


 
 

 خصائص النجاح في إنجاز المشروعات الكبرى
 رؤية هندسية لحفر الخندق في غزوة األحزاب

 

 د. عبداهلل بو حسني القاضي                   
 جاٌعٟ املىن فٛؾيـ  لىٟٛ اوعٍارٞ ٘اوتخطٛط

 
ّٔاه اوعدٚد ٌْ املؾادر اورتاثٟٛ ٘ا٫حباث احلدٚثٟ ٘اومتب ٘اوزصا٣ي 

ــٟ ــارٚ      ذــًٙ وــش٘ٞ   (1)اجلاٌعٛ ــٟ     ــاة اوتاري ــا اذــد اوّف ــدك عابترارٔ اخلّ

 ّا٘وــت  ىـــن اودراصــا  جٙاِـــب لــث ٞ ٘اصـــٕرت      ،(2)اوــدبٙٞ االصـــ٪ٌٟٛ 

٘ؽــو ٘يىٛــي ٌفــدٌا  ٘اذــداث ٌ٘٪عضــا  ِ٘تــا٣خ اويــش٘ٞ، ٘ومــْ فٍٛــا    

٘اوؾراعٟ رفـٙآ   ٚتعىق عطرٛعٟ اوعٍي ٘آوٛا ٖ ٘اجلٕد اوذٝ عذوٖ اوزصًٙ 

ظ ِــدرٞ اودراصــا  املتخؾؾــٟ اوــ   ّا٘وــت بٍىٛــٟ  فٍــْ امل٪ذــ ،اهلل بىــَٕٛ

  ٟ عأععادٔــا اومٍٛــٟ ٘اوّٙبٛــٟ   (3)ذتــز اخلّــدك ٌــْ ٘جٕــٟ ِةــز ّٔدصــٟٛ حبتــ

ــٟ اٝ عابترارٔــا ٌغــز٘باد ّٔدصــٛاد فــخٍاد ف يــت  ــز٘  وــ      ،٘اوتّةٍٛٛ

 ،٘إٌماِـــا  عغـــزٟٚ ذلـــد٘دٞ ،٘طرٛعـــٟ ياصـــٟٛ ،ٌٙا ٛـــٟ ٌـــْ ٌّـــا  ؽـــعب

زلــش ٔــذا املغــز٘     ن ففــد ا  ٘إذضــاظ بــاُ حمطــز ذلــدك، ٌ٘ــ  لــي  وــ      

ُ     ،اوقخَ   فـرتٞ سٌّٛـٟ يٛاصـٟٛ عتقـي      ،٘ذفق أدافـٖ املّغـٙدٞ عّحـاا  ـا

ــ ٞ ٌتٍمّٟ   ــادٞ عؾـ ــٙٞ  ثىـــت   يٛـ ــز يـ ــتّتزٞ  ،بّاؽـ ــزٟٚ ٌضـ ــدٞ عغـ ٘يابـ

                                                 
   ( .16 -1( املزاج  ) 1)

، ذٛث ابترب آ ٔذٗ اويش٘ٞ لاِت اخطز اويش٘ا     ارٚ  االص٪ُ ، إ  وٙ 69( ـ 19( اِةز    ون ٌزج  )2)

يدر ٫٫ذشاب آ  ّتؾز ملا بزفت اجلشٚزٞ ٌْ٘ ٘را٣ٕا اوعامل ; ِٙر االص٪ُ اعداد . ) اهلّدصٟ اوعضمزٟٚ   

 ( .185ٟٛ ، يؾٜ برد اوز٧٘  ، ـ اوتتٙذا  االص٪ٌ

      (3)   ً ـــ ي ؾــٜ فــا  برــداوز٧٘ ،     :٘جــدِا ٩ذفــاد   ٔــذا ا ــا اهلّدصــٟ اوعضــمزٟٚ   اوتتٙذــا  االصــ٪ٌٟٛ، و

 .187-174ا  خؾؾت ويش٘ٞ اخلّدك; ـُ. ذٛث  ّا٘وت اودراصٟ عق  ؽتر1997عيداد، 
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 تمهيـد -1

 مشروع حفر اخلهدق  ــ1ــ1

ٌ٘ضــ٤ٙوٟٛ باوٛــٟ  ــاٗ   ،٘إميــآ بةــَٛ عّؾــز اهلل صــرراِٖ ٘ عا    ،٘ذلتشٞ

إٓ اوفدرٞ بىـ٠ إزلـاس   ِؾزٞ اودبٙٞ ٘اودْٚ بى٠ جٛٙؼ اوغزه ٘املغزلني. 

 َّ بـْ ذاوـٟ باوٛـٟ ٌـْ     ،ٔذا املغز٘  املؾ ٝ اوقخَ ٘يت  ىـن اوةـز٘   

االزلــاس هلــا خؾـــا٣ؿ  ضــترق اوتضــحٛي ٘اودراصـــٟ ٘اوترىٛــي. ٘يــد ذـــاً٘       

ــدك        اوراذــث ٔــذٗ اودراصــٟ  ىٍــط بّاؽــز اوّحــاا   ٌغــز٘  ذتــز اخلّ

ــأ ،عؾــتتٖ ٌغــز٘باد ّٔدصــٛاد بضــمزٚاد ٌ٘ؾــ ٚاد لر اد    ــن   ٌ٪د وىعــربٞ ٘ و

ــا   اوٙؽــًٙ إ  نــا  اوّحــاا   ادا٢ املغــز٘با  اومــرب١       ــدا٢ عٕ ٘ا٩يت

ٟد ٘اهلّدصٟٛ خاؽٟ.  باٌ

إٓ املتترؿ املديق   وش٘ٞ ا٫ذشاب ٌ٘دار اويـش٘ٞ اوـذٝ ٚتٍثـي  ـ٪٢     

  ذتـــز اخلّـــدك،وٛفط  عأِـــٖ ٌغـــز٘  ّٔدصـــٜ بضـــمزٝ عاؽـــط٪ذا ّا   

  املٕامجني ٘إٚفا  سذتَٕ. ٌْ٘ احملدثٟ، ٘آ واٚتٖ دفابٟٛ  متٛمٟٛ; وزد

ذٛث ذحَ املغز٘  فٕٙ ٌْ ف٤ٟ املغز٘با  اومـرب١، عـي اوعٍ٪يـٟ، إ ا ٌـا     

ِةزِا إ  ِضرٟ املغارلني ٘ريعٟ املغز٘ ،٘إ ا ٌا ِةزِاإ   رعا ـٖ، فرتٍـاد   

اوتّـا٢  عٔٙ ٌغز٘  ٌؾ ٝ عمي املعاٚ ،ّٚرين بىٖٛ ٌؾ  مجابٟ املضـىٍني  

 . ٘اورفا٢ا

ــا  اودا ــٟٛ   اومىٍـ ــز٘با  اهلّدصـ ــز٘با ٜ،إدارٞ املغـ ــٛط املغـ ــٟ : اوتخطـ وـ

اومــرب١ ، ٌعــاٚ   فٛــَٛ االزلــاس ، ٌفٛــاظ ذــا٩  االزلــاس ، ٌغــز٘با  ذتــز  

   اخلّدك   وش٘ٞ ا٫ذشاب .

 

عابترـــار ٔـــذا املـــدخي، ٘عتٍرـــٛؿ اويـــش٘ٞ  

٘ زٚدٔا ٌْ ا٩بترارا  ا٫خز١ اوـ  ٩  ؾـب   

ــذٗ      ــ٢ٜ ٔـ ــز  ـ ــمي ٌراعـ ــٛاك عغـ ــذا اوضـ   ٔـ

٘ٚغـٍي  ،ودراصٟ، وتعٍي بى٠  ىٟٛ اوطاع  املغز٘با ٜ وعٍىٟٛ ذتـز اخلّدك ا

 وــن: د٘افــ  املغــز٘ ، ٘اورــدا٣ي ا٫يــي ذةــٙٞ، ٘اوتٍٕٛــد وىٍغــز٘  ععٕــٙد        

  ٟ ــ ــٟ وىٍدّٚ ــَ اوتخطــٛط   ،ا٫ٌــآ   اوضٛاصــٟ اوداخىٛ ٘ ٕٛش آ٩  احلتــز، ث
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وعٍــق ٌ٘ٙاؽــتا  املغــز٘  اوتّٛــٟ ٌــْ ذٛــث املضــار ٘اوطــًٙ ٘ا،٘ عــٛني املٙي 

ــٙٞ اوعٍــي ٌــْ لتــا٢ا  عغــزٟٚ، ٘ ٙسٚــ  املٕــاُ بىــ٠           ٘اوضــعٟ، ثــَ ذؾــز ي

٘مبراعــزٞ املٕــاُ ،دلٍٙبــا  اوعٍــي اوــ   ترفــق عٕــا ابىــ٠ ٌعــد٩  االزلاس  

 ٘ر ٖ،ٌْ ٌثـــي: ِفـــي اوزٌـــاً املشاذـــٟ إ  ذٛـــث ؽـــ ـــ٢ٜ فّٛـــا  احلتـــز ٘

 ٚضتتاد ٌّٕا لخط دفابٜ اٌاُ ٌزلش اوفٛادٞ، ٘اوعٙدٞ عت٪ً احلحارٞ إ 

 ذٛث  ضتخدُ لض٪ا برب عت  اخلّدك. 

ــدك      ــٛاِٟ اخلّـ ــا  ؽـ ــتمٍاوٖ ععٍىٛـ ــن عا٩بترار،٘اصـ ــي  وـ ــذ لـ ٘عأخـ

 ٪سٌــاد ٌــ  بٍىٛــا  اورتاعــق عاوّرــاً ٘اوزٌــٜ، ٘ذلــا٩٘  ا٩جتٛــاس   ;اود٘رٚــٟ

املتمزرٞ، ٘املٙاجٕا  او  مل  ّفط  إ٩ عفط  ٌْ اوىٛي; ٚتقـس لـَ لـآ    

املغــارلني   ٔـذٗ املٕــاُ لـآ جٛغــاد ٌــْ   املغـز٘  ٌعحــشاد. ٘إ ا افـتّا آ   

ث٪ثــٟ آ٩  ٌــْ املضــىٍني، ٘آ طــًٙ اخلّــدك لــآ ٚشٚــد بىــ٠  ضــٟ آ٩   

٘اعــتراه ٌّ٘ا٘عــا  ٘ؽــٛاِٟ   ،(2)صــتٟ اٚــاُ تتزلاِــاحل، ٘آ ٌــدٞ (1)ٌــرت

 ضـٟ بغـزٞ ٌٚٙـاد، مل ٚمـْ ٚعىــَ جـٛػ املضـىٍني ِٕاٚتٕـا. إ ا بىٍّـا  وــن         

، ٩٘ زلاذـا   (3)رـاه عـني دلٍٙبـا  اوعٍـي    وتعحرّا ٌْ بدُ  لـز ٘يـٙ  ار   

                                                 
اوّرٙٝ ٌْ اومتب اوؾراا اوضتٟ"، عٙيٜ اعـٙ خىٛـي،   لٍا جا٢   "اطىط احلدٚث  ادٌرت 5544( طًٙ اخلّدك 1)

ٌـرت )عابترـار آ اوـذرا  ٔـٙ      6000إ  5500اوـو  را ( اٝ ذـٙاوٜ ٌـْ     12.  ٘طًٙ اخلّـدك ) 164ٌادٞ "اخلّدك" ـ 

ُ(، لٍـا جـا٢   "اهلّدصـٟ اوعضـمزٟٚ       0.485ٌرت ٘ٔـٜ بىـ٠ ا٫رذـخ    0.50٘ 0.45٘ذدٞ يٛاظ طٙوٜ  رتا٘ا عني 

 .181ـ 2، ٘ ون ِف٪د بْ "املٙصٙبٟ اوعضمزٟٚ" وىٕٛثَ ا٫ٚٙعٜ د181ٌٟٛ"، ـاوتتٙذا  االص٪

اٚــاُ، وــ  آ ّٔــاه ٌــْ ساد بىــ٠  وــن لٍــا جــا٢   "اطىــط   6 آوتــت ٌعةــَ املزاجــ  بىــ٠ آ ٌــدٞ ذتــز اخلّــدك  (2)

عـــ  اٚــاُ. ٘طرفــاد وترىٛــي ٌــدٞ  ٍــ  ذغــٙد ا٫ذــشاب ٘اوــ  ي ــدر    10-9إِــا لاِــت  164احلــدٚث اوّرــٙٝ"، ـ

اٚـاُ، )يـاً ٌـٙظ اعـْ      10ٌٚٙاد، فٛحب عّا٢ّ بى٠  ون اصـترعاد ا٭را٢ اوـ   فـًٙ: آ ذتـز اخلّـدك  ـا٘س        10-11

، ٘يـاً اعـْ اوفـَٛ: اصـتيزك عـٕزاد; اِةـز ٌـْ ٌعـامل املدّٚـٟ،          24وٛىٟ، ٘ياً اوٙايدٝ: يزٚراد ٌْ  20بفر٠: يزٚراد ٌْ 

(. ٘إ ا بىٍّــا آ ِايــي اخرــار اويــش٘ٞ يــد جــا٢ ٌضــزباد ٌــْ 8742 اعــٙ دلأــد اوفــار٦، جزٚــدٞ املدّٚــٟ املّــٙرٞ، اوعــدد

ـ     –اٚاُ )   ـ٪ً اوضـ ٞ اوّرٙٚـٟ     4ٌمٟ إ  املدّٟٚ    ، ِفـ٪ بـْ إٌتـا     90وـش٘ٞ ا٫ذـشاب، ذلٍـد اعٙفـارظ، 

 اٚاُ ففط. مما ٚزجس ٔذا اوزاٝ د٘ٓ ٌا صٙاٗ. 6(، فٛترف٠ ٌْ  ون 2/631، ٘اوض ٞ احلىرٟٛ 1/219ا٫نا  

خزجـت ععـد  وـن طىٛعتـآ     احلدٚث ّٔا بْ ٌزذىـٟ ذتـز اخلّـدك. ٘ومـْ ععـد آ عـدا  احلزاصـٟ ٘املّا٘عـا           (3)

 اوعد٘، فماِـت عٛـَّٕ جزاْذـٟ ٘يتـي;     َإِوٛ٪د، فاوتفٛا ٩٘ ٚغعز ععقَٕ عرعض، ٩٘ ٚةّٙٓ إ٩  وزصًٙ اهلل 

َ  ْ ععـض، ٘لـآ عـعارَٔ:   ىَ ٚضَ وّا. ثَ ِاد٘ا عغعار االص٪ُ، ٘لو ععقـَٕ بـ  فِعز  ٌْ يتي  ٘وضّا ٩  ذـ
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٩جتٛاس اوعد٘ اخلّدك، ٘اوعرٙر إ  عت ٗ اجلّـٙعٜ، ذٛـث ٚـزاعط املضـىٍٙٓ     

٘يٛاد َٕ. ٘إ ا بىٍّا آ خاود عـْ اوٙوٛـد ٘بٍـز٘ عـْ اوعـاـ ٌ٘عا٘ٚـٟ عـْ اعـٜ         

صـــتٛآ لـــاِٙا ر٧٘ظ احلٛىـــٟ ٘اوفـــٙٞ ٘املمـــز، ٘إِـــَ لـــاِٙا ٤ٌٙٚـــذ ٌـــْ   

 ٔ ــٙاد ــشاب ٘يـ ــأزٝ ا٫ذـ ــىَٕ     ٌُةـ ــْ فغـ ــا ٌـ ــشاد  عحرّـ َ اوعضـــمزٚني، وـ

ٌثـي  ىـن    –ذلا٩٘  ا٩جتٛاس ا٘ ا٩وتتا  روَ  مزار ذلا٩٘ َٕ املضـتٍٛتٟ  

 ـــ  او  ي تي فٕٛا فارظ يزٚػ اوغٕ ; بٍز٘ عْ برد عْ اعٜ يٛط عْ برد ٘د

( رنـــاد 1. ٘ٚٙفــس عـــمي)  ٘املتمــزرٞ ذضـــب ٌـــا  لــز  لتـــب اوضـــ ٞ  

 ٙي  اخلّدك ٌّٕا.ختطٛطٛاد وىٍدّٟٚ املّٙرٞ ٌ٘

 

 :الصفات اهليدشية العصهرية للنشروع 1-1-1

ــٖ        ــت الــرب ٌــْ لِٙ ــٖ لاِ ــاُ اوتاععــٟ و ٩ عــن آ ذتــز اخلّــدك ٘املٕ

ٌغــز٘باد ّٔدصــٛاد، ٘ وــن ٫ِــٖ لــآ  ا وــزد بضــمزٝ ٘يدٚــداد وــزد   

٘لي ٔذا لآ ي رٛي ٘اثّا٢ املعزلٟ، ٘يت رٌٜ اوعد٘ ٌّ٘ا٘عـا ٖ  ،دفابٜ

وــذا فــفٓ ذتــز اخلّــدك لــآ ٌغــز٘باد ّٔدصــٛاد،     ،٘ متٛما ــٖ اهلحٌٙٛــٟ

. ّ٘ٔـا  Combat Engineeringبضمزٚاد يتاوٛاد، عي ٘بى٠ خط املٙاجٕـٟ ا٫ً٘  

صــٛتَ  عــٛني  ىــن اوؾــتا  اوــ  ٚتٍٛــش عٕــا ذتــز اخلّــدك عؾــتتٖ ٌغــز٘باد      

ــٟ      ،ّٔدصٛاد ــارٚ  اهلّدصــ ــٍْ ٌغــ ــذا اوتخؾــــٛؿ فــ ــ  عٕــ ــؿ فٛفــ ٘ٚتخؾــ

ــت    ــذٗ اوؾـ ــٍي ٔـ ــٟ. ٘ غـ ــمزٟٚ اوفتاوٛـ ــأٞ،   اوعضـ ــار: املتاجـ ــ٠ ا٩ختؾـ ا  بىـ

ا٩عتمــار، صــراك اوــشٌْ، اوعّاؽــز اوتّٛــٟ  ا  اوطرٛعــٟ اوفتاوٛــٟ، بّاؽــز     

احلزب اوّتضٟٛ، املعٙيا ، اوترعا  وـ  املترٍىـٟ وتغـي املغـز٘  املتٍثىـٟ        

  ٕدٚد ٘جٙد اوّةاُ،  ٕدٚد ٘طين ا٘ صٛاصٜ ا٘ بفدٝ.

                                                                                                                   
َ  :فأخرب٘ٗ، ففاً رصـًٙ اهلل   ّٚؾز٘ٓ! فحا٢٘ا إ  اوّيب    صـرٛي اهلل، ٌ٘ـْ يتـي ٌـّمَ ففِـٖ       جـزاذم

عغعارَٔ; ٫ٓ ٚمـو ععقـَٕ بـْ ععـض، فـ٪       ِاد٘ا عٕٛد. فماِٙا ععد  ون إ ا دِا املضىٍٙٓ ععقَٕ ٌْ ععٍض

 .(246-245، ـ )اِةز املياسٝ وىٙايدٝ ٚزٌٙٓ عّرٍي ٩٘ حبحز."
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 1عمي:

 دك ٌّٕا، ٘ذغٙد ا٫ذشاب ٌْ ٘را٣ٖرصَ ختطٛطٜ وىٍدّٟٚ املّٙرٞ ٌ٘ٙي  اخلّ

 ٌزلش حبٙث ٘دراصا  املدّٟٚ املّٙرٞ   املؾدر: 
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  ٜ حبمـَ ٌـا ٚتؾـو عـٖ      ;إٓ لي ٌغز٘  بضمزٝ ٌٛداِٜ ٔـٙ ّٔدصـ

ٌْ ختطـٛط ٘ ّتٛـذ ٚعاجلـآ  عـدٚ٪د بىـ٠ ا٫رد ملّتعـٟ ٌـا، وـ  آ اوؾـتٟ          

اوعضـــمزٟٚ ُ قـــا ; وتٍٛـــش بّؾـــزْٚ اصاصـــٛني  عـــي ٌـــْ لـــي ٌغـــز٘    

 ز٘  بضمزٝ:ّٔدصٜ ٌغ

     اوٙجٙد امل٨يت وىٍغز٘ : ٘روَ آ ععض املغارٚ  اهلّدصـٟٛ يؾـ ٞ ا٫جـي

٘ ا  اوــزاد ععّٕٛــا  ــشً٘ عش٘اهلــا، إ٩ آ املغــز٘  اهلّدصــٜ اوعضــمزٝ   

 بى٠ اوتخؾٛؿ واوراد ٌا ٚمٙٓ لذون   بؾزِا اوزأْ د٘ٓ ٌا صٙاٗ. 

  ٘مٙٓ يٕز  اويزد اوفتاوٜ ا٘ اودفابٜ وىٍغز٘ : مبع٠ّ آ مثزٞ املغز 

ــ٠ إرادٞ اؽــراب املغــز٘      ــشً٘ بى ــ٠ اوّ ٘  ٌعزلـٟـ ا٫ذــشاب   ،اخلؾــُٙ بى

لآ وزد اخلّدك يٕز املغزلني بى٠ بدُ املضاظ عاملضـىٍني ٘اصت٤ؾـاً   

 .اوٙاي  االص٪ٌٜ بى٠ املدّٟٚ د٘ٓ ٌّاسبٟ ب، ٘فزد اصتتراعأفتَٕ

٩٘ عــن آ املغــز٘  اهلّدصــٜ اوعضــمزٝ اعــد ؽــعٙعٟ ٌــْ املغــز٘         

 ٜ املــدِٜ، ملـا ٚٙاجٕــٖ ٌـْ ذلــا٩٘  إجٕـاد ٌــْ ابدا٣ـٖ، ٘ومىتتــٖ      اهلّدصـ

املادٟٚ و  املضرتدٞ   اوياوب، ٘ملـا ُٚرـذً فٛـٖ رمبـا ٌـْ إسٔـاك ا٫ر٘اا إ ا ف       

 يت  ز٘  يتاوٟٛ.
 

 :(1)الصفات الهربى حلفر اخليدم ننشروع مصريي عنالم 1-1-2

 وىياٚــٟ بىــ٠  املغــز٘  اوعٍــ٪ك: ٔــٙ املغــز٘   ٘ اوــٙسٓ ٘اوتــأث  اومــر       

ــدْٚ        ــٟ(، ا٘ اوـ ــٙطْ )ا٫ٌـ ــأث  اوـ ــاك اوتـ ــٍي ِطـ ــا ٚغـ ــاد ٌـ ــٖ، ٘واورـ ــتتعني عـ املّـ

)اوعفٛــدٞ(، ا٘ يــٙٞ اوّةــاُ )اوفــٙٞ اوضٛاصــٟٛ(، ا٘ دباٌــٟ اوّةــاُ )ا٩يتؾــاد(،  

ٌْ٘ ؽتا  ٔذا اوّـٙ  ٌـْ املغـارٚ  اوعٍ٪يـٟ ٌـا ٚتٍثـي عدرجـٟ باوٛـٟ   ذتـز          

 اخلّدك ٘ رعا ٖ، ٌّٕ٘ا:

                                                 
 .25-24، ـٔـ1412ِةز    ون: إدارٞ املغارٚ  اهلّدصٟٛ ٘ا٩صتثٍارا ، خاود بٍز، جدٞ ا (1)
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 ا  اوتّٟٛ ٘او   تطىب ٌٕارا  فّٟٛ بى٠ و  اوعادٞ.درجٟ اوتعفٛد -

طــًٙ ٌــدٞ  ّتٛــذ املغــز٘  اوّضــرٟٛ ِةــزاد ومــٙٓ املغــز٘  ِتــذ   ٘يــت       -

 ٘ ز٘  اصتثّا٣ٟٛ )احلزب(.

ٌعد٩  اوتّتٛذ اوعاوٟٛ ٘و  املضرٙيٟ ٌ٘ا  تطىرـٖ ٌـْ إجـزا٢ا   ّةٍٛٛـٟ      -

تٛذ املطىٙعٟ وإلزلـاس  ٌ٘عد٩  اوتّ،)يٛاصاد حبحَ اوفٙٞ اوعاٌىٟ   املغز٘ 

 ٘يت اوةز٘  اور٤ٟٛٛ املعالضٟ(.،  اوتٙيٛت املّاصب

بترــار فــٛق  ا  اوٛــد ٘يىــٟ املــٙارد ٌــ  اٌــٙارد اوتٍٙٚــي اومــر ٞ ِضــرٛاد ) -

املتاذــٟ وضــد ذاجــٟ املضــىٍني ٌــْ املعــدا  املّاصــرٟ الِٕــا٢ ابٍــاً احلتــز      

 ٘اوترؾني ٘اوؾٛاِٟ(.

   املغز٘ .اوتخطٛط عدٚد احلذر وترفٛق أدا -

 اهلٛمي اوتّةٍٜٛ اومر  ٘ذحَ اوتردٝ االدارٝ. -

ــخاٌٟ       - ــْ فـ ــن ٌـ ــاذب  وـ ــا ٚؾـ ــْ ا٫رد ٌ٘ـ ــر ٞ ٌـ ــاذٟ لـ ــٟ ٌضـ  يطٛـ

 املض٤ٙوٛا  ٘اٌتدادٔا.

٘ فىرـا  اوطفـط    ،ٌٙاجٕٟ اوةز٘  و  املٙا ٟٛ ٌْ اِعشاً املٙيـ  اجليـزا    -

 .٘يضٙٞ ا٫رد

ــد٩      - ــي ٌع ــ  ٩  ف ــٙارد اورغــزٟٚ او ــاٌىني  لــرب ذحــَ امل  ٕا بــْ آ٩  اوع

 ٘لٛتٟٛ إدار َٕ.

 لرب ذحَ اوتدفق اوّفدٝ ٘االٌداد ٘اوتٍْٙٚ. -

 احلغد اوّتضٜ ٘املعّٙٝ. -

 عزِاٌخ اوؾٛاِٟ املتفْ طٙاً ذٛاٞ املغز٘ . -

 ٌعاٚ  اجلٙدٞ و  املضرٙيٟ. -

 ذحَ املخاطز ٘ا٫سٌا  ٘احلمٍٟ   إدار ٕا. -
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 ٌّأقٟ خؾُٙ املغز٘  ٘ متٛما َٕ. -

اوتتــا٘  اوقــخَ   ِتٛحــٟ املغــز٘  عــني زلاذــٖ ٘فغــىٖ   اوتــأث  بىــ٠     -

 اوّةاُ )اوعفدٝ/ اوٙطين/اوضٛاصٜ/ ا٩يتؾادٝ/اور٤ٜٛ(.

 

إٓ ٌغــز٘باد عٕــذا احلحــَ ٘دفابــاد بــْ   

ــاُ جــٍٛػ      ــٖ إ  اجــي وــ  ٌضــ٠ٍ، ٘اٌ عفا٣

وىعــد٘ ٚشٚــد بىــ٠ الثــز ٌــْ ث٪ثــٟ افــعا  بــدد املضــىٍني; وٛفطــ  حبّمــٟ   

ــٟ ٘ج ــًٙ اهلل   ٘برفزٚـ ــٟ   رصـ ــز٘  املتٍثىـ ــد إدارٞ املغـ ــزٟٚ  ىـ ــاوفٙٞ اورغـ . فـ

ٌـدٞ اوفتـاً( لاِـت     15اٚاُ ٌـدٞ احلتـز      6ٌٚٙاد ٌتؾىٟ ) 21املّخزطٟ ملدٞ 

ٌْ اوقـخاٌٟ اوـ  ٚعحـش ٌعٕـا إدارٞ بغـزا  ٌـْ املتخؾؾـني   اوـترمَ         

عمافٟ يطابا ٕا املختىتٟ; ٌْ فزك ؽٛاِٟ ٘يؾني، ٘فزك اعـتراه ٘إٌـداد   

ْٚ، ٘فزك دفا  داخىـٜ عاملدّٚـٟ فـد ِايقـٜ اوعٕـد. ٘إٓ اختٛـار ا٫فـزاد        ٘ ٙ

ــا٘د،     ــي اوــــ   تــ ــ  ا٫خرار،٘اوزصــ ــٙٓ اوــــ   ٍــ ــي اوعٛــ ــْ ٌثــ ــاُ ٌــ وىٍٕــ

٘ متٛما  اوٙيٛعٟ عني اطزا  اوعد٘; ٌْ اصتٍاوٟ اورعض، ٘اوتخـذٚي عـني   

ــ  ر٘ا املــدافعني بــْ اخلّــدك     ،اوــرعض ا٭خــز  عٙبــٙد اخلــ   ; لٍــا ٘آ رف

٘اويىرــٟ املتٍثىــٟ عفؾــٙر لضــز١ ٘يٛؾــز ٘اوــٍْٛ   اعــد حلةا ــٖ   ٘اوّؾــزٞ

٘طأٞ، ٘دف  د٘اف  االذراة ٘ر٘ا ا٩ِٕشاُ املتٍثىٟ   ذحب اخرار ِفض عـين  

يزٚةٟ وعٕد ا٫ٌآ; لي  ون ٚتطىب برفزٟٚ إدارٟٚ ٌْ منط فزٚـد. ٩٘ عـن   

ــ٠ سلــٙ وــ  ٌضــرٙك ٩٘ ٌتمــزر، ففِغــا٢       ــٟ بى ــا ٌزلر آ ٌٕــاُ االدارٞ ّٔ

غـز٘  ٌٍٕـٟ اميـا ٌٍٕـٟ، ٘إدارٞ املغــز٘  يـت احلؾـار ٘اوزٌـٜ ٘اوتّــا٘ؼ        امل

ٟ       ،٘يىٟ املٙارد  ،٘بةَ املخـاطز املتٍثىـٟ   اجلـٙ  ٘اوـربد ٘اخلـٙ  بىـ٠ اوذرٚـ

ٌْ٘ بٙايب اوتغي    رعتٖ احلتٍٟٛ املتٍثىٟ عاصت٤ؾاً االصـ٪ُ ٘املضـىٍني،   

 دقإدارة مشروع حفر اخله 1-2



 خصائص النجاح في المشروعات الكبرى

 

175 

 المدخل النظري -2

اوٛــٟ اخلّــدك لــي ٔــذا صلعــي ٌــْ إدارٞ املغــز٘  املتٍثــي   احلتــا  بىــ٠ فع 

 .(1)لٍاِ  يأز ٌْ ا٩جتٛاس، إدارٞ اسٌا  ٌْ املضت١ٙ اوزفٛ 

 

  ٔــذا اجلــش٢ ٌــْ اوررــث صــٛتَ طــزا ر٧ٚــٟ       

    ٟ  رـدا   ،اوراذث ملٙفـٙ  إزلـاس املغـز٘با  اهلّدصـٛ

ــٟ       اوز٧ٚــٟ عغــزا ملعّــ٠ إزلــاس املغــز٘با ، ثــَ بــزد وتؾــٙر فمــزٝ ملعادو

عّاؽــز املعادوــٟ ٘لٛتٛــٟ  ٘ٚغــٍي  وــن رنــاد ختطٛطٛــاد و  ،ٌفرتذــٟ وإلزلــاس

ٚٙفس احلـا٩  املختىتـٟ    اداملٙاسِٟ عني اطزافٕا، ٘اخ اد ٚفرتا اوراذث ٌفٛاص

 زلاس املغز٘با  اهلّدصٟٛ ٌ   ٙؽٛو رلتؾز ومي ذاوٟ.ال

 

إٓ إزلـــاس اوعٍـــي   ٌغـــز٘  ٌـــا، ٔـــٙ يفٛـــق  

اهلـد  املطىــٙب اوٙؽــًٙ إوٛــٖ ٌــْ اوعٍــي، ٘ميمــْ  

ختٛىّــا ٌــا ِضــٍٖٛ فٕـَ ٌــا ِفؾــدٗ عفزلــاس اوعٍـي إٓ   

ــداخي     ــي اوـ ــٟ  ا  طـــزفني: طـــز  اميـــْ ميثـ ــاس، ٘ٔـــٜ ٌعادوـ ــٟ االزلـ مبعادوـ

ــدخ٪ (  ــي اوّــا خ )املخزجــا (      Input)امل ، اِةــز Output٘طــز  اٚضــز ميث

 (:1)عمي 

                                                 
ذلٍـد  ، ٌّٕخ اوزصـًٙ ؽـىٜ اهلل بىٛـٖ ٘صـىَ   إدارٞ ا٫سٌـا : ر٧ٚـٟ ٌـْ خـ٪ً وـش٘ٞ ا٫ذـشاب          اِةز    ون:  (1)

-353ـ 4اوعـدد   4دلىـد  . جاٌعٟ ا٫سٔز ــدلىٟ لىٟٛ اؽًٙ اودْٚ ٘اودبٙٞ عاملّؾٙرٞ ، برد اوٙاذد عىتٙ 

389 ،1998.ُ 

ــ2 ــ1ــ ــا     ــ ــجن إ ـ معادلـ

املشــروعاا ادهدةــ جن            

. 
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 (1)اوتخطٛط اهلٛمىٜ ملعادوٟ إزلاس املغز٘با  اهلّدصٟٛ

 

 :  Inputالداخل )املدخالت(  2-1-1

اوطز  ا٫ميْ ٌْ املعادوٟ ٘ٚتمٙٓ ٌـْ ٌمـِٙني اصاصـني:     اوداخي ٔٙ

 إٌماِٛا ، ٌ٘عٙيا . 

االٌماِٛــا  )اورغــزٟٚ ٘املادٚــٟ( ٘ٔــٜ املمــٙٓ املٙجــب   طــز  املعادوــٟ  -

ا٫ميْ، ٘ تٍثي فٍٛا ٚفدٌٖ اوفا٣ٍٙٓ بى٠ املغز٘  ٌـْ اٚـدٝ باٌىـٟ بادٚـٟ     

ـٌـ      اً، ٌ٘ــا ٘فّٛــٟ )املتٍثــي فٍٛــا ٚرذوِٙــٖ ٌــْ جٕــد ٘٘يــت، ٌ٘ــا ّٚتــق ٌــْ 

 ٚضتخدُ ٌْ ٌعدا  ٘ ٕٛشا (. 

                                                 
  ون.مجٛ  ا٫عماً ٘اجلداً٘ اوترىٛىٟٛ ٌْ بٍي اوراذث ٌا مل ّٚٙٗ إ  و   (1)

+ 

 إيكبنيبت

)بشرية 

 ويبدية(

 يشروع 

رو 

خصبئص 

 يحذدة

 يعىقبت

)بشرية 

 ويبدية(

 

 جهذ

 وقث

 يبل

 يعذات

 ججهيسات

بيئة يبدية 

 يىاجية

 نقص جهذ

 يحذودية وقث

 قهة انًبل

 ضعف يعذات

ضعف 

 ججهيسات

بيئة يبدية 

 يعىقة

 إنجبزنىعية 

 

 

 Output( نبججطرف أيسر ) Inputطرف أيًن )داخم( 

 إنجبزكى 

 

 إنجبزوقث 

 

_ 
= 

_ 



 خصائص النجاح في المشروعات الكبرى

 

177 

املعٙيـــا  )املادٚـــٟ ٘اورغـــزٟٚ( ٘ٔـــٜ املمـــٙٓ اوضـــاوب   طـــز  املعادوـــٟ    -

ا٫ميْ، ٘ تٍثي فٍٛا ضلـٛط املغـز٘  ٌـْ ؽـعٙعا  رلتىتـٟ ٌثـي: ِفـؿ          

ا٫ٚدٝ اوعاٌىٟ اوعادٟٚ ٘اوتّٟٛ )ِفؿ اجلٕد(، ذلد٘دٟٚ اوٙيت، يىٟ املاً، 

 ، ا٘ اوةز٘  اور٤ٟٛٛ املعالضٟ.    فعو املعدا ، فعو اوتحٕٛشا 

 

 :Outputالياتج )املخرجات(  2-1-2

٘ٚعــرب بّــٖ عث٪ثــٟ ٌمِٙــا  اصاصــٟٛ: لــَ االزلــاس، ِ٘ٙبٛــٟ االزلــاس،  

 ٘٘يت االزلاس.

ٔٙ اومٍٟٛ املادٟٚ املّحشٞ ٌْ املغـز٘  )احلحـَ ا٘ املضـاذٟ    : لَ االزلاس -

املــرت املضــطس ا٘ عٙذدا  يٛــاظ ٌعز٘فــٟ لــاملرت املمعــب ا٘  ،ا٘ املضــافٟ(

 املرت اوطٙوٜ ا٘ و ٔا.

ٔـٙ خاؽـٟٛ وـ  لٍٛـٟ  ثـي درجـٟ جـٙدٞ اوّـا خ اوّٕـا٣ٜ           :ِٙبٟٛ االزلـاس  -

ٌ٘د١ ٌطاعفٟ ٌٙاؽـتا ٖ  ،٘درجٟ لتا٢ ٖ   ادا٢ املٕاُ املطىٙعٟ،وىٍغز٘ 

ملٙاؽتا  اجلٙدٞ اوفٛاصٟٛ، ٘ فاظ عطـزك ٘ؽـتٟٛ لـأٓ ٚفـاً: إٓ ِٙبٛـٟ      

 ٌفرٙوٟ ا٘ ص٤ٟٛ.االزلاس ممتاسٞ ا٘ جٛدٞ ا٘ 

ٔــٙ املــدٞ املضــتيزيٟ الِٕــا٢ ا٫بٍــاً املختىتــٟ اوــ  ٚتطىرٕــا  :٘يــت االزلــاس -

املغز٘ ، ٘ٔـٜ إٌـا ايـي ا٘ الثـز ا٘ ٌضـاٟ٘ٚ وىٍـدٞ املتٙيعـٟ اثّـا٢ االبـداد          

 ٘اوتخطٛط وىٍغز٘ .

 

  :٘بى٠  ون  مٙٓ ٌعادوٟ االزلاس   ؽٙر ٕا اوعاٌٟ

 (1ٌعادوٟ )       املدخ٪  = املخزجا   

  : ٘  ؽٙر ٕا اوتتؾٛىٟٛ  مٙٓ ٌعادوٟ االزلاس لا٭ ٜ

 (2ٌعادوٟ )  املعٙيا  = ذؾٛىٟ املغز٘  –االٌماِا   
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 ٘ابتٍاداد بى٠  ون  مٙٓ اخلطٟ املّطفٟٛ وإلزلاس اوّاجس لا٭ ٜ: 

 عةــَٛ االٌماِــا  ٘احلــد ٌــْ املعٙيــا  وىٙؽــًٙ إ  افقــي ذؾــٛىٟ  

 وىٍغز٘ .

 

 :جدول عياصر اإلجناز 2-1-3

(، ٘اوـ  صـٛتَ   2ا٘وتشٚ  ا٫٘وٜ ٫ٔـَ بّاؽـز )املعادوـٟ    ( 1) ميثي جدً٘

  تؾٛىٕا ٘ ٙفٛرٕا ٩ذفاد ععٍق ٚؾي إ  املضتٙٚا  اوتزبٟٛ.

 

إٓ اوٙفـــــ  اوطرٛعـــــٜ وإلزلـــــاس ٔـــــٙ آ    

ٚتضـــا١٘ طزفـــا املعادوـــٟ اوضـــاعفٟ، اٝ آ ٚعـــرب  

اوّــا خ اوّٕــا٣ٜ وىٍغــز٘  )لٍــاد ِ٘ٙبــاد ٘٘يتــاد(   

ماِٛا  املتاذٟ ٘املعٙيـا  املختىتـٟ(، إ٩ اِـٖ  ٙجـد ذـا٩       بْ اوداخي )االٌ

 إزلاس رلتىتٟ،  ةٕز  ىن احلا٩  بّدٌا  تي  ٌمِٙا  االزلاس اوث٪ثٟ.

      ــٟ االزلــاس ــث اومــَ: يــد  مــٙٓ ذاو الــرب ا٘ ايــي ا٘ ٌضــاٟ٘ٚ  فٍــْ ذٛ

 وىمَ املضتٕد .

 :ٟٛذاوٟـ االزلـاس     ٌْ٘ ذٛث اوّٙب ٓ ا ا٘ ٌضـاٟ٘ٚ و    يـد  مٙـ دٞ  افقـي ا٘ اصٙـ ىحٙـ

 .املضتٕدفٟ

  :ٙيت ْ ذٛث او ٟ االزلاس ٌ٘ ٓ ذاو د . يد  مٙ ٙيت املضٕت ٟٚ وى ٌتض٘ا  ٘ ٘ اعطأ ا  اصز  ا

 

مقــ حل الــا ا مق ــا  ـــ 2ـــ2

   املشروعاا ادهدة جن إ ا
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 (1جدً٘ )

 اوتٙسٚ  ا٫٘وٜ ٫َٔ بّاؽز ٌعادوٟ إزلاس املغز٘با  اهلّدصٟٛ

 

 اوعّؾز اوتزبٜ اوعّؾز اوز٣ٛط اوعّؾز اوعاُ املعادوٟ

 اوفٛادٞ املثاوٟٛ إٌماِا  املغز٘   

 يابدٞ اوعٍي اومو٢ ّا٘هلا ٩ذفادصٛتَ  

 اوةز٘  اور٤ٟٛٛ املٙا ٟٛ

 ٌعٙيا  املغز٘  _

 صٛتَ  ّا٘هلا ٩ذفاد إٌماِا  اوعد٘

 يىٟ املٙارد اورغزٟٚ ٘املادٟٚ

 صىرٛا  اوت٤ٟ و  املىتشٌٟ

 اخلطز اوفادُ ٌْ اوداخي

 اوةز٘  اور٤ٟٛٛ املعالضٟ

 ذؾٛىٟ املغز٘  =

 اسلَ إزل

 ِٙبٟٛ إزلاس صٛتَ  ّا٘هلا ٩ذفاد

 ٘يت إزلاس

 

ــا         ــا خ ٌــْ املمِٙ ـٟـ االزلــاس طرفــاد وىٍــشٚخ اوــذٝ ضلففــٖ اوّ ٘ ترــدد ذاو

ني ٌـْ ا٫فقـىٛا         اوث٪ثٟ اوضاعفٟ، فٍث٪د يد ضلفق املغـز٘  اوّـا خ ٘اذـد ا٘ اثّـ

٪ك، ٘يـد  اوث٪ثٟ،ا٘ ضلففٕا مجٛعٕا، ٘يد ٩ ضلفق اوّا خ اٝ افقىٟٛ بى٠ االط

ختتىو ِضرٟ يفٛق املغز٘  اوّا خ وىٍمِٙا  املذلٙرٞ ار تابـاد ا٘ اشلتافـاد،   

 لي  ون ٨ٚدٝ إ  ذا٩  إزلاس رلتىتٟ.

ميمــْ  ز ٛــب ذــا٩   ;٘وىتٙفــٛس الثــز ٚفــرتا اوراذــث ٌفٛاصــاد وإلزلــاس

  س ــــــــٙ ٌٙفـــــٟٛ بىٛـــٖ لٍـــا ٔــــــــــــز٘با  اهلّدصــــــــٟ وىٍغـاس املختىتـــــــــاالزل

(، ذٛـث ٚرـدا ٌفٛـاظ االزلـاس ٌـْ ابىـ٠ ِفطٟـ بىٛـٖ ٜ٘ٔـ ِفطٟـ           2عمي ريَ )
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%( ٘ٚؾـي   ادِـاٗ إ  اصـتي ِفطٟـ بىـ٠ املفٛـاظ ٜ٘ٔـ        100"االزلاس اوماٌـي" ) 

ٟ االزلاسِفطٟ  ٟ ٌتتا٘  لٍا آ  ،"االٔدار اوماٌي" ٌز٘راد ععدد ٌْ احلا٩  اورّٛٛ

ــاظ     ١ وىٍفٛ ــاه ذــاوتني ختزجــآ خــارد احلــد٘د اوفؾـٙـ ـٟـ "االزلــاس   ّٔ ٍ٘ٔــا ذاو

 اخلارك" ٘ذاوٟ "االٔدار اهلا٣ي" )اومارثٜ(، ٘فٍٛا ٚىٜ صٛتَ  ٙفٛس  ىن احلا٩ .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2عمي)

 ٌفٛاظ ٌفرتا حلا٩  إزلاس املغز٘با  اهلّدصٟٛ
 

 %(111اإلجناز اخلارم: )أنثر مً  2-2-1

 فـــ  ِفطـــٟ االزلـــاس اخلـــارك خـــارد احلـــد٘د اوفؾـــ١ٙ اوعىٛـــا وىٍفٛـــاظ  

(، ٜ٘ٔ ذاوٟ ٌْ االزلاس ِادرٞ ٘و  ٌتمزرٞ احلد٘ث، 2املٙفس   عمي)

 تــٙك   ٌضــتٙأا ذاوــٟ االزلــاس اوماٌــي،إ  ٚترفــق فٕٛــا بــدد  الــرب ٌــْ  

 انخبرق )خبرج انًقيبش(. اإلنجبزنقطة 

 انكبيم.  اإلنجبزنقطة 

 انًرجفع. اإلنجبزنقطة 

 انًحىسظ.  اإلنجبزنقطة 

 انضعيف. اإلنجبزنقطة 

 انًنعذو. اإلنجبزنقطة 

 نقطة اإلهذار انًحذود.

 نقطة اإلهذار انًحىسظ.

 نقطة اإلهذار انًرجفع.

 نقطة اإلهذار انكبيم.

 نقطة اإلهذار انهبئم )خبرج انًقيبش(.

+ 

- 

 اإلنجبزاججبه زيبدة 

اججبه جنبقص 

 اإلنجبز

يسحىي 

 انصفر

 حذ أعهي

 حذ أدني 
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ٌا ضلدث ٌْ إزلاس   ذاوـٟ االزلـاس   ،٘ا٫ٔدا  املأًٌٙ يفٛفٕا   املغز٘ 

      ٙ ك ٌـا  اخلارك ٚمٙٓ اععد مما ٚتٙيعـٖ املخطـط ٘اوفـا٣ٍٙٓ بىـ٠ اوعٍـي، ٘ٚتـ

ذضرٙٗ حبضاعا َٕ املادٟٚ اوعىٍٛـٟ املراعـزٞ املعتٍـدٞ ٘املضـتفزٞ   املٍارصـا       

ٌْ٘ نا   ىن احلاوٟ ا٩ ٚتضـا١٘ طزفـا ٌعادوـٟ االزلـاس،إ   تيىـب      ،اوضاعفٟ

٘عمىٍـا  اخـز١ ٚتـٙك    (، Input)لتـٟ اوـداخي    ىـ٠ ( بOutput)لتٟ اوّا خ 

)عغـزٟٚ ٌ٘ادٚـٟ،   ذحَ ِ٘ٙبٟٛ ٘٘يت االزلاس ٌا عـذً ٘صـخز ٌـْ إٌماِٛـا      

      ٟ ٌ٘ـا عـذً    ،اٝ ٌا يدٌٖ اوفا٣ٍٙٓ بى٠ املغـز٘  ٌـْ اٚـدٝ باٌىـٟ بادٚـٟ ٘فّٛـ

ٌْ جٕد ٘٘يـت، ٌ٘ـا اِتـق ٌـْ ٌـاً، ٌ٘ـا اصـتخدُ ٌـْ ٌعـدا  ٘ ٕٛـشا ،           

٘  ذاوــٟ  ،ٌ٘ــا اذــاة املغــز٘  ٌــْ ٌعٙيــا  )ٌادٚــٟ ٘عغــزٟٚ ٘و ٔــا( ،اخل(

ا ٔٙ ٌضتٕد  )إٌا االزلاس اخلارك ٚمٙٓ اوّا خ اوّٕا٣ٜ وىٍغز٘  افقي مم

الرب   اومَ،ا٘ افقي   اجلٙدٞ،ا٘ اصز    ٘يت االزلاس،ا٘ اِٖ ضلفق 

اثـّني ٌــْ ٔـذٗ ا٫فقــىٛا  اوث٪ثــٟ،ا٘ ضلففٕـا مجٛعٕــا ٘ذ٤ّٛـذ  ؾــي ٫بىــ٠     

درجــا  االزلــاس بىــ٠ االطــ٪ك (، ٘ٔــٜ ذاوــٟ خاريــٟ ٫ِٕــا  تحــا٘س ٌضــت١ٙ      

ٍٙذـــا  ٘اوتطىعـــا  يفٛـــق احلاجـــا  ا٫صاصـــٟٛ املٍمّـــٟ إ  ٌضـــت١ٙ اوط

٘دبٍــٖ جلٕــٙد  ،بــش ٘جــي ععٛــدٞ املّــاً. ٘ممــا ٩ عــن فٛــٖ فــفٓ  أٚٛــد املــٙ   

ٚعترب ٌْ أَ اصراب ذد٘ث ذا٩  االزلـاس   ;اورغزاوفا٣ٍني بى٠ املغز٘با 

ــارك. ٘ ّتٕـــٜ ذاوـــٟ    مجٛعٕا،٘ومّـــٖ الثـــز ٘فـــٙذاد   ذاوـــٟ االزلـــاس اخلـ

ــق وىٍغــارلني   امل     ــدً رفــا ٌطى ــا٣خ   االزلــاس اخلــارك مبع غــز٘  بــْ اوّت

 املّحشٞ. 
 

 :%(111اإلجناز الهامل ) 2-2-2

ــاظ      ــٙٝ وىٍفٛـ ــ٠ اوعىـ ــد ا٫يؾـ ــد احلـ ــي بّـ ــاس اوماٌـ ــٟ االزلـ ــ  ِفطـ  فـ

بـادٞ ٌـا   ،٘اوضاعق، ٜ٘ٔ ذاوٟ إزلاس ؽعرٟ ٘ومْ وٛضت ٌضـترٛىٟ اوترفٛق 
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ٚتٙيعٕا اوفا٣ٍٙٓ بى٠ املغز٘با  فٕٜ داخي ِطاك ذضـاعا َٕ املعتٍـدٞ، ٘    

ماٌي  ترفق لي ا٫ٔدا  املطىٙعـٟ ٌـْ املغـز٘  عـد٘ٓ خىـي      ذاوٟ االزلاساو

ٌْ٘ خؾا٣ؿ  ىن احلاوـٟ   ،ا٘ ِفؾآ ٌْ ذٛث اومَ ا٘ اجلٙدٞ ا٘ اوتٙيٛت

 Inputا٩ ـــشآ عـــني طـــز  ٌعادوـــٟ االزلـــاس )اٝ ٚمـــٙٓ اوـــداخي   اوعٍىٛـــٟ  

فـ٪ ٚتيىـب طـز  بىـ٠ آخـز.  ضـتٕد         ،(Outputوىخارد ا٘ اوّـا خ ٌّٕـا   ٌضا٘ٚاد 

اوٟ ٌضت١ٙ احلاجا  ٘اوقز٘را  ا٫صاصٟٛ ٫ؽراب املغز٘  ٩٘  أخـذ   ىن احل

ــاس      ا٩بترـــار اوطٍٙذـــا  ٘اوتطىعـــا  ا٫ععـــد ٌـــْ  وـــن، ٘ ّتٕــٜـ ذاوــٟـ االزلـ

 اوماٌي مبعدً رفا  اُ وىٍغارلني   املغز٘  بْ اوّتا٣خ املّحشٞ.  
 

 :%(111% إىل أقل مً 75اإلجناز املرتفع )أنثر مً  2-2-3

املز ت : ٔٙ دلٍٙبـٟ ٌـْ ذـا٩  االزلـاس ايـي ٌـْ االزلـاس        ٌد١ االزلاس 

ٜ٘ٔ ذاوٟ إزلاس ؽـعرٟ ٘يتـاد جلٕـد     ،اوماٌي ٘ابى٠ ٌْ االزلاس املتٙصط

بــادٞ ضلــاً٘ اوفــا٣ٍٙٓ بىــ٠ املغــز٘با   ا٘سٔــا   ٌ٘ىٍــٙظ ومــٜ  ترفــق،  

ــٟ االزلــاس املز تــ        ــًٙ فــٍْ ذضــاعا َٕ املعتٍــدٞ، ٘  ذاو لرــد ادِــ٠ ٌفر

  املطىٙعٟ ٌْ املغز٘  ٌ  ٘جٙد ععض اوّفؿ ٌْ ذٛث  ترفق ٌعةَ ا٫ٔدا

ٌْ٘ خؾـا٣ؿ  ىـن احلاوـٟ بـدُ ا٩ ـشآ عـني        ،اومَ،ا٘ اجلٙدٞ،ا٘ اوتٙيٛت

اوّـا خ  الـرب ٌـْ    Input)إ  ٚمٙٓ اوداخي   اوعٍىٛـٟ   :طز  ٌعادوٟ االزلاس

(.  ضتٕد   ىن احلاوٟ ٌضت١ٙ احلاجا  ٘اوقز٘را  ا٫صاصـٟٛ  Outputٌّٕا 

ز٘ ، ٩٘  أخـذ   ا٩بترـار اوطٍٙذـا  ٘اوتطىعـا  ا٫ععـد ٌـْ       ٫ؽراب املغ

   ٘ ّتٕــٜ ذاوــٟ االزلــاس املز تــ  مبعــدً رفــا ٌز تــ  وىٍغــارلني        ، وــن

 املغز٘  بْ اوّتا٣خ املّحشٞ.
 

 :%(75% إىل أقل مً 51اإلجناز املتوشط )أنثر مً  2-2-4
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االزلـــاس املتٙصـــط: ٔـــٙ ٌـــد١ ٌـــْ ذـــا٩  االزلـــاس ٚفـــ  بىـــ٠ املفٛـــاظ   

ــ٠ ٌــْ االزلــاس        ٌ ــني ِفطــٟ ايــي ٌــْ االزلــاس املز تــ  إ  ِفطــٟ ابى ّرؾــزاد ع

ٜ٘ٔ ذا٩  ٌْ االزلـاس ٌتٙصـطٟ اوؾـعٙعٟ ٌ٘ـْ ثـَ يتـاد جلٕـد         ،اوقعٛو

ٌتٙصط ومٜ  ترفق، ٘عـاوزوَ ٌـْ ذلد٘دٚـٟ االزلـاس إ٩ آ اوفـا٣ٍني بىـ٠       

املغز٘با  ٚعترب٘ٓ آ اوٙؽًٙ إ  ٔـذٗ احلـا٩  ٚعـد افقـي ٌـْ اوٙيـٙ          

عــزاثْ ٌــْ ٔــٜ ادِــ٠ ٌّٕــا ٘ٔــٜ ذاوــٟ االزلــاس اوقــعٛو.   ذــا٩  االزلــاس    

املتٙصط ٚترفق بدد ٌتٙصط ٌـْ ا٫ٔـدا  املطىٙعـٟ ٌـ  ٘جـٙد ِفـؿ ٘افـس        

ٌ٘ـْ خؾـا٣ؿ  ىـن احلـا٩  بـدُ       ،ٌْ ذٛـث اومـَ ا٘ اجلـٙدٞ ا٘ اوتٙيٛـت    

الـرب   Inputا٩ شآ عني طز  ٌعادوٟ االزلاس )إ  ٚمٙٓ اوـداخي   اوعٍىٛـٟ   

(.  ضـتٕد  ذـا٩  االزلـاس املتٙصـط ٌضـت١ٙ      Outputاوّا خ ٌّٕـا  مث  ٌْ ع

احلاجا  ٘اوقز٘را  ا٫صاصٟٛ،٩٘  ق    ا٩بترار اوطٍٙذا  ٘اوتطىعا  

ــد ٌــْ  وــن، ٘ ّتٕــٜ ذــا٩  االزلــاس املتٙصــط مبعــدً رفــا ٌتٙصــط          ا٫عع

 وىٍغارلني   املغز٘  بْ اوّتا٣خ املّحشٞ.

 

 :%(51ثر مً صفر% إىل أقل مً اإلجناز الضعيف )أن 2-2-5

بى٠ املفٛاظ اوضاعق ٚفـ  ٌـد١ االزلـاس اوقـعٛو اصـتي ٌزذىـٟ االزلـاس        

املتٙصــط،ٜ٘ٔ دلٍٙبــٟ ٌــْ ذــا٩  االزلــاس يىٛىــٟ اوؾــعٙعٟ، ٘يتــاد جلٕــد 

عضــٛط ومــٜ  ترفــق، ٘عــاوزوَ ٌــْ فــعو االزلــاس إ٩ آ اوٙؽــًٙ إ  ٔــذا 

ـٔـ     ،ٜ ذاوــٟ بــدُ االزلــاساملــد١ ٚعتــرب افقــي ٌــْ احلاوــٟ اوــ   فــي بّٕــا ٘

   ٙ ٟ، عــذـا٩  االزلــاس اوقــعٛو ٚترفـق بــدد ذلــد٘د جـداد ٌــْ ا٫ٔــدا  املطى

ٌ٘ـْ   ،٘ٚٙجد ِفؿ لر    االزلاس ٌْ ذٛث اومَ ا٘ اجلـٙدٞ ا٘ اوتٙيٛـت  

 :خؾا٣ؿ ذا٩  االزلـاس اوقـعٛو بـدُ ا٩ ـشآ عـني طـز  ٌعادوـٟ االزلـاس        

ــداخي   اوعٍىٛــٟ    ــْ   الــرب عمــث   Input)إ  ٚمــٙٓ او ــا خ ٌّٕــا  جــداد ٌ اوّ
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Output         ٩٘ يفق ذـا٩  االزلـاس اوقـعٛو إ٩ ِضـرٟ فـ٤ٛىٟ ٌـْ احلاجـا .)

٘ ّتٕـٜ ذـا٩  االزلـاس اوقـعٛو      ،٘اوقز٘را  ا٫صاصٟٛ ٫ؽـراب املغـز٘   

 مبعدً رفا فعٛو وىٍغارلني   املغز٘  بْ اوّتا٣خ املّحشٞ.
 

 :اإلهدار( )صفر%( اإلجناز امليعدو )ىكطة بداية اإلجناز أو بداية 2-2-6

 فـــ  ِفطـــٟ االزلـــاس املّعـــدُ بّـــد ِفطـــٟ اوؾـــتز   ٌّتؾـــو املفٛـــاظ   

عاوقــرط، ٘ميمــْ  ضــٍٟٛ ٔــذٗ اوّفطــٟ "ِفطــٟ ا٩ِفــ٪ب" ٌــْ املٙجــب إ       

اوضــاوب، ٘ٔــٜ ِفطــٟ  تؾــي عــني ذــا٩  االزلــاس اب٪ٔــا ٘ذــا٩  االٔــدار     

ــٟ "٩ إزلــاس ٩٘ إ     ــٟ ٔــٙ إِــا ذاو ٔــدار"، اصــتىٕا، ٘افقــي ٘ؽــو هلــذٗ احلاو

٘اوعشا٢ اوٙذٛد   ٔـذٗ احلاوـٟ ّٚرـ  ٌـْ احلتـا  بىـ٠ املغـز٘  ٌـْ ا٩سلـدار          

 إ  ٌا ٔٙ اصٙا ٌْ بدُ االزلاس ٘ٔٙ اوّشً٘ إ  ذا٩  االٔدار املختىتٟ. 
 

 :%(51ـــــاإلهدار احملدود )أقل مً صفر% إىل أنثر مً  2-2-7

ٟ اجلش٢ اوضىيب ملف ف    عدٚا د١ٚ   ٌٙ ْ     االٔدار احملد٘دٔ  ـ ميتـدٌ  ٛـاظ االزلـاس٘ 

      ٜ ــ ذــا٩  االٔــدار احملــد٘دٔ  صــط،٘  ٟ االٔــدار املٙت فطــ ُ إ ِ  ٟ االزلــاس املّعــد ِفطــ

      ٩ ٩ فــز٘را ٘  ٟ )٩ ذاجـا ٘  ٙعــ ْ ا٫ٔـدا  املطى ــ  ٌٝ ـا ا ـدار ٩  ترفــق فٕٛ ذـا٩  ٔإ

        ٓ ــن عــأ ،٘  و ٞ   اورتالـَـ ـار ــدا اخلضـ ْ  ر ٘ومــ ٩  طىعــا ( فرضــب،  طٍٙذــا ٘ 

ٜ ذـا٩        ٚتآلي اوزؽٛد املرد٣ٜ وإل تٕـ  ّ٘ ٟ االزلـاس،  ـ ٍٛى ٟ   ب ٛـا  املضـتخدٌ ٌمِا

.ٞ تا٣خ املّحش ْ اّو غارلني   املغز٘  ب ً صخط ذلد٘د وٍى  االزلاس اوقعٛو مبعد
 

 :%(75 ـــــ % إىل أنثر م51ًــــ اإلهدار املتوشط )أقل مً 2-2-8

بى٠ املفٛاظ اوضاعق  فـ  ذـا٩  االٔـدار املتٙصـط بىـ٠ ٌـد١ ٚرـدا ٌـْ         

 ، ِٕاٟٚ ٌد١ االٔدار احملـد٘د إ  عداٚـٟ ٌـد١ االٔـدار املز تـ      اصتي ِفطٟ  

٘ذا٩  االٔدار املتٙصط ٜٔ ذا٩  إٔدار ٩  ترفـق فٕٛـا اٝ ٌـْ ا٫ٔـدا      
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د   املطىٙعٟ ٘ شداد اخلضارٞ عدرجٟ الرب ٌْ احلاوٟ اوضاعفٟ، ٘ٚشداد  آلي اوزؽٛـ

  االٔـــدار املرـــد٣ٜ وإلٌماِٛـــا  املضـــتخدٌٟ   بٍىٛــٟـ االزلـــاس، ٘ ّتٕــٜـ ذـــا٩

 املتٙصط مبعدً صخط ٌتٙصط وىٍغارلني   املغز٘  بْ اوّتا٣خ املّحشٞ.

 

 :%(111ـــــــ % إىل أنثر م75ًـــــ اإلهدار املرتفع )أقل مً 2-2-9

ٚردا ٌد١ االٔدار املز ت  ٌْ اصـتي ِفطـٟ بىـ٠ ٌـد١ االٔـدار املتٙصـط       

ــ٠ املفٛــاظ ٘ٚــشداد االٔــدار ار تابــاد لىٍــا ا ّٕــا سلــٙ ِ       فطــٟ االٔــدار  بى

٘ذا٩  االٔـدار املز تـ  ٔـٜ ذـا٩  إٔـدار ٩  ترفـق فٕٛـا اٝ ٌـْ         ،اوماٌي

 ـشداد اخلضـارٞ الثـز ٘الثـز، ٘ٚـشداد       ا٫ٔدا  املطىٙعٟ بى٠ االط٪ك، عي

عغــمي لــر   آلــي اوزؽــٛد املرــد٣ٜ وإلٌماِٛــا  املضــتخدٌٟ   بٍىٛــٟ  

  وىٍغـارلني  ٘ ٨دٝ ذاوٟ االٔـدار املز تـ  إ  ٌعـدً صـخط ٌز تـ      ،االزلاس

   املغز٘  بْ اوّتا٣خ املّحشٞ.

 

 %(111ــــــاإلهدار الهامل ) 2-2-11

ــ٠ اوّٕاٚـٟـ اوضــتىٟٛ ملفٛــاظ ذــا٩           االٔــدار اوماٌــي: ٔـٜـ ِفطـٟـ  فــ  بى

االزلاس،ٌ٪ؽفٟ ٫صتي ِفطٟ بى٠ ٌـد١ االٔـدار املز تـ ، ٜ٘ٔـ ذاوٟـ إٔـدار ٩       

ٞ الثز ٘الثز ٘ ؾـي إ    ترفق فٕٛا اٝ ٌْ ا٫ٔدا  املطىٙعٟ،٘ شداد اخلضار

اخز ٌـدأا،لٍا ٚتآلـي  اٌـاد اوزؽـٛد املرـد٣ٜ وإلٌماِٛـا  املضـتخدٌٟ          

٘ ـ٨دٝ ذاوٟـ االٔـدار اوماٌـي إ       ،بٍىٟٛ االزلـاس )خضـارٞ ا٘ إفـ٪ظ لاٌـي(    

 ٌعدً صخط  اُ وىٍغارلني   املغز٘  بْ اوّتا٣خ املّحشٞ.  

 

 :%(111ـــــحالة اإلهدار اهلائل )أقل مً  2-2-11
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تحقيققققق مةادلققققة  -3
                                إنجققققققاز المشققققققرو 

. 

 ف  ِفطٟ االٔدار اهلا٣ي خارد احلد اوضـتىٜ وىٍفٛـاظ، ٘ٔـٜ ذاوـٟ ٌـْ      

االٔــدار اومــارثٜ وــ  املتؾــٙر،  تخطــ٠   ٌــدأا اٝ  ؾــٙر وىخضــارٞ     

ــٟ ختــزد بــْ      ــأث ا  لارثٛ ــٟ، ٘ تحا٘سٔــا إ    ــا  ا٫٘وٛ املــٙارد ٘االٌماِٛ

إ  اوّطايــا  اجليزافٛــٟ ٘ا تٍعٛــٟ ٘اوشٌّٛــٟ وىٍغــز٘  ا٫ؽــىٜ مبــا ٚضــ٢ٜ   

احملــٛط ا٫ععــد ٌــْ املغــز٘ ، ٘ ــ٨دٝ ذاوــٟ االٔــدار اهلا٣ــي إ  ٌعــدً صــخط  

 ٔا٣ي وىٍغارلني   املغز٘  بْ اوّتا٣خ املّحشٞ.

 
ٚتقــــٍْ ٔــــذا اجلــــش٢ يفٛفــــاد ملعادوــــٟ إزلــــاس 

ٌغـــز٘  ذتـــز اخلّـــدك،ا٘ ٌـــا ميمـــْ آ ِضـــٍٖٛ      

ــاد      ــدك طرفـ ــز اخلّـ ــٟ ذتـ ــز٘با ٜ وعٍىٛـ ــي املغـ اوترىٛـ

)أـــَ االٌماِـــا  ٘أـــَ    :تعز  بىـــ٠ ٌـــدخ٪ ٕا وىٍعادوـــٟ املطز٘ذـــٟ عـــاو  

 )احلؾٛىٟ اوّٕا٣ٟٛ وىٍغز٘ (.  :٘عتٙؽٛو رلزجا ٕا ،املعٙيا (

 

 حتل ل إمكاناا املشروع-  3-1

 حتليل خصائص الكيادة املثالية:- 3-1-1

٘ عـد خؾـا٣ؿ  ىـن اوفٛـادٞ ٌـْ       ،يٛـادٞ ٩ ِةـ  هلـا    ٌثي رصـًٙ اهلل  

با ، ٌ٘ـــْ أـــَ  ىـــن اخلؾـــا٣ؿ اصـــط ٘دبـــا٣َ االزلـــاس اوّـــاجس وىٍغـــز٘

٘اوغــــٙر١ ٘اوتثرٛــــت،   ،ِزؽــــد:  غــــحٛ  ا٩عتمــــار، االبــــ٪ٓ اوؾــــزٚس    

ا٩صتط٪  املٛداِٜ اوـديٛق ٫رد املغـز٘ ، اوربابـٟ   اختٛـار اومتـا٢ا ،      

املغارلٟ اوعٍىٟٛ وىفا٣د ٌ  جّٙدٗ، ذضْ  ٙسٚ  املٕاُ ٘اوعرفزٟٚ اوتّةٍٟٛٛ، 

   ٘  غـحٛ  ر٘ا اجلدٚـٟ   اوعٍـي، عـث     ٌمافأٞ ا د اورـار ،  ـأوٛو اوفىـٙب 

 ر٘ا اوتتا٧ً، ٘ذحب ا٫خرار احملرطٟ بْ فزٚق اوعٍي.
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  غحٛ  ا٩عتمار: -3-1-1-1

ٓ فمــزٞ املغــز٘  املتٍثىـٟـ   اخلّديـٟـ فمــزٞ اعتمارٚـٟـ بىــ٠     يــد ٩  مـٙـ

٘ومّٕا لاِت لذون بّـد اوعـزب، وـذون ملـا ٘ؽـىت       ،(1)االط٪ك عني اورغزٟٚ 

ؼ ا٫ذــشاب إ  ٌــدخي   ، ٘را٘جٛـٙـ َٕ ٘عــني ا٩جتٛــاس    ااملدّٚـٟـ اخلّــدك ذــاجشاد عٛـّـ

ٔـذٗ املمٛـدٞ،   "  ذلـا٩٘  ا٩جتٛـاس اوتاعـىٟ ٘يـاوٙا:      ;ٌْ  وـن  اي ٘ا ٘ يٛةٙ

ــدٔا    عٕا ٩٘  مٛ ــزب  ؾـّـ ــت اوع ــا لاِ ــار اخلؾـَـ عتمــزٞ    (2) "ٌ ــق اِرٕ . ٘عترفٛ

املغز٘  ٚترفق بّؾز اعتمارٚتٕا، ذت٠ ٘وٙ لاِت اوتمزٞ ٌضتفاٞ ٌْـ اوتـارٚ    

: إعــزاه  ٘ٝ اوــزاٝ،      ـٟـ ً إ  ا٩عتمارٚ ا٘ اويــ ، ّ٘ٔــاه درصــآ ٔاٌــآ وىٙؽـٙـ

 .٘ا٩صتتادٞ ٌْ اوزؽٛد اورغزٝ   ا٫فمار اٚاد لآ ٌؾدرٔا
 

 االب٪ٓ اوؾزٚس ٘اوغٙر١ ٘اوتثرٛت:- 3-1-1-2

إٓ خــز٘د فمــزٞ ذتــز اخلّــدك إ  انــا  دلىــط اوفٛــادٞ يرــي اوتّتٛــذ 

( اٝ يزٚػ)فؾٙهلَ  "عىغ رصًٙ اهلل  ملا عد ٌْ مثزا  اوغٙر١، ٘ ون اِٖ 

ار ـــ فأع ،٘عا٘رَٔ   اٌزَٔ ،اظ ٘اخربَٔ خرب بدَ٘ٔـــٌْ ٌمٟ ِدب اوّ

. فمــَ ٌــْ (3) " أبحب  وــن املضــىٍنيــــٜ عاخلّــدك فــــــىٍآ اوتارصـــــبىٛــٖ ص

ا٫فمار اوزا٣عٟ  ةي ذرٛضٟ اوفىٙب ملا ٚفو عني اؽراعٕا ٘عني إدار ٕـَ ٌـْ   

ٕا: َ َزفُّـ  االدارٞ عاوفزار،ا٘بـدُ اوـ٢٩ٙ،ا٘ وـ   وـن. ّ٘ٔـا       صٙا ز بدٚدٞ، ٌّ

فٛترار١ اؽـراب اوـزاٝ عأفقـي    ، ربس ذضّٟ االص٪ُ   َذقِّٖ بىـ٠ اوغـٙر١  

 ٌا ودَٕٚ َ٘ عة َ اوتا٣دٞ.

                                                 
 لز اوطربٝ آ اً٘ ٌْ خّدك ٌْ ٌىٙه اوتزظ، عّٙ عٕز عْ اع د عْ افزٚد٘ٓ. ) ّرٕا إ   ون ٌْ إعارٞ اعـٙ   (1)

 .8707( دلىٟ املدّٟٚ املّٙرٞ بدد 1999دّٟٚ"، ٌارظ دلأد اوفار٦   حبثٖ "ٌْ ٌعامل امل

 .243املياسٝ وىٙايدٝ، ـ  (2)

 .66، ـ 2اوطرفا  اومرب١ ٩عْ صعد، د (3)
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فمـــذون  ;٘لٍـــا آ اوغـــٙر١ ٌـــْ دبـــا٣َ اوّحـــاا   إزلـــاس املغـــز٘با 

املّٙطـٟـ عاوعّاؽــز  ٚمــٙٓ االبــ٪ٓ اوؾــزٚس بــْ املغــز٘  ٘ ٙفــٛس ثفــي املٕــاُ     

فقـ٪د بـْ  ثرٛـتَٕ ٘ فٟٙٚـ ٍٍٕٔـَ. ٚةٕـز  وـن         ;اورغزٟٚ املغـارلٟ   املغـز٘   

٘اخــربَٔ خــرب بــدَ٘ٔ، ٘عــا٘رَٔ   اٌــزَٔ   اوّــاظ "ذــني ِــدب رصــًٙ اهلل 

  َ ٟ اهلل ــــعطاب عاجلــد ٘اجلٕــاد، ٘٘بــدَٔ اوّؾــز إٓ ٔــَ ؽــرب٘ا ٘ا فــٙا، ٘اٌــزٔ

 .(1) احلزب"   َٕ رٚمثز ٌغا٘ ٘لآ رصًٙ اهلل  ،٘طابٟ رصٙوٖ
 

 ا٩صتط٪  املٛداِٜ اوديٛق ٫رد املغز٘ : - 3-1-1-3

 زلــاس   أــدا  وــش٘ٞ ا٫ذــشاب يٛــاُ اوزصــًٙ  االٌــْ اصــراب زلــاا 

عــاوتخطٛط املضــرق وىٍغــز٘  ٌــ  اوّخرــٟ ٌــْ اؽــراعٖ، ٘ٔــذا ٌــا ِضــٍٖٛ      

ــد     ــداِٜ املر ــٟ ٘اوعضــمزٟٚ املعاؽــزٞ "ا٩صــتط٪  املٛ ــُٙ اهلّدصــٟ املدِٛ ٣ٜ بى

ــٟ". فعــْ   ــوىٍٙايــ  اوردٚى ــْ جٕــَ آ رصــًٙ اهلل     ٜ"اع ــد اهلل ع ــْ بر  عمــز ع

ــاد    زتــرلــب فزصــاد وــٖ ٌ٘عــٖ ِ  ٌــْ اؽــراعٖ ٌــْ املٕــاجزْٚ ٘ا٫ِؾــار، فار 

إوٛــٖ آ صلعــي صــىعاد خىــو  ٕــزٗ،      املّــاسً وــٖ، فمــآ ابحــب  ّشٌٙفــعاد ٚ

 ِ٘ــدب فعٍــي ٤ٌٙٚــذا   اخلّــدك،   ،٘طلّــدك ٌــْ املــذا  إ   عــاب إ  را ــخ    

 .(2) " وّاظ، فخربَٔ عدِٙ بدَ٘ٔ، ٘بضمزَٔ إ  صتس صى ا
 

 اوربابٟ   اختٛار اومتا٢ا : -3-1-1-4

اختٛار اوزجـي املّاصـب وىٍٍٕـٟ ٚعـد بّؾـزاد اصاصـٛاد   إزلاسٔـا، ٘يـد         

   ٙسٚ  املٕاُ بى٠ اوزجاً طرفاد ومتا٢ َٕ، ٚةٕز  عز  اوزصًٙ اومزَٚ 

ٟ ر٧٘  ون بى٠ صرٛي املثاً   إرصاوٖ  ٚضـتٙثق   ،ظ ا٫ِؾار إ  عين يزٚةـ

ً  دبـا  "ٌْ ِفض عين يزٚةٟ وىعٕد، َ٘ٔ ابىَ عٕـَ ٌـْ و ٔـَ        اهلل رصـٙ

                                                 
 .230اوٙايدٝ، ـ (1)

 .230اوٙايدٝ، ـ  (2)
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ً  ذقـ ،  عْ ٘اصٛد برادٞ، عْ ٘صعد ٌعا ، عْ صعد ٖ  :ففـا  آ يـد عىيـين   إِـ

 إٓ فـاِةز٘ا  فا ٔرٙا ٘ذارعٙا، ٘عَّٕٛ عّّٛا اوذٝ اوعٕد ِفقٙا يد يزٚةٟ عين

 .(1) "ذفاد  عىيين ٌا لآ
 

 املغارلٟ اوعٍىٟٛ وىفا٣د ٌ  جّٙدٗ:- 3-1-1-5

ٌـْ ا٫فـزاد،    ٌٖغارلٟ ر٣ٛط املغز٘  هلا ٘ي  اوضـرز بىـ٠ ٌز٧٘صـٛ   إٓ 

٘  ٌغـز٘  ذتـز اخلّـدك  ىـت       ون  دارٞ ٘٘بٜ، ٘يد فعي رصًٙ اهلل 

 ،٘وــ ٗ ٌــْ فزٚــق اوعٍــي ٌــْ املضــىٍني   املضــا٘اٞ عــني "اوفا٣ــد" رصــًٙ اهلل  

 ،َ   اوٙاجرـا    انـ٠ ؽـٙرٔا،ففد اـي اوـرتاب     ٌ٘غارلتٖ اوعٍىٟٛ هلـ 

٘يــاُ٘ ٌثىــٖ ٌثــي اٝ جّــدٝ ٌــْ جّــٙدٗ،       ،٘ورط اوــدر ،٘لضــز احلحــارٞ 

 .٘عاره املضىٍني   لدَٔ ٘إِغادَٔ

"اخذ ٚعٍي ٌعَٕ   اخلّدك  رصًٙ اهلل ٌْ٘ اٌثىٟ  ون ٌا ٘رد ٌْ آ 

ــىٍني" وّٛغـــط ــٖ (2) املضـ ــآ " . ٘اِـ ــي  لـ ــذا ضلٍـ ــرتاب   ا ٤ٌٙٚـ ــي اوـ ملما ـ

ٟا  . (3) ٘ٚطزذــٖ" "٘لــآ اوــربا٢ عــْ بــاسب ٚفــًٙ: ٌــا راٚــت اذــداد اذضــْ   ذىــ

ففِٖ لآ اعٛض عدٚد اورٛـاد، لـث  اوغـعز،     ،ازا٢ ٌْ رصًٙ اهلل 

   ٖ  ٕـزٗ ذتــ٠   ٘وفـد راٚتـٖ ٤ٌٙٚــذا ضلٍـي اوـرتاب بىـ٠      ،ٚقـزب اوغـعز ٌّمرٛـ

 برد عْ زـــجاع ياً "،(4) ذاً اويرار عٛين ٘عّٖٛ، ٘إِٜ ٫ِةز إ  عٛاد عطّٖ"

ً ــــرص راٚـت  اهلل: ٖ   اهلل ــــٙ ٖ   ٛؾاد،٘راٚتــٖ عـني   ضلتز،٘راٚتـــ  بمّـ

ً  لّـت  يـاً: وفـد   اوىٛثـٜ،  اعـٜ ٘ايـد   بْ "،(5) "اويرار ٘إِـٖ    اهلل ار١ رصـٙ

                                                 
 .237اوٙايدٝ، ـ  (1)

 .230اوٙايدٝ، ـ  (2)

 .231اوٙايدٝ، ـ  (3)

 .232اوٙايدٝ، ـ  (4)

 .234اوٙايدٝ، ـ  (5)
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   ضلٍـي اوـرتاب   ٌ٘ـزٞد  اوـرتاب،  عاملضـراٞ  ٚيـز   ٌ٘زٞد عاملعًٙ، ٌزٞد وٛقزب

ٖ  املمتي،٘وفد ٖ  عىـغ  ٌٚٙـاد  راٚتـ ً  فحىـط  ،باوتعـ  ٌّـ َ  اهلل  رصـٙ  ا مـأ  ثـ

 ٘ايتني ٘بٍز عمز اعا اوُّٙ،فزاٚت عٖ عفٖ ا٫ٚضز،فذٔب ذحٍز بى٠ بى٠

 ٘٘ثـب،  فتـش   ٌّٖ، يزعت ٖ فّٛرٕٙٗ،٘اِاآ ميز٘اع اوّاظ ّٚرٛآ راصٖ بى٠

 ً ٓ  فأخـذ ،افشبتٍـِٜٙ! )اٝ: ا٩ ٍٍٔـتَ عفٚفـا ٜ وىعٍي(    ا٩  :ففـا  اومـزس

ٖ  ٚقـزب  ٓ  "با٣غـٟ رفـٜ اهلل بّٕـا ياوـت:     . ٘جـا٢ بـْ اُ املـ٨ٌّني   (1) "عـ  لـا

 ً ٟا  إ  طلتىـو   اهلل  رصـٙ  اوـربد  آ اٗ ضلزصـٕا،ذت٠ إ ا  اخلّـدك    ثىٍـ

ٟ   ىن إ  خزد دف٢٠ ذقين،فف ا   فأدفأ ٖ جا٢ِٜ  ضلزصـٕا ٘ٚفـًٙ:   اوثىٍـ

 .(2) "ٌّٕا إ٩ ٨ٚ ٠ اوّاظ آ اخغ٠ ٌا
 

 :ذضْ  ٙسٚ  املٕاُ ٘اوعرفزٟٚ اوتّةٍٟٛٛ -3-1-1-6

ــ  املٕــاُ ٘اوتّةــَٛ اوضــىَٛ وىعٍــي ٚعتــرب ٌــْ اصــط زلــاا      إٓ ذضــْ  ٙ سٚ

"عمـــي جاِـــبا ٌـــْ اخلّـــدك يٌٙـــاد   ي رصـــًٙ اهلل ٘ل ـــاملغـــز٘با ، ٘يـــد 

ــٖ" ــٖ    . ٘  ٔــذا إعــارٞ إ  ٌراعــز ٖ   (3) ضلتزِ٘  وتتاؽــٛي اوعٍــي ٘ ٙسٚع

ــ٠ املغــارلني   اوعٍــي ٌــْ املضــىٍني      ــاُ بى ــد وىٍٕ ــٟ   ،اجلٛ ــي اوعرفزٚ ٘ تٍث

  بدٚد ٌْ املٙايو املٍمْ ا٩ِتراٗ إوٕٛـا عضـٕٙوٟ      ًٙ اوتّةٍٟٛٛ وىزص

 ٌغز٘  ذتز اخلّدك، ٘مما ٚىٜ ععْض ٌْ  ىن املٙايو:

    ،ٙسٚـــ  ابٍـــاً احلتـــز بىـــ٠ دلٍـــٙبتني ر٣ٛضـــٛتني ٌتحاِضـــتني داخىٛـــاد 

افزاد ومي دلٍٙبٟ  تمتي عطـًٙ  ( 10)٘ فضَٛ ا ٍٙبا  اوؾي ٞ إ 

اوتٙسٚ  عني لي دلٍٙبٟ ٌْ جٕٟ، ٘آ  . ٘  ٔذا بداوٟاد راب(  40)ثاعت 

                                                 
 .234اوٙايدٝ، ـ  (1)

 .240اوٙايدٝ، ـ  (2)

 .230اوٙايدٝ، ـ  (3)
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لي دلٍٙبٟ فٕٛا اوغراب ٘اوغٛٙ ، فتتٙاسٓ ا ٙبا    ذني ٩ ٚتٙاسٓ 

يـد ايـاُ اوتفضـَٛ بىـ٠ ٌتٙصـط يـٙٞ اوتـزد         ٘لأٓ رصـًٙ اهلل   ،ا٫فزاد

افزاد ٌّتخرني بغٙا٣ٛاد. ٘ٔذٗ ذّمٟ  ّةٍٟٛٛ ٘بداوـٟ  ( 10)اوذٝ ٔٙ اذد

 ا٫ذداث.رايٟٛ ٚتعحب ٌّٕا اوزاؽد وتىن 

  ٘ٚــدً  وــن بىــ٠ ٌعزفتــٖ  :(1)اوتٙفٛــق   اختٛــار اىــٟ اوزاٚــا  ٓمبعــاد

وشٚد عـْ ذارثـٟ    اوزجاً ٘خرب ٖ عذون، فُٛعطٜ اوفٙظ ورارٕٚا. فاختٛارٗ 

٘اوذٝ  ٕز ٌعدِٖ ٩ذفاد   وش٘ٞ ٨ٌ ٟ اٌ اد ٌيـٙاراد  ،حلٍي راٟٚ املٕاجزْٚ

ــٟ ا٫ِؾــا       ــي راٚ ــْ برــادٞ حلٍ ر سبــَٛ اخلــشرد  جلــٛػ املضــىٍني، ٘صــعد ع

 ٘صٛدَٔ ٘يا٣دَٔ لاِا اختٛارْٚ ٩ ّٚا زٍٔا اختٛار ثاوث.
 

 ٌمافأٞ ا د اورار :- 3-1-1-7

االِضآ عطرٛعتٖ ضلتاد إ  دبَ ٘ غحٛ  ٌادٝ ا٘ ٌعّٙٝ ٌضتٍز ومـٜ  

ٚضٍٙ جٕدٗ ٘ ز ت  ٍٔتٖ فتعةَ ذؾٛىٟ بٍىٖ، ٘يد يز١ اوزصًٙ اومزَٚ 

  ٖون   ٌّاصرا  بدٞ ٌّٕ٘ا يٙو    :ٜصـىٍآ رجـي    "بْ صىٍآ اوتارصـ

، ٘  ٔــذا  مــزَٚ ٌعّــٙٝ ٩ ٚٙاسٚــٖ  مــزَٚ جعــي ٌــْ    (2) " ٌّــا أــي اورٛــت 

 صىٍآ صلتٕد   اوعٍي ومٜ ٚؾرس ٌث٪د ضلتذٝ عٖ   االزلاس اخلارك.
 

  أوٛو اوفىٙب ٘ غحٛ  ر٘ا اجلدٟٚ   اوعٍي:- 3-1-1-8

فــفٓ  ;اورغــز  املغــز٘با  اوــ   تطىــب ٌغــارلٟ ابــداد لــر ٞ ٌــْ   

ا٘ وـ   وـن ٌـْ     ،ا اً ٩عد ٘آ ٚيىق اٌاُ اخل٪فا  ٘املغاذّا  ٘ا٫ذفاد

اوضىٙلٛا  ٘اوّتضٛا  و  اوضٟٙٚ، ٌْ٘ ثَ ٚؾرس بى٠ اوفا٣د عذً لي ٌا 

ٚضتطٛ ; وتأوٛو اوفىـٙب، ٘ ٙذٛـدٔا، ٘ عر٤تٕـا    ٙجـٖ ٘اذـد ٘ٔـٙ يفٛـق        

                                                 
 ، عتؾز .98وش٘ٞ ا٫ذشاب، ذلٍد برداوفادر اعٙ فارظ، ـ (1)
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ّـدك فـٍْ  ٙجٕٛـا     االزلاس املطىٙب، ٘يد يفق  وـن   ٌغـز٘  ذتـز اخل   

٩  ٤ٌٙٚــذ:  "يــاً رصــًٙ اهلل  ا٩صــتعداد ملٙاجٕــٟ  رعــا  وــش٘ٞ ا٫ذــشاب،     

رصًٙ اهلل  ٠ِٕ". لٍا (1) ٚيقب اذد مما ياً ؽاذرٖ، ٩ ٚزٚد عذون ص٢ٙاد"

 َّ  .(2) جاداد"ا٘   املضىَ ا٘ ٨ٚخذ ٌتابٖ ٩براد آ ٚز
 

 عث ر٘ا ا٫ٌي ٘اوتتا٧ً: -3-1-1-9

  ٘ ــي ٘ر ــث ا٫ٌ ــرب ع ــد٘اف  وىّحــاا   يفٛــق     ٚعت ــا٧ً ٌــْ ابةــَ او ا اوتت

٘ٚيد٘ املزاد ععٛد املّاً، وـذا   ،إ  عدٍِٕ٘ا  ؾرس املٕاُ ثفٛىٟ ;االزلاس املّغٙد

حبمٍتــٖ اوزاجرــٟ، ٘عؾــ  ٖ اوثايرــٟ، ٌ٘عزفتــٖ  زلــد اوزصــًٙ اومــزَٚ 

ــٙب   ــا٣  اوفى ــٟ عطر ــا      ،اوديٛف ــٙظ اورغــزٟٚ; ٚضــأَ عمــي ٌ ٘خؾــا٣ؿ اوّت

٘ا املعّٙٚــٟ وىؾــراعٟ،٘عث ر٘ا ا٫ٌــي ٘اوتتــا٧ً عٛــَّٕ،  ٚضــتطٛ    رفــ  اوــز 

ففٛي: ٚا رصًٙ اهلل، ٌـَ   اهلل  "فرن رصًٌْٙ٘ اٌثىٟ  ىن املٙايو بّدٌا

َ  ٌــْ يــُٙ ٚــ٨ ٠    : افــرن  قــرنق يــاً رصــًٙ اهلل    ٌــْ املغــزك      عٕــ

 .(3) اومرًٙ، ٚضايٙٓ إ  اجلّٟ َ٘ٔ لارٔٙٓ"
 

 وعٍي:ذحب ا٫خرار احملرطٟ بْ فزٚق ا- 3-1-1-10

 فـــأ ٕز٘ا عـــاط٪د لـــآ فـــفٓ": اوضـــاعفٟ ٚفـــًٙ  ٟ٘اصـــتمٍا٩د وىز٘اٚـــ

ٍُ فتمىٍٙا ذفاد لآ ٘إٓ اوفًٙ، ابقـاد    تتـٙا  ابزفٖ; ٩ عٖ  ىرّٙٓ عم٪

. ٘ٔذا ٨ٚلد ذؾافٟ اوفا٣ـد ٘ذزؽـٖ بىـ٠ بـدُ إذرـاة رجاوـٖ       (4) "املضىٍني
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ــ       ــدٞ وـ ــت عـ ــابَٕ   ٘يـ ــزد إ  انـ ــ٤ٟٛ  ـ ــار صـ ــٟ اٝ اخرـ ــٙبَٕ فزٚضـ ٘٘يـ

 ضٙب.ذل
 

 حتليل خصائص فريل العنل الهفء:- 3-1-2

ــا آ وىفٛــادٞ ٘خؾا٣ؾــٕا املثاوٛــٟ د٘ر لــر    يفٛــق اوّحــاا          لٍ

ففٓ وتزٚـق اوعٍـي خؾـا٣ؿ ٚىـشُ  ٙفزٔـا وقـٍآ االزلـاس         ،إزلاس املغز٘با 

املز تــ ،ٌْ٘ اوتــديٛق   ٌغــز٘  ذتــز اخلّــدك ميمــْ اصــتخ٪ـ بــدد ٌــْ   

ٙلــي ٘اوؾــرب ٘اوطابــٟ ٘اال فــآ، ذضــْ      ىــن اخلؾــا٣ؿ، ٌــْ إٍٔــا: اوت   

ــز احلضــــْ،     ــٟ ٘املمــ ــٟ عاوفــــدرا ، احلٛىــ ــزٞ، اوثفــ ــ٢٩ٙ ٘اوّلِؾــ ــٙرٞ ٘اوــ املغــ

 ٘اوغحابٟ ٘االيداُ.  
 

  فآ: ٩اوتٙلي ٘اوؾرب ٘اوطابٟ ٘ا -3-1-2-1

 فــآ خؾــا٣ؿ ٔاٌـٟ ٌــْ خؾــا٣ؿ  ٩عتـرب اوتٙلــي ٘اوؾــرب ٘اوطابـٟ ٘ا  ٚ

  املغـز٘ ، ٘ عـد  ىـن اخلؾـا٣ؿ     زلاا ٘ار تا  ٌعدً إزلـاس فزٚـق اوعـاٌىني    

ــ٨ٌّني اوــذْٚ عــارلٙا   املٕــاُ املختىتــٟ          ــ٠ عٕــا مجٛــ  امل ٌٙايــو باٌــٟ يى

ملغز٘  ذتز اخلّدك خاؽٟ،٘وش٘ٞ ا٫ذشاب باٌٟ، ٘ٚضتث٠ّ ٌْ  ون ٌْ ثرـت  

 بىَٕٛ ؽتا  اوتارْٚ ا٘ املّاففني ممْ لغو اٌزَٔ اوفزآٓ اومزَٚ.  

د اوغـا  وىٙياٚـٟ فـد املخـاطز     إٓ اوؾرب ٘اوتٙلي بىـ٠ اهلل ٍٔـا اوعـ٪   

٘يىــٟ املــٙارد، فٍٍــا ٚةّــٖ لــي إِضــآ اِــٖ إٓ لــآ   ٌّافضــٟ ا٘ يــد ٌــ   

ــاِٜ اوطـــز  ا٭خـــز،إ٩ آ احلفٛفـــٟ آ اوطـــزفني    ــاِٜ ٩٘ ٚعـ وـــ ٗ; ففِـــٖ ٚعـ

ٚعاِٛآ، ٘افقـىٍٕا ٘املزعـس وىتـٙس اوـذٝ ٚطـًٙ يٍىـٖ، ٘ٔـذا ٩ ٚمـٙٓ إ٩         

ۓ  ژ  ٩ اوؾرب، ٘هلذا ٚفًٙ اهلل  عا :مبفاٌٟ٘ اوقعو ٘اوضفٙة، ٌ٘ا  ون إ

ضا٢: )ژ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ . (104اّو
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٘روَ آ ِشً٘ ا٭ٟٚ لـآ   ٌفـاُ وـ  ٌفـاُ وـش٘ٞ ا٫ذـشاب، إ٩ آ اوؾـرب        

٘اوتؾرب لاِا ٌْ بّاؽز اوّحاا ٘اوتيىب بى٠ أَ املعٙيا ، اٝ يىٟ املٙارد 

اؽـراعٖ ٘ذقـَٕ بىـ٠     برأ رصـًٙ اهلل  "وذا ملا.  او  ٚدفعٙٓ عٕا ابدا٢َٔ

 .(1) "اوفتاً، ٘بدَٔ اوّؾز إٓ ؽرب٘ا
 

 ذضْ املغٙرٞ ٘او٢٩ٙ ٘اوّلِؾزٞ:- 3-1-2-2

ٌــْ اخلؾــا٣ؿ املطىٙعــٟ وىّحــاا آ ٚترىــٜ املغــارلٙٓ   املغــز٘با    

عؾتا  ذضْ املغٙرٞ وىفٛادٞ، ٌْ٘ أَ عٙأد يفٛق   ون ٌٙيـو صـىٍآ   

طٙ  مبغٙر ٖ حبتز اخلّدك عمي ثرا  ٘إخـ٪ـ، ٘وـٙ   اوذٝ  ،اوتارصٜ 

٘ومّــٖ بــزد فمز ــٖ ،اِــٖ اصتؾــيز راٚــٖ ٘لتٍــٖ ومــآ اوٙفــ  رلتىتاد 

 .٘اوؾراعٟ  ف٪يت ٌا ٩يت ٌْ إبحاب اوزصًٙ 

اٌا او٢٩ٙ ٘اوّؾزٞ وىفٛادٞ فٍٕا ٌْ فز٘را  اوّحاا اٚقاد، فٍْ ِاذٛـٟ   

ؽـ٪ا ٘رجاذـٟ اوفـزارا      ٚد٩ٓ بى٠ ثفٟ لاٌىٟ وىٍغارلني   املغز٘   

ــآ         ــٙٞ إميـ ــْ يـ ــربآ بـ ــز١ ٚعـ ــٟ اخـ ــْ ِاذٛـ ــاد َٕ، ٘ ٌـ ــْ يٛـ ــدر بـ ــ   ؾـ اوـ

املغــارلني   اوعٍــي عفقــٛتَٕ ا٫ُ،٘ٔــٜ   ذاوــٟ ٌغــز٘  اخلّــدك،إمياِاد   

 .ععفٛدٞ االص٪ُ ٘عؾدك يا٣دَٔ اوزصًٙ اومزَٚ 
 

 اوثفٟ عاوفدرا :- 3-1-2-3

 ،ٙب )٘ٔـٙ   ذاوتّـا اوؾـٍٙد   إٓ اوثفٟ عـاوّتط ٘عفـدر ٕا بىـ٠ إزلـاس املطىـ     

ٚعـد ٌـْ    ;ٌْ٘ ثَ يفٛق اوّؾـز ٘يفـ  ا٫بـدا٢ ٘يـدر َٕ(     ،٘اودفا  بْ املدّٟٚ

ــن اوؾــتٟ اوؾــراعٟ        ــ٠ عتى أــَ د٘افــ  اوّحــاا   إزلــاس املغــز٘با ، ٘يــد يى

٘رفقـٖ آ ٚعطٜـ    رفٙآ اهلل بىَٕٛ، ٌْ٘ اٌثىٟ  ون ٌٙيـو صـعد عـْ ٌعـا      
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ً  ":ٚزذىٙا، ٘يٙوٖ وزصـًٙ اهلل  ثىث  ز املدّٟٚ إ  وطتآ لٜ  اهلل،  ٚارصـٙ

 يـط،  ٌّـا  عٕـذا  طٍعـٙا  ٌـا  اجلٕد، ٌْ   اجلأىٟٛ اوعىٕش وٛألىٙٓ لاِٙا إٓ

 ٘الـــزٌّا  عـن،   عـا   اهلل ا اِـا  فرـني  ا٘ يـــز١!  عغــــزا٢  إ٩  ـزٞد  ٚأخـذ٘ا  آ

! ٩ ِعطٜ عن عن،٘ٔـداِـا  .(1) "!اوضٛو إ٩ اعداد ِعطَٕٛ اودِٛــٟـ
 

 احلٛىٟ ٘املمز احلضْ:- 3-1-2-4

احلٛىٟ ٘املمز احلضْ ٌْ نـا  اوّحـاا اٚقـاد، ٘فا٣ـد ٍٕا إٍِـا ٚشٚـدآ       

اوفدرٞ بىـ٠ يفٛـق ا٫ٔـدا  عأعضـط ٘اصـٕي اوطـزك ٘ا٫صـاوٛب، فاحلٛىٟـ ٜٔـ          

ا٩وتتا  بى٠ اخلطز ٘يٕزٗ د٘ٓ ٌٙاجٕٟـ ٌراعـزٞ ٌعـٖ، ٌ٘ـْ اٌثىٟـ  وـن ٌٙيـو        

ــْ ٌضــعٙد   اوتخــذٚي عــني املغــزل    ، ذــني جــا٢ إ   (2)ني ٘خــدا  اوعــد٘ ِعــَٛ ع

ععـد آ صـأوٖ مبـا ا ٚـأٌزٗ آ ٚتعـي       ٌضىٍاد، ففـاً وـٖ رصـًٙ اهلل     اوزصًٙ 

ً  اصـتطعت  ٌـا "وّؾـزٞ املضـىٍني:    ً  اوّـاظ  آ ختـذ . فاصـتطا  حبٛىتـٖ   "!فخـذ

َٕ،    ،اوذلٟٛ ٘بدُ بىَ يزٚػ ٘وطتآ ٕ٘ٚٙد عين يزٚةٟ عفص٪ٌٖ آ ٚٙيـ  عّٛـ

 عق جرٕتَٕ.٘لآ وذون  أث  بةَٛ   
 

 اوغحابٟ ٘االيداُ:- 3-1-2-5

زلاا االزلـاس ٚتطىـب يـدراد لـر اد ٌـْ اوغـحابٟ ٘االيـداُ، ٘وىغـحابٟ         

فا٣ــدٞ ٌشد٘جــٟ: فىــٕا فعــي اوضــرز    زٔٛــب اوعــد٘ ٘عــث اوزبــب   يىــٙب     

افــزادٗ، لٍــا هلــا دخــي لــر    رفــ  اوــز٘ا املعّٙٚــٟ ٫فــزاد فزٚــق اوعٍــي،   

ٍي يد  مٙٓ املطزيٟ او   مضز احلـاجش  فغحابٟ فزد ٘اذد ٌْ فزٚق اوع

٘عـأد   ،اوذٝ  ٙود ود١ عايٜ افزاد اوتزٚـق  ـاٗ اوعـد٘ املتيطـزظ    ،اوّتضٜ

٘يتىـٖ وتـارظ يـزٚػ بٍـز٘ عـْ برـد        بى٠  ون ٌٙيو بىٜ عْ اعـٜ طاوـب   
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 معوقاا املشروع 3-2

اعْ اعٜ يٛط عْ برد ٘د   املرارسٞ احلزٞ. ذت٠ يتي ٌْ يتي ٘فز ٌـْ فـز ٌـْ    

ٖ   ٚمْ مل ُٚٙ ٔذا  :يا٣ىني ٛآصت اعٜ إ  رجعٙا"اؽراعٖ ٘  عـ٢ٜ،  وّـا فٛـ

 .(1) " ! ارجعٙا
 

 الظروف البيئية املواتية:- 3-1-3

عاالفافٟ إ  اوفٛـادٞ املثاوٛـٟ ٘فزٚـق اوعٍـي اومـو٢; فـفٓ وةـز٘  اور٤ٛـٟ         

٘عـاوزوَ ٌـْ آ    ،  يفٛـق اوّحـاا   إزلـاس املغـز٘با      ادلـر   اداملٙا ٟٛ د٘ر

  ٘   ذتـز اخلّـدك لاِـت صـاورٟ   ٌعةٍٕـا إ٩ آ      اور٤ٟٛ املادٟٚ احملٛطـٟ مبغـز

 املديق ٚضتطٛ  آ ٚضتّتخ ععض االصلاعٛا     ىن اور٤ٟٛ ٌّٕ٘ا:

احلزا  او  اذاطت عاملدّٟٚ ٘عمىت ذـاجشاد ٌّٛعـاد وىٍضـىٍني ٌـْ مجٛـ        -

ٓ )ذزٞ ٘ايَ ٌـْ جٕـٟ اوغـزك ٘ذـزٞ اوـٙعزٞ ٌـْ جٕـٟ اويـزب(.          :اجلٕا   ٘عـد٘

 ْ ادا٢ ٘ ٛتتٖ. ىن احلزا  ٌا  مْ اخلّدك ٌ

وـٛط ٌـْ طرٛعتٕـا االٔـ٪ه،إ٩      ;رٚس اوؾرا ٜ٘ٔ رٚاا صـٕىٟ بزفٕـا اوعـزب    -

    َ ــإٌ ــ  خٛ ــ٠ املغــزلني فتفى ــأٓ  ٕــب بى ٘ ــده ا٫رد ٌــْ   ،إِــا اٌــز  ع

 َ ِؾــــز  عاوؾــــرا "  يــــتَٕ فتعىــــت، ٘   وــــن يــــاً اوزصــــًٙ اومــــزٚ

 ."٘أىمت باد عاودعٙر

 ففـط لـآ عٍٕـا ؽـخٙر     صٕٙوٟ اورتعٟ   ٌعةَ اجشا٢ اخلّدك إ٩ ِفطـتني  -

ٍٙٓ يىٛىـٟ، ٘  ِفطــٟ ٌٍّٕــا ذــاً٘ املغـزلٙٓ اخــرتاك اخلّــدك فتّرــٖ املضــى  

 ٘يتي بٍز٘ عْ ٘د لٍا اصىتّا.

 

ععد اوتعز  بى٠ االٌماِا  او  صأٍت   

زلاا ٌغز٘  ذتز اخلّدك صّتطزك ّٔا إ  بدد ٌْ املعٙيـا  اوـ  اذاطـت    
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ــا: إٌماِـــا  اوعـــد٘ اوقـــخ   ــزٟٚ  عاملغـــز٘  ٌ٘ـــْ إٍٔـ ٍٟ، يىـــٟ املـــٙارد اورغـ

٘املادٚــٟ، صــىرٛا  اوت٤ــٟ وــ  املىتشٌــٟ ٌــْ فزٚــق اوعٍــي، اخلطــز اوفــادُ ٌــْ     

 داخي، ٘اوةز٘  اور٤ٟٛٛ املعالضٟ.او
 

 إمهاىات العدو الضخنة:- 3-2-1

ٌْ املعىُٙ اِٖ لىٍا لاِت إٌماِا  اوعد٘ الرب لىٍا عـمي  وـن   

ـٕـ   ٟ رلــاطزٞ لــر ٞ   ذــاً  با٣فــاد ذــا٣٪د د٘ٓ اوّٛــي ٌّــٖ، عــي  ؾــرس املٙاج

"اوفــُٙ مجٛعـاد اوــذْٚ  االخـ٪ً مبٛـشآ اوفــ١ٙ ممـا ُّٚــذر عتغـي  رٚــ . اٌـا ٘آ      

، (1) ٘افـــٙا اخلّـــدك ٌـــْ يـــزٚػ، ٘صـــىَٛ، ٘وطتـــآ، ٘اصـــد، بغـــزٞ آ٩ "

، (2) فـزظ، ٘لـآ ٌعٕـَ ٌـْ اوةٕـز اوـو ٘ ضـٍا٣ٟ ععـ "         "ٌعَٕ ث٪مثا٣ٟ٘

٩   لِٙـٖ اورابـث بىـ٠     ف٪ رٚب آ  ىن االٌماِا  ٌثىت الـرب  ٕدٚـد،  

ذتز اخلّدك ٘اوترتظ عـٖ، عـي   ردُ ععـض ممـزا  بىـ٠ اخلّـدك وـٙ اذضـْ         

ــٖ. ٘وفــد ذــاً٘ املغــزلٙٓ       اوعــد٘ اوتؾــز ، ٌ٘ــْ ثــَ إفغــاً املغــز٘  عزٌت

 عاوتعي عزدُ ععض ٌْ اجشا٢ اخلّدك ٘ومَّٕ فغىٙا    ون.
 

 قلة املوارد البشرية واملادية:- 3-2-2

٘ تٍثي   يىٟ اوعـدد ٘اوعـدٞ، ٘ف اوتيىـب بىٕٛـا عاعتمـار ذٛىـٟ اخلّـدك        

اوعزب، ٘ياٌت ٌفاُ املتاجـأٞ. ٘يـد ٚفـًٙ يا٣ـي: ٌـا اوتـارك عـني         او  ٩ٚعىٍٕا

ــدكق         ــٙا   وــش٘ٞ اخلّ ــدر ٌ٘مث ــا ا خــزد املضــىٍٙٓ   ع ــدك. فىٍ ــدر ٘اخلّ ع

٪د ٘ومـْ  ٘جٙاب  ون ٌْ ٘جٕني: آ املضىٍني   عدر لاِٙا يد خزجـٙا فعـ  

وعــ  يــزٚػ  عٙٚقــاد بٍــا ففــد٘ٗ   ٌمــٟ اوــ  اجــرب٘ا بىــ٠ اخلــز٘د ٌّٕــا     

٘ زلٙا فٕٛا د٘رَٔ ٘اٌتعتَٕ، ٘ومْ اهلل  عا  يدر بىَٕٛ ذزب يزٚػ ملا 
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اراد  اوشٔٙ عفٙ ٕا ععد فزار اوفافىٟ، فأروَ اهلل  عا  اِٙ  اومـافزْٚ    

ز اخلّدك ٘يتٕا وـٙ ي ـدر   عدر. لٍا ٘آ املضىٍني لاِٙا يىٟ ٩ ٚضتطٛعٙٓ ذت

بىَٕٛ املمٙث عاملدّٟٚ   ذاً ٔامجتَٕ يزٚػ. ٘ملا لاِت وش٘ٞ ا٫ذشاب، 

ففٓ بدد املضىٍني لآ لافٛاد حلتز اخلّـدك، ومّـٖ لـآ يىـٛ٪د ملٙاجٕـٟ      

ا٫ذــشاب بــدداد ٘بــدٞ. فمــآ اخلــز٘د رلــاطزٞ لــر ٞ صــٛمٙٓ فٕٛــا ٌــْ   

ش٘ٞ اخلّـدك فىـَ ٚضتغـٕد ٌـْ     اخلضا٣زٌا٩ ٚعىٍٖ إ٩ اهلل. اٌا ٘يد زلرـت وـ  

.  ٘بْ يىٟ املٙارد، فمآ اوعـ٪د عا٩عتمـار ٘اوؾـرب    (1)املضىٍني إ٩ صتٟ ِتز

٘اوتٙلــي بىــ٠ اهلل ٘ا٫خــذ عا٫صــراب ا٫خــز١ اوــ   طزيّــا إوٕٛــا   بــزد 

 االٌماِا  املختىتٟ وىفٛادٞ ٘وفٙٞ اوعٍي.
 

 الفئة غري امللتسمة مً فريل العنل:- 3-2-3

ٍ  عغزٝ ؽّٙ  اورغز مجٛعٕـا اجلٛـد ٘اوـزد٢ٝ ٘اوؾـا      ضلتٙٝ اٝ دلت

ـٟـ وــ          ــق اوعٍــي   املغــز٘  ٌــْ ذحــب اوت٤ ــتٍمْ فزٚ ــا ٚ ٘اوطــا ، ٘عفــدر ٌ

املىتشٌٟ ٘اوتفىٛي ٌْ  أث ٔا اوضىيب بى٠ عايٜ اوعاٌىني; عفـدر ٌـا ٚمـٙٓ اوّحـاا     

 ٌغـز٘   ٔٙ اوّتٛحٟ، ٌْ٘  اٌثىٟ  ىن اوت٤ٟ اوتارْٚ ٘املّاففني اوذْٚ ٌثىٙا ثيزٞ  

ذتز اخلّدك، ٘لآ احلشُ ٌعَٕ ب٪جٕـَ. ٘يـد عـدا  وـن   يـٙهلَ اوـذٝ ِـشً        

ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ     ۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷   ژ عٖ اوفزآٓ: 

، ٘ٔـ٢٩٨  (13ا٫ذشاب: ) ژ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽    ﮾  ﮿   ﯀﯁             

مَ   وّـا  ٔـذا "ملا لغو صعد عْ ٌعا  اٌزَٔ ٘يـاً هلـَ    ردَٔ رصًٙ اهلل  ٌّـ

َ  ٌـا اؽـاعّا   اعداد; عتَ ٔمـذا   إ٩ عـْدٞ  ٘إٚـال . ٘اٌـا اوـذْٚ ِـاففٙا ففـاً     (2) "ؽّـ
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ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ژ اهلل  عــا  فــَٕٛ 

ْ  ٘ وـن ملـا ياوـٖ ٌعتـب     (12ا٫ذـشاب:  ) ژہ    لّـٙس  ذلٍـد  ٚعـدِا  "يغـــــــ :   عـ

ْ  ٩ لضـز١ ٘يٛؾـز، ٘اذـدِا    ٖ  ٚـذٔب إ   آ ٚـأٌ  اهلل ٘بـدِا  ٌ٘ـا  ،ذاجتـ

 .(1) "!إ٩ وز٘راد ٘رصٙوٖ
 

 اخلطر الكادو مً الداخل:- 3-2-4

٩ ابةــَ فــزراد بىــ٠ املغــز٘با  ٌــْ خطــز ٚــأ ٜ وإلِضــآ ٌــْ داخــي   

ٚتٍثي يٜ إذضاصٖ عاالذراة ا٘ اوتغي ِتٛحٟ وعةَ املخاطز احملٛطـٟ   ،ِتضٖ

٘اخلٙ  بىـ٠  ٘املتٍثىٟ   ذاوتّا )ٌغز٘  ذتز اخلّدك(   اجلٙ  ٘اوربد  ،عٖ

اوذرٚــٟ، ٌ٘ــْ بٙايــب اوتغــي    رعتــٖ احلتٍٛــٟ املتٍثىــٟ عاصت٤ؾــاً االصــ٪ُ   

ٌــا عــذً ٌــْ دبــَ ٌعّــٙٝ   ٘املضــىٍني. ٘يــد عــذً اوفا٣ــد اوزصــًٙ اومــزَٚ   

ــد     ; ِ٘تضــٜ وىٍضــىٍني  ــأث  اوضــىيب هلــذا اخلطــز اوّتضــٜ بّ لــٜ ٚعــادً اوت

 اوؾراعٟ، فمآ آ ف يٛٛد ٔذا اخلطز ٘اوتيىب بىٖٛ.

فٕـــٙ اوـــذٝ ٚـــأ ٜ ٌـــْ داخـــي احلـــد٘د   ;اخلطـــز اوـــداخىٜ ا٭خـــز ٘اٌـــا

فـف ا ٔـٜ ثيـزٞ وـ  ٨ٌٌّـٟ       ،املماِٟٛ او  إٌّا فزٚق اوعٍي ٘ ْ إِا صـاملٟ 

ا٘ طعّٟ  أ ٖٛ عىٛي ٌْ جٕٟ  ْ إِا ؽدٚفٟ ٘آٌّٟ، ٘  وش٘ٞ ا٫ذـشاب  ثـي   

اخلطز اوفادُ ٌْ اوداخي   خـذ٩ٓ املعأـدْٚ )عـين يزٚةـٟ( لاِـت احلٛىـٟ       

 احلٛطٟ ٌَّٕ ٘اوتخذٚي عَّٕٛ. ٘ ون إَِ ملا ِفقٙا اوعٕد ٘اصـتٙثق اوـّيب   

   ا٫عٕىٜ ذزٚػ عْ اصىَ عْ ٚرعث صىٍٟ اهلل  فمآ رصًٙ"ٌْ  ون، 

 ٘ٚةٕز٘ٓ اوتمر ، املدّٟٚ ضلزصٙٓ ث٪مثا٣ٟ   عْ ذارثٟ رجي،٘سٚد ٌا٣ 

 .(2) "املضىٍني خٛي ٌ٘عَٕ
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 :الظروف البيئية املعانصة- 3-2-5

ٌْ أَ املعٙيا  او   فو اٌاُ  ّتٛذ ٘إزلاس املغز٘با  ٌا ضلٛط عٕـا  

ٌْ  ز٘  ع٤ٟٛٛ و  ٌٙا ٟٛ،٘يد لآ  وـن ٌـْ أـَ اوضـٍا  اوـ  اذاطـت       

مبغز٘  ذتز اخلّدك ٌّذ عداٚتـٖ إ  ِٕاٚتـٖ، ٌ٘ـْ أـَ  ىـن اوةـز٘  املّـا         

عٟ اوزٌىٟٛ املّٕاوـٟ  اوؾعب وٛ٪د ِٕ٘اراد ، ٘اوطرٛعٟ اوفاصٟٛ )املتٍثىٟ   ِٙ  اورت

لي  ون ممش٘جاد ععةَ لٍٛـا    .ا٘ احلحزٟٚ اوؾعرٟ او  ٚتَ فٕٛا احلتز(

 اوعدد ٘اوعدٞ ٘اوعتاد. ِ٘فؿ  ،اوعٍي املطىٙب إزلاسٔا   ٘يت ذلد٘د 

 

ــا      ــ٠ خــ٪  ٌ جــا٢  ذؾــٛىٟ املغــز٘  بى

َ  "رورت ا٫ذشاب، ذت٠ ياً اعٙ صـتٛآ:    إِمـ

 اجلّـاب، ٘اخىتتّـا   ٘اجـدب  ٘اومـزا ،  خلوا ٔىن وفد ٌفاُ; عدار وضتَ ٘اهلل

ْ  وفّٛا ٘يد ِمزٗ، اوذٝ بَّٕ ٘عىيّا يزٚةٟ، عّٙ ٌـا   ٘اهلل،  ـز٘ٓ!  ٌـا  اوـزٚس  ٌـ

ْ  عّـا٢ْ  وّـا  ٚثرـت  ٜ  فـاريىٙا  يـدر،  وّـا  ٩٘  طٍـ٤ . ٌ٘ـْ ثـَ ذفـق    (1) "ٌزيـي   فـفِ

اخلّــدك بــني اهلــد  اوــذٝ ٌــْ اجىــٖ اِغــ٥، ٘اِعــَ اهلل  عــا  بىــ٠ املــ٨ٌّني 

ڦ  ڦ   ڦ  ژ  ؽرب٘ا مبا ارصـي ٌـْ رٚـس ٘جّـٙد. يـاً  عـا :       عاوّؾز ملا

ڇ         ڇ       ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڄ       ڄ    ڦ 

ْ  مجٛـ  ". ٘لـآ  (9ا٫ذـشاب:  ) ژڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ْ  اصتغـٕد  ٌـ  املضـىٍني  ٌـ

. ٘إِشُ اوعد٘ ٘باد ٌّدذزاد ع٪ اٌي    مزار احملا٘وٟ ذت٠ ياً (2)"ِتز صتٟ

 .(3) ٩٘ ٚيشِّ٘ا" ِيشَ٘ٔ ا٭ٓ  ": اهلل  رصًٙ
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تقيققققيد مةققققدل ا نجققققاز  -4
الخنقققققدق                        لمشقققققرو  حفقققققر 

. 

ٌعىــُٙ اِــٖ اميــا ٌغــز٘  ٩ عــد ٘آ ٚــتعني 

٘ؽــتٖ ٘ذــد٘دٗ، ٌ٘ــا ٔــٙ ٌّــٖ ٌ٘ــا ٔــٙ خــارد 

٘ومٜ ٚمٙٓ اوتفَٛٛ ؽرٛراد ف٪ عـد   ،بّٖ

٘آ ٚمٙٓ ٘ؽو املغز٘  ٌاِعاد جاٌعاد، ف٪ ٚضفط ع٢ٜ ٌْ فـز٘را ٖ، ٩٘  

٘اوّةـزٞ اوفزٚرـٟ ملغـز٘      ،فا٣ـدٞ  ُ ٕدر    ون اؽًٙ ا٘ جٕٙد ا٘ ٌؾادر ع٪

ذتز اخلّدك ٌ٘ـا ٚـد٘ر   فىمـٖ ٌـْ ٌ٪عضـا  يٍٛٛـٟ  فطـ  عأِـٖ ياعـي ٫ٓ          

ٚٙؽو عؾـتا  املغـز٘  اهلّدصـٜ ٘صـٛتألد  وـن ٌـْ خـ٪ً  فٍٛٛـٖ اوـذٝ          

ِرداٗ عاوتعز  بى٠ املٕاُ املّتةزٞ ٌْ املغز٘ ، ثَ ِفـَٛ ذحـَ االزلـاس اوـذٝ     

٩صـتتادٞ اوفؾـ١ٙ ٌـْ املـٙارد اورغـزٟٚ      ذففٖ،٘جٙدٞ ٔذااالزلاس، ٘لٛتٟٛ ا

ــد١     ــٙدٞ، ٌ٘ـ ــٟ املٙجـ ــا  املادٚـ ــي وإلٌماِـ ــتي٪ً ا٫ٌثـ ــٟ، ٌ٘ـــد١ ا٩صـ املتاذـ

ا٩وتشاُ مبٙبـد اوتضـىَٛ، ٘يىٛـي حلحـَ اوعا٣ـد ٌفاعـي اجلٕـد، ثـَ  ٙؽـٛو          

حلا٩  االزلاس   املغز٘ ، ٘اخ اد ِرين جدً٘ ٌمِٙا  االزلـاس وىٍغـز٘    

ــٜ ميثـــ   ــرق ٘ومـ ــا صـ ــي ٌـ ــٛىخؿ لـ ــَٛ   وـ ــد  فٛـ ــٖ بّـ ــاظ بىٛـ ــاراد وىفٛـ ي ٌعٛـ

 املغز٘با  اهلّدصٟٛ ا٫خز١.

 

ميمّّــا يدٚــد ٌغــز٘  ذتــز اخلّــدك عتعزٚــو  

 ٌٕاٌٖ ا٫صاصٟٛ ٘او   قٍّت ا٭ ٜ:

ابٜ ُٚقـا  إ      (1) إٓ اويزد اوز٣ٛط وىٍغز٘  لآ يؾني املدّٟٚ مبـاِ  ؽّـ

، ذــزٞ ٘ايـَـ ٘ذــزٞ ا  عزٞ، وــذون املٙاِــ  اوطرٛعٛـٟـ املتٍثىـٟـ   احلــزا  احملٛطـٟـ وـٙـ

 .  (1)لآ اوزاٝ ٔٙ ا٩لتتا٢ مبد املاِ  إ  املٙاف  املٍمْ اجتٛاسٔا

                                                 
ً  آ ": 230جا٢   املياسٝ وىٙايدٝ ـ  (1) ٖ  فزصـاد  رلـب   اهلل رصـٙ ٖ  وـ ْ  ِتـز  ٌ٘عـ ٖ  ٌـ ْ  اؽـراع ْ  ٌـ  املٕـاجزٚ

 إ  املـذا   ٌْ ٘طلّدك  ٕزٗ، خىو صىعاد صلعي آ إوٖٛ ابحب املّاسً فمآ ٚرتوٖ، ٌٙفعاد فار اد ٘ا٫ِؾار،

 .را خ إ   عاب

 ـــ مـهام املشروع  1ـــ  4
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إٓ املـاِ  اوــذٝ ٩ ميمــْ آ صلتـاسٗ املغــاٞ ٘اوتزصــآ ٔـٙ خّــدك وــٖ ٌــْ     (2)

، مبـا ضلـًٙ   (1)اوعٍق ٘اوضعٟ ٘اوغـمي )جدراِـٖ بٍٙدٚـٖ عفـدر االٌمـآ(     

 ٘بى٠  ون  تردد ٌفاٚٛضٖ.  ،عَّٕٛ ٘عني اجتٛاسٗ

٫ذٙة بٍي خط دفابٜ ثـاِٜ يضـراد الٌماِٛـٟ اجتٛـاس جش٣ـٜ      إِٖ ٌْ ا (3)

وىخّدك، ُ٘ٚفتؾـز دفـا  ٔـذا اخلـط اوثـاِٜ بىـ٠ املٙافـ  ا٫ٔـَ ٘ٔـٜ ّٔـا           

إدارٞ املغز٘ ، ٘ ون   ذاوٟ بدُ اوفدرٞ بى٠ اوٙفـا٢  عىـٖ ٌٙاسٚـاد  اٌـاد     

٘ٔذا اخلط اودفابٜ اوثاِٜ ٔـٙ  ـ٪ً رٌىٛـٟ. ٘ٔـذٗ اوتمـزٞ       ،وىخط ا٫ً٘

را٣عٟ وضررني: ا٫ً٘: اوتخىؿ ٌْ اوزٌاً املشاذـٟ ٌـْ بٍىٛـٟ احلتـز،      ا ٕا 

 ثاِٛاد: ا٩صتتادٞ ٌْ  ىن اوزٌاً عفبايٟ ثاِٟٛ وىخؾُٙ إ ا اجتاس٘ا اخلّدك. 

إٓ سٚــادٞ فعاوٛــٟ اخلّــدك ٘اصــتداٌتٖ   ادا٢ د٘رٗ اطــًٙ فــرتٞ مممّــٟ        (4)

  تطىب ؽٛاِتٖ اود٘رٟٚ عتابىٟٛ باوٟٛ. 

وٖ عؾـتتٖ ٌاِعـاد، ا٘ اجتٛـاسٗ، ٚترفـق عاوـدفا       إٓ ٌّ  ا٫بـدا٢ ٌـْ إفغـا    (5)

  بّٖ عاوزٌٜ ٘اورتاعق، ٘اورتعؿ عاملتضىىني.

إٓ  أٌني اوّطاك اوفزٚب ٌْ اخلّدك ٚضتىشُ يؾني جدرآ املّاسً او   (6)

 .(2) ٙاجٖ اخلّدك إ  ٌضافٟ فزصخني، ٘لذون إخ٪٣ٕا

 

ميمْ يٛـاظ ذحـَ االزلـاس اوـذٝ ذففـٖ      

  بىـــ٠ لـــَ   ٌغـــز٘  ذتـــز اخلّـــدك عـــاوتعز   

اوزٌاً املطىٙب إساذتٕا ِ٘فىٕا، ٘بـدد املمىتـني عٕـذٗ املٕـاُ، ٌ٘ـْ ثـَ سٌـْ        

 االساذٟ ٘اوّفي اوذٝ ميثي ٘يت االزلاس، إ  و   ون ٌْ ٌٍٕا .

                                                 
 .181داوز٧٘ ، ـاهلّدصٟ اوعضمزٟٚ   اوتتٙذا  االص٪ٌٟٛ، يؾٜ بر (1)

 ِتط املزج  ٘اوؾترٟ. (2)

 ــ  تق  م حجم اإل ا  4-2
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وفـــد عىـــغ طـــًٙ اخلّـــدك اثـــين بغـــز اوـــو  را ، اٝ ٌـــا ٚعـــادً  ضـــٟ  

و ،٘ ون ٚعـادً طـًٙ املضـافٟ اوـ  جـا٢ ٘ؽـ      (1)لٛىٌٙرتا  ِ٘ؾو اومٛىٙ ٌرت

ٓ  "ذدٕٚا   اوٙايدٝ عفٙوـٖ:    إ  حمزعـ٠  برٛـد  عـين  جرـي  عـني  ٌـا  اخلّـدك  لـا

، (3) "٘اخلّـــدك عضــطٟ ا٘ سلٙٔـــا ". ٘  اوعٍـــق جــا٢   ر٘اٚــٟـ اوٙايــدٝ   (2) "را ــخ  

٘اورضــطٟ لٍــا جــا٢   اصــاظ اور٪وـٟـ بّــد احلتــز ٔـٜـ آ ميــد االِضــآ ٚــدٗ    

١ عاوٙايـدٝ بـْ جـاعز    رافعٕا. ٘ٔذا ٚفارب ث٪ثٟ اٌتار، ٘ٚعقـد  وـن ر٘اٟٚـ اخـز    

وفــد لّــت ار١ صــىٍآ ٤ٌٙٚــذ ٘يــد جعىــٙا وــٖ  ضـٟـ ا ر  "بــْ برــداهلل، يــاً: 

٘ٔــٙ  (5). ٘  اوعــزد صــا٘اٗ اوــرعض عث٪ثـٟـ اٌتــار    (4) "طــ٩ٙد ٘ ضــاد   ا٫رد  

 ايزب. ٘ٔٙ (6)يىٛي، ٌ٘دٗ و ٗ إ   ضٟ اٌتار ِ٘ؾو املرت

 

 ترفــق جــٙدٞ املّــتخ عــأدا٢ ٌٍٕتــٖ اوــ  ٌــْ 

وــذون فــٍٛمْ يٛــاظ  ،ُعــز    إزلــاسٗاجىــٕا 

جٙدٞ االزلاس او  ذففٕا ٌغز٘  ذتز اخلّدك عاوتعز  بى٠ ٌد١ زلاذٖ   

يفٛق ٔدفٖ ٘ٔٙ إو٪ك ٌدخي املدّٟٚ الذماُ اودفا  بّٕا، ٌ٘د١ لتا٢ٞ 

املغز٘  )ع٤ٕٛتٖ ٘ذحٍٖ ٘عؾـٛاِتٖ ٘ أٌّٛـٖ(   ٌّـ  ٌفـا ىٜ ا٫بـدا٢ فزصـاِاد       

 ٌ٘غاٞ ٌْ اجتٛاسٗ. 

                                                 
، بىــــ٠ ٔــــاٌػ اهلّدصــــٟ اوعضــــمزٟٚ   اوتتٙذــــا  181، ـ2املٙصـــٙبٟ اوعضــــمزٟٚ، اهلٛــــثَ ا٫ٚــــٙعٜ، د  (1)

 .181ا٩ص٪ٌٟٛ، يؾٜ برداوز٧٘ ، ـ

 .233اوٙايدٝ ـ  (2)

 .8742ٙرٞ بدد ، ٘ ون اٚقاد لٍا اعار إوٖٛ اعٙ دلأد اوفار٦ جزٚدٞ املدّٟٚ امل230ّاوٙايدٝ ـ  (3)

 .231اوٙايدٝ، ـ  (4)

 .181اهلّدصٟ اوعضمزٟٚ، يؾٜ برداوز٧٘ ، ـ  (5)

 اعٙ دلأد اوفار٦، املٙف  اوضاعق. (6)

 ــ تق  م جودة اإل ا  3ــ 4
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خدُ ّٔا ٨ٌعزاد عضٛطاد وفٛاظ جٙدٞ اخلّدك   ادا٢ ٌٍٕتٖ، ٘ٔـٙ  ِ٘ضت

ــداد       ــٙ مل ٚمــْ االزلــاس جٛ ــاس اخلّــدك،إ  و ٨ٌعــز احملــا٩٘  اوتاعــىٟ ٩جتٛ

بْ جاعز : (1)ٌْ٘ ٔذٗ احملا٩٘  ٌا جا٢   اوٙايدٝ ،وّحرت  ىن احملا٩٘ 

٘خٛــي املغــزلني  طٛــو  وفــد راٚــتين اذــزظ اخلّــدك، عــْ برــد اهلل يــاً: "

اخلّدك ٘ طىـب وـزٞد ٌ٘قـٛفاد ٌـْ اخلّـدك فتفـترَ فٛـٖ، ٘لـآ بٍـز٘ عـْ           ع

٘خاوـــد عـــْ اوٙوٛـــد ٍٔـــا اوىـــذآ ٚتعـــ٪ٓ  وـــن، ٚطىرـــآ اويتىـــٟ ٌـــْ   اوعـــاـ

فارظ، يد جاً حمٛىـٖ ٚزٚـد ٌقـٛفاد     فىفّٛاخاود عْ اوٙوٛد   ٌا٣ٟ،املضىٍني

. ٘  " ٌْ اخلّـدك ٚزٚـد آ ٚعـرب فزصـاِٖ، فّقـرّأَ عاوّرـي ذتـ٠ اِؾـز         

٘ايري خاود   ث٪ثٟ ِتٍز ٔٙ راععَٕ، فأنعَٕ ٚفٙوٙٓ: ٔذٗ  ": (2)ر٘اٟٚ اخز١

ذتــ٠ ٘يتّــا بىــ٠ عــت  اخلّــدك،   فزٌــٙا، فّأقــّأَ  ! يرــٟ ذلٍــد،ارٌٙا

٘ٔــَ عغــت  اخلّــدك ٌــْ اجلاِــب ا٭خــز، فرتاٌّٛــا، ٘ثــاب إوّٛــا اؽــراعّا،     

َ    عَٕإوـَٕٛ اؽـرا   ٘ثاب اخلّـدك   ثـَ ا رعـٙا   ،، ٘لثـز  اجلزاذـٟ عّّٛـا ٘عٛـّٕ

 ضِٕ ذلارصَٕ، فمىٍا منز مبرزظ بى٠ ذافتٖٛ ٘ رعّأَ ٘املضىٍٙٓ بى٠

ٟد طٙٚىــٟ، ٘ٔــَ تٌعّــا طا٣ت ــٟ ٘ثرتــ  طا٣تــٟ،ذت٠ اِتّٕٛــا إ  را ــٍخ فٙيتــٙا ٘يتــ

يزٚةٟ ٚزٚـد٘ٓ آ ٚيـ ٘ا بىـ٠ عٛقـٟ املدّٚـٟ، فٍـا عـعزِا إ٩ حمٛـي          ّٚتةز٘ٓ

عـْ  اف٪يـٙا خاوـد   ٌْ خىو را ـخ،   فٛأ ٙٓ صىٍٟ عْ اصىَ عْ ذزٚػ ضلزظ،

خاوـد   خٛـي  اوٙوٛد فايتتىٙا ٘اختىطٙا،فٍالآ إ٩ ذىب عاٞا ذت٠ ِةـز  إ  

فأؽـرس خاوـد ٘يـزٚػ     ،ٌٙوٟٛ،٘ رعٖ صىٍٟ عْ اصىَ ذت٠ ردٗ ٌـْ ذٛـث جـا٢   

 ٝ ــشر ــٖ ٘وطتــآ   ــٍْٛ      بىٛ ٘ فــًٙ: ٌــا ؽــّعت عــ٤ٛاد فــٍْٛ   اخلّــدك ٩٘ ف

ذتـ٠ اِةـز اٝ عـ٢ٜا     خـٛ٪د  اؽرز ون. ففاً خاوـد: اِـا ايعـد اوىٛىـٟ، ٘اععثـٙا     

                                                 
 .241اوٙايدٝ ـ  (1)

 ِتط املزج  ٘اوؾترٟ. (2)
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"فمــآ املغــزلٙٓ ٚتّــا٘عٙٓ عٛــَّٕ، فٛيــد٘ اعــٙ  : (1)٘  ر٘اٚــٟ ثاوثــٟ  ؾــّ ."

     ٜ ٘ٔـب ٌٚٙـاد، ٘ٚيـد٘     صتٛآ عْ ذزب   اؽراعٖ ٌٚٙـاد، ٘ٚيـد٘ ٔـر ٞ عـْ اعـ

بمزٌٟ عْ اعٜ جٕي ٌٚٙاد، ٘فـزار عـْ اخلطـاب ٌٚٙـاد، فـ٪ ٚشاوـٙٓ صلٛىـٙٓ        

، ٚتتزيــٙٓ ٌــزٞ عَٕغــٍز ٌــْ اؽــراإ  را ــخ، ٘ٔــَ   ِ داملــذا خٛىــَٕ ٌــا عــني

 ." ٘صلتٍعٙٓ اخز١
 

 حصً االشتفادة مً املوارد البشرية:- 4-3-1

ــتخ ٌــْ ذٛــث اومــَ ٘اجلــٙدٞ، فــفٓ ٨ٌعــزا        ــَٛ املّ عاالفــافٟ إ   فٛ

 Project Processاوّحاا ا٘ اوتغـي  تقـٍْ  فٛـَٛ جـٙدٞ اوعٍىٛـٟ املغـز٘با ٟٛ       

٘اوّحاا    ٙسٚـ    ،د اورغزٌْٟٚ٘  ون يٛاظ ٌد١ ا٩صتتادٞ ٌْ املٙار، ا ٕا

ٌٕاُ اوعٍي بىٕٛا، ٘يد يفق  وـن املعٛـار   بٍىٛـٟ ذتـز اخلّـدك، ففـد ف       

 ، ٙسٚ  اوفٙٞ اورغزٟٚ بى٠ دلٍٙبا  ر٣ٛضٟ ٌّضحٍٟ يت إدارٞ ٌْ جّضـٕا 

)ٌٕاجزْٚ ا٘ اِؾار(، لٍا ٘سبت اوفٙٞ إ  فزك بٍـي ٌضـتفىٟ ؽـي ٞ  ا     

ٌْ لي ِتط يادرٞ بى٠ ٌٕاُ املغز٘   ذلددٞ، عي ٘يد ف ا٩صتتادٞ  ٌٍٕا

عاوــدبَ اوىٙجضــ  (، ٘ٚةٕــز  ٘ٔٙ ٌــا ٚضــٍٜ ذــدٚثاد،)اجلش٣ٛــٟ وــ  اوفتاوٛــٟ

  ون ٌْ  تر  اوضٛاك اوتاوٜ: 

 .(2) لآ املضىٍٙٓ ٤ٌٙٚذا ث٪ثٟ آ٩  (1)

ععد آ خط اخلّدك يضــــٍٖ يضـــــــٍني: فاملٕاجــــــز٘ٓ     " ٘رد آ اوّيب  (2)

 .(3)"إ   عـــاب ٘ا٫ِؾـــار ٌْ  عاب إ  جري عين برٛدضلتـــز٘ٓ ٌْ را ـــخ 

                                                 
 .243-242اوٙايدٝ، ـ  (1)

 .234اوٙايدٝ،  (2)

 اوٙايدٝ، اوطرفا  ٩عْ صعد،  ارٚ  اوطربٝ. (3)
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. اٝ آ لـي  (1)"يطـ  ومـي بغـزٞ ارععـني  رابـاد     " لٍا ٘رد آ اوّيب  (3)

. اٝ (2)رجـي ضلتــز ارععــٟ ا ر  طــ٩ٙد    ضــٟ ا ر  بٍفــاد    ضــعٟ بزفــاد 

ــاد )ا٘ ٌــا ٚفــارب    180= 9×5×4 ــار آ   90 رابــاد ٌمعر ــاد عابتر ٌــرتاد ٌمعر

ُ (. ُ٘ٚ٪ذـظ آ احلاوـٟ املثىـ٠ لاِـت بّـد صـىٍآ اوتارصـٜ         0.5اوذرا  = 

لّــت ار١ صــىٍآ ٤ٌٙٚــذ ٘يــد جعىــٙا وــٖ  "اوــذٝ جــا٢ بّــٖ   ر٘اٚــٟ جــاعز: 

. اٝ آ طايـــٟ صـــىٍآ  ضـــا٘ٝ    (3) " ضـــٟ ا ر  طـــ٩ٙد ٘ ضـــاد   ا٫رد  

ٌــرتاد ٌمعرــاد(. اٝ آ  112.5 رابــاد ٌمعرــاد )ا٘ ٌــا ٚفــارب  225=  9×5×5

%  اٌــاد ٌــْ ايؾــ٠ يــٙٞ    80=  180/225حلتــز املطىٙعــٟ = ٌتٙصــط يــٙٞ ا 

. ُ٘ٚ٪ذــظ آ  مممّــٟ ٘املماف٤ــٟ وىغــاب اوتتــ٠ اوــذٝ ميثىــٖ صــىٍآ        

ذضاب ٔذٗ اوّضرٟ ٩ ٚتي  إ ا اختىو  فدٚز اوعٍق ا٘ اوعزد بٍا يـدر عــ   

 ضٟ ا ر  ٘ ضـعٟ ا ر  بىـ٠ اورت ٛـب. إ  آ ٔـا ني اوفٍٛـتني ٌغـرتلتني       

٘إمنــــا  عــــٙدآ إ  لــــٙٓ احلتــــز املطىــــٙب عطــــًٙ   اورضــــط ٘املفــــاُ، 

  اوٙيت اوـ   مـْ فٕٛـا صـىٍآ ٌـْ ذتـز       ،(ا ر  ومي فزد 4)اخلّدك

اٝ آ اوّضرٟ  عٙد إ  اوطًٙ ففط ٘او   ةي ٔـٜ ٔـٜ، اٝ    ، ضٟ ا ر 

 %.80)ط٩ٙد( =  4/5

ا ر  ٔــٙ ( 4 ت ) را ، ٘لاِــ 12.000ملــا لــآ طــًٙ اخلّــدك ذــٙاوٜ      (4)

ومي فزد، فـ٪ عـد ٘آ بـدد املغـارلني   احلتـز =       اوطًٙ املفزر ذتزٗ

ــ  عــارلت   اوعٍــي ٌــْ       ،فــزد 3000=  12000/4 ــٙٞ او ٘ٔــٙ بــدد اوف

امل٨ٌّني، اٝ آ اوز٘اٚا   تتق   ٌا جا٢  عٖ ٌْ ِؾٙـ ٌ  ذضاب  ىـن  

                                                 
( اعـٙ دلأـد اوفـار٦،    11حلالَ   املضتدره، ٘اورٕٛفٜ   اوـد٣٩ي، ٘دلٍـ  اوش٘ا٣ـد. بىـ٠ ٔـاٌػ )     رد   ا (1)

 .8742جزٚدٞ املدّٟٚ بدد 

 .8742اعٙ دلأد اوفار٦، جزٚدٞ املدّٟٚ، بدد  (2)

 .231اوٙايدٝ،  (3)
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ــا       ــ٠ آ االٌماِـ ــدوي بىـ ــا ٚـ ــٙ ٌـ ــٙـ، ٘ٔـ ــٙاٞ   اوّؾـ ــا  احملتـ املعىٌٙـ

ــا اصــتتادٞ يؾــ١ٙ   إزلــاس ذحــَ    اورغــزٟٚ املتاذــٟ يــد ف ا٩صــتتاد   ٌّٕ ٞ

 اوعٍي املطىٙب عد٘ٓ  فؾ .

ٚعــزد اويىٍــآ ٘ٔــٙ  ٘ايــد اوىٛثــٜ، يــاً: راٚــت رصــًٙ اهلل  بــْ اعــٜ " (5)

اجاس ٘رد ٌْ رد، ٘لـآ اويىٍـآ ٚعٍىـٙٓ ٌعـٖ،      ضلتز اخلّدك، فأجاس ٌْ

ٚرىــغ آ  اوــذْٚ مل ٚرىيــٙا ٘مل صلــشَٔ، ٘ومّــٖ ملــا حلــَ ا٫ٌــز اٌــز ٌــْ مل  

 .(1) " أىٖ إ  ا٭طاُ ٌ  اوذرارٝ ٚزج  إ 
 

 االشتػالل األمثل لإلمهاىات املادية املتاحة:- 4-3-2

ٚتقٍْ  فَٛٛ جٙدٞ اوعٍىٛـٟ املغـز٘با ٟٛ يٛـاظ ٌـد١ ا٩صـتي٪ً ا٫ٌثـي       

وإلٌماِا  املادٟٚ املتاذٟ، ففد  تـٙافز االٌماِـا  ٩٘ ٚضـتتاد ٌّٕـا، ٘يـد      

ملـا هلـا    ;ن االٌماِـا  ٌـْ اخلـارد   ٚضع٠ اوفا٣ٍٙٓ بى٠ املغـز٘  ٩صـت اد  ىـ   

ــدك       ــٖ، ٘  ٌغــز٘  ذتــز اخلّ ٌــْ د٘ر الٛــد   زلــاا ا٘ فغــي اوعٍــي لى

إ  ف ا٩صـتتادٞ ٌـْ االٌماِـا  املتاذـٟ ٌـْ ٌثـي        ،يفق ٔذا امل٨عز عغفٖٛ

آ٩  احلتــز ٌــْ ٌعــاً٘ ٌ٘ضــاذٜ ٘لــزاسْٚ ٌ٘ما ــي، لٍــا ف اصــتعار ٕا 

 ٕز  ون ٌْ ا٫ٌثىٟ اوتاوٟٛ:ٌْ ٌؾادرٔا، ٘وٙ ٌْ اخلؾُٙ )اوٕٛٙد(، ٘ٚة

(1)      ٜ ٟد لـث ٞد ٌـْ ٌضـاذ )مجـ  ٌضـراٞ ٘ٔـٜ     "٘اصتعار٘ا ٌْ عين يزٚةـٟ آوـ

سْٚ ا)مج  لزس٘ٓ ٘لـز  ، ٘لزاسْٚ(2)او  ٚضر٠ عٕا اوطني اٝ صلز (

ــي ،ظ(٨٘ٔــٜ اوتــ  ــٖ      ٌ٘ما  ــذٝ ضلٍــي فٛ ــي ٘ٔــٙ املفطــو او )مجــ  ٌمت

                                                 
 .234اوٙايدٝ، ـ (1)

 .181وعضمزٟٚ   اوتتٙذا  االص٪ٌٟٛ،ـ اذٗ اوغز٘ا عني ا٫يٙاظ  عٙد وـ يؾٜ برداوز٧٘    اهلّدصٟ ٔ (2)



 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

 

208 

 ٙا بٕـدَٔ  ـــ   عّٙ يزٚةٟ ـ يري آ ّٚمثـ  ٘ ، ، ضلتز٘ٓ عٖ اخلّدك(1)اورتاب(

 .(2)ٚمزٔٙٓ يدُ٘ يزٚػ" صىَ وىّيب 

ٓ      "٘لـاِٙا  (2) ٌـْ جرــي   عٕـا  إ ا رجعـٙا عاملما ـي جعىـٙا فٕٛــا احلحـارٞ ٚـأ ٙ

٘اؽــراعٖ، ٘لــاِٙا    صــى ، ٘لــاِٙا صلعىــٙٓ اوــرتاب ممــا ٚىــٜ اوــّيب       

 ٘لاِــت احلحــارٞ ٌــْ،ذرــاً اوتٍز اإِٔــٚضــطز٘ٓ احلحــارٞ ممــا ٚىــَٕٛ ل

 .(3)"َِٕٙ عٕاص٪ذَٕ ٚزٌ ابةَ

إ٩  "ذدثين بىٜ عْ بٛض٠، بْ اعٖٛ، ٌا لآ   املضـىٍني ٤ٌٙٚـذا اذـدْ    (3)

٘اعــٙ عمــز،  ٣ــٜ رصــًٙ اهلل ُر ٘وفــد ضلتــز   اخلّــدك ا٘ ّٚفــي اوــرتاب،

ـــ ً ّـشٌض ، ٩٘ ٌ ٩٘ ٘لآ اعٙ عمز ٘بٍز ٩ ٚتتزيآ   بٍي، ـــ٘بٍز

وعحىــٟ  ٤ٌٙٚــذا ٌــْ اوعحىــٟ، إ  مل صلــدا ٌما ــي عٍٕــاٚــّف٪ٓ اوــرتاب   ثٛا

 .(4)املضىٍني"
 

 االلتساو مبوعد التصليه:- 4-3-3

ٚعترب ٨ٌعز ا٩وتشاُ مبٙبد اوتضىَٛ اذد املعاٚ  اوتاريٟ    فٛـَٛ زلـاا   

ا٘ فغي املغز٘با  اهلّدصٟٛ باٌٟ ٘احلزعٟٛ خاؽٟ، ففٓ مل ٚترفق املطىٙب 

  اوٙيت احملدد اِفىرت احلضاعا  ٘خاب لي اجلٕـد ٘ ٔـب ٔرـا٢ّ ٌّثـٙراد،     

  صٛاك ٌغز٘  ذتز اخلّدك ففٓ ٌعّـ٠ ا٩وتـشاُ مبٙبـد اوتضـىَٛ ٚتٍثـي        ٘

يدرٞ املضىٍني بى٠ إ اُ املٕاُ االِغـا٣ٟٛ )إ ـاُ احلتـز( يرـي ٘ؽـًٙ ذغـٙد       

ا٫بــدا٢، ٘املٕــاُ اوتغــيٛىٟٛ )ؽــٛاِتٖ ٘اوــدفا  بّــٖ( بىــ٠ ٌــدار املٙاجٕــا ،    

                                                 
 املمتي ٚغرٖ اوشِرٛي ٘ٚض   ضٟ بغز ؽاباد، رلتار اوؾراا. (1)

 .230( اوٙايدٝ، ـ 2)

 .231-230اوٙايدٝ، ـ  (3)

 .232اوٙايدٝ،ـ  (4)
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اوٙيـت احملـدد    ٘  ،٘ٚةٕز ٌد١ زلاا املضـىٍني   يفٛـق االزلـاس املطىـٙب    

 ٌْ اوتضىضي اوتاوٜ:

"ملا فؾـىت يـزٚػ ٌـْ ٌمـٟ إ  املدّٚـٟ      عدا  ا٫ذداث اوعٍىٟٛ ٔمذا:  (1)

يـزٚػ، فضـار٘ا ٌـْ     عتؾًٙ فأخرب٘ٗ خزد رلب ٌْ خشابٟ إ  اوّيب 

 . (1)"( اٚاُارععٟ )اٝ:  ٌمٟ إ  املدّٟٚ ارععاد

بـْ  ٘عافرتاد آ ٘ؽًٙ يزٚػ ٌْ٘ ذاسعٕا إ  ذٛـث  ٍعـٙا وـْ ٚشٚـد      (2)

ــا    " ــٟ إ ا لــآ صــ  اجلــٛػ عط٤ٛ ٔــذا ٚعــين آ  "فــفٓ  .(2) " ضــٟ بغــز وٛى

اوضفو اوشٌين اوـذٝ صلـب آ ُ ّحـش فٛـٖ لـي ابٍـاً املضـىٍني ٌـْ  ٤ٕٛـٟ          

ــز٣ٛط  ــدفابٜ اوـ ــ  اوـ ٟ  ،املٙفـ ــ ــّٛا  املٛداِٛـ ــدك ٩   ،٘اوترؾـ ــز اخلّـ ٘ذتـ

 . (3)"ٚتحا٘س بغز وٛاً بى٠ اذضْ اذتٍاً

 رابـاد ٌمعرـاد ٌـْ     18=  180/10 اٝ آ املطىٙب ٌْ لي فزد آ ٚـشٚس  (3)

 اوزٌاً لي ُٚٙ، ا٘ ٌا ٔٙ افقي ٌْ  ون. 

"املٕـاجز٘ٓ ٘ا٫ِؾـار ّٚفىـٙٓ بىـ٠ ر٧٘صـَٕ         ٘ٚشٚد بى٠  ون آ لآ (4)

ٌـْ   عٕـا إ ا رجعٙا عاملما ي جعىٙا فٕٛا احلحارٞ ٚـأ ٙٓ   املما ي، ٘لاِٙا

ٙا ٘اؽـراعٖ، ٘لـاِ   جري صى ، ٘لاِٙا صلعىٙٓ اورتاب ممـا ٚىـٜ اوـّيب    

ٕـ ٚضطز٘ٓ احلحارٞ ممـا ٚىـَٕٛ ل   ْ    ،ذرـاً اوتٍـز   اأِ  ٘لاِـت احلحـارٞ ٌـ

  .(4)"عٕا َِٕٙص٪ذَٕ ٚزٌ ابةَ

ٍ  ٘يد عدا ٔذا احلـزـ   االزلـاس بىـ٠ سلـٙ ٌـا:       (5)  ٚعٍىـٙٓ  ني"جعـي املضـى

ٚعٍي ٌعَٕ    ٚرادر٘ٓ يدُ٘ اوعد٘ بىَٕٛ، ٘اخذ رصًٙ اهلل  ٌضتعحىني

                                                 
 .230اوٙايدٝ، ـ  (1)

 .8742اعٙ دلأد اوفار٦، جزٚدٞ املدّٟٚ املّٙرٞ، اوعدد  (2)

 .182 يؾٜ برداوز٧٘ ، ـ (3)

 .230،231اوٙايدٝ، ـ ( 4)
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ٟد لـث ٞد      املضىٍني; ٘بٍىـٙا، ٘اصـتع   اخلّدك وّٛغط ار٘ا ٌـْ عـين يزٚةـٟ آوـ

 . (1) اخلّدك" اٌْ ٌضاذٜ، ٘لزاسْٚ ٌ٘ما ي، ضلتز٘ٓ عٕ

 ٤ٌٙٚـذا  ني"املضىٍ٘مما ٚدً الثز بى٠ اوّغاة   االزلاس ٌا يٛي ٌْ آ  (6)

. لــي ٔــذا جعــي ا٩وتــشاُ مبٙبــد (2)إ ا را٘ا ٌــْ اوزجــي فتــٙراد فــرمٙا ٌّــٖ"

ّٛا ٖ اودفابٟٛـ يرـي ٘ؽـًٙ    اوتضىَٛ، اٝ اوتزاغ ٌْ إ اُ ذتز اخلّـدك ٘يؾـ  

ٌُّحشاد فاجأ٘ا عٖ يزٚغاد لٍـا عـدا ٌـْ     يزٚػ ٌْ٘ ذاسعٕا يراوٟ اخلّدك ٘ايعاد 

 .(3)" مٛدٔا ٔذٗ املمٛدٞ، ٌا لاِت اوعزب  ؾّعٕا ٩٘" عىٛفٕا 
 

 حجه العائد مكابل اجلهد:- 4-3-4

ٌــْ امل٨عــزا  ا٫خــز١ اوــ  ِضــتخدٌٕا وفٛــاظ اوّحــاا اومــر  اوــذٝ    

"ذحـَ اوعا٣ـد ٌفاعـي    ;ذتز اخلّدك لٍغز٘  ّٔدصـٜ ٨ٌعـز   ذففٖ ٌغز٘  

ب، إٓ ٙاجلٕد"، ٘ٔٙ ٚعين آ اجلٕد املرذً٘ ٚتعـادً ٌـ  ذحـَ االزلـاس املطىـ     

لــآ اجلٕــد ايــي فــذون ضلضــب وىٍغــارلني   املغــز٘  اٝ آ لتــا٢ َٕ  

ابى٠ )ضلففٙٓ اومث   ٕد يىٛي(، اٌا إٓ لآ اجلٕد املرذً٘ الثـز ٌـْ   

س احملؾــٙد فٛمــٙٓ    وــن إٔــداراد ٘فــٛاباد  وىحٕــد.   ذحــَ ٘جــٙدٞ االزلــا 

٘ فٛــَٛ ٔــذا امل٨عــز   ٌغــز٘  ذتــز اخلّــدك إصلاعٛــاد عمافــٟ املفــاٚٛط،         

 ٘ٚةٕز  ون ٌْ ا٭ ٜ:   

ٌـْ ذٛــث ذحــَ اوزٌـاً املشاذــٟ ومــي فــزد ومـي ٘ذــدٞ سٌــْ )ٚــُٙ(،     (1)

 18اٚاُ( ٩ ٚفـي بـْ    10ففد راّٚا آ املعدً اوٌٜٛٙ )عتزد آ ٌدٞ احلتز 

/فــزد  فزٚرــاد(، 10.8ُ3ابــاد ٌمعرــاد ٌــْ اوزٌــي ومــي رجــي )اٝ ذــٙاوٜ   ر
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٘يــد ازلــش املضــىٍٙٓ لاٌــي املٍٕــٟ ا٫صاصــٟٛ ٘ٔــٜ اوتــزاغ ٌــْ لاٌــي          

  املٙبد املطىٙب. ٘لآ ٌعـدً اوعا٣ـد    اخلّدك اوذٝ رنٖ رصًٙ اهلل 

% ٌـْ با٣ـد اوغـاب اوتـ : ٘اوـذٝ      80املطىٙب لٍا ٩ذةّا ٌْ لـي فـزد   

ــٖ صــىٍآ ا  وتارصــٜ. عــي إٓ اوّضــرٟ اوؾــرٛرٟ ٔــٜ آ ٌــْ ذفــق ٔــذٗ     ميثى

    ٖ % )االزلــاس اوماٌــي(. اٌــا صــىٍآ    100اٝ  ،اوّضــرٟ ففــد ذفــق ٌــا بىٛــ

%. اٝ آ ٌعـدً صـىٍآ اوتارصـٜ ٔـٙ     125اوتارصٜ ففد ذفق عاوّضرٟ إوٛـٖ  

لـي ٌـْ    ااملعدً اخلارك، حبمَ فتٙ ٖ ٘خرب ٖ   اخلّديٟ. ٘ ون ٌـا دبـ  

ّافضــٙا بىٛــٖ فٛمضــرٖ لــي فزٚــق   جاِرــٖ،   املٕــاجزْٚ ٘ا٫ِؾــار آ ٚت

عٙصـاُ   فٛشٚد ٌْ ثَ ٌْ ٌعدً إزلاس  ون اوتزٚق، فمزٌـٖ رصـًٙ اهلل   

 .(1)"صىٍآ رجي ٌّا أي اورٛت"يٙوتٖ اوغٕ ٞ  عز  ٘ياً 

ــز ٔــذٗ         (2) ــا ُ ةٕ ــد اد٘ا ٘اجــرَٕ لٍ ــزك اوؾــٛاِٟ فف ــث ذحــَ ف ٌــْ ذٛ

 ٠ بٍز عْ اخلطاب ٘املضىٍٙٓ   اخلّدك ا "فرّٛا رصًٙ اهلل اوز٘اٟٚ: 

 ًٙاهلل  إ  رص ٖ٘يرٟ رصًٙ اهلل  ــ ٘ٔٙ   يرت  ٍُ ٌقز٘عٟ ٌْ اد

 ٌعـٖ اعـٙ عمـز    ـــ  اجلري بّد املضحد اوذٝ   اصتي اجلرـي     اؽي

ــا٘عٙٓ،    ــديَٕ ٚتّـ ــ٠ خّـ ــىٍٙٓ بىـ ــاد،     ٘املضـ ــٙٓ فزصـ ــْعٟ ٘ث٪ثـ ــَ عقـ ٌعٕـ

٘اوتزصــآ ٚطٙفـــٙٓ بىـــ٠ اخلّـــدك ٌـــا عـــني طزفٛـــٖ، ٚتعأـــد٘ٓ رجـــا٩د  

ــا٘عٙٓ بىــ٠ اخلّــدك   (2)ٌٙافــ  ٌّــٖ"  ٘فــعَٙٔ   . ٘لــآ املضــىٍٙٓ ٚتّ

 ٔـذا  ٫صٛد: إٓ ففاً اوتارصٜ، صىٍآ اوىٛىٟ  ىن املضىٍني   ٘لآ"

 اوّاظ ٘لآ ،خٛىَٕ  طتزٗ شلا  ٘سلْ ٌتفارب، ٌْ اخلّدك ٌمآ

ٖ  فرـا ٙا  ذتزٗ،٘عـادر٘ا    بحىـٙا  ٟ  ذتـ٠ ؽـار   ٚٙصـعِٙ  اخلّـدك  ل٤ٕٛـ
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   ٘لاِٙا احلزاصٟ، ٚتّا٘عٙٓ املضىٍٙٓ َٕ،لآخٛى  طتزٗ آ ٘اٌّٙا

ــَ اهلّدصــٟ املعاؽــزٞ      (1) "يزعــدٚدا ٘جــٙ   ــا ٚضــٍٜ   بى ــٖ ٌ . ٔــذا لى

 .Quality Assurance"اخترار اجلٙدٞ" 

٘اٌا فزك اودفا  املرتعؾٟ عّفاة اخلىي ٘ذلـا٩٘  ا٩جتٛـاس ففـد اعىـٙا      (3)

ــٟ:    ،عــ٪٢اد ذضــّاد  ــن احلــٙادث اوتاوٛ ــي  و ــّيب "بــْ اُ صــىٍٟ  ٘ميث  س٘د او

٘ٔــٙ ِــا٣َ، إ  آ   ٘اهلل، إِــٜ وتــٜ جــٙ  اوىٛــي   يرــٟ اوــّيب       ياوــت:

جعـي عـعار    ٚا خٛي اهلل! ٘لـآ رصـًٙ اهلل    نعت اهلٛعٟ، ٘يا٣ي ٚفًٙ:

عؾٙ ٖ فخـزد ٌـْ اوفرـٟ، فـف ا       املٕاجزْٚ "ٚا خٛي اهلل" فتش  رصًٙ اهلل

ففاً: ٌـا عـاً    ،عغز ٌَّٕ براد عْ ،ِٕٙاٌْ اوؾراعٟ بّد يرتٖ ضلزص زِت

عــْ اخلطــاب; اوىٛىــٟ ااوّــاظق يــاً برــاد: ٚــا رصــًٙ اهلل، ٔــذا ؽــٙ  بٍــز  

اهلل ٘اوّاظ ٚثٙعٙٓ إوٛـٖ، ٘ٔـٙ ٌـْ ِاذٛـٟ ذضـٛمٟ ٌـا        خٛيِٙعتٖ ّٚادٝ: ٚا

وعراد عْ عغز: ا ٔب فاِةز،  عني  عاب ٌ٘ضحد اوتتس. ففاً رصًٙ اهلل 

عـاب اوفرـٟ    بىـ٠  فٍـت ثَ ارج  إوٜ إٓ عا٢ اهلل فأخربِٜ! ياوـت اُ صـىٍٟ: ف  

 يا٣ٍاد ذتـ٠ جـا٢ٗ   ان  لي ٌا ٚتمىٍآ عٖ. ياوت: فىَ ٚشً رصًٙ اهلل 

ــاد ــز٘ عـــْ برـــد   خٛـــي          برـ ــاً: ٚـــا رصـــًٙ اهلل، ٔـــذا بٍـ عـــْ عغـــز ففـ

ْ  املغزلني، ٌعٖ ٌضعٙد عْ رخٟٛ عْ ِٙٚزٞ طزٚـو عـْ صـرٍٟ عـْ برـد       عـ

 ٓ،اهلل عْ ٔ٪ً عْ خ٪٘ٞ عْ اعح  عـْ رٚـث عـْ وطتـآ،   خٛـي وطتـا      

، فىـرط  عاوّري ٘احلحارٞ. ياوـت: فـدخي رصـًٙ اهلل     َِٕٙٚزاٌ ٘املضىٍٙٓ

فزصٖ. ٘خزد ٌعٖ اؽراعٖ، ذت٠ ا ٠  ىـن اوثيـزٞ،    ٘رلب دربٖ ٌ٘يتزٗ،

٘يــد لثــز  فــَٕٛ   اهلل، ففــاً: ؽــزفَٕ ر٘فىــَ ٚىرــث آ رجــ  ٘ٔــٙ ٌضــز 

ٟد اخـز١، فتـش         اجلزاذٟ. ياوت: فّاُ ذت٠ نعـت وطٛطـٖ، ٘نعـت ٔا٣عـ

                                                 
 .241اوٙايدٝ، ـ  (1)



 خصائص النجاح في المشروعات الكبرى

 

213 

: ٚا براد عْ عغز! ياً: ورٛـن! يـاً: اِةـز ٌـا ٔـذا. فـذٔب ثـَ        فؾاا فٙثب

ٌْ املغزلني، ٌعٖ بّٟٛٛ عْ  خٍٛي عْ اخلطاب  ارج  ففاً: ٔذا فزار 

 عاحلحارٞ َِٕٙذؾْ   خٛي وطتآ بّد جري عين برٛد، ٘املضىٍٙٓ ٚزاٌ

ــاد رصــًٙ اهلل    ــي. فع ــٖ       ٘اوّر ــَ خــزد ٌع ــرط دربــٖ ٘رلــب فزصــٖ، ث فى

ثيزٞ. فىَ ٚأ ّـا ذتـ٠ لـآ اوضـرز، فزجـ  ٘ٔـٙ ٚفـًٙ:         ىن او إ  اؽراعٖ

ؽــى٠ عأؽــراعٖ اوؾــرس  ثــَ رجعــٙا ٌتىــٙوني، يــد لثــز  فــَٕٛ اجلزاذــٟ. 

. فماِت اُ صىٍٟ  فًٙ: يد عٕد  ٌعٖ ٌغأد فٕٛا يتاً ٘خـٙ    ٘جىط

 ٚمـْ ٌـْ   ـ مل٘خٛرب، ٘لّـا عاحلدٚرٛـٟ، ٘  اوتـتس، ٘ذـّني       املزٚضٛ ،ــ 

 .(1)٩٘ اخٙ  بّدِا ٌْ اخلّدك"  ون ع٢ْٜ ا عب وزصًٙ اهلل 

 

وفــد دوــت اوترىــٛ٪  اوضــاعفٟ آ ٌضــت١ٙ  

ــد فـــاك       ــز اخلّـــدك يـ ــاس   ٌغـــز٘  ذتـ االزلـ

املعد٩  املتٙيعٟ عترفٛفٖ و٬ٔدا  املٙفٙبٟ وٖ ٌّـذ اورداٚـٟ، ٘ميمّّـا آ    

ــاس      ــي ٘"االزلـ ــي" عـ ــاس اوماٌـ ــٟ "االزلـ ــي إ  ذاوـ ــد ٘ؽـ ــز٘  يـ ِـــدبٜ آ املغـ

او  وطـت  ،ا٩بترار املد١ اجليزا  ٘اوشٌين وترعا ٖ إ ا ٌا اخذ   ;اخلارك"

٘ ٕٙرٗ بى٠ اودْٚ لىٖ   ٌغـارك   ،اوعامل امج  ٘ ثىت   رصٙ  دْٚ اهلل

 إ  ٌّٚٙا ٔذا ٘إ  آ ٚزث اهلل ا٫رد ٌْ٘ بىٕٛا. ،ا٫رد ٌ٘يارعٕا

٘طرفاد ودرجٟ اوتـشاُ اوت٤ـا  املختىتـٟ املغـارلٟ   املغـز٘  حمؾـا٣ؿ       

 عزفّا هلا ميمّّـا  عـٛني ذـا٩  إزلـاس رلتىتـٟ ٌزرِـا عٕـا          او  ،اوّحاا

 صٛاك املغز٘ ،ِذلز ٌّٕا ٌا ٚىٜ:
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 حالة اإلجناز اخلارم:- 4-4-1

لٍا راّٚا  ٘ ثىت  ىن احلاوٟ ع٪ عن   اوفٛادٞ املثاوٟٛ وزصًٙ اهلل 

صاعفاد. اٌا بى٠ ٌضـت١ٙ ا٫فـزاد املغـارلني   املغـز٘  ففـد ٘ؽـي إ   ىـن        

ُٓ اوتارصــٜ  احلاوــ اوــذٝ يٛــي بّــٖ ٘وــٙ ٌــْ عــاب املراويــٟ:     ٟ اخلاريــٟ صــىٍا

ًٍ بغزٞ ٚعٍي بٍي ٤ٌٙٚذا لآ" ، إ  درجـٟ آ ذضـدٗ يـٛط عـْ اعـٜ      (1)"رجا

ٖ  وـرط  "ؽعؾـعٟ، فٍـا ورـث آ     ً  فضـأوٙا  )اٝ اوٍـٜ بىٛـٖ(،   عـ   اهلل رصـٙ

عـٖ )اٝ صـىٍآ لـٜ  ـذٔب      ٘وٛيتضـي  وـٖ )اٝ يـٛط(،   فىٛتٙفـأ  ٌز٘ٗ  :ففاً

خىتـٖ )اٝ ٚمـب املـا٢ بىـ٠ خىـو راصـٖ ٘ ٕـزٗ(.         االِـا٢  ( ٘ٚمتـأ  عنيبّٖ او

 ٘ ٔرت بّٖ اوعني. (2)"بفاً ٌْ ذي فمأمنا فتعي)صىٍآ(
 

 حالة اإلجناز الهامل:- 4-4-2

    َ ٘يـز٘ا اوؾـتا  اوـ      ،٘ٚغٍي بٍُٙ املضىٍني اوـذْٚ عـذوٙا جٕـد طـايتٕ

َ   ،ا٘ردِأـا فٍٛــا صــرق  فمــآ إزلــاسَٔ  ،٘اخىؾـٙا    ّتٛــذ املٕــاُ املّٙطٟـ عٕــ

 ٓ.آ اوتاوٛتإٌَّ اوت٤ت ٠ضتثّلاٌ٪د )لٍاد ِ٘ٙباد ٘٘يتاد(، ٘عاوطر  ُٚ
 

 حاالت اإلجناز املتوشط إىل الضعيف:- 4-4-3

٘ميثىٖ فعا  اهلٍٟ ٌْ املضىٍني اوذْٚ مل ٚرذوٙا احلد ا٫دِـ٠ املطىـٙب   

أ ٓ هلـــَ َ اوـــذْٚ مل ٚـــــــــزار. ٘ٔـــــتـْ اراد٘ا اوـــــَ اوتـــارْٚ ا٘ ٌـٌـــَّٕ، ٌّٕ٘ـــ

 ٌْ عين احلارث ملا بارفَٕ صعد عْ ٌعا . اوزصًٙ 

 حاالت اإلجناز الضعيف إىل امليعدو:- 4-4-4

٘ميثىــٖ املّــاففٙٓ اوــذْٚ ختــا وٙا   ادا٢ ٌٕــإٌَ ٘لــآ ٌعةــَ بٍىــَٕ   

 لّــٙس  ذلٍــد  ٚعــدِا "ٌــزا٢ّ ٘ ةــأزاد، ٘ميثىــَٕ ٌعتــب عــْ يغــ  مل ــا يــاً:        
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5- 
 الخالصة

ْ  ٩ لضـز١ ٘يٛؾـز، ٘اذـدِا     اهلل ٘بـدِا  ٌ٘ـا  ذاجتـٖ،  إ  ٚـذٔب  آ ٚـأٌ

 .(1) "!إ٩ وز٘راد ٘رصٙوٖ

 

ععــــد ٌــــا صــــرق ٌــــْ يىٛــــي ٘وفٛــــاظ  

ٌعد٩  إزلاس ٌغـز٘  ذتـز اخلّـدك ميمـْ     

       ٟ ( 2 اصتخداُ ٌّٕخ ٚتقٍْ بـدداد ٌـْ امل٨عـزا  املختىتٟـ ٘ طرٛفـٖ بىـ٠ )املعادوـ

(. ٘ غٍي ٔذٗ امل٨عزا  مجٛـ  اوعّاؽـز اوـ  ا ّٛـا بىـ٠  لزٔـا       1٘)جدً٘ 

 و املغز٘  ٌ٘مِٙا  ٌعادوٟ االزلاس اخلاؽٟ عٖ.   ٘ؽ

ــدً      ــاظ املع ــافرتاد املضــأٍٟ املتضــاٟ٘ٚ وىٍمــِٙني اوز٣ٛضــني   يٛ ٘ع

ــا  ٌٙسبــٟ إ    100) :اوعــاُ وإلزلــاس  ٘  50درجــٟ وإلٌماِ ــادٞ   50درجــٟ وىفٛ

درجٟ وىٍعٙيا (، ميمْ  فَٛٛ لي بّؾز  100٘) ،درجٟ وىفابدٞ اوعاٌىٟ(

َٛٛ إزلاس املغز٘  بى٠ ٌفٛاظ باُ. ٘ٔٙ ٌا ف  ٙفـٛرٖ  ٘ ف ،بددٚاد ا٘ ف٤ٙٚاد

. عــي ٘ميمــْ ابترــار ٔــذا املغــز٘  ٌزجعــاد  ّضــب إوٛــٖ ٌعــد٩    2  جــدً٘ 

إزلــاس ٌغــارٚ  ا٫ٌــٟ بىــ٠  ارطلٕــا، عــي ٌ٘ضــتفرىٕا إٓ عــ٤ّا. مبعّــ٠ آ ٚــتَ   

% 60 فَٛٛ إزلاس ٌغز٘  ٌا ٘اوٙؽًٙ إ  يٍٛـٟ وـذون االزلـاس ٘وـتمْ ٌـث٪د      

 ٌغز٘  اخلّدك   وش٘ٞ ا٫ذشاب.ٌْ إزلاس 

 

 

 ّـــاً٘ ٔــــذا اوررــــث بٍىٛــــٟ ذتــــز اخلّــــدك   وــــش٘ٞ  

ا٫ذــشاب ٌــْ ٘جٕــٟ ِةــز ّٔدصــٟٛ، ٘ذىــي اذــداثٕا املتعىفــٟ   

حبتــز اخلّــدك ٘ؽــٛاِتٖ ٘اوــدفا  بّــٖ. فٍــْ ذٛــث طرٛعــٟ املغــز٘    ــرني آ    

                                                 
 .238اوٙايدٝ، ـ  (1)

كونـاا  اةتخالص جـدو  م  ــ  5ــ 4 

اإل ـــا  ملشـــروع حفـــر اخلهـــدق                      

. 
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ٌغز٘  ذتز اخلّدك ميمْ إدراجٖ فٍْ املغـارٚ  اهلّدصـٟٛ بىـ٠ اوعٍـُٙ،     

 فٜ وّٛتخب ٌّٕا ف٤ٟ ٌغارٚ  اهلّدصٟ اوعضمزٟٚ، ثَ ٚشٚد   ار فا٣ـٖ  ثَ ٚز

 وٍٛثي  ر٘ٞد، يىٍا  ترفق وي ٗ، ٘ٔٙ اِٖ اٚقاد ٌغز٘باد ٌؾ ٚاد.
 

 (2جدً٘ )

 جدً٘ ٌمِٙا  االزلاس ملغز٘  ذتز اخلّدك

 اوعّؾز اوعاُ املعادوٟ
اوعّؾـــــــــــــــــــــــز  

 اوز٣ٛضٜ
 اوعّؾز اوتزبٜ

 اوٙسٓ*

 )درجٟ(

 اوتفَٛٛ

 )درجٟ(

  

إٌماِــــــــــــا  

 املغز٘ 

 درجٟ(100)

 اوفٛادٞ

 ()اوزصًٙ 

 درجٟ( 40)

 4/4 4  غحٛ  ا٩عتمار

 4/4 4 االب٪ٓ اوؾزٚس ٘اوغٙر١ ٘اوتثرٛت

 4/4 4 ا٩صتط٪  املٛداِٜ اوديٛق ٫رد املغز٘ 

 4/4 4 اوربابٟ   اختٛار اومتا٢ا 

 4/4 4 املغارلٟ اوعٍىٟٛ وىفا٣د ٌ  جّٙدٗ

 4/4 4 ٟ ٙسٚ  املٕاُ ٘اوعرفزٟٚ اوتّةٍٛٛذضْ 

 4/4 4 ٌمافأٞ ا د اورار 

 4/4 4  أوٛو اوفىٙب ٘ غحٛ  ر٘ا اجلدٟٚ   اوعٍي

 4/4 4 عث ر٘ا ا٫ٌي ٘اوتتا٧ً

 4/4 4 ذحب ا٫خرار احملرطٟ بْ فزٚق اوعٍي

 فزٚق اوعٍي

 درجٟ( 40)

 8/8 8 اوتٙلي ٘اوؾرب ٘اوطابٟ ٘اال فآ

 8/8 8 ذضْ املغٙرٞ ٘او٢٩ٙ ٘اوّؾزٞ

 8/8 8 اوثفٟ عاوفدرا  

 8/8 8 احلٛىٟ ٘املمز احلضْ

 8/8 8 اوغحابٟ ٘االيداُ 

 ـــــز٘  اور٤ٛـــــٟ  

 املٙا ٟٛ

 درجٟ( 20)

 8/8 8 احلزا  احملٛطٟ عاملدّٟٚ املّٙرٞ

 8/8 8 رٚس اوؾرا او  ٔرت بى٠ املغزلني

 4/4 4 ٌعةَ اٌالْ احلتزصٕٙوٟ اورتعٟ   

 ؽتز 100 ا ٍٙ  اجلش٣ٜ 

_ 
ــا   ٌعٙيـــــــــــــــ

 املغز٘ 

 درجٟ(100)

املعٙيـــــــــــــــــــــا  

 اورغزٟٚ

 درجٟ( 80)

 0/20 20 إٌماِا  اوعد٘ اوقخٍٟ

 0/20 20 يىٟ املٙارد اورغزٟٚ ٘املادٟٚ

 0/20 20 صىرٛا  اوت٤ٟ و  املىتشٌٟ ٌْ فزٚق اوعٍي

 0/20 20 اخلطز اوفادُ ٌْ اودخي
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ــٟ   اوةــز٘  اور٤ٛٛ

 املعالضٟ

 درجٟ( 20)

 0/8 8 املّا  اوفاصٜ

 0/8 8 ؽعٙعٟ اورتعٟ 

 0/4 4 اوزٚاا املرتعٟ

 ؽتز 100 ا ٍٙ  اجلش٣ٜ 

= 
ذؾـــــــــــــــــــٛىٟ 

 املغز٘ 

 ذفق ٌغز٘  ذتز اخلّدك اويزد ٌّٖ   ااٟٚ املدّٟٚ -

 عٕدا٢ ففط 6لاِت خضا٣ز املضىٍني  -

 د ٌّدذزاد ع٪ اٌي    مزار احملا٘وٟإِشُ اوعد٘ ٘با -

 اٌْ املضىٍٙٓ بى٠ دبٙ َٕ ٘ ٕز  اودبٙٞ بى٠ اودْٚ لىٖ إ  ُٚٙ اوفٛاٌٟ. -

100 – 

ؽــــــتز 

 =100 

 
ــاُ   ــَٛ اوعـ اوتفٛـ

 وىٍغز٘ 
 ٌعاٚ  اوتفَٛٛ

 20/20 20 ذحَ االزلاس

 20/20 20 جٙدٞ االزلاس

 20/20 20 ا٩وتشاُ مبٙبد اوتضىَٛ

 10/10 10 تتادٞ ٌْ املٙارد اورغزٟٚذضْ ا٩ص

 10/10 10 ا٩صتي٪ً ا٫ٌثي وإلٌماِا  املادٟٚ املتاذٟ

 20/20 20 ذحَ اوعا٣د ٌفاعي اجلٕد

 100 100 ا ٍٙ  اجلش٣ٜ وىتفَٛٛ

 *امل٨عز  ثٛىٜ ٘ياعي البادٞ اوٙسٓ   دراصٟ الثز  تؾٛىٟٛ

 

     ٖ ؽــّو املغــز٘  إ    ففد،اٌــا ٌــْ ذٛــث ٌــدخ٪  املغــز٘  ٘ذؾــٛىت

ٌمِٙا ٖ اوز٣ٛضٟ او   ثي ارلآ ٌعادوٟ انّٛأا ٌعادوٟ االزلاس )ٌـدخ٪   

= رلزجا (. ٘ ٨ً٘ ٔذٗ املعادوٟ عاختؾار إ  آ ذؾٛىٟ إزلاس اٝ ٌغز٘   عـرب  

بــْ ٌــدخ٪  ٌعادوـٟـ االزلــاس،  شٚــد  ىــن احلؾــٛىٟ عشٚــادٞ االٌماِــا  املتاذـٟـ  

احملٛطٟ عٖ. ثَ عز  اوررث   يىٛي املمِٙـا   ٘ في عشٚادٞ املعٙيا  ،وىٍغز٘ 

٘ف اوتــدوٛي بىٕٛــا عغــٙأد بدٚــدٞ ،اوز٣ٛضـٟـ وىٍعادوـٟـ إ  بّاؽــزٔا اوتتؾــٛىٟٛ

 ا٫ٚدٝ. ٌْ لتب اوض  ٘اويش٘ا ، عفدر ٌا طاوتٖ

٘ٚترف٠ بّؾزاد ٔاٌاد ٩ ميمْ إِٕا٢ اوررـث د٘ٓ اوتّٙٚـٖ بّـٖ، ا٩ ٘ٔـٙ     

ــادٞ ٘وتزٚــق اوعٍــي   إزلــاس املٕــاُ   ٛــدٗ" وٚبّؾــز " ٙفٛــق اهلل ٘دبٍــٖ ٘ أ  ىفٛ

٘ا٫بٍاً املّٙطٟ عٕـَ بىـ٠ ٌـدار فـرتٞ اوعٍـي   املغـز٘ ، ٘  ٌغـز٘  ذتـز         
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ــدٞ ٌــْ ٌزاذــي        ــق اهلل عٙفــٙا   ٌّاصــرا  ٘ؽــٙر بدٚ ــ٠  ٙفٛ ــدك  ى اخلّ

طرفاد ملـا ٘رد   ا٫ذادٚـث اوؾـرٛرٟ اوـ  ٩ دلـاً وتتؾـٛىٕا ّٔـا.         ، اوعٍي

اهلل ٔـٙ االٌماِٛـٟ االفـافٟٛ املزجرـٟ ومتـٟ      وذا ٨ٚلـد اوررـث آ  ٙفٛـق    

 ٙفٛق اهلل ٌْ ٚضـترفٖ ٘ٚعٍـي وـٖ، فـفٓ ذؾـي       ٠ٌعادوٟ االزلاس، ضلؾي بى

 ٘امليزُ ٌيٍّاد ٘اوفىٟ ٘فزٞ ٘اخلٙ  اٌّاد.     ،بىٖٛ ٚؾرس اوؾعب عني ٚدٖٚ وّٛاد

وفد  ٙؽي اوررث إ  يّابـٟ عـأٓ ٌغـز٘  ذتـز اخلّـدك ٚعتـرب امنٙ جـاد        

عٛاراد. اٝ ُ عاٚز عٖ املغارٚ  اهلّدصٟٛ بإٌا ٘خاؽـٕا. ٘طلـتَ   صلب آ ُٚتخذ ٌ

اوررث عترفٛق ٔذا اهلد  ٌْ خ٪ً جدً٘ نٜ "جـدً٘ إزلـاس املغـز٘با     

اهلّدصــٟٛ". ٘فا٣د ــٖ يىٛــي اٝ ٌغــز٘  ّٔدصــٜ ٌــْ ذٛــث بّاؽــزٗ املفاعىــٟ     

وعّاؽــز ٌغــز٘  اخلّــدك ٘اٌتــدادا ٕا احملتٍىــٟ، ٘مبفاعىــٟ لــي بّؾــز          

ٟ املغــز٘  امل ِ٘تــط  وــن اوعّؾــز   ٌغــز٘     ،طىــٙب  فٍٛٛــٖ عفٍٛتــٖ اوعٍىٛــ

اخلّدك ٘مج  اوتفٍٛٛا  ميمّّا بّد٣ذ  فَٛ املغز٘  املطىٙب  فٍٛـاد لىٛـاد   

بى٠ ٌضت١ٙ خؾا٣ؿ اوّحاا عفدر ٌـا ٚتـٙفز فٛـٖ ٌـْ خؾـا٣ؿ يففـت         

 ٌغز٘  اخلّدك اوعةَٛ.
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 عــــراجـــامل

 ٚز اوطربٝ. جاٌ  اورٛآ    تض  اوفزآٓ، ٩عْ جز- ز1ش

  تض  اعْ لث ، ٩عْ لث  اوفزعٜ.- ز2ش

  تض  اوفزطيب.- ز3ش

 ص ٞ اعْ ٔغاُ.- ز4ش

  ارٚ  اوزصي ٘املىٙه، ٩عْ جزٚز اوطربٝ.- ز5ش

 اوطرفا  اومرب١ ٩عْ صعد، دار ؽادر،ع ٘ .- ز6ش

 املّتةَ    ارٚ  املىٙه ٘ا٫ٌَ، ٩عْ اجلٙسٝ.- ز7ش

 لتاب املياسٝ، وىٙايدٝ.- ز8ش

 عْ ٚٙصو اوغاٌٜ. صري اهلد١ ٘اوزعاد، حملٍد- ز9ش

 ٘فا٢ اوٙفا عأخرار دار املؾطت٠، وىضٍٕٙدٝ.- ز10ش

اخلّـدك، اعـٜ دلأـد اوفـار٦، جزٚـدٞ       –ٌْ ٌعامل املدّٚـٟ اوّرٙٚـٟ   - ز11ش

، 8742ٔـــــــــ، ٘اوعــــــــدد 2/9/1411، 8707املدّٚـــــــٟ املّــــــــٙرٞ اوعـــــــدد   

 ٔـ..8/10/1411

ــٙ    - ز12ش    ــ٪ً اوضــ ٞ اوّرٙٚــٟ، وــش٘ٞ ا٫ذــشاب، ذلٍــد برــداوفادر اع

 ٔـ 1403تزيآ، بٍآ، فارظ، دار او

ــشاب   - ز13ش ــٙرٞ ا٫ذــ ــٙرٔا صــ ــا  ؾــ ــدك لٍــ ــش٘ٞ اخلّــ ــٜ  ، وــ ــا٣شٞ بىــ فــ

ــٟ   عـــرباٌىٛط ــٟ اودراصـــا  االصـــ٪ٌٟٛ، جاٌعـ ــاوٟ ٌاجضـــت ، لىٛـ ، رصـ

 ُ.1987ا٫سٔز، 

صــعٙد ، وــش٘ٞ ا٫ذــشاب   فــ٢ٙ اوفــزآٓ اومــزَٚ: بزفــا ٘يىــٛ٪ - ز14ش

ٌـ ، لىٟٛ اؽًٙ اودْٚ، رصاوٟ ٌاجضت ، برد اهلل اوتّٛضآ اُ جاٌعٟ اال

 ُ.1979، ذلٍد عْ صعٙد االص٪ٌٟٛ
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د٘ر احلــزب اوّتضـــٟٛ   وش٘ ـــٜ اذـــد ٘ا٫ذـــشاب   فـــ٢ٙ اوفـــزآٓ  - ز15ش

، لىٟٛ اؽًٙ اودْٚ، رصاوٟ ٌاجضت ، سْٚ بىٜ ذضْ اوضٛد، اومزَٚ

 ُ.1985، جاٌعٟ ا٫سٔز

، ّٔــد عّــت برــد اوعشٚــش اودٔٛغــٜ، وــش٘ٞ ا٫ذــشاب: دراصــٟ دبٙٚــٟ- ز16ش

جاٌعٟ االٌاُ ذلٍد عـْ صـعٙد   ، ب٪ُلىٟٛ اودبٙٞ ٘االرصاوٟ ٌاجضت ، 

 ُ.2004، االص٪ٌٟٛ

ــا     -  ز17ش ــٜ فـ ـــ ي ؾـ ــ٪ٌٟٛ، وـ ــا  االصـ ــٟ اوعضـــمزٟٚ   اوتتٙذـ اهلّدصـ

 ُ. 1997برداوز٧٘ ، عيداد، 

"اوعرفزٚــٟ اوعضــمزٟٚ   وــش٘ا  اوزصــًٙ"، دار اوتمــز اوعزعــٜ،   -  ز18ش

 (17ُ. )بى٠ ٔاٌػ ٌزج  1958اوفأزٞ، 

إٚىٛضــٛو ِمٛتــا،  زمجــٟ  "اوغــزك ا٫٘صــط   اوعؾــز اوٙصــٛط"،-  ز19ش

. )بىـ٠  1ٌّؾٙر اعٙ احلضْ، ٨ٌصضٟ دار اومتاب احلدٚث، عـ ٘ ، ة 

 .(17ٔاٌػ ٌزج  

"اطىط احلدٚث اوّرـٙٝ ٌـْ اومتـب اوؾـراا اوضـتٟ"، عـٙيٜ اعـٙ        -  ز20ش

 .2003ُ ،خىٛي، دار اوتمز،دٌغق

"اطىـــط  ـــارٚ  االصـــ٪ُ"، د. ذضــــني ٌـــ٨ِط، اوشٔـــزا٢ وإلبــــ٪ُ      - ز21ش

 .1987ُزٞ، اوعزعٜ، ٌدّٟٚ ِؾز، اوفأ

 

 

 


