
أما يف عق  ال  اوض االلكرتوني فال  وجد  م د      (26)ب االت اق عل  كافة املسائ  اجلوهر ة لل ق  الدهائي

 رط وإمنا جي  االت اق عل  ال داصر اجلوهر ة ملرحلة ال  اوض.ه ا الش
ويف الوع  بال  اق  االلكرتوني جي  مراعا  الشك  اطخاص باالن قاد إذا تيل  القانون  دكالا الن قداد   

ف ي عق  البب  م الا إذا ا رتط القانون  كالا م بدداا فدأن الوعد  بال  اقد  جيد  أن  راعدي        (27)ال ق  الدهائي
الشك  ل ا فال   صو  عملباا إبرام وع  بال  اق  الكرتوني لبب  عقا  فهو حي اج إىل ال سجب  ال  لي يف ه ا 

دائر  ال سجب  ال قا ي وال ميكر االك  اء بال ق  االلكرتوني عل   بكة االنرتنع، عل  ال كس مر عق  
ئي  شرتط الن قداده  دكالا م بدداا     ال  اوض االلكرتوني ال ي ال  شرتط فبه  ك  م ني ولو كان ال ق  الدها

 ومر ثم ميكر إبرام عق  ت اوض الكرتوني بشأن 

                                                
  ( مده.10وال ي نظمه القانون امل ني ال راقي يف املاد  )  -22
  الدهضدة  ود. عبد  املدد م فدرج الص  ،مصداد  االل دزام،دا     ،311انظر يف ت صب  ذلدك د.عبد  الدر اق السدهو ي،الوسدبط،ص      -23

 .031،ص0117ال رببة، القاهر ،
 ،11بشا  حممود دود ر،اإلطا  القانوني لل ق  املربم عرب  بكة االنرتنع،ص  -24
 .031د. عب  املد م فرج الص  ،مصاد  االل زام،ص  -25
 ( مر القانون امل ني ال راقي.0( فقر  )10انظر املاد )  -26
 ني ال راقي، و الحظ أن القانون ال راقي م  دظم فكر  ال ق  االلكرتوني كما هدو احلداا   ( مر القانون امل3( فقر )10أنظر املاد ) -27

 بالدسبة لل     مر ال وا ال رببة ل ا فال مداص مر الرجوع إىل القواع  ال امة الوا د  يف القانون امل ني.
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بب  عقا  دون حاجة إىل ال سجب  فهو لبس تصرف وا د عل  عقا  وإمنا جمرد ال  اوض عل  عق  بب  
 ال قا  ال ي جي  تسجبله.

مر إب اء املوعود له  غب ة بإبرام يف الوع  بال  اق   إذا ام د  الواع  عر إمتام ال ق  الدهائي عل  الرغم 
ال ق  الدهائي،جا  للمحكمة،م  توافر الشروط األيرى وياصة الشدك ،أن تصد   حكمداا جيدرب الواعد       

 هعلد  إمتددام ال قد  الدهددائي، و قددوم احلكدم م دد  حددا  قدو  الشددئ املقضددي بده مقددام ال قدد ، وهد ا مددا قر تدد      
م ذاتده ميكدر األيد  بده يف القدانون ال راقدي اسد داداا إىل        واحلك (28)( مر القانون امل ني املصري 013املاد )

القدوا بده يف    روه ا ماال ميكد  (29)القواع  ال امة يف ال د ب  ال بين اجلربي ولو م  وج  ن  صر ذ ب لك 
عق  ال  اوض فهو عق  ممهد  لل قد  الدهدائي ولكدر ال ميكدر أن   حدوا إىل عقد  نهدائي، بد  أن مدر أهدم            

هو ع م إجبا  امل  اق  عل  إبدرام ال قد  الدهدائي فهدو ملدزم بال  داوض ولدبس إبدرام         قواع  عق  ال  اوض 
 ال ق  الدهائي.

 ثال اا/ عق  ال  اوض االلكرتوني وعق  اإلطا  االلكرتوني 
هو ذلك ال ق  ال ي حي د الشروط الرئبسبة الي  ل دزم اليدرفني بإتباعهدا فبمدا  ربمانده مدر        عق  اإلطا 

و  مبز عق  اإلطا  عدر عقدود ال يببد  أو عقدود ال د بد  الالحقدة لده         (30)ود ال يبب  عق  الحقة تسم  عق
 (31)فهو ميه  لقبام ه ه ال قود و    إطا ا عاماا تربم عل  أساسه تلك ال قود 

إن عق  اإلطا      وميه  ل قود مس قبلبة حم ملة مبا حيو ه مر تدظبم لكب بة ان قادهدا وحت  د  ملدا   بسدر     
عداصرها عد  إبرامه  فهو وان كان قا ب الوع  بال  اق  وعق  ال  اوض إال انه خي لدف عدهمدا    حت   ه مر

ومدر املمكدر أن   قد  عقد        (32)وان كان عق  اإلطا    ضمر أحبانا إلزاما بال  اوض عل  عقود ال يبب  
سب ق  عل  أساسدها  اإلطا  عر طر    بكة االنرتنع فبكون عق اا الكرتونباا  رسم اطخيوط ال ر ضة الي 

 عقود ال يبب  الالحقة له،والي ميكر ان تكون الكرتونبة أ ضا 
ومددر ثددم فددأن هددداك أوجدده  ددبه بددني ال ق  ر،عقدد  ال  دداوض االلكرتونددي وعقدد  اإلطددا  االلكرتونددي   
فكالهما مر ال قود ال مهب  ة الي مته  الير   ل ق   ير فهي غري مقصود  لد اتها وكالهمدا  د م بوسدائ      

كرتونبة عرب  بكة االنرتنع إال أنهما خي ل ان مر ع   وجوه، ف ق  اإلطدا  االلكرتوندي   ضدمر  دروطاا     ال
 ئبسبة   م عل  أساسها إبرام عقود ال يبب  يف املس قب  أمدا عقد  ال  داوض االلكرتوندي فدال   ضدمر م د         

 ه ه الشروط امللزمة. 
أن االل زامات الوا د  فبه ترسم  لبة ان قاد عقدود   أن عق  اإلطا  االلكرتوني هو لبس عق اا مؤق اا ذلك

عق   صبذ أساسا ب  وجدزء مدر عقدود ال يببد  الدهائبدة وال  د هدي مبجدرد إبدرام تلدك           واإلطا  الالحقة فه
ال قود، أما عق  ال  اوض االلكرتوني فأنه عق  مؤقدع  د هدي بإكمداا دو ه وإمتدام ال قد  الدهدائي بان هداء        

م داده أن ال  دأتي عقد  ال يببد  خمال داا       بدال زام طدا  االلكرتوندي   قد  كاهد  طرفبده      امل اوضات، وعق  اإل

                                                
 .390انظر يف ت صب  ذلك د. عب  الر اق السدهو ي، الوسبط، ص -28
بدددد  احلكددددبم و أ. عبدددد  البدددداقي البكددددري و أ.حممدددد  طدددده البشددددري،الوجبز يف نظر ددددة االل ددددزام يف القددددانون املدددد ني    د. عبدددد  اجمل  -29

 .33،ص0116)مصاد  االل زام(،و ا   ال  لبم ال الي والبح  ال لمي،بغ اد،0ال راقي،ج
 .971ل  ال ق ،ص، مشا  إلبه يف مرج  د.  ج  كر م عب  الاله،ال  اوض ع66موسريون،الصباغة ال ق  ة،ص  -30
، ود. 73،ص3113مرحلة ال  اوض عل  ال ق ،مدشأ  امل ا ف، اإلسدكد   ة،  مسري عب  السمب  االودن،ييابات الدوا ا يف  -31

 .31-31عب  ال ز ز املرسي محود، اجلوان  القانونبة ملرحلة ال  اوض ذو الياب  ال  اق ي،ص
 .79 -73ة ال  اوض عل  ال ق ،صمسري عب  السمب  االودن،ييابات الدوا ا يف مرحل -32
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 ل امرا ال  د
 

للشروط الوا د  فبه يف حني أن عق  ال  اوض االلكرتوني  ق صر دو ه عل  فرض مجلدة مدر االل زامدات    
 يف مرحلة ال  اوض فقط وأن ال زامات ال ق  الدهائي تس م  وجودها مر إبرام ذلك ال ق . 

 إبرام عقد التفاوض االلكرتوني: الثانياملبحث 
عق  ال  اوض االلكرتوني يف ان قاده عر عقود ال جا   االلكرتونبة األيرى سوى أنه ياص  فال خي ل

ب دظددبم مرحلددة ال  دداوض عقدد  م ددني فالرتاضددي جيدد  أن  دصدد  علدد  تلددك اطخصوصددبة، أن ال جددا           
 Electronic Data)  ( وهدي خم صدر لل بدا    EDI) االلكرتونبة ت  م  عل  ال بدادا االلكرتوندي للبباندات   

Interchange   (والي  قص  بها تبادا الببانات امل  لقة باألعماا ال جا  دة يف صدبغ منيبدة )Standard  

Format      بني أجهز  الكومببوتر لألطراف امل  املة مر يالا  دبكة اتصداالت الكرتونبدة وهدي االنرتندع )
  (33)ة دون حاجة الس ت ام مس د ات و قب

وبه ف ال  رف عل  يصوصبة إبرام عق  ال  اوض االلكرتوني فإندا سدبح  يف أ كدان ال قد  ال الثدة    
 :دون ال وس  يف القواع  ال امة إلبرام ال قود

  :أوال/ الرتاضي
إذا كان ال  بري عر اإل اد  يف ال ق  ال ادي   م بوسائ  م   د  كالكالم والك ابدة واإل دا  ، فدأن          

ق  االلكرتوني هو ك لك  د ق  بوسدائ  الكرتونبدة م  د د  عدرب  دبكة االنرتندع، وال  دبري عدر اإل اد          ال 
ال ي ن كلم عده هو لبس اإلجياب والقبوا اطخاص بال ق  الدهائي ب  اطخاصني ب ق  ال  داوض االلكرتوندي   

 ال ي  سب  ال ق  الدهائي.
يوا يف ال  اوض وف   روط م بدة بغبة إبدرام عقد     ب أ ال  اق  عاد  ب عو  مر أح  األطراف إىل ال 

م ني فمر تكون ل  ه الرغبة ف لبه مداقشة إبرام عق  ال  داوض االلكرتوندي بهد ف الد يوا يف  ال  داوض      
 إلبرام ال ق  الدهائي  وم   ه ا ال  اق  ق    م بوسائ  ع   وهي:

 (:E-Mailأ / الربيد االلكرتوني)

ني بإمكانبة اس ت امه بني األنواع املت ل ة ألجهز  الكومببوتر وال ي ميكر و  سم نظام الرب   االلكرتو
مر يالله نق  وإ ساا كافة الببانات وامل لومدات وصدو  املسد د ات وال قدود بسد ة كدبري  وبسدرعة فائقدة          
فب م إ ساا اإلجياب حوا إبرام عقد  ت داوض الكرتوندي بصدو   الكرتونبدة عدر طر د  الرب د  االلكرتوندي          

ان قد    وإذا طابقه قبوا الكرتوندي  (34)كون ه ا الدوع مر اإلجياب إجيابا ياصاا ألنه حم د لشت  م ني و 
 .عق  ال  اوض وال ي   م تد ب ه ك لك بال  اوض ال  لي عر طر   الشبكة ال دكبوتبة

 (:Chatاحملادثة)ب/

 (Internet Relay Chatطر   برنامج احملادثة) رميكر ملس ت م  بكة االنرتنع ع
 ال واص  م   ت  و كون ذلك ب    وسائ  وهي:

الك ابة/  الي تشابه فكر  الرب   االلكرتوني ولكر بسرعة  نبة حبب  أن اليرف اآليدر موجدود    - 0 
 عد  الكومببوتر اطخاص به ومبجرد نقر    اإل ساا تص  الك ابة باللحظة ذاتها إىل اليرف اآلير.

عد ما  وفر اليرفني مبكرفون م صد  بدالكومببوتر وبال دالي     (Fax-Wireالكالم / عرب برنامج) - 3
 .فأن عق  ال  اوض االلكرتوني   ق  عر طر   الكالم كما هو احلاا بالدسبة لل  اق  باهلاتف

                                                
 .10د. يال  مم وح إبراهبم، إبرام ال ق  االلبكرتوني،ص -33
 .13د.  حاتة غر   حمم   لقامي، ال  اق  االلكرتوني يف ال شر  ات ال رببة، ص  -34
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( وال ي ميكر Multimediaالصوت والصو  / وذلك عر طر ة اس ت ام برنامج مالي مب  ا ) - 3
  صلة بالكومببوتر وعق  ال  اوض االلكرتوني يف اس ت امه عد  وجود كامريا  قمبة م

ه ه احلالة  كون كإمنا بني حاضر ر حب  أن ك  طرف  سم  كالم اآلير و شاه  صو تة يف اللحظدة  
  .ذاتها

 (:Web Siteج/املوقع االلكرتوني)

 (35)وهو موق  عل   بكة االنرتنع موجود عل  م ا  الساعة وال ي ميكر أن حيدوي عروضداا إعالنبدة   
، وميكددر إبددرام عقدد  ال  دداوض   (36)م بدددة وببانددات وم لومددات ودعددوات  إلبددرام عقددود أو إجيابددا عامدداا    

االلكرتوني مر يالا ديوا ال مب  إىل ذلك املوق  وال  رف عل  اإلجيداب، امل دروض للد يوا يف عقد      
 ت اوض الكرتوني إلبرام عق  م ني يف املس قب . 
(و  م ال  بري عر اإل اد  عرب مواق  Home Pageبسبة )و  ألف املوق  مر ع   ص حات وص حة  ئ

 ( املوجود يف لوحة امل اتبذ.Icon Clickالو   بالك ابة أو بالدقر عل     املوافقة)
وال  بري االلكرتوني عر اإل اد  عرب مواق  الو   ق   كون عر طر   الك ابة أو الدقر علد     املوافقدة   

كون ذلك بشأن ال  اق  عل  املد جات أو اطخد مات املوجدود  علد     ، و (Ok- boxوتسم  ه ه الير قة )
ص حة الو   حب  خي ا  املس هلك سل ة و ضغط عل  أ قونة املوافقة ف ظهر أمامه ص حة أيرى ت ضدمر  

، وال ي ال  س يب  املس هلك املداقشة بشدأنها فدان   (37)ال ق  الدموذجي احمل وي عل   روط وبدود ال  اق  
و اطخ مة فلبس علبه سوى ال  بري عر قبوله هلد ا اإلجيداب بدالدقر علد  أ قوندة القبدوا أو ك ابدة        أ اد املد ج أ

، عبا   القبوا يف احلق  املتص  هلا فال   صو  إبرام عق  ت اوض يف م   ه ا الدوع مر ال قود البسدبية 
 اوض االلكرتوني. عل  م اوضات ال قود املهمة الي  دظم فبها عق  ل دظبم ال    ولكر ه ا ال  ديب

والب  أن  كون اإلجياب االلكرتوني مش مالا عل   كافة ال داصر اجلوهر ة ل ق  ال  داوض االلكرتوندي   
ك ح    قواع  ال  اوض وم   ال ق  واألوقات الي  د م ال  داوض فبهدا مدر يدالا ال واصد  عدرب  دبكة         

واالل زامات األيرى الدي   رضدها عقد     االنرتنع وكب بة تدظبم عملبة د اسة اجل وى مر ال ق  الدهائي، 
ال  اوض االلكرتوني  والي سدراها الحقا فالب  مر ات اق اليرفني عل  كافة املسائ  اجلوهر ة ح د   دربم   

 .عق  ال  اوض االلكرتوني
أن عق  ال  اوض االلكرتوني كغريه مر ال قود   يل  اك ماا األهلبة للم  اق  ر، لكر ت دو  صد وبة   

مر أهلبة امل  اق  وم ى صحة الببانات الي  ق مها حوا أهلب ه، فال توج  وسبلة لل حق  مدر  يف ال حق  
تلك الببانات مما ق   ؤثر عل  صحة ال ق ، ل ا اقدرتح ال   د  مدر احللدوا بهد ا الشدأن أهمهدا اللجدوء إىل         

عامة أو ياصدة   سليات اإل ها  االلكرتوني وهي عبا   عر طرف ثال  حما   موثوق به، سواء كان هبئة
حب  انه   وىل عرض امل لومات ب   ال حق  مدها وال أك  مر أهلبة  (38)وال ي  وفر األمان لكال اليرفني 

                                                
 .030د. يال  مم وح إبراهبم. إبرام ال ق  االلبكرتوني، ص -35
ونددي لكدد  األ ددتاص الدد  ر  دد يلون ذلددك املوقدد ،انظر  د.  ددحاتة غر دد  حممدد            وهددو اإلجيدداب املوجدده يف املوقدد  االلكرت    -36

 .13 لقامي،ال  اق  االلكرتوني يف ال شر  ات ال رببة،ص
احملامي  ونس عرب، ال  اق  والد ف  االلكرتوندي وحتد  ات الدظدامني الضدر يب و الكمركدي، حبد  مقد م إىل الدد و  امل تصصدة             -37

مدشدددو  يف املوقددد  االلكرتوندددي  3113 هددد  ال ددد     واإلصدددالح القدددانوني، اطخرطدددوم، كدددانون األوا م ةحدددوا ال جدددا   االلكرتونبددد
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 .  039، نقالا عر د. يال  مم وح إبراهبم، إبرام ال ق  االلكرتوني، ص011،ص0111القاهر ،
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 ل امرا ال  د
 

امل  اق  وفقاا لقانونه الوطين بسب  ما  ريه ال ق  االلكرتوني مر مشاك  ت  لد  بالقدانون الواجد  ال يببد      
 تاص يف دوا خم ل ة. كونه مر ال قود الي ت م عر ب   وال ي   م بني أ 

 ثانيًا / احملل والسبب
فل قد  ال  داوض االلكرتوندي حمد  وسدب ،) فمحد  عقد           (39)كما هدو احلداا يف ال قد  ال قلبد ي         

إذ أن احملدد   دصدد  علدد  عملبددة  (40)ال  دداوض االلكرتونددي هددو حماولددة ال وصدد  إىل إبددرام ال قدد  الدهددائي(
  م ني وهو ال يوا يف امل اوضات واالس مرا  فبها حبسدر نبدة   فمح  ال ق  هو القبام ب مال  اوض ذاتها 

به ف إبرام ال ق  الدهائي، وه ا احمل  ممكر ومشروع مدادام ال قد  الدهدائي املدراد إبرامده مشدروعاا أي غدري        
وت بني حم  عق  ال  اوض االلكرتوني  كون عر طر   حت     ممدوع قانوناا وال خمال اا للدظام ال ام واآلداب

ت اوضهما يالا  يلوب مر اليرفني للوصوا إىل ال ق  الدهائي أي  سم املسا  ال ي  سلكه اليرفان يفامل
 عملبة تد ب  عق  ال  اوض االلكرتوني.

مدده، وهدو    هما السب  يف عق  ال  اوض االلكرتوني فهو إمتام ال ق  الدهائي وحتقب  ك  طرف ملقصود 
   (41)أنه عق  مشروعباع  مشروع طاملا إن ال ق  امل  اوض بش

إن الباع  ال ي دف  األطراف إىل الد يوا يف امل اوضدات وتدظبمهدا بصدو   عق  دة عدر طر د  إبدرام         
عق  ال  اوض االلكرتوني  هو الرغبة يف إمتام ال ق  االلكرتوني الدهائي فإذا م  كر ال قد  الدهدائي مشدوباا    

، فم الا إذا كان ال قد  االلكرتوندي الدهدائي هدو     مبا ميس مشروعب ه كان عق  ال  اوض االلكرتوني مشروعاا
عق  ببد  مل د ات تسد  م  يف إنشداء صداالت ل د  القمدا  وب إبدرام عقد  ت داوض الكرتوندي علد   دبكة              
االنرتنع لل  اوض بشأن ال ق  الدهائي  فأن ذلك ال ق  الدهائي     بداطالا مبوجد  أحكدام القدانون املد ني      

  برهان أو مقدامر   كدون بداطالا فهدو ممددوع قانونداا و كدون عقد  ال  داوض          ألن ك  عق     ل (42)ال راقي 
  .باطالا ل  م مشروعبة سببه

 آثار عقد التفاوض االلكرتوني: املبحث الثالث
عق  ال  اوض االلكرتوني عق  ملزم للجانبني فهو   رض ع د مر االل زامات عل  طرفبه  تقوم علد   

قود، والي تب أ مر ال يوا يف امل اوضات واالس مرا  فبهدا ومبدا    د     أساس مب أ حسر الدبة يف تد ب  ال 
 دبكة    م  طبب ة ه ا ال ق  كونه عق  متهب ي مؤقع   م عر ب   بوسائ  االتصاا االلكرتوندي عدر طر د   

 االنرتنع ومر ذلك ميكر أن حن د االل زامات الي  رتبها عق  ال  اوض االلكرتوني وكما  لي:

 :بالدخول يف املفاوضات أواًل/ االلتزام
إذا ب إبرام عق  ال  اوض االلكرتوني  فأنه الب  مر االن قاا إىل اطخيو  األوىل يف تد ب  ذلك ال قد  إال  

 وهي االل زام بب ء امل اوضات يف املوع  امل    علبه.
اليدرفني  والغال  أن      اليرفان عل  موع  لب ء امل اوضات فدإذا م  كدر مثدة ات داق ال دزم كد  مدر        

بالب ء يف امل اوضات  يف م   م قولة، وه ا الش  باالل زام بال  اوض ق   ق  عل  عات  اليرفني م اا حبب  
 كون ك  مدهما مل زماا بب ء امل اوضات االلكرتونبة، أو ق   ق  االل زام عل  احد  اليدرفني فبكدون ملزمداا     

                                                
 ( مر القانون امل ني ال راقي.033 - 036أنظر املواد)  -39
 .013د. حمم  حسني عب  ال اا،ال دظبم أالت اقي للم اوضات ال ق  ة، ص  -40
 .333كرتوني، صاملص   الساب  ن سه، ود. يال  مم وح إبراهبم، إبرام ال ق  االلب  -41
 ( مر القانون امل ني ال راقي.173انظر املاد ) -42
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القرتاحات امل  لقة بال ق  املدراد إبرامده أو عدرض    ب وجبه ال عو  لب ء ال  اوض إىل اليرف اآلير وتق  م ا
ألي طدرف إذا كدان ملزمداا بالبد ء       ومدر ثدم ال حيد     (43)ال  اسدات الدي  د م ال  داوض علد  أساسددددددها        

بال  داوض و إال عد  ذلدك ييدأ عقد ي  وجد  املسدؤولبة أن         ءبال  اوض يف موع  م ني أن مي د  عر الب 
 سب  ضر  لليرف اآلير.

وتظهر أهمبدة اع بدا     (44) زام بال يوا يف امل اوضات هو ال زام ب حقب  غا ة ولبس بب ا عدا ة إن االل
االل زام بب ء امل اوضات ال زاماا ب حقب  ن بجة عل  مس وى اإلثبات للتيأ، عد  إثبات أ كدان املسدؤولبة،   

عدر بد ء امل اوضدات يف     بإثبات ييأ اليرف املسؤوا وإمنا  ك دي جمدرد ال تلدف    مفاليرف املضرو  ال  ل ز
امل  اقد  مدر املسدؤولبة إثبدات انده       ماملب اد احمل د أو يالا امل   امل قولة ل حق  املسؤولبة ال ق  ة، وال   ص

املسدؤولبة هدو إثبدات السدب  األجدديب الد ي         ب ا ال دا ة الال مة أو انه م  رتك  إهماال، ب  أن ما  د ف 
  (45)مد ه مر الب ء بال  اوض 

به ا االل زام ضرو   حت    الير قة الي سدب م بهدا ال  داوض الكرتونبداا لب سدد  لليدرف امللدزم        و رتبط 
بالبدد ء بال  دداوض )أو لليددرفني(   م رفددة كب بددة االتصدداا الكرتونبدداا بدداليرف اآليددر وتد بدد  ال زامدده ببدد ء     

احملادثدة أو عدرب املوقد     امل اوضات يف املوع  امل    علبه، فهد   د م ذلدك عدر طر د  الرب د  االلكرتوندي أو        
 االلكرتوني.

 :املفاوضات حبسن نيةااللتزام باالستمرار يف ثانيًا/
يف عق  ال  اوض االلكرتوني بال  داوض وإمندا جيد  أن  سد مر هد ا ال  داوض         أن  ب أا مل  اق يال  ك 

  أن تقوم عل  وان ال تقي  امل اوضات ب ون مرب  قانوني وجي  أن ال  م عرقلة سري امل اوضات الي جي
حسدر الدبدة وهد ا مدا      همب أ حسر الدبة يف تد ب  ال قود، فك  عق  جي  أن  د   بيرقة ت  د  مد  مدا و جبد    

جيد  تد بد  ال قد  طبقداا ملدا       - 0( مر القانون امل ني ال راقدي والدي نصدع علد  )     031/0أك ته املاد  )
 الدبة(. حسر  هأ  م  علبه وبير قة ت    م  ما و جب

 ا ال ي   و  حوا مضمون ه ا االل زام فه  هو ال زام بب ا عدا ة أو ب حقب  غا ة ؟ وال ساؤ
إن االل زام بال  اوض حبسدر نبدة يف عقد  ال  داوض االلكرتوندي هدو ال دزام ب حقبد  غا دة ولدبس ببد ا            

فك  م  اوض الب  أن  كون حسدر الدبدة بال  د  يف ت اوضده ح د   دويف باالل زامدات امل روضدة          (46)عدا ة
 علبه وال ميكر أن  د ي مسؤولب ه إذا تقر ت بإثبات أنه ب ا ال دا ة الكافبة وم ت حق  الد بجة املرجو .

ح    كون امل  اوض حسر الدبة يف تد ب  عق  ال  اوض جي  أن مي د  عدر إتبدان أي سدلوك مدر  دأنه      
م ال  اوض جملدرد ال سدلبة   إ اعة  ماا كاذبة تب   ثقة  ائ ة ل ى اليرف اآلير يف ج  ة امل اوضات، وع 

 .(47)أو ال عا ة أو اس يالع السوق دون وجود نبة حقبقبة يف ال  اق  
مد الا هدو جملدرد     فإذا كان ديوا امل  اوض يف عق  ال  اوض االلكرتوندي عدر طر د  املوقد  االلكرتوندي     

فانه  كون ق  ا تكد   ال سلبة أو ح  االس يالع وم توج  ل  ه نبة حقبقبة وج  ة يف إبرام ال ق  الدهائي 
ييأ حيق  مسؤولب ه ال ق  ة إن سب  ضدر اا لليدرف اآليدر ولكدر هد ا ال   دين إلدزام امل  داوض يف عقد           

                                                
 .61د.  عب  ال ز ز املرسي محود، اجلوان  القانونبة ملرحلة ال  اوض ذو الياب  ال  اق ي،ص -43
، 0113 ة،د. حممدد  إبددراهبم ال سددوقي،اجلوان  القانونبددة يف إدا   امل اوضددات وإبددرام ال قددود، م هدد  اإلدا   ال امددة،  السدد ود  -44
 .07ص
 .01املص   الساب  ن سه،ص -45
 .331، ود. يال  مم وح إبراهبم، إبرام ال ق  االلبكرتوني، ص933د.  ج  كر م عب  الاله،ال  اوض عل  ال ق ، ص -46
 .79د. عب  ال ز ز املرسي محود،اجلوان  القانونبة ملرحلة ال  اوض ذو الياب  ال  اق ي، ص  -47
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ال  اوض االلكرتوني بإبرام ال ق  الدهائي بد  جيد  أن  كدون حسدر الدبدة يف تد بد  عقد  ال  داوض وأن ال         
 .امل اوضات إال ل    مشروع   قي

  ال  دداوض االلكرتونددي، وتأسبسدداا علدد  مبدد أ سددري امل اوضددات حبسددر فبجدد  علدد  امل  دداوض يف عقدد
نبة،أن  كون م  اوناا فهو ال زام م روض ضمداا دون حاجدة إىل الدد  علبده صدراحة يف ال قد  و ظد  هد ا        
االل زام قائماا طبلة فرت  امل اوضات، وهو  ق  عل  كال طريف ال ق  وخباصة املهين احملرتف ال ي جي  علبه 

وهد ا  درتبط     (48)ال مب  مب ى مالئمدة السدل ة أو اطخ مدة امل روضدة يف ال قد  الدهدائي الح باجاتده        توجبه 
 بال زام  ير  قوم عل  مب أ حسر الدبة وهو االل زام باإلعالم.

 :ثالثًا / االلتزام باإلعالم
أن االل ددزام  (49)  ددرف االل ددزام بدداإلعالم بأندده)االل زام قبدد  ال  اقدد  بدداإلدالء بامل لومددات والببانددات(   

باإلعالم  وق  عل  امل  ر يف عق  ال  اوض االلكرتوني ال زاماا بدإعالم املسد هلك بظدروف ال  اقد  إعالمداا      
صحبحا وصدادقا و شدم  ذلدك كافدة امل لومدات اجلوهر دة امل  لقدة بال قد  املدراد إبرامده والدي   جدز عدر              

   (50)اإلحاطة بها بوسائله اطخاصة لببين علبها  ضائه بال ق 
أن االل ددزام بدداإلعالم يف عقدد  ال  دداوض االلكرتونددي جيدد  أساسدده يف عدد م ال كددافؤ بددني طددريف ال قدد        
امل  اوض علبه مر حب  ال لم ب داصر ال ق  وظروفه مما  لقي عل  اليرف احملرتف بص ة ياصدة االل دزام   

ح د    صدرف عدر د ا دة كاملدة      باإلدالء لليرف اآلير بكافة امل لومات والببانات امل  لقة بال قد  الدهدائي   
 .(51)ولكي   سم ال  اوض بالوضوح والش افبة وحسر الدبة 

فمر الوهلة األوىل لب ء امل اوضات عل  ك  م  اق  أن حيبط اآليدر علمداا بكافدة امل لومدات والبباندات      
   تغر راا إن املهمة الي ميكر أن تؤثر يف  ضاه وت ف ه لل  اق  ومر ثم فأن إي اء أي مر تلك امل لومات  

 اقرتن م  الغا كان ال ق  موقوفاا
وإذا كان امل  داوض  لدزم بدإعالم اليدرف اآليدر يف عقد  ال  داوض االلكرتوندي بامل لومدات والبباندات           
املرتبية بال ق  االلكرتوني امل  اوض علبه،إال أن ال زامه  ق صر علد  البباندات وامل لومدات الدي  سد حب       

لم بها بوسائله اطخاصة، إذ إن ك  م  اوض  لدزم بالسدهر علد  مصداحله اطخاصدة      عل  امل  اوض اآلير ال 
فال  د ظر مر الغري أن  كون أحدرص علد  مصداحله مدر ن سده بد  جيد  علبده أن  سد  لم مدر تلقداء ن سده             

ومر ثم فأنه جي  عل  امل  اوض أن  سأا  ،(52)و  حرى احلقبقة باللجوء إىل كافة مصاد  امل رفة امل احة  
 ه عر األ باء الي تهمه وال   لم بها والي ميكر أن تؤثر عل   ضاه بال ق  امل  اوض علبه. ن س

ولكر، وبسب  ص وبة ال  رف عل  امل لومات الي   رفها امل  داوض مدر تلدك الدي ال   رفهدا،نرى      
تؤثر يف  ضاه  انه مر األفض  أن  قوم ك  م  اوض بإعالم اآلير بكافة امل لومات والببانات الي ميكر أن

 . الدهائيسواء اس  لم عدها أو م  س  لم لكي  كون  ضاؤه صحبحاا ومك مالا بال ق  

                                                
 .391بم، إبرام ال ق  االلبكرتوني، صد. يال  مم وح إبراه -48
د. نز ه حمم  الصادق امله ي،االل زام باإلعالم قب  ال  اق  باإلدالء بالبباندات امل  لقدة بال قد  وتيببقاتده يف ب دض أندواع ال قدود،         -49

 .03،ص0113دا  الدهضة ال رببة،القاهر ،
 .10،ص3113دهضة ال رببة،القاهر ،د. يال  مجاا أمح ،االل زام باإلعالم قب  ال  اق ي،دا  ال -50
 .391د. يال  مم وح إبراهبم، إبرام ال ق  االلبكرتوني،ص -51
 .71د. عب  ال ز ز املرسي محود، اجلوان  القانونبة ملرحلة ال  اوض ذو الياب  ال  اق ي،ص -52
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واالل زام هدا هو كد لك ال دزام ب حقبد  غا دة، ف  قدر  مسدؤولبة امل  داوض إن م   لدم اليدرف اآليدر           
قدد  ال  دداوض وهددي بببانددات تددؤثر يف  ضدداه بال قدد  امل  دداوض علبدده وبدد لك ت قددر  مسددؤولبة امل  اقدد  يف ع 

 مسؤولبة عق  ة.

 :رابعًا/ االلتزام بعدم التفاوض مع الغري أثناء فرتة املفاوضات
علبه يف عق  ال  اوض ل أكبد  ج  دة امل  داوض يف عملبدة ال  داوض        إن م   ه ا االل زام عاد  ما  د

 وللمحافظة عل  حقوق اليرف اآلير يف مرحلة امل اوضات.
 (53)د يف عقد  ال  داوض االلكرتوندي حيظدر إجدراء م اوضدات موا  دة        و كون ذلك عر طر    رط  ر

وبال الي فأن م  وج  م   ه ا االت اق كان امل  اوض حر يف إجراء امل اوضات امل وا  دة مد   دت   يدر     
ذلك مبب أ حسر الدبة يف امل اوضات، أي أن  بق  امل  اقد ،عل  الدرغم مدر ت اوضده مد         بشرط أن ال خي

 يف تد ب  عق  ال  اوض والرغبة يف إبرام ال ق  امل  اوض علبه. الغري، ج  اا 
ق   كون مص   االل زام ب  م ال  اوض م  الغري اإل اد  املد رد ،حب  تقوم إح ى الشركات بالك ابة 

 اإىل اليرف اآلير بال  اوض م رب  عر ال زامها يف الوقع ذاته ب  م ال  اوض م  الغري عل  الص قة يال
ح د   كدون هدداك وقدع ل  اسدة إمكانبدة إمتدام ال قد  الدهدائي وذلدك  دشدأ ال دزام علد  الشدركة                م   م بدة

  (54)باإل اد  املد رد  ب  م ال  اوض م  الغري يالا امل   الي ح دتها 
إن م   ه ا االل زام باإل اد  املد رد  ميكر أن  وج  عد  عد م وجدود عقد  ت داوض الكرتوندي، حبد        

واع  ال امة يف القانون امل ني وتكدون املسدؤولبة الدا دئة عدر أي ييدأ هدي مسدؤولبة        ختض  امل اوضات للق
تقصددري ة،ل ا تلجددأ الشددركات إىل إ ددراد م دد  هدد ا االل ددزام بدداإل اد  املد ددرد  ليمأنددة ال مبدد  وج بدده إىل      

 ال  اوض به ف إبرام ال ق  املدشود.

 :خامسًا / االلتزام باملواعيد احملددة للتفاوض
ل  اوض االلكرتوني هو عق  متهب ي غري مقصود ل اته ل ا فهو عق  مؤقع حمد د املد   وعد      إن عق  ا

 حت    م   م بدة ل لك ال ق . مما   
يالا تلك امل   فإن عق  ال  اوض  د هي مر تلقاء ن سده، ولكدر ذلدك     ات اقفإذا م   م ال وص  إىل 

س غالال سبئاا للضغط علد  اليدرف اآليدر كدي     يف ح ود الضرو   فق   س غ  اح  اليرفني عام  الوقع ا
 (55) ق م له تدا الت ال  رغ  فبها 

وق       اليرفان عل  جتزئة ال  اوض إىل ع   مراح   مدبة تب أ ك  مرحلة ب   ان هاء السابقة وذلك 
 بوض  ج وا  مين حم د لك  مرحلة،ويف ه ه احلالة جي  االل زام مبواعب  تلك املراح  الزمدبة.

  مر االل زام باملواعب  احمل د  لل  اوض والي ميكر أن  دشغ  فبها امل  اق ان بال  اوض، ذلك أن والب
ال ق  االلكرتوني لدبس كال قد  ال دادي فهدو مدر ضدمر ال قدود الدي تد م عدر ب د ، لد ا البد  مدر حت  د                 

ر طر د  احملادثدة   األوقات الي   م ال واص  بدني اليدرفني لل  داوض فبهدا، كدأن  د م ال  داوض مبا در  عد         
(chat(أو املوق  االلكرتوني )web-site      فال ب  مر أن تكون ل ى اليدرفني مواعبد  حمد د  جيلسدان فبهدا )

لل  اوض عل  الكومببوتر عر طر د  االنرتندع، ف دد  ختلدف أ دا مدر امل  اقد  ر عدر أي موعد  مدر تلدك            
 املواعب   كون ق  ا تك  ييأ عق  اا.

                                                
 .390د. يال  مم وح إبراهبم،إبرام ال ق  االلبكرتوني،ص -53
 .63 -63يابات الدوا ا يف مرحلة ال  اوض عل  ال ق ،صمسري عب  السمب  األودن،ي -54
 .63املص   الساب  ن سه،ص -55
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 :ظة على سرية املعلومات االلكرتونيةسادسًا / االلتزام باحملاف
إن امل  دداوض يف عقدد  ال  دداوض االلكرتونددي  يلدد  اليددرف اآليددر، وبسددب  عملبددة ال  دداوض، علدد  
أسرا ه املهدبة اطخاصة،ل ا كان مر أهم االل زامات يف مرحلة ال  اوض االلكرتوني هو احملافظة علد  سدر ة   

   ال  اوض االلكرتوني.امل لومات الي حيص  علبها امل  اوض يالا فرت
إن كان االل زام ب  م إفشاء األسرا  هو ال زام قانوني عام وميكر أن  رتت  عل  مر اي  بده املسدؤولبة   
ال قصري ة،لكر مص   االل زام ب  م إفشاء أو اس غالا األسرا  االلكرتونبة هو عق  ال  اوض االلكرتوني 

 ة ال ق  ة للمت .ومر ثم أن خمال ة ذلك االل زام حيق  املسؤولب
     رع ه ا االل زام إىل ال زامني أساسبني هما:

 األول / االمتناع عن إفشاء املعلومات:

باالم داع عدر إفشداء امل لومدات السدر ة الدي اطلد  علبهدا يدالا         عل  امل  اوض أن  ل زم بصو   كلبة 
لد  امل  داوض علد  م لومدات     امل اوضات االلكرتونبة، فإن كان ال  اوض جيري بشأن بب   ركة م ال واط

سر ة عر تلك الشركة وج  علبه أن مي د  متاماا عر إفشداء تلدك امل لومدات أو نقلدها إىل الغدري سدواء أثدداء        
 (56)ال  اوض أو ب   فش  امل اوضات 

 الثاني /االمتناع عن استغالل املعلومات السرية:

لي حص  علبها أثدداء امل اوضدات بد ون    وذلك بأن  ل زم امل  اوض باالم داع عر اس غالا امل لومات ا
كإطالع امل  داوض علد  برندامج الكرتوندي      (57)إذن صاحبها سواء أثداء ال  اوض أو ب   فش  امل اوضات 

م ددني أ سدد  لدده يددالا امل اوضددات إىل بر دد ه االلكرتونددي لبيلدد  علبدده ضددمر صدد قة ياصددة برباجمبددات      
به مر أسرا  تقدبدة ياصدة حلسدابه بد ون إذن امل  داوض      الكومببوتر، فلبس له أن  س غ  ه ا الربنامج وما 

اآلير. وك ا إذا اطل  عل   سوم أو يرائط أو  هادات أو عقود فبج  علبه االم داع مر ال صرف فبها أو 
 أي  نسخ مدها بغبة اس غالهلا  و لزم  دها كاملة إذا فشلع امل اوضات.

مددر ع مدده  دد م عددر طر دد  عقدد  ال  دداوض     سددر اا مددر تلددك امل لومددات االلكرتونبددة    مددا   دد وحت  دد 
االلكرتوني، فأن ب إغ اا ذلدك تدوىل القاضدي حت  د ها وفقداا لكد  حالدة علد  حد   وحسد  ندوع ال قد              
وأهمبة تلك امل لومات، وباليب  تس ب   امل لومات الدي ت درض الكرتونبدا أمدام مجبد  األ دتاص علد         

 ع مية القبمة املاد ة وامل دو ة بالدسبة ألصحابها.املوق  االلكرتوني فهي لبسع سر ة وك ا امل لومات 
وأيريا جي  اإل ا   إىل أن االل زام باحملافظة عل  سر ة امل لومات االلكرتونبة هو ال زام ب حقب  غا ة، 
فال  ك ي للوفاء به ا االل زام أن  ب ا امل  اوض ك  مدا يف وسد ه لالم دداع عدر إفشداء تلدك امل لومدات أو        

منا جي  علبه أن مي د  بال    و إال حتق  اطخيأ ال ي  وج  املسؤولبة ال ق  دة للم  داوض إذا   اس غالهلا وإ
 سب  ذلك ضر اا للم  اوض اآلير يف عق  ال  اوض االلكرتوني ومر ثم وج  علبه ال  و ض.

 :اخلامتة
 هتدد ريوبسددب  مددا  ،ة مهمددة مددر الداحبددة القانونبددة تسددب  إبددرام ال قدد  ومتهدد  لدده     دد  ال  دداوض مرحلدد 

امل اوضات مر مشاك  ياصة بالدسبة لقي  امل اوضات ب ون مرب  فق  ظهر عق   دظم تلك املرحلة تدظبماا 
 عق  اا وذلك ل بسري امل اوضات وحت    حقوق وال زامات اليرفني امل  اوضني.

                                                
، ود. حمم  حسني مدصو ،احكام 13د. عب  ال ز ز املرسي محود، اجلوان  القانونبة ملرحلة ال  اوض ذو اجلان  ال  اق ي،ص -56

 .93البب  ال قلب  ة وااللكرتونبة وال ولبة ومحا ة املس هلك،ص
  .63عب  السمب  األودن،ييابات الدوا ا يف مرحلة ال  اوض عل  ال ق ،ص مسري -57
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اوضدات  وب   ظهو  فكر  ال ق  االلكرتوني وال ي   م بوسائ  الكرتونبة عرب  بكة االنرتندع فدأن امل   
ال ق  ة بشأن عق  م ني  وال ق  ال ي  دظمها، أصبحع ت م بيرق الكرتونبة أ ضا، وبه ف حت    اإلطا  

 القانوني ل ق  ال  اوض االلكرتوني عملدا ب ا ة عل  حت    م هوم ذلك ال ق .
ة عدرب  عق  ال  اوض االلكرتوني بأنه)عق  متهب ي مؤقدع  د م إبرامده وتد بد ه بوسدائ  الكرتونبد        رفداف

 بكة االنرتنع و لزم جانببه بال يوا يف ال  اوض االلكرتوني واالس مرا  فبه حبسر نبة به ف إبرام عق  
  الكرتوني م ني(

 جيصدائ  عقد  ال  داوض االلكرتوندي بأنده عقد   ضدائي ال حي دا        ومر يالا ال  ر ف ميكر أن حن د 
وهددو عقدد  ملددزم للجددانبني حبدد    ددرض  الن قدداده إىل  ددك  م ددني ولددو كددان ال قدد  الدهددائي عقدد اا  ددكلباا

ال زامات م قابلة عل  طرفبه، وهو ك لك عق  متهب ي مؤقع مهم ه ال مهب  وال حضري لل ق  الدهائي فهو 
غري مقصود ل اته ل ا فإن دو ه  د هي بان هاء امل اوضات، وهو فضالا عر ذلك عق  الكرتوني   م بوسائ  

ء  عل  تلك اطخصائ  مبزنا عق  ال  اوض االلكرتوني عما  ش به به مر الكرتونبة يف ان قاده وتد ب ه، وبدا
أوضاع  فمبزناه أوالا عر ال ق  االلكرتوني الدهدائي وكد لك مبزنداه عدر ال قدود ال مهب  دة األيدرى والدي         

 تسب  مرحلة إبرام ال ق  الدهائي كالوع  بال  اق  االلكرتوني وعق  اإلطا  االلكرتوني.
هوم ال ق  االلكرتوني يف املبح  األوا ان قلدا إىل حبد  إبدرام ذلدك ال قد  يف املبحد       ب   أن ح دنا م 

، فهو مر ضمر ال قود الي ت م عدر ب د  ومدر طائ دة ال قدود االلكرتونبدة الد ي  كدون ال  دبري عدر           يال ان
أن عقد   اإل اد  فبه بوسائ  الكرتونبة ياصة، حبد   درتبط اإلجيداب االلكرتوندي بدالقبوا االلكرتوندي بشد       

( بالك ابددة أو الكددالم أو Chat( أو احملادثددة)E-Mailال  دداوض االلكرتونددي عددر طر دد  الرب دد  االلكرتونددي)
(عد  توفر مبكرفدون وكدامريا  قمبدة، أمدا حمد       Multimediaالكالم ومشاه   الصو   باس ت ام برنامج)

وسدب  ال قد  هدو إبدرام ال قد        ال ق  فهو حماولة ال وص  إىل إبرام ال قد  الدهدائي أي ال  داوض حبسدر نبدة     
 الدهائي ل ا  كون مشروعاا مادام ال ق  الدهائي املقصود مر ال  اوض مشروعاا.

ال  دداوض االلكرتونددي والددي ت م دد  بددإلزام اليددرفني     وان قلدددا يف املبحدد  ال الدد  إىل حبدد   ثددا  عقدد  
س مرا  فبها حبسدر نبدة واالل دزام    بال زامات ع  ، وهي االل زام بال يوا يف امل اوضات أوال واالل زام باال

باإلعالم واالل زام ب د م ال  داوض مد  الغدري أثدداء سدري امل اوضدات واالل دزام باملواعبد  احملد د  لل  داوض            
 واالل زام باحملافظة عل  سر ة امل لومات االلكرتونبة أيرياا.

  حركدة ال يدو  احلاصدلة،    والب  مر اإل ا   يف ه ا املقام إىل قصو  ال شر   ال راقي الد ي م  واكد  
فال  وج  تدظبم تشر  ي ياص مبرحلة امل اوضات ال ق  دة فضدالا عدر تدظبمده ال قد  االلكرتوندي بصدو          
عامة ومرحلة ال  اوض االلكرتوني بصو   ياصة،ل ا نأم  أن  سا ر القانون امل ني ال راقي  ك  ال يو  

 اق  اءاا ب  د مر القوانني ال رببة يف ه ا الشأن. احلاص  وان  ص   تشر  ات ياصة بال جا   االلكرتونبة
 
 

 :واملراجع املصادر
 0،0113د.إبراهبم ال سوقي أبو اللب ، ال ق  واإل اد  املد رد ، جام ة الكو ع،ط  - 0

 ةبشا  حممود دود ر، اإلطا  القانوني لل ق  املربم عدرب  دبكة االنرتندع ) سدالة ماجسد ري(،دا  ال قافد      
 3116، عمان،لل و    والدشر
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،بددد ون 3)مصددداد  االل دددزام(،ط0د. حسددام الددد  ر األهدددواني، الدظر دددة ال امدددة لالل دددزام،ج   - 3
  0113نا ر،
 3113د. يال  مجاا أمح ،االل زام باإلعالم قب  ال  اق ي،دا  الدهضة ال رببة،القاهر ،  - 3
 3116ي اإلسكد   ة،د. يال  مم وح إبراهبم،إبرام ال ق  األلبكرتوني،دا  ال كر اجلام   - 9
  3111د.  ج  كر م عب  الاله، ال  اوض عل  ال ق ،دا  الدهضة ال رببة، القاهر ،  - 3
مرحلدة ال  داوض علد  ال ق ،مدشدأ  امل دا ف،       مسري عب  السمب  االودن،ييابات الدوا ا يف  - 6

 31137اإلسكد   ة، 
، دا  الدهضدة  0االتصداا احل   دة،ط   د. مسري حام  عب  ال ز دز اجلمداا، ال  اقد  عدرب تقدبدات       - 7

  3116ال رببة، القاهر ،
د.  ددحاتة غر دد  حممدد   ددلقامي، ال  اقدد  االلكرتونددي يف ال شددر  ات ال رببددة،دا  الدهضددة         - 1

 3113ال رببة،القاهر ،
د. عبددداس ال بودي،ال  اقددد  عدددر طر ددد  وسدددائ  االتصددداا ال دددو ي وحجب هدددا يف اإلثبدددات      - 1

    0117)مر جام ة بغ اد/كلبة القانون(،دا  ال قافة للدشر وال و   ،عمان، امل ني، سالة دك و اه
)مصدداد  االل ددزام(  0د. عبدد الر اق السدهو ي.الوسددبط يف  ددرح القددانون املدد ني اجل  دد ،ج    - 01

 31137/تدقبذ املس شا  أمح  م حع املراغي، مدشأ  امل ا ف،اإلسكد   ة،
ان  القانونبة ملرحلة ال  اوض ذو الياب  ال  اقد ي، بد ون   د.عب  ال ز ز املرسي محود، اجلو  - 00
   3113نا ر،

د. عب  اجملب  احلكبم و أ. عب  الباقي البكري و أ.حمم  طه البشري،الوجبز يف نظر ة االل زام يف   - 03
 0116)مصاد  االل زام(،و ا   ال  لبم ال الي والبح  ال لمي،بغ اد،0القانون امل ني ال راقي،ج

 0117د. عب  املد م فرج الص  ،مصاد  االل زام،دا  الدهضة ال رببة، القاهر ،  - 03
 3113د. حمم  إبراهبم أبو اهلبجاء،ال  اق  بالبب  بواسية االنرتنع،ال ا  ال لمبة،عمان،  - 09
د. حممدد  إبددراهبم ال سددوقي،اجلوان  القانونبددة يف إدا   امل اوضددات وإبددرام ال قددود، م هدد       - 03
 0113ال امة، الس ود ة، اإلدا  
د. حمم  حسني مدصو ،أحكام البب  ال قلب  ة وااللكرتونبة وال ولبدة ومحا دة املسد هلك،دا       - 06

 3116ال كر اجلام ي، اإلسكد   ة 
د. حمم  حسني عب  ال اا،ال دظبم اإلت داقي للم اوضدات ال ق  دة )د اسدة حتلبلبدة للوسدائ          - 07

 0111يف عملبات ال جا   ال ولبة، دا  الدهضة ال رببة، القاهر ،  القانونبة ل أمني امل اوضات
د. نز ه حمم  الصادق امله ي،االل زام باإلعالم قب  ال  اق  باإلدالء بالببانات امل  لقة بال قد     - 01

 0113وتيببقاته يف ب ض أنواع ال قود، دا  الدهضة ال رببة،القاهر ،
ال ف  االلكرتوني وحتد  ات الدظدامني الضدر يب و الكمركدي،     احملامي  ونس عرب، ال  اق  و  - 01

م ه  ال      واإلصالح القانوني، اطخرطوم،  ةحب  مق م إىل الد و  امل تصصة حوا ال جا   االلكرتونب
 www.arablaw.orgمدشو  يف املوق  االلكرتوني  3113كانون األوا 

 

 :نيالقوان
  0130(لسدة91القانون امل ني ال راقي  قم )  - 0

http://www.arabablaw.org/
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 3111( لسدة 13)مقانون امل امالت االلكرتونبة ال ونسي  ق  - 3
  3113( لسدة 3قانون امل امالت االلكرتونبة اإلما اتي  قم)  - 9
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 ات يف األسلوبياس خاصية تنوع املفردق  

 السمان و جنيب حمفوظّيب صاحل و غادةالطيقية لنماذج من روايات دراسة تطب

 ، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة تربيت معلم )طهران( يحامد صدق  د.
 علم )طهران(، طالب دكتوراه، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة تربيت منييعبداهلل حس

 ملخص البحث
بهد ا  هد م   ر   مد كد قبد    مدر   ه مامرباإل ة يف علدم األسدلوب هدوأمر جد     بد مقالدة عرب  ك ابدة   أن  ال 

دددا أن نقدوا أن   كمي، اذن اتها   مس وب ه عربمجبال لم، مر ثم فاألسلوب يف الد  هواألساس يف نسج بد
-ه يفريتدأث  ىو مد   ،الدد  غدوي امل م د  يف  اقها اللب ده مقا بدة الدصدوص يف سد     مدهج نقد ي غا كة باألسلوب

  اإلحصداء األسدلوبي هدي    بس سدب باجلان  اللغوي هو جماا الباحد  األسدلوبي. فلد   و مر هدا فإن ،القر ء
نوع مدر اإلحصداء اللغدوي     ىلإدصرف  الد ، ب  را الظاهري الساذج للغات يفكشف عر ال كالقداعة بال

  ندوع   ها حبسد بإعد اد قدوائم امل دردات الشدائ ة و تصدد     ك ل دة،  ة خمبد ة و ن  بمبال لماء ألغراض ت له  رجي
أبدائها، و  رياللغات لغ مب   ت لكو  ،ةب   امل  سكو ال،ة لغوف امل ا جم البتأل ل اطخياب و املساع   ع

 ضدب  و ت  ى،اتد  بد ال مدر اللغدات األيدر     كيف امل جم اللغوي لل ا اللغاتباي سب    ىلإ الوصواا ريأي
اتد   يدر و مدر يدالا     كاتد  عدر   كشف ت درد  ك ات الي تساع  عل ب  سواه مر ال ملبك  عر تركبتر

ة تسده وي  بد ة مجال ْْبد ة فدبد ة لغدة إب اع  الدهاات  يفكالري ت و  ، ان قاهاة اليبامل م   يف اللغة امل جم أسلوبه
 نيسدؤال ْْ  عدر  اإلجابدة  ه املقالة اطخال  ، ثّم ت داوا ه ةبال امل ْْ ةبمصاف اآلثا  األدبْْْْ  القا ئ و ترق  الد  إل ْْ

 :نيهامْْْْ
 ة؟بر يف يصائصه األسلوب  اآليرنياتبكال  حم وظ عربز جنبمياألوا: ما ال ي 

أم يف نسد    ،ةبد ببكة أو تر د اندع إفراد كسدواء أ   ، مبد ع  يدر  نيدده و بد  بة ب د ال اني: ماهي ال روق اللغو
 يم عدرض نظدر   تقد   هد ف هد البح  إىل   و هدا؟  ريها حم وظ دون غبزعلكغ الي  برا امل ردات و الصكت

ات  د ة لدمداذج مدر  وا  بد قبة ال ددوع يف امل دردات مد  د اسدة تيب    باس ياصد بد اليدرق املسد ت مة يف ق   إلح ى
 ة:ب  حم وظ. وق  مش  البح  املسائ  اآلتباد  الّسمان و جن  صاحل و غبالي
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  ه.ب بكا ها و بها البح  و أسباب اي بعل دات الي أجرىب ال  (حت 0
 دات.بال  قه عل بو طرق تيب اسب( عرض للمق3
 م.كات ال داق  والرتابية و مدحدبالوسة لل دوع والدسبة بلك( طرق حساب نسبة ال3
  اب ال الثة والسمات املم ا   للم جم اللغوي احمل وظي.كلاللغوي ل ات امل جمب( عرض إحصائ9
  الثة.الدصي يف أسلوب األعالم ال كرا  و عالق ه بالسبك( ال 3
 اس.ب( ن ائج اإلحصاء والق6

 .السمان، جنب  حم وظب  صاحل، غاد أسلوب، الي :ذبالكلمات امل ات

 املقدَّمة:
حندو    دة و علد    ة احل  د ة و اللغوبد  در ترددهمدا يف ال  اسدات األدب   ك ة مصديلحان  باألسلوب واألسلوب

ة بسداب  عدر األسدلوب    فإنده (styleيال  يف علوم الدق  األدبدي و البالغدة و علدم اللغدة، أمدا االسدلوب )      
(stylisticsيف ) ة إثدر ال دو   الدي احد ث ها     ب انب قدع األسدلوب  نيم يف حد  الظهو  إذ ا تبط بالبالغة مد  الق

ما ب د  يف ال  اسدات   بف هريتأث جماا ال  س اللغوي و م ى ر، يف ميل  القرن ال شر ريسوس يات دبلسان
و قد    .ة د و قد  ال صد  بال  اسدات اللغو   ،ر   القدرن ال شدر  بد ة ولبلوباألسد    م هوم ة، إذ بة واألدب الدق 
حظدة وجدود   وصف وجوه اإلس ت ام اللغوي و مال ل قائما ع ةمييف ال  اسات الق  البح  األسلوبيظ 

-إنده »ر: كقدا مل هدوم األسدلوب، فد     بفقد م تصدو ا دق   يأن جداء عبد القاهراجلرجان   ة إىلباملدبهات األسدلوب 

شددف يف املباحدد  كقدد  تم هددوم األسددلوب  فددإن   (، إذن7:0161)اجلرجدداني، « هبددفقددة  الضددرب و الير
 ابده  كة لب ض سو القر ن يف بفق  دق  الدظر يف اطخواص األسلوب ي  عب القاهر. أما الزخمشر   ة علبال رب

 ر، وم الد   د  كم، مالد ب، الدرمحر الدرح  نيال املاحلم هلل  باحلم : )ما هو األمر يف سو  كشاف(، ك)ال
هد ا  : ل دظ اطخيداب قلدع     بدة إىل بم عد ا عدر ل دظ الغ    :فإن قلدع »فقاا:  ..(.نينس   كا ن ب  و إ كا إ
ر  األسدلوب و وجدوه األداء   كد  اودت ف ك، لد ل (6:0139)الزخمشدري، « انبد االل  ات يف علم الب  سم 
مدد  القدرن ال الد      اجلرجاني والزخمشدري  اجلاحظ و  والدقاد مر أم اابنير والبالغ رالمي أذهان امل سكال

  س الدد  و تقدرأه مدر    فإنهدا تد    عدام  كة بشبة. أما األسلوبب ا يف اللغة ال رب ئا ج بر  ك اهلجري وم 
ومدا  »ا بلكا و  د با و صوتبا ول ظ اتها: حنو مس و      ة علبا ات أسلوببوما ت رضه مر ي ،يالا لغ ه

أقد     ع املؤلدف بصدلبه مبا در  هلدا علد     ميد ة الب و م لوالت و قدراءات أسدلوب  نيت رده مر وظائف و مضام
ة بة األسددلوب ددهددا الدظربّز علكدد( و مددر أهددم األهدد اف والوظددائف الددي تر 031:3110)غزالددة، «. ر تقدد 

ملدداهج مدر    ع  اللغدة بإيضدا  كوذلد  ،ا إن اجه األدبيم لهميما ك ،و م جمه اللغوي ،  األدد اس ها للغة 
هدا باطمئددان   بر االسد داد إل كد مية بلوب تضد  أسسدا موضدوع   ة لألسد بد ال  اسدة ال لم »أن  كوال  . بال حل
«. لدحدو   و األل داظ وا بد ك  اإلحصائي مد ال للرتا باألسلوب مر يالا ال حل  م علكه حم د  للح ريوم ا

هداك   صحة انيباع الداق .بكة ل وبلة علمبة وسبة ت  رباألسلوب (، و مر ه ه الزاو016:0116)عداني، 
 د    أمدا اإلحصداء يف  كد  لغدة     » ين":  ة،مدها ما طرحده "بولد    بة األدببإلحصائوجوه خم ل ة لل  اسات ا

كدر أن  مية،  و يف الواقد   بد ل  اطخامدات الال مدة  السد ت ام اليدرق الكم    جية وبموضوعا لل  اسات ال لم
و    دة  ات احل بوم يف اللسدان بد ة لل  اسات الي نراهدا ال بئ الوسائ  الكمبة  تهب  اإلحصائبنقوا أن األسال

 صد    ىلإ مدر جهدة أيدرى     سد   فإنده   ما ال وجده اإلحصدائي   (.أ Herdan , 1956 :6« )  الدق  األدبي 
 ،عددر املالحظددة ال ددابر  ىدددأ  ،قددابا دقبدد  صدد ا علمني دددددة يف أسددلوب  ددت  مبة م  ددرا  ظدداهر  لغوكددت
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 ل امرا ال  د
 

 ،  علم اإلحصاءبة تيببة األسلوب الدظر يرفض جتزئة اإلحساس الصاد  عر ال قاط الظواهر. هدا ت قص و
 ددة.  ة احل بددرتونكو هددي املهددام الددي سددهل ها احلاسددبات اإلل   ،ة واأل قددامبو اسدد ت ام اجلدد اوا اإلحصددائ 

مؤللدف   إىل ةدد بة، عد  حماولدة نسدبة أعمداا م    ب  الدصوص األدببدهض ب وث ر أن كمي  اإلحصائي بفال حل
ى الدي ديلدع أو    ص الدصدوص األيدر  و  ، اباتده كي لخيسداهم يف فهدم ال يدو  ال دا      ر أن كميو  ،نيم 

أو ،  مدر  نيأو مخسد  ،ددة مدر  واحد     بو د اسدة دالالت و ود ظداهر  م   ، نصوصه )ال داص( تسّربع إىل
ة، عد  مؤللدف  ب  ال داصر األسلوب  حم د  يف تو  ريس أوم ا بشف عر مقاكوال ،ثالمثائة مرات يف أعماله

  بد حتل   األدبدي إىل بد ات ال حل تدقسدم مسد و  »اجلمدالي. و   ريال  سد   يفبد ر أن ت  ذ  فاقدا ت  كمي  ب حبنيم 
أما يف جماا األل اظ  .ن و الدرب  الوقف و الو ب م حتل  . ف ي جماا األصوات بكلألصوات واألل اظ والرتا

و املصداحبات و الال مدات    ، ر كد ال   هدا علد  رية و تأثبغ اال د قاق بباتهدا و الصد  بكلمدة و تر كف  م د اسة ال
و  ،  ف جري د اسة طوا اجلمد  وقصصدَرها  بكأما يف جماا الرتا، ني عد  مؤلف م نيموضوع م ة يف  اللغو

(. أمدا هد ه املقالدة     37:3113 اغد ،   ..« ).وال  د  وال اعد    ،  مدر أم داا املب د أ واطخدرب    بكان الرتكأ 
عددد   مددر يدالا الوقددوف ، ر  امل اصددر نيقصدو اللغو ل  طبة جاندد  بسددبد اإلسددهام يف تغي تهدد ف إىلإنهدا  ف

قدة أن اللغدة   بمدر حق  ةر( مديلقد  القرن ال شدر ها )الدصف ال اني مرب  فبة مت   املرحلة الي ق نصوص لغو
ة لألدبداء خت لدف يف    د أن امل داجم اللغو  ىمدا أنددا ندر   ك ،ا ب رضه قانون احل وه ا ما ،ج د ماد  م يو   م 
 ددرق يف أن  وال، ة ددالدها ة إىل ددددد  الب ا ال يو  مبددة مددا اا قبددألن لغدد هم األدب ، رية األيددبددأعمدداهلم األدب

املهم أن فمصر،  مر  وظ   حمبأم جن، ا السمان مر سو أو غاد  ،سودانال   صاحل مربان اليك   األد
ال هدم  الم واللغة وفد   ك النيز بببو أهمها ال م ، ة ات احل بها اللسانتة أفر بأسس لسان  اللغة م  م   عل

ز كددسدد ت مون اللغددة. وقدد    ر   الدد نيلمكإبددرا  دو  املد   ،زببددال م كذلددأ اد مددر و اء  ىالدد  السوسدو ي 
 ا هما:ب لسانني مهم نيعالق   ة علة لألدباء ال الث ه االبح  يف د اس ه اللغو

  بد كون مدر اللغدات والرتا  كد    ،أنه جدزء مدر اللغدة     ت  س الد  عل ة اليبال القات اجل ول أوال:
م جم    ها عل و تو  ،اجلمالت يف اجل اوا كبكها ب  بصوص مدشئ  ونبز أسالببواألصوات. فقمدا ب م

ة باطخدواص األسدلوب    لوطدالع علد   Vocabulary Diversificationواس ت مدا تدوع امل دردات   ،لغوي
ثراء م جمي  رب عر الدصوص  أي ه ه األوا:؛ني هامنيسؤال رو حاولدا مر يالله اإلجابة ع، ر للداثر

 ه؟ريغنسيب إذا ما قو ن ب
 ؟الدصي كالسبها يف ريإذا ما قو ن بغ ىأي ه ه الدصوص أقوال اني:و 
 عداصددر الددد  نية الددي تسددهم يف الددربط بدد بددة وال اللبلكت الشدد ددين ال القددات أوالدد الال   كفالسددب»

« ة م د  الضدمائر  بد  هد ه األدوات املرج  نيو مدر بد   ى،ة أيدر بد ية مر ناحبئة احملب الد  والبنيوب ،ةبال ايل
(0117:33 ،Carter و 17:3111يو ال ق ) كوج  السب Cohesion نية ب دما توج  عالقة قضوبح 

امل جمدي  ى الدحدوي واملسد و  ى همدا املسد و  ،  نيمس وعل  القة مر يالا املرو  ه ه ال   ت جلل»اجلم  و 
أن ن درق هددا    يدبغد  و(. »337:0110)ييابي، « و إبرا  ح وده كة االتساق والسبب ان ف الكؤ الل ان 

 حقد  مدر يدالا     الد ي   كة وال ماسد  د   مدر يدالا أدوات الدربط الدحو   قد  ح ر أن كد مي الدربط الد ي   نيب
، يري)الدبح « السيحي للد ى املس و  ر ت ب  األوا علكمية يف املقام األوا، و ة و اللغوباللالوسائ  ال 
( 60:0110 ،)ييددابي« الدد الالتى مسدد و   م علدد دد كأن ال ماسدد» ك ددفددان داى ر ددمددا ك( 01:0111

بدة  بكاندع اجلملدة مقولدة تر   كوملدا  » اجلم  نيعالقة ياصة ب م هوم الرتابط لو ا   إىل ك واس  م  فان دا
، ك د )فدان دا « هاا مجلة  أو قضاني ب قضني  عر ال القة ب ة فق  فض  الباح  احل بوالرتابط عالقة دالل
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: بني لغدوت نيألل داظ عدرب ظداهرت    امل دردات أو ا نيامل جمي ب ك حق  ترابط الد  والسب (. و 033:3111
 .Collocation (0)املصاحبة/ ال ضامو    Recurrenceرا  كال 

ة باس ياصد بد ة املسد ت مة يف ق باليدرق اإلحصدائ  ى م عرض نظري إلحد   تق  لبح  إىله ف ه ا ا و
 و سدد  اج .ا ومصدر  ة يف السددودان و سدو  بد ات ال رب د الرواة لدمداذج مددر بد قبتددوع امل دردات مد  د اسددة تيب   

   إن  اء اهلل:بالرتت  ة علبال  اسة املسائ  ال ال
 ها البح .بعلى دات الي أجرب  ال  حت  -0
 دات بصو   موجز .بال   قه علبقة تيب اس و طربللمق عرض -3
  ه.ريية له وغبمة الوسب ضمر مر الق طرق حساب نسبة ال دوع وما  -3
امل جمدي  سد وى الدحوي و املى ش م  املس و  دات ال الثة وه ابالدصي يف ال  كالسبى د اسة م  -9

 لألعماا ال الثة.
 اس ون ائجها.بالقاتبعرض مدحد -3
 ة األسلوب.بة ال دوع و إب اعب ياصني القة بال -6

 نات :يالع -1
و ، صداحل  بد الي :  هدم  ال صدر احلد   ة يف د  داوا ه ا البح  د اسة ثالثدة مدر أعدالم األدب والروا    

 حم وظ وق   ثرنا هؤالء األعالم لل  اسة ألسباب مدها:  بو جن ،غاد  السمان
ر و كد هم يف جمداا ال  ريان تدأث كو مر ثم  ،ة  ابة الرواكّن ال الثة هم مر أبر  األعالم ال رب يف إ أوال:

و  ،ان ألدبهدم ن دوذه القدوي   كد مدا. و  بعظى  ابدة واألسدلوب مدر جهدة أيدر     كو يف فدر ال  ،ال قافة مر جهة
  صاحل، بالي،دة األوىلبال ف، ان ر األج ة و امل اصربال رب قراءنيال املي بى ملس وايان شا ه الواس  عل

  قد    يا قدة علد   ب  م د    الد ي  ة  د جائز  اإلبد اع ال ربدي يف الروا    السوداني واحلائز عل ريالشه ات  كال
  مدا وسد  ه املقد       ك تزود مدهاو  ة بال قافة ال رب فق  د س  .أدق األمو  ة و االس بصا  والد اذ إىل الرؤ
ضا  ش أ و عا ،يو غاص يف ال رات ال رب،ر و مت لهم و هضم أعماهلم ال زود، فقرأ أعماا امل اصر  عل

ر ك  د و  ،نوأس ا، وأبر امل ديبك  ان ك»، بنير األ وب  و امل اصربنيكبالسكة. فقرأ أعماا البال قافة الغرب
و اجلدوهر مدر   ، ج اللؤلدؤ مدر أعمداق األدب ال ربدي    اسد ترا   ه مق    علد  انع ل كو  ، س بو  ريسبك 

  بأعمالده  ب  با ع مب ع ل ع أنظدا اجلم  (، إنه أد6:0116)صاحل، « ة زبلكة واالنبأعماق اآلداب الغرب
مدة قد    بنده موهبدة عظ  إالواقد   ر" و يف الشدماا" و "عدرس الدز    لة املب عدة مدر م د  "موسدم اهلجدر  إىل     بالقل

 ن ه ه املوهبدة إو  ،ال ربي امل اصرق  ب أت تدساب  اف ا دافقا يف نهر األدبو  ،ال ربي الوطران جرت يف
 ان ها يف ال ر الروائي ال املي. ك  مبة و تص بة ال رب لروااج ت و هي 

ة بد ا مدر أعماهلدا اإلب اع  ريبكة املب عة الدي يصصدع جدزءا    بة السو  الّسمان األدغاد  :ةبدة ال انبوال 
ا ريبكد  ما أتاح هلدا قد  ا   ،يف ظ  جم م  أبوي م سلط، شه املرأ ب واالج ماعي ال ي ت ملداقشة الواق  ال قايف

 ج لدع املدرأ  تل د  دو  البيلدة يف قصصدها و      نياء حكة يف ال  انع السمان غاك»ر الشهر  واالنيالق. م
 عددة بددة مب (  ويف الواقدد  أنهددا أد00:3117وسددف،  « )جنددم  بدد الداقدد  السددو ي م ريشدد ما  اتهددا علدد  وا

لسدمان يف اللغدة م د     اش غاد بت »و مر ه ا اجلان   ،مب رداتها امل جونة بالرفض يتشحر م جمها اللغو
لذ،  )صددو«. لمدداتكو احل ددر يف ال ،و اجلملددة املا قددة ،ا يف ال مددردبددإنهددا تشددبههه بالغ .. أو.نددزا  قبدداني

                                                
   Helliday and R.Hassan. Cohesion in English. Longman. London, 1976.p286 دظر:  .1
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مدر القدر ن و    ،اسدة بخ و الس  د  املرتبيدة بداألدب و ال دا     ك( و هي قرأت أع ادا هائلة مدر ال 01:3111
 ،ة فان  حع أمامها  فاق واس ة زبة و االجنلبة و ال رنسببة ال ربكبالسكة و اآلثا  البخية وال ا ب   األدبكال

 و ريو بدودل  ل دون و داندي  ب و مريسدب كبدا مر أم داا    ك بني داب و  د راء عدامل   كلانها أن تقدرأ  كمإو أصبذ ب
 بهدا مدر   ك و صدا ت ة بد لغ ها و أدواتها ال د  ير  علبرت يف السأّث  بحهم ريا وولف و غبدبجري و فريفلوب
.. انهددا يف الواقدد  .  احندداء ال ددام ال ربدديكددمددر القددراء يف  ريإقبدداال مدقيدد  الدددظ تشدده    ات و قصدد دد وا

  ة يف املد د  د   صدرية احلر  د    تدهض مر يرائ  ال ما  واالحنيداط ل يلد  مدر ج      هر اد الشرق اجل »
 (.1:3117صباحي، )امل« وت(ري)ب

  حصد  علد  و  وائدي عربدي مصدري       د ف، أد د و هو غين عدر ال  ر ،   حم وظبجن ال ال ة: بدةوال 
  كد ة ب ا  املصدر بد احل عر أجدواء   رب   و قاص اس ياع أن  أد  حم وظ بس م   جنبجائز  نوب  لآلداب. ل

مشددا ف القددرن احلددادي و   ات القددرن ال اسدد  عشددر إىل  ددبدد أ مددر نها ي خياهلا و أسددرا ها ب مدد  تددا  كأ دد
  نيا  املصدر بد ح كوالد ي أد   ك،اس الواق  املصري  ن اك اف  ان » و  طه ب  ك ال  ربه    بحب ،ر ال شر

(. إذن د اسدة  331-391: 0161)بد  ،  « ة أحد  مدر األدبداء   بان ه السدام كم ص  إىل املة م كبصو   
  حم دوظ  بد أن جن» وهدي  لةكمشد  كهددا   أنريغد  ة الباح  اإلحصائي، بمر ه ااجلان  وظ يم جمه اللغو

قدة    ابة بيرك ش ون للحير  ال فهو إذن مر ،ة ان سرد قصة   وكو لو ،للم بهاك  الي ريقة غ    بيرك 
ب  اسدة   نقدوم أنه ملداذا   يرح سؤاا و هو  و هدا( 373:0111)األسود، «    ش  بها للح حيختالف الي 

ر اإلجابدة  كمي ابة خت لف عر لغ ه املديوقة؟ كن  ي أن لغ ه يف الم  أندا  ،ة تدوع امل ردات يف أسلوبهبياص
ة ذات بددة لألعمدداا األدببال حددوص اإلحصددائ  ددرب مددر ضدا   الدحددو ال ددالي: هدد ا أ   ا السددؤاا علددهدد  علد 
 ، وبةكاملديوقة وامل ]اللغة [ الرسالة ني داوا ال روق بت  بحب»ة بة واملسرح القصة والرواكاقات امل ق   بالس
:  0111)مصدلوح،  «. مده  صدغر السدر و تق   نيو بد  ، و   واألن د ك الد  نيوبد  ،و اللهجدة    ال صدح نيو ب
و ندوع  ، ال روق مر جهة اجلدس األدبي  عل ق م   األسلوب اإلحصائي  ق م علم  ما إن ك(. 69-63

 دوا ق  ن بدع ال   داتددا ح د  ببدة يف ع  ايرتندا امدرأ  اد   فقد    ك، لد ل نياجلدسنية ببومسات الشتص ،اطخياب
 قداط  مد  مدا قال ده القاصدة إملدي نصدراهلل:         و ه ا الرأي  .اجلدس املتالفم ي ة يف م جمها اللغو اللغو

س عا د ها  بة و أحاسبس جتا ب  تصك  ، و هو بب ض احلاالت يهة أيرك به املرأ  نكلألدب ال ي ت»
)جبدا ه،  « الرجد  ى حسدا لد    كدمدا الحتدر  بأمو  ق  تل دع ان بداه املدرأ  وحسدها ب     ك.. إّنما هدا.دون الرج 
  جيد   بد  حبنياجلدسد نيال دوا ق بد   أو ن دي    بد   ل أبر أن نسد   كد مي( َو مر األسلوب اإلحصدائي  7:3113

حدوا وظدائف    وبسدر كجاة  د نظرتبح ده  ة يف أعماهلا و هد ا مدا     ها اللغوبة املرأ  داي  بدبالبح  عر وض 
 ، ر املرس  مر اعيداء انيبداع عدر حال ده    كالي مت ية هبة أو االن  ال ري ة ال  بببأن الوظ»  كؤ   بحاللغة 

 (.7املرج : )ن س« لةبة أم م تبانع واق كسواء أ
 ون كد ؤ  مدر دا سدي األدب الدسدائي    ري كال، ج  يربك  ذي داللة كشكة حاضر   ري ة ال  ببفالوظ 

ة للغدة مدر يدالا    بد االن  ال ة ب عر الوظريال  يرلل  بكما جن   ك،  ةب ابة الدسائكة يف البحضو  ه ه ال ات
 عر رية يف ال  ب ق  تها اللغوى السمان لدرات غاد  يف  وا    د اس هجيلم )أنا( و ه ا كامل رياس ت ام ضم

 ة للغة.ب ة االن  البالوظ
 ني واملت صد نيال  اس ة مر ة و احلضا  ركحظي يف أب اده ال  أن أدب هؤالء األعالم ال الثة ق  :ابثان 

يف ح ود  -ق  لدا . فلم اجلان  األسلوبي اإلحصائي مهمال أو  به مهم  ظ نيح  عل ،امربااله مكبأ
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هدي يف الغالد     ك،هم إال مدا ن دف مب وثدة هددا وهددا      د اسة أيلصدع ن سدها هلد ا اجلاند  لد       -ما قرأنا 
 ة.بتوهم دون أن حت د باجل اوا واأل قام اإلحصائ ،مرنةبصو    غع بة صبام ذاتكأح

ا سدي األدب و نقداده، مدر    ا  الد در هددا أن الشد ر قد  اسد أثر باه مدام اجلمهدر  مدر د        باي سب   :ثال ا
 ،ة لونسان امل اصربا  الد سباحلشف عركا اجمل م  وال ر قضا ة يف تصوبالواق  جان   ير جدذ األدب إىل

سده   الد رأ جند   ك  ، ل ل ة اجل  ا  ال صربمر مقومات احل ك ذلريو غ ،ة الته احلضا كو مش ،هكوسلو
 درض   ر الشد ر  كد ة، لبد ومبا  البد احلاالقدرتاب مدر     ر مرونة و ق    علكوأ ،املوضوعات عر تلك اريت ب
صدر مواق ده ق  الياقدة يف جمداا     حياوا أن حيد ود يف  سم املواقف و إجراء احلدوا ، إذ  بمؤل ه ب ض الق  عل

ة  د لغدة الد در والروا  ف كلد ل  ،ري دب ال  كلد ل   اهلبدوط  عدر حد  أدند     ضيره إىل وال ،الش ريريصلذ لل  ب 
 هددم نسددبة تدددوع     أن بسدد ي والدد ي  .وامل جددم اللغددوي عددد الداس مددر الشدد ر  ا اجمل مدد  قضددا أقددرب إىل

ات  الروائي كاللغة  و ، باملائة مر لغات الداسني أوتس ني هم مثان   أن بس ي ة،  لمات يف الد ر والرواكال
  بددالشددماا لليلية موسددم اهلجددر  إلدد  دد وا -دددات الدد ال  ب ة.وقدد  مشلددع ال بخياملرحلددة ال ا  كيف تلدد

 رب عر  ه ا األثر »جائز  نوب  يف اإلب اع األدبي.   ة مر أهم  ثا ه الي حصلع عل وه ه الروا:(3)حلصا
ة مت ددا  ب دد    ددلرواأن ا ،ل ددع الدظددر ا ممددو  .الشددرق و الغددرب يف القالدد  الرمددزينيال القددات املوجددود  بدد
و   كددة املد   بسد غرق ال  ت( و 9:0316، ي)موحد  «. ريز يف ال  دب بد و أسدلوبها امل م  ايصائ  يف مضدمونه 

 لمة.كثالثة  الف 
ز  ت م د   بد اتبدة م م كوالد    ة دللدع علد  بوهدي جمموعدة قصصد   (3)لغاد  السدمان: « ق  ي كدابع» -3

  كد لة ابها مدر بداب تسدم   بق  ي عل كداب  محلع عدوان: عريو اجملموعة تضم قص  قص ،ر كمبوهبة مب
 ،واألسدلوب الرائد    ،ها اجلرأ بحبوا فأر  عجاب الدقادال إ 0163و ق  نالع حاا ص و ها عام  .باجلزء

 كددا ب ي. وقد  ايرتندا مدر قصدة "ع    بد م اجمل مد  الشدرقي ال قل  بق   ة علبو نزعة ال مرد ال د، و اللغة امل وتر 
 لماتها.كمر  اآلالف األوىل ةق  ي" ثالث

وانهددا  ،ة ددمددر هدد ه الروا ايرتندا ثالثددة  الالف األوىل :(9)  حم ددوظبدددجل« ر  القصددرنيبدد»ة  د  وا -3
يف  لوبد اع األدبدي     نوبد   زائجة(  الي نالع  ركالس-قصرالشوق  -ر  القصرني ه )ببمر ثالثى إح 

و سداعة  ، وم وما ب    ا  املصر ة ب  لواق  احلب  دقبتسج    م  حم وظ يف ه ه ال الثة عل »ة.   ابة الرواك
لغدوي  ى مسد و   اتد  علد  كو ق  حدرص ال  .تهاها صو   مس قلة قائمة ب اب  فص  فك  رب  و  ،ساعة ب  
«. ملده يف القداهر   كات الي م ل  عصدرا بأ بات الشتص احلوا  املالئم ل   د مس وو يف ،  يف ال رض س 

بأس بها يف ة ال بمكلمة و هي كدات ال ال  تس ة  الف ببلغ جمموع ال  ك(، وب ل303:0111)األسود، 
االجتداه االج مداعي الدواق ي      هدا إىل بالدماذج املت ا   تد مدي مج  الحظ أن جماا د اسة تدوع امل ردات، و

مدر أبدر     ؛كالدواق ي املشدرت   : االجتداه االج مداعي  ر ب ضدها: أوال ك  ند  ري كد ة كهدا نقداط مشدرت   بال اتي وف
ان كد و .صالح االج ماعي وال قايفة واالبالت االج ماعكرها للمش رناها تصوكيصائ  القص  الي ذ
- بسب  ل فالت. ك أس ه ه املش عل ة بو ال روق اإلج ماع، لة املرأ كو مش ،ال قر و ال تلف و اجله 

  بو ظلم ال ادات و ال قال ،ة للمرأ  يف اجمل م  ال ربيبلة االج ماعكامل اا غاد  السمان يف أثرها ت داوا املش
ى  ها القصدو  أ  إلعالن حرات يف اق حام قاموس اجلرباتبات ال ربكئ   ال ا كهي ب ل» ، وة هلاباالج ماع

                                                
  .37-00، ص  0116  صاحل، األعماا الكاملة، دا ال ود ، بريوت، بالي -2
 .31-1، ص  0113، ط عا ر ، لبدان -وتريداك ق  ي، ببالسمان، غاد ، ع -3
 .333-337  حم وظ، األعماا الكاملة، اجملل ال اني، ص  بجن -4
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   ك قل  اجمل م  املصري وإىل  ه ب ي  حم وظ يف ثالث ما )ك(. 01:3111لذ،  )صو« و يكيف جم م  ذ
 دداوا مسدألة ت د د الرجداا يف حد        و  ،لهاكصو  مشدا  (، و 336:0111عر نظام األسر ( )امل و ، 

و فسداد املدرأ  يف    ،ال قدر واجلهد   هدا مدر  ريغددة( و بانة أمح  عبد اجلواد بالدسدبة لزوجده أم   بامرأ  واح   )ي
 ،ةبد ها ال روق االج ماعبصو  فت  بح ،  صاحل باللون االج ماعيبما تلونع قصة اليك ي  املصراجمل م

اء بة أ  ما تصو  ه ه الرواك .لع نوعا مر املسذ االج ماعي للمج م  السودانيكو أهواا احلرب الي  
  صدداحل عددر م انددا  اإلنسددان   بددالي  كددحي  بددح»، بني املاضددنيوذجة م دد  الدمدد بددمددر اطخصددائ  الواق  

و حماول ه  ،و تشب  ه ااإلنسان بالرتاب،و اإلنسان ال ربي مر اإلس  ما  يف أ ضه و يا جها، السوداني
 ( 337: ص  )ن س امل..« .اجمل م  ال ربي مس وى ف  

لسان عل  لم ك  امل  ها بيرب ح   القاص ف  ة هي اليبالقصة ال ات»فد :كاملشرتاالجتاه ال اتي ا: بثان
إىل األدب ى   د   و موضدوعها   ،روي عر ن سه و جتا به ة  ة ثانوبلسان  تصعل  أو  ،البي  أو البيلة

  بددهددؤالء الدد ال  )جن أننددرى مددا ك(. 370:)ن ددس املصدد  « ةبددة واج ماعباسددبس ،أيددرىموضددوعات 
 نيعدر ذواتهدم ياضد      ربون فإنهم اتهم   وا  ح ثون يف   بح   صاحل(،بالسمان و الي حم وظ، غاد 

 حد ثون يف أعمداهلم إمدا      نيالقاصد  هدوالء  أنندرى  ضدا   و أ ،أدبهدم علد   هدا  رية و تأثبد للظروف اإلج ماع
( و 00:0116)صداحل،  ..« .يأهلد اىل ُعد ت  »  صداحل:  بد ما ف   اليكلسان البي  عل  لم ك  امل  بير
غدداد   ( و  337:0110)حم ددوظ، « قظعب  اسدد بددعد مد صددف الل»ة:  ددة ثانوبلسددان  تصددعلدد  وظ حم دد

يف  هيف هد ااالجتا  كاال درتا ددرى  (. ف1:0113)السدمان،  « ب دض األو اق علد   بدع  ك ادتها انك»السمان 
عات املوضدو بريات  بقي  الدظر عدر تغ كومر امل وق  أن ت ماث  نس  ال دوع يف أسلوب ال. دات ال ال بال 

يدواص  إىل ة ت دود بالضدرو     باألسلوب»ة جن  أن بة اللغة و عالق ها باألسلوببان أهمبب داوهلا.أما يف   الي
وندة  كز يف الوحد ات امل كد رت دبغدي أن   ج اللغوي و تدب   مده، فدإن البحد  عدر ب دض هد ه اطخدواص       بالدس

  سدلوبي اللغدة احلاملدة للدد      مد  املددهج األ  ب( ف11:0111)فض ، « ة برو ها و عالئقهاب بكو  ،للد 
سواء مر جانبها الدحدوي أوالصدوتي    ، بكدوناتها مر يالا األل اظ و الرتاكشف مكقص  سرب أغوا ها و

 .يزه للد  عر سواه مر الدصوص األيربة املمبالوقوف عد  اللغة األدبإىل ا بأوال اللي، س 

 :ياسالق -2
يف د اسة  جونسونو مر أهمها ما اقرتحه  (5)داتة تدوع امل رباس ياصبس اقرتحع لق بع   مقا كهدا
 Johnsonجونسدون   ى ر هما بو ف« الداس يف املأ ق» ابه كو « المكمة يف الباللغة وال ادات السل»ب دوان 

W.نيه الدسددبة بددبددإذا مددا حسددبدا ف ،أو يف جددزء مددده ،اد نسددبة ل دددوع امل ددردات يف الددد جيددان إكددأن يف اإلم 
لمدات امل دوعدة مصديلذ    كالييل  جونسون عل ونة له، و كلمات املكلالي كموع اللمات امل دوعة واجملكال
 نسدبة عل  يل   و مر ثم  ،Tokens«  كال»لمات مصيلذ كلي للكاجملموع اليو عل Types« األنواع»

اس أن ندد ي  يف دائددر   بق ضددي هدد املق  (. و T.T.Rإىل )وخت صددر عدداد    Type- token ratioال دددوع 
الد  ألوا مر  م  اح سابها مر  واح   يف ال  د مهمدا ت د دت   يف    ترد لمة ج ك  كدوعة لمات امل كال

                                                
 وق  عرضه يف مقاا له ب دوان: J.B.Carrollمر بني ه ه املقا بس: مقباس كا وا  -5

"Diversity of vocabulary and the Harmonic series law of word- Frequency Psych. Rec, 
1938, 2,  pp 379-386. و مثة عرض  ام  هل ه املقا بس جت ه يف ك داب:                                                                            
                          
G. Miller: language and Communication, New York, Toronto, London, 1963, pp. 122-
126.  
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و ب د  إحصداء    .Type« نوعدا »لمدة  كو ت  درب م د  هد ه ال    .الدد  اجلزء ال ي ن حصه مرمرات و ودها يف
لمدات  كلل لدي كحاص  اجلم  العل  اد نسبة ال دوع بقسمة ع دها جي م إ لمات امل دوعة )األنواع( كع د ال

س أمرا بالغ السدهولة فقد    بلمات امل دوعة يف ن  ما لكع دالإىل .والواضذ أن ال وص  Tokens«  كال»
 لي: دة أن نقوم مبا ب  عكبالدسبة ل كاق ضانا ذل

يف  رب دات ص  جممدوع امل   كوب ل 01 × 01 حاص  ضرب مرب اتهون ع د ك( عم  منوذج جل وا ت0
 اوالدها يف هد ه اجلد    كددة  بغ ال  د ( ت ر 3   (.0الدموذج يف اجلد وا  قدم   )انظر  مرب  011اجل وا الواح  

ون مدر ثالثدة  الف   كد ددة الواحد   )والدي ت    باسد غرقع ال   كو ب ل  مس ق  مرب لمة يف ك  ك   ك  تبحب
لمدة مدر   كمبراج دة أوا   كو ذلد  ،حدّ   علد     جد وا  كلمات امل دوعة يف ك( حصرال3ج وال. 31لمة( ك
ر أن كد ميلمدة  كرا  هلد ه ال كد ثدم  دي  أي ت   ،لمدة ك 11و عد دها   هبد ة فبد لمات الباقكالسائر عل  لماته ك
علدد  قددة السددابقة  ه باليربددة فبددلمددة ال انكمبراج ددة ال كوجدد  يف حدد ود اجلدد وا الواحدد . ثددم نبدد أ ب دد  ذلدد 
ائر يف س كلمات املائة. ثم نقوم مب   ذلك  البتد هي مج  لمة( ح ك 11 ع دها ريصبة )وسبلمات الباقكال

ع دون  دي   بد لمدات الدي بق  كال . أمدا (جد وال  11ددات الد ال    ببالدسدبة لل   و عد دها ى اجل اوا األير
  أن اطخيدوات  بد   ج وا.بكد  ابة عد دها أسد     ك م حصرها و  لمات امل دوعة، وه ه كه بالب م   ما ن دف

ى ما سدرك ،ميلوبح   وه ا األمر عل    ج وا كلمات امل دوعة يف كحصرالإىل األ ب  السابقة تؤدي 
لها، و ه ه كدة بال ى مس وعل  لمات امل دوعة كحلصرالأيرى ام خبيوات ب يل  األمرالق و مر ثم  ،  ب
 :يه

ا اواجلد  لمدات الدي م تشدي  يف   ك  البد مجعلد   وا األوا المة م تشي  يف اجل ك  ك( مراج ة 0
لدده. كالددد  ى مسدد وعلدد  لمددة كرا ات الكددت  بدد م  ددي  مج دد  بددحب ،ر الالحقددة ال سدد ة و ال شددر 

 للباحد  مداب   ني دب    ذي لون خمالف أو بإ ا   خمال ة ح د      م الشي  يف ه ه املر  بقلم س حسر أن  )و
 لها(.كدة بال ى مس وعل  اجل وا الواح  مماب  يبه ى مس وعل   يبه 

 0 قم اجل وا:، : غاد  السّماناملؤلف، ق  ي كداب: عمص  الّد 
 (0ج وا  قم )

 غ ج وا ال  رمنوذج 
 ا  تدوع امل ردات يف الد باس جونسون الي بمق

 ونبع كأنها املزدحم الشا ع يإل تدظر ئةباملض الواس ة البداء نواف 

 انكبع ك ادتها جام   دةب ص الدواف  يإح  و اء وهي بلهاء  ريكب

 تهرب كأنها وجهها بها تلص  كادت يحّ  األو اق ب ض يعل

 اتيبح يف  يء ال اهلرب وملاذا عاملها مر أو اقها يإل

 وق  ي ي حر أملك دقصين   يء ال   بس  أنا عملي يسو

 ملاذا   بس    بس  حر  أنا املكات  ه ه يف  ج  كأي

 مّر  ذات هلا قاا عماد   بس  انها لد سها تكر  تظ 

 إن ن ساءا أن لدا يرخي ال ف ال س  اء نكون عد ما

 ال إنك مدا جزءا ذتصب الس اد  ال أم ك لك كدا

 ن حسس حنر ال أم مكانها يف ك   كانع إذا نيت سائل



 
 
 

81 

 ل امرا ال  د
 

     No of types: 78                                                                         
           T.T.R: 0/78 

     No of tokens: 100 

لمدات الدي م تشدي  يف اجلد اوا     كال بد مجعلد   اجلد وا ال داني   لمة م تشدي  يف ك  ك( مراج ة 3
ددة،  بال  هدا ون مدكد  الدي ت  ني  اجلد اوا الد الث  بد ن رغ مر مج   ا ح كج وال(. وه 31الالحقة )وع دها 

 .ني جب اوهلما الس  ني االيرنيد بيف ال  كوق  م   ذل
ة دون بد الباق لماتكغ ال  مر اطخيوات ب  رنيجملموع  انيي تضمر دقة احلصر قمدا ب   إجراء هاتك( ل3

دات ال ال . و مدر  بدة مر ال ب  عكيف  31إىل  0 ي  يف ج اوا مماثلة حتم  ن س األ قام امل سلسلة مر 
ة ممدا  باجلد اوا األصدل   يف   مر عد دها ري ك  أق  بريلمات امل رغة يف اجل اوا األيكون ع د الك امل وق  أن 

أن   ماعسد  كنسد    ح د    كو ذلد  ،املراحد   و بإتباع ن دس  ،قة السابقة بد س الير ة حصرهابسه  عمل 
 اس.بدقة مراح  القإىل يمئر الباح  متاما  ح   ون ق  فلع مر نظرنا أثداء احلصراألوا، و ك 

 ت.ارا ك شافه مر تكة لشي  ما ّب اباجل اوا األصلعل  ة بج اوا ال ص  ك(  اج دا ب   ذل9
ة مد  مراج دة   ب  جد وا مدر جد اوا ال صد     كد لمدات امل دوعدة يف هد ه املرحلدة يف     ك( ب حصر ع د ال3

دقدة اإلحصداء و إللدا    عل  دة  قر كان ذلكفإذا تواف  الرقمان  ،املقاب  ياجل وا األصلعل  حاص  اجلم  
 ها.كشاف أسباب ال تالف و اس   اك  الس بفالبّ  مر إعاد  ال  ق

 لمات املس ترج مر املرحلة السابقة حتع اجل وا اطخاص به.ك   ع دالك ( 6
ر كد ميحّ  .بهد ه اجملموعدة مدر اطخيدوات     علد     ني األيرنيد بال عل  ( ت ب  ن س اطخيوات السابقة 7

لمدات  كلمة مر ك  مائة ك ني:األوا: ع دها ب نيمس وعل  لمات امل دوعة )األنواع( كع دالإىل ال وص  
طدرق  علد   الم كدد ال  ع نير املسد و  ة هد  بد أهمدرى لها،وسد كسدة  وامل  دة بوال اني: ع دها يف ال  ،دةبال 

 رها.كات الساب  ذبجة إجراء ال ملبدا ن  اس تراج الدسبة امليلوبة مر امل لومات امل وافر  ل 
 لي:  يل  االل زام مبا  ة تدوع امل ردات باس أدق طخاصب  قبدا أن حتق ق   أو
مهمدا   مضدي و مضدا عة و أمدر و    نيغه بد بلمة واحد   مهمدا اي ل دع صد    ك The verb  رب ال     ( 0 

  ا.با و تأنريكو اجلم  ت   امل رد وامل دإىل جهات إسداده إ ك لكاي ل ع 
أواجلمد     ان امل دد كإللا إذا  ،لمات م دوعةككة و مج ا بغ األمساء إفرادا و ت دب    باي الف ص ( ال3
  ل ظ امل رد.ريمر غ
 ر.كل ظ امل ريؤن  مر غان املكلمات م دوعة إال إذا كك ا با و تأنريكالسم ت     باي الف ا ( ال3
 لمات خم ل ة.كأي « أنواعا»غ اجلموع اح سبع ب( إذا ت  دت ص9
الدس  أو الحقة املص  الصداعي فدإن الصدو ال ال  ت  درب    عل  ( إذا اتصلع باإلسم الالحقة ال الة 3

 لمات خم ل ة.كت  رب ثال  « ة )مص  صداعي(بإنسان -إنساني -إنسان»فم    كذلعل  و«. أنواعا»
لمدات خم ل دة )أي   كاع دربت   كجهدة اال درتا  علد   م جمدي     در مدر م دد   كأعلد   لمدة  ك( إذا دلع ال6

 م دوعة(.
حملمد ،   -حممد  »لمدات م د :   كسة فقط مهمدا ت د دت السدواب  واللواحد ، ف    بلمة الرئك    بال ( 7

  جمموعدة مدهدا   كد ت  درب  «م كد ل -لددا  -له-مابف -ماك-مبا -هل ا، ما )موصولة( -ه ا، به ا
 ة واح  . لمك
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املصداد  و املشد قات    ك لكة، و بة و س اسبة و مخاسبة و  باعب ثالثنيغ األف اا بب( إذا اي ل ع ص1
لمات م دوعة،ه ه هي أهم الشروط الي ال زمداها يف اإلحصداء.  كفإن وح   اجل   الحتوا دون اع با ها 

  م بها حساب نسبة ال دوع. واآلن ن رض لليرق الي 

 نسبة :طرق حساب ال -3
راه  ما بسح ر كا أو أهر حساب نسبة تدوع امل ردات باس ت ام واح   مدكمياقرتح جونسون أ ب  طرق 

-يقهدا علد  بقبد  تيب  (6)  لليدرق األ بد   بد  ا و حمققا هل فه مر ال  اسة. وه ا عرض مد  ال م  بالباح  م 
 ناها لل  اسة.دات ال ال  الي ايرتبال 

 Over-All T.T.R                                                    ية للتنوع:كللنسبة الجياداإ يقة األولي:الطر        

قة   يل  حساب الدسبة به ه الير و ، املهاكدة ببالد  أوال  عل  مس وىها حت س  نسبة ال دوع بو ف
وندة  كات امللمد كلدي مقد  ا ب د د ال   كاليدوا ال علد   و قسمة ع دها  ،لهكلمات امل دوعة يف الد  كحصرال
 للد .

لمدة، فدإن   ك 331ه بد لمات امل دوعة فكان ع د الكلمة، وك 0111ون مر ك  دا ن   ان ل كم اا: إذا 
 33/1 كو تساوي ب ل 0111عل   331 ة لل دوع حتس  بقسمة بلكالدسبة ال
 بة ال دوع:ية لدسبمة الوسباد القجيإ : قة ال انبةالير

The Mean Segmental T.T.R. 

ة  أجدزاء م سداو  إىل ددة  بم الدد  أو ال  ب( تقسد 0ة:بد قة اتباع اطخيوات اآلت  ت ام ه ه اليراس يل   و 
 اليوا.

 حّ  .عل    جزء كلمات كلي لكاجملموع الإىل لمات امل دوعة ك( حساب نسبة ال3
علد   م ثدم قسدم ها   بم  ه ه القجب كاملت ل ة. وذلم نسبة ال دوع يف األجزاء بية لقبمة الوسب( أي الق3
ثالثة أجزاء إىل لمة، و قسمداه ك 311ون مر ك  دا نصا  ونة للد . م اا:لد رتض أن ل كاألجزاء امل ع د

     ال دوالي  علد   لمدات امل دوعدة يف األجدزاء ال الثدة     كان عد د ال كد لمة، فإذا ك 011  جزء مر كون ك    بح
ون جمموعهدا  كبسد  ماك 9/1، 3/1، 6/1  بالرتتعل    بالرتتعل  ون كفإن الدس  س  91، 31 ،61

 3/1ية لل دوع يف ه ا الد  بمة الوسب القري)وهو األجزاء( تص 3عل  و بقسمة ه ا ال  د  3/0
 .تداق  نسبة ال دوع اد مدحينجي: إقة ال ال ة الير

The Decremental T.T.R Curve. 

 :ك يل  ذل و
 ة اليوا. جزاء م ساوأإىل م الد  ب( تقس0
علدد  لمات امل دوعددة و قسددمة عدد دها كحبصددرال كا مددر الددد . وذلدد( حسدداب الدسددبة يف اجلددزء األو3

 لمات اجلزء.كلي لكاجملموع ال
يف  لمدة سدب  و ودهدا    كهدا أي  بالدد  دون أن ند ي  ف  لمات امل دوعة يف اجلدزء ال داني مدر   ك( حصرال3

 اجلزء األوا.
 الكلدي اجملمدوع  لد   علمدات امل دوعدة الدي ب حصدرها     كاني بقسدمة عد د ال  اد الدسبة يف اجلدزء ال د  جي( إ9

 لمات اجلزء ال اني فقط.كل

                                                
6. W. Johnson, people in Quandaries . PP. 502-505  
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وّندة  ك  األجدزاء امل بد أن تد هدي مج إىل سدائر األجدزاء    كل كد قة مد  اجلدزء ال الد  و     ( ت ب  ن س الير3
 دة.بلل 

جزاء ق  ّب لددا أن  ثالثة أعل  لمة مقسما ك 311ون مر ك  لد رتض أنه عد  فح  الد  ال ي م اا:
لمدات يف اجلدزء ال داني و الدي          كلمة و أن ع د ه ا الدوع مر الك 61زء األوا لمات امل دوعة يف اجلكع د ال

اجلددزء ال الدد  )بشددرط عدد م و ود أي مدهددا يف لمددة و عدد دها يفك 91م تظهددرمر قبدد  يف اجلددزء األوا هددو 
 ة:بقة اآلت  م بالير تداق  الدسبة  حساب مدحين              لمة فإن ك 31( ني السابقنياجلزئ
 6/1=   011/   61ة يف اجلزء األوا دسبال

 9/1=  011/   91الدسبة يف اجلزء ال اني 
 3/1= 011/  31الدسبة يف اجلزء ال ال   

 ة ال دوع ت داق  مسجلة يف  تداقصها الدس  السابقة.بلك أن ياصذ  و م د
 م نسبة ال دوعكترا اد مدحينجيإ قة الراب ة: الير

The Cumulative T.T.R Curve. 

 الدحو ال الي:عل   م حسابه  و
 ة اليوا. أجزاء م ساوإىل م الد  ب( تقس0
 لمات اجلزء األوا.كلي لكلمات امل دوعة و اجملموع الك النياد الدسبة بجي( إ3
سدب  هلدا أن ظهدرت يف اجلدزء      لمات امل دوعة والي م ك النياد الدسبة بجي م إ ( بالدسبة للجزء ال اني 3

 لمات ه ا اجلزء فقط.كل يلكع ال اجملمونياألوا و ب
لمدات امل دوعدة يف اجلدزء ال داني ثددّم     كعدد د الإىل لمات امل دوعدة يف اجلدزء األوا   ك( نقدوم جبمد  عد دال   9

 م ا. نيلمات يف اجلزئكلي للكاجملموع العل  ا مم بقسمة حاص  مج هكنسبة الرتاعل  حنص  
ا لمات امل دوعة يف األجزاء ال الثة مقسومكلم يف اجلزء ال ال  تساوي حاص  مج  ع داك( نسبة الرتا3
  بد مج يتد هد ح د    ا كد وندة لألجدزاء ال الثدة(. و ه   كلمدات امل ك ا ب د د ال  كلي للدد  )مقد  اليوا العل  

و   يف امل داا السداب  بداطخيوات    كملد  دة ابم لل كالرتا اد مدحينجير امّيدة،م اا:بونة للد  أوال كاألجزاء امل
 ة:باآلت

،نسبة 9/1= 91/011،نسبة ال دوع يف اجلزء ال اني = 6/1= 61/011اجلزء األوا = نسبة ال دوع يف 
= 31/011،نسبة ال دوع يف اجلزء ال ال  = 3/1= 91/311+ 61ة اجلزء ال اني =  نهاح   م ال دوع كترا
 9/1= 31/311+ 91+ 61زء ال ال  = ة اجل نهاح   م ال دوع ك،نسبة ترا3/1

م كد الرتا اد مددحين جيد قدة ال ال دة( و إ    يف اليرنيال دداق  )املدب   اد مددحين جي إني لدا ال رق بنيس ب  ا كوه
حسدداب نسددبة تدددوع امل ددردات يف    ،ر باسدد ت امهاكددميم هددي اليددرق األ بدد  الددي  كقددة الراب ددة(.تل )الير

بهد ف   كدات ال ال  اليرق األ ب  الي أسدل دا  درحها، و ذلد   باألسلوب، ولق  اس ت مدا يف م اجلة ال 
   األعالم ال الثة.بز أسالببمت

 

 ياس:نتائج الق -4
اس بد هدا باسد ت ام هد ا املق   بة الد دائج الدي توصدلدا إل   بد ة اآلتبانبنسج  يف جمموعة اجل اوا والرسوم الب

 .  حم وظب  صاحل و غاد  السمان و جنبات الي ل ح  الدماذج املت ا   مر  وا
 :دات ال ال باس لل بج اوا الق
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 ة لل دوع بلالدسبة الك الكات 

 %42.46 اليب  صاحل

 %41.86 غاد  السمان

 %47.13 جنب  حم وظ
 

 (الدسبة الكلبة ال دوع يف ال بدات ال ال 3ج وا )

 الكات 
 م نس  ال دوع يف أجزاء الد   بق

 يهبمة الوسبالق
0 3 3 9 3 6 

 93 31 91 36 93 96 61 اليب  صاحل

 90 31 90 33 33 33 33 غاد  الّسمان 

 96 37 90 31 91 33 63 جنب  حم وظ

 
 ال بدات ال ال ال دوع باس ت ام القبمة الوسبية يف  ( نسبة3ج وا )

 كلمة  (  311جمموعات. وت كون اجملموعة مر   6جزءا يف   31إىل دة مقسمة ب) ك  ع 

 الكات 
  األجزاءنينسبة تداق  ال دوع ب

0 3 3 9 3 6 

 28.4 40.6 36.4 42.6 46.4 60.4 اليب  صاحل

 36 91 38 34.6 52 55 غاد  الّسمان 

 37.2 41.6 38.4 49.2 52.8 63 جنب  حم وظ

 

 ( نسبة تداق  ال دوع9ج وا )
 ( كلمة  311  كون مر     اجلزء و  س ة أجزاءإىل ك  عبدة مقسمة  ) 

 الكات  
  األجزاءنية لل دوع ببالدسبة الرتاكم

0 3 3 9 3 6 

 93 93 96  91 33 61 اليب  صاحل

 90 93 99 97 33 33 غاد  الّسمان 

 97 91 30 33 31 63 جنب  حم وظ

 

 ( الدسبة  الرتاكمبة  لل دوع يف ال بدات ال ال 3ج وا  )
 ( كلمة  311  كون مر     اجلزء و  س ة أجزاءإىل ك  عبدة مقسمة  )
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 ياس للعينات الثالث:أشكال الق

شکل )1(     منحنی النسبة الکلیة  للتنوع في العینات الثالث

)1- الطیب صالح 2- غادة السمان  3- نجیب محفوظ(
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            شکل )2( منحنی نسبة التراکم في العینات الثالث                
   )1-الطیب صالح 2- غادة السمان 3-نجیب محفوظ(
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             شکل  )3(  منحنی نسبة التناقص في العینات الثالث            

)1- الطیب صالح2 -غادة السمان 3 -نجیب محفوظ (
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 عجم اللغوي احملفوظي :السمات املمتازة للم -5
  ال الثة تدوعا هو أسدلوب  ب ر األسالكأن أإىل ر  نا  ة لل دوع بلكاس الدسبة البنالحظ اب  اءا أن ق    

دهمدا  ب  صداحل ب بد  وسط أسدلوب الي   نيحعل  %(، 90%( و أقلها هو أسلوب غاد  السمان )97حم وظ )
 (.3دظر: ج وا السمان )إىل ان أقرب ج اا ك%( و إن 93)

 ني  حم دوظ عدر الدمدوذج   بد ز جنبد مينَّ ما الد ي  إسؤاال طرحداه يف امللت  واملق مة و هو  رب   كأما هدا
 مدها : ،   أت يف مسائ  ع  ة؟ و اجلواب  ة واللغوبر يف يصائصه األسلوب اآلير
 أتي: مر حقوا امل رفة املت ل ة و أهمها ما  امل جم اللغوي احمل وظياس  اد  -0

ة و مدر  بحبة و املسد ب اإلسدالم نيان  ر املسد مّ   مدر الد      نت اللغوي احمل وظي م ردات ال أ: بر ت يف امل
(، 1/01/06ة )ثددال  مددّرات:  الصددم  (7)(،01/03/01/36/31: اهلل )أ بدد  ّمددرات : كأم لددة ذلدد

ر )ثددال  مددرات  ك(، السدد39/31/31(، الشددراب )ثددال  مددرات   01/31/ 7األ واح )ثددال  مددرات  
(، 03(، اللددهم )36: نية )مددرتب(، م صدد1( ال احتددة )7(، القددر ن )7/03ح )(، األ ددبا39/37/31

.. .( و36ة )بدددد (، د01(، موحدددّ ون )01(، عبددداد )1  ) ددد(، ال  او6/09(، املددد ذن )00ع ) دددال  ا 
را  يف امل جم احمل وظي ك  صاحل يف ه ا احلق  ال اللي أثب ع أن نسبة ال بم  الي يحم وظ "م جم "مقا نة

  صداحل يف هد ا   بد و م دردات الي  ،بأضد اف  يو ( يف امل جدم الصداحل  كرا  )يف احلقد  املد   كال  ت وق نسبة
(، صدال   30( الشدراب ) 06(، املسدج  ) 06(، خملد  ) 36ران )ك: السد كالص د حم ود  و مر أم له ذل

يف را  و ال ددوع  كد ل لر غاد  السدمان يف الدد  املد  وس مدهدا أثب دع أقدّ  نسدبة        ك( و ل01ر ) سو ب( امل3)
ر يف الددد   ( الدصددي يف م ددردات الدد ك)ال ماسدد ك بددع أن السددب ( و هدد ا 03/30و : إلدده )كاحلقدد  املدد 

سد اا   رك   بد   د مدهج    كؤ   ه ا  و،   صاحل و غاد  السمانب ر بالدسبة لليك  حم وظ أبامل  وس لدج

                                                
 دة .بغ ال   املس ت مة عد  ت رني إىل  أ قام اجل اوا  ال الثرياألع اد تش- 7
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 ل امرا ال  د
 

وظدف   ، إذ (Crystal:  1989: 119)  « الدصي كال ماس عوام  مر  واح ا را كال   ج      ق »ال ي 
ر   دروق و ال بدا  المسدألة أن   كوندة للددّ . أمدا هددا    ك ال داصر املني  ال القة امل بادلة ببرا  مر أج  حتقكال 

أساس علم اللغدة األج مداعي و   عل   ةة املبدببر  اليبقات األسلوبكفإىل  الدماذج ال الثة ترج  نياللغوي ب
 ]اتدد  مددر فئاتهدداكوالشدداعر و ال[دددة يف اجمل مدد  بة م بددعج مافئددات اى ة لدد بددون لل ددرو  الل ظكدد مددا  اري كدد»

مدا يف حداا إحلداق أل داظ     كهدا،  ريّزهدا مدر غ  بال ئة، و مت كتلإىل ال رو   كة تل يصائ  حم ود  ترب  عائ 
الرغم مر ق    ه ه ي( علSlangة بة أو )لغة طبقة اج ماعب( أو اللغة ال امJargonحم ود   )بلغة احلرفة 

 (073-076: 3113رس،  )سان «  ال واص  يف ال ئة ن سهاريسبت  اوا و ال  علامل ردات 
إب اع »  ال اللي بو ال ول .ر  األيرني ر مر الدموذجكيف امل جم اللغوي احمل وظي أ  يد الدالليالتولب( 

      لوح ة ج بمة داللب  أوق ج   رتبط بظهو  م د   ، أي أنه  ة ج ب  داللبكة و ترابل الالت م جم
هدا مدر   ب   م ت حقد  ف  د اقات ج ببالظهو  يف س كسمذ هلا ذلبة موجود  أصال يف م جم اللغة، فبم جم

اس قراض الل ظ مدر اللغدات     ال اللي يف امل جم احمل وظي ب(.و مر طرق ال ول3: 0117م، ب)غال«. قب 
دبدددة ك، ال(phonograph): ال وندددوغراف كوم ددداا ذلددد  يمبدددداه األصدددلعلددد  مددد  حمافظ ددده  يدددرى األ

(Canapé)مدر ال رنسد  ك: تشع(، الي، طسع )مر أص  فا س( ة بونصواConsole الد هل ،)ز )مدر  ب
اس قراض الل ظ عل  ر يف الد  امل  وس لغاد  السمان ما وج نا أل اظا ت ا ك.. و ل.ة:  اهرو( وبفا س

  الد اللي و  قد   حم دوظ يف هد ا احل  بد جنإىل دا أنه أقرب  دا الد  الصاحلي امل  وس،  أفحصدما بر حكول
ا  د زب:  دلوا (: األمد ي، سصدرواا )مدر أصد  فا سد    (Machine)ددة  كمدر امل جدم الصداحلي: مَ    كم اا ذل

(Amnesia)يكبانكب، م (Mechanical) و... 
مدا  ك كفالسدب  .ر  اآليدر ني در مدر الدمدوذج   ك  حم دوظ أ بد يف الدد  املد  وس لدج   ج( السبك النحوي   

 ،ةب عداصر الد  ال ايلنية الي تسهم يف الربط ببة وال اللبلكالش دوات ين ال القات أو األ »رنا  ن ا كذ
يالفدا  »( و 16: 3111ال قدي،   -Carter, 1987: 32« )ية أيربية مر ناحبئة احملب الد  و البنيو ب

ة املّ حققدة نصدبا و ال القدات     د الوسدائ  اللغو علد   ق صر جماا حنو الدد    ة الد  بل اللة الد  و براغمات
حندو الدد  أن   علد   جمموعدة مدر احلقدائ  و    إىل  ريشد  (، ألن توالي اجلم  61: 3113، كابو ن)وا« ادهبب
 ني  األدوات بد  د أن أدوات الدربط تظهدر عدر طر    ك جمموع ه ه احلقائ  ذلد نية ب شف عر ال القة امل دوك 

و ق  قسدم   دوي املإىل املس وى السيحي  املس وى جاو   قة أن الربط الدصي ب ر وضوحا. و احلقكاجلم  أ
 :نيصو تإىل ر الربط  وكجون 
ر كد ون حرف عيف )الواو، لكر أن تكمية  ة قوبببكمر يالا وسائ  ترى رجي: الربط الواضذ -أ»

 (.أن،.. ال ي، )م ، هاريأو املوصوالت  واملصاد  املؤولة وغ ..( أوالظرف .و فاء و
                     «. الشمس تد ألأل  ،الدشمس   قاء:  هم لط و مر أب م مر يالا ال جاو  البس  ين:بب( الربط ال ضم

  ب در األسدال  ك  حم دوظ أ بد (.والحظدا يالا د اس دا للدصدوص  امل  وسدة أن جن  010: 3110 ي، ب)ع 
أنَّ كما، ك، ي اجلم  مر أم اا :أو، واو، فاء، ثّم، أن، ح َّنيال الثة اس ت اما ألدوات الربط الواضذ ب

ربط اجلمددالت ب ضددها بددب ض بأسددلوب الددربط  ددر  امل ددردات يف نصدده وكدد أن أندده بدد ا ى نددر كلدد ل ،...و
 و ري كرا  الكرج مر ال خي(، ةف أدوات الربط الواضح حي و ني اجلمل نير  امل ردات بك ين )ال ي بال ضم

الدربط  ى   ال الثدة اسد ت اما ملتسد و   بسدال األ در  كأن غداد  السدمان أ   ري، غد  اجلم ني ا  أسلوب ال يف بخي
 هددارا  يف أسددلوبها و تددداق  تدوعهددا يف م ددردات أثر كددأسددباب ال ى و هدد ه إحدد ، ين يف أسددلوبهابال ضددم

تدرتبط    ح د     و أنا" يف مجالتها األوىلبلمي "س كر  كم مر  تكامل اا نالحظ: أنها  بسبعل  ة، باألدب
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ّر  كد ت( أو 1: 0113)السدمان،  «   بسد  ، إنها   بس ّحر   أنا،   بس  أنا» اجلمالت: نيا ببدب بياا تضم
 :طل ع ،يأمس،   ر مناذج أيري مر أم اا: 

(. أما يف امل جم اللغوي 1)ن س املص  : ..« .ابصب   ر طل ع   أمساها طل ع هبسم ول ا    ر »    
سد ت م أسدلوب الدربط الواضدذ يف الدربط       مدا   اري كد   و بين قلبنالحظ أن أسلوب الربط ال ضم يالصاحل
 غم يف ب دض   د (، و 00: 0116)صداحل،  « ...ري كد ال ت لمدع يف أ وبدا،  أت للدم  » اجلمالت: نيب الدصي

إىل ضدا   ؤدي أ د   حم دوظ و ه األسدلوب )االدغدام(    بد ما ف له جنكين، باجلمالت الربط الواضذ و ال ضم
ّر  كد ت أن غداد  السدمان  ى ندر  ك(. وهددا 00)ن س املصد  :  « ريالك و غاب عين  ريالك  )ت لَّمُعرا : كال 
   د  ا تركد ة املدرأ  و ه  د حرإىل  اهدا  اركاجمل مد  ال ربدي و تد عو مدر يدالا ت     علد   رتبية ب مردهدا  لمات مك
  جد  بال  دا ، هدي     جد  أي    لده  مدا  ك  جد ، أي كد »ر دعواهدا.   ع و ترببلي ت ب ما ب  فاركاتبة بال كال

 لرجدد اض و اء ك، تددرالرجدد  هددا املددرأ    ددا، أبمج الرجدداا   دد  مددا ك،  جددالون كدد  أن ت ددالدد ا ، تر
 ، أندا ني وجهدا،  وجد   -تدزّوج  -ابها يف الظالمبث يل ع داءها،  يل ع انس ا   رها، -اجملهوا

ر   للددد  السددماني كدد(. يف هدد ه امل ددردات امل 1-31: 0113)السددمان، ..« .و ي حددر ك، أملددّحددر 
بداء و  ان مدر األد كد  دوظ    حمبد أن جن ، و اطخالصةامل  وس نالحظ  وح مترد غاد  السمان يالا م رداتها

 در  احل دظ ألعمداا األدبداء و     كة مر يدالا الد  لم و   بة عالبة لسانكملعل   ال ي حص  ني احملرتم نيالروا
مدر  علد     حم دوظ أ بد ة عد  جنبة ال الل  اكالم ال رب، وأما الكواملما سة الي حتص  مبما سة  ، نيالروا

فامل رفدة  » وبدة.  ك  ماا لغ ده امل اسد علد   شت  )حم دوظ(  مق    الإىل و ه ه ترج   ،ر  اآليرنيالدموذج
(. و 33: 3113)ال ب ، « ة فقطباس  ماا لغ ه، هي إذن م رفة ضمدعل  مر يف مق    الشت  كالي ت

ات ب،  ائ  لساني بأسلوب هال  الدصي ال ي اع م ناه يف ه ه املقالة هو بل ع الدظر أن أسلوب ال حل ما 
و  ،ال م ح ااك  كش  وب و كد  هو مقي  مديوق أو مأن ال»يال ي أ ا  إل،Text linguisticsالد  

شد م    و اهلد ف والدربط )الد ي    ، ضدا املصداحبة   را  والدرتادف و أ كد شدم  ال   امل جمي الد ي   كأن السب
عالقدات اطخيداب   علد   تسداع    كلها مر أدوات ال ماسكين( واالس ب اا، بالربط الواضذ والربط ال ضم

ن   أل س جب بر ه ا الرأي لك(ول013-013: 0317، ي)سجود«  أجزاء الد ني اللي بوال قا ب ال
ضا "ابر  وأ  اب دالئ  اإلعجا كيف  "ة الدظم  بدظر"  ه املسما  يف نظر هبمام عب القاهر اجلرجاني أ ا  إلاإل

 ة مدسجمة. بأنه صو   ذهدعل   ه لألسلوب  يل ون" يف حت 

 اس:ينتائج اإلحصاء و الق -6
 ة:بأن نس تل  الد ائج اآلت ددا مر ال رض الساب كمي
ثدم ب د     ، مدا و تدوعدا و تداقصدا   ك  تراباألسدال علد     حم دوظ أ بد حصاء أن أسدلوب جن أثبع اإل -0

  باليإىل   ج ا    صاحل و ب  ه نالحظ أن أسلوب غاد  السمان قربأتي أسلوب الي  ابسب  نبفاص  قل
ة غالبدا   د  يف ييدوط موا  ريسد  ّ داب ال الثدة   كة عدد  ال بر القوا بأن حجم ال رو  الل ظكميصاحل، و مر ثم 

 ة ال دوع.باس ياصبسجلها ق ات الي بلد س املدحد
ة يف بد مكة البد أن الداحإىل  ريو هددا نشد   ،فقدر هد ا امل جدم   عل   ا  يف امل جم السماني ال ال كرا  -3

الت بكل شددة م درد  تددأتي مددر موق هدا دايدد  ا   ددة ألبددقبحلقمدة ا بة األهددم فالقبسدع القضدد باس امل جددم، لبد ق
، السدابقة و الالحقدة،   يلمدات األيدر  كعالق هدا بال يدالا   م هدا مدر   بلمة تأيد  ق كة يف الد ، فالبال الل

ة مد ال صدر اجلداهلي و مقا ندة غداد  السدمان مد        بة يف اللغة ال رببة و أسلوببة و داللبرا  مسة م جمكفال 
ق امل جدم الصداحلي   ّو جمها اللغوي ت د را  و ال داق  وال دوع يف مكبع أن نسبة ال   صاحل أثبم جم الي
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و 3دظدر: جد اوا    ة امل جم السماني يف الد  املد  وس )  د ي مقولة حم ود أسلوبه، وه ا إىل ب رَتأو تق
 (.6و 3و 9اا كو أ  9و 3

جلس  والشدهو  و متدّرد املدرأ  يف الدد      اد  اس  ماا م ردات ابات السابقة سءنالحظ مر اإلحصا -3
و مدر   .يلغدة و أسدلوب ندزا  قبدان    إىل ر القوا أن لغة السدمان تد نو   كميو مر ثم  ،انامل  وس لغاد  السم

ون  جدال،  كد    أن  د أي  جد ، هدي  جد  الد ا ، تر    كد أم لة ه ه امل ردات يف امل جم اللغدوي السدماني:   
ابهدا  ب ا، يل ع  داءها، يل ع نظا تهدا، يل دع ث  باا مج    الرج ما كض و اء الرج  اجملهوا، كتر

 ...ها مر ألقابها و دائها و م، ت ريف الظال
  بد ال ولعلد    ا  د و هد ا   ،ا جد ا ري كد ة للدصوص امل  وسة  يف امل اجم اللغو ال  قاقأن انرى  -9

ر،   اآليدر نيالدمدوذج  مدر علد     حم وظ يف هد ا احلقد  أ  بب  و أن جن ر كول .بهم ال الثةبيف أسال ال اللي
،  واج 06، مزاوجدا  06 دزّوج   ، 06، تزوج (8)03 وج ، 7:  واج ي وظاحملد  ال يف كومر أم لة ذل

  صداحل:  بد ند  الي   ويفني،  وجد 30،  وجدة  01،  وجهدا  01ن  غاد  السدمان: تزّوجدع    و يف 33
سد  ماا احلقد  الد اللي     ا  امل جم اللغوي الصاحلي بسد ة ا مير ك.. ول.و 3،  وج 6، تزّوج 9 زّوجون  

ة، الدهر، الشدمس، ثلدج،     ، القربر مر أم اا: الد لدسبة لآليرة باك ة اجلام   وامل حرباليبعل  ال اا 
الدتلدة، األ ض،  ذ، القمدري، الدتلدة، حقد  القمدذ، جد ع       دان، الدر  بالضباب، الغرفة، جد  ان، ح 

لشجر ، احلجا  ، السواقي، ثو ، ع، ابالدت ، مز عة، ب ، ج و  الدت ، أص  عروق الدت ، اجلر
ما غداد   ب.. والسد .لد ، امليدر، الصدحراء، البد    و    ك، طدائر،  يالشداط محا ، الباير ، املاء، الض ة، 

ما بر و السد   اآليدر نياأللدوان بالدسدبة لألسدلوب   علد   السمان مت دا  بسد ة اسد  ماا احلقد  الد اللي الد اا       
ة، إنها حتيم  ة يف الروا جدسها و لغ ها الش رإىل رج  ه ه السمات تا ما ري كو  ه،ريدون غ   اللونيبال ول

  ، وهد ا   د   ج بكة املألوفة يف اللغة و تولل  ترا  املصاحبات اللغونيانع تربط بك مر ال القات الي ري ك
حمد ود،  ريغ  الل ظ حم ود و امل د»عد ما قاا: « ال ابع وامل حوا» ابه كس، و عّبر عده يف به أدونكما أد 

ر كحم ود، لريغ  امل دكجن   الل ظ   احمل ود والالحم ود؟ واجلواب هو يف أننير إقامة الصلة بكميف بكف
  ل دظ  كد قة ختلد  يف   س ت م اللغة بير  ين أن  اللغة، وإمنا  رفها م جم  ين أن خنرتع أل اظا ال ال كذل

                  « ي  أو تدددبير اللغددة األولددد كدد ة توابدد   تدشددأ لغدددة ثان بدد   ، حب ددد داسددخ يف أل دداظ ع    وحي بأنددده  دد ب دد ا  
 ها بر تصدد كد مييف الدد  السدماني املد  وس م دوعدة        الد اللي بد ات ال ولبد ل  ( و001: 0179س، ب)أدون
ة غدداد  السددمان:  دديف  وا كاللددون و م دداا ذلددريلددّون غ    ددان األدكدد: عددد ما يالدحددو اآلتي:األولددعلدد  

   د سدد  األد  اللدون، عدد ما   برية: تغبقة ال ان ، والير(1/03/03/33نظا تها السوداء و صمع أ  ق )
  بدده و م دداا قولدده يف امل جددم السددماني   دد ددرف يف الواقدد  بلددون خم لددف عمددا لّوندده األد  ي ء  ددإىل اللددون 

 رفدان يف ال درف بلدون  يدر،      (. فدالظالا واجلد  ان   31( و جد  انها  الصد ر)  1امل  وس: ظالا ُحمر )
 ر.س باللون األمحر أو األص بول

ة لل ددوع و  بد لكوح يف الدسدبة ال   حم وظ ظهدرت بوضد  بت رد جنعل  ة ال الة بإن السمات األسلوب -3
ر هددا  كد . وليها مر الدس  األيررية و غبخم لف احلقوا ال اللعل  الدصي و م رف ه  كموضوعات السب

 يدي     بكاق و ال شد باقها و إمندا السد  ب  ال الثدة التدأتي مدر عزهلدا عدر سد      بمة امل رد  يف األسالب  أن قكتؤ
 حم د.ريالت غبكت يف اللغة عموما حم ودا، فإن ع د ال شان ع د امل رداكا، فإذا بامل رد  تدوعا دالل

                                                
  املس ت مة عد  ت ر غ ال بدة.نياألع اد تشريإىل أ قام  اجل اوا ال الث- 8
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ة،  د دظمدون  وا  ر   الد  نيطرائد  الشد راء احملرتفد   علد   جرت غاد  السمان يف أسدلوبها الروائدي    -6
و  ، هات املب عدة بوال شدب  ،ات د داكوال ، ةة واس ة مر أم اا اإلس  ا ات الرائبانات بالغك   مر امبمس  

  بد ة النراهدا عدد  جن  بد بهدا ال الل بك  يف ترابهد ه األسدال  م   و  ،ةبة ال البم ال دبلة مت زج بالقبأوصاف مج
   صاحل:بحم وظ والي

(، نوافد  البدداء تدظدر    3ا هدا متّزقهدا )  ك(، أف3ر أن تشرق مر الغرب )   ( تر3 الشمس )نيدع حتا بك
(، ت ق بدابهم  9ب )ي تشرق مر الغركاهلا و تش ها ل افذ ض الشمس ن  ل  بأذك(، هي ت0شا ع )الإىل 

(، أنام  املير الدي  7ال ص و  )كه ب(، هي ت ات6ين أمها )ب(، ظالا ال عر وال جز يف ع9أحزان مبهمة )
  ب(، دب03ا )ه    ني(، ت فر  أسها ب1  )ري اص ة عير م كة، باهدة  هوانكت ّق ناف تها، ظالا محرل

(، 07(، ترق  األ قام يف الصد حات ) 07) ة الغروبب(، حبر له مشس دام07ناف تها )عل  أنام  املير 
إمرأ  مصددلوبة يف كدداحلجددا   ]حميددة[(، سدداعة 01ذ الشدد اء تصدد لر يف غددرف الدد ا  و تلسدد  ط لددها )     دد 

هدد  كقهقدده سدداير  الا ات تب(، أبددواق السدد33  ّجددر يف صدد  ها ) لددة ب(، ديددان الدرج30ص  الشددا ع )
ددة الباه دة      تسدبذ يف أندوا  امل   ريبكد ال ا  ب(، السد 33   ديء ) كد علد   م بخيد ض  (، صمع أ  ق مر33)
 األسددلوب والبالغددة عددد   نية بدد ن ددس ال القددة ال ضددو  هددي  زه عددد  غدداد  السددمان بدد.. وهدد ه امل.( و33)

ة و  د داكغرض و اجملا  و مر اس  ا   و و ال اللة و ال  تب و لدا مر يالا اه مامه بامل د   بح عب القاهر،
إن االسد  ا    »قدوا:   ما ك،اقب  والسبكات الدظم والرتابمق ض    مر الي ت  و سائر ضروب اجملا  بمت 
 صدو    ألنده   ، ونكد  و بهدا  ،   حيات الدظم، وعدها ب  و سائر ضروب اجملا  مر مق ضبة و ال م  داكوال
رجداني،  اجل« )ام الدحدو كد م مدر أح كد دهمدا ح بمدا ب ب وافر ف أفراد م  يوه ،المك ي   يء مدها يف ال أن 

أن إىل ري  يف الدد  املد  وس لغداد  السدمان تشد     باس ت ام ه ه األسالأيرى ،و مر جهة (310: 0116
ة و باناتها األسلوبك  دائر  إم اء عد ها تساهم يف حت كو ال  ،و املوهبة ،وجدسها ، اعر   ها مهد ها بص 

ن الوض  )أو مدزلة أ»رون  ر   ال بني االج ماعبنيالم اللسانكو ه ا ، ر  اآليرنية بالدسبة للدموذج اللغو
واملهددة واملرتبدة و    ية م   اجلدس واملدوطر األصدل  به و حاالته الد سكالشت  يف اجمل م ( و ال و  )أوسلو

 (.013: 3113رس،  )سان « زاألسلوبببا دو  با   يف متمها( هلريغ
زاته بر  و مسي تداوهلا للش بإن ال كرا  الدميي ال ي بر  بقو  يف  الد  السماني، كان سببه الرئ -7

ات  بد جتل إىل ا هدا  بة أك در مدر احن   د قداع  يف الروا  االإىل لدها  بمعلد    ا  د لدها للشد ر    ة، و تيو يف بدبة الروا
 ريدددايف حلظددات ال ددوهج الشدد ري  الددي  تشدد    عدداد  يف  مددر غدد   ة،إذ  ال كددرا   و اإلعدداد   قدد   الشدداعر

فهم اإلنسان ال دادي، و مدر   إىل با   ر ة، و قر  ريم ياوا، ولكر  ال كرا  الدميي احمل وظي أثبع لغة غ
سد ت م     حم وظ، الحظددا  أنده    بة جن   ال ام ال اللي يف  وابيالا م رفة ال داصر اإلج ماعي يف تشك

 ، ا د قاق،   د    : ت ر د ة ع  د  بات تولبد دا ب لبه، مس  ب   ال صر ال ي عا  فميم جمه اطخاص  ال ي 
ا، واملترتعدات، و املك شد ات، و   بمر ال كدولوج ك  ال بقري يف  ذل ترمجة و... و ق  جنحع ه ا االد

   م جمه بمتكر   مر توس كانة و... و ل ل خ، وال دون، و ال  اسة، و القانون، وال ا باالق صاد، و الس
 اللغوي يف عم  السرد الروائي  بالدسبة  للد  السماني و الصاحلي.   
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 ل امرا ال  د
 

 سية:ية و الفارالعرباملراجع املصادر و
 م ركالقر ن ال

ة  ئدة املصدر  باهل ،  حم وظ(، اجلدزء األوا باألسود، فاض ، الرج  والقمة )مقاالت يف أدب جن -0
 م.0111  ، القاهر ، كال امة لل

ة بد ة ال امل ة املصدر كم واالجتاهات، لبدان، الشرب، امل اهد م لغة ال، علني  حسبي، س ريالبح -3
 م.0111للدشر، 

، دا امل ا ف، مصدر، ط  0171 -0131 ة يف مصر  ة احل  طه، تيو الروا نيب  ، عب احلس -3
3 ،0161  

، السددة  03  الشد  ، ال د د    د ة، طربجبا ه، عب الرضدا، األدب الدسدائي و سدؤاا اطخصوصد     -9
 م. 3113لوا  أ 9، األح  70

 م.0116رجاني، عب القاهر، أسرا البالغة، القاهر ، اجل -3
 م.0161عب املد م ي اجي، القاهر ، دالئ  اإلعجا ، تذ: حمم  -6
ال ربدددي،  املركدددز ال قدددايف ، اطخيدددابانسدددجام إىل  مددد ي ات الد ،بلسدددانيدددابي، حمم ،اطخ -7

 م.0110ضاء، بال ا البوت،ريب
 م.3113وت، ري بة لبدان نا رون، بكة، مبات األدب  ، موسوعة الدظرب اغ ، نب -1
 م.0139ة،   بة ال جا كشاف، القاهر ، املكالزخمشري، ال -1

ة،  ر، سدو  كد ة، تر: يالد  حممدود مج دة، دا ال    بة لسانبة أسلوب لي، حنو نظربرس، ف سان  -01
 م.3113
 ، هد. .0317، نشر علم، تهران، يا بردك   داس، فر ان، نشانهيسجود -00
وت، ريال ابع و امل حددوا، حبدد  يف اإلتبدداع و اإلبدد اع عددد ال رب، بدد   ،أمحدد علدد   ، بسدد  -03
 م.0179
 م.0113 ة ال ا ر ، بلبدان، اليب -وتري، بيق   كدابالسمان، غاد ، ع -03
 م.0116وت، رياملة، دا ال ود ، بك ، األعماا البصاحل، الي -09
لدوا   أ 03، ال الثداء،  639،األيبا ، ال  د «م مرد »ج، غاد  السمان: املهدة بلذ، يل صو -03
3111. 
 داب اجلدام ي، القداهر ،    ك دة لل  ة احل بد ميادكاأل ال ب ، حمم ، الد  و اطخيداب و االتصداا،   -06
 م.3113
 م.3110 بة  هراء الشرق، القاهر ، ك ي، أمح ، حنوالد ، مبع  -07
 م.0116وت، ري بة لبدان نا رون، بك ة، م ة احل بعداني، حمم ، املصيلحات األدب -01
 م.0117لدشر، املغرب،   ال اللي يف البالغة و امل جم، دا توبقاا لبم، حمم ، ال ولبغال -01
، مدا س  313، جملدة عالمدات، ال د د    يات ، أم للقا كوم، للبغزالة، حسر، ملر الد  ال -31
 م.3110
 ، دا اآلداب، بة القصد  والقصد   ة يف   ربمولوجبفض ، صالح،   رات الد : د اسة س -30

 م.0111وت، ريب
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 ، دا  قبداء لليباعدة و الدشدر    بد ل يبة وا د  الدظرنيم، عام اللغة الدصي ببال قي، صبحي إبراه -33
 م.3111، 0جم ، القاهر ،  وال و 

 م.0103وت، ريب، بة لبدانكم ،  ال انيلاملة، اجملك ، األعماا البحم وظ، جن -33
س ب  ، ال ددرب ال قددايف، اطخمدد  دد..  ددهر اد الشددرق اجل .السددماناملصددباحي، حسددونة، غدداد   -39

1/1/3117. 
 م.0111القاهر ،  ،  كة امل اصر ، عام البات ال رببللسانمصلوح، س  ، د اسات يف ا -33
 يف ري سدالة ماجسد  ة يف فدده القصصدي،    بد  ، صداحل، د اسدة اج ماع  بد موح ي، فاطمة، الي -36

 .0316 ،جام ة طهران،
  حسددر بالددد ، تددر: سدد الت بددداءكمشدد ،علددم الددد إىل سددالف، مدد ي  ب،  تسكابددواو ن -37

 م.3113 ،  ل و ، مؤسسة املت ا  للدشر وايريحب
، 31حاالتهددا، توابد ، ال دد د    م  دداح د اسدة املددرأ  و تقّصد  « الدقدد  الدسدوي »وسدف،  دم،    -31
 .م3117و بول  03األح  

 يا: املراجع اإلجنليزية:ثان
1- Carter, David (1987), Interpreting anaphrsing natural language texts, Eliss 

Horwood, Limited England, p 32. 

2- Crystal, Divid (1989), The Cambridge Encyclopedia of language, 

Cambridge university press, Cambridge, p 119. 

3- Johnson, W (1946), people in Quandaries, new York, Harper, pp 502-505. 

4- Helliday and R. Hassan (1976), Cohesion in English, Longman, London, p 

286. 

5- Herdan.G(1956),Language As Choice And Chance ,NOORDHOF LTD, 

Groningen  , Holland. P 6. 
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 عقد االجيار التمويلي )الليزنغ(

 ، كلية القانون، جامعة كربالءعقيل مجيد كاظم السعدي م.م.

 الفهرست
 امللت   -
 املق مة -
 املبح  االوا / ت ر ف عق  االجيا  ال مو لي وطبب  ه القانونبة  - 

 ت ر ف عق  االجيا  ال مو لي  :امليل  االوا -
 ل ق  االجيا  ال مو لي  اليبب ة القانونبة :امليل  ال اني -

 املبح  ال اني / انشاء عق  االجيا  ال مو لي  -
 الشروط الشكلبة ل ق  االجيا  ال مو لي  :امليل  االوا -
 الشروط املوضوعبة ل ق  االجيا  ال مو لي  :امليل  ال اني -

 املبح  ال ال  / االثا  القانونبة ل ق  االجيا  ال مو لي  -
 (قوق وال زامات املؤجر )املمواح :امليل  االوا -
 حقوق وال زامات املس أجر  :امليل  ال اني -

 املبح  الراب  / ان هاء عق  االجيا  ال مو لي -
 ان هاء عق  االجيا  ال مو لي قب  حلوا اجله  )فسخ ال ق (  :امليل  االوا - 

 ان هاء عق  االجيا  ال مو لي  حبلوا اجله  :امليل  ال اني -
 ة اطخامت -

 امللخص
وهدددو مدددر أب كدددا  ال كدددر ال مدددو لي وال كدددر   ،   دددرب عقددد  االجيدددا  ال مدددو لي تقدبدددة ح   دددة لل مو ددد  

اس جابة ليل  م ت م تلبب ه مددر وسائ  ال مو   ال قلب  ة و قدوم هد ا ال ق عدددل  فكدر       و شك ،القانوني
  أو جتهبدزات أو أصدوا ان اجبدة وحتد  ظ      قبام مؤسسة ال ددمو   بشراء  ما حي اج البدده  املشروع مددددر م د ات  

الد قدات   مبلكب ها،ثم تؤجره ا اها مقاب  ب ا اجيا  م ني مي   مقاب  اس هالك تلك األمواا املدؤجر  ومقابد   
الدربذ املرتقد  مدر     املالبة واألدا  ة وال ائ   املقر   عل  املبلغ امل فوع يف  دراء تلدك األمواا،باالضدافة اىل   



 
 عق  االجيا  ال مو لي )اللبز دغ( 
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مما ميكدهدا مددر   ،مددد   ال قد    ق  مؤسسدة ال مو د  حم  ظدة مبلكبدة األمدواا املدؤجر  طدددواا       تلك ال ملبة. وتب
بد الت األجيدا ، أو اذا أيد  بشدروط      بص  ها مالكة هلا، اذا توقف املس أجر أو ام د  عدر دفد    ،اسرتدادها

الجراءات االفالس  املس أجر بد ون ال  رض ال ق ، كما  ددكون هلا حدد  اسرتداد تلك األمواا مددر ت لبسة
املس أجر فددي مقاب  ذلدك، عدد  ان هداء مدد   ال قد ، حدد         وطخير عدد م اس ب اء حقوقها أو جزء مدها وميدذ

اللبزندغ بد مر م  د  علبده مسدبقا" أو جت  د  ال قد  بشدروط ج  د             اطخبا  ببددر  راء األمواا موضوع عددق  
 مواا وانهاء ال القة ال  اق  ة.اعاد  تلك األ ت الءم م  حالة األمواا املؤجر ، أو

 

 املقدمة 
ملا كان  ال مو   هو الضالة الي  س   البها مجب  ال املني يف جماا املشدا    الصدداعبة وال جا  دة سدواء     

واملداا هدو القلد  الددابض الي مشدروع فدال ميكدر  قبامده مدام   دوفر            ،كان مدهم  تصا طبب با او اع با  ا
  .اذ ان قرا  االس  ما  هو يف حقبق ه قرا  مالي بال  جة االوىل ،ال دصر املالي الكايف

وهو مر اب كا  ال كر ال مو لي   ،تقدبة ح   ة لل مو   (    ربLeasing Contractعق  اللبزنغ) ل ا فان
يصوصدا يف عصدرنا    ،و شك  اس جابة ليل  م ت م تلبب ه مر وسائ  ال مو   ال قلب  دة  ،وال كر القانوني

ال ي  شه  ثو   يف ال يو  ال كدولوجي امل سا ع  وديوا ال ام يف نظدام ج  د  ال قدف عدد  حد ود      احلالي 
 ،ون بجة ل زا   احجام املشروعات وتدوع اوجده نشداطها و  داد  املدافسدة      ،جغرافبة او اج ماعبة او سباسبة

  مدا  شده ه ال دام    ها يف ظد جابه مل يلبات منوها وتوسد  حاج ها اىل مصاد  متو لبه اك ر مرونه واس  تتزا  
مر تيو ات سر  ة  يف تكدولوجبا ال شغب  واالن داج وال سدو    واالعدالن وال دامني ضد  املتداطر وا ت داع        

مبا دف  باجتاه ظهدو  عقد  اللبزندغ. و قدوم هد ا ال قد  علد  فكدر           .تكل ة احلصوا عل  االصوا الرأمسالبة
ان اجبدة   اج البه املشروع مدر م د ات او جتهبدزات او اصدوا    ماحي تقوم مؤسسة ال مو   بشراء :مؤداها ما لي

ثم تؤجره ا اها مقاب  ب ا اجيا  م ني مي   مقاب  اس هالك  تلك االمواا املؤجر  ومقابد    ،وحت  ظ مبلكب ها
باالضدافة اىل الدربذ    ،الد قات املالبة واالدا  ة و ال ائ   املقدر   علد  املبلدغ املد فوع يف  دراء تلدك االمدواا       

ممدا   ،وتبقد  مؤسسدة ال مو د  حم  ظدة مبلكبدة االمدواا املدؤجر  طدواا مد   ال قد            .ملرتق   مر تلك ال ملبةا
او اذا أيد     ،اذا توقف املس اجر او ام د  عر دف  ب الت  االجيا  ،بص  ها مالكة هلا ،ميكدها مر اسرتدادها

سد اجر بد ون ال  درض الجدراءات     بشروط ال ق   كما  كون هلدا حد  اسدرتداد تلدك االمدواا مدر ت لبسدة امل       
 ، عد  ان هاء مد   ال قد   ،وميدذ املس اجر يف مقاب  ذلك.االفالس وطخير ع م اس ب اء  حقوقها او جزء مدها

 ايد  ب دني االع بدا  بد الت      ،موضدوع عقد  اللبزندغ بد مر م  د  علبده مسدبقا       ح  اطخبا  بني  راء االمواا 
او اعداد  تلدك االمدواا     ،ج     ت الئم م  حالة االمواا املدؤجر  او جت    ال ق  بشروط  ،االجيا  امل فوعة

وانهاء ال القة ال  اق  ة. و   ي عق  اللبزنغ مؤسسة ال مو د  مدر ا دة مسدؤولبة قد  تددجم عدر اسد  ماا او         
حبا   االموا املؤجر  يف مقاب  مدذ املس اجر ح  الرجوع مبا ر  عل  بائ  او مو د تلدك االمدواا بد عوى    

  .مبا ر 
وبغبة ال  رف عل  االحكام والقواع  القانونبة  امل  لقة  ب قد  االجيدا  ال مدو لي ا تأ ددا تقسدبم هد ا البحد          
اىل ا ب ة مباح  تيرقدا يف املبح  االوا  اىل ت ر ف عق  اللبزنغ  وطبب  ه القانونبدة  ثدم ببددا يف املبحد  ال داني       

ل وضدبذ االثدا  القانونبدة  الدي ترتتد   علد  هد ا ال قد  امدا           كب بة انشاء  ه ا ال ق  ويصصددا املبحد  ال الد     
املبح  الر اب   وااليري  فق  تداولدا فبه  ان هاء عق  االجيا  ال مو لي  وانهبدا حب دا خبامتة سدجلدا  فبهدا اهدم مدا ب     

 ال وص  البه مر ن ائج ومقرتحات.
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 ل امرا ال  د
 

 :ه القانونيةوطبيعت(الليزنغاالجيار التمويلي) املبحث االول: تعريف عقد
 .ول وضبذ ه ا املبح   بشيء مر ال  صب   فق  ب تقسبمة اىل ميلبني هما

 تعريف عقد الليزنغ:  :املطلب االول
حس  الزاو ة الي  دظر مدها البده علد    (ثا  يالف يف ال قه حوا ت ر ف عق  االجيا  ال مو لي )اللبزنغ

فا د  الدب ض ال  ر دف    ساسدبة املكوندة هلد ا ال ق ،   الات اق اغل  تلك ال  ا  ف عل   ال داصدر ا م مر الرغ
عملبدات تداجري   )اذ عرف ده بانده     0166لسددة   933به املداد  االوىل مدر القدانون ال رنسدي  قدم      ال ي جاءت 

امواا مدقوله او عقا  ة  قوم املؤجر  بشرائها مر اج  ذلك ال اجري عل  ان تسمذ تلك ال ملبات للمس اجر 
 .(1)( يف نها ة م   االجيا  ب ملك االمواا املؤجر 

ام الك او  راء املؤجر  لالمواا مر اج   ال داجري  ولكدر    ولدا عل  ه ا ال  ر ف مالحظة ت  ل  بشرط 
اذا كان مي لكها اصال وم  كر ل  ه الدبة  عد   رائها  لل اجري  ثم اجتهع نب ه اىل ذلك فه  نكون امام تاجري 

  .بمتو لي ام ال؟ وحنر ن  ق  االجيا
ببدما ذه  اير اىل ت ر  ده بانده )عقد   ل دزم فبده احد  اال دتاص ب مو د  اسد غالا مدقدوا او عقدا  يف            

 . (2) (مشروع اق صادي حي  ظ فبه املموا مبلكبة املاا ضمانا الس ب اء حقوقه قب  املس  ب 
ف االير مقاب  كما عرف بانه )ات اق ت اق ي بني اليرفني خيوا اح هما ح  االن  اع باص  مملوك للير

حد  اسد ت ام    (Lease مبق ضدا  اىل املسد ت م )املسد اجر    )عق   د ق ت دو  ة مل    مدبة حم د (او هودف ا
يف حدني  .(3)( يالا فرت   مدبة م بدة مقاب  القبمة االجيا  ة امل    علبها (lessor)اص  م ني مملوك للمأجر 

ات داق  )عقد  اللبزندغ بانده     Accounting Prancaples Boordعدرف جملدس املبدادء احملاسدببة االمر كبدة      
مملوكدة   -حقبقبة او م دو دة   -ت اق ي بني املؤجر  د ق  مبق ضاه اىل املس اجر ح  اس ت ام اصوا م بدة 

( مدر  3اما املشروع اال دني فق  عرفه ال اجري يف املداد  ) .(4) (للمؤجر مل   حم د  مقاب  عائ  م ني      علبه
بانده ) قصد  ب قد  ال داجري ال مدو لي        3113لسددة   91امل  ا بالقانون  قدم   3113لسدة  (06القانون  قم )

ال قدد  الدد ي حيدد  للمسدد اجر مبوجبدده االن  دداع باملدداجو   مقابدد  بدد ا اجيددا    ف دده للمددؤجر علدد  ان   حمدد   
 (املس اجر أي خماطر ت  ل  باملاجو 

وت   التدده اذ  0113لسدددة  13القددانون  قددم وكدد لك او د املشددرع املصددري ت ر  ددا لالجيددا  ال مددو لي يف 
  :نصع مادته ال انبة عل  انه     تاجريا متو لبا ما لي

ك  عق   ل زم مبق ضاه املؤجر  بان  ؤجر اىل مس اجر م ني مدقوالت مملوكة لده او تلقاهدا مدر مدو د     -أ
 .ؤجر م  املس اجرو كون ال اجري مقاب  قبمة اجيا  ة      علبها امل .اس دادا اىل عق  مر ال قود

ك  عق   ل دزم مبق ضداه املدؤجر بدان  دؤجر اىل املسد أجر  عقدا ات او مدشدات مملوكدة للمدؤجر او            -ب
تشبب ها عل  ن ق ه بداء عل  طل  املس اجر  بقص  تاجريها  البه بالشروط واالوضاع  واملواص ات والقبمدة  

 .االجيا  ة الي حي دها ال ق 
ملؤجر ب اجري ماا اىل املس اجر  تاجريا متو لبا" اذا كدان هد ا املداا قد  الدع      ك  عق   ل زم مبق ضا  ا -ت

  .ملكب ه اىل املؤجر مر املس اجر مبوج  عق    وقف ن اذه عل  ابرام عق  ال اجري ال مو لي

                                                
1- CAlAIS-AULOY:Credit-bail,Leasing,Encyclopedie,  Dallozcommercial,1981,p5.  

د اسدة يف قدانون املشدروع الرأمسدالي، بدريوت، دا  الدهضدة ال رببدة  لليباعدة          -د. هاني  حمم   دو  ا : القانون ال جا ي اللبدداني   -2
 .039،ص0113والدشر،

 www.Tasbreat.com  د. س ب  عب  اطخال : ال أجري كأدا  لل مو   اب اده وتقدباتة -3
4- www.arablaw.org 

http://www.tasbreat.com/
http://www.arablaw.org/
http://www.arablaw.org/
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                 خنلدد  ممددا تقدد م ان ال دداجري ال مددو لي هددو عملبددة متو دد  اصددوا  امسالبددة لددبس بهدد ف قبددام املددؤجر          
               ولكددر بهدد ف  ددراء اصدد  واتاحددة ال ددرص        .وال بهدد ف متلبكهددا للمسدد اجر    ،باسدد ت امها او تشددغبلها  

   اداء قبمة اجيا  ة م    علبها.للمس اجر الس ت امه مقاب
ال ق  ال جا ي ال ي  دشأ بني  تصني)طبب ني )بانه  (وعلبه ميكر ت ر ف عق  االجيا  ال مو لي )اللبزنغ

املشدروع   الت او ال قدا ات الدي   يلبهدا     دوفري املدقدو  )املدؤجر( بال مو د  الدال م ل     ني(     هد  االوا اوم دو
يدالا فدرت  حمد د  وبقبمدة اجيا  دة م بددة مد          (مس  مر املشدروع  -و ؤجرها عل  امل  اق  االير )املس أجر 

 (.رائهااو جت    عق  االجيا اعياء احل  ملس  مر املشروع يف نها ة م   االجيا  باعاد   االصوا او  

 :الثاني / الطبيعة القانونية لعقد الليزنغ املطلب      
اذ ت م د  هد ه ال ملبدة يف     ،اتضذ مر يالا ال رع االوا ان لل اجري ال مو لي طاب ا مالبا يف املقام االوا

  .يعل  املدقوا او ال قا  ال ي  ر   اس غالله  يف مشروع اق صادو   حصوا املس  مر مت
اال انه مر الوجهه القانونبة  ضاف اىل عدصر ال مو   عدصر اس  ماا املاا واالح  اظ مبلكب ه عل  سبب  

ف ه  الب ض اىل نظر ة القرض مد    .ول لك اي لف ال قه حوا اليبب ة القانونبة ل ق  اللبزنغ (.5)الضمان 
ء ما  شغ  ذم ه مر اجره طواا م   االت اق املقرتض( بادا)فاذا قام املس  ب  ،نق  امللكبة عل  سبب  الضمان

اال ان  ،لد لك  سد يب  املسد  ب  متلدك هد ا املداا       ،تكون ملكبة املاا املموا قد  اسد د  ت دو هدا بالضدمان    
  (.6)ان قاا امللكبة ال  م بقو  القانون وامنا ال ملك مكدة مقر   للمس  ب    س يب  اعماهلا او اهماهلا 

اىل ان ال دداجري ال مددو لي  شددبه الببدد  بال قسددبط مدد  اح  دداظ البددائ  مبلكبددة     ولدد لك ذهبددع ب ددض اال اء  
و رد عل  ذلك ان عق  ال اجري ال مو لي خي لف عر البب  بال قسبط م  اح  اظ البدائ  مبلكبدة املببد      .(7)املبب 

  اىل املشدرتي  فداذا كاندع امللكبدة تل د  ذات الد و  ال دامبين يف احلدال ني  االانهدا تد قد          .عل  سدبب  الضدمان  
يف حني ان امللكبة التد ق  بقو  القانون  املشرتي باداء اير قسط مر ال مر،بال قسبط بقو  القانون مبجرد قبام 

 . (8)وامنا  لزم ص و  اعالن ا ادي مر قب  املس  ب  بقبوا متلك املاا  ،يف عق  ال اجري ال مو لي
ط يف احلصوا عل  مثر املبب  يف حني انها  تدؤمر حد     ضاف اىل ذلك ان امللكبة تؤمر ح  البائ  بال قسب

وبال الي خت لدف  ،املموا يف اسرتداد املبلغ الدق ي ال ي وظ ه يف احلصوا عل  املاا عر طر    رائه او بدائه
 .(9)اليبب ة القانونبة ل ق  اللبزنغ عر البب  بال قسبط 

لي ذات طبب دة قانونبدة ياصدة فهدو عقد       ونرى وجاهدة الدظر دة الدي تد ه  اىل ان عقد  االجيدا  ال مدو        
الشدراء مدر اجد      -االجيدا    -االح  داظ بامللكبدة علد  سدبب  الضدمان       -مرك   قوم علد  )ال مو د    

 .(10) (جت    ال ق  -امكانبة ان قاا امللكبة بدها ة ال ق   -ال اجري 

                                                
 Teyssie:Lesgroupesde.كدددددددددد لك انظددددددددددر   033ص د. هدددددددددداني حممدددددددددد  دو  ا :مصدددددددددد   سدددددددددداب ، -5

contrats,LGDJ,Paris,p223. 
6- Giovanoti:Lecredit- bail(leasing) eneurop developpement etnature jurique, libraries 
techinques, paris,1980,p- 464.  
7- DERRUPPE:Droit commercial- coursde maitrise Bordeaux,1982,p272. 
8- Caporal:Litigeset difficultes pratiques suscites parle le credit- bail, these 
Bordeauy,1974,p-47. 
9- CALAIS-AULOY: Credit-bail,leasing opcit,p-108. 
10- Massin:Le leasing denomme credit- bail, revuede, jurisprudence 

commerciale،1972,p-35. 
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 املبحث الثاني / انشاء عقد االجيار التمويلي
وهددو الميلددك  ،مشددروع  م ددني مل دد ات وجتهبددزات  او االت او عقددا ات دشددا هدد ا ال قدد   ن بجددة حلاجددة 

او انه  ال ر   ان   ق   ما ميلكه مدر سدبوله  نق  دة   كدون حباجدة البهدا  مدر اجد           ،االمواا الال مة لشرائها
و  درض علبهدا ان تقدوم بشدراء  مدا       (فبلجا اىل مؤسسة مالبة  تسم  ) ركة اللبزنغ ،تسبري  نشاطه واعماله

 اج البه مر البائ   ال ي حي ده املشروع  وفقا للمواص ات امليلوبة  وبال مر امل    علبه  بني املشروع وبائ  حي
م  اعياء  ،وبب ا حم د رباس اجا ها ل رت   عل  ان    ه  املشروع ،تلك امل  ات  او االالت او ال جهبزات

باعاد  امل  ات وال جهبزات واالالت موضوع عق    املشروع طال  ال مو    عد  ان هاء م   االجيا   احل  اما
 .اللبزنغ  واما ب ج    ال ق  بشروط ج      واما بشرائها

بزنغ  ول وضبحها  نرى تقسبم املبح  اىل مما تق م جن  ان هدالك   روط م بدة  لكي نكون امام  عق  الل
 :هما ميلبني 

 املطلب األول/ الشروط الشكلية لعقد الليزنغ:
فدال   يلد   الن قداده افراغده يف مسد د        ،ان عق  اللبزنغ هو عق   ضائي   د م بات داق اليدرفني    االص 

م تيلد  بدد     ،(11)وعل  الرغم مر ان القوانني  الي نظمع احكام هد ا ال قد    ،ييي عادي او  مسي
ا مر ا كانه      مر الشكلبة  كدصحبحا  وموجودا قانونبا )أي م جت صر ذ   كال م بدا لل ق   ح    كون

او  رطا لصح ه( اال انه وباع با ه عق ا ميكر ان   ق ه  ت   غري تاجر )املس  مر( ولو كان امل  اق  االير 
مب دد  ان عملده    ،)املؤسسة( غالبا ما  كدون  تداجرا النده مشدروع  هد ف  السد  ما  االمدواا  وحتقبد   الربذ        

ان  اضدافة اىل   ب  مر افدراغ  هد ا ال قد  بو قدة ك اببدة،      فال ،جتا  ا" وبال الي  فان عق ه جتا ي  ا ضا وعلبه
 ابدة ال قد    ال رف ال جا ي  وماجرى علبة ال  ام  ق  اس قر عل  ضدرو    ك ابدة هد ا ال قد  ببد  ان عد م ك      

ت  رب الك ابه اح ى وسائ  اثبات ال ق  وفقا" للقواع  ال امة لالثبات م  انده جيدو      ال  رض علبه جزاء،اذ 
اضدافة اىل ان ال شدر  ات    .(12)االجيا  ال مو لي بكافة طرق االثبدات باع بدا  انده  عقد ا" جتا  دا"       اثبات عق 

والميكر تصدو  نشدر عقد       ،الغريه اطخاصة  به ا ال ق  اوجبع  نشر  يف سج  ياص  مر اج  سر انه بوج
 .(13)ما ب ون ك ابة  

 محا دة امالكهدا  موضدوع عقد   االجيدا       ونظرا للص وبات الي واجهع  ركات اللبزنغ  عد  ب ا  ها يف
والقاع   الي تيب    (جتهبزات-م  ات  -ياصة عد ما تكون ه ه االمواا مدقولة )االالت  ،ال مو لي

فمر  .مما ج   مصاحل وامواا ه ه الشركات  مه د  باح ماا فق انها (احلبا   يف املدقوا سد  امللكبة)علبها 
وال سدري م  وهلدا    ،فال ت   ى  اثا ها عاقد  ها ،اللبزنغ مر ضمدها نسببةامل روف ان ال قود  بشك  عام و

ل لك فان الغري ال ي    ام  مد  املسد اجر م  قد ا ملكب دة      ،يف االساس عل  الغري  ال ي م  كر طرفا فبها

                                                
، وكد لك املداد    3113لسددة   91وامل د ا بالقدانون   قدم      3113لسدة  06( مر قانون ال اجري ال مو لي  اال دني  قم 9انظر املاد  ) -11

وكد لك قدانون االجيدا  ال مدو لي       3110لسددة    06 ا بالقدانون  قدم   امل د  0113لسددة   13( مر قانون ال اجري ال مو لي  املصري   قم 3)
 .0119لسدة  11. وقانون االجيا  ال مو لي  ال ونسي   قم 0166لسدة  933ال رنسي   قم 

موسدوعة القدانون ال جدا ي،  الك داب ال الد ، اليب دة االوىل، دمشد ،  املك بدة          -انظر احملدامي  مسدري نصدا : ال قدود ال جا  دة       -12
 .303، ص3116القانونبة، 

امل د ا علد  انده )تددظم سدائر االمدو          3113لسددة   06( مر قانون االجيدا  ال مدو لي اال دندي   قدم     9اذا نصع ال ر  )د( مر املاد  ) -13
اجراءات  -0واالحكام امل  لقه  بالسج   مبق ض  ت لبمات   ص  ها الو  ر  و  م نشرها  يف اجلر    الرمسبة  عل  ان ت ضمر ما  لي: 

 اطالع اجلمهو  عل  السج .....(.
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لالالت وال جهبزات اض ع له ال شر  ات  محا ة و اعع مصاحله مس د ه لقاع   احلبا  ، ياصة يف حالدة  
 .(14)سر نبة الغري، و زداد االمرص وبة يف حالة افالس املس اجرحب  ت ي  امواله يف ال  لبسة ح

ومر اج  جتد  ه ه ال قبات ومحا ة للشركة املموله  تد ي  املشدرع يف ال شدر  ات الدي نظمدع  عقد        
  عقد   اللبزنغ  باص ا  تشر   ياص   رض نشر عقود اللبزنغ يف سجالت ياصدة و   ربال سدجب  )تسدجب   

وجيدد  ان  شددم   ،اللبزنددغ( ا ددها ا لدده اسددو  بال سددجب  يف السددج  ال جددا ي للشددركات ال جا  ددة  ال اد ددة 
ال سجب   م لومات م صلة عر طريف ال ق  وحت  د  االمدواا امل  لقدة ب ملبدات االجيدا  ال مدو لي واملشدروع        

جهة  مسبة فاجلهة املت صة مبسك  املد   واحلاالت الي   م بها فسخ ال ق  ون ائجه، و كون ال سجب  ل ى
هي د وان احملاكمة ال جا  ة،ويف مصر فاجلهة املسؤولة السجالت وتسجب  عقود االجيا  ال مو لي  يف فرنسا 

مر حمداكم  بكدون السدج  يف حمكمدة   اما يف لبددان ف عر ال سجب  هدي مصدلحة الشدركات يف و ا   االق صداد،    
 .(15)ال  جة االوىل  

اضافبا  وهو وض  نستة مر عقد  اللبزندغ لد ى السدج  ال جدا ي  الد ي  قد  يف         كما ان هدالك ا ها ا
و  وج  تسدجبله  او تسدجب  املسد اجر  ال داجر فبده      ،مركز املشروع  االس  ما ي ال ي  سبس  مر  املس اجر

كما جي  نشر أي ت       ق  عل  عق  االجيا   ال مو لي بد س طر قدة نشدر    ،سواء كمشروع او ك اجر فرد
 .(16)ل ق  االساسي ا

حب  تكون الببانات  والقبدود املسدجلة     ،ذلك  رتت  عل  تسجب  عق  اللبزنغ  اثرا قانونبا مهما وم د 
والجيو  للمس اجر او للغري  ان حي ج عل  املؤجر  باي ح     ا ض م   ،يف ه ا السج   حجة عل  الكافة

 ،كدالبب  او الدرهر   ،وم به املس اجر باملاا املدؤجر وبال الي فان أي تصرف   ق ،ماهو مدشو   يف ذلك السج 
 رط ان  ،وال جيو  للمشرتي او ال ائر  املرتهر ان حي ج بالبب   او بالرهر عل  املؤجر ،ال سري جتاه املؤجر

املسدجلة  يف   املت صدة، وميكدر القدوا ان للقبدود     كون ال صرف ق  ب  ب   تسجب  عق  اللبزنغ  ل ى اجلهدة  
واك ر مر ذلك فانه اذا افلس  املس اجر الت ي  االمواا املؤجر    موضوع  ،تبة  ميلقة جتاه الغريثبوالسج  قو  

وهد ا   يدي الضدمانه االساسدبة       ،وجيو  للمؤجر ان  سدرتدها مدر حتدع  د  املسد اجر      ،عق  اللبزنغ  يف ال  لبسة
 .(17)الن اجبة  لشركات اللبزنغ و شج ها  عل  ال يوا طرفا  اساسبا يف متو   املشا    ا

املرتت   عل  ع م ا ها  او نشر عق  اللبزنغ  واالجابه وباليب   كمدا هدو    االثروهدا   ا  ال سأوا حوا 
 ،فدان عد م ا دها   عقد  االجيدا  ال مدو لي  وفد  الير قدة املببددة سدل ا           ،احلاا  يف ا ها  الشركات ال جا  ة

الن ه ف  الدشر او اال ها   ،ق  االح جاج  به قب  الغريالجي   مر ال ق  باطال وامنا مي د  عل  اطراف  ال 
  .(18)هو اعالم الغري  باطراف عق  اللبزنغ  ومبوضوعه وباالمواا الي  شملها ومب ته 

وايريا جت   اال ا    اىل انه لك  ذي مصلحة  طل  احلصدوا علد  صدو    مدر عقد  اللبزندغ  والقبدود        
 .(19)مقاب   سم مالي  والببانات  املسجلة  يف سج  اال ها  
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 املطلب الثاني / الشروط املوضوعية لعقد الليزنغ  
ال ب  مر ان ت وافر  فبه اال كان االساسبة ال امة  الي مو لي  كسائر ال قود ال جا  ة، ان عق  االجيا  ال 

وا وسدق صر يف هد ا اجملداا علد  تددا     ،مر اج  اع با ه ناجزا وصحبحا ،عق  وهي الرض  واحمل  والسب 
 :القواع  اطخاصة ب ق  اللبزنغ مر يالا االتي

 اوال: الرضا )االهلية(  

ولبس كما  رى الب ض   ،املؤجر واملس اجر(عق  االجيا  ال مو لي عق  ثدائي  االطراف ) قوم بني طرفني
 .بانه عق  ثالثي  وذلك باضافة بائ  او مو د املواد او االالت موضوع عق  اللبزنغ

وبال دالي فدان  كد      ،:وهو ال ي حيو ماال  اس دادا اىل عق  اجيا  متدو لي (Lessorجر )فبالدسبة للمس ا 
 ت  تدوفرت فبده االهلبدة  القانونبدة   صدلذ ان  كدون مسد اجرا و االهلبدة  القانونبدة امليلوبدة  هدي اهلبدة             

دسددبة للشددت  امددا بال .الن املسدد اجر  ل ددزم  بدد ف  اقسدداط  ولدده حدد  مما سددة  اطخبددا  بدها ددة ال قدد     ،االداء
االع بددا ي  فبجدد  ان  كددون  تاسبسدده  قانونبددا وامل ددرب عددر ا ادتدده  م وضددا بدد لك  مبوجدد  عقدد  ال اسددبس   

 (20)ومما سة عم  االس ئجا  ال مو لي  مر ضمر اعماله وموضوعه 
و  كر ان ب ض ال شر  ات  فرضع ان  كون ه ف املس اجر  مر احلصوا عل  االمواا  موضوع عقد   

وم ت  درب ال قد  مدر عقدود اللبزندغ اذا كدان هد ف املسد اجر هدو           ،س  ما ها يف مشا    ان اجبدة اللبزنغ هو ا
 .(21)ا باع حاج ه االس هالكبة  

يف حددني جندد  ان تشددر  ات ايددرى جدداءت نصوصددها ميلقددة وم توجدد  ان  ق صددر عقدد  اللبزنددغ  علدد    
 قد  هدو اهد اف ان اجبدة  او كدون      الدشاطات االن اجبة  فبجدو  ان  كدون  غدرض املسد اجر مدر و اء هد ا ال      

 .(22)لالس  ماا الشتصي عل  السواء  
باع بدا  ان املدؤجر هدو املمدوا لل ملبدة كلها،والد ي غالبدا مدا  كدون            -(Lesseاما بالدسبة للمدؤجر ) 

قدد  تكددون  ددركة مالبددة كددبري  مدد ال، او جمموعددة اق صدداد ة كددبري       ،مؤسسددة ضددتمة ذات  اس مدداا كددبري 
بشددراء امل دد ات   -كات  او املؤسسددات هددي الددي تقددوم مددر الداحبددة  القانونبددة       كاملصددا ف وهدد ه الشددر  

وملددا كددان ال سدد يب  القبددام مبهمددة املددؤجر سددوى   .(23)وال جهبددزات الال مددة  للمسدد اجر وتضدد ها حتددع  دد ه 
املؤسسات املالبة الضتمة لد لك جند  ان ب دض ال شدر  ات  كال رنسدي واللبدداني  م تسدمذ مبزاولده نشداط          

زنغ اال للشركات واملؤسسات املالبة فقط دون اال دتاص اليبدب ني ح د  لدو تدوفرت  االمكاندات املالبدة        اللب
(24). 

 :ثانيا/ احملل

موضوع عق  االجيا  ال مو لي  هدو متو د  املسد اجر  باملداا الدال م لشدراء االالت و املدواد الدي حي اجهدا          
ا  ال مدو لي  املوضدوع الد ي قصد  امل  اقد ان       وبال الي جيد  ان   ضدمر  عقد  االجيد     ،مشروعه االس  ما ي

وجي  ان خيض  للشروط  الي ح دتها القواع   ال امة أي ان  كون م بدا  او قدابال   ،حتقبقه مر و اء  ال ق 
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وان  كون ممكر ال حقب ،  كما وجيد  ان  كدون مشدروعا.  وفبمدا    لد   ب قد  اللبزندغ  جيد  ان          ،لل  بني
والي س وض  حتع  تصرف املس اجر  وك لك جي   (...اخل.عقا ات-واتأد - كون موضوعه)أالت 

 .(25)ان  بني الغرض ال ي س تص  له تلك االمواا 
  :ثالثا/السبب

م مد ال يف اغلد  االحبدان ب حقبد       اومشدروع  اجي  ان  كون السب  يف عق  االجيا  ال مو لي  موجدود  
ال جا  ددة  ولددبس لالسدد  ماا الشتصددي  او     بددذ عددر طر دد  ختصددب  االمددواا للمشددا     االن اجبددة و     

الن عق  االجيا   ال مو لي عقد  جتدا ي  هد ف تسدبري  مشدا    جتا  دة اوصدداعبة  او   اعبدة          ،االس هالكي
 مبا او دناه  يف ال قر  السابقة. اما فبما    ل  باملشروعبة فدك  ي ،بقص  الربذ

 :يلياملبحث الثالث/االثار القانونية لعقد االجيار التمو
باع بدا ه احد ى    ،ميكر ال  رف اىل اثا  عق  اللبزنغ  مر يالا الغا ة الي وج  مدر اجلدها  هد ا ال قد     

وسائ  ال مو د   والنده انشدئ بهد ف  تدامني الضدمانات الكافبدة  للمدؤجر  ح د   قد م علد  ال مو د   وهدو              
امامده ل حقبد  الدربذ وال وائد      واتاحة ال رصة  ،ميمئر  عل  امواله  واث  مر اسرتجاعها  بالوقع املداس 

وكد لك انشديء  هد ا ال قد   لبضدمر للمسد اجر         ،املالبة الي  س   للحصوا علبها  مر و اء هد ه ال ملبده  
ال دددامني الدددال م  للحصدددوا علددد  ما ر ددد  مدددر )االالت وخم دددربات وجتهبدددزات...اخل( للسدددري يف مشدددروعة   

وختلد  عدر ب دض حقوقده الدي ت يبهدا لده عقدود         ومر اج  ه ا اهل ف  حتمد  االل زامدات      ،االس  ما ي
ول وضبذ اثا  عق  اللبزنغ  جي  م رفة حقوق وال زامات  ك  مر طرفبه وذلك مدر يدالا    ،االجيا  ال اد ة
 :امليال  ال البه

  (املطلب االول /حقوق والتزامات املؤجر )املمول
اظ مبلكبدة االمدواا موضدوع ال قد      اهم ح   دشأ للمؤجر مر يالا  عق  االجيا  ال دامو لي  هدو االح  د   

وح  تقاضي  القبمة االجيا  ة املببدة  يف ال ق   ،...اخل( وح  ال صرف بها.)االالت وال جهبزات وال قا ات
ومراقبة املس اجر يف كب بة اس  ما   ه ه االالت واملواد وفقدا الغا دة املتصصدة هلدا او ملدا هدو        ،بالوقع احمل د
اس  ماهلا، وحقه ب  م  حتم  أي مسؤولبة جتاه الغري بصد  ه مدؤجر  عدر ف د      وع م اساء   ،م  ا ف علبه

وكد لك فدان للمدؤجر  حد       ،اجلوام  ب  ترتت  ه ه املسؤولبة  عل  املس أجر  بص  ه حائزا وحا سا  علبها
وا( ال دا ا  عر االمواا املؤجر   ملالك اير اذ تد ق  للمالك اجل  د  مجبد  حقدوق وال زامدات املالدك )املمد      

(26) الساب 
   

فانده نظدرا  الن عقد  ااالجيدا  ال مدو لي   قدوم علد  تداجري جتهبدزات           ،اما فبما    ل   بال زامدات املدؤجر  
فدان هد ا ال قد      .وم  ات  واالالت وعقا ات   كون املؤجر ا رتاها  به ف تاجريها  م  االح  اظ مبلكب ها

 داق  علد   دراء املدواد  ثدم اداء مثدهدا  ومدر ثدم تسدلبم          ال زامدات  تبد أ مدر اال ت    ( رت  عل  املؤجر )املموا
وهدا ال  حم  املؤجر أي ضمان  الي عب   ،املاجو   اىل املس اجر  لبد    به وك لك ال زام املؤجر بالضمان

الن املس اجر يف  ه ا ال ق  هو ال ي عا ر املاجو  وات   م  بائ ه عل   (موضوع عق  البزنغ) ظهر يف املبب  
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اما املؤجر فانه  ضمر  ع م ت رضه هو وك لك  ع م متكني  املو د او املقاوا مر ال  رض يف املاجو   . رائه
 ..اضافة الي ال زامات ايرى ممكر ان حت د بشك  عام  يف عق  االجيا  ال مو لي ن سه(27)فقط 

 املطلب الثاني / حقوق والتزامات املستأجر
ف  جلدد  حقوقدده  باي بددا  االمددواا  موضددوع ال قدد     ،للبزنددغللمسدد اجر دو ا اساسددبا  يف امتددام عملبددة ا 

و  داوض   ،...اخل( وحس  حاج ه هلا  ووف  املواصد ات ال دبدة  الدي   يلبهدا نشداطه     .)جتهبزات وم  ات
و  قد  م ده عقد       ،ثدم  بحد  عدر املمدوا     ،مو دها او بائ ها  فبحص  ن بجة امل اوضدة  علد  وعد  بدالبب     

 .(عل  ال ق   ان   ف  املموا  قبمة املواد ملالكها  االساسي )البائ و رتت   ،االجيا  ال مو لي
وهو ح  الرجوع  علد  البدائ  بد عوى مبا در        ،كما و رتت  للمس اجر حقا اير  دشا عر عق  االجيا 

 سواء بالدسبة لل سلبم  يف املوعد  احملد د ب قد  الببد   او ب د م       ،مر اج  محا ة حقه  باالن  اع ب لك االمواا
 .(28)باملأجو  حم  ال ق   بة وجود عبوب  ي

فان عق  االجيا  ال مو لي  رت  ع   ال زامات عل  املسد اجر ت م د     ،اما فبما    ل  بال زامات املس اجر
 ،ب سلم املاجو  مر البائ  مبا ر  كما و  حم  ن قات اس الم  املاجو  والضدرائ   والرسدوم امل وجبدة علبده    

ضر اس الم به نبابة عر املؤجر  حبضدو  املسد اجر والبدائ   دبني حالدة املببد  وميابق ده        واجو  الدق  وتدظبم حم
 .للمواص ات  الي ب الشراء عل  اساسها

 .وك لك  ل زم ب ف  القبمة االجيا  ة وف  الير قة واملواعب  واملبالغ امل    علبها يف عق  اللبزنغ
االجيا   حبس  س ر املواد  يف السوق مد  مراعدا   نسدبة    م  االي  بدظر االع با  انه ميكر  ت     ب الت 

 (اس هالك املواد )ا ت اعا واخن اضا
والحي  له ان جيري علد    ،وك لك جي  عل  املس أجر اس  ماا االمواا املؤجر   يف ح ود ما اع ت له

 ل  و ض.ويف حالة اساء  اس  ماهلا  كان للمؤجر طل  ا ،امل  ات  أي تغبري ب ون موافقة  املؤجر
و كون املس اجر  .و ل زم املس اجر ا ضا بصبانه االمواا املؤجر  حس  االصوا امل ب ة  لصبانه ه ه املواد

مام   بع ان هالكهدا  كدان بسدب  قداهر اجدديب       ،مسؤوال  عر ت ب  او هالك اوفق ان  املاجو  او جزء مده
 .(29)االس  ماا لغري الغرض املتص  له  ال   له فبه وال   ود اىل تقصريه او اهماله يف الصبانه  او

كما انه الجيو  للمس اجر ان  ؤجر او  قرض املأجو   اىل أي  ت  اير  وال حي  له ا ضا  ان  دقله مر 
املكان املوجود  فبه اال باالت اق م  املدؤجر،  وايدريا علد  املسد اجر اعداد  االمدواا  املسد اجر   بدها دة مد ه          

فاذا كانع م يله او هلك جزء مدها  وج  عل  املس أجر  ،مالحظة م   اس  ماهلاال ق   كما اس لمها  م  
 .(30)اما اذا اي ا   رائها  ف لبه س اد ال مر امل    علبه وتب  االمواا باس المه  ،ال  و ض

 انتهاء عقد االجيار التمويلياملبحث الرابع: 
فهدو  د هدي حبلدوا     .عد  ال امدة  الن هداء ال قدود    عق  اللبزنغ  يف اسباب ان هائه  عما تقر ه القوا الخي لف

كما ق   د هي قب  ذلك،اما بسدب     ،باع با ه مر عقود امل ه، او ب د ب  املشروع  ال ي عق  مر اجلها اجله
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واما بسب  الغائه بدداء عد  طلد  احد  اليدرفني  اذا       ،اعالن بيالنه  ل ب  اصابه يف اح  ا كانه  او  روطه
اال ان اليبب ة اطخاصة  هل ا ال ق    ،ال ق  االساسبة  الي   رضها علبهح  االل زامات اي  اليرف االير  با

فرضع يف ب ض احلاالت  احكاما ياصة  الن هائه  ت داس  م  طبب  ه ومرب ات وجوده ن داوهلا مدر يدالا   
  :ال روع ال البة

 (عقدانتهاء عقد االجيار التمويلي  قبل حلول اجله )فسخ ال: املطلب االول
د جع  ركات اللبزنغ  عل  تضمني ال قود  بدودا ت بذ هلدا  اع با هدا م سدوية  حكمدا يف حداا ام دداع       

 .(31)املس اجر  عر دف  ب ا واح  مر ب الت االجيا   ب ون أي م املة قضائبة  او غري قضائبة 
ذا م  د    املس اجر أي فسخ ال ق  ا  (كما ق  ت  ج بدود  يف عق  اللبزنغ  ت بذ للمؤجر  ) ركة اللبزنغ 

او توقف املسد اجر عدر    ،ك  م دف  ب الت االجيا   ،ال زام مر االل زامات  امللقا  عل  عاتقه  يف ه ا ال ق 
 ملس أجر.او ح  الشت  امل دوي ا،او وفا  املس أجر  ،او حجز امواله املدقوله وغري املدقولة،ال م 

ومدهدا مدا ب    ،مدها ما نصدع علبده  القواعد  ال امدة     ،لبزنغوت   د االسباب الي تؤدي  اىل فسخ عق  ال
وق    سخ او  يل   .االت اق علبه  بني اليرفني  و   ل  باالع با  الشتصي  كاالفالس او اعسا  املس اجر

وتوقدف ان  اعده    ،فسخ  عق  اللبزنغ  مر قب  املس اجر  اذا اتل ع االمواا موضوع ال ق   بسب  قو  قداهر  
وق   د  ج  درط  يف عقد  اللبزندغ    يدي للمسد اجر  احلد  يف طلد  فسدته اذا هلكدع            .مواامر تلك ااال

 .االمواا املؤجره  قب  نها ة م   االجيا  امل    علبها
حترص  ركات اللبزنغ  دائما عل  وض   بدود حتمد  فبهدا  املسد اجر  مسدؤولبة هدالك االمدواا        ل لك و 

 .(32)عر ا ادتهموضوع ال ق   ولو كان ذلك لسب  يا ج 
ودف  البد الت املسد حقة  قبد     ،ول   اهم اثا  فسخ عق  اللبزندغ  هدي اعداد  االمدواا  موضدوع ال قد        

فدبمكر ت   لده    ،وخيض  الشرط اجلزائي  يف عق  اللبزنغ  للقواع  ال امة  الي حتكم  ه ا  الشدرط  ،ال سخ
اما اذا ات   اليرفان  عل  ،ل  و ض  احمل داذا ن  ت مراح  مهمة مر ال ق   وامس  الضر   اق  بك ري مر ا

فبصبذ تيببد  الشدرط اجلزائدي     ،اع با ه مب ابة ت و ض نهائي عر الضر  ال ي  ميكر ان  لح  باح  اليرفني
 .(33)الزامبا  والميكر ت   له  ال  اد  وال نقصانا

 املطلب الثاني / انتهاء عقد االجيار التمويلي حبلول اجله
كغريه مر ال قود بان هاء امل   امل    علبها  بني امل  اقد  ر. ومدا ميبدز عقد  اللبزندغ مدر         د هي عق  اللبزنغ

حبد   كدون لده ان خي دا        ،هو ح  اطخبا  املمدوح  للمس اجر  يف نها ة مد   ال قد   ،غريه مر ال قود االيرى
 :بني ثالثة حلوا ت م   مبا  اتي

 اوال" / شراء االموال موضوع عقد الليزنغ 

عق  اللبزنغ للمس اجر  ح   راء االمواا  موضوع ال ق   عد  ان هاء املد   امل  د  علبهدا  يف ذلدك        يي
اذ ان  ،و   درب اي بدا  املسد اجر للمداا  املدؤجر  هدو اطخبدا  الغالد   واالك در وقوعدا  يف هد ه ال قدود             .ال ق 

الت اجيدا   مرت  دة باملقا ندة  مد  مدا      املس اجر  أم   يف متلك االمواا  الي    اق  علبها  و  حم  ل لك  بد  

                                                
  انه  )    ال ق   م سويا  مر تلقاء  ن سده  دون احلاجده  اىل اعد ا      ( مر قانون االجيا  ال مو لي  املصري  عل01فق  نصع املاد  ) -31

 او اختاذ اجراءات  قضائبة  يف أي مر   احلاالت ال البه..(
يف حني ان املشرع اال دني  كان اك ر دقده عدد ما     0111لسدة  061(  مر القانون  قم 9لق  اجا  املشرع اللبداني  ذلك وفقا للماد  ) -32

( عل  انه )  حم  املس أجر  تب ة هالك املأجو   و بق  مسؤوال  عر ال زاماته  ال  اق  ة  جتداه املدؤجر اال اذا كدان اهلدالك     00) نصع مادته
   زى للمؤجر(.
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وقد  نصدع ال شدر  ات  الدي نظمدع عقدود اللبزندغ  علد  حد            .مي لها  مر امواا يف عقدود االجيدا  ال اد دة   
، واملداد    0166/لسددة 933الوىل  مر القانون ال رنسي   قم اكاملاد   ،املس اجر  يف الشراء  عد  نها ة ال ق 

، وكد لك ا درتطع املداد   االوىل مدر القدانون اللبدداني        0113/لسددة 13قدم  اطخامسة مر القانون املصري   
 .اعياء املس اجر ح  متلك  االمواا موضوع ال ق   0111/لسدة061 قم 
فان ح  املس اجر  يف متلك او  راء املاا  موضوع عق  اللبزنغ     رب مدر ال داصدر االساسدبة      ،وبال الي 

اال انه ال شرتط بالضرو    ان  د هي عق  اللبزنغ   .واليبب بة  عد  حلوا اجلهوهو الدها ة الغالبة ،هل ا ال ق 
 .(34)وامنا  ك ي ان  كون مر حقه متلكها  ،ب ملك املس اجر  ل لك االمواا
 ثانيا /جتديد عقد الليزنغ 

ت يدددي غالببدددة عقدددود اللبزندددغ للمسددد اجر حددد   جت  ددد  ال قددد  عدددد  ان هددداء  املددد   امل  ددد  علبهدددا  بدددني   
قبد  فدرت  سدابقه الن هداء       (عل  ان ميا س املس اجر  ه ا احل  و بلغه  للمؤجر ) دركة اللبزندغ  ،(35)يرفنيال

يف  راء     مكر او ال رغ و لجا املس اجر اىل جت    عق  اللبزنغ  عد ما ال ،واال اع رب ال ق  مد هبا ،ال ق 
فبما س ه ا اطخبا  ب ج     ال قد  قبد     ،البها ولكده ما اا حباجة ،االمواا املؤجر   عد  ان هاء م   االجيا 

  .وميكر لليرفني االت اق عل  جت    ال ق   بالرغم مر عد م الدد  علد  ذلدك  يف ال قد  االساسدي       .ان هائه
وذلدك تب دا    ،وتكون  روط ال ج     عاد  ايف  وطدأ  علىاملسد اجر  مدر  دروط عقد  اللبزندغ االصدلي       

ق  اللبزنغ  الي تكون ق  اس هلكع  جبزء مدها  او اصابها ب ض ال لف يف للحاله ال دبة  لالمواا  موضوع ع
 ،اضافة اىل ان املدؤجر   كدون قد  اسدرتد اموالده  الدي دف هدا  يف عملبدة ال مو د           ،ال رت  االوىل  مر االجيا 

 .وتصبذ الب الت اجل      مب ابة ا باح اضافبة
 ثالثا/ رد االموال املؤجرة اىل املؤجر

 ،هع م   عق  اللبزنغ  وم ميا س املس اجر  حقده يف  دراء االمدواا املدؤجر   وال يف جت  د  ال قد       اذا ان 
ؤ صدبذ املسد أجر حدائزا"     ، صبذ ملزما  برد تلك االمواا  اىل  دركة اللبزندغ  املدؤجره باع با هدا  مالكده هلا     

ا سدة احلقدوق  املتولده لده مبق ضد       ل لك االمواا  ب ون أي سد  قانوني  تب ا الن هاء فرت  االجا ه  وعد م مم 
وتدرد االمدواا    ،وخيض   د االمواا املؤجر   للقواع  ال امة  يف عق  االجيدا  ال دادي   ،(36)القانون او ال ق 

م  االيد  ب دني االع بدا   مدا قد   يدرأ علبهدا  مدر تغدريات ن بجدة             ،املؤجر   باحلالة اليبب بة  وبشك  سلبم
اذ    صدبذ اح  داظ   ،وميكر اللجوء اىل القضداء اللدزام املسد أجر بدرد املدأجو      ،اس  ماهلا  طواا م    االجيا 

  .(37) املس اجر باالمواا  املؤجر   ب ون مسوغ  رعي
لقبد (  و كدون لشدركة اللبزندغ       ا دي   ) ق ضدي تدرقني القبد  يف السدج  اطخداص       ،وبان هاء عق  اللبزنغ

املسدد أجر  د االمدواا املدؤجر  يف نها ددة عقد  االجيددا      ميلد  احلد  يف ال صددرف ب لدك االمدواا  اذا مددا اي دا       
 .                    (38)ال مو لي
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 اخلامتة
نوصدي بهدا      البهدا  واملقرتحدات  الدي    يف  نها ة البح  نود ان نبني  اهدم االسد د اجات الدي  ب ال وصد    

 :وهي
و لي  بسدب  ح اثدة هد ا    / الحظ ان هدالك  يالف حوا  اعيداء ت ر دف حمد د ل قد  االجيدا  ال مد      اوال

ولد لك ن ضد  ان  كدون      ،املوضوع  مدر جاند  وايد الف  الزاو دة  الدي  دظدر مدهدا البده  مدر جاند  ايدر           
   هد  االوا   (ت ر ف عق  اللبزنغ  كاالتي )ال ق  ال جدا ي الد ي  دشدأ بدني  تصدني )طبب دبني اوم ددو ني       

املشروع  و ؤجرها عل  امل  اق  االير   الي   يلبها   ت او ال قا ات وفري املدقوالاملؤجر( بال مو   الال م ل)
يالا فرته حم ده  وبقبمة اجيا  ة م بدة  م  اعياء احل   ملس  مر ملشروع  يف  (مس  مر املشروع -)املس أجر 

 .(و  رائها  او جت    عق  االجيا انها ة م   االجيا   باعاد  االصوا  
 لي  ذات طبب ددة قانونبددة ياصددة فهددو عقدد  مركدد   قددوم  علدد         الحددظ ان عقدد  االجيددا  ال مددو ثانبددا "/

امكانبدة   -الشدراء مدر اجد  ال داجري      -االجيدا    -االح  اظ بامللكبة عل  سبب  الضدمان   -ال مو   )
 .(جت    ال ق  -ان قاا امللكبة بدها ة ال ق  

 ي ومدا  اوجب ده ب دض    ولكدر ال درف ال جدا    ،االص  يف عق  االجيا  ال مو لي  انه عقد   ضدائي  ثال ا"/
ال شددر  ات  مددر ضددرو   نشددره بسددج  يدداص ادى اىل ضددرو    ك اب دده اذ ال  صددو ها  تسددجبله  مددر دون   

وامنا  رتت  علبها  اثرا قانونبا مهما"  اذ  ،لصح ه ال  رطا كر مر ا كانه  و ك اب ه،ولكر الك ابه هدا لبسع
كمدا انده اذا افلدس  املسد أجر      ،صة  حجة عل  الكافةتكون الببانات والقبود  املسجلة  ل ى  جهة  مسبة خم 

وهد ا  شدك  ضدمانه     ،ب    تسجب   ال ق  فال تد ي  االمدواا املدؤجره موضدوع عقد  اللبزندغ  يف ال  لبسده       
 اساسبة  لشركات اللبزنغ  تشج ها عل  االس  ما   مر يالا عق  ال مو  .

ان  كدون  هد ف املسد أجر  مدر احلصدوا        نؤ   ماذهبع البه  ب ض ال شدر  ات  حبدمدا فرضدع     اب ا"/
 ولدبس  ،عل   ال مو   هو االس  ما   يف مشا    ان اجبة  لكي نكون امدام عقد  اللبزندغ  اذ انده عقد  جتدا ي      

 .لغرض  هو االس  ماا الشتصي  كما ذهبع  اىل ذلك تشر  ات ايرى  كال شر   اللبدانياان  كون  جوا 
غالبدا" مدا  كدون مؤسسدة  ذات  اس مداا كدبري  ولد لك حندر مد             الحظ ان  املؤجر )املموا( يامسا"/

جتدداه  الدد ي  دد ه  اىل ان  ق صددر  احددرتاف االسدد  ما   يف االجيددا   ال مددو لي  علدد  تلددك املؤسسددات  و    اال
ملدا لد لك  مدر     ،دون اال دتاص اليبب دبني   .الشركات  الي  كون نشاطها الرئبسي  هدو االجيدا   ال مدو لي   

انونبة  قائمة عل  مسألة ال سجب   ل ى جهات خم صه  وك لك مسأله ا ها  ه ه  ال لمبده  حالة تدظبمبة  وق
 وما  رتت  عل  ذلك  مر أثا   قانونبة  مهمه سب  اال ا ه البها. .مل رف ه الكافه بها

، تده اماان املؤجر يف عق  االجيا  ال مو لي  حي  ظ مبلكبة  املأجو  كضمان  ل د ب  املسد اجر  ال ز سادسا"/
موضدوع ال قد (  الن املسد أجر  يف هد ا     )وم  ذلك  ال  حم   املؤجر أي ضمان  الي عبد   ظهدر يف املببد     

ثدم  لجدا اىل  دركة      ،ال ق   هو ال ي   ا ر  املبب   وحي د مواص اته  وجودته و     م  البائ   علد   درائه  
ال  عدر ت بد  او هدالك  او    ور   كون مسؤكما ان املس أج .اللبزنغ  ل مو له  مر اج  احلصوا  عل  املأجو 

اهلالك كان اجديب ال   له فبه مام   م االت اق عل  غدري    اال ذا اثبع ان سب  ،فق ان  املأجو   اوجزء مده
 ذلك.

 الحظ ان عق  االجيا  ال مو لي  هو مر  عقدود املد    وبال دالي   د هدي  بان هداء اجلده  او باحد          ساب ا"/
وبان هداء ال قد     .هي  بها ال قود  االيرى  ك  م  تد ب  اح  اليرفني  ال زامه )فسخ ال ق (االسباب  الي تد 
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 شي   القب  مر السج  اطخاص  باالجيا  ال مو لي  ل ى السدليه املت صده  بد لك وعدد ها   كدون لشدركة       
  .لبهايف ال صرف  بأمواهلا اذا ما  دت االلبزنغ  كام  احلر ة 

وملدا لال دهدا     ،ميدر بده بلد نا ال دراق مدر حتدوالت سباسدبة واق صداد ة واج ماعبدة          ان مدا  وايريا ثامدا"/
ول وجده فلسد ة ال ولدة حندو االسد  ما   واسد قياب  ؤوس        ،االق صادي للبل  مر اهمبدة  يف  فاهبدة  ابدائده   

مدر اب كدا     االمواا  نرى ان عق  االجيا  ال مدو لي باع بدا ه تقدبدة ح   دة  ل مو د  املشدا    االن اجبدة  وهدو        
ممدا   ،ال كر ال مو لي  والقانوني  و شك  اس جابه ليل   م   م تلبب ه  مدر قبد  وسدائ  ال مو د   ال قلب  دة     

ج   له اهمبة كبري  يف   اد   االس  ما   يف خم لف املشا     وال ي  د كس بال  ك  عل  تيدو  االق صداد   
االجيا  ال مدو لي  يف ال مو د   تلببدة للواقد  ال راقدي       ول لك ن عو املشرع ال راقي  اىل اع ماد  .وبشك  عام

مر يالا اص ا  قانون  ياص  دظم ه ه ال ملبة  أسو  بال شر  ات املقا نه  الي اع م ت  هد ا الددوع مدر    
 .ال مو  
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 اخلربية و االستفهامية  (كم)دراسة يف 

 د.سالم موجد خلخال، كلية التربية، جامعة كربالء
 ءجامعة كربالرئاسة  أسيل عباس حسين

  :اخلالصة
و قد  ا درتك هد ان األسدلوبان يف األدا  )كدم      أسلوب اإلنشاء و اإليبدا    ،مر أهم األسالب  يف ال رببة

اطخرب ة واالس  هامبة( أو )ال  د ة( حبكم دالل ها عل  ع د مبهم مدر  عدد  املتاطد  و ذلدك يف اطخرب دة، و      
  )كم( بدوعبها و حبس  تقلباتها و اس  ماالتها مر  عد  امل كلم كما يف االس  هامبة، وق  تداوا البح  ماد

و م  لقاتها يف اللغة ال رببة فرتتبع يف س ة أحبا  كان أوهلا: داللة )كم(، وال اني يف تأصبلها، وال ال  يف 
ممبزها مر حب  اإلفراد واجلم ، والراب  يف فصلها عر ممبزها بظرف أو جا  وجمرو ، واطخامس يف ممبزها، 

  .األيري يف إعراب )كم( و السادس وهو

  :املقدمة
احلم  هلل  ب ال املني و الصال  و السالم عل  يري اطخل  واألنام أمج ني حمم  بدر عبد  اهلل و علد  الده     

 . .. و ب  .الياهر ر و صحبه املد جبني و مر تب ه و سا  عل  نهجه إىل  وم ال  ر
ع ما  داس  ذوقها و طرحدع مدا تدوعر بده     فان ال رب نيقع عل  فيرتها و تكلمع عل  سجب ها فان ق

لسانها، و ق  اج م ع ع   أسباب و عوام  ببئبة و ن سبة و اج ماعبة يف تركب  مزاجها و تكو ر ذوقها و 
و كان ال دها  احلركة ال لمبدة يف ال ولدة اإلسدالمبة فبمدا ب د ، إضدافة ألسدباب د دبدة و قومبدة،           .اي با ها

ة اللغة ال رببة حماولة مدهم حل ها و ح ظها مر ال ب  ر و الضباع و اللحر و سب  يف اج ماع ال لماء يف د اس
و مر اليبب ي أن ت ر  ه ه املرحلدة عد   مد ا س و اجتاهدات و مد اه  علمبدة اختد ت كد  مدهدا           .األيياء

رف مدهجها اطخاص بها، و ابر  ما ظهر يف الساحة ال لمبة، امل  سة البصر ة و امل  سدة الكوفبدة، اللد ني عد    
عدهما بصو   عامة، بدان البصدر ة م  سدة قباسدبة، و الكوفبدة مساعبدة، و قد  ات قددا يف ب دض مدا ذهب دا و            
توجه ا إلبه و اي ل  ا يف ك ري مده، وأقامع ك  مدهما األدلة والشدواه  والدرباهني إلثبدات صدحة مدا ذهبدع       

 إلبه. 
علماء ال رببة، ماد  ))كم االسد  هامبة  و كان مر املواضب  الي أي ت حبزاا مر املساحة ال  اسبة ل ى 

ك  مر هؤالء ما ل  ه مر  أي و م ه  و م  طرحم وهو اطخرب ة(( وق  أدىل علماء وأئمة ك  م  سة ب لو
و ق  ات   ال لماء عل  أمو  مدها: داللة )كم( و  . بتلوا يف عرض أدل هم وقباساتهم وأم اهلم و واه هم
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و يف إعراب كم. ببدما اي ل وا يف إفراد وتركب  )كم( ف ه  البصدر ون إىل  اس  ماهلا، و ممبز كم اطخرب ة، 
 إفرادها، يف حني  رى الكوفبون تركببها مر )الكاف، و ما(. 

كما اي لف ال لماء يف إفراد ممبز )كم االسد  هامبة( و مج ده و كدان هلدم يف ذلدك مباحد  كد ري . ومدر         
كم اطخرب ة( وجمرو ها، وق  عرض البح  اس قراء الدحدو ني  األمو  الي تداوهلا البح  جوا  ال ص  بني )

  .ألسالب  اللغة ال رببة يف حاالت ال ص  و ع مه و ما  رتت  علبه
و مر املواضب  الي ت رض هلا البح  بال  اسة موضوع ح ف ممبز )كم( اطخرب ة و االس  هامبة. و كان 

 . .نه كان موض  ات اق بني علماء اللغة ير ما تداوله البح  مبح  إعراب )كم(، ال ي ذكرنا ا

 داللة كم االستفهامية و اخلربية: 
اس قراء كالم ال رب   ا عل  إن كم االس  هامبة واطخرب ة تد الن علد  عد د و م د ود، فاالسد  هامبة      
ت ا عل  ع د مبهم عد  امل كلم، م لوم يف ظده عد  املتاط ، واطخرب ة ت ا عل  ع د مبهم عد  املتاط  

، واس  ملها مر  ر   ال كد ري واالف تدا ، و  عدم ب ضدهم إنهدا تقد  علد  القلبد  و         (1) مبا   رفه امل كلم و 
، ومسبدع  (3). و)كدم( اسدم عدد  اجلمهدو ، ويدالف ب ضدهم إذ إدعد  حرفب هدا         (2)الك ري عل  ح ٍ  سواء 

فضد  ذلدك إىل  صد     . ولو ت ب ددا م دردات هد ا املوضدوع، أل    (4))كم( يرب ة ألنها حت م  الص ق والك ب 
 املباح  امل  لقة بد)كم( بدوعبها االس  هامبة واطخرب ة، وهي كما  لي:

 تأصيل )كم(:
، واس د وا فبما ذهبوا إلبه عل  حجدة مديقبدة حمضدة إذ قدالوا     (5)م ه  البصر ني إن )كم( أدا  بسبية   

ب ، ومدر عد ا عدر األصد      بان األص  هو اإلفراد، والرتكب  فرع. ومر متسك باألصد  م  يالد  بالد ل   
 (6) ف لبه أن  أتي بال لب .

، وحج هم أن األصد  فبهدا )مدا(   د ت علبهدا )الكداف(، ونظدري ذلدك         (7)و رى الكوفبون إنها مركبة  
إنهددم  ز دد ون )اهلدداء( علدد  أوا الكلمددة إذ  قولددون يف )ذا(: )هدد ا(، و ز دد ون )مددا( علدد   يددر الكلمددة،   

و )أما(، فكد لك  ادوا الكداف علد  )مدا( فصدا تا كلمدة واحد  ، وكدان         كز ادتها عل  )إن( الشرطبة يف حن
األص  أن  قاا يف )كم(: )كما مالك؟( غدري إنهدا ملدا ك درت يف اسد  ماهلم وجدرت علد  ألسدد هم حد فع          
األلف مر  يرها وسكدع مبمها. قاا الكوفبون: )ونظري ما حنر بص ده: )لصَم(، فان أصلها: )مدا(   د ت   

كلمة واح  ، وحد فع األلدف لك در  االسد  ماا وسدكدع مبمهدا فقدالوا: )لصدَم ف لدع           علبه الالم فصا ت
 قوا: ))نرى إن قوا ال رب:"كم مالك؟" أنها )ما( وصلع مر أوهلا بكداف، ثدم    (8)ذلك؟(. وكان ال راء

إن الكالم ك ر بد)كم( ح   ح فع األلف مر  يرها، فسكدع مبمها كما قالوا: )لصدَم ف لدع ذاك( وم داهدا    
 )لصَم ف لع ذلك(.....

                                                
.3/16 دظر  رح الرضي - 1
.371/0 الضرب وا تشاف ،37/3 املق ض   دظر- 2
.377/0 دظر ا تشاف الضرب - 3
.71/9، ووحا بة الصبان 399/0لبب   دظر مغين ال- 4
.91م 311/0 دظر االنصاب - 5
. 91م  0/311 دظر املص   ن سه - 6
01م 90، وئ الف الدصر  0/377 دظر ا تشاف الضرب - 7
91م311-0/311 دظر االنصاف -8
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قداا: كمد  أيد ت يف حد   ك، فدرده      وقاا ب ض ال رب يف كالمه، وقب  له: مد  كدم ق د  فدالن؟ ف     
وكان الزجاج  صدر علد  تصدو   مد ه  البصدر ني      (9) الكاف يف )م (   ا عل  إن الكاف يف )كم(  ائ  .

إىل ال ت بدف، ومدر ثدم وجد ناه     و دأى بد سه عما  واط ء االسد  ماا و  دداغم مد  طبب دة اللغدة مدر مبد         
 ضدرب صدد حاا عددر قددوا الكددوفبني، بأنهددا ))لددو كاندع "كمددا" وأسددقيع األلددف االسدد  هام، لرتكددع علدد    

وال ي  لوح لدا، و ق ضبه الدظر إن اس  الا الزجاج (10)ف حها، كما تقوا: )مَب؟( و)َعمَّ؟( و)فبَم أنع؟((
املبم فبهما أو حتر كهما الب  مده، فلو أسكدع الل ق  بد)فبَم( و)عمَّ( لبس سوى سب  قلم، ذلك ))إن ف ذ 

وأبيد   (11) ساكدان وهما املبم واملبم يف )عمَّ(، والبداء واملدبم يف )فدبَم( ولسدان ال درب ال ديد  بالسداكدني((       
، كمدا إن  (12)ب ض الدحو ني م ه  الكوفبني ب يوا حرف اجلر عل  )كم( الن احلرف ال  ي  عل  م له

، ولدو اس سدقبدا فقده اللغدة املقدا ن لوجد ناه  كداد جيمد          (13)ا دلب  خبالف )عمَّ( و )مَب( األلف م  ب  علبه
علدد   جاحددة مدد ه  الكددوفبني، و قددوا برجس اسددر، يف سددباق ح   دده عددر حددروف ال يددف، )أم( عرببددة  

 .(14) (ca-ma)وكم أصلها  (La-ma)، كما إن )م( أصلها (a-ma)ح   ة، أصلها 
م ال    يف كونها مدحوتة مر )كاف( ال شببه، و)ما( املوصدولة، ألنهدا   " وك -و قوا جرجي    ان:

  (15) يف أيوات ال رببة )كما("
وأكرب الظر أن الكوفبني حمقون يف اس ظها هم تركب  )كم( مدر الكداف، و)مدا(. كمدا إن مدا وجده مدر        

ة مر إد اك حقبقة هي إن اعرتاضات هلم حيم  يف طباته ت س ا   ببدا   إذ م تكر مجلة ه ه االعرتاضات ناب 
احلروف تركببها تصبذ ذات دالالت خم ل ة عّما كانع علبه قب  الرتكب ، فجاءت ه ه الردود إذن صداعبة 
حمضة التراعي طر قة االس  ماا املت ل ة، ول   اجل   السامي كما صرح ب لك برجس اسر، ميدحدا مسوغا 

رتكبيب يف )كدم( قد  أيد  مسداحة  مدبدة واسد ة لل حدوا مدر           مضافا   للقوا بالرتكب ، والظاهر إن ال غري ال
امل د  ال ي ت ب ه )كما( إىل امل د  ال ي ت ب ه )كم( ف مة مجلدة مدر ال حدوالت، وعلد  ثالثدة مسد و ات،       

 األوىل يف االس  ماا اللغوي وال اني يف بدبة الكالم، وال ال  يف  مر الكالم.

 مميز )كم( من حيث اإلفراد واجلمع:
الدحو ون إن ممبز )كم( اطخرب ة  رد م ردا   ومج ا   وهم   للدون جدر ممبدز اطخرب دة امل درد بدان )كدم(          كر 

 (16) لل دكري، فصا  ممبزه كممبز ال  د الك ري، وهو املائة واأللف.
أما ممبز )كم( االس  هامبة فق  كان مظدة يالف، إذ ذه  اجلمهو  إىل انه ال كون إال م ردا   وذلك حنو 

غالما   لك؟( وعللوا مقال هم تلك عل  لسان ابر   بش  اذ قاا: " لو قلع )كم غلماناا لك؟( م جيدز  )كم 
الب ة الن كان ج ل ه ت سريا   أم د  لكونه مج ا  ، وان ج ل ه حاال   ام دد  ل ق مده علد  احلداا امل ددوي وهدو       

 . (17) دوي)لك(  وكان مبدزلة )    قائما   فبها( ل ق م احلاا عل  ال اق  امل

                                                
9/916، و دظر هم  اهلوام  0/966م اني القران -9

093الصاحيب -10
.333م  سة الكوفة -11
.3/96 رح اجلم    دظر-12
.16-9/13 دظر حا بة الصبان -13
.071ال يو  الدحوي -14
.19-13ال لس ة اللغو ة -15
.3/17، و رح الرضي 3/63 دظر املق ض  -16
.0/371و دظر ا تشاف الضرب  9/031 رح امل ص  -17
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وتأولوا ما جاء مر م   )كم غلمانا   لك؟( و)كم عبب ا   ملكع؟( بان املدصوب حاا ال متببز، وال مببدز  
و عددم (18) حمدد وف وال قدد  ر: كددم ن سددا   لددك يف حدداا كددونهم غلمانددا   لددك، وال امدد  يف احلدداا واجملددرو .  

ني وقف أبو احلسر االي ش موق ا   وسيا   يف ح (19) الكوفبون انه جيو  مج  ممبز )كم االس  هامبة( ميلقا  .
بني ال ر قني إذ قاا: إذا كان السؤاا عر اجلماعات حنو: )كم  دهودا   لدك؟( واملدراد أصدداف مدر الشدهود       

  (20) جا  أن  كون ممبزها مج ا   وإال م جيز.
بهدا عدر عد د     جاء يف هم  اهلوام  " )كم االس  هامبة( الت سر باجلم  إمنا هو بشدرط أن  كدون السدؤاا   

مبدزلة األ تاص وأما إذا كان السؤاا عر اجلماعات فبسوغ متببزها باجلم  ألنه إذ ذاك مبدزلة امل رد، وذلك 
حنو: )كم  جال   عد ك(، تر   )كم( مج ا   مر الرجاا، إذا أ دت أن تسأا عر ع د أصداف القوا ال  ر 

 (21)عد ه ال عر مبلغ أ تاصهم "
اقه البصر ون، إذ قدالوا بال أو د  م هافدع، الن ال مببدز م ضدمر م دد  )مدر(        وأظر أن ال وجبه ال ي س

وه ا امل د  هو ال ي  دساق إىل ال هر إذا ما قلع: )كم غلمانا   لك؟( أال ترى إن ال ق  ر: كم مر غلمانٍ  
 لك؟ وأ ر ه ا مر تق  ر البصر ني: )كم ن سا   يف حاا كونهم غلمانا   لك ؟!(.

ل  البصر ني مبق ض  ه ا ال وجبه ان احلاا يف حنو: )كدم غلماندا   لدك؟( مق مدة علد       ول   مما  شك  ع
  (22) ال ام  امل دوي )لك( وهو ما ال  دسجم م  أصوهلم الي تقضي مبد  م   ذلك.

وكأن البصر ني أحسوا باضيراب ما ذهبوا إلبه ومر ثم وج نا سببو ه  صف حنو: )كم غلمانا   لدك ؟(  
  عد  عامة البصر ني أن ال ت ق م احلاا عل  عاملها امل دوي، كما تق م، جاء يف الك اب: بالقبذ الن األص

"عشرون ثبابا   لك؟" إال عل  وجده )لدك    -)وم جيز  ونس واطخلب : )كم غلمانا   لك ؟( ألنك التقوا:
بذ أن )كددم لددك غلمانددا  ؟(، و قدد   -مائددة ببضددا  ( و)علبددك  اقددود يددال  ( فددان أ دت هدد ا امل ددد  قلددع:    

  (23))كم غلمانا   لك؟( -تقوا:
عل  أندا نلمذ إن مثة تداقضا   بني مقول هم، إن ال مببز حم وف فبما تق م مر أم لة، وما نصوا علبه مر   

"إن ال مببدز ال حيد ف إال لد لب ، كمدا تقدوا      -ع م جوا  ذلك، إذا م  كر ما   ا علبده.  قداا الرضدي:   
  (24) أو )كم عد ي( أي د دا ا  .)كم عد ك؟( إذا جرى ذكر ال نانري 

وحنس  أن السر و اء جميء ممبز )كم( االس  هامبة م ردا   ومج ا   انه ق  ت ني إن ممبز اطخرب ة  رد م دردا    
تا     ومج ا   تا     أيرى، فكان يف ه ا اللحاظ مد وحة حلم  ممبز االس  هامبة عل  ممبز اطخرب ة، فان قبد   

ومدر ثدم حيصد  اللدبس يف      (25)اطخرب ة ق   كون مدصوبا   يف لغة مر لغدات ال درب   أن ذلك مشك ، الن ممبز
إن القرائر السباقبة ك بلة ب ح    امل د  املقصود، إذا غببع القرائر  -كون املراد اس  هاما   أو يربا  ؟ قلدا:

 الل ظبة.

                                                
.9/71، وحا بة الصبان 3/371 دظر  رح ال صر ذ -18
.3/371ر ذ ، و رح ال ص0/393 دظر مغين اللبب  -19
.3/16 دظر  رح الرضي -20
.9/71هم  اهلوام   -21
.0/337، وحا بة اطخضري 371-0/371 دظر  رح ال صر ذ -22
.0/313الك اب -23
.3/16 رح الرضي -24
.0/311 دظر ا تشاف الضرب -25
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 ل امرا ال  د
 

 الفصل بني كم اخلربية وجمرورها بظرف أو جار وجمرور:
قراء أسدالب  اللغدة ال رببدة ان ممبدز )كدم( اطخرب دة  درد جمدرو ا   بدد)مر( وأيدرى           مدر اسد   ظهر  للدحدو ني  

 .(26)مدصوبا  ، وهم  شرتطون يف جر االتصاا، فان فص  نص  محال   عل  االس  هامبة
االسدم بشديء اسد غين علبده      (27)))إذا فصلع بني كدم وبدني    -وكان سببو ه ق  نبه عل  ذلك إذ قاا:

فامحله عل  لغة ال  ر جي لونها مبدزلة االسدم املددون، ألنده قبدبذ أن   صد  بدني        السكوت، أو م  س غين،
اجلا  واجملرو ، الن اجملرو  داي  يف اجلا ، فصا ا كأنهما كلمة واحد  ، واالسدم املددون   صد  ببدده وبدني       

بظدرف   . وه ا هدو مق ضد  كدالم املدربد الد ي عد  ال صد  بدني )كدم( اطخرب دة وممبزهدا           (28) ال ي   م  فبه((
ومهما  كر مر أمر فق  قب  ان ال ص  بني )كدم( اطخرب دة وجمرو هدا بظدرف جدا  وجمدرو  مدر         (29) ضرو  .

مسائ  اطخالف بني البصر ني والكوفبني. وق  عق  ك  مر أبو الربكات االنبدا ي، وعبد  الليبدف الشدرجي     
جدوا  جدر متببدز )كدم( اطخرب دة مد        ل لك مسألة، وا ب ا املوضوع حب ا   إذ ذكرا إن البصر ني ذهبوا إىل عد م  

وجود ذلك ال اص  م كئني فبما ذهبوا إلبه علد  فكدر  ال مد  الدحدوي، فقد  قدالوا: إمندا قلددا بد لك، الن          
)كم( هي ال املة فبما ب  ها اجلر، ألنها مبدزلة ع د مضاف إىل ما ب  ه، فإذا فص  ببدهما بظرف أو غدريه،  

ا يف  وا ة الكوفبني، وافرتضوا جد ال   صدحة مدا  ووه إال أنهدم     بيلع اإلضافة، ف  ا إىل الدص ، وط دو
  (30) ع وه مر الشاذ ال ي ال  ل  ع إلبه.

أما الكوفبون فق  ع وا ممبز )كم( جمرو ا   كما إذا ولبها وساقوا علد  عدادتهم يف االح كدام الشدواه         
 -نس بر  نبم الكداني:املس قا  مر كالم ال رب، مجلة مر األببات الش ر ة، مر ببدها قوا أ

   (31)كم جبودٍ  مقرفٍ  ناا ال ل                     و ر فٍ  خبله ق  وض ه 
   (32) قالوا واالسم اجملرو  ب   )كم( جمرو  ب ق  ر )مر(.

وقب : إمنا جدا  عمد  اجلدا  املقد  ، مبق ضد  مد ه  الكدوفبني، لك در  ديدوا )مدر( علد  ممبدز )كدم(              
عرف يف موض  جا  تركه، لقو  ال اللة علبه ونرى إن م ا  األمدر يف هد ه املسدألة     ، والشيء إذا(33)اطخرب ة

إمنا   و  يف عام  اجلر يف ممبز )كم(، فالبصر ون جي لونه )كم( ن سها وعلبه تكون عد هم مبدزلة املضداف،  
لدة كلمدة واحد      واملمبز مبدزلة املضاف إلبه، ومر ثم ال جيو  ال ص  ببدهما ب اص ، أي فاص ، ألنهمدا مبدز 

 م ال مة، فإذا فص  ببدهما ت ني الدص .
أما الكوفبون فاألص  عد هم    ا ض م  ما أصله البصدر ون، إذ إنهدم   د ون املمبدز جمدرو ا   بدد)مر(       
مضمر ، ل لك جيو  عد هم ال ص  بني )كم( وممبزهدا بدالظرف وغدريه توسد ا   يف امل دد  و أي الكدوفبني،       

لدظر  الوص بة احملضدة إذ هد اهم االسد قراء إىل إن )مدر( تك در   ادتهدا قبد  ممبدز         فبما حنس ،   ساوق م  ا
)كددم( اطخرب ددة، والسددبما مددا جدداء يف أعلدد  أسددالب  اللغددة، الددد  القر نددي الكددر م، وذلددك حنددو قولدده          

اتا َلما تغْغنامي   َوَكمم مِّمن َمَلمٍف فامي الَسمَماوَ     وقوله عزوجد : ))  (34)((َأْهَلْكَناَها ٍ َوَكم مِّن َقْرَيةت اىل:))

                                                
.17-3/16، و رح الرضي 310 دظر  رح ابر الداظم -26
قلم، الن )بني( ال تكر  اال اذا عي دع علد  مدا اضدبف البده ضدمري، ومدر ثدم          بني )كم( وبني االسم سب  -ل   قوا سببو ه:-27

كان االوىل ح ف )بني( ال انبة
.0/313الك اب -28
.60-3/61 دظر املقدض  -29
.01م90، وائ الف الدصر  90م317-0/313 دظر االنصاف -30
.036، واجلم  3/60الببع مر  واه  املق ض  -31
.90م319-0/313 دظر االنصاف -32
.3/17 دظر  رح الرضي -33
.9االعراف/-34
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ومر هدا كان ذلك مسدوغاا قو داا للقدوا بدأن ممبزهدا جمدرو  بدد)مر( مضدمر ، وظداهر            (35)((َشَفاَعتغهغْم َشْيئا
إضما  حروف اجلر لبسع ب عاا يف اللغة، وال عز ز  علد  االسد  ماا، فقد  امجد  الدحو دون علد  جدوا         

 (36) ذلك قب  )أنْْ( و)أَن(.

ب حقاا إن مجهو  الدحو ني  وجبدون إضدما  )مدر( مد  االسد  هامبة يف حندو       عل  أن ال ي   ري االس غرا
 )بكم د هم ا رت ع ال وب ؟( وميد ون ذلك م  اطخرب ة، ولب هم سووا بني املوطدني.

وح   ال  دساق ال هر إىل إندا ندكر عل  البصر ني نص  املمبز م  ال ص  نسا ع إىل القوا بأندا ال ندكر 
 علبهم القوا بوجوب الدص .علبهم ذلك ب  ندكر 

 حذف مميز )كم(:
 رى م ظم الدحو ني انه جيو  ال مببز م  )كم(، كما جا  ذلدك يف ال   د  مدر حندو عشدر ر، ونظدائره،       
و شرتط ان  كون مثة ما   ا علبه، وذلك اما ب ق م ذكره، او دلب  حاا، حنو: )كم مالدك؟( واملدراد )كدم    

 املمبز لل لم مبكانه، ووضوح امره. د هماا او د دا اا مالك؟( وجا  ح ف
وال حيسر ح ف املمبز م  )كم( اى اذا كانع اس  هامبة، وال حيسر مد  اطخرب دة، ألن اطخرب دة مضدافة،     

ى ب ض الدحو ني ان ح ف ممبز اطخرب ة جائز، بب  ان ه ا و ر( 37) وح ف املضاف البه وابقاء املضاف قببذ.
 (38) صو   ال ضالت.احل ف م  االس  هامبة اك ر، ألنه يف 

 إعراب )كم(:
تق  )كم( االس  هامبة واطخرب ة عل  ح ص سواء يف مواطر:يف موض  مب د أ، كمدا يف قولددا: )كدم  جدالا      

ه ا اذا كانع مرفوعة، اما اذا كاندع مدصدوبة فدرتد علد  مخسدة       .عد ك؟(، وامل د : ك ري مر الغلمان لك
، )حممد ( مب د أ، و)ماكد ( يدربه، و)كدم( يف موضد        أضرب: م  وا به، حنو: )كم  وماا حممٌ  ماك ؟(

ظرف  مان، وحنو قولك: )كم مبالا قي ع؟(، فد)كم( ههدا يف موض  ظرف مكان، ومص  ، حنو قولدا: 
)كم وق ةا وق ع؟(، ويرب كان حنو قولددا: )كدم كدان مالدك؟(، وم  دوا ثدانك لدد)ظر( وايواتهدا، وذلدك          

 حنو: )كم ظددَع مالَك؟(.
رد خم وظة حبرف جر، حنو قولدا: )بكم د دا اا ا رت ع ال وب؟( فدان ا دت اطخدرب قلدع:    كما ان )كم( ت

 (39))بكم غالمك مر ت؟(، كما ترد خم وظة باإلضافة، وذلك حنو: )ماا كم  جالا و عَع؟(.

 اخلامتة:
ان موضوع )كم( اطخرب دة واالسد  هامبة مدر املواضدب  املهمدة، الدي تسد وج  الوقدوف عدد ها وت سدري           

اهرها واس  ماالتها امل دوعة وم اب ة حاالت ت واهلا يف االسالب  ال رببة ب ءاا ب الل ها واصلها مر حب  ظو
االفراد والرتكب  ومرو اا بدوع ممبزها وحاالته مر حب  االفراد واجلم ، واسد  راض ا اء ال لمداء وحماولدة    

ال صد  بدني كدم اطخرب دة وجمرو هدا       ح ها وت صبلها وفهمها واي با  املدرجذ مدهدا، وت رجداا علد  موضدوع     
وح ف ممبزها واعرابها وق  تداوا البح  ه ا ووض ه يف س ة مباح  حاوا فبها اس ظها  جان  مر تلدك  
 ال  اسات وابرا ها ومداقش ها وحماولة حصرها والرد علبها وه ا ما ه فع له ال  اسة ومر اهلل ال وفب ....

                                                
.36الدجم/-35
.331-0/331، و رح ابر عقب  3/131 دظر مغين اللبب  -36
.3/16، و رح الرضي 031-9/031 دظر  رح امل ص  -37
.3/16 دظر  رح الرضي -38
.3/11، و رح الرضي 031-9/037 دظر  رح امل ص  -39
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 املصادر: 
ا  الكوفدة و البصدر  / عبد  الليبدف بدر ابدي بكدر الشدرجي الزببد ي )ت          ائ الف الدصر  يف اي الف حن .0

 م.0117هد( حتقب  د.طا ق اجلدابي، امليب ة االوىل، عام الك  / بريوت 113
هددد(، حتقبدد  مصددي   793ا تشدداف الضددرب مددر لسددان ال ددرب / ابددو حبددان، حممدد  بددر  وسددف )ت    .3

 م.0111-0119، ميب ة امل ني و الدسر ال هيب، مصر 0الدماس، ط
االنصاف يف مسائ  اطخالف بني الدحو ني البصر ني والكوفبني/ ابدو الربكدات االنبدا ي، عبد  الدرمحر       .3

 .هد(، حتقب  حمم  حمبي ال  ر عب  احلمب ، دا  ال كر / بريوت، د،ت377بر حمم  )ت 
 ال يو  االدحوي للغة ال رببة / برجسرتاسر، ايرجه وصححه و علد  علبه:د. مضدان عبد  ال دواب،     .9

 م. 0113مك بة اطخاجني، القاهر ، 
هددد( حتقبدد  د.علددي توفبدد  احلمدد   391اجلمدد  يف الدحددو / الزجدداجي، عبدد  الددرمحر بددر اسددحاق )ت   .3

 م. 0111/مؤسسة الرسالة، دا  االم ، اال دن، 9ط
هدد(، ميب دة االسد قامة،    0317حا بة اطخضري عل   رح ابر عقب  / حمم  اطخضدري الد مباطي )ت   .6

 م. 0133القاهر ، 
هددد(، دا  احبدداء الك دد  0316ا ددبة الصددبان علدد   ددرح االمشددوني / الصددبان حممدد  بددر علددي )ت  ح .7

  .ال رببة، عبس  البابي احلليب
هدد(، حتقبد  حممد     0316 رح ابر عقب  ع  ال بة ابر مالك / ابر عقب  عب  اهلل بر عب  الرمحر )ت .1

 م. 0169، ميب ة الس اد ، مصر، 6حمبي ال  ر عب  احلمب ، ط
 .هد( مدشو ات ناصر يسرو، طهران616بة ابر مالك / ابر الداظم، حمم  بر حمم  )ت  رح ال  .1

هدد( دا  احبداء الك د  ال رببدة،     113 رح ال صر ذ عل  ال وضبذ / اال هري، يال  بر عبد  اهلل )ت  .01
  .عبس  البابي احلليب، مصر

، دا  هدد( حتقبد  صداح  ابدو جدداح     661 رح مجد  الزجداجي / ابدر عصد و ، علدي بدر مدؤمر )ت        .00
 م. 0113-0111الك  ، جام ة املوص ، 

هدد(، دا  الك د  ال لمبدة، بدريوت     611 رح الرضدي علد  الكافبدة / الرضدي، حممد  بدر احلسدر )ت        .03
 م.0113

 الصاحيب /  .03
 ال لس ة اللغو ة /  .09
 الك اب / سببو ه / .03
 م  سة الكوفة /  .06
 م اني القران /ال راء  .07
هددد(، حتقبدد  د.مددا ن 760اهلل بدر  وسددف )ت  مغدين اللببدد  عددر ك دد  االعا  د  / ابددر هشددام، عبدد    .01

 م.0171، دمش ، 3املبا ك، ط
هد( حتقب  حمم  عب  اطخال  عضدبمة، عدام الك د  بدريوت،     313املق ض  / املربد، حمم  بر  ز   )ت .01

 م.0163
هدد( حتقبد  عبد     100هم  اهلوام  يف  رح مج  اجلوام  / السبوطي، جالا ال  ر عب  الدرمحر )ت  .31

 م.0171-0173عب  ال اا سام مكرم، دا  البحو  ال لمبة، الكو ع،  السالم ها ون ود.
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 بروين اعتصامي ونازك املالئكة  بني ظاهرة احلزن واليأس وجتسيد الواقع

 ((ادب مقارن  ))

 ، كلية التربية، جامعة كربالءد. عمران سلمان موسى

 اخلالصة:
ألوىل عا دع يف ا دران وال انبدة عا دع يف ال دراق،      ا ،الشاعرتان مدر الشدواعر امل اصدرات املشدهو ات    

وكان لكلي الشاعرتني دو  أساسي يف ال ج    وداف  ا دفاعا كبريا عر حقوق اجمل م  عامدة وحقدوق املدرأ     
أصاب الشاعرتني احلزن والبأس ب   اإلي اقات الدي أصدابع اجمل مد  اال راندي وال راقدي       ،وحر  ها ياصة

 نعدهدا مدر حالدة احلرمدا     جالدي جلب هدا احلربدان ال املب دان األوىل وال انبدة ومدا ند        جراء الكوا   واملصدائ   
كد  مدهمدا وعلد  ان دراد وكأمندا تك بدان عدر حالدة          تخت فا    ،يف م اص  ال ول نيوالظلم وسر ان امل اس  

 ن سه ويف الوقع ،واح   مر الش ر وسبلة لل  بري عر حالة احلزن والبأس الي ت انبان مدهما
وال دو   علد     ،كما أنها ت  رب دعو  ل حر ك مشداعر وأحاسدبس الشد بني    ،ت بري عر حالة جم م بهما   

ومر هدا ميكر القدوا بدان ن اجبهمدا كدان م  سد ني       ،الواق  املأساوي وق  ل ب ا دو ا واضحا يف ه ا اجلان 
و  دواطئ الد فء واألمدان    مد ردتني لألجباا الي اعقب هما ونقيي حتوا يف مسا  حبدا  هد  ر الشد بني حند    

  .وحتقب  ما  صبوان إلبه

 -املقدمة :
ب   ال و   الصدداعبة الدي حد ثع يف او بدا ) القدرن السداب  عشدر مدبالدي( وب د  ال دو   ال رنسدبة عدام             

وعلد  اثدر    ،ظهرت االفكا  القومبدة والوطدبدة يف عد د مدر بلد ان ال دام       ،م وت مري سجر الباس ب  0711
 ،االج ماعبة اهل ف االساسي ألغل  الش راء واملد ق ني وياصدة يف البلد ان الدامبدة     ذلك أصبحع القضا ا

 م.  0131وال انبة  0109 وبلغ ذلك اوج عظم ه ب   احلرب ال املبة األوىل
جراء ذلك حد  الد ما  يف الشد وب ممدا حد ا بالشد راء أن  دهضدوا باملسدؤولبة امللقدا  علد  عداتقهم جتداه             

حاول دا كل دا الشداعرتني ان     ،الشاعر  برو ر اع صدامي والشداعر  ندا ك املالئكدة     ومر بني أولئك ،  وبهم
وكدان لد لك االثدر الكدبري يف االن دس       ،تقوما باصالح الواق  االج ماعي عدر طر د  تسدتري ال كدر وال لدم     

يف  ومدر هددا ميكدر القدوا ان كدال الشداعرتني ل ب دا دو ا  م مدا زا           ،ومقا عة املس  مر واآلفدات االج ماعبدة  
 .الواق  االج ماعي
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 بروين اعتصاميخالصة عن حياة الشاعرة 
 .مماال ك فبه ان برو ر مر الشواعر املشهو ات املرموقات وتشه  هلا الساحة االدببة واالج ماعبة

يف م  ددة ترب دز،  والد  الشداعر   وسدف يدان       ،م 0101،.ه.ق0331ول ت الشاعر  املد كو   يف عدام   
لده اطدالع واسد  يف اللغدة ال رببدة واللغدة        ،م  مر االدباء املشهو  ر يف عصدره  0137اع صام امللك امل وف  

وهلدا امل رفدة    ،خترجع مر امل  سة االمر كبة للبددات يف طهدران   ،ال رنسبة كان الببها االثر الكبرييف ت لبمها
 أت تددظم الشد ر   بد   ،( 3ط  ،) مق مة د وان بدرو ر ،تقرأ وترتجم مر ال رببة (1)ال امة باالدب االنكلبزي 

ذات املضدامني   ،امل دوي والقيد  ،  ضدمر  د رها القصدائ      .وم  رت  أي  اعر اىل مقامها االدبدي  ،مبكرا
مصدبب دا   ،مر اهدم ا د ا ها الي د  الب دبم    ،والواق بدة  ،واالج ماعبدة  ،وااليالقبة ،االصالحبة وال  لبمبة

ليدف احلد  ونغمدة     ،اجلدوهر واحلجدر   ،عجدوهر الد مو   ،ك بة القل ،س ر ال موع ،الكادح،ظلم االغدباء
 (2) .ك  ه ا مي   نهضة )برو ر( عل  الواق  االج ماعي وطل  اصالحه ،الصبذ

 خالصة عن حياة نازك املالئكة 
وهي امرأ  مر عائلدة م روفدة وكدبري  يف     ،م0133ول ت نا ك  وم ال ال  وال شر ر مر  هر اب لسدة 

 داعر مدر القدرن     ،ج  نا ك ألمها احلاج حممد  حسدر كبده    ،االدبعائلة ت ري اهمبة كربى لل لم و،ال راق
وعل    ه خترج  ،وكان وال ها م  ساا للغة ال رببة ،ال شر ر يف ال راق وواح  مر ال قهاء امل روفني ان اك

ان ه ه األسر  حتدرتم املدرأ  وت يبهدا مكان هدا وكاندع تد عو ا ضدا اىل احد ا  نهضدة           ،ع د كبري مر االدباء
اعيدع جد     ،مدولري و كسدبري   ،قرأت نا ك لك ري مر الك داب والشد راء م د  موباسدان     ، اجمل م علمبة يف

اه مامها للمواضب  االج ماعبة وااليالقبة وياصة املرأ  وحر  ها خترجع يف دا  امل لمني ال البة بلبسدانس  
دبدي يف الوال دات   اكملدع د اسدة الدقد  اال    ،(3)م 0133، فاج  هدا الكدربى وفدا  أمهدا  يف سددة      0199عدام  

عبددع   ،وهداك ك بع موضوعات ذات مغزى  ومد  ة كدربى مدهدا عدر املدرأ  االمر كبدة      ،امل ح   االمر كبة
 ،م 0163تزوجع مدر دك دو  عبد  اهلدادي حمبوبده سددة        ،جام ة بغ اد،م  سة يف كلبة الرتببة 0137سدة 

 . مب بة  وجها مساع   ئبس جام ة البصر 0163سافرت اىل البصر  عام 
، واسد قرت  0163غاد ت اىل القاهر  سددة  ،وب   م   اصبحع  ئبسة قسم اللغة ال رببة لكلبة االداب

 .3117ح   وافاها االج  يف عام  ،، ومر ثم يف مصر(4)سدوات يف الكو ع 

 معاناة وحزن بروين :
كما  ،الزمانومر حاالت ال قر وضدك احلبا  و ،لق  عانع برو ر ك ريا وياصة مر امل اس  االج ماعبة

فقد ت بدرو ر والد تها وهدي ط لدة صدغري  وأحسدع          ،انها عانع مر ال ش  املبكر لزواجها مدر ابدر عمهدا   
مبرا   ولوعة وفق ان حدان األم وكان ل لك األم البالغ عل  ن سها وهدا تلقي ع دا مر اببات الشد ر مببددة   

 مر يالهلا لوعة فق ان االم قالع :
 جبزهدددددددددددا د ددددددددددد ه وخنواسددددددددددد ه ام

 وى مدددددددددداد  ن  دددددددددد ه ام هركددددددددددز  
 دامدددر مددداد ان يدددو  اسدددع جددده  ددد  

 دا مددددر هددددم دا اسددددع اهددددر نبسددددع  
 جشددددم ط دددد    دددددبم  و ددددر نبسدددددع   
 كددده سدددر مدددر بددده هدددبج دامدددر نبسدددع     

                                                
.)مرتجم( 007 ص،  قوب :االدب امل اصر يف ا ران ،  ن -1
ا ضا  : الص حات  ن سها-2
03-1ص،املوجة القلقة،السامرائي، ماج  امح  : نا ك املالئكة-3
316ص، وسف :   راء ال راق يف القرن ال شر ر ،عز ال  ر -4
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 يواندددددد م ا  ددددددوق هركددددددة  امدددددداد  
 كدددودك  ك دددع مسدددكر تدددو كجاسدددع   

 

 ك ددددع بددددامر كدددده مدددداد  مددددر نبسددددع  
 (5)ك دد م اجنددا كدده هددبج مسددكر نبسددع     

 

 الرتمجة :
 ما أ  ددددددددددددده م اهدددددددددددددوى وم ا َ 

 اذ م اَ  وجددددددددده امدددددددددي ميلقدددددددددات
 فحضر االمهات مجب  ماال ي جرى
 اطلقدددددددددددُع احلددددددددددد  لكددددددددددد  أم

 قددددداا ط ددددد  ا دددددر تسدددددكدني؟   
 

 فقلدديب هددو قلدد  ولددبس مددر ح  دد       
 ف ددني الي دد  الب ددبم م تكددر مشددرقة   
 فدددأن  أسدددي م حي ضدددر حجدددر أألتم   
 حبددددددد  الأم لدددددددي كمدددددددا اقدددددددوا  
 قلدددع هدالدددك حبددد  ال مدددأوى لدددي   

 

 
 شعر واثار نازك:

وكاندع  ومدا  ب د   دوم ترتقدي اىل       ، أت نا ك مد  ن ومة أظافرها بك ابة الش ر وف  الق  م أو امل اصدر ب
بد أت جترب هدا بد لك     ،د جة أعل  يف ه ا اجلان  اىل أن وض ع   ها عل  قال  الش ر ال صبذ واملدو ون 

هر  كدبري  بدني   ومدر هد ا ال دأ  خ كسدبع  د      ،0197واص  ت د وانها )عا دقة اللبد  ( عدام     ،0190عام 
وهدي:   دظا ا و مداد، وقدرا  املوجدة عدام        ،0191ص  ت هلا اجملموعة ال انبدة عدام    (6)ابداء  بها ال ربي 

 (7). 0171ومأسا  احلبا  واغدبة لالنسان عام  ،0161و جر القمرعام  ،يف بريوت 0137

 معاناة وحزن نازك :
  هو )كب س( ومما ال ك فبه أن لدا ك م رفة هدالك عالقة بني نا ك واح  الشتصبات االو ببة املشهو 

ومر هدا ميكر القوا بأنها وق ع حتع  ،كما أن لدا ك ا تباطاا بالرومانسبة واحلزن ،كافبة باألدب االنكلبزي
عا دع ندا ك يف    ،(8)وا  ا  نا ك ناب ة مر اعماق عواط هدا واحاسبسدها   ،تأثري افكا  )البوت( االنكلبزي

ناهبددك  عددر اجلهدد  واالمبددة والدظددر اىل املددرأ  نظددر    ،ال قالبدد  االج ماعبددة الق ميددةجم مدد  مملددوء بال ددادات و
ومدر هددا وصد  بهدا احلداا اىل احلدزن        ،هي ثائر  عل  الواقد  املر در  ،نا ك هلا عق   مر ك  ذلك ،سيحبة
 (9) .والبأس

 بروين و)مأساتنا ظلم األغنياء(
اجمل م  الوض  املأساوي احلاص  بسب  عد م   اس ياعع  برو ر بأسلوب ج    ان جتس  وتوضذ البداء

ال  الة وظلم األغدباء لل قراء وهي ت كر ب لك ال الح ال ي اوصد  ابدده الشداب عدد  وفاتده بدأن  سد مر يف        
ولكددر  األبددر م  قبدد  الوصددبة ان م  كددر هددداك ان قددام وقصدداص مددر   ،عملدده وان  أكدد  مددر عددرق جببددده

 .األثر اء
 جاء عل  لسانها :

 صدددددداعقة مددددددا سدددددد م اغدباسددددددع     كددداى بددد   نبدددك  اى   ك دددع جددددني 

                                                
071-077ص،  ن  :املص   ن سه -5
مق مة ال  وان ،د وان عا قة اللب  :اجلزءال اتي -6
07ص،هالسامرائي :املص   ن س -7
01ا ضا  :ص -8
. 33-3ا ضا  :ص -9
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 ل امرا ال  د
 

 ويدددددواب ببشددددده  ندددددان همدددددة   ام 
 دولدددددع و سدددددا ش واقبددددداا وجددددداه

 

 قسددددمع مدددداد د وغددددم واب السددددع  
 (10)كه ح  انها سع ح  ما كجاسع

 

 الرتمجة :
 قدددداا هك ا اسدددد    الددددرأي  دددداأبي   
 صد  هم وهمهم ال دام الراحدة واملددام   
 حقهددددم السدددد اد  والراحددددة واملقددددام 

 

 ا هددددو ظلددددم االغدبدددداء فددددان مأسدددداتد 
 ونصددببدا هددو احلددزن واالم واالبدد الء 
 فدددددددددددا ر حقددددددددددددا اذن مددددددددددددهم  

 

 (11)ومر يالا   رها عربت ت برياا دقبقاا عر تلك امل انا  ،وكانع برو ر  ر كا للكادحني واملظلومني
 قالع:

 تابدددده كدددد  كددددد ن اندددد    ف دددداب اى  جنددددرب 
   ر همه يوا ى كه ببد    ف اب وياك وباد

 

 رندددددان ا جهدددددره  ب اى  جندددددرب خيددددد نت ا به 
 جبسع مزدسع جز نكوهش  اع اب اى  جنرب

 

 الرتمجة:
 ا ها الكادح حتع حر الشمس، مر اج  لقمة ال بش،  راق ال رق مر اجلبني اىل م   تبق  الروح،

 وك  ه ا ال ي نراه مر حر وتراب و  ذ، ال   ين  بئاا بالدسبة لألجروم  قابله سوى
 .كنيا ها الكادح املس ،اجلا ح كال مال انب  وقساو ال

أ هقددع وات بددع الغالببددة مددر   وقدد  عاجلددع ب كرهددا واسددلوبها) أم ال قددر( هدد ه القضددبة الددي أملددع و    
 (12)الش  

 قالع:
 بددادوك يددو ش بددري  ندد  ك ددع وقددع كددا 
 ا  بس كه برتدويم  د م وجشدم دويد م    

 

 كلددوز  بدبدده   شدد دم مددوى بشدد  سدد ب        
 كدددم نو كشدددع د ددد ه ام وقدددام م مخبددد   

 

 الرتمجة :
 وأنا أغزا يبط القير اىل ان اببض   ر  أسي  ،الوقع لل م   كله ،قالع أمرأ  عجو  ملغزهلا

  .ض ف نو ها واح ودب الظهر ،مدحدبة علبك وعبين مش ود  لك

 بروين واملرأة:
وعل  ه ا األساس فضدحع سباسدة    ،اد كع برو ر عل  حنو م مبز اك ر مر غريها الواق  املر رلزمانها

ومدر هددا داف دع عدر لقمدة الكدادحني وعدر حقدوق وحر دة           ،ولئك احلكام وعل   أسهم  اهدشداه ا دران  أ
 املرأ  والرج  سواسبة يف احلقوق والواجبات. ،)املرأ ( ووف  مب ئها

 قاا الشاعر:
  ن بود د  يانه  و ا باهمده مدردان برابدر   

 

 (13) ديرت ا ران ا  ا ر ن مع يرب دا د، ن ا د. 
 

 الرتمجة:

                                                
071ص ،  ن  : املص   ن سه -10
.13،13د وان برو ر : ص -11
13-10ا ضا  ،ص -12
71ص،حسني : قضا ا االدب امل اصر يف ا ران ،حمم   اده-13
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وال اعلم ه  للمرأ  او البدع اال رانبة علدم ب لدك الد مدة      ،انع املرأ  يف االمر والرأي مساو ة للرج ك
 ام ال؟

 وقالع برو ر :
 وظب ه  ن ومدرد اى حكدبم داند  جبسدع    
 همبشددددة ديددددرت امددددرو  مدددداد  فرداسددددع

 

  ك  اسدع كشد   و ن د كر سدع كشد   بدان      
 (14) وماد سدددددع مبسدددددر بز كددددد  بسدددددران.  

 

 الرتمجة:
  ها احلكبم ال ام ماهي وظب ة وعم  املرأ ؟أ

 دائمدددددددددددا بددددددددددددع البدددددددددددوم أم للغددددددددددد 
 

 احدددددددد هما السدددددددد بدة و اليددددددددر  بانهددددددددا 
 وهلددددددددا دو  واضددددددددذ يف تدشددددددددأ  االوالد  

 

وصو ت  برو ر حالة و كوى تلك املرأ  الي أفدع  بابها وم حتص  عل   يء سوى األم واحلسر  
 يالا حباتها.

 قالع :
 غدجددددده اىد بددددداغ دهدددددر بهدددددر متدددددا   

 سدددددبالبهاى حادثددددده بسدددددبا  د دددددد ه أم   
 

 بربددداى مددددر بهدددر قدددد مي يا هدددا يلبدددد     
 (15)سب  سر ك  ن ان سب  د  ه أم دو  

 

 الرتمجة:
 ا دما ختيو ف ي بس ان ال لك غصر او بدرعم 
  ا ددددددع الكدددددد ري مددددددر نوائدددددد  الدددددد هر    

 

 ويف  احددددي قدددد مي، ديدددد   ددددوك عدبدددد   
 وك ر  البكاء وال موع حالع ببين وبني بصري

 

 و ر واالم  : )برو ر وامب  (بر
ولكر ومما  ؤسدف لده بأنهدا وبسدرعة فقد ت تلدك        ،أ ادت برو ر ان تواص  حباتها وف  تلك األمدبات

واصبحع  ائسة ب   ان حرمع مر حدان الوال  ر فضدال عدر اي اقهدا بزواجهدا، ومدر       ،االماا واالمدبات
ن كددس ذلددك كلدده علدد  مسددحة وطبب ددة   وا ،هدددا اصددبحع  احلبددا  عددد ها ملددالا وضددجراا  ال يددالص مددده   

 (16)  رها

 اخلالصة :
ا  ا ها ت و  عر ،ميكر القوا بأن ا  ا  برو ر ماهي االيالصة مر ذلك الربكان ال ي  كمر دايلها

 .مغزاها االصالح والرقي باجمل م ،امدبات واه اف انسانبة واج ماعبة
 قالع :

 اى دا عبددددد  خمدددددو  غدددددم دنبدددددا  ا
 هبشدددددكاف يددددداك  ا وبدددددبني  نكددددد   

 

 فكددددددرت مكددددددر نبامدددددد ه فددددددردا  ا  
 بددددددد  مهدددددددرى  مانددددددده  سدددددددوا  ا 

 

 الرتمجة :
 ا هدددا القلددد  التهددد م بدددأحزان الددد نبا 
  دددددد  الددددددرتاب تددددددرى مددددددا تددددددرى

 

 ر اآلتدزمددددددددددددالدددددكر بد دددددددددددوالت 
 فالدددددد هر غدددددد ا  وبددددددالء لل بدددددداد  

 

                                                
011ص،  ن ه :املص   ن سه-14
. 13 ،10د وان برو ر :ص-15
636ص ، ضا  ان ه :تا  خ االدب يف ا ران ،   -16
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 ل امرا ال  د
 

 وهلا   ر عر أم احلبا .
 ظلدددم اسدددع د  كدددي ق ددد  افكدددد ن   

 

 (17)مدددردا  يدددوا  ومدددرغ  دددكر يدددا ا   
 

 لرتمجة :ا
 .مر الظلم ان  وض  يف ق   واح ، الدسر والبلب 

  أس واي اق نا ك :
وق ا ا ت اىل ذلك مر يالا   رها )القيا ( اطخاص ب ا س  ،فق ت نا ك أم  الزواج يف أ ام  بابها

 .ومتدع عود  فا س احالمها ثانبة ،احالمها وضمدع ذلك وص ا  عالباا
 قالع :

 رودوبقبددع وحدد ي اسددأا اللبدد  الشدد   
 عددددددر  دددددداعري وم دددددد    ددددددود ؟   

 (18)وم دددددد  جيبدددددد ء بدددددده القيددددددا    
 

وت ضدمر ا د ا ها الرمز دة، و  وح البدأس،       ،وعل  ه ا االساس تال   أملها وسبيرت علبها احلبا 
 .وايريا فق ت االم  باملس قب  ،داهمع االفكا  املر ر  نا ك ،وغريها ،االسيو  ،مدها : اللب 

حقبقة الواق  هو  كبري  ف ثرت ان تظ  تبكي و تدح  فأصبحع يدسداء  واق د ع  نا ك بأن بني اماهلا و
، وامل روف بأن نا ك مر عائلة ا س وقرطبة م تر ال قر ولكدها كانع  ر كة آلالم اجمل مد ،  (19)ه ا ال صر

 (20).وحس  وجهة نظرها فاجمل م  عبا   عر م س   المساوا  فبه
 نا ك وقضبة املرأ  :

صدو ت ندا ك ذلدك     ،املرأ  احملرومة مر كافدة احلقدوق  ،ن باه نا ك هي قضبة املرأ مر األمو  الي ل  ع ا
وهددا تيدرح لددا     ،وان شاهلا  مما هي علبده  ،مر يالا   رها أحسر تصو ر ودعع لل و   عل  الواق  املر ر

 القا صة. مأسا  وم انا  تلك ال  ا  البائسة الي افرت ع ممر الشا ع واخت ت مده مقرا   يف لبالي الش اء 
 قالع :

 احدد ى عشددر  كانددع حزنددا ال دي دد ء   
 والي لددددة جددددوع ا لددددي ت دددد  ظمددددأ   

 الاحدد   دصددع او   ددد    وملددر تشددكو؟ 
 البشددددددر ة ل ددددددظ ال سددددددكده م ددددددد   
 والددداس قددداع مصدديد  اللددون كدد وب   

 (21)يلف وداع ه اي بدأ احلقد  املشدوب   

 

                                                
337-336ا ضاا:ص-17
63 ظا ا و ماد : )مر القيا (،ص-18
37ص ،السامرائي: املص   ن سه-19
031عا قة اللب  :ص-20
93ص،السامرائي :املص   ن سه-21
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 اخلالصة 
وعلد    ،ا بسب  ت اقد  احلدروب املد مر    الواضذ ان ع داا مر الش راء خيافون املوت واملصري اجملهومر 

 مبا    رون عل  عام افض  للراحة واهل وء، ل ا ميكدر القدوا وعلد      ،ه ا االساس   رون اىل عام  ير
 ضوء ال  اسة املق مة :

 .و اه تا ب ض اح ا  وم سي القرن ال شر ر ،ان كل ا الشاعرتني عا  ا يف ن س ال صر-0
 وكان لك  االبو ر دو  مؤثر يف تربب هما  كالهما مر عائل ني مشهو تني-3
كالهما عان ا مر امراض اجمل م  وس ب ا اىل اصالح ذلك مر يالا دعو  الداس للدهوض وال دو    -3

 عل  واق  اجمل م  املر ر.
 .كالهما مر ذوي ال قافة ال البة، داف  ا عر حقوق املرأ  وحر  ها-9
 ،بب ات خبببدة أمد  أحلبدا  وأصدابهما أ ضداا احلدزن واألم      بسب  الظلم وجو  احلبا  وتقل  الزمان اص-3

ولكر لكلبهما ال و  الكبري وال  اا يف ص وف أبداء اجمل م  وال تزاا جهودهما ون اجهما االب اعي موضد   
 .تق  ر كبري يف اجملاا االدبي واالج ماعي

 املصادر واملراجع
 فارسي :-أ

 03377تهران  ،3ج،ج دوم،حيب  :ا  صبا تانبما ،   ر  و  -0
 .0363تهران  ،  قوب :ادببات نو ر ا ران ان شا ات امريكبري ، ن  -3
  . 3336،تهران،3حمم : بر س  ادببات امرو  ا ران،ج ،اس  الم -3
 .0316سدة  ،3وط ،0177، تهران3د وان برو ر اع صامي: ط -9
 .0337تهران  ،محب  :جشم ان ا    ر نو ،   ر كوب -3
 .9،0397ج،خبش  ك ،ضا : مك بهاى ادب   ،سب  حسبين -6
 .0339تهران ،حسني حمم   اده اى : مسا   ادببات نو ر ،ص    -7
 .3336تهران  ،صادق:   ن ه بكو  ،ه ا ع -1
 .3،0333ج، ضا  اده  : تا  خ ادببات ا ران ،    -1

 ب  عربي :
 0167القاهر  ،امساعب ،عز ال  ر :الش ر ال ربي امل اصر -0
 .0173ماج  امح  :نا ك املالئكة )املوجة القلقة( بغ اد  ،ائيالسامر -3
 .0117عبس  : ب    اكر السباب )حباته و  ره( بغ اد ،بالطه -3
 .0161بغ اد ،عز ال  ر :   راء ال راق يف القرن ال شر ر، وسف -9
 .0161بريوت ،عا قة اللب ،د وان نا ك املالئكة-3

 . 0131بغ اد ،و ظا ا و ماد
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 صعوبات تدريس مادة فقه اللغة ودراستها من وجهة نظر التدريسيني والطلبة

 جامعة أهل البيت  ،كلية اآلداب، م.م. ضياء عزيز محمد الموسوي

 الفصل األول: مشكلة البحث
وقدد  أ ددا  امله مددون  يف ت   سددها، لقدد  عانددع اللغددة ال رببددة وما الددع ت دداني مددر ال شددوائبة واال جتدداا

 أن " اجلام ات وم اه  امل لمني يف األقيا  ال رببة مجب ها خترج سدو اا أع ادا   ك ري  ممر ن ّ هم بشؤونها إىل
: 00)م تصصني ب  لدبم اللغدة ال رببدة ومد  ذلدك تدزداد نسدبة األمبدة اللغو دة عدد  هدؤالء سددة ب د  سددة "               

 (.61ص
 ،ر الشدوط فبّ تدرج يف اجلام دة   " وق  ميضي اليال  يف الير د  ال  لبمدي إىل  يد    (:بدع الشاطئ)تقوا 

(. ومدر يدالا يدرب  الباحد  وعملده يف      013ص :3)وهو ال  س يب  أن  ك   ييابداا  سدريات بلغدة قومده "     
( و 3110( و )د اسدة الربب دي /   0113ال    س واطالعده علد  ال  اسدات السدابقة )د اسدة اطخز جدي /       

 ة يف د اسة ماد  اللغة ال رببة ب روعها مجب ا.( وج  أّن هداك ص وبات ل ى اليلب3113)د اسة البباتي / 
فاالسد ماع   ،مر هدا ت جل  مشكلة الض ف يف اك ساب مها ات اللغة ال رببة وت لبمها فهي غائبة تقر باا

بوصد ها   ،إذا قدبس بأهمب هدا   ،والقراءات اجلهر ة لبس هلا وجدود  د كر   ،إىل عربي فصبذ صحبذ أمر ناد 
ظ توظب ها ُنيقداا يف احلد    اطخداص أو ال دام  دأتي حمشدواا بداألغالط واللحدر         وان كدا نلح ،سب   املقرؤات

 (.061ص  :9)باطخلط وال شو ه  اومملوء 
كما م  ،فقه اللغة ال رببة عد  ال رب م  كر   ا عل  مدهج واضذ وحم د يف دا سة اللغة ال رببةوإّن 

اللغو دة الدي عرضدها الدرتا  ال ربدي م د          ل زم ب  اسة فرع أو مس وى م ني مر مس و ات فدروع ال  اسدة  
وق  أدى ذلك كله إىل لبس غري هني لد ى اليلبدة    (.31ص :03)األصوات أو الدحو أو ال اللة أو امل اجم 

فالشكوى ملموسة وعامدة ت جلد  يف عجدز     .(01ص :03)ياصة، ول ى دا س اللغة عل  وجه ال موم  
وهل ا فان ه ه املاد  عانع (. 331ص  :30)ملس وى امليلوب اليلبة عر إتقان املها ات اللغو ة عل  وف  ا

لدبس يف القدرن املاضدي     ،ك ري مر الص وبات وخباصة ك ر  اطخالفات يف اسد  ماا املصديلذ  ع ت اني وما ال
ولدبس يف الدبالد ال رببدة فحسد  بد  يف الدبالد الغرببدة. فقد  نقد            ،ب  يف السدوات األيدري  أ ضداا   ،فحس 

فقه اللغة )ب    غله لكرسي  (Allen، 0137 -ألر )عر احملاضر  الي ألقاها ال ك و   ال ك و  أبو ال رج
" إن ال  ر د  بدني املصدديلحني فقده اللغدة وعلددم اللغدة واجدد        :يف جام دة كددامربدج نقد  عدده قولدده    (املقدا ن 

ا أّن طرائد   (. كمد 73ص :3)لل  ر   يف دا سة اللغة بوص ها وسبلة وبني د اس ها بوص ها غا ة يف ذاتهدا "  
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احل دظ والد لقني    ال    س  غل  علبها اإللقاء، وال تشج   وح البح  وال  كري ل ى اليلبدة وت  مد  علد    
(7 :11 ) 

أو طرائ  ال    س وإمنا ق  ت أت  مدر عد م     يف اليلبة أو املاد  و رى الباح  أّن الص وبات ق  ال ت جل
أسدالب  ال قدو م واالي بدا ات ال قلب  دة الدي ترتكدز       وضوح األه اف ل ى اليلبة،  واس ت ام ال    سبني 

وال دّبده   ،ه ه احلقبقة املؤملة  دبغي هلا أن تكون عرب  وعظة عل  قباس مق ا  ما ح ظه اليلبة مر م لومات.
واحلاجددة إىل إصددالح طرائدد   ،وال قصددري يف ت   سدده ت   سددا صددحبحا ،إىل إهمدداا الددرتا  ال ربددي ال ظددبم

ل شددتب    ،األمددر الدد ي دفدد  الباحدد  إىل د اسددة هدد ه الظدداهر         .(311ص :33) .د اسدد ه وت   سدده 
 ووض  احللوا املقرتحة ل الجها ،الص وبات الي تواجه اليلبة يف د اسة ماد  فقه اللغة وحت    أسبابها

 أهمية البحث
ا تبحد  يف  إّن فقه اللغة مر املوضوعات املهمة يف ال  اسات األدببة الي حت اج إىل عدا دة واه مدام كونهد   

نشأ  اللغة اإلنسانبة واح كاك اللغات املت ل ة ب ضها بب ض، ونشأ  اللغدة ال صدح  واللدهجات، وكد لك     
تدبني م رداتهدا كمدا    ويف ال القات الدحو ة  وتبح  ،تلك الي تبح  يف أصوات اللغة وداللة األل اظ وثب ها

 (.1ص  :07) ر ون ر تبح  يف أسالببها واي الف ه ه األسالب  باي الف فدونها مر  
وقد    ،واه مع األمدم بال  اسدات اللغو دة والظدواهر اللغو دة واسد قرائها للوصدوا إىل القاعد   ال امدة         

د سع ك  أّمة لغ ها واه مع بداحبدة مدر ندواحي ال  اسدة اللغو دة، فداه م السدومر ون والبدابلبون بلغد هم          
 (.39ص  :03)لصبدبني يف تألبف امل اجم واه موا برتكب  اجلملة وسبقوا ا ،وك اب هم ودالالت لغ هم

ولكر مبدهجبة عرببة مدب قة مر حبدا    ،ومر اج  ذاتها ،وت جل  أهمبة فقه اللغة يف د س اللغة يف ذاتها
ال رب اللغو ة وال قافبة والسباسبة وال  دبة، إن وظب دة فقده اللغدة عدد  ال درب القد ام  هدي د اسدة الدد           

ولكدده  د هدي إىل د اسدة ند  مسدموع ال إىل       ،تددظم حبدا  املسدلمني مدده     القر ني واس تراج األحكدام الدي  
وداللباا  ،  م  إىل د اسة ه ا الد  املسموع كالم اهلل صوتباا وصرفباا وتركببباا و حنو اا ،د اسة ن  مك وب

 (.30ص  :33)وأسلوببا باإلضافة إىل األطوا  البالغبة  
أي إن الد  س اللغدوي تدأثر مبدداهج علدم الكدالم عدد          ،واضحااتأثر بال  س اللغوي تأثرا  إّن فقه اللغة

وم د  ذلك أن ال رب  (.077ص  :03)فهو حيل  ب ض الظواهر اللغو ة حتلبالا كالمباا واضحاا  ،املسلمني
 :1)وهو أساس ال  س اللغوي الصحبذ  (مك وبة)ولبس بوص ها لغة  (مديوقة)د سوا اللغة بوص ها لغة 

 (.019ص 
ة البحدد  احلددالي مددر أهمبددة الدد  س اللغددوي بوصدد ه وسددبلة ل هددم القددر ن الكددر م و  اتدده    وتددأتي أهمبدد

والوقوف عل  أسرا  اجلماا يف الرتكب  اللغوي والل ظي وال اللي فالقر ن الكدر م هدو احملدو  الد ي دا ت     
بة كلدها وكدان   فق  اتص  ال  ر باللغة اتصداالا وثبقداا يف ال صدو  اإلسدالم     ،حوله ال  اسات اللغو ة املت ل ة

جبم  الشدواه  اللغو دة وت لدم لغدة القدر ن الكدر م وضدبط         ،الباع  عل  ه ا االه مام مر علماء فقه اللغة
 (.99 ،33: ص 39)نصوصه 

 :أهداف البحث
م رفة ص وبات ت   س ماد  فقه اللغدة ود اسد ها مدر وجهدة نظدر ال    سدبني        ه ف البح  احلالي إىل 
   األسئلة اآلتبة:واليلبة مر يالا اإلجابة عل

د مدا صد وبات تد   س مداد  فقده اللغدة مدر وجهدة نظدر ال    سدبني يف أقسدام اللغدة ال رببدة يف كلبدات               0
 اآلداب؟
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 ل امرا ال  د
 

 د ما ص وبات د اسة ماد  فقه اللغة مر وجهة نظدر اليلبدة يف أقسام اللغة ال رببة يف كلبات اآلداب ؟3
 ؟    د  ما املقرتحات الال مة مل اجلة تلك الص وبات3

 :حدود البحث
 : ق صر البح  احلالي عل 

 .د أقسام اللغة ال رببة يف كلبات اآلداب يف ال راق0
 .وعّبدة مر طلبة الص وف الراب ة يف تلك األقسام ،د ت   سبي ماد  فقه اللغة3
 .م3111م د 3117د ال ام ال  اسي 3

 :حتديد املصطلحات
 الصعوبة  :أوال

 : صد   صد وبة   ،نقبض الّ لوا ؛ وص   األمدر وأصد     ،سه يالف ال :الص   :الص وبة لغة
أي  فالن بكدرا مدر اإلبد      :  ه ص با ؛ و قاا :واس ص به .واس ص   علبه األمر أي ص   .صا  ص با

  (.931: ص0) .لبق ضبه فاس ص   علبه اس ص ابا
 الص وبة اصيالحا: 

  :عّرفها كّ  مر
 (:م0161)و ير ر  ،د جنلا 0

 (.011ص :31) (. بة حمّبر  حقبقبة كانع أم اصيداعبة ت يل  حالل فكر اأّ ة وض)بأّنها 
 (:م0167)د جابر 3

حالة حري  وقل  مت لك فكر اإلنسان وت ف ه إىل ال أّم  وال  كري إلجياد حّ  أو جواب للتروج مر )بأّنها 
 (.31ص :1) (.احلري 
 (:Webster , 1971)د وبسرت 3

 (.631ص :37) (.تكون قضّبة أو حالة حمّبر  قضّبة ميروحة للح  كأن)بأّنها 
 (:Good , 1973)د كود 9

 (.931: ص33) (.حالة اه مام وا تباك حقبقي أو اصيداعي   يلل  حلله ت كريا ملّبا)بأّنها 
 ال  ر ف اإلجرائي للص وبة:

اب يف ال دراق  يف أقسدام اللغدة ال رببدة يف كلبدات اآلد     ه ال    سبون وطلبة الص وف الراب ةكّ  ما  ش ر ب
  .مر م ّوقات يف ت   س فقه اللغة ود اس ه حتوا دون حتقب  ه ف أو أك ر مر أه اف ت   سه ود اس ه

 الدراسة :ثانيا

 ةوال  اسد  .كأّنده عاند ه ح د  انقداد حل ظده      ،د س الك اب    سه د سا ود اسة ودا سه :ال  اسة لغة
 ،مسدي إد  دس   :و قاا . ي قرأ الك   ود سهاال :وامل ا س .ومده د سع السو   أي ح ظ ها ،الر اضة

 (.161ص :0) .وامسه أيدوز ،لك ر  د اس ه ك اب اهلل ت اىل ،علبه السالم
 :عّرفها كّ  مر ال  اسة اصيالحا:

 (:Good , 1973)د كود 0
 (.331ص :33) (.اس ت ام ال ق  عد  ال  ام  م  موضوع أو مشكلة ما)بأّنها 

 (:Hornby , 1985)د هونيب 3
 (.17ص :36) (.اس غالا الوقع وال كر الك ساب امل رفة)أّنها ب
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 ال  ر ف اإلجرائي لل  اسة: 
يف أقسام اللغدة ال رببدة يف    وقع وال كر مر طلبة الص وف الراب ةعملبة اس ت ام ال ق  واس غالا ال     

 .كلبات  اآلداب يف ال راق ل  للم ماد  فقه اللغة وفهمها وإد اكها
 :لغةفقه ال :ثالثا

 فقه اللغة لغةا: 
وال هم له وفقه فقها مب د  علم علما وفقه عده بالكسر  ،ال لم بالشيء :ال قه (لسان ال رب)جاء يف      

  (.13ص :0)وال قه ال يدة  ،فهم
 فقه اللغة اصيالحا  : 

 ،" مدددهج للبحدد  اسدد قرائي وصدد ي   ددرف بدده مددوطر اللغددة األوا   :بأندده (م0171 ،الصدداحل)عرفدده  .0
وأبدبدة   ،ويصدائ  أصدواتها   ،الشدقبقة أو األجدببدة   ،وعالق ها باللغات اجملاو   أو الب ب   ، هاوفصبل

 (.33ص  :03) وم ى إمنائها قراء  وك ابة " ،وتيو  دالل ها ،وعداصر هلجاتها ،م رداتها وتراكببها
وف علد   وللوقد  ،" ال لم ال ي حيداوا الكشدف عدر أسدرا  اللغدة      :بأنه (م0111 ،عب  ال واب)عّرفه  .3

د اسدة تا خيبدة مدر     ،القوانني الي تسري علبها يف حباتها وم رفة سر تيو ها ود اسة ظواهرها املت ل ة
  (.1ص :07)جان  ووص بة مر جان  أير " 

 ال  ر ف اإلجرائي: 
عل  أسرا ها وكلماتها وتيو اتها والقوانني اطخاض ة هلا للوقوف  (أ ا كانع)هو ال بحر يف دا سة اللغة 

  .سد  فهمها وال حق  فبها ود اسة ظواهرها املت ل ة د اسة تا خيبة وص بةلب 

 الفصل الثاني: دراسات سابقة:
 .م1995اخلزرجى /  ـ دراسة1

 ))ص وبات ت   س علم ال روض ود اس ه مر وجهة نظر ال    سبني واليلبة((.
وكاندع ترمدي ت دّرف     ،م0113سددة   (ابدر   د   )أجر ع ه ه ال  اسدة يف جام دة بغد اد د  كلبدة الرتببدة       

 .ص وبات ت   س علم ال روض ود اس ه مر وجهة نظر ال    سبني واليلبة
طالبدا   (331)طّبقدع علد  عّبددة بلغدع      ،اس  ملع الباح ة االسد بانة أدا  ل حقبد  أهد اف د اسد ها         

 (99)و ،يف ال ددراقوطالبددة مددر طلبددة الصدد وف ال ال ددة يف أقسددام اللغددة ال رببددة يف كلبددات الرتببدددة واآلداب   
 .كلبة (07)  و عون بني  ت   سّبا

 ،والوسدط املدرّجذ   ،عاجلع الباح ة ببانات ال  اسة إحصائّبا وحسابّبا باس  ماا م ام  ا تباط بريسون
 .والدسبة املئوّ ة ،والو ن املئوي

 :ومر الد ائج الي توّصلع إلبها ال  اسة
 .د  ال روضد ع م وجود أه اف حمّ د  وم ّونة ل    س ما0
 .د ض ف م رفة اليلبة بأه اف ت   س ماد  ال روض3
 .د ع م ك ا ة الوقع املتّص  ل    س ماد  ال روض3

 :أوصع الباح ة ب وصبات ع     مدها
وموجهدا لدشداطه ونشداط     ،تكدون دلدبال لل    سدي    ،د ضرو   وض  أه اف ل د   س مداد  ال دروض   0
 .طلب ه
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 .أو   اد  ع د الساعات املتّصصة ل    سها ، روضد   اد  ع د سدوات ت   س ماد  ال3
 .وال      عل  فر ال قيب  ،د إنشاء خم ربات صوت يف أقسام اللغة ال رببة ل    س ماد  ال روض3
   (.030د7ص :01)   

 .م2001الربيعي /  ـ دراسة2
 غ اد((.))ص وبات ت   س ماد  الصرف مر وجهة نظر ال    سبني واليلبة يف كلبات الرتببة بب

وكاندع ترمدي ت دّرف صد وبات      ،م3110أجر ع ه ه ال  اسة يف اجلام ة املس دصر ة د كلبة الرتببة سدة  
هددة نظددر مددر وج ،مدداد  الصددرف يف أقسددام اللغددة ال رببددة يف كلبددات الرتببددة يف جددام ي بغدد اد واملس دصددر ة   

 ال    سبني واليلبة.
 (13)و ،ت   سبني (3)طّبقع عل  عّبدة بلغع  ، هاس  م  الباح  االس بانة أدا  ل حقب  أه اف د اس

 .طالبا وطالبة مر طلبة أقسام اللغة ال رببة يف كلبات الرتببة يف جام ي بغ اد واملس دصر ة
 ،والوسدط املدرّجذ   ،عاج الباح  ببانات ال  اسة إحصائّبا وحسابّبا باس  ماا م امد  ا تبداط بريسدون   

 لي توّصلع إلبها ال  اسة:ومر الد ائج ا  .والدسبة املئوّ ة ،والو ن املئوي
 .د قللة يرب  ال    سبني بير قة ا  قاق األه اف السلوكبة0
 .د ض ف اس ب اب اليلبة للموضوعات الصرفبة3
 .د قللة ال قدبات الرتبو ة املس  ملة يف ت   س ماد  الصرف3

 :ومر احللوا املقرتحة مر ال    سبني واليلبة مل اجلة الص وبات
  .ضرو   اطلالع ت   سبي املاد  واليلبة عل  أه اف ت   س ماد  الصرف وت و دها ل  هم د0
 .د أن  داط ت   س ماد  الصرف ب    سبني م تّصصني وأك اء3
 .د أن  ّ ب  ال    سبون اليرائ  ال    سبة املشوقة يف عرض املوضوعات الصرفبة3
  (.10د0ص :09)  

 .م2002البياتي /  ـ دراسة3
 وبات ت   س ماد  األدب املقا ن ل ى طلبة أقسام اللغة ال رببة يف كلبات اآلداب يف ال راق مر ))ص

 وجهة نظر ال    سبني واليلبة((.
وكاندع ترمدي ت دّرف     ،م3113سددة   (ابدر   د   )أجر ع هد ه ال  اسدة يف جام دة بغد اد د كلبدة الرتببدة        

مدر وجهدة نظدر     ،رببدة يف كلبدات اآلداب يف ال دراق   ص وبات ت   س ماد  األدب املقا ن يف أقسام اللغدة ال  
 .وحلوهلم املقرتحة ،ال    سبني واليلبة

 ،طالبدا وطالبدة   (017)طّبقع عل  عّبدة بلغع  ،اس  م  الباح  االس بانة أدا  ل حقب  أه اف د اس ه
 .ت   سبني يف أقسام اللغة ال رببة يف كلبات اآلداب يف ال راق (7)و

 ،والوسدط املدرّجذ   ،ال  اسة إحصائّبا وحسابّبا باس  ماا م امد  ا تبداط بريسدون   عاج الباح  ببانات 
 .والدسبة املئوّ ة ،والو ن املئوي

 :ومر الد ائج الي توّصلع إلبها ال  اسة
 .د ض ف األنشية الالص بة الي تساع  يف الكشف عر مواه  اليلبة وق  اتهم األدببة0
   .املقا ن مر يالا الد د ض ف االه مام ب    س ماد  األدب 3
 .د قللة ميال ات اليلبة لألدببات ال رببة واألجدببة3

 :ومر احللوا املقرتحة مر ال    سبني واليلبة مل اجلة الص وبات
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 .د عرض أه اف ت   س ماد  األدب املقا ن يف ب ا ة الك اب املقر 0
 .ا ند   اد  الك ا ة ال لمبة والرتبو ة ل    سبي ماد  األدب املق3
 (.001د  9ص :7) .د ضرو   إملام اليلبة بلغة أجدببة3
 

 :ـ موازنة الدراسات السابقة والدراسة احلالية 

 ،مر يالا ال  اسات السابقة حياوا الباح  املوا نة بني ه ه ال  اسات ل  ّرف م ى ات اقها واي الفها
 :وعالق ها بال  اسة احلالبة كما  أتي

 :ـ اهلدف1

إذ إّنها  مع ت ّرف ص وبات اللغة ال رببة يف  .دسجمة يف أه افها م  ال  اسة احلالبةجاءت ال  اسات م
وال  اسة احلالبة  مع ت ّرف الص وبات الدي تواجده طلبدة كلبدات اآلداب يف د اسدة فقده        ،املرحلة اجلام بة

 .اللغة ومقرتحات حلوهلا
 :ـ املنهج2

وال  اسة احلالبة ت    م   ،ا د اسات مب انبة مسحبةاس  ملع ال  اسات السابقة املدهج الوص ي إذ إّنه
 .ه ه ال  اسات الس  ماهلا املدهج الوص ي أ ضا

 .ات قع ال  اسة احلالبة م  ال  اسات السابقة يف اي با  ال ّبدة عشوائبا ـ العّينة:3
 .قب  أه افهاات قع ال  اسة احلالبة م  ال  اسات السابقة باس  ماهلا االس بانة أدا  ل ح ـ األداة:4
 ـ الوسائل اإلحصائّية واحلسابّية:5

م امد  ا تبداط   )ات قع ال  اسة احلالبة م  ال  اسات السابقة باس  ماهلا الوسائ  اإلحصائّبة واحلسدابّبة  
  (.والدسبة املئوّ ة ،والو ن املئوي ،والوسط املرّجذ ،بريسون

 :ـ نتائج الدراسات السابقة6

وجددود صدد وبات ع  دد   وم دّوعددة يف تدد   س فددروع اللغددة ال رببددة    أمج ددع ال  اسددات السددابقة علدد  
أّما ن ائج ال  اسة احلالبة فسريد ذكرها عد  عرض الد ائج وت سدريها يف ال صد  الرابد  مدر هد ه       ،ود اس ها

 .الرسالة

 منهج البحث وإجراءاتهالفصل الثالث: 
 :منهج البحث -أواًل

ءم وطبب ة حب ه وهو  ه م ب صو ر واقد  الظدواهر الرتبو دة    اع م  الباح  مدهج البح  الوص ي ألنه   ال
 .(03ص :06)والد سبة فبكشف أب اد الظاهر  أو املشكلة الي  راد د اس ها 

 :ـ إجراءات البحثثانيا 
    :أوالـ اجملتمع األصلي للبحث

 :  كون اجمل م  األصلي للبح  مر   
 :د جم م  كلبات اآلداب0

جام ات بواق  كلبة واح   يف ك  جام دة   (1)كلبات ت و ع بني  (1)ال راق  بلغ ع د كلبات اآلداب يف
 . بّبر ذلك (0)وج وا  ،مر اجلام ات ال ماني

 :د جم م  ال    سبني3
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( ت   سدبني  1)بلغ ع د ت   سبي مداد  فقده اللغدة يف أقسدام اللغدة ال رببدة يف كلبدات اآلداب يف ال دراق          
 . بّبر ذلك (0)وج وا  ،  و عون بني تلك الكلبات

 :د جم م  اليلبة3
( طالبدا وطالبدة   933)بلغ ع د طلبة الص وف الراب ة يف أقسام اللغة ال رببة يف كلبات اآلداب يف ال دراق  

  . بّبر ذلك (0)وج وا  ،تلك الكلبات  و عون بني 
 (0ج وا )

 أع اد كلبات اآلداب يف ال راق، وت   سبي ماد  فقه اللغة، وطلبة 
 راب ة يف أقسدام اللغة ال رببة يف تلك الكلباتالص دوف ال

 اليلبة ع د ال    سبني ع د الكلبة اجلام ة

 039 0 اآلداب بغ اد

 091 0 اآلداب املس دصر ة

 16 0 اآلداب الكوفة

 036 0 اآلداب القادسبة

 031 0 اآلداب البصر 

 16 0 اآلداب ذي قا 

 011 0 اآلداب املوص 

 11 0 اآلداب األنبا 

 161 1 1 اجملموع
 :عّينة البحث :ثانيا 

 د عّبدة ال    سبني:0
 :أ د ال ّبدة االس يالعبة

ت   سبني مملر   ّ سون ماد  فقه اللغة ف لّبا يف الص وف الراب ة يف أقسام  (3)بلغع ال ّبدة االس يالعبة   
 . بّبر ذلك (3)وا وج  ،مر اجمل م  األصلي لل    سبني (%33)وق   كال نسبة  ،اللغة ال رببة

 ال ّبدة االس يالعبة لل    سبني (3)ج وا 

 الدسبة املئو ة ال ّبدة االس يالعبة الكلبة اجلام ة

 %3,03 0 اآلداب الكوفة

 %3,03 0 اآلداب القادسبة

 %33 3 اجملمدددددددوع

 
 ب د ال ّبدة األساسبة:

وكان  .س ب   ال ّبدة االس يالعبة لقللة ع دهماع م  الباح  اجمل م  األصلي لل    سبني كامال وم      
ت   سددبني ميّ لددون عّبدددة هدد ا البحدد    و عددون بددني أقسددام اللغددة ال رببددة يف كلبددات اآلداب يف    (1)عدد دهم 

 . بّبر ذلك (3)وج وا  ،ال راق
 

 (3)ج وا 
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 ال ّبدة األساسبة لل    سبني يف كلبات اآلداب يف ال راق

 الدسبة املئو ة ساسبةال ّبدة األ الكلبة اجلام ة

 %3,03 0 اآلداب بغ اد

 %3,03 0 اآلداب املس دصر ة

 %3,03 0 اآلداب الكوفة

 %3,03 0 اآلداب القادسبة

 %3,03 0 اآلداب البصر 

 %3,03 0 اآلداب ذي قا 

 %3,03 0 اآلداب املوص 

 %3,03 0 اآلداب األنبا 

 %011 1 اجملمدددددددوع
 

   د عّبدة اليلبة:   3
 :أ د ال ّبدة االس يالعبة

مدر طلبدة الصدف     (1)طالبا وطالبة اي دا هم الباحد  عشدوائبا    (61)بلغ ع د أفراد ال ّبدة االس يالعبة   
مدر اجمل مد     (%33,6)وقد   دكللوا نسدبة     ،الراب  يف قسم اللغدة ال رببدة يف كلبدة اآلداب يف جام دة القادسدبة     

 .األصلي لليلبة
 :ب د ال ّبدة األساسبة

واسد ب اد أفدراد    ،طالبا وطالبدة  (161)البالغ ع دهم  ،  حت    اجمل م  األصلي لليلبة يف ه ا البح ع
 ،طالبدا وطالبدة   (111)طالبا وطالبدة بقدي مدر اجمل مد  األصدلي       (61)ال ّبدة االس يالعبة مده البالغ ع دهم 

بددة مددر كلبددات اآلداب يف مددر طلبددة الصدد وف الراب ددة يف كدد  كل (%31)وقدد  اي ددا  الباحدد  عشددوائبا نسددبة 
 . بّبر ذلك (9)وج وا  ،طالبا وطالبة (931)وق  بلغ ع د أفراد ال ّبدة األساسبة  ،ال راق

 (9)ج وا 
 ال ّبدة األساسبة لليلبة يف كلبات اآلداب يف ال راق

 الكلبدة اجلام ة
اجمل م  األصلي ب   اس ب اد ال ّبدة 

 االس يالعبة
 ال ّبددة

 األساسبة
الدسبة 

 ئوّ ةامل

 %00,07 77 039 اآلداب بغ اد

 %33,03 71 091 اآلداب املس دصر ة

 %66,01 91 16 اآلداب الكوفة

 %00,03 61 036 اآلداب القادسبة

 %66,06 73 031 اآلداب البصر 

                                                
 واللدون  ن سده  بداحلجم  صدغري   أو اق علد   اليلبة أمساء ك   إذ ال ّبدة، أفراد اي با  يف البسبية ال شوائبة الير قة الباح  اس  م -1

 .  امليلوب ال  د سح  ثّم ودّو ها كبس يف ووض ها ن سه،
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 %1, 33 93 16 اآلداب ذي قا 

 %00,00 31 011 اآلداب املوص 

 %11,01 91 11 اآلداب األنبا 

 %011 931 111 اجملمددددددوع

 
 أداة البحث   ثالثا:

إذ إّنها مر الوسائ  املالئمة للحصوا عل  امل لومات  ،اع م  الباح  االس بانة أدا  ل حقب  أه اف حب ه
وأّن  ،وأّنها اق صاد ة نسبّبا ،و  ود ذلك إىل أّن االس بانة ميكر إ ساهلا إىل أفراد يف مداط  ب ب   ،والببانات

  (.61ص :3)مقّددة مر فرد آلير األسئلة أو البدود 
 :وإلع اد ه ه األدا  اّتب  الباح  اطخيوات اآلتبة

د أجرى الباح  مقابالت  تصّبة ألفراد عّبدة البح  مر ال    سبني واليلبة يف أثداء   ا اته الكلبدات  0
تصداا املبا در  ضد     فاال ،ل  ّرف الص وبات الي تواجه اليلبة يف د اسة ماد  فقه اللغة ،املشمولة بال  اسة

الباحد  وجهددا لوجدده أمددام مصدد   امل لومدات و  ددبذ لدده فرصددة تكببددف املوقدف للحصددوا علدد  الكدد ري مددر    
ومددر يددالا هدد ه املقددابالت واإلطددالع علدد  األدببددات وال  اسددات    (.016ص :06)امل لومددات ال قبقددة  

وجمدداا  ،جمدداا املدداد  و ،جمدداا األهدد اف )جمدداالت ل حقبدد  أهدد اف حب دده هددي     (6)السددابقة حددّ د الباحدد   
 (.وجماا أسالب  ال قو م واالي با ات ،وجماا طرائ  ال    س وأسالببها ،وجماا اليلبة ،ال    سبني

د أجرى الباح  د اسة اس يالعبة ب وجبه اس بانة م  وحة إىل أفراد ال ّبدة االس يالعبة البدالغ عد دهم   3
اجملدداالت السدد ة ل ح  دد  صدد وبات   وحددا مشدد  طالبددا وطالبددة  ت ضددمر سددؤاال م   (61و ) ،ت   سددبني (3)

وحلوهلم املقرتحة لل غلد  علد  تلدك     ود اس ها مر وجهة نظر ال    سبني واليلبة، ماد  فقه اللغة ت   س
وترك الباب م  وحا إلضافة ص وبات أير وحلوهلا املقرتحة يا ج اجملاالت الس ة الي حّ دت  ،الص وبات

 .وق  حرص الباح  عل  تو    االس بانة امل  وحة بد سه (.3)و  (0)امللحقان  .يف االس بانة
ومدر يدالا هد ه اإلجابدات      ،د مج  الباح  إجابات ال    سبني واليلبدة مدر ال  اسدة االسد يالعبة    3

وإطالعه عل  األدببدات وال  اسدات السدابقة ويربتده يف جمداا تد   س اللغدة ال رببدة يف املد ا س امل وسدية           
و  ،فقدر  لل    سدبني   (33)وقد  تضدّمدع    ،ح  إىل صباغة االس بانة بصبغ ها األولّبةتوّص  البا ،وال انو ة

   (.9)و  (3)امللحقان  .فقر  لليلبة موّ عة بني اجملاالت الس ة امل كو    ن ا (39)
 :صدق األداة

وألج  حتقب  ص ق األدا  اس ترج الباح  الص ق الظداهري هلدا ب د  عرضدها علد  خنبدة مدر اطخدرباء         
مدد ى صددالحبة فقددرات    تصصددني باللغددة ال رببددة وطرائدد  ت   سددها وال لددوم الرتبو ددة والد سددبة لببددان    وامل

 (.3)ملح   االس بانة.
واس ب   ال قرات الي م تد  موافقة  ،ومر يالا   اء اطخرباء ومقرتحاتهم عّ ا الباح  ب ض ال قرات

فقدر    (33)سد بانة بصدبغ ها الدهائبدة    وبد لك أصدبذ عد د فقدرات اال     ،مر اطخدرباء علد  صدالحب ها    (% 11)
وب   ذلك وض  الباح  أمدام كد  فقدر  ثالثدة بد ائ  م   جدة لوجابدة         ،فقر  لليلبة (39)و  ،لل    سبني

 (.ال تشددكل  صدد وبة)و (صدد وبة ثانو ددة)و (صدد وبة  ئبسددة)تبددّبر مدد ى  دد و  املسدد جب  بالصدد وبة وهددي  
 (.7)و  (6)امللحقان 
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 :ثبات األداة

عل  عّبدة بلغع  (،testد    retest) الباح  أسلوب إعاد  ال يبب    مر ثبات األدا  اع م لغرض ال أك
ت   سبني وكان ال اصد  الدزمين بدني ال يبدبقني األوا وال داني أسدبوعني وكلمدا         (3)و  ،طالبا وطالبة (31)

ببددد  األوا فم امدد  كددان م امدد  اال تبدداط عالبددا دّا علدد  أّن األداء يف ال يببدد  ال دداني م خي لددف عددر ال ي   
وقد  تبدّبر أّن م دامالت ال بدات      (.091ص  :01)اال تباط بدني ال يبدبقني ميّ د  حالدة االسد قرا  يف الد دائج       

 (7)وجد وا   ،ل ّبددة اليلبدة   (10,1و   11,1)و  ،ل ّبددة ال    سدبني   (13,1و  10,1)مجب ا احنصرت بني 
     . بّبر ذلك

 حبس  جماالتها ،ال    سبني واليلبةم امالت ال بات الس باني  (7)ج وا 

 ال ّبدة
 جماا

 األه اف
 جماا
 املاد 

 جماا
 ال    سبني

 جماا
 اليلبة

جماا 
طرائ  

ال    س 
 وأسالببها

جماا أسالب  
ال قو م 

 واالي با ات

امل وسط 
ال ام 

 للم امالت

 17,1 13,1 13,1 11,1 10,1 13,1 13,1 ال    سبون

 16,1 11,1 17,1 13,1 16,1 10,1 11,1 اليلبة

وهد ا   (.019ص :6)وت   ه ه امل امالت مداسبة عد  موا ن ها باملبزان ال دام ل قدو م م امد  اال تبداط     
 .وب لك أصبحع جاهز  لل يبب  ، ؤك  أّن األدا  عل  د جة عالبة مر ال بات

 :تطبيق األداة

 ،ت   سددبني (1)الددي بلغددع  طّبدد  الباحدد  األدا  بصددبغ ها الدهائبددة علدد  أفددراد عّبدددة البحدد  األساسددبة
مملا أتاح له أن  ل قي أفراد ال ّبدة  ،وق  حرص الباح  عل  تو    االس بانة  تصّبا ،طالبا وطالبة (931)و

واإلجابة عل   ،كللهم عل  الرغم مر حجم ال ّبدة وس ة  ق ة ان شا ها موضحا هلم أهمّبة البح  وأه افه
 .ضوعبة يف إجاباتهموحّ هم عل  ال قلة واملو ،اس  سا اتهم

وب   االن هاء مر تيبب  االس بانة فح  الباح  االس ما ات لل حق  مر دقلة االس جابات وت ر غها يف 
  .اس ما   ياصة أعّ ها هل ا الغرض

  :رابعا ـ الوسائل اإلحصائّية واحلسابّية
 :عاج الباح  ببانات البح  إحصائّبا وحسابّبا باس  ماا الوسائ  اآلتبة 

 (:pearson )م ام  ا تباط بريسون  د0
  .اس  م  الباح  م ام  ا تباط بريسون حلساب قبمة م ام  ثبات األدا  بير قة إعاد  االي با 

 (: weighted meanد الوسط املرّجذ )3
وت دّرف قبم هدا وترتببهدا     ،اس  م  الباح  الوسدط املدرّجذ لوصدف كد  فقدر  مدر فقدرات أدا  البحد         

.األير ضمر اجملاا الواح  لغرض ت سري الد ائجبالدسبة لل قرات 
 (:percetage)د الدسبة املئوّ ة 3

اس  م  الباح  الدسبة املئوّ ة لوصف جم م  البح  وال ّبدة وحتو   ال كرا ات يف ك  فقدر  مدر فقدرات    
 .االس بانة إىل نسبة مئوّ ة ل  ّرف قبمة الدسبة لكّ  فقر  مر فقرات االس بانة

 (:coefficient of diffecalys)ئوي د الو ن امل9
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اس  م  الباح  الو ن املئوي لببان القبمة الدسبّبة لك  فقر  مر فقرات االس بانة ولوفاد  مدده يف ت سدري   
 (.013ص :6)الد ائج

 :عرض النتائج وتفسريهاالفصل الرابع: 
 افه مدر يدالا ت دّرف    عل  وف  أه   ضمر ه ا ال ص  عرضا وت سريا للد ائج الي توّص  إلبها البح 

املقرتحدة مل اجلدة   وحلدوهلم  ر وجهة نظدر ال    سدبني واليلبدة،    م اود اس ه ماد  فقه اللغةص وبات ت   س 
 :عل  وف  اطخيوات اآلتبةه ه الص وبات، 

وسب سدر الباحدد    ،ترتبد  الصد وبات لكددّ  جمداا تدا لبدا مددر أعلد  الصد وبات حددّ   إىل أدناهدا        :أوال
 .مر كّ  جماا لك رتها (%33)ضمر ال ل  األعل   الص وبات الي و دت

  ا )بغّض الدظر عر جماالتها(.ترتب  الص وبات لكّ  جماا تدا لبا حبس  حّ ته :ثانبا
 :سب رض الباح  ن ائج ه يف البح  األوا وال اني عل  وف  اجملاالت الس ة اآلتبة

 .د جماا األه اف0
 .د جماا املاد 3
 .د جماا ال    سبني3
 .اا اليلبةد جم9
 .د جماا طرائ  ال    س وأسالببها3
 .د جماا أسالب  ال قو م واالي با ات6

 أوال: صعوبات تدريس مادة فقه اللغة من وجهة نظر التدريسيني.
 :ـ صعوبات جمال األهداف1

% و 011)وأو انها املئوّ ة بني  (،3,0و  3)ص وبات احنصرت د جات حّ اتها بني  (3) ضم ه ا اجملاا 
 .   بّبر ذلك (1)وج وا  (،63%

 اس جابات ال    سبني يف جماا األه اف (1ج وا )

  الرتبة
 ضمر
 اجملاا

 ال سلس 
 ضمر
 اجملاا

 الص وبدددددددات
ص و

 بة
  ئبسة

ص و
 بة

 ثانو ة

ال 
 تشك 
ص و

 بة

 د جة
 احلّ  

 الو ن
 املئوي

0 3 
قللة يرب  ب ض ال    سبني بير قة ا  قاق 

 .غ هااأله اف السلوكبة وصبا
1 1 1 3 011% 

3 0 
أك ر ال    سبني م  يلل وا عل  أه اف 

 .ت   س ماد  فقه اللغة
7 0 1 1,0 11% 

3 3 
الوقع املتّص  ل حقب  األه اف غري 

 .كاف
6 0 0 6,0 11% 

9 3 
ض ف ق    ب ض ال    سبني عل  حتقب  

األه اف الي تؤدي إىل تدمبة املها ات 
 .اللغو ة

3 3 0 3,0 73% 

3 9 
ال ت وافر الوسائ  ال  لبمبة الي تساع  عل  

 .حتقب  أه اف ت   س ماد  فقه اللغة
3 0 3 3,0 63% 



 
 ص وبات ت   س ماد  فقه اللغة ود اس ها مر وجهة نظر ال    سبني واليلبة 
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وفبمددا  ددأتي   ،أّن هددداك صدد وب ان  ددكلل ا ال لدد  األعلدد  يف جمدداا   األهدد اف    (1) لحددظ مددر جدد وا  

 :ت سريهما
 (.هاقللة يرب  ب ض ال    سبني بير قة ا  قاق األه اف السلوكبة وصباغ ) أ د

و مبدا   دود    (،%011)وو نهدا املئدوي    (،3)إذ بلغع د جة حّ تها  ،جاءت ه ه ال قر  بالرتتب  األوا
سب  ه ه الصد وبة إىل قللدة اطلدالع أك در ال    سدبني علد  األهد اف املوضدوعة ل د   س مداد  فقده اللغدة ،             

لوكبة تساع  ال    سبني علد   إذ إّن األه اف الس .وض  هم يف كب بة ا  قاق األه اف السلوكبة وصباغ ها
 (.63ص :01)وتساع  اليلبة عل  توجبه جهودهم حنو حتقب  األه اف  ،تدظبم املاد  ال  اسبة

  (.أك ر ال    سبني م  يلل وا عل  أه اف ت   س ماد  فقه اللغة) ب د
وقد    دزى    (،%11)وو نها املئدوي   (،1,0)إذ بلغع د جة حّ تها  ،جاءت ه ه ال قر  بالرتتب  ال اني

، إذ إّن سب  ه ه الص وبة إىل قللة اه مام أك ر ال    سبني باأله اف الي متّ   األساس يف ال ملبة ال  لبمبة
 وضوح األه اف   ني عل  حت    الوسائ  واألسالب  املالئمة لبلوغها وتز   مر نشاط امل  لم.

 :ـ صعوبات جمال املادة2

% و 011)وأو انها املئوّ ة بدني   (،0,0و 3)د جات حّ اتها بني ص وبات احنصرت  (6) ضم ه ا اجملاا 
 . بّبر ذلك (1)وج وا  (،33%

 اس جابات ال    سبني يف جماا املاد  (1)ج وا 
 الرتبة
 ضمر
 اجملاا

 ال سلس 
 ضمر
 اجملاا

 الص وبددددات
 ص وبة
  ئبسة

 ص وبة
 ثانو ة

 ال تشك 
 ص وبة

 د جة
 احلّ  

 الو ن
 املئوي

0 9 
ض األل اظ والرتاكب  ص وبة ب 

 .الوا د  يف ماد  فقه اللغة
1 1 1 3 011% 

3 0 
م ردات ماد  فقه اللغة ض ب ة 

 .اال تباط مببوا اليلبة واه ماماتهم
7 0 1 1,0 11% 

3 3 
ك ر  اآل اء والشروح الي خت لط 

فبها الروا ات و ك ر فبها 
 .االس يراد

7 1 0 7,0 13% 

9 6 
  ص وبة احلصوا عل  املصاد

واملراج  الي ت ني اليلبة عل  فهم 
 .ماد  فقه اللغة

3 3 0 3,0 73% 

3 3 
م ردات ماد  فقه اللغة ك ري  

 .وم ش بة
9 3 3 3,0 61% 

6 3 
أك ر الدصوص غري مضبوطة  

 .بالشك 
3 3 3 0,0 33% 

 :ت سريهما وفبما  أتي ،أّن هداك ص وب ان  كلل ا ال ل  األعل  يف جماا املاد  (1) لحظ مر ج وا   
 (.ص وبة ب ض األل اظ والرتاكب  الوا د  يف ماد  فقه اللغة) أ د
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و مبدا   دود    (،%011)وو نهدا املئدوي    (،3)إذ بلغع د جة حّ تها  ،جاءت ه ه ال قر  بالرتتب  األوا
إذ   رض هد ا الد  س عرضدا جافدا بير قدة       ،سب  ه ه الص وبة إىل   و  اليلبة بص وبة د س فقه اللغة

واالع ماد عل  احل ظ والد لقني،  فالبد  مدر مشدا كة اليلبدة ال اعلدة يف الد  س فهدم حمدو  ال ملبدة            اءاإللق
 ال  لبمبة.

 (.م ردات ماد  فقه اللغة ض ب ة اال تباط مببوا اليلبة واه ماماتهم) ب د
  دود   و مبدا  (،% 11،وو نهدا املئدوي)  (1,0)جاءت ه ه ال قر  بالرتتب  ال اني، إذ بلغع د جة حّ تها 

سددببها إىل ك ددر  امل ددردات اللغو ددة وغراب هددا إذ إّنهددا ال تلّبددي حاجددات اليلبددة اللغو ددة يف أثددداء ال  اعددد             
، إذ الب  مر مراعا  مبوا اليلبة وحاجاتهم وال مد  علد  إثدا   داف بد هم حندو ت لدم املداد  مدر         االج ماعي

  يالا البح  وال دقب  عر امل لومات بأن سهم.
 :التدريسينيـ صعوبات جمال 3

% و 011)وأو انها املئوّ ة بني  (،3,0و  3)ص وبات احنصرت د جات حّ اتها بني  (3) ضم ه ا اجملاا 
 . بّبر ذلك (01)وج وا  (،73%

 اس جابات ال    سبني يف جماا ال    سبني (01)ج وا 
الرتبة 
 ضمر
 اجملاا

 ال سلس 
 ضمر 
 اجملاا 

 الص وبددددات
 ص وبة
  ئبسة

ص وبة 
 ةثانو 

 ال تشك 
 ص وبة

 د جة
 احلّ  

 الو ن 
 املئوي

0 3 
ال  دق  أك ر ال    سبني أه اف ت   س 

 .ماد  فقه اللغة إىل اليلبة
  1   1    1   3 011% 

 %11  1,0  1    0   7     .ن    امل تّصصني يف ت   س ماد  فقه اللغة 0 3

3 9 
ض ف املس وى ال لمي لب ض ال    سبني 

 .هميف جماا ختّصص
  6   3    1  7,0  13% 

9 3 
 س  م  ب ض ال    سبني اال دواجبة يف 

  (.ال صبحة وال امبة)اللغة 
  6   0    0  6,0  11% 

3 3 
ض ف ق    ب ض ال    سبني عل  إكساب 

  .اليلبة املها ات اللغو ة
  3   3    0  3,0  73% 

األعلدد  يف جمدداا ال    سددبني،وفبما  ددأتي  أّن هددداك صدد وب ان  ددكلل ا ال لدد    (01) لحددظ مددر جدد وا  
 :ت سريهما

  (.ال  دق  أك ر ال    سبني أه اف ت   س ماد  فقه اللغة إىل اليلبة)أ د 
و مبدا   دود    (،%011)وو نهدا املئدوي    (،3)إذ بلغع د جة حّ تها  ،جاءت ه ه ال قر  بالرتتب  األوا

وتشري ه ه  .أه اف ت   س املاد  وع م إطالعهم علبهاسب  ه ه الص وبة إىل قللة اه مام أك ر ال    سبني ب
الص وبة إىل أهمبة األه اف يف ال ملبة ال  لبمبة إذ جت لدها أك در تدظبمدا، وتشد ر اليلبدة بدأن لد  هم أهد افا         

 م روفة جي  حتقبقها مر يالا ال  لم.
  (.ن    امل تّصصني يف ت   س ماد  فقه اللغة)ب د 

و مبدا   دود    %(11وو نهدا املئدوي)   ،(1,0إذ بلغع د جة حّ تها ) ،ب  ال انيجاءت هاتان ال قر  بالرتت
. إذ تشري ه ه الص وبة سب  ه ه الص وبدة إىل قللدة أعد اد ال    سبني امل تّصصني يف ت   س ماد  فقه اللغة

وافر إالل يف علمبدة ال ت د   تإىل   و  ال    سبني إن ماد  فقه اللغة حت داج لضدمان جنداح ت   سدها إىل إمكانبدا     
 ال    سي احلاص  عل   هاد  االي صاص ال قب  يف املاد .
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 :ـ صعوبات جمال الطلبة4

% و 011(، وأو انها املئوّ ة بدني ) 3,0و 3( ص وبات احنصرت د جات حّ اتها بني )6 ضم ه ا اجملاا )
 (  بّبر ذلك.00%(، وج وا )63

  (00)ج وا  
 اس جابات ال    سبني يف جماا اليلبة

 لرتبةا
 ضمر
 اجملاا

 ال سلس 
 ضمر
 اجملاا

 
 الص وبددددددات 

 ص وبة
  ئبسة

 ص وبة
 ثانو ة

 التشك 
 ص وبة

 د جة
 احلّ  

 الو ن
 املئوي

 %011  3  1    1   1   قللة ميال ات أك ر اليلبة اطخا جبة.  3    0

3    3 
اع ماد اليلبة عل  ال لقلي يف د س 

 فقه اللغة. 
  7   0    1  1,0  11% 

3   0 
   س اليلبة ماد  فقه اللغة لالي با  

 فقط.
  6   3    1 7,0  13% 

9   6 
قللة اه مام أك ر اليلبة باملصاد  

واملراج  الي ت بدهم عل  د اسة ماد  
 فقه اللغة.   

  6   0    0 6,0  11% 

3   3 
ض ف اه مام ب ض اليلبة بال حضري 

 البومي.
  6   0    0 6,0  11% 

6   9 
ض ف  غبة ب ض اليلبة يف د اسة 

 ماد  فقه اللغة.
  9   3    0 3,0  63% 

  :وفبما  أتي ت سريهما ،أّن هداك ص وب ان  كلل ا ال ل  األعل  يف جماا اليلبة (00) لحظ مر ج وا  
 (.قللدة ميال دات اليلبدة اطخا جبدة)أ د 

و مبدا   دود    (،%011)وو نهدا املئدوي    (،3) إذ بلغع د جة حّ تها ،جاءت ه ه ال قر  بالرتتب  األوا
الص وبة إىل قللة اه مام اليلبة بامليال ات اطخا جبدة لضدب  ال درص امل احدة هلدم، واع مدادهم علد          سببه ه

طددالع علدد  املصدداد  اإلأو الك دداب امل  مدد  يف ال دد   س، وعدد م   املدداد  الددي  لقبهددا ال    سددي يف احملاضددر  
 لمها.املساع   يف فهم املاد  وت 

 (.اع ماد اليلبة عل  ال لقلي يف د س فقه اللغة)ب د 
وقد    دود    (،%11)وو نهدا املئدوي    (،1,0)إذ بلغع د جة حدّ تها   ،جاءت ه ه ال قر  بالرتتب  ال اني

 قف دو  اليلبة   ئ ا هم بالكالم، حب واس ه ه الص وبة إىل اع ماد أك ر ال    سبني طر قة احملاضر سب  
االسدد ماع فقددط، وعدد م اسدد ت ام أسددلوب املداقشددة واحلددوا  مملددا  ددؤدي إىل قلددة فدداعلب هم        وعددد  ال لقلددي  

 ومشا ك هم يف ال  س.  
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 :ـ صعوبات جمال طرائق التدريس وأساليبها5

% 011)وأو انها املئوّ ة بني  (،6,0و 3)ص وبات احنصرت د جات حّ اتها بني  (3) ضم ه ا اجملاا       
 . بّبر ذلك (03)وج وا  %( 63و 

 ( 03ج وا )  
 اس جابات ال    سبني يف جماا طرائ  ال    س وأسالببها

 الرتبة
 ضمر
 اجملاا

 ال سلس 
 ضمر
 اجملاا

 الص وبددددددات
 ص وبة
  ئبسة

 ص وبة
 ثانو ة

 التشك 
 ص وبة

 د جة
 احلّ  

 الو ن
 املئوي

0 3 
اليرائ  املّ ب ة يف ال    س ال تواك  ال يو  

ال    س احل   ة احلاص  يف طرائ  
 .وأسالببها

1 1 1 3 011% 

3 3 
اليرائ  املّ ب ة يف ال    س ال تسمذ 

 .باس  ماا وسائ  ت لبمبة
7 0 1 1,0 11% 

3 0 
ت   س ماد  فقه اللغة    م  عل  طر قة 

 .احملاضر 
7 1 0 7,0 13% 

9 9 
قللة مراعا  ب ض اليرائ  املّ ب ة يف ال    س 

 .لبةال روق ال رد ة بني الي
6 3 1 7,0 13% 

3 3 
قللة إملام ب ض ال    سبني باملباديء الرتبو ة 
والد سبة الي تس د  إلبها طرائ  ال    س 

 .احل   ة
3 0 3 3,0 63% 

 ،أّن هداك ص وب ان  كلل ا ال ل  األعلد  يف جمداا طرائد  ال د   س وأسدالببها      (03) لحظ مر ج وا  
 :وفبما  أتي ت سريهما

    (.املّ ب ة يف ال    س ال تواك  ال يو  احلاص  يف طرائ  ال    س احل   ة وأسالببهااليرائ  )أ د 
وقد    دزى    (،%011)وو نهدا املئدوي    (،3)إذ بلغع د جة حّ تها  ،جاءت ه ه ال قر  بالرتتب  األوا

   ددةسددب  هدد ه الصدد وبة إىل قللددة اطلددالع ال    سددبني علدد  أحدد   مددا ظهددر يف جمدداا طرائدد  ال دد   س احل     
، وتشددري هدد ه الد بجددة إىل  دد و  اليلبددة بقللددة فائدد   اليرائدد  ال قلب  ددة يف ال دد   س ألّنهددا ال تدد ري  وأسددالببها

 عل  ال  لم امليلوب.  ماه مامهم وال ت سم باحل اثة وال حت زه
  (.اليرائ  املّ ب ة يف ال    س ال تسمذ باس  ماا وسائ  ت لبمبة)ب د 

و مبدا   دود    (،%11)وو نها املئدوي   (،1,0)إذ بلغع د جة حّ تها  ،ال انيجاءت ه ه ال قر  بالرتتب  
حت اج إىل  الع قادهم أّن ماد  فقه اللغة ال ،سب  ه ه الص وبة إىل قللة اه مام ال    سبني بالوسائ  ال  لبمبة

املاد ددة  اسدد  ماا هدد ه الوسددائ ، و مبددا   ددود السددب  إىل إحسدداس اليلبددة حباجددة اجلام ددات إىل املسدد لزمات
وال لمبة ل يبب  طرائ  ال    س احل   ة باس  ماا الوسائ  ال  لبمبة الي تؤدي إىل ان باه اليلبة وتشدو قهم  

 لل  س ل حقب  األه اف املدشود .
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 :ـ صعوبات جمال أساليب التقويم واالختبارات6

% و 011)املئوّ ة بدني   وأو انها ،(3,0و 3)ص وبات احنصرت د جات حّ اتها بني  (3) ضم ه ا اجملاا 
 .     بّبر ذلك (03)وج وا  (،73%

 (03)ج وا 
 اس جابات ال    سبني يف جماا أسالب  ال قو م واالي با ات

 الرتبة
 ضمر
 اجملاا

 ال سلس 
 ضمر
 اجملاا

 الص وبدددددات
 ص وبة
  ئبسة

 ص وبة
 ثانو ة

 التشك 
 ص وبة

 د جة
 احلّ  

 الو ن
 املئوي

0 9 

ف عد  املس وى أك ر االي با ات تق
امل ريف وت كلر امل لومات واحلقائ  مر 

دون االس د اج عر طر   ال حلب  
 .والرتكب 

1 1 1  3 011% 

3 0 
إهماا االي با ات الش هبة يف ال قو م 
واالق صا  عل  االي با ات ال حر ر ة 

 .يف تق  ر د جات اليلبة
7 0 1 1,0   11% 

3 3 
اليلبة قللة مراعا  ال روق ال رد ة بني 

 .عد  صباغة أك ر االي با ات
7 1 0 7,0  13% 

9 3 
إهماا االجتاهات احل   ة يف تصمبم 

 .أك ر االي با ات
6 0 0 6,0  11% 

3 3 
    ب ض ال    سبني االي با ات غا ة 

مر دون اع مادها ك غ  ة  اج ة 
 .ل مكني اليلبة مر املاد  وفهمها

3 3 0 3,0  73% 

أّن هددداك صدد وب ان  ددكلل ا ال لدد  األعلدد  يف جمدداا أسددالب  ال قددو م         (03) لحددظ مددر جدد وا   
 :وفبما  أتي ت سريهما ،واالي با ات

 
 اج عدر طر د    االي با ات تقف عد  املس وى امل ريف وت كلر امل لومات واحلقائ  مر دون االسد د أ د)أك ر 

 ال حلب  والرتكب (
و مبدا   دود    (،%011)وو نها املئدوي    (،3)ّ تها إذ بلغع د جة ح ،جاءت ه ه ال قر  بالرتتب  األوا

سب  ه ه الص وبة إىل اع ماد ال    سبني عل  اي با ات قاصر  عر قباس مس وى اليلبة ومق ا  حتصبلهم 
ألّنها ال تقبس سوى املس وى األوا مدر مسد و ات امل رفدة وهدو      ،مر م ا ف واجتاهات ومها ات وك ا ات

 .احل ظ وال  كلر واالسرتجاع
ب د)إهماا االي با ات الشد هبة يف ال قدو م واالق صدا  علد  االي بدا ات ال حر ر دة يف تقد  ر د جدات          

 اليلبة( 
وقد    دزى    (،%11)وو نها املئدوي   (،1,0)إذ بلغع د جة حّ تها  ،جاءت ه ه ال قر  بالرتتب  ال اني

 بددا ات بة جباندد  االيسددب  هدد ه الصدد وبة إىل إحسدداس ال    سددبني بضددرو   اع مدداد االي بددا ات الشدد ه   
ال  جات وتق  رها، وتشري ه ه الص وبة إىل ع م إملدام عد د مدر ال    سدبني بأسدالب        ال حر ر ة يف تقو م



 
 
 

018 

 ل امرا ال  د
 

ال قو م واع قادهم أّن جنداح اليالد   ق صدر علد  اج بدا ه  االم حدان ال حر دري وال  دأن لق  تده الشد و ة           
 ونشاطاته.

 .وجهة نظر الطلبة دراسة مادة فقه اللغة من ثانيا: صعوبات
 :صعوبات جمال األهداف ـ

وأو انها املئوّ دة بدني    (،933,0و  717,0)ص وبات احنصرت د جات حّ اتها بني  (3) ضم ه ا اجملاا 
 . بّبر ذلك (09)وج وا  (،%73,70% و 13,11)

 (09)ج وا 
 اس جابات اليلبة يف جماا األه اف

 الرتبة
 ضمر
 اجملاا

 ال سلس 
 ضمر
 اجملاا

 وبددددداتالص 
 ص وبة
  ئبسة

 ص وبة
 ثانو ة

 التشك 
 ص وبة

 د جة
 احلّ  

 الو ن 
 املئوي 

  0    0 
اليلبة م  يلل وا عل  أه اف ت   س ماد  

 .فقه اللغة
313 93 33 717,0 13,11% 

  3    9 
الوقع املتّص  ل حقب  األه اف غري 

 .كاف
397 61 39 613,0 73,19% 

  3    3 
ف حلاجات اليلبة قلة مراعا  األه ا

 .واه ماماتهم
339 77 91 600,0 33,11% 

  9   3 
األه اف قاصر  عر تدمبة ق  ات اليلبة 

 .اللغو ة
313 13 13 930,0 33,73% 

  3    3 
ض ف ا تباط األه اف بواق  ت   س ماد  

 .فقه اللغة
371 11 13 933,0 73,70% 

وفبمددا  ددأتي  ، لدد  األعلدد  يف جمدداا األهدد افأّن هددداك صدد وب ان  ددكلل ا ال (09) لحددظ مددر جدد وا   
 .ت سريهما

 (.اليلبة م  يلل وا عل  أه اف ت   س ماد  فقه اللغة)أ د 
 (،%13,11)وو نهددا املئددوي  (،717,0)إذ بلغدع د جددة حدّ تها    ،جداءت هدد ه ال قدر  بالرتتبدد  األوا  

علد  أهد اف تد   س مداد  فقده       ال    سبني م  يل دوا طلبد هم    ود سب  ه ه الص وبة إىل أّن ب ضو مبا  
فهم  قومون ب    سها بغض الدظدر عدر األهد اف فبكدون هد فهم الوحبد  هدو إ صداا امل لومدات مدر            اللغة

  .وق    زى سببها إىل ع م اه مام اليلبة باأله اف ،الك اب إىل أذهان اليلبة
 (.الوقع املتّص  ل حقب  األه اف غري كاف)ب د 

وقد    (%73,19)وو نها املئدوي    (،613,0)إذ بلغع د جة حّ تها  ،ال انيجاءت ه ه ال قر  بالرتتب  
، إذ إّن احلص    زى سب  ه ه الص وبة إىل إحساس اليلبة بقللة الوقع املتّص  ل    س ماد  فقه اللغة

  احمل د  ال تك ي ل  رف اليلبة عل  م ردات ماد  فقه اللغة وإد اك أهمب ها.
 :ـ صعوبات جمال املادة2

وأو انها املئوّ دة بدني    (،393,0و  136,0)( ص وبات احنصرت د جات حّ اتها بني 6)م ه ا اجملاا  ض
 . بّبر ذلك (03)وج وا  (،%0,67% و 3,10)
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 (03)ج وا 
 اس جابات اليلبة يف جماا املاد 

 الرتبة
 ضمر
 اجملاا

 ال سلس 
 ضمر
 اجملاا

 الص وبددددددات
 ص وبة
  ئبسة

 ص وبة
 ثانو ة

 التشك 
 بةص و

 د جة
 احلّ  

 الو ن
 املئوي

0 3 
م ردات ماد  فقه اللغة ض ب ة اال تباط 

 .مببوا اليلبة واه ماماتهم
316 31 39 

136,

0 
3,10% 

3 6 
ص وبة احلصوا عل  املصاد  واملراج  
 .الي ت ني اليلبة عل  فهم ماد  فقه اللغة

311 33 37 
113,

0 
0,11% 

3 9 
  مر املصيلحات اللغو ة حت اج إىل مز 

 .الشرح وال  صب 
361 93 97 

613,

0 
73,19

% 

 70 61 300 .م ردات ماد  فقه اللغة ك ري  وم ش بة 0 9
373,

0 
73,71

% 

 71 17 379 .أسلوب عرض م ردات املاد  غري مشّوق 3 3
933,

0 
73,73

% 

6 3 
ض ف إسهام م ردات ماد  فقه اللغة يف 
 .الكشف عر الق  ات اللغو ة ل ى اليلبة

333 011 11 
393,

0 
0,67% 

  :وفبما  أتي ت سريهما ،أّن هداك ص وب ان  كلل ا ال ل  األعل  يف جماا املاد  (03) لحظ مر ج وا 
 (.م ردات ماد  فقه اللغة ض ب ة اال تباط مببوا اليلبة واه ماماتهم)أ د 

وقد    (،%3,10)وو نها املئدوي    (،136,0)إذ بلغع د جة حّ تها  ،جاءت ه ه ال قر  بالرتتب  األوا
، مملا  ؤدي إىل م انا  اليلبة يف د اسة ماد  فقه ك ري مر امل ردات اللغو ة زى سب  ه ه الص وبة إىل غرابة  

 ، و مبا   ود السب  إىل قللة الوعي اللغوي ل  هم.اللغو ة اللغة، وإحساسهم بأّنها ال تلّبي حاجاتهم
  (.ني اليلبة عل  فهم ماد  فقه اللغةص وبة احلصوا عل  املصاد  واملراج  الي ت )ب د 

%(، وقد   0,11)وو نها املئدوي    (،113,0)إذ بلغع د جة حّ تها  ،جاءت ه ه ال قر  بالرتتب  ال اني
إذ م تكدر   ،عل  املصاد  واملراج  الي ت بدهم عل  فهم املاد  اليلبة حصوا  زى سب  ذلك إىل ص وبة 
لالسد  ا  ، وعد م ت داون ال داملني يف املك بدات مد        قدع املتّصد    وقللدة الو  ،املك بات باملسد وى امليلدوب  

 اليلبة.
 :ـ صعوبات جمال التدريسيني3

وأو انها املئوّ دة بدني    (،303,0و  719,0)ص وبات احنصرت د جات حّ اتها بني  (6) ضم ه ا اجملاا 
     . بّبر ذلك (06)وج وا  (،73,63% و 3,11)

 (06)ج وا 
 اا ال    سبنياس جابات اليلبة يف جم

 الرتبة
 ضمر
 اجملاا

 ال سلس 
 ضمر
 اجملاا

 الص وبدددددات   
 ص وبة
  ئبسة

 ص وبة
 ثانو ة

 التشك 
 ص وبة

 د جة  
 احلّ    

 الو ن 
 املئوي 

  0    9 
ال    سي هو احملو  األساس يف 

  .ت   س ماد  فقه اللغة
379 33 30 719,0 3,11% 
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  3    0 
  ب دمبة قللة اه مام ب ض ال    سبني

ق  ات ال حلب  والرتكب  والربط 
.والدق  والبداء ل ى اليلبة  

333 76 93 699,0 3,13% 

  3   3 
إسداد ت   س ماد  فقه اللغة إىل 

ت   سبني غري م تّصصني يف ت   س 
 .املاد 

303 11 97 313,0 73,71% 

  9    6 
ض ف ق    ب ض ال    سبني عل  

 .إ صاا املاد  إىل اليلبة
311 16 33 369,0 3,71% 

  3    3 
ض ف املس وى ال لمي لب ض 

 .ت   سبي ماد  فقه اللغة
370 017 73 993,0 0,73% 

 6     3 
ض ف ق    ب ض ال    سبني عل  
 .تدمبة األسلوب اللغوي ل ى اليلبة

331 009 17 303,0 73,63% 

وفبمددا  ددأتي  ،اا ال    سددبنيأّن هددداك صدد وب ان  ددكلل ا ال لدد  األعلدد  يف جمدد  (06) لحددظ مددر جدد وا 
 :ت سريهما

 (.ال    سي هو احملو  األساس يف ت   س ماد  فقه اللغة)أ د 
و مبا  (،%3,11)وو نها املئوي   (،719,0)إذ بلغع د جة حّ تها  ،جاءت ه ه ال قر  بالرتتب  األوا

إذ  سد  م  أك در    ،   ود سب  ه ه الصد وبة إىل أسدلوب تد   س مداد  فقده اللغدة القدائم علد  حمدو  واحد          
. وتشدري هد ه الصد وبة إىل    ال    سبني طر قة احملاضدر  فبلقدون الد  وس إلقداء واليلبدة سدلببون ال اجيداببون       

حاجة اليلبة لليرائ  املشوقة القائمة عل  أساس مشا ك هم ال اعلة يف ال  س واس ت ام احلدوا  واملداقشدة   
 كونهم حمو  ال ملبة ال  لبمبة.  

 (.مام ب ض ال    سبني ب دمبة ق  ات ال حلب  والرتكب  والربط والدق  والبداء ل ى اليلبةقللة اه )ب د 
و مبا  (،%3,13)وو نها املئوي   (،699,0)إذ بلغع د جة حّ تها  ،جاءت ه ه ال قر  بالرتتب  ال اني

، أو أّنهدم  م  ود سب  ه ه الصد وبة إىل أّن ب دض ال    سدبني  ؤكلد ون علد  احل دظ  اآللدي مدر دون ال هد         
 ؤك ون عل  أدن  مس و ات األه اف وهو امل رفدة مدر دون االه مدام باملسد و ات ال لبدا كدال هم وال يببد         

   وال حلب  والرتكب  وال قو م.
 :ـ صعوبات جمال الطلبة4

وأو انها املئوّ دة بدني    (،317,0و  111,0)ص وبات احنصرت د جات حّ اتها بني  (6) ضم ه ا اجملاا 
 . بّبر ذلك (07)وج وا  (،%13,69و % 9,11)

 (07ج وا )
 اس جابات اليلبة يف جماا اليلبة 

 الرتبة
 ضمر
 اجملاا

 ال سلس 
 ضمر
 اجملاا

 
 الص وبددددددات

ص وبة 
  ئبسة

ص و
 بة

 ثانو ة

 التشك 
 ص وبة
 

 د جة
 احلّ  

 الو ن
 املئوي

0 9 
ض ف اس ب اب ب ض اليلبة يف ماد  فقه اللغة 

 .و ةلقللة ثقاف هم اللغ
317 91 33 111,0 9,11% 

3 3 
ض ف مب  ب ض اليلبة حنو د اسة ماد  فقه 

 .اللغة
373 90 39 703,0 63,13% 

 %0,76 333,0 77 60 303ض ف ق    ب ض اليلبة عل  الوصوا إىل  3 3
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املصاد  واملراج  الي ت بدهم عل  د اسة ماد  
 .فقه اللغة

9 3 
لغو ة اه مام ب ض اليلبة حب ظ امل ردات ال

 .أك ر مر فهمها إذ تد هي بان هاء االي با ات
310 13 19 937,0 13,70% 

3 6 
قللة  غبة ب ض اليلبة يف ال تّص  باللغة 

 .ال رببة
361 11 13 373,0 63,61% 

 %13,69 317,0 013 001 337 .جه  ب ض اليلبة بأهمبة فقه اللغة 0 6

 :وفبما  أتي ت سريهما  ، ل  األعل  يف جماا اليلبةأّن هداك ص وب ان  كلل ا ال (07) لحظ مر ج وا 
 (.ض ف اس ب اب ب ض اليلبة يف ماد  فقه اللغة لقللة ثقاف هم اللغو ة)أ د 

وقد    (،%9,11)وو نهدا املئدوي    (،111,0)إذ بلغع د جة حّ تها  ،جاءت ه ه ال قر  بالرتتب  األوا
إذ إّن  ،كبد  وعد م اسد  ماهلا يف الوقدع احلاضدر       زى سب  ه ه الص وبة إىل غرابدة ب دض األل داظ والرتا   

لقللدة ميال داتهم اطخا جبدة وضد ف الد يري        ،ب ض اليلبة ت و هم ال قافة الواس ة والدظر  الشدمولبة للغدة  
  .اللغو ة ل  هم

 د اسة ماد  فقه اللغة(.مب  ب ض اليلبة حنو  ب د ) ض ف
 ،(%63,13)وو نهدا املئدوي    (،703,0)ها إذ بلغدع د جدع حدّ ت    ،جاءت ه ه ال قر  بالرتتب  ال داني 

الص وبة إىل ض ف منو لغة اليلبة وإع ادهم اللغوي الد ي م  صدلهم بالببئدة واحلبدا       ه ه سب  وق    زى
 ري فدبهم الرغبدة والبحد     وواق  اليلبة، ومبدوهلم الدي هلدا أثدر كدبري يف إقبداهلم علد  املداد  وتد         االج ماعبة 

 .واالس زاد  مر ال لم
 :ات جمال طرائق التدريس وأساليبهاـ صعوب5

وأو انها املئوّ دة بدني    (،363,0و  119,0)ص وبات احنصرت د جات حّ اتها بني  (6) ضم ه ا اجملاا 
 . بّبر ذلك (01)وج وا  (،%0,61% و 3,11)

 اس جابات اليلبة يف جماا طرائ  ال    س وأسالببها  (01ج وا ) 
 الرتبة
 ضمر
 اجملاا

 ال سلس 
 ضمر

 اااجمل
 الص وبددددددات

 ص وبة
  ئبسة

 ص وبة
 ثانو ة

 التشك 
 ص وبة

 د جة
 احلّ  

 الو ن
 املئوي

0 6 
ب ض اليرائ  املّ ب ة يف ال    س ت  قر إىل 

 .عدصر ال شو  
 311 33 01 119,0 3,11% 

3 9 
قللة االمكانات امل وافر  ل يبب  طرائ  

 .ال    س احل   ة
 373 39   33 777,0 13,11% 

3 0 
ت   س ماد  فقه اللغة    م  عل  طر قة 

 .احملاضر 
 330 63   39 719,0 3,13% 

9 3 
ب ض اليرائ  املّ ب ة يف ال    س ال تسهم 

 .يف حتقب  أه اف ماد  فقه اللغة
 331 61   60 373,0 73,71% 

3 3 
ب ض اليرائ  املّ ب ة يف ال    س تؤك  عل  

 .احل ظ اآللي مر دون ال هم واإلد اك
 369 11   17 370,0 33,61% 

6 3 
ب ض اليرائ  املّ ب ة يف ال    س ال تساع  
يف الكشف عر مواه  اليلبة وق  اتهم 

 .اللغو ة
 337 11   19 363,0 0,61% 



 
 
 

011 

 ل امرا ال  د
 

 ،أّن هداك ص وب ان  كلل ا ال ل  األعل  يف جمداا طرائد  ال د   س وأسدالببها     (01) لحظ مر ج وا   
 :وفبما  أتي ت سريهما

 (.اليرائ  املّ ب ة يف ال    س ت  قر إىل عدصر ال شو   )ب ضأ د  
وقد    (،%3,11)وو نها املئدوي    (،119,0)إذ بلغع د جة حّ تها  ،جاءت ه ه ال قر  بالرتتب  األوا

إذ إّن اإللقداء لدبس    ،  زى سب  ه ه الص وبة إىل اس  ماا ب ض ال    سبني اليرائ  القائمة علد  اإللقداء  
. وتشددري هدد ه الصدد وبة إىل حاجددة اليلبددة إىل اليرائدد  القائمددة علدد      اليلبددة حنددو ت للددم املدداد  كافبددا يف إثددا 

ال شو  ، ألّن تهبئة اليلبة ن سبا وفكر ا وتشو قهم لل  س تز   مر  تابة ال  س وتب   اليلبدة مدر السدأم    
 واملل .

 احل   ة(.االمكانات امل وافر  ل يبب  طرائ  ال    س  )قللةب د 
 (،%13,11)وو نهدا املئدوي     (،777,0)ة حدّ تها  ه ه ال قدر  بالرتتبد  ال داني، إذ بلغدع د جد     جاءت 

وعد م   ،و مبا   ود سب  ه ه الص وبة إىل قللة املس لزمات املاد ة وال لمبة ل يبب  طرائد  ال د   س احل   دة   
، وتشددري هدد ه اح الير قددةإذ إّن جندداح ال ملبددة ال  لبمبددة  رجدد  إىل حددّ  كددبري إىل جندد  .اه مددام امل دددبني بدد لك

 الص وبة إىل حاجة اليلبة لليرائ  ال    سبة احل   ة واإلفاد  مر ال ق م ال قين يف تيببقها. 
 :ـ صعوبات جمال أساليب التقويم واالختبارات6

وأو انها املئوّ دة بدني    (،313,0و  196,0)ص وبات احنصرت د جات حّ اتها بني  (3) ضم ه ا اجملاا 
 . بّبر ذلك (01)وج وا  (،%0,63% و 3,13)

 (01)ج وا 
 اس جابات اليلبة يف جماا أسالب  ال قو م واالي با ات

 الرتبة
 ضمر
 اجملاا

 ال سلس 
 ضمر
 اجملاا

 الص وبددددددات
 ص وبة
  ئبسة

 ص وبة
 ثانو ة

 التشك 
 ص وبة

 د جة
 احلّ  

 الو ن
 املئوي

  0 3 
االع ماد عل  االي با ات ال حر ر ة يف 

 .يلبةتقو م ال
 913   37   30 196,0 3,13% 

  3 9 
اف قا  ب ض االي با ات إىل األسالب  

 .ال لمبة يف صباغ ها وترتببها
 310   36   33 773,0 63,11% 

  3 3 
ب ض االي با ات ال تسهم يف تدمبة 

 .ق  ات اليلبة اللغو ة
 333   77   91 603,0 73,11% 

  9 0 
ا امل رفة أك ر االي با ات تدحصر يف جما

 .وال  كلر
 313   11   61 303,0 73,73% 

  3 3 
قللة االه مام باالجتاهات احل   ة يف 

 .أسالب  ال قو م واالي با ات
 391   016  019 313,0 0,63% 

أّن هدددداك صددد وب ان  دددكلل ا ال لددد  األعلددد  يف جمددداا أسدددالب  ال قدددو م     (01) لحدددظ مدددر جددد وا    
 :هماوفبما  أتي ت سري ،واالي با ات

 (.االع ماد عل  االي با ات ال حر ر ة يف تقو م اليلبة)أ د 
وقد    (،%3,13)وو نها املئدوي    (،196,0)إذ بلغع د جة حّ تها  ،جاءت ه ه ال قر  بالرتتب  األوا

  زى سب  ه ه الصد وبة إىل أّن أك در ال    سدبني  ق صدرون علد  االي بدا ات ال حر ر دة يف تقدو م اليلبدة          
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. وتشري ه ه الص وبة إىل احلاجة لالي با ات الش هبة والدشاطات الص بة إىل الي با ات الش هبةوإهماهلم ا
 جان  االي با ات ال حر ر ة يف تقو م اليلبة.

 (.اف قا  ب ض االي با ات إىل األسالب  ال لمبة يف صباغ ها وترتببها)ب د 
وق   (،%63,11)وو نها املئوي   (،773,0)إذ بلغع د جة حّ تها  ،جاءت ه ه ال قر  بالرتتب  ال اني

وال  ،  زى سب  ه ه الص وبة إىل ض ف ق    ب ض ال    سدبني علد  كب بدة بدداء االي بدا ات وصدباغ ها      
  .سّبما االجتاهات احل   ة يف أسالب  ال قو م واالي با ات

 :ترتيب الصعوبات يف غري جماالتها :ثالثا
   ،لب بددّبر كبددف  كددون الرتتبدد  يف غددري اجملدداالت    ،االتهدداا تددأى الباحدد  ترتبدد  الصدد وبات يف غددري جم  

 . بّبدان ذلك (30)و  (31)واجل والن 
 (31)ج وا 

 ماد  فقه اللغة مرتبة تدا لبا الص وبات الي تواجه ال    سبني يف ت   س
 حبس  د جات حّ اتها يف غري جماالتها مر وجهة نظر ال    سبني 

 الرتبة الص وبدددددات ت
 ص وبة

 ئبسة 
 ص وبة
 ثانو ة

 التشك 
 ص وبة

 د جة
 احلّ  

 الو ن
 املئوي

0 
قللة يرب  ب ض ال    سبني بير قة ا  قاق األه اف 

 .السلوكبة وصباغ ها
3,3 1 1 1 3 011% 

3 
ص وبة ب ض األل اظ والرتاكب  الوا د  يف ماد  فقه 

 .اللغة
3,3 1 1 1 3 011% 

3 
ماد  فقه اللغة ال  دق  أك ر ال    سبني أه اف ت   س 

 .إىل اليلبة
3,3 1 1 1 3 011% 

 %011 3 1 1 1 3,3 .قللة ميال ات أك ر اليلبة اطخا جبة 9

3 
اليرائ  املّ ب ة يف ال    س ال تواك  ال يو  احلاص  

 .يف طرائ  ال    س احل   ة وأسالببها
3,3 1 1 1 3 011% 

6 
أك ر االي با ات تقف عد  املس وى امل ريف وت كلر 
امل لومات واحلقائ  مر دون االس د اج عر طر   

 .ال حلب  والرتكب 
3,3 1 1 1 3 011% 

7 
أك ر ال    سبني م  يلل وا عل  أه اف ت   س ماد  

 .فقه اللغة
3,1 7 0 1 1,0 11% 

1 
م ردات ماد  فقه اللغة ض ب ة اال تباط مببوا اليلبة 

 .واه ماماتهم
3,1 7 0 1 1,0 11% 

 %11 1,0 1 0 7 3,1 .ّصصني يف ت   س ماد  فقه اللغةن    امل ت 1

 %11 1,0 1 0 7 3,1 .اع ماد اليلبة عل  ال لقلي يف د س فقه اللغة 01

00 
اليرائ  املّ ب ة يف ال    س ال تسمذ باس  ماا وسائ  

 .ت لبمبة
3,1 7 0 1 1,0 11% 

03 
إهماا االي با ات الش هبة يف ال قو م واالق صا  عل  

 .با ات ال حر ر ة يف تق  ر د جات اليلبةاالي 
3,1 7 0 1 1,0 11% 

03 
ك ر  اآل اء والشروح الي خت لط فبها الروا ات و ك ر 

 .فبها االس يراد
3,03 7 1 0 7,0 13% 
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 %13 7,0 0 1 7 3,03 .ت   س ماد  فقه اللغة    م  عل  طر قة احملاضر  09

03 
بة عد  صباغة أك ر قللة مراعا  ال روق ال رد ة بني اليل

 .االي با ات
3,03 7 1 0 7,0 13% 

06 
ض ف املس وى ال لمي لب ض ال    سبني يف جماا 

 .ختّصصهم
3,03 6 3 1 7,0 13% 

 %13 7,0 1 3 6 3,03 .   س اليلبة ماد  فقه اللغة لالي با  فقط 07

01 
قللة مراعا  ب ض اليرائ  املّ ب ة يف ال    س ال روق 

 .ليلبةال رد ة بني ا
3,03 6 3 1 7,0 13% 

 %11 6,0 0 0 6 30 .الوقع املتّص  ل حقب  األه اف غري كاف 01

30 
قللة اه مام أك ر اليلبة باملصاد  واملراج  الي ت بدهم 

 عل  د اسة ماد  فقه اللغة.   
30 6 0 0 6,0 11% 

 %11 6,0 0 0 6 30 .ض ف اه مام ب ض اليلبة بال حضري البومي 33

 %11 6,0 0 0 6 30 .اا االجتاهات احل   ة يف تصمبم أك ر االي با اتإهم 33

39 
ض ف ق    ب ض ال    سبني عل  حتقب  األه اف 

 .الي تؤدي إىل تدمبة املها ات اللغو ة
3,33 3 3 0 3,0 73% 

33 
ص وبة احلصوا عل  املصاد  واملراج  الي ت ني 

 .اليلبة عل  فهم ماد  فقه اللغة
3,33 3 3 0 3,0 73% 

36 
ض ف ق    ب ض ال    سبني عل  إكساب اليلبة 

 .املها ات اللغو ة
3,33 3 3 0 3,0 73% 

37 
    ب ض ال    سبني االي با ات غا ة مر دون 
اع مادها ك غ  ة  اج ة ل مكني اليلبة مر املاد  

 .وفهمها
3,33 3 3 0 3,0 73% 

31 
حتقب   ال ت وافر الوسائ  ال  لبمبة الي تساع  عل 

 .أه اف ت   س ماد  فقه اللغة
31 3 0 3 6,0 63% 

31 
قللة إملام ب ض ال    سبني باملباديء الرتبو ة والد سبة 

 .الي تس د  إلبها طرائ  ال    س احل   ة
31 3 0 3 3,0 63% 

 %63 3,0 0 3 9 31 .ض ف  غبة ب ض اليلبة يف د اسة ماد  فقه اللغة 31

 %61 3,0 3 3 9 30 .غة ك ري  وم ش بةم ردات ماد  فقه الل 30

 %33 0,0 3 3 3 33 .أك ر الدصوص غري مضبوطة  بالشك  33
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 (30)ج وا 
 الص وبات الي تواجه اليلبة يف د اسة ماد  فقه اللغة مرتبة تدا لبا

 .حبس  د جات حّ اتها يف غري جماالتها مر وجهة نظر اليلبة

 الرتبة الص وبددددات   ت
 ص وبة 

 ة ئبس
 ص وبة
 ثانو ة

 التشك 
 ص وبة

 د جة 
 احلّ   

 الو ن  
 املئوي  

 0 
االع ماد عل  االي با ات ال حر ر ة يف 

 .تقو م اليلبة
0 913 37 30 196,0 3,13% 

 3 
م ردات ماد  فقه اللغة ض ب ة اال تباط 

 .مببوا اليلبة واه ماماتهم
3 316 31 39 136,0 3,10% 

 3 
يف ماد  ض ف اس ب اب ب ض اليلبة 

 .فقه اللغة لقللة ثقاف هم اللغو ة
3 317 91 33 111,0 9,11% 

 9 
ب ض اليرائ  املّ ب ة يف ال    س ت  قر 

 .إىل عدصر ال شو  
9 311 33 01 119,0 3,11% 

 3 
ص وبة احلصوا عل  املصاد  واملراج  

الي ت ني اليلبة عل  فهم ماد  فقه 
 .اللغة

3 311 33 37 113,0 0,11% 

 6 
اليلبة م  يلل وا عل  أه اف ت   س 

 .ماد  فقه اللغة
6 313 93 33 717,0 13,11% 

 7 
قللة االمكانات امل وافر  ل يبب  طرائ  

 .ال    س احل   ة
7 373 39 33 777,0 13,11% 

 1 
اف قا  ب ض االي با ات إىل األسالب  

 .ال لمبة يف صباغ ها وترتببها
1 310 36 33 773,0 63,11% 

 1 
ال    سي هو احملو  األساس يف 

 .ت   س ماد  فقه اللغة
1 379 33 30 719,0 3,11% 

01 
ض ف مب  ب ض اليلبة حنو د اسة 

 .ماد  فقه اللغة
01 373 90 39 703,0 63,13% 

00 
ت   س ماد  فقه اللغة    م  عل  

 .طر قة احملاضر 
00 330 63 39 719,0 3,13% 

03 
اف غري الوقع املتّص  ل حقب  األه 

 .كاف
3,03 397 61 39 613,0 73,19% 

03 
املصيلحات اللغو ة حت اج إىل مز د  

 .مر الشدرح وال  صبد 
3,03 361 93 97 613,0 73,19% 

09 
قللة اه مام ب ض ال    سبني  ب دمبة 
ق  ات ال حلب  والرتكب  والربط 

 .والدق  والبداء ل ى اليلبة
09 333 76 93 699,0 3,13% 

03 
االي با ات ال تسهم يف تدمبة ب ض 

 .ق  ات اليلبة اللغو ة
03 333 77 91 603,0 73,11% 
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06 
قلة مراعا  األه اف حلاجات اليلبة 

 .واه ماماتهم
06 339 77 91 600,0 33,11% 

07 
إسداد ت   س ماد  فقه اللغة إىل 

ت   سبني غري م تّصصني يف ت   س 
 .املاد 

07 303 11 97 313,0 73,71% 

 %73,71 373,0 70 61 300 3,01 .م ردات ماد  فقه اللغة ك ري  وم ش بة 01

01 
ب ض اليرائ  املّ ب ة يف ال    س ال 
 .تسهم يف حتقب  أه اف ماد  فقه اللغة

3,01 331 61 60 373,0 73,71% 

31 
ض ف ق    ب ض ال    سبني عل  

 .إ صاا املاد  إىل اليلبة
31 311 16 33 369,0 3,71% 

30 
ف ق    ب ض اليلبة عل  ض 

الوصوا إىل املصاد  واملراج  الي 
 .ت بدهم عل  د اسة ماد  فقه اللغة

30 303 60 77 333,0 0,76% 

33 
أك ر االي با ات تدحصر يف جماا 

 .امل رفة وال  كلر
33 313 11 61 303,0 73,73% 

33 
أسلوب عرض م ردات املاد  غري 

 .مشّوق
33 379 17 71 933,0 73,73% 

39 
األه اف قاصر  عر تدمبة ق  ات 

 .اليلبة اللغو ة
39 313 13 13 930,0 33,73% 

33 
ض ف املس وى ال لمي لب ض 

 .ت   سبي ماد  فقه اللغة
33 370 017 73 993,0 0,73% 

36 
اه مام ب ض اليلبة حب ظ امل ردات 

اللغو ة أك ر مر فهمها إذ تد هي بان هاء 
 .االي با ات

36 310 13 19 937,0 13,70% 

37 
ض ف ا تباط األه اف بواق  ت   س 

 .ماد  فقه اللغة
37 371 11 13 933,0 73,70% 

31 
قللة  غبة ب ض اليلبة يف ال تّص  

 .باللغة ال رببة
31 361 11 13 373,0 63,61% 

31 
ب ض اليرائ  املّ ب ة يف ال    س تؤك  

عل  احل ظ اآللي مر دون ال هم 
 .واإلد اك

31 369 11 17 370,0 33,61% 

31 
ب ض اليرائ  املّ ب ة يف ال    س ال 

تساع  يف الكشف عر مواه  اليلبة 
 .وق  اتهم اللغو ة

31 337 11 19 363,0 0,61% 

30 
ض ف إسهام م ردات ماد  فقه اللغة 
يف الكشف عر الق  ات اللغو ة ل ى 

 .اليلبة
30 333 011 11 393,0 0,67% 



 
 ص وبات ت   س ماد  فقه اللغة ود اس ها مر وجهة نظر ال    سبني واليلبة 

 

017 

33 
 عل  ض ف ق    ب ض ال    سبني

 .تدمبة األسلوب اللغوي ل ى اليلبة
33 331 009 17 303,0 73,63% 

33 
قللة االه مام باالجتاهات احل   ة يف 

 .أسالب  ال قو م واالي با ات
33 391 016 019 313,0 0,63% 

 %13,69 317,0 013 001 337 39 .جه  ب ض اليلبة بأهمبة فقه اللغة 39

 .م تنازلّيا حبسب درجات حّداتها وأوزانها املئويةترتيب اجملاالت بشكل عا :رابعا
حبسد    ،ب   أن عرض الباح  الصد وبات وفّسدر ال لد  األعلد  مدهدا ا تدأى ترتبد  اجملداالت  تدا لّبدا         

 . بّبدان ذلك (33)و  (33)واجل والن  ،د جات حّ اتها وأو انها املئوّ ة
 (33)ج وا 

 ال    سبني حّ   ص وبة ك  جماا وو نه املئوي يف اس بانة

 الو ن املئوي     د جة احلّ        اجملاالت  الرتبة

 %16  73,0  ال    سبون 0  

  3 
أسالب  ال قو م 

 واالي با ات
 73,0  16% 

 %13  71,0  طرائ  ال    س وأسالببها 3  

 %13  67,0  اليلبة 9  

 %13  69,0  األه اف 3  

 %71  33,0  املاد  6  

 
 (33)ج وا 

 ّ   ص وبة ك  جماا وو نه املئوي يف اس بانة اليلبةح

 الو ن املئوي د جة احلّ   اجملاالت الرتبة

 %71,11 606,0 املاد  0  

  3 
أسالب  ال قو م 

 واالي با ات
601,0 30,11% 

 %19,71 333,0 طرائ  ال    س وأسالببها 3  

 %11,71 311,0 األه اف 9  

 %73,77 337,0 ال    سبون 3  

 %33,76 333,0 اليلبة 6  

 (وأسالب  ال قو م ،ال    سبني)أّن ن ائج اس بانة ال    سبني أظهرت أّن جمالي  (33) لحظ مر ج وا   
أّما جماا املاد  فكان  %(.16)وو نهما املئوي  (،73,0)إذ بلغع د جة حّ تهما  ،كانا أك ر حّ   وو نا مئوّ ا

  (.%71)وو نه املئوي  (،33,0)د جة حّ ته إذ بلغع  ،أقّ  حّ   وو نا مئوّ ا
إذ  ،أّن ن ائج اس بانة اليلبة أظهرت أّن جماا املاد  كان أك ر حدّ   وو ندا مئوّ دا    (33)و لحظ مر ج وا 

إذ  ،أّما جماا اليلبة فكان أقدّ  حدّ   وو ندا مئوّ دا     (.%71,11)وو نه املئوي  (،606,0)بلغع د جة حّ ته 
  (.%33,76)وو نه املئوي  (،333,0)بلغع د جة حّ ته 
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 ودراستها. مادة فقه اللغة تدريسصعوبات ات التدريسيني والطلبة ملعاجلة مقرتح :خامسا
مداد      سبون واليلبة مداسبة مل اجلة صد وبات تد   س  سب رض الباح  احللوا املقرتحة الي  راها ال  

 :حبس  جماالتها ود اس ها، فقه اللغة
 :هدافـ املقرتحات يف جمال األ

 .د ضرو   اطلالع ال    سبني واليلبة عل  أه اف ت   س ماد  فقه اللغة0
 .د أن تكون صباغة األه اف أك ر وضوحا وحت   ا مملا هي علبه اآلن3
 قاق األه اف السلوكبة وصدباغ ها مدر يدالا إديداهلم يف دو ات     د   اد  يرب  ال    سبني بير قة ا 3

 ت   ببة.
 :املادةـ املقرتحات يف جمال 

 .د ضرو   توفري املصاد  واملراج  الي ت ني اليلبة عل  د اسة ماد  فقه اللغة0
 .د ال زام املدهجبة وال سلس  املديقي يف عرض م ردات ماد  فقه اللغة3
 .د مراعا  املاد  حلاجات اليلبة3

 :ـ املقرتحات يف جمال التدريسيني

 .ليلبةد ضرو   ال  اع  اإلجيابي بني ال    سبني وا0
 .واحلرص عل  سالمة ال  بري ،د ضرو   اس  ماا ال    سبني اللغة ال رببة ال صبحة3
 .د ضرو   اإلع اد املسب  لل  س3

 :ـ املقرتحات يف جمال الطلبة

 .د ضرو   االه مام بال حضري البومي0
 .د تدمبة مب  اليلبة حنو امليال ات اطخا جبة3
  .  سد   اد  إ راك اليلبة يف مداقشة ال3

 :ـ املقرتحات يف جمال طرائق التدريس وأساليبها

 .د ضرو   اّتباع ال    سبني طرائ  ال    س املشّوقة يف عرض موضوعات ماد  فقه اللغة0
  .واطلالع ال    سبني علبها واإلفاد  مدها ،د توفري امليبوعات احل   ة الي ته م بيرائ  ال    س3
 .ملس لزمات الضرو  ة ل يبب  طرائ  ال    س احل   ةد توفري ا3

 :ـ املقرتحات يف جمال أساليب التقويم واالختبارات

 .د االب  اد عر االي با ات ال قلب  ة الي تقبس اجلان  امل ريف فقط0
 .د ضرو   اطلالع ال    سبني عل  أسالب  القباس وال قو م احل   ة3
 .عد  صباغة االي با ات د ضرو   مراعا  ال روق ال رد ة3
 .وع م االق صا  عل  االي با ات ال حر ر ة يف تقو م اليلبة ،د االه مام باالي با ات الش هبة9

 :االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات الفصل اخلامس: 
 :أوال ـ االستنتاجـات

  :يف ضوء الد ائج الي توّص  إلبها البح   س د ج الباح  ما  أتي

 .اللغة هاليلبة بأه اف ت   س ماد  فقد جه  أك ر 1
  .د  إسداد ت   س ماد  فقه اللغة إىل ت   سبني غري م تّصصني يف ت   سها  قل  مر أهمب ها3
   .د الوقع املتص  ل حقب  األه اف غري كاف3
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 .د ب ض اليرائ  املّ ب ة يف ال    س ال ت ري داف بة اليلبة حنو ماد  فقه اللغة9
 .ا ات الش هبة واالع ماد عل  االي با ات ال حر ر ة يف تقو م اليلبةد إهماا االي ب3
 .د أك ر االي با ات تقف عد  املس وى امل ريف وت كلر امل لومات6

 :ثانيا ـ التوصيـات
 يف ضوء الد ائج الي توّص  إلبها البح   وصي الباح  مبا  أتي:

 ماد  فقه اللغة وت و دها ل  هم.د ضرو   اطلالع ال    سبني واليلبة عل  أه اف ت   س 0
 د توفري الوسائ  ال  لبمبة ل حقب  األه اف باملس وى امليلوب.3
 د ضرو   إع اد ال    سبني مهدبا وتربو ا و  اد  يربتهم بير قة ا  قاق األه اف السلوكبة. 3
 ل    س. د ضرو   إملام ال    سبني باملباديء الرتبو ة والد سبة الي تس د  إلبها طرائ  ا9
 د ضرو   اع ماد طرائ  ال    س الي ت ري داف بة اليلبة حنو ت للم ماد  فقه اللغة.3
 د ضرو   اطلالع ال    سبني عل  أح   ما ظهر يف جماا أسالب  القباس وال قو م.6

 :ثالثا ـ املقرتحـات
 :يف ضوء الد ائج الي توّص  إلبها البح   قرتح الباح  ما  أتي

سة مماثلة لل  اسة احلالبة ل  ّرف الص وبات الي تواجه طلبة كلبات الرتببدة يف د اسدة مداد     د إجراء د ا0
 .فقه اللغة

 .د إجراء د اسة ل  ّرف مس وى طلبة كلبات الرتببة يف ماد  فقه اللغة3

 املصــــــادر
ّ م لده عبد اهلل   قد  ،لسدان ال درب احملبددط   (.هد 700)أبو ال ض  مجاا ال  ر بر مكّرم  ،د ابر مدظو 0.  

 ،دا  لسددان ال ددرب ،اجملللدد  األوا وال دداني ،ندد  م مرعشددلي ،إعدد اد وتصدددبف  وسدددف يّبدداط ،ال ال لددي
 (.ت ،د) ،بريوت
 ،عّمدان  ،دا  البا و ي ال لمبة للدشر وال و    ،0ط ،البح  الرتبوي امل اصر .مروان ،د أبو حوّ ج3

 .م3110 ،األ دن
 م. 0166 ،بريوت ،0ط ،دا  الدهضة ال رببة .يف د اسة فقه اللغةمق مة  .حمم  امح  ،د أبو ال رج3
 ،القداهر   ،دا  غر   لليباعة والدشدر وال و  د    .اللغة ال رببة بني الوهم وسوء ال هم .كماا ،د بشر9

  .م0111
 .م0173 ،القاهر  ،دا  امل ا ف املصر ة .واحلبا  لغ دا .عائشة عب  الرمحر ،د بدع الشاطئ3
اإلحصداء الوصد ي واالسد  اللي يف الرتببدة وعلدم      عب اجلبا  توفبد ، و كر دا أثداسدبوس.     ،د البباتي6

 .م0111 ،بغ اد ،، اجلام ة املس دصر ةالد س
 ص وبات ت   س ماد  األدب املقا ن ل ى طلبة أقسام اللغة ال رببدة يف  .حمم  حاب حسني ،د البباتي7

 (،ابدر   د   )الرتببدة   جام دة بغدد اد، كلبدة    ،ني واليلبدة كلبات اآلداب يف ال راق مر وجهة نظر ال    سدب 
 ( سالة ماجس ري غري مدشو  ) .م3113
 .م0167 ،بغد اد ،ميب ة ال اني ،أساسبدات ال    س .وعا ف حبب  ،جابر عب احلمب  ،د جابر1
  .م0116 ،بغ اد ،دا  الر ب  ،0ط .مالمذ تا  خ اللغة ال رببة .امح  نصبف ،د اجلدابي1
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صد وبات تد   س علدم ال دروض ود اسد ه مدر وجهدة نظدر         ز ج ، ماج   عب اإلله  سوا. د اطخ01
 (. سالة ماجس ري غري مدشو  ) .م0113 (،ابر    )كلبة الرتببة  ،جام ة بغ اد ،واليلبة ال    سبني

اجملل   ،0ال  د  ، سالة امل لم .ض ف اليالب يف اإلمالء وطرائ  عالجه .حمم  إبراهبم ،د اطخيب 00
 .م0116 ،األ دن ،عمان ،37

  .م3113 ،اإلسكد   ةجام ة  ،مصر ،دا  امل رفة .مق مة ل  اسة فقه اللغة .حلمي ،د يلب 03
  .م0111 ،0ط ،القاهر  ،مك بة اطخاجني .فقه اللغة يف الك   ال رببة .عب   ،د الراجحي03
 ر ال    سبني واليلبة يفص وبدات ت   س ماد  الصرف مر وجهة نظ .طه إبراهبم جود  ،د الربب ي09

 (.مدشو    سالة ماجس ري غري.)م3110 ،كلبة الرتببة ،اجلام ة املس دصر ة ،كلبات الرتببة ببغ اد
 .م0171دا  ال لم   ،لبدان ،بريوت .ال  اسات يف فقه اللغة .صبحي ،د الصاحل03
، 0، ط0ج ،وعلدم الدد س  مدداهج البح  يف الرتببدة  .وحمم  أمح  الغّدام ،عب اجللب  ،د الزوب ي06

 .م0179 ،بغ اد ،ميب ة ال اني
 .م0111 ،القاهر  ،، مك بة اطخاجني6ط .فصوا يف فقه اللغة ال رببة . مضان ،د عب  ال واب07
 ،دا  احلكمدددة لليبدددداعة والدشددددر ،القبدددداس وال قو ددددم .و يدددرون ،صدددباح حسدددني ،دددد ال جبلدددي01
 .م0111،بغد اد

كلبة الرتببة، جام ة ملدك سد ود،    ،ال  وس يف املواد االج ماعبة ختيبط .سراطخ م ع مان ،د علي01
 .م0117 ،الر اض ،دا  ال رقان

اجلام ددة األمر كبددة، بدريوت،     ،قداموس الرتببددة وعلدم الد ددس     .و يدرون  ،فر د  جربائبد    ،د جنا 31
 .م0161
  1م 0111 ،بغ اد ،0 ط ،جملة الضاد .نظرات يف مشكالت حباتدا اللغو ة .هادي ،د نهر30
 ،دا  الك د  ال لمبدة   ،مدشدو ات حممد  علدي ببضدون     .حماضرات يف فقه اللغة .عصام ،د نو  ال  ر33

  .م3113، 0ط  ،بريوت ،لبدان
لدشددر  الد ا  القومبدة لليباعدة وا    ،0ج ،الش ر اجلاهلي مددهج يف د اسد ه وتقوميده    .حمم  ،د الدو هي33

  (.ت ،دالقاهر ،)
 .م0163القاهر   ،مصر ،جلدة الببان ال ربي .ه اللغةفق .علي عب  الواح  ،د وايف39

25 -Good , Carter V. Dictionary of Education , 3rd , ed , me Graw - Hill, New-
York,  1973.     

26 -Hornby,A,S.Oxford Advanced Learaners Dictionary of Current 
English,London: Oxford University press,1985. 

   , 27 -Webster.  Third new lnternational Dictionary of English Language 
abridged Chicago: William , Beton publisher , 1971.   
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 :املالحـق
 (1)ملحق 

 بسم اهلل الرمحر الرحبم
 .م/ اس بانة اس يالعبة لل    سبني

 ..............................احملرتم.األس اذ ال اض ...................................
 حتبة طببة:

 روم الباح  إجراء حب  ه فده ت دّرف )صد وبات تد   س مداد  فقده اللغدة ود اسد ها مدر وجهدة نظدر              
ال    سبني واليلبة(. ونظرا ملا ت م  ون به مر يرب  ود ا ة علمبة وتربو ة، وألنكم ق  ما س م ت   س ماد  

لغة ال رببة، فإّن الباحد   وجده إلدبكم اسد بانة بغبدة إغدداء حب ده بد  ائكم وتوجبهداتكم          فقه اللغة يف أقسام ال
السدد    ، إذ إّن ن ددائج البحدد  ت وقددف علدد  مدد ى جتدداوبكم، علمددا أّن امل لومددات ال تهدد ف إالل ألغددراض  

 البح  ال لمي. 
 ولكم الشكر وال ق  ر

 الباح      
 ضباء عز ز حمم  املوسوي      
  

 ص وبات الي تواجهك يف أثداء ت   سك ماد  فقه اللغة ؟ عل  وف  اجملاالت اآلتبة:   / ما ال0س
 أوال: جماا األه اف.

 د0
 د3
 د3

 ثانبا: جماا املاد .
 د0
 د3
 د3

 ثال ا: جماا ال    سبني.
 د0
 د3
 د3

  اب ا: جماا اليلبة.
 د0
 د3
 د3

 يامسا: جماا طرائ  ال    س وأسالببها.
 د0
 د3
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 د3
 ا أسالب  ال قو م واالي با ات.سادسا: جما

 د0
 د3
 د3

 ساب ا: إن كانع هداك أ ة ص وبات أو   اء أ جو ت و دها.
 د0
 د3
 د3

 / ما احللوا املقرتحة مل اجلة تلك الص وبات ؟3س
 
  كرا ل  اونكم م  الباح   

 (2)ملحق 
 بسم اهلل الرمحر الرحبم

 .م/اس بانة اس يالعبة لليلبة
 ............................................................احملرتم.عز زي اليال .........

 عز زتي اليالبة...................................................................احملرتمة.
 :حتبة طببة

صد وبات تدد   س مداد  فقده اللغدة ود اسد ها مدر وجهدة نظددر        ) دروم الباحد  إجدراء حبد  ه فده ت دّرف      
 (.   سبني واليلبةال 

وتكدون   ،وألنكم حمو  ال ملبدة ال  لبمبدة  وجده الباحد  إلدبكم هد ه االسد بانة  مدال أن تدداا اه مدامكم          
علما أن امل لومدات ال تهد ف    ،إذ إّن ن ائج البح  ت وقف عل  م ى جتاوبكم ،إجاباتكم موضوعبة ودقبقة
 .إال ألغراض البح  ال لمي

 ولكم الشكر وال ق  ر
 ح البا     

 ضباء عز ز حمم  املوسوي 
 

 :/ ما الص وبات الي تواجهك يف أثداء د اس ك ماد  فقه اللغة ؟ عل  وف  اجملاالت اآلتبة0س
 .جماا األه اف :أوال

 د0
 د3
 د3

 .جماا املاد  :ثانبا
 د0
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 د3
 د3

 .جماا ال    سبني :ثال ا
 د0
 د3
 د3

 . اب ا: جماا اليلبة
 د0
 د3
 د3

 .  س وأسالببهايامسا: جماا طرائ  ال  
 د0
 د3
 د3

 .سادسا: جماا أسالب  ال قو م واالي با ات
 د0
 د3
 د3
 د9

 .إن كانع هداك أ ة ص وبات أو   اء أ جو ت و دها :ساب ا
 د0
 د3
 د3
 د 9

 / ما احللوا املقرتحة مل اجلة تلك الص وبات ؟3س
 
 
 
  كرا ل  اونكم م  الباح   

 (3)ملحق 
 

 بسم اهلل الرمحر الرحبم
 ./ اس بانة   اء اطخرباء وامل تّصصني يف صالحبة فقرات االس بانة مر وجهة نظر ال    سبنيم    

 األس اذ ال اض .....................................................................احملرتم 
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 :حتبة طببة
 اسد ها مدر وجهدة نظدر     ص وبات تد   س مداد  فقده اللغدة ود    ) روم الباح  إجراء حب  ه فه ت ّرف     

وق  أجرى الباح  د اسة اس يالعبة مشلع عّبدة مر ال    سدبني وطلبدة أقسدام اللغدة      (ال    سبني واليلبة
فضال عدر اطلدالع الباحد  علد  األدببدات وال  اسدات        ،فحص  عل  ال قرات الوا د  يف االس بانة ،ال رببة

وسد ة يدرب  يف هد ا     ،وتربو دة  ةون بده مدر قبمدة علمبد    ونظرا ملا ت م  د  .السابقة ذات ال القة مبوضوع البح 
يف حق   (/ )فإّن الباح   رجو أن ت  ضلوا ب ح    صالحبة ال قرات امل كو   وذلك بوض  عالمة  ،اجملاا

 .م  إب اء مقرتحاتكم وإجراء ال    الت الي جت ونها ضرو  ة ،يف حق  غري صاحلة (× )وعالمة  ،صاحلة
 ولكم الشكر وال ق  ر

 الباح     
 ضباء عز ز حمم  املوسوي  

 أوال: جمال األهداف

 اس جابات ال    سبني يف جماا األه اف
 املالحظات غري صاحلة صاحلة الص دوبددددات ت

    .أك ر ال    سبني م  يلل وا عل  أه اف ت   س ماد  فقه اللغة 0

3 
ض ف ق    ب ض ال    سبني عل  حتقب  األه اف الي تؤدي إىل 

 .تدمبة املها ات اللغو ة
   

3 
قللة يرب  ب ض ال    سبني بير قة ا  قاق األه اف السلوكبة 

 .وصباغ ها
   

9 
ال ت وافر الوسائ  ال  لبمبة الي تساع  عل  حتقب  أه اف ت   س 

 .ماد  فقه اللغة
   

    .الوقع املتّص  ل حقب  األه اف غري كاف 3

 .بةد أّ ة فقرات أير جت ونها مداس
 ثانيا: جمال املادة

 اس جابات ال    سبني يف جماا املاد 

 صاحلة الص وبددددات ت
غري 

 صاحلة
 املالحظات

    .م ردات ماد  فقه اللغة ض ب ة اال تباط مببوا اليلبة واه ماماتهم 0
    .أك ر الدصوص غري مضبوطة  بالشك  3
    .م ردات ماد  فقه اللغة ك ري  وم ش بة 3
    .ة ب ض األل اظ والرتاكب  الوا د  يف ماد  فقه اللغةص وب 9
    ك ر  اآل اء والشروح الي خت لط فبها الروا ات و ك ر فبها االس يراد 3

6 
ص وبة احلصوا عل  املصاد  واملراج  الي ت ني اليلبة عل  فهم ماد  

 .فقه اللغة
   

 .د أّ ة فقرات أير جت ونها مداسبة
 
 



 
 ص وبات ت   س ماد  فقه اللغة ود اس ها مر وجهة نظر ال    سبني واليلبة 

 

011 

 لتدريسينيثالثا: جمال ا

 اس جابات ال    سبني يف جماا ال    سبني
 املالحظات غري صاحلة صاحلة الص وبدددددات ت

      .ن    امل تّصصني يف ت   س ماد  فقه اللغة 0
    .ال  دق  أك ر ال    سبني أه اف ت   س ماد  فقه اللغة إىل اليلبة 3
    (.ل صبحة  وال امبةا) س  م  ب ض ال    سبني اال دواجبة يف اللغة  3
    .ض ف املس وى ال لمي لب ض ال    سبني يف جماا ختّصصهم 9
    .ض ف ق    ب ض ال    سبني عل  إكساب اليلبة املها ات اللغو ة 3

 .د أّ ة فقرات أير جت ونها مداسبة

 
 رابعا: جمال الطلبة

 اس جابات ال    سبني يف جماا اليلبة

 ةصاحل الص وبدددددددات ت
 غري

 صاحلة
 املالحظات

    .   س اليلبة ماد  فقه اللغة لالي با  فقط 0
    .ض ف اه مام ب ض اليلبة بال حضري البومي 3
    .اع ماد اليلبة عل  ال لقلي يف د س فقه اللغة 3
    .ض ف  غبة ب ض اليلبة يف د اسة ماد  فقه اللغة 9
    .قللة ميال ات أك ر اليلبة اطخا جبة 3

6 
قللة اه مام أك ر اليلبة باملصاد  واملراج  الي ت بدهم عل  د اسة ماد  فقه 

 اللغة.
   

 .د أّ ة فقرات أير جت ونها مداسبة

 
 خامسا: جمال طرائق التدريس وأساليبها

 اس جابات ال    سبني يف جماا طرائ  ال    س وأسالببها

 صاحلة الص وبددددددات ت
 غري

 صاحلة
 املالحظات

    .   س ماد  فقه اللغة    م  عل  طر قة احملاضر ت 0

3 
قللة إملام ب ض ال    سبني باملباديء الرتبو ة والد سبة الي تس د  إلبها طرائ  

 .ال    س احل   ة
   

3 
اليرائ  املّ ب ة يف ال    س ال تواك  ال يو  احلاص  يف طرائ  ال    س 

 .احل   ة وأسالببها
   

    .ب ض اليرائ  املّ ب ة يف ال    س ال روق ال رد ة بني اليلبة قللة مراعا  9
    .اليرائ  املّ ب ة يف ال    س ال تسمذ باس  ماا وسائ  ت لبمبة 3

 .د أّ ة فقرات أير جت ونها مداسبة
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 سادسا: جمال أساليب التقويم واالختبارات 

 اتاس جابات ال    سبني يف جماا أسالب  ال قو م واالي با 

 صاحلة الص وبددددات ت
 غري

 صاحلة
 املالحظات

0 
إهماا االي با ات الش هبة يف ال قو م واالق صا  عل  االي با ات ال حر ر ة 

 .يف تق  ر د جات اليلبة
   

    قللة مراعا  ال روق ال رد ة بني اليلبة عد  صباغة أك ر االي با ات 3
    .الي با اتإهماا االجتاهات احل   ة يف تصمبم أك ر ا 3

9 
أك ر االي با ات تقف عد  املس وى امل ريف وت كلر امل لومات واحلقائ  مر 

 .دون االس د اج عر طر   ال حلب  والرتكب 
   

3 
    ب ض ال    سبني االي با ات غا ة مر دون اع مادها ك غ  ة  اج ة 

 .ل مكني اليلبة مر املاد  وفهمها
   

 مداسبة  د أّ ة فقرات أير جت ونها

 (4)ملحق 

 بسم اهلل الرمحر الرحبم
 .م/ اس بانة   اء اطخرباء وامل تّصصني يف صالحبة فقرات االس بانة مر وجهة نظر اليلبة

 .األس اذ ال اض ....................................................................احملرتم
 حتبة طببة:

ت ّرف )ص وبات تد   س مداد  فقده اللغدة ود اسد ها مدر وجهدة نظدر          روم الباح  إجراء حب  ه فه     
ال    سبني واليلبة(، وق  أجرى الباح  د اسة اس يالعبة مشلع عّبدة مر ال    سبني وطلبة أقسام اللغدة  
ال رببة، فحص  عل  ال قرات الوا د  يف االس بانة، فضال عر اطلالع الباحد  علد  األدببدات وال  اسدات     

ال القة مبوضوع البح . ونظرا ملا ت م  ون بده مدر قبمدة علمبدة وتربو دة، وسد ة يدرب  يف هد ا          السابقة ذات
اجملاا، فإّن الباح   رجو أن ت  ضلوا ب ح    صالحبة ال قرات امل كو   وذلك بوض  عالمة )/( يف حقد   

  ونها ضرو  ة.يف حق  غري صاحلة، م  إب اء مقرتحاتكم وإجراء ال    الت الي جت)×( صاحلة، وعالمة 
 ولكم الشكر وال ق  ر

 الباح   
 ضباء عز ز حمم  املوسوي

 أوال: جمال األهداف

 اس جابات اليلبة يف جماا األه اف
 املالحظات غري صاحلة صاحلة الص وبدددددات ت

    .اليلبة م  يلل وا عل  أه اف ت   س ماد  فقه اللغة 0
    .قه اللغةض ف ا تباط األه اف بواق  ت   س ماد  ف 3
    .األه اف قاصر  عر تدمبة ق  ات اليلبة اللغو ة 3
    .الوقع املتّص  ل حقب  األه اف غري كاف 9
    .قلة مراعا  األه اف حلاجات اليلبة واه ماماتهم 3

   د أّ ة فقرات أير جت ونها مداسبة 
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 ثانيا: جمال املادة

 اس جابات اليلبة يف جماا املاد 

 صاحلة دددددداتالص وبدد ت
غري 

 صاحلة
 املالحظات

    .م ردات ماد  فقه اللغة ك ري  وم ش بة 0
    .أسلوب عرض م ردات املاد  غري مشّوق 3

3 
ض ف إسهام م ردات ماد  فقه اللغة يف الكشف عر الق  ات اللغو ة 

 .ل ى اليلبة
   

    .املصيلحات اللغو ة حت اج إىل مز   مر الشرح وال  صب  9
    .م ردات ماد  فقه اللغة ض ب ة اال تباط مببوا اليلبة واه ماماتهم 3

6 
ص وبة احلصوا عل  املصاد  واملراج  الي ت ني اليلبة عل  فهم ماد  

 .فقه اللغة
   

 .د أّ ة فقرات أير جت ونها مداسبة
 ثالثا: جمال التدريسيني

 اس جابات اليلبة يف جماا ال    سبني

 صاحلة داتالص وبددددددد ت
غري 

 صاحلة
 املالحظات

قللة اه مام ب ض ال    سبني  ب دمبة ق  ات ال حلب  والرتكب  والربط  0
 .والدق  والبداء ل ى اليلبة

   

    .ض ف املس وى ال لمي لب ض ت   سبي ماد  فقه اللغة 3

    ض ف ق    ب ض ال    سبني عل  تدمبة األسلوب اللغوي ل ى اليلبة  3

    .  سي هو احملو  األساس يف ت   س ماد  فقه اللغةال   9

إسداد ت   س ماد  فقه اللغة إىل ت   سبني غري م تّصصني يف ت   س  3
 .املاد 

   

    ض ف ق    ب ض ال    سبني عل  إ صاا املاد  إىل اليلبة. 6

 .د أّ ة فقرات أير جت ونها مداسبة
 رابعا: جمال الطلبة

 جماا اليلبة اس جابات اليلبة يف

 صاحلة الص وبدددددددات ت
 غري

 صاحلة
 املالحظات

    .جه  ب ض اليلبة بأهمبة فقه اللغة 0
    .ض ف مب  ب ض اليلبة حنو د اسة ماد  فقه اللغة 3

3 
اه مام ب ض اليلبة حب ظ امل ردات اللغو ة أك ر مر فهمها إذ تد هي بان هاء 

 .االي با ات
   

    .ليلبة يف ماد  فقه اللغة لقللة ثقاف هم اللغو ةض ف اس ب اب ب ض ا 9

3 
ض ف ق    ب ض اليلبة عل  الوصوا إىل املصاد  واملراج  الي ت بدهم عل  

 .د اسة ماد  فقه اللغة
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    .قللة  غبة ب ض اليلبة يف ال تّص  باللغة ال رببة 6

 .د أّ ة فقرات أير جت ونها مداسبة
 ريس وأساليبهاخامسا: جمال طرائق التد

 اس جابات اليلبة يف جماا طرائ  ال    س وأسالببها

 صاحلة الص وبدددددددات ت
 غري

 صاحلة
 املالحظات

    .ت   س ماد  فقه اللغة    م  عل  طر قة احملاضر  0

3 
ب ض اليرائ  املّ ب ة يف ال    س ال تساع  يف الكشف عر مواه  اليلبة 

 .وق  اتهم اللغو ة
   

3 
اليرائ  املّ ب ة يف ال    س تؤك  عل  احل ظ اآللي مر دون ال هم ب ض 

 .واإلد اك
   

    .قللة االمكانات امل وافر  ل يبب  طرائ  ال    س احل   ة 9

   .ب ض اليرائ  املّ ب ة يف ال    س ال تسهم يف حتقب  أه اف ماد  فقه اللغة 3
 

 
    .ىل عدصر ال شو  ب ض اليرائ  املّ ب ة يف ال    س ت  قر إ 6

 .د أّ ة فقرات أير جت ونها مداسبة
 سادسا: جمال أساليب التقويم واالختبارات 

 اس جابات اليلبة يف جماا أسالب  ال قو م واالي با ات

 صاحلة الص وبدددددات ت
 غري

 صاحلة
 املالحظات

    .أك ر االي با ات تدحصر يف جماا امل رفة وال  كلر 0
    .االي با ات ال حر ر ة يف تقو م اليلبة االع ماد عل  3
    .قللة االه مام باالجتاهات احل   ة يف أسالب  ال قو م واالي با ات 3
    .اف قا  ب ض االي با ات إىل األسالب  ال لمبة يف صباغ ها وترتببها 9
    .ب ض االي با ات ال تسهم يف تدمبة ق  ات اليلبة اللغو ة 3

 .أير جت ونها مداسبةد أّ ة فقرات 

 (5)ملحق 

 .أمساء خنبة اطخدرباء وامل تّصصني باللغة ال رببدة وطرائد  ت   سها وال لوم الرتبو ة والد سبة

 مكان ال م  ال تّص  االسم ت

 جام ة باب  د كلبة الرتببة لغة وحنو أ.د صباح عباس السام 0

 رتببةجام ة باب  د كلبة ال لغة وحنو أ.د علي ناصر غال  3

 جام ة باب  د كلبة الرتببة األساسبة لغة وحنو أ.د.م أس   حمم  علي الدجا  3

 جام ة باب  د كلبة الرتببة علم الد س الرتبوي أ.م.د  حسني  بب  محادي 9

 جام ة الكوفة د كلبة الرتببة للبدات طرائ  ت   س عام أ.م.د  حسني ن مة احلسبين 3

 جام ة باب  د كلبة الرتببة األساسبة طرائ  ت   س اللغة ال رببة ادي أ.م.د  محز  عب الواح  مح 6
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 جام ة بغ اد د كلبة الرتببة طرائ  ت   س اللغة ال رببة أ.م.د س   علي  ا ر 7

 جام ة القادسبة د كلبة الرتببة طرائ  ت   س اللغة ال رببة أ.م.د  فاض  ناهي عب  عون 1

 جام ة باب  د كلبة الرتببة س وتقو مقبا أ.م.د  فاهم حسني اليرحيي 1

 جام ة باب  د كلبة الرتببة األساسبة علم الد س أ.م.د عب السالم جود  الزبب ي 01

 .ّب ترتب  األمساء حبس  ال  جة ال لمبة واحلروف اهلجائبة

 (6)ملحق
 بسم اهلل الرمحر الرحبم

 مر وجهدة نظر ال    سبني  ات ت   س ماد  فقه اللغةم/ االس بدانة الدهائبدة لص دوبدد
 .ال اض ..................................................................احملرتم  األس اذ

 حتبة طببة:
 روم الباح  إجراء حبد  ه فده ت دّرف )صد وبات تد   س مداد  فقده اللغدة ود اسد ها مدر وجهدة نظدر              

 .(ال    سبني واليلبة
 وّجه الباح  إلبكم ه ه االس بانة  ،يرب  ود ا ة يف جماا ت   س ماد  فقه اللغةونظرا ملا ت م  ون به مر 

وذلدك بوضد     ، مال أن تداا اه مامكم وتكون إجاباتكم موضوعبة ودقبقة ل ح    م ى ص وبة كد  فقدر   
ج علما أّن ن دائ  (ال تشك  ص وبة ،ص وبة ثانو ة ،ص وبة  ئبسة)يف احلق  ال ي ترونه مداسبا  (/)عالمة 

 .البح  ال ته ف إالل لألغراض ال لمبة
   م  الشكر وال ق  ر

 الباح     
 ضباء عز ز حمم  املوسوي 

 أوال: جمال األهداف

 الص دوبددددات ت
ص وبة 
  ئبسة

ص وبة 
 ثانو ة

التشك  
 ص وبة

    .أك ر ال    سبني م  يلل وا عل  أه اف ت   س ماد  فقه اللغة 0

3 
 عل  حتقب  األه اف الي تؤدي ض ف ق    ب ض ال    سبني

 .إىل تدمبة املها ات اللغو ة
   

3 
قللة يرب  ب ض ال    سبني بير قة ا  قاق األه اف السلوكبة 

 .وصباغ ها
   

9 
ال ت وافر الوسائ  ال  لبمبة الي تساع  عل  حتقب  أه اف 

 .ت   س ماد  فقه اللغة
   

    .الوقع املتّص  ل حقب  األه اف غري كاف 3
 

 ثانيا: جمال املادة

 الص وبددددات ت
ص وبة 
  ئبسة

ص وبة 
 ثانو ة

التشك  
 ص وبة

م ردات ماد  فقه اللغة ض ب ة اال تباط مببدوا اليلدبة  0
 .واه ماماتهم
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    .أك ر الدصوص غري مضبوطة  بالشك  3

    .م ردات ماد  فقه اللغة ك ري  وم ش بة 3

    .اكب  الوا د  يف ماد  فقه اللغةص وبة ب ض األل اظ والرت 9

ك ر  اآل اء والشروح الي خت لط فبها الروا ات و ك ر فبها  3
 االس يراد 

   

ص وبة احلصوا عل  املصاد  واملراج  الي ت ني اليلبة عل   6
 .فهم ماد  فقه اللغة

   

 
 ثالثا: جمال التدريسيني

 الص وبدددددات ت
ص وبة 
  ئبسة

ص وبة 
 ثانو ة

تشك  ال
 ص وبة

    .ن    امل تّصصني يف ت   س ماد  فقه اللغة 0

3 
ال  دق  أك ر ال    سبني أه اف ت   س ماد  فقه اللغة إىل 

 .اليلبة
   

3 
ال صبحة  ) س  م  ب ض ال    سبني اال دواجبة يف اللغة 

 (.وال امبة
   

9 
ض ف املس وى ال لمي لب ض ال    سبني يف جماا 

 .ختّصصهم
   

3 
ض ف ق    ب ض ال    سبني عل  إكساب اليلبة املها ات 

 .اللغو ة
   

 
 رابعا: جمال الطلبة

 الص وبدددددددات ت
ص وبة 
  ئبسة

ص وبة 
 ثانو ة

التشك  
 ص وبة

    .   س اليلبة ماد  فقه اللغة لالي با  فقط 0
    .ض ف اه مام ب ض اليلبة بال حضري البومي 3
    . لقلي يف د س فقه اللغةاع ماد اليلبة عل  ال 3
    .ض ف  غبة ب ض اليلبة يف د اسة ماد  فقه اللغة 9
    .قللة ميال ات أك ر اليلبة اطخا جبة 3

6 
قللة اه مام أك ر اليلبة باملصاد  واملراج  الي ت بدهم عل  

 د اسة ماد  فقه اللغة.
   

 
 خامسا: جمال طرائق التدريس وأساليبها

 داتالص وبددددد ت
ص وبة 
  ئبسة

ص وبة 
 ثانو ة

التشك  
 ص وبة

    .ت   س ماد  فقه اللغة    م  عل  طر قة احملاضر  0
   قللة إملام ب ض ال    سبني باملباديء الرتبو ة والد سبة الي تس د   3
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 .إلبها طرائ  ال    س احل   ة

3 
  اليرائ  املّ ب ة يف ال    س ال تواك  ال يو  احلاص  يف طرائ

 .ال    س احل   ة وأسالببها
   

9 
قللة مراعا  ب ض اليرائ  املّ ب ة يف ال    س ال روق ال رد ة بني 

 .اليلبة
   

    .اليرائ  املّ ب ة يف ال    س ال تسمذ باس  ماا وسائ  ت لبمبة 3

 
 سادسا: جمال أساليب التقويم واالختبارات

 الص وبددددات ت
ص وبة 
  ئبسة

ص وبة 
 ثانو ة

التشك  
 ص وبة

0 
إهماا االي با ات الش هبة يف ال قو م واالق صا  عل  االي با ات 

 .ال حر ر ة يف تق  ر د جات اليلبة
   

    قللة مراعا  ال روق ال رد ة بني اليلبة عد  صباغة أك ر االي با ات 3
    .إهماا االجتاهات احل   ة يف تصمبم أك ر االي با ات 3

9 
ت تقف عد  املس وى امل ريف وت كلر امل لومات أك ر االي با ا

 .واحلقائ  مر دون االس د اج عر طر   ال حلب  والرتكب 
   

3 
    ب ض ال    سبني االي با ات غا ة مر دون اع مادها ك غ  ة 

 . اج ة ل مكني اليلبة مر املاد  وفهمها
   

 بسم اهلل الرمحر الرحبم
 .....................................................احملرتماألس اذ ال اض .................

 . رجو الباح  أن ت  ضلوا بببان حلولكم املقرتحة مل اجلة تلك الص وبات يف اجملاالت كلها    
 .جماا األه اف :أوال

 د0
 د3
 د3

 .جماا املاد  :ثانبا
 د0
 د3
 د3

 .جماا ال    سبني :ثال ا
 د0
 د3
 د3

 .بة اب ا: جماا اليل
 د0
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 د3
 د3

 .يامسا: جماا طرائ  ال    س وأسالببها
 د0
 د3
 د3

  .سادسا: جماا أسالب  ال قو م واالي با ات
 د0
 د3
 د3
 

  كرا ل  اونكم م  الباح 

 
 (7)ملحق 

 بسم اهلل الرمحر الرحبم

  .م / االس بانة الدهائبة لص وبات د اسة ماد  فقه اللغة مر وجهة نظر اليلبة
 .........................................................................احملرتمعز زي اليال ...

 عز زتي اليالبة...........................................................................احملرتمة.
 حتبة طببة:

غدة ود اسد ها مدر وجهدة نظدر      الباح  إجراء حب ده املوسدوم بدد )صد وبات تد   س مداد  فقده الل        روم      
ال    سبني واليلبة(. لغرض ت ّرف الص وبات الدي تواجده اليلبدة يف أثدداء د اسد هم مداد  فقده اللغدة، لد ا          
 رجو الباح  اإلجابة عر ه ه االس بانة وحت    م ى ص وبة ك  فقر ، وذلك بوض  عالمة )/( يف احلق  

، ال تشك  ص وبة( علما أّن ن دائج البحد  ال تهد ف إالل    ال ي ترونه مداسبا )ص وبة  ئبسة، ص وبة ثانو ة
 لألغراض ال لمبة.

 م  الشكر وال ق  ر
 (االسم: )اي با ي

 الباح 
 ضباء عز ز حمم  املوسوي  

 أوال: جمال األهداف

 ص وبة  ئبسة الص وبدددددات ت
ص وبة 
 ثانو ة

 التشك  ص وبة

    .لغةاليلبة م  يلل وا عل  أه اف ت   س ماد  فقه ال 0
    .ض ف ا تباط األه اف بواق  ت   س ماد  فقه اللغة 3
    .األه اف قاصر  عر تدمبة ق  ات اليلبة اللغو ة 3
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    .الوقع املتّص  ل حقب  األه اف غري كاف 9
    .قلة مراعا  األه اف حلاجات اليلبة واه ماماتهم 3

 ثانيا: جمال املادة

 الص وبددددددددات ت
ص وبة 

 سة ئب
ص وبة 
 ثانو ة

التشك  
 ص وبة

    .م ردات ماد  فقه اللغة ك ري  وم ش بة 0
    .أسلوب عرض م ردات املاد  غري مشّوق 3

3 
ض ف إسهام م ردات ماد  فقه اللغة يف الكشف عر الق  ات 

 .اللغو ة ل ى اليلبة
   

    .املصيلحات اللغو ة حت اج إىل مز   مر الشرح وال  صب  9

3 
ات ماد  فقه اللغة ض ب ة اال تباط مببوا اليلبة م رد

 .واه ماماتهم
   

6 
ص وبة احلصوا عل  املصاد  واملراج  الي ت ني اليلبة عل  

 .فهم ماد  فقه اللغة
   

 
 ثالثا: جمال التدريسيني

 الص وبددددددددات ت
ص وبة 
  ئبسة

ص وبة 
 ثانو ة

التشك  
 ص وبة

0 
ب دمبة ق  ات ال حلب  والرتكب  قللة اه مام ب ض ال    سبني  

 .والربط والدق  والبداء ل ى اليلبة
   

    .ض ف املس وى ال لمي لب ض ت   سبي ماد  فقه اللغة 3

3 
ض ف ق    ب ض ال    سبني عل  تدمبة األسلوب اللغوي ل ى 

 اليلبة
   

    .ال    سي هو احملو  األساس يف ت   س ماد  فقه اللغة 9

3 
 س ماد  فقه اللغة إىل ت   سبني غري م تّصصني يف إسداد ت  

 .ت   س املاد 
   

    ض ف ق    ب ض ال    سبني عل  إ صاا املاد  إىل اليلبة. 6
 رابعا: جمال الطلبة

 الص وبدددددددات ت
ص وبة 
  ئبسة

ص وبة 
 ثانو ة

التشك  
 ص وبة

    .جه  ب ض اليلبة بأهمبة فقه اللغة 0
    .لبة حنو د اسة ماد  فقه اللغةض ف مب  ب ض الي 3

3 
اه مام ب ض اليلبة حب ظ امل ردات اللغو ة أك ر مر فهمها إذ 

 .تد هي بان هاء االي با ات
   

9 
ض ف اس ب اب ب ض اليلبة يف ماد  فقه اللغة لقللة ثقاف هم 

 اللغو ة
   

   ض ف ق    ب ض اليلبة عل  الوصوا إىل املصاد  واملراج  الي  3
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 ل امرا ال  د
 

 .م عل  د اسة ماد  فقه اللغةت بده

    .قللة  غبة ب ض اليلبة يف ال تّص  باللغة ال رببة 6
 خامسا: جمال طرائق التدريس وأساليبها

 الص وبدددددددات ت
ص وبة 
  ئبسة

ص وبة 
 ثانو ة

التشك  
 ص وبة

    .ت   س ماد  فقه اللغة    م  عل  طر قة احملاضر  0

3 
 ال    س ال تساع  يف الكشف عر ب ض اليرائ  املّ ب ة يف

 .مواه  اليلبة وق  اتهم اللغو ة
   

3 
ب ض اليرائ  املّ ب ة يف ال    س تؤك  عل  احل ظ اآللي مر دون 

 .ال هم واإلد اك
   

    .قللة االمكانات امل وافر  ل يبب  طرائ  ال    س احل   ة 9

3 
قب  أه اف ماد  ب ض اليرائ  املّ ب ة يف ال    س ال تسهم يف حت

 .فقه اللغة
  

 
 

    .ب ض اليرائ  املّ ب ة يف ال    س ت  قر إىل عدصر ال شو   6

 
 سادسا: جمال أساليب التقويم واالختبارات

 الص وبدددددات ت
ص وبة 
  ئبسة

ص وبة 
 ثانو ة

التشك  
 ص وبة

    .أك ر االي با ات تدحصر يف جماا امل رفة وال  كلر 0
    .االي با ات ال حر ر ة يف تقو م اليلبة االع ماد عل  3

3 
قللة االه مام باالجتاهات احل   ة يف أسالب  ال قو م 

 .واالي با ات
   

9 
اف قا  ب ض االي با ات إىل األسالب  ال لمبة يف صباغ ها 

 وترتببها
   

    .ب ض االي با ات ال تسهم يف تدمبة ق  ات اليلبة اللغو ة 3

 
 ر الرحبمبسم اهلل الرمح

 .عز زي اليال ....................................................................احملرتم
 عز زتي اليالبة...................................................................احملرتمة.

 
 .ات يف اجملاالت كلها رجو الباح  أن ت  ضلوا بببان حلولكم املقرتحة مل اجلة تلك الص وب  

 .جماا األه اف :أوال
 د0
 د3
 د3

 .جماا املاد  :ثانبا



 
 ص وبات ت   س ماد  فقه اللغة ود اس ها مر وجهة نظر ال    سبني واليلبة 
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 د0
 د3
 د3

 .جماا ال    سبني :ثال ا
 د0
 د3
 د3

 . اب ا: جماا اليلبة
 د0
 د3
 د3

 .يامسا: جماا طرائ  ال    س وأسالببها
 د0
 د3
 د3

 .سادسا: جماا أسالب  ال قو م واالي با ات
 د0
 د3
 د3
  الباح  كرا ل  اونكم م     
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 يف االثبات اجلنائي كدليل الصوتي باهلواتف النقالة التسجيل مشروعية مدى

 النجف االشرف ،االسالمية الجامعة الكلية، . عمار عباس الحسينيد

  مقدمة
 :موضوع البحث :اوال

تصداالت  ثدو   اال  وظهدو  مر ن ائج ال يو  االلبكرتوني ال ي اصاب ال دام يدالا القدرن املاضدي      كان 
اهلائلة فبه أن اضحع االحاد   الشتصبة عامة واهلات بدة ياصدة عرضدة لالل قداط وال سدجب  واالفشداء،       
ول   ظهو  اجهز  االتصاا اهلات ي الدقالة الي ت  م  الدظام الالسلكي يف االتصاا والي ال  كاد  دت   

البه... أن اصبحع تلك  د اد   مده والوا املكاملات الص ب اآلن    قر البها وما  افقها مر تق م تقين يف تسج
وال قبقة عرضة لل سدجب  وبيدرق خم ل دة وبال دالي عرضدة        املكاملات اهلات بة بواسية تلك االجهز  الصغري

اوتلدك الدي قد      جنر هدا ال   د  مدر املكاملدات الشتصدبة الدي       جند  لالفشاء. علبه فق  اصدبذ مدر البسدري ان    
ق  ب تسجبلها وح ظ ت اصبلها الصوتبة ال قبقة وبال الي ق  تقد م كد لب  يف    ةالدقال جهز اال ب لك هااجر دا

 االتهام. 
امل ب  ان ن كر ان تلدك اهلواتدف قد  تسد ت م يف كد ري مدر االحبدان كدأجهز  تسدجب  حببد   كدون             ومر

د   السدر ة وأجهدز  ال سدجب  ناهبدك تدوفر تقدبدة وامكانبدة تسدجب  املكاملدات الصدا           الالقياتك م   اعمله
والوا د  بواسية برامج تسجب  ياصة يف ب ض االجهز  الدقالة فضال عر امكان ال سجب  مر قبد  الشدركة   
صاحبة اطخ مة، وهو ال رض ال قلب ي ال ي تشرتك فبه تلك االجهز  مد  اجهدز  اهلداتف ال قلب  دة الدي ال      

 ك   مسي اصولي.دائر  االتصاالت وبش طر  تسجب  مكاملاتها اال عر  -يف الغال   -ميكر 

 :اهمية املوضوع :ثانيا

 فه ه ،اهمبة البح  يف ه ا املوضوع مر اهمبة و بوع الوسبلة حم  ال سجب  وهي اهلاتف الدقاا ت أت   
و شددرتكون يف يد ماتها امل دوعددة   االدقالددة اجهدز   تصددبة  كداد م ظددم االفدراد يف ال ددام مي لكونهد     اهلواتدف 

ذو ح  ر فمر جهة اي صدرت   سالحاج   مر تلك اهلواتف  مما السلكياهلات ي ال االتصااواهمها تأمني 
الزمدان واملكدان يف حتقبد  االتصداا اهلدات ي ومدر جهدة ايدرى فقد  اضدحع ادا  لل ي د  وان هداك              صريعد

 احلر ات الشتصبة واحلبا  اطخاصة ال سبما بب  ال اب ني وامل مرسني عل  ه ه املسائ .. وما أك رهم البوم.
بداهلواتف الدقالدة كد لب  يف االثبدات اجلددائي الن قدانون اصدوا         لصدوتي ا موضوع ال سدجب  ا ايرتن هل ا

ال راقي ق  أغ   تدظبم مسائ  ال سجب  الصوتي يف االثبات مما ج   مر ه ا املوضدوع )   بةاحملاكمات اجلزائ
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بالت كد لب  يف  ال ي تشه  سوح القضاء ال راقي  ومبا ال شرات مر القضا ا الي ت رض فبهدا تلدك ال سدج   
للج ا ال قهي والقضائي.. ال سبما وان ال     مر اجلرائم ترتكد  البدوم    حمالاالثبات ( موضوعا سايدا و

يف ال ددراق بأسدد ت ام تلددك االجهددز  وبواسددي ها ومدهددا جددرائم اطخيددف وال ه  دد  وال هر دد  وال جسددس        
واالحكددام القضددائبة املدظمددة هلدد ا وغريهددا.... ممددا ج دد  مددر بسددط االفكددا  ال قهبددة وال شددر  ات املت ل ددة  

 املوضوع امرا ضرو  ا وصوال اىل صباغة نظر ة قانونبة ل دظبم ه ا املوضوع يف ال شر   ال راقي.

 : نطاق البحث:ثالثا

ال  اسة حب  اهم ال شر  ات امل ق مة الي تداولع هد ا   ي ا تا ال  اسة املقا نة للموضوع فق  رضلغ
الدد وا  وب ددض شددر   االمر كددي وال رنسددي واالجنلبددزي واملصددري واللبددداني    ال ومدهددابددال دظبم  وعاملوضدد

م  ببان املوقف ال قهي القضائي يف تلك ال وا وب ض ال وا االيرى مر احكدام هد ا املوضدوع     ،األيرى
 املوضوع مراهلامة. م  ال يرق اىل موقف ال شر  ات ال ولبة  جرائبةال ي بات  شكا اح  املشاك  األ

 البحث: : خطةابعار

يصد  امليلد     ،ميال  سبق ها مق مة واعقب هدا يامتدة   مخسةيية حب  ه ا املوضوع عل   تو عع 
بال سجب  الصوتي وطبب  ه القانونبة كمد ي  هدام لبحد  احكدام هد ا املوضدوع امدا ال داني          لل  ر فاالوا 

امدا   ،الثبدات اجلددائي  يف ا املسد م  مدر اهلداتف الدقداا     املوقف ال قهدي مدر الد لب  الصدوتي     لببانفتصصداه 
م  ال يرق اىل موقف ال ساتري مر حرمدة احلبدا  اطخاصدة ومدر اهدم       لبح  املوقف ال شر  ي فلبح  ل ال ا

 واطخددامس ال راقددي واملقددا ن لببددان موقددف القضدداء رابدد وال م رداتهددا حرمددة االحاد دد  الشتصددبة واهلات بددة
 احاد  دة وقدوق االنسدان ومدهدا حرمدة مراسدالته      عل  موقف ال شر  ات ال ولبة واملواثب  اطخاصة حب لل  رف
 . اهلات بة

 مفهوم التسجيل الصوتي وأساليبه وطبيعته القانونية  : يفاالول املطلب
 لل  ر دف  يلد  مر موضوع البحد  أفردندا هد ا امل    ئيال يوا يف املوقف ال قهي وال شر  ي والقضا قب 

  م بها عر طر د  تلدك اهلواتدف الدقالدة ومدر ثدم        الي سب بأل سجب  الصوتي لغة واصيالحا وببان اهم ال
 ال  رف عل  اليبب ة القانونبة هل ا ال سجب ..، وكاآلتي:

 االول: التعريف بالتسجيل الصوتي: الفرع
الشبئ ا سله م صال وسج  املاء  (، وسج سج ) ال سجب  ج  ها اللغوي م رد  :لغة التسجيل :اوال

السدج  )ب د ذ السدني وسدكون      (1)لقصدب   اي قراهدا قدرا  م صدلة     اي صبه صبا م صال وسج  الصو   او ا
كاندع بكسدر اجلدبم وضدم      ذاوا (2)اجلبم( ال لو اذا كان فبه ماء ق  او ك ر وال  قاا هلا وهدي فا غدة سدج     

وتسداجال اي   (4)والسج  الصك وق  سج  احلاكم تسدجبال   (3)الالم فهي ت ين ال ه   ومج ها سجالت 
واملسدج  املبداح لكد  احد ،  قداا ف لدداه والد هر         (6)واملساجلة املغالبة ا هما  غل  اآلير  (5)تبا  ا وتسابقا

 .(7)مسج  اي حني ال خياف اح  اح ا 

                                                
، ص 3119لليباعة والدشر،   دظر: امل جم الوسبط المح  حسر الز ات و يرون،اليب ة السادسة، مؤسسة الصادق-(0)

907 . 
 . 317،ص 0113 دظر: خم ا  الصحاح البي بكر بر عب  القاد  الرا ي الرا ي، مؤسسة دا  الرسالة، الكو ع،-(3)
 . 900،ص3113 دظر: ك اب ال ني البي عب  الرمحر اطخلب  بر  امح  ال راهب ي، دا  احباء الرتا  ال ربي، بريوت، -(3)
 : خم ا  الصحاح، املص   الساب ،، ن س الص حة. دظر-(9)
 .333صه،  0317:املدج  يف اللغة، للو س م لوف،اليب ة احلاد ة وال شرون، مدشو ات ذي القرب ، ا ران، دظر-(3)
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علد  الدرغم مدر ان ت ر دف م درد  )ال سدجب ( ت ر دف فدين اك در مدر كونده             :اصطالحا التسجيل :ثانيا
دائي اىل ت ر دف هد ه امل درد  مبداسدبة احلد         اال انه م  ذلك فق  ت رض فقهاء القانون اجل ،ت ر ف قانوني

  .الواق ة عل  حرمة احلبا  اطخاصة جلرائمأ كأح اطخاصة  واألحاد  تسجب  املكاملات اهلات بة  ةعر جرمي
تسدجب  االحاد د  مدا ذهد  البده الدب ض بأنده " االح  داظ باحلد    علد  ا درطة ميكدر                دات ت ر ومر

االص   يف -ان ال سجب  باهلواتف الدقالة   فان  الحظ عل  ه ا ال  ر ك ان.  و(8)اسرتجاعها مر  ثانبة "
 سدم  عل  ا رطة ب    م بواسية برامج البكرتونبة. وعرفه الب ض اآلير بأنه " نوع مر اسرتاق ال ال  م -

 سلط عل  االحاد   اطخاصة واحملادثات ال لب ونبة يلسة دون علم صاحبها بواسية اجهز  البكرتونبة اس ر 
حني عرفه الب ض بأنه " ح ظ االحاد   اطخاصدة علد  املداد  املتصصدة      يف .(9)عدها الدشاط ال لمي ح   ا  

 . و ب و ان ال  ر ف األيري هو االقرب ملوضوع البح .(10)العاد  االس ماع البه " 
ال دة كجدزء   : هي نوع مر اهلواتف الي ظهر يف ميل  االل بدة ال  لةبأل كر انه  قص  بأهلواتف الدقا ج  ر

مر ثو   االتصاالت الي  ه ها و شه ها ال ام، وت م د  يف تلدك االجهدز  اهلات بدة الصدغري  الدي تدؤمر        
بني املشرتكني يف اطخ مة داي  القير ويا جه، وقد  ديد  هد ا الددوع مدر اهلواتدف اىل        السلكياالتصاا ال

 مر  سدمبها بداهلواتف )الدقالدة( او    . وم  االي الف يف تسمبة تلك اهلواتف بني3113 عام مد صفال راق 
)الشتصبة( او )احملمولة( او )اطخلبو ة( او )احملمولة( او )املوبا  (. ول   هد ه ال سدمبة االيدري  هدي االك در      

 اس ت اما يف ال راق. وال سمبة الرمسبة هلا يف ال  ام  هي )اهلواتف الدقالة(. 

 النقالة:  الصوتي بأهلواتف التسجيل سبلالثاني: اهم  الفرع
 :صو  ثال  ىبه ه اهلواتف ت جل  بأح   القوا ان سب  ال سجب ميكر

"  د مكر املشدرتك   spay call ان ب ض تلك اهلواتف ذات ال قدبة ال البة مزود بربندامج  سدم  "    :االوىل
هدو  . ول   ه ا ال درض  (11)الصوتبة للمكاملات الصاد   مده والوا د  البه    اصب مر يالله تسجب  ك  ال

موضوع البح  نظرا لسهولة اجراءه وع م تيل  القبام به الي اجدراء قضدائي او    ال رضبةاألك ر  بوعا يف 
االيير اذ ان م   ه ه ال قدبة امل ق مدة جت د  م ظدم     ال رضال رض هو  ه افين م ق  قب  ال سجب . ول   

اليدرف اآليدر يف احلد    اهلدات ي     املكاملات عرضة اىل ال سجب  سبما وان ه ا الربنامج  قوم ب تز ر  قدم  
وهددو مددا ال  قبدد  اطخيددأ. اذ  صددبذ م دد  هدد ا ال ددرض وسددبلة ببدد  ال دداب ني واملدد ي لني يف ح ددظ االحاد دد      

 الشتصبة.
" فدأن ال سدجب    ال قلبد ي اطخ مة، ويف ه ا ال رض " احبةق    م ال سجب  عر طر   الشركة ص :الثانيـة 

الددي خيضدد  هلددا ال سددجب  الصددوتي بواسددية اهلواتددف   ان خيضدد  لدد ات االجددراءات -مددر امل ددرتض  -
الدقالة  هواتفاالع باد ة )او ما تسم  باهلواتف اال ضبة(. ومر اليبب ي ان م   ه ا ال رض  د   بالدسبة لل

                                                                                                                                
 : ك اب ال ني، املص   الساب ، ن س الص حة. دظر-(6)
 ، املص   الساب ، ن س الص حة.ج : املد دظر-(7)
 .311، ص3113: د. حمم  الشهاوي، احلما ة اجلدائبة حلرمة احلبا  اطخاصة، دا  الدهضة ال رببة، القاهر ،  دظر( 1)
احلبا  اطخاصة يف ال القة بني ال ولة واالفراد " د اسة مقا نة " دا  الدهضة  (  دظر: د. امح  حمم  حسان، حنو نظر ة عامة حلما ة1)

 . 379-373، ص 3110ال رببة، القاهر ، 
. د. 373، ص 3117(  دظر: د. عب  احلكبم ذنون الغزاا، احلما ة اجلدائبة للحر ات ال رد ة، مدشأ  امل ا ف، االسكد   ة، 01)

 . 313، ص0113طخاصة يف القانون اجلدائي، دا  الدهضة ال رببة، القاهر ، البحر، محا ة احلبا  ا يلب مم وح 
به ا ال رض فرض  ير وهو " نق  املكاملة " مر جها  هات ي نقاا اىل  ير مما جي   مر ال     مر املكاملات عرضة الطالع  و  ص ( 00)

ات بة االيرى يف دقائ   سري  وذلك مر يالا برناج اىل ال شرات او املئات مر االجهز  اهل ملكاملةالغري ب  و مبا " نسخ " ا
(bluetooth.) 
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نظرا ليوا اجراءات احلصوا علد  موافقدة ال سدجب  فضدال عدر الدروتني االدا ي الد ي   يلبده م د  هكد ا           
  اجراء.

اي ميكر اس ت امه ب ات الير قة الدي ميكدر    .     مر ه ه االجهز  مزود ب قدبة ال سجب ال ان :الثالثة
ه ا ال درض فدان احلكدم القدانوني لل سدجب        ويفالسر ة  القياتال او( recorderاس ت ام جها  )املسج  

تقد  يلسدة    سبكون ذات احلكم فبما لو وق  ال سجب  بهك ا وسبلة وهي يف الغال  ال جر م النها كد ريا مدا  
  .اما ال ال ة هو ذلك ال ي   م فبه ال سجب  عر طر   الشركة صاحبة اطخ مة .وبير قة سر ة ومباغ ة

   :حاديثالطبيعة القانونية لتسجيل اال الثالث: الفرع
 كر لل قه والقضاء  أي واح  بشأن اليبب ة القانونبة لل لب  الصوتي ومدها أالحاد د  اهلات بدة فقد      م
جمرد وسبلة ت ني يف الوصوا اىل ال لب  القولي او احملافظة علبده ولدبس دلدبال     ه ال قه اىل اع با  أي يف ذه 
" نوعا مدر احملدر ات " مدر حبد  كونهدا وسدبلة ح   دة         بأنهايف حني اع ربها ب ض ال قه اال يالي  (12)ماد ا 

، وقد  عدا ض هد ا ال كببدف     (14)وهو ما قر ته حمكمة الدقض اال يالبدة ا ضدا    (13)ل ح    الكلمة املديوقة 
اجتاه  ير يف ال قه اال يالي بالقوا: ان تلك ال سدجبالت ال ميكدر اع با هدا حمدر ا بد عوى ان املشدرع   دين        

. واع ربهدا  (15)باحملر ات تلك الي ت م بألك ابة دون ان  د  ج حت ها ا دة وسدبلة ايدرى تصدو ر ة او صدوتبة      
اما احملكمدة ال ب  البدة ال لبدا     (16)  لل حري ولبس وسبلة جلم  االدلة يف امر كا اىل انها جمرد ادا ل قهب ض ا

ال دصدع مدر    اع ربتاىل اع با  ال سجب  نوعا مر الضبط ببدما  0110يف امر كا فق  ذهبع يف قرا  هلا عام 
ع وان كان -اما ب ض احكام القضاء اللبداني فق  ذهبع اىل " ان ال سجبالت ت   قر دة  (17)قبب  ال   بش 

 .(18) ضب ها القاضي اىل سائر ادلة االثبات  -ض ب ة 
الصوتي اجراءا مر اجدراءات " ال   دبش "    ال سجب ال قه اىل اع با   يف (19)الراجذ  ذه ذلك فق   وم 

ب عوى ان ال   بش هو االطالع  عل  حم  مدحه القانون حرمة ياصة بأع با ه مس ودع لسر صداحبه لضدبط   
احلقبقة يف جرمية م بدة.. و  ه  ال ك و  املرص اوي اىل ال فاع عر ه  ال كببف ما عس  ان   ب  يف كشف 

لوج ناه لصدب  الشدبه بدال   بش، هد ا مدا م   د  نوعدا مدر          الصوتيبالقوا ".. واذا مت دا قلبال يف ال سجب  
ثم ان حمد    ال   بش ف ال ذلك ان الغا ة مده هي البح  عر دلب  عل  احلقبقة وهي ن س الغا ة مر ال   بش

 (21)واىل هدد ا الددرأي ذهدد  القضدداء االمر كددي  (20)مبا ددرته هددو ذات احملدد  الدد ي  دصدد  علبدده ال   ددبش "  

                                                
وهو  أي د. سامي احلسبين. أ ا  البه: د. حمم  فاحل حسر، مشروعبة اس ت ام الوسائ  ال لمبة احل   ة يف االثبات اجلدائي " -(03)

 . 090، ص 0117الشرطة، بغ اد،  ميب ةد اسة مقا نة "، 
، هامش ص 0113مكان طب ، القاهر ،  ب ون  ر حمم  يلب ، مشروعبة ال لب  يف املواد اجلدائبة،  دظر: د. امح  ضباء ال-(03)

133. 
االوىل، مدشو ات جام ة   اليب ةمقا نة"،  د اسة دظر: د. مس ود موس  ا حومة، قبوا ال لب  ال لمي امام القضاء اجلدائي "-(09)

 .931، ص 0111 ونس، بدغا ي،لبببا،  قا 
 الص حة. ن س، الساب  املص  :  دظر-(03)
 . 999، ص الساب  املص  ا ا  البه: -(06)
 . 936البه: د. حمم  الشهاوي، مص   ساب ، ص  ا ا -(07)
(. مشا  البه يف: مسري فرنان بالي، االثبات ال قين وال لمي،" اج هادات قضائبة "، 01/00/0111: قرا ها الصاد  يف ) دظر-(01)

 .363، ص 3111حلليب احلقوقبة، اليب ة االوىل، مدشو ات ا
، 0111صادق املرص اوي،املرص اوي يف احملق  اجلدائي، اليب ة ال انبة، مدشأ  امل ا ف، االسكد   ة،  حسر :.م ال  دظر-(01)

. وم  ذلك فق  ذه  القضاء ال رنسي يف قرا  ح    له اىل ان " 090-091. د. حمم  فاحل حسر، مص   ساب ، ص71-71ص 
 .33- 33ات ي ال     مر قبب  ال   بش ". ا ا  البه: مسري فرنان بالي، مص   ساب ، ص ال سجب  اهل

 .71، ص  : د. حسر صادق املرص اوي، مص   ساب دظر-(31)
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سبب  ذلك اع رب القضداء املصدري ان " املكاملدات اهلات بدة مب ابدة الرسدائ  فهدي ال         ويف  (22)والقضاء املصري 
 بش وضبط الرسائ  وضماناته، وق  ا د   مما جي لها ياض ة الحكام ال   (23)ت  و ان تكون  سائ    و ة 

 ه ا ال وجه القضائي. (24)الغال  يف ال قه يف مصر 
اىل ان اع با  تسجب  املكاملات عل  انها ت  بشا جي له نوعا مر  (25)ال كببف فق  ذه  الب ض  ه ا وم 

وني م مبزا ب  د مر ذلك ال   بش االلبكرت جي  ال   بش االلبكرتوني ولبس ت  بشا بامل د  ال قلب ي وهو ما 
 املبزات اهمها:

 لضمان احلصوا عل  ال لب . السر ةال   بش االلبكرتوني   يل   ان .0
االلبكرتوني كما   ضذ مر تسدمب ه  د م بالوسدائ  االلبكرتونبدة احل   دة الدي تسد يب  ايدرتاق          ال   بش .3

دوع مدر ال   دبش بدألقوا ان    عر ه ا ال (26)اجل  ان وال سل  اىل داي  احلبا  اطخاصة. ل ا عرب الب ض  
 ..." خبالف ال   بش ال قلب ي.."القائم به ا ال   بش ال  يرق الباب مس أذنا

 ال لب  يف ال   بش االلبكرتوني  ق م دلبال غري مادي وغري ملموس. ان .3
عل  اع با  ال سجب  الصوتي نوعدا مدر ال   دبش ضدرو   تدوافر اجدراءات القبدام          بأذكر انه  رتت ج  ر

   بش وضماناته ومدها ع م القبام به اال ب   احلصوا عل  املوافقات القضائبة الال مة  بال 

 من تسجيل املكاملات اهلاتفية الفقهي املوقف: الثاني املطلب
ان ال قه م   يرق يف   اءه اىل تسدجب  املكاملدات الدي تد م بواسدية اهلواتدف الدقالدة صدراحة اال ان          م 

يالا القواع  ال امة يف حرمة احملادثات اهلات بة الي تد م بداهلواتف ال قلب  دة "     حكمها ميكر ان  ل مس مر
هدا ميكر سح  حكدم تلدك    ومرالشتصبة عموما،  االحاد  تسج   اواال ضبة "  فاو ما تسم  باهلوات

ب دض  و بالوسدبلة اال   قد  هدا ال  واالي الفاآل اء عل  تلك اهلواتف الدقالة الن املوضوع واحلكم واح ، 
 االجراءات ال دبة.

حبد  انقسدم ال قده اىل     ي كر لل قه  أي واح  بشأن م ى قبوا ال سجب  الصدوتي اهلدات    مذلك  وم 
ثالثة، االوا انكر مشروعبة ذلدك الد لب  يف االثبدات وال داني أ د ها وال الد  قبلدها مد  الد ح ظ،           اجتاهات

 وكاآلتي:

 :هذا االجتاه هي حججو انصاراهم  لعل :االجتاه املنكر :االول الفرع
  صذ ال  و   عل  ال لب  الصوتي املسد م  مدر هد ا ال سدجب      الاجتاه يف ال قه ال رنسي اىل انه:  ذه  .0

 .(27) الن ه ا االيري     وسبلة ت سم باطخ اع والغش ك لب  مس ق  مر ادلة االثبات

                                                                                                                                
ا ا  البه: د. امح  عوض بالا، قاع   اس ب اد االدلة امل حصلة بيرق غري مشروعة يف االجراءات اجلدائبة، اليب ة ال انبة، دا  -(30)

 .330، هامش ص 3111هضة ال رببة، القاهر ، الد
ال   بش "  اتبأن " مراقبة احملادثات ال ل بونبة وتسجبلها هو اجراء مر اجراء  3113قضع حمكمة الدقض املصر ة عام  حب -(33)

 .013-013. مشا  البه يف: د. حمم  الشهاوي، مص   ساب ، هامش ص 33/1/3113( يف يف 1713الي ر  قم )
 .301، ص 93. جمموعة احكام الدقض، السدة ال امدة عشر، القرا  0167/ فربا ر/ 09نقض مصري يف:  : دظر-(33)
. د. 006، هامش، ص0113م ال: د. حمود جنب  حسين، ال س و  والقانون اجلدائي، دا  الدهضة ال رببة، القاهر ،   دظر-(39)

. د. امح  حمم  حسان، 371، ص 3110الدهضة ال رببة، القاهر ،  عصام عب  ال ز ز  كر ا، حقوق االنسان يف الضبط القضائي، دا 
.  ؤف عبب ، مبادئ االجراءات اجلدائبة يف القانون املصري، اليب ة ال اس ة، ميب ة نهضة مصر، د.  379مص   ساب ، ص 

 .313، ص 0173القاهر ،القاهر ،
 .376 - 373: د. امح  حمم  حسان، مص   ساب ، ص  دظر-(33)
: د. مب   سلبمان الو س، اثر ال يو  ال كدولوجي عل  احلر ات ال امة يف الدظم السباسبة، مدشأ  امل ا ف، االسكد   ة،  دظر-(36)

 .071، ص0113
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( اىل ان اسد ت ام  tomas.jومددهم االسد اذ )   االمر كبدة اجتاه فقهي واضذ يف الوال دات امل حد      ذه  .3
  ديدوي علد  اع د اء علد  يصوصدبات االنسدان       أمرالصوتبة ومدها اهلات بة   سجبالتال

انده   اكمد  (28)
 هد ا  فدض   كمدا . (29) اءات   ا ض م  ال      الراب  لل س و  االمر كي ال ي حيظر م   ه ه االجدر 

احلقدوق امل نبدة واحلر دات ال رد دة      االسلوب يف الوال ات امل ح   االمر كبة جمموعدة مدر املد اف ني عدر    
بالرج بدة وعد م    مت سد  ةوهدي ب د  ذلدك وسدبل     ،(30)مت   اع  اءا عل  احلر دة الشتصدبة لل درد     هاكون

اطخلقدي   و ناهبدك عدر كونهدا تقدف عائقدا يف سدبب  ال يد        اجلدائبدة كما انها تليدخ جدبني ال  الدة     لبةال  ا
االسد اذ   ذه  كما. (31)    الي ك لها ال س و  انها تديوي عل  اع  اء عل  حر ة احل كماوال لمي 

(yali kamaisar) املشدروعة   ريان افالت م هم مر ال قاب افض  مدر اسد ت ام هد ه الوسدائ  غد      اىل
: " عم  سوقي وغري كفء كمدا انده غدزو    نه( تسجب  املكاملات باHarvard) وصف االس اذ كما (32)

سبلة بانها " جت   البولبس م  وقا وهد ا مدر وسدائ     ه ه الو (34)الب ض  ووصف (33)للحر ة ال رد ة "
ان " ال سجب  بال دصع اسوأ ك ريا مر ال   بش كب مدا ات د     اىل( vanceذه  االس اذ ) كمااليغبان " 

 .(35)يف اد اج ومكات  االفراد.." 
بصدو   غدري قانونبدة بصدرف      ريال قه اال يالي جيم  عل  ع م جوا  قبوا أي تسجب  صوتي جيد   كاد .3

الي تقف و اء ذلك ال سجب  وان كان ذلك ال سجب  ق  ب حتقبقا للمصلحة ال امة  املرب اتالدظر عر 
 .(36)غري املشروعة هو ضمانة لالفراد يف مواجهة السليات  وسبلةوترب ر ذلك يف ان حظر ه ه ال

 فرجذ عل  ه مب أ املشروعبة م حرتامب ض ال قه املغربي اىل  فض ه ه الوسبلة بالقوا  ان " ا ذه  .9
 .(37)الوصوا اىل احلقبقة " 

 كدبري علد  مسداس    ديدوي ت ااالجتاه الغال  يف ال قده االجنلبدزي م د  هد ه ال سدجبالت حبجدة انهد         فض .3
االنسان اك ر  قوقييري حل ن هاكباحلصانات املقر   لالفراد وهي فضال عر ذلك اسلوب  ديوي عل  ا

اج ماعبا، فضال  الئقاتصرف ال    رب  اانه اوحتر ه، كم مما مي له سلوك  ج  البولبس امل ت ي عد  حب ه
 .judes rules" (38)عل  خمال ة لقواع  القضا  " ديويعر ذلك فهي ت

                                                                                                                                
 (27) Bouzat et pinatel ; trate de droit penal et de criminology.paris dalloz.1990. t 2. 
p.1132   

 .906ساب ، ص  ا ا  البه:د. حمم  الشهاوي، مص  -(31)
 .033ا ا  البه: د. حمم  فاحل حسر، مص   ساب ، ص -(31)
ذه  ب ض ال قه يف امر كا اىل القوا " ان جوهر االع  اء عل  حرمة املسكر لبس هو اق حام ابواب مسكر وت  بش  هل ا-(31)

ال  اوض فبه ". ا ا  البه: د. امح  حمم  اد اجه، ولكر ل  املشكلة   بلو  يف ان هاك ح  االنسان يف االمر الشتصي ال ي ال  قب  
 .316حسان، مص   ساب ، ص 

 .999ا ا  البه: د. موس  مس ود ا حومة، مص   ساب ، ص -(30)
 .033ا ا  البه: د. حمم  فاحل حسر، مص   ساب ، -(33)
 .319ا ا  البه: د. امح  حمم  حسان، مص   ساب ، ص -(33)
 .31ساب ، ص : د. مب   سلبمان الو س، مص    دظر-(39)
 .311ا ا  البه: د. امح  حمم  حسان، مص   ساب ، هامش ص -(33)
 .133، مص   ساب ، هامش ص يلب  ا ا  البه: د. امح  ضباء ال  ر-(36)

ل      القانون اال يالي حبب   0161 عام يفمقرتحا اىل جملس الشبوز اال يالي باقرتاحات   (g. vissaliق م االس اذ ) جتاهاال وبه ا
انواع ال سجب  الحاد   الغري.. وق  قوب  اقرتاحه ه ا بالرفض.أ ا  البه: د. موس  ا حومة، مص   ساب ،  ك قضي مب اقبة  

 .931ص
، 0111،اليب ة ال ال ة، دا  نشر امل رفة، الرباط، ل اني دظر: د. امح  اطخلمبشي، رح قانون املسير  اجلدائبة، اجلزء ا-(37)

 .310ص
 .936موس  مس ود ا حومة، مص   ساب ، ص ا ا  البه: د. -(31)



 
 
 

071 

 ل امرا ال  د
 

اجتاه يف ال قه السو سري اىل  فض قبوا م   تلك ال سجبالت ب عوى انده ال جيدو  اجبدا  املد هم      ذه  .6
 .(39) لكالمعل  ا

كونده   مشدروع الصوتي عموما اجراءا غدري   ال سجب  هوجيي اع با الدر ال قهالغال  يف  االجتاهمر    ضذ .7
 .(40) شك  يرقا للقانون وان هاكا حلقوق االنسان 

ان م   ه ا االجراء باط  بيالنا ميلقا م   كان مر  أنه ان  ؤدي اىل  اىليف مصر  اءب ض ال قه ذه  .1
و   علبه ح   ولو كان ال سجب  جيو  ال   الوان ال لب  امل حص  مده  ،ان هاك ح  ال رد يف يصوصبة

اع  اءا عل  ح  ال  قب   شك الن تسجب  احملادثات اهلات بة    ،(41)مأذونا به مر قب  قاضي ال حقب  
 right ofاع د اءا علد  حد  االنسدان يف اطخلدو  "        شدك  جهدة ومدر جهدة ايدرى فأنده       مرأي اس  داء 

privacyوصبة ال ي ضربه حوا ن سه وهدو مدر الصد     حقه يف ان ال  ق حم علبه اح  اطا  اطخص ي" أ
الشد و    خيدالف فضدال عدر انده     ،(42)حد  ال جيدو  املسداس بده ميلقدا       وهدو احلقوق بشدت  االنسدان   

وهو صو   مر صدو  ال لصد  علد  الغدري      (43)   م   ال رد باحلر ة الكاملة باناالنساني ال ي  قضي 
ت ال سجب  هد ه التوجد  عدني تدرى او اذن     انه يف م   ه ه حاال كما.(45)واالع  اء عل  حر اته  (44)

ه ا ال سجب  ذ   ة للسليات ال امدة السد ت امها يف غدري غرضدها االصدب        كونل ا ق    ،(46)تسم  
وال وص  مر يالهلا اىل اىل بسط الرقابة عل  الشتصدبات ال امدة والسباسدبة وال دكبد  باملشد به فدبهم       

(47).  
اىل  فض اع ماد ال سجب  الصدوتي كد لب  يف االثبدات اجلددائي     ال راق: ذه  اجتاه فقهي يف ال راق  يف .1

كش ها غري مسموح به ل  ا ضه م  الضمانات ال س و  ة لالفراد  فانباع با ها  سائ    و ة وبال الي 
انه باالمكان ح ف مقي   كما. (48)مما جي   مر كش ها لغري ضرو ات ال  الة واالمر خمال ة قانونبة.. 

 .(49)و اعاد  تركب  اجلم  مبا  غري مر امل د  االصلي او كلمة او حرف ا

 :االجتاه املؤيد :الثاني لفرعا
 :االجتاه هي  اه حججواهم انصا   ل   

                                                
( ا ا  البه: املص   الساب ، ص nollاي االدالء بشهاد  ض  ن سه عر طر   تلك االحاد   املسجلة. وهو  أي االس اذ )-(31)

933. 
 .39. مب   سلبمان الو س، مص   ساب ،  ص د ا ا  البه:-(91)
، حب  مدشو  يف جملة االمر ال ام، القاهر ، ال  د شرطةص  علبه ال دظر:  ابذ لي ي مج ة، مشروعبة ال لب  ال ي حت-(90)

 . 93، ص 0161احلادي واال ب ون، السدة احلاد ة عشر ، ابر  ، 
. د. امح  حمم  يلب ة، مشروعبة تسجب  الصوت يف ال حقب   911ا ا  البه: د.امح  حمم  حسان، مص   ساب ، ص-(93)

 .31ص   0131،ال  د االوا، ابر  ، اجلدائي، جملة االمر ال ام، القاهر 
 .13 دظر: د. حسر صادق املرص اوي، احملق  اجلدائي، مص   ساب ، ص -(93)
 دظر: د. س   محاد القبائلي، ضمانات ح  امل هم يف ال فاع امام القضاء اجلدائي " د اسة مقا نة " دا  الدهضة ال رببة، -(99)

 .36مص   ساب ، ص. د. امح  حمم  يلب ة، 301، ص 0111القاهر ،
 . 31، ص 0111 دظر: د. ادوا د غالي ال هيب، ال   ي عل  سر ة املراسالت، ب ون ميب ة، عمان، اال دن، -(93)
ال أ خيبة وال لمبة الس ت ام للوسائ  ال دبة احل   ة، اجمللة اجلدائبة القومبة، ال  د  ن ابراهبم    ، اجلوا حمم . دا ا  البه: -(96)

 . وهو ن س القوا ال ي قاا به ب ض ال قه يف اجنلرتا. 006، ص0167ال ا ر، نوفمرب  ال ال ، اجملل 
 .376ا ا  البه: د. عصام  كر ا عب  ال ز ز، مص   ساب ، ص -(97)
االجراءات اجلدائبة يف اصوا احملاكمات اجلزائبة،اجلزء االوا،اليب ة  اصوا. عب  االمري ال كبلي، د املرحوم:  دظر-(91)

 . 061. د. حمم  فاحل حسر، مص   ساب ، ص 331، ص 0173ب ة امل ا ف، بغ اد، االوىل،مي
ا ا  البه دون تأ ب ه: حمم  عز ز، االس جواب يف مرحلة ال حقب  االب  ائي "قواع ه ال ملبة واصوله ال لمبة،ميب ة بغ اد، -(91)

 . 63، ص 0116بغ اد،
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ميكر االس داد اىل ه ه ال سجبالت اس دادا اىل حر ة القاضي القاضدي   انه  رى الب ض ال قه ال رنسي يف .0
ان مصلحة سر ة املراسدالت   كما (50)لة  يمئر البها يف االثبات وحر  ه يف اس لهام عقب ته مر اي وسب

 .(51)ترجبذ املصلحة االيري    نيواالتصاالت اذا ت رضع م  مصلحة اجمل م  يف كشف احلقبقة ت
املسد م  مدر     لب قبدوا الد   اىل ( j. gravenجان  مر ال قه يف سو سرا وعل   أسدهم االسد اذ )   ذه  .3

هدا ان هدد ا ال سدجب    د  اجددراءا مشدروعا وال   دداف  مدد       هد ه ال سدجبالت اهلات بدة حبجددج م  د د  مد    
االيالق او القواع  ال امة لالجراءات اجلدائبة مادامع تلك االدلة ختض  لل ق  ر امليل  للقاضي  أنها 

االدلة االيرى  كسائر. (52)يف ذلك  أن االدلة االيرى م   ب ال وص  البها بغري طر   الغش واطخ اع 
(53)  

ال سدجب    بةاهدم احلجدج الدي قبلدع يف االعدرتاض علد  مشدروع        علد  ل قده يف اجنلدرتا   مدر ا  جان   د .3
قدوا   هدو االسلوب فبه ان هاكدا لقواعد  القضدا "     ه ا: ان القوا بان "مدهاالصوتي بال     مر احلجج،

ه ه ك ري مر املبالغة الن القواع  امل كو   الت   قواع ا قانونبة وبال الي فمر املمكر قبوا  ل ع  ديوي
االسلوب  ديوي عل  الغش واطخ   ة النده لبسدع هدداك     ه ااملكاملات املسجلة. اما احلجة القائلة بان "

مردود عد هم وال ميكدر ال سدلبم بده النده يف حالدة ال صدو ر        فهواذن تسم  او عني ترى عد  ال سجب " 
قبدوا وجيدري االع د اد    مدده م  م ال لقائي ال  وج   اه  عبان او  اه  مساع وم  ذلك فالد لب  املسد   

 .(54)به
      ال سجب  الصوتي اهلات ي ب عوى ان ذلك ال سجب مر كبةاال   ب ض ال قه يف الوال ات امل ح ا   .9

مر السب  القو ة وال  الة يف مكافحة اجلرائم، فاذا كان ال  ا  واحملرتفني مر اجملرمني  س ت مون اح   
ه ه الوسائ   مجرائمهم، فلبس مثة ما حيوا دون اس ت اما وصلع البه ال يو ات احل   ة يف ا تكاب 

 -غدري املديقدي وامل قدوا ان  د م اغ داا ال يدو  ال لمدي         فمدر  ل اوحما ب ها،  ئميف الكشف عر اجلرا
مب ان االجراءات اجلدائبة واالثبات، وان ه ا االغ اا  يف -ال ي بات  سبير عل  كافة مداحي احلبا  

 اىل (silver، كمدا ذهد  االسد اذ )   (55)ادهدا ان القدانون سبوصدم بدال تلف     سبقود اىل ن بجة سلببة م 
بانه امرا ق  ا اال انه     اق  ق ا   مر   وصفانه: اذا كان صحبحا ان االس  انة مب   ه ه ال سجبالت 

كجددرائم جتددا   املتدد  ات واب ددزا     القدد   وهددو وسددبلة ف الددة يف كشددف اجلددرائم     (56)اجلرميددة ذاتهددا  
 . (57)االمواا

                                                
. د صاحل عب  033، ص 0116، اليب ة ال انبة، ب ون ميب ة، القاهر ، ا ا  البه:  د. سامي صادق املال، اعرتاف امل هم-(31)

،ص 0171و ثا ه يف القانون ال راقي،" د اسة مقا نة"،اليب ة االوىل، مدشو ات جام ة بغ اد،     بشالزهر  احلسون، احكام ال
036.          

(51) Garraud (Rene): traite theorique et Pratique et procdure penal , paris ,1973 , tome 
,3  ,no: 919. p. 223 . 

 .930البه: موس  ا حومة، مص   ساب ، ص  ا ا -(33)
 .033- 039ا ا  البه: د. حمم  فاحل حسر، مص   ساب ، ص -(33)
 .006.د. حمم  ابراهبم    ، مص   ساب ، ص031، ص  ا ا  اىل ه ا امل د : صاحل عب  الزهر  احلسون، مص   ساب-(39)
 .903ا ا  البه: د. حمم  الشهاوي، مص   ساب ، ص   (Richardson.jوهو  أي االس اذ )-(33)
. وق  وصف احملامي ال ام بدبو و ك ه ا الدوع مر ال سجب  بانه مر افض  الوسائ  الي 903ا ا  البه: املص   الساب ، ص -(36)

 .993ساب ، هامش ص  تساع  عل  اس ئصاا جرائم م بدة. ا ا  البه: د. موس  ا حومة، مص  
 .313ا ا  البه: د. امح  حمم  حسان، مص   ساب ، هامش ص -(37)
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 ل امرا ال  د
 

السر اهلات ي لبسع ميلقدة فداذا     ا ةب ض ال قه يف ا يالبا ومدهم االس اذ )كا نبلوتي( اىل ان مح ذه  .3
ت ا ضددع ال  الددة ومصددلحة اجملمددوع مدد  مصددلحة ال ددرد فددان الدد ي  غلدد  هدددا هددو مصددلحة اجمل مدد       

 .(58)وال  الة..
وبص د تأ ب   (59)اجلدائي  باتبلة يف االثميب  اىل تأ ب  ه ه الوس لبدانيان االجتاه الغال  يف ال قه ال  ب و .6

 اسدية اجلا  دة بو  احملادثدات  محا دة عدر ذلدك القبدوا بدالقوا "ان مسدألة       (60)ه ه الوسدبلة عدرب الدب ض    
اهلاتف ت   مر حقوق االنسان... ولكر مر املسلم به يف القوانني الي ترع  احلر دات ال امدة واعدالن    

امام مصلحة اجمل م  ولكدر فقدط ضدمر احلد ود الدي متلبهدا        حقوق االنسان ان املصلحة ال رد ة تدحين
فق  ذه  اىل القوا صراحة جبوا  تسجب  احملادثات اطخاصة الي   (61)ه ه االيري ". اما الب ض اآلير 

 للضددرو اتتدد و  بددني  تصددني واك ددر ا ددا كانددع الوسددبلة الددي اجر ددع بهددا ومدهددا اهلواتددف الدقالددة     
 ق   بق  ها.االس  دائبة الي  دبغي ان ت

جان  مر ال قه يف مصر اىل تأ ب  قبوا ال سجب  الصوتي بوجه عام وان ب ذلك ي بة ب عوى انه  ذه  .7
ال  الة االس  اد  مدر مثدرات ال قد م ال لمدي والد قين ومدهدا ال سدجب  الصدوتي الد ي            لبس حمرما عل

 ا االجدراء مدر املشدروعبة    ، كمدا ان جتر د  هد   (62) ساهم يف كشف اجملرمني وفضحهم وبال الي ادان هم 
      كش ها او اثباتها  اجلرائماجلدا  سبما وان ال     مر  الحقة ؤدي اىل عجز السليات عر م وفس

كما ان القدوا بدانيواء    ،(63)اجلاسوسبة وتهر   الدق  واملت  ات  ومدهادون االس  انة به ه الوسائ  
م د  هد ا االن هداك ال  ز د  عمدا هدو        بدان علبده  ه ا ال سجب  عل  ان هاك واضذ حلقوق االفراد مدردود  

كما ا   الب ض اآلير ه ا ال لب  بالقوا انه     مر احلب  املشروعة  ،(64)م حق  يف القبض وال   بش 
 أن ال دكر ال ي  سد  ان بده لضدبط اجلددا        أنهالبها يف مرحلة مج  االس  الالت  ل جاءالي جيو  اال

ال حم  للقوا ببيالن هد ا االجدراء طاملدا ان امدره مدرتوك لقاضدي        انهو (65)اواحلصوا عل  اعرتافاتهم 
وهي ب   ذلك ت   عونا مثبدا لل وص  اىل احلقبقة بير قة سر  ة  (66)املوضوع فله ان  ه  ه او  أي  به 

                                                
( 39 دظر به ا امل د : د. حمم  ابراهبم    ، مشروعبة اس ت ام االسالب  ال دبة احل   ة، جملة االمر ال ام، القاهر ، ال  د )-(31)

 .79.ص 0170 ولبو 
اجلدائبة " اصوا احملاكمات اجلزائبة " عل  ضوء القانون وال قه واالج هاد، املؤسسة  دظر: فا ز اال  الي، قواع  االجراءات -(31)

ابو عب ، نظر ة االثبات يف اصوا احملاكمات امل نبة واجلزائبة،اجلزء ال ال ،  الباس. 013، ص 0119احل   ة للك اب، لبدان، 
 .وما ب  ها 371ص  3113مدشو ات   ر احلقوقبة، بريوت، اجلزء ال ال ،

 .330. ص 0111اجلزائبة، مؤسسة نوف ، بريوت،  ل عوىيف ا االنسان حقوق: د. مصي   ال وجي،،  دظر-(61)
،اجلزء 3113 دظر: د. عب  املد م سلبمان، اصوا االجراءات اجلدائبة،اليب ة االوىل، مدشو ات احلليب احلقوقبة، بريوت،-(60)

 بريا عر اهلاتف الدقاا. . حب  اطل  ل ظ "اهلاتف اطخلبوي " ت 176ال اني، ص 
. د. س    913وماب  ها. د. امح  حمم  حسان، مص   ساب ، ص 33. امح  حمم  يلب ة، مص  ساب ، ص د دظر: -(63)

 .307محاد القبائلي، مص   ساب ، ص 
. 091، ص 0163س ، مراقبة املكاملات ال لب ونبة، اجمللة اجلدائبة القومبة، ال  د االوا، ما و  دظر:  د. امح  ف حي سر-(63)

مراد    ي، نظر  يف حرمة احلبا  اطخاصة لالنسان، حب  مق م اىل مؤمتر ) حرمة احلبا  اطخاصة ( املد ق  بكلبة احلقوق يف جام ة 
 .33(، ص0117/  ونبو/ 6-9االسكد   ة )

 .033 دظر: صاحل عب  الزهر  احلسون، مص   ساب ، -(69)
وما ب  ها.د. عب  املهبمر بكر سام، اجراءات االدلة اجلدائبة، اليب ة االوىل،  99ص ساب   مص   دظر:  ابذ لي ي مج ة، -(63)

 .033.سامي صادق املال، اعرتاف امل هم، مص   ساب ، ص 333، ص0117
 .301 دظر: س   محاد القبائلي، مص   ساب ، ص -(66)
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حتقبقا لضمان سر ة تلك احملادثات  درى الدب ض ان للمحقد  وحد ه ان  يلد  علد         ولكر (67)وفاعلة 
 (68)تلك ال سجبالت 

يف ظدد  القددانون اال دنددي اىل جددوا  اسدد ت ام ال سددجب  الصددوتي مبت لددف     (69)ب ددض الشددراح  ذهدد  .1
يف كشدف حقبقدة اجلدرم      بد  االجهز  السلكبة والالسلكبة " وبال الي مدها اهلواتف الدقالة " كونها ادلة ت

 او ن ي ال همة يف مواجهة امل هم. واثباتالواق  ا
سدبما عدد     الاالجراء مر اجراءات احلصوا عل  االدلة  ه ا (70)يف ال راق ا   الب ض  ول  دا .1

( مدر قدانون اصدوا    79املداد  )  بدد   (71)الدب ض اآليدر    واسد  ا انكا  املد هم امدام القاضدي املت  .   
احملاكمات اجلزائبة ال راقي الي مدحع قاضي ال حقب  احل  يف ان  أمر ك ابة ب ق  م اال باء او االو اق 

 الي ت ب  ال حقب ... ل ى  ت  و املوجود 
هد ه الوسدبلة بد عوى عد م وجدود الدد  القدانوني         بدرفض  د الب ض اآلير يف ال راق عل  القوا  كما

ال ي  ببذ اس ت ام ال سجب  ك لب  يف االثبات..، بالقوا " ان ه ا القدوا مدردود الن القدانون الشدكلي ال     
قدوا بامكانبدة ال العد  بال سدجب  عدر طر د        علد  ال  و دوا (72)  يرق اىل وسائ  مج  االدلة وانواعهدا " 

ح ف ب ض ال با ات بالقوا: انه " ميكر ال غل  علد  هد ا الدقد  بدب ض االجدراءات االح باطبدة ك غلبدف        
الشر ط ب   ال سجب  مبا ر  وي م غالفه وتدظبم حمضر ال حر ز ثدم جيدري فدض الغدالف املت دوم مدر قبد         

 .(73)قاضي املوضوع 

 :املتحفظ هاالجتا :الثالث الفرع
بني مر  دكر مشروعبة ه ا ال سجب  وبني مر  ؤ  ه بر  اجتاه ثال  ميب  اىل تأ ب  تسجب  تلك املكاملات  

هد ه   قبدوا اجتداه يف حقبق ده مدب د  عدر االجتداه ال داني )املؤ د (، مد  تقببد            وهدو وقبوهلا كد لب  يف االثبدات   
 :اهمهاوفدبة  قانونبةاالثبات ب    قبود  يفك لب   ال سجبالت

 :القانونية القيود -1

 ل   اهم ه ه القبود: 
 ودون اس ت ام اي  ،ا اد  امل ح   ودون اكراه او تأثري مر القائم به حض  م احلصوا علبها مب ان

 .(75)(gravenوهو ما ذه  البه االس اذ ) ،واحلب  غري املشروعة (74)وسبلة مر وسائ  اطخ اع  

                                                
 . 376ا ا  البه: د. عصام عب  ال ز ز  كر ا، مص   ساب ، ص -(67)
 .313: د.  ءوف عبب ، مص   ساب ، ص  دظر-(61)
: د. مم وح يلب  البحر،مبادئ اصوا احملاكمات اجلزائبة اال دني، اليب ة االوىل، مك بة دا  ال قافة للدشر وال و   ،  دظر-(61)

 .337-336، 0111عمان
 .11ص  0113بغ اد،  ،يال حقب  االجرامي،و ا   ال  لبم ال ال اصوا: د. نوا  الزبب ي وفا س عب  الكاظم،  دظر-(71)
 مجاا. 033ص، 3111: د.عب  االمري ال كبلي ود. سلبم حربة، اصوا احملاكمات اجلزائبة، املك بة القانونبة، بغ اد، دظر-(70)

 .61، ص 3113،  رح قانون اصوا احملاكمات اجلزائبة،اليب ة االوىل، ميب ة الزمان، بغ اد،ي  حمم  مص
 .63، ص  ب: حمم  عز ز، مص   سا دظر-(73)
 .11: حمم  عز ز، املص   الساب ، ن س الص حة. د. نوا  الزبب ي وعب  الكاظم فا س، مص   ساب ، ص  دظر-(73)
 .036ا ا  البه: صاحل عب  الزهر  احلسون، مص   ساب ، -(79)

م  املبادئ ال امة يف القانون  ذه  ب ض ال قه البلجبكي اىل انه  شرتط لقبوا ه ا ال لب  مجلة مر الشروط مدها " ان  كون م  قا وق 
 . 039وحمرتما للشتصبة االنسانبة وحقوق ال فاع..." ا ا  البه: د. حمم  فاحل حسر، مص   ساب ، ص 

 .933ا ا  البه: د.موس  ا حومة، مص   ساب ، ص -(73)
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 مد  تسدبب  امدر    (76)اجلهدات القضدائبة اوحتدع ا درافها      كون اس  ماا جها  ال سجب  مب رفة  ان .
ك ا  هدا وببدان ال ائد       ومد ى ال سجب  و  ضمر ذلك ال سبب  ببان ال الئ  الي قامع ض  امل هم 

 .(77)امل ويا  مر االجراء 
 (78)ضوابط املشروعبة ودون اطخروج علبها  وف   م ذلك ال سجب   ان. 
  ائم اطخيري .اس ت ام ه ه الوسبلة يف اجلر اق صا 
 لدو   كمدا  (79)قبوا ن ائج ه ا ال لب  اذا كان ال ميكر احلصوا علبده اال بير د  غدري مشدروع      الميكر

طر   ا تكاب جرمية ض   ت  او االضرا  حبقوقه كما يف حالة ان هاك حرمة  عركان ذلك ق  ب 
 ..مسكر او غري ذلك

 الدي تك د     الكافبدة بالضمانات القانونبدة   مان  مر قبوا ه ه الوسبلة يف االثبات م   ب احاط ها ال
   .(80)او ال  سف يف اس ت امها   ت امهاع م اساء  اس

 الفنيه:  القيود -2

ضرو   مراعا  مجلة مر القبود ال دبة اطخاصة بقبوا م   ه ا الدوع مدر ال سدجبالت،    اىلذه  الب ض 
 ل   اهمها: 

  ود اىل امل ح   ذاته. سج مر الصوت امل ال أك   
 (81) كون ال سجب  ق   سم صو   كاملة للمكاملة مر ب ا  ها اىل نها  ها  ان. 

القوا ان االجتاه الغال  ل ى ال قه يف ال راق ميب  اىل ه ا االجتاه حب   رى ان احلما دة القانونبدة    وميكر
هد ه  ضرو   قصر  م اذ ميكر كش ها وتسجبلها  (82)حلرمة االتصاالت واملراسالت غري ميلقة  س و  ةوال 

 (84)ويف تلدك اجلدرائم اطخيدري      (83)الوسبلة يف اضب  احل ود السبما يف تلك اجلرائم املاسة باالمر وال  الة 
وم   كان ذلك االجراء   ني  (85)كاجلرائم املاسة بامر ال ولة ال ايلي واطخا جي وجرائم اجلدا ات اطخيري 

اسد ت ام هدد ه الوسدبلة  ددؤدي اىل مضددا قة   اطددالق  النضدمر احلدد ود القانونبدة    اي  (86)يف كشدف احلقبقددة  
وان كددان  .(88)وهددو ب دد  ذلددك   دد  اجددراءا اسدد  اللبا ال  رقدد  اىل مرتبددة الدد لب       (87)الددداس يف حبدداتهم  

 ق  اضاف ضرو   ان  كون ذلك ال سجب  ق  ب برضا امل ح    (89)الب ض

                                                
 .601، ص 0171بة، القاهر ، (  دظر: د. امح  ف حي سرو ، الوسبط يف  رح قانون االجراءات اجلدائبة، دا  الدهضة ال رب 76)
 .007 دظر: د. حممود جنب  حسين، مص   ساب ، ص-(77)
 .931 دظر: د.موس  ا حومة، مص   ساب ، ص -(71)
 . 301مص   ساب ، ص ي،. د. س   محاد القبائل910-911 دظر به ا امل د : د. عب  املهبمر بكر، مص   ساب ، ص -(71)
 .933ساب ، ص ا ا  البه: د. موس  ا حومة، مص   -(11)
.                      )م  ان االس اذ املرص اوي 77-76 دظر: د. حسر صادق املرص اوي، احملق  اجلدائي، مص   ساب ، ص -(10)

ا يف يالصة   اءه به ا الص د ال  ؤ   ه ا الدوع مر ال سجبالت الصوتبة، اال ان الضوابط الي او دها ميكر االس  اد  مدها يف تقبب  قبو
  ا الدوع مر االدلة يف االثبات اجلدائي(.ه
 .033. سلبم حربة، مص   ساب ، ص د: وعب  االمري ال كبلي و  دظر-(13)
 .061. د. حمم  فاحل حسر، مص   ساب ، ص 61 دظر: مجاا حمم  مصي  ،مص   ساب ، ص-(13)
. 017،ص 0111ب ة دا  احلكمة،املوص ، اهلل،  رح قانون اصوا احملاكمات اجلزائبة، مي  حس  اهلل عب ب  دظر: د. س -(19)

قانون اصوا احملاكمات اجلزائبة ال راقي واملاد   مر( 79. وهما يف ذلك  س د ان اىل املاد  )61مجاا حمم  مصي  ، مص   ساب ، ص 
 امللغي كونه كان ناف ا يف حبدها. 0171( مر ال س و  ال راقي لسدة 33)
 .69: حمم  عز ز، مص   ساب ، ص  دظر-(13)
 . 033 دظر: د. سلبم حربة وعب  االمري ال كبلي، مص   ساب ، ص -(16)
 : د. س ب  حس  اهلل عب  اهلل، مص   ساب ، ن س الص حة. دظر-(17)
 .63. حمم  عز ز، مص   ساب ، ص 11 دظر: د. نوا  الزبب ي وعب  الكاظم فا س، مص   ساب ، ص -(11)
 .69 دظر: حمم  عز ز: مص   ساب ، ص -(11)
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مبدا هدائال لد ا بدات مدر      ان ال صر ال ي ن بش فبه  شه  تيدو ا تكدولوجبدا وعل   (90)اضاف الب ض  كما
الضرو ي االس  انة ب مرات ه ا ال يو  يف جماا مكافحة اجلرمية وكشد ها لل وصد  اىل احلقبقدة مد  ضدرو        
احلصوا عل  ان قضائي مسب  عد  ال سجب  وتوفري كافة الضمانات الي حتوا دون اس ت ام ه ه الوسبلة 

 يف االثبات 
عل  القوا ب  م جدوا  كشدف او تسدجب      (91)امجاع فقهي   به ك  ماتق م مر اال اء فان هدالك وم 

االحاد   الدي جتدري بدني املد هم وحمامبده او ببدده وبدني اليببد  او تلدك الواق دة بدني الدزوجني الن اليببد               
الزوجبدة   را للزواج فان اسد  بالدسبةالقضبة او ان هاء امل اجلة و  هاءواحملامي ملزمان حب ظ اسرا  املهدة ح   ان

وحمامبده او    همفضال عر ذلك فأن قاع   ح  ال فاع وحر ة االتصاا بني املد  (92)   لو وق  اليالق تبق  ح
ا دمدا   تم هم عل  ان راد وبال الي ال ميكر ضبط م د  هد ه ال سدجبال    احملادثة  قضي (93)يبريه االس شا ي 

 .املصري قانون االجراءات اجلدائبة مر( 16. وه ا املد  اك ته صراحة املاد  )(94)وج ت 
الص د اثا  ال قه تساؤال م اده: ه  لرضاء امل ح   بال سجب  أثر يف قبوا ال سجب  الصوتي مر  وبه ا

ع مه؟ ذه  جان  مر ال قه اىل ان ال مببز بني الرضاء الساب  عل  ال سجب  والرضداء الالحد  علد  ذلدك     
ب بصو   بغري يلسة وي بة. اما اذا ال سجب . فاع ربوا االوا جائزا ومشروعا م   وج  ذلك الرضاء وم   

يف ال قه اىل انه القبمة لرضداء املد هم السداب  م د  جدرى ال سدجب         الراجذذه   فق جرى ال سجب  يلسة 
االمر ال    ل  برعا ة م هم م ني امنا    ل  االمر  النبه ه ال سجبالت باطال    الايلسة وبال الي     االس

. وان كدان الد ي  دراه الباحد  ان م د  هد ا       (95)اجراء    ل  بالدظام ال ام....باملصلحة ال امة لالفراد وهو 
الدوع مر الرضاء     صو   مر صو  اطخباا ف ي فرض القبوا الالح  مر اليبب دي ان ال  رضد  صداح     
الشأن ب ق  م دلب  ادانة ض ه. ويف فرض القبوا الساب  مر غري امل قوا ان   لم صاح  الشأن ان مكاملاته 

 ب  ال سجب  فب كلم مبا    ده. ق
 وجمانبدة ان كد  اآل اء امل ق مدة تبد و يف ظاهرهدا مقبولدة ومقد دة        جند  يدالف فقهدي    مدر كد  ماتقد م    م 

( هو االدن  اىل الصواب، وان   ح ظالرأي ال ال  )امل ان راه الباح  به ا الص د  ال يكان  وانللصواب، 
 مقبوا ولكر ذلك مقب  بقبود م   د  اهمها: امرثبات يف اال ك لب قبوا ه ا الدوع مر ال سجبالت 

وبوضوح  بني فبه اسباب ص و  ه ا االمر بال سجب  او  مسبباال سجب ،  قب اذن مر القاضي  ص و .أ
 . (96)ال سجب "  قبوا"

                                                
 .060:  د. حمم  فاحل حسر، مص   ساب ، ص  دظر-(11)
، اجلزء ال اني، ص 0171م ال: د.  مسبس بهدام، االجراءات اجلدائبة حتلبال وتأصبال، مدشأ  امل ا ف، االسكد   ة،   دظر-(10)

ئبة،ميب ة دا  يف قانون اصوا احملاكمات اجلزا د اسة. د. سامي الدصراوي، 391. د. حممود حممود مصي  ، مص   ساب ، ص 390
. د. عمر الس ب   مضان، مبادئ 33. د. ادوا د غالي ال هيب، مص   ساب ، ص 931اجلزء االوا، ص  ،0176السالم، بغ اد، 

 مص  . سلبم حربة، د و. وعب  االمري ال كبلي 313-310، ص 0167قانون االجراءات اجلدائبة، دا  الدهضة ال رببة، القاهر ، 
 . 303اد القبائلي، مص   ساب ، ص .د. س   مح033ساب ، ص 

 .036-033ساب ، ص    دظر: عب  االمري ال كبلي و د. سلبم حربة، مص -(13)
 . د. سامي الدصراوي، مص   ساب ، ن س الص حة.310: د. عمر الس ب   مضان، مص   ساب ، ص  دظر-(13)
 . 313 دظر: د. عمر الس ب   مضان، مص   ساب ، ص -(19)
. د. حمم  فاحل 36حمم  يلب ة، مص   ساب ، ص  مح . اد. 39   ي، مص   ساب ،  مرادطخالف ال قهي:  دظر يف ه ا ا-(13)

كما سدرى عد  حب  موقف -كان قانون ال قوبات املصري ق  اع م  ه ا امل با    وان. 099-093حسر، مص   ساب ، ص 
 -ال شر  ات يف امليل  الالح  

يف ه ا اجملاا ألن االمر يف اهلواتف الدقالة خي لف، اذ ال حي اج ال سجب  فبها كما ذكرنا اىل  اس ت مدا ت بري " قبوا ال سجب  "-(16)
ل وائر الربق واهلاتف، اذ ق    م تق  م ال لب  الصوتي ه ا اىل القاضي جاهزا ح   قب  ص و   ج ةموافقه مسبقة او تقدبة عالبة او مرا

 ييو   عل  حر ات االفراد وحقوقهم الشتصبة. االذن وه ا هو ال رض ال ي نراه مرفوضا و شك 
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 ل امرا ال  د
 

اذا كانع اجلرمية م تق  ب   فدال ندرى ضدرو       اماجرمية ق  وق ع قب  ص و  االذن  كتكون هدا ان.ب
   ذلك االمر بال سجب  النه  ديوي علد  اع د اء واضدذ وصدر ذ علد  حد  ال درد يف اطخصوصدبة         لقبوا م

 .ال ي ك له ال س و  والقانون
يف اجلدرائم اطخيدري  او تلدك الدي ال ميكدر اثباتهدا اال بهد ه الوسدبلة          الت. ان   م حصدر تلدك ال سدجب   ج

الي تهد د امدر اجمل مد ، دون اجلدرائم      مر اجلرائم وغريها واطخيفكجرائم ال جسس واال هاب وال هر   
الزوجبة الدي  دؤدي قبدوا ال سدجب  فبهدا اىل ا داعة االسدرا  ال ائلبدة          را ال ائلبة كالزنا واللواط وافشاء اس

 والشتصبة. 
ال أك  مر ان صوت امل حد     دود اىل    دها. ضرو   مراعا  اجلوان  ال دبة وال قدبة لقبوا ال سجب  ومد

ي  الصوتي م    رض اىل القي  او احل ف او ال غبري مبا  غري مر م د  احل    اهلات ي بأجتاه املق انامل هم و
مدر عد م وجدود القيد  يف      ال أكد  ه ا االمر حي داج اىل يدبري مل رفدة االصدوات ومتببزهدا و      ول  ادانة امل هم. 

 أدا هم فقل  صوت امل هم واحل   ، سبما اذا عرفدا ان اهلاتف الدقاا ممكر ان  كون ق  وق  بني   ي اح 
ح   ا م اده ادانة امل هم كما لو قداا ) ن دم سدأذه  البدوم لق د  فدالن ( او قداا ) جيد  ان جتلد  املبلدغ  اىل           

تسجبله باهلاتف الدقاا للمد هم عدر    ب...وان ه ا احل    اذا .املكان ال الني (، اي مبلغ الر و .. وهك ا
امل كو  فانه سبشك  دلب  اتهام او ادانة لصاح  ملالدك اطخدط اهلدات ي.     اهلات ي نيطر   الربنامج االلبكرتو

هد ه   ول د  انه  كون هو مر تكلم ولكر الد  ت رض اىل القي  واحل ف وال حو ر مبدا  د  ر امل حد  .     او
الصو   هي الشائ ة اذ ك ريا ما   م اتصاا بني  ت  و ير فبقدوم جهدا  امل صد  مدزودا بربندامج ال سدجب        

      بالصو   امل ق مة الي تؤدي اىل ادانة امل ح  .و ق  احل

 التشريعات الثالث: موقف املطلب
، اهلات بدة  االتصداالت ومدهدا   الصدوتي  ال سدجب   مسألة مشروعبة بشأن واح   كر لل شر  ات حكم م

نظمها  يف ال شر  ات االجرائبة كالقانون املصري والب ض اآلير صراحةفب ض ال شر  ات تداوا ه ا االمر 
اجتاه صر ذ  قابله اجتاه  ير  أنهاالجتاه ميكر ان  وصف ب وه ا وال رنسيب شر  ات ياصة كالقانون اللبداني 

م   داوا ه ه الوسبلة يف قوانبده االجرائبة او ب شر  ات ياصة ايرى كالقانون ال راقدي واال دندي واللدبيب    
 ت عل  حرمة االحاد د  اهلات بدة  وعد م جدوا      يف ك  ذلك ان م ظم ال ساتري ق  اك هموامل .والسو سري

االع  اء علبها بال سجب  او ال دصع او اي صو   مدر صدو  االع د اء كونهدا مت د  صدو   مدر صدو  احلبدا           
    (97)اطخاصة.

                                                
نصع م ظم ال ساتري عل  حرمة املكاملات اهلات بة وسر  ها وع م جوا  ان هاكها اال للضرو ات ومبوج  قانون او يف  حب -(17)

ا ات ال رببة امل ح   واملاد  ( مر دس و  دولة االم30( مر ال س و  اال دني واملاد  )01االحواا املببدة يف القانون،  دظر م ال: املاد  )
( مر ال س و  الكو ي 31( مر ال س و  القيري واملاد  )37( مر ال س و  ال ماني واملاد  )31( مر ال س و  اجلزائري واملاد  )31)

ل  " حر ة ( مر ال س و  ال راقي فق  نصع ع31( مر ال س و  البماني. اما املاد  )33( مر ال س و  املصري املاد  )93واملاد  )
الرب   ة والربقبة واهلات بة وااللبكرتونبة وغريها مك ولة وال جيو  مراقب ها او ال دصع علبها او الكشف عدها اال  ملراسالتاالتصاالت وا

 لضرو   قانونبة او امدبة وبقرا  قضائي ".
هوم تقلب ي ال ميكر ان  س وع  اهلواتف وسائ  االتصاا السلكبة وهو م  عل ذلك فان ب ض ال ساتري قصرت حرمة االتصاالت  وم 

مر  33الدقالة او وسائ  االتصاا االلبكرتونبة االيرى الي الت  م  الدظام السلكي وهو مأي  واضذ عل  تلك ال ساتري )انظر املاد  /
( 37السوداني )املاد  /ال س و  السو ي( يف حني ذكرت ب ض ال ساتري حرمة احلبا  اطخاصة دون ذكر االتصاالت اهلات بة كال س و  

مر ال س و  الصومالي ( والب ض اآلير ذكر حرمة "املراسالت " دون ان   كر  33/0وذكر اآلير عبا   " كافة وسائ  االتصاا" ) املاد  
 مر ال س و  اللبيب (. 03االتصاالت اهلات بة صراحة )املاد / 
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 :االجتاه الصريح :االول الفرع
 :اهم ال شر  ات الي مت   ه ا االجتاه ل   

 الفرنسي: القانون .1

/  ولبو/ 07اد   الشتصبة واضحا يف ال شر   ال رنسي لغا ة ص و  قانون ) كر امر تسجب  االح م  
اف داا   وجرم( واصبذ تسجب  االحاد   باهلواتف وغريها امرا غري مشروع وغري م  م  يف االثبات 0171

جدرم   فضدال عدر ذلدك فقد      .(98)ال سجب  وال دصع ميلقا اال يف حالة واح   وهدي  ضداء صداح  الشدأن    
( اي اع د اء علد  احلبدا  اطخاصدة مبت لددف     361" يف قدانون ال قوبدات القد  م" يف املددادتني )    املشدرع ال رنسدي  

الصو  ومدها ال سجب  الصوتي بأ ة جها  مر االجهدز  م د  جدرى ذلدك يلسدة ويف مكدان يداص. غدري ان         
قدد  ( بأندده "   ا336/0يف املدداد  ) قضدد  0113عددام  الصدداد املشددرع ال رنسددي يف قددانون ال قوبددات اجل  دد  

 -0باحلبس وغرامة ثالثة  الف فرنك ك  مر اع  ى عم ا با ة وسبلة عل  ال ة احلبا  اطخاصة باآلير ر: 
-3له ص ة اطخصوصبة او السر ة. اد بال دصع او ال سجب  او الدق  ب ون موافقة صاح  الشأن كالم ص

ال رنسي لقاضي ال حقبد    ( مر قانون االجراءات اجلدائبة030()10....". وم  ذلك فق  مسحع املادتان )
  .باختاذ كافة االجراءات الي  راها م ب   يف اظها  احلقبقة

اس ت ام ال سجب  الصوتي باهلواتف الدقالة م   ب ذلدك   مر  ضذ مما تق م ان املشرع ال رنسي م ميد   
احلد    " اي ان   مبوافقة صاح  الشأن، كما  الحظ ان املشرع يف القانون اجل    قد  اع مد  م بدا  " طبب دة    

السر ة ت ح د يف ضوء احل    املسج  )ومده احل    اهلات ي ( ولبس " بيبب ة املكان " الد ي كدان م روفدا    
 يف ظ  القانون الق  م.

بشدأن تدظدبم    0110/ ولبدو/  01( يف 696-10القدانون  قدم )   ال رنسدي ذلك فق  اص   املشرع  وم 
اا املت ل ة، وق  نصع ال قدر  االوىل مدر املداد  االوىل مدر     بوسائ  االتص (99)مراقبة وتسجب  االتصاالت 

ه ا القانون عل  "سر ة املراسالت الي   م نقلها عر طر د  اهلداتف او وسدائ  االتصداا،  ضدمر القدانون       
محا  ها ". وم  ذلك فق  نصع ال قر  ال انبة مر ن س املداد  علد  اسد  داء علد  املبد أ امل قد م بدالقوا " وال        

ع  اء عل  ه ا السر اال عر طر   السلية ال امة ويف حاالت الضرو   الي ترب ها املصدلحة ال امدة   جيو  اال
. مدر هد ا الدد  امل قد م   ضدذ ان املشدرع       (100)املدصوص علبهدا يف القدانون ويف نيداق احلد ود املببددة فبده "      

 حبد  البداءه ومقاومة اجلرميدة،   ق  عم  اىل ال وا ن بني احلر ة ال رد ة وح  اجمل م  يف توفري االمر سيال رن
مد  ال سجب  ال بداهلواتف فحسد  امندا جبمبد  االجهدز  الدي تدؤدي ذات الغدرض، ومد  ذلدك اجدا  ذلدك             

 ال سجب  وقبوله ك لب  يف االثبات م   ب ذلك حتقبقا للمصلحة ال امة ويف احل ود الي ببدها القانون.

                                                                                                                                
ر صو  املد  واحلرمة الوا د  عل  تلك املكاملات، وم  ذلك فأن م ظم كانع تلك ال ساتري عموما م ت كر م رد  )ال سجب ( ضم وان

تلك الدصوص ق  ذكرت ع م جوا : املراقبة وافشاء السر اهلات ي واالطالع واالس ماع، صراحة وهي ت بريات عامة تس وع  م هوم 
 حرمة ال سجب .

، 3111اصة يف القانون ال رنسي، دا  الدهضة ال رببة، القاهر ،  دظر: د. ابراهبم عب  نا  ، احلما ة اجلدائبة حلرمة احلبا  اطخ-(11)
 . 033ص 

(99) Rassat.(m.l) procedure penal.p.u.f, paris, 1990.p.295. 
بال كر ان املشرع ال رنسي ق  اص   ه ا القانون بداءا عل  حكم احملكمة االو ببة حلقوق االنسان يف قضبي  ج  ر

(kruslin)و(huring يف )يف فرنسا ملتال  ها ن  املاد  ال امدة مر االت اقبة االو ببة  لب ونبةبأدانة مراقبة احملادثات ال  0111ابر  //39
حلقوق االنسان ونظرا الن الدصوص الي ق مع ملشروعبة املراقبة وال سجب  يف تلك القضا ا م تكر صحبحة فضال عر الضمانات 

ال رنسبة غري كافبة يف نظر حمكمة ال  ا االو ببة ملد  ال  سف يف ه ا اجملاا، ل ا طالبع القضائبة املس م   مر قضاء حمكمة الدقض 
امل د   وبد س.  037 صاحملكمة بوجود قانون  دظم مراقبة وتسجب  احملادثات اهلات بة.  دظر: د. ابراهبم عب  نا  ، مص   ساب ،

 .911، 3119 ة ال ال ة، دا  الشروق،  دظر: د. امح  ف حي سرو ، القانون اجلدائي ال س و ي، اليب
 .960ا ا  البه: د. امح  حمم  حسان، مص   ساب ، ص -(011)
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 :االمريكي القانون .2

محا ة املدواطر االمر كدي مدر ال د ي  ال  سد ي الواقد         ك  س و  االمر كي م  ان ال      الراب  لل   
لده م ت يدرق اىل محا دة     (101)مر قب  السلية ال امدة يف ال   دبش وحرمدة ال   دبش اال ان الصدباغة احلرفبدة       

اال ان م ظم ال قده قد  اسد د  اىل     ،االحاد   الشتصبة والش هبة صراحة ومد  تسجبلها بشك  غري قانوني
ا الد  مقر ا حرمة تلك االحاد   ب عوى ان ه ا ال      ال ي ص   قب  اك ر مر مائة عدام قد  صدبغ    ه 

ومد  ذلدك فقد  صد  ت      (102)يف وقع م تكر تلك االجهدز  اطخاصدة باملراقبدة وال سدجب  قد  عرفدع ب د         
 (103)   الشد و ة  ال     مر القوانني يف الوال ات امل ح   االمر كبة بشأن تدظبم حرمة االتصاالت واالحاد

( بشأن االتصاالت ال ي حظر ا ة تد ي  غدري مشدروع    0171لسدة  01 يرها  القانون ال ب  الي  قم ) كان
 ،(104)تلك االتصاالت ب ون أمر مسدب  مدر السدلية القضدائبة      بالرقابة او ال سجب  او ال دصع عل  سواء

اع مد  امل بدا  الشتصدي لل مببدز بدني      فدان هد ا القدانون قد       ،وعل  يدالف القدانونني االجنلبدزي وال رنسدي    
االحاد   اطخاصة وال امة انيالقا مر ان احلما ة الي  قر ها القانون ترتبط بيبب دة احلد    ذاتده ال بيبب دة     

وال ي  دراه الباحد  ان هد ا امل بدا  هدو االنسد  فبمدا    لد  بداهلواتف           .(105)املكان ال ي دا  فبه احل    
  .ات ي عموما لسهولة اثبات يصوصبة احل    مر عمومب هب  ويف ال سجب  اهل ،الدقالة

 :االجنليزي القانون .3

كان االجتاه السائ  يف القانون االجنلبزي اىل وقع قر   هو امكدان االسد داد اىل الد لب  املدؤثر الد ي لده        
لغا ة و ن يف موضوع ال عوى بصرف الدظر عر الوسبلة الي اتب ع يف احلصوا علبه تأسبسا عل  مب أ ان ا

ترب  الوسبلة و س وي يف ذلك ان تكون االيري  مشروعة او غري مشروعة بد عوى انده ال ميكدر اهد ا  دلبد       
جملرد ييأ بسبط ا تكبده  جد  الشدرطة، فالد لب  ال   دأثر بالوسدبلة املوصدلة البده،ب   دظدر اىل ذاتده ومد ى            

صد   قدانون "    0113. ويف عدام  (106)فاعلب ه، هل ا فال  س ب   سوى الد لب  املسد م  مدر احلبلدة واطخد اع      
قانون اح جا  احملادثات اهلات بة " ال ي يوا و  ر ال ايلبة بال دصدع علد  احملادثدات اهلات بدة ل درت  حمد د        

                                                
نصع ه ه ال وصبة عل  " ال جيو  املساس حب  الداس يف ان  كونوا  مدني يف ا تاصهم ومدا هلم ومس د اتهم ومق دباتهم مر -(010)

ا اطخصوص اال يف حاا وجود سب  م قوا م ز  بالبمني او ال وكب  وتبني أي ت  بش او اح جا  غري م قوا، وال جيو  اص ا  م كر  به 
 بال ح    املكان املراد ت  بشه واال تاص او اال باء املراد اح جا ها "  دظر كراس: حوا امريكا " دس و  الوال ات امل ح   م  مالحظات

 . 73. ص 3113ا جي، دس و  ة " صاد  عر و ا   اطخا جبة االمر كبة،مك   برامج االعالم اطخ
 .390: موس  مس ود ا حومة، مص   ساب ، ص دظر-(013)
واملسم  ب)قانون االتصاالت  0139 عامتدظبم االتصاالت اهلات بة  بشأنامل ح   االمر كبة  لوال اتاوا قانون يف ا ص  -(013)

حمم    . امحد:  دظرات بة دون اذن املرس .  ال قاط وتسجب  وافشاء أالحاد   اهل جتر م( مده اىل 613املاد  ) وا ا تال ب  الي(، 
لالن قادات ال قهبة الي وجهع اىل ه ه القانون واطخالف حوا ت سري املاد  امل كو   وال ضا ب  ونظرا. 310حسان، مص   ساب ، ص 

ص   القانون ال ب  الي  قم بني القانون ال ب  الي وقوانني الوال ات وللتالف بني احكام احملاكم ال ب  البة وحماكم الوال ات... 
القانون املسم  بقانون )مراقبة جرائم السبا ات ال امة وأمر اليرق( والغ  احلظر امل وض  وهو 0161/  ونبو/01( يف 11-330)

، عل  مراقبة وتسجب  االحاد   السلكبة والالسلكبة، كما الغ  القانون ص ة املشروعبة عر اف اا ال سجب  احلاصلة برضاء امل ح  
الساب   ولكر م  ذلك م ه ا القانون  يف   كما الغ  الشرط اطخاص مبوافقة املرس  ال ي كان م موال به يف القانون الق  م.  دظر: املص 

( مقر ا  ف  احلظر عر املكاملات السلكبة والالسلكبة بداءا عل  امر مر السلية القضائبة م   كانع هدالك title 3الباب ال ال  مده )
 .  313- 319ا تكبع او عل  و ك اال تكاب، ص  جرمية

 .331اجلدائبة، مص   ساب ، ص  احلما ة: د. مم وح يلب  حبر،  دظر-(019)
 .993ا ا  البه: د. موس  ا حومة، مص   ساب ، ص -(013)
  ا اوضذ فبه ان ك ابا دو 0130كان و  ر ال ايلبة الرب ياني ق  اص   يف ا لوا  وان .936، ص الساب  ص  البه: امل ا ا -(016)

ء مراقبة الرسائ  واحملادثات اهلات بة اجراء اس  دائبا وغري مقبوا ل  ا ضه م  حقوق االنسان، ل لك جي  اختاذ احلبية واحل   عد  اللجو
 .096-093البه م  فرض ب ض الشروط.  دظر: د. حمم  فاحل حسر، مص   ساب ، ص 
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ومددر اليبب ددي ان ذلددك ال دصددع  سدد وع  م هددوم "  (107)ولضددرو ات االمددر القددومي واالق صدداد الددوطين 
 ل رت  م بدة ال   م اثباته اال ب لك ال سجب . تسجب  احملادثات اهلات بة " سبما وان ال دصع

ا دادت يف اآلونة األيري  موجة اس ت ام اجهز  ال دصدع وال سدجب  يف اجنلدرتا والسدبما ال اصدمة       وق 
لد ن عل  الدحو ال ي اضح   قل  الرب يانبني و قض مضاج هم، ياصة وان القانون ال حيظر بب  و دراء  

.وان كدان امدر ال سدجب  بداهلواتف الدقالدة خيدرج عدر احلظدر         (108)سد ت امها  ه ه االجهز  ال قبقة او ميدد  ا 
  امل ق م الن م   ه ه االجهز  اصبحع جزءا مر احلبا  االع باد ة البومبة سواء يف بر يانبا وغريها.

 املكدان بني ال سجب  الد ي  د م يف    ال رنسي بال كر انه: جرى ال مببز يف ظ  القانونني االجنلبزي و ج  ر
 علد   الغالد  ، وان كددا ندرى ان م د  هد ا ال مببدز  صد ق يف       (109)اص وذلك ال ي   م يف املكان ال دام  اطخ

ان تص ق  رال سجب  الصوتي بواسية )مبكرفونات صغري ( او أ ة اجهز  ايرى تؤدي ذات الغرض وال ميك
الي فمر ال سري يف ك ري النها هواتف  تصبة وحممولة وبال  ،عل  ال سجب  اهلات ي وال سبما " الدقالة" مدها

وان كان ذلك ال ميد  مر وجود  .مر االحبان ال مببز بني ال سجب  ال ي جرى يف مكان عام او مكان ياص
ذلك ال مببز يف ب ض احلاالت كظهو  اصوات ايرى جبان  صوت امل هم عد  تسجب  احل    اهلدات ي مد    

   ...وغري ذلك نربات صوته ال البة الي توحي بانه غري مباا مبا  قوا
 االملاني: القانون .4

الرتيب  للسليات ال امة مبراقبة وتسجب  احملادثدات   ب (g10ال ص  ال اني مر القانون  قم ) مبوج  
اهلات بة يف املانبا وذلك عد ما  كون هدالك اتهام جدائي او حتر ات جا  ة وعدد  تدوفر الضدرو   ال اعبدة اىل     

( مدر قدانون االجدراءات اجلدائبدة االملداني همدا       011ف فقرتني للماد  )ذلك ومبوج  ه ا القانون ال ي اضا
 -حبسدد  االحددواا  -واالذن يف هدد ه االحددواا  صدد   مددر و  در الدد فاع او ال ايلبددة   .ال قدرتني )أ،ب( 

 (110).عد ما تيرأ امو ا مر  أنها ت ر ض االمر القومي للتير
 اللبناني: القانون .5

دائبة اللبداني محا ة او تدظبم تلدك االتصداالت اهلات بدة، اذ  ثدر     م   ضمر قانون اصوا االجراءات اجل 
، حبد   37/01/0111( والصداد  يف  091املشرع اللبداني ان   داوا ه ه املسألة يف قانون يداص بدالرقم )  

نصع املاد  االوىل مده عل  " احلد  يف ال تدابر.. مصدون ويف محد  القدانون وال خيضد  الي ندوع مدر اندواع          
املراقبة او االعرتاض او االفشاء اال يف احلاالت الي  د  علبها القانون وبواسية الوسائ  الدي  ال دصع او 

 حي دها وحي د اصوهلا ".

                                                
 .391: د. امح  عوض بالا، مص   ساب ، ص  دظر-(017)
 . 991-931 دظر: د. موس  ا حومة، -(011)
ال مببز بني املكان اطخاص واملكان ال ام حب  اع رب القانون ال رنسي ال سجب  ال ي   م يف مكان عام     مشروعا حبجة  جرى-(011)

ويالف ذلك حوا ان مر   ح   يف مكان عام  كون م دا ال عر يصوصب ه وبال الي م   ح ظ ا اء الغري يف الوقوف عل  اسرا ه. 
. واىل م   133ياص حب      امرا غري مشروع.  دظر: د. امح  ضباء ال  ر يلب ، مص   ساب ،  كانال سجب  ال ي جرى يف م

. وك لك القانون أملصري.  دظر: د. 931 صه ا ال مببز ذه  القانون االجنلبزي.  دظر: د. موس  مس ود ا حومة، مص   ساب ، 
وما ب  ها. صاحل احلسون، مص    36. د. امح  حمم  يلب ة، مص   ساب ، ص 007 هم، مص   ساب ، ص سامي املال، اعرتاف امل

   .333. عب  املهبمر بكر، مص   ساب ، ص 039ساب ، ص 
اىل ه ا امل د :  وسف الشبخ  وسف، محا ة احلد  يف حرمدة االحاد د  اطخاصدة " د اسدة مقا ندة "، اكادميبدة الشدرطة،          أ ا -(001)

 .373، ص 0113ر ، القاه
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اىل احكام ه ا القانون فأن اهم الشروط الي جي  ان ت وافر يف صحة اجراء ال سجب  الصدوتي   واس دادا
 :(111)هي  

: ان تكون هد ه اجلرميدة جدا دة او جدحدة   اقد  علبهدا       صعحب  اجلرمية الي ترب  ال سجب  او ال د مر . أ
 مل   ال تق  عر سدة ا ا كان الشت  مرتك  اجلرمية.

حب  اجلهة مص    قرا  ال سجب : تدحصر سلية اص ا  قرا  ال سدجب  يف قاضدي ال حقبد  االوا     مر . ب
ي ا ا كانع د ج ده او  يف ك  حمافظة، وبال الي  ق  باطال م   ه ا القرا  اذا كان صاد ا عر ضابط ع ل

 عر الدبابة ال امة ولو كان الدائ  ال ام ال مببزي.
حب  مضمون و ك  القرا  جي  مر حب  املضمون ان  شم  القرا  عل  اجلرمية حم  املالحقدة او   مر . ت

ال حقب  ووسبلة ال صاا الي  دص  علبها ال سجب  وامل   الي   م يالهلا ال سجب  او ح   ال دصدع  
مل د ايرى وفقا ملا  د  علبه القانون، امدا مدر    وه ه امل   الشهر ر اال اذا ب مت   ها مل   ا  ت جاووال 

 فانه جي  ان  كون ييبا.   ا حب   ك  القر
علد  خمال دة احد  الشدروط امل ق مدة يف اجدراء ال سدجب  بيدالن االجدراء. جد  ر بالد كر ان هد ا              و رتت 

ال سجب  اي  ت  وان كان ذلك الشت   ئبس احلكومة او  ئبس القانون م  س  ر مر امكان املراقبة و
الغد  اجمللدس ال سد و ي مدا كدان مدصوصدا علبده يف القدانون السداب  مدر حظدر مراقبدة              حبد  جملس الدواب 

  .وتسجب  االتصاالت الي جير ها الرؤساء والدواب والو  اء
 االماراتي: القانون .6

االحاد   اهلات بة م  مراعدا  احاطدة ذلدك بضدمانات ياصدة       م ميد  املشرع االما اتي مراقبة وتسجب  
نستة مدها يف اقرب وقع واال كان يف ذلك  ءهكموافقة الدائ  ال ام م  تبلبغ امل هم ب لك ال سجبالت واعيا

( 71/0يف املداد  )  -بص د ال   بش  -اضرا  بسري ال حقب ، وه ا املضمون ا ا  البه املشرع االما اتي  
جراءات اجلدائبة يف االما ات ال رببة امل ح   الي احاطع سر ة املكاتبات والرسائ  والربقبدات  مر قانون اال

واحملادثات السلكبة والالسلكبة بضدمانة ياصدة وهدي موافقدة الدائد  ال دام مد  تبلبدغ املد هم مبضدمون تلدك            
 املكاتبات والرسائ  واالتصاالت.

 االيطالي: القانون .7

اال يدالي ملسدألة مراقبدة وتسدجب  االحاد د  اهلات بدة ا ب دة عشدر مداد            ئبدة داقانون االجدراءات اجل  افرد 
(. حب  اجا ت ال دصع عل  املكاملات اهلات بة وتسجبلها وفقا لضدوابط وضدمانات   331-336)املواد: 

بداءا عل  ت و ض مر اح  مأمو ي الضبط القضائي  ان ومدها مبا ر  ه ا االجراء جي  ان ت م (112)حم د .
 وما جيو  جت   ها ل رتات ايرى الحقة  03الذن جي  ان  كون مسببا  ر ية ان ال ت   ى م   االذن وان ا

 وما، وقض  القانون امل كو  ب  م جوا  اس ت ام االحاد   اجلا ي مراقب ها وتسجبلها اال مبدا   93اقصاها 
 .  (113)يرى ح   وان كانع تلك االحاد   م ب   يف كشف جرائم ا ضوعله صلة وعالقة باملو

 املصري: القانون .8

م   ضمر القانون املصري ما   ب  اباحة او جتر م ال سجب  الصدوتي يف االثبدات اجلددائي  ح د  صد و        
بشأن محا ة احلر دات ال رد دة، حبد  تضدمر ت د  ال لدب ض احكدام قدانون          0173( ل ام 37القانون  قم )

                                                
كدان القدانون اللبدداني املد كو  قد  اطلد  علد  تلدك االف داا           وان.176البها: د. سلبمان عب  املد م، مص   ساب ، ص  ا ا -(000)

 املاسة بسر ة االتصاالت ب" جرمية االعرتاض اهلات ي ".
 . 311أ ا  البه: حسر  بب ، مص   ساب ، ص -(003)
 .313 أ ا  البه: املص   الساب ، ص-(003)
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  اآلتدي: " لقاضدي ال حقبد  ان  دأمر بضدبط مجبد        ( تقرأ بالشدك 13االجراءات اجلدائبة، واصبحع املاد  )
تسجبال الحاد د  جدرت    اجراءاطخيابات والرسائ ..... وان  أمر مبراقبة احملادثات السلكبة والالسلكبة او 

يف مكان ياص م   كان ل لك  اثر يف ظهو  احلقبقة يف جدا ة او جدحة م اقد  علبهدا بداحلبس ملد   ال تز د       
ب  االحواا جي  ان  كون امر الضبط او االطالع او املراقبة او ال سجب  بدداءا علد    عل  ثالثة ا هر ويف مج

( 316امر مسب  ومل   ثالثني  وما قابلة لل ج    ملد   او مد د ايدرى مماثلدة " وكد لك مدا قضدع بده املداد  )         
كبة وان تقددوم امل  لددة مددر ذات القددانون الددي اجددا ت للدبابددة ال امددة ان تراقدد  احملادثددات السددلكبة والالسددل  

 ب سجبالت جرت يف مكان ياص م   كان يف ذلك فائ   يف ظهو  احلقبقة....
الرغم مر ه ا القانون م   يرق اىل ال سجب  اهلات ي عموما او اهلواتف الدقالة يصوصا اال انده   وعل 

  امدرا    د  -بداهلواتف الدقالدة وغريهدا     -ان ال سجب  الصدوتي    311  ضذ مر ه ا الدصني ون  املاد  
 مشروعا يف ظ  القانون املصري بشرط مراعا  القبود االتبة: 

 اذن قضائي مسب . صو  . أ
  كون ل لك ال سجب  أثر يف ظهو  احلقبقة. ان . ب
 م   املراقبة وال سجب .  حت    . ت
   م احلصوا عل   ضا اجملد  علبه. ان .  

 ماا ال سدجب  الصدوتي   ( مر قانون ال قوبدات املصدري اذاعدة واسد     311سبب  ذلك جرمع املاد  ) ويف
 ال ي جرى احلصوا علبه بغري  ضاء صاح  الشأن.

 :االجتاه الضمين :الثاني الفرع 

الن تشر  ات ه ا االجتاه م ت دداوا مسدألة ال سدجب  الصدوتي صدراحة، فدان االجتاهدات ال قهبدة          نظرا 
تسدمبة تشدر  ات هد ا    والقضائبة تضا بع يف ظ  ه ه ال شر  ات بني مؤ   و افض، وان كدان االقدرب اىل   

 :ول   اهم ه ه ال شر  ات االجتاه ب) االجتاه الضمين (
 :السويسري القانون -1

( مدده  16م   ضمر قانون االجدراءات اجلدائبدة السو سدري حت  د ا واضدحا لوسدائ  االثبدات يف املداد  )         
وعة يف االثبدات  وان كان القضاء السو سدري قد  اع درب ان هد ه الوسدبلة مشدر       (114)اطخاصة بوسائ  االثبات 

 .-كما سدرى  -اجلدائي 
 االردني: القانون -2

ذه  قانون اصوا احملاكمات اجلزائبة اال دني اىل اباحة ضبط أ ة وسدبلة  راهدا املد عي ال دام ضدرو  ة       
ومدهدا الدقالدة.    (115)ومدر اليبب دي ان  كدون مدر ببدهدا تسدجبالت املكاملدات بداهلواتف          -لكشف احلقبقة 

الي  راهدا ضدرو  ة    ءال ام كاتبه و ضبط مجب  اال با عيمده عل  "  صيح  امل  (17حب  نصع املاد  )
 ( ". 33املاد  ) امالظها  احلقبقة و دظم بها حمضرا و  د  حب ضها وفقا الحك

 املغربي: القانون -3

  سجب لم    رض املشرع املغربي يف قانون املسير  اجلدائبة )وهو قانون االجراءات اجلدائبة( اىل مسألة ا 
( مددر هدد ا القددانون قدد  اعيددع لقاضددي 11()16الصددوتي بدصددوص صددرحية وان كددان ال صددالن )املادتددان( )

                                                
 .933ا ا  البه: د. موس  ا حومة، مص   ساب ، -(009)
واجراء تسجب  االحاد   (.  دظر: د. مم وح  سلكبةماك ه ال قه صراحة بالقوا )ضبط ومراقبة احملادثات السلكبة والال وهو-(003)

 .337يلب  البحر، مبادئ قانون اصوا احملاكمات اجلزائبة، مص   ساب ، ص 
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ال حقب  امكانبة اختاذ أي اجراء  راه م ب ا يف كشف احلقبقة.سواء بد سه ام ب كلبف ضباط الشرطة القضائبة 
(. كمدا ند  ال صد     067()066ب لك بداءا عل  انابة قضائبة وف  الضوابط املدصوص علبها يف ال صدلني ) 

 سامللدك سدواء يف ال ماسده االصدلي بداجراء ال حقبد  او يف ال مدا        لوكبد  ( مر ه ا القانون عل  " ميكر 11)
ال حقب  ان  يل  مر قاضي ال حقب  القبام بكد  اجدراء  دراه م بد  الظهدا        اضايف يف ا ة مرحلة مر مراح 

 احلقبقة  ".
  (116)رتام ضوابط املشروعبة وع م املساس حبقوق االفراد.كان قبوا ه ا االجراء مقب  باح وان
 العراقي: القانون -4

 ب و القانون ال راقي يف اجتاه القوانني الرافضة ملشروعبة ه ا االجراء اك در مدر كونده مدر القدوانني الدي        
ع دت االدلة /أ( مر قانون اصوا احملاكمات اجلزائبة ال راقي 303تقب  به ضمدا، سبما اذا عرفدا ان املاد  )

املشروعة يف االثبات اجلدائي صراحة فضال عر االدلة الي  قرها القانون بألقوا " حتكم احملكمة يف الد عوى  
وهي االقرا   حملاكمةبداءا عل  اق داعها ال ي تكون ل  ها مر االدلة املق مة يف اي دو  مر ادوا  ال حقب  او ا

لكشوف الرمسبة االيدرى وتقدا  ر اطخدرباء وال ددبني والقدرائر      و هاد  الشهود وحماضر ال حقب  واحملاضر وا
واالدلة االيرى املقر   قانونا ". ومر اليبب ي انه ال  دسجم م  ال شر   القوا بان القانون ال راقي ق  اع رب 

وممدا  ؤكد     ،ال سجب  الصوتي اهلات ي او ميل  ال سجب  الصدوتي مدر قببد  االدلدة االيدرى املقدر   قانوندا       
ة الدظر ه ه ان قانون السالمة الوطدبة ال راقي ق  اجا  يف املاد  ال انبة عشر مده مراقبة وسائ  االتصداا  وجه

خم لدف   ضوهو مدا  د ا علد  ان االصد  يف ال شدر   ال راقدي هدو  فد         .السلكبة الالسلكبة يف اضب  احل ود
( مر قانون اصدوا  79ن ن  املاد  )وم  ذلك فأ .وسائ  ال سجب  او ال دصع او املراقبة يف االثبات اجلدائي

ال حقبد     احملاكمات اجلزائبة ال راقي ق  نصع عل  "اذا تراءى لقاضي ال حقبد  وجدود ا دباء او او اق ت بد    
ل ى  ت  فله ان  أمره ك ابة ب ق ميها يف مب اد م ني واذا اع ق  انه لر مي    هل ا االمراو انه خيش  تهر بها 

." وظاهر ن  ه ه املاد  عل  حنو مر االطالق حببد   دوحي باسد ب اب خم لدف     .ال   بش اءفله ان  قر  اجر
اال ان الواضذ ان املشدرع ال راقدي    ،ال سجب  الصوتي ومدهااحلقبقة يف ال حقب   اظها  اال باء الي ت ني يف

بد    ،بدات يف ه ا القانون كان عل  اس حباء مر ذكر ه ه الوسبلة الي ت   البوم واح   مر اهم وسائ  االث
. مما ج   مر قانونا م سما بسمة  فض ه ا ال لب  .واح   مر اك ر ادلة االثبات اثا   للمشكالت االجرائبة

سدبما اذا علمدددا ان تلدك الوسدبلة غددري مقبولدة مبوجد  ال سدد و        .مدر االدلدة اقددرب مدر كونده مسدد وع  لده     
( جن  ان  91 س و  ال راقي الداف  )املاد  / بال وباالس  انة. واملواثب  ال ولبة الي تؤك  عل  حقوق االنسان

 ك  مر اال كاا ومدها ال سدجب  اال يف اضدب  احلد ود     يمد  ال   ي عل  تلك االتصاالت بأ االص  هو
وال  ،وذلك بألقوا " حر ة االتصاالت واملراسالت الرب   ة والربقبة واهلات بة وااللبكرتونبة وغريها مك ولة

 .ع علبها او الكشف عدها اال  لضرو   قانونبة وأمدبة وبقرا  قضائي "جيو  مراقب ها او ال دص

  القضاء : موقف الرابع املطلب
الصوتي باهلواتف الدقالة مر املواضب  الي افر تهدا ال قدبدة احل   دة جد ا ولصد وبة        سجب لكون ال نظرا

 ر فق  ب حب  موقف القضاء مر احلصوا عل  قرا ات قضائبة عراقبة او مقا نة ت  ل  به ا االمر بشك  مبا
اجلدائي مر ال سجب  الصوتي بوجه عام واهلات ي بوجده يداص ممدا جي د  م ده       القضاء موقفيالا عرض 

                                                
 .310ملبشي، مص   ساب ، : د. امح  اطخ دظر-(006)
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 .اال بالوسدبلة   الفسهولة تلمس املوقف القضائي جتداه موضدوع البحد  سدبما وان االمدر واحد  ومدا االيد        
  :واآلير مؤ   وكاآلتي ضفوا  اوعل  ال موم فان موقف القضاء ق  تأ جذ بني  أ ني اال

 :االجتاه الرافض :االول الفرع
ال   د  مددر االحكدام القضدائبة اىل  فددض االيد  بالدد لب  الصدوتي يف االثبدات اجلدددائي ا دا كددان         ذهبدع  

 :مص  ه ومر اهم االحكام به ا االجتاه
  :القضاء الفرنسي احكام بعض -1

ا اء قبوا ال سدجب  الصدوتي بوجده عدام وال سدجب        القوا ان موقف القضاء ال رنسي كان م  ب با ميكر
اىل بيالن ال سجبالت الي جتر هدا   احكامهال     مر  يفذه   ق القضاء ال رنسي  اال اهلات ي بوجه ياص

( يف قضدبة    اسمدا قضدع بده حمكمدة )     ومدهاالسليات ال امة وع م جوا  االس داد البها يف االثبات اجلدائي 
وب د  مواجهدة املد هم اقدر بدسدبة       (117)جبالت متدع عدر طر د  الغدش واطخد اع      ق   صراف كون تلدك ال سد  

ال سجب  البه ولكده قاا بأنه م  كر صادقا يف اقواله غري ان احملكمة طرحدع اعرتافده هد ا جانبدا وم تسد د       
ال سدجب   ديدوي علد  ندوع مدر احلبد  غدري املشدروعة بقصد  ال وصد  اىل            اسد ت ام البه م للة ذلك بان: " 

/ 7اصد  ته حمكمدة بدا  س يف     . وكد لك احلكدم الد ي   (118)لب  وهو مدا  شدك  يرقدا حلقدوق الد فاع "      ال 
حب   فضع ه ه احملكمة م د  هد ا ال سدجب  بد عوى انده مي د  اع د اءا علد  حرمدة احلبدا             0173نوفمرب/

-AIX- ENكمدا قضدع حمكمدة )    (119) مل حدادثني انيدوت علد  مسدائ  عائلبدة متدس أ      ملدة اطخاصدة كدون املكا  

PROVENCE بددأن " تسددجب  املكاملددات اهلات بددة   دد  مددر قببدد  افشدداء السددر املهددين   0113/فربا ددر/3( يف
/ د سدمرب مدر ذات ال دام قبدوا تسدجب  احملادثدات كدون        1ال رنسدبة يف   الددقض كما  فضدع حمكمدة     (120)"

مي د  اع د اءا    قامع امل همة ب سجبلها كانع مر طبب ة ياصة وكانع هي ت لم ب لك وهدو مدا   لياحملادثات ا
كمدا ذهبدع اىل ان    (122)ال سدجب  اطخ دي   د  ييدأ جسدبما       نكما قضع با (121)عل  حرمة احلبا  اطخاصة 

ا هام امل هم مر قب  قاضي ال حقب  ب قلب ه صوت اح  املشد به فدبهم واالتصداا بدامل هم واالسد مرا  م ده يف       
عدر الشدرف ووقدا  الوظب دة يف      احل    ح   حصد  مدده علد  اعدرتاف   د  وسدبلة مرفوضدة كونهدا ب بد           

 كمدة نقضدع حمكمدة الددقض ال رنسدبة قدرا  غرفدة االتهدام يف حم        0111ويف عدام   (123)احلصوا عل  االدلدة  
با  س م  رب   ال سجب  الصوتي وسبلة غري مشروعة ومر ثم بيالن حماضر االس  الالت الي دوندع فبهدا   

 .(124)تلك احملادثات ال لب ونبة 
 يات املتحدة االمريكية:الوال يفاالحكام  بعض -2

عل  الرغم مر االجتاه الواضذ يف الوال ات امل ح   هو قبوا ه ه ال سجبالت ك لب  يف االثبدات اال ان   
م  ددربا  (125)( bergerعدد ا عددر هدد ا االجتدداه يف قضددبة )  قدد  -يف ب ا ددة األمددر - احملكمددة ال لبددا قضدداء

بقدانون وال دة    يد  األ القضداء  لحر دات حبد   فدض   ال جسس علد  املكاملدات اهلات بدة   د  ان هاكدا ييدريا ل      

                                                
 . 03-03البه: مسري فرنان بالي، مص   ساب ، ص  ا ا -(007)
 .397البه: د. مم وح يلب  البحر، محا ة احلبا  اطخاصة، مص   ساب ، ص  ا ا -(001)
 .331، مص   ساب ، ص ان دظر: د. امح  حمم  حس-(001)
 .31البه: مسري فرنان بالي، مص   ساب ،  ا ا -(031)
 .331. امح  حمم  حسان، مص   ساب ، ص : د دظر-(030)
 .939ا ا  البه د. موس  ا حومة، مص   ساب ، هامش ص -(033)
 .063البه: د. حمم  فاحل حسر، مص   ساب ، ص  ا ا -(033)
 .933ا ا  البه: د. امح  حمم  حسان، مص   ساب ، ص -(039)
 .911 بب ، مص   ساب ، ص  حسرالبه:  ا ا -(033)
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ودون ببان نوعبة احل     نبو و ك ال ي  سمذ بال دصع عل  املكاملات اهلات بة وتسجبلها دون وقوع جرمية
وذكرت احملكمدة يف اسدباب حكمهدا " ان الكدوجنرس قد  قدر  بصدو   واضدحة حظدر           (126) ال ي ب تسجبله

ل  ه ا الدحو للمشرع يف الوال ات ان  صد   تشدر  ات ت  دا ض    ال دصع عل  االتصاالت فهو ال  سمذ ع
عل  ه ا احلكدم مدر ناحبدة ايدرى  فدض       وترت ( مر قانون االتصاالت ال ب  الي "، 613م  ن  املاد  )

القضا  مل ظم طلبات الشرطة اطخاصة مبراقبة االتصاالت اهلات بة وتسدجبلها وعد م االع د اد بأ دة م لومدات      
( م  رب  م   ه ا silvermanقضبة ) وك لك  فض ال سجب  يف .(127)عر ه ا الير      م احلصوا علبها

االمر  لك.وك (128)ال سجب  وسبلة غري مشروعة وتديوي عل  ت   عل  ح  ال رد يف حرمة حباته اطخاصة 
الرابد  لل سد و      د    حب  عم  القضاء االمر كدي اىل مد  محا دة ال      (kats v.united stateيف قضبة )

م  دربا اسد  ماا اجهدز  ال سدجب  الصدوتي مدر قببد          (129)مر كي ل شم  ال دصدع وال سدجب  اهلدات ي     اال
ال  ي  يف يصوصبات االفراد الي ت داف  م  ال      ال س و ي امل كو  وهدو مدا  سد لزم اسد ب اد الد لب       

  .(130)امل حص  مده 
 احكام القضاء املصري:  بعض -3

ه اىل  فدض ال سدجب  الصدوتي ومدهدا قضدبة حملكمدة امدر ال ولدة         ذه  القضاء املصري يف  ب ض احكامد 
، 333، 333، 330، 316حب  دف  حماموا امل همني ببيالن تلك ال سجبالت كونها ت  ا ض م  املدواد ) 

( مر قانون االجراءات اجلدائبة املصري وبأع با  ان تسجب  االحاد   ال لب ونبة     مر قبب  اسدرتاق   336
الشتصبة وهو ما  س لزم م ه بيالن تلك ال سجبالت. وم  ان احملكمدة  فضدع قبدوا هد ا     السم  للمكاملة 

امنا الن تلك ال سجبالت  (131)ال لب  الصوتي اال ان السب  احلقبقي و اء ه ا الرفض هو لبس دف  احملامني 
ملات هي قواع  ق  جرت ب ون اذن القاضي اجلزائي وان القواع  الي نظمها القانون والي ك لع سر ة املكا

كما قضع بانه " ال      بال لب   (132)عامة تسري عل  قضا ا امر ال ولة م لما تسري عل  القضا ا ال اد ة 
املس م  مر تسجب  املكاملة اهلات بة عر طر   الغش واطخد اع وان اسد  ماا جهدا  ال سدجب    دداف  واطخلد        

 (133)ومب أ احلر ة املك ولدة لالمداكر واال دتاص "    القو م وانه ال    و ان  كون تلصصا.. وهو ما   داف  
كما ذهبع حمكمة امر ال ولة ال لبا يف مصر اىل اه ا  ال لب  املس م  مر ال سجبالت الصوتبة الي اجرتها " 

                                                
 . 030ي صادق املال، مص   ساب ، ص ا ا  البه: د. سام-(036)
 . 933 دظر: د. ق  ي عب  ال  اح الشهاوي، مص   ساب ، ص -(037)
 .361ا ا  البه: د. مم وح يلب  البحر، مص   ساب ، ص -(031)
 . 330- 331عوض بالا، مص   ساب ، ص   . امح130: د. امح  ضباء ال  ر يلب ، مص   ساب ، ص بهال ا ا -(031)
 .913 بب ، مص   ساب ، ص حسر. 330، هامش ص الساب د. امح  عوض بالا، املص   ا ا  البه: -(031)
 جتبز(  0169لسدة  39احملامني ه ه بالقوا: ان املاد  ال امدة مر القانون  قم)  دفوعج  ر بال كر ان احملكمة ق   دت عل  -(030)

وومدها ال سجب  الصوتي غري ان  فض ال لب  الصوتي يف ه ه اجراء ال حر ات السر ة بالوسائ  ال دبة املت ل ة م    أت ضرو   ل لك 
 .001، ص ساب ، د. سامي املال، مص   البهالقضبة مرده اىل ع م توفر االذن القضائي. ا ا  

 . 31-37، ن س الص حة. د. مب   الو س، مص   ساب ، ص الساب اىل ه ا امل د : د. سامي املال، املص    ا ا -(033)
 فض القضاء املصري  وفبها 0133رضع يف مصر بشأن ال سجبالت الصوتبة هي الي عرفع بقضبة )محصي( عام اوا قضبة ع ول  

وقائ ها يف ان م  ر بدك محصي و ت   ير اتهما ب هر   ب ض االمواا  وت لت . ثباتاألي  بال سجب  الصوتي ك لب  يف اال
 هم االوا ل سجب  ما دا  ببدهما مر ح    وق  متكر ف ال مر ذلك بير   يا ج مصر األمر ال ي ج   الشرطة تقوم با ساا خمرب اىل امل

ة كس  ثق ه واس   اجه يف احل    ثم ق م ه ا ال سجب  اىل احملكمة ضمر االدلة الي بدع علبها الدبابة ال امة اتهامها له باقرتاف اجلرمي
االيري   فضع قبوله ب عوى ع م مشروعبة ال سجب  ال ي ب وع م وم  ان الدبابة ال امة ق  داف ع عر ال لب  امام احملكمة اال ان 

كونه جوا  ال  و   علبه عل  ال لب  املس م  مده كونه جيايف قواع  اطخل  القو م وتأباه مبادئ احلر ة الي ك ل ها ال ساتري وانه ال    و 
 . 373ساب ، ص  تلصصا ح   مر  ت   ير دي  ي بة. ا ا  البها: د. مم وح يلب  البحر، مص  

 .03، ص اب البه: مسري فرنان بالي، مص   س ا ا -(033)



 
 اجلدائي االثبات يف الدقالة ك لب  باهلواتف الصوتي مشروعبة  ال سجب  م ى 

 

087 

.كمدا قضدي   (134)مباح  امر ال ولة "للم همني يف القضبة الي عرفع بقضبة ) ال دظدبم الشدبوعي املسدلذ (    
 (135)م  مر ال سجب  اذا جرى يالقا للضدوابط والضدمانات الدي ند  علبهدا القدانون       ال لب  املس  ببيالن

االثبدات    داصدر ال سدجبالت ال ميدد  مدر األيد  ب     نبأن " بيال 0111كما قضع حمكمة الدقض املصر ة عام 
 .(136)االيرى املس قلة واملؤد ة اىل الد بجة الي اس ر عدها ال سجب  

 احكام القضاء اللبناني: بعض -4

اىل  فض ال لب  الصوتي يف االثبات اجلدائي ومر ذلك القرا  ال ي  لبدانيب ض احكام القضاء ال ذهبع  
اص  ه القاضي اجلزائي املد رد بكسدروان بدالقوا " حبد  انده فبمدا    لد  بالشدر ط املسدج  فدال  سد  هلد ه            

كوسدبلة اثبدات  صدي م ب د        احملكمة اال ال دو ه مر حب  املب أ بان اس  ماا  اال رطة املسدجلة بوجده عدام   
مسدا  ومدهدا    مدر عوائ  مدها ان احل    غالبا ما  كون ق  سج  يف غ لة عر صاحبه م  ما  دجم عر ذلك 

.. ومر جهة ايرى جي  ال أك  مر ان الشر ط .ا ضا م ى القو  ال بوتبة للشر ط املسج  ولو مب رفة صاحبه
واعاد  وصله ياصة اذا ما اي  ب دني االع بدا  ال يدو      ال ي ب تسجبله م   م ال الع  فبه عر طر   قصه

عام يف مب ان االثبات املدبين علد     اآللة بوجه اديااال كدولوجي الكبري يف اطا  اآللة ومش قاتها مما   ين ان 
م ها حب  ....." وعل  ال موم ان هع احملكمدة اىل عد م    ال  ام الشتصبة للقاضي وهو انسان جي   عةالقدا

اىل  فض هد ه الوسدبلة يف    0111يف قرا   ير عام  ذه  ا.كم(137)ا و د يف ال سجب  مر احاد   االي  مب
: " وحب   ق ضي خبالصة ما تق م ع م األي  مبا  ا البه ال سجب  املغداطبسدي كاثبدات و د   ااالثبات بالقو

 . (138)االثبات به ه الوسبلة " 
 احكام القضاء العراقي: بعض -5

ائبة يف ال راق اىل ع م االع ماد عل  ال سجب  الصدوتي كد لب  يف االثبدات    ذهبع ب ض االحكام القض 
  (139)وع م اع با ه مر ادلة االثبات القانونبة.

 الثاني: االجتاه املؤيد: الفرع
افضع اىل عد م االعدرتاف بال سدجب  الصدوتي كد لب  يف االثبدات        الرغم مر االحكام امل ق مة ق   عل 

ية املبكرفونات الصغري  او غري ذلك  مر الوسائ  اال ان هدالك اجتاه  ير بر  بواس اوسواء جرى باهلواتف 
ول    . ؤ   اس ت ام ال لب  الصوتي  ر ية ان ال    ا ض ه ا االس ت ام م  الضمانات ال شر  بة املقر  

  :اهم االحكام الي مت   ه ا االجتاه
  :احكام القضاء الفرنسي بعض -1

ضاء ال رنسي كان م  ب با ا اء قبوا ال سدجب  الصدوتي اال م ظدم احكامده     الرغم مر ان موقف الق عل 
تشري اىل ع م اس ب اد اجراء ال سجب  الصوتي يف االثبدات اجلددائي مد  ان القضداء ال رنسدي ال  ضد ي علد         

غريهدا  االقواا الي   م تسجبلها ذات القو  القانونبة لالعرتاف امنا ال ت  و كونها قر دة او دالئ  تضاف اىل 

                                                
، احلما ة اجلدائبة للح  يف  ا  (  دظر: حام   0113 دا ر  01( وحكمها الصاد  يف )  0113ل ام  9131القضبة  قم ) -(039)

 .001  ساب ، مص   ساب ، ص . د. سامي املال، مص 331حرمة املسكر، د اسة مقا نة، ب ون مكان طب ، ب ون سدة طب ، ص 
 .013مشا  البه يف:  د. حمم  الشهاوي، مص   ساب ، هامش ص  33/1/3113، جلسة 1713: الي ر  قم  دظر-(033)
البه: مسري فرنان بالي، مص  ساب ، ص  ا ا . 1/00/0111جدا ات اجلبز  يف   0111لسدة  3013 دظر: اجلدا ة  قم -(036)

016. 
. و دظر يف الدق  الش    371-371ابو عب ، مص   ساب ، ص  الباسالبه:  ا ا ، 01/3/0113 يف 16/13القرا   قم -(037)

 وما ب  ها. 311ال ي وجه اىل ه  القرا : املص   الساب  ن سه، ص 
 . 363. أ ا  البه: مسري فرنان بالي، مص   ساب ، ص 0111( يف 0003/11 دظر القرا   قم: )-(031)
 .61-63، ص الساب  املص  البه يف:  مشا ( 31/1/3119ال راق يف ) دظر قرا  حمكمة متببز -(031)
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 ل امرا ال  د
 

 .(140) اعمر عداصر االثبدات االيدرى الدي تسدهم يف تكدو  ر قداعدة احملكمدة  در ية مراعدا  حقدوق الد ف           
ان القضاء ال رنسي يف اح ى احملاكم ال سكر ة ذه  اىل ان اقرا ات املد هم املسدجلة   د  مدر      هاومد :ومدها

ومدها ا ضدا مدا قضدع بده حمكمدة       (141)القرائر الي تضاف اىل ادلة االثبات ولبس فبه ان هاكا حلقوق ال فاع 
اس ئداف تولو  " بانه " اذا كان ال لب  املس م  مر ال سجب  الصوتي الصدوتي هدو الد لب  الوحبد  فبجد  ان      

االجتداه ذهد  القضداء ال رنسدي اىل قبدوا ال سدجب         وبدد س   (142)مي   لد ى القاضدي وسدبلة اقدداع ميلقدة      
( ان تسدجب   degonكما قضدع حمكمدة )   (143)ده تلب ونبا الصوتي ال ي قام به اح  اال تاص آلير  يا 

احملادثات   ساوى م  االقرا ات  الش هبة يالا االس جواب والن ه ه الوسبلة ق  ت  رض اىل ال ز بف فال 
(144)ميكر اس  ماهلا اال يف اضب  احل ود 

قضدع فبده بدرباء      حكمدا  (pontarlierقضع حمكمة جدذ ) كما 
قام ه ا امل هم ب سجب  مكاملة  د مال  م وجود اع  اء عل  حرمة احلبا  اطخاصة ع 361م هم مر جرمية املاد  

تلب ونبة بني سب   و وجها بداءا عل  طلبها كونها مد صلة عده ح   ا وتر   اثبات ام داعه عر املساهمة م ها 
ات اء عل  سر ة ب كالبف م بشة أوالدها، وق  بدع احملكمة قضاءها عل  اساس ان موضوع الدقود لبس فبه 

ويف حكم ح    هلا قضع حمكمة الدقض ال رنسبة برباء   ت  قام ب سجب  املكاملات  (145)احلبا  اطخاصة 
الي جير ها خم ومه ب عوى ان احلد    الد ي ب تسدجبله  د ي  يف الدشداط املهدين لدرب ال مد  وهدو مدا ال           

 .(146)  حق  م ه االع  اء عل  حرمة احلبا  اطخاصة 
 : ةم يف الواليات املتحدة االمريكياالحكا بعض -2

بدأن " ال سدجب  الصدوتي ال   د  جرميدة " وقبد  هد ا ال دا  خ          0190اعلر امل عي ال دام االمر كدي عدام    
حب   فضع احملكمة اع با   0131( عام olmsteedنوقشع مسألة ال سجب  الصوتي امام احملكمة ال لبا  )

باع بددا  ان هدد ه االيددري  حرمددع ال   ددبش   االمر كدديسدد و  هدد ا ال سددجب  خمال ددة لل وصددبة الراب ددة مددر ال  
والقبض غري املشروعني وال سجب  ال ي ب احلصوا علبه ق  ب دون الد يوا ملسدكر م دني وعلبده ال ميكدر      

وق  ان هع حماكم الوال ات امل ح   اىل قبوا ال سجب  حبجة انه ال  (147)ال وس  يف ت سري ن  ه ه ال وصبة 
وقد  اسد قرت احكدام القضداء االمر كدي يف ب دض        (148)ؤدي بدامل هم اىل االدالء باقوالده     ضمر ا ة اكراه  د 

الوال ات عل  ضوابط م بدة ل دظبم ه ه املسألة كضرو   تق  م طل  مر املد عي ال دام او نائبده او الشدرطة     
اسدبابا ج  دة    وان  ص   االذن مر احملكمة ال لبا للوال ة او مر حمكمة املقاط ة عل  ان   ضمر طلد  االذن 

قضدع احملكمدة    حبد   (on lee v. united stateومدهدا احلكدم يف قضدبة )    (149)تد عوا هلد ا االجدراء    
مدرب   ذلدك بدأن هد ا االجدراء ال    دا ض مد          (150)االحتاد ة بقبوا ال لب  املس م  مر ال سدجب  الصدوتي   

                                                
 . 933 دظر: موس  ا حومة، مص   ساب ، ص -(091)
  933-933 دظر: املص   الساب ، ص -(090)
 . 063ا ا  البه: د. حمم  فاحل حسر، مص   ساب ، ص -(093)

, op.cit  p. 294   Rassat (143 ) 
 .939ساب ، ص البه: موس  ا حومة، مص    ا ا -(099)
 .331البه د. امح  حمم  حسان، مص   ساب ، ص  ا ا -(093)
(096)-. Cass crim14 janv.1995…  330-331ا ا  البه: املص   الساب ، ص. 
 . 317ا ا  البه: املص   الساب ، ص -(097)
 .069البه: د. حمم  فاحل حسر، مص   ساب ، ص  ا ا -(091)
 الص حة.البه: د. املص   الساب ، ن س  ا ا -(091)
 .371-371البه: د.  امح  عوض بالا، مص   ساب ، ص  ا ا -(031)
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 كرتوندي اىل قبدوا ال سدجب  االلب  كمدا ذهبدع    (151)ال      ال س و ي الراب  يف الوال ات امل ح   االمر كبة 
  .(152)بداءا عل  اذن ياص مر احملكمة  0113مر قب   جاا الضبط ال ب  البني عام 

 سويسرا:  يف -3

 ب و ان االجتاه الغال  يف القضاء السو سري هو قبوا ال سجب  الصوتي بواسية اهلواتف حبد    ضدذ   
م اسد ب اد هد ا الد لب  علد  اسداس انده م       ذلك مر حكم حملكمة )تبسني( حب   فضع احملكمة طلد  املد ه  

يف قددانون املقاط دة، حبدد  ذهبددع احملكمدة اىل ان املرجدد  يف قبددوا االدلدة هددو االق ددداع القضددائي     علبدده دد   
 .(153)وبال الي جيو  االل جاء الي دلب  م  د  القانون عل  حترميه 

 االجنليزي: القضاء -4

قبدوا الد لب  الصدوتي و فضده االن الغالد  يف احكامده هدو        م  ان االجتاه القضائي يف اجنلرتا مرتدد بني  
كما قب  القضاء  (154)د جع احملاكم عل  قبوا ال لب  الصوتي يف االثبات اجلدائي  0191القبوا فمد  عام 

وكد لك عدوا القضداء االجنلبدزي      (155) (stwartاالجنلبزي ال لب  الصوتي يف القضبة الدي عرفدع بأسدم )   
هلد ا  بد و ان القضداء يف اجنلدرتا ال      (156)قبد  املتدرب ر حل لدة مدر احل دالت       عل  تسجب  صوتي اجري مر

 رفض االي  بال لب  الصوتي  ر ية ان  كون ه ا ال سجب  واضحا ميكر مدر ياللده متببدز االصدوات وان     
 ق م ال لب  ك وبا اىل احملل ني ملسادتهم عل  الوقوف عل  ما جاء فبده وان م د  هد ا الد لب  جيد  ان  ؤيد        

  .(157)ضوء ظروف ك  قضبة   حب   وان حي د عل
 احكام القضاء املصري: بعض -5

اال انده   (158) عل  الرغم مر االجتاه السائ  يف القضاء املصري هو احل   مر اس  ماا تلك ال سدجبالت  
 حمكمة م  ذلك ذه  ه ا القضاء اىل قبوا تلك ال سجبالت واع با ها دلبال يف االثبات اجلدائي حب  قضع

. وجيو  للمحكمة ان تضبط ل ى مكات  الرب   مجبد  اطخيابدات والرسدائ  واجلرائد      .ض املصر ة بأن "الدق
.. وان تراق  احملادثات السلكبة والالسدلكبة ولدر تقدوم ب سدجبالت حملادثدات جدرت يف مكدان        .وامليبوعات

ال تز د  علد  ثالثدة    يحاص م   كان يف ذلك ظهو ا للحقبقة يف جدا ة او جدحة م اق  علبها باحلبس ملد    
ا هر و شرتط الختاذ تلدك االجدراءات احلصدوا مقد ما علد  اذن قضدائي مسدب  مدر القاضدي اجلزائدي ب د             
اطالعه عل  االو اق ويف مجب  االحواا جي  ان  كون االمر بالضبط او االطالع او املراقبة مل   التز   عر 

كما قضدع بأنده " ملدا     .(159)   او م د ايرى مماثلة " ثالثني  وما وجيو  للقاضي اجلزائي ان جي د ه ه امل   م

                                                
 .996البه: د. موس  مس ود ا حومة، مص   ساب ، ص  ا ا -(030)
 .331البه: د. امح  عوض بالا، مص   ساب ، هامش ص  ا ا -(033)
 . 063ا ا  البه: د. حمم  فاحل حسر، مص   ساب ، ص -(033)
وهي القضبة الي عرفع بأسم قضبة )  0191ضاء االجنلبزي عام عرضع اوا قضبة عل  الق حب -(039)

h.parkerv.meson)  أ ا اس د ت احملكمة اىل ال لب  الصوتي املس م  مر تسجب  احملادثة الي دا ت بني طريف ال عوى.  حب 
ال ربي ملكافحة  ملك  م، مر مدشو ات اال لمبة احل   ة يف مكافحة اجلرائ االسالب سلبم وحمم  ابراهبم     ،   رالبه: د.   ر ال اب 

 .63ساب ، ص   ، مص 0161اجلرمية، بغ اد،
 .317البه: حسر  بب ، مص   ساب ، ص  ا ا -(033)
 .99-39البه: مب   الو س، مص   ساب ، ص  ا ا -(036)
 .063البه د. حمم  فاحل حسر، مص   ساب ، ص  ا ا -(037)
مبراقبة وتسجب  احملادثال السلكبة والالسلكبة واالحاد   الشتصبة بداءا عل   قضع حمكمة الدقض املصر ة ب  م االذن فق -(031)

جمرد البالغ او الظدون والشكوك او البح  عر االدلة، وامنا عد  توافر ادلة جاد  تق ضي ت عبمهابد ائج ه ا االجراء. ) القضبة  قم 
 .917ن اجلدائي ال س و ي، مص   ساب ، هامش ص ( ا ا  البه: د. امح  ف حي سرو ، القانو0116/  دا ر /09يف  6133

 و دظر. 013. ا ا  البه: د. حمم  الشهاوي، مص   ساب ، هامش ص 0/00/0113 لسدة) 01397  ( دظر : الي ر  قم-(031)
. ا ا  0/0/0116. وك لك قرا ها يف 73-73بالي، مص   ساب ، ص  نان. ا ا  البه: مسري فر1/01/0113نقض مصري يف 

 .313-310، املص   الساب ، ص 03/00/0113وقرا ها يف  79ص   الساب ، ص البه: امل
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اطخاص بأنشاء حماكم أمر ال ولدة قد  نصدع يف فقرتهدا      0111لسدة  013 قم  قانون كانع املاد  الساب ة مر
ال انبددة علدد  ان  كددون للدبابددة ال امددة باالضددافة االي صاصددات املقددر   سددليات قاضددي ال حقبدد  يف حتقبدد     

مر قانون االجراءات اجلدائبدة املصدري    13حمكمة امر ال ولة ال لبا وملا كانع املاد  اجلدا ات الي خت   بها 
ق  اناطع بقاضي ال حقب  ان  أمر مبراقبدة احملادثدات السدلكبة والالسدلكبة او اجدراء ال سدجبالت الحاد د         

  متع بأذن واذا كانع ال سجبالت ق ،يف ظهو  احلقبقة يف جدا ة  جرت يف مكان ياص م   كان ل لك فائ 
مر نبابة امر ال ولة ال لبا ق  وافقع ه ا الدظر فان ال ف  ببيالنها عل  ماتق م ا راده  كون غدري قدائم علد     

. وه ه القرا ات ما هي اال ترد   للقواع  ال امة الدي او دتهدا ال شدر  ات    (160)"  نسد  صحبذ مر القانو
ا ال سددجب   كددون مقبددوال م دد  ب فبدده مراعددا  املصددر ة بشددأن ال سددجب  الصددوتي وهددو مددا   دد ا علدد  ان هدد  

الضمانات الي او دها القدانون كأحلصدوا علد  االذن القضدائي املسدب  وان  كدون هلد ا االجدراء فائد   يف          
 ظهو  احلقبقة وان  كون ذلك ل رت  حم د . 

 احكام القضاء اللبناني:  بعض -6

وان كان ق  اع ربها  تي يف االثبات اجلدائيالقضاء البداني يف ب ض قرا اته اىل قبوا ال سجب  الصو ذه 
بالقوا  0113ومدها القضبة امل روضة علبه عام  ببدة ض ب ة يف االثبات م   اق د  القاضي اجلزائي مبص  ها

 ت" وحب  ال  رتكز القضاء اللبداني عل  ال سجبالت وح ها لببين قداع ه ب  ميكده ان  أيد  مدر ال سدجبال   
او الر بة عد  احلصوا علبها فب  ربها قر دة ولو ض ب ة  ضب ها اىل سدائر   أ ب   اطخيالي  ق د  مبص  ها و س

 (161) ما توفر ل  ه مر قرائر ووسائ  اثبات تساهم يف تكو ر قداع ه "
 احكام القضاء العراقي: بعض -7

 ذهبدع ال   د  مدر االحكدام يف القضداء ال راقددي اىل اع مداد الد لب  الصدوتي للدهاتف الدقداا كدد لب  يف           
االثبدات اجلدددائي يف ظدد  غبداب الددد  القددانوني او الدصدوص املدظمددة هلكدد ا دلبد  ال سددبما يف جددرائم الزنددا     

(162)واطخيف والق   
قوا حمكمة ال مببز " جي  االس  انة خببري االصوات مل رفة ميابقة صوت امل همة  ومده 

ال راقي يف الغال  مر احكامه وذلك   ا عل  ان القضاء  (163)م  صوتها املسج  مر قب  مراق  اهلاتف "
 .اىل امل هم  هاال سجب  قر دة عل  ن ي اجلرمية او نسب ه اه ا الدوع مر ال سجب  م  ربا   رفضال 

 الدراسية الدولية واحللقاتاملواثيق الدولية واالقليمية  امس: موقفاخل املطلب 
احرتام احلبا  اطخاصدة مبت لدف م رداتهدا     اهمبة عل واحمللبة  االقلبمبةوال     مر املواثب  ال ولبة  اك ت

وت اصبلها ا اء اي اع  اء  ق  علبها مر قب  اآلير ر اومر قب  السلية ال امة، ول   مدر اهدم صدو  هد ه     
تق م ان ت سري )املراسالت( مب داهدا   وق  (164)" املراسالت "  و" حرمة االحاد   الشتصبة "  اصةاحلبا  اطخ

                                                
 .903- 909مشا  البه يف: د. حمم  الشهاوي، مص   ساب ، ص  33/3/0113( جلسة 3100الي ر  قم )-(061)

لي طرحع الدقالة اآلن  س ت م يف مصر يف واح   مر اهم القضا ا ا تفبأل كر ان اس  ماا ال سجب  الصوتي باهلوا ج  ر
القضبة ال الع ميروحة عل  القضاء ومر اهم االدلة املس ت مة يف  وه هعل  القضاء املصري وهي قضبة مق   ال دانة " سو ان متبم" 

 ه ه القضبة هو املكاملات اهلات بة ببدها وبني امل هم.
 .363ساب ، ص البه: مسري فرنان بالي، مص    ا ا ( 30/1/0113يف  333/11 دظر: القرا   قم )-(060)
( يف 3116/ج م/ 70 دظر م ال: القرا  الصاد  عر احملكمة اجلدائبة املركز ة ال امدة يف الدجف اال رف بالرقم: )-(063)
)غري مدشو ( وقرا ها  31/9/3111( يف 3111/ج/11)غري مدشو ( والقرا  الصاد  عر حمكمة جدا ات الدجف بالرقم ) 0/3/3117

 )غري مدشو (. 1/3/3111( يف 3111/ت/031بالرقم )
 . 371. جمموعة االحكام ال  لبة، ال  د الراب ، السدة الساب ة، ص0176/متببز ة/ 396 دظر القرا   قم -(063)
تق م ان الراجذ يف ال قه ذه  اىل ان املكاملات اهلات بة هي صو   مر صو  املراسالت الش و ة الي تكون مشمولة  حب -(069)

 باحلما ة القانونبة.
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يف وقع م تكدر فبده    برمعفأن ال     مر ه ه االت اقبات أ ك. فضال عر ذلةت بال ام   ضمر املكاملات اهلا
 امدر قباسا باملراسالت. وم  ق صدر    مشكلة االع  اء عل  االتصاالت اهلات بة وال سبما الدقالة ق  بر ت ب 

مبدة واملدؤمترات   ه ه احلما ة  عل  املواثب  واالعالنات ال ولبة واالقلبمبة ب  ذهبع ال     مر احللقات ال ل
الوطدبة واالقلبمبة اىل حتر م االع  اء عل  حرمة االحاد   اطخاصة واملكاملات اهلات بة اال يف اضب  احلد ود  

ت و ع د اسة ه ا املوضوع عل  ثالثة فروع االوا لبح  موقف املواثبد    هل ادقبقة.  قانونبةووفقا لضوابط 
 واملؤمترات ال  اسبة ال ولبة. وكاآلتي: اتلبح  موقف احللق  ال الال ولبة وال اني للمؤمترات االقلبمبة و

 :املواثيق الدولية :االول الفرع

حرمدة   واهمهااملواثب  ال ولبة عل  حرمة حبا  االنسان اطخاصة مبا تشمله ه ه احلبا  مر م ردات  أك ت
 :ومر اهم ه ه املواثب  املراسالت واالحاد   الشتصبة،

اقرت اجلم بة ال امة لالمم امل ح   هد ا االعدالن    :0191االنسان الصاد  عام ال املي حلقوق  االعالن -1
حب  ص   ه ا االعالن عل   ،01/03/0191( يف دو ي االن قاد ال ال  يف 703يف قرا ها بالرقم )

وم  ان ال     مر مم لي الد وا طرحدوا مسدألة االعدرتاف بالقبمدة       ، ك  توصبة عامة للجم بة ال امة
االعالن اال ان اغل  ال وا اجتهع اىل ان توصبات اجلم بة ال امة ذات قبمدة ادببدة فقدط      اهلالقانونبة 

، واملهم ان املداد  ال انبدة عشدر  مدده نصدع علد  انده  " ال        (165)وغري ملزمة لل وا مر الداحبة القانونبة 
 دت  احلد    ...ولك  .او مسكده او مراسالته اسرته   رض اح  ل  ي  ل  س ي يف حباته اطخاصة أو

يف احلما ة القانونبة ا اء م   ه ه ال  يالت  ". ومر اليبب ي ان حرمة االتصاالت الشتصبة هي احد   
صو  احلبا  اطخاصة الي ك لها ذلك االعالن فضال ان تلك االتصاالت تشم  يف م هومها " املراسالت 

 ، كما تق م." الي أك  علبها ذلك االعالن
 وقنظرا الف قداد االعدالن ال داملي حلقد     :0166امل نبة والسباسبة الصاد  عام  ال ولبة للحقوق االت اقبة -2

االوا  ،فدد م اعدد اد مب دداقني  دصددرال ذلددكاالنسددان صدد ة االلددزام فقدد  حاولددع االمددم امل حدد   اضدد اء  
 .للحقوق امل نبة والسباسبة وال اني للحقوق االق صاد ة واالج ماعبة

وتضدمدع فدرض ال زامدات قانونبدة علد  الد وا املوق دة         0166 ص  ت االت اقبة االوىل يف د سمرب وق 
حبما دة الشد وب ضد      - ند اك   -لد لك ت هد ت الد وا     ،علبها لضمان احرتامها للحقوق الوا د  فبها

وق  أك ت ال قر  االوىل مر املاد  الساب ة عشر  اوضحع اهمبة احرتام .(166)....ال جاو ات غري االنسانبة
وحرمدة مسدكده وسدر ة     هد  ك  صو  ال  ي  يف احلبا  اطخاصدة لالنسدان واسدرت   اطخاصة مبت لف صو ها وم

 .مد  ال  ي  فبها بشك  ت س ي او غري قانوني ،مراسالته
اليبب ي ان تسجب  تلك املكاملدات  دظدوي حتدع صدو  احلبدا  اطخاصدة الدي مد دع تلدك ال  اقبدات            ومر

 ال ولبة االع  اء علبها.

 القليمية:الثاني: االتفاقيات ا الفرع
وج ت ب ض ال وا ضرو   اص ا  ات اقبات ت  لد  حبقدوق االنسدان تل دزم فبهدا الد وا املوق دة علبهدا          

باحرتام القواع  االساسبة الو اد  فبها وذلك ل اليف " نسببة االلزام" او " االل زام االدبي" للقرا ات الصداد    

                                                
 .31-37دظر: د. حمم  الشهاوي، مص   ساب ، ص  -(063)
 .31، ص الساب  املص   دظر: -(066)
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االو ببدة حلقدوق االنسدان واالت اقبدة االمر كبدة       االت اقبدة  :ومدر هد ه االت اقبدات    .عر هبئدة االمدم امل حد     
  .حلقوق االنسان

/ ندوفمرب/  9 يف  ومدا االو ببة حلقوق االنسان: ب ابرام هد ه االت اقبدة يف ال اصدمة اال يالبدة      االت اقبة -1
باحل دداظ علدد   ت اقبددةهدد ه اال اه مددع وقدد . (167)0133/ سددب مرب/3علدد  ان  دد م ن اذهددا يف  0131

ل امة الشتصبة، وق  و د يف املاد  ال امدة مر ه ه االت اقبة: " لك   ت  احل  يف احلقوق واحلر ات ا
احرتام حباته اطخاصة وال ائلبة وحرمة مراسالته ومسكده وال جيدو  للسدلية ال امدة ال د ي  يف مبا در       

 ه ا احل  اال اذا كان ه ا ال  ي   د  علبه القانون..".  
ن: ب ال وقبدد  علدد  هدد ه االت اقبددة يف م  دددة سددان جو  دده ب ولددة     االمر كبددة حلقددوق االنسددا  االت اقبددة -2

وق  اقرت هد ه االت اقبدة احلقدوق االساسدبة للشدت . وقد  و د يف املداد          0161كوسرت كا يف نوفمرب 
يف حباتده    ياحلاد ة عشر  مدر هد ه االت اقبدة انده " ال جيدو  ان    درض احد  ل د ي  اع بداطي او ت سد          

 (168)و مدزله او مراسالته.." اطخاصة او  ؤون اسرته ا

 :الدولية اتواملؤمتر احللقات الدراسية الثالث: الفرع
ومؤمترات علمبة دولبة لبح  االطا  القانوني الحرتام   اسبةال     مر ال وا اىل عق  حلقات د اجتهع

احة صدر  -حرمدة املكاملدات اهلات بدة واالحاد د  الشتصدبة       احلبا  اطخاصة مبت لدف صدو ها ومدهدا تدظدبم    
 ، ول   اهم ه ه احللقات واملؤمترات:تجوا  االع  اء علبها وان هاكها اال للضرو ا وع م -اوضمدا 

: حبد  قد م فبده حب دان ات قدا علد  ان       0133ال ولي السادس لقانون ال قوبات املد ق  يف  ومدا   املؤمتر -1
روع و بيد  االسد  الا   ال لب  املس م  مر تسجب  للم هم بغري  ضاه وبغري علمه    درب دلدبال غدري مشد    

به، كونده وسدبلة مدر  دأنها ان تقلد  مدر احلر دة الشتصدبة يف االجدراءات اجلدائبدة وتسدمذ بدان تقد م               
 .(169)اقرا ات ض  امل هم بغري ا ادته 

:حب  ص  ت توصبة عدر املدؤمتر م ادهدا ان    0131اطخامس للقانون املقا ن املد ق  يف بروكس   املؤمتر -2
ادثات يلسة مر امل ح ثني ال جيو اس ت امها اال بقرا  مر السلية القضدائبة  الوسائ  اطخاصة بضبط احمل

 .(170)وب   وجود ادلة واضحة عل  جرائم ييري  كون ه ه االجراءس احلر ة ال رد ة 
مدر املسدائ  الدي طرحدع يف هد ه احللقدة ال  اسدبة         :0131ال  اسدبة امل قدود  يف ال لدبني عدام      احللقة -3

اهلات بددة واالحاد دد  الشتصددبة وال دصددع علبهمددا وأثددر ذلددك يف الدد عوى  تسددجب  املكاملددات موضددوع
 فض اس ت ام ه ه الوسائ  م  رب ر ا اهدا نوعدا    اجلدائبة وق  ذه  ب ض املشا كني يف ه ه احللقة اىل

 .(171)مر ال  ي  يف احلبا  اطخاصة لالفراد، مما    ني م ه حظر اس ت امها 
: 0161ق االنسدان يف االجدراءات اجلدائبدة الدي عقد ت يف فبدددا      ال  اسدبة اطخاصدة حبما دة حقدو     احللقدة  -4

تداولددع هدد ه احللقددة مددر بددني املواضددب  الددي تداوهلددا موضددوع تسددجب  املكاملددات اهلات بددة، حبدد  اثددا   
االعضاء املشدرتكني يف احللقدة اعرتاضدات  د     واع دربوا ان هد ا االجدراء  د كرهم بالشدت  الد ي           

                                                
 .33، ص0177ال ولي وحقوق االنسان، اجمللة املصر ة للقانون ال ولي،  لقانون دظر: د. وحب   أفع، ا-(067)
ئ  ال املبة واالقلبمبة، دا   دظر: د. حممود  ر ف بسبوني ود. حمم  ال قاق ود. عب  ال ظبم و  ر، حقوق االنسان، الوثا-(061)

 . 393ال لم للمال ني، بريوت، سدة اليب  م ت كر، ص 
 .061ا ا  البه: حمم  فاحل حسر، مص   ساب ، ص -(061)
 البه: املص   الساب ، ن س الص حة. ا ا -(071)
 ت ام ه ه الوسبلة اذا . وم  ذلك فق  ذه  ب ض املؤمتر ر اىل اىل قبوا اس931ا ا  البه: حسر  بب ، مص   ساب ، ص -(070)

ت ل  االمر بأك شاف اجلرائم الكربى كاجلرائم املاسة بامر ال ولة وجرائم ال جسس ب عوى ان م   ه ه اجلرائم    ني اك شافها بغري ه ه 
 الوسائ . ا ا  البه: املص   الساب ، ن س املوض .
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ط هم تكرهه، كما ان ذلك ال سجب  سدبؤدي اىل ضد ف او فقد ان ثقدة      سرتق السم  ومر مثة فان عو
 .(172)الداس باطخ مة اهلات بة 

: اثددريت يف يف هدد ه احللقددة مشددكلة مراقبددة وتسددجب  0160ال  اسددبة املد قدد   يف نبو لددد ا عددام  احللقددة -5
 سدددجب  االحاد دد  اهلات بددة وذهددد  املشددا كون يف احللقدددة اىل ن بجددة م ادهددا ان اللجدددوء اىل هدد ه ال      

االلبكرتوني يف االجراءات اجلدائبة  ديوي عل  مساس باحلقوق الشتصبة لالنسان واهم صو ها حد   
ال رد يف محا ة حباته اطخاصة الي ك ل هدا املداد  ال انبدة عشدر  مدر اعدالن حقدوق االنسدان ال داملي وان          

ب ض املشدا كني يف   ، وم  ذلك فق  وج (173)اس  ماا ه ا االجراء جي  ان  كون مقب ا بقبود ج  ة 
احللقة ان هدالك ب ض احلاالت الي  سد وج  فبهدا اسد ت ام م د  هد ه االجهدز  ال سدبما يف اجلدرائم         

 .(174)اطخيري  
: ذهدد  الددؤمترون يف هدد ه احللقددة اىل عدد م  0163احللقددة ال  اسددبة املد قدد   بكددامبريا يف اسددرتالبا عددام   -6

وانا ييريا عل  حقدوق االنسدان السدبما حقده يف     مشروعبة م   ه ه االجراءات كونها مت   ع وانا ع 
وم  ذلك اقر االعضاء بوجود احواا  سد  ان فبهدا بهد ه الوسدبلة ملصدلحة اجمل مد  وان        ،احلبا  اطخاصة

 .(175)مر ه ه الوسائ   س ر عده احلرمان مر فائ تها  الشرطةحرمان 
لدي قامدع بهدا هد ه اجلم بدة      :مر يدالا املراج دة ا  0167االس شا  ة للمجلس االو بي ل ام  اجلم بة -7

ل  اسة وفح  تشر  ات الد وا االعضداء ومد ى انسدجامها مد  املداد  ال امددة مدر االت اقبدة االو ببدة           
وفبما اذا كاندع هد ه ال شدر  ات تدوفر الضدمانات الكافبدة        0131حلقوق االنسان املد ق   يف  وما عام 

الب  ال لمبة احل   دة مدر ع مده، تدبني مدر      حلما ة االنسان مر االن هاكات الي ترتك  عر طر   االس
يالا تلك املراج ة ان م ظم تلك ال شر  ات ت  قر اىل الضمانات الكافبدة ملواجهدة خمداطر االن هاكدات     
االلبكرتونبددة وال قدبددة ال سددبما فبمددا    لدد  بال جسددس االلبكرتونددي، لدد ا فقدد  اكدد ت هدد ه اجلم بددة يف  

علد  ان ال قد م ال لمدي وال يدو  الد قين مي د  ته  د ا         0167 /  ددا ر/  03( يف 311املرقمة ) ب هاتوص
حقبقبا لالفراد وال سبما فبما    ل  باحل  يف احلبا  اطخاصة، وعل  ه ا االساس اد جع جلدة الدو  اء  

ضددمر جدد وا اعماهلددا بددد ا ياصددا بشددأن احلدد  يف احلر ددة   0161ال اب ددة للمجلددس االو بددي يف ابر دد  
 .(176)   ة عل  ه ا احل  الشتصبة وأثر ال قدبات احل

( ملداقشددة حدد  0167/ مددا و/  33-33دوا الشددماا املد قدد  يف اسدد وكهوم بالسددو   لل ددرت  ) مددؤمتر -8
، ومدر ال وصدبات الدي    (177)االنسان يف محا ة حباته اطخاصة ض  ت ي  السلية او االفدراد ال داد ني    

وسدائ  ال لمبدة احل   دة لل دصدع او     يرج بهدا هد ا املدؤمتر:" حظدر اسد ت ام االجهدز  االلبكرتونبدة وال       
تسجب  االحاد   اهلات بة وك لك " ان  ام القبم القانونبة للم لومدات والصدو  وال سدجبالت الدي ب     

 .(178)احلصوا علبه بير   غري مشروع " 
 0161/ابر  /33: عق  ه ا املؤمتر يف يف ال رت  0161ال ولي حلقوق االنسان املد ق  يف طهران  املؤمتر -9

، ضمر الربنامج ال ام حلقوق االنسان وتداوا ه ا املؤمتر ال   د  مدر ال قبدات    0161/ ما و/03 ة لغا

                                                
 .11 ،  ص البه: د. حسر صادق املرص اوي، احملق  اجلدائي، مص   ساب  ا ا-(073)
 ا ا  البه: املص   الساب ، ن س الص حة.-(073)
 .30 دظر: د. مب   سلبمان الو س، مص   ساب ، ص -(079)
 .11ا ا  البه: د. حسر صادق املرص اوي، مص   ساب ، ص -(073)
 .30ا ا  البه: د. مب   سلبمان الو س، مص   ساب ، -(076)
 .933ا ا  البه: حسر  بب ، مص   ساب ، ص -(077)
 .39 ا  البه: د. حمم  الشهاوي، مص   ساب ، ص ا-(071)
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 (179)امل  لقة بأعماا هبئة االمم امل ح   اهلادفة اىل اقرا  احرتام حقوق االنسان واحلر دات االساسدبة،  
ر االحبدان بشدك    وق  وج  املؤمتر ان ما ب ال وص  البه مر مك شد ات تكدولوجبدة  دد كس يف كد ري مد     

عر املدؤمتر احدرتام احلبدا      تسليب عل  حقوق االفراد وعل  حقوق اجلماعة ومر القرا ات الي ص  
اطخاصددة لالنسددان ومحا  هددا ومدهددا: احددرتام السددر ة بالدسددبة السددالب  ال سددجب  ومحا ددة الشتصددبة      

ققة يف جماا تقدبات ال سجب  االنسانبة وضرو   احرتام احلبا  اطخاصة باالنسان يف ضوء االجنا ات امل ح
وضرو   حت    القبود الي جي  ان ت رض عل  االس ت امات امل  لقة بااللبكرتونبات والي قد  متدس   

 .(180)حقوق الشت  ومدها ال سجب  "
ان ق  املدؤمتر الد ولي حلقدوق االنسدان يف م  ددة مونرت داا        :0161املد ق  عام  :(181)مونرت اا   مؤمتر -10

ال لمبدة احل   دة علد  احلبدا  اطخاصدة       والوسدائ   ة  اآلثا  السلببة لل كدولوجبا احل   د بكد ا وفبه ب حب
لأل تاص ودعا املؤمتر اىل ت  ب  دو  املؤسسات االهلبة واحلكومبة يف  فض ادلة االثبات الداجتة عر 

 .تلك الوسائ 
-31/1  ): عقددد  هددد ا املدددؤمتر برعا دددة اجمللدددس االو بدددي يف ال دددرت(182)بروكسددد  الددد ولي  مدددؤمتر -11

( وق  عين املؤمتر ب  اسة أثر االت اقبة االو ببة عل  حقوق االنسان وق  انصبع مجب  3/01/0171
االحبدا  املق مددة يف املددؤمتر علدد  احدرتام خم لددف صددو  واوجدده احلبدا  اطخاصددة ومدهددا حرمددة االحدد       

 الشتصبة مر ال ي   غري املشروع. 
 

: حب  امج   غالبة املشدا كون علد  القدوا بدان     0173ج ال  اسبة الي عق ت يف ساح  ال ا احللقة -12
ه ه الوسبلة مر  أنها املساس حبقوق االنسان وم  ذلك فق  اقروا بأمكانبة اس  ماا ه ه الوسدبلة يف  

 . (183)ملصلحة اجمل م  اذ ك ريا ما  سه  تسجب  او مراقبة االتصاا اهلاتقي، كشف اجلرمية 
: ان قد  هد ا املدؤمتر يف م  ددة     (184)0171يف االجدراءات اجلدائبدة    ال ولي حلما ة حقوق االنسان ملؤمتر -13

واملشددكالت اطخاصددة حبقددوق االنسددان يف الدد عوى اجلدائبددة ومددر     صدد وباتهددامبو غ بأملانبددا حددوا ال 
ال وصبات الي ص  ت عر ه ا املؤمتر " بيالن االدلة ال حص  علبهدا بير د  غدري مشدروع " و" عد م      

 م   ب مج ها بير   غري مشروع. - ها  غم صح -قبوا ادلة االثبات 
الدد ولي السدداب  للمركددز الدد ولي لل  اسددات والبحددو  االج ماعبددة واجلدائبددة واالصددالحبة يف   املددؤمتر -14

: ومر ال وصبات الي يرج بها: " جي  ان  كون اس ت ام االسالب  احل   ة يف مراقبة 0119م     
رو ي وبداليرق املشدروعة ملدا  رتتد  علبده مدر ان هداك        االفراد بالوسائ  السم بة والبصر ة بالق   الض

 .(185)حلرمة احلبا  اطخاصة "
ك  ما تق م   ضذ ان ه ه ال شر  ات ق  اك ت عل  احرتام كرامة االنسدان وحباتده اطخاصدة وعد م      مر

 جوا  ال  ي  غري املشروع فبهما وداو ال ي   علبها بالب سجب  وغريه.....

                                                
 .930البه:  حسر  بب ، مص   ساب ،  ا ا -(071)
صكوك دولبة،  وعة. ولالس زاد   دظر:  حقوق االنسان، جمم96-93 دظر: د. حمم  الشهاوي، مص   ساب ،ص -(011)

 وما ب  ها. 31نبو و ك، مدشو ات االمم امل ح  ،ص 
 .11ص  ،ساب  مص  بحر، محا ة احلبا  اطخاصة يف القانون اجلدائي،  دظر: د. مم وح يلب  ال-(010)
 .90 دظر: د. حمم  الشهاوي،مص   ساب ، ص -(013)
 .377ا ا  البه: د. عصام عب  ال ز ز  كر ا، مص   ساب ، ص -(013)
 .11 دظر، مم وح يلب  البحر، مص   ساب ، ص -(019)
 .31 دظر:  د. حمم  الشهاوي، مص   ساب ، ص -(013)
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  اخلامتة
 قدف وم ال سدجب  الصدوتي بدأهلواتف الدقالدة وموقدف ال قده وال شدر   والقضداء وم        البح  يف م هدو  ب  

افردندا هد ه أطخامتدة لببدان اهدم الد دائج        .واالعالندات اطخاصدة حبقدوق االنسدان مدهدا      واحمللبدة  املواثب  ال ولبدة 
  :واملقرتحات، وكاآلتي

 :النتائج / اوال
 :اهم ه ه الد ائج هي ل   

االحاد  ( ت ر ف فين اك ر مر كونه ت ر ف قانوني، اال  تسجب ) صيلذمالرغم مر ان ت ر ف  عل  -1
احلد    عدر جرميدة     داسدبة مب االصديالح  اانه م  ذلك فق  ت رض فقهاء القانون اجلدائي اىل ت ر ف هد  

الواق ة علد  حرمدة احلبدا  اطخاصدة. ول د        أجلرائماطخاصة كأح   واألحاد  تسجب  املكاملات اهلات بة 
االحاد دد  اطخاصددة علدد  املدداد  املتصصددة  ح ددظ  ر ددف الدد اه  اىل ان ال سددجب  هددو "ا جحهددا هددو ال

الن ه ا ال  ر ف  س وع  ما  ق  مدر ح دظ لالحاد د  " تسدجب " م د  وقد         .العاد  االس ماع البه "
 بأ ة وسبلة سلكبة او ال سلكبة، والوسبلة حم  البح  هي مر قبب  الوسائ  األيري .

هلواتددف الددي مسبددع ب سددمبات خم ل ددة مدهددا )املوبا دد ( او )اطخلبو ددة( او       سددب  ال سددجب  بهدد ه ا   ان -2
: ان ال     مر ه ه االجهز  مزود ب قدبة االوىل)احملمولة(.. ومدها )الدقالة( ت جل  بأح  صو  ثال ، 

( وال انبدة  recorderال سجب . اي ميكر اس ت امه ب ات الير قة الي ميكر اس ت ام جهدا  )املسدج    
املشدرتك مدر     د مكر " spay call ال البدة مدزود بربندامج  سدم  "       قدبدة تلك اهلواتدف ذات ال ان ب ض 

 هدو والدوا د  البده. ول د  هد ا ال درض       هيالله تسجب  ك  ال  اصب  الصدوتبة للمكاملدات الصداد   مدد    
األك در  دبوعا يف ال رضددبة موضدوع البحد  نظددرا لسدهولة اجددراءه وعد م تيلد  القبددام بده الي اجددراء         

ئي او فين م ق  قب  ال سجب  اما ال انبة ويف هد ا ال درض فدان احلكدم القدانوني لل سدجب  سدبكون        قضا
ذات احلكم فبما لو وق  ال سدجب  بهكد ا وسدبلة وهدي يف الغالد  ال جدر م النهدا كد ريا مدا تقد  يلسدة            

اطخ مدة.   وبير قة سر ة ومباغ ة. اما ال ال ة هو ذلك ال ي   م فبه ال سجب  عر طر د  الشدركة صداحبة   
 وق  تق م ت صب  ذلك.

الرغم مر اطخالف ال قهي والقضائي حوا اليبب ة القانونبة لل سجب  الصوتي عمومدا وال سدجب     عل  -3
اهلات ي يصوصا بني مر    ربه مر قبب  احملر ات وبني مر    ربه قر دة قضائبة تضاف اىل سائر القرائر 

اع با ه مر قبب  " ال   بش"، ب عوى ان ال   بش هو  األيرى ذه  الرأي الراجذ يف ال قه والقضاء اىل
االطالع  عل  حم  مدحه القانون حرمة ياصة بأع با ه مس ودع لسر صاحبه لضبط ما عس  ان   ب  يف 
كشف احلقبقة يف جرمية م بدة.. كما ان الغا ة مدر ال سدجب  هدي البحد  عدر دلبد   وصد  اىل احلقبقدة         

ن حم  مبا رته هو ذات احمل  ال ي  دص  علبه ال   بش ". وم  ذلك ثم ا ال   بشوهي ذات الغا ة مر 
فأن اع با  ال كببف القانوني ل سجب  املكاملات عل  انها ت  بشدا جي لده نوعدا مدر ال   دبش االلبكرتوندي       

 ولبس ت  بشا بامل د  ال قلب ي وهو ما جي   ذلك ال   بش االلبكرتوني م مبزا ب  د مر املبزات.
االحاد دد  الشتصدبة عمومددا واهلات بددة يصوصدا مددر قببدد  احلبدا  اطخاصددة لالنسددان الددي    حرمددة  ت  درب  -4

عم ت ال     مر ال شر  ات اىل محا  ها ض  اي ت ي  غري مشروع ومدهدا ال ي د  علبهدا بأل سدجب      
م ظدم اال د ي    اواوهو أمر  اع يف ه ه اال ام بك ر ، سبما وان تلك االجهز  اهلات بة احملمولدة يف م دد  

ن ال     مر ال اب ني ق  عم وا اىل حتو   فائ   ه ه االجهز  امل ب   اىل وسبلة تي د  واع د اء علد     وا
 اآلير ر.
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م ظم ال ساتري ق  اك ت عل  حرمة االحاد   اهلات بة  وع م جوا  االع  اء علبهدا بال سدجب     اك ت -5
  اطخاصة. ومدهدا ال سد و    او ال دصع او اي صو   مر صو  االع  اء كونها مت   صو   مر صو  احلبا

 ( مده. 31ال راقي يف املاد  )
الددرغم مددر ان ال قدده القددانوني اوالقضدداء املقددا ن م   يرقددا يف   اءهمددا واحكامهمددا اىل تسددجب      علدد  -6

املكاملات الي ت م بواسية اهلواتف الدقالة صراحة بب  ان حكمها ميكر ان  لد مس مدر يدالا القواعد      
ت اهلات بة الدي تد م بداهلواتف ال قلب  دة " او مدا تسدم  بداهلواتف اال ضدبة " او         ال امة يف حرمة احملادثا

تسج  االحاد   الشتصبة عموما، ومر هدا ميكر سح  حكم تلك اآل اء عل  تلك اهلواتف الدقالة 
 الن املوضوع واحلكم واح ، واالي الف هدا ال  ق  اال بالوسبلة وب ض االجراءات ال دبة.

يف ال قه اىل  فض ال سجب  عموما وأس ت امه ك لب  يف االثبات يصوصدا، ول د    اجتاه واضذ  ذه  -7
اهم حجج ه ا االجتاه الرافض هي: ان ال سجب  وسبلة ت سم باطخ اع والغش وان اس ت امها  ديدوي  

مبكان اال انها  لرجاحةوم  ان حجج االجتاه الرافض تب و مر ا عل  اع  اء عل  يصوصبات االنسان.
مر الرد ول   اهم احلجج الدي قبلدع يف الد فاع عدر هد ه الوسدبلة مدر وسدائ  االثبدات            م تسلم مر

هي: انه ميكر االس داد اىل ه ه ال سجبالت اس دادا اىل حر دة القاضدي القاضدي يف االثبدات وحر  ده يف      
قة  اس لهام عقب ته مر اي وسبلة  يمئر البها، كما ان مصلحة سر ة املراسالت واالتصاالت لبس مبيل

فاذا ما ت ا ضع م  مصلحة اجمل م  يف كشف احلقبقة ت ني ترجبذ املصلحة االيري ،كمدا انده مدر غدري     
يف  -ال ي بدات  سدبير علد  كافدة مدداحي احلبدا         -املديقي وامل قوا ان   م اغ اا ال يو  ال لمي 

ادهددا ان القددانون ، وان هدد ا االغ دداا سددبقود اىل ن بجددة سددلببة م ثبدداتمبدد ان االجددراءات اجلدائبددة واال
مر  دكر مشروعبة ه ا ال سجب  وبني مر  ؤ  ه بر  اجتداه ثالد  )مد ح ظ(     بنيسبوصم بال تلف... و 

حقبق ده مدب د  عدر االجتداه      ميب  اىل تأ ب  تسجب  تلك املكاملات وقبوهلا ك لب  يف االثبات وهو اجتاه يف
الثبات ب    قبود قانونبة وفدبة سب  ذكرهدا  ال اني )املؤ  (، م  تقبب  قبوا ه ه ال سجبالت ك لب  يف ا

 عد  البح .
امجداع فقهدي علد  القدوا ب د م جدوا  كشدف او تسدجب            دبه ك  ماتقد م مدر اال اء فدان هدالدك      م  -8

االحاد   الي جتري بني امل هم وحمامبه او ببده وبني اليبب  او تلك الواق دة بدني الدزوجني الن اليببد      
املهدة ح د  ان هداء القضدبة او ان هداء امل اجلدة وبالدسدبة للدزواج فدان اسدرا           واحملامي ملزمان حب ظ اسرا  

 ح   لو وق  اليالق.  تبق الزوجبة 
عر الرأي ال قهي يف ال راق فق  ا   الراجذ مده ه ا االجراء مر اجراءات احلصدوا علد  االدلدة ال     اما -9

( مر قانون اصوا 79املاد  ) بد  الب ض اآلير واس  اسبما عد  انكا  امل هم امام القاضي املت  . 
احملاكمات اجلزائبة ال راقي الي مدحع قاضي ال حقب  احل  يف ان  أمر ك ابة ب ق  م اال باء او االو اق 

 هاس  لوا بالد  ال س و ي ال ي  ببذ اسد ت ام هد    كمااملوجود  ل ى  ت  والي ت ب  ال حقب .. 
 الوسبلة لضرو ات امدبة وقانونبة..

مسألة مشروعبة ال سجب  الصوتي ومدها االتصاالت اهلات بة،  بشأنلل شر  ات حكم واح   كر  م -10
فددب ض ال شددر  ات تددداوا هدد ا االمددر صددراحة يف ال شددر  ات االجرائبددة كالقددانون املصددري )امل دد ا    

تدظبم ال سجب  الصوتي (. والب ض اآليدر نظمهدا ب شدر  ات     حوا 0173( ل ام 37بالقانون  قم )
( والقانون االمر كي )القانون 37/01/0111الصاد  يف  091انون اللبداني )قانون  قم ياصة كالق

( و )قددانون  قددم 0171/  ولبددو/ 07( والقددانون ال رنسددي )قددانون 0171لسدددة  01ال بدد  الي  قددم 
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االجتاه ميكر ان  وصف بانه اجتاه صر ذ  قابله اجتاه  يدر   ه ا. و0110/ ولبو/ 01( يف 10-696
ياصدة ايدرى كالقدانون ال راقدي والقدانون       ب شدر  ات يف قوانبده االجرائبة او  الوسبلةه ه م   داوا 

 السو سري واال دني واللبيب واملغربي. 
ب ض ال شر  ات اىل االع  اد باملكان ال ي جرى فبه احل    املسج   وذلك ب جر م تسجب   ذهبع -11

مكدان يداص   كدس مدر جهدة       احل    ال ي جرى يف مكان ياص وال كس ب عوى ان م   هك ا
ايددرى يصوصددبة احلدد    ومدهددا هدد ه ال شددر  ات القددانون املصددري والقددانون ال رنسددي والقددانون      
االجنلبددزي. وعلدد  يددالف هدد ه ال شددر  ات اع مدد  املشددرع االمر كددي امل بددا  الشتصددي لل مببددز بددني  

ط بيبب دة احلد    ذاتده ال    وال امة انيالقا مر ان احلما ة الي  قر ها القدانون تدرتب   اصةاالحاد   اطخ
 احل   .  هبيبب ة املكان ال ي دا  فب

يالف فقهي وتشر  ي حوا اثر  ضاء صاح  الشأن يف مشروعبة اجدؤاء ال سدجب . ومد  ذلدك      ثا  -12
جن  ان م احلصوا عل  م   ه ا الرضاء هو فرض مر الص   حتققه وان حتق  فأنده  سدوف ال  قدود    

 بان.اىل اجل لب  امليلوب يف غال  االح
القانون ال راقي يف اجتاه القوانني الرافضة ملشروعبة ه ا االجراء اك ر مر كونه مر القدوانني الدي     ب و -13

 حبدمدا /أ( مر قانون اصوا احملاكمات اجلزائبة ال راقي 303تقب  به ضمدا، سبما اذا عرفدا ان املاد  )
ة الي  قرهدا القدانون م تكدر مدر     االدلة املشروعة يف االثبات اجلدائي صراحة فضال عر االدل ع دت

( مدر قدانون اصدوا احملاكمدات     79ان ظداهر ند  املداد  )    ومد  بني تلك االدلة " ال سجب  الصوتي ". 
اجلزائبة ال راقي عل  حندو مدر االطدالق حببد   دوحي باسد ب اب خم لدف االدلدة الدي ت دني يف اظهدا             

ضذ ان املشرع ال راقدي يف هد ا القدانون كدان     يف ال حقب  ومدها ال سجب  الصوتي، اال ان الوا قبقةاحل
عل  اس حباء مر ذكر ه ه الوسبلة الي ت   البوم واح   مر اهم وسدائ  االثبدات، بد  واحد   مدر      
اك ر ادلة االثبات اثا   للمشكالت االجرائبة.. مما ج   مر قانونا م سما بسمة  فض ه ا ال لب  مر 

 طبقدا ا علمدا ان تلك الوسدبلة غدري مقبولدة علد  اطالقهدا      االدلة اقرب مر كونه مس وع  له. سبما اذ
 واملواثب  ال ولبة الي تؤك  عل  حقوق االنسان.  لل ساتري

حل اثة موضدوع ال سدجب  الصدوتي بداهلواتف الدقالدة ولصد وبة احلصدوا علد  قدرا ات قضدائبة            نظرا -14
الصوتي بوجه عام ومر  باملوضوع فق  ب عرض املوقف القضائي مر ال سجب    ل عراقبة ومقا نة ت

 تسجب  املكاملات اهلات بة بوجه ياص مبا   ب  يف تلمس املوقف القضائي مر ه ا املوضوع. 
سدكوت املشدرع ال راقدي عدر تدظدبم احكدام ال سدجب  الصدوتي ا دا كاندع وسدائله وبدني اطخدالف               بني -15

اطخصدوص. مد  ان    ال قهي حوا ه ا املشدكلة القانونبدة.. م  كدر للقضداء ال راقدي  أي واحد  بهد ا       
الراجذ يف احكامه هو قبوا ال لب  الصوتي ا ا كانع وسائله يف االثبات اجلدائي م  ربا ا اه قر دة ت ب  

 يف الوصوا اىل احلقبقة.
احددرتام احلبدا  اطخاصددة مبت لددف   اهمبددةال   دد  مدر املواثبدد  ال ولبددة و االقلبمبدة واحمللبددة علد      اكد ت  -16

 اء  ق  علبها مر قب  اآلير ر او مر قب  السلية ال امة، ول   مدر  م رداتها وت اصبلها ا اء اي اع 
اهم صو  هد ه احلبدا  اطخاصدة " حرمدة االحاد د  الشتصدبة " و " املراسدالت " وقد  تقد م ان ت سدري           
)املراسالت( مب داها ال ام   ضمر املكاملات اهلات بة. فضال عر ذلك فأن ال     مدر هد ه االت اقبدات    

تكر فبه مشكلة االع  اء عل  االتصاالت اهلات بة وال سبما الدقالة ق  بر ت ب د    أبرمع يف وقع م
 قباسا باملراسالت.
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  :املقرتحات :ثانيا
 رى الباح  انه مر غري امل قوا  ،وبني مر  ؤ  ه تمر  دكر قبوا ال سجب  الصوتي ك لب  يف االثبا بني

ومدها ال و   االلبكرتونبة اهلائلة الدي  شده ها ال دام    انكا  ال يو  ال قين ال ي اصاب خم لف مداحي احلبا  
وه ا ال يو  مر اهمبة يف خم لدف م اصد  احلبدا       . وملا هل ه ال و .ومر صو ها ثو   االتصاالت الواضحة

 .....ومدها مب ان االثبات اجلدائي
املوضوع ال ي     يف تدظبم ه ا  ي  بات عل  املشرع ال راقي ان  ض  مالمذ قانونبة واضحة لل  هل ا

، سدبما وان ال سد و    واح ا مر اهم املشكالت االجرائبة الي تشه ها سوح القضاء بشك   دومي ومسد مر  
( مدده االطدا  ال دام هلد ا املوضدوع مدر يدالا السدماح         31قد  ا سد  يف املداد  )    3113الصاد  عام  قيال را

ن يف ذلك ضرو   قضائبة وأمر قضدائي  بكشف سر ة تلك االتصاالت وجوا  اللجوء اىل اس ت امها م   كا
" حر ة االتصاالت واملراسالت الرب   ة والربقبة واهلات بة وااللبكرتونبة وغريها مك ولة وال مسب  بالقوا: 

. وهو مدا جي د    جيو  مراقب ها او ال دصع علبها او الكشف عدها اال لضرو   قانونبة او امدبة وبقرا  قضائي "
 و ي امدرا واجبدا يف ظد  ال غدبري القدانون الد ي  شده ه البلد . وسدواء ب ذلدك           مر ترمجدة هد ا الدد  ال سد    

كمدا   0170( لسدة 30ال  ي  ال شر  ي بأضافة نصوص اىل قانون اصوا احملاكمات اجلزائبة ال راقي  قم )
حص  يف مصدر او  د م ذلدك ب شدر  ات مسد قلة بهد ا اطخصدوص كمدا يف لبددان وفرنسدا والوال دات امل حد               

 كبة.االمر 
ان احلما ة ال س و  ة حلرمة االتصاالت لبسع مبيلقة، كمدا ان املصدلحة اطخاصدة ال بد  ان تددحين       ذلك

امام املصلحة ال امة يف هك ا مسائ  ومشاك  قانونبة م ق  ... وال سدبما يف ال   د  مدر اجلدرائم الدي بدات       
رائم اطخيدف وال جسدس وغسدب      شه ها وال ميكر كش ها اال بواسية م   هك ا تسجبالت ومدها ج قيرال

 االمواا وال ه    وغريها....
ذلك فأن قبوا ه ا الد لب  الصدوتي جيد  ان ال  كدون ميلقدا بد  البد  مدر تقببد ه ب د   قبدود فدبدة              وم 

وقانونبة تضدمر سدالمة الوصدوا اىل الد لب  وعد م ان هداك احلر دات الشتصدببة وحرمدة احملادثدات اهلات بدة            
 ال س و  ال راقي الداف . ام .. ك  ذلك مبا  دسجم م  احكوالشتصبة مبرب  وغري مرب

 ل شر   املقرتح، هي:ااهم ه ه القبود الي جي  عل  املشرع ال راقي ان  راعبها يف  ول  
ال أك  مر الصوت املسج    ود اىل امل هم )ميابقة االصوات( وان ذلك ال  د م اال باألسد  انة    ضرو   -1

مل ح  . سبما وان ال لم احل    بات ميبز مر يالا علم االصوات بني خببري االصوات مل رفة صوت ا
اصوات امل ح ثني، حب  اثبع م ال ان املصابني بأمراض الربو او اجلها  ال د سي او الشدبتوية  كدون   

م قي دا غدري مسدبير علبده غالبدا. كمدا ان ل درض "الشد ة" صدوت           متد سهم قصريا مما جي   مر ح   ه
. وهد ه امدو  ميكدر    .ن ب ض االسدان االمامبة وعبوب الدي  جي   مر الصوت ممبدزا ممبز، كما ان فق ا

تلمسها مدر قبد  يدبري االصدوات بوضدوح يف احلد    املسدج  وامكدان نسدبة ال سدجب  اىل املد هم مدر             
 ع مه.

مر احل    املسج  م    رض اىل ال قيبد  او ال حدو ر او غدري ذلدك الن حد ف ب دض املقداط          ال أك  -2
مر  أنه ان  غدري مدر م دد  احلد    بشدك         -وهو امر بات  سريا  -مر احل    املسج   الصوتبة

 خم لف متاما. 
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مدر القاضدي املتد   قبد  القبدام       املسدب  احلصدوا علد  االذن القضدائي     علد  وجدوب   الد  ضرو   -3
 بال سجب ، وهو ماأك ه ال س و  ال راقي الداف . وهو مدا  ق ضدي  فدض ال سدجبالت الدي متدع بد ون       

 احلصوا عل  م   ه ا االذن القضائي.. وما اك رها البوم.
نقدرتح ان  دأتي الدد  املددظم هلد ا املوضدوع بصددبغة ال مدوم حببد   سد وع  خم لدف وسدائ  االتصدداا             -4

وظهددو  وسددائ  ج  دد    صدد     مااللبكرتونبددة، نظددرا لل قدد م الدد ي  شدده ه هدد ا اجملدداا  ومددا ب دد   ددو  
تري بسيع محا  ها عل  االتصاا اهلات ي السلكي فقط وهو حصرها. حب  ال حظدا ان ع د مر ال سا

 ما  كا مأي ا عل  تلك ال ساتري  كال س و  السو ي.
يف أضب  احل ود السبما يف جرائم اطخيدف وال جسدس وال هر د      االجراءحصر اللجوء اىل ه ا  ن رتح -5

ان تك شدف اال بد لك   وغسب  االمواا وال ه    وجرائم اال هداب وغريهدا مدر اجلدرائم الدي ال ميكدر       
 ال سجب .

   م مبا ر  ذلك االجراء حتع  قابة وا راف اجلهات القضائبة املت صة. ان -6
 اىلال سددجبالت الددي متددع عددر طر دد  اسدد ت ام وسددائ  احلبلددة واطخدد اع واسدد   اج امل حدد      بيددالن -7

ابط  رطة ضم ه  احل    يف مسائ  م  كر لب لي بها لوال ه ه الوسائ  كما لو ب ا هامه بان امل ح  
 او ص  قه ال ي  سر البه باألسرا  وغري ذلك.

ال شر  ات اىل االع  اد مب با  املكان ال ي جرى فبه تسجب  احل    و فدض ذلدك الد ي     ضب  ذهبع -8
ب يف مكان ياص وقبوا ذلك ال  س ب يف مكان عام كالقانون ال رنسي واملصري واالجنلبزي. يف حني 

بيبب ة احل    ذاتده وم رداتده ولدبس املكدان... وهوامل بدا  الد ي         اد االع ذه  القانون االمر كي اىل
 النهدا نقرتح عل  املشرع ال راقي األي  به ال سبما يف اطا  ال سجبال الي ت م بواسية اهلواتدف الدقالدة   

هواتف  تصبة حممولة وبال الي مر الص   متببز املكدان الد ي جدرت فبده تلدك األحاد د  بد  وعد م         
 املكان اذا ما قو ن مب با  طبب ة احل    ال ي جرى تسجبلة....ج وى 

ضرو   ع م االي  ب لدك ال سدجبالت الدي تضدمدع م لومدات عائلبدة و تصدبة متدس  دت            نرى -9
امل ح   او علد  االقد  اهمداا هد ا اجلاند  مدر احلد    اهلدات ي املسدج  ح اظدا علد  يصوصدبات             

ضدرو   اطدالع قاضدي     ندرى  يد  ب لدك ال سدجبالت. كمدا    االفراد اذا كانع هدالك ضدرو   قانونبدة لأل  
ال حقبدد  و قاضددي املوضددوع علدد  ال سددجبالت الددي ت ضددمر امددو ا متددس اآليددر ر او متددس اجلواندد     

ذلدك علد     و سدري  الشتصبة او اجلواند  احلساسدة للمد هم او غدريه ممدر ذكدروا يف احلد    املسدج .        
 املكاملات الي ت م بني امل هم وحمامبه وطبببه.

عل  يصوصبات األفراد وحرمة احاد  هم مر جهة وضمانا ل  م يضوع األحاد   املسجلة   اظاح -10
اىل ال اع  او ال لف او ال غبري او الضباع نرى ضرو   ت ر دغ تلدك ال سدجبالت علد  اقدراص م جمدة       

(c.d) ا ة وسبلة ايرى م  ضرو   تغلبف ه ه الوسبلة واحل اظ علبها مر ال لف او ال غبري. او 
عد  حد و  ضدر  مدادي او ادبدي        و ضال متد  مر امكانبة امليالبة بال ال امةنرى ان القواع   يريالوا

 جراء ال سجب  غري املشروع يف حالة افشاء او نق  االحاد   املسجلة....

 املصادر
 القر ن الكر م  ب  
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 :كتب اللغة واملعاني :اوال
 ،بددريوت ،دا  احبدداء الددرتا  ال ربددي ،راهبدد يال ددني البددي عبدد  الددرمحر اطخلبدد  بددر امحدد  ال  ك دداب -1

3113.  
 .0113 ،الكو ع ،دا  الرسالة ،الصحاح البي بكر الرا ي خم ا  -2
 ةلليباعد  مؤسسدة الصدادق   ،اليب ة السادسدة ،الوسدبط المحد  الز دات وابدراهبم مصدي        امل جم -3

 .3119والدشر،طهران، 
 .0111ذوي القرب ، ا ران،   اتمدشو ،اليب ة الراب ة،املدج  يف اللغة للو س م لوف -4

   :القانونية الكتب: ثانيا
 ،دا  الدهضة ال رببدة  ،احلما ة اجلدائبة حلرمة احلبا  اطخاصة يف القانون ال رنسي ،. ابراهبم عب  نا  د -1

  .3111،  القاهر
 ،دا  نشدر امل رفدة   ،اليب دة ال ال دة  ،اجلدزء ال اني  ، رح قدانون املسدير  اجلدائبدة   ،. امح  اطخلمبشيد -2

 .0111 ،لرباطا
، بد ون مكدان طبد ، القداهر ،     مشروعبة ال لب  يف املواد اجلدائبة ،. امح  ضباء ال  ر حمم  يلب د -3

0113. 
 ،قاع   اس ب اد االدلة امل حصلة بيرق غدري مشدروعة يف االجدراءات اجلدائبدة     ،د. امح  عوض بالا -4

 .3111، القاهر ، ةدا  الدهضة ال ربب ،اليب ة ال انبة
 .0171، دا  الدهضة ال رببة، القاهر ،اجلدائبة ءاتالوسبط يف قانون االجرا ،سرو ي . امح  ف ح -5
 .3119 ،القاهر  ،دا  الشروق ،اليب ة ال ال ة ،القانون اجلدائي ال س و ي ،سرو امح  ف حي  .د -6
 ، ال د د االوا، مدا س  ومبدة اجمللدة اجلدائبدة الق   ،مراقبدة املكاملدات ال لب ونبدة    ،. امح  ف حي سدرو  د -7

0163.   
حنو نظر ة عامة حلما ة احلبا  اطخاصة يف ال القة بني ال ولة واالفدراد " د اسدة    ،. امح  حمم  حساند -8

  .3110 ،القاهر  ،مقا نة " دا  الدهضة ال رببة
 ،جملددة االمددر ال ددام   ،مشددروعبة تسددجب  الصددوت يف ال حقبدد  اجلدددائي     ،. امحدد  حممدد  يلب ددة  د -9

 .0131،ال  د االوا، ابر  ،  القاهر
  .0111ميب ة، عمان، اال دن،  ب ون ،ال   ي عل  سر ة املراسالت ،. ادوا د غالي ال هيبد -10
مدشدو ات   در    ،اجلزء ال الد   ،نظر ة االثبات يف اصوا احملاكمات امل نبة واجلزائبة ،ب ابو ع الباس -11

 .3113،بريوت ،احلقوقبة
  .3113، بغ اد، زمانة الميب  ، رح قانون اصوا احملكمات اجلزائبة ،حمم  مصي   مجاا -12
، احلما ة اجلدائبة للح  يف حرمة املسكر، د اسة مقا نة، ب ون مكان طب ، بد ون سددة    ا   حام  -13

  طب .
 ،مدشدددأ  امل ددددا ف ،املرصددد اوي يف احملقددد  اجلددددائي اليب دددة ال انبة    ،رص اوي.حسدددر صدددادق امل  د -14

  .0111،االسكد   ة
 .مدشو ات االمم امل ح   ،نبو و ك ،صكوك دولبة موعةجم ،االنسان حقوق -15
امريكددا " دسدد و  الوال ددات امل حدد   مدد  مالحظددات دسدد و  ة " صدداد  عددر و ا   اطخا جبددة         حددوا -16

 . 3113االمر كبة،مك   برامج االعالم اطخا جي، 
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 ،حب  مدشو  يف جملدة االمدر ال دام    ،مشروعبة ال لب  ال ي حتص  علبه الشرطة ،لي ي مج ة  ابذ -17
  .0161، ابر  ، عشر احلاد ة  ةالسد ،اال ب ونال  د احلادي و ،القاهر 

 مصدر،  نهضدة دا  ،اليب ة ال اسد ة ،االجدراءات اجلدائبدة يف ال شدر   املصدري     مبادئ،  ءوف عبب .د -18
 .0173،القاهر 

، اجلزء ال اني ،االسكد   ة ،مدشأ  امل ا ف ،االجراءات اجلدائبة حتلبال وتأصبال ،.  مسبس بهدامد -19
0171. 

اجلرميدة، مددر   حدة ال لمبدة احل   ددة يف مكاف  االسدالب   ،سددلبم وحممد  ابدراهبم    دد    .   در ال ابد  ر  د -20
 .0161 ،بغ اد ،اجلرمية فحةمدشو ات املك   ال ربي ملكا

السدالم،   ا ميب دة د ،االوااجلدزء   ،د اسة يف قانون اصوا احملاكمات اجلزائبة ،د. سامي الدصراوي -21
 .0176بغ اد، 

 .0116ميب ة، القاهر ،  ب ون ،اليب ة ال انبة ، هماعرتاف امل ،. سامي صادق املالد -22
ضدمانات حد  املد هم يف الد فاع امدام القضداء اجلددائي "د اسدة مقا ندة " دا            ،. س   محاد القبدائلي د -23

 .0111ال رببة،القاهر ، الدهضة
احلكمدددة لليباعدددة  دا ،  دددرح قدددانون اصدددوا احملاكمدددات اجلزائبدددة  ،. سددد ب  حسددد  اهلل عبددد اهللد -24

 .0111 ،وص امل،والدشر
مدشو ات احللديب   ، اجلزء ال اني،اصوا االجراءات اجلدائبة " د اسة مقا نة" ،. سلبمان عب  املد مد -25

  .3113 ،بريوت ،احلقوقبة
اليب دة  ،" د اسدة مقا نة" ،احكام ال   دبش و ثدا ه يف القدانون ال راقدي     ،صاحل عب  الزهر  احلسون د -26

                                         .0171 ،مدشو ات جام ة بغ اد ،االوىل
اجلزء ،اصددوا االجددراءات اجلدائبددة يف اصددوا احملاكمددات اجلزائبددة     ،االمددري ال كبلددي  عبدد  املرحددوم -27

 .0173بغ اد  ،ميب ة امل ا ف ،اليب ة االوىل،االوا
د، بغد ا  ،املك بدة القانونبدة   ،االمريال كبلي ود.سلبم حربدة، اصدوا احملاكمدات اجلزائبدة     عب  املرحوم -28

0111. 
 ،االسدكد   ة  ،مدشدأ  امل دا ف   ،احلما دة اجلدائبدة للحر دات ال رد دة     ،. عب  احلكدبم ذندون الغدزاا   د -29

3117.  
 .0117-0116 ،القاهر  ،اليب ة االوىل،اجلدائبة االدلةاجراءات  ،د. عب  املهبمر بكر -30
 ،القداهر   ،بدة دا  الدهضدة ال رب  ،. عصام  كر ا عب  ال ز دز، حقدوق االنسدان يف الضدبط القضدائي     د -31

3110.  
 .0167ال رببة، القاهر ، الدهضةمبادئ قانون االجراءات اجلدائبة، دا   ،. عمر الس ب   مضاند -32
 ،قواع  االجراءات اجلدائبة )اصوا احملاكمات اجلزائبة( عل  ضوء القانون واالج هاد ،اال  الي فا ز -33

 .0119للك اب، بريوت،  احل   ةاملؤسسة 
  مدشدأ  ،اثر ال يو  ال كدولدوجي علد  احلر دات ال امدة يف الددظم السباسدبة       ،س. مب   سلبمان الو د -34

 .0113امل ا ف، االسكد   ة، 
اجمللدة اجلدائبدة    ،للوسائ  ال دبدة احل   دة   س ت اماجلوان  ال أ خيبة وال لمبة ال ،ابراهبم     حمم . د -35

  .0167نوفمرب  ،اجملل  ال ا ر ،ال  د ال ال  ،القومبة
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 ل امرا ال  د
 

 ،القداهر   ،جملدة االمدر ال دام    ،مشدروعبة اسد ت ام االسدالب  ال دبدة احل   دة      ،اهبم    د. حمم  ابر -36
 .0170 ولبو  (39ال  د )

 .3113 ،القاهر  ،دا  الدهضة ال رببة ،احلما ة اجلدائبة حلرمة احلبا  اطخاصة ،. حمم  الشهاويد -37
اعد ه ال ملبدة ووسدائله    قو ،يف مرحلة ال حقب  االب  ائي وم ى مشروعب ه االس جواب، عز ز حمم  -38

   .0116،ميب ة بغ اد، بغ اد،ال لمبة
مشروعبة اس ت ام الوسائ  ال لمبة احل   ة يف االثبات اجلدائي " د اسة مقا ندة   ،. حمم  فاحل حسرد -39

 .0117، ميب ة الشرطة، بغ اد، "
  ال املبدة  الوثدائ  ،حقوق االنسدان  ،. حممود  ر ف بسبوني ود. حمم  ال قاق ود. عب  ال ظبم و  رد -40

   ، بريوت، سدة اليب  م ت كر.دا  ال لم للمال ني ،واالقلبمبة
  .0111ال رببة،  الدهضةدا   ، رح قانون االجراءات اجلدائبة ،. حممود حممود مصي  د -41
  .0113 ،القاهر  ،دا  الدهضة ال رببة ،ال س و  والقانون اجلدائي ،جنب  حسين ودم. حمد -42
حب  مقد م اىل مدؤمتر ) حرمدة احلبدا  اطخاصدة (       ،احلبا  اطخاصة لالنساننظر  يف حرمة  ،   ي مراد -43

 (.0117/  ونبو/ 6-9) سكد   ةاملد ق  بكلبة احلقوق يف جام ة اال
 اليب ددةمقا نددة"،  د اسددةقبددوا الدد لب  ال لمددي امددام القضدداء اجلدددائي "  ،ا حومددة مسدد ود . موسدد د -44

 .0111  ونس، بدغا ي،لبببا، ا قمدشو ات جام ة   ،االوىل
ص  . ،بريوت ،مؤسسة نوف  ،يف ال عوى اجلزائبة االنسانحقوق  ،،. مصي   ال وجيد -45

330.  
 ،القداهر   ،دا  الدهضدة ال رببدة   ،محا دة احلبدا  اطخاصدة يف القدانون اجلددائي      ،. مم وح يلبد  البحدر  د -46

0113.  
 بدة دا  ال قافدة للدشدر    مك ،مبادئ قانون اصدوا احملاكمدات اجلزائبدة اال دندي     ،. مم وح يلب  البحرد -47

 .0111،عمان ،وال و   
 ،بغدد اد ،و ا   ال  لددبم ال ددالي ،ال حقبدد  االجرامددي اصددوا ،نددوا  الزببدد ي وعبدد  الكدداظم فددا س -48

0113. 
الشرطة،  ميبةاكاد ،محا ة احل  يف حرمة االحاد   اطخاصة " د اسة مقا نة " ،الشبخ  وسف  وسف -49

 .0113القاهر ، 

 ية  اجملموعات القضائ:ثالثا
مدشدو ات احللديب    ،اليب دة االوىل  ،" اج هادات قضدائبة " ،ال قين وال لمي ثباتاال ،فرنان بالي مسري -1

 .3111 ،احلقوقبة
 احكام الدقض. جمموعة -2
 االحكام ال  لبة. جمموعة -3

القضائية غري املنشورة: القرارات:رابعا
( يف 3116/ م/ج 70) : درف بدالرقم  اال الدجفالقرا  الصاد  عر احملكمة اجلدائبة املركز ة ال امدة يف  -1

0/3/3117. 
 .31/9/3111( يف 3111/ج/11بالرقم ) اال رف الصاد  عر حمكمة جدا ات الدجف القرا  -2
 .1/3/3111( يف 3111/ت/031بالرقم ) الصاد  عر حمكمة جدا ات الدجف اال رف القرا  -3



 
 اجلدائي االثبات يف الدقالة ك لب  باهلواتف الصوتي مشروعبة  ال سجب  م ى 

 

111 

 التشريعات :خامسا

  .0133اال دني الصاد  سدة  ال س و  -1
 .0163ي الصاد  سدة الكو  ال س و  -2
   .0161اللبيب الصاد  سدة  ال س و  -3
 . 0161الصومالي الصاد سدة  ال س و  -4
 )امللغ ( 0171ال راقي املؤقع الصاد  سدة  ال س و  -5
 .0170املصري الصاد  سدة  ال س و  -6
 .0170االما اتي الصاد  سدة  ال س و  -7
 .0173 ةالسو ي الصاد  سد ال س و  -8
  .0119  سدة البماني الصاد ال س و  -9
 .0116اجلزائري الصاد  سدة   ال س و  -10
 .0116ال ماني الصاد  سدة  ال س و  -11
 .0111السوداني الصاد  سدة  ال س و  -12
  .3113القيري الصاد  سدة  ال س و  -13
 .3113ال راقي الصاد  سدة  ال س و  -14
 .0131سدة  اد االجراءات اجلدائبة املصري الص قانون -15
 .0170ئبة ال راقي الصاد  سدة اصوا احملاكمات اجلزا قانون -16
 .0160اصوا احملاكمات اجلزائبة اال دني الصاد  سدة  قانون -17
 .3110اصوا االجراءات اجلدائبة اللبداني الصاد  سدة  قانون -18
 .0161ال قوبات ال راقي الصاد  سدة  قانون -19
  .37ال قوبات املصري الصاد   قانون -20
 .0113ال قوبات ال رنسي الصاد  سدة  قانون -21

 باقي القوانني االجدببة االيرى مشا  البها يف املصاد  ()و

باللغة الفرنسية: املراجعخامسا
Traite de droit penal. Dalloz.paris.1990  1- Bouzat et pinatel ; 
  2- Garraud (Rene): traite theorique et Pratique et procdure penal , paris 

,1973 , tome ,3  , . 

3-Rassat.(m.l) procedure penal.p.u.f, paris, 1990 . 
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 تقدير وحتليل دالة اإلنتاج يف معمل إمسنت كربالء املقدسة

 6002 - 5991للمدة 

 جامعة كربالء  ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،م.م. هاشم جبار المفرجي
 جامعة كربالء  ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،م.م. سرمد عبد الجبار هداب

 املقدمة 
كان القياع الصداعي وال زاا مر القياعات املهمة  يف اإلق صاد ألنه حي د  موق داا بدا  اا يف عملبدة الدمدو      
األق صادي وال دمبة و ديب  ه ا القوا عل  صداعة األمسدع الي ت   فرعداا مدر فدروع الصدداعة ال حو لبدة      

اضها فضالا عر ق  تها عل  اس ب اب ع د كبري ملساهم ه يف تغيبة اليل  عل  ماد  األمسدع ومبا خي م اغر
 مر قو  ال م   يف اإلق صاد.

ولكددر ت دداني الدد وا الدامبددة ومدهددا ال ددراق مددر ضدد ف كددبري يف هدد ا القيدداع ممددا أثددر سددلباا علدد  ال دمبددة   
األق صاد ة احلقبقبة ف ي ه ه البل ان م توضد  حلدوا ناج دة ملشداك  هد ا القيداع ممدا ادى اىل تدراكم هد ه          

شداك  وت قد ها. وت دد  ا ضداا صددداعة األمسددع مدر الصددداعات احلبو دة يف قيدداع الصدداعة ويصوصدداا يف        امل
ال راق ألن هداك طل  كبري عل  ه ه املاد  ونق  حاد يف امل روض مدها يف السوق ال راقبدة بسدب  ضد ف    

   م م  مسدع كربالء.األن اجبة مل ام  األمسدع يف ال راق وألنها ت اني مر مشاك  ك ري  ومر ه ه امل ام

 مشكلة البحث
عل  الرغم مر توافر مقومات الدجاح مل م  مسدع كربالء ، مدر وفدر  مدواد اولبدة و يدربات طو لدة و       
سوق واس ة، اال ان ان اجبة عدصر ال م  و  أس املاا  ال  الع مرتاج ة مما ادى اىل اخن اض ان اجبة امل م  

 .يف السدوات ال شر االيري 

 ثفرضية البح
 ديل   البح  مر فرضبة م ادها بأنه عل  الرغم مر اخن اض االن اجبة احل  ة ل دصري االن داج ال مد    

 .و أس املاا إال أنهما لبسا ال وام  األبر  الي ادت اىل اخن اض ان اجبة امل م 
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 هدف الدراسة
ن اجبة و حماولدة  ته ف ال  اسة اىل ال  رف عل  واق  م م  مسدع كربالء و اسباب ت ني  مس وى  األ

 .الوقوف عل  ابر  ال وام  املؤثر  يف كمبة االن اج

 هيكلية البحث
مر اج  حتقب  اهل ف مر البح  يف اي با  ال رضبة فق  جرى تقسدبمه اىل ثدال  فقدرات  ئبسدبة  وقد       

ه ا امل م .  تداولع ال قر  االوىل نب   تا خيبة عر م م  مسدع كربالء وما هي ابر  املمبزات الي   مبز بها
اما ال قر  ال انبة فق  كانع حتلب  دالة االن اج مل م  امسدع كربالء وما هي املرحلدة احلالبدة الدي   مد  بهدا      
امل م  وم ى تأثري عدصر ال م  وعدصر  اس املداا علد  كمبدة االن داج كدالا علد  حد   امدا ال الد  ف دداوا           

 رياا تضمر  البح  ب ض االس د اجات وال وصبات اهلامة.البح  فبها حتلب  دالة االن اج ذات امل غري ر واي

 أواًل: نبذة عن معمل مسنت كربالء
  دد  قيدداع الصددداعة مددر القياعددات املهمددة يف اإلق صدداد ألندده حلقددة الوصدد  بددني القياعددات األق صدداد ة  

الكد ري مدر املشداك      املت ل ة وك لك النه الركبز  االساسبة يف عملبة ال دمبة والدمو وسبباا  ئبسدباا يف م اجلدة  
االق صاد ة م   البيالة وال ضتم لق  تده علد  اسد ب اب اعد اد كدبري  مدر القدوى ال املدة وكد لك امكانبدة           
ج به لرؤوس األمواا االجدببدة وتدوفريه للسدل  واطخد مات الضدرو  ة يف احلبدا   األق صداد ة ومدر هددا ت د            

اع الصدداعة وقياعدات اق صداد ة ايدرى م د       صداعة االمسدع مر الصدداعات ذات األهمبدة الكدربى يف قيد    
قياع البداء وال شبب  وذلك ألن ماد  االمسدع هي ماد  هب  ولبكبة  ابية تد ج عل   ك  مسحوق  مادي 
اللون ت صل  باضافة املاء  البها بوجود اهلواء وتقاوم املاء ب   تصلبها، تس ت م يف كافة االنشاءات واعماا 

مالح  الكرب  بة امل واج   يف الرتب اجلبسبة ويف مباه البحا  م   يرسانات األسدس  البداء امل رضة مبا ر  لال
 ودعامات اجلسو  و االن اق واال ضبات الصداعبة ومدش ت وقدوات الري.

 وق  حظبع صداعة االمسدع يف ال راق باهمبة ياصة ألسباب ع     مدها:
توج  مقال  كبري  ملاد  حجر الكلس واجلبس  وفر  املواد االولبة الي ت ي  يف صداعة االمسدع حب  .0

 يف مداط  ع     يف ال راق.
توفر اال  ي ال املة ذات اطخرب  الكبري  ويف ه ا املضما  مر عمداا وفددبني ومهد سدني وإدا  دني وذات      .3

 اجر م  ني قباساا بال وا االيرى.
  بسدب  حركدة االعمدا     تدامي اليل  عل  مداد  األمسددع يف ال دراق ويصوصداا يف السددوات االيدري       .3

الواس ة وه ا يلف فجو  كبري  بني الكمبة امليلوبة والكمبة امل روضة حب  أن ع د م ام  االمسدع 
طدر / سددة امدا الياقدة      01111111( م مد  و بلدغ جممدوع الياقدة ال صدمبمبة هلدا       07يف ال راق بلغ )
ملبدون طدر /    37 ه املداد  قد  بلدغ    ملبون طر / سدة وكما كان اليل  احمللي عل  ه 3ال  لبة هلا فهو 

 .*(*)ملبون طر / سدة 33سدة وال جو  تكون 
و    م م  امسدع كربالء وهو اح  م ام  الشركة ال امدة لالمسددع اجلدوببدة مدر امل امد  امل روفدة يف       

م 0110( يف عدام  Krupp Polysius AGال راق حب  ب انشاء ه ا امل م  مدر قبد   دركة املانبدة تد ع  )     
م بسدب    0110م وتوقف امل مد  عدام    0111 - 0113شغب  امل م  مر قب  ن س الشركة مر عام وب ت

األضدرا  الدي حلقدع بده مدر القصدف اجلدوي االمر كدي   مد  هد ا امل مد  بياقدة تصدمبمبة ان اجبدة بلغدع                
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طر / سدة كلدكر 0131111
)*(
طر / سدة امسددع وبسدب  الظدروف السدبئة الدي احاطدع       3111111و  

 م  ومر اهمها ظروف  املقاط دة االق صداد ة علد  ال دراق فقد  ب اسد ت ام ادوات اح باطبدة غدري         ب م  امل
جب   مما ادى اىل تردي ان اج امل م  وقل ه حب  انه   م  يف الوقع احلاضر بياقة ان اجبة ف لبدة تقد   بأقد     

 % مر طاق ه االن اجبة ال صمبمبة.01مر 
كدم   011كغم غرب مركز احملافظة الدي تب د     011املق سة عل  ب    ق  ه ا  امل م  يف حمافظة كربالء 

 جدوب غرب بغ اد و  مبز ه ا املشروع ب  د مر املمبزات مدها:
مت ا  ا ض حمافظة كربالء مر اجلهة الغرببة بوجدود اح باطدات هائلدة مدر مداد  حجدر الكلدس واجلدبس          .0

 االمسدع. وه ا   ين توفر املاد  االولبة الي ت ي  يف صداعة ماد 
 توفر األ  ي ال املة الريبصة وذات  اطخرب  ال البة يف ه ا اجملاا ومر ن س ابداء احملافظة. .3
قرب امل م  مر السوق احمللبة الي تشه  تزا   يف اليلد  علد  مداد  االمسددع بسدب  حركدة البدداء يف         .3

 حمافظة كربالء واحملافظات اجملاو   هلا.
   االمين الدسيب مما  ضمر اس مرا  ة ال م  واالن اج يف امل م .مت ا  حمافظة كربالء  باألس قرا .9
 توج  يف امل م  حمية ت بئة ماد  األمسدع بدوعبة  ال   واملكبس. .3
  د ج امل م  ماد  االمسدع وف  املواص ات القباسبة ال البة: .6

 .0119( ل ام 3املواص ات  القباسبة ال راقبة  قم ) -أ 
 .0171/  03ء اجلز ASTMاملواص ات االمر كبة  -ب 
 .0167اجلزء ال اني يف  03 قم  BSاملواص ات الرب يانبة  -ج 
 .0173لسدة  JISاملواص ات البابانبة  -د 
 .0176لسدة  31املواص ات اللبدانبة  قم  -ه 

 اما عر مكونات امل م  وال ملبات االن اجبة فبه فهي كاالتي: .7
 مقال   املواد األولبة   كون مر مقل  احلجر ومقل  الرتاب. -أ 
 . 3طر / ساعة ع د/ 0311  احلجر بياقة كسا  -ب 
 طر لك  خمزن. 71111بياقة  3خما ن املواد االولبة ع د  -ج 
 طر / ساعة مواد ميحونة لك  طاحدة. 311بياقة  3طواحني املواد املواد االولبة ع د  -د 
 .9سا لوات املواد االولبة ع د  -ه 
 .Preheaterمدظومة )املدحين االولي( الرب هبرت  -و 
 طر / كلدكر /  وم لك  فرن. 3311بياقة  3 د ال رن ال وا  ع -  
 غرفة ل رب   الكلدكر. 00مربد الكلدكر و  كون ظمر  -ح 
 طر كلدكر لك  خمزن. 011111بياقة  3خمزن كلدكر ع د -ط 
 001طدر / سداعة لكد  طاحوندة امسددع مقداوم و        13بياقة طحدر   9طواحني األمسدع ع د  -ي 

 طر / ساعة امسدع عادي.
 طر امسدع لك  سا لو. 01111ياقة اس ب اببة ب 3سا لوات األمسدع ع د  -ك 
 طر / ساعة للماكدة الواح  . 011( مكائر تكبس بياقة 6وح   ال  بئة حت وي عل  ) -ا 

                                                
 ب احلصوا عل  ه   الببانات مر قسم االدا  ة يف م م  مسدع كربالء مر يالا   ا   مب انبة له . (**)

 الكلدكر: ماد  نصف مصد ة تصد  مر حجر الكلس ت ي  يف صداعة االمسدع. )*(
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 .RVوح   م اجلة املباه م  مدظومة اا  -م 
 وح   تستني الوقود والضاغيات. -ن 
 ملبون لرت لك  يزان. 3بياقة اس ب اببة  3يزانات الد ط االسود ع د  -س 
 + املت رب ال بز اوي. X rayبمباوي + املت رب الك -ع 

ما الوض  احلالي للم م  فبم ا  بالرتدي عموماا و ذلك  ل  م توفر املس لزمات االساسبة الي   م  بها 
امل م  بأفض  طاقة ان اجبة ف لبة له ف ي مقال  املواد االولبدة ال ت دوفر املسد لزمات اطخاصدة بدال  جري والقلد        

( طر يف حني تكون حاجة امل م  3111 - 0111اج ال  لي للمقل   رتاوح بني )وال حمب  حب  أن األن 
طر حجر /  وم وه ا اثر سلباا عل  طواحني املواد االولبة وكد لك االفدراد ممدا ادى اىل     03111ال صمبمبة 

مدة  ان طواحر االمسدع ال ت م  بكام  طاق ها  بسب  ك ر  املشداك  يف املكدائر وامل د ات ونقد  يف املدظو    
املسبير  واملغ  ات وه ا كله ادى  اىل ت ني االن اج عر طاق ه ال صمبمبة حب  بلغع طاقة االن اجبة ال  لبة 

 % مر الياقة ال صمبمبة.01حوالي 

  حتليل دالة االنتاج ذات املتغري الواحد ملعمل مسنت كربالء ثانيًا:
هد اف وهد ه االهد اف خت لدف حسد       تقام املشا    واملدش ت االن اجبة مدر أجد  حتقبد  مجلدة مدر اال     

طبب ة املدشأ  فأن املشا    الي ت م  حتع ظد  القيداع ال دام هدي ال تسد ه ف يف كد ري مدر االحبدان حتقبد           
الربذ ب  ت م  عل  حتقب  ب ض األه اف االج ماعبدة مدر تدوفري السدل  االساسدبة للمسد هلكني ويف اطدا         

الربذ يف ب ض االحبدان. امدا املدشد ت واملشدا    الدي       دش تال وجهات  ال امة لل ولة وق  تس ه ف ه ه امل
ت م  يف القياع اطخاص فهي تس   دائماا اىل حتقب  اال باح ب  ولبس اال باح االع باد ة وامنا اقص  اال باح 
او أقص  عائ  مر االس  ما  ومر هدا فأن ه ه املدشأت تس   اىل اجياد طر قة االن اج امل ل  الدي ميكدر مدر    

الهلا حتقب  ه ا اهل ف وبأس ت ام مز ج مر عداصر االن اج املوجود  ل  ها ألن كمبة االن اج ت  م  عل  ي
 ه ه ال داصر املس ت مة يف ال ملبة االن اجبة م  افرتاض ثبات املس وى ال كدولوجي.

 وجاءت دالة االن اج كي توضذ لدا الير   االفضد  الد ي جيد  علد  صداح  املشدروع ان  سدلكه مدر        
اج  حتقب  اقص  ا باح ألن دالة االن اج هي مت   ال القة ال دبة بني كمبة عداصر االن اج الي ب اسد ت امها  

 .(1)يف ال ملبة االن اجبة وكمبة الداتج م  افرتاض ثبات املس وى ال كدولوجي
ر ان داج  ومر اج  حتلب  دالة االن داج ذات املد غري الواحد  مل مد  مسددع كدربالء ن درتض ان هدداك عدصد         

واح  وهو ال م  وثبات باقي عداصر االن اج االيرى وه ا  األمر ميكددا مر ال  رف عل  املراح  االن اجبة 
الي مير بها امل م  مر يالا ال  رف عل  قانون الغلة امل داقصة ال ي   رتض عد  اضافة عدصر ان اج مد غري  

 .(2)اح  هياىل عداصر ان اج ثاب ة فان كمبة االن اج متر ب ال  مر
 مرحلة تزا   االن اج مب  ا م زا  . .0
 مرحلة تزا   االن اج مب  ا م داق  وت   ه ه املرحلة افض  املراح  االن اجبة. .3
 مرحلة ال داق  امليل . .3

الد ي   Total Product( TPوميكر ال  رف عل  ه ه املراح  مر يدالا م رفدة كمبدة الدداتج الكلدي )     
وهدو كمبدة    Marginal Product( MPترجدات املد جدة والدداتج احلد ي )     شري اىل الكمبات الكلبدة مدر امل  

                                                
 .073ص اليب ، سدة مهم  ال اني، سلمان كام  ترمجة اجلزئبة، االق صاد ة الدظر ة ولسر، هول نت جي -1
 .013اجلاسم، يزع  مه ي، األق صاد اجلزئي ،ص -2
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 Average Product( APالداتج اإلضافبة الي  ضب ها اس ت ام عدصر ان داج اضدايف. والدداتج امل وسدط )    
 .(3)هو ال ي  وضذ ان اجبة ك  وح   مس ت مة مر عدصر االن اج امل غري

 جل وا ال الي:( مر يالا اTP( ،)MP( ،)APوتظهر لدا كمبة )
 ( 0ج وا  قم )
 (3116-0113كمبة االن اج وال م  للم   )

 السدة
كمبة االن اج 

)مئات 
 االطدان(

ال م  
 L)عام ( 

ال غري يف االن اج 
∆Q  / سدة(

 طر(

ال غري يف 
 L∆ال م  

الداتج احل ي 
لل م  

MPL
(4) 

الداتج 
امل وسط 

APL 

 3706 د د د 363 111733 0113

0116 173761 319 63711 31 3701 3716 

0117 0733701 330 161731 37 3071 379 

0111 3733703 313 111713 69 0373 7717 

0111 3379701 910 097713- 016 0731- 0737 

3111 136703 967 0631716- 39- 61733 3 

3110 3167301 667 3133711 311 - - 

3113 7910776 100 3301766 399 09793 1730 

3113 0313737 139 311179- 77- 76760 0711 

3119 0339713 111 331733- 63 3717- 0797 

3113 0111763 117 31376 11 3717 0710 

3116 0613717 0333 306731- 336 1761- 0733 

 املص  : قسم االن اج و االدا  ة يف م م  مسدع كربالء    
نالحظ مر يالا اجل وا أعاله أن الداتج ق  مر ب ال  مراح  فاملرحلة االوىل الدي   زا د  فبهدا الدداتج     

 3111و ه ت ه ه املرحلة ت ب ب يف ب ض  السدوات ف دي عدام    3110 - 0113مب  ا م زا   مت   مر 
( طددر و مبددا   ددود هدد ا السددب  اىل   3379701) 0111طددر ببدمددا ان يف عددام   136703اخن ددض الددداتج اىل  

عامد  وهد ا ال د د مدر ال مدداا ال      967عامد  اىل   910اخن داض عد د ال مداا الكدبري حببد  اخن ضدع مدر        
  داس  تلك املرحلة مر االن اج.

حبد    3113دة واح   وهي أما املرحلة ال انبة والي   زا   فبها الداتج مب  ا م داق  فلم تس مر إال لس
طدر   7910776عامد  وهدي افضد  املراحد  حبد  بلدغ االن داج فبهدا          100كان ع د ال ماا يف ه ه املرحلة 

 وهي اعل  كمبة ان اج يالا فرت  ال  اسة.
ومم د   اىل نها دة مد   البحد       3113اما املرحلة ال ال ة وهي مرحلة ال داق  امليلد  فقد  بد أت يف عدام     

طدر يف   0313737ي   م  بها م م  مسدع كربالء االن حب  تداقصع كمبدة االن داج مدر    وهي املرحلة ال
 0111763ل ص  اىل  3113إال ان كمبة  االن اج أ ت  ع يف عام  3119يف عام  0339713اىل  3113عام 

طر وه ا بسدب  الز داد  الكدبري  يف عد د      0613717لدص  اىل  3116طر لكر سرعان ما اخن ضع يف عام 
( عامد  امدا األن اجبدة    117) 3113عامد  ببدمدا كدان يف عدام      0333ماا حب  وص  يف هد ه السددة اىل   ال 

                                                
 .000 - 011، ص 3110ال كبلي، طا ق، األق صاد اجلزئي، ال راق املوص ،  -3
 .039 - 033، ص 3110ساملسون، األق صاد، ترمجة هشام عب  اهلل، اليب ة االوىل،  -4
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 3116و  3119و 0111( فق  ت ب بع هي االيرى ب  انها تكون سدالبة يف االعدوام   MPLاحل  ة لل م  )
علدد  ال ددوالي إال انهددا  دده ت ا ت دداع ملحددوظ يف ب ددض      - 0731-، 3717-، 1761( MPLكددان )
و  6173( MPLحبد  كاندع الدد )    3113و  3111ات بسب  خت بض ع د ال ماا كما ح   يف عدام  السدو
 عل  ال والي. 7676

 3113( فق  ت ب ب هو االير اىل ان اقص  م ى وص  البه كان يف عام APLوالداتج امل وسط لل م  )
لدة ال انبدة يف ال ملبدة     ( وهي ب ا ة املرحAPL( م  )MPLوعد  ه ه الدقية   قاط  مدحين ) 1730حب  بلغ 

اإلن اجبة وميكر توضبذ املراح  ال الثة الي مر بها االن داج يف امل مد  ومدر يدالا مدحدبدات الدداتج الكلدي        
(TP( والداتج احل ي )MPL( والداتج امل وسط )APL:كما يف الشك  البباني ال الي ) 

 مراحل االنتاج الثالثة 
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 APLو الداتج امل وسط MPLالداتج احل ي 
 

L

1353.00

997.00

899.00

834.00

911.00

667.00

467.00

491.00

385.00

321.00

294.00

265.00

100

80

60

40

20

0

-20

MPL

APL

 
 (0املص   : مر اع اد الباح ني باالع ماد عل  ببانات ج وا  قم ) 

ب   ان ت رفدا عل  املراح  الي مر بها االن اج يف م م  مسدع كربالء ويالا م   ال  اسة ومدا اظهدره   
اندا الحظدا ان امل م    مد  االن يف مرحلدة االن داج ال ال دة أي مرحلدة تدداق          قانون الدس  امل غري  وكبف

( م  ب بدة مدر سددة اىل ايدرى حنداوا االن ويف اطدا  حتلبد  دواا        MPLالغلة وان االن اجبة احل  دة لل مد  )  
و أس املداا  االن اج ذات امل غري الواح  ان ن  رف عل  االن اجبة احل  ة االمجالبدة ل دصدري االن داج ال مد      

 كالا عل  ح   مر اج  ال  رف عل  تأثري ك  واح  مدهما عل  االن اج يف امل م  وكاألتي:
 أثر العمل على االنتاج:

 ميكر ك ابة الصباغة الر اضبة هل ه ال الة وم ادل ها كاالتي: 

)1........(....................

)(

bLaQ

LfQ





 
 الداتج. Qال م  و  Lثوابع و a,bحب  ان 

  الة اللوغا تبمبة كانع الصباغة  كاالتي:وب   حتو لها اىل ال
)2........(..........loglog LbaQ   

( وعل  احلاسبة االلكرتونبة كاندع  OLS( باس ت ام طر قة املرب ات  الصغرى )3وب   تق  ر  امل ادلة )
 الد ائج كاألتي:

LQ log498.036.4log 

 
(t)      1.98      1.44 
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620.0s        %2.172 R   %9.82 R  
08.2F  53.1. WD  

 :اثر رأس املال على االنتاج

 الصباغة الر اضبة لل الة 

)3.......(....................

)(

bkaq

kfQ




 

 ثوابع. a,b أس املاا و  kحب  
 ( اىل لوغا تبمبة كانع الصباغة كاألتي3وب   حتو   امل ادلة )

)4........(..........loglog kbaQ   
 (3ج وا  قم ) 

 (3116-0113كمبة االن اج و  أس املاا للم   ) 

 كمبة االن اج السدة 
Q  )مئات االطدان( 

  أس املاا
K  )د دا عراقي( 

0113 111733 390139311 

0116 173761 101176370 

0117 0733701 0033313713 

0111 3733703 0313719931 

0111 3379701 0163339661 

3111 136703 171700111 

3110 3167301 01003313303 

3113 7910776 01399031131 

3113 0313737 30037337769 

3119 0339713 33073911719 

3113 0111763 33313119003 

3116 0613717 37137319913 
 املص  : قسم االن اج و االدا  ة يف م م  مسدع كربالء    

( و باالع ماد علد  بباندات جد وا    OLS( وباس ت ام طر قة املرب ات الصغرى )9ر امل ادلة )وب   تق  
 ( كانع ن ائج ال ق  ر كاالتي:3 قم )

kQ log19.093.5log   
(t)       6.81    1.87 
 

58.0s  %9.252 R   %5.182 R  
49.3F   5.1. WD  

 
( و أس املاا علد  الدداتج يف امل دادالت السدابقة ميكدر ان نالحدظ       Lمر يالا تق  ر اثر ك  مر ال م  )

 عل  ن ائج ال ق  ر ال الي:
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( مد  مديد  الدظر دة االق صداد ة حبد    داسد  كد  مدهمدا         k( و )Lمر حب  اال ا   ات قع ا ا تي ) .0
 طرد اا م  الداتج.

( حب  كاندع قبم هدا اجل ولبدة   t( يف اي با  )K( و )Lن ائج  ال ق  ر ع م م دو ة ) اظهرت .3
)*(
اكدرب مدر    

 %.3قبم ها احمل سبة عد  مس وى م دو ة 
( اجل ولبدة  F% ألن قبمة )3اظهرت ن ائج ال ق  ر ع م م دو ة منوذج عدصر ال م  عد  مس وى م دو ة  .3

منوذج عدصر  أس املاا عد  ن س املسد وى حبد  كاندع     اكرب مر احمل سبة ولكر اظهرت الد ائج م دو ة
(F.احملسوبة اكرب مر اجل ولبة ) 

 ( ض بف يف كال الدموذجني.2Rكان م ام  ال ح    ) .9
 (.D.Wم تظهر مشاك  قباسبة طبقاا ألي با  ) .3

 يف عملبة ت سري ال غريات مر ك  ما تق م ويف ضوء ن ائج ال ق  ر الميكر االع ماد عل  ه  ر الدموذجني
الي حتص  عل  االن اج يالا م   ال  اسة وسوف تقدوم يف ال قدر  ال البدة اسد ت ام دالدة كدوب دوغدالس        
مل رفة ه  ان ال م  و أس املاا هما املؤثران يف االن اج وه  ميكر ل الدة كدوب دوغدالس ان ت مد  يف ظد       

 االن اج غري ال م  و أس املاا. ه ه الظروف ام ان هداك عوام  ايرى تؤثر يف كمبة

 ثالثا: دالة االنتاج اخلطية ذات املتغريين ملعمل مسنت كربالء
Linear Production Function in tow Variables 

اىل  خمرجدات   Inputsال ك ان املدشأت ت م  ومر يالا ال  البات ال ايلبة هلدا ان حتدوا املد يالت    
Outputs سدل  ويد مات تقد م اىل املسد هلكني مدر اجد  احلصدوا علد          وتكون ه ه  االيري  عل   ك  

مداف ها ولكر اصحاب ه ه املشا    ال  س ه فون ه ا فقط ب    ملون عل  حتقب  اعلد  ا بداح ممكددة مدر     
عملبة االن اج ه ه ول لك علبهم مداقشة ال     مر املسائ   ال دبة امل  لقة بكب بدة مدزج املد يالت واي بدا      

ج هلا وصوالا لله ف املدشود وه ه الير قة الي توضذ املدز ج االم د  وال القدة ال دبدة بدني      افض  طر قة مز
وب يف ال قدر    Production Functionعداصر املزج )عداصر االن اج( وكمبة االن اج مسبع ب الة االن داج  

ملي اثبع ان هداك ع د السابقة مداقشة اثر عدصر واح  مر عداصر االن اج عل  كمبة االن اج وان الواق  ال 
كبري مر امل غريات او مر ال داصر ال ي تؤثر يف كمبة االن اج ولدبس عدصدر ان داج واحد  فظهدرت لد  دا دالدة        

 ان اج ذات م غريات م   د  و كون  كلها كاالتي:
.......),,,( PMlkfQ   

االسدد ا   Raw Materials ،pاملددواد االولبددة  Labar، Mال مدد    capital، L اس املدداا  kحبدد  
Prices

(5). 
ل لك صبغة ال الدة   k، و اس املاا Lوملا كات اك ر ال وام  تأثرياا عل  كمبة االن اج هما ال م   

 .(6) عل  الشك  ال الي:
),( LkfQ   

وح   ن  رف عل  ه ه اطخصدائ  البد  مدر    ( 7)وإن دالة االن اج ه ه هلا جمموعة مر اطخصائ  
 .(8) يلحات املرتبية به ه ال الهفهم ب ض املص

                                                
 ( عل  ال والي.077( و )9719( اجل ولبة )t( و )Fكانع قبمة ) )*(

5 - David Calander, Micro economics, Newyork, Third Eddition, 2001, P204  205 
 .311 - 311ص  3111بغ اد،  -خببع، حسني علي، مباديء االق صاد الر اضي، ال راق  -6
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هدو املد ي  األضدايف الد ي ميكدر مدر يدالا         :marginal Product( MPاالن اجبدة احل  دة )  -0

اس  ماله ان  د ج وح ه واح   او اك ر مر املترجات م  ثبات ال وام  االيرى وهو عل  نوعني االن اجبة 
( MPK اجبدددة احل  دددة لدددرأس املددداا )واالن Marginal Production Laber( MPLاحل  دددة لل مددد  )

Marginal Of Capital  :وميكر اس تراجها   اضباا مر يالا القوانني ال البة 

K

Q
MPK

L

Q
MPL











 
لق  ب ال يدرق اىل م دد  هد ا امل هدوم      : Average Productivity( APاالن اجبة امل وسية ) -3

والد داج    Average Productivity Of Laber( APLسدابقاا وهدو علد  ندوعني الدداتج امل وسدط لل مد  )       
 ( اما الصبغة الر اضبة هلا فهي كاالتي:APKامل وسط لرأس املاا )

K

Q
APK

L

Q
APL





 
( و أس Lهي املدحدبات الي ت رض املز ج مر ال م  ): IsoQuantمدحدبات الداتج امل ساوي  -3
  هد ه املدحدبدات   درض م د ا احدالا احد  عدصدري        ( عد  ك  مس وى مر مس و ات االن اج ومبkاملاا )

 ( حم  االير.k,Lاالن اج )

0),( Qlkf    
 Marginal Rate Of Technical( MRTSم ددد ا االحدددالا احلددد ي ال دددين )    -9

Substitution : 
ل م  ( حم  اk( او احالا  أس املاا )k( حم   أس املاا )L  رض امل  ا ال ي ميكر به احالا ال م  )

(L وهو مي   مب  مدحدبات الداتج امل ساوي )Isoquant         م  افرتاض بقداء الدداتج ثابدع علد  طدوا مدحدد
 الداتج امل ساوي وميكر توضبحه   اضباا كاألتي:

MPk

MPL
KLRTS ),(

 

MpL

Mpk
LkRTS ),(

 
اىل  kس املدداا نسددبة الدد غري يف  أ :Elasticity Of Substitution( ESمرونددة االحددالا ) -3

( عل  طوا مدحد  الداتج امل ساوي و رمز هلا RTSال مالة بالدسبة اىل نسبة ال غري يف م  ا األحالا ال ين )
 ( ونس ترج   اضباا كاالتي:بالرمز )

LK

RTS

dRTS

Ldk

RTSpercent

Lkpercent

/
.

/)/(







 

                                                                                                                                
 .011 - 11، ص 0171يلب ة، علي  وسف، وج اطة، امح   بري، الدظر ة االق صاد ة، ال حلب  األق صادي اجلزئي، بغ اد  -7
 .77، ص 0117املوص ،  -ال راق  ،نا ف، فوا  جا  اهلل، وامح ، فب ا  حسر، ال حلب  األق صادي اجلزئي -8
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 (9) الشائ ة وكاألتي:وعل  أساس مرونة االحالا ه ه ميكر ان متبز ع د مر دواا األن اج 
Linear Function (دالة األنتاج اخلطية  -أ  ) 

يف ه ه ال الة تكون مرونة االحالا  النهائبة ب با   أيدرى ان هدداك امكانبدة الحدالا ال مد  حمد   أس       
ال ملبدة االن اجبدة كدأن    املاا أو  أس املاا حم  ال م  النهائبة املروندة حببد  ميكدر اسد ت ام ال مد  فقدط يف       

 كون عام  حي اج اىل اله صغري  يف عمله أو أن نس ت م  أس املداا فقدط كماكددة ان داج ألحن داج إال ل امد        
 ضغط عل  اال  ا  مر أج  عملبة االن اج و كون  دك  مدحدبدات الدداتج امل سداوي ل الدة االن داج اطخيبدة        

 عل   ك  ييوط م وا  ة.
  Fixed Proportions( 0سب الثابتة )دالة االنتاج ذات الن -ب

دالة األن اج ه ه تكون فبها مرونة االحدالا مسداو ة للصد ر أي أن دالدة األن داج ذات نسدبة ثاب دة ب بدا           
ايدرى ان ال مدد  وأس املداا جيدد  اسد ت امهما بدسددبة ثاب دة ويف هدد ه ال الدة  كددون  دك  مدحدبددات الددداتج       

 k/Lوه ا   ين انه عل  طوا ال الة سوف نس  م  نسبة ثاب دة مدر  أس املداا اىل ال مد       Lامل ساوي حرف 
 والصبغة الر اضبة هل ه ال الة عل  الدحو ال الي:

0,),min(  babLakq  
الي هي كمبة االن اج ميكدر احلصدوا علبهدا بأقد  القبمد ني مدر ال مد  أو  أس         qت ين ان  minوكلمة 

وهك ا نرى ان عملبة االن اج مرتبية مبا ر  بدرأس املداا    q=akفأن  ak>bL اا لو أن املاا وعل  سبب  امل
وان أي طاقة مر ال م  ال ت م  عل   ف  االن اجبة وه ا   ين ان االن اجبدة احل  دة لل مد  تسداوي صد ر.      

رحلدة  فدأن كدال املد يلني  كدون ذو فائد   تامدة وعدد  هد ه امل         ak=blوال كس بال كس ولكر عد ما  كدون  
 .k/L=b/aتكون ال كالبف يف ادن  مس وى هلا وتكون 

ان دالة االن اج ذات الدس  ال اب ة ذات م ى واس  يف ال يببقات فم الا ال     مر املكائر حي اج تشغبلها 
 اىل ع د مؤك  مر اال تاص حبب   كون ال م  اإلضايف غري ضرو ي يف ك ري مر االحبان.

دوغالس ) -دالة كوب  -ج
1

 )Cobb - Douglas Function. 

ت   ه ه احلالة وسط بدني احلدال ني السدابق ني حبد  تكدون مروندة االحدالا فبهدا تسداوي واحد  وتكدون            
 صبغ ها الر اضبة كاألتي:

baLAkLKfQ  ),(  
 ات مجب ها ثوابع موجبة أن دالة كوب دوغدالس تصدف كد  د جدة مدر د جدات ال ائد        b,a,Aعد ما 

 وكاألتي: b,aباألع ماد وعل  قبمة 
 فأن ال الة تصف عائ ات احلجم ال اب ة. a+b=1إذا كانع  .0
 فأن ال الة تصف عائ ات احلجم امل زا   . a+b>1إذا كانع  .3
فدأن ال الدة نصدف عائد ات احلجدم امل داقصدة وت د  هد ه ال الدة مهمدة ألنهدا واسد ة              a+b<1إذا كانع  .3

 ة لوغا تبمبة.ال يبب  ج اا ألنها دالة ييب
 (CESدالة األنتاج ذات مرونة االحالل الثابتة ) -د

Constant Elasticity of Substitution 

                                                
9 -Saual, David, Introduction to Micro economics New York, Third edition, 1995, p133 - 
152. 
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تس ت م ه ه ال الدة عدد ما تكدون عداصدر االن داج حمد ود  نسدبباا واوا مدر قد م هد ه ال الدة هدو ال دام              
Arrow  كانع صبغ ها الر اضبة كاألتي:حب  انه مزج بني ال واا االن اجبة ال الثة السابقة و 0160يف عام 

  PEpp LkLkfQ
/

),(   
وال ي ميكر مر يالله م رفة املرحلة الدي متدر بهدا     E/Pواألن اصبذ ل  دا اضافة ج     م م لة باألس 

فدأن ال الدة يف حالدة تدداق       E<1فأن ال الة يف حالة تزا   ال ائد ات وعدد ما  كدون     E>1ال الة فإذا كانع 
 تكون كاألتي: الا ت ر ف املرونة فأن ال ائ ات ومر ي

p


1

1
 

وملا كانع دالة كوب دوغالس ت يي افض  الد دائج ال ق  ر دة فأنددا سدوف نقدوم ب ملبدة تقد  رها مل رفدة         
لددة اىل دالددة األثددا  الددي  رتكهددا عدصددري االن دداج ال مدد  و أس املدداا علدد  كمبددة االن دداج وب دد  حتو دد  ال ا   

 ( كانع ن ائج ال ق  ر كاألتي:OLSلوغا تبمبة وبأس ت ام طر قة املرب ات الصغرى )
kLQ log40.0log74.081.8log   

(t)      2.16   -0.72      1.28 
6.0S  %9.292 R  %4.142 R  
92.1F  6.1. WD  

 مر يالا ن ائج ال ق  ر ميكر مالحظة ال الي:
مر حب  األ ا   م ت    ا ا   عدصر ال م  م  مدي  الدظر ة االق صاد ة حب  اظهرت وجود عالقة  .0

عكسبة بني ال م  وكمبة الداتج حب  ان   اد  ال م  تؤدي اىل اخن اض االن داج وهد ا   دين اخن داض     
 ا      م  توصدلدا البده سدابقاا وا ضداا   دين وجدود عمالدة فائضدة يف         وه MPLاالن اجبة احل  ة لل م  

 ( م  مدي  الدظر ة األق صاد ة.kامل م  يف حني ات قع ا ا    أس املاا )

(t( مر يالا اي با  )k( و )Lم تظهر م دو ة عدصري االن اج ) .3
)*(
( اجل ولبة اكرب مدر  tحب  كانع ) 

(t احملسوبة عد  مس وى )3.% 
( F( اجل ولبددة اكددرب مددر )F% ألن قبمددة )3( م دو ددة الدمددوذج ككدد  عددد  مسدد وى Fاي بددا  )م  ظهددر  .3

 احملسوبة.
 ض بف. 2Rوكان م ام  ال ح     .9
مما تقد م ميكدر القدوا أن ال نسد يب       D.W=1.6م تظهر مشاك  قباسبة يف الدموذج حب  كانع قبمة  .3

 سري ال وام  املؤثر  عل  كمبة األن اج حب  ان عدصري ال م  االع ماد عل  دالة كوب دوغالس يف ت
(L( و  أس املاا )k   هلا تأثري ض بف عل  كمبة األن اج وهل ا الب  مر القوا ان هداك عوامد  ايدرى )

تؤثر عل  كمبة االن اج و مبا تكون الياقة الكهربائبة مر ه   ال وامد  و يصوصداا ان امل مد   شده  يف     
  كبري يف الياقة الكهربائبة مما اثر عل  ساعات ال م  ال  لبة و  مبا  كون ال قادم يف الوقع احلاضر نق

 .املكائر و امل  ات هو ا ضاامر ال وام  املؤثر عل  اخن اض كمبة االن اج
ل لك أن ح  مشكلة الياقة الكهربائبة وتوفريها وجل  املواد االولبة امل يو    للم م  سوف  ؤدي اىل 

 ألن اج فبه اىل االمام وبشك  كبري ج اا.دف  عجلة ا

                                                
 %.3 وى ( عل  ال والي عد  مس071( و )970( اجل ولبة )T( و )Fكانع قبمة ) )*(
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 األستنتاجات:
ان صداعة األمسدع يف ال راق مم لة مب م  امسدع كدربالء تدأثرت بشدك  كدبري بدالظروف الدي مدر بهدا          .0

القير يالا تلك ال رت  والي ال الع م م لة باحلصا  واحلرب إذ أثرت عل  ان اجبدة وم د الت منوهدا    
 ئ  األن اج ذات ال قدبة ال البة.وع م الق    عل  توافر وسا

ملبدون   3بياقدة تصدمبمبة    0110    م م  امسدع كربالء مر امل ام  املهمة يف ال راق وق  انشأ عدام   .3
% مدر طاق ده   01إال أنده يف الوقدع احلاضدر   مد  حبدوالي       0113طر / سدة وب ال م  ال  لي فبه عام 

 ال صمبمبة.
الن اج ال الثة وهو األن   مد  يف مرحلدة األن داج ال ال دة وهدي      ان م م  امسدع كربالء ق  مر مبراح  ا .3

 مرحلة ال داق  امليل  وهي اسوء مر مراح  االن اج وهي مس مر  اىل نها ة م   البح .
( مي دا   MPL( يدالا سددوات البحد  إال أن الدد )    MPLهداك ت ب ب كبري يف االن اجبة احل  دة لل مد  )   .9

( كان م  ب ب هو APLري  مر ال  اسة اما املب  امل وسط لل م  )بأخن اضه يصوصاا يف السدوات االي
 ( كان ا ضاا ك لك.TPاألير والداتج الكلي )

مر يالا تق  ر دالة االن داج ذات االحند ا  البسدبط بدني ال مد  وكمبدة االن داج وجد نا ضد ف ال القدة            .3
( يف حني ال توج  R2( و )f)( و tببدهما وفش  االي با ات االحصائبة هل ا الدموذج مر يالا اي با  )

 مشاك  قباسبة.
مر يالا تق  ر دالة االن اج ذات االحن ا  البسدبط لدرأس املداا وكمبدة االن داج وجد نا ضد ف ال القدة          .6

 ( وا ضاا التوج  مشاك  قباسبة.R2( و )f( و )tا ضاا وفش  االي با ات االحصائبة ألي با  )
فضد  عد د مدر ال مداا ال بد  أن  وجد  يف امل مد  هدو          وج  فائض يف ال مالة داي  امل م  حبد  أن ا  .7

ممدا ادى اىل ضد ف يف االن اجبدة احل  دة لل مد        0333عام  يف حني ان ع د ال ماا احلدالي هدو    100
(MPL     وعل  الرغم مر ه ه الز اد  يف ع د ال مالة وت ني االن اجبة احل  ة وهد ا واضدذ مدر يدالا )

وجود عام  اير له األثر األكدرب علد  كمبدة األن داج  مبدا هدو        ن ائج تق  ر دالة كوب دوغالس مما   ين
الياقة الكهربائبة حب    اني امل م  مر نقد  حداد يف هد ه الياقدة الال مدة ألسد مرا  ة عمد  امل مد          
و  اد  الداتج وق  ادى ه ا الدق  اىل اخن اض ع د الساعات ال  لبة لل ام  داي  امل مد  ممدا تسدب     

 . ة وك لك   اني امل م  مر تقادم املكائر و امل  اتيف ض ف ان اجبة احل 

 التوصيات:
ال م  عل  توفري الب ائ  للياقة الكهربائبة الي توفرها ال ولة كشراء املول ات الكهربائبدة الضدتمة أو    .0

اس ت ام طاقة اهلواء او الياقة الشمسبة مر اج  توفري الكهرباء للم م  ح   لو كدان هد ا عدر طر د      
 .للم م  او مر يالا ع م تو    ا باح لل املني ل رت  قصري  مر الزمراالقرتاض 

ضرو   اح ا  ب ض ال يو ات ال كدولوجبة يف امل م  وتوفري مس لزمات ال م  ويصوصداا يف مقدال     .3
 املواد االولبة.

ب  امل مد   الب  يف ه ه املرحلة مر االن اج ال قلب  مر ع د ال ماا إذا م   م توفري الياقة الال مة ل شدغ  .3
 بياقة ان اجبة اكرب ألن ه ا مر  أنه ان  رف  االن اجبة احل  ة ل دصر ال م .

الب  مر ال  كري ملباا يف عملبة انشاء م ام  ايرى يف ال راق عموماا ويف حمافظدة كدربالء يصوصداا عدر      .9
يب يف هد ا  طر   مدذ ترايب  للقياع اطخاص وتوفري اجلو االس  ما ي املداس  ل يوا املس  مر االجد

 املضما .
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ع م يصتصة م م  امسدع كربالء ألنه ال حي اج اىل  ؤوس أمواا كبري  وال اىل ا  ي عاملة مداهر    .3
غري موجود  حالباا ب  ان ب دض األجدراءات ال دبدة واألق صداد ة واإلدا  ةالبسدبية سدوف تدؤدي اىل ان        

الا عر انه يف الوقع احلاضر حيق  ا باح   م  امل م  بياقة ان اجبة جب   وحيق  األ باح املرجو  مده فض
 جب   ا ضاا.
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 القسم يف نهج البالغة  أسلوب

 (عرض و إحصاء) 

 كلية التربية قسم اللغة العربية، جامعة كربالء، فالح رسول حسين .م.م

 املقدمة
  :وب   ني، ، وصحبه املد جبله اليببني الياهر ر و ،والصال  والسالم عل  يري يلقه أمج ني حمم 

ك داب  )فدج ه عد  أوا ك داب يف الدحدو    ،فال ج اا يف أن أسلوب القسم حي   مساحة يف الدحو ال ربي
حدرف   :ف بده أ كدان ثالثدة    ؛فهدو موضدوع م شد     ، ثم تل ه الك   األيرى م صدلة القدوا فبده    (،سببو ه
الدي بشدأنه    اطخالفدات   و ، كدر مدر أ كانده إىل احلد ف      و   رض كد  ،واملقسم علبه ،واملقسم به ،القسم

يف نهج البالغدة كد رياا    وملا كان ه ا األسلوب يف  كالم اإلمام   ،أ ضاوله عالقة م  الشرط  ،ك ري  ج اا
و مل رفة مزا ا   ، نا ال زم عل  د اس ه إلجراء مقا نة بني ما قاله الدحا  وما م ون يف نهج البالغةددعق ،ج اا

إذ  ؛  حمدد ج بدده يف تأسددبس القواعدد  الدحو ددة  أن كددالم اإلمددام وال  دد  يف  .هدد ا األسددلوب عددد ه 
وابر  (1)وق  اس شه  به الرماني  ذلك املدسوب إلبه  ،ون ين بالش ر ،   راا ون راا اس شه  بكالمه 

يف  كالرضي االسرتاباذي ال ي اس شه  بكالمده   ،أما الد ر فق  اس شه  به الك ريون ،وغريهم (2)هشام
يف وضد    فضدال عدر مسداهمة اإلمدام      ،(4)واملرادي يف اجلد  الد اني  (3)يف  رحه للكافبة ثالثني موض اا
و ك بدا يف ذلك  ما قاله حمم  عبد ه   ،وما قب  يف نهج البالغة مر م ح وتبجب  وتق  س ، (5)الدحو ال ربي

علي بدر أبدي طالد  هدو     اللغة إال قائ  بان كالم اإلمام ه ه  " لبس يف أه  :  يف مق م ة لشرح نهج البالغة
وأغدز ه مداد  وا ف ده أسدلوبا وامج ده جلالئد         ا رف الكالم وابلغه ب   كالم اهلل ت داىل وكدالم نببده   

يف  دقبقدا يف كالمده    اك  ذ لك كان مشج ا للباح  يف اس قصداء أسدلوب القسدم اس قصداء     ،(6)امل اني"
 ،اا  ملع عل  القسدم لغدة واصيالحددد    ،وبذ لك أجر دا د اسة نظر ة عر األسل    ددو ب، ةددنهج البالغ

                                                
 .093: احلروف م اني:  دظر -1
 .0/331 :مغد  اللبب  : دظر -2
 .األحاد   واآلثا  واألم اا  فهرس  91 -9/97 :يضالر :  رح دظر -3
 .91 :اجلد  ال اني يف حروف امل اني : دظر -4
 .313/  3 :واألغاني ،39: نيحوومرات  الد ،701/ 0 :الش ر والش راء :رظ د -5
 .33 - 33 :ةنهج البالغ -6
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 ،وأغدراض القسدم  ومجلدة القسدم     ،واملقسم به ،وحروف القسم ،وأنواع القسم مر حب  اطخرب واإلنشاء
 ،قضبة اج ماع القسدم والشدرط   و وابط ذلك املقسم  كما تضمدع  ،واملقسم علبه، مر ح ف اوما   رت ه

  وي مداها مبا  يرأ عل  املقسم به مر ح ف
، فقد   وم نك دف بان تداب مواضد  حمد د      ،ثم أعقبداهدا مبدا موجدود يف نهدج البالغدة مدر كالمده         

واع م نا  ، تويبا لل قة واملوضوعبة يف البح أحصبع املواض  كافة، وأ رت إلبها يف ملح  إحصائي ؛ 
 ،رضدي و درح ال  ،و درح امل صد    ،واملق ضد  ، ات الك د  ق ميدة وح   دة كالك داب    ّهيف  د اس دا عل  أم

وتوصدلدا إىل   .واألسدالب  اإلنشدائبة وغريهدا   ، والرتاكب  اللغو ة ، وهم  اهلوام ،واملغين ،و رح اجلم 
ا جه ا أواال فحسبدا أندا م ن ، ن ائج حنس  أنها حسدة وخت م لغ دا ال رببة، فان كان ذاك فلله وح ه احلم 

 .وم ن ير وس ا، واحلم  هلل أوال و يرا

 القسم لغة واصطالحًا
" القداف والسدني واملدبم أصدالن صدحبحان  د ا احد هما علد           قائال: ذكر ابر فا س ماد  )قسم( لغة:

اصدد  ذ لددك مددر  :قدداا أهدد  اللغددة .و اآليددر علدد  جتزئددة الشدديء... فأمددا الددبمني  فالقسددم، مجداا وحسددر 
وأمسد    . م بده وهي األميان تقسم عل  أولباء املق وا اذا ادعدوا  دم  مق دوهلم علد  نداس اتهمدوه      ،القسامة

 :و ق  اقسم باهلل واس قسمه به وقامس ه. اجلم  أقسام و" (7)أي كأن يواطر اهلموم تقسم ه  ،فالن م قسماا
  (8)حتال وا" : وتقاسم القوم .حلف له

وال  دك أن هد ا ال  ر دف لدبس      (9) هو "مجلة  ؤك  بهدا مجلدة أيدرى كل اهمدا يرب دة"      -اصــــطـــالحـًا:
ب  هو م   د  ، الغرض املقصود لبس ال وكب  فحس   و ،ق   كون جواب القسم إنشائبا  إذ ؛جام اا مان اا

 .كما سبأتي يف أغراض القسم وأنواعه ،ل   د أنواع القسم

 أنواع القسم من حيث اخلرب واإلنشاء
وعهد    ،واهلل ما ف لع ك ا، و بي إني لصادق :كقولك ،قسم اإليبا  وهو " ما قص  به تأكب  جوابه .0

 (10) ال ف لر ك ا " اهلل
 " : قدوا سدببو ه   (12) يايف(و يلد  علبده )القسدم االسد       (11)قسم السؤاا و سم  قسم اليل  أ ضدا   .3

وذلدك   ،جيدري ال  د  ب د ها جمدراه ب د  قولدك واهلل        :اعلم أن مر األف داا  أ دباء فبهدا م دد  الدبمني     
 (13) لر " وأقسمع باهلل علبك ل   ،..:.قولك

م جا  هد ا   ،لع اطخلب  عر قوهلم وأقسمع علبك إال ف لع وملا ف لعأوسو قوا يف موض   ير: " 
ولكددهم إمندا    ،وجده الكدالم لدب  لر هدا هددا       :واهلل ؟ فقداا  :كقولك  وإمنا أقسمع ها هدا ،يف ه ا املوض 

ابدر عصد و     ()ه ا الددوع  وق  أنكر (14)إذ  كان فبه م د  اليل  "  ،أجا وا ه ا ألنهم  بهوه بدش تك اهلل
ن مجله القسم واجلواب  اذا اج م  ا  كان أ" وقولدا كل اهما يرب ة،   ين :يف  رحه مج  الزجاجي فبقوا

                                                
 363/ 03 :لسان ال رب :و دظر ،3/16 :اللغة مقا بس  م جم  -7
 03/363:ال رب ن لسا -8
 .0/399 رح مج  الزجاجي:  -9

 .331، والرتاكب  اللغو ة يف ال رببة: 066االسالب  االنشائبة يف الدحو ال ربي:  -10
 .063 دظر:  االسالب  االنشائبة يف الدحو ال ربي: -11
 .331الرتاكب  اللغو ة يف ال رببة:  دظر:  -12
 .019/  3الك اب:  -13
 .016- 013/ 3املص   ن سه:  -14
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 ل امرا ال  د
 

أال ترى انده حي مد  أن  كدون هد ا الكدالم       ،حنو: "واهلل لبقومر   ٌ "  ،مدهما كالم حم م  للص ق والك ب
لص ق والك ب مح  عل  انه فان جاء ما صو ته كصو   القسم وهو غري حم م  ل ،صادقا وان  كون كاذبا

 :حنو قوا الشاعر ،لبس بقسم
 (15)باهلل  بك إن ديلع فق  له         ه ا ابر هرمة واق اا بالباب  "   

أن )البداء( اي صدع    ن اا، جند  الزخمشدري  د كر    فإضافة إىل قوا سببو ه امل كو   ه،قرأ  لكر غري واح  
ايد     : "عدر البداء  م حد ثا   ال ي  قدوا   بوطيوالس (16)ياف  عل  سبب  االس ق   كون  بان احللف بها 

لك بداهلل  أأي أسد  .بداهلل هد  قدام   د      ، وبداهلل ايربندي   " :ياف فال  قسم فبها بغريها حنو بها اليل  واالس 
   (20)وهادي نهر (19)وفاض  السامرائي  (18)جن  احل    عده عد  عب  السالم ها ون  و (17)مس حل اا " 

يف موضد  واحد  جداء فبده القسدم       يف نهج البالغة فدج  القسم إيبا  ا إال علي اإلمام  أما يف كالم 
  قدودن اللوم مدر ظاملده و  ظنص َر امل!أل"وا م اهلل  :قوله علبه السالماإليبا ي  فمر أم لة (.يافبا اس ) لبباط

  (21)إن كان كا هاا "  و مده  احل   هالظام خبزام ه، ح   أو د
هددد ه األمدددة   اهلل أن ال تكدددون إمدددام    " واندددي أنشددد ك  :السدددالم هلددده علبددد يايف يف قو والقسدددم االسددد  

 (22)..."،املق وا

 حروف القسم 
حدروف القسدم     هد  ابدر يالو ده إىل أن   ذو  ،ه ا هو املشدهو  (23)هي الواو والباء وال اء والالم  ومر و
و ذه  الب ض إىل  (25) الباء رع عوضاهلمز   انالصحبذ و (24)وهي الواو والباء وال اء واهلمز  ة: األ ب 

كسدو   واملضدمومة فمددهم مدر ذهد  إىل أنهدا       واي لف يف املدبم امل   (26)أن )امير( حرف، واألصذ انه اسم 
كسدو   واملضدمومة،   وأما املدبم امل "و قوا ابر عص و :  ،ف قسم حر ابقبة )امير( ومدهم مر ذه   إىل انه

انهدا أ ضدا بقبدة     الدحدو ني  و عدم ب دض    .علد  اهلل  ي  إالفدال تد    " فل در ال" م  اهلل   ،فل در " ال"ُم اهلل :حندو 
 (اميدر )أ ضدا لدو كاندع بقبدة     . ووذلك باط  الن االسم امل رب ال حي ف ح    بق  مده حرف واح  (.)امير

 ،مرفوعداا أو مدصدوباا   حدرف ي دض ال  كدون إال    هلكانع م ربة واالسم املقسم به امل رب اذا م   ي  علب
  (27)(امير)بقبة  بسعوانها ل بدبةب  عل  أنها مفاس  ماهلا مكسو   دل

هر والواو ظر واملمو ؤ   ذلك ان الباء ت ي  عل  املض ،الواو مب لة مدها ، وواص  حروف القسم الباء
 و"  (30)اجلاللة  ل ظ غريأما ال اء فال جتر  (29)لكر الواو أك ر اس  ماال مدها (28) هر الب ةظعل  امل اال ال ت ي 

                                                
 .396/  0 رح مج  الزجاجي:  -15
 .936 دظر: امل ص  يف صد ة االعراب:  -16
 .310/ 3هم  اهلوام  يف  رح مج  اجلوام :  -17
 .063 دظر: االسالب  االنشائبة  يف الدحو ال ربي:  -18
 .391/  9ني الدحو:  دظر: م ا -19
 .331 دظر:  الرتاكب  اللغو ة يف ال رببة:  -20
 .319نهج البالغة:  -21
 .330املص   ن سه:  -22
 9، و رح الرضي: 391/ 0، و رح  مج  الزجاجي:939وامل ص  يف صد ة االعراب:  ،911 - 916/ 3 دظر: الك اب:  -23

/311. 
 .91 دظر: اعراب ثالثني سو  :  -24
 .313/ 3اهلوام   يف  رح مج  اجلوام :   دظر: هم  -25
 .313/ 3املص   ن سه:  -26
 .330/  0 رج مج  الزجاجي:  -27
 .33- 33/ 1،  و دظر:  رح امل ص : 091 - 091 دظر: اسرا  ال رببة:  -28
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 ء فريى سببو ه أنها ال جتي الالمأما  (32)فبها غري ال  ج  أ ضا و (31) "فبها م د  ال  ج  ! وهللتا :ق  تقوا
وهي  (34)" و كون ملا فبه م د  ال  ج  وغريه":غري أن السبوطي  قوا(33)إال أن  كون فبها م د  ال  ج  

وذكدر ابدر    (36)سم إال عل ) بدي( أما )مر( فال   يلوها يف الق (35)ظاممو  ال ألخم صة كال اء بل ظ اهلل  يف ا
 بي  بضم املدبم وال  سد  ملون )مدر( بضدم املدبم إال يف القسدم وذلدك         مر   بش إن " مر ال رب مر  قوا 

ونس شف مر ه ا  ان )مر(  س ت م بكسر املبم وضمها يف القسم  (37)ضمها داللة عل  القسم ا أنهم ج لو
  (38)فقط  مةالي للقسم مضمو (ر ان )مرابر عص و  يف  رحه للجم  م إلبه   خبالف ما ذه

فدالواو و دت يف مائدة    ،يف نهج البالغة سوى اس  ماا الدواو والبداء وال داء    وم  رد يف كالم اإلمام 
 (39) مه "أ نس باملوت مر الي   ب  ي "واهلل البر أبي طال   كقوله  ،وعشر ر موض اا أ ب ةو

"واقسدم بداهلل انده لدوال      حندو قولده    ،ب  د  القسدم   وكلها مسبوقة ،و دت يف مخسة مواض  :والباء
  (40) اللحم " سلهوت ،تقرع ال ظم  وصلع إلبك مين قوا عل بقاء، ب ض االس 

وإمتام ال  ات، ومتام  ،"تاهلل لق  علمع تبلبغ الرساالت و دت يف موض  واح  وهو قوله  :وال اء
  (41) الكلمات "

 .  ال  ج لبس فبه م د  - ك  بال  -وه ا املوض  

    املقسم به
" بداهلل  :"مدر خملوقاتده حندو    (42)وهو ك  اسم مر أمساء اهلل ت اىل وص اته وحنو ذلدك ممدا   ظدم عدد هم     

: ق  افلذ  وأببه إن ص ق؛ الن أبا املقسدم  لبقومر     " "والديب ألكرمر  عمرا"،"وأببك ل   لر ك ا" ومده
 ه احلد  فبمدا اقسدم   دفان كان مقصو ،دهبما اقسم علبه وتبب ه ا اذا كان املقسم  ر   حتقب  ،له  م ظم عد ه

 :ذلك حنو قوله و ،بغري م ظم م إالسفانه ال  ق ،علبه
                 إال اب غاء احلد  يف احللفدددوحبا  هجرك غري م  م           
 ي دددددددما أنع أحسر مر  أ ع وال            كل ي حببك مد ه  كل            

إال ان القسدم علد  هد ه     .اه غبة يف أن حيد  فبموت هجر هاقسم بد"حبا  هجرها "وهو غري م ظم عد ف
 (43)الير    ق  فال  ل  ع إلبه " 

إال مبدا هدو    إلبه فلم  قسدم اإلمدام      ع سوى القسم ال ي  ل دهجاليف  المه كغري أندا ال جن  يف 
ومددا  كددد  بدده عددر اهلل ت دداىل   (، ل مددر اهلل)و (       اهلل أ ددم)و (اهلل ال ظددبم)و (اهلل)بددد  قسددم أف ،م ظددم

                                                                                                                                
 .310/  3 دظر: هم  اهلوام  يف  رح مج  اجلوام :  -29
 .0/31 دظر: الك اب: -30
 .3/917املص   ن سه:  -31
 .939دظر: امل ص  يف  صد ة االعراب:   -32
 .917/ 3نظر: الك اب:  -33
 .313/  3هم  اهلوام  يف  رح مج  اجلوام :  -34
 .311/ 9 دظر:  رح الرضي:  -35
 .1/33 دظر:  رح امل ص :  -36
 .1/33املص   ن سه:  -37
 .0/391 دظر:  رح مج  الزجاجي:  -38
 60نهج البالغة:  -39
 .631املص   ن سه:   -40
 .361املص   ن سه:  -41
 .13/ 1 دظر:  رح امل ص :  -42
 .391 - 391/ 0 رح مج  الزجاجي:  -43
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 ل امرا ال  د
 

وغريها مدر األقسدام ال ظبمدة     (ال ي ن سي بب ه)و  (ال ي ب  ه باحل )و سمة(الد أال ي فل  احلبة وبر:)حنو
  .الي سد ص  القوا فبها م  األم لة عد  ح   دا عر مجلة القسم االمسبة

 أغراض القسم
اعلدم ان القسدم    :"هو ال وكب  وه ا ما صرح به سدببو ه إذ  قدوا   القسم   ساق مر اجله ان أهم غرض 

فهدو توكبد  مدا  قسدم علبده مدر ن دي أو         (45)" توكبد    لف واحل"موض   ير  يفو قوا  (44) توكب  لكالمك "
إثبات وإمنا أك ت يربك ل ز   الشك عر املتاط  وإمنا كدان جدواب القسدم ن بدا أو إثباتدا ألنده يدرب واطخدرب         

  (46)م قسمني ن با وإثباتا   دقس
بالقسدم يف   وم  دأت اإلمدام    (47)الد س وإثدا    د و ها    حتر ك القسم االس  يايف فهو  غرضأما 

   والشددت  ،حبسدد  طبب ددة املوضددوع   ه   املداسدد ،سددوقه يف مكاندد   بدد   ،وكب مددا ات دد   افددا،كالمدده جز
 أو د اإلمدام   ، حد  امل قاعسدني  موضدوع اجلهداد واالسد د ا  و   ف ي  ،ال ي  ص  ه واحلكم ،املتاط 

ات أو د أسدلوب القسدم فبهدا سدب      حصد   ( الي بلغع حنو ثال 7 قم ) م اا ذلك ييب هو . القسم بك ر 
الب ة يف اطخيبة األوىل يف اب  اء يلد  السدماء واأل ض ويلد      األسلوب م  س  م   هغري ان (48)مرات 

( الدي بلغدع   361ذات الرقم ) مام احلسر لو ب ه ،  ويف وص(49)ص حة    عشريالي بلغع اثد ، ادم
 يف املوعظددة البالغدة صد حة ونصددف    ييب ده لل دوام  ببدمددا يف   (50)قسدم  فبهدا ال   سدد  م م    اتحصد   عشدر 

مخدس   اسد  مله ات حسدب  صد    غويف ك ابده مل او دة الد ي بلد     ، (51)القسم ثدال  مدرات     م ص حة اس ال
 .(52)مرات
حيدبط تركبد  القسدم     بد  جند ه    ، قسم به فحسد  ب كر القسم أو امل ،ل أكب  اطخرب  م  ك ف و

 : وكاالتي  أيرى مبؤك ات 
 قوا اطخلبد  م حد ثا عدر )أمدا( الدي       ، له   مؤك  هاه أنفب)أما( قب  القسم ومما ال       م   س  . أ

مدهدا   وهي حرف مر حدروف ال دببده والغدرض    (53)" فإنها توكب  للبمني  وج  به األمر  : "قب  القسم
 مواضد  حندو   ة مد  القسدم يف تسد       اإلمام فق  اس  ملها  (54)إ قاظ املتاط  مر الغ لة وال هوا 

 (55)" ...ا فالنهواهلل لق  تقمص اأم " :قوله 

كمدا تل دظ    ي أمبدة مدر ب د     ل دتمدهدا  ،فاقسم ثم اقسم :" ف   القسم مرتني حنو قوله    كر  . ب
 (56)" ان  مها أب ا ماكر اجل  الدتامة، ثم ال ت وقها وال تي م بي 
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واندي  : " حندو قولده     ووصدف املصد      (قسم به ومص  ه )مص   ال   ف   القسم وامل   كر  . ت
صدغرياا أو كدبرياا  أل د ن علبدك      ااملسدلمني  دبئ   ء انك يدع مر  يفينلئر بلغ، اقسم باهلل قسماا صادقاا
فضدال عدر املؤكد ات األيدرى يف      (57)"  والسدالم  .ضدئب  األمدر   ،هرظثقب  ال ،    ت عك قلب  الوفر

 .سائ  الي ن ح   عدها يف جواب القسما مر املموغريه (م)الال و (إّن)جواب القسم مر
كيدوا   ،أدت إىل هد ه الد بجدة   أمو  أيرى  فضال عر  إىل طوا تركب  القسم عد ه   ك  ه ا أدى
وال ي أمسبدا مدده  :  "  حنو قوله  ،بةيف مجله القسم االمس  هفب  القوا صوال ي ن  ،تركب  املقسم به

 (58)" ر غر عر  وم أش لبلة دهماء تكربيف غ

 مجلة القسم
ف مرك  ، ول مر اهلل ،كبول مر أب، ل مرك:  فاجلملة االمسبة كقولك (59)مجلة القسم تدقسم قسمني 

 ": ل  لبدة فقولدك  أمدا ا ،   (60) قسدمي أو حل دي   هواطخدرب حمد وف وتقد  ر    ،الم االب د اء والالم فبها  ،مب  أ
  (61)حنوهما  " و لف باهلل واقسم باهللحا

 اجلملة االمسية يف نهج البالغة 

واحد  عشدر   يف الدهج القسدم بداهلل ت داىل يف مائدة      علي اإلمام يف كالم  ةالقسم االمسب ةيف مجل و د
فمدا فد اك    ،ىاإلسدالم أيدر   و رك الك ر مر سواهلل لق  أ ": خماطبا األ    بر قبس حنو قوله  موض ا

  (62) مدهما "  مر واح 
. واهلل ال ظدبم  .قد  كد ب   " :يف موضد  واحد  حندو قولده      هلل ت اىل موصوفا بدال ظبم  وو د القسم با

  (63) باإلفك ال ظبم "
 :عشر موض اا حنو قوله  ةيف سب  (وو د القسم بد )أ م اهلل

  (64)" ، ول  ب دها ن ما  دماا لبدها   حل"وا م اهلل  
 :يف عشر  مواض  حنو قوله  (ل مري)القسم بد وو د 

 (65)وال أ هان "  مر ادهان، يغ اا مر يالف احل  ويابط القمر  ي"ول مري ما عل
 :مواض  حنو قوله  ةيف مخس (ل مر اهلل بددد )  وو د القسم 

 (66)" ...  بكمنسودف  يف  ،"فل مر اهلل لق  فتر عل  أصلكم ووق  يف حسبكم
"فو ال ي فلد  احلبدة وبدرأ     :مواض  حنو قوله  ةيف ثالث (ةدسم)ال ي فل  احلبة وبرأ الوو د القسم بد 

 (67)  "... سلمواسولكر ا ،اة ما أسلمودسمال
   (68) .." .باحل  ل بلبلر بلبلة ه "وال ي ب  :يف موض ني حنو قوله ( وو د القسم  بد )ال ي ب  ه باحل 
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"والد ي ب  ده    :يف موض  واح  وهدو قولده   ( ه عل  اطخل وو د القسم بد )ال ي ب  ه باحل  واصي ا
 (69) باحل  واصي اه عل  اطخل  ما اني  االصادقا "

ال تسدألوني عدر    ،ببد ه  ي"فو الد ي ن سد  : يف موض ني حنو قوله  (وو د القسم بد )ال ي ن سي بب ه
داعقهددا وقائدد ها  نبددأتكم بأ الإوال عددر فئددة تهدد ي مائددة وتضدد  مائددة       ، دديء فبمددا ببدددكم وبددني السدداعة    

 (70)..".وسائقها
: " وال ي ن دس ابدر   ( يف موض  واح ،  وهو قوله وو د القسم بد )ال ي ن س ابر أبي طال  بب ه

  (71)مر مب ة عل  ال را  يف غري طاعة اهلل "  يأللف ضربة بالسبف أهون علأبي طال  بب ه 
 :يف موض  واح  وهو قوله ( وو د القسم بد )ال ظبم

 جاؤه يف عمله ؟ فك  مدر  جدا عدرف     ال   بني  هما بال ،ك ب وال ظبم ،زعمه انه   رجو اهلل  عي ب " 
 (72)  جاؤه يف عمله "

 :يف موض  واح  وهو قوله  (وو د القسم بد )ال ي ال اله االهو
  (73) وإنهم ل ل  مزلة الباط  " ،جاد  احل   فو ال ي ال اله إال هو إني ل ل "

 :يف موض  واح  وهو قوله  (وس  مس ه األصواتوو د القسم بد )ال ي 
ما مر احد  أودع قلبدا سدرو اا إال ويلد   اهلل  لده مدر ذلدك  السدرو           ،فو ال ي وس  مس ه األصوات "
 (74) بة اإلب  " ح    يردها عده  كما  تيرد  غر ،جرت إلبها  كاملاء يف احن ا ه ،فإذا  أنزلع به نائبة ،لي اا

يف موضد  واحد   وهدو قولده      (ر عدر  دوم أغدر   شد رب لبلة دهمداء  تك غأمسبدا مده يف وو د القسم بد )ال ي 
: 
 (75) ر عر  وم أغر، ما كان ك ا وك ا "شرب لبلة دهماء  تكغوال ي أمسبدا مده يف  ، ال "

االمسبدة أو ال  لبدة اسد  مله الرسدوا      صدل ه و (االسم املوصوا )ال ي: بال كر ان ه ا الرتكب وحري 
 .ب بده وم  شريوا إلبه وها  م   كرحكر الدل (76)مر قب  

 :اجلملة الفعلية يف نهج البالغة

حندو     ي(،أولد  ،نشد   ،اقسم) :مجلة القسم يف سب ة مواض  وكانع األف اا املس  ملة و د ال    يف  
 :قوله 

ح د  حيكدم    ا بباح دك ا  ال أاألقد ا    اك جوام   لئر مج  ين وإ ،لك باهلل إلبة غري فاجر  ي" فأني أول
  (77) احلاكمني " رياهلل ببددا وهو ي

اي ل ع  و ،االمسبة وال  لبة  م ال دوع فق  اس    و الحظ عل  أسلوب مجلة القسم ل ى اإلمام
أف داا القسددم    كد لك اسد  م  اإلمدام     ،ل ظداا وم دد  وطدوالا وقصدراا       (، االسدم )أ دكاا املقسدم بده    

م   إذ ،و مبا الن ال    حلف  وحي بان الكالم ما ب  ه كد ب  ()حلفإال انه م  س  م   ال    ، امل دوعة
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ة، وه ا ما  شدري إىل الرتابدط الو دبج بدني القدر ن الكدر م       مواض  البمني الكاذب يف  س  م  القران حلف إال
  وأئمة أه  الببع، فهم القر ن الداط .

 احلذف يف مجلة القسم

علد  حسد  ت داوت    و  ده  ثدروا خت ب  ألسدد هم واسد  ماهلم    " اعلم ان الل ظ اذا ك ر يف: قوا ابر   بش
يف خت ب ده مدر غدري جهدة     ا بدالغو    الك ر     اوت ال ت بف وملا كان القسم ممدا  ك در اسد  ماله و  كدر   دو ه    

  (78)واح   " 
يف  املب د أ  ويدرب   ،كما ق  ح فوا  ف   القسم  وحد فوا املقسدم بده    (79)فق  ح فوا ب ض حروف القسم 

وق  ح فوا مجلة القسم برم ها،   قوا سببو ه: " وسدأل ه عدر    (80)قسم  كما يف )ل مرك( وغريها  مجلة ال
م  د كلم   فقاا إمندا جداءت علد  نبدة الدبمني وان      لبس قبلها ما حيلف  به ؟ قوله ل   لر، إذا جاءت مب  أ   

 :و  ح   االي ش عر اآل ة الكرمية (81)  " باحمللوف به
الم الدي  الد  لك هد ه  كد و. إي واهلل لببلدونكم  " :( قدائال 19/مر الصب  "   )املائد     "لببلونكم اهلل بشيء

و رى ابر هشام ان ح ف مجلة القسم كد رياا جد اا و" حبد  قبد       (82)ب  ها الدون ال تكون إال ب   القسم " 
  (83) م مجلة قسم مق    " أو "لق  ف   " أو "لئر ف   " وم   ق م مجلة قسم ف ،"ال ف لر "

 د لدا   ( وقسم مق   )حم وف ،حرف القسم أو ف له أو امسه هإذن  فالقسم نوعان قسم ظاهر   لدا علب
 .و)لئر( ،ال ايلة عل  املاضي (و )لق  ،الم والدون يف ال    املضا علعلبه ا

أمدا القسدم احملد وف الد ي دلددا علبده )الدالم         ، يف نهج البالغة جن  القسم بدوعبه   ويف كالم اإلمام
     :  مواض  حنو قوله ةيف ال    املضا ع فق  و د يف أ ب  (الدونو

والدبقني هدو    ،وال سدلبم هدو الدبقني    ،اإلسالم هو ال سلبم .م  دسبها اح  قبلي ةبدسب اإلسالم ا ألنس "
 (84) واألداء هو ال م  الصاحل " ،واإلقرا  هو األداء ،وال ص    هو اإلقرا  ،ال ص   

لقد    " :حندو قولده    اوثالثدني موضد    سد ة فق  و د يف ه، لدا علبه ل ظ )لق ( وح وأما القسم ال ي د
  (85) شبههم مدكم  "  ا فما أ ى أح   أ ع أصحاب حمم  

يف ك ابده إىل املدد   بدر     عشدر موضد اا حندو قولده      ةوأما ال ي دلدا علبه ل ظ  )لدئر( فقد  و د يف أ ب د   
  :دواجلا 

  (86)  ن لك يري مدك " سهلك و   ام"ولئر كان ما بلغين عدك جل
  ا.و د القسم فبها ظاهر -كلها  - وباقي املواض 

 (جـواب الـقــسـم) قسم عليهامل
وال بد    (88)وف لبدة       ومجلدة جدواب القسدم امسبدة    (87)وهو "ك  مجلة حلف علبها بإجياب أو ن دي "  

نده ملدا  كدان  كد  واحد  مدر القسدم        اعلم ا ": قوا ابر ب بش ،جلملة اجلواب مر  ابط  ربيها جبملة  القسم
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 هلددا ت لدد   واجلملددة عبددا   عددر  كدد  كددالم  مسدد ق   قددائم بد سدده  وكانددع احدد اهما  ،واملقسددم علبدده مجلددة
  (89) كربط حرف الشرط الشرط باجلزاء " م  كر ب  مر  وابط تربط اح اهما باأليرى  باأليرى

 (روابط املقسم عليه )جواب القسم
 -:اجلملة االمسية

  أم خم  دة(  مشد د   ءاوان )سدو  ، (90)الم أو ان أو ان والالم لتربط اجلملة االمسبه امل ب ة با -:امل ب ة
  (92)االقرتان  بد )ان( والالم ابلغ  ان و رى عباس حسر (91)

وذلدك الن الدالم    (وال تد ي  الدالم علد  )مدا( فدال  قداا )ملدا   د  قدائم          (93)تربط بد )مدا(   -:املد بة

لز د  مدا هدو      :وأمدا قولدك   ،فببدهمدا يف ظداهراالمر تدداف    ،وحرف الد ي للرف  واإل الة ، بات ر واإلثرلل ق
  (94)ن ي مضمون اجلملة بال جمام ة بني احلرفني  الالم اثب ا   و فاّن ،م  قم اوان     ،قائم

 اجلملة الفعلية
 املاضية

ن ال    ق  وق  وحل ع علبده م  وان كا ":  قوا ،فقط مالالذه  سببو ه إىل أنها تربط ب -:امل ب ة

وواهلل لكد ب "   ،واهلل لك بع :ومس دا مر ال رب  مر  قوا .  لعلواهلل  :وذلك قولك ؛تزد عل  الالم
وحتد ف هد ه الدالم  و ك  د  بقد  إذا       (96)بدالغ  غري ان املربد ذه  إىل ان الالم ان وصلع بد )ق ( جبد    (95)

ابدر   أمدا (98)والالم فقدط بأنده لدبس بكد ري      ،الم وق  باحلسرووصف ابر   بش اجلواب بال (97)طاا الكالم 
أديلع علبده الدالم و)قد (، وان كدان ب بد ا مدر       عص و  ف ه  إىل ان املاضي اذا كان قر باا مر  مر احلاا 

ومر الداس مر  عم انه ال ب  مر )ق ( ظاهر  أو مق    فانه   : "و قوا ،(99)  مر احلاا أتبع بالالم وح ها
ا فدَان  ضوأ  .الي يف جواب القسم الالم  ولبسع ك لك … يرب )إن( الالم ال ايلة عل    عل لك قاس ذ

. (100) فإذا أ دنا القسم عل  املاضي الب ب  مر  مر احلاا م جيز اإلتبان بهدا "   ،)ق ( تقرب مر  مر احلاا
ه ا  إذا  كان  ال     . دون ان  ربط ذلك بالزمر (101) (وذه  الرضي إىل  ان األوىل اجلم  بني الالم و)ق 

  (102)يلهما )ق ( ل  م تصرفهما   ال  وح ها إذ مفبالال و)بئس( ()ن م م صرفا فان كان جام اا كد
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 .9/303 دظر: املص   ن سه:  -102
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وال جيدو   "  ما جئ دك  لو جئ ين   واهللو " (103) تص   املاضبة املد بة بد)ما( حنو"واهلل ما قام    ": املد بة

 (105)شد وذ  الالم علد  )مدا( ب  لن ع ديوا او   (104) ا  ذلكجل  لو() ولو كان اجلواب لد ا، هد لالمديوا ا
 (106) )ال(وعد  ذاك ال  لزم تكرا ها)ال( بد  كما جيو  ان  د 
 املضارعية: 

ة الالم ولزمع الالم الدون اطخ ب دة   غري مد ي م  ق  لزم ف   إذا حل ع عل "   : قوا سببو ه :امل ب ة

فلدو م ختلد     ،س قباا ألنده  صدلذ لدزمدني   لالم ه الدون ل تلصه إمنا لز و" (107) "أو ال قبلة يف  ير الكلمة 
 ،أمدرا جمهدوالا   تؤكد  وال جيدو  ان   ،وق  ببدا ان القسدم توكبد    ،الس قباا لوق  القسم عل   يء غري م لوم

( ان)وقب  إمنا ديلع الدون م  الالم يف جواب القسم الن الالم وح ها ت ي  عل  ال    املس قب   يف يرب 
وا الالم عل  ال  د  يف يدرب )ان( للقسدم فالزموهدا الددون لل صد  بدني الدالم ال ايلدة يف جدواب           ولبس دي

بدالالم وحد ها اذا ديلدع الدالم علد  م  لد          وحتد ف الددون و ك  د    (108) "  القسم وال ايلة لغدري القسدم  
 ،(031 ران /"ولدئر مد م أو ق لد م الىل اهلل حتشدرون " ) ا عمد      :حنو قوله ت اىل (109)للمضا ع مق م علبه 

 وال جيدو   لالموك ا إن دي  الالم عل  حرف ال د بس  حنو " واهلل لسوف ايرج " فال  ؤت  بالدون اك  اء  بدا 
  (110)والكوفبون أجا وه بال ضرو    ،  ني االك  اء بالالم عر الدون إال يف الضرو  عد  البصر

اجلمهدو  وقوعده جوابدا للقسدم يالفدا      فان كان حداال فقد  جدو      ،كان  املضا ع اس قباال ان ه ا كله" و
إذ ، األوىل اجلدوا  و ،بالقسم كما مر يف املضا ع هتأكب فال حي اج إىل  ، وذلك ألنه م حق  الوجود؛ للمربد

  (111) ا ه "ددذ إنكص  ، ب موجود غري مشاه 

علد  ف د    " وإذا حل دع  : إذا حل ع علبه  قوا ه رى سببو ه ان ال    املد ي م  غري عر حال  املد بة 

و د كر املدربد ان    (112) "  مد ي م تغريه عر حاله الي كان علبها قب   ان حتلف وذلدك قولدك واهلل ال اف د    
وجدا  حد فها ألنده ال     ،للمسد قب   (و د كر ابدر عصد و  ان )ال     (113) (مدا ) (،ال)بد   ة  املد بة تد باملضا ع

كد     .(116)بدد )م( و)لدر(      د د  ه اللكدد  ،كما انده  د د  بدد )ان(     (115)حاا لل (و)ما (114) لبس باإلجياب 
 وقد  جيداب بدد    األمدر، أو الدهدي أو االسد  هام،     فجوابده   ،أما قسم اليلد   .ذلك كان جواب قسم اإليبا 

  (117))إال( و)ملا( و)ان( 

                                                
   333/ 0، و رح مج  الزجاجي: 17/ 1 دظر:  رح  امل ص : -103
 .936/ 9الرضي :  دظر:  رح  -104
 .9/933والدحو الوايف: 910/ 3 دظر: هم  اهلوام  يف  رح مج  اجلوام :  -105
 .9/309 دظر:  رح الرضي:  -106
 .019/ 3الك اب:  -107
 .1/16 رح امل ض :  -108
 .300/ 9 دظر:  رح الرضي:  -109
 .303 - 9/300 دظر: املص   ن سه:  -110
 .303/  9 رح الرضي:  -111
 .013/ 3الك اب:  -112
 .17/ 1، و  رح امل ص : 611/  0 دظر: املق ض :  -113
 .339/ 0 دظر:  رح مج  الزجاجي:  -114
 .0/339 دظر: املص   ن سه:  -115
 .9/303 دظر:  رح الرضي:  -116
 .067 دظر: االسالب  االنشائبة يف الدحو ال ربي:  -117
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 (يف نهج البالغة )جواب القسم املقسم عليه يف كالم اإلمام 
وفصدلدا القدوا يف كد  مدهمدا علد        ،ومد بدة  ةم ب د و د اجلدواب باجلملدة االمسبدة     -:اجلملة االمسبة 

 :الدحو اآلتي

واهلل  ": حندو قولده    عشدر  مواضد   )الدالم( يف   بدد   اجلملة االمسبة امل ب ة مص    ت و د -:امل ب ة

  (118)"  ألنا أ وق إىل لقائهم مدهم إىل د ا هم
كدر  ميأ  واهلل ان امدر  ":ه مواضد  حندو قولد    مثانبدة  و)الدالم( يف يربهدا  يف   ، )ان( بدد   مص   ت و دو

  (119).." .م عجزهظبل  ،ري جل ه و ، مهظو هشم ع ،  رق حلمه ،ع وه مر ن سه
الدسدمة ان الد ي    أ وبدر  ةالد ي فلد  احلبد   فو ":مواض   حنو قولده    ة ان( يف ثالث) بد  مص   ت و دو

  (120) " نبئكم به عر الديب أ
" أمدا واهلل ان كددع ل دي سداق ها ح د         :قولده   )ان( خم  ة يف موض  واح  وهود ب   مص   تو دو

  (121) تولع حب افريها "

 :حنو قوله ، مواض   ةوكان ذلك يف ثالث، )ما( فقط اجلملة االمسبه مد بة بد  ت و د  -:املد بة

 (122) " واهلل  ما م او ة بأده  مين "
اي  احلدد    عدهمددا الدحددو  و د اجلددواب باجلملددة ال  لبددة املاضبة،واملضددا عبة،و  -:ملددة ال  لبددةاجل 

 -اآلتي:

 :املاضية
 ومخسني موض اا حنو قولده   سب ة)لق ( يف  بد   و دت اجلملة ال  لبة املاضبة امل ب ة مص    املثبتة:

 (123) ول مر اهلل لق  أ دت ان ت م فم حع..." " :يف ك ابه مل او ة
لو وج ته ق  تزوج بده الدسداء    "واهلل :عشر موض اا حنو قوله  مخسةالالم فقط يف بوو دت مص    

 (124) ومر ضاق علبه ال  ا فاجلو  علبه أضب  " ،دته فان يف ال  ا س ةدبه اإلماء لر وملك
  :وكان ذلك يف تس ة وعشر ر موض ا حنو قوله  ،)ما( فقط و د الد ي بد  املنفية:

  (125)"واهلل ما ك مع ومشة وال ك بع ك بة " 

 ةياملضارع
حندو قولده    ،ة امل ب ة مقرتنة بالالم والدون يف اثدني وثالثني موضد ا بلة ال  لبة املضا عو دت اجلم :املثبتـة  

لددبس ألنهددم أوىل بدداحل  مدددكم ولكددر     هددرن هددؤالء القددوم علددبكم،  ظمددا والدد ي ن سددي ببدد ه لب  أ " :
  (126)"  يحق وإبيائكم عر  م،بهددددهم إىل باط  صاحدددإلسراع

                                                
 .361نهج البالغة:  -118
 .016املص   ن سه: -119
 .333املص   ن سه:  -120
 .013ص   ن سه: امل -121
 .933املص   ن سه:  -122
 .333املص   ن سه:  -123
 .67املص   ن سه:  -124
 .3/0631، و جاء يف تاج اللغة و صحاح ال رببة ))ما عصب ه و مشة  ، اي كلمة((:61املص   ن سه:  -125
 .306نهج البالغة:  -126
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فو اهلل مدا   " :)ما( فق  و د يف مثانبة مواض   حنو قوله د أما الد ي ب ، )ما( و)ال(د و د الد ي باملنفية:
  (127) أبالي أديلع إىل املوت أو يرج املوت إلي "

  (128) اعزبي عين فواهلل ال أذا لك ف س  لبين " " :حنو قوله  ،مواض  ة )ال( يف سب د وو د الد ي ب

)ان( وو د هد ا يف  د بد  ة فقد  ا تدبط   يف نهدج البالغد   يف كدالم اإلمدام    أما جدواب قسدم اليلد    

 (129) ..".اهلل ان ال تكون إمام ه ه األمة املق وا ك " واني أنش :وهو قوله   ،موض  واح  ال غري

 اجتماع القسم والشرط
ال  كون إال ،ين  ال اف   "وذلك قولك واهلل ان أتب:ك اب يف باب اجلزاء اذا كان القسم يف أولهالجاء يف 

كدان   واهلل مدر  دأتين  تده    :ولو قلدع  .واهلل ان  تأتين  تك م جيز :بمني أال ترى انك لو قلعم  م   علبه ال
لدئر   : االترى  اندك تقدوا   .علبهأت بالقسم م جيز إال ان  كون فإذا ب  ":وقاا  يف موض   ير(130)حماال " 

 (131) "  اآلير ال  كون جزماأتب ين ال اف   ذاك ألنها الم قسم وال حيسر يف الكالم لئر تأتين ال اف   الن  
وحيد ف جدواب ال داني ل اللدة األوا      ،كون اجلواب للقسم اذا تق م علد  الشدرط   فسببو ه  رى وجوب ان 

   (133) "يرب مق م  ي رط بال ذ " و مبا  جذ ب   القسم : قوا أل ب ه لكر ابر مالك يف  (132)علبه 
قسم يف ن سه ان   رجذ الشرط فب  رب ألج  ر إىل ض ف الظ"وجا  قلبال بالد :و  ل  الرضي ذلك بقوله
 (134) القسم "  كونه اقرب إىل اجلواب و لغ

  :بالببع (135) وم لوا ل لك 
  (136)م يف نها  القبظ للشمس باد ا  صلئر كان ما ح ث ه البوم صادقا        أ

 (137)  ائ   "، أو الالم  "ضرو   :وعل  ابر هشام عل  الببع امل ق م قائال
 (138) وتأولوا  ما و د عل  ج   الالم  ائ   " ، " ومد  اجلمهو  ذلك : مشوني قائالاله اوعل  علب

وكان  ، وأ ب ني موض ا اثدني يف نهج البالغة فق  تق م القسم عل  الشرط يف  اإلمام  كالم   يف  أما
كدالم مدر    وهد ا  دردّ   ، للشدرط دون القسدم   للقسدم، إال يف سدب ة مواضد  كدان اجلدواب فبهدا        اجلواب فبهدا 

 .أو الشاذ  أو احمل ملة ل أو    ير أو ضرو   ةاهر  بالقلبلظوصف ه ه ال
  :قوله  ، فمر املواض  الي كان اجلواب فبها للقسم

: وقوله  (139)ود " دددددددميان عوال ايضر لو ، ما قام لل  ر عمود ، ول مري لو كدا  نأتي  ما أتب م "
  (140) ر ض ها "ف يواهلل لئر  أبب ها ما وجبع عل "

                                                
 .031املص   ن سه:  -127
 .363املص   ن سه:  -128
 .330املص   ن سه:  -129
 .3/19الك اب:  -130
 .3/19املص   ن سه:  -131
 .0/336 دظر:  رح مج  الزجاجي:  -132
 .3/313 رح ا بر عقب :  -133
 .9/931 رح الرضي:  -134
، و درح االمشدوني علد  ال بدة ابدر مالدك:       9/301، و اوضدذ املسدالك اىل ال بدة ابدر مالدك:      9/937 دظر:  درح الرضدي:    -135

 .301: ، والبهجة املرضبة يف  رح االل بة3/373
 .937/ 9 رح الرضي:  -136
   9/301أوضذ املسالك إىل أل بة بر مالك:  -137
 .373/ 3 رح االمشوني عل  أل بة ابر مالك:  -138
 .031نهج البالغة:  -139
 .363املص   ن سه:  -140
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  :أما املواض  الي كان اجلواب فبها للشرط فهي قوله 
  (141) دوني فما ال ب ة إال عد هم " وهول  ا"ولئر كانو .0
  (142)م فبه فان هلم لدصببهم مده " ه"فلئر كدع  ر ك .3
  (143) فلر   وت أي ه "، امظ"ولئر أمه  ال .3
 (144)" ولقلما أدبر  يء فاقب   ، ولئر ق  احل  فلرمبا ول  "  .9
ولكدر أهلدها    ، ذلدك سدبب    إىلمامة ال تد ق  ح د  حيضدرها عامدة الدداس فمدا      ول مري لئر كانع اإل"  .3

  (145) "  ...ون عل  مر غاب عدهامحيك
  (146) وا م اهلل لئر فر ب مر سبف ال اجلة  ال تسلموا مر سبف اآلير  ""  .6
  (147) ا ولبع عدها "ملل رب عل  ق الي ا تظاهرت و " واهلل ل .7

 ه، مكاند   ه ا  اع بدا  القسدم إل  وجيو  لك ب  ، ا وتق م الشرط عل  القسم وج  اع با هإذا  اج م أما 
ان  :ف قدوا  ، فالقسم وجوابه جواب الشرط  وجيدو  إلغداء القسدم ل وسديه     ، كتبّدان أتب ين فو اهلل آل :حنو

  (148)فاتك جواب الشرط  ،أتب ين واهلل  تك
  (149) فالواج  إلغاء القسم  عل  القسم (الو)لو وإذا تق م )لو(

 :، وهو قوله يف نهج البالغة  يف موض  واح  وق  و د ه ا يف كالم اإلمام 
وتيبذ السواع  واألقد ام،  ، فأما  أنا فو اهلل دون ان اعيي ذلك ضرب باملشرفبة تيري مده فرا  اهلام "

  (150)" و      اهلل ب   ذلك ما  شاء 
  -يف ه ا املوض   -أما القسم هدا  ، بال اء هب  اقرتانلواب هلا ب وكان اجل (151)حرف  رط  ()أماد ف

 .فق  الغي وه ا واضذ مما ب  ه
الن  ؛ أنا واهلل ان تأتين ال  تك: "وتقوا: فبقوا سببو ه ،أما إذا تق م طال  اطخرب عل  القسم والشرط

  (152) فالقسم ها هدا لغو "  تين  تكأنا واهلل ان  تأ :أال ترى انه حسر ان تقوا  ه ا الكالم مبين عل  أنا
تقد م علد     إذا ( خدددد )كاملب  أ بال ناسدخ أو مد  الداس  ص  الرضي القوا يف ذلك فب كران طال  اطخربو  

وسدواء أوجد   درط أم م     ،سواء أتقد م علد  الشدرط أم تدأير عدده       ان  لغ و ان    رب القسم  القسم جا 
  (153) وج  

  :وهو قوله  ،يف نهج البالغة يف موض  واح   وق  و د ه ا يف كالم اإلمام
 (154)اسددد وحشع " ما بالبع وال ، ادددددددددوهم طالع األ ض كله ا م واح هب إني واهلل لولق "

                                                
 11املص   ن سه:  -141
 .11املص   ن سه:  -142
 .303املص   ن سه:  -143
 .61املص   ن سه:  -144
 .391املص   ن سه:  -145
 .361املص   ن سه:  -146
 .360املص   ن سه:  -147
 .9/931 دظر:  رح الرضي:  -148
 .9/931املص   ن سه:  -149
 .016نهج البالغة:  -150
 .0/031 دظر: مغين اللبب :  -151
 .3/19الك اب:  -152
 .960 -  9/931 دظر:  رح الرضي:  -153
 .613نهج البالغة:  -154
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فمدر املمكدر    ، م  األمدران  وهدا حي ،وق  تق م عل  القسم هتسوهو املب  أ  ونا ، )إني( طال  يربد ف
 .ة دلب  قاط  عل  ذلكمثفلبس  غ   ل وميكر ان ، ان  كون القسم عامال

 (حذف املقسم عليه )جواب القسم
هلكددع واهلل تر دد  واهلل لقدد     : ن سدده يف ضددر    حنددو قولددك ملددر ألقدد  ، حيدد ف اجلددواب لل اللددة علبدده  

  (155)هلكع
أو   ...وال جيو  ح ف القسم إال إذا توسدط بدني  دبئني  مد ال مني    "   :و  ص  ابر عص و  القوا قائال

  (156) "    قائم واهلل ":حنو ،م   ا عل  اجلوابكال  جاء عقب
  (157)أي حي ف يف حال ني  

 .وقام واهلل     ،    واهلل قائم :حنو ، إذا  اعرتض القسم أي توسط .0
 .وقام     واهلل ،    قائم واهلل: حنو هاذا تق مه ما   ا علب .3

يف  د ر ال درب    واالعدرتاض  ،أما عر احلالة األوىل )االعدرتاض( فقد  و د االعدرتاض يف نهدج البالغدة     
وقد  و د يف نهدج  البالغدة يف     (158)ه وام  اد ن سده  سك ري وحسر وداا عل  فصاحة امل كلم وقو  ن  ون رها

 :مر ذلك.  واثدني وثالثني موض ا
 (159) "  متوهاملغرو  واهلل مر غر "  :حنو ،اعرتاض القسم بني املب  أ واطخرب

  (160) " غل  واهلل امل تاذلون  ":حنو ، ع اعرتاض القسم بني ال    ونائ  ال او
  (161) احلرب ان م "   نا " لبئس  ل مر اهلل س ر :حنو ،اعرتاض القسم  بني ال    وال اع و

دت  اني م أ كم وم أعدرفكم  م رفدة واهلل جدرت    لود ":حنو، ض القسم بني الص ة واملوصوفاواعرت
  (162) ن ما وأعقبع س ما "

 :مواض  حنو قوله  ة  و دت يف أ ب أما احلالة ال انبة فق
  (163) "  ع  بزعمه انه   رجو  اهلل ك ب وال ظبم "

 ملحق إحصائي
 حروف القسم

  قم الص حة ال  د املوضوع

 039 الواو

30، 36، 36، 60، 63، 63، 67، 61، 61، 79، 77، 11، 16، 17، 11، 
10، 10، 13، 16، 16، 16،013، 013، 019، 019، 016، 016، 016، 

003، 036، 036 ،031، 031، 033، 033، 093، 093، 099، 093، 
033، 039، 076، 013، 016، 301، 303، 306، 307، 301، 333، 

                                                
 .1/13 دظر:  رح امل ص :  -155
 .0/337لزجاجي:  رح مج  ا -156
 .9/306 دظر:  رح الرضي:  -157
 .370اطخصائ :  -158
 .16نهج البالغة:  -159
 .016املص   ن سه:  -160
 .016املص   ن سه:  -161
 .13املص   ن سه:  -162
 .301املص   ن سه:  -163
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333، 331، 333، 336، 337، 331، 331، 360، 363، 363، 366، 
361، 370، 371، 313، 319، 317، 317، 317، 301، 331، 333، 
333، 337، 331، 331، 393، 396، 397، 331، 331، 330، 330، 
333، 333، 360، 361، 379، 903، 907، 933، 933، 933، 936، 
937، 931، 967، 967، 961، 913، 313، 301، 333، 397، 339، 
331، 360، 363، 363، 619، 613، 611، 611، 601، 630، 633، 

660، 677، 610، 616، 610، 730، 739، 731. 

 .631 ،311 ،339 ،311 ،331 3 الباء

 .361 0 ال اء

 

 استعمال أما قبل القسم
  قم الص حة ال  د

1 30، 36، 17، 013، 099، 076، 303، 337، 360. 

 

 مجلة القسم االمسية
  قم الص حة ال  د املوضوع

القسم بد )اهلل( 
 ت اىل

000 

30، 36، 60، 63، 63، 67، 61، 79، 77، 11، 16، 17، 11، 
10، 10، 13، 16، 16، 16، 013، 013، 019، 019، 016، 
016، 016، 003، 036، 036، 031، 031، 033، 033، 093، 
093، 099، 093، 033، 039، 076، 013، 016، 306، 307، 
301، 333، 331، 333، 336، 337، 331، 331، 361، 360، 
363، 363، 361، 370، 371، 313، 319، 317، 371، 317، 
331، 333، 337، 331، 331، 393، 396، 397، 331، 331، 
330، 333، 333، 360، 361، 379، 907، 933، 933، 936، 
937، 931، 967، 967، 961، 913، 301، 333، 397، 339، 
331، 360، 363، 363، 619، 613، 611، 611، 601، 630، 

633، 660، 677 ،616، 730 ،739، 731. 

القسم بد )اهلل( 
ت اىل موصوفا 

 بال ظبم
0 333. 

 07 )أ م اهلل(القسم بد 
69، 66، 016، 031، 300، 337، 337، 333، 361، 319، 

313، 311، 391، 361، 963، 363، 617. 

 .317 ،911 ،913 ،316 ،313 ،391 ،390 ،013 ،031 ،19 01 القسم بد )ل مري(

 .333 ،317 ،331 ،016 ،33 3القسم بد )ل مر 
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 اهلل(

القسم بد )ال ي 
فل  احلبة وبرأ 

 الدسمة(
3 36، 333، 313. 

القسم بد )ال ي 
 ب  ه باحل (

3 61، 903. 

القسم بد )ال ي 
ب  ه باحل  

واصي اه عل  
 اطخل (

0 330. 

القسم بد )ال ي 
 (ن سي بب ه

3 301، 303. 

القسم بد )ال ي 
ن س ابر ابي 
 طال  بب ه(

0 366. 

 .301 0 القسم بد )ال ظبم(

القسم بد )ال ي ال 
 اله اال هو(

0 933 

لقسم بد )ال ي ا
وس  مس ه 

 (االصوات
0 610. 

ال ي م بد)القس
سبدا مده يف ام

غربلبلة دهماء 
 عر  وم أغر(تكشر

0 610. 

 ملة القسم الفعلية
  قم الص حة ال  د املوضوع 

 .631 ،339 ،311 ،307 ،331 3 ال    )أقسم(

 .330 0 ال    )نش (

 .311 0 ال    )أولي(

 احلذف يف مجلة القسم
  قم الص حة ال  د وضوعامل

الالم )القسم ال ي دلدا علبه 
 يف ال    املضا ع (والدون

9 311، 611، 639، 670. 
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القسم ال ي دلدا علبه ل ظ )لق (  
 وح ه

36 

71، 10، 11، 13، 13، 007، 031، 030، 093، 
093، 033، 016، 306، 307، 307، 900، 900، 
900، 903، 939، 939، 939، 939، 939، 939، 
936، 931، 931، 991، 966، 971، 311، 301، 

333، 637، 691. 

 09 لئر()القسم ال ي دلدا علبه ل ظ 
61، 61، 11، 11، 303، 331، 331، 331، 361، 

901، 931، 966، 333، 601. 

 (اجلملة االمسية)جواب القسم 
 املثبتة 

  قم الص حة ال  د املوضوع

 .677، 601 ،967 ،311 ،361 ،366 ،307 ،003 ،013 ،60 01 املص    بد )الالم(

 .611 ،933 ،361 ،363 ،331 ،076 ،016 ،016 1 املص    بد )إّن والالم(

 .631 ،333 ،033 3 املص    بد )إّن(

 .013 0 (املص    بد )إن
 

 املنفية

  قم الص حة ال  د املوضوع

 .610 ،933 ،19 3 املد بة بد)ما(

 (يةجواب القسم )اجلملة الفعل
 املاضية املثبتة

  قم الص حة ال  د املوضوع

 37 املص    بد )لق (

30، 36، 77، 71، 11، 13، 13، 019، 007، 031، 030، 093، 
093، 033، 016، 306، 307، 307، 337، 333، 361، 333، 
331، 331، 331، 379، 316، 317، 900، 900، 900، 903، 
903، 907، 939، 939، 939، 939، 939      939، 936، 931، 

931، 991، 931، 966، 967، 971، 913، 311، 301، 301، 
333، 333، 630، 637، 691. 

 03 املص    بد )الالم(
36، 67، 61، 17، 036، 333، 331، 360، 397، 330، 903، 

963، 397، 363، 739. 
 

 املنفية

  قم الص حة ال  د املوضوع

 31 الد ي بد)ما(
 ،013 ،013 ،099ن  031 ،031 ،036 ،019 ،11 ،11 ،61، 63

016، 363، 313، 319، 331، 331، 331، 361، 933، 936، 
961، 313، 301، 339، 331، 317، 619، 610. 
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 املضارعية املثبتة

  قم الص حة ال  د املوضوع

 املقرتنة
بد )الالم  

 والدون(
33 

69، 66، 61، 031، 033، 039، 300، 303، 337، 331، 337، 
319، 313، 317، 317، 311، 307، 391، 390، 393، 360، 901، 

966، 913، 911، 311، 333، 363، 617، 611، 639، 670. 
 

 املضارعية املنفية

  قم الص حة ال  د املوضوع

 .616 ،633 ،339 ،333 ،330 ،331 ،370 ،031 1 الد ي بد )ما(

 .311 ،363 ،317 ،301 ،301 ،033 ،63 7 الد ي بد )ال(

 

 اجتماع القسم والشرط
  قم الص حة ال  د

93 

36، 67، 61، 61، 11، 11، 036، 031، 039، 303، 333، 331، 360، 363، 
363، 361، 311، 317، 397، 391، 331، 331، 331، 330، 361، 360، 901، 
931، 963، 966، 961، 913، 911، 311، 333، 397، 339، 360، 363، 311، 

613، 601. 

 

 حاالت حذف املقسم عليه :سم عليهحذف املق
  قم الص حة ال  د املوضوع

اذا اعرتض القسم أي 
 توسط

33 33، 79، 16، 10، 10، 13، 16، 16، 16، 016، 
016، 093، 093، 306، 333، 331، 336، 331، 
371، 333، 331، 396، 333، 361، 313، 937، 

931، 611، 601، 660، 730، 731. 

 .333 ،337 ،301 ،093 9 هاذا تق مه ما   ا علب

 اخلامتة
  ، وهي عل  الدحو اآلتي:يف نها ة املياف  ال ب  مر د ج أهم  الد ائج الي توص  الباح  إلبها 

فقد   كدون إنشدائبا وهد ا وا د  يف ك د         ، كمدا  أى ب دض الدحدا     ،  ك جواب القسم يرب ا فقدط م  .0
و د يف إذ  ؛ا ميكر أن نصد ه بالقلدة قباسدا بداطخربي    لكدد ،وال سبب  إلنكا ه، ويف نهج البالغة ، وحالد

  .موض  واح  لبس إال
 ا ب ددةفددو د الددواو يف مائددة و ، مددر أحددرف القسددم سددوى الددواو والبدداء وال دداء  م  سدد  م  اإلمددام  .3

ولددبس فبهددا )ال دداء( م ددد   ، وال دداء يف موضدد  واحدد ، والبدداء يف مخسددة مواضدد  ، وعشددر ر موضدد ا
  .إذ نرى يف ذلك تكل ا لبس خي   ،د حرف القسم وفبه م د  ال  ج وو   ، وال  ؤ   الباحال  ج 
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وهد ا بال أكبد  عائد  إىل طبب دة      ،مظد سدوى القسدم املل  دع إلبده وامل      م  رد يف كالم اإلمدام يف الددهج    .3
 .وموق ه ال  ين ،عر ببئة اإلمام ويلقه، فضال وطبب ة اطخي  ،الك اب

وموضدوع اطخيبدة    ، طبب ة الشت  املتاطد   عل   وهو    م   ،امقكان القسم عد  اإلمام حبس  امل .9
 .والك اب

  ، وهو   ود ألسدباب ع  د     ه(و املقسم علب املقسم به  ،طوا تركب  القسم عد  اإلمام )حرف القسم .3
 ق  ذكرت يف أغراض القسم.  ، اطة تركب  القسم مبؤك ات أيرىحأو ابه  مدها طوا تركب  املقسم 

وكانددع اجلملددة االمسبددة أك ددر بكدد ري مددر اجلملددة   ، ي القسددم االمسبددة وال  لبددةاسدد  م  اإلمددام مجلدد .6
وه ه الد بجة ت ا عل   .مر دون وص ه بشيء (وأك ر  اسم اقسم به اإلمام هو )ل ظ اجلاللة ، ال  لبة

 ثقة اإلمام و قبده مما حيكبه،    وال سبما ان االسم   ا عل  ال بات.
وهدو تركبد  االسدم املوصدوا )الد ي( وصدل ه ال  لبدة أو         ، البالغدة  مثة مقسدم بده و د بك در  يف نهدج     .7

ا  الدي  حد ان ك د  الد  :لكدددا نقدوا   ، مدر قبد    الرسدوا   اسد  مله وه ا  الرتكب  ق   ، االمسبة
 ، يف أحاد د  الرسدوا   لد  الدرغم مدر ك رتده     ع، ت كر هد ا الرتكبد  ب بدده   م  عرضع أسلوب القسم 

  .وكالم اإلمام 
فالقسدم الد ي دا    ، وو د حم وفا وق  دا علبده دلبد    ،ظاهرا و د  فق  ، وعبه يف الدهجو د القسم بد .1

والقسدم الد ي دا علبده )لقد ( وحد ه و د يف       ، مواض  ةو د يف أ ب  ( علبه )الالم والدون يف املضا ع
 سم وباقي مواض  الق ،موض ا ة عشروالقسم ال ي دا علبه )لئر(  و د يف أ ب  ،وثالثني موض اا س ة 

 .كان القسم فبها ظاهرا - كلها  -
وقد  و دت االمسبدة امل ب دة     ، قسدمني امسبدة وف لبدة      جواب القسدم يف كدالم اإلمدام    ع مجلةكان .1

)ان( د بد   واملصد    مثانبدة،  يف يربهدا يف     الدالم  و ()اند ب  واملص   عشر  مواض ، بالالم يف    املص  
أما ال  لبة ،)ما( فقطد ق  و دت يف ثالثة مواض  وكان الد ي بأما املد بة ف ، خم  ة يف موض  واح  فقط
 .ةبفق  و دت ماضبة ومضا ع

وه ا كاف للرد عل  سدببو ه القائد     ،ومخسني موض ا سب ة)لق ( يف د ب  امل ب ة و دت مص    فاملاضبة
  .بان جواب املاضي بالالم فقط

 .موض اا عشر مخسةالالم فقط يف ب  وو دت مص   
 .)ما( فقطد ر موض اا وكان الد ي بة وعشر املد بة فق  و دت يف تس   ضبةأما املا

 نبة مثااثدني وثالثني موض ا. أما املد بة فق  و دت يف  يف  بالالم والدون  فق  و دت ، أما املضا عبة امل ب ة
 .)ال(د وو دت يف سب ة مواض  مد بة ب،  )ما(د مواض  مد بة ب

 .)ان(د يف موض  واح  مص   ب أما جواب قسم اليل  فق  و د
وكان اجلدواب فبهدا    ، وأ ب ني موض ااثدني ام يف نهج البالغة يف متق م القسم عل  الشرط يف كالم اإل .01

 د قداط  علد  مدر     - يف  أ دي  - وهد ا   كان اجلدواب فبهدا للشدرط    ، مواض  ةإال يف سب  ،للقسم
وم   قد م الشدرط    .  مدر وصد ها بالقلدة   ب  وح ، وصف ه ا بالشاذ أو الضرو   أو اح مالبة ال أو  

 .يف موض   واح  عل  القسم إال
 ،وح ف املقسم به، يرب املب  أ يف املقسم به فح ف  ه، دهج بأك ر طرقالو د احل ف يف كالم اإلمام يف  .00

 أ ضا. ح ف املقسم علبه  و  ،    وح فع مجلة القسم بأسرها
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فو دت أك ر حدروف  ؛ الصباغة والرتاكب  يف  دوع بال ميكر لدا ان نصف أسلوب القسم يف كالمه  .03
وو د  ، وو د القسدم مجلدة ف لبدة ومجلدة امسبدة     ، وو دت طائ ة مدر أل داظ القسدم    ، القسم   بوعا

ومر حب   ، مر حب  ال كر واحل فه القسم بدوعب فضال عر و ود ، املقسم به بأ كاا م دوعة أ ضا
 .األيبا  واليل 

بط مبوضدوعات اطخيد    ترمد وهد ا   ،دهج بدالك ر  الد لوب القسدم يف  ان نصدف أسد  -أ ضا -ميكر لدا  .03
 ب ال املني والصال  والسدالم علد    هلل و ير دعوانا ان احلم   .والك   الي  رسلها اإلمام ،أ ضا

 .حمم  واله اليببني الياهر ر
ام يف القسم، وميكر ان   د ذ هد ا اإلحصداء املدافد  أمد      اح وى البح  عل  إحصاء دقب  ألسلوبه  .09

 الك ري مر ال  اسات األسلوببة يف نهج البالغة ويف موضوع القسم يف قاب  األ ام.

 املصادر واملراجع 
 القران الكر م. 
 بريوت لبدان ،دا  اجلب  ،عب  السالم حمم  ها ون ، األسالب  اإلنشائبة يف الدحو ال ربي. 
 سدة وحتقبد  حممد  حسدني     اد  ،هدد 377عب  الرمحر بر حمم  بر عب  اهلل االنبا ي ت   ، أسرا  ال رببة

 .م0،0117  الك   ال لمبة،بريوت لبدان، ط دا ،ونضمدشو ات حمم  عل  بب ،مشس ال  ر
 حتقب  د.امح  حسر حامد   ،ابر كماا با اب مشس ال  ر امح  بر سلبمان امل روف ،أسرا  الدحو ،

 .عمان،مدشو ات دا  ال كر
      عبد  اهلل احلسدني بدر امحد  امل دروف بدابر يالو ده ت        أبدي   ، إعراب ثالثدني سدو   مدر القدران الكدر م

 .دا  الرتببة ،هد371
   ي الد  ر عبد  احلمبد    بد حتقبد  حممد  حم   ،هدد 760ابدر هشدام ت    ،أوضذ املسالك إىل أل بة ابدر مالدك، 

 .0167، 3ط  ،مصر ،ميب ة الس اد  ،سب  الشه اء  مدشو ات
  يدرج ح   ده وقد م لده     ، هدد 719الز كشدي ت  ب   ال  ر حممد  بدر عبد  اهلل    ، علوم القران الربهان يف

 .م3119 ،بريوت ، دا  ال كر  ، مصي   عب  القاد  عيا:وعل  علبه
  مؤسسددة ،  ددرددي مقددن :حتقبدد  هددد،100ت  البهجددة املرضددبة يف  ددرح األل بددة جددالا الدد  ر السددبوطي

  .0313،ق0939، 3ط، ميب ة ق س ،بوس ان ك اب قم
 بهدا    اع دد ، هدد   311ت  يوهري ال دا اب اجلإمساعب  بر محاد   نصر وأب ، تاج اللغة وصحاح ال رببة

 .3113،  9ط ،بريوت لبدان، دا  إحباء الرتا  ال ربي،  مك   ال حقب  ب ا  إحباء الرتا  ال ربي
 0117بغ اد  ،ميب ة اإل  اد، هادي نهر، الرتاكب  اللغو ة يف ال رببة د اسة وص بة تيببقبة. 
 فتدر الد  ر قبداو    : حتقبد  هدد،   791ت قاسم  املدرادي   بر  احلسر  ، يال اني يف حروف امل ان  اجلد   

 ،لبددان  - دا  الك د  ال لمبدة بدريوت   ، مدشو ات حمم  علد  ببضدون   ، واألس اذ حمم  ن  م  فاض 
 .م0،0113ط

  بدريوت    .عدام الك د    ، الدجا  يحتقب  حمم  عل هد، 313ين ت بر جأبو ال  ذ ع مان    ،اطخصائ
 .م3116،  0 ط ،لبدان -

 ي بد حتقبد  حممد  حم   هدد،  761ت  بدر عقبد   بهداء الد  ر عبد  اهلل     ،ة ابر مالك ب رح ابر عقب  عل  أل
 هد 0933،  1، ط ميب ة أمري ، ناصر يسرو مدشو ات ،ال  ر عب  احلمب 
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 تصدحبذ وت لبد     هد، 616ت  باذي ااالسرت ال  ر حمم  بر احلسر  ضي  ، رح الرضي عل  الكافبة
 .م 0171،قا نبوسجام ة  ،مر وسف حسر ع

 ت  االمشدوني  ، أبو احلسر نو  ال  ر علدي بدر حممد  بدر عبسد        رح االمشوني عل  أل به ابر مالك
دا  الك د    ،إ دراف د.إمبد  بد      قدوب     ،ق م له ووض  هوامشه وفها سده حسدر حممد    هد،  111

 .م0،0111ط  ،بريوت لبدان ،ال لمبة
  د.ت  ،مصر دري ة،إدا   اليباعة امل هد، 693ت   ب بش ،   بش بر علي بر  رح امل ص 
  دا   ،ونضددمدشدو ات حممدد  علدد  بب  ، اجمللدد  الرابدد  ،336حممدد  بددر إمساعبد  ت  ،صدحبذ البتا ي

 .م0111، 0ط  ،بريوت لبدان ،الك   ال لمبة
  د. إبدراهبم   و يد. مه ي املتزومد         حتقب ،هد073  ال راهب ي تمحاطخلب  بر ا(، ال ني )ترتب 

 ..قهد 3،0933ط، ميب ة أسو  ، أسو  .مدشو اتاس   اليب  :تصحبذ ،السامرائي
 حتقبد  و درح عبد  السدالم حممد        هدد،   011ت  سدببو ه ،  أبو بشر عمدرو بدر ع مدان بدر قددرب      الك اب

 .م0113 ني،ميب ة امل  ،القاهر  ،مك بة اطخاجني ، ها ون
 حتقب  عامر امحد    ،هد 700ت   األنصا ي حمم  بر مكرم بر علي بر امح و ظابر مد ،لسان ال رب

بدريوت   ، دا  الك د  ال لمبدة   ،مدشو ات حمم  عل  ببضون،  اج ه عب  املد م يلب  إبراهبم ،حب  
 .م 3113 ،0ط ،لبدان

 عدام   ،حتقب  د. عبد  األمدري الدو د    ،هد 303ت  االي ش ، أبو احلسر س ب  بر مس    م اني القران
 .م0113 ،0ط، الك   بريوت

 جام دة بغد اد  ، و ا   ال  لدبم ال دالي والبحد  ال لمدي     ،د. فاضد  صداحل السدامرائي    ، اني الدحوم، 
 .م 0111م  ا( لل 3)  تسلس  ال  ضب ،ساع ت جام ة بغ اد عل  نشر 

  قد م لده ووضد      ،هدد  760، مجداا الد  ر ابدر هشدام األنصدا ي ت      االعا     مغين اللبب  عر ك
مدشدو ات حممد  علد      ،علبده و اج ده د. إمبد  بد      قدوب     ا درف   ،وفها سه حسر حممد  به حوا 

 .م  0111 ،0ط ،لبدان -بريوت  ،دا  الك   ،ببضون
 د. إمبد  بد       ه وفها سد  هقد م لده ووضد  هوامشد     ،هد331الزخمشري ت  ،ة اإلعرابد امل ص  يف ص

 .م0111 ،0ط ،لبدان - بريوت ،دا  الك   ال لمبة، حمم  عل  ببضون مدشو ات ،   قوب
 الدد ا   ،حتقبدد  عبد  السددالم حممد  هددا ون   ،هدد 313ت ، أبدو احلسددر امحد  بددر فددا س    اللغددة سقدا ب م

 م0111 ،اإلسالمبة
  د. إمبد  بد        مراج دة   ،حتقبد  حسدر محد     ،هدد 313أبو ال باس حمم  بدر  ز د  املدربد ت    ،املق ض

 م0،0111ط ،لبدان -بريوت  ،مبةلدا  الك   ال  ،  قوب، مدشو ات حمم  عل  ببضون
    ان شدا ات ناصدر    ،عبداس حسدر   ،اللغو دة امل جد د      الدحو الوايف م   بيه باألسدالب  الرفب دة واحلبدا

  .يسرو، قم
 يدرج   ه، درح حممد  عبد     ،مدني ؤاي با  الشر ف الرضي مدر كدالم سدب نا أمدري املد      ،نهج البالغة

 م. 3119 ،ربيب ال ادا  الك  ، ا ع امل ديب ،بغ اد، نصا ذ ،الشبخ حسني االعلمي  مصاد ه 
  امح  مشدس الد  ر   :هد حتقب 100جالا ال  ر السبوطي ت ، هم  اهلوام  يف  رح مج  اجلوام، 

 م. 3،3116لبدان  ط -بريوت   ،دا  الك   ال لمبة
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 قبائل االزد اتواجلمل يف هلج قواعد بناء املفردات

 كربالء جامعة ، كلية العلوم االسالمية، عّباس علي اسماعيل م.م.

 املقدمة
 ،الُ ت   ما ل  اسة اللدهجات ال رببدة الق ميدة مدر أهمبدة يف د اسدة اللغدة ال رببدة ال صدح ، وتا خيهدا          

 اتد اسدة مباحد  الصدرف والدحدو يف هلجد     وفهم طبب  ها، وحب ي هد ا   دداوا    ،ومراح  نشأتها وتيو ها
تا كداا د اسدة    ، القد  م وال يف احلد     ال يف ،مر االه مامالكايف الي م تد  حظها  اتاال د، تلك اللهج

  .إنْْ  اء اهلل ،إىل حبو  املس قب  اتني الصوتي وال اللي يف ه ه اللهجاجلانب

 :التمهيد
 نظرة موجزه يف نسب االزد ومنازهلم وبطونهم وموقفهم من اإلسالم

الزاي، هدو اال دهر   بب  أّن نيقها بد  ،وهو األفصذ ،وق  تدي  بالسني )األسدْْ ( ،بإسكان الزاي :األ ْْد
، (2)أبو حّي مر أحباء بين كهالن ال  ر ان ردوا حبكم البمر ب د  افدوا جندم احلمدر ني     :. واأل د(1)واألك ر 

وإّنمدا   ،وَم  سد قر اال د دون يف الدبمر   (3)و دسبون إىل اال د بر الغو  بر َنبْْع بر مالك بر كهالن بر سدبأ 
 :(5)وهم عل  ثالثة أقسام (4)انهبا  س  مأ ب ب   ،ت رقوا يف أحناء خم ل ة مر بالد ال رب

وكانددع مدددا هلم ، و دددوء  لقدد  لدصددرك غلدد  علدد  بدبدده ،وهددم بدددو نصددر بددر اال د :ا د  دددوء  -0
 .(6)السرا 
 .ف رفوا به ،مدهم ةنزا به فرق ،والسرا  موض  بأطراف البمر :أ د السرا  -3

                                                
 .9/333 :تاج ال روس : دظر -1
.0/371 دظر: صبذ االعش  يف صداعة االنشا:  -2
.3/970، لسان ال رب: 0/311 دظر: الصحاح:  -3
، دائر  امل ا ف االسالمبة.0/06 دظر: م جم قبائ  ال رب:  -4
.370 - 0/371 دظر: صبذ االعش  يف صداعة االنشا:  -5
.0/11: اس  جم ما م جم:  دظر -6
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  .ف رفوا بها ،منزهلا قوم مده ،وُعمان م  دة بالبحر ر :أ د ُعمان -3
 :ومدهدا  ،ويف بالد الشدام  وكانع مدا هلم يف  به جز ر  ال رب ،غسان :مدها ،ومر اال د بيون ك ري 

 .(7)االوس واطخز ج، وكانع مدا هلم بب رب
ثددم اسدد جاب فر دد  مدددهم إىل دعددو   ،(هددد1ولقدد  ظدد  اال د ددون   بدد ون االصدددام واالوثددان إىل سدددة )

إىل  ثدم عدادوا   ،عر اإلسالم، ب   وفدا  الدديب   غري أّنهم ما لب وا أنْْ ا ت وا ،، وديلوا يف اإلسالمالديب
 .(8)السبف  حضري  اإلسالم طائ ني بقو 

 نظرة القدماء إىل هلجة االزد ومصادر دراستها
واس غدوا  ،ال رب الق ام  ق  عاصروا امل كلمني باللهجات ال رببة الق مية ال خي لف اثدان يف أنْْ اللغو ني

ألّن ه فهم مر د اسة اللغدة هدو د اسدة لغدة القدر ن       ،وإّنما ف لوا ذلك .ه امل اصر  عر االه مام بأمرهابه 
وأمدا إ دا اتهم    .(9) وجهوا جهودهم إىل د اسة اللهجات فوج وا أّن مر ال ب  أنْْ ،الكر م ل هم نصوصه
هدان إىل حتا دي الديد  بهدا، ألّن     فكان القص  مدهدا يف كد ري مدر االحبدان تدببده االذ      ،هلا يف طّبات مؤل اتهم

   (10)   ا ض م  مقباس ال صاحة -عل   أ هم -اس  ماهلا 
ولكّر ب ض اللغو ني مر أم اا ابر جين وأبي حبان االن لسي كانوا  رون أّن كّ  هلجات ال رب حجة، 

جداء بده    وإنْْ كان غري ما ،فالداط  عل  قباس لغة مر لغات ال رب مصب  غري خمي ء)جاء يف اطخصائ  )
  .(12) ((ك  ما كان لغة لقببلة قصبَس علبه)) ، وقاا أبو حبان االن لسي:(11) ((يرياا مده

وم  اعرتاف كبا  اللغو ني ال رب مر أم اا أبي عمرو بر ال الء وث ل  وغريهمدا بدأّن هلجدة اال د مدر     
بدة الق ميدة ؛ إذ م تكدرْْ    غري أّنها م تأي  موق ها ال ي تس حقه بدني اللدهجات ال رب   (13)اللهجات ال صبحة

مص  اا مر مصاد  اللغو ني يف مرحلة اجلم  اللغوي، ل لمدا أّن اللغدو ني ال درب امل قد مني قد  اسد  انوا يف      
غة بلهجات متبم وأس  وقبس وه    وب ض كدانة وب دض اليدائبني، وأيرجدوا مجلدة مدر      لوض  قواع  ال

   .القبائ  ال رببة يا ج جماا البح  اللغوي
 ،انع حج هم يف ع م االي  بلهجات اال د هي جماو تهم وخمالي هم االمم االجدببة مر حدوهلم وق  ك

ومدهم أ د  ،فلم  أي وا مر أ د عمان، الّنهم كانوا بالبحر ر خماليني اهلدود وال رس، وال مر أه  البمر
  . (14) دوء  وأ د السرا ؛ ملتاط هم اهلدود واالحبا 

وال لب  عل  ذلك أّن القر بني يف  حالتهم ال جا  ة كانوا عل   ،ما قالواوأغل  الظر أّن االمر لبس ك
و بد و لدي    (15)وم  ذلك عّ وا هلج هم مر أفصذ اللهجات ،اتصاا دائم بالقبائ  املت ل ة واالمم االجدببة

القبائ ، وأّن ال رببة عر القبائ  هو قو  القببلة ومكان ها و هرتها بني  أّن امل با  ال ي اع م وا علبه يف أي 
ب  وعل  أك در مدر حقده، ومددهم      ،مدهم َمرْْ حيص  عل  حقه كامالا ،حاا ه ه اللهجات م   حاا الداس

 . َمرْْ  أتبه حقه مدقوصاا

                                                
.0/370 دظر: صبذ االعش  يف صداعة االنشا:  -7
سالمبة.، دائر  امل ا ف اال07-0/06 دظر: م جم قبائ  ال رب:  -8
.001: ال رببة ك   يف اللغة فقه:  دظر -9

.39: وهلجاتها ال رببة:  دظر -10
.911/ 0: اطخصائ  -11
.319/ 0: املزهر -12
.33/ 0 : وح امل اني، 3/901 :املص   الساب  : دظر -13
.067/  0 :املزهر : دظر -14
.013 - 010/  0 :اللهجات ال رببة يف الرتا  : دظر -15
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كّ  هلجة مت   حقالا لغو داا ال  صدذ إهد ا ه    )) لق  تداس  علماء ال رببة الق ام  به ا املدهج اطخاط ء أّن
 . ا ك لك أّن ه ه اللهجات ق  و دت يف القر ن الكر م والقراءات القر نبة، وتداَسوْْ(16) ((أو احلبف علبه

وال خت لف مصاد  د اسة هلجة اال د عر مصاد  د اسة اللهجات ال رببة األيرى، غري أني وج ت مر 
وأمدا  . وم جمدات اللغدة   ،ك د  ت سدري القدر ن    :اجلم  أّن أهم مصاد  د اسة ه ه اللهجة هي ةيالا عملب
 . س  ني بها الباح  يف د اسة ه ه اللهجة ،والصرف ف أتي مصاد  ثانو ة ك   الدحو

  هلجة االزد يف القرآن الكريم
مؤل ات الي عاجلع أل اظ القدر ن الكدر م وم انبده أّن القدر ن الكدر م م  أيد  أل اظده مدر         لجي  امل  ب  ل

إذ  ،اللدهجات هلجدة اال د  ومدر هد ه    ،ب  ظهرت فبه أل اظ ت ود إىل هلجدات أيدرى   ،هلجة قر ش وح ها
وأمدا هلجدة أ د    ،وهما هلج ا أ د  ددوء  وأ د ُعمدان   ،و د قسمان مر أقسام ه ه اللهجة يف القر ن الكر م

 .  السرا  فلبس هداك ما  شري إىل وجودها يف القر ن الكر م
  :هيء  ومما جاء يف القر ن الكر م مر أل اظ هلجة أ د  دو

 [.70فبها [ ] البقر  / ت اىل] ُمَسلَّمٌَّة ال  بَة  قاا ،(17)ال بة مب د  ال وضذ  .1
 [.333أ واَجُهّر [ ] البقر  /  أنْْ َ دْْكصحَْْر ] فال َت ُْْضلوُهّر، قاا ت اىل (18)ال ض  مب د  احلبس  .3
 [.93[ ]  وسف / ب   أتّمٍة  ، قاا ت اىل ]واّدكر(19)أّمة مب د  سدني  .3
 [.97عل  َتَتوٍُّف [ ] الدح  / أُيَ ُهم ، قاا ت اىل ] أو  (20)ال توف مب د  ال دق   .9
 [.31[ ] ال رقان / الّرسِّ  ، قاا ت اىل ] وأصحاُب(21) الّرّس مب د  البئر .3
 [.033َب ْْالا [] الصافات/ ، قاا ت اىل ] أَت ْْعوَن (22)الب   مب د  الّرب  .6
 [.01 [] غافر /داجصر كاظمنَيومده قوله ت اىل ] إذ القتلوُب ل ى احَل (23)كاظمني مب د  مكروبني  .7
 [.1] الدجم /  قاا ت اىل ] فكاَن قاَب قوسني أو أدن  [ (24)القوس مب د  ال  اع  .1
 [. 13وَن [ ] الواق ة / قاا ت اىل ] وَتجَْْ لوَن    قكتم أّنكم ُتَك َّب (25)الر ق مب د  الشكر  .1

 .[36] احلاقة /  سْْلدصبدر[، قاا ت اىل ] وال ط اٌم إال مر غص(26) غصسْْلني مب د  احلا  ال ي ان هع   ته .01
 [.31ر  [ ] امل ثر / ، قاا ت اىل ]َلّواحٌة للَبش(27)احة مب د  حّراقة ّول .00
 [.30َقسَْْوَ ٍ  [] امل ثر/مر  ، قاا ت اىل ] َفّزتْْ(28)قسو   مب د  االس  .03

  :هيومما و د فبه مر أل اظ ت ود إىل هلجة أ د ُعمان  
 [.33فأي نْْكتُم الصاعقةت [ ] البقر  / ، قاا ت اىل ](29)الصاعقة مب د  املوت  .1

                                                
.016/ 0املرج  الساب :  دظر:  -16
.0/31 :ال ببان لليوسي : دظر -17
.01 :اللغات يف القر ن : دظر -18
.3/003 :االتقان : دظر -19
.01/73 :ت سري القرطيب ،9/393 : دظر  اد املسري : دظر -20
.3/006 دظر: االتقان:  -21
.033/ 03،  وح امل اني: 0/030 دظر: م رتك االقران:  -22
.3/006: االتقان ،90: القر ن يف اللغات  دظر:  دظر -23
.06/  07: القرطيب ت سري:  دظر -24
.033/ 09،  وح امل اني: 091/ 07 دظر: املص   الساب :  -25
.3/003، االتقان: 91 دظر: اللغات يف القر ن:  -26
.0/377، م جم لغات القبائ : 3/006 دظر: االتقان:  -27
.0/396م جم لغات القبائ : ، 31 دظر: اللغات يف القر ن:  -28
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 [.07يف اال ض [ ] االن ام / قاا ت اىل ] فإنْْ اس ي َع أنْْ َتبَْْ غي َنَ قاا  ،(30) َنَ قَا مب د  َسَربَا .3
 [.11قومصدا باحل  [ ] األعراف / ومده قوله ت اىل ]  ّبدا اف َ ذْْ َببَْْددا وبنَي  ،(31)اف ذ مب د  اقض   .3
 [.97وما ادوكتمْْ إال َيباال[] ال وبة / ،ومده قوله ت اىل] (32) يباالا مب د  غّبا .9
 [.36أعصُر مخراا [ ]  وسف / قاا ت اىل] إني أ اني  ،(33)اطخمر مب د  ال د   .3
 [.011ُتَكلِّمون  [ ] املؤمدني /  قاا ت اىل ] ايَْْسؤا فبها وال (34)أيسؤا مب د  أب  وا  .6
  [.01َقوْْماا بو اا [ ] ال رقان/ وكانوا ،ومده قوله ت اىل] (35)بو اا مب د  هلك   .7
 [.36حب  أصاب[ ] ص/ ، قاا ت اىل ] جتري بأمْْر هص ُ ياء  (36) اصاب مب د  أ اد .1
 [.97وُسُ ر [ ] القمر /، ومده قوله ت اىل ] إن اجملرمنَي يف َضالاك (37)ُ ر مب د  اجلدون ُسال .1

  القرآنية القراءات يف االزد هلجة
القر نبددة عددد  احملدد ثني إحدد ى االسددس ال لمبددة ال الثددة الددي ُتبددد  علبهددا د اسددة    مت دد  د اسددة القددراءات

إّن د اسة القراءات القر نبة هي أص  األسس مجب اا يف م رفة  :وال نغالي إذا قلدا .اللهجات ال رببة الق مية
ل رببددة قبدد  اللددهجات ؛ ملددا تضددم ه مددر مدداد  بّبدددع ال ددروق اللهجبددة الددي كانددع سددائ   يف  ددبه اجلز ددر  ا   

  .(38)اإلسالم
وميكر ت سري ذلك  ،ة الي تواجه ال ا س هل ه القراءات أّنها ال مت   ببئة أصحابهاالرئبس ولكّر الص وبة

بد  أيد وا عدر كد ري مدر الشدبوز الد  ر  د مدون إىل          ،بأّن م ظم القّراء م  أي وا قراءاتهم عر  بخ واح 
وكدّ   وا دة مدر هد ه      ،هم ك ري مدر الروا دات يف القدراء  الواحد      ببئات خم ل ة، ثم أّن م ظم القّراء جاء عد

ُ دزاد علد  ذلدك أّن ب دض القدّراء كدان  د تري القدراء  مدر بدني قدراءات             ،الروا ات ميكدر أنْْ تدسد  إىل قببلدة   
  .(39)فالكسائي م الا أي  القراء  عر محز  وعر غريه ، بويه

اال د أو الدي   اتالظدواهر الدي متبدزت بهدا هلجد      ب دض  وه ه طائ ة مر القدراءات القر نبدة الدي وافقدع    
  : ا كع غريها مر اللهجات

اهلداء، وتلدك هلجدة     [ باسكان93[]هود/أت ثصر عر عب اهلل بر عباس أّنه قرأ قوله ت اىل ] ونادى نوٌح ابَدُه  .0
 .(40)أ د السرا ، وقرأ مجهو  القراء بضم اهلاء

اجلبم عل   [ ب ش   36ُعجاب[ ]ص/ ت اىل ]لشيٌء  وقرأ أبو عب الرمحر السلمي وعبس  بر عمر قوله .3
 .(42)، وُعز ع ه ه اللهجة إىل أ د  دوء (41) (و ن )فت َّاا

                                                                                                                                
.07: القر ن يف اللغات:  دظر -29
.0/039، م رتك االقران: 39 دظر: املص   الساب :  -30
.3/077،  اد املسري: 0/313 دظر: م اني القر ن لل راء:  -31
.0/039، م رتك االقران: 31 دظر: اللغات يف القر ن:  -32
.3/961شاف: ، الك3/936 دظر: م اني القر ن للدحاس:  -33
.0/11 دظر: م جم لغات القبائ :  -34
.1/931،  وح امل اني: 3/1 دظر:  اد املسري:  -35
.0/039، م رتك االقران: 91 دظر: اللغات يف القر ن:  -36
.0/090 دظر: م جم لغات القبائ :  -37
.31، هلجة قببلة أس : 010 دظر: اللهجات ال رببة يف القراءات القر نبة: -38
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، وقدرأ  (43)وتلدك هلجدة أ د  ددوء     ،[ باهلداء 63] الواق دة/ وقرأ مجهو  القّراء قوله ت داىل ] َتَ كّهدون [    .3
 (44)ب ض القّراء بالدون ب ا اهلاء

] ُ ددوءدِّه إلبددك [ بإسددكان اهلدداء، مددر بدداب إجددراء الوصدد  جمددرى    وقددرأ االعمددش وعاصددم قولدده ت دداىل  .9
 .(46)، وه ه هلجة أ د السرا (45)الوقف

وثر[] الكدوثر/  وُنقصَ  عر احلسر البصري وابر حمبصر وغريهما أّنهم قرأوا قوله ت اىل ]إّندا أعيبدداك الكد    .3
اا ال دني نونداا إذا جداو ت اليداء     وإبد   ،(47)وقرأ مجهو  القّراء ]أعيبداك[بدال ني   ،ال ني نوناا[ باب اا 0

 . (48) دس  إىل هلجة اال د

 قبائل االزد اتقواعد بناء املفردات يف هلج
 اشتقاق املضارع من املاضي الثالثي اجملرد االجوف: -أواًل 

 .انقلبدع أل داا ؛ ل حركهدا وان  داح مدا قبلدها       ،وعني ك  مدهمدا واوٌ  ،دام ومات ف الن ماضبان أجوفان 
مدات  و ،َ د ومُ  -دام  :وتلك هلجة أه  احلجا ، فهدم  قولدون   ،َ  وُم وَ موُت :مضا عهما واملشهو  يف

 وهدؤالء  . دُصدرُ  -مدر بداب نصدَر     ،   ُ د   -عل  و ن َفَ د    ،(50) قوُا  -قاا  :م   (49)َ موُت  -
 ،مدُ م ُدمدَع ودُ  :حني  سد ون ه  ر ال  لني إىل أح  ضمائر الرف   ضمون فاء كدّ  مدهمدا، فبقولدون مد الا    

 .(51)وُمّع وُمّ م
بضدم   [73علبده[ ] ا عمدران/   هد ه اللهجدة قدرأ مجهدو  القدّراء )ُدمدع( يف قولده ت داىل ] ماُدمدع            وعل 

  .(53)، وقرأ ابر ك ري وابر عامر وابو عمرو )مصّع( و )مصّ م( و )مص دا( بضم املبم يف كّ  القر ن (52)ال اا
)دام(و)مات( يف حاا املضا ع ؛  :يف حركة عني ال  لنيوخت لف هلجة أ د السرا  عر هلجة احلجا  ني 

دام  :، أي  قولدون (54)َتد اُم وَتمداُت    :فق   وي عر أصحاب ه ه اللهجة أّنهم كدانوا  قولدون يف املسد قب    
   .َ  َْْلُم -مر باب َعلصَم  ،  َ   -عل  و ن ف ص   ،َ تاُف -م   ياَف  ،َ ماُت -َ  اُم وماَت  -

َ ماُت وت ام هو هلجة سائر ال رب، بب  أّنه ج لها مسة مر مسدات   : دي أّن قوهلمو رى ابر د    اال
  (55) وق  تكلم بها سائر ال رب(( ،وأك ر ما   كلم بها طبيء)فقاا ) ،هلجة طبيء

داَم وماَت إىل ضدمري  فد  أنْْ  كسدروا فداء كد        :وق  اع اد الداطقون به ه اللهجة حني  سد ون ال  لني
جداء يف م جدم ابدر د  د       .دصمدَع ومصدعّ   :مد الا  فبقولدون  ،عل  أّن عني ال    كانع مكسدو    تدببهاا ،مدهما

 (56) ((قاا َت ام ،دصمْْع :وَمر قاا ...َ ماُت :قاا ،مصّع :فمر قاا))
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 :(57)وتروي ك   اللغة ب ض االم لة الش ر ة الي جاءت موافقة هل ه اللهجة، مدها قوا الراجز
 ُبددددددددددددديّن  اسدددددددددددددبَّ  ص الدبدددددددددددددات

 

 عبشددددددددي وال  ددددددددؤَمُر أنْْ متدددددددداتي   
 

 .(58)ومدها قوا الراجز 
  ددددددددددامّي الغددددددددددرَْْو وال مالمددددددددددا   

 

 يف احلدددددد ِّ إّن احلتدددددد َّ لددددددرْْ َ دددددد اما 
  

القراءات القر نبددة أّن هدد ه اللهجددة قدد  و دت يف القددراءات القر نبددة، ومددر      بددو دد كر امله مددون   
] ا غريهم قوله ت اىل ] مادمَع علبده[   واه ها قراء  أبي عب الرمحر السلمي وحيب  بر وثاب واالعمش و

وقراء  ناف  ومحز  والكسائي وغريهم )مصّع( و )مصّ م( و)مص ْْددا( بكسدر املدبم     ،(59)بكسر املبم  [73عمران/ 
  .(60)يف مجب  القر ن 

ووصف هد ا   ،متوت أي عل  مصّع ،  ُ   -وق  مح  سببو ه كسر املبم يف القراء  االيري  عل  ف ص  
. وأحسُ  أّن  أي سببو ه أفضد  مدر  أي اللغدو ني الد  ر محلدوا كسدر املدبم يف القدراء          (61)وذالو ن بالش 
؛ ألّن كسر املبم يف حاا إسداد ال    )ماَت( إىل ضمري  ف  م حدرك قد  و د    َ ماُت -مصّع  :االيري  عل 

   دُ  هدي هلجدة     -  صدبغة ف صد   ثدم إنّ  ،وم  درد َ مداتُ   ،و د يف القر ن أ ضاا ميدوتُ و ،يف القر ن الكر م
 . الي ظهرت ظهو اا قوّ ا يف ال رببة ال صح  (62)متبم

 -وإذا كان سببو ه ق  وف  متام ال وفب  يف توجبه قراء  كسر املبم يف )مصّع( وأم اله علد  أّنده مدر ف صد      
يف  كسدر املدبم وضدمها    :فإّنه م  كر ك لك حني ن ع هد ه الصدبغة بالشد وذ ؛ الّن كل دا الصدبغ ني      ،  ُ  

ب  ق  جاءت الصبغة الدي محلدع علد  الشد وذ أك در مدر الدي         ،)مصّع( وأم اله ق  و دتا يف القر ن الكر م
فل ى ت ب ي لد )مصّع( و)مص ْْدا( و )مصّ م( يف القر ن الكدر م وجد ت أّن هد ه     ،يّصها سببو ه بوصف ال صاحة

 ،33مر م / هي ]  يف تس ة مواض  وق  جاءت املبم مكسو  .الرتاكب  ق  و دت فبه يف أح  عشر موض اا
حني جاءت عل  [، 97الواق ة  ،3ق / ،33 ،06الصافات /  ،13 ،33، املؤمدون / 39، االنبباء / 66

   [. 031، 037هما ]  ا عمران /مضمومة يف موض ني 
  ُ د  بقلدة ال هدم وضد ف      -ابر جين قد  وصدف القدائلني بشد وذ صدبغة ف صد         فإن ،وعل  أّ ةص حاا

. وهد ا ال  سدري لدبس بأحسدر حداالا      (64)، وأ ج  وجود ه ه الصبغة يف ال رببة إىل ت اي  اللغات(63)الدظر
إّن  :مر سابقه؛ ألّن اهل ف مر ال  سر ر واح ، وهو س  الدق  احلاص  يف امل لومة الصرفبة الدي تقدوا  

ُ دزاد علد  ذلدك أّن     .اال ميكدر اطخدروج علبهد    ،وهدي أبدواب قباسدبة    ،الغدري  ةأبواب ال    ال الثي اجملرد س 
ال  اي  ال ي قاا به ابر جين هو مسألة م   لة مر وحي يبالده ويبداا كد ري ر قبلده، وال أسداس هلدا مدر        

ولبس له مر سبب  إىل ذلك ؛ إذ لدبس   ،وهل ا م نَر ابر جين   كر لدا كبف وملاذا ت  اي  اللغات .الصحة
  (65) دُ م  - د صم إىل ن صم  -قوهلا َن صم هداك سب  مقد    عو القببلة إىل تدْْ ق  م الا مر 

                                                                                                                                
املص   ن سه والص حة ن سها. -56
.0/101لسان ال رب:  -57
.06/333، تاج ال روس: 0/376اطخصائ :  -58
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.0/333 دظر:  اد املسري:  -62
.0/373 دظر: اطخصائ :  -63
.0/376املص   ن سه:  -64
.093-099اللهجات ال رببة:   دظر: يف -65
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إّن اللغو ني ال رب ما كانوا عل  ح  حني  تبوا أو ان ال    ال الثي اجملرد  :ومما تق م نس يب  أنْْ نقوا
وم  كونوا علد  حد  كد لك حدني  صد ون بابداا بدالك ر          .وع وا ما يرج عر ذلك  اذاا ،عل  س ة أبواب

و لدهج بده    ،ن سدهم قد  خي ل دون يف ال  د  الواحد ، فبلدهج بده ب ضدهم بشدك          و ير بالقلة ؛ ألّن ال درب أ 
 .  يرون بشك  ثانك

وقد  الحظددا مددر د اسد دا لل  لدني )دام( و)مددات( تالعد  اللدهجات ال رببددة يف عدني هد  ر ال  لددني يف         
بداب عصلدَم    وجاءا يف هلجة أ د السرا  مر ، دُصُر -فهما يف هلجة احلجا  مر باب نصَر  ،املاضي واملضا ع

وكانا يف هلجة متدبم يدا جني    ،(66) ضر ب -ويف هلجة ثال ة م  دسبها الق ماء مر باب ضَرب  ،  َلُم -
ولدَبَس مدر سدب   د عوهم إىل هد ا ال العد  إال االس حسدان أو         .عما اصيلذ الق ماء علبه بابواب ال  د  

  .االس ت اف أو ك ر  االس  ماا

 :لباءتعدية الفعل )زّوج( با -ثانياً  
عامدد  امل كلمددون بلهجددة أ د  دددوء  ال  دد  ) ّوج( م املددة خت لددف عددر م املددة املدد كلمني باللددهجات      

تزوجْْدُع   :فبقدوا  ،االيرى ؛ إذ ذكر اللغو ون ال رب أّن الداط  به ه اللهجة كان    ي ه ا ال  د  بالبداء  
ا ال      جاو  فاعله إىل امل  دوا  حني أّن الداطقني باللهجات ال رببة األيرى كانوا جي لون ه عل  بامرأ ،

وه ا ما ج   ك رياا مر اللغو ني الق ام   د هبون   ،(67) وتزوجُْْع امرأ  ، وجُْْ ُه امرأ ا :به بد سه، فبقولون
  .(68)هل ه اللهجة [ ق  جاء موافقاا 39حبو  عني [ ] ال يان /و وجداهم  إىل أّن ال    ) ّوج( يف قوله ت اىل ]

واللغو ون االق مني يف ت   ة ال  د  ) ّوج( حبدرف اجلدر، فكدان ال دّراء جيبدز ت    ده        وق  اي لف الدحا  
، وك لك (70)و وج ه بامرأ   ، وج ه امرأ  :فأجا  أنْْ ُ قاا ،م هبه ، وذه  االي ش االوسط(69)بالباء 

  .(71)كان  أي ابر ق ببة
صد ة، وتلقد  مدده الصد ة، فب بضدي      مساه )باب ماُ  كلم بده بال  ،وأفرد ابر د    اال دي يف م جمه باباا

وعّ  ال  د  ) ّوج(   ،وبالباء أيرى ،أو د فبه طائ ة مر االف اا الي ت   ى بد سها تا   ،ال    إىل االسم
 ،إذا كدبع عدها ب  لع ،وعل  ت    ها بالباء بقوله: إّن الباء ))أص  جلمب  ما وق ع علبه االفاعب  ،مدها

قلددع: ف لددُع بدده، قدداا اهلل عزوجدد  ]    ،فدداذا كدبددع عددر ضددربعُ  ،ضددربُع أيدداك :إال تددرى أّنددك تقددوا 

ذكر أّن هد ه البداء   و ،ه ا ال ي قاله ابر د     (، وأّ   ابر سب ((72)أي حو اا عبدا ،و وجداهم حبو  عني [
  .(73)تق   وهل ا إذا ح فع م ، ائ   لضرب مر ال أكب ، والكالم غري حم اج إلبها

 :فقداا  ،ومدد  ت    ده بالبداء    ،ل    ) ّوج(     ى بد سده إىل م  دولني  وذه   ونس بر حبب  إىل أّن ا
، و ا كه (74) ..((.ولبس مر كالم ال رب تزوجع بامرأ  ،وتزوجُع امرأ  ، وجُ ُه امرأ  :تقوا ال رب))

وبّبر  ونس ومر اي  برأ ه ان السب  يف ت   دة هد ا   (76)والراغ  االص هاني  (75)يف ذلك ك   مر اال هري

                                                
.3/033 دظر: تاج ال روس:  -66
.006-9/003، اليرا  االوا: 09/76، املتص : 3/111 دظر: مجهر  اللغة:  -67
.09/76، املتص : 00/013، ته    اللغة: 3/111 دظر: مجهر  اللغة:  -68
.3/313، تاج ال روس: 3/19 دظر: لسان ال رب:  -69
.3/313، تاج ال روس: 1/06  دظر: جمم  الببان: -70
.7/031 دظر:  اد املسري:  -71
.3/111مجهر  اللغة:  -72
.76 -9/73 دظر املتص :  -73
.07/93، ت سري القرطيب: 0/313الصحاح:  -74
.00/013 دظر ته    اللغة:  -75
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أّنه تضمر م د  ال    )َقدَرَن( الد ي    د ى     [ هو39[ ]ال يان/ قوله ت اىل ] و وجداهم حبو  عني ال    يف
، وحج هم يف ذلك أنْْ لبس يف اجلدة تدزو ج ك دزو ج الد نبا، وإمندا هدو املقا ندة بدني الرجد  واملدرأ           (77)بالباء

ء يف القدر ن  وجدداهم   وم جيدي )): والصاح  والصاحبة، وقد  عدرب الراغد  االصد هاني عدر ذلدك بقولده       
  . (78) تدببهاا أّن ذلك ال  كون عل  حس  امل  ا ف فبما ببددا مر املداكحة(( ، وج ه امرأ  :كما  قاا ،حو اا

 .(79)عل  صحة قوا  ونس [.دلب  37 وجداكها[] االحزاب /]  :و رى أبو علي ال ا سي أّن قوله ت اىل
قوم دلبالا عل   ونس الله ؛ ألّن الزواج ال ي تشري إلبده اآل دة   و ب و لي أّن ما ذه  إلبه أبو علي ال ا سي  

حني أّن عل  ،مر   د  بدع جحش، وهو  واج حص  يف ال نبا ال يف اآلير  الكرميه هو  واج الديب
ثدم إن قولده ت داىل ] وجداكهدا[ ميكدر       .الزواج ال ي   ح   عده  ونس هو الدزواج الد ي حيصد  يف اآليدر     

 . ف اجلر، ووص  ال    بالضمري مبا ر ، وال ق  ر  وجداك بهاتأو له عل  ح ف حر
هدا إىل أّن ال ّراء م  ك فص جبوا  ت   ة ه ا ال    بالباء، ب  أجا  أ ضداا ت    ده     ول   مر امل ب  اال ا 

 :فبقولدون مد الَ   ،ويف ال صر احل    أي  الداس  س  ملون ه ا ال    م    اا بد سه إىل م  ولني .(80)ب ي 
. وق  ُ قداا  (81)ج لداهم   زوجون بهر :واس  ملوه أ ضا م    اا بالباء، فقالوا م الا ، ّوج الوالُ  ابدَ ه    اا

ويف  ،وهد ا هدو قدوا ال قهداء     ،وتدزوج مدهدا، وتزوجدع مدده     ،و وجها مر فالن ، وجُ ه مر فالنة :البوم
 علدد  القددوا بز دداد  مددر يف   وقددوا ال قهدداء:  وج دده مدهددا ال وجدده لدده إال   )ذلددك  قددوا صدداح  اليددرا  )  

 .(82)((االجياب

 :صيغة املبالغة -ثالثا 
صبغ املبالغة يف ال رببة تأتي ب الا مر اسدم ال اعد  لل اللدة علد  ال كد ري واملبالغدة يف الوصدف، وتأكبد           

ر ولك ،عشر ر و ناا . وأو ان صبغ املبالغة يف ال رببة ك ري ، أوصلها ب ضهم إىل أك ر مر(83)م داه وتقو  ه
. وال  دك أّن كدّ    (84)وَف صد    ،وَف بد   ،وفَ دوا  ،َفّ اا، ومص  داا  :هي ،املشهو  مر ه ه االو ان مخسة

فوجدود هد ا ال د د     ،هلجة مر اللهجات ال رببة الق مية كاندع تسد  م  صدبغة أو صدبغ ني مدر هد ه الصدبغ       
   .الك ري مر صبغ املبالغة يف ال رببة سببه أّن ه ه الصبغ مأيوذ  مر ع   هلجات

برفد  ال رببدة بدو ن واحد  مدر هد ه        -وهدي هلجدة أ د  ددوء      -وق  اسهمع إح ى هلجات اال د 
ال ي  ثدر الدداطقون بهد ه اللهجدة اسد  ماله       -بضم ال اء وتش    ال ني  -وهو الو ن )فتّ اا(  ،االو ان

  .(85)دون غريه مر الصبغ، إذا أ ادوا املبالغة يف ح   صبغة فاع 
 ،بلهجة أ د  دوء  كان  س  م  صبغة )فتّ اا( مهما كانع د جة املبالغة الدي  قصد ها  مب د  أّن الداط  

حدني أّن  علد    .أو االسدراف فبده   ،أو جتاو  ح  ال ج  ،ُعّجاب سواء أ اد املبالغة يف ال ج  :فبقوا م الا
فإذا أ اد  ،ت املبالغةالداط  بال رببة ال صح  خي ا  صبغة َف ب  أو فت اا أو فتّ اا لل  بري عر د جة مر د جا

                                                                                                                                
.313م ردات أل اظ القر ن:  -76
.9/06 ، اليرا  االوا:3/19، اللسان: 7/031 دظر:  اد املسري:  -77
.313م ردات أل اظ القر ن:  -78
.031/ 7 اد املسري: -79
.3/19 دظر: لسان ال رب:  -80
.309م جم االف اا امل    ة ومواطر اس  ماهلا:  -81
.9/006اليرا :  -82
.361 دظر: تصر ف االف اا واالمساء:  -83
.363 -363 دظر: امله ب يف علم ال صر ف:  -84
.11/ 03 دظر: ت سري القرطيب:  -85
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وإذا نددوى االفددراط يف  ،ُعجدداب :قدداا ،وإذا قصدد  ال كدد ري يف املبالغددة ،املبالغددة يف الَ َجدد ، قدداا: عجبدد 
.. .قاا الراغ  االص هاني )) .واىل ه ا امل د  أ ا  ب ض ال ا سني ال رب الق ام  ،ال ج ، قاا ُعّجاب

 :وجداء يف جممد  الببدان ))الكتّبدا  الكدبري جد اا، ُ قداا        (86) ((كوالكتبا  ابلغ مر الكبري، والكتّبا  أبلغ مر ذلد 
   (87) ((وحسر وُحسان وُحّسان ،َعجب  وُعجاب، وُعّجاب :وم له ،ثم كتّبا  ،ثم كتبا  ،كبري

فد كر ال دّراء أّن    ،ف بد  وفت داا وفتّ داا يف امل دد      :و رى ب ض اللغو ني الق ام  أنْْ ال فرق بدني الصدبغ  
  .(88)( (وامل د  كله واح  ، جٌ  كر ٌم وكتّرام وكترام ه ا)ال رب تقوا )

وكدر م   ،كما تقوا كبري وكتبدا  و كتّبدا    ،الُ جاب والُ ّجاب وال جب  مب د  واح )وجاء يف  اد املسري )
 . (89) ((وطو   وطتواا وطتّواا ،وكترام وكّرام

]وَمَكدروا َمك دراا كتّبدا اا [     : داىل فدإّن هد ه الصدبغة قد  جداءت يف القدر ن الكدر م، قداا ت         ،وعل  أّ دةص حداا  
فقد   وي عدر أبدي عبد الرمحر السدلمي       ،القر نبدة  تهد ه الصدبغة أ ضداا يف القدراءا     [.، وو دت 33]نوح/

هد ا إىل أّن   ،(90)اجلبم [ ب ش    3ُعجاب((] ص/لشيء )وعبس  بر عمر وغريهما أّنهم قرأوا قوله ت اىل )
ع داا غري قلب  مر االم لة الش ر ة الي جاءت موافقه للهجة أ د  دوء  امل دبني بالقراءات القر نبة ق  ذكروا 

 .(91)يف اس  ماا صبغة فتّ اا

 : املذكر واملؤنث -رابعًا 
ومدر مظداهر هد ا     ،مدر اه مدام اللغدو ني والدحدا  االقد مني       غ  موضوع ال  كري وال أنب  حبدزاا كدبرياا  
 ،املد كر واملؤند  لل دّراء    :مدهدا  ،وصد  إلبددا ب ضدها    ،ك د  االه مام أنهم أل لوا فبه عد داا غدري قلبد  مدر ال    

وللم صدد  بددر سددلمة، وأبددي بكددر   .واملدد كر واملؤندد  للمددربد ،وال دد كري وال أنبدد  البددي حدداب السجسدد اني 
   .وصلع إلبدا أ ضاا ،وغريهم مر ال ا سني الق ام  مؤل ات يف ه ا املوضوع ،ينجاالنبا ي، وابر 

ال أنبد  وال د كري مدر    ) ات الي دا ت حوا موضوع ال  كري وال أنبد  هدو أّن )  يف ك ر  املؤل ول ّ  السّر
 دزداد علد  ذلدك أّن ال درب ج لدوا مل رفدة املد كر         (92) أغمض أبواب الدحو، ومسدائلهما ع  د   مشدكلة((   

واملؤن  أهمبة التق  عر أهمبة م رفة االعراب، فأوا ال صاحة عد هم م رفة امل كر واملؤن  يف الكلمدات  
ب  إّن مر متام م رفة الدحو واالعراب عد هم م رفدة املؤند  واملد كر ؛ ألّن مدر      (93)ل رببة قباساا ومساعاا ا

أو نصد    ،أو ي دض مدصدوباا   ،أو أّن  م كراا كان ال ب  ال ماا له كلزومده مدر نصد  مرفوعداا     ،ذكلر مؤن اا
  . (94)خم وضاا 

 د كري وال أنبد ، لكدّر ال ا سدني القد ام  م      ومد  ك در  املؤل دات الق ميدة الدي دا ت حدوا موضدوع ال       
فبهدا اطخالفددات؛ فقد  جيددزم    وإّن مؤل داتهم تك ددر  ، سد يب وا ال ق بد  هلدد ه الظداهر  تق بدد اا علمبداا وحامسدداا    

  .(95)وجيّو  فبها ثال  االمر ر  ،وجيزم اآلير ب أنب ها ،أح هم ب  كري كلمة

                                                
.611م ردات أل اظ القر ن الكر م:  -86
.01/033جمم  الببان:  -87
.3/311م اني القر ن لل راء:  -88
.7/7 اد املسري:  -89
.391/ 0،  اد املسري: 1/390 دظر: جمم  الببان:  -90
.377-3/376، احمل س : 311-3/311 دظر: م اني الر ن لل ّراء:  -91
.003ة: ال يو  الدحوي للغة ال ربب -92
.397حماضرات يف فقه اللغة، د. عصام نو  ال  ر:  -93
.17امل كر واملؤن  البي بكر االنبا ي:  -94
.390حماضرات يف فقه اللغة، د. عصام نو  ال  ر:  -95
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لمداء ال رببدة القد ام  م  كدر بسدب  املددهج الد ي        وال  ك أّن ه ا القصو  واال تباك ال ي وق  فبه ع
سا وا علبه يف د اسدة هد ه الظداهر ، وإمندا سدببه ايد الف اللدهجات ال رببدة يف تد كري وتأنبد  مجهدر  مدر             
االل اظ ؛ فب ض القبائ  ال رببة كانع متب  إىل ت كري طائ ة مر االمساء، جدحع قبائ  أتير إىل اسد  ماهلا  

  مؤن ة. 
  إبراهبم السامرائي أن ال رببة الق ميدة مدرت مبرحلدة تا خيبدة م  كدر املد كر واملؤند  فبهدا         و رى ال ك و

  .(97)، وأّن ال أنب  بال المة طا ىء يف ال رببة مر الداحبة ال ا خيبة (96)واضحاا تام الوضوح
بد  كاندع    ،ؤند  ّن اللغة ال رببة يف مرحلة موغلة يف القد م م تكدر متب دز بدني املد كر وامل     إوب با   أيرى 

   .تيل  ل ظة م بدة عل  نوع احلبوان سواء أكان م كراا أم مؤن اا
وهل ا الرأي ما  ؤ  ه، فهو  ص ق عل  طائ ة مر االمساء والص ات يف ال رببة، ومدها كلمة ) وج( ؛ 

املؤند    مدر غدري أنْْ خي د م    ،فق  صّرح اللغو ون ال رب بأّن ه ه الكلمة ُتقاا للم كر واملؤند  علد  السدواء   
. ومس  الكسائي تلك اللهجة يف (99)الرجُ   وُج املرأ ، واملرأ ت  وُج الرج  :، فبقولون(98)ب المة ال أنب 

وبهدا جداء القدر ن     (102)وهد ه هدي اللغدة ال البدة     (101) أك در كدالم ال درب باهلداء((    )وقاا ) ،(100)أ د  دوء 
[، قدداا ت دداىل ]أمْْسصددك علبددك  وَجددك[ ]   33اجلدددَة[ ]البقددر /الكددر م، قدداا ت دداىل:] اسْْددكترْْ أنددع و وُجددك  

 .امدرأ  مكدان امدرأ     [، أي31[، وقاا أ ضا ] وإنْْ أ دُتم اس ب اا  وج مكان  وج []الدسداء/  37االحزاب /
وعل  ه ا فإّن كلمة ) وج( يف هلجة أ د  دوء  ت   مر االض اد؛ إذ هي يف تلك اللهجة تس  م  للمد كر  

 .  واملؤن  عل  السواء
 ((وسائر ال رب  وجة باهلاء ، وج بغري هاء : قولون للمرأ )سكَّبع إىل أّن أه  احلجا  )وذه  ابر ال

ة  ظد الببئة الدي تسد  م  ل   الكسائي وابر السكبع يف اسم القببلة أو :و الحظ هدا اي الف الكوفبني .(103)
خمددال ني بدد لك  ، وجددة باهلدداء :غددري أّنهمددا ات قددا علدد  أّن أك ددر ال ددرب  قولددون  ،) َوج( للمدد كر واملؤندد 

  .(104)االصم ي ال ي كان  رى أّن طرح اهلاء يف ه ه الل ظة هو أك ر كالم ال رب
و رى أبو حاب السجس اني أّن طرح اهلاء يف ه ه الل ظة لبس بظاهر ٍ  متا سها ك  القبائ  احلجا  ة، ب  

ب السجسد اني ))وأهد    قداا أبدو حدا    . وجة باهلاء، ونس  ه ا الدي  إىل أه  مكدة  :أّن ب ضهم كان  قوا
  .(105) وأه  احلرم   كلمون بها(( ،جن   قولون يف املرأ   وجة باهلاء

للمرأ   وجة، و شا كها يف ذلك كد ري مدر قدبس وأهد       :وق  ات   اللغو ون ال رب عل  أّن متبماا تقوا
كمدا   ،فد  للدبس  و  ، وجة باهلداء بأّنده توكبد  لل أنبد      :وفسر ابر يالو ه قوا أك ر ال رب للمرأ (106)جن 

ال قهاء، فبز  ون ال اء يف ه ه الكلمة،  ، وك لك     (107)َفرَسة :و مبا قالوا ،قالوا فرس لل كر واالن  

                                                
.9يف ال  كري وال أنب :  -96
.00املرج  ن سه:  -97
.0/031، جمم  الببان: 0/39 دظر: جما  القر ن:  -98
.9/01، إعراب القر ن للدحاس: 336/ 0: مجهر  اللغة -99

.3/319، تاج ال روس: 3/19 دظر: اللسان:  -100
.0/036ال ببان لليوسي:  -101
.3/319، تاج ال روس: 0/036 دظر: البحر احملبط:  -102
.313/ 3تاج ال روس: -103
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م ُ  ْْلم  ،فبها  وج وابر ةر َكَت لبس ال كر باالن  ، إذ لو قب :ويوف  ،إن اس  ملوها للمؤن ؛ لال ضاح
  .(108)أذكر أم أن  

 وج الغددري، وحج ده أّن الكلمددة و دت بغددري اهلدداء يف   :، وقدداا(109)وأنكدر االصددم ي ) وجددة( باهلداء  
))الوجده طدرح اهلداء مددر     :، وأ د  ب دض اللغددو ني مد ه  االصدم ي يف ) وج(، فقداا املددربد     (110)القدر ن  

فقداا   ،، وذه  الرماني إىل أّن قوا االصم ي أجدود؛ ألّن ل دظ القدر ن علبده، واحد ج لده      (111) الزوجة((
كاندع مشدبهة لده، وكاندع بيدرح اهلداء        ،ا كانع االضافة تلزم االسم يف أك ر الكالموال لة يف ذلك أّنه مل))

 انيه، وقداا الراغد  االصد    (112) أفصذ وأيدف مد  االسد غداء ب اللدة االضدافة عدر داللدة هداء ال أنبد ((         
  .(113) ))و وجة لغة ض ب ة((

ّن ل ظ القر ن ق  جداء  ن م أ :فقب  له ، فضاا مر ب ض اللغو ني يف عصره ولقي م ه  االصم ي أ ضا
و بدد و أّن هدد ه امل ا ضددة الشدد     لددرأي    (114)((؟ةال ُ قدداا  وجدد :فهدد  قدداا عددّز وجدد  )) ،بيددرح اهلدداء

قد  أتدع ب ما هدا ؛ إذ ج لدع االصدم ي ب د  هد ا الوقدع  سدم  يف الشد ر ) وجدة( باهلداء وال              االصم ي
  .(115) دكرها

 ،ُتقاا باهلاء وغري اهلداء، إن اسد  ملع للمؤند    وعّ  ك ري مر اللغو ني ل ظة ) وج( مر الكلمات الي 
 . واجلوهري وابر سب   ،: اال هري(116)ومر هؤالء

 :فبقدوا يف اجلمد    واملشهو  يف كلمة ) وج( أّنها جتم  مج  قلة عل  أ واج، وأمدا مدر  قوا: وجدة،   
 [. 31قت ْْ أل واجك [ ] االحزاب /]  ا أّ ها الديّب  :قاا ت اىل ،(117)ّ وْْجات 

 (118)لشاعروقاا ا
 أنْْ لبس َوصٌْْ  إذا انَْْحلَّعْْ ُعَرى الّ َن ص  اصاح  َبلصغْْ َذو ي الّزوْْجاتص كتلَُّهُم     

 .(119)وجيو  أنْْ جيم  ) وج( مج  ك رٍ  عل    َوَجة وأ او ج، وه ا قلب  يف كالم ال رب
كلمدة ) وج(  ووقف ال ك و  حممود فهمي حجا ي أمام كلمة ) وج( وق ة الباحد  امل أمد ، فد كر أّن    

ديلدع اآل امبدة أوا االمدر     ( اليzeugosالبونانبة )لبسع مر أص  سامي، وإمنا هي مأيوذ  مر الكلمة 
بصبغة تد هي بال  حة اليو لة، ثم ان قلع ه ه الكلمة إىل ال رببة، واخت ت فبهدا امل دد  املقابد  مل دد  كلمدة      

أّن ب ض ابداء عصره  س  ملون كلمة ) وجة(  )ب  (، وظ  ه ا االس  ماا سائ اا إىل أنْْ الحظ االصم ي
  .(120)وعّ ها حلداا  ،الي انكرها

                                                
.3/313تاج ال روس:  -108
.0/071زهر: ، امل0/067، ت سري القرطيب: 0/91إعراب القر ن للدحاس:  -109
.0/19لسان ال رب:  -110
.0/036ال ببان لليوسي:  -111
املص   ن سه والص حة ن سها. -112
.319م ردات ال اظ القر ن:  -113
.3/19لسان ال رب:  -114
.39 دظر الدواد  يف اللغة البي    :  -115
.06/071، املتص :0/313، الصحاح:00/013 دظر: ته    اللغة: -116
.0/36،  اد املسري: 313- 319 دظر: م ردات أل اظ القر ن:  -117
.3/19لسان ال رب:  -118
.0/006، البحر احملبط: 00/013ته    اللغة  -119
.309علم اللغة ال رببة:  -120
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  ه  إىل أّن كلمة ) وجدة(   اح هما:ثم أي  ال ك و  حجا ي   سر ظهو  صبغة  وجة يف ت سري ر، 
  وجدة ؛  :فقدالوا  ،أّن ال رب هم ال  ر ان دوا كلمدة ) وج(   االير:و ،كانع ام  اداا للكلمة اآل امبة  وجا

، وه ا ال  سري مدايوذ مدر ت سدري ابدر يالو ده الد ي مدّر ذكدره يف الصد حة          (121)ل مببز بني امل كر واملؤن  ل
 .السابقة

 قبائل االزد اتقواعد بناء اجلمل يف هلج 
 :املطابقة بني فعل والفاعل -أوال

إىل ألدف   س  م  الدداط  بال رببدة ال صدح  ال يداب  بدني ال  د  واالسدم امل قد م علبده، فبسدد  ال  د              
 ،إنْْ كان االسم امل قد م علبده جمموعداا    ،و سد ه إىل واو اجلماعة ،إنْْ كان االسم امل ق م علبه م دٌ  ،االثدني

   .والرجاا قاموا قاما، الرجالن ص :فبقوا م الا
فال  ياب  ببدهمدا، أي جيدرد ال  د  مدر عالمدي       ،وأّما إذا تق م ال    عل  االسم الظاهر الواق  فاعالا

  .(122)وفا ت اهلد اُت  ،و  و  الشه اُء ،فا  الشهب ان  :فبقوا ،دبة واجلم ال  
ف يداب  بدني    ،وت كر ك   الدحو اّن ب ض القبائ  ال رببة كانع ختالف ما د جع علبه ال رببة ال صح 

 علد  الدرغم مدر تقد م     ،عر طر   ت دبة ال    أو مج ه، إذا كان ال اع  م د   أو جمموعاا ،ال    وال اع 
 . وَس ص َْْن اهلد اُت ،و َس ص وا الز  ون ،َس ص ا الز  ان  :، فبقولون م الا(123)ال    عل  ال اع 

إ ا   إىل  (ومساها ابر مالك )لغة    اقبون ،و  رب الدحو ون عر ه ه اللهجة بد )لغة أكلوني الرباغب (
وتدسدد  أ ضددا إىل بددين  ، ، وتدسدد  هدد ه اللهجددة إىل أ د  دددوء(124)احلدد    الدبددوي الشددر ف امل ددرب عدهددا

  .(125)احلا   بر ك   وطبي
وق  فسر سببو ه وجود ه ا املظهدر اللغدوي يف هد ه اللدهجات بدأّنهم أ ادوا أنْْ جي لدوا لل اعد  امل دد  أو         

  . (126)كما ج لوا لل اع  املؤن  عالمة، يف حنو قوهلم: قالعْْ فالنة ،اجملموع عالمة
فهد ا   ،ر  اللغو ة عل  أنها عب  مر عبوب االسد  ماا اللغدوي  وق  نظر ك ري مر الق ماء إىل ه ه الظاه

إذ أّنهدا و دت يف احلد       ،، ولدبس االمدر كمدا ذكدر    (127)ابر هشام م الا  شدري إىل أّن هد ه اللهجدة ضد ب ة    
ب الا مر  (128) (())   اقبون فبكم مالئكةٌ  باللب  ومالئكٌة بالدها  :الدبوي الشر ف، ومده قوا الديب الكر م

ومدر ذلدك مداو ي عدر احلسدر البصدري أّنده قداا يف          ،وو دت أ ضا يف أقواا ب ض ال اب ني ،فبكم    اق 
ق  أوك ته  د اه واعم تده    :ب الا مر(129) وأعم تاه  جاله(( ،ق  أوك تاه   اه)) :احل    عر طل  ال لم

 .  جاله

                                                
ص   ن سه، والص حة ن سها.امل -121
.3/66، حا بة الصبان: 0/311 دظر:  رح االمشوني:  -122
.3/91 دظر:  رح ال سهب :  -123
.0/303 دظر هم  اهلوام :  -124
.391مغين اللبب :  -125
.3/33 دظر الك اب:  -126
.391مغين اللبب :  -127
.391املص   ن سه:  -128
.3/301، 3/317الدها ة يف غر   احل   :  -129
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ال  رفض ه ه الظاهر   ت بع أن االس  ماا ال ربي ،وق  جاء الش ر ال ربي ال صبذ حامالا  واه  ك ري 
  (130)ومر ذلك قوا الشاعر  ، فضاا تاماا

 َع ذلبالاددوك كدددم َيَ لددولو أّنه َنصروك قومي فاعَ َز ْْت  بدصرهم    
 :(131)ومده قوا أبي فراس احلم اني  ،َنَصرك قومي :أي

 ألقحَْْدها غترُّ السحائ  داا ددُن صج الرببُ  حماس
  :ده قوا امل ديبوم ،ألقَحها غتزُّ السحائ  :أي

 َسهٌْْم    ُب والسهام ُتر ذ  وَ م  ما َ مَ ا   اه فَصاَبين 
 . ما  مع   اه :أي

ومدر ذلدك قولده ت داىل ] ثدم       ،وُ زاد عل  ذلك أّن القر ن الكر م ق  اس  م  ه ه اللهجة يف ب ض   اتده 
وهمدا م قد مان    ،)َعموا( و)صدّموا(  عالمة اجلم  بال  لني [، فأحل 70مدهم [ ] املائ  / َعُموا وَصّموا ك رٌي 
فأحل  عالمدة   [،70ال  ر ظلموا [ ] االنبباء / ومده أ ضا قوله ت اىل ] وأّسروا الدجوى  ،عل  ال اع  )ك ري(

  اجلم  أ ضا بال    امل ق م )أّسروا(.
حداولوا أنْْ   فقد   ،وملا كانع اآل  ان الكرمي ان ت  ا ضان م  املقا بس الي أقّرهدا الدحدا  يف بداب ال اعد     

وهلد ا أعرضددا عدر ذكرهدا ؛ ملدا فبهدا مدر         تب    بهما عر هلجة    اقبون، ،ك ري (132)جي وا هلما ت سريات
   .الض ف وال أو   الب ب  وال كلف الواضذ

وعد نا أّن ما و د مر ذلك مر الكالم ال صبذ حيم  عل  أّن الف االثدني أو واو اجلماعة أو نون الدسو  
ب دض   هإلبوهو ما ذه   ،واالسم الظاهر ب  ها   رب فاعالا ،ل  م د  ال  دبة أو اجلم فبه حروف دواا ع

، وه ا الرأي ت ض ه ال  اسات اللغو ة املقا نة (133)وابر جين وغريهما هالدحا  واللغو ني مر أم اا سببو 
امبددة وال رب ددة الددي أجر ددع علدد  اللغددات السددامبة، إذ تشددري هدد ه ال  اسددات إىل اّن اللغددات السددامبة كاآل   

كمدا هدو احلداا يف     ،إذ كان ال اع  م د  أو جمموعداا  ،والسر انبة واجل ز ة كانع تلح  عالمة ع د ة بال   
، ووجود ه ه الظاهر  يف اللغات السامبة   ين أّنهدا ظداهر    (134)حلوقة عالمة ال أنب  إذا كان ال اع  مؤن اا 

 ،وكان ال اع  م دد   أو جمموعداا   ،ا تق م ال    عل  ال اع إذ ،وأما ظاهر  ع م امليابقة ،أصلبة يف ال رببة
فهي ظاهر  حادثة سببها أن ال رببة ال صح  ق  كرهع ت  د ال المدات، فاسد غدع عدر اسد  ماا أسدلوب      

، وبقبع  ثا  ه ا االص  السامي ماثلة يف ب دض  (135)ت دبة ال    أو مج ه اك  اء  ب اللة ال اع  عل  ال  د
   .ومدها هلجة أ د  دوء  اللهجات ال رببة،

فإّن اللغو ني ال رب ما كانوا عل  صواب حني ن  دوا هد ه الظداهر  بأّنهدا عبد  مدر عبدوب         ،وعل  ه ا
وكالم ال رب   راا ون راا جي لدا نقوا  ،ومدي  الديب ،ثم إّن وجودها يف القر ن الكر م ،االس  ماا اللغوي

  .عرببة فصبحةإن هلجة    اقبون هي هلجة :- وحنر ميمئدون -

                                                
.3/31 رح ال سهب :  -130
.0/303هم  اهلوام :  -131
، 933/ 0، ال ببددان لل كددربي: 3/33، 0/31، اعددراب القددر ن للدحدداس:  3/011، 0/306 دظددر: م دداني القددر ن لل ددراء:   -132

.313 -0/310، أمالي ابر الشجري: 3/100
.1/1،  وح امل اني: 0/337، اطخصائ :3/33 دظر الك اب:  -133
.096 -093اصر، مق مات وتيببقات: علم اللغة امل  -134
.097املرج  ن سه:  -135
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   :استعمال )أم( أداة تعريف -ثانيًا 
اه م ال ا سدون قد مياا وحد   اا ب  اسدة ممبدز ال  ر دف يف اللغدة ال رببدة، وتشدري ال  اسدات املقا ندة الدي             
اجر ع عل  اللغات السامبة أّن هداك اي الفاا واضحاا بني ه ه اللغات يف اس  ماا ممبز ال  ر ف وموق ه مر 

واآل امبدة تسد  م  امل درف ) ( يف نها دة      ،غة ال رب ة م الا تس  م  امل دّرف )هدَد( يف أوا االسدم   الكلمة، فالل
  .(136)االسم 

وميكر أنْْ نالحظ ه ا االي الف يف اس  ماا ممبز ال  ر ف يف اللغة ال رببة ا ضا، فمر امل روف أّن اللغة 
وأدا  ال  ر دف يف اللدهجات    .وعرببدة باقبدة   ،وعرببدة بائد     ،عرببدة جدوببدة   :ال رببة تدقسم إىل ثالثة أقسام

وهددي يف اللددهجات ال رببددة البائدد   اهلدداء امل  وحددة يف أوا      ،ال رببددة اجلدوببددة هددي الدددون يف نها ددة الكلمددة    
 .(137)حني أّن أدا  ال  ر ف الشائ ة يف ال رببة الباقبة هي )أا( يف أوا االسم عل  الكلمة،

فقد  فضدلع ب دض اللدهجات ال رببدة       ،سد  ملة يف ال رببدة الباقبدة   ولبسع )أا( أدا  ال  ر ف الوحب   امل
وهد ا مدا أطلد  علبده يف الد  س       ،اس  ماا )أم( ب الا مر )أا(، أي إنها كانع تب ا الم أا ال  ر دف مبمداا  

  .(138)اللغوي الق  م واحل    اسم اليتمْْيمانبة
، (140)ئد  أتيدر م د  طبديء ومحدري     ونسدبها  يدرون إىل قبا   ،(139) وق  عزا ث ل  ه ه الظاهر  إىل اال د

اا قد وال ام  املشرتك بني ه ه القبائ  أّنها كانع تسكر يف جدوب البمر؛ وهلد ا نظدّر أّن ابدر هشدام كدان موف     
  .(141)متام ال وفب ، حني نس  ه ه الظاهر  إىل ب ض أه  البمر ولبس إىل مجب هم

مدر  ند  مدر    )أنده قداا)   عر الديب وق  ساق اللغو ون ال رب ام لة عل  ه ه الظاهر ، مدها ما  وي 
، ومدها ما جاء يف لسان ال رب مر أّن امرأ  محري دة  (142)ال  ر ف مبماا ( فأب ا الم اا(امْْبصكر فأصَْْق وه مئة

ولكدّر عبَشددا امَْْقمْْدُذ امْْ صرْْسصدَك امْْ صَددُ  امَْْحمداط        ،فصبحة ُسئلع عدر حداا بالدهدا، فقالدع ))الدتدُ  قتد        
 :ش َمرْْ  قدوا  ومس  االي (143) ((هو امْْ صنُي عد كتم :ا: ما ال صرْْسصكت ؟ فقالعأي طب  ؛ فقب  هل ،طوب

 قدوا ))أم  دبخ أم كتّبدا      ،، ومسد  ابدر د  د  يف عصدره  جدالا مدر الدبمر       (144)و ر   الرج  ،قام امْْرَجُ 
 و قص  الشبخ الكبري ضرب  أسه بال صا.  (145) ((ضرب  أسه بالقَصوْْ
 :(146)ومر ذلك قوا ُبجري بر َغَدمة اليائي ،را ضا يف الش  ةجهوو دت ه ه الل

 َ رْْمصي و ائي بامَْْسهْْم  وامَْْسلصَمة ذاك يلبلي وذو ُ واصلتين 
 . احلجا   :والَسلصَمة .ةَمهْْم ، والَسلصوهو  ر   بالَس

اال د وغريها مر اللهجات إىل اس  ماا )أم( بد الا مدر    اتواي لف اللغو ون ال رب يف ت سري مب  هلج
ألّن إدغدام الم ال  ر دف    ، كر ابر مالك أّن ه ه اللهجة خم صة بداا الشمسدبة، وأّنهدم ف لدوا ذلدك     )اا(، ف

                                                
.003:  قوب، فقه اللغة ال رببة، إمب  ب    013فقه اللغات السامبة:  -136
.330، حماضرات يف فقه اللغة:0/911 دظر: اللهجات ال رببة يف الرتا :  -137
.033، يف اللهجات ال رببة: 0/077 دظر: املزهر:  -138
.0/31جمالس ث ل :  -139
.0/331، هم  اهلوام : 0/39 دظر:  رح االمشوني:  -140
.39املغين:  -141
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وذكر ب ض  .(147) ((باحلرف األوا مر االسم جي   ))املت ّرف بها كأّنه مر املضاعف ال ني ال ي فاؤه همز 
 ،خبدالف  جد  ونداس    ،وك ابغالم  :اللغو ني أّن ه ه اللهجة خم صة باالمساء الي ال ُت غم يف أوهلا حنو

وم   ابر هشام ل لك مبا حكاه عر ب ض طلبة البمر أّنهم مس وا يف بالدهم  ،أي أّنها حتص  يف اا القمر ة
   .(148)أمَْْ َرَس وا ك  ،ُي  الرُّمَْْذ :َمرْْ  قوا

اا  :و س شددف مددر االم لددة الددي ذكرهددا اللغو ددون يف هدد ا البدداب أن هدد ه الظدداهر  حتصدد  يف الدددوعني    
   .واا الشمسبة ،قمر ةال

وال  سدري   ،وال  رى ال ا سون احمل ثون مر ضريك يف اس  ماا اال د ني وغريهم أم لل  ر ف بد الا مدر اا  
وهد ا االصدوات  بد ا     ،االصدوات امل وسدية أو املائ دة    الصوتي هل ه اللهجة عد هم هو أّن الالم واملبم مدر 

 .(149)ب ضها مر ب ض ك رياا يف اللغات السامبة

 : رفع االسم اجملرور  -ثاثال
 ،ال داء  [ بكسدر 39اسُج وا[ ] البقدر / ]وإذ قلدا للمالئكة  قرأ مجهو  القّراء ل ظة )املالئكة( يف قوله ت اىل

  .(150)وه ه هلجة أ د  دوء   ،وقرأ أبو ج  ر امل ني، واالعمش بضم ال اء يف حاا الوص 
ثدم   ،ىل أّن القا ىء به ه القراء  كان خي دض ف ه  ب ضهم إ ،واي لف اللغو ون يف توجبه ه ه القراء 

وأّن الراوي هل ه القراء  م    ك ه ه  ،أّن اهلمز  احمل وفة مضمومة يف االب  اءإىل  شري إىل الضمة ؛ تدببهاا 
  .(151)فأييأ الروا ة عر القا ىء ،اال ا  

 ،واب د أ بهدا   ،ال داء قبلدها  و عم مجاعة مر اللغو ني اىل أّن القا ىء نق  ضمة اهلمز  يف )اسج وا( اىل 
. (152)فال  بق  فبها حركة تدق  ،تسقط يف د ج الكالم ،الّن اهلمز  همز  وص  ،وه ا الرأي َض بف ج اا

. (153)كراهبة االن قداا مدر كسدر اىل ضدم     ،وذكر فر   ثال  مر اللغو ني أّن ال اء ضّمع إتباعاا لضمة اجلبم
وعلبه امل وا يف ال  اسات اللغو ة  ،ري ه ه القراء ، وأصّحهاوه ا الرأي هو أقوى اآل اء الي قبلع يف ت س

  احل   ة.
و رى ال ا سون احمل ثون أّن حتقب  االنسجام والسهولة والسرعة يف ني  األصوات اللغو ة يصبصة مر 

ون عل  حركات االتباع م   حرصهم عل  حركات رص، ال  ر كانوا حي(154)يصائ  هلجات أه  الباد ة
ون بقواع  اللغدة مدر أجد  حتقبد  االنسدجام بدني األصدوات املديوقدة، كمدا          حأّنهم أحباناا  ضب   ،االعراب

   .     الش راء حني ُ تصللون بقواع  اللغة مر أج  احملافظة عل  املوسبق  والو ن الش ري
ووص وها باللحر واطخيأ والض ف ف كر الزجاج أّن أبا ج  ر غلط  ،ولق  عاب البصر ون ه ه القراء 

ه ا ض بف )وقاا عدها ابر جين ) ،(156) جيو (( وه ا حلر ال)، وقاا عدها الدحاس )(155) ه ه القراء  يف
فدال وجده ألنْْ حتد ف حرك ده وُ حدرك       ،فال اء إذاا مكسو   ،عد نا ج اا، وذلك أن )املالئكة( يف موض  جّر

                                                
.0/331 رح ال سهب :  -147
.39املغين:  -148
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، وأبدو  (158)اا الزخمشدري ، ومب د  ذلدك قد   (157) .. ألّن حركة االعراب ال ُتس هلك حبركدة االتبداع((  .بالضم
  .(159)البقاء ال كربي

ألّن ه ه القراء   و ع عر إمامني مر أئمة  ،واحل  أّن أقواا البصر ني يف ه ه القراء  ال ميكر األي  بها
القراء  املشهو  ر، ثم أّن قراءتهمدا جداءت موافقدة للهجدة مدر اللدهجات ال رببدة الق ميدة، وهدي هلجدة أ د           

  . دوء 

  اخلامتة 
قبائ  اال د، وق  الحظدا  اتدا يف الص حات امل ق مة إىل د اسة قواع  بداء امل ردات واجلم  يف هلجس ّب

ق  و دتا يف القر ن الكر م والقدراءات القر نبدة. فأمدا الل دان و دتدا يف القدر ن الكدر م         هاأّن قسمني مر أقسام
القر نبدة فهمدا هلج دا أ د  ددوء  وأ د      فهما هلج دا أ د  ددوء  وأ د عمدان، وأمدا الل دان جاءتدا يف القدراءات       

 . السرا 
ولكّر هلجة اال د م تأي  موق ها ال ي تس حقه بني اللهجات ال رببة الق ميدة، إذ م تكدر مصد  اا مدر     

 . مر اللهجات ال صبحة هامصاد  اللغو ني يف مرحلة اجلم  اللغوي، م  اعرتاف كبا  اللغو ني ال رب بأّن
كاندع ت ضد  اسد  ماا أدا      هدا قبائد  اال د أن  اتمد  يف هلجد  دا لقواعد  بدداء اجل  وق  تبّبر لددا مدر د اسد    

م  مب  هلجة أ د  دوء  اىل  ف  االسم اجملرو  )املالئكة( يف قولده ت داىل ))إذ قلددا     ،ال  ر ف ام ب الا مر اا
أو    ، وكان م د  بني ال    وال اع  إذا تأير االيري عر ال  [، وامليابقة39اسج وا(( ] البقر /للمالئكٍة 

   .جمموعاا
تالعدد  اللددهجات ال رببددة يف عددني ال  لددني )دام( و)مددات( يف املاضددي    هدد ه ال  اسددة  واتضددذ لدددا مددر  

واملضا ع، وعل  ه ا فإن اللغو ني ال رب ما كانوا عل  ح  حني  تبوا أو ان ال    ال الثي اجملرد عل  س ة 
   .وا عل  ح  ك لك حني  ص ون باباا بالك ر  و ير بالقلةأبواب، وعّ وا ما يرج عر ذلك  اذاا، وم  كون

أّن أك در ال درب   وواتضذ لدا أ ضاا أّن هلجة أ د  دوء  كاندع تسد  م  ل ظدة ) وج( للمد كر واملؤند ،      
حدني أّن  علد    ،وكان الداطقون به ه اللهجة أ ضا   ّ ون ال    ) ّوج( بالباء . وجة باهلاء : قولون للمرأ 
ثدم إّن هد ه اللهجدة قد       .بة األيرى كانع جت   ه ا ال      جاو  فاعلده إىل امل  دوا بد سده   اللهجات ال رب

 ف ت ال رببة بو ن واح  مر أو ان صدبغ املبالغدة، وهدو الدو ن )فتّ داا( الد ي  ثدر الدداطقون بهد ه اللهجدة           
  .إذا أ ادوا املبالغة يف ح   صبغة فاع  ،اس  ماله دون غريه مر الصبغ

  روافد البحث
 .( القر ن الكر م0)
 ،حتقبد  حممد  ابدو ال ضد  إبدراهبم      ،هدد( 100جلالا ال  ر السدبوطي )ت  ،( االتقان يف علوم القر ن3)

  .م0617بب ا  عز زي  ،مدشو ات الشر ف الرضي
 ،بدريوت  -دا  إحبداء الدرتا  ال ربدي     ،0هدد(، ط 331ج  در الدحداس )ت   ألبدي  ،( إعرب القر ن3)

  .م 3113

                                                
.0/033احمل س :  -157
.0/031الكشاف:  -158
.0/31ال ببان لل كربي:  -159
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، ميب دة املد ني   0ط ،حتقب  ال ك و  حممود حممد  اليدداجي  ، هد(393بر الشجري )تال ،( االمالي9)
 .م0113مصر  -

 .هد 0331مصر  -ميب ة الس اده  ،0هد(، ط 793( البحر احملبط، ألبي حبان االن لسي )ت3)
دا  ال كر  ،حتقب  علي  ريي ،هد( 0313ملرتض  الزبب ي )ت ،( تاج ال روس مر جواهر القاموس6)

  .م 0119وت بري -
حتقبدد  أمحدد  حببدد  قصددري ال دداملي،  ،هددد(961لليوسددي )ت  ،اجلددزءان االوا وال دداني()( ال ببددان 7)

  .م 0137الدجف  -امليب ة ال لمبة 
حتقب  علدي حممد  البجداوي، ميب دة      ،هد( 606البي البقاء ال كربي )ت ،( ال ببان يف إعراب القر ن1)

 م.0176مصر  -عبس  البابي احلليب
، دا  0ط ،للدد ك و  حممدد  سددام حمبسددر  ،صددر ف االف دداا واالمسدداء يف ضددوء أسددالب  القددر ن  ( ت1)

 .م0117 بريوت -الك اب ال ربي 
، 3ط،تصحبذ وت لب  ال ك و   مضدان عبد ال واب   ،( ال يو  الدحوي للغة ال رببة، لربجسرتاسر01)

 م.  0119القاهر   -مك بة اطخاجني 
دا   ،3ط ،حتقبد  سدام مصدي   البد  ي     ،هد(670ت ) القرطيب البي عب اهلل ،( ت سري القرطيب00)

  .3119بريوت  -الك   ال لمبة 
بدريوت   -دا  إحبداء الدرتا  ال ربدي     ،0ط ،هدد( 371( ته    اللغة، البي مدصو  اال هري )ت03)

3110 . 
  ، دا  الك د 0ط ،حتقب  ابراهبم مشدس الد  ر   ،هد( 330البر د    اال دي )ت ،( مجهر  اللغة03)

 هد. 3113بريوت  -ال لمبة 
، دا  0حتقبد  ابدراهبم مشدس الد  ر، ط     ،هد( 0316حملم  بر علي الصبان )ت ،( حا بة الصبان09)

  .م0117بريوت  -الك   ال لمبة 
دا  الك د    ،3ط ،حتقبد  الد ك و  عب احلمبد  اهلدد اوي     ،هدد(  313البر جين )ت  ،( اطخصائ 03)

 .3113 بريوت -ال لمبة 
نقلها اىل ال رببة حمم  ثابع وأمح  الشد داوي وإبراهبم  كي يو  ب   ،امل ا ف االسالمبة ( دائر 06)

 .م0133 ،بوذ  محربي -وعب احلمب   ونس، مدشو ات َجهان تران 
حتقبدد  علددي  ،هددد( 0371لآللوسددي )ت ،(  وح امل دداني يف ت سددري القددر ن الكددر م والسددب  امل دداني  07)

 .م3113بريوت  -ال لمبة ، دا  الك   3ط،عب البا ي عيبة
هدد(، حتقبد  أمحد      317البدي ال درج مجداا الد  ر بدر اجلدو ي )ت       ،(  اد املسري يف علدم ال  سدري  01)

 م. 3113بريوت  -، دا  الك   ال لمبة 3ط ،مشس ال  ر
، 0ط ،هدد(، حتقبد  حسدر محد      111البي احلسر نو  ال  ر االمشدوني )ت   ، رح االمشوني (01)

 م.  0111بريوت  -دا  الك   ال لمبة 
حتقبددد  حممددد  عبددد القاد  عيدددا وطدددا ق ف حدددي   ،هدددد(673البدددر مالدددك )ت  ،(  دددرح ال سدددهب 31)
 م.3110بريوت  -، دا  الك   ال لمبة 0ط،السب 
هد(، حتقبد  حممد  حسدني     130المح  بر علي القل قشد ي )ت ،( صبذ االعش  يف صداعة االنشا30)

  .ب ون تا  خ بريوت، -دا  الك   ال لمبة  ،مشس ال  ر
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بدريوت   -، دا  ال كدر  3ط ،حتقب   هاب ال  ر أبو عمر ،هد( 911للجوهري )ت  ،( الصحاح33)
 م.3113

، 0ط ،هدد(  0031البر م صوم املد ني )ت  ،( اليرا  االوا والكصداُ  ملا علبه مر لغة ال رب امل وا33)
 .هد0931 مشه  -مؤسسة  ا الببع الحباء الرتا  

 .م0161القاهر   -ميب ة سج  ال رب  ،لل ك و  عب الرمحر أ وب ،تها( ال رببة وهلجا39)
 م.0173 الكو ع -وكالة امليبوعات  ،لل ك و  حممود فهمي حجا ي ،( علم اللغة ال رببة33)
 األ دن -دا  الك اب ال قدايف   ،الزعيب ةلل ك و  حيب  عبابدة وال ك و    مد ،( علم اللغة امل اصر36)

  .م 3113
 .م0111القاهر   -مك بة اطخاجني  ،6ط ،لل ك و   مضان عب ال واب ،ا يف فقه ال رببة( فصو37)
جام دة الر داض    ،ترمجدة الد ك و   مضدان عبد ال واب     ،لكا ا بروكلمدان  ،( فقه اللغات السامبة31)

 م.0177
املوصدد   -دا  الك دد   ،3ط ،للدد ك و  إمبدد  بدد      قددوب  ،( فقدده اللغددة ال رببددة ويصائصددها 31)

 .م0111
  .م0171 ،بريوت -دا  الدهضة ال رببة  ،لل ك و  عب   الراجحي ،( فقة اللغة يف الك   ال رببة31)
لل ك و  إبدراهبم السدامرائي مد  حتقبد  ك داب ال د كري وال أنبد  البدي حداب           ،( يف ال  كري وال أنب 30)

 .1، 7حب  مس   مر جملة  سالة االسالم ال  د  ،السجس اني
  .0163القاهر   -مك بة االجنلو املصر ة  ،3ط ،ال رببة، لل ك و  ابراهبم أنبس( يف اللهجات 33)
علدد  علبدده ووضدد  حوا ددبة وفها سدده الدد ك و  إمبدد  بدد        ،هددد( 011لسددببو ه )ت  ،( الك دداب33)

 .م0111بريوت  -، دا  الك   ال لمبة 0ط ،  قوب
دا  الك د    ،عب السدالم  داهني  حتقب  حممد    ،3ط ،هد( 331جلا  اهلل الزخمشري )ت ،( الكشاف39)

  .3113بريوت  -ال لمبة 
 ،وعبد املد م يلبد  ابدراهبم    ،حتقب  عامر أمح  حبد    ،هد(700البر مدظو  )ت ،( لسان ال رب33)

 .م 3113بريوت  -دا  الك   ال لمبة  ،0ط
 ر حتقبدد  الدد ك و  صددالح الدد  ، وا ددة ابددر حسدددون باسددداده اىل ابددر عبدداس  ،( اللغددات يف القددر ن36)

  .م 0173بريوت  -، دا  الك اب ال ربي اجل    3املدج ، ط
 -الد ا  ال رببدة للك داب لبببدا      ،لل ك و  أمح  علم ال  ر اجلد ي ،( اللهجات ال رببة يف الرتا 37)

 .م0171 تونس
 -، مك بددة امل ددا ف  0للدد ك و  عبدد  الراجحددي، ط   ،( اللددهجات ال رببددة يف القددراءات القر نبددة  31)

 م.0111الر اض 
بغد اد   -دا  احلر دة لليباعدة    ،للد ك و  غالد  امليلديب    ،( هلجة متدبم وأثرهدا يف ال رببدة املوحد      31)

 م.0171
بغدد اد  -دا  الشددؤون ال قافبددة ال امددة   ،0ط ،للدد ك و  علددي ناصددر غالدد   ،( هلجددة قببلددة أسدد  91)

 م.0111
دا   ،0ط ،و  عيدا  حتقبد  أمحد  عبد  الغ د     ،هدد( 371البدر يالو ده )ت   ،( لبس يف كالم ال درب 90)

 .م0171بريوت  -ال لم للمال ني 
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، ميب دة  0ط ،حتقبد  حممد  فدؤاد سدزكني     ،هد(301عبب   )ت بي ال ،( جما  القر ن )اجلزء االوا(93)
 م. 0139مصر  -الس اد  

، 3ط ،حتقب  ال ك و  عب السالم حمم  ها ون ،هد( 310ل  )تث البي ال باس  ،( جمالس ث ل 93)
 م.0161صر م -دا  امل ا ف 

 ،لليربسي )مر أعدالم القدرن السدادس(، حتقبد  جلددة مدر ال لمداء        ،( جمم  الببان يف ت سري القر ن99)
 .م0113 بريوت -، مدشو ات مؤسسة االعلمي للميبوعات 0ط

 .3113بريوت  -، دا  الك   ال لمبة 0ط،ال ك و  عصام نو  ال  ر ،( حماضرات يف فقه اللغة93)
هدد(، حتقبد  حممد      313ني وجوه  واذ القراءات واال ضاح عدهدا، البدر جدين )ت   ( احمل س  يف تبب96)

  .م0111بريوت  -دا  الك   ال لمبة  ،0ط ،عب القاد  عيا
 ب ون تا  خ. ،بريوت -دا  الك   ال لمبة  ،هد( 931املتص ، البر سب   )ت  (97)
، ميب دة  0و  طدا ق اجلددابي، ط  هد(، حتقبد  الد ك    331البي بكر االنبا ي )ت ،( امل كر واملؤن 91)

 .م 0171بغ اد  -ال اني 
 ،حتقبد  فدؤاد علدي مدصدو      ،هد(100جلالا ال  ر السبوطي )ت ،( املزهر يف علوم اللغة وأنواعها91)

 م. 0111بريوت  -، دا  الك   ال لمبة 0ط
، 0ط ،حتقب  الشبخ أمح  فر د  املز د ي   ،هد(371البي مدصو  اال هري )ت ،( م اني القراءات31)

 م.0111بريوت  -دا  الك   ال لمبة 
حتقب  أمح   وسف جناتي وحمم  علي  ،هد(317لل ّراء )ت ،( م اني القر ن )اجلزء االوا وال اني(30)

 .م3111-0111اهلبئة املصر ة ال امة للك اب  ،الدجا 
 ،ونيحتقبد  الشدبخ حممد علي الصداب     ،هدد( 331البدي ج  در الدحداس )ت    ،( م اني القر ن الكر م33)

 م.  0116مكة املكرمة  -، مياب  الد و  0ط
حتقبد  أمحدد  مشددس   ،هددد(100جلدالا الدد  ر السدبوطي )ت    ،( م درتك االقددران يف إعجدا  القددر ن  33)
 .م0111بريوت  -، دا  الك   ال لمبة 0ط ،ال  ر
قم  -، ميب ة توحب  0للسب  حمم  احلب  ي، ط ،( م جم االف اا امل  اولة، ومواطر اس  ماهلا39)

 .هد0310
 .م0191دمش   -امليب ة اهلامشبة  ،ل مر  ضا كّحاله ،( م جم قبائ  ال رب الق مية واحل   ة33)
، دا  سد   الد  ر لليباعدة والدشدر     0ط ،لل ك و  عب الليبف اطخيب  ،( م جم القراءات القر نبة36)

  .3113دمش   -
ميب دة اجملمد     ، ك و  داود سدللوم والد  ،للد ك و  مجبد  سد ب     ،( م جم لغات القبائ  واالمصدا  37)

 م.0171ال لمي ال راقي 
حتقبد  الد ك و  مجداا     ،هدد( 917للبكدري )ت  ،( م جم ما اسد  جم مدر أمسداء الدبالد واملواضد      31)
 م.0111بريوت  -، دا  الك   ال لمبة 0ط،طلبة
 ن هدد(، حتقبد  الد ك و  مدا    760البدر هشدام االنصدا ي )ت    ،( مغين اللبب  عر ك د  االعا  د   31)

 .م3113بريوت  -دا  ال كر  ،0ط ،مبا ك وحمم  علي مح اهلل
، 3ط ،هد(، حتقب  ص وان ع نان داوودي 933للراغ  االص هاني )ت ،( م ردات أل اظ القر ن61)

 .هد0939 -ميب ة أمريان 
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وصالح ال رطوسي، ميب ة  ،وها م طه  ال  ،ل ب  اجللب  ال اني ،(امله ب يف علم ال صر ف60)
 .م0111املوص   -ال الي ال  لبم 

دا   ،حتقب  طاهر الدزاوي وحممدود حممد  اليدداحي     ،البر االثري ،( الدها ة يف غر   احل    واالثر63)
  .ب ون تا  خ ،بريوت -إحباء الرتا  ال ربي 

بددريوت  -، دا  الك دداب ال ربددي  3ط ،هددد( 303( الدددواد  يف اللغددة، البددي   دد  االنصددا ي )ت  63)
 م.0167

، 0ط ،حتقبد  أمحد  مشدس الد  ر     ،هد( 100للسبوطي ) ،هلوام  يف  رح مج  اجلوام ( هم  ا69)
 م. 0111بريوت  -دا  الك   ال لمبة 
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 دور الرأي العام يف النظام السياسي اإلسالمي 

 ، كلية القانون، جامعة كربالءميثم حسين حمزة .م .م

 املقدمة 
األص  أن لك  جم م  نظاماا سباسباا م بداا ميبزه عر غريه مر و ،خي لف الدظام السباسي مر دولة أليرى

... .ه ا الدظام   أسس مر الواق  مر أ  ولوجبة ياصة فلس بة وتا خيبة وحضا  ة ود دبة م بددة  .اجمل م ات
والد ي قد   د غري     ،هي يف جمموعها وغريها تؤثر يف اجمل مد  وتشدك  يف الدها دة نظامده السباسدي القدائم       ،أخل

الي تيرأ عل   ،وفقاا ل يو  ه ه املؤثرات وت اعلها م  غريها مر املؤثرات األيرى ،ا أو   يو  أ ضااو  ب 
 فضالا عر تغا ره عر سائر اجمل م ات األيرى.  ،فكره وتراثه وثقاف ه

  دود إىل تصدا ع    -فضدالا عمدا  بد      -وال خي   أن ه ا ال غدا ر وااليد الف إمندا مرج ده األساسدي      
واي الف م اهبم وحد ود هد ه القضدا ا مدر      ، تهم جم م  ما. وتبا ر األفكا  واحللوا بص دهاالقضا ا الي

باإلضددافة إىل ذلددك ال صددا ع املسدد مر بددني السددلية واحملكددومني يف نيدداق احلقددوق واحلر ددات    ،جم مدد  آليددر
 املسموح بها. 

فله فلس ة  ،وض بة و  باع  عدهاأما الدظام اإلسالمي فإنه خي لف متاماا عر غريه مر األنظمة السباسبة ال
أتد  مببدادئ    ،عقب   و در  ة  ،فاإلسالم د ر ودولة ،وحت    قوى السلية وأه افها ،م بدة يف نظام احلكم

تصلذ لك   مان ومكان، ولبس م د  ه ا أن القر ن الكر م قد  ند     -وهي يال   حب   -كلبة عامة 
المبة مببادئ عامة وكلبة تصلذ لك   مدان ومكدان. أمدا    وإمنا أتع الشر  ة اإلس ،عل  ال  اصب  واجلزئبات

 بشرط أن ت واءم واملبادئ الكلبة ال اب ة.  ،اجلزئبات وال  اصب  فإنها تركع الرأي ال ام واالج هاد
واحلقبقة الواضحة أنه الب  مر اي الف الزاو ة واملدظو  إذا ما ت رضددا ل  اسدة أسدس الدظدام السباسدي      

ت رضدا ل  اسة أسس الدظام السباسي اإلسالمي عده إذا مدا ت رضددا ل  اسدة أي نظدام     اإلسالمي عده إذا ما 
 فاإلسالم لبس د داا فقط وإمنا دولة ونظام جام  بني ال قب   والشر  ة.  ،سباسي  ير مر وض  البشر

 ،ا املساو ،ال  ا :ق  أتع الشر  ة اإلسالمبة مببادئ كلبة يال   تصلذ لك   مان ومكان ويف مق م ها
فهددي تقددر ت و  .والددي علدد  ضددوء مدهددا أمكددر  سددم الدظددام السباسددي اإلسددالمي مددد  الب ا ددة ،والشددو ى

وهي حب  ضوابط وأسدس غد ت يف الواقد  الد عائم ال اب دة       ، ستع مد  اللحظة األوىل يف تا  خ اإلسالم
املقر   فإن السدة الدبو ة ق  لك  نظام. وإذا كان القر ن الكر م ق  اق صر عل  أمهات املسائ  واملبادئ ال امة 
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 ،. علد  دو  املبلدغ األمدني إذا قداا ت داىل     وإذا كان الرسوا ،فصلع تلك املبادئ عل  أحسر ت صب 
 . (1)لسع علبهم مبصبير ،ف كر إمنا أنع م كر

وأن كدان الصدحابة قد  تغلبدوا علبهدا       ،بد ت بدواد  املشدكلة ال شدر  بة     وب   وفا  الرسوا الكر م
وأيدرياا للمشداو   واالج هداد والدرأي. واحلقبقدة أن ال ولدة اإلسدالمبة         ،ثم للسّدة ،ر ن الكر مبالرجوع للق

 ،والقضداء  ،وال د بد   ،ق  عرفع ثال  وظائف أساسبة وهدي ال شدر     -وهي حقبقة مسلمة  -األوىل 
لدك امل داهبم   و إمنا وفقاا ملبادئ أصدولبة وفلسد بة م مبدز  عدر ت     ،وهي الوظائف األساسبة يف ال صر احل   

احل   ة. ولق  أس د ج ذلك أن ظهرت فكر  ال ولة القانونبة. ذلك أن مق ضد  احلكدم يف اإلسدالم أن خيضد      
أو مب دد  أدق حلكدم الشدر  ة     ،مر حكام وحمكومني عل  السواء حلكدم القدانون   ،مجب  املواطدني يف ال ولة

وهدو ن دس احلداا بالدسدبة إىل      ،ة اإلسدالمبة اإلسالمبة. فاحلداكم مقبد  يف مما سد ه لسدلياته بإحكدام الشدر        
. ومدر م حيكدم مبدا أندزا اهلل     (2) األفراد. إذ قاا ت اىل )وما أتاكم الرسوا فت وه ن وما نهاكم عده فان هوا(

فاإلسدالم م   درض    ،)ال طاعة ملتلوق يف م صبة اطخدال (  . وقوا الرسوا(3)فأولئك هم الكافرون
إمندا اك  د  بوضد      ،أو طر قدة تدظدبم سدلياتها أو كب بدة اي بدا  احلداكم       لدظام ت صبلي يف  ك  احلكومدات 

 ،تا كاا تيببقاتها ال  صبلبة واجلزئبة ت يو  وظروف األمة يف ك  عصر و مان ،األسس ال اب ة
لكي حتق  صاحل اجمل م  اإلسالمي و فاهب ه يف ظ  مر اإلل زام بالشر  ة اإلسالمبة. وفبمدا  لدي ن دداوا    

  :ميلبنياملوضوع مر 
 اإلسالم د ر ال  ا واملساوا   :امليل  األوا
 املظاهر ال ملبة إله مام اإلسالم بالرأي ال ام  :امليل  ال اني

 اإلسالم دين العدل واملساواة: املطلب األول
فإذا أقبم أمر ال نبا ب د ا   .ومبزان احل  والقسط ،وهو نظام ك   يء ،ال  ا  كر أساسي يف اإلسالم

 ،وم   م تقم ب  ا انها ت وهوت وضلع. وال  ا املقصود هو ح  اهلل ت اىل ،امع وه تقامع واس ق
وفبمدا ببددهم وبدني السدلية      ،وهو مم   و ام  جملاالت احلبا  يف اجمل م  وعالقة األفراد فبما ببدهم مر ناحبدة 

وحتقبدد   ،الددداسوهددو إطددا  اإلسددالم وه فدده يف إقامددة احلبددا  ال ادلددة إلسدد اد   ،احلاكمددة مددر ناحبددة أيددرى
 مصاحلهم وحاجاتهم. 

و قوا احل  تبا ك وت اىل ) ا أ ها الد  ر  مددوا كوندوا قدوامني بالقسدط  ده اء هلل ولدو علد  أن سدكم أو          
  (6) وقاا )بئس م وى الظاملني( (5) وقاا ت اىل )إنا اع  نا للظاملني نا اا ( (4) الوال  ر و األقربني(

  ظكدم   ،سان وإ  اء ذي القربد  و دهد  عدر ال حشداء واملدكدر والبغدي      وقاا )إن اهلل  أمر بال  ا واإلح
أما عر ال  ا يف إطا  ال القدة بدني احلداكم واحملكدومني فقد  قداا ت داىل )كدد م يدري أمدة            (7) ل لكم ت كرون(

. وقاا عز وج  ) ا أ ها ال  ر  مدوا (8) وتؤمدون باهلل( ،أيرجع للداس تأمرون بامل روف وتدهون عر املدكر

                                                
(33 - 30سو   الغا بة اآل ة ) -1
(7سو   احلشر اآل ة ) -2
(99سو   املائ   اآل ة ) -3
(033سو   الدساء اآل ة ) -4
(31سو   الكهف اآل ة ) -5
(030سو    ا عمران اآل ة )  -6
(11ة )سو   الدح  اآل  -7
(001سو    ا عمران اآل ة ) -8
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. وقاا تبا ك وت اىل )إن اهلل  أمركم أن تدؤدوا األماندات   (9) أطب وا اهلل وأطب وا الرسوا وأولي األمر مدكم(
وعل  ضوء ذلك ميكر  سدم ال القدة بدني احلداكم      (10) إىل أهلها وإذا حكم م بني الداس أن حتكموا بال  ا(

م الياعة فهي يري أمة تأمر بدامل روف  حب  أوج  الشا ع الكر  ،واحملكومني يف الدظام السباسي اإلسالمي
وتده  عر املدكر وتيب  اهلل و سوله وأولي األمر. وأوضذ سبحانه وت اىل ح ود ه ه الياعدة وهدي ال د ا    

 ال ي هو غا ة احلكم. 
فدال  ك دي أن  كدون هد ف      ،السباسة ال ادلة جي  أن متدا س يف إطدا  مدر الوسدائ  الشدرعبة املشدروعة      

وسبلة أو األدا  املس ت مة غري مشروعة ب  جي  أن ت ياب  الوسدبلة مد  الشدر  ة دون    املما سة مشروعاا وال
ما أن السباسة ال ادلة . (11)فالغا ة الشر  ة يف اإلسالم  س  ب ها وسبل ها الشر  ة أ ضاا و املشروعة ،م ا ضة

بدزان قسدط   وجي  أن متا س وتقدام مب  ،غر   أو حسب  ،حاكم وحمكوم ،أ ضاا ال ت رق بني  ت  و ير
أو تسد د    ،وال ت رق بني قر   وب بد   ،وال خي   م  أصحاب املواق  واملراكز ،ال ميب  م  احل  والكراهبة

و د ي  علد     ،وال  ا به ا امل هوم  ؤثر فبا لد وس فبب   اليمأنبدة فبهدا  ،إىل ال مببز وال  ر   ألي سب 
 ،م اإلسالمي عل  جسو  م بدة مر احل  وال قةو قبم الدظا ،الد س الشا د  صحوتها و ز   عدها غشاوتها

و سم سباسب ها ال ادلة مب انة وص ق وه ى. كما أن املسداوا  يف اإلسدالم أصد      ،و وح   األمة ومتاسكها
وهي ال ت ين اس واء اجلاهد  ال اسد     ،ال ام با  ألح  عل  غريه ،فالداس سواسبة أمام اهلل ت اىل ،وأساس

 ،بال ام املل زم
وي بني اجله  وال رق املب وا وبني الكس  والق ود، وال تساوي بني ال مد  الواحد  إذا ت داوت    وال تسا

فهي تديل  مر  ،إن اجه وتوح ت ق  ته. وإمنا املساوا  يف اإلسالم تب أ بدقية أساسبة ت    وإنسانبة اإلنسان
 . (12)م هوم وح   األص  اآلدمي و وح   األيو 

واح   ومر تراب إذ قاا ت اىل ) ا أ ها الداس اتقوا  بكم الد ي يلقكدم   فالداس مجب اا يلقوا مر ن س 
وقوله عز وج  ) ا أ ها الداس إنا يلقداكم مر ذكر وأن   ن وج لداكم   وبٌا وقبائ   (13) مر ن س واح  (

 .(14) إن أكرمكم عد  اهلل أتقاكم( ،ل  ا فوا
كلكدم   ، بكدم واحد  وإن أبداكم واحد       ا أ ها الدداس إن  .قوله كما جاء يف ييبة الوداع للرسوا

  .الداس م ساوون كأسدان املشط :أ ضا آلدم و دم مر تراب و قوا
  :وهل ا سد داوا املوضوع مر فرعني

 عالقة ال كر اإلسالمي بامل اهبم السباسبة احل   ة.  :ال رع األوا
 موقف اإلسالم مر الرأي ال ام.  :ال رع ال اني

 اإلسالمي باملفاهيم السياسية احلديثة عالقة الفكر: الفرع األول
إمندا   ،ق  حوى ال     مر األفكا  وامل اهبم السباسبة احل   دة  ،ال ك أن اإلسالم د ر الكماا واطخلود

لق  بات مر األمو  املسلمة أن ال كر السباسي اإلسالمي قد  سدب  ال كدر احلد    يف      ،وف  ضوابط م مبز 
 لي اس قرت يف وج ان الش وب احل   ة.تقر ر ال     مر األسس والقواع  ا

                                                
(31سو   الدساء اآل ة ) -9

(31سو   الدساء اآل ة ) -10
.11، ص0113د. صبحي عب ه س ب ، السلية واحلر ة يف الدظام اإلسالمي، دا  ال كر ال ربي، القاهر ،  -11
وما ب  ها. 339، ص 0113قاهر ، د. حمم  أنس قاسم ج  ر، الوسبط فبا لقانون ال ام، دا  الدهضة ال رببة، ال -12
(0سو   الدساء اآل ة ) -13
(03سو   احلجرات اآل ة ) -14
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 ل امرا ال  د
 

ن رض لب ض امل اهبم احل   ة لدبني عالقة تلك امل اهبم م  ال كر اإلسالمي السامي وذلك علد  الدحدو   
 ال الي: 
  :السيادة الشعبية :أواًل

احلقبقة أن ه ا املب أ اهلام ال ي  سخ يف وج ان الش وب احل   ة ق  تقر  و تأسدس يف ال كدر السباسدي    
وهلا ان تبا رها بد سدها أو أن تدبد     ،إلسالمي مد  اللحظة األوىل. فاألمة يف اإلسالم هي صاحبة السباد ا

ل ا جاءت فكدر  اإلنابدة    .عدها ب ضاا مر أفرادها ملما س ها. بب  أن اج ماع األمة  بأسرها ص   أو مس حب 
الي بدا  الد  ر  ضديل ون نبابدة عدر      وق  مت لع ه ه ال كر  فبمر أطل  علدبهم أهد  احلد  وال قد  أو أهد  ا     

األمة. مبسؤولبة اي با  اطخلب ة. ودلبلدا يف ذلك أ ضاا أن اي با  اطخلب ة مر جان  أه  احل  وال ق  ال    وا 
كمدا   .(15)و ال  صري هد ا الرت دبذ نهائبداا إال ب د   ضداء األمدة وموافق هدا        ،يف الواق  أن  كون تر بحاا فقط

اطخلب ة ال ي اي ا ه الش   ال ميكده أن  زاوا سلياته باع با ها حقاا  تصدباا لده.     بد  عل  ذلك أ ضاا أن 
 وإمنا باع با ه مم الا للش   أو نائباا عده.  ،فاألمة صاحبة السباد  ومص   السليات

  :احلكومة الدستورية أو القانونية )املقيدة( :ثانياً 

فاحلداكم ال  دزاوا    . ني أن تكون احلكومة مقبد   فإنه    ،ون بجة لكون الش   )األمة( صاح  السباد 
واإلجيا  لألمة صداحبة السدباد  أن تسدح  الوكالدة      ،وإمنا سلي ه مقب   ،سلية ميلقة مر ك  قب  أو  رط

وأن ت زله مر مدصبه. فال القدة بدني األمدة واحلداكم عالقدة عقد  اج مداعي مسداه املسدلمون )املبا  دة(             ،عده
وانيالقداا فدإن نظدام     (16)اا. وه ا هو ال هم الصدحبذ للسدباد  يف ال صدر احلد        وج لوها حقبقة ال افرتاض

احلكم يف اإلسالم إمنا  قوم عل  أساس مر ال قب  بالقوانني والشر  ة اإلسالمبة ت  رب ال س و  األعل  ال ي 
 عددر فضددالا ،خيضدد  لدده احلدداكم واحملكددوم علدد  السددواء. لدد ا وجدد  االل ددزام مبددا تقددر ه مددر قواعدد  وأحكددام 

 اس ه اف احلاكم يف تصرفاته حتقب  الصاحل ال ام لألمة بأسرها. 
  :السلطة التأسيسية :ثالثًا

أي  ،والسلية ال أسبسدبة يف الد وا احل   دة )عداد (   والهدا الشد  . وهدو الد ي ميلدك سدلية ال شدر             
 ،اليبب دي يف اي بدا  الددواب   وهلد ا فدإن االن تداب هدو السدبب        ،ال  بري عر اإل اد  الش ببة مم لة يف الربملدان 

 قر  ما  شاء مر تشر  ات خيض  هلا برضداه و غب ده.    ،و  أسس ذلك مر كون الش   هو صاح  السباد 
فال شر   يف اإلسالم   دين اسد دباط األحكدام مدر أدل هدا       ،إال أن األمر خم لف يف ال كر السباسي اإلسالمي

واجمل هد  هدو الد ي      ،( وهد ه املهمدة ل ئدة م بددة )اجمل هد ون(     الشرعبة )القر ن الكر م والسدة الدبو ة الشر  ة
ميكده اس دباط األحكام ال ملبة مر أدل ها الشرعبة. ل ا فإن الرأي يف ال شر   جي  أن   و  يف نياق ما تقر  

  :مر أحكام يال  . حب  أن لل شر   م دني
 . إجياد  رع مشروع وه ا يف اإلسالم ال  كون إال هلل ت اىل 0
  .(17). ببان حكم تق ضبه قائمة وه ا هو امل د  يف اإلسالم3

ولو تركدا ما   ا  حوا مصاد  الشر  ة اإلسالمبة مر يالف ونظرنا إلبها يف جمموعها لوج نا أن مصاد  
والرأي. وجر داا و اء الغا دة الدي نسد ه فها      ،والسدة ،الشر  ة اإلسالمبة ميكر  دها إىل ثال  وهي القر ن

أما املبادئ الي تس قي مر غريها مر املصاد   ،ر أن ن  رب القر ن والسدة مب ابة ال شر  ات ال س و  ةفإندا ميك

                                                
.19ص 0111د. فؤاد ال يا ، الدظم السباسبة والقانون ال س و ي، دا  الدهضة ال رببة، القاهر ،  -15
13 - 19د. فؤاد ال يا ،  املص   ن سه، ص  -16
، 0171ال ساتري ال رببدة ويف ال كدر السباسدي اإلسدالمي، دا  ال كدر ال ربدي، القداهر ،       د. سلمان اليماوي، السليات ال ال  يف  -17
.30ص
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ويف  أ دا ان جماا االج هاد م  وح وم س  لكدي   والي جتم  حتع تسمبة الرأي فإنها مب ابة ال شر  ات ال اد ة
ومددا  صدد  إلبدده  .عصددر و مددان  سددمذ مبواجهددة م يلبددات وحاجددات األفددراد وطموحدداتهم و مدداهلم يف كدد  

وحص  عل  تأ ب  ومبا  دة اجلماعدة  ند اك ال ميكدر أن  قبد  األجبداا الالحقدة م د           ،اجمل ه ون يف عصر ما
 تغريت الظروف وتب لع األحواا.

 الفصل بني السلطات  :رابعًا

ريه وتيببقده  فهدو يف ت سد   ،لق  ا تدبط مبد أ ال صد  بدني السدليات بامل داهبم احل   دة لل ولدة ال ميقراطبدة         
و ضدمر يضدوع    ،وحيمي الشرعبة ،ميد  االس ب اد و صون احلر ة ،الصحبذ قاع   مر قواع  فر السباسة

ذلك فضالا عر املزا دا الدي ترتتد  علد  تو  د  وتقسدبم ال مد .         ،ال ولة )يف كافة مظاهر نشاطها( للقانون
 قر ه ا املب أ اهلام يف ال كر ال س و ي فرتكبز السلية  ر حمض ممه  للبيش باحلقوق واحلر ات. ل ا فق  اس

 امل اصر. 
فإن اإلسالم ق  عرف ثال  وظائف م مبز . بب  أنه م    درب السدلية    ،أما يف ال كر السباسي اإلسالمي

وبالرغم مر ذلك فدإن األهد اف الدي   وياهدا مبد أ ال صد         ،القضائبة وظب ة مس قلة عر السلية ال د ب  ة
ويشدبة اهلل قد     أن تكون غر بة عر نظام الد  ر اإلسدالمي. وإذا كدان الدوا ع الد  ين     بني السليات ال ميكر 

فدإن ضد ف الدوا ع     ،عر تلمس ضمانات تدظبمبة ض  ال  سف واالحنراف ،أغدع املسلمني يف فجر الدظام
 ال  كداد املدواطر جيد  فبده ضدماناا      ،ق  وص  باملسلمني عمدالا إىل ندوع مدر احلكدم امليلد       ،ال  ين ب   ذلك

  (18) لد سه أو ماله. مما أدى إىل إنشاء قضاء املظام للضرب عل     الظاملني مر ذوي السلية
ويف  أ دا ان ما جاء مبب أ ال ص  بني السليات مر مبزات وضمانات وضوابط ال ميكر أن   دداف  ميلقداا   

ال داحر واالنقسدام. وإذا   فاالسالم ق  د أ األسباب الي تؤدي إىل ،م  ما جاء به ال كر السباسي اإلسالمي
واع رب السلية القضائبة وظب ة م  ايلة م   ،كان اإلسالم ق  فص  بني السلية ال شر  بة والسلية ال د ب  ة

إال أن ذلك م  كر لده أي تدأثري مدر قر د  أو ب بد  علد  اسد غالا القضدا  يف مبا درتهم           ،السلية ال د ب  ة
  (19)ال   وافر ل و هم يف ال وا احل   ةل ملهم ومما س هم الي صاصاتهم عل  حنو 

 موقف اإلسالم من الرأي العام: الفرع الثاني
وحت  د  قدوى السدلية     ،وفلسد ة م بددة يف نظدام احلكدم     ،أن الدظام السباسي اإلسالمي له طبب ة ياصدة 

 ،نفضالا عر انيالقه مر يالا مبادئ وقواع  أساسبة يال   وثاب ة وصداحلة لكد   مدان ومكدا     ،وأه افها
وال قاع   نظامبة أو ضدرو  ة يف   ،وبص ة عامة فاالسالم م  هم  أساساا أو أصالا فاضالا إال وط ه و ب ه

حبا  البشر إال وض ها و أك ها وقر ها.  وانيالقاا فإن االسالم وقف مر الرأي ال ام موق اا واضدحاا وقوميداا   
م م  رتك يف سبب  الدهوض بداألمم  دا د  أو   فاإلسال ،باع با  الرأي ال ام مر موضوعات احلبا  ونواحبها

والوسائ  القومية. فكلمة الرأي ال ام وأن م ترد يف القر ن  ،مر املقاص  ال ظبمة ،صغري  وال كبري  ،وا د 
 ولكر هلا م لوا عظبم يف  ،وال يف احل    الشر ف )فهو اصيالح ح   ( ،الكر م

وغدبددة باملدد لوا داللددة    ،الم ملبئددة بددامل د  والددروح  فشددرائ  اإلسدد  ،و دابب هددا فبدده  فباضدده   ،اإلسددالم
  :وهو ما سدحاوا تبدبه عل  الدحو ال الي.(20)واضحة

                                                
.37د. سلمان اليماوي، املص   ن سه، ص  -18
    القاهر ، ال رببة، الدهضة دا  ال س و ي، والقانون السباسبة الدظم قاسم، أنس حمم . د -19
.ب  ها وما 16 ص ،0111    

وما ب  ها. 17املص   ن سه، ص د. حمم  انس قاسم،  -20
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 أواًل االسالم دين عاملي 

و ال قيدراا   ،واإلسدالم ال خيد   د باا دون  يدر     ،للداس كافة دون متببدز  ،فرسالة اإلسالم  سالة عاملبة
ف رض عل  املسلمني يف مجب  بقاع ال نبا  ، داس  عمومه ل لك وض  للرأي ال ام أساساا عاماا ،دون غريه

إقامة قاع   قباد ة عامة ذات   ب ني عظبم ني مر أه  ال لم به ا املهم األعظم. الش بة األوىل عاملبة ت م  
 ،علدد   تكددو ر  أي عددام عدداملي مس ضدديء بدددو  اإلميددان ف شددرح مقاصدد  اإلسددالم لألمددم غددري اإلسددالمبة     

 ،واأليددالق ال اضددلة ،ل كددو ر  أي عددام مددؤمر تسددوده القددبم الروحبددة ،علدد  هدد اه وتدد عوهم إىل السددري
و ،تهب  باملدحرفني مر املسلمني إىل إل زام ح ود د دهم ،والش بة ال انبة ت م  داي  اجمل م  اإلسالمي ذاته

 . (21)األمر باالس قامة وف   امل روف وترك املدكر
 اإلمجاع يف اإلسالم  :ثانيًا

ولدبس   ،فهدو أحد  أدلدة األحكدام فبهدا      ، اإلسالم له مكان ه ال ظبمة يف الشر  ة اإلسدالمبة واإلمجاع يف
 ،اإلمجاع إال الرأي ال ام يف م داه وفحواه، مما  ؤك  اه مام اإلسالم بالرأي ال دام وكد لك ال درف القدو م    

 ،قوا أنه الرأي ال ام عبدهفما هو إال ص ى للرأي ال ام ب  ميكر ال ،ال ي له اع با  يف ب ض املسائ  ال  دبة
 ح   اع ادوه وأل وه وعق وا مده السبب  والير  .  ،ألن ال رف هو ما عرف بني الداس وان شر ببدهم وفبهم

 الشورى يف اإلسالم  :ثالثًا

ياصة يف أمو  ال ولة و دؤون السباسدة واحلكدم و دهدي عدر االسد ب اد        ،واالسالم حي  عل  الشو ى
بأن  شاو  أصحابه أولي الرأي يف األمو  الي ال ن  فبهدا سدواء    سبحانه  سولهفق  أمر اهلل  .بالرأي

 .(22) كانع أمو  د دبة أم دنبو ة فقاا ت اىل )و او هم يف األمر(
ومر ثم وج  عل  مجب   ؤساء  ،بص  ه  ئبساا لل ولة اإلسالمبة واهلل سبحانه وت اىل أمر الديب

وق  أم  ح  .وأ باب ال قوا املس بصر  ،شاو وا أصحاب ال قوا الدري وأولي األمر أن   ،ال ولة اإلسالمبة
و د قدون ممدا   قهدم     ،و كون أمرهم  دو ى ببددهم   ،و قبمون الصال  ،اهلل املؤمدني ال ي  س جببون ل  هم

وأقداموا الصدال  وأمدرهم  دو ى ببددهم وممدا   قدداهم         ،اهلل ت اىل فقاا اهلل ت اىل )والد  ر اسد جابوا لدربهم   
كما  قوا علمداء   -وق  أفادت هاتان اآل  ان وجوب إب اء  الرأي ألنهما دل ا بير   اإل اد   (23) قون( د 

 ،علد  طلد  إبد اء الدرأي ك مدر  هلد  ر الدّصدني        -أو دل ا بالك ابة كما  قوا علماء البالغة  -األصوا 
املس شدا  ر فوجد     بال شداو  أن  دصدرف علد    اء    وق  قص  اهلل سبحانه وت اىل عدد ما أمدر  سدوله   

. فالشدر  ة  (24)عل  أه  الشو ى أن  ب وا   ائهم دون إجبا  أو إكراه وأن خيلصوا هلل ولرسوله يف الدصبحة
حداا   ولبس أدا مدر ذلدك مدر مسدلك الرسدوا      ،مر بني ما عدبع بالرأي ال ام -اإلسالمبة عدبع 

 فقداا الرسدوا   ،  علد  املشدو    غدين باحلد   ،وهدو مدا تؤكد ه السدري  الدبو دة الشدر  ة       ،إدا ته لألمو 
اس  بدوا عل  أمو كم باملشو   وقوله أ ضاا ما تشاو  قوم قط إال ه وا ال     أمرهم. وال ابع يف اإلسدالم  

وحيضدرها   ،أن الشو ى كانع ت م مدر يدالا اجملدالس اإلسدالمبة الدي كاندع يف ان قداد مسد مر يف املسداج          
علبهم وتب ى بص ده كافة اآل اء وذلك عل  حنو أفض  وأحكم    م عرض األمر ،اع اد كبري  مر املسلمني

كاجملددالس الدباببددة وجمددالس  ،ممددا تدد م علبدده األمددو  يف اجملددالس اطخاصددة امل  لقددة بالدد وا ال ميقراطبددة احل   ددة 

                                                
.17د. حمم  أنس قاسم، الدظم السباسبة والقانون ال س و ي، مص   ساب ، ص  -21
(031سو    ا عمران اآل ة ) -22
(  31سو   الشو ى اآل ة ) -23
ضدة ال رببدة، القداهر ،    د. امساعب  ابدراهبم البد وي، دعدائم احلكدم يف الشدر  ة اإلسدالمبة والددظم ال سد و  ة امل اصدر ، دا  الده          -24

وما ب  ها 339، ص0119
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ولوسالم عل  ه ا الدحو د أ األسباب الدي تدؤدي إىل الصدراع بدني احلداكم واحملكدومني فغا دة         (25)الشو ى
ومدددذ القددرا  اطخدداطئ قبدد  صدد و ه أو  ده إىل     ،اطخددري والصدداحل و وظب  هددا اإل  دداد وال وجبدده   الشددو ى 
 والشو ى نظام وأساس وال زام وه ى.  ،الصواب

 دور الرأي العام يف اختيار اخلليفة:  :رابعًا

ب بدة  م   يرق القر ن الكر م لببان طبب ة احلكم و ال ليرق ان تاب ولدي األمدر ) ئدبس ال ولدة( وال لك    
وجد  ر بالد كر أن    (26)ان تاب أه  الشو ى وال لك  ما  د غري بد غري احلبدا  فبمدا    لد  بالدظدام ال سد و ي       

اإلسالم م  ق صر عل  أمو  ال  ر مر توحب  اهلل واإلميان مبالئك ه وك به و سله والبوم اآلير والق   يريه 
ومر هدا كان  ،أنزا قانوناا  دظم أمو  ال نباو ره ب  أن اإلسالم أضاف إىل ه ا نظماا أيرى و رع  رعاا و

وتقوم حبراسة الد  ر وسباسدة الد نبا     ،الب  مر حاكم أو هبأ  توضذ للمسلمني أمو  د دهم و ؤون دنباهم
أوا مدر أدى   ومبا ر  األ راف عل  حسر تد ب ها وق  كان سدب نا حممد    ،كما قر تها ه ه القوانني

وبدر  ب د  وفدا  الرسدوا      ومر ب  ه األئمة األطهدا  . (27)  دبة كرسواه ه املهمة باإلضافة إىل مهم ه ال
وه ه احلكومة ت وىل اإل راف  ،نظام اطخالفة واطخلب ة ومساع وه  كونون احلكومة اإلسالمبة الكر م

عل  تد ب  القوانني اإلسالمبة ب قة. واطخالفة هي  ئاسة ال ولة اإلسالمبة وق  عرفها علماء ال قه اإلسالمي 
وإمددا    ،ومددر أل اضددها املرادفددة اإلمامددة ،أنهدا  ئاسددة عامددة يف أمددو  الدد  ر والدد نبا نبابددة عددر الددديب ب

 (28)ومجب  ه ه األل اظ ومرادفاتها تقرتب مر املصيلحات احل   ة كرئبس ال ولة ،املؤمدني
نظددام احلكددم فهددي أسدداس  ،وت  ددرب اطخالفددة يف ال ولددة اإلسددالمبة  األوىل احملددو  يف الدظددام السباسددي هلددا

وإذا ما دققدا الدظدر فبمدا دأب علبده. املسدلمون األوائد  يف جمداا اي بدا  اطخلب دة جند  أن الير د             .اإلسالمي
وأن اطخالفة ما هي إال عق  بني اإلمام واملسدلمني  رتد  ليرفبده     ،الوحب  ال ي عرفه اإلسالم هو االن تاب

تولة للتلب ة مسد م   مدر سدلية األمدة مدا دامدع هدي        حقوقاا وال زامات حم د  مد  الب ا ة وان السليات امل
 .(29)الي ت وىل ان تابه

جن  أنها تل قي حبس  األص   -عل  ما ببدها مر يالف  -وإذا ت ب دا طرق اي با  اطخل اء الرا   ر 
إىل م ددد  واحدد  هددو أن اطخلب ددة ال  شددغ  املدصدد  إال ب دد  نظددر  عامددة  مددر املسددلمني وعددر حمددض إ ادتهددم  

سدوى االمامده املدصوصده     األمر ال ي  ؤك  اعماا الرأي ال ام واحرتامه يف مسألة مر أدق املسائ  (30)احلر 
  عد  االمامبه.

و  ضذ مر ذلك كله أن ال كر اإلسالمي ال حيرم أفراد األمة مر ح  اي با  مر  رتضونه حاكماا علدبهم  
أن الدرأي ال دام مك دوا مدد  الب ا دة يف الدظدام       وهو األمر ال ي  ؤك   ،باع با  أن ه ه املسألة تغدبهم مجب اا

 السباسي اإلسالمي. 

                                                
 جام ددة احلقددوق كلبدة  دك ددو اه،  سدالة  امل اصددر ، السباسدبة  الدددظم يف وتيو هدا  ال امددة احلر دات  ضددمانات علدي،  أمحدد  حسدر . د -25

.073 ص ،0171 القاهر ،
د. حسر أمح  علي، املص   ن سه -26
.0173د. حسر مح  علي، املص   ن سه، ص -27
.307، ص3111اهلل بلقز ز، ال ولة يف ال كر اإلسالمي امل اصر، مركز د اسات الوح   ال رببة، بريوت،د. عب   -28
.7،  ص0171د. بيرس بيرس غالي، د. حممود فتري عبس ، امل ي  يف علم السباسة، مك بة األجنلو املصر ة، القاهر ،  -29
وما ب  ها. 13د. فؤاد ال يا ، مص   ساب ، ص -30
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 احلريات واحلقوق اإلنسانية يف اإلسالم.  :خامسًا 

جيد  أن  الد عوى اإلسدالمبة قامدع إنيالقداا مدر مبد أ حر دة ال قبد   وال كدر            ،امل أم  يف تا  خ اإلسالم
فضدال أن اإلنسدان قد  يلد  مكرمداا       (31) مدر الغدي(   إذ قاا ت اىل )ال إكراه يف ال  ر ق  تبني الر د   ،والرأي

لقوله عز وج  )ولق  كرمدا بين  دم ومحلداهم يف الرب والبحر و  قداهم مر اليببات وفضلداهم علد  كد ري   
ب  أن اهلل ت اىل ج د  مدر اإلنسدان يلب دة يف      ،كما ان حر ة اإلنسان مك ولة وثاب ة (32) ممر يلقدا ت ضبالا(

)وإذا قداا  بدك للمالئكدة أندي جاعد  يف األ ض يلب دة قدالوا اجت د  مدر   سد  فبهدا             األ ض إذ قاا ت داىل 
  (33) و س ك ال ماء وحنر نسبذ حبم ك ونق س لك قاا أني أعلم ما الت لمون(

فال ق  ياصة اإلنسان ومبزته عر  ،ك لك أقر اإلسالم لألفراد  أن   كروا و ب وا  أ هم يف حر ة كاملة
 ا بات ال  كري والرأي فر ضة اسدالمبة أمدرت بهدا الشدر  ة اإلسدالمبة الغدراء وح دع        غريه مر املتلوقات. ل

علبها إذ قاا ت اىل )ق  سريوا يف األ ض فانظروا كبف ب أ اطخل  ثم اهلل  دشئ الدشأ  اآلير  إن اهلل عل  ك  
 (34)  يء ق  ر(

هدا حتد  علد  الد  كري     . فهد ه اآل دات وغري  (35) وقاا عز وج  )قد  انظدروا مدا يف السدموات واأل ض(    
والدظر وأم ان ال ق  وال هر وال أمد  يف كد   ديء وتد  ر ال قلبد  وال كاسد  وإغدالق ال قدوا فال قد  يف          

وعلد  ذلدك فدإن املبدادئ      .(36)تكدون عبادتده   ، قد   عقد  املدؤمر    ،اإلسالم مداط ال كلبف ودعامدة املدؤمر  
وم تكر املساج  إال  ،نسان وحر اته وحقوقهاألصولبة يف اإلسالم ت داف  كلبة م  أي حجر أو مساس باإل

مدابر ألعماا ال كر والرأي أدت وال تزاا تؤدي دو ها كربملان  داقش فبه املسلمون أمو  دنباهم و يرتهم. 
ومر ناحبة أيرى فاحلر ة السباسبة وح  املشا كة وح  تقر ر املصري يف الدظام السباسي اإلسدالمي مك ولدة   

ومراقبددة احلكددام، والشدد   هددو  ،وتوجبدده سباسددة ال ولددة ،ون يف مسددؤولبة احلكددمفدداألفراد  شددا ك ،أ ضدداا
كما ك   اإلسدالم حد  الشد وب يف تقر در مصدريها       ،صاح  الكلمة ال لبا وله ح  تقو م احلاكم إذا أييأ

فاإلسالم م   درف ال مببدز بسدب  الد  ر أو      ،واي با  الدظام ال ي  رتضونه ألن سهم دون ضغط أو اع  اء
 دس أو اللون. اجل

واحلقبقة أن هد ه احلر دات واحلقدوق إمندا ت دين مشدروعبة الدقدا  واجلد ا اهلدادف للوصدوا إىل ال كدر            
وبهد ا أكد     ،الصائ  والرأي السلبم. ولق  قامع ال عو  اإلسالمبة عل  أساس مر الدقا  وخماطبة ال ق 

وهي  ،وحر ة الرأي وال كر القوا ،د اس قالا اإل ا :وهي ،اإلسالم لونسان أمو  عظبمة طاملا حرم مدها
حقوق اإلنسان وحر اته. فإنسان القر ن هو إنسان القرن الواح  وال شدر ر ومدا    ،ما  يل  علبه بلغة ال صر

اال أنهدا حر دة مقبد   وتقدوم      -احلر دة   -ومر ناحبة أيرى فإنه إذا كانع القاع   هي  (37)قبله وما ب  ه
أمدا ال امد  االميداني فبدبسدط سدليانه مدر دايد          ،لني إميداني و درعي  مما سة احلر دة يف اإلسدالم علد  عدام    

أما ال ام  الشرعي فهو ال دزام   ،اإلنسان فب حكم يف  هواته و قف امام نزواته و رو  ن سه يشبة لقاء  به
 اإلنسان املسلم لببسط سلياته مر يا جه. 

                                                
.363بقر  اآل ة سو   ال -31
.71سو   اإلسراء اآل ة  -32
(31سو   البقر  اآل ة ) -33
(31سو   ال دكبوت اآل ة ) -34
(010سو    ونس اآل ة ) -35
.313د. صبحي عب ه س ب ، مص   ساب ، ص -36
 القدداهر ، جام ددة وقاحلقدد كلبددة دك ددو اه  سددالة امل اصددر ، السباسددبة الدددظم يف وأثددره مقوماتدده ال ددام الددرأي السددراج، سدد ب . د -37

.019،ص0171



 
 دو  الرأي ال ام يف الدظام السباسي اإلسالمي 

 

167 

 :املظاهر العملية الهتمام االسالم بالرأي العام :املطلب الثاني
هدو عامد  الد  ر     ،وتشكب  الدرأي ال دام بهدا    ،إن أبر  ال وام  الي ل بع دو اا مؤثراا يف حبا  الش وب

 -بغض الدظر عر أن الكلمة ن سها  ،ولق  بات واضحاا أن كلمة الرأي ال ام هلا م لوا عظبم يف اإلسالم
ن االصيالح ذاته ح    ذلك أ ،وال يف احل    الشر ف ،م ترد صراحة يف القر ن الكر م -كاصيالح 

 نسبباا م   رف إال نها ة القرن ال اس  عشر. 
واحلقبقة أن االسالم ق  اه م بالرأي ال ام اه مامداا بالغداا ومدحده حقوقداا  قاببدة هامدة وسددحاوا يف هد ا         
امليل  أن ن رض لب ض مر املظداهر ال ملبدة اله مدام اإلسدالم بدالرأي ال دام وذلدك علد  الدحدو ال دالي يف           

  :رعنيف
 اإلعالم اإلسالمي  :ال رع األوا
  قابة الرأي ال ام يف االسالم  :ال رع ال اني

 اإلعالم اإلسالمي :الفرع األول
ال خت    باا دون  ير ل ا فق  وضذ أن االسالم وض  للرأي ال دام أساسداا    ،إن االسالم  سالة عاملبة

ح مقاصد  اإلسدالم ل كدو ر  أي عددام    و ددر ،وفدرض علدد  املسدلمني نشدر دعدوتهم     ،عامداا  داسد  عمومده   
ب  بات جسراا ميكر أن  ،ومر ثم فإن اإلعالم ميكر اع با ه قواد ال  ر االسالمي وقاع ته الراستة ،عاملي

 . (38)ت رب مر يالله الرسالة اطخال   إىل الداس كافة
   :مفهوم اإلعالم االسالمي :أواًل

الرسدالة االسدالمبة مبت لدف الوسدائ  امل احدة بغدرض       ب ء  ميكر القوا أن االعالم االسالمي   دين نشدر   
تكو ر  أي عام صائ    عو إىل االل زام ب  دالبم الد  ر االسدالمي وكد  مدا أمدرت بده الشدر  ة االسدالمبة          
الغراء وترك ك  ما نهع عده. وعل  الرغم مدر أن االعدالم بأجهزتده و وسدائله ونظر اتده احل   دة كدان غدري         

  ،  صاح  الرسالةم روف وقع نزوا الوحي عل
إال انه ب يبب  املقا بس ال لمبة احلالبة عل  ال و  امللقي عل  عات  ال عوى االسالمبة نس يب  أن نقدوا  

ولر ن جاو  احلقبقة إذا مسبدا األ باء مبسمباتها  .أن االعالم كان وال  زاا أدا  ه ا ال  ر ودعام ه األساسبة
سد د  إىل   د در دعدو  والد عو  عمد  اعالمدي خياطد  ال قد  و       أن ال  ر االسدالمي   .الصحبحة حب  نقوا

 . (39)املدي  والربهان
واالسالم حاف  بال     مر املواقف واألحد ا  الدي تؤكد  اه مامده بداالعالم مب دداه احلد    )الد عو          

اهلل بأذنده   االسالمبة( و ؤك  ذلك قوله ت اىل ) دا ا هدا الدديب إندا أ سدلداك  داه اا ومبشدراا وند  راا وداعبداا إىل         
ومدا علد  ذلدك مدر      (41) و ؤك  ذلك قولده ت داىل )فإمندا علبدك الدبالغ وعلبددا احلسداب(        (40) وسراجاا مدريا(

اال ات القر نبة ال ظبمة الي أوجبع ال عو  وح ع عل  االعالم وال بشري واالبالغ كما ال خي   عل  احد   
والي اضيل   بأمان ها فأوفاها حقها وعمد    تلك احلبا  االعالمبة احلافلة الي عا ها الرسوا األمني

عل  نشرها بش   اليدرق. وت اكد  لددا املكاندة السدامبة الدي   بوؤهدا ال مد  االعالمدي يف االسدالم أ ضداا إذا            
اد كدا أن املهمة ال املبة م تكر قاصر  عل  صاح  الرسالة وح ه أو عل  الد عا  امل تصصدني وامل  درغني    

                                                
وما   ها.011د. حمم  أنس قاسم، الدظم السباسبة والقانون ال س و ي، مص   ساب ،ص -38
وما ب  ها. 311د. امساعب  ابراهبم الب وي، مص   ساب ، ص -39
(96- 93سو   االحزاب اآل ة ) -40
(91سو   الرع  اآل ة ) -41
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ذلدك أن اهلل قد  كلدف كد       ،ة فقط، ولكر ه ه املهمة مت   ل شم  املسلمني مجب االشؤون ال عو  االسالمب
  (42)مسلم عاق  فاالسالم إذن هو موضوع ال عو  وحقبق ها

 وسائل اإلعالم اإلسالمي  :ثانيًا

أما وسائ  االعالم  االسالمي فهي ع     وم دوعة وق  ل بع وال تزاا تل   دو اا هاماا يف نشدر الد  ر   
واطخيابددة  ،فهدالددك الوسددائ  ال قلب  ددة الددي كانددع سددائ   قبدد  ال بشددري كالقصددائ  الشدد ر ة       ،مياالسددال

وهدالدك أ ضداا الوسدائ  االعالمبدة      ،حب  اه م بها االسالم وعم  عل  تيو رهدا بشدك  بدالغ    ،واالسواق
الذان وإقامة وا ،د وس الوعظ واال  اد ،اطخاصة باالسالم وهي وسائ   كاد  د رد بها م   ييبة اجلم ة

 والق و  احلسدة  ،و وسائ  االتصاا الشتصي االسالمي ،واملك بة اإلسالمبة ،الصال 
  عالقة الرأي العام باإلعالم اإلسالمي   :ثالثًا 

وقد  اه مدع الرسدالة االسدالمبة جبمداهري       ،الرأي ال ام هو اجملاا ال ي   م  يف نياقه أي عم  اعالمي
كما ح   القدر ن الكدر م يف كد ري مدر   اتده بدالرأي ال دام. ويف هد ا الشدأن ميكدر            ،الرأي ال ام اه ماماا كبرياا

مهببدة اجلاند  وهدي حمكمدة      ،القوا أن االسالم   رتف بوجود حمكمة غدري مركز دة وغدري  مسبدة يف اجمل مد      
 (43)الرأي ال ام. وه ه احملكمة هي الي تص   االحكام الي ترف  أناساا وخت ض  ير ر وهدي صدوت األمدة   

حب  ج   حكم  ،ه ا و ؤك  االسالم عل  ضرو   الرجوع إىل الرأي ال ام لوس غاثة به يف خم لف األمو 
وق  نهدج الرسدوا    ،الرأي ال ام عل  املؤمر  ر كاا حلكم اهلل و سوله يف تقو م أعماا املسئولني وحماسب هم

بد  و رجد  عدر يييده إذا وجد  يف       ،الكر م ه ا املدهج فكان  رج  إىل أصحابه وقاد  الدرأي و د  ني بهدم   
 . (44) أ هم صواباا

 رقابة الرأي العام يف االسالم: الفرع الثاني
احلقبقة أن الرأي ال ام   م   ب و  ف اا يف جماا الرقابة واهلبمدة عل  جمر ات األمو  يف احلبدا  السباسدبة   

و  دو  ال سداؤا عدر الد و      أنه لسان حاا الش وب صاحبة السباد  والسليان.  -ياصة  -وال س و  ة 
 -ببد  أن الدرأي ال دام     ،الرقابي للرأي ال ام يف االسالم فق  مدذ االسالم الرأي ال ام حقوقاا  قاببدة هامدة  

 ح  جي  اتباعه يف االسالم وهو ما سدحاوا ا ضاحه عل  الدحو ال الي.  -ذاته 
 الرأي العام حق جيب اتباعه.  :أواًل

وهددو كمددا  ،هددو ذلددك املسددم  يف عددرف  جدداا ال قدده االسددالمي باالمجدداع إن الددرأي ال ددام يف االسددالم 
ل ا فق  بدات الدرأي ال دام     .ات اق أه  احل  ال ق  عل  أمر مر األمو  الشرعبة أو ال قلبة أو ال رفبة ،ذكروا

واألي  بده واجلدري علد  سدد ه وممدا  د ا        ،فوج  عل  األمة إظها ه ،وأمر ثبع صوابه ،ح  جي  اتباعه
)ال جت مد  أمدي علد  ييدأ( فإمجاعهدا علد  أمدر إمندا  د ا علد  أنده             قوا الرسوا الكر م عل  ذلك

صواب وح  جي  ام  اله والدسج عل  مدواله فاتباع الدرأي اجلمداعي أمدر وسدالم لونسدان و وقا دة لده مدر         
 . (45)  ائ  ال نبا وع اب اآلير 

                                                
.030، ص0119االسالمي وتيببقاته ال ملبة، مك بة اطخاجني، القاهر ، د. حمي ال  ر عب  احللبم، االعالم -42
ومدا   313، ص0117د. كر م  وسف كشاكش، احلر ات ال امة يف االنظمدة السباسدبة امل اصدر ، مدشدأ  امل دا ف، االسدكد   ة،        -43

ب  ها.
وما ب  ها. 361د. كر م  وسف كشاكش، املص   ن سه، ص -44
.96، ص0117دسي، الرأي ال ام يف االسالم، مؤسسة اطخلبج ال ربي، القاهر ، د. حمم  عب  الرؤف به -45
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  :رقابة الرأي العام دائمة وجادة :ثانيًا

وهدي أ ضداا حامسدة حبد  جيد  علد  املدؤمر أليبده املدؤمر           ،الرأي ال ام دائمدة وجداد    أ ضاا فإن  قابة
مصدد اقاا لقددوا الرسددوا   (46)واملراقبددة الكاملددة  ،واإليددالص غددري احملدد د  ،الصدد اء الدد ي ال تشددوبه  ددائبة  

وحيوطه مر و ائده. أي   اونده    ، كف علبه ضب  ه ،)املؤمر مر   املؤمر( واملؤمر ايو املؤمر الكر م
 يف م ا ه وحاله. 

 ثورة الرأي العام على املنكر وجهاده يف إزالته.   :ثالثًا

وحموه بكد  مدا    ،و وجوب ال و   علبه وحما ب ه ، كاد  د ق  الرأي ال ام يف االسالم عل  مقاومة املدكر
ر وبداء  ذلدك ألن املدكد   ،ميكر مر طاقة وب ا وجهاد املدكر واج  عل  املسلمني مجب اا ك  بق   ما  س يب 

وهل ا فإن االمجاع عل  وجوب تغدبريه وإ ال ده مبجدرد     ،واس  م  عالجه ،إذا غ   عده اس شرى يف األمة
. (48) قاا ت اىل )واتقوا ف دة ال تصبا ال ي ظلموا مدكم ياصة واعلدم وأن اهلل  د    ال قداب(    (47)ظهو ه

وميد ددونهم مددر  ،لدد  أ دد ي الظدداملنيف ددي هدد ه اآل ددة الكرميددة اوجدد  اهلل ت دداىل علدد  املددؤمدني أن  أيدد وا ع 
كمدا ذكدر عدر الرسدوا الكدر م قولده )مدر  أى مددكم مدكدراا فلدبغريه فدإن م  سد ي               ،االس مرا  يف الظلدم 

فبلسانه فإن م  س ي  فبقلبه وذلك أض ف اإلميان( ويف ه ا القوا   ضذ لدا م ى املهمة الوجبدة علد  كد     
ى فقد  نشدأ  يف االسدالم وظدائف ت  درب ذات طبب دة       ومدر ناحبدة أيدر    -حسد  ق  تده وطاق ده     -مسلم 
وهدي وال دة املظدام واحلسدبة فدوالي       (49)فق  أفاض يف  رحها وببانها الد ك و  سدلبمان اليمداوي    ،قضائبة

وبسط سدليان احلد     ،املظام خي   باي صاصات ك ري  مدها حسم املدا عات الي   جز القضاء عر نظرها
ولده يف ذلدك اسد  عاء الشدهود مدر تلقداء ن سده         ،وال  و جداا ال ولدة  عل  كبا  ال -ياصة  -والقانون 

سؤاهلم عر اطخصومة واب ادها و دهادتهم فبهدا ببدمدا خيد   احمل سد  بداألمر بدامل روف والدهدي عدر املدكدر            
  (50) تص  قاا لقوله ت اىل ) كد م يري أمة أيرجع لداس وتأمرون بامل روف وتدهون عر املدكر وتؤمدون باهلل(

وهو  بح  عر املدكرات بد سه  ،و ده  عر املدكر إذا ظهر ف له ،مر احمل س  بامل روف إذا ظهر تركهفبأ
 و لزم الكافة ب  البم ال  ر االسالمي.  ،لب ز  و ؤدب عل  ق  ها

  :عقاب اخلارجني واملنافقني ومروجي اإلشاعات :رابعًا

 ،هدم داء يف جسدم األمدة  دتدر عظمهدا      واطخا جون عل  إمجاع األمة ب د  قبدام دالئد  احلد  الواضدحة     
ل ا فق  أوج  االسالم عقابهم وجمدا اتهم إمدا إذا متدادوا وسد وا يف اال ض فسداداا       ،و ه د امدها وسالم ها

فال غرابة أن   عوا االسالم إىل برتهم مر جسم األمة إذ قاا ت اىل )إمندا جدزاء الد  ر حيدا بون اهلل و سدوله      
 ق لوا أو  صلبوا أو تقي  أ   هم وأ جلدهم مدر يدالف أو  د دوا مدر األ ض      و س ون يف اال ض فساداا أن 

اال ال  ر تابوا مر قبد  أن تقد  وا علدبهم فداعلموا      ،ذلك هلم يزي يف ال نبا وهلم يف اآلير  ع اب عظبم
وكد ا مروجدي اال داعات     ،أما املدافقون ال  ر  بيدون غري ما    لون و  ظداهرون  (51) أن اهلل غ و   حبم(

وإثا   ال  دة فق  ك   االسدالم كب بدة مدواجه هم وكدبذ مجداحهم إذ قداا        ،الكاذبة بقص  بلبلة الرأي ال ام
ت اىل ) دا ا هدا الد  ر  مددوا إن جداءكم فاسد  بدبدأ ف ببددوا أن تصدببوا قومداا جبهالدٍة ف صدبحوا علد  مدا ف لد م                

                                                
.31د. حمم  عب  الرؤوف بهدسي، املص   ن سه،  ص -46
31د. حمم  عب  الرؤوف بهدسي، املص   ن سه، ص -47
(33سو   األن اا اآل ة ) -48
.997د. سلبمان اليماوي، مص   ساب ، ص -49
(001سو    ا عمران اآل ة ) -50
(39- 33سو   املائ   اآل  ني ) -51
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كمدا حد      (53) ولدر جتد  هلدم نصدرياا(     وقداا سدبحانه )إن املددافقني يف الد  ك األسد   مدر الددا         (52)نادمني(
و اوعد هم   ،و قلبدون احلقدائ  لالسد بالء علد  عقدوا ال امدة       ،االسالم هؤالء ال  ر  لبسون احل  بالباط 

. ويالصة القوا إن (54)و  عوا إىل حر ة ال كر واس قالا الرأي ،فاالسالم  ق س الكرامة ،ب قاب     
وصريو ته يال اا  ،ال ام و وض  له أساساا عاماا  داس  عمومه وعاملب ه االسالم اه م اه ماماا بالغا     بالرأي

وحد  علد     ، صلذ لك   مان ومكان. وق  ساهم االسالم يف ترببة وتدشئة الرأي ال ام وتوجبهه و عا  ده 
أو ان هداك   ،ويوله مر السدليات الرقاببدة مدا  سدمذ لده مبواجهدة االحندراف يف السدلية         ،احرتامه وال م  به

 فضالا عر تقوميه للتا جني علبه وامل    ر عل  أحكام الشر  ة الغراء.  ،وحر ات األمة حقوق

 اخلامتة
ب   إن ج بع اه مام امل كر ر والباح ني يف جماا ال لوم االج ماعبدة وال أ خيبدة    ،إن ظاهر  الراي ال ام

دظر ل وغلدها الشد    يف جمداا    بدال  ،ب أت جت ب اه مام الك ري مر  جاا القانون وعلماء السباسة ،والد سبة
بب  أن ه ه ال  اسة عسري  و اقة فهي مر ناحبة م ترق ب   إىل مرتبة الدظر دة املدضدبية    ،ال كر ال س و ي

ومر ناحبة أيرى فإنها د اسة دقبقة ت  م  يف الغال  عل  احلس و املالحظة  ،القواع  واالحكام والضوابط
 وال أم . 

وال  د ظدر الوصدوا إىل م د  هد ه      ،    علبهدا ل  سدري ظداهر  الدرأي ال دام     وال توج  ح   االن نظر ة م
أن االسالم كد  ر ودولدة م البدة قد  أتد  جبمبد  جواند         القر  . إال أندا نس يب  القوا بالدظر ة يف املس قب  

غموضدها  و إذا ما أ دنا أن نبين نظر ة ل  سري ظاهر  الرأي ال ام والكشدف عدر    ،الرأي ال ام امل روفة البوم
والوصوا إىل ت ر ف حم د للرأي ال ام أن نرج  للشرعبة اإلسالمبة الغراء يف البح  عر ذلك وياصة بأن 

ان  كون له  أي  ،عاقالا إذا كان بالغاا ،االسالم أعي  لك  فرد يف اجمل م  االسالمي سواء كان ذكُر أو أن  
وم حيض اهلل عز وج  تلك اطخالفدة بشدروط    ،مبةيف مصري ال ولة ألنه مد م علبه بدصببه مر اطخالفة ال مو

فاملسلمون سواسبة كأسددان   ،ب  هي مشروطة باالميان وال م  الصاحل فحس  ،ياصة مر الك اء  وال رو 
 املشط يف مجب  احلقوق. 

سبري  دؤونه، وأن لكد    إن اجمل م  السباسي ال ميكر تصو ه ب ون سلية حاكمة تدظمه وت وىل إدا ته وت
ال ت  م  علد  القواعد  املوضدوعبة بقد   مدا تلدزم        ،فلس ة م بدة ومثة د اسة ونظام سباسي ما سينظام سبا

د اسة تولي اه ماماا أكرب باجلان  االج ماعي والواق  ال ملي. وأن الدظام االسالمي خي لدف عدر غدريه مدر     
قدوى السدلية وأهد افها.     األنظمة السباسبة الوض بة و  باع  عدها فله فلس ة م بددة يف نظدام احلكدم وحت  د     

 .أتد  مببدادئ كلبدة عامدة وهدي يالد   تصدلذ لكد   مدان ومكدان           ،عقبد   و در  ة   ،فاالسالم د در ودولدة  
مر  -فاالسالم لبس د داا فقط وامنا دولة ونظام جام  بني ال قب   والشر  ة وإن الشر  ة االسالمبة عدبع 

فاالسدالم قد  د ء األسدباب الدي      ،يري ما  كونباالنسان وكرام ه وحقوقه وحر اته عل   -بني ما عدبع 
تؤدي إىل الصراع بني احلاكم واحملكومني فضالا عر اقرا ه للحقوق واحلر ات االساسبة ياصة حر دة الدرأي   

 وال كر والقوا. 

                                                
(6سو   احلجرات اآل ة ) -52
(093سو   الدساء اآل ة ) -53
وما ب  ها 30د. حمم  عب  الرؤوف بهدسي، مص   ساب ،ص -54
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 املصادر 
 القر ن الكر م 

 . 0113 ،هر القا ،دا  ال كر ال ربي ،السلية واحلر ة يف الدظام االسالمي ،د. صبحي عب ه س ب ( 3
 01137 ،القاهر  ،دا  الدهضة ال رببة ،الوسبط يف القانون ال ام ،( د. حمم  أنس قاسم3
  0111،القاهر  ،دا  الدهضة ال رببة ،الدظم السباسبة والقانون ال س و ي ،( د. فؤاد ال يا 9
 دا  ال كر   ،السليات ال ال  يف ال ساتري ويف ال كر السباسي االسالمي ،د. سلبمان اليماوي (3

 . 0171 ،القاهر  ،ال ربي    
 0111،القاهر  ،دا  الدهضة ال رببة ،الدظم السباسبة والقانون ال س و ي ،د. حمم  أنس قاسم (6
 دا    ،دعائم احلكم يف الشر  ة االسالمبة والدظم ال س و  ة امل اصر  ،( د. امساعب  ابراهبم الب وي7
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 حرية الصحافة يف العراق حنو قانون جنائي يكفل
 ، كلية القانون، جامعة كربالءعادل كاظم سعود م.م.

 املقدمة
والجماا للح    عدر   ميكر القوا بان حر ة الصحافة مت   دعامة اساسبة وضرو  ة يف دولة دميقراطبة،

وتك سدد  حر ددة  .مر باحلر دداتحر ددة الصددحافة يف ظدد  انظمددة دك اتو  ددة ومب ددزا عددر نظددام دميقراطددي  ددؤ  
الصحافة اهمبة ياصة وت  رب مر اهم مما سات حر دة ال  دبري عدر الدراي، كمدا ان لياب هدا السباسدي ج د          

هها مر يالا الدق  البداء الدال م  بللصحافة دو ا مهما يف جماا الرقابة عل  سباسات واعماا احلكومة وتوج
 يي والمتدذ مر قب  احلاكم، وامنا مت   حقوق اساسدبة البدداء   وملا كانع احلقوق واحلر ات الت .لبداء ال ولة

 .جي  عل  احلاكم االقرا  بها هلم ل ا.الش  
ووجد ت   ، نظدام دميقراطدي  ىلار الدظدام الد ك اتو ي   حتوال سباسبا كبريا مد  3113لق   ه  ال راق ب   

وق  جاء  ،  اح االعالمي الكبريالصحافة ا ضا يصبة الم الك مساحة كبري  مر احلر ة الواق بة مت لع باالن
لدب رتف حبر دة الصدحافة و ضدمر مما سد ها ومبدا الخيد  بالدظدام ال دام واالداب           3113دس و  ال دراق لسددة   

اال ان اال كاا ال ي  يرح هو ه  ال دظبم القانوني حلر ة الصحافة وفقا لقانون ال قوبدات ال راقدي    .ال امة
 صدلذ الن  قد م هلد ه احلر دة      0161لسدة   316ت ال راقي  قم  وقانون امليبوعا 0161لسدة   000 قم  

  مددة لدد لك؟ الضددمانات القانونبددة امليلوبددة ام ان االمددر حي دداج اىل تدد ي  املشددرع واصدد ا  ال شددر  ات الال     
صد  املبحد  االوا   خن .تقسدبم البحد  اىل ثالثدة مباحد      وسدحاوا االجابة عل  ه ا ال ساؤا مر يدالا 

الصح بة يف ال شر   ال راقي  االثا  االجرائبة للجرميةلبح  الصحافة واملبح  ال اني  للبح  يف ماهبة حر ة
ص  املبح  ال ال  لبح  االثا  اجلزائبة للجرمية الصح بة يف ال شر   ال راقي وخنل  يف نها ة البح  وخن

  .طخامتة نيرح فبها اهم الد ائج واملقرتحات

 ماهية حرية الصحافة: املبحث االول
 ،اما اصديالحا فهدي امليبدوع الد ي حيمد  امسدا م بددا        ،حب ة لغة هي ما ك   فبه مر و ق او حنوهالص

وسدبلة  ت رف بأنها والصحافة .و ص   بص ة مد ظمة او غري مد ظمة لبحم  للقراء ماتبسر مر االنباء واال اء
بلة  لالبددالغ ونشددر مك وبددة لل  ددبري عددر الددراي وادا  اساسددبة يف تكددو ر الددراي ال ددام فضددال عددر كونهددا وسدد  

 .(1)االيبا 

                                                
.93 ص ،3116 ،االسكد   ة ،امل ا ف مدشا  ،والقانون االعالم حر ة ،احللو  اغ  ماج .  د -1
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( م لوالن اوهلما حيمد  م دد  ضدب  ال   د ى امل هدوم ال قلبد ي للصدحافة         pressولكلمة الصحافة ) 
حبب  جي لها تق صر عل  الصحافة املك وبدة كامليبوعدات والصدحف ال و  دة البومبدة او االسدبوعبة وامل دد         

الصدحافة   ،اصبحع تضم اىل جاند  الصدحافة املك وبدة   االير للصحافة هو امل هوم الواس  للصحافة حبب  
 .املرئبة او املسموعة وك لك الصحافة االلكرتونبة كما هو احلاا يف صحافة االنرتنبع

وبالرغم مر ال يو  ال كدولدوجي التدزاا حت د  الصدحافة امليبوعدة او املك وبدة اهمبدة كدبري  يف االتصداا          
 .عالموتبادا االفكا  وت    كبز  اساسبة يف اال

ومدداهي اهددم  ،ولل  ددرف علدد  ماهبددة حر ددة الصددحافة  ق ضددي ذلددك البحدد  يف جددوهر حر ددة الصددحافة 
وك لك البح  يف اهم الضوابط القانونبة الي  ،احلر ات واحلقوق الي  ديوي علبها مما سة حر ة الصحافة

 يلبني االتبني :متا س مبوجبها حر ة الصحافة دون املساس باملصاحل احملمبة قانون وسدتص  ل لك امل
 .جوهر حر ة الصحافة  :امليل  االوا
 حر ة الصحافة وحمظو ات الدشر.   -:امليل  ال اني

 جوهر حرية الصحافة: املطلب االول
ت   حر ة الصحافة فرعا مهما مر فروع حر ة االراي وال  بري ومت ا  باهمب ها اطخاصة نظرا لد و ها املهدم   

فغالبا ما  م مر يالهلا نق   ،والنها ذات طاب  سباسي ،ل ى افراد اجمل م  واالساسي يف تكو ر الراي ال ام
 .اعماا احلكومة وكشف اييائها امام الراي ال ام

وت ين حر ة الصحافة ع م جوا  ت ي  احلكومة فبما  دشر اوع م فرض أي نوع مر انواع الرقابة علد   
مادامدع الصدحافة م ت جداو  حد ود     يبدا   االنشدر  ض ا اد  احلكومدة يف نشدر او عد م    الصحافة، وع م فر

فددال وجددود   ،القددانون. و قدداا ان حر ددة الصددحافة ت  ددرب ال جلددة االساسددبة الددي تسددري علبهددا ال ميقراطبددة      
بانه الجماا للح    . (2)الك اب الغرببنيلل ميقراطبة ب ون صحافة حر ، ب  اك ر مر ذلك  رى الب ض مر 

  .ي حر الن حر ة الصحافة هلا مضمون سباسي مبا رعر حر ة للصحافة اال يف بل  دميقراط
فالصدحافة يف حقبق هدا هدي     ،وميكر ترب ر مما سة حر ة الصحافة اذا ماب حتلب  ال ملبدة الصدح بة ذاتهدا    

واحل  يف االطالع للجمهو  مر جهة ايرى وهي ايريا ت  درب مد د ا ملما سدة     ،مما سة حلر ة ال  بري مر جهة
 .احل  يف االتصاا

 حرية الصحافة من اهم تطبيقات حرية التعبري  - اوال

ت مبز حر ة الراي بانها ذات مضمون ن سي دايلي  دانها يف ذلدك  دان حر دة ال قبد   لد لك م د  هد ا         
كما يف  حر دة   ،ايرىبالدوع مر احلر ة الحي اج اىل ضمانات قانونبة اال اذا ب مما سة ه ه احلر ة  بصو   او 

 .لف الوسائ  املشروعة قانونا ويف مق م ها مر حب  االهمبة الصحافةال  بري عر الراي مبت 
لك  ال رد احل  يف ال  بري عر ا ائه مر يالا الصحف سواء كان بامكانه اص ا  صحب ة ياصة بده او  و

ال  ر ق  ميا سوا ب و هم نوعا مدر الرقابدة او الد حكم  يف اال اء الدي      ،بواسية الصحف ململوكة لالير ر
 .علبة س د ق  حر ة ال  بري عر الراي يف ه ه احلالةو ،تدشر

  ملوا عل  اس غالا صح هم ل حقب   ،ان اصحاب  وؤس االمواا وال  ر بامكانهم اص ا  الصحف
ومر امل صو  اساء  اس ت ام امللكبدة اطخاصدة  للصدحف     ،مصاحلهم اطخاصة عر طر   ال اثري يف الراي ال ام

                                                
- DERIEUX ( Emmanuel ) . D roit  de  la  Communi  Cation , L . G . d . j , 1994 ,p44 .       

 30، ص 0117نقال عر د. طا ق سرو ، د وس يف جرائم الدشر، دا  الدهضة ال رببة، القاهر ، 
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 ل امرا ال  د
 

بد  ذلدك  د عو املشدرع اىل      ،اصد ا  الصدحف   رب  حرمان االفدراد مدر حد    اال ان ذلك ال  ،يف ح ود م بدة
 .(3)رافات وال ص ي ملا ق   ق  مدهاوض  االنظمة القانونبة الي مر  انها مد  تلك االحن

 حرية الصحافة كحق للقارئ  -ثانيا 

دهدا وان خي دا    وان  قدا ن بب  ،جمل م  يف ان  يل  عل  ماص   مر ا اء يف الصحف املت ل ةا ان ح  افراد
لب مكر كد  فدرد يف نها دة االمدر مدر تكدو ر الدراي الد ي   ضدله           .م م  اجتاهاته ومبوله ال كر ة الئ مدها ما

 .و ساهم به يف احلبا 
( مدر اعدالن حقدوق االنسدان     00اوا مر ضمدع ه ا احل  يف املاد  ) (0711)ال و   ال رنسبة عام ت   

ا اال اء واالفكا  والي الميكر حتقبقها مر حب  الواق  مدام   دوفر   واملواطدة حب  ال اكب  عل  حر ة اتصا
ثم جاء قانون الصدحافة عدام    . يء ال  د الكايف مر الصحف ذات االجتاهات املت ل ة واليبب ة امل دوعةاللق

فدد    ،لبؤك  عل  حر ة الصحافة وحير ها مر كافة القبود االساسبة واالدا  ة الي كانع تكبلها (0110)
وان لك  فرد احلد  مدر اصد ا  صدحب ة دون تدريب  سداب  او ا د اع         ،ل  ان اليباعة والصحافة حرتانع

وم   يلد  مدر صداح  الصدحب ة االجمدرد اييدا        ،واوك  امر اص ا  الصدحف اىل القضداء   ،تامني نق ي
 .(4)  ق م به اىل الدبابة ال امة   ضمر الببانات الصح بة امليلوبة لالص ا 

 الصحافة واحلق يف االتصال حرية  -ثالثا 

ا يف اوساط ال قة ال رنسي الكالم عر حد  ج  د  مدر حقدوق االنسدان اطلقدوا علبدة احلد  يف          ظهر ح  
ح  طبب ي  قوم عل  حاجة اج ماعبة ضرو  ة لك  انسان باع با ه كائدا اج ماعبا البد  لده    وهو ،االتصاا

 ، شدم  اىل جاند  حر دة الدرايء وال  دبري عدده      وه ا احل  ذو مضمون واسد  فهدو    ،مر االتصاا باالير ر
حر ة االعالم وح  ابالغ االيدر ر وحد  احلصدوا علد  امل لومدات الصدحبحة وحد  االج مداع بداالير ر          

  .(5)وتكو ر اجلم بات وحر ة ال دق  
ة و  ضمر احل  يف االتصاا فكر  احلركة ) ال  دامبكبة ( الي  دبغي ان تواك  امل لومات ف ج لها يف حال

فق  كان الرتكبز يف املاضدي  دصد  علد  مضدمون ا سداا       .ذهاب وا اب واي  وعياء أي ا ساا واس قباا
لالير ر وذلك مبما سة حر دة ال  دبري عدر الدراي مبت لدف الوسدائ  املشدروعة قانوندا والدي مدر            امل لومات

ة البدوم حتولدع مدر    لكدر حر دة الصدحاف    .اهمها الصحافة دون حتقب  ت اع  حقبقي بني الصحافة واجلمهو 
وسبلة لالعالم فقط اىل وسبلة لالتصاا م  افراد اجمل مد  وتبدادا اال اء وامل لومدات فقدط اصدبذ للصدحافة       
  دو  مهم يف اس قباا ا اء وتوجهات اجلمهو  ول لك  الجدظ علد  الصدحافة البدوم سدواء كاندع مك وبدة او       

ام تلقي مشا كات اجلمهو  وقدوات حقبقبة ل بادا صحافة انرتنبع ان ابوابها م  وحة ام مرئبة او مسموعة او
 .اال اء بني االفراد

 حرية الصحافة وحمظورات النشر: املطلب الثاني
رمع اغل  ال شر  ات اجلدائبة ج وق  .ان حر ة الصحافة مقب   ب  م جتاو  احل ود الي  مسها القانون

مساسا باملصلحة اطخاصة لالفراد،  لحة ال امة اوتضمر مساسا باملص ومدها قانون ال قوبات ال راقي الدشر اذا

                                                
 . 11د. ماج   اغ  احللو، املص   الساب ، ص  -3
 . 10د. ماج   اغ  احللو، املص   الساب ، ص  -4
. للمز   انظر  د . لبل  عب  اجملب ، تشدر  ات االعدالم يف    0161وجود ه ا احل  ال قبه ال رنسي جان دا سبة عام  اوا مر اعلر عر -5

 .61،ص  3110د اسة حالة مصر دا  الدهضة ال رببة، القاهر ،  -مصر 
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االيبدا  احملظدو  علد     اجلدائبة وقر  هلا ال قاب املداس  وميكر  د  ةواع ربها جرائم تس وح  قبام املسؤولب
  -الصحافة نشرها والي ت   جرائم مبق ض  نصوص القوانني ال قاببة اىل االمو  ال البة:

 لياملساس باألمن الداخ عدم -اوال 

جي  ان مت د  الصحافة عر نشدر أي يدرب او م لومدة او امدر مدر  دانه املسداس بداالمر الد ايلي لل ولدة           
ساسدبة  ترمي اىل تغبري مبداديء ال سد و  اال  كال حر ض عل  قل  نظام احلكم وجتدب  وترو ج امل اه  الي 

ة حتر ض اجلدود عل  اطخدروج  ثانبا مر قانون ال قوبات وجرمي (3/ 311)او الدظم املدصوص علبها يف املاد  
، وجرمية ال حر ض عل  بغدض او كراهبدة   ( مر قانون ال قوبات011يف املاد  )عر الياعة املدصوص علبها 

 .(6)مر قانون ال قوبات  (311)طائ ة مر الداس املدصوص علبها املاد  
 املساس باالمن القومي اخلارجي  عدم -ثانيا 

او ايبا  مر  انها املساس باالمر القومي اطخا جي سواء ت ل  االمر الجيو  للصحافة نشر أي م اومات 
 .باسرا  ال فاع او ال القات الود ة بني ال وا

عقوبدات   (060)فق  جرم املشروع ال راقي حتر ض اجلد  عل  االخنراط يف ي مة دولدة اجدببدة يف املداد     
عقوبدات عراقدي    (061)ومدة يف املداد    عراقي وك لك مساع   ال  و عل  ديوا البالد باضد اف  وح املقا 

 0161لسددة   316( مدر قدانون امليبوعدات ال راقدي  قدم      6/ ف  07وحظر افشاء اسدرا  الد فاع يف املداد  )    
 .عقوبات عراقي (011)وعاق  عل  ذلك يف املاد  

 عدم املساس باملصاحل االقتصادية للدولة  -ثالثا 

 ملصاحل االق صاد ة لل ولة والدب  مر املكاندة املالبدة لل ولدة   ك لك نشر ايبا  مر  انها االضرا  با الجيو 
 .مر قانون ال قوبات (011)احملظو   يف املاد  

 .عدم املساس حبسن سري القضاء -رابعا 

لق  جرم املشروع ال راقي ك  نشر بواسية الصحافة مر  انه ال اثري يف حسر سدري ال  الدة حبد  نصدع     
الجيو  ان  دشر يف امليبوع ال و ي مامر  انه ال أثري عل  احلكام ) القضا  .تمر قانون امليبوعا (06)املاد  

( بص د القضا ا الي  دظرون فبها او ال داثري علد  االدعداء ال دام او احملدامني او احملققدني او الشدهود او الدراي         
 ال ام يف قضبة م روضة عل  القضاء.

( مددر قددانون  393 -333 القضدداء يف املددواد )سددريحبسددر  سددةاوقدد  جددرم املشددروع ال راقددي اجلددرائم امل 
 ال قوبات.

 عدم املساس بالشعور الديين  -خامسا 

( مددر قددانون امليبوعددات الجيددو  ان  دشددر يف امليبددوع الدد و ي ما شددك  ط دددا   06ف  06نصددع املدداد  )
م رتف به  مسبا باالد ان امل رتف بها يف مجهو  ة ال راق : وق  جرم املشروع ال راقي اهانة أي م  ق  د ين 

ك لك اهانة الرمز او الشت  موضوع ال ق  س ل ى طائ ة د دبة يف املاد   ،عقوبات عراقي (301)يف املاد  
 .(7)( عقوبات عراقي 373)

                                                
 1، ص 0111ن ال قافبدة، بغد اد،   د . س   ابراهبم االعظمي، اجلرائم املساسة بامر ال ولدة الد ايلي، د اسدة مقا ندة ، دا  الشدؤو      -6

 وما ب  ها .
، ص  3111عما تركي الس  ون، اجلرائم املساسة بالش و  ال  ين، د اسة مقا نة،  ساا ماجس ري كلبدة القدانون، جام دة بغد اد،      -7

 وما ب  ها . 11
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 عدم املساس بالشف واالعتبار لالفراد  -سادسا 

فدراد فقد  مد دع    لال جيرم املشروع ال راقي أي نشر   ضمر امو ا مر  انها املساس بالشدرف او االع بدا   
( مر قانون امليبوعات نشر ما    ماسا برئبس اجلمهو  دة او  ئدبس الدو  اء اومدر  قدوم مقدامهم       06املاد  )

 .مر قانون ال قوبات (333)وق  جرم ذلك يف املاد  
( مر قانون 3و 0/ 933تضمر الدشر اسداد وقائ  تس وج  ال قاب يف املاد  )  كما جرم ف   الق ف اذا

يف  امو ا مشبدة او م ببة لشت  ممدا قد   سد وج  االح قدا  لد ى االيدر ر       توك لك اذا اسد  ،ال قوبات
 .          (8)مر قانون ال قوبات  939املدصوص علبها يف املاد   جرمية الس 

 لية اجلنائية عن اجلرمية الصحفيةوية للمسؤ: االثار اإلجرائاملبحث الثاني
 ،قبدام حد  اجمل مد  يف فدرض ال قداب علبدة       ،قب   ت  م دني   رتت  عل  ثبوت ا تكاب جرمية مامر

وحبد  ان   .عراءات واالصدوا الدي  قر هدا املشدر    و  م الوصوا اىل ذلك مر يالا اتباع جمموعة مر االجد 
فدكدون عدد  ئد  ا اء اجلرميدة      القانون،لدشر الي  قر ها  ة الصحافة تد هي حب  تكون ضمر حمظو ات احر

ض القواع  اطخاصة مر الداحبة االجرائبة ل حقب  ضمانات اكرب للصح ي ت داس  الصح بة والي ختض  لب 
م  مق ضبات حر ة الصحافة، والي مت   يروجا عل  القواع  ال امة سواء يف مرحلة ال حقب  او يف مرحلة 

ي  حقبد  والسدرعة الد   ع مه  وكب بة اس جوابة  يف مرحلدة ال مر  الصح ياحملاكمة ومدها م ى جوا  توقبف 
. كد لك ت دا  مسدالة االي صداص يف نظدر الد عوى       (9)ع يف حسدم الد عوى  اجلزائبدة الصدح بة      قر ها املشر

 اجلزائبة ولبح  ه ه االمو  ا تأ دا تقسبم ه ا املبح  اىل ثالثة ميال 
 : قبود  ف  ال عو  اجلزائبة عر اجلرمية الصح بة  امليل  االوا
 جلرمية الصح بة: اجراءات ال حقب  يف ا امليل  ال اني
 : قواع  االي صاص يف احملاكم عر اجلرمية الصح بة امليل  ال ال 

 قيود رفع الدعوى اجلزائية: املطلب االول
 ،ان االدعاء ال ام هو اجلهة الي مت لك احل  يف إقامة ال عوى اجلزائبة نبابة عر اجمل م  مر حب  االص 

اجملين علبة او ص و  طل  او اذن مر جهة م بدة يف   ض اال ان املشرع ق   س لزم ل لك تق  م  كوى مر 
اجلرائم ومدها اجلرائم الصح بة كما ان هداك ب ض احلاالت الي  د هي فبها احل  يف اقامة  ال عوى اجلزائبدة  

 ل لك سدبح  ذلك مر يالا ال رعني االتبني:
 اإلجراءات اخلاصة بإقامة الدعوى اجلزائية: الفرع األول

( مر قانون اصوا احملاكمات اجلزائبة ال راقي عل  طائ ة مر اجلرائم الي الميكر حتر ك 3)نصع املاد  
ع هد ه اجلدرائم   ثم ذكدر املشدر  .ال عوى اجلزائبة فبها اال بداءا عل   كوى اجملين علبة اومر  قوم مقامه قانونا

الجيدو  حتر دك الد عوى     -0( مدر القدانون    3/3عل  سبب  احلصر ال امل اا و د  البد  ثانبا مدر املداد  )   
مر  قوم مقامه قانونبا يف اجلدرائم االتبدة : القد ف او السد       اجلزائبة اال بداءا عل   كوى مر اجملين علبة او

اال  اء اطخ بف اذا م تكر اجلرمية ق  وق ع عل  مكلف خب مة عامة  ال ه    بالقوا او اوافشاء ااالسرا  او
ك   ين ان الد عوى اجلزائبدة يف جرميدة القد ف والسد  وغريهدا مدر اجلدرائم         وذل ه.اثداء قبام بواجبه او بسبب

                                                
، ص 3111جسد ري، جام دة املوصد     س   صاحل اجلبو ي، مسؤلبة  الصح ي اجلدائبة عر جرائم  الدشر، د اسة مقا ندة،  سدالة ما   -8

13 . 
، ميب دة امل دا ف، بغد اد،    0ط  0االس اذ عب  االمري ال كبلدي، اصدوا االجدراءات اجلدائبدة يف قدانون اصدوا احملاكمدات اجلزائبدة، ج         -9

 . 73، ص 0173
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فداذا   ،الميكر حتر كهدا مدا م   قد م اجملدين علبدة بشدكوى       تمر قانون اصوا احملاكما( 3امل كو   يف املاد  )
امدا اذا ت د د امل همدون وكاندع الشدكوى مق مدة ضد          ،ت  د اجملين علبهم فبك ي ان   ق م اح هم بشكوى

 .(10)هم ت  رب مقامة علبهم مجب ا اح 
وجن  يف القانون املصري ب ض اجلرائم الصح بة الي حت اج اىل طل  ل حر ك ال عوى اجلزائبة مبوجد   
املادتني ال امدة وال اس ة مر قانون االجراءات اجلزائبة و قص  باليل  ال  بري عر ا اد  سلية عامدة يف اختداذ   

  تكبع إيالال بقوانني خت   ه ه السلية بالسهر عل  تد ب ها.القانونبة عر جرمية ا تاإلجراءا
( مدر قدانون امليبوعدات تدد      30اال ان املاد  ) ،املشرع ال راقي نصا مشابها ل لك يف القانون وم  و د

ال ام ال عاوي ال امدة الدا دئة عدر خمال دة األحكدام بيلد  مدر الدو  ر وموافقدة و  در            امل عيعل  انه  قبم 

 .(11)ال  ا 
مر جهة حم د  ولبس  هومق ض  املاد  امل كو   ع م جوا  إقامة ال عوى اجلزائبة اال ب   و ود طل  ألب

وا درتط كد لك احلصدوا علد       .لالدعاء ال ام م احت ها ألي  موافق ها وإمنا الب  مر ان ت ق م هدي باليلد   
جلرائم املضر  باملصلحة ال امدة   و الحظ ان اغل  اجلرائم الي  شرتط فبها اليل  هي مر ا.اذن و  ر ال  ا

ومدر األفضد    ل لك  د ق  موقف املشرع ال راقي يف ا رتاط تق  م طل  مر الو  ر واإلذن مر و  ر ال د ا  
 .ان  شرتط املشرع ل حر ك ال عوى اجلزائبدة تقد  م طلد  مدر مم د  اهلبئدة او السدلية امل ضدر   مدر اجلرميدة          

 اطخاصدة للبد ء    جدراءات القبود ل حر ك ال عوى اجلزائبة او ب ض إونرى انه جي  ان ال شرتط املشرع ه ه ال
 .ال حقب  كاليل  او احلصوا عل  اذن مر جهة م بدةب

 حاالت انقضاء الدعوى اجلزائية: الفرع الثاني

تدقضي ال عوى اجلزائبة يف اجلرائم الصح بة يف حالة ع م تق  م الشكوى عد  مرو  ثالثة أ هر مر  وم 
أي ان انقضداء هد ه املد       .بة باجلرمية او  واا ال    القهري ال ي حداا دون تقد  م الشدكوى   علم اجملين عل

. وبال دالي عد م جدوا  حتر دك الد عوى      (12)دون تق  م الشكوى  رتت  علبه ع م قبدوا تقد ميها ب د  ذلدك     
 .اجلزائبة

 .لشكوى يف حاا حباتده وك لك تدقضي ال عوى اجلزائبة يف حالة وفا  اجملين علبه اذا م  كر ق  تق م با
اما اذا حصلع الوفا  ب   تقد  م الشدكوى فدال تدؤثر علد  سدري الد عوى اجلزائبدة وال د قد  احلد  يف تقد  م            

  .الشكوى اىل الو ثة
ين علبده عدر الشدكوى ب د  تقد ميها يف أي      نقضداء الد عوى اجلزائبدة تددا ا اجملد     ومر االسباب االيرى ال

ويف حالدة ت د د    .  ص و  احلكم الدهائي املك س  ال  جدة القي بدة  مرحلة مر مراح  ال عوى اجلزائبة وقب
اجملد  علبهم اذا تدا ا اح هم او ب ضهم فال تدقضي ال عوى اجلزائبة وال      به ا ال دا ا مام  ص   مدر  

مني مجب  اجملد  علبهم اما اذا ت  د امل همون فال دا ا ال ي حيص  ملصلحة اح هم ال    تدا ال عر بقبة امل ه
 .(13)ما م  د  القانون عل  يالف ذلك 

                                                
 . 039س   صاحل اجلبو ي، املص   الساب ، ص  -10
، فد لك  3113(     لسددة  3الم قد  حلدع مبوجد  امدر سدلية االئد الف  قدم    )        قص  بالو  ر و  ر االعالم وحب  ان و ا   االع -11

   ين وجود فراغ تشر  ي  ق ضي املشرع ال  ي  وحت    اجلهة املسؤولة عر تق  م طل  حتر ك ال عوى .
 . 79االس اذ عب  االمري ال كبلي، املص   الساب ، ص  -12
 وما ب  ها . 339،ص 0116، مك بة املدا  الز قاء، 0د اسة مقا نة، ط صربي حمم  علي، الشكوى يف القانون اجلزائي،  -13
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فال  مر جهة م بدة او احلصوا عل  اذن ق م بيل  اما ال عاوي اجلزائبة الي   يل  املشرع القام ها ال 
ادم املسدقط للد عوى اجلزائبدة    ال ق م باليل  الن ال قد  تدقضي ال عوى مبرو  م   م بدة او بال دا ا عدها ب  

 .راقيم  اي  به املشرع ال 

 استجواب املتهم يف اجلرمية الصحفية: املطلب الثاني
. ومدر  ( االصدوا اجلزائبدة  031 -033واد )جراءات اس جواب امل هم يف املد ي عل  ان  املشرع ال راق

ام بدا  او حكدم    يالا ام ان الدظر يف تلدك الدصدوص جند  ان املشدرع م خيد  الصدح ي بدأي ضدمانات او        
وقدف مد  االحكدام اطخاصدة     م هد ا امل  دسدج  ال .ني يف اجلدرائم غدري الصدح بة   ياص ميبزه عر غريه مر امل هم

  .يف القوانني االيرى كالقانون املصري والقانون ال رنسيالصح بني الس جواب املقر   
الي ترتك  عر طر   الصحف باجراء ياص عد  اسد جواب املد هم    اجلرائماملصري  املشرعي  فق  

 ،( مدر االجدراءات اجلزائبدة   033/3يف املداد  ) او مكلدف خب مدة عامدة     عر جرمية ق ف يف ح  موظف عدام 
حب  قضع بانه يف حالة تكلبف امل هم يف جرمية ق ف مر ه ا الدوع باحلضدو  امدام احملكمدة وجد  علبده ان      

مسدة    لر الدبابة ال امة وامل عي باحل  امل ني بببان االدلة الي تؤ   ال    املسد  اىل املوظف ال ام يالا اطخ
 .(14)يف اقامة ال لب   واال سقط حقه .ن ال كلبف باحلضو ا ام ال البة العال

( مدر قدانون الصدحافة ال رنسدي حبد       33كما ان املشرع ال رنسي ق  قر  ذات احلكم اطخاص يف املداد  ) 
  باثبات احلقبقة اطخاصة باألف اا مضمون جرمية الق ف حب  املوظف ال دام يدالا عشدر    ممسذ للم هم القبا

ة ومسد     ثبدات احلقبقد  وي ااملد عي بداحل  املد ني بانده  دد      ا ام مر تكلب ه باحلضو  ان   لدم الدائد  ال دام او   
 .االدلة امل وفر  ل  ه الثبات ذلكل ق  م  

السرعة يف حسم ال عوى اجلزائبة عدر اجلرميدة     أكما  قر  املشرعني املصري وال رنسي مب أ اير وهو مب
 .(15)واح   تأجب  ال عوى اك ر مر مر    عل  ثالثني  وما وال جيو  التز الصح بة يالا م   

والجن  نصا مماثال يف قانون اصوا احملاكمات ال راقي   يل  تد ي  املشدرع ال راقدي ل قر در هد ا احلكدم       
سدرعة احلسدم يف الد عوى املقدر       سدواء مدا ت لد  بالد ف  باثبدات احلقبقدة او مبد أ        اطخاص باجلرمية الصدح بة 

 .حر ة الصحافة ملصلحة
 توقيف املتهم يف اجلرمية الصحفية: الفرع الثاني

 ،فبد م خي  املشرع ال راقي امل هم با تكاب جرمية صح بة باحكام ياصة فبما    لد  بداجراءات ال وق  
 .وه ا   ين ان الصح ي خيض  للقواع  ال امة يف جوا  توقب ه تب ا لدوع اجلرمية الي قام با تكابها

( مر االصدوا اجلزائبدة   ضدذ ان القاعد       031-011ف املقر   يف املواد )باحكام ال وق وبالرجوع اىل
ف وحبسد  مق ضدبات سدري    بد بد ونها واالسد  داء هدو ال وق    ال امة هدي جدوا  اطدالق سدراح املد هم بك الدة او      

املشدرع   والجيو  اطالق سراح امل هم فبهدا. وم خيد   ف  صبذ واجبا يف جرائم م بدة بان ال وق او ،ال حقب 
 ال راقي الصح ي حبكم ياص فبما    ل  ع م جوا  توقب ه عر اجلرمية الصح بة.

( يف االجدراءات اجلزائبدة    039ه ا املوقف جن  ان املشرع املصري قد  قدر  حكمدا ياصدا يف املداد  )       ا اء
، 073)  لبهدا يف املدواد  جوا  حبس الصح ي اح باطا اال عد  ا تكاب اح ى اجلرائم املدصوص ع ع م وهو

واحلبس االح باطي يف ه ه اجلرائم امر جوا ي لقاضي ال حقبد  ولدبس    .( مر قانون ال قوبات011، 071
 .وجوبي

                                                
 . 13، ص0113حسر املرص اوي، املرص اوي يف اصوا االجراءات اجلدائبة، ميب ة اطلس، مدشأ  امل ا ف، االسكد   ة،  -14
 . 301ص  0113د . حممود جنب  حسني،  رح قانون االجراءات اجلدائبة، دا  الدهضة ال رببة، القاهر ،  -15
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( مر قانون الصحافة ال رنسي حب  الجيدو  توقبدف   33املشرع ال رنسي يف املاد  )  قر ه ذات احلكمجن  
املاسدة بدامر ال ولدة الد ايلي واطخدا جي       وهدي اجلدرائم   .امل هم يف اجلرمية الصدح بة فبمدا عد ا جدرائم م بددة     

 .(16)سبني ال بلوماوجرائم الق ف واالهانه املوجهة ض   ؤساء ال وا االجدببة ومب وثبها 
نياق اجراء ال وقبف حب  الصح ي اال يف حاالت م بدة عل  سبب  احلصر حيق   تضبب ونرى يف وجوب 

ي  املشددرع الضددافة هدد ا املبدد ا يف قددانون اصددوا  ضددمانة حقبقبددة حلر ددة الصددحافة يف ال ددراق ممددا  ق ضددي تدد  
 .احملاكمات اجلزائبة

 قواعد االختصاص القضائي يف اجلرمية الصحفية: املطلب الثالث
يف ال عاوى حبس  نوع اجلرميدة او  دت  املد هم او مكدان      ر  رف االي صاص بانه وال ة احملكمة بالدظ

الي صدداص الدددوعي واالي صدداص الشتصددي   . ولدد لك  قسددم االي صدداص اىل ثالثددة انددواع ا   (17)م ددني 
واالي صاص املكاني وق  وض  املشرع القواع  ال امة الي حتكم االي صاص الشتصي يف نظدر الد عاوى   

 نظر ال عاوى الدا ئة عر اجلرائم الصح بة يفاجلدائبة عموما وم  دظم قواع  لالي صاص 
م احكام ياصة لالي صداص يف اجلدرائم   وخبالف ذلك فق  اه م ك  مر املشرع ال رنسي واملصري ب دظب

 .الصح بة ياصة فبما    ل  باالي صاص الدوعي واملكاني ل لك سدبح  ذلك يف ال رعني اآلتبني
 االي صاص املكاني. -ال رع االوا:

 ال رع ال اني: االي صاص الدوعي.
 االختصاص املكاني: الفرع االول

الدد عوى  ياصددة حتكددم االي صدداص املكدداني بصدد د املشددرع ال راقددي اجلرميددة الصددح بة بقواعدد  م   ددرد
/ أ ( مدر االصدوا اجلزائبدة حتكدم مسدألة      33ولد لك فدان القواعد  ال امدة املقدر   يف  املداد  )        .اجلدائبة عدهدا 

 .االي صاص املكاني للقضاء يف نظر ال عوى اجلدائبة عر اجلرمية الصح بة
ق  لقاضي ال حقب  ومر ثم احملكمدة يف املكدان   ان االي صاص املكاني  د  القاع   ال امة به ا اطخصوص

ال ي  رتك  فبه أي ف   مر االف اا املؤد دة اىل ا تكداب اجلرميدة او مكدان حصدوا الد بجدة اواملكدان الد ي         
 .وج  اجملين علبه فبه

املكان الد ي  باجلزائبة  ات( مر االجراء07د املشرع املصري حي د االي صاص املكاني يف املاد  )حي  ببدما
 .(18)ق ع فبه اجلرمية او ال ي  قبم فبه امل هم او ال ي  قبض علبه فبه و

وحب  ان وسائ  الصحافة ت مبز بانها واس ة االن شدا  لد لك فمدر غدري امل قدوا ان   بدع االي صداص        
لد لك ندرى ضدرو   وضد  قواعد  ياصدة حتكدم االي صداص          ،املكاني لك  حمكمة تصدلها هد ه الصدحب ة   

( مدر قدانون اإلجدراءات اجلدائبدة     07ة الصدح بة وهدي ذات القواعد  املقدر   يف املداد  )     املكاني يف نظدر اجلرميد  
 .املصري

 االختصاص النوعي يف اجلرمية الصحفية: الفرع الثاني

 قص  باالي صاص الدوعي هو حت    سلية احملكمة بال ص  يف ال عاوى اجلزائبة مر حب  نوع اجلرمية  
ويف نياق اجلرائم الصح بة  وج  ثالثة انظمدة مدر االي صداص يف     .خمال ةفبما اذا كانع جدا ة او جدحة او 

 :وهي نظر ه ا الدوع مر اجلرائم وق  اي ل ع ال شر  ات يف االي  بها

                                                
 . 331، ص 0173د . اماا عب  الرحبم ع مان،  رح قانون االجراءات اجلدائبة، دا  الدهضة ال رببة، القاهر ،  -16
 . 313د . حسر املرص اوي، املص   الساب ، ص  -17
 . 039س   صاحل اجلبو ي، املص   الساب ، ص  -18
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 قر  هد ا الدظدام يضدوع اجلدرائم الصدح بة للقواعد  ال امدة يف االي صداص الددوعي           -الدظام االوا 
ايدد ت بهدد ا الدظدام انكلددرتا و وغسددالفبا وتركبددا واغلدد   ومدر الدد وا الددي   . دانها  ددان اجلددرائم االيددرى 
 القوانني ال رببة ومدها ال راق.

ختض  اجلرائم الصح بة مبوج  ه ا الدظدام اىل قضداء يداص بهدا وال ختضد  للقواعد         -الدظام ال اني
علدد  اسدداس طبب ددة هدد ه اجلددرائم ويصوصددبة مرتكببهددا تسدد لزم احاط هددا     .ال امددة يف حت  دد  االي صدداص 

يف اجلرائم الصح بة ومدر الد وا الدي اتب دع هد ا       رنات ياصة مر يالا اجياد قضاء م تص  بالدظبضما
 .الدظام السو   وبلجبكا والدمسا ولبدان وا ران

هدد ا الدظددام فددان اجلددرائم الصددح بة ختضدد  لدظددامني خمدد ل ني حبدد   دد م      ومق ضدد  - الدظددام ال الدد 
 ض االير ختض  للقواعد  ال امدة يف االي صداص ومدر     اي با ب ض اجلرائم وايضاعها لقواع  ياصة والب

 ه ه ال وا  ومانبا ومصر.
وق  ايد  املشدرع ال راقدي كمدا اسدل دا بالدظدام االوا الد ي  قدر  يضدوع اجلدرائم الصدح بة مدر حبد               
 االي صاص الدوعي للقواع  ال امة املقر   يف قانون اصوا احملاكمات اجلزائبة اس دادا لدوع اجلرمية أي جدا ة

ويف  ا دا مدر االفضد  لدو  د م اسدداد االي صداص الددوعي يف الدظدر بالد عاوى اجلدائبدة            .او جدحة او خمال ة
الدا ئة عر اجلرمية الصح بة اىل حمكمة اجلدا ات لوجود ضمانات حقبقبة فبها اجتاه امل همني واسو  بال شر   

 دات مدا عد ا اجلددذ املضدر  مبصدلحة       يف اجلددذ الصدح بة حملكمدة اجلدا    الدظدر املصري الد ي جي د  اي صداص    
 .(19)مر االجراءات اجلدائبة  (306)االفراد مبق ض  املاد  

 ومدى انسجامها مع مقتضيات حرية الصحافة اجلزاءات املقررة للجرمية الصحفية: املبحث الثالث
موعدة  فان القانون  قر  فدرض جم  ،اذا ما ا تكبع اجلرمية مر يالا الصحف وبال ح    يف جرائم الدشر

 .مر ال قوبات حب  مرتكبها مر جهة وحب  الصحب ة او وسبلة االعالم مر جهة ايرى
رض عقوبات ادا  ة ال قوبات جن  ان ب ض القوانني ت  وباالضافة اىل ال قوبات اجلدائبة املقر   يف قانون

يرق لبحد   ولد لك سدد    .عل  الصحف اذا نشرت امو ا تشك  جرائم وميكر تسمب ها بداجلزاءات االدا  دة  
 .ه  ر الدوعني مر اجلزاءات يف امليلبني االتبني

 .امليل  االوا : اجلزاءات اجلدائبة   
 .امليل  ال اني : اجلزاءات االدا  ة

 اجلزاءات اجلنائية املقررة للجرمية الصحفية: املطلب االول
 ،يداص ندوعني     ضمر اجلزاء اجلدائي ال ي   رض عل  اجلرائم بشك  عام واجلرميدة الصدح بة بشدك    

وختضد  هد ه اجلدزاءات ملبد ا الشدرعبة أي " الجرميدة        .فهي اما ان ت ت   ك  ال قوبة او ال د بري االحدرتا ي  
 والعقوبة والت بري احرتا ي االبقانون"

وعلبدة سبقسدم هد ا امليلد       .وت رض ه ه اجلزاءات مبوج  قرا حكم قضائي صاد  مر حمكمة خم صة
ال ددرع ال دداني  وخنصدد ال قوبددات املقددر   للجرميددة الصدح بة   ل  اسدة  وايف ال ددرع اال خنصدد  ،اىل فدرعني 

 .ال  ابري االحرتا  ة ل  اسة

                                                
 . 396، ص 0113، دا  الدهضة ال رببة، القاهر ، 0م، ط حنو قانون جدائي للصحافة، القسم ال ا  ،د . عمر سام -19
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 الفرع االول: العقوبة

ت ت   .(20)ال قوبة هي جزاء  وق  باسم اجمل م  تد ب ا حلكم قضائي عل  مر ت بع مسؤولب ه عر اجلرمية 
تب بة أي حيكم بها تب ا لل قوبة االصلبة او تكدون  فق  تكون عقوبة اصلبة او عقوبة  ،ال قوبة صو   م   د 

والثدري ال قوبدات    .وال تيب  مام  د  علبها قرا  احلكدم  ،اى  كون احلكم بها جوا ا للمحكمة ،تكمبلبة
وامنا ال قوبات ال كمبلبدة   .ال ب بة مشاك  ك ري  النها ختض  للقواع  ال امة املقر   يف علم ال قابواالصلبة 

حب  عاجلع هد ه املدواد عقوبدات ياصدة     .( عقوبات عراقي013 ،010 ،19ملشرع يف املواد )الي نظمها ا
 .باجلرائم الصح بة وهي املصاد   وال  يب  ونشر احلكم وهو ماسد يرق لبح ه يف امليل 

 املصاد   -اوال 
( عقوبددات عراقددي علدد  عقوبددة املصدداد   وهددي عقوبددة جوا  ددة     010ندد  املشددرع ال راقددي يف املدداد  )  

( عقوبات عراقي بانده اذا ا تكبدع جدا دة او جدحدة باحد ى      19وك لك قر ت املاد  ).للمحكمة ان تامر بها
جا  لقاضي ال حقب  او احملكمة املدظو   امامها ال عوى بداءا عل  طلد  االدعداء ال دام ان     .وسائ  ال النبة

نة يف موضوع ال عوى ان تدامر  عد  ص و  احلكم باالدا .... وللمحكمة.تامر بضبط ك  الك ابات والرسوم
 .مبصاد   اال باء امليبوعة

( مر قانون الصحافة ال رنسي وك لك املشدرع  60وه ه ال قوبة  قر ها ك لك املشرع ال رنسي يف املاد  )
 .(21)( عقوبات مصري 011املصري يف املاد  )

 ال  يب   -ثانبا 
( عقوبدات  19محكمدة مبوجد  ند  املداد  )     قر  املشرع عقوبة ال  يب  ك قوبة تكمبلبدة لد لك جيدو  لل   

عراقي ان تقضي ب   ص و  القرا  باالدانة ان تقضي ب  يب  اص ا  الصحب ة م   التز د  عدر ثالثدة ا دهر     
(22). 

و ؤي  عل  ماقر ه املشرع ال راقي مر احكام بصد د عقوبدة ال  يبد  هدو انده م   درق مدر حبد  املد            
 ومبدة او دو  دة او فصدلبة وكدان االحدرى باملشدرع ال راقدي ان        حبس  ما اذا كاندع الصدحف او امليبوعدات    

 . راعي ه ه املسالة يف م   ال  يب 
 نشر احلكم  -ثال ا 

ال دام ان تدامر بدشدر احلكدم الدهدائي الصداد         بداءا عل  طل  االدعداء  ميكر للمحكمة مر تلقاء ن سها او
( 3الدشر امل كو   يف ال قرتني  ج و د مر البد  )باالدانة يف جرمية الق ف او الس  او االهانة باح ى وسائ  

 .01مر املاد  
ببدمدا جند  ان املشدرع     ،( عقوبات عراقي فان عقوبة نشر احلكم هي عقوبدة تكمبلبدة  013وحبس  املاد  )

( عقوبدات مصدري   011وحبسد  املداد  )  .ولبسدع تكمبلبدة   تب بده  املصري ق  ج   عقوبة نشر احلكم عقوبة
س ال حر ر او املسؤوا عر الدشر ان  دشر يف ص   صحب  ه احلكم الصاد  بال قوبدة يف  عل   ئب واجبا كون 

مام حت د احملكمة مب ادا اقصر ، اجلرمية املرتكبة عر طر   صحب  ه يالا م    هر مر تا  خ ص و  احلكم
 .(23)اجلر     تريب  واال حكم بغرامة الت جاو  مائة جدبه وبالغاء ،مر ذلك

                                                
 . 763، ص 0119، ميب ة جام ة القاهر ، القاهر ، 1د . حممود حممود مصي  ،  رح قانون ال قوبات، القسم ال ام، ط  -20
 . 301د . عمر سام، املرج  الساب ، ص  -21
ه ......... واذا ص   حكم باالدانة يف جدا ة ا تكبع بواسية الصحف ( عقوبات عراقي عل  ان19 د  املشرع ال راقي يف املاد  )  -22

 جا  للمحكمة ان تأمر ب  يب  الصحب ة م   التز   عل  ثالثة ا هر " .
 . 339د . عمر سام، املص   الساب ، ص -23
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قف املشرع املصري يف اع بدا  عقوبدة نشدر احلكدم عقوبدة تب بدة افضد  مدر موقدف املشدرع             ق  بان موون
 .ال راقي يف اع با ها عقوبة تكمبلبة

 التدابري االحرتازية: الفرع الثاني

ميكر ت ر ف ال  بري االحرتا ي بانه اجراء او جمموعة مر االجراءات الي حي دها املشرع ملواجهة ييو   
 .(24)تصبة مرتك  اجلرمية ل   اها عر اجمل م  اجرامبة تيو ها  

عقوبدات عراقدي قد      003االحرتا  ة املقر   ا اء اجلرمية الصح بة جن ان املاد   وق   ت ل  االمر بال  ابري
 .تضمدع ت بريا احرتا  ا ميكر ان  يب  عل  ه ا الدوع مر اجلرمية اال وهو اجراء حظر مما سة ال م 

( عقوبات فان حظر مما سة ال م  ميكر فرضده علد  الصدح ي عدد  ا تكابده      003ومبق ض  ن  املاد  )
جدا ة او جدحة مت   ايالال بواجبات مهد ه عل  ان التكون ال قوبة امل روضة علبه هدي احلدبس مد   التقد      

 .عر س ة ا هر
 ود يدالا  وتكون م   ه ا االجراء م   التز   عل  سدة عد ما ترتك  اجلرمية للمر  االوىل ويف حالة ال

اطخمس سدوات ال البة لص و  احلكم الدهائي باحلظر فس كون م   احلظدر ل درت  التز د  علد  ثدال  سددوات       
 وتب أ م   سر ان احلظر مر تا  خ ان هاء م   تد ب  ال قوبة او انقضاءها. .بشرط ان  كون ال ود م ماثال

 اجلزاء االدارياملطلب الثاني: 
ثدال  تيببقدات للجدزاء االدا ي يف مواجهدة      0161لسددة   316قدي  قدم   جن  يف قدانون امليبوعدات ال را  

 .(25)وت م   ه ه اجلزاءات باالن ا  وال  يب  والغاء اجا   امليبوع ال و ي  .اجلرمية الصح بة
واجلهة الي هلا ح  توقب  ه ه اجلزاءات هي جهدة ادا  دة ت م د  يف و ا   االعدالم ال راقبدة. وحبد  ان       

ب ة املرحلة السباسبة الي مر بها ال راق فق  اصبحع ه ه اجلزاءات مت   جان  تدا خيي  ذلك   داس  م  طب
والميكر باي حاا مر االحواا اذا ما ا    للصحافة ان ت م   باالس قاللبة امليلوبة عر السلية ال د ب  ة مر 

 .(26)السماح لاليري  مر فرض اجلزاءات االدا  ة عل  الصحافة 
لد لك اصدبحع    3113( لسددة  3الم ق  الغبع مبوج  امر سدلية االئد الف  قدم)   وحب  ان و ا   االع

نرى بدان   ضدمر أي قدانون  صد   يف املسد قب   ددظم حر دة         .ه ه الدصوص املشا  البها ان ا نصوصا م يلة
وال ي  د  عل  انده   0116لسدة  16( مر قانون الصحافة املصري  قم 3الصحافة نصا مماثال لد  املاد  )

وميكر بال الي االك  داء بداجلزاءات    .مصاد   الصحف او ت يبلها او الغاء تريبصها بالير   االدا ي " حيظر
اجلدائبة املقر   يف قانون ال قوبات او قانون امليبوعات وان تكون م روضة مر قب  القضاء املت   والميكر 

صحافة وذلك لكي تصبذ الصحافة هي السماح للسلية ال د ب  ة باختاذ أي نوع مر اجلزاءات االدا  ة حب  ال
السلية الراسبة يف ال ولة اىل جان  السليات ال ال  ال شر  بة وال د ب  ة والقضائبة ومتا س دو ها يف يل  

 . اي عام حر
ون عو اىل تشكب  جملس اعل  للصحافة مماث  ملا هو علبه احلاا يف اغل  ال وا ال ميقراطبة   وىل وض  

و كدون هبئدة مسد قلة عدر     ح ي و قوم باص ا  الرتايب  ملزاولة ال م  الصح ي مب اق  رف لل م  الص

                                                
 . 336 ، ص0113د . فتري عب  الر اق احل   ي، قانون ال قوبات، القسم ال ام، ميب ة الزمان، بغ اد،  -24
 . 0161لسدة  316( مر قانون امليبوعات ال راقي  قم  37، 33، 33انظر املواد )  -25
 . 031س   صاحل اجلبو ي، املص   الساب ، ص  -26
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يف صدد د املتال ددات  قرا اتهدداوتصدد   السددلية ال د ب  ددة وان نسددمذ لدده ب شددكب  جلددان انضددباطبة حتقدد   

 .(27)الصح بة وفقا للقانون

 اخلامتة
 ى مالئمة الضمانات املقدر    نلت  مر حب دا امل واض  ه ا يف جماا ال دظبم القانوني حلر ة الصحافة وم

يف ال شر   ال راقي ومق ضبات مما سة ه ه احلر ة اىل جمموعة مهمة مدر الد دائج واملقرتحدات والدي ن درض      
 .الهمها يف ه ه اطخامتة

 النتائج -اوال 
ان الدظام القانوني ال ي  رسم ح ود مما سة حرمة الصدحافة   م د  يف القواعد  اطخاصدة املقدر   يف       .0

وان هد  ر   .0161لسددة   316وقدانون امليبوعدات  قدم     0161لسددة   000ت ال راقبة  قم ال قوبا
القانونني ق   رعا يف  مدر حتكمده ظدروف سباسدبة ت م د  بدان راد احلدزب الواحد  بالسدلية وعد م           

ول لك النرى بوجود ضمانات حقبقبة ملما سة حر ة الصدحافة يف ال دراق    ،االعرتاف ب   د اال اء
 .اجلدائبة ال راقبةضمر القوانني 

و قانون اصوا احملاكمات اجلزائبة او قدانون امليبوعدات قواعد      م   ضمر قانون ال قوبات ال راقي .3
ياصة تدسجم م  مق ضبات حر ة الصحافة يف حالة جتاو  الصحايف حل ود حر ة الصحافة واسدداد  

 .اجلدائبة عر جرمية صح بة البه ةاملسؤولب

 املقرتحات -ثانيا 
ل شر   املدظم حلر ة الصحافة حبب    ضمر ضدمانات حقبقبدة للصدح ي يف حالدة حتملده عد ء       اص ا  ا .0

 .املسؤلبة اجلدائبة عر جرمية صح بة
تضمني القوانني اجلزائبة ضمانة اساسبة وهي ع م جوا  توقبف الصح ي عر اجلرائم الصح بة مدا دام   .3

 .ىاليراي  ا اضبه اسو  بالقوانني امقبما يف ال راق وموجود د
اء الد  ال ي  قدر  احلصدوا علد  اذن مدر و  در ال د ا يف ب دض اجلدرائم الصدح بة وابد اا ذلدك            الغ .3

 .ب ق  م طل  مر اجلهة امل ضر   القامة ال عوى اجلزائبة
واسدداد ال صد  يف تلدك الد عاوى      ،اقرا  مب أ السرعة يف حسم ال عاوى اجلزائبة يف اجلرائم الصدح بة  .9

وذلدك   ،اصة وان كانع اجلرائم املسد   للصح ي هي مر مسد وى اجلددذ  اىل حماكم اجلدا ات وبص ه ي
 .الن فبها ضمانات اكرب للصح ي

الغداء اجلددزاءات االدا  ددة وحظددر الرقابدة االدا  ددة بكدد  صددو ها واسد ب اا ذلددك بال قوبددات االنضددباطبة    
خيضد  الصدح ي    وتشكب  هبئة وطدبدة لالعدالم ت دوىل مهمدة تدظدبم مب داق صدح ي ويف حالدة خمال دة املب داق          

 .ل قوبات انضباطبة مر قب  اهلبئة

                                                
27 - Fromont  Michel > L< juge constitution   et  le  droit  penal  en  republique  d  Allemag ne , R 

. S .C  1985 , p 754 . 
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 القصيدة احلسينية يف أدب كربالء املعاصر

 موضوعاتها وخصائصها

 جامعة كربالء  ، كلية التربية،م.عبد األمير كاظم عيسى

 :املقدمة
  الياهر ر.احلم  هلل  ب ال املني والصال  والسالم عل  سب نا ونببدا حمم ، وعل   له وصحبه اليببني

 وب  :
فبمكر أن ت تر ك  أمة بأ ام هلا عظبمة، واك سدبع تلدك األ دام عظم هدا مدر مواقدف م مبدز ، وق هدا         

أن جيود بد سه، ومبا ميلك مر غداا ون دبس يف سدبب       ب ض أبدائها مر امل مبز ر، إذ لبس ك  إنسان  س يب
  املكاس  املاد دة علد  األمدو  امل دو دة، و     القبم واملبادئ، وان عامة الداس  ق مون السالمة واحلصوا عل

 املبادئ ال كر ة الي  ؤمدون بها.
ويف تا خيدا ال ربي اإلسالمي مناذج مر أولئك الرجاا، ال  ر وق وا م   تلدك املواقدف امل مبدز . ول د       

 ال ي ضح  بك  ما ب ل ده لده قدر ش مدر أجد  حتقبد  القدبم السدماو ة الدي          يف مق م هم نببدا الكر م
تضمد ها  ر  ة اإلسالم السمحاء، فق   وي عده إنه قاا: " واهلل لدو وضد وا الشدمس يف ميدبين و القمدر يف      

 مشالي عل  أن أترك ه ا األمر ما ترك ه ح    ظهره اهلل، أو أهلك دونه ".
وق  ح ا سبط  سوا اهلل ح و ج ه املصي  ،  وم وقف يف كربالء سدة إح ى وس ني هجر ة، قائالا:  

اهلل ال أعيبكم بب ي إعياء ال لب ، وال أقر إقرا  ال بب  ". وأصدر علد  نبد  الشدهاد ، وال ضدحبة ب مده       " و
الياهر، ودماء أه  بب ه وأنصا ه، لبوقظ ضمري أمة أ اد له امل جربون و اليغا  أن  بق  يف سبات اجلاهلبة، 

 بدة الظلدم واجلدو  علد  ام د اد      مق مدة ل دو ات فجرهدا اجمل مد  املسدلم حملا      وهك ا كانع نهضة احلسدني 
ال أ  خ، و اح األدباء ومدهم الش راء ياصة  دقلون مبادئ الدهضة احلسبدبة كابراا عدر كدابر، و داعراا عدر     

  اعر ومر جب  إىل جب  ومر قرن إىل قرن وصوالا إىل عصرنا احلاضر.
بين الد ي عرف ده م  ددة    لق  نهض ه ا البح  امل واض  مبهمة تسلبط الضوء عل  مناذج مر األدب احلس 

كربالء املق سة يف  مر وج  فبه األدباء م د ساا لل  بري عر مشداعرهم اجتداه هد ه الدهضدة، واق ضدع طبب دة       
البح  أن  قسم إىل مبح ني   ق مهما متهب  عر واق ة كربالء و الش ر احلسبين، وكان املبح  األوا د اسة 

بدبة امل اصر  يف م  دة كربالء، عد  ح ود الواق ة ال ا خيبة موضوعبة هل ا الش ر، إذ م تقف القصب   احلس
امل روفة، وإمنا جتاو تها إىل موضوعات سباسبة واج ماعبة ووطدبدة، وغدري ذلدك، أمدا املبحد  ال داني فقد         
تضمر حملات فدبة مما متبزت به القصب   احلسبدبة يف م  دة كربالء، وإن الباح  م خيرت مناذج مر غدري الشد ر   

قلب ي )ال مودي( فق  ألزم ن سده بقصدائ  ب بدهدا ألقبدع يف مهرجدان م دني أ دري إلبده يف ال مهبد  وان هد            ال 
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البح  خبامتة اح وت أهم الد ائج واملقرتحات. وم   ير الباح  جه اا يف االطالع علد  املصداد  واملراجد     
ا ق  أحسددا يف جهد نا امل واضد  هد ا فد لك      األدببة والدق  ة وال ا خيبة، الي أم ته مباد  حب ه. وأيرياا فإن كد

 ب وفب  مر اهلل ت اىل، وإن كانع األيرى، فلدا أجر ما اج ه نا فبه، وهو جه  املق .

 :احلسيين رواقعة كربالء والشع: التمهيد
احلسني اسم كبري،   غلغ  حبه يف أعماقدا، وجيري الوالء له جمرى ال م يف عروقدا، والقصب   احلسبدبة  

 وع ما ك   يف الش ر ال ربي ق مياا وح   اا.مر أ 
هدد واق دة دامبدة م  شده  هلدا ال دأ  خ        60إن واق ة كربالء يف البوم ال ا ر مدر  دهر حمدرم احلدرام سددة       

، تلببة إلحلاح أه  الكوفدة، بدأن   احلسني بر علي م بالا، وذلك عد ما ق م إلبها سبط  سوا اهلل
، " وأق م إلبدا فإنه لبس علبدا إمدام، فل د  اهلل   (1)، ال إمام هلم غريك "  ق م علبهم " فإن الداس  د ظرونك

، ومدا أن توجده إىل   (3). ح   اج م  عد ه مدر ك دبهم، مدا ميدأل يدرجني      (2)جيم دا بك عل  اهل ى واحل  " 
صدرته  ال راق، ح   سترت ال ولة األمو ة إمكاناتها املاد ة و اإلعالمبة، ل  ر   الداس عده، ومد هم مر ن

. وم  ك  وا مبد  (4)وال و   علبه، وجبشع له جبشاا، ق   ع د أفراده بأك ر مر أثدني وعشر ر ألف مقات  
ب  بلغع بهم اجلرأ  عل  اهلل و سدوله،   (5)املاء عده، وت ر ضه م  أفراد أسرته، وأصحابه لل يش الش    

وسدا وا برأسده    (7)ر يبدوهلم جسد ه اليداهر    وداسو حبدواف  (6)إذ ام  ت أ   هم اللئبمة ل ح ز  أسه الشر ف 
مر بل  إىل بل ، وصوالا إىل الشدام، حبد   رتبد   ز د  بدر م او دة علد          (8) وبأسرته )كما تساق األسا ى(

، )أحّ  أه  األ ض إىل أه  السماء(، كما عّبر عدر ذلدك عبد     عر  اطخالفة م  م رف هم أن احلسني
 (9)اهلل بر عمر بر اطخياب. 

فحسد ، وإمندا مي د      ةيف كدربالء ال  قدف عدد  حد ود املأسدا  اإلنسدانب       اب اإلمدام احلسدني  إّن ما أصد 
لبصبذ قضبة إنسانبة وإن ثو   أبي الشه اء ض  االحنراف، ال ي ما سه احلاكمون يف ذلدك الوقدع مت د  إىل    

هلد ا ك د     (10) ، ل صبذ )قضبة األحرا  حتع أي لواء إنضووا، ويلف أي عقب   سا وا(.ةضمري اإلنسانب
أ وع الرتا  األدبي وال كري، ومدده ذلدك الدرتا  الشد ري الضدتم، الد ي        عر نهضة اإلمام احلسني 

واالحنددداء لدهضدد ه، والبكدداء علدد  مددا أصددابه وأصدداب عبالدده، وأهدد  بب دده    تغددد  مبدد ح اإلمددام احلسددني 
 وأنصا ه.

ومر  ،وعرض مناذج مده ، خيهذلك الرتا  وك ابة تأ ،وعل  الرغم مر أن ب ض الباح ني حاوا توثب  
اال أن حد ود   (11)امليبوع ب شر  أجزاء.  ،هؤالء السب  جواد  رب يف ك ابه: )أدب اليف أو   راء احلسني(

ألن األجبداا اجل  د   مدر األدبداء و الشد راء ت واصد  مد  مدا          ،وال تقف عد  حد   ،البح  ت س  باس مرا 
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 ل امرا ال  د
 

إال  ،فدال  كداد د دوان  د ري  صد        ،بين يف األدب ال ربدي ف  س  املساحة الي حي لها الش ر احلسد  ،سبقها
وال  كداد خيلدو ميبدوع دو ي مدر مندوذج أو أك در يف األدب        أو أك ر يف اإلمام احلسني ،وجن  فبه قصب  

 بقد  مل  ددة    ،ومهمدا ام د  أثدر الدهضدة احلسدبدبة يف الشد ر ال ربدي مكانبداا و مانبداا          ،احلسبين الرسالي املل زم
فكد  بق دة    ،ذلك إن املكان له أثر كبري عل  الشداعر  ،ول كرى عا و اء مدزلة ياصة ،ن م مبزكربالء مكا

وك  ذ   مر ترابها حتم  ذكرى مر ذكر ات أه  ببع الدبو  علبهم  ،مر بقاع كربالء ت كر بواق ة عا و اء
 وك  نسمة مر نسائم هوائها ت ب  ب ير الوال ة والشهاد . ،السالم

يف أ ام  هر حمرم احلرام، والسبما البوم ال ا ر مده عل  إعالن احلزن، وإحباء ذكرى وق  اع اد الداس  
وعل  الرغم مر الكبع الد ي   (12)، وإنشاد القصائ  الش ر ة مر فصبذ ودا ج. اإلمام احلسني    هاد

جدد  ، إال أن هدد ا ال يدداء األدبددي  بقدد  م دد فقاا، لددبس مددر أ (13)ت رضدده ب ددض األنظمددة السباسددبة احلاكمددة 
مي د  منوذجداا  ائ داا لل كامد       . وإمندا ألن اإلمدام احلسدني   (14)االس  اضة به )عر م ح الزعماء واحلكام( 

 اإلنساني، والك ابة يف يلقه الكر م، وصالبة موق ه، تؤدي إىل تشجب  الداس عل  االق  اء به.
، فقد  دعدا   (15)اجلددة  ع يف هل ا فإن األئمة مر  ا ببع الدبو ، وع وا مر قاا فدبهم بب داا مدر الشد ر بببد     

للشداعر الكمبدع بدر   د  األسد ي عدد ما أنشد ه قصدب   يف مد ح أهد  الببدع، و ثداء              اإلمام الصدادق 
هل ا  (16) ه ائهم بقوله: )اللهم اغ ر للكمبع ما ق م وأير، وما أسر، وما أعلر، واعيه ح    رض  ( 

ي اليائ بدة والقمد ، وتشدرق مشدس احلر دة،      السب  فإن الد اج األدبي احلسبين    جر، ما إن تدحسر د اج
وه ا ما حصد  ف دالا إذ ف حدع جام دة كدربالء ذ اعدي مودتهدا، وتشدرفع باح ضدان أدبداء كدربالء الكدرام             

م،فأقامدع مهرجانهدا    3119هدد /   0933لبيلقوا كلماتهم املؤمدة املل زمة يف  حاب ه ه اجلام ة مدد  سددة   
ان تقلب اا سدو اا،، فكدان املهرجدان احلسدبين الشد ري ال داني يف      احلسبين الش ري األوا، وصا  ه ا املهرج

 3116هدد /   0937م، وكان املهرجان احلسبين الش ري ال الد   3113هد /  0936 هر حمرم احلرام، سدة 
 م. 3117هد /  0931م، واملهرجان احلسبين الش ري الراب  سدة 

 ، إذ اح واهما كراسان طب  همدا اجلام دة، وقد     وق  نظرت يف وقائ  املهرجانني الش ر ني ال اني وال ال
تضدمدا مندداذج مددر  دد ر  دد راء كددربالء وإن تسددلبط الضددوء علدد  تلددك الدمدداذج الشدد ر ة سدداع  الباحدد  يف  

 الوقوف عل  موضوعات ويصائ  القصب   احلسبدبة امل اصر .

 موضوعات القصيدة احلسينية يف أدب كربالء املعاصر: املبحث األول
، صددب   احلسددبدبة يف أدب كددربالء امل اصددر، كمددا يف غريهددا علدد   ثدداء اإلمددام احلسددني م تق صددر الق

، وم  كر أبو الشده اء مب داا كداألموات اآليدر ر الد  ر  درثبهم الشد راء،        (17)حماسده والبكاء علبه، وذكر 
 تضدمد ها  وامنا كان  هب اا، وإن ظروف  هادته فبها مر القسو ، مما  وحي للشد راء. مب دان غدري تلدك الدي     

يف نهضد ه   ، ثدم إن هد ف اإلمدام احلسدني    (18)الظدروف  قصائ  الرثاء الي تقاا يف مر م مير مب د  تلدك   
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للمظلدوم فاتسد ع مل داني )احلر دة       املق سة، كدان عدامالا  يدر  ضداف إىل م داني الدرفض للظلدم واالن صدا        
 .(19)....( والصمود وال حر  وال ضحبة وت ضب  اآلير  عل  ال نبا.

أح  الداس ومدهم املسلمون عل  وجه اطخصوص ه ا ال دائر ال ظدبم، وهدم مدأمو ون بد لك، إذ       وق 
)حسني مين وأنا مر حسني، أح  اهلل مر أح  حسبداا، حسني سدبط مدر     وي عر الرسوا الكر م

  (22) .خماطباا اإلمام احلسني (21)، هل ا  قوا الشاعر كاظم جواد احلل ي (20)األسباط( 
 بي و ددد و يأودعدددع فبدددك حمددد

 ف شددع عددر كددده احلقبقددة يف الدد نا 
  

 
 وبلغدددع فبدددك عواملددداا مدددر ندددو    
 فوجدددددد تها ب يائددددددك املوفددددددو  

 

عل  مر ال أ  خ مثداا باهضاا بسب  عشقهم احلسبين وقد  عدرب عدر هد ا امل دد        ودف  حمبو أه  الببع
 (24)قائالا:  (23) ضا اطخ اجي 

 لددددآلن تر دددد نا وتلددددهم عشددددقدا  
 صدربنا  وهواك يف الشد ات  صدق    

 كر هدددددةا يوجندددددود م نأبددددده بدددددأ 
 ولقددد  بددد لداها الددد ماء  يبصدددةا   
 ولقددددددد  بددددددد لداها وملدددددددا تد ددددددده

 

 

 غدددري مغبددد  نفهدددواك يف الوجددد ا
 فبهددددد  إ  دددددا  لددددددا م  دضددددد  
 فلقددد  عشدددقدا الددددهج دون تهبددد 
 كدددددي نرتقدددددي بإبائددددددا امل وثددددد   
 فدددددد ماؤنا فباضددددددة م جتدددددد ب   

 

دبدوي الشدر ف املشدا  إلبده سدابقاا، والد ي       باحل    ال ح  احلسني (25)الص ا  وعل  الشاعر علي 
، فأمره تشر   إهلي (26))ما  دي  عر اهلوى(  ونببدا الكر م إىل ح  احلسني دعا فبه الديب

  (27)جي  عل  املسلمني االل زام به، إذ  قوا 
 أنددا  ددا حسددني أ اك مشددس عقبدد تي
 و )حسدددني مدددين(  ددداه  ل قبددد تي 
 ما كان  دي  عر هوى يدري الدو ى  

 ا حسدددني أ اك و د   اضددددا أندددا  ددد 
 

 وثبددددات د ددددين ك ددددبي إذ أحددددرم   
 وبسدددب ي ملقبهدددا أصدددوا وأهجدددم 
 حا ددددداه هددددد ا دس مدددددر   جدددددرم
  حيانددددة اهلددددادي ب يددددرك مغددددرم   

 

هدو الق بد  الد ي ان صدر      ومما  له  مشاعر الداس وعواطف الش راء، مدهم ياصة إن أبدا الشده اء   
بدابر  مجب داا وال تدزاا صدري ه اجمللجلدة تهدز عدرو         لبس عل  جبابر   مانه فقط، وإمندا علد  اليغدا  واجل   

    (29)مر قصب   له.  (28)الظاملني،  قوا الشاعر علي كاظم سليان 

                                                
 .313كربالء يف الش ر ال راقي احل    ص -19
 .33: 3امل جم الكبري لليرباني  -20
ة بغ اد وما س ال د   س يف إع اد دة كدربالء املهدبدة     جام  -م، خترج يف كلبة الز اعة 0136الشاعر كاظم جواد احلل ي ول  سدة  -21

 .070ب ضه مدشو  يف الصحف احمللبة. تدظر ترمج ه بك اب م جم  جاا ال كر واألدب يف كربالء ص -له ن اج أدبي 
 .33القصب   يف وقائ  املهرجان احلسبين الش ري السدوي ال ال  ص -22
م وناا د جة البكالو  وس يف ال لوم السباسدبة يف اجلام دة املس دصدر ة، لده عد د      0191الشاعر  ضا كاظم جواد اطخ اجي ول  سدة  -23

 .71مر املؤل ات امليبوعة،  دظر م جم  جاا ال كر واألدب يف كربالء ص
 .39القصب   يف وقائ  املهرجان احلسبين الش ري السدوي ال ال  ص -24
ود س علوم احلاسبات وال لوم الشدرعبة مدا س ك ابدة الشد ر وأ درف       0161الشاعر علي عب  احلسني الص ا  ول  يف كربالء سدة  -25

 عل  حتر ر ع د مر ال و  ات ال قافبة.
 .3القر ن الكر م، سو   الدجم، اآل ة  -26
 .   30وقائ  املهرجان احلسبين الش ري السدوي ال ال  ص -27
سددوات الن مائده لل دراق وملد ه  أهد  الببدع       م حتمد  قسدو  السدجر عشدر     0169الشاعر علي كاظم سدليان ال د الوي ولد  سددة      -28

 )علبهم السالم(، ت جرت قرحي ه   راا م  ماا باإلميان وال قب  .
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 عشددددددقداك  ددددددا لغددددددة ال ددددددائر ر  
 عشدددددقدا ق دددددبالا  هدددددز ال دددددرو    

 

 و دددددا صدددددرية احلددددد  إذ تصددددد ح  
 وسدددددددريا   بددددددده بددددددده األنصدددددددذ 

 

وق  عرب عر ه ا امل د  الشاعر حسني عدواناا للمج ، ومسا ذكره عل  مر ال هو ،  وصا  احلسني 
 (31) .قائالا، (30)فهمي اطخز جي 

 مسددا بددك اجملدد   فتددراا صددا  عدواندداا    
 مسدددا بدددك اجملددد  مزهدددواا مبدددا بلغدددع    
 مسا بدك اجملد   دا سدبط الرسدوا فقد       

 

 لل دددددددددائر ر وأهددددددددد افاا وإميانددددددددداا   
 أهددددد افك الغدددددر يف تدددددأ  خ دنباندددددا 
 مسددوت  ددا سددب ي مدد  مددع ضددم نا    

 

فهددو ح بدد   صددب   احلسددبدبة عددد  عدد د مدر القضددا ا ذات ال القددة بشددت  احلسددني لقد  وق ددع الق    
 ،(32)السد  ي  وحام   سدال ه وال دائر لدصدر  د دده، وعدرب عدر ذلدك الشداعر ناصدر           الرسوا الكر م

    (33)قائالا
  ددددددا ابددددددر الددددددديب وأنددددددع ملددددددهمدا 
 مددددددددا  لددددددددع حتبددددددددا يف ضددددددددمائرنا

 

 ومدا ندددددددددددا اهلدددددددددددادي إىل الدددددددددددرب 
 سدددددددري مدددددددزاا بدددددددوحي جهددددددداده ن 

 

وتوقف الش راء عد  ص اته اطخلقبة، ف كروا ستاءه فهو مر ببع م روف بالكرم واجلود ح   بلغ مدر   
جوده إنه ضح  مبهج ه مدر أجد  اإلسدالم و املسدلمني مرتمسداا يف ذلدك ييد  جد ه الكدر م الد ي ضدح             

م رباا عر ه ا  (34)لف يبالد س والد بس، لدشر ت البم اإلسالم يف الداس مجب اا  قوا الشاعر عب  احلسني 
  (35) امل د

 وق ددددع علدددد  ضددددرحيك يف يشددددوع
 علددددد  مدددددر الددددد هو  وأندددددع بددددداق 
 سددددتي أنددددع جدددد ت خبددددري ن ددددس   
 أطددددوف علدددد  ضددددرحيك ببدددد  أنددددي 

 

 فبدددا ابدددر املصدددي   كدددر لدددي جمدددريا     
 لددددددرب اطخلدددددد  يف الدددددد نبا سدددددد ريا  
 لكدددددددي إسدددددددالمدا  بقددددددد  مددددددددريا  
 أ ى ن سددددددددي جبدددددددد ك مسدددددددد جريا

 

إنه كان  ق م أبداءه وإيوانه الواح  تلو اآلير صابراا حم سباا إىل أن  وحت ثوا عر صربه وس ة ص  ه، إذ 
خماطبدداا اإلمددام   (36)وتددوتقدد م ن سدده الزكبددة، قرباندداا يف سددبب  احلر ددة واالن  دداق،  قددوا الشدداعر ك دداح        

   (37)احلسني
  حبدددددددددامددددددددد  أن  أتدددددددددك األ  قددددددددد  حاصدددددددددرتك لئامهدددددددددا  

                                                                                                                                
 .96وقائ  املهرجان احلسبين الش ري السدوي ال ال  ص -29
ت ، حمدام: لده عد د مدر املؤل دا     0131الشاعر حسني فهمي بر علي بر غالد  بدر حسدون اطخز جدي ولد  يف ببدع أدب وعلدم سددة          -30

 .311 - 311: 0امليبوعة ونشرت له الصحف احمللبة القصائ  واملقاالت.  دظر: أعالم ال راق احل    
 .07وقائ  املهرجان احلسبين الش ري السدوي ال ال  ص -31
ك   الش ر  م وهو مر األسر  الرتبو ة ومر أبر  أدبائها وم ق بها0191ول  الشاعر كاظم ناصر الس  ي مب  دة كربالء املق سة سدة  -32

 .313: 3واملسرحبة واملقالة األدببة وله يف بين س   ك اب. تدظر ترمج ه يف ك اب موسوعة أعالم ال راق يف القرن ال شر ر 
 .06وقائ  املهرجان احلسبين الش ري السدوي ال اني ص -33
  كدبري علد  املسد وى ال قدايف يف     " كاتد  و داعر وباحد  لده حضدو      0191الشاعر عب  احلسني يلف الد عمي ولد  يف كدربالء سددة      -34

 .031كربالء " له ع د مر املؤل ات األدببة ب ضها ميبوع وب ضها خميوط.  دظر م جم الش راء الش ببني يف كربالء ص
 .07وقائ  املهرجان احلسبين الش ري السدوي ال اني ص -35
ن اجه األدبي يف الصحف واجملالت احمللبدة وال رببدة    م م تص  بال دون السبدمائبة. نشر0136ك اح وتوت أد   ول  بكربالء سدة  -36

 ك   وأيرج ع د مر املسرحبات والربامج ال ل ز ونبة.
 .1وقائ  املهرجان احلسبين الش ري السدوي ال اني ص -37



 
  )موضوعاتها ويصائصها( القصب   احلسبدبة يف أدب كربالء امل اصر

 

189 

 واس سددددددددهلع  ددددددددر ال  دددددددددا  
 ظدددددددددددع بدجمددددددددددك  فددددددددددالا  
 مددددددر  دددددده  صددددددربك  لزلددددددع

 

 ا وأنددددددددع كدددددددددع األصدددددددد با
  ددددددددا سدددددددداط ا لددددددددر حيجبددددددددا
 ولقدددددددددد  بلغددددددددددع امليلبددددددددددا  

 

واعظداا مر د اا    ومما تضمد ه قصائ هم أ ضاا، وصف ما مر يف  وم عا و اء، عدد ما وقدف احلسدني    
إال أن الشبيان اسد حوذ علد  القدوم فأصدم  ذانهدم عدر االت داظ مبواعظده واالسرت داد حبكم ده، وقد  عدرب             

  (39)بقوله عر ذلك (38)احلليالشاعر عبود جودي 
 لسدددع أنسددداك إذ وق دددع ييببددداا  
 وعددع الصددم مددا وعظددع ولكددر   
 ف لددددوت الدددد  ى ظهددددري   ددددوم   

 

 م لمددددا  ر دددد  الددددو ى األنببدددداء   
 مدددددا وعدددددوا إذ قلدددددوبهم صدددددماء
 عانقددددع فبددددك نب هددددا الرمضدددداء 

 

ع دهم وأ ا  الشاعر ن سه إىل  جاع ه و جاعة أصحابه الكرام، عد ما وق وا وهم أفراد ال   جاو   
السددب ني، إ اء اآلالف املؤل ددة مددر مقدداتلي جددبش ال ولددة األمو ددة، فاسدد حقوا جبدد ا   أن  دددحين ال ددأ  خ     

  (40)فبقوال كرهم، وكان اطخلود مر نصببهم واطخ الن مر نصب  أع ائهم 
  بقدد  احلسددني و بقدد  ذكددره ال يددر 
 قدددددد  حددددددا بوه بدددددد الف مؤل ددددددة 
 سب ون مر صحبه جادوا بأن سدهم 

 لددد نبا بدهضددد هم   دددايرون بدددين ا 
 

  ددد حر  ومددر   ددادي أبددا األحددرا    
 وكددان فددرداا وفددرد يف السددما القمددر   
 وحا بوا ك  ظلم الداس وان صروا 
 و ددددحين هلدددم ال دددأ  خ إن ذكدددروا

 

صا  حمجة للمؤمدني وعشاق احلر ة، تأتبه قوافلهم مدر كد  حد ب     هل ا فإن ضر ذ اإلمام احلسني 
  (42) م رباا عر ه ا امل د (41)املوسويصابه  قوا الشاعر السب  ع نان وصوب، وت وا ال نبا حزناا عل  ما أ

 ألسددع تددرى الدد نبا علدد  ع باتهددا
 ف ي كد   دوم يف الضدر ذ قوافد     

 

 حتددددج هلددددا كال دددداكالت عو دددد    
 هلددا هجددر  هدد ي وتلددك وصددوا 

 

، مدها وصف عيشه، واإل ا   إىل أيبه ال باس، وهجداء  ومثة موضوعات أيرى ت  ل  باحلسني 
ئه، وعظمة مصابه، وقف عد ها الش راء إال إنهم م  ق صروا علبها، وامنا تضدمدع قصدائ هم أمدو اا    أع ا

أيرى ذات طاب  سباسي، كرفض االح الا و اإلحساس مب انا  ال رب واملسلمني يف ك  مكان، وقد  عدرب   
  (43)عر ه ا امل د  الشاعر كاظم الس  ي بقوله

 مدددددا  لدددددع حتبدددددا يف ضدددددمائرنا   
 ال( ملغ صدددددد بدددددداحل  نه ددددددف )

 فالقدددد س تدددددزف مددددر  راسدددد ه 
 )ال( الحددددد الا عدددددراق عزتدددددددا  

  مدددددزاا بدددددوحي جهددددداده نسدددددري 
 م سدددددددلط بدددددددال دف واجلددددددددو   
 مدددددددا ناهلدددددددا مبتالددددددد  الشدددددددر
 هددددد   قبددددد  األحدددددرا  بدددددالقهر  

                                                
الصدحف  ، ونشدر ن اجده األدبدي يف    0176وان مد  إىل األسدر  الرتبو دة فبهدا      0139ال ك و  عبود جودي احللدي ولد  بكدربالء سددة      -38

 .333: 3واجملالت األدببة احمللبة  غ  ع   مواق  إدا  ة يف جام ة كربالء  دظر، تكملة   راء احللة لل ك و  صباح نو ي املر وك 
 .7وقائ  املهرجان احلسبين الش ري السدوي ال اني ص -39
 .36وقائ  املهرجان احلسبين الش ري السدوي ال ال  ص -40
م 0171جام دة املوصد  سددة     -م خترج يف كلبة ال لوم، قسم ال بز اء 0137وسوي ول  بكربالء سدة السب  ع نان حمم  حسر امل -41

 له مشا كات يف ال جم ات األدببة وال قافبة مب  دة كربالء.
 .91وقائ  املهرجان احلسبين الش ري السدوي ال ال  ص -42
 .06وقائ  املهرجان احلسبين الش ري السدوي ال اني ص -43
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دعددو  صددرحية إىل الوحدد   الوطدبددة ونبدد  دواعددي ال رقددة     (44)وتضددمدع قصددب   الشدداعر علددي ال  دداا   
مددهم ياصدة أن  وجهدوا أسدلح هم صدوب ب ضدهم، لبحققدوا         و ال دراقبني وال ش ع، إذ ن   عل  ال درب  

 (45)فبقوام  ب احمل  ، 
  دددا أيدددوتي أيدددو  اإلميدددان حمد ددددا 
 فكدددد  أسددددبافدا تدددد مي مواج دددددا
 ح   غ ونا عبب اا عد  مدر  دربوا  

 

 نهددوى القيب ددة ندسدد  كوندددا عربددا 
 ويف سددوانا غدد ت أسددبافدا يشددبا   
 مر مائدا فدا تووا مدر ع بده حقبدا    

 

 إىل أن  قوا     
 فلدشددد دن أك دددا صدددوب وحددد تدا 

 

 فوحدد   املسددلمني البددوم مددا وجبددا   
 

    
 :(47)قوله عل  ال راقبني تش  هم وت رقهم يف (46)اجلاسمون   الشاعر مالك حمم  

 مزق دددددا األهددددواء ح دددد  غدددد ونا  
  ددددهش الدددب ض ب ضددددا و  دددادي 
 يف فصددددوا مددددر الدوائدددد  تددددرتى

 

  ددددب اا يف الددددبالد مشددددالا مبدددد د    
 راع علدددد  املغددددا   شدددد     يف صدددد

 وفصدددددوا مدددددر امل اسددددد  أنكددددد 
 

وق  فتر الشاعر عبود جودي احللي بأمة ال رب، وح  أبداء ال روبة إىل اس لهام ماضدي أمد هم اجملبد      
 (48) :يف قوله افضاا الوجود االس  ما ي 

 
 إىل م دد   ددا بددالد ال ددرب ند ظددر    
 أبداؤك الصب  كانوا يف ال ال قمما

 يددددر تددددا  خ جمدددد ك   ددددات م   
 هددد  أجددد بع أمدددة طددده م لمهدددا

 

 فق  ده دا ال واهي وان ت  احلجر 
 ويف  بوعددك كددان الزهددو والكددرب 
 وفدددبض فكدددرك اهلدددام بددده ال دددرب 
 وه  غ ت يف وهاد ال ا تدحد   

 

واح وت القصب   احلسبدبة عل  الدق  االج ماعي، إذ ان ق  الشاعر حسني فهمي اطخز جي، أن تق صر   
أن  س لهم املسلمون مر هد ه املصدببة د وس   عل  البكاء وال موع، ميالباا  ذكرى  وم اس شهاد احلسني
  (49)فبقوا، الصمود والصرب وال ضحبة

 وكم ليمدا وكم حندا فما برحع
 لكددددا البددوم جئدددا نسدد م  لدددا    

 

 أصواتدا حبدة مدر فدرط  دكوانا     
 مر وق ة اليدف أهد افاا لبلواندا   

 

 إىل أن  قوا: 

                                                
م، ان تبده األدبداء يف اهلبئدة اإلدا  دة ل درع احتداد األدبداء بكدربالء يف إحد ى          0133علي كاظم ال  داا، ولد  يف كدربالء سددة     األد    -44

دو اته، له ع  كبري مر املقاالت والقصدائ  يف صدحف حملبدة وعرببدة ولده مؤل دات يف  د   جمداالت األدب وال قافدة.  دظدر: علدي ال  داا             
 م.3119، سدة 0د. عبود جودي احللي طمراج  سريته ون اجه األدبي: 

 .93وقائ  املهرجان احلسبين الش ري السدوي ال ال  ص -45
، نظدم الشد ر وك د  املقالدة األدببدة وصد   لده ك داب )ال دو   احلسدبدبة           0197مالك حمم  اجلاسم، أد   و اعر ول  بكربالء سدة  -46

 هد(.0931إسرتاتبجب ها.. أه افها.. م يباتها ط/ 
 .37املهرجان احلسبين الش ري السدوي ال ال  صوقائ   -47
 .36وقائ  املهرجان احلسبين الش ري السدوي ال ال  ص -48
 .07م ن ص  -49
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 طبددددددائ  ال ددددددرب أن ندددددداب هم نددددددوب
 بددددوا علددد  ح دددر األجددد ا  مبددد أهم   

 

  ددددددادوا ألن سددددددهم للمجدددددد  بدبانددددددا 
 أقددددوى مددددر الدددد هر بدبانددددا وأ كانددددا    

 

 حملة عن خصائص القصيدة احلسينية املعاصرة: املبحث الثاني
ل د  أوا مدا  ل دع ان بداه الدقدداد ال درب يف القصدب   ال رببدة، حسدر ميل هددا، وقد   يلد  علبده براعددة             

وذلدك إن القدا ئ أو املسد م   واجده أوا مدا  واجده        (50)االف  داح اء، أو حسدر  االس هالا، أو حسر االب  
وغالبداا مدا تكدون     ،فإذا كان امليل  حمكماا  د  القدا ئ إىل القصدب   وتداب  قراءتهدا بشدغف       ،ميل  القصب  

ندع  قاا ابر   ب  القريواني )هو مدا كا  ،ميال  قصائ هم مرص ة وال صر   يف الش ر مبدزلة السج  يف الد ر
بد أ قصدب ته    (52)بم الشداهر حد  فالشاعر  (51)   بدقصه، وتز   بز ادته (عروض الببع فبه تاب ة لضربه تدق

 (53) :بقوله
 عظددددبم  ددددا حسددددني وأندددددع دام   

 

 حسدددددني وا حسدددددني مدددددر إمدددددام  
 

  (55)ب أ قصب ته قائالا (54)ط مةوالشاعر سلمان هادي  
 ملددددددر تددددددد ب األ ض إنسددددددانها 

 

 وتبكدددددي السدددددموات كبوانهدددددا ؟ 
 

  (57)قصب ته قائالا (56)الربب يب أ الشاعر هادي و
 مصدددددابك م  دددددزا فبددددددا ثقدددددبالا

 

 كأنددددك كدددددع بدددداألمس الق ددددبال  
 

سدواء كدان قا ئداا، أم مسد م ا      -وهك ا األمر بالدسبة إىل امليال  األيرى فهي تس ل ع ان بداه امل لقدي    
قاع تيرب إلبه الد وس، وترتداح  إىل أهمبة موضوع القصب  ، و ز   ال صر   حسر ذلك، ملا فبه مر إ  -

 .األمساعإلبه 
متكده يف  ،كان الب  للشاعر مر مق    فدبة ،م دوعة املوضوعات ،وملا كانع القصب   احلسبدبة امل اصر  

 ،(58)أو حسدر الد تل    ،وهو ما أطل  علبه الدقاد مصيلذ براعدة الد تل    ،االن قاا مر غرض إىل  ير
إذ إنه عد ما أ اد االن قاا  ،قصب   الشاعر  ضا اطخ اجي ،وعات امل   د فمر القصائ  احلسبدبة ذات املوض

  (59)فقاا ياط  اإلمام احلسني ،إىل ذكر احلر ة الي حيلم بها ال راقبون
 لددددر  رعبونددددا  ددددا حسددددني ألندددددا 
 ال جر حل  يف ال راق وقد  مضد   
 حر ددددددة نبغددددددي بظدددددد  إيددددددو   

 سددرنا علدد  نهددج ال دد اء األصددل  
 األيبدد  عهدد  الضدداللة والدد عي 

 فبهددا  سددود ال دد ا دون ت صدد    

                                                
 .993: 0م جم الدق  ال ربي الق  م  -50
 .073: 0ال م   البر   ب   -51
قسم اللغة ال رببة سدة  -جام ة كربالء م خترج يف كلبة الرتببة / 0166 حبم  اهر الربب ي ول  بقضاء اهلد  ة  رقي كربالء سدة  -52

 .391م.ب أ ك ابة الش ر مد  ال ق  ال اني مر عمره، له ن اج أدبي مدشو .  دظر: الزنبقة يف ال قا  ظ املدمقة ص3110
 .31وقائ  املهرجان احلسبين الش ري السدوي ال ال  ص -53
 ات األدببة وال ا خيبة، جلها   دداوا تدا  خ كدربالء وال  ر دف     م  اعر وكات  له ع د مر املؤل0133سلمان هادي ط مة ول  سدة  -54

 .  11جبوان  احلبا  ال قافبة واالج ماعبة فبها،  دظر م جم  جاا ال كر، م جم  جاا ال كر واألدب يف كربالء ص
 .36وقائ  املهرجان احلسبين الش ري السدوي ال ال  ص -55
أصد   عد داا مدر املؤل دات الشد ر ة والدق  دة بلغدع ثالثدة عشدر           0199ات ولد  سددة   هادي الربب ي: أد   عراقي م   د  االه مام -56

 .001م ص3117الصاد  يف  هر ما س  3ك اباا،   م  م  راا للقسم ال قايف يف إذاعة كربالء.  دظر جملة ص ى كربالء ال  د /
 .31وقائ  املهرجان احلسبين الش ري السدوي ال ال  ص -57
 .379: 0 ربي الق  م  دظر م جم الدق  ال -58
 .33وقائ  املهرجان احلسبين الش ري السدوي ال ال  ص -59
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وعد ما أ اد الشاعر عبود جودي احللي االن قاا إىل الشكوى، مما ناا ال دراقبني مدر م سدي، ومدا حد        
  (60)قائالا بهم مر ظلم، وجه اطخياب إىل اإلمام احلسني

 م  دددزا نهجدددك ال ظدددبم مسددددا اا   
 وهلدددددد ا قدددددد  حا ب دددددددا اللبددددددالي
 سددددليوا علجهددددم علبدددددا طددددو الا  

 

 م حيددددددد  عدددددددده ف بدددددددة جنبددددددداء   
 وعلبددددددددددا تكددددددددداثر األعددددددددد اء  
 سدددامدا الظلدددم ب ددد  ذلدددك جددداءوا  

 

واع د  الش راء ك لك خبواتبم قصائ هم، ألن بها خت  م القصدب   )و يدر مدا  بقد  مدهدا يف األمسداع،        
لده،   وسببله أن  كون حمكماا ال متكر الز اد  علبه وال  أتي ب د ه أحسدر مدده، وإذا كدان أوا الشد ر م  احداا      

إذ خماطبداا كدربالء    ،فالشداعر عبدود جدودي احللدي يد م قصدب ته       ،(61) (  كدون اآليدر ق دالا علبده    وج  أن 
  (62):قاا

 اهلل  دددا كدددربال كدددم أندددع  ددداخمة   
 أنددع الشدد ا  ملددر حيمددي عقب تدده    

 

 كدد  البيددوالت يف م ددداك خت صددر   
 ومددددك  دددا كدددربال تسددد لهم ال دددرب

 

  (64) فقاا عر اإلمام احلسني ،ر   ة قر نبة كرميةقصب ته جبزء م (63)حسر ال  ااوي م الشاعر  
  ه ي األنام إىل السالمة م لما )الد

 

 ددددقر ن  هددد ي للدددي هدددي أقدددوم ( 
 

سدبكون ناصدره  دوم القبامدة يف ي دام       وطمئر الشاعر عب  احلسني يلف ن سه، بأن اإلمام احلسدني  
  (65)قائالاقصب ته 

 وجسدددديب يف غدددد  أثددددوى برغدددد   
 

 لدصدددددرياألندددددي واجددددد  بكدددددم ا   
 

 (66) فقاا: أما الشاعر علي الص ا ، فق  ي م قصب ته خماطباا أبا الشه اء 
 فأقب  أبا الشده اء وصد  مد حيي   
 هدددددد ا مدددددد حيي لؤلددددددؤ م ددددددداثر 

 

 أنددددا يددددادم أحبددددا وأنددددع خمدددد م  
 يف سدددلك حبدددك  سددد قبم و ددددظم

 

ال كدر ، ب سلسد    وما بني اف  اح القصب   واي  امها، تسلس  الشداعر يف عدرض أفكدا ه، ال كدر  تلدو       
 سد لهم أب داد    مديقي، م رباا عر الواق  امل ا  سباسباا واج ماعباا، وغري ذلك )لد ا فهدو واق دي مب دد  إنده     

   (67) .و مو ه و ؤ اه( ةو ق م يالا دالل ه ال كر  ،حلسبةاال ام الواق ي 
لوق ة امل ح  ة الي وق ها ول له اس م  قو  حت  ه مر ا ،فقصب   الشاعر ك اح وتوت م الا ب أها م ح  اا 

وهدم  قد مون ال ضدحبة تلدو      ،يف  دوم كدربالء اطخالد  مديلقداا مدر واقد  مدؤم   بشده ال راقبدون          احلسني
 (68) :وهم مصرون عل  االح  اظ بقبمدهم ومبادئهم وثواب هم األيالقبة والوطدبة فبقوا ،ال ضحبة

 منضددي ومددر دمدددا األنهددا  تددد ل     مدددا هددد نا ظمدددأ مدددا هزندددا قلددد      

                                                
 .7وقائ  املهرجان احلسبين الش ري السدوي ال اني ص -60
 .331: 0م جم الدق  ال ربي الق  م  -61
 .37وقائ  املهرجان احلسبين الش ري السدوي ال ال  ص -62
ولده عد د مدر اإلصد ا ات األدببدة والدق  دة  بلدغ عد دها          0161 أ الدشدر سددة   بد  0133حسر كاظم ال  اا، ول  يف ؤكدربالء سددة    -63

(03.) 
 .06وقائ  املهرجان احلسبين الش ري السدوي ال ال  ص -64
 .33م. ن ص -65
 .33م. ن ص -66
 .017م ام ج     يف أدبدا امل اصر ص -67
 .33تدظر القصب   يف وقائ  املهرجان احلسبين الش ري السدوي ال ال  ص -68
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 احل  مرت دا  دا بدؤس مدر حقد وا     
  بغونهددا هرجددا  رسددو علدد  هددرج  
 مددددر كدددد  نافدددد   تدهدددداا أغددددرب  
 لكدددددر هام ددددددا تزهدددددو بشدددددرف ها

 

 وال ددز مسددكددا فبدده ال ددرى غدد ق   
 حتبدددا بدددال فدددرج يف ال بددده تدزلددد      
 مدددا صددد ها ميدددر متضدددي وختدددرتق
 الشددمس تغسددلها إذ  دد ها ال بدد   

 

بني، وبلغة غدبة بامل اني وال الالت امل درب  إىل أن  صد  إىل   وهك ا   رب الشاعر عر الواق  املؤم لل راق 
غرض القصب   األصلي ب   عشر  أببات م  فقة مب اني الكرب اء، وحت ي األعد اء، فبقدوا واصد اا القبداب     

 ال هببة، الي  رق  ال ائرون مر أه  ببع الدبو  علبهم السالم حت ها:
 هدد ي القبدداب مددالذ جدد   اف هددا     

 وس كبف  ي ؤهاه ي القباب مش
 هدد ا احلسددني أبددو األحددرا  م  سددة 

 

  بق  احلسني وإن عداثوا وإن ن قدوا   
 لبد  البغدا  وهدم يف نو هدا احرتقدوا     
 لل دددائر ر فمدددر مصدددباحه انيلقدددوا 

 

ح دد   صدد  إىل نها ددة القصددب  ، وفبهددا مت ددزج م دداني ال حدد ي والكرب دداء، واإلميددان بدداهلل وال ضددحبة يف  
 سببله، فبقوا:

 أ واحدددددا محمددددا   ددددا تربددددة فتدددد ي 
 

 تأتبدددددددك يف هلدددددددف هلل تسددددددد ب  
 

وقصب   السب  ع نان املوسوي ت كرنا بالقصب   ال رببدة الق ميدة الدي اح د  وصدف الرحلدة فبهدا حبدزاا          
كبرياا، فهو  ب أ قصب ته مسافراا،   قل  يف أقيا  ال نبا،   اني مصاع  الس ر، و الم الغربة إىل أن  صدف  

  (69)قصب تهلراب  مر كربالء، فبقوا يف الببع ا
 فلددم أ  أ ضدداا يف الوجددود ككددربال

 

 م ا قهدددددا قبددددد  املمدددددات ق بددددد   
 

و صف ا تباحه عد  وصوله إىل تلك البق ة املق سة، و رى عالمدات اال تبداح ح د  علد  اإلبد  الدي        
بهدا   ختب  ن سه قاط اا ال بايف عل  ظهو ها، فبقف عد  كربالء، وق ة عا   عد  أطالا م شدوق ه، م غدزالا  

تغزا احلبب  حبببب ه، مس ش راا االطمئدان ال ي  ش ر به الصغري حبضر أمه، إال إندا جن  حت  اا ثو  اا، م  ما 
 يف امل اني السابقة امل رب  عر ال عة والسالم واالطمئدان:

 حددددان كمدددا األم الدددرؤوم بابدهدددا   
 وحرب عل  ك  اليغا  بال سدوى 

 

 وظدددد  ملددددر  ام السددددالم ظلبدددد    
 ل ددددددائر ر ق بدددددد  فحصددددددباؤها ل

 

وهك ا بدبع أغل  القصائ  احلسبدبة، الي نظمهدا  د راء كدربالء، م  اب دة األفكدا   د قلدون فبهدا مدر          
م ددد  إىل  يددر، وهددم )  ددريون أ تاصددهم لغددة احلبددا  امل نبددة، أي اللغددة اليبب بددة املالئمددة اطخالبددة مددر         

م جماا   رفه مب اني امل ردات الي اس  ملها  ، فال  كاد قا ئ القصب   احلسبدبة امل اصر  حي اج(70)(ال كلف
الش راء يف قصائ هم، ويف الدماذج الش ر ة الي عرضع يف الص حات السابقة، يدري دلبد  علد  مدا ذهبددا      
إلبه، وه ا مما حيس  لش راء كربالء، إذ إن األد   اجلب  ال ي  قوا )ما   رفه الصغري والكبري، وال حي اج 

  (71)...(إىل ت سري.

                                                
 .31م.ن ص -69
 .13الدق  األدبي احل    ص -70
 .67الصداع ني ص -71
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ونرى إن القصب   احلسبدبة، الب  هلا أن ت ت  مر ه ه اللغدة وسدبلة ل  غلغد  يف األوسداط االج ماعبدة       
الش ببة، ألن ه ه القصائ  تش  طر قها إىل أمساع الدداس؛ عدد ما  دشد ها ييبداء املددرب احلسدبين لب همهدا        

 الدتبة مر أبداء اجمل م ، كما   همها ال امة مدهم.
كما يف غريها مر امل ن ال رببدة بدال دون البالغبدة يف أثدداء ال  دبري عدر        -كربالء  وق  ترس  الش راء يف 

أفكددا هم ومشدداعرهم، ولز دداد  ال ددأثري يف ن ددوس املدد لقني قددراء ومسدد م ني، ونظددراا ملددا لل شددببه مددر ) وعددة  
امل داني   اجللدي وإدنائده الب بد  مدر القر د   ز د       ومجاا موق  حسر يف البالغة، وذلك إليراجه اطخ ي إىل 

وهل ا أفاد مده الشاعر كاظم ناصر  ،(72) ...(.اا ونبالافحاا و كسبها مجاالا وفضالا و كسوها  رو ف ة ووض
 (73) :الس  ي يف قوله

 هددددد ا ضدددددرحيك سدددددب ي قمدددددر  
 كاجلدددددة اطخضددددراء مؤتلدددد  بددددرؤ  

 

  ددددددددزدان بالبدددددددداقوت وال ددددددددرب   
 لصدددددددباح وبهجدددددددة الزهدددددددرى ا

 

مزدانداا بالد ه  والبداقوت،  دبهه باجلددة اطخضدراء الدي        قمدراا   فالشاعر عد ما ج   ضر ذ احلسني 
 (74) :متوج باأل ها  واألطبا . وم   ذلك قوا الشاعر حسر كاظم ال  اا عر اإلمام احلسني

  ه ي األنام إىل السالمة م لما )الد
 

 ددددقر ن  هددد ي للدددي هدددي أقدددوم    
 

  املبادئ السامبة  ه ي عشداقها إىل  جبهاده و جاع ه صا  م لما با  اا يف طر  إذ إن اإلمام احلسني 
طر د  ال ددو   واجلهدداد كدالقر ن الكددر م الدد ي  هد ي الددداس إىل الير دد  الصدحبذ لبدددالوا السدد اد  يف الدد نبا     

 واآلير .
و الحظ هدا االس لهام القر ني، إذ إن الشاعر وظف جزءاا مر   ة قر نبة لب م بها الببع الش ري. وهد ا   

، اسم االق بداس، و )هدو إن  ضدمر املد كلم مد دو ه، أو مدظومده  دبئاا مدر القدر ن          ما أطل  علبه البالغبون
  (75) الكر م، أو احل    عل  وجه ال  ش ر بأنه مدهما(.

إاَن َهَذا اْلقغْرآَن ياْهداي لاَلتاي هاَي َأْقَومغ َويغَبشِّرغ اْلمغْؤمانايَن فالشاعر يف بب ه الش ري اق بس قوله ت اىل ) 
. ومددر االق بدداس أ ضدداا قددوا الشدداعر علددي      (76) (َيْعَملغمموَن الَصممالاَحاتا َأَن َلهغممْم َأْجممررا َكبايممررا     اَلممذايَن
 : (77)الص ا 

 أنددا  ددا حسددني أ اك مشددس عقبدد تي
 )حسددددني مددددين(  دددداه  ل قبدددد تي 
 ما كان ) دي  عر هوى( يري اهلوى

 

 وثبددددات د ددددين ك ددددبي إذ أحددددرم    
 وبسدددب ي ملقبهدددا أصدددوا وأهجدددم  

 س مددددر   جددددرمحددددا  دددداه هدددد ا د
 

فالشاعر هدا اق دبس مدر احلد    الدبدوي الشدر ف )حسدني مدين وأندا مدر حسدني أحد  اهلل مدر أحد                 
إ نْْ ُهَو إ لَّا َوحٌْْي  ،َوَما َ ديصُ  َعر  ال َهَوىواق بس أ ضاا مر قوله ت اىل ) (78) مر األسباط(حسبدا، حسني سبط 

 (79) (ُ وَح 

                                                
 .397جواهر البالغة ص -72
 .03وقائ  املهرجان احلسبين الش ري السدوي ال اني ص -73
 .06م. ن ص -74
 .909جواهر البالغة ص -75
 .1القر ن الكر م، سو   اإلسراء، اآل ة  -76
 .30  صوقائ  املهرجان احلسبين الش ري السدوي ال ال -77
 .33: 3امل جم الكبري  -78
 .973القر ن الكر م، سو   الدجم، اآل ة  -79
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واالس  ا    ،فق    ر الش راء قصائ هم به ا ال ر البالغي ،ا  االس   ،ومر ال دون البالغبة األيرى 
، م  قر ده ة املشابهة بني امل د  املدقوا عده وامل د  املس  م  فبهقا وض  له ل الم)هي اس  ماا الل ظ يف غري

 (81) :فالشاعر حسر ال  اا  قوا عر اإلمام احلسني (80) إ اد  امل د  األصلي(صا فة عر 
 الصددوا م سددج اا إذ غدداب جاءتددك

 قددد  صدددا  حندددرك قبلدددة لصدددالتها   
 

 وبزح ها ا د بكع علبدك األسدهم    
 سج ت ف اض عل  اجلوان   مزم

 

 
فق  اس  ا  الشاعر ل ظة )السجود(، لبيلقها عل  الصوا م، والصوا م ال تسج  يف احلقبقدة، وإمندا       

كاملصلي، عدد ما  هدوي إىل    لق له هو يباا الشاعر  أى يف الصوا م عد ما هوت عل  ابر بدع الديب
  (82)ط مةالسجود،  وم   ذلك قوا الشاعر سلمان هادي 

 أتدسددددددد  احلسدددددددني وأصدددددددحابه
 

 فسدددددد  كددددددربالء وأ ددددددجانها؟   
 

فال ي  سأا هو اإلنسان ال اق ، لكر كربالء بوصد ها م  ددة ال تدرد علد  السدائ ، وال جتبد  م حد ثاا        
وتضدحب ه   ى مر ه ه امل  دة الي  أت جهاد احلسنيعل  سبب  احلقبقة، وإمنا هو يباا الشاعر ال ي  أ

واح ضر ثراها جس ه الياهر، وأجساد الشه اء ال  ر جاه وا بني    ه، كأنها دائمة احل    عر ذكر اتها 
 م   ا ببع الدبو  علبهم السالم.

 ظدني  ومر فدون علم الب    الي  ص  الش راء قصائ هم ب   ها، فر اليبداق الد ي هدو )اجلمد  بدني ل     
كما يف قوا  ،أو خم ل ني ،أو حرفني ،وق   كون ه ان الل ظان أمسني أو ف لني (83) ...(م قابلني يف امل د .

 (84) :الشاعر علي الص ا 
 أنددددد م كددددددو  اهلل بددددد  سددددد راؤه 
 هدددد ا قلبدددد  مددددر كدددد ري مداقدددد   

 

 للتلددد  وامل ددد  الددد ي بددده نلدددزم    
 فاضددع فحدد ثع اطخالئدد  عدددكم  

 

 ري والقلبد  يف بب ده الشد ري، ممدا  اده مجداالا، وم د  ذلدك أ ضداا قدوا          فدج  إن الشاعر مجد  بدني الكد    
 (85):الربب يالشاعر هادي 

 و  ددددددرف إندددددده فجددددددر ج  دددددد  
 

 طدددددوى يف ندددددو ه لدددددبالا طدددددو الا  
 

فجم  الشاعر بني ال جر واللب  يف مقابلة مجبلة بني امل ضاد ر، ومر اليبداق أ ضداا قدوا الشداعر ك داح      
  (86) وتوت:

 قددددددددد  حاصدددددددددرتك لئامهدددددددددا  
 واس سددددددددهلع  دددددددددر ال  دددددددددا 
 ظدددددددددددع بدجمددددددددددك  فددددددددددالا  

 

 مدددددددددددددد  أن  أتددددددددددددددك األ حبددددددددددددددا 
 ا وأنددددددددددددع كدددددددددددددع األصدددددددددددد با  
  دددددددددددا سددددددددددداط اا لدددددددددددر حيجبدددددددددددا  

 

                                                
 .313جواهر البالغة  ص -80
 .09وقائ  املهرجان احلسبين الش ري السدوي ال ال  ص -81
 .36م. ن ص -82
 .366جواهر البالغة ص -83
 .91وقائ  املهرجان احلسبين الش ري السدوي ال ال  ص -84
 .31م. ن ص -85
 .1  املهرجان احلسبين الش ري السدوي ال اني صوقائ -86
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 ل امرا ال  د
 

فالشاعر مج  بني االس سهاا والص وبة، وأفوا الدجم وسيوعه، مما   يي لقصب ته دفقاا فدبا وإ قاعاا 
 دايلباا.

 :اخلامتة
أهم ما توصلدا إلبده مدر ن دائج،  قدف يف مقد م ها هد ا       الب  لدا قب  أن نض  الرياع جانباا مر اإل ا   إىل 

اإلصرا  الرائ  عل  االس مرا  يف ال ياء الش ري احلسبين، ال ي م   وقف ت فقه، مد  تلك الواق دة سددة   
يف احلق  الزمدبدة الغدابر   ق دون عدد  الواق دة امل روفدة،        هد إىل  ومدا ه ا، وإذا كان   راء احلسني 60

مر جوانبها، كشدجاعة ال دوا  وت رضدهم للظلدم وإصدرا هم علد  الشدهاد ...،. فدإن         فبص ون ك  جان  
الشدد راء امل اصددر ر انيلقددوا مددر هدد ه الواق ددة لبدظددروا إىل مددا ميددرون بدده مددر مشددكالت سباسددبة واق صدداد ة  
واج ماعبة مر مدظدا  حسدبين، لد ا فدإن القصدب   احلسدبدبة امل اصدر  اتسد ع موضدوعاتها ل شدم  املاضدي            

الرافض للظلم، عدوان قصب   لدرفض الد ا    ضر و املس قب ، بك  ما متلك مر أب اد، فإن احلسنيواحلا
 وال عو  إىل حتر  الش وب.

رفض اإل هداب واالسد هانة بالد ماء.    لد والدهضة احلسبدبة بك  أب ادها اإلنسانبة، عدوان قصب   ال عو   
خيد  ببحد ، و مبدا أك در، لد ا فالباحد        ولك  موضوع مر ه ه املوضوعات حباجة إلفاضة القوا فبه، و

 قرتح البح  يف قضبة احلر ة يف القصب   احلسبدبة وال عو  إىل مقاومة الظلدم و االسد  ما  وغدري ذلدك مدر      
املوضوعات يف حبو  مس قلة،    رف الباح ون مر يالهلا عل  فكر إسدالمي م دوهج، ب ده الشد راء يف مدا      

 نظموه مر قصائ  حسبدبة.

 :روافد البحث
 القر ن الكر م. -0
أدب اليف أو   راء احلسدني مدر القدرن األوا اهلجدري ح د  القدرن الرابد  عشدر، السدب  جدواد            -3

 م.3110هد / 0933 رب، بريوت مؤسسة ال أ  خ 
م، اجتاهاته ويصائصه 0131األدب ال ربي يف كربالء مر إعالن ال س و  ال  ماني إىل ثو   متو   -3

 م.3113لي، الدا ر كربالء، دا  ال  اا ال دبة، د. عبود جودي احل
هدد(، الدا در، املؤسسدة املصدر ة ال امدة      336األغاني، أبو ال رج علي بر احلسدني األصدبهاني )ت   -9

 لل ألبف والرتمجة واليباعة والدشر، مصو  عر طب ة دا  الك  . 
ي )ت ب   سدة تأ  خ الب قوبي، أمح  بر إسحاق بر ج  ر بر وه  بر واضذ الب قوبي البغ اد -3
 م.3113هد / 0933هد(، عل  علبه ووض  حوا به، يلب  املدصو ،. ميب ة  ر  ع، قم املق سة 313
، املك بة 03جواهر البالغة يف امل اني والببان والب   ، تألبف، السب  املرحوم أمح  اهلامشي، ط -6

 م.0161هد / 0371ال جا  ة الكربى مبصر 
 م. 3119هد / 0939، ميب ة السرو  0أنيوان با ا، طاملسبحي،  راحلسني يف ال ك -7
 م.0177الرثاء يف الش ر اجلاهلي وص   اإلسالم، بشرى حمم  علي اطخيب  ط / بغ اد  -1
، ميب ددة امل ددا ف بغدد اد 3الشدد ر السباسددي ال راقددي يف القددرن ال اسدد  عشددر، إبددراهبم الددوائلي ط  -1

 م.0171هد /  0311
 م.0111السادس اهلجري، مزهر عب  السوداني ط بريوت الش ر ال راقي يف القرن  -01
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هدد(  تدذ: أمحد     911الصحاح، تاج اللغة وصحاح ال رببة، إمساعب  بر محاد اجلدوهري )ت  -00
 م.0117هد / 0917، دا  ال لم للمال ني،بريوت 9عب  الغ و  عيا  ط

ذ: علدي حممد    هدد( تد  313الصداع ني، أبدو هدالا احلسدر بدر عبد  اهلل بدر سده  ال سدكري )ت         -03
 م. 0170البجاوي، وحمم  أبو ال ض  إبراهبم، القاهر  

هدد(  936ال م   يف حماسر الش ر وأدبه ونق ه، أبو علي احلسر بر   ب  القريواندي األ دي )ت  -03
   م.0173، دا  اجلب ، بريوت، لبدان 9تذ: حمم  حمي ال  ر عب  احلمب ، ط

مرتضد  احلسدبين ال دريو   بدادي، الدا در، مركدز        فضائ  اطخمسدة مدر الصدحاح السد ة، السدب       -09
 هد.0933اليباعة والدشر اجملم  ال املي أله  الببع 

، د اسة موضدوعبة وفدبدة، عبد  احلسدني     0171 - 0131كربالء يف الش ر ال راقي احل   ،  -03
 م.3113برغش عب  علي،  سالة ماجس ري مق مة إىل كلبة الرتببة، جام ة البصر ، 

جلدان وعرب  البقظان يف م رفة ما    رب مر حواد  الزمان، الشدبخ اإلمام أبو حمم  عب  بر مر   ا -06
، ميب دة دائدر  امل دا ف    0هدد( ط 761أس   بدر علدي بدر سدلبمان ع بدف الد  ر البداف ي الدبمين املكدي )ت         

 هد. 0331الدظامبة، حب    باد ال كر 
هددد( حققدده ويددرج 361محدد  اليربانددي )تامل جددم الكددبري، احلددافظ، أبددو القاسددم سددلبمان بددر أ -07

 م.0119هد / 0919، ميب ة الزهراء احل   ة، املوص  3أحاد  ه مح ي عب  اجملب  السل ي، ط
 م.0111م جم الدق  ال ربي الق  م، د. أمح  ميلوب، ط دا  الشؤون ال قافبة ال امة، بغ اد  -01
هد(  رح وحتقب  السب  أمح  336ي )تمقات  اليالببني، أبو ال رج، علي بر احلسني األصبهان -01

 هد.0333صقر، ميب ة عرتت 
هدد( تدذ / الشدبخ حممد       361مق   احلسني، أبو املؤ   املوفد  بدر أمحد  املكدي اطخدوا  مي )ت       -31

 م.3113، 3السماوي، الدا ر / دا  أنوا  اهل ى ط
ت لبد  احلسدر    مق   احلسني، لوط بدر حيبد  بدر سد ب  بدر خمددف بدر سدلبم األ دي الغامد ي،          -30

 ، امليب ة ال املبة.3الغ ا ي، ط
 م.0173الدق  األدبي احل   ، د. حمم  غدبمي هالا، ط / دا  ال قافة بريوت  -33
 م. 3113هد /  0936وقائ  املهرجان احلسبين الش ري السدوي ال اني، جام ة كربالء  -33
 م. 3116هد /  0937الء وقائ  املهرجان احلسبين الش ري السدوي ال ال ، جام ة كرب -39
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 يف تدريس مادة النحو وأثره يف التحصيل استعمال األسئلة السابرة

 لدى طلبة قسم اللغة العربية يف كلية اآلداب

 اب، جامعة أهل البيت، كلية اآلدأحمد جبار راضي الدكتور

 ملخص البحث
ماد  الدحو ل ى طلبة كلبة اآلداب / قسدم    رمي البح  احلالي إىل تّ رف أثر األسئلة السابر  يف حتصب 

 اللغة ال رببة ول حقب  ه ف البح  وض  الباح  ال رضبة الص ر ة اآلتبة:
( بني م وسط د جات اليلبة ال  ر    سون ماد  1 ,3ال توج  فروق ذات داللة إحصائبة عد  مس وى )

 ون ماد  الدحو بالير قة االع باد ة.الدحو باس  ماا األسئلة السابر  وم وسط د جات اليلبة ال  ر    س
( طال  وطالبة مر املرحلة الراب ة يف قسم اللغة ال رببة / كلبة اآلداب / جام ة 31بلغع عبدة البح  )

( طالبداا وطالبدة د سدوا    31بلدغ عد دها )   ةتو عع علد  جممدوع ني، اجملموعدة األوىل جتر ببد     أه  الببع
( طالبداا وطالبدة د سدوا الدحدو     31موعدة ال انبدة ضدابية بلدغ عد دها )     الدحو باس  ماا األسئلة السابر ، واجمل

 باس  ماا الير قة االع باد ة.
كافأ الباح  إحصائباا بني طلبة جمموعي البح  يف ب ض امل غريات الي ق  تؤثر يف ن ائج ال جربدة وهدي   

 ال  اسي لألمهات. ال مر الزمين لليلبة حمسوبا   بالشهو ، وال حصب  ال  اسي لآلباء، وال حصب 
أع  الباح  اي با اا حتصبلباا ب   اا يف ماد  الدحو ت بع مدر صد قه وثباتده، وب د  أن د س املوضدوعات      
املقر   حبس  م ردات مدهج اللغة ال رببة للمرحلة الراب ة، طب  الباح  االي با  ال حصبلي الب د ي علد    

( توصدد  إىل ت ددوق طلبددة T.testاالي بددا  ال ددائي ) طلبددة اجملمددوع ني، وعدداج الببانددات إحصددائباا باسدد  ماا
عل  طلبة اجملموعة الضابية، ويف ضوء ن ائج البح  أوص  الباحد  بضدرو   اسد  ماا     ةاجملموعة ال جر بب

األسئلة السابر  وتوظب ها بأنواعها يف ت   س ماد  الدحو، وت     امل  سني عل  اس  ماا مهدا   األسدئلة   
 السابر .

 الفصل األول:
  مشكلة البح 
 أهمبة البح  واحلاجة إلبه 
   ه ف البح 



 
 اآلداب كلبة يف ال رببة اللغة قسم طلبة ال حصب  ل ى يف وأثره الدحو ماد  ت   س السابر  يف األسئلة اس  ماا 
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  ح ود البح 
 حت    املصيلحات 

 :مشكلة البحث
ظاهر  الض ف يف قواع  الدحو تكاد تكون مر أعق  املشكالت الي تواجده الرتبدو ني، حببد  أصدبحع     

ح  إنكا  ذلك، ب  تلك القواع  مر املوضوعات الي  د ر مدها اليلبة، و ضبقون ذ عا   بها، وال  س يب  أ
 أن كس ذلك أ ضاا إىل كراهبة اليلبة للغة ال رببة جبمل ها.

وتشري ك ري مر ال  اسات إىل أن اق صا  ك ري مر امل  سدني علد  اجلواند  الشدكلبة يف تد   س القواعد        
الدحو ة، وع م ال زامهم بير قة ال    س السلبمة، كان مر أسدباب ذلدك الضد ف، حبد   لجدأ كد ري مدر        

 (.011ص، 3113 سني إىل الير قة اإللقائبة والسبما يف املرحلة اجلام بة )عا و ، امل 
ومر هدا أضحع أمناط اليرائ  ال قلب  ة عاجز  عر مسا ر  ال غريات الكبري  الي متر بها ال ملبة الرتبو ة 

ي تسدودها السديحبة يف   وال  لبمبة، والسبما يف اليرائ  واألسالب  ال    سبة أمل ب ة يف املبد ان الرتبدوي فهد   
 ال  لم، وال جز عر سري املشكلة واالك  اء ب ق  م امل ا ف جاهز  للم  لمني.

ويف هدد ا الص د،تشددري ن ددائج البحددو  الرتبو ددة إىل عدد م ت هددم املدد  لمني يف مراحدد  ال  لددبم املت ل ددة      
، 0111ون، وامل لومات، واالع مداد علد  ح دظ املصديلحات مدر دون فهدم واسد ب اب، )   د         مللم اهب

(، كما أّن نسبة قلبلة مر األسئلة الي   ريها امل  س يف الصف تركز عل  أثا   ال  كري ل ى املد  لمني  1ص
(P.I،2002،CTE .) 

ومر هدا تبلو ت مشكلة البح  احلالي، فق  حاوا الباح  أنْْ  سلط الضوَء عل  األسئلة الي  وجهها 
م، فهددي ال ت  دد ى أن تكددون أسددئلة تقلب  ددة ال تدد ري الدد  كري م  سددو اللغددة ال رببددة و يرحونهددا علدد  طلبدد ه

ل  هم، وال خترج عر دائدر  ال د كر، إضدافة إىل عد م م اب دة املد  س ألجوبدة طلب ده بأسدئلة أضدافبة ت سدم            
بال م ، تسرب م رفة امل  لمني، وتكشف عما ل  هم مر فهم ياطئ، فضالا عر ض ف مشدا كة اليلبدة يف   

املشكلة أك ر تأثرياا عل  مدر ُ َ دّ ون إىل مهددة ال د   س الد  ر تقد  علد  عداتقهم ترببدة          ال ملبة ال  لبمبة، و
 أجباا وت لبم  سالة الرتببة عل  أكم  وجه.

وق  الحظ الباح  مر يالا ت ب ه لل  اسات الي تداولدع طرائد  ال د   س، السدبما طرائد  تد   س       
وأنواعهددا يف حتصددب  املرحلددة اجلام بددة، وأغلدد   اللغددة ال رببددة عدد م وجددود د اسددات تداولددع أثددر األسددئلة  

ال  اسات اق صرت عل  طلبة املرحلدة ال انو دة، األمدر الد ي  ل دع االن بداه إىل أن طر قدة املداقشدة واحلدوا           
واالسد جواب تكدداد تكدون م  ومددة، ممددا أدى هد ا إىل فقدد ان أهددم حلقدة مددر حلقددات الوصد  بددني املرسدد       

ذ غالباا ما ت  م  طر قة احملاضر  واإللقاء الي ت سدم بيداب  تقلبد ي  ب  د      )امل  س( واملس قب  )اليال (، إ
عر  وح احلوا  بني امل  س وطلب ه، و وح املدافسة بني اليلبة أن سهم، ألن األسدئلة الصد بة  كدر أسداس     

قب  األه اف مر أ كان ال  اع  يف ال ملبة الرتبو ة وال  لبمبة، إذ ت ضافر عداصر ال ملبة ال  لبمبة كلها ل ح
الي نس   مجب اا ل حقبقها، ومر هدا جاءت مشكلة البح  احلدالي مل رفدة أثدر األسدئلة السدابر  يف حتصدب        

 .ماد  الدحو ل ى طلبة قسم اللغة ال رببة يف كلبة اآلداب / جام ة أه  الببع

 أهمية البحث واحلاجة أليه: 
ال رببة،القواعد  الدي تضدبيها وت صدم      حتافظ علد  وجودهدا، ومدر مقومدات اللغدة     لك  لغة مقومات 

م كلمبها مر الوقوع يف اطخيأ، إذ ترتبط مق    اإلنسان اإلب اعبدة يف اسد  ماا اللغدة ب دظدبم قدوانني ُتسدم        
 قواع  اللغة ال رببة الي تربط امل اني ال كر ة الكامدة يف ذهر اإلنسان وبني األصوات الي  دي  بها.
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الدي تقداس بده الكلمدات يف أثدداء وضد ها يف اجلمد ، كدي  سد قبم امل دد ،            فالدحو هو املقباس الد قب   
وبدالدحو ت دبني أصدوا املقاصد  بال اللدة، ولدواله جلهدد  أصد  اإلفداد ، وكلمدا كاندع اللغدة واسد ة ونامبددة             
ودقبقددة،  ادت احلاجددة إىل د اسددة قواعدد ها وأسسددها، فددالدحو هددو القاعدد   األساسددبة للبددداء اللغددوي            

 (. 013ص، 3111)جام ،
ولق    ر ب ض املربني  ض ف مس وى اليلبدة يف الدحدو، واخن داض حتصدبلهم يف موضدوعاته إذ تقدوا       
بدع الشاطئ ))إن عق   األ مة لبَس يف أللغدة ذاتهدا، وإمندا كونددا ند  لم ال رببدة قواعد  صدد ة، وإجدراءات          

سددان أمددة ولغددة حبددا (( )عبدد  تلقبدبددة، وقوالدد  صددماء، ون جرعهددا جترعدداا عقبمدداا، بدد الا مددر أن ن  لمهددا ل 
 (.311ص، 0170الرمحر، 

و  يي الرتبو ون طر قة ال    س األهمبة األساسبة، و   ونها مر الوسائ  الي تسه  عملبة الد  لم،  
الن غزا   املاد  تصبذ ع مية اجل وى إذ م تصادفْْ طر قة جب   تساع  امل  س عل  القبام بواجباتده علد    

(، و قدداس مدد ى طر قددة ال دد   س مبقدد ا  اسدد  ا تها ل اعلبددة املدد  لم  39،ص0173أحسددر صددو  )جابر، 
 (. 001ص، 0133ودف ها إ اه لل وص  إىل االس جابات الصحبحة )وايف و يرون، 

ومددر هدددا جيدد  أن   م دد  املدد  س بك ا ددات ت   سددبة أساسددبة  دبغددي لدده أن  ك سددبها و  ب هددا يف تيببدد    
صددباغة األسددئلة الصدد بة وتوجبههددا مددر أوىل الك ا ددات       ال دد   س الددداجذ، وت دد  قدد    املدد  س علدد      

 (.311ص، 3113)ال  الوي، 
ولألسئلة أهمبة فاعلة يف ال  س، وهي عام  مهم مر عوامد  جنداح املد  س يف أعيداء مادتده لليلبدة،       
وإثا   ت كريهم، ويف توجههم ومحلهم عل  ما  ر  ون، و دمي ق  تهم عل  كشف ما هدو غدامض، ألن   

ة  كمر سؤاا، ويف ك  سؤاا تكمر مشكلة فاهل ف مر السؤاا لبس اإلطدالع علد  احلقدائ     يف ك  مشكل
 الي ح ظها اليلبة ب  أثا   ت كريهم.

ومي   ال ساؤا أح  االجتاهات امل رفبة لل  كري الي أديلها الرتبو دون ن بجدة البحد  وال  اسدة، ل  درى      
علدد  تدمبدة الدد  كري لدد ى اليلبددة )الروا دد  ،   طرائد  ال  لددبم والدد  لم، وتسدداع  املد  س بصددو   واضددحة  

(. إذ أن توجبه األسئلة إىل اليلبة ب الا مر تق  م احلقائ   ز   مر مق ا  ال  لم، ود جدة  007ص، 0119
( و    ال ساؤا الركر األساسي مر أ كان ال  اعد   03، ص119االه مام باملاد  ال  اسبة )توق وعرس، 

تسهب  امل لومدات واألفكدا  ومسداع   اليلبدة علد  اسد ب ابها )اطخوالد  ،         بني امل  س واليلبة، و رمي اىل
 (.603ص ، 0117

وتؤك  االجتاهات احل   ة يف ال د   س علد  أن الغدرض مدر السدؤاا لدبس تلقدي اجلدواب الصدحبذ مدر           
، 0176امل  لم فحس ، ب  توجبه املد  لم وح ده الد  كري بان ظدام، ومما سد ه ال ملبدات ال  لبدة )ال داني،         

  حقدد  ذلددك باالع مدداد علدد  قدد    املدد  س يف صددباغة األسددئلة فحسدد ، بدد  فبمددا     (. وال13 -10ص
 س ت مه مدر اسدرتاتبجبات مداسدبة م د  اسد غالا اإلجابدات اجلزئبدة أو اطخاطئدة يف اس شدا   الد  كري لد ى            

  لمني ، وق  أظهرت ن ائج ب ض ال  اسات إن م اب ة إجابات ب ض امل(033، ص0113امل  لم ) تشي، 
 (.P25 ،1978 ،Roweغري ال قبقة أو الصحبحة له أثر عل    اد  حتصبلهم )

ل ا فأن أهمبة طرح امل  س ألسئلة م  اقبة أضافبة ت سم بال م ، ت ب  االس جابات األولبة للم  لمني، 
 وتقودهم حنو ال قة مر صحة إجاباتهم، تكمدر يف أنهدا تكشدف عمدا لد  هم مدر فهدم يداطئ يف يدرباتهم،         
فضال   عر أجياد الرتابط بدني األفكدا  الدوا د  يف إجابداتهم، وت ز دز بدداء امل رفدة لد ى اليلبدة اع مداداا علد             
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م ا فهم السابقة، وه ا   م   بصمبم الوظب ة الي تؤد ها األسئلة السابر  الي  رم الباح  د اسة أثرها يف 
 ال حصب  الدحوي ل ى اليلبة. 

ة مهمة يف ال ملبة الرتبو ة، فهي مت   أسلوب الد  لم مدر أجد  الد  كري الد ي      حت   األسئلة السابر  مكان
صمم ملساع   امل  لمني، إذ ال  ك  ي امل  لمون ب ق  م اإلجابة عر السؤاا امليروح، ب   س ون إىل ال فاع 

 (.P1 ،2000 ،Elbertعدها وتقببمها وتق  م األسباب الي ت عم صحة إجاباتهم )
لسدابر  يف توسدب  م دا ف اليلبدة إىل مسد وى أب د  مدر اسد  عاء احلقدائ  وامل لومدات           وتسهم األسئلة ا

 وت كرها، فهي ت م  عل  بداء امل رفة عد  اليلبة اع ماداا عل  م ا فهم السابقة.
 :تصنيف األسئلة السابرة

يدروح غدري   السرب املبا ر امل  اب : و س ت مه امل  س م  أح  طالبه عد ما تكون أجاب ه عر السدؤاا امل  .0
 مرضبة، فق  تكون غامضة أو أنها ت  قر لل قة.

السرب ال لقبين امل  اب : و س ت مه امل  س عد ما   جز اليال  عر أعياء أ ة إجابة، كأن  ظ  صام ا    .3
أو أن   يي إجابة ال ترتبط بالسؤاا، فب يي املد  س لليالد  تلمبحداا، أو  سدأله سدؤاالا مدر األسدئلة        

 بأنها يف م داوله، وميكر أن توجه اإلجابة عر السؤاا األصلي. البسبية الي  ش ر
السرب الرتابيي: وجير ه املد  س مد  أك در مدر طالد  عدد ما جيد  أن إجابدة اليالد  أو اليدالب كاندع             .3

مبجموعها مرضبة فهو ال  ه ف إىل قباد  اليالب إىل اإلجابة الصحبحة، ب   ه ف إىل تشجب  اليلبة 
بمددات اع مددادا   علدد  اجلزئبددات املرتابيددة، ول حقبدد  الرتابددط بددني مددا    لمددون      إىل الوصددوا إىل ال  م

وت لمهم الساب ، ويف ه ا السرب  يرح امل  س السؤاا عل  الصف بأكمله، ول  م إجابة امل  س عده 
إالل ب   أنْْ   يي فرصا   كافبة ل  د م قوا مر اليلبة، وح   يف حداا عد م متكددهم مدر أعيداء إجابدة       

 039ص، 3111جي  عل  امل  س أن  ك  ي بإعياء تلمبحدات هادئدة )أحلصدري وال ددزي،      م قولة
-037 .) 

 قواعد استعمال األسئلة السابرة:

 أعياء اليال  وق ا   كافبا   لل بصر يف أجاب ه األوىل وحماولة تصحبحها. .0
و عدد م تزو دد  اليالدد  ب غ  ددة  اج ددة فو  ددة، قدد  تكددون ل ظبددة باسدد ت ام عبددا ات االس حسددان أ  .3

 االق داع.
 الرضا بال ق م البييء ال ي حير ه اليال  يف اإلجابة وخباصة فبما    ل  بالسرب املبا ر. .3
 دعو  طال  أو أك ر لل  لب  عل  إجابة  مبلهم عر السؤاا السابر ال ي وّجه ألبه. .9
سه و ربدك  ت هم إجابة اليال  وع م  فضها  فضا   ت س با   فالسرب ال  س ي  زعزع ثقة اليال  بد  .3

 بقبة  مالئه و ه   الوقع.
احلرص عل  ع م إ هاق اليال  بالسرب امل  اب ، فيوا احلوا  م  طالد  واحد  قد   دهكده أو حيرجده.       .6

 (.090- 091ص، 3111)أحلصري وال دزي، 

 :هدف البحث
/ قسم  إىل م رفة أثر األسئلة السابر  يف حتصب  ماد  الدحو ل ى طلبة كلبة اآلداب ه ف البح  احلالي 

 .جام ة أه  الببع اللغة ال رببة يف
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 فرضية البحث:

ذو داللدة إحصدائبة يف م وسدط حتصدب  اليلبدة الد  ر    سدون مداد  الدحدو باسدد ت ام          لدبس هدداك فدرق    
 األسئلة السابر  وبني م وسط حتصب  اليلبة ال  ر    سون ماد  الدحو بالير قة االع باد ة.

 حدود البحث:
 عل :احلالي  أق صر البح 

       لل دام ال  اسدي    طلبة املرحلة الراب ة مر قسم اللغدة ال رببدة يف كلبدة اآلداب / جام دة أهد  الببدع
 م.3111م 3117

     جدزم ال  د  املضدا ع    -موضوعات ماد  الدحو: أعراب ال    املضا ع: نصد  ال  د  املضدا ع- 
 ال  د.كدا ة  -ال  د -األدوات الي جتزم ف لني -األدوات الي جتزم ف ال واح ا

 حتديد املصطلحات:
، والسُّبْْر مص   أي أَعل ُه وأسَْْبَر لي ما عد ه،وَسَبر الشيء سرباا حَزَ ُه ويَبره ،السَّبُْْر ال جربةالسبصر لغة: 

 (.973- 970ص ،3113 ،)أبر مدظو سه   لب رف غو ه اجلرح سرباا نظر مق ا ه وقا (َسَبر)
 مدها: يف االصيالح الرتبوي ت ر  ات ع   ألسئلة السابر أع ُعرف :السرب يف االصيالح

ل شددجب  اليددالب علدد  الدد  كري بصددو   أعمدد  يف  :أنهددا السددؤاا الدد ي  يددرح  0111عرفهددا اطخيبدد   .0
اس جاباتهم األولبة لل  بري عدر أن سدهم بصدو   أوضدذ، وإلعيداء األم لدة وال وضدبحات وال رب درات         

 (.60ص، 0111)اطخيب ، 
 ي  يرحه امل  س ت لبقاا عل  إجابة اليال  عل  سؤاا ساب  مدر  : ))السؤاا ال0111عرفها مومين  .3

أجدد  حتسددني أجاب دده بد سدده أو مشددا كة طالدد   يددر أو حتقبدد  الرتابددط بددني أفكددا  م بدددة )مددومين،          
 (13ص،111

: ))سلسلة مر األسئلة ت ق  إجابدة اليالد  األولبدة لكدون اإلجابدة سديحبة أو       0116عرفها اطخلبلي  .3
إىل توضددبذ أو تأكبدد  أو ترب ددر، وتددؤدي هدد ه األسددئلة إىل تولبدد  املز دد  مددر    غددري صددحبحة، أو حت دداج

 (.337ص، 0116امل لومات، أو إ جاع املداقشة إىل عامة اليالب يف حجر  الصف )اطخلبلي، 
: )سلسدة مدر األسدئلة ت يلد  أن  د ه  اليالد  إىل مدا ب د  اإلجابدة          3111(، CTEوعرفدع مدر )   .9

 (. P،2000،CTE:10الحقة َتَوضَّذ بداء  عل  إجابات اليلبة )األولبة، وأن أسئلة امل  س ال
هو السؤاا ال ي  وجه مر امل  س لليالد  عدد ما   لقد  املد  س      ال  ر ف اإلجرائي لألسئلة السابر :

إجابة غري دقبقة أو ناقصة أو غري مركز  مر أج  الوصوا إىل اإلجابة الصحبحة عر طر   مساع   امل  س 
    الدقا  داي  الصف مر أج  حت بز ت كري اليلبة للوصوا إىل إجابات إب اعبة.أو اليلبة، إلثا
 التحصيل: 

( انه )م رفة او مها   مق بسة وهو يالف الق    وذلك ألن االجنا  أمر ف لي 0170عرفه عاق  ) -0
 (03، ص0170ولبس إمكانبة )عاق  

و  ين بلوغ مس وى م ني مر الك ا ة يف انه )اجنا  او حتصب  يف املاد  -(:0171وعرفه احل ين ) -3
 (00ص 0171ال  اسة وحت د ذلك اي با ات ال حصب  املقددة او تق  رات امل  سني أو االثدان م ا )احل ين 

)الد بجة الدهائبة الي تبني مس وى اليال  ود جة تق مه يف ت لم ما -(:0117و عرفه اطخلبلي )-3
 (6ص، 0117  وق  أن    لمه )اطخلبلي، 
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مر د جدات يف االي بدا  أل حصدبلي     (عبدة البح )ما حيص  علبه اليلبة ال  ر ف اإلجرائي لل حصب :
 ألب  ي امل   ألغراض ه ه ال  اسة يف ماد  الدحو.

 الفصل الثاني  
  د اسات سابقة 
 موا نة بني ال  اسات السابقة 
  جوان  اإلفاد  مر ال  اسات السابقة 

 

 دراسات سابقة
 :1181دراسة خلف -1

أجر ع ه ه ال  اسة يف ال راق، وَ مع إىل تّ رف أثر األسئلة احمل ود  وامل ش بة يف تدمبة ال  كري ال لمي 
 ل ى طالب الصف ال ال  امل وسط يف ماد  اإلحباء.

( طالبداا لكد  جمموعدة، إذ د سدع     91( طالباا مو عني عل  جممدوع ني بواقد  )  11مشلع عبدة البح  )
باس  ماا األسدئلة   ةألوىل باس  ماا األسئلة امل ش بة اجلواب، واجملموعة ال انبة ال جر ببا ةاجملموعة ال جر بب
 احمل د  اجلواب.

كافددأ الباحدد  بددني أفددراد اجملمددوع ني يف مدد غريات: ال مددر الددزمين، ود جددات ال ددام السدداب ، ود جددات  
)اي بدا  ب د ي( علد  أفدراد      االي با  القبلي يف مقبداس الد  كري ال لمدي، ثدم طبد  مقبداس الد  كري ال لمدي        

اجملموع ني لقباس ال رق ببدهما باس  ماا االي با  ال ائي، وتوص  إىل وجود فرق ذي داللدة إحصدائبة بدني    
 (.67-31ص، 0111األوىل )يلف،  ةاجملموع ني يف ال  كري ال لمي ملصلحة اجملموعة ال جر بب

 1118دراسة الطراونة -2

َ َمدع إىل تّ درف أثدر األسدئلة امل شد بة اإلجابدة واألسدئلة السدابر  يف         أجر ع ه ه ال  اسدة يف األ دن، و 
 حتصب  طلبة الصف األوا ال انوي يف ماد  األدب والدصوص.

( طالبداا وطالبدة مدر جم مد  ال  اسدة يف م  سد ني مدر مد ا س لدواء املدزا  يف           031مشلع عبدة البحد  ) 
( 93األوىل عد دها )  ة، اجملموعدة ال جر ببد  األ دن، وق  و ع الباحد  عبددة البحد  علد  ثدال  جمموعدات      

( طالبداا  99ال انبدة عد دها )   ةطالباا وطالبة، د سوا باس  ماا األسدئلة م شد بة اإلجابدة، واجملموعدة ال جر ببد     
طالبداا وطالبدة د سدوا بالير قدة      (93وطالبة د سوا باس  ماا األسئلة السابر ، واجملموعة الضابية عد دها ) 

 ال قلب  ة.
ح  بني جمموعات البح  يف م غريات: ال مر الزمين، ود جات اللغدة ال رببدة لل دام السداب ،     كافأ البا

وحتصددب  الوالدد  ر، ثددم أعدد  اي بددا اا حتصددبلباا ب دد  اا ل  َّددرف مدد ى حتصددب  اليلبددة يف مدداد  تددا  خ األدب      
 والدصوص، وباس  ماا حتلب  ال با ر ال دائي واألحادي توص  إىل الد ائج اآلتبة:

 ةاألوىل الي د سع باس  ماا األسئلة امل ش بة اإلجابة عل  اجملموعة ال جر بب ةاجملموعة ال جر ببت وق  .0
 ال انبة الي د سع باس  ماا األسئلة السابر .

 األوىل عل  اجملموعة الضابية الي د سع الير قة ال قلب  ة. ةت وق اجملموعة ال جر بب .3
 ال انبة واجملموعة الضابية. ةموعة ال جر ببلبس هداك فرق ذو داللة إحصائبة بني اجمل .3
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ال توجدد  فددروق ذات داللددة إحصددائبة بددني اجلدسددني يف كل ددا اجملمددوع ني األوىل وال انبددة. )اليراونددة،        .9
 (.093-97ص ، 0111

 :2002دراسة عزيز  -3

 لمبدة،  يف ال راق، وَ َمدع إىل تّ درف أثدر األسدئلة السدابر  يف اك سداب امل داهبم ال       أجر ع ه ه ال  اسة 
 ل ى طالبات الصف األوا يف م ه  إع اد امل لمات / د اىل.

ُد سدع باسد  ماا    ة( طالبدة قسدمع علد  جممدوع ني، األوىل جتر ببد     73اي ا ت الباح دة عبددة عد دها )   
( طالبة، وق  36( طالبة، وال انبة ضابية ُد سع بالير قة ال قلب  ة وع دها )36األسئلة السابر  وع دها )

بني اجملموع ني يف م غريات، ال مر الزمين، وحتصب  ال تصصدات ال لمبدة، واي بدا  الد كاء،      كافأ الباح 
 وامل لومات السابقة.

ال داني توصدلع     أعّ ت الباح ة اي با اا حتصبلباا ب   اا مر نوع االي با  مر م   د، وباسد  ماا االي بدا  
. )عز ز، ةبم ال لمبة لصاحل اجملموعة ال جر ببالباح ة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائبة يف اك ساب امل اه

 .(30- 03ص، 3111
 :2004 يدراسة اخلز رج -4

ه ه ال  اسة يف ال راق وَ مدع إىل تّ درف أثدر اسد  ماا ندوع األسدئلة ومسد و اتها يف ال حصدب           أجر ع
 وتدمبة ال  كري الداف  يف ماد  األدب والدصوص ل ى طالبات الصف الراب  ال ام.

( طالبدة يف م  سدة الزهدراء للبددات تو عدع علد  أ بد  جمموعدات         037لباح دة عبددة عد دها )   اي ا ت ا
( طالبدة د سدع باسد  ماا األسدئلة السدابر  مد  املسد و ات الد نبا يف         39األوىل عد دها )  ةاجملموعة ال جر ببد 

ر  مدد  ( طالبددة د سددع باسدد  ماا األسددئلة السدداب   33ال انبددة عدد دها )  ةتصدددبف بلوم،واجملموعددة ال جر ببدد  
( طالبددة، د سددع باسدد  ماا 33ال ال ددة وعدد دها ) ةاملسد و ات ال لبددا يف تصدددبف بلددوم، واجملموعددة ال جر ببد  

( 33الراب ة بلغ ع دها ) ةاألسئلة امل ش بة اجلواب م  املس و ات ال نبا يف تصدبف بلوم، واجملموعة ال جر بب
 ات ال لبا يف تصدبف بلوم.طالبة، د سع باس  ماا األسئلة امل ش بة اجلواب م  املس و 

كافأت الباح ة بني طالبات اجملموعات األ ب ة يف مد غريات: ال مدر الدزمين وحتصدب  الوالد  ر، ود جدة       
 اللغة ال رببة لل ام الساب ، ود جات االي با  القبلي يف ال  كري الداق . 

( فقدر ، كمدا أعدّ ت    33أعّ ت الباح دة اي بدا ا حتصدبلباا ب د  اا يف مداد  األدب والدصدوص تكدون مدر )        
اي با اا يف ال  كري الداق ، أتسم بالصد ق وال بدات، وباسد  ماا حتلبد  ال بدا ر توصدلع الباح دة إىل الد دائج         

 اآلتبة:
الراب ة عل  اجملموعدات الد ال  يف اي بدا  ال حصدب  الب د ي يف مداد         ةت وق طالبات اجملموعة ال جر بب .0

 األدب والدصوص.
ال ال ة عل  طالبدات اجملمدوع ني ال جدر بب ني األوىل وال انبدة يف اي بدا        ةال جر ببت وق طالبات اجملموعة  .3

 ال حصب  الب  ي.
 ت وق طالبات اجملموعة الراب ة عل  طالبات اجملموع ني األوىل وال انبة يف اي با  ال  كري الداق . .3
اب ة يف اي با  ال  كري الداق  لبس هداك فرق ذا داللة إحصائبة يف د جات طالبات اجملموع ني ال ال ة والر .9

 (. 031-19، ص3119، ي)اطخز  ج

 :املوازنة بني الدراسات السابقة 
 1م  ماأتب  ه ال  اسةاحلالبة  مدهج ال  اسة: اتب ع ال  اسات مجب ها املدهج ال جر يب.وه ا     .0
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أو امل شد بة اجلدواب    ه ف ال  اسة: هَ فع ال  اسات السابقة إىل تّ رف أثر األسئلة السابر  أو احمل د  .3
ال  اسة احلالبةفق ه فع إىل تّ رف أثراألسئلةالسابر يف حتصب   اوأثرها يف م غري تاب  واح  أو أك ر. أم

 ماد الدحو.
حجم ال بدة: تبا دع ال  اسات السابقة يف حجم ال بدة البح  علد  وفد  طبب دة ال  اسدة وأهد افها،       .3

( 037( فدرداا و) 73ي تداول ده، فقد  تراوحدع أعد ادها بدني )     وم غرياتها املس قلة وال اب دة واجلددس الد    
 (فرداا.31فرداا.أماال  اسةاحلالبةفق بلغع عبد ها)

ع د اجملموعات: تبا دع ال  اسات السابقة يف ع د جمموعات البح  إذ تراوحع بني جمموع ني وأ ب   .9
 جمموعات.اماال  اسةاحلالبةفكانع جمموع ني.

اجملموعات: أجرت ال  اسات السابقة مجب ها تكافؤاا إحصائباا يف ع د مر  ال كافؤ اإلحصائي بني أفراد .3
امل غريات ومشلع م ظمها امل غريات اآلتبة ال مر الزمين، وال حصب  ال  اسي للوالد  ر، وال حصدب    
الساب ، واملس وى ال لمدي، واي بدا  ال كاء.اماال كافؤاألحصدائي يف ال  اسدةاحلالبةفكان يف مد غريات      

 وحتصب  الوال  ر. الزمينال مر 
املرحلددة ال  اسددبة: تبا دددع ال  اسددات السددابقة يف املرحلددة ال  اسددبة، فقدد  مشلددع املرحلددة امل وسددية     .6

 واإلع اد ة،وم ه  إع اد امل لمني.اماال  اسةاحلالبةفأق صرت عل  املرحلةاجلام بة.
 قدع يف غالبب هدا علد  ت دوق     ن ائج ال  اسة: توصلع ال  اسات السدابقة إىل ن دائج خم ل دة وم دوعدة ات     .7

 .الباح  يف ن ائج البح  هاجملموعات الي اتب ع طرائ  وأسالب  ح   ة يف ال    س.وه ا سب داول

 :جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة 
 حت    مشكلة البح  احلالي وه فه. .0
 اإلطالع عل  املصاد  ذات ال القة مبوضوع البح  احلالي. .3
 ئبة املداسبة ألجراء البح  احلالي ون ائجه.اي با  الوسائ  اإلحصا .3
 صباغة اس د اجات البح  ووض  ال وصبات واملقرتحات.  .9

 منهج البحث وإجراءاته : ل الثالثالفص
 ال صمبم ال جر يب 
  جم م  البح  وعبد ه 
  تكافؤ جمموعي البح 
 ضبط امل غريات ال يبلة 
 إع اد االي با  أل حصبلي 
 تيبب  ال جربة 
 صائبةالوسائ  اإلح 

 التصميم التجرييب: -1

البحد  ال جدر يب الد ي    مد  علد  املالحظدة ال قبقدة للظداهر  املدراد د اسد ها،            أع م  الباحد  مددهج  
و  سم بق  ته عل  ال حكم يف خم لدف ال وامد  املدؤثر  يف تلدك الظداهر  عدر طر د  ال دزام ال جربدة ال لمبدة           

   مبز ه ا املدهج باآلتي:مص  اا للوصوا إىل الد ائج واحللوا للمشكالت، و
 تصمبم يية دقبقة لل  اسة قب  أجراء ال جربة. .0
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 حت    الوقع الال م ال ي حت   فبه الظاهر  املراد د اس ها. .3
 ال حكم يف م ظم امل غريات املس قلة للظاهر  امل  وسة. .3
 (391ص، 0111قباس أثر امل غريات الي تسهم يف أح ا  الظاهر  وتق  رها كمباا. )داوود، .9

والوظب ة األساسبة للبحو  ال جر ببة هي ضبط عملبة املالحظة للم غريات الي ميكر أن  كون هلا أثر  
املد غريات املدؤثر  يف املد غري ال داب  يف ال جربدة ع  د  ،        ( فدأنّ 30ص، 3113عل  امل غري ال اب  )الكبالندي،  

 (.007ص، 0111ب ، فهداك م غريات دايلبة وم غريات يا جبة تؤثر يف سري ال جربة )س 

 امل غري ال اب  امل غري املس ق   اجملموعة

 ال حصب   األسئلة السابر  ةال جر بب

 ال حصب   الير قة االع باد ة   الضابية 

الرتبو ددة م تصدد  إىل تصددمبم جتددر يب  صدد  إىل حدد    ةو ددرى كدد ري مددر املت صددني أن البحددو  ال جر ببدد 
جتر بباا ذا ضبط جزئي مالئم لظدروف البحد  احلدالي وهدو تصدمبم      الكماا، وعلبه اع م  الباح  تصمبماا 

 وضابية ةاجملموعات ال شوائبة جملموع ني جتر بب
 :جمتمع البحث وعينته -2

يف كربالء قص  اا كونها جماا عم  الباح ، وق  اي دا    ب اي با  كلبة أآلداب / جام ة أه  الببع
بة، كونها تضم   ب ني، ألنَّ مر م يلبات البح  احلدالي اي بدا    الباح  املرحلة الراب ة يف قسم اللغة ال رب

 وال انبة ضابية. ةمرحلة ال  ق  ع د الش   فبها عر   ب ني، كي تكون األوىل جتر بب
الدي تد  س    ة( طالبداا وطالبدة للمجموعدة ال جر ببد    31( طالباا وطالبة، ب اف  )31بلغ ع د أفراد ال بدة )
( طالبداا وطالبدة للمجموعدة الضدابية الدي تد  س مداد  الدحدو         31ئلة السابر  و )ماد  الدحو باس  ماا األس

 بالير قة االع باد ة.
 :تكافؤ جمموعيت البحث -3

والضدابية علد  الدرغم مدر أن      ةحرص  الباح  قب  ب ء ال جربة عل  تكافؤ جمموعي البحد  ال جر ببد  
أن الباحد  ا تدأى تكدافؤات إحصدائبة يف ب دض       ال و    ال شوائي أح  طرائ  ضبط امل غريات ال يبلة، إال

امل غريات، ألن االي با  ال شوائي كان عل  أساس الشد   ولدبس علد  أسداس اإلفدراد، وهد ه املد غريات        
 هي:
 :ال مر الزمين -0

( إذ كانع القبمة ال ائبة احملسدوبة  3,1( أن ال رق لبس ب ي داللة إحصائبة عد  مس وى )0 بني اجل وا )
 بمة ال ائبة أجل ولبه، وه ا   ا عل  أن أفراد اجملموع ني م كافئون يف ال مر الزمين.أق  مر الق

 (0)اجل وا 
ألعما  طلبة جمموعي (احملسوبة واجل ولبة)امل وسط احلسابي واالحنراف امل با ي وال با ر والقبمة ال ائبة 

 البح  حمسوباا باأل هر

 اجملموعة
حجم 
 ال بدة

امل وسطء 
 احلسابي

 ال با ر راف امل با ياالحن

 ة
حلر

ة 
ج

د 
 

 
 القبمة ال ائبة

مس وى 
 ال اللة
 اجل ولبة احملسوبة 3،1

غري دالة  111,3 133,1 37 117/31 616/7 131/013 31 ةال جر بب
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 إحصائباا 37/ 911 376/7 171/013 31 الضابية

 
 :التحصيل الدراسي لآلباء -2

موعي البح  م كافئون إحصائباا يف ال حصدب  ال  اسدي لآلبداء، إذا    ( إن طلبة جم3  ضذ مر اجل وا )
( اجل ولبة عد  مس وى داللة 3( إن قبمة )كا( احملسوبة أق  مر قبمة )كا3ظهرت ن ائج الببانات باس  ماا )كا

 (.9( وب  جة حر ة )3,1)
 (3)ج وا 

سدوبة واجل ولبدة ومسد وى    تكرا ات ال حصدب  ال  اسدي آلبداء طلبدة جممدوعي البحد  وقبمدة كداي احمل        
 ال اللة.

 
 التحصيل الدراسي لألمهات: -3

( أن طلبة جمموعي البح  م كافئون إحصائباا يف ال حصدب  ال  اسدي لألمهدات،    3مر اجل وا )   ضذ
إن قبمة )كا( احملسوبة أق  مر قبمدة )كدا( اجل ولبدة عدد  مسد وى       (3إذ أظهرت ن ائج الببانات باس ت ام )كا

 (9( وب  جة حر ة )3,1داللة )
 (3)ج وا  قم 

تكرا ات ال حصب  ال  اسي ألمهات طلبة جمموعي البح  وقبمدة كداي احملسدوبة واجل ولبدة ومسد وى      
 ال اللة.

 اجلموعة
 قرأ 

 و ك  
 أع دا ة م وسية اب  ائبة

 
 بكالو  وس

 فما فوق

حجم 
 ال بدة

د جة 
 احلر ة

مس وى  القبمة ال ائبة
 ال اللة

13,1 

بة
سو

حمل
ا

بة 
ول

جل 
ا
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 ضبط املتغريات الدخيلة: -4

والسدبما الرتبو دة والد سدبة إىل ت دادي أثدر       ةترمي عملبة ضبط امل غريات ال يبلة يف ال  اسات ال جر ببد 
ق  يف أحد ا  املد غريات الدي حيداوا     ب ض هد ه املد غريات ألدي تدؤثر يف املد غري ال داب  وتشدا ك املد غري املسد          

، 0111الباح  عزهلا عر امل غري ال اب ، ألن امل غري ال اب    أثر ب وام  عّ   غري ال ام  ال جر يب، )داود، 
  لي عرض لب ض ه ه امل غريات: ( وفبما331ص

بدني اجملمدوع ني،   ال روق يف اي با  ال بدة: حاوا الباح  ت ادي أثر ه ا املد غري يف االي بدا  ال شدوائي     .0
 فضالا عر إجراء ال كافؤ اإلحصائي ببدهما يف ب ض امل غريات.

االن ثا  ال جر يب: و قص  به ترك ع د مدر اليلبدة اطخاضد ني لل جر د  أو انقيداعهم عدر الد وام ممدا          .3
، وم ت  رض ال جربدة احلالبدة إىل   (63-60، ص0161 رتت  عل  ه ا تأثري يف الد ائج )الزوب ي، 

نقيداع، مدا عد ا ب ددض حداالت الغبداب ال رد دة، وهددي حالدة طبب بدة وم سداو ة يف جممددوعي          تدرك أو ا 
 البح .

 أدا  القباس: أس  م  الباح  أدا  موح   لقباس ال حصب  ل ى طلبة جمموعي البح  .3
 :االختبار التحصيلي -5

 ر(فقدر  مد  36مدر ) أع  الباح  اي با اا حتصبلباا موضوعباا   الءم م  م يلبات البحد  احلدالي، تكدون     
يف  مددر صدد ق األي بددا ُعرض علدد  عدد دمر اطخددرباء وامل تصصددني عم   د،وبغبددة ال  بدد رنددوع االي بددا  مدد

حصد  الباحد  علد    اءاطخرباءُعد لع ب دض ال قدرات        ن(،وب   أ0)ملح  1اللغةال رببةوطرائ  ت   سها
ي با بشددددكله األ توأتعب صباغةب ضددددهااآلير،وح فع ب ددددض ال قرات،وبدددد لك أصددددبذ عدددد د ال قددددرا 

الد ي تسد غرقه األجابةومد ى وضدوح ال قدرات       ع(،ومدر أجد  م رفدة الوقد    3)امللح   1(فقر 31الدهائي)
 1وال  لبمات،طبقه الباح  عل  عبدةاس يالعبة

طر قةاعاد األي با حلسدداب ثبددات األي با ال حصددبلي ألب دد ي،اذبلغ    لباحدد ااي ددا ثبددات االي بددا :

 1غرياملقددةا ات باالي   ت مقبوا فبما خيثبا  م./(وهو م ا71م ام  ال بات)
 تطبيق األختبار: -6

 - 3117طبقددع ااألي بددا  علدد  طلبددة جممددوعي البحدد  يددالا ال صدد  ال  اسددي ال دداني لل ددام           
 وق  ب تبلبغ اليلبة مبوع  االم حان قب  أسبوع مر أجرائه. 9/3/3111، وم 3111

 الوسائل اإلحصائية:-7

 إلحصائبة اآلتبة يف إجراءات حب ه وحتلب  الد ائج.س  م  الباح  الوسائ  اأ 
 (361، ص0177(ل بد ني مس قل ني )ألبباتي، T. Test) يئا االي با  ال .0
البحد  يف مد غريي ال حصدب      مل رفةداللدةال رق اإلحصدائي بدني طلبدة جممدوعي     اي با  مرب  )كا(: .3

 .(313، ص0177)ألبباتي،  1ال  اسي للوال  ر

 ل الرابع: الفص
  الد ائجعرض 
 ت سري الد ائج 
 االس د اجات 
 ال وصبات 
 املقرتحات 
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 عرض النتائج:
االي با  أل حصبلي ألب  ي عل  طلبدة جممدوعي البحد ، وب د  تصدحبذ أو اق االي بدا ،        ب   تيبب 

( د جدة، يف حدني كدان م وسدط     33 ,393) ةوحتلب  الد ائج، كان م وسط د جات طلبدة اجملموعدة ال جر ببد   
( ل بدد ني  T. Test( د جدة، وعدد  اسد  ماا االي بدا  ال داني )     31 ,616موعدة الضدابية )  د جات طلبة اجمل

، إذ كانع القبمة ال ائبة ة( لصاحل اجملموعة ال جر بب3,1مس قل ني، أتضذ ال رق داالا إحصائباا عد  مس وى )
( 9( واجلد وا ) 37( وب  جدة حر دة )  111,3( أكرب مدر القبمدة ال ائبدة اجل ولبدة البالغدة )     3 ,307احملسوبة )

  وضذ ذلك.
 (9ج وا )

 ن ائج االي با  ال ائي ليلبة جمموعي البح  يف االي با  ال ائي

 تفسري النتائج:
الي د سع ماد  الدحو باس  ماا األسئلة السابر  عل  الدحو  ةميكر ت سري ت وق طلبة اجملموعة ال جر بب

 اآلتي: 
ممدا  سده  اك سداب امل لومدات      إن األسئلة السابر  عملع عل  صق  البدبدة امل رفبدة لليلبدة وتهد  بها،     .0

 واالح  اظ بها، وان قاهلا إىل مواقف ت لبمبة ج    .
إّن إعالم اليلبة مب ى صحة إجاباتهم والرتكبز عل  اجلوان  املهمة مر السؤاا، وتصدحبذ اجلدزء غدري     .3

الصحبذ وغري الواضذ،  ج  اليلبة عل  أعياء املز د  مدر ال وضدبحات وتكدو ر إجابدات صدحبحة       
ألن املد  س اجلبد  ال  سد لم اإلجابدة الداقصدة أو الغامضدة للمد  لم، ألن أحد  م دا ري اإلجابدة           ب  لة، 

 .(313، ص0173اجلب   صح ها ووضوحها.)عب  ال ز ز وعب  احلمب ، 
إّن ت لبد  املد  س بال دداء وال دببده وال شدجب  مكلدر اليلبدة مدر م رفدة د جدة الصدحة أو اطخيدأ ومقدد ا               .3

 كل  أ ضاا تغ  ة فو  ة  اج ة ومس مر   افقع تق م اليلبة يف عملبة ال  لم.الغموض يف اإلجابة، و 
إّن تدببه امل  س لليلبة يف ب ا ة ك  حصة أن السؤاا امليروح موجه للجمب  ولبس ليال  حم د  اد مر  .9

   بها مق ا  االن باه وال بقظ والرتكبز ل ى اليلبة، مما حق  توصالا فكر اا الس  ماا اإلجابة الي ق  خي
 اليال  املس جب  األوا يف تق ميها.

 1و رى الباح  إن ه ه الد ائج ت    م  ن ائج ال  اسات السابقة
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 :االستنتاجات
 يف ضوء ن ائج البح  توص  الباح  إىل االس د اجات اآلتبة:

 فاعلبة اس ت ام األسئلة السابر  يف ت   س ماد  الدحو و ف  مس وى ال حصب  ال  اسي.  .0
  س باس  ماا األسئلة السابر    يل  مر امل  س ام الك يدربات ومهدا ات ياصدة متكدده مدر      إن ال   .3

 اي با  املدظم امل ق م وختيبيه وتق ميه لليلبة بشك  مداس  حي د اإلغراض املدشود .
اإلع اد املتسب  واجلب  لألسئلة وااله مام حبسر صباغ ها ساهم يف أن تؤدي األسئلة دو هدا ال اعد  يف    .3

  لم، وجتد  ح و  ال هم اطخاطئ.ال 

  :التوصيات
 يف ضوء ن ائج البح   وصي الباح  باآلتي:

اس ت ام األسئلة السابر  وتوظب هدا بأنواعهدا يف تد   س مداد  الدحدو ملدا لده مدر اثدر يف دفد  اليلبدة إىل             .0
 ال  كري.

ني وتد   بهم علد    ت     امل  سني عل  اس ت ام األسئلة السابر  وذلك ب ضمني برامج تأهب  امل  س .3
 ب ض املها ات ال    سبة.

ضرو   م اب ة امل  س إلجابات امل  لمني وع م السيحبة يف قبوا اس جاباتهم إلثدا   الد  كري وحتقبد      .3
 ال هم ل  هم.

 :املقرتحات
 :اس كماالا هل ه ال  اسة  قرتح الباح  أجراء ال  اسات اآلتبة

 ابر  يف حتصب  طلبة قسم اللغة ال رببة يف مواد د اسبة أيرى.أجراء د اسة مماثلة ت داوا أثر األسئلة الس .0
 أجراء د اسة مقا نة بني األسئلة السابر  وغريها مر األسئلة مل رفة أثرها يف ال حصب  أو ال  كري. .3
أجراء د اسة مل رفة اثر األسئلة السابر  يف حتقب  أه اف ت لبمبة أيرى ك دمبة ال  وق األدبي أو ال  كري  .3

 عي. اإلب ا

 :ملصادر واملراجع   
دا  احلدد    يف القدداهر ،  3، جلسددان ال ددربه(  700ابددر مدظددو ، مجدداا الدد  ر حممدد  بددر مكددرم )   .0

 م.3113
 مالرتببددددة وعلدددد  االحصاءالوصدددد ي واالسدددد  اللي يف ألبباتي،عب اجلبا توفب ،و كر ااثداسددددبوس: .3

 .0177،ميب ةمؤسسةال قافةال مالبة،بغ اد،الد س
اجلام دة األ دنبدة، دا     أساسبات يف علدم الدد س الرتبدوي   ب  الرمحر ع س، توق، حمم  ال  ر، وع .3

 م.0119جون وا لي وأوالده، عمان،
دا  املدداهج للدشدر وال و  د ، عمدان      3، ط، طرائ  ال    س ال امدة جام ،عب  الرمحر عب  السالم .9

 م. 3111األ دن 
ك بة ال الح للدشر وال و  د ،  ، م3ط طرائ  ال    س ال امة أحلصري، علي مدري، و وسف ال دزي، .3

 م.3111األما ات 
 .0171،بريوت، ،دا  ال ود3،طالد س وال حلب  الد سي مموسوعة عل:ماحل ين،عب ا ملد  .6
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ال  كري الداق  يف ماد  األدب  ال حصب  وتدمبة ، أثر نوع األسئلة ومس و اتها يفاطخز ج ، تغر   فاض  .7
م. )أطروحة 3119م ة بغ اد، كلبة الرتببة )ابر    ( ، جاوالدصوص ل ى طالبات املرحلة اإلع اد ة

 دك و اه غري مدشو  (.
، ند و  طرائد  ال د   س يف    ، طرق وأسدالب  وتقدبدات ح   دة يف ال د   س اجلدام ي     اطخيب ، امح  .1

 م.0111اجلام ات ال رببة، اجلام ة املس دصر ة، بغ اد، 
يف تدمبة ال  كري ال لمي  وامل ش بة اجلوابأثر اس ت ام ك  مر األسئلة احمل ود  يلف، كر م بالسم،  .1

م. ) سالة ماجس ري 0111، جام ة بغ اد، كلبة الرتببة )ابر اهلب م( ل ى طالب الصف ال ال  م وسط
 غري مدشو  (.

، دا  ال لم، اإلما ات، 0ط ، ت   س ال لوم يف مراح  ال  لبم ال اماطخلبلي، يلب   وسف و يرون .01
 م.0116

، م هومة، عداصدره وال وامد  املدؤثر  فبده مدر مدظدو  ال جدا ب        لب  اإلحصائيال حاطخلبلي  وسف،  .00
 م.0117ال املبة واالجتاهات الرتبو ة املؤمتر الرتبوي السدوي ال اني عشر، البحر ر 

ميداب  الك داب امل  سدي، صددد اء،     0، ط، طدرق ال دد   س ال امدة  اطخوالد  ، حممد  حممدود و يدرون     .03
 م.0117

، دا  احلكمة لليباعة والدشدر، جام دة بغد اد    مداهج البح  الرتبويحسني، داود، عز ز حدا، وأنو   .03
 م.0111

، ترمجة حمم  أمني امل ي و يدرون، ماكجروهبد ، نبو دو ك،    ال تيبط ال    سي  تشي،  وبرت، .09
 م. 0113

، الظواهر وحتلب  املشكالت أسلوب ال ساؤا وأثره يف اك ساب امل اهبم وت سريالروا   ، إبراهبم:  .03
 م. ) سالة ماجس ري غري مدشو  (.0119 ة األ دن، جام

، و ا   ال  لدبم ال دالي   الرتببدة  مداهج البحد  يف الزوب ي، عب  اجللب  إبراهبم، وحمم  امح  الغدام،  .06
 م.0110والبح  ال لمي، ميب ة جام ة بغ اد 

 ، اإلصدد ا  ال الدد ، دا  الشددروق، عمددان0، طأساسددبات تدد   س ال لددوم  دددون، عددا ش حممددود،  .07
 م.0111

و ا   ال  لبم ال دالي والبحد  ال لمدي، جام دة بغد اد،       0، طعلم مداهج البح س ب ، أبو طال .  .01
 م.0111كلبة ال دون اجلمبلة،

واألسئلة السابر  يف حتصب   اثر اس ت ام األسئلة ذات اإلجابات امل ش بة اليراونه، حمم  عب  الكر م. .01
. جام ة بغ اد كلبة الرتببدة )ابدر   د (    ألدب والدصوصا طلبة الصف األوا ال انوي يف ماد  ال ا  خ

 م. )أطروحة دك و اه غري مدشو  (.0111
ط دا  املسددري  للدشددر  أسددالب  تدد   س اللغددة ال رببددة بددني الدظر ددة وال يببدد   عا ددو ،  اتدد  قاسددم. .31

 م.3113وال و   ،اجلام ة األ دنبة، عمان، 
 .0170،بريوت،للمال ني م،دا  ال ل0،طم جم علم الد سعاق ،فاير: .30
، جام ة بغ اد، ميب ة اإلدا   احمللبة، اجتاهات ح   ة يف ت   س ال لوم ال اني،  ؤوف عب  الر اق، .33

 م. 0176بغ اد، 
 م.0170، دا  امل ا ف مبصر القاهر  لغ دا واحلبا  عب  الرمحر، عائشة، .33
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، دا  امل دا ف،  6، ط0، جالرتببدة وطدرق ال د   س   عب  ال ز ز، صاحل، وعب  ال ز ز عبد  احلمبد ،    .39
 م. 0173القاهر ، 

ال لمبة ل ى طالبات الصف األوا  أثر اس ت ام األسئلة السابر  يف اك ساب امل اهبم عز ز، إميان جمب . .33
 م. ) سالة ماجس ري غري مدشو  (.3113د اىل، جام ة د اىل، كلبة امل لمني، م ه  أع اد امل لمات

، الك اب ال اني دا  الشدروق للدشدر وال و  د ، عمدان     سامل ي  إىل ال    ال  الوي، سهبله حمسر:  .36
 م.3113

، الرتبو دة واالج ماعبدة   م ي  إىل البح  يف ال لوم الكبالني عب  اهلل    ، ونضاا كماا الشر  ني، .37
 م. 3113، دا  املسري  للد ر وال و    عمان 0ط

، 10لدة الرتببدة القير دة. ع    مؤمين، ماج  امح ، توظبف األسئلة الص بة يف تدمبة ت كري ال المبد ، جم  .31
 م. 0111 بب  األوا 

مك بددة األجنلددو املصددر ة، القدداهر    0، طأصددوا الرتببددة ونظددام ال  لددبم  وايف. عبدد  الواحدد  و يددرون.  .31
 م.0133

30. CTE, University of Kansas "Teaching TIP Questions"  
http://WWW.ku.edu/-cte/resourcesyteachingtip.htm,2000. 

31. Gibbet, "New thinking:what an why  
 http://WWW.Gilbert.K12.az.us/newtink/whatwhy.html.2000. 

32. ROW, M.B "what research Says to the science teacher"،Vol. 1, Washington, 

1978.     

 املالحق

 (1)امللحق 
ء اطخرباء ال  ر اس  ان بهم الباح  يف إجراءات البحد  مرتبدة حبسد  األلقداب ال لمبدة واحلدروف       أمسا
 اهلجائبة.

 االي صاص  اسم اطخبري ت

0 
3  
3 
9 
3 
6 
7 
1 
1 

 أ.د جواد كاظم عداد
 أ.م.د أمح  حبر هو  ي

 أ.م.د س   علي  ا ر
 أ.م.د عمران جاسم اجلبو ي
 أ.م.د فاض  ناهي اجلبو ي

 احلسداويم.د حاكم 
 م.م ص ام حسني عباس
 م.م غا  كام  احلسداوي
 م.م كر م يضريفا س

 
 

 لغة عرببة / حنو
 طرائ  ت   س اللغة ال رببة
 طرائ  ت   س اللغة ال رببة
 طرائ  ت   س اللغة ال رببة
 طرائ  ت   س اللغة ال رببة

 طرائ  ت   س ال ا  خ
 طرائ  ت   س اللغة ال رببة

 لغة عرببة / حنو
 ئ  ت   س اللغة ال رببةطرا

 ( 2)ملحق  
 االي با  ال حصبلي بصبغ ه الدهائبة

 اسم اليال :

http://www.gilbert.k12.az.us/newtink/whatwhy.html
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 الش بة:
 عز زي اليال :

( فقر  اي با  ه مر نوع االي با  مر م   د تضم مبجموعها موضوعات ماد  الدحدو الدي   31فبما  أتي )
تراه صحبحا  وذلك بوض  دائر  حدوا   د س ها يف مرحل ك. فأن م الدظر يف قراء  ك  فقر  ثم أج  عدها مبا

احلرف ال ي  سب  اإلجابة الصحبحة، وال ترتك أ ة فقدر  بدال إجابدة، وتكدون اإلجابدة علد  و قدة األسدئلة         
 وفبما  لي م اا لكب بة اإلجابة:

 قاا ت اىل ))وحسبوا أالل تكوَن ف دة(( حكم ال    )تكون(: -
 ص  والرف  د.وجوب اجلزمجوا  الد  جد  أ. وجوب الدص  ب. وجوب الرف 

 
 أّي اجلم  اآلتبة تكون فبها )إذن( ناصبه:  -0

 د. حمم   كرمك إذن أ. حممٌ  إذنْْ  كرمَك ب.إذن حممٌ   كرمك  ج. إذنْْ  كرمَك حمم  
 (قاا ت اىل))أفال  َروْْن أالل  رج  إلبهم(( ال    ) رج  -3

  لدص أ. واج  الرف  ب. واج  الدص  ج. جائز الرف   د. جائز ا
 قاا ت اىل ))وأنزلدا ألبك ال كَر ل بّبر للداس((ال    )تبني(مدصوب ب )أن(: -3

 أ. مضمر  وجوباا ب مضمر  جوا اا ج. واجبة اإلظها  د. واجبة اإلضما 
 قاا ت اىل ))م  كر اهلل لبغ ر هلم(( الالم يف ال    ) غ ر( هي: -9

 د. الم اجلحود أ. الم األمر ب. الم ال  لب  ج. الالم املزحلقة
 أح  الرتكب  اآلتبة صحبذ: -3

  أ. ه ا ثالَ  ثالثٍة ب. ه ا ثالُ  ثالثٍة ج. ه ا ثالُ  ثالٍ  د. ه ا ثالَ  ثالٍ 
 ال تهمصلترَّ الواجَ :ُ  رب ال    )تهمصلترَّ(: ف   مضا ع -6

كبد    د.مدبين   أ.مرفوع ب بوت الدون ب. جمزوم حب ف الدون ج.مبين عل  ال د ذ التصداله بددون ال و    
  عل  ال  ذ يف حم  جزم

  ُ دصُ  ال    املضا ع ب )أن( مضمر  وجوباا ب   اجملاب بها ن ي حمض أو طل  حمض: -7
  أ. أو  ب. ح     ج. الم اجلحود   د. ال اء

 )َمر   م  سوءاا ُ جَز به(ُت رب )َمرْْ( أدا   رط يف حم  -1
  .  ف  فاع أ.  ف  مب  أ ب.  ف  يرب ج. نص  م  وا به  د

 ال    املضا ع  صلذ أن  كون  رطاا، إذا كان: -1
  أ. مد باا مبا  ب.مد باا ب َلر ج. مسبوقاا بق   د.مد باا بال 
 جيو  جزم اجلزاء و ف ه إذا كان: -01

 أ. الشرط مضا عاا واجلزاء مضا عاا ب. الشرط ماضباا واجلزاء مضا عاا 
 الشرط ماضباا واجلزاء ماضباا ج. الشرط مضا عاا واجلزاء ماضباا  د. 
 وَمر َ كت ذا فض ك فببت  ب ضله   عل  قومهص  س غر عده و  مم -00

  حكم ال    ) بت (:
  أ. جوا  الدص  واجلزم    ب. جوا  الدص  والرف  
 ج. وجوب اجلزم     د. جوا  الدص  واجلزم والرف  
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 األدا  الي  دص  ب  ها ال    املضا ع مبا ر ا: -03
   الواو   ب. لر   ج. ال اء   د. ُثم أ.

 )جاء أثدا عشََََر  جالا:   رب )عشر -03
  أ.ع د مبين عل  ال  ذ يف حم  جر مضاف ألبه 
 ب. ع د مبين عل  ال  ذ ال حم  له مر األعراب 
   ج. ع د مدصوب ال حم  له مر األعراب 
 د.ع د مبين عل  ال  ذ يف حم   ف  فاع  
 ا ع ب   الواو الي  قص  بها املصاحبة هو:حكم ال    املض -09

  أ. وجوب الرف       ب. جوا  الرف  
 ج. وجوب الدص      د. جوا  الدص  
 إذا كان جواب القسم ف الا ماضباا جي  أن  كون: -03

  فقط مأ مقرتنا بالالم وق       ب. مقرتناا بالال 
 ءج. مقرتناا بق       د. غري مقرتن بشي 
 لرتكب  الصحبذ مر الرتاكب  اآلتبة:عّبر ا -06

 أ. صه فأتحسَر ألبك     ب. صه فأتحسرْْ ألبك 
 ج. صه أتحسَر ألبك     د.صه أتحسرْْ ألبك 
 متبز كم اطخرب ة  كون: -07

  أ. م رداا جمرو ا ومج اا جمرو اا   ب. م رداا جمرو اا
   ج. مج اا جمرو اا     د.م رداا مدصوباا

 احلبا  ال نبا نوّف إلبهم أعماهلم(( ُت رب )َمر( أدا   رط يف    ))َمرْْ كان  ر    -01
 حم : 

 أ.  ف  أسم كان ب.  ف  مب  أ ج.  ف  يرب كان د. نص  م  وا به 
 جي  اقرتان جواب الشرط بال اء إذا كان: -01

 أ. ماضباا م صرفاا    ب. مضا عاا مد باا بال  
  ااج. مضا عاا مد باا مبا    د. مضا عاا م ب 
  دص  ال    املضا ع ب   )ح  ( إذا كان ال   : -31

 أ. حاالا  ب. مس قبالا ج. مؤوالا باحلاا  د. مؤوالا باملس قب 
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 يةالعراقالدساتري قوانني يف ال الرقابة القضائية على دستورية

 جامعة البصرة ،كلية القانون ،سليم نعيم خضير الخفاجيم.م. 

 أملقدمه
فهو ال ي  ،فال توجدددد  دولدة قانونبددددة بال دس و  ،س و  الركر األساس يف بداء أل ولة القانونبة  د  ال 

 ،حيد د  كدددد  أل ولددة ونظددام احلكدم فبهددا و ضدد  قواعدد  مما سدددددددة السليدددة ووسددائ  و ددروط اسدد  ماهلا   
 .وحقوق األفراد وحر اتهم ال امه

فب لو بدد لك علدد  ك   ما سدواه   ،القانون األعل  فددي البالد وال س و    م   بال لو ة أو السمو أي انه
وال ددلو ة  كون م عددا  النهبدا  نظام أل ولة مددر  ومر قوانبدر ألن عدد م االعرتاف لقواعددد  ال س و  بالسم

وجي   ،هانشاط قانوني فب  األساس ال ي  قوم علبده الدظددام القانوني لل ولة وكد وفال س ددو  ه ،أساسددده
فه ه السليات تس م  وجودها مر ال س دو  فبجد  أن ت قبد    . أن  كون ملزما  لك  السليدات أل امه فبهددا

   .بأحكامه وإال فقد ت  رعب ها وأساس وجودها
ومب أ مسدو ال س و    دد  ضمانه أساسبه لل ميقراطبة وحلمدا ة حقدددوق األفراد وحر اتهدم وضمانه ملب أ 

ولكر ه ا املب أ ن سه حي اج إىل ضمانه ألحرتامه وع م االع  اء علبه وه ا الضمان هدو ألرقابدة    ،عبةوشرأمل
علددد  دسد و  ة القدوانني فهدي الوسدبلة أل اعلدده ل أكبد  هد ا السمددو واحلبلولدة دون صد و  أ ددة تشر  ددات             

عل  مب أ أملشروعبة وخبدالف ذلك خمال دده لل س و  بإبياا ما    دا ض مدها مددد  أحكامه ومر ثدم أحملافظددة 
 .  ا ا بال حم وى ول ظا ب ب ا عدددر أي مضمون   صبددذ مب أ مسو ال س و

ومددر امل ددروف إن ألرقابددة علدد  دسدد و  ة القدددوانني فددددي الدظددددم أل سدد و  ة املت ل ددة ت تددد  صددو تني      
 .الي ت وىل ه ه الرقابة أساسب ني هما ألرقابة ألسباسبدة والرقابة القضائبة اس دادا إلد  اجلهة

وال ي  همدا هدا هدددو أسلدوب الرقابة القضائبة علدد  دسد و  ة القدوانني وسدق صدر علبده فددي حب ددا دون        
سبما وان األسلددوب األيدر ق  اثبع  ،أسلددددوب الرقابة ألسباسبة ألنه األسلوب اجلدد  ر بال  اسة والبحد 

 .ظر ة أم مر حب  تيببقاتده ال ملبةكان ذلك مر حب  أسسه ألد اافشله سواء
فضال عدر إن ال دددراق كان مر أوا الدد وا ال رببة الي أي ت بالرقابة القضائبة عل  دس و  ة القوانني 

 .0133يف أوا دس و  لل ولة أل راقبة عام 
  إن املشددرع ال سدد و ي ب دد  سددقوط الدظددام السدداب  قدددد  حسددم املسددألة وايدد ،واالهددددم مددر ذلددك كلدددده

بالرقابددة القضائبة علد  دس و  ة القوانني سواء أكان ذلك يف قاندون إدا   أل ولة ال راقبة للمرحلة االن قالبدة  
وه ا أمر يف غا ة االهمبه واطخيو   ألندا يرجدا توا مدر عهدود   .   الدافد  3113م اأم يف ال س و  ال راقي ل 

دئ ال ميقراطبة وبداء دولة القانون    رب يف سلدم األولو ات ال  ك اتو  ة واالس ب اد ومدر ثم فان إ ساء مبدا
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ه ذات قبمده يف  ربي ال راق ال نكاد من لك جتدالسبما يف جماا ال س و  والرقابة عل  دس و  ة القوانني فدحر ف
 و ي ب  ميكرمه  اجلا ال يف ال ه  امللكي وال فددي ال هه ا اجملا

يالا ألرقابة القضائبة عل  دس و  ة القوانني هي أهم مدر إعد اد   القوا إن محدا ة أحكددام ال س و  مر 
فما فائ   الدصوص أل س و  ه إذا م تأي  حظها مدر ال يببد  وإذا م  د م احرتامهدا مدر       ،ال س و  واقرا ه

 .قب  السليات أل امه فددي أل ولدة والضمان ل حقبد  ذلك إال بالرقابة القضائبة عل  دس و  ة القوانني
ىل حب  ألرقابه القضائبة عل  دس و  ة القوانني يف ال ساتري ال راقبدة مر يالا تقسبمه إىل مبح ني وسد و

خنصدد  األوا مدهمددا ل  اسددة ألرقابدده القضددائبة علدددددد  دسدد و  ة القددوانني فدددي ال سدد و  امللكددي )القددانون    
مبب أ مسو ال س و  والرقابة ( ودسدداتري ال ه  اجلمهو ي  سب  ذلك ال  ر ف 0133األساسي ال راقي ل ام 

 .القضائبة علدد  دس و  ة القوانني
أما ال اني فسدبح  فبه ألرقابة القضائبة علد  دس و  ة القوانني يف قانون إدا   أل ولدة أل راقبدة للمرحلدة    

 ،ت قد  املباحد  يامتدده نلتد  فبهدا الد دائج واملقرتحدات        ،الداف  3113أالن قالبه وال س و  ال راقي ل ام 
وسدق صر عل  حب  ألرقابه القضائبة عل  دس و  دة القوانني يف ال ساتري أل راقبه م  اال ا ه إلدد  ال سداتري   
األيرى والقوانني ذات الصلدة مبوضوع البح  مد  مالحظة إندا سوف نبح  ه ه املواضب  بق   ما  سدمذ  

ي يف أ ا مر هد ه املواضدب  قد  ال   سد  لده      به اجملاا وبق   ت ل  اآلمر بال ساتري أل راقبه الن البح  ال  صبل
كما إن اجلاندد  الوصدد ي سددبيغ  علدددد  جواندد  البحدددد  ألهمب دده ألكددبريه يف الوقددع   ،جمدداا حب دددا بأكملدده

 .احلاضر
ونأم  أن  كون حب دا ه ا حماوله م واض ة ل وضبذ ب ض جوان  ألرقابه القضدائبةعل  دس و  ة القوانني 

ثا   مالحظات وتساؤالت ق  تكددون م ب ه للجددة ت د    ال سد و  ال راقدي ل دام      فدي ال ساتري أل راقبه وإل
    .او ت سذ اجملاا ل  اسات الحقه 3113

ودسـاتري العهـد    5291الرقابة على دستورية القـوانني يف دسـتور العهـد امللكـي لعـام      : املبحث األول
 اجلمهوري

ه علد  دسد و  ة القدوانني وذلدك يف اوا دسد و           ال راق مر اوا الد وا ال رببده الدي ايد ت بالرقابد     
حب  تضمر ه ا اال سد و  الدد     0133لل وله ال راقبه وامل روف بالقانون االساسي ال راقي الصاد  عام 

وم ت داوا دسداتري ال هد  اجلمهدو ي ب د      1عل  انشاء حمكمه ياصه خت   بالرقابه عل  دس و  ة القوانني 
أي نوع مدر أندواع الرقابدة علد  دسد و  ة القدوانني بأسد  داء دسد و           0133 سقوط دس و  ال ه  امللكي ل ام

0161. 
ودسداتري   0133وسدبح  فبما  اتي الرقابدة القضدائبة علد  دسد و  ة القدوانني يف ال سد و  امللكدي ل دام         

وقب  ذلك سد داوا بصو ه موجزه ال  ر ف مبب ا مسو ال س و  والرقابده القضدائبه علد      ،اجلمهو يال ه  
 -:دس و  ة القوانني وذلك يف امليال  ال الثه االتبه

 مسو الدستور والرقابة القضائية على دستورية القوانني  : املطلب االول
وسدقسم ه ا امليل  اىل فدرعني ن دداوا يف األوا مسدو ال سد و  ويف ال داني ال  ر دف بالرقابدة القضدائبة         

 .عل  دس و  ة القوانني



 
  ال راقبة ال ساتري يف دس و  ة القوانني عل  القضائبة الرقابة 
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 مسو الدستور :الفرع األول

اجلمبد  حكامداا    الدي خيضد  فبهدا    ،    مب أ مسو ال س و  مر املبادئ املسلم بها يف ك  ال وا القانونبدة 
 .(1)وحمكومني للقانون

فال ولة القانونبة ت ين يضوع ال ولة يف مجب  مظاهر نشاطها للقانون سواء مر حب  االدا   او القضاء 
بها االفراد لأل اد  االس ب اد ة للسلية احلاكمة وح د  لدو   البولبسبة الي خيض  ف خبالف ال ولة ،ال شر  او 

 .(2)االيري  وثائ   يل  علبها دس و  توافرت يف
ن  وجد   ألنه مب أ دميقراطي ال ميكدر ا  ،وحنر هدا ن كلم عر مب أ مسو ال س و  يف أطا  ال ولة القانونبة

 .(3)اال يف الدظم ال ميقراطبة
القواعدد  ال سدد و  ة علدد  غريهددا مددر القواعدد  القانونبددة امليبقددة يف  واملقصددود مببدد أ مسددو ال سدد و  علددو 

وجي  عل  مجب  السليات ال امة فبها احرتامها وال زام ح ودها وع م اطخروج عر الديداق الد ي    ،ال ولة
 .(4)و    باطالا أي ن  قانوني خيالف أحكامها ،ترمسه

اء  م  د د  اال   مية وأن اخت ت أ كاالا وأمسولق  عرفع فكر  مسو ال س و  مد  اجمل م ات السباسبة الق
 .(5)أن مضمونها واح 

ولكدهدا م تأيد   دك      ،وتداوهلا ك اب نظر ة ال ق  االج ماعي يف القرنني الساب  عشدر وال دامر عشدر   
   كالا وموضوعاا مكان ه وب لك اعيي لل س و ،املب أ ال س و ي اال ب   ال و   االمر كبة وال و   ال رنسبة

 .(6)مبةالسا
ثددم سدداد يف ال قدده ال سدد و ي  ،(7)0717  يف ال سدد و  االمر كددي ل ددام وقدد  اعلددر هدد ا املبدد أ ألوا مددر

كمدا تبددع دسداتري دوا ال دام      ،االو بي ب   ان صا  ال و   ال رنسبة ونصع علبده ب دض ال سداتري صدراحةا    
 .(8)صع علبه صراحةا ب ض ه ه ال ساتريال ال  ه ا املب أ ون

الداف  وقانون ادا   ال ولة  3113 احل   ة الي نصع عل  ه ا املب أ ال س و  ال راقي ل ام ومر ال ساتري
 .(9)امللغ  3119حلة االن قالبة ل ام ال راقبة للمر

صدراحةا يف صدل  الوثبقدة    وه ا املب أ مسلم به ل ى فقهاء القانون ال سد و ي ح د  ولدو م  دد  علبده      
 .(10)ال س و  ة

                                                
د.سامي مجاا ال  ر، القانون ال س و ي والشرعبة ال سد و  ة علد  ضدوء قضداء احملكمدة ال سد و  ة ال لبدا، اليب دة ال انبدة، مدشدأ             -1

 .039، ص3113امل ا ف باالسكد   ه، 
، 0131، السدده ال ال ده،   3انونبدة، جملدة ادا   قضدا ا احلكومده، ال د د      أنظر فبما    ل  بال ولة القانونبة د.ثدروت بد وي، ال ولدة الق    -2

 013، ص3116مدشأ  امل دا ف باالسدكد   ه،    ،وما ب  ها، د. أبراهبم عب ال ز ز  بما، الدظم السباسبة، ال وا واحلكومات 30ص
 وما ب  ها. 1وما ب  ها، د.سامي مجاا ال  ر، املص   الساب ، ص

، د.أمساعبدد  مددر ه، القددانون  000، ص0170القدداهر ،  -لبلدده، القددانون ال سدد و ي، دا  ال كددر ال ربددي   أنظددر د.حممدد  كامدد    -3
 .373، ص0161بريوت،  -ال س و ي، د اسة مقا نة لل س و  اللبيب ودساتري ال وا ال رببة االيرى، دا  صاد  

 .000د.حمم  كام  لبله، املص   الساب ، ص -4
 .373ساب ، صد.أمساعب  مر ه، املص   ال -5
د.أحسان امل رجي و د.كيران  غري ن مه و د. ع  ناجي اجل ه، الدظر ه ال امه يف القانون ال س و ي والدظام ال سد و ي يف ال دراق،    -6

 .379، وأنظر د. أمساعب  مر ه، املص   الساب ، ص063-069،ص0111ميب ة دا  احلكمه، بغ اد، 
عل  أن )) كون ه ا ال س و  وقوانني الوال ات امل ح   الي تص   مبوجبه ومجبد  امل اهد ات   ( مر ال س و  االمر كي 6تد  املاده ) -7

املربمه أو الي س ربم مبوج  سليات الوال ات امل ح   القانون االعل  للبالد و لزم ب لك القضا  يف ك  وال دة بغدض الدظدر عمدا  دداقض      
 ه ا يف دس و  أو قوانني أ ة وال ه((.

ال سد و    ،ومر ال ساتري االو ببة الي نصع عل  هد ا املبد أ صدراحةا    .063-069املص   الساب  ص ، رجي واّليروند.أحسان امل -8
 .069املص   ن سه ص ،0197وال س و  اال يالي ل ام  0131ال شبكوسلوفاكي ل ام 

 امللغ . 3119ون ادا   ال ولة ال راقبة ل ام الداف ، واملاده )ال ال ه أ و ب( مر قان 3113( مر ال س و  ال راقي ل ام 03املاد  ) -9
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وتدظبم الرقابة عل  دس و  ة القوانني ال  ،ان  كون مسواا موضوعباا او مسواا  كلبااومسو ال س و  اما 
 .(11)كلي باالضافة اىل السمو املوضوعيميكر قبامه مر الداحبة القانونبة ما م   حق  لل س و  السمو الش

ت قبد اا مدر    و  حق  السمو الشكلي لل س و  اذا كانع االجراءات امل ب ة يف ت   لده ا د  صد وبة وأك در    
 .(12)ل اد ة أو ال ميكر ت   لة ميلقاااجراءات ت     القوانني ا

ألن اجددراءات  ،وعلدد  هدد ا االسدداس فددأن ال سدداتري اجلامدد   وحدد ها هددي الددي ت م دد  بالسددمو الشددكلي
فاجلمود هو ال ي  سبغ عل  ال س و  السمو الشدكلي   ،ت   لها خت لف عر اجراءات ت     القانون ال ادي

الدرغم مدر مت  هدا بالسدمو     ة اىل السمو املوضوعي وال ت م د  ال سداتري املرنده بالسدمو الشدكلي علد        باالضاف
 .(13)املوضوعي

واك در   0130وال سد و  البلجبكدي ل دام     ،0717ومر ام لة ال ساتري اجلام   ال س و  االمر كدي ل دام   
اجدراءات   ءات ا د  صد وبه مدر   ال ساتري يف الوقع احلاضدر هدي دسداتري جامد ه ال ميكدر ت   لدها اال بدأجرا       

 .(14)ت     القوانني ال اد ة
مدر ال سداتري اجلامد   حبد  ا درتط       (دس و  ال ه  امللكي) 0133و    القانون االساسي ال راقي ل ام 

ل    له أجراءات م ق ه ج اا تص  اىل ح  ح  جملس الدواب القائم وأن تاب جملس نواب ج     واف  هدو  
 .(15)  م اقرا ه ير عل  ال      ح  االل

كمدا   د  قدانون ادا   ال ولدة ال راقبددة للمرحلدة االن قالبدة امللغد  دسدد و اا جامد اا حبد  ا درتط ل    لدده           
اذ ال ميكر ت   لة اال بأك ر ة ثالثة  ،اجراءات ا   ص وبه وأك ر ت قب اا مر اجراءات ت     القوانني ال اد ة

 .(16)مجاع جملس الرئاسها باع اجلم بة الوطدبة وأ
 رتط ل    له اجدراءات  الداف  دس و اا جام اا هو االّلير النه ا 3113وك لك     ال س و  ال راقي ل ام 

 .(17)م ق ه ج اا
وألج  ضمان ومحا ة  ،وعل  ه ا االساس فال القة وثبقه بني اجلمود ال س و ي ومب ا مسو ال س و 

 .مب أ مسو ال س و  قر  مب أ الرقابة عل  دس و  ة القوانني
وعلبه ت د  القدوانني املتال دة لل سد و  اجلامد  باطلده ح د  يف حالدة عد م الدد  علد  ذلدك صدراحة يف              

 .(18)نني اال اذا كدا امام دس و  جام فال ميكر الكالم عر الرقابة عل  دس و  ة القوا ،ال س و 
 

                                                                                                                                
د.ن مان امح  اطخيب ، الوسبط يف الددظم السباسدبة والقدانون ال سد و ي، اليب دة االوىل، دا  ال قافدة للدشدر وال و  د ، عمدان،           -10

 073، ص0113، وأنظر ك لك د.أبراهبم عب  الغر ر ي، القانون ال س و ي، بريوت، 333، ص3119
، 3و  0الوهاب الرب جني، مسو ال س و  ودس و  ة القوانني، جملة ال لوم القانونبدة، اجمللد  اطخدامس عشدر، ال د دان      د.عصام عب  -11

 .33، ص3111بغ اد 
، د.حممدود حلمدي، املبدادئ ال سد و  ة ال امده، اليب دة ال انبده، دا         031و ص0331د.سامي مجاا ال  ر، املص   السداب ، ص  -12

 .067، د.أحسان امل رجي وأّليرون، املص   الساب ، ص31، ص0166ال كر ال ربي، القاهر ، 
، وأنظدر كد لك د.مدد   الشداوي، القدانون ال سد و ي، نظر دة ال سد و ،         076د.أحسان امل رجي وأّليرون، املص   السداب ، ص  -13

 وما ب  ها. 09ص 0111بغ اد، 
 .60، ص0113   ه ي  كر، دا   كر للدشر، بريوت، ه ي  كر، القانون ال س و ي والدظم السباسبة، حققه وق م له حمم -14
 .0133( مر ال س و  ال راقي ل ام 001و001أنظر ن  م) -15
 .أ( مر قانون أدا   ال ولة ال راقبة امللغ -املاده )ال ال ه ف -16
 .الداف  3113( مر ال س و  ال راقي ل ام 093( واملاده )036أنظر ن  املاده ) -17
 .070يرون، املص   الساب ، صد.أحسان امل رجي واّل -18
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س و  علو القواع  ال س و  ة عل  غريها مدر القواعد  القانونبدة امليبقدة يف ال ولدة        رتض مب أ مسو ال 
وأفض  وسبله ل حقب  ذلك ومحا ة مب أ مسو ال س و  هدي   ،وبيالن ما    ا ض مدها م  احكام ال س و 

  .الرقابة القضائبة عل  دس و  ة القوانني
دسدد و  ة القددوانني وأسددالببها يف االنظمددة    وسدددبح  يف هدد ا امليلدد  ال  ر ددف بالرقابددة القضددائبة علدد    

 ال س و  ة لل وا املت ل ة وبق   ما  سمذ به اجملاا.
 

 .ال  ر ف بالرقابة القضائبة:أوالا
جي   مر مب أ مسو ال س و  أمدراا نظر داا حب داا     ،ان ع م تقر ر الوسبلة ال اعلة حلما ة مب أ مسو ال س و 

و  عرضه ألن هاك وأع  اء السليات االيرى علبه وال سبما السدليه  و  ع ال س  ،وعب اا ال طائ  مر و اءه
  .ال شر  بة

بم ل لك      ال قه ال س و ي عل  ان الضمانه ال اعله والرئبسبه حلما دة مبد أ مسدو ال سد و  هدي تدظد      
 .(19)الرقابة عل  دس و  ة القوانني

الف االنظمده ال سد و  ة يف الد وا    وعل  الرغم مر اي الف وسائ  الرقابة عل  دس و  ة القوانني باي 
 .(20)ةاملت ل ة اال انها مبجملها تؤوا اىل اسلوبني  ئبسبني هما الرقابة السباسبه والرقابة القضائب

أي أن   وىل القضاء  ،ان ت وىل هبئه قضائبه مراقبة دس و  ة القواننيهو  ،(21)واملقصود بالرقابة القضائبة
 .(22)كامها لل س و ب حق  مر ميابقة احفح  القوانني ل

وه ا  شم  اجلهه القضائبةالي ج د  ال سد و  مدر اي صاصدها الرقابدة علد  دسد و  ة القدوانني عدد ما          
  .أي قضاء دس و ي م تص  ،تكون الرقابة مركز ة

عدد ما تكدون    ،وك لك  شم  احملاكم عل  اي الف انواعهدا ود جاتهدا عدد  نظرهدا ب سد و  ة القدوانني      
 .(23)ال  كون هداك قضاء دس و ي م تص  ي عد ماالرقابة ال مركز ة أ

واالس قالا يف اداء  ،ونظراا ملا   سم به القضاء عامةا مر احلباد واملوضوعبة وب  ه عر االهواء والدزوات
وما   وفر ل ى القضا  مر مؤهالت قانونبة تسمذ هلم باالضيالع مبهمدة فحد  القدوانني لل حقد       .مهماته

دس و  ة القوانني هي أفضد  وسدبله حلما دة     فأن الرقابة القضائبة عل  ،ال س و  ألحكاممر م ى ميابق ها 
  .احكام ال س و 

                                                
 .093د.سامي مجاا ال  ر، املص   الساب ، ص -19
وجتد   اال دا   هددا اىل أن هدداك وسدائ  أيدرى للرقابدة علدد  دسد و  ة القدوانني ت م د  بدالرأي ال دام والصدحافة ووسدائ  األعددالم                -20

هدا اال أنهدا ال ميكدر أن تقد م احلما ده الدي تقد مها الرقابده         ومدظمات اجمل م  امل ني. ولكر  الحظ أن ه ه الرقابة وعلد  الدرغم مدر أهمب    
القضائبه والي تكون ف اله وجم  ه. أنظر د.علدي السدب  البدا ، الرقابدة علد  دسد و  ة القدوانني يف مصدر مد  املقا نده باألنظمده ال سد و  ة             

اا د.سدامي مجداا الد  ر، املصد   السداب ،      ومدا ب د ها، وأنظدر ا ضد     679، ص0113االجدببة، دا  اجلام دات املصدر ة، االسدكد   ة،    
 .099ص
 س  م  ب ض الك اب مصيلذ الرقابة الالحقه لل اللده علد  الرقابدة القضدائبة علد  دسد و  ة القدوانني و بد و أن مصديلذ  الرقابدة            -21

ك ال سد و  ال شبكوسدلوفاكي   القضائبة أك ر دقه مر مصيلذ الرقابة الالحقه. ألن الرقابة الالحقة ق  تكدون  قابدة سباسدبة كمدا أيد  بد ل      
 .007-006ال ي أسد  مهمة الرقابة اىل هبئه سباسبه مشكله تشكبالا ياصاا. أنظر د.علي السب  البا ، املص   الساب ، ص

 .939، وأنظر د.حمم  كام  لبله، املص   الساب ، ص0117د.حمسر يلب ، القانون ال س و ي والدظم السباسبه،  -22
ركز ة الرقابة وال مركز ة الرقابة، د.أمح  كمداا أبدو اجملد ، الرقابدة علد  دسد و  ة القدوانني يف الوال دات امل حد            أنظر فبما    ل  مب -23

 وما ب  ها. 377، ص0161األمر كبة واالقلبم املصري،  سالة دك و اه، مك بة الدهضة ال رببة، القاهر ، 
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 ل امرا ال  د
 

 ضاف اىل ذلك ما ضمده القضاء لألفدراد مدر حر دة ال قاضدي وحد  الد فاع وال النبده ممدا جي د  الرقابدة           
 .(24) ة القوانني  قابة حقبقبه وف الهالقضائبة عل  دس و 

ويصوصداا   .(25)ة القدوانني ر ال وا احل   ه بالرقابدة القضدائبه علد  دسد و      ول لك فق  أي ت الك ري م
ولألن قدادات   ،ب   أن امج  ال قه عل  فش  أسلوب الرقابة السباسبة عل  دس و  ة القوانني ل بوبه الك ريه

 .(26)   ه الي ت رض هلا مر قب  ال قهالش
ة القضائبة علد  دسد و  ة القدوانني اال أن ب دض     وعل  الرغم مر ك  املزا ا الي   م   بها أسلوب الرقاب

 .(27)ل قه ق  وجه البه ب ض االن قاداتا
ولكر  الحظ أن م ظم االن قادات الي وجهع للرقابه القضائبة عل  دس و  ة القوانني ميكر الرد علبها 

 ،رقابة القضائبة ذاتهدا ألنها يف الواق  كانع موجهه اىل تيببقات الرقابة القضائبة ال اىل ال ،وت دب ها بسهوله
 .(28)ائبة أثداء ال جا ب املت ل ه هلاوانها ته ف اىل حماولة عالج ما ظهر مر عبوب الرقابة القض

وكانع اسب  الد وا يف   ،وت  رب الوال ات امل ح   االمر كبة مه  الرقابة القضائبة عل  دس و  ة القوانني
 ،مبد أ الرقابدة القضدائبة علد  دسد و  ة القدوانني      عل  الرغم مر ان دس و ها م  د  صدراحةا علد     ،ذلك

 .(29)ولكر تقر  ه ا احل  بواسية القضاء مر جان  وتأ ب  ال قه مر جان  اّلير
و ربط املؤ يون بني الرقابة القضائبة علد  دسد و  ة القدوانني وبدني اوا حكدم للمحمدة االحتاد دة ال لبدا         

)ما بو ي     وهو حكمها الشهري يف قضبة  .س و  ة القواننياالمر كبة قر ت فبه مب أ الرقابة القضائبة عل  د
 .(30)0113ض  ماد سون( عام 

                                                
وأنظر يف ن س امل د  د.حمسر  331، ص0117ل س و ي، دا  الدشر بال، د.عب الغين بسبوني عب اهلل، الدظم السباسبه والقانون ا -24

 .333، د.ن مان امح  اطخيب ، املص   الساب ،ص037يلب ، املص   الساب ،
 .331د.عب الغين بسبوني عب اهلل، املص   الساب ، -25

وىل، دا  أنظر فبما    لد  بالرقابدة السباسبه:د.سد   عصد و ، القدانون ال سد و ي، اليب ده  اال        -26
ومدا   030وما ب  ها، د.حمم  كامد  لبلده، املصد   السداب ، ص     003، ص0139امل ا ف باألسكد   ة، 

 ، 0173ب  ها، د. مزي طه الشاعر، الدظر ة ال امه للقانون ال س و ي، مياب  دا  السباسه، الكو ع، 
د.علدي السدب    ومدا ب د ها،    361وما ب  ها، د.أمح  كماا أبدو اجملد ، املصد   السداب ، ص     993ص

 وما ب  ها، 91البا ، املص   الساب ، ص
ومدا ب د ها، د.سدامي     070ومدا ب د ها، د.أحسدان امل رجدي واّليدرون، املصد   السداب ، ص        11د.أمساعب  مر ه، املص   الساب  ص 

ها، د.ن مان أمح  وما ب   331وما ب  ها، د.عب الغين بسبوني عب اهلل، املص   الساب ، ص 093مجاا ال  ر، املص   الساب ، ص
 وما ب  ها. 097اطخيب ، املص   الساب ،

وما ب  ها. ولق  ان ق  د.مد   الشاوي الرقابة القضدائبة بشد ه وأع ربهدا نوعداا مدر       011أنظر د.س   عص و ، املص   الساب ، ص -27
واء أكانع سباسبه أم قضائبة، حب   قوا د ك اتو  ة القضا ، ب  أنه  فض الرقابة عل  دس و  ة القوانني بك  صو ها مجلةا وت صبالا س

ناا يف يامتة حب ه حوا الرقابة عل  دس و  ة القوانني ))أن الرقابة عل  دس و  ة القوانني ال ميكدر أن تكدون يف كد  األحدواا تأكبد اا أو ضدما      
تدأمالت، مدشدو ات دا  ال  الدة،    ل لو ة ال س و (( أنظر د.مد   الشاوي، م د  الرقابة عل  دس و  ة القدوانني، حبد  مدشدو  يف ك داب     

 وما ب  ها. 03، ص3113بغ اد، 
، وأنظر فبما    ل  باألن قادات املوجهه للرقابة القضائبة عل  دسد و  ة القدوانني والدرد    17د.علي السب  البا ، املص   الساب ، ص -28

 وما ب  ها. 039علبها: د.حمسر يلب ، املص   الساب ، ص
 الوال دات  يف القدوانني  دسد و  ة  علد   القضدائبة  الرقابدة  بدشدأ      لد   فبمدا  وأنظدر  ،933ص السداب ،    املصد  الشداعر،  طه  مزي.د -29

 : االمر كبة امل ح  
Burdeau , Traite de scince politique , paris , 1969 , T.4 , P.426et suir. 

 .ب  ها وما 910ص الساب ، املص   البا ، السب  علي.د ب  ها، وما 31ص الساب ، املص   اجمل ، أبو كماا أمح .د 
 .Burdeau , Op.cit , P.431 et suir: القضبه ه ه ت صبالت يف أنظر -30

 أمحد   ن مان.د ب  ها، وما 11ص الساب ، املص   البا ، السب  علي.د ب  ها، وما 31ص الساب ، املص   اجمل ، أبو كماا أمح .د   
 .ب  ها وما 361ص املص  ، اطخيب ،
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وأع ربه الب ض مدشئاا هل ا املبد أ علد     (جون ما  اا)ومد  ذلك احلكم ا تبط ه ا املب أ بأسم القاضي 
بة القضائبة عل  كانع ق  أي ت مبب أ الرقا (فرجبدبا)الرغم مر أن حماكم ب ض الوال ات االمر كبة كوال ة 

 .(31)أي  به احملكمة االحتاد ة ال لبادس و  ة القوانني قب  أن ت
 . صو  الرقابة القضائبة عل  دس و  ة القوانني :ثانباا

ت   د أسالب  الرقابه القضائبة عل  دس و  ة القوانني يف ال وا املت ل ة اال أنه ميكر تقسبمها تب اا لالّلثا  
بدة اىل الرقابدة القضدائبة علد  دسد و  ة القدوانني بير د  الد عوى املبا در  او االصدلبة           املرتتبه عل  هد ه الرقا 

 .والرقابة القضائبة بير   ال ف  ب  م ال س و  ة

 الرقابة القضائبة عر طر   ال عوى املبا ر  أو االصلبة) قابة األلغاء(أ( 

و رتت  علد    ،اذا ما ط ر به أمامهو قص  بها ح  القضاء يف أن حيكم بألغاء القانون املتالف لل س و  
و رف  الي ر ب س و  ة القوانني أمام حمكمه م بده حد دها   .ه ا احلكم بيالن القانون وأع با ه كأن م  كر

 .(32)ن حكم ه ه احملكمة ملزماا للكافهو كو ،ال س و 
 تل  بصدو ه  وتوصف ه ه الير قه مر طرق الرقابة بأنها وسبلة هجومبة  بداد  ال درد ألسد ت امها لبد    

 .(33)القانون غري ال س و ي قب  تيببقهنهائبة مر 
وال  شرتط يف ه ه الير قه مر طرق الرقابة وجود نزاع م ني مرفوع أمام القضاء أو ان ظا  تيبب  القانون 

 .(34) ه ال عوى بأنها أصلبه أو مبا ر ل لك توصف ه ،فبهاملشكوك يف دس و   ه لكي  ي ر 
 ، ق  تسمبة ه ه ال عوى بال عوى االصلبة علد  أسداس أنده   داد  ال مدرب  هلدا      م  أن ب ض ال قه ق  ان

 .(35)  ب  بأنها دعوى مب  أه أو أصلبهألن اصيالح ال عوى ب اته 
وت مبددز هدد ه الير قدده مددر طددرق الرقابددة القضددائبة باحلسددم وال اعلبدده اذ أن احلكددم بألغدداء القددانون ل دد م   

وال ميكر أثا   الدزاع حوا دس و   ه مسد قبالا ممدا    .ده بشك  نهائيدس و   ه فبه اع ام لوجوده وال تل  م
 .(36)قب  الوح   القانونبة يف ال ولة ؤدي اىل حت

والرقابة القضائبة بير   ال عوى االصلبة هي مر حبد  االصد   قابده الحقده ولكدهدا قد  تكدون  قابده         
 .(37)0137ي  ب لك دس و  أ رلد ه ل ام كما أ ،سابقه

اتري الي أي ت بالرقابه عر طر   ال عوى االصلبه مر حب  اجلهده القضدائبة الدي   هد      وخت لف ال س
فمدها مر أوكلها اىل اعل  حمكمده يف الدظدام القضدائي لل ولدة م د  دسد و  سو سدرا ل دام          ،البها به ه املهمه

ودسد و    0161م ودس و  الصوماا ل ا 0130ودس و  فدزو ال ل ام  0116ودس و  كولومببا ل ام  0179
 .(38)0173السودان ل ام 

                                                
 910وما ب  ها، د.أمساعب  مر ه، املص   الساب ، ص 061وما ب  ها وص 001.علي السب  البا ، املص   الساب ، صأنظر د -31

 وما ب  ها.
، د.حمسددر يلبدد ، املصدد   السدداب ، 99، د.حممدد  كامدد  لبلدده، املصدد   السدداب ، ص 76د.حممددود حلمددي، املصدد   السدداب ، ص -32
 .031ص
 .099، صد.حمم  كام  لبله. املص   الساب  -33
 .077د.أحسان امل رجي واّليرون، املص   الساب ، ص -34
 .3اهلامش 071د.س   عص و ، املص   الساب ، ص -35
 .031، وأنظر أ ضا د.حمسر يلب ، املص   الساب ، ص363د.عب الغين بسبوني عب اهلل، املص   الساب ، ص -36
ومدا ب د ها، د.أحسدان امل رجدي واّليدرون، املصد   السداب ،         061ملز   مر ال  صب  أنظر د.س   عصد و ، املصد   السداب ، ص    -37
 .077ص
 .331-337ص الساب ، املص   اطخيب ، أمح  ن مان.د وك لك 363ص الساب ، املص   عب اهلل، بسبوني عب الغين.د أنظر -38
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 0131م د  دسد و  الدمسدا ل دام      ،ومر ال ساتري مر أوك  مهمة الرقابه اىل حمكمه دس و  ه م تصصده 
وال س و  السو ي  0197وال س و  اال يالي ل ام  0130وال س و  االسباني ل ام  0193ودس و ها ل ام 

 .(39))القانون االساسي ال راقي( 0133راقي ل ام وال س و  ال  0170وال س و  املصري ل ام  0131ل ام 
فب ضها    درب القدانون ملغبداا     ،وخت لف ال ساتري يف االثر الداجم عر قرا احملكمه ب  م دس و  ة قانون ما

 .(40)0133قدانون االساسدي ال راقدي ل دام     م د  ال  ،مر تا  خ ص و  قرا  احملكمدة ب د م دسد و  ة القدانون    
ملغباا مدر تدا  خ صد و ه أي أن  كدون االلغداء بدأثر  ج دي كال سد و  البابداني ل دام            ومدها ما    رب القانون

ويف هد ه احلالده جيد  أن تقدوم      ،وب ضها االّلير  قضي ب  م جدوا  تيببد  القدانون غدري ال سد و ي      .0196
ام أيد  ال سد و  املصدري ل د     السليه ال شر  به بألغاء القانون أو الد  الد ي قضدع ب د م دسد و   ه وبهد ا     

0170(41). 
 ( قابة االم داع)ب( الرقابة القضائبة بير   ال ف  ب  م ال س و  ة 

اذا  ،أم داع احملكمة عر تيبب  القانون املتالف لل سد و   ، قص  به ه الير قه مر طرق الرقابة القضائبة
فوعه أمامهدا  يف دعوى مر ،تبني هلا ع م دس و   ه بداء  عل  دف   ق مه صاح  املصلحه او مر تلقاء نقسها

وذلك ب غلب  حكم القانون االعل  )ال س و ( عل  حكم القانون االدن  يف سلم ال   ج ال شر  ي للدظدام  
يبقده علد  الد عوى امل روضده     أما اذا تدبني هلدا صدحة القدانون وموافق ده لل سد و  فأنهدا ت        .القانوني يف البل 

 .(42)أمامها
اء كاندع م نبده أو جتا  ده أو جدائبده أو ادا  ده أو قضدبة       وال  هم ندوع القضدبه املرفوعدة أمدام القضداء سدو      

 ،ألن أي صاص احملكمه يف ه ه احلاله    رب م  رعاا عر ال عوى االصدلبه املدظدو ه أمامهدا    .أحواا  تصبه
ل لك  يل  علبه ال قه الرقابة القضائبة عدر طر د  الد ف      .فهو طر   غري مبا ر للي ر يف دس و  ة القانون

 .(43)عرتاض ب ض ال قه عل  ه ه ال سمبهأ غم  ،ال رعي
و س يب  ذوو املصلحه ال ف  ب  م ال س و  ه يف ك  مراح  ال عوى بشرط أن ال كدون قد  صد   فبهدا     

 .(44)لي ر ب  م ال س و  ه بصو ه اصلبهوال حي  ألي  ت  ا ،حكم اك س  د جة الب ات
ائي علد  ايد الف انواعهدا    يف الدظام القض وت بع الرقابة عر طر   ال ف  ب  م ال س و  ة جلمب  احملاكم

 .(45)ود جاتها
وامل اا الرئبسي ل لك هو الدظام ال س و ي االمر كي ال ي ظهرت فبه ه ه الير قده وان شدرت اىل بقبدة    

احملكمة ال لبا وح ها بدظر الي ر يف دس و  ة القوانني وأمنا متلك ه ا االي صاص  اذ ال خت   ،ال امدوا 
 .(46)ملت ل ة أو يف احلكومة االحتاد ةقضائبة سواء يف الوال ات امجب  اجلهات ال

                                                
   السدداب ، وكدد لك د.ن مددان أمحدد  اطخيبدد ، املصدد    369-363أنظددر د.عبدد الغين بسددبوني عبدد اهلل، املصدد   السدداب ، ص     -39
 .331-331ص
 .0133ف أ( مر القانون األساسي ال راقي ل ام  16أنظر ن  املاده ) -40
 .077ص ،املص   الساب  ،د.أحسان امل رجي وأيرون -41
وك لك د.حممود  ،وما ب  ها 096ص ،املص   الساب  ،وأنظر د.س   عص و  ،369ص ،املص   الساب  ،د.ن مان أمح  اطخيب  -42

 .031ص ،املص   الساب  ،وك لك د.حمسر يلب  ،77-76ص ،الساب املص    ،حلمي
حب   رى ب ض ال قه أن وصف ال ف  بأنه )فرعي(   اده ال مرب  هلا. فال ف  ال ميكر اال أن  كون فرعباا أي م  رعداا عدر يصدومه     -43

م الربط بني  قابدة االم دداع و قابدة    . كما   ه  الب ض اىل ضرو   ع 0اهلامش 096قائمه، أنظر د.س   عص و ، املص   الساب ، ص
 وما ب  ها 331ال ف  ال رعي ل  م تياب  مضمونها، أنظر د.علي السب  البا ، املص   الساب ، ص

 .013د.أحسان امل رجي واّليرون، املص   الساب ، ص -44
 .366د.عب  الغين بسبوني عب اهلل، املص   الساب ، ص -45
 .963 ، صد. مزي طه الشاعر، املص   الساب -46
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 ي تسدها الوال ات سواء أكانع قوانني عاد ه أم نصوصاا ددددددفاحملاكم االحتاد ة تراق  دس و  ة القوانني ال 
  ددددأما حماكم الوال ات فأنها تراق .(الكونغرس)وك لك تراق  دس و  ة القوانني الي  سدها  ،دس و  ة

 .(47)ها السلية ال شر  بة يف الوال اتدس و  ة القوانني الي تسد
فدأن أم دداع    وبال دالي  ،أطدراف الد عوى فقدط   و  م   قدرا  احملكمدة حبجبده نسدببه ألن أثدره  ق صدر علد         

تيببد  ن دس القدانون يف دعداوى     احملكمة عر تيبب  ه ا القانون ال  ؤثر عل  احملاكم االيرى وال ميد ها مدر  
 .(48)أيرى

بير دد  الد ف  ب دد م   القدوانني ولقد  أيد ت الكدد ري مدر الدد وا احل   دة بالرقابددة القضدائبة علد  دسدد و  ة       
نصع عل  ذلك صدراحةا يف صدل  الوثبقدة ال سد و  ة وب ضدها االّليدر أسد قر قضداؤها          ب ضها ،ال س و  ة

 .(49)لرقابةعل  فرض ه ه ا
الرومداني ل دام    ال سد و   ،ال سد و  ة عي ب  م ومر ال ساتري الي نصع صراحةا عل  طر قة ال ف  ال ر

أما ال وا الي أس قر قضاؤها علد    .0196وال س و  الباباني ل ام  0133وال س و  الربتغالي ل ام  0133
 .(50)فرض ه ه الرقابة مر دون ن  دس و ي فمدها املانبا والبونان والدرو ج وكد ا وأسرتالبا

ف  اىل اللجوء اىل الرقابة بير   ال ف  ب  م ال س و  ة هدو عد م   ب  ميكر القوا أن مر األسباب الي ت 
  .تدظبم ال س و  للرقابة عل  دس و  ة القوانني

امللغد    0171متدو    06ولق  ظهر ل  دا يف ال دراق يف ظد  الدظدام السداب  م د  هد ا ال وجده ألن دسد و          
ة قبام م د  هد ا الددوع    اىل القوا بأمكانبمما دف  بب ض ال قه  دس و  ة القواننيسكع عر تدظبم الرقابة عل  

  .وكما سدرى الحقاا ،(51)مر الرقابه
وأيرياا جت   األ ا ه اىل أن دساتري ب دض الد وا قد  قدر ت اجلمد  بدني طر قدة الرقابدة القضدائبة بير د            
الدد ف  ب دد م ال سدد و  ة وطر قددة الرقابددة القضددائبة بير دد  الدد عوى االصددلبه عددد  حبدد  القضدداء دسدد و  ة      

 .(52)0191اتري ال س و  األ يالي ل ام ومر ه ه ال س ،واننيالق
هدي أحد ى صدو  الرقابدة      ،ويف الدها ه ال ب  مر تببان أن الرقابة القضائبة بير   ال ف  ب  م ال سد و  ة 

وأن هداك صو اا أيدرى للرقابدة القضدائبة ال     .القضائبة عل  دس و  ة القوانني يف الوال ات امل ح   األمر كبة
 ي ب  م ال س و  ة ت م   ه ه الصو  بالرقابة بير   األمر القضائي دددهمبه عر طر قة ال ف  ال رعتق  أ
 .(53)عالن القضائي أو احلكم ال قر ريوالرقابة بير   اال (أوامر املد )

  .وال   س  اجملاا ل داوهلا هدا

                                                
ومدا   013.وملز   مر ال  صب  أنظر د.أمح  كماا ابدو اجملد ، املصد   السداب ، ص    963د. مزي طه الشاعر، املص   الساب ، ص -47

ومدا ب د ها، د.أحسدان     033وما ب  ها، د.حمم  كام  لبله، املص   الساب ، ص 061ب  ها، د.علي السب  البا ، املص   الساب ، ص
 .013   الساب ، صامل رجي واّليرون، املص

 .367د.عب الغين بسبوني عب اهلل، املص   الساب ، ص -48
 .77د.حممود حلمي، املص   الساب ، ص -49
 .361د.عب الغين بسبوني عب اهلل، املص   الساب ، ص -50
 .33-30أنظر د.عصام الرب جني، املص   الساب ، ص -51
 .093-090د.حمسر يلب ، املص   الساب ، ص -52
 املصد    اجملد ،  ابدو  كمداا  أمحد  .د: األمر كبدة  امل حد    الوال دات  يف القدوانني  دسد و  ة  علد   القضدائبة  الرقابة صو  ت صب  يف أنظر -53

 909ص السداب ،  املصد    مدر ه،  أمساعب .د ب  ها، وما 069ص الساب ، املص   البا ، السب  علي.د ب  ها، وما 013ص الساب ،
  املص   وايرون، امل رجي أحسان.د ب  ها، وما 093ص ،الساب  املص   عص و ، س  .د ب  ها، وما

 الساب ، املص   الشاعر، طه  مزي.د ب  ها، وما 013ص الساب ، واّليرون،املص   امل رجي أحسان.د ب  ها، وما 093ص الساب ،
 .ب  ها وما 373ص الساب ، املص   اطخيب ، أمح  ن مان.د ب  ها، وما 971ص
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ون األساسي العراقي تنظيم الرقابة القضائية على دستورية القوانني يف القان: املطلب الثاني
  1925لعام 

ويف أوا دس و   ،    ال راق مر اوا ال وا ال رببة الي أي ت بالرقابة القضائبة عل  دس و  ة القوانني
. حب  تضدمر هد ا ال سد و  الدد  علد       0133لل ولة ال راقبة وامل روف بالقانون األساسي ال راقي ل ام 

 بة عل  دس و  ة القوانني. أنشاء حمكمه علبا  كون مر أي صاصها الرقا
وسد داوا يف ه ا امليل  احملكمة ال لبا الي عه  البها القانون األساسي مبهمة الرقابة علددددددد  دسد و  ة  

  :القوانني وتق  ر ه ه الرقابة وذلك يف ال رعني االّلتبني
 

 احملكمة العليا :الفرع األول

عل  أنشاء حمكمده علبدا حملاكمدة الدو  اء      (سي ال راقيالقانون األسا) 0133ن  ال س و  ال راقي ل ام 
وحملاكمدة حكدام حمكمدة     ،وأعضاء جملس األمة املد همني جبدرائم سباسدبة أو جبدرائم ت  لد  بوظدائ هم ال امده       

وموافقدة القدوانني   وللبدع بداألمو  امل  لقده ب  سدري هد ا القدانون        ،ال مببز عر اجلرائم الدا دئه عدر وظدائ هم   
 .(54)األيرى ألحكامه

أ ب ده مدر أعضدائه وأ ب ده مدر       ،وتشك  احملكمة مر مثانبة أعضاء ع ا الرئبس  د تبهم جملدس األعبدان  
 .(55)قضا  حمكمة ال مببز أو غريهم مر كبا  القضا 

 أما فبما    ل  برئاسة احملكمة فأنها تد ق  برئاسة  ئبس جملس األعبان وفدددددي حالة غبابه  رتأس اجللسه
 .(56)نائبه

ال عوى أمام احملكمة مر قب  جملس الدواب بأك ر دة ثل دي االّل اء مدر األعضداء احلاضدر ر يف كد        وحترك 
 .(57)ه ا فبما    ل  باحملاكمه أمامها ،قضبة عل  ح ه

أما فبما    ل  ب حر ك ال عوى أمام احملكمة ب  سري أحكام القانون األساسدي أو مبتال دة أحد  القدوانني     
وأجدا  ال سد و  يف حالدة عد م أج مداع       .م  بأ اده ملكبه وموافقة جملس الدو  اء فأن احملكمه جت  ،ألحكامه

 .(58)ا  مر جملس الو  اء وأ اده ملكبةاألمة ت بني أعضاء احملكمة بقرجملس 
فه ه احملكمة لبسع حمكمة دائمة وال تد ي  ضدمر السدلم القضدائي وأمندا تشدك  وتد قد  بدأ اده ملكبده          

 .عد ما ت عو احلاجه البها
ي ددددد وأمنا حتد د باملد ه الزمدبده الال مدة للدظدر ف      ،ب اا ل لك فأن م   ال ضو ة يف ه ه احملكمة غري حم دهوت

وه ه امل ه خت لدف بيبب دة احلداا مدر قضدبة       ،القضبة املدظو   أمام احملكمة وعد  ان هائها تد هي م   ال ضو ة
  .اىل ايرى

  قدرا ات  فهي االغلببة امليلقدة فبمدا خيد    ، ات يف  احملكمةأما فبما    ل  باألغلببة امليلوبة ألختاذ القرا
 .(60)م ني وأك ر ة ثل ي اّل اء احملكمة عد  الدظر ب س و  ة قانون ،(59)ت سري القانون االساسي

                                                
 األساسي ال راقي. ( مر القانون10املاده ) -54
 ( مر القانون االساسي ال راقي.3ف 13املاده ) -55
 ( مر القانون االساسي ال راقي.3ف 13املاده ) -56
 ( مر القانون االساسي ال راقي.0ف 13املاده ) -57
 .( مر القانون األساسي ال راقي13املاده ) -58
 .( مر القانون األساسي ال راقي17املاده ) -59
 .( مر القانون االساسي ال راقي0ف 16املاده ) -60
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أما االثر الدداجم عدر قدرا  احملكمدة ب د م دسد و  ة القدانون فدأن القدانون املتدالف لل سد و  أو االجدزاء             
وعل  احلكومة ا الدة االضدرا     .  اع با اا مر تا  خ ص و  قرا  احملكمة ب  م دس و   ةاملتال ة مده ت   ملغا

 .(61)عر تيبب  االحكام امللغاه ب شر  الدا ئة 
وجيد  تيببد     ،وقرا ات احملكمة ال لبا ملزمة للكافة وغري قابلة للي ر فبها بأي طر   مر طرق الي در 

 .(62)قرا ات يف احملاكم ودوائر ال ولةتلك ال
م تبا ر احملكمة أي صاصها يف جماا الرقابة عل  دس و  ة القوانني اال مر  واح    ،ومر الداحبة ال ملبة

والددد ي قضدددع ب ددد م  ،0131 لسددددة 31خبصدددوص قدددانون مدددد  الددد عا ات املضدددر   قدددم   ،0131عدددام 
 .(63)دس و   ه

والد ي   ،زا  حمكمة ال مببد أما فبما    ل  بأي صاص احملكمة مبحاكمة الو  اء واعضاء جملس االمة وقض
أ اا مر هؤالء طبلة فلم تبا ر احملكمة اي صاصها ه ا يف حماكمة  ،مر القانون االساسي 10نصع علبه املاد  

 .(64)ذ القانون االساسيفرت  ن ا
ول دد  مددر امل بدد  هدددا أن ندد كر ان ال هدد  امللكددي قدد  عددرف وثبقدده دسدد و  ة أيددرى أضددافه اىل القددانون     

وقدام علد  أثدر      ،(65)0131/  3/  09امشي الد ي صد   يف   االحتداد ال ربدي اهلد    و وهي دسد   ،االساسي
 .(66)ة القضائبة عل  دس و  ة القواننيوأي  ه ا ال س و  بالرقاب .االحتاد اهلامشي بني ال راق واال دن

مر عل  الرغم  ،(67)لوا ه ا ال س و  وم  شريوا البهو الحظ هدا أن جام ي الوثائ  ال س و  ة ق  أهم
  .أهمبة ال  اسات ال أ خيبة يف القاء الضوء عل  املبادئ ال س و  ة

بالرقابدة القضدائبة علد  دسد و  ة      0131وعل  ك  حاا فق  أي  دس و  االحتاد ال ربي اهلدامشي ل دام   
( مر ه ا ال س و  31حب  نصع املاده ) .وعه  بها اىل احملكمة االحتاد ة ال لبا -كما أسل دا  -القوانني 

  أي صاصات احملكمدة ال لبدا ومدر ببدهدا الدظدر يف دسد و  ة القدوانني واملراسدبم االحتاد دة الدي تصد  ها            عل
ذلك القدانون مدر تدا  خ صد و      و رتت  عل  قرا  احملكمة ب  م دس و  ة قانون ما الغاء  .احلكومة االحتاد ة

 .(68)احلكم
ف د  للوحد   الدي قامدع بدني مصدر        والواق  أن ه ا االحتاد كدان ن بجدة لظدروف سباسدبة ياصدة وكدرد      

فهو احتاد حكومات ولبس احتداد   ،فق  كان ات اقاا سباسباا بني حكوم ني م تكر ال قة م بادلة ببدهما .وسو  ا
 .(69) وب عل  ح  ت بري د.أمساعب  مر   

وسدقط  وسقوط الدظام امللكي يف ال راق أنها  االحتداد بدني ال دراق واال دن     0131متو   09وبقبام ثو   
 .0133والقانون االساسي ال راقي ل ام  0131دس و  االحتاد ال ربي اهلامشي ل ام 

                                                
 .( مر القانون االساسي ال راقي0ف 16املاده ) -61
 .( مر القانون األساسي ال راقي17املاده ) -62
 .330، د.أحسان امل رجي واّليرون، املص   الساب ، ص933د.أمساعب  مر ه، املص   الساب ، ص -63
 .330د. أحسان امل رجي واّليرون املص   الساب ، ص -64
 .09/3/0113يف  9099مدشو  يف الوقائ  ال راقبة ال  د  -65
 .0131( مر دس و  االحتاد ال ربي اهلامشي ل ام 31أنظر ن  املاده ) -66
 -أنظر عل  سبب  امل اا ك اب د. ع  اجل ه، ال شر  ات ال س و  ة يف ال دراق ميداب  دا  الشدؤون ال قافبدة ال امده، ببدع احلكمدة         -67

ل  الرغم مر أن ه ا الك اب ق  مج  الوثائ  ال س و  ة قب  قبام ال ولة ال راقبة وب  ها اب د اء  مدر القدانون االساسدي     . ف 0111بغ اد، 
. اال أنده م  شدر ال مدر قر د  وال مدر ب بد  اىل دسد و  االحتداد         0111وح   مشروع دس و  مجهو  ة ال راق ل ام  0176ال  ماني ل ام 

 .0131ال ربي اهلامشي ل ام 
 .0131( مر دس و  االحتاد ال ربي اهلامشي ل ام 31املاده ) -68
 .313د.أمساعب  مر ه، املص   الساب ، ص -69
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 تقدير الرقابة على دستورية القوانني يف القانون االساسي :الفرع الثاني 

ق  أي  بالرقابة القضائبة  0133ي ال رع الساب  أن القانون االساسي ال راقي ل ام ددددد  ضذ مما عرضدا ف
وكان مدر أوا ال سداتري ال رببدة الدي أيد ت بالرقابدة        .االلغاء الالحقهوتبد   قابة  ،القوانني  ة عل  دس و

  .القضائبة عل  دس و  ة القوانني
ه ه االن قادات  ب ض ،ال قهولكر بالرغم مر ذلك فأن ه ه الرقابة ت رضع ألن قادات       مر قب  

االّلير    ل  بال يبب  ال ملي هل ه الرقابدة مدر قبد  احملكمدة         ل  بال دظبم ال س و ي هل ه الرقابة والب ض
  .ال لبا

 وأضدافة  ،مبهدامهم فق  ان ق  القانون االساسي ألنه م  وفر ألعضاء احملكمدة الضدمانات الكافبدة للقبدام     
 م وجدود ال ضدو بصدو   دائمدة كبقبدة اعضداء        د ف .ال ضو ة املؤق ه يف احملكمة ال لبا نقية ض ف أيدرى هلدا  

 .(70)  السلية ال د ب  ة أمراا وا داال ولة جي   مر أمكانبة ال أثري علبه مر قبا
فجداء هد ا    ،فاملشرع ال أسبسي كان ياض اا للظروف وال با ات السباسبة عدد  تدظبمده للمحكمدة ال لبدا    

الد و  االساسدي للسدلية     وهدو أعيداء   ،ال سد و  ال دظبم م دأثراا باالجتداه ال دام الد ي هدبمر علد  نصدوص        
  .(71)تقو  ها عل  حساب السليات االيرىال د ب  ة و

ب  أك ر مر ذلك أن مر ال قه مر ذه  اىل أن الغا ه احلقبقبدة الدي أب غاهدا املشدرع ال أسبسدي مدر تقر در        
وأمندا كدان    .الرقابة القضائبة عل  دس و  ة القوانني يف القانون االساسي م تكر محا ة مبد أ مسدو ال سد و    

ألن السدلية   ،و ائهدا هدو ضدمان  قابدة ف الدة للسدلية ال د ب  دة علد  السدلية ال شدر  بة           اهل ف ال  لي مر
فأذا كان قانون ما حيقد  مصدلح ها    .ال د ب  ة وح ها هي الي تس يب  حتر ك الرقابة عل  دس و  ة القوانني

 .(72)هاحرك   أ ادت يالف ذلك  وأن ،ه ه الرقابةعل  الرغم مر ع م دس و   ه أم د ع عر حتر ك 
والواقدد  أن جتربددة الرقابددة القضددائبة علدد  دسدد و  ة القددوانني يف القددانون االساسددي ال راقددي كانددع جتربددة  

وال ميكر القوا أن ك  جتربة ج      .وم تؤسس أل ة تقالب  دس و  ة ذات قبمة به ا الشأن ،م واض ة ج اا
 .ثني عاماا وم ت بع ه ه ال جربة أ ة ج وىتكون ب ا  ها م واض ة ألن ه ا ال س و  طب  ملا  ز   عل  ال ال

 

 الرقابة على دستورية القوانني يف دساتري العهد اجلمهوري: املطلب الثالث
قبد    ،حقده الم تشدر ال سداتري ال   0131متدو    09بقبام ثدو     0133ب   سقوط القانون االساسي ل ام 

أع رب ب ض ال قه يف ال راق أن ه ه مسدأله  و .اىل مسألة الرقابة عل  دس و  ة القوانني 0161ص و  دس و  
وأنها ص  ت يف ظروف اس  دائبة غري مس قر  كما أنهدا م تكدر دسداتري جامد        ،طبب به ألنها دساتري مؤق ه

ومر ثم ال ميكر القوا بأمكانبة قبام  قابة عل  دس و  ة القوانني يف ظ  ه ه ال ساتري الدي  سد يب  املشدرع    
 .(73) ب ه يف ت     القوانني ال اد ةاءات املت   لها وف  ن س االجر

                                                
 .939وص933د.أمساعب  مر ه، املص   الساب ، ص -70
 .933د.أمساعب  مر ه، املص   الساب ، ص -71
حب  مدشو  يف ك اب د اسات دس و  ة عراقبة حوا  د.س   عب اجلبا  ال لو ، م اق ه يف الرقابة القضائبة عل  دس و  ة القوانني، -72

 .311و373، ص3113نبو و ك،  ،موضوعات أساسبة لل س و  ال راقي اجل   ، اليب ة االوىل، ميب ة بو  
 .91د.عصام الرب جني، املص   الساب ، ص -73
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وأمنا هي جمرد قدوانني ذات   ،واحلقبقة أن دساتري ال ه  اجلمهو ي ال ميكر أع با ها دساتري مب د  الكلمة
وأنهدا يف حقبق هدا ال مت د  اال أعدراف احلداكم       ،فهي لبسع مر صد  هبئه تأسبسبه مد تبده  ،طبب ة دس و  ة

  .لسلية مقدده بدصوص ذات طبب ه دس و  ه مسبع دساتريوتقالب  القابضني عل  ا
ق  أي  بالرقابة القضائبة عل  دس و  ة القوانني وعه  بهدا اىل   0161وعل  الرغم مر ذلك فأن دس و  

 .(74) و  ة علبا  جيري أنشاؤها بقانونحمكمة دس
مما دف  بدب ض   ،لقواننيفلم   ضمر أي نوع مر أنواع الرقابة عل  دس و  ة ا 0171متو   06أما دس و  

 .(75)ني عر طر   ال ف  ب  م ال س و  ةال قه اىل القوا بأمكانبة قبام الرقابة عل  دس و  ة القوان
وذلك  0171متو   06و دس و   161وسد داوا يف ه ا امليل  الرقابة عل  دس و  ة القوانني يف دس و  

  :يف ال رعني االّلتبني
 1168ورية القوانني يف دستور دستعلى الرقابة  :الفرع االول

مر امل روف ان الرقابه القضائبه عل  دس و  ة القدوانني الميكدر قبامهدا مدر الداحبده القانونبده مدام  كدر         
ف ل  الرغم مر كونه دس و امرنا الخت لدف  1   عر ه ه القاع ه (76)0161االان دس و   ،ال س و  جام ا

اال انه اي  بالرقابه القضائبه علد  دسد و  ة القدوانني    ،ال اد هاجراءات ت   له عر اجراءات ت     القوانني 
 .(77)نشاؤها بقانونأوعه  بها اىل حمكمه دس و  ه علبا   م 

بانشاء احملكمه  0161( لسدة 031ص   القانون  قم ) 0161(مر دس و  17واس دادا اىل احكام املاده )
 .(78)ال س و  ه ال لبا

رئاسة  ئبس حمكمة ال مببز وعضو ة  ئبس جملس الرقابه املالبده و ئدبس   وبني القانون ان احملكمه تشك  ب
د وان ال  و ر القانوني وثالثة اعضاء مر كبا  مدوظ ي ال ولده ممدر التقد  د جد هم عدر مد  ر عدام وا ب دة          
اعضاء اح باط اثدان مدهم مر قضا  حمكمة ال مببز واثدان مر كبا  موظ ي ال وله ممدر التقد  د ج همدا عدر     

م  ر عام   بدهم جملس الو  اء باقرتاح مر و  ر ال  ا و ص   ب  ببدهم مرسوم مجهدو ي ويف حالدة    د جة
ت لدد  املوضددوع ب  سددري ندد  قددانوني   ددني الددو  ر املتدد   عضددوا اضددافبا مؤق ددا مي دد  اجلهدده الددي تقدد مع   

 .(79)باالس بضاح
واالغلببده   ،(80)احلاجه ل لكاعضائها كلما اق ضع  وتد ق  جلسات احملكمه ب عوه مر  ئبسها وبكام 

امليلوبه الختاذها القرا ات يف احملكمه هي االغلببه امليلقه وعد  تساوي االصوات  رجذ اجلاند  الد ي فبده    
 .(81)الرئبس

 -(مر القانون وهي:9اما فبما    ل  باي صاصات احملكمه فق  ببد ها املاده )
 1فسري احكام ال س و  املؤقع -0
  1 البع يف دس و  ة القوانني -3
 1ت سري القوانني االدا  ه واملالبه -3

                                                
 .0161( مر دس و  17املاده ) -74
 .30د.عصام الرب جني، املص   الساب ، ص -75
 .0161يف  0633 الوقائ  ال راقبة ال  د مدشو  يف -76
 .0161( مر دس و  17املاده ) -77
 .0161يف  0631مدشو  يف الوقائ  ال راقبة ال  د  -78
 .0161لسدة  031(مر قانون احملكمة ال س و  ة ال لبا  قم 0ف0املاده ) -79
   .0161لسدة  031(مر قانون احملكمة ال س و  ة ال لبا  قم 0ف3املاده ) -80
 .0161لسدة  031(مر قانون احملكمة ال س و  ة ال لبا  قم 3ف3املاده ) -81



 
 
 

118 

 ل امرا ال  د
 

 .البع يف خمال ة األنظمة للقوانني الصاد ه مبق ضاها -9
 البع مبتال ة املراسبم لسد ها القانوني. -3

ر قب   ئبس اجلمهو  ه و ئبس الو  اء وو  ر ال  ا والو  ر املتد    ددددوحترك ال عوى امام احملكمه م
 .(82)وضه علبهاز عد  نظر القضبه امل رمبب حمكمة الو

ر قدرا  احملكمده ب د م دسد و  ة القدانون فدان القدانون املتدالف لل سد و  او االجدزاء           داما االثر الداجم عد 
وكد لك فبمدا    لد  مبتال دة      ،ر تا  خ ص و  قرا  احملكمه ب  م دس و   هداملتال ه مده ت   ملغا  اع با ا م

 .(83)الدظام او املرسوم لسد هما القانوني
ال س و  او القوانني االدا  ه او املالبه فبكدون ملزمدا وواجد  االتبداع مدر تدا  خ        ب  سريحملكمه اما قرا  ا
 .(84)ص و  القرا 

و بلغ قرا  احملكمه اىل جملس الو  اء لدشره يف اجلر  ه الرمسبه وتبلبغه اىل الو ا ات واجلهدات املت صده   
 .(85)لل م  مبوجبه

ها الي ن  علبهدا القدانون طبلدة    صاتم تشك  وم تبا ر اي صا وجت   اال ا ه هدا اىل ان ه ه احملكمه
 .(86)0161فرت  ن اذ دس و  
 1170متوز  16ألرقابة على دستورية القوانني يف دستور  :الفرع الثاني

وم   ضمر ه ا ال سد و  أي ندوع مدر اندواع      (87)0171متو   06ص   دس و   0161 و  ب   الغاء دس
كما م   ضمر اال ا ه إىل أحملكمه ال س و  ة ال لبا الي ن  علبهدا دسد و    ،اننيالرقابة عل  دس و  ة القو

0161. 
( مده ن  علد  ان تبقد  مجبد  القدوانني وقدرا ات جملدس قبداد         61يف املاده ) 0171ولكر دس و  متو  

بالير قدة أملببدده   أل و ه امل موا بها قب  ص و ه ه ا ال س و  سا  ة امل  وا وال جيو  ت   لها او إلغاؤهدا اال  
 .يف ه ا ال س و 

الن هد ا القدانون   ،0161لسددة   031وهدا ثا  ال ساؤا حوا مصري قانون أحملكمه أل س و  ه ال لبا  قدم  
 .م  لغ بشك  صر ذ بالير قة أملببده يف ال س و 

ون م   د   ومر دون ال يوا يف الك ري مر ال  اصب  فان غالببة ال قه يف ال راق تكاد جتم  ان هد ا القدان  
ثم الغدي هد ا   ،بإنشداء أحملكمده   0161ألنه ص   اس دادا إىل ند  جداء يف دسد و     0171قائما يف ظ  دس و 

وبال الي فان الغاء الدد  اطخداص   1وال ي م  د  عل  إنشاء ه ه أحملكمه  0171ال س و  بص و  دس و  
بانشائها النده فقد  السدد  ال سد و ي     بانشاء مؤسسه دس و  ه كاحملكمه ال س و  ه     الغاء  للقانون اطخاص 

 .(88)ال ي  قوم علبه
وعل  ك  حاا فان الدقا  كان نظر ا حمضا الن ه ه احملكمه م تبا در نشداطها طبلدة فدرت  ن داذ دسد و        

 .(89)وم  كر هلا وجود عل  ا ض الواق  0161

                                                
 .0161لسدة  031(مر قانون احملكمة ال س و  ة ال لبا  قم 3املاده ) -82
 .0161لسدة  031(مر قانون احملكمة ال س و  ة ال لبا  قم 0ف6املاده ) -83
 .0161لسدة  031(مر قانون احملكمة ال س و  ة ال لبا  قم 3ف6املاده ) -84
 .0161لسدة  031(مر قانون احملكمة ال س و  ة ال لبا  قم 7املاده ) -85
 .31د.عصام الرب جني، املص   الساب ، ص -86
 .0171يف  0111مدشو  يف الوقائ  ال راقبة ال  د -87
 .910، د.أحسان امل رجي واّليرون، املص   الساب ، ص30د.عصام الرب جني، املص   الساب ، ص -88
 .31د.عصام الرب جني، املص   الساب ، ص -89
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قضددائبه او ال ونظددرا ل دد م وجددود أي نددوع مددر انددواع الرقابدده علدد  دسدد و  ة القددوانني سددواء اكانددع         
تساءا ب ض ال قه حوا امكانبة قبام  قابه قضائبه عل  دس و  ة القدوانني باسدلوب الد ف  ال رعدي     ،قضائبه

وذلددك مبداسددبة تيببدد  قددانون ُ شددك يف دسدد و   ه علدد  نددزاع م ددروض علدد  احدد ى   ،(90)ب دد م ال سدد و  ه
 .احملاكم

القضائبه عل  دس و  ة القدوانني  ع مر الرقابه وذه  ه ا اجلان  مر ال قه اىل امكانبة قبام م   ه ا الدو 
الن ه ا ال س و    مبز بالسمو الشكلي اىل جان  السمو املوضدوعي يالفدا لل سداتري االيدرى الدي سدبق ه       

فهو دس و  جام  مدر الداحبده الدظر ده النده تيلد  ل    لده اجدراء نوعدا مدا اك در           ،0131متو   09ب   ثو   
ببددع ان هد ا ال سد و      0171ف ب( مدر دسد و    66فاملاده )،وانني ال اد ده ت قب ا مر اجراءات ت د    القد  

ال   ا اال مر قب  )جملس قباد  ال و ه( وباغلببة ثل ي اعضائه يف حني تيل  القرا  القدوانني والقدرا ات يف   
 .(91)اجمللس اغلببة ع د اعضائه

مدر الداحبده الدظر ده م  رافقده      0171ولكر القوا بقبام الرقابه القضدائبه بير د  الد ف  يف ظد  دسد و       
هد ا اجلاند  مدر     اعرتاف بقبامها مر الداحبه ال ملبه ال مر احملاكم والمدر امل قاضدني ان سدهم وهد ا ما قربده     

 .(92)ال قه
عاما االسابقه واح ه م ت كدر   فدض    (والي تز   عل  )ال الثني 0171وم جن  طبلة فرت  ن اذ دس و  

 .(93)لس قباد  ال و ه ص   خمال ا لل س و جمل فبها اح  القضا  تيبب  قرا 
كباقي دساتري ال ه  اجلمهو ي كان مي   أعدراف احلداكم    0171و ب و ان السب  يف ذلك هو ان دس و  

وكلدها ت مد  علد     . مقدده بدصدوص ذات طبب دة دسد و  ه مسبدع دسد و ا      ،وتقالب  القابضني عل  السلية
وعد ما ترتكز السليه بب  هؤالء  .ات ل  جه ال ميكر ال  ر   ببدهاف  شابك السلي،تركبز السليه بب  احلكام

فدالكالم عدر الرقابده علد  دسد و  ة       ،فال حاجه للكالم عر الرقابه عل  دس و  ة القوانني أو دولة القدانون 
 .وما سبقه ال  س قبم م  املدي  القانوني السلبم 0171القوانني يف ظ  دس و  

لقضاء ولكي  با ر الرقابه عل  دسد و  ة القدوانني بير د  الد ف  ال رعدي      وميكر ان نضبف اىل ذلك ان ا
جي  ان  كون القضا  فبه ق  وصلوا اىل د جة مر االس قالا واحلباد تؤهلهم للقبام به ه  ،ب  م ال س و  ه

وا فالقضدا  كدان   ،م  كر م وافرا وكان مر غري املمكدر ان  سدمذ بده الدظدام السداب      ما املهمه اجلسبمه وه ا 
نوا مدوظ ني لد ى و ا     بد  ميكدر القدوا انهدم كدا     ،ياض ني للسلية ال د ب  ه يف ت ببددهم ونقلدهم وترقب هم  

ول   ماف ل ه السدليه ال د ب  ده بالقاضدي اجلدريء الد ي  فدض تيببد  قدرا اجملس قبداد  ال دو ه            .(94)ال  ا
 .(95)ص   خمال ا لل س و  اص ق م اا عل  ذلك 

                                                
 .30د.عصام الرب جني، املص   الساب ، ص -90
 .30د.عصام الرب جني، املص   الساب ، ص -91
 .30املص   ن سه، ص -92
 )غري مدشو (. 30/03/0111حمكمة ب اء  الكرز يف  0111/ب/01أنظر احلكم الصاد  يف ال عوى املرقمه  -93
ظدر د.مد حع احملمدود، أسد قالا القضداء يف ال دراق ودو  ال سد و  الد ائم يف محا دة أسد قالا القضداء، حبد              ملز   مر ال  صدب  أن  -94

مدشو  يف ك اب د اسات دس و  ة عراقبة حوا موضوعات أساسبة لل س و  ال راقدي اجل  د ، اليب ده االوىل، ميب دة بو د ، نبو دو ك،       
 وما ب  ها.331، ص3113

 )غري مدشو (. 30/03/0111حمكمة ب اء  الكرز يف  0111/ب/01عوى املرقمة أنظر احلكم الصاد  يف ال  -95
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دف دع بالقضدا  و جداا القدانون ب دد  سدقوط الدظدام السداب  اىل امليالبددة        مدر االسدباب الددي    وكدان هد ا  
 .(96)3113بضرو   محا ة اس قالا القضاء وتقر ر الرقابه القضائبه عل  دس و  ة يف ال س و  ال راقي ل ام 

الرقابة على دستورية القوانني يف قانون ادارة الدولة العراقية والدسـتور العراقـي   : املبحث الثاني
 النافذ 9001 لعام

  ند  تها  ددددد ان جتا ب الرقابة القضائبة عل  دس و  ة القوانني يف ال ه  ر امللكي واجلمهدو ي كاندع عل  
  .م واض ة ج ا وم تؤسس ال ة تقالب  دس و  ة ذات قبمة كما  أ دا

  اايدد  هدد ،(97)ولددة ال راقبددة للمرحلددة االن قالبددةوب دد  سددقوط الدظددام السدداب  وصدد و  قددانون ادا   ال  
ونظمهدا بصدو   ت دوق بهدا      ،بالرقابة القضائبة عل  دسد و  ة القدوانني   (قانون ادا   ال ولة)ال س و  املؤقع 

عل  دساتري كد ري مدر الد وا ذات     -ولو مر الداحبة الدظر ة  -عل  ك  ماسبقه يف ال راق ب  لق  ت وق 
  . ي للرقابة ب ض ال غرات كما سدرىوم  ذلك فق   اب ه ا ال دظبم ال س و .الباع اليو   يف ه ا املب ان

باالس   اء ال ام اي  هو االير بالرقابه القضائبه عل  دسد و  ة   3113وب  اقرا  ال س و  ال راقي ل ام 
 .وهو ام  اد ملا جاء به قانون ادا   ال وله. (98)القوانني وعه  بها اىل احملكمه االحتاد ه ال لبا
 ة القدوانني يف قددانون ادا   ال ولدده ال راقبده للمرحلدده االن قالبدده   وسددبح  الرقابدده القضدائبه علدد  دسدد و   

الن البحد   ،الداف  بق   ما سمذ به اجملاا وعل  ضوء الدصوص ال س و  ه 3113وال س و  ال راقي ل ام 
ال  صبلي يف ا ا مر ه ه املواضب  ق  ال  س  له جماا حب دا باكمله م  مالحظدة ان اجلاند  الوصد ي سدبيغ      

 .ان  البح  الهمب ه الكبريه يف الوقع احلاضركما ق مداعل  جو
قدانون ادا    يف وسدقسم ه ا املبح  اىل ميلبني ن داوا يف االوا الرقابه القضائبه عل  دس و  ة القوانني 

 1الداف  3113  ة القوانني يف ال س و  ال راقي ل ام ويف ال اني الرقابه القضائبه عل  دس و 1ال وله

 الرقابة يف قانون أدارة الدولة العراقية للمرحلة األنتقالية: املطلب االول
ي ال دراق بقدانون وتسدم     ددددددددد ( مر قانون ادا   ال وله عل  ان جيري تشكب  حمكمده ف 99نصع املاده )

خت   بالرقابه عل  دس و  ة القوانني باالضافه اىل اي صاصات ايرى ببد ها املداده   ،احملكمه االحتاد ه ال لبا
 .(99)احملكمه وكب بة عرض القضبه علبهامل كو ه كما ببدع كب بة تشكب  ا

 دادا اىل الد  ال س و ي سالف اس ،(100)3113لسدة  31حتاد ة ال لبا  قم ثم ص   قانون احملكمة اال 
ون  ه ا القانون يف مادته االوىل عل  ان تدشأ حمكمة تسم  احملكمة االحتاد ة ال لبدا و كدون مقرهدا     .ال كر

  . بغ اد ومتا س مهامها بشك  مس ق  ال سليان علبها لغري القانونيف
وسد داوا كب بة تشكب  احملكمدة االحتاد دة ال لبدا واي صاصداتها وكب بدة مما سد ها الي صاصدها يف جمداا         

 31الرقابة عل  دس و  ة القوانني وضمانات اس قالهلا كما جاء بها قانون ادا   ال ولة وقانون احملكمة  قدم  
  :وذلك يف ال روع اال ب ة االتبة 3113سدة ل

                                                
أنظر عل  سبب  امل اا: املس شدا  دا ه ندو  الد  ر بهداء الد  ر، دو  ال سد و  يف محا دة أسد قالا قدرا  القاضدي، يف أصد ا  احلكدم              -96

ام القضائي، حب  مدشو  يف ك اب د اسات دس و  ة عراقبدة  وال وام  اطخا جبة الي تؤثر يف قرا ه وسب  مكافحة ال ساد االدا ي يف الدظ
ومددا ب دد ها، د.سدد    337ص 3113حددوا موضددوعات أساسددبة لل سدد و  ال راقددي اجل  دد ، اليب دده االوىل، ميب ددة بو دد ، نبو ددو ك،   

 وما ب  ها. 391وما ب  ها، د.م حع احملمود، املص   الساب ، ص 363عب اجلبا  ال لو ، املص   الساب ، ص
 .3119يف ما س  3110مدشو  يف الوقائ  ال راقبة ال  د  -97
 .31/03/3113يف  9103مدشو  يف الوقائ  ال راقبة ال  د  -98
 .ب قراتها أ،ب،ج،د،هد( مر قانون أدا   ال ولة ال راقبة 99أنظر ن  )م -99

 .07/3/3113يف  3116مدشو  يف الوقائ  ال راقبة ال  د  -100
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 تشكيل احملكمة االحتادية العليا  :الفرع االول

ر  ئبس ومثانبة اعضاء جيري ت بدهم مر قب  جملس الرئاسة بداءا عل  دددددت كون احملكمة الالحتاد ة ال لبا م
حالدة  فدض أي ت دبني  ر دذ      ويف .تر بذ مر جملس القضاء االعل  بال شاو  م  اجملاس القضدائبة لالقدالبم  

و قوم جملس الرئاسة ب  دبني اعضداء احملكمدة     .(101)موعة ج     مر ثالثة مر حنيجملس القضاء االعل  جم
 .(102)وتسمبة اح هم  ئبسا هلا 

 .(103)و س مر اعضاء احملكمة ب ملهم مر دون حت    حل  اعل  لل مر اال اذا  غ  اح هم برتك اطخ مة
 .(104)وتص   االحكام والقرا ات باالغلببة البسبية  ،اب  اعضائهوتد ق  احملكمة حبضو  مج

 :ولدا ب ض املالحضات عل  تشكب  احملكمة نوجزها باالتي
 (قانون ادا   ال ولة)  ف   حسدا عد ما ح د ع د اعضاء احملكمة يف ال س و  دان املشرع ال راقي ق -0

ال شر  بة لسب  او الير ب      ع د االعضاء   اد  ح   ميكر ت ادي قبام السلية  .ولبس يف قانون احملكمة
 .اونقصا بواسية ت     قانون احملكمة فبما اذا كان ه ا ال  د ق  ح د به ا القانون

ت     ع د اعضاء احملكمة االحتاد ة ال لبا ابان ا م هدا م ده    فولع( االمر كي ) و ول   حماولة الرئبس 
  .(105)رس االمر كي ق  اسقط تلك احملاولة يف نها ة االمرغوان كان الكون ،م   واضذ به ا الشأن

ومر ال ساتري الي ح دت اعضاء احملكمة بدصوص ال س و  القانوني االساسي ال راقي الد ي حد دهم   
  .(106)( اعضاء1بد)

 ،عضدوا  (00)السو سدري الد ي حد دهم     وال سد و   ،عضدوا  (03)وال س و  اال يالي ال ي ح دهم 
 .(107)( اعضاء7)وال ي ح دهم  0131دة وال س و  السو ي لس

م د  ال سد و     ،وهداك دساتري ايرى م حت د اعضاء ه ه احملكمدة وتركدع ذلدك لقدانون انشداء احملكمدة      
  .(108)اا اىل قانون احملكمة ل ح    ذلكحب  م حي د ع د اعضاء وامنا اح 0170املصري ل ام 

هم مر ذوي االي صاص القانوني ك قهاء اق صر تشكب  احملكمه عل  القضا  فقط وم  شم  غري -3
 مدر االوىل أن   ضدمر تشدكب  احملكمده هدؤالء املت صدني       وكان،وغريهمالقانون مر اسات   كلبات القانون 
 ح    ك م  الدسبج القانوني هلا.

ان جملس الرئاسه هو ال ي  قوم ب سمبة  ئبس احملكمة مر بني اعضائها وكان مر االفض  لدو تدرك   -3
سبما وانهم ق  حا وا عل  ثقة جملدس القضداء االعلد  وجملدس     ، ئبس احملكمة لالعضاء ان سهم امر اي با 

 .الرئاسه
 اختصاصات أحملكمة أالحتادية العليا :الفرع الثاني

لسدة  31 قم  ةوقانون أحملكم ةون ادا   ال ولدددال لبا ب    اي صاصات ببدها قان ةاالحتاد  ةخت   احملكم
 .ي صاصات عل  االطالق هو اي صاصها بالرقابه عل  دس و  ة القواننيواهم ه ه اال 1 3113

                                                
 .ف هد( مر قانون أدا   ال ولة99كمة االحتاد ة ال لبا واملاده )( مر قانون احمل3املاده ) -101
 .ف هد( مر قانون أدا   ال ولة ال راقبة99املاده ) -102
 .ف ثال اا مر قانون احملكمة االحتاد ة ال لبا6املاده ) -103
 ة االحتاد ده وحكومدات االقدالبم واحملافظدات    بأس  داء االحكام والقرا ات اطخاصه بال ص  فددددددددددددي املدا عات احلاصله بني احلكوم -104

أوالا( مر قدانون احملكمده   -3د( مر قانون أدا   ال ولة واملاده )-99املاده ) ،والبل  ات واالدا ات احمللبة فبلزم أن تص   بأغلببة ال ل ني
 .االحتاد ة ال لبا

 .330ص ،املص   الساب  ،د.علي السب  البا  -105
 .0133األساسي ال راقي ل ام  ( مر القانون13املاده ) -106
 .0واهلامش 333ص ،املص   الساب  ،د.علي السب  البا  -107
 .0170مر ال س و  املصري احلالي ل ام  076أنظر ن  املاده  -108
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وعلبدده سدددبح  اوال باي صدداص احملكمدده يف جمدداا الرقابدده علدد  دسدد و  ة القددوانني ثددم االي صاصددات    
 -االيرى للمحكمه االحتاد ه وكما  اتي:

 
   دس و  ة القوانني.أوال/الرقابةعل

ال ص  يف مدا عات امل  لقدة بشدرعبة القدوانني واالنظمده وال  لبمدات      خت   أحملكمه أالحتاد ه ال لبا ب     
والغاء الي ت  ا ض مدها م  احكام قانون  .واالوامر واالجراءات الصاد ه مر ا ة جهه متلك ح  اص ا ها

 .(109)ادا   ال وله ال راقبه للمرحله االن قالبه
ه  هدو القدانون   ،قانون ال ي خت   به احملكمده ويف الب ء الب  مر ببان انه الجماا لل ساؤا حوا ماهبة ال

بامل د  الشكلي ام هو القانون بامل د  املوضوعي؟ الن قانون ادا   ال وله وقانون احملكمه االحتاد ه ال لبا ق  
حسما املسالة بان ج   اي صاص أحملكمه  شم  ك  قاع ه عامه جمرده تيب  عل  الكافه مر دون حت    او 

وكدد لك القددرا ات  ةال شددر  بة حببدد   شددم  ال شددر  ات الصدداد ه عددر السددلي1 تهمت ددبني ال ددتاص بدد وا
 .(110)ةال د ب        ةمر انظمه وت لبمات والي تص   عر السلية ال دظبمب ةدا  األ

حبد   ،ب  ان املشرع ال راقي يف قانون ادا   ال وله توس  توس اا كبرياا يف الرقابه علد  دسد و  ة القوانني  
 د ت  قاب ده   ب  ام -كما اسل دا  -الرقابه عل  دس و  ة القانون مب داه املوضوعي فقط  م تقف عد  ح 

 .(111)ل شم  االجراءات ا ضا
ولق  ف   املشرع ال راقي حسداا ب لك ح     حق  مب أ املشدروعبة بدأن ت مد  كد  سدليات ال ولدة مدر        

  .تشر  بة وتد ب  ة وف  احكام ال س و 
ونرى ان مر االفضد   ق صدر    ،احملكمة به ا الشك  ت وس  يف اي صاصاوم  ذلك فأندا ن ح ظ عل  ال

 .اي صاص احملكمة عل   قابة دس و  ة القانون مب داه املوضوعي دون االجراء
   ج د  دددددد ول   املالحظة االجياببدة االيدرى علد  اي صداص احملكمدة يف جمداا الرقابدة هدي ان املشدرع ق         

 يف ال ددراق للمحكمددة االحتاد ددة حصددراا مددر دون سددائر احملدداكم   اي صدداص الرقابددة علدد  دسدد و  ة القددوانني 
  .االيرى

جتداه الغالد  يف ال سداتري    وبال الي  كون املشرع ال راقي هددا قد  ايد  مببد أ مركز دة الرقابدة وهد ا هدو اال        
ح     الف  ما ق  حيص  مر اي الف االحكام وتضا بها فبما لو عه  بالرقابة علد  دسد و  ة    .(112)احل   ة

 لقوانني حملاكم م   د .ا

عل   ةباهداك اي صاصات ايرى للمحكمه االحتاد ه ال لبا باالضافه اىل اي صاصها يف جماا الرق ثانباا /

 دس و  ة القوانني جنملها باالتي:
ال ص  يف املدا عات بني احلكومه االحتاد ده وحكومدات االقدالبم واحملافظدات والبلد  ات واالدا ات      -ا

 .(113) صاص حصري للمحكمهحمللبه وه ا ايا
 .(114)الدظر بال عاوى املقامه امامها بص ه اس ئدافبه و دظم اي صاصها بقانون احتادي -ب

                                                
 .( مر قانون أدا   ال ولة ال راقبة3-ب-99ثانباا( مر قانون احملكمة االحتاد ة ال لبا واملاده )-9املاده ) -109
 .ج( مر قانون أدا   ال ولة ال راقبة-99) أنظر املاده -110
 .ج( مر قانون أدا   ال ولة ال راقبة-99أنظر املاده ) -111
 .377د.كماا ابو اجمل ، املص   الساب ، ص -112
 أوالا( مر قانون احملكمة االحتاد ة ال لبا.-9( مر قانون أدا   ال ولة واملاده )0-ب-99املاده ) -113
 .( مر قانون أدا   ال ولة3-ب-99نون احملكمة االحتاد ة ال لبا واملاده ) اب اا( مر قا-9املاده ) -114
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 .(115)الدظر يف الي ون املق مه عل  االحكام والقرا ات الصاد ه عر حمكمة القضاء االدا ي -ج
أت مدر اجلدها حمكمدة    فهدو خيد  بالغا ده الدي أنشد      ، واي صاص احملكمه ه ا نرى انه حم  نظر ومتحدب 

وبال ددالي فاندده كددان مددر  .وهددي اجيدداد قضدداء ادا ي م تصدد   دظددر يف املدا عددات االدا  دده،القضدداء االدا ي
االفض  انشاء حمكمه ادا  ده علبدا تدظدر يف الي دون املق مده علد  االحكدام والقدرا ات الصداد ه مدر حمكمدة            

ومدر   .ه ا مر جاند  ،اء االدا ي يف ال راقالقضاء االدا ي وجملس االنضباط ال ام وتكون عل  قمة القض
جان  اير نرى انه مر االفض  ان  كون اي صاص احملكمه االحتاد ه ال لبا هو حسدم ا دكاالت ال ددا ع يف    

 .االي صاص الي حت   بني القضاء االدا ي والقضاء ال ادي
ه االحتاد ده وت رقد    باالضافه اىل ذلك فانه مر  ان هد ه االي صاصدات الكد ريه ان ت قد  كاهد  احملكمد      

  .والسبما يف جماا الرقابه عل  دس و  ة القوانني،قبامها مبهامها اجلسبمه
وجت   اال ا ه هددا اىل ان هدداك ب دض االصدوات ت الدع يف ب دض وسدائ  االعدالم مد قد  ا اي صداص           

حمكمدة القضداء    احملكمه االحتاد ة ال لبا سالف ال كر بالدظر يف الي دون املق مده علد  االحكدام الصداد ه مدر      
النه اعي  ألشرعبه حملكمة القضاء االدا ي وه ا الحيق  املساوا  يف ال قاضي عل  حد  ت دبري هد ا    ،االدا ي
 .(116)الب ض

واحلقبقة إن م   هد ه اال اء تكشدف عدر جهد  تدام بالقضداء االدا ي وت جاهد  دو ه الكدبري يف محا دة          
انها تغ   حقبقده هامده وهدي انددا منلدك حمكمده قضداء        كما ،حقوق وحر ات االفراد واحرتام مب ا املشروعبه

وجملس  و ى ال وله  قوم بد و  حمكمدة ال مببدز فبمدا      .(عاماا06ادا ي متا س اعماهلا مد  ما ز   عل  اا)
 .(117)   ل  باالحكام الصاد ه مر حمكمة القضاء االدا ي

أمدام القدانون كدان و اء م د  هد ه       بالدظام االنكلوسكسوني ال ي  أيد  باملسداوا  ال امدة    ال أثرو ب و ان 
اال اء وباملقاب  ع م م رفة او جتاه  لدظام القضاء اإلدا ي وال ي سب  جناحه الكدبري يف فرنسدا ان شدا ه يف    

 .ال     مر ال وا داي  أو وبا ويا جها كبلجبكا ومصر ولبدان وغريها
بب  حتقبد  املصدلحه ال امده واب د ع     فلق  اثبع جملس ال وله ال رنسي انه يري م ني ومر   لالدا ه يف سد 

مدبد  حلما دة حقدوق وحر دات     واكد  انده حصدر    ،الك ري مر الدظر ات القانونبه اي  بب ضها القدانون اطخاص 
 .(118)االفراد

ول لك فح  )دا سي(وهو اكرب فقهاء القانون ال ام االنكلبز وال ي كان  د ق  القضاء االدا ي يف فرنسدا  
 سبغ ص ة القضاء مب داه الصحبذ عل  جملس ال وله ال رنسي وحمكمة ال ددا ع  ع ا عر ا ائه السابقه واي  

                                                
 .ثال اا( مر قانون احملكمة االحتاد ة ال لبا-9املاده ) -115
أنظر عل  سبب  امل اا:طا ق حدرب، مقالده ب ددوان بدني احملكمدة ال سد و  ة ال لبدا واحملكمدة االحتاد دة ال لبدا، مدشدو   يف جر د                -116

 .7، ص01/6/3113( يف 311) الصباح ال  د
قدانون ال  د    ال داني لقدانون جملدس  دو ى        ،0111لسددة   016أنشأت حمكمة القضاء االدا ي يف ال دراق مبوجد  القدانون  قدم      -117

 وبا رت احملكمة أعماهلدا يف ب ا دة   00/03/0111يف  3313وق  نشر ه ا القانون يف الوقائ  ال راقبة ال  د  0171لسدة  63ال ولة  قم 
 .0111عام 

 61، ص3116أنظر به ا الشأن: د.عب الغين بسبوني عب اهلل، القضاء االدا ي، اليب ه ال ال ه، مدشدأ  امل دا ف باألسدكد   ة،     -118
، 0161وما ب  ها، د.حمم  كام  لبله، الرقابدة علد  أعمداا األدا   )الرقابدة القضدائبة( الك داب ال داني، دا  الدهضدة ال رببدة، بدريوت،           

 ا ب  ها.وم 313ص
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 ل امرا ال  د
 

وايد   شدك يف مد ى ك داء      ،ال رنسبه ب   ان وج  انهمدا م م  دان باالسد قالا حقدا امدام السدليه ال د ب  ه      
  .(119)احملكمه ال لبا االنكلبز ه يف تيبب  القانون ال ام

ومر ذلك القضاء االدا ي ، ت به عر فرنسا عل  ه ا الدهجوسا  القضاء االدا ي يف ال وا الي اي    
يف مصر و ك ي لل  لب  عل  ذلك وما دام موضوع حب دا هو الرقابه القضائبة عل  دس و  ة القوانني ان ن كر 

والد ي اكد ت فبده حد  القضداء       ،احلكم امل تر  حب  حملكمة القضاء االدا ي املصر ة للقضاء املصدري عامدةا  
بالرغم مر انه م ميدض   .القضاء ال ادي عر ذلك لرقابة عل  دس و  ة القوانني ب   عجز وتردداالدا ي يف ا

 .(120)اك ر مر عامني عل  تأسبس حمكمة القضاء االدا ي أن اك
يف الرقابددة علدد  دسدد و  ة  فالقضدداء االدا ي املصددري اختدد  موقددف القضدداء األمر كددي الدد ي اقددر حبقدده     

 .(121)القوانني
دقة الرأي ال ي   ه  اىل ان حمكمة القضاء اإلدا ي يف ال راق ختد  حبد  املسداوا     ومر ه ا   ضذ ع م 

يف ال قاضددي و دبدده اىل عدد م م رفددة او عدد م اد اك لدد و  القضدداء االدا ي عامددة يف محا ددة حقددوق وحر ددات  
  .االفراد وترسبخ مب أ املشروعبة

 ة على دستورية القواننيكيفية ممارسة احملكمة ألختصاصها يف جمال الرقاب :الفرع الثالث

 وقدانون  ال ولدة  ادا   قدانون  ببدهدا  عد    جهدات  رددددددد م ال لبدا  االحتاد دة  احملكمدة  امدام  ال عوى حترك
 :وهي ال لبا االحتاد ة احملكمة

 االدا ي القضداء  حمكمة او جدائبة او م نبة احملكمة ه ه كانع سواء حمكمة مر احالة عل  بداء  -أ
 .(122) ةاالحتاد احملاكم وك لك

واحملكمة ق  ترى مر تلقاء ن سها ان القانون املراد تيببقة غري دسد و ي او  د ف  امامهدا ب د م دسد و   ه      
  .فرتف  الي ر اىل احملكمة االحتاد ة ال لبا ل بع فبه

وم حي د القدانون أ دة جهده  مسبده وبال دالي جيدو  لكد  اجلهدات الرمسبده           ،(123) (.. مسبة جهة) -ب
 . م بيل  الي ر يف دس و  ة قانون ماال راقبه ان ت ق

  ق م بها اىل احملكمه االحتاد ه ال لبا للبع يف دسد و  ة قدانون    ،(124)دعوى مر م ع ذي مصلحه -ج
 . شك مبتال  ه الحكام ال س و 

 .(125)البسبيه     وال كون ان قاد احملكمة صحبحا اال حبضو  مجب  اعضائها وتص   قرا اتها باالغلببه 
الددداجم عددر قددرا  احملكمدده ب دد م دسدد و  ة القددانون او االنظمدده او ال  لبمددات او االوامددر او       امددا االثددر 

 .(126)االجراءات فب م   بالغاء الي ت  ا ض مدها م  احكام قانون ادا   ال وله

                                                
نقددالا عددر د.عصددام الرب جنددي و د.علددي حممدد  بدد  ر و     336، ص0130 -دا سددي، القددانون األدا ي، اليب دده ال امددده، لددد ن    -119

اهلدامش   33، ص0113بغد اد،   -د.مه ي  اسني السالمي، مبدادئ وأحكدام القدانون األدا ي، م  ر دة دا  الك د  لليباعدة والدشدر        
(3.) 

للسدددة األوىل القضددائبة،  63، القضددبة 0131ي املصددر ة، جمموعددة جملددس ال ولددة، السدددة ال انبددة،  حكددم حمكمددة القضدداء األدا  -120
 وما ب  ها. 303ص

 وما ب  ها. 313وما ب  ها، د.علي السب  البا ، املص   الساب ، ص 336أنظر د.أمح  كماا أبو اجمل ، املص   الساب ، ص -121
 ثانباا( مر قانون احملكمة األحتاد ة.-9ملاده )( مر قانون أدا   ال ولة، ا3-ب-99املاده ) -122
 .ثانباا( مر قانون احملكمة األحتاد بة ال لبا-9املاده ) -123
 .ثانباا مر قانون احملكمة األحتاد ة-9املاده ) ،( مر قانون أدا   ال ولة3-ب-99املاده ) -124
األي صاصدات امل  لقده باملدا عدات بدني احلكومدة ال راقبدة       تص   مجب  األحكام والقرا ات مر احملكمة باألغلببة البسدبيه مدا عد ا     -125

-3واملداده )   ،ثانباا( مر قانون أدا   ال ولدة -99املاده ) .األن قالبة وحكومات األقالبم وادا ات احملافظات والبل  ات واألدا ات احمللبه
 .أوالا( مر قانون احملكمة األحتاد ة ال لبا

 .ثانبا( مر قانون احملكمة االحتاد ة ال لبا-9واملاده ) ،ال ولةج(  مر قانون أدا   -99املاده ) -126
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وقرا ات احملكمه االحتاد ه ملزمه للكافه وغري قابله للي ر فبها باي طر   مر طدرق الي در وللمحكمده    
   .(127)ر ه يف تد ب  قرا اتهاميل  احل

 ضمانات استقالل أحملكمه أالحتاديه العليا :الفرع الرابع

مما ال ك فبه ان القضاء هو حمو  ال  اله وضمان احلر ات ال امه ل لك فق  كان مر الضرو ي ان  د  
  .(128)ال س و  عل  ضمانات ياصه الس قالله

  ال سددليان علبدده لغددري القددوانني ومددد  السددلي ني فلقدد  ندد  قددانون اد   ال ولدده علدد  ان القضدداء مسدد ق
 .(129)ه وال د ب  ه مر ال  ي  يف  ؤونهال شر  ب

ه االحتاد ده ال لبدا فقد  احداط املشدرع ال راقدي يف قدانون ادا          كمد ونظراا لالهمبة الكدربى الدي حت لدها احمل   
مانات ع  د ه حتقد  اسد قالهلا    ه ه احملكمده بضد   3113لسدة  31ال وله وقانون احملكمه االحتاد ه ال لبا  قم 

 .وحبادها حبب  تس يب  القبام ب ملها ب ب ا عر ال  يالت والضغوط
ويف الب ء ق   قاا ان ت بني اعضاء ه ه احملكمه واي با هم مر قب  جملس الرئاسه وان كان   م بال شاو  

 .م  جملس القضاء االعل  اال انه ق   داا مر اس قالا احملمكه
لي أثب  ها ال جا ب يف الك ري مر ال وا تؤك  ان ال رب  يف اس قالا القضا  لبسع بير قة ولكر احلقبقة ا

وامنا هي مب ى قد    تلدك السدليه علد      .وال بدصب  السلية ال د ب  ة يف املشا كه به ا االي با  ،اي با هم
اثدر  د كر علد  اسد قالا     فاذا ام د  ه ا ال  ي  م  كر لير قة ال  دبني أي   ،ال  ي  بشؤونهم ب   ت ببدهم

 .(130)القضاء
إذ إن تلدك   ،ولكر ه ا ال   ين قبوا ان تد رد السلية ال د ب  دة ب  دبني أعضداء احملكمدة االحتاد دة ال لبدا      

حببد    ،احملكمة مبسؤلب ها الكبري  يف مراقبة دس و  ة القوانني جي  إن ت مبز بوضد  م دني يف ت دبني أعضداءها    
 ةالن القدوانني عداد ا مدا تصد   باالت داق مدابني السدلي ني ال شدر  ب         .ال دام   ك   هلا هد ا الوضد  االسد قالا   

  .وال د ب  ة او بداءاا عل  اقرتاح السلية ال د ب  ة
ر السلي ني ب  ني دفاذا كدا نر   ان نضمر ج  ة الرقابة عل  دس و  ة القوانني فانه ال جي  ان تد رد أي م

  .اعضاء احملكمة
أ( والدي جداء   -93حملكمة االحتاد ة هي ما ن  قانون ادا   ال ولدة يف املداد )  واوا ضمانات اس قالا ا

 .فبها ان القضاء مس ق  وال   ا  باي  ك  مر اال كاا مر السلية ال د ب  ة وبضمدها و ا   ال  ا
  .والزمع ال قر  )ج( مر ن س املاد  اجلم بة الوطدبة بان تض  مبزانبة مس قلة ووافبة للقضاء 

 ( وج لع اال راف عل  القضاء للمجلس االعل  للقضاء ال ي   وىل دو  جملس 93املاد  ) ثم جاءت
و درتاس  ئدبس احملكمدة االحتاد دة ال لبدا       ،القضا  و شرف عل  القضاء االحتدادي و د  ر مبزانبدة اجمللدس    

  .اجمللس االعل  للقضاء
 . ال شر  بة وال  ب  ةومر ه ه الدصوص   بني اس قالا القضاء بشك  عام عر ك  مر السلي ني

                                                
 .هد( مر قانون أدا   ال ولة-99ثانباا( مر قانون احملكمة تاألحتاد ة واملاده )-3املاده ) -127
مدر   . وحبداد القضداء  339، ص3113د.حمم  عب  احلمب  أبو    ، توا ن السليات و قاب هدا، د اسده مقا نده، دا  الدشدر بدال،       -128

املبادئ ال س و  ة ال امه الي جي  توافرها ح   ولو م  د  علبها صراحةا يف صل  الوثبقدة ال سد و  ة، حبد  ميكدر أسد تالص هد ه       
ال كر  مر مب أ أسد قالا القضداء. ألن هد ا األسد قالا تقدر  ضدماناا لقبدام القضداء بد و ه يف دفد  األذى عدر املظلدومني ومحا دة حر دات               

 .331  ص  هل ه املهمه قضاء حما   فأن أس قالا القضاء سبصبذ ل ظاا غري ذي مضمون، املص   ن سه، صاألفراد، فما م 
 .أ(مر قانون أدا   ال ولة ال راقبة-93املاده ) -129
 .369-363أنظر د.كماا أبو اجمل ، املص   الساب ، ص -130
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 ل امرا ال  د
 

وباالضافة اىل ه ه الدصوص ال س و  ة فق  نصع املاد  االوىل مر قانون احملكمدة االحتاد دة ال لبدا  قدم     
ثم جاءت  .((متا س مهامها بشك  مس ق  ال سليان علبها لغري القانون)عل  ان احملكمة ) 3113لسدة  31

  .ة ال لبا مالبا وادا  ااملاد  ال انبة ل ؤك  اس قالا احملكمة االحتاد 
والقوا بان احملكمة االحتاد ة هبئة مس قلة   ين انها ال ت   جزءاا مدر ال دظدبم القضدائي ببدمدا القدوا بدان       

  .احملكمة االحتاد ة ال لبا هبئة قضائبة   ين انها ختض  ملا خيض  له ال دظبم القضائي مر مبادئ عامة
االحتاد دة ال لبدا ان سدهم فقد  ببدهدا قدانون ادا   ال ولدة وقدانون          اما فبما    ل  بضمانات اعضاء احملكمدة 

  .االحتاد ة ال لبا
مر قانون ادا   ال ولة انه ال جيو  عزا القاضي اال اذا اد ر جبرمية  97ف بما خي  ال زا فق  ببدع املاد  

  احلصدر والقاضدي   أي ان اسباب ال دزا حمد د  علد  سدبب     .خملة بالشرف او ال ساد او اذا اصب  ب جز دائم
  .ال ي   هم مبا ذكر اعاله  وقف عر عمله اىل حني البع قضب ه

 وال وج  ح  اعل  لل مر لل م  يف احملكمه بد   بقد   ئدبس واعضداء احملكمده مسد مر ر بال مد  اال اذا       
  .(131) غبوا هم برتك ال م  يف احملكمه

ي سدب  مدر االسدباب    او ا قداف صدرفه ال  كما بني قانون ادا   ال وله انه الجيو  خت بض  ات  القاضدي  
 .(132)يالا م   ي م ه

% مدر  11واذا ترك ك  مر  ئبس احملكمده او اعضدائها اطخ مده   قاضد  كد  مددهم  اتبداا تقاعد  اا   دادا          
  .(133) هر ا قب  انقياع صل هم بالوظب هجمموع ما   قاضاه ك  مدهم 

ا احملكمه االحتاد ه ال لبدا جتداه السدلي ني    واملالحظ مر يالا الدصوص الي عرضداها انها حتق  اس قال
 .ومبا  سمذ هلا بالقبام مبهامها الكبريه بك  اس قالا وحباد ه،ال شر  به وال د ب  ه

وبال الي فان ،م  مالحظه ايريه وهامه ج ا وهي اندا م نرسخ اق امدا ب   يف احلبا  ال ميقراطبه احلقبقبه
وعلبه فان اس قالا احملكمه االحتاد ده ال لبدا    .يدصاصاتها امر وا داحنراف اح ى السليات عد  مما س ها ال

وامنا ال ربه اوالا وايرياا باد اك السلي ني ال شدر  به وال د ب  ده     ،ال ك ي ل حقبقه الدصوص القانونبه وح ها
 دة هد ا   واد اك الرأي ال ام لقبمدة اسد قالا أحملكمده االحتاد ده ال لبدا وضدرو   محا      ،واد اك القضا  ان سهم

 .االس قالا واحل اظ علبه

 2005ألرقابه القضائية على دسـتورية القـوانني يف الدسـتور العراقـي لعـام      : املطلب الثاني
 النافذ

تدظدبم الرقابده علد  دسد و  ة القدوانني واناطدة مهمدة الرقابده          3113تداوا ال س و  ال راقي الدافد  ل دام   
جاء به قانون ادا   ال وله ال راقبه للمرحله االن قالبه وال ي تداولدداه  وهو ام  اد ملا  .باحملكمه االحتاد ه ال لبا

 .فبما سب 
ولق  نظدم ال سد و  الدافد  السدليه القضدائبه االحتاد ده يف ال صد  ال الد  مدر البداب ال الد  )السدليات             

 .(134)االحتاد ه( واناط مبجلس القضاء االعل  ادا    ؤون اهلبئات القضائبه املت ل ه

                                                
 .ثال اا( مر قانون احملكمة االحتاد ة ال لبا-6املاده ) -131
 .( مر قانون أدا   ال ولة ال راقبة97) املاده -132
و سد  د  مدر ذلدك حدالي ال دزا بسدب  األدانده عدر جرميده خملده بالشدرف أو             .ثانباا( مر قانون احملكمة األحتاد ة ال لبا-6املاده ) -133

 .ثانباا( مر قانون احملكمة األحتاد ة-6)م ،ال ساد واألس قالة مر دون موافقة جملس الرئاسه
 .الداف  3113( مر ال س و  ال راقي ل ام 11املاده ) -134



 
  ال راقبة ال ساتري يف دس و  ة القوانني عل  القضائبة الرقابة 

 

117 

واحملكمه االحتاد ه ال لبا ،س و  ان السليه القضائبه واالحتاد ه ت كون )مر جملس القضاء االعل وبني ال 
وهبئةو اال راف القضائي واحملداكم االحتاد ده االيدرى الدي     ،وحمكمة ال مببز االحتاد ه وجها  االدعاء ال ام

 .تدظم وفقا  للقانون(
 .مل  لقه باحملمكه االحتاد ه ال لبا(االحكام ا19-13-13تداوا ال س و  يف املواد )ثم 

 ة  قانون  ص   الحقا و سر باغلببة ثل ي اعضاء جملس الدواب ببان تشدكب  احملمكد  دددواحاا ال س و  ال
 .وم  ص   ه ا القانون ح   االن ،(135)د اعضائها وكب بة سري ال م  فبهاوحت    ع 

 اسد قالهلا كمدا جداء يف ال سد و  الدافد       وسد داوا فبما  اتي تشدكب  احملكمده واي صاصداتها وضدمانات    
 -وذلك يف ال روع ال الثه االتبه:

 تشكيل احملكمة االحتادية العليا :الفرع األول

احاا املشرع ال س و ي يف ال س و  الداف  اىل املشدرع ال دادي اصد ا  قدانون  سدر باغلببدة ثل دي اعضداء         
اي بدا هم وكب بدة سدري      د عد د اعضدائها وطر قدة   جملس الدواب  دظم تشدكب  احملكمده االحتاد ده ال لبدا وحيد     

 .(136)ال م  فبها
كما كان يف ظ  قانون ادا   ال وله ال راقبده وقدانون   ،وم     تشكب  احملكمه مق صرا عل  القضا  فقط

بدد  اصددبذ  شدد م  علدد  فقهدداء القددانون ويددرباء يف ال قدده    .3113لسدددة  31احملكمدده االحتاد دده ال لبددا  قددم  
 .(137)االسالمي

ب و ان مرب ات ا راك يرباء يف ال قه االسالمي يف تشكبلة احملكمه ت ود اىل ان ال س و  ن  يف املداده  و 
الجيو  سر قانون    ا ض -:االسالم د ر ال وله الرمسي وهو مص   اساس لل شر   أ-ال انبه ))اوال:

 ات ت  دا ض مد    م  ثوابع احكام االسالم((ولضمان تيبب  ه ه الدصدوص واحلبلولده دون صد و  تشدر     
ثوابددع احكددام االسددالم اجتدده املشددرع ال سدد و ي اىل وجددوب ا ددراك يددرباء يف ال قدده االسددالمي يف تكددو ر    

 .احملكمه
ولدددا ب ددض املالحظددات علدد  الدصددوص ال سدد و  ه امل  لقدده ب شددكب  احملكمدده ب ضددها    لدد  بددال دظبم      

احملكمددده االحتاد ددده بوجددده   ال سددد و ي للسدددليه القضدددائبه بوجددده عدددام والدددب ض االيدددر    لددد  ب شدددكب    
 :نوجزها باالتي،ياص
ان السليه القضائبه بوجه عام واحملكمة االحتاد ة ال لبا بوجده يداص حت د  اهمبده كدربى يف الدظدام       -0

وهدا كان مر الواج  ان   وىل ال س و  ببدان كب بدة    .اي صاصاتها يف غا ة االهمبه واطخيو  ألن ال ب  الي 
وهو مدا م  دظمده ال سد و      .ب بة اي با   ئبسها وك لك ما    ل  باحملكمة ال لباتشكب  السلية القضائبة وك
  .ال ائم عل  االوجه االكم 

  وىل جملس القضاء االعل  أدا    ؤون اهلبئدات القضدائبة   )( عل  ان )11فلق  ن  ال س و  يف املاده )
وب لك  كون جملدس القضداء االعلد      .((و دظم القانون طر قة تكو ده واي صاصاته وقواع  سري ال م  فبه

فهدو اعلد  جهده مت د       .باالضدافة اىل السدلي ني ال شدر  بة وال د ب  دة     ،هو السلية الرمسبة ال ال ده يف ال ولدة  
  .السلية القضائبة وتشرف عل  اهلبئات ال اب ه هل ه السلية

                                                
 .الداف  3113( مر ال س و  ال راقي ل ام 11املاده ) -135
 .وم  ص   ه ا القانون حل  االّلن .الداف  3113ثانباا( مر ال س و  ال راقي ل ام -13املاده ) -136
 .الداف  3113ثانباا( مر ال س و  ال راقي ل ام -13املاده ) -137
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ب كدو ر السدلي ني ال شدر  بة     ني االحكام ال امده واملبدادئ الرئبسدبة امل  لقدة    بولكر ال س و  اذا كان ق  ت
فلم  بني م الا كب بة اي با   ئبس ه ه السلية  .وال د ب  ة فلم  سر عل  ن س الدهج بالدسبه للسلية القضائبة

  ..(138)وترك ذلك اىل قانون  ص   الحقاا وم حي د صالحباته بشك  واضذ
دئ الرئبسبة امل  لقة ب كو ر السلية وال ي نراه انه كان مر الواج  عل  املشرع ال س و ي ان حي د املبا

لكي  ضمر اس قالهلا وع م جتاو  السليات االيرى عل   ،القضائبة واي با   ئبسها وحت    اي صاصاتها
  .اي صاصاتها

 (139)لبا وترك ذلك لقدانون  صد   الحقداا   م حي د ال س و  الداف  ع د اعضاء احملكمة االحتاد ة ال  -3
تركه للقدانون   ألن حت    ع د اعضاء احملكمة يف ال س و  االحتادي افض  مر ،وموقف املشرع ه ا حم  نظر

  .وذلك ل اليف قبام السلية ال شر  بة لسب  او الّلير ب      ع د اعضاء احملكمة   اد ا او نقصاا .ال ادي
 سد و   ول   مر االم له الواضحه عل  ال  ي  يف ع د اعضاء احملكمة عد  ع م حت    هد ا ال د د يف ال  

 ،مبحاولة ت     ع د اعضاء احملكمة ال لبا أبان ا م ها م ه ( و فلع)هو قبام الرئبس االمر كي  ،االحتادي
سدقط تلدك   وان كدان الكدونغرس االمر كدي قد  ا     .ألن ع د هؤالء االعضاء م حيد د يف ال سد و  االمر كدي   

  .كما اسل دا (140)احملاوله يف نها ة االمر
قد  حد د عد د اعضداء      ،هدا هو ان قانون ادا   ال ولة ال راقبة للمرحلة االن قالبدة  ومما جت   اال ا   البه

  .سابقاا ذلك مر مبزات ه ا القانون كما اوضحدا انوك .(141)اد ة ال لبا برئبس ومثانبة اعضاءاحملكمة االحت
ولة ال راقبة م     تشكب  احملكمة مق صراا عل  القضا  فقط كما كان احلاا يف ظ  قانون ادا   ال -3

 .ب  اصبذ  شم  فقهاء القانون ويرباء يف ال قه االسالمي كما اسل دا ،للمرحلة االن قالبة
وأ راك فقهاء القانون مر اسات   كلبات القانون وغريهم مما حيس  هل ا ال س و  لكدي  ك مد  الدسدبج    

  .القانوني للمحكمة االحتاد ة ال لبا
القوانني حت اج اىل جان  اطخرب  القضائبة يرب  اكادميبة عالبدة فدرئبس    ألن الرقابة القضائبة عل  دس و  ة

وتضدم احملداكم ال سد و  ة يف الد وا      ،احملكمة ال س و  ة يف كد  مدر بولدد ه والربتغداا مدر اسدات   القدانون       
   ما وق  فبه دددددددوب لك  كون ال س و  الداف  ق  تالف .(142)و ببة ع داا مر اسات   اجلام اتاال

  .نون ادا   ال ولة ال راقبة ال ي قصر تشكب  احملكمة عل  القضا  فقط وكما ببدا سابقااقا
ترب در  تكدون  وال  ،ولكر ا راك يرباء يف ال قه االسالمي يف تشكبلة احملكمة نرى انه حم  نظر ومتحدب  

ا جيدد  ان ألن تشددكبلة احملكمددة وال ضددو ة فبهدد ،أ( والددي سددبقع اال ددا   البهددا-اوالا-3ذلددك باملدداده )
  .مق صر  عل  ذوي االي صاص القانوني مر القضا  وفقهاء القانون مر اسات   كلبات القانون وغريهم

ولكر ذلك ال   ين ان احملكمة ال تس يب  االس  انه خبدرباء مدر ال تصصدات االيدرى غدري القانونبدة مبدا        
اتهم علد  ان ال كوندوا اعضداء    وأمنا   ين ذلدك انده ميكدر للمحكمدة االسد  اده مدر يدرب        .فبهم  جاا ال  ر

  .ألن ال ضو ة يف ه ه احملكمة فدبة مهدبة أي قضائبة او قانونبة ألناس م تصصني ،فبها
كما ان ف ذ الباب امام  جاا ال  ر ل ضو ة ه ه احملكمة قد  جيرهدا اىل احملاصصدات اليائ بدة مبدا  رتتد        

ئدف خم ل دة سدبؤدي اىل تبدا ر يف اال اء وعد م      فضالا عر أن وجود  جاا د در مي لدون طوا   .علبها مر حماذ ر

                                                
 .الداف  3113( مر ال س و  ال راقي ل ام 11املاده ) -138
 .( الداف 3113ثانباا( مر ال س و  ال راقي ل ام )-13املاده ) -139
 .330د.علي السب  البا ، املص   الساب ، ص -140
 .ف هد( مر قانون أدا   ال ولة ال راقبة للمرحله األن قالبه-99أنظر املاده ) -141
 .79، ص0111ال س و ي، د اسه مقا نه، دا  الدهضة ال رببة، القاهر ، د.عب الليبف الشبخ، اجراءات القضاء  -142
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اس قرا  االحكام الي تص  ها هد ه احملكمدة يف حدني ان هد ه االحكدام جيد  ان تسد د  اىل اسدس دسد و  ة          
 .وقانونبة حب ه

 أختصاصات احملكمة االحتادية العليا :الفرع الثاني

ر ال سد و  ويف مقد م ها   ددددددددد م (13)ببد هدا املداده    ،خت   احملكمة االحتاد ة ال لبا بأي صاصدات ع  د    
باالضدافه اىل أي صاصدات أيدرى ت  لد  باملدا عدات الدي        .الرقابة عل  دس و  ة وت سري نصوص ال سد و  

أو بددني حكومددات االقددالبم أ احملافظددات   ،حتصدد  بددني احلكومددة االحتاد ددة وحكومددات االقددالبم واحملافظددات  
مهو  ة و ئبس جملس الو  اء والدو  اء واملصدادقة علد  ن دائج     االتهامات املوجهه اىل  ئبس اجل يفوال ص  

  .االن تابات وغريها
 :وسد داوا ه ه االي صاصات فبما  أتي

 -:(143)الرقابة عل  دس و  ة القوانني واالنظمة -اوالا:
املشدرع   وب لك  كون ،وهو أي صاص حصري للمحكمة االحتاد ة ال لبا مر دون سائر احملاكم االيرى

 ة للرقابدة علد    وه ا هو االجتاه الغال  يف ال دظبمات احل   .ي ال راقي ق  أي  مبب أ مركز ة الرقابةال س و 
 .(144)دس و  ة القوانني

ح     الف  ما ق  حيصد  مدر أيد الف     ،وبال الي  كون املشرع ال س و ي ال راقي ق  ف   حسداا ب لك
 .لقوانني حملاكم م   دهاألحكام وتضا بها فبما لو عه  بالرقابة عل  دس و  ة ا

باألضافه اىل أي صاص احملكمة بالرقابة عل  دس و  ة القوانني واالنظمة الداف   فأن للمحكمة  -:ثانباا
 -:أي صاصات أيرى ن  علبها ال س و  نوجزها باالّلتي

 :(145)ت سري نصوص ال س و  -أ
ا هدو األجتداه الغالد  يف    وهد   ،ر دون سدائر احملداكم األيدرى   دددددددد وهو أي صداص حصدري للمحكمدة م   

 .ال دظبمات ال س و  ة امل اصره
فاحملكمددة االحتاد ددة ال لبددا هددي اجلهدده القضددائبة االحتاد ددة األعلدد  وصدداحبة الكلمدده ال صدد  يف احلكددم       

 .ب س و  ة القوانني وت سري نصوص ال س و 
 ،الدافد   3113و الحظ هدا األي صاص ب  سري نصوص ال س و  قبد  صد و  ال سد و  ال راقدي ل دام      

وهو ما جي   أي صاصات هد ه   .كانع خت   به حمكمة ال مببز ولكر ال س و  م  بني أي صاصات األيريه
اهلبئات القضائبة م  ايله وغري واضحه احلد ود وهدو مدا كدان جيد   باملشدرع ال سد و ي ت ا كده لد اليف أي          

 .تدا ع يف االي صاص ق  حيص  مس قبالا
 .(146)بني اهلبئات القضائبة املت ل ةال ص  يف تدا ع االي صاص  -ب

واملالحظ هدا هو أن ه ا االي صاص كانع متا سده حمكمدة ال مببدز قبد  صد و  ال سد و  ال راقدي ل دام         
الداف  ولكر ال س و  م  بني أي صاصات حمكمة ال مببز االحتاد ه كما أسل دا. مما جي   أي صاصات  3113

  بدأن حيد د أي صاصدات   وهو ما جي   باملشدرع تالفبده    ،ه احل وده ه اهلبئات القضائبة م  ايلة وغري واضح
 .ه ه اهلبئات القضائبة األحتاد ة بشك  واضذ

                                                
 .الداف  3113أوالا( مر ال س و  ال راقي ل ام -13املاده ) -143
 .377د.أمح  كماا أبو اجمل ، املص   الساب ، ص -144
 .الداف  3113ثانباا( مر ال س و  ال راقي ل ام -13املاده ) -145
 .الداف  3113( مر ال س و  ال راقي ل ام ثامداا-13أنظر ن  املاده ) -146



 
 
 

111 

 ل امرا ال  د
 

والقدرا ات واألنظمدة وال  لبمدات     ،ال ص  يف القضا ا الدي تدشدأ عدر تيببد  القدوانني االحتاد ده       -ج 
 .(147)ءات الصاد   عر السليه االحتاد هواألجرا

ظات والبلد  ات   حتص  بني احلكومة االحتاد ه وحكومات االقالبم واحملافال ص  يف املدا عات الي -د
 .(148)واالدا ات احمللبه

 .(149)  ة و ئبس جملس الو  اء والو  اءال ص  يف االتهامات املوجهه اىل  ئبس اجلمهو -هد
 .(150)ل ضو ة جملس الدواب املصادقة عل  الد ائج الدهائبه لألن تابات ال امه -و

أن ه ه األي صاصات الي أوكلع للمحكمه االحتاد ة ال لبا كد ري  جد اا وكدان ميكدر تدرك      و الحظ هدا 
ألندددا نددرى أندده مددر  ددأن هدد ه  ،ب ضدها للددهبئات القضددائبة األحتاد دده االيددرى م دد  حمكمددة ال مببددز االحتاد ددة 

اصاتها اطخيريه األي صاصات الك ريه أن ت ق  كاه  احملكمه وت رق  قبامها مبهامها اجلسبمه وال سبما أي ص
 .يف جماا الرقابة عل  دس و  ة القوانني

( أنيالقاا مر االهمبه الكبري  الي 19و))قرا ات احملكمه االحتاد ة ال لبا باته وملزمه للسليات كافه(()م
لد لك ج دد  ال سدد و    .وأهمبددة وييدو   األي صاصددات الدي مت لكهددا   .ت م د  بهددا احملكمده االحتاد ددة ال لبدا   

 ته أي نهائبه ال جيو  الي ر بها أمام أي جهه وملزمه لكافة السليات يف ال ولة قرا اتها با
ولكر ال س و  أغ   موضوع يف غا ة االهمبده وهدو ضدرو   نشدر قدرا ات احملكمده يف اجلر د ه الرمسبده         

قدرا ات  ف أ  خ نشر قرا ات احملكمه هو امل وا علي يف ن داذ   .)الوقائ  ال راقبة( ح     حق  علم الكافه بها
ألن الدشر هو الوسدبلة الدي مبق ضداها   درتض علدم أصدحاب الشدأن بدالقوانني          .احملكمه جتاه السليات كافه

وما دام ال س و  قد  أع درب قدرا ات احملكمده ملزمده للسدليات كافده مبدا فبهدا السدليه            .والقرا ات امللزمه هلم
ومر امل لدوم   .يه ال شر  بة ل  م دس و   ه م الافه ا   ين أنه باألمكان الغاء قانون أص  ته السل .ال شر  بة

  .أن القوانني كقاع   عامه تكون ملزمه مر تا  خ نشرها يف اجلر  ه الرمسبه
ومر ثم فأن أي الغاء أو ت     مر قب  احملكمه األحتاد ة ال لبدا هلد ه القدوانني جيد  أن  د د  مدر تدا  خ        

  .نشره يف اجلر  ه الرمسبه أ ضاا
 ضمانات أستقالل احملكمة االحتادية العليا :ثالفرع الثال

ي جمداا الرقابدة علد  دسد و  ة القدوانني      ددددددددد أن قبام احملكمه االحتاد ة ال لبا مبهامها اجلسبمه وال سدبما ف 
  .مدوط مب ى أس قالا ه ه احملكمه

ة أم السدلية  فحما ة أحكام ال س و  مر املتال ه واالن هداك سدواء كدان ذلدك مدر قبد  السدليه ال شدر  ب        
ب بد اا عدر    .ال د ب  ة   يل  توفري ضمانات حقبقبه حتقد  أسد قالا احملكمده وحبادهدا عدد  قبامهدا بوظب  هدا       

 .الضغوط وال  يالت مر قب  ه ه اجلهه أو تلك
فدب ض   .ولق  تضمر ال س و  الداف  ال     مر الدصوص الي تؤكد  أسد قالا احملكمده االحتاد ده ال لبدا     

والدب ض االّليدر ند  علد  أسد قالا       .عاماا لبؤك  أس قالا السليه القضائبة بشك  عامه ه الدصوص جاء 
 .احملكمه االحتاد ه ال لبا بوجه ياص

                                                
 .الداف  3113ثال اا( مر ال س و  ال راقي ل ام -13املاده ) -147
 .الداف  3113 اب اا( مر ال س و  ال راقي ل ام -13املاده )م -148
 .الداف  3113سادساا( مر ال س و  ال راقي ل ام -13املاده )م -149
 .الداف  3113اقي ل ام ساب اا( مر ال س و  ال ر-13املاده )م -150
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وأك ت املاده  .فلق  أفرد ال س و  ال ص  ال ال  مر الباب ال ال  )السليات االحتاد ه( للسليه القضائبه
لسددلية القضددائبة مسدد قله وت والهددا احملدداكم علدد   ( أسدد قالا السددلية القضددائبة حبدد  جدداء فبهددا أن ))ا 17)

 أي الف أنواعها ود جاتها وتص   أحكامها وفقاا للقانون((.
( ل ؤك  أس قالا )القضا ( يف عملهم وع م يضوعهم ل أثري أي سليه عد ا سدلية   11ثم جاءت املاده )

  .(151)ي  يف القضاء أو يف  ؤون ال  الهوحظرت عل  أ ة سليه ال   .القانون
أما .( وج لع أدا    ؤون السلية القضائبة واأل راف علبها جمللس القضاء االعل 11م جاءت املاده )ث

ثال اا( مر ال س و  فق  ج لع أقرتاح مشروع املوا نه السددو ه للسدليه القضدائبة االحتاد دة مدر      -10املاده )
 .أي صاصات جملس القضاء االعل  ب   عرضها عل  جملس الدواب للموافقه علبه

وفضالا عر ذلك فأن ال س و  ق  ج   القسم ال ي  ؤد ده أعضداء جملدس الددواب قبد  مبا درتهم مهدام        
 .(152)ة وت ه هم ب  م ال  ي  يف  ؤونهاعملهم م ضمداا أحرتامهم ألس قالا السليه القضائب

  ومر الدصوص امل ق مه   بني أس قالا السليه القضائبه بشك  عام عر ك  مر السلي ني ال شر  بة
فقد  نصدع    .أما فبما    ل  باحملكمه االحتاد ه ال لبا فق  بني ال س و  أس قالهلا مالبداا وأدا  داا   .وال د ب  ة

  .اوال( عل  أن ))احملكمه االحتاد ه ال لبا هبئه قضائبه مس قله مالباا وأدا  اا((-13املاده )
ببدما القوا  .ت  رب جزء  مر ال دظبم القضائي والقوا بأن احملكمه االحتاد ه ال لبا هبئه مس قله   ين أنها ال

 .بأن احملكمه االحتاد ة هبئه قضائبه   ين أنها ختض  ملا خيض  له ال دظبم القضائي مر مبادئ عامه
وهد ا  درط ال بد  مدده ل حقبد        ،وعل  ك  حاا فأن الد  امل كو   ؤك  أس قالا احملكمه مالباا وأدا  اا

الا احلقبقي ال ميكر حتقبقه اال اذا ان ردت احملكمه ن سها بأدا    ؤونها املالبده  ألن االس ق .أس قالا احملكمه
  .واألدا  ه ومب رفة أعضائها وح هم مر دون أي ت ي  أو مشا كة مر ا ة سليه أيرى

ومدد  كدد  هدد ه الدصددوص ال سدد و  ه اال أن موقددف املشددرع ال سدد و ي مددر أسدد قالا القضدداء عمومدداا      
  .اد ة ال لبا حم  نظر ومتحب وأس قالا احملكمه االحت

وهددا نالحدظ أن ال سد و  م  ددظم االحكدام       ،ونب أ مر تدظبم السدليه القضدائبة االحتاد ده يف ال سد و     
فلدم  دبني ال سد و  مد الا كب بدة       .ال امه واملبادئ الرئبسبه امل  لقه ب كو ر ه ه السدليه بشدك  واضدذ وحمد د    

اىل قدانون  صد   عدر املشدرع     باته بشدك  واضدذ وتدرك ذلدك     وم حيد د صدالح   ،أي با   ئبس ه ه السليه
  .(153)ال ادي

وتدظددبم السددليه القضددائبه بهدد ا الشددك  ال  ضددمر أسدد قالهلا وعدد م جتدداو  السددليات االيددرى علدد        
فال س و  بني املبادئ الرئبسبة امل  لقه ب كدو ر السدلي ني ال شدر  به وال د ب  دة بشدك  واضدذ        .أي صاصاتها

 ،وهي السليه ال ال ة يف ال ولة ،ولكده م  سر عل  ن س الدهج بالدسبه للسليه القضائبه .وحم د اىل ح  ما
 .عل  الرغم مر أهمب ها الكبريه ويصوصاا يف الدظام ال ب  الي

بد    .كما أن مر امل روف أن أي أع  اء عل  مب أ أس قالا القضاء  د كس عل  حقوق وحر ات االفراد
  . ات االفراد ال ب  أن  سبقه مساس بأس قالا القضاءأن أي أع  اء عل  حقوق وحر

 .ف ل  الرغم مر الدصوص امل ق مه الي أ رنا البها ،وك لك فبما    ل  باحملكمه االحتاد ه ال لبا

                                                
 .الداف  3113( مر دس و  مجهو  ة ال راق ل ام 11أنظر ن  املاده ) -151
 .الداف  3113( مر دس و  مجهو  ة ال راق ل ام 31أنظر ن  املاده ) -152
 .الداف  3113( مر ال س و  ال راقي ل ام 11املاده ) -153
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اال أن هداك الك ري مر االمدو  املهمده الدي م     .والي تؤك  أس قالا احملكمه االحتاد ه ال لبا مالباا وأدا  اا
  . س و  والي خت  بأس قالا احملكمة وحبادها دظمها ال

فم الا م  بني ال س و  تشكب  احملكمه وكب بة أي با   ئبسدها وأعضدائها وم حيد د عد دهم وتدرك ذلدك       
 .(154)جملس الدواب بأغلببة ثل ي أعضائهللسليه ال شر  به عر طر   قانون  ص   عر 

ال سد و  ن سده مبوجد  نصدوص صدرحيه ال غمدوض       وتشكب  احملكمة االحتاد ة ال لبا جي  أن  ددظم يف  
جراءات الي جي  أن ت بد   واال ،ألن ال س و  أذا كان ق  بني السليه الي هلا احل  يف ت     نصوصه .فبها

 .(155)يف ذلك
فأنه مر باب أوىل جيد  أن   ضدمر تشدكب  اجلهده الدي تقدوم علد  احملافظده علد  مسدوه وعلدوه دايد              

  .ألن الغا ه مدهما واح ه ، ال دظبم القانوني يف البل
كما أن مر امل    علبه أن االمدو  الدي   دوض فبهدا املشدرع ال سد و ي املشدرع ال دادي يف تدظبمهدا هدي           

ومر  ،وتكو ر احملكمه االحتاد ه ال لبا لبس مر االمو  الي ختض  لل غبري .االمو  الي تكون عرضه لل غبري
 و ي تشكب  احملكمه املت صه حبما ة ال س و  واحملافظة عل  مسوه ثم لبس مر املقبوا أن  دبط املشرع ال س

  .وعلوه اىل املشرع ال ادي
  أن  ضدمدها الدصدوص امل  لقده    ددددددددد وهداك الك ري مر ال ساتري الي حرص املشرع ال سد و ي فبهدا عل  

ل سدد و  السو سددري ومدهددا ا ،  مسددوه وعلددوهددددددددب شددكب  احملكمدده املت صدده حبما ددة أحكامدده واحملافظدده عل 
 .(156)ل س و  االسباني وال س و  الرتكيوال س و  اال يالي وا

  .(157)وتدرك ذلدك للمشدرع ال دادي     وك لك م حي د ال س و  الداف  ع د أعضاء احملكمة االحتاد ه ال لبا
 .يف حني أن حتقب  أس قالا احملكمه االحتاد ه ال لبا   يلد  حت  د  ال سد و  ل د د أعضدائها بشدك  حصدري       

  .ح   ال  رتك أي جماا ل  ي  السليه ال شر  بة أو السليه ال د ب  ة يف ه ا ال ح    وكما أ رنا سابقاا
وعل  كد  حداا فدأن حتقبد  أسد قالا احملكمده االحتاد ده ال لبدا ال  ك دي ل حقبقده الدصدوص ال سد و  ة             

وأد اك  ،مدددددددوأد اك القضا  أن سه ،ةوأمنا ال ربه أوالا وأيرياا بأد اك السلي ني ال شر  بة وال د ب   .وح ها
ألنده الضدمانه الوحبد ه     ،الرأي ال ام بقبمة أس قالا احملكمه وضرو   محا ة ه ا االسد قالا واحل داظ علبده   

ر أسد قالا  ددد وهو ضمانه أساسبة حلما ة حقوق وحر دات االفدراد ألن الدبد  م    ،حلما ة مسو وعلو ال س و 
وأي أن هاك حلقدوقهم وحر داتهم ال بد  أن  سدبقه املسداس       ،ر ات االفراد  حقوق وحدددددالقضاء  د كس عل

  .بأس قالا القضاء

 اخلامته 
أن فرغدا مر حب  الرقابة القضائبة عل  دس و  ة القوانني يف ال راق ومر دون ال يوا يف تكرا  ما وب   

وصدبات يف  كد لك ب دض ال   و ،سب  حب ه فأن هداك ب ض الد ائج املهمه  الي تر حع لدا مر يالا البح 
 :تيه ا اجملاا نوجزها باآل
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أندا يف ال راق ال نكاد من لك أ ة جتربه ذات قبمه يف جماا الرقابة القضائبة عل  دسد و  ة القدوانني ال يف    -0
فضالا عر أن جتربة الرقابة القضدائبة علد  دسد و  ة القدوانني يف      ،ال ه  امللكي وال يف ال ه  اجلمهو ي

ل لك كان اجلان   ،الداف  ال تزاا يف ب ا اتها 3113 ولة ال راقبة وال س و  ال راقي ل ام قانون أدا   ال
 الدظري هو الياغي عل  جوان  البح . 

ألنده ال فائد ه    ،أن محا ة مب أ مسو ال س و  يف ال راق  ب و أك ر أهمبدة مدر اعد اد ال سد و  وأقدرا ه      -3
ر األع  اء واألن هاك مر قبد  السدليات ال امدة يف    ترج  مر الدصوص ال س و  ة ما م   م محا  ها م

ال ولة. وال سبب  ل لك اال بالرقابة القضائبة عل  دس و  ة القوانني والي جي  أن تكون  قابه حقبقبده  
 وف اله ال جمرد  قابه  كلبه.

علد   بالرقابدة القضدائبة    0133أي  املشرع ال س و ي ال راقي ويف أوا دسد و  لل ولدة ال راقبدة ل دام      -3
دس و  ة القوانني. وهو مدا حيسد  لده نظدراا لدجداح الرقابدة القضدائبة علد  دسد و  ة القدوانني يف الد وا            

 املت ل ة وتأ ب  غالببة ال قه هلا.
الرقابة ه ه كانع جتربه م واض ه وم تؤسس أل ة تقالب  دس و  ة ذات قبمه بالرغم مر أن ه ا ولكر جتربة 

 ثني عاماا.ال س و  طب  ملا  ز   عل  ال ال
 نظم قانون ادا   ال ولة ال راقبة للمرحلة االن قالبة الرقابة القضائبة عل  دس و  ة القوانني                              -9

ولدو مدر    -بصو ه جب   اىل ح  ما وت وق ب لك علد  دسداتري كد ري مدر الد وا امل ق مده يف هد ا اجملداا             
الداف . وم  ذلك فق  كاندع هدداك ب دض     3113وان  عل  دس و  عام وت وق يف ب ض اجل -الداحبه الدظر ه 

املالحظات عل  تدظبم قانون أدا   ال ولدة هلد ه الرقابدة مدهدا أغ الده ملوضدوع نشدر أحكدام احملكمده األحتاد ده يف           
 كبري يف اي صاصات احملكمه وغريها.اجلر  ه الرمسبه وأق صا تشكبلها عل  القضا  فقط وال وس  ال

الدافد    3113اقدي ل لدم    دظبم ال س و ي للرقابه القضائبه عل  دس و  ة القوانني يف ال س و  ال ر اب ال -3
عل  دساتري  -مر الداحبه الدظر ه-لكده م  ك  ذلك كان جب ا اىل ح  ما وكان م ق ما ب ض القصو . 

 ل س و .اجملاا وهو ما حيس  هل ا اك ري مر ال وا وح   دساتري ب ض ال وا امل ق مه يف ه ا 
جي  ان  كون للجده ت     ال س و  دو  يف تاليف ب ض اوجه القصو  الي وق  فبهدا املشدرع ال سد و ي     -6

والي عرضدا هلا سابقا سواء مات ل  مدها بالسليه القضائبه بوجده عدام او مدات ل  مدهدا باحملكمده االحتاد ده       
لقدده بالسددليه القضددائبه بصددو ه    ال لبددا بوجدده يدداص م دد  عدد م تدظددبم ال سدد و  لالحكددام ال امدده امل          

واغ اا موضددوع نشددر قددرا ات ،وع م حت  دد  عدد د اعضدداء احملكمدده االحتاد دده ال لبددا يف ال سدد و ،واضددحه
وان  كدون ت د      1وال وس  الكبري يف اي صاصات احملكمه االحتاد ده وغريهدا   ،احملكمه يف اجلر  ه الرمسبه

 1و  ة القوانني يف سلم اولو ات عم  اللجدهاملواد امل  لقه ب دظبم الرقابه القضائبه عل  دس 
و ال سد و   ددددد وايرياا فان الرقابه القضائبه علد  دسد و  ة القدوانني وحد ها غدري كافبده لضدمان مبد أ مسد        

ي ال وله واد اك دددددوان ال ربه اوالا وايريااباد اك السليات ال امه ف1ومحا ة احكامه مر االع  اء واالن هاك
ي ألهمبدة محا دة احكدام    دددددددد  اك الرأي ال ام ووسائ  االعالم ومؤسسات اجمل مد  امل ن واد،القضا  ان سهم

ر يدالا الرقابده القضدائبه علد      ددد واالميدان بدأن محا دة احكدام ال سد و  م     1ال س و  مر االن هاك واالع  اء 
هم ال امه وترسدبخ مبد أ   و الوسبله ال اعله واالساسبه حلما ة حقوق االفراد وحر اتددددددددددس و  ة القوانني ه

 .املشروعبه
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 املصادر
 الكتب والبحوث

  مدشددأ  امل دا ف باالسددكد   ه  ،الدد وا واحلكومدات  ،الدددظم السباسدبه  ،ابدراهبم عبد  ال ز ددز  دبحا    د. -
3116. 

الدظر ة ال امة يف القدانون ال سد و ي    ، ع  ناجي اجل هد.كيران  غري ن مه و د.احسان امل رجي و  د. -
  .0111 ،بغ اد -ة دا  احلكمه ميب  ،يف ال راق

الرقابدده علدد  د  و  ددة القددوانني يف الوال ددات امل حدد ه االمر كبدده واالقلددبم     ،امحدد  كمدداا ابددو اجملدد   د. -
 .   0161القاهر   ،مك بة الدهضه ال رببه ، سالة دك و اه ،املصري

 ،وا ال رببة االيرىد اسة مقا نه لل س و  اللبيب ودساتري ال  ،القانون ال س و ي ،امساعب  مر  د. -
 .0161بريوت  -دا  صاد  

 .0131السدة ال ال ة  ،3ال  د  ،جملة ادا   قضا ا احلكومه ،ال ولة القانونبة ،ثروت ب وي 1د  -
دو  ال س و  يف محا ة اسد قالا قدرا  القاضدي يف اصد ا  احلكدم       ،املس شا  دا ه نو  ال  ر بهاء ال  ر -

حب  مدشو   ، ه وسب  مكافحة ال ساد االدا ي يف الدظام القضائيوال وام  اطخا جبه الي تؤثر يف قرا
 ،اليب ده االوىل ،يف ك اب د اسات دس و  ه عراقبه حوا موضوعات أساسبه لل س و  ال راقي اجل   

 .3113 ،نبو و ك،ميب ة بو  
بددع ب ،ميدداب  دا  الشددؤون أل قافبدده أل امدده ،ال شددر  ات أل سدد و  ه يف ال ددراق، عدد  ندداجي اجل ه د. -

 .0111 ،بغ اد -اجلكمه 
 .0173الكو ع ،مياب  دا  السباسبة ،الدظر ة ال امة للقانون ال س و ي ، مزي طه الشاعر د. -
دا  ّ كرْْ للدشر  ،حققه وق م له حمم   ه ي ّ كرْْ ،والدظم السباسبه ،القانون ال س و ي ، ه ي ّ كرْْ -

 .0113،بريوت -
شرعبه ال س و  ه عل  ضدوء قضداء احملكمده ال سد و  ه     القانون ال س و ي وال ،سامي مجاا ال  ر د. -

 .3116 ،مدشأ  امل ا ف باالسكد   ه ،اليب ه ال انبه،ال لبا
سد     د..   0139 ،دا  امل دا ف باالسدكد   ه   ،اليب ه االوىل ،القانون ال س و ي ،س   عص و  د. -

حب  مدشو  يف ك اب د اسدات   ،م اق ه يف الرقابه القضائبه عل  دس و  ة القوانني،عب  اجلبا  ال لو 
 ،ميب دة بو د    ،اليب ده االوىل  ،دس و  ه عراقبه حوا موضدوعات اساسدبه لل سد و  ال راقدي اجل  د      

 .3113 ،نبو و ك
 .0117 ،دا  الدشر بال ،عب  الغين بسبوني عب  اهلل الدظم السباسبه والقانون ال س و ي د. -
 ،اليب دده ال ال دده / مدشددأ  امل ددا ف باالسددكد   ه   ،القضدداء االدا ي ،عبدد  الغددين بسددبوني عبدد  اهلل  د. -

3116. 
 ،دا  الدهضدددة ال رببدددة ،د اسددده مقا نددده ،اجدددراءات القضددداء ال سددد و ي ،عبددد  الليبدددف الشدددبخ د. -

 .0111،القاهره
اجمللد    ،جملدة ال لدوم القانونبدة    ،عصام عب  الوهاب الرب جندي / مسدو ال سد و  ودسد و  ة القدوانني      د. -

 .3111 ،بغ اد،3و0ال  دان  ،اطخامس عشر
 ،مبادئ واحكام القدانون االدا ي  ،مه ي  اسني السالمي د.علي حمم  ب  ر و د.عصام الرب جني و د. -

 .0113 ،بغ اد -م  ر ة دا  الك   لليباعه والدشر
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الرقابدده علدد  دسدد و  ة القددوانني يف مصددر مدد  املقا ندده باالنظمددة ال سدد و  ة          ،علددي السددب  البددا    د. -
 .0113 ،االسكد   ه ، ات املصر هدا  اجلام،االجدببه

 ،دا  الدهضة ال رببه ،الك اب االوا )املبادئ ال س و  ة ال امه( ،القانون ال س و ي ،ف حي فكري د. -
 .0117،القاهر 

 .0117 ،دا  الدشر بال ،القانون ال س و ي والدظم السباسبه ،حمسر يلب  د. -
 .3113 ،دا  الدشر بال ،اتوا ن السليات و قاب ه ،حمم  عب  احلمب  ابو     د. -
 .0170 ،القاهر  ،دا  ال كر ال ربي ،القانون ال س و ي ،حمم  كام  لبلهد. -
 ،الك داب ال داني   ،د اسدة مقا نده   ،الرقابه عل  اعماا االدا ه )الرقابة القضائبة( ،حمم  كام  لبلهد.د  -

 .0161 ،دا  الدهضه ال رببه بريوت
 1 0166 ،القاهر  -دا  ال كر ال ربي ،اليب ه ال انبه ، امهاملبادئ ال س و  ه ال ،حممود حلمي 1د  -
حب   ،اس قالا القضاء يف ال راق ودو  ال س و  ال ائم يف محا ة اس قالا القضاء ،م حع احملمود د. -

اليب ده االوىل   ،مدشو  يف ك اب د اسات عراقبه حوا موضدوعات اساسدبه لل سد و  ال راقدي اجل  د      
 .3113 ،نبو و ك ،ميب ة بو  

حب  مدشو  يف ك داب  تدامالت مدشدو ات دا      ،م د  الرقابة عل  دس و  ة القوانني ،مد   الشاوي د. -
 .3113 ،بغ اد ،ال  اله

دا  ال قافده   ،اليب ده االوىل  ،الوسبط يف الدظم السباسبه والقانون ال س و ي ،ن مان امح  احليب د. -
 .3119 ،عمان ،للدشر وال و   

املك د  ال دين يف جملدس الد وا      ،بة الي قر تها حمكمة القضاء األدا ي يف مصدر جمموعة املبادئ القانون -
 للسده االوىل القضائبة  63القضبه  ،0131 ،السده ال انبه ،املصري

- Burdeau, Traite de  scince  politique, paris, 1969,T.4.             

 القوانني
 1 0133القانون االساسي ال راقي ل ام  -
 1 0131اد ال ربي ل ام دس و  االحت -
 1 0161دس و  عام  -
  1 0161لسدة  031ال لبا  قم  ةال س و   ةقانون احملكم -
  1امللغ   0171متو   06دس و   -
  1اللداف   0170ال س و  املصري ل ام  -
  1امل  ا 0171لس ة  36 قم  ةقانون جملس  و ى ال ول -
  1 3119م للمرحله االن قالبه ل ا ةال راقب ةقانون ادا   ال ول -
  1 3113لسدة  31ال لبا  قم  ةاالحتاد  ةقانون احملكم -
  1الداف  3113ال س و  ال راقي ل ام  -
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 القيد األول 

 ، كلية القانون، جامعة كربالءعلي شاكر عبد القادر البدري 0م0م 

 : البحثملخص   
وجدوهر   ،ال صر نظرا ل يببقاته ال ملبدة  مر املسائ  املهمة عل  الص ب  القانوني يف ه ا القب  االوا    

وهي مشدكلة قانونبدة   ،موضوع البح    اج اال اضدي ال راقبدة الغدري املسدجلة  يف دائدر  ال سدجب  ال قدا ي       
وماهي الشددروط امليلوبددة لكددي تسددج  هدد ه  ،واق صدداد ة فلمددر ت ددود ملكبددة هدد ه اال اضددي غددري املسددجلة  

 1ا ات الي عاجلع اال اضي غري املسجلة وماهي القوانني والقر،األ اضي باسم حائز ها

 مقدمة
 رمي ه ا البح  اىل ع د مر األغراض املهمة الي كانع و اء اي با ي ملوضوعه كما  س   إىل تق  م 

القبدد  ومدداهي اآلثددا  الددي حيققهددا    ،بالقبدد  االواأجوبددة عددر ب ددض ال سدداؤالت ومددر أبر هددا ماملقصددود     
م لمدا  د ه  ب دض  دراح قدانون ال سدجب  ال قدا ي        بد  االوا  للقوه  ان السب  الصدحبذ  درط   االوا،

وملر ت ود ملكبة ال قا ات ،يف ب ض قرا اته ال راقي  وجلدة ت ببع امللكبة يف ب ض قرا اتها والقضاء ال راقي
وحنو ذلدك مدر األسدئلة األيدرى الدي       ،0111( لسدة 010غري املسجلة ب   مرو  سدة مر ن اذ قانون  قم)

وق  اق صدرنا يف د اسدد دا هلد ا البحد  علدد  ال شدر   وال قده والقضدداء      ،  يف هدد ا املوضدوع حببدع لددا البحد   
وجد نا   اال راقي ولكددا م  ذلك م نس ي  ان مند  أن سدا مر ال لمبذ بال شر   وال قه والقضاء املصري كلم

سدتص   ،ولق  وج نا ان مر املداس  ان ن اج د اسة موضوع البح  يف ثالثة مباح ،مق ض  وم س ا
وسدد داوا يف املبحدد   القبد  االوا وسددكرس املبحدد  ال داني اىل  دروط القبد  االوا      املبحد  األوا مل هدوم   

واذا ماان هبدا مر حب  ذلك أوصلداه خبامتة سد  ج فبها ابر  الد ائج  للقب  االوا ال ال  اىل الير   اإللزامي 
 اىل غرضدا ه ا واهلل مر و اء القص  وبده املسد  ان   واملقرتحات وسد ت  املدهج االس قرائي وال حلبلي سببال

 1وعلبه ال وك 

 القيد األولمفهوم   املبحث األول:
ان حت    م هوم القب  االوا ال ك م  اال ب ح    م داه ومتببزه مما  ش به به، وإذا فسد اج ه ا املبح  يف 

 1مببزه مما  ش به بهميلبني سدتص  أوهلما ل  ر ف ال سجب  اجمل د وسدكرس ثانبهما ل 
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  -املطلب األول: تعريف القيد األول:
 ب و مر املس حسر قب  اطخوض ب  ر ف القبد  االوا ان ندبني ان املشدرع ال راقدي م  سد ت م مصديلذ       

فق  توحي عبدا   ال سدجب  اجملد د ان حد  امللكبدة او احلقدوق ال بدبدة         -ال سجب  اجمل د -القب  االوا ب 
وامندا املقصدود بده تسدجب       ، م جت    ه ا ال سجب  مبوج  م املدة ال سدجب  اجملد د   االيرى مسجلة حبب   

تلك احلقدوق يف السدج  ال قدا ي الوا مدر  ولبصدبذ هد ا السدج  مسد د ا اىل ال سدجبالت الدي تلدي هد ا             
 1ال سجب  األوا 

سدجب  ال قدا ي   و ب و مر املس حسر ا ضا ان نسلط ولو قلبال مر الضوء عل  ال شر  ات امل  لقدة بال    
امل د ا، و  د  ال دراق مدر      0170( لسددة  93الي كانع ناف   يف ال راق قب  قانون ال سجب  ال قا ي  قم)

م وأسسع فبه دوائر ال سجب  ال  مداني  قداا   0131مد  سدة  ( 1)أوائ  ال وا الي أي ت بال سجب  ال بين
 1هلا )دوائر اليابو(

ابو ت   حجة فب م  بها بال ببدة مبق ضد  القدوانني الصداد   يف    وكانع امل لومات الوا د  يف سجالت الي
وذلك الع با هدا يالبدة مدر  دائبة ال زو در      ،م 0161ذلك الوقع ومدها جملة األحكام ال  لبة الصاد   سدة 

كمددا أجددا  القددانون إثبددات يددالف مضددمونها او    ،ولكددر اذا ادعدد  تزو رهددا فالببدددة تقبدد  علدد  ذلددك فقط   
اليابو أصبحع أواير ال ولة ال  مانبة عل  د جة كدبري  مدر االيد الا فلدم ت د  هلدا        ولكر دوائر،تزو رها

 1تلك ال قة الي كانع ت م   بها
)البددو قلمددة  فالسددجالت الددي كانددع يف تلددك ال ددرت  كسددجالت ال حر ددر ال مهبدد ي وسددجالت ال   ددبش 

يف وقب  يف صحة ماو د فبها ت  ودون ت  بش( وسجالت البوقلمة حتصب  يف اع مادها عل  اجراءات بسبية
ذكدر سددب  ال ملدك فاع ربهددا ال سددجب    املت ددا  ودون  اع مادهدا يف األسدداس علد  اإلفددادات وياصدة إفدداد    

  1 (2)عر احلائز عد  البح القب  االوا  ال قا ي الداف  قرائر بسبية  س  اد مدها يف
حت  دد  وتسددجب  اال اضددي(  ويف ظدد  االحدد الا الرب يدداني لل ددراق اصدد  ت حكومددة االحدد الا ببان)    
 1اال ان ه ا الببان م  د   اال يف ب ض االماكر بسب  ثو   ال شر ر ،0131( لسدة 39 قم)

اليابو يف  وب   قبام اململكة ال راقبة أص  ت ع   قوانني مدها قانون)أصوا تسجب  األمواا غري املدقولة
ولكدها تركع ببان ت اصب  ال سجب  اجمل د  (3)الي ذكرت الوا مر  ال سجب  اجمل د (0133لسدة  (31) قم

 1اىل انظمة وت لبمات قادمة 
ده عل  احلاالت الي تسج  ( م061اد )م  بني ه ا الدظام يف امل 0193( لسدة 36ام اليابو  قم)ويف نظ 

الشدراء  و جم دا وق  اع رب ه ا الدظام أسباب ال ملك يف ال سجب  اجملد د هدي اإل     فبهاا غري املدقولة االموا
  ان طل  ال سجب  اجمل د الب  انال ي  بني 0131( لسدة 69ثم ص   نظام اليابو  قم)1اال هاب واالنشاءو

 س د  اىل اح  أسباب امللكبة وال صرف وفقا الحكام القانون املد ني وعدودا علد  بد ء يف ت ر دف ال سدجب        
 1 0170( لسدة 93ال قا ي امل  ا  قم) ( مر قانون ال سجب 93جن  يف ال قر  االوىل مر املاد  ) ،اجمل د

                                                
إن نظام ال سجب  ال بين خيص  لك  عقا  ص حة يف السج  ال بين ت ون فبها ك  الببانات اطخاصة بال قا  وما   ل  به مر أوصاف  -1

 قددا  ولل  اصددب  انظددر عبدد  اهلل غددزاي سددلمان  ومدداجرت علبدده مددر مددر م ددامالت حببدد  ميكددر الرجددوع إلبهددا مل رفددة أي  دديء م  لدد  بال  
،بد ون ذكدر   0،ط0170( لسددة  93ال زاوي،)د اسات يف قانون ال سجب  ال قا ي (، د اسة تيببقبة يف قدانون ال سدجب  ال قدا ي  قدم)    

 1 00م، ص 3113امليب ة،بغ اد،
 1( مر قانون ال سجب  ال قا ي09(،)01انظر املادتني ) -2
 اجملد د  بير قدة  اليدابو  يف تسدجب  ))   انه 0133 لسدة( 31) قم اليابو يف املدقولة غري األمواا تسجب  أصوا ونقان مر( 0)املاد  نصع-3

 1((111وسد اتها قبودها وفق ت مسجلة كانع او تسجبلها  سب  م الي املدقولة غري األمواا كافة
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 ل امرا ال  د
 

)) قص  بال سجب  اجملد د ت ببدع حد  امللكبدة وتسدجبله باسدم صداحبه احلقبقدي يف السدج            اذ نصع انه 
ت ر دف ال سدجب     (4) احد  الشدراح  ال قا ي وإص ا  السد  به عل  وف   أحكام ه ا القدانون ((وقد  حداوا    

او احلقوق ال بدبة األيرى ألوا مر  لل قا ات الغري  ع ح  امللكبةاجمل د بقوله))   قص  بال سجب  اجمل د ت بب
املسجلة يف دوائر ال سجب  ال قا ي او الي هي حبكم غري املسجلة اس دادا اىل احلبا   بسب  صحبذ وحبسر 

جمموعدة اإلجدراءات     قص  بال سدجب  اجملد د  نبة م  توفر م   ال قادم املكس  للملكبة(( ومدهم مر عرفه ))
 1 (5) ي ت ب ها دائر  ال سجب  ال قا ي ل  ببع ال ائ  ة يف ال قا ات الغري مسجلة((ال

 نالحظ عل  ه ه ال  ر  ات مالحظات ع   ت  ل  جبوان  ميكر إمجاهلا باالتي:
إص ا  السدد    -3 1تسجب  ذلك احل )امللكبة( باسم صاحبه احلقبقي -3 1ت ببع ح  امللكبة -0

  -احكام ه ا القانون وفبما  اتي ت صب  ذلك:به)ح  امللكبة( عل  وف  
ت ببع ح  امللكبة وم رفدة مجبد  مدا   ل  بده مدر أوصداف جت لده حقدا ذا وجدود قدانوني صداحلا             -0  

لل  ام  به سواء  بالدسبة اىل ال قا  ال ي  رد علبه او الشت  ال ي  دس  إلبه ذلك احل  مدر يدالا إتبداع    
م  ذلك ميكر توجبه الدق  اىل ه ا مر جهة ان ح  امللكبة لبس هو احل  اإلجراءات القانونبة اطخاصة،ولكر 

  1الوحب  ال ي ت داوله أحكام ال سجب  اجمل د
وامنا ت داوا اىل جانبه مجب  احلقوق ال بدبة األصلبة وكان  س حسر لو ان املشرع ن  عل  ذلك لبكون 

 1ت ر  ا جام ا مان ا 
احلقبقي   ضمر الكشف عر ح  امللكبة ال قا  ة،و بد و ان    ان تسجب  ح  امللكبة باسم صاحبه - 3

املشرع ال راقي  م  كر موفقا يف ا راد م رد  )احلقبقي( ب   م درد  )صداحبه( فم درد  )صداحبه( تغدين حبد        
ذاتها لل اللة عل  ان مر ت بع له ح  امللكبة  فهو صاح  ذلك احل  )احلقبقي( وال  صو  ان  كون للحد   

 1 (6) ح  )حقبقي( واير)غري حقبقي(ب   ثبوته صا
ان إ راده عبا   وإص ا  السد  به عل  أحكام ه ا القانون هو حتصب  حاص ، الن مسالة إص ا   -3 

السددد  ب دد  كدد  تسددجب  مسددالة وجوببددة هدد ا مددر جهددة ومددر جهددة أيددرى ان إصدد ا  السددد  ال ق صددر علدد   
 دائدر  ال سدجب  ال قدا ي اذ   د  مبدزلدة املرحلدة       ال سجب  بير   اجمل د فقط فهو إمتام الي تسدجب  جيدري يف  

  .(7)الدهائبة مر مراح  ال سجب  ال قا ي
اىل ان هد ه ال سدمبة الت دين ان حد  امللكبدة او       (8)اما عر تسمبة ال سجب  اجمل د،فب ه  اح  الشدراح   

 د كما نوهدا البه احلقوق ال بدبة األيرى مسجلة حبب    م جت    ه ا ال سجب  مبوج  م املة ال سجب  اجمل
 1قب  قلب  

هد ا الدرأي مدر الوجاهدة فددحر       ووال خيلد  (9) و قرتح  ا ح ايدر تسدمبة هد ا ال سدجب  )بالقبد  األوا(      
نس صوب مامتع اإل ا   إلبه مر ع م ال قة يف عبا   ال سجب  اجمل د لوعراب عر امل د  ال ي ب ذكره قب  

  بدظر االع با  املاي  عل  ت ر  ده ممدا تقد م ذكدر  باندة )) ت ببدع       قلب  وميكر ت ر ف القب   االوا ب   االي

                                                
،ال اتدددددك لصدددددداعة 3،ط0 ددددد ا،جامل 0170( لسددددددة 93مصدددددي   جمبددددد  عز ز، دددددرح قدددددانون ال سدددددجب  ال قدددددا ي  قدددددم)    -4

 1 331م،ص  3111الك اب،القاهر ،
( 93عبدددد  اهلل غددددزاي سددددلمان ال زاوي،إجددددراءات ال سددددجب  ال قددددا ي، د اسددددة تيببقبددددة يف قددددانون ال سددددجب  ال قددددا ي  قددددم)   -5

 1 31م، ص 3113،ب ون ذكر امليب ة،بغ اد،0،ط0170لسدة
 1 6املرج  ن سه،ص -6
 1نون ال سجب  ال قا يانظر ن  املاد  األوىل مر قا -7
 1 09عب  اهلل غزاي سلمان ال زاوي،)د اسات يف قانون ال سجب  ال قا ي (،املرج  الساب ،ص -8
 1 331مصي   جمب  عز ز،املرج  الساب ،ص  -9
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احلقوق ال بدبة االصلبة لل قا ات غري املسجلة او حبكم الغري مسجلة وتسجبلها باسم حائزها ال راقي احلسر 
 1الدبة وتسجبلها يف دائر  ال سجب  ال قا ي (( 

  -:مما يشتبه به القيد االولمتييز : املطلب الثاني
ان القب  االوا ) ال سجب  اجمل د( ما ميببزه عر غريه مر األوضاع القانونبة املشابهة وعل  ال موم ميكدر   

متببز القب  االوا مر اك ر الصو  الي حتم  عل  اال  باه به وامل م لدة يف ال قدادم املكسد  وال أ بد  وسد  ين      
 به ا ال مببز تباعا يف ال قرات اآلتبة:

 -تقادم املكسب :متييزه من ال -أوال

عرف املشرع امل ني ال راقي ال قادم املكس  بدوعبه اليو   والقصري يف ال قر  األوىل وال انبة مر املداد     
مر حا  مدقوال او عقا ا غري مسج  يف دائر  ال سجب  ال قا ي وباع با ه ملكا له او  -0( بانه  )) 0031)

حبا ته دون انقياع مخس عشر   تسج  عل  عقا  واس مرحا  حقا عبدبا عل  مدقوا او حقا عبدبا غري م
 1فال تسم  علبه عد  اإلنكا  دعوى امللك او دعوى احل  ال بين مر اح  لبس ب ي ع    رعي 1سدة 

واذا وق ع احلبا   عل  عقا  او ح  عبين عقا ي،وكان غري مسج  يف دائر  ال سجب  ال قا ي   -3
ت يف الوقع ذاته اىل سب  صحبذ فان امل   الي متد  مر مساع ال عوى واقرتنع احلبا   حبسر الدبة واس د 

 1تكون مخس سدوات وال شرتط توافر حسر الدبة اال وقع تلقي احل  ((
فال قددادم املكسدد  اليو دد   كددون مدد ا ه يف ال قددا ات واملدقددوالت اماال قددادم املكسدد  القصددري جمالدده        

بدما يف ال سجب  اجملد د مد ا ا  ال قدا ات ومجبد  احلقدوق ال بدبدة       ال قا ات واحلقوق ال بدبة الوا د  علبها،ب
 1االصلبة

و شرتط يف ال قادم املكس  احلبا   القانونبة املسد مر  ملد   م بدة،وعد م تسدجب  ال قدا  باسدم احلدائز يف        
عي بامللكبة دائر  ال سجب  ال قا ي اذا ت ل  ال قادم ب قا  وان  دكر احلائز دعوى امللك وان ال كون ترك امل 

او احل  ال بين ل     رعي، و شرتط يف ال قادم املكس  القصري إضافة اىل ماذكرناه سال ا ان  كدون احلدائز   
حسر الدبة ول  ه سب  صحبذ،ببدما  شرتط يف ال سجب  اجمل د احلبا   القانونبة املس مر  مل   مخدس عشدر    

فهمدا كد لك يف الديداق  فال قدادم املكسد  نيداق       سدة وحسر الدبة وان  كون احلدائز عراقبدا،ونالحظ اي ال  
تيببقه مر يالا دعوى ترف  أمام حمكمة الب اء ، اما ال سجب  اجمل د  كون عر طر   طل  مق م اىل جلددة  

ك لك  وج  اي الف مر حب  األثر،فاثر ال قادم املكس   س يب  احلائز مر يالله مدر  1 (10)ت ببع امللكبة
فبه  روط ال قادم املكسد ،ببدما اثدر ال سدجب  اجملد د  د م ت ببدع حد  امللكبدة          دف  دعوى امللك اذا توافرت

 1باسم احلائز اذا توافرت  روط ال سجب  اجمل د
 -متييزه من التأييد: -ثانيا 

ال أ ب  هو ))تسجب  احلقوق ال بدبة األصلبة او ال ب بة تأ ب ا اذا كان سجلها امل بع ل لك احلقوق م قودا 
 1 (11) لف كلي وذلك باالس داد اىل صو   السج  املص قة وف  القانون((اوبه عب  او ت

وإلجراء م املة ال أ ب   شرتط ان  كدون لد ى )املالدك ال  لدي( سدد  سدلبما او صدو   السدج  املصد قة          
ولكر السج  م قود او به عب  او تلف كلي حبب        علبه الرجوع اىل السج  مليابق ه لصو   السدج   
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ك  مر بقاء حكم السدد  او صدو   السدج  وعد م حد و  تغدبري او تبد    علد  امللكبدة يدالا           وك لك لل ا
 1(12)فق ان السج 

وك لك ايض  قدانون ال سدجب  ال قدا ي مل املدة ال أ بد  للسدجالت والسدد ات املدظمدة مدر قبد  دائدر             
إيضدداعها  هددد، والسدب  يف  0313/ ببد  األوا/ 1األوقداف قبد  صدد و  ون داذ نظدام سددد ات ال ملبدك يف      

مر وجود السجالت   دود إىل ان دائدر  األوقداف كاندع هدي اجلهدة املت صدة         مإلجراءات ال أ ب   عل  الرغ
 1ب سجب  ال صرفات ال قا  ة اجلا  ة عل  ال قا ات املوقوفة اس دادا اىل األحكام القانونبة الداف   ان اك

،وبغبة (13)ائر ال سجب  ال قا ي وحب  ان تسجب  ال صرفات ال قا  ة أصبذ حصرا مر اي صاص دو 
ال  بع مر ع م حصوا تسجب  الح  أدى اىل ان قاا احلقوق املسجلة فبها اىل  ت  او جهة غري صاح  

 1السد  فق  اوج  القانون إيضاعها ل لك اإلجراءات كما احملدا إلبه قب  قلب 
  عل  ال قدا  او احلد    و شرتط يف صاح  السد  او صاح  صو   السج  املص قة ان  كون واض  الب 

ال بين امل بع يف السد  او صو   السج  املص قة وك لك ان ال وج  موان  قانونبة متد  اجراء ال ا ب  كوجود 
دعوى مقامة بشان السد  وت  ل  بامللكبة او وجود سد  اير    ا ض  يف بباناته م  السد  او صو   السدج   

 1املراد تا ب ه
  ال أ بد  يف كدون )املالدك ال  لدي( حدائزا لل قدا  ولكدهمدا خي ل دان با درتاط          و  شابه ال سدجب  اجملد د مد   

 1ال سجب  اجمل د احلبا   مل   مخس عشر  سدة
ببدما ال شرتط يف ال أ ب  م   م بدة للحبا   ولكر  شرتط عد ما تقوم جلدة ت ببع امللكبدة بالكشدف علد      

 سدجب  اجملدد د مد  ال أ بدد  يف قبدام جلدددة ت ببدع امللكبددة     ال قدا ات  كون)املالددك ال  لدي( حددائزا لده و  شددابه ال   
بالكشف عل  ال قا  و  م ال حق  مر احلائز وم   احلبا   واملس د ات ان وج ت وتدظم حمضرا بد لك تدبني   

اىل ماذكرناه سابقا اىل أوصاف ال قا  واحلقوق الي له او علبه وتأ ريها عل  اطخا طة وتق  ر  ةفبه باإلضاف
موق با،خبالف ال أ بد    ت  احملضر يف موق  الكشف ولكر يف ال سجب  اجمل د   م االس ماع للبباناقبم ه و وق

 1حب  ال وج  ه ا االجراء
، وخي ل دان  (14)و   قان كالهما بان ال سجب  ل ى دائر  ال سجب  ال قا ي كا دف ولدبس مدشدأا للحد      

 بدبة األصلبة ببدما ال أ ب    م تسدجب  احلقدوق   مر حب  األثر فال سجب  اجمل د   بع ح  امللكبة واحلقوق ال
ال بدبة األصلبة وال ب بة،وك لك   رتقان يف وجود السد  او صو ته املص قة ل ى املالك ال  لي ل ى إجدراء  

يف ال سجب  اجمل د ذلدك و شدرتط ان   لدر طالد  ال سدجب  اجملد د مدر  واحد   يف          طم املة ال أ ب  وال  شرت
اما األسباب الي تسمذ بال سدجب  اجملد د ومدهدا ان    1دما ال شرتط ذلك يف طال  ال أ ب  صحب  ني حملب ني بب

 كون ال قا  غري مسج  يف دائر  ال سجب  ال قا ي او مسج  وفق  سجله وسد ه او السج  ممزق وم بد   
بدمدا  وسد ه م قود او مسج  يف إحد ى السدجالت الدي الت  مد  أساسدا إلثبدات احلقدوق ال بدبدة األصدلبة ب         

 السب  ال ي  سمذ بإجراء م املة ال أ ب  ان  كون السج  ممزق او م قود او م ب 
 1 (15)حبب  الميكر الرجوع البه عل  الرغم مر ان سد ه موجود او صو   السج  املص قة موجود 
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 القيد األول شروط : املبحث الثاني
( مر قانون ال سجب  ال قا ي ال راقي 93/3فق  نصع املاد  ) (ال سجب  اجمل د) القب  االوا أما  روط 

  شرتط ان  كون موضوع ال سجب :))الداف  ما  أتي 
سدابقاا وقد  فقد  سدجله      مسدجالا  -غري مسدج  سدابقاا يف سدجالت دائدر  ال سدجب  ال قدا ي. ب       -أ

مسجالا سابقاا وسد ه م قود وسجله موجود إال انه ممزق أو م ب  ب  جة ال ميكر االع  اد   -وسد ه.  ج
مسجالا سابقاا وسجله م قود وكد  مدر السدد  وصدو ته ممدزق أو م بد  أو غدري مصد ق مدر جهدة            -د به.

مسجالا يف اح  السجالت الي ال ت  م  أساسا   إلثبات امللكبة واحلقوق ال بدبة((، فل د  ممدا    -خم صة. هد
عر ال ولة ال  مانبة، ف دي  جت   اإل ا   إلبه ان مرد ه ه احلاالت هو أسباب تا خيبة سبقع ان صاا ال راق 

عمر ال ولة ال  مانبة، كانع دوائر ال سجب  ال قا ي عل  د جة كبري  مر اال تبداك كمدا نوهددا إلبده       أواير
إذ احرتقددع  3113قبدد  قلبدد ، ممددا أدى اىل ظهددو  احلدداالت امل ق مددة كمددا نشدديع هدد ه األسددباب ب دد  سدددة  

ل سجب  ال قدا ي تقدوم بأعمداا ال سدجب  اجملد د مدر        سجالت ال سجب  ال قا ي أو فق ت مما ج   دوائر ا
 أيرى، و الحظ يف الد  امل كو  ما  أتي:

انه اس ه  بال    ) شرتط( يف حني ه ه احلاالت لبسع  روطاا جي  توافرها مجب اا، كي   حق   -0
 ب  اجمل د.ال سجب  اجمل د، وإمنا هي أسباب إذ ان ك  مدها  صلذ ان  كون حب  ذاته سبباا ليال  ال سج

( مر ه ه املاد  ق  جداء فبده )) شدرتط ان  كدون موضدوع ال سدجب ....((. وان       3ان ن  ال قر  ) -3
( مر ه ه املاد  ذاتها ق  عّدرفع ال سجب  اجمل د بأنه )) قص  بال سدجب  اجملد د ت ببدع حد  امللكبدة      0ال قر  )

غدري حد  امللكبدة مدر احلقدوق ال بدبدة        وتسجبله باسدم صداحبه....(( فهد ا   بد  بدان امل دد  قد   دصدرف اىل        
األصلبة األيرى وإال لو كدان األمدر ال  دصدرف اىل هد ه احلقدوق ال بدبدة األصدلبة األيدرى فمدا الد ي مدد             

( مر حصر ذلك حب  امللكبة ه ا مر جهة، ومر جهة أيرى كان عل  املشدرع يف ال قدر    0املشرع يف ال قر  )
(16)رتط( فالد  ال   كلم عر  رائط جي  توفرها لبقوا  شرتط(  س  م  ال    )جي ( ال ال    ) ش3)

 1 
( فدال جيدو  لده ان  دو د ثدال       3كان عل  املشدرع ان   صد  بدني احلداالت الدي سداقها يف ال قدر  )       -3

حاالت أو ثالثة أسباب ب   احلالة األوىل أو السب  األوا دون ان  س ه  ذلك بداحلرف )أو( وقد  قصد  ان    
 ه احلاالت أو ك  سب  مر ه ه األسباب موضوعاا قائماا ب اته لل سجب .تكون ك  حالة مر ه 

( م تد  عل   روط وإمنا نصع عل  أسباب جي  توافرها، أمدا  3/ 93ا رنا فبما تق م اىل ان املاد  )
( مر قانون ال سجب  ال قا ي إذ جاء فبها )) شرتط يف 99الشروط فق  نصع علبها ال قر  األوىل مر املاد  )

ل  تسجب  ح  امللكبة جم داا ان  كون حائزاا له حبسر نبة وبص ة املالك مل   ال تق  عر مخس عشر  سدة طا
ب ون  انقياع(( كما نصع فقرتها ال انبة عل  ان ))ال  سج  ال قا  جمد داا باسدم األجدديب إال باالسد داد اىل     

 جب  اجمل د:قرا  قضائي حائز د جة الب ات(( و  حص  مر ه ه الد  ان  روط ال س
 ان ت وافر يف طال  ال سجب  ال قا ي احلبا   كمالك مل   مخس عشر  سدة مر دون انقياع. -
 ان ت وافر يف احلائز حسر الدبة. -
 ان  كون احلائز عراقي اجلدسبة. -

وسد اج يف ه ا املبح  يف ثالثة ميال  أوهلمدا احلبدا   وثانبهمدا حسدر الدبدة وثال همدا ان  كدون احلدائز         
 1راقباع
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 :احليازة -املطلب األول 
عرف املشرع ال راقي احلبا   بأنها ))احلبا   وض  مادي به  سبير الشدت  بد سده او بالواسدية سدبير      

 (17)1(( ال    حقا مر احلقوق بو س  م  اف لبة عل   يء جيو  ال  ام  فبه 
موعة األعماا املاد دة الدي   وت كون احلبا   مر عدصر ر مادي وم دوي، فال دصر املادي ))عبا   عر جم

وإذا كدان هد ا احلد  حد  ملكبدة وجد  ان  با در احلدائز          (18)  با رها عاد  صاح  احل  موضوع احلبدا  (( 
األعماا املاد ة الي  با رها املالك كمبا ر  سكر املدزا عد  حبا ته أمدا مبا در  األعمداا القانونبدة كدالبب       

نها ميكر ان تص   مر  ت  هو غري احلائز بال   ، ثم انه جيدو   وذلك أل (19)فأنها ال حتق  ال دصر املادي
ك لك ال تقوم احلبا    ،يف احلبا   املاد ة ان ت م  بالواسية باسم احلائز وحلسابه كحبا   ال اب  حلساب امل بوع

عل  عم      جمرد  يصة، وهي تلك األعمداا الدي  أتبهدا الشدت  يف حد ود حد  مقدر  لده، حببد  ال          
ت   اا عل  ملك اجلا  مي   ه ا ال م  ختلف الركر املادي للحبا  ، وذلدك ان ال مد  الد ي   كدون       ضمر 

 .(20)مده الركر املادي جي  ان  ديوي عل  م د  ال   ي
وك لك ال تقوم احلبا   عل  أعماا م قي دة وغدري مسد مر ، فالبد  ان ت دواىل األعمداا الال مدة ملزاولدة         

ن ان ت تللها م د انقياع غري اع باد ة، وان كان اسد مرا  احلبدا   أو انقياعهدا    احل  ال ي   عبه احلائز، دو
 .(21)مسألة موضوعبة  ق  ها قاضي املوضوع

ويف قرا  حملكمة متببز ال راق تقر  ان ))ال تقوم احلبا   عل  عم   أتبه الشت  عل  انه جمدرد إباحدة أو   
 (22) تقوم عل  أعماا م قي ة....((عم    حمله الغري عل  سبب  ال سامذ مده وك لك ال 

أما ال دصر امل دوي فهو ))ان   وافر ل ى احلائز نبة اس  ماا الشيء ال ي حيو ه كمالك أو صاح  حد   
فإذا م ت وافر ه ه الدبة ل ى احلائز فانه ال  كون حائزاا حقبقباا ب      حائزاا عرضباا م لما هدو   ،(23) عبين((

س أجر م الا، وال تقوم احلبدا   علد  أعمداا ال سدامذ وهدي تلدك األعمداا الدي ال         احلاا علبه بالدسبة اىل امل
تس د  اىل  يصة أو ح  قر ه القانون ولكر الغري   حملها عل  الرغم مما فبها مر ت ٍ  عل  ملكده مدر بداب    

مل  داد،  ال سامذ وح ظ عالقات حسر اجلوا  طاملا م تبلغ احل  ال ي حيرمه مر ال م د  مبلكده علد  الوجده ا    
    1به وال تديوي عل  ضر       

 .(24)كمر  ببذ جلا ه ان مير يف أ ضه، فه ه األعماا تقوم عل  إذن املالك الصر ذ  أو الضمين
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اما احلبا   بص ة مالك  و حبس  قص   ،و شرتط قانون ال سجب  ال قا ي احلبا   مل   مخس عشر  سدة
كدان هد ا صدحبحا فدان عبدا         نه ال دصدر امل ددوي للحبدا  ، واذا   املشرع ال راقي  فان الشراح ق  ذهبوا اىل ا

بص ة مالك تكون  ائ   اذ ان احلبا   ت كون مر  كر مادي و كر م دوي واذا قب  بان ه ا ق  و د مر باب 
  1ال وكب  فان م   ه ا   اد  الحاجة البه

 .(25)ء أو اللبسو شرتط يلو احلبا   مر ال بوب امل م لة يف ك  مر اإلكراه أو اطخ ا  
وه ه ال بوب نسببة أي مب د  إنها ال حي ج بها إال عل  مدر وق دع علبده فمد الا لدو كدان املالدك احلقبقدي         

   لم باحلبا   ملا جا  له ان   مسك ب ب  اطخ اء وح   لو كانع احلبا   يافبة عل  اآلير ر.
ذلدك الق صدا ها علد  احلقدوق ال بدبدة،      وجت   اإل ا   اىل ان احلبا   ال تدرد إال علد  األ دباء املاد دة و    

م  مالحظة ان السد  حلامله     مداالا مدقدوالا    (26)وه ه احلقوق تدحصر طبقاا لل قه السائ  يف األ باء املاد ة
قابالا للحبا  ، وعل  ه ا ميكر ع َّ حبا   السد  حبا   لل  ر ال ابع فبده، وجيد  ان تكدون األ دباء املاد دة      

 .(27)ا   أيرى ان تكون حمالا صاحلاا للحقوق اطخاصةقابلة لل ملك أو ب ب
حمالا صداحلاا للحبدا   وال لدة يف ذلدك ألنده ال جيدو  ال صدرف فبهدا أو          وبداء  علبه ال تكون األمواا ال امة

احلجز علبها أو متلكها بال قادم م لما ال ترد احلبا   علد  األ دباء املشدرتكة كمبداه البحدا  واألنهدا  الن هد ه        
 .(28)ال تقب  احلبا   واإلحرا  عل  سبب  االس ئ ا  واالن راد األ باء

 حسن النية:   -املطلب الثاني
فبما    ل  بال سجب  اجمل د  كون احلائز حسر الدبة اذا اع ق  ان حبا ته التديوي عل  اع  اء عل  حد   

  1 (29)الغري واقرب تيبب  ل لك هو ان  كون احلائز حل  امللكبة    ق  انه هو املالك
والسب  يف افرتاض حسر الدبة يف احلائز هو ان الغري  ،(30)ومل رفة حسر الدبة نرج  اىل القانون امل ني     

يف اغل  األحبان    ق  ان الشت  ال ي حيو   بئا  كدون هدو املالدك لده،فافرتض القدانون حسدر الدبدة يف        
وإمنا علبهدا  ،تكلبف احلائز بإثبات حسدر نب ده  احلائز أي ا مبب أ الغال  الراجذ وان لبس للجدة ت ببع امللكبة 

اع با  احلائز حسر الدبة، وللم رتض إثبات سوء الدبة وبكد  أوجده اإلثبدات وم بدا  حسدر الدبدة هدو م بدا          
 1 راع  فبه اع قاد احلائز ن سه ي تص
ائز واحلقبقة ان حسر الدبة م رتض، وعل  مر   عي ال كس ان  قبم ال لب  عل  ما   عبه فمركز احل  

 بق  مس قراا ما دام ق  اع ق  حني ال صرف بأنه تلق  احل  مر صاحبه وكان اع قاده ه ا سلبماا ال تشوبه أي 
 ائبة وما دام مر   عي ال كس م   بع ادعاءه. وق  جاء يف قرا  حملكمة الدقض املصدر ة ))ان حسدر الدبدة    

 صرف مالكاا ملا   صرف فبه، فان كان ه ا االع قداد  هو اع قاد امل صرف إلبه اع قاداا تاماا حني ال صرف ان امل
 1(31)  شوبه أي  ك ام د  حسر الدبة((

                                                
 1 319لساب ،ص س ب  عب  الكر م مبا ك، املرج  ا 1د -25
ع لي أمري يال ،متلك ال قا ات بوض  الب  عل  القانون امل ني املصري وقوانني البالد ال رببة م  املقا نة بال قه اإلسالمي عل   1د -26

 1 363، ص 0113ضوء اح   أحكام الدقض وماتوص  إلبه ال قه، ميب ة مدشا  امل ا ف،اإلسكد   ة 
،ص ص 0177، ميب ددة القهوي،الكو ددع،0دبددة يف القددانون املدد ني الكو ي،حدد  امللكبددة،جغددين حسددون طدده، احلقددوق ال ب 1د -27

(316،317 )1 
 1( مر قانون امل ني ال راقي73(،)70انظر املادتني ) -28
حمم  كام  مرسي،السب  الصحبذ وحسر الدبة يف ال قادم املكس ،حب  مدشو  يف جملدة القدانون واالق صداد،ال  د الساب ،السددة      -29

 1 603،ص 0131امدة،ال 
 1( مر القانون امل ني ال راقي0091انظر املاد ) -30
 1 331،ص 3املدشو  يف جمموعة عمر،ج  31/0/0191( ب ا  خ 363قرا ها  الصاد  املرقم) -31
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و د  ي حسر الدبة ك لك إذا كان احلائز ق  اغ ص  احلبا   باإلكراه ولدو اع قد  ان لده حقداا باحلبدا  ،         
 ت     ق  انده املالدك   وح   لو جه  انه     ي عل  ح  الغري فم الا إذا كان احلائز ق  ا رتى عقا اا مر 

ولو م  كر ه ا الشت  مالكاا، وكان ال قا  يف حبا   الشدت  ال الد  و فدض تسدلبم ال قدا  فاغ صد        
املشرتي ه ه احلبا   بداإلكراه، فدب رتض انده سديء الدبدة ولدبس لده ان   مسدك بال سدجب  اجملد د يف مواجهدة            

وال درب  يف   (33)واق بدة  قر هدا قاضدي املوضدوع    ، و  ضذ لدا مر ه ا ان مسألة حسر الدبدة مسدألة   (32)املالك
 .(34)ذلك بدبة احلائز ن سه، ما م  كر ع  م األهلبة أو  تصاا م دو اا فهدا تكون ال رب  بدبة مر مي لها

وق  جاء يف قرا  حملكمة الدقض املصر ة إن ))لقاضي املوضوع ميل  السلية يف اسد تالص حسدر الدبدة    
 .(35) البسة ل حر ره((مر نصوص ال ق  ومر الظروف امل

 أن يكون احلائز عراقيًاالثالث: املطلب 
  هددم ان احلددائز عراقددي  الدافدد   ( مددر قددانون ال سددجب  ال قددا ي99/3)ومددر امل هددوم املتددالف للمدداد   

ان ع داا مر  راح قانون ال سجب  ال قدا ي م  شدرتطوا هد ا الشدرط، وقد  نصدع        مر عل  الرغم اجلدسبة
علد  ان ))ال راقدي الشدت  الد ي   م د        3116لسددة   36قانون اجلدسبة ال راقبة  قم / ب( مر 0)  املاد 

( مر دس و  مجهو  ة ال دراق انده )) دُد   عراقبداا كد       01( مر املاد  )3باجلدسبة ال راقبة((. ونصع ال قر  )
 1(36) مر ول  ألب عراقي أو الم عراقبة و دظم ذلك بقانون((

الد ي ا درتطه    (38) درطاا  يدر هدو وجدود السدب  الصدحبذ       (37)راقيو ضبف  راح قانون ال سجب  ال 
امللغددي وم  شددرتطه قددانون  0131لسدددة  69ونظددام اليددابو  قددم  0193لسدددة  96نظددام اليددابو امللغددي  قددم 

امل  ا ولكر إذا كان ه ا القانون األيري م  شرتطه فبج  البحد    0170لسدة  93ال سجب  ال قا ي  قم 
وك لك يف القضاء ال راقي، يف ب ض أحكامه، ال رتاطه و لزم القدوا بدان السدب      عر سد  أولئك الشراح

 رط الب  مده يف ال سجب  اجمل د مسوغاا  ذلك بان احلائز يف اغلد    (39)الصحبذ م لما  راه ع د مر الشراح
 ومد  ذلدك   األحبان  كون غاصباا لل قا  أو حائزاا  له بص ة هي غري ص ة املالك إذ قد   كدون مسد أجراا مد الا    

سج  احل  بامسه دون ال حقد  مدر تدوافر  دروط امللكبدة يف طلد  ال سدجب ، و رتتد  علد  هد ه احلقبقدة            
وألجد  عد َّها قر ددة     .(40)وجوب ت     إجراءات ال سجب  اجملد د، وملدا كاندع احلبدا   قر ددة علد  امللكبدة       

نونبدة يف احلبدا   حسد  أحكدام     قاط ة وسبباا مر أسدباب كسد  امللكبدة جيد  ال أكد  مدر تدوفر الشدروط القا        
القانون امل ني وقانون ال سدجب  ال قدا ي. ومدر ضدمدها ان تكدون احلبدا   مسد د   اىل سدب  صدحبذ إذ ان          

                                                
 1( م ني مصري163( م ني عراقي )0091انظر املادتني) -32
لدقض عل  مسائ  الواقد  فدان القدانون ال راقدي قد  أعيد  حملكمدة ال مببدز         وإذا كان القانون املصري ق  ذه  اىل انه ال قابة حملكمة ا -33

 1( مر قانون املراف ات امل نبة ال راقي3/ف 313الرقابة عل  القانون ومسائ  الواق ،انظر املاد )
لسدب  حممد    ا 1،و د303، ص 0113عب  الداصر توفب  ال يا ،  رح أحكام حد  امللكبة،مؤسسدة البسد اني لليباعدة القداهر       1د -34

السددب  عمددران، امللكبددة يف القددانون املصددري أحكامهددا بوجدده عام،)قبودهددا صددو ها،احلقوق امل  رعددة عدهددا وأسددباب كسبها(،مدشددا             
 1 330،ص 0113امل ا ف،اإلسكد   ة،سدة 

 1 33،ص 3املدشو  يف جمموعة عمر،ج  3/00/0136( ب ا  خ 3قرا ها  قم) -35
 3،ص 31/03/3113،ب ا  خ 9013مدشو  يف الوقائ  ال راقبة،ال  د 3113دس و  مجهو  ة ال راق لسدة  -36
 1 933انظر عل  سبب  امل اا مصي   جمب ،املرج  الساب ، ص  -37
 1( مر القانون امل ني ال راقي0031/3انظر املاد ) -38
 1 933املرج  الساب ، ص ومصي   جمب ،  39عب  اهلل غزاي سلمان ال زاوي إجراءات ال سجب  ال قا ي، املرج  الساب ،ص  -39
( ب دا  خ  0161/س/1قرا  حمكمة متببدز ال دراق الد ي جداء فبده ان ))امللكبدة هدي األصد  واحلبدا   )دالل هدا( قرا هدا الصداد   قدم)              -40
 ،قرا هددا املدشددو  يف املبددادئ القانونبددة يف قضدداء حمكمددة ال مببددز إلبددراهبم املشاه ي،قسددم القددانون امل ني،ميب ددة ال مدداا    37/1/0161

 1 670، ص0111املركز ة،بغ اد 
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إثبات امللكبة ال   م مبجرد احلبا   وإمنا  شدرتط اىل جانبهدا  درطا السدب  الصدحبذ وحسدر الدبدة، و ضدبف         
ب الصدحبحة الدي ت بدع حبدا   صداح  ال سدجب  يف       ان األسدبا  (41) ا ح  ير لقدانون ال سدجب  ال قدا ي   

ال سجب  االي با ي أو م عي امللكبة يف ال سجب  اإلجبا ي  ق  حد دها القدانون ومدهدا اإل   إذ   د  سدبباا      
 صحبحاا للحبا  .

وك لك ما جاء يف قرا  حمكمة اس ئداف بغ اد بص  ها ال مببز ة ))ال ت  رب حبا   البائ  ني لل قا  امليلوب 
سجبله جم داا بامسهما مدقي ة إذا كان ا ق  باع ا يا جباا مد  سب  سدوات اىل املشرت ة امل رتضة، ونكل ا عر ت

البب  وقامع امل رتضة ب د  الشدراء مبا در  ب وحبد  هد ا ال قدا  مد  دا هدا املالصدقة لده، الن ال قدا  أصدبذ             
 .(42) ذ وهو عق  البب ((واحلالة ه ه حتع حبا   امل رتضة املشرت ة وتصرفها به بسب  صحب

ومر يالا ت ب  القرا ات الصاد   مر جلدة ت ببدع امللكبدة تدبني إنهدا تصد   قرا اتهدا بإثبدات ال ائ  دة أو         
  (43) فضها بأوجه ال ت يرق فبها اىل  روط ال سجب  اجمل د مر حب  توافرها أو ع م توافرها

ال قدا ي وب دض قدرا ات جلددة ت ببدع      ونس تل  مما تق م ان الد ي ذهد  إلبده  دراح قدانون ال سدجب        
إمنا هو م ه  مد ق ، فدالرأي الدراجذ هدو ان السدب       ،امللكبة وقرا ات حمكمة االس ئداف بص  ها ال مببز ة

 الصحبذ لبس  رطاا وال حيق  أثراا يف ال سجب  اجمل د وذلك لألسباب اآلتبة:  
 ددرائط ال سددجب  اجملدد د لدد كره  ان املشددرع ال راقددي لددو أ اد ذكددر السددب   الصددحبذ بوصدد ه احدد   -0

صراحة، م لما ف   يف أنظمة اليابو السابقة، وان عزوفه عر ذكر ذلك هلو دلب  عل  انه أ اد ال ت بف مر 
 الشروط امليلوبة لل سجب  اجمل د.

ان ذهاب  راح قانون ال سجب  ال قدا ي اىل ان دائدر  ال سدجب  ال قدا ي ذات اي صداص مهدم،        -3
تسدد وج  ال شدد د يف اإلجددراءات  (44)   مدهددا لدده حجبددة  اقددرب اىل ان تكددون ميلقددة وان السددد  الدد ي  صدد

، ولكدر هد ا ال   دين    (45)والسبما ان نسبة األ اضي غري املسجلة نسبة كبري  حس  إحصائبة اح  البداح ني 
( مددر قددانون 99أبدد اا ان  كددون السددب  الصددحبذ  ددرطاا، فاملشددرع ال راقددي عددد ما أو د الشددروط يف املدداد  ) 

ل سجب  ال قا ي امل  ا، م   كر السب  الصحبذ بوص ه واح اا مر الشروط و ب و انه اك  د  لل سدجب    ا
اجمل د ان ت وافر يف الشت   رط احلبا   وامل   املدصوص علبها إضافة اىل حسر الدبة وكون ه ا الشدت   

 عراقي اجلدسبة.
ال كدس، وألجد  اع با هدا قر ددة قانونبدة       ان ال ف  بالقوا ان احلبدا   قر ددة قانونبدة قابلدة إلثبدات      -3

 قاط ة وسبباا مر أسباب كس  امللكبة، جي  توافر مجب   روطها
القانونبة يف احلبا   حبس  أحكام القانون امل ني وقانون ال سجب  ال قا ي وانه الب  ل لك إسداد احلبا   

مدر  دروط احلبدا   وإمندا هدو       اىل سب  صحبذ، وه ا دف  ت و ه ال قة إذ ان السب  الصحبذ لدبس  درطاا  
 1 رط مر  روط ال قادم املكس  القصري 

                                                
 1 01عب  اهلل غزاي سلمان ال زاوي إجراءات ال سجب  ال قا ي، املرج  الساب ،ص  -41
/ال د د الرابد /ص    0116مدشو  يف جملة األحكام ال  لبة لسدة  6/1/0116( ب ا  خ 0116/حقوقبة/33قرا ها  الصاد  املرقم) -42

امل د ا نصدع علد  انده ))جيدو  الي در بقدرا  ت ببدع          0170( لسددة  93سدجب  ال قدا ي  قدم)   ( مدر قدانون ال   31و الحدظ ان املداد )   313
 1ال ائ  ة او  فض طل  ال سجب  ل ى حمكمة اس ئداف املديقة،يالا م   إعالن القرا  و   رب قرا  احملكمة به ا الشأن قي با(( 

( حملدة بداب الدجدف    911 فض طل  تسجب  ال قدا  املدرقم)  قرا  غري مدشو  اذ جاء فبه )) 09/1/3113( ب ا  خ 13قرا ها برقم) -43
  /كربالء ل  م توافر الشروط القانونبة وت ببع عائ   ه اىل و ا   املالبة ب   إجراء ال حقبقات ((  

 1(  مر قانون ال سجب  ال قا ي 031انظر املاد ) -44
 1 330مصي   جمب ،املرج  الساب ،ص  -45
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ان إقامة دعوى امللكبة و دعوى احلبا   يف وقع واح  هلو أمر غري جائز وذلك الن دعوى امللكبة  -9
( مدر قدانون   03ت ا ض دعوى احلبا   النيوائها عل  تدا ا م عي امللكبة عر احلبدا  ، وقد  أقدرت املداد  )    

ذلك بالد  إذ ))ال جيو  مر امل عي يف دعوى احلبا   االدعاء بامللكبة  0161لسدة  13امل نبة  قم  املراف ات
إال إذا تدا ا عر دعوى احلبا  ...(( علماا بان مر خيسر دعواه باحلبا   تسدم  مدده دعدوى امللكبدة ولكدر ال      

 .(46)جيو  ال كس
و ثده كدان مالكداا لل قدا  بو قدة عرفبدة أو بشدهاد         والب  ان نبني إقرا  طال  ال سجب  )احلدائز( بأنده أو م  

الشهود، ال   ين  توفر السب  الصحبذ ل  ه، فمر  روط السب  الصحبذ ان  كون ال صدرف صداد اا مدر    
 ببدما   عي احلائز )طال  ال سجب ( ان ال صرف ص   إلبه مر مالك. ،غري املالك

أجو  الكهرباء واملاء أو ل  ه وصدوالت ق ميدة    وك لك ان دف  احلائز )طال  ال سجب ( ضر بة ال قا  أو
ت بع دف ه مر ل نه أو مر ل ن مو ثه فان ه ا ال     سبباا صحبحاا وجاء يف قرا  حملكمدة متببدز ال دراق )) ان    

 (47) دف  ضر بة ال قا  وأجو  املاء أو الكهرباء مر قب   اغ  ال قا  لبس دلبالا عل  ملكب ه له((
ن ن مد  عل  املشرع ال راقدي ان جي د  السدب  الصدحبذ  درطاا يف ال سدجب  اجملد د        وأيرياا ال منلك إال ا

 م لما ج له يف أنظمة اليابو السابقة، ون  علبه بصراحة ال تقب  تأو  .

 مبوجب الطريق اإللزامي : القيد األولاملبحث الثالث
مدها قانون  0170لسدة  93اجل  ر بال كر ان مثة ت   الت ق  و دت عل  قانون ال سجب  ال قا ي  قم  

، 0170لسدددة  93م دد الا بدد لك ألوا مددر  قددانون ال سددجب  ال قددا ي  قددم    (48)0111( لسدددة 010 قددم )
 ويالصة ه ا ال      انه ج   ال سجب  اجمل د عل  مرحل ني:

ج   فبها املراج ة لل سجب  اي با  اا لكد   دت  حدا  علد  عقدا  غدري مسدج  أو         - املرحلة األوىل
 1(49) مسجلة يف عقا  وح د م   سدة مر تا  خ ن اذ القانون هل ا الغرضأسهم غري

املكددر  ( مددر قددانون ال سددجب   31( مددر املدداد  )0وهددي الددي أ ددا ت إلبهددا ال قددر  ) -املرحلــة الثانيــة
ال قا ي الداف  والي نصع عل  ما  أتي ))إذا ان هع امل   املدصوص علبها يف ه ا القانون وبقبدع عقدا ات   

سهم غري مسجلة ت وىل دوائر ال سجب  ال قا ي ال حق  مر ال ائ  ة واملبا ر  بإجراءات تسجبلها جم داا أو أ
 وفقاا ألحكام ه ا القانون وال  لبمات الي  ص  ها م  ر ال سجب  ال قا ي ال ام هل ا الغرض((.

وهدو قدرا    (50)0113/ 9 /01( فدددددي  331واىل ه ا أص   جملس قباد  ال و   )املدح ( القرا  املرقم ) 
)) ان تسج  باسم البل  ة املت صة ال قا ات غري املسدجلة يف السدج    د جة كبري  مر األهمبة إذ ن   عل  

ال قا ي الواق ة ضمر ال صامبم األساسبة املص قة للبل  ات إذا ان هع م   السدة املدصوص علبهدا يف املداد    
امل د ا وم  د ع احد  ب ائد   ها أو ت ببدع       0170لسددة   93( مكر   مر قانون ال سجب  ال قدا ي  قدم   93)

و  ري ه ا القرا  تساؤالا حوا كب بة تيببقده يف ضدوء أحكدام قدانون ال سدجب        ،عائ   ها اىل  ت  م ني((

                                                
 1 0161( لسدة 13راف ات امل نبة  قم)( مر قانون امل33انظر املاد ) -46
املدشدو  يف املبدادئ القانونبدة يف قضداء حمكمدة ال مببز،إلبدراهبم        3/3/0173ب ا  خ  0173عقا / 3(/م019قرا ها  الصاد  برقم) -47

 1 637املشاه ي،املرج  الساب ،ص 
وأصدبذ نافد ا ب د  مدرو  ثالثدني  ومدا مدر تدا  خ          07/00/0111( يف 3113نشر ه ا القانون يف جر    الوقائ  ال راقبة يف ال د د)  -48

 1نشره،مر حنو ماقضع ب لك املاد  ال امدة مده
( مكر   ))عل  ك   ت  حائز عل  عقا  غري مسج  او أسهم )يف عقا ( غري مسجلة يف سجالت  ال سدجب   93/0نصع املاد ) -49

 1 د يالا سدة واح   اع با ا مر تا  خ  ن اذ ه ا القانون(( ال قا ي مراج ة دائر  ال سجب  ال قا ي املت صة ليل  ال سجب  اجمل
 1 01/3/0113( ب ا  خ 3113قرا ها املدشو  يف الوقائ  ال راقبة ب  دها) -50



 
  القب  األوا

 

117 

ال قا ي وت   الته امل  لقة بال سجب  اجمل د، فهو ق  ن  عل  تسجب  تلك ال قا ات ب   ان هاء م   السددة  
( مكر   مر قانون ال سجب  ال قا ي باسم البل  ة املت صة و  باد  السؤاا هدا 93 املاد  )املدصوص علبها يف

 1عما إذا كان ذلك   م مبجرد ان هاء م   السدة امل كو  
أم الب  مر مشوا تلك ال قا ات باحلملة الشاملة لل سجب  اإللزامي فإذا ظهر بالد بجة ان أح اا م  د ع  

ا اىل  ت  م ني، وكانع تلك ال قا ات واق ة ضمر ال صامبم األساسبة املصد قة  بها أو م ت بع عائ   ه
 للبل  ات باد ت دوائر ال سجب  ال قا ي اىل تسجبلها باسم البل  ات ولبس باسم و ا   املالبة.

وهدي   0111( لسددة  010ولوجابة عر ذلك  لزم ان نرج  اىل الغا ة مدر تشدر   قدانون ال  د     قدم )     
  مدظم لغرض االن هاء مر مشكلة ال قا ات غري املسدجلة علد  وفد  برندامج حمد د، ب د  إعيداء        القبام ب م

مهلة للمراج ة يالا سدة م  تقر ر اإلع اء مر الرسم ملر  راج  يالا تلدك املد   وت ببدع ال ائ  دة لده ثدم       
كو  احلصدوا علد    وم  قصد  املشدرع بال  د    املد      ، د ق  ب   ذلك اىل مرحلة ال سجب  اإللزامي الشام 

عقا ات لو ا   املالبة جملرد ان هاء م   السدة، ألنه   لدم ان كد رياا مدر حدائزي ال قدا ات غدري املسدجلة قد  ال         
 كونون عل  مس وى إد اك إب اد ه ا القانون فاي  عر عاتقه مسؤولبة القبام بال سدجب ، فدإذا أصدبذ هد ا     

ة أ ضدا   إذ ان ال سدجب  باسدم البلد  ات لل قدا ات      واضحاا أصبحع اإلجابة عل  ال ساؤا امليدروح واضدح  
 كون ب   االن هاء مر محلة  01/9/0113يف  331املشمولة حبكم قرا  جملس قباد  ال و   )املدح ( املرقم 

 1ال سجب  اجمل د اإللزامي الشام  ولبس مبجرد ان هاء السدة األوىل 
ا و ا تا احلكم احمللدي وال د ا بشدان اطخدالف     و ب و ان جملس  و ى ال ولة  رى الرأي ن سه اذ اح كم 

فدان قصد  املشدرع قد        0113( لسددة  331احلاص  ببدهما يف ت سري قرا  جملدس قبداد  ال دو   املدحد  املدرقم)     
 انصرف إىل األتي: 

ان  كون ال سجب  ل لك ال قا ات باسم البل  ة املت صدة ب د  ان كاندع تسدج  باسدم ال ولدة        -أوال:
مب دد  ان القدرا  قد  عد ا حكدم ال قدر         (51)مكدر  ( مدر القدانون    31( مدر املداد )  3) حس  أحكدام ال قدر   

 1امل كو   فقط
مكر  ( مر القانون الي ت  لد  حبد  احلدائز علد       93اإلبقاء عل  اإلجراء املشا  إلبه يف املاد ) -ثانبا:

ه يف القرا  عبا  )م   ع اح  ال قا  غري املسج  باملراج ة يالا م   سدة  يل  ال سجب  اجمل د ب لب  إ راد
 1ب ائ   ه(
مكر  ( مدر القدانون القاضدي    31( مر املاد  )3و0اإلبقاء عل  اإلجراء املشا  إلبه يف ال قرتني) -ثال ا:

ب ولي دوائر ال سدجب  ال قدا ي بدال حقب  مدر عائ  دة ال قدا  ب د  ان هداء مد   السددة بد لب  إ دراده يف القدرا               
 1ها اىل  ت  م ني(عبا  )أو م ت بع عائ   

وعلبه فان القرا  م  س ب   دو  دوائدر ال سدجب  ال قدا ي يف ال حقد  او ال  بدع مدر عائ  دة ال قدا  اىل         
 ت  م ني وهي غري حالة مراج ة حائز ال قا  بيل  ال سجب  اجمل د ول لك فان قرا  جملس قباد  ال و   

مكدددر  (  93ألحكدددام الدددوا د  يف املددداد )الميكدددر ت سدددريه مب دددزا عدددر ا 0113( لسددددة 331املدحددد   قدددم)
 1مكر  ( مر القانون 31( مر املاد  )3و0وال قرتني)

وحب  ان قواع  ال  الة تق ضي ب  سري م   ه ه األحكام بأضب  جماا للد ائج الي ترتت  علبها إضدافة  
ائ   ها( و)او م ت بدع  إىل إن األص  يف الكالم هو احلقبقة ل لك فان إ راد املشرع لل با تني )م   ع اح  ب 

                                                
ذكره عبد اهلل غدزاي / اجدراءات ال سدجب  ال قدا ي،        7/0/0111( يف 1/3/0( ع د)0/0111قرا  جملس  و ى ال ولة برقم) -51

 1(37، 36املرج  الساب ،ص ص )
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 ل امرا ال  د
 

عائ   ها لشت  م ني( يف القرا  مقصود  ل اتها ألنها تدصرف اىل اجرائني مد صلني أوهلما خي  مراج دة  
احلائز ل ائر  ال سجب  ال قا ي يالا م   السدة  يال  يالا ه ه امل   ال سجب  وثانبهما خي  تولي دائر  

ل قدا  ب د  ان هداء املد   احملد د  قانوندا يف حالدة عد م مراج دة          ال سجب  ال قا ي ال حق  وال  بع مر عائ  ة ا
 1احلائز ل ائر  ال سجب  ال قا ي يالا امل   احمل د  له

( 3قد  عد ا حكدم ال قدر  )     0113( لسدة 331ومما تق م  ب و ان قرا  جملس قباد  ال و   املدح  املرقم)
وذلدك بدإحالا عبدا   )باسدم      0170لسددة  ( 93مكر  ( مر قدانون ال سدجب  ال قدا ي  قدم)     31مر املاد  )

البل  ددة املت صددة حمدد  عبددا   باسددم ال ولددة( وان تيببدد  القددرا   دد م ضددمر تيببدد  أحكددام قددانون ال سددجب     
  1ال قا ي

 بالدقاط اآلتبة: (ال سجب  اجمل د) القب  االوا ميكر إمجاا إجراءاتو
ان( مرفقدة بالوثدائ  واملسد د ات    تق  م طل  تسجب  ال قا  غري املسدج ، مبوجد  اسد ما   )الببد     -0

الي  س د  إلبها طال  ال سجب  ال الثي وجدسب ه ه ا يف ال سجب  االي بدا ي، أمدا يف ال سدجب  اإلجبدا ي     
ف كون دائر  ال سجب  ال قا ي هدي املسدؤولة عدر حصدر ال قدا ات غدري املسدجلة واإلعدالن عدهدا واملبا در            

 ال سجب  اجمل د مر احلائز ر. ب سجبلها جم داا دون ان ظا  تق  م طلبات
 أعماا فح  سج  األساس واحمللة واضبا   ال قا  مر قب  جلدة ت ببع امللكبة. -3
ب   االن هاء مر املرحلة ال انبة   م إعالن طل  ال سجب  عل  وف  منوذج ياص اع  هل ا الغرض  -3

علد  ال قدا  ل قد  م مدا ل  ده مدر        يف صحب  ني حملب ني، والغا ة مر اإلعالن دعو  مدر لده عالقدة أو حقدوق    
 وماا، وجي  تزو   ك  مر و ا   املالبة والبل  ة واألوقاف  31وثائ  ومس د ات يالا م   اإلعالن البالغة 

  ماا وجود حقوق هلا عل  ال قا . بدستة مر اإلعالن الح
ف وتسد م  اىل  ب   ان هاء مد   اإلعدالن تبا در جلددة ت ببدع امللكبدة حبضدو  أعضدائها كافدة بالكشد           -9

الببانددات، وتدد ق  الوثددائ  واملسدد د ات املددرب   مددر طالدد  ال سددجب  ثددم تدددظم حمضددراا   ضددمر مددا اختدد  مددر   
إجراءات يف حت    ال قا  وت ببع أوصافه املاد ة وإفادات ذوي ال القة والشهود م  اإل ا   اىل ك  الوثدائ   

ة البد اء ( قدرا اا   بدع ال ائ  دة أو  فدض طلد        )قاضدي حمكمد    حي د  ئبس جلدة ت ببع امللكبة -3املرب  . 
إعدالن   -6ال سجب  عل  وف  منوذج م   هل ا الغرض، و كون قدرا ه مسد د اا اىل حمضدر ت ببدع امللكبدة.      

 عل  وف  منوذج م   هل ا الغرض.  قرا  ت ببع امللكبة ملر  واح   يف صحب  ني حملب ني
ن وع م و ود اعرتاض عل  قرا  جلددة ت ببدع امللكبدة تبا در     ب   ان هاء امل   القانونبة لدشر اإلعال -7 

ال قدا  جلهدة    عائ  ةدائر  ال سجب  ال قا ي بال سجب  عل  وف  قرا  ت ببع ال ائ  ة، ويف حالة ع م ت ببع 
م بدددة أو عددد   فددض طلدد  ال سددجب   سددج  باسددم أمانددة بغدد اد أو البل  ددة تب دداا ملوقدد  ال قددا ، علمدداا ان      

  ر عل  قرا  جلدة ت ببع امللكبة  كون ل ى حمكمة اس ئداف املديقة و كون قرا ها قي باا.االعرتاض والي 
ال صد  األوا مدر    0169لسددة   93أما املشرع املصري، فق  نظم ذلك يف قدانون ال سدجب  ال دبين  قدم     

ر ال قدا ي  الباب ال اني يف أحكام القب  األوا، و قص  بالقب  األوا ))هو القبد  الد ي جتر ده مصدلحة الشده     
و سد لزم تيببد  قدانون السدج       (52) ألوا مر  يف صحب ة السج  ال بين مر تلقداء ن سدها تد بد اا للقدانون((    

ال بين اختاذ إجراءات مساحبة  قص  بها حت    ال قا ات وال  بع مر صحة سد ات امللكبدة ونظدراا الن هد ا    
ألقسام املساحبة الصغري ، فكان تيبب  قانون ال م   سه  يف األقسام املساحبة الواس ة و ص   تد ب ه يف ا

                                                
 1( مر قانون السج  ال بين املصري 00و 01انظر املادتني) -52
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 (53)السج  ال بين عل  سبب  ال   ج، ويف األقسام املساحبة الدي  صد   ب ح  د ها قدرا  مدر و  در ال د ا       
و  حص  ل  دا مما تق م ان املشرع املصري أ اد االن قاا مر نظام الشهر ال قدا ي اىل نظدام ال سدجب  ال دبين     

تيب  يف جماا ال سجب  ال قا ي نظام ال سدجب  الشتصدي حسد  أحكدام القدانون      باع با  ان مصر ما  الع 
، ب لب  ان حصر ال قا ات ضمر القسم املساحي جاء  دامالا جلمبد  ال قدا ات وم    0169لسدة  009 قم 

 .(54) ق صر عل  الي م  سب   هرها أو تسجبلها فأصبذ أ به بقانون ال سو ة ال ي كان ميبقاا يف ال راق
هما  كر مر أمر فان نظام السج  ال بين يف مصر سبيب  عل  مراح  ولكر هد ه املراحد  ال تشدبه    وم  

املراح  الي قر ها املشرع ال راقي لل سجب  اجمل د، إذ ان مراح  تيبب  ال سجب  ال بين يف مصر ال تق صدر  
ال راقدي يف   قر هدا املشدرع   ل  القب  االوا وامنا تشم  مجب  احكام ه ا القانون، يف حني ان املراح  الدي ع

الد ي ذكرنداه    0111لسددة   (010)قانون ال      األوا لقانون ال سجب  ال قا ي يف ال راق أي قانون  قدم  
سابقاا  ق صر عل  ال سجب  اجمل د ألنه جاء مل اجلة مشدكلة إنهداء تسدجب  ال قدا ات واألسدهم غدري املسدجلة        

ميبقة يف ال راق مد  ب ء تيبب  نظام ال سجب  ال قدا ي يف   فقط، ذلك الن أحكام ال سجب  ال بين األيرى
  1عه  احلكم ال  ماني وح   الوقع احلاضر

و  بني مدر ال شدر   املصدري ان حصدر الوحد ات ال قا  دة ألغدراض القبد  األوا  د م مدر قبد  مكاتد              
لشدهر ال قدا ي   السج  ال بين مبا ر  واس داداا اىل ما هو م بع مر حقوق عقا  دة يف صدحائف وسدجالت ا   

ب   ان ت أكد  تلدك املكاتد  مدر ان      1(55)امل كو ( مر القانون 0( فقر  )00مر حنو ما تشري اىل ذلك املاد  )
احلقوق ق  نشأت أو تقر ت بسب  مر أسباب اك ساب احلقوق ال بدبة وه ا   ين ان مرحلة القب  األوا ت م 

احلاا يف ال راق بالدسبة اىل جلدة ت ببع امللكبدة والواقد    مر قب  املكات  مبا ر  وال ت والها )جلدة( م لما هو 
، (56)ان تيبب  قدانون السدج  ال دبين يف مصدر مدا  اا م   دراا بسدب  ال كل دة املالبدة املرتبيدة بد لك ال يببد             

 وبسب  االف قا  اىل األسس ال لمبة 
د اطخدرائط الدي تدبني    وال دبة الال مة ل لك   يل  إجراء املسذ اهلد سي الشدام  أل اضدي مصدر وإعد ا    

 1  (57)وال ح    ك  ال قا  وح وده ومساح ه اب  اء  لبكون باإلمكان إجراء عملبة احلصر 

 -خامتة :
ب   ان بلغدا يامتة املياف مر ه ه ال  اسة  لزم ان نسج  ابر  ماتوصلدا إلبه وماحتص  ل  دا مر ن ائج   

 ومقرتحات :
جمل د أمر مد ق ،فق   وحي م ال بان ح  امللكبة مسج  سابقا ان تسمبة املشرع ال راقي لل سجب  ا -0

يف دائر  ال سجب  ال قا ي وب جت  د  هد ا ال سدجب  ولكدي ال قد  هد ا اللدبس ن ضد  تسدمب ه بالقبد  االوا            

                                                
 -وحممد  سد ب  يلب دة    1( 33 -30عب  اهلل غدزاي سدلمان ال دزاوي إجدراءات ال سدجب  ال قدا ي، املرجد  السداب ،ص ص )         -53

 (31،ص)0116 ،السج  ال بين،د اسة مقا نة يف القانون امل ني املصري واللبيب،ميب ة دا  الدهضة ال رببة،القاهر
اع مد  مبد أ ال يببد  ال د  جيي املرحلدي يف املدداط  الدي تكدون فبهدا األمدواا            0131( لسددة  31قانون تسو ة حقوق األ اضي  قدم)  -54

اإلدا  ة مالئمة أي يالبة مر الدزاعات واالضيرابات وحت  د  املديقدة املالئمدة مدر عد مها مدر اي صداص و ا   ال ايلبدة،ف لبها اب د اءا          
تلك املدداط  ح د    سدد  لدو ا   ال د ا مبا در  إجدراءات ال سدو ة مرحلبدا، عبد  اهلل غدزاي سدلمان ال دزاوي إجدراءات ال سدجب                  حت   

 1 00ال قا ي، املرج  الساب ،ص 
 1( مر قانون السج  ال بين املصري 00انظر املاد ) -55
مددر تدظددبم الشددهر ال قددا ي     0196( لسدددة 009ون )،يف القددان0د حممددود عبدد  الددرمحر حمم ،الشددهر ال قددا ي وال وثبدد ، ج     1أ -56

 1( 73،71، ص ص )0111وت   الته، مر دون ذكر امليب ة،القاهر  
حسددر عبدد  الباسددط مجب ددي، حتددوا نظددام الشددهر ال قددا ي يف مصددر اىل نظددام السددج  ال بين،ميب ددة دا  الدهضددة ال رببددة،القاهر      -57

 1 01،ص 0111
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ون مد  عل  املشدرع ال راقدي ان   درف القبد  االوا بانده )) ت ببدع احلقدوق ال بدبدة االصدلبة لل قدا ات غدري            
حبكم الغري مسجلة وتسجبلها باسم حائزهدا ال راقدي احلسدر الدبدة وتسدجبلها يف دائدر  ال سدجب          املسجلة او

 1ال قا ي (( 
مثة أوضاع قانونبة ق  خت لط بالقب  االوا )بال سجب  اجمل د( وهي أوضاع التل قي به مر نواح ع    -3

هددا اىل ان ال قدادم املكسد      ل د  أبر هدا ايد الف م دداه عدر سدائر هد ه األوضداع األيدرى وتلدزم اإل دا             
وال أ ب  هما وض ان قانونبان  خم ل ان عر ال سجب  اجمل د لكدهما  ل قبان به يف مواضد  م بددة،ومدها ال قداء    
ال سجب  اجمل د بال قادم املكس  بدوعبه يف احلبا   ومل   حمد د  و ل قدي ال سدجب  اجملد د مد  ال أ بد  يف األثدر        

م واض  الب  علد  ان مواضد  االل قداء التلغدي مدا قوم بدني املصديلحات مدر         الكا ف وتسجب  امللكبة باس
 واي الفات جوهر ة مدها اثر ال سجب  اجمل د هو ت ببع امللكبدة ببدمدا ال قدادم املكسد  يف القدانون ال راقدي هد       

لكبدة  مان  مر مساع ال عوى وك لك خي لف ال سجب  اجمل د عر ال ا ب  مدها ان ال سجب  اجمل د   بع ح  امل
 1واحلقوق ال بدبة األصلبة وال ب بة يف دائر  ال سجب  ال قا ي 

امل  ا م  د  عل  اع با  السدب  الصدحبذ    0170( لسدة 93ان قانون ال سجب  ال قا ي  قم) -3 
 رطا مر  روط القب  االوا )ال سجب  اجمل د(،أما اإل ا   اىل السب  الصحبذ بوص ه  رطا مدر  دروط   

فهو اج هاد قالع به ب ض جلان ت ببع امللكبة واج هاد قضائي وفقهي، وهلد ا ند عو املشدرع    ال سجب  اجمل د 
ال راقي اىل قي  دابدر الشدك بدالبقني وذلدك بدالد  علد  السدب  الصدحبذ الن  كدون  درطا مدر الشدروط             

 1امليلوبة يف ال سجب  اجمل د
امللكبددة او احلدد  ال ددبين األصددلي ان األثدر الدد ي حيققدده القبدد  األوا )ال سددجب  اجملدد د( هدو ت ببددع    -9

فال راقي ال ي حا  عقا ا مل   مخس عشر  سدة حبسر نبة وب د  مالكدا و رتتد  علد  ذلدك إن  قدوم احلدائز        
 1جبمب  ال صرفات القانونبة عل  ال قا 

( 010ان القب  االوا مبوج  الير   اإللزامي ترك حلائز ال قا  يالا سدة مر ص و  قانون  قم) -3
ان  راج  دائر  ال سجب  ال قدا ي و   د  مدر الرسدوم القانونبدة،وح   ب د  مضدي السددة مدر           0111لسدة 

ص و  القانون  س يب  حائز ال قا  إجراء م املة ال سجب  اجملد د ولكدر علبده حتمد  الرسدوم القانونبدة،أما       
ل حقد  وال  ببدع مدر    ال سجب  ه ه ال قا ات غري املسجلة باسم أمانة بغ اد او البل  دة املت صدة فالبد  مدر ا    

 1عائ  ة ه ه ال قا ات،واىل اآلن م جير حتق  والت ببع مر عائ  ة ال قا ات غري املسجلة 

 املراجع :
 أوال:املراجع القانونية:  

صدو ها(،  ،السب  حممد  السدب  عمران،امللكبدة يف  القدانون املصدري،أحكامها بوجده عام،)قبودها       1د .0
 1م 0113مدشا  امل ا ف،اإلسكد   ة،،ااحلقوق امل  رعة عدها وأسباب كسبه

حسر عب  الباسط مجب ي، حتوا نظام الشدهر ال قدا ي يف مصدر اىل نظدام السدج  ال بين،ميب دة دا         .3
 1 0111القاهر  ،الدهضة ال رببة

،دا  احلر دددة 0احلقوق ال بدبدددة األصدددلبة،ط ،سددد ب  عبددد  الكدددر م مبا ك، دددرح القدددانون املددد ني  1د .3
 1م 0173،لليباعة،بغ اد

، احلقددوق ال بدبددة األصددلبة،ميب ة 3كر ناصددر حب  ،الوسددبط يف  ددرح القددانون املدد ني اجل  دد ،ج  ددا .9
 10131امل ا ف،بغ اد،
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عب  اهلل غزاي سلمان ال زاوي إجراءات ال سجب  ال قا ي،د اسة تيببقبة يف أحكدام قدانون ال سدجب      .3
 1 3113،ب ون ذكر امليب ة،بغ اد 0م،ط 0170( لسدة 93ال قا ي  قم)

،ميب دددددة 0د اسدددددات يف قدددددانون ال سدددددجب  ال قدددددا ي،ط   ،اهلل غدددددزاي سدددددلمان ال زاوي عبددددد   .6
 1 3110اطخريات،بغ اد،

 1م 0173،مك بة و ا   ال  ا،بغ اد،0عب  اجملب  احلكبم،  رح قانون ال سجب  ال قا ي،ج1د .7
هضدة  عب  املد م فرج الص  ،احلقوق ال بدبدة األصلبة،د اسدة يف القدانون اللبدداني واملصدري،دا  الد      1د .1

 1 0113بريوت،،ال رببة لليباعة والدشر
 1 0113مؤسسة البس اني لليباعة القاهر ، ، رح أحكام ح  امللكبة ،عب  الداصر توفب  ال يا 1د .1

ع لي أمري يال ،متلك ال قا ات بوض  الب  عل  القانون امل ني املصري وقوانني البالد ال رببدة مد     1د .01
ميب ددة مدشددا   ،   أحكددام الدددقض وماتوصدد  إلبدده ال قدده  املقا نددة بال قدده اإلسددالمي علدد  ضددوء احدد  

 1 0113اإلسكد   ة، ،امل ا ف
، ميب دددة 0ج،غدددين حسدددون طددده، احلقدددوق ال بدبدددة يف القدددانون املددد ني الكو ي،حددد  امللكبدددة       1د .00

  0177القهوي،الكو ع،
ا  حممدد  سدد ب  يلب ة،السددج  ال ددبين )د اسددة مقا نددة( يف القددانون املدد ني املصددري واللبيب،ميب ددة د    .03

 1 0117/ 0116القاهر ،،الدهضة ال رببة
ميب دة و ا   ال  لددبم ال دالي والبحدد    ،0ج،غدين حسددون طده، احلقدوق ال بدبددة    1حممد  طده البشددر ود   .03

 1 0113،بغ اد،ال لمي
،ال اتددك 0امل دد ا،ج 0170( لسدددة 93مصددي   جمبدد  عز ز، ددرح قددانون ال سددجب  ال قددا ي  قددم)    .09

 1 3111القاهر ،،لصداعة الك اب
 1م 3111  ذ لليباعة والدشر،اإلسكد   ة سدة،ال3ط ،حمم   اجلماا،نظام امللكبة مصي   1د .03
مر تدظبم الشدهر   0196لسدة  009حممود عب  الرمحر حمم ،الشهر ال قا ي وال وثب  يف القانون  قم  .06

 1 0111القاهر  ،بال ذكر امليب ة،0ال قا ي وت   الته،ج

 -:البحوث -ثانيا :
صدحبذ وحسدر الدبددة يف ال قدادم املكسد ،حب  مدشدو  يف جملدة القددانون       حممد  كامد  مرسي،السدب  ال    .0

 1  0131،ال  د الساب ،السدة ال امدة،واالق صاد

 0مراجع القرارات القضائية -ثالثا:
قسم القانون امل ني،ميب ة ال ماا املركز ة ،املبادئ القانونبة يف قضاء حمكمة ال مببز،شاه يم املإبراهب .0

 1 0111/بغ اد 
 1 0173،( السدة ال ال ة3ال  د)،القضائبة  ص  ها املك   ال ين حملكمة متببز ال راق الدشر  .3
( 9قسدم األعدالم القدانوني ال د د)    ،جمموعة األحكام ال  لبة تص   عر و ا   ال  ا جلمهو  ة ال راق .3

 1 0116لسدة 
 املدددواد جمموعدددة حممدددود امحددد  عمدددر، القواعددد  القانونبدددة الدددي قر تهدددا حمكمدددة الددددقض واالبدددرام يف  .9

يف اجلدددزء  0191والسددددة ،يف اجلدددزء ال اني 0136القاهر  لسددددة ،امل نبة،ميب دددة دا  الك ددد  املصدددر ة 
 1اطخامس
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 0القوانني العراقية -رابعا :
( يف 9013ل راقبدددددة عددددد د)املدشدددددو  يف الوقدددددائ  ا 3113دسددددد و  مجهو  دددددة ال دددددراق لسددددددة -0

31/03/3113. 
 1امل  ا 0130لسدة  91 قم،القانون امل ني ال راقي -3
 1امل  ا  0170( لسدة 93قانون ال سجب  ال قا ي  قم ) -3
 1امل  ا  0161( لسدة 13قانون املراف ات امل نبة  قم)-9
 1امللغي  0131( لسدة 31قانون تسو ة حقوق اال اضي املرقم) -3
 7/00/0110( يف  3113املدشو  يف الوقائ  ال راقبة ع د) 0111( لسدة 010قانون  قم) -6
املدشدددو  يف الوقدددائ  ال راقبدددة   1/9/0113( يف 331قدددرا  جملدددس قبددداد  ال دددو   املدحددد   قدددم )  -7
 01/3/0113( يف  3113ع د)

 القوانني املصريةخامسا:
 1 0191( لسدة 030القانون امل ني املصري  قم) .0
 1 0169( لسدة 93قانون السج  ال بين  قم) .3



161 

 
 
 
 
 
 
 

 الوضع القانوني ملزارع شبعا

 المعهد التقني، بابل ،الفتالويين حسصدام  د.

 احملتويات
 املوضوع

 املق مة
 املبح  األوا: ال  ر ف مبزا ع  ب ا وببان أهمب ها

 امليل  األوا: ال  ر ف مبزا ع  ب ا
 أهمبة مزا ع  ب ا امليل  ال اني:

 املبح  ال اني: مشكلة ع م ترسبم احل ود بني سو  ا ولبدان وب ا ة ظهو  قضبة مزا ع  ب ا
 امليل  األوا: مشكلة ع م ترسبم احل ود بني سو  ا ولبدان

 امليل  ال اني: ب ا ة ظهو  قضبة مزا ع  ب ا
 املبح  ال ال : احل  يف السباد  عل  مزا ع  ب ا

 امليل  األوا: مزا ع  ب ا لبسع نزاعا ح ود ا دولبا
 امليل  ال اني: إثبات السباد  اللبدانبة عل  مزا ع  ب ا

 اطخامتة
 وامشاهل

 املقدمة
فدأن اجلد ا مدا اا     3111 غم مرو  سدوات ع     عل  االنسحاب اإلسرائبلي مر جدوب لبددان عدام   

مس مرا حوا هو ة مدزا ع  دب ا الواق دة عدد  م لد  احلد ود السدو  ة اللبدانبدة اإلسدرائبلبة، والدي اح ل هدا            
هلا عد  اج باحها جلدوب لبددان  وأكملع اح ال 0167إسرائب  بشك  ت  جيي ب   ان هاء حرب حز ران عام 

. وعل  اثر تلك األح ا  ص  ت قرا ات ع     مر جملس األمر ال ولي أهمهدا القدرا  املدرقم    0171عام 
. القددرا  األوا    لدد  باأل اضددي ال رببددة الددي اح ل هددا    0171( ل ددام 339والقددرا  ) 0167( ل ددام 393)

إسدرائب ، انده  ديبد  علد  مدزا ع  دب ا باع با هدا         وال ي ت عي األمم امل حد   وم هدا   0167إسرائب  عام 
. وال اني    ل  باأل اضي اللبدانبة الدي  0167أ اض سو  ة ال لبدانبة ألن لبدان م تكر طرفا يف حرب عام 

وتد عي لبددان وتؤ د ها سدو  ا انده  ديبد  علد  مديقدة مدزا ع  دب ا باع با هدا             0171اح ل ها إسرائب  عام 
حم لة مر قب  إسرائب . وتؤسس لبدان ادعاءاتها بشأن ملكبة مزا ع  ب ا ذات األهمبة أ اض لبدانبة ما الع 



 
 
 

161 

 ل امرا ال  د
 

اإلسرتاتبجبة واملائبة الز اعبة عل  جمموعة مر القدرائر واألسدانب  القانونبدة، أبر هدا تلدك امل  لقدة مبما سدة        
 مظاهر السباد  عل  مديقة املزا ع. 

القانوني ملزا ع  ب ا، ل لك سب م تداوا ه ا الوض   ته ف ه ه ال  اسة إىل تسلبط الضوء عل  الوض 
مر ناحبة ب ا ات ظهو  قضبة مزا ع  ب ا، واثر مشكلة ع م ترسبم احل ود السو  ة اللبدانبة عل  القضبة، 
وه  إن مديقة املزا ع تشك  موضوعا لدزاع دولي؟ وماهو موقف األطراف مر القضبة؟ وملر   ود احل  يف 

 املزا ع؟. وك  ذلك سبكون ب   ال  ر ف مبزا ع  ب ا وببان أهمب ها. السباد  عل  مديقة 
بداءا عل  ماتق م، س قسم ه ه ال  اسة اىل مق مة وثالثة مباحد  ويامتدة، املبحد  األوا سبتصد      
لل  ر ف مبزا ع  ب ا وتوضبذ أهمب هدا اإلسدرتاتبجبة واملائبدة وغريهدا، وال داني سددبح  فبده مشدكلة عد م          

بني سو  ا ولبدان وأب اد ظهو  قضبة مزا ع  ب ا، ويف املبح  ال ال  سد داوا مسألة احل  يف ترسبم احل ود 
 السباد  عل  مزا ع  ب ا، إما اطخامتة فس  ضمر أهم االس د اجات واهلل ولي ال وفب .

 التعريف مبزارع شبعا وبيان أهميتها: املبحث األول
ن ن  رض أوال لل  ر ف به ه املدزا ع ثدم لببدان أهمب هدا      ق ضي البح  يف الوض  القانوني ملزا ع  ب ا أ

اإلسرتاتبجبة والز اعبة واملائبة والسباحبة عل  أن  كون ذلك يف ميلدبني، األوا خيصد  لل  ر دف مبدزا ع     
  ب ا، وال اني سد داوا فبه أهمب ها.

 التعريف مبزارع شبعا:  املطلب األول
د لبددان اجلدوببدة الشدرقبة وهضدبة اجلدوالن السدو  ة،       مزا ع  ب ا هي مساحة مر األ ض تق  بدني حد و  

وهي تاب ة لقضاء )حمافظة( حاصببا أح  أقضبة جب  الشبخ ال ي    رب تا خيبدا احلد ود ال اصدلة بدني سدو  ا      
 -0011) . ول لك فأنها ذات طبب دة جبلبدة  درتاوح ا ت اعهدا عدر مسد وى سديذ البحدر مدا بدني          (1)ولبدان
( 09( كددم عرضددا وتضددم )3،3(كددم طددوال و)01. بواقدد  )(2)3(كددم36 بددا )(م وتبلددغ مسدداح ها تقر0711

  -:(3)مز عة وهي
 مراح امللوا  -0
 بري ا -3
 ك ر دود   -3
 مشه  اليري -9
 ببع الرباق -3
 جو   ال قا ب -6
 امل ز  -7
 الرب ة -1
  م ا -1

 بسيره -01
 ق و  -00

                                                
 www.islamonline.net. 0ص والسو ي، اللبداني املسا  ر ا تباط ت ب  ه   ب ا فؤاد، وسام -1
، 3110د. أمني حيبط، مزا ع  ب ا اللبدانبة بني الواقد  واحلقبقدة ال ا خيبدة والقانونبدة والسباسدبة، موقد  سدو  ا للقضداء واحملامدا ،           -2

 www.alnazaha.net. 3-3ص
 .3 -0وسام فؤاد، املص   الساب ، ص -3
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  ب  ر -03
 القرن -03
 يلة غزالة -09

ي تشدك  حمدو  قضدبة  دب ا يف الوقدع احلاضدر، ومدا  الدع تقبد  حتدع االحد الا            وه ه املدزا ع هدي الد   
. وال سدمبة مدزا ع   (4)ب د  حدرب األ دام السد ة     0167اإلسرائبلي مد  إن ب أ باح الهلا بشدك  تد  جيي عدام    

مص  ها ال رف ال ي  يل  ه ه ال سدمبة علد  األ اضدي الصدغري  املسداحة املأهولدة بالسدكان ذات احلقدوا         
عبة الواس ة والي تغل  فبها الوظب ة الز اعبة عل  الوظب ة السكانبة، إذ   مد  غالببدة سدكان مديقدة     الز ا

. وه ه املزا ع تاب ة عقا  ا (5)مزا ع  ب ا يف الز اعة وترببة املوا ي أما مالكي األ اضي فبسكدون يا جها
 . (6)لبل    ب ا ل لك مسبع مبزا ع  ب ا

 ع شبعامزار: أهمية املطلب الثاني
  -ملزا ع  ب ا أهمبة كبري  مر نواحي ع     أهمها ما  أتي:

 اإلسرتاتيجية ةاألهمي -أوال:

فمزا ع  ب ا تق  عد  جبد  الشدبخ الد ي    درب أعلد  جبد  يف املديقدة حبد   يد  علد  سدو  ا ولبددان             
لدي ميكدده مدر يالهلدا     وفلسيني احمل لة، ول لك فق  بد  احمل د  اإلسدرائبلي حمي ده الشدهري  لوند ا  املبكدر ا      

مراقبة أي حتركات عسكر ة يف مساحة واس ة مر مديقة الشرق األوسط مت   مر ال راق إىل مصر. باإلضافة 
إىل ذلك فأن املزا ع تق  عد  م ل  ح ودي بني لبدان وفلسيني احمل لدة وسدو  ا، وبال دالي فهدي ت  درب صدلة       

ال ال  األمر الد ي جي د  مدر ملكب هدا مصدلحة حبو دة       وص  بني ع د كبري مر امل ن والقرى يف ه ه ال وا 
 .(7)وإسرتاتبجبة أل ة دولة

 الزراعية ةاألهمي -ثانيا:

حب  ت مبز املزا ع ب دوع طبب ة أ ضها ومدايها ويصوبة ترب هدا، ولد لك فهدي ت مبدز باسد غالا نشدبط       
ء مر أ ضها لرعي املا بة لون اج الز اعي مر يضر وفواكه، وت مبز أ ضا بإن اج حبواني حب   س ت م جز

 .(8)ول لك فق  أصبحع مص  ا أساسبا مل بشة سكانها
 املائية ةاألهمي -ثالثا:

حب  تق  املزا ع يف قل  جب  الشبخ عل  يط املباه اجلوفبة الرئبسبة للجب  ال ي  وج  فبده ثداني اكدرب    
أل دن وهددي بانبدداس واللدد ان  يددزان مددائي يف املديقددة، كمددا تدبدد  مددده الروافدد  الرئبسددبة الددي تغدد ي نهددر ا    

 .(9)والو اني
 السياحية ةاألهمي -رابعا:

حب  ت  رب مزا ع  ب ا مديقة سباحبة م البة صب ا و  اءا ب ضد  ثلوجهدا ومباههدا وإحراجهدا ومدايهدا      
 . (10)وطبب  ها اطخالبة

                                                
 www.bintjbeil.org. 6 ب ا اللبدانبة احمل لة، ص حممود حب  ، مزا ع -4
 .3د. أمني حيبط، املص   الساب ، ص -5
 www.lebarmy.org. 0، ص3116ما ون ير ش،  ب ا ومزا عها اللبدانبة، جملة اجلبش اللبداني،  -6
 .3وسام فؤاد، املص   الساب ، ص -7
 .3د. أمني حيبط، املص   الساب ، ص -8
 .9ص   الساب ، صحممود حب  ، امل -9

 www.alnazaha.net   .3ص ،3113 واحملاما ، للقضاء سو  ا موق   ب ا، مزا ع حوا جرب، نهاد  وسف -10
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كاندع داف دا    ونظرا هل ه األهمبة الي ت مبز بها مدزا ع  دب ا مدر الددواحي ال   د   الدي ذكرناهدا، فقد         
. كما كانع داف ا له لالح  اظ باملزا ع،  غم 0167 ئبسبا إلسرائب  الح الهلا ب   حرب األ ام الس ة عام 
( 933طبقا لقرا  جملس األمر ال ولي املرقم ) 3111انسحابه مر األ اضي الي حي لها يف جدوب لبدان عام 

 . 0171الصاد  عام 

 حلدود بني سوريا ولبنان وبداية ظهور قضية مزارع شبعامشكلة عدم ترسيم ا: املبحث الثاني
اإلقلبمي الد ي متدا س ال ولدة      إن احل ود السباسبة مب هومها امل اصر هي عبا   عر ييوط حت د اإلطا

يف دايله سبادتها اإلقلبمبة، و  م حت    ه ه اطخيوط وترسبمها عر طر   االت اق فبما بني الد وا امل دبدة،   
مر واالس قرا  باع با  إن ه ه احل ود س كون ثاب ة ونهائبة والميكدر ت   لدها ب د  ذلدك إال     به ف حتقب  األ

باالت اق. وخبالف ذلك فان يط احل ود سبكون مص  ا للمشاك  وال دوتر بدني الد وا امل جداو  ، والواقد       
 ال ولي   ير بال     مر األم لة وما قضبة مزا ع  ب ا أال  اه  عل  ذلك.

عد م ترسدبم    يف ميلدبني األوا خيصد  لبحد  مشدكلة      ا تق م، سدوف ن دداوا هد ا املبحد    بداءا عل  م
 احل ود بني سو  ا ولبدان، وال اني سد داوا فبه ب ا ات ظهو  قضبة مزا ع  ب ا.

 مشكلة عدم ترسيم احلدود بني سوريا ولبنان: املطلب األول
 (delimitation)حلدة ال ح  د  أو ال  دبني    متر احل ود ال ولبة عدد  إنشدائها مبدرحل ني  ئبسدب ني وهمدا مر     

 . (11) (demarcation)ومرحلة ال تيبط أو الرتسبم 
 مرحلة التحديد أو التعيني -أوال:

وهي عملبة قانونبة   م مبوجبها ببان الوصف الد قب  طخدط احلد ود يف السدد  القدانون املدشدئ لده، وهد ا         
ال ول ني امل دب ني، أو قرا  صداد  مدر حمكمدة دولبدة      السد  ق   كون م اه   ح ود ة أو بروتوكوا   ق  بني

)حمكمة حتكبم أو حمكمة ع ا(، أو قرا  صاد  مر جلدة مشدرتكة ل  دبني احلد ود بدني الد ول ني امل دبد ني، أو       
. وبه ا األسدلوب األيدري ب حت  د  احلد ود السدو  ة اللبدانبدة       (12)قرا  إدا ي صاد  مر السلية االس  ما  ة

عد ما كانع كال ال ول ني ياض  ني لالن  اب ال رنسي، إذ عبدع احل ود ببدهما مبوج   وذلك 0131عام 
( الصاد  مر امل وض السامي ال رنسي ) اجلدراا غو و( يف األوا مدر أ دا  عدام    301القرا  اإلدا ي املرقم )

لبدددان . فقدد  نصددع املدداد  ال انبددة مددر القددرا  املدد كو  علدد  مددا  ددأتي "  ددكلع حكومددة باسددم         (13)0131
 . (14)الكبري......... إن ح ود لبدان........  رقا........ ح ود أقضبة حاصببا و ا با الشرقبة"

. فدأن احلد ود بدني    (15)وطبقا للقاع   القانونبة الي تقوا " مدا  مسده املد د ب مدر احلد ود فهدو احلد ود"       
لة ال ح    أو ال  بني. صدحبذ  سو  ا ولبدان تكون ق  اس وفع املرحلة األوىل مر مراح  إنشائها وهي مرح

أن ه ه احل ود يف ب ا ة إنشائها م تكر ح ودا دولبة، وإمنا كانع عبا   عر ح ود إدا  ة دايلبة ت ص  بني 
مس  مرتني)سو  ا ولبدان( تاب  ني ل ولة اس  ما  ة واح   )فرنسا(. لكدر ب د  حصدوا هداتني املسد  مرتني      

، حتولع تلك احل ود مر إدا  ة دايلبة إىل حد ودا سباسدبة دولبدة    عل  اس قالهلما عر االس  ما  ال رنسي

                                                
، 0111، دا  األمددني للدشددر وال و  دد ، القدداهر ،  3د. فبصدد  عبدد  الددرمحر علددي طدده، القددانون الدد ولي ومدا عددات احلدد ود، ط   -11
 .73-63ص

12 -S. Sharma, delimitation of land sea boundary between neighboring countries, first edition, 
Lancers Book, 1989, pp. 11- 12. 

 .3 وسف نهاد جرب، املص   الساب ، ص -13
 .3د. أمني حيبط، املص   الساب ، ص -14
 .1املص   الساب ، ص -15
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الد ي طبق ده دوا أمر كدا الالتبدبدة      (status quo)بامل د  ال قب . وذلك طبقا ملب أ اس بقاء الوضد  الدراهر   
عق  حصوهلا عل  اس قالهلا عدر االسد  ما  ر االسدباني والربتغدالي، علد  أسداس مبد أ لكد  ماببد   أو          

(Uti possidetis juirs)ماحبو ته 
. وطبق ه أ ضا الد وا األفر قبدة ب د  حصدوهلا علد  اسد قالهلا عدر        (16) 

 Intangibility of)االس  ما  األو بي، عل  أساس مب أ ع م املسداس باحلد ود املو وثدة عدر االسد  ما       

frontier inherited from colonization)
دا  ة ال ايلبة . وكال املب أ ر  قضبان ب حو   احل ود اإل(17) 

الي وض ع مب رفة السلية االس  ما  ة بني املس  مرات ال اب ة هلا، إىل ح ود سباسبة دولبة وذلدك عقد    
حصوا تلك املس  مرات عل  اس قالهلا. مب د   ير أن احل ود الي عبد ها السدلية االسد  ما  ة تبقد  كمدا     

، حب  ت حوا تلدك احلد ود مدر حد ود إدا  دة      هي، وال غري ال ي حيص  لبس يف طبب  ها ولكر يف د ج ها
إىل ح ود دولبة. واهلد ف مدر ذلدك احملافظدة علد  اسد قرا  األوضداع اإلقلبمبدة، وجتدد  ظهدو  الدزاعدات            

. وه  ر املب أ ر هما مب ابة قاع   عرفبة دولبة ذات نياق عدام تدرتبط   (18)احل ود ة بني ال وا املس قلة ح   ا
 0116أ دما وج ت، كما أك ت ذلك حمكمة ال د ا ال ولبدة يف قرا هدا عدام      مديقبا بظاهر  نب  االس قالا

 .(19)مبداسبة الدزاع احل ودي بني مالي وبو كبدا فاسو
 مرحلة التخطيط أو الرتسيم -ثانيا:

وهي عملبة فدبدة يالصدة ت قد  عملبدة ال ح  د  أو ال  دبني،  د م مبوجبهدا وضد  يدط احلد ود الد ي ب             
عل  اليبب ة وت ر  ه بال المات احل ود ة املاد ة أو أ ة عالمات أيدرى مماثلدة تد ا     وص ه يف السد  القانوني

علبدده. و قددوم ب ملبددة الرتسددبم جلددان فدبددة مشددرتكة تسددم  بلجددان الرتسددبم أو ال تيددبط، تضددم مددوظ ني        
ع . والد وا امل دبدة حدر  يف اي بدا  الوقد     (20)وم تصصني ويرباء يف املساحة واجلغرافبة والشؤون ال سكر ة

ال ي  داسبها للقبام ب ملبة الرتسبم، إال انه مر األفض  أن ت م هد ه ال ملبدة بأسدرع وقدع ممكدر ب د  إمتدام        
عملبة ال ح   ، ألنه كلما طالع ال رت  الزمدبة ال اصلة بني ال ملب ني كلما كدان ذلدك مصد  ا وسدببا لكد ري      

واب  ال ولبدة يدري  داه  علد  ذلدك. وفبمدا       مر املدا عات واإلدعاءات امل ضا بة بني األطدراف امل دبدة والسد   
   ل  باحلد ود السدو  ة اللبدانبدة فقد  جدرت حمداوالت ع  د   لرتسدبمها قبد  وب د  اسد قالا الد ول ني عدر              

  -:(21)االس  ما  ال رنسي ومر أهم تلك احملاوالت ما  أتي
كلها امل ددوض الددي  دد 0139احملاولددة الددي قامددع بهددا اللجدددة ال سددكر ة جلددبش الشددرق ال رنسددي عددام  .0

 السامي ال رنسي، وكانع تضم يف عضو  ها أ ضا ضباطا سو  ون ولبدانبون.
 جلدة قضائبة عقا  ة لبدانبة سو  ة )جلدة الغزاوي اطخيب (. 0196احملاولة الي قامع بها عام  .3
احملاوالت الي قامع بهدا جلدان مشدرتكة لرتسدبم احلد ود بدني سدو  ا ولبددان والدي  دكلع يف األعدوام             .3

 .0173والي اس مرت اج ماعاتها ح   عام  0163و 0160
 0131 مأال إن ك  احملاوالت ق  باءت بال ش  ألسباب ع  د   مدهدا، اند الع احلدرب ال املبدة ال انبدة عدا       

ملرت  دات اجلدوالن الدي تقد       0167، االحد الا اإلسدرائبلي عدام    0191واحلرب ال رببدة اإلسدرائبلبة عدام    
، احدد الا إسددرائب  لأل اضددي اللبدانبددة عددام 0173رب ال رببددة اإلسددرائبلبة عددام جبوا هدا مددزا ع  ددب ا، احلدد 

                                                
، 0119، دا  الدهضدة ال رببدة، القداهر ،    0ال ولبة، ط د. مصي   سب  عب  الرمحر، اجلوان  القانونبة ل سو ة مدا عات احل ود -16
 .393 -331ص
 .19 -13د. فبص  عب  الرمحر علي طه، املص   الساب ، ص -17

18 - International court of justice, reports, 1986, p. 566. 
19 - Ibid, p. 565.   
20 - droit international public, Tome I, Paris, 1970, Sharles Rousseau ،pp. 269- 270 

 .3 -3ما ون ير ش، املص   الساب ، ص -21
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. وجت   اإل ا   هدا إىل انه ب د  االنسدحاب السدو ي مدر لبددان طبقدا لقدرا  جملدس         (22)0113وعام  8017
ات قع الد ول ان سدو  ا ولبددان بيلد  مدر األمدم امل حد           3119أ لوا  3( يف 0331األمر ال ولي املرقم )

ترسبم احل ود ببدهمدا بير قدة ال لدبس فبهدا، ولد لك فقد  ب أعداد  ت  بد  جلددة احلد ود املشدرتكة الدي              عل 
وم تكم  أعماهلا. أال إن سو  ا ا درتطع عد م ترسدبم احلد ود يف مديقدة مدزا ع        0173عملع ح   عام 

سباب وامل وقات فدأن  . ونظرا هل ه األ(23) ب ا، أال ب   ال وص  إىل ات اق سالم  ام  وعادا م  إسرائب 
احلدد ود السددو  ة اللبدانبددة م تسدد ويف املرحلددة ال انبددة واملهمددة مددر مراحدد  إنشددائها وهددي مرحلددة الرتسددبم أو   
ال تيبط، وبال الي الميكر االعرتاف بها بوص ها ح ودا كاملة ونهائبة ميكدها القبام بوظائ ها باع با ها ح ا 

، أال أن ه ا ال  بني 0131احل ود ب ت بدها أو حت   ها مد  عام فاصال بني سباد  ال ول ني. صحبذ إن ه ه 
 بقي احل ود السو  ة اللبدانبة جمرد وصف نظري عل  الو ق ال ك ي إلقامة هد ه احلد ود بصد  ها الدهائبدة،     
أال إذا ترجم ه ا الوصف الدظري إىل واق  مادي ملموس عل  األ ض عر طر   ال المات احل ود ة ال الة 

وه ا ال  حق  أال بالقبام ب ملبة الرتسبم أو ال تيبط الي ت  رت  غم حماوالت إمتامها، األمر ال ي علبه، 
 فسذ اجملاا بشك  أو ب ير أمام ظهو  قضبة مزا ع  ب ا.

 بداية ظهور قضية مزارع شبعا: املطلب الثاني
الدي م تكدر لبددان طرفدا     احلرب ال رببة اإلسرائبلبة )حرب األ دام السد ة(    عان ل  0167حز ران  6يف 

فبها، وكان مر ضمر ما اح ل ه إسرائب  يالا ه ه احلرب هضبة اجلوالن السو  ة، اجملاو   للمديقدة الدي   
 0167حز دران   00تق  فبها مزا ع  ب ا عد  احل ود اجلدوببة الشرقبة للبدان. وعد ما ان هع تلك احلرب يف 

ملبدة احد الا تد  جيي للمديقدة الدي توجد  فبهدا املدزا ع، مد هدز           ب أت إسرائب  ب   ان هائها بأ ام قلبلة، ب 
فرصة يلو املديقة مر الوجود ال سكري اللبداني وبيبب ة احلاا السو ي، ماع ا خم ر لل  ك اللبداني مكون 

. وعلد  اثدر تلدك احلدرب صد   قدرا  جملدس األمدر الد ولي املدرقم           (24)مر مخسة عداصر يف مز عدة  بد  ر  
كاندع إسدرائب  قد  اح لدع القسدم األعظدم مدر         وب دا  خ صد و ه   0167 ر ال اني عام تشر 33( يف 393)

املزا ع الي تشك  حمو  القضبة اآلن. وق  طال  القرا  إسدرائب  باالنسدحاب مدر مجبد  األ اضدي ال رببدة       
جملدس  الي اح ل ها. وم  ص   مر لبدان أي  د ف    مسي سواء جتاه االحد الا اإلسدرائبلي أو اجتداه قدرا      

 . (25)األمر
الدي م تكدر لبددان طرفدا فبهدا أ ضدا،        0173وعد ما ان ل ع احلرب ال رببة اإلسرائبلبة يف تشر ر عدام  

قامع إسرائب  باح الا ب ض املواق  اللبدانبة يف مديقة مدزا ع  دب ا. وعدد  ان هداء تلدك احلدرب صد   قدرا          
ال ي م  شر إىل أ ة أ اض لبدانبة حم لة  0173تشر ر األوا عام  33( يف 331جملس األمر ال ولي املرقم )

. علمددا إن مديقددة املددزا ع احمل لددة كانددع قدد   (26)كمددا م  صدد   أي  د ف دد  مددر السددليات الرمسبددة اللبدانبددة 
. وب د  احد الا إسدرائب  جلددوب لبددان عدام       (27)0179لوحظع يف يرائط فدض اال د باك يف اجلدوالن عدام     

 ذا   1( يف 933مدزا ع  دب ا، صد   قدرا  جملدس األمدر الد ولي املدرقم )         مبا فبه املداط  امل بقبدة مدر   0171

                                                
 .3املص   الساب ، ص -22
 .6 -3ص، 3116نبسدان   01تريي  ود ال سدر يف   0331ال قر ر السدوي ال ال  للمب و  اطخاص لألمم امل ح   ل يبب  القرا   -23

www.atassiforum.org 
 .1د. أمني حيبط، املص   الساب ، ص -24
 www.beirut.indymedia .3 -3، ص3119الباس جباني، مزا ع  ب  واحلقبقة املغببة،  -25
 .3املص   الساب ، ص -26
 .1د. أمني حيبط، املص   الساب ، ص -27

http://www.atassiforum.org/
http://www.atassiforum.org/
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وال ي ن  عل  انسحاب إسرائب  مر األ اضدي اللبدانبدة، علد  أن  كدون االنسدحاب طبقدا لآللبدة         0171
( ال ي ص   يف ن س ال ام. وم مت    إسرائب  للقدرا  األيدري ك ادتهدا بد      936املدصوص علبها يف القرا  )

ووصلع إىل عاصم ه بريوت، أال إنها تراج ع ب   ذلك وظلع  0113واج احع لبدان يف عام  أنها عادت
 . (28)حم  ظة بشر ط ح ودي يف جدوب لبدان

أبلغع إسرائب  األمم امل ح    غب هدا يف االنسدحاب مدر جددوب لبددان مبوجد         3111أ ا  عام  33ويف 
ألمم امل ح   مر جانبها جلدة سباسدبة عسدكر ة   . ول لك فق   كلع ا(29)0171( ل ام 933القرا  ال ولي )

قانونبة تقدبة برئاسة السد ري )تدريي  ود ال سدر(، ملراقبدة تد بد  القدرا  وال حقد  مدر انسدحاب إسدرائب  إىل           
ماو اء ح ود لبدان اجلدوببة الشرقبة امل رتف بها دولبا. ومبا انه م تكر هداك ح ودا دولبة كاملة وم رتف بها 

دان، فق  كان مر املهم بالدسبة للجدة األمم امل ح   ح   ت مكر مر اجنا  عملدها، أن ت حقد    بني سو  ا ولب
. أال انه بسب  عد م ترسدبم احلد ود    (30)مر املوض  الصحبذ طخط احل ود ال ولبة ال اص  بني لبدان وسو  ا

ه ا األمر، ول لك فق   ال ولبة السو  ة اللبدانبة كما ذكرنا سابقا، فق  واجهع اللجدة ال ولبة ص وبات يف
طلبع مر اليرفني امل دبني لبدان وإسرائب  بص  ها ال ولة احمل لة لأل اضي السو  ة اجملاو   للبدان، أن  قد ما  
للجدة ما لد  هما مدر وثدائ  ومسد د ات تدبني املوضد  الصدحبذ طخدط احلد ود. فكاندع الوثدائ  واملسد د ات             

 ض  مديقة مزا ع  ب ا دايد  األ اضدي اللبدانبدة. وقد  وافق هدا       املق مة مر قب  لبدان، تبني يط احل ود مبا
وبال الي فإنها ياض ة للقدرا    0171سو  ا يف ذلك ببدما  فض ه إسرائب  حبجة أنها اح لع املديقة قب  عام 

 . (31)0171( الصاد  عام 933ولبس للقرا  املرقم ) 0167( الصاد  عام 393املرقم )
جلانبني فق  جاء  أي جلدة األمم امل ح   مبا   عم املوقدف اإلسدرائبلي، علد     ونظرا هل ا االي الف بني ا

اع با  أن مديقة املزا ع لوحظع يف يرائط فدض اال د باك يف اجلدوالن، وبال دالي فدأن الصدالحبة ال مالنبدة        
قم الدي أنشدئها القدرا  املدر     (Undof)تكون فبهدا لقدوات األمدم امل حد   ل دض اال د باك يف اجلدوالن اند وف        

(. 933الدي أنشدئها القدرا  املدرقم )     (Unifil)( ولبس لقوات األمم امل ح   املؤق ة يف اجلددوب  ونب بد   393)
ومبا أن مهمة اللجدة هي مراقبة تد ب  القرا  األيري ل لك  كون إيالء مديقة املدزا ع لدبس مدر صدالحباتها.     

باطخط األ  ق أو يط ال سدر لبضدم    ل لك فق  قامع اللجدة برسم يط االنسحاب اإلسرائبلي ال ي مسي
مديقة مزا ع  ب ا إىل األ اضي السو  ة احمل لة. وق   سم اطخدط علد  اطخر يدة الدي أعد تها اللجددة بشدك         
م قي  لل اللة عل  كونه مؤق ا، وق  حت ظ لبدان عل  ه ا اطخط فبما    ل  مبديقة املزا ع، وطل  مر جلدة 

. ثدم  (32) علد  موقد  احلد ود ال ولبدة(     ر ا اطخط القبمة قانونبة له وال  دؤث األمم امل ح   إضافة عبا   ) إن ه
قامع اللجدة باإلضافة إىل فر   لبداني إسدرائبلي مبراقبدة االنسدحاب اإلسدرائبلي إىل مداو اء اطخدط األ  ق،       

. ومد  ذلدك ال دا  خ ظهدرت قضدبة مدزا ع  دب ا،       (33)3111 ب عام  31وق  ب ذلك بشك  نهائي ب ا  خ 
   م اجل ا القانوني والسباسي حوا عائ   ها لسو  ا أم للبدان وهو ما سدبح ه يف الص حات القادمة.واح

                                                
 .3الباس جباني، املص   الساب ، ص -28
 .0املص   الساب ، ص -29
 .01، صد. أمني حيبط، املص   الساب  -30
 .03 -00املص   الساب ، ص -31
 .03املص   الساب ، ص -32
 .9 -3ما ون ير ش، املص   الساب ، ص -33
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 ل امرا ال  د
 

 احلق يف السيادة على مزارع شبعا: املبحث الثالث
ب   أن أنهع جلدة األمم امل ح    سم اطخط األ  ق وحتققدع مدر االنسدحاب اإلسدرائبلي إىل مداو اءه،      

ة مزا ع  ب ا ل  م م اجل ه فبما ب   مر قب  اإلطراف امل دبة. اح  م اجل ا تا كة موضوع السباد  عل  مديق
القانوني والسباسي حوا عائ  ة املزا ع، وه  هي أ اض سو  ة اح ل ها إسرائب  مد  هضدبة اجلدوالن عدام     

هدا  أم أنها أ اض لبدانبة ما الع حم لة مر قب  إسرائب ، وبال دالي  د  ني علد  األيدري  االنسدحاب مد      0167
طبقا للقرا ات ال ولبة ذات الصلة. وإذا كان اجل ا   و  حوا ما إذا كانع مديقة املدزا ع سدو  ة أم لبدانبدة    
فمر املؤك  أن إسرائب  غري م دبة به ه املديقدة والميكدهدا االدعداء مبلكب هدا  دأنها  دان كد  األ اضدي الدي          

ظ  القانون ال ولي امل اصر. باإلضافة إىل ذلك  اح ل ها وضم ها إلبها بالقو ، ألن ه ا األمر غري مشروع يف
فان سو  ا ت عم امليالبة اللبدانبة مبديقة املزا ع، وه ا   ين انه ال وج  نزاع بدني سدو  ا ولبددان وان املدزا ع     

 عائ   للبدان. 
بداءا عل  ما تق م، سوف ن داوا ه ا املبح  يف ميلبني األوا سب داوا مسدألة عد م وجدود ندزاع حدوا      

 يقة مزا ع  ب ا وال اني سبتص  لبح  مسألة إثبات السباد  اللبدانبة عل  مزا ع  ب ا.مد

 مزارع شبعا ليست نزاعا حدوديا دوليا: املطلب األول
  رف الدزاع ال ولي بأنه اطخالف ال ي   و  بني  تصدني أو أك در مدر أ دتاص القدانون الد ولي بشدأن        

 ا ض يف مصاحلهما السباسبة واالق صاد ة واي الف حججهمدا  مسألة واق بة أو قانونبة، أو بسب  وجود ت
. وق  عرف ه حمكمة ال  ا ال ولبة ال ائمة بأنه " اطخالف حوا مسألة واق بدة أو قانونبدة،   (34)القانونبة بشأنها

. وكدان ذلدك مبداسدبة قرا هدا بشدأن      (35)تدا ع أو ت ا ض وجهات الدظر القانونبدة أو املصداحل بدني  تصدني"    
امل روف باسم قضبة )مافروماتبس(، وأك ت ال  ر ف ن سه احملكمة  0139 م بر يانبا والبونان عاالدزاع بني

. أن الددزاع احلد ودي الخي لدف    (36)الي يل  ها وهي حمكمة ال  ا ال ولبة يف مدا عات ع     فصدلع فبهدا  
ضد  الصدحبذ طخدط    عر أي نزاع دولي  ير مر حب  اجلوهر، فهو اطخالف ال ي   و  بني دول ني حدوا املو 

احل ود أو بشأن السباد  عل  مديقة جغرافبة م بدة، و  م إبرا  ه ا اطخالف يف صو   ادعاء أو اح جاج ممر 
لده أهلبددة مت بدد  ال ولدة علدد  املسدد وى الد ولي، كددأن  دد م ذلدك مددر يددالا تبدادا املدد كرات ال بلوماسددبة أو      

ملدظمدة دولبدة، علد  أن  قابد  هد ا االدعداء أو        ال صرحيات، أو إثا   املوضوع يالا مدؤمتر دولدي أو مدؤمتر   
 . (37)االح جاج بامل ا ضة االجياببة مر قب  اليرف اآلير

وعلبه ميكر القوا أن أهم مبز  للدزاع احل ودي هدي إن ادعداء احد  اإلطدراف جيد  أن  واجده أو  قابد         
 ال   دد  مددر املدا عددات مب ا ضددة اجياببددة مددر قبدد  اليددرف اآليددر، وهددو مددا أك تدده حمكمددة ال دد ا ال ولبددة يف

احل ود ة الي فصلع فبها مدها نزاع احل ود الرب ة والبحر ة بدني الكدامريون ونبجري ا)االعرتاضدات األولبدة(     
بشأن اح  االعرتاضات املق مة مر قب  نبجري ا وال ي ت عي فبه ب د م   0111فق  جاء يف قرا  احملكمة عام 

اج  إثبات وجدود ندزاع مدا جيد  إن   أكد  أن ادعداء احد  اليدرفني          وجود نزاع بني اليرفني ما  أتي " انه مر
 . (38) قاب  مب ا ضة اجياببة مر قب  اليرف اآلير"

                                                
 .933، ص3116، بغ اد، 6د. عصام ال يبة، القانون ال ولي ال ام، ط -34

35 - Permanent court of international justice, series A. No. 2, p. 11. 
 .319 -313، ص0111ضاء ال ولي، دا  الدهضة ال رببة، القاهر ، د. اطخري قشي، أحبا  يف الق -36

37 - I. Brownlie, African boundaries, a legal and diplomatic, Encyclopedia, London, 1979, p. 13. 
38 - International court of justice, reports, summary of the judgment of 11 June 1998, p. 
8. 
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بددداءا علدد  مددا تقدد م،   ددبني إن قضددبة مددزا ع  ددب ا التشددك  موضددوعا لدددزاع حدد ودي سددواء بددني لبدددان  
ب هدا، أو بدني لبددان وجا تهدا سدو  ا      وإسرائب  ألن ه ه األيري  دولة حم لة للمدزا ع والميكدهدا االدعداء مبلك   

لبدان بسبادتها عل  مديقدة مدزا ع  دب ا     ءصاحبة احل ود املشرتكة يف املديقة الي تق  فبها املزا ع، ألن ادعا
مقاب  مر جان  سو  ا ب  عل  ال كس،   ه  املوقف الرمسي السو ي  ءم  واجه بأي م ا ضة أو ادعا

يقة املزا ع. وهو ما أك ته ال صرحيات الرمسبة للمسئولني السو  ني يف مداسبات إىل تأ ب  امليالبة اللبدانبة مبد
ع    ، مدها املوقف ال ي ابلغه و  ر اطخا جبة السو ي فا وق الشرع اىل األمني ال ام الساب  لألمم امل ح   

امليالبدة اللبدانبدة    وال ي جاء فبه " أن اجلمهو  ة ال رببدة السدو  ة تؤ د     3111حز ران عام  06كويف أنان يف 
. كما جاء هد ا ال أكبد  مدر  أيدرى علد  لسدان فدا وق الشدرع لد ى لقائده  ئدبس احلكومدة             (39)مبزا ع  ب ا"

. وتأكد  هد ا   (40)اللبدانبة فؤاد السدبو   عل  هامش القمدة األو وم وسديبة ) و ومبد ( املد قد   يف بر دلونة     
لسو  ا ل ى األمم امل ح   الس ري خما د  وهديب اىل   املوقف السو ي أ ضا بك اب ييي  ف ه املد وب ال ائم 

........اسد كماا انسدحاب   .وال ي جداء فبده "   3111تشر ر األوا عام  33األمني ال ام كويف انان ب ا  خ 
. علد  أن  (41) إسرائب  مر اجلدوب اللبداني اىل احلد ود امل درتف بهدا دولبدا مبدا يف ذلدك مدزا ع  دب ا......."        

 ا الشأن هو ما قاا به الرئبس السو ي بشا  األس  يف مؤمتره الصدح ي الد ي عقد ه يف    ال صر ذ األهم يف ه
........ حنر أعلدا بشك   مسي أن مزا ع .وال ي جاء فبه " 3110حز ران عام  37ي ام   ا ته ل رنسا يف 

 .(42)  ب ا لبدانبة، وه ه املداط  هي حم لة اآلن، ل ا الميكر احل    يف ه ا املوضوع........."

 إثبات السيادة اللبنانية على مزارع شبعا: املطلب الثاني
هداك ال     مر األدلة والوقائ  الي ميكر مر يالهلا إثبات السدباد  اللبدانبدة علد  مديقدة مدزا ع  دب ا       
الي ما الع حم لة، وه ه األدلة واألسانب  تؤ   وت عم موقف لبدان ال اعي اىل انسحاب إسرائب  مدها، يف 

اب  االدعاءات اإلسرائبلبة الي ت  رب مديقة املزا ع أ اض سو  ة وبال الي الميكر االنسحاب مدها إال ب   مق
واهم ه ه األدلة واألسانب  هي ما  0167( ل ام 393ال سو ة الشاملة م  سو  ا طبقا للقرا  ال ولي املرقم )

 - أتي:
 ارمبدأ عدم املساس باحلدود املوروثة عن االستعم -أوال:

 او قضي ه ا املب أ باحرتام احل ود اإلدا  ة الي وض  ها السليات االس  ما  ة بني األقدالبم ال اب دة هلد    
قب  اس قالهلا واع با  ه ه احل ود اإلدا  ة أساسا للح ود ال ولبة ب   االس قالا، أو مب د   ير أن احل ود 

ن ا حتع االن د اب ال رنسدي وقد  عبددع احلد ود      ت حوا مر ح ود إدا  ة اىل ح ود دولبة. فسو  ا ولبدان كا
والد ي   0131( الد ي أصد  ه املدد وب السدامي ال رنسدي عدام       301ببدهما طبقا للمداد  ال انبدة مدر القدرا  )    

مبوجبه ضم قضاء حاصببا ال ي تق  فبه مديقة مزا ع  دب ا اىل دولدة لبددان الكدبري. وهد ه احلد ود كاندع يف        
وب   اس قالا ال ول ني عدر االسد  ما  ال رنسدي، حتولدع تلدك احلد ود اىل       الب ء عبا   عر ح ود إدا  ة، 

ح ودا دولبة طبقا للمب أ امل كو . وعلبده    درب قدرا  ت دني احلد ود الصداد  مدر السدلية االسد  ما  ة سدد ا           
 للح  اللبداني يف مديقة مزا ع  ب ا. 

                                                
 .00يبط، املص   الساب ، صد. أمني ح -39
 www.arraee.com . 0ص ،3113 ،0196 ا لوا يف ييبا  ب ا مزا ع لبدانبة أك ت سو  ا مدصو ، مسري -40
 www.mafhoum.com. 9ص ،3110 والسباسة، ال ولي القانون بني احمل لة اللبدانبة  ب ا مزا ع ببضون،  الي -41
 .37حممود حب  ، املص   الساب ، ص -42
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 مبدأ لكل مابيده أو ماحبوزته -ثانيا:

عر االس  ما ، أي قبوا ال وا املسد قلة   ةمب أ ع م املساس باحل ود املو وث ه ا املب أ له ن س مضمون
للح ود الي ت ص  بني أقالبمها والي عبد ها السليات االس  ما  ة قب  االس قالا. وجي  ه ا املبد أ   اح   

أساسده أ ضدا يف    . وجيد  (43) أساسه يف املب أ القائ  ) طاملا انك متلك بال    فمر حقك أن تس مر يف امللكبة(
. وق  أك ت حمكمة ال حكبم يف نزاع احل ود بني غواتبمداال  (44) املب أ امل روف )مر حيو   بئا  ظ  حائزا له(

أن املب أ   ين احلبا   باع با ها امل با  ملا كاندع علبده مواقدف اإلطدراف حلظدة إنهداء        0133وهد و اس عام 
ولبة يف قرا ها بشأن نزاع احل ود بني مالي وبو كبدا فاسو . وأك ت حمكمة ال  ا ال (45)الدظام االس  ما ي

أن املبدد أ  يبدد  مددر حلظددة احلصددوا علدد  االسدد قالا ودون اثددر  ج ددي، وهددو صددو   للوضدد     0116عددام 
. أن هدد ا املبدد أ   يددي (46)اإلقلبمدي املوجددود وقددع ال حدر  مددر االسدد  ما ، أي انده جيمدد  امللكبددة اإلقلبمبدة    

نبة يف اك ساب السباد  اإلقلبمبة، مب د  أن احل  القانوني يف احلبا    س د  اىل الوثبقة األولو ة للحبا   القانو
. وتيببقدا لد لك   (47)أو السد  القانوني املمدوح مر قب  السلية االس  ما  ة وقع احلصوا علد  االسد قالا  

للبدانبة وقع حصوا لبدان فان السباد  عل  مزا ع  ب ا ثاب ة للبدان، الن مديقة املزا ع كانع حتع السباد  ا
عل  اس قالله عر االس  ما  ال رنسي طبقا للسد  القانوني الصاد  مر قب  السلية االس  ما  ة وهو القرا  

 وال ي اع رب مديقة املزا ع جزءا مر لبدان. 0131( ل ام 301)
 أدلة ممارسة السيادة -ثالثا:

صو   ثاب دة ومسد مر  إظهدا ا لسدبادتها علد  مديقدة       وهي اإلعماا الي تقوم بها ال وا امل دبة باحل ود ب
ما، ومر ابر  ه ه اإلعماا الي ت  رب مر مظاهر السباد ، هي مما سدة االي صداص ال شدر  ي والقضدائي،     

. ومما سددة مظدداهر (48)ال حقبدد  يف اجلددرائم، جبا ددة الضددرائ  والرسددوم، تسددجب  األ اضددي،..........اخل
امل دبدة بأسدلوب هدادئ ومسد مر    درب، وكمدا  قدوا احملكدم مداكس هدوبر يف            السباد  عل  اإلقلبم أو املديقة

بشددأن الدددزاع بددني الوال ددات امل حدد   وهولددد ا حددوا جز ددر  باملدداس بأندده " سددد ا للملكبددة   0131قددرا ه عددام 
. وق  أعي  القضداء الد ولي ألدلدة مما سدة السدباد  أهمبدة ياصدة، و تد  علبهدا قبمدة ثبوتبدة            (49)اطخالصة"
لبة كما يف الدزاع حوا جز ر  كر دالن  الشرقبة، والدزاع حوا جز  مدكو ر  وا كر هوس، والدزاع واس  ال

 . (50)امل  ل  بالسباد  عل  ب ض أ اضي احل ود والدزاع حوا جز  حوا  والزبا   وغريها
الدي ت د    وفبما    ل  مبزا ع  ب ا، هداك ال     مر ال صرفات الصاد   مر السليات ال امدة اللبدانبدة    

سبادتها بأسلوب ثابع ومد ظم عل  مديقة املزا ع، وإنها م ت تد    رت بريا عر مما سة ال ولة اللبدانبة ملظاه
يف أي وقددع عددر هدد ه السددباد  ومدهددا، مدددذ اجلدسددبة اللبدانبددة لسددكان املددزا ع ود ج أمسددائهم يف سددجالتها 

بدة، جبا دة الضدرائ  مدر سدكان املدزا ع، تيببد         االن تاببة، إص ا  سد ات امللكبة مر قب  احلكومدة اللبدان 
مدر قبد     القوانني اللبدانبة يف مديقة املزا ع ومما سة السلية القضائبة وال صد  يف الد عاوي اجلزائبدة وامل نبدة    

                                                
43 - S. W. Boggs, international boundaries, New York, 1966, p. 79. 
44 - A. O. Cukwurah, the settlement of boundary disputes in international law, Manchester 
University press, 1967. p. 113. 
45 - Report of international arbitral awards- United Nations, vol. (II ،)p. 1352. 
46 - International court of justice, reports, 1986, pp. 567- 568. 
47 - Enver Hasani, Uti possidetis juris from Rome to Kosovo, 2003, p. 1 .
http://operationKosovo.net 

، 3113انون، جام ة بغ اد، ص ام حسني وادي، دو  حمكمة ال  ا ال ولبة يف تسو ة مدا عات احل ود،  سالة دك و اه، كلبة الق -48
 .071 -070، ص3113

49 - Report of international arbitral awards- United Nations, vol. (II), p.839 
 .071 -076ص ام حسني وادي، املص   الساب ، ص -50
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احملاكم اللبدانبة، وال حقب  يف اجلرائم مر قب  السليات اللبدانبة، بداء خمدافر للد  ك اللبدداني، مددذ  يد       
واملساكر مر قب  احلكومة اللبدانبة، تواج  املؤسسات الرمسبة اللبدانبة مر قدوى امدر وإدا ات    لبداء الببوت

عامة ومجا ك ملراقبة احل ود وغريها مر اإلعماا ال صرفات الي ت  رب إظها ا للسباد  اللبدانبة علد  مديقدة   
 .(51)مزا ع  ب ا
ذكرهدا، الدي تد عم وتؤ د  ميالبدة لبددان       ال صرحيات الرمسبة للمسؤلبني السو  ني وق  سدب    -رابعـا: 

مبزا ع  ب ا سواء تلك الي ص  ت عر الرئبس بشا  األس ، أو عر و  ر يا جب ه الساب  فا وق الشرع، 
أو الك اب اطخيي ال ي أبلغة مد وب سو  ا ال ائم ل ى األمم امل ح   خما د  وهديب اىل األمدني ال دام كدويف      

 انان.
 -وتتضمن ما يأتي:وثائق وأدلة أخرى  -خامسا:

ب   إنشاء دولة لبدان الكبري، فق  نصع  0136ال ساتري ال ايلبة اللبدانبة وأهمها ال س و  الصاد  عام  .0
( مر هد ا ال سد و  علد  إن حد ود لبددان هدي تلدك امل درتف بهدا مدر قبد  حكومدة اجلمهو  دة              0املاد  )

ر قبد  امل دوض السدامي ال رنسدي.     مد  0131( الصاد  عام 301ال رنسبة مبوج  القرا  اإلدا ي  قم )
 . (52)ب   أن أصبذ لبدان دولة مس قلة 0193وب ال أكب  عل  ه ه احل ود ك لك يف دس و  عام 

أوا )الكدروا( والد ي أ سد  اىل امل دوض السدامي       متقر ر الضابيني ال رنسدبني الدقبد  )مداي( واملدال      .3
 0139ق  أ فقع به ات اقب ني مك دوب ني عدام   ال رنسي يف دمش  واملس شا  اإلدا ي يف لبدان اجلدوبي، و

بني سكان جباتا الز دع )سدو  ا( وسدكان  دب ا )لبددان(، وذلدك ب د  وقدوع يدالف بدني السدكان مدر             
اليرفني، وق  أك  ال قر ر واالت اقب ني عل  أن مديقة مزا ع  ب ا هدي لبدانبدة. وعلد  اثدر ذلدك أ سد        

اىل  ئدبس الدو  اء ال رنسدي     0131حز دران عدام    31خ امل وض السامي ال رنسي يف لبدان  سالة ب دا   
 ن اك، وق  ذكر فبها انه عمم االت اقب ني امل كو تني عل  الو ا ات امل دبة لل م  مبوجبهما، وانه ميكر 

 .(53)االع ماد علبهما للقبام بإعماا الرتسبم الدهائي للح ود السو  ة اللبدانبة
ال رنسي ) وفلري( اىل املد وب السامي لبالده يف دمشد  عدام   الرسائ  الي ب   بها حاكم املس  مرات  .3

وك لك الرسائ  الي ب   بها الدقب  )دوبرنان ب ( اىل  ئبس مركز اطخ مات اطخاصة يف مديقة  0131
 . وهاتان الرسال ني تؤك ان أن مزا ع  ب ا هي لبدانبة.0131القدبير  عام 

كلدها تؤكد  مدر     0163، 0160، 0196، 0139ام حماضر جلان ترسبم احل ود الي  كلع يف األعو .9
 .(54)حب  املب أ أن مديقة مزا ع  ب ا هي جزء مر األ اضي اللبدانبة

كدانون   39( الد ي أصد  ه  ئدبس الدو  اء اللبدداني األسدب  سدامي الصدلذ ب دا  خ          913القرا  املرقم ) .3
فبده اىل ضدرو   تسدجب  كد      اىل السليات اللبدانبة يف مديقة املزا ع، وال ي دعاهدا   0137األوا عام 

احلواد  وب ا اجلهود للمحافظة عل  لبدانبة املدزا ع، وكدان ذلدك علد  اثدر إقد ام السدليات السدو  ة         
 .(55)عل  إقامة خم ر لل  ك يف مزا ع  ب ا وحماولة فرض اجلدسبة السو  ة عل  سكانها

                                                
 -06. و حممدود حبد  ، املصد   السداب ، ص    3. و مدا ون يدر ش، املصد   السداب ، ص    3مسري مدصو ، املص   الساب ، ص -51
07. 
 .3 وسف نهاد جرب، املص   الساب ، ص -52
 .3 -0ما ون ير ش، املص   الساب ، ص -53
 .3املص   الساب ، ص -54
 .3الباس جباني، املص   الساب ، ص -55



 
 
 

171 

 ل امرا ال  د
 

 31احلكومة اللبدانبة ب ا  خ ( الي وجه ها احلكومة السو  ة اىل 33/ 039/  379امل كر  ذي الرقم )ق
وذلك  دا عل  مد كر  وجه هدا احلكومدة اللبدانبدة، علد  اثدر إصد ا  السدليات السدو  ة           0196أ لوا عام 

لب ض اطخرائط الي وض ع مزا ع  ب ا داي  األ اضي السو  ة، وق  جداء يف املد كر  أعداله أن ماحصد      
ض  املزا ع داي  األ اضي السو  ة. وق  اس  ع  هو ييأ فين حبع م  كر  قص  مده ت     احل ود أو و

برئاسدة األمدري جمبد  ا سدالن و  در الد فاع اللبدداني  ند اك، وقد            0191ه ا األمر تشكب  جلدة خم ليدة عدام   
 . (56)ات قع اللجدة عل  اع با  املزا ع جزءا مر لبدان

إمكانها أن ت عي السباد  علبهدا،  بداءا عل  ما تق م،   بني أن مزا ع  ب ا لبدانبة والتوج  دولة أيرى ب
وبال الي فان إسرائب  ملزمة باالنسحاب مدها، أال أن ه ه األيري  ت  رب مديقة املزا ع سو  ة اق ي  هدا مدهدا   

ومر ثم س   اوض م  سو  ا بشأن ه ه املزا ع باع با ها مشمولة  0167عد  اح الهلا هلضبة اجلوالن عام 
 . 0167 ام ( ل393بالقرا  ال ولي املرقم )

 اخلامتة
لق  تداولع ه ه ال  اسة الوض  القانون ملزا ع  ب ا، وق  تبني مدها أن مديقة مدزا ع  دب ا هدي أ اض    
لبدانبة، حب  الميكر ل ولة أيرى االدعاء مبلكب ها. ل لك فإنها لبسع موضوعا لددزاع حد ودي دولدي بدني     

 ها بالقو  وترفض االنسحاب مدها، ب عوى أنها لبدان وأ ة دولة أيرى، وإنها أ اض اح ل ها إسرائب  وضم
أ اض سو  ة وتؤ  ها يف ذلك األمم امل ح  . ل لك ميكر القوا أن الدزاع حوا مديقة مزا ع  ب ا هدو بدني   

ت عي   لبدان مر جان  الي تؤك  أن مديقة املزا ع هي لبدانبة واألمم امل ح   وإسرائب  مر جان   ير حب
 ة. واحل   قاا انه ال إسرائب  وال األمم امل حد   م دبدة بداألمر ألن األوىل هدي دولدة      كالهما أن املديقة سو 

حم لة ملديقة املزا ع والمتلك احل  يف البع يف مسألة ملكب هدا، وألن االحد الا وضد  مؤقدع ال رتتد  علبده       
  عائ   ها الن مسائ  احل ود ان قاا ملكبة اإلقلبم احمل   اىل ال ولة احمل لة. وال انبة المتلك الصالحبة يف حت  

 خت  ال وا امل دبة فقط. 
هدد ا الوضدد  الشددائك أسددهمع بدده إسددرائب  كمددا األمددم امل حدد   وسددو  ا ولبدددان، ألن إسددرائب  تددرفض   

( ل دام  933طبقدا للقدرا  املدرقم )    االنسحاب مر املزا ع  غدم انسدحابها مدر األ اضدي اللبدانبدة الدي حت لدها       
 الع حم لة فان ه ا القرا  م  د   بالكام . وه ا   ين بقاء ملف احل ود م  وحا  ، ومبا إن املزا ع ما0171

م  لبدان وهو ما حيق  فوائ  مجة إلسرائب ، فهي تس   للحصوا عل  اعرتاف لبداني بها عر طر د  إبدرام   
املبداه  م اه   سالم بني اليرفني كما ف لع ذلك دوا عرببة جمداو  ، واالت داق علد  ترتببدات أيدرى بشدأن       

واألمر عل  احل ود وتيبب  ال القات وغريها. إما األمم امل ح   فق   مسدع يدط االنسدحاب اإلسدرائبلي     
مر جدوب لبدان )اطخط األ  ق( لبكون ح ا فاصال بني سو  ا ولبدان، م  رب  أن مديقة املزا ع سو  ة وهي 

 ودهما املشدرتكة ل درت  طو لدة، ون بجدة     غري م دبة به ه املسألة. كما أن ع م قبدام سدو  ا ولبددان برتسدبم حد     
ل  م قبام لبدان بأي عم  ذي قبمة قانونبة م  رب  مر وجهة نظر القانون ال ولي، كاالح جاج أو االعرتاض 
أو ال ق م بشكوى اىل جملس األمدر علد  االحد الا اإلسدرائبلي ملديقدة املدزا ع، فقد  سداهم ذلدك يف ت قبد            

سببق  مصري مزا ع  ب ا م لقا أمدا بان ظدا  ال سدو ة الشداملة بدني سدو  ا        قضبة مزا ع  ب ا. وبني ه ا وذاك
وإسرائب  وه ا غري مدظو  عل  امل ى القر  ، أو بان ظا  قبام سدو  ا ولبددان برتسدبم حد ودهما يف مديقدة      

 املزا ع وهو أمر غري ممكر يف ظ  وجود االح الا.

                                                
 .3وسام فؤاد، املص   الساب ، ص -56
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ياسية بني مملكة غرناطة العربية وتأثريه يف العالقات الس اللجوء السياسي

 االسالمية ودول املغرب العربي

 يف القرن الثامن اهلجري/الرابع عشر امليالدي

 ، كلية الشريعة اإلسالمية، جامعة أهل البيتأ.م.د.عبد حمزة محسن
ان ك ،ان ظاهر  جلوء االمراء والو  اء والقواد وكبا   جاالت ال ولة وح   ال لماء مر دولة اىل ايرى

وهد ه كاندع ومدا  الدع       ،م روفا ومألوفا يف خم لف ال صو  يف مداط  م   د  مر ال ام يالا ه ه احلقبدة 
تدشددأ يف اغلدد  األحبددان ن بجددة االضدديراب السباسددي والقلدد  االج مدداعي الدد ي  افدد  األحددواا السباسددبة   

ال جدأت البهدا أعد اد    ول   األن لس عرفع ه ه الظاهر  مد  تكدو ر دولدة ال درب فبهدا حبد        ،وال سكر ة
ومددر ممالددك الشددماا االسددبانبة وغريهددا يصوصددا يف فددرتات اال دهددا  (1)كددبري  مددر ابددداء الدد وا اإلسددالمبة 

لكر ه ه الظداهر  م تكدر جتدري ب تيدبط      ،احلضا ي يف عه  اطخالفة االمو ة ودولي املرابيني واملوح  ر
حب  اصدبذ مدر املدألوف ان كدال مدر       اعالهقرن مر قب  السالطني وم تس غ  مر قبلهم كما اس غلع يف ال

ان وبدين مدر ر يف فداس كدانوا حي  ظدون ب د د مدر        سد سالطني بين األمحر يف غرناطه وبين عب  الدواد يف تلم 
الالجئني مر األمراء والو  اء  ز   ع دهم او  ددق  حبسد  طبب دة الظدروف ال ايلبدة الدي ت  لد  بداالمر         

واالك ر وضوحا وتاثريا  .ض  يصومهم مر سالطني ال وا االيرى واالضيرابات  س  ملوهم م    اءوا
هو ما وج  يف  كاب بين األمحر مر امراء بين مر ر وو  ائهم وقادتهم وما وج  يف  كاب بدين مدر ر مدر    
امراء بين االمحر وو  ائهم يف وقدع متبدزت فبده كل دا الد ول ني باالضديراب السباسدي والقلد  االج مداعي          

وح ع د كبري ممر  ا ك يف تلك االضيرابات وال و ات واالنقالبات يشبة ال  ك بهم كما ال ي ادى اىل نز
اصبذ مر املالوف ان نرى ال  ي  السافر واملقد  لكل ا ال ول ني يف  ؤون ال ولة االيرى بواسي هم و   م  

  .(2)ذلك عل  م ى قو  ال ولة وض  ها

                                                
-013ص 0136القاهر  ،احلسدبين  نشدر وتصدحبذ عدزت    0ال كملة لك داب الصدلة ج   ،( ابر االبا  : أبو عب  اهلل حمم  بر عب  اهلل0)

حتقبد   دوقي    3هد املغرب يف حلي اهد  املغدرب ج   613او 673ابر س ب  علي بر موس  ت  601و613و393و361و301وص 311
 .36ص 0169ضبف القاهر  

 ، دا  ال بدادي  نشدر وت لبد  د. امحد  خم    ،( ابر اطخيب : لسان ال  ر حمم  بر عب  اهلل السلماني، ن اضة احلراب يف عاللدة االغدرتاب  3)
 .310-331ص ،)د.ت( ،بغ اد
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 املغرب السباب سباسبة لوج نا ان اغلدبهم مدر ال داصدر    ولو ت ب دا االمراء مر بين نصر ال  ر جلاوا اىل
ال ائر  ض  سالطني غرناطه والب ض مدهم اصبحوا سالطني فبما ب   ومدهم عل  سبب  ال م بد  االمدري ابدو    
احلجاج  وسف االوا بر امساعب  واالمري  وسف بر فرج وايواه حمم  وفرج واالمدري حممد  بدر حممد  بدر      

م  بر حمم  بر نصر وايوه االمري علي واالمري ابراهبم بر حممد  بدر امساعبد  بدر     فرج واالمري امح  بر حم
 .(3)حمم  بر نصر

ول   هؤالء اعرضوا عر االن لس ب   ان اعرض عدهم اجد ادهم وابداؤهم سدالطني غرناطده وضدبقوا      
اىل بالدهدم   علبهم ح   وج وا الغربة ايف وطأ  مر االضيهاد السباسي لكدهم كانوا  املون ال ود  ثانبدة 

ب لب  بقاء ب ض افراد عوائلهم يف االن لس ان ظا ا ل رصة مداسبة لل ود  ثانبة و ب و ان فاس ك ريا ما كانع 
تسد غ  هدد ه ال رصددة ف  مدد  وتد ف  بهددم اىل ال ددو   ضدد  ايددوانهم وابدداء عمددوم هم مددر سددالطني غرناطدده    

ر املبالدي علد  اثدر االنقالبدات السباسدبة     يصوصا يف الدصف ال اني مر القرن ال امر اهلجري / الراب  عش
امل  البة الي ح ثع يف غرناطه والي دف ع باع اد مر  جداالت الدظدام السداب  لل درا  ومددهم علد  سدبب         
ال م ب  السليان املتلوع حمم  اطخامس/ الغين باهلل بر ابي احلجاج  وسدف االوا وو  دره لسدان الد  ر بدر      

والو  ر الكات  حمم  بر علي بدر عبد    (9)  مرك حمم  بر  وسف امل روف بابر اطخيب  والو  ر ابو عب  اهلل 
و بخ الغزا  حيب  بر عمر بر عب  اهلل وقاضي  (5)اهلل بر حمم  بر احلاج  كد  ابا عب  اهلل و  رف بابر احلاج

بر  م داا ل ملبدة   احلضر  الغرناطبة الشبخ ال قبه ابو احلسر علي بر عب  اهلل بر احلسر الدباهي و    هؤالء ا
اللجوء السباسي نظرا ملدا تركدوا مدر اثدا  يف سدري االحد ا  السباسدبة يف كل دا الد ول ني ملد   تقدرب مدر  بد               

 (7). (6)قرن
و بدد و ان عدد د الالجددئني يف املغددرب كددبريا وان فدداس كانددع جتددري علددبهم اال  اق واملرتبددات الشددهر ة     

تهم وا  اقهم  سم  ابو ال ض  ابر الربب  الد ي  ظهدر   وال لب  ت بني موظف ياص   وىل عيا اهم ومرتبا
مر كالم لسان ال  ر ابر اطخيب  فبه   را ون را عد ما كان الجئا يف املغرب انه كان ظاملا وب لك  كاه اىل 

 :(8)الو  ر املغربي عب  اهلل بر مر وق   را فقاا
 امددددا والدددد ي ل  ددددددده السددددرائرُ   

 م ابر الرببد  فر سدة   غ وت لضب
 ع ك دي ل  دددددده جدر ي    مساذاال

 كددان ظددين ان اندداا جدددددرا ة ومددا 
 ل  دع كبس مرا تدي وق  ايرج ا

 ملا كدع ا ض  اطخسدف لدوال الضدرائرُ    
 امدددا ثدددا  مدددر قرمدددي لدصدددري ثدددائرُ    
 كددددددأني جدددددددان اوبق ددددددده اجلرائدددددددرُ  
 حيكدددددم مدددددر جرائهدددددا فددددددي جدددددائرُ 

 دواي الد دددوس االيددددائرُ و قدددع لبلددد 

                                                
 اج ه وعل  عل  اهلامش  ،الرتكي ال ونسي  حتقب  حمم ،( ابر األمحر: إمساعب  بر  وسف،   مس ودع ال المة  ومس ب ا ال المة3)

ابدر   ،91و06-03مدشدو ات كلبدة اآلداب وال لدوم السباسدبة جام دة حممد  اطخدامس . الربداط )د.ت( ص         ،حمم  بر تاو ع ال يدواني 
تدا  خ ابدر يلد ون املسدم  بك داب ال درب ود دوان املب د أ واطخدرب يف ا دام ال درب وال جدم والرببدر ومدر                ،يل ون:عب  الدرمحر بدر حممد    

 .306،ص7ج،0171مدشو ات مؤسسة االعلمي للميبوعات  ،عاصرهم مر ذوي السليان االكرب
حتقبددد  د. حممددد   ضدددوان  ،جلمدددان يف نظدددم فحدددوا الزمدددان ابدددر االمحدددر : نددد ري فرائددد  ا 011-01ابدددر اطخيبددد  : ن اضدددة ص( 9)

 . 61ص ،0171،،دا  ال قافة بريوت3ط،ال ا ه
 . 091-031، ص0133،القاهر  3حتقب  االس اذ حمم  عب  اهلل عدان ط 3م ،ابر اطخيب  : االحاطة يف ايبا  غرناطة( 3)
 . 011-071ن اضة ص ،ابر اطخيب ( 6)
-33ص ،0111،بدريوت  3ط ،يف ال ولة الدصر ة حتقب  جلدة احباء الدرتا  يف دا  االفداق اجل  د      ابر اطخيب  : اللمحة الب   ة( 7)

 .930-931،ص0111، حتقب  حمم  م  اح، ال ا  الببضاء،0. ابر اطخيب ، د وان الصب  واجلهام واملاضي والكهام، ج36
 0ج ،ا هددا  الر دداض يف ايبددا  عبدداض  ،سددانياملقددرى  ددهاب الدد  ر امحدد  بددر حممدد  ال لم  031-031ابددر اطخيبدد  ن اضددة ص ( 1)

 .  373-379ص
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 ابددر مددر وق لدد ي ذيددري   وجدداه
   ي ما دجداني لسداءه  ولو كان  

 

 وللش   ال ظم  تددددددددددددددددددد   ال يائُر
 وانكر ما صا ت الدددددددددبه املصددددددددا ُر

 

ما   بذ لدا القوا ان ب ض الالجئني غدري  اضدني عدر الوضد  الد ي      (9)و ؤك  الشاعر ابو حمم  ال كلوم 
 . (10) قص ه ك  مر ت ا ض افكا ه بالط غرناطه   بشونه يف املغرب وم  ذلك  بق  املغرب ملجا سباسبا 

و الحظ ان املغرب اس قب  هؤالء الالجئني حب او  وترحب  وقبوا وم  كر ه فه الوحب  مر ذلك هدو  
فكدان   ،اس غالهلم مر اج  ال اثري يف بالط غرناطه ب  االس  اد  مر مواهبهم ال لمبة والسباسدبة واالدا  دة  

  ان وعل  سبب  ال م ب  او بين مر ر او بين ح    والك اب سواء يف بالط بينمدهم الو  اء واملس شا  ر 
املؤ ز االمري امساعب  بر  وسف بر حمم  االمحر ال ي جلأ اىل ابي احلسر علي بر ع مان املدر ين واصدبذ   

الو  اء مقربا عد ه ثم عد  ول ه السليان ابي عدان فا س حب  كان م  ودا يف احلا بة جيالسه م  ال لماء و
حبد   قدوا عدر ن سده" وكددع  ومدا جالسدا م ده مبق د            ،والقرابة واصحبه يف اس ا ه واجزا له االعيبات

وم  ان ه ا االمري كان ب ب ا عر السباسة قر با اىل ال لم فق  حداوا  (11)ملكه مر امل  دة الببضاء مر فاس " 
حه الشداعر حممد  بدر مسد ود بدر عبد        الب ض حتر ضه عل  سالطني االن لس وهو يف املغرب الجئا فق  م 

 :  (12)الرمحر حمرضا فقاا 
 انع ال ي ما حتع يضراء السما

 

 ملددددددك سددددددواك احدددددد  بدددددداحلمراء    
 

لكر االمري م  د به اىل ك  تلك االقواا ومض  حباته ب ب ا عر السباسدة قر بدا مدر االند لس باالتصداا      
 . (13)بالقادمني مر الالجئني او الزائر ر 

 :ربة اىل غرناطهجلوء املغا
اما جلوء االمراء والو  اء والقاد  والش راء املغا بة اىل بالط غرناطه مد  الدصف ال اني مر القرن الساب  

ومدهم عامر بر اد  س و حو بر عب  اهلل بر عب  احل  وبصحب هم ثالثدة   ،اهلجري / ال ال  عشر املبالدي
بددر عبددو بددر بكددر بددر محامدده ومدددهم سددلبمان   ثددم تددب هم بدددو عبسدد  بددر حيبدد  بددر وسددداف  ،االف فددا س

 (15)  كر ال ك و  حممد   ضدوان ال ا ده     .فق  كانع الب ا ة للجوء امراء بين مر ر اىل غرناطه.(14)وابراهبم
و  زي السب  اىل  ،ان جلوء بين مر ر م  ظهر اال مد  اواسط القرن ال امر اهلجري / الراب  عشر املبالدي

فضدال عدر السباسدة الدي اتب هدا السدليان   قدوب بدر عبد  احلد  عدام             ،حنالهلدا اضيراب احواا ال ولدة وا 
م  بوال ة ال ه  لول ه ابي مالك عب  الواح  ال ي كان  رى ايرون انهم اح  بوال ة ال هد   0361هد /661

 مده مما ادى اىل يروجهم علبه وهؤالء مر بين اد  س وبين عب  اهلل بر عب  احل  واوالد تا قني بر م يدي 
واتددب هم اوالد مدددددحل  ايددواا السددليان   قددوب بددر عبدد  احلدد  وانظددم الددبهم ابددي عبدداد عبدد  احلدد  عددام      

وق  اضيرت هؤالء ظروفهم السباسبة كونهم م ا ضني لوال ة ال هد  ان  لجدأوا اىل     (16)م 0361هد/671

                                                
 .031-031ابر اطخيب : ن اضة ص ( 1)
 . 91، ص0113 ،بريوت،ابر  قرون د. حمم  بر امح  : مظاهر ال قافة املغرببة ( 01)
 .73-73ابر االمحر : ن ري اجلمان ص( 00)
 .70م. ن : ص( 03)
 .71م. ن: ص( 03)
 003ص 7وج 070ص9ابدر يلد ون ال درب ج    911ابدر االمحدر : ند ري اجلمدان ص     ،07-06ص 3م ابر اطخيب  : االحاطة  ( 09)
 .067-066و
 .911ص،ابر االمحر : املص   الساب ( 03)
االس قصدا يف ايبدا  املغدرب االقصد  حتقبد  ج  در        ،السالوي : ابدو ال بداس امحد  بدر يالد       ،367ص 7ابر يل ون : ال برب ج( 06)

 . 31،ص3،ج0169،القاهر ،وحمم  الداصري
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 ل امرا ال  د
 

فدددر قبا يف االند لس   و  كر املدؤ ز االسدباني مانو د  كا ثبدة ان هدؤالء  دكلوا حزبدا لصداحل ا         (17)االن لس 
و دغ  ب ضدهم مدصد      (18)سبيروا عل  اجلبش وتد يلوا يف عالقدة مملكدة غرناطده مد  املمالدك املسدبحبة        

  . بوز الغزا  يف االن لس
جلأ ع د مر الو  اء والك اب والش راء وال لماء ومدهم عل  سبب  ال م بد  الدو  ر حممد  بدر امحد  بدر       

، والدو  ر القائد    (21)والو  ر مس ود بر ماسدي  (20)لرمحر بر يل ون ، والو  ر املؤ ز عب  ا(19)مر وق 
والو  ر  (23)والو  ر سلبمان بر داود والو  ر ابي بكر بر غا ي  (22)ابو عب  اهلل بر ع ب  بر حي  بر مؤم  

بد  اهلل  أوا اىل غرناطده ابدي ع  ومر الش راء املغا بة ال  ر جل (24)ابي القاسم حمم  بر امح  بر حمم  احلسين 
ك لك يف عه  السليان ابي ال باس امح  بر ابي سام ابدراهبم بدر ابدي احلسدر      (25)حمم  بر امح  املقري 

جلأ ع د كبري مر االمراء اىل غالناطة وهم مر ول  السليان ابي احلسر علي بر (26)بر ع مان بر عب  احل  
ي عب  الرمحر بر   قوب بر عبد  احلد    ع مان والسليان ابي عدان فا س بر ابي احلسر علي والسليان اب

وق  نزلوا مجب ا عل  السليان حمم  اطخامس الغين باهلل فداكرم وفدادتهم واندزهلم بقصدو ه وافداض علدبهم       
وبلدغ مددر حدرص سدالطني غرناطدة علد  هد ه الشتصددبات       (27)ال يداء ووسد  علدبهم اجلرا دات واأل  اق     

ها م  ممالك الشماا االسدبانبة حيرصدون علد  ان ت ضدمر     السباسبة انهم يالا امل اه ات الي كانوا   ق ون
نصوص ه ه امل اه ات حر ة سدالطني غرناطده يف ال صدرف باال اضدي املغرببدة الدي تدؤوا إلدبهم وكد لك          

 .األ تاص
ول   ب ض هؤالء الالجئني ال  ر اصبحوا  بويا للغزا  يف االن لس دو ا مهما يف ال القات السباسبة 

وك لك يف السباسة ال ايلبة لغرناطه و  يي املؤ ز امل اصر لالحد ا  ابدر يلد ون     (28)بني غرناطه وفاس
فدانهم يف احلقبقدة    (29) (بانهم قامسوا ابر االمحدر ملكده وت دردوا بر اسدة جهداده     )وص ا دقبقا للحالة بقوله 

ذات الوقع  وهم يف ،ضة يف ال اي  كانوا سالحا ذا ح  ر فهم عون لغرناطه ض  اع ائها اطخا جني وامل ا
اصبحوا مشكلة تضاف اىل مشاك  غرناطه ل جاو هم اي صاصهم ال سكري اىل ال  ي  بالشؤون ال ايلبة 

. وق  ب أ بركان اللجوء السباسي املغربي باالن جا  يف عهد  السدليان ابدي عددان فدا س بدر ابدي        (30)لل ولة 
وقراب ه لبكوندوا حتدع حباطدة سدليان     احلسر علي ع مان بر عب  احل  املر ين ال ي ب   مجاعة مر ايوته 

                                                
(17)  ) Alarcon Maximiliano.Y Santon Y Ramon Carcia de linares:Los Documentos 
Atrabes Diplomaticos,del Archivo de La Corona de Aragon(Madrid 1940)p.p251.          

 .361-367ص 7ابر يل ون ال رب ج( 01)
 .  31،ص0171،بريوت دا  الك اب اللبداني -ابر يل ون ال  ر ف بابر يل ون غربا و رقا ( 01)
 .901ص 7وماب  ها ؛ ال رب ج19ابر يل ون : ال  ر ف ص ( 31)
 .901ص7وماب  ها ؛ ال رب ج 19ابر يل ون : ال  ر ف ص( 30)
 .333ص7ابر يل ون : ال رب ج( 33)
 .337ص 0ابر اطخيب  : االحاطة م( 33)
 393ص 7ابر يل ون  : ال رب ج ( 39)
 . .01ص 0طخيب  : االحاطة مابر ا( 33)
 ،0،0111ط ،0م عددان،  ابر اطخيبد ،  حياندة الك داب وجن دة املد داب، حتقبد  االسد اذ حممد  عبد  اهلل          013-010م. ن: ص( 36)

 .331-333ص
 .71ص 9السالوي  : االس قصاء ج( 37)
، 0ط، ال صددددر املددددر ين تددددا  خ املغددددرب واالندددد لس يف  ،؛ احلر ددددري د. حممدددد  عبسدددد   391ص 7ابددددر يلدددد ون : ال ددددرب ج ( 31)

 .31،ص0113،الكو ع
 .333ص ،احلر ري : املص   الساب ( 31)
 .331م. ن: ص( 31)
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ال ضد  حممد  وابدا     يفق  سدرح ايو ده ابد    ،غرناطة ابي احلجاج  وسف االوا بر امساهب  بر فرج بر نصر
  .(31)سام ابراهبم ختلصا مما   وق  مر م ا ض هما علبه

اىل م  كر جلوء االمراء مر بين مر ر وح هم بد  جلدأ عد د مدر امدراء دولدي بدين   دان وبدين ح د            
غرناطة ومدهم عل  سبب  ال م ب  االمري ع مان بر عب  الرمحر بر حيب  بر  غمواسر بر   دان الد ي بو د     

، (32)م وكدان بصدحب ه والد ه وايوتده ابدو ثابدع و وسدف وابدراهبم         0391هدد/  791سليانا ب لمسان عام 
وقد  جدا  هدؤالء     (33)ويواالمري   دان بدر حممد  بدر عبد  القد       ،وك لك االمري عب  امللك  غمواسر بر   ان

  .(34)بصحبة اتباعهم اىل غرناطة
االمري ابو القاسدم بدر ابدي      م ب :اما االمراء مر بين ح   ال  ر جلوء اىل غرناطة فمدهم عل  سبب  ال

ابر عم السليان ابي  كر ا حيب  بر عب  الواح  احل صي واالمري ابو اسدحاق ابدراهبم بدر بكدر بدر       (35)    
واالمدري ابدراهبم بدر حيبد  بدر عبد  الواحد  بدر ابدي           ،(36)م بر حيب  بر عب  الواح  احل صيحيب  بر ابراهب

 .(37)ح   
كان تاثري هؤالء يف ال القات السباسبة بني دوهلم ومملكة غرناطة حم ودا لكر  ب و ان غرناطدة اسد غلع   

ؤالء يف عدر  دولدي بدين   دان     ب ضهم يف اثا   املشاك  ال ايلبة لل ولة املر دبة مس غلة اال   ال ا خيي هلد 
وبين ح   وما  افد  ذلدك مدر ضد ف دولدة بدين مدر ر وك در  عد د اليدام ني يف السدلية والدي ادت اىل             

 .(38) .احن ا ها مر ض ف اىل ض ف
بصو   واضحة مد  عه  السدليان ابدي عددان فدا س       القة السباسبة الغرناطبة ظهر تاثري اللجوء عل  ال

ع مان ال ي  اى ب   اس قرا  ملكه بان مر االفضد  لده ان  كدون ايدوه ابدو ال ضد        بر ابي احلسر علي بر 
و ب و ان ختوفه  .حمم  وابو سام ابراهبم حتع نظره يوفا مر ان تس غلهم ب ض ال داصر مر مساسر  ال  نت

ن   واجلدوا  اىل املغدرب السد الم السدلية لد لك ب د  ابدو عددا         وفان ب ض اتباعهما حسدوا هلم ال د  صحبذ
 سله اىل سليان غرناطه ابي احلجداج  وسدف االوا  يلد  مدده ان  رسدلهما البده اح باطدا ومج دا للكلمدة          
وتوحب ا للصف وانه ال  سرت ذ ملقامهم ب ب ا عده عل  ح  قوله يف  سال ه لكر ابدا احلجداج  وسدف  فدض     

اجاب س ا   فاس  .ة ق ميةتسلبمهما البه يشبة علبهما مر سيو  ايبهم ابي عدان وملا تربيه بهما مر عالق
وب دود    ،تسلبمهم اىل دوهلم اال مبوافق هم يوفا علدبهم  موع  ()بانه الحيقر ذم ه وال سيء جوا  املسلمني

الس ا   وهم حيملون ع م املوافقة غض  ابو عددان وامدر حاجبده حممد  بدر ابدي عمدر ان  ك د  اىل سدليان          
ف د  احلاجد  مبدا امدر وبوصدوا       ،ال دوببخ بقصد  ال ه  د    غرناطه ك ابا      اللهجدة وان  بدالغ يف اللدوم و   

                                                
 .366ص 7ابر يل ون : ال رب ج( 30)
 .07-06ص،دا  الك اب ال ربي )د.ت( ،ابر اطخيب  : كداسه ال كان ب   ان قاا السكان حتقب  د. حمم  كماا  بانه( 33)
لسدددة  3-9يف القدد  م حققدده وعلدد  علبدده عبدد  القدداد   ماندده مدشددو  يف جملددة البحدد  ال لمددي ع        جمهددوا : ذكددر مشدداهري فدداس  ( 33)

 .11ص0163
 .33،ص0163،الرباط ،ابر االمحر :  وضة الدسر ر يف دولة بين مر ر( 39)
 .366ص 7ابر يل ون ال رب ج( 33)
 . 363م. ن: ص ( 36)
 .311م. ن: ص( 37)
: احتاف اه  الزمان بايبا  ملدوك تدونس    (مر علماء القرن ال ال  عشر املبالدي)مح  بر ابي الضباف:ا ،311-317م. ن ص( 31)

 .336ص 0176 3حتقب  جلدة مر ك اب ال ولة للشؤون ال قافبة وااليبا  اجلزائر ط 0وعه  االمان ج
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وب لك توترت ال القات  (39)الك اب صحبة س ا   مغرببة اصر ابو احلجاج عل  موق ه و دهم يائبني ثانبة 
 .(40).السباسبة بني البل  ر واظلم اجلو ببدهما

علدد  مسدداع ته احلجدداج  وسددف االوا وقدد  حدداوا االمددري ابددو ال ضدد  م ايلددة سددليان غرناطدده ابددي    
س بالء عل  السلية مر ايبه لكده جوبه بالرفض ول   سب  الرفض   ود اىل ع م امكانبدة غرناطده مدر    لال

عسكر ا ويوفا عل  عالقاتها م  فاس وب   ان  أس  ابوال ض  مر مساع   سليان غرناطة قدر    ساع تهصم
ال القددات الغرناطبددة ال اسددبة اك ددر الرحبدد  سددرا اىل قشدد الة وبوصددوا فدداس يددرب جلوئدده اىل قشدد الة  تددوترت 

وجرت مراسالت م   د  ببدهما حاوا سليان غرناطة تربئة دول ه مر مسؤولبة هروبه  ا حا الظروف الي 
وج له هو وقراب ده حتدع   (41)ح ثع فبها مببدا بانه  رط علبه مد  ق ومه  غرناطة الجئا اهل وء واالس قامة 

 ،ن لدق  ايبا هم واعماهلم وج   ب ضهم عبونا عل  الب ض االيرالرقابة ال ائمة وق  وض  علبهم ال بو
فقد  اسد غ  ابدو     ،ه ه االجراءات الدي تقبد  مدر حدرك هم فدان الد ي  ضدمر  دبئا  سد يب  تد بد ه           م  لكده

ال ض  اعباد املول  الدبدوي الشدر ف حبد   لجدأ الدداس اىل ب دض االمداكر امل د   ل لدك االح  داالت ومدر            
ويف صباح البوم ال الي ب ت ق ه ف رف بانده هدرب اىل قشد الة مد  ثالثدة عشدر مدر اتباعده          .يالهلا ن   يي ه

وم  ان هؤالء  (42)لبس فبهم مر له  هر  ماع ا   قوب بر عباد ال ي ل له هو ال ي و طه يف ذلك ال م  
اللوم علد    فان سليان غرناطة ابا احلجاج  وسف وجه (43)الالجئني م  يل وا اح ا غريهم عل  ت بريهم 

ايبه ابي سام ابدراهبم وعلد  قراب ده فداتهمهم بك مدان سدره والقدي القدبض علدبهم مجب دا ووثقدوا حبمدراء             
ح دد  ب ال اكدد  مددر ان ابددا ال ضدد  ان ددرد عدددهم   (44)تدد  علددبهم احلددرس  غرناطددة يف امدداكر اعدد ت هلددم و

  .(45)ب  بريه
و ب و مر الرسائ  الي  (46)ه عل  علم فك   سليان غرناطة  سالة اىل سليان فا س ب لك لبكون مد

ك بها الو  ر لسان ال  ر ابر اطخيب  عل  لسدان سدليانه الغدين بداهلل تدربأ غرناطدة وسدليانها مدر مسدؤولبة          
 لقدي مسدؤولبة هروبده      (47)لكر املؤ ز امل اصر لالح ا  الو  ر املغربي عب  الرمحر بدر يلد ون   ،هروبه

" ويف (48) اكربهما ابي ال ض  باللحاق بالياغبة " و     م  السالوي عل  سليان غرناطه بقوله " ودس اىل
وال سد يب  تسدلبمه اىل املغدرب     .هد ا الوقدع ال سد يب  ان  سداع ه يف اجلدوا  اىل املغدرب السد الم السدلية        

 وال س يب  االح  اظ به ملا هلد ا االح  داظ   .بسب  ان ذلك    ا ض م  القبم واالعراف ال رببة واالسالمبة
لكددده  سدد يب  ان  ددوعز البدده مبغدداد   دول دده اىل دولددة ايددرى وحسدد      ،مددر   دداد  يف ال ددوتر بددني الدد ول ني  

 فان اصاب له فض  علبه وان اي   فان سره م   جاو  االثدني " ، غب ه
لق  سببع تلدك القضدبة تدوتر ال القدات بدني البلد  ر وم ت حسدر هد ه ال القدات بدني اليدرفني ح د  ب             

فجا  هلم مد  مجاعدة مدر االعبدان والسد راء       ،حماول ه ب   اس  عائه مر قب  اتباعه يف املغربالقضاء عل  

                                                
 .303ص 0ابر اطخيب  : االحاطة م( 31)
 . 91ابر االمحر ن ري ص ( 91)
 .393-393ص 0  يف ك اب ابر اطخيب   حيانة الك اب مانظر ن  الرسالة املدشو ( 90)
 391-396م. ن :ص( 93)
 933م. ن: ص( 93)
 .393م. ن: ص( 99)
 391-397م. ن.:  ص( 93)
 .393م. ن: ص( 96)
 .313ص 7ال رب ج( 97)
 .017ص 3االس قصا ج( 91)
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فك د    .م فد م القدبض علبده وسدجر ثدم ق د  يدقدا يف حمبسده        0333هدد / 739مبساع   اسيوا قش الة عام 
باب وبد لك  اا احد  اسد    (49)سليان غرناطة  وسف االوا اىل سليان فاس ابي عدان  هدئه بهد ا االن صدا   

 .ال وتر بني البل  ر
ولكر تيو ات سباسبة دايلبة ح ثع يف غرناطة اثرت عل  مكان ها فق  ح   فبها انقالب لبلة ال امر 

هدد  763م م   ب ا ة ا مة سباسدبة واق صداد ة ام د ت ح د  عدام      0331هد /761وال شر ر مر  مضان عام 
وادي ا  وق د  نائبده ابدي الد دبم  ضدوان بدر        ادى اىل يل  السليان الغين باهلل وفرا ه اىل (50)م  0363/

عب  اهلل وسجر و  ره لسان ال  ر بر اطخيب  وق  ياط  الغين باهلل سليان فاس ابا سام ابراهبم خيربه مبا 
فام  ض ملق   الدائ   ضوان وسجر الو  ر ابر اطخيب  ال ي كانع تربيه بالو  ر املغربي ابدي   (51)ح   

مود  اس حكمع مد  ا ام مقامه باالن لس الجئا وكان ه ا الو  ر غالبا عل  هوى عب  اهلل حمم  بر مر وق 
 .(53)  ه  بونا عل  اه  االن لسلب (52)سليانه فز ر له اس  عاء الغين باهلل وو  ره

. وتد ب ا ل لك ب د  مدر اهد  جملسده     (54)ول   ه فه مر ذلك م ادلة ك ة الالجئني بني غرناطة وفاس 
سم ال لمساني و دوه برسالة اىل السليان الغرناطي اجل    امساعب  بر ابي احلجاج  وسف الشر ف ابا القا

 امره فبها ب تلبة سبب  حمم  اطخامس الغين باهلل والسماح له باجلوا  اىل املغرب والش اعة يف تسدر ذ و  دره   
 (56)مصداحلة ال ولدة   وج   يالصهم  رطا يف  (55)لسان ال  ر بر اطخيب  وختلبة سببله واللحاق بسليانه

وق  جنحع الس ا   واذعر السليان امساعب  ليلبات سليان فاس سباسة مده ح اظا عل  عالقات بدالده  
يف الوقع ال ي كان يف امدس احلاجدة البهدا ل د م اسد قرا  االوضداع ال ايلبدة يف االند لس ب د  جنداح            .م ها

  جلاج واثا   عجاج علد  حد  قولده عدد  كالمده      انقالبه وتد ب ا لالت اق اطل  سراح الو  ر ابر اطخيب  ب 
 .(57)عر تلك املشكلة الي واجه ه

وصحبه م  عائل ه الس ري املغربي الشر ف ابو القاسم وبصحب هم ن ر كدبري مدر حا دب ه وحلد  بسدليانه      
بوادي ا  وجا وا مده اىل سب ه وبصحب هم الشبخ ابو احلسر علي بر ب   بر موس  بر  حو بر عب  احلد   

وابو عب  اهلل حمم  بر  وسف بر حمم  بر امح  بر  وسف  اعر احلمدراء   (58)ر انصا   السليان املتلوع م
امل روف بابر  مرك ال ي اس ياع ان  قبم عالقات وص اقات م  اوساط كبا   جاا ال ولة وم ق بها والي 

  سليانه حممد  اطخدامس الغدين بداهلل     املغرببة ب   عود-افادته يف مد اه اوال ثم يف توجبه السباسة الغرناطبة 
 .(59)ثانبة اىل عر ه 

                                                
 .017-016،ص0169،مصر 3ج،اليدجي ؛ ابر بيوطة: ابو عب  اهلل حمم  بر عب  اهلل 031ابر اطخيب  : اللمحة ص ( 91)
، اجلزائدر )د.ت(  0ط ،حتقبقي د. حممد  الشدر     ،د وان الصب  واجلهام واملاضي والكهام 33-33ص 3ابر اطخيب  االحاطة م( 31)

 .31ص
 .09-03ص 0ابر اطخيب  االحاطة م ( 30)
 3املقددري ن ددخ م  331-339وص 339-331انظددر نصددوص الرسددائ  املدشددو   يف ك دداب ابددر اطخيبدد  ن اضددة اجلددراب ص      ( 33)

 .316ص
  . 313-311ابر اطخيب  ن اضة ص(33)
 .030-031و009/، اللحمة ص 37-36ص 3وم 919-311ص 0ابر اطخيب  : االحاطة م ( 39)
 .316ص7وج079ص9ابر يل ون : ال رب ج( 33)
  316،ص7؛ ابر يل ون :ال رب ج 37ص 3وم 911ص0ابر اطخيب  : االحاطة م ( 36)
 333،ص7 ون : ال رب جابر يل( 37)
، 3؛ املقرى :  هاب ال  ر امح  بر حمم  ال لمساني، ن ذ اليب  يف غصر االن لس الرطب ، ج061ابر اطخيب  : ن اضة ص( 31)

 .017-019،ص0161بريوت ،حتقب  د.احسان عباس
 .1ص9السالوي : االس قصا ج ،333وص 316ص ،ابر يل ون املص   الساب ( 31)
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تب هم فبما ب   االمري ابو الولب  امساعب  عم السليان حمم  اطخامس واالمري حيب  بر عمر بر  حو بدر  
 .(60)عب  احل   بخ الغزا  بغرناطه 

م 0361هدد / 760عدام  وص  الغين باهلل والوف  املراف  لده مد  اتباعده الجدئني اىل بدالط فداس يف احملدرم        
فاه زت فاس لق ومهم واس قبلهم السليان ابوسام بد سه بظاهر فاس ونزلوا عدر يبدوهلم ل لقدبهم فكدان     
احسر اس قباا وبوصوهلم فاس اع ت ولبمة علد   درف الغدين بداهلل ضدمع كبدا   جداا ال ولدة و دبوز          

لبس الجئا ويف جملس سدليان فداس   فكان حب  اس قباا سليان دولة و .القبائ  وال امة واجلسه ا اء كرسبه
  :(61)انش  لسان ال  ر اطخيب  قصب    س صريه لدصر  سليانه املتلوع لل ود  ثانبة اىل عر ه فقاا

 سددال هددد  لددد  ها مدددر خمدددرب  ذكددددر 
 قص ناك  دايري امللدوك علد  الددوى    
 وانددددع اذا جددددا  الزمددددان حمكددددم   
 وهدد ا ابددر نصددر قدد  اتدد  وجداحدددده

 دعاوم لك مر  رع  ال يب  ومر 
 ويدد   ددا امددام احلدد  باحلدددد  ثددا      
 وانددع هلددا  ددا ناصددر الدددح  فلدد قم  
 اعدددد ه اىل اوطاندددده عدددددك  اضددددبا

 

 وهدد  اعشدد  الددوادي و  بدده الزهدددر    
 ل دصدددد دا ممددددا جددددد  عبدددد ك الدددد هر 
 لددك الدددقض واالبددرام والدهددي واالمددر
 مهددبض ومددددددر علبدداك  لدد مس اجلددرب 
 بدددداا مددددر ر جدددداءه ال ددددز والدصددددر    

 ال ددز واالجددرف دي ضددمر مددا  دداتي بدده  
 حبدددد  فمددددا   دددد   رجدددد  وال عمدددددر  
 وطوقددده ن مددداك الدددي ماهلدددا حصددددر  

 

 (62)فابكد  سام بة تاثرا واي ت تسب  مدهم ال ربات عل  ح  ت بري املدؤ ز عبد  الدرمحر بدر يلد ون      
فوع ه سدليان فداس بالدصدر وكاندع ب ا دة ال د ي  بالشدؤون ال ايلبدة لغرناطدة           ،ال ي كان حاضرا احل  

ذلدك االح  داا بأنده كدان  ومدا       (63)ان خملوع اىل عر ه و صف املؤ ز لسان ال  ر ابر اطخيب  باعاد  سلي
وب   ان ان ض اجمللس انصرف الغين باهلل اىل  ،مشهودا وموق ا مشهو ا طاا به احل    وعمرت به الدوادي

  مر القداب ملكده   وق  احن ظ علبه  سم سليانه وم   ق(64)املدزا ال ي اع  له وهو مر ا هر قصو  فاس 
 (65)وب توفري ا  اق القادمني يف  كابده   ،اال االدا  ادبا م  سليان فاس و تبع اجلرا ات له وملوالبه واتباعه

طلباتده  تلببدة  وك لك ا غ  عبش لسان ال  ر بر اطخيب  يف اجلرا ة واالقيداع وك د  سدليان فداس ل مالده      
فا سد    (66)رناطه يف  ان عود  امواله الدي باالند لس   ف سابقوا يف ذلك وق  تبودلع الرسائ  بني فاس وغ

 موس  بر ابراهبم س ريا اىل غرناطه ل لك املهمة لكده عاد دون حتقب  ه فه وم  ذلك م  باس لسان الد  ر 
جوه فبه مساع ته يف ا ساا س ا   ثانبة   ثانبة لسليان فاس   را ون را  راطخيب  يف عود  امواله فك  ابر

 قاا   را: اىل غرناطه ف
 صدددددددا م احلددددددد  حمكدددددددم ال ددددددد بري    فأنصددددروني وعبدددددوا لددددي  سددددوال

                                                
نستة مصححة خبط السب  املدؤ ز حممد     0هد : الب   اليال  مبحاسر القرن الساب  ج0331قاضي حمم  بر علي ت الشوكاني : ال( 61)
 .010، ميب ة الس اد  ص0حمم  حيب  بر الز ا   البمين ط رب
، عددان : االسد اذ   901-909،حتقب  حممد  م  داح، ص  0،ابر اطخيب ،د وان الصب ، ج33،ص0ابر اطخيب  : االحاطة م( 60)
 .30،ص0117،، القاهر 9نها ة االن لس وتا  خ ال رب امل دصر ر، ط ،ب  اهلل حمم ع
 .017-019ص 3؛ املقري : ن ذ ج061ابر اطخيب  : ن اضة ص ( 63)
 .33ص 0ابر اطخيب  االحاطة م( 63)
 .03ص9؛ السالوي : االس قصا ج 311ص7ابر يل ون : ال رب ج( 69)
ال بدادي د. امحد  خم دا  : فدرت  مضديربة يف تدا  خ غرناطدة كمدا  صد ها           30ا ة االن لس ص، عدان : نه31ص 7املقري : ن ذ م( 63)

 .97ص 0161- 0131 \م     1وم 7 اه  عبان حب  مدشو  يف جملة م ه  ال  اسات االسالمبة مب     م
 .317ب  حمم  م  اح، ص. و دظر ال  وان ن سه، حتق93-90ابر اطخيب  : د وان الصب : حتقب  ال ك و  حمم  الشر ف، ص( 66)
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 وا حيدددددو بالبددددداس قلددددديب فددددداني  
 

 قددددددد  ختبيدددددددع يف وبددددددداا كسدددددددري
 

ي  لدي  أوك   ن را " واملي مدكم ان    ني مر بني    كم ي  م بك اب كر م   ضمر الش اعة يف  د ما 
بشد اع كم ولدو ظدددع انهدم   وق دون يف م د        وق  تساومع يف  يء مر ذلك مد ظرا مثده مما  باع باالن لس 

 (67)ه ا او   وق  فبه وحشة او ج اء واهلل ما طلب ه " 
لكر نالحظ ان ما ثبع مر   ر يف مد  ج الك داب   دداقض مد  كالمده الد ي  د ا انده ال ر د  ل القدات           

  .(68)البل  ر ان تسيء اك ر مما هي علبه بسببه كالجيء ل  ها حب   قوا

 ددد  ا وحمدد  ا واب دد   سددوال م 
 

 ومبددددددا تؤمددددددد  نبلددددددده  اتبدددددددك  
 

ا س  السليان ابو سام س ا تني اىل غرناطه اح اهما برئاسة الشبخ موس  بر ابراهبم الربنباني مدزودا  
ابي البقاء بر تاسكو ت وابي  كر ا بر قرطاجه و ودهدم بك داب    وال انبة م  (69)به  ة عل  سبب  املالط ة

ان الدد  ر اطخيبدد  يف االندد لس واعيبددع نسددتة مددر الك دداب اىل ابددر    ضددمر الشدد اعة الطددالق امددواا لسدد
 (70)اطخيب  لل لم 

حب   ظهر مر مرسوم سلياني  (71)وق  قبلع   اع ه و دت امواا ه ا االجيء و غ  عبشه يف مد اه 
م   دبني فبده مقد ا   اتبده و اتد       0360هدد / 763اص  ه السليان ابو سام يف ال ا ر مر  بب  االيدر عدام   

 ه خبمسمائة د دا   هر ا فضال عما جيل  البه سدو ا دون حتمبله عداء ا صاهلا مر الي ام علد  اي الفهدا   ول
واحلبوانات وغريها وك لك ما كان  س  ب ه ي امه وعمالده مدر عدد  وقيدر وك دان وفاكهدة ويضدر وغدري         

 .(72)ذلك فال  يل  مدهم مثر واع اء ان اجه الز اعي مر الضرائ  
الغال  باهلل اجياد نوع مر املساومة السباسبة فراس  سدليان فداس عا ضدا علبدة املوافقدة       حاوا السليان

عل  حجز السليان املتلوع حمم  اطخدامس بداملغرب ومد ده مدر اجلدوا  اىل االند لس علد  انده   قدوم حبجدز           
بد و ان السباسدة   ولكدر    ،االمراء املر دني اليام ني يف السلية الالجئني عد ه ف م االت اق ببدهما علد  ذلدك  

فضدال عدر حماول ده  د  صدف ممالدك        ،الي اتب ها جتاه قش الة بقي  ما كان اسالفه   يونه مر اجلز دة البهدا  
الشماا االسبانبة بال حالف م  ا اكون ض  قش الة فاس ياع ب  و الراب  القاسي ملدك قشد اله حد  مشداكله     

املوافقه عل  جوا  حمم  اطخامس املتلوع  م  ا اكون وال حالف م ها ض  غرناطه وطل  مر سليان فا س
لكدر ملدك قشد الة ضدغط      (73)اىل االن لس فام د  اوا االمر وفاء لل ه  ال ي قي ه للسليان الغالد  بداهلل   

واحل عل  سليان فاس باملوافقة عل  جوا ه فحص  عل  ذلك يف الوقع الد ي وصدلع البده الد عوات مدر      
دددا علدد  ات دداق مددر ا بدداب ال  بددا وحتددرك مددر و اء البحددر مددر    ف حرك) (74)اهدد  االندد لس السدد الم عر دده 

 .(75)(مهألا

                                                
 .316ص 7ال رب ج( 67)
 .31ص 3ابر اطخيب  : االحاطة م( 61)
 .03ص 9؛ السالوي : االس قصا ج 311ص 7ابر يل ون : ال رب ج ( 61)
 .311ص 7؛ ابر يل ون : ال رب ج 311ص 0ابر اطخيب  : االحاطة م( 71)
 .339ابر يل ون : املص   الساب  ص( 70)
 . 31ص 6املقرى ن ذ م ،63-60 وان الصب  صابر اطخيب  : د ( 73)
 .16-13ابر اطخيب  : ن اضة ص( 73)
 .001م. ن: ص( 79)
  11وص11ص16م. ن: ص( 73)
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حبدد  جدداء االسدديوا القشدد الي اىل   ،هبئددع مسدد لزمات ال بددو  مددر كددال اجلددانبني املغربددي والقشدد الي  أ
بدان مهم ده    هداا  وهيء ك لك االسيوا املغربي و دود باجلبش والسالح واملداا ونشدر متو   ،السواح  املغرببة

واقدبم اح  داا  ائد  يف تود  ده بقبدة ال درض بظداهر جددة املصدا   ولدبس يل دة            (76)ا ا اكون مقاومة اسيو
و ا ك يف االح  اا سليان املغرب وكبا   جاا ال ولة واجلالبة االن لسبة يف املغرب فكان موق دا   (77)امللك

 .(78)مسبال لل موع عل  ح  ت بري لسان ال  ر اطخيب  
الدو  ر املغربدي عبد  الدرمحر ابدر يلد ون مهمدة         ىلكا عائل ه فبها وق  توغاد  حمم  اطخامس املغرب تا 

  .(79) عا  ها وقضاء حاجاتها كما كان  قضي حاجة سليانهم قب   حبله
وق   افقه يف جوا ه القاضي ابو احلسر عل  بر عب  اهلل بر احلسر اجلد امي املدالقي والقائد  ابدو احلسدر      

 (81)وابو عب  اهلل حمم  بر  وسف بر حممد  امل دروف بدابر  مدرك     (80)علي بر  وسف بر كما ة احلضرمي 
وبوصوله ا ض االن لس سل ه ملك قش الة ثالثني الف د دا  مر ال ه   ،ريغوالقاضي ابو احلجاج املد شا

  .(82)ووع ه باملساع   عل  اس  اد  عر ه
المري در املغدرببني الالجدئني يف    والظاهر ان عبو  الغدين بداهلل ج د  السدليان الغالد  بداهلل  قدر  ا سداا ا        

عب  احللبم بر ابي علي عمر بر ع مان بدر   قدوب بدر عبد  احلد  وايبده عبد  املدؤمر اىل املغدرب           :غرناطة
ال دد اا حددرب اهلبددة فبهددا وقدد  حدداوا االحبددا  مددر ثغددر املدكدد  علدد  ظهددر سدد بدة حرببددة غرناطبددة غددري ان  

وحددراس مضددب  جبدد  طددا ق هدداجم السدد بدة  لغددين بدداهللالي املكل ددني مبسدداع   ااالسدديولني املغربددي والقشدد 
 كابهدا فرصدة حلدوا اللبد  فداحبروا علد  ظهدر سد بدة صدغري            ا تها اىل غرسها يف الرمداا وان هدز  واضير حب

ونزلوا سواح  تلمسان يف ن ر س ة مر ياص ه فرح  بهم سليان تلمسان ابدو محدو ال داني بدر  وسدف بدر       
بشددان اطددالق سددراحهم  سددلة مدد  الغالدد  بدداهلل ي كددان جيددري املراعبدد  الددرمحر بددر حيبدد  بددر  غمراسددر الدد

ا والرجاا كي   ري حربا س وام ه باملااالمري عب  احللبم سليانا عل  فاوجوا هم البه فاواهم عد ه ونادى ب
ض  السليان ابي سام وكان داف ه مر ذلك االن قام مر اع ائه بين مر ر ال  ر طاملا  ردوه و ردوا  اهلبة 

 (83).ه واج اده مر قب  وضموا بالده اىل بالدهماباء
 ددة واثدا     جنحع سباسة غرناطة  غم ان االمري عب  احللبم م  س ي  السبير  عل  احلكم لكدده بد  ال  

لقي عل  اثرها السليان ابو سام ابراهبم مصرعه اثر انقالب قام بده و  دره عمدر      (84)حربا اهلبة يف املغرب
م وتدوىل السدليان ابدو عمدر     0360هدد /  763بابداني يف ال دامر عشدر مدر  دواا عدام       بر عب  اهلل بر علدي ال 

 .تا  ني
فق  اسدرع ابدو    .فكانع ب ا ة ال وض  يف املغرب والي س كون هلا اثا  ب ب   يف سري االح ا  السباسبة

ر الالجئني مر عمر يف خماطبة سليان غرناطه   رفه مبا ب وال ي ا اح خمدقه و وعز البه بضبط ما حتع   ه م

                                                
 .33السالوي : املص   السابق ( 76)
 .3املقري : املص   الساب  ص( 77)
 .306،ص7ابر يل ون : ال رب ج( 71)
 .91،ص0113 ،،بريوت0ط،غرناطة يف ظ  بين االمحر ،فرحات د.  وسف  كري ،306ص 7ابر يل ون ال رب ج( 71)
 .313؛ د وان الصب  ص30-31ص3؛ االحاطة م360ابر اطخيب  : ن اضة ص( 11)
 . 391وص070ص 7املقري : ن ذ م ( 10)
 .313وص37ابر اطخيب  : ن اضة ص( 13)
 .306ص7، ابر يل ون : ال رب ج001؛ اللمحة ص 310-311م. ن: ص ( 13)
 31  : ن اضة صابر اطخيب( 19)
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ابداء   قوب بر عب  احل  املدرتقبني حلظدوظهم يف ال ولدة املر دبدة واوعدز لالسديوا وجدبش املغدرب املكلدف          
 . (85)مبساع   الغين باهلل بال ود  اىل قواع ها 

غري ان ال غبري ق  ح   يف املغرب لصاحل الغين باهلل حب   اي الو  ر عمر بر  عب  اهلل ان اهد  املغدرب   
عدر ال دائر عبد  احللدبم الد ي ايد        ونوا مق د ني بالسليان ابي عمر تا قني لض ف قواه ال قلبة فضال م  ك

داد اتباعه سر  ا وعلبه ان جي  الب    فاه اه عقله لالمدري امل وكد  علد  اهلل ابدي   دان حممد  بدر ابدي عبد            ز
ط قش الة فب   الدو  ر عمدر بدر    الرمحر بر ابي احلسر علي بر ع مان بر عب  احل  ال ي كان الجئا يف بال

عب  اهلل ثال  س ا ات م  البة االوىل س ا   مواله ع بقاطخصي وال انبة س ا   ع مدان بدر البدامسني وال ال دة     
س ا   الرئبس االبكم حمم  بر امح  مر بين االمحر ملهمة ال  اوض م  قش الة حوا السماح جبدوا  االمدري   

كر ملك قش الة بب  و االوا القاسدي  فدض طلدبهم السدباب  بد و انهدا       ابي   ان حمم  لب وىل عر  ابائه  ل
ت  ل  بيبب ة ال وض  يف املغرب والي كان اح  اسبابها تولبه ابي عمر تا قني وه ا مدا تر د ه قشد الة الدي     
لبس مر مصلح ها تولبة ال ر  املغربدي لسدليان قدوي حيد  مدر ال وضد  السباسدبة ومدر اجد  اقدداع ملدك            

وافقة اس  انع فداس بالسدليان املتلدوع الغدين بداهلل الد ي كدان هدو االيدر الجئدا يف بدالد قشد الة             فش الة بامل
للقبام بالوساطة وال ي  ب و ان عالق ه ما  الع قو ة مبلك قش الة فقب  الوساطة مشرتطا احلصوا عل  (86)

ب د  مشداو   السد ري    م  دة  ن ه الي كانع مدر امدالك بدين مدر ر باالند لس لبشدك  فبهدا حكومدة مؤق ده و         
. (87)املغربي الو  رعمر بر عب  اهلل حصلع املوافقة عل  ال رض با ا   الو  ر عبد  الدرمحر بدر يلد ون     

وف ال جنحدع الوسداطة    (88)ال ي ب   البه الغين باهلل  سالة  يل  فبها اقداع الو  ر عمر بر عب  اهلل ب لك
اس سليانا عل  املغرب ب   يل  السليان ابي عمر تا قني و   ان حمم  بر عب  الرمحر اىل فبوعاد االمري ا

 . (90)مبساع   ملك قش الة  (89)م0360هد/763يف الراب  وال شر ر مر ص ر عام 
وتد ب ا لالت اق امل قود بني لغين باهلل والوف  املغربي ان ق  اىل م  دة  ن   و ك  حكومدة مؤق ده اصدبذ    

ومدهدا دايد  اعبدان غرناطدة و جاهلدا فلبدوا       (91)املغربدي و  درا    فبها ابو احلسر علي بر  وسدف بدر كما دة   
دعوته ل يوهلا ف وجه البهم وال ف حوله اجلبش املر ين يف االن لس واه زت غرناطة لق ومه فاضير حممد   
السادس اىل مج  حا ب ه وامواله واتباعه وهم  هاء ثالمثائة مدهم  بخ الغزا  اد  دس بدر ع مدان بدر عبد       

قش اله دون ات اق مسب  فاجرى السليان  الغين باهلل املراسلة م  ملدك قشد الة    بهم الجئني اىلاحل  وتوجه 
ب و  االوا القاسي حي ه عل  تد ب  االت اق امل قود ببدهما قب  مغاد ته ا ض قش الة واطخاص بالقضاء علد   

لد دائس ون د  فدبهم حكدم     حكم الغال  باهلل وتد ب ا ل لك ب القبض علبهم واالس بالء عل  مدام هم مدر ا  
ودي  حمم  اطخامس الغين باهلل ثانبة اىل غرناطة سليانا يف ال شدر ر مدر مجدادي ال داني      ،االع ام بالسبف

 . (92)م 0363هد /763عام 

                                                
 .61ص3ابر اطخيب  : االحاطة م( 13)
 306ص7. ابر يل ون ال رب ج 36ابر اطخيب  : ن اضة ص( 16)
 036ابر اطخيب  : اللمحة ص( 17)
 .33ون اضة ص61ص 3ابر اطخيب  : االحاطة م( 11)
 .90ص9؛ السالوي : االس قصا ج 91ص3وم 301وص 311ص 0ابر اطخيب  : االحاطة م( 11)
 .333-333ن اضة ص ،ر اطخيب اب( 11)
 009، اللمحة ص371م.ن : ص( 10)
ابدر   337ابدر يلد ون املصد   السداب  ص     316ن اضدة ص  93ص 3وم 31-31ص 0االحاطة م 031ابر اطخيب  اللمحة ص( 13)

 ،0166، حتقبدد  حممدد  سددب  جدداد احلدد ،دا  الك دد  احل   ددة،      3ج،حجددر ال سقالني: ددهاب الدد  ر حممدد  بددر علددي الدد    الكامدددة     
 . 313-310ص
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ك   الغين باهلل  سالة لسليان فاس ابي   ان حمم  يف طل  عائل ه وو  ره لسان الد  ر اطخيبد  الد ي    
سدليانه اثدداء جدوا ه     قده س مرا  الجئا حتع  عا ة سليان فاس والد لب  عد م مراف   ب و انه كان  اغبا يف اال

لكر يوفه مر غض  سليانه قر  املوافقة عل  ال ود  ف مع اجا تهم سداملني مكدرمني    (93)الس  اد  عر ه
  وب لك ل   اللجوء السباسي دو اا ييرياا يف السباسة الغرناطبدة مد  الد وا االسدالمبة ويصوصداا مد       (94)

 م.09هد/1دولة بين مر ر يف القرن 

                                                
 .317-316ابر اطخيب  : ن اضة ص( 13)
 .67ص،د وان الصب  ،31ص 0ابر اطخيب  : االحاطة م( 19)
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 جمال النشاطات العلمية والثقافية جلامعة أهل البيت

 ( 6009-6002للعام الدراسي ) 

 
يددالا ال ددام ال  اسددي املدصددرم جبمبدد  كلباتهددا وأقسددامها امل تصصددة   حققددع جام ددة أهدد  الببددع 

هلا األثر الكبري يف ترصني املس وى ال لمي للجام ة نشاطات وف البات ومؤمترات علمبة وثقافبة م مبز  كان 
ء املق سدة ويا جهدا، وكد لك    بأسات تها وطلب ها واالن  داح علد  الواقد  االج مداعي دايد  حمافظدة كدربال       

 .. .ن ال لمي امل مر م  اجلام ات ال راقبة االيرىال  او
بدبدا ملداسدبة مدرو  أ ب دني  ومدا      مدؤمترا تأب  9/3/3111* فق  أقام قسم الصحافة بكلبدة اآلداب ب دا  خ   

.. وقد  تضدمر املدؤمتر الد ي حضدرته  تصدبات سباسدبة        .عل   حب  ال المة ال ك و  حسدني علدي حم دوظ   
 واج ماعبة وأكادميبة وثقافبة حبوثا وكلمات وقصائ  تضمدع اجنا ات ال قب  الراح  و ثا ه ال لمبة واألدببة 

ا  ) الب د  االعالمدي لل وملدة (    دحتدع   د   9/9/3111 * كما أجنز قسم الصدحافة ند و  علمبدة ب دا  خ    
م داها ومضامبدها وتأثرياتها واجيابباتها وسلبباتها  دا ك فبدا أسدات   م تصصدون مدر القسدم ويا جده مد          

 .حبو  ليلبة املرحلة ال انبة صحافة خبصوص ال وملة
سد  كا  اجندا ات اعدالم    أقام قسم الصحافة أ ضا مهرجاندا ثقافبدا وفدبدا ل دأبني وا     00/9/3111* ويف 

 ا ك يف املهرجان فدانون  .وعب  اطخال  املت ا  نيام داملسرح ال راقي الراحلني قاسم حمم  وال ك و  قائ  ال
  .ات وحبو  وقصائ وم ق ون مر يالا تق  م ف البات مسرحبة وف الب مسرحبون وأدباء

قات املب انبة فق  حقد  قسدم الصدحافة     اسة الدظر ة و بيها بال يبب * ولغرض ت مب  وت ز ز أواصر ال
علد  إجدراء حتقبقدات صدح بة مصدو        ا د ملع   س ر  علمبة إىل م  دة باب  األثر دة  03/9/3111ب ا  خ 

 ل وثب  حاا امل  دة األثر ة ب   إغالق دام مخس سدوات
طخرب حق  قسم الصحافة د وسا مب انبة لل حر ر وال صو ر الصح بني يف فر ا 36/9/3111* وب ا  خ 

يف املؤسسات األكادميبة واإلعالمبة واطخ مبة ليلبدة املرحلدة األوىل ا د ملع علد  تغيبدة إعالمبدة ملدؤمترات        
 .جام ة كربالء ونشاطات الببع ال قايف وم ا شة حبة يف الصحف احمللبة
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مبا للسدة * وحتع عدوان ) اإلعالم احلر  كبز  أساسبة لبداء دولة القانون ( أقام قسم الصحافة مؤمترا عل
ندوقش ياللده أك در مدر عشدر  حبدو  وقد          1/3/3111الراب ة ملشا    خترج طلبة املرحلدة املد هبدة ب دا  خ    
 .حضر املؤمتر  تصبات سباسبة وإعالمبة وثقافبة

حتدددع عددددوان ) مشددداه   ةأقدددام قسدددم الصدددحافة م رضدددا للصدددو   ال وتوغرافبددد  01/3/3111* ويف 
ك ر مر مئة صو   ليلبة املرحلة األوىل قي حماو  وموضوعات خم ل ة واتي ضوئبة ( ضم أيف يي ةفوتوغرافب

 .ا  ملع عل  األمر واألعما  والصو   الصح بة والسباحبة
ند و  علمبدة ملداقشدة اال مدة االق صداد ة ال املبدة        30/03/3111* اما كلبة القانون فق  حققع ب ا  خ 

 .اح ون م تصصون مر جام ي كربالء واه  الببع ا ك فبها أسات   وب ،و ثا ها عل  االق صاد ال راقي
أقامع كلبة القانون املدؤمتر ال لمدي السدادس حتدع عددوان ) ال شدر  ات ال راقبدة         01/9/3111* ويف 

. الواق  واليموح ( تضمر حبوثا علمبة يف هد ا اجملداا قد مها أسدات   الكلبدة وضدبوفا مدر جام دات         .الداف  
 .ايرى

كلبة القانون حلقدة نقا دبة حتدع عددوان )  دك  الدظدام السباسدي يف         ق مع 31/3/3111* وب ا  خ 
ال راق ( تضمر ع   حماو  ق مها اسات   وباح ون يف القدانون الد ولي وال سد و ي بغبدة ال وصد  اىل نظدام       

 . ك   حتقب  مصاحل الش   ال راقي سواء كان ذلك الدظام برملانبا او  ئاسبا او خم ليا
ن و  علمبة حوا  30/9/3111 دبة يف كلبة الشر  ة االسالمبة فق  اقام ب ا  خ حة ال ا* اما قسم السب

افدداق تيددو ر وتدمبددة السددباحة يف كددربالء املق سددة  ددا ك فبهددا اسددات   وبدداح ون م تصصددون ب قدد  م حبددو  
 .ود اسات يف ه ا اجملاا

ال بز داء يف كلبدة    نظم مركز االحبا  يف جام ة اه  الببع باال رتاك م  طلبة قسدم  0/9/3111* ويف 
ال لددوم جبام ددة كددربالء م رضددا فلكبددا ملداسددبة السدددة ال ولبددة ل لددم ال لددك تضددمر اجهددز  وصددو ا ويددرائط   

 .وم  ات به ا اجملاا
* وضمر ال  اون ال لمي وال قايف بني اجلام ات ال راقبدة يف حمافظدة كدربالء اقبمدع مدداظر  علمبدة بدني        

ة جبام ة كربالء وقسم اللغة االنكلبز ة يف كلبة االداب جبام ة اه  الببدع  قسم اللغة االنكلبز ة يف كلبة الرتبب
 .ا  ملع عل  مداظرات ختصصبة يف قواع  اللغة االنكلبز ة وادابها

 

 



 

 
 

 القسم االنكليزي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

English Part 



 
 Summary of Researches 

 

9<
 

The effect of using probing questions on student’s achievement in the 
college of Arts,  

Dr. Ahmad J Radhi 
Abstract 
This paper aims investigating the effect of using probing questions on 

student’s achievement in the college of Arts, department pf Arabic language in 
the subject of syntax  

To achieve the goal of this study researcher hypothesizes that: there is no 
significant differences at the level of (0,5) between the average marks of the 
students who study syntax using probing questions method and those who 
use the ordinary method. 

The sample of the study contains (59) students (male and female) of the 
fourth class, department of Arabic, collage of Arts, University of AhlulBait 
(pbot). The sample is classified into two groups. The first group, the 
experiment group, contains (30) students (male and female) studied syntax 
using the probing questions method. The second group contains (29) students 
(male and female) studied syntax using the ordinary method. 

The researcher balanced the members of the tow group in variables which 
may influence the results of the experiment such as the age of the student and 
the academic obtaining of both parents. 

The researcher prepared a post test in syntax, and ensure its validity and 
reliability, after studying the subjects that the students study in the fourth year 
in the department of Arabic. 

The researcher conducted the post test on both groups and he used the T. 
test formula to analyses the achievements of the students. The researcher 
found that students of the experimental group got higher obtains than that of 
the other group. 

The researcher recommend the necessity of using the probing questions 
method in teaching syntax and teachers must be trained on using probing 
questions method. 

 
First entry 

Assistant Instruorct Ali Sh Abd-Al-Qader 
ABSTRACT 
New registed  that  the  important matter in legelly field in this time with 

obtaining lives . the basic of my research treat with Iraqi  lands unregisted 
officially whow owner these lands and what conditions for registed and what 
laws and executive laws treated this problem.   
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So, clarified the grammatical structure of the vocabulary in Azid tribes 
accent that the pun of Arab accents in the verbs: دام (Dama) "long lived" and 
 .died" in the past and present tense" (Mata) مات

The Arab linguists were not on right when reordered the resembling in form 
a part of the abstract trilateral verb on six categories and considered the 
digressed verb is abnormal and were not on right, when they were described 
the one category by plenty and the other by dearth.  

Then, it was clarified for us that Azid Shanooah accent was used word(زوج) 
(zawage) " dual " to the masculine and feminine.  

In the other hand, more Arab say to a woman ( زوجـه) (zawgah) in "h" sound 
(wife).  

The speakers accent were considered the verb ( جَّزو ) (zawaga) " belbaa", 
but the other Arab accents were made this verb get over its subject to the 
object by itself. 

This accent was supported the Arabic in one meter of exaggeration 
wording, and this meter (fuoàal) that made the speakers to utilize this accent 
without any meters, if they want the exaggeration at (fael) " subject s form".  

 
The role of public opinion in the Islamic political system 

Assistant Instruorct Meitham Hussein Hamzeh 
Abstract  
The Political System differ from country to another, originally every society 

has a political system owned. This system actually created from special 
ideological, philosophical system.  

That system may be changed or developed according to developed these 
items.  

That no way this changing belong to the struggle between the cases that 
interest a society and the deference in the ideas, and the cases although , the 
struggle is continues between the governments and the popular in the field of 
freedoms and rights.  

The Islamic system is defer from and system other he has a special 
philosophy in lead system and limited the power of the government and her 
aims. Islam is religion came with a philosophy can be taken in every time and 
every location, in this search we discuss the Islamic system and show the 
difference between him and the other systems that made of  human.   

University Of Karbala, College Of Law,  The Islamic Political System 
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The phenomenon of sadness, and the reflex ion of the real world 
Between  Berween  Eatesamy  and  Nazeik Al-Malaika  @

Dr. Emran S Moosa 
The two poets are from the famous contemporary poets , the first lived in 

lran and the second lived in lraq , and both of the two poets had a main role in 
renewing and they defend a great deal both the rights of society in general 
and the rights of women and their Freedom in special . the two poets felt sad 
and desperate after the dawn falls of the Iraqi and lranian society due to the 
disasters and troubles  that brought by the two world wars and what they 
cause of a state of deprive and tyranny and the corruption  that spread in the 
two states so each of the two poets as they are writing on the same case , they 
regarded poetry as a means to express the state of sadness and despair which 
they suffered and in the same time , they used poetry to show the state of their 
communities and  to move the feelings and the sentiments of the people of 
both countries and revolution against the tragic reality and the two poets 
played clear role in this side and from here , we can say that their outcomes 
were two different schools for the generation that Followed them , and they 
were two changing points in the course of live for the people of the two 
countries towards the warmth and safety beaches to achieve what they want . 

 
The grammatical structure of vocabulary and sentences in Azid tribesُ@ @

Assistant Instruorct Abbas Ali Esmaeil 
Conclusion 
 I attempt to study the grammatical structure of vocabulary and sentences in 

Azid tribes accent in the previous pages. I noticed that there are two types of this 
accent mentioned in the Holy Koran and koranic readings. The two accents 
mentioned in the Holy Koran are Azid Shanooah and Azid Amman, while those 
in the koranic readings are Azid Shanooah and Azid Alsurat. 

Azid accent did not take its position that deserves among the old Arab 
accents whereas it was not one of linguists sources in the stage of lingual 
collection in spite of the fact that the senior Arab linguists confessed that this 
accent is one of the right accent. Also, become clear for my study to the 
grammatical structure of sentences in Azid tribes accent, it was to prefer the 
definite article use or instead of (el) " the " with Azid Shanooah accent 
tendency to nominative the genitive noun (Al malekah) " angels " in exalted 
speech " And behold, we said to the angels: " Bow down to Adam", (34) from 
Surah Al- Baqarah (The Cow), and accordance between verb and subject if the 
last delays for the verb and it was dual or pluralized.  
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rent contract funding (Leasing)@
Assistant Instruorct Majeed K Al-Saadi@
Obstract 
The lease financing of a new technology financing, one of the innovative 

thinking and funding legal thinking, and a In response to a request unmet 
traditional means of financing and the idea that this Alakdali Foundation 
Funding the purchase of needed equipment or the project from equipment or 
productive assets and reserves Ownership, and then rented them versus rent 
allowance is given against the consumption of those funds, compared with 
leased Financial and administrative expenses and interest assessed on the 
amount paid to buy such funds, in addition to Profit expected from that 
process. The remaining financing organization retains ownership of the leased 
for funds Duration of the contract, which enables it to recover, as the owner of 
it, if the tenant or abstained from the pay Rent, or if breached the terms of the 
contract, and have the right to recover those funds from bankruptcy Tenant 
without exposure to bankruptcy proceedings and the risk of not fulfill its rights 
or part of the grants Lessee in return, when the expiration of the contract, the 
right to choose between buying funds subject of a Allezng price agreed upon 
beforehand "or renewal of the contract terms compatible with the new status 
of funds leased, or The return of such funds and end the relationship 
contractes. 

 
The study in ( how much – how many) news and questios  

Dr. Salam M Khalkhal 
Asil Abbas Hussein 
Abstract:  
The most importance ways in Arabic composition and news way . they are 

sharren in appliance (How much , How many) news and question or numeral , 
because it means vague number for addressee in news and for speaker like the 
question . the search had subject (How much , How many) for its two types and 
by its changes and usages in Arabic language , and arranging in six searches: 
the first meaning of (How much , How many) , the second its origin , the third 
its distinction for pure and gether , the forth cut it by envelope and preposition 
and drain ,  the fifth delete its distinction , and sixth in the expression .    
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The Measurement of Vocabulary Diversification  in Style@

An Applied Study of Samples from the Writings of Al-Tayyeb Salih, 
Ghada Samman and Najib Mahfouz 

Dr. Hamed Sedghi 
Abdullah Hosseini 
 
Abstract 
Writing a new paper on statistical stylistics is very important to the experts of this 

field undoubtedly. The main subject of statistical stylistics is examining the art of the 
style and style in fact shapes the basics of text’s structure. It can be said that statistical 
stylistics is a way of studying the structure of the lexicon inside the text, extent of their 
relativity to one another and its impact on the reader. Therefore, lexicon is one of the 
basics of studies in stylistics. On the other hand, statistical stylistics not only goes 
beyond studying the visible and simple repetition of the vocabulary in the text, but also 
derives a wide variety of vocabulary which can help linguists on reaching educational 
goals such as gathering the frequently used vocabulary of in the text of famous writers 
based on the type of the vocabulary, and writing the glossaries and educational books. 
This paper aims at studying the reason of selection of vocabulary or specific phrases and 
their repetition by a writer and examining it by the writer’s characteristics and stylistic 
habits and at last finding the reason which cause the style of a literary work reaches to 
an extent of beauty and creativity that put that work among the world’s masterpieces 
and help it to catch the readers. On the other hand, this study aims at finding the 
answer to these following questions: 

1. Which factors have caused Najib Mahfouz to be better that the other two writers 
considering the stylistic features? 

2. What is the difference between the lexicons of Najib Mahfouz with the other two 
writers as literary ingenious? 

Are these differences are just about the extent of vocabulary repetition? Or there are 
other individual and compounding factors involved? 

This study is going to study the vocabulary diversity in the style of belletrists based on 
Johnson Model. To do so, samples from novels of Al-Tayyeb Salih, Ghada Samman and 
Najib Mahfouz will be studies. The main titles of discussions in this paper are as follows: 

1. Selecting statistical samples and discussing the reason of the selections. 2. 
Presenting and explaining the Johnson Model and the ways of collation to the samples. 
3. Explaining the way of calculating the redundancy percentage, medium, reduction 
percentage and distribution percentage of the lexicons in each sample. 4. Presenting 
statistics on repeated vocabulary of foretold belletrists and stylistic characteristics for 
each of them. 4. Repetition and its relationship with text solidarity in the writes’ style. 6. 
Presenting the statistical results and comparing the writers’’ characteristics with one 
another. 

Key Words: Style, Al-Tayyeb Salih, Ghada Samman, Najib Mahfouz 
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Conferences are an intellectual wealth 
 
Iraqi universities have accustomed to hold scientific conferences and 

intellectual symposiums during the second  half of the second term every year. 
This is a good custom if joined with scientific effort and preparation to these 
symposiums and conferences. It is a chance for universities to promote their 
scientific and intellectual career so that it becomes a motive for creativity and 
scientific production provided that they should abide by the scientific criteria 
and should be prepared away from propaganda and space channels 
environments. 

No doubt, in addition to their research benefits and their ability to lead Iraqi 
universities toward more scientific research and intellectual production, they 
create opportunities of scientific co-operation between Iraqi universities and 
lead them out of their terrible solitude. Our scientific procession in Iraq is 
extremely in need of such a constant co-operation which places Iraqi 
universities in opposition to common concerns and overlapping cases which 
instigates research and debate. 

But to what extent these conferences abide by steady scientific foundations 
and how far can they influence the culture procession in Misopotamia? The 
problem is that some of these conferences are no more than a propaganda 
echoing in space channels and they are void of content. They are not well 
prepared in advance so that they in their best conditions are represented by 
resonating orations and sterile discussions with no benefit except propagandic 
competitions as if they are in an election arena and not in one of the fields of 
science and intellectual struggle. 

We present a mere note to university institutions which should lead the 
intellectual life in Iraq today and actively participate in establishing the 
scientific structure in a country which has suffered a lot of  ignorance and 
intellectual shallowness. 
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