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رِيََنماييََن بةالظكرنىََ ل طوظارا ( زانكويا دهوك ) ىََ
طشتى:
ثيََدظية ظةكولني يا بذارة و سةراثايى بيت و ثيََشوةخت نةهاتبيتة بةالظكرن يان شاندن بوََ ض طوظاريََن
ديرت .ديسان ثوختةيةك و ثيََشةكيةك و رِيََبازةكا فةكولينىََ يا يةكطرتى و ئةجنام و ذيََدةران خبوظة بطريت،
زيََدةبارى وىََ ضةندىََ كو نابيت هيض ظةكولينيََن لقىََ زانستى ذ( )15الثةرََان ثرتبن و ظةكولينيََن لقىََ
زانستيََن مروظايةتى ذى ذ ( )21الثةرِان ثرت نةبن.

ناظةروك:
ثيََدظية ظةكولني ب رِيََنظيسةكا ئاسايى ( نورمال ) بهيََتة نظيََسني و ب فوََنتيََن نظيََسينا كوردى (
 ) traditionalقةبارىََ ( )51بيت .دةربارةى دةسثيََكرنا ثةرةطرافان ذى  ،ثيََدظية ل دةسثيََكا هةر
ثةرةطرافةكى بوََشايةكا ثيََويست هةبيت .
Ali-k-

ثةراويََز:
نابيت ثةراويََز د ناظ تيََكستيدا بهيََنة بكارئينان .هةمى ثةراويََز دىََ كةظنة دوماهييا ظةكولينىََ.

بةرهةظكرنا الثةرى :
ثيََدظية الثةرِ ذ جورىََ (  ) A-4بيت و بوََشايا ل سةرىََ وى و ل بنىََ وى (  2,1سم ) بن و اليىََ رِاستىََ
(  3سم ) بيت و اليىََ ضةثىََ ذى (  2سم ) بيت .

رِيََزبةنديا الثةرِان:
دةربارةى رِيََزبةنديا الثةرِان ثيََويستة ذمارة ل كوذيىََ ضةثىََ يىََ بنىََ هةر الثةرِةكى بهيََتة دانان .
ناظونيشان:
ناظونيشانيََن ظةكولينىََ دىََ ب خةتىََ ()Ali-k-traditionalقةبارىََ( )51فوََنتيََن كوردى قةبارىََ ( )51
ل نيظا الثةرِى هيََنة نظيََسني  ،ديسان ناظو نيشان و سةرةبابةتيََن ذ ناظدا ذى دىََ ب نظيََسينةكا ديار هيََنة
نظيََسني .هةمى ناظونيشانيََن الوةكييََن ناظ ظةكولينىََ دىََ بظى رِةنطىََ ذيََرى هيََنة ذمارةكرن  ،ييََن
سةرةكى(،)..،.3 ،.2 ،.5ييََن الوةكى ذى ()5.5ييََن الوةكى تر ذى ().5.5.5وهتد.
ناظىََ ظةكولةرى:
ناظىََ ظةكولةرى ثيََويستة ب خةتى()Ali-k-traditionalقةبارىََ ( )53بهيََتة نظيََسني و ل نيظا الثةرِى ،
ب مةرجةكى بكةظيتة بن ناظونيشانيََن ظةكولينىََ و بوََشايى د ناظبةرا هةردووكاندا هةبيت  ،هةروةسا
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نةطةهيتة هةردوو الييََن رِاست و ضةثىََ ييََن الثةرِى  .ثاشى د رِيََزا دبندا ناظونيشانيََن زانستى و كارييََن
ظةكولةرى  ،هةروةكو ظىََ منوونا ذيََرى بهيََنة توماركرن:
 -1ثشكا جوطرافى  ،كوليذا ئادابىََ  ،زانكويا دهوكىََ  ،عيََراق  ،هةريََما كوردستانىََ  ،عيََراق .
 -2ثشكا زانستىََ ئاخ و ئاظىََ  ،كوليذا ضاندنىََ  ،زانكويا دهوكىََ  ،عيََراق  ،هةريََما كوردستانىََ ،
عيََراق .
كورتيا ظةكولينىََ:
ثةيظا (كورتيا ظةكولينىََ) دىََ ب خةتةى ( )Ali-k-traditionalقةبارى ( )51ل اليىََ رِاستىََ يىََ الثةرِى
َكولينىََ ذ ( )311ثةيظان تىََ بثةرِيت و هةرضار كليليََن ثةيظان ( Key
هيََتة نظيََسني  .نابيت كورتيا ظة
 )wordدىََ كةظنة بنىََ كورتيا ظةكولينىََ و ثيََدظية ب خةتةكىََ ديار و الر (  )Italicقةبارىََ ( )53بهيََنة
نظيََسني .بوََ منوونة:
كليليََن ثةيظان :زانستىََ زمانى  ،دةنطسازى  ،دةنطسازيا كوردى  ،هيََز و ئاواز .
ديسان ثيََدظية ،ئةطةر ظةكولني ب ض زمان بوو (كوردى ،عةرةبى ،ئنطليزى) كورتيا ظةكولينىََ ب
هةردوو زمانيََن ديرت ذى د طةلدا بيت .بوََ منوونة :ئةطةر ظةكولني ب(زمانىََ كوردى) بوو ،ثيََويستة
( عةرةبى و ئنطليزى ) ذى د طةلدا بيت .
كورتيا وىََ ب هةردوو زمانيََن
ويََنة و خشتة:
ذبلى خشتا هةمى هيََلكارى و نةخشة و ويََنة ،وةك ويََنة دهيََنة هذمارتن  .ثيََدظية ذماريََن عةرةبى ل
سةر هةمى نةخشة و ويََنا بهيََنة دانان  ،ديسان ثيََدظية ئةظ نةخةشة و ويََنة نةهيََنة كةرتكرن بوََ
الثةرِةيةكىََ ديرت و جهىََ وان د ئيََك الثةرِةدا بكةت و نةكةظنة سةر ثةراويََز و هذماريََن الثةرِان .
هةروةسا ثيََدظية ناظيََن ويََنة و خشتا د سةر واندا بهيََنة نظيََسني  ،كو ناظةراستىََ بطريت و ذ رِيََزةكىََ و ثرت
بوََشايى د ناظبةرا خشتة و ويََنا و ناظيََن واندا هةبيت  .بوََ منوونة :
خشتة (  :) 5هندةك زانيارى ل سةر دامةزراندنا كوليذيََن زانكويا دهوك
ساال دامةزراندنىََ

ثشكيََن وىََ

ثزيشكى

5112

نشرتطةرى .. ،

ئاداب

5111

زمانىََ كوردى .. ،

كوليذ
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ذيََدةر:
ثيََدظية بوََ توماركرنا ذيََدةران ،ل دةسثيََكىََ ناظىََ ظةكولةرى بهيََتة نظيََسني ،ثاشى سال دناظبةرا دوو
كظانادا ،واتة شيََوازىََ ( )APAبهيََتة ثةيرِةوكرن وئةطةر زانيارييََن ذيََدةرةكى ذ رِيََزةكىََ بورين ،وى
دةمى درِيََزا دبندا دىََ هيََنة تةواوكرن ،ب مةرجةكى()5سم بوََشايى ل سةرىََ رِيََزىََ مبينيت .ئةطةر ذ
ذيََدةرةكى ثرت ييََن ئيََك نظيََسةر دظةكولينيََدا هاتنة بكارئينان وى دةمى  ،هةمان شيََوازىََ (  ) APAدىََ
هيََتة بكارئينان  ،بةىلََ ثشتى توماركرنا ساىلََ دىََ بوََ ذيدةرىََ ئيََكىََ(أ) ب رِةخ ساليََظة هيََتة نظيََسني و بوََ
يىََ دوىََ(ب) و..هتد  .بوََ ثرت ثيََزانينا ل سةر بكارئينانا ذيََدةرا ض كتيََب بن يان طوظار و رِوذنامة و تورا
ئةنرتنيََتىََ ..هتد .بةرىََ خوبدة خاال(  )Referencesذ رِيََنماييََن بةالظكرنىََ ل طوظارا زانكويا دهوك ب
زمانىََ ئنطليزى .
ثيََشكيََشكرنا ظةكولينىََ:
ثيََشكيََشكرنا ظةكولينىََ بوََ طوظارىََ دىََ بظى رِةنطى بيت :
 -1ضار دانةييََن كوََثيكرى ذ ظةكولينىََ .
 CD -2يىََ ظةكولينىََ كو تيََدا فايلةكا (  ) Microsoft word document Formatهةبيت
ظةكولينىََ خبوظة بطريت و ل سةر ظى ناظونيشانىََ ل خارىََ بهيََتة ثيََشكيََشكرن بوََ طوظارىََ :
___________________________________
هةريََما كوردستانىََ – عيََراق
ثاريََزطةها دهوك
سةروكاتيا زانكويا دهوك
سكرتاريةتا دةستةكا نظيََسةريََن طوظارا زنكويا دهوك
ذمارا تةلةفونىََ 112-9221211 :
E-mail:jdu@uod.ac

___________________________________
تيََبينى -:كوظار بتنىََ ئةوان ظةكولينان بالظ دكةت ئةويََن ئاستىََ هةلسةنطاندنا وان دطةهيتة ثال (رةسةن) يان (بةهادار).
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تعليمات النشر في مجلة جامعة دهوك
يجب ان تكون البحوث المنشورة في المجلة مستتوفية لووادتا النشتر وعة تلة للتويتيم الللمتي ولتم يستبا ان نشترو او
قامو للنشر الى اية جهة اعرى ويجب ان يت من البحث عالصة وموامتة وان يتبت البةحتث يريوتة موحتاة ومنهجتة
وا حة في البحث وان يحاا النتةئج التي توصل اليهة والمصةار التي ادتما دليهة وأن ال تتجةوز دتاا صتاحةت دتن
()15دشرين صاحة بةلنسبة للبحوث الللمية و()52عمس ودشرين صاحة للبحوث اإلنسةنية.

التعليمات الخاصة بشكل وترتيب البحث:
المضمون:
.1
يجتتب ان يكتتون ميبودتتة بتتنمي (دتتةا ) عتتي ( )Traditional Arabicحجتتم ( )41تبةدتتا اطستتير( توريبتتي )45
المحةذاة (م بوية).

.2

الهوامش :

تكتب الهوامش في اعر البحث.

.3

اعداد الصفحة:

ييب البحث دلتى ورا حجتم ( )A4مت تتر ( 5.2ستم)متن يمتين الصتاحة ( 5ستم) متن يستةر الصتاحة و( 3ستم)متن
الجهتين الللية و السالى.

.4

ارقام الصفحات:

تكتب أرقةم الصاحةو في الجهة اليسرى من أسال الصاحة.

.5

العناوين:

يكتتتتب اللنتتتوان الرئيستتتي للبحتتتث بعتتتي بتتتةرز وستتتي الصتتتاحة ويا تتتل ان يكتتتون شتتتةمال ومعتصتتترا نتتتول العتتتي
( )Traditional Arabicو بحجم (.)42وأمة اللنةوين الرئيسة ااعل البحث فتكتب بحجم ( )42وبعي بتةرز فتي وستي
الصتتاحة أمتتة اللنتتةوين الثةنويتتة ااعتتل البحتتث فتكتتتب بحجتتم ( )41وبعتتي بتتةرز دلتتى يمتتين الصتتاحة م ت التيكيتتا دلتتى
استعاام يريوة االدااا ( )5-4-4( )4-4-4في ترتيبهة.

.6

اسم الباحث:

يتكب اسم البةحث (البةحثين) والوةبهم الللمية ودنةوين دملهم تحو اللنوان الرئيسي للبحث في وسي الصاحة نول
العي ( ) Traditional Arabicحجم(.)44
(انظر المثةل االتي)
محمد علي أمين* و ريبر فتاح ظاهر**

* قسم ادارة االعمال -كلية االدارة و االقتصاد -جامعة دهوك -اقليم كردستان العراق -العراق.

** قسم االقتصاد-كلية االدارة و االقتصاد  -جامعة دهوك -اقليم كردستان العراق -العراق.

.7

الخالصة:

يكتتتب البةحتتث ملعصتتة لبحث ت يو تتص في ت بةعتصتتةر تتا البحتتث والنتتتةئج وأ تتم التوصتتيةو دلتتى ان التزيتتا كلمتتةو
الملعص دن ( )333ثالثمةئة كلمة و تكتب العالصتة بعتي ( ) Traditional Arabicحجتم( )45تبةدتا اطستير (
ماتتترا) يجتتتب دلتتتى البةحتتتث اعتيتتتةر متتتة ال يوتتتل دتتتن أربتتت كلمتتتةو االتتتة ليتتتتم استتتتعاامهة كماتتتةتيص للبحتتتث تكتتتتب
بعي( ) Traditional Arabicمةئل حجم( )45في نهةية العالصة.
(انظر المثةل اآلتي)

التجارة الدولية ،القانون التجاري ،منظمة التجارة الدولية ،الدول النامية.

من ال رور ان يكتب البةحث فى نهةية البحث ملعصة للبحث بةللغتين الكراية واالنكليزية ان كةن البحث مكتوبة
بةللغة اللربية او بةللربية واالنكليزية ان كةن البحث مكتوبة بةللغة الكراية او بةللربية والكوراية ان كةن مكتوبة
بةللغة االنكليزية.
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الصور والجداول:
.8
 ترقم جمي الجااول واالشكةل التي قا تترا فتي البحتث وتيبت دلتى اوراا مناصتلة وبواقت
جاول في كل صاحة ويليى لكل جتاول دنتوان معتصتر يكتتب فتي ادتالب بعتي بتةرز امتة
االشكةل التي قا تكون دبةرة دن عيوي بيةنيتة او عترائي او صتور فتو ت ااعتل صتاحةو
اسال الشكل.
البحث وترقم وتلنون بلنةوين معتصرة تو
المصةار الللمية الملتماة:
*يا ل استعاام اليريوة الللمية في كتةبة المصةار بةلنسبة للبحوث الللمية فتكتب كل التاةصيل
المتللوة بةلمصةار وفي حةل تجةوز دنوان احا المصةار السير الواحا يتر فراغ(4سم) في بااية
السير التةلي وترتب المللومةو دلى النحو التةلي :
أ  .اسم المؤل أو المؤلاين .
ب  .تةريخ اليب أو النشر .
جـ  .اسم المصار (كتةب أو بحث) .
ا  .اار النشر بةلنسبة للكتب والمجلة بةلنسبة لألبحةث الللمية.
وكمة و مبين في اطمثلة اآلتية :
 ا .دبا الموصوا محما دبا الموصوا (  4153ـ  5330 -م) اراسة البنيتة الصترفية فتياللسةنيةو الوصاية ي 4الاار اللربية للموسودةو بيروو.

تو

 أ.ا حستتةم ستتليا النليمتتي (شتتوال  4153تتـ -كتتةنون الثتتةني  5333م) جهتتوا الوتتامة فتتي اراستتةالموي الصوتي مجلة آفةا الثوةفة والتراث ابي السنة اللةشترة اللتاا اطربلتون الصتاحةو :
(.)78-02
*أمة بةلنسبة للبحوث اإلنسةنية فتكتب مصةار ة بةليرا التولياية الملروفة والمتبلة .ودلى النحو
التةلي:
اسم المؤل أو المؤلاين اسم المصار رقم اليبلة مكةن اليب (اار النشر والاولة) سنة اليب
رقم الصاحة .وأمة إن كةن المصار من أجزا متلااة فيكتب الجز بلا اسم المصار.
*االنترنيو :
في حةلة ادتمةا البةحث دلى االنترنيو دلي الرجتول إلتى اطبحتةث الللميتة العة تلة للتويتيم الللمتي
والمنشورة دلى شبكة االنترنيو مثل المجالو االلكترونية والكتب والمراج الللمية االلكترونية .
 .9يحاظ البحث دلى قرص ( )CDويسلم إلى مجلة جةملة ا و م أرب نستخ ميبودتة إمتة بشتكل
مبةشر أو يرسل دن يريا دنوان المجلة البريا :
إقليم كراستةن – اللراا
رئةسة جةملة ا و
سكرتةرية يئة تحرير مجلة جةملة ا و
البريا االلكتروني :
Email: jdu@uod.ac.
مالحظة :تنشر المجلة اطبحةث التي يرتوي توويمهة الى مستوى اطصيل أو الويم فوي.
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رِيتم و بنياتيَ رِيتم د هوزانا نوييا كوردي دا
محدية حسن حممد
سكوال ئةندازياري ،فاكولتيا ئةندازياري وزانستيَن روةكى ،زانكويا دهوك-هةريَما كوردستانآعرياق

((ميَذوويا وةرطرتنا ظةكولينى  9:ئادارىَ ،1122 ،ميذوو رةزامةنديا بةالظكرنىَ  1 :ضريا دووىَ))،1122 ،

ثوختة
ئةدةبآ هةر مللةتةكى سروشتآ خوييَ تايبةت يآ هةى.هةر زمانةكى ذى شيعريةتا خويا تايبةت هةية،ذ زمانيَن دي
دهيَتة جوداكرن.ديسان هةر هوزانةكآ ذي جوانكارى وثيَكهاتةييَن رِيتمى ييَن خوييَن تايبةت هةنة.ب هةمان شيَوة ذي
َويَستآ خوييَ خوسةر ل بةرامبةر كلتورآ خوييَ نةتةوايةتى هةية .ب ظآ ضةندآ ثةيوةندييا
هةر هوزانظانةكى ذي هةل
هوزانظانى ب كلتورآ وى ييَ نةتةوايةتي ب هيَز و موكمرت ليَ دهيَت.
هوزانا هةظجةرخا كوردى وةكو هوزانا هةظجةرخا هةمى طةليَن دى ذاليآ هةلسةنطاندنآ وبها دانانا ئيستاتيكي
وهونةري ظة يارِةسةنة.واتة ئةظ ضةندة تةكنيك وفورمآ هوزانىَ ذ اليآ ب كارئينانا ثةيظ و ويَنةييَن هوزانيَ ظة دياردكةت.
هةرب ظى شيَوةى هوزانا نوييا كوردى لذيَر كارتيَكرنا هوزانا نوييا توركى و فارسي وعةرةبي ثةيدا بوية.
هوزانظانا بزاظ كرية هوزانييَن خو ذ قةيدو ياساييَن توند ييَن كيَشا عةروزى رزطاربكةن.دابشيَن هوزانييَن خوبةرةظ
رويبارةكىَ موزيكى ييَ بةرفرةه ترو ئاوازدار و هةمةرةنطرت ببةن.دهةمان دةمدا ئةو شيان ب رِيَيا منونةييَن خوييَن شيعري
ببنياتةكآ رِيتمى ييَ خودان موزيكةكا ئازاد و دةولةمةند ثةيدا بكةن .ئةوذى ب رِيَيا ب كارئينانا ثيَنطاظآ (تةفعيليَ) ل
جهآ ديَرآ و سةوراييَن جورا وجور ل جهىَ سةروا يةكطرتى.

ثيَشةكي
ئةظ ظةكولينة ب ناظىَ (رِيتم وبنياتيَ رِيتم د
هوزانا نوييا كوردي دا) ئةظة ذى بزاظةكة ب رِيَيا
ريَبازا شلوظةكرنآ

ذ بو دياركرنا طرنطرتين

جؤريَن كيَش و بنياتيَن رِيتمى ويةكيَن ثيَكهاتنا
رِيتمى ئةويَن ثرانيا هوزانظانيَن نويكةريَن كورد
هوزانيَن خو ثآ ظةهاندين .مة هوزانيَن ضةند
هوزانظانةكا وةكو منونة وةرطرتينة،ضونكى هةمي
جؤريَن كيَشا ب هةمان بنياتيَن رِيتمى ل دةظ ئيَك

هوزانظانةكى هندةك جؤر وشيَوة ذآ ب
كارئينانة.مة ثةيكةرآ ظةكولينىَ ب ظي رِةنطى
دارشتيية(.رؤليَ رِيتم د هوزانى دا،بنياتآ رِيتم
دهوزانا نويياكورديدا  ،ثيَكهاتةييَن بنياتآ رِيتم د
هوزانا نوييا كوردي دا ،هوزانا سةربةستا كوردي)
مة ب دريَذى باس ل ظان كرية و ثاشى جةند ئةجنام
هاتن دةست نيشانكرن ول داوييَ ذي ثةريَراويز و
ليستـا ذيَدةران و د طـةل كورتيا عةرةبى و
ئينطليزى.

هوزانظان نةهاتينة ب كارئينان .بةلكوهةر

1
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ب دةست خوظة ئينيت .د هةمان دةمدا ذ تيَكستيَن
دي دهيَتة جوداكرن(.)3واتة رِيتما هوزانآ طةلةكا

بارودؤخآ دةرؤنى ييَ هوزانظان هوزانا خو

ياطرنط و ثيَتظيية ذ بو ئةفراندنا جؤرة بابةتةكى د

دنظيَسيت تيَدا هةية  .هةروةسا ثةيوةندى ب وىَ

ناظبةرا هوزانظانى و وةرطريدا،ضونكى ب كـار

ذيانا تيَدا دذيت ذى هةية.

ئينـانـا هـوزانظانى بو جؤرةكآ رِيتمى دآ سةرجنا

رِيتم ئاوازةكا بلندة د ثارضةيةكا سرتيَسدار ذ

خاندةظانى يان وةرطرى بو وآ ضةندآ رِادكيَشيت

ثارضةييَن ناظةندا ديَراند دا .ئةظ ئاوازة ذي بنطةهآ

 ،ئةو ييَ ل بةرامبةرى شيَوازةكآ ئاخظتنآ ييَ ذ

ديَراية د هةر هوزانةكيَدا.ب ظآ ضةندآ ذ بوارآ

شيَوازآ ثةخشانآ جوداية.دهةمان هةمان دةمدا

ثةخشانآ بو بوارآ هوزانآ دهيَتة ظةطوهازتن.خويا

خاندةظان يان وةرطر دآ هزركةت هوزانظاني ب

دبيت رِيتم تيَكةلةك ذ سرتيَس وئاوازآ(.)1

تنآ ئةظ جؤرة رِيتمة يآ وةرطرتي نةك ئيَكآ دى.

دةبارةى رِيتم (د.عزةددين مستةفا رِةسول)

ئةظ هزركرنا وى دآ واتاييَ دةتة هوزانآ .ئةظة ذي

دبيَذيت(( رِيتم بزاظا دةنطيَن ناظةكى نة ،ئةويَن

ئةو ثةيوةندييا رِاستة قينةية ئةوا د ناظبةرا دةقا

ثشت بةستنآ ل سةر ثارضةييَن دةريا وثيَنطاظا

هوزاني دا و د ناظبةرا ضيَذ وةرطرتنآ دا

نةكةت.واتة نة وةكو كيَشيَنة .بةلكو رِيتم ئةو

هةى(.)4هؤسان رِيتم دهوزانيَ دا جؤرة ئاوازو

هةمة رةنطيكرنا دةنطاية ،ئةوا ذ بيَذةييَن هاتني ب

موزيكةكا تايبةت دابني دكةت .دهةمان دةمدا

كارئينان ب خودةردكةظيت .هوسان رِيتم ذ بابةتي

رِيتم دبيتة ئيَك ذ هؤيَن سةرةكي ييَن كارتيَكرنآ ل

دةردكةظيت .دةمآ كيَش ل سةر بابةتى دهيَتة

سةر خاندةظاني يان وةرطري ،ضونكى رِيتم ويَنةييَ

سةثاندن.واتة ئةظة ذ دةرظة و ئةو بو ذ ناظدا))

دؤخيَ داهيَنانىَ ودةرؤني ييَ ناخآ هوزانظاني ية.

()2

.خويا دبيت طرنطييا رِيتمى نةب تنآ د ثةيوةنديَن

بنياتآ رِيتم د هوزانا نوييا كوردي دا :ثيَكئينانا

ئامادةكرنا

بنياتآ رِيتمى ذ هوزانظانةكى بو هوزانظانةكآ دي

دةرؤنيداية ئةوا بةرهةمآ ئةدةبي ل دةظ خاندةظاني

جوداية ،ضونكى ئةظة تشتةكآ تايبةتة ب هوزانظانى

ثةيدا دكةت.ب رِيَكا وان ثةيظييَن رِيَكخستى ييَن د

ب خوظة و ثةيوةندي ب بارآ دةرؤنى يآ وي ظة

ناظ بةرهةمي دا دهيَنة ب كارئينان.

هةية.ل دويظ ظآ ضةندآ (( هوزان بنياتةكآ

د ناظبةرا دةنطانداية ،بةلكو دوآ

رِيتما هوزانآ دبيتة بانةك ذ بانيَن ئاظاهييَ

رِيتمى ييَ تايبةتة ب بارودؤخةكآ دةست

هوزانىَ ،ديسان ديوارةكة ذ ديواريَن جوداكرنا ويَ

نيشانكري ييَ هةست ثيَكرنا ئيَك هوزانظاني ظة

ذ ئاظاهييَن دى.هؤسان دبيتة خودان لةشةكآ
سنوردارودةست نيشان كرى وديَ ناسنامةكا دى

2

طريَداية))(.)5
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د.حمةمةد بةكر دبيَذيت((شيعري نويَى كوردي

ئةوة زياتر كيَشى خؤماىل ثيَ دةخولقآ ،

هةر لة سةرةتاي تاقيكردنةوةكانى شاعريانى

لةكاتيَكدا كة زمان تيَكةلة خاسيةتى بو شيعري

قؤناغي

ناسنامةى

طواستنةوةوة،

َيي
خؤمال

عةروز دةست دةدات))(.)،

هةلطرتبوو كة لة روخساري سادةو بابةتى

ثيَكهاتةييَن بنياتآ رِيتم د هوزانا نوييا كوردي دا:

بةدةربرِينيَكى

ل دةستثيَكآ ثيَتظيية وآ ضةندآ بزانني باسكرنا

وردتر،ئةو شيعرة وةكو هةلطةرانةوةيةكى بابةتى

كيَشا هوزانيَ ذ باسكرنا موزيكا هوزانيَ ناهيَتة

كةسةرةتا بةسادةيي و ثاشرت بةكاملى لةكيَشة

جوداكرن .ضونكى ئةطةر ب هورى تةماشةى

عةرووزي يةكان و ئاورِدانةوةيةكى بةئاطا لةكيَشة

كيَشيَ بكةين ديَ بينني هةر ئةو ب خو د ناظ خودا

فؤلكؤري يةكان )  )1،0،01برِطةيي هاتة

موزيكا هوزانىَ ظةدطةريتةظة و ذيَ جودا نابيت.

كوردةواريدا

خؤي

دةنواند.

كايةوة))( .)6واتة هوزانا كوردييا رِةسةن ئةوا

ب تايبةت ئةطةر ئةم بزانني ((كيَش زانستآ

تايبةت ب نةتةوآ كوردظة ل سةر كيَشا خؤماىل

موزيكا هوزانيَية و ل دويظ ئةوآ ضةنديَ هةر ب

يا(برِطةيي) هاتيية ظةهاندن .ئةظ جؤرة كيَشة ذي د

رةنطةكىَ طشتى ثةيوةندي يآ ب موزيكيَ ظة خرِظة

فؤلكلؤري يآ كوردي دا هاتيية ب

دكةت .ئةظ ثةيوةنديية ب خو ذي ذ اليآ دةنطان

ئةدةبآ

كارئينان .ثشتى هنطآ هوزانظانيَن نوييَن كورد

ظة دهيَتة بةرضاظ كرن))(.)9ديارةكيَش ثشكةكا

هاتينة وثيَطري ب ظان ياسا و دةستوران كرية ذبو

زؤرا طرنطة ذ موزيكا هوزانآ و ب هيض شيَوة

دانانا هوزانييَن خوة ،بومنونة( جةطةرخوين) باسآ

مرؤظ نةشيَت ذآ جودا بكةت .ئةوهوزانا بآ كيَش

كيَشا خؤماىل دكةت .ئةظ كيَشة ل سةر بنياتآ

ض تام و ضيَذ تيَدا نامينني ،ضونكى((موزيكا هوزانآ

(برِطا) دهةر هوزانةكيَدا دهيَتة درستكرن(.)1
خويادبيت

ظةطةرهانا

بوسةركيَشا خؤمالييا

هوزانظانييَن

ثيَكدهيَت ذ كيَش و ريَكخستنا دةنطان و موزيكا
كورد

برِطةيي ب خالةكا

هوزانآ دبيتة هؤيةك ذ بو بةرهةظكرنا واتايا

هوزانآ))(.)1،

وةرِضةخانة يا نويكرنآ د ناظ ئةدةبيَ كورديدا

كيَش ئاوازن هاريكاريا واتايا هوزانآ د

دهيَتة دانان.ئةظ كيَشة رِةسةنايةتيا فؤلكلؤرآ

ئامادةكرنا ضاالكيا دةرؤني دا دكةت .واتة دةمآ

كوردي ية و دطةل سروشت وخاسيةتيَن دةنطي

مرؤظ هوزانَيَ د خوينيت ديَ هةست كةت

ييَن زمانآ كوردي د طوجنيت ((كوردي ثةتى

كةسةكآ ديذى دطةل وي دا د خوينيت و

خاسيةتى شيعر بةرةو ئاواز و رِيتما كوردي دةبات.

دبيَذيت .ل دويظ ظيَ ضةنديَ كيَش هةروةكو

لةبةر

رِةنطةكآ نويية د ناظ ويَنةطرتنا هوزانيَدا و ل دةمآ
ويَنةطرتنا هوزانيَدا كيَش بو دةرؤنى وةكو تشتةكآ

3
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رِؤهن و طةشة ئاخظنت تيَدا د برسقيت ،ضونكى

ئةظ نة دينة

ئةوة جوانييا هوزانيَ يا متام خويا دكةت.

دين خةباتة

()11

()13

هؤسان كيَش ذ هذمارةكا دةنط و برِطةييَن كورت

ل ظيَرة هةر دو ئاستيَن كيَش و رِيتمى بتنآ ب

و دريَذ ثيَكدهيَت برِةنطةكىَ تايبةت هاتينة

يَك يةكا رِيتمى ييَ ()4برِطةيي و بآ راوةستانةكا

ريَكخسنت.بظآ ضةندآ خاندةظان و وةرطر بئاوازيَن

دةست نيشانكري دهيَنة شلوظةكرن :

خوش و دلظةكةر كاريطةر دبن.
وةكو ئاشكرا ثرانيا هوزانظانييَن نويكةريَن كورد
هوزانيَن خو ل سةر دو جؤريَن

ئةظ

نة

ديـ

نة

دين

خة

با

تة

1

2

3

4

كيَشا ئةوذي (هوزانا كيَشيَن وآ سادة،هوزانا
كيَشيَن وآ ليَكداى) ظةهاندينة .ذبو بةرضاظ كرنا
ظان هةردو جؤرة كيَشا و ضاوانيا دارذتنآ د ناظ
هوزانيَن واندا .ذبةر
هندآ ل دويظ ظآ دابةشكرنا ل خارآ
دياركري دآ هيَتة خوياكرن:

.2.1.1ب ليَكدانا دو يةكيَن رِيتمى ييَن ()4+4
كيَشا( )،برِطةيي ياسادة دهيَتة ضيَكرن .وةكو د
ظآ منونا هوزانظان(موئةيةد تةيب)دا يا بناظآ (فرةكا
باي):
ذ ضيايةكآ بةفر ليَ ماي

.2هوزانا كيَشيَن وىَ سادة((:ئةو شيعرانةن تةنيا
يةكةيةكى

بنياتى

رِيتمى

موسيقاييان

دادةمةزريَنيَت))(.)12واتة بنياتيَ رِيتمى ييَ هوزانيَ
بتينَ

ذ

ئيَك

يةكا

ئةظرؤكة ضاظبةلةكا من

رِيتمى

ضيَدبيت:

.2.2يةكا()4برِطةيي:ئةظ يةكةية بئاوايةكآ زؤر

()14

ل ظيَرة ئاستيَن كيَش و رِيتمى دهيَنة شلوظةكرن
ب راوةستانةكا واتايي دابةشى دو يةكيَن رِيتمى
ييَن ( )4برِطةيي دبيت:

بةرفرةه دناظ هوزانيَن هوزانظانيَن نويكةريَن كوردا
هاتيية بكارئينان ،بومنونة (سةبري بوتانى) د هوزانا
(دين زانستة)دا دبيَذيت:
ذضـ

يا

ية

كآ

بة

فر

ليَ

ماى

ئةظـ

رؤ

كة

ضاظـ

بة

لة

كا

من

1

2

3

4

5

2

3

4

( )4

4

()4

طوظارا زانكويا دهوك،ثةربةندا ،51:ذمارة( ،2:زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) بث

.3.1.1ب ليَكدانا سآ يةكيَن رِيتمى ييَن
ياسادة

()4+4+4كيَشا()12برِطةيي
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دهوكآ خوةش ديارة خةلكآ باذيَر سةر بلند وثر

هشيارة( )15ل ظيَرة ئاستيَن كيَش و رِيتمي ييَن ب دو

ضيَدبيت.

هةروةكو هوزانا(شانؤيا شؤرةشظان) يا(سةبري

راوةستانييَن واتايي دابةشي سآ يةكيَن رِيتمى ييَن

بوتانى)هاتيية دارذتن ،دةمآ دبيَذيت :ياكو ئريؤ ل

( )4برِطةيي دبن ،وةكو ل خارآ دياردبيت:

يا

كو

ئيـ

رؤ

ل

د

هؤ

كآ

خوةش

د

يا

رة

خةلـ

كآ

با

ذيَر

سةر

بـ

لنـ

دو

ثر

هشـ

يا

رة

1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

()4

()4

.4.2.2ب ليَكدانا ضار يةكيَن رِيتمى

( )4

ييَن()4+4+4+4

ئةى ضراييَن ظى وةالتي سةد سالظ بووة ب

()16

دياري ئةظ سالظيَن كةظنة دوستا ئاطرن تيَن ب

برِطةيي و ب دوبارةكرنا كيَشيَن()،+،كيَشا

برِطةيي ياسادة ضيَدبيت.بو بنياتيَ رِيتمى ييَ
()4+ 4+4+4

()16

هةواري

منونة ذ هوزانا (بةدرخان سندي) يا

بناظآ (ضراييَن وةالتي) دبيَذيت:

شلوظةكرنا ئاستيَن كيَش ورِيتمى ييَن ظآ ثارضة
هوزانآ ،ب سآ روةاستانيَن واتايي و دابةشي ضار
يةكيَن رِيتمى ييَن ( )4برِطةيي دبيت:

ئةى

ضـ

را

ييَن

ظى

وة

ال

تي

ئةظ

سـ

ال

يَن

كةظـ

نة

دوسـ

تا

1

2

3

4

5

2

3

4

()4

()4

()4
سةد

سـ

الظ

بو

وة

د

يا

رى

ئا

طـ

رن

تيَن

ب

هة

وا

رى

5

2

3

4

5

2

3

4

()4

5

طوظارا زانكويا دهوك،ثةربةندا ،51:ذمارة( ،2:زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) بث

ليَ منونة بوَدوبارةكرنا ( )،+،برِطةيي،
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ئةى طومبةدا سةر بلندا ضيَكةرا رةوشا ئةلندا

()11

نـوشدارا برينيَن بـةريَ بينةرا ديروكا هندا

هوزانا(سالظةك بو زانكوا دهوكيَ)

شلوظةكرنا ئاستيَن كيَش و رِيتمى ييَن ظآ ثارضة

دةميَ هوزانظان (بةدرخان سندى) دبيَذيت:

هوزانآ ،ب سآ روةاستانيَن واتايي و دابةشي
دويةكيَن رِيتمى ييَن ( )،برِطةيي دبيت:
ئةى

طومـ

بة

دا

سةر

بــ

لنـ

دا

نوشـ

دا

را

بـ

ريـ

يَن

بة

رآ

1

2

3

4

1

6

7

8

()،
ضيَـ

كة

را

رةو

شا

بـ

لنـ

دا

بيـ

نة

را

ديـ

رو

كا

هنـ

دا

5

2

3

4

1

6

7

8

()8

.1.2يةكا( )3برِكةيي:ب ليَكدنا هةردو يةكةيَن

()1،

ئةم هةظدو دخوازن ئةظ دؤزا مةية لؤ

رِيتمى ييَ( )3+3كيَشا( )6برِطةيي ياسادة ضيَدبيت.

شلوظةكرنا ئاستيَن كيَش و رِيتمى ييَن ئةظآ ديَرآ

بومنونة (سةبري بوتانى) د هوزانا(دؤزامة) دا

ئةوذي ب راوةستانةكا واتايي دابةشي دو ثشكيَن

دبيَذيت:

سةرةكييَن ( )3برِطةيي دبيت:
ئةم

هةظ

دو

د

خوا

زن

ئةظ

دؤ

زا

مة

ية

لؤ

1

2

3

5

2

3

()3

6

() 3

طوظارا زانكويا دهوك،ثةربةندا ،51:ذمارة( ،2:زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) بث
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.1.2.1ب ليَكدانا سآ يةكيَن رِيتمى ييَن()3+3+3

ضياييَ شرييينَ ب طياية

كيَشا ( )9برِطةيي ياسادة ضيَدبيت .بومنونة د

بري ئانينا يارا هيَذاية

هوزانا(ضياييَ شرييينَ) يا هوزانظان(سةبري بوتاني)دا

ل ظيَرة دياركرنا ئاستيَن كيَش و رِيتمي ب دو

()19

راوةستانانيَن واتايي دابةشي سآ يةكيَن رِيتمى ييَن

هاتيية:

( )3برِطةيي دبيت ،ب تنآ ثةيظا (بريئانينا) هاتيية
كةرتكرن:
ضـ

يا

ييَ

شيـ

ريـ

نآ

بطـ

يا

ييَ

بري

ئا

نيـ

نا

يا

را

هيَـ

ذا

ية

1

2

3

5

2

3

5

2

3

()3

()3

()3

.2.2.1ب ليَكدانا ضار يةكيَن رِيتمى ييَن

ل ظيَرة دياردبيت ،ئاستيَن كيَش و رِيتمى ب سآ

()3+3+3+3بنياتيَ كيَشا( )12برِطةيي ياسادة

راوةستانييَن واتايي ب تنآ ل ثةيظا (ئاشآ)

ضيَدبيت.منونة بو ئةظآ كيَشآ دةمآ هوزانظان

راوةستان هوزانينة ،ضونكى بوية ئةطةرآ

(موئةيةد تةيب) د (ئاى مريم ضوو) دا دبيَذيت :كة

كةرتكرنا ثةيظا (ئاشآ) و ئيَك ذى واتايية و

وةكىَ كويفى ذ بةر بازييَ تة فرى قةستا ئاشآ من

دابةشى ضار يةكيَن رِيتمى دبن:

()2،

كر بؤ حاليَ مة طري

كة

وة

كآ

كويـ

ظى

ذ

قةسـ

تا

ئا

شآ

من

كر

1

2

3

5

2

3

()3

()3

( )3

بةر

باز

ييَ

تة

فـ

ري

بؤ

حا

ليَ

مة

طـ

رى

5

2

3

5

2

3

()3

1

طوظارا زانكويا دهوك،ثةربةندا ،51:ذمارة( ،2:زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) بث

.3.2يةكا

()5

برِطةيي :ئةظ يةكةية ب شيَوآ كت
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ئةز ذ بو تة مة

()21

كيَم هوازنظانا هوزانانيَن خو ثآ دارذتية  ،بو منونة

دةالليَ دايآ

(سةبري بوتانى) د هوزانا (ديسان مشةختم) دا

ل ظيَرة ئاستيَن كيَش و رِيتمى دآ ب ظى رةنطى
هيَنة شلوظةكرن ،راوةستان ل سةر ئيَك يةكا

دبيَذيت:

رِيتمى يا ( )5برِطةيي دابةشكرية :
ئةز

ذ

بو

تة

مة

دة

ال

ليَ

دا

ييَ

1

2

3

4

1

()5
()22

هةر ب زميارم ئةز هةر بلؤرين

.1.3.1ب ليَكدانا هةر دو يةكيَن رِيتمى
ييَن()5+5كيَشا ( )1،برِطةيي ياسادة ضيَدبيت ،هةر

ل ظيَرة دياركرنا ئاستيَن كيَش و رِيتمي ب

وةكو هوزانا (بةدرخان سندى) ئةوا بناظآ (نةورؤزا

راوةستانةكا واتايي و هوزانيية،ضونكى ثةيظا (ضل )

)199،ثآ هاتيية دارذتن .دةمآ دبيَذيت:

هاتيية كةرتكرن و دابةشي دو يةكيَن رِيتمى ييَن

نةورؤزا من ضل و شةش سال بورين

( )5برِطةيي دبيت:

نةو

رؤ

زا

من

ضـ

لو

شةش

سال

بو

رين

هةر

ب

يـ

ما

رم

ئةز

هةر

بـ

لؤ

رين

1

2

3

4

1

5

2

3

4

1

( )5

.2.3.1ب ليَكدانا سآ يةكيَن رِيتمى
كيَشا

()15

( )5
ييَ()5+5+5

برِطةيي ياسادة ضيَدبيت.هةروةكو

ئةو ضما بةختآ مة هؤية هةر بآ دؤست وبآ

كةسني( )23ل ظيَرة ئاستيَن كيَش ورِيتمي ييَن ب دو

هوزانظان (بةدرخان سندي) هوزانا(بويكا كوردا)

راوةستانييَن واتايي دابةشي سآ يةكيَن رِيتمى ييَن

ثيَ ظةهاندنيَ ،دةمىَ دبيَذيت:

( )5برِطةيي دبن ،وةكو ل خارآ دياردبيت:

ئـةى فـةلةك بو تـة دنـامل بـؤضى نيَـرطز
ضـرمسني

،

طوظارا زانكويا دهوك،ثةربةندا ،51:ذمارة( ،2:زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) بث
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ئةى

فة

لةك

بو

تة

د

نا

مل

بؤ

ضى

ئةو

ضـ

ما

بةخـ

تآ

مة

هؤ

ية

هةر

بآ

1

2

3

4

1

5

2

3

4

1

( )5

( )5
نيَ

طز

ضر

مـ

سني

دؤسـ

تو

بآ

كة

سني

5

2

3

4

1

( )5

هوزانا كيَشيَن وىَ ليَكداي((:لةم كؤمةلةدا

بنياتييَن رِيتمى هةنة.وةكو()2+5و ()4+3و(.)3+4

زياتر لة يةكةيةكي رِيتمي بةشداري ثيَكهيَناني

بنياتآ رِيتمى ييَ()2+5ل دةظ هوزانظان (قةدرى

.1

بنياتي رِيتمى شيعرةكان دةكةن))(.)24واتة بنياتيَ

جان) د هوزانا (جوباها الوانى ل دييا هاواريَ)

رَيتمي ييَ كيَشيَن ئةظيَ هوزانيَ ذ ئةجناميَ ليكدانا

وةكو دبيَذيت:

يةكةيَن

رِيتمى

ذيَك

ييَن

ظيَطاظ حاليَ من قةجنة

جودا

()25

وةكو()3و()4و()5برِطةيي دهيَتة درست كرن .ئةظ

ئةظ ئةرد ذ من رة طةجنة

كيَشة ذى بريتية ذظان جؤريَن ل خارآ دياركرى:

وةكو ديار ذ شلوظةكرنا ئاستيَن كيَش و

.2.1كيَشا ( )7برِطةيي:د ظآ كيَشيَ دا ضةند يةكيَن

رِيتمى،ب راوةستانةكا واتايي ودابةشي دو يةكيَن

رِيتمى ييَن جودا وةكو( )2و()3و()4و( )5برِطةيي

رِيتمى ييَن ( )5و ( )2برِطةيي دبيت:

بنياتآ وآ ضيَدكةت.هةر ضةندة ئةظآ كيَشيَ ضةند
ظيَـ

طاظ

حا

ىلَ

من

قةنـ

جة

ئةظ

ئةرد

ذة

من

رة

طةنـ

جة

1

2

3

4

1

5

2

( )5

()2

9

طوظارا زانكويا دهوك،ثةربةندا ،51:ذمارة( ،2:زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) بث
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منونة بوهةمان كيَش ىلَ ب بنياتيَ رِيتمى ييَ

دةمآ ئاستيَن كيَش ورِيتمى ل ظيَرة دهيَنة

(،)4+3هوزانظان(بةدرخان سندى)د (سحارة) دا

شلوظةكرن ،دياردبيت ب راوةستانةكا واتايية و

دبيَذيت:

دابةشى دو يةكيَن رِيتمى ييَن ذيَك جودا ( )3و ()4
برِطةيي بوية:

دا ساخكن ئيَش و كوالن

()26

دا ئاشتكن دليَن سالن

دا

ساخـ

كن

ئيَـ

شو

كو

الن

دا

ئاشتـ

كن

د

ليَن

سـ

الن

2

2

3

1

2

3

4

()4

()3

منونة بو هةمان كيَش،ب بنياتيَ رِيتمي

دةمآ ئاستيَن كيَش و رِيتمى ل ظيَرة دهيَنة

ييَ(،)3+4هوزانظان(قةدري جان)د هوزانا (ديَرك)

شلوظةكرن،دياردبيت ب راوةستانةكا واتايية و

دا ،دبيَذيت:

دابةشى دو يةكيَن رِيتمى ييَن ذيَك جودا ( )4و ()3

ليَ سةد هاوار و طازى

برِطةيي بوية:

()21

ذىَ دوور كةمت ضةند سالة
ليَ

سةد

ها

وا

رو

طا

زى

ذيَ

دوور

كة

مت

ضةند

سا

لة

1

2

3

4

5

2

3

()4

()3

.1.1كيَشا( )8برِطةيي :دو يةكيَن( )3و( )5برِطةيي

دلبةريَ ئةظرؤ ببينة

بنياتيَ رِيتمى ضيَدكةن .ئةظ كيَشة وةكو هةر

بهارة كةسك و رةنطينة

كيَشةكا ليَكداي ذ دو جؤرة بنياتيَ رِيتمى ييَن

شلوظةكرنا ئاستيَن كيَش و رِيتمى ب

()2،

( )5+3و ( )3+5برِطةيي درست دبيت،منونة بو

راةستانةكا واتايية ودابةشي دو يةكيَن رِيتمى ييَن

بنياتآ رِيتمى ييَ( )5+3هوزانا(ئةم هاتني)

ذيَك جودا ( )3و ( )5برِطةيي دبيت:

ياهوزانظان (بةدر خان سندى) ،دةمآ دبيَذيت:

1،

طوظارا زانكويا دهوك،ثةربةندا ،51:ذمارة( ،2:زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) بث
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دلـ

بة

رآ

ئةظـ

رؤ

بـ

بيـ

نة

بـ

ها

رة

كةسـ

كو

رةنـ

طيـ

نة

1

2

3

5

2

3

4

1

()5

( )3

منونة بو بنياتآ رِيتمى ييَ ()3+5هوزانا(بلبل

ئةز بؤ مة ثريآ خةم جظني مةست و هةست و

ذظانآ طوليَ ية)ياهوزانظان (سةبري بوتانى)

ذيَر نظني

شلوظةكرنا ئاستيَن كيَش ورِيتمى ب

دبيَذيت:

راةستانةكا واتايية و دابةشي دو يةكيَن رِيتمى ييَن

()29

ذيَك جودا ( )5و ( )3برِطةيي دبيت:
ئةز

بؤ

مة

ثيـ

رآ

خةم

جـ

ظني

مةسـ

تو

بآ

هةسـ

تو

ذيَر

نـ

ظني

1

2

3

4

1

5

2

3

()3

( )5

.3.1كيَشا ( )9برِطةيي :ئةظ كيَشة ذ دو يةكيَن

ئةى نوشداريَ ئيِش و برينان

رِيتمى ييَن ذيَك جودا ( )4و()5

ئةى دةرمانيَ دةرد و طرينان

برِطةيي ضيَدبيت.هوزانظان (بةدرخان سندي) ئةظ

ل ظيَرة ئاستيَن كيَش ورِيتمى دهيَنة شلوظةكرن

جؤرة د هوزانا (دةميَ ثةزكيظى دبنة هوزانظان)دا

()3،

ب راوةستانةكا واتايي دابةشي دو
يةكيَن رِيتمى ييَن( )4و( )5برِطةيي دبيت:

بكارئيناية.دةمآ دبيَذيت:
ئةى

نوشـ

دا

ريَ

ئيَـ

شو

بـ

ريـ

نان

ئةى

دةر

ما

نآ

دةر

دو

طـ

ريـ

نان

1

2

3

4

5

2

3

4

1

( )4

()5

11

طوظارا زانكويا دهوك،ثةربةندا ،51:ذمارة( ،2:زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) بث

.4.1كيَشا()22برِطةيي:ئةظيَ كيَشيَ سآ يةكيَن
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طةر ضي ئةز دووري وة مة ئريؤ ئةرىَ ليَ ب

دل ئةز يا وة مة مينا بةرىَ( )31دشلوظةكرنا ئاستيَن

رِيتمى هةنة.وةكو يةكيَن ( )5،4،3برِطةيي بةشدارييَ
د ثيَكئينانا بنياتيَن وآ ييَن رِيتمي دا دكةن.

كيَش ورِيتمى ييَن ئةظآ ثارضة هوزانآ دياردبيت،ب

ئةوذي

رِيَيا دو راوةستانيَن واتايي دابةشي سيَ يةكيَن

منونة

بوبنياتيَ

ييَ()4+4+3

رِيتمي

رِيتمى ييَن ( )3و( )4و( )4برِطةيي بوية:

هوزانا(رِةشبةلةك)ياهوزانظان (قةدرى جان) ،دةمآ
دبيَذيت:
طةر

ضي

ئةز

دوو

ري

وة

مة

ئيـ

رؤ

ئة

رىَ

ليَ

ب

دل

ئةز

يا

وة

مة

ميـ

نا

بة

رآ

1

2

3

5

2

3

4

5

2

3

4

()3

()4

()4

هةروةسا هوزانظان (سةبري بوتانى) ذي د

شلوظةكرنا ئاستيَن كيَش ورِيتمى دياردبيت

هوزانا (شيَخ وئايةتيَن روم وعةجةم) دا ئةظ كيَشة

راوةستانةك ياهوزانيية بوية ئةطةرآ كةرتكرنا هةر

ب بنياتآ رِيتمى يآ ( )3+4+4ظةهاندية:

دو ثةيظيَن (ثةردة ،نامآ) ،راوةستانا دي يا واتايية
وهاتيية دابةشكرن ل سةر سآ يةكيَن رِيتمى ييَن

عاشقان ثةردة دراندن ضةث وراست نامة ل ثيَ
()32

نامآ دشاندن ضةث وراست

و ( )3برِطةيي:

عا

شـ

قان

ثةر

دة

د

رانـ

دن

ضة

ثو

راست

نا

مة ل

ثآ

نا

مآ

د

شانـ

دن

ضة

ثو

راست

1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

()4

()4

ليَ منونة بو بنياتيَ رِيتمي ييَ()5+3+3يا هةمان
كيَشا ليَكداي،ئةوذي هوزانظان (قةدرى جان) د
هوزانا (تابووتا خبوين) دا دبيَذيت:
تابووتا دناظا عةورةكىَ خبوين
12

()4

( )3
()33

مةلةكان كشاندن ئةزمانىَ ذؤرين

ل ظيَرة ئاستيَن كيَش ورِيتمى ب دوراوةستانيَن
واتايي ودابةشي سآ يةكيَن رِيتمى ييَن ( )3و ( )3و
( )5برِطةيي دببيت،وةكو ل خارآ ديار:

طوظارا زانكويا دهوك،ثةربةندا ،51:ذمارة( ،2:زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) بث

تا

بوو

تا

د

نا

ظا

عةو

رة

كىَ

بـ

خوين

مة

لة

كان

كـ

شا

دن

ئةز

ما

نيَ

ذؤ

رين

1

2

3

5

2

3

5

2

3

4

1

( )3
.5.1كيَشا()23
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()5

( )3

برِطةيي:ئةظ كيَشة وةكو كيَشا

ل ظيَرة ئاستيَن كيَش ورِيتمى ب سآ

بةراهييَ سآ يةكيَن رِيتمى هةنة .ئةوذى

راوةستانيَن واتايي ودابةشي ضاريةكيَن رِيتمى ييَن

برِطةيي بنياتيَن وآ ييَن رِيتمي

( )3و ( )3و ( )4و ( )3برِطةيي دببيت .ديسان ل ظيَرة

ييَ(،)3+4+3+3

دكارين بيَذين رِيتما ظىَ منونيَ ذ ليَكدانا هةردوو

(جةطةرخوين)ى هوزانا خو ثآ دارذتيية .دةمآ

كيَشيَن

برِطةيي ضيَبووية .وةكو ل خارآ

دبيَذيت:

ديار:

يةكيَن()5,4,3

ضيَدكةن .منونة بو بنياتآ رِيتمى

()106

كا ئةو ميَر كا ئةو ذن كا ئةو كاليَ رِه مةزن

()34

كا ليَ ليَ و كا لؤلؤ كا ئةو حةيران ل كووية
كا

ئةو

ميَر

كا

ئةو

ذن

كا

ليَ

ليَ و

كا

لؤ

لؤ

1

2

3

5

2

3

()3

()3
كا

ئةو

كا

ليَ

رِه

مة

زن

كا

ئةو

حةيـ

ران

ل

كوو

ية

5

2

3

4

5

2

3

()4

()3

.2.1كيَشا( )24برِطةيي:د ئةظآ كيَشآ دا بنياتآ وىَ

هوزانا (هةسنكةر)يا هوزانظان (قةدرى جان)،

ذ دو يةكيَن رِيتمي ييَن ذيَك جودا( )3و( )4برِطةيي

دبيَذيت:

ضيَدبيت.ب بنياتآ رِيتمى ( ،)3+4+3+4بو منونة

هةسنكةرةك شةظ و رؤذ د خةبيت ذ دل جان
()35

خةباتا وى زجنريةك كو نا قةتة تو جاران

13

طوظارا زانكويا دهوك،ثةربةندا ،51:ذمارة( ،2:زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) بث

شلوظةكرنا ئاستيَن كيَش و رِيتمى ييَن ظآ ثارضة
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بيناتيَ رِيتمى ييَ ئةظيَ منونيَ ذ دووبارةكرنا كيَشا
( )1برِطةيي درست بوية:

هوزانآ ،ب سآ روةاستانيَن واتايي دابةشي ضار
يةكيَن رِيتمى ييَن ( )4و( )3برِطةيي دبيت.واتة
هة

سنـ

كة

رةك

شة

ظو

رؤذ

خة

با

تا

وى

زنـ

جيـ

رةك

2

2

3

4

1

2

3

()3

()4
د

خة

بـ

تى

ذ

دل

جان

كو

نا

قة

تة

تو

جا

ران

1

2

3

4

1

2

3

()3

( )4

.7.1كيَشا ()25برِطةيي:ئةظ كيَشة ب بةشداريا

شلوظةكرنا ئاستيَن كيَش ورِيتمى ييَن ظآ ثارضة

هةردويةكيَن رِيتمى ييَن()3و()4برِطةيي دهيَتة

هوزانآ خويا دبيت،ب سآ روةاستانيَن واتايي

ضيَكرن.واتة ب رِيتما( )3+4+4+4منونة بو ئةظآ

دابةشي سيَ بشكيَن ثيَكهاتي ذ دوبارةكرنا يةكا

كيَشآ هوزانا(سةبري بوتانى) ئةوا ب ناظآ (دةنط

رِيتمى يا

برِطةيي بوسىَ جاران ويةكا رِيتمى يا

وهنةرآ طولبهارآ) دبيذيت:

( )3برِكةيي بو جارةكآ ل دمياهييَ دبيت:

()4

خؤش ئاوازن طةرم و سازن خؤزي خازن
طولبهار نةرم و ئازن جاز والزن نوزؤ نازن
()36

طولبهار

خؤش

ئا

وا

زن

طةر

مو

سا

زن

نةر

مو

ئا

زن

جا

زو

ال

زن

5

2

3

4

5

2

3

4

( )4

14

()4

طوظارا زانكويا دهوك،ثةربةندا ،51:ذمارة( ،2:زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) بث

خؤ

زي

خا

زن

طولـ

بـ

هار

نو

زؤ

نا

زن

طولـ

بـ

هار

5

2

3

4

5

2

3

( )4

بو

منونة
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بنياتآ

()3

ييَ

رِيتمى

روةاستانيَن واتايي ،ليَ ب تنآ ل ثةيظا (نوذدارى)

()31()4+3+4+4هوزانا(ض بكم ئةز) ياهوزانظان

هوزانيية ،ضونكى ئةظ ثةيظة هاتيية كةرتكرن .

(بةدرخان سندى)  ،دةمىَ دبيَذيت:

دابةشي سيَ بشكيَن ثيَكهاتي ذدوبارةكرنا يةكا

باخضةظان ذ باخيَ طوالن سل ببت ض بكم ئةز

رِيتمى يا()4برِطةيي

دةستىَ نوذداري ثر زوخ وكول ببت ض بكم

ئةز( )3،ل ظيَرة دةمآ ئاستيَن كيَش و رِيتمى ييَن ظآ
ثارضة

هوزانآ

دهيَنة

شلوظةكرن،ب

بو سىَ جاران ويةكا رِيتمى يا ( )3برِكةيي بو
جارةكآ دبيت:

سآ

باخـ

ضة

ظان

ذ

با

خآ

طو

الن

دةسـ

تآ

نوذ

دا

ري

ثر

زو

خو

1

2

3

4

5

2

3

4

()4

()4
سل

بـ

بيت

ض

بـ

كم

ئةز

كول

بـ

بيت

ض

بـ

كم

ئةز

5

2

3

5

2

3

4

()4

()3

ديسان ديار دبيت هةردو منونيَن بةراهييَ ذ

داية .ئةظة و ل دويظ داخاز و ثيَدظييَن ذيانا

برِطةيي

سةردةمي ئةدةبةكآ نوى د ناظ مللةتيدا ثةيدا

ئةجناميَ ليَكدانا هةردو كيَشيَن

()،01

درست بوينة.
هوزانا سةربةستا كوردي :وةكو ديار
وئاشكرا ذيان بةردةوام يا دطوهرين ود وةرِارِيَ

دبيت.دا بشيَت دطةل داخازو ثيَدظييَن ذيانا مللةتى
ل وى سةردةمى بطوجنيت ودهةمان دةمدا دةربرِينآ
ذآ بكةت.ئةظ ضةندةذى دبيتة ئةطةرآ ثةيدابونا

15

طوظارا زانكويا دهوك،ثةربةندا ،51:ذمارة( ،2:زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) بث
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ئاريشةييَ دناظبةرا ئةدةبآ طةظن ونويدا .ئةظة هةمى

كيَشا برِطةيي زؤرا بةآلظة د ناظ هوزانا نوييا

ذى طريَداييَ كاودان وبارو دؤخيَن ذيانا وى

كورديدا،ضونكى

ثشت

سةردةميية.

بةستنةكا هةرة زؤر ل سةر بنةماييَ ذمارا برِطا د

نويياكوردي

هوزانا

دةربارةى ئةو سةربةستيا د ناظ سروستى

ديَريَن هوزانيَ دادكةت.ب رةنطةكآ طشتى

هوزانيَدا هةى ،ئةوا ذالييَ دويركةفتنا هوزانظانيَن

مةبةست ذ هوزانا سةربةستا خؤمالي يا كوردي

نوى ذكيَشا عةروزآ (د.مارف خةزنةدار) دبيَذيت

ئةو هوزانة يا ل سةر بنياتآ يةكيَن رِيتمى دهيَتة

((شاعريي نويَي كورد بة شيعرة كةيةوة بؤ ئةو

ئاظاكرن .دو بنياتيَن جودا دبنة بناغآ دانانا وىَ:

سةربةستيية دةرضووبيَ ئةوةى طوآ بداتة ئةو

 -1بنياتآ سادة.

كؤت

-2بنياتآ سادة((:شيعرةكانى ئةم جؤرة بنياتة

و بةندانةي زانستى عةرووز داى نابوو و
خستبووية ملييةوة و تا ئةو ثةرِى بةنديِتى
بةستبوويةوة ،هةر لة ريَطاى ئةو سةربةسيت يةوة
شيعرةكانى خؤي بة داهيَنان و ئيبداعةوة

دةطوت))(.)39

هوازنظانييَن كورد ل قوناغيَن نويكرنيَ دا
تارِاديةكآ شيان خو ذ بةند و ياساييَن سنوردارييَن
عةروزى دةربازبكةن،جارةكا دي ب زظرنة
سةروكانيَن سامان كلتورآ خو ييَ نةتةوايةتى ييَ
زؤرآ دةولةمةند .ب ظىَ ضةندى كيَشا هوزانا
نـوى ل سةر بنةماييَ يةكا ثيَنطاظا (تفعيل)آ دهيَتة
دانان .واتة هوزانظان د هةر ديَرةكا هوزانيَ دا
ثيَنطاظةكا دةست نيشانكرى بكارد ئينيت.ئةظ
ثيَنطاظة ذى بآ ياسا و سيستةمةكآ دياركرى و
دطةل جودابونا ذمارا ثيَنطاظا ذ ديَرةكآ بو ديَرةكا

دى دهيَتة دوبارةكرن(.)4،

16

 -2بنياتآ ليَكدي.

وةكو شيعرة سادة هاوكيَشةكان ،لة ريَطاى
دووبارة

كردنةوةى

يةكةيةكى

دياريكراوى

رِيتمييةوة دارِيَذراون،بةالم بة شيَوةيةكى سةربةست
لةرووي ذمارةى ئةو يةكانةوة))( .)41بو منونة

كوثلةيةك ذهوزانا( شيَر هات وةالت) يا هوزانظان
(قةدري جان) ،دةما دبيَذيت:
شيَرهات وةالت
شيَرهات وةالت
رؤذا كوردستانيَ هةالت

()42

مزطني ل وة بةرزانى هات

ل ظيَرة ئاستيَن كيَش ورِيتمى دهيَنة
شلوظةكرن،ئةوذى دو نيظة ديَر ب يةكا رِيتمى يا
( )4برِطةيي ودو ديَريَن دى ب كيَشا( )،برِطةيي ب
رِيتما( )4+4دارذتيية:

طوظارا زانكويا دهوك،ثةربةندا ،51:ذمارة( ،2:زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) بث

1

1

2

2

3

شيَر

هات

وة

الت

شيَر

هات

وة

الت
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( )4برِطةيي

4

رؤ

ذا

كور

دسـ

تا

نآ

هة

الت

مز

طني

ل

وة

بةر

زا

نى

هات

3

1

4

3

2

( )8برِطةيي

4

د شلوظةكرنا ئاستيَن كيَش ورِيتمي د ظآ ثارضة

ديسان منونة بو هةمان بنياتآ رِيتمى ،هوزانا(وةك
ديوارآ بةرلينىَ نو) ياهوزانظان (سةبري بوتانى)،

هوزانيَدا دياردبيت ب شيَوازو تةكنيكةكا رِيَك

دةما دبيَذيت :وةكهةظى نينة

وثيَك ظةهانديية.واتة نيظ ديَرةك ب يةكا رَيتمى يا

كةظنة خةونةكة ذن ل ماالية

()5برِطةيي ية و نيظ ديَرا دى ذى ب

رةخنة تيَ كوشنت

برِطةيي ية.وةكو ل خارآ ديار:

وةرار ذي دمريَ دةمةك ظاالية
وةكـ

()43

ظى

ـهة

نيـ

1

كةظـ

نة

خةو

1

نة

2

2

كة

3

نة
3

ذن

4

كيَشا()1،

( )5برِطةيي
5

4

ما

ل

5

1

نيـ

نة

ية

ال

3 2

( )11برِطةيي

5 4

1،
وةكـ

ظى

ـهة

1
وة

رار

ذى

1

دمـ

2

2
رىَ

3

3
دة

4

5

 -1بنياتآ ليَكداى(( :بنياتى شيعرةكانى ئةم جؤرة
لة ليَكدانى دوو يةكةى رِيتمى يان زياتر

لةشيعريَكدا ثيَكديَت))(.)44بو بةرضاظكرنا ظى جؤرة
بنياتي دآ هوزانا (بةرقي يةك بؤ دلبةرىَ) يا
هوزانظان(بةدرخان سندى) ،دبيَذيت:

( )5برِطةيي

4
مةك

5
ظا

2 1

ية

ال

( )11برِطةيي

5 4 3

ذ شاعرةكيَ كوظان
بؤ دلبةرةكا جوانة
هندةك ذ ماموستايَن تة
ذ حةكيم و لوقمانيَن تة
ذ دختوريَن تة

11

طوظارا زانكويا دهوك،ثةربةندا ،51:ذمارة( ،2:زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) بث
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نيظيَن شةظا

ل يانا

ثةريَن سوخيرا خبوظة دكن

سويندا ب سوةريَ تة دخؤن

بةر ددن تة

سةريَ ظىَ دنياييَ

و مروظيَن تة

بسابينا تة دشؤن

و براو ثسماميَن تة

ئاستيَن كيَش ورِيتمى ييَن ظآ هوزانآ دىَ ب ظآ

ليَ رؤذا ثاشرت

()45

رةنطآ ل خارآ بيت:

ل ضاخيانا
-1

عـ

ذ

شا

بؤ

دلـ

رة

2 1
-2

3

4

بة

رة

كا

2

3

1
هنـ

-3

ذ

-4

دةك

ذ

1

2

حة

كآ

1
-5

جـ

تو

1

-1

ثة

ريَن

2

1

2
ظيَن

3

-،
-9

و

-1،

و

-11

ليَ

رؤ

1،

4
ظة

د

تة

1، 9 ،

رو

ظيَن

4
تة

( )5برِطةيي

4 3 2

5

ما

ميَن

4

5

ثاشـ

3

كن

( )11برِطةيي

( )4برِطةيي

1

2 1

1

5

1 6

3 2

،

( )4برِطةيي
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سوينـ

1
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رآ
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تة
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ثشتى ئاستيَن كيَش و رِيتمى ييَن د ظآ هوزانيَدا
هاتينة شلوظةكرن خويادبيت .ئةظ هوزانة هوزانةكا
سةربةستة،ضونكى كيَشا هةر ديَرةكآ ذكيَشا
ديَرادى جوداية.
واتة كيَشيَن جؤرا وجؤر تيَدا هاتينة
بكارئينان.وةكوكيَشيَن()،01050403برِطةيي .وةكو
دبينني يةكا رِيتمى

يا()3

برِطةيي بتنآ دديَرا()13يَدا

هاتيية.يةكا رِيتمى

يا()4

برِطةيي دديَريَن()60120،دا

بكارهاتيية.ديَريَن
برِطةيي

()110905

ب يةكا رِيتمى يا

دارذتيية.دديَريَن()1،0201يَداكيَشا

()5
()1

برِطةيي ب دويةكيَن رِيتمى ييَن ()2و()3و()4برِطةيي
هاتيية بكارئينان.دديَرا()201يَدا ب
ودديَرا

()1،

يَدا ب

رِيتما()2+5

رِيتما()4+3دارذتيية.كيَشا()،

برِطةيي ب رِيتما ()5+3بكارهاتيية .بتنآ دديَرا()1يَدا
كيَشا()1،برِطةيي ب رِيتما

()5+5

هاتية ب

كارئينان.خويادبيت يةكا رِيتمى يا سادة

يا ()5

َرتة.
برِطةيي يا ل سةرانسةرى هوزانآ ذ هةميا زال

خون

1

( )8برِطةيي

،

ئةجنــام
-2

موزيكا هوزانآ ثشكةكا ئورطانيزمي ية

دهوزانيَ دا.ئةزمونا شيعري يا هوزانظانى متام
دكةت .ضونكى هةمان شيَوةييَن رِيتما هوزانيَ يا
دةرؤنى وبنياتآ وآ ييَ هزري و وذدانى
هةلدطريت.
-1

رِيتم رِولةكآ طرنط د ثةقاندنا زمانآ هوزانآ

دا دبينيت.ديسان دهةمان دةمدا بزاظا دةرؤنى يا
خاندةظانى يان وةرطري ريَكدئيَخيت.ضونكى رِيتم
ب ئيَك ذ ئاستيَن هيَزا زمانظانيا هوزانظانى و زمانىَ
هوزانا وى دهيَتة هذمارتن.ئاشكراية زمانآ هوزانآ
ذ ضةند رةطةزا ثيَكدهيَت.رِيتم ئةو شةنطةستةية
ئةوآ ظان رةطةزا ريَكدئيَخيت.
-3

هةر طوهرينةكا د زمانآ هوزانآ دا ثةيدا

دبيت.دهةمان دةمدا رِيتما هوزانآ ذي دهيَتة
طوهرين ،ضونكى اليةنيَن طوهرينا زمانى د بآ
سنورن وبةردةوام نوى دبن.
-4

هةمة رةنطي يا رِيتمى د هوزانآ دا دبيتة

ئةطةرآ هندآ هوزان ببيتة خودان ويَنةيةكآ
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موزيكى ييَ تايبةت.ضونكى رِيتم ثشت طريَدانةكا
مةزن ل سةر سيستةمآ
دوبارةكرنآ دكةت.

دهوك،

ذيَدةر ،ل.21

 -1هةمان
 -3البنيوية والشعر يف املنظورالنفسي ،د .ريكان ابراهيم ،جملة االقالم ،عدد
019،9ص.29

والتجليات) ،حممد

 -4احلداثة الشعرية( األصول
للنشروالتوزيع،القاهرة ، 6002 ،ص.564
 -5الشعر الكردي املعاصر(قضاياه الفنيةواملعنوية)،د.عزالدين
3
امساعيل،ط ،دارالعودة  ،دارالثقافة بريوت، 8991،ص.82

فتوح،دارغريب

 -2بنياتة رِيتمييةكانى شيعري نوي كوردى(ديوانى طوران)وةكو
منونة،د.حمةمةد بةكر ،طوظارا كاروان 0199،،ل.24
َبةند لة شيعرى نوى كورديدا،كامريان حمةمةد
 -7جيَطةى ئةمحةدي نال
نةبي،ناما ماستةرآ ،زانكويا سةالحةددين ،كوليذا

ئاداب  01999،ل.266

 -8ئةدةبياتى نوى كوردي،د.عزةددين مستةفا رةسول،بةريةبةرايةتى
ضاثخانةى فيَركردنى باآل،

هةوليَر 0199،،ل.46

 -9رةخنةى ئةدةبى كوردي و مةسةلةكانى نويَكردنةوةى شيعر  ،د.ثةريَز
سابري  ،ض ،1دةزطاى ضاث وبالوكردنةوةى ئاراس،هةوليَر،

02،،6

ل.262-261

بةرطري

لةهةلبةست،كاميل

ذيري،طوظارا

روشنبريى

نوى،ذ،126هةوليَر 0199،،ل.112

 -22بواكري الرؤية النقدية (دراسة يف مقدمات الشعراء) ،ياسني النصري،
جملةاالقالم ،عدد (، )88بغداد  ،سنة(؟)،ص.839
 -21بنياتة رِيتمييةكانى

شيعري نوي كوردى ،د.حمةمةد بةكر،ل.25

 -23دلستان،صربي بوتانى،ضاثخانا(احلوادث)،بةغدا ،19،4،ل.،
 -24سرتان و بةفر و ئاطر ،موئةيةد تةيب ،دهوك،

 ،1992ل.5

25- DêngêMatîn û Cudî,SebriBotanî,Stochlom,Swêd ,1993,L32.
ضياي ،د.بدرخان سندى ،سثرييَز ،دهوك 02،،2 ،ل.11،

 -27هةمان ذيَدةر ،ل.1،،
-28

ثاهيز،سةبرى

1

بوتانى،ديوانا()4آ،ض ،ضاثخانا

بةرلني02،،4،ل.،

شيعري نوي كوردى ،د.حمةمةد بةكر،ل.21

 -11سرتان و بةفر و ئاطر،

هاظيبون،

 02،،2ل.11،

 -12زيَماريَن ضياي ،د.بدرخان
 -17قةدري جان،

سندى ،ل.219

ئازاد عةبدولعةزيز ،ل.114

 -18زيَماريَن ضياي ،د.بدرخان سندى ،ل.2،9
 -19شني وشادي ،صربي بوتانى،ض،2ضاثخانا
 -31زيَماريَن ضياي ،د.بدرخان

(احلوادث) 019،4،ل.126

سندى ،ل.234

 -32قةدري جان ،ئازاد عةبدول عةزيز ،ل.11،
 -31دلستان ،صربي بوتانى ،ل.61

 -33قةدري جان،

ئازاد عةبدولعةزيز ،ل.9،

 -34جةطةرخوين ،ئاطر وبرؤسك ،وةشاخنانا ئاظةستا ،ستةمبؤل،2،،3 ،ل
3،
 -35هةمان ذيَدةر ،ل.93

 -32شني وشادي ،صربي بوتانى،ض ،2ل.225
 -37بؤ ثيَرت ثيَزانينيا بنيَرة بنياتيَ رِيتمي دشيعرا نوويا كوردى دا(دةظةرا
بةهدينان ،)1991-191،ياسريَ حةسةني،ض،1
 -38زيَماريَن ضياي ،د.بدرخان
 -39رةخنةى

سثرييَز ،دهوك02،،1،ل.64

سندى ،ل.52

ئةدةبى كوردي ،د.ثةريَز سابري ،ل.316

-41كيَش وموسيقاى هةلبةسيت كوردي،عبدالرزاق بيمار،ض،1ضاثخانا(دار
الرؤية) ،

بغداد ،1992،ل.151

 -42بنياتة رِيتمييةكانى شيعري نوي كوردى،د.حمةمةد
 -41قةدري جان ،ئازاد عةبدول

بةكر ،ل.33

عةزيز ،ل.141

43- Dêngê Matîn û Cudî, Sebri Botanî, L68.

 -44بنياتة رِيتمييةكانى شيعري نوي كوردى،د.حمةمةد
 -45زيَماريَن ضياي ،د.بدرخان

بةكر ،ل.33

سندى ،ل.216-215

ذيَدر
ذيَدةريَن ب زمانآ كوردي:
 ئةدةبياتى نوى كوردي،د.عزةددين مستةفا رةسول،بةريةبةرايةتىضاثخانةى فيَركردنى باآل،

هةوليَر.199،،
1

 بنياتيَ رِيتمي دشيعرا نوويا كوردى دا،ياسريَ حةسةني،ض  ،سثرييَز،دهوك.2،،1،

 -بنياتة رِيتمييةكانى شيعري نوي كوردى(ديوانى طوران)وةكو

 -29هةمان ذيَدةر ،ل.19

2،

-13زيَماريَن ضياي  ،د.بدرخان

سندى ،ل.12

مزووري،سثرييَز،

يونس،اهليئة املصرية للكتاب019،5،ص.21

 -22زيَماريَن

 -11زيَماريَن ضياي ،د.بدرخان

سندى ،ل.1،

 -15قةدري جان شاعريوداهيَنةرونشتمانثةروة،ئازاد عةبدولعةزيز

 -2النقد االديب وقضايا الشكل اجلديد املوسيقي يف الشعر اجلديد،علي
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 -12ثاهيز،سةبرى

بوتانى،ل.5،

 -14بنياتة رِيتمييةكانى

ثةراويَز

( ،)5ايار
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 -ثاهيز،سةبرى بوتانى،ديوانا()4آ،ض،1ضاثخانا هاظيبون،

-

لةهةلبةست،كاميل

بةرطري

بةرلني.2،،4،

ذيري،طوظاراروشنبريى

-

كيَش

2152 ،22-5

وموسيقاى

،ض،1ضاثخانا(دارالرؤية) ،

هةلبةسيت

كوردي

،عبدالرزاق

بيمار

بغداد .1992،

نوى،ذ،126هةوليَر199،

َبةند لة شيعرى نوى كورديدا،كامريان حمةمةد
 جيَطةى ئةمحةدي نالنةبي،ناما ماستةرآ ،زانكويا سةالحةددين ،كوليذا

ئاداب .1999،

 جةطةرخوين ،ئاطر وبرؤسك ،وةشاخنانا ئاظةستا ،ستةمبؤل، -دلستان،صربي

.2،،3

بوتانى،ضاثخانا(احلوادث)،بةغدا.19،4،

-DêngêMatînûCudî,SebriBotanî,Stochlom,Swêd,1993.9
 رةخنةى ئةدةبى كوردي ومةسةلةكانى نويَكردنةوةى شيعر،د.ثةريَزسابري،ض ،1دةزطاى ضاث وبالوكردنةوةى

ئاراس،هةوليَر.2،،6 ،

 -زيَماريَن ضياي ،د.بدرخان سندى ،سثرييَز،

دهوك.2،،2،

 سرتان و بةفر و ئاطر ،موئةيةد تةيب ،دهوك، -شني وشادي ،صربي بوتانى،ض،2ضاثخانا

.1992

(احلوادث).19،4،

 قةدري جان شاعري وداهيَنةرونشتمان ثةروة ،ئازاد عةبدو لعةزيزمزووري ،سثرييَز ،دهوك،

.2،،2

ب -ذيَدةريَن ب زمانى عةرةبي:
 بواكري الرؤية النقدية (دراسة يف مقدمات الشعراء) ،ياسني النصري،جملةاالقالم  ،عدد
(، )11بغداد  ،سنة (؟).
 البنيويةوالشعريف املنظور النفسي،د.ريكان ابراهيم ،جملةالقالم،عدد(،)5ايار.19،9

 احلداثة الشعرية( األصول والتجليات) ،حممد فتوح،دارغريب للنشروالتوزيع ،القاهرة .2،،6،
 الشعر الكردي املعاصر( قضاياه الفنيةواملعنوية)،د.عزالدين امساعيل ،ط ، 3دار العودة ،دارالثقافة

بريوت.199، ،

 النقد االدبي وقضايا الشكل اجلديد املوسيقي يف الشعر اجلديد ،علييونس ،اهليئة املصرية

للكتاب.19،5،

الخالصة

يتضمن البحث دراسة عن (اإليقاع وبنية اإليقاع في الشعر الكردي الحديث) .يعتبر اإليقاع من األركان والعناصر

االسياسية التي تبني عليها موسيقا الشعر.وموسيقا الشعر هي الوسيلة الفنية الفعالة والمؤثرة جدآ،حيث يستخدمها الشاعر
ليتمكن من التأثير بشكل مباشر على نفوس وأحاسيس المتلقين.

حاولنا في هذه الدراسة تسليط الضوء على دور اإليقاع في الشعر وبنية اإليقاع في الشعر الكردي الحديث .مع إظهار

أهم وأكثر أنواع األوزان والوحدات اإليقاعية التي نظم بها أغلبية الشعراء المجددين الكرد أشعارهم .حيث أن اإليقاع يتألف
من وحدة نغمية  ،تقوم هذه الوحدة على اساس التكرار المتوالى و المتنظم في البيت الشعري .وبهذه النغمة يستطيع التعبير

عن مايعتل في صدره واعماقه.

فبعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية حاول الشعراء الكرد كسرالقيود والقواعد الكالسيكية الصارمة .والتي رافقت نتاجاتهم

األدبية على مدى قرون عديدة .محاولة منهم في أن يجدوا أنفسهم برؤية جديدة .حيث شكلوا من خالل كتابة الشعر

والقصائد نظرة خاصة بهم .والسعي الى إظهار مفهوم جديد للشعر عن طريق عالقته بالعالم والحياة من حوله .وبالتالي
إستطاعوا تقوية العالقة بين الشعر الحديث وبين واقع االمة وتراثها الحضاري والقومي .لهذا لجأ الكثير من الشعراء

المجددين الكرد الى نظم قصائدهم بالوزن الهجائي المقطعي.
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ABSTRACT
The current research includes a study of rhythm and rhythm strutur in Kurdish poetry. Rhythm is one of
the basic elements in which the music of poetry is based on the music of poetry is an influential, active and
artistic mean. The poet uses it to influence the feedings and emotions of listeners.
In this study we try to highlight the role of rhythm in poetry, depending on the most important types of
rhythm and rhythm unit that the most Kurdish poels used in their pomes.The rhythm consihs of rhythmical
structure that is created by attemated and regular repition of averse.Thus the poet will be able to express his
deep feeding and emotion.
After the end of the second world war the Kurdish peots tried to break the stict and classic rules wear
accompanied in their literature.For many centuries peots tried to figure out themselves in anew vision.They
formed aprivate view for themselves through the wirting of poetry and poems.They tried to show anew
understanding of poetry and by its relationship with the world and life around it.In this way, they were able
to strengthen the relationship between the modern poetry and the reality of national and civilized
heritage.Thus a lot of Kurdish modern poets tend to organize their poems in asectional and satiric meter.
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2552،15-22

َدا
ئازادى لةنيَوان دياليَكتيكى ويست و ئةقل
تويَذينةوةيةكى فةلسةفى-ميَذوويى
كامةران امحد حممدامني
كوليذى ياساو راميارى ،زانكؤى سةالحةدين ،هةريَما كوردستانىَ-عرياق

((ميَذوويا وةرطرتنا ظةكولينى 8 :ضريا دووىَ ،1122 ،ميذوو رةزامةنديا بةالظكرنىَ  3 :كانوونينا دووىَ))1121 ،

بةتيَطةيشتنةوة هةية!ديارة تيَطةيشتنيش لةريَطاى

ثيَشةكى
َؤزانةى كة
ئازادى يةكيَكة لةو زاراوة ئال
فةيلةسووفان

و

هزرمةندان

لةسةركردوة،ثرسياركردن

زؤر

كاريان

دةربارةى

بنةماو

َدان بؤ
هؤكارى رةفتارةكانى مرؤظ و هةول
بريكردنةوة لة ثةيوةندى نيَوان ئةو رةفتارانةو
بريكردنةوة لةو رةفتارانة ،وايكردوة هةميشة
َمى نوىَ بكريَتة
ثرسيارى نوىَ بيَتة ئاراو وةال
ئامانج و مةبةست ،لة ئةجناميش خودى تاك زياتر
خراوةتة بةرشرؤظةو تشريح كردن،واتة ثةيوةندى
ئازاديةكان ،هةرلةطةلَ ئةنديَشةو سؤز ،تادةطاتة
ثةيوةندى دياليكتيكيانةى نيَوان ويست و ئةقلَ،
هةر لةكاريطةرى بوون و هةبوون لةسةر مرؤظ،
تا دةطاتة ئةوديوى سروشت و كاركردن لةسةر
ميتافيزيكا!طفتوطؤى لةسةر بكريَت!!!
طرنطى بابةتى ئازادى لة خودى ئازادى
خؤيداية،كة تا ئيَستا زيَرت وةكو درومشيَكى سياسى
بةكارهاتوةو زؤر كةمن ئةوانةى كة توانيويانة لة
ئازادى

تيَبطةن!كةواتة

ئازادى

ثةيوةندى

َةوة دةبيَت ،بؤية ئةطةر مبانةوىَ بةوردى
ئةقل
لةروانطةيةكى فةلسةفيةوة لة ئازادى بتويَذينةوة ،
سةرةتا دةبيَت بثرسني :ئايا دةتوانني لةريَطاى
َةوة ،ويستى مرؤظ طةشةى
طةشةثيَدانى ئةقل
َنى تر
َبذاردنى ئةقال
ثيَبدريَت و دواتريش تواناى هةل
بكريَت ؟! بؤ ئةوةى بتوانيَت بةشيَوةيةكى وا
َبذيَريَت  ،طةورةترين سوود لة
رةفتارةكانى هةل
ئازاديةكانى وةريطريَت ؟
طرميانةى سةرةكى ئةم تويَذينةوة ئةوةية كة
َة
فةلسةفة ناتوانيَت بة شيَوةيةكى بةرجةستة مامةل
َى هاوكات ئةو
لةطةلَ ئازاديةكاندا بكات،وةل
ئامرِازةية كة دةتوانيَت طةشة بة ئازاديةكان بدات
و بةرةو ثيَشةوةيان بةريَت!
َؤز بةزمانى
ديارة تويَذينةوة لة بابةتيَكى وا ئال
كوردى

،تويَذةر

روو

بةرووى

زؤر

كيَشةوطريوطرفت دةكاتةوة ،كة رةنط بيَت
لةثيَشةوةى هةموويان كيَشةى زاراوةكان و
بةكارهيَنانيان بيَت بةو زمانة،كة لةم جؤرة بابةتةى
زؤر كةم ،ياخود ثيَنةنوسراوة،هاوكات وةرطيَرِانى
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بابةتةكانيش بؤ سةر زمانى كوردى يةكيَك

َم
فيزيكيةكةوة وةكو يةكةيةك ديَتة بةرضاو،بةال

بـووة لةو طرفتانة .

َيةتيةكةوةثةيوةستة بةطؤشة نيطاى
لةرووة كؤمةال

َدان بؤ
بؤكاركردن لةسةر ئةم كايانةو هةول

مرؤظةكة خؤى .ضةندةى طؤشة نيطاكةى فراوانرت

َمدانةوةى ئةو ثرسيارانة ،ئةم تويَذينةوةية
وةال

بيَت ،بوون هيَندة طةورةتر و فراوانرت بةرضاو

دابةشكراوة بؤ سةر ثيَنج باس ،لةباسى يةكةم باس

دةكةويَت

ئةويش

لةطويَزرانةوةى مرؤظ دةكات لة لة ذيانى

بةرضاوتردةبيَت،بة شيَوةيةكى تر ،ئةو شتانةى كة

َطايى و كاريطةرى
خؤرِسكيةوة بؤ ذيانى كؤمةل

لة ثةيوةنديةكانى نيَوانيان دةكؤليَتةوة زؤرتر

ئةو طويَزرانةوةية لةسةر ثةيدابوونى بةرثرسياريةتى

دةبيَت .فراوان بوون ،ياخود طةورةتر بوونى

مرؤظ لةسةر رةفتارةكانى خؤى .باسى دوةم باس

َيَك
طؤشة نيطاش،دةكةويَتة ذيَر كاريطةرى كؤمةل

لةمرؤظ دةكات لة نيَوان بوون و هةبووندا

هؤكارةوةو

مرؤظيَكى

(الوجود واملوجود )،هةرضى باسى سيَيةمة ،باسى

تردةطؤرِيَت،كةئةمةش هةمديس ثةيوةستة بةرادةى

طؤرِانى ويستى مرؤظ دةكات لة ويستيَكى

زانني و ئاستى مةعريفى مرؤظةكة .بوون لة الى

سروشتيةوة بؤ ويستيَكى دروستكراو ،كة رةنط و

هةنديَك كةسدا ،تةنيا خؤى لة ضةند شتيَكى

َطاى ثيَوة
بؤيةى شويَن و كات و كؤمةل

كةمدا دةنويَنىَ ،كة دةشىَ هةمان ئةو شتانة ،لة

دةلكىَ.لةباسى ضوارةم ،ثةيوةندى نيَوان ويست و

روانطةى مرؤظيَكى ترةوة ،ئازاديةكى زؤر ضرووك

ئةقلَ و كاريطةرى دواليزميانةى ئةم دوو يةكةية

و كةمبايةخ بن!كةواتة بةبايةخى و كةمبايةخى

لةسةر يةكرت باسكراوة ،دوا باس بؤ شرؤظةكردنى

شتةكانيش بةطويَرةى روانطةى مرؤظ بؤ بوون

ضةمكى ئازادى كراوة لة طؤشةنيطاى فةلسةفةدا

ودةوروبةرى خؤى دةطؤرِىَ ،ئةمة ئةو بؤضونةى

تةرخانكراوة .تويَذينةوةكة بة دةرئةجنام و

ثيَشرتمان زيَرت رووندةكاتةوة كةضاكةو خراثةش

ريَكخستنى ليستى ئةو سةرضاوانة بةكؤتا هاتوة كة

واتايةكى ريَذةييان هةيةو بة طويَرةى روانطةى

لةم تويَذينةوةدا سووديان ليَوةرطرياوة .

مرؤظةكة بؤ بوون و دةوربةر دةطؤريَت .واتة

باسى يةكةم  :مرؤظ لة نيَوان بوون و
دةوروبةردا

وهةبوونةكةى

لة

مرؤظيَكةوة

بؤ

َطاو
ضةمكيَكى مةتاتييةو بةطويَرةى جؤرى كؤمةل
سةردةم وشويَن وكاتدا دةطؤريَت.
ئةوةى ئيَمة ليَرةدا مةبةستمانة باسى ليَوة

ليَكؤلينةوة  ،لة ثةيوةندى نيَوان شتةكان،

بكةين ،ئةو شتانةن كة ثةيوةنديان بة ئازاديةكى

لةروانطةيةكى فراوانرتةوة ،ليَكؤلينةوة لةبووندا

زؤر ضةسثاوو نةطؤرِ هةية ،نةكات ،نةشويَن ،

رووة

َطا كاريطةريةكى زؤريان بةسةرةوة نية.كة
نةكؤمةل

دةطريَتةوة.بوونيش
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ئةويش كرؤكى ئازادية.بؤ منوونة هةر لةو كاتةى

ئةوةية ويست و ئةقلَ بةرامبةر يةكرت رابطريين

َيداوة بريبكاتةوة و ئةقلَ بةكاربيَنىَ ،
مرؤظ هةول

.ثيَداويستى وةك جةورو كويَاليةتيةك دةميَنيَتةوة،

هةنديَك شتى بة خراثة داناوة ،كة لة هةموو

َدا مبيَنيَتةوة .ياخود تا
هةتا وةكو لة دةرةوةى ئةَقل

سةردةمةكاندا .ئةم ضةمكة ضةسثاوة  ،درؤكردن

َى بكات .وةىلَ
ئةو كاتةى كة ئةقلَ ناتوانىَ قبول

لة هةموو رؤذطاريَكدا ،وةكو ريَسايةكى طشتى

كاتيَك كة فةيلةسوفيَك ،لة ياساى شتةكان

َةمدراوة .كوشتنى
بةكاريَكى بةدوخراث لةقةل

تيَدةطات ،ياخود لة واتاى ئةو ثيَداويستية

مرؤظ بةبىَ سؤنطة ،لة هةموو سةردةمةكاندا

شاراوةية تيَدةطات كة لة سروشتدا هةية .ئةوكاتة

كاريَكى دزيَو بوةو هةموو ئاين و رةوطة هزريةكان

ويستةكة دةتوانىَ لةطةلَ ئةو ويستة طشتيةدا

َطاى مرؤظايةتى،
رةتيان كردؤتةوة،ئةطةرضى كؤمةل

يةكبطرىَ كة دةبيَتة هؤى روودانى هةموو

بؤ كةمكرنةوةو نةهيَشتنى تاوان  ،كوشتنى مرؤظى

شتيَك،ئةو كاتة ئةو بةتةنيا وةكو كؤيلةيةكى بن

َةتدا بةشتيَكى رةوا،
َكردوةو لة هةنديَك حال
حةالل

َكو رؤليَكى كاريطةرى
دةست ناميَنيَتةوة  ،بةل

بطرة بة ثيَويستى و ثيَداويستيشى داناوة.

دةبيَت لةمةملةكةتى سروشتدا،لةبةر ئةوةى ئةو

لةمة دا ئةوةمان بؤ دةردةكةويَت كة

كاتة بةتةواى ئازاد دةبيَت

()1

دياريكردنى ثةيوةندى نيَوان شتةكان ،كة

ليَرةدا ثيَويستة ئةو راستةقينةية فةرامؤش

كاريَطةريان بةسةر رادةى ئازاد بوونةكةوة هةية،

نةكةين ،كة رةنطةشتةكان لة سروشتدا سيماو

لة مرؤظيَكةوة بؤ مرؤظيَكى تر دةطؤرِيَت.جا ئةطةر

ئادطاريَكى ديارى كراوى خؤى هةبيَت ،كةضى بة

بة هؤى ياسايةكى

طويَرةى ئةقلَ و رادةى مةعريفيةوة ،ميَشكى مرؤظ

سةرتاثاطرييةوة بةرِيَوة بضن .ئةوا دةبىَ هةموو

ويَنةى جيا جياى بؤ دةكيَشىَ .ئةمةش وادةكات

َةو كردارةكان ،وةكو
روداوةكان ،هةموو جول

ئازادى الى يةكيَك لة يةكيَكى تر جياواز بيَت .بة

َبدةن و لةناو بضن ،هةر
ثيَداويستيةك ،سةر هةل

َيني ،ئةطةر ئازادى وةكو
شيَوةيةكى تر دةتوانني بل

ئةمةشة واى لة ( رةواقيةكان*) كرد ،واى بؤبضن،

قةبارةيةكى ضوار طؤشة بيَت ،ئةوا هةرطيز بةتةنيا

كة مرؤظ هيضى بةدةست نيةو هةرطيز ناتوانىَ

لة تواناى تاكة مرؤظيَكدا نيية ،كةلةيةك كاتدا

شتيَك لة ضارةنوسى خؤى بطؤرِىَ ،لةبةرئةوةى

َكو
هةموو اليةكانى ئةو ضوار طؤشةية ببينى .بةل

ضارةنوس لة روانطةى ئةواندا ،ياسايةكى طشتى و

تةنيا دةتوانىَ ئةو اليةيان بة باشى ببينىَ كة

سةرتاثاطرية ،كةواتة ضؤن دةكرىَ لة ثيَداويستى

نيطاكانى بةرامبةر راطرتووة  .دةشىَ بة ئةقلَ و

َمى ئةم ثرسيارة
شتةكان دةربازبني؟ رةواقيةكان وةال

ئةنديَشة اليةكانى ترى ببينىَ  ،وةىلَ ئةمةيان دةبيَتة

كة تاكة ريَطا بؤ دةربازبوون

دةر ئةجنام هةليَنجان .كة لة ئةجنامى سةير كردن ،

ثةيوةندى نيَوان شتةكان

بةوة دةدةنةوة
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ياخود بينينى ثيَشينةى اليةكانى تر دةكةويَتةوة.

بؤية مرؤظ ضةندةى بطةرِىَ و ئاسؤى شارةزابوونى

كردنى

فراوانرت بيَت  ،هيَندة ئةو ضوارضيَوة هزريةى

َةكةية .ئةو روانطةيةش ئةوة دةطةيةنىَ كةوا
ئةقل

فراذى دةبيَت و طةورةتر دةبيَت لةو دةقةى

ثيَويستة بةر لة هةموو شتيَك بينني هةبيَت  .ضونكة

لةسةرةتادا هةيبوة

ئةمةشيان

وةكو

ويَنةى

ثةروةردة

()3

مرؤظ ناتوانىَ شتيَك ببينىَ كة ليَى شاراوة بيَت و لة

واتة مرؤظ ضةندةى بطةرِىَ  ،زيَرت هؤمشةند

دةرةوةى نيطاى ئةو بيَت  ،ناتوانريَت بري لة شتيَك

دةبيَت  ،ئةو هؤمشةندية يارمةتى دةدات بؤ ئةوةى

بكريَتةوة ئةطةر لة ناو ضوارضيَوةى ئةو ضةمك و

بتوانى بة شيَوةيةكى ورد لة ناخى خؤيدا راميَنىَ ،

ثيَوةرة هزريانةدا نةبيَت كة الى ناسراوةو لة ذينطة

بيَطومان ئةو رامانةش واى ليَدةكات لة كةسانى

َيدا راهاتوة  .بةم ثيَيةش
َيةتيةكةيدا لة طةل
كؤمةآل

تر زيَرت هةست بة كةموكورِيةكانى خؤى بكات و

مرؤظ وةكو ئةسثى طاليسكةيةكى ليَديَت

ضارةسةرى ئةو كةموكورِيانةشى بكات كة تواناى

ضوارضيَوةيةكى خرابيَتة سةر ضاوى و تةنيا ئةو

ضارةسةركردنيانى هةية  .ئةمةش خؤى لة خؤيدا

ئةو

دةبيَتة سؤنطةى ئةوةى كةموكورِى لة زؤربةى

ضوارضيَوةيةوة  .بؤية كاتيَك مرؤظ بري لةوة

ئةو مرؤظانة كةمرت بيَت كة لة ذينطةو

دةكاتةوة كة ئازادة لة بري كردنةوة ،هيض

دةوروبةرةكةى ئةودان و نةطةيشتوونةتة ئاستى

بنةمايةكى راستةقينةى تيانية!ضونكة ئاستةنطة

ئةو  ،بؤية جؤرة جياوازيةك لة نيَوان ئةوو

بتوانىَ بة ئازاديةكى تةواو سةيرى كارةكان بكات

َطاكةيدا ثةيدا دةبيَت  ،ئةو لةبوون
كؤمةل

 ،لةبةر ئةوةى ضوارضيَوة هزريةكةى ثيَوةنديةكى

وهةبوونى خؤى تيَدةطات  ،كةواتة لة ئةركةكانى

َيان ! كة وةك جةختى
نةبينراوةو خراوةتة سةر ئةقل

َم ئةوانةى تر وةكو
قؤناغةكةى خؤى تيَدةطات،بةال

هةوا وايةو هةستى ثيَناكريَت ،تا نةضيَتة ئةو

ئةو تيَى ناطةن ! ئةمة دوضارى نامؤبوونيَكى

شويَنةى برِى جةختةكةى تيادا دةطؤرِيَت  .ئةو

دةروونى ودةرةكى دةكات ،واى ليَدةكات نةتوانىَ

كاتة هةست دةكات ثيَشرت بةرامبةر جةختيَك بوة

َبكات ،
َطاكةى هةل
بة ئاسانى لةطةلَ كؤمةل

َى ئادةميزاديش بةم
هةستى ثيَنةكردوة ! ئةقل

بؤيةهةميشة يا بة تةنيا دةميَنيَتةوةو التةريكى

ضةشنة هةست بة بارطرانى ئةو ضوارضيَوةية ناكا

َدةبذيَريَت  ،يا كؤض دةكا بؤ دةرةوةى ئةو
هةل

َطايةكى
كة خراوةتة سةر هزرى  ،تا نةضيَتة كؤمةل

َطايةى تيايدا دةذى  ،تا لة دةرةوةى بازنةكة
كؤمةل

بة بريو ضةمكيَكى تر

 ،لة ناوةوةى بازنةكة راميَنى و ضارةسةريَك بؤ

دةبيَت،جياوازة لةوةى الى ئةو ناسرابوة.ئةو دةمة

ئةو شتانة بدؤزيَتةوة كة بة ناتةواويان دةزانيَت .

هةست بة بارى طرانى ثيَوةندة هزريةكان دةكات .

هةربؤية دةبينني زؤربةى سةركردة طةورةكانى

شتانة

ببينىَ

ترةوةو تيَكةلَ
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هزرو ثيَغةمبةرةكان ئةو ريَطاية دةطرنة بةر .

َة
طةورة بووة ،ئةمة وادةكا خاوةنى ئةم جؤرة ئةقل

ثيَغةمبةرى ئيسالم دةضوة ئةشكةوتى حةرا  ،موسى

زؤرتر ئازاد بيَت و باشرتيش سوود و ضيَذ لة

دةضوة سةر كيَوى توورِ  ،زةردةشت دةضوة

ئازاديةكانى وةرطرىَ  .ئةمانة هةمووى ئةو

ضياى سيبالن  ،ئةجنامةكةشى ئةو طؤرِانة طةورة

راستةقينةمان بؤ دةردةخةن كة لة تواناى تاكة

َطاى مرؤظايةتيان داهيَنا.واتة
بوو كة بةسةر كؤمةل

مرؤظيَكدا نية هةموو ئازاديةكانى بةرجةستة بكاو

تةنيا ئةو كةسانة دةتوانن طؤرِان لة ناو

بة روونى بيانبينىَ .كةئةمة ثيَداويستيةكانى طفتوطؤ

َطاكةيان و دةورو بةرةكةيان بكةن  ،كة
كؤمةل

راطؤرينةوة زيَرت ئاشكرا دةكات .كة ئةطةر ضى

َطاكةيان
كؤمةل

هةريةكة لة طؤشةنيطاى جياوة سةيرى يةك بابةت

َويَست وةردةطرن .
َوةستةيةك دةكةن و هةل
هةل

َوطؤر
دةكات و بريورِاكان لة روانطةى جياوة ئال

هةر ئةوانةشن كة دةميَننةوة !

دةكرين،وةىلَ بة هةموويان يةك راستةقينة

بةرامبةر

كةموكورِيةكانى

َيَني تةنيا ئةوانة لة زةمةنى
كةواتة دةتوانني بل

ثيَكدةهيَنن كةئةويش خودى بابةتةكةية ! كة وةك

َويَستة دةربرِاوةكانيان بوون
خؤيان دةذين كةبة هةل

لة منوونةى ثيَشرت ئاماذةى ثيَكرا هةر ضوار الى

َويَست
و هةبوونى خؤيان دةسةمليَنن  .ضونكة هةل

ضوار طؤشةكة خؤيةتى ،واتة هةر ضوار الى

دةربرِين نيشانةى ئةوةية كة ئةو كةسة تا ضةند

ئازاديةكةية ! ئةم راظة كردنة بؤ مافةكانيش هةر

دةتوانىَ دةستةواذة لة خودو بوونى خؤى

راستة ،كة بةضةمكة ياساييةكةى ،دةكةنة ديوى

ذمارةيان

دوةمى ئازاديةكان .لةبةر ئةوةى ئةطةر ئازادى

يةكجار كةمة!لةبةر ئةمةية كة "ويستى مرؤظ

ثةيوةست بىَ بة جولةو كرداريَكةوة

 ،ئةو

ئازادو راست نابيَت ،تةنيا بةو ثيَية نةبىَ كة

كردارةش دةبىَ لة ضوار ضيَوةيةكدا ئةجنام بدريَت،

َكى هزرمةندة  ،كؤيلة ماهيةتى خؤى ناناسىَ ،
ئةقل

كة ئةم ضوار ضيَوةية خودى مافةكة خؤيةتى .لة

نةدةزانىَ ئةو بة كؤتا ديَت و نةدةزانىَ ئةو ئازادة!

روانطة فةلسةفيةكةيةوة وةكو ئازادى ،هيض

تةنانةت دةربارةى ماهيةتى خؤى نازانىَ كة مرؤظة

كةسيَك ناتوانىَ بة تةنيا هةموو مافةكة ثيَكبهينىَ ،

! لةبةر ئةوةى زانيارى دةربارةى خودى خؤى

َكو ئةو مافانة ثةيوةستة بة روانطةى
بةل

بكات.ديارة ئةو جؤرة كةسانةش

كةمة ،بري لة خودى خؤى ناكاتةوة"

()2

ئةو نيطايةى كة توانى بة ثشت بةسنت بة ئةقلَ
و ئةنديَشةوة اليةكانى ترى ضوارطؤشةكة ببينىَ.

بةرامبةرةش ،واتا اليةنى دوةم بؤ ئةو مافة .واتة بة
هةردووال ديوى يةكةم و ديوى دوةم.
مافةكة ثيَكدةهيَنن .

َة بة شيَوةيةكى وا
ئةوة دةطةيةنىَ ئةو ئةقل

سةربارى اليةنى ئةقلَ و هزرى ،بة شيَكى

طؤشكراوة ،طؤشة نيطاكةى بة رادةيةكى زؤر

طةورةى ئازاديش ،ثةيوةندى بةاليةنى طيانى
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مرؤظةوة

هةية.

هةروةك

ئازادى

دةشنيَتةوةودةطاتة

ثلةى

ثاكبوونةوة،هاوكات

مرؤظيش

كار

دةوروبةرى و ياساكانى سروشت دةطريَتةوة .بة

لةئازاديةكان دةكات و سيمايةكى بةرزترو لة

َبذاردنيَكى ئاكاريانةى
كورتى ئةو تواناى هةل

خؤى مةزنرتى ثيَدةبةخشيَت،جؤرة فةنتازيايةكى

َبذاردن لة نيَوان دوو ريَطا بؤ
دةبيَت ،واتا هةل

ثيَدةبةخشيَت ،كة بة هؤيةوة دةيطةيةنيَتة ئاستى

رةفتار كردن .ئةمةش نةك لةسةر ئةو بنةمايةى كة

خوداوةندانةى

يةكيَكيان سوودى لةوةى تر زؤرترة ،ياخود تةنيا

ثيَوةبلكيَت .واتة بةهؤى طيانةكةوة ،ئازاديةكة

لة ذيَر رؤشنايى سةركةوتنى كؤمةليَك لة

زيَرت لة واتا راستةقينةكةى ،واتايةكى يؤتؤثيانة بة

َضوون و غةريزةكانى بةسةر كؤمةليَكى تردا،
هةل

خؤةوة دةطرىَ ،كة لةطةلَ خؤيدا زؤر زاراوةى

َكو لة سؤنطةى ئةو ئازادية رةسةنةى كة
بةل

تر ديَنيَتة كايةوة ،كة تيَكةلَ بةو طيانة دةبيَت و

هةيةتى ،لةوةى كة خؤى ريَساى رةفتارةكانى

لةطةلَ ئازاديةكةدا ئاويَتة دةبيَت.تواناى مرؤظيش

خؤى دادةنيَت و ثيَيانةوة ثابةند دةبيَت

وةك

لة زيَرت قوولَ بوونةوةو رؤضوون بة \ناخى

ديكارت دةَليَت  :بؤ ئةوةى من ئازاد مب و تواناى

شتةكاندا ،ياخود بة شيَوةيةكى وردتر ،بة ناخى

َبذاردمن هةبيَت  ،ثيَويست بةوة ناكات هةردوو
هةل

ثةيوةندى نيَوان ئةو شتانةى كة طؤشة نيطاكان

َكو
َبذاردنةكة بؤ من يةكسان بيَت  ،بةل
اليةنى هةل

َةتيَكى
دةيبينىَ و دةيطوازيَتةوة بؤ ئةقلَ .زيَرت خةسل

ضةندةى مةيل و حةزم بؤ اليةنيَك زؤرتر بيَت ،

جاويدانى و طيانى بة ئازاديةكة دةبةخشيَت!

َبذاردن ئازادانةتر ئةجنام
ئةوةندةش كارى هةل

مرؤظ

بة

كرداريَك،

كةوا

طيانى

سيفةتى

ضؤن

2552،15-22

طيانى

يةكيةوة بنىَ .ديارة ئةوسروشتةش .سروشتى
خودى مرؤظةكة خؤى وذينطةى سروشتى

()2

كةواتة مرؤظ بؤ ئةوةى بطاتة ئةو ثلةية لة

دةدريَت  ،جا ئةم مةيل و ئارةزوة بؤئةو الية

بةرزى ئازادى ،سةرةتا ثيَويستة بةسةر كردارة

دةبيَت كة بة ئاشكرا ضاكةو راستةقينةى

غةريزيةكانى خؤيدا زالَ بيَت و ملكةضيان

لةوديوةوة دةبينم ()2كةواتة اليةنة طيانيةكةى

بكات.وةك هيطل دةليَت":مرؤظايةتى مرؤظ ئةو

ئازادى ،رةنطدانةوةى لةسةر اليةنة ئاكاريةكانى

كاتة دةبيَت ،كة تواناى ئةوةى دةبيَت بة سةر

مرؤظيشدا هةية ،هةر ئةمةشة وايكردووة ،كةوا

َيانةى خؤيدا زالَ بيَت" مرؤظ بةتةنيا
سروشتى ئاذةل

ضةمكى ئاكاريش ،وةكو ضةمكى ئازادى

بة ضةمكة ويَنةييةكةى الى هؤبز ،كة هيض

شيَوازيَكى ريَذةيى بة خووة بطرىَ.

بةربةستيَكى ماترياليانةى نةكةويَتة ريَطا ئازاد

ئةطةر ضى ئةوانة هةموويان ،واتة اليةنة طيانى

َكو ئةو بة ضةمكة ميتافيزيكيةكةش ئازاد
نابيَت ،بةل

و ئاكاريةكان و هةموو ئةو شتانةى كة بة ناوةوةى

دةبيَت.كاتيَك ريَطانادات كة سروشت بة زؤرى بة

مرؤظةوة بةسرتاون ،ثةيوةنديةكى ثتةويان بةاليةنة
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مةترياليانةكةى دةوروبةرةوة هةيةو ليَى ناثضريَن،

دةكات ،بةيةكةوة بةسرتاون  .هةر شتيَك كة لةو

ضونكة ئةوان ،بريار لةسةر ئةوة دةدةن كة كامة

جيهانةدا ئيَمة دةيبينني ،دوو شتى دذ بةيةكرت

رةفتار ئاكارية ،كامةيان ثيَضةوانةكةيةتى .بؤية

بةيةكةوة كؤدةكاتةوة .ئازادى و ثيَداويستى  ،جا

ئةوانيش رةنطدانةوةيةكى راشكاوانةى اليةنة

ئةطةر شتيَكمان طةرِاندةوة بؤ رِوخسارةكةى ،ئةوا

طيانى و دةروونيةكانن .كة بيَطومان هةموويان بة

مل

ئةطةر

يةكةوة ،دةكةونة ذيَر كاريطةرى هؤكارى كات و

طةرِانديشمانةوة بؤ ويستةكة ،ياخود بؤ خودى

كة دةبنة بابةتيَكى

شتةكة ئةوة دةبيَتة ئازاديةكى تةواو و

مةعريفى .ئةطةر ضى هةنديَك ثييَان واية كةوا

كامل.كةئةمة الى شوثنهاور ضةمكيَكى تر

كردارة دةرةكيةكان ،واتة ئةو جوالنةى كة لة

وةردةطرى

تواناى

ئةجنامى برِيارى ئةقلَ و ويستةكةدا ديَتة ئاراوة.

َبذاردن دةطةيةنيَت
هةل

تةنيا سيمبوليَك  ،ياخود دياردةيةكة دةستةواذة

لة راستيدا ئاستةنطة بة ناسينيَكى تيورى و

لة ناوةوةى مرؤظ ،واتا خودة راستةقينةكة دةكات.

َنى ،ئازادى بناسريَت.ضونكة لة هةموو
ئةقال

َكو لة
ئةو خودةش لة نيَو زةمةندا نية ،بةل

مةعريفةيةكى تيورى ئةقليدا ،وا طرميان دةكرىَ

سةرةوةى زةمةنداية ،كةواتة تةنيا لةو اليةنةى كة

كةوا لةيةكرت جويَكردنةوةيةك هةية لة نيَوان ئةو

ملكةضى زةمةنة ،ئيَمة ملكةضى بؤ ياساكانى

شتةى كة هةيةو دةزانرىَ ،لةطةلَ ئةو بابةتةى كة

ثيَداويستى دةبني .كة ئةمةش لة جيهانى

دةويسرتىَ بزانرىَ .لة كاتيَكدا ناتوانرىَ دةرك بة

هةر شتيَكيش كة مل

ئازادى بكريَت ،تةنيا لةنيَو كرؤكى ئةو كردارانةدا

كةضى ياساكانى ثيَداويستى بوو ،بة ئاشكرا

نةبيَت كة هةبوونى ئةو ئازادية ثيادة دةكات.

بةرجةستة كرا ،جا ض بةرجةستة كردنيَكى

كةواتة ئازادى شتيَكى هونةرى ناوةكى نيية،

ماترياىل ،ياخود بةرجةستة كردنيَكى واتايى ،

َكو خودى هةبوونةكةمانة ،ئةوة ريَطامان
بةل

شويَنيَكى طرنط لة بوارى مةعريفيدا دةطريَت.

دةدات كةوا خودى خؤمان بطؤرين بةمةش

لةبةر ئةوةى هةموو شتيَك بة طويَرةى تاك دةبيَتة

ضارةنوسى خؤمان بيَنينة دى

شويَنةوة .واتة ئةمانةن

تاقيكردنةوةدا ديَتة دى

()2

بابةتى مةعريفةت .لةاليةك دةبيَتة ثرةنسيثيَك و لة

كةضى

كةواتة

ثيَداويستى

و

هةر

دةكةين،

هةبوونى

واتاى
()2

()2

رةفتاريَك،

ياخود

هةر

اليةكى تردا دةبيَتة ئةجنام.دةبيَتة ئةجنام ضونكة

جوالنةوةيةكى مرؤظ ،ئةطةر لة رووى دةرةكيةوة،

ثيَداويستيةكان وايكردوة  ،جطة لةمةش ناتوانىَ

واتا لة روخسارةوة سةيرمان كرد ،وةكو

ببيَتة شتيَكى تر .كةواتة هةموو ديارةكان ،بة

ثيَداويستيةك بة ديار دةكةوىَ ئةطةر لة ناواخنى

طويَرةى ئةو كاودانة سةختةى حوكميان بةسةردا

َيةوة ،ئةوا واتاى ئازادى
جوالنةوةكة مشان كؤل
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دةطةيةنىَ .بؤيةدةتوانني بَليَن ئازادى لة روانطة

ئةوةى جةستةكة ئةو كردارانة ئةجنام بدات ،كة

فةلسةفيةكةيةوة اليةنة ناوةخؤييةكانى مرؤظ

خؤ ثاراسنت و مانةوة طةرةكيةتى .ثةيوةندى نيَوان

دةطريَتةوة .هاوكات ئةو اليةنانة دةطريَتةوة ،كة

ويست وغةريزةش كة هةردووال كاريطةرى

ثةيوةنديان بة ثةيوةندى نيَوان خؤى و خودى

هاوبةشيان لةسةريةكرتدا هةيةو رةنطدانةوةى

خؤيدا هةية.ضونكة بةشيَك لةناواخنى مرؤظ واتاى

يةكرتن ،ئةوة دةردةخا ،كة ئةو مرؤظة طةيشتؤتة

ويستةكة دةطةيةنىَ .وةك زانيمان ،ويستى مرؤظيش

قؤناغيَكى مةدةنى ياخود نا!ضونكة ئةو كاتةى

شتيَكى ضةسثاو نيية .بةتايبةتيش ئةو ويستةى كة

مرؤظةك لة بوونةوةريَكى سروشتيةوة دةبيَتة

َطا دروست دةبىَ و
دواى دروستبوونى كؤمةل

بوونةوةريَكى مةدةنى ،واتة لة بوونةوةريَكى

َدا دةكات .كةواتة تواناى
َة لةطةلَ ئةقل
مامةل

َطادا،
سروشتيةوة دةبيَتة كةسايةتيةك لةنيَوكؤمةل

ئةجنامدانى كاريَك بة ئازاديةوة  ،بةرزترين ثلةى

ثةيوةنديةكانى نيَوان ويست و غةريزة دةطؤرِين.

كاملَ بوونى مرؤظةو كاتيَكيش بة دروستى

لة ثةيوةندية نويَيةكةدا،ئةقل بةشداريةكى زؤر

بةكاردةهيَنريَت  ،ئاكامةكةى ئةوةية كة ئةو

لةطةلَ غةريزةكةدا رتووشى دةكات  .تةنانةت

كةسةى كارةكةى ئةجنامداوة  ،شايستةى

َيَني  ،لة زؤر شويَندا جيَطاى
دةتوانني بل

سةرزةنشت كردن ياخود ستايش كردن دةبيَت ،

دةطريَتةوة.ئةمةش وادةكا ئةقلةكة،هةم ويستةكةو

ضونكةبةشيَوةيةكى طشتى مةسةلةى ثةيوةست بة

هةم غةريزةكةش طؤشبكا و  ،لة باريَكى

ستايش كردن و سةرزةنشت كردن  ،خاسيةتيَكى

َيةتى و
سروشتيةوة بيانطؤرِىَ بؤ باريَكى كؤمةال

َطة نةويستى ئازادى مرؤظ نيشان دةدات ،
بةل

مةدةنى  ،كةواتة ويستةكة كاتيَك ديَتة نيَو

ئةوكاتة بة تةواوى و بة شيَوةيةكى سروشتى

َطاو نةشومنا دةكات  ،ثةيوةندى لةطةلَ
كؤمةل

تيَدةطةين كة ئةو مرؤظة ئازادة

()2

باسى دووةم  :ويستى سروشتى و ويستى
دروستكراو
َطا ،واتة
بةر لة دروست بوونى كؤمةل
لةحالةتى ذيانى سروشتيدا ،ئةو حالةتةى تاوةكو
ئيَستا مرؤظ بةو بةهةشتةى تيَدةطات كة لة ئةجنامى
كردةوة نارِاستةكانى لةدةستيداوة  .ويستةكان
زيَرت سروشتني و غةريزةبةرِيَوةى دةبات  ،بؤ

23

اليةنة مةعريفى و رةفتاريةكانى ترى خودى
مرؤظةكة ،ثةيدا دةكات،كة لةطةلَ بةرةو ثيَش
ضوونى

زةمةن

و

طةورةبوونى

برِى

تاقيكردنةوةكانى مرؤظ  ،ئةو ثةيوةنديانة زؤرتر و
فراوانرت دةبن  ،كة ئةمةش بة ثيَى خؤى دةبيَتة
هؤى لةيةككشان و طةورةتربوونى ضوارضيَوةى
ئازاديةكان.ضونكة مرؤظ كاتيَك دةكةويَتة باريَكى
مةدةنيةوة  ،جطةلةهؤكارة سروشتيةكان ،زؤر
َطايى تريش لة دايك دةبن  ،كةكار
هؤكارى كؤمةل
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َةكة دةكةن
لة زيَرت طةورةبوون و ثيَطةيشتنى ئةقل

مرؤظدا لةدايك دةبيَت .كة ئةركيَكى تر بؤ مرؤظ

 .ئةمةش كاريطةرى دةبيَت لة ضؤنيةتى فراذى

َدانة بؤ زالَ بوون بةسةر
زيَدةدةكا ،ئةويش هةول

َطرى
بوون و ثةروةردة كردنى كةسايةتى هةل

َة رِاوكيَية ،ئةمةش وادةكات مرؤظ
ئةو ترس و دل

َةكة! مرؤظ لةو دةمةدا فيَرى ئةوة دةبيَت كة
ئةقل

نةك بة تةنيا بري لة ئازاديةكةى ئيَستاى بكاتةوة

تةنيا بةسك بري نةكاتةوةو تةنيا بؤ ئةو رِؤذة نةذى

َكو هةولَ بدات ئازادى دوارِؤذيشى مسؤطةر
بةل

َكو بري لة داهاتووش بكاتةوة ،
كة تيايداية  .بةل

بكات  .هةر ضةندة ئةمة كاريَكى سةخت و

َبدا ئاماجنيَك بؤ خؤى دابنىَ و هةموو ماوةى
هةول

َةكردن لة طةلَ دوا
ئاستةنطة لةبةر ئةوةى مامةل

ذيانى بؤ خزمةت كردن و طةيشنت بةم ئاماجنة

َمةندانة
َة كردنيَكى ئةقل
رِؤذ  ،هةر ضةندة مامةل

َى
تةرخان بكات .بة دةستةواذةيةكى تر هةول

بيَت  ،ئادطاريَكى ميتافيزيكانةى ثيَوة دةلكيَت ،

ئةوةدةدات كة دوا رِؤذ بؤ خؤى بةرجةستة

وةىلَ ئةم كارةى ،ئارامى و تا رادةيةك

بكات ،ئةطةر ضى بةرجةستةكردنى دوا رِؤذ

سةقامطرييةكى دةروونى ثيَدةبةخشيَت.ئةمةش

كاريَكى ئاستةنطةو ثةيوةندى بة رةهةندةكانى

يةكيَكة لةو هؤكارة طرنطانةى كة وايكردووة،

كات و شويَنةوة هةية  ،كة ئةوانيش زؤر جاران

ئايينةكان بة دريَذايى تةمةنى مرؤظايةتى  ،لةطةلَ

بة هؤى طؤرِانة طةورةكانى سروشتةوة  ،طؤرِانى

مرؤظدا بذين و ليَى جويَنةبنةوة  ،هاوكات هةر

َى مرؤظةكة دةركى ثىَ
وايان بةسةردا ديَت ئةقل

َى لة دين
ئةمةشة وايكردووة كة ئةوانةى بة قوول

ناكاو نايربِيَ  .وةىلَ لةطةلَ ئةوةشدا  ،ئةو

طةيشتوون و ثسثؤرن تيايدا ،واتة لة اليةنى

َنةى كة مرؤظ دةيدا بؤ بةرجةستة كردنى
هةوال

مةعريفى و طيانى ئاينيدا لة ئاستيَكى بةرزدان و

دوارِؤذ ،طؤرِانى زؤر طةورة بةسةر خودى

باوةرِيَكى ثتةويان لةال دروست بووة ،لة ئارامى و

مرؤظةكة دادةهيَنىَ  .ورد بوونةوة لة ذيانى

َنياييةكى طةورةى دةروونيدا بذين .واتة لة
دل

داهاتوو  ،واى ليَدةكات كار بؤ ئةوة بكات كة

مرؤظيَكى ئاسايى زيَرت هةست بة ئازادى دةكةن و

مةترسيةكانى دوا رِؤذ كةمبكاتةوة  .ئةو

دةتوانن باشرت ضيَذى ليَوةربطرن.رةنطة ليَرةدا

مةترسيانةى كة لةطةلَ مرؤظةكةدا لة دايك دةبن

ثرسياريَك بيَتة ئارا،ئةويش ئةوةية كة مندالَ هيَشتا

و لةطةلَ ئةويشدا طةورة دةبن  .ئةطةر ضى زؤر

فيَرى بريكردنةوة نةبووة ،ياخود شيَت ،ياخود

جاران ئةو مةترسيانة غةريزى و سروشتني ،

مرؤظيَكى كةم ئاوةز ،ئةطةرضى ئةمانة لة ئاستيَكى

رِاوكيَيةكى

مةعريفى يةكجار نزمدان ،كةضى لة باريَكى ئارامى

َةراوكيَش كرداريَكى نائاسايية لة
بةردةوامةوة.دل

َنياييةوة دةذين؟! ليَرةدابارةكة وا
و ثرِلة دل

َطايى
ذيانى سروشتى مرؤظدا و لةطةلَ ذيانى كؤمةل

دةكةويَتةوة هةردووال ،مرؤظة نةزانةكة و شيَتةكة،

وةىلَ

مرؤظ

دةخةنة

َة
دل
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رةفتارةكانى

دةرئةجنامى

َكانةى كة لة نيَوةندى ئةم
ئازادترن لةو خةل

َةكان
َة،هةل
كامل

دوو ئاستةدان!!

خودةكةية .لةبةر ئةوةى رةزامةندى ويست،

وةك بامسان كرد ئازادى ثةيوةندى بة ويستةوة

رةزامةندى نواندنة لةسةر كرداريَكى رةها ،هةر

هةية .مندالَ ،ياخود شيَت ،ياكةم ئاوةز ،يا ويستيان

بة هؤى ويستةكةوةية

روون و

نية ،ياخود ويستةكةيان تةواو نية ،بؤية خاوةنى

َنةطر .وةىلَ
ئاشكراية دةبيَتة شتيَكى طومان هةل

كةسايةتيةكى تةواو نني .راستة وةكو مرؤظيَك لة

كاتيَك ويستةكة بةرةو ماف دةضيَت ،وادةكات

َم هيض
َطادا مافيان ثاريَزراوة ،بةال
نيَو كؤمةل

زؤربةى كات ئةو شتانة بسةثيَنى ،كة سنوورى

ئةركيَكيان ناكةويَتة سةرشان .كةواتة بؤ ئةوةى

مةعريفةتى روون وئاشكرا دةبةزيَنىَ .هاوكات كؤ

ئازادى لة ئارا دابيَت ،ثيَويستة هاويَركردن و

كردنةوة لة نيَوان دةركثيَكردنى سنوورداروو

لةيةكرت جويَكردنةوة هةبيَت .هاوكات ئةو

دةركثيَكردنى بيَسنوور ،بةرةو ئةوةمان دةبات كة

بابةتانةى كة دةيكاتة كرؤكى ليَوردبوونةوةكةى

ئارةزووى مةعريفى سنووردارمان ال ناميَنيَت .هةتا

لة دةورووبةر ،ياخود بة شيَوةيةكى تر لة

َةمشان نةكرد ،ئةوا ئارةزووةكة
ئةطةر هةرطيز هةل

ثةيوةنديةكانى نيَوان شتةكانى دةورووبةر ،ثيَويستة

هةميشة بةرةو ئةوةمان دةبات كة مافةكة بزانني،

روون و ئاشكرا بن  ،ضونكة روونى و لةيةكرت

واتا ئةو شتانة بزانني كة بة روون و ئاشكرايى

هاويَر كردن ،دوو ئةستوندةى طرنطى راستةقينةن

َة
نةماندةزانى ()13تةنانةت يةكيَكى وةكو هيطل هةل

!ضةندةى رامان و ليَوردبوونةوة لة بابةتةكان

كردن بة رةتكردنةوةى خودى بوونةكة دةزانيَت !

زؤرتر و بةهيَزتر بيَت ،لة قؤناغة هزريةكةدا

كاتيَك دةَليَت مادامةكى ويستةكة نابيَتة بريؤكة ،

روونرت و جوان تر بةديار دةكةويَت .شتيَكى

بة شيَوةيةكى كرداريش ئازاد نابيَت  ،تةنيا بةوة

َنةطريشة ،كة دةركثيَكردنى مرؤظ
طومان هةل

نةبيَت كة لة بوونى شتيَكى دياريكراودا ديارى

ويستةكة بةتةنيا بؤ

بكريَت  ،ضونكة هةبوونةكةش خؤى لة خودى

ضةسثاندن ،ياخود رةتكردنةوةى ئةو شتانة

ئازاديةكةدا دةدؤزيَتةوة ،

ئةوةى

َةكة دةركى ثيَدةكات ،بؤية تةنيا
َدةدا كة ئةقل
هةول

ليَدةكةويَتةوة كة توندو تيذى و بة زؤر ثيَكردن ،

ئةو ياسانةى روون و ئاشكران  ،بةسن بؤ ئةوةى

تيَكشكاندنيَكى راستةوخؤية بؤ خودةكة

سنووردارة ،لةو كاتةدا

ئةو شتةى

ئةمةش
()11

َة كردن بيثاريَزن .ضونكة ضةمكى
لة هةل

لةراستيدا ئةمة بريو باوةرِى موعتةزيلةكانيشة.

َةكردنةكان لة طؤرِاندان .ئةمةش ئةوة
هةل

واتا ئةم بؤضوونة سةربارى جياوازى ئايني ،بةشيَك

دةردةخا كة خوا ضيرت بة شيَوةيةكى راستةخؤ لة

لة فةيلةسوفة ديانةكان و موسلمانةكان لةسةرى

َةكامنان بةرثرسيار نابيَت .ضونكة ئةو
هةل

ريَككةوتوون .ضونكة ئةم بابةتة خؤى لة خؤيَدا
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بابةتيَكى فةلسةفية  ،بؤضوونة فةلسةفيةكةش لة

دةنىَ

نيَوان هةردوو الياندا وةكو يةكة .بؤ ويَنة

ئةجنامينةدات،تةنيا دؤزينةوةى ثاساويَكة بؤ ئةوةى

( واصلى كورِى عةتا ) كة بة دامةزريَنةرى

مرؤظ خؤى لةئةجنامى ئةو كردارانة بشاريَتةوة كة

ريَبازى موعتةزيلة دادةنرىَ لة ئيسالمدا ،تةنانةت

ناوى تاوانى ثىَ برِيون و ويذدانى ئازاردةدةن،بؤية

ناوى موعتةزيلةش وةك بةشيَك لة ميَذوونوسان

كارلةسةر ئةوة دةكا كةبةر لة هةموو كةسيَك

بؤى دةضن .لةوةوة هات كة ئةو مةجليسى

برِوا بة خودى خؤى بيَنى كة ئةو لة ئةجنامدانى

( حسن البصري ) بةجيَهيَشتوو ليَى جويَبوةوة ،

ئةو كارانةدا بةرثرس نيية ،ويستيَكى لة خؤى

ثيَى واية خوا حةكيم و عاديلة .نابىَ زومل ياخود

َيناوةو ئةم كارانةى ثيَكردووة!كةواتة
طةورةتر ثال

شةرانطيَزى خبريَتة ثالَ .ناشبىَ فةرمانى وا خباتة سةر

ئةو ،واتا مرؤظةكة تةنيا ئامرِازيَك بووة بة طويَرةى

بةندةكانى كة بة ثيَضةوانةى فةرمايشتةكانى خؤى

َية جوالوةتةوة كة
خواستةكانى ئةو ويستة باال

بيَت… فةرمانيان بة ئةجنام دانى شتيَك ثىَ بكاو

لةسةرووى ئةودا بووة!ديكارت زؤر بة جوانى لةم

ثاشان سزاشيان لةسةر بدات .بةندة خؤى

َىَ ":
اليةنة دواوةو ضارةسةرى كردوة  ،كاتيَك دةل

بةرثرسيارة لة ضاكةو خراثةو باوةرِ هيَنان و

هةر بةم جؤرةش خوا ثيَشرت هةموو رةفتارو

طاورى و خوا ثةرسنت و لة ريَطا الدان .لةبةر

كردارةكانى مرؤظ دةزانيَت و موقةدةريان دةكات ،

ئةوة خواى طةورة داواى لة مرؤظ ناكات شتيَك

وةىلَ ويستى مرؤظ ديارى ناكات ! بة

بكات ئةطةر خؤى تواناى ئةجنامدانى ئةو كارةى

دةستةواذةيةكى تر  ،ضونكة مرؤظ خؤى كارةكة

ثيَنةبةخشى بىَ .واصل ئةمةى بة مةرجيَك دادةنا

ئةجنام دةدات  ،خوا ثيَشرت كارةكةو كردارةكةى

بؤ ئازادى ويستى مرؤظ لةبةر ئةوةى كردارى

دةزانيَت  ،نةك لةبةر ئةوةى خوا ثيَشرت كارةكةى

ويست تايبةتة بة مرؤظ نةك بةخوا  .ئةمةش واتاى

مرؤظ دةزانيَت بؤية مرؤظةكة ئةجنامى دةدات

ئةوةية كة خوا هةرطيز فةرمايشت بة ( بة معاصى

"ديكارت دةيويست جةخت بكاتة سةر بابةتى

َبذاردنى
َكو مرؤظ بة ويست و هةل
) ناكات .بةل

َبذاردنى مرؤظ ،بؤ ئةوةى ئةو بابةتة رةتبكاتةوة
هةل

خؤى دةيكات

كاريَك

2552،15-22

ئةجنامبدات

،

ياخود

كة دوضارى طومان بوة  ،هاوكات رةزامةندى

()13

ثةنا بردنة بةر هيَزيَكى ميتافيزكى ياخود بة

خؤى سةبارةت بة راستى مةسةلةيةك رابطةيةنىَ ،

زارةوةيةكى ئايينى ثةنا بردنة بةر خوا بؤ ئةوةى

كة بة متمانةوة دةركى ثيَكرابيَت  ،دواتر ديكارت

وخراثةكان.

بة راشكاوى دةَليَت ":ئيَمة بة شيَوةيةكى ئازادانة

هةذماركردنى ئةوةى كةويستيَكى طةورةتر هةيةو

َدةبذيَرين  ،ياخود رةتيان دةكةينةوة ،
َةكان هةل
هةل

ثالَ بة ويستة بضوكةكة  ،واتةويستى مرؤظةكةوة

خوا لةم بارةيةوة بةرثرسيار نية"

بيكةنة

سؤنطةى

كارةباش

()12
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ليَرةدا بؤمان دةردةكةويَت ،كة بؤئةوةى

دوو يةكةيةش لةطةلَ يةكدا كؤك وتةبابن،ضونكة

ئازادى هةبيَت،ياخود بة واتايةكى تر ،بؤئةوةى

لة هةموو كاريَك برِيَكى دياريكراو لة ئازادى و

بزانرىَ ئازادى لة ئاراداية  ،بةر لة هةموو شتيك

ثيَداويستى

،دةبيَت رةفتاريَك  ،كرداريَك

دياريكراو

برِيَكى

لة

هةبيَت  ،هةر

دةبينريَت،هةرضةندة برِى ئازاديةكة زؤرتربيَت ،

كرداريَكيش بةو ثيَيةى كةوا دياردةيةكى دةرةكية

برِى ثيَداويستيةكة كةمرت دةبيَت  ،ثيَضةوانةى

َؤز لة ثارضةى بةيةكةوة
َيَكى ئال
 ،لة كؤمةل

ئةمةش هةر راستة،واتة ئةطةربرِى ئازادى كةم

َيَك يةكة
طريَدراو ثيَكهاتوة  ،واتة لة كؤمةل

زؤرتر

ثيَكهاتوة  ،كة بة كؤتا نايةن

بوو،

ئةوا

برِى

ثيَداويستيةكة

 ،ئةمة جؤرة

دةبيَت،بةطويَرةى ئةو طؤشة نيطايةى سةيرى

شيَوازيَك و تايبةميةنديةك بة كارةكة دةبةخشيَت ،

كارةكةى ثيَدةكريَت  ،وةىلَ ريَذةكة لة نيَوان

كة ناواخنةكةى بة تةنيا بةيةكةيةكى دةرةكى

هةردوكياندا،واتة

و

َكو ئةو ناواخنة
التةريك و سنووردار نةكراوة  .بةل

ثيَداويستيةكةدا،بةردةوام ثيَضةوانةى يةكرتة

طشتطريةو كؤمةَليَك يةكةى بةيةكةوة طريَدراو

ليَرةدا ثرسياريَك ديَتة ئارا،كةئايا لة كؤتاييدا

بة خؤيةوة دةطريَت  ،بؤية ئاماجنةكانيش لة

ئازادى لةطةلَ ثيَداويستيدا تيَكةالوى يةكرت

سؤنطةى ئةوةى لة يةكةيةكى هزرمةند دةردةضن

دةبن؟!ئةو ثرسيارة دوو اليةن تيَكةلَ بة يةكرت

 ،زيَرت شيَوازيَكى تةجريديانة بةخؤيانةوة دةطرن ،

دةكات  ،ئازادى كة لةم ديدةوة زيَرتبةاليةنة

اليةنة

طيانيةكةوة ثةيوةستة ،لةطةلَ ثيَداويستى،كة

()12

ثةيوةندى بة دةرةوةى مرؤظ  ،واتة بة هؤكارة

لةبةرئةوةى نيازةكانيش بةردةوام لة طؤرِاندان ،

دةرةكيةكانةوة

لةسةر

دةبيَت ئةو كارة لة كات و شويَنيَكى دياريكراو

رةفتارةكانى مرؤظةوة هةية.دةربارةى اليةنى يةكةم

دابيَت.ضونكة ديار كردنى كات و شويَن بايةخيَكى

 ،وةك هيطل دةَليَت طيان بةشيَوةيةكى طشتى

بؤ دياريكردنى برِى

سروشتى هةبووةكانى ئادةميزادة .ئةو هةبووانةش

ئازادبوون،ياخو ئازاد نةبوونى ئةو ويستةى

( املوجودات ) دوو اليةنةن  ،اليةنى يةكةميان

كارةكةى ئةجنامداوة.لةبةر ئةوةى رامان بؤ ئازاد

تاكيةتيةكى راشكاوانةية بؤ هؤش و ويست ،

بوونى كارةكة ،بةطويَرةى ئةوروانطةية دةطؤرِىَ

اليةنى دووةميشيان ثةيوةندى بةو دامودةزطايانةوة

كة سةيرى كارةكةى ثيَدةكريَت  .وةىلَ طومانى

هةية كة مرؤظ تيايدا دةذى  ،واتة خيَزان و

تيانية  ،هةركاريَك كة مرؤظ ئةجناميدةدات  ،دةبيَت

َطاى مةدةنى.ئةو دامودةزطايانةش ثيَكهاتةى
كؤمةل

لةيةك كاتدا ئازادى و ثيَداويستى تيَدا بيَت وئةو

دةستوورن،دةستووريش بنةمايةكى بةهيَزوثتةوة

ضونكة

ئةوان

لة

بنةرِةتدا

سةرتاثاطرييةكة،واتة نيازةكة لة خؤوة دةطرن

يةكجار طةورةى هةية

22
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نيَوان
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كاريطةريان
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َكو بؤ هةست و
َةت،بةل
نةك بةتةنيا بؤ دةول

لة نيَوان ئةم دوو ئازاديةدا بةردةوام لة هاتوو

بةرانبةرى.ئةمةش

وةىلَ ضوَن ثيَداويستى لة ئةجنامدانى

متمانةى

َتيانيش
هاووال

ضؤداية

()12

ئةستوندةى ئازادية طشتيةكانة،ضونكة بةشةكانى

كارةكاندا دةناسريَتةوة .ضؤن دةزانني ،كةوا

ترى ئازادى لةودا ديَتة دى ! هاوكات لةويشدا

ويستيَكى ئازاد ،ياخود ثيَداويستيةك لة ئةجنامدانى

َمةندانة دةبيَت  ،دواى ئةوة بة شيَوةيةكى
ئةقل

َى خؤى زياتر
جوالنةوةيةك ،كرداريَكدا رؤل

ناواخنى يةكيةتيةك ثةيدا دةبيَت لة نيَوان ئازادى و

دةبينيَت؟ لةمةدا هؤكارة زةمةنيةكة رؤليَكى

خودى

بةرضاوى هةية .لة زةمةنى كةوتنةوة ،ياخود هاتنة

ثيَداويستيش لةسةر شيَوةى ئازاديدا ديَتة

َدانى
دنياى كارةكةدا كة دةشىَ ببيَتة هؤى سةرهةل

() Perdiaeff

رووداويَكى طرنط و كاريطةر لةسةر دوارؤذى

 ،ثيَى واية بؤ وةرام دانةوةى ئةم ثرسيارة ثيَويستة

مرؤظةكة ،هاوكات بةهؤى ئةوةى خودةكة  ،واتة

جياوازى لةنيَوان دوو ويَنةى لةيةكرت جياوازى

َةكة ،بة شيَوةيةكى وا ئاويَتةى
ويست و ئةقل

ئازادى بكةين  ،ئازاديةكى كورتربِو ناماقولَ ،

يةكرت

ئةجنامدانى

ئازاديةكى ئةقلمةندانةو ماقوولَ.مرؤظيش لةنيَوان

كردارةكانةوة ،كة ناتوانن لة كاتى ثرِؤسةى

ئازاديةكى خراث،ئةو ئازاديةى كورتربِةو دةشىَ

ئةجنامدانى

اليةنةكانى

ناوى بنيَن  ،ئازادى بضووك و ثيَداويستيةكى باش

َسةنطيَنن ،بؤية ثيَداويستى
كردارةكة بةباشى هةل

 ،كة لة خودى خؤيدا ئةو ئازادية طةورةية ،كةبة

ئازاد بوون ،ياخود ئازاد نةبوونى ويستةكةيان لة

ئازادى ئةقلمةندانة ناودةبريَت.بةرِاى برديف زؤر

ئةجنامدانى كارةكةدا بةباشى بؤبةديارناكةوىَ ،وةىلَ

لة فةيلةسوفةكان ئازادى و مل كةض بوون بؤ ئةقلَ

بة تيَثةر بوونى كات ،واتة لة زةمةنيَكى جياواز

ثيَداويستيةكانيان تيَكةلَ

لةو زةمةنةى كردارةكةى تيادا ئةجنامدراوة .ئةو

بةيةكرتكردووة .وةىلَ ئازادى ئةطةر تةنيا بووة مل

كارة دةبيَتة بونةوةريَكى سةربةخؤ و لة

كةض كردنيَك بؤ ئةقلَ ،ئةوا دةبيَتة ئازاديةكى

جةستةكةيدا  ،واتة لة جةستةى ئةجنام دةرةكةيدا

َويَستى مرؤظ لة نيَوان
كةواتة هةل

جويَدةبيَتةوة و لة كؤى هةموو جوالنةوةكانى ترى

َبذاردنى يةكيَك لةم دوو اليةنانة داية ،يا
هةل

مرؤظةكة دادةبرِيَت.بة واتايةكى تر ،ئةو كاتةى

ئازاديةكى خراث ،ياخود ثيَداويستيةكى باش.

ثرِؤسةى لةدايكبوونى كردارةكة تةواودةبيَت،ئةو

ئازادى يةكةم بةرةو مل كةض بوونيَكى كويَرانةمان

كاتة دةتوانني وةكو يةكةيةكى كاملَ  ،بةروونى

دةبات بؤ هةواو هةوةسةكامنان،ئازادى دووةم

اليةنى ثيَداويستى و ئازاديةكةى تيادا بةديبكةين .

وامان ليَدةكات بكةوينة ذيَر نريى ئةقلَ  ،مرؤظيش

لةخودى

ثيَداويستيةكانةوة

،

بؤية

دةبينني

بةرضاو ( )12فةيلةسوفى روسى برديف

 .واتة ئازادى و

خراث .

ضونكة

دةبن

و

دةكةونة

كردارةكةدا،

لةو

قؤناغةدا

ناو

هةموو

جطة
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كردارةكة،دةتوانرىَ ئةو هؤكارانةش بةدى بكريَت

كؤبكريَتةوة،دةرئةجنامةكةى

َى رِاستةوخؤ  ،يانارِاستةو خؤيان لة
 ،كة رؤل

َطايةدةبيَت
ضارةنووس دةبيَت  ،ياخود ئةو مةنزل

ئةجنامدانى كردارةكةدا بينيوة.بؤية بة هؤى خودى

،كةضارةنوسةكةبةرةو الى هةنطاو دةنيَت.ليَرةدا

كردارةكة خؤى و ئةو هؤكارانةى كة بونةتة

َوةستةيةك بكةين ،ضونكة زؤرجار
ثيَويستة هةل

كردارةكة،دةتوانني

تواناكان لة روكةشدا لة كاردةكةون وثةيوةنديان

ئازادبوون،ياخود ئازاد نة بوونى بةديارخبةين  ،بةم

َبذاردن نة بةويستةكةوة دةميَنيَت!بؤ ويَنة
نة بةهةل

رووندةبيَتةوة

كاتيَك بة هؤى روخانى ثرديَك ريَطات ليَدةطرييَت

كةكردارةكة لةئةجنامى ثيَداويستيةكةدابووة  ،واتة

و ناتوانى لة روباريَك بثةرِيتةوة  ،ئةمة واتاى ئةوة

هةر دةبواية ئةو كردارة لةو كات و شويَنة تايبةتى

َكو واتاى
نية كة ئازادى ثةرِينةوةت ليَطريا  ،بةل

و دياريكراوةدائةجنام بدريَت ،ياخود ويستيَكى

ئةوةية كة تواناى ثةرِينةوة نةما ! ئةمةش يةكيَكة

ئازاد ئةجناميداوة،كة دةيتوانى لةو كات و

لةو هؤكارانةى لة دةرةوةى تواناى مرؤظة  ،بةم

شويَنةدا ئةجنامى بدات  ،ياخود ئةجنامى نةدات !

جؤرة بة زؤر ثيَكردنةش دةطوتريَت بة زؤرثيَكردنى

هاوكات كاريطةرى ئةو كردارةمشان لةسةر ئةو

سروشتى  ،ياخود ثيَداويستية فيزيكيةكان

سؤنطةى لة
دياركردنةش

دايكبوونى
ئةوةمان

بؤ

كردارانةى تر بؤ دةردةكةويَت كة دواى ئةو

بةشيَوةيةكى طشتى

بةدياركةوتنى

()12

ئةمة ئةو راستةقينةية

لةدايك دةبن .ضونكة هةر دواى لةدايك بوونةكة

سادةيةمان بؤ رووندةكاتةوة،كةكردارةكانى ئةمرِؤ

 ،كردارةكة  ،وةك ئاماذةى ثيَكرا دةبيَتة

مرؤظى كاريطةريان لةسةر كردارةكانى بةيانيشيدا

َيش لة نيَو
كرداريَكى كاملَ  ،هةر يةكةيةكى كامل

هةيةو وةكو ئةلقةى زجنريةيةك بةيةكةوة

َيَك جوالنةوةى تردا بيَت  ،دةبيَتة
بازنةى كؤمةل

بةسرتاون،لةو ريَطايةشةوة دةتوانرىَ ئةطةر بؤ

َى
هؤكاريَكى سةربةخؤ لةنيَو هؤكارةكانيرتو رؤل

رادةيةكى كةميش بيَت،مرؤظ بةيانى خباتة ذيَر

َدان و لةدايكبوونى ئةو
خؤى دةبينىَ لةسةرهةل

َى خؤيةوة.كة توانى ئةمةش
سايةى كؤنرتؤل

كردارانةى كة لةسؤنطةى جوالنةوةى نيَو

َةراوكيَيةكةى
ئةجنامبدا  ،ئةوا ترس و دل

بازنةكةدا ديَتة ئارا،بة هؤى ئةمةشةوة،واتة بةهؤى

َنيايية
كةمرتدةبيَت و شانبةشانى ئةمةش ئاراميو دل

َة كردارانةوة رةوتى ذيانى مرؤظ ،
ئةو كؤمةل

دةروونى و طيانيةكةى زيَدةتر دةبيَت .

دةتوانرىَ تارادةيةكى باش دةستنيشانبكرىَ  ،كة

َنيابوونيش لة داهاتوو  ،واتاى بةرفراوانبوونى
دل

ضؤن وبةض شيَوازيَك بةرةو ضارةنوس دةضيَت

ضوارضيوةى ئازاديةكةية،واتاى طةيشتنة بةرادةيةك

كة

و ثلةيةكى طةورةتر لة بةختيارى !وةىلَ ئةمةش

َبذاردن لة هاوكيَشةيةكدا
ئةطةر ويست و هةل

ئةوةناطةيةنىَ كةمرؤظ تواناى ئةوةى دةبيَت كة

،كؤى ئةمانةش بةيةكةوة ،ئةوةدةطةيةنن
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هةموو كردارةكانى خؤى كؤنرتؤلَ بكات ،ضونكة

كات و شويَن،بةم ثيَودانطةش كردارة دةرةكيةكان

لةبةر فراوانى طةورةيى بوونةكة  ،لةبةر زؤرى

تةنيا روخساريَكن بؤئةو شتانةى كة لةناخى

كار لةيةكرتكردن و كاريطةرى كردارةكان لةسةر

مرؤظداية  .بة واتايةكى تر خودة راستةقينةكةى

يةكرت  ،هةميشة شتى واروودةدا،كة بةطويَرةى

مرؤظ لة ناخةوةيداية.كةواتة ئيَمة لةالى خؤمانةوة

بضوكى

مل كةضى ياساكانى ثيَداويستني  ،كة ئةويش

تاقيكردنةوةكانى بةرامبةر طةورةيى طةردونى ثرِ

ملكةضى شويَن و كاتة و لة جيهانى تاقيكردنةوةدا

َيَنراوة  ،بة واتايةكى تر زؤر
لة حةثةساندا،نةخةمل

ديَتةدى.بؤية كردارةكان  ،بةشيَوةيةكى ثيَداويستى

َندنى
شت روودةدا كة ناكةويَتة ذيَر تواناى خةمال

َنةرةكانى ثشت خؤيانةوة
و توند بة هؤكارو ثال

ئةو.بؤية ئةوانةى دةيانةوىَ نيشانبدةن كةدةتوانن

َىَ  ":ئيَمة
بةندن ،ئةمة كانتى طةياندة ئةوةى كةبل

دوارؤذ بةتةواوى كؤنرتؤل بكةن ،واتةريَسايةكى

لة سروشتى خولقى خؤمانةوة ئازادين  ،كة ئةويش

مامتاتيكى بؤ دوارِؤذ دادةنيَن و نةخشةيةكى

زةمةن رةتدةكاو هيض ثةيوةنديةكى بة ريَذةى

ضةسثاو و رةهاى بؤدةكيَشن ،كة دةبىَ وةكو

دياردة هةستثيَكراوةكاندانيية.بؤ ئةوةى بطةينة ئةو

ثيَداويستيةك رووداوةكان يةك لةدواى يةكدا

ئاستةى لةخودى خؤماندا هةست بةبوونى ئةو

لةشيَوةكان،

ئازادية بكةين  ،تةنيا ئاكارةكانن دةتوانن ئةمة

دةكةونةنيَوخانةى اليةنطرانى حةمتيةتى ميَذوو.جا

َمان
ضارةسةر بكةن" ( )33ليَرةدا راستةقينةيةكى تال

ئةم بؤضوونانة ض ئاينى بن،وةكو جولةكةكان و

بؤ دةردةكةويَت ،ئةويش ئةوةية زؤربةى ئةو

زةردةشتيةكان  ،ياخود ئاينزابن  ،وةكو

كةسانةى كة لةو بوارةيان تؤذيوةتةوة  ،تةنانةت

كالظنيةكان و هطنوتةكان  ،ياخود وةكو عةرةبة

خؤشيان لة ناخى خؤياندا نةيانتوانيوة خؤيان

سةرةتاييةكان  ،ياخود تيورى زانستى بن  ،وةكو

يةكاليبكةنةوة.بؤية تاويَك ويست بة ئازاد لة

ماركيستةكانى سةدةى بيستةم  .ئةوانة وةكو

قةلةم دةدةن  ،تاويَكى تر وانيشاندةدةن كة

َىَ ":ثةيوةنديةكى تونديان بة
ئةنؤلد توينبى دةل

هؤكارى دةرةكى هةيةو كار لة ويستةكة دةكا.

بضووكى

ميَشكى

رووبدةن،ئةوانة

مرؤظةكة

بةشيَوةيةك

ثةرستنى بتى ثيَداويستيةكانةوة هةية"

و

()12

ئةمة واى لةفةيلةسوفيَكى طةورةى وةكو

َيانداوة كة هةردوو اليان
بة شيَكى تريش هةول
لةطةلَ يةكرتدا بطوجنيَنن...

كانت كردبطاتة ئةو برِوايةى كةلةاليةنى

َيَني  ،كةوا فةلسةفة،
لة كؤتايدا دةتوانني بل

دةرةكيةوة،واتة روخسارةوة  ،هيض رِيَطايةك نية بؤ

ناتوانىَ وةكو ثيَويست ضارةسةرى بوون ياخود

طةرِان بةدواى ئازاديدا ،بةمةكانت دةيويست

نةبوونى ئازادى بكات  ،لةبةر ئةوةى ثةيوةندى

جياوازى بكات لةنيَوان دياردةكانى تايبةت بة

بة خودى تاكةوة هةية  ،ناتوانريَش لةم
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طةردوونةدا ،دوو خودى بة تةواوى هاوكؤك و

ئازادى دةدويَني  ،ياخود دةربارةى ئازاديةكى

وةكو يةكرت بدؤزيَتةوة .ضونكة خودةكان دةكةونة

سروشتى بةكؤتا هاتوو دةدويَني  ،بةبيَئةوةى لةسةر

ذيَركاريطةرى هؤكارى فسيؤلؤذى و سروشتى و

رةهايى ،دواتريش لةسةر ويستيَكى ئازاد بدويَني

َطايى جياوازةوة .كة نةتوانرا ئةمةش
كؤمةل

()31جا لةبةرئةوةى تيَطةيشنت بة تةنيا وةكو شتيَكى

بةرجةستة بكريَت.ناتوانريَت ريَسايةكى طشتى بؤ

نيَطةتيظانة سةيرى بة كؤتا نةهاتوو دةكات ،بةو

دابنرىَ و ببيَتة ثيَوةريَك بؤ دياريكردنى برِى

ثيَيةى

بةكؤتا

ئازاديةكان.ئةمةش ئةوة رووندةكاتةوة كةضةمكى

نةهاتووى راستةقينة لة ويستى ئازاددا  ،دةبيَتة

لةروانطةفةلسةفيةكةيةوةضةمكيَكى

شتيَكى واقيعى و ئامادةبوو  .ويستى ئازاد خؤشى ،

مةتاتيةولة ضوارضيَوةيةكدا ئؤقرة ناطريَت ،لة

ئةو بريؤكةية كةوا بةسروشتى خؤى وا ثيَويست

روانطةيةك بؤ روانطةيةك و لة سةردةميَك بؤ

دةكات كة ئيَستاو ليَرةدا ئامادة بيَت

ئازادى

شتيَكى

ميتافيزيكية…كةواتة

()33

سةردةميَك و لة مرؤظيَك بؤ مرؤظيَكى تردا

هيض رةفتارو كردةوةيةك بيَويست نابيَت و

دةطؤرِيَت  .ئةم كارانةى ئةمرِؤش بة ئازاديان

َم ئةو ويستة ضةسثاو
ويستيَكى لةدواوةية .بةال

َيَك
تيَدةطةين بةيانى دةردةكةويَت كةوا كؤمةل

نييةو هةميشة طؤرِانى بةسةرداديَت.ئةطةر لة

َيان لة هاتنة دنيايدا بينيوة
هؤكار  ،رؤل

قؤناغى

غةريزة

.بؤيةباشرتين ريَطا ضارة  ،كة بتوانني وةكو

سروشتيةكان ويستى مرؤظيان بةريَوةبردبىَ ،ئةوا لة

َة لةطةلَ ئازاديدا بكةين،
راستةقينةيةك مامةل

َطادا ،ويستةكة دةبيَتة هؤى
قؤناغى ناو كؤمةل

خويَندةوةوسةيركردنيةتى لة ضةمكة ياساييةكةيدا.

مرؤظةكة .بةر لةوةى بةشيَوةيةكى

باسى سييَةم  :دياليكتيكى ويست و ئةقلَ
ئةطةر بة وردى لةم بابةتة بكؤليَنةوة ،دةبينني
مرؤظ بةر لةوةى فيَرى بريكردنةوة بيَت ،ويستى
هةبووة .لةبةر ئةوةى ويست بزويَنةريَكى سةرةكى
َم ئيَمة كاتيَك
كردةوةو رةفتارةكانى مرؤظة  ،بةال
باس لة ويستيَكى ئازاد دةكةين بةبىَ ئةوةى
تايبةمتةنديةكى بدةينىَ و سنوورةكةى ديارى بكةين
 ،ياخود ئاماذةيةك بؤ ئةو ويستة بكةين كة بة
شيَوةيةكى رةها ئازادة،تةنيا لة خؤ ئامادةكردن بؤ
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ئةوةى

سروشتى

مرؤظدا،

زيَرت

راستةوخؤ كاريَك ئةجنام بدا  ،بريبكاتةوة و
َةكةى بةكار بهيَنى .هةر ئةمةشة واى لة
ئةقل
فةيلةسوفيَكى وةكو توماى ئةكوينى كردووة،
ئةقلَ بة ثلةى يةكةم و ويستةكة بةثلةى دووةم
دابنىَ و واى بؤ بضىَ كةوا ياسا بنةماى خؤى لة
ئةقلَ دا دةدؤزيَتةوة  .توماى ئةكوينى دةىلَ :ئةقلَ
ثرةنسيثى يةكةمة بؤ كردارةكانى مرؤظ .لةبةر
َتانى ئةقلَ ناتوانىَ وةكو
ئةوةى مرؤظ بةبىَ سول
َسوكةوت بكات.تايبةت
بوونةوةريَكى زيرةك هةل
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مةندى ياسا لةوة داية كة لة فةرمانى
َةوة دةردةضيَت
ئةقل
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كردارى ويست لةطةلَ ضاالكيةكانى ويست .
كردارةكان بة شيَوةيةكى راستةوخؤ لة ريَطاى

ليَرةدا وايدةبينني ئةكوينى لةمةدا ثلةيةكى لة

ويستةوة ئةجنام دةدريَن ...وةىلَ ضاالكيةكانى

زجنريةى كردارةكاندا بازداوة .ضونكة وةك

ويست ئةو كردارانةن كة بة شيَوةيةكى

ئاماذةى ثيَكرا مرؤظ بةبىَ ويست ناتوانيَت هيض

َيان
ناراستةوخؤ لة اليةن هيَزيَكى دةرةوة ثال

جولةيةك ئةجنام بدات ،كة مرؤظ برسى دةبيَت،

ثيَوةدةنرىَ و ئةجنام دةدريَن  .بؤ ويَنة كاتيَك

َسيَتةوة
َى نةنىَ بؤ ئةوةى هةل
ئةطةر ويستةكةى ثال

سةربازيَك ئةمخةسى ضةكةكةى رادةكيَشىَ  ،كة

و كاريَك ئةجنام بدات ،ئةقلَ ناتوانيَت خؤراكةكةى

لة اليةن كةسيَكى ترةوة فةرمانى ثيَكراوة،ئةمة

بؤ ئامادة بكات .كةواتة ويست بة ثلةى يةكةم

ضاالكى ويستةكةية،وةىلَ كردارى ليَدانةكة،

َةكة ديَتة ئارا،
َى ئةقل
َم دواى ئةوة رؤل
ديَت ،بةال

راستةوخؤ لة ويستى خؤيةتى،بةمة دةطوتريَت

َى ليَديَت بؤ ويستةكة،
ئةقلَ وةك ئاميَريَكى كؤنرتؤل

كردارى

كارةكةش

ئةو ئاميَرة ضةندةى نةرمرت بيَت و زانيارى زيَرت

َبذيَردراوة  ،وةىلَ تةنيا كارة راستةخؤكة  ،واتة
هةل

َةكة سةرتاثا طريت و
بيَت ،هيَندة كؤنرتؤل

َبذيَردراوة
ليَدانةكة لة ويستةوة هةل

ويست

.

هةردوو
()32

بةرفراوانرتدةبيَت .ئةمةش هةنطاوو رةفتارةكانى

بؤية هةر كاتيَك باس لة مةعريفةو ويست

مرؤظ لة رةفتاريَكى غةريزى و سروشتييةوة دةكاتة

دةكريَت

ديَتة

َطايى و كةسيةتى .واتة ضيرت
رةفتاريَكى كؤمةل

َةش
ثيَشةوة.كاتيَك ئةو ئةقل

َكو
ويستةكة ناتوانىَ بةتةنيا مرؤظ بةريَوةبةريَت .بةل

ويستةكة ضيرت ناتوانيَت دةست بةردارى بيَت ،بةم

َيني هةوييَةكى بؤ
بةزارةوةيةكى ميللى دةتوانني بل

َدا،
ثييَة كاروكاردانةوةكة لة نيَوان ويست و ئةقل

ثةيدا دةبيَت ،كةثيَى دةطوتريَت،ئةقلَ .ويست لة

كارو كاردانةوةيةكى دوواليةنة دةبيَت ،ويستةكة

َى بة دةستهيَنانى ئاماجنةكانى
َةوة هةول
ريَطاى ئةقل

َةكةش
َةكة كؤنرتؤلَ بكات ،ئةقل
حةز دةكات ئةقل

دةدات.ئةقلَ لة سؤنطةى سروشتة طيانيةكةى

ئارةزووى ئةوة دةكات كة لةطةلَ ويستيَكى

خؤيدا ناتوانيَت مةعريفة سنووردار بكات  ،ضونكة

َة بكات ،ئةو ويستةش بة راستى
بةتوانادا مامةل

مةعريفةش لةو بوارةدا تايبةمتةنديةكى كؤنكريتى

َى تيورى و
ئازادبيَت و لة يةكيةتيةكى نيَوان ئةقل

دةبيَت  ،وةىلَ دةتوانيَت لة سروشتة طشتيةكةى

َى ثراكتيكى ثيَكهاتبيَت  ،ويستى ئازاد كة بة
ئةقل

مةعريفةدا هةنديَك شت وةدةست بيَنيَت ...

راستى خاوةنى ئازادى ويستى خؤيةتى  ،بة

ئةمةشيان لة هؤكارو كارليَكردنةكانى دةوروبةر

شيَوةيةكى راستةوخؤ سيمايةكى تاكى ثيَوةية

يةكسةر

بابةتى

َةكة
ئةقل

ديَتة ئارا،ئيرت

()32

بةدةر نية  ،بؤية ثيَويستةجياوازيةك بكةين لة نيَوان
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َؤزةية لة نيَوان ويست و ئةقلَ
ئةو ثةيوةندية ئال

َيان لة ئاشكراكردنياندا هةية.بؤية ئةو
رؤل

،كة وادةكات مرؤظيَك لة مرؤظيَكى تر بةهيَزتر

َة
تاقيكردنةوانةى ذيان وادةكات نةرمرت مامةل

بيَت ..هةر ئةو ئازاد بوونةش لة تةمةنيَكى ديارى

َنةضيَت  .واتة ليَرةدا ئةو
بكات و بة ئاسانى هةل

كراوةوة بؤ تةمةنيَكى تر بطؤرِدريَت .ضونكة

رِؤشنبرييةى الى مرؤظ دروست دةبيَت ض لة

َةكة طؤش دةكريَت ،هيَندة
ضةندةى ئةقل

ريَطاى تاقيكردنةوةى راستةوخؤو ثرِاكتيكيةكانى

دةبيَت،

خؤيةوة  ،ياخود لة ريَطاى خويَندنةوةو

لةويستيَكى بيَهيَزةوة دةيطؤرِيَت بؤ ويستيَكى بة

سوودوةرطرتن لة تاقيكردنةوةى كةسانى ترةوة ،

هيَز .كةواتة ليَرةدا ئةقلَ ويستةكة ريَكدةخات ،

كار لة ويستةكة دةكةن و بة هيَزترى دةكةن

وايليَدةكات بة ئاسانى نةكةويَتة ذيَر كاريطةرى

.ئةطةرضى ئةو نةرمى و ئاراميةى زؤرجاران ئةو

غةريزة سروشتيةكانةوة  ،بطرة بة سةريشياندا زالَ

جؤرة كةسايةتية بةرامبةر رووداوةكانى دةنويَنىَ ،

َيشيان بكات  ،هةر ئةمةشة واى لة
بيَت و كؤنرتِؤل

َريَتةوة  ،ئةوة
رةنطة ئةطةر بة وردى ليَى نةكؤل

يةكيَكى وةكو نيضة كردوة بطاتة ئةو دةرئةجنامةى

نيشان بدات كة رؤشنبريى دةبيَتة سؤنطةى بيَهيَز

كة ويست هةر بوونى نية  ،نيضة ثيَى واية كة

بوونى ويست  .هةر بؤية نيضة رؤشنبريى بة

َيَني ويستةكة الوازة ،ئةو دةستةواذةية
ئةطةر بل

َك
ئامرِازيَكى بنةبرِ دادةنيَت بؤ ئةوةى خةل

دةتوانىَ فريومان بدات  ،ضونكة هيض ويستيَك لة

ويستيان بيَهيَز بيَت و نا ئاسوودةتر بذين .نيضة وا

ئارادا نية  ،نةويستى الواز  ،نة ويستى بة هيَز .زؤر

تيَدةطات كة رؤشنبريى سيفةتى مةرِ ئاسا الى مرؤظ

َدابوونى ئاماجنةكان و جياوازى لة
بوون و بةرهةل

دروست دةكات

كة ئةمة ثيَضةوانةى

نيَوانياندا  ،وا دةكات وةكو ويستيَكى بيَهيَز بة ديار

راستةقينةية!ضونكة كاتيَك ويست بةو نةرمى و

بكةويَت  ،كةضى هةماهةنطى لة نيَوان ئةو

هيَمنية رةفتار دةكات  ،واتاى ئةوةية كة بةتةواوى

ئاماجنانةدا دةبيَتة هؤى سةركةوتن و دةسةالت

َةكة،لةبةر ئةوةى
َى ئةقل
كةوتؤتة ذيَر كؤنرتِؤل

كةوتنة دةستى يةكيَك لةو ئاماجنانة  ،ئةمةش لة

َةكة ثيَطةيشتوة،واتة مرؤظ ليَرةدا طةيشتؤتة
ئةقل

كاريطةرى

لةسةرويستةكةزيَرت

شيَوةى ويستيَكى بة هيَز نيشانيدةدات

()32

رادةيةكى

()32

مةدةنيةت

و

بةسةر

غةريزة

َى خؤى هةية لة طؤشكردنى
ديارةتةمةن رؤل

َبوة ،ئةمةش يةكيَكة لة
سروشتيةكانيدا زال

َةكة  .ضونكة تاقيكردنةوةكانى مرؤظ رؤذ لة
ئةقل

َطاى مةدةنى،هةر
ئاماجنةكانى دروستكردنى كؤمةل

دواى رؤذ بة هؤى تيَكةالو بوون لةطةلَ

َةشداية دةتوانني سوود لة فةلسةفةى
لةو خال

َمى زؤر ثرسيارى ثةنهان و
دةوروبةرةكةى  ،وةال

َطا وةرطرين لة ثيَناو خزمةت
ميَذووى كؤمةل

شاراوةى بؤ رووندةكاتةوة  ،كةرؤذطارو كات

كردنى فةلسةفةى تاكيدا ،كة ئةمةش واتاى هيَنانة
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ئاراى رةوطةيةكى تر لة زانستة مرؤظايةتيةكاندا .

خؤيدا

واتة دةتوانني سوود لة فةلسةفةى ميَذوو ى

بةرثةضدانةوةى خودةكة زيَرت دةكات  .ئةمةية وا

َطا وةربطرين لة ثيَناو خزمةت كردنى
كؤمةل

لةزاهيديَك دةكات بةرطةى زؤر ئازارو ئيَش

َدان بؤ دروست مرؤظيَكى
فةلسةفةى تاكى و هةول

بطريَت  ،ضونكة بةردةوام لة شةرِ داية لةطةلَ

تايبةت بة سةردةم،بة واذةيةكى تر دروست كردنى

خودى خؤيدا  ،بةردةوام لةسةركةوتنيَكةوة بؤ ذيَر

ويستيَك كة بتوانى ئةركةكانى قؤناغةكةى خؤى

كةوتنيَك و لةذيَر كةوتنيَكةوة بؤ سةركةوتنيَك

َطرىَ.واتة بة تيَطةيشنت و
بة شيَوةيةكى طوجناو هةل

هةنطاودةنىَ ،بؤ ئةوةى ئةو شةرِةش بةردةوام بيَت

َطاكان  ،دةتوانرىَ
لة ميَذووى ويستى كؤمةل

دةبىَ دوذمنيَك هةبيَت  ،جا ئةو بؤ خؤى ئةو

ويستيَكى بة هيَزوبة توانا بةرهةم بهيَنريَت كة

دوذمنة دروست دةكات! ديارة ئةمةش ثيَضةوانةى

بتوانيَت شارستانيةت دروست بكات.ضونكة ذيانة

مرؤظى

َةتة
لةحال

مادى و مةعنةويةكانى تاك بة شيَوةيةكى توند بة

سروشتيةكةيدا ،كة دوذمنةكانى زيَرت لة دةرةوةى

َطاوة بةندة
َطاو ميَذووى ثةرةسةندنى كؤمةل
كؤمةل

خودى خؤيداية  .لةم مةيدانةدا فريشتةيةك و

 .ناسنامةو كةسايةتى مرؤظ،بةرهةمى كاركردنى

ئةهرميةنيَك بةردةوام لة شةرِدان و هةر جارةى

َطادا
ئةو هيَزانةية كة بوونيان لة كؤمةل

يةكيَكيان سةردةكةويَت

هةية،هاوكات بري كردنةوة"لة خود  ،بري كردنةوة

هةموو

!
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تواناى

ئةمةش

سروشتية،واتة

ئةمانة

بةرطةطرتن

مرؤظ

و

()32

ئةوة
مرؤظ،

دةردةخةن
سةرةتا

كة

ويستيَكى

لة هةستكردن بة ناسنامةى ئاكارىو كؤمةاليةتى

هةرجوالنةوةيةكى

َطايةكى تايبةتيدا  ،ثيَويستى بة
تاك لة كؤمةل

طةرةكة ،ئةو ويستةش ئةطةر بة شيَوة

َطايةوة هةية" ( )32بة واتايةكى
تيَطةيشتنى ئةو كؤمةل

سروشتيةكةى خؤى مبيَنيَتةوة  ،ناتوانىَ رؤليَكى

تر مرؤظ بةردةوام ثيَويستى بة دةوروبةريَك هةية

هةبيَت  ،لة كردةوةو رةفتارةكانى كةسايةتيةكدا ،

كة مؤركةكةى بة خؤوة بطرىَ،ثيَويستى بة

َكو ثيَويستى بة رتوش و ريَكخسنت هةية  .ئةو
بةل

َيدا بكةويَتة
دةوروبةريَك هةية بؤ ئةوةى لة طةل

َة  ،كة وةك كؤنرتؤَليَك
ريَكخستنةش ئةركى ئةقل

ملمالنىَ  .كارو كاردانةوةى بةرامبةر دروست

واية لةبةردةم ويستةكة  .بؤية ويست فةرمان بة

بكات .ئةم كارو كاردانةوةيةش دةبيَتة سؤنطةى

ئةقلَ دةكات رةفتارةكة ئةجنام بدات  .جا ئةطةر

طةشةثيَدان و بةرةوثيَشربدنى خودةكة  .تةنانةت

ئةو رةفتارة قؤناغى سروشتى برِيبوو شيَوازيَكى

ئةو ملمالنيَية زؤر جاران ناوةوةى خودةكة خؤشى

َى
َةكة قبوول
كؤمةاليةتيانةى ثيَوةبوو  ،واتة ئةقل

دةطريَتةوة  .مرؤظ زؤر جاران لة ثيَناو ئازاد بوونة

دةكرد ،فةرمانة ياخود يةكسةر جيَبةجيَدةكات،

طيانيةكةيدا ثةنا بؤ شةرِ دةبات لةطةلَ خودى

ياخود هةموارى دةكات ئينجاجيَبةجيَى دةكات ،يا
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دذى دةوةستىَ وجيَبةجيَى ناكات ،بةمةش

نةرميةكى تيادا بوو ( )21لة كؤتايدا ئةو كردارة ديَتة

ملمالنييةكى سةخت لة نيَو خودى مرؤظةكةدا

بةرهةم كة ويستةكة برِيارى لةسةرداوة.وةك

َدةدا .لةبةر ئةوةى كاتيَك ويست خؤى
سةرهةل

ئاماذةى ثيَكرا ،تةمةن و كامل بوونى ئةقلَ

وةك بابةتيَك بة ئازاد دةناسىَ  ،واتاى ئةوةية يةكةم

َى خؤى تيا دةبينىَ .بؤية
تارادةيةكى زؤر رؤل

َمةندانة بوونى ويستةكة دةستى
هةنطاوى ئةقل

بؤضوونى زانايةكى وةكو شوثنهاوةر كة ويستى بة

ئةقلمةند بوونى ويستةكةش بة تيَثةرِ

ثلةى يةكةم وئةقلَ بة ثلةى دووهةم دادةنيَت،

بوونى كات و تاقيكردنةوةكان زيَرت دةبيَت  .بؤية

واتة ئةقلَ بة خزمةتكارى ويست دادةنىَ ،ئةطةر

بةرةنطاربوونةوةيةك لة نيَوان ئةقلَ و ويستدا ديَتة

ئةمة لة قؤناغيَكدا راست بيَت  ،دةشىَ لة

ئارا .ئةو بةرةنطاربوونةوةية وادةكات مرؤظةكة بؤ

َةكة
قؤناغيَكى تردا راست دةرنةضيَت !ضونكة ئةقل

ماوةيةك لة حالةتى ثةشؤكانيَكى دةروونيدا بذيت.

بةرِادةيةكى زؤر فراذى دةبيَت و ريَزى ثيَشةوة بة

تا اليةكيان بةسةر اليةكةى تردا زالَ دةبيَت .بةم

َى يةكةم.
ويستةكة بةردةداو خؤى دةكةويَتة خال

زالَ بوونةش برِياريَك دةردةضيَت .ئةم برِيارة خؤى

َدا،
كةواتة دةتوانني بلًيني لة قؤناغى ثيَطةينى ئةقل

لةخويَدا دةبيَتة هؤى لة دايك بوونى،

بة هؤى بةردةوام بوون و دووبارة بوونةوةى

رةفتاريَكى

رووداوةكان ،لةريَطاى طؤرِانى ئةو ياسايانةى

ليَدةكةويَتةوة .ئةم ملمالنييَة لةوانةية ماوةيةكى

َطا بة طويَرةى سةردةمةكة بؤ ريَكخستنى
كؤمةل

زؤر خبايةنىَ ،لةوانةشة هةر هةمووى لة ضةند

َطاى دادةنىَ  ،ويست و ئةقلَ شويَنيان
كؤمةل

ضركةيةكدا رةتنةكات!.كورت ودريَذى ماوةى

َى ئةقل زيَرت ديَتة ثيَشةوة .
دةطؤرِنةوةو رؤل

ثيَكردوة

()23

جوالنةوةيةك،

كاريَك،

ياخود

ئةو ملمالنييَةش دةكةويَتة سةر ئاستى هوشيارى

كةواتة ئةطةر طومتان ناتوانرىَ دةرك بةئازادى

َةكة ،هاوكات ئاستى بةهيَزى ،ياخود بىَ هيَزى
ئةقل

بكريَت تةنيا بة طويَرةى ئةو كارة نةبيَت كة ئةجنام

َى
َى خؤى لةمةدا دةطيَرىَ ..ئةقل
ويستةكةش رؤل

دةدريَت ،بوار بؤ ئةوة ناميَنيَتةوة كة بتوانني هةست

هوشيار دةتوانىَ بؤ ماوةيةكىَ زؤر بةرامبةر

َيني ئازادى و
بة ئازادى بكةين! بؤية ثيَويستة بل

خواستةكانى ويست بوةستىَ و ريَطا نةدات هيض

هةستكردن يةك شتة ! كةواتة ئازادى حالةتيَك

كاريَك بيَتة ئارا .ئةطةر واى بؤضووكة بة

نيية،

لة

َطادا ناطوجنىَ،
ثيَوةرةكانى ئةو لةطةلَ رةوتى كؤمةل

طويَزرانةوةيةكداية

َكو
بةل

لة

بوارى

هةبوون!

ئةطةر

لةتوانابوون

ياخود دةرئةجناميَكى خراثى ليَدةكةويَتةوة .كةواتة

بؤ

ويستيَكى بة توانا لة ئةجنامى ئةو ملمالنيَيةدا

هةبوونةكةمان(موجود) نةبيَت لةو روانطةى كة

سةركةوتن بةدةست ديَنيَت ،ئةطةر ئةقلةكة جؤرة

هةبوونةكة لةسةر ئيَمةوة بةندة ،ياخود لةو
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،
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ئةو

هةموو
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روانطةيةى كؤى ئةو هيَزانةية كة بةهؤيةوة

تيادا ئةجنام دراوة .ئةوا ئةو زيانانةى لةو نارِاستية

رزطار

دةكةويَتةوة ،كةمرت دةبيَت ،ياخود كاريطةرى

بني!سؤنطةى ئةمةش ئةوةية كةوا ئازادى هةرطيز

نيَطةتيظانةى كةمرتيان لةسةر مرؤظةكة دةبيَت.

لةو بةر ثرسياريةتية جويَنابيَتةوة كة بةرانبةر

ئةمةية وا دةكات ،كةوا تيَبطةين كردارة

خودى خؤمان هةمانة !بؤية كاتيَك مرؤظ واز لةداوا

رووكةشةكامنان لة زؤريَنةى كاتدا دةرئةجنامى

كردنى ئازاديةكةى خؤى ديَنىَ ، ،بةخيَرايى دةبيَتة

هيَزيَكى شاراوةن  ،كة بة شويَنةوارةكانيان نةبيَت،

ئامرازى بندةستى و كؤياليةتى .لة راستةقينةدا

نايانناسينةوة ،كة ئةمةش بةتةنيا كارةكامنان ثىَ

مرؤظ هةنديَك جاران هةست دةكا ئازادة ،لة

َطة ثيَداويستانةمشان
َكو ئةو بةل
ئةجنام نادات ،بةل

هةنديَك حالةتى تردا هةستدةكات بندةستة .لة

لةسةر دةضةسثيَنىَ ،كة بؤ روون كردنةوةى ئةو

َةتيشدا مرؤظ ئةو برِة ئازاديةى هةية،
هةردوو حال

كارانة ثيَويسنت

دةمانةوى

لة

كؤياليةتى

مادةوة

()22

كة شايةنيةتى! ()23كةواتة هةر كةس ،شايةنى ئةو

َنةرى
ليَرةدا ئاشكراية ئةقلَ بزويَنةرو ثال

َةتة ذياريةية كة تيايدا دةذى
بارةية ،ياخود ئةوحال

كارةكانة ،بؤيةئةطةر نةيتوانى لة راستةقينةدا ثاساو

و ريَكةوت و بةخت ،ياخود ضارةنوس،

بؤ كارةكان بهيَنيَتةوة ،ثةنا بؤراظة كردنيَكى

َكة
باال

ميتافيزيكيانة دةبا ،ئةمةش ئةوة دةطةيةنىَ كة

(بةواتا فةلسةفيةكةى نةك دةروونيةكةى ) دةست

بؤضوونة ئايدياييةكانى ئازاديش ،ثةيوةندى ثتةويان

َكو ويستى
لة كاروبارةكانى مرؤظ وةرنادات ،بةل

َةوة هةية.جا لةبةر ئةوةى ئةقلَ شتيَكى
بة ئةقل

ئةو مرؤظة خؤى هؤكارى بنةرِةتى و سةرةكي

ضةسثاوو نةطؤرِنية و لةطةلَ ثيَشكةوتنةكانى

بارةكةيةتى .بؤ بةديار كةوتنى ئةو ويستةش ،وةك

خودى مرؤظةكة خؤيدا و لةطةلَ ثيَشكةوتنةكانى

ثيَشرت ئاماذةى ثيَكرا ،ثيَويستة كاريَك ئةجناميَك

َطايةى تيايدا دةذيت ،بةشيَوةيةكى
ئةو كؤمةل

بدريَت ،هةر كاريَكيش ئةطةر ئةقلَ نةخشةى بؤ

طشتى دةطؤرِيَت ،بؤية بةردةوام كار لة ويستةكة

كيَشا ،ئةوا ريَذةى سةركةوتنى تيادا زؤر تر

دةكاو هةولَ دةدا لةطةلَ ئةو قاوغة نويَيةدا

دةبيَت ،كاريَك دةبيَت كة زيَرت مؤركى كةسايةتى

بيطوجنيَنىَ ،كة بؤ سةردةمةكةى دروستى كردووة.

رةوتى

هاوكات نابىَ ئةوةش لةياد بكةين ،كةوا

َطادا دةطوجنيَت .جا ئةطةر ئةجنامى ئةو
كؤمةل

سةردةميش ،كاريطةرى خؤي بةسةر رتووش

كارةش لةو قؤناغةدا راست نةكةويَتةوة،ياخود

َةكةوة هةية
كردن و ثيَشخستنى ئةقل

 ،واتة

َةكة
راست نةخويَندريَتةوة ،بةهؤى ئةوةى كة ئةقل

هؤكارى

َى
رؤل

خؤيان

َسةنطيَنىَ كة كارةكةى
نةيتوانيبىَ بارةكة باش هةل

َةكةدا بينيوة.بؤية يةكيَكى
لةطةشةسةندنى ئةقل

يا

بة

مرؤظانةى

واتايةكى

وردتر،

ثيَوةدةلكيَت

خودة

وزيَرتلةطةلَ

شويَن

و

كات
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وةكو

هيدطةر

بوون

هةية لة نيَوان هيَزى دةركثيَكردن و هيَزى

َكو دةخياتة قاوغى
(وجود) دانانيَت  ،بةل

َبذاردندا ،كة دوو سيفةتى تايبةمتةندن بؤ ئةو
هةل

هةركاتيَكيش كةوتة

َى
رؤل

هةبوون(موجود)ةوة

"ئةقلَ
()22

بة

خودى

2552،15-22

َةى
ئةقل

هزرةكان

وةردةطريَت

و

قاوغى هةبوونةوة  ،دةبيَتة رةنطدانةوةى بوونةكة .

َكردنى ئةو بريو
ثؤزةتيظانةى دةبيَت لة قبول

جا ئةطةر بوونةكة تا رادةيةك ضةسثاو بيَت ،

َيَني (من بري دةكةمةوة)  .لةو
هزرانةدا .كاتيَك دةل

ياخود لةسةرةخؤ بطؤرِيَت  ،ئةوا هةبوونةكة

روةى كةوا مةعريفيية  ،هيَزى دةركثيَكردنةكة

َكو خيَراترو بة
وةكو بنةماكةى خؤى نابيَت  ،بةل

ئاشكرا دةكات"بؤية ديكارت راشكاوانةتر دةليَت

ثةلةتر طؤرِانى بةسةر داديَت  ،بؤية ئةقلَ وةك

":كاتيَك دةمةويَت وا بري بكةمةوة كة هةموو

هةبوون لة ويستةكةدا دةضيَتة خانةى بوونةوة ،

َةية ،ثيَويستة من خؤم شتيَك مب".
شتيَك هةل

ئةطةرضى بوونيَكى ناواخنيش بيَت  .خيَراترو

بؤيةديكارت حوكمى ئةقلَ بة ئامرازيَك دادةنيَت بؤ

بةثةلةتر دةطؤرِيَت!

بةرةنطار بوونةوةى طيانى فريودةرى شةرِانطيَزى.

كةواتة ئةقلَ ضةندةى ثةروةردة بكريَت و

الى ئةو دةركثيَكردنةكة سةرةتاية ،ضونكة ئةو

بايةخى ثيَبدريَت .رادةى دةرككردنى بة بوونةكة

َدةقؤليَت ،واطرميان
مكورِ بوونةى لةويشةوة هةل

زؤرتردةبيَت .ضةندةى تواناى دةركثيَكردنيشى

دةكات دةرك بة شتيَك بكةين .وةىلَ لة هزرةكان

هةبوونةكةى

راميَنى ،دةشىَ ئةوان لة هةموو شتيَكى تر

َرتدةبيَت.بةو ثيَيةش ئازادتر دةبيَت لة
كامل

سةربةخؤتربن،

َىَ
دةل

َبذاردنى كردارةكانيدا .بؤية ئازادى ثيَويستى بة
هةل

َة ئةو كةليَنةية كة سنووردارى
":سةرضاوةى هةل
ويست

بةبوون

زؤرتر

بوو،بيَطومان

…

بؤية

ديكارت

ويستى بريؤكةيةك هةية  ،تاوةكو ببيَتة ئةقليَكى

دةركثيَكردن،

لة

بابةتيانة  .تا ئةمةش بيَتة دى سةرةتا دةبيَت ببيَتة

جويَدةكاتةوة.

وةك

بريؤكةيةك  ،بؤ ئةوةى ناوةرِؤكيَك بة خؤى بدات

َيَت":من بونةوةريَكم كةم شت دةركثيَدةكةم و
دةل

بةدةستةواذةيةكى ترجؤرة واتايةك بة خؤوة

زؤر شت نازامن " لةبةر ئةمةشة ديكارت نةبوونى

َدةطريَت  ،لةطةلَ ئةمةشدا تيَطةيشنت و
هةل

مةعريفة بة نزمرتين ثلةكانى ئازادى دادةنيَت

دةركثيَكردن بةو واتاية ديَتة ئارا  .كةواتة

َةكة كرؤكى مرؤظةكةية،
()22كةواتة خودة ئاقل

ثةيوةنديةكى ثتةو لة نيَوان هيَزى دةركثيَكردن و

مةعريفةى راستةقينةش وةك فارابى دةَليَت":

َبذاردندا هةية .هةر ئةمةشة واى لة
هيَزى هةل

َزنانة بةرةو جيهانى سةرةوة"
ريَطاى هةل

()22

سنووردارنةبوونى

خؤى ،واتة ديكارت

()22

َىَ":
يةكيَكى وةكو ديكارت كردووة ،كةوا بل

كةواتة مرؤظ بؤ ئةوةى زؤرتر ئازاد بيَت ،ويستة

َى ثيَويستى بة طوجناندنيَك
هةموو حوكميَكىَ ئةقل

َيَكى هؤشيارةوة زيَرت
سروشتيةكةى لةاليةن ئةقل
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رامبكريَت ،ثيَويستة جيهانى زانني و مةعريفةكةى

وةىلَ مرؤظ بوونةوةريَكى بزؤكة ،هةر كة بابةتيَك

فراوانرت بيَت .بةم ضةشنة ئةطةر زانني ضةكيَك

دةدؤزيَتةوة ،ئةو بابةتة دةبيَتة بةشيَك لة ميَذووى

بيَت بؤ نةهيَشنت و لةناو بردنى نةزانى ،ئةوا

هزرى خؤى  ،ئةطةر لة قؤناغيكدا وازى ليَبيَنىَ،

هاوكات ضةكيَكيشة بؤ زيَرت وةدةستهيَنانى ئازادى

لةوانةية لةقؤناغيَكى تردا بةهةمان شيَوة ،ياخود

! لة بوارى ثراكتيزةكردنيشدا ،ئةو طةالنةى

َبداتةوة  ...كةواتة وةكو
بةشيَوةيةكى تر سةر هةل

نةزان و دواكةوتوون ،بةشيَكى زؤريان ،ئةطةر

هاوكيَشةيةك ضةندةى ئةقلَ هؤمشةند تر بيَت.

كاريطةرى هؤكارى دةرةكى نةبيَت ،ديل و

ويستةكة ئازادتر دةبيَت ،ثيَضةوانةى ئةمةش هةر

بندةسنت ،هةر كاتيَكيش بةرةو زانني و فيَربوون

َةكة ناهؤشنةند تر بيَت ،هيَندة
راستة،ضةندةى ئةقل

هةنطاو بنيَن ،ئةوا زيَرت لة وةدةستهيَنانى ئازادى

ويستةكة الواز و لةرزؤكرت دةبيَت.ئةمةش ئةوة

نزيكدةبنةوة ،ضونكة مرؤظيَكى نةزان ،ويستةكةى

رووندةكاتةوةكة ئةوانةى لة سةردةمى خؤياندا

الوازو بىَ تواناترة لة مرؤظيَكى زانا" ،ئةو مرؤظةى

رِؤشنبرين ،خاوةن ويستيَكى بة هيَزترن لة

كةوا ويستى نةبيَت ،كؤيلةيةكى بن دةستة .ياخود

َكانى باشرت دةتوانن
َكانى ئاسايى .ئةوان لة خةل
خةل

وةك خزمةتكار واية ،يا بؤ ويستى خوا ،يا بؤ

بريار

بدةن ،بؤية هةميشة ئةوان ثيَشةنطى

ويستى شةيتان ()22مرؤظى زانا ،لةبةر ئةوةى

طؤرِانكارية طةورةكانن لة ميَذوودا .ضونكة

مةوداى ميَشكى فراوانرتة و تواناى بريكردنةوةو

توانابوون لةسةر حوكمةكانى ئةقلَ ،دةرطاى

رامانى زؤرترة،تواناى برِياردانى باشرتة ،هاوكات

َة لةبةردةم مرؤظ دةكاتةوة  ،ثاراستنى
راست و هةل

َبذاردنةكانيدا .ياخود باشرت دةتوانىَ
ئازادترة لة هةل

َيش ،حوكمكدانيَكى راست دابني
حوكمى ئةقل

لة بوون و هةبووندا رامينىَ و ليَى وردبيَتةوة .كة

دةكات .وا دةكات مرؤظةكة بة شيَوةيةك لة

ئةمة خؤى لة خؤيَدا هةنطاو نانة بةرةو دنيايةكى

شيَوةكان لة خوداوةند بضيَت ! لةبةر ئةوةى خؤى

دنيايةك

كة

حوكمى خؤى دةكات .ئازادى رةفتارى مرؤظ

لةطةلَ

زاتى

دةليليَكة بؤبةرزى سروشتى مرؤظةكة ،بةو

خوداوةندانى ناوزةند دةكةن .واتة بةرةو كامل

مةرجةى ئةو ئازادية وةكو ئامرازيَك بةكار

بوون دةضىَ و لةثلةى مرؤظايةتى بةرز دةبيَتةوة و

بهيَنريَت بؤ ثيَطةيشنت و كاملَ بوون ،ضونكة

بةرةو ثلةى خوداوةندان دةضيَت .بؤية يةكيَكى

بةكارهيَنانى ئازادى ويست ،ثيَويستة مكورِبوونيَكى

وةكو مارتن لؤسةر واى بؤ دةضيَت ،كة واز هيَنان

تؤكمة بيَت لة ثيَناو ضاككردنةوةدا ..تةنيا بةكار

وازهيَنانة

َى
هيَنانىَ ضاكة ،طةورةترين ضاكةية كة مرؤظ هةول

ثرِلةحيكمةت
سوفيستةكان،

لة

ئازادى

وهوشيارى،
بة

يةكطرتن

ويست،

َنياييةكةى
لة ئايندارى و دل

واتاى
()22

بؤ دةدات ( )23واتة ،ئةطةر مرؤظ ويستى ئازاد بوو .
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ثيَويستة ئةو ئازادية لة ثيَناو ضاكةدا بةكار بهيَنىَ

ويستةى دةبيَتة سؤنطةى ئةو رةفتارانة ،كةوتؤتة

بةرةو كارى باش و خيَرخوازى بةرىَ.ديارةضةمكى

ذيَر هيض جةخت و فشاريَك؟ ياخود ئةو هةر

ضاكةوخراثةش ،لةسةردةميَكةوة بؤ سةردةميَكى

َى يةكةمةو بابةتةكة لةودا
خودى خؤى خال

تر جياية ،هاوكات لة يةكرت جويَكردنةوةى كارى

َىَ؟ ئايا سلَ كردنةوة لة ئةجنامدانى
َدةقول
هةل

ضاكةو خراثةش ثيَويستى بةزانني و مةعريفة هةية .

هةنديَك رةفتار  ،خؤى لة خؤيدا جؤرة

ضونكة ( مةعريفة ئامرازيَكة لة ئامرازةكانى ويست

ثيَوةندخستنيَك نية بؤ سةر ئازاديةكان؟!

بؤ ئةوةى تاك بطةيةنيَتة ئاماجنةكانى خؤى.تاوةكو

لةقؤناغى ذيانى سروشتى ذيانى مرؤظدا  ،ئةطةر

ثاريَزطارى لة مانةوةو تيَركردنى ثيَويستة هةمة

غةريزة سروشتيةكان زيَرت كاريطةريان بةسةر

جؤرةكانى خؤى بكات .بة كورتى مةعريفة لة

ويستةوة هةبووبيَت ،ئةوا لة قؤناغى ذيانى

خزمةتى ويست داية ،ياخود بة واتايةكى تر لة

مةدةنيدا  ،كاريطةرى ئةقلَ و بريكردنةوة لةسةر

خزمةتى جةستةداية .جةستةش تةنيا ويَستةطةيةكة

َةتةدا  ،ئةقلَ
ويستةكة زؤرتر دةبيَت  .بؤية لةم حال

ويستةكةى تيا دانراوة .بؤية كة مرؤظ سةيرى

بة ثلةى يةكةم و ويست بة ثلةى دوةم ديَت .

جةستةى خؤى دةكات ،بةو ثيَيةى بابةتيَكة لة نيَو

َيش ديَتة ئارا
َى ئةقل
كاتيَك رؤل

 ،دةتوانىَ

َؤز،
بابةتةكاندا ،دةبينىَ بة ضةند ثةيوةنديةكى ئال

ريَضكةى رةفتارةكان و دةرئةجنامى رةفتارةكان

ياخود بة شيَوةيةكى راستةوخؤبة ويستةوة لكاوة

تيَبينى بكريَت .ئةم هاوكيَشةيةش سوودى دةبيَت

()21

نةك بؤ تةنيا ورد بوونةوةو ريَكخستنى ئيَستا ،

ئةجنام

َكو بؤ داهاتووش  .لةو ريَطايةشةوةية مرؤظ
بةل

لةو كاتةيدا مرؤظ لة بوونةوةريَكى سروشتى
دةطؤرِىَو

دةبيَتة

بوونةوةريَكى

مةدةنى

وكةسايةتيةكى بؤ دروست دةبيَت ،بةردةوام لة
هةولَ و تةقةلالداية بؤ ئةوةى بة ناخى ئةو شتانة
رؤضيَتة خوارةوة كة ثيَى دةطوترىَ ئازادى !هةر
لةو كاتةشدا ،ئةم بابةتة دةبيَتة بابةتيَكى زؤر
طرنط و لة ذيَر زؤر بضم و روخساردا خؤى
نيشاندةداو دةبيَتة سةرضاوةى دةيان ثرسيار .ئايا
هيض هيَزيَك لة دواوةى ئةو رةفتارانةدا هةية؟ ئةو

22

دةتوانىَ ئةطةر بؤ رادةيةكى كةميش بيَت  ،بةيانى
َى خؤيةوة .
مسؤطةر بكاو بيخاتة ذيَر كؤنرتؤل
كاتيَك توانى ئةو كارةش ئةجنامبدات  ،ترس و
َةراوكيَيةكةى كةمرت دةبيَت و شان بةشانى
دل
َنيايية دةروونى و طيانيةكةى
ئةمةش ئارامى و دل
َنيابوونيش لة داهاتوو  ،واتاى
زيَرت دةبيَت  ،دل
بةرفراوان بوونى ضوارضيَوةى ئازاديةكةية  .واتة
طةيشنت بة رادةيةكى بةرزترو ثلةيةكى طةورةترى
بةختيارى  ،كة ئاماجنى سةرةكى ئازادية .
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لةبةرئةوةى لةم طةردوونةدا  ،ناتوانرىَ دوو

بةكاريان هيَناوة .ئةطةر مرؤظ ويستى ئازاد نةبىَ و

خودى هاوكؤك و بةتةواوى وةكو يةكرت

هةموو شتيَكي لةضارة نووسرابىَ ،هةرضيةك بكاو

لة

َتر ئةمةى
و هةرضيةكى بةسةر بيَت  ،ويستيَكى باال

دروست بوونى ئةم خودانةدا دةكات  .بؤية

بؤ داناوة! هيض تاوانيَكى نةخؤي نةبةرامبةرةكةى

َطا لة دةرةوةدا وةكو يةكةيةكى
ئةطةرضى كؤمةل

تيَدا نابيَت! ضونكة واى لة ضارة نووسراوة ،

مرؤيى يةكطرتوو ديَتة بةرضاو  ،وةىلَ لة نيَوةخؤيدا

بيويستبوا ياخود نةيويستبوا ،ئةو شتة ياهةر

بة طويَرةى ئاستةكانى زانيارى وئابورى و ئاينى و

روويدةدا ،ياهةر رووى نةدةدا ! ئةو … واتة

…هتد.لة ضةندين ضني و تويَذ ثيَكديَت ،

مرؤظةكة تةنيا دةبيَتة ئامرِازيَك و لةاليةن ويستيَكى

كةسايةتى مرؤظ  ،هةرضةندة لة يةك سةردةم و

بةرزترةوة بةكار دةهيَنريَت .واتة ويستى مرؤظ هيض

َطادا بذى  ،لة هةنديَك
شويَن و لة نيَو يةك كؤمةل

َيَك نابينيَت ،بؤيةنابيَت ليَثرسينةوة هةبيَت،
رؤل

وردةكاريدا  ،جياوازيان لة نيَواندا هةية .واتة

ضونكة ضؤن دةكرىَ لةسةر كاريَك لةطةلَ

ئةطةرضى كةسايةتى مرؤظ بة شيَوةيةكى طشتى

مرؤظيَك دا ليَثرسينةوة

بكريَت ،كة خؤى

َطايةكةيةتى ،
ويَنةيةكى بضوك كراوةى كؤمةل

دةستى تيَدا نةبووبيَت

بدؤزريَتةوة،ضونكةهؤكارى

جياواز

كار

َطاشدا  ،جياوازى لة
هاوكات لة نيَو يةك كؤمةل

َؤزة لة نيَوان ويست و ئةقلَ ،
ئةو ثةيوةندية ئال

نيَوان ثيَكهاتةى كةسايةتيةكاندا ديَتة ئارا  .ئةمة وا

وادةكات مرؤظيَك لة مرؤظيَكى تر بةهيَزتر

دةكات بريو بؤضوونى جياواز هةبيَت  .كة ضةمكى

َةكة زيَرت طؤش بكريَت ،هيَندة
بيَت،ضةندةى ئةقل

جياوازو روانطةى جياواز بؤ ئازادى ثةيدا دةكات.

كاريطةرى

دةبيَت،

بؤية ناتوانريَت ريَسايةكى طشتى دابنرىَ و ببيَتة

لةويستيَكى بيَهيَزةوة دةطؤرِيَت بؤ ويستيَكى بة

ثيَوةريَك بؤ زانني  ،ياخود نةزانينى ثلةو ئاستى

هيَز .كةواتة ليَرةدا ئةقلَ ويستةكة ريَكدةخات ،

ئازاديةكة  ،ضةمكى ئازادى لة روانطة

وايليَدةكات بة ئاسانى نةكةويَتة ذيَر كاريطةرى

ضةمكيَكى مةتاتى و جيوةيى

غةريزة سروشتيةكانةوة  ،بطرة بة سةريشياندا زالَ

فةلسةفيةكةيةوة

هةيةو لة قاوغيَكدا ئؤقرة ناطريَت .

لةسةرويستةكةزيَرت

َيشيان بكات  ،هةر ئةمةشة واى لة
بيَت و كؤنرتِؤل

َبذاردن ،يةكيَكة لة بابةتة
ئازادى ويست و هةل

يةكيَكى وةكو نيضة كردوة بطاتة ئةو دةرئةجنامةى

َةكانى فةلسةفةو بة دريَذايى ميذوو
ثرِطرىَ و طؤل

كة ويست هةر بوونى نية  ،نيضة ثيَى واية كة

زؤرى لةسةر كراوة.

َيَني ويستةكة الوازة ،ئةو دةستةواذةية
ئةطةر بل

تةنانةت بةشيَكيش لةو طفتوطؤيانة سياسةتوانةكان

دةتوانىَ فريومان بدات  ،ضونكة هيض ويستيَك لة

قؤستويانةتةوةو لة ثيَناو بةرذةوةنديةكانى خؤيان

ئارادا نية  ،نةويستى الواز  ،نة ويستى بة هيَز .زؤر

طفتوطؤيةكى يةكجار
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َدابوونى ئاماجنةكان و جياوازى لة
بوون و بةرهةل

((ثةراويَز))

بكةويَت  ،كةضى هةماهةنطى لة نيَوان ئةو

َدا و دامةزريَنةرةكةى (زينون )ى فةيلةسووفة.
سةرى هةل

()2

ئاماجنانةدا دةبيَتة هؤى سةركةوتن و دةسةالت

ل.22-22:

نيَوانياندا  ،وا دةكات وةكو ويستيَكى بيَهيَز بة ديار

كةوتنة دةستى يةكيَك لةو ئاماجنانة  ،ئةمةش لة
شيَوةى ويستيَكى بة هيَز نيشانيدةدا .
َيَني  ،كةوا فةلسةفة،
لة كؤتايدا دةتوانني بل
ناتوانىَ وةكو ثيَويست ضارةسةرى بوون ياخود

َى  232ث.ز لة ئةسينا
(*) رةواقيةكان ئةو رةوطة فةلسةقيةية كة لة سال
حممد زكريا إبراهيم ،،مشكلة احلرية ،مطابع دار الكتاب العريب مبصر ،بال،ل

()1

علي الوردي  ،مهزلة العقل البشرري ،الطبعرة ال ى،1222 ،ص

()3

ج.ف .هيجل ، ،اصول فلسفة احلق ،اجمللد ال ل ،ترمجة :أ.د .أمام

ص.22-23:

عبدالفتاح أمام ،الناشر مكتبة مدبويل بالقاهرة،1222.ص.122:

()4

فرانسيس فوكوياما  ،هناية التأريخ خامت البشر ،ترمجة حسني أمحد أمني،

الطبعة ال ى ،مركز الهرام للرتمجة النشر،الطبعة ال ى ،القاهرة،
،1222ص.123:

نةبوونى ئازادى بكات  ،لةبةر ئةوةى ثةيوةندى

()5

بة خودى تاكةوة هةية  ،ناتوانريَش لةم

موسســة انتشــارات مدينــة ،مركــز ثــذو هــش و فرهنطــى ،ضــاث اول:

فردريك كاثلستون،دكارت ،ترمجان :علـي كربـاس زادة اصـفهانى،

.1222ل.22:

طةردوونةدا ،دوو خودى بة تةواوى هاوكؤك و

()6

وةكو يةكرت بدؤزيَتةوة .ضونكة خودةكان دةكةونة

القانون ،دار الفكر العريب ،الطبعة الثالثة،1222 ،ص.322:

ذيَركاريطةرى هؤكارى فسيؤلؤذى و سروشتى و
َطايى جياوازةوة .كة نةتوانرا ئةمةش
كؤمةل
بةرجةستة بكريَت.ناتوانريَت ريَسايةكى طشتى بؤ
دابنرىَ و ببيَتة ثيَوةريَك بؤ دياريكردنى برِى
ئازاديةكان.ئةمةش ئةوة رووندةكاتةوة كةضةمكى
ئازادى

لةروانطةفةلسةفية

كةيةوةضةمكيَكى

مةتاتيةولة ضوارضيَوةيةكدا ئؤقرة ناطريَت ،لة
روانطةيةك بؤ روانطةيةك و لة سةردةميَك بؤ

()7

د.رؤ ف عبيد ، ،يف التيسري التخيري ،بني الفلسفة العامة فلسفة
فؤاد كامل ،الفرد يف فلسفة شوبنهور ،دار املعارف ،القاهرة،1222 ،ص

ص.23-32:
()8
()9

د .حممد زكريا إبراهيم،سةرضاوةى ثيَشوو،ص.23:
فردريك كاثلستون،سةرضاوةى ثيَشوو،ص.123:

( )21جنفيان ر ديس لويس ،ديكارت العقالنية ،ترمجة :عبده احللو ،منشورات
عويدات،ل.23:

( )22ج.ف .هيجل،سةرضاوةى ثيَشوو،ل.322:
()21

عبدالستار عزالدين الرا ي ،ثورة العقل ،دراسة فلسفية يف فكر معتزلة بغداد،

زارة الثقافة اإلعالم :الطبعة الثانية ،بغداد،1222 ،ل.22:

( )23فردريك كاثلستون،سةرضاوةى ثيَشوو،ل.122:
()24

ج.ف .هيجل،سةرضاوةى ثيَشوو،ل.322:

( )25ليوتولستوى،السلطة احلرية ،ترمجة ،ببا ي غايل ،مكتبة اهلالل ،مصر،

سةردةميَك و لة مرؤظيَك بؤ مرؤظيَكى تردا

،1212ص.122:

دةطؤرِيَت  .ئةم كارانةى ئةمرِؤش بة ئازاديان

()27

َيَك
تيَدةطةين بةيانى دةردةكةويَت كةوا كؤمةل
َيان لة هاتنة دنيايدا بينيوة
هؤكار  ،رؤل
.بؤيةباشرتين

ريَطا

ضارة،كةبتوانني

َة لةطةلَ ئازاديدا بكةين،
وةكوراستةقينةيةك مامةل
خويَندةوةوسةيركردنيةتى لة ضةمكة ياساييةكةيدا
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( )26ج.ف .هيجل،هةمان سةرضاوة،ل.21:
د .حممد زكريا إبراهيم،سةرضاوةى ثيَشوو،ل.22:
)(18

IAN CARTER, a measure of freedom, oxford university
press .First published, 1999.,p:221.

( )29أرنولد تويبىن  ،خمتصر دراسة للتأريخ ،ترمجة :فؤاد حممد شبل ،اجلزء األ ل،
مطبعة جلنة التأليف الرتمجة النشر،الطبعة األ ى ،القاهرة،1223 ،ص.322:

( )11د .عبدالسالم رؤ ف  ،كانت مالمح عن حياته اعماله الفكرية ،املوسوعة
الصغرية ( ،)122دار احلرية للطباعة،1222 ،ص

ص.22-22:

( )12ج.ف .هيجل  ،سةرضاوةى ثيَشوو،ص.122:
( )11هةمان سةرضاوة،ل ل

.122-122:
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( )13د .غوسررتاف لوبررون  ،ر ح السياس ررة ،ترمجررة :عررادل زعي رررت ،املطبعررة العص ررية
مبصر ،بال ،ل.22:
)(24

HENRYJ. KOREN, G.S.SP., S.T.D, an introduction to the
philosophy of Animate nature, London, 1957,pp:217-218.
)(25

J.F. HEGEL, philosophy of mind, translated by William
Wallace. Oxford University press, third published, 1916,p:239.

( )16فريدريش ينضة،ارادةء معطوف بة قدرت ،ترمجة :دكرت حممد باقر هوشيار،
هتران ،ء،122ص.2:

()17

هةمان سةرضاوة،ل

ل.112-112:

جان جاك روسو ،يف العقد األجتماعي ،ترمجة :دوقان قرقوط ،دار
J.F. HEGEL,ibid,p:239.
IAN CARTER, ibid, p:221 .

ف .فولغني  ،فلسفة النوار ،ترمجة :هنرييت عبودي ،دار الطليعة للطباعةالنشر ،الطبعة ال ى ،بري ت.1221 ،

)(30
)(31

د.غوستاف لوبون  ،ر ح السياسة ،ترمجة :عادل زعيرت ،املطبعةالعصرية مبصر ،بال.

د .حممد زكريا إبراهيم ،سةرضاوةى ثيَشوو،ل.32:
د.غوس ررتاف لوب ررون  ،ر ح السياس ررة ،ترمج ررة :ع ررادل زعي رررت ،املطبع ررة العصر ررية
مارتني هيدطر ،درامد وجود وزمان ،ترمجان :منوضهرى اسدى ،ضاث

زيبانى نوبت ،ضاث اول،1223 :ص.13:
)(35

J.F. HEGEL, ibid ,p :228.
( )36جنفيان روديس لويس  ،ديكارت و العقالنية ،ترمجة :عبده احللو،

منشورات عويدات،بال،ص.22:

( )37د.رؤ ف عبيد  ،يف التيسري التخيري ،بني الفلسفة العامة فلسفة القانون،
دار الفكر العريب ،الطبعة الثالثة،1222 ،ص.12:

( )38اريك فروم  ،اخلوف من احلرية،ترمجة :امني مرسي،1223،ص.22:
( )39هةمان سةرضاوة،ل .22:

( )41جنفيان روديس لويس،سةرضاوةى ثيَشوو،ل.22:

( )42ف .فولغني  ،فلسفة النوار ،ترمجة :هنرييت عبودي ،دار الطليعة للطباعة
النشر ،الطبعة ال ى ،بري ت،1221 ،ص.22:

بيبلؤطرافيا
زمانى عةرةبى
أرنولد تويبىن  ،خمتصر دراسة للتأريخ ،ترمجة :فؤاد حممد شبل ،اجلزء األ ل،مطبعة جلنة التأليف الرتمجة النشر،الطبعة األ ى ،القاهرة.1223 ،
اريك فر م  ،اخلوف من احلرية،ترمجة :امني مرسي.1223،جان جاك ر سو ،يف العقد األجتماعي ،ترمجة :د قان قرقوط ،دار القلم،بري ت ،لبنان ،بال،ص.132:

-د.رؤ ف عبيد  ،يف التيسري التخيري ،بني الفلسفة العامة فلسفة القانون،

-فؤاد كامل،الفرد يف فلسفة شوبنهور ،دار املعارف ،القاهرة.1222 ،

مبصر ،بال،ص.312:

()34

النهضةبغداد ،اجلزء األ ل .1223،

ال ى ،مركز الهرام للرتمجة النشر،الطبعة ال ى ،القاهرة.1222 ،

القلم ،بريوت ،لبنان ،بال ،ل.22:

()33

أمام ،الناشر مكتبة مدبويل بالقاهرة.
العقالنية ،ترمجة :عبده احللو،
جنفيان ر ديس لويس  ،ديكارتمنشورات عويدات،بال.
-راميوند كارفيل كيتيل ،العلوم السياسية،ترمجة :د .فاضل زكي حممد ،مكتبة

-فرانسيس فوكوياما  ،هناية التأريخ خامت البشر ،ترمجة حسني أمحد أمني ،الطبعة

ضاثخانةء ديبا ،تهران ،ضاث اول،1222 ،ص.322:

()31

-ج.ف .هيجل  ،اصول فلسفة احلق ،اجمللد ال ل ،ترمجة :أ.د .أمام عبدالفتاح

دار الفكر العريب ،الطبعة الثالثة.1222 ،

( )18ايزايا برلني،ضهار مقالة دربارةء ازادى ،ترمجةء حممد علي عوني،
()19
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عبدالستار عزالدين الرا ي ،ثورة العقل ،دراسة فلسفية يف فكر معتزلة بغداد،زارة الثقافة اإلعالم :الطبعة الثانية ،بغداد.1222 ،
د .عبدالسالم رؤ ف  ،كانت مالمح عن حياته اعماله الفكرية ،املوسوعةالصغرية ( ،)122دار احلرية للطباعة.1222 ،
علي الوردي  ،مهزلة العقل البشري ،الطبعة ال ى.1222 ،د .حممد زكريا إبراهيم  ،مشكلة احلرية ،مطابع دار الكتاب العريب مبصر ،بال.-

ليوتولستوى،السلطة

احلرية،

ترمجة،

ببا ي

غايل،

مكتبة

اهلالل ،مصر.1212 ،

فارسى
 ايزايا برلني،ضهار مقالة دربارةء ازادى ،ترمجةء حممد علي عوني،ضاثخانةء ديبا ،تهران ،ضاث اول.1222 ،
 فريدريش ينضة،ارادةء معطوف بة قدرت ،ترمجة :دكرت حممد باقرهوشيار ،تهران.1222 ،
 فردريك كاثلستون،دكارت ،ترمجان :علي كرباس زادة اصفهانى،قوسسة انتشارات مدينة ،مركز ثذو هش و فرهنطى،
ضاث

اول.1222 :

مارتني هيدطر ،درامد وجود وزمان ،ترمجان :منوضهرى اسدى ،ضاثزيبانى نوبت ،ضاث اول.1223،

ئينطليزى
-J.F. HEGEL, philosophy of mind, translated by William
Wallace.Oxford University press, third published, 1916.
-IAN CARTER, a measure of freedom, oxford university press
.First published, 1999.
- HENRYJ. KOREN, G.S.SP., S.T.D, an introduction to the
philosophy of Animate nature, London, 1957.
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 (زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى)بث،2:ذمارة،51: ثةربةندا،طوظارا زانكويا دهوك

FREEDOM IN THE RATION AND WILLS DIALECTIC
A HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL STUDY
ABSTRACT
The relations between ration and wills, and their influences upon each other, at the last will
determine humans conduct! Therefore, the development of human, and its ability to enjoy his
freedom in the best way, will depend on this dialectics. Such point encourages us to write about this
subject, which totally contains three sections. The first one deals with the existence of human being
inside his environments, the other section specialized for natural and industrialized wills. Finally,
the third section dedicated the dialectics between ration and wills...
The end of research, tailed by the conclusions and list of sources which this research depend on.
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موقف المفوضية األمريكية في بغداد من العالقات العراقية – البريطانية خالل أزمة مايس

1491

أيهان جعفر حممد طاهر
قسم االجتماعيات ،سكول الرتبية األساسية ،فاكوليت العلوم الرتبوية ،جامعة دهوك ،اقليم كوردستان-العراق

(تاريخ استالم البحث 4 :تشرين االول ،0212 ،تاريخ القبول بالنشر 4 :آذار)0211 ،

الخالصة

مرت العالقات العراقية البريطانية في أزمة حادة بعد التطورات المهمة التي شهدتها أوربا عام  ،1492أبرزها هزيمة فرنسا أمام المانيا

وإعالن إيطاليا الحرب على بريطانيا ،فطلبت األخيرة من العراق التي تربطهما معاهدة تحالف بإعالن الحرب على إيطاليا ،لكن العراق رفض تلبية

الطلب ،ودعا بعض الساسة القوميين المناوئين للسياسة البريطانية إلى استغالل الوضع للتخفيف من السيطرة البريطانية على العراق ،والحصول
على بعض المكاسب القومية منها في سوريا وفلسطين.

حاولت الواليات المتحدة التدخل في هذه األزمة لحث العراق على التعاون مع بريطانيا وإنهاء األزمة ،واستجابت للمساعي البريطانية

لمنع بيع األسلحة األمريكية إلى العراق باعتبارها إحدى أشكال المساندة األمريكية للسياسة البريطانية في المنطقة .وبعد مجئ حكومة رشيد عالي

الكيالني نتيجةً انقالب عسك ري ،لم ترحب الحكومة األمريكية بهذه الحكومة ،وتجنبت إقامة عالقات واتصاالت رسمية معها ،لكنها لم تصرح
عن ذلك بشكل رسمي وعلني ،واتخذت موقفاً غير واضح في مسألة االعتراف أو عدم االعتراف بها ،لتنأى بنفسها عن تداعيات هذا الموقف،

فاقامت اتصاالت غير رسمية معها.

وكانت للحرب العراقية البريطانيةِ آثار خطيرة على المفوضية األمريكية في بغداد ،حيث أصبحت ملجأ ألكثر من مائة شخص من الرعايا

األمريكان واألجانب ،وفرضت الحكومة العراقية الرقابة على اتصاالتها ،وطلبت منها تسليم جميع الرعايا البريطانيين الموجودين في مبنى

المفوضية  ،وكذلك تعرضت لتهديد مباشر من الحكومة العراقية بسبب قرار الجامعة األمريكية في بيروت بطرد الطلبة العراقيين ،وحاولت المفوضية
من جانبها تهدئة األمور وحل اإلشكاالت لحين انتهاء الحرب بين الطرفين.

المقدمة
بعد اندالع احلرب العاملية الثانية طلب السفري الربيطاين يف
العراق بازل نيوتن  Basil Newtonمن رئيس الوزراء نوري
السعيد قطع العالقات الدبلوماسية مع املانيا وإعالن احلرب
عليها ،فوافق األخري على طلبه وأعرب عن استعداده لذلك،
ولكنه اصطدم مبعارضة من قبل بعض السياسيني وكبار قادة
()1
اجليش الذين وجدوا أن املعاهدة العراقية الربيطانية عام 1391
( )2ال تلزم العراق بإعالن احلرب ،كما أن دخوله احلرب سيجعله
حتمل أعباء جديدة ،ووجدوا أنه من األفضل االكتفاء بقطع
العالقات الدبلوماسية فقط ،وأضعف ذلك من موقف نوري
السعيد ودفعه إىل الرتاجع عن موقفه أمام السفري الربيطاين (.)9

وظهرت يف هذه الفرتة بني النببة السياسية العراقية لاللة
اجتاهات األول يدعو إىل التعاون مع بريطانيا ومساندهتا يف
احلرب ،وكان أبرزهم نوري السعيد وعلي جودت األيويب ومجيل
املدفعي ،واالجتاه الثاين كان يضم رشيد عايل الكيالين وناجي
شوكت وبعض كبار الضباط

()4

يف اجليش العراقي ،وكان هذا

االجتاه يرى ضرورة اختاذ موقف احلياد يف احلرب ،واغتنام الفرصة
للتبلص من السيطرة الربيطانية واحلصول على مكاسب قومية
من بريطانيا يف فلسطني وسوريا ،وقد ساند هذا االجتاه
الشبصية الفلسطينية أمني احلاج احلسيين ( ،)5الذي جل أ إىل
العراق عام

،1393

وكان له ت ألري كبري على القادة العسكريني

الذين كان هلم دور مهم يف احلياة السياسية العراقية آنذاك،
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واالجتاه الثالث الذي اختذ موقف الوسط ،فقد طالب ب أن يلتزم
العراق بتعهداته أمام بريطانيا ويف الوقت نفسه احلفاظ على
مصاحل العراق دون االنسياق الكامل وراء املطالب الربيطانية،
وكان من أبرزهم طه اهلامشي وصادق البصام وعمر نظمي (.)6
مل تستمر حكومة نوري السعيد يف احلكم حيث شكل
رشيد عايل الكيالين من أنصار االجتاه الثاين حكومة جديدة يف
احلادي والثاللني من آذار  ،1341ومل تكن هذه احلكومة على
وئام مع بريطانيا فتوترت العالقات بينهما ،بعد طلب األخرية
من حكومة الكيالين بقطع عالقاهتا الدبلوماسية مع إيطاليا بعد
دخوهلا احلرب ضد بريطانيا يف حزيران  ،1341إال إهنا رفضت
ذلك وفضلت الرتيث ،ولكنها يف الوقت نفسه أكدت أهنا
ملتزمة ببنود املعاهدة العراقية الربيطانية ،ومستعدة للقيام بكل ما
يقع عليها من واجبات وفق بنودها (.)7
حاول بعض الوزراء ومبوافقة الكيالين االتصال بالسفارة
األملانية يف تركيا ،فاجتمع وزير العدل ناجي شوكت سرا بالسفري
األملاين فون بابن بعد زيارة وفد عراقي رمسي إىل تركيا يف متوز
 ،1341اعتذر فيها للسفري عن قطع بالده لعالقاهتا الدبلوماسية
مع أملانيا ،وأكد أن حكومته سوف لن تقطع عالقاهتا مع
إيطاليا ،مشريا إىل رغبته يف إهناء السيطرة الربيطانية على العراق،
وطالب ناجي شوكت بدعم دول احملور للقضايا العربية والسيما
القضية الفلسطينية ،بعدها عاد إىل بغداد وأطلع رشيد عايل
الكيالين واحلاج أمني احلسيين وبعض الوزراء على حمادلاته مع
السفري األملاين .ومل يكن هذا االجتماع الوحيد بني الطرفني بل
جرى اجتماعني اخرين يف شهر آب وتشرين األول من عام
 ،1341واستمرت احلكومة العراقية يف اتصاالهتا مع أملانيا (.)8
قامت بريطانيا نتيجة التصاالت حكومة الكيالين مع املانيا،
ورفضها قطع عالقاهتا الدبلوماسية مع إيطاليا بالضغط عليها
حلملها على تنفيذ املطالب الربيطانية ،فامتنعت عن تزويد اجليش
العراقي باألسلحة واألعتدة ،بذريعة تنامي الشعور املعادي
لربيطانيا يف صفوف اجليش العراقي ،ووجود مناطق أخرى أكثر
حاجة لألسلحة الربيطانية من العراق ،وعدم وجود هتديد ألمن
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العراق ،السيما وأن قاعدة جوية بريطانية موجودة يف احلبانية،
باإلضافة إىل عدم متكينها من ت أمني احتياجات بريطانيا والعراق
لألسلحة يف وقت واحد (.)3
كما ضغطت بريطانيا اقتصاديا على العراق بعدم شرائها
احملاصيل الزراعية من القطن والتمور فتكدست آالف األطنان،
وكذلك ماطلت يف تسديد حصص العراق من أموال عائدات
النفط ،ورفضت إعطائه القروض ،ومنعت البنوك الربيطانية من
منح االعتمادات املالية للحكومة العراقية (.)11
وعرب السفري الربيطاين صراحة يف لقاءه مع وزير اخلارجية
ر
نوري السعيد يف تشرين الثاين  " 1341أن حكومته
ال تثق حبكومة يرأسها رشيد عايل الكيالين ،وعلى العراق أن
خيتار بني حكومة رشيد عايل الكيالين أو االحتفاظ
بصداقة بريطانيا" (.)11
نتيجة للضغوط الربيطانية وتدخل الوصي عبد اإلله اضطر
رشيد عايل الكيالين إىل تقدمي استقالته ،وشكل طه اهلامشي
حكومة جديدة يف الواحد والثاللني من كانون الثاين ،1341
واستمرت هذه احلكومة على هنج سابقتها يف رفضها قطع
عالقاهتا مع إيطاليا رغم الضغوط الربيطانية ،وحاول اهلامشي احلد
من تدخل كبار ضباط اجليش يف السياسة ،فقام بنقل بعضهم
من وحداهتم العسكرية ،ف ألار ذلك استيائهم فقاموا بانقالب
عسكري يف األول من نيسان  1341حيث أجربوا اهلامشي على
تقدمي استقالته (.)12
موقف بريطانيا من المحاوالت العراقية لشراء
األسلحة األمريكية:

ساندت الواليات املتحدة بريطانيا منذ بداية احلرب العاملية
الثانية ،حيث أرسلت هلا املعونات العسكرية واالقتصادية(،)19
وقدمت هلا التسهيالت الضرورية وحاولت إجياد تنسيق مشرتك
بني سياسة الدولتني يف الشؤون الدولية ،ومل تكن الواليات
املتحدة مستعدة يف رؤية تطورات وأحداث تؤلر سلبا على
جمهود بريطانيا يف احلرب ،وخاصة يف منطقة الشرق األوسط
احليوية لكليهما.
وألجل ذلك حاولت الواليات املتحدة إهناء أزمة العالقات
العراقية الربيطانية ،ودخلت كوسيط حلث العراق على التعاون مع
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بريطانيا ( ،)14فقد سلرم الوزير املفوض األمريكي يف العراق
نابنشو  Knabenshueيف اخلامس من كانون األول  1341برقية
من حكومته إىل رئيس الوزراء رشيد عايل الكيالين جاء فيها:
"أن سياسة احلكومة األمريكية هي معاونة بريطانيا بكل ما لديها
من وسائل عدا إعالن احلرب ،وهذه املعاونة ستزداد يوما بعد
يوم ،وأن دولة أمريكا ال تتمىن للعراق إال كل خري وتنصح
احلكومة العراقية بضرورة سريها بالتعاون مع احلكومة الربيطانية،
وألهنا مقتنعة ولديها دالئل كافية ،أن اندحار بريطانيا سيفقد
العراق استقالله حتما ،وستحل كارلة جبميع شعوب الشرق
األدىن ،أن احلكومة األمريكية ترجو أن ال يتلقى العراق منها
هذه النصيحة تدخالُ منها ب أمره ،إال أن مصلحة الشعب
األمريكي يف املوقف الراهن دفعها لتقدمي هذه النصيحة خلري
العامل وخري العراق ،وأن من رأي أمريكا أن مصاحل اجلميع يف
هذه الظروف مرتبطة بعضها ببعض .إن عدم تعاون العراق مع
بريطانيا وتوسع دعاية الكراهية يف األوساط العراقية ضد
بريطانيا ،سيحدث ت ألريا سيئا لدى احلكومة األمريكية ،وعند
انعكاسه يف الصحف ال بد أن الرأي العام األمريكي ال
يستحسن وال حيبذ هذه السياسة ،مما يرتك ألرا سيئا ال يكون يف
مصلحة العراق واحلكومة األمريكية تلفت نظر احلكومة العراقية
إىل السياسة الرشيدة اليت سارت عليها جارة العراق تركيا" (.)15
نالحظ يف هذه الربقية أن الضغط األمريكي على العراق
خيرج من سياق العرف الدبلوماسي يف العالقات بني
دولتني مستقلتني وذات سيادة ،ونستطيع ان نتلمس فيها بعض
التهديدات املبطنة.
رد رشيد عايل الكيالين ب أن حكومته ال زالت متمسكة ببنود
املعاهدة العراقية الربيطانية ،وحريصة على تنفيذ بنودها نصا
وروحا ،وأن حكومته تتوقع عدم بقاء سوء الفهم لدى املسؤولني
الربيطانيني جتاه العراق (.)16
ورغم تدخل الواليات املتحدة استمرت األزمة بني العراق
وبريطانيا ،فامتنعت بريطانيا كما ذكرنا سابقا تزويد العراق
باألسلحة ،فاضطر إىل التوجه حنو الواليات املتحدة ،فقد سعت
احلكومة العراقية بصورة غري رمسية عرب شبص يدعى سليم
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زبيدي لشراء أسلحة أمريكية ،حيث التقى مع واكنر
ممثل شركة بوند براذر  Bond Brotherللتفاوض على شراء
صفقة أسلحة ،فعرض عليه واكنر مواد عسكرية خفيفة ومتنوعة،
وجد السفري الربيطاين يف العراق بازل نيوتن أن هذه األسلحة
تتالئم لنشاطات العصابات والطابور اخلامس (.)17
كذلك أعد طه اهلامشي وزير الدفاع يف حكومة الكيالين
طلبات لشراء أسلحة من الواليات ضمت ( )511بندقية
اوتوماتيكية من نوع جونسون  919بقيمة ( )211ألف دوالر،
ومواد أولية لصنع ( )15مليون إطالقة وذخرية بقيمة ( )281ألف
دوالر ،باإلضافة إىل خمازن متنوعة وكابالت تلفونية ،وسعى
العراق أيضا لدى الواليات املتحدة احلصول على مدافع مضادة
للطائرات بعد إخفاقها يف شرائها من اليابان (.)18
حتركت بريطانيا ملنع حصول العراق على األسلحة األمريكية،
ف أعرب بازل نيوتن للوزير األمريكي املفوض نابنشو عن شكوكه
من مساعي احلكومة العراقية لشراء األسلحة األمريكية ،ألهنا من
احملتمل حتويلها إىل املتمردين الفلسطينيني ( )13حسب قوله،
واقرتح نيوتن أن هذا االحتمال سيكون بعيدا إذا امتنعت
الواليات املتحدة عن تصدير األسلحة إىل العراق ،حلني تويل
حكومة جديدة موالية لربيطانيا أكثر ( .)21وأكدت اخلارجية
الربيطانية على صحة مقرتح نيوتن وطلبت من نظريهتا األمريكية
اختاذ أي خطوة تتوافق مع مقرتح نيوتن (.)21
وحاولت احلكومة الربيطانية إقناع اإلدارة األمريكية ،ب أن
الغاية من املساعي العراقية لشراء األسلحة األمريكية هو إرساهلا
إىل املقاومة الفلسطينية ضد دول احللفاء ،وهي تتعاون يف
ذلك مع دول احملور ألجل الت ألري على جهود احللفاء يف
تلك املنطقة (.)22
مل تقتصر جهود الربيطانيني على حث األمريكان ملنع بيع
األسلحة إىل العراق فحسب ،بل عملوا على منع تزويد العراق
بعملة الدوالر ( )29الضروري لشراء األسلحة ،حيث أصرت
الشركات األمريكية أن يكون البيع بالدوالر فقط ،فاشتكى وزير
الدفاع طه اهلامشي من ذلك إىل نانبنشو ،حيث أخربه يف الثامن
من كانون الثاين  1341عدم توفر الدوالر الكايف لتسديد طلبات
Wagner
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تسليح طائرات دوكالس ( )24األمريكية أو شراء املواد العسكرية
األخرى ،وأكد أن الربيطانيني مستمرون يف رفضهم تزويد العراق
بالدوالر .وبرر نانبنشو موقف بريطانيا بقوله" :إهنا تبغي من وراء
ذلك حث احلكومة العراقية على إبداء املزيد من التعاطف
حنوها ،وااللتزام بتعهداهتا أمامها" (.)25
رغم احملاوالت الربيطانية استمرت احلكومة العراقية يف
مسعاها للحصول على األسلحة األمريكية ،ف أجرى علي طالب
املفتش العام يف اجليش العراقي ،مفاوضات يف الواليات املتحدة
مع إحدى الشركات لشراء ( )51مليون طلقة و ( )11آالف
بندقية ،وخالل املفاوضات طلبت الشركة من اخلارجية
األمريكية إيضاحا حول إمكانية منحها ترخيصا لتصدير
هذه األسلحة (.)26
اعرتض نابنشو على تصدير األسلحة األمريكية إىل العراق،
حيث أرسل برقية إىل وزارة خارجية بالده يف التاسع عشر من
شباط  1341ذكر فيها" :يف حال صدور ترخيص لتصدير هذه
األسلحة إىل العراق ،سوف يكون عمال مناقضا للجهود
األمريكية ملساندة بريطانيا يف هذه الظروف احلساسة،
والسيما أنه من غري املؤكد أن هذه األسلحة لن تستبدم
لصاحل املانيا" (.)27
كانت اخلارجية األمريكية تدرك جيدا مدى ت أزم العالقات
العراقية الربيطانية ،ومتفهمة للمساعي الربيطانية للحيلولة دون
حصول العراق على األسلحة ،وت ألري تزويد األخرية باألسلحة
على حليفتها بريطانيا ،لذلك أرسلت يف األول من آذار 1341
برقية إىل مفوضيتها يف بغداد أكدت فيها على امتناعها يف منح
ترخيص لتصدير املواد والتجهيزات العسكرية إىل العراق باستثناء
املتعلقة بقطع غيار طائرات دوكالس اليت سلمتها للحكومة
العراقية ( .)28وبذلك لعبت بريطانيا دورا رئيسيا يف دفع الواليات
املتحدة إىل االمتناع عن بيع األسلحة إىل العراق الذي كان
ب أمس احلاجة إليها ،مما أجرب العراق للبحث على األسلحة من
مصدر آخر وهو املانيا.
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موقف الواليات المتحدة من حكومة رشيد عالي الكيالني:
رغم أن اهلدوء كان سائدا يف الظاهر خالل فرتة حكومة طه
اهلامشي ،إال أنه تبلور يف اخلفاء عوامل الصراع ،وجرت يف السر
نشاطات سياسية نتجت عنها تشكيل تنظيم سري ( )23ضم
كبار السياسيني وضباط اجليش ،وقاد الضباط أعضاء هذا
التنظيم انقالبا عسكريا يف األول من نيسان  ،1341حيث
سيطرت بعض قطعات اجليش يف مساء ذلك اليوم على دوائر
الربيد والربق والتلفون ومداخل الطرق الرئيسية ،ويف منتصف
الليل توجه وكيل رئيس أركان اجليش أمني زكي والعقيد فهمي
سعيد إىل دار طه اهلامشي وأرغماه على تقدمي االستقالة ،من
أجل اسناد احلكم إىل رشيد عايل الكيالين (.)91
ألناء هذه األحداث أحس الوصي عبد اإلله بوجود حركة
غري اعتيادية للجيش حول القصر ،فتمكن من تدبري أمر هروبه
وهو بلباس النوم إىل دار عمته يف الرصافة ،ويف صباح الثاين من
نيسان وصل إىل مبىن املفوضية األمريكية ،مرتديا عباءة نسائية
فوق بيجامة حسب وصف نابنشو ،حذر الوصي حماولة القادة
العسكريني يف إقالة حكومة طه اهلامشي ،وتنصيب رشيد عايل
الكيالين مكانه ،وجرت مناقشات داخل املفوضية بني الوصي
ونابنشو والسفري الربيطاين اجلديد كورنواليس ،قرروا فيها نقل
الوصي إىل القاعدة اجلوية الربيطانية يف احلبانية ،ف أخذ نابنشو
الوصي ووضعه على أرضية املقعد اخللفي لسيارته وغطاه ببساط،
فتوجه برفقة زوجته إىل قاعدة احلبانية ،ومل تعرتض نقاط التفتيش
سيارته على طول الطريق ،بينما كانت السيارات األخرى توقف
وجيري تفتيشها (.)91
توجه الوصي من احلبانية إىل البصرة ألجل تشكيل حكومة
جديدة هناك ،لكنه أخفق يف ذلك ،فاضطر إىل مغادرهتا
()92
وتشكلت يف الثالث من نيسان 1341
متوجها إىل فلسطني
"حكومة الدفاع الوطين" برئاسة رشيد عايل الكيالين ،الذي
صرح يف بيان رمسي أن هنج حكومته اجلديدة سيكون مشاهبا
لنهج حكومته السابقة ،وباألخص يف مس ألة عدم االشرتاك
يف احلرب ،ودعم القضايا القومية ،وااللتزام ببنود
املعاهدة العراقية الربيطانية (.)99
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مل تكن بريطانيا مطمئنة من هذه التطورات املستجدة،
وخاصة بعد تويل رشيد عايل الكيالين احلكم ،حيث كانت هلا
جتربة غري جيدة مع حكومته السابقة ،لذلك قررت عدم إقامة
عالقات دبلوماسية معها ،وأعلم كورنواليس نابنشو هبذا القرار
خالل لقاءه معه يف الثالث من نيسان ،وأوضح له أن حكومته
لن تقيم العالقات مع حكومة الكيالين اليت وصفها ب أهنا غري
دستورية .قرر نابنشو ب أنه "سيتبذ موقف ممالل وينتظر
التعليمات من وزارة اخلارجية (.)94
أيدت اخلارجية األمريكية املوقف الذي اختذه نابنشو ومنحته
الصالحيات يف إصدار القرارات املستعجلة ،وأرجعت السبب
إىل "االحداث املتسارعة ،وعدم توفر الوقت الكايف للتشاور مع
اخلارجية قبل اختاذ القرار" باإلضافة إىل لقتها باألحكام اليت
يصدرها نابنشو (.)95
انتقدت الصحافة األمريكية احلكومة العراقية اجلديدة
واهتمتها ب أهنا موالية لدول احملور ومن صنيعتها ،فقد نشرت
صحيفة نيويورك تاميز يف اخلامس من نيسان  1341مقاال
أشارت فيه إىل أن قادة االنقالب موالون للمحور ( ،)96وأضافت
نفس الصحيفة يف عددها الصادر يف التاسع من نيسان "من
الواضح حسب املعلومات الواردة من العراق ،أن تآمر احملور يف
هذا البلد يعود إىل بداية احلرب ،وهم مسؤولون عن االنقالب
الذي جاء برشيد عايل الكيالين إىل احلكم وبدعم من جمموعة
موالية هلم" (.)97
حاولت احلكومة الربيطانية حث اإلدارة األمريكية على اختاذ
مواقف مساندة هلا حيال التطورات اجلارية يف العراق ،ف أبلغتها
"ب أهنا اختذت موقفا سلبيا من مس ألة االعرتاف حبكومة الدفاع
الوطين برئاسة الكيالين ،وهي حكومة نصبت نفسها عن طريق
انقالب عسكري وبدون أي سند قانوين ،وهي معادية لربيطانيا،
لذلك تتمىن من احلكومة األمريكية مشاركتها يف وجهة نظرها
وال تعرتف هبذه احلكومة ،وت أمل أن تصدر التعليمات خبصوص
ذلك إىل مفوضيتها يف بغداد اليت على اتصال دائم مع السفارة
الربيطانية حول هذا املوضوع" (.)98وأكدت بريطانيا علنا أن
احلكومة اجلديدة هلا صالت مع دول احملور ،وحذرت ب أهنا لن
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تسمح أن تتحول العراق إىل قاعدة لنشاطات هذه الدول املناوئة
هلا (.)93
ولتوحيد املواقف بني احلكومتني األمريكية والربيطانية حيال
حكومة الكيالين ،جرت اتصاالت بني نابنشو وكورنواليس
وتبادل الطرفان وجهات النظر ،فقدم كورنواليس لاللة خيارات
لنظريه األمريكي اخليار األول إسقاط حكومة الكيالين بقوة
السالح ،وهو أمر يتوافق مع االسرتاتيجية الربيطانية يف منطقة
الشرق األدىن ،واخليار الثاين االعرتاف حبكومة الكيالين الذي
قد ينتج عنه استقرار الوضع األمين يف العراق ،ولكن سيتبعها
سيطرة األملان على البالد عندما يكونوا مستعدين لذلك ،واخليار
الثالث عدم االعرتاف باحلكومة احلالية وسحب الدبلوماسيني،
وهذا قد يؤدي إىل إقامة عالقات مباشرة بني العراق وأملانيا،
ويليها املساعدات العسكرية ،واليت من املمكن أن تؤدي إىل
دخول األملان إىل العراق وتقع البالد حتت سيطرهتم (.)41
م تؤيد اخلارجية األمريكية وجهة نظر كورنواليس واعتربها
متشائمة عن الوضع يف العراق ،واوضحت نقطتني ألارمها
كورنواليس يف طرحه لوجهة نظره ،األوىل حصول العراق على
املساعدات العسكرية األملانية والثانية دخول األملان إىل العراق،
فبالنسبة لألوىل وجدت اخلارجية صعوبة حصول حكومة
الكيالين على املساعدات العسكرية املباشرة من أملانيا وذلك
ألسباب لوجستية ،أما الثانية اعتربهتا حقيقة ميكن احلدوث،
ولكن الكيالين بذلك سيدعوا الربيطانيني إىل احتالل العراق
( .)41أي اعتربته جمازفة ال ميكن للكيالين أن يقوم هبا ألنه
بذلك سوف يعطي الذريعة لربيطانيا باحتالل العراق ،وكانت
هذه الرؤية أكثر واقعية من تلك اليت طرحها كورنواليس.
كما مل يؤيد واالس ميوري  ،Wallace Murryرئيس
دائرة شؤون الشرق األدىن يف وزارة اخلارجية األمريكية االقرتاح
الربيطاين ،حول مس ألة االعرتاف أو عدم االعرتاف حبكومة
رشيد عايل الكيالين ،حيث وجد ب أنه سيفتح معارضة خطرية،
ولذلك اعتقد أنه من غري املفضل حلكومته اختاذ هذه اخلطوة،
وأشار أنه من غري الصواب للحكومة الربيطانية تبين ذلك يف
الوقت احلاضر ( .)42وقررت اخلارجية األمريكية يف السابع من
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نيسان  1341عدم اختاذ موقف واضح خبصوص االعرتاف أو
عدمه حبكومة الكيالين ،مدعية أن الوقت غري مناسب ملثل هذا
القرار ( .)49من احملتمل أن الواليات املتحدة أرادت من ذلك
عدم حسم موقفها من حكومة الكيالين ،ورغبت الرتيث
واالنتظار ملا ستسفر عنه االحداث ،خاصة وأن حكومة
الكيالين قد أعطت بعض اإلشارات للتعاون مع بريطانيا ،وال
سيما يف مس ألة االلتزام ببنود املعاهدة العراقية الربيطانية،
باإلضافة إىل أن اختاذ موقف حاسم من حكومة الكيالين قد
تدفعها للتقرب أكثر باجتاه املانيا.
بعد اقرتاح السفارة الربيطانية يف بغداد حول كيفية التعامل
مع احلكومة اجلديدة ،حاولت اخلارجية األمريكية توخي احلذر
يف االعتماد على وجهة نظرها ،حيث اعتربهتا يف موقع ال ميكن
هلا تقدمي الطروحات املناسبة عن األزمة السياسية يف العراق،
وأرجعت السبب إىل موقف السفارة من حكومة الكيالين
السابقة ،لذلك ومن أجل االطالع بشكل مباشر على
التطورات اجلارية يف العراق ،طلبت اخلارجية من نابنشو معرفة
نوايا الكيالين احلقيقية ،والتقرب منه بصورة غري رمسية ،بذريعة
القلق على املصاحل األمريكية يف العراق ،ودعته ألناء االتصال
معه جتنب التطرق إىل مس ألة االعرتاف حبكومته ،ويف الوقت
نفسه طلبت من نابنشو أن يكون على اتصال مع الدبلوماسيني
الربيطانيني واالتراك يف بغداد ويطلع اخلارجية على كافة التطورات
( .)44أرادت اخلارجية من هذه اخلطوة أن ال تكون السفارة
الربيطانية يف بغداد مصدرها الوحيد من املعلومات ،ألهنا اختذت
مواقف مسبقة كما اوضحتها يف تقريرها ،وكذلك أن ال يقتصر
نابنشو على إرسال املعلومات اليت ي أخذها من السفري
كورنواليس أو من املصادر غري املباشرة ،بل االتصال باملسؤولني
العراقيني واالطالع على مواقفهم مباشرة ،خاصة وقد ظهر ت ألري
كورنواليس على مواقف نابنشو ،كما هو واضح يف تقاريره سواء
السابقة أو الالحقة.
رد نابنشو على طلب اخلارجية خبصوص اللقاء مع رشيد
عايل الكيالين ب أن "احلديث معه سوف لن يكون مفيدا"،
واصفا اياه "ب أن تارخيه السياسي يكشفه كشبص متآمر وغري
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جدير بالثقة ،وقاسي ومدعوم من جمموعة يشاهبونه هذه
الصفات" ،واهتمه ب أن له "عالقات سرية مع األملان وميتلك
الربيطانيون دالئل مولقة عنها" ( .)45يتضح من هذا الرد أن
نابنشو حيمل الضغينة جتاه الكيالين ،وقد بىن نابنشو مواقفه من
حكومة الكيالين على أساس نظرته السابقة.
بعد إخفاق الكيالين يف التوصل إىل تسوية مع بريطانيا،
حاول إشراك املفوضية األمريكية يف بغداد كوسيط بينها وبني
األخرية من أجل حل األزمة ،والتوصل إىل صيغة تفاهم مع
السفري الربيطاين يف بغداد ،ف أرسل يف السابع من نيسان 1341
مجيل مردم بك رئيس الوزراء السوري السابق 1393-1398
ممثال عنه إىل املفوضية األمريكية ،وعند اللقاء أكد نابنشو على
ضرورة تشكيل حكومة دستورية واالتفاق مع بريطانيا ،ألن
مصلحة العراق تعتمد على التعاون الكامل مع بريطانيا يف األزمة
العاملية الراهنة ،ومن أجل حتقيق ذلك جيب التضحية باألفراد
(رشيد عايل الكيالين) ملصلحة الدولة ،وأضاف أن الشعب
األمريكي ال يتعاطف مع األنظمة اليت تستويل على احلكم
بالقوة .ويف هناية اللقاء اقرتح نابنشو على مجيل مردم بك
التحدث مع السفري الربيطاين حلل هذه األزمة (.)46
اختذ نابنشو موقف الشك والريبة من نوايا الكيالين فقد
وجد يف اقرتاحاته ( )47اليت قدمها إىل السفري الربيطاين ب أهنا غري
كافية وال قيمة هلا ما مل تكن مرفقة بالضمانات املطلوبة ،ووجد
أن اهلدف منها هو استغالل الوقت حلني هتيئة الظروف املناسبة
لتدخل األملان ،متهما الكيالين ب أنه يثري هذه األزمة إلشغال
الربيطانيني يف هذا الوقت املضطرب وغري املستقر  ،وكذلك
اهتمه بالعمل على إضفاء الشرعية على حكومته اليت مل تكن
دستورية بدعوته ألعضاء الربملان إىل االجتماع ،ألجل عزل
الوصي وسن القوانني العطاء الشرعية حلكومته ( .)48وهنا أيضا
يتضح موقف نابنشو السليب من شبص الكيالين حيث يشك
يف نواياه ويتهمه يف كل خطوة خيطوها ،وإن كانت ألجل إهناء
األزمة أو التوصل إىل اتفاق.
دعا الكيالين جملس األمة (الربملان) إىل االجتماع يف العاشر
من نيسان  1341ملناقشة مدى دستورية حكومة الدفاع الوطين،
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بسبب غياب الوصي الذي يعد اختيار رئيس الوزراء ضمن
صالحياته الدستورية ،وأصدر اجمللس قرارا بتعيني الشريف شرف
وصيا على العرش خلفا لعبد اإلله الذي خرج من العراق،
فكلف الوصي اجلديد رشيد عايل الكيالين بتشكيل الوزارة،
ف أعلن الكيالين يف الثاين عشر من نيسان ت أليف حكومته وأكد
التزامه بنهج حكومته السابقة (.)43
أبدى نابنشو خماوفه من التشكيلة اجلديدة حلكومة الكيالين
معتربا إياها ب أهنا موالية لألملان ألهنا ضمت وزراء موالني لألخرية
مثل وزيراخلارجية موسى الشابندر الذي خدم يف املفوضية
العراقية يف برلني ،وكذلك وزير الدفاع ناجي شوكت الذي كان
مبعولا للكيالين إىل السفري االملاين يف تركيا فون بابن يف صيف
 .)51( 1341وامتنعت املفوضية األمريكية يف بغداد عن اعطاء
أي انطباع أو إشارات ب أهنا سوف تقيم عالقات رمسية معها،
فعندما أرسلت اخلارجية العراقية يف الثالث عشر من نيسان
 1341برقية إىل البعثات الدبلوماسية يف بغداد ،ختربهم فيها أن
وزير اخلارجية العراقي سوف يستقبل وفود التهنئة ،رفض نابنشو
التوجه إىل هناك ،كما اختذت السفارة الربيطانية والرتكية واملصرية
موقفا مشاهبا ،يف حني قدمت السفارة اإليطالية واليابانية التهاين
إىل احلكومة اجلديدة (.)51
حاولت املفوضية األمريكية يف بغداد تبين املواقف اجلديدة
للسفارة الربيطانية يف بغداد من حكومة الكيالين ،بعد حتسن
العالقات العراقية الربيطانية نتيجة لتوصلهما إىل صيغة تفاهم
حول إنزال قوات بريطانية يف البصرة ونقلها عرب األراضي العراقية
إىل فلسطني ،فبعد أن التقى كورنواليس مع نابنشو واخربه ب أنه
أبلغ الكيالين أن إمكانية إقامة بريطانيا لعالقات رمسية مع
حكومته واالعرتاف الرمسي هبا يف املستقبل ،سوف تعتمد على
التطورات اإلجيابية يف عالقات البلدين ،طلب نابنشو من
اخلارجية األمريكية اتباع سياسة مماللة مع حكومة الكيالين (.)52
لكن احلكومة األمريكية متسكت مبوقفها السابق من حكومة
الكيالين رغم حتسن العالقات العراقية الربيطانية ،حيث أرسلت
اخلارجية األمريكية برقية إىل نابنشو يف الثاين والعشرين من
نيسان  ،1341أكدت فيها أن االتصاالت املكتوبة مع وزارة
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اخلارجية العراقية غري ضرورية يف الوقت احلاضر ،ولكنها ال
تعرتض يف إقامة اتصاالت غري رمسية معها ،ولكن دون البحث
يف مس ألة االعرتاف الرمسي هبا ( .)59وبذلك مل تعطي احلكومة
األمريكية موقفا واضحا من حكومة رشيد عايل الكيالين ،وقد
ظهر ذلك بشكل جلي يف موقف وزير اخلارجية األمريكي
كورديل هل ،عندما تفادى اإلجابة على سؤال وجه إليه يف
الثاين عشر من أيار " 1341إن كانت حكومته سوف تعرتف أم
ال حبكومة رشيد عايل الكيالين" (.)54
هذه املواقف األمريكية املساندة لربيطانيا خالل أزمة تشكيل
حكومة الدفاع الوطين ،دفعت اخلارجية الربيطانية إىل تقدمي
شكرها إىل احلكومة األمريكية ،وأكدت أن سفارهتا يف بغداد
ستبقى على اتصال مع املفوضية األمريكية (.)55
جاء املوقف السليب الذي اختذته الواليات املتحدة من
حكومة الكيالين نتيجة الدراكها ب أمهية العراق ،وقد أعرب عن
هذا االهتمام وزير اخلارجية األمريكية كورديل هل حني سلمه
السفري الربيطاين يف واشنطن فيسكونت هاليفاكس Viscount
 Halifaxبرقية من حكومته خبصوص التطورات يف هذا البلد
فبعد أن شكره الوزير على ذلك أخربه" :من الطبيعي أننا
مهتمون جدا بالتطورات األخرية يف العراق" (.)56
الحرب العراقية  -البريطانية وسقوط حكومة الكيالني:
ٍ
مرحلة خطرية بعد
دخلت العالقات العراقية-الربيطانية يف
طلب األخرية من حكومة الكيالين السماح بإنزال قواهتا
العسكرية يف البصرة ،وأخرب كورنواليس نابنشو باألمر وأشار إىل
إرسال كتيبة من اجلنود جوا من اهلند إىل القاعدة العسكرية
الربيطانية يف الشعيبة قرب البصرة اليت ستصل إليها يف الثالث
عشر من نيسان  ،1341وتتبعها قوة عسكرية حبرية تصل إىل
البصرة يف العشرين من نيسان ،وأوضح كورنواليس حلكومته أن
الكيالين أكد يف بيان تشكيل وزارته اجلديدة االلتزام ببنود
املعاهدة العراقية الربيطانية ،فوجد من الضروري اخبار حكومة
الكيالين عن نية بريطانيا يف نقل قوات عسكرية عرب األراضي
العراقية ،وإذا وافقت حكومة الكيالين سيتم عملية اإلنزال
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بسالم ،وإن رفضت ستعترب ب أهنا مل تلتزم ببنود املعاهدة ،وسينفذ
اإلنزال بالقوة ألن اجليش العراقي قد استعد ملنع اإلنزال (.)57
وصلت إىل العراق يف اخلامس عشر من نيسان السفن
الربيطانية اليت حتمل اجلنود وتلتها سفن أخرى ،ووافقت احلكومة
العراقية يف التاسع عشر من نيسان على إنزال القوات الربيطانية
اليت وصلت إىل البصرة لغرض املرور عرب أراضيها ،ولكن وفق
شروط هي" :اختاذ مجيع التدابري لتسريع نقل هذه القوة من
البصرة حاال ُُ .وأن توزع القوات النازلة إىل قدمات يف البصرة
وبغداد وطريق الرطبة .وأن اليزيد أية قوة يف حالة حركتها على
خط املواصالت ويف ضمن احلدود العراقية يف أية مرة على لواء
خمتلط .وال تستطيع احلكومة العراقية املوافقة على إنزال قوة
أخرى يف البصرة قبل أن جتتاز القوة اليت وصلت أخريا حدود
العراق" ( .)58ومع وصول القوات الربيطانية إىل البصرة قررت
احلكومة العراقية تعزيز حاميتها العسكرية يف املدينة ،وعلق
نابنشو على هذا اإلجراء بقوله" :من الواضح أن الكيالين ي أمل
احملافظة على التفوق العسكري العراقي يف انتظار املساعدة من
املانيا" (.)53
وقيم نابنشو الوضع يف العراق بـ ـ "أن وجود القوات الربيطانية
سيدفع العقداء األربعة إىل الرتاجع ،وسيتالشى اخلوف عند
الكثري من الضباط والساسة ،وسوف تؤدي إىل سقوط حكومة
الكيالين ،واحلكومة اليت ست أيت بعدها رمبا تكون برئاسة مجيل
املدفعي ،وسيعود الوصي عبد اإلله إىل البالد" ،لذلك أشار
نابنشو يف برقيته إىل وزارة اخلارجية األمريكية جتنب االعرتاف
حبكومة الكيالين ،واالنتظار ملا ستؤول إليه التطورات (.)61
هذا املوقف جاء رمبا ملعرفة نابنشو أن هدف الربيطانيني من
إدخال قواهتم إىل العراق هو إلسقاط حكومة الكيالين
وليس نقلها عرب أراضيها.
من أجل ذلك خططت بريطانيا إلبقاء قواهتا يف البصرة ،ومل
تنوي إرساهلا إىل خارج العراق ،حيث بدأت يف إقامة
املعسكرات ،ونظمت وسائل الدفاع حوهلا ومل تعط أية إشارة
للرحيل عن األراضي العراقية ،ف ألار ذلك استياء حكومة
الكيالين ،ودخلت يف مفاوضات مع كورنواليس ،فوجد نابنشو
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أن بريطانيا غري جدية يف هذه املفاوضات ،وإمنا تبغى من ورائها
إىل كسب الوقت ،فقد أوضح "أن كورنواليس يستغل الوقت
ألجل وصول املزيد من القوات الربيطانية" (.)61
ملواجهة اخلطط الربيطانية يف العراق عقد "اجمللس األعلى
للدفاع الوطين" اجتماعا يف الثامن والعشرين من نيسان ،1341
وقرر عدم السماح لوصول قوات عسكرية بريطانية جديدة قبل
مغادرة القوة املوجودة ،واعترب وجود القوات الربيطانية يف العراق
خمالفة لبنود املعاهدة العراقية الربيطانية ،وميس سيادة
وحقوق العراق (.)62
أدت هذه األحداث إىل حترك قوة من اجليش العراقي باجتاه
القاعدة اجلوية الربيطانية يف احلبانية ،فقد أبلغ نابنشو يف الثاللني
من نيسان  1341اخلارجية األمريكية عن حترك وحدات من
اجليش العراقي ،ومرورها أمام املفوضية األمريكية من قاعدهتا
القريبة من مبىن املفوضية ،وكانت تضم دبابات وسيارات مدرعة
ومدافع ميدان وقوة من اخليالة واملشاة ،وأخرب نابنشو جاره
ضابط االستببارات الربيطاين باألمر ،ف أعلم بدوره القاعدة
اجلوية يف احلبانية ،واعترب نابنشو أنه أول بالغ يتسلمه
الربيطانيون عن احلادث (.)69
وجه قائد القوة العراقية املرابطة قرب القاعدة العسكرية
الربيطانية يف احلبانية إنذارا إىل القائد العسكري الربيطاين ،حيذره
فيها من حتليق الطائرات الربيطانية لكون اجليش العراقي يقوم
ببعض التمرينات ،فكان الرد الربيطاين هو ضرورة سحب القوات
العراقية من حول القاعدة ،وإن مل تسحب سوف تتعرض
للقصف ( .)64يف هذه األلناء التج أ العديد من الرعايا األمريكان
واألجانب وبعض العراقيني إىل مبىن املفوضية األمريكية ،بعد
ختوفهم من التعرض ألعمال عنف وانتقام ،وبلغ عددهم حوايل
( )111شبص (.)65
جرت مراسالت بني القائدين العراقي والربيطاين حلل هذه
املعضلة ،لكنها مل تسفر عن نتيجة ،فقامت الطائرات الربيطانية
يف صباح الثاين من أيار  1341بقصف القوات العراقية املرابطة
حول القاعدة ،فردت عليها القوات العراقية بقصف قاعدة
احلبانية ،مما أدى إىل نشوب احلرب العراقية -الربيطانية (.)66
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تسببت احلرب يف فرض قيود على املفوضية األمريكية،
حيث مل تسمح هلا احلكومة العراقية وللبعثات الدبلوماسية
األخرى إرسال الربقيات املشفرة ،وصادرت ما لديها من أجهزة
إرسال .وازداد عدد الذين التج أوا إىل املفوضية األمريكية إىل
حوايل ( )161شبص ،وفرضت احلكومة العراقية طوقا أمنيا
مشددا عليها حلمايتها ،وكإجراء احرتازي ليظهر فيه نابنشو
ابتعاد الرعايا الربيطانيني املقيمني يف املفوضية عن أي نشاطات
متعلقة باحلرب العراقية الربيطانية ،قام بتقدمي ضمانات شبصية
للحكومة العراقية ،مبنع الربيطانيني الذين التج أوا إىل املفوضية من
مغادرهتا حىت يتضح ما ستؤول إليه األوضاع (.)67
حاولت احلكومة العراقية اطالع الواليات املتحدة على
استهداف القوات العسكرية الربيطانية للمواقع املدنية ،فقد
أرسلت إىل احلكومة األمريكية يف الثالث من أيار  ،1341مذكرة
أشارت فيها إىل قصف الطائرات الربيطانية ملسجد يف الفلوجة،
سبب يف نشر القلق والرعب بني العامة ،وأكدت أنه عمل
مناقض للمبادئ اإلنسانية ،ويكشف للعامل أن ما تقوم به
بريطانيا هو ضد مجيع قوانني احلرب يف العامل املتحضر (.)68
ألرت جمريات احلرب على أمن ومحاية الرعايا األجانب يف
العراق ،ففي الرابع من أيار أبلغت احلكومة العراقية املفوضية
األمريكية ،أن القيادة العسكرية الربيطانية أرسلت إنذارا هلا،
تطالبها بانسحاب القوات العراقية من املناطق احمليطة بقاعدة
احلبانية خالل ساعات ،وإذا مل تستجب هلا ستقوم الطائرات
الربيطانية بقصف املباين العامة يف بغداد ،ف أوضحت للمفوضية
يف حال تنفيذ بريطانيا هذا التهديد سوف يكون رد احلكومة
العراقية استهداف الرعايا الربيطانيني أينما وجدوا سواء يف
املفوضية األمريكية أو الربيطانية (.)63
بعد ذلك طلبت احلكومة العراقية من نابنشو تسليمها مجيع
الرعايا الربيطانيني املوجودين يف مبىن املفوضية ،إال أن نابنشو
اشرتط املوافقة على الطلب حال تسلمه مذكرة رمسية من
اخلارجية العراقية ،تضمن فيها للرعايا الربيطانيني املعاملة الالزمة
واملطلوبة وفق مبادئ القانون الدويل .وتوقع نابنشو إصدار
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السلطات العراقية هلذه املذكرة بعد إقامتها معسكرا إليواء
هؤالء الرعايا (.)71
وخبصوص الرعايا األمريكان يف العراق فقد غادر النساء يف
التاسع والعشرين من نيسان  1341أي قبيل بدء احلرب ،والتج أ
آخرون إىل املفوضية األمريكية والربيطانية ،ومنهم من بقي يف
أماكن عملهم ،حيث أبلغت اخلارجية العراقية نابنشو أن اآلباء
اليسوعيني يف الكلية اليسوعية ،ودكتور ومعلمة يف مدرسة
األطفال األمريكية اختاروا البقاء يف أماكن عملهم وهم خبري،
وأشارت ب أهنا سوف تتقصى عن مكان وأمن العائلة األمريكية
املوجودة يف املوصل .أما خبصوص الرعايا األمريكان يف البصرة،
طلب نابنشو من حكومته التحقق بش أهنم (.)71
نتيجة لظروف احلرب واملسائل املتعلقة بنقل املعلومات،
قررت احلكومة العراقية أن يكون إرسال وتسليم برقيات البعثات
الدبلوماسية عن طريقها ،فتبوف نابنشو من هذا اإلجراء فقام
بإتالف مجيع شفرات الربقيات وامللفات السرية ،وأبلغ حكومته
أنه سيكون إرسال واستالم الربقيات بلغة واضحة ،والتمس منها
أن ال تقدم أي شي عن وضع املفوضية إىل الصحافة أو اإلذاعة
(.)72
تسلمت املفوضية األمريكية يف بغداد مذكرتني رمسيتني من
احلكومة العراقية اهتمت فيهما املفوضية مبوقفها السليب من
حكومة الكيالين ،فوجد نابنشو ب أن هذا االهتام صحيح وهو
نتيجة لعدم اعرتاف اإلدارة األمريكية حبكومة الكيالين ،باإلضافة
إىل إقامة املفوضية اتصاالت غري رمسية مع احلكومة العراقية (.)79
دخلت املفوضية األمريكية يف مرحلة خطرية عندما تعرضت
لتهديد مباشر من جانب احلكومة العراقية ،بسبب إشعار
اجلامعة األمريكية يف بريوت الطلبة العراقيني مبغادرة اجلامعة
خالل ( )48ساعة ،حيث طلب وزير اخلارجية العراقي من
نابنشو إبالغ حكومته يف حال نفذت اجلامعة ذلك،
سوف تقوم احلكومة العراقية باعتقال مجيع املدنيني األمريكان
مبا فيهم الوزير املفوض والعاملني يف املفوضية وتطردهم
إىل خارج العراق (.)74
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ملعاجلة هذه املس ألة أرسل نابنشو برقية إىل القنصل األمريكي
العام يف بريوت ،دعى فيها إبالغ اجلامعة األمريكية بت أجيل
قرارها حىت يتسلم معلومات من احلكومة ،وحاول نابنشو أن
يعرب لوزير اخلارجية العراقي أن طلبه استثنائي جدا ،ومناقض
جلميع مبادئ القانون الدويل والعالقات بني الدولتني ،على
اعتبار أن اجلامعة األمريكية يف بريوت مؤسسة غري حكومية ،وال
متتلك احلكومة األمريكية السيطرة عليها (.)75
مل يستطيع اجليش العراقي مواجهة القوات الربيطانية املتفوقة
عليه ،فاضطر إىل االنسحاب أمامها ،وتقدمت القوات
الربيطانية باجتاه بغداد ووصلت مشارفها ،فوجد العقداء األربعة
أن ال جدوى من املقاومة ،فقرروا يف التاسع والعشرين من أيار
 1341مغادرة العراق واللجوء إىل إيران ،تبعهم رشيد عايل
الكيالين والوصي الشريف شرف والفلسطيين احلاج أمني احلسيين
وغريهم من الساسة والضباط العسكريني ،فدخلوا األراضي
اإليرانية وحصلوا على اللجوء السياسي (.)76
بعد هروب الكيالين والقادة العسكريني قررت "جلنة األمن
الداخلي" برئاسة أمني العاصمة أرشد العمري ،الدخول يف
مفاوضات مع السفري الربيطاين لعقد هدنة حيافظ على اجليش
واستقالل العراق ،فاتصلت بالبعثات الدبلوماسية يف بغداد
للحضور إىل مبىن أمانة العاصمة ،وكان من بني احلضور نابنشو،
وعرضت على احلضور فكرة عقد هدنة مع بريطانيا ،أيدها
اجلميع ،وأعربوا عن استعدادهم للتوسط بني اجلانبني ،بعدها
اجته رئيس اللجنة برفقة نابنشو إىل السفارة الربيطانية ،والتقوا مع
كورنواليس ومت مناقشة شروط اهلدنة (.)77
وعاد الوصي عبد اإلله إىل بغداد يف األول من حزيران
 1341واستقبله وفد رمسي كبري على مشارف املدينة ،وكان من
ضمنهم نابنشو والسفري الربيطاين والوجهاء وكبار قادة اجليش،
وبوصوله إىل مقره استقبل أعضاء البعثات الدبلوماسية ،وعند
عرب له عن تقديره اخلاص لشبصه ( .)78وذلك
التقائه نابنشو ر
لدوره يف هتريب الوصي من بغداد إىل القاعدة اجلوية الربيطانية
يف احلبانية يف بداية األزمة.
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يف احلرب العراقية-الربيطانية استبدمت األسلحة األمريكية،
كما استبدمت القوة اجلوية امللكية الربيطانية الطائرات
األمريكية يف قصف املواقع العراقية ( ،)73وسامهت طائرات
الشحن اليت اشرتهتا بريطانيا من الواليات املتحدة يف التاسع
والعشرين من نيسان  1341يف انتصارها يف احلرب( )81وكذلك
استبدمت بريطانيا يف احلرب طرازا جديدا من طائرات توماهوك
األمريكية ،يف حني استبدمت العراق الطائرات األمريكية اليت
اشرتهتا من الواليات املتحدة عام .)81( 1393
أدى املوقف السليب الذي اختذته الواليات املتحدة من
العراق وتقدميها العون املادي والسياسي لربيطانيا إىل أن حيتج
العراقيني الذين خترجوا من اجلامعات األمريكية ،ف أرسلوا برقية إىل
الرئيس األمريكي روزفلت جاء فيها" :نعتقد أن املساعدة
األمريكية جيب أن متنح للمدافعني عن احلق فقط ،كما أننا
نعتقد أيضا أن القنابل املصنوعة يف أمريكا ،وامللقاة على السكان
املدنيني جتعل من أمريكا مشرتكة يف املسؤولية عن الضحايا
الربيئة" ،كما انتقدت صحيفة األحوال العراقية موقف الواليات
املتحدة ،ووجدت ب أنه كان من الواجب عليها دعم الشعب
العراقي أمام العدوان الربيطاين ( .)82يف حني شكر نوري السعيد
الذي شكل الوزارة يف تشرين األول  1341الواليات املتحدة
للموقف الذي اختذته يف األزمة العراقية الربيطانية (.)89وهي
بذلك حصلت على ت أييد النببة السياسية العراقية املوالية
للوصي وبريطانيا ،وباملقابل وقفت أمام تطلعات غالبية الشعب
العراقي ،الذي كان حيمل شعور العداء جتاه بريطانيا.
وعند انتهاء أزمة العالقات العراقية الربيطانية أرسل نابنشو
يف اخلامس من حزيران  1341برقية إىل اخلارجية األمريكية ذكر
فيها" :حسب اعتقادي أن معظم الشعب واجليش العراقي
معادون لربيطانيا ،وإذا اندفع االملان حنو العراق سيقف اجليش
العراقي ضد بريطانيا ،إال إذا احتفظت بريطانيا بقوات كافية
لوقف االندفاع االملاين وإبقاء العراقيني حتت السيطرة" ،ووجد
نابنشو أن هذه التطورات ستؤدي إىل زيادة حالة اخلطر
على الرعايا األمريكان ،لذلك أكد إنه سيبذل كل جهده
للت ألري على األمريكيني وإقناعهم على مغادرة العراق يف
()84
أقرب وقت ممكن
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الخاتم ـة
اهتمت الواليات املتحدة األمريكية ألناء أزمة العالقات
العراقية الربيطانية حكومة الكيالين مبواالهتا الملانيا ،وبذلك
أيدت بريطانيا يف األزمة باعتبارها دعم ملساعي األخرية ملواجهة
املبططات األملانية يف العراق ،واختذت موقفا مناوئا حلكومة
الكيالين ،وإن كان بشكل غري علين وصريح ،لتتفادى الدخول
يف أزمة مباشرة معها اليت رمبا ستؤلر سلبا على سياستها
ومكانتها يف املنطقة.
مل تكن لدى الواليات املتحدة نزعة التدخل يف سياسات
منطقة الشرق األوسط وخاصة يف العراق ،كوهنا منطقة نفوذ
بريطانية ومل تكن هناك ما يربر تدخلها ،ألهنا مل متتلك فيها
مصاحل اقتصادية كبرية باستثناء مصاحلها النفطية النامية يف
السعودية ،وأن أية خطوة يف هذا االجتاه قد تؤدي إىل ردود فعل
سلبية من جانب بريطانيا ،لذلك أرادت بقاء األوضاع يف
املنطقة كما هي يف انتظار ما ستسفر عنه احلرب ،فاعتمدت
بشكل كبري على السياسات الربيطانية يف املنطقة.
وشكل النفط املادة احليوية يف احلرب أمهية كبرية يف األزمة
وألر يف موقف الواليات املتحدة ،حيث نشرت صحيفة نيويورك
تاميز يف الرابع من أيار  1341تصرحيا صدر عن مصدر مهم
أكد" :أن النفط وحده جيعل من العراق جائزة مثينة تستحق
القتال من أجلها" ( ،)85فالعراق واملنطقة حتتوي على احتياطات
نفطية هائلة ،وأن جمئ حكومة موالية لألملان ستشكل خطرا
كبريا على مصادر النفط سواء يف العراق أو إيران أو اخلليج،
وباألخص السعودية اليت توجد فيها امتيازات نفطية للشركات
أمريكية ،وكذلك ظهرت يف هذه الفرتة شائعات عن خطط
املانية الحتالل املنطقة هبدف االستيالء على مصادر النفط
وحرماهنا على بريطانيا ،ف ألارت ذلك املباوف األمريكية،
ودفعتها إىل مساندة بريطانيا إلفشال املبطط االملاين.
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المصادر والهوامش

( )1عندما اجتمع جملس الوزراء يف اخلامس من أيلول  1393لبحث املوقف
الواجب اختاذه من احلرب ،ومناقشة مقرتح نوري السعيد بقطع العالقات
الدبلوماسية مع املانيا وإعالن احلرب عليها ،اعرتض وزير الدفاع طه اهلامشي ووزير
العدل حممد صبحي الدفرتي اعالن احلرب على املانيا ،كما اعرتض عليها أيضا
الوصي عبد اإلله الذي حضر االجتماع ،ولذلك مل يقرر اجمللس سوى قطع
عالقات العراق مع املانيا ،كما اعرتض على اعالن احلرب أيضا عدد من
الشبصيات املتنفذة خارج احلكومة منها رشيد عايل الكيالين رئيس الديوان
امللكي ،ورئيس أركان اجليش حسني فوزي وأمني العمري قائد الفرقة األوىل .ينظر:
سعاد رؤوف شري حممد ،نوري السعيد ودوره يف السياسة العراقية حىت عام
 ،1345مراجعة :د.كمال مظهر أمحد ،الطبعة األوىل ،بغداد ،1388 ،ص73
( )0وقعت هذه املعاهدة بني العراق وبريطانيا يف الثاللني من حزيران ،1391
ونصت بعض بنودها على ما يلي" :إذا دخل أي طرف يف احلرب على الطرف
الثاين معاونته فورا ،وجيب على العراق تقدمي التسهيالت واملساعدات الالزمة
للقوات الربيطانية ،ومن ذلك استبدام السكك احلديدية واألهنار واملوانئ
واملطارات ووسائل املواصالت .ويتشاور الطرفان يف مجيع الشؤون السياسية
اخلارجية ذات املصاحل املشرتكة .ويتعهد العراق مبنح بريطانيا مواقع لقواعد جوية يف
البصرة وغرب الفرات ،على أن تكون وجود هذه القوات ال متس السيادة العراقية.
وال تدخل هذه املعاهدة حيز التنفيذ إال بعد انضمام العراق إىل عصبة األمم
وتظل نافذة ملدة ( )25عاما .للتفاصيل ينظر :الربت.م .منتشاشفيلي ،العراق يف
سنوات االنتداب الربيطاين ،ترمجة :د.هاشم صاحل التكرييت ،بغداد،1378 ،ص
ص.416-411
( )3سعاد رؤوف شري حممد ،املصدر السابق ،ص ص 81-78؛ د.رجاء حسني
حسين اخلطاب ،ت أسيس اجليش العراقي وتطور دوره السياسي من ،1341-1321
الطبعة الثانية ،بغداد ،1388 ،ص ص.213-218
( )9أيد كبار ضباط اجليش وعلى رأسهم العقداء األربعة وهم صالح الدين
الصباغ وكامل شبيب وحممد فهمي سعيد وحممود سلمان إسناد احلكومة إىل
رشيد عايل الكيالين ،وذلك بسبب تذمرهم من موقف نوري السعيد القاضي
باملشاركة يف احلرب ،باإلضافة إىل دور احلاج أمني احلسين يف حثهم على دعم
الكيالين .يراجع :حممد محدي اجلعفري ،بريطانيا والعراق حقبة من الصراع
 ،1358-1314بغداد ،2111 ،ص35؛ جرجيس فتح اهلل ،رجال و وقائع يف
امليزان ،حوار أجراه :مؤيد طيب وسعيد حيىي ،الطبعة األوىل ،أربيل،2111 ،
ص.224
( )5شبصية سياسية ودينية فلسطينية بارزة ،أسس عام " 1318النادي العريب"،
وانتبب مفتيا عاما للقدس عقب وفاة كامل احلسيين املفيت السابق ،وأنش أ اجمللس
اإلسالمي األعلى لإلشراف على مصاحل املسلمني يف فلسطني ،وعقد اجمللس يف
املسجد األقصى مؤمترا كبريا عام  1391مسي بـ "املؤمتر اإلسالمي األول" حضره
مندوبون من خمتلف األقطار اإلسالمية ،وانتبب رئيسا "للهيئة العربية العليا" عام
 ،1395ووقف ضد احلكم والسياسة الربيطانية واهلجرة اليهودية يف فلسطني،
فتعرض للمالحقة واالعتقال ،وحاولت السلطات الربيطانية القبض عليه ،ولكنه
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استطاع اهلروب إىل لبنان ومنها توجه إىل العراق .للمزيد من التفاصيل عن هذه
يراجع:
الشبصية
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/BAD29DFE-B9034A19-B721-483BA90AA97E.htm
( )6السيد عبد الرزاق احلسين ،األسراراخلفية يف حركة السنة  1341التحررية،

الطبعة الثانية ،صيدا،1364 ،ص51؛ د.فاروق صاحل العمر ،املعاهدات
العراقية_الربيطانية وألرها يف السياسة الداخلية  ،1348-1322بغداد،1377 ،
ص958؛ جودت جالل كامل عبد اللطيف التكرييت ،التنافس الربيطاين – األملاين
يف العراق  ،1345-1399رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة
تكريت ،2114 ،ص ص125-124؛ سعاد رؤوف شري حممد ،املصدر السابق،
ص.78
()7
السيد عبد الرزاق احلسين ،املصدر السابق ،ص ص.151-151
( )8حممود الدرة ،احلرب العراقية الربيطانية ،الطبعة الثانية ،القاهرة ،1382 ،ص
ص.125-121
()4
رجاء حسني حسين اخلطاب ،املصدر السابق ،ص ص .249-241
()12
جودت جال ل كامل عبد اللطيف التكرييت ،املصدر السابق ،ص ص -196
193؛ سعاد رؤوف شري حممد ،املصدر السابق ،ص ص.193-196
( )11يونس حبري ،اسرار  2مايس  1341أو احلرب العراقية االنكليزية ،بغداد،
 ،1368ص.69
( )10د.فاروق صاحل العمر ،املصدر السابق ،ص ص961-953؛ د.قيس جواد
علي الغريري ،رشيد عايل الكيالين ودوره يف السياسة العراقية -1832
،1365بغداد ،2116 ،ص.144
( )13اختدت الواليات املتحدة األمريكية عند نشوب احلرب موقفا حمايدا منها،
وفرضت حضر على تصدير األسلحة إىل الدول املتحاربة ،ولكنها غريت من
موقفها حيث أقر الكونكرس يف الثالث من تشرين الثاين  1393قانونا مسحت فيه
ببيع املعدات العسكرية إىل بريطانيا وفرنسا شريطة أن تدفع أمثاهنا نقدا ،وأن ال
تشحن على ظهر السفن األمريكية ،ولكن بعد اهنيار فرنسا أمام املانيا يف حزيران
 ، 1341وبقاء بريطانيا وحيدة يف ميدان احلرب ،زاد عطف الواليات املتحدة
جتاهها ،فالقى روزفلت خطابا يف الشهر نفسه من عام  ،1341أكد فيه أن
حكومته سوف تقدم املساعدات إىل الدول اليت اعتدت عليها املانيا ،وكذلك
أعلن أن الواليات املتحدة ستقوم حبماية املستعمرات األوربية يف أمريكا اجلنوبية،
واعطت لربيطانيا ( )51مدمرة مقابل إنشاء قواعد جوية وبرية أمريكية يف بعض
اجلزر الربيطانية ،ووعدت بتزويدها ب ( )12ألف طائرة .للمزيد ينظر :ه.أ.ل.
فشر ،تاريخ اوربا يف العصر احلديث  ،1351-1783تعريب :أمحد جنيب هاشم و
وديع الضبع ،الطبعة اخلامسة ،القاهرة ،د.ت ،ص ص685-684؛ جالل حيىي،
التاريخ األوريب احلديث واملعاصر منذ احلرب العاملية األوىل (الفرتة املعاصرة) ،اجلزء
الثاين ،القاهرة ،د.ت ،ص273؛ د.صالح أمحد هريدي ،دراسات يف التاريخ
األمريكي ،االسكندرية ،د.ت،ص.278
( )19انتهجت الواليات املتحدة يف هذه الفرتة سياسة مؤيدة لربيطانيا يف الشرق
األوسط ،ويذكر برايسون خبصوص السياسة األمريكية يف هذه املنطقة ما يلي:
" زعم بعض املؤرخني أن الواليات املتحدة قد قبلت بالسيطرة الربيطانية يف املنطقة
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خالل فرتة احلرب العاملية الثانية ب أكملها ،ومل تكن هلا أي سياسة خارجية تتعلق
باملنطقة ،وأكد هؤالء املؤرخني أن صانعي السياسة األمريكية كانوا مدفوعني برغبة
وا حدة وهي كسب احلرب ،وقد اتبع زعماء الواليات املتحدة القيادة االنكليزية يف
الفرتة السابقة ل "بريل هاربر" ،ولكنهم أصبحوا بعد ذلك مستقلني عن االجتاه
الربيطاين ،وقد ظهر ذلك من خالل املوقف املناهض لالمربيالية بغية توسيع نطاق
مصاحلها االقتصادية ،إىل جانب االعتبارات املثالية مليثاق االطلسي" .نقال عن:
توماس.أ.برايسون ،العالقات األمريكية مع الشرق األوسط من  1874إىل
 ،1375ترمجة :دار طالس للدراسات والرتمجة والنشر ،دمشق ،1385 ،ص
ص.264-269
()15
مقتبس من  :السيد عبد الرزاق احلسين ،املصدر السابق ،ص.65
()16
حممود الدرة ،املصدر السابق ،ص.194
)(17

The British Embassy to the Department of State, Jaunary
6, 1941,Foreign Relations of United States (FRUS), Vol.III,
PP,287-288.
)(18
Ibid.

( )14سبق أن زود بعض كبار ضباط اجليش العراقي وعلى رأسهم العقداء األربعة
الفلسطينيني باألسلحة والعتاد ،وبعلم من قيادة اجليش ،وكذلك فتحوا دورات
سرية يف معسكر الرشيد لتدريبهم على القتال واستعمال األسلحة ،وكان
الربيطانيون على علم هبذه النشاطات وكانوا مستائني كثريا منها .ينظر :صالح
الدين الصباغ ،فرسان العروبة يف العراق ،د.م ،د.ت ،ص.113

)(20

The British Embassy to the Department of State, Jaunary
6, 1941, FRUS, Vol.III, PP,287-288.
)(21
Ibid.
)(22
Ibid.

( )03طلب القائم باألعمال العراقي يف لندن خالل لقائه مع وزير اخلارجية
الربيطاين انتوين ايدن يف بداية  1341مساندة العراق بتبصيص مبلغ من
الدوالرات ،رد عليه أيدن" :أن مقدار ما لدينا من دوالرات حمدود جدا ،وأن
قيمتها لنا عظيمة للغاية ،إال أنه لسوء احلظ كان موقف العراق األخري كثريا ما
يدعو إىل عدم االرتياح ،فإذا استبدل موقف العراق وأظهر لنا مما حيقق لنا أن
نتوقعه من الصداقة احلقيقية والتعاون بوالء ،فباستطاعتنا عندئذ النظر يف ختصيص
مقدار منها له ،وإىل أن حيصل ذلك ال ميكن إعطاء أي أمل بإمكان حصول
العراق على دوالرات مما يوجد لدينا لالغراض اليت حيتاج إليها" .نقال عن :السيد
عبد الرزاق احلسين ،ت أريخ الوزارات العراقية ،اجلزء اخلامس ،الطبعة السابعة،
بغداد ،1388 ،ص182
( )09اشرتت العراق يف عام  1393مخس عشرة طائرة من شركة دوكالس
األمريكية ،وعندما مرت أربعة من هذه الطائرات عرب اهلند يف طريقها إىل العراق،
قامت السلطات الربيطانية هناك بتجريدها من مدافعها الرشاشة ،وذلك كوسيلة
للضغط على احلكومة العراقية .يراجع :د.رجاء حسني حسين اخلطاب ،املصدر
السابق ،ص81؛ سعاد رؤوف شري حممد ،املصدر السابق ،ص.111
)(25

The Minister Resident in Iraq (Knabenshue) to the
Secretary of State, January 8, 1941, FRUS, P.488.
)(26
The Minister Resident in Iraq (Knabenshue) to the
Secretary of State, February 19, 1941, FRUS, PP.488.-489,
)(27
Ibid.
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 وضم يف عضويته كل من رشيد عايل الكيالين وناجي شوكت والعقداء،احلسيين
األربعة صالح الدين الصباغ وفهمي حممد سعيد وحممود سلمان ويونس
. وكان من أهداف التنظيم التمسك ببنود املعاهدة العراقية الربيطانية،السبعاوي
 وإبعاد. وتشكيل جملس نيايب جديد.وعدم قطع العالقات الدبلوماسية مع إيطاليا
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ثوختة
تيَكةل وثةيوةندييَن عرياقىَ و بريتانيا ذ قةيرانةكا دذوار دةربازبوون ساال

1492

ثشتى ئةو طةشكرنيَن طرنك كو ذ

ئةوروثا ثةيدابووين ،و ذهةميان ديارتر شكةستنا فةرةنسا بةرامبةر ئةملانيا و راطةهاندنا ئيتاليا بو شةرى ل سةر بريتانيا،
وبريتانيا داخاز ذ عرياقى كر كو ثةيوةندي دطةل ئيَك و دوو هةبن بريَكا ثةميانا هةظكرتنىَ كو شةرى دطةل ئيتاليا
رابطةهينيت ،ىلَ عرياقىَ ئةظ داخازة رةتكر و هندةك سياسةت مةداريَن نةتةوة ثةرست كو دذى سياسةتا بريتانيا بوون
داخازا وىَ ضةندىَ كر كو مفايىَ ذ بارودوخى وةربطرن ذ ثيَخةمةت كيَمكرنا دةستهةالتا بريتانيا ل عرياقىَ ،وتاكو هندةك
دةستكةفتيَن نةتةوةيى ل سوريا و فلةستينىَ ب دةست خوظة بينن.
وياليةتيَن ئيَكطرتى هةولدا بضيتة دناظ ظىَ قةيرانىَ دا تاكو دطةل اليةنىَ عرياقىَ بةحس بكةت كو هةظكاريا بريتانيا
بكةت بو ب دووماهيك ئينانا قةيرانىَ ،ئةمريكا هاريكاريا خو دياركر بو هةوليَن بريتانيا كو نةهيَالنا فروتنا ضةكىَ
ئةمريكى بكةت بو عرياقىَ ،ضونكى ئةظة دهيَتة هذمارتن ئيَك ذ شيَويَن ثالثشتيا ئةمريكا بو سياسةتا بريتانيا ل دةظةرىَ،
وثشتى هاتنا حكومةتا رشيد عالي طةيالنى ذ ئةجناميَن كوتيَدايةكا لةشكةرى حكومةتا ئةمريكى دخلوشيا خو بوَ ظىَ
حكومةتىَ ديارنةكر ،و ض ثةيوةندييَن فةرمى دطةل طريَنةدان ،ىلَ ب شيَوةكىَ فةرمى وئاشكرا ئةظ ضةندة ديار نةكر،
وهةلويستةك نةيىَ روون بةرامبةر دان ثيَدان و نةدان ثيَدانىَ ديار نةكر تا خوَ دوير بيَخيت ذ ئةوتشتيَن دةركةظن ذظى
هةلويستى ،لةوما ثةيوةندييَن نةييَن فةرمى دطةل طريَدان.
دشةرىَ عرياقىَ و بريتانيا ثامشاييَن ترسناك هةبوون ل سةر كومسيونا ئةمريكى ل بةغدا ،ضونكى بو ثةناطةيةك بو
سةدةهان كةسيَن ئةمريكى وبيانى ،وحكومةتا عرياقىَ ضاظديَرى ئيَخستة سةر ثةيوةندييَن وىَ ،و داخاز ذىَ كر كو هةمى
كةسيَن بريتانى ئةويَن دناظ ئاظاهيىَ كومسيونىَ داردةستىَ حكومةتا عرياقىَ بكةن ،هةروةسا كةفتة بن طةظيَن ئيَكسةر ذاليىَ
حكومةتا عرياقيَظة ب ئةطةرىَ بريارا زانكويا ئةمريكى ل بةيروتىَ ب دةريَخستنا قوتابييَن عرياقى وكومسيونىَ ذاليىَ خوظة
هة ولدا وان بابةتان ئارام بكةت و ضارةسةريا هندةك ئالوزيا بكةت هةتا ب دووماهيك هاتنا شةرى دناظبةرا هةردوو
اليةناندا.
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ABSTRACT
The Iraqi-British relationship had experienced a series crisis in 1940 followed the
significant development that Europe witnessed. the most important one was the defeat of
France by Germany and the declaration of war between Italy and Britain. It is wort
mentioning that Britain who had a treaty with Iraq asked Iraq for declaring war against
Italy but Iraq had refused the request. Then number of National political leaders who were
against the British policy demanded to make use of the situation to reduce the British
domination over Iraq and to gain some National interests in Syria and Palestine.
The U.S.A tried to interfere by provoking Iraq to cooperate with Britain and ending the
crisis. The U.S.A responded to Britain demands to avoid selling weapons to Iraq because it
has been considered as a form of supporting British policy in the region, the U.S.A didn’t
welcome Rashed Gailany government because it came as a result of Military coup, the
U.S.A administration avoided any official communication and relationship but it didn’t
state that in public.
The U.S.A administration had ambiguous stand over the Iraqi government in order not
to interfere then the U.S.A administration set up unofficial relationship with Iraqi
government, the Iraqi-British war had series consequences on U.S.A commission in Iraq
which had been become shelter for more than too of British an American Citizens. The
Iraqi government put supervision on its communication and demanded it to give up all
American and British citizens.
The Iraqi government threatened the American commission due to the decision of U.S.A
university in Beirut to dismiss the Iraqi student, the commission tried to defuse the crisis
and solve all problems until the end of war between them.
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حروف القلقلة
منال صالح الدين الصفار
معهد إعداد املعلمني ،نينوى-العراق

(تاريخ استالم البحث 72 :شباط ،7122 ،تاريخ القبول بالنشر 2 :شباط)7127 ،

الخالصة

ثمةةة اوا ةةل ةخلمةةة وةحةةاوبذ هةةااع ب ة للا الولمةةار اللمويةةور الوةةري

ةةةة للقةةرعر الوةةريل  ،للمحا ةةة ل ة و ل ة لمت ة  ،ولمةةأ لبلةةه ة

المحاوبذ ،تلك التي كانت تلتل بالبحث الموتي والتي ارتبطت بالقرعر الوريل  .وق اشترك هأ الولمار ةن النحوي ن واللمةوي ن والبالي ة ن لةا
 .ولوأ لول تلك المحاوبذ كانت ةحاولة لبي األسوا ال ؤلي المتو 96ه ن ةا لسس ي وضل الرةوز الموت ة للحركاذ ي القةرعر الوةريل ،
ولونلا لةل تنجةإ ب لة ية الخل ةأ بةن لحمة الررا ة ا المتةو  ، 571وتلم ة سة بوي ،ثةل ل قبة الوةالل اللمةوا ابةن هنةي المتةو 263ه ،
لتوور ليلب المحاوبذ التي قام بلا الولمار تقل ية ب تخرج ن التأس ساذ التي وضولا الولمار األوائأ .

ولما كانت الحروف لصواتاً تورف ةةن الللةا  ،ةلر للةا صةراذ  ،قسةملا لمةار المةوذ لة نةو ن ( رئ سة ة وثانويةة ) و ة ا تبةاراذ اصةة

توتم ارهاذ ا تزاز األوتار الموت ة ن ( ةخرهلا )  ،وةن

اب تباراذ كار ةوضوع البحث ( حةروف القلقلةة ) و ةي مسةة حةروف للةا ةةن

الخواص والم زاذ ةا يم ز ن باقي الحروف  ،ذ تح ث اضةطراي المخةرج  ،وسةماع نبةرع قويةة للحةرف  ،حالةة كونة سةاكناً نة النطة بة  .وقة
حمر ا اللمويور ي بارع ( قطب ه )  ،و ي تتمف بمراذ اصة ب ض للا  .ولوأ ل ل ةا يم ز ا ةن المراذ التةي تبة و هةا رع نة النطة

بلا صرتا ( الجلر  ،والش ع )  .والجلر سبب ا تزاز األوتار الموت ة  ،والش ع تمنل هريار الموذ  ،تحتاج ل كلرةة وهلة ةي ب انلةا  .والقلقلةة

نو ار  ،كبرى وصمرى

المق ةةة
استخلص اللغويون العرب القددام وعلمداا التيويدد صدفا
متع ددددأل لاصد دوا اللغوي ددة العرتي ددة الص ددامتة  ،وه ددر د درأل املتاتع ددة
والتحليل الدقيق واملنهيية الوصفية  .ومن هذه الصفا القلقلدة
 .وهر اضطراب الصو أو تقلقل املخرج عندد النطدق تدي ويد ت
هبدذه اصصدوا متحر دة عنددد النطدق هبدا وهددر سدا نة د يسددم
هلددا ن دوأل قويددة  .و ددة ارتطدداي دقيددق ووا تددني املعددا اللغددومل واملعددا
االصطال ر.
أول الكلم ددة ان ددق القلقل ددة ص ددغرى ،
وإذا ددان الص ددو
وإذا ان آخر الكلمة انق القلقلة أشد وأقدوى  ،أمل اندق
وى.
ولصواذ القلقلة كما يرا ا لمار التجوي

( ي – ج – ا – ط – ق ).

66

مسة ي :

وه ددر جمموع ددة قولن ددا  :قطد د ج ددد  .و ددة خ ددال تع دددد
در هددذا
هددذه الطاةفددة  .وقددد اعتمددد
تعددا اصص دوا
عل د جمموعددة مددن املصددادر اللغددة والنحددو والصددر والق درااا
والتيويد  ،واهلل أسأل أن يلهمنا السداد القول والعمل.

 -5-5القلقلة ي اللمة:

االضطراب والتحريك  ،قال اخلليل " :والقلقلدة والتقلقدل قلدة
املك د ددان  ،وش د دددأل الص د ددياح وام د ددار م د ددن الك د ددالم ،
ال ط د ددو
واللقلقة شدأل اضدطراب اليدرا كر دي  .يقدال يتلقلدق ويتقلقدل
لغتان "( .)1وذ ر اتن منظور مادأل ( قلل ) ما نصي  " :قلقدل
اليد د ددرا قلقلد د ددة وقلقد د دداالا وقَلقد د دداالا فتقلقد د ددل  ،أمل ر د د ددي فتحد د ددرك
واضطرب  .والقلقلة شدأل اضطراب اليرا وكر ي  .وهو يتقلقل
ويتلقلق "(.)2
 -3-5القلقلةةة ةةي ابصةةطالح  :أمددا

االصددطالح  ،ف د ن مددا

أمجعددق عليددي ت د الق درااا أن القلقلددة اضددطراب ددرج ا ددر
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عنددد النطددق تددي سددا نا د يةسددم لددي ندوأل قويددة ( ،)3أمل أنددي يتطد
تصو خفيف قصري عند النطق تي سا نا .
وق ددد حي ددق ددرو القلقل ددة هب ددذه التس ددمية ص ددا أصد دوا
كتاج إىل كريك  ،فكأن القلقلة جاا من املعا اللغومل للفعل
( قلقل ) مبعا ّرك اليرا.
وال نعددر أ دددا أالددق القلقلددة عل د ددرو ( قط د جددد )
قط ددل س دديطويي ال ددذمل ع د ّدر ددرو القلقل ددة تأ ددا ددرو ميد درتة
صدويق ،
ضغطق من مواضعها ف ذا وقفق خرج معها من الفم ة
ونطا اللسان عن موضعي (.)4
-2-5

ا حروف القلقلة :

يكد دداد يكد ددون إمجد ددا اللغد ددويني والقد د ّدراا عل د د سد ددة د ددرو
تتصددف هبددذه اخلاصددية  ،وقددد مجعوهددا قدوهلم( :قةطد جددد) أو
( )5
(قد اطج) ،أو ( اطق جد ) ( ،جد قط )
ويدرى اتدن ارد رمل ( " )6أ ّن تعضدهم أضدا اهلمد أل إليهدا ص ددا
جمهد ددورأل شد ددديدأل  .وأن سد دديطويي( )6أضد ددا إليهد ددا التد دداا م د د أ د ددا
مهموس ددة وأن امل ددود ()8ذ ددر منه ددا الك ددا إالّ أن ددي جعله ددا دون
القددا  .لكددن رةيددة اتددن ارد رمل وإضددافة سدديطويي ومددا ذ ددر املددود ،
القراا واملياهري وأتطاعهم .
ل ذلك ليس تيرا عند مجهور ّ
وتعددد القددا أعددر َ ددرو القلقلددة ص ّن مددا صددل فيهددا مددن
شدددأل الصددو املتصددعد مددن الصدددر م د الضددغ أ در وأقددوى ددا
صل غريها (.)9

 -4-5ةخارهلا وصراتلا :

القةاف  :يتم نطق هذا الصو تأن يندف اهلواا من الدرةتني مدارا
تددا نيرأل فددال ّددرك الددوترين الصددوتيني  ،مث يتخددذ جم دراه ا لددق
يصل إىل أدىن ا لق من الفم  .وهناك
ينح د ددطس اهل د دواا تاتص د ددال أدىن ا ل د ددق – مب د ددا ذل د ددك الله د دداأل –
تأقص د اللس ددان مث ينفص ددل العض دوان انفص دداالا مفاج د ا فيح ددد
صوت ا انفياري ا شديدا (.)11
القة ة ةةاف رأمل احمل د دددتني ص د ددو هل د ددومل انفي د ددارمل مهم د ددو .
يتضح من هذا الوصف إن تني احملدتني وتني القدماا خالفني
صو القا .
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الخالف األول  :وهو خال خاص مبخرج القا .

والخالف الثاني  :خاص تصفة ارهر واهلمس.
أما من يث موضد النطدق فقدد وصدفها سديطويي وتاتعدي
ذلددك اتددن جددي( )12واتددن ارد رمل( )13تأ ددا مددن أقصد اللسددان
وما فوقي من ا نك اصعل .
وه ددم ت درتيطهم ه ددذا لاص دوا م ددن املخ ددرج  ،فق ددد وض ددعوا
الق ددا تالي ددة للغ ددني واخل دداا ال قطلهم ددا  ،وه ددذا ه ددو النتي د عن ددد
سيطويي ()14والعدني وا داا والغدني واخلداا والكدا والقدا  ،وقدد
جدداا ترتيد اتددن جددي واتددن ارد رمل موافقدا ملددا صددنعي سدديطويي مددن
موض تال للغني واخلاا.
جعل القا
وهذا الكالم نفسي ينططق عل وصف اخلليدل للقدا ( تأ دا
هلويددة )  ،فطددالرغم مددن تصددر ي تالوصددف ( هلويددة ) ال ميكددن أخددذ
المي عل أني يقصد اللهاأل تاملعا املعرو لنا  .وإالّ ملا وصف
الك ددا ددذلك تأ ددا هلوي ددة ي ددث يق ددول  " :والق ددا والك ددا
هلويت ددان صن مط دددألا م ددن الله دداأل " ( .)15وليس ددق الك ددا هلوي ددة
ال من اص وال ما يرى احملدتون (.)16
رج القا ما يةفهدم مدن الدنا القدد
وخالصة القول
 ،إ ددا ددرج مددن أقص د ا نددك  ،أو هددر نكيددة قصددية تددالتعطري
ا ددديث  ،علد ددني إ ددا هلويددة النطددق املعاصددر  ،مددا يظهددر
نطق اجمليدين من ّقراا القرآن الكر (.)16
موض النطق  ،فمرجعي إىل وا د
أما تفسري هذا اخلال
من اتنني :
()11

األول ّ :لع ددل علم دداا العرتي ددة أخط ددأوا

تق دددير املوضد د ال دددقيق

لنطق القا وهذا ا تمال يراه تعا الدارسني احملدتني .

الثاني  :هو أن العرب رمبا انوا يتكلمدون عدن قدا

تلدف عدن

قافنددا ا اض درأل  .ولدديس مددن الطعيددد أ ددم يقصدددون تالقددا ذلددك
الص ددو ال ددذمل ميك ددن تس ددميتي تالك ددا اجمله ددورأل  .وه ددر ش ددطيهة
تاريم القاهرية ولكنها أعمق منها أقص الفم وأ ر استعالا
 ،ويةستأنس هلذا الرأمل تنطق معظم الطددو انن للقدا علد هدذا
النحددو ( ،)18ووصددف القدددماا هلددا تأ ددا صددو جمهددور  ،وي ددده
ذ ددرهم هلددا ضددمن أص دوا ( قط د جددد ) وحتهددا اصساسددية –
ما قالوا هم – و دا شدديدأل جمهدورأل  ،مث تطدور مبدرور الوقدق
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صار مهموسة  .وليس من الطعيدد دذلك أن نسدتنتج مدن
وص ددف الق دددماا هل ددذا الص ددو أن ددي رمب ددا ددان يي ددطي تل ددك الق ددا
اجمله ددورأل ال ددا ينط ددق هب ددا تع ددا القطاة ددل العرتي ددة الس ددودان و
جنددول الع دراق فهددم ينطقددون هب ددا نطق د ا ددالف نطقهددا معظ ددم
اللهيا العرتية ا دي ة إذ ينطقون هبا نوعا من " الغني " (.)19
ص ددو الق ددا ت ددني الق دددماا
واملس ددألة ال اني ددة اخل ددال
واحملددتني وصدفها تدارهر ( )21علد أ دا نطقندا املعاصدر صددو
مص د ددر انن ينطقو د ددا
مهم د ددو  ،إذ جن د ددد جمي د دددمل القد د درااا
مهموسة ( ،)21ما ذ ر انتينو أن هذا هدو النطدق التقليددمل
العرتية الفصح اليوم .
الطةار:

صددو الطدداا مددا تددوهن التيددارب ا دي ددة صددو مهمددو
مططق  ،وأن نظريها غري املططق هو التداا  .غدري أن وضد اللسدان
م الطاا تلف عن وضعي م التاا  ،فاللسدان مد الطداا يتخدذ
شكالا مقعرا منططق ا عل ا نك اصعل ويرج إىل الوراا قليالا .
ويتكددون هددذا الصددو تددأن يندددف اهل دواا مددارا تددا نيرأل وال ددرك
الوترين الصوتيني  ،فينحطس هناك فنأل قصريأل جدا اللتقاا ادر
اللسدان تأصدول ال نايدا العليدا التقدداا كمدا  ،فد ذا انفصدل اللسددان
ع ددن أصد ددول ال نايد ددا ةح د د َ صد ددو انفيد ددارمل نسد ددميي الطد دداا (.)22
فالطاا إذن صو أسناين – لثوا انرجارا ةطب .

وق ددد وص ددف الق دددماا الط دداا تأ ددا ص ددو جمه ددور  .وع ددددها
ضمن أصوا القلقلة وهدر نظدرهم أصدوا شدديدأل جمهدورأل .
نص سيطويي ( )23عل ذلك  ،ما ي خذ مدن قولدي  " :لدوال
وقد ّ
اماطاق لصار داالا والصاد سين ا والظاا ذاالا ".وتاتعي من جاا
القراا (.)24
تعده من اللغويني و ّ
وهذا النص يفيد أن الطاا هدو النظدري املططدق للددال  ،أمل أن
الفرق تني الصدوتني يعدود إىل اماطداق الطداا وعدمدي الددال
ف د ذا ال ه ددذا اماط دداق أص ددطحق الط دداا داالا  .وال دددال م ددا ه ددو
مع ددرو ص ددو جمه ددور  ،فالط دداا – نظريه ددا املطط ددق – ص ددو
جمهور ذلك .
ويقدددم الددد تور مددال تيددر( )25ا تمددالني لتفسددري مددا ذه د
إليي ه الا :
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ابحتمةال األول  :لديس مدن الطعيدد أن يكدون هد الا العدرب قدد
أخطأوا التقدير فظنّوا أن الطاا جمهورأل .

ابحتمةةال الثةةانيّ :لعددل تطددورا ددد
فلعلهددم ددانوا ينطقونددي القددد مبددا ييددطي نطددق الضدداد ا اليددة .
ّ
والضداد ا اليدة صدو جمهدور  .أمل أن مدا دان يسدم تالطداا
ا قيقة ذلك الصو الذمل ينطق تدي املصدريون ويسدموني ضدادا .
فلم ددا لس ددق أص ددطحق الط دداا ا دي ددة ال ددا يظه ددر أ ددا تك ددن
ّ
معروفة النطق العرل القد .
نطددق ذلددك الصددو ،

البار:
ص ددو الط دداا ش ددديد جمه ددور  ،يتك ددون م ددن م ددرور اهل د دواا أوالا
تا نيرأل فيحرك الوترين الصوتيني  ،مث يتخذ جمراه تا لق مث الفم
د د ينح د ددطس عن د ددد الي د ددفتني منططقت د ددني انططاق د دا د ددامالا  .ف د د ذا
انفرجددق اليددفتان فيددأ األ حعنددا ذلددك الصددو االنفيددارمل الددذمل
يسم تالطاا  .ومهمدو الطداا هدو ) (Pوهدو لديس صدوت ا أساسدي ا
من أصوا العرتية (.)26

الج ل:
اختلد ددف الط د ددا ون وصد ددف ص د ددو ارد دديم اختالف د دا ط د دريا
اريقددة نطقددي  .وخالصددة انراا والروايددا
،وتنوعددق الروايددا
تطدو انيت:
 – 5وصف القدماا اريم تأ ا صو شديد ( انفيارمل ) (.)26
وع د د د ّدوها مد د ددن أص د د دوا القلقل د د ددة وأص د د دوا القلقلد د ددة نظ د د ددرهم
انفيارية.
 – 3ار ديم الددا نسددمعها انن مددن جميدددمل الق درااأل القرآنيددة أقددرب
ارمي د إىل ار دديم اصص ددلية  ،وه ددر ص ددو جمه ددور  ،يتك ددون م ددن
ان دددفا اهلد دواا إىل ا نيد درأل فيح ددرك ال ددوترين الص ددوتيني  ،مث يتخ ددذ
جم دراه ا لددق والفددم د يصددل إىل املخددرج  ،وهددو عنددد التقدداا
وس د اللسددان توس د ا نددك اصعل د التقدداا يكدداد ينحددطس معددي
جمرى اهلواا  ،ف ذا انفصل العضدوان انفصداالا تطي دا  ،ةحد صدو
يكاد يكون انفياريدا ،فانفصدال العضدوين هندا أتطدأ قلديالا مندي
الددة اصص دوا اليددديدأل اصخددرى،وهلددذا ميكددن أن تسددم اردديم
العرتية الفصيحة صوت ا قليل اليدأل (.)28
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ف د ذا انددق اردديم الفصدديحة صددوتا شددديدأل  ،فكيددف انددق
تنطق ؟
يةقدم الد تور أمحد تار عمر ا تمالني (: )29
 –5أن تكون عل املقاتدل اجملهدور للكدا  :وهدو النطدق املصدرمل
املعرو للييم .
 –3أن يكون نطقهدا قريطدا مدن نطدق الددال وي يدده هدذا النطدق
صعيد مصر وتعا منااق ار اةر .
أما إذا انق اريم الفصيحة مر طة  ،فكيف انق تنطق ؟
فلدينا ا تماالن ق ّدمهما الد تور مال تير( ،)31ولا :
 –5نط ددق مر د د ج د د ةه اصول ص ددو قري د د م ددن الد دددال،وال اين
صو معطش اريم اليامية .
 –3نطددق مر د ج د ةه اصول صددو قريد مددن اردديم القاهريددة (
الكا اجملهورأل ) وال اين صو معطش اريم اليامية .

ال ال:
صو شديد جمهور  ،يتكون من اندفا اهلواا مارا تدا نيرأل
فيح ددرك ال ددوترين الص ددوتيني ،مث يأخ ددذ جم دراه ا ل ددق والف ددم د
يصددل إىل ددرج الصددو فينحددطس هندداك فدنأل قصدريأل جدددا اللتقدداا
ار اللسان تأصول ال نايدا التقدااا كمدا  ،فد ذا انفصدل اللسدان
عددن أصددول ال نايددا ةحد صددو انفيددارمل  ،فالتقدداا اددر اللسددان
تأصدول ال نايدا يةعدد داةالا يعددنا جمدرى اهلدواا وال يسدمح تتسدرتي
ينفصل العضوان انفصاالا مفاج ا يتطعي ذلك االنفيار (.)31
 -5-3لم ةةاذا ةةء القة ة ةار الح ةةروف المجل ةةورع الش ة ة ي ع
بالقلقلة ؟

لإلجاتة عن هذا الس ال  ،جي أن نعر أن ا ر اجملهور
هو الذمل أشط االعتماد مدن موضدعي ومند الدنفس أن جيدرمل معدي
د ينتهددر االعتمدداد وجيددرمل الددنفس ( ، )32وأن ا ددر اليددديد
هو الذمل مين الصو من أن جيرمل فيي (.)33
أمددا احملدددتون فقددد عد ّدووا عددن اجملهددور تأنددي الصددو الددذمل يهتد
معددي الددوتران الصددوتيان ( )34وعد ّدووا عددن اليدديد تاالنفيددارمل وهددو
الد ددذمل يند ددتج مد ددن ا طد ددا جمد ددرى الد ددنفس عند ددد د ددرج الصد ددو مث
إاالقي(.)35
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لقد تعرضق اصصوا اليديدأل اجملهورأل للهمس  ،وقد فطن
اللغويددون والقد ّدراا إىل هددذه الظدداهرأل  ،ظدداهرأل تطددور تعددا أصدوا
اللغددة العرتيددة  ،وخي دوا أن يصددي عدددواه تددالوأل القددرآن الكددر ،
فكددان التددد هلددم مددن وضد ض دوات معينددة ت د دمل إىل إعطدداا هددذه
ا رو قها من النطق  ،فعنوا توصف دل در عدرل وصدفا
دقيقا واستنكروا ما شدا مدن ا درا عدن النطدق السدليم للصدو
العرل  ،لذلك قلقلوها  ،والقلقلة إتطا هذه ا رو تصويق أو
ر ددة خفيفددة عندددما تكددون سددا نة  ،صن هددذا النطددق كقيق د ا
امالا خلواص هذه ا رو  ،أمل كقيقا لالنفيار وارهر معا ،
فعدم وجود هذا الصو ي دمل إىل تقليل صفا االنفيار وارهر
مع د ا وخفدداا الصددو والتطاسددي تصددو آخددر " ص ددا أص دوا إذا
سددكنق ضددعفق فاشددتطهق تغريهددا  ،فيحتدداج إىل ظهددور صددو
يي ددطي الن دوأل ددال س ددكو ن الوق ددف وغ ددريه ي ددادأل إن ددام النط ددق
هبن"(.)36
وتفسددري ذلددك أن نطددق هددذه اصص دوا نطق دا ددامالا واضددحا
الة السكون يستدعر جهدا طريا  ،فصفة اليدأل فيها تعي أن
اهلد دواا ط ددو طسد د ا تامد د ا  ،وجهره ددا يع ددي ع دددم جري ددان ال ددنفس
معها " .فحني نقف عل الطاا م الا م ل ( ا سداب ) تكدون
قد مجعق عليها م طس اهلواا وراا اليدفتني وا اجدة إىل هدواا
الصو لن يد الدوترين  ،اسدتمرار انططداق اليدفتني تسدط سدكون
الوقد ددف  .وهبد ددذا ال يةسد ددم ن ي د د الد ددوترين وال انفيد ددار الصد ددو ،
ال تكاد تتطيندي  .ولدذا دان فدتح مكدان
فيخفق صو الطاا
صر الصو ت ظهار صويق عند الوقف يسمح للوترين تالن ي
لطيان الصو اجملهور االنفيارمل أو اليديد " (. )36
ددني قلقلوهد ددا ،
إن الق دددماا رص د دوا عل د د ه ددذه اصص د دوا
والقلقلة ليسق ا قيقة إالّ مطالغدة ارهدر تالصدو اليدديد
ل ال يةيتطي تغريه " وليسق إاالة هلا م إضافة صدو لدني قصدري
ييطي الكسرأل (.)38

ولكن ترغم هذا ا رص اليديد فقدد تطدور تعدا أصدوا
القلقل ددة فأص ددطحق ال تةس ددم نطقن ددا انن إالّ مهموس ددة م د ددل
القا والطاا .
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-3-3

راج اللمزع ةن قائمة األصواذ المقلقلة :

ددرو القلقلددة كم د ددل ا ددرو اجملهددورأل اليددديدأل  ،وم د
هذا نال د أن القددام يدذ روا اهلمد أل ضدمن أصدوا القلقلدة
 ،وترغم أ ا نظرهم صدو جمهدور شدديد ( )39غدري أ دم علّلدوا
وجهة نظرهم – إخراجها من رو القلقلة :
ال ددة الس ددكون ويعنيه ددا امع ددالل فتختل ددف
 –5إ ددا ة ف ددف
()41
تذلك عن أخواهتا .
 " –3إن اهلمد د د د أل د د ددالتهو و الس د د ددعلة في د د ددر ع د د ددادأل العلم د د دداا
ت خراجها تلطافة ورفق وعدم تكلف ضغ رجها ل ال يظهر
ص ددو يي ددطي الته ددو والس ددعلة  ،فيخف ددر ين ددذ ش دددهتا ويع دددم
قلقلتها " (.)41
وهذا التعليل فيما يطدو أقوى وأرجح من ساتقي .
وال ت ري اهلم أل أمل إشكال الدراسا ا دي ة  ،ص دا عندد
احملدددتني ليسددق رفدا جمهددورا وإن وصددفها تعضدهم تأ ددا مهمددو
( .)42وتعض ددهم تأ ددا ال مهم ددو وال جمه ددور ( .)43إذ ه ددر علد د
الرأيني ليسق جمهورأل .
واحمل دددتون ي ددرون أن ج د ّدل اهتم ددام الق دددام ددان منص ددرفا إىل
الوق ددف أو خفاة ددي  ،وق ددد وج دددوا أن الق ددا
وض ددوح الص ددو
والطاا والطاا واريم والددال فدق صدوهتا وال يظهدر إالّ تضدغطها
ع ددن مواض ددعها ت ظه ددار ص ددو تع دددها  ،أم ددا ص ددو اهلم د أل ف ن ددي
يةس ددم تي ددكل يد د الوق ددف م ددن غ ددري اج ددة إىل ض ددغ ع ددن
موضعي  ،وهذا واضح الوقف عل اهلم أل ( السماا ) أو (
إتد ددداا ) وذلد ددك صن الص د دواةق س د دواا أ اند ددق اويلد ددة أم قص د دريأل
أص دوا جمهددورأل واسددعة املخددرج يتذتددذب معهددا الددوتران الصددوتيان
ف ذا أةغلق الوتران لنطق اهلمد أل ةحد تسدط انقطدا اهلدواا املسدتمر
ا لد ددق فيد ددأأل صد ددو اهلم د د أل وإن د ددان خافت د دا  ،وال د دراجح أن
العلماا عندما أخرجوا اهلم أل من رو القلقلدة املتصدفة عنددهم
تاليدددأل وارهددر  ،ددانوا ينظددرون إليهددا م د ددر متحددرك قطلهددا
قياسد د ا علد د ن ي ددل ات ددن ج ددي تاصفع ددال  :ا د ذدق واذهد د ذ واخلد د ذ
واخر ذج (.)44
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 -2-3حروف القلقلة ل ست كللا ش ي ع ةجلورع :
إن القددول تددأن ددرو القلقلددة لهددا شددديدأل جمهددورأل يضددطرنا
إىل إتداا املال ظا انتية :
 –5ون القا صوتا شدديدا أمل انفياريدا قدول سدليم  ،أمدا إ دا
جمهورأل  ،فهذا الف ما نعرفي عن القا فهر مهموسة ال يهت
معهددا الددوتران الصددوتيان  .فالقددا ددان يةنطددق هبددا الغددني أو اردديم
القاهرية ( اخلالية من التعطيش ) .
 –3وهذا ينططق نام ا عل الطاا الا رمد القددماا إىل قلقلتهدا .
فهددر ليسددق الطدداا الددا نسددمعها انن ق درااأل املق درةني هددذا
العصددر  ،فهددر ق دا صددو انفيددارمل ولكنهددا نطقنددا ا اضددر
مهموسة ال جمهدورأل  ،فوصدفهم هلدا تدارهر يعدي أ دا اندق تةنطدق
الضاد الا نسمعها انن من ّقراةنا .
فالق د ددا والط د دداا اصص د ددليتان ل د ددا ص د ددوتان جمه د ددوران د ددرص
الق دددماا علد د جهرل ددا ولك ددن ت ددرغم ه ددذا ا ددرص ق ددد تط ددورا إىل
صوتني مهموسني نطقنا انن .
نصوا عل أن اري ددم من أصوا القلقلة  ،ومعا ذلك أ د د د ددا
ّ –2
صددو شددديد ( انفيددارمل ) ولكددن اردديم الددا نعرفهددا انن عل د
ألسددنة القد ّدراا هددر صددو مر د  ،أمل انفيددارمل – ا تكددا ر .
أمددا القددول تأ ددا صددو انفيددارمل صددر فيعددي أ ددا تةنطددق مددا
تةنط ددق ار دديم القاهري ددة انن  .وم ددن احملتم ددل أن ه ددذا النط ددق ددان
معروفا القد  .وأما قوهلم تأن اريم صو جمهور  ،فهو قول
صحيح (. )45
-5 -4

أ المراا بالوقف ض الوصةأ ؟ و ةأ ت لةر القلقلةة

ي الوقف قط ؟ :

اش ددني اللغوي ددون والق د ّدراا لقلقل ددة ددرو ( قط د ج ددد ) أن
تكددون سددا نة  ،صن سددكو ا هددو علّدة قلقلتهددا  .إذ تلتددطس هددذه
ال ددة الس ددكون ت ددا رو املهموس ددة أو ني ددل إىل أن
ا ددرو
تكددون مهموسددة  ،فلي دوا إىل كريكهددا ددر لددني قصددري رص د ا
عل إظهار ل خصاةصها من جهر وشدأل  .وعلينا أن نستيعر
ا ذر التام استعمال املصطلح وما ملي من داللة .
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خصصد دوا القلقل ددة ت ددالوقف  .فه ددل يع ددي ذل ددك أن
فالق دددماا ّ
القلقل ددة تظه ددر الوق ددف و تف ددر الوص ددل أم أن الوق ددف يع ددي
السددكون تعطددري القدم د دداا ؟ وقددد أجدداب اتددن ار د رمل ( )46عددن
هددذا التسدداةل ددني قددال  " :وذهد متددأخرو أةمتنددا إىل صدديص
القلقل ددة ت ددالوقف نس ددكا تظ دداهر م ددا رأوه م ددن عط ددارأل املتق دددمني أن
القلقلة تظهر هدذه ا درو تدالوقف  .فظّندوا أن املدراد تدالوقف
ضددد الوصددل ولدديس املدراد سددوى السددكون فد ن املتقدددمني يطلقددون
الوقف عل السكون ".
 -3-4ةراتب القلقلة:

قسم اللغويون وعلماا التيويد القلقلة إىل مرات :
ّ

 –5قلقلةةة كبةةرى :وهددر إذا ددان ا ددر

آخددر الكلمددة ووق دف

ديج ،
عليه ددا ان ددق ش ددديدأل ج دددا  .م ددل ا س د ذ
داب  ،ا د ذدق  ،هب د ذ
شدي ذد  ،صرايذ .
 –3قلقلةةةة صة ةةمرى :إذا ددان ا ددر

وس د د الكلم ددة م ددل :

يقطعون  ،يطعمون  ،جيعلون  ،يدعون  ،أتناا

الخاتمةة

()46

.

ددرو القلقلددة سددة ،هددر ارهددر واليدددأل نظددرهم  .وقددد
اس ددتطعدوا اهلم د د أل منه ددا عل د د ال ددرغم م ددن اع د دنافهم تأ ددا ش ددديدأل
جمه ددورأل ،ص ددا عرض ددة للتخفي ددف والتس ددهيل وامع ددالل وق ددد رأين ددا
تعليددل وإخدراج
للمحدددتني رأيد ا آخددر تلددف عددن رأمل القدددام
اهلم أل من رو القلقلة.
وملددا شددا نطددق تعددا العددرب مدديلهم إىل لددس اصص دوا
ّ
اجملهورأل اليديدأل  ،وال سيما إذا انق ميكلة تالسكون متطرفة
وسد الكلمددة  ،ددرص القدددماا عل د جهرهددا ت ضددافة صددو
ل ددني قص ددري ج دددا يي ددطي الكس د درأل ليحول د دوا تينه ددا وت ددني أن تص ددطح
مهموسة.
القراا اللغويني رصد ظاهرأل تطور النطق تطعا
وقد شارك ّ
أصوا اللغة العرتيدة،وخيدوا أن يصدي النطدق القدرآين شدرا مدن
ذل ددك ،فهرع د دوا إىل وصد ددف اصص د دوا وصد ددفا دقيق د دا ،واسد ددتنكروا
نطق تعا اصصوا .
اال رافا
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 ص،) (العلوم االنسانية واالجتماعية2 : العدد،51 : اجمللد،جملة جامعة دهوك

ABSTRACT
The old Arabic inguists nd eciting cientists ave extracted many sound qualities of Arabic
sound system. It was the fruit of minute analysis , follow up and methodical description. One of
these gualities is the “Qalqalah”.
It is defined as the disturbance of a sound production at the level of utterance . they are voiced
sounds at production, while still (silent) voiceless, that have a high stress and intonation. Also, there
is an exclusive link between the linguistic meaning (implicit)of a word.
If these sounds occur at the beinning of a word, then the “Qalqalah” would be minimum .On the
other hand, if they occur at the end syllable of a ward,
Then the “Qalqalah” would be
High.
The “Qalqalah” sounds are five:/الباء/الجيم/الطاء/,/القاف/.
They are summarized in the statement: قطب دب.Nevertheless, there is adisagrement in counting
som words as not belonging to this statement.
In this research, I have relied upon a group of refrences of lingusistics, grammar, saref, and
reciting. May Allah guide us to the right action and speech.
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تحليل ظاهرة نمو وتطور اإلنفاق الحكومي في المملكة العربية السعودية خالل

المدة ()7002 - 5891

ابراهيم حممد حسني
قسم العلوم املالية واملصرفية،سكول اإلدارة واالقتصاد ،فاكوليت القانون واالدارة ،جامعة دهوك ،أقليم كردستان -العراق

(تاريخ استالم البحث 7 :آذار ،7055 ،تاريخ القبول بالنشر 7 :تشرين الثاني)7055 ،

الخالصة

تستتتفدا الدراستتة تحليتتل ظتتاهرة نمتتو وتطتتور اإلنفتتاق الحكتتومي فتتي المملكتتة العربيتتة الستتعودية بازمتمتتاد مل ت بيانتتا سلستتلة منيتتة وللمتتدة

( )7002-5891ولغرض إمطاء صورة واضحة ومتكاملة من السياسة ازنفاقية في المملكتة العربيتة الستعودية تتل التر يت ملت ازتجاهتا التطوريتة
وهيكليتتة اإلنفتتاق باإلضتتافة إلت تحليتتل العالقتتة بتتين النفقتتا الحكوميتتة وبعتتى العوامتتل المتتم رة ملت مستتتواها باستتتخدام مقتتايي

ومم تترا مفمتتة

الميل المتوسط والحدي والمرونتا  ،وتوصتلا الدراستة إلت إلن اإلنفتاق الحكتومي تان ينمتو باستتمرار مبتر الت من وبتزن مت ء متن هتوا النمتو تان

ظتتاهري نتتات متتن ارتفتتاى المستتتوس العتتام للستتعار المتمثتتل بالتاتتخل باإلضتتافة إلت ال يتتادة الستتكانية  ،وبتتزن هنتتا اتجتتا نحتتو تتتدني دور الحكومتتة
الستتعودية بالتتتدخل فتتي النشتتاد ازقتتتتادي واهتمامفتتا بالمجتتاز التتتي تتتمدي إل ت رف ت المستتتوس التعليمتتي والتتتحي والترفيفتتي اف تراد المجتم ت

باإلضافة إل ارتفاى مستوس اإل باى من السل والخدما العامة وتحسناً في مستوس الرفاهية التي يتمت بفا المواطن السعودي .
الكلما المفتاحية  :اإلنفاق احلكومي  ،ظاهرة التضخم  ،الناتج احمللي اإلمجايل  ،السكان

مقدمة
تشكككد دراسككة النفقككام احلكوميككة كحككدأل اسركككان اسساسككية
لعلك ككم املاليك ككة العامك ككة سدك ككا تعتك ككو ت ابك ككة أداة ر يسك ككية م ك ك أدوام
السياسة املالية املستخدمة مك قلكد احلكومكام إلعكلاا احلاجكام
العامككة  ،أإ كن افككد مك اإلنفككاق احلكككومي هككو قيك املنفعككة
للمجتمككإل إلعككلاا حاجككاام العامككة فمككإل تلككس الفلسككفة السياسككية
للحكومككام وت ككور احليككاة االجتماعي ككة واالقتصككاد ة ت ككور ن ككرة
احلكوم ككام لقنف ككاق وت ك ككور أتواق ومت لل ككام وحاج ككام أف ك كراد
اجملتمإل وهذا أدأل كىل منو حجم اإلنفكاق ومك ت ت كور هيكليتك
فلعد أن كانت مقتصرة باإلنفاق على الوظا ف التقليد ة املتم لكة
بككاسم والككدفاا والقضككا ت ككورم وأقككلحت الوقككت احلا ككر
كأداة قوإ بيد احلكومة تستخدمها لتحقيك مجلكة مك اسهكدا
واللا ام واملتم لة بتحقي التوازن االقتصادإ واالجتماعي واملايل
وهذا م عأن أن سكاهم رفكإل مسكتوأل الرفاهيكة الكيت كنعم كا
أف كراد اجملتمككإل وتقليككد الف كوارق مسككتو ام املعيشككة بككني لقككام
اجملتمككإل وحماربككة الل الككة ومسككاعدة العككا لني ع ك العمككد ومسككاندة
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اسف ك ك ك كراد توإ ال ك ك ك ككدالول احملك ك ك ككدودة و قي ك ك ك ك االسك ك ك ككتقرار والنم ك ك ك ككو
االقتصك ككادإ وتعل ك ككل التنميك ككة اللشك ككر ة  .....اخل  ،هك ككذا اللا ك ككام
املس ككتجدة لقنف ككاق احلك ككومي جعل ككت ن ككرة أفك كراد اجملتم ككإل كليه ككا
اجيابية سدا تدالد قلب حياام وترسم مستقللهم املشرق.
وتنلككإل أةيككة اللحككل مك الككدور الكلككس للنفقككام احلكوميككة
قيك التكوازن االقتصككادإ واالجتمككاعي واملككايل والسياسككي والككذإ
سككاهم نشككر اسمك والسككمم ورفككإل مسككتوأل الرفاهيككة الككيت ككنعم
ا أفراد اجملتمإل  ،و هكد اللحكل كىل تقيكيم منكو وت كور اإلنفكاق
احلك ك ككومي اململك ك ككة العربي ك ككة الس ك ككعود ة للم ك ككدة 7004 –5891
باعتمككاد عككدد مك املوعكرام واملقككا يس الككيت ككدد سككلوك اإلنفككاق
جتاا العوامد اليت تقرر مستواا والوقو علكى االجتاهكام الت ور كة
الككيت ق ككاحلت هيكليككة اإلنف ككاق م ك ف ك ة سالككرأل  ، ،وت ككتلخ
مشك كككلة اللحك ككل بالكشك ككف ع ك ك ليعك ككة العمقك ككة بك ككني النفقك ككام
احلكومي ككة وبع ككري املتل كسام االقتص ككاد ة واالجتماعي ككة والسياس ككية
واملالية والنقد ة  ،و ستند اللحكل كىل فر كية مفادهكا كن اإلنفكاق
احلكومي اململكة العربية السعود ة منكت وت كورم الكمل املكدة
 7004 – 5891نتيجك ككة لعو ك ككاا السياسك ككية والعسك كككر ة احملي ك ككة
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باململكة  ،وللوقول كىل هد اللحل ودعم فر يت مت اعتماد
أسكلو التحليكد الوقككفي واإلحصكا ي  ،وتضككم اللحكل احملككاور
اآلتية :
المبحث ااول  :نمو وتطور اإلنفاق الحكومي

أوالً  :ظاهرة منو وت ور اإلنفاق احلكومي
ثانياً  :ت ور النفقام احلكومية والناتج احمللي اإلمجايل
ثال اً  :ت ور اإلنفاق احلكومي حسب عمقتها بال روة القومية
رابعاً  :ت ور اإلنفاق احلكومي حسب التصنيف الوظيفي

المبحث الثاني  :العالقة بين اإلنفاق الحكومي وبعى
المتغيرا ازقتتادية وازمتمامية والمالية والنقدية

أوالً  :أثر املستوأل العام لعسعار على النفقام احلكومية
ثانياً  :أثر الل ادة السكانية على النفقام احلكومية
ثال اً  :العمقة بني اإلنفاق احلكومي واللم
رابعاً  :العمقة بني النفقام احلكومية والناتج احمللي اإلمجايل
الامساً  :العمقة بني النفقام احلكومية واإل رادام احلكومية
سادساً  :العمقة بني النفقام احلكومية والسكان

المبحث ااول  :نمو وتطور اإلنفاق الحكومي
إلوزً  :ظاهرة نمو وتطور اإلنفاق الحكومي

ت ل ككب اسمك ككر ود ك ك بصك ككدد دراس ككة النفقك ككام احلكوميك ككة أن
نتعككر بككد اً علككى ماهيتهككا م ك حيككل تعر فهككا وأركادككا وت ورهككا
وأسلا منوها سوا كانت ظاهر ة أم حقيقية .
فمك ك حي ككل التعر ككف فأءل ككب علم ككا املالي ككة العام ككة عرف ككون
النفقة احلكومية بأدا مللغ نقدإ خيرج م الذمة املالية للحكومة
أو كحك ككدأل السك ككل ام املكونك ككة فك ككا ك ككد قي ك ك منفعك ككة عامك ككة
(. )Mithani,1998:221
ومك ك ال ككمل التعر ككف أع ككما ككك ك د ككد اسرك ككان الر يس ككية
لقنفاق احلكومي ب مثة نقاط وكما لي(:الدليمي)58: 7002،
 اإلنفاق احلكومي مللغ نقدإ.
 أن خي ك ككرج اإلنف ك ككاق احلك ك ككومي مك ك ك تم ك ككة احلكوم ك ككة أو كح ك ككدأل
السل ام املكونة فا.
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 جي ك ك ككب أن ك ك ك ككون الل ك ك ككر مك ك ك ك اإلنف ك ك ككاق احلك ك ك ككومي كع ك ك ككلاا
حاجة عامة .
كن النفقك ككام احلكوميك ككة تعكك ككس بشك كككد كلك ككس دور احلكومك ككة
وت ككورا فمككإل ت ككور دور احلكومككة م ك الدولككة احلارسككة كىل الدولككة
املتداللة فاملنتجة بدأم احلكومام تتدالد حيااا االقتصاد ة
واالجتماعي ك ككة وب ك ككذلق ف ك ككان النفق ك ككام احلكومي ك ككة من ك ككت وت ك ككورم
وتوسإل ن اقها تلعا لذلق .
وتعد ظاهرة منو وت ور اإلنفاق احلكومي م ال واهر املألوفة
مجيإل الدول مهما االتلفت أن متها ودرجة تقدمها  ،وبالرءم
م معار ة االقتصاد ني التقليد ني لتلق ال اهرة كال كن اإلنفاق
ك ككان نم ككو و ت ككور باس ككتمرار مع ككم دول الع ككا  ،وق ككد زاد
بشك كككد ملحك ككو وسك ككر إل مك ككا بع ك ككد احلك ككر العامليك ككة ال انيك ككة ح ك ك
أقلحت تلق الل ادة املستمرة مسكتوأل اإلنفكاق ظكاهرة تعكر
باسككم " ظككاهرة منككو وت ككور اإلنفككاق احلكككومي " و قتصككر النمككو
علكى اسرقككام امل لقككة بككد كانككت نسككلية أإ كدككا منسككوبة كىل بعككري
املتلسام املهمة كاملتلسام االقتصكاد ة واالجتماعيكة والدكوءرافيكة
واملالية .
كن أول م ك ك اس ك ك عى االنتلك ككاا كىل ظك ككاهرة النمك ككو املسك ككتمر
مسك ككتوأل اإلنف ك ككاق احلكك ككومي ه ك ككو االقتصك ككادإ اسمل ك ككا (أدول ك ككف
فككاجنر) كت قككام بدراسككة منككو وت ككور النفقككام احلكوميككة أملانيككا
وعككدد كلككس م ك الككدول اسوربيككة باإل ككافة كىل الوال ككام املتح ككدة
واليابان المل القرن التاسإل عشر وتوقد كىل نتيجة مهمة أ ل
عليه ككا فيم ككا بع ككد بق ككانون ف ككاجنر ( )Wagner's Lawمفاده ككا
"كلمك ككا حق ك ك جمتمع ك كاً م ك ك اجملتمعك ككام معك ككدالً معين ك كاً م ك ك النمك ككو
االقتصادإ فان تلق ودإ كىل اتساا نشاط الدولة وهكذا عمكد
عل ككى ز ككادة اإلنفك ككاق احلك ككومي تع ككدل أكك ككو م ك ك مع ككدل النمك ككو
االقتصك ك ك ككادإ" (املك ك ك ككومر واللي ك ك ك ككار  ، )15-11 : 5887 ،وهك ك ك ككذا
النمك ككو عك ككود لعس ك ككلا اآلتي ك كة كمك ككا فس ك ككرا فك ككاجنر ( :ال ك ككاهر ،
)557: 5899

 توسإل الوظا ف التقليد ة للدولة .
 توسإل ن اق النشاط احلكومي .
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ت

السنوام  ، 5885 – 5880وم
ءلو الكو ت
ءلو التحالف للعراق واالستعداد ل منذ سنة 7000
والسنوام اليت تلتها .
معدالم منو النفقام احلكومية جند بأن
وعند التمع
الوقت
هناك تفاوتاً كلساً م سنة سالرأل حيل جند أن
الذإ سجد في النفقام معدالم منو اجيابية وقلت حدها
اسعلى كىل  % 70807سنة  5880و حدها اسدىن %404
سنة  ، 7007جند م جهة أالرأل أدا سجلت معدالم منو
سللية عدة سنوام (5882 ، 5887، 5885 ، 5899 ، 5895
 )7007 ، 5888 ، 5889 ، 5881 ، 5887 ،أإ أك ر م ثلل
املدة .
وعند مقارنة معدل منو اإلنفاق احلكومي المل املدة 5891
–  7004والذإ بلغ باملتوسط  %901مإل معدل منو الناتج احمللي
اإلمجايل والذإ بلغ باملتوسط المل الف ة نفسها  %702جند بان
معدل منو اإلنفاق احلكومي كان أعلى م معدل منو الناتج
احمللي اإلمجايل تعدل  % 707تعىن أن ن اق اسنش ة احلكومية
توسإل تعدل أكو م معدل النمو االقتصادإ.
أما حصة املوا السعودإ م الناتج احمللي اإلمجايل
فقد اختذم اجتاها تصاعد اً كت أدا بللت متوس اً قدرا 79557
لاير المل املدة  5881 – 5891وم ت ارتفعت كىل  27784لاير
المل املدة  7004 – 5885وان ازداد بقيمة م لقة قدرها
 7970لاير المل املدة . 7004 – 5891

 ز ك ك ك ككادة ال ل ك ك ك ككب علك ك ك ككى الس ك ك ك ككلإل العامك ك ك ككة وال ك ك ك ككدمام الرفاهي ك ك ك ككة
االجتماعية.
كن قيام احلكومام بل ادة مستوأل كنفاقهكا لكيس أمكراً اعتلا يكاً
وكمنككا هنككاك دوافككإل مهمككة لتلككق الل ككادة وككك التمييككل بككني نككوعني
م الل ادة ةا الل ادة احلقيقية والل ادة ال اهر ة  ،فالنمو احلقيقي
عككر بككأن هنككاك توسككعاً حجككم السككلإل وادككدمام الككيت تقككدمها
احلكومكة للمجتمككإل (العلككي  ، )52 : 7008 ،أمكا النمككو ال ككاهرإ
فيعر بأن هناك توسعاً اسرقام النقد ة لقنفاق احلككومي دون
أن قابلهككا أ ككة ز ككادة حجككم السككلإل وادككدمام العامككة املقدمككة
م قلد احلكومة (احلاج . )521: 7008 ،
انياً  :تطور النفقا الحكومية والنات المحلي اإلممالي

تكشف املع يام اإلحصا ية الواردة اجلدول ( )5أن
املستو ام السنو ة لقنفاق احلكومي اململكة العربية السعود ة
عهدم ت وراً كمياً ملحوظاً المل املدة  ، 7004 – 5891كت
اخنفري حجم اإلنفاق م  232035مليون لاير سنة 5891
كىل  147534مليون لاير سنة  1995وم ت ارتفإل ليصد كىل
 351090مليون لاير سنة  ، 7004حمققة المل ف ة التحليد
ز ادة تل د ع عف ونصف أإ تقدار 558011مليون لاير ،
وتتوسط سنوإ للل ادة قدرا  774700مليون لاير .
مستوأل اإلنفاق هي حصيلة
كن هذا التذبذبام
لعو اا السا دة احملي ة باململكة فهو عكس ت ور اسحداث
اجللهة العراقية  /اإل رانية للسنوام  ، 5894 – 5891وم ت
مدول ( :)5ت ور النفقام احلكومية والناتج احمللي اإلمجايل
السنوا

اإلنفاق الحكومي بااسعار
الثابتة (مليون لاير)

معدل النمو
السنوي

النات المحلي اإلممالي بااسعار
الثابتة (مليون لاير)

()1
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()2

()3

7004 - 5891

معدل النمو السنوي

حتة الفرد من النات
المحلي اإلممالي

()4

()5

1985

232035

----

474550

----

39878.1

1986

166977

-28.0

391276

-17.5

31302.1

1987

209659

25.6

363867

-7.0

27733.8

1988

140856

-32.8

330519

-9.2

24002.8

1989

153185

8.8

353180

6.9

24424.6

1990

473688

209.2

425009

20.3

27979.5

1991

459835

-2.9

464012

9.2

29091.7

1992

222520

-51.6

475288

2.4

28043.2

1993

173972

-21.8

458247

-3.6

26518.9
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1994

149023

-14.3

457739

-0.1

25861.0

1995

147534

-1.0

452506

-1.1

24945.2

1996

168467

14.2

502337

11.0

27036.4

1997

188156

11.7

525427

4.6

27595.9

1998

164697

-12.5

473698

-9.8

24292.2

1999

158620

-3.7

520784

9.9

26065.3

2000

202340

27.6

607616

16.7

29683.2

2001

219570

8.5

590616

-2.8

28151.4

2002

200947

-8.5

608491

3.0

28315.1

2003

219283

9.1

686560

12.8

31178.9

2004

236093

7.7

777128

13.2

34493.0

2005

278740

18.1

951339

22.4

41165.7

2006

312905

12.3

1062515

11.7

44869.7

351090

12.2

1083972

2.0

44718.3

2007

متوسط الف ة

29582

5221 – 5291

متوسط الف ة

72224

2114 – 5228

متوسط الفترة

7.7

9.1

2002 –1895

العمود ( )5م اجلدول ( )7واسعمدة ( )1( )7( )7مت احتسا م م قلد اللاحل والعمود ( )2مت احتسا ا باالعتماد على املصدر:
تقار ر موسسة النقد العريب السعودإ  ،مصلحة اإلحصا ام العامة واملعلومام  ،وزارة االقتصاد والتخ يط  ،الكتا اإلحصا ي السنوإ .

الثاً  :تطور اإلنفاق الحكومي حسب مالقتفا بالثروة

القومية

كن اسساس املعتمد هذا النوا م التصنيف هو مدأل
مساةة النفقام احلكومية تكو رأس املال ال ابت القومي
أإ مدأل مساةت ز ادة ال روة القومية وبذلق كك تقسيم
النفقام وفقا فذا املعيار كىل جار ة واست مار ة  ،فالنفقام
اجلار ة هي النفقام اليت تتكرر بصورة دور ة لضمان تسيس
اجلهاز اإلدارإ للدولة كدفإل رواتب املوظفني والتحو مم
وتسد د القرو وفوا دها أو دفإل كجيارام امللا اليت
تستأجرها(الدليمي Kweka&Morrissey()71 : 7002 ،

. ),1999:34

أم ك ككا النفق ك ككام االس ك ككت مار ة فه ك ككي النفق ك ككام ال ك ككيت تس ك ككاهم
تكككو رأس املككال القككومي كالنفقككام املخصصككة للحصككول علككى
اآلالم واملعككدام والقيككام بءنشككا امللككا كءنشككا السككدود واسبنيككة
املدرسية واملستشفيام العامة وحم ام توليد ال اقة  ،وهذا النوا
م ك اإلنفككاق سككاهم تكككو رأس املككال ال ابككت وبالتككايل ز ككادة

قي النمو االقتصادإ على

ال روة القومية وتلعب دوراً مهماً
املدأل ال و د (الفار . )Hosoya , 2002 : 2( )15 : 7009 ،
و و ككا لن ككا اجل ككدول ( )7ت ككور اإلنف ككاق احلك ككومي حس ككب
عمقتهك ك ككا بك ك ككال روة القوميك ك ككة اململكك ك ككة العربيك ك ككة السك ك ككعود ة كت كن
النفق ك ككام اجلار ك ككة كان ك ككت متجهك ك ككة د ك ككو االرتف ك ككاا وازدادم م ك ك ك
 151153.8ملي ك ك ككون لاير س ك ك ككنة  5891كىل  261445ملي ك ك ككون لاير
س ك ك ككنة  7004أإ كد ك ك ككا ازدادم تق ك ك ككدار  110291.2ملي ك ك ككون لاير
وبنسلة  %42المل املدة مو وا الدراسة .
أمككا بالنسككلة للنفقككام االسككت مار ة فقككد كانككت هككي اسالككرأل
متجهككا د ككو االرتف ككاا كت ازدادم م ك  80881.5ملي ككون لاير س ككنة
 5891كىل 89645.3ملي ك ك ككون لاير س ك ك ككنة  7004أإ أد ك ك ككا ازدادم
بقيمة م لقة قدرها  945209مليون لاير وبنسلة منخفضة جداً ال
تتجككاوز  %55باملقارنككة مككإل نسككلة ز ككادة النفقككام اجلار ككة  ،وعنككد
ال كيككل علككى نسككلة اإلنفككاق اجلككارإ كىل كمجككايل اإلنفككاق نمح ك
بأدا بللت  %51سنة  5891أإ احتلكت ثل كي اإلنفكاق باملقارنكة
مإل اإلنفاق االست مارإ وم ت اختذم اجتاهاً تصاعد اً ووقلت
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سك ك ككنة 7004كىل  %4701أإ احتلك ك ككت ثمثك ك ككة أربك ك ككاا اإلنفك ك ككاق
احلكومي السكعودإ وبللكت ترواكا الكمل التسكعينام كت وقكلت
كىل  %8908سككنة  5884بسككلب احلككر العراقيككة اإل رانيككة واحلككر
العراقي ككة الكو تي ككة وء ككلو التح ككالف ،ح ككني ف ككان نس ككلة اإلنف ككاق
االست مارإ كىل كمجكايل اإلنفكاق احتلكت ال لكل فقكط سكنة 5891
مدول (: )7ت ور اإلنفاق اجلارإ واالست مارإ
السنوا

كت بللت  %2708وم ت اختذم اجتاهاً تنازلياً ووقلت كىل الربإل
سنة  7004كت بللت  %7101وهل ت كىل أدىن مستو ااا المل
التسعينام كت وقلت سنة  5884كىل  ، %505وبذلق فان اجلل
اسع ككم م ك ك اإلنف ككاق احلك ككومي الس ككعودإ ك ككان ج ككارإ واجل ككل
اليسس من كان است مارإ.
اململكة العربية السعود ة المل املدة

اإلنفاق الجاري
()1

نسبة اإلنفاق الجاري إل
إممالي اإلنفاق
()2

7004 - 5891

اإلنفاق ازستثماري

إممالي اإلنفاق

()3

()4

1985

151153.8

65.1

80881.5

34.9

1986

120162.8

72.0

46814.1

28.0

1987

152402.5

72.7

57256.2

27.3

1988

116283.0

82.6

24573.0

17.4

1989

117015.8

76.4

36169.1

23.6

1990

366574.3

77.4

107113.7

22.6

1991

355853.8

77.4

103981.1

22.6

1992

151163.9

67.9

71356.6

32.1

1993

171183.3

98.4

2788.9

1.6

1994

146842.6

98.5

2180.2

1.5

1995

126188.3

85.5

21346.1

14.5

1996

145627.6

86.4

22839.3

13.6

1997

186122.4

98.9

2034.0

1.1

1998

148321.5

90.1

16375.2

9.9

1999

144258.0

90.9

14362.4

9.1

2000

186550.3

92.2

15790.2

7.8

2001

192347.7

87.6

27222.0

12.4

2002

175129.1

87.2

25817.6

12.8

2003

190725.3

87.0

28558.0

13.0

2004

205007.5

86.8

31085.3

13.2

2005

228618.7

82.0

50121.5

18.0

2006

256492.4

82.0

56412.9

18.0

2007

261445.0

74.5

89645.3

25.5

العمودان ( )4( )7تل احتسابفا من قبل الباحث  ،وبقية ااممدة تل امتمادها من المتدر :
تقار ر موسسة النقد العريب السعودإ  ،مصلحة اإلحصا ام العامة واملعلومام  ،وزارة االقتصاد والتخ يط  ،الكتا اإلحصا ي السنوإ .
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رابعاً  :تطور اإلنفاق الحكومي حسب التتنيف

الوظيفي

كن هككذا النككوا م ك التصككنيف حككد ل نسككلياً كت عتمككد عل ككى
الن ككرة احلد ككة لقنفككاق احلكككومي والككيت تعككد قاقككرة علككى جمككرد
متو ككد النفق ككام اإلدار ككة للحكوم ككة  ،ب ككد أق ككلحت أداة لتنفي ككذ
سياسك ككتها واال ك ك ما بوظك ككا ف اقتصك ككاد ة واجتماعيك ككة متعك ككددة
وبككذلق فهككو ككوز النفقككام العامككة للدولككة حسككب الوظككا ف الككيت
متارسككها وت ككور اجتاههككا كمككا لككني ال قككد النككوعي واسةيككة النسككلية
الككيت ككى ككا كككد وظيفككة وتوجهككام فلسككفة احلكومككة السياسككية
ككا نفق ككام
واالجتماعي ككة واالقتص ككاد ة واسولو ككام ال ككيت خت ككت
معينككة اسككتنادا كىل اسهككدا الككيت كراد قيقهككا (.الكوادإ وعكلام ،
.)521 - 527 : 7004
و محك ك مك ك اجل ككدول ( )2أن اإلنف ككاق احلك ككومي الس ككعودإ
حسب التصنيف الوظيفي مقسم كىل (اددمام العامكة ،الكدفاا،
التعل ككيم  ،الص ككحة  ،التأمين ككام االجتماعي ككة وال ككدمام الرفاهي ككة،
اإلسكككان وتنميككة اجملتم كإل  ،الككدمام مجاعيككة واجتماعيككة أالككرأل،
الككدمام اقتصككاد ة وأء كرا أالككرأل) فخككمل النصككف ال ككا م ك
ال مانينك ككام مت ال كيك ككل علك ككى الوظيفك ككة الدفاعيك ككة بشك كككد كلك ككس كت
مدول ( : )3ت ور اسةية النسلية لقنفاق على الوظا ف احلكومية
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احتل ككت أك ككر مك ك ثل ككل اإلنف ككاق واللالل ككة  %2508مك ك اإلنف ككاق
و أيت بعدها اددمام
العامككة كت بللككت حصككتها  %5909م ك اإلنفككاق وم ك ت فككان
الوظيفككة ال قافيككة املتم لككة بككالتعليم احتلككت املرتلككة ال ال ككة كت بللككت
حص ككتها  %59م ك اإلنف ككاق ح ككني تتج ككاوز حص ككة الوظيف ككة
االجتماعيككة والككدمام الرفاهيككة أك ككر م ك  %705وحصككة الصككحة
 %5وحصة اإلسكان  %705وحصة اددمام االقتصاد ة %908
م ك ك اإلنف ك ككاق  ،وال ك ككمل التس ك ككعينام ارتفع ك ككت حص ك ككة ك ك ككم مك ك ك
اد ككدمام العام ككة والتعل ككيم والص ككحة واد ككدمام االجتماعي ككة كىل
 %708 ، %502 ، %7007 ، %7705علككى الت كوايل بينمككا تراجعككت
حصك ككة كك ككم م ك ك الك ككدفاا واإلسك كككان وادك ككدمام االقتصك ككاد ة كىل
 %505 ، %207 ، %2104على التوايل  ،أما المل املكدة -7000
 7004فقككد جككرأل تليكساً مهمكاً حصككة كككد وظيفككة مك اإلنفككاق
كت ارتفعت حصة كمً م التعليم والصكحة واإلسككان وادكدمام
االجتماعية وبشكد ملحو لتصكد كىل ،%1 ،%5509 ،%7509
 %207عل ككى التك كوايل ،بينم ككا تراجع ككت حص ككة ك ككم مك ك اد ككدمام
العام ك ك ككة وال ك ك ككدفاا واد ك ك ككدمام االقتص ك ك ككاد ة كىل ، %75 ، %5805
 %201على التوايل.
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السنوا

خدما
مامة

الدفاى

التعليل

التحة

التزمينا ازمتمامية
وخدما الرفاهية

اإلسكان وتنمية
المجتم

خدما ممامية
وامتمامية إلخرس

خدما
اقتتادية

إغراض إلخرس

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2111
2001
2002

17.5
18.2
18.3
19.1
20.6
42.7
25.0
19.5
19.1
19.9
20.5
19.8
19.6
20.5
19.8
18.0
18.4
20.2

39.3
37.1
36.9
35.7
35.3
35.7
35.0
36.9
39.2
37.1
36.5
36.4
36.8
35.9
27.4
27.9
27.4
26.4

16.7
17.4
17.4
18.6
19.7
11.7
20.0
18.4
21.1
21.6
21.6
20.1
19.9
19.8
29.4
27.0
26.4
26.2

5.7
6.0
6.1
6.1
6.0
0.9
6.1
6.7
5.8
6.4
6.5
6.6
6.7
6.9
11.0
11.7
11.8
11.8

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
0.5
0.5
0.4
0.5
0.5
0.5

3.9
4.0
4.0
4.3
4.4
0.1
1.0
3.6
3.6
3.8
3.7
3.8
3.8
3.7
4.7
5.3
5.5
4.8

2.3
2.3
2.4
2.3
2.0
2.6
2.5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.5
2.6
2.9
3.0
3.0
3.2

9.4
9.5
8.6
9.2
7.9
5.9
6.0
7.9
6.2
6.1
5.9
6.9
6.6
6.6
3.4
4.7
4.9
4.9

4.8
5.2
5.9
4.5
3.9
0.2
4.0
4.7
2.5
2.6
2.4
3.5
3.5
3.5
1.0
1.9
2.1
2.0
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2003
2117
2005
2118
2007
متوسط الف ة -5291

18.2
19.1
21.3
20.2
21.4

26.1
26.5
24.3
24.2
24.9

29.2
27.4
26.4
26.8
25.2

11.8
11.2
11.6
12.0
12.1

0.5
0.5
0.4
0.4
0.5

5.3
4.7
4.7
4.7
4.9

3.2
2.7
2.8
2.6
2.9

3.5
3.0
2.1
2.5
2.3

2.2
4.8
6.3
6.7
5.8

18.8

36.9

18.0

6.0

0.3

4.1

2.3

8.9

4.8

5292
متوسط الف ة -5221

22.6

35.7

20.4

6.3

0.4

3.2

2.5

6.1

2.8

متوسط الفترة

19.6

26.0

26.8

11.8

0.5

5.0

2.9

3.5

4.0

5222
2002-2000

اجلدول م كعداد اللاحل باالعتماد على:
تقار ر موسسة النقد العريب السعودإ  ،مصلحة اإلحصا ام العامة واملعلومام  ،وزارة االقتصاد والتخ يط  ،الكتا اإلحصا ي السنوإ .

المبحث الثاني  :العالقة بين اإلنفاق الحكومي وبعى
المتغيرا ازقتتادية وازمتمامية والمالية والنقدية

إلوزً  :إل ر المستوس العام للسعار مل النفقا
الحكومية

كن العمقككة بككني املسككتوأل العككام لعسككعار والنفقككام احلكوميككة
هككي عمقككة رد ككة  ،كت أن ارتفككاا املسككتوأل العككام لعسككعار ككودإ
كىل اخنف ك ككا الق ك ككوة الشك ك كرا ية للنق ك ككود وال ك ككذإ ك ككنجم عنك ك ك ز ك ككادة
الوحككدام النقد ككة املدفوعككة ن ككس احلصككول علككى كميككة مك السككلإل
واددمام واليت كان مك املمكك احلصكول عليهكا تقكدار أقكد مك
الوح ككدام النقد ككة أإ قل ككد االرتف ككاا احلاق ككد اسس ككعار(افي ككيت
وادشك ككايل  )17 : 7001 ،وهك ككذا مك ككا عك ككر ب ك ككاهرة التضك ككخم ،
فالتضكخم هككو علككارة عك االرتفككاا املسككتمر واملتواقككد املسككتوأل
العام لعسعار وال قتصر التضخم على ارتفاا سكعر سكلعة معينكة
واح ككدة ب ككد االرتف ككاا املس ككتوأل الع ككام لعس ككعار جملموع ككة الس ككلإل
املكون ك ككة حللم ك ككة املس ك ككتوأل العك ك ككام لعس ك ككعار وعل ك ككى د ك ككو مسك ك ككتمر
( )Delong , 2002 : 327وبكذلق فكان التضكخم قكود كىل قيكام
احلكوم ككة ب ككدفإل مل ككالغ أك ككو للحص ككول عل ككى الكمي ككة نفس ككها م ك
الس ككلإل واد ككدمام بس ككلب ارتف ككاا أس ككعارها وال ككيت ترتف ككإل بالكمي ككة
نفسككها الككيت تككنخفري ككا قيمككة النقككود  ،أإ كن احلكومككة صككد
على نفس السلإل واددمام اليت كانت صد عليها سكابقا دون
ز ادة كميتها ولك تلالغ أككو مك السكاب وهكذا جيعلهكا تل كد
م قيمة كنفاقها (احلمدإ . )41 : 5887 ،

90

وقككد كككون م ك اسةيككة تكككان عنككد مقارنككة حجككم النفقككام
احلكومي ككة ف ك ام أتلف ككة أن ن ككدالد اعتلارن ككا التل كسام ال ككيت
حدثت املستوأل العام لعسعار م ف ة سالرأل وكك عملياً
استلعاد أثر تلس املستوأل العام لعسكعار علكى النفقكام احلكوميكة
باستخدام اسرقام القياسية م د اسرقام القياسية لتكاليف املعيشة
أو اسرقام القياسية سسعار املستهلق أو اسرقام القياسية سسعار
اجلملة (كداوإ . )575 : 5892 ،
كن االرتفككاا املسككتمر املسككتوأل العككام لعسككعار كككان ل ك أثككر
كل ككس ارتف ككاا مس ككتوأل اإلنف ككاق احلك ككومي اململك ككة العربي ككة
السككعود ة  ،كت أن نسككلة مهمككة منهككا مت ختصيصككها ملعاجلككة ظككاهرة
التضكخم واحلفكا علكى مسكتوأل السكلإل وادكدمام العامكة املقدمكة
للموا نني  ،و مح مك اجلكدول ( )7أن الكرقم القياسكي سسكعار
اجلملة وقد كىل  132.8سنة  7004مقارنة بسنة  5899والكذإ
عتو كسنة أساس أإ الرقم القياسكي عنكدا تسكاوإ  ، 500تعكىن
أدا ارتفعت بنسلة اكو مك  % 27الكمل املكدة مو كوا الدراسكة
وبككذلق فككان ملللككا قككدرا  32981.5مليككون لاير وبنسككلة  %57مك
نفقككام سككنة  7000وملللككا قككدرا  115157.6مليككون لاير وبنسككلة
 7704م ك ك ك نفقك ك ككام سك ك ككنة  7004مت ختصيصك ك ككها ملمقك ك ككاة ظك ك ككاهرة
التضخم  ،أما المل املدة (  )7004 – 5899فان ملللاً متوس اً
ق ك ك ككدرا  35744.5ملي ك ك ككون لاير وبنس ك ك ككلة  %5709م ك ك ك ك الل ك ك ككادة
النفقام احلكومية كانت ظاهر ة وليست حقيقيكة  ،كمكا نمحك
أ ض ك ككا ب ك ككان ق ك ككيم النفق ك ككام احلكومي ك ككة باسس ك ككعار اجلار ك ككة ال ك ككمل
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والشكككد ( )5و ككا الل ككادة ال اهر ككة للنفقككام احلكوميككة الناجتككة
ع ك ارتف ككاا املس ككتوأل الع ككام لعس ككعار  ،ل ككذلق مت لي ككد اإلنف ككاق
احلكومي باسسعار ال ابتة م أجد التعر على الل ادة الفعلية .

الس ك ك ككنوام ( )5894، 5895 ، 5891كان ك ك ككت أق ك ك ككد مقارن ك ك ككة مك ك ك ككإل
النفقككام احلكوميككة باسسككعار ال ابتككة وفككذا ظهككر الفككرق بالسككالب
اسسعار الكمل تلكق السكنوام ،
تعىن أن كان هناك اخنفا
مدول (: )4أثر املستوأل العام لعسعار على النفقام احلكومية
السنوا

اململكة العربية السعود ة المل املدة

7004 - 5891

النفقا الحكومية

الرقل القياسي اسعار

النفقا الحكومية

ال يادة الظاهرية في

اإلنفاق الحكومي الظاهري :

بااسعار الجارية

الجملة

بااسعار الثابتة

اإلنفاق الحكومي

النفقا بااسعار الجارية

(مليون لاير)

()%

(مليون لاير)

()1

()2

()3

()4

()5

1985

184004

79.3

232035.3

-48031.3

-26.1

1986

137422

82.3

166976.9

-29554.9

-21.5

1987

184919

88.2

209658.7

-24739.7

-13.4

1988

140856

100

140856.0

0.0

0.0

1989

154870

101.1

153185.0

1685.0

1.1

1990

487425

102.9

473688.0

13737.0

2.8

1991

487425

106

459834.9

27590.1

5.7

1992

238987

107.4

222520.5

16466.5

6.9

1993

187890

108

173972.2

13917.8

7.4

1994

163776

109.9

149022.7

14753.3

9.0

1995

173943

117.9

147534.4

26408.6

15.2

1996

198117

117.6

168466.8

29650.2

15.0

1997

221272

117.6

188156.5

33115.5

15.0

1998

190060

115.4

164696.7

25363.3

13.3

1999

183841

115.9

158620.4

25220.6

13.7

2000

235322

116.3

202340.5

32981.5

14.0

2001

255140

116.2

219569.7

35570.3

13.9

2002

233500

116.2

200946.6

32553.4

13.9

2003

257000

117.2

219283.3

37716.7

14.7

2004

285200

120.8

236092.7

49107.3

17.2

2005

346474

124.3

278740.1

67733.9

19.5

2006

393322

125.7

312905.3

80416.7

20.4

2007

466248

132.8

351090.4

115157.6

24.7

35744.5

12.8

المتوسط

()%

اسعمدة ( )1( )7( )2مت احتسا م م قلد اللاحل  ،وبقية اسعمدة مت اعتمادها م املصدر :
تقار ر موسسة النقد العريب السعودإ  ،مصلحة اإلحصا ام العامة واملعلومام  ،وزارة االقتصاد والتخ يط  ،الكتا اإلحصا ي السنوإ .

95

جملة جامعة دهوك ،اجمللد ،51 :العدد( 2 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص

2152 ،22-47

الشكل ( )1اثر المستوى العام لالسعار على النفقات الحكومية في المملكة العربية السعودية
للمدة 2007 - 1985
النفقات الحكومية باالسعار الجارية
النفقات الحكومية باالسعار الثابتة

500000
400000
300000
200000
100000

النفقات الحكومية (مليون لاير)

600000

0
06

03

00

97

94

91

88

85

20

20

20

19

19

19

19

19

السنوات
كل( :)1اثر املستوأل العام لمسعار على النفقام احلكومية

انياً  :إل ر ال يادة السكانية مل النفقا الحكومية

ت ك ك ككودإ الل ك ك ككادة احلاق ك ك ككلة الس ك ك كككان كىل ز ك ك ككادة النفق ك ك ككام
احلكوميككة ككد مواجهككة م الككب السكككان اجلككدد  ،وتعككد هككذا
الل ككادة ظاهر ككة سدككا ال تككودإ كىل التوسككإل أنكواا ادككدمام وال
س ككني نوعيته ككا وكمن ككا ملواجه ك كة ال ل ككب اإل ككا عل ككى تلك ككق
اد ككدمام تاا ككا م ك ك قل ككد اسع ككداد املتلا ككدة للس كككان ككا ك ككدفإل
باحلكومككة كىل ز ككادة كنفاقهككا  ،و ككد اسككتخراج الل ككادة احلقيقيككة
اإلنفككاق احلكككومي ت لككب اسم ككر كللككا اثككر الل ككادة الس كككانية
على اإلنفاق احلكومي (العلي .)57: 7008 ،
تضا م اجلدول ( )1كن الل ادة السكانية اململكة العربية
السعود ة كان ل أثر تلا د اإلنفاق احلكومي كت كن ملللا قدرا

97

اململكة العربية السعود ة

للمدة .7002-5891

 11114.3مليون لاير م نفقام سنة  5291وملللا قدرا
مليكون لاير مك نفقكام سكنة  2114كانكت ز كادة ظاهر كة ملواجهكة
الل ككادة السكككانية  ،أمككا متوسككط النسككلة املخصصككة م ك النفقككام
احلكوميككة ملواجهككة الل ككادة السكككانية فقككد بلككغ  %7.2الككمل املككدة
 ، 2114-5291وهي نسلة منخفضكة نسكلياً مقارنكة مكإل متوسكط
النس ك ككلة املخصص ك ككة مك ك ك النفق ك ككام احلكومي ك ككة ملواجه ك ككة التض ك ككخم
النقدإ  ،فكد ظاهرة سكوا مقابكد التضكخم أو الل كادة السككانية
ت كوازإ السككلب احلقيقككي حدوث ك  ،وهنككا كم ك بيككت القصككيد
فاحلكومة السعود ة تصرفت برعد وعقمنية ملقابلكة السكللني معكاً
كمً حسب حجم ونسلة ز ادت .
9555
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مدول ( :)1أثر الل ادة السكانية على النفقام احلكومية
السنوا

اإلنفاق الحكومي
بااسعار الثابتة
(مليون لاير)

اململكة العربية السعود ة المل املدة

مدد السكان
(مليون نسمة)
()2

متوسط نتيب المواطن
السعودي من اإلنفاق
الحكومي
()3

التغير في
السكان
()%

7004 - 5891

ال يادة الظاهرية

النفقا الحقيقية

()5

()6

1985

232035

11.90

19498.8

0.57

11114.3

220921.0

1986

166977

12.50

13358.2

0.60

8014.9

158962.0

1987

209659

13.12

15980.1

0.62

9907.7

199751.1

1988

140856

13.77

10229.2

0.65

6649.0

134207.0

1989

153185

14.46

10593.7

0.69

7309.7

145875.3

1990

473688

15.19

31184.2

0.73

22764.5

450923.6

1991

459835

15.95

28829.8

0.76

21910.6

437924.3

1992

222520

16.95

13129.3

1.00

13108.1

209412.3

1993

173972

17.28

10067.8

0.33

3338.6

170633.6

1994

149023

17.70

8419.4

0.42

3536.1

145486.6

1995

147534

18.14

8133.1

0.44

3578.6

143955.8

1996

168467

18.58

9067.1

0.44

3989.5

164477.3

1997

188156

19.04

9882.2

0.46

4545.8

183610.7

1998

164697

19.50

8446.0

0.46

3885.2

160811.6

1999

158620

19.98

7939.0

0.48

3810.7

154809.7

2000

202340

20.47

9884.7

0.49

4843.5

197497.0

2001

219570

20.98

10465.7

0.51

5337.5

214232.2

2002

200947

21.49

9350.7

0.51

4768.9

196177.8

2003

219283

22.02

9958.4

0.53

5277.9

214005.3

2004

236093

22.53

10479.0

0.51

5344.3

230748.4

2005

278740

23.11

12061.5

0.58

6995.6

271744.5

2006

312905

23.68

13213.9

0.57

7531.9

305373.4

2007

351090

24.24

14483.9

0.56

8111.0

342979.4

()1

()4

العمود ( )5م اجلدول ( ، )5واسعمدة ( )5( )1( )7( )2مت احتسا م م قلد اللاحل  ،والعمود ( )7مت اعتمادها م املصدر:
تقار ر موسسة النقد العريب السعودإ  ،مصلحة اإلحصا ام العامة واملعلومام  ،وزارة االقتصاد والتخ يط  ،الكتا

الثاً  :العالقة بين اإلنفاق الحكومي وال من

كن دراسة العمقة بني اإلنفاق احلكومي واللم هد كىل
د د السلوك العام الذإ اختذا اإلنفاق احلكومي عو الوقت ،
فان كان مستوأل اإلنفاق تلس حبجم م ل ثابت سوا
الصعود أو افلوط فان التوقيف اد ي لسلوك جتاا اللم عتو
اف ا اً عملياً  ،أما كن كان هناك تذبذبام حادة مستوأل
اإلنفاق فان التوقيف ال بيعي عتو أفضد لتم يد سلوك
اإلنفاق احلكومي جتاا اللم (كداوإ .)77-75: 7001 ،
وكما تلني لنا م الشكد ( )7أن السمة العامة ملستوأل
اإلنفاق احلكومي اململكة العربية السعود ة هو الت ور املنت م

اإلحصا ي السنوإ .

كىل حد ما  ،كت ك هناك تقللام عد دة وتذبذبام حادة
بد كان مستواا وبشكد عام مستقراًَ ومتجها دو الصعود ،
ماعدا السنتني  5885 ، 5880واليت عهدم فيها اململكة العربية
السعود ة ظروفاً است نا ية متم لة بأزمة ادليج ا دفعتها كىل
ز ادة نفقااا  ،لذا فان التوقيف اد ي مت د أفضد قيلة
لتم يد سلوك اإلنفاق احلكومي جتاا اللم واليت عو عنها
باملعادلة اآلتية :
E=a+bT

حيل أن :
 : Eمت د اإلنفاق احلكومي باسسعار ال ابتة
 : Tمت د السنوام ( ....... 7 = 5895 ، 5 = 5891وهكذا)
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وتكشف النتيجة أعما أن اإلنفاق احلكومي اململكة
العربية السعود ة كان تلا د المل املدة  7004 – 5891تقدار
 1702مليون لاير سنو اً فضمً ع احلد ال ابت اللالغ 206973
مليون لاير .

E = 206973 + 1702T
)(5.12) (0.58

الشكل ( )2تطور ازنفاق الحكومي في المملكة الع ربية السعودية خالل المدة 1985
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وكك الوقو على تلق م المل الشكد الليا ( )2الذإ و ا السلوك العام الذإ اختذا اإلنفاق احلكومي جتاا اللم

.7002-5891

. 7004

97

اململكة العربية السعود ة المل املدة – 5891

جملة جامعة دهوك ،اجمللد ،51 :العدد( 2 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص

2152 ،22-47

الشكل ( )3مستويا ازنفاق الحكومي المقدرة في المملكة الع ربية السعودية خالل المدة
2007 - 1985
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السنوا

كل( :)3مستو ام االنفاق احلكومي املقدرة

رابعاً  :العالقة بين النفقا الحكومية والنات المحلي
اإلممالي

كك ك دراسككة العمقككة بككني النفقككام احلكوميككة والنككاتج احمللككي
اإلمجايل م المل ليد عمقة االرتلاط بينهما واحتسكا امليكد
املتوسكط واحلككدإ واملرونككة الدالليككة باعتلارهككا مك املوعكرام املهمككة
اليت تدرس العمقة بني املتلس وكما لي :

 تحلي تتل مالق تتة ازرتب تتاد ب تتين النفق تتا الحكومي تتة والن تتات
المحلي اإلممالي :

م ك ك ك الك ك ككمل ليك ك ككد العمقك ك ككة االرتلا يك ك ككة بك ك ككني النفقك ك ككام
احلكومي ككة والن ككاتج احملل ككي اإلمج ككايل اململك ككة العربي ككة الس ككعود ة
وللمدة  7004-5891مت التوقد كىل النتيجة اآلتية :
Correlation = 0.312

وتشككس النتيجككة أعككما بككان هنككاك عمقككة ارتلا يككة موجلككة
لكنها عيفة بني النفقام احلكومية والناتج احمللي اإلمجايل.

 الميل المتوسط :

سككتخدم هككذا املوعككر لقيككاس درجككة تككدالد احلكومككة
النشاط االقتصادإ وال قد النسيب للق اا العام أو حجم النشاط

اململكة العربية السعود ة المل للمدة

.7002-5891

االقتصككادإ الككذإ عر ك للتككأثس باديككارام احلكوميككة (كككداوإ ،
 )72 : 7001و ك ككتم التوقك ككد كىل قيمك ككة هك ككذا املوعك ككر م ك ك الك ككمل
تقسيم النفقام احلكومية لسنة معينة على الناتج احمللكي اإلمجكايل
للسنة نفسها فءن كانت القيمكة تفكوق نسكلة  %10فهكذا عكر أن
احلكومككة تام توجهككام تدالليككة النشككاط االقتصككادإ وتلعككب
دوراً مهماً التأثس النشاط االقتصادإ م المل موسسام
الق اا العام  ،أما كتا اخنفضت قيمة هذا املوعر ع  %10فهذا
دليد على عدم رءلة احلكومة التدالد النشاط االقتصكادإ
(افييت وادشايل . )45-40: 7005 ،
و تلككني لنككا م ك اجل ككدول ( )5أن امليككد املتوسككط لقنف ككاق
احلكومي اململكة العربية السكعود ة عكهد تلكساً ملموسكاً الكمل
املكدة  7004 – 5891كت بلككغ متوسك اً قككدرا  %1707الكمل املككدة
 5881 – 5891وم ت اخنفري كىل  %2705الكمل املكدة 5885
–  7004أإ ان ك ك ك اخنفك ك ككري كىل النصك ك ككف تقر ل ك ك كاً وهك ك ككذا عك ك ككر أن
احلكوم ك ككة الس ك ككعود ة تس ك ككعى كىل ختف ك ككيري دوره ك ككا الت ك ككدالد
النش ك ككاط االقتص ك ككادإ ال ك ككمل امل ك ككدة  7004 - 5885وان مل ك ككادرة
الق ككاا الع ككام م ك ال ككمل اس ككتخدامها لقنف ككاق احلك ككومي ك ككأداة
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موثرة النشاط االقتصادإ حمدودة وأن احلكومة تسعى لتوسيإل
دا رة نشاط الق اا اداص ومتيد كىل تضكيي أوجك اإلنفكاق العكام
كنسلة م الناتج احمللي اإلمجايل .

 الميل الحدي :

ع ككو املي ككد احل ككدإ لقنف ككاق احلك ككومي عك ك تل ككق اجل ككل مك ك
الل كادة النككاتج احمللككي اإلمجككايل الككذإ ككذهب إلعككلاا احلاجككام
العامة  ،فهو كتن قياس للعمقة بني الل ادة النفقام احلكومية
والل ككادة النككاتج احمللككي اإلمجككايل م ك الككمل قسككمة اسول علككى
ال ا  ،وكك التعلس ع امليد احلدإ كحصا ياً باملعادلة آالتية :
E=a+bX

حيل كن :
 Eمت د النفقام احلكومية
 aثابت
 bمت د القيمة االجتاهية للميد احلدإ لقنفاق احلكومي
 Xاملتلس املستهد
وبت لي املعادلة أعما على الليانام الواردة اجلدول ()5
مت التوقد كىل النتا ج اآلتية :
E = 139792 + 0.155 GDP
)(2.62) (1.75
R² = 8.6% F = 3.06

حيل أن :
 GDPك د الناتج احمللي اإلمجايل

مدول ( :)6امليد املتوسط لقنفاق احلكومي
السنوا
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

95
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وتشس النتيجة أعما أن ز ادة الناتج احمللي اإلمجايل
اململكة العربية السعود ة تقدار لاير واحد تب علي ز ادة
النفقام احلكومية تقدار  00511لاير أإ أن أك ر م ُسدس
الل ادة الناتج احمللي اإلمجايل كان موجهاً إلعلاا احلاجام
العامة  ،وهذا القيمة مقلولة نسلياً وتعو ع وجود رءلة لدأل
احلكومة السعود ة توجي الل ادة الناتج احمللي اإلمجايل دو
سني وت و ر كعلاا احلاجام العامة ا وحي
الل ادة
باالهتمام باحلاجام العامة .

 المرونة الدخلية :

تعو املرونة الداللية ع مدأل استجابة النفقام احلكومية
للتلسام احلاقلة الناتج احمللي اإلمجايل وعما كتا كانت هذا
االستجابة منت مة فهي كتن علارة ع قياس نسلة التلس
النفقام احلكومية كىل نسلة التلس الناتج احمللي اإلمجايل
(. )Murthy , 1981 : 86
وكحص ك ككا ياً ككك ك ك التعل ك ككس عك ك ك املرون ك ككة مك ك ك ال ك ككمل الصك ك كيلة
اللوءار تمية اآلتية :
Log E = a + b Log X

حيل أن :
 Eمت د النفقام احلكومية
 aثابت
 bمعامد املرونة
 Xاملتلس املستهد
اململكة العربية السعود ة المل املدة

7004 – 5891

اإلنفاق الحكومي بااسعار الثابتة (مليون لاير)

النات المحلي اإلممالي بااسعار الثابتة (مليون لاير)

الميل المتوسط لإلنفاق الحكومي

()1

()2

()3

232035
166977
209659
140856
153185
473688
459835
222520
173972
149023
147534
168467

474550
391276
363867
330519
353180
425009
464012
475288
458247
457739
452506
502337

48.9
42.7
57.6
42.6
43.4
111.5
99.1
46.8
38.0
32.6
32.6
33.5
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1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
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188156
164697
158620
202340
219570
200947
219283
236093
278740
312905
351090

35.8
34.8
30.5
33.3
37.2
33.0
31.9
30.4
29.3
29.4
32.4
54.2

525427
473698
520784
607616
590616
608491
686560
777128
951339
1062515
1083972

متوسط الف ة
5221 - 5291

متوسط الفترة

72.8

2002 - 1886

العمود ( )5م اجلدول ( )5وبقية اسعمدة مت احتسا م م قلد اللاحل وباالعتماد على املصدر :
تقار ر موسسة النقد العريب السعودإ  ،مصلحة اإلحصا ام العامة واملعلومام  ،وزارة االقتصاد والتخ يط  ،الكتا اإلحصا ي السنوإ .

وبت لي الصيلة أعما على الليانام الواردة
مت التوقد كىل النتا ج اآلتية :

اجلدول ()5

Log E = 6.10 + 0.468 Log GDP
)(2.28
)(2.31
R² = 16.4%
F = 5.32

وتشس النتيجة أعما بان معامد املرونة الداللية منخفري
وبأن أقد م الواحد الصحيا ( )00759لذا كك اعتلارها بأدا
ءس مرنة وبأن النفقام احلكومية اململكة العربية السعود ة هو
أقد حساسية للتلسام النسلية احلاقلة الناتج احمللي اإلمجايل
 ،وبذلق كك القول بأن أفراد اجملتمإل ال كيلون دو ز ادة
للهم على السلإل االجتماعية بازد اد الدالد  ،أإ أن أثر
الدالد عيف بالنسلة للسلإل االجتماعية وبذلق كك وقف
السلإل االجتماعية اململكة العربية السعود ة بأدا م السلإل
الدنيا وليس م السلإل الراقية اليت شتد أثر الدالد بالنسلة فا
(حسر . )4 :5895 ،

خامس تتاً  :العالق تتة ب تتين النفق تتا الحكومي تتة واإليت ترادا

الحكومية

كك دراسة العمقة بني النفقام احلكومية واإل رادام
احلكومية م المل ليد عمقة االرتلاط بينهما واحتسا امليد

احلدإ واملرونة اال راد ة باعتلارها م املوعرام املهمة اليت تدرس
العمقة بني املتلس وكما لي :
 ليد عمقة االرتلاط بني النفقام احلكومية واإل رادام
احلكومية :
م المل ليكد العمقكة االرتلا يكة بكني النفقكام احلكوميكة
واإل رادام احلكومية اململكة العربية السعود ة وللمدة -5891
 7004مت التوقد كىل النتيجة اآلتية :
Correlation = 0.691

وتشس النتيجة أعما بان هناك عمقة ارتلا ية موجلة وقو ة
بني النفقام احلكومية واإل رادام احلكومية.

 الميل الحدي :
عو امليد احلدإ لقنفاق احلكومي ع تلق اجلل م
الل ادة اإل رادام احلكومية املوجهة إلعلاا احلاجام العامة ،
فهو علارة ع قياس للعمقة بني الل ادة النفقام احلكومية
والل ادة اإل رادام احلكومية  ،وبالت لي على الليانام اداقة
باململكة العربية السعود ة ظهرم النتا ج بالشكد اسيت :
E = 121158 + 0.495 R
)(4.31) (4.38
R² = 45.3%
F = 19.23

حيل كن  Rمت د اإل رادام احلكومية
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وتشس النتيجة أعما أن ز ادة اإل رادام احلكومية تقدار لاير
واحد تودإ كىل ز ادة النفقام احلكومية تقدار  0.495لاير أإ
تقدار نصف لاير تقر لاً .

 المرونة ازيرادية :

كشككف هككذا املوعككر ع ك مككدأل اسككتجابة النفقككام احلكوميككة
للتل كسام احلاقككلة اإل كرادام العامككة للدولككة  ،وبككالت لي علككى
الليان ك ككام اداق ك ككة باململك ك ككة العربي ك ككة الس ك ككعود ة ظه ك ككرم النت ك ككا ج
بالشكد اسيت :
Log E = 5.89 + 0.526 Log R
)(5.89) (6.39
R² = 64.4 %
F = 40.88

تلني م النتيجة بأن معامد املرونة اال راد ة هو أقد م
الواحد الصحيا ( )0.526ا عر أن اإلنفاق احلكومي وان
كان تلا د مإل ز ادة اإل رادام احلكومية لكن ال تلا د بشكد
تناسيب.

سادساً  :العالقة بين النفقا الحكومية والسكان

لدراسة العمقة بني النفقام احلكوميكة والسككان سكنركل علكى
لي ككد عمق ككة االرتل ككاط بينهم ككا واحتس ككا املي ككد احل ككدإ واملرون ككة
السكككانية وحصككة الفككرد الواحككد م ك النفقككام احلكوميككة باعتلارهككا
م املوعرام املهمة اليت تدرس العمقة بني املتلس وكما لي :

 تحليل مالقة ازرتباد بين النفقا الحكومية والسكان :

م ك الككمل ليككد العمقككة االرتلا يككة بككني النفقككام احلكوميككة
والسكككان اململكككة العربيككة السككعود ة وللمككدة  7004-5891مت
التوقد كىل النتيجة اآلتية :
Correlation = 0.127

وتشس النتيجة أعما بكان هنكاك عمقكة ارتلا يكة موجلكة لكنهكا
عيفة بني النفقام احلكومية والسكان.

 الميل الحدي :

عو امليد احلدإ ع العمقة بني الل كادة السككان والل كادة
النفق ك ككام احلكومي ك ككة تع ك ككىن ان ك ك ك ق ك ككيس الل ك ككادة النفق ك ككام
احلكوميك ككة املوجهك ككة لتلليك ككة حاجك ككام الفك ككرد أو املولك ككود السك ككعودإ
اجلد د  ،وقد ظهرم النتا ج كما لي :
E = 169389 + 3157 p
)(1.67) (0.58
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F = 0.34

R² = 0%

حيل أن  Pك د السكان .
وتش ككس النتيج ككة أع ككما أن ز ككادة ع ككدد الس كككان بف ككرد واح ككد
ودإ كىل ز ادة النفقام احلكومية تقدار  3157لاير .

 المرونة السكانية :

ق ككيس ه ككذا املوع ككر ليع ككة العمق ككة ب ككني النفق ككام احلكومي ككة
وجمتمإل الدولة معواً عنها بالسكان وع مدأل استجابة النفقكام
احلكوميك ك ككة للتل ك ك كسام السك ك كككانية  ،وقك ك ككد ظهك ك ككرم نتيجك ك ككة املرونك ك ككة
السكانية اململكة العربية السعود ة كما لي :
Log E = 11.4 + 0.299Log p
)(11.30) (0.86
R² = 0%
F = 0.74

وتشككس النتيجككة أعككما كىل أن معامككد املرونككة السكككانية بعيككدة
ع الواحد الصحيا ( )0.299كا عكر أن اسنفكاق احلككومي
اململكككة العربيككة السككعود ة ال سككتجيب بشكككد تناسككيب للتل كسام
السكانية .

 تطور نتيب المواطن السعودي من النفقا الحكومية :

ع ك ككو ه ك ككذا املوع ك ككر ع ك ك حص ك ككة الف ك ككرد الواح ك ككد م ك ك اإلنف ك ككاق
احلكككومي بالقككدر الككذإ وعككر درجككة اإلعككلاا املتوسككط للفككرد
الواحد م احلاجكام العامكة  ،و كتم التوقكد كىل هكذا احلصكة مك
المل قسمة النفقام احلكومية على عدد السكان سنة معينة
 ،و س ككتخدم ه ككذا املوع ككر لقي ككاس مس ككتوأل الرفاهي ككة االجتماعي ككة
ال ككذإ تمت ككإل ككا املك كوا م ك ك ال ككمل قيم ككة اد ككدمام الص ككحية
والتعليميككة واملعاعككية املقدمككة ل ك  ،وبككذلق فككان عككدد السكككان ل ك
د د قيمكة هكذا املوعكر فكان ككان اإلنفكاق احلككومي
دور كلس
لداد بشكد فوق الل ادة عدد السكان فان ودإ كىل ارتفاا
حصككة الفككرد الواحككد مك اإلنفككاق احلكككومي وهككذا عكككس ارتفاعكاً
مستوأل الرفاهية الذإ نعم ا الفكرد وان هنكاك ز كادة حقيقيكة
 ،أما كن كان العككس فانك كدل علكى أن هكذا احلصكة تنكاق
وبالتايل تراجإل مستوأل الرفاهية الذإ نعم ا الفرد وان هناك
ز ادة ظاهر ة وليس حقيقية (افييت وادشايل )47-42 : 7001 ،
.
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وفيمككا تعلك حبصككة املكوا السككعودإ مك اإلنفككاق احلكككومي
جند بأدا عهدم ت ورام ملحوظة المل املدة مو وا الدراسكة
م ك ك الك ككمل كلقك ككا ن ك ككرة علك ككى اجلك ككدول ( )4كت اخنفك ككري متوسك ككط
نصيب املكوا السكعودإ مك  16807.4لاير الكمل املكدة 5891
  5880كىل  11379.8لاير المل املدة  7000 – 5885وم تع ككاود االرتف ككاا ليص ككد كىل  11430.4لاير ال ككمل امل ككدة - 7005
 ، 7004وتقارن ككة متوس ككط مع ككدل من ككو اإلنف ككاق احلك ككومي الل ككالغ
 %901مإل متوسط معكدل منكو السككان اللكالغ  %202الكمل املكدة
مدول ( :)2ت ور نصيب املوا
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 7004 – 5891جنككد بككأن متوسككط معككدل منككو اإلنفككاق احلكككومي
هككو أك ككو م ك متوس ككط مع ككدل منككو الس كككان سك ككر م ك ككعفني
ونصككف وهككذا وعككر علككى أن النفقككام احلكوميككة كانككت متلا ككدة
تع ككدل أك ككو مك ك مع ككدل النم ككو الس كككا بامل ككدأل ال ككذإ عك ككس
الت ورام السياسية والعسكر ة احملي ة باململكة ا أدأل كىل ز ادة
التدالد احلكومي أو اا املن قكة حيكل تكنعكس الل كادة
اإلنفاق احلكومي على حالة املوا املعاعية على اإل مق .

السعودإ م النفقام احلكومية المل املدة

7004 – 5891

اإلنفاق الحكومي

معدل النمو

مدد السكان

معدل النمو

نتيب المواطن السعودي من

(مليون لاير)

السنوي ()%

(مليون نسمة)

السنوي ()%

اإلنفاق الحكومي

()1

()2

()3

()4

()5

1985

232035

----

11.90

----

19498.8

1986

166977

-28.0

12.50

5.0

13358.2

1987

209659

25.6

13.12

5.0

15980.1

1988

140856

-32.8

13.77

5.0

10229.2

1989

153185

8.8

14.46

5.0

10593.7

1990

473688

209.2

15.19

5.0

31184.2

1991

459835

-2.9

15.95

5.0

28829.8

1992

222520

-51.6

16.95

6.3

13129.3

1993

173972

-21.8

17.28

2.0

10067.8

1994

149023

-14.3

17.70

2.4

8419.4

1995

147534

-1.0

18.14

2.5

8133.1

1996

168467

14.2

18.58

2.4

9067.1

1997

188156

11.7

19.04

2.5

9882.2

1998

164697

-12.5

19.50

2.4

8446.0

1999

158620

-3.7

19.98

2.5

7939.0

2000

202340

27.6

20.47

2.5

9884.7

2001

219570

8.5

20.98

2.5

10465.7

2002

200947

-8.5

21.49

2.4

9350.7

2003

219283

9.1

22.02

2.5

9958.4

2004

236093

7.7

22.53

2.3

10479.0

2005

278740

18.1

23.11

2.6

12061.5

2006

312905

12.3

23.68

2.5

13213.9

2007
متوسط الف ة 5221 -5291

351090

12.2

24.24

2.4

14483.9
16807.4

متوسط الف ة 2111 – 5225

11379.8

متوسط الف ة 2114 - 2115

11430.4

السنوا

متوسط الف ة 2114 -5291

9.1

7.7

العمود ( )5م اجلدول ( )5واسعمدة ( )1( )7( )7مت احتسا م م قلد اللاحل والعمود ( )7مت اعتمادها م املصدر :
تقار ر موسسة النقد العريب السعودإ  ،مصلحة اإلحصا ام العامة واملعلومام  ،وزارة االقتصاد والتخ يط  ،الكتا اإلحصا ي السنوإ .
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ازستنتاما والتوصيا :

ازستنتاما :
لقد توقلت الدراسة لمستنتاجام اآلتية :
 .5الض ك ك ككوا مس ك ك ككتوأل اإلنف ك ك ككاق احلك ك ك ككومي اململك ك ك ككة العربي ك ك ككة
السكعود ة كىل ظكاهرة النمكو والت ككور املسكتمر تكرور الكلم كت ارتفككإل
باسس ك ككعار ال ابت ك ككة م ك ك  232035ملي ك ككون لاير س ك ككنة  5891كىل
 351090مليون لاير سنة  ، 7004أإ ازداد أك ر م كعف
ونصف .
 .7كن نسككلة مهم ككة م ك الل ككادة النفق ككام احلكومي ككة الس ككعود ة
كانككت ظاهر ككة وليسككت حقيقيككة وتلككق أمككا للتعككو ري عك مقككدار
الق ككوة الش كرا ية للنق ككود الن ككاتج ع ك ارتف ككاا املس ككتوأل
االخنفككا
العام لعسعار أو ملواجهة الل ادة السكانية  ،كت مت ختصي نسلة
 %5709م اإلنفاق ملعاجلة التضخم النقدإ المل املكدة 5891
–  ، 7004كمك ك ك ككا مت ختصك ك ك ككي نسك ك ك ككلة  %207ملواجهك ك ك ككة الل ك ك ك ككادة
السكانية  ،وبكذلق فكان نسكلة  %55مك النفقكام كانكت ظاهر كة
وليست حقيقية .
 .3تلني م الكمل تشككيلة اإلنفكاق احلككومي اململككة العربيكة
السككعود ة بككان حصككة اإلنفككاق اجلككارإ مك كمجككايل اإلنفككاق كانككت
تف ككوق حص ككة اإلنف ككاق االس ككت مارإ وتل ككق احلص ككة ب ككدأم تتلا ككد
بشك كككد كلك ككس عقك ككد التسك ككعينام والسك ككنوام الك ككيت تلتهك ككا ح ك ك
وقككلت كىل أكككو مك ثمثككة أربككاا اإلنفككاق احلكككومي  ،باإل ككافة
كىل تل ككق ف ككأن احلكوم ككة الس ككعود ة كان ككت ترك ككل اللدا ككة عل ككى
الوظيفككة اسمنيككة  ،ت ءككسم أولو ااككا م ك الككمل توجي ك النفقككام
دككو ادككدمام االجتماعيككة املتم لككة بككالتعليم والصككحة واإلسكككان
والدمام الرفاهية م أجد تنمية املوارد اللشر ة .
 .4أن نسكلة اإلنفكاق احلككومي كىل النكاتج احمللكي اإلمجكايل اختكذم
اجتاه ك كاً تنازلي ك كاً الك ككمل املك ككدة  7004 – 5891كت بللك ككت متوس ك ك اً
ق ككدرها  %1707ال ككمل امل ككدة  5881 – 5891ومك ك ت اخنفض ككت
كىل  %2705الككمل امل كدة  7004 – 5885أإ كدككا اخنفض ككت كىل
النصككف تقر لكاً  ،وهككذا ككوحي باخنفككا درجككة التككدالد احلكككومي
وتد دورها احلياة االقتصاد ة وكع ا الفرقة اسككو للق كاا
اداص للتحكم بالنشاط االقتصادإ .
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 .1كن ز ادة اإل رادام احلكومية السعود ة تقدار لاير واحد تودإ
كىل ز ادة اإلنفاق احلكومي تقدار نصف لاير تقر لاً .
التوصيا :

 .5كعادة هيكلية اإلنفاق احلكومي السعودإ م المل ختفكيري
النسككب اجملككاالم ءككس املنتجككة املتم لككة باإلنفككاق علككى الوظيفككة
اسمنية والدفاعية وتوجي تلق اسموال دكو ادكدمام االجتماعيكة
املتم لة بالصحة والتعليم واإلسكان والدمام الرفاهية واليت ق
منفعة أكو للمجتمإل .
 .7ال كي ك ككل عل ك ككى االعتل ك ككارام الدكوءرافي ك ككة عن ك ككد تقر ك ككر مس ك ككتوأل
اإلنفككاق احلكككومي مك أجككد ككمان دكومككة التحس ك مسككتوأل
اد ككدمام االجتماعي ككة وبالت ككايل ارتف ككاا املس ككتوأل املعاع ككي سفك كراد
اجملتمإل .
 .3و ك ككإل كسك ك ك اتيجيام مناس ك ككلة ملوعك ك كرام اإلنف ك ككاق مك ك ك أج ك ككد
االرتقككا تسككتوأل السككلإل وادككدمام العامككة املقدمككة و سككينها م ك
ف ة سالرأل .
المتادر:

 المتادر العربية:

إل  .التقارير والنشرا الرسمية :

 تقك ك ككار ر موسسك ك ككة النقك ك ككد العك ك ككريب السك ك ككعودإ  ،مصك ك ككلحة اإلحصك ك ككا ام العامك ك ككة
واملعلومام  ،وزارة االقتصاد والتخ يط  ،الكتا اإلحصا ي السكنوإ ،
على املوقإل :
www.Sama.gov.Sa

ب  .الدوريا :
 حسك ككني حسك ككر ،)5895( ،عمقك ككة اإلنفك ككاق احلكك ككومي بك ككالنمو االقتصك ككادإ
مصر ،معهد التخ يط القومي ،القاهرة.
 ر ككا

املككومر وحممككد اللي ككار  ، )5887( ،النفقككام العامككة

اسردن وعمقتهككا

بالت ور االقتصادإ  ،جملة موتة لللحوث والدراسام  ،اجمللد  ، 4العكدد
 ، 7عمان  ،اسردن .
 ككمل حمم ككود ك ككداوإ ،)7001( ،لي ككد اإلنف ككاق احلك ككومي
المل

س ككل نة عم ككان

املدة  ،7007-5890جملة اإلدارإ ،العدد  ،500السنة .74
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 ك ككمل حممك ككود كك ككداوإ ،)5892( ،االجتاهك ككام العامك ككة للنفقك ككام االعتياد ك ككة
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 نككوزاد عل ككد ال ككر

افيككيت ومنج ككد عل ككد الل يككف ادش ككايل  ، )7005( ،امل ككدالد

احل ككد ل

اقتص ككاد ام املالي ككة العام ككة  ،دار املن ككاهج للنش ككر والتوز ككإل ،

العك كراق للفك ك ة  ،5844-5819جمل ككة تنمي ككة الراف ككد  ،الع ككدد  ،50كلي ككة
اإلدارة واالقتصاد ،جامعة املوقد.
 حممد الدليمي ،)7002( ،اجتاهام اإلنفاق العام

عمان  ،اسردن .

كمارة أبكو ظكيب الكمل عقكد

التسككعينام ،جملككة أفككاق اقتصككاد ة ،اجمللككد  ،77العككدد  ،87مركككل اللحككوث
والتوثي  ،اإلمارام.

 المتادر اامنبية
A. Articles :
- Bykei hosoya , (2002) , Tax Financed Government Health

جك  .الكتب :
 حلم ككي جميك ككد حمم ككد احلمك ككدإ،)5887( ،

Expenditure

املاليك ككة العام ككة ،اجلامعك ككة املفتوحك ككة

and Growth with Capital Deepening Externality , Economics
Bulletin , Vol.5 , Issuse 14 , on website:

لل لاعة والنشر ،رابلس .

www.Economics. Me5/EB-03E60001A.pdf

 ككارق احلككاج  ، )7008( ،املاليككة العامككة  ،دار قككفا للنشككر والتوز ككإل  ،عمككان ،
اسردن.

www. Devstud.Org. Uk / Publications / Papers / Conf 99 /
Dasconf 99 kweka .pdf

دار كثرا للنشر والتوز إل  ،عمان  ،اسردن .

Public

اقتصكاد ام املاليكة العامكة،

م لعة جامعة امللق سعود ،الر ا .
 حممود حسني الكوادإ وزكر كا ا كد عكلام  ، )7004( ،ملكاد املاليكة العامكة  ،دار
املسسة للنشر والتوز إل  ،عمان  ،اسردن .
 مصك فى الليككد الفككار  ، )7009( ،املاليككة العامككة  ،دار أسككامة للنشككر والتوز ككإل ،
عمان  ،اسردن .

Government Spending and Economic Growth , on
website:

 عادل فليا العلكي  ، )7008( ،املاليكة العامكة والقكانون املكايل والضكر يب  ،ط ، 5
 علكد ا الشكيحم حممكود ال كاهر ،)5899( ،مقدمكة

- Josaphat P.Kweka & Oliver Morrissey , (1999) ,

- Vasudera Murthy , (1981) , Wagner's Law of

Expenditures :An Empirical Investigation of the
Indian Economy using the Appropriate Measure for A
Valiad Test , The Indian Economic Journal , Vol.28
,No.3.
B. Books :
- D.M.Mithani , (1998) , Modern Public Finance : Theory and
Practice, Himalaya House , New York .
- J.Bradford Delong , (2002) , Macroeconomics , Mc GrawHill Companies , Inc. , New York ,USA.
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 ص،) (العلوم االنسانية واالجتماعية2 : العدد،51 : اجمللد،جملة جامعة دهوك

ثوختة
ئارماجنا ظىَ ظةكولينىَ شروظة كرنا دياردا طةشةة و ثيَشةةةتتنا مةةخاختنا وةومةة ىَ ة ةةرتانةتانا يةَوديىَ ة دية
)وب مةرتما دياركرنا ويَنةكىَ ئاشةرا و ةظطر ة يةر يياية ا مةةخاختننىَ ة7002-5891( ثيَزانينيَن ذمارتكا ياالن دناتبةرا
 ثاشى ثيتةدان ة يةر اليةنيَن ثيَشقةارى ورتنطىَ مةخاختنىَ خيَدتاارى شروظةكرنا ثةيوتندييَن دناتبةةرا،َةةرتانتانا يَوديى
مةخاختييَن وةومة ىَ ئو هندتك تاكتةريَت كار يَةةر ة يةر ئايتىَ وىَ ب كارئينانا ثيظةةريَت طةرنو وتكةى ئةة ئية ئةة
 ئو ئة ئرونات وظةكولني طةهشتة وى ئةجنامى كو مةخاختيَى وةومة ىَ اةردتوام طةشةداووب ب، ئو ئة حلة دى،ئتويت
َاورينا دتمى وثشةةك ذوىَ طةشةيَى يىَ ئاشةرا او ذ ئةجنامىَ الند اونا ئايتىَ طشتى يىَ اهايا ئةظىَ ثيَةها ى ب ة خت مخةى
 والية نةكىَ دى يىَ هةى اةرف كيَمبونا روىلَ وةومة ا ةةرتانتانا يَوديىَ د مايتيَةرنىَ د، َخيَدتاارى خيَدتاونا ئاكنجيا يى
ضاالكييَن ئااوورى دا وثيتةثيَةرنا وىَ د وان اياظان ئةويَت دانة ئةطةرىَ الند اونا ئايتىَ تيَراون وياخلةمى وايَنظةدانى او
َئةندا ميَن جظاكى خيَدتاارى النداونا ئايتىَ يَراونىَ ذكةة وثةة وخزمة يَن طشتى وااشبون دئايتىَ ذيةارى دا ئةةظىَ ئةةوى
.هةوال يىَ يَودى يَدا دذيت

ABSTRACT
The study aims at analyzing the phenomenon of growth and development government expenditure in Saudi Arabia
kingdom depending on time series data for the period (1985 - 2007) , for the sake of giving a clear image and perfectly
about expenditure policy in Saudi Arabia kingdom we concentrated on developmental trends and expenditure structure
in addition to analyzing the relationship between government expenditure and some factors affecting its level using
measurements and important indicators such as average , marginal propensity and elasticities , the study concluded that
government expenditure was growing up continuously upon time and part of this growth was superficial as a result of
increase prices general level represented by inflation in addition to population increase , besides there was a decrease in
the role of Saudi government as regards interfering with economic activity on the other hands they were interesting in
fields which lead to the increase of educational , health and entertainment levels for society individuals , in additional
there was increase in satisfaction level of public goods and services ,and an improvement in welfare level of Saudi citizen .
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العالقة بين الفساد والنزاعات الداخلية

"اآللية غير العادلة في توزيع الموارد الطبيعية"
**

أمحد سليمان الصفار* و حممد حسن عمر

* سكول القانون،فاكوليت القانون واالدار  ،جامعة دهوك ،اقليم كوردستان  -العراق
** غرفة حمامي دهوك ،اقليم كوردستان  -العراق

(تاريخ استالم البحث 03 :آذار ،1322 ،تاريخ القبول بالنشر 0 :كانون االول)1322،

الخالصة
يهدف هذا البحث الى معرفة دور المظالم السياسية من جانب والموارد األقتصادية من جانب ثان في نشوب النزاع الداخلي العنيف وهل

يمكن أن يجتمع األمران في نزاع واحد ،مع تحديد أهمية المورد الطبيعي (النفط واألرض) هنا سواء في إثارة النزاع الداخلي أو بناء دولة عصرية

ومجتمع ديمقراطي ،وآلية تحقق الخيار األخير ،أي معرفة العالقة الحقيقية بين مورد النفط ونشوب النزاع الداخلي العنيف ،وقد توصلت الدراسة

الى جملة نتائج كان أهمها :النزاع الداخلي العنيف إنما هو نتاج للمظالم وكذلك المكاسب االقتصادية ،فالمظالم االجتماعية ،االقتصادية،

السياسية توفر القوة المحركة في البداية لبحث الناس عن سبُل تنهي معاناتهم ،في حين أن المكاسب االقتصادية المباشرة يمكن أن تفسر
النشاطات الوحشية ألمراء الحرب وتابعيهم في مثل هذه النزاعا ت ،ويتضح الدور الكبير للنفط كمورد طبيعي يدفع الحكومة إلى الوقوع في براثن

الفساد واالنفراد التسلطي ،إذا ما أُسيء استخدامه في غير صالح الشعب ،وكذلك فإن ندرة األرض وآليات توزيعه غير العادلة ،إذا ما تضافرت

وتفاعلت مع أطار معين (كوجود جماعات أثنية -لغوية مقيمة في المنطقة) ،فإنها سوف تُشكل كتلة كبيرة من المظالم االجتماعية -االقتصادية،
التي تتبلور خالقة األرض الخصبة للنزاعات الداخلية العنيفة .وعلى ضوء ذلك توصلنا الى حزمة من التوصيات من أهمها :أن تقوم البلدان

المعتمدة على مورد واحد دون غيره وخاصة البلدان النفطية بج ملة إجراءات منها ،أن تعمل على وضع اآلليات العادلة والكفيلة لتوزيع عائدات
الموارد الطبيعية على جميع أبناء المجتمع دون تمييز بين هذه المجموعة وتلك على أساس الوالء أو غيره ،مثال إنشاء صندوق لتوزيع قسم من

عائدات النفط على المواطنين ،وصندوق رديف لتوزيع جزء من إ يرادات النفط والموارد الطبيعية األخرى لحكومات األقاليم والمحافظات ،والباقي
يبقى للحكومة المركزية تنفقه على المشاريع العامة للشعب من بنية تحتية ومشاريع خدمية .أن تعمل تلك الدول وبكل جدية على تنويع

اقتصادياتها ،والعمل على زيادة الشفافية في التعامل مع عائدات الموارد.

الكلمات الدالة  :الفساد ،النزاع الداخلي العنيف ،اآللية غري العادلة ،املظامل ،املوارد الطبيعية.

المقدمة
إن حالة النزاعات الداخلية العنيفة أو كما يسميها البعض
بالصراعات واليت تنشب عاد يف اجملتمعات املعروفة بالتنوع
األثين – العرقي ،وخاصة منها اليت تُعرف بأمتالكها لكميات
كبري سواء من املعادن أو املوارد الطبيعية كالنفط والغاز ،وهذا
ما يتزامن على األغلب مع طبيعة النظام السياسي غري
الدميقراطي يف تلك البلدان ،القائمة سواء على حكم خنبة معينة
هتتم وتراعي مجاعة عرقية من نفس عرقها أو إثنيه موالية هلا سواء

من جهة الدين أو القومية أو اللغة ...اخل .مقابل هتميشها لباقي
اجلماعات املختلفة عنها ،خاصة إذا كانت تلك اجلماعات
املهمشة واملختلفة ثقافياً تقطن قرب مواقع املوارد الطبيعية
كالنفط مثالً ،مما يولًد كل ذلك شعورها بأستهدافها وحرماهنا
وأن مواردها تُنهب وتُنفق على غريها من اجلماعات من دون
وجه حق فتبدأ بالتفكري والعمل على األنفصال.
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أهمية البحث :
تكمن أمهية هذا البحث يف جتسيده حلالة الصراعات القائمة
على أساس التهميش األثين من جهة والشعور باحلرمان
األقتصادي من جهة أخرى ،وأن املطالب الداعية اىل األنفصال
عن الدولة األم تقوم يف اجملتمعات املتنوعة أثنياً ليس بسبب
تنوعها بل بسبب سوء األدار واآللية غري العادلة يف توزيع موارد
البالد ،خاصة أن هناك أختالف كبري بني علماء األقتصاد
والسياسة يف تبنيهم ألوجه نظر خمتلفة يف العوامل املسببة لتلك
النزاعات ،وهل هي قائمة على جمرد اجلشع األقتصادي أم املظامل
السياسية واحلرمان.

مشكلة البحث :
حيث إن هناك اختالف يف حتديد العالقة بني الفساد
والنزاعات الداخلية ،وعلى وجه التحديد الدور الذي يرتكز على
اآللية غري العادلة يف توزيع املوارد الطبيعية ،فهناك مشكلة
حقيقية أال وهي أن اخلالف احملتدم بني علماء األقتصاد
والسياسة على حتديد العوامل اليت تقف وراء نشوب وأستمرار
الصراعات بني اجلماعات األثنية املختلفة سواء يف جانب
احلكومة أو املعارضة ،وإن تشبث كل طرف بأسانيده ومواقفه
حيتاج فعالً اىل وقفة جديد ونظر ثاقبة اىل معطيات كل نزاع
على حده هذا من جانب ومن جانب آخر فإن السؤال الذي
يطرح نفسه ،هل بالضرور أن البلدان الغنية بالنفط والتنوع األثين
واملتسمة بالنظام الدكتاتوري أن تكون مشوبة حبالة النزاع
الداخلي العنيف (الصراع).

فرضية البحث :
يفرتض البحث أن سوء إدار وتوزيع املوارد يف اي بلد
وبصور غري عادلة ال بُد وأن يقود اىل نشوب نزاع داخلي عنيف
بصور عامة وعلى وجه األخص يف البلدان ذات احلكم الشمويل
واليت تتسم بالتنوع األثين والثقايف املختلف.
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هدف البحث :

معرفة دور املظامل السياسية من جانب واملوارد األقتصادية
من جانب ثان يف نشوب النزاع الداخلي العنيف وهل ميكن أن
جيتمع األمران يف نزاع واحد ،مع حتديد دور وأمهية املورد الطبيعي
(النفط واألرض) سواء يف إثار النزاع الداخلي أو بناء دولة
عصرية وجمتمع دميقراطي ،وآلية حتقق اخليار األخري ،أي
معرفة العالقة احلقيقية بني وجود املورد الطبيعي ونشوب
النزاع الداخلي العنيف.

منهجية البحث :
لقد مت أتباع منهج التحليل املقارن بني جمموعة من حاالت
النزاعات الداخلية اليت نشبت بني جمموعات عرقية وأثنية خمتلفة
يف جمتمعات يف داخل البلد الواحد ،واليت يتصور أن عدم العدالة
يف توزيع املورد الطبيعي كان السبب ورائها.

هيكلية البحث :
ينقسم هذا البحث إىل مبحثني نتناول يف األول منهما
السبب وراء النزاع فهل هو اجلشع األقتصادي والبحث عن
املوارد األقتصادية أم املظامل السياسية والالمساوا األجتماعية –
األقتصادية؟ بينما نتناول يف املبحث الثاين عالقة الفساد بآلية
توزيع املوارد والثروات االقتصادية ،وعالقة تلك اآللية التوزيعية
غري العادلة بنشوب النزاعات الداخلية العنيفة ،وذلك يف مطلبني
نتناول يف األول منهما عالقة مورد النفط ويف الثاين
منهما عالقة مورد األرض هبذا النزاع والفساد ،وذلك ألمهيتهما
يف هذا الشأن.

المبحث األول

النزاع الداخلي العنيف اسبابه وتداعياته
يتوجب بداية التطرق إىل موضوع ذي عالقة مهمة جداً،
والذي طاملا ش ّكل نقطة اخلالف بني االقتصاديني والسياسيني،
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وهو هل أن اجلور أي الظلم وأوضاع الالمساوا االجتماعية –
االقتصادية هي اليت حترك النزاع العنيف؟ أم اجلشع والبحث عن
املوارد االقتصادية هو الذي يقف وراء النزاع العنيف؟
وذلك يف الفقرات التالية :
-2

دور العوامل االقتصادية في نشوب النزاع الداخلي

العنيف

ففي عام  9111نظم كل من أكادميية السالم الدويل ومركز
الدراسات الدولية يف جامعة أكسفورد ،والبنك الدويل
وحكومات كل من كندا واململكة املتحد مؤمتراً يف لندن ،وكان
الرتكيز فيه على األجندات االقتصادية للحروب األهلية ،مربزين
كل من بول كوليري وديفيد كني ومارك دفلد وآخرين كقاد
كز املؤمتر على عد أهداف أمهها:
وأنصار لفرضية اجلشع ،وقد ر ّ
أوال ،تطوير فهم االقتصاد السياسي للنزاع املسلح من خالل
حتليل البواعث االقتصادية ،وأجند األعمال التجارية للنخبة من
الفئات املعارضة املتنافسة فيما بينها ،ثانياً ،تقييم كيفية خلق
العوملة لفرص جديد هلؤالء النخبة ملتابعة ومواصلة جداول
أعماهلم االقتصادية من خالل التجار واالستثمار غري الشرعية،
ثالثا ،الختبار ردود فعل السياسة املمكنة املتوفر للعوامل
اخلارجية ،مبا فيها احلكومات واملنظمات الدولية واملنظمات الغري
احلكومية والقطاع اخلاص ،لنقل جداول أعمال النخبة يف
احلروب األهلية من احلرب إىل السالم ،ومت الرتكيز لتوجيه
الباحثني حنو تطوير حبوثهم على أسس وأجندات اقتصادية
واقعية للحروب األهلية(.)9
وقد أستخدم أنصار هذه الفرضية "اجلشع" خاصة كل من
بول كوليري واندرا دي سويسا ،طرائق إحصائية كمية يف
حماولتهما الكشف عن سر السببية ،حيث يرجحون الفرضية
الثانية على األوىل ،ويرون أن البلدان اليت لديها نسبة عالية من
صادرات السلع األولية ونسبة عالية من الشباب ومستوى ًّ
متدن
من التعليم ،تكون مكشوفة للنزاعات بدرجة كبري  ،وأن
االنقسامات األثنية -الدينية الصارخة والكراهيات القدمية،
وغريها من عوامل ذات الصلة بوجود املظامل ،ال تفسر اشتعال
النزاعات ،بل تعمل على متويه األجندات االقتصادية لدى من

يسمون "مقاويل العنف" .فتزداد اجلرمية ،وتكون سيطر قلة من
الفاعلني على األسواق واحتكارها أسهل ،فتسنح الفرص أمام
أصحاب السلطة وامليليشيات املسلحة على السواء .ومييز كوليري
املنتفعون من الصراع بأربعة فئات :وهم أصحاب األعمال
والتجار واملتمردون واجملرمون .مبعىن أنه يربط بني اقتصاد احلروب
وسيطر قلة من الفاعلني على أسواق احلروب واحتكارها ،وأن
ُجتار احلروب وأمراءها هم من يُسببون احلروب ،أكثر من مسألة
اجلور والظلم اليت تثري سخط املظلومني( .)2ويعتقد أحد
الباحثني( .)3أن غالبية حركات التمرد إمنا هدفها األساسي هو
الدافع املايل ،ولكنها ولكي تضفي على نفسها الشرعية الداخلية
واخلارجية فأهنا تتحدث عن أطروحات التغيري السياسي ،واملظامل
اليت تعاين منها اجلماعة السكانية اليت متثلها ،كما أن املنظمة
كربت وتوسعت فأن أرباح أعضائها
العسكرية املسلحة كلما ُ
اجلدد تصبح أقل ،فتتوجه املنظمة حنو الطرح السياسي وإدعاء
رفع الظلم الذي متثله النخبة احلاكمة كوسيلة غري مكلفة من
وسائل التعبئة املستوجبة.
وهناك باحث آخر( .)4يقول بإن الصراع املسلح إذا ما أريد
تسويته وحتقيق السالم البعيد األمد ،فال بُد من فهم أبعاده
السياسية وإقرارها والتعامل معها ،أما العوامل االقتصادية فهي
تعمل على إذكاء جذور النزاع ،وتقدم مصادر التمويل وتؤثر فيه
بداية ،وخضماً ،وهناية .وال بُد من فهمها وتقدير أمهيتها بالنسبة
للمتعادين إذا ما كان اهلدف هو حتقيق السالم الطويل بينهم.
ويف هذا الصدد يتنبأ األستاذ مايكل كلري يف دراسة أعدها حتت
عنوان (احلروب على املوارد اجلغرافية اجلديد للنزاعات العاملية)،
إىل جغرافية جديد للصراعات الداخلية واإلقليمية والعاملية،
ويربطها بأماكن وجود املوارد اعتمادا على نظر االقتصاديني،
فيقول "ولكي تقدر بشكل أفضل طبيعة هذا املشهد الناشئ،
ختيل خريطة للعامل ُمتثل عليها املكامن الكربى للمواد احليوية
بألوان خمتلفة :األسود للنفط والفحم ،واألزرق للماء ،واألبيض
للماس واألحجار الكرمية ،واألخضر للخشب ،واألمحر للنحاس
تلون اخلريطة هبذه
واحلديد واملعادن الرئيسية األخرى .عندما ّ
الطريقة ،فأن أعيننا ستقفز بشكل طبيعي إىل تلك املساحات
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ذات الكثافة العظمى للون :منطقة األمازون وجنوب شرق أسيا
للون األخضر واخلليج العريب لألسود وأفريقيا جنوب الصحراء
وهلم جرا .النتيجة هي جغرافية اسرتاتيجيه
لألبيض واألمحر َ
جديد تكون فيها تركيزات املوارد بدالً من احلدود السياسية هي
السمات احملدد الكربى"(.)5

 -1النزاع الداخلي العنيف والمظالم السياسية
بينما يرى عدد من الباحثني السياسيني أمثال (ماري كالدور
وديفيد كني) والذين ميثلون فرضية املظامل واجلور ،من أنه ينبغي
عدم املغاال يف أمهية العالقة اإلحصائية .حيث أن حركات
التمرد ،يف حاالت عديد  ،تعتمد يف هناية املطاف على دعم
(وقبول) مجاعات واسعة تعمل بينها .وكثرياً ما توفر الدوافع
واملظامل وأعمال هذه اجلماعات ،العمود الفقري للتمرد املتواصل
ضد قوى وفعاليات سياسية ظاملة .وينبغي أال تساوى الظاهر
املعاصر للنهب املرتبط بالعنف وأمراء احلرب ،بتحرك مجاعات
سكانية كاملة حتركاً يكون يف أحيان كثري  ،صادقاً يف السعي إىل
اإلفالت من شكل من أشكال اخلضوع ألقسري .ويف أحيان
كثري يكون السكان احملليون ناقمني على املظامل االجتماعية –
االقتصادية السائد للنخب السلطوية املسيطر  ،وعاد النزاع
يكون حمتدماً قرب مواقع االستخراج للموارد املتنازع عليها(.)6
ومن كلتا هاتني الفرضيتني ،ميكن األستنتاج بأن النزاع
الداخلي العنيف إمنا هو نتاج لكالمها ،فاملظامل االجتماعية –
االقتصادية – السياسية توفر القو احملركة يف البداية لبحث الناس
عن سبُل تنهي معاناهتم ،يف حني أن املكاسب االقتصادية
املباشر ميكن أن تفسر النشاطات الوحشية ألمراء احلرب
وأزالمهم يف مثل هذه النزاعات ،ومثة دالئل بكل تأكيد على أن
العوامل االقتصادية تزيد النزاعات العنيفة تعقيداً ،وتُطيل أمدها
بدرجة كبري  .لكن ليس مثة أدلة مقنعة تُقدم ،إذا وجدت أصالً،
على أن احلروب اجلديد تشتعل بالتنافس على مواقع اقتصادية
فحسب .بينما إذا كان هناك أسباب تقوم على املظامل وراء
النزاع الداخلي العنيف ،مثال أمناط التوزيع التمييزية للموارد
الطبيعية (النفط مثالً) بني السكان واجلماعات املختلفة ،فان
متويل النزاع يصبح عامالً مرافقاً وموازياً لألول ،إذن األساس يف
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نشوب النزاعات الداخلية يتمثل يف املظامل املختلفة بالدرجة
األساسية وعدم العدالة يف التوزيع والتزامن مع اإلجنراف وراء ريع
املوارد الطبيعية ،كوهنا متثل املصادر التمويلية للجهات املتقاتلة
ومن دوهنا يعين اهلزمية والتوقف عن النزاع ،خاصة مع غياب
املؤسسات ،وعدم حماسبة احلكومة ،ومراكز السلطة وشخوصها.
فيتضح أن هناك نوعاً من الرتافق والتزامن والتكامل بني
الفرضيتني (اجلشع – اجلور) ،حيث أن إحدامها تُكمل األخرى.
فال ميكن أن يتم تصور نزاع قائم على املظامل دون الدوافع
االقتصادية ،وكذلك ال ميكن أن يكون النزاع فقط للدوافع
االقتصادية دون أن يكون هناك ما يُربرها من مظامل وعدم عدالة
يف توزيعها.
"فمثال حالة أنغوال ،حيث ساد االعتقاد بأن هناية احلرب
ستكون مع هناية احلرب البارد  ،إلهنا فُهمت جبوانب سياسية
فقط ،على أهنا (حرب بالوكالة) ،إال أن ما بقي كان النزاع
احملموم من أجل السيطر على مقدرات الدولة ،فبدأت كل من
القوات املتمرد واحلكومة تعتمدان على مصادر متويل
داخلية"( .)7إذن ال ميكن أن يُنظر إىل النزاع من جانب سياسي
أو عسكري وإمهال اجلوانب األخرى وخاصة االقتصادية .وقد
اهتمت األمم املتحد كثرياً حبالة التنافس وراء املوارد الطبيعية يف
إذكاء النزاعات الداخلية العنيفة ضمن مؤمترها احلادي عشر ملنع
اجلرمية والعدالة اجلنائية لعام .2005

المبحث الثاني
الفساد في توزيع الموارد االقتصادية والنزاع الداخلي
العنيف

إن للفساد دور مباشر يف اآللية غري العادلة يف توزيع املوارد
والثروات على قطاعات سكانية خمتلفة ،ضمن حدود البلد
الواحد .على اعتبار أن احلكومة اليت تعمل على التمييز بني
اجلماعات السكانية ،فتوزع موارد وثروات على تلك اليت تدين
هلا بالوالء ،وحترم تلك اليت ختالفها أو تعارضها أو ليست من
نفس الديانة أو العرق أو األثنية ،أو إهنا وبدالً من أن ختدم
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مجيع مواطنيها بالتساوي ،تنزع إىل تفضيل األثرياء ،ألن الفقراء
ال ميكنهم دفع الرشاوى املطلوبة .فإهنا تكون حكومة فاسد
سياسياً ،وعلى أقل تعبري سينطبق حبقها مصطلح الفساد
السياسي .لذا نتناول وضمن هذا املبحث العالقة األساسية بني
اآللية غري العادلة لتوزيع املوارد األقتصادية والنزاع الداخلي
العنيف (الصراع) وذلك يف فقرتني األوىل تُركز على مورد هام
وخطري وهو النفط بينما الفقر الثانية ُفرتكز على األرض عند
التنازع عليه بني مجاعات خمتلفة .وكالتايل:
 -2عالقة اآللية غير العادلة لتوزيع النفط والنزاع الداخلي
يدور هذا املطلب حول التعرف إىل العالقة بني آلية التوزيع
غري العادلة للموارد الطبيعية ،وعلى وجه اخلصوص النفط،
بنشوب النزاعات الداخلية العنيفة ،وحاالت عدم االستقرار يف
داخل البلد .لقد كان االعتقاد السائد حىت أمد قريب ،هو أن
املوارد الطبيعية النامية تُ ّربر عائدات وفري يفرتض هبا أن ترتجم
إىل منو وتقدم اقتصادي ،وأن هذه العائدات يفرتض أن توفر
الرأمسال الالزم (يف شكل عمالت صعبة) ،لتذليل ما يعتربه
االقتصاديون العقبة أمام التقدم االقتصادي .فمثالً ويف عقد
السبعينات برزت تنبؤات جاحمة عن القدرات الكامنة يف االزدياد
اهلائل لثرو البلدان املصدر للنفط ،وكانت تلك البلدان تعتقد
بأن الرخاء سيوفّر هلم قاعد مستدمية القتصاد ما بعد النفط،
والعمالة التامة واألمن القومي واالستقرار السياسي ،وبناء حيا
أفضل لشعوهبم ،وأن ذلك سيمنحهم فرصة االلتحاق
بالبلدان املتقدمة (.)8
"الحقاً ،إتضح أن الواقع يسري يف إجتاه معاكس هلذه اآلراء.
فالبلدان اليت تتوفر فيها موارد طبيعية غزير مل تتقدم اقتصادياً،
مقارنة مع جرياهنا األفقر يف املوارد الطبيعية .منذ تلك
اللحظة بدأ تعبري "لعنة املوارد الطبيعية" ينتشر يف مؤلفات
االقتصاديني" ( .)1فبعد مرور ربع قرن على الفور النفطية جند أن
أغلب الدول املصدر للنفط تتمرغ يف أزمة ،واختناقات
اقتصادية ،واهنيار اإلنتاج ،وهروب رأس املال ،وتدين الكفاء ،
وتزايد التضخم ،وعجز امليزانية ،وأخذ األداء االقتصادي هلا

يزداد سوءاً ،وبات اعتمادها على النفط والديون يرتفع إىل
مستويات عالية ،مما جعل استقرارها السياسي يفقد ثباته ،وقد
شهدت بلدان عديد  ،من نيجرييا إىل فنزويال واجلزائر،
اضطرابات وتظاهرات ،ونزاعات ،بل حىت حروباً أهلية باتت
هتدد سكان دول األوبك ،باستثناء البلدان النفطية العربية قليلة
السكان(.)90
وللتوضيح أكثر يف كيفية حت ُقق تلك النتائج الوخيمة ومن
خالل وجهة النظر االقتصادية ،ميكن إقتباس كالم ألحد
الباحثني املختصني( .)99حيث يقول "أن وفر ثرو املوارد
الطبيعية ،تقود إىل ما يسمى "املرض اهلولندي" ،الذي يؤدي إىل
رفع سعر صرف العملة بسبب تدفق الرأمسال إىل البالد نتيجة
ازدهار املوارد الطبيعية ،وهذه الزياد يف قيمة العملة تُضعف
القدر التنافسية لقطاعات الصناعة والزراعة ،فتؤدي إىل فقدان
فرص العمل ،وتزايد البطالة .كما وأن تدهور وضع الصناعة
والزراعة يزيد من اعتماد االقتصاد على املوارد الطبيعية ،األمر
الذي ميعن يف تقلب االقتصاد ،بسبب التقلبات الشديد يف
املداخيل املستمد من تلك املوارد ،وتزيد ظاهر التضخم،
وفقدان السيطر على األنفاق احلكومي ،واالطالع مبشاريع بنية
متول بالغالب بقروض أجنبية ،وميكن
حتتية عامة ،باهظة الكلفةّ ،
هلذه املشاريع أن تتحول وسيلة للفساد وتوزيع النفوذ ،وزياد
املديونية اخلارجية ،وتنمية ثقافة الفساد وقيمه ،كما أن هذه
األقتصادات تكون أكثر تعرضاً للنزاع واحلروب األهلية".
وهناك دالئل ومعطيات كثري تُشري إىل أن وفر املوارد
الطبيعية أحياناً تكون سبباً للمشاكل ،خاصة ،النفط واملعادن
الصخرية ،اليت تشمل الكولتان وأملاس والذهب وغريها من
األحجار الكرمية .وقد عثر كل من كوليري وهوفلر على ثالثة
عوامل ذات أمهية ،واليت سبق وأن مت تناول أحداها بالتفصيل يف
املطلب اخلاص بعالقة الفساد بالفقر والنزاع الداخلي من هذا
الفصل ،وقد كانت تتعلق مبستوى دخل الفرد ،أما العامل الثاين،
"وهو بُنية االقتصاد نفسه ،أي مدى إعتماده على صادرات
السلع .حيث يؤكدان على أن تأثري االعتماد على السلع األولية
ومنها النفط ال يأخذ خطاً مستقيماً ،فهو يبلغ ذروته عندما
97
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تقاربت الصادرات نسبة  %30من الناتج احمللي اإلمجايل .فالبلد
الذي يعترب منوذجاً ،وتصل نسبة تصدير السلع األولية فيه إىل
 %25من الناتج احمللي اإلمجايل ،يصل تعرضها ملخاطر النزاع إىل
 ،%33ولكن عندما تكون الصادرات  %90فقط من الناتج احمللي
اإلمجايل يهبط مؤشر اخلطر إىل  %99فقط"(.)92
ويقول باحث آخر (" .)93أن وجود السلعة األساسية يزيد
وحبد من خماطر النزاع األهلي ،خباصة يف حالة الدولة الشديد
االعتماد على تصدير الثرو بنسبة الربع من الدخل القومي اليت
تكون رئيسية يف الدخل ،يف هذه احلالة يتضاعف خطر نشوب
احلرب األهلية أربع مرات أكثر من الدول غري ذات إالعتماد.
أي أنه كلما اعتمدت الدولة على تصدير مورد واحد وسلعة
أولية واحد  ،تكون أكثر عُرضة إىل اندالع نزاع داخلي أو
االنزالق يف احلرب األهلية .واألمر باعتقاد الباحث ال يعتمد
على وجود هذه املوارد الطبيعية حبد ذاته إمنا باآلليات اخلاطئة
اليت تتبعها احلكومات يف تلك البلدان ،لتوزيع تلك املوارد
الطبيعية ،فهناك عالقة رئيسية بني حالة العدالة ونفيها (عدم
العدالة) وحالة االستقرار يف داخل اجملتمعات" ،فإن من يرتعرع
يف ظل مؤسسات أساسية عادلة يكتسبون والءً معقوالً لتلك
املؤسسات بصور كافية الستقرارها .حيث أن حس املواطنني
بالعدالة ،وبالنظر إىل ُخلقهم ومصاحلهم كما تشكلت يف
حياهتم يف ظل بنية أساسية عادلة ،هو من القو حبيث يقاوم
امليول العادية حنو الظلم .حيث إن املواطنني يعملون إراديا على
مؤمناً
توفري العدالة واحدهم لآلخر عرب الزمن ،فاالستقرار يكون ّ
بفضل دافع كاف من النوع املناسب مت اكتسابه يف ظل
مؤسسات عادلة" (.)94
فهناك دول جنحت حقاً يف تفادي لعنة املوارد تلك،
وحتويلها من نقمة إىل نعمة حقيقية ،فبتسوانا مثالً ،عندما
استقلت عام  9166كانت بلداً يف غاية الفقر ،ولكن ما أن
بدأت عائدات تصدير املاس تنمو ،حىت عمدت البالد إىل
االلتزام خبطط التنمية الوطنية ،وفرض انضباط مايل على امليزانية،
وأنفقت احلكومة اإليرادات لتطوير البىن التحتية املادية
واالجتماعية ،وقد أصبحت إيرادات أملاس مستقر عند نسبة
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 %41من جممل اإليرادات العامة للبالد ،وعملت احلكومة
بسياساهتا على جلم نفسها ووضع كوابح خمتلفة إزاء األنفاق
املفرط .وشجعت االستثمار اخلاص القائم على السوق ،ولعل
أهم معطيات هذا النجاح يف بوتسوانا ،يتمثل فيما متيزت به
البالد من دميقراطية اجتماعية ،بدرجة عالية من الشفافية يف
جمال حياز اإليرادات العامة والتصرف هبا ،يف حني أن الفساد
بقي دون املستويات املألوفة يف الكثري من البلدان النامية ،إضافة
إىل وجود جمتمع مدين قوي ،إضافة إىل أن النخبة احلاكمة
وجدت يف املصلحة الوطنية مصلحتها اخلاصة هي (.)95
وكذلك أكدت وثيقة "الفساد واحلكم الرشيد" لسنة ،9117
الصادر عن برنامج األمم املتحد اإلمنائي" ،بأن أرتبط
االستقرار السياسي يف بوتسوانا ،بالنجاح االقتصادي احملقق
فيها ،حيث عمل على تركيز وترسيخ االستقرار السياسي ،ومثة
سببان يفسران ذلك االستقرار السياسي والنمو االقتصادي.
أوهلما ،يتمثل يف أن البلد ليس مقسماً إىل عشائر عرقية ،وقد
عملت احلكومة على تعميم االستفاد من مثار النمو على نطاق
واسع إلرضاء السكان بقدر معقول .وثانيهما ،أهنا بلد صغري
ويعتمد كثرياً على االستثمار اخلاص ،وبالتايل لديها حافزاً قوياً
يدفعها إىل تنمية قدر كافية لدى الدولة لتشجيع االستثمار يف
الثرو املعدنية ،فالنفعية االقتصادية كانت دائماً هلا الغلبة على
األيديولوجية السياسية أو احملسوبية العشائرية"( .)96وأن تقرير
"أوكسفام أمريكا" ،الذي يتخذ يف العاد موقفاً سلبياً شديداً من
املشاريع النفطية ،يشري إىل أن هناك استثناءات :فبعض الدول
ذات الصناعات اإلستخراجية الكربى -مثل بوتسوانا وتشيلي
وماليزيا – قد تغلبت على الكثري من العقبات ...وطبقت
إسرتاتيجيات سليمة لصاحل الفقراء (.)97
بينما هناك دول كثري رافقتها فرتات طويلة من النزاع
الداخلي العنيف ،فالسلفادور مثالً ،وهي من أكثر بلدان أمريكا
الوسطى إضطراباً ،حبسب تقرير اللجنة العاملية للبيئة والتنمية،
التابعة لألمم املتحد " ،فوفق ما جاء يف مشروع اهليئة البيئية
للسلفادور ،الذي أعدته الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،فأن
األسباب األساسية للصراع الدائر ليست أسباباً بيئية بقدر ما
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هي أسباب سياسية ،نابعة من معضالت تتعلق بتوزيع املوارد يف
أرض مكتظة" ( .)98ويؤكد كوليري وهوفلر إىل أن الرتكيب الديين
والعرقي يؤثران على نشوب النزاعات ،فاجملتمعات اليت تصل فيها
الفئة العرقية األكرب إىل  %10-45من السكان -وهو الذي يطلق
عليه أسم "اهليمنة العرقية" – ترتفع فيها نسبة خطر نشوب
النزاع إىل ما يقارب الثلث .وبعيداً عن حالة اهليمنة العرقية ،تقلل
التعددية العرقية والدينية عملياً من خطر حدوث ثور أو مترد.
ويذهب باحثون آخرون ( .)91يف دراسة قاموا بإعدادها ،إىل
أن النفط ميثل مشكلة كبري لكثري من الدول الغنية به ،وخاصة
الدول النامية ،كوهنا دول معروفة يف غالبيتها باحلكومات
الضعيفة وغري الشرعية واألنظمة غري الدميقراطية ،وقد وضعوا
معادلة مفادها أن:
النفط = المال = السلطة = الفساد = الديكتاتورية

ويف هذا الصدد أيضاً ،ويف دراسة أجريت من قبل البنك
الدويل ،على  36دولة يعتربها البنك األكثر اضطرابا ومديونية،
واألدىن دخالً ،وقد ظهر أن  27دولة منها هي من الدول
املصدر للسلع األولية ( .)20ومع كل املخاطر النامجة عن
اكتشاف وجود النفط إال أن الباحث مييل إىل أن اخلطر إمنا يأيت
من سوء إدار تلك الثروات واملوارد وليس وجودها ،ال بل حىت
االعتماد على ثرو املوارد ال جيعل من نشوب النزاعات أمراً
حتمياً .فثرو املوارد تزيد من خطر نشوب حرب أهلية ،ولكن
مقابل كل دولة غنية باملوارد ،عانت من نزاع مسلح ،متكنت
دولتان أو ثالث دول من تفاديه ،واألمثلة كثري يف هذا الشأن،
فهناك دول اخلليج العريب ،ودول كبتسوانا وماليزيا وتشيلي،
حيث أن السياسات األفضل تساعد على ختفيف احتمال
تسبب املورد بنشوب نزاعات ،وتوجه ثرو املوارد حنو التعليم
والصحة وحماربة الفقر .بدالً من أنفاقها على التسلح
العسكري وجتهيز اجليوش اجلرار وقوات األمن احمللية اخلاصة
بالنظام لقمع املعارضة.
ويف دراسة حديثة أخرى ( .)29أشار الباحث فيها ،وذلك
من خالل وضعه قائمة لسبعة عشر نزاعاً حديثاً مرتبطاً باملوارد
الطبيعية ،تظهر فيها األحجار الكرمية كأسباب ِ
لثمان نزاعات،

والنفط والغاز الطبيعي كأسباب ِ
لست أخريات ،بينما تظهر
املخدرات غري القانونية سبباً ِ
خلمس نزاعات واألخشاب سبباً يف
ِ
ثالث أخريات .حيث يؤكد أنه ويف معظم النزاعات ،تلعب
املوارد املختلفة دوراً يف النزاع .نظر اجلدول (:)9

جدول (-:)2احلروب األهلية املرتبطة باملوارد ()2002-9110
البلد

مدة الحرب

الموارد

أفغانستان

-5971
2115
-5971
2112
-5971

أحجار كرمية -افيون

أنغوال
أنغوال (كابندا)

نفط-أملاس
نفط

-5971
5997
-5911

نفط -ذهب -كوكايني

مجهورية الكونغو

-5997

نفط

الكونغو الدميقراطية

-5991
5997
-5991

حناس -كولتان -أملاس
ذهب -كوبالت

اندونيسيا (جزير اتشيه)

-5971

غاز طبيعي

كمبوديا
كولومبيا

الكونغو الدميقراطية

أخشاب –أحجار كرمية

اندونيسيا (بابوا الغربية)

-5919

حناس -ذهب

ليبرييا

-5919
5991

أخشاب -أملاس -حديد-
زيت خنيل -كاكاو -قهو -
مارجيوانا -مطاط -ذهب

املغرب

-5971

فوسفات -نفط

ميامنار

-5919

أخشاب -صفيح -أحجار
كرمية -أفيون

بابوا -غينيا اجلديد

-5991

حناس -ذهب

بريو

-5911
5991
-5995
2111
-5913

كوكايني

سرياليون
السودان

املاس
نفط

المصدر :مايكل روس  :املوارد الطبيعية والنزاعات املسلحة خيارات وحتركات ،
ترمجة  :فؤاد سروجي  ،الطبعة العربية األوىل  ،األهلية للنشر والتوزيع  ،عمان ،
 ، 5002ص.44

أما وخبصوص البلدان العربية ،فيُالحظ أن الدول النفطية
وعلى وجه اخلصوص دول اخلليج العريب ،تتمتع بنوع من
االستقرار سي مرده ما توفره ملواطنيها من رفاهة عيش ،ومعروف
أن هذه البلدان تعترب ذات املستوى املرتفع من الدخل القومي.
بينما ويف املقابل جند أن الصعوبات االقتصادية يف دول كمصر،
أو السودان ،أو املغرب ،أو تونس ،كانت مسؤولة عن بعض
مظاهر عدم االستقرار السياسي فيها( .)22والسبب ليس قلة
املوارد االقتصادية ،إمنا هي إىل حد ما وفري  ،ولكن األنظمة
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السياسية يف تلك البلدان ومن ضمنها العراق لغاية عام ،2003
كانت وما تزال البعض منها تتبع منطاً من السياسات التمييزية
حبيث تستغل مواردها االقتصادية لصاحل الفئات واجلماعات
املوالية ،وحترم اجلماعات املعارضة ،مما يولّد حالة من االستياء
الشعيب وعدم االستقرار.
فالدول العربية ومنذ السبعينيات تعتمد على النفط
وصادرات الوقود األخرى كالغاز مثالً كمورد أساسي يف دعم
اقتصادياهتا ،فقد مثّلت نسبة  75و 7226و %8924من السلع
املصدر من بلدان فئة الدخل املرتفع ،والدخل املتوسط ،والدخل
املنخفض على التوايل يف العام  .2006فقد ارتبط منو الناتج احمللي
اإلمجايل للبلدان العربية بالتقلبات احلاد اليت عصفت بسوق
النفط .والغريب إنه وخالل مراحل االنتعاش والركود اليت شهدهتا
فرت العقدين ونصف العقد املاضية بعد العام  ،9180مل يسجل
نصيب الفرد من النمو االقتصادي أية زياد على اإلطالق
تقريباً .فوفقاً لبيانات البنك الدويل مل يتجاوز منو نصيب الفرد
احلقيقي من الناتج احمللي اإلمجايل يف البلدان العربية ،%624
خالل أربعة وعشرين عاماً بني عامي  9180و( 2004أي أقل من
 %025سنوياً) ،وال خيفى ما لتباطؤ النمو من آثار سلبية على
االستقرار يف أي بلد(.)23
فاحلرب األهلية يف السودان ،على سبيل املثال ،بدأت عام
 ،9183عندما أختذ الرئيس السوداين جعفر النمريي سلسلة من
اإلجراءات اليت أخلت بالتوازن الدقيق الذي كان سائداً حينذاك
بني األغلبية املسلمة يف الشمال وبني اجلنوب الذي يقطنه
بكثافة سكان يدينون بالديانة املسيحية وباملذهب أألرواحي.
ومن بني تلك التدابري كان القرار الذي قضى بوضع النفط الذي
اكتشف يف اجلنوب حتت سياد الشمال ،حيث مت بناء مصفا
للنفط يف الشمال بدالً من اجلنوب ،وقد احتج اجليش الشعيب
لتحرير السودان الحقاً واشتكى بإن الشمال يسرق موارد
اجلنوب مبا فيها النفط ( .)24فيبدو أن السبب الرئيسي للصراع
متثل باآللية غري العادلة اليت أتبعتها احلكومة يف استغالل وتوزيع
نفط اجلنوب لصاحل الشمال ،وشعور أهايل اجلنوب املختلفني
عرقياً ودينياً كوهنم أفارقة ومسيحيون أو يدينون بديانات
100

أرواحية ،عن أهايل الشمال ذو الغالبية العربية واملعتنقني لإلسالم
ديناً ،بأن احلكومة تنهب نفطهم وتستغله هلا وملن يواليها من
جمموعتها األثنية الدينية.
من هنا يتضح الدور الكبري للنفط كمورد طبيعي يدفع
احلكومة إىل الوقوع يف براثن الفساد واالنفراد التسلطي ،إذا ما
أُسيء استخدامه يف غري صاحل الشعب ،إذن (الفساد يف هذا
اجملال) ،أي عدم العدالة يف توزيع املوارد والثروات الطبيعية ومن
ضمنها النفط بني اجلماعات اليت تعيش يف البلد الواحد،
وخاصة إذا ما كانت هناك مجاعة عرقية خمتلفة تسكن يف املواقع
واملناطق الغنية باملوارد وخاصة النفط ،يؤدي إىل قيام نزاعات
داخلية عنيفة ،ونشوء حركات انفصالية متمرد  ،بالتايل يعترب
سبباً مباشراً ورئيسياً للنزاعات الداخلية العنيفة.
 -1عالقة اآللية غير العادلة لتوزيع األرض والنزاع الداخلي
إن النزاع حول السياد على األرض يعترب خالفاً سياسياً
يتميز بأشد درجات العناد .حيث أنه معروف بصعوبة تسويته،
فمن بني مجيع اخلالفات السياسية يعترب هذا الصراع األقل
استجابة للتسوية من خالل التفاوض أو املساومة أو البحث عن
حلول وسطية .ويعود ذلك إىل كونه يسفر عن مواقف
وادعاءات مرفوضة من قبل الطرف اآلخر من النزاع( .)25مع
تفاقم نتيجة اآلثار املؤملة الناجتة عن احلرب العرقية ،حيث يولّد
العنف حاالت من العداء وانقسامات تتحدى التوفيق فيما
بينها .خاصة عندما يرى أصحاب األرض أن النخبة احلاكمة
تعمل على سلبهم أرضهم ،ومنحها جلماعات عرقية أخرى .لذا
يتوجب وضمن هذا الفرع أن ُجنيب عن التساؤل األساسي
التايل ،مدى عالقة اآللية غري العادلة يف توزيع األراضي والنزاع
الداخلي العنيف؟ كما ونود اإلشار إىل إننا سوف نأخذ
باجلانبني السياسي واالقتصادي ،وهذا ما سنحاول أن
نتطرق إليه قدر اإلمكان.
إ ّن اآلليات غري العادلة يف توزيع األراضي على اجلماعات
السكانية رمبا تؤدي إىل إثار القالقل ومجلة من مشاكل عدم
االستقرار ،ويُقصد باآلليات غري العادلة ،أي اآلليات التمييزية
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اليت قد تتبعها احلكومات يف أي بلد ،حبيث تعمل على منح
األراضي إىل جمموعات سكانية أو مجاعات أثنية معينة ،تكون
يف العاد إما موالية للسلطة احلاكمة ،أو أن النخبة احلاكمة هي
من ذات األثنية ،فتحايب تلك اجلماعة على حساب اجلماعات
األخرى ،وقد تأخذ من اجلماعات املختلفة ما تعتربه أراضي هلا،
وقد ورثتها أب عن جد ،وتعتربها مواطنها األصلية ،فتعمل
احلكومة جاهد على سلبها إياها ومنحها للجماعة اليت تواليها،
فتستخدم هذه اآللية لتحصيل مكاسب سياسية ،وأضعاف
اجلماعات املعارضة ،أو رمبا تصادر تلك األراضي من أصحاهبا
مقابل تعويض غري كايف ،هبدف منحها للشركات األجنبية
االستثمارية ،وقد جتلب عمالة أجنبية أيضاً فتحرم السكان
احملليني من االستفاد من خريات أرضهم ،حمققة مكاسب
اقتصادية دون أن تُفكر يف جدية ما ستحدثه أفعاهلا من
هتديدات حقيقية ،مما يزيد الشعور بالظلم ،وبالتايل يُذكي الرغبة
يف التمرد والعصيان ،ورمبا املطالبة باحلكم الذايت أو االنفصال،
وقد كشفت سياسة الفصل العنصري الالإنسانية اليت كانت
موجود فيما مضى يف جنوب أفريقيا ،معضالت كثري وكبري ،
فقد كانت تعتمد سياسيات وطرائق عديد لتكريس الصراع،
ومن أهم هذه الطرق أتبعت ما يُعرف باسم
(نظام أراضي الوطن) ،يف ختصيص  %94من أراضي البالد
إىل  %72من السكان (.)26
كما وأن الفالحني الذين يعتمدون يف معيشتهم الرئيسية
على ما يزرعونه وحيصدونه ،كثرياً ما يدخلون يف نزاع عنيف يف
مواجهة الدولة إذا ما أُسيئت عمليات توزيع األراضي ،وينخرط
يف هذا الصراع خمتلف املعنيني ،ويف مجلتهم املالكون "الغائبون"
لألرض واملواشي ،وهم يف الدرجة األوىل من النخب املدينية ،وال
سيما الساسة وضباط اجليش .حيث إهنم ينافسون اجلماعات
احمللية لألرض على استعمال هذه املوارد املتناقصة ،ويف مقابل
مواجهة املستعملني احملليني لألرض بنخب خارجية قوية وثيقة
الصلة بالدولة ،ستحاول النخب احمللية تعبئة قواعدها
وجتييشها يف حركات مقاومة منظمة ،وقد تتعاظم عندها
احتماالت النزاع العنيف (.)27

إذن فمسألة الوصول إىل األرض وحيازهتا لعبت وما تزال
دوراً مهماً بالنسبة إىل الكثري من اجلماعات الفالحة احملرومة
واليت ال متلك األرض .خاصة أذا كانت هذه املمارسات حتدث
يف مناطق جغرافية تسكنها مجاعة اثنية – لغوية معينة ختتلف
عن اجلماعة األثنية احلاكمة ،ألن الشعور باحلرمان واملعادا كله
يوفر حالة من التعبئة السياسية واالجتماعية للنزاع الداخلي
العنيف .فانتفاضات الفالحني يف اهلند وبنغالدش كانت وثيقة
الصلة مبسألة األرض (حركتا ناكسااليت وتيشابنا) ،كما أن
املعارضة الواسعة يف صفوف الفالحني لنظام سوموزا يف نيكارغوا
أمنا أثارها الطرد ألقسري لصغار الفالحني (.)28
علماً إن هناك بلدان تعاين من أمرين خطريين ومها ندر
األراضي ،مقابل كثافة سكانية مرتفعة أمثال (بنغالدش،
سريالنكا ،السلفادور ،).....متثل مشكلة حقيقية يستعصي
حلها ،نظراً لعدم وجود أر ٍ
اض غري مزروعة حيث كان
من املمكن أن يُشكل استصالحها صمام أمان للفالحني
الذين ال ميلكون أرضاً.
فسريالنكا مثالً ،تعاين من هذه املشكلة أميا معانا  ،ال بل
أن نوع نزاعها الداخلي احملتدم منذ عقود طويلة بني التاميل
الغالبية العظمى يف مشال وشرق البالد ،والسنهاليني يف جنوب
وغرب البالد إمنا قد جاء نتيجة مسألة األرض .فبعد االستقالل
بفرت قصري  ،أي خالل عامي  9148و ،9141أصدر الربملان ذو
اهليمنة السنهالية تشريعات حرمت السكان التاميل يف قطاع
املزارع من حق املواطنة ،وبالتايل حق التملك ،على اعتبار أهنم
ينحدرون من عمال ضيوف ال مكان هلم يف سريالنكا ،فال بُد
من إعادهتم إىل اهلند (علماً أن هؤالء التاميل هم خيتلفون عن
التاميل يف الشمال والشرق كوهنم قد مت جلبهم منذ عقود من
قبل االستعمار الربيطاين للعمل يف حقول الشاي يف اجلنوب)،
ومع ذلك فأن مسألة األرض هذه شكلّت ختوفاً كبرياً لدى
التاميليني يف الشمال والشرق ،ألهنم شعروا بأهنم مهددين،
خاصة مع تنامي أحزاب سنهالية تدعوا إىل تعظيم العقيد
السنهالية كأيديولوجية وحيد للبالد ،وأن تأريخ سريالنكا أمنا
هو تأريخ األرض والعنصر والعقيد والعرق السنهايل ،وأن البوذية
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متثل اخليط الذهيب املنسوج ضمن تأريخ العرق واألرض ،وذلك
أمثال حزب احلرية السريالنكي ،فأخذ قائد هذا احلزب السيد
سولومون باندارنايكي ،على عاتقه الدعو إىل شعار السنهالية
فقط ليكون مبثابة التزام ألي حكومة يشكلها حزبه مستقبالً.
وبذلك بدأت أوىل حاالت العصيان املدين من قبل التاميل
منذ العام  9158و ،9169لتنتهي مبأسا دامية من العنف
املتواصل .مث جاءت محالت متتالية من النزاع العنيف حول
األرض املسما سريالنكا منذ أواخر اخلمسينيات حمور تركيز
متمثل يف قضية إنتقال السنهاليني من مناطق أخرى من اجلزير
لالستيطان يف الشمال أو يف الشرق ،وهو ما وصفته مجيع
أطياف الرأي العام التاميلي ،بأنه "استعمار ترعاه الدولة" ملوطن
التاميل ،هبدف تغيري تركيبته السكانية وتقويض مطالب التاميل
باحلكم الذايت اإلقليمي والحقاً بالسياد  .وقد كان توجه الدولة
ذو الغالبية السنهالية احلاكمة ،واضحا إزاء وضع مستوطنات
سنهالية جديد ضمن مناطق ذات أمهية إسرتاتيجية يف النزاع
حول األرض ،أي يف احلي الشرقي ذي التعددية العرقية يف
ترنكومايل على سبيل املثل ،وهو حي متاخم لإلقليم الشمايل
ذي األغلبية التاميلية الساحقة ،وقد تسبب ذلك بتفاقم النزاع
إىل حد بلوغها إىل مستوى احلرب األهلية اعتباراً من عام ،9184
شهدت هذه املناطق املتنازع عليها بعضاً من أشد حاالت
العنف ،مع بدء مقاتلي النمور مبهامجة املستوطنات واملستوطنني،
يف الوقت الذي حتولت فيه املستوطنات السنهالية احملصنة
واخلاضعة حلماية اجليش والشرطة ،إىل عناصر جوهرية يف
إسرتاتيجية احلرب احلكومية (.)21
إضافة إىل أن سريالنكا أصالً كانت تعاين من حمدودية
أراضيها لإلعتماد عليها ،والتاميل على وجه اخلصوص حيث
وجدوا أن املشكلة األساسية لديهم هي النقص التكويين يف
ُسبل كسب الرزق البديلة يف املناطق اليت تسكنها ،خاصة مع ما
كانت احلكومة تقوم به من إقامة مستوطنات سنهالية يف مناطق
التاميل ،فاالفتقار إىل املوارد الطبيعية الكافية وضعف اإلمكانات
الزراعية أسفرا عن االعتماد على القطاع العام .وبعد تراجع
متثيلها يف هذا القطاع بسبب القوانني اليت صدرت يف العام
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 ،9156ملصلحة السنهاال واملسلمني ،مل يعد يف وسعها الربوز إال
يف أنشطة القطاع اخلاص األوفر مكانة ،كاجملاالت الطبية،
والعلمية ،والتقنية ،واهلندسية (.)30
عموماً ونتيجة هلذه السياسات املستمر ويف أواسط عام 9175
قتل عمد مدينة جافنا وهو تاميلي من املوالني حلزب احلرية
السريالنكي برصاص شاب تاميلي يف العشرين من عمره ،بعد
ذلك بعام واحد أشرتك ذلك الشاب املسلح فلوبيالي
براهباكاران يف تأسيس منظمة منور التاميل ،فبدأت بالفعل اهلو
تشدد وتتسع بني السنهاليني والتاميل ،واألفكار الراديكالية حول
التحرير الوطين من خالل الكفاح املسلح قد بدأت يف م ّذ
جذورها يف صفوف شباب التاميل ،وبالتايل انزالق سريالنكا
حنو احلرب األهلية طوال عقد الثمانينات ،لذلك شهدت
سريالنكا ثالثة حروب أهلية هي ( )9187-9183و()9114-9110
و( .)39( )2002-9115وآخر تصعيد عسكري إنتهى حبملة
عسكرية شرسة شنتها احلكومة السريالنكية ضد حركة منور
التاميل أسفرت عن مقتل زعيمها يف عام .2008
أما وخبصوص البلدان العربية ،فلو نأخذ النزاع الداخلي
الذي دار يف السودان وعلى وجه اخلصوص يف إقليم دارفور،
فنالحظ وعلى الرغم من تعدد أسبابه ومسبباته املختلفة إال أن
الصراع على األرض كان أحد هذه األسباب الرئيسية يف تشكيل
خارطة الصراع يف ذلك اإلقليم ،واحلديث هنا يدور حول الصراع
بني القبائل واجلماعات العربية املدعومة أحياناً من قبل احلكومة
يف اخلرطوم ،مقابل القبائل األفريقية (الفور) ،واليت بدأت منذ
عام ( )9181-9187مث عادت لتتجدد يف عام  ،9115والذي أستعر
الصراع للمر الثالثة يف عام ( ،)2003-2002عندما تطورت
صالت نشيطة بني القوات املناوئة للحكومة يف دارفور واملعارضة
املنظمة يف املركز ،سواء مع املعارضة اجلنوبية أو مع حزب املؤمتر
الشعيب ،فالصراع الذي كان أقرب ما يكون إىل حرب أهلية منذ
بداياته ،حيث كل طرف كان ينظر لألخر بأنه يسلبه أرضه،
فالقبائل العربية زعمت بأهنا ضحية اندفاع الفور إىل أخراجهم
من األرض باعتبارهم مستوطنني ،على اعتبار أهنم ُرحل وبدو
وعليهم الرحيل .فيما أعترب الفور بدورهم أنفسهم ضحايا
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اخلطاب العريب الفوقي ذي املضامني العنصرية .عموماً بدأ
الصراع بقيام العصابات العربية اليت تدعى "اجلنجويد"
و"الفرسان" جتوب مناطق الفور ،فتحرق القرى وتقتل دون متييز
وتصادر املمتلكات ،وكذلك ش ّكل الفور بدورهم جمموعاهتم
وميليشياهتم للرد بطريقة مماثلة (.) 32
عموماً نستنتج مما سبق ،أن ندر األرض وأمناط وآليات
توزيعها غري العادلة ،إذا ما تضافرت وتفاعلت مع أطار معني

(كوجود مجاعات أثنية -لغوية مقيمة يف املنطقة) ،فإهنا سوف
تُشكل كتلة كبري من املظامل االجتماعية -االقتصادية،
اليت تتبلور خالقة األرض اخلصبة للنزاعات الداخلية
العنيفة .أنظر الشكل (:)9

العالقة مباشرة شريط تهميش

العالقة مباشرة
آلية غير عادلة

الفساد

لتوزيع الموارد

النزاع الداخلي العنيف
جماعة أثنية مختلفة
في منطقة المورد الطبيعي

عالقة غير مباشرة

المصدر :من عمل الباحث.

األستنتاجات

شكل ( -:)2العالقة بني الفساد وآلية توزيع املوارد والنزاع الداخلي العنيف

الخاتمة

أوالا :إن النزاع الداخلي العنيف إمنا هو نتاج للمظامل وكذلك
املكاسب األقتصادية ،فاملظامل االجتماعية – االقتصادية –
السياسية توفر القو احملركة يف البداية لبحث الناس عن سبُل
تنهي معاناهتم ،يف حني أن املكاسب االقتصادية املباشر ميكن
أن تفسر النشاطات الوحشية ألمراء احلرب وأزالمهم يف مثل
هذه النزاعات ،ومثة دالئل بكل تأكيد على أن العوامل
االقتصادية تزيد النزاعات العنيفة تعقيداً ،وتُطيل أمدها بدرجة
كبري  .لكن ليس مثة أدلة مقنعة تُقدم ،إذا وجدت أصالً ،على
أن احلروب اجلديد تشتعل بالتنافس على مواقع اقتصادية
فحسب .بينما إذا كان هناك أسباب تقوم على املظامل وراء
النزاع الداخلي العنيف ،مثال أمناط التوزيع التمييزية للموارد
الطبيعية (النفط مثالً) بني السكان واجلماعات املختلفة ،فان
متويل النزاع يصبح عامالً مرافقاً وموازياً لألول.

ثانيا :إن األساس يف نشوب النزاعات الداخلية يتمثل يف املظامل
املختلفة بالدرجة األساسية وعدم العدالة يف التوزيع والتزامن مع
اإلجنراف وراء ريع املوارد الطبيعية ،كوهنا متثل املصادر التمويلية
للجهات املتقاتلة ومن دوهنا يعين اهلزمية والتوقف عن النزاع،
خاصة مع غياب املؤسسات ،وعدم حماسبة احلكومة ،ومراكز
السلطة وشخوصها .فيتضح أن هناك نوعاً من الرتافق والتزامن
والتكامل بني الفرضيتني (اجلشع – اجلور) ،حيث أن إحدامها
تُكمل األخرى .فال ميكن أن يتم تصور نزاع قائم على املظامل
دون الدوافع االقتصادية ،وكذلك ال ميكن أن يكون النزاع فقط
للدوافع االقتصادية دون أن يكون هناك ما يُربرها من مظامل
وعدم عدالة يف توزيعها.
ثالث ا :أن اهلوية ،حبد ذاهتا ،ليست بالضرور سبب النزاع ،أو
حىت املصدر الرئيسي للتوتر بني خمتلف اجلماعات .فاخلالفات
اليت تنطلق ،يف ظاهرها ،من اعتبارات تتعلق باهلوية ،كثرياً ما
تنشأ من تعثر سبل الوصول إىل السلطة السياسية أو الثرو ،
وغياب قنوات املشاركة التمثيلية السياسية ،وقمع التنوع الثقايف
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واللغوي .ويف اغلب احلاالت ،تبدأ هذه النزاعات باستغالل
الزعامات السياسية ،ألغراضها األيديولوجية اخلاصة ،للوالءات
األصلية بني الفئات اليت جيمع ما بينها إحساسها باإلقصاء
واحلرمان والتمييز .وهذا االستغالل الذي يعطي الوشائج بني
أعضاء تلك اجلماعات مرتبة األولوية على مصاحل اجملتمع .يغدو
ممكناً عندما ختفق الدولة يف تأمني حقوق املواطنة
الكاملة وضماهنا للجميع.

رابع ا :إن ندر األرض وأمناط وآليات توزيعها غري العادلة ،إذا ما

تضافرت وتفاعلت مع أطار معني (كوجود مجاعات أثنية-
لغوية مقيمة يف املنطقة) ،فإهنا سوف تُشكل كتلة كبري من
املظامل االجتماعية -االقتصادية ،اليت تتبلور خالقة األرض
اخلصبة للنزاعات الداخلية العنيفة.

خامسا :يتضح الدور الكبري للنفط كمورد طبيعي يدفع احلكومة
إىل الوقوع يف براثن الفساد واالنفراد التسلطي ،إذا ما أُسيء
استخدامه يف غري صاحل الشعب ،إذن (الفساد يف هذا اجملال)،
أي عدم العدالة يف توزيع املوارد والثروات الطبيعية ومن ضمنها
النفط بني اجلماعات اليت تعيش يف البلد الواحد ،وخاصة إذا ما
كانت هناك مجاعة عرقية خمتلفة تسكن يف املواقع واملناطق الغنية
باملوارد وخاصة النفط ،يؤدي إىل قيام نزاعات داخلية عنيفة،
ونشوء حركات انفصالية متمرد  ،بالتايل يعترب سبباً مباشراً
ورئيسياً للنزاعات الداخلية العنيفة.
سادسا :إن األمر ال يعتمد على وجود املوارد الطبيعية حبد ذاته
إمنا باآلليات اخلاطئة اليت تتبعها احلكومات يف تلك البلدان،
لتوزيع تلك املوارد الطبيعية ،فهناك عالقة رئيسية بني حالة
العدالة ونفيها (عدم العدالة) وحالة االستقرار يف داخل
اجملتمعات ،فإن من يرتعرع يف ظل مؤسسات أساسية عادلة
يكتسبون والءً معقوالً لتلك املؤسسات بصور كافية الستقرارها.
حيث أن حس املواطنني بالعدالة ،وبالنظر إىل ُخلقهم
ومصاحلهم كما تشكلت يف حياهتم يف ظل بنية أساسية عادلة،
هو من القو حبيث يقاوم امليول العادية حنو الظلم .حيث إن
املواطنني يعملون إراديا على توفري العدالة واحدهم لآلخر عرب
مؤمناً بفضل دافع كاف من النوع
الزمن ،فاالستقرار يكون ّ
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املناسب مت اكتسابه يف ظل مؤسسات عادلة ،فهناك دول
جنحت حقاً يف تفادي لعنة املوارد تلك ،وحتويلها من نقمة إىل
نعمة حقيقية ،مثال بتسوانا.

سابعا :لقد تبني لنا وضمن ما تناولناه يف هذا البحث بأن أكثر
البلدان املعتمد على مورد واحد دون غريه وخاصة البلدان
النفطية وبلدان التعدين ( أي اليت تعتمد على املعادن فقط )
تعترب من أفقر بلدان العامل حبسب تصنيف البنك الدويل على
الرغم مما يصلها من موارد كبري من هذه املعادن.
المقترحات :
بناءً على ما مت التوصل إليه من نتائج ولغرض التقليل من
ظاهر النزاعات وعدم العدالة يف توزيع املوارد نقرتح ما يلي:

أوالا :العمل على إتباع سياسات واضحة وشفافة لتحقيق
املساوا والعدالة االجتماعية وذلك من خالل وضع آليات عادلة
يف توزيع عائدات املوارد الطبيعية على عموم اجملتمع من دون
متييز.
ثانيا :أن ُحيدد جزء من اإليرادات الناجتة من املورد الطبيعي مثال
نسبة ( )%5للجماعة األثنية املختلفة واليت تقطُن يف أو حول
موقع ومنطقة ذلك املورد الطبيعي ،وذلك على اعتبار أهنم
أصحاب تلك األرض ودرءً من خلق أي شعور مستقبلي
لالنفصال لدى تلك اجلماعة.

ثالثا :إن زياد الشفافية يف التعامل مع عائدات املوارد قد تسهم
يف تفادي تلك النزاعات فاملواطنون بالعاد ميلكون معلومات
قليلة حول كمية األموال اليت جتنيها تلك املشاريع وهذا جيعلهم
عرضة الدعاءات مبالغ فيها بأن مواردهم تتعرض للنهب من
قبل احلكومة املركزية ،مثال إنشاء صناديق لتوزيع قسم من
عائدات املوارد الطبيعية حلكومات األقاليم واحملافظات والباقي
تنفقه احلكومة املركزية على مشاريع البنية التحتية والتنموية
واإلنتاجية العامة ،مع وجود رقابة تشريعية على عمل الصندوق.
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ABSTRACT
The main aim of this study is to about know the roles of the political unjust and the economical resources from
another side in the abruption of the internal conflicts to be dominated by violence and the possibility of the combination
of the two in one conflict. With defining the importance of the natural resources (Oil and land) in the abruption of the
internal conflict or in building a modern state and a democratic community and the way to reach the last mentioned goal
which to mean the true relation between the oil resource and the abruption of the internal conflict dominated by
dominated by violence . This study reached conclusions which are: the internal dominated by violence conflict is the
resolute of the unjust polices also the economical gains. The unjust social, economical, polices to provide the engine and
the power for the people to reach solutions to end their suffering while the direct economical gains may explain the savage
practices by the war lords in such conflicts. And to highlight the important role of the oil as a natural resource to push the
governments towards corruption and the one charisma domination in case it was used against the benefits of the people.
The unavailability of land and the way of its unjust distribution if combined with one frame like the (existence of one
ethnic or lingual group within the area) this to form a huge problem of the unjust social, economical polices to develop a
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suitable environment of the violent internal conflicts under this shed of light we concluded the following: in the case of the
states depending on one natural resources like the oil dependent states such states to take measurements to include the
following: to work on the just mechanism to distribute the natural resources to all the community members without any
distinguishing within it to be based on the degree of the loyalty or other reasons. For example establishing a fund for to
distribute the oil income on the citizens directly. And another fund to distribute a portion of the oil income and the other
natural resources for the benefits of the regional governments and the governorates. And his rest of the income is for the
central government to spent on the public projects for the benefit of the people such as infer structure and service
projects. Such estates to pay a serious effort, also to work on more of transparency in dealing with the resources incomes.

ثوختة
ئارماجنا سةرةكى يا ظىَ ظةكولينىَ دزظريت ل دور زانينا روىلَ ضةوساندنيَن سياسى ومةوارديَن ئابوورى دثةيداكرنا
ملمالنيَن نافخوى ييَن دذوار  ,هةروةسا زانينا ضةوانيا ثةيدابوونا هةردوو ئةطةران دئيَك كيَشةدا  ,دطةل دةست
نيشانكرنا طرنطيا مةوردىَ سروشتى ( ثرتول  ,خاك ) ض درةنطظةدانا ملمالنيَن نافخوى يان دئاظاكرنا وةالتةكىَ سةردةمى
وجظاكةكى دميوكراسى  ,وميكانزما ثةيداكرنا هةلبذارتنا دمياهيكى  ,ئانكو زانينا ثةيوةنديا راست دنظبةرا مةوردىَ ثرتول
ورويدانا ملمالنيَن نافخوى يىَ دذوار  .ئةظ شروظةكرنة طةهشتة هندةك دةرئةجنامان و طرنطرتين دةرئةجنام  :ملمالنا
نافخويى يا دذوار دةرئةجنامىَ ضةوساندنىَ ية و دةست ظةئينانا دةستكةفتنيَن ئابوورى  .ئانكو ضةوساندنا ضظاكى  ,ئابوورى
 ,سياسى هندةكا ب لظني ثةيدادكةت ل دةست ثيَكىَ ذبوو هةولدانا خةلكى ل دور ريكيَن دمياهيكئينانا ظان نةخوشيان ,
ىلَ دةست كةفتيَن ئابوورى دبيت شروظةكةت بزاظيَن درندايةتى ييَن سةركرديَن شةرى وديظةالنكيَن وان دظان جورة
ملمالنادا  ,وروندبيت روىلَ مةزن يىَ ثرتوىلَ وةك مةوردةكىَ سروشتى ذبوو ثالدانا حكومةتى بةرةظ طةندةىل يىَ  ,ئةطةر
هات بكارئينان دذ بةرذةوةنديا طةىل  ,هةروةسا كيَمبوونا خاكى ميكانزما بةالفكرنا وىَ يا نةعادل ئةطةر هةمئاهةنطى كر
دطةل ضارضوظةكى ديار ( وةك هةبوونا كومةليَن ئسنى – زمانى ئاكنضى ل دةظةرةكى )  .ئةظ ضةندة دىَ بيتة ئةطةرىَ
ثةيداكرنا قةبارةكىَ مةزن يىَ ضةوساندنىَ ض ياجظاكى ض يا ئابوورى  ,ول دومياهيكىَ دىَ ريَك خوشكةربيت ذ بوو
رويدانا ملمالنيَن نافخوى  .ول ثةى ظىَ شروظةكرنى ئةم طةهشتني ضةند راسثاردان ئةو ذى  :ئةو وةالتيَن ثشت بةستنىَ ل
سةر ئيَك مةورد دكةن ب تايبةت ثرتول دظيت ب ضةند ثىَ رابوونا رابن ذوان  :دانانا ميكانزمةكا عادل ذبوو بةالفةكرنا
داهاتى يىَ ثرتوىل ل سةر هةمى ضظاكى بىَ ى جياوازى  ,هوروةسا دانانا سندوقةكى ذبو دابةشكرنا بةشةكى داهاتى يىَ
ثرتوىلَ ذ بوو حكومةتيَن هةريَما وثاريَزطا  ,ويادمينيت دىَ بو حكومةتا ناوةندى بيت ذبوو مةزاختنىَ ل سةر ثروذيَن طشتى
ييَن وةالتى وةك ثةيداكرنا ذيَرخانا ئابوورى وثروذيَن خزمةت طوزارى  ,هةروةسا دظيت ئةو وةالت كاربكةن ذ بوو
هةمةرةنط كرنا ئابوورى  ,وثةيرةوكرنا شةفافيةتىَ دسةرةدةرى كرنىَ دا دطةل داهاتى يىَ ثرتوىلَ .
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دور مصادر المعلومات في مراحل صنع القرار اإلداري
دراسة استطالعية آلراء عينة من املدراء ورؤساء األقسام يف جامعة زاخو
ميهفان شريف يوسف

قسم العلوم التجارية واملصرفية ،فاكوليت العلوم اإلنسانية ،جامعة زاخو ،اقليم كوردستان-العراق

(تاريخ استالم البحث 2 :أيار ،2100 ،تاريخ القبول بالنشر 01 :تشرين الثاني)2100 ،

الخالصة

تناول البحث موضوع مصادر المعلومات متمثلة بالمعلومات الرسمية والمعلومات غير الرسمية ،كما تناول البحث موضوع مراحل صنع القرار

اإلداري متمثلة بتشخيص المشكلة ،تحديد البدائل المتاحة ،تقييم البدائل المتاحة ،اختيار البديل األفضل ،وتنفيذ القرار ومتابعته.

هدفت الدراسة إلى معرفة دور مصادر المعلومات في مراحل صنع القرار اإلداري ،وقد جرى اختيار جامعة زاخو إلجراء الجانب الميداني من

البحث ،وشملت عينة البحث ( )01من المدراء ورؤساء األقسام العلمية في الجامعة.

اعتمد الب احث استمارة االستبانة بعد أن تم التأكد من صدقها وثباتها كأداة رئيسة لجمع بيانات الجانب الميداني ،وتم تحليل هذه البيانات

باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وكذلك معامل االرتباط بيرسون وتحليل االنحدار الخطي البسيط.

وقد توصل الباحث إلى جملة من االستنتاجات كان من أهمها وجود عالقة ارتباط وتأثير ذات داللة معنوية وموجبة بين مصادر المعلومات

ومراحل صنع القرار اإلداري ،كما ظهر أن أغلب القرارات التي تصنع وتتخذ في الجامعة تعتمد على المعلومات الرسمية ،أما المعلومات غير

الرسمية فعلى الرغم من أن تأثيرها لم يظهر بشكل كبير إلى أن ذلك ال يعني أنها ال تؤثر في مراحل صنع القرار اإلداري فهي تعد الشريك الضامن

للمعلومات الرسمية  ،إضافة أن هناك قرارات إدارية يمكن أن يصنعها المدراء ورؤساء األقسام في جامعة زاخو ،وأن هذه القرارات تمر بمراحل

متعددة تسمى مراحل صنع القرار ،مما يدل فعالً على أن هناك العديد من القرارات يمكن أن تساهم به المدراء ورؤساء األقسام ويشاركوا بها في

عملية مراحل صنع القرار.

وقد خرج الباحث في النهاية إلى مجموعة من المقترحات كان من أهمها ضرورة توفر أنظمة معلومات خاصة تسمى نظام دعم القرارات

لمساعدة المدراء ورؤساء األقسام في مواجهة المشاكل التي يواجهونها وخاصة المشاكل الفريدة والغير متكررة والمعقدة بهدف الوصول إلى القرار
الجيد وبأسلوب علمي ،وكذلك ضرورة توفير قاعدة للمعلومات في هيئات الجامعة المختلفة توفر المعلومات الالزمة لتطبيق منهجية مراحل صنع

القرار عن طري ق استخدام شبكة معلوماتية إلكترونية تساعد على تنشيط خدمات المعلومات وخاصة خدمات البث المباشر للمعلومات التي تساعد
على تقديم أفضل مستوى لالستفادة منها.

الكلمات الدالة :مصادر املعلومات ،املعلومات الرمسية ،املعلومات غري الرمسية ،مراحل صنع القرار اإلداري.

المقدمة

ال شك يف أن صنع القرار يف عصرنا احلايل أصبح خيضع
للكثري من التأثريات واليت تساهم بدورها يف توجيه صانع القرار،
ولعل ما مييز عصرنا احلايل من تغريات سريعة ومتالحقة له عدة
انعكاسات على صياغة القرار وصناعته ،فقد أصبح صانع القرار
اليوم جمرباً على اختاذ قراراته بالسرعة املطلوبة وإال أصبحت هذه
القرارات دون فائدة.
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من هنا أصبح لزاماً على صانع القرار أن يعرف الواقع الذي
يعيش فيه واحمليط الذي يتفاعل معه معرفة جيدة وشاملة ،وعليه
تظهر لنا األمهية الكبرية اليت تكتسبها مصادر املعلومات اليوم يف
سبيل دعم وتوجيه صانع القرار ،إذ أصبحت مصادر املعلومات
اليوم مورداً مهماً للمنظمة ،كما أصبحت قوة الدول واملنظمات
تقاس وحتدد بشكل كبري مبدى قدرهتا على التحكم يف مصادر
املعلومات ،لذا فإن القرارات اجليدة هي تلك القرارات اليت
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تعتمد على املصادر املتنوعة والدقيقة يف حصوهلا على املعلومات
اليت تبين من خالهلا تلك القرارات.
وبغرض تفعيل العالقة اليت تربط ما بني مصادر املعلومات
ومراحل صنع القرار خاصة يف ظل كثرة املعلومات وتنوعها وتنوع
مصادرها ظهرت نظم للمعلومات تعمل على مجع البيانات
ومعاجلتها وخزن املعلومات من مصادرها املختلفة من أجل
إتاحتها لصانع القرار وقت احلاجة هلا ،وقد تنوعت نظم
املعلومات هذه بتنوع مصادر معلوماهتا وبتنوع اجلهة املستفيدة
من خمرجات هذه النظم.
تضمن البحث مخسة مباحث ،يتناول املبحث األول عرض
نظري ملفهوم املعلومات ومصادرها ،ويبحث املبحث الثاين
مفهوم صنع القرار اإلداري ومراحله وأمهية مصادر املعلومات يف
مراحل صنع القرار اإلداري ،يف حني اختص املبحث الثالث
لعرض منهجية البحث ،ويف املبحث الرابع جرى تناول نتائج
البحث ومناقشته ،ومت اختتام البحث مببحثه اخلامس متضمناً
االستنتاجات واملقرتحات.

المبحث األول

مفهوم المعلومات ومصادرها
تعد املعلومات من العناصر الضرورية ألي عمل يقوم به
اإلنسان ،وتربز احلاجة إليها يف مجيع النشاطات اإلنسانية،
السياسية ،اإلدارية ،االقتصادية ،والعلمية ،وقد أصبحت مصادر
املعلومات القاعدة األساسية لألحباث العلمية املختلفة ،وقد مت
تقسيم هذا املبحث إىل حمورين يتناول احملور األول مفهوم
املعلومات والعالقة بني البيانات واملعلومات ويتضمن احملور الثاين
مصادر املعلومات املختلفة.

 .0مفهوم المعلومات:

املعلومات مصطلح كثري التداول واالستخدام عند الكثري من
الناس ،ولكن يف احلقيقة أن الكثري منهم ال يفرق بني مصطلح
املعلومات والبيانات ويعتربون أن أحدمها مرادف لآلخر ،لذلك
جيدر بنا أوالً ذكر بعض التعاريف املتعلقة مبفهوم البيانات وذلك

هبدف إزالة اللبس الواقع بني مفهوم املعلومات ومفهوم البيانات
( دريس.) 62،6002 ،

.0.0تعريف البيانات:

يتفق أغلب الكٌتاب والباحثني يف جمال العلوم اإلدارية ونظم
املعلومات على أن البيانات تعد مادة خام حتتاج إىل معاجلة
وحتويل لتصبح معلومات ،ويف هذا الصدد فقد عرف البيانات
بأهنا احلقائق واألرقام واخلرائط والكلمات واإلشارات اليت تعرب
عن فكرة واليت ميكن معاجلتها لتتحول إىل نتائج ميكن االستفادة
منها( املشرقي.)8112،61،
ويعرفها ( احلميدي وآخرون )6002،02،بأهنا جمموعة من
احلقائق أو املشاهدات أو التقديرات غري املنظمة قد تكون أرقام
أو كلمات أو رموز أو حروف ،ويعرف الباحث البيانات بأهنا
األحداث املوثقة اليت حتصل داخل املنظمة وتكون فائدهتا
حمدودة ملتخذ القرار وبذلك فهي حباجة إىل إجراء بعض
العمليات التنظيمية عليها لكي تصبح ذات فائدة أكرب ملتخذ
القرار.
.2.0تعريف المعلومات:

تعددت وجهات نظر الكٌتاب والباحثني بشأن تعريف
املعلومات تبعاً للجهة اليت تتداوهلا ،فقد عرفها(النجار،6080 ،
 )12بأهنا البيانات اليت خضعت للمعاجلة والتحليل والتفسري
هبدف استخراج املقارنات واملؤشرات والعالقات اليت تربط
احلقائق واألفكار والظواهر مع بعضها البعض.
ويعرفها (اللوزي )6000،821،بأهنا كل أشكال ومصادر
املعرفة والعلم واإلدراك احلسي واملعنوي لألشياء والناس والبيئة،
كما عرف(الظاهر )6001،810،املعلومات بأهنا املعطيات
الناجتة عن معاجلة البيانات يدوياً أو حاسوبياً أو باحلالتني معاً
ويكون هلا سياق حمدد ومستوى عال من املوثوقية ،أما الباحث
فيعرف املعلومات بأهنا البيانات اليت جرت معاجلتها عن طريق
العمليات الرياضية أو التنظيمية حبيث ميكن ملتخذ القرار
االعتماد عليها يف اختاذ القرار.
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 .1.0الفرق بين البيانات والمعلومات:
تعد البيانات املادة اخلام الالزمة إلنتاج املعلومات ،ولكي
تكتمل صورة الفرق بني مفهوم البيانات واملعلومات ميكننا
االعتماد على اجلدول اآليت:
جدول رقم ( :)0املقارنة بني البيانات واملعلومات
-

البيانات

املعلومات

متثل أرقاماً أو أعداداً غري مفسرة- .
متثل مدخالت لنظام املعلومات- .
حمدودة الفائدة ملتخذ القرار - .
أرقام غري تامة املعاجلة.

متثل أرقاماً أو أعداداً مفسرة.
متثل خمرجات لنظام املعلومات.
يتخذ القرار اعتماداً عليها.
أرقام تامة املعاجلة.

المصدر :حممد الصرييف ،نظم املعلومات اإلدارية ،مؤسسة حورس للنشر والتوزيع ،الطبعة
األوىل ،6002 ،ص 861:كما ميكن املقارنة بني البيانات واملعلومات من خالل بعض
اجملاالت واخلصائص اليت متيز أحدها على اآلخر ،وذلك من خالل اجلدول اآليت:
جدول رقم ( :)2املقارنة بني البيانات واملعلومات من حيث اجملال
المجال

البيانات

المعلومات

الرتتيب
القيمة
االستعمال
املصدر
الدقة
املوقع
احلجم

غري منظم يف هيكل تنظيمي.
غري حمدودة القيمة.
ال تستعمل على الصعيد الرمسي.
متعددة املصادر.
منخفضة الدقة.
عبارة عن مدخالت النظام.
متوفرة بشكل كبري جداً.

منظمة يف هيكل تنظيمي.
حمدودة القيمة .
تستعمل بشكل رمسي وغري رمسي.
حمدودة املصادر.
عالية الدقة.
عبارة عن خمرجات النظام.
متوفرة بشكل قليل نسبياً.

المصدر :حممد الصرييف ،نظم املعلومات اإلدارية ،مؤسسة حورس للنشر والتوزيع ،الطبعة
األوىل،

 ،6002ص861:

.2مصادر المعلومات:
يتفق الكتاب (عبد اهلادي( ،)8111،كنعان،)6001،
(البكري( ،)6001،مناصرية ( ،)6001،دريس )6002،على أنه
ميكن تقسيم املعلومات حسب املصادر اليت يتم االعتماد عليها
يف احلصول على املعلومات إىل معلومات رمسية وغري رمسية.

 .0.2المعلومات الرسمية:
يقصد باملعلومات الرمسية هي كل املعلومات اليت خترجها
وتقدمها نظم املعلومات الرمسية داخل املنظمات ،إضافة إىل
التعليمات واإلجراءات املختلفة ،أي أن هذه املعلومات مرتبطة
باهليكل التنظيمي الرمسي(مناصرية ،)6001،00،فهذه املعلومات
هي اليت نعتمد عليها يف صناعة القرارات لكوهنا موثقة ومؤكدة
( الصباغ.)60 ،6001،
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كما عرف (كنعان )812،6001،املعلومات الرمسية بأهنا
كافة املعلومات اليت تقدمها اجلهات الرمسية املشرفة على تسجيل
املعلومات وختزينها إىل اجلهات املتعاملة مع املعلومات ،وقد
تكون هذه املعلومات يف شكل معلومات نازلة كالقوانني أو
معلومات صاعدة كالتقارير ،ويعرف الباحث املعلومات الرمسية
بأهنا املعلومات اليت حيصل عليها متخذ القرار من الوثائق
والقوانني والكتب اإلدارية الرمسية سواء كان داخل املنظمة أو
خارجها.
.2.2المعلومات غير الرسمية:

يقصد باملعلومات غري الرمسية املعلومات اليت تأيت من خارج
نظم املعلومات اخلاصة باملنظمة كاإلشاعات واخلربات الشخصية
واآلراء واألفكار ،فهذه املعلومات تستخدم كمكمل للمعلومات
الرمسية وميكن استخدامها كبديل يف حالة عدم وجود املعلومات
الرمسية(مناصرية ،)6001،00،كما ميكن تعريف املعلومات غري
الرمسية على أهنا املعلومات اليت نستند إليها يف صناعة القرارات
عندما ال تتوفر لنا معلومات رمسية مثل التصورات واألفكار
والتوقعات والدعايات واإلشاعات والتجارب واخلربات وما إىل
ذلك(الصباغ.)601،61،
ويشري البكري إىل أن املعلومات الرمسية هي املخرجات
الصحية والدقيقة ألي نظم للمعلومات ،ولكن هذا ال يقلل من
دور املعلومات غري الرمسية يف املنظمة واليت تعتمد عليها اإلدارة
كمصدر بديل للمعلومات الرمسية (البكري،)6001،811 ،
ويرى الباحث أن املعلومات غري الرمسية هي املعلومات اليت
حيصل عليها متخذ القرار من خالل خربته ومهاراته واجتهاده
الشخصي ،عليه فإن املعلومات مهما تعددت تعاريفها
ومفاهيمها ومصادرها فإهنا يف النهاية تعد العنصر األساسي
الذي حيتاج إليه صانع القرار يف كافة اجلوانب اإلدارية
واالقتصادية والتكنولوجية وغريها ،ويرى الباحث أيظاً انه لكي
تكتمل صورة الفرق بني املعلومات الرمسية واملعلومات غري الرمسية
ميكننا االعتماد على اجلدول( )0اآليت:
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جدول( :)3الفرق بني مصادر املعلومات الرمسية ومصادر املعلومات غري الرمسية
مصادر المعلومات
مصادر املعلومات الرمسية

مصادر املعلومات غري الرمسية

التقارير والوثائق الرمسية ،التجارب والبحوث العلمية.
التعليمات الرمسية ،السجالت الرمسية ،الكتب اإلدارية الرمسية،
اللوائح والقوانني ،الدورات التدريبية الرمسية.

اخلربة الشخصية ،التقدير الشخصي ،املعلومات
الذاتية ،املهارة الشخصية ،االتصاالت غري
الرمسية ،اإلشاعات ،احلدس والتخمني.

اجلدول من إعداد الباحث

المبحث الثاني

مفهوم صنع القرار اإلداري ومراحله

تعد عملية صنع القرار من السلوكيات اإلنسانية املهمة،
وذلك إن الفرد يقوم باختاذ عدد من القرارات عند سعيه املستمر
إلشباع حاجاته ،ومن هنا وصفت عملية صنع القرار بأهنا جوهر
العملية اإلدارية والقلب النابض للمنظمة ،ويعد النجاح الذي
حتققه أية منظمة تتوقف إىل حد بعيد على قدرة وكفاءة إداراهتا
على اختاذ القرارات الرشيدة ،وقد مت تقسيم هذا املبحث إىل
ثالثة حماور يتناول احملور األول مفهوم صنع القرار اإلداري
والعالقة بني صنع القرار واختاذ القرار ،ويتضمن احملور الثاين
مراحل صنع القرار اإلداري املختلفة ،ويتناول احملور الثالث أمهية
مصادر املعلومات يف مراحل صنع القرار اإلداري.

 .0مفهوم صنع القرار اإلداري:

قبل أن نتطرق إىل مفهوم صنع القرار اإلداري ال بد من
توضيح مفهوم القرار والفرق بني مفهومي صنع القرار
واختاذ القرار.

 .0.0تعريف القرار اإلداري :يعرف القرار اإلداري بأنه الثبات
على اختيار حمدد أو على إجراء معني ( دومند ،)1،8118،أو
هو احلل أو البديل الذي مت اختياره ( سالمة .)81،6002،أو
هو سلوك أو تصرف حلل مشكلة معينة (ماهر.)68،6002،
.2.0تعريف اتخاذ القرار اإلداري:

هو اختيار أنسب بديل حلل مشكلة معينة
( ،)Laflam,1981,85أو هو اختيار البديل املناسب من بني
عدة بدائل(كنعان ،)20،6001،عليه فإن اختاذ القرار هي عملية
اختيار بديل واحد من بني بديلني حمتملني أو أكثر لتحقيق

هدف أو جمموعة من األهداف خالل فرتة زمنية معينة يف ضوء
معطيات كل من البيئة الداخلية واخلارجية واملوارد املتاحة
للمنظمة (حنفي.)8110،806 ،
.1.0تعريف صنع القرار اإلداري:
هو عملية ديناميكية تتضمن يف مراحلها املختلفة تفاعالت
متعددة تبدأ من مرحلة التصميم وتنتهي مبرحلة اختاذ القرار( عبد
الكرمي ،)16،6002،أو هو جمموعة من اخلطوات اليت يتم
مبقتضاها البحث عن املشكلة أو املوقف مكان القرار وحتديد
أفضل احللول وأنسبها (.)Michel,2001,23
.0.0الفرق بين مفهومي صنع القرار واتخاذ القرار:

جتدر اإلشارة إىل أن هناك فرق بني مفهومي صنع القرار
ومفهوم اختاذ القرار ،فاألول يركز على مجع البدائل وحتليلها
للتعرف على احللول املتوقعة منها حلل املشكلة ،أما اختاذ القرار
فهو مبثابة إحدى خطوات عملية صنع القرار ،مبعىن أن عملية
صنع القرار حتتوي على اختاذ القرار كجزء من مراحلها وهي
املرحلة احلامسة يف إطار عملية صنع القرار( ماهر،)66،6002،
ويرى دومند أنه ال جيب النظر إىل عملية صنع القرار على أهنا
عملية فردية يقوم هبا شخص معني أياً كان مكانته يف اهليكل
اإلداري بل هي نتاج جهد مشرتك ،بينما اختاذ القرار فال يعين
أكثر من العمل الذي يقوم به القائد أو املدير أي املرحلة
األخرية يف عملية صنع القرار واملرحلة احلامسة ضمن مراحل صنع
القرار( دومند.)1،8118،

 .2مراحل صنع القرار اإلداري:
لقد جرت حماوالت عديدة خالل السنوات املنصرمة من قبل
الفالسفة وٌكتاب اإلدارة باجتاه حتديد مراحل صنع القرار،
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ومتخضت هذه احملاوالت عن حصول اتفاق من أغلب الكٌتاب
على أن هذه املراحل تتمثل باآليت( الطائي:)621،6001،
.0.2تشخيص المشكلة:

يتم يف هذه املرحلة التعرف على املشكلة احلقيقية وحتديد
أسباهبا وأعراضها وآثارها ،ومعرفة طبيعة املوقف الذي خلق
املشكلة ،مع عدم اخللط بني أسباهبا وأعراضها والوقت املالئم
للتصدي حللها واختاذ القرار الفعال واملناسب بشأهنا ،فقد
يطلب املدير معلومات عن احد موظفيه الختاذ قرار برتقيته وال
تصل هذه املعلومات يف الوقت املناسب فيؤاخذ املوظف
املسؤول عن تقدمي املعلومات على إمهاله أو تقصريه ،يف حني أنه
لو تعمق املدير يف البحث لوجد أن عدم تقدمي املعلومات يف
وقتها ليس جوهر املشكلة وإمنا هي أحد أعراض مشكلة أساسية
وهي عدم وجود نظام دقيق للمعلومات ( كنعان.)861،6001،
.2.2تحديد البدائل المتاحة:

البديل هو احلل أو الوسيلة املتاحة أمام صانع القرار حلل
املشكلة املطروحة ،يتم يف هذه املرحلة حصر احللول املمكنة
للمشكلة وفقاً للبيانات واملعلومات اليت مت مجعها يف املرحلة
السابقة واستبعاد البدائل غري املناسبة حىت يتسىن إجياد حل
ممكن للمشكلة( ،عامر وعبد الوهاب ،)162 ،8111،فقد
تكون احللول املتاحة ملشكلة تدين مستوى وكفاءة التعليم العايل
يف بلد معني هي أساليب تدريس جديدة ،وضع برامج أكادميية
جديدة ،منح الطلبة مزيداً من احلرية يف عالقاهتم باجلامعة ،أو
وضع حوافز مادية ومعنوية ألعضاء هيئة الريس وللطلبة
(كنعان.)6001،810،

.1.2تقييم البدائل المتاحة:
تتم عملية تقييم البدائل املتاحة على ضوء مزايا وعيوب كل
بديل ،ومدى إمكانيته يف حل املشكلة موضع البحث ،حيث
تتم عملية حتديد مزايا وعيوب كل بديل على ضوء عدد من
املعايري أمهها تكاليف تنفيذ البديل ،الوقت الذي يستغرقه تنفيذ
البديل ،مدى توفر اإلمكانيات املادية والبشرية لتنفيذه ،آثار
تنفيذ البديل على املنظمة ،ومدى استجابة املرؤوسني وتقبلهم
للبديل ( املومين والقضاة.)0 ،6001،
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.0.2اختيار البديل األمثل:
تعترب مرحلة اختيار البديل األنسب من بني البدائل املتاحة
حلل املشكلة من أهم مراحل صنع القرار ،فاختاذ قرار خبصوص
موضوع معني يتطلب إقرار منوذج خطة من بني مناذج متعددة
مطروحة ،يقتضي دراسة كل منوذج من حيث أهدافه وإمكاناته
وطرق تنفيذه ومتويله ،وهذه النماذج تعرض على اإلدارة العليا،
وبعد دراسة ومناقشة النماذج املعروضة يتم اختيار النموذج
األفضل يف ضوء نظرة شاملة ألهداف التنظيم وليس يف ضوء
نظرة قاصرة على املشكلة الوقتية(كنعان.)6001،822،
.2.2تنفيذ القرار ومتابعة التنفيذ:
ال تنتهي عملية صنع القرار باختيار البديل األفضل ،بل
متتد إىل هتيئة املناخ املالئم لتطبيقه واختيار التوقيت املناسب
لقرارات التنفيذ ،كما ينبغي أيضاً متابعة تنفيذ القرارات من
خالل املقارنة املستمرة بني ما هو مستهدف وبني األداء الفعلي(
املصري.)6001،621،
.1

أهمية مصادر المعلومات في مراحل صنع القرار

اإلداري:

تكتسب مصادر املعلومات أمهيتها من واقع الدور الذي متثله يف
تزويد صانع القرار مبا حيتاج إليه من معارف يستمد منها
تقديراته وتصوراته ملا يتطلب منه القيام به ،وعرب مراحل تارخيية
متتالية تزايدت أمهية مصادر املعلومات بصورة طردية ارتباطاً مبا
حتدثه من آثار عميقة يف توسيع املعرفة اإلنسانية وتنمية وعي
الفرد وإدراكه ملا حييط به من ظواهر ومتغريات خمتلفة
(احلمريي.)8111،1،
يوضح (الصرييف )6002،822،أن متخذ القرار يف مجيع
مراحل صنع القرار حيتاج إىل املعلومات كأداة مساعدة الختاذ
قراراته ،لكن اختالف املستوى اإلداري الذي يشغله متخذ
القرار واملسؤوليات اليت ترتتب على كل مستوى إداري يؤدي
بالضرورة إىل اختالف االحتياجات إىل املعلومات من حيث
الكم والنوع.
ويرى ( )Mcgrall,1974,32أن أمهية مصادر املعلومات
تنبع من الدور الذي تلعبه يف بناء املنظمات واستمرارها يف إدارة
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األعمال ،وتعد مصادر املعلومات مبثابة العمود الفقري يف عملية
صنع القرارات.
ويشري (النداوي )8111،26،إىل أن أمهية مصادر املعلومات
ودورها يف مراحل صنع القرار ازدادت بسبب تعقد أعمال
املنظمات احلديثة وتنوع أنشطة أعماهلا ،وازدياد وتوسع التطور
التكنولوجي وتأثريه يف حياة اجملتمع عامة ،فضالً عما يصاحب
البيئة من تغيريات كبرية وكثرية ،وان صلة مصادر املعلومات
مبراحل صنع القرار تفوق العوامل األخرى السابقة الذكر
يف درجة التأثري.
وإذا كانت مصادر املعلومات على تلك الدرجة من األمهية
واألثر الفاعل يف إيصال املعرفة وتسهيل اإلملام مبكونات الواقع
وتفاعالته وتأمني مقدرة اكتشاف احلاضر ودقة التنبؤ باملستقبل
وتدعيم عوامل النمو العلمية والفنية واملادية فإن القيام مبراحل
صنع القرار يف أي من اجملاالت دون االرتكاز على مصادر
املعلومات يفقد متخذ القرار االستفادة من عامل جوهري ورمبا
حاسم لضمان حتقيق اهلدف الذي يتطلع إلية بقراراته املتخذة
بل ويقود ذلك يف حاالت خمتلفة إىل التعرض لتقديرات خاطئة
والوقوع يف اختاذ قرارات غري موفقة.
إن استخدام مصادر املعلومات يف مراحل صنع القرار
يتطلب قبل كل شيء توفر املعلومات ذاهتا ومبحتوى يستجيب
لكافة احتياجات صانع القرار ويتسم بالشمولية والدقة واحلداثة
وال بد هلذه املعلومات أن تتاح لصانع القرار بصورة متواصلة
ومنتظمة وأن هتيأ بالطريقة اليت تسهل له الربط واملقارنات
واالستنتاج واستخالص أنسب البدائل وعلى أن يرتافق ذلك مع
وجود نظم راسخة تتحدد مبوجبها طرق وأساليب تلقي
واستخدام املعلومات واعتمادها كشرط أساسي الختاذ
القرار(.)www.univ-msila
فاملعلومات اليت يتطلب االعتماد عليها يف مراحل صنع
القرار يكون مبقدورها االستجابة الكاملة الحتياجات متخذ
القرار هي تلك اليت تتحقق من خالل نظام معلومايت رمسي
مبين على أسس علمية وجيري مجعها عن طريق استخدام هذا
النظام والتعامل مع خمرجاته من قبل أفراد خمتصني ،ولكي تشكل

مصادر هذه املعلومات املرجعية واإلسناد الكامل ملتخذ القرار ال
بد أن تكون مستوفية لكافة املتطلبات واخلصائص الالزمة
لدراسة مراحل صنع القرار والتحضري الختاذ
القرار( .) www.yemen-nic.net
ويؤكد (احلمريي )8111،86،أيضاً أن انتظام تدفق
املعلومات إىل صانع القرار ميكنه من متابعة خمتلف التطورات وما
جيري من أحداث يف نطاق جمال اختصاصه وجيعله قادراً على
اكتشاف أية احنرافات قد حتدث وإدراك اللحظة املناسبة اليت
يتعني عليه اختاذ القرار الالزم عندها ،ويرى(الطائي،
 )6001،621أن املعلومات تعد احلجر األساس الذي ترتكز
عليه القرارات وبقدر ارتفاع الدقة والشمول وحسن التوقيت يف
توفري املعلومات الضرورية ترتفع تلك الكفاءة ،من هنا فإن طبيعة
القرارات ودرجة الكفاءة يف صنعها إمنا تتوقف على نوعية
املعلومات املستخدمة ودرجة دقتها بفرض كفاءة اإلدارة
وفاعليتها انطالقاً من أن القرار اإلداري هو عملية اختيار أحسن
البدائل املتاحة بعد تقييم النتائج املرتتبة على كل بديل وأثرها يف
حتقيق األهداف املطلوبة.
بناءاً على ما سبق يرى الباحث ويف اعتقاده املتواضع أن
أمهية القرار اإلداري تعادل بالضرورة أمهية مصادر املعلومات اليت
يعتمد عليها متخذ القرار يف صنعه ،حيث ميكن التمييز بني
املنظمات الناجحة واملنظمات الفاشلة (اإلدارات الناجحة
واإلدارات الفاشلة) على أساس مدى استخدام تلك املنظمات
أو اإلدارات مصادر املعلومات لصنع قراراهتا.

المبحث الثالث
منهجية البحث

أوالً -مشكلة البحث:
تعد املعلومات املادة األساسية الختاذ القرارات وعلينا اإلقرار
أنه بغض النظر عن ما جيري تأكده حول أمهية مصادر
املعلومات يف صنع القرارات واختاذها إال أن املدير حيتاج إىل
املعلومات يف كافة مراحل صنع القرار اإلداري ،وهذه املعلومات
اليت حيتاجها املدير يتم احلصول عليها من مصادرها املختلفة،
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لذلك فمشكلة البحث تكمن يف أي نوع من مصادر املعلومات
ميكن أن يعتمدها املدير يف مراحل صنع القرار اإلداري،
عليه ميكن التعرف على مضامني املشكلة من خالل طرح
التساؤالت اآلتية:
 -8هل هناك عالقة بني مصادر املعلومات ومراحل صنع القرار
اإلداري يف اجلامعة املبحوثة؟
 -6هل يوجد تأثري ملصادر املعلومات اليت يعتمدها القيادات
اإلدارية يف اجلامعة املبحوثة يف صناعة القرارات اإلدارية املعتمدة
من قبلهم ؟
 -0هل تتباين مصادر املعلومات يف تأثريها يف مراحل صنع القرار
اإلداري يف اجلامعة املبحوثة.
ثانياً -أهمية البحث:

يعد موضوعا مصادر املعلومات وصنع القرارات اإلدارية من
املواضيع اليت حضيت وما تزال باهتمام علماء اإلدارة وعلم
النفس والكثري من العلوم األخرى ،لذلك تكمن أمهية هذا
البحث يف األمور اآلتية:
 األمهية اليت يكتسبها مصادر املعلومات يف الوقت احلاضر ،إذأهنا أصبحت متثل عنصراً هاماً ومورداً اسرتاتيجياً تعتمد عليها
املنظمات يف صنع قراراهتا وحماولة جماهبة ظروف املنافسة والتأقلم
مع الظروف البيئية سريعة التغيري.
 تكتسب البحث أمهيته كون أن النتائج اليت يتوصل إليهاالباحث ميكن أن يستفاد منه صانع القرار اإلداري يف مواجهة

التطورات البيئية املتغرية باستمرار واليت تؤثر على أداء املنظمات
بشكل عام واجلامعة املبحوثة بشكل خاص.

ثالثاً -أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إىل إعالم صانع القرار اإلداري عن
مصادر املعلومات اليت ميكن أن يعتمدها يف مراحل صنع القرار
ودراسة أثر استخدامها واآلثار املرتتبة على ذلك ،كما يهدف
البحث إىل معرفة ما يلي:
 -0التعرف على مصادر املعلومات املتوفرة يف اجلامعة املبحوثة.
 -2التعرف على كيفية صنع القرارات اإلدارية يف اجلامعة
املبحوثة.
 -1تشخيص مدى اعتماد صانعي القرار اإلداري يف اجلامعة
املبحوثة على املعلومات ومصادرها.
 -0حتديد عالقة االرتباط واألثر بني مصادر املعلومات ومراحل
صنع القرار اإلداري يف اجلامعة املبحوثة.
 -2حتديد أي أنواع مصادر املعلومات أكثر تأثرياً يف مراحل صنع
القرار اإلداري يف اجلامعة املبحوثة.
رابعاً -أنموذج البحث وفرضياته:

تتطلب املعاجلة املنهجية ملشكلة البحث يف ضوء إطارها
النظري ومضامينها امليدانية تصميم أمنوذج فرضي ،حيث يظهر
الشكل( )8األمنوذج الفرضي للبحث.

مصادر املعلومات
المعلومات غير الرسمية

المعلومات الرسمية

مراحل صنع القرار اإلداري
تشخيص املشكلة

حتديد البدائل املتاحة

تقييم البدائل املتاحة

الشكل()1

أنموذج البحث
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اختيار البديل األفضل

تنفيذ القرار ومتابعته

تشير إلى عالقة االرتباط
تشير إلى عالقة األثر
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ويفصح أمنوذج البحث عن جمموعة من الفرضيات الرئيسية
والفرعية وعلى النحو اآليت:

 -0الفرضية الرئيسية األولى:توجد عالقة ارتباط ذات داللة
معنوية بني مصادر املعلومات ومراحل صنع القرار اإلداري يف
اجلامعة املبحوثة ،ويتفرع منها فرضيتني فرعيتني مها:
أ -توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني املعلومات الرمسية
ومراحل صنع القرار اإلداري يف اجلامعة املبحوثة.
ب -توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني املعلومات غري
الرمسية ومراحل صنع القرار اإلداري يف اجلامعة املبحوثة.
 -2الفرضية الرئيسية الثانية:يوجد تأثري معنوي ملصادر
املعلومات يف مراحل صنع القرار اإلداري يف اجلامعة املبحوثة،
ويتفرع منها فرضيتني فرعيتني مها:
أ -يوجد تأثري معنوي للمعلومات الرمسية يف مراحل صنع القرار
اإلداري يف اجلامعة املبحوثة.
ب -يوجد تأثري معنوي للمعلومات غري الرمسية يف مراحل صنع
القرار اإلداري يف اجلامعة املبحوثة.

خامساً -أدوات جمع البيانات والتحليل اإلحصائي:
استخدم الباحث استمارة االستبانة كمصدر رئيسي جلمع
البيانات اخلاصة باجلانب امليداين ،ومت إخضاع هذه االستبانة إىل
اختبار قياس الصدق الظاهري والشمويل من خالل عرضها على
جمموعة من احملكمني من ذوي االختصاص ،ومت حتليل البيانات
باالعتماد على العديد من األساليب اإلحصائية وهي
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية ومعامل
االرتباط بريسون ومعامل االحندار البسيط.
سادساً -منهج البحث:

اعتمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي لتحليل بيانات استمارة
االستبانة.

خدمة اجملتمع والبحث العلمي ،إضافة إىل أن الباحث ينتمي إىل
اجلامعة مما يسهل من عملية حصوله على البيانات املطلوبة ويزيد
من مستوى تعاون املستجيبني معه.
وقد شكلت عينة البحث من كافة املدراء ورؤساء األقسام
الذين يشغلون مناصب إدارية يف جامعة زاخو ،بذلك فإن عينة
البحث متثل  %800من جمتمع البحث ،وذلك لضمان احلصول
على إجابات دقيقة على فقرات االستبانة ،حيث مت توزيع 11
استمارة استبانة عليهم أعيدت  10استمارة استبانة ،أي أن
نسبة االستجابة كانت تقريباً  ، %18ويوضح اجلدول ( )1توزيع
األفراد املبحوثني وفقاً خلصائصهم الفردية ،كما يبني من
معطيات اجلدول ( )1أن أغلب املبحوثني هم من الذكور ،إذ
بلغت نسبتهم ( ،)%12ويدل ذلك على أن دور املرأة ما يزال
حمدوداً وخاصة يف املواقع القيادية ،وكما يتبني من اجلدول أن
أفراد املبحوثني ضمن الفئة العمرية ( )12-00سنة هي بنسبة
( ،)%22وبذلك فإن أكثر من نصف املبحوثني هم من
املتوسطني يف العمر والذين ميتلكون الرغبة واحليوية واإلرادة
الكافية واليت هي واحدة من مستلزمات شاغلي املناصب
اإلدارية املتقدمة ،ويتضح أيضاً من اجلدول أن محلة شهادة
املاجستري شكلوا نسبة ( ،)%26.2وعن اللقب العلمي فقد
شكل فئة املدرس املساعد أكثر من نصف املبحوثني بنسبة
( ،)%22وهذا ميكن أن يدل على أن  %22من املدراء ميكن
أن يكملوا دراستهم الدكتوراه وتصبح وظائفهم شاغرة،
وخبصوص اخلدمة اجلامعية فإن األفراد ذوي اخلدمة األكثر من
 80سنوات يشكلون نسبة ( )%10وهذا ميكن أن يدل على أن
 %10من املبحوثني تتوفر لديهم اخلربة واملعرفة الكافية يف
اجلامعة املبحوثة.

سابعاً -مجتمع البحث وعينته:
ميثل جمتمع البحث املدراء ورؤساء األقسام يف جامعة زاخو ،وقد
جاء اختيار اجلامعة كميدان للبحث ملا للجامعة من أمهية يف
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جدول( :)0توزيع األفراد املبحوثني وفقاً خلصائصهم الفردية.
ت

اخلصائص

5

اجلنس

2

العمر

الفئات

العدد

%

ذكر

43

51

أنثى

6

51

اجملموع

31

%511

أقل من  41سنة

7

5771

 31 – 41سنة

22

11

أكثر من  31سنة

55

2771

اجملموع

31

%511

ماجستري

21

6271

دكتوراه

51

4771

اجملموع

31

%511

مدرس مساعد

22

11

مدرس

3

51

أستاذ مساعد

55

2771

أستاذ

4

771

التحصيل الدراسي

4

4

اللقب العلمي

5

مدة اخلدمة اجلامعية

اجملموع

%511

31

أقل من  1سنوات

53

41

 51 – 1سنوات

51

21

أكثر من  51سنوات

56

31

اجملموع

31

%511

اجلدول من إعداد الباحث

المبحث الرابع
تشخيص وتحليل متغيرات البحث

هبدف التحقق من صحة فرضيات الدراسة وأمنوذجها
وطبيعة العالقة والتأثري بني متغريات البحث فقد تضمن هذا
املبحث احملاور اآلتية:
أوالً -قياس آراء المبحوثين تجاه متغيرات البحث
هبدف التعرف على مواقف واجتاهات املبحوثني وتشخيص
آرائهم جتاه متغريات البحث فقد مت استخراج مؤشرات الوسط
احلسايب واالحنراف املعياري ،حيث كانت النتائج على النحو
اآليت:
 -0وصف وتشخيص مصادر المعلومات:

أ -تشري معطيات اجلدول( )2إىل التوزيعات التكرارية واألوساط
احلسابية واالحنرافات املعيارية لإلجابات جتاه العبارات

8

( )x1,x2,x3,x4,x5املتعلقة مبتغريات املعلومات الرمسية ،إذ
تشري النسب إىل أن ( )%22.2من أفراد عينة البحث متفقون
على هذه العبارات مقابل ( )%1.2غري متفقني مع عبارات هذا
البعد و( )%82غري متأكدون ،وجاء ذلك بوسط
حسايب( )0.12واحنراف معياري( ،)0.120ومن خالل متابعة
مدى إسهام كل عبارة يف دعم املعلومات الرمسية تبني أن()x1
تعتمد على التقارير والوثائق الرمسية يف التعرف على املشكلة
املطروحة وجذورها هو األكثر إسهاماً يف ذلك باتفاق معظم
أفراد عينة البحث وبوسط حسايب مقداره ( )0.12وباحنراف
معياري (.)0.121
ب -كما تشري معطيات اجلدول( )2إىل التوزيعات التكرارية
واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لإلجابات جتاه العبارات
( )x6,x7,x8,x9,x10املتعلقة مبتغريات املعلومات غري الرمسية،
إذ تشري النسب إىل أن ( )%21من أفراد عينة البحث متفقون
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( )x6تعتمد على املالحظة واخلربة الشخصية يف التعرف على
املشكلة وجذورها هو األكثر إسهاماً يف ذلك باتفاق معظم أفراد
عينة البحث وذلك بوسط حسايب مقداره ( )1.60وباحنراف
معياري ()0.160

على هذه العبارات مقابل ( )%82.2غري متفقني مع عبارات
هذا البعد و( )%82.2غري متأكدون ،وجاء ذلك بوسط
حسايب( )0.22واحنراف معياري( ،)8.061ومن خالل متابعة
مدى إسهام كل عبارة يف دعم املعلومات غري الرمسية تبني أن

جدول ( :)2التوزيعات التكرارية والنسب املئوية واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية ملصادر املعلومات
ت

رقم املتغري

أتفق بشدة

غري متأكد

أتفق

ال أتفق بشدة

ال أتفق

الوسط

االحنراف املعياري

عدد

%

عدد

%

احلسايب

51

4

771

5

271

4731

17313

21

4

771

5

271

4771

17355

21

2

1

1

1

4734

17513

1

5

271

2

1

51

4

771

5

271

3755
4.31

57151
17313

271

4731

17314

6

X6

51

4771

21

11

3

51

1

1

5

271

3.21

1.524

7

X7

1

5271

23

61

1

5271

2

1

3

51

4.61

5.511

5

X8

7

5771

23

61

5

21

1

1

5

271

4.31

1.775

3

X9

3

2271

51

4771

7

5771

6

51

4

771

4714

5.253

51

X10

3

51

54

4271

3

2271

3

2271

1

5271

4711

5.255

7

4.61

57125

عدد

%

عدد

%

5

X1

55

2771

25

1271

3

2

X2

3

2271

57

3271

51

4

X3

55

3

X4

57

2771
32.1

57

3271

51

55

31

2

X5

55

2771

25

1271

3

1

اجملموع

2371

اجملموع

21

عدد

37

35

%

51

5671

المصدر :إعداد الباحث باالعتماد على بيانات استمارة االستبانة.

 -وصف وتشخيص مراحل صنع القرار اإلداري:

أ -تشري معطيات اجلدول()2إىل التوزيعات التكرارية واألوساط
احلسابية واالحنرافات املعيارية لإلجابات جتاه العبارات
( )x11,x12,x13,x14املتعلقة مبتغريات تشخيص املشكلة ،إذ
تشري النسب إىل أن ( )%11.01من أفراد عينة البحث متفقون
على هذه العبارات مقابل ( )%0.22غري متفقني مع عبارات
هذا البعد و( )%2.12غري متأكدون ،وجاء ذلك بوسط
حسايب ( )1.62واحنراف معياري( ،)0.200ومن خالل متابعة
مدى إسهام كل عبارة يف دعم تشخيص املشكلة تبني أن
( )x11تتعرف على املشكلة املطروحة وجذورها بشكل دقيق هو
األكثر إسهاماً يف ذلك باتفاق معظم أفراد عينة البحث وبوسط
حسايب مقداره ( )1.12وباحنراف معياري (.)0.228
ب -كما تشري معطيات اجلدول( )2إىل التوزيعات التكرارية
واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لإلجابات جتاه العبارات

6

571

( )x15,x16,x17,x18املتعلقة مبتغريات حتديد البدائل املتاحة،
إذ تشري النسب إىل أن ( )%22من أفراد عينة البحث متفقون
على هذه العبارات مقابل ( )%1.02غري متفقني مع عبارات
هذا البعد و( )%82.20غري متأكدون ،وجاء ذلك بوسط
حسايب( )0.12واحنراف معياري( ،)0.121ومن خالل متابعة
مدى إسهام كل عبارة يف دعم حتديد البدائل املتاحة تبني أن
( )x17تبحث عن البدائل اجلديدة حلل املشكلة هو األكثر
إسهاماً يف ذلك باتفاق معظم أفراد عينة البحث وبوسط حسايب
مقداره ( )1.66وباحنراف معياري (.)0.200
ت -وتشري معطيات اجلدول( )2إىل التوزيعات التكرارية
واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لإلجابات جتاه العبارات
( )x19,x20,x21,x22املتعلقة مبتغريات تقييم البدائل املتاحة،
إذ تشري النسب إىل أن ( )%20.22من أفراد عينة البحث
متفقون على هذه العبارات مقابل ( )%80.86غري متفقني مع
عبارات هذا البعد و( )%60.80غري متأكدون ،وجاء ذلك

882

جملة جامعة دهوك ،اجمللد ،51 :العدد( 2 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص 2152 ،124-108

تكلفة وجهد ممكن هو األكثر إسهاماً يف ذلك باتفاق معظم
أفراد عينة البحث وبوسط حسايب مقداره ( )1.10وباحنراف
معياري (.)0.201

بوسط حسايب( )0.20واحنراف معياري( ،)0.112ومن خالل
متابعة مدى إسهام كل عبارة يف دعم تقييم البدائل املتاحة تبني
أن( )x20تقيس تكاليف تنفيذ البدائل املتاحة بشكل دقيق هو
األكثر إسهاماً يف ذلك باتفاق معظم أفراد عينة البحث وبوسط
حسايب مقداره ( )1.60وباحنراف معياري (.)0.211

ج -وتشري معطيات اجلدول( )2إىل التوزيعات التكرارية
واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لإلجابات جتاه العبارات
( )x27,x28,x29,x30املتعلقة مبتغريات تنفيذ القرار ومتابعته،
إذ تشري النسب إىل أن ( )%12.11من أفراد عينة البحث
متفقون على هذه العبارات مقابل( )%1.02غري متأكدون،
وجاء ذلك بوسط حسايب ( )1.68واحنراف معياري(،)0.210
ومن خالل متابعة مدى إسهام كل عبارة يف دعم تنفيذ القرار
ومتابعته تبني أن ( )x28تبلغ القرار إىل األفراد الذين يتولون
تنفيذ القرار هو األكثر إسهاماً يف ذلك باتفاق معظم أفراد عينة
البحث وبوسط حسايب مقداره ( )1.01وباحنراف معياري
(.)0.221

ث -كما تشري معطيات اجلدول( )2إىل التوزيعات التكرارية
واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لإلجابات جتاه العبارات
( )x23,x24,x25,x26املتعلقة مبتغريات اختيار البديل األفضل،
إذ تشري النسب إىل أن ( )%10.80من أفراد عينة البحث
متفقون على هذه العبارات مقابل ( )%6.2غري متفقني مع
عبارات هذا البعد و( )%81.02غري متأكدون ،وجاء ذلك
بوسط حسايب( )1.82واحنراف معياري( ،)0.210ومن خالل
متابعة مدى إسهام كل عبارة يف دعم اختيار البديل األفضل
تبني أن ( )x24تتخذ البديل الذي يعطي أفضل النتائج بأقل

جدول ( :)6التوزيعات التكرارية والنسب املئوية واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية ملصادر املعلومات
عدد

%

عدد

%

الوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

ت

رقم املتغري

أتفق بشدة

غري متأكد

أتفق
1

1

2

1

1

1

3.37

5271

2

1

1

1

3.22

17715
1.562

5

271

1

1

3.51

1.622

5

271

1

1

3.51

1.711

4771

1

1

3.21

1.744

51

X15

51

21

22

11

7

5771

5

271

1

1

3.14

1.744

56

X16

6

51

57

5771

5

21

7

5771

2

1

4.43

57

X17

51

4771

21

11

3

51

5

271

1

1

3.22

57515
1.744

55

X18

51

21

21

11

6

51

3

51

1

1
5.21

4.31

1.311

4.572

17563

5271

4

7.1

1

1

3711

5271

1

1

1

1

3721

17576
1.635

3271

2

1

2

51

21

3

2271

1

1
52..

4735
4.15

17357
5.263

3747

4771

17331

6

51

5

271

1

1

2

1

5

271

1

1

3751
3.31

1.733
1.713

6

51

1

1

5

271

3.15

1.723

3

2271

1

1
5.21

5

271

3754
3.577

17343
1.751

عدد

%

عدد

%

55

X11

24

1771

51

52

X12

55

31

51

4771
47..

1

54

X13

51

21

27

67.1

2

1

53

X14

52

41

24

17..

3

51

اجملموع

43745

اجملموع

عدد

11

21764

33747

51764

19

X19

54

4271

53

20

X20

54

4271

22

11

1

25

X21

6

51

54

4271

57

22

X22

6

51
24.71

51

21

23

X23

52

41

25

24

X24

21

11

57

25

X25

52

26

X26

57

41
32.1

25

1271
42..

اجملموع
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45754

1

31
1271
32.1

54

31

ال أتفق

6757

1271

اجملموع

%

5752

24754

53747

ال أتفق بشدة

5771

5721
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27

X27

21

11

51

4771

4

771

5

271

5

271

3.41

1.355

28

X28

25

1271

53

41

3

51

5

271

1

1

3.45

29

X29

55

2771

24

1771

3

51

2

1

1

1

3.15

17773
1.763

30

X30

51

21

21

6271

3

51
3.47

5

271

1

1

3.51

1.672

3.251

1.751

اجملموع

35754

45771

1764

4752

المصدر :إعداد الباحث باالعتماد على بيانات استمارة االستبانة.

ثانياً -قياس عالقات االرتباط بين متغيرات البحث:

إن اهلدف من قياس معامالت االرتباط فيما بني متغريات
البحث هو التعرف على درجة الرتابط بني متغريات البحث ،وقد
مت اعتماد أسلوب معامل االرتباط بريسون( Person

 )Correlationللتعرف على العالقة االرتباطية بني متغريات
البحث ،يظهر اجلدول( )2نتائج العالقة بني متغريات البحث
وكما يلي:

جدول( :)1عالقة االرتباط بني مصادر املعلومات ومراحل صنع القرار اإلداري

المتغير المستقل

المتغير المعتمد
مراحل صنع القرار اإلداري/
املؤشر الكلي

المصدر من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج
**عند مستوى

املعنوية = 0.08

المعلومات الرسمية

المعلومات غير
الرسمية

مصادر المعلومات/
المؤشر الكلي

**17611

1.177

**1737

SPSS

عند مقارنة عالقات االرتباط بني أبعاد املتغري املستقل
املتمثل مبصادر املعلومات وبني أبعاد املتغري املعتمد املتمثل
مبراحل صنع القرار اإلداري نالحظ النتائج التالية واملعروضة
يف اجلدول(.)2
 -8تبني معطيات اجلدول( )2أن عالقة االرتباط بني املتغري
املستقل املتمثل مبصادر املعلومات واملتغري املعتمد املتمثل مبراحل
صنع القرار اإلداري وعلى املستوى الكلي هي عالقة معنوية
وموجبة وبلغت( )0.12وعند مستوى معنوية( ،)0.08مما يعين
أن ملصادر املعلومات ارتباطاً وثيقاً ومهماً مبراحل صنع
القرار اإلداري.
 -6وجود عالقة ارتباط معنوية وموجبة بني بعد املعلومات الرمسية
واملتغري املعتمد املتمثل مبراحل صنع القرار اإلداري ،حيث بلغت
قيمة االرتباط بينهما ( )0.220ومبستوى معنوية(،)0.08
عليه يتم قبول الفرضية الفرعية األوىل من الفرضية الرئيسية
األوىل للبحث.
 -0عدم وجود عالقة ارتباط معنوية بني بعد املعلومات غري
الرمسية واملتغري املعتمد واملتمثل مبراحل صنع القرار

اإلداري( ،)0.022مما يعين رفض الفرضية الفرعية الثانية من
الفرضية الرئيسية األوىل للبحث.
ثالثاً -قياس العالقات التأثيرية بين متغيرات البحث:

إن اهلدف من قياس عالقة التأثري بني متغريات البحث هو
التعرف على درجة تأثري املتغري املستقل يف املتغري املعتمد ،وقد مت
اعتماد أسلوب االحندار اخلطي البسيط للتعرف على درجة
التأثري بني متغريات البحث ،وتظهر النتائج يف اجلدول( )1وعلى
النحو اآليت:
 -0يتضح من معطيات اجلدول ( )1وجود تأثري معنوي ملصادر
املعلومات يف مراحل صنع القرار اإلداري وعلى املستوى الكلي
عند مستوى الداللة ( ،)0.08إذ تفسر هذه املصادر جمتمعة
( )%66من التباين (االختالف) يف مراحل صنع القرار اإلداري
يف اجلامعة املبحوثة ،ومما يدعم ذلك قيمة( )Fاحملسوبة البالغة
( )80.212وهي أكرب من قيمتها اجلدولية البالغة ( )2.020عند
درجيت حرية ( ،)8301ويف ذلك إشارة إىل أن مراحل صنع القرار
اإلداري يستمد مقوماته من مصادر املعلومات اليت متتلكها
اجلامعة املبحوثة ممثالً باملعلومات الرمسية وغري الرمسية ،كما يشري
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معامل التحديد  Betaإىل أن التغري يف هذه املصادر وحدة
واحدة يقود إىل التغري يف مراحل صنع القرار اإلداري مبقدار
( )0.112ومما يدعم ذلك معنوية قيمة ( )Tاحملسوبة البالغة
( )0.621وهي أكرب من قيمتها اجلدولية ( )6.160عند مستوى
معنوية ( ،)0.08وتعكس قيم  R2و Betaاألمهية الكبرية لكل
من مصادر املعلومات الرمسية وغري الرمسية يف صنع القرار اإلداري
يف اجلامعة املبحوثة ،إذ يعتمد جناح القرار ودقته على ما متوفر
من مصادر للمعلومات سواء أكانت رمسية أم غري رمسية ،وبذلك
ميكن قبول الفرضية الرئيسة الثانية اليت تنص على وجود تأثري
معنوي ملصادر املعلومات يف مراحل صنع القرار اإلداري يف
اجلامعة املبحوثة.
 -2ولتحديد أي من نوعي مصادر املعلومات أكثر أمهية يف
تأثرياهتا يف مراحل صنع القرار اإلداري تشري مؤشرات اجلدول
( )1إىل امتالك املعلومات الرمسية إسهاماً أكثر يف التأثري ،إذ
تعكس قيمة معامل التحديد ( )R2إىل أن املعلومات الرمسية
لوحدها ( )%16.6من االختالفات (التباين) التأثري يف مراحل
صنع القرار اإلداري يف اجلامعة املبحوثة ويدعم ذلك معنوية قيم
 Fاحملسوبة البالغة ( )62.221مقارنة مع اجلدولية البالغة
( ،)2.020وكذلك قيمة معامل االحندار ( )Betaالبالغة

( )0.202والذي أظهر معنويته بداللة قيمة  Tاحملسوبة البالغة
( )2.62مقارنة باجلدولية ( )6.160وهذا يعين أن التغري احلاصل
يف املعلومات الرمسية وحدة واحدة سوف يؤثر ما نسبته
( )%20.2يف مراحل صنع القرار اإلداري وعلى حنو يعكس
أمهية امتالك صانعي القرار اإلداري يف اجلامعة املبحوثة ملصادر
املعلومات الرمسية ،وبذلك ميكننا من قبول الفرضية الفرعية األوىل
من الفرضية البحثية الرئيسية الثانية.
أما بالنسبة للمعلومات غري الرمسية فإن مؤشرات اجلدول ()1
تشري إىل عدم وجود تأثري معنوي للمعلومات غري الرمسية يف
مراحل صنع القرار اإلداري يف اجلامعة املبحوثة ،وبذلك ترفض
الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسية الثانية واليت نصت
إىل وجود تأثري معنوي للمعلومات غري الرمسية يف مراحل صنع
القرار اإلداري ،ويرى الباحث أن تلك النتائج اليت أظهرت عدم
معنوية تأثري املعلومات غري الرمسية يف صنع القرار اإلداري
ال يقلل من أمهية ودور املعلومات غري الرمسية كونه الشريك
الضامن للمعلومات الرمسية يف مراحل صنع القرار اإلداري ،إذ
أن األدبيات والواقع امليداين تشري إىل أمهية تلك املعلومات
ملتخذي القرارات اإلدارية يف املنظمات.

جدول( :)8تأثري مصادر املعلومات يف مراحل صنع القرار اإلداري
المتغير المعتمد

مراحل صنع القرار اإلداري
β1

β5

مستوى الداللة

2

R

المتغير المستقل

F
اجلدولية

احملسوبة

مصادر املعلومات(املؤشر الكلي)

27546

17331
()47275

%22

77414

517737

1715

املعلومات الرمسية

57343

)1727( 17141

%3272

77414

املعلومات غري الرمسية

47547

17115
(N.S)17374

%6

77414

277773
1.223

1715
1.15

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج
() يشري إىل قيمة ( )Tاحملسوبة

SPSS
N=40
)D.F=(1,38
 =6.160قيمة ( )Tاجلدولية
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المبحث الخامس

االستنتاجات والمقترحات

 .0االستنتاجات :يف ضوء نتائج البحث وحتليالهتا وتفسريها
نستنتج اآليت:
أ -ظهر أن هناك مصادر للمعلومات يف اجلامعة وهذه املصادر
قد تكون معلومات رمسية كاألوامر والتعليمات والوثائق الرمسية أو
قد تكون معلومات غري رمسية كالعالقات الشخصية والدعايات
واإلشاعات.
ب -ظهر أن هناك قرارات إدارية ميكن أن يصنعها املدراء
ورؤساء األقسام يف جامعة زاخو ،وأن هذه القرارات متر مبراحل
متعددة تسمى مراحل صنع القرار ،مما يدل فعالً على أن هناك
العديد من القرارات ميكن أن تساهم به املدراء ورؤساء األقسام
ويشاركوا هبا يف عملية مراحل صنع القرار.
ت -ظهر أن هناك عالقة ارتباط وتأثري ذات داللة معنوية
وموجبة بني مصادر املعلومات ومراحل صنع القرار اإلداري ،مما
يعين أن القرارات اليت تصنع وتتخذ يف اجلامعة ترتبط وتتأثر
بشكل كبري مبصادر املعلومات املتاحة يف اجلامعة.
ث -ظهر أن أغلب القرارات اليت تصنع وتتخذ يف اجلامعة
تعتمد بشكل كبري على املعلومات الرمسية ،أما املعلومات غري
الرمسية فعلى الرغم من أن تأثريها مل يظهر بشكل كبري إىل أن
ذلك ال يعين أهنا ال تؤثر يف مراحل صنع القرار اإلداري فهي
تعد الشريك الضامن للمعلومات الرمسية.
 .2المقترحات:

باالستناد

إىل

استنتاجات

البحث

نقرتح ما يأيت:
أ -ضرورة توفر أنظمة معلومات خاصة تسمى نظام دعم
القرارات ملساعدة املدراء ورؤساء األقسام يف مواجهة املشاكل
اليت يواجهوهنا وخاصة املشاكل الفريدة والغري متكررة واملعقدة
هبدف الوصول إىل القرار اجليد وبأسلوب علمي.
ب -مبا أن متخذوا القرار هم جوهر عملية صنع القرار فال بد
أن يتم تعيينهم على أساس الكفاءة واملقدرة والتخصص وخباصة
يف جمال اإلدارة دون االعتماد على اعتبارات أخرى.

ت -ضرورة توفري قاعدة للمعلومات يف فاكولتيات اجلامعة
املختلفة توفر املعلومات الالزمة لتطبيق منهجية مراحل صنع
القرار عن طريق استخدام شبكة معلوماتية إلكرتونية تساعد
على تنشيط خدمات املعلومات وخاصة خدمات البث املباشر
للمعلومات اليت تساعد على تقدمي أفضل مستوى
لالستفادة منها.
ث -ضرورة أن يأخذ املدراء ورؤساء األقسام يف اجلامعة البيئة
واجملتمع الذي حييطه بنظر االعتبار عند صنع قراراهتم من أجل
أن ينعكس النجاح اليت حتققه اجلامعة على رفع املستوى
احلضاري والعلمي للمجتمع احمليط هبا.
ج -يقرتح الباحث عدد من املشاريع البحثية املستقبلية اآلتية
اليت تتعلق مبتغريات البحث احلايل:
 دور املعلومات اإلسرتاتيجية يف صنع القرارات اإلسرتاتيجية. دور السمات الشخصية يف صنع القرارات اإلسرتاتيجية. دور خصائص املعلومات اإلسرتاتيجية يف فاعلية القراراإلسرتاتيجي.

المصادر

أ_ المصادر العربية:

أوالً_ الرسائل واألطاريح الجامعية:

 دريس ،حيىي ،دور إقامة نظام وطين للمعلومات االقتصادية يف دعم متخذيالقرار ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم
التسيري والعلوم التجارية ،جامعة حممد بو مضياف.6002 ،
 مناصرية ،إمساعيل ،دور نظام املعلومات اإلدارية يف الرفع من فعالية عملية اختاذالقرارات اإلدارية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية العلوم االقتصادية
وعلوم التسيري والعلوم التجارية ،جامعة حممد بو مضياف.6001 ،
 النداوي ،سعد عزيز جواد ،نظام معلومات تقوية العاملني ،رسالة ماجستري غريمنشورة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد.8111،
ثانياً_ الدوريات والمؤتمرات:
 املومين ،خالد سليمان والقضاة ،حممد علي ،فاعلية عملية اختاذ القرار لدىمديرات رياض األطفال يف إقليم مشال األردن ،جملة العلوم اإلنسانية،
العدد( ،)00اجمللد(.6001،)0
 احلمريي ،صادق طاهر ،توظيف أنظمة املعلومات يف عملية صناعة القرار،املؤمتر الوطين لالصالح والتطوير اإلداري واملايل ،اليمن62-62 ،
أغسطس .8111
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ثالثاً_ الكتب العربية:
 البكري ،سونيا حممد ،نظم املعلومات اإلدارية(املفاهيم األساسية) ط ،8الداراجلامعية ،مصر.6001 ،
 احلميدي ،جنم عبداهلل والسامرائي ،سلوى أمني والعبيد ،عبد الرمحن ،نظماملعلومات اإلدارية (مدخل معاصر)،ط ،6دار وائل للنشر ،األردن،
.6002

 حنفي ،عبد الغفار ،تنظيم وإدارة األعمال ،ط ،8املكتب العريب احلديث،مصر.8110 ،
 دومند ،هيلقا ،اختاذ القرارات الفعالة ،ط ،8مطابع أطلس لألوفست،السعودية.8118 ،
 سالمة ،عبد العظيم حسني ،ديناميات وأخالقيات صنع القرار ،ط ،8دارالنهضة العربية ،مصر.6002 ،
 الصباغ ،عماد عبد الوهاب ،علم املعلومات ،ط ،8دار الثقافة للنشر والتوزيع،األردن.6001 ،
 الصرييف ،حممد ،نظم املعلومات اإلدارية ،ط ،8مؤسسة حورس للنشر والتوزيع،األردن.6002 ،
 الطائي ،حممد عبد حسني آل فرج ،املدخل إىل نظم املعلومات اإلدارية ،ط،6دار وائل للنشر ،األردن.6001 ،
 الظاهر ،نعيم إبراهيم ،إدارة املعرفة ،ط ،8عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع،االردن6001 ،
 عامر ،سعيد يس وعبد الوهاب ،علي حممد ،الفكر املعاصر يف التنظيمواإلدارة ،ط ،6مركز وايد سري قيس لالستشارات والتطوير اإلداري،
مصر.8111 ،
 عبد الكرمي ،حبيب جمدي ،سيكولوجية صنع القرار ،ط ،8مكتبة النهضةالعربية ،مصر.6002 ،

866

 عبد اهلادي ،حممد فتحي ،مقدمة يف علم املعلومات ،ط ،8دار الشروق ،مصر،.8111

 كنعان ،نواف ،اختاذ القرارات اإلدارية بني النظرية والتطبيق ،ط ،2دار الثقافةللنشر ،األردن.6001 ،
 اللوزي ،موسى ،التنمية اإلدارية(املفاهيم واألسس والتطبيقات) ،ط ،8دار وائلللنشر ،األردن.6000 ،
 ماهر ،أمحد ،اختاذ القرار بني العلم واالبتكار ،ط ،8الدار اجلامعية ،مصر،.6002
ط،8

 املصري ،أمحد حممد ،اإلدارة احلديثة(االتصاالت واملعلومات والقرارات)،مؤسسة شباب اجلامعة للنشر ،مصر.6001 ،
 املشرقي ،حسن ،نظرية القرارات اإلدارية(مدخل كمي يف اإلدارة) ،ط ،8داراملسرية للنشر والتوزيع ،األردن.8112 ،
 النجار ،فايز مجعة ،نظم املعلومات اإلدارية(منظور إداري) ،ط ،0دار احلامدللنشر والتوزيع ،األردن.6080 ،

ب_ المصادر األجنبية:

- Marcel Laflam , Le management ; approach systematical,
Get an, Morin, Canada, 1981,(p85) .

'' - Mcgrall, George R . '' Information for small Business
Managerial planning , 1974 , (p32).

- Michel , Marches nay et kerim messeghan, Cas De strategy
De PME, Edition Ems ,Paris , 2001 ,(p23).

ت -االنترنت
- www.yemen.nic.net.
- www.univ-msila.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامعة زاخو
هيئة العلوم اإلنسانية
قسم العلوم التجارية والمصرفية
م  /استمارة استبانة

حتية طيبة......

متثل االستمارة اليت بني أيديكم جزء من مشروع البحث املوسوم " دور مصادر المعلومات في مراحل صنع القرار اإلداري" دراسة استطالعية
آلراء عينة من املدراء ورؤساء األقسام يف جامعة زاخو.
وتعد هذه االستمارة مقياسا يعتمد ألغراض البحث العلمي ،لذا نرجو تفضلكم مشكورين باختيار اإلجابة اليت تروهنا مناسبة لكل سؤال ،علماً
إن املعلومات املدونة تتسم بطابع السرية واألمانة العلمية وال داعي لذكر االسم ،وإن مسامهتكم سيكون هلا األثر البالغ يف جناح مهمتنا .
شاكرين تعاونكم معنا خدمة للمسيرة العلمية......
مالحظات عامة:

 -1يرجى اإلجابة على مجيع األسئلة ألن ترك أي سؤال دون إجابة يعين عدم صالحية االستمارة للتحليل.
 -2يرجى وضع عالمة ( )يف احلقل الذي ميثل وجهة نظرك.
 -3الباحث على استعداد لإلجابة على أسئلتكم واستفساراتكم اخلاصة باالستمارة.
أوال  /بيانات تعريفية:
 -8اهليئة ( الكلية ) :
 -6القسم:
 -3اجلنس :ذكر  ، أنثى 
 -4العمر :أقل من  30سنة  45 – 30 ، سنة  ،أكثر من  45سنة 
 -5التحصيل الدراسي :ماجستري  ، دكتوراه 
االختصاص الدقيق:
 -6االختصاص العام:
 -7اللقب العلمي :مدرس مساعد  ،مدرس  ، أستاذ مساعد  ، أستاذ 
 -8مدة اخلدمة اجلامعية :أقل من  5سنوات  10 – 5 ، سنوات  ،أكثر من  10سنوات
 -1املوقع الوظيفي احلايل:
ثانياً  /مصادر المعلومات:
يرجى بيان مدا اتفاقك على الفقرات اآلتية من خالل وضع إشارة ( )يف املربع الذي ميثل اإلجابة اليت تراها مناسبة.
الفقرات

ت

أتفق بشدة

أتفق

غري متأكد

()1

()3

()4

ال
أتفق
()2

ال أتفق بشدة
()5

أوالً -المعلومات الرسمية:
1

تعتمد على التقارير والوثائق الرمسية يف التعرف على املشكلة وجذورها.

2

تقوم بتحديد البدائل اعتماداً على املوارد البشرية واملالية واملادية اليت متتلكها املنظمة .

3

حتلل البدائل املتاحة عن طريق التجارب والبحوث العلمية.
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4

ختتار البديل األفضل بناءاً على مزايا وعيوب كل بديل.

5

تنفذ القرار أو البديل املختار عن طريق األوامر والتعليمات الرمسية.

ثانياً -المعلومات غير الرسمية:
1

تعتمد على املالحظة واخلربات الشخصية يف التعرف على املشكلة وجذورها.

2

تقوم بتحديد البدائل اعتماداً على التقدير الشخصي واملعلومات الذاتية.

3

حتلل البدائل املتاحة عن طريق اخلربة واملهارة الشخصية.

4

ختتار البديل األفضل بناءاً على العادات والتقاليد املعمول هبا يف املنظمة.

5

تنفذ القرار عن طريق االتصاالت غري الرمسية.

ثالثاً  /مراحل صنع القرار اإلداري :يرجى بيان مدا اتفاقك على الفقرات اآلتية من خالل وضع إشارة ( )يف املربع الذي ميثل اإلجابة اليت
تراها مناسبة.

الفقرات

ت
أوالً -تشخيص المشكلة:
1

تتعرف على املشكلة املطروحة وجذورها بشكل دقيق.

2

تعمل على حتديد العناصر اليت حتتويها املشكلة.

3

تقوم بتحديد اإلطار واحلدود اخلاصة باملشكلة.

4

تقوم بتصنيف املشكلة املطروحة ومدى تعقدها.

ثانياً -تحديد البدائل المتاحة:
1

حتدد أكثر من بديل واحد حلل املشكلة املطروحة.

2

تعتمد على البدائل املعروفة سلفاً حلل املشكلة.

3

تبحث عن البدائل اجلديدة حلل املشكلة املطروحة.

4

تقوم برتتيب البدائل املتاحة اعتماداً على عالقة البديل حبل املشكلة.

1

حتلل مدى توفر اإلمكانيات البشرية واملادية عند تنفيذ البديل.

ثالثاً -تقييم البدائل المتاحة:
2

تقيس تكاليف تنفيذ البدائل املتاحة بشكل دقيق.

3

حتلل اآلثار البيئية للبديل وانعكاساته على املنظمة.

4

تستخدم الوسائل واألدوات الرياضية يف تقييم البدائل.

رابعاً -اختيار البديل األفضل:
1

ختتار البديل الذي يوازن بني الفوائد املتوقعة واملخاطر املرتتبة عنه.

2

تتخذ القرار الذي يعطي أفضل النتائج بأقل تكلفة وجهد ممكن.

3

ختتار البديل الذي يسمح باالستغالل األمثل للموارد املتاحة ويف الوقت املناسب.

4

ختتار البديل املمكن التنفيذ يف ضوء املوارد واإلمكانيات املتاحة.

خامساً -تنفيذ القرار ومتابعته:
1

تقوم بتهيئة املناخ املالئم لتنفيذ القرار املتخذ.

2

تبلغ القرار إىل األفراد الذين يتولون تنفيذ القرار.

3

حتدد اإلجراءات الوقائية ملنع حدوث االحنرافات.

4

حتدد الوسائل اليت ميكن استعماهلا ملتابعة التنفيذ.
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الجذور البديعية للتناص
رعـد رفعـة حممد مولود.
قسم اللغة العربية ،كلية الرتبية ( قلعة دزه )،جامعة رابرين ،إقليم كردستان  -العراق

(تاريخ استالم البحث 71 :أيار ،1177 ،تاريخ القبول بالنشر 1 :كانون االول)1171 ،

الخالصة

هل كان التناص موجودا في التراث البالغي والنقدي العربي؟

إن هذا البحث هو محاولة لإلجابة عن هذا السؤال .فالتراث الذي وصل إلينا ماا يااال يتتاد فيناا ،وماا نااال نحياا بواسا تئ ااأنا أم أبيناا ،وعيناا

ذلك أم لم نعئ ،يحضر بأاكال متعددة في مخيلتنا ،وذاكرتنا ،ويتجلى بصور مختلفة ،فكلتاا وجادنا أن ماا جاا بائ ال ار لايس جديادا فاي ميادان
االكتشاف ،نكتشف أنئ كان علينا أن نن لق من حيث انتهى أسالفنا ،ال من حيث انتهى ال ربي.

وقاد توصاالي فااي هااذس الدراسااة إلااى نتااا علتياة ،ماان أهتهااا :التناااص هااو وجاائ دداار لعادد ماان الفنااون البديعيااة ماان علااوم البالغااة .وإن القيتااة

الجتاليااة ي فاان والااذوا الفنااي ي إبااداي لاايس أمارا ثابتااا أو مسااتقرا ال يعترياائ الت يياار أو التحااول فااي العصااور كافااة .لقااد تنباائ البالغيااون والنقاااد
القدامى إلى ضرورة وجود الثقافة الواسعة لألديا أو التبادي .وتف ان البالغياون قاديتا إلاى قاانون الحاوار فاي التنااص الاذي هاو عتلياة ت ييار الان

ال ا

ونفي قدسيتئ .وتتشابك وتتدادل التص لحات البالغية.

وأوصي في نهاية الدراسة ضرورة ربط اآلليات والتفاهيم واالتجاهات النقدية الحديثة بجذورها البالغية التاي كاناي لهاا فضال والدتهاا ،ورؤيتهاا

النور في دنيا النقد والدراسات الحديثة .وذلك ليس بادعا السبق ،بل الكتشاف درر الفناون البالغياة فاي العصار الحاديث وإذكاا هاذس الدراساات

برب ها بجذورها التراثية إلع ا ها عبق ا صالة.
الكلتات الدالة :البديع ،التناص ،الفن ،البالغة.

التق ّدمة
رب العاملني .والصالة والسـالم علـخ ـل لـ اهلل
احلمد هلل ّ
سيدنا حممد وعلخ آله وصحبه أمجعنيّ .أما بعد...
فإننا خنوض يف غمار هذا البحث البد أن نثل سؤاال منطقيا
أال وهــو :هــك كــان التنــاص موجــودا يف ال ـرتاغ البالغ ـ والنقــد
العريب؟
إن هذا السـؤا الـذ يتبـادر إأل اانهـان لـي إلعـادة قـراءة
ال ــنرت الرتانـ ـ م ــن أج ــك حماكمت ــه وإ ض ــاعه للمف ــاهيم النقدي ــة
الغربية ،بداع السـب العـريب رـارة أو رـثنل الـرتاغ العـريب والثقافـة
العربية أحيانا ،بك ان إقصاء الرتاغ ،أو حماولة رقويضه ،أو
القف ـ ــه علي ـ ــه أو ا تهال ـ ــه ،ورعم ـ ــيم ااحا ـ ــام حول ـ ــه-ه ـ ــو يف
اعتقادنــا -عمــك ارجتــا  ،غــل علم ـ  ،فهــذا ال ـرتاغ الــذ وصــك

إلينا ما يها ميتد فينا ،وما نها حنيا بواسطته شئنا أم أبينا ،وعينا
نل ــم أم ع نع ــه ،حيض ــر بثش ــاا متع ــددة يف يلتن ــا ،وناكررن ــا،
ويتجلخ بصور تلفة ،فالما وجدنا أن ما جاء به الغرب لـي
جديدا يف ميدان االكتشاف ،ناتشـ أنـه كـان علينـا أن ننطلـ
م ــن حي ــث انته ــخ أس ــالفنا ،ال م ــن حي ــث انته ــخ الغ ــريب .وه ــذه
الورقات ستاون حماولة جادة لإلجابة عن هذا السؤا .
انطالق ــا مم ــا س ــب فق ــد ي ـ البح ــث ب ـ ـ" :اجل ــذور البديعي ــة
للتناص" .وكان الدافع ااساس هلذا العمك اننان:
ا ول :اخللط املستمر لاثل من النقاد املعاصـرين الـذين حيـاولون
التوفي ـ ـ بـ ــني مص ــطلحات النقـ ــد الع ــريب القـ ــدم ،واملصـ ــطلحات
احلديثة الوافدة من ساحة النقد الغريب املعاصر.
الثاني :إن أكثر النقاد يُرجعون التناص إأل السرقات واملعاراات

والنقــا

حص ـرا دون إرجاعــه إأل الفنــون البالغيــة ،وإنا أشــاروا
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إأل أص ــوله البالغي ــة م ــروا عليه ــا م ـ ّـر الا ـ ـرام دون إعطا ه ــا ح ـ ـ
( )5
وغضـي الطـرف عـن
البحث واالستقصـاء واملتابعـة والتـدقي ّ .
املعارا ـ ـ ــات والنق ـ ـ ــا الش ـ ـ ــعرية ا ـ ـ ـ ـا ال ر ـ ـ ــد ك يف الفن ـ ـ ــون
البديعية ،بك النقدية.
وق ــد رطلبـ ـ طبيع ــة البح ــث رقس ــيمه إأل روطئ ــة ومبحثـ ـني:
فالتوطئة رناول فيها مفهوم التناص لغة واصطالحا عند الغربيني
والع ــرب ،وأه ــم قوانين ــه ورك ــا هه اادبي ــة .واملبح ــث ااو أ يت ــه:
التناص الصـري  ،ودرسـ فيـه مصـطلح التضـمني واالقتبـاس -
وحــد بينهمــا بعـ
بعـ اد ا جــذورا بديعيــة للتنــاص -وإن كــان قــد ّ
القــدماء ،وأيضــا رناول ـ عــددا مــن املصــطلحات القريبــة منهمــا.
ّأمــا املبحــث الثــاحت فقــد ــدن فيــه عــن التنــاص املســترت .وحبثـ
فيــه الســرقات ،واحلــك ،والعقــد ،والتلمــي  ،وإرســا املثــك ،وبعضــا
مـ ــن املص ـ ــطلحات والفن ـ ــون اا ـ ــر املتعلق ـ ــة باملوا ـ ــو .وأ ـ ـلا
تمـ البحــث عجموعــة نتــا إ روصــل إليهــا مــن ــال هــذه
الورقـات عســخ أن رـثي ديــد يف سـبيك إنـراء احلركـة العلميــة الـ
رتميه هبا الدراسات النقدية والبالغية احلديثة.
وقــد كــان ج ـ يف هــذا كلــه اإلريــان بــالفن البالغ ـ الــذ
يتعل ـ ـ عواـ ــو التن ــاص ورعريفـ ــه لغ ــة إن احتـ ــا إأل نلـ ــم ،ومثَّ
رعريف ــه اص ــطالحا ومج ــع آراء البالغي ــني في ــه .وإنا رطل ــم اام ــر
البيان عمدت إأل اإلريان بنمان ونصوص روا نلم.
والبد من اإلشارة إأل أ ّن هذه الدراسة قد مجع بـني القـدم
واحلــديث ،ااصــيك واجلديــد ،الرتان ـ واملعاصــر ،يف ســبيك ال ـربط
بينهما وإعطاء الصورة املثلخ للوصو إأل فهم ااسـلوب النقـد
وااديب اخلالّق للتناص .فخطوت من أجك نلم إأل رفسل آراء
النقــاد الغ ـربيني والع ــرب اتــدنني يف التن ــاص ،مث حبث ـ يف أغ ـوار
الرتاغ البالغـ الثمـني السـتخر درر الفنـون الـ كانـ هلـا اليـد
الطوأل رنظلا ورطبيقا يف إنكاء هذا الفن.

توطأة في مفهوم التناص

()1-7-7

التناص ل ة (:)7-7-7
إن مصـ ــطل التنـ ــاص يف النق ـ ــد العـ ــريب احل ـ ــديث هـ ــو ررمج ـ ــة
للمص ـ ـ ــطل الفرنسـ ـ ـ ـ ) (Intertextإن رعـ ـ ـ ـ كلم ـ ـ ــة ( )interيف
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الفرنسية :التباد  ،يف حني رع كلمة ( :)Texteالنرت ،وبـذلم
يصب معىن ( :)Intertexteالتباد النص وقد رُـرجم إأل العربيـة
ومل ـ ـا يتف ـ ـ املرتمجـ ــون العـ ــرب املعاصـ ــرون علـ ــخ رعريـ ــم مصـ ــطل
ّ
ـاص) وآ ــر ب ـ ـ
ـ
ن
الت
(
ـ
ـ
ب
ـه
ـ
ب
يعر
ـ
ي
ر
ف
ف
Intertextulite
)
ـاص
ـ
ن
الت
(
ّ
ّ
ّ
التناص ـ ــية) ،وفري ـ ـ ـ نال ـ ــث بـ ـ ـ ـ(النصوص ـ ــية) ،ورابـ ـ ــع ب ـ ـ ـ(رـ ـ ــدا ك
( ّ
النص ــوص) ،و ــام ب ـ ـ(النص ــوص امله ــاجرة) وس ــادس ب ـ ـ(رض ــافر
النص ــوص) ،وس ــابع ب ـ ـ(رفاع ــك النص ــوص) ،ون ــامن ب ـ ـ(النص ــوص
املهاحــة) وراســع بـ ـ(النصــوص احلالــة) .ومــع نلــم فــإن املصــطل
ـاص) هـو الـذ شـا وانتشـر( .)2إال أن هـذه املـادة ع
ااو (التن ّ
ررد يف املعجمات العربية اادبية احلديثة املتخصصة (.)3
وجيدر بنا الاش عن املرجعيـة اللغويـة لـه ،علمـا أن املفهـوم
اللغـ ــو للتنـ ــاص اليسـ ــعفنا يف التعـ ــرف إأل املعـ ــىن االصـ ــطالح
بشاك حاسم .فرتد كلمة التناص يف لسان العرب ععىن االرصا
((يقا هذه الفالة رناص أرض كذا ورواصيها ورتصك هبا)) (.)4
ورفي ــد االنقب ــاض واالزدح ــام كم ــا يورده ــا ص ــاحم ر ــا الع ــروس
ـوم :ازدمح ـوا)) ( ،)1وه ــذا
ترت الرج ـ ُـك انق ــب  ...ورنـ َّ
((ان ـ َّ
ـاص الق ـ ُ
املعىن اا ل يقرتب مـن مفهـوم التنـاص بصـيغته احلديثـة فتـدا ك
النص ـ ــوص قري ـ ــم ج ـ ــدا م ـ ــن ازدحام ـ ــه يف ن ـ ــرت م ـ ــا ...وص ـ ــيغته
((التناصيرت مصدر الفعك علخ زنة (رفاعيك) رثي علخ اننني أو
أكثــر ،وهــو رــدا ك النصــوص ببعضــها عنــد الاارــم طلبــا لتقويــة
اانــر)) ( .)1فعلــخ الــرغم مــن قــدم املــادة فإنـّـه ع ياــن هلــا مرجــع
يتصــك بالبيئ ــة اادبيــة ( .)7إنن ف ــالنظرة املعجميــة املس ــتوحاة م ــن
مادة نصرت رسم بالقو  :إن ملفهوم التناص جذورا لغوية ،وإن
ع يرد هذا املفهوم ذوره االصطالحية(.)8
التناص اص الحا (:)1-7-7

عــرف التنــاص يف عصــور وأزمــان أدبيــة متقدمــة ،ولاــن ـ
مس ـ ــميات تلفـ ـ ــة ،فموا ـ ــو التنـ ـ ــاص ل ـ ــي جديـ ـ ــدا امـ ـ ــا يف
الدراس ــات النقدي ــة املعاص ــرة ،وإمن ــا ه ــو موا ــو ل ــه ج ــذوره يف
الدراســات النقديــة شــرقا وغربــا بتســميات ومصــطلحات أ ــر ،
كالسرقات واملعاراات واالقتباس والتضمني واالستشهاد (.)9
والبد من القـو  :إ ّن مـن الصـعم الوصـو إأل رعريـ ـا
ملفهوم التناص بسـبم بنا ـه علـخ مبـدأ رعدديـة املعـاحت .وقـد يعـود
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اال ــتالف إأل عــدم اس ــتقرار النصــوص ،وع ــدم نبــات مرراها ــا
الفنيــة وا تالفهــا مــن منــتإ إأل آ ــر ،ومــن زمــن إأل آ ــر ،ومــن
متل ـ إأل آ ــر ( .)51ولاــن علــخ الــرغم مــن نلــم فقــد عــرف
التنــاص غربيــا علــخ يــد الباحثــة (جوليــا كريســتيفا) ،مث انتقــك مــن
ـ ــال الدراس ـ ــات اادبي ـ ــة والنقدي ـ ــة للش ـ ــعر الع ـ ــريب .وق ـ ــد رأت
كريس ـ ــتيفا أن ((امل ـ ــدلو الش ـ ــعر ميي ـ ــك إأل م ـ ــدلوالت طابي ـ ــة
متغــايرة بشــاك مياــن معــه ق ـراءة طابــات عديــدة دا ــك القــو
الشــعر )) ( )55الواحــد لشـاعر معــني ،فعنــد قـراءة قصــيدة لشــاعر
م ــا جت ــد أ ــا ل ــيط م ــن أقـ ـوا ا ـ ـرين ،أو آرا ه ــم ش ــاال أو
مضمونا أو رلميحا ،فالقصيدة معربة عن رؤيا وموق صـاحبها،
وم ــا ميلا ــه م ــن ــهون نق ــايف ومع ــريف رـ ـراكم لدي ــه ع ــرب مس ــلره
الش ـ ـ ــعرية ،وه ـ ـ ــذا م ـ ـ ــا دف ـ ـ ــع بع ـ ـ ـ الب ـ ـ ــاحثني إأل ع ـ ـ ـ ّد التن ـ ـ ــاص
رضـ ــمينا ((افاـ ــار أ ـ ــر سـ ــابقة عليـ ــه ع ـ ــن طري ـ ـ االقتب ـ ــاس،
والتض ـ ــمني ،واإلش ـ ــارة ،أو م ـ ــا ش ـ ــابه نل ـ ــم م ـ ــن املق ـ ــروء الثق ـ ــايف
لد ااديم)) (.)52
أمــا يف اخلطــاب النقــد العــريب احلــديث فقــد التف ـ النقــاد
الع ـ ــرب ملص ـ ــطل التن ـ ــاص م ـ ــع بداي ـ ــة العق ـ ــد الث ـ ــامن م ـ ــن الق ـ ــرن
العش ـ ـرين ،وبع ـ ــد االنتش ـ ــار الواس ـ ــع والسـ ـ ـريع هل ـ ــذا املص ـ ــطل يف
الدراســات النقديــة الغربيــة .ومــن أهــم النقــاد العــرب الــذين درسـوا
نظرية التناص :عبداهلل الغذام يف كتابه "اخلطيئة والتافـل" وفيـه
عرف الاارم التناص بثنه ((نرت يتسرب إأل دا ك نـرت آ ـر،
جيسد املدلوالت سواء وعخ الاارم بذلم أم ع يع)) ( .)53وقد
رأ أن النرت يُصنع من نصوص متضاعفة التعاقم علخ الـذهن
منســجمة مــع نقافــات متعــددة،ومتدا لــة يف عالقــات متشــاباة
من اتاورة والتعارض والتناف (.)54
ويســتعرض أمحــد الــهعا يف كتابــه "التنــاص نظريــا ورطبيقيــا"
مفهوم التناص عند جمموعة من النقاد ،مث خيلرت إأل رعريفه بثنه:
رضمني نرت أديب نصوصا أ ر سـابقة لـه عـن طريـ االقتبـاس،
أو التضــمني ،أو التلمــي  ،أو اإلشــارة( .)51وهــو بــذلم ميــه بــني
املفاهيم البالغية القدمية ،ومعطيات الدرس التناص احلديث.
وق ـ ــد رأ حمم ـ ــد مفت ـ ــال أن التن ـ ــاص ـ ــاهرة لغوي ـ ــة معق ـ ــدة
رستعصـ علـخ الضـبط والتقنـني إن يعتمـد يف ييههـا علـخ نقافــة
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املتلق  ،وسـعة معرفتـه ،وقدررـه علـخ الرتجـي مـن ـال إشـارات
راش ـ التنــاص للقــار  ،وهــذا يتطلــم مــن املتلق ـ قــدرا واســعا
من املعرفة العامة والثقافة اادبية ،مع قدرة علخ التحليك جله يات
النرت ،وماوناره الدا لية (.)51
ناص (:)3-7-7
قوانين التّ ّ

وقد واع املنظرون نالنة قوانني إلعادة كتابة النرت الغا م:
االجرتار :عملية إعادة كتابة النرت الغا م بوع ساوحت.
االمتصــاص :عمليــة إعــادة كتابــة الــنرت الغا ــم وف ـ حااــر
النرت اجلديد ليصب استمرارا له.
احل ـ ـ ـوار :عمليـ ـ ــة رغي ـ ــل الـ ـ ــنرت الغا ـ ــم ،ونف ـ ـ ـ قدسـ ـ ــيته يف
العمليـ ــات السـ ــابقة ،فه ـ ـو نقـ ــد للـ ــنرت الغا ـ ــم ،و ريـ ــم لاـ ـ ّـك
مفاهيمه ،فهو أعلخ درجات التناص وأرقاها(.)57
أنواي التناص (:)4-7-7
وقد اشتهر رقسيم ننا للتناص هو:

الصـري فــالنرت الســاب
أوال :التّنــاص الظّــاهر أو ّ
املعــاع ومياــن اكتشــافه بســهولة ان صــاحم الــنرت أعــاد الــنرت
الساب بشاك حريف وع يعمد إل فا ه ببع التغيلات.
ــاهر ووااـ

ـاص املســترت صــاحم الــنرت هنــا يعم ـد إل فــاء الــنرت
ثانيااا :التّنـ ّ

الساب يف الالح ببع التغيلات ال رطم معامله ،واليـدرك
هــذا إال صــاحم نظــرة بعيــدة ،وميتلــم حســا فا قــا يف املقارنــة
واالستحضار.وقد يلم له املؤل رلميحـا ال رصـرحيا .وغالبـا مـا
يتم هذا التلمي يف عناوين النصوص وبطريقـة مموهـة( .)58وهنـاك
من قسم التناص إأل :التناص الـواع  ،والتنـاص غـل الـواع (.)59
ومثة رقسيم آ ر علخ وف الهمن ،واملبد للتناص وهو:
التن ـ ــاص اخل ـ ــارج (املرجع ـ ـ ) :وه ـ ــو التن ـ ــاص احلاص ـ ــك ب ـ ــني
ِ
املخاطم ونصوص سابقة عليه.
التن ــاص املرحل ـ  :وه ــو التن ــاص احلاص ــك ب ــني نص ــوص جي ــك
واحد ومرحلة زمنية واحدة.
التن ــاص ال ــذاي  :ه ــو رن ــاص الش ــاعر م ــع نفس ــه (نصوص ــه)
السابقة ويـتم هـذا التنـاص بـالقوانني السـالفة الـذكر نفسـها ،فثمـة
نصوص جترت نصوصا أ ر  ،أو تصها أو اورها (.)21

527

جملة جامعة دهوك ،اجمللد ،51 :العدد( 2 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص

وبعد هذه التعريفات بني الدارسني الغربيني والعرب اتـدنني،
خيلـرت لنــا أن التنــاص :هـو د ــو نصــني أو أكثـر يف عالقــات
تلفـ ــة (شـ ــرل ورفسـ ــل ،معاراـ ــة ،استشـ ــهاد ،)...،وبايفيـ ــات
تلفــة ( ــاهرة ،فيــة ) ،وهــذه النصــوص املتفاعلــة قــد راــون
للاارــم نفســه ،أو لاتــاب آ ـرين بــا تالف الهمــان واملاــان،
وبطريق ـ ــة عفوي ـ ــة (اعتباطي ـ ــة) ،أو بطريق ـ ــة مقص ـ ــودة ،وبثش ـ ــاا
متنوعة بني االجرتار ،االمتصاص ،واملعاراة واحلوار (.)25
أسس التناص (:)5-7-7

إن التنـ ـ ــاص –كمـ ـ ــا عراـ ـ ــه كبـ ـ ــار منظريـ ـ ــه علـ ـ ــخ ا ـ ـ ــتالف
مشارهبم ومنطلقا م وريارا م -يرراه علخ أس جوهرية ه :
 -7النرت لي واا املعاع واحلدود ،وال عنوان وال مؤل .
 -1النرت هو مستقر لنصوص أ ر من ال عملية استيعاب
بالغة الذكاء.
 -3النرت حماولة لنس التقاليد.
 -4النرت أف يبتلع العاع كله ،ويتحو إأل ماتبة عاملية.
 -5ال يوجــد نــرت مغل ـ مات ـ بذارــه ،فــالنرت احلــدان جيتــال
حدوده ،ويتسع إأل درجة انـه مـن إزاحـة نصـوص ،وواـع يـده
علخ أ ر  ،ينفت أمام رثنلا ا.
 -6الــنرت دا جت جتتــال حــدوده نصــوص أ ــر لفــت فجــوة بــني
الدا واملدلو أمام رعدد أو ال ا ية الداللة.
 -1النرت له دميومة احلياة.
 -9التن ــاص حي ــدغ دا ــك وع ـ ـ الق ــار ء ،ودون وع ـ ـ نل ــم
املتلق .
 -71النرت حيمك يف شفراره بقايـا و آنـارا وشـذرات مـن الاتـاب
ااكرب  The Bookالذ يضم كـك مـا كتـم بالفعـك ،فهـو جـهء
من كك ما كتابته.
 -77ال ــنرت حيم ــك رم ــادا نقافي ــا م ــن نص ــوص س ــابقة .وه ــذا م ــا
رشهد بصحته الظواهر النصية (.)22

التبحث ا ول :التناص الصريح

()1-1-7

يف ه ــذا املبح ــث أرن ــاو الفن ــون البديعي ــة الـ ـ رتجل ــخ فيه ــا
النصوص السابقة مباشرة ورصرحيا ،منها:
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التااضتاين (:)7-1-7
اـ َّـم َن الشـ َـئ الشـ َـئ :أودعــه إيــاه كمــا
والتضــمني لغــة هــو (( َ
رــود الوعــاء واملتــا َ وامليـ القــرب ،وقــد رضـ ّـمنه هــو ...،واملضـ َّـمن
من الشعر :ما امنته بيتا)) (.)23
والتض ـ ـ ــمني عن ـ ـ ــد البالغي ـ ـ ــني ه ـ ـ ــو ((اس ـ ـ ــتعاررم اانص ـ ـ ــاف
واابيات من غلك ،وإد الـم إياهـا يف أننـاء أبيـات قصـيدرم))
( .)24ويس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمخ أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن التض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمني وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
املصر (ت114هـ)(( :أن يضمن املتالم كالمه كلمـة مـن بيـ ،
أو مــن آيــة ،أو معــىن جمــردا م ــن كــالم ،أو مــثال ســا را ،أو مجل ــة
(.)21
مفيدة ،أو فقرة من كلمة))
التضتين في التوروث النقدي:

م ــا قي ــك يف التض ــمني ك ــم ها ــك وما ــرر ،فمعظ ــم البالغي ــني
دنوا عنه ،وال يااد مؤلَ يف البالغة العربية خيلـو مـن احلـديث
عنه أو اإلشارة إليه ،وقد ا تلط مفهوم التضمني باالقتبـاس عنـد
كثــل مــنهم( ،)21لــذلم ال غرابــة عنــد احلــديث عــن التضــمني أن
ياون احلديث عن االقتباس أيضا.
يعرف الرمـاحت(ت381ه ـ) التضـمني بقولـه(( :رضـمني الاـالم
هو حصو معىن فيه من غل نكر له باسـم أو وصـ  ،أو عبـارة
عنـ ــه)) ( .)27والتضـ ــمني هبـ ــذا املعـ ــىن السـ ــاب أوردرـ ــه املصـ ــنفات
النحوية فيما عرف بالتضمني النحو (.)28
أمـ ــا ابـ ــن اانـ ــل(ت137هـ ـ ـ) فقـ ــد عـ ــات مواـ ــو التضـ ــمني
بشاك موسع فجعله علخ نوعني:
ااو  :التضمني احلسن ،والثاحت التضمني املعيـم .أمـا ااو
عن ــده ((أن يض ــمن ا ي ــات واا ب ــار النبوي ــة ،ونل ــم يق ــع عل ــخ
وجهــني ،إحــدا ا :رضــمني كل ـ  ،وا ــر :رضــمني جه ـ  ،أمــا
الال ـ ـ  :فه ــو أن ر ــدر ا ي ــة واخل ــرب ملتهم ــا ،وأم ــا التض ــمني
اجله ـ ـ  :فه ــو أن ر ــدر بع ـ ـ ا ي ــة واخل ـ ـرب يف ا ــمن الاـ ــالم،
فياــون جــهءا من ــه)) ( .)29واعتمــادا عل ــخ مــا س ــب نــر أن اب ــن
اان ــل ق ــد مج ــع ب ــني التض ــمني واالقتب ــاس يف مفه ــوم واح ــد فع ــد
اا ذ من القرآن واحلديث رضمينا واقتباسا يف آن واحد.
أمــا رضــمني الشــعر عنــده فهــو(( :أن يضــمن الشــاعر شــعره
والنانر كالما لغله قصدا لالستعانة علخ رثكيـد املعـىن املقصـود،
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ولــو ع ياــن نلــم التضــمني لاــان املعــىن رامــا)) ( )31فالتضــمني
ياون عنده يف الشعر والقرآن واحلديث مجيعا.
أمــا النــو الثــاحت مــن التضــمني فهــو التضــمني املعيــم ،أو مــا
يطل ـ ـ عليـ ــه بالتضـ ــمني العروا ـ ـ لعلقـ ــه بـ ــالعروض والقافيـ ــة يف
الشـعر .وقــد عرفــه بقولــه(( :هــو رضــمني اإلســناد ،ونلــم يقــع يف
بيتــني مــن الشــعر أو فصــلني مــن الاــالم املنثــور ،علــخ أن ياــون
ااو منهم ــا مس ــندا إأل الث ــاحت ف ــال يق ــوم ااو بنفس ــه وال ي ــتم
معناه إال بالثاحت ،وهذا هو املعدود من عيوب الشعر)) ( )35وهـو
عنــده ل ــي ععي ــم ،ودل ــك عل ــخ نل ــم ب ــوروده يف الق ــرآن الا ــرم
بشاك الف وكبل ،ولو كان عيبا ملا ورد يف كتـاب اهلل عهوجـك،
إن أن املسلم ير يف القرآن الارم منونجا حيتذ  ،وأسوة رقتد
( ،)32فمــا نط ـ بــه الق ــرآن الاــرم م ــن ألفــا ورع ــابل وأس ــاليم
متنوعة ع ران إال معاراة للغـة العربيـة بثلفا هـا وأسـاليبها علـخ
م ــدار العص ــور صوص ــا اجلاهلي ــة منه ــا ،ان الق ــرآن ن ــه بلغ ــة
القــوم ليتحــداهم عــا ميلاــون مــن أســاليم وبالغــة وفصــاحة ،وع
يان التضمني إال أحد هذه ااساليم موقع التحد .
إن النا ر ملا سب من رعريفات جيد أن التضمني يع  :قصد
الشــاعر إأل نــرت م ــن غــله ،فيضــمنه يف آ ــر شــعره أو وس ــطه،
ومنــه مــا يــثي بــه الشــاعر إحالــة ،ومنــه مــا يشــل إليــه إشــارة ،ومنــه
رضمني باللفظ أو باملعىن .وعليه فإن التضمني ارب من الفنون
املتبعــة بــني الشــعراء والاتــاب ،وهــو مصــطل شــامك لاــك أن ـوا
اا ذ من ا رين ،سواء أكان هذا اا ذ شعرا أم نثرا (.)33
للتض ــمني البالغ ـ فوا ــد كث ــلة ،وو ــا ع ــدة .وق ــد أش ــار
نقادنا القدامخ إأل بعضها ،فع ّده ابن اانل إحـد الوسـا ك الـ
()34
رس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعد يف رثكي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد املع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىن املقص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود ،
وعـ ـ ـ ّده القرط ـ ــاج (ت184ه ـ ـ ـ) آلي ـ ــة م ـ ــن آلي ـ ــات إ ـ ــام املع ـ ــىن،
و سني العبارة (.)31
كمــا أشــار رجــاء العيــد إأل مهــام التضــمني البالغ ـ وفوا ــده
ونكر بثنه يثي لتوني داللة ،أو رثكيد موق  ،أو ررسـي معـىن،
أو ملـ ـؤازرة ال ــنرت إم ــا بتض ــمني صـ ـري وإم ــا بتلم ــي ورل ــوي  ،أو
ياون –من وجه آ ر -رفضا ملقولـة ،أو نفيـا ملعتقـد ،شـريطة أن
ياـون التنـاص التضــمي متماشـيا يف النسـ اادا ـ  ،وأن يتضــام
مــع مصــاحبات أدا يــة متدا لــة ،ولــي كتلــة لغويــة فاصــلة ب ــني
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ســاب الــنرت والحقــه وال ياــون –كــذلم -جمــرد لص ـ نتــوءات
رسرت علـخ سـط الـنرت ( .)31وهـذا يعـ أن التضـمني عمليـة
ص ــعبة ال يتقنه ــا إال الش ــاعر اجملي ــد ،ورام ــن ص ــعوبتها يف م ــد
ق ــدرة الش ــاعر وه ــو يض ـ ّـمن ش ــعر س ـ ـواه أن جيع ــك نل ــم البي ـ ـ
املض ـ َّـمن –أو س ـواه -ج ــهءا م ــن بني ــة القص ــيدة وم ــد ّان ــه –
كذلم -من إيصا الداللة إأل املتلق الذ يفرتض فيه الشاعر
إحاطته عا امنه من أبيات سواه (.)37
والظـ ــاهر أن أسـ ــالفنا مـ ــن البالغيـ ــني العـ ــرب قـ ــد رنبه ـ ـوا إأل
جوانم الفعالية املتعـددة يف البنيـة املتدا لـة للنصـوص اإلبداعيـة،
إن يتبــني لنــا التفــا م إأل أن العالقــة التدا ليــة بــني النصــوص ال
رق ـ ـ عنـ ــد حـ ــدود االقتبـ ــاس مـ ــن النصـ ــوص املتخلقـ ــة قـ ــبال ،أو
رضــمني فلــذات منهــا فحســم (وهــو مــا يعــرف بتعــدد مســتويات
ااداء ال ــدال ) ب ــك يتس ــع ليش ــمك رو ي ـ ـ ااص ــو املورون ــة
والتيم ــات املتداول ــة يف الثقاف ــة الس ــابقة (وه ــو م ــا يع ــرف برتج ــي
ااصـ ـوات إلش ــبا الدالل ــة) عل ــخ حن ــو م ــا ت ــد يف الدراس ــات
النقدية املعاصرة (.)38
والتضمني خيل اإلحساس باملفارقة عن طري الصوت واملعىن
بــني حيــاة العصــر احلااــر ،وحيــاة العصــور اا ــر ( .)39وبــامله
بــني اادا ــني :أداء الــنرت ااصــل  ،وأداء الــنرت املتضــمن تصــر
املسافة بني الصورني ليتلـب ك ّـك منهمـا ا ـر ،و((مـع املشـاهبة
يف املوقـ قــد رنبثـ مفارقــة أو مفارقـات حباــم ا ــتالف الظــرف
التارخي  ،فتضاف إأل املعطـخ املضـمن –نتيجـة لـذلم -شـذرات
ويريــة رنس ـ مــع احلالــة املفارقــة عــا يشــبه رنويعــات علــخ الفاــرة
ااوأل .ومــن مث فقــد يضــمن الشــاعر املعاصــر بيتــا أو جــهءا منــه،
وق ــد يعم ــد إأل ــوير البيـ ـ أو اابي ــات املتض ــمنة كم ــا يو ـ ـ
التحــوير لإلبانــة عــن رول املفارقــة االيمــة ،علــخ حنــو أشــبه بإميــاء
تصر وحاد إأل أزمته املعاصرة)) (.)41
التضتين والتناص:
يُنظر إأل التضمني البالغـ يف الـدرس النقـد احلـديث علـخ
أن ــه ش ــاك م ــن أش ــاا التن ــاص( )45ونل ــم فيم ــا يبتع ــث م ــن
ن ــرت ،أو نص ــوص ،أو م ــا يتم ــاهخ يف ــاور ب ــني نص ــني ،كثن ــه
مقابك ملا نعرفه من استدعاء الشخصية الرتانية .إن االستدعاء –
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هنا -استدعاء قو أو نص –إن جاز التعبـل -يتخـذ مسـارات
رتعــدد ،ودالالت رتنــو حســم قــدرة اســتخدامها والــتمان مــن
رالص الصورني" :الساب والالح " (.)42
ويش ـ ـ ـ ـ ّاك رعري ـ ـ ـ ـ بـ ـ ـ ــارت للتنـ ـ ـ ــاص بثنـ ـ ـ ــه :رضـ ـ ـ ــمني بغـ ـ ـ ــل
رنصــيرت( )43بــؤرة أساس ــية اعتمــد عليهــا كث ــل مــن الدارس ــني يف
الـربط بــني املصــطلحني ،بــك ويف جعــك التضــمني مصــطلحا بــديال
أو رديفا للتناص(.)44وقـد ُعـارف التنـاص بثنـه رضـمني نـرت لـنرت
ِ
املستحض ـ ــر وال ـ ــنرت
آ ـ ــر ،أو هـ ـ ـو رفاع ـ ــك ـ ــالق ب ـ ــني ال ـ ــنرت
املستحضر ،فالنرت لي إال روالدا لنصوص سبقته(.)41
َ
إن ((القصـيدة العربيـة احلديثـة ع رعــد عمـال بسـيط التاــوين.
ب ـ ــك ه ـ ـ نس ـ ــيإ حما ـ ــم ،رش ـ ــاله ورغذي ـ ــه مجل ـ ــة م ـ ــن العناص ـ ــر.
لع ـ ــك أ ه ـ ــا ناك ـ ــرة الش ـ ــاعر وم ـ ــا جت ـ ــي ب ـ ــه م ـ ــن ـ ـ ـهين مع ـ ــريف
ووج ـ ــداحت)) ( .)41واس ـ ــتمرار ـ ــاهرة التض ـ ــمني يف الش ـ ــعر عل ـ ــخ
ا ــتالف ماان ــه وزمان ــه دلي ــك وااـ ـ عل ــخ رفاع ــك الش ــاعر م ــع
الــنرت القــدم وحماوررــه لــه(( ،ولــذلم يظــك الــنرت القــدم ف ــاعال
وم ـ ــؤنرا يف ال ـ ــنرت اجلدي ـ ــد ،كم ـ ــا أن اجلدي ـ ــد ياتس ـ ــم طاق ـ ــات
جديــدة مــن رلــم الطاقــات ال ـ محلهــا الــنرت القــدم وهــذا يع ـ
أن ال ــنرت الق ــدم ه ــو من ــون قاب ــك للتم ــدد والتج ــدد واالس ــتمرار
يف أ زمن)) (.)47
االقتبااس (:)1-1-7

القب لغـة :الشـعلة مـن النـار  ،واالقتبـاس مصـدر الفعـك:
اقتــب  .ومعنــاه اســتفاد وأ ــذ( .)49وعلــخ هــذا فــاللفظ يتضــمن
أمرين :آ ذ وهو املقتبِ  ،ومث ون وهو املقتبَ منه (.)11
عرف الراز (ت111هـ) االقتباس بقوله(( :هو أن رـدر
وقد ّ
كلم ـ ــة م ـ ــن الق ـ ــرآن ،أو آيـ ـ ــة من ـ ــه يف الا ـ ــالم رهين ـ ـ ـ لنظامـ ـ ــه،
ورضــخيما لشــثنه)) ( .)15أو هــو ((أن يضــمن الاــالم شــيئا مــن
القــرآن أو احل ــديث النب ــو عل ــخ قا لــه أفض ــك الص ــالة والس ــالم،
واملـراد بتضــمينه أن يــذكر كالمــا وجــد نظمــه يف القــرآن ،أو الســنة
مـرادا بــه غــل القــرآن ،فلــو أ ــذ مـرادا بــه القــرآن ،لاــان نلــم مــن
أقب القبي  ،ومن عظام املعاص  ،نعون باهلل منه ،وهذا هو معىن
(...ال علخ أنه منه) ،أ  :من القرآن أو احلديث)) (.)12
()48
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ـرت البالغيـون االقتبــاس بـثن يضــمن الاـالم شــيئا مــن
فقـد ـ ّ
القرآن أو السـنة الشـريفة ال علـخ أنـه منـه( .)13فالصـلة بـني املعـىن
اللغ ــو والبالغـ ـ ــاهرة ،ان املقت ــب لش ــئ منهم ــا يف كالم ــه
مس ــتفيد ع ــا اقتبس ــه .مستض ــئ ب ــذلم املق ــدار ال ــذ وا ــعه يف
كالمه من آيات القرآن أو أحاديث النا (.)14
وقد جاء مواو االقتباس يف أكثر مـن مصـطل  ،فقـد ُاـ
حس ــن التض ــمني أو االقتب ــاس والتض ــمني .وق ــد اقتص ــر موا ــو
االقتب ـ ــاس عل ـ ــخ الق ـ ــرآن واحل ـ ــديث يف املتع ـ ــارف علي ـ ــه ،غ ـ ــل أن
بعضهم أااف إليه اا ذ من مسا ك الفقه ،بك من بقية العلوم
أيضــا ( .)11وقــد ُرّد هــذا ال ـرأ بثنــه قيــك(( :فيــه نظــر ،ان هــذا
أوأل بثن يعد مـن التلمـي  ،وأمـا أ ـذ اانـر فهـو مـن العقـد .وقـد
يقا  :القسم الذ قبله –أيضا -من العقد.)11( )).
حج ــة احلم ــو (ت837ه ـ ـ) نك ــر رأي ــا جدي ــدا
غ ــل أن اب ــن ّ
نس ــبه إأل العلم ــاء وه ــو أن جع ــك االقتب ــاس ن ــوعني :فم ــا ق ــام ب ــه
النــانرون مــن اخلطبــاء واملنشــئني يســمخ االقتبــاس ،ومــا يــتم علــخ
أيــد الشــعراء يف أشــعارهم يســمخ التضــمني .ونلــم أن العلمــاء
يف هـذا البــاب قـالوا(( :إن الشــاعر ال يقتـب بــك يعقـد ويضــمن،
(.)17
وأما النانر فهو الذ يقتب كاملنشئ واخلطيم))
ونسجك هنا مالحظة وه  :أن االقتباس جيـوز التغيـل اليسـل
فيــه عــا يتناســم وقـرا ن الاــالم أو الــوزن والقافيــة ،ولاــن التغيــل
الابل فيه يلحـ بفـن العقـد ولـي االقتبـاس ،وال أن يقـو  :قـا
اهلل ،أو قـا  :رب العـاملني...،أو قـا الرسـو  ،قـا ـل الربيـة،
فهذا أيضا يلح بفن العقد.
وينــدر مصــطل االقتبــاس يف الــدرس النقــد احلــديث ـ
مصــطل التنــاص ( ،)Intertextualityبعـداه شــاال مــن أشــاا
املدا لة بني النصوص ورفاعلها ،وصورة من صور رعامك الشعراء
مع النرت القرآحت نلم التعامك الذ ياش عـن نظـر الشـعراء
إأل أن القــرآن مص ــدر م ــن مص ــادر البالغــة املتمي ــهة ،وأن ــه حيم ــك
لإلنسان يف كك زمان وماـان دالالت ال متناهيـة ،ويفسـر أشـياء
حياة اإلنسان(.)18
وجيوز عدم اإللتهام حرفية النرت القرآحت ،ونلم أمر راجع إأل
أنه قد رسام فيه بعضـهم إن دعـا إأل نلـم اتافظـة علـخ الـوزن
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وغ ـ ــله (وه ـ ــو اس ـ ــتواء القـ ـ ـرا ن يف النث ـ ــر) .واش ـ ــرتطوا جلـ ـ ـواز ه ـ ــذا
التسام أن ياون يسلا وإالّ فال ( .)19وأما التصرف يف احلديث
النبـ ــو مـ ــن أجـ ــك االقتبـ ــاس فجـ ــا ه ان العلمـ ــاء جـ ـ ّـوزوا روايـ ــة
احلديث باملعىن(.)11
وقسم البـديعيون االقتبـاس إأل قسـمني :أحـد ا أال ينقـك فيـه
ّ
اللفظ املقتب من معناه الذ ورد فيه إأل معىن آ ر .ونانيهمـا:
أن ينقك فيه اللفظ املقتب من معناه إأل معىن آ ر (.)15
وينقس ـ ـ ــم االقتب ـ ـ ــاس م ـ ـ ــن حي ـ ـ ــث القب ـ ـ ــو واملن ـ ـ ــع إأل نالن ـ ـ ــة
أقســام( :)12مقبــو  :وهــو مــا كــان يف اخلطــم واملـواعظ والعهــود،
ومدل النا ،وحنو نلم.
ومبال :وهو ماكان يف الغه والرسا ك والقصرت.
ومــردود :وهــو علــخ ا ـربني ،أحــد ا مــا نســبه اهلل رعــاأل إأل
نفسه .وا ر رضمني آية كرمية يف معىن هه .
كك هـذه ااحاـام واملعـاحت الـ نكرناهـا رصـم يف دمـة
إ ّن ّ
القرآن الارم ،فمحاولة الشعراء االقتباس من القرآن الارم رع :
حماولــة التقــرب مــن رلــم الــذروة العاليــة ،وكلمــا أكثــر الشــاعر مــن
اقتباسه كان أقرب إأل رلم الذروة (.)13
أنواي االقتباس :

اقتباس نص  :هو رضـمني الشـعر آيـة قرآنيـة بلفظهـا ورركيبهـا
دون رغيـ ــل أو ـ ــوير ،حيـ ــث يـ ــثي اسـ ــتعماهلا يف إطـ ــار داللتهـ ــا
القرآني ـ ـ ــة نا ـ ـ ــا ،ورا ـ ـ ــون الغاي ـ ـ ــة م ـ ـ ــن نل ـ ـ ــم روا ـ ـ ــي املع ـ ـ ــىن،
ورقوية العبارة (.)14
واقتبــاس إشــار  :يعـ أن يضـ ّـمن الشــاعر نصــه الشــعر آيــة
قرآنية من غـل أن يلتـهم بلفظهـا ورركيبهـا ،أو هـو مـا كـان الشـاعر
فيــه يشــل إأل آيــة مــن ا يــات القرآنيــة  ،مث يو فهــا رو يفــا فنيــا
يتناسم وجتربته الفنية أو رؤيته الفارية (.)11
ويف البالغة الغربية يتعدد معىن االقتباس ( ،)11ولانه مثة معىن
لالقتب ــاس يف البالغ ــة الغربي ــة ه ــو ال ــذ يهمن ــا هن ــا ،ونع ـ ـ ب ــه
االقتط ــاف  Citationال ــذ ه ــو إد ــا املؤل ـ كالم ــا منس ــوبا
للغل يف نصه ،وياون نلم إما للتحلية أو لالستدال  ،علخ أنه
جتم اإلشارة إأل مصـدر االقتبـاس هبـام املـن ،و إبـرازه بواـعه
بـ ـ ـ ــني عالمـ ـ ـ ــات رنصـ ـ ـ ــيرت أو بثيـ ـ ـ ــة وسـ ـ ـ ــيلة أ ـ ـ ـ ــر  .علـ ـ ـ ــخ أن
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الــذوق ااديب العــام يُفضــك أالَّ يهيــد الــنرت املقتــبَ علــخ عشــرة
سطور رقريبا(.)17
إنن مفهـ ــوم االقتبـ ــاس والتض ـ ــمني هـ ــو أ ـ ــذ لفـ ــظ أو مع ـ ــىن
ورنســيقه دا ــك الــنرت اجلديــد لغايــات متعــددة كاالستشــهاد ،أو
التشبيه ،أو التمثيك ،وهو لي كما يقو د .ليك املوسـخ :بـثن
ال ــنرت التض ــمي يظ ــك ((د ــيال أو نقافي ــا رهيني ــا ،ويظ ــك املقط ــع
التضــمي أو االقتبــاس هــو الــذ يــتالم يف الــنرت اجلديــد ،وهــو
الذ يشرل ويفسر)) ( .)18فاالقتباس هو حالة إنتاجية ،وليس
عملية اسرتجا آ ملا هو مقـروء .وينبثـ عـن هـذا كلـه االعتمـاد
علــخ إلغــاء الــنمط العــام للــنرت املــوروغ ،والتوجــه إأل منــط بــديك
بالتماز بني ما هو موروغ وما هو معاصر (.)19
أمــا أمح ــد الــهعا فيش ــل ص ـراحة إأل أن االقتب ــاس والتض ــمني
شاالن من أشاا التنـاص يسـتخدمان بغـرض أداء و يفـة فنيـة
أو فارية منسجمة مع السياق الروا أو السياق الشعر  ،سواء
أكان هذا التناص رناصا رارخييا أم دينيا أم أدبيا ،وهذا ما يدعوه
التناص املباشر ،إن يقتب النرت بلغته ال ورد فيها مثك ا يـات
وااحاديـ ــث والقصـ ــرت ،أمـ ــا التنـ ــاص غـ ــل املباشـ ــر فهـ ــو رنـ ــاص
يس ــتنتإ اس ــتنتاجا ويس ــتنبط اس ــتنباطا م ــن ال ــنرت ،وه ــو رن ــاص
اافاــار والــرؤ أو الثقافــة رناصــا روحيــا ال حرفيــا ،فــالنرت يفهــم
من ال رلميحاره وإمياءاره وشفراره وررميهاره(.)71
وأ ـلا أصــب مــن اجلل ـ أن مصــطلح االقتبــاس والتضــمني
علخ وف رعري البالغيني يتقاربان مع مفهوم التناص يف صورره
احلديث ــة ال ـ ه ــرت يف الدراس ــات النقدي ــة املعاص ــرة ،وم ــن هن ــا
مياــن للــدارس أن يــدرجهما يف دا ــرة التنــاص الواســعة ،وأن ينظــر
إليهم ـ ــا بوص ـ ــفهما فاـ ـ ـررني م ـ ــالن امللمـ ـ ـ الق ـ ــدم للمص ـ ــطل
احل ــديث ،وأ م ــا يع ــدان مظه ـ ـرا م ــن مظ ــاهر ر ــدا ك النص ــوص
و اصة يف اخلطاب الشعر (.)75
التااحجياال (:)3-1-7
التحجي ــك لغ ــة :بي ــاض يا ــون يف قـ ـوا م الف ــرس ...،وحج ــك
ف ــالن أم ــره ج ــيال إنا ش ــهره ( .)72وه ــو ر ــذييك أوا ــر الفص ــو
باابي ــات احلامي ــة واالس ــتداللية لت ــهداد هب ــاء وحس ــنا ،ورق ــع يف
النفوس أحسن موقع ( .)73وقا القرطاج (( :وأيضا فإنا ينـاه
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لي ـ ـ ـ ــة أعق ـ ـ ـ ــاب الفص ـ ـ ـ ــو باابي ـ ـ ـ ــات احلامي ـ ـ ـ ــة واالس ـ ـ ـ ــتداللية
بالتحجيــك لياــون اقـرتان صــنعة رأس الفصــك وصــنعة عجــهه حنـوا
من اقرتان الغرة بالتحجيك يف الفرس)) (.)74
وهـذا الفــن البالغـ يــد ك يف رقنيـة التنــاص بقـانون االجـرتار
عن طري التصري واملباشرة .فاابيـات احلاميـة واالسـتداللية هلـا
دميومة احلياة يف النرت ااديب.
الرفاو (:)4-1-7

ت
رفوت الثوب أرفوه َرفْوا أصلح ُ ما به من عيم وأعد ُ
االلتحـ ـ ــام بـ ـ ــني أجها ـ ـ ــه والرفـ ـ ــو نـ ـ ــو مـ ـ ــن التضـ ـ ــمني ونلـ ـ ــم أن
يضمن املصرا فما دونه ،قا السيوط (ت 955هـ)(( :واملصرا
فم ـ ــا دون ـ ــه يس ـ ــمخ رف ـ ـوا وإي ـ ــداعا ان ـ ــه رف ـ ــا ش ـ ــعره بش ـ ــعر الغ ـ ــل
وأودعه إياه)) (.)71
()71

التف اصايل (:)5-1-7
حجـة احلمـو
التفصيك له معاحت بالغية متعددة ،ولاـن ابـن ّ
قــا (( :التفصــيك –بصــاد مهملــة -نــو ر ــيرت بالنســبة إأل فــن
البديع واملغاالة يف نظمه ...والتفصيك هو أن يثي الشاعر بشطر
بي له متقدم صدرا كان أو عجها ليفصـك بـه كالمـه بعـد حسـن
التصرف يف التوطئة املال مة)) (.)77
وق ــا الس ــيوط (( :مث نبهـ ـ م ــن زي ــاداي عل ــخ ن ــو يش ــبه
التضــمني وهــو التفصــيك –بصــاد مهملــة -وهــو أن يضــمن شــعره
مصـراعا مــن نظــم لــه ســاب  .وحســنه التمهيــد لــه والتوطئــة وصــرفه
عـ ـ ــن نلـ ـ ــم املعـ ـ ــىن الـ ـ ــذ واـ ـ ــع لـ ـ ــه أوال)) (.)78ونكـ ـ ــر نل ـ ـ ــم
املــدحت(ت5557ه ـ) فقــا (( :ويف االصــطالل عبــارة عــن أن يــثي
املــتالم بشــطر بيـ مــن شــعر لــه متقــدم يف نثــره أو نظمــه صــدرا
ك ـ ــان أو عجـ ـ ـها يفص ـ ــك ب ـ ــه كالم ـ ــه بع ـ ــد أن ي ـ ــوطئ ل ـ ــه روطئ ـ ــة
مال مــة))( ،)79وف ــرق بين ــه وب ــني اإليــدا فق ــا (( :وال ف ــرق بين ــه
وبــني اإليــدا ســو أن اإليــدا إي ـراد الشــاعر شــطر بي ـ لغــله،
والتفصيك إيراده شطر بي لنفسه ،ولي ته كبل أمر))(.)81
وال خيفــخ علينــا بــثن هــذا الفــن يُعـ ّد مــن التنــاص الــذاي وهــو
رناص الشاعر مع نصوصـه السـابقة .وهـو وإن ع ياـن تـه كبـل
أم ـ ــر يف املاا ـ ـ  ،إالّ أن ـ ــه يف النق ـ ــد احل ـ ــديث يُع ـ ــد اص ـ ــية م ـ ــن
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صـا رت الــنرت اإلبــداع والســيما بعـد "صــرفه عـن نلــم املعــىن
الذ واع له أوال".

اإليااداي (:)6-1-7

قا املدحت(( :اإليدا يف اللغة مصدر أودعتـه مـاال إنا دفعتـه
إليــه ليا ــون عنــده وديع ــة ،وأودعتــه أيض ــا إنا أ ذرــه من ــه وديع ــة
فيا ــون م ــن ااا ــداد لان ــه عع ــىن ااو أش ــهر ،والث ــاحت ب ــاملعىن
االصطالح أنسم)) (.)85
وقا املصر (( :هو أن يعمـد الشـاعر أو املـتالم إأل نصـ
بيـ لغــله يودعــه شــعره سـواء أكــان صــدرا أو عجـها ،وأمــا النــانر
فإن أرخ يف نثره بنص بي لغله ُاـ إيـداعا ،وإن كـان لنفسـه
ُا رفصيال)) ( .)82وقا  :إ ّن مـن ال يعـرف االصـطالل يسـميه
رضمينا ،وفرق بينهما وبني االسـتعانة بقولـه(( :إن التضـمني يقـع
يف النظم والنثر وياون من اتاسن ومن العيوب ،ولانه ال ياون
م ـ ـ ـ ـ ــن العي ـ ـ ـ ـ ــوب إال إنا وق ـ ـ ـ ـ ــع يف ال ـ ـ ـ ـ ــنظم ب ـ ـ ـ ـ ــالنظم ،واإلي ـ ـ ـ ـ ــدا
واالس ـ ـ ـ ــتعانة وإن وقع ـ ـ ـ ــا مع ـ ـ ـ ــا يف ال ـ ـ ـ ــنظم والنث ـ ـ ـ ــر ف ـ ـ ـ ــال ياون ـ ـ ـ ــان
إال بالنظم دون النثر)) (.)83
وقــا احللــا(ت721هـ ـ)(( :وأكثــر النــاس جيعلونــه مــن بــاب
التض ــمني وه ــو من ــه إال أن ــه ص ــوص ب ــالنثر وب ــثن يا ــون امل ــود
نص بي إما صدرا وإما عجها)) (.)84
حجــة احلمــو (( :اإليــدا الــذ حنــن بصــدده هــو
وقــا ابــن ّ
أن يود النا م شعره بيتا من شعر غله ،أو نص بي  ،أو ربع
بي بعد أن يوطئ له روطئـة رناسـبه بـروابط متال مـة حبيـث يظـن
السامع أن البي بثمجعه له .وأحسن اإليدا ما صرف عن معىن
غرض النا م ااو وجيوز عا البي املضمن بثن جيعك عجهه
ص ــدرا أو ص ــدره عج ـ ـها وق ــد ــذف ص ــدور قص ــيدة باامله ــا،
وينظم هلا املود صدورا لغرض ا تاره وبالعا )) (.)81
ويبــدو أن اإليــدا هــو التضــمني وإن املصــر ع ياــن دقيقــا
حينما أنار علخ البالغيني لطهم بـني اإليـدا والتضـمني ،وقـد
أشار املدحت إأل مثـك نلـم بقولـه(( :وإناـار كـون التضـمني ععـىن
اإليــدا بعــد أن اصــطل علــخ نلــم كثــل مــن أربــاب هــذا الفــن،
بك هو أشهر من اإليدا يف هذا املعىن ال وجـه لـه)) ( .)81ونكـر
رنبيهــات منهــا :إن أحســن التضــمني مــا صــرف عــن معــىن غــرض
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الشاعر ااو وما زاد علخ ااصك بناتة كالتورية وحنو نلم.وإنه
جيوز يف التضمني أن جيعك صدر البي عجها وبالعا  ،وإنه ال
يضره التغيل اليسل ملا قصد رضمينه ليد ك يف معىن الاالم.
وإنا نظرن ـ ــا إأل ه ـ ــذا الف ـ ــن فنج ـ ــده م ـ ــن التن ـ ــاص املباش ـ ــر أو
الظـاهر والصـري ان صـاحم الـنرت أعـاد صــون الـنرت الســاب
إعادة آلية وع يعمد إل فا ـه بـبع التغيـلات .وهـو مـن التنـاص
ِ
املخاطم ونصوص سابقة عليه.
املرجع انه حصك بني
االستعااانة (:)1-1-7

قا املصر (( :االستعانة أن يسـتعني الشـاعر ببيـ لغـله يف
شعره بعد أن يوطئ له روطئة ال قة به  ...حبيث ال يبعد ما بينـه
وبني أبياره و صوصا أبيـات التوطئـة لـه .وقـد شـرب بعـ النقـاد
التنبيـ ــه عليـ ــه إن ع ياـ ــن البي ـ ـ مشـ ــهورا ،وبعضـ ــهم ع يشـ ــرتب
نلــم ،وهــو الصــحي فــإن أكثــر مــا رأينــا نلــم يف أشــعار النــاس
غل منبّه عليه .وأما النانر فإن أرخ يف أنناء نثره ببي لنفسه
استعانة)) (.)87
نلم رشهلا وإن كان البي لغله
وهذا قريم من التضـمني غـل أن املصـر ف ّـرق بينهمـا فقـا :
((والفرق بني التضمني واإليدا واالستعانة والعنـوان أن التضـمني
يقـع يف الــنظم والنثــر وياــون مـن اتاســن ومــن العيــوب ،واإليــدا
واالستعانة وإن وقعـا معـا يف الـنظم والنثـر فـال ياونـان إال بـالنظم
دون النثـ ــر)) ( .)88وقـ ــا الس ـ ــيوط (( :ورضـ ــمني البي ـ ـ ك ـ ــامال
يسمخ استعانة انه استعان بشعر غله)) (.)89
إ ّن االستعانة قد ل اإلحساس باملفارقة بني صوت املاا
وص ــوت احلاا ــر ،فتختص ــر املس ــافة ب ــني الص ــورني ليتل ــب ك ـ ّـك
منهما ا ر .فالتضمني بثشااله املختلفة يُنظـر غليـه يف الـدرس
النقــد احلــديث علــخ أنــه وجــه مــن وجــوه التنــاص ونلــم فيمــا
يبتع ـ ـ ــث م ـ ـ ــن ن ـ ـ ــرت ،أو نص ـ ـ ــوص ،أو م ـ ـ ــا يتم ـ ـ ــاهخ يف ـ ـ ــاور
بني نصني.
االستشهاد (:)8-1-7

يثي ععنيني ،ااو (( :هو أن رثي ععىن مث رؤكده ععىن آ ر
جير جمر االستشهاد علخ ااو واحلجة علخ صحته)) (.)91
والثاحت :وهو االستشهاد با يات الارمية ،وقـد ـدغ احللـا
والنـ ـ ـ ـ ـ ــوير ع ـ ـ ـ ـ ـ ــن ص ـ ـ ـ ـ ـ ــا رت الاتاب ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ومم ـ ـ ـ ـ ـ ــا يتص ـ ـ ـ ـ ـ ــك هب ـ ـ ـ ـ ـ ــا
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االقتبـ ــاس واالستشـ ــهاد واحلـ ــك ،وقـ ــاال :إن االستشـ ــهاد با يـ ــات
ينبغ أن ينبه عليها (.)95
التأساياس (:)9-1-7

التثسي عنـد البالغيـني هـو أن يبتـد الشـاعر ببيـ غـله
أس البناء ،فإن هذا قد جعك الشاعر
ويب عليه .وهو مشت من َّ
ياــون قــد جعــك بي ـ غــله أساســا بــىن علي ـه شــعره .وقــد نكــره
املصر يف أنناء كالمه علخ االستعانة(.)92
ويب ــدو أ ّن ه ــذا الف ــن ق ــد اعتم ــد عل ــخ ق ــانون االجـ ـرتار يف
التناص .وهو رناص صري و اهر فالنرت الساب اهر وواا
املعاع ميان اكتشـافه بسـهولة .ومياـن عـ ّده مـن التنـاص اخلـارج
واملرحل .

التبحث الثاني :التناص التستتر

()1-3-7

ويف هـذا املبحــث أرنــاو الفنــون البديعيـة الـ ال رتجلــخ فيهــا
النصوص السابقة مباشرة ورصرحيا بك البد من إعما القار أو
الناقد الذهن الكتشاف التناص .والفنون املتعلقة هبا ه :
السرقات الشعرية (:)7-3-7

الســرقات الشــعرية ه ـ أن يعمــد شــاعر الح ـ  ،فيث ــذ مــن
شعر الشاعر الساب  :بيتا شعريا ،أو شطر بيـ  ،أو صـورة فنيـة،
()93
وإما فية ،واخلفية عليها
أو معىن ما  .والسرقة راون اهرة ّ
التعوي ــك يف البح ــث النق ــد والبالغـ ـ  .ق ــا القااـ ـ علـ ـ ب ــن
عبــدالعهيه اجلرجــاحت(ت311ه ـ)(( :لاــن اتــدنني قــد عملـوا علــخ
إ فــاء الســرقة بالنقــك والقلــم ،ورغيــل املنهــا والرتريــم ،أو جــرب
ما فيه من نقرت بالهيادة والتثكيـد والتعـري يف حـا  ،والتصـري
يف أ ــر  .فصــار أحــدهم إنا أ ــذ معــىن أاــاف إليــه مــن هــذه
اامور ما جيعله رتعا هلذا املعىن ومبتدعه)) (.)94
ومواــو (الســرقات) مــن أهــم املواــوعات الـ أوالهــا نقــاد
اادب كث ـ ـلا مـ ــن اهتمـ ــامهم وعن ــايتهم ،إن كـ ــان مـ ــن ااهـ ــداف
النقديــة الوقــوف علــخ مــد أصــالة ااعمــا اادبيــة املنســوبة إأل
أصــحاهبا ،ومقــدار مــا حــوت مــن اجلــدة أو التقليــد ،ومعرفــة مــا
امت ــاز ب ــه اادي ــم ع ــن ااديـ ـم ا ــر( .)91إن إن ق ــانون رط ــور
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احليــاة يقض ـ بــثن يتــثنر الالح ـ بالســاب  ،وبــثن يضــي جديــدا
إأل مــا جــاء بــه الســل  .وال يعيبــه اعتمــاده يف بنا ــه علــخ مــا بــىن
ســابقه ،وإمنــا يعيبــه إنا قصــر عــن اإلاــافة ،وعجــه عــن أن يضــع
إتازه اخلاص به (.)91
وقـد رنــاو النقــاد والبالغيــني مواــو الســرقات عصــطلحات
متعــددة و تلفــة كلّهــا رــد إأل املضــمون نفســه وإن ُوجــد بع ـ
اال تالف .من هذه املصطلحات( :اا ذ ،االنتحا  ،اإلغـارة،
النقك ،النس  ،املس  ،السل  ،السرق اخلف  ،املصـالتة ،اجملـدود،
االستعارة ،االستجالب واالستلحاق (.)97
لقد أعاد أغلم النقاد العرب املعاصرين إأل السرقات اادبية
وهجا نقديا جديدا ،بعد أن حظي هبذا الوهإ يف النقـد القـدم
عند واها كفارة هلا روفها ومالبسا ا .وممن أشـار إأل نلـم
عبــداهلل الغــذام الــذ عــرض ملصــطل التناصــية بع ـ ّده (( نظــرة
جديدة نصح هبا ما كان ااقدمون يسمونه بالسرقات ،أو وقع
احلافر علخ احلافر بلغة بعضهم)) ( .)98ويبدو أن فعك التصـحي
املق ــرتل يف الرؤي ــة متص ــك ــانبني انن ــني أح ــد ا :التح ــو م ــن
ااحاـ ــام اا القيـ ــة ال ـ ـ كان ـ ـ سـ ــا دة ورم ـ ـ بظالهلـ ــا علـ ــخ
الس ــرقات اادبي ــة م ــع ك ــون بعـ ـ النق ــاد الق ــدامخ رباع ــدوا ع ــن
نلم ،والثاحت يتصك برصد مالم القدم بثدوات حديثة.
بك أكثر من نلـم فقـد رأ عبـدامللم مررـاض يف السـرقات
اادبيــة شــبه نظريــة تــا إأل إعــادة البنــاء مــن جديــد إن جعلهــا
من أكرب القضايا النقدية ال جيـم االهتمـام هبـا ،ونلـم بعـد أن
رآه ـ ــا فا ـ ــرة ت ـ ــا إأل ص ـ ــياغة جدي ـ ــدة وقـ ـ ـراءة ب ـ ــثدوات رقني ـ ــة
جدي ــدة .و ــتم حبث ــه باإلش ــارة إأل ك ــون التناص ــية "رب ــاد الت ــثنر
والعالق ــات ب ــني ن ــرت أديب م ــا ،ونص ــوص أدبي ــة أ ــر  .وه ــذه
شاك
الفارة كان الفار النقد العريب عرفها معرفة معمقة
السرقات الشعرية)) (.)99
وأ ـلا نــثي عقارنــة أجراهــا د .ليــك املوســخ ســعيا للمقارنــة
بــني مفهــوم التنــاص والســرقة وإقامــة الفواصــك احلدوديــة بينهمــا
إن يق عند نالنة فروق أساس (:)511
 علــخ مســتو امل ــنهإ :الســرقة رعتمــد امل ــنهإ التــارخي الت ــثنروالســب الــهم  ،ف ــالالح هــو الســارق ،والس ــاب أو املتقــدم ه ــو
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املبـد  .بينمــا يعتمــد التنــاص علـخ املــنهإ الــو يف وال يهــتم كثـلا
بالنرت الغا م.
 علـ ــخ مسـ ــتو القيمـ ــة :ناقـ ــد السـ ــرقة اادبيـ ــة إمنـ ــا يسـ ــعخ إألاسـتناار عمــك الســارق وإدانتــه ،يف حــني أن ناقــد التنــاص يقصــد
إ هار البعد اإلبداع يف اإلنتا .
 عل ــخ مس ــتو القص ــدية :فف ـ الس ــرقة را ــون العملي ــة قص ــديةواعية ،بينما يف التناص راون الواعية (.)515
الح اال (:)1-3-7

احلك من أساليم الاتابة املعروفة منـذ القـدم ،فقـد حبـث ابـن
منقـ ـ ـ ــذ(ت184هـ ـ ـ ـ ـ) "احلـ ـ ـ ــك والعقـ ـ ـ ــد" يف بـ ـ ـ ــاب واحـ ـ ـ ــد وقـ ـ ـ ــا :
((إن احلك والعقد هو ما يتفااك فيه الشعراء والاتاب ،وهـو أن
يث ـ ــذ لفظ ـ ــا منثـ ــورا فينظم ـ ــه أو ش ـ ــعرا فينثـ ــره ويطارح ـ ــه العلم ـ ــاء
فيما بينهم)) (.)512
و ــدغ أب ــو ه ــال العس ــار (ت391ه ـ ـ) عن ــه يف " حس ــن
اا ـ ــذ" وقـ ــا (( :إن اتلـ ــو مـ ــن الشـ ــعر علـ ــخ أربعـ ــة أاـ ــرب:
فض ـرب منهــا ياــون بإد ــا لفظــة بــني ألفا ــه ،واــرب ينحـ ّـك
بت ـ ــث ل لفظ ـ ــة من ـ ــه ورق ـ ــدم أ ـ ــر فيحس ـ ــن حملول ـ ــه ويس ـ ــتقيم
واـ ــرب منـ ــه ينحـ ــك علـ ــخ هـ ــذا الوجـ ــه وال حيسـ ــن وال يسـ ــتقيم،
وارب راسو مـا لّـه مـن املعـاحت ألفا ـا مـن عنـدك ،وهـذا أرفـع
درجارــم)) ( .)513فالضــرب الثالــث هــو أن روا ـع ألفــا البي ـ
يف مواا ــع وال حيس ــن وا ــعها يف غله ــا فيخت ــك إنا نث ــر بت ــث ل
لفظ ورقـدم آ ـر فتحتـا يف نثـره إأل النقصـان منـه والهيـادة فيـه،
والضرب الرابع أن يُاسخ ما ُحيك من املنظـوم ألفا ـا ،وهـذا أرفـع
الدرجات.
و دغ ابن اانل عن احلك يف باب "الطري إأل رعلم
عــن
الاتابــة" وقــا (( :لقــد مارس ـ الاتابــة ممارســة كشــف
أس ـرارها وأ ف ـرر بانــوز جواهرهــا إن ع يظفــر غــل بثحجارهــا
فمــا وجــدت أع ـوان ااشــياء عليهــا إال حـ ّـك آيــات القــرآن الاــرم
واا بــار النبويــة وحــك اابيــات الشــعرية)) ( ،)514مث رالــم علــخ
حك ا يات واحلديث والشعر.
حلك" يف باب وقا (( :هو أن يعمد الاارـم
وأفرد املصر "ا ّ
إأل ش ـ ـ ــعر ليح ـ ـ ــك من ـ ـ ــه عق ـ ـ ــد ال ـ ـ ــوزن ،فيص ـ ـ ــله منث ـ ـ ــورا)) (.)511
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وللنــوير (ت733ه ـ) كــالم مجيــك يف احلــك قــا ال(( :وأمــا احلــك -
وهو باب متسع اجملـا  -ومـالك أمـر املتصـد لـه أن ياـون كثـل
احلفظ لألحاديث النبوية وا نـار واامثـا وااشـعار لينفـ منهـا
وقـ ـ االحتي ــا إليه ــا  ...وكيفي ــة احل ــك أن يت ــو خ ه ــدم البيـ ـ
املنظ ــوم ،وح ـ ّـك فرا ــده م ــن س ــلاه  ،مث يرر ــم رل ــم الفرا ــد وم ــا
شاهبها ررريم متمان ع حيصره الوزن ،ويربزها يف أحسن سلم،
وأمج ــك قال ــم ،وأصـ ـ س ــبم ،ويامله ــا ع ــا يناس ــبها م ــن أنـ ـوا
البديع إن أمان نلم من غل ٍ
كلفة ،ويتخـل هلـا القـرا ن ،وإنا
معه املعىن اتلو يف قرينة واحدة يغـرم لـه مـن حاصـك فاـره  ،أو
من ن لة حفظه ما يناسبه ،وله أن ينقك املعىن إنا ع يفسده إأل
م ــا ش ــاء  ،ف ــإن ك ــان نس ــيبا ور ــثرخ ل ــه أن جيعل ــه م ــدحيا فليفع ــك،
وكــذلم غــله مــن اان ـوا وإنا أراد احلــك بــاملعىن فلــتان ألفا ــه
مناســبة الفــا البي ـ اتلــو غــل قاصــرة عنهــا ،فم ـ قص ــرت
عنهــا ولــو بلفظــة واحــدة فســد نلــم احلــك وع ـ ّد معيبــا ،وإنا حـ ّـك
ب ـ ـ ــاللفظ ف ـ ـ ــال يتص ـ ـ ــرف بتق ـ ـ ــدم وال ر ـ ـ ــث ل وال رب ـ ـ ــديك إال م ـ ـ ــع
مراع ــاة نظ ــام الفص ــاحة يف نل ــم  ،واجتن ــاب م ــا ي ــنقرت املع ــىن،
وحيط رربته)) (.)511
واحلــك نالنــة أن ـوا كمــا نكــر ابــن اانــل وه ـ  :حــك ا يــات،
وحك ااحاديث ،وحك الشعر.
و دغ ابن اانل عن حك ا يات بقوله(( :وأمـا حـك آيـات
القــرآن العهيــه فلــي كنثــر املعــاحت الشــعرية ان ألفا ــه ينبغ ـ أن
حيــافظ عليهــا ملاــان فص ــاحتها إال أنــه ال ينبغ ـ أن يؤ ــذ لف ــظ
ا ية ملته فإن نلم من باب التضمني ،وإمنا يؤ ذ بعضه فإمـا
أن جيعــك أوال لاــالم أو آ ـرا علــخ حســم مــا يقتضــيه مواــعه
وك ــذلم رفع ــك باا ب ــار النبوي ــة عل ــخ أن ــه ق ــد يؤ ــذ مع ــىن ا ي ــة
واخل ـ ــرب فياس ـ ــخ لفظ ـ ــا غ ـ ــل لفظ ـ ــه ول ـ ــي ل ـ ــذلم م ـ ــن احلس ـ ــن
م ــا للقس ــم ااو )) ( .)517ونك ــر اب ــن اان ــل مث ــك نل ــم وأش ــار
إأل ا ــتالف علم ــاء اادب يف ح ــك الق ــرآن العهي ــه وإدراج ــه يف
مطاو الاالم (.)518
و دغ ابن اانل عن حك ااحاديث قا ال(( :وأمـا اا بـار
حك معانيهـا)) ( .)519وقـا ابـن اانـل
النبوية فاالقرآن العهيه يف ّ
احللا(( :وأما ح ّـك ا يـات مـن القـرآن العهيـه وكـذلم ااحاديـث
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حك ا ية واحلديث مجلة
النبوية فينبغ للمنشئ أن ال يث ذ عند ّ
اللفــظ فــإن نلــم مــن بــاب التضــمني وال يث ــذ املعــىن جمــردا عــن
اللفظ باماله إال إن أراد بذلم االستشهاد ،بك إنا وقع له معىن
وكان آية مـن ا يـات الارميـة أو حـديث مـن ااحاديـث النبويـة
يتض ــمن نل ــم املع ــىن فليجع ــك ا ي ــة واحل ــديث يف س ــياق كالم ــه
املناسم للمعىن فيطرز كالمه با ية أو احلديث)) (.)551
ح ــك ااشــعار :رالــم أبــو هــال العســار علــخ حــك الشــعر
وقسمه إأل أربعة أارب( ،)555وقد رقدم يف "احلـك" ،و ـدغ
عنه ابن اانل ( ،)552وقسمه إأل نالنة أقسام:
ااو  :وهو أدناها مرربة أن يث ذ النانر بيتا من الشعر فينثره
بلفظه من غل زيادة ،وهذا عيم فاح .
الثاحت :وهو وسط بني ااو والثالث يف املرربة ،وهـو أن ينثـر
املعىن املنظوم ببع ألفا ه ويعهف عن بعضها بثلفا أُ َ ر.
الثالــث :وهــو أعلــخ ااقســام الثالنــة ،ونلــم أن يؤ ــذ املعــىن
فيصان بثلفا غل ألفا ه.
واش ـ ـ ــرتب الق ـ ـ ــهوي (ت739ه ـ ـ ـ ـ) لاـ ـ ـ ـ يا ـ ـ ــون نث ـ ـ ــر ال ـ ـ ــنظم
مقبوال شيئني:
ااو  :أن ياون سباه تارا ال يتقاصر عن سبم أصله.
الثاحت:أن ياون حسن املوقع مستقرا يف حمله غل قل (.)553
وش ــرب احل ــك أن يا ــون س ــباه ت ــارا ال يتقاص ــر يف حس ــنه
ومجال ــه ع ــن ال ــنظم ال ــذ رض ــمن معن ــاه .وب ــذلم خي ــر الش ــرل
املســتفي للنصــوص الشــعرية ان احلــك أقــرب إأل الوجــازة منــه
إأل التطويك واإلسهاب .وفسروا حسن السبم فيه أن يراعـخ فيـه
بـديع القـو بــثن ياـون مســجعا نا قـرا ن مستحســنة .وهـذا أحــد
ش ــرط قبول ــه .والث ــاحت أن يا ــون مطابق ــا ملـ ـا جت ــم مراعار ــه م ــن
البالغــة مســتقرا يف ماانــه الــذ جيــم أن يســتعمك فيــه .فــإ ْن ع
يان حسن السبم ،أو كان قلقا ُرَّد.
واحلك هبذا املعىن مثـك التنـاص ـاهرة لغويـة معقـدة رستعصـ
علــخ الضــبط والتقنــني إن يعتمــد يف ييههــا علــخ نقافــة املتلق ـ ،
وسعة معرفته.واحلك يعتمد علخ قانون االمتصاص ،واحلوار أيضا
إن يُتــو خ ه ــدم البي ـ املنظ ــوم ،أو ح ــك ا ي ــة واحل ــديث النب ــو
الشري ونقله إأل ما شاء من املعاحت من غل فساد.
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العقااد (:)3-3-7

هــو نقــي احلــكَ ،ع َقــده يـَ ْع ِقــده عقــدا ورَـ ْعقــادا وع ّقــده (.)554
ـ ــدغ احلـ ــا (ت388هـ ـ ـ) عـ ــن "نظـ ــم املنثـ ــور" وقـ ــا (( :ومـ ــن
الشعراء املطبوعني طا فة ف السرق ورلبسه اعتمادا علخ منثور
الاــالم دون منظومــه)) (.)551وقــا املصــر (( :هــو اــد احلــك
انـه عقـد النثـر شـعرا .ومـن شـرا طه أن يؤ ـذ املنثـور ملـة لفظــه
أو ععظمــه ،فيهيــد فيــه ،أو يــنقرت منــه ،أو حيــرف بع ـ كلمارــه
ليد ك به يف وزن من أوزان الشعر ،ومـ أ ـذ معـىن املنثـور دون
لفظــه كــان نلــم نوعــا مــن أن ـوا الســرقات حبســم ا ــذ الــذ
يوجم استحقاق اا ذ للمث ون ،وال يسمخ عقـدا إال إنا أ ـذ
املنثــور برمتــه ،وإن غــل منــه بطري ـ مــن الطــرق الـ قــدمناها كــان
املبق ـ ــخ من ـ ــه أكث ـ ــر م ـ ــن املغ ـ ــل حبي ـ ــث يع ـ ــرف م ـ ــن البقي ـ ــة ص ـ ــورة
اجلميع))( .)551وقا القهوي (( :وأما العقد فهو أن ينظم نثر ال
علخ طري االقتباس))(.)557
وقــد عـ ّـرف املــدحت العقــد بقولــه(( :هــذا النــو عبــارة عــن أن
يعمد الشاعر إأل شئ من كالم اهلل ،أو كالم رسوله ،أو السـل
الصــام مــن الصــحابة ومــن بعــدهم ،أو كــالم احلامــاء املشــهورين
فينظمــه بلفظــه ومعنــاه أو معظــم اللفــظ فيهيــد فيــه ويــنقرت منــه
ليد ك يف وزن الشعر ،فإن نظم املعىن دون اللفظ ع يان عقـدا
بك نوعا من السرقة الفا ملن أد له يف العقد))(.)558
وعقـ ــد القـ ــرآن أو احلـ ــديث مش ـ ــروب فيـ ــه وجـ ــود شـ ــرب م ـ ــن
شرطني .و ا :أن ينبه الشاعر علخ أن النثر الـذ نظمـه إمنـا هـو
من القرآن أو احلديث .أو يغل فيهمـا كثـلا .فـإن ع يتـوافر واحـد
مــن هــذين الشــرطني فــنظم كــك منهمــا اقتبــاس ولــي عقــدا(.)559
ومن هنا تـد املعيـار اا القـ دا ـال يف النقـد إن اش ُـرتب لعقـد
القـ ــرآن واحلـ ــديث النبـ ــو هـ ــذين الشـ ــرطني .والشـ ــم أ ّن العقـ ــد
يد ك يف التناص اخلارج إن يُعط االفا أو املعـاحت املعقـودة
دميومة احلياة ال ال رنته بانتهاء النرت الساب .
والعقد كقو املتنا:
النفوس فإن تج ْد ذا ع ٍ
والظلم من ِ
ِ
افة فلعل ٍاة ال يَظل ُام (.)521
ايم
ُ
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عقـد فيــه قــو بعـ احلامــاء :الظلـم مــن طبــع النفــوس وإمنــا
يصدها عن نلم إحد علتني .إما علة دينية كخوف املعاد .أو
علة سياسية كخوف القتك.

اإلحاالة (:)4-3-7

قــا الــدمنهور (( :اإلحالــة مصــدر أحلتــه علــخ كــذا ،وه ـ
قس ــمان :في ــة وجلي ــة ،كقول ــه رع ــاأل(( :وق ــد نـَ ـ َـه عل ــيام يف

()525
اي ال ااذين
الات ــاب))
إحال ــة عل ــخ قول ــه رع ــاأل(( :وإذا رأي ا َ
يخوضون في دياتنا فأع ِرض عنهم حتاى يخوضاوا فاي حاديث

غيرس ،وإما يُا ْنسيَانَّك الشي ا ُن فال تقعد بعد الذكرى مع القوم

()522
داود وبااورا)) (.)523
الظااالتين))  ،وكقولــه رعــاأل(( :ودتينااا َ

واإلحال ــة يف ا ي ــة ااوأل ــاهرة ويف الثاني ــة في ــة مل ــا قي ــك :إ ّ ـ ـا
إحالــة علــخ قولــه(( :ولقااد كتبنااا فااي الابااور ماان بعااد الااذكر َّ
أن

ا رض يَ ِرثُها عبادي الصاالحون)) ( )524لتضـمنه رفضـيك حممـد
صلخ اهلل عليه وسلّم)) (.)521
إ ّن اإلحالة اخلفية رتطلـم مـن املتلقـ قـدرا واسـعا مـن املعرفـة
العامة والثقافة اإلسـالمية واادبيـة ،وقـدرة علـخ التحليـك جله يـات
الــنرت وماونارــه الدا ليــة .إاــافة إأل قدررــه علــخ الرتجــي مــن
ال إشارات راش التناص للقار .

إرسال التثل (:)5-3-7
()521
حج ــة
نك ــره الثع ــالا(ت429ه ـ ـ) وع يعرف ــه  .وق ــا اب ــن ّ
احلمو (( :إرسا املثك نو لطي يف البـديع ...وهـو عبـارة عـن
أن يثي الشاعر يف بع بي عا جير جمر املثك من حامة أو
نعـ أو غــل نلــم ممــا حيســن التمثيــك بــه)) ( .)527ونقــك املــدحت
هــذا التعريـ ( .)528ونكــره الســبا (ت773ه ـ) يف البــديع وقــا
عنه(( :هـو أن يـورد املـتالم مـثال يف كالمـه ،وقـد عـرف نلـم يف
علــم البيــان يف جمــاز التمثيــك)) ( .)529ويبــدو أن إرســا املثــك هــو
رناص مع الوع أو العقك اجلماع ونرت اجملتمع إن للـنرت أفـ
يبتلع العاع كلّه ،فيتحو إأل ماتبة عاملية.
التقفياة (:)6-3-7

قفاه واقتفاه ورق ّفاه :ربعه ،وقفَّي علـخ أنـره بفـالن أ أربعـه
إيــاه( .)531نكــر ابــن منقــذ بابــا باســم "التقفيــة" وقــا (( :هــو أن
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ي ــثي نك ــر نات ــة ،أو ــرب ،أو غ ــل نل ــم ي ــومئ إلي ــه الش ــاعر أو
()535
ات الط ــرف ع ــني))
النــانر))  ،كقول ــه رعــاأل(( :ف ــيهم قاص ـر ُ
(الرمحن )11:فإنه يومئ إأل قو امر القي :
رات ال َ ِ
القاص ِ
ِمن ِ
رف لَاو َد َّ ُمحا ِو ٍل ِم َان الا َذ ور فَاو َا ا ِإلتا ِ
َ
()532
ِمنها َ َثَّرا .
وقــد نكــر النــو نفســه ابــن قــيّم اجلوزيــة( ت 715ه ـ) باســم:
"التفقل"( ،)533ونكر له ا ية وبي امر القـي وغـل نلـم ممـا
نكره ابن منقذ ،ولعك ااص رسـمية ابـن منقـذ ،ولـي بعيـدا أن
حمرف ــا ،ان مع ــىن التفق ــل اللغ ــو ال
يا ــون مص ــطل اب ــن الق ــيم ّ
عالقـة لــه باامثلــة .وهـ قريبــة املغــه مــن اإلحالــة ،إالّ أن إحالــة
ترت بالقرآن ،والتقفية للنصوص اادبية.
العناوان (:)1-3-7

العن ـوان م ـن مبتــدعات املصــر فقــد قــا (( :وهــو أن يث ــذ
املــتالم يف غــرض لــه مــن وصـ  ،أو فخــر ،أو مــدل ،أو هجــاء،
أو عت ــاب ،أو غ ــل نل ــم مث ي ــثي لقص ــد راميل ــه بثلف ــا را ــون
عنوان ــا ا ب ــار متقدم ــة وقص ــرت س ــالفة))( .)534ومن ــه ق ــو أيب
نؤاس:
بالسا َد ِد
يا هاام بن حدي ليس فخركم بقتل صهر رسول اهلل َّ
أدرجتم في إهاا العير جثتائ فبأاس ما ق ّدمي أيديكم ل ٍاد

إن تقتلوا ابن أبي بكر فقد قتلاي ُحجرا بدارة ملحو
بنو أساد

ويوم قالتم لايد وهو يقتلكام قَا ْتل الكال لقد أبرحي من ِ
ولد

ينهل من مثنى ومن َوح ِاد
كل كندياة قالاي لجارتاها والدمع ُّ
و ّ

افات النُا ْاوي والوت ا ِاد
ألهى امرأ القياس تشابي ب انااية عان ثاأرس وص ُ
(.)531

فقــد أرــخ أبــو ن ـؤاس يف هــذه اابيــات بعــدة عنوانــات :منهــا
قصة قتك حممد بن أيب باـر وقتـك حجـر أيب امـر القـي  ،وقتـك
عمرو بن هند كندة يف امن هجاء قبيلته وملوكهم.
ـنرت،
ـنرت هـو العنصـر اهلـام يف سـيميولوجيا الـ ّ
وإن (عنـوان) ال ّ
ـنرت ااديب .وهــو
وفيــه رتجلــخ جمموعــة مــن الــدالالت املركهيــة للـ ّ
النرت ،فقد يشـل إأل
عنصر بنيو يقوم بو يفة مجالية حمددة يف ّ
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الشخصــية ،أو إأل ما ــان احلــدغ ،أو إأل ااس ــطورة املو ف ــة يف
النرت ااديب (.)531
ّ
التناقضاة (:)8-3-7

ــالف اإلبـ ـرام ،وال ــنق  :اس ــم البن ــاء املنق ــوض إنا
ال ــنق
هدم ،ويف حديث صوم املتطو " :فناقض وناقضته" ( ،)537ه
مفاعلــة مــن نقـ البنــاء وهــو هدمــه ،أ  :يــنق قــو  ،وأنقـ
قولــه .وناقضــه يف الشــئ مناقضــة ونِقااــا :الفــه .واملناقضــة يف
القو  :أن يتالم عا يتناق معناه (.)538
وللمناقضـة معـ ٍ
ـان ورعريفـات عــدة .والـذ يهمنــا هـو مناقضــة
املتالم غله يف معىن ما .وقد رالم قدامـة بـن جعفـر(ت337ه ـ)
مـ ــن قبـ ــك علـ ــخ التنـ ــاق وقـ ــا (( :وممـ ــا جيـ ــم رقدميـ ــه أيضـ ــا أن
مناقضــة الشــاعر نفســه يف قصــيدرني أو كلمتــني بـث ْن يصـ شــيئا
وصفا حسنا ،مث يذمه بعد نلم نما حسنا أيضا غل منار عليه
وال معيم من فعله إنا أحسن املدل والذم بك نلـم عنـد يـد
علــخ قــوة الشــاعر يف صــناعته واقتــداره عليهــا)) (.)539وقــا ابــن
منقــذ (( :املعاراــة واملناقضــة هــو أن ينــاق الشــاعر كالمــه ،أو
يعارض بعضه بعضا))(.)541
إ ّن ه ــذا الف ــن م ــن التن ــاص ال ــذاي بق ــانون احلـ ـوار إن ُجي ــر
الشــاعر عملي ــة رغي ــل لل ــنرت الغا ــم ،ونف ـ قدس ــيته ،فه ــو نق ــد
لل ــنرت الغا ــم ،و ري ــم لا ـ ّـك مفاهيم ــه ،وه ــو أعل ــخ درج ــات
التناص وأرقاها.
الت اااياار (:)9-3-7

قـ ــا ابـ ــن رشـ ــي القـ ــلواحت(ت411هـ ـ ـ) يف ح ـ ـداه(( :هـ ــو أن
يتضاد املذهبان يف املعىن ح يتقاوما مث يصحا مجيعا ونلم مـن
افتنــان الشــعراء ،ورص ـرفهم وغــوص أفاــارهم))( ،)545ومــن نلــم
قو أيب ام يف التارم يفضله علخ الارم املطبو :
قَاد بالَونا أَبا س ٍ
عيد َحاديثا
َ
َ
ِ
َوَوَردنااسُ ساحاال َوقَليباا

وبالَاونا أَباا سا ٍ
عيد قَديتاا
ََ
َ
َوَر َعينااسُ با ِرضاا َو َحتيتاا

ِ
َيس إِّال بِ ِش وق النا نَ ِ
ريم يُدعى َكريتاا (.)542
فس َ
صار ال َك ُ
فَا َعلتنا أَن ل َ

وقا املتنا يف الفه:
ِ
فسئُ َسجاياها
لَو َك َفا َر العالَاتو َن ن َ
عتتُائُ لَتا َع َدت نَ ُ
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ش ِ
صنَا َعي َمن َف َعة ِعن َد ُهم َوال جاهاا (.)543
َكال َ
تس ال تَبتَ ي بِتا َ

وق ــا املص ــر (( :التغ ــاير ه ــو رض ــاد امل ــذهبني إم ــا يف املع ــىن
الواحد حبيث ميـدل إنسـان شـيئا ويذمـه ،أو يـذم مـا مدحـه غـله،
أو يفضـ ــك شـ ــيئا علـ ــخ شـ ــئ مث يعـ ــود فيجعـ ــك املفضـ ــو فااـ ــال
أو يفع ـ ـ ـ ــك نل ـ ـ ـ ــم م ـ ـ ـ ــع غ ـ ـ ـ ــله فيجع ـ ـ ـ ــك املفض ـ ـ ـ ــو عن ـ ـ ـ ــد غ ـ ـ ـ ــله
فااال وبالعا )) (.)544
وقا النوير (( :هو أن يغاير املتالم النـاس فيمـا عـاد م أن
مي ــدحوه فيذم ــه أو يذمون ــه فيمدح ــه)) ( .)541وعرف ــه عث ــك نل ــم
السبا وأااف أن التغاير إما مـن كـالم شخصـني  ...وإمـا أن
يتغاير كالم الشخرت الواحد يف وقتني (.)541
و اه العسار التلط وهو من زياداره ( ،)547وقا (( :هو
أن رتلط ـ ـ للمعـ ــىن احلسـ ــن ح ـ ـ جنـ ــه واملعـ ــىن اهلجـ ــني ح ـ ـ
()548
حجة احلمـو  (( :ـاه قـوم :التلطـ ،
ّسنه))  .وقا ابن ّ
وهو أن يتلط الشاعر بتوصله إأل مدل ما كان قد نمـه هـو أو
غــله)) ( ، )549وقــا الســيوط مثــك نلــم ( .)511و ــاه آ ــرون
"املغ ـ ـ ـ ـ ــايرة" .ق ـ ـ ـ ـ ــا امل ـ ـ ـ ـ ــدحت (( :املغ ـ ـ ـ ـ ــايرة والتغ ـ ـ ـ ـ ــاير ،ويس ـ ـ ـ ـ ــميه
قوم :التلط )) (.)515
وهــذا الفــن قريــم مــن املناقضــة ،إالّ أ ّن املناقضــة رنــاص ناي،
والتغاير ارج ومرحل وناي أيضا.
التلتيح (:)71-3-7

قا التفتازاحت(ت792هـ)(( :وأما التلمي  :ص بتقدم الـالم
عل ــخ امل ــيم م ــن لَمح ــهُ إنا أبص ــره ونظ ــر إلي ــه وكث ـلا م ــا رس ــمعهم
يقولــون يف رفســل اابيــات يف هــذا البيـ رلمــي إأل قــو فــالن،
وقد مل هذا البي فالن إأل غل نلم من العبارات)) (.)512
وق ــا ال ـ ـراز (( :ه ــو أن يش ــار يف فح ــو الا ــالم إأل مث ــك
س ــا ر ،أو ش ــعر ن ــادر ،أو قص ــة مش ــهورة م ــن غ ــل أن ي ــذكره))
( .)513و ــدغ القــهوي عــن التلمــي قــا ال(( :وأمــا التلمــي فهــو
أن يشار إأل قصة ،أو شعر من غل نكره)) (.)514
فصـك القـو فيـه وصـنفه
ومن التلمي نو يشبه اللغه واملدحت َّ
أربعــة فصــو  :ااو  :فيمــا وقــع التلمــي فيــه إأل آيــة مــن القــرآن.
والثاحت :فيما وقع التلمي فيه إأل حديث مشهور .والثالث :فيما
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وق ــع التلم ــي في ــه إأل ش ــعر مش ــهور .وأ ـ ـلا الراب ـ ـع :فيم ــا وق ــع
التلم ـ ــي في ـ ــه إأل مث ـ ــك ( .)511وق ـ ــد عـ ـ ـ ّده احلل ـ ــا والن ـ ــوير م ـ ــن
التضمني(.)511

ناتا ا البحث
 التنــاص ه ــو وج ــه آ ــر لع ــدد مــن الفن ــون البديعي ــة م ــن عل ــوم
البالغــة .وال يُهتــد إليــه إال بق ـراءة معمقــة مــن املتلق ـ وااص ـ
الناقــد .إنن التنــاص ه ــو ق ـراءة و لي ــك ولــي آلي ــة وفــن جدي ــد.
فالنرت املقتب هو نفسه ع يتغل قدميا وحديثا ولان الذ رغل
هو الفهم والتحليك ،والقراءة للنرت الغا م مع النرت احلاار.
 إن القيمــة اجلماليــة ا ّ فـ ٍن والــذوق الفـ ا إبــدا لــي
أم ـرا نابتــا أو مســتقرا ال يعرتيــه التغيــل ،أو التحــو يف العصــور
كافة ،فما ميان أن ياون مستقبحا يف عصر من العصـور مياـن
أن ياون مستحبا بك إبداعيا يف عصر الح  ،ونلم ما وجـدناه
يف ف االقتباس والتفصيك.
 لقــد رنبــه البالغيــون والنقــاد القــدامخ إأل اــرورة وجــود الثقافــة
الواس ـ ــعة لألدي ـ ــم أو املب ـ ــد  ،كم ـ ــا وج ـ ــدنا رثكي ـ ــد نل ـ ــم م ـ ــن
البالغي ــني يف فن ــون االقتب ــاس والتض ــمني واحل ــك ال ــذ أك ــد في ــه
البالغي ــون بض ــرورة حف ــظ ع ــدد غ ــل قلي ــك م ــن ا ي ــات القرآني ــة
وااحاديث النبوية وا نار واامثـا وااشـعار لينفـ منهـا املبـد
وقـ االحتيــا إليهــا .والنقــاد املعاصــرون يف التنــاص أكــدوا علــخ
نقاف ــة املب ــد م ــن جان ــم وم ــن جان ــم آ ــر أك ــدوا عل ــخ نقاف ــة
املتلق  ،وسـعة معرفتـه ،وقدررـه علـخ الرتجـي مـن ـال إشـارات
راش التناص ،وهذا يتطلم من املتلق قدرا واسعا مـن املعرفـة
العامــة والثقافــة اادبيــة ،مــع قــدرة علــخ التحليــك جله يــات الــنرت
وماوناره الدا لية.
 لقـد رفطـن البالغيـون قــدميا إأل قـانون احلـوار يف التنـاص الــذ
هــو عمليــة رغيــل الــنرت الغا ــم ونف ـ قدســيته ،وهــو نقــد للــنرت
الغا م ،و ريـم لا ّـك مفاهيمـه .وقـد جتلـخ هـذا القـانون عنـدهم
يف فن احلك ،واإليدا  ،واملناقضة ،والتغاير.
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 رتش ــابم ورت ــدا ك املص ــطلحات البالغي ــة ،مث ــك :الس ــرقات،
التضـ ــمني ،واالقتبـ ــاس ،واحلـ ــك ،والعقـ ــد ،والتلمـ ــي  ،والتثسـ ــي ،
واالسـتعانة ،والعنـوان ،وغلهــا مــن الفنـون البديعيــة القريبــة بعضــها
مـ ــن بع ـ ـ ونلـ ــم ا ـ ــم ع يفصـ ــلوا بينهـ ــا .وأو مـ ــن نكرهـ ــا
منفصــلة عــن بعضــها هــو اخلطيــم القــهوي وربعــه الش ـرال بعــد
نصــا يف
نلــم ان كــك هــذه املصــطلحات رــد علــخ أن هنــاك ّ
نـرت آ ـر حيويـه ،وهـ ال ـر مـن بـاب واـع الشـ ء يف شـ ء
آ ر حيويه ،ولان يف ما بعد عرف كك مصطل با ه.
 إ ّن السـ ــرقات ،والتقفيـ ــة ،واإلحالـ ــة ،والعن ـ ـوان ،والتلمـ ــي ه ـ ـ
جذور بديعية للتناص اخلف فصاحم النرت فيها يعمد إل فاء
الــنرت الســاب يف الالح ـ بــبع التغي ـلات ال ـ رطم ـ معاملــه،
واليــدرك هــذا إال صــاحم نظــرة بعيــدة وميتلــم حســا فا قــا يف
املقارنة

الهوامش

( )1وقد حنـا هـذا النحـو ك جتـك مـن :د.مصـطفخ السـعدحت يف كتابـه :التنـاص الشـعر
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()7
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ينظر :مظاهرالتناص الدي يف شعر أمحد مطر.52 :
( )9ينظ ــر :التن ــاص الش ــعر ق ـراءة أ ــر لقض ــية الس ـرقات ،85 :وال ــنرت الغا ــم
جتليات التناص يف الشعر العريب ،41 :والتناص نظريا ورطبيقيا.59:
()10
ينظر :التناص بني الرتاغ واملعاصرة.5125:
()11
علم النرت 78 :و ينظر :التفاعك النص  :النظرية واملنهإ.71 :
( )12التناص نظريا ورطبيقيا.55 :
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ينظر :ليك اخلطاب الشعر .535 :
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( )17ينظر :اهرة الشعر املعاصـر يف املغـرب ،278-277 :والـنرت الغا ـم جتليـات
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ينظر :ماهية التناص.51 :
( )20ينظر :التناص يف شعر الرواد ،14- 11:و ردا ك النصوص.41 :
( )21ينظر :قراءات يف الشعر العريب احلديث واملعاصر ، 13:و التنـاص بـني الـرتاغ
واملعاصرة ، 5123 :والنرت الغا م جتليات التناص يف الشعر العريب.29:
()22
ينظر :املرايا املحدبة من البنيوية إأل التفايم.317،311 :
ُ
()23
لسان العرب.218 ،217/53 :
()24
الصناعتني ،31 :وينظر :رير التحبل ،541 :وبديع القرآن.12 :
()25
رير التحبل ،541:وينظر :بديع القرآن.12:
()26
ينظر :هانة اادب.477/2 :
()27
النا يف إعجاز القرآن ،امن نالغ رسا ك.94 :
()28
ينظر علخ سبيك املثا  :مغ اللبيم ،187 ،181:والنحو الوايف.194/2:
()29
املثك السا ر.323/2:
()30
م.ن.321/2 :
()31
م.ن.324/2:
()32
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ينظر :مظاهر التناص الدي يف شعر أمحد مطر.55:
()34
ينظر :املثك السا ر.321/2:
()35
ينظر :منها البلغاء.39:
()36
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ينظر :رطور الوزن واإليقا عند صالل عبدالصبور.11-14:
( )40ااداء الف والقصيدة اجلديدة.19 :
( )41ينظ ـ ـ ــر :الق ـ ـ ــو الش ـ ـ ــعر  ،232:والتن ـ ـ ــاص يف من ـ ـ ــان م ـ ـ ــن الش ـ ـ ــعر العـ ـ ـ ــريب
احلديث ،81:و اهرة التضمني البالغ دراسة يف رضمني الشعراء العرب القدماء
ملعلقة امر القي .42 :
( )42ينظر :القو الشعر .232:
( )43ينظــر :يف نظريــة الــنرت ااديب 98-11:وينظــر :مصــطل التنــاص ومفهومــه يف
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العرب.57:
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املعاصر ، 355 :والتضمني يف الرتاغ النقد والبالغ .597:
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( )48ينظر :لسان العرب.517/1 :
( )49ينظر :م.ن والصفحة نفسها.
()50
ينظر :البديع من املعاحت واالفا .511:
()51
اية اإلجياز يف دراية اإلعجاز.552 :
()52
عروس اافرال يف شرل رلخيرت املفتال.425/2 :
( )53ينظر :اإليضال ،385 :واإلرقان يف علوم القرآن.55/5 :
()54
ينظر :البديع من املعاحت واالفا .511:
()55
ينظر :الاليات ،517-511 :ومعجم آيات االقتباس. 8 :
()56
عروس اافرال.422/2:
( )57هانة اادب.419/2 :
( )58ينظر :التناص يف منان من الشعر العريب احلديث.77-71 :
()59
ينظر :شرول التلخيرت.153/4 :
()60
ينظر :البديع من املعاحت واالفا .518 :
( )61ينظــر :م.ن 519-518 :وعلــم البــديع دراســة رارخييــة وفنيــة اصــو البالغــة
ومسا ك البديع.)221:
()62
ينظر :هانة اادب ،447/2 :واإلرقان يف علوم القرآن.55/5:
()63
ينظر :اقتباس شعراء صدر اإلسالم من القرآن الارم.57 :
( )64ينظر :االقتباس من القرآن الارم ، 53:واستيحاء الرتاغ يف الشعر ااندلسـ
عصر الطوا واملرابطني.59 :
( )65ينظــر :م.ن ، 54-53:ومعجــم آيــات االقتبــاس ، 59 :وأنــر القــرآن الاــرم يف
الشعر العريب دراسـة يف الشـعر ااندلسـ منـذ الفـت وحـ سـقوب اخلالفـة، 22 :
واستيحاء الرتاغ يف الشعر ااندلس  ، 22:وعلم البديع دراسة رارخيية.221:
()66
ينظر :معجم مصطلحات اادب ،1 :املادة .25
()67
ينظر :م.ن  ،411 :املادة .5413
()68
التناص وااجناسية يف النرت الشعر .83 :
( )69ينظر :التناص بني الرتاغ واملعاصرة.5121-51211:
()70
ينظر :التناص نظريا ورطبيقيا.51 :
()71
ينظر :قضايا احلدانة عند عبدالقاهر اجلرجاحت.519-514:
()72
ينظر :لسان العرب.541/55:
()73
ينظر :منها البلغاء.311:
()74
م.ن.297:
( )75ينظر :لسان العرب.87/5:
()76
شرل عقود اجلمان.571:
()77
هانة اادب.477/5 :
( )78شرل عقود اجلمان.571:
()79
أنوار الربيع.511/1:
()80
م.ن.511/1 :
()81
م.ن.73/1:
( )82رير التحبل.381:
()83
م.ن.542:
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()84

حسن التوسك.291:

()86

أنوار الربيع.74/1:

()85

هانة اادب.355/2 :

()87

رير التحبل ،383:وينظر :معاهد التنصيرت.511/4:

( )88م.ن.542:
( )89شرل عقود اجلمان.571:
( )90الصناعتني.217:
()91
ينظر :حسن التوسك ،321:و اية اارب.511/7:
()92
ينظر :رير التحبل.381:
( )93ينظر :التلخيرت يف علوم البالغة ،419 :وجواهر البالغة.337 :
( )94الوساطة بني املتنا و صومه.254 :
( )95النرت الغا م جتليات التناص يف الشعر العريب.519:
( )96م.ن.532 :
()97

ينظ ــر:حلي ــة اتاا ــرة ،،81 ،17 ،29,18/2:والعم ــدة،291 ،287 ،282/2:
واملوازنة ،331/5:والوساطة.592:

( )98اخلطيئة والتافل.11:
( )99ينظر :فارة السرقات اادبية ونظرية التناص.93-19:
()100
ينظر :التناص وااجناسية يف النرت الشعر .84:
( )101ال مياـن اجلـهم أن العالقـة يف التنــاص ال واعيـة .ينظــر :التنـاص الشــعر قـراءة
أ ر لقضية السرقات.91-91:
()102
البديع يف نقد الشعر.219:
()103
الصناعتني.257 -251:
()104
املثك السا ر.92/5:
( )105رير التحبل.439:
()716
حسن التوسك ،321:و اية اارب.515/7:
()711
املثك السا ر.521/5:
( )718ينظر :جوهر الانه.519:
( )719املثك السا ر.537/5 :
( )771جوهر الانه.119:
( )777ينظر :الصناعتني.251 :
()771
ينظر :املثك السا ر.93/5:
( )773ينظر :اإليضال ،387:والتلخيرت.421:
( )774ينظر :لسان العرب.291/3:
()775
حلية اتاارة.92/2:
( )776رير التحبل.445:
( )771اإليضال ،381:وينظر :التلخيرت.421:
()778
أنوار الربيع.291/1:
( )779ينظر :البديع من املعاحت واالفا .574:
()711
ديوان أيب الطيم.521/4 :
( )717النساء.541:
( )711اانعام.18:
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( )713النساء.513:
( )714اانبياء.511:
( )715حلية اللم.519:
()716
ينظر :يتيمة الدهر.215 ،241/5:
()711
هانة اادب.83/5 :
()718
ينظر :أنوار الربيع.19/2 :
()719
عروس اافرال.473/4:
()731
ينظر :لسان العرب.594/51:
()737
البديع يف نقد الشعر.284:
()731
الديوان.571:
()733
ينظر :الفوا د املشوق.257:
()734
رير التحبل ،113:وينظر :بديع القرآن.217:
()735
الديوان.519:
()736
ينظر :النرت الغا م جتليات التناص يف الشعر العريب.28-27:
( )731احلديث بتمامه يف رواية عطاء بن السا م عن أبيـه عـن ابـن عمـر راـ اهلل
صـم مـن ك اـك شـهر
عنهما قا  :قا رسو ُ اهلل  -صـلخ اهلل عليـه وسـلم ُ ( : -
نالن ـةَ أيــام  ،واق ـرأ القــرآن يف شــهر  ،فناقض ـ وناقضــته  ،فقــا  :صــم يومــا وأفطــر
يوما  -قا عطاء  :فا تلفنا عن أيب  ،فقـا بعضـنا  :سـبعة أيـام  ،وقـا بعضـنا :
مخسا )  .ينظر :جامع ااصو يف أحاديث الرسو .333 /1:
()738
لسان العرب.242/7 :
()739
نقد الشعر.58:
()741
البديع يف نقد الشعر.512:
()747
العمدة.511/2:
()741
الديوان.539/4:
()743
ديوان أيب الطيم املتنا.281-279/4 :
( )744رير التحبل ،277:وينظر :بديع القرآن.511:
()745
اية اارب.525/7:
()746
ينظر :عروس اافرال.418/4:
()741
ينظر :الصناعتني.217:
()748
م.ن.427:
( )749هانة اادب.227/5:
()51
ينظر :شرل عقود اجلمان.552:
()757
أنوار الربيع ،375/2:وينظر هانة اادب.227/5 :
( )751املطو .727:
( )753اية اإلجياز.552:
( )754اإليضال ،388:وينظر :التلخيرت.427:
()775
ينظر :أنوار الربيع.317/4:
()756
ينظر :حسن التوسك ،242:وينظر :اية اارب.511/7:
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التصادر والتراجع بعد القردن الكريم:
الكت الت بوعة:

 إب ـراهيم منص ــور حمم ــد الياســني ،اس ــتيحاء ال ـرتاغ يف الشــعر ااندلس ـ عص ــر
الطوا ـ ـ واملـ ـرابطني 139-411ه ـ ـ ،ب ،5ع ــاع الات ــم احل ــديث ،إرب ــد ،ااردن،
2111م.
 اب ــن أيب اص ــبع املص ــر (ت 114ه ـ ـ) ،ب ــديع القـ ـران ،قيـ ـ  :د.حفـ ـ حمم ــد
شرف ،ب ،5ماتبة ضة مصر،القاهرة ،مصر5377 ،هـ 5917 -م.
 اب ــن أيب اص ــبع املص ــر (ت 114ه ـ ـ) ،ري ــر التحب ــل يف ص ــناعة الش ــعر والنث ــر
وبيان إعجاز القرآن ،قي  :د .حفـ حممـد شـرف ،نشـر اجمللـ ااعلـخ للشـؤون
اإلسالمية ،جلنة إحياء الرتاغ اإلسالم  ،القاهرة ،مصر5383 ،هـ 5913 -م.
 ابــن قــيّم اجلوزيــة ( ت 715ه ـ) ،الفوا ــد املشــوق إأل علــوم الق ـران وعلــم البيــان،
قي  :جلنة قي الرتاغ ،دار وماتبة اهلال  ،بلوت ،لبنان ،د.ت.

 أبــو البقــاء أيــوب بــن موســخ احلســي الافــو (ت5194ه ـ5183/م) ،الاليــات
معجــم يف املصــطلحات والفــروق اللغويــة ،ب  ،5قي ـ  :عــدنان دروي ـ و حممــد
املصر  ،مؤسسة الرسالة ،بلوت ،لبنان5459 ،هـ 5998 -م.
 أبو احلسن حازم القرطاج (ت184هـ) ،منها البلغـاء وسـرا اادبـاء ،قيـ :
د.حممد احلبيم بن وجة ،رون 5911 ،م.

 أب ــو احلس ــن عل ـ ب ــن عيس ــخ الرم ــاحت(ت381ه ـ ـ) ،النا ـ يف إعج ــاز الق ــرآن،
اــمن نــالغ رســا ك ،قي ـ  :حممــد ل ـ اهلل و حممــد زغلــو ســالم ،ب ،2دار
املعارف ،القاهرة ،مصر5387 ،هـ5918-م.
 أبو الفت اياء الدين نصر اهلل بن حممد بن حممد بن عبد الارم املعروف بابن
اانــل(ت137هـ ـ) ،املثــك الســا ر يف أدب الاارــم والشــاعر ،قي ـ  :حممــد حمي ـ
الدين عبد احلميد ،املاتبة العصرية ،بلوت ،لبنان5991 ،م.
 أب ــو ــام الط ــا  ،ديـ ـوان أيب ــام ،قي ـ ـ  :حمم ــد عب ــده ع ـ ـهام ،دار املع ــارف،
القاهرة ،مصر5972 ،م.

 أبــو طيــم املتنــا ،دي ـوان أيب الطيــم املتنــا بشــرل أيب البقــاء العاــرب املســمخ
بالتبيــان يف شــرل الــديوان ،اــبط ورصــحي  :مصــطفخ الســقا و إبـراهيم اابيــار و
عبداحلفيظ شلا ،دار املعرفة ،بلوت ،لبنان ،د.ت.
 أبــو عل ـ احلســن بــن رشــي القــلواحت اازد (ت 411ه ـ) ،العمــدة يف حماســن
الشــعر وآدابــه ونقــده ،قي ـ  :حممــد حمي ـ الــدين عبــد احلميــد ،ب ،4دار اجليــك،
بلوت ،لبنان5972 ،م.
 أبــو علـ حممــد بــن احلســن بــن املظفــر احلــا (ت 388ه ـ) ،حليــة اتااــرة يف
صناعة الشعر ،قي  :د .جعفر الاتاحت ،دار الرشيد ،بغداد ،العراق5979 ،م.
 أب ــو القاس ــم احلس ــن ب ــن بش ــر ا م ــد  ،املوازن ــة ب ــني ش ــعر أيب ــام والبح ــرت ،
قي  :أمحد صقر ،ب ،2القاهرة ،مصر5972 ،م.
 أبو منصور عبد امللـم بـن حممـد بـن إ اعيـك الثعـالا(ت429ه ـ) ،يتيمـة الـدهر
يف حماسـن أهــك العصــر ،قيـ  :د.مفيــد حممــد قمحيـة ،ب ،5دار الاتــم العلميــة،
بلوت ،لبنان5413 ،هـ5983م.
 أبـ ــو ن ـ ـؤاس ،دي ـ ـوان أيب ن ـ ـؤاس ،شـ ــرل :حممـ ــود أفنـ ــد واص ـ ـ  ،ب ،5املطبعـ ــة
العمومية ،القاهرة ،مصر5898 ،م.
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 أبـو هـال العسـار (ت 391ه ـ) ،الصـناعتني ،قيـ  :علـ حممـد وحممـد أبــو
الفضك إبراهيم ،عيسخ البايب احللا وشركاه ،القاهرة ،مصر5975 ،م.
 أمحد الدمنهور  ،حلية اللم املصون علخ اجلوهر املانون ،مطبو علخ حاشية
شرل عقود اجلمان للسيوط  ،القاهرة ،مصر5318 ،هـ5939-م.
 أمح ــد ال ــهعا ،التن ــاص نظري ــا ورطبيقي ــا ،ب ،2مؤسس ــة عم ــون للنش ــر والتوزي ــع،
عمان ،ااردن2111 ،م.
 أمح ــد ال ــهعا ،ال ــنرت الغا ــم نظري ــا ورطبيقي ــا ،ب ،2مؤسس ــة عم ــون للنش ــر
والتوزيع ،عمان ،ااردن2111 ،م.
 أمحــد نــاهم ،التنــاص يف شــعر الــرواد ،ب ،5دار الشــؤون الثقافيــة العامــة ،بغــداد،
العراق2114 ،م.
 أمحــد اهلــا  ،جـواهر البالغــة يف املعــاحت والبيــان والبــديع ،ب ،5بــلوت ،لبنــان،
5999م.
 أسامة بن منقذ (ت 184هـ) ،البديع يف نقد الشعر ،قي  :د .امحد بديو و
د .حامــد عبداحلميــد ،مراجعــة :ااســتان إب ـراهيم مصــطفخ ،شــركة وماتبــة ومطبعــة
مصطفخ البايب احللا وأوالده عصر5381 ،هـ 5911 -م.
 ام ــرؤ الق ــي الان ــد  ،ديـ ـوان ام ــر ء الق ــي ب ــن حج ــر الان ــد  ،ش ــرل :أيب
احلجــا يوس ـ بــن ســليمان بــن عيســخ املعــروف بــااعلم الشــنتمر  ،رصــحي ،
الشي ابن أيب شنم ،الشركة الوطنية ،اجلها ر5394 ،هـ5974 -م.
 بس ــيوحت عب ــدالفتال في ــود ،عل ــم الب ــديع دراس ــة رارخيي ــة وفني ــة اص ــو البالغ ــة
ومسا ك البديع ،ب ،2مؤسسة املختار ،القاهرة ،مصر5421 ،هـ2114-م.
 هب ــاء ال ــدين أيب حام ــد أمح ــد ب ــن علـ ـ ب ــن عب ــدالاايف الس ــبا (ت773ه ـ ـ)،
عـروس اافـرال يف شـرل رلخـيرت املفتـال ،قيـ :د .ليـك إبـراهيم ليــك ،ب ،5دار
الاتم العلمية ،بلوت ،لبنان5422 ،هـ2115-م.
 رقـ ـ ال ــدين أيب با ــر علـ ـ املع ــروف ب ــابن حج ــة احلم ــو (ت837ه ـ ـ) ،هان ــة
اادب وغاي ــة اارب ،قي ـ  :عص ــام ش ــقيو ،ب ،5دار وماتب ــة اهل ــال  ،ب ــلوت،
لبنان5987 ،م.
 جب ــور عب ــد الن ــور ،املعج ــم ااديب ،ب ،5دار العل ــم للمالي ــني ،ب ــلوت ،لبن ــان،
5979م.

 ج ــال ال ــدين السـ ــيوط (ت 955ه ـ ـ) ،ش ــرل عقـ ــود اجلم ــان يف عل ــم املعـ ــاحت
والبيان ،القاهرة ،مصر5318 ،هـ 5939 -م.

 جــال الــدين عبــدالرمحن الســيوط (ت955هـ ـ) ،االرقــان يف علــوم القــرآن ،دار
الندوة اجلديدة ،بلوت ،لبنان5915 ،م.
 جــال الــدين حممــد بــن عبــدالرمحن القــهوي اخلطيــم(ت739ه ـ) ،اإليضــال يف
عل ــوم البالغ ــة ،قيـ ـ  :الش ــي هب ــيإ غـ ـهاو  ،ب ،4دار إحي ــاء العل ــوم ،ب ــلوت،
لبنان5459 ،هـ5998 -م.

 جــال الــدين حممــد بــن عبــدالرمحن القــهوي اخلطيــم(ت739ه ـ) ،التلخــيرت يف
علـ ــوم البالغـ ــة ،قي ـ ـ  :عبـ ــدالرمحن الربقـ ــوق  ،ب ،2القـ ــاهرة ،مصـ ــر5311 ،هـ ـ ـ-
5932م.
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 مجـ ــا ال ـ ــدين اب ـ ــن هش ـ ــام اانص ـ ــار (ت715ه ـ ـ ـ) ،مغ ـ ـ اللبي ـ ــم ع ـ ــن كت ـ ــم
ااعاريــم ،قي ـ  :د  .مــازن املبــارك و حممــد عل ـ محــد اهلل ،ب ،1دار الفاــر،
دمش  ،سوريا5981 ،م.
 جوليا كريستيفا ،علم النرت ،ررمجة :فريد الهاه  ،ب ،5الدار البيضـاء ،املغـرب،
5995م.

 حســن حممــد محــاد ،رــدا ك النصــوص يف الروايــة العربيــة ،اهليئــة املص ـرية العامــة
للاتاب ،القاهرة ،مصر ،د.ت.
 حام ــة ف ــر الب ــدر  ،معج ــم آي ــات االقتب ــاس ،دار الرش ــيد ،بغ ــداد ،العـ ـراق،
5981م.
 لي ــك املوس ــخ ،قـ ـراءات يف الش ــعر الع ــريب احل ــديث واملعاص ــر ،ماتب ــة ااس ــد،
دمش  ،سوريا2111 ،م.
 رجــاء عيــد ،القــو الشــعر منظــورات معاصــرة ،منشــثة املعــارف ،اإلســاندرية،
مصر ،د.ت.

 رج ــاء عي ــد ،لغـ ــة الش ــعر ق ـ ـراءة يف الش ــعر الع ــريب احلـ ــديث ،منش ــثة املعـ ــارف،
اإلساندرية ،مصر5981 ،م.
 ســعد الــدين التفتــازاحت (ت 792هـ ـ) ،شــرول التلخــيرت ،تصــر علــخ رلخــيرت
املفتـال للخطيـم القـهوي  ،ومواهـم الفتــال يف شـرل رلخـيرت املفتـال البـن يعقــوب
املغريب ،وعروس اافرال يف شرل رلخـيرت املفتـال لبهـاء الـدين السـبا  .وقـد واـع
هبامشـ ــه كتـ ــاب اإليضـ ــال للقـ ــهوي  ،طبـ ــع عطبعـ ــة عيسـ ــخ احللـ ــا وشـ ــركاه عصـ ــر،
5937م.
 س ــعدالدين مس ــعود ب ــن عم ــر التفت ــازاحت (ت792ه ـ ـ) ،املط ــو ش ــرل رلخ ــيرت
املفتال ،معه حاشية السيد الشري اجلرجاحت (ت851هـ) ،رصحي ورعليـ  :أمحـد
عهو عناية ،ب ،5دار إحياء الرتاغ العريب ،بلوت ،لبنان5421 ،هـ2114-م.
 شهاب الدين أمحد بن عبـد الوهـاب النـوير (ت733ه ـ) ،ايـة اارب يف فنـون
اادب ،قي  :مفيد قمحية ومجاعة  ،ب ،5دار الاتم العلميـة ،بـلوت ،لبنـان،
5424هـ 2114 -م.
 شــهاب الــدين حممــود احللــا (ت 721ه ـ) ،حســن التوســك إأل صــناعة الرتســك،
قي  :د .أكرم عثمان يوس  ،دار احلرية ،بغداد ،العراق5411 ،هـ 5981 -م.
 عباس حسن ،النحو الوايف ،ب ،3دار املعرف ،القاهرة ،مصر( ،د.ت).
 عبــدالرحيم العباس ـ  ،معاهــد التنصــيرت علــخ شــرل ش ـواهد التلخــيرت ،قي ـ :
حمم ــد حميـ ـ ال ــدين عبداحلمي ــد ،ماتب ــة مص ــطفخ الب ــايب احلل ــا وش ــركاه ،الق ــاهرة،
مصر5317 ،هـ5947-م.
 عبــد العهي ــه مح ــودة ،املراي ــا املحدب ــة م ــن البنيوي ــة إأل التفاي ــم ،سلس ــلة (ع ــاع
ُ
املعرفة) ،العدد  ،232اجملل الوط للثقافة والفنون وا داب ،الاوي  ،نو احلجـة
5458هـ /أبريك 5998م.
 عبــدالعظيم إب ـراهيم حمم ــد املطع ـ  ،البــديع م ــن املع ــاحت واالف ــا  ،ب ،5ماتب ــة
وهبة ،القاهرة ،مصر5423 ،هـ2112-م.
 عبــداهلل الغــذام  ،اخلطيئــة والتافــل مــن البنيويــة إأل التشــرحيية ،النــاد ااديب
الثقايف ،جدة ،اململاة العربية السعودية5981 ،م.
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 عبــداهلاد الفايا ـ  ،االقتبــاس مــن القــرآن الاــرم يف الشــعر العــريب ،ب ،5دار
النمل ،دمش  ،سوريا5991 ،م.
 عهال ــدين إ اعي ــك ،الش ــعر الع ــريب املعاص ــر ،ب ،3دار الفا ــر ،ب ــلوت ،لبن ــان،
5978م.
 عل ـ ـ ب ــن عب ــدالعهيه اجلرج ــاحت(ت311ه ـ ـ) ،الوس ــاطة ب ــني املتن ــا و ص ــومه،
قي ـ  :أبــو الفضــك إب ـراهيم وعل ـ حممــد البجــاو  ،مطبعــة عيســخ البــايب احللــا،
القاهرة ،مصر ،د.ت.
 عل ـ ـ جعف ـ ــر الع ـ ــالق ،الش ـ ــعر والتلق ـ ـ  ،ب ،5دار الش ـ ــروق ،عم ـ ــان ،ااردن،
5997م.

 عل صدر الدين بن معصوم املدحت(ت5557هـ) ،أنـوار الربيـع يف أنـوا البـديع،
قي  :شاكر هاد شار ،النج  ،العراق5388 ،هـ5918-م.

 فخرالدين الراز (ت111هـ) ،اية اإلجياز يف درايـة اإلعجـاز ،قيـ :د.إبـراهيم
الس ـ ــامرا و د.حمم ـ ــد برك ـ ــات مح ـ ــد أب ـ ــو علـ ـ ـ  ،دار الفا ـ ــر ،عم ـ ــان ،ااردن،
5981م.
 قدام ــة ب ــن جعف ــر الاار ــم البغ ــداد (ت337ه ـ ـ) ،نق ــد الش ــعر ،قيـ ـ  :حمم ــد
عبداملنعم فاج  ،دار الاتم العلمية ،بلوت ،لبنان( ،د.ت).
 املبــارك بــن حممــد ابــن اانــل اجلــهر (ت144ه ـ) ،جــامع ااصــو يف أحاديــث
الرسو  ،ماتبة اإلميان ،دمش  ،سوريا ،د.ت.
 جم ــد وهب ــة وكام ــك املهن ــدس ،معج ــم املص ــطلحات العربي ــة يف اللغ ــة واادب،
ماتبة لبنان ،بلوت ،لبنان5979 ،م.
 جم ـ ــد وهب ـ ــة ،معج ـ ــم مص ـ ــطلحات اادب ،ماتب ـ ــة لبن ـ ــان ،ب ـ ــلوت ،لبن ـ ــان،
5974م.
 حممــد التــوت  ،املعجــم املفصــك يف اادب ،ب ،2دار الاتــم العلميــة ،بــلوت،
لبنان5459 ،هـ5999-م.
 حممــد بــن ماــرم بــن منظــور اإلفريقـ املصــر (ت755ه ـ) ،لســان العــرب ،ب،5
دار صادر ،بلوت ،لبنان ،د.ت.
 حممد بني  ،اهرة الشعر املعاصر يف املغرب ،مقاربة بنيوية راوينيـة ،ب ،5دار
العودة ،بلوت ،لبنان5979 ،م.
 حمم ــد ش ــهاب الع ــاحت ،أن ــر الق ــرآن الا ــرم يف الش ــعر الع ــريب دراس ــة يف الش ــعر
ااندلس ـ ـ منـ ــذ الفـ ــت وح ـ ـ سـ ــقوب اخلالفـ ــة 422-92هـ ـ ـ ،دار دجلـ ــة ،عم ـ ــان
،ااردن2117 ،م.
 حممـ ــد عبـ ــداملطلم ،قضـ ــايا احلدانـ ــة عنـ ــد عبـ ــدالقاهر اجلرجـ ــاحت ،ب ،5الشـ ــركة
املصرية العاملية ،اجليهة ،مصر5991 ،م.
ـاص يف الشــعر العــريب ،منشــورات ا ــاد
 حممــد ع ـهام ،النــَّ ُّ
رت الغ ـا م جتلّيــات التّنـ ّ
كتاب العرب ،دمش  ،سوريا2115 ،م.

 حممد مررضخ احلسي الهبيد (ت5211هـ) ،را العروس من جواهر القاموس،
قي ـ ـ  :عب ــدالارم العهبـ ــاو  ،مطبع ــة حاوم ــة الاوي ـ ـ  ،الاوي ـ ـ 5399 ،هـ ـ ـ-
5979م.
 حممــد مصــطفخ أبــو ش ـوارب ،البــديع يف علــم البــديع ليحــي بــن معط ـ قي ـ
ودراسة ،ب ،5دار الوفاء ،اإلساندرية ،مصر2113 ،م.
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 حممــد مفتــال ،ليــك اخلطــاب الشــعر إس ـرتاريجية التنــاص ،ب ،3املركــه الثقــايف
العريب ،الدار البيضاء ،بلوت ،لبنان5992 ،م.
 مصطفخ السعدحت ،التناص الشعر قراءة أ ر لقضية السرقات ،ب ،5منشـثة
املعارف ،اإلساندرية ،مصر5995 ،م.
 موس ــخ ربابع ــة ،التن ــاص يف من ــان م ــن الش ــعر الع ــريب احل ــديث ،ب ،5مؤسس ــة
محادة ،إربد ،ااردن2111 ،م.
 تــم ال ــدين أمحــد ب ــن إ اعي ــك بــن اان ــل احلل ــا (ت 737هـ ـ) ،ج ــوهر الان ــه،
قي  :حممد زغلو سالم ،منشاة املعارف ،اإلساندرية ،مصر ،د.ت.
 يل ــة اامح ــد ،التفاع ــك النص ـ النظري ــة وامل ــنهإ ،مؤسس ــة اليمام ــة الص ــحفية،
الرياض ،اململاة العريب5423 ،هـ.

الرسا ل وا طاريح

الجامعية:

 أمــك أمحــد عبــداللطي أمحــد ،التنــاص يف روايــة إليــاس ــور بــاب الشــم ،
إش ـراف :أ .د .عــاد ااســطة ،رســالة ماجســتل يف اللغــة العربيــة وآداهبــا ،جامعــة
النجال الوطنية ،كلية الدراسات العليا بنابل  ،فلسطني2111 ،م.
 رىب عب ــدالقادر رب ــاع  ،التض ــمني يف ال ـرتاغ النق ــد والبالغ ـ  ،إش ـراف :أ.د.
حممد يهيد الناصر ،رسالة ماجستل يف اللغة العربية وآداهبا ،جامعـة النجـال الوطنيـة
الوطنية ،كلية الدراسات العليا بنابل  ،فلسطني5993 ،م.
 عبــداملنعم حممــد فــارس ســليمان ،مظــاهر التنــاص الــدي يف شــعر أمحــد مطــر،
إش ـراف :أ.د .حيــي عبــد الــرؤوف جــرب ،رســالة ماجســتل يف اللغــة العربيــة وآداهبــا،
جامعة النجال الوطنية ،كلية الدراسات العليا بنابل  ،فلسطني2111 ،م.

البحوث العلتية التنشورة:
 إبـ ـ ـراهيم رم ـ ــاحت ،ال ـ ــنرت الغا ـ ــم يف الش ـ ــعر الع ـ ــريب احل ـ ــديث ،رش ـ ـ ـرين ااو ،
5988م ،جملة الوحدة.49 ،

 رــورك املغــي  ،مصــطل التنــاص ومفهومــه يف النقــد احلــديث5995 ،م ،جملــة
أحباغ اللموك ،مإ.2 ،9
 روفي ـ الهيــد  ،قضــايا ق ـراءة الــنرت الشــعر احلــديث مــن ــال ممارســته عنــد
النقاد العرب ،كانون الثاحت5987 ،م،جملة املوق ااديب ،دمش .589 ،
 جــابر عصــفور ،رطــور الــوزن واإليقــا عنــد صــالل عبدالصــبور ،جملــة "اجمللــة"،
5919م ،القاهرة ،مصر.541 ،
 ليــك املوســخ ،التنــاص وااجناســية يف الــنرت الشــعر 5991 ،م ،جملــة املوق ـ
ااديب ،أيلو  ،دمش  ،السنة .311 ،31

 رجاء عيد ،ااداء الف والقصـيدة اجلديـدة5987-5981 ، ،م ،جملـة الفصـو ،
القاهرة ،جملد .2&5 ، 7

 س ــام ماـ ـ الع ــاحت ،اقتب ــاس ش ــعراء ص ــدر اإلس ــالم م ــن الق ــرآن الا ــرم ،س ــنة
5995م ،جملة آداب املستنصرية ،بغداد.25-21 ،

 عبــداجلبار ااســد  ،ماهيــة التنــاص ،مــارس 2111م ،جملــة الرافــد ،الشــارقة،
.35
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 عب ــدامللم مرر ــاض ،يف نظري ــة ال ــنرت ااديب ،ك ــانون الث ــاحت5988 ،م ،املوقـ ـ
ااديب ،دمش .2-5 ،
 عبــدامللم مررــاض ،فاــرة الس ـرقات اادبيــة ونظريــة التنــاص5995 ،م ،املوق ـ
ااديب ،دمش .5 ،
 عبدالواحــد لؤلــؤة ،التنــاص مــع الشــعر الغــريب ،ســنة 5994م ،جملــة ااقــالم،
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 موس ــخ ربايع ــة ،ــاهرة التض ــمني البالغ ـ  ،دراس ــة يف رض ــمني الش ــعراء الع ــرب
القدماء ملعلقة امر القي 5991 ،م ،جملة أحباغ اللموك ،م.2 ،54
 نور اهلد لوشن ،التناص بني الرتاغ واملعاصرة ،صفر 5424هـ ،جملة جامعة أم
القر لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداهبا.21 ، 51 ،

.52,55,51

بنضينة جوانكاريةكاني رِةوانبيَذي دةق ئاويَزان
ثوختة
ئايا دةق ئاويَزان بوني هةبوة لة كةلتوري رِةوانبيَذي ورِةخنةي عةرةبي؟
َيدا دةذين
َمدانةوةي ئةم ثرسيارة .ئةو كةلتورةي كة ثيَمان طةيشتوة هيَشتا لةطةل
ئةم تويَذينةوةية هةوَليَكة بؤ وةال
دركمان ثيَكردبيَت يان نا ,ئةم كةلتورة ئامادةية لة ئةدةبدا لة خةيالَ وبريماندا.
لةم تويَذينةوةدا طةيشتمة ضةند ئةجناميَكي زانسيت ,كة طرنطرتينيان بريتية لة:
 دةق ئاويَزان رِويَكي تري هةنديَك لة هونةرة رِوانبيَذيةكانة.
 بةهاي جواني هونةرةكاني طؤرِاوة لة ضةرخيَكةوة بؤ ضةرخيَكي تر.
 رِةوانبيَذ ورِخنةطرة ديَرينةكان دركيان بة طرنطي رِؤشةنبريي قولَ وفراواني داهيَنةر وئةديبةكان كردوة.
 رِةوانبيَذة ديَرينةكان لة رِابردودا ضةختيان لةسةر ياساي وتويَذي دةق ئاويَزان كردوة لةضةند هونةريَكي رِةوانبيَذي.
لةكؤتايدا ئامؤذطاري تويَذةران دةكةم كة ثيَويستة زاراوةو رِةوت وئامرازة رِةخنة هاوضةرخةكان طريَ بدريَن لةطة َل
َوة.
َقوال
بنضينة رِةوانبيَذيةكاني كةليَي هةل
ABSTRACT
Al-Badee features of Inter text.
?Was the Intertext exist in traditional rhetoric and the Arabic criticism
This thesis is an attempt for answering this question. The traddition that we had,still remains,
We still live with it if we want it or if not. It is provided by varies shapes in our imagination and
minds.
So the things we found are that the foreign artists were not new in the discovery field.
The most imoportant results of this thesis are that the Inter text is the other face of some of the
Al_Badee techniques in rhetoric.
The old critics and rhetocitian gained that it was necessary for artists to have a wide culture .
They were proffestional of having a converstion law in Inertext, the law that change the old
text.
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مظاهر التلوث البصري في مدينة كويسنجق
(دراسة جغرافية )

امحد جليل امساعيل و رستم سالم عزيز
قسم اجلغرافية،كلية العلوم االجتماعية  ،جامعة كويه ،إقليم كوردستان-العراق

(تاريخ استالم البحث 62 :أيار ،6122 ،تاريخ القبول بالنشر 6 :تشرين الثاني)6122 ،

الخالصة
تعدد م شددةلة التلددوث البيحددي امدددت الحجددا ل الحديثددة للدراسددال الجغرافيدة الحعاصددرس ط سدديحا بعددد ان اسددتلاال الجغرافيددة مددن الددد ول الد

مجال التلبيق طا هتحام بحل مثل هذه الحشةالل طالتي هي من نتائج تفاال ا نسان فدي الحةان،طللدم مدن دالل االبدة تبادليدة(ثنائيدة الحنفعدة)

مع مختلف ال علوم ا صولية التي تشترك مع الجغرافية فدي موايديع،ا،ط ريدي فدي د دول الجغرافيدة لدراسدة مثدل هدذه الحشدةالل طتحليدل نتائجد
ب،دف رسم ريلة البيحة الجغرافية الحتةاملة.

طالتلددوث البصددري هددو امددد انددوال التلددوث البيحددي الندداجم مددن سددوا اسددتخدام ا نسددان لعناصددر البيحددة(اللبيعيددة طالبشدرية) ،سددواا بشددةل متعحددد ام

بصورس ارادية .طالحدينة بوصف،ا الححيط الذي يحارس في،ا ا نسان نشاطات اليومية ماهي ا نسيج ميوي مستحرس في التغيير طالتحديث كنتيجة
متحية زدياد طتنول ماجال ا نسان طالتي تنعةس اثارها السلبية في البيحة الذي يعيش في،ا،

تعيش مدننا اليوم ن،ضة مضارية كبيرس طيعد مجال التوسع الحسامي طالعحراني طامداً من أبرز مظاهر تلم الن،ضة طمع ا تالف األلطاق طالثقافال

تظ،ر صور جديدس طأنحاط متباينة من الحنشآل السةنية طالتجارية طالصنااية طالخدمية تؤثر ال البيحة البصرية للحدينة محا كان ل األثر في تلدوث

الحدينددة بصدرياً طافتقادهددا لللددابع الجحددالي ،طمدينددة كويسددنجق هددي امدددت تلددم الحدددن التددي تحددر ا ن بحرملددة تلددور طنحددو سددريع سددبا ابتصددادية
طثقافية طبالتالي فان،ا تتعرض ال تغيير مستحر في هيةلية الحدينة طمورفولوجيت،ا طالتي تنعةس اثارها ال تشوي ألي منظر تقع الي اين اإلنسان

يحس اند النظر إلي بعدم ارتياح نفس ط ا تفاا الصورس الجحالية لةل شئ يحيط بنا من أبنية ط طربال ط أرصفة  ...طغيرها.

ي،دف هذا البحث ال دراسة طتحديد اهم مظاهر التلوث البصري فدي مديندة كويسدنجق ،طتشدخيم اهدم العوامدل التدي كاندل طراا ز،دور ابدرز

تلم الحظاه ر،محاطلة منا للوصول ال تقليل تاثير هذه العوامل في تغيير معالم الحدينة.
طبد توصل البحث ال مجحواة من ا ستنتاجال طهي:

 -2كان للتوسع الةبير الذي ش،دت،ا مدينة كويسنجق في فترس الثحانينال من القرن الحايي ال اثر ال،جرس الةبيدرس لسدةان القدرت الحجداطرس الد
دا ل الح دينة ا ثر الةبير في ز،ور بعض ا مياا الغير نظامية اط الغير مخللة(اشوائية)،محا افقدل الحدينة بعض اناصرها الجحالية.

 -6لعي العوامل ا جتحااية طالتدي تتحثدل بالدرجدة الرئيسدة بعددم الشدعور بالحسدؤلية طبلدة الدواي البيحدي لددت بعدض الفحدال السدةانية دطرا كبيدر فدي
تفابم زاهرس التلوث البصري للحدينة.

 -3ادم طجود الشفافية في تنفيذ برارال مديريدة البلديدة كدان ل،دا ا ثدر الوايدش فدي تشدوي بعدض السدحال الجحاليدة فدي الحدينة،با يدافة الد بلدة
الخبرس طالححارسة العحلية لدت موزفي بعض الج،ال الحعنية بتنظيم استعحا ل ا رض في الحدينة.

 -4ز،ور زاهرس النحالج السةنية طالتصاميم الد يلة ال الحدينة،ط سيحا تلم التدي جداال مدن دارج البلدد طهدي فدي معظح،دا تدتالئم مدع مددننا
الحالية.
الةلحال الدالة:التلوث البصري،استخدامات االرض ،املتغريات املكانية،اخلصائص العمرانية)
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الحقدمة

تعددد التغ دريات الس دريعة الددل تخمددر عل د تل د جم داالت ييددا
االنسددان ايدددس السددمات االساسددية للعصددر ا دددي ،ا ان هد
التغ دريات الس دريعة(الكميددة واليوعيددة) غددزت عيددن مكونددات البي ددة
ال ي يعيش فيها ومن دون استثياء سواء كانت عياصر مادية او
معيوية،واملديي د ددة وص د ددلها االر د ددية ال د ددل د ددار فيه د ددا االنس د ددان
نشاطاته وفعالياته اليومية ،شهدت ايضا تغريات سريعة يف ييتهدا
وتركيبها العام،السيما عد الزياد السدكانية الكبدري الدل تشدهدها
مدن العامل حبكدم مداتتوفر فيهدا مدن تددمات وسدلن وفدرص عمدل
ق ددد تي دددر وجوده ددا يف املي دداطك االترس،ج ددا ش ددكل عام ددل جد د
للهجر اىل مثل ه املياطك.
لق ددد صد دايب هد د الزي دداد يف يجد دم الس ددكان إرتل ددا يف
مسددتلزمات ييددالم اليوميددة و دداالتص الضددرورية كاملدوأوس وامللددب
واملوأكددل.....وغريهددا مددن االيتياجات،وهد ا دددور يتخملددب تددوفري
وسائل وتدمات وسلن ا افية،جا تعين يف اليهايدة يددوث تغيدري
يف تصائص ومالمح املديية(الخمبيعية والبشرية) والدل تتولدد عيهدا
ظهور عض الظواهر السلبية كتلوث ي ة املديية.
توأيت امهية مو و الدراسة كون مديية كويسيجك هي ايدس
املدددن الددل شددهدت تخمددورات كبددري يف مرايددل منوها،والسدديما عددد
ظهددور الوظيلددة اجلامعيددة فيهددا عيددد عددام ،5001االمددر ال د ي يعددين
زيدداد ايتياجددات الس ددكان فيهددا للم دواد والس ددلن واخلدددمات ال ددل
حيتاجهددا ه د الء يف جمدداالت ييالم،جددا كددان ددا االيفددر املباشددر يف
ايددداث تغ دريات كبددري وس دريعة يف معظددم وظددائ املدييددة وظهددور
تلددل يف ميظمومددة ي ددة املدييددة ،وكددان التلددوث البصددري(مو ددو
البح ) ايدس اجلوانب الل تعر ت ا املدييدة عدد ان اتد ت
تلقد عض مسالا اجلمالية واملعمارية يف املديية.
عليه فان البح هدف البح يتلخص مبا يلي:
 -2دراسد د د د د ددة وهديد د د د د ددد اهد د د د د ددم مظد د د د د دداهر التلد د د د د ددوث البصد د د د د ددري يف
مدييةكويسيجك.
 -6هليل العوامل الل ت دي اىل تلاقم ه املشكلة.
 -3هديد االمهية اليسبية لكل عامل من ه العوامل.
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اما فيما خيص فر ية البح فانيا نلرض وأنه التوجدد فدروق
ات دالل ددة إيص ددائية عي ددد مس ددتوس دالل ددة( )0001د د العوام ددل
امل يفر يف ظاهر التلوث البصري يف ميخمقة الدراسة.
وق ددد ال االعتم دداد علد د امل دديه االص ددوي يف دراس ددتيا والد د ي
يدديص عل د دراسددة القواعددد واالس د الرئيسددية للظدداهر اجلغرافيددة
وفقا جملوعة من املتغريات عيد هديد ا درز مسدات وتصدائص هد
الظاهر يف املديية ،اال افة اىل استخدام امليه الكمي يف قيا
م د دددس تبد د دداين العوامد د ددل امل د د د يفر يف ظهد د ددور ه د د د املشد د ددكلة،و لك
االعتماد عل استمار االستبيان اخلاصة هب ا الغرض.
ومددن اجددل الوصددوه اىل اهددداف البح د والتوأكددد مددن صددحة
اللر دية الدل ال و ددعها مسدبقان فوأنيدا تياوليددا مو دو الدراسدة مددن
يفاليفة حماور وهي:
 -2التعري مبيخمقة الدراسة ومو وعها.
 -6مالمح التلوث البصري واشكا ا يف مديية كويسيجك.
 -3هلي ددل كم ددي للعوام ددل امل د د يفر يف ظ دداهر التل ددوث البصد ددري يف
مديية كويسيجك.
-2

التعريف بحنلقة الدراسة طمويوا،ا

 -2-2التعريف بحنلقة الدراسة

تع د د ددد مديي د د ددة كويس د د دديجك اي د د دددس امل د د دددن القد د د ددة يف اقل د د دديم
كوردستان العراق،و ا مكانة متميز مدن االقليم كوهنا تعترب
مرك د د د د د د ددز قض د د د د د د دداء كويس د د د د د د دديجك ال د د د د د د ددل تت د د د د د د ددوأل م د د د د د د ددن س د د د د د د ددتة
نوايي(املركز،شورش،طك طك،سكتان،سيكردكان،ئاشل)،اما من
الياييد د ددة االداريد د ددة فاهند د ددا تقد د ددن د د ددمن ا د د دددود االداريد د ددة حملافظد د ددة
ار يل،وتقن يف اجلهة اجليو ية الشرقية من احملافخمة.
شهدت املديية يا ا يداه معظدم املددن العراقيدة زيداد كبدري يف
مع د دددالت من د ددو الس د ددكان نتيج د ددة تض د ددافر جمموع د ددة م د ددن العوام د ددل
االقتصددادية واالجتماعيددة والسياسددية،اال ان ا ددرز تلددك العوامددل يف
ميخمق ددة الدراس ددة تتمث ددل عام ددل ا جر ،والس دديما يف داي ددة الق ددرن
ا ادي والعشرين،يي شهدت مديية كويسيجك ظهور الوظيلة
اجلامعي ددة (والوه م ددر ) فيها،ج ددا ك ددان ددا االيف ددر الكب ددري يف هج ددر
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السددكان اىل املدييددة لددي فقددط يف امليدداطك القريبددة مددن املدييددة ددل
ويىت من احملافظات العراقية االترس.
عليدده يالي د يدددوث زيدداد كب دري يف يجددم سددكان املدييددة
لللد د ( )5002-5005حبيد د ازداد م ددن  84153نس ددمة يف ع ددام
 5005اىل مايقار  15881نسدمة عيدد عدام  5002ومبعدده مندو
لغ حنو(  )%105وهو معده عاه فيما لو ال مقارنتها من املعده
السديوي ليمددو سدكان القضدداء لللد نلسددها والدل لغددت()%805
( )5اي مددا يشددكل ددعلها،ومن الوا ددح ان ه د الزيدداد الكبددري
يف يجددم سددكان املدييددة تدديعك و صددور مباشددر عل د التوسددن
املسايي للمديية،حبي اهنا ازدادت من (80123كم )5عيد عام
()5
 5225اىل حن ددو م ددا يق ددار (581511ك ددم )5عي ددد ع ددام 5002
،وق ددد ثل ددت ه د د الزي دداد يف زي دداد ع دددد االيي دداء الس ددكيية يف
املدييددة مددن ( )55يف عددام  5225اىل ( )51ييددا يف عددام ،5002
ان ه د الزيدداد الكبددري للسددكان والتوسددن املسددايي للمدييددة ددا
االيف ددار الكب ددري والوا ددحة العي ددان عل د د تغي ددري املالم ددح العمراني ددة
للمديية وتقلدها عض مسالا اجلمالية،وه ا ما سوف نتعرض ا
يف دراستيا.
-6-2

تحديد مف،وم التلوث البصري

هياك تعاري واراء متعدد يوه ملهوم التلوث البصري،وان
هد ا االتددتالف والتبدداين مددا هددي اال نتيجددة تعدددد مظدداهر التلددوث
البصري واشكا ا من مديية اىل اترس،عل العموم فان التعاري
متعدد وا دف ميها او الغرض هو وايد.
ف ددالتلوث مبعياه ددا الع ددام تع ددين ظه ددور شد د م ددا يف مك ددان غ ددري
مياسددب،واليكون مرغو ددا فيدده يف ه د ا املكددان وقددد يكددون الش د
مرغو ا فيه ا ا وجد يف مكان اتر(.)8
اما امللهوم العلمي للتلوث فاهنا تعدين يددوث تغدري وتلدل يف
ا ركد د د ددة التوافقيد د د ددة الد د د ددل تد د د ددتم د د د د العياصد د د ددر املكوند د د ددة لليظد د د ددام
االيكولوجي،حبي د تشددل فاعليددة ه د ا اليظددام وتلقددد القدددر عل د
اداء دور الخمبيع ددي يف ال ددتخلص م ددن امللويف ددات وتاص ددة العض ددوية
ميها العمليات الخمبيعية (.)4
اي ان التلد ددوث هد ددي عمليد ددة اتد ددتاله الت د دوازن البي د ددي ،اي اهند ددا
تشمل كل ما ي يفر عل عياصر البي ة سواء كانت عياصر طبيعية

او شرية ،واملديية هي املصدر الرئي للتلدوث يف الوقدت ا ا در
اعتبد ددار اهند ددا مصد دددر الضو د دداء واملخللد ددات الصد ددياعية وع د دوادم
السيارات والتجار البحثية االشعاعية (.)1
امددا فيمددا خيددص التلددوث البصددري ،فقددد عددرف املوسددوعة ا ددر
التلددوث البصددري اندده تشددويه تي ميظددر تقددن عليدده ع د االنسددان
حبيد حيد عيددد اليظددر اليدده حبالددة عدددم االرتيدداا اليلسددي،اي اهنددا
نو من انوا الت وق اللين او اتتلاء الصدور اجلماليدة لكدل شد
حييط يا من ا يية وطرقات وارصلة....وماشا ه لك(.)1
وميهم من يعدرف التلدوث البصدري علد انده عيدن التشدوهات
الياعددة مددن االتخم دداء املعماريددة والتيظيمي ددة واملخاللددات العمراني ددة
( ،)1اال ددافة اىل الظدواهر الددل تعتددرب يف يددد الددا مظدداهر سددلبية
تس اىل مايو ا،وغالبا ما تكون دا توأيفريالدا السدلبية علد البي دة
واجملتمن(.)3
علي د دده ف د ددوأن التل د ددوث البص د ددري تظه د ددر ش د ددكل ع د ددام يف البي د ددة
العمراني د د د ددة واللراغ د د د ددات وم د د د ددا تتض د د د ددميه م د د د ددن مب د د د ددان وشد د د د دوار
..............وماش ددا ه ل ددك،من تد داله اس ددتخدام االش ددكاه
املعماريد ددة غ د دري املياسد ددبة وم د دواد يد دداء متعد دددد االشد ددكاه ،وت د دراكم
القمام د د ددة واللض د د ددالت وانتش د د ددار الالفت د د ددات الدعائي د د ددة التجاريد د د ددة
واالعالميددة،كل ه د التشددوهات ددا الت دوأيفري املباشددر عل د عياصددر
عاليددة الرةيددة و ددا دور سددلع عل د ا الددة اليلسددية لالفراد،ناهيددك
عن التوأيفري السلع عل ا الة االقتصادية للبالد.
-6

مالمش التلوث البصري طاشةال،ا في مدينة
كويسنجق

مد د ددن تد د دداله الداراسد د ددة امليدانيد د ددة جلميد د ددن جمد د دداالت واشد د ددكاه
اسد ددتخدامات االرض يف مدييد ددة كويسد دديجك والقيد ددام املسد ددويات
امليدانية ملعظم مياطك تواجدد هد الظداهر كدن القدوه اهندا مدن
الظدواهر الوا ددحة املعددامل يف املدييددة واليقتصددر وجودهددا يف ميخمقددة
دون اتددرس او يف اسددتخدام دون اتددرس ،ددل اهنددا تددد اىل عيددن
اييداء املدييددة  ،اال اهندا تيبدداين يف تايفريالدا علد تشدويه اخلصددائص
البصدرية مددن ميخمقددة اىل اتددرس ،ولكيهددا علد العمددوم تعمددل علد
تشويه شواتص ومعامل املديية  ،ومن تكرارها مبرور الوقت علد
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وجوده ددا فد دان هد د املش دداهد تلق ددد االيس ددا ددالقيم اجلمالي ددة
والصور الراقية ملعاملها املعمارية ،و كن ليا ا راز اهم تلك املالمح
واالشكاه مبايلي:

-2-6انتشار الدااية ا االمية

تش ددمل ش ددكل ع ددام عي ددن اللوي ددات والالفت ددات وامللص ددقات
التجارية الل تيتشر يف معظم مياطك املديية و االتص يف املياطك
التجاريددة (السددوق الرئيسددي) وكد لك وجددود املبدداا ات االيجددام
واملس د ددايات واالوان املختلل د ددة وال د ددل تد د د دي اىل اتل د دداء الص د ددور
اجلمالية ملثدل هد امليداطك  ،ويف املقا دل كدن اعتبارهدا اهندا ندو
من انوا انعدام ال وق اللين الصحاهبا كما يف الصور (.)5

 -6-6ا زدمام الحرطري
هدث نتيجة يك شوار املديية وسوء استخدام االرصلة ،
ا نتب من تاله الدراسة امليدانية ان معظم شدوار املدييدة تقدل
عر د ددها ع د ددن ( )1امت د ددار ،اال د ددافة اىل كوهن د ددا ات ج د ددر واي د ددد
( هددا وايددا ) جددا يعرقددل يركددة السددري فيهددا ،كمدداهي ا دداه يف
شار ياجي قادر وشار ا مام وشار تكية الخمالبداا (الصدور
 )5وج ددا يزي ددد م ددن ل ددك االزدي ددام امل ددروري ه ددو س ددوء اس ددتخدام
االرصد ددلة مد ددن قبد ددل اصد ددحا احملد ددالت التجاريد ددة و عد ددض الباعد ددة
املتج د د دول مد د ددن تد د دداله اسد د ددتخدامها لعد د ددرض البضد د ددائن والسد د ددلن
املختللة،وعدددم وجددود امدداكن تاصددة لوقددوف السدديارات و التدداي
فاهند د د د د د د د د د د د د د د ددا تق د د د د د د د د د د د د د د د د عل د د د د د د د د د د د د د د د د جيد د د د د د د د د د د د د د د ددب الش د د د د د د د د د د د د د د د ددار .

الصورس (-:)2انتشار الدعاية التجارية يف ايدس الشوار الرئيسة يف املديية

الصورس (-:)6االزديام املروري يف الشار الرئيسي لسوق املديية
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 -3-6تنول مواد البناا طا كساا
يظه ددر ه د د الش ددكل م ددن التل ددوث البص ددري ش ددكل وا ددح
للعيد د ددان يف امليد د دداطك السد د ددكيية والسد د دديما ا ديثد د ددة ميهد د ددا كمد د ددا يف
ايي دداء(زانكو،هيب ددت سلخمان،زانس ددت ،في دددراي،دوالراو ) ييد د

 -4-6تدا ل استخدامال ا رض

اس ددتخدم م دواد انش ددائية متع دددد مث ددل(الس ددميت،اجلص،القرميت،
ا ددالن ،املرم ددر ،املوزائي ددك...اخل) و الت دداي فاهن ددا مل ددك ن ددو م ددن
التخبط يف الصدور اجلماليدة لالشدياء والسديما عيددما تكدون هيداك
تباين يف مستويات البياء والديكورات املختللة(الصور .)8

الصورس ( -:)3تيو استخدامات مواد البياء واالكساء يف املديية

ادس القصور يف توفري االيتياجات واملتخملبات املعيشية لدس
عددض ف ددات سددكان املدييددة (الل ددة اللقددري ) اىل اج دراا ا ددافات
وتع د د ددديالت عل د د د العياص د د ددر واللراغ د د ددات اخلارجي د د ددة للمب د د دداا او

املس د دداكن كبي د دداء حم د ددل د دداري (دوك د ددان) او ط د ددا ك يف د دداا ا د ددايف
(شقة عل يد ) او استخدام واجهات امليازه لوقوف السيارات
وغريهددا مددن ه د املظدداهر ،جددا ادس اىل تشددوية الخمددا ن املعم دداري
االصلي ملثل ه الويدات السكيية او التجارية.

الصورس (-:)4ا افة حمل اري داتل الويدات السكيية يف املديية
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 -5-6تفاطل ارتفااال الحباني طمسامت،ا
ويتمثل ه ا اليمط يف وجود مباا متعددد الخموا دك او ات
مس ددايات كب ددري وديك ددورات تلل ددة اىل جان ددب ي دداء و ط ددا ك
وايد او ملساية صغري قد تصل يف معظمها اىل( )500م 5كمدا
يف معظ د د ددم االيي د د دداء ال د د ددل يي د د ددت ش د د ددكل عشد د د دوائي يف املديي د د ددة

 -2-6انتشارالقحامة طالفضالل

(التج دداوزات) كم ددا يف ايي دداء (هامون،جوهرئاوا،ازادي،قسد دري)،
يي د عدددم وجددود مورفولوجيددة يفا تددة للمسدداكن والش دوار داتددل
هد االييدداء (الصددور  )1وانعدددام رةيددة صدرية ات عاليددة للعد
عيد اليظر اليها.

صورس (-:)5التباين في ا رتفااال مدت الومدال السةنية في الحدينة

تش د د د ددكل معظ د د د ددم مي د د د دداطك تك د د د ددد اللض د د د ددالت والقمام د د د ددة
(املسد ددايات امللتويد ددة) س د دواء تلد ددك الد ددل ترم د د شد ددكل عمد دددي
(قص دددي) م ددن قب ددل الس ددكان او تل ددك امل د دواد او البقاي ددا اخلاص ددة

لعمليات مد اخلدمات اجملاري واملاء وتصري امليدا الثقيلدة ميظدران
غد د د ددري الئق د د د دان القيمد د د ددة اجلمالي د د د ددة للمديي د د د ددة كمد د د ددا عي د د د ددد تواج د د د ددد
اك د د دددا الخمد د د د واكد د د دوام االيج د د ددار املتبقي د د ددة يف ام د د دداكن تق د د ددد
اخلدمات(الصور .)1

الصورس ( -:)2قايا اكوام االيجار املتبقية من جراء تقد عض اخلدمات يف املديية
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-7-6انتشار الحيوانال السائبة
تظه ددر مث ددل هد د ا دداالت يف ع ددض االيي دداء الس ددكيية م ددن
املدييددة والسدديماااليياء الشددبه متكاملددة عمرانيددا او تلددك امليدداطك
القريب ددة م ددن اط دراف املديي ددة(املتص ددل الريل ددي –ا ض ددري) كم ددا يف

ايياء (هامون،ازادي ،قيديل) يي تشكل مظهر غري يضاري
داتددل املدييددة  ،اال ددافة اىل تشددويه صددور املدييددة ملددا ي كدده مددن
صور صريةغري عيلة(الصور .)1

الصورس ( -:)7انتشار عض ا يوانات السائبة يف ايدس ايياء املديية

 -8-2ات د د د د ددرس للتل د د د د ددوث البص د د د د ددري مث د د د د ددل انتش د د د د ددار االس د د د د ددالك
الكهر ائيددة(الكيددبالت والدوايرات) و دداالتص يف املولدددات االهليددة
جددا يشددكل ميدداظر مشددوهه جلماليددة املدييددة  ،اال ددافة اىل وجددود
اطر عل سالمة املواطي (الصور .)3

وهيدداك ايضددا ظدداهر وجددود قايددا املبدداا القد ددة املهدمددة وامل وكددة
لل طويل من الزمن والسديما يف امليداطك املركزيدة (اليدوا ) القد دة
للمديية كما يف ايياء ( لر قيدي  ،ايزاغا،قلعة)  ،ييد تدراكم
ه املواد البيائية فوق عضها جا تلقد عالية املديية(الصور .)2

الصورس (-:)8انتشار االسالك الكهر ائية شكل كثي يف ايدس ايياء املديية
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الصورس ( -:)9قايا املباا القد ة املهدمة وامل وكة لل قد ة
-3

تحليل كحي للعوامل الحؤثرس في زاهرس التلوث
البصري في مدينة كويسنجق

يتض ددمن هد د ا احمل ددور دراس ددة وهلي ددل اه ددم العوام ددل املد د يفر يف
ظ دداهر التلد ددوث البصد ددري يف ميخمق ددة الدراسد ددة،و لك مد ددن تد دداله
اسددتخدام اسددلو املعاييددة االعتمدداد عل د املعلومددات واملتغ دريات
املستخدمة يف االستبانة،و كن ليا تلخيصها اخلخموات االتية:

 :2-3لوال العحل
 -2تص د ددميم اس د ددتمار االس د ددتبيان وال د ددل تتض د ددمن جمموع د ددة م د ددن
املتغريات( 51متغري).
 -6اتتيار عيية البح ،ا ال اتتيار العيية العمدية كوهنا تتالئم
من اغراض البح .
 -3توزيد ددن اسد ددتمار االس د دتبيان عل د د اف د دراد العييد ددة ومد ددن ف د ددات
ومستويات عمرية تللة.
 -4ع ددد ع ددن االس ددتمارات( واق ددن  11اس ددتمار ) ال هويله ددا اىل
مصلوفة املعلومات وال تزهنا يف رنام (.)Spss
 -5اج دراء التحلي ددل االيصددائي عل د متغ دريات الدراس ددة،واملتمثل
اسد د د د ددلو التحليد د د د ددل العد د د د دداملي خمريقد د د د ددة املكوند د د د ددات االسد د د د ددا
(.)*Principal Componet
 :6-3تحليل الحتغيرال
ع د دد ان ال ع دن البي د دانات عن( )51متغد د د د دري لويد ددات العيي د دة
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(اف د د دراد العيي د د ددة) تكون د د ددت ل د د دددييا مص د د ددلوفة معلوم د د ددات ملتغ د د دريات
الدراسددة(امللحددك )5والددل ال اسددتخدامها مددن قبددل البايد لتغخميددة
اهم العوامدل الكاميدة وراء تلداقم هد املشدكلة،علما ان املتغدريات
املستخدمة يف دراستيا ملديية كويسيجك قدد متلد عدن املتغدريات
املسد ددتخدمة يف م د دددن ومي د دداطك اترس،و ل د ددك يس د ددب ات د ددتالف
تركيب ددة اجملتمع ددات ودرج ددة تق دددمها ا ض دداري والعم دراا ومس ددتوس
ادراكها الثقايف.
 -2يف هد د د الدراس د ددة س د ددوف نس د ددتخدم االس د ددلو االيص د ددائي
املع د ددروف التحلي د ددل الع د دداملي( )Factor Analysesخمريق د ددة
املكون ددات االس ددا  ،و ل ددك م ددن اج ددل الوص ددوه اىل معرف ددة ا ددرز
العوامددل الددل كانددت وراء ظهددور هد املشددكلة ومعرفددة تصائصددها
الداتليددة ددمن اجملموعددة الوايددد ،اي ان ا دددف مددن اسددتخدام
هد الخمريقددة هددو اتتصددار العالقددات املتداتلددة د املتغ دريات اىل
اقل عدد من العوامدل( )Factorsييد تيدتظم هد املتغدريات يف
جمموعات تش ك فيها املتغدريات املتشدا ه،وهو مدايعرف تشدبعات
العامل(.)2( )Factor Loading
ت ددايت امهي ددة اس ددتخدام هد د الخمريق ددة يف الدراس ددات اجلغرافي ددة
كوهنا يتيح االنتقاه من وص العالقات املكانية وصلان للظيان
اىل وصلان ريا يان،فالعوامل اليا ة ثل وصلان ال عاد التباين القائم
د د د د د املتغ د د د د دريات املس د د د ددتخدمة يف هلي د د د ددل تص د د د ددائص الظد د د د دداهر
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املدروسة،ومن مث الكش عدن وزن كدل متغدري مدن هد املتغدريات
كل عل يد (.)50
الل تقي تصائص الظاهر و ُ
:3-3نتائج التحليل

ع د ددد تخمبي د ددك اس د ددلو التحلي د ددل الع د دداملي خمريق د ددة املكون د ددات
االسدا علد متغدريات الدراسددة،اظهرت اليتدائ عددن وجدود يفاليفددة
عوامددل رئيسددة فس ددرت( )%11081مددن التب دداين الكلددي خلص ددائص
املتغ د دريات املس ددتخدمة يف البح د د (اجل دددول 5و،)5وه ددي نس ددبة
كب ددري جد ددا ي ددده عل د د ان معظد ددم املتغ د دريات الد ددل اسد ددتخدمت يف
الدراس ددة ق ددد س ددامهت يف عملي ددة التحلي ددل،ا ك ددن تقس دديم هد د
العوامل كما يلي:
العامل ا طل:الخصائم العحرانية
فسر ه ا العامل حنو( )%82055من يجم التباين،اي مبعد
ان( )%82من اسبا يددوث ظداهر التلدوث البصدري يف مدييدة
كويس د د دديجك ك د د ددن ارجاعه د د ددا اىل املتغد د د دريات ال د د ددل ت د د دديظم د د د د ا
العامددل،وتتكون مددن سددبعة( )1متغ دريات رئيسددة،توأيت يف مقدددمتها
متغ ددري التل دداوت يف ارتل ددا املب دداا و قيم ددة( )00251يليه ددا متغد ددري
التيددو يف اس ددتخدامات م دواد البي دداء واالكسدداء( )00331يف ي د
توأيت قية املتغريات يف املراتب االترس.
 -7وه ا ما ي كد ليا مدا اظهرتده الدراسدة امليدانيدة للمدييدة حبيد
ان االت ددتالف يف ارتلاع ددات املبد دداا والواهن ددا وم د دواد البي دداء تكد دداد

تكون مسدة اساسدية ملعظدم ميداطك املديية،السديما االييداء ا ديثدة
الددل نشددوأت عددد ظهددور اجلامعددة يف املدييددة عيددد عددام ،5001كمددا
يف ايياء(زانكو،هيبت سلخمان،فدراي).
العامل الثاني:الحركة طالحرطر
يوأيت ه ا العامل يف املرتبة الثانية يف تلسريها ليسبة التبداين،ا
فسددر حنددو( )%51051مددن اسددبا تبدداين الظدداهر املدروسة،ويضددم
ه د د ا العامد ددل سد ددة( )1متغريات،تد ددوأيت يف مقد دددمتها متغد ددري سد ددوء
اس د د د د د ددتخدم ارص د د د د د ددلة الش د د د د د دوار ،حبي لغ د د د د د ددت قيم د د د د د ددة معام د د د د د ددا
تش ددبعها(،)00211يليه ددا متغ ددري ع دددم وج ددود مخم دديط مس ددبك عي ددد
انش د د دداء املش د د ددارين اخلدمي د د ددة و قيم د د ددة( )00121وتليه د د ددا املتغد د د دريات
االترس،ج ددا ال ددب االنتب ددا هي ددا ه ددو ان تاص ددية دديك الشد دوار
وحمدودي د د ددة ا اهال د د ددا ه د د ددي م د د ددن االم د د ددور الوا د د ددحة للعي د د ددان يف
املديية،السدديما يف ميخمقددة السددوق الرئيسددة يي د تواجددد احملددالت
التجارية عل طريف الشار الرئي الد ي تدر ط اجدزاء السدوق مدن
عضها.

جدطل( -:)2قيم اجل ور الكامية ونسب التباين امل اكم ملتغريات ميخمقة الدراسة
Component
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16

التباين التركحي
نسبة التباين
الجذر الةامن
Cumulative %
% of Variance
Total
39.210
39.210
4.909
66.471
27.261
3.146
76.359
9.889
1.025
82.704
6.345
.865
88.124
5.421
.743
91.138
3.014
.674
94.431
2.293
.154
96.195
1.764
.117
98.891
1.695
.101
99.387
.496
.082
99.633
.246
.057
99.808
.175
.036
99.937
.129
.021
99.970
.033
.015
100.000
.030
.004
Analysis Component Method: Principle Extraction
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العامل الثالث :انتشار الفضالل طبقايا مواد البناا
يض د د ددم هد د د د ا العام د د ددل ار ع د د ددة متغد د د دريات مهمة،اس د د ددتخماعت ان
تلس د د ددر( )%2033م د د ددن اس د د ددبا التباين،حبي د د د د ظه د د ددرت اعل د د د د
التشبعات يف متغري رمي القمامة( )00118تليها متغري وجود قايا

امل دواد االنشددائية و قيمددة( )00150يف ي د تددايت املتغددريين االت درين
واملتمثلتد د وأنتش ددار ا يوان ددات الس ددائبة وظ دداهر وج ددود املول دددات
الكهر ائية االهلية يف املراتب االتري .

جدطل(-:)6مصلوفة تشبعات العوامل ملتغريات ميخمقة الدراسة
)Factor (3
.136
.451
0.061
.326
.010
.720
-.154
.066
.138
-.175
.049
.134
.082
.737
.607
.607

)Factor (2
.656
.952
.711
.551
.059
.145
.239
.332
.242
.737
.127
.799
.566
.074
.360
.044

)Factor (1
.061
.569
.141
.791
.885
.401
.692
.751
.915
.622
.522
.104
.061
.407
.359
.038

Variables
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16

نتائ ما عد التدوير استخدام  -:طريقة املكونات الرئيسة ( التدوير املتعامد )
) Extraction Method : Principal Component Analysis ( Varimax

امددا فيمددا خيددص دور اجلهددات ا كوميددة وامل سسددات التعليميددة
يف ا ددد او التقلي ددل م ددن مظ دداهر التل دوث البص ددري يف املديي ددة،فان
نتددائ الدراسددة امليدانيددة لعييددة البح د تب د ليددا ددوأن( )%12مددن
افدراد العييدة يرجعدون اسددبا التلدوث اىل تقصدري الددوائر ا كوميددة
كالبلدية واملرور واملاء واجملاري وغريها مدن امل سسدات اخلدميدة يف
اداء ت د دددمالا ش د ددكل جيد،وه د د ا م د ددا ي ك د ددد علي د ددة ق د ددو معام د ددل
االرتب دداي ييهم ددا ا لغ ددت حن ددو()00335يف يد د كان ددت العالق ددة
طردي ددة موجب ددة قوي ددة د د املس ددتوس العلم ددي والثق ددايف وااليس ددا
املس د د لية وتل د دداقم ظ د دداهر التل د ددوث البص د ددري،حبي لغ د ددت قيم د ددة
االرتباي(.** )00255

 -النتائج

ع ددد التقص ددي والدراس ددة ملو ددو البح د د والتخم ددرق اىل ا ددرز
تصددائص ومسددات ه د الظدداهر وهديددد االسددبا والدددوافن الددل
ت يفر عل روزها توصل البح اىل جمموعة من اليتائ ميها:
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 -2تعددد مدييددة كويسدديجك ايددد املدددن الددل تعر ددت اىل ظدداهر
التلوث البصري و شكل سرين جدان،جا تلقد تصائصها اجلمالية
العمرانية وال كيبية مامل يتم و ن ا لوه ا.
 -6متلد د ص ددور واش ددكاه مظ دداهر التل ددوث البص ددري يف املديي ددة
م د ددا وج د ددود تب د دداين يف ارتلاع د ددات املب د دداا او انتش د ددار لوي د ددات
الدعايددة واالعددالن او اتددتالف مدواد البيدداء واالكسدداء وغريهددا مددن
املظاهر.
 -3ايفبتت نتائ التحليل العداملي دوأن هيداك يفاليفدة عوامدل تلسدر
نسبة عالية من التباين يف العوامل امل يفر عل التلوث البصدري يف
املديية،ا فسرت حنو( )%11مدن التباين،والبقيدة تعدود اىل عوامدل
اترس،تتمثد ددل ا د ددرز تل د دك العوامد ددل عامد ددل اخلصد ددائص العمرانيد ددة
ويرك د د ددة امل د د ددرور واملشا  ،اال د د ددافة اىل عام د د ددل وج د د ددود اليلاي د د ددات
واللضالت وانتشارها شكل عشوائي.
 -4للجهات املس لة عن تيظيم املدييدة (البلديدة،املرور ،الخمدرق،
املاء واجملاري )........الدور السلع يف تلاقم وزياد مظاهر ه
الظاهر داتل املديية.
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 -5ملددك جممددل هد املظدداهر ايفدداران سددلبيان علد اليدوايي العمرانيددة
واجلمالي ددة للمديية،الس دديما يف املي دداطك التجاري ددة وم ددداتل املديي ددة
وال ددل تعت ددرب البوا ددة الرئيس ددة للمدييد دة وجلمي ددن املس ددافرين والسد دواا
املاري عرب املديية.

 -الحقترمال

ان جمتمعيدا(مدددييتيا) اليدوم حباجددة اىل هنضددة عاليدة شدداملة قددد
تصل اىل يد الثور عل التلوث البصري ويىت نعيد للبي ة املديية
ش ددكلها ومالحمه ددا اجلميل ددة واتزاهن ددا البص ددري واجلم دداي ال ددد م ددن
العمل معان وفقان للخخموات واالمور االتية:
 -2نشددر الددوعي الثقددايف-ا ضدداري د ا يدداء اجملتمددن مددن تدداله
االملد د د د ددام اليد د د د دددوات وامل د د د د د رات العلميد د د د ددة يد د د د ددوه مثد د د د ددل ه د د د د د
املوا ين،و د ددرور مشد دداركة اجلهد ددات ات العالقد ددة يف مثد ددل ه د د
احملافل العلمية.
 -6مد ددن الضد ددروري تكد ددوين جلد ددان مد ددن قبد ددل املس د د ول عد ددن ادار
وتيظديم املدييددة تعمددل علد تيظدديم مندو املدييددة وتعمددل علد و ددن
اخلخمد ددط املسد ددتقبلية لتخمد ددوير املدييد ددة والسد دديما يف امليد دداطك ا ديثد ددة
اليشوأ .
 -3و د ددن التعليمد ددات والق د دواني حبد ددك املتجد دداوزي عل د د امللكيد ددة
العامددة مثددل اصددحا الدعايددة واللويددات االعالميددة او اصددحا
التجدداوزات السددكيية والعمددل علد توييددد املددواد الددل تسددتخدم يف
االعالن والدعاية.
 -4هديد الوان معيية الستخدامات االرض مبا يتالئم مدن طبيعدة
االس ددتخدام،فمثالن حيد دددد الل ددون االصد ددلر للم سس ددات الصد ددياعية
واالتض د ددر لالم د ددور الزراعي د ددة،ام الل د ددون االزرق فيح د دددد لالع د ددالن
التجاري واالشارات املرورية.
 -5ال د دزام امل د دواطي واملقد دداواين رف ددن قاي ددا م د دواد البي دداء واالك د دوام
املكدسددة مددن االيجددار وامل دواد االتددرس يف ميدداطك تواجدددهم اىل
امليدداطك املخصصددة ددا تددار ،املدييددة،وفرض عقو ددات ماليددة عل د
املتجاوزي ميهم.

ال،وامش:

( )2إقلدديم كوردسددتان الع دراق ،وزار التخخمدديط ،مديريددة ايصدداء السليمانية،تالصددة
نتددائ االيصدداء واملسددح لعدددد السددكان يسددب الويدددات االداريددة ،اليتددائ االوليددة
للحصر وال قيم يف املديية ،يانات غري ميشور .5002،
()6

إقلد د دديم كوردس د د ددتان الع د د دراق ،وزار التخخميط،مديري د د ددة لدي د د ددة كويسيجك،ش د د ددعبة
التصاميم واخلرائط ،ال استخرا ،املساية ربنام (.)Auto cad

( )3ا ددداد ،هاشددم ياس د  ،طل د ال دوارد الخمبيعيددة حملافظددة ر يددل وإدار اترا ددي
فيه ددا لاغ دراض الزراعي ددة (دراس ددة كارتوغرافي ددة-جغرافي ددة)،رس ددالة ماجس ددتري ،جامع ددة
صالا الدين (.5000،اخلارطة رقم.)5

( )4اقل د د د د دديم كوردس د د د د ددتان العراق،مديري د د د د ددة لدي د د د د ددة كويسيجك،ش د د د د ددعبة التخخم د د د د دديط
والتصميم،تارطة االسا ملديية كويسيجك.5002،
()5

امح ددد م ددديت س ددالم،التلوث مشد ددكلة العصر،سلس ددلة دار املعرف ددة للكتد ددب
الثقافيد د ددة ،سلس د د ددلة ش د د ددهرية يص د د دددرها اجملل د د د ال د د ددوطين للثقاف د د ددة واللي د د ددون واالدا
الكويل،العدد،515اغسخم ،5220،ص.51

()2

فهد ن عبداهلل ا ريقي،التوافك واالنسجام يف البي ة العمرانية يف ظل انتشدار
الالفتد د د ددات التجاريد د د ددة ،جمل د د د ددة جامعد د د ددة املل د د د ددك فيصد د د ددل(جمل د د د ددة العلد د د ددوم االساس د د د ددية
والتخمبيقية)،اجمللد الرا ن،العدد االوه،عمان.5008ص.1

()7

زيدن الدددين عبددد املقصود،االنسددان والبي ددة(عالقددات ومشددكالت)،مخمبعددة ميشددوأ
املعارف،االسكيدرية،5235،ص.500
- http;\\ar.wikipedia.org
()8
حممد طاله عيل تالد،هليل وتقييم التشويه البصري يف مديية طولكرم،رسالة
ماجستري ،جامعة اليجاا الوطيية،نا ل ،5002،ص.2
( )9ط دداله عب ددا ا دراهيم البي ددال  ،التل ددوث البص ددري يف الش ددور التجاري ددة (دراس ددة
صد درية املش ددهد شد دوار ار ددة ميتخب ددة يف مديي ددة املوص ددل ) رس ددالة ماجسد د مرك ددز
مخميط الضرس واالتليم (،غري مشور ) ،جامعة غداد .5000،ص.84
يعرف االيصائيون طريقة املكونات االسا وأهنا ادا ايصائية مياسدبة لتلخديص
العالقات املتغريات يف اقل عدد من العوامل.

( )21ناص د د د ددر عب د د د ددد الص د د د دداي و حمم د د د ددد حمم د د د ددود السد د د د درياا ،اجلغرافي د د د ددة الكمي د د د ددة
وااليص د ددائية( س د د د وتخمبيق د ددات االس د دداليب ا اس د ددو ية ا ديث د ددة) ،ي ،5مكتب د ددة
العبيكات ،الرياض ،السعودية، ،5000 ،ص.451

)(11

Cant.G,Three-Mode Factor analysis as applied to
Industrial location data,London,1975,P.118

 ال استخدام معامل االرتباي البسيط لبريسون لقيا العالقة

املتغريين.

 الحصادر– امحد مديت سالم،التلوث مشكلة العصر،سلسلة دار املعرفة للكتب الثقافية،
سلسد د ددلة ش د د ددهرية يص د د دددرها اجملل د د د ال د د ددوطين للثقاف د د ددة واللي د د ددون واالدا
الكويل،العدد،515اغسخم .

– زيددن الدددين عبددد املقصود،االنسددان والبي ددة(عالقددات ومشددكالت)،مخمبعددة ميشددوأ
املعارف،االسكيدرية.5235،
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– حممد طاله عيل تالد،هليل وتقييم التشدويه البصدري يف مدييدة طولكرم،رسدالة
ماجستري ،جامعة اليجاا الوطيية،نا ل .5002،
– ناص د د د د ددر عب د د د د ددد الص د د د د دداي و حمم د د د د ددد حمم د د د د ددود الس د د د د درياا ،اجلغرافي د د د د ددة الكمي د د د د ددة
وااليص ددائية( س د د وتخمبيقد ددات االس دداليب ا اس ددو ية ا ديثد ددة) ،ي،5
مكتبة العبيكات ،الرياض ،السعودية.5000 ،

 فهددد ددن عبددداهلل ا ريقي،التوافددك واالنسددجام يف البي ددة العمرانيددة يف ظددل انتشددارالالفت ددات التجاري ددة ،جمل ددة جامع ددة املل ددك فيص ددل(جمل ددة العل ددوم االساس ددية
والتخمبيقية)،اجمللد الرا ن،العدد االوه،عمان.5008

 إقل دديم كوردس ددتان الع دراق ،وزار التخخم دديط ،مديري ددة ايص دداء السليمانية،تالص ددةنتائ االيصاء واملسح لعدد السكان يسب الويدات االدارية ،اليتائ
االولية للحصر وال قيم يف املديية ،يانات غري ميشور .5002،

– إقل د د دديم كوردس د د ددتان الع د د دراق ،وزار التخخميط،مديري د د ددة لدي د د ددة كويسيجك،ش د د ددعبة
التصاميم واخلرائط. ،

 اقلد د د د د دديم كوردسد د د د د ددتان العراق،مديريد د د د د ددة لديد د د د د ددة كويسيجك،شد د د د د ددعبة التخخمد د د د د دديطوالتصميم،تارطة االسا ملديية كويسيجك.5002،

- Cant.G,Three-Mode Factor analysis as applied to Industrial
location data,London,1975.
- http;\\ar.wikipedia.org.

 ا داد ،هاشم ياس  ،طل الوارد الخمبيعية حملافظة ر يل وإدار اترا ي فيهدالاغراض الزراعية (دراسة كارتوغرافية-جغرافية)،رسالة ماجستري ،جامعة
صالا الدين .5000،

بسم اهلل الرمحن الرميم
إبليم كوردستان العراق
طزارس التعليم العالي طالبحث العلحي
جامعة كوي  /كلية العلوم اإلجتحااية ،بسم الجغرافية
استحارس استبيان لدراسة مظاهر التلوث البصري في مدينة كوية
لددف هد االسدتمار اىل تو ديح اسدبا وصددور التلدوث البصدري يف مدييدة كويدة ،يف حماولدة للكشد عدن االشدكاليات الياعدة عدن هد الظدداهر ،
كيما يتم طرا اخليارات الكليلة ت ليلها اليقان  ،وت كد عل االس لة ات ا اسة اجلغرافية الل تعاون ه ا اجملاه  ،ا اعارت امهية كبري للخصائص اجلغرافية
وما تيخموي عليه من نقا ي عديد ملصلة لتحديد اسبا يدويفها،واملعلومات الل تتم ا صوه عليها هي فقط الغراض البح العلمي وتدمة اجملتمن.
 -2املهية..............................
 -6العمر.............................
 -3مكان السكن.........................
 -4اجلي .............................
 -5مستوس التعليم........................
برأيم ماهو مدت تأثير هذه الجواني ال التلوث البصري في مدينتم(ا تر طامدس فقط)
ل
1

ا سحلة
يك الشوار واالزديام املروري للسيارات واملشا

2

سوء استخدام االرصلة من قبل الباعة املتجولي واصحا احملالت

3

عدم وجود اماكن تاصة لوقوف سيارات االجر و اصات اليقل الداتلي
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دياردةى ثيسبوونى بينني لةشارى كؤية
(تويَذينةوةيةكي جوطرايف)
ثوختة
ثيسبوونى ذينطة يةكيَكة لةو بوارانةى كة جوطرافياى هاوضةرخ بةتايبةتى لةبوارى ثراكتيكدا طرنكى ثىَ دةدات
َدةدات بةشدارى
بةمةبةستى دؤزينةوةى ضارةسةرى طوجناو  ،زانستى جوطرافياش بةثيَى ميتؤد و تيَروانينى خؤى هةول
بكات لةدةرخستنى طرفتةكان و شيكردنةوةى دةرئةجنامةكان لةقالبيَكى تةواوى زانستيدا.
ثيسبوونى بينني يةكيَكة لةجؤرةكانى ثيسبوونى ذينطة كة دةرئةجنامى خراثي بةكارهيَنانى مرؤظة بؤ رةطةزةكانى
َت دةربضيَت،شاريش بةو ثيَيةى
ذينطة(سروشتى،مرؤيى)  ،ض بةريَطاى ئةنقةست يان بةشيًََوةيةك كة لةسنورى دةسةال
كةشويَنى ثيادةكردنى ضاالكيةكانى رؤذانةية لةطؤرِان ونويَبوونةوةداية ،ئةمةش لةئةجنامى زيادبوونى دانيشتوان و
ثيَداويستيةكانيَتى ،هةندىَ جارئةم طؤرانكاريانة رةنطدانةوةى نةريَنى بةسةر ذينطةدا ديَنيَتةكايةوة ،شارةكان لةم
رؤذطارةى ئيَستادا دووضارى طةشةكردن و فراوانبوونى خيَرابوونةتةوة ئةم بارةش هةمةجؤرى لة ويَنةى تازة و شيَوازى
جيا جيا لةكةرتةكانى نيشتةجيَبوون و بازرطانى و ثيشةسازى و خزمةتطوزارى بةدوايةكدا هيَناوة و رةنطدانةوةى هةبووة
لةسةر ذينطةى بينينى شارةكان ،بةجؤريَك هةندىَ جار تام ولةزةتى بينني دةشيَويَنى.
شارى كؤيةش يةكيَكة لةو شارانةى بةدةر نةبووة لةو طؤرِان و طةشة خيَراية بةهؤى هؤكار ئابورى و رؤشةنبريى
ئةمةش بةدواى خؤيدا طؤرانكارى بةسةر ثيَكهاتةى مؤرفؤلؤجى شارةكة داهيَناوة  ،بةجؤريَك لةهةندىَ باردا دميةنى وا
ديَتة بةرضاو كة مرؤظ راستةوخؤ هةست بة نائاسودةى بكات و ويَنةى جوانى شارةكة وون بكات.
ئاماجنى تويَذينةوةكة بريتية لة دياريكردنى ديارترين دياردةكانى ثيسبوونى بينني لةشارى كؤية ،لةطةلَ دةستنيشانكردنى
َدانى ئةم دياردةية ،بؤ ئةوةى لةريَطاى ئةم ليَكؤلينةوةية بتوانريَت
ئةو هؤكارانةى كة كاريطةرن لةسةر سةرهةل
لةداهاتوودا هةندىَ لةكاريطةرى ئةم هؤكارانة بةرةو كةمبوونةوة ببات.
تويَذينةوةكة دةطاتة ئةم دةرئةجنامانةى خوارةوة:
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َى
فراوانبوونى خيَراي شارةكة لةماوةى هةشتاكانى سةدةى رابردوو بةهؤى كؤضى زؤرى طوندنشينان بؤ شارةكة رؤل-2
 ئةمةش بةرثرس بووة لة وونكردنى هةندىَ تومخى جوانى،سةرةكى هةبووة لةدروستبوونى هةندىَ طةرةكى زيادةرؤ
.شارةكة
َيةتى لةهةست نةكردن بةبةرثرسياريةتى و كةمى هؤشيارى ذينطةيى لة اليةن بةشيَك لةدانيشتوانى
هؤكارى كؤمةال-6
.شارةكة هؤكاريكى تر بووة لةزيادكردنى ئةم دياردةية
نةبوونى شةفافيةت لةجيَبةجيَكردنى بريارةكانى شارةوانى رةنطدانةوةى ئاشكراى هةبووة لةتيَكدانى هةندىَ سيماى-3
 ئةمة سةرةراى كةمى شارةزايى زانستى الى هةندىَ فةرمانبةرى ثةيوةست بة بوارى بةكارهيَنانى زةوى،جوانى شارةكة
.لةشارةكة
ََتةوة لةطةل
دةركةوتنى دياردةى مؤديَلى تازة لة ديزاينى خانوو بةتايبةتى ئةو ديزاينانةى كة لةدةرةوة ديَتة ناو وال-4
.ذينطةى ئيَستاى شارةكة ناطوجنيَن
DEMONSTRATION OF VISUAL POLLUTION IN THE CITY OF KOYSNJAQ
ABSTRACT
The problem of environmental pollution is one of the areas of modern studies of geographical contemporary, especially
after it succeeded the geographical access to the area of application and attention to solving such problems, which are the
results of human interaction in the place, and through a reciprocal relationship (binary utility) with the various science
fundamentalist involved with geographical themes, no doubt to enter the geographical study of such problems and
analyze
results
in
order
to
map
the
geographical
environment
integrated.
And visual pollution is one of the types of environmental pollution resulting from the misuse of rights to elements of the
environment (natural and human), either deliberately or involuntarily. boundary and the city as the man who exercises
daily activities is nothing but a vital tissue continues to change and update the inevitable result of diversity of human
needs,
which
reflected
its
negative
effects
in
the
environment
which
they
live,
Live our cities today renaissance civilization great is the expansion of spatial and urban and one of the most prominent
manifestations of the Renaissance and with different tastes and cultures, show new images and patterns varying from
residential, commercial, industrial and service affect the visual environment of the city which has had impact on the city
pollution visually and lack of character of the aesthetic, and the city Kuysanjaq is one of those cities is undergoing an
evolution and rapid growth for economic reasons, cultural, and therefore they are subjected to constant change in the
structure of the city and land scape and its effects on the distortion of any landscape is located by the human eye feels
when viewed with unease the same and the disappearance is the aesthetic of everything surrounding the Use of buildings
and
roads
and
sidewalks
...
And
others.
This research aims to study and identify the most important aspects of visual pollution in the city of Kuysanjaq, and
diagnosis of the most important factors behind the emergence of the most prominent of those appearances, trying to get
us to reduce the impact of these factors to change the character of the city.
The
research
has
come
to
a
set
of
conclusions,
namely:
1 - had witnessed the expansion of the great city of Kuysanjaq in the eighties of the last century following the massive
migration of the population of neighboring villages into the city effect in the appearance of some neighborhoods, irregular
or
non-planned
(random),
which
have
kept
the
city
some
elements
of
the
aesthetic.
2 - play and social factors that are primarily not the main feeling gauge and lack of environmental awareness among some
population groups a significant role in the growing phenomenon of visual pollution of the city.
3 - lack of transparency in the implementation of the decisions of the Directorate of the municipality had a clear impact in
some distortion of aesthetic features in the city, in addition to lack of experience and practice some of the staff involved in
organizing
land
uses
in
the
city.
4 - the emergence of the phenomenon of residential models and exotic designs of the city, especially those that came from
outside
the
country,
most
of
which
adapt
of
our
cities
with
the
current.
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تحليل الهيكل الصناعي لمحافظة دهوك
– دراسة في التوطن الصناعي-

ابراهيم خشمان هسام
قسم اجلغرافية ،سكول اآلداب ،فاكوليت العلوم االنسانية ،،جامعة دهوك ،اقليم كردستان -العراق

(تاريخ استالم البحث 82:حزيران ، 8122 ،تاريخ القبول بالنشر 21 :تشرين الثاني)8122 ،

الخالصة
تتلخص مشكلة الدراسة في كون الصناعة بشكل عام والتحويلية بشكل خاص في محافظة دهوك حديثة العهد اليتجاوز عمرها الزمني سوى

اربعة عقود وبذلك لم تنل فرصتها الكافية من التطور وهي تتوزع توزيعا غير عادال من حيث العدد والحجم الصناعي ويظهر ذلك من خالل تحليل
الهيكل الصناعي للمحافظة  .فقد شهدت محافظة دهوك تطورا ملحوظا في الهيكل الصناعي التحويلي اذ بلغ مجمل اعداد وحداتها الصناعية

 135مصنعا في كافة الفروع الصناعية وقامت بتشغيل  1322عامال وحسب البيانات المسجلة في دائرة التنمية الصناعية في المحافظة لسنة

 . 1122يهدف ا لبحث الى تصنيف هيكل النشاط الصناعي التحويلي حسب الحجم والفروع الصناعية وتحليلها مكانيا في محافظة دهوك
باستخدام تقنيات الـ ( )GISلرسم الخرائط  .تتألف الدراسة من ثالثة مباحث يتمثل االول منها بدراسة االطار النظري من خالل التعريف بالهيكل

الصناعي والتوطن والتركز والتشتت والتنوع والتخصص الصناعي والموقع الجغرافي للمحافظة  .اما المبحث الثاني فيتناول تصنيف الهيكل
الصناعي كما ونوعا وتشغيال ومن حيث حجم الوحدات الصناعية  ،اما المبحث الثالث فيركز على اجراء التحليل المكاني للهيكل الصناعي

حسب الوحدات االدارية للمحافظة باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية  ،فضال عن االستنتاجات والمقترحات .
كلمات دالة  :هيكل صناعي ،حمافظة دهوك ،فروع صناعية  ،تصنيف  ،نشاط صناعي .

مقدمة
يشكل القطاع الصناعي جزءا هاما من النشاط األقتصادي
ال بل يتعدى ذلك يف كونه يعد من أهم قطاعات هذا النشاط
 ،فقد اصبح يف الوقت احلاضر اساسا للتقدم والرفاهية ورمزا
للتحضر وذلك من خالل فروع الصناعات التحويلية اليت التكاد
خيلو ركن من اركان جمتمعنا منها  .وهي متثل اساس التقدم
االقتصادي سواء كان ذلك القتصاديات املدن او لالقاليم او
على مستوى الدول  ،ويظهر تأثري ذلك جليا من خالل عدد
املشاريع الصناعية كما ونوعا  .فقد سامهت يف رقي احلياة
احلضرية ولكنها مع ذلك خلقت اشكاليات كبرية كانت من
امهها التلوث وجبميع اشكاله من قطاعاهتا االستخراجية
والتحويلية والطاقة  .فقطاع الصناعات التحويلية يعد من اكثرها
قـدرة على توفري فرص العمل وحتقيق الزيادة يف الدخل واحداث

عمليات التنمية .وبناءا على ذلك فقد مت التاكيد على فروع
الصناعة التحويلية يف هذا البحث من خالل دراسة هيكليتها
يف حمافظة دهوك ومت استبعاد قطاع الصناعة االستخراجية
احلديثة العهد يف احملافظة  ،ومن خالل حتليل واقع الصناعات
التحويلية وتوطنها وحجم فروعها الصناعية املختلفة.

مشكلة البحث
تتلخص مشكلة الدراسة يف كون الصناعة بشكل عام
والتحويلية بشكل خاص يف حمافظة دهوك حديثة العهد
اليتجاوز عمرها الزمين سوى اربعة عقود وبذلك مل تنل فرصتها
الكافية من التطور وهي تعاين من اشكالية التباين املكاين من
حيث العدد واحلجم الصناعي مما يؤثر سلبا على واقع اهليكل
الصناعي حسب الوحدات االدارية للمحافظة.
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أهداف البحث

يهدف البحث اىل حتليل اهليكل الصناعي للمحافظة من
خالل:
 -2تصنيف ابرز الفروع الصناعية لقطاع الصناعات التحويلية
وحسب الوحدات االدارية يف احملافظة.
 -8حتليل اهليكل الصناعي من خالل اعداد العاملني فيها
حسب الوحدات االدارية حملافظة دهوك .
 -3التحليل املكاين للهيكل الصناعي التحويلي ومبختلف
فروعها الصناعية حسب احلجم الصناعي (الكبرية ،املتوسطة،
الصغرية) وحسب الوحدات االدارية يف احملافظة .
وينطلق البحث من فرضيتني مها
 -2وجود توطن لقطاع الصناعات التحويلية يف حمافظة دهوك
بكافة فروعه الصناعية .
 -8وجود تباين يف هيكل القطاع الصناعي مكانيا حسب
الوحدات االدارية يف احملافظة وحسب النوع
والكم الصناعي والتشغيل واحلجم .

منهج البحث
مت االعتماد على املنهج االستقرائي ومن خالل قراءة املصادر
املكتبية لتفسري ووصف بعض املفاهيم اليت تضمنها البحث ،
ومن مث مجع البيانات واعتماد املنهج التحليلي لتحليل املعطيات
املتعلقة باهليكل الصناعي التحويلي لبيان صورة التوزيع اجلغرايف
احلايل هلا يف الوحدات االدارية التابعة حملافظة دهوك .
تضمن البحث ثالثة مباحث يتمثل االول منها بدراسة
االطار النظري من خالل التعريف بالصناعة التحويلية واهليكل
الصناعي والتوطن والرتكز والتشتت والتنوع والتخصص الصناعي
واملوقع اجلغرايف للمحافظة .اما املبحث الثاين فيتناول تصنيف
اهليكل الصناعي كما ونوعا وتشغيال ومن حيث حجم
الوحدات الصناعية ،اما املبحث الثالث فريكز على اجراء
التحليل املكاين للهيكل الصناعي حسب الوحدات االدارية
للمحافظة باستخدام تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية للتثميل
املكاين ،فضال عن االستنتاجات واملقرتحات.
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االطار النظري

يرتكز جل اهتمام البحث على هيكل الصناعات التحويلية
ومبختلف فروعها الصناعية يف حمافظة دهوك وحسب الوحدات
االدارية  ،وقد مت امهال الصناعات االستخراجية يف احملافظة
لكوهنا حديثة العهد على سبيل املثال الاحلصر
( استخراج البرتول ) .عالوة على ذلك فان التحويلية ايضا تعد
حديثة العهد فتاريخ تأسيسها يرتاوح بني ثالثة اىل اربعة عقود
فقط .اذ كانت بداية حركة الصناعة ونشاطها فيها بعد عدة
سنوات من اعالهنا حمافظة بدال من قضاء يف العام ،1161
وبالذات يف منتصف السبعينيات من القرن العشرين .وهنا البد
من االشارة اىل بعض املفاهيم اليت هلا جانب من االمهية يف
موضوع الدراسة .
 2-2تحديد مفاهيم

 2-2-2الصناعة التحويلية
نشاط مصنعي اقتصادي يقوم على مجلة من العمليات اليت
تعتمد على الطاقة واالالت وفق نظام متكامل من العمل
املصنعي واخلدمات لتحويل مادة او اكثر اىل مواد جديدة من
اجل زيادة او خلق املنفعة املتوخاة  ،ختتلف يف اخلصائص
والشكل واالستعمال( .)1وهي تتضمن معاجلة املواد اخلام لزيادة
قيمتها وجلعلها اكثر مالئمة الشباع حاجات االنسان ورغباته
( .)1أما أألمم املتحدة فتعرف الصناعة التحويلية بأهنا التحويل
امليكانيكي والكيمياوي للمواد العضوية وغري العضوية اىل مواد
أخرى جديدة سواء كان ذلك أليا أو يدويا سواء كان ذلك يف
املصنع أو يف البيوت وسواء بيعت بااجلملة أو باملفرد( .)3وهذا
يعين احداث التغيري يف شكل املادة جلعلها اكثر مالئمة لرغبات
االنسان وتتم عملية التحويل مصنعيا او يدويا .

 8-2-2الهيكل الصناعي

يعترب هيكل الصناعة حاليا مركز اهتمام املنظمات الصناعية،
حيث تقوم يف إطارها بصياغة وتنفيذ إسرتاتيجيتها التنافسية .
ولقد سامهت النظريات االقتصادية برغم اجلدال الذي مازال
يكتنفها يف تقدمي عدة مفاهيم تتعلق من جهة بتحليل الصناعة
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من حيث الشكل واهليكل ومن جهة أخرى بتقدمي جمموعة من
االسرتاتيجيات التنافسية من خالهلا لتحسني واستمرار أداء
املؤسسات الصناعية( .)4ويعرف اهليكل الصناعي بأنه ينصب
على طبيعة التناسب بني الصناعات القائمة او الفروع اليت
تشكل القطاع الصناعي سواء كان ذلك على مستوى االقليم او
الدولة( .)5ويف أبسط تعاريفه هو خواص الرتكيب البنائي
لألسواق اليت تنتج يف ظلها الصناعات يف بيئة معينة(.)6وهنالك
بعض العوامل االساسية اليت حتدد هيكل القطاع الصناعي وامهها
مقدار الطلب على املنتجات الصناعية ونوعيتها ،وحجم املوارد
الطبيعية والبشرية واالقتصادية واساليب االنتاج الصناعي
والسياسة االقتصادية للدولة( .)7وكذلك تتأثر بالبىن التحتية
والوفورات االقتصادية سواء كانت داخلية او خارجية وميادين
االرتباط فهي تعد من اهم عوامل املوقع الصناعي املعاصرة(.)8

 3-2-2التوطن الصناعي

يعين التوطن الصناعي قيام الصناعة يف مكان معني حبيث
تكون هلا امهية نسبية تفوق تلك االمهية اليت حتظى هبا

الصناعات االخرى يف باقي احناء املكان( .)1اي قيام صناعة ما
يف اقليم او حيز ما ومتتعها بامهية نسبية تفوق تلك اليت حتظى
هبا نظرياهتا يف باقي احناء االقاليم ،وخالل فرتة زمنية معينة(.)11

واملقصود به ايضا اختيار املوقع املناسب للمصنع ،وذلك بتعيني
املوقع على املستوى االقليمي واملوضع على املستوى احمللي(.)11
كما يعين قيام قطاع الصناعة يف حمافظة معينة  ،حبيث يكون هلا
امهية نسبية تفوق تلك االمهية اليت حيظى هبا قطاع الصناعة يف
الدولة اليت تنتسب هلا احملافظة ( .)11وحيتسب معامل التوطن
الصناعي على أساس حجم رأس املال املستثمر يف الصناعة .أما
املعيار الشائع الذي يستخدم يف حساب معامل التوطن
الصناعي فانه يستند على عنصر االيدي العاملة( .)13ويتبني من
هذه التعاريف مجيعها بان مفهوم التوطن الصناعي يعين
استقطاب منطقة ما او حمافظة معينة على أعلى نسبة من
االستعمال الصناعي حبيث تفوق املناطق اليت رجرى املقارنة معها
يف امهيتها النسبية .ويتأثر التوطن الصناعي والتوزيع اجلغرايف

للهيكل الصناعي يف االقليم تأثرا كبريا بدرجة الرتكز والتشتت
والتنوع والتخصص الصناعي .

 5-2-2التركز و التشتت الصناعي

يعرف الرتكز بأنه توزيع كمية كلية (إنتاج ،مبيعات ،رأس
مال ،أجور ،عمالة ،دخل ،ثروة ) على عدد من الوحدات
املختلفة ) مصانع ،أفراد ،منشآت (  .ويرتبط مفهوم الرتكز
بتحليل هيكل الصناعة من خالل تأثريه على سلوك املنشأة

وأدائها(.)14وهو يعين ايضا تركز الصناعات على اختالف

اصنافها يف منطقة ما او اقليم ما(.)15او يعرف بانه االقليم الذي
ينال اكثر من نصيبه النسيب من الصناعة( .)16والتشتت الصناعي
يعد مظهرا معاكسا للرتكز الصناعي ويقوم على توزيع الصناعات
يف مناطق حمددة الهداف ختطيطية مقصودة كأن تكون
العتبارات امنية او اقتصادية  .وهي شكل من اشكال التوزيع
االقليمي للصناعة يشري اىل الكيفية اليت تنتشر فيها
الصناعة( .)71ورجري املقارنة عادة مبعيار او اكثر منها
عدد املشاريع الصناعية وااليدي العاملة املستخدمة وقيمة
االنتاج والقيمة املضافة  ،والطاقة ورأس املال املستثمر أو
()18
انتاجية العمل
 1-2-2التنوع والتخصص الصناعي

ويقصد بالتنوع الصناعي وجود عدد متنوع من الصناعات
يف االقليم او الدولة ،حبيث انه التوجد سيطرة لصناعه معينة
على نسبة عالية من االستخدام يف هذه الصناعات( .)11ويعد
التنوع وسيلة مهمة خللق املرونة يف النظام االقتصادي للدولة او
املدينة  ،وذلك الن املناطق الكثيفة التنوع او ذات التنوع العايل
هي اقل تأثرا باملتغريات االقتصادية ( تغيريات الطلب والتقدم
الصناعي ) من املناطق اليت تسودها صناعة واحدة ( .)11ويقود
هذا النمط اىل حتقيق االكتفاء الذايت يف االقتصاد االقليمي او
الوطين مما يتيح عناصر القوة يف جسم الدولة اقتصاديا يف
ظروف االزمات والطوارئ ( .)11اما التخصص الصناعي فيقصد
به االقتصار على صناعة واحدة او انواع حمددة منها (.)11
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 8-2الموقع الجغرافي لمحافظة دهوك
حتتل حمافظة دهوك أقصى االجزاء الشمالية والشمالية الغربية
من العراق ومتتد اراضيها بني خطي الطول ()ْ 41,11,55
و( )ْ 44,18,15شرقا ودائريت العرض ( )ْ 37,11,55و
( )ْ 36,11,14مشاال وهي بذلك تشغل مساحة تقدر بـ
( )11135كيلومرت مربع وتشكل مانسبته  % 2.31من مساحة
العراق ومتتد بالعرض من الشرق اىل الغرب ملسافة ()174
كيلومرت ومن الشمال اىل اجلنوب ملسافة ( )111كيلومرت .حتدها

 : 8تصنيف الهيكل الصناعي لمحافظة دهوك كما ونوعا
وتشغيال.

 :2-8الهيكل الصناعي حسب الفروع الصناعية
يقع معظم اهليكل الصناعي (عينة البحث) يف حمافظة دهوك
ومبختلف فروعه الصناعية ضمن قطاع الصناعات التحويلية
مبوجب التصنيف الدويل للنشاط الصناعي  .ISICويشمل هذا
اهليكل الصناعات (االنشائية ،البالستيكية ،الغذائية ،املعدنية،
اخلشبية والنجارة ،الورق والطباعة ،النسيجية واخريا الصناعات
الكيمياوية) وهي تتباين يف امهيتها النسبية من حيث اعداد
وحداهتا الصناعية وهي كااليت:
164

من الشمال احلدود العراقية الرتكية ومن الشرق واجلنوب الشرقي
حمافظة اربيل ومن اجلنوب واجلنوب الغريب حمافظة نينوى وجزء
من احلدود العراقية السورية .اخلارطة ( .)13()1وتتكون حمافظة
دهوك من سبعة وحدات ادارية وهي على مستوى قضاء وتشمل
أقضية (دهوك ،زاخو ،مسيل ،عقرة ،ئاميدي ،بردةرةش،
الشيخان) .وسيتم حتليل اهليكل الصناعي على مستوى أقضية
هذه احملافظة .

 2-2-8الصناعات االنشائية
تتمثل بصناعة مواد البناء واعمال االنشاءات اهلندسية
ورصف الطرق ،ومعظم انتاجها لسد حاجة السوق احمللية يف
احملافظة  .وابرز وحداهتا الصناعية يف حمافظة دهوك هي مصانع
البلوك والكاشي واملوزائيك والكتل الكونكريتية اجلاهزة
والكريبستون والشتايكر والكسارات وتقطيع االحجار (احلالن
واملرمر) واالسفلت والطابوق .جاءت هذه الصناعة باملرتبة
االوىل من حيث اعداد وحداهتا الصناعية بالنسبة للهيكل
الصناعي يف احملافظة وبواقع ( )118مصنعا مشكلة مانسبته
( )% 38.15من امجايل الفروع الصناعية  ،انظر اجلدول(.)1
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وقد تركز القسم االكرب من هذه الصناعة يف قضاء مسيل وبنسبة
( )%68.3من امجايل وحداهتا الصناعية .ويرجع السبب يف ذلك
اىل انشاء املنطقة الصناعية املخططة للصناعات امللوثة يف منطقة
كاشي ،وبذلك مت ترحيل اغلب املصانع من املدينة واقليمها اىل
هذه املنطقة وهي ختدم كل من قضائي مسيل ودهوك .وتلتها
باملرتبة الثانية قضاء زاخو وبنسبة ( )%11.7من امجايل وحدات
الصناعة االنشائية وبنسب اقل يف كل من اقضية عقرة ودهوك
وبردره ش ،وتبني خلو كل من قضائي ئاميدي والشيخان من
هذه الصناعة .

االنابيب البالستيكية وصناعة االحذية البالستيكية واكياس
النايلون وانتاج احلبيبات البالستيكية وصناعة السليفون وتقطيع
وصهر البالستيك وصناعة الصناديق البالستيكية .وصل امجايل
عدد وحداهتا الصناعية اىل ( )61مصنعا وبنسبة ( )%11.13من
امجايل اهليكل الصناعي للصناعات التحويلية يف احملافظة .
وتركزت يف اربعة وحدات ادارية وهي دهوك وزاخو ومسيل وعقرة
وشكلت نسبهم () %1.66 ، %11 ، % 31.6 ، %46.7
وعلى التوايل  .بينما مل يظهر اي توطن هلذه الصناعة يف كل من
أقضية ئاميدي وبرده رش و الشيخان .

8-2-8

5-2-8

الصناعات الغذائية

الصناعات المعدنية

يعد كل مايدخل اىل جوف االنسان اضافة اىل املشروبات
والسكاير من الصناعات الغذائية باستثناء االدوية والعقاقري فهي
تعترب من الصناعات الكيمياوية  .وتتألف الفروع الرئيسة هلذا
القطاع يف احملافظة من الصناعات التالية .االلبان والطحني
والبسكويت واملشروبات الغازية والثلج واحللويات وملح الطعام
والشعرية واملعكرونة واجلبس وتعليب املواد الغذائية والربغل والنشأ
واخلمرية وفرز البقوليات والراشي والعلكة وزيت الطعام ،ومل يتم
التطرق اىل وجود مصانع السكاير يف بياناتات التنمية الصناعية،
تايت الصناعات الغذائية يف املرتبة الثانية من امجايل اهليكل
الصناعي حملافظة دهوك وبواقع ( )138مصنعا مشكال مانسبته
( )%15.85من امجايل الوحدات الصناعية املسجلة يف احملافظة ،
يأيت قضاء دهوك باملرتبة االوىل يف عدد مصانعها بـ(  )67مصنعا
وشكلت نسبة ( )%48.5من امجايل قطاع الصناعات الغذائية
يليها قضاء زاخو و بـ( )41مصنعا وبنسبة ( )%11من امجايل
الوحدات الصناعية  .ويالحظ من اجلدول ( )1ان هذا الفرع من
الصناعات التحويلية توطنت يف كافة اقضية حمافظة دهوك وذلك
الرتباطها املباشر باملستهلك يوميا وبالسوق .

تعد الصناعات املعدنية وبالتحديد صناعة احلديد والصلب
من احدى الدعامات االساسية للتقدم االقتصادي سواء يف
جمال الصناعة او الزراعة او النقل او االنشاءات  ،وكذلك
صناعة االالت واملكائن والصناعات النحاسية وصناعة االسالك
املعدنية( .)14وتفتقر احملافظة اىل اغلب هذه الصناعات
االساسية ،اذ اقتصر قطاع الصناعة املعدنية على وحدات صناعة
( BRCشبكات حديد التسليح) وصهر احلديد ومعامل احلدادة
واخلراطة وانتاج احملوالت الكهربائية والسيفون والرامين
والسلندرات وانتاج االنابيب احلديدية وانتاج االسالك املعدنية
وصهر الرصاص واملعادن  ...اخل  .بلغ عدد وحداهتا الصناعية
( )51مصنعا مشكلة نسبة ( )%1.74من امجايل اهليكل
الصناعي التحويلي يف حمافظة دهوك اجلدول(. )1تركزت على
مستوى ثالثة وحدات ادارية فقط  ،كان حصة قضاء دهوك
منها املرتبة االوىل بواقع ( )%46.1من امجايل صناعات هذا
الفرع الصناعي  ،تالها قضاء مسيل بنسبة ( )%36.5وقضاء
زاخو بنسبة ( )%17.3وخلت االقضية االخرى من خدمات
هذه الصناعة .

3-2-8

1-2-8

الصناعات البالستيكية

تستهلك معظم منتجات املصانع البالستيكية يف السوق
احمللية والغاية منها هو االستهالك احمللي  .ويتكون هذا القطاع
الصناعي الذي يشكل جزءا مهما من اهليكل الصناعي حملافظة
دهوك من الصناعات التالية .معامل البالستك ومصانع انتاج

الصناعات الخشبية أو النجارة

يتضمن هذا القطاع من الصناعات صناعة اخلشب املضغوط
وصناعة قطع اخلشب والنجارة واالثاث املنزلية والكرفانات.
والزال هذا القطاع الصناعي دون املستوى من القطاعات
الصناعية االخرى يف اهليكل الصناعي حملافظة دهوك وهي ترتكز
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وتنتشر يف مراكز املدن  .بلغ اعداد وحداهتا الصناعية
مصنعا وشكلت مانسبته ( )%5.11من امجايل اهليكل الصناعي
التحويلي يف احملافظة .كانت حصة قضاء دهوك منها()%68.8
وجاء قضاء سيميل باملرتبة الثانية بنسبة ( )% 11.8وكل من
قضائي زاخو وعقرة وبنسب اقل من امجايل اهليكل الصناعي
التحويلي هلذه الصناعة .
()31

6-2-8

الصناعات الكيمياوية

تعترب من بني الصناعات اليت يرتكز عليها انتاج الكثري من
الصناعات املدنية واحلربية مثل صناعة املفرقعات وصناعة االمسدة
واملبيدات احلشرية  ،وبعض املواد اليت تدخل يف صناعات اخرى
مثل الصودا الكاوية واالمحاض ومواد الدباغة وانتاج اللدائن

والكلسرين والكحول والعقاقري واملستحضرات الطبية( .)15وتتمثل
هذه الصناعة بصناعة زيت السيارات واالصباغ ومساحيق
الغسيل واملنظفات السائلة وانتاج بطاريات السيارات وغاز
االوكسجني الصناعي واالسفنج ودباغة اجللود  .بلغ جممل
اعداد مصانعها ( )17مصنعا وشكلت نسبة ( )% 5.15من
امجايل اهليكل الصناعي للصناعات التحويلية يف حمافظة دهوك .
وسجلت اعلى نسبة توطن هلا يف قضاء مسيل وبواقع ()11
مصانع وبنسبة بلغت ( )%37من الصناعات الكيمياوية .
7-2-8

الصناعات الورقية والطباعة

يضم هذا القطاع الصناعي صناعة الورق واملنتجات
املصاحبة هلا كصناعة الكارتون وصناعة االغلفة واالكياس الورقية
والعلب الكارتونية واملناديل  ،وصناعة الطباعة  .ويتحدد وجود
صناعة الطباعة والنشر يف بعض املراكز اليت تزداد فيها املراكز
الثقافية واعداد السكان( .)16وشكلت هذه الصناعة نسبة
 %1.41فقط من امجايل اهليكل الصناعي يف حمافظة دهوك،
تركزت اكثر من نصف وحداهتا يف قضاء دهوك وبنسبة 53.8
 %من امجايل مصانعها .

 2-2-8الصناعات النسيجية
تعترب هذه الصناعة من اقدم الصناعات يف العراق  ،وذلك
لتوفر مستلزماهتا من املواد االولية واالصواف والقطن واجللود
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وتوفر اخلربة الصناعية والسوق احمللية هلا وما حتققه من فوائد
اقتصادية واجتماعية ومن امهها استيعاب هذه الصناعة لعدد
كبري من االيدي العاملة ( .)17وتعاين هذه الصناعة من االمهال
يف احملافظة على الرغم من توفر كافة املقومات الالزمة لنجاحها
وذلك العتمادها الكلي على املستورد من مستلزمات انتجاهتا،
وتتمثل بصناعة النسيج والسجاد واملوكيت واخلياطة  .وكانت
نسبتها  %1.75فقط من اهليكل الصناعي حملافظة دهوك
وتركز  %75منها يف قضاء دهوك و %15منها يف ثضاء
سيميل بينما مل تسجل اي وحدات صناعية يف االقضية االخرى
انظراخلارطة (.)1
8-8

 :الهيكل الصناعي في محافظة دهوك حسب العاملين

في الفروع الصناعية

يعد عدد العمال من اكثر املعايري شيوعا يف الصناعة
كمعيار يف قياس اهليكل الصناعي  ،سواء لبيان درجة التوطن
الصناعي او لقياس الكم الصناعي الي اقليم  ،فعدد املصانع
وحدها اليكفي لبيان الصورة احلقيقية عن تركيب اهليكل
الصناعي فحجم العمال من البيانات املسموح بنشرها  .لقد بلغ
امجايل عدد العاملني يف هيكل الصناعة التحويلية يف حمافظة
دهوك ( )1381عامال يعملون يف كافة قطاعاهتا الصناعية .
يتباين عدد العمال حسب الفروع الصناعية وحسب
الوحدات االدارية يف احملافظة  .فيالحظ من اجلدول ( )1ان
اعلى نسبة من االيدي العاملة تعمل يف الصناعات الغذائية
والبالغ (  )% 34.56من امجايل العاملني يف اهليكل الصناعي
وبواقع ( )3143عامال شكلت منها حصة قضاء دهوك
( )%31.5من امجايل العاملني يف قطاع الصناعات الغذائية .
ويرجع سبب ذلك اىل احلجم السكاين والعوامل االقتصادية ،
يليها كل من قضائي زاخو ومسيل وبنسبة () %16.1 ، % 16.6
على التوايل  ،بينما سجلت ادناها يف قضاء ئاميدي وبنسبة
(  )%1.18فقط .
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2

من عمل الباحث اعتمادا على بيانات اجلدول( )1حلت
الصناعات االنشائية باملرتبة الثانية من حيث عدد العمال وبنسبة
( )%33.4من امجايل العمال يف اهليكل الصناعي  ،سيطر قضاء
مسيل على اعلى نسبة من العاملني فيها وبواقع ( . )%76.8
ويرجع ذلك اىل كون جممل الصناعات االنشائية تقع يف منطقة
كاشي الصناعية والعائدة اىل هذا القضاء ويأيت بعدها من حيث
التشغيل قضاء زاخو وبنسبة ( )%14.1من هيكل العاملني يف
قطاع الصناعة االنشائية  .وتبني خلو بعض اقضية احملافظة من
العاملني يف هذا القطاع الصناعي كقضائي ئاميدي والشيخان.
تايت الصناعات املعدنية يف املرتبة الثالثة من حيث التشغيل
يف اهليكل الصناعي التحويلي يف حمافظة دهوك .اذ قامت
بتوظيف ( )177عامال مشكلة مانسبته ( )%11.41من امجايل
العاملني يف اهليكل الصناعي يف احملافظة  ،وتركزجممل العمال يف
هذا القطاع الصناعي يف ثالثة اقضية فقط وهي مسيل ودهوك
وزاخو وكانت نسبهم ( )%1.13 ، %31.6 ، %51.4على

التوايل  .بينما خلت الوحدات االدارية االخرى من العاملني يف
هذا القطاع الصناعي  .انظر اخلارطة (. )3
يليها كل من صناعيت البالستيك والكيمياوية مشكلة مانسبته
( ) % 5.11 ، % 8.74وعلى التوايل وبعدد كلي من العمال
بلغ ( ) 471 ، 811على التوايل من امجايل العاملني يف اهليكل
الصناعي  .ففي وحدات صناعة البالستيك سيطر قضاء دهوك
على أعلى نسبة من العمال بلغت ( )%44.1يليه قضاء زاخو
بنسبة ( )%11.4من امجايل العمال فيها  .وتبني عدم وجود اي
عمال يف هذا القطاع الصناعي يف اقضية ئاميدي و بردره ش
والشيخان  .أما فيما خيص الصناعات الكيمياوية فقد اقتصر
وجود العاملني فيها يف اقضية مسيل ودهوك وزاخو وكانت نسبهم
( ) % 16.6 ، %11،1 ، %44.1وعلى التوايل .
تبني من اجلدول ( )1ان نسبة العاملني يف الصناعات
اخلشبية والورقية كانت متقاربة جدا وبواقع (%3.64و) %3.63
وعلى التوايل .ظهر اعلى نسبة للعمال فيهما يف قضاء دهوك
167
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كانت بواقع ( %71.1و  )%31.1على التوايل من امجايل
العاملني يف هذين القطاعني على مستوى احملافظة  .فضال ظهور
االيدي العاملة يف هذين القطاعني يف كل من اقضية مسيل
وزاخو وعقرة  ،وقد خلت منها االقضية االخرى .

3
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حلت صناعة النسيج باملرتبة االخرية من حيث عدد العمال
يف اهليكل الصناعي التحويلي حملافظة دهوك و بواقع ( )4مصانع
يف قضائي دهوك ومسيل وقامت بتشغيل ( )56عامال وبسنبة
( )%1.51من امجايل العاملني يف اهليكل الصناعي.
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الجدول (-:)1الفروع الصناعية وامهيتها النسبية يف حمافظة دهوك
ت الفرع

انشائية

%

%

%

%

كيماوية

مجموع

1

دهوك

7

.3.3

82

7337

37

7234

87

7334

88

3232

7

4.32

.

74

2

8.33

433

.434

2

سيميل

478

323.

48

82

47

4234

4.

.334

7

8432

8

4437

4

84

42

.7

827

.237

3

زاخو

74

4.37

4.

.433

72

8.

.

473.

8

3384

.

8.

.

..3.

48.

8.

4

ئاميدي

7

83.

5

عقرة

47

337.

4

4333

4

.33

4

.34

4

737

6

بردره ش

7

43.8

7

83.

7

شيخان

7

مجموع

822

 %م الكلي
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%

بالستك

%

غذائية

معدنية

خشبية

ورقية

نسيج

%

%

%

32
.23.4

83.

4.2
4438.

88

7348

2

434

7
48

84324

7

2374

.8
.377

4.

7
8378

43..

87
2374

2374
4.7

4324

المصدر :من عمل الباحث اعتمادا على  :اقليم كوردستان العراق  ،وزارة الصناعة  ،مديرية التنمية الصناعية يف دهوك  ،بيانات غري منشورة  ،سنة 31122
الجدول ( -:)2عدد العمال وامهيتهم النسبية حسب الفروع الصناعية يف حمافظة دهوك
ت الفرع

انشائية

%

بالستك

%

%

غذائية

معدنية

%

خشبية

ورقية

%

%

نسيج

%

كيماوية

%

%

مجموع

1

دهوك

73

4377

.32

773.

4247

.834

8..

.233

872

7234

442

.838

.3

3738

4.7

8.34

88.2

8737

2

سيميل

8723

7332

4.2

8734

277

8334

424

4.37

37

4237

422

4832

82

.437

822

7738

3

زاخو

732

473.

874

8.37

234

8333

.7

.3..

87

7

78

483.

4

ئاميدي

77

8382

487

.3.

424

.38.

5

عقرة

472

437.

6

بردره ش

78

43.7

7

شيخان

8

مجموع

 %م الكلي

434.

4.

474
282

.4.8
..37

47

833

4387

.87.
2377

734

.

484

8333

.7343

7427

72

4238

4.32

77

237.

...

.344

477

4343

474
.77

.78
42374

.74
.337

43
.33.

المصدر :من عمل الباحث اعتمادا على  :اقليم كوردستان العراق  ،وزارة الصناعة ،مديرية التنمية الصناعية يف دهوك  ،بيانات غري منشورة  ،سنة 3 1122
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234.

432.
..24

4324
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 :3التحليل المكاني للهيكل الصناعي في محافظة دهوك

حسب الحجم الصناعي
نظرا الختالف املعايري املعتمدة يف تصنيف الوحدات
الصناعية حسب احلجم واختالف فلسفة الدول يف حتديدها
وتصنيفها اىل (صغرية ،متوسطة ،كبرية) احلجم ،فهنالك بعض
الدول اليت تستخدم معيار راس املال املستثمر واخرى تعتمد
قيمة االنتاج او مقدار االنتاج او القيمة املضافة .ولكن معيار
عدد العاملني يعترب من اكثرها شيوعا واستخداما لبيان حجم
الصناعات وقد مت اعتماده يف بيان اهليكل الصناعي حملافظة
دهوك.
تصنف الصناعات اىل فئتني او اكثر حسب احلجم .وقد مت
استخدام معليري كمية ونوعية سواء مفردة او جمتمعه .فالكمية
كما اشرنا فاهنا تستخدم حجم العمال او راس املال او مستوى

استغالل الطاقة .اما املعايري النوعية فاهنا تقسم الصناعات اىل
منظمة وغري منظمة ،حديثة وتقليدية ،رامسالية وماقبل الرامسالية،
مصنعية وغري مصنعية ( ،)18تعرف االمم املتحدة الوحدات
الصناعية حسب احلجم بأن الصغرية منها توظف مابني –15
 11عامال ،بينما املتوسطة تشغل مابني  11 – 11عامال ،اما
الكبرية فأهنا تلك اليت يعمل فيها اكثر من  111عامل .اما
املؤسسة االوربية للتنمية الصناعية فقد حددت املؤسسات
الصناعية الصغرية بأهنا اليت يعمل فيها بني  41 – 11عامل ،اما
املتوسطة فقد حددهتا باهنا تشغل مابني  141 – 51عامال وهي
تتميز باستقالليتها( .)11أما منظمة التنمية الصناعية العاملية
من وجهة نظرها فقد صنفت املشاريع حسـ ـ ـ ـ ـب معيار عدد
العمال ،وحسب التطور االقتصادي جملموعة البلدان حسب
اجلدول ( )3اىل :

الجدول ( -:)3تصنيف النشاط الصناعي حسب احلجم ملنظمة التنمية الصناعية العاملية

البلدان

التصنيف

المتقدمة

الصغرية احلجم

اقل من 99

املتوسطة احلجم

999 – 511

النامية

عدد العمال

الكبرية احلجم

اكثر من 111

متناهية الصغر

9–5

الصغرية احلجم

59 – 1

املتوسطة احلجم

99 – 21

الكبرية احلجم

اكثر من 511

المصدر  :مسري زهري الصوص  ،السلطة الفلسطينية  ،وزارة االقتصاد الوطين،بعض التجارب الدولية الناجحة يف جمال تنمية وتطويراملشاريع الصغرية املتوسطة  ،مكتب
حمافظة قلقيلية  ،فلسطني 1111 ،

اما املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين قامت بتعريف
جدا -
هلذا املفهوم على النحو التايل :املشاريع الصغرية ً
 Microيعمل هبا أقل ) (5عمال ورأمساهلا املستثمر يفاألصول الثابتة عدا األرض واألبنية ورأس املال العامل )اقل من
15000دوالر أمريكي) .اما الصناعات املتوسطة Medium
يعمل فيها من ( ) 51 – 15عامل ورأمساهلا املستثمر يف األصول
الثابتة عدا األرض واألبنية ورأس املال العامل )اقل من 25000 -
15000دوالر أمريكي) (.)31
صنفت املؤسسات الصناعية يف العراق حسب احلجم
حسب تقرير املسح الشامل للنشاط الصناعي لسنة1183
ومبوجب االيدي العاملة وراس املال املستثمر يف الوحدة الصناعية
171

اىل ثالث فئات ،واليعتمد راس املال حاليا ضمن هذا املعيار
الختالف سعر صرف العملة العراقية عما كانت عليه يف فرتة
اصدار هذا التصنيف .وكانت على النحو التايل:صناعات صغرية
احلجم وهي اليت تستخدم من( )1 –1عمال .صناعات متوسطة
احلجم وهي اليت تستخدم من ( )11–11عامل .صناعات كبرية
احلجم وهي اليت تستخدم اكثر من ()31عامل (.)31

 2-3التحليل المكاني لهيكل للصناعات الصغيرة الحجم في
محافظة دهوك

يتباين توزيع هذه الوحدات الصناعية مكانيا حسب
الوحدات االدارية يف حمافظة دهوك من حيث مقدار امهيتها
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النسبية واعدادها ملختلف فروع القطاعات الصناعية للمؤسسات
الصغرية احلجم كما يف اجلدول ()4واخلارطة (. )4

 1-1-3حسب الفروع الصناعية

فقد تبني بان الصناعات االنشائية تايت باملرتبة االوىل
للصناعات الصغرية احلجم من امجايل لفروع الصسناعية االخرى
من حيث اعداد وحداهتا الصناعية ضمن هذا التصنيف  .بواقع
( )65مصنعا مشكلة مانسبته ( ) %41.66من امجايل الوحدات
الصناعية الصغرية احلجم حسب التصنيف العراقي للوحدات
الصناعية .وقد جاء قضاء مسيل باملرتبة االوىل ضمن هذا القطاع
الصناعي وبواقع ( )31مصنعا مشكلة مانسبته ( ،)%41.1يليه
قضاء زاخو بنسبة ( )%33.8من امجايل الصناعات االنشائية
الصغرية احلجم يف احملافظة .وختلو بعض الوحدات االدارية من
هذا النشاط الصناعي كقضائي ئاميدي والشيخان .
جاءت الصناعات الغذائية باملرتبة الثانية من حيث التوزيع
اجلغرايف للصناعات الصغرية وبواقع ( )37وحدة صناعية
وسامهت بنسبة ( )%13.71من امجاهلا ،كانت حصة قضاء
دهوك منها ( )17مصنعا وبنسبة ( )%73من وحدات
الصناعات الغذائية الصغرية يف حمافظة دهوك تاله كل من
قضائي زاخو ومسيل بنسبة ( % 13.5و  )%8.1على التوايل.
وبنسب اقل كل من قضائي عقرة وبردره ش بينما مل تسجل اي
مصانع هلا يف ئاميدي والشيخان .

اما الفروع الصناعية االخرى كا ( البالستيك والكيمياوية)
فلم تظهر سوى يف قضائي دهوك وزاخو وبواقع ( )6 ،8مصانع
لكالمها على التوايل .اما املعدنية فرتكزت يف اقضية دهوك
( )%46.66ومسيل وزاخو بنسبة ( )% 16.66لكل منهما.
واقتصرت وحدات الصناعات اخلشبية الصغرية احلجم يف قضائي
دهوك ومسيل فقط وبنسبة ( )%13.8 ، %76.1على التوايل،
وينطبق احلال على الصناعات الورقية فقد سجلت يف قضائي
دهوك وعقرة ( )%15، %75على التوايل .وانفرد قضاء دهوك
مبصنع واحد صغري احلجم للصناعات النسيجية .

 8-2-3حسب مجموع الوحدات الصناعية

يايت قضاء دهوك باملرتبة االوىل من حيث عدد الوحدات
الصناعية الصغرية احلجم بواقع(  )66مصنعا ملختلف الفروع
الصناعية وبنسبة ( )%41.3من امجايل الصناعات الصغرية ،
بينما حظي قضاء مسيل باملرتبة الثانية بـ ( )44مصنعا من جمموع
( )156مصنعا يف احملافظة مشكلة مانسبته ( )%18.1منها .
ومن مث قضاء زاخو بنسبة ( . )%13.17وتشكل هذه االقضية
معا مانسبته ( )%13.57من امجايل الصناعات الصغرية .
وسجلت نسب اقل يف كل من عقرة وبردره ش ومل يظهر هلا
وجود يف ئاميدي والشيخان .
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الجدول (-:)4الوحدات الصناعية الصغرية احلجم وامهيتها النسبية حسب الفروع الصناعية يف حمافظة دهوك
ت
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الجدول (-:)5الوحدات الصناعية املتوسطة احلجم وامهيتها النسبية حسب الفروع الصناعية يف حمافظة دهوك
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 : 8-.التحليل املكاين هليكل للصناعات املتوسطة احلجم يف
حمافظة دهوك

 2-8-3حسب الفروع الصناعية

كما اشرنا سابقا بان الصناعات املتوسطة احلجم يف
التصنيف العراقي للوحدات الصناعية تشري اىل الوحدات اليت
تشغل بني  8.–42عامال .وتتباين فروع هذه اجملموعة احلجمية
مكانيا يف حمافظة دهوك وكااليت انظر اجلدول ( )5واخلارطة
(.)5اذ يالحظ بان وحدات الصناعات االنشائية كسابق حاهلا
يف الصناعات الصغرية احلجم قد جاءت باملرتبة االوىل يف متثيلها
النسيب مكانيا وبواقع ( )483مصنعا من جمموع ( ).2.وحدة
صناعية متوسطة احلجم يف احملافظة مشكلة نسبة ( )%74.52من
امجاهلا  .وتواجدت يف مخسة اقضية وهي مسيل وزاخو وعقرة
ودهوك وبردره ش وكانت نسبهم (،%7.47 ،%4..5 ،%75.7
 )%4.52 ،%8..2على التوايل ،بينما خال كل من قضائي
ئاميدي والشيخان من خدماهتا .
حلت الصناعات الغذائية باملرتبة الثانية وبواقع ( )38مصنعا
مشكلة مانسبته ( )%82.73من امجايل وحداهتا الصناعية .جاء
قضاء دهوك باملرتبة االوىل فيها بنسبة ( .)%72.7أما زاخو
فكانت باملرتبة الثانية بواقع ( .) %...2ويالحظ ايضا ان هذا
احلجم الصناعي قد سجل تواجدا يف اغلب اقضية حمافظة
دهوك الرتباط هذه الصناعة بالسوق واالستهالك اليومي
للمواطن .وان توزيعها قد تاثر بشكل كبري حبجم السكان واقليم
املدينة او القضاء وهذا ميالحظ يف القضائني السابقني الذكر
اللذان حظيا باكثر من ( )%28.8من امجايل الصناعات الصغرية
يف حمافظة دهوك .
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يتبني من اجلدول ( )5ان كال من الصناعات البالستيكية
واخلشبية قد سجلت حضورا يف اريعة وحدات ادارية وهي كل
من دهوك وزاخو ومسيل وعقرة على الرغم من اختالف امهيتها
النسبية  .اما املعدنية والكيمياوية فقد اقتصرت على ثالثة
وحدات ادارية  ،كانت اعلى متثيل للصناعات املعدنية منها يف
قضاء دهوك بواقع ( ، )%78.7اما الكيمياوية فكانت يف مسيل
اذ بلغت نسبتها ( )%5...من امجايل الصناعات الكيمياوية
املتوسطة احلجم ..تركزت الصناعات النسيجية والورقية على
مستوى وحدتني اداريتني فقط  .ومها يف دهوك ومسيل للنسيجية،
ودهوك وزاخو للصناعات الورقية  .بينما مل تسجل الوحدات
االدارية االخرى يف احملافظة اي وجود لوحداهتا الصناعية .
 8-8-3حسب مجموع الوحدات الصناعية

يالحظ وجود تباين يف التوزيع املكاين للوحدات الصناعية
املتوسطة احلجم يف حمافظة دهوك على الرغم من تواجدها يف
كافة الوحدات االدارية التابعة للمحافظة  ،ولكن هذا التوزيع
املكاين جاء على خالف الصناعات الصغرية احلجم اليت
تسيدها قضاء دهوك  .فهنا نالحظ بان قضاء مسيل يايت باملرتبة
االوىل وبنسبة بلغت ( )%78..من امجايل صناعات هذا
التصنيف ويرجع السبب يف ذلك اىل منطقة كاشي الصناعية
التابعة هلا واليت تستقطب عدد كبريا من الصناعات املتوسطة
احلجم  .مث يليها كل من قضائي دهوك وزاخو وبنسبة (، %87
 )%8..4وعلى التوايل  .ويالحظ ايضا تكرار االمهية النسبية
هلذه الوحدات االدارية الثالث بسيطرهتا على %..
من الصناعات املتوسطة احلجم كما كان احلال
للصناعات صغرية احلجم .
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5

: 3-3

التحليل المكاني لهيكل للصناعات الكبيرة الحجم

في محافظة دهوك

تتمتع الصناعات الكبرية احلجم مبزايا االنتاج الكبري والقدرة
على حتقيق الرتابطات املكانية وحتقيق الربح وزيادة يف التشغيل
وتوفري فرص العمل .ولكن مفهوم الصناعات الكبرية احلجم يف
التصنيف العراقي يتحدد باكثر من  .2عامل اليرقى اىل هذه
املزايا فقد اشرنا سابقا وحسب تصنيف منظمة التنمية الصناعية
العاملية بان معيار التشغيل للصناعات الكبرية يف الدول املتقدمة
كان أكثر من  522عامل وللدول النامية بأكثر من  422عامل

 2-3-3حسب الفروع الصناعية

تشري معطيات اجلدول ( )3واخلارطة ( )3اىل ان الصناعات
الغذائية حظيت باملرتبة االوىل من حيث اعداد وحداهتا ضمن

هذه الفئة احلجمية يف حمافظة دهوك اذ بلغ عددها ( )..مصنعا
شكلت مانسبته ( )%58من امجاهلا وهو مايقارب من نصف
الصناعات الكبرية احلجم يف احملافظة .وشهدت اغلب الوحدات
االدارية تواجد هذا احلجم الصناعي ولكنها تباينت مكانيا من
حيث اعدادها ونسب متثيلها  .اذ جاء قضاء زاخو باملرتبة
االوىل بنسبة ( )%.5..ومن مث دهوك ( )%85.3ومسيل(
 )%82.5وهم معا يسيطرون على اكثر من(  ) %28من
الوحدات الكبرية احلجم .وسجلت ادناها يف كل من قضائي
ئاميدي وبردره ش وبنسبة ( )%8.53لكل منهما .
تايت الصناعات االنشائية باملرتبة الثانية وبواقع ( )47مصنعا
اقتصر تواجدها على قضائي مسيل وزاخو فقط  .تقع اغلبها يف
قضاء مسيل وبنسبة ( )%22.8من امجايل الصناعات االنشائية
175
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الكبرية احلجم  .وقد شكلت يف جمملها نسبة ( )%88.33من
الصناعات ذات احلجم الكبري .واقتصرت الصناعات املعدنية
والبالستيكية والورقية على قضائي دهوك ومسيل  .اما الكيمياوية
فتواجدت على مستوى ثالث وحدات ادارية وهي كل من
دهوك ومسيل وزاخو .

 8-3-3حسب مجموع الوحدات الصناعية
يتبني من اجلدول( )3ان اكرب عدد من الوحدات الصناعية
الكبرية احلجم تتواجد يف قضاء مسيل وبـ ( )..مصنعا وهي

6

176

تشكل نسبة ( )%77من امجايل الصناعات الكبرية احلجم يف
حمافظة دهوك  .يليها كل من قضائي دهوك وزاخو وبنسبة
( )%88.33 ، %87وعلى التوايل .وهم يشكلون معا مايزيد عن
( )%.2من الوحدات الصناعيسة الكبرية .ويالحظ ايضا
تواجدها مكانيا يف مجيع الوحدات االدارية على الرغم من
التفاوت يف توزيعها املكاين.
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 :5-3التحليل المكاني للتركيب الحجمي للهيكل للصناعي
في محافظة دهوك
يتبني من اجلدول()7واخلارطة( )7بان الصناعات املتوسطة
احلجم حلت باملرتبة االوىل يف اهليكل الصناعي حملافظة دهوك
وبواقع ( ).2.مصنعا مشكلة مانسبته ( )%53.77من امجايل
اهليكل الصناعي التحويلي للمحافظة  ،تليها الصناعات الصغرية
احلجم بـ ( )453مصنعا بنسبة ( . )%8..84اما الصناعات
الكبرية احلجم فكانت باملرتبة االخرية .وكانت هذه الصناعات
متوطنة مكانيا كما يلي :
 -2جاء قضاء مسيل باملرتبة االوىل من حيث الصناعات الكبرية
واملتوسطة احلجم وبنسبة ( )%78.38 ، %77على التوايل من
امجايل اهليكل الصناعي هلذين احلجمني يف احملافظة  ،بينما
حلت ثانية يف الصناعات الصغرية احلجم بنسبة (. )%82.8
 -8حل قضاء دهوك باملرتبة االوىل يف هيكل الصناعات الصغرية
احلجم وبنسبة ( ، )%78..ولكنها جاءت باملرتبة الثانية بعد

قضاء مسيل يف الصناعات الكبرية واملتوسطة احلجم وبنسبة
( )%83.22 ،%87على التوايل.
 -3يليهما باملرتبة الثالثة قضاء زاخو بواقع مانسبته (، %88.33
 )%8..7 ، %8..3وعلى التوايل للهيكل الصناعي التحويلي من
الصناعات الكبرية واملتوسطة والصغرية احلجم .
 -5حظي قضاء عقرة باملرتبة الرابعة ،فقد بلغت نسبة الصناعات
املتوسطة والصغرية فيها ( )%7.72 ،%7.83على التوايل من
امجايل اهليكل الصناعي يف احملافظة .بينما يسبقها قضاء
الشيخان بالنسبة للصناعات الكبرية احلجم والبالغ نسبتها ()%7
بينما يف قضاء عقرة مل تتجاوز الصناعات الكبرية احلجم
مانسبته ( )%8.33فقط من امجايل اهليكل الصناعي هلذا احلجم.
 -1اما قضاء بردره ش فقد حل ياملرتبة ماقبل
االخرية بنسبة( )%4..8، %4..4 ، %4...على التوايل
للصناعات الكبرية واملتوسطة والصغرية احلجم  .واخريا قضاء
ئاميدي بنسبة ( )%2..2 ، %4...للصناعات الكبرية
واملتوسطة وخلت من الصناعات الصغرية احلجم
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الجدول (-:)7التحليل املكاين للرتكيب احلجمي للصناعة يف حمافظة دهوك
ت
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االستنتاجات
 -2توطن اغلب فروع الصناعات التحويلية يف حمافظة دهوك
ووحداهتا االدارية كا (االنشائية والغذائية والبالستيكية واملعدنية
واخلشبية والكيمياوية والورقية والنسيجية) وهي تتفاوت يف امهيتها
النسبية اذ كانت (،%..77 ،%44.8. ،%85.25 ،%.2..5
 )%2.75 ،%8.78 ،%5.25 ،%5...على التوايل وهي تشكل
اهليكل الصناعي للمحافظة البالغ عددها ( )5.7مصنعا .وتتباين
حسب الوحدات االدارية مكانيا.
 -8بلغ امجايل عدد العاملني يف اهليكل الصناعي يف حمافظة
دهوك ( )..24عامال يعملون يف كافة فروعه الصناعية .اذ
ظهرت اعلى نسبة للعاملني يف قضاء مسيل بلغت  % 72تاله

قضاء دهوك بنسبة  %87.7من امجايل التشغيل يف اهليكل
الصناعي للمحافظة ولكافة الفروع الصناعية.
 -3سجلت ادىن نسب توطن للفروع الصناعية والتشغيل يف
قضائي ئاميدي والشيخان وكانت ( )%2.75لكل منهما من
الفروع الصناعية.
 -5حظيت الصناعات املتوسطة احلجم بأكرب عدد من
الوحدات الصناعية ضمن اهليكل الصناعي للمحافظة اذ بلغ
عددها ( ).2.مصنعا مشكلة نسبة ( )%53.77من امجايل
اهليكل الصناعي .
 -1جاءت مسيل باملرتبة االوىل من حيث اعداد الوحدات
الصناعية والبالغ ( )827مصنعا يليها قضاء دهوك بـ ()433
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مصنعا ومن مث زاخو بـ ( )48.مصنعا ،يشكلون معا
من اهليكل الصناعي للمحافظة.
 -6خلو قضاء ئاميدي من الصناعات صغرية احلجم .وتدين
حصتها من القطاعات احلجمية االخرى على الرغم من توفر
كافة املقومات الطبيعية والبشرية .

( )1محمد ازهر سعيد السماك  ،عباس علي التميمي  ،المصدر السابق ،

التوصيات

()6

()%.8.22

-2ضرورة االهتمام باهليكل الصناعي الهنا من اساسيات التقدم
احلضاري وملواكبة التطور ولتحقيق االكتفاء الذايت من املنتوج

احمللي .ولزيادة فرص التشغيل وتقليص البطالة ولتقليل الفجوة
بني املنتوج احمللي واملستورد.
-1التاكيد على تنمية بعض الوحدات االدارية اليت تعاين من
النقص يف نصيبها من النشاط الصناعي لتوفر كافة االمكانيات
الطبيعية والبشرية واالقتصادية ،كاقضية عقرة وئاميدي وبردره ش
والشيخان .ومن خالل توطني بعض الصناعات اليت تعتمد على
املواد االولية الزراعية على سبيل املثال ال احلصر .
-3خلق نوع من التوازن بني عدد السكان واهليكل الصناعي
الذي اليتعدى سوى  5.7مصنعا يف القطاعات الصناعية
الكبرية واملتوسطة والصغرية احلجم وفق مفهوم التصنيف العراقي
والذي يعد حمدودا مقارنة بأكثر من  .22222نسمة من
السكان يف حمافظة دهوك لسنة . 8244
-4تقدمي التسهيالت املصرفية والقروض االستثمارية والدعم
احلكومي من خالل انشاء املناطق الصناعية املخططة للنهوض
بالقطاع الصناعي .
-5تشجيع املنتج الصناعي احمللي وحماولة رفع كفاءة الوحدات
الصناعية من خالل حتدبث االالت واملكائن .
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ثوختة :
ئاريشا ظةكوليينَ د ويَ ضةنديَداية كو ثيشةسازي بشيَوةكيَ طشيت و يا طوهوريينَ بشيَوةكيَ تايبةت يا نوي ل ثاريَزطةها دهوكيَ و تةمةنيَ
َن نابوريت ذبةر ظيَ ضةنديَ هيَشتا دةرفةتةكا دروست بوَ نةهاتية رةخساندن دا ثيَشكةظيت و ئةوذي دهيَنة بةالظكرن
ويَ ذ ( )41ساال
بةالظكرنةكا نةيةكسان ذالييَ ذمارة و قةبارا ثيشةسازيظة ئةظ ضةندة ذي ب شيَوةكيَ ئاشكرا د شروظةكرنا ثةيكةريَ ثيشةسازييَ ثاريَزطةهيَدا
دياردبيت  .ل ظان ساليَن دوماهييَ ثاريَزطةها دهوكيَ طةلةك ثيَشكةفنت خبوظة ديتية ذالييَ ثيشةسازيا طوهورينيَظة  ،سةرجةميَ ذمارا يةكيَن
ثيشةسازي ييَن ويَ طةهشتنة ()534كارطةهان بوَ هةمي تاييَن ثيشةسازيا طوهوريينَ و ( )1381كاركةر ل طةل خو داينة كاري لديظ وان
داتاييَن توماركري ييَن سةر ب ريَظةبةريا طةشةكرنا ثيشةسازي هاتينة وةرطرتن ل ساال  . 1111ئارمانج ذ ظيَ ليَكوليينَ ثولينكرنا ثةيكةريَ
ضاالكيا ثيشةسازيا طوهوريينَ لديظ قةبارة و تاييَن ثيشةسازي و شروظةكرنا ويَ ذالييَ جهي د ثاريَزطةها دهوكيَ دا ئةوذي بريَكا بكارئينانا
تةكنيكا سيستةميَن ثيَزانينيَن جوطرايف  .ئةظ ليَكولينة ذ سيَ بةندان ثيَكدهيَت  ،بةنديَ ئيَكيَ هاتية تةرخانكرن بوَ اليةنيَ تيورييَ بابةتي كو
( ثيَناسة  ،نيشتةجيَبوون  ،بةالظكرن  ،هةمةجوري ) يا ثيشةسازي خبوظةدطريت هةروةسا جهيَ جوطرافييَ ثاريَزطةهيَ ذي  ،د بةنديَ دوويَدا
ثولينكرنا ثةيكةريَ ثيشةسازي هاتيةكرن ذالييَ (ضةواي  ،ضةندي  ،جوري  ،قةبارةي) ظة ييَن يةكيَن ثيشةسازي  .د بةنديَ سيَييَدا شروظةكرنا
جهي بوَ ثةيكةريَ ثيشةسازي هاتيةكرن لديظ يةكيَن كارطيَري ييَن ثاريَزطةهيَ ئةظةذي بريَكا تةكنيكا  GISهاتية ئةجنامدان  ،و لدوماهييَ
ئةجنام و ثيَشنيار مة دياركرينة.
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ANALYSIS OF THE INDUSTRIAL STRUCTURE OF THE DUHOK GOVERNORATE
- A STUDY IN INDUSTRIAL LOCATION
ABSTRACT
The problem of the study of industry in general and manufacturing in particular in Duhok governorate ,
have been Four only existed for decades and thus have not yet attained its adequate chance of development of
which is unequally distributed in terms of the number and size of industrial and is shown through analysis
the industrial structure in the governorate. Duhok governorates has witnessed a remarkable development in
manufacturing industrial structure, the overall number of industrial units has reached to 534 factories in all
branches of industry and has operated 9381 labors, according to data recorded in the industrial development
department in the governorate for the year 2011. This research aims at classifying the structure of the
manufactory industrial activity according to size , industrial branch and spatial analysis in Duhok
governorate, using GIS techniques for mapping draw. This study consists of three sections in the first section
presents the study of the theoretical framework through the definition of industrial structure , industrial
location, concentration, dispersion , diversification and specialization industry , and geographic location of
Duhok governorate. The second section deals with the classification of the industrial structure in term the
quantity , quality and operational terms of the size of industrial units, while the third section focuses on a
spatial analysis of the industrial structure according to the administrative units of the governorate, using GIS
techniques, as well as conclusions and proposals.
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الحياة الحزبية في ئاميَدى ( العمادية )

5495 -5491

صالح حممد سليم حممود و رجب مجيل حبيب
قسم االجتماعيات ،سكول الرتبية األساسية  ،فاكليت العلوم الرتبوية ،جامعة دهوك ،اقليم كوردستان-العراق
إعدادية زانسىت  ،مديرية تربية قضاء دهوك ،اقليم كوردستان-العراق

(تاريخ استالم البحث 5 :آب ،1155 ،تاريخ القبول بالنشر 1 :تشرين الثاني)1155 ،

الخالصة
لعبت ئاميَدى دورها في التنظيمات واألحزاب السياسيية التيي نانيت لنيا نشيام فيي بندقية بادينيا  ،وبيارم ايند بين بيوا ني ئاميَددى والمنيا

المحيدة بنا األدوار القيادية فينا ،نما شارنوا في نشر تنظيمات هذه األحزاب داخل ئابيَين وخارهنيا ،تيت رت ئاميَددى بالصيرااات السياسيية بيين
األحزاب التي نشدت فينا ،بثل التنافس الموهود بين تنظيمات الحزب النيمقرا ي الكردسيتاني (الثارتيني) والشييوايين فيي ئاميَدى ،لي يكين هيذا
التنافس سياسياً فحسي ،،بيل نيا تنافسياً بيين ايند بين األسير لتوسييف نهو هيا ًي ياً ،فقين وثير الكثيير بين ًهيالي المنينية بيف هيذا الحيزب ًو ا

بحاباة ًو بجابلة لتلك األسر المتنافسة ،فقن وثر العنين بين األشيخام بيف (الثارتى) بعين يورة 59نميو ايام  5411ألنني نيانوا ين الشييواية

نمبنً ال يخنم بصالحن في حين ًين آخرو الشيوايين ألنن نانوا يعتبرو الدرف اآلخر بن ًاوا نظام الملكي القني  ،لنرهة ًنن وثهوا ن

احتهال (الثارتى) بعين نورو القوبي في بنينة ئاميَدى ،خالفاً لمبادئ وتوهينات الحزب الشيواي ،المن فيي األبير ًدت بواثير بعيش الشييوايين

غيير المو ييواية ليو حيينوة بعرنيية شينيرة بييين تنظييي الحيزبين فييي سييود المنينية الوحييين فيي نييورو اييام 5491ارفيت ب ي (شددىرىَ كددي ىَ – بعرنيية

السود).

نا للحزب الشيواي العراثي بؤينو وًا اء نثيرو في ئابيَن في حقبة الخمسينات بين القير الما يي ،نميا ونيا لني الينور األنبير فيي
األحناة السياسية التي شننها العيراد فيي تليك الحقبي ة ،ال ًني فيي بدليف السيتينات بينً نهيو الشييوايين باالنحسيار لصيالل الحيزب الينيمقرا ي

الكردستاني ،السيما بعن اودة رئيس الحزب بن بنهاه اال دراري في االتحاد السوفيتي (سابقاً) فيي تشيرين األول  5411وثييادة (الثدارتى) لثيورة

ًيلول ،ووثوف الحزب الشيواي بوثر المتهرج بننا ًوالً

داوت لو السل في نردستا .

تمنين
ب رررزت ئاميَدددددى و نواحيه ررا بع ررد امل رررث العا ي ررة ال اني ررة
تنظيم ررات ألح ر رةاث كردي ررة و ر ر كردي ررة ،وأدت ه ررألح األح ر رةاث
وبررافتالر ئرا هررا السياسررية دورهررا نيررر الرروع السياس ر
ا نطقررة ،وعنررد املررديش عررذ نيرراا هررألح األحرةاث هررألا اجملرال
ي ر ز دور كررل مررذ املررةث الرردسقرا الكردسررتا (الثدددارتى) و
املةث الييوع العراق .
برز دور تنظيمات املةبني األحداث الريت هرهد ا ئاميَدى
فالل ا دة  ،3493-3491وأصبحت اميَدى فالل هألح ا دة
مركةا لنير أفكار املةبني إىل النواح وا نا ق القريبة منها .كما
تنافس املةبان على توىل قيرادة املركرة السياسرية اميَردى ،ر
إن هررألا التن ررافس ف ررر مررذ اإل ررار السياس ر وأصرربه ل ر عالق ررة

بتنررافس األسررر العريقررة اميَرردى ،وجرراء دور السررلطات ا ليررة
أحيانا زيادة هألا التنافس.
هررهدت مرحلررة التنررافس أحررداث مؤس ر ة تركررت جرحررى بررني
الطر ررفني ،كال ررأل ح رردث س رروق ا دين ررة ن رروروز ع ررام3491
وعرفت هألح املادثة بر (شىرىَ كي ىَ – معركة السروق) .و عرفرة
ا ةيررد مررذ تنظيمررات األح رةاث ئاميَددددى فررالل رردة -3491
 ،3493سنتطرق إىل تنظيمرات املرةث اليريوع العراقر واملرةث
الرردسقرا الكردسررتا (الثددارتى) والصرراو والتنررافس بينهمررا مر
ذك ررر معلوم ررات ةتص رررة ع ررذ وج ررود تنظيم ررات ألحر رةاث أف رررى
إن دورها مل ي ز بيكل واضه ئاميَدى .
عراقية
ًوال :الحزب الشيواي العراثي.

)(1

بدأت األفكار ا اركسية بالوصول إىل العراق أوافر
العيرينات ،حني ظهرت أول حلقة ماركسية ضمت كل مذ
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حسر ر ر ر ر ررني الرحر ر ر ر ر ررال وعر ر ر ر ر ررو بكر ر ر ر ر ررر صر ر ر ر ر رردق وحممر ر ر ر ر ررد سر ر ر ر ر ررليم
وئفر رريذ).(2ومتك ررذ يوس رري س ررلمان يوس رري (فه ررد) ،العام ررل
مينرراء البصرررة ،مررذ تيرركيل أول حلقررة حةبيررة هرريوعية البصرررة
عررام  ،3491مث هرركلت فاليررا حةبيررة مرردن أفرررى كالناصررية
وبغ ررداد وكرك رروك) ، (3عق ررد االجتم رراو التلسيس ر للي رريوعيني
بغ ر ر ر ررداد  13آذار 3419باس ر ر ر ررم ن ر ر ر ررة مكافح ر ر ر ررة االس ر ر ر ررتعمار
واالسررت مار ،و مترروز عاا  3411برردل اسررم اللانررة ا ررألكورة إىل
املر ر ر ررةث الير ر ر رريوع العراق ر ر ر ر ) ، (4وعقر ر ر ررد املر ر ر ررةث م ر ر ر رؤمترح األول
عام 3491بغداد).(5
تعرض املرةث النيرقاقات عردة فرالل أعروام،3418 -3491
قابله ررا الوق ررت ن سر ر حم رراوالت لتوحي ررد ا ماع ررات الي رريوعية
(القاع رردة ،راي ررة الير ررغيلة ،الرابط ررة الير رريوعية) و ه ررا تنظر رريم
واحرد ،ونتيارةل لررأللن فرظن تنظيمرات املررةث ونيرا ات كانررت
حالررة مررد وجررألر ،وصرري حنررا بطررا و ا رردة بررني األع روام- 3494
3411مرذ تررلريحل املررةث اليريوع العراقر بلرررا فررتة ارتقرراء الكرررد
ألر ر ررم ه ر رركلوا نس ر رربة  % 1311م ر ررذ العض ر رروية اإلمجالي ر رة للا ر رران
ا ركةية ،وإن املةث كان يقاد مذ كردستان مابني ع مي- 3494
 . (6)3411ومررذ قررادة املررةث ذو األصررول الكرديررة علررى سرربيل
ا ررال :هب رراء ال ررديذ ن ر ررور )( (7أب ررذ ع ررامل دي رري– م ررالك) ومج ررال
امليدر ) (8ومحيد ع مان) (9وئفرون).(10
كان للحةث الييوع العراق موقي فاص بالنسبة للقضية
الكرديرة تتلرري عرذ موقرري األحرةاث العراقيرة األفرررى) .(11وألنر
حةث أمم سعى منأل تلسيس إىل رح حلول للقضية ،فقرد رفر
ه ررعار اس ررتقالل كردس ررتان من ررأل ع ررام  ،3411إال أن الي رريوعيني
تراجعوا عذ هعارهم و رحوا فكرة حرل القضرية الكرديرة إ رار
قضية العراق التحررية). (12
يررألكر ره ريد حممررد ئاميَددددى :نظ ررال لس ررية التنظرريم ومالحقررة
أعضا وأنصارح مذ قبل اليعبة اخلاصة ،اليت كانت مرذ مهامهرا
الر يسررية مالحقررة اليرريوعيني ،لررألا فظنر مررذ الصررعب ديررد ال رررتة
منطقررة
الدقيقررة الرريت ظهرررت فيهررا تنظيمررات املررةث اليرريوع
بادينرران عمومرال ،ومررذ هررم أوا ررل مررذ نقلروا األفكررار اليرريوعية إىل
ا نطق ررة حي ررش مل يك ررذ مس ررموحال ل عض رراء التع رررر عل ررى مجير ر
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اخلاليررا املةبيررة ا نطقررة ،كمررا مل يكررذ مررذ حررق العضررو السرؤال
عررذ مجي ر أنيررطة وتنظيمررات املررةث) .(13وم ر هررألا فررظن انتيررار
األفكررار ا اركسررية اليرريوعية بادينرران يرج ر إىل بيعررة اجملتم ر
العيررا ر والعالق رات االقتصررادية السررا دة اجملتم ر مررذ حيررش
اسر ررتحواذ اإلقطر رراعيني مر ررذ األ ر روات والير رريو وا تن ر ررأليذ علر ررى
معظ ر ررم األراض ر ر الةراعي ر ررة عل ر ررى حس ر رراث الس ر رواد األعظ ر ررم م ر ررذ
ال الحني ال قراء ،وكأللن فته ا دارس املكومية ومذ مث تلسيس
دار ا علمني الري ية دهوك عام  3494اليت جتمر فيهرا رالث
ذو أفك ر ررار ةتل ر ررة .كم ر ررا أن املكوم ر ررة العراقي ر ررة كان ر ررت تعاق ر ررب
ا درسني ذو األفكار ا اركسية اليسارية بنقلهم مذ مراكة ا دن
الر يسية إىل ا دن النا ية كدهوك و اميَدى وزافرو ،فنيرر هرؤالء
ا درسني األفكرار ا اركسرية ا نطقرة السريما برني لبرة ا ردارس
ال انويرة ،واررا أن أوالد األثريراء واأل روات وا الكرني ورجررال الررديذ
كررانوا مررذ األوا ررل الررأليذ برردأوا بالدراسررة ا رردن الكبر ة ،فكرران
مررذ الطبيع ر أن يت ررلثر ه ررؤالء الطلبررة باألفك ررار التقدمي ررة الو ني ررة
واليسارية السا دة تلن ا دن ،وبدورهم قاموا بنقل ونير تلن
األفكار منا قهم األصلية).(14
حسب ا صادر ا توفرة بني أيردينا فرظن أول فليرة هريوعية
ئاميَددددى تلسس ررت م ررذ قب ررل ف ررارس حبي ررب ،ا وظ رري دا رررة
احنصار التبغ ا نقول مذ كركوك م جمموعة معروفة مذ أبنراء
ا دينررة ،إال أن ذلررن التنظرريم مل يكررذ لر صرردى واسر ا دينررة
وتوابعها .وبعد أن أرى عدد مرذ لبرة ا دينرة دراسرتهم ا ردن
وتلثروا باألفكار التقدمية سواءل اليسارية منها أو القومية أوافر
األربعينررات وأوا ررل اخلمسررينات اسررتعاد التنظرريم اليرريوع نيررا
ا دينر ررة .ومر ررذ أوا ر ررل الير رريوعيني اميَر رردى :صر ررالح م ر رريت
(كاترب

حمكمرة ئاميَدى ) وحممرد زكر حسرذ ا رام و راهر

عبيد (معلم) حممد صاحل أمني ( الب) و سرني راهر ( الرب)
ونعمان املا أمني ئاميَدى وعارر حممد ئاميَدى وحممد صرديق
عالمة اميَدى وحممد مصط ى عبد الرمحذ ا عرور بر (مصط ى
شددىرىَ) (ا سررتمدم دا رررة ال يررد) وأمحررد عبررد اع ا عرررور ب ر
(امحددددىَ بىكددىَ) (عامررل) وحمسررذ صرراحل عبررد العةيررة اميَرردى
ورؤور عبررد الرررزاق ئاميَدددى) ، (15وتوفيررق أمررني ع مرران ئاميَدددى
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ومصط ى صرديق ئاميَدى) (16ياسرني مصرط ى (رةشاظاى)). (17
علمرال برلن ماجرد ةترار ئاميَدى يرألكر :برلن املرةث اليريوع كران
قد هرث همصال باسم مصله مصط ى ا لقرب برلبو نراظم)، (18
مرذ كركروك إىل ئاميَدى فوفرال مرذ مالحقرة األجهرةة املكوميرة
بدايررة اخلمسررينات ،وقررد أسررتقر ا ررألكور

اميَدى
مةارع  .وكان ل دور فعال

دار صرراحل عبررد العةيررة

قريرة (كانيدا كدجىىَ) القريبرة مرذ ئاميَددى وعمرل
نير األفكار الييوعية بني سركان

ا دينررة ،إن ريررب اليررمإ ا ررألكور إىل ئاميَددددى يرررجه ب ررلن
املرةث كرران لر قواعررد منظمررة ا نطقررة قبررل ذلررن التررلريحل ،كمررا
)(19
يررألكر :بررلن إعاعيررل حممررود ا عرررور ب ر (إعاعيررل ضايضددى)
كان قرد هرارك حركرة برارزان 3491وبعرد فيرل املركرة سراذ،
وقد تعرر الساذ علرى عردنان جلمر ان ،عضرو نرة املرةث
ا وصررل وسرركرت التنظرريم العسرركر ا ل ر فيهررا ،وانتمررى إىل
ص ور املةث على يدح).(20
ي ررألكر توم ررا داود توم ررا الق ررس (أب ررو نض ررال) :إن حمم ررد زكر ر
حسررذ ا ررام ) (21كرران مسررؤول التنظرريم ئاميَددددى منررأل عررام
 3411إىل ثررورة  39مترروز  3418وإن األف ر م ر كررل مررذ حممررد
صراحل أمررني ئاميَدددى ومسررعود مصرط ى كتررا (كرران تدريسرريال
كلي ررة الةراع ررة وامع ررة ده رروك ،متقاع ررد حالير رال) وتوم ررا داود توم ررا
ومصله مصط ى الرتكما وحممد مصط ى عبد الرمحذ ا عررور
ب ر (مصرط ى شىرىَ) وصرالح ا ريت كرانوا أعضراء اخلليرة القياديرة
قضاء اميَدى).(22
أمرا (بامددىرنىَ) فقرد انضررم إىل املررةث اليريوع كررل مررذ:
الي رريحل عل ر ب ررذ الي رريحل ي رراث ال ررديذ النقي رربند و ي ررب ف رؤاد
وحسررذ هرران وسررلمان عبررداع عبررداع (مررذ وجرروح عا لررة ا ةوريررة)
وقادر سرعيد الصر ار وتوفيرق سرليم وصرديق عمرر فالرد ورمضران
أيروث وئفرريذ قبرل ثرورة 39متروز . (23)3418ومرذ ا ردير بالرألكر
موسرركو
بررلن اليرريحل علر قررد هررارك مرؤمتر لليرربيبة العررا
وتع رررض بس رربب ذل ررن إىل االعتق ررال م ررذ قب ررل األجه ررةة األمني ررة
العراقير ررة ،إال أن ا ققر ررني مل يتمكن ر روا مر ررذ ت بير ررت التهمر ررة ضر رردح
فرل لق سرراح ) .(24يبرردو إنر أ لررق سرراح بعررد ترردفل ا تن ررأليذ
مذ عا لت لدى السلطات املكومية.
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سامهت ئاميَددى تيركيل أول فليرة للحرةث اليريوع
دهرروك ،حيررش تيرركلت اخلليررة مررذ قبررل سررني بررن أمحررد بررن
الر وار ( الررب ثانويررة دهرروك ئنررألاك) ونرراج حممررد اميَرردى
( الررب ثانويررة دهرروك) ،وحسررني نررور الكيكر وئفرريذ).(25
كمر ررا سر ررامهوا تير رركيل التنظر رريم ال ر ررا للحر ررةث ا دينر ررة
أواسررخل اخلمسررينات ،حيررش تيرركل مررذ قبررل جمموعررة مررذ لبررة
الدراسررة ال انويررة مررنهم :رهرريد حممررد مصررط ى اميَرردى وعرردنان
أمحد بن ال وار وتوفيق سليم البامر وحممد صاحل مر زا فردر
ا عرور بر (حممد سيار ) وحممد اهر مبارك وئفريذ) . (26وقد
مت ربررخل التنظرريم األفر بالتنظيمررات املةبيررة ا وصررل حيررش أن
رهريد حممرد ئاميَدددى كران س رل فررخل اتصرال مر ا وصرل أ إنر
كرران س ررل سرراع بريررد املررةث ،فقررد كرران يررألهب إىل ا وصررل
كر ررل أسر رربوعني مر رررة واحر رردة لتسر ررليم وتسر ررلم ال ير ررد املر ررة بر ررني
ا ر رردينتني ،و ا وص ر ررل ك ر رران يس ر ررلم بري ر ررد امل ر ررةث إىل ه ر ررمإ
معرررور باسررم حممررود أبررو الي روارث (مررذ أهررا زافررو من ر
ا وصررل) ،وأحيان رال كرران يوصررل ال يررد املررة إىل اميَرردى أيض رال،
وكان يسلم ال يرد إىل حممرد مصرط ى عبرد الررمحذ (شىرىَ) ،وإذ
مل يكذ موجودال كان يسلم ال يد إىل حممد صديق عالمة).(27
هررارك هرريوعيو قضرراء ئاميَددددى األحررداث السياسررة الرريت
جرررت العرراق قبررل ثررورة 39مترروز 3418سرواء القضرراء ن سر
أو ا رردن العراقي ررة فاص رةل ده رروك وا وص ررل وبغ ررداد ،أ
ا دن اليت كانوا يدرسون فيها ،فقد جرح توما داود توما القس
مظراهرات وثبرة كرانون ال را  3498بغرداد) . (28وكران مرم دور
معارض ررة حل رري بغ ررداد ع ررام  3411ده رروك وقي ررادة
ري رراد
مظرراهرة التنديررد بالعرردوان ال الث ر عل رى مصررر عررام  ،3419كمررا
حراول هرريوعيو ئاميَدددى حرررق السررينما ا تاولررة ئاميَدددى الرريت
كان موظ و الدولة يلتون هبا إىل ا دينة لعرض األفالم اليت تررو
لسياسة لإلنكلية ومتدح العا لة ا لكية).(29
بعررد ثررورة39مترروز عررام  3418ظهررر املررةث اليرريوع بقرروة
ئاميَددددى وسرريطر أعضررا عل رى معظررم ا نظمررات ا ماه يررة
)(30
القضاء  .فقد كران مسرؤول ا راد اليربيبة الردسقرا العراقر
ئاميَدددى ا ررام حممررد زك ر حسررذ وعضرروية مررا يقررارث 311
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عضوال مذ ةتلري بقرات سركان ئاميَدى وقرد اذرألوا مرذ كرازينو
ا دينة (مقهى إعاعيل حممود) مقرال مم وكان امدر مذ تلسيس
اال رراد ه ررو دع ررم كي رران ا مهوري ررة والس ر ر عل ررى مب رراد ال ررورة
وتوحيد الص ور بقيرادة الرةعيم (العميرد) عبرد الكررق قاسرم ،إال
أن الس ر ررلطات ا لي ر ررة كان ر ررت تي ر ررن ني ر ررة مؤسس ر رريها ل ر ررأللن
وضعتهم ت ا راقبة السرية).(31
وقد ورد كتاث لقا مقام قضراء ئاميَددى إىل متصررفية لرواء
ئاميَدددى سرريقوم بظحيرراء
ا وصررل إن ا رراد اليرربيبة الرردسقرا
اميَردى 1كرانون ال را  3414اناسربة يروم
مهرجان هرع
الس ررالم الع ررا حي ررش ج رراء الكت رراث "س رريقوم ا رراد الي رربيبة
العماديررة الرريت مت ررل مجي ر السرركان قصرربة العماديررة
الرردسقرا
السرراعة الواحرردة مررذ بع رد ظهررر يرروم 1كررانون
اهرجرران هررع
ال را  3414فنرراء سررا املكومررة اناسربة يرروم السرالم العررا
وسييرتك هألا ا هرجان مجي سكان القصربة ،مر العررض إنر
ليس لدينا عألرال حيول دون ذلن للت ضل باإل الو").(32
كان حممد جنيب ئاميَدى مرذ مسرؤو حركرة أنصرار السرالم،
وه رروق حير ر وعب ررد اع ناص ررر ون ررور أمح ررد م ررذ مس ررؤو ا رراد
الطلبررة العررام العراقر ) ، (33ونعمرران املررا أمررني ئاميَدددى مسررؤول
ا قاومررة اليررعبية) (34ئاميَدددى .أقيمررت (بامددىرنىَ) ح لررة
اناسرربة ذررر أول وجبررة مررذ ا قرراومني اليررعبيني ،حضرررها م ررات
ا وا نني مذ (بامىرنىَ) والقرى اجملاورة مرا ،بردأت مراسريم امل لرة
(بامدىرنىَ) إىل
اس ة مسلحة للمقاومني مذ اليارو الر يسر
حمررل االحت ررال ببنايررة ا درسررة االبتدا يررة وهررم ينررددون باإلقطرراو
و(اخلون ررة) وافت ررته امل ررل ض ررابخل ا قاوم ررة ا ررالزم داود س ررليمان،
ف ررللقى كلم ررة أه رراد فيه ررا ب رردور ا قاوم ررة الي ررعبية وه رركر مح رراس
ا ماه لالخنراا صر ور ا قاومرة ومحرل السرالح للمحافظرة
علررى ا مهوريررة ورد كيررد اإلقطرراعيني وسررخل هتافررات يرراة الررةعيم
عبررد الكرررق قاسررم واألفرروة العربيررة الكرديررة ،مث تلت ر فرررق إنيرراد
ا قاومررة بلنيررودة (اررر يسررتعمار -ا رروت لالسررتعمار) أعقبهررا
فعاليات أفرى منها حسب ما ورد جريدة (خىبات/النضرال)
" تقرردق مسرررحية بعن روان (اليرريو بررني العهررديذ) فكانررت صررورة
واقعير ررة مع ر ر ة بصر رردق عمر ررا حر رردث بر ررامر العهر ررد البا ر ررد
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وال ورة .مث تقدم (ا ناضرل) علر يراث الرديذ بظلقراء كلمرة حرش
فيها ا قاومة اراقبة العاب ني بلمذ البالد  ...مث ألقيرت كلمرة وفرد
أرادن [قري ررة] م ررذ قب ررل أح ررد ا علم ررني  ...وق ررد اس ررتمرت امل ل ررة
زهرراء السرراعتني وبعرردها ولررت إىل مظرراهرة هررعبية را عررة أهرررتك
فيهر ر ررا ا مي ر ر ر  ...وه ر ر ررم يهت ر ر ررون  ...ي ر ر رراة ال ر ر ررةعيم (املبي ر ر ررب)
عبد الكرق قاسم "). (35
م ررذ ا رردير بال ررألكر إنر ر أثن رراء زي ررارة هي ررة التحقي ررق والتوجير ر
العسرركرية لناحيررة سرس رنن 1حةي رران  ،3414تقرررر فررته مركررة
للمقاومررة اليررعبية فيهررا) . (36كمررا أن أهررا بررروار برراال ررالبوا
بتلسرريس ا قاومررة اليررعبية منطقررتهم أيض رال وذلررن نظ ررال ألمهيررة
ا نطقة ومتامختها للحدود الرتكية ،ضمذ جمموعة مطاليب قدمها
أهررا الناحيررة للحكومررة العراقيررة) . (37وقررد ترروىل تومررا داود تومررا
القس (أبو نضال) مسؤولية ا قاومة اليعبية برروار براال).(38
علم رال بلن ر مت تي رركيل فص ررا ل ا قاوم ررة ح ررىت ا ن ررا ق البعي رردة
جدال عذ مركة القضراء كمنطقرة عير ة (دوسرك ذورى) ،حيرش
يررألكر مامنررد سررليم (ضدديَى) :إن حروا سررب عيرررة همصرال مررذ
عي ر ر ر ت انض ر ر ررموا لص ر ر ر ور ا قاوم ر ر ررة الي ر ر ررعبية وأن ر ر ر همص ر ر رريال
كان واحدال منهم).(39
تولت كل مذ بديعة جنيرب ئاميَدى وزاهردة ةترار) (40وفا مرة
)(41
عبررداع ه ررهوان مس ررؤولية رابط ررة الرردفاو ع ررذ حق رروق ا ررأة
ئاميَدى) ، (42علمرال برلن كرل مرذ عةيرةة حسرني ورفيعرة حسرني قرد
قرردمتا لبرال نيابرةل عررذ مررا يت امررأة لالنتسرراث إىل الرابطررة ا ررألكورة
دون جر ر رردوى ،لر ر ررألا هر ر ررككتا هر ر رررعية انتمابر ر ررات الرابطر ر ررة
ئاميَدى ،فقرد ورد جريردة (خدىبات /النضرال) مرا نصر " حنرذ
النس رراء ال رردسقرا يات العمادي ررة والب ررالغ ع ررددنا ما ت رران ق رردمنا
الطل ررب ع رردة م ر ررات لالنتس رراث إىل منظم ررة رابطر ررة ال رردفاو عر ررذ
حقوق ا رأة ورفضت لباتنا مذ قبل امي ة التحض ية للرابطرة
العمادية واهرتكت االنتمابات ف ة ضر يلة دون أن تردو اجملرال
لنررا لالهررتاك االنتمابررات ا ؤسسررة النسررا ية الرريت يقررال إرررا
تع ررود للمر ررأة العراقي ررة عام ررة دون متي ررة نرج ررو اعتب ررار االنتماب ررات
ا ررألكورة أعررالح ر هرررعية ،ونطلررب التحقيررق القضررية وجتديررد
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العمادير ررة رفيقر ررة

االنتمابر ررات ثاني ر رةل ،عر ررذ نسر رراء دسقرا ير ررات
)(43
حسني [رفيعة حسني] وعةيةة حسني "
تروىل إعاعيررل حممررود الضايضر مسررؤولية التنظرريم املررة عررام
 3414وفررالل عررام  3493-3491كرران حممررود عررةو (دالل مررذ
زافررو) مسررؤول نررة القض رراء للحررةث) .(44ومررذ أعضرراء امل ررةث
الي رريوع الر ررأليذ ك رران مر ررم دور فعر ررال املي رراة السياسر ررية بعر ررد
ث ر ررورة39مت ر رروز ع ر ررام  ،3418فض ر رالل ع ر ررذ ال ر ررأليذ س ر رربق وأن ذكرن ر ررا
أع رراؤهم ،ه ررم :أمح ررد عل ر قنط ررار (معل ررم) و رراز س رريد جني ررب
( الب) وأمحرد رهريد بابرا حار ( الرب) ويرونس أمرني (برةاز)،
أصرربه هرريوعيال عررام 3414وك ران قبررل ذلررن (ثارتيدداً)) . (45و
منطقررة بررروار برراال كرران مسررؤول التنظرريم تومررا داود تومررا القررس
ومذ أعضا البارزيذ عل حسذ اه (مذ قرية مراي ) وفراروق
عبد اع عبد العةية والقس ودييو ويورام داود توما وزادوق).(46
و (بامىرنىَ) كان كل مذ سعيد حممرد فالرد وأفير صرديق
وس ر ررلمان عب ر ررد اع عب ر ررد اع و ي ر ررب ف ر رؤاد وأمح ر ررد ب م ر رروس م ر ررذ
األعضراء البررارزيذ التنظريم) .(47هررهد قضرراء اميَردى بعررد ثررورة
41مت رروز تنافس رال وص رراعال ب ررني الي رريوعيني و(الثدددارتيني) ،س رريتم
املديش عن الحقال.،

انيا :الحزب النيمقرا ي الكردستاني (الثارتى)
ه ر ر ررتاء ع ر ر ررام  3499وض ر ر ررعت امي ر ر ررة ا ؤسس ر ر ررة للح ر ر ررةث
الدسقرا الكردستا  ،اليت كانت تتللي مرذ مصرط ى البرارزا
ومحةة عبد اع وم حا أمحد وعةت عبد العةية ئاميَدى وئفريذ،
منها املةث مدينرة مهابراد) . (48أوفرد البرارزا محرةة عبرد اع
نيابةل عن إىل كردستان العرراق لالتصرال بقيرادة األحرةاث الكرديرة
(حدد ر رارددارور شدد ر ) مررذ أجررل تلسرريس حررةث كرررد
موح ر ر ررد) ، (49أوا ر ر ررل ه ر ر ررهر ئث واف ر ر ررق أك ري ر ر ررة ق ر ر ررادة ح ر ر ررة
رارددددددارو وه ر ررورح عل ر ررى ح ر ررل حةبيهم ر ررا متهي ر رردال لتلس ر رريس
املةث الدسقرا ).(50
عقرد ا رؤمتر األول (للثارتى) 39ئث 3499ادينرة بغرداد،
وانتمررب البررارزا ر يس رال للحررةث واليرريحل لطيرري اليرريحل حممررود
نا بر األول وكاكر زيرراد نا بر ال ررا  ،بينمررا ضررمت اللانررة ا ركةيررة
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للح ر ررةث ك ر ررل م ر ررذ :م ح ر ررا أمح ر ررد وص ر رراحل اليوس ر ر ر الب ر ررامر
وئفرريذ) .(51كانررت أهرردار املررةث تررتلمإ النضررال لتحريررر
الع ر رراق مر ررذ االسر ررتعمار وا عاهر رردات ا ر ررا رة وتير رركيل مجهورير ررة
دسقرا ي ر ر ر ر ر ررة بر اني ر ر ر ر ر ررة ،تض ر ر ر ر ر ررمذ للي ر ر ر ر ر ررعب العراق ر ر ر ر ر ر ر املرير ر ر ر ر ر ررة
ولكردسر ر ر ررتان الع ر ر ر رراق حكم ر ر ر رال ذاتي ر ر ر رال متطر ر ر ررورال ضر ر ر ررمذ الوحر ر ر رردة
الو نية لليعب العراق ).(52
كل رري عض ررو اللان ررة ا ركةي ررة ص رراحل اليوس ر الب ررامر  ،ك رران
موظ رال حمرراكم ا وصررل ئنررألاك ،مررذ قبررل املررةث بتيرركيل فرررو
للح ررةث منطق ررة بادينر ران ،عل ررى أن يك ررون مق رررح ا وص ررل،
فلتصرل اليوسر مرذ أجررل ذلرن بكرل مررذ ر مصرط ى البررامر
(ض ر ررابخل) وص ر رربغة اع ا ر ررةور الب ر رراوا (إم ر ررام ج ر ررام العمري ر ررة)
وئفر رريذ) .(53وعن ررد قي ررام مظ رراهرات وثب ررة ك ررانون ال ررا ،3498
ت ر ر رروىل ص ر ر رراحل ره ر ر ررد اميَر ر رردى مس ر ر ررؤولية التنظ ر ر رريم ا وص ر ر ررل
إثر اعتقال اليوس ).(54
دار عل محد بيدوه (مذ
عقد (الثارتى) مؤمترح ال ا
أهررا ب ررروار ب رراال) ادين ررة بغ ررداد ع ررام  . (55)3413و ا رؤمتر
ال الررش (للثددارتى) ،الررأل عقررد كركرروك عررام  ،3411انتمررب
األف عضروال اللانرة ا ركةيرة للحرةث) ، (56وجتردر اإلهرارة إىل
أن امل ررةث مر رؤمترح األفر ر ق رررر تلس رريس ا نظم ررات ا ماه ي ررة
(ا اد الطلبة واليبيبة ،ا اد النساء)) . (57وأصبه أمحرد عبرد اع
اميَر رردى أول ر ر رريس ال ر رراد لب ر ررة كردس ر ررتان بع ر ررد عق ر ررد مر ر رؤمترح
التلسيس األول 38شب ط  3411بيكل سر بغداد).(58
هررارك (الثددارتي ) ئاميَدددى األحررداث السياسررية الرريت
ههد ا الساحة العراقية قبل ثورة  39متوز  3418جنبال إىل جنب
امل ر ر ررةث الي ر ر رريوع  ،لك ر ر ررذ ب عالي ر ر ررة أق ر ر ررل م ر ر ررذ أعض ر ر رراء امل ر ر ررةث
األف ر ر ر ر  ،كمر ر ر ررا تر ر ر ررلثروا باالنقسر ر ر ررامات الر ر ر رريت عص ر ر ر ر ت بقير ر ر ررادة
(الثارتى) تلن ال رتة).(59
مل يكررذ (للثدددارتى) أعضرراء ك ررر قضرراء ئاميَددددى قب ررل
ثررورة39مترروز عررام  ،3418وذلررن لس ررية التنظرريم واخلالفررات الرريت
عصر ت بقيررادة املررةث و يرراث ر يسر  ،وممررذ متكررذ الباحررش مررذ
املصررول علررى أعرراؤهم باإلضررافة إىل الررأليذ ذكرنرراهم هررم :رهرريد
إبراهيم ئاميَدى ،عارر سعيد ئاميَدى ،عارر مصط ى ئاميَدى،
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أهرر عةت ئاميَدى ،مال أمحد مال أمني (ثدااانى) ،أسرعد عبرد
القررادر ئاميَددددى ،عررارر فالررد ئاميَددددى ،إسررالم حممررد ناصررر
ئاميَدددى ،يوسرري حممررد متررر (ر هددىراى) ،مررال أمحررد داتدداااو
نرياةو ،عرتم داتاااو ندرياةو ،ر مرال فالرد برامر  ،إبرراهيم
عبرد اع ئاميَدددى ،اليرريحل حيرردر يوسرري ،حممررد صررديق هرررور ،
هكر املا حممد هرور  ،أمحد عبد اع هان هرور  ،يوسري
سررعيد رهررو ،حممررد مررال يررب مرراي ) ، (60فالررد حسررذ اليوسر
الب ررامر  ،حمم ررد س ررعيد إعاعي ررل الب ررامر  ،أمح ررد ع م رران ب ررامر ،
يب عل (رىىل) بامر  ،عل حسني بامر  ،عمر املا أمحد
ب ررامر  ،إعاعي ررل م ررال ع ررارر ب ررامر ) .(61عب ررد اع م ررال فال ررد
ب ررامر  ،س ررلمان حمم ررود ب ررامر  ،مص ررط ى امل ررا أمح ررد ب ررامر ،
رهرريد حسررذ اليوسر ) ، (62مررال رراهر (رةشدداظاى) ) ،(63حممررد
رهرريد إبرراهيم ئاميَدددى (كاتررب ريررر ناحيررة سرسررنن) ،أنررور
إبر ر رراهيم (معل ر ررم بامددددددىرنىَ) ،س ر ررليم داود (م ر رردير مدرس ر ررة
سرسنن) ،فارس كورةمارك ) ، (64معصروم أنرور مراي ) ، (65محيرد
بروار ).(66
كل ر رري ص ر رراحل اليوسر ر ر  ،عض ر ررو اللان ر ررة ا ركةي ر ررة للح ر ررةث،
تنظيمات املةث (بامىرنىَ)ر بظيصال بريد املرةث إىل البرارزا
أثناء تواجدح م قوات على م لش املدود العراقية اإليرانية الرتكية،
فلنيطررت ا همررة لكررل مررذ مررس الررديذ مررال فالررد البررامر وتتررو
إعاعيل الريكا  ،عرفتها اسالن الطرق ،إال أنر عنرد وصرومما
املرردود ك رران البررارزا ومجاعت ر قررد ع ر وا املرردود العراقي ررة الرتكي ررة
باجترراح اال رراد السرروفييت ،فرجعررا ثاني رةل إىل (بامددىرنىَ)ر ومت إعررادة
ال يد إىل فرو ا وصل (للثارتى)ر كما افتته (بامىرنىَ) فالل
ع ررام  3491 -3499دورات لني ررر ال رروع الق رروم ب ررني األه ررا
حي ررش فصص ررت أم رراكذ فاص ررة ل ررأللن الني رراا فكان ررت تل ررن
ا ن ررا ق تع رررر باس ررم (كدددىثَكيَو كددد رديجييىَ – كدددَاد
الكررداييت) حملريت (شيظاهَضا و ر ندو)ر باإلضرافة إىل إحيراء
عيد نوروز القوم ).(67
بعد ثورة 39متوز 3418وفاصةل بعد عودة البرارزا مرذ من راح
 9تيريذ األول مذ العام ن س نيرطت تنظيمرات (الثدارتى)
قض رراء ئاميَدددددى ،وانتم ررى إىل صر ر وف العير ررات م ررذ أه ررا
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القضرراء .فيررألكر مررال رراهر (رةشددداظاى) :إن ر متكررذ مررذ تنظرريم
حوا مخسني همصال مذ قرية ايتوت (دةشتااىَ) ومعظرم أهرا
قريت (رةشاظا)ر فضالل عذ ئفريذ قريرة (بيَ ةىلَ -ريَ ا )). (68
وذكررر فررارس ك رةمددارك  :أن ر نظررم ح روا مخسررني همص رال
ص ور (الثارتى) فالل عام بعد ثورة 39متوز1 (69)3418
عقد (الثدارتى)  1حةيرران  3414كون رانسرال مت فير افتيرار
ن ر ررة مركةي ر ررة ض ر ر ية للم ر رؤمتر الراب ر ر  ،قام ر ررت اللان ر ررة ا ر ررألكورة
باإله ررار علررى انتمابررات اللارران ا ليررة (للثددارتى) ومسررؤو
ا نظمررات وأعضرراء ا رؤمتر ،ف ر قضرراء ئاميَدددى مت انتمرراث نررة
حملية (للثارتى) فيها وقد تلل ت مذ): (70
هرمة نيسان كا
عبد الرمحذ عل ئاميَدى
إبراهيم عبداع ئاميَدى
أهرر عةت ئاميَدى
مال اهر (رةشاظاى)
حممد رهيد ئاميَدى
عارر فالد ئاميَدى

مسؤوالل
عضوال لً
عضوال لً
عضوال لً
عضوال لً
عضوال لً
عضوال لً

عقد ا ؤمتر الرابر (للثدارتى)  1-9تيرريذ األول
)(71
بغداد  ،انتمب في أمحرد عبرد اع ئاميَدى مرذ ئاميَدى عضروال
لللانررة ا ركةيررة) . (72كمررا تقرررر ا رؤمتر رررد ا نرراح اليسررار
ا روا للحررةث اليرريوع العراقر (محررةة عبررد اع وصرراحل امليرردر
وا ام صاحل رهد ئاميَدى وئفريذ) مذ املةث).(73
أراد يوسي حممد بيدوه فته مكتب ل (خدىبات) قريرة
(بيَداهىَ) أوا رل تيرريذ األول عرام  ،3414إال أن السرلطات
ا ليررة ا نطقررة منعت ر اررة عرردم استحصررال موافقررة ا هررات
ا سؤولة).(74
أصرردر عبررد الكرررق قاسررم األول مررذ كررانون ال ررا 3491
قانون ا معيات رقم ( )3لسنة 3491وذلك لردعم وتعةيرة سرلطت
أم ررام ازدي رراد ن رروذ امل ررةث الي رريوع والق رروى السياس ررية والو ني ررة
القومي ر ررة) ، (75واوج ر ررب الق ر ررانون ع ر رره رعير ر رال الع ر ررودة إىل املي ر رراة
3414فاي
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املةبي ررة) .(76ق رردم م ررال مص ررط ى الب ررارزا وإبر رراهيم امح ررد ون ررور
هر ر رراويس وئفر ر رررون  4كر ر ررانون ال ر ر ررا  3414لب ر ر رال إىل الر ر رروزارة
الدافليررة للموافقررة علررى إجررازة (الثددارتى) بيرركل رعر ) (77وقررد
أجية (الثارتى) رعيال  4هباا. (78)3491
ابررته (الثدددارتي ) بظجررازة ح رةهبم وممارسررة النيرراا املررة
بي ر رركل عل ر ر ري وق ر ررد ه ر ررهدت معظ ر ررم ا ر رردن وا ن ر ررا ق الكردي ر ررة
احت االت هبألح ا ناسبة ،حيش أقيم احت ال ادينة دهوك 39
هررباا  . (79)3491كمررا فرجرت ا مرراه سرسررنن ابتهاجررا
امارس ررة امل ررةث ني ررا العلر رري عل ررى أص ر روات ا ةم ررار والطبر ررول
وأقرراموا حلقررات رقررإ وهررم يهت ررون (عرراح الررةعيم عبررد الكرررق،
عاهرت ا مهوريررة العراقيررة وعرراح املررةث الرردسقرا الكردسررتا
وعاهت اإلفوة العربية الكردية وكافة األقليات القومية والدينية).
وأقامت ا نظمة املةبيرة برروار براال ح لرة قريرة (بيَدداهىَ)
31هررباا ،3491ضررم امل ررل ةتلرري الطبقررات ومررذ ا نسررني،
فقد ورد جريدة (خىبات/نضال) ما نص " ابتدأ االحت ال
السرراعة ال ال ررة بعررد الظهررر بآيررات مررذ القرررئن الكرررق ...فكلمررة
ا نظمة املةبية  ...قرأها مال عل عبرداع .مث قردم بعردها الرفراق
نييد – ئىم ثارتيجى ئىم ثارتيجى [ حنن ثدارتي ] ،مث كلمرة مرلمور
ا ركة السيد هاهم حممد الريت دعرا فيهرا إىل رص الصر ور ...مث
جاء دور عبد املافظ أنور ماي فللقى كلمة قيمة باللغة الكرديرة
وأعقب ذلن أناهيد و نية  ...فكلمة األفت فا مة أنور ماي
الرريت أهررادت فيهررا بنضررال املررةث الرردسقرا الكردسررتا  ...مث
أعطى الكالم للسيد عبد اع حسني مدير مدرسرة (بجاظ ) أهرار
فيهررا إىل ظلررم الطغرراة اإلي ررانيني جترراح األك رراد...و رايررة امل لررة
نظمررت برقيررة ن ررة وهرركر لسرريادة الررةعيم وتليررت علررى ا مرراه
فوافقت عليها وأبرقت"). (80
عقررد (الثددارتى) مرؤمترح اخلررامس  31-1أي ا ر 3491ادينررة
بغررداد ،وأجريررت انتمابررات اللانررة ا ركةيررة ال ررامذ مررذ اليررهر
ف رراز كررل مررذ :صرراحل اليوسر البررامر وأمحررد عبررد اع ئاميَدددى
وعل محد بيدوه  ،مرذ ئاميَددى بعضروية اللانرة ا رألكورة مرذ
أصررل أرب ر عيرررة عض روال ،كمررا فرراز كررل مررذ :هرمررة نيسرران كررا
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وعمر حسذ بامر وفالد اليوس البرامر بعضروية نرة ا راقبرة
والت تيش العليا للحةث مذ أصل ست أعضاء). (81

الثا :الصراع بين (الثارتى) والحزب الشيواي العراثي
في ئاميَدى

ههد قضاء ئاميَدى السيما مركة القضاء صراعال وتنافسال برني
(الثددارتيني) واليرريوعيني لتوسرري الن رروذ ،علررى الررر م مررذ توقي ر
امل رةبني عل ررى ات اقي ررة تع رراون بينهم ررا فري رري ع ررام  3418ال رريت
عرفت بر (مي اق التعاون)). (82
برردأت ب روادر التنررافس علررى توسرري الن رروذ تظهررر للعيرران بررني
تنظيم املةبني عند تيكيل قوات ا قاومة اليعبية ،وعند عملية
39كاااا األول
انتماب ررات أعض رراء نصر رري اجملل ررس البلر ررد
 ،3418كما أن بعض أسباث الصراو تعود إىل أسباث ال عالقة
م ررا بالسياس ررة ب ررل إىل الص رراو التقلي ررد ب رني بع ررض األس ررر عل ررى
توسي ن وذهرا ،حرىت أن عردد مرذ األهرا انتمروا إىل هرألا املرةث
وذاك ال علررى أسرراس ا برراد بررل لغايررات أن سررهم) . (83فقررد
انقس ررم س رركان ا دين ررة إىل قس ررمني متنافس ررني بع ررد ث ررورة 39مت رروز
وكرران القس ررم األول يرتأس ر الي رريوع حمم ررد زك ر حس ررذ ا ررام
باس ررم ا رراد الي رربيبة ال رردسقرا  ،والقس ررم ال ررا بر اس ررة ا ررام
صرراحل رهررد باسررم (الثددارتى) ،وكرران أع روان القسررم األول هررم
األك ررر ،ر ررم أن القس ررم ال ررا كرران يض ررم سررعيد املررا ه ررعبان
عبد العةية وتابعيهم ،وهم مرذ متن رأل ئاميَدى .عنرد
واملا
 39كررانون
إعرالن انتمابرات أعضراء نصري اجمللرس البلرد
األول  ،3418رهه القسم ال ا كل مرذ :مصرط ى عبرد الررمحذ
وره ر رريد أمح ر ررد وحس ر ررني أمح ر ررد و ر ر ر هم ،وق ر ررد أ لق ر ررت عل ر رريهم
القا مقاميررة أسررم مجاعررة سررعيد املررا هررعبان ،أمررا القسررم األول
فرهرره كررل مررذ :حممررد املررا فالررد وإعاعيررل حممررود وإعاعيررل
أمحررد .فرراز مرهررحوا القسررم األول بلك ريررة سرراحقة علررى مرهررح
القسم ال ا  ،فقدم مصط ى عبد الرمحذ مذ مجاعة سعيد املرا
ه ر ررعبان اعرتاض ر رال ووص ر رري عملي ر ررة االنتماب ر ررات ب ر ررالتةوير ،إال أن
م تش البلديرة عنردما قرام برالتحقيق حرول ا وضروو مل يلمرس أ
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ةال ررة ،لررألا أفررأل مصررط ى عبررد الرررمحذ وأتباع ر يكيلررون السررب
واليتم إىل أعضاء ا اد اليبيبة الدسقرا ية).(1
ر ررم ذلررن فررظن العالقررات بررني أعضرراء امل رةبني مل تصررل إىل
حررد القطيعررة فقررد تعاونررا مع رال إمخرراد حركررة الي روار م ر الل
 8ئذار .3414
العامرل ال را لتردهور العالقرات برني (الثدارتيني) واليرريوعيني
كان ررت تص رررفات ا قاوم ررة الي ررعبية وجتاوزا ررا عل ررى ص ررالحيات
ا ريش واليررر ة واقتحررام ا قرراه اررة مراقبررة ومالحقررة أعررداء
النظام ا مهرور  ،فرظن قضراء ئاميَدى كران حامرا كحرال ا نرا ق
اكرى و ها ،اليت ملتها
العراقية األفرى م ل :كركوك ،أربيل،
َ
تلن التااوزات).(85
ب ر رردأت جت ر رراوزات ا قاوم ر ررة الي ر ررعبية عل ر ررى األه ر ررا وأعض ر رراء
(الثارتى) وأنصارح منطقة بروار باال أوالل ،فقد ورد جريدة
(راسيت -املقيقة) ما نص " يعلم ا مي أن ا قاومرة اليرعبية
العماديررة نعم رران
بررروار برراال ،بااله ررتاك م ر ا قرراوم اليررع
أمني ه الريت ضرمت إليهرا " صرادق مارونسر " ا عررور جيردال
وهررددت ب ر سرركان بررروار برراال ا منررني .رفعررت دعرراوى جةا يررة
عل ررى ا قاوم ررة الي ررعبية ب ررروار ب رراال م ررذ قب ررل (يوس رري حمم ررد
[بيددداه ]) الرأل اعترد علير ووضرعت[وضر ] عنقر حرربالل
جررر ب ر  ،واعترردى علررى معلررم ا درسررة (معصرروم مررا ) بالضرررث
والتع ررأليب والس رراذ ا ر رراحيض .وعل ررى توفي ررق ص رردق م ررا
بالض ر ر ر رررث واالهان ر ر ر ررة .دون أن يرتكبر ر ر ر روا أ جرس ر ر ر ررة أو ذن ر ر ر ررب.
نقلر ر ر ر ر ررت هر ر ر ر ر ررألح الر ر ر ر ر رردعاو إىل ا وصر ر ر ر ر ررل ...واعتر ر ر ر ر رردى علر ر ر ر ر ررى
اليرريحل امرررم (مررال عبررد الرررمحذ هلرروةتى) ألن ر كتررب ئيررة قرئنيررة
ألحد أها (اورمان) ").(86
مل تكررذ املال ررة أفض ررل مدينررة ئاميَددددى ،فق ررد ك رران أف رراد
ا قاوم ررة الي ررعبية يعط ررون ألن س ررهم الصر ر ة الرعير رة ،ويتا رراوزون
الق روانني بتعررديا م واسررت ةازا م للم روا نني ،وإلقرراء القرربض علررى
األ وات (سعيد وامحد جنلر املرا هرعبان ئ را ئاميَدى)) (87و
منطقرة ريكران أيضرال) ، (88نتيارة لتلرن التاراوزات لرب أعضراء
مذ (الثدارتى) السرلطة بوضر حرد لتصررفات ا قراومني اليرعبيني
وقدموا هكواهم إىل ئمر موق ا وصل العقيد الركذ حسذ عبود،

341

فلرسررل األف ر نررة قيررق فاصررة إىل ئاميَدددى بر اسررة الضررابخل
حممد حممد أمني دربند فقرةىي للتحقيق اليكوى).(89
عنرردما وصررل ضررابخل التحقيررق إىل ئاميَدددى ،كرران القا مقررام
(جرالل رهريد فوهررناو) جمرازال وكرران ضرابخل اليررر ة حسرذ وكرريالل
ل ر ر  ،حس ررب ق ررول الض ررابخل حمم ررد حمم ررد أم ررني :أن ا ق رردم عب ررد
املررافظ بررامر ضررابخل التانيررد كرران فا رال مررذ اليرريوعيني حيررش
هرح ا وقي بسرعة و ادر ا كران حراالل .اتصرل ضرابخل التحقيرق
بوكيرل مرردير ناحيرة بررروار براال رهرريد الطالبرا بصر ت ئمرر مركررة
ا قاوم ررة و ل ررب من ر ه رررح األس ررباث املقيقي ررة للح ررادث ،أجاب ر
رهيد الطالبا  :إن عيريذ ألي همإ مرذ اإلقطراعيني هرامجوا
مقررر ا قاومررة ومركررة الناحيررة ،عنرردها لررب من ر ضررابخل التحقيررق
بيرران مررا سلك ر أربعررة أف رراد مررذ جممرروو هررؤالء العي رريذ ألرري مررذ
األراضر ر  ،مل يس ررتط الطالب ررا ذك ررر اس ررم أح ررد م ررنهم واكت ررى
بالقول :بلرم ليسوا مذ اإلقطراعيني برل أك ررهم مرذ (الثارتيني)،
فتبر ررني للضر ررابخل أن سر رروء تعامر ررل الطالبر ررا م ر ر النر رراس وتعصر ررب
األعمر ر ر ررى ملةب ر ر ر ر (الير ر ر رريوع ) تسر ر ر رربب حر ر ر رردوث اخلالفر ر ر ررات
وتوس ر ر ر ر ررعها) .(90ومل يك ر ر ر ر ررذ م ر ر ر ر رردير الناحي ر ر ر ر ررة فل ر ر ر ر رري ا يت ر ر ر ر ررو
وكاتر ر ررب الناحير ر ررة هر ر رريحل فلير ر ررل البعير ر رريق الصر ر ررديقان للحر ر ررةث
الي ر ر ر ر رريوع ي ر ر ر ر ررللون جه ر ر ر ر رردال مس ر ر ر ر رراندة الي ر ر ر ر رريوعيني بغ ر ر ر ر ررض
النظر عذ جتاوزا م أيضال).(91
اسررتدعى وكيررل القا مقررام عرردد مررذ (الثددارتيني) واليرريوعيني
للحض ررور مق ررر القا مقامي ررة ،حي ررش حض ررر نعم رران أم ررني م ررذ
ا قاومة اليرعبية ومم رل اليربيبة اليريوعيني ومجاعرة مرذ اليريوعيني
ومجاعررة مررذ (الثدددارتيني) ومم ررل الي ربيبة الرردسقرا الكردسررتا
وأفألت كل جهة تلق باللوم على ا هة األفرى التسبب
حرردوث ا يرراكل ،فقررال ا تحرردث باسررم اليرريوعيني حممررد زك ر
ا ررام  :جيررب إعرردام ا الر مررذ هررؤالء الرررجعيني حرراالل هررألح
ا دينة وأ رافها ،فرد علي ضابخل التحقيق :بلن اإلعدام ليس مذ
ص ر ررالحيات  ،فرتاج ر ر ر حمم ر ررد زك ر ر ر ا ر ررام ع ر ررذ كالم ر ر ر وق ر ررال:
ال أقصد تن يأل ذلن ا ن).(92
بعررد سلسررلة مررذ اللقرراءات وتبررادل ا راء ات ررق ا انبرران علررى
أن تكررون نسرربة القبررول للمقرراومني اليررعبيني %11لكررل حررةث.
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لب ضابخل التحقيق مذ ئمرية ا قاومة اليعبية ا وصرل عرةل
رهيد الطالبا عذ ئمرية ا قاومة اليعبية بروار باال) .(93إال
أن السررلطات ا وصررل قامررت بظلغرراء قروات ا قاومررة ا نطقررة
قبل إلغا ها سا ر أحنراء العرراق متروز عرام  .3414وقرد علرل
ذلررن الرردكتور عبررد ال ترراح عل ر البوتررا (الرردكتور) بقول ر " :راررا
بتررلث مررذ متصرررر ا وصررل وكالرة عبررد اجمليررد رهرريد بررن الر وار
(/91ئذار38 -ئث  )3414ا تعا ي م (البدارتيني) ،أو فوفرال
مر ررذ تر ررداعيات ا وقر رري وحصر ررول مر رراال حيمر ررد عقبر رراح ا نطقر ررة
بسبب ابعها العيا ر وقرهبا مذ املدود الدولية الرتكية"). (94
يررألكر عبررد املررافظ أنررور مرراي  :بعررد إلقرراء القرربض علررى أفير
معصوم و ح مذ أها ا نطقة مذ قبل أفراد ا قاومة اليعبية إن
ذه ررب إىل بغ ررداد وق رردم نس ررمال م ررذ الي رركاو ح ررول اعت ررداءات
ا قرراومني اليررعبيني إىل كررل مررذ ر رريس (الثددارتى) مررال مصررط ى
الب ر ررارزا ومكت ر ررب ر ر رريس ال ر رروزراء العراق ر ر عب ر ررد الك ر رررق قاس ر ررم،
وق ررد أعطر ررت ا اول ررة اارهر ررا حي ررش صر رردر ق ر ررار بظلغر رراء ا قاومر ررة
اليعبية ا نطقة). (95
كمررا حرردثت فالفررات بررني تنظيمر املرةبني فررالل مسر ات
االحت ال بالألكرى األوىل ل ورة  39متوز عام  .3418فر م ات اق
مجاعررة أنصررار السررالم (اليرريوعيني) اميَرردى م ر مجاعررة أمحررد
املا عبد اللطيي عبرد العةيرة اميَردى (الثارتى) علرى عردد مرذ
اليررعارات وامتافررات قبررل حلررول الررألكرى األوىل لل ررورة  39مترروز،
إال أرررم افتل روا فيمررا بيررنهم اليرروم الرابر مررذ االحت رراالت أ
يرروم 31مترروز ،ح ررول بعررض امتافررات ال رريت هترري هبررا الي رريوعيني،
وأدى ذلر ر ر ر ر ر ررن إىل مير ر ر ر ر ر رراحنات وجمر ر ر ر ر ر ررادالت بسر ر ر ر ر ر رربب سر ر ر ر ر ر رروء
ت رراهم بي ررنهم ،فانس ررحب أمح ررد املر را عب ررد اللطي رري ومجاعت ر ر
علر ر ررى أثرهر ر ررا ،بينمر ر ررا اسر ر ررتمرت ا س ر ر ر ة واالحت ر ر رراالت كا عتر ر رراد
بدون حدوث مياكل). (96
ر ر ررم إر ر رراء ا قاوم ر ررة الي ر ررعبية إال أن ا ي ر رراكل مل تنتر ر ر ب ر ررني
التنظيم ر ر ررني السياس ر ر رريني الر يس ر ر رريني اميَ ر ر رردى ،فق ر ر ررد ظه ر ر رررت
اخلالفررات علررى السررطه مررذ جديررد بدايرة عررام  3491السرريما
بع ررد إج ررازة (الثددددارتى) رعير رال ،ورف ررض املكوم ررة إج ررازة امل ررةث
الي رريوع  ،ال ررأل أص رربه حمض ررورال اوج ررب الق ررانون ،ل ررأللن ي ررل

ه ر ر رريوعيو اميَ ر ر رردى للع ر ر ررودة إىل العم ر ر ررل الس ر ر ررر  ،فبينم ر ر ررا ك ر ر رران
(الثارتي ) يستعدون لالحت ال بظجازة حةهبم ،أفرأل اليريوعيون
يقومررون بلعمررال اسررت ةازية ويكيلررون الررتهم ضررد ا رروظ ني وضررد
عدد مرذ وجروح اميَردى ،كمرا انتقردوا املكومرة علرى أررا أفرألت
بررالتقرث مررذ الرررجعيني واالبتعرراد عررذ مبرراد ال ررورة وبرردأوا وم ر
التواقير علررى العررا ض اررة لررب املبرروث أو إنيرراء ا نظمررات
الدسقرا ية وا معيات ال الحية). (97
عنرردما نظررم (الثددارتي ) ح رالل 99هررباا  3491اناسرربة
إجررازة ح رةهبم أمررام الس ررا املكرروم ضررور القا مقررام اعترردى
مجاعررة م ررذ ا رراد الي ررعب عل ررى سررليم عب ررد ال رررمحذ (الثدددارتى)
بالض ر رررث ،وتق ر رردم الي ر رريوع حمم ر ررود ياس ر ررني ومع ر ر ر ع ر رردد م ر ررذ
الصر ر ر رربيان وافرتق ر ر ر روا ص ر ر ر ر ور ا ت ل ر ر ر ررني وا السر ر ر ررني متح ر ر ر ررديذ
ا مي ر ر ر ر بقص ر ر ررد االس ر ر ررت ةاز وفل ر ر ررق ال تن ر ر ررة ،ولك ر ر ررذ ا ت لر ر ر ررون
التةموا جانب امدوء). (98
ونظرال ألن التنافس بني (الثارتيني) والييوعيني اميَدى مل
يكررذ سياسرريال فحسررب ،كمررا ذكرنررا سررابقال ،بررل تنافسرال بررني عرردد
مررذ األسررر لتوسرري ن وذهررا أيض رال ،فقررد وقرري الك ر مررذ أهررا
ا دين ررة م ر ر ه ررألا امل ررةث أو ذاك حماب رراة أو جمامل ررة لتل ررن األس ررر
ا تنافسرة ،فقررد وقري العديررد مرذ األهررماص مر (الثددارتى) بعررد
ثورة 39منوز عام  3418ألرم كانوا ضد الييوعية كمبدأ ال تدم
مصرراملهم حررني أيررد ئفرررون اليرريوعيني ألرررم كررانوا يعت ر ون
الطرر ا فر مذ أعروان نظرام ا لكر القردق ،لدرجرة أررم وق روا
مدينررة ئاميَدددى،
ضررد احت ررال (الثددارتى) بعيررد نرروروز القرروم
فالفال براد وتوجيهرات املرةث اليريوع  ،ا هرم األمرر أدت
مواقي بعض الييوعيني ا وضوعية إىل حدوث معركة هه ة
بني تنظيم املةبني سروق ا دينرة الوحيرد نروروز عرام3491
عرفت بر (شىرىَ كي ىَ – معركة السوق)). (99
اندلعت هرارة ا عركة مذ سروق ا دينرة نتيارة ميرادة كالميرة
بني كل مذ حسني عبد اع (هيوع ) وصاحل مراد (ثارتى) حول
األوضراو السياسررية وا سرببني فلررق ا يرراكل وا رام كررل منهمررا
ا فر بلن مذ ال ة الضالة ،فتدفل ا وضوو أعضراء وأنصرار
كال املةبني وأفأل كل منهما يعتد على ا فرر ،وهكرألا بردأت
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ا عرك ررة بالعصر ر واملا ررارة وا الت ا ارح ررة منتص رري النه ررار
واس ر ررتمرت م ر رردت أربع ر ررة س ر رراعات ومل ت ر ررتمكذ القا مقامي ر ررة م ر ررذ
الس رريطرة عل ررى الوضر ر فطلب ررت النا رردة م ررذ ه ررر ة اللر رواء ،ال رريت
أرسررلت ق روات مررذ هررر ة دهرروك وا وصررل إىل ئاميَد ددى فتمررت
السيطرة على الوض بعد بألل جهد جهيد).(100
تب ررني م ررذ ف ررالل التحقي ررق إن ع ررددال م ررذ الي رريوعيني (ي ررونس
أم ررني ،حمم ررد ع ررةو زاف ررو  ،حمس ررذ ص رراحل ،ره رريد ررور ،حمم ررد
املررا اخلالررد وعررارر املررا حممررد ) كررانوا وراء ترردب املررادث،
حي ررش ك ررانوا ق ررد اجتمع روا مقه ررى م ر مس ررؤول ا رراد الي ررعب
ا نحررل إعاعيررل حممررود ،وقرررروا عرردم إفسرراح اجملررال (للثددارتيني)
لالحت رال بعيررد نروروز القرروم  ،لرألا قرررر حراكم التحقيررق ترروقي هم
لغاية 13ئذار 3491ومت إ الق سراحهم بك الة ،وكان مذ نتا
ا عركة إصابة 39مذ الييوعيني و39مذ (الثارتيني) وروح ةتل ة
وتوقيي( 11ثارتياً) و 98هيوعيال). (101
أدانت القا مقامية الييوعيني التسبب دوث ا عركة ،إال
أرررا ت ادي رال لتك ررار ا يرراحنات بررني امل رةبني لبررت مررذ متصرررفية
ا وصل إبعراد كرل مرذ :يرونس أمرني وإعاعيرل حممرود وحممرد عرةو
زاف ررو وحمم ررد املر ررا فال ررد ونعم رران أمر ررني (م ررذ الير رريوعيني )
وأمح ر ر ر ررد امل ر ر ر ررا ه ر ر ر ررعبان ومص ر ر ر ررط ى عب ر ر ر ررد ال ر ر ر رررمحذ القص ر ر ر رراث
مذ (الثارتيني) مذ ا دينة).(102
أه ررار عب ررد ال ت رراح علر ر البوت ررا (ال رردكتور) :أن الس ررلطات
اميَرردى كانررت ميالررة البدايررة وحررىت رايررة عررام3414
ا ليررة
لليرريوعيني ،إال أن موق هررا تغ ر وأفررألت متيررل حنررو (الثددارتيني)
منر ررأل بداير ررة عر ررام 3491علر ررى اعتبر ررار أرر ررم حر ررةث جمر رراز بعكر ررس
اليرريوعيني ،وقررد أدرك هرريوعيو ئاميَددددى هررألا التغ ر موقرري
املكومررة بعررد معركررة السرروق حيررش أفررألت السررلطات تالحقهررم
وتعررتقلهم ،ومررألا مل تيررهد ا دينررة بعررد هررألح ا عركررة ا ررألكورة إ
ترروترات تسررتحق الررألكر بررني التنظيمررني ،فض رالل عررذ إن عالقررات
(الثددارتى) مر املكومررة أفررألت تتار حنررو الترردهور ممررا أدى إىل
ن رروو م ررذ التق ررارث السياسر ر ب ررني تنظيمر ر املر رةبني) (103وب ررأللن
سكررذ اعتبررار ا عركررة مرحلررة جديرردة ترراريحل العالقررة بررني تنظرريم
املةبني واحنسار ن وذ الييوعيني.
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وم ررذ ا رردير بال ررألكر إن ا عرك ررة احنص رررت مدين ررة اميَرردى
وحردها ومل متتررد إىل أ رافهررا كقريررة (بامددىرنىَ) ،الرريت كانررت تعتر
ا عقل ال را لليريوعيني قضراء ئاميَدى ،يعلرل مصرط ى املرا
امح ررد ب ررامر الس رربب إىل ق رروة وس رريطرة (الثدددارتيني) عل ررى قري ررة
(بامىرنىَ) والقرى اجملاورة ما).(104

رابعاً:حزاب ًخر
لرريس لرردينا معلومررات عررذ وجررود تنظيمررات وأحررةاث عراقيررة
أفرررى ئاميَدددى ،سرروى أن فررا ق أمحررد املررا هررعبان ورهرريد
حممد ئاميَدى يألكران :أن املا هرعبان ئ را ئاميَدى كران منتميرال
ملررةث األمررة االهررتاك العراق ر ) ، (105الررأل تلسررس عررام 3413
بر اسة السياس العراق ا عرور صاحل ج ).(106
ال تير ر ر ر ا ص ر ر ررادر إىل وج ر ر ررود تنظيم ر ر ررات حرك ر ر ررة اإلفر ر ر روان
ا سر ررلمني) (107ئاميَددددددى ،ولكر ررذ هنر رراك إهر ررارات إىل أن
اإلفوان قاموا ب رته ا ميمرات الكير ية ألعضرا ها ،ف ر صريي
عام  3419أقيم أول ةيم تردري لإلفروان مصريي سروارةتوكا
أهرررتك في ر ح روا م ررة مي ررارك م ررذ اإلف روان ،وق ررد ت ق ررد حمم ررد
حممود الصوار ،مؤسس مجاعة اإلفوان العراق ،ا ميم).(108
وةيم ئفر أقريم سرنة  3419برالقرث مرذ قريرة (بامدىرنىَ) ،أهرار
عبررد ال ترراح عل ر البوتررا (الرردكتور) إىل دور األسرررة النقيرربندية
جنرراح تلررن ا ميمررات فقررد كتررب" كرران للن رروذ الررديي الررأل
تتمت ب األسرة النقيبندية بامر أثر جناح تلن الس رات
اليت حظيت بدعمها ورعايتها").(109
وقررد زار أح ررد أعضرراء ح ررةث التحريررر اإلس ررالم ) (110مدين ررة
ئاميَدددى  8هررباا عررام  3418لنيررر أدبيررات حةبر  ،كمررا ورد
كتراث سرر عاونيرة هرر ة ئاميَدى إىل مديريرة هرر ة ا وصرل
إن مت ت تيش دار كل مذ صاحل رهيد نعمان و اهر املا سليم
مذ سكان ئاميَدى للتحقق مذ كورما مذ مجاعرة حرةث التحريرر
ا ظررور ،إال أرررم مل يع ررروا علررى دليررل ي بررت انتما همررا للحررةث
ا ألكور ،ور م ذلن فقد وضعا ت ا راقبة) . (111وعلرى العمروم
ك رران الط رراب الق رروم – اليس ررار ه ررو االجت رراح الس ررا د لس رركان
ا دين ررة) . (112نظ ررال لك رررة مناص ررر ومؤي ررد امل ررةث الي رريوع
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قضرراء ئاميَددددى ،مل
العراق ر واملررةث الرردسقرا الكردسررتا
تكذ هناك أرضية فصبة ل وز أحةث دينية القضاء.

النوابش
( )5للمةيد مذ الت اصيل عذ املةث الييوع العراقر ينظرر :حنرا بطرا و ،العرراق،
امل ررةث الي رريوع  ،الكت رراث ال ررا  ،ترمج ررة :ع ي رري ال رررزاز ( ،ه ر رران–  )9111؛
صررالح اخلرسرران ،ص ر حات مررذ تررلريحل املركررة اليرريوعية

الع رراق ،دار ال ررات،

(ب وت– .)3441
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العراقيرة ،األحرةاث وا معيررات واملركررات واليمصريات السياسررية والقوميررة والدينيررة
()1

العراق( ،ب وت ،)9111 -ص ص.193-191
مجال امليدر  :مذ عا لة كردية مالكة ل راض

أربيرل ،ولرد عرام ،3499مل

يكم ررل الدراس ررة

دار ا علم ررني العالي ررة انض ررم إىل كتل ررة (وح رردة النض ررال) ،مث إىل

املةث الييوع

عام  ،3499عضو اللانة ا ركةية للحةث عام  ،3419قترل

متوز3491على يد البعش .ينظر :جرجيس فته اع ا ام  ،العراق

عهد قاسم،

ئراء وف روا ر  ،3488-3418دار نبررة للطباعررة والنيررر( ،السررويد،9 ،)3484-
ص194؛ حنا بطا و ،العراق ،املةث الييوع  ،...ص ص.111-119

( )1مؤي ررد ه رراكر ك رراظم الط ررا  ،امل ررةث الي رريوع العراق ر ((3494-3411دراس ررة

()4

تارتي ررة)) ،أ روح ررة دكت رروراح ر ر مني ررورة مقدم ررة إىل جمل ررس كلي ررة الرتبي ررة وامع ررة

 ،3499سرراذ عررام  3494وهرررث مررذ السرراذ  ،3419أصرربه سرركرت ال للحررةث

ا ستنصرية ،9111 ،ص98؛ جع ر عباس محيد  ،التطرورات السياسرية

العرراق

( ،3411 -3493الناي األهرر  ،)3419ص.114

( )3عبررد ال ترراح عل ر البوتررا (الرردكتور) ،موقرري األح رةاث السياسررية العراقيررة مررذ
القضية الكوردية  ،3411 -3499مركرة الدراسرات الكرديرة وح رظ الوثرا ق وامعرة
دهوك( ،دهوك –  ،)9111ص.94

()9

ولررد محيررد ع مرران

الييوع فالل عام  ،3411-3419متيةت قيادت بالدعوة إىل تصعيد اجملاهبة م
السرلطة فطررد مرذ منصرب  ،أقرام اتصراالت مر الكتلرة ا نيرقة عرذ املرةث اليريوع
(رايررة اليررغيلة) ،انضررم فيمررا بعررد إىل املررةث الرردسقرا

( )1عب ررد ال ت رراح عل ر البوت ررا (ال رردكتور) ،موق رري األح رةاث ،...ص11؛ ص ررالح
اخلرس رران ،ا ص رردر الس ررابق ،ص .91وم ررذ ا رردير باإله ررارة ب ررلن امل ررةث الي رريوع

()55

الكردستا (هورح) قد تلسس

ا معير ر ر ررات وا نظمر ر ر ررات واألح ر ر ر رةاث الكردير ر ر ررة

نصر ر ر رري قر ر ر رررن ،3418-3418

(السليمانية ،)9111-ا ،9ص1314

()7

انطلق املةث الييوع

حل ا سالة القوميرة الكرديرة مرذ النظررة

مواق

ا اركسية اللينينية :الريت ترربخل بيركل وثيرق برني تصر ية االضرطهاد والتسرلخل القروم
مررذ جهررة وتقلرريإ ا لكيررة اخلاصررة لوسررا ل اإلنتررا وإلغرراء التنرراحر بررني الطبقررات
(الدكتور) ،موقي األحةاث ،...ص .19

منطق ر ر ررة ق ر ر رررةدا ع ر ر ررام  ،3418انض ر ر ررم إىل امل ر ر ررةث الي ر ر رريوع ع ر ر ررام

()51

3499عرف باع املرك (باسم) ،تقلد العديد مذ ا ناصب املةبية منها مسرؤول

()53

اللانررة ا ليررة للحررةث

عبد ال تاح عل البوتا (الدكتور) ،موقي األحةاث ،...ص .13

وانتص ررار ال ررورة ال وليتاري ررة م ررذ جه ررة أف رررى .ينظ ررر :عب ررد ال ت رراح عل ر ر البوت ررا

( )9حنا بطا و ،العراق ،املةث الييوع  ، ...ص ص.194 -191
ول ر ر ررد

العررام ن س ر  .ينظررر :حسررذ لطيرري الةبيررد (الرردكتور)،

ا صدر السابق ،ص ص.991-999

()51

أوافر عام  ،3499عبد الستار اهر هرريي،

الكردسررتا وأصرربه عضروال

اللانة ا ركةية عام 3414عندما كان محةة عبد اع سكرت املةث ،إال أنر أبعرد
م ر األف ر مررذ املررةث

جع ر عباس محيد  ،التطورات السياسية  ،...ص ص. 199 -193

أربيررل عررام  ،3491انتمررى إىل ص ر ور املررةث اليرريوع

السررليمانية عررام 3498وعضررو اللانررة ا ركةيررة

حةي رران

 ،3494و أيل ر ررول م ر ررذ الع ر ررام ن سر ر ر تس ر ررلم ر اس ر ررة امل ر ررةث ،أعتق ر ررل

نيس ر رران

3411وحكم بالساذ ا ؤبد ،فر مذ الساذ بعد ثرورة  39متروز 3418وأنتمرب
عض روال ا كت ررب السياس ر للح ررةث ف ررالل س ررنوات ،3493-3418مث أبع ررد ع ررذ
املةث ل ررتة مرا ،وأعيرد انتمابر عضروال للمكترب السياسر مررة أفررى فرالل أعروام

مدين ر ررة ده ر رروك ،اعتق ر ررل ع ر ررام  3419ألس ر ررباث

سياسررية ،عررني معلمرال بعررد ثررورة 39مترروز ،3418أصرربه مررديرال درسررة صررالح الررديذ
ده ر ر رروك لس ر ر ررنوات ع ر ر رردة أحير ر ر ررل إىل التقاع ر ر ررد
ا ن

3489حي ررش رررد م ررذ ا كت ررب السياسر ر  ،ه رركل تنظيمر رال جدي رردال باس ررم امل ررةث

ب

الس ر ررليمانية .ينظ ر ررر :حس ر ررذ لطي ر رري الةبي ر ررد (ال ر رردكتور) ،موس ر رروعة األح ر رةاث

ده رروك بت ررلريحل

مدينة اميد عام  ،3418أكمل تعليم االبتدا فيها،

وأكم ر ررل ا توس ر ررطة واإلعدادي ر ررة

 ،3491-3499أص رربه مس ررؤوالل لل ررو التاسر ر ل نص ررار م ررذ ع ررام 3414إىل ع ررام

ا نظومررة االه ررتاكية ،أصرربه الررر يس ال مررر ال رراد الرردسقرا يني الع رراقيني واسررتقر

مقابل ررة همص ررية م ر ر ره رريد حمم ررد مص ررط ى ئاميَدددددى

 . 9131/1/39ولد

()59

اليرريوع العراق ر إال أن تنظيم ر مل يرردم ررويالل لً ،ذلررى عررذ اليرريوعية بعررد اريررار

ا صدر ن س  ،ص .19

()51

أواف ر ر ررر الس ر ر ررتينات ،يع ر ر رريش

دهوك .
حممررد رراهر مبررارك ،مرروجة عررذ نيررؤ املركررة اليرريوعية  -دهرروك ، -جملررة
نوى  ،العدد
َ

 ،98هباا  ،9131ص ص1388 -381

ررارق الباه ررا عم رراد  ،امي ررد

 ،3491جريرردة التررآف

(العمادي ررة) أب رران ث ررورة  39مت رروز -3418

 ،العرردد 1181

 .9131/3/91؛ مقابلررة همصررية م ر

ماجد ةتار عل ئاميَدى ئاميَدى بتلريحل  9131/9/91ولد
اميررد  ،أكمررل االبتدا يررة فيهررا واإلعداديررة

عام 3498ادينة

بغررداد ،فرري كليررة امندسررة وامعررة

341

جملة جامعة دهوك ،اجمللد ،51 :العدد( 2 :العلوم االنسانية واالجتماعية)،

البص رررة ،3413انتم ررى إىل صر ر ور امل ررةث الي رريوع

3499واساااا ر

ني ررا

ص 2152 ،511 -581

إلكمال دراست  ،انتمى إىل ص ور حةث رارارو مث إىل املةث الييوع العراق

السياس ر إىل عررام 3411حيررش اسررتقال بعررد تيرركيل ا بهررة الو نيررة بررني املررةث

ع ر ر ررام ،3491مس ر ر ررؤول ن ر ر ررة قض ر ر رراء امي ر ر ررد ف ر ر ررالل س ر ر ررنوات ،3411-3499

اليرريوع وحررةث البعررش العررر االه ررتاك  ،انضررم إىل ص ر ور املررةث اليرريوع

عض ررو اجملل ررس التير رريع نطق ررة املك ررم ال ررألا ع ررام  ،3419ك ررادر ح ررة ويق رريم

ثانير ر ررة عر ر ررام  3414وسر ر رراذ

عر ر ررام  3483ر ر رردة سر ر ررنة ،بق ر ر ر هر ر رريوعيال إىل عر ر ررام

3449حيش سافر عام  3441إىل فار الو ذ ،توىل مهام حةبية منها عضو نة

دهوك حاليال .

()13

كلية امندسة وامعة البصرة و عام  3414كان مسؤوالل للتنظيم السر

قضاء

اميرد  ،مسرتقل حاليرال ويعمرل مهندسرال دا ررة سرياحة سرسرنن ويقريم

مدينرة

بغرداد ،عمررل كنا ررب ضرابخل

امي ر ر ررد ؛ مقابل ر ر ررة همص ر ر ررية م ر ر ر ره ر ر رريد حممر ر ر رد مص ر ر ررط ى اميَر ر رردى

ده ر ر رروك

وفررد ا رراد اليرربيبة والطلبررة العررا

بتلريحل . 9131/1/39
()59

مقابلر ررة همص ر ررية م ر ر

ر رراز حممر ررد جني ر ررب ئاميَددددددى

 .9131/9/11ول ررد رراز حمم ررد جني ررب

ده ر رروك بت ر ررلريحل

مدين ررة اميَ رردى ع ررام  ،3499ف ر رري

ولرد

مقابلررة همصررية م ر مصررط ى نررور بررامر

دهرروك بتررلريحل 9131/9/99

قريرة (بامىرنىَ) عرام  ،3411أكمرل تعليمر االبتردا فيهرا ودرس ا توسرطة

موظ ال ا اد أدبراء الكررد

وزارة الرردفاو

ب ررلني عررام  ،3411كاتررب وصررح  ،يعمررل
دهروك ويقريم حاليرال دهروك؛ مقابلرة همصرية مر

عبد الرمحذ حسني حسذ بامر
حسررني حسررذ

بدايررة السرتينات ،هررارك كعضررو

دهروك بترلريحل  .9131/31/1ولرد عبرد الررمحذ

قريررة (بامدددىرنىَ) عررام  ،3491أكمررل االبتدا يررة

(بامدددىرنىَ)

الصرري الراب ر ال ررانو  ،انتمررى إىل ص ر ور املررةث اليرريوع عررام  ،3414التحررق

وال انويرة

ب ررورة أيلررول الكرديررة عررام  ،3491ئمررر لس ررية مررذ أنصررار اليرريوعيني عررام ،3419

أوافررر اخلمسررينات ،مسررؤول التنظرريم املررة

يسكذ حاليال دهوك.

.3491عضرو نرة قضراء ئاميَدى فرالل سرنوات ،3419-4411بعرد تروتر العالقرة

()57

دهرروك بترلريحل  .9131/31/4ولررد

مقابلرة همصرية مر علر عبررد اع مترر

دهروك وا وصرل و ئاميَدى علرى التروا  ،انتمرى إىل املرةث اليريوع

بني املةث الييوع واملةث الدسقرا

(بامددىرنىَ) فررالل أع روام -3493

الكردستا ترك قضاء ئاميَددى وتوجر إىل

علر عبررد اع متررر (كددىررىىل) قريررة (كددىررىىلَ ر مررال هرررق مدينررة ئاميَدددى)

ا وص ررل ،عض ررو ن ررة قض رراء ده رروك ع ررام  ،3411-3419مس ررؤول ن ررة قضر رراء

ح رررث فلس ررطني ع ررام ،3498

س ررنوات

ع ررام ،3411ال يع رررر الكتاب ررة والقر رراءة ،ه ررارك

اميَ رردى ف ررالل أعر روام  ،3414-3411ع ررني موظ ر رال حمافظ ررة أربي ررل

التحق ب ورة أيلول الكردية منأل بدايتها إىل عام  ،3491ل إىل تركيرا بعرد عمليرات

3481-3481مث نقل إىل دا رة أوقار دهوك وبعردها إىل بلديرة (بامدىرنىَ)ر تقاعرد

األن ال عام 3488وعاد إىل العراق عام ،3441يقيم حاليال دهوك .

عام 9119ويقيم حاليال دهوك.

()51

ا عرررور بلسررم مصررله جررال وهررو كرررد مررذ سرركنة كركرروك ،ولكون ر كرران

جييرد الرتكلم باللغرة الرتكمانيرة فقرد اعتر ح الربعض تركمرا األصرل ،التحرق بصر ور
مس ررلح امل ررةث الي رريوع

أواس ررخل الس ررتينات ح ررىت ات اقي ررة  33ئذار ،3411

وفيما بعد متكنت حكومة البعش مرذ اسرتمالت وعينتر مرديرال لردا رة ال قافرة الكرديرة
بغر ررداد .مقابلر ررة همصر ررية م ر ر ماجر ررد ةتر ررار عل ر ر ئاميَددددددى

ئاميَددددددى

بتلريحل . 9131/9/91
()54

حول دورح ينظرر ،رجرب مجيرل حبيرب ،اميرد

دراسرة
الرتبية

جامعة زافو ،9133،ص .339-88

(العماديرة) ،3411-3493

ر منيررورة ،مقدمررة إىل جملررس كليررة

مقابل ر ررة همص ر ررية م ر ر ر ماج ر ررد ةت ر ررار عل ر ر ر ئاميَدددددددى

ئاميَدددددددى

ئاميَدى
()11

مقابلررة همصررية مر تومررا داود تومررا القررس

ولرد عرام

349

بدايرة اخلمسرينات .مقابلررة همصرية مر ماجرد ةتررار

ئاميَدى بتلريحل .9131/9/91
3411

(أربيل ،)9111-ص ص1998 -991
()11
()19

حممد اهر مبارك ،ا صدر السابق ،ص ص.384 -388
مقابل ررة همص ررية م ر ر حمم ررد ص رراحل م ر ر زا س رريار

 .9131ولرد

ده رروك بت ررلريحل 3/99

قريرة سروار (بَاارو ذيَدَى) عرام  ،3418أكمرل تعليمر االبتردا

أواس ر ررخل اخلمس ر ررينات ،ه ر ررارك

دهروك ،انتمرى إىل حرةث اليريوع

مظ ر رراهرات ع ر ررام 3419فاااااي ده ر رروك واعتق ر ررل

عل ر ر ررى أثره ر ر ررا ،ع ر ر ررني معلم ر ر رال ،ه ر ر ررارك
()17

ال ر ر ررورة الكردي ر ر ررة ع ر ر ررام  ،3491متقاع ر ر ررد

هر ررارك هر ررقيق ا عر رررور بلفنر ررد عالمر ررة

همصية م رهيد حممد مصط ى ئاميَدى

مذ ا دير بالألكر بلن ماجد ةتار يألكر :بلن حممد زك حسذ ا ام كان

قرد قردم براءتر مرذ املررةث

ا وصل،3418-3499

يسكذ حاليال دهوك .

بتلريحل . 9131/9/91
()15

عبد ال تاح عل البوتا (الدكتور) ،املياة املةبية

عام  3411زافو ،وأكمل دراست ال انوية

الترراريحل السياسر  ،رسررالة ماجسررت

()11

()19

دهرروك بتررلريحل .9131/3/31

قريرة (كانى ماكدىَ)ر أكمرل االبتدا يرة فيهرا مث ذهرب إىل بغرداد

()11
()14
()31

حركر ررة بر ررارزان  .3491مقابلر ررة

دهوك بتلريحل . 9131/1/39

مقابلة همصية م توما داود توما القس

دهوك بتلريحل .9131/3/31

مقابلة همصية م ماجد ةتار اميَدى
تلسررس اال رراد ب رردعم م ررذ املررةث الي رريوع

اميَدى بتلريحل .9131/9/91
ك ررانون األول ،3494وبق ر

يعمل سرال وال العهد ا لك  ،بعد ثورة39متروز توسر نيرا وأجازتر املكومرة
 ،3414/1/94أفتررته عبررد الكرررق قاسررم م رؤمترح األول ،وأنتمررب نررور عبررد الرررزاق

جملة جامعة دهوك ،اجمللد ،51 :العدد( 2 :العلوم االنسانية واالجتماعية)،

ص 2152 ،511 -581

وهررو قا ررد هرريوع ر يسرال للمكتررب التن يررأل لال رراد ،وكرردليل علررى الرردعم الرع ر

وبق ر ر فيه ررا إىل ع ررام  ،3443ت رروىل ع رردة مناص ررب عس رركرية ك ررآمر ف ررو

لال اد قال عبد الكرق قاسم :أن اليبيبة هو ا يش االحتياا مألا الو ذ .ينظرر:

اخلاصة ،يسكذ حاليال جمم ازاد قرث مركة ناحية سرسنن.

عبد ال تاح عل البوتا (الدكتور) ،التطورات السياسية ،...ص.319
()35

كت رراث مديري ررة أم ررذ لر رواء ا وص ررل الس ررر

مديري ر ر ررة األمر ر ر ررذ العامر ر ر ررة،

 ،الع رردد 18

 3414/3/39إىل

عب ر ر ررد ال تر ر ر رراح عل ر ر ر ر البوت ر ر ررا (الر ر ر رردكتور) ،املركر ر ر ررة

()91

زاه رردة ةت ررار :أول ه رريوعية

وأكملت دراستها

الق رروة
اميَ رردى

ئاميَدددددى ،ول رردت ع ررام 3418

ا وصل ،عينرت معلمرة عرام  .3418القر القربض عليهرا عرام

 3491وك ررأللن ع ررام .3483بع ررد عملي ررات أن ررال ع ررام  3488ررلت م ر زوجه ررا

القومير ر ررة الكوردير ر ررة التحررير ر ررة دراس ر ر ررات ووثر ر ررا ق ،دار سر ر ررب ية للطباعر ر ررة والني ر ر ررر،

وأ اما إىل إيران مث إىل اال اد السوفييت ومنها إىل السويد وتوفيت هناك .

(أربيل ،)9119 -ص.931

()95

()31

م.م.ن (مل ات حمافظة نينوى) ،ا كتبة ا ركةية وامعة ا وصرل ،ملري األمرذ

وص ررل ،رق ررم ا

ل رري  ،4/3/3/8كت رراث قا مق ررام قض رراء العمادي ررة ،الع رردد 9

 3414/3/1إىل متصرفية لواء ا وصل.

()33
()39

مقابلة همصية م ماجد ةتار اميَدى
ا قاومة اليعبية :هكلت اوجب أمر املركات العسكرية ا رقم  484بتلريحل
مصط ى بامر قا دال عامال ما ووزعت على ثالث

قيررادات ه ر القيررادة اليررمالية والوسررطى وا نوبيررة ،كرران امرردر مررذ تلسيسررها هررو
تدريب اليعب على استمدام السالح للدفاو عذ ا مهورية .وقد أعطت ا قاومة
املررق لن سررها
األكر

ممارسررة صررالحيات أجهررةة الدولررة وكرران للحررةث اليرريوع الرردور

تلسيسررها .و ولررت ارررور الررةمذ إىل أداة لقمر ا روا نني .ينظررر :مسررعود

الب ر ررارزا  ،الب ر ررارزا

واملرك ر ررة التحرري ر ررة الكوردي ر ررة ،الك ر رررد وث ر ررورة  39مت ر رروز ،3418

/39متوز/33- 3418 /أيلول( ،3493/كردستان ،)3443-ص ص.311 -44

()31

جريدة خىبات  /النضال ،العدد 33

فيه ررا الي رريوعيني عل ررى تي رراي أمه ررا م وأفر روا م وقريب ررا م لالنتم رراء إىل الرابط ررة

13414/9/39

()39
()37

م ررذ تل ررن ا طالير رب :إمت ررام تي رريد ري ررق الس رريارات إىل ب ررروار ب رراال وف ررته

 3414ررت هررعار ( صرريانة ا مهوريررة وحقرروق ا ررأة) برعايررة عبررد الكرررق قاسررم،
أنتمررب ا رؤمتر نةيهررة الرردليم (هرريوعية) ر يسررة للرابطررة .عبررد ال ترراح عل ر البوتررا
(الدكتور) ،التطورات السياسية ،...ص ص.319-311

()91

مقابلررة همصررية مر تومررا داود تومررا القررس

مقابلة همصية م ماجد ةتار ئاميَدى
()93
()99

جريدة خىبات /النضال ،العدد

ا نطقة تستوعب حاجات ا وا نني مر ثرالث مستوصر ات

األميررة ،وتسررليي ال الحررني عررذ ريررق إدارة حمليررة ألن كافررة األراضر

ئاميَدى بتلريحل . 9131/9/91

391

.3491/9/9

مقابل ر ر ررة همص ر ر ررية مر ر ر ر حمم ر ر ررد ص ر ر رراحل مر ر ر ر زا س ر ر رريار

ده ر ر رروك بت ر ر ررلريحل

 .9131/3/99يألكر ماجد ةتار :أن تنصيب إعاعيل حممود مس والل للتنظيم جاء
بت رردفل م ررذ ع رردنان جلم ر ان لوج ررود عالق ررة ص ررداقة بينهم ررا مم ررا أدى إىل ح رردوث

هررق

ر مسررالة

ئاميَدى
()91
()99

ئاميَدى بتلريحل . 9131/9/91

عبد ال تاح عل البوتا (الدكتور) ،املركة القومية  ،...ص .939
مقابلة همصية مر تومرا داود تومرا القرس

مقابلررة همصررية مر معصرروم أنررور مرراي

بالطرابو .وقرد قرام أنرور مراي بتقردق ا رألكرة إىل ر ريس املكومرة العراقيرة عبرد الكررق

3418

قاسررم نياب رةل عررذ الوفررد ال الح ر ا تكررون مررذ عل ر عمررر وصرراحل رهرريد وعبررد اع

ماكددىَ)ر أكمررل ا توسررطة

س ررليمان وس ررليمان عل ر  .جري رردة (راس ررىت/

املقيق ررة) ،الع رردد 9

قريررة مرراي  ،دفررل ا

دهروك بترلريحل  9131/3/31؛

دهرروك بتررلريحل  .9131/3/99ولررد عررام

درسررة عررام 3491

ا وصررل واإلعداديررة

قريررة بيردوهى مث قريررة (كددانى

دهرروك ،دفررل دورة الرتبيررة

.3414/1/39

بغداد عام  ،3411عني معلمرال قريرة بيداهىَ عرام  3418إىل عرام  3493حيرش

منطقرتهم

السرراذ إىل حةي رران  ،3491انتمررى إىل

جتدر اإلهرارة إن أهرا ا نطقرة لبروا فيمرا بعرد إلغراء ا قاومرة اليرعبية
بسبب جتاوز أفرادها على ا وا نني.
()34

دهرروك بتررلريحل 9131/3/31؛

إىل ئاميَدى ليتروىل مسرؤولية التنظريم كحرل وسرخل .مقابلرة همصرية مر ماجرد ةترار

و رررث وجنرروث الناحيررة ،وفررته مدرسررة متوسررطة واذرراذ التررداب الالزمررة كافح ررة

()31

بغ ر ر ررداد

ئذار ع ر ر ررام

ميراحنات برني هريوعي ئاميَدى ،لرأللن قرررت نرة حمليرة ا وصرل نقرل حممرد عرةو

ا صدر ن س .

مستي ى

األول  ،3418اناسرربة إجررازة الرابطررة اصرردر املررةث اليرريوع نيرررة دافليررة حررش
لتقويته ر ر ررا وتوس ر ر رريعها ،عق ر ر رردت الرابط ر ر ررة مؤمتره ر ر ررا األول

ئاميَدى بتلريحل . 9131/9/91

 ،3418/1/99وعني العقيد

تلسست الرابطة

سنة 3419وأجاز ا حكومة عبد الكرق قاسم كانون

اعتقررل بتهمررة رريض العيررا ر ومكررش

ص ور (الثارتى) عام ،3411أصربه عضرو نرة حمليرة اميرد

ئث  3491إىل

مقابلة همصية م توما داود توما القس

دهوك بتلريحل .9131/3/31

ت ز 3499حيش ذهب إىل بغداد ومارس التعليم ،عضو سكرتارية نقابة ا علمني

مقابلة همصية م مامند سليم (ضديَى)

سرسرنن بترلريحل .9131/9/33

 ،3411 -3413دفررل كليررة ا داث عررام  3411وذررر منهررا عررام  ،3419مررارس

ويررألكر مامنررد سررليم بررلرم ترك روا صر ور ا قاومررة بعررد أن علمروا بارتبا هررا برراملةث
الييوع  .ولرد عرام

3491

قريرة (ضىَ) انطقرة (الدوسرك ذورى) ،التحرق ب رورة

أيلول الكردية عام  ،3491بعد فيل ال ورة عام  3411ل م أفراد أسرت إىل إيران

مهنة التدريس فالل أعوام  ،3488 -3418متقاعد يقيم حاليال دهوك .
()97

مقابلرة همصررية مر مصررط ى نرور بررامر

دهروك بتررلريحل 19131/3/99

لإل ررالو أك ررر علررى أعرراء أعضرراء ومناصررر املررةث اليرريوع العراق ر بعررد ثررورة

341

جملة جامعة دهوك ،اجمللد ،51 :العدد( 2 :العلوم االنسانية واالجتماعية)،

39متوز

 3418ينظر :وثا ق رقم ()9،1،9

ص 2152 ،511 -581

عبد ال تاح عل البوترا (الردكتور)،

املركة القومية ،...ص ص.991 -938

()91

املةث الدسقرا

هر ر كو ف ررته اع عم ررر (ال رردكتور) ،امل ررةث ال رردسقرا

التحر ر رررر القر ر رروم الكر ر ررورد

الكوردس ررتا وحرك ررة

الع ر ر رراق (،3411 -3499السر ر ررليمانية – ،)9119

وئف رريذ قيررادة تنظرريم ا وصررل وبادينرران للحررةث .ينظررر :عبررد ال ترراح عل ر البوتررا

نددددىمَر (ده رروك ، )9111 -ل 91؛ عل ر ر عب ررد اع ،ت ررلريحل امل ررةث ال رردسقرا
الكردستا – العراق حىت انعقاد مؤمترح ال الش( ،ث.م ،)3498 -ص.99

()94
()11

ا وحد لكردسرتان العرراق .وفرالل عرام  3411 -3419هركل

كررل مررذ فسرررو وتوفيررق ونررور فليررل عبررد اع بررامر وصرربغة اع ثرراوا ا ررةور

ص311؛ حممد مىال قادرر خىبات نامىر ك رتى ميَذااى ثارتى اكىلت رى باراانى

جع ر عباس محيد

و عررام  3419انضررم مر مجاعتر ثانيرةل إىل (الثددارتى) ومت تبررديل أسررم املررةث إىل

 ،التطورات السياسية  ،...ص1991

انض ررم ع رردد م ررذ ق ررادة ح ررةث ه ررورح إىل امل ررةث الي رريوع م ررنهم :ص رراحل

(الدكتور) ،املياة املةبية  ،...ص ص.118 -119

()91

شد ديَو م اكد دىَ اةرميَلدددىر ش رةشدددا ئدددىيل ىلَ ي دةظدددىرا ئاميَددددييىَر

(دهوك ،)9111-ل ل.39-31

()95

مصررط ى نررور بررامر ،

ئىظىيددى بامددىرنىَر (دهرروك ،)9119 -ل ل-311

.383

املي ر رردر محي ر ررد ع م ر رران ومج ر ررال املي ر رردر ون ر رراف ي ر ررونس  .ينظ ر ررر :مؤي ر ررد ه ر رراكر

()91

ك ر ر رراظم الط ر ر ررا  ،ا ص ر ر رردر الس ر ر ررابق ،ص399؛ عب ر ر ررد الس ر ر ررتار ر ر رراهر ه ر ر ر رريي،

 19131/9/91ولررد

ا صدر السابق ،ص.931

 ،3494انتمرى إىل (الثارتى) عرام  ،3419عضرو منظمرة صربن عرام ،3418اعتقرل

()15

مسر ر ررعود البر ر ررارزا  ،الب ر ر ررارزا واملركر ر ررة التحررير ر ررة الكوردي ر ر ررة  ،ثر ر ررورة ب ر ر ررارزان

مقابلر ررة همصر ررية م ر ر مصر ررط ى املر ررا أمحر ررد بر ررامر

قريررة (بامدددىرنىَ) عررام  ،3498أكمررل االبتدا يررة فيهررا عررام

بداية الستينات ،نةح م أسرت إىل منطقة بروار باال عام  ،3491مسؤول منظمة

،3418–3491

ن ر وح ريكرران مث منظمررة بررروار برراال ،مسررؤول نقطررة كمرررك

(كوردسررتان ،)3481-ص ص13 -11؛ ه ر كو فررته اع عمررر (الرردكتور) ،املررةث

باال) فالل أعوام  ،3411 -3499يسكذ حاليال دهوك .

ال ر رردسقرا

الكوردس ر ررتا وحرك ر ررة التح ر رررر الق ر رروم الك ر ررورد

العر ر رراق -3499

( ،3411السليمانية –  ،)9119ص.331

()11
()13

عبد ال تاح عل البوتا (الدكتور) ،املياة املةبية  ،...ص ص.194 -198

()11

()93

مقابلة همصية م مال اهر (رةشاظاى)

قريررة ( ررورة -بررروار

ديرالوك بترلريحل .9131/9/33

ول رد ع ررام  3413قري ررة (رةشددداظا) بقض رراء امي ررد  ،ف رري ا رردارس الديني ررة

جالل الطالبا  ،ا

()19

(بامر ررةر َ) بتر ررلريحل

ا وص ررل ،انتم ررى إىل ح ررةث هير روا وفيم ررا بع ررد إىل امل ررةث ال رردسقرا

صدر السابق ،ص ص1913 -911

ينظر :رجب مجيل حبيب ،ا صدر السابق ،ص .11
حبير ررب حممر ررد كر رررق ،تر رراريحل املر ررةث الر رردسقرا

التحررق ب ررورة أيلررول الكرديررة منررأل برردايتها ،بعررد فيررل ال ررورة ررل إىل إي رران ،عرراد إىل
العراق بعد انت اضة ئذار ،3443كادر حة متقاعد حاليال ويسكذ

الكوردسر ررتا

ر الع ر رراق

الكردس ررتا ،

()99

دهوك.

ف ررارس ك رةمدددارك  ،م ررألكرات ف ررارس ك رةمدددارك – س ر ة نض ررال م ر

( حمطات الر يسية)( ،3441 -3499دهروك ،)3448-ص91؛ حممد مىال قدادرر

البررارزا  ،تقرردق وتعريررب :جاسررم اليرراس م رراد (الرردكتور)( ،دهرروك ،)9119 -ص

ذيَدةرىَ بىرىَ ،ل. 11

.11

()19

ه كو فته اع عمر (الردكتور) ،ا صردر السرابق ،ص ص339-331؛ حممد

مىال قادرر ذيَدةرىَ بىرىَر ل113

()17

كم ر ر ر ررا ق ر ر ر رررر ا ر ر ر ر رؤمتر تب ر ر ر ررديل أس ر ر ر ررم امل ر ر ر ررةث م ر ر ر ررذ (امل ر ر ر ررةث ال ر ر ر رردسقرا

الكرررد  -العراق ر ) إىل (املررةث الرردسقرا

الكردسررتا  -العراق ر ) وتبررديل جريرردة

املررةث مررذ (رارددارو) إىل (خددىبات /النضررال) و رررد محررةة عبررد اع مررذ املررةث.
ينظر :عبد الستار اهر هريي (الدكتور) ا صدر السابق ،ص ص.914 -918
()11

()91

مقابلة همصية م معصوم أنور ماي

()99

فليررل بررروار  ،رجررل وقضررية ،فصررول مررذ مس ر ة ا ناضررل محي رد بررروار

املركة التحررية الكردستانية( ،دهوك ،)9118 -ص.13

()97

مقابل ررة همص ررية م ر مص ررط ى امل ررا أمح ررد ب ررامر

()91

مقابلة همصية م مال اهر (رةشاظاى)

الع ر رراق ،3411-3499

رس ررالة ماجس ررت مقدم ررة إىل جمل ررس كلي ررة ا داث وامع ررة ص ررالح ال ررديذ /أربي ررل،

()71

أيار  ،9118ص .19

 .9131/3/31ولررد عررام 3499

()14

كرران ك ررل م ررذ عمررر حس ررذ ب ررامر وص رربغة اع ثرراوا ا ررةور م ررذ ا ؤي ررديذ

ملمةة عبد اع الأل هكل ا نراح التقردم للحرةث الردسقرا

الكردسرتا  ،وبعرد

رررد محررةة عبررداع مررذ املررةث عمررل مر مجاعتر باسررم املررةث الرردسقرا

349

الكرررد ،

(بامدددىرنىَ) بت ررلريحل

19131/9/91
()94

ماجر ررد حسر ررذ عل ر ر  ،املركر ررة الطالبير ررة الكردير ررة

دهوك بتلريحل .9131/3/99

ديرالوك بتلريحل .9131/9/33

فارس ك رةمارك  ،ا صدر السابق ،ص .13
مقابل ررة همص ررية م ر ر

ي ررب حمم ررد عبر ررد اع ألكيي ررك

ده رروك بتر ررلريحل

قريررة ألكييررن انطقررة بررروار برراال ،اخنرررا

ص ور (الثارتى) عام ،3493توىل مناصب حةبيرة وإداريرة عردة

قضراء ئاميَددى

منهرا عضررو نررة حمليررة ئاميَدددى فرالل أعروام 3411-3499ومسررؤوما فررالل أعروام
 ،3419-3411ر ريس بلديرة (كانى ماكدىَ)ر بعرد فيرل ال رورة الكرديرة عرام

3411

جملة جامعة دهوك ،اجمللد ،51 :العدد( 2 :العلوم االنسانية واالجتماعية)،

ن ر إىل مدينررة الرمرراد حررىت عررام  ،3481يقرريم

ص 2152 ،511 -581

دهرروك حاليرال؛ ش ديَو م اك دىَ

اةرميَلىر ذيَدةرىَ بىرىَر ل ل.91 -34

()75

(3491-3418سليما  ،)9111-بىررى يىكىم ،ي ي.99-91

ا رؤمتر الرابر كرران أول مرؤمتر حضرررح ر رريس املررةث مصررط ى البررارزا  ،وتقرررر

في ر تب ررديل أس ررم امل ررةث م ررذ امل ررةث ال رردسقرا
املةث الدسقرا

بىلطىنامى ثارتى دمي كَاتى ك ردكتا  -عيََا لى ضىندين بىلطىنامىى ميَذااييدا

ا وح ررد لكردس ررتان – العر رراق إىل

الكردستا – العراقر  ،كمرا مت تغر

ا نهرا مرذ (السر علرى

()13

عب ر ر ر ر ر ررد ال ت ر ر ر ر ر رراح عل ر ر ر ر ر ر ر البوت ر ر ر ر ر ررا (ال ر ر ر ر ر رردكتور) ،نبر ر ر ر ر ر ررألة ع ر ر ر ر ر ررذ املير ر ر ر ر ر رراة

السياسية ، ...ص . 111

()19

كتاث قا مقامية قضراء العماديرة ،العردد  3414/3/31 331إىل متصررفية

رر ا اركسررية) إىل (االنت رراو مررذ ر ر ا اركسررية اللينينيررة ) .ينظررر :هر كو فررته اع

لر ر ر رواء ا وص ر ر ررل؛ كت ر ر رراث مديري ر ر ررة ه ر ر ررر ة لر ر ر رواء ا وص ر ر ررل الس ر ر ررر

عمر (الدكتور) ،ا صدر السابق ،ص ص.393 -391

 3414/3/31إىل متصرفية لواء.

()71

حبي ررب حمم ررد ك رررق ،ا ص رردر الس ررابق ،ص93؛ حممددددد مددددىال قددددادرر

ذيَدةرىَ بىرىَ ،ل.19
()73

حبيررب حممررد كرررق ،ا صرردر السررابق ،ص93؛ ميَظددا عررارر برراد  ،املركررة

والنير( ،أربيل  ،) 9111-ص.91
كترراث قا مقاميررة قضرراء العماديررة السررر

 ،العرردد س18/

3414/31/9

إىل متصرفية لواء ا وصل .
()71

()77

جريردة خددىبات /النضرال ،العردد  ،3491/3/1 319لإل رالو علرى نررإ
عبد ال تاح عل البوتا (الدكتور) ،التطورات السياسية  ،...ص .999
مذ ا دير بالألكر إن ثالث أحرةاث عراقيرة أفررى قردمت لرب اإلجرازة
وحةبرران هرريوعيان أحرردمها بر اسررة زكر

وا فر بر اسة داود الصرا غ ،ومل حيصرل املرةث اليريوع مجاعرة زكر فر

على اإلجازة .ينظر :ميَظان عارر باد  ،ا صدر السابق ،ص.98

()71

معصوم أنور ماي
()17

دهوك بتلريحل .9131/3/99

مقابل ررة همص ررية مر ر ف ررا ق أمح ررد امل ررا ه ررعبان اميَ رردى

 .9131/9/3ول ررد

ده رروك بت ررلريحل

مدين ررة امي ررد ع ررام ،3491ودف ررل فيه ررا ا درس ررة إال أن ر مل

جمل ر ر ر ررس الن ر ر ر ر رواث العراق ر ر ر ر ر لل ر ر ر رررتة االنتقالي ر ر ر ررة  ،9119-9111متقاع ر ر ر ررد ويق ر ر ر رريم
()11
()14

مقابلة همصية م مال اهر (رةشاظاى)

ديرالوك بتلريحل .9131/9/33

عب ر ر ر ر ر ررد ال ت ر ر ر ر ر رراح عل ر ر ر ر ر ر ر البوت ر ر ر ر ر ررا (ال ر ر ر ر ر رردكتور) ،نبر ر ر ر ر ر ررألة ع ر ر ر ر ر ررذ املير ر ر ر ر ر رراة

السياسية  ، ...ص. 111

()41

حممد حممد أمني دربند فقَةو ،مألكرات حممد حممد دربند فقرة  ،إعداد:

صررديق صرراحل وحسررني حسررذ كرررق ،تقرردق :الرردكتور كمررال مظهررر أمح رد ،مؤسسررة

عب ر ر ر ررد ال ت ر ر ر رراح عل ر ر ر ر ر البوت ر ر ر ررا (ال ر ر ر رردكتور) ،التط ر ر ر ررورات السياس ر ر ر ررية ،...

ص ص943 -984؛
Benjamin Shwadran، The Power Struggle in Iraq (New
York,1960), p.72.
()74

جريرردة راسررىت /املقيقررة ،العرردد

34

3414/1/99؛ مقابلررة همصررية م ر

حاليال دهوك.

اليرروم ن سر وهر املررةث الررو ي الرردسقرا
ف

()19

 ، ...ص1119

يكمرل دراسرت ال انويرة ،التحرق بررال ورة الكرديرة منرأل بردايتها إىل عرام  ،3499عضررو

القانون ينظر :ا صدر ن س .

()79

عب ر ر ر ر ر ررد ال ت ر ر ر ر ر رراح عل ر ر ر ر ر ر ر البوت ر ر ر ر ر ررا (ال ر ر ر ر ر رردكتور) ،نبر ر ر ر ر ر ررألة ع ر ر ر ر ر ررذ املير ر ر ر ر ر رراة

السياسية

القومية الكردية التحرريرة كوردسرتان العرراق  ،3491-3418دار سرب ية للطباعرة
()79

()11

 ،الع ر ر رردد 319

ذيذ( ،السليمانية –  ،)9111ص ص.349 -343

()45

السياسية  ،...ص. 111
()41

()11

جريدة خىبات /النضال ،لعدد 389

13491/1/1

()43

جريدة خىبات /النضال ،العدد 314

13491/1/1

()49

()15

جرير رردة خدددددىبات /النضر ررال ،العر رردد 939

 .3491/1/33بالنسر رربة إىل

عب ر ر ر ر ر ررد ال ت ر ر ر ر ر رراح عل ر ر ر ر ر ر ر البوت ر ر ر ر ر ررا (ال ر ر ر ر ر رردكتور) ،نبر ر ر ر ر ر ررألة ع ر ر ر ر ر ررذ املير ر ر ر ر ر رراة
حممد حممد أمني دربند فقرة  ،ا

صدر السابق ،ص ص1341 -349

ا صدر ن س  ،ص.341
مقت ر رربس م ر ررذ :عب ر ررد ال ت ر رراح علر ر ر البوت ر ررا (ال ر رردكتور) ،نب ر ررألة ع ر ررذ املي ر رراة

السياسية

 ، ...ص 1111

()41

مقابلررة همصررية م ر عبررد املررافظ أنررور مرراي

عبد ال تاح عل البوترا (الردكتور) ،املركرة القوميرة  ،...ص939؛ شديَو م اكدىَ

ولد

قرية ماي انطقة بروار باال عام ،3493انتمى إىل تنظيم ا اد الطلبة عرام

اةرميَلىر ذيَدةرىَ بىرىَر ي ي.91 -91

 ،3414ذررر مررذ كليررة ا داث عررام 3491وكليررة ضررباا االحتيرراا  ،3499مررارس

تنظيمات (الثارتى)

()11

قضاء ئاميَدى

أوافر اخلمسينات وأوا ل الستينات ينظر:

عبررد ال ترراح عل ر البوتررا (الرردكتور) ،نبررألة عررذ امليرراة السياسررية

(العماديررة) 39مترروز 33– 3418أيلررول  ،3493جملررة  ،K21عرردد مررةدو

ئميررد
(،)1- 9

 ،9118ص  1113لإل ررالو علررى نررإ مي رراق التعرراون ينظررر :شدددااين هيَدددَ ر

التدريس ،عميد

()49

األكادسية العسكرية

كت ر ر ر رراث مديري ر ر ر ررة أم ر ر ر ررذ لر ر ر ر رواء ا

دهرروك بتررلريحل 19131/1/9

زافو حاليال ويسكذ دهوك .
وص ر ر ر ررل ،الع ر ر ر رردد 191

 3414/8/3إىل

متصرفية لواء ا وصل.

341

جملة جامعة دهوك ،اجمللد ،51 :العدد( 2 :العلوم االنسانية واالجتماعية)،

()47

عب ر ر ر ر ر ررد ال ت ر ر ر ر ر رراح عل ر ر ر ر ر ر ر البوت ر ر ر ر ر ررا (ال ر ر ر ر ر رردكتور) ،نبر ر ر ر ر ر ررألة ع ر ر ر ر ر ررذ املير ر ر ر ر ر رراة

السياسية  ،...ص.119

()41

ا سلمني بةعامة الييحل تق الديذ النبها  ،ظهرت تنظيمات املةث

العراق

عريضر ررة (دعر رروى) مقدمر ررة مر ررذ قبر ررل مجاعر ررة مر ررذ مؤير ررد ومر ررآزر املر ررةث
العماديررة 3491/1/13 ،إىل املرراكم العسرركر العررام

مجي مرافق املياة ،ويرى أن املركة القومية قامت على أساس

الكردسررتا

ووزير الدافلية .
عبررد ال ترراح عل ر البوتررا (الرردكتور) ،نبررألة عررذ امليرراة السياسررية  ، ...ص

( )511ا صدر ن س

اإلسالم

استعمار لت ريق وحدة ا سلمني .للمةيد مذ الت اصيل ينظر :حسذ لطيي

ص.111 -119
()515

()551

تلسس املةث عام

3411

األردن نتياة انيقاق بني مجاعة إفوان

منأل عام  3419على يد عناصر أردنية وفلسطينية ،يدعو املةث إىل تطبيق

الرردسقرا
()44

ص 2152 ،511 -581

الةبيد (الدكتور) ،ا صدر السابق ،ص113-111؛ عبد ال تاح عل البوتا
(الدكتور) ،املياة املةبية ،...ص ص.941-981

()555

 ،ص 1111

كترراث مديريررة هررر ة ل رواء ا وصررل السررر

إىل متصررفية لرواء ا وصررل،

 ،العرردد 3113

3491/1/91

كت ر رراث معاوني ر ررة ه ر ررر ة العمادي ر ررة الس ر ررر

 ،الع ر رردد 91

 3418/9/4إىل

مديرية هر ة لرواء ا وصرل  .مرذ ا ردير بالرألكر أنر مت تلسريس نراد للمروظ ني

عبررد ال ترراح علر البوتررا (الرردكتور) ،املركررة القوميررة

ئاميَدددى عررام  ،3411وذلررن لترروف مكرران يليررق بكرامررة ا رروظ ني ومركررةهم الرعر ،

 ،...ص ص 1991-938لال ررالو علررى أعرراء ا رحررى وا وقرروفني مررذ كررال املرةبني

وكانررت امي ررة اإلداري ررة للن رراد تت ررللي مررذ :حس ررني زي ررذ العاب ررديذ (مع رراون ه ررر ة

 3491/1/91إىل

ئاميَدددى ر ر ريس النرراد ) وحممرد زكر حسرذ ا ررام (مردير اإلدارة) وحممررد كامررل

عبد ال تراح علر البوترا (الردكتور) ،املركرة القوميرة ،...

اممونرد (مردير ناحيرة اميَردى ر سركرت النراد ) وعكيرد صرديق (معلرم مدرسرة
اميَ رردى ر حماس ررب الن رراد ) وص رراحل النقي رربند (كات ررب التحرير ر ر عض ررو امي ررة
اإلداري ررة) ،أم ررا هي ررة مج ر ر الت ع ررات للن رراد فكان ررت تت ررللي م ررذ :جع ررر حمم ررد

عبررد ال ترراح علر البوتررا (الرردكتور) ،املركررة القوميررة

السرلي ا (حراكم برداءة ئاميَددى ر ر ريس امي رة) وعبرد الررمحذ عةيرة (معراون هرر ة

 ،...ص ص .991 -999كم ررا ق ررررت املكوم ررة العراقي ررة تس ررليي أه ررا القض رراء

ئاميَدددى ر عضررو امي ررة) ومن ر هررلومو ( بيررب ئاميَدددى ر ر عضررو امي ررة) وصرراحل

بالبألور وذلن ت اديال لتكرار تلن املوادث ومتكيرنهم مرذ كسرب معييرتهم بصرورة

النقيبند (كاتب التحريرر عضو امي ة) ،كان النظام الردافل للنراد يترللي مرذ

ينظررر :كترراث مديريررة امررذ ل رواء ا وصررل السررر
متصرفية لواء ا وصل،

 ،العرردد991

ص ص.991-993
()511

كترراث قا مقاميررة قضرراء العماديررة السررر

إىل متصررفية لرواء ا وصررل،

 ،العرردد 3491/1/91 38/9/91

بيعي ررة .م.م.ن ،مرك ررة الدراس ررات وامع ررة ا وص ررل ،مل رري ال رردور والت ت رريش ،رق ررم
ا لي ،3/1/1كتاث هعبة ا مابرات السررية

بروزارة الدافليرة ،العردد ق.س1839/

 3491/1/99إىل وزارة الةراعة.
()513

()519

(بامدددىرنىَ) بت ررلريحل

مقابل ررة همص ررية م ر مص ررط ى امل ررا أمح ررد ب ررامر

.9131/9/91

( )511مقابل ر ر ررة همص ر ر ررية مر ر ر ر ف ر ر ررا ق أمح ر ر ررد امل ر ر ررا ه ر ر ررعبان اميَر ر رردى

ده ر ر رروك

عبد ال تاح عل البوتا (الدكتور) ،املياة املةبية  ،...ص.994

عبد ال تاح عل البوتا (الدكتور) ،املياة
( )511جاسم حممد عبد اع جنم اللهير

العرراق ينظرر:

املةبية  ،...ص ص1919-911

 ،حممرد حممرود الصروار ()3449 -3431

سر ت ودورح الررديي والسياسر  ،رسررالة ماجسررت

العماديرة بواسرطة متصررفية لرواء ا وصرل؛ د.ك.و،

وزارة الدافلير ر ر ر ر ر ررة ،ملر ر ر ر ر ر رري نر ر ر ر ر ر رراد ا ر ر ر ر ر ر رروظ ني

العمادير ر ر ر ر ر ررة ،رقر ر ر ر ر ر ررم ا لر ر ر ر ر ر رري

ر منيررورة مقدمررة إىل

99

 3419/1/إىل متصرفية لواء ا وصل؛ م.م.ن ،ا كتبة ا ركةية وامعة ا وصرل ،ملري
ناد ا وظ ني
العرردد 191

العمادية ،رقم ا لي  ،31/8/9كتاث قا مقامية قضاء العمادية،
 3411/9/31إىل متصرررر ل رواء ا وصررل؛ د.ك.و ،وزارة الدافليررة،

مل ر رري ن ر رراد ا ر رروظ ني

العمادي ر ررة ،رق ر ررم ا ل ر رري  ،1911939/31193كت ر رراث

متصر ر ر ررفية لر ر ر رواء ا وص ر ر ررل ،الع ر ر رردد  3411/8/38 93839إىل وزارة الدافلي ر ر ررة؛
د.ك.و ،وزارة الدافلير ر ر ررة ،ملر ر ر رري نر ر ر رراد ا ر ر ر رروظ ني
 ،1911939/31193كت ر ر ر ر رراث متصر ر ر ر ر ررفية لر ر ر ر ر رواء ا

جملس كلية ا داث وامعة ا وصل ،9111 ،ص.81

 3419/9/99إىل وزارة الدافلية.

( )514مقتر رربس مر ررذ :عبر ررد ال تر رراح عل ر ر البوتر ررا (الر رردكتور) ،املير رراة املةبير ررة ،...

()551

ص .989

ص .111

348

 3411/9/1إىل

 ،1911939/31193كت ر رراث قا مقامي ر ررة قض ر رراء العمادي ر ررة ،الع ر رردد 9111

بتلريحل .9131/9/3

( )517للمةيد مذ الت اصيل عذ حركة أفوان ا سلمني وواجها م

العمادي ر ر ررة ،رق ر ر ررم ا ل ر ر رري

 ،1911939/31193كت ر ر رراث وزارة الدافلي ر ر ررة ،الع ر ر رردد3991

ال تلسيس ناد ا روظ ني

1111

دراسررة

ا سررا ل السياسررية أو االهررتغال هبررا دافررل النرراد  .د.ك.و (دار الكتررب والوثررا ق
العراقي ر ر ررة)  ،وزارة الدافلي ر ر ررة ،مل ر ر رري ن ر ر رراد ا ر ر رروظ ني

عب ررد ال ت رراح علر ر البوت ررا (ال رردكتور) ،نب ررألة ع ررذ املي رراة السياس ررية ،...ص

()519

عيريذ مرادة ،علمرال برلن ا رادة ال ال رة مرذ النظرام تضرمنت :أنر ال جيروز البحرش

العمادير ر ر ررة ،رقر ر ر ررم ا ل ر ر ر رري

وص ر ر ر ر ررل ،الع ر ر ر ر رردد 39111

عب ر ررد ال ت ر رراح عل ر ر البوت ر ررا (ال ر رردكتور) ،نب ر ررألة ع ر ررذ املي ر رراة السياس ر ررية ،...

2152 ،511 -581 ص
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ث ختى
ئاميَدي ىَ رؤىلَ د رئيَ خسنت اثارتيَن كياكى ييَن ي دةظىرا باديجا كاركَى ريََايىر رىلىك ذ كىكايىتييَن ئاميَديىَ جهيَن
.كىركَدايىتيىَ دناظ ظا ثارتا دا ديتيىر ديسا ه ر ابرييَن ظا ثارتا ي ئاميَدي ىَ ادةظىريَن دةردار بىالظ َيجى
هىظَكيا كياكى يا دناظبىرا ثارتيَن كياكى دا رىهشتيى ريَ يَن ريَ خستجا ثارتيَن كياكى ي ئاميَديىَر اةكدى اىَ هدىظَكيا
َدناظبىرا ثارتى دمي كَاتى ك ردكتا اثارتا ش عيا عرياقى دار ئىظىَ هىظَكيىَ ي ئاميَدي ىَ ذ بلى رةهىندىَ كياكى رةهىندى
ب ايجى ضد ن ى ي بىرامبدىرى مالبداتيَن دى

جظاكى ذى خب ة ظى رَتيىر اهجدةك مالباتا ي ئاميَدي ىَ بظىَ هىظَكيىَ خ

 تريمىها كاال41  ثشتى ش رةشا.رااةكتايجىر ديسا ر ريَ ا ظىَ هىظَكيىَر مالباتا ي ئاميَديىَ اليىنطىريَن خ ة ايَدةكَيجى

 رىلىك ذ كىكايىتيَن ئاميَدي ىَ ي رىي ثارتى دمي كَاتى ك ردكتانىَ ب ا ر ض ن ى ئىا ي دذى ه ريَن ثارتا ش عى4591
ب ا ر اهجدةكيَن دى ي رىي ثارتا ش ع ب ا ر ض ن ى ئىاا ه ر دكَ ثارتا دى ذ اليىنط َيَن كيستىما مىلىكى يا كىظجىر
هىتا ئىنداميَن ظىَ ثارتىَ ي دذى ئاهىن ا ثارتى دمي كَاتى ك ردكتا رااةكتيا ر ئىاا ر هىل ىفتا رؤذا نىارؤاىَ ريََايىَر
َهىرضىندة ئىظى درىي ثَنسيب ا ه ريَن ثارتا ش عيا نى در جنار هىل يستىَ هجدةك شد عيا ي ئاميَدديىَ رىهشدتى اى
 رايبدةتر ئىظ شدىرة3491 ضىندىَ ر ك شىرةكىَ بجاظ ا دةنط دناظبىرا ريَ خستجيَن هىرداا ثارتا دا ي نىارؤاا كاال
. َ بجاظىَ شىرىَ ك ي ىَ هاتيى ناك
ثارتا ش عيا ي ئاميَدي ىَ ي كاليَن ثيَجىيا ي ضىرخىَ بيستىَ رىلىك اليىنطَ هىب ا ر ا رؤىلَ اا د رايدانيَن كياكى
يىَ بىرضا ظ ب ار بىىلَ ي دةكثيَ ا كاليَن شيَستا ئىاا ئىظ رؤلى ذ دةكتدا ا دةرفىت بد اليدىنطَيَن ثدارتى دميد كَاتى
 اكىركيَشيا ثارتيا بد5411 َثىيداب ار نىخامسى ثشتى ظىرىريانا كىراكىَ ثارتى ذ ئيَ ىتيا ك ظيَتى يا بىرىَ ي ضَيا ئيَ ى
ش رةشا ئيل نىَر بظىَ ضىندىَ ثارتا ش عى اةكى بيجىرى تىماشىى رايدانىَ كَ ي دةكو ثيَ ىَر ثاشا داخااا ئاشتيىَ ي
.َك ردكتانىَ ك

ABSTRACT
Amedi district played a role in the organization and political parties which had an activity in Badinan area. A number
of Amedi citizens and the surrounding areas practiced a leading role in it. They also took part in extending the
organizations of these party inside and outside Amedi. Amedi had been affected by the political struggle among parties
which had been activated there like the existing contention between the organizations of Kurdistan Democratic Party
members (KDP) and communists in Amedi. This contention was not only member political but also among a number of
families to expand their authority. Furthermore, many city citizens stood beside this party or other party as compliment
of the contenting families. A large number of people stood beside (KDP) after the 14 th July 1958 because they were against
the communism as principle for not serving their interests, whereas others supported the communists as they considered
them the other side of the supporters of the old monarchal regime to an extent they stood against the celebration of KDP
with the national Newroz Eid in Amedi for breaking the principles and instructions of communistic party. The important
thing about it is that these subjectivity stances of some communists led to a famous battle between the two parties in the
market of Alwaheed city in Newroz 1960 called the market battle.
The Iraqi communistic party had many supporters and members in Amedi in 1950s of the last century. Moreover,
they had a prominent a role in the political events which Iraq saw in that period. But in the early 1960, the communist
authority began to diminish for the KDP especially after the return of the party head from compulsory exile in the Soviet
Union Previosly in October 1958 and the KDP leadership of Aylul Revolution. Communistic party first had a watching
stance but then they called on peace in Kurdistan.
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2252 ،252-222

موالنا خالد الشهرزوري النقشبندي ومنهجه في التعامل مع خصومه
آزاد سعيد مسو
إعدادية دهوك للبنات ،مديرية تربية قضاء دهوك ،املديرية العامة للرتبية يف دهوك ،إقليم كردستان -العراق

(تاريخ استالم البحث 12 :آب  ،1122تاريخ القبول بالنشر 2 :شباط)1121 ،

الخالصة
تتناااول ه ا ا الدراسااة منهجااا راا ااا فااي التعاماال والتعااايل مااع اللخااالو ل فااي الاارني ،والتوفهاااال ،واالنتلااا اال ،فاااالختال فااي الاارني ،وتعااد

وفهاال النظر تجاا القض ة الواحدة ،مل األمور الطب عّة فداً ،بل ظاهرة صحّة وإيجابّة في الكث ار مال الحااالال ،لا ا ينبياي ين ناا ن ال ننظار إلا

اري بناا ن ننظار إلا آرا اللخاالو ل بأنهاا توساع
ال يل يخالووننا فاي الارني بعا ل الريباة ،وال نعتبارهد نيادا أل ّ ولا يوساع ه ّاوة الخاال ب نناا ،فح ّ
روا
آفاق القض ة ،وننها بلثابة إثرا لنلوضوع ،وتجعننا ننظر لنلسألة مل نكثر مل زاوية ،يعا ّد موالناا خالاد الشاهرزوري النقشابندي واحادا مال نبارز ّ
مانه التعاايل السانلي ماع اللخاالو ل ،وتكلال نهل اة ها ا الدراساة فاي نننااا نساتط ع ن نتّخا مال مانه موالناا خالاد النقشابن دي فاي التعامال مااع

خصومه ومناوئ ه منطنقاً لحل الكث ر مل خالفاتنا ومشاكننا اللعاصرة.

الكنلاال الدالة :موالنا خالد النقشبندي ،الفكر اإلسالمي،احلوار ،التعايش مع اآلخر.

اللقدماة
لقد برز دور الكرد على مدار التاريخ وبكافة عصوره (القدمي
والوسيي واحلييديو واملعا ير) يف شييى اجملياالت العلميةيية والفكرييةية
والسياس يييةة والعس ييكريةة واجمله ييا م ييا اجمل يياالت ،ويفت يير الش ييع
الكييردي ب ن يه قييد ب ي لةيية مييا خييجمل العلميياء يف كافيية اجمليياالت
العلميةة واملعرفيةة ،هذه الثلةة اشتهرت ما بني آالف علمياء الكيرد
الذيا مل يرتكوا بابا ما ببواب املعرفة اإلنسانيةة إالة وطرقوه ودخلوا
في ييه م ييا بوس ييع ببواب ييه ،وتعلةم ييوه وط ي ةيوروه وبب ييدعوا في ييه ،فالش ييع
الكييردي قييدإا وإم يومنييا هييذا كييان وال ي ي ا بةييا للعلييم والثقافيية
واملعرفيية ،ومييا هييذه اآل ييار والكتي العلميةيية الييّ بييني بيييدي القي ةيراء
والباحثني اليوم إالة دليالً قاطعياً عليى ميا نقيو  ،فضيالً عيا ب ةن ميا
عميا
بحرق وبتلف ما تلك الكتي واآل يار العلميةية الرا عية يفيوق ة
هييو موجييود اآلن بعش يرات املي ةيرات بو ي يييد ،وقييد ييدق ا سييتا
مد علي القردااي عندما قا ( :ما بقي ما آ ار الكرد ال إثةل
ك ي ةيل بو ج ي ةيل م ييا قي ي ةدموه ،ب ييل ال إثةييل إالة ني ي را يسي يجملا م ييا ي يرات
تعرض ما آ ار علماء
جهودهم ،وال نذه بعيداً إ ا قلنا إ ةن ما ة

022

املتعمييد ،بو اإلشييا الناشي عييا ا هييل
الكييرد للقييرق واإلتييالف ة
( )1
يعلو علو جبل ما جبا كردستان) .
لق ييد ك ييان الك ييرد إتلك ييون اآلالف م ييا امل ييدار ال ييّ كاني ي
حافليية ببلبيية العلييم ،وراييم نييدر بدوات الكتابيية مييا بقييالم وبوراق
وما إم لك فقد متكا علماء الكرد وطلبتهم ما تي ليف ونسيخ
مئييات اآلالف مييا الكت ي العلميةيية القيةميية ويف ،تلييف اجمليياالت،
باإلض ييافة إم بعم ييا فنيةيية را ع يية ،ويكف ييي هن ييا بن نض ييرب مث يياالً
واحي ًيد يثب ي لييك بال وهييو شييهاد الرحاليية (بوليييا جلييي) الييذي
ودون شييهاداته وانبباعاتييه عييا
طيياف يف العديييد مييا بييالد الكييرد ة
الكرد،فقييد ييدآل ع ييا اآل ييار العلمي يية الييّ كان ي قلعيية ب ييدلي
ويهي يا بقول ييه...( :م ييا ا ييجمل ه ييذا ك ييان هن يياك ( )67جمل ييداً م ييا
الكت ي ي الفارسي يييةة والعربيةي يية والرتكيةي يية مي ييا ت ي ي ليف (عبي ييدا خي ييان)
نفسييه ،مييع ( )121رسييا ل منوعيية و،تلفيية كييان مع مهييا باللغ يية
الفارسيييةة ،مييع مئييّ جملييد مييا بطييال (مينييور) وا غرافييية (وبابييا
مون ) وكتي عليم اييئية واحلكمية ميا مببوعيات اإلفيرن ،،وكيل
مييا كييان يراهييا كييان يفقييد وعيييه لفيير مايييا ،مييع بضييعة خ يرا
للعييامل الق ييدمي وا دي ييد وال ييّ كييان ي ييدور رب الن ييا ر عن ييد الن يير
إليها ،ميع بنيواا ا عشياب والنباتيات اليّ كيان ا طبياء تاجو يا
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يف علم التشيري ،،ميع يور مييع بعضياء جسيم اإلنسيان ييو
ال يسييتبيع بي نييا ر مييا التميي ي بينهييا وبييني ا عضيياء احلقيقييية،
وكان ي مصييور يف بييالد اإلف يرن ،،مييع مئييّ من يير ولوحيية ع يبيية
كاني قييد رمسي ب يييدي الع ييم واإلف يرن ،وكييل واحييد منهييا كييان
مثاالً للسقر احلال ) (.)0
هنالييك مييا بييني علميياء الكييرد نييا متكنيوا مييا بةييي احليياج
الكردس ييتاث وإ ب ييات وج ييودهم ود ييدار خ ييار ح ييدود كردس ييتان
ويشتهروا هناك كشهرهتم بني الكرد بيل وبكثير يف بعيأل ا حييان
ومييا هي الء (موالنييا خاليد النقشييبندي) الييذي اا يييته يف شي ةيى
البلدان ،ومألت بخباره اآلفاق ،حيو ت رت به بعداد ال صى
ما النا واتبعوه واستفادوا ما علمه.
إ ةن كردسي ي ييتان وبسي ي ييب ال ي ي ييروف االسي ي ييتثنا يةة ،والص ي ي يراعات
يتمر  ،واحلييروب املتكي ةيرر مل تشييهد اسييتقرارا جيةييداً ،وقييد ةبدى
املسي ة
لييك بببيعيية احلييا إم فقييدان الكثييجمل مييا نتاجييات علميياء الكييرد
املتعمييد كمييا مي ةير معنييا قبييل قليييل ،بمييا
بالضييياا واحلييرق واإلتييالف ة
وتوجهي يوا إم بل ييدان
علم يياء الك ييرد ال ييذيا خرجي يوا م ييا كردس ييتان ة
بخييرى فقييد ح ي ي نتاجيياهتم العلمييية وا دبييية والفكرييية بيياحلف
وا مييان والرعاي يية ،ومل ينلهييا م ييا نال ي نتاج ييات بق يرا م ال ييذيا مل
تتهي يم ال روف بو مل يرابوا يف االبتعاد عا موطنهم كردسيتان
لسب بو آلخر (.)3

اللبحث األول

س رة موالنا خالد النقشبندي
يعميير ط ييويالً حي ييو ع ييا ()84
راييم ك ييون موالن ييا خال ييد مل ة
سنة تقريبا قضاها متنقالً بني السليمانية وبغداد وايند والشام إالة
بنييه قي ةدم خييال تلييك الفييرت القصييجمل نسييبيةاً عبيياء وافيرا مييا العلييم
وا دب والفك يير م ييا مل يق ةدم ييه كث ييجملون ا ييجمله عاشي يوا ض ييعفني ن ييا
عاشييه موالنييا خالييد ،وهييذا إن د ة علييى ش ي فىة ييا يييد ة علييى ب ةن
موالني ييا خالي ييد ق ي ييد س ي ي ة ر س ي يينوات عمي ييره القليل ي يية للعلي ييم ،تعلةم ي ييا
وتعليم ييا ،مبالع يية وت ليف ييا ،ومل يه ييدر س يياعة م ييا عم ييره س ييداً بو
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ب ييا مور ا ييجمل النافع يية ب ييل وا ييل ليل ييه بنه يياره دون كل ييل بو مل ييل
( )8
نقسم حياته على
لتققيق ما كان يصبو إليه  ،هذا وإكننا بن ة
مرحلتني ا نتني وسوف نتناويما ما خال املبلبني اآلتيني:
اللطنب األول

س رته مل وال ته سنة  2771إل سنة

2122

موالن ييا خال ييد النقش ييبدي ه ييو :خال ييد ب ييا بني ييد ب ييا حس ييني
()7
النقشييبندي الكييردي الشييهرزوري ( ،)1وهييو مييا عشييجمل ا يياف
ولد سنة 1661م ()6يف ناحية قره داغ ()4در على ييد واليده وييد
علماء آخريا ( ،)1مثة انتقل إم السيليمانية لييدر عليى ييد كبيار
العلميياء هنيياك و ((بقييام يف مدرسيية الشيييخ عبييد الكييرمي ال ز ييي
()12الواقع يية يف مسي ي د عب ييد ال ييرنيا باش ييا الباب يياث ( ،)11ووا ييل
دراسيته العلميةيية لييدى هييذا الشيييخ العيامل خييجمل موا ييلة ،كمييا دفعييه
مييه العلمييي إم االسييت اد مييا معارفييه و صيييله العلمييي إم بن
يييدر عنييد الشيييخ عبييد الييرحيم ال ز ييي ()10شييقيق الشيييخ عبييد
الكرمي ال ز ي يف مدرسته بالسيليمانيةة)) ( ،)13مثة سيافر إم كوييه
وحرييير ودر علييى يييد كبييار العلميياء هنيياك بيضياً ((فقيرب "ا ييال
عل ييى ت ييذهي املنب ييق" واش يييه عل ييى اإلم ييام الل ييو عي والنقري يير
ا ملعي املالة عبد اليرحيم ال يياري املعيروف يالة زاد ()18وايجمله عيا
اجمله)) ( ،)11مثة عاد إم السليمانية ومكو فرت قصجمل در فيهيا
احلكم يية وعل ييم الك ييالم عل ييى ي ييد علماءه ييا ()17س ييافر بع ييدها إم
بغداد ودر ب يو الفقيه عليى ييد بعيأل العلمياء فيهيا ( ،)16ويف
يتقر يف سيينند (سيينه) يف
سيينة  1614سييافر إم بييالد فييار واسي ة
كوردسييتان إي يران ((وبق يام هنيياك يوا ييل تعلمييه يف العلييوم الصييرفة
مثي ييل الفلي ييم ،والرياضي يييات ،وا سي ييبرالب ()14إضي ييافة إم العل ي ييوم
()02( )11
العقلية والنقلية لدى الشيخ مد قسيم املردوخي ))  ،مثة
عيياد إم السييليمانيةة وعمييل يف التييدر مييد س ي سيينوات تقريبييا
()01ويف سنة 1421م قصد بالد احل از داء فريضة احل ،حيو
سيلك طريييق املو يل ديييار بكيير حلي الشييام فلسيبني ،هييذا وقييد
التقييى يف بييالد احلييرمني بالعديييد مييا كبييار علماءهييا واسييتفاد مييا
علمهم وبنش العديد ما القصا د وا شعار باللغة الفارسيةة مدح
فيها رسو اهلل لى اهلل عليه وسلةم وخلفاءه الراشديا (.)00
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توج ييه موالن ييا خال ييد س يينة
بع ييد عودت ييه م ييا بداء فريض يية احل يي ،ة
 1426إم بالد اينيد بصيقبة (ميجملزا رحييم اهلل بيك) بحيد خلفياء
الشيياه عبييد اهلل الييدهلوي النقشييبندي ،وقييد سييلك طريييق طه يران
خراسان نيسابور كابو قندهار الهور ،وا دير بالذكر ب ةن موالنا
خالد قد التقى يف طريقه إم ديي بالعديد ما العلماء الكبار يف
مر هبا واستفاد مينهم وبفيادهم وناقشيهم يف الكثيجمل ميا
املدن الّ ة
املسييا ل العلميةيية ،وبعييد و ييوله إم ديييي التقييى بالشيياه عبييد اهلل
الييدهلوي وبقييي عنييده سيينة كامليية وبخييذ منييه البريقيية النقشييبنديةة
( ،)03وبع ييد ل ييك ع يياد إم الس ييليمانيةة ع ييا طري ييق البق يير حي ييو
و ل إم مسق عا مة دولة ( ُعميان) ومنهيا دخيل بيالد فيار
إم بن و ي ييل إم السي ييليمانيةة يف حي ييدود سي يينة 1411م واسي ييتقبل
حاراً ما قبل بعيان السليمانيةة وعلماءها وعموم النا ،
استقباالً ة
توجه إم بغداد وسكا يف (التكيةة القادريةة)
وبعد اسرتاحة قصجمل ة
م ي ةد ةسيية بشييهر عيياد بعييدها إم مدينيية السييليمانيةة (.)08وبعييود
موالن ي ييا خال ي ييد النقش ي ييبندي إم الس ي ييليمانيةة س ي يينة 1411م تنته ي ييي
املرحلة ا وم ما حياته.
اللطنب الثاني

س رته مل سنة  2122إل وفاته سنة 2117م
هييذه املرحليية تسيياوي ي مييا الناحييية ال منييية ي نصييف املرحليية
ا وم إالة ب ا مقارنة باملرحلة ا وم كان عصيبة بالنسبة ملوالنيا
خالد ،حيو تعرض خاليا للكثجمل ما املضايقات ،ووجه إليه
الكثجمل ما االهتامات ،وحيك ضده الكثجمل ما امل امرات ةبدت
موعهي ييا يف ايي يية املبي يياف إم تركي ييه ملديني يية السي ييليمانية للمي ي ةير
ا خجمل حيو مل يعد إليها إم بن تويف رنيه اهلل تعام.
لقد كان بوضاا (إمار بابان) سيئة للغاية يف املرحلة الثانية
ما حيا موالنا خالد ،حيو الصراعات املستمر بني بمراء بابان
م ييا جه يية ،وبي يينهم وب ييني ك ييل م ييا وا بغ ييداد العثم يياث والدول يية
الفارس ي ي ييية م ي ي ييا جه ي ي يية بخ ي ي ييرى( ،)01باإلض ي ي ييافة إم س ي ي ييوء احلال ي ي يية
االقتصييادية بسييب احلييروب ( ،)07وعييدم االسييتقرار الييذي كان ي
اإلمار تشهده يف تلك الفرت ( ،)06لقد (كان االنقسام والشقاق
ب ييني بف ي يراد ه ييذه ا س يير [الباباني يية] ،وح ي ي الس يييبر ق ييد بوه ييا
طاقتهم ،فقد كانوا دا ما يف حروب عنيفة فيما بينهم ،فسينتصير
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هذا [هكيذا] احلكومية العثمانيية وي حيف دييش جيرار عليى واليية
شي ي ييهرزور ،و ي ي ييدآل فيهي ي ييا السي ي ييل والنه ي ي ي والقتي ي ييل والتش ي ي يريد،
ويستن د آخر باحلكومة اإليرانية ويشا بقوهتا اارات على اك،
فيني هبييا الكيوارآل الع يميية والفواجييع ا ليميية ،ويتييوم كييل ميينهم
نا يير نصييجمله فيرتات ييدد فلييم يي سيييف الييدماء مشييهورا إم
بن بادوا عا آخرهم (.)01( ))04
ه ييذا وق ييد بب ييدى الش يييخ مع ييروف الن ييودهي ت ييذمره م ييا س ييوء
ا وضيياا وكثيير القالقييل واالضييبرابات يف اإلمييار البابانييية و لييك
بقصيد طويلة وهذه بعأل ببياهتا:
ومسق ربسي برض كرد وربعها وقد كان منها نش يت مث نشويت
ولكنين قد عف فيهيا إقام ية فىث عف فيهيا رسوم مسريت
ومل يبق ما روح و فو وراحية ب وطان كرد بو سرور بو هب ة
مرابع ال لو هبيا عيش قاطيا وليو بني ي ي ييه ي وي رب قليةي ية
بالد هبا قرن الشياطني طالييع وكيم فتية فيها مساعر فتينة
وكم بدا فيها فش و ييارم قد انتهك ما بهل بغي وشرطة
حق بن يبكى عليهيا َبع
ففيهيا رباب البصا ير عي
وقد ة
علي برحبهييا يضيق على اللهفان وجه
ف كنافها ضاق
ة
()32
البسيبة
يبدو بن موالنا خالد وبعد عودته ما بغداد سينة 1411كيان
ق ييد ق ي ةيرر البق يياء يف الس ييليمانية واالس ييتقرار فيه ييا( )31حي ييو كان ي
ا س ييفار الكث يير والبعي ييد ق ييد بعيت ييه وب قلي ي كاهل ييه فبي ي تكيت ييه
املعروف يية وب ييدعم مباش يير م ييا بمي يراء باب ييان بنفس ييهم ،وب ييدب الن ييا
باال ميار عليييه ميا كييل حييدب و يوب والتييف حوليه طلبيية العلييم
وت ايييد عييدد بتباعييه يومييا بعييد يييوم إم بن ب ييبقوا بيياآلالف (،)30
إالة بن تلييك احلاليية مل تييدم طييويالً حيييو بييدب الصييدام بينييه وبييني
الش يييخ مع ييروف الن ييودهي ت ييدم ن ييا ح ييدا والن ييا خال ييد إم ت ييرك
السييليمانية متوجهييا إم بغييداد و لييك يف سيينة  1413واالسييتقرار
يف املدرسة اإلحسا ية حيو بكرمه وا بغداد كثيجملا ،وبن ليه من لية
ال قيية بييه ( ،)33ويف بغييداد اا يييته كثيجملا فقصييده العلميياء وطلبيية
العلم والتفوا حوله ودرسوا على يدييه العدييد ميا العليوم والفنيون،
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واجتميع ي لوا يه بنييا كثييجملون ميا العييرب والكيرد والييرتك علييى
ح ي ةد س يواء ( ،)38هييذا وقييد بقييي موالنييا خالييد يف بغييداد إم سيينة
 1417حي ييو ك ييان م ييود باش ييا بم ييجمل باب ييان يف زي ييار إم بغ ييداد
فبل منه هذا ا خجمل العود إم السليمانية واعتذر منه على ما
جييرى قييه ،ووعييده سييا معاملتييه وإكرامييه ف جابييه موالنييا خالييد
على طلبه بسب حبةه لوطنه وتعلقيه بيه وعياد إم السيليمانية ميا
جدي ييد حي ييو ب ي ل ييه م ييود باش ييا باب ييان تكيةي ية كب ييجمل  ،ووف يير ل ييه
ا ميوا الكافييية إلدار التكيةيية وبمييور البلبيية ومييا إم لييك( ،)31و
بوقييف علييى التكييية عييددا مييا العقييارات ال راعييية لتمويلهييا بشييكل
تمر و منت م ،وبدب موالنا خالد بىلقاء اليدرو عليى البلبية،
مس ة
والتف النا حوله ما جديد ،وتكا روا وازدادوا يوما بعد يوم نا
ب يار حفي يية بربيياب البريقية القادرييةية الييّ كاني هييي ا خييرى يييا
بتبياا ومرييدون كثيير في لةبوا مييود باشيا بابييان علييه( ،)37ويبييدو ب ةن
الباش ييا بيض ييا ق ييد ت ي يوج م ييا ل ييك االنتش ييار الواس ييع والس ي يريع
للبريقة النقشبندية ،وكذلك توسع نفو موالنا خالد يف املنبقية،
كي ةيل لييك بدى إم تغيييجمل مييود باشييا مييا تعاملييه معييه ،وجفيياه
( ،)36ويف الوقي ي نفس ييه ازداد الت ييوتر بين ييه وب ييني الش يييخ مع ييروف
النييودهي وبتباعييه يف البريقيية القادرييية مييا جهيية ،وبينييه وبييني بميراء
باب ييان م ييا جه يية بخ ييرى ن ييا ح ييدا ب ييه إم ت ييرك الس ييليمانية للم ي ةير
سرا إم بغداد و لك سنة  1402ون يف التكية
ا خجمل والتوجه ة
اخلالدييية ( ،)34وبرسييل فييور و ييوله خليفتييه الشيييخ بنيييد ا ربيلييي
إم الشام ليمهيد ليه االنتقيا إليهيا كميا يبيدو ،فقيام الشييخ بنييد
همتييه خييجمل قي يام ونشيير البريقيية النقشييبندية يف الشييام وبطرافهييا،
وبع ب بهلها والنا خالد كثجملا نيا دفعهيم إم مكاتبتيه طيالبني
منه القدوم إليهم فانشرح قلبه لذلك البلي وسيرعان ميا بجياهبم
إم طلبهم وانتقل مع بهليه وعيدد ميا بتباعيه وحواشييه إم الشيام
( ،)31وا ييدير بالييذكر ب ةن مييود باش يا قييد طل ي منييه قبييل لييك
العود إم السليمانية معلنا ندميه عليى ميا يدر منيه ةقيه إالة بن
موالنا خالد مل يلتف إليه( )82بيل مضيى قيدما إم دمشيق الشيام
وك ييان ل ييك س يينة  ،)81( 1400ويف الش ييام الت ييف حول ييه العلم يياء
وطلبيية العلييم وبييدب موالنييا خالييد بىلقيياء الييدرو عليييهم يف شييى
العلييوم واملعييارف والفنييون ()80في ع بوا بييه وب سييلوبه بإييا إع يياب،
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وبدب شعراؤهم بن م القصا د الرنانة يف مدحه والثنياء علييه وبييان
امده وبفضاله ،ويف تليك الفيرت سيافر إم مدينية القيد والتقيى
()83
بعلماءها ،قصد بعد لك بي اهلل احلرام داء فريضة احلي،
للميير الثانييية وكييان لييك س ينة  1401حيييو التقييى بالعديييد مييا
علماء احل از ،وبعد عودتيه ميا احلي ،بفيرت تيويف رنييه اهلل يرض
الباعون و لك سنة 1406م ()88ودفيا عليى سيف ،جبيل قاسييون
()81املبل على مدينة دمشق.
اللطنب الثالث

حول الخروج األخ ر للوالنا خالد مل السن لان ة

م ييا ه ييي ال ييدوافع احلقيقيةيية لل ييرو ا خ ييجمل ملوالن ييا خال ييد م ييا
الس ييليمانيةل ه ييل خ يير منه ييا هاربي ياًل ه ييل خ يير منه ييا بنيةيية ع ييدم
الرج ييوا إليه ييا اني ييةل بم بن ييه خ يير ولك ييا بنيةيية الع ييود إليه ييا كم ييا
حدآل معه قبل لكل هذه ا سئلة وبسئلة بخرى عدييد اجية
إم دراسات علميةة مستفي ة للتو ل إم بجوبة منبقيةية مدعمية
با دلةة وال اهني العلميةة املقنعة.
لقد قام الكثجمل ما الباحثني والكتياب قيدإا وحيديثا بياخلوض
يف امييار هييذه احلاد يية بالييذات ي حاد يية خييرو موالنييا خالييد مييا
السليمانية ي وكان نتا  ،ب اآل بعضهم متقاربة ،والبعأل اآلخر
منها متباينة ،وبنا بدوري س تناو هذه احلاد ة ما خال مناقشة
بهم تلك اآلراء وبالتا التو يل إم النتي ية اليّ براهيا بقيرب إم
واقع احلا .
لق ييد م ي ةير معن ييا قب ييل قلي ييل كي ييف ب ةن ييروف إم ييار باب ييان ق ييد
تييدهورت بشييكل ملقييوال ال سيييةما يف الفييرت الييّ سييبق خييرو
يو بحييد ا م يراء البابييانيني
موالنييا خالييد مييا السييليمانية ،فقييد (بي ة
شكواه ما هذه احلالة امل سيفة إم مسيرت ريي ،بقوليه" :إ ةن احلسيد
القا م بني بمرا نا سب بوار البالد البابانيةة و قها ،وال شيك بنيه
لييوال تنافسييهم و اسييدهم ملييا متكني احلكومتييان الرتكييية واإليرانييية
مييا ال فيير بنييا وقهرنييا") ( ،)87هييذا مييا ناحييية ومييا ناحييية بخييرى
مستمر وخا ةة تلك الّ
كان املضايقات املوجهة ملوالنا خالد
ة
()86
كاني
ييادر مييا قبييل النييودهي  ،وراييم املصيياحلة الييّ مت ية
بينهمييا إالة بن ييين بعتق ييد ب ةن بعض ياً م ييا آ ييار الص يراا واخلص ييام ق ييد
الزمهما إم آخر يوم ما حياهتما حيو ب ةن اخلالف بينهما كيان
023
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مصييجمليا إن مل يكييا يف ن يير كليهمييا ففييي ن يير بحييدشا علييى بقييل
تقدير ،فقد كان الشيخ معروف ياملعروف ب نه املنياف ل ي "الشييخ
خالييد" يف السييليمانيةة( )84ي يييرى بن بي توسييع لنفييو موالنييا خالييد
سيكون على حساب نفو ه ،فالبريقة القادريةة الّ كان النودهي
يتبناه ييا منتش يير يف ط ييو اإلم ييار الباباني يية وعرض ييها( ،)81وكاني ي
قميية ،ولكييا بعييد هييور موالنييا
سييلبة هييذا ا خييجمل ونفييو ه يف ال ة
خالد بدب نفو النودهي ينقسر شيئاً فشيئاً لصاحل موالنيا خاليد،
لذلك كيان النيودهي يعميل نتهيى جهيده للنييل ميا موالنيا خاليد
و ل ييك للق ي يد م ييا نف ييو ه وازدي يياد بتباع ييه ال ييذيا ك ييانوا يتك ييا رون
بشكل ،يف(.)12
بمام هذه احلالة امل رية إلمار بابيان ،واملضيايقات املسيتمر ليه
و تباعه ،وكتعبجمل عا عدم رضاه عا لك ةقرر موالنا خالد ترك
مدين يية السي ييليمانية عا ي ييمة اإلمي ييار البابانيةي يية ،ولكنني ييا هني ييا نعيي ييد

السي ي ا الي يذي طرحن يياه قب ييل قلي ييل وه ييو :ه ييل ك ييان خروج ييه م ييا
السيليمانية هروبيال بم مييا ل يعتقيد عييدد ميا الكتيياب والبياحثني ي
واملسر ري ،واحد منهم ي ب ةن خروجه كيان هروبياً ،مسيتدلني عليى

لييك بي ةن موالنييا خالييد كييان قييد اهتييم بالقيييام بالوقيعيية بييني مييود

باش ييا باب ييان وإخوتي يه ،وبن ييه ك ييان بص ييدد ت س ييي م ييذه جدي ييد
والقييام بت عمه يف املنبقة ( ،)11إم ميا هنالك ميا االهتاميات الّ
تفتقير ي باعتقيادي ي إم ا دلةية العلميةية املقنعية ،ليذا فيىنين بسيتبعد

كل االستبعاد بن يكون تيرك موالنيا خاليد للسيليمانية هروبيا ،بيل

كان خروجه ببوا إرادته ما اجمل إكراه وال إجبار ،ويكفي دليالً
علييى لييك ب ةن موالنييا خالييد بعييد خروجييه مييا السييليمانية وتوجهييه
حنو بغداد وقبل انتقاله منها إم الشام عاد إم مصيف (بورامان)
يف منبقة شهرزور عد مرات لقضاء فصل الصيف هناك ،مث إنه
انتقييل مييا لييك املصيييف إم الشييام عييا طريييق املو ييل دييير الي ور
حلي  ،فلييو كييان خييرو موالنييا خالييد مييا السييليمانية هروبييا كمييا
جترب على العود إم املنبقة بعد لك!!
يدعي البعأل ملا ة
بمييا مييا اهتييم بييه موالنييا خالييد مييا بنييه كييان يسييعى للوقيعيية بييني
السي ير،
بم ييجمل باب ييان م ييود باش ييا وإخوت ييه ،وبن ييه ك ييان يع يياديهم يف ة
ويقوم بك امل امرات ضدهم فلم بقف خيال دراسيّ املتواضيعة
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علييى مييا يثب ي لييك ،وبعتقييد بن هييذا ال يربي ال تدعمييه بييية بدلةيية
ترقييى إم مسييتوى التصييديق فض يالً عييا ا ي م واليقييني ،فيياملعروف
ع ي ييا موالن ي ييا خال ي ييد بن ي ييه مل يك ي ييا يراي ي ي يف اخل ي ييوض يف اللعب ي يية
السياس يييةة ال ييّ كان ي قا م يية يف ل ييك الوق ي  ،فق ييد ورد عن ييه يف
رس ييالته ال ييّ كتبه ييا م ييا دمش ييق خي ييه الش يييخ م ييود يياح
(...وال تدخل يف بمور احلكم ما ا مراء ولو طلبوا لك منيك)
( ،)10وعن ي ييدما طلي ي ي من ي ييه وا بغ ي ييداد العثم ي يياث داود باش ي ييا بن
يتوس بينه وبني بمجمل بابان وإخوته للقيلولية دون قييام البابيانيني
باالتص ييا ب يياإليرانيني ق ييام ييا بُم يير ب ييه وه ييو ك يياره ل ييه لع ييدم رابت ييه
بالت يدخل يف مث ييل ه ييذه ا م ييور ال ييّ كان ي بعي ييد نوع ياً م ييا ع ييا
توجهاته العلميةة والروحيةة واإلرشاديةة ،يقو يف رسالته اليّ كتبهيا
إم داود باش ييا وا بغ ييداد..( :بم ييا بع ييد :فق ييد ت ي يواترت اإلش ييار
م يينكم إم بفق يير الفق ي يراء ،وزاد يف اإلحل يياح واإلب ي يرام وزي يير ا م ي يراء
ليوس الفقجمل إل الح ات البني ،وليبذ النص ،لدفع الكدور
والشييقناء والشييني ،ليتبييد النفيياق بالوفيياق ،وتتقييو املنييافر إم
االتفاق ،مع بن اقتقام هذا املسكني الفقجمل وخوضه يف مثل هذا
ا ميير اخلبييجمل كييان بالنسييبة إم بعييأل العقييو سييببا للسييقو عييا
العيييون ،واالحنبييا والني و  ،علييى بن االعتميياد علييى عهييود بهييل
الدنيا حق االعتماد ع ي علينا ،إ هو ب ع ما خير القتياد،
وال ن ما ما نقضهم امليثاق وإخالفهم امليعاد) (.)13
وزي يياد عل ييى مي يا س ييبق بق ييو  :ل ييو ك ييان موالن ييا خال ييد يراي ي
بالقي ييام باملص ييادمة م ييع بمي يراء باب ييان الس ييتمر يف ل ييك والحتم ييى
ب تباعييه الييذيا كييانوا بيياآلالف يف لييك الوق ي  ،وإ ا قيييل ب نييه مل
يفعييل لييك نييه كييان بييني بيييدي البابييانيني يف السييليمانية و ي
سيبرهتم ،نقو  :فلما ا مل يقم موالنا خالد عاداهتم ما الشام
حيو كان بعيدا عا املنبقة وكان يف م ما منهم!!
وبنيياء علييى مييا تقييدم بقييو إ ةن كييل الييدال ل تشييجمل وبييال بدىن
شييك بن موالنييا خالييد قييد تييرك مدينيية السييليمانية يف املي ةير ا خييجمل
قأل إرادته واختيياره ومل ربي ه بحيد عليى ليك ،بميا عيا سيب
يذمره واسييتيا ه م ييا ا وضيياا املرتدي يية
خروجييه ف عتقييد بن ييه كييان لت ي ة
واملتييدهور ال ييّ كان ي املنبقيية تش ييهدها آن ييذاك ،مثة إن ش ص ييية
سييتوى ش صييية موالنييا خالييد الييذي مييأل كييره اآلفيياق ،ولييه مييا
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ا تبيياا بيياآلالف لييي بلعوبيية ب يييدي ا م يراء واحلسيياد يسييتفةونه
فيرتك البلد مث يرتجونه لكي يعود وبعد عودته سرعان ميا يعيودون
إم اس ييتف ازه م ييا جدي ييد! ل ييذلك مل رب ييبهم موالن ييا خال ييد عم ي يالً
بقاعييد ( :ال يلييدغ املي ما مييا جقيير ميرتني) ( )18كمييا يقييو عبييد
الكرمي املدر .
بقييي لييدينا اإلشييار إم حقيقيية بخييرى وهييي بن موالنييا خالييد
يتقره
عنييدما سييافر إم دمشييق مل يكييا يقصييد بييذلك ا ا هييا مسي ة
مر بخرى إالة بنه قد
النها ي ،بل كان ينوي الرجوا إم كردستان ة
وافت ييه املنية يية قب ييل بن تتقق ييق تل ييك ا مني يية ،ودليل ييي عل ييى ل ييك
الرسالة الّ كتبها ما الشام إم جلى زاده موالنا الشيخ عبد اهلل
ا لييى ابييا كيياكى جلييى ( )11خليفتييه يف كييوى سيين ق حيييو ورد
فيها بعد ت كيده على تذمره ما حيا الغربة واالبتعاد عا ا هيل
واخلالةن...( :وال برضى بن تتقرك ملالقا هذا املذن اليذي هيو
يف ة التقصجمل مغرتق ،وإن كان القل بنار فراقكم رتق ،فيىن
بقا ي يف الشام بفرض احليا اجمل معلوم) (.)17

يقي ي ي ييا  :بختصي ي ي ييم القي ي ي ييوم و ا ي ي ي ييموا ،وخا ي ي ي ييم في ي ي ييالن فالن ي ي ي ياً،
َُ،ا مةً ِ
وخصاماً) (.)11
ََ
()72
وعرفه ابيا من يور (املتيو سينة 611ه) بقوليه( :خصيم:
ِ
يومةُ :ا َي َيد ُ  .خا َ ي َيمه ِخصيياماً ُ
صي َيمهُ َكْصييمهُ
و،ا َ ي َيمةً فَ َ َ
اخلُصي َ
خص ي ي ييماًَ :الَب ي ي ييه بِ ْ ِ
يومةُ ِاال ْس ي ي ي ُيم ِم ي ي ي َيا التِ ا ُ ي ي ي ي ِم
َ ْ
َ ُ
احلُ ِ ي ي يية ،واخلُص ي ي ي َ
ِ
يوم وَ ا َ ي ييموا،
ص ي ي ُيمَ :م ْع ي ي ُيروف ،و ْ
و ْ
االختص ي ي ِيام .واخلَ ْ
ص ي ي َيم الق ي ي ُ
اختَ َ
ِ
صي ُيم
ك :الِيذي ُكا ِ ُيم َ
ص ُيم َ
صيومَ ،وقَي ْد يَ ُكيو ُن اخلَ ْ
وخ ْ
َ
كَ ،ومَْ ُعيهُ ُخ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ياك نيَبَ ي ُ
يوَ .ويف التِيْن يي ِيل الْ َع ي ي َ  :وَهي ْيل بَتي َ
لِال ْينَ ي ْيني َوا َْ ْمي ُيع َوالْ ُم َنيِ ُ
ِ
اخلَ ْ ِ
ابَ )71(ج َعلَ ي ي ييهُ مَْ ًع ي ي ييا َن ي ي ييه ُمس ي ي ي َيي
ْ
صي ي ي ي ِم إ ْ تَ َسي ي ي ي ِوُروا الْم ْقي ي ي ير َ
ِ
ص ِم:
ص َد ِر؛ قَا َ ابْ ُا بيَريَ :شاه ُد اخلَ ْ
بِالْ َم ْ
ص َع ِ
َزهَر ُم ْ
صم ييَ ُعدُّو َن الدُّخو َ  ،ك َني ُِه ْم قروم اَيارى ،كلِ ب َ
وخ ْ
َ
ٍ
ِ
وقَا َ يَ ْعلَ ُ بْ ُا ُ َع ْجمل املازثة:
ورُه ْم هبٍِِْرت هاتِِر
ص ٍم قَ ْد َش ِهدت بَلِ ِد ٍ،
ولَُر ِ
ب َخ ْ
تَي ْغلي ُ ُد ُ
الرِم ِة:
اه ُد التِثْنِيَ ِة َوا َْ ْم ِع وا ِإلفراد قَي ْو ُ ِي ُّ
قَا َ َ :و َش َ
بَبيُّر علَى اخل ِ
وَال خص ِ
مان ييَ ْغلِبُه ِجداال
صم
َ َ ْ
صوم ،فَيلَْي َ َخ ْ
َ َ ُُ
()70
ومع) .
ف َفرد ويَ ة َ

منهجه في التعامل مع خصومه

وعرفيه ببيو احلسيني بيا زكرييا اليرازي(( )73املتيو 311ه)
كما ة
بقولييه( :خصييم) اخليياء والصيياد وامليييم ب ييالن :بحييدشا املنازعيية،
والثاث جان ِو ٍ
عاء.
ُ
ِ
كر وا نث ييى في ييه سي يواء.
ف ييا ةو اخلَ ْ
ص ي ُيم ال ييذي ُكا ييم .والي ي ةذ ُ
واخلِصيام :مصيدر خا ييمته ُ،ا يمةً ِ
وخصياماً .وقييد ربميع ا مي ُيع
ُ
َ
ُ
على خ ٍ
صوم .قا :
ُ
ِ
صومي
* وقد َجنَي َف ْ َعلَ ِي ُخ ُ
ِ
الع ي ْيرو .
وا ييل الث يياث :اخلُ ْ
ص ييم جان ي ي الع ي ي ْد ال ييذي في ييه ُ
ٍ
يام العييني :مييا ُ
ضي ِم ْ
صييم .و ْ
ويقييا إ ةن جاني كييل شيييء ُخ ْ
بخصي ُ
علي ييه ا ش ييفار .وإك ييا ب ْن ُرب َم ييع ب ييني ا ييلني ف ييجملِد إم مع ي ي ً
واحد .و لك ب ةن جانِ العِيد ما يل إم بحيد الش ْ ِ
صيم
يقني ،واخلَ ْ
َ
()78
ا يف جان ٍ ؛ فا ل واحد) .
املنا ِز ُ
()71
ومةُ:
وعرفه الفجملوزآبادى (املتو 416 :هي) بقوله( :اخلُص َ
ة
ِ
ص َمهُ َكص ُمهَُ :الَبَهُ ،وهو
ا َ َد ُ .خا َ َمهُ ُ،ا َ َمةً ُ
صومةً ،فَ َ َ
وخ َ
فعي ُيل منييه إم الضييم ،إن مل تكييا
شييا ألِ ،ن َ
ففعلتُييهُ يُي َيرُّد يَ َ
فاعلتُييهُ َ

اللبحث الثاني

اللطنب األول

تعري ا ا ا ا اف الخصوم ا ا ا ا اة
قبي ي ي ييل التبي ي ي ييرق للقي ي ي ييديو عي ي ي ييا بسي ي ي يياب اخلصي ي ي ييومات بي ي ي ييني
املت ا ييمني ومنه ييية التعامييل مييع اخلصييوم ،ينبغييي علينييا تعريييف
مص ييبل ،اخلص ييومة ،وبي ييان معن يياه يف اللغ يية العربي يية ،فق ييد وردت
يومة ،و ِخص ي ييام) يف بال ي ي مع ي يياجم،
ص ي ي َيم ،و ُخ ُ
مف ي ييرد َ ( :خ َ
صيي َ
و قاح اللغة العربية ،وفيما ي يت كر لبعأل منها:
()16
(املتيو سيينة 162
لقيد عرفيه اخللييل بيا بنييد الفراهييدي
صييم :واحييد وميييع ،قييا اهلل ع ي وجييل:
ه) بقولييه( :خصييم :اخلَ ْ
()14
ِ
اخلَ ْ ِ
ياك نيَبَي ُ ْ
َ وَهي ْيل بَتي َ
اب ف علييه مع ياً
ص ي ِم إ ْ تَ َسي ِوُروا الْم ْقير َ
يمك ،ومع ي ييه:
ييمك :ال ي ييذي ُكا ِ ي ي َ
ن ي ييه مس ي ييي باملص ي ييدرَ .
وخص ي ي ُ
ص ي ي ييماء .واخلُصي ي ي ييومةُ :االسي ي ي ييم مي ي ي ييا التِ ا ُي ي ي ييم واالختصي ي ي ييام.
ُخ َ
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ياخَرهُ فف َ ي َيرهُ يَف َ ي ُيرهُ ،وبم ييا
يرف َحل ي ٍيق ،فىنِييهُ ب ييال َف ِ
َعينُييهُ َح ي ُ
ت ،،كف ي َ
ات اليوا ِو فى ِ ييا
يدت وبِعي ُ  ،فيُي َيرُّد إم الكسي ِر ،إال َو ُ
كو َجي ُ
املُعتَي ُّيلَ ،
ياوفَين فَ ِ ْفتُيهُ بخوفُيهُ.
تَيَرُّد إم ال ِ
ض ِم ،كر َ
اضيتُهُ فَيَرضوتُهُ ْبرضيوهُ ،وخ َ
ٍ
نازعتُهُ ِ ،م استَغنَوا عنهُ بِغَلَبتُهُ.
ولي َ يف كل شيء يُقا ُ َ :
صي ي ييموا َ :ا َ ي ي ييموا .واخلَصي ي ي ُيم :امل ا ِ ي ي ي ُيم ُ :خصي ي ييوم،
وْ
اختَ َ
ُ
ني وا م ي ي ِع وامل نيِ ي ِ
ييم :امل ا ِ ي ي ُيم :
يو.واخلَصي ي
وق ييد يكي ييون ل ْينَ ي ي ِ َ
ُ
ُ
وخصمان.
صماء ُ
ُخ َ
ِ
ِ
ِ
وهييم
ِحُ :جميياد َ :خصيمو َن .ومييا قَي َيرب ُ 
َور ُجيل َخصييم ،ك َفير َ
َكَصمون )77( براد َكْتَ ِ
صمو َن ،فَي َقلَ َ التاء اداً ،في د َا َم ونيَ َق َيل
َ
حرَكتييه إم اخلي ِ
ِ
ِ
ياا
ياء .وميينهم مييا ال ين ُقي ُيل ،ويَكسي ُير اخليياءَ الجتمي ِ
ََ َ ُ
ال ِسيياكن ِ
ني .وببييو عمييرٍو َكْييتَلِ ُ َحَرَكيةَ اخليياءَ اختالسياً ،وبمييا ا َ ْمي ُيع
بني ال ِساكِنني فيه ،فَيلَ ْقا) (.)76
إ اً تكي يياد ميي ييع التعريفي ييات جتمي ييع علي ييى ب ةن (اخلصي ييام) هي ييي
ح ييدوآل ج ييدا  ،ونق ييا  ،بو منازع يية ب ييني ش ص ييني ،بو في يريقني
كتلف ييان يف الي يربي ح ييو مسي ي لة ،بو جمموع يية م ييا املس ييا ل ،وب ةن
(اخلَصييم) ،يسييت دم للواحييد ،واال نييني ،وا مييع املييذ ةكر ،وا مييع
امل نو على حد سواء.
اللطنب الثاني

نسباب الخصومة ب ل العنلا

إ ةن مس ي ي لة ح ييدوآل اخلصي ييام ،وا ييدا بي ييني العلم يياء مس ي ي لة
قدإ ي ي يية ،حي ي ي ييو إ ةن العلم ي ي يياء ق ي ي ييدإاً وح ي ي ييديثاً ك ي ي ييانوا وال ي ال ي ي ييون
يرد
بلف الكثجمل منهم م لفيات عدييد لل ة
يت ا مون فيما بينهم ،و ة
علييى خص ييومهم ،وبيييان بخب ييا هم ومثييالبهم ،وال س يييةما العلم يياء
ا قران الةذيا عا روا بعضهم بعضاً ،وإ ا كانوا يف بلد واحد فى ةن
اخلصييومة االب ياً مييا تكييون بش ي ةد ضيراو  ،وبطييو مي ةد  ،وفيمييا ي ي يت
كر لبعأل ما بسباب اخلصومة بني العلماء:

 -2اخ ااتال وفه اااال النظ اار ح ااول اللس ااائل العنل ااة الت ااي
ف ها اختال :

هناك الكثجمل ميا املسيا ل العلميةية والفقهيةية اليّ اختلفي آراء
العلم يياء والفقه يياء حوي ييا ،ولك ييل م يينهم بدلةت ييه ال ييّ يستش ييهد هب ييا
لييدعم ربيييه ومذهبييه ،والعلميياء حيييا هييذا ا ميير فريقييان؛ فريييق ال
ي ييرى ب س ياً م ييا بن تتع ييدد اآلراء ح ييو املس ي لة الواح ييد  ،ويتقب ييل
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يتقم ي ييل ال ي ي يربي امل ي ييالف و ي ي يياو
ال ي ي يربي امل ي ييالف ،وفريي ي ييق ال ة
فييرض ربيييه علييى اآلخ يريا ،ومييا هنييا تبييدب اخلصييومات بينييه وبييني
اجمله ما العلماء.

 -1الحسد واللنافسة ب ل العنلا األارا :

إ ةن العلم ي يياء ا قي ي يران كثي ي يجملا م ي ييا ي ييدآل بي ي يينهم اخلص ي ييومات،
واجملييادالت ال سيييةما إ ا كانييا يف البلييد عينييه ،فالعلميياء هييم بيضييا
بشر ،والبشر يغارون ما بعضهم البعأل ،لذا فكثجملا ما ترى عاملا
يغار ما كثر إقبا طلبة العلم على عامل قريا له ،بو ازدياد عدد
بتباعييه و بيةييه ،واملصييلني خلفييه ،فيتييذرا بشييى الييذرا ع وا سييباب
ليت ا م معه ،وبالتا النيل منه.

 -3االستلاع إل كالم الوشاة:

االستماا إم كيالم الوشيا واملفسيديا ميا النيا وتصيديقهم
واح ييد م ييا بس ييباب اخلص ييومة ب ييني العلم يياء ،ل ييذلك رب ي ي عل ييى
العلماء بن يكونوا ببعد النا ما لك ،وعليهم بن يتذ ةكروا دوماً
قوله تعام :يا بيها الذيا آمنوا إن جاءكم فاسق بنبي فتبينيوا بن
تصيبوا قوما دهالة فتصبقوا على ما فعلتم نادمني.)74( 

 -4الجري ورا الشهرة وإتباع الهوى:

ا ي ييري وراء الش ي ييهر وإتب ي يياا ه ي ييوى ال ي يينف واح ي ييد م ي ييا به ي ييم
ا سباب الّ ت دي إم حدوآل اخلصومة بني العلماء ،حيو إ ةن
بعضياً مييا العلميياء قييد يقعييون يف حبا ييل الشيييبان ،ويبقثييون عييا
الشييهر  ،والرفعيية بييني النييا فييال يعرتفييون بعلييم وفضييل بحييد مييا
بىن وج ييدوهم ،و يياولون التقلي ييل م ييا
العلم يياء ،ب ييل كا ييمو م ة
ش م لكي يست روا بالعلو والرفعة بني النا .
 -5التعصب لنرني:
ياد الصيواب
إ ةن ش ةد التمسك بالربي مدعا لل رو عيا ج ة
املتعص لربيه ما العلماء ،فالكثجمل ما العلمياء
ال سيةما إ ا كان
ة
التعص ي ي لل ي يربي ،وال إك يينهم
ال يس ييتبيعون التغلةي ي عل ييى آف يية ة
التنيياز عييا آراءهييم املرجوحيية بو اخلاطئيية ،لييذا ت يراهم كا ييمون
 ،ي ييالفيهم م ي ييا العلم ي يياء ،ويتش ي ييبثون بش ي ييى ا دل ي يية _وإن كاني ي ي
ضي ي ي ييعيفة_ لنصي ي ي يير آراءهي ي ي ييم ،وهي ي ي ييذه آفةي ي ي ية خبي ي ي ييجمل يبتلي ي ي ييى هبي ي ي ييا
بعأل العلماء.

اللطنب الثالث
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منه موالنا خالد في التعامل مع خصومه

لقد واجه موالنا خالد النقشبندي خصوما عديديا يف حياته
العلميةيية واإلرشييادية ،وقييد تسييببوا لييه يف الكثييجمل مييا املتاعي  ،كمييا
بعيياقوا طريقييه يف الكثييجمل مييا ا حيييان ،إالة بنييه مت ةكييا مييا التعامييل
معه ييم كم يية بالغ يية ،و م ييل منقب ييع الن ييجمل ،وإكنن ييا بن حن ييدد
بعض ييا م ييا به ييم ا س ي ي ال ييّ ارتكي ي عليه ييا موالن ييا خال ييد وه ييو
يتصي ييدى خلصي ييومه ،و تلي ييف تلي ييك ا س ي ي بي ييني الش ي ي ةد واللي ييني
و ليك حسي حاليية اخلصيم ونوعيةيية اخلصييومة ،وفيميا يي يت بعييأل
ما تلك ا س :

 -2يدم االهتلام بالخصومة وإهلالها:

إ ةن بال اخلصيومات اليّ يدآل بيني النيا تتفياقم وتتوسيع
يتمر البرف ي ي يان يف تغي ي ييذيتها والعمي ي ييل علي ي ييى توسي ي يييعها
عني ي ييدما يسي ي ي ة
وتعقي ي ييدها ،بم ي ييا إ ا ق ي ييام بح ي ييد البي ي يرفني ب ي ييالل وء إم العقالني ي يية
واحلكمية ،وقبيع دابير اخلصيومة وليو ميا طيرف واحيد فى يا حتميا
ستتالشييى وتنتهييي كالنييار الييّ ت كييل نفسييها وتبف ي إ ا مل يُلييق
فيهييا امل يييد مييا احلبي  ،هييذا وقييد ورد يف حييديو للرسييو ييلى
اهلل عليه وسلةم(( :إ ةن ببغأل الرجا إم اهلل ا ل ةد اخلصم)) (.)71
يو
لقييد ببييدا موالنييا خالييد يف جتاهلييه لل صييومات ،وكييان ي ة
بتباع ييه بيض ييا النته ييا ال يينه ،نفس ييه حي ييو ك ييان يو يييهم ب ييرتك
اخلص ييومة واالش ييتغا ييا في ييه النف ييع والفا ييد  ،فق ييد ورد عن ييه يف
إجازته العلميةة الّ منقها للشيخ حسيا اخلبيا ...( :و بو ييه
بالتمسك بالكتاب والسنة وا مر بتصقي ،العقا د قتضيى آراء
بهييل السيينة وا ماعيية الييذيا هييم الفرقيية الناجييية...وبو يييه بتييوقجمل
نيلي يية القي ييرآن والفقهي يياء والفق ي يراء ،وبسي ييالمة الصي ييدر ،وبسي ييماحة
ال يينف ،،،وت ييرك اخلص ييومات...وك ييل م ييا يتب يياو علي ييه بالنميم يية
واحلسد يفوض بمره إم اهلل) (.)62
لقد كان موالنا خالد ينصي ،طالبيه ومريدييه بضيرور االبتعياد
ع ييا اخلص ييومة م ييع امل ييالفني ةن اخلص ييومة االب ييا م ييا يي ي دي إم
انشغا طال العليم عيا مهمتيه ا ساسييةة بال وهيي طلي العليم
ونش ييره ب ييني الن ييا  ،وإ ا م ييا تب يياو اخلص ييم علي ييه كثي يجملاً ،وض يييةق
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علييه ،وآ اه فىنيه يفيوض بمييره إم اهلل تعيام حسي توجييه موالنييا
خالد رنيه اهلل.
لقد ع ةد اإلمام ببيو حاميد الغي ا اخلصيومة واحيد ميا آفيات
اللسي ييان الي ييّ تي ييودي بصي يياحبها إم مي ييل الكثي ييجمل مي ييا الي ييذنوب
واملعا ييي جي ةيراء تلييك اآلفييات ،وقييد بورد حا يية لبيفيية حييو تييرك
مر يب
اخلصومة وإن كان املرء على ة
حق فقا (( :وقا ابا قتيبة :ة
بشيير بييا عبييد اهلل بييا بيب بكيير فقييا  :مييا ربلسييك هاهنييال قلي :
خصومة بيين وبني ابا عم  ،فقا  :إ ةن بيك عنيدي ييداً وإث
بريد بن بج يك هبيا ،وإث واهلل ميا ربيي شييئاً ب هي لليديا ،وال
بنقص للمروء  ،وال بضيع لل ةذ  ،وال بشغل للقل ما اخلصومة،
قا  :إنك عرفي ب ةن احل ةيق  ،قلي  :ال ولكيا بكيرم نفسيي عيا
هذا ،قا  :فىث ال بطل منك شيئاً هو لك)) (.)61

 -1االبتعا يل التجريح واستخدام األلواظ الناب ة:

لقد كان موالنا خالد يتقلى با دب ا ةم ،واحيرتام اآلخيريا
حي ةيى وإن كييانوا خصييوما لييه ،فقييد اشييتهر يف مراسييالته باسييت دام
املرس يل إليييه ،وإ افييه ب ي روا عبييارات
عبييارات راقييية جييداً يف مييدح َ
املييدح والثنيياء ،ويت لةييى لييك يف الرسييالة الييّ برسييلها إم الشيييخ
معييروف النييودهي الييذي كييان قييد اهتمييه سييابقا بالكييذب واخلييداا
يتهل
وميا إم ليك مييا عبيارات اليتهكم والتنقيييص ،رايم ليك اسي ة
موالنييا خالييد رسييالته إليييه بقولييه..( :مييا العبييد املسييكني والفقييجمل
املسي ييتكني إم جني يياب سي يييدي ا ي ييامع لشي ييريف الفضي ييل وا دب،
احلييا لكيرامّ احلسي والنسي  ،سيييدنا وموالنييا السيييد معييروف
سا ه بفضله الكرمي الرءوف) (.)60
لقييد كييان موالنييا خالييد النقشييبندي إتثييل ميير الرسييو ييلى
اهلل عليييه وسيلةم حيييو ورد يف حييديو لييه يقييو فيييه(( :إ ةن اهلل ال
يتفقش)) ( .)63وقييا يف حييديو آخيير(( :لييي
ي ة الفقييش والي ة
()68
بالبع ييان وال اللةع ييان والف يياحش وال الب ييذيء))  ،لق ي يد
امل ي ي ما ة
بمرنييا رسييو اهلل ييلى اهلل عليييه وسييلم بن نت ي ةيجمل بفضييل و بمييل
الكلمي ييات يف بحاديثني ييا مي ييع اآلخ ي يريا ،و اني ييا بش ي ي ةد النهي ييي ع ي ييا
اسييت دام ا لفيياال ا ارحيية حي ةيى مييع اخلصييوم وامل ييالفني ،و انييا
عييا اإلسيياء إليييهم مييا خييال اسييت دام الكلمييات الييّ تسيييء
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إل يييهم وتث ييجمل حفي ييتهم ،و ي ييدق اهلل تع ييام حينم ييا قي ييا (( :وال
تستوي احلسنة وال السيئة ادفع بالّ هي بحسا فى ا الذي بينك
وبينه عداو ك نه و ة نييم)) (.)61
إ ةن موالنا خالد النقشيبندي فضيالً عيا ابتعياده عيا اسيت دام
الكلم ييات ا ارح يية يف ح ي ةيق خص ييومه ك ييان يس ييت دم بم ييل وبرق
ا لفيياال وا لقيياب يف حقهييم مثييل :سيييدنا ،وموالنييا واجملهييا مييا
ا لقاب ،إ ةن هذا النه ،االباً ما ي ةر يف اخلصم ويقلل ما شي ةد
اخلصومة إن مل ي يا ا يةاً.
 -3يدم وكر األسلا :

إ ةن عدم كر ا مساء عند توجيه النقد هو ما هيدي الرسيو
ييلى اهلل عليييه وس يلةم ،حيييو كييان يقييو  :مييا بييا بق يوام يفعلييون
كذا وكذا ،بو ما با بقوام يقولون كذا وكذا كميا ورد يف حيديو
ل ييه ييلى اهلل علي ييه وس ي يلةم يق ييو في ييه(( :م ييا ب ييا بق ي يوام يرفع ييون
ببص ييارهم إم الس ييماء يف ييالهتم ،)67( ))....فك ييان إتن ييع ع ييا
كيير ا مسيياء إالة عنييد الضييرور  ،لييذا فقييد سييلك موالنييا خالييد مييع
خصييومه مسييلك رسييو اهلل ييلى اهلل عليييه وس يلةم ،فقييد ورد يف
رسييالته الييّ كتبهييا للشيييخ عبييد اهلل جلييى زاده يف كييوى سيين ق:
(...والب يياقي ال جعلن ييا اهلل تع ييام وإي يياكم ن ييا ف ييت ،اهلل ببص ييارهم
وبعم ييى بص ييا رهم ح ييى تواةل ي يوا يف تنق يييص الن ييا  ،وافلي يوا ع ييا
عيييوهبم ،واستقص يوا عيييوب إخ يوا م ع ي ةداً ،ومييا تنبةه يوا لييذن مييا
ورداً) (.)66
نوهبم بخذا ة
إن كر اسم الش ص املقصود بالنقد قد ي يده تعنتاً وإ راراً
علييى خبي ه ،فرة ييا يتصي ةيور ب ةن كرامتييه دنةسي  ،وبهيني ش صيييته
لييذا إتنييع عييا تييرك اخلب ي بييل و سيييدافع عنييه ويتكلةييف يف إربيياد
امل ي ةرات علييى بفعالييه وبخبا ييه ،بمييا إ ا مل يييذكر اسييم الش ي ص
املقص يير امل ييذن ف ييى ةن ل ييك س يييكون بدع ييى إم تقبةل ييه
امل بي ي و ة
للنصيقة وامتثاله يا ،وبالتا اإلقالا عا لك اخلب بو اإلمث.
إ ةن االبتعاد عا كر اسم اخلصم يبقي اجملا واسعا إل الح
ات البي ييني بي ييني اخلصي ييمني ،حيي ييو إكي ييا نيي ييل الكي ييالم م ي يالً
حس ييناً ،و رة ييا يتص ييور اخلص ييم ب ةن املقص ييود ب ييذلك الك ييالم ه ييو
ش ي ص آخيير اييجمله ،إم مييا هنالييك مييا امل ييار الييّ مييا ش ي ا
إ اء اخلصومة ،وقبع دابرها بني املت ا مني.
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 -4توا ي ِ
الصدام ولو بالهجرة مل بندا:
ما خال دراسية ش صييةة موالنيا خاليد يتب ةيني لنيا بوضيوح ال
لييب فيييه وال امييوض كييم كييان حريصياً علييى تفييادي ال ِ
صييدام مييع
وبشى الوسا ل والسبل املتاحة ،وإ ةن حر ه هيذا
العلماء وا مراء ة
مل يك ي ي ييا ولي ي ي ييد خ ي ي ييوف من ي ي ييه عل ي ي ييى نفس ي ي ييه ،بو عل ي ي ييى مص ي ي يياحله
الش صيييةة ،فقييد كييان ل يه مييا القي ةيو واملنعيية مييا يكفييي لييدحر بي
اعت ي ييداء بو تب ي يياو علي ي ييه حي ي ييو ك ي ييان ل ي ييه اآلالف م ي ييا ا تب ي يياا
واملنا ريا الذيا كانوا رها إشارته إالة بنه مل ةركهم ،بل إم
بسالي بخرى للتعامل مع خصومه والّ منها اي ير ميا بحي ة
البليدان إم قلبييه ي السيليمانية ي وقييد ي إم هييذه الوسيييلة مي ةيرتني
خال راعه مع خصومه ،ا وم منها سنة  ،1413والثانية سنة
 1402حيييو كييان الصيراا بينييه وبييني خصييومه قييد احتييدم بشييكل
املر ا وم ،ففضل العيش يف الغربية عليى سيفك
بكثر ضراو ما ة
الدماء وانتهاك احلرمات.
لقييد كييان موالنييا خالييد يييرى ب ةن بقيياءه يف السييليمانيةة سيييكون
مثييار فتنيية لييه و تباعييه مييا جهيية ،وخلصييومه ومناو يييه مييا جهيية
بخرى ،ف صومه مل يكونوا ينف ةكون عا مضايقته ،وكيل التهم له
و تباعه ،وإ ار حفي ية بميراء بابيان جتاهيه ،ليذا فقيد وجيد موالنيا
خالييد نفسييه بمييام خييياريا بحالشييا مي ةير؛ فىمييا بن يبقييى يف موطنييه
وإم ييا بن يرح ييل م ييا موطن ييه
(الس ييليمانية) وليق ييدآل م ييا ييدآل ،ة
ويض ييع ح ي ةداً لتل ييك الص يراعات والقالق ييل ،وبع ييد دراس يية اخلي يياريا
وفضيل حييا الغربية
اختار موالنيا خاليد النقشيبندي اخلييار الثياث ،ة
على الفتنة وإراقة الدماء وخراب ال ةديار.
 -5التحنّي بروح التسامح ويدم اللؤاخ ة:

لقيد كيان احلليم والتسيام ،مييا مسيات ش صييةة موالنيا خالييد،
يرتدد يومييا ع ييا مس ييا ة مييا آ وه وارتكب يوا بخب يياء يف
حيييو مل ي ي ة
ح ةقييه وبييذلك متةكييا مييا تبي مكانيية كبييجمل يف قلييوب النييا  ،ومييا
ا مثلة على لك ما كتبه جوابياً عليى طلي ميا الشييخ إمساعييل
ا ناراث ( )64الذي التم منيه العفيو عيا ميد الكركيوكي حييو
جاء يف رسالته ..( :وبعد :فقد ورد كتابكم الشريف ،وخبابكم
للرتجييي والشييفاعة والعفييو عمييا ييدر مييا مييد
املنيييف ،متضييمنا ة
الكركي ييوكي مي ييا اإلس ي يياء والشي ييناعة ،وال كف ي ييى علي يييكم بن ه ي ييذا
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املعاملية ميع بحبابيه وب يقابه
املسكني على حس املقدور
ييا هييو ديدنييه الييدفع بييالّ هييي بحسييا ،إالة بن مسيياو بخييالق
بعييأل النييا تل ي احلليييم إم التهي ةيور ،و ملييه علييى مييا لييي يف
التصييور يييو ربي عليييه شييرعا ه ييره وفراقييه ،إ حسييا املعامليية
ة
معييه كيير عييا حية ي الق ييدر والباقيية ،وبا مليية فتك ي ةدر خ يياطري
يتوسييل بكييم لكييان العفييو عنييه
علييى املييومى إليييه بل ي مبلغ ياً لييو مل ة
ب ع ما خر القتاد ملا هر منه ما املساو والفساد ،لكيا
بجيير ك ييم الغييي عنييد اهلل ع يييم ،وبنييتم تصي ةديتم لعفييو جرا مييه،
و جل عني تكرم بلف ع ٍ
ني) (.)61
لقد وردت الكثجمل ميا اآلييات القرآنيةية وا حادييو النبوييةة يف
فضيلة ك م الغي  ،والعفيو عيا النيا فمنيا قوليه تعيام(( :اليذيا
ينفقون يف السراء والضيراء والكيا مني الغيي والعيافني عيا النيا
واهلل ي ي ا س يينني)) ( ،)42وورد يف ح ييديو للرس ييو ييلى اهلل
عليييه وس يلةم قولييه(( :مييا ك ييم اي ييا وهييو قييادر علييى بن ينفييذه
دعاه اهلل على رؤو اخلال ق يوم القيامة حى كيجمله يف بي احليور
شيياء)) ( ،)41يقييو اإلمييام الغ ي ا (( :اعلييم ب ةن احللييم بفضييل مييا
ك ييم الغ ييي ؛ ةن ك ييم الغ ييي عب ييار ع ييا ال ييتقلةم بي تكلة ييف
احللم ،وال تا إم ك م الغي إالة ما هيا اي يه ،و تيا فييه
تعود لك م ةد ار لك اعتيياداً
إم جماهد شديد  ،ولكا إ ا ة
فال يهي ،الغي  ،وإن ها فال يكون يف ك مه تع  ،وهو احللم
الببيع ي ييي ،وه ي ييو دالل ي يية كم ي ييا العق ي ييل واس ي ييتيال ه وانكس ي ييار ق ي ي ةيو
الغض وخضوعها للعقل)) (.)40
 -6إست عاب اللخالو ل:

إ ةن بالي اخلصييومات الييّ وقعي بييني موالنييا خالييد و،الفيييه
كاني ي بس ييب ع ييدم اطالعه ييم ومع ييرفتهم قيق يية موالن ييا خال ييد
وعلمييه وتق يواه وخلقييه ،وقييد بدرك موالنييا خالييد هييذه احلقيقيية لييذا
كثجملا ما كان يل إم إحاطة البرف املقابل قا ق كان ربهلهيا
جتاهه ،وما لك على سبيل املثا ما جرى بينه وبني (مال ىي
امل ي وري) ( )43و لييك عنييدما ه ي إليييه هييذا ا خييجمل وبنيياء علييى
طلي علميياء السييليمانية لكييي يفقييم موالنييا خالييد بعلمييه فكتبيوا
إلي ي ييه"( :م ي ييا كافةي يية علم ي يياء الس ي ييليمانية إم عالةم ي يية ال ي ييدنيا عل ي ييى
اإلطالق واليديا ي ح ية املسيلمني ي موالنيا يىي املي وري العميادي
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متةع اهلل تعام املسلمني ببيو حياتيه ،بميا بعيد :فقيد هير عنيدنا
خاليد وادعييى الواليية الكي ى واإلرشياد وبعييد عودتيه مييا اينييد إم
هييذه الييبالد وهييو رجييل قييد تييرك العلييوم بعييد صيييلها علييى وجييه
الكم ييا  ،واخت ييار س ييبيل الض ييال  ،وحن ييا ق ييد ع ن ييا ع ييا إل ام ييه
وإفقام ييه ،في ي ي علي ييك بن تتوج ييه إم طرفن ييا إلفقام ييه ،ودف ييع
ضالله ومرامه وإالة فقد ع ةيم الضيال بيني العبياد وانتشير يف اليبالد
وعليكم السالم ورنية اهلل وبركاته"..
فلما و ل الرسالة إم الشييخ يىي ،قربهيا فتوجيه حياالً ميع
ملة ما طلبته إم السليمانية ،وهو مصيمم يف خياطره بن يسي له
بعييأل مشييكالت العلييوم النقليةيية والعقليةيية ،فلمييا قييرب مييا البلييد
خر العلماء وبكابر البلد الستقباله فدخل البلد  ،وكلأل دعاه إم
من لييه إال بنييه بق ،وقييا  :ال بي ةد بن بالقييي هييذا الرجييل يف هييذه
السيياعة ،فتوجييه إم زاوييية الشيييخ خالييد ،فلمييا دخييل عليييه ،قييام
واستقبله ،وتصافقا ،ف ل الشيخ يىي يف جني الشييخ خاليد
وهتي للس ا عنه ،وقبل الشروا فيه قيا ليه الشييخ خاليد :إن يف
العلوم مشكالت كثجمل منها كيذا وجوابيه كيذا ،ومنهيا كيذا وجوابيه
كيذا ،فعي ةد مييع ا سيئلة الييّ كاني تيدور يف خليد الشيي ،ييىي،
وكييان مصييمما السي ا عنهييا مييع ا جوبيية الوافييية ،فانكي ة ة علييى
صييص الشيييخ
قييدمي الشيييخ خالييد مبالبييا منييه العفييو واإلنابيية ف ة
بخص رجاالت البريقية العليةية
خالد يف زاويته ارفة له و ار ما ة
اخلالديةة) (.)48
وما لك بيضا ميا ورد ميا بنةيه (كتي بعيأل مشيايخ حلي
إم سي يياكا ا ني ييان السي ييلبان الغي ييازي مي ييود خي ييان ي ييذره علي ييى
نلكت ييه م ييا ق ي ةيو ش ييوكته ييا حش ييد م ييا الع ييدد والع ي ةد  ،فك يياد بن
يسبق السيف العذ ويبل الكتاب ا جل لو ال بن بيمه اهلل عة
ايمام م ةكي زاده مصبفى عا م
وجل فاستشار يف لك اإلمام ة
ة
بفندي شيخ اإلسالم ،فقا له يا بمجمل امل منني :قا اهلل تعام (يا
بيهييا الييذيا آمن يوا إن جيياءكم فاسييق بنب ي فتبين يوا بن تصيييبوا قوم ياً
دهال يية فتص ييبقوا عل ييى م ييا فعل ييتم ن ييادمني) ( ،)41ف ي رى بن ترس ييل
الستكشاف حاله معتمدا وليتلبف وال يشيعر ةن بيه بحيدا ،ف نفيذ
إليه رجلني قد ليا لية درويشني جليلني ،فلما و ال إلييه وقيد
بخفيا ا مر وب هره اهلل عليه بحسا يميا الوفياد وبكرمهميا فيوق
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العاد ودعاشا إم طعامه قد اهلل سره ،وبطلعهما بوسيلة ت خر
البعييام وتسييليتهما برؤييية كيفييية بيييوت الشييام علييى مسيياكا داره
ييها سييوى ب يياآل اإلقاميية علمييا بن
ح يير ح يير  ،فلمييا مل ربييدا في ة
لك منه بك كرامة ،فقبةال قدميه وبوضقا ا مر إليه وبخذا عنه
البريق يية العليةيية وببي ييا بن يرجع ييا إم القس ييبنبينيةة ( ،)47فق ييا ب ييل
ا وم بن تعي ي ييودا فتفيي ي ييدا حضي ي يير السي ي ييلبان مي ي ييا برسي ي ييلتما إليي ي ييه،
وما شاء فلجملجع بعد فال جنياح علييه ،فلميا رفيع اليرجالن يقة
ا مي ي ي ي يير إم السي ي ي ي ييلبان نيي ي ي ي ييد اهلل ع ي ي ي ي ية وجي ي ي ي ي ةيل وشي ي ي ي ييكر شي ي ي ي يييخ
اإلس ي ييالم عل ي ييى م ي ييا فع ي ييل ،مث ع ي يياد بح ي ييدشا إم خدمت ي ييه وت ي ييويف
ودفا بدمشق يف تربته) (.)46

 -7إيجا األي ار لنلخالو ل:

كثي يجملا م ييا ك ييان موالن ييا خال ييد يق ييوم بىرب يياد ا ع ييذار مل الفي ييه
وخصييومه ،فكييان لييك يش ي ةكل دافعياً إضييافيةا يييم لييرتك اخلصييومة
واخلييالف ،بو الت فيييف منهييا علييى بقي ةيل تقييدير ،وهييو مييا حييدآل
فعيالً يف خصيومته مييع الشييخ معييروف النيودهي حيييو ب ةيرر موالنييا
خالييد لتلييك اخلصييومة بع ي ةد م ي رات بشييار إم بعضييها يف رسييالة
بي يراء الذم يية ال ييّ كتبه ييا للش يييخ مع ي يروف الن ييودهي وج يياء فيه ييا:
(وبعيد... :وإ هيار ا سييف عليى مييا يدر ميينكم يف ح ةيق الفقييجمل
عل ييى س ييبيل االتف يياق ،بس ييعاية برب يياب ا ا يراض وبه ييل الش ييقاق،
...وال كفييى عليييكم بن السييب ا ييلي يييذه الوحشيية إ ييا هييو
ترك الرتدد وتقليد بقاويل النا ) (.)44
لقييد كيير موالنييا خالييد يف هييذه الرسييالة جمموعيية مييا ا عييذار
وامل ي ي رات الي ييّ ةبدت إم حي ييدوآل ا في يياء ،واخلي ييالف بيني ييه وبي ييني
الشيييخ معييروف النييودهي منهييا :سييعي بربيياب ا ا يراض السيييئة،
واملفسديا ما النا وما بهل الوشاية للوقيعية بينهميا ،كميا بيني
موالنا خالد ب ةن سب متكا الوشا ما قيق بهدافهم هيو عيدم
توا ييلهما ي بي هييو والشيييخ معييروف النييودهي ي وبعييدشا عييا
بعض ييهما ،وب ييني ب م ييا ل ييو التقي ييا واجتمع ييا ومسع ييا م ييا بعض ييهما
الييبعأل ملييا حييدآل بينهييا مييا حييدآل ،يقييو اإلمييام الغي ا يف حي ةيق
إرباد العذر لآلخيريا(( :بميا زلةتيه يف ح ةقيه يا يوجي إ اشيه فيال
خيالف يف ب ةن ا وم العفيو واالحتميا  ،بيل كيل ميا تميل تن يلييه
علييى وجييه حسييا ويتصييور متهيييد عييذر فيييه قري ي بو بعيييد فهييو
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واج ي ي ةيق ا خي ةيو  ،فقييد قيييل :ينبغييي بن تسييتنب ل لةيية بخيييك
يرد الليوم عليى نفسيك ،فتقيو
سبعني عذرا؛ فيىن مل يقبليه قلبيك ف ة
لقلبييك :مييا بقسيياك! يعتييذر إليييك بخييوك س يبعني عييذرا فييال تقبلييه
ف ن املعي ال بخوك)) (.)41

 -1الديوة إل اللناظرة والحوار اللباشر:

مييا خييال املنييا ر واحليوار املباشيير تت لييى الكثييجمل مييا ا مييور
واملسيا ل الييّ رة ييا كاني خافييية علييى طييرف مييا بطيراف اخلييالف
بو كليهم ي ييا ،وم ي ييا خ ي ييال املن ي ييا ر يتس ي ي ة لب ي ييريف الن ي ي اا ع ي ييرض
ح هم ييا ومناقش يية بعض ييهم ال ييبعأل ،وبالت ييا اخل ييرو بنتي يية
معيةنيية ،خبييالف بسييلوب الييته ة م وكيييل الييتهم للبييرف املقابييل عييا
بعيد ويف اجملييال العاميية واخلا يية ،ليذلك كييان موالنييا خالييد يل ي
إم هذه الوسيلة يف بعأل ا حيان ،ومنها عليى سيبيل املثيا  :ميا
جاء يف الرسالة الّ بعو هبا إم عثميان بيك شيقيق ميود باشيا
بابي ييان حيي ييو جي يياء فيهي ييا...( :وزيي يياد علي ييى لي ييك فىنية ييه يي ييتم يف
جملسييك التفي ةيوه بكلمييات اييجمل ال قيية يف ح ةقنييا ،باإلضييافة إم نقييل
داا
آالف ا كا يي ي إم وكالءك ييم ،باختص ييار :إ ا ك ييان هن يياك ٍ
للبريقي يية النقشي ييبندية فهي ييو بن ي يا ،وإ ا كي ييان هني يياك مي ييا يسي ييت ي
للق يوار واملن ييا ر فهييو بن ييا ،ل ييذا فييىن ك ييان بولئييك العلم يياء ال ييذيا
ينك ييرون عل ي ةيي ييادقني ب ي م يقوم ييون ب ييذلك يف س ييبيل اهلل ف ييى ةن
ش ن العلماء لي الس والغيبة ،برجو منك بن تقوم بىةاد نار
ه ييذه الفتن يية ،وق ييم با ي ييبقاب الش يييخ مع ييروف ،وم ييال ي يياحل،
والشيخ عبد الرحيم وهم ما العلماء الكبيار ،فيىن ببيوا اجملييء إم
قرية (سرك ) فلي توا إم مدينة (طولعةنبةر) [خورما ] وبنا بيضا
س حضيير إم هنيياك وس ي دآل إليييهم ضييوركم فييىن تبي ةيني ب ي م
كييانوا يفعل ييون م ييا يفعل ييون حسييداً وبغض ياً فبه ييا وإالة ف ييى ةن دع ييويت
للمشي ة دعو باطلة وال بسا يا) (.)12
يفض ييل احلي يوار
لق ييد ك ييان موالن ييا خال ييد النقش ييبندي رني ييه اهلل ة
املباشر ،واللقاء وجهاً لوجه عليى توجييه الكيالم إم اآلخيريا عيا
طريق طرف الو ،ةن الذي ينقل الكالم قد ال يكون دقيقاً يف
رد تبديل تعبجملات
نقله ،وكثجملا ما يتغجمل املع ربساً على عق
قليليية ،بو إسييقاطها ،لييذا كييان موالنييا خالييد يييدعو خصييومه دومييا
إم احلي يوار واللق يياء املباش يير و ض ييور كب ييار العلم يياء وطلب يية العل ييم
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ليكونوا هم بيضاً على بيةنية ميا بميرهم ،ومعرفية احلقيا ق ميا بفيواه
اخلصمني بشكل مباشر.

 -1اتخاو اللواف الحاسد مع بعض الخصوم:

ب ييالرام م ييا بن موالن ييا خال ييد ك ييان يتقلةييى ب يينف طوي ييل م ييع
خص ييومه ،ويس ي يتعني بش ييى الوس ييا ل للتو ييل معه ييم إم واب ي ي
مشرتكة ،والعمل ما بجيل التقيارب وتيرك اخلصيومة ،والبيدء بفيت،
مر معنا قبل قليل ،بالرام ما ليك فىنيه قيد
فقة جديد كما ة
ي مييع بعضييهم إم حسييم املوقييف إلدراكييه ب نييه احلييل ا نس ي
للتعامل مع مثل ه الء ،وميا ليك ميا حيدآل ميع (عبيد الوهياب
الشوش ييي) ( )11فق ييد ورد يف رس ييالة ل ييه بع ييو هب ييا إم (م ييال ييىي
امل ي وري) ج يياء فيه ييا...( :وبس يلةم عل ييى بوالدك ييم ا جم يياد وبخ ييص
مييد بمييني ،وعبييد الييرنيا بييينهم (...)10وبخ ي الكي ةيل ب ي ث كن ي
بتفي ي يير بع ي ي ييأل الدس ي ي ييا يف عب ي ي ييد الوه ي ي يياب السوس ي ي ييي [ك ي ي ييذا
والص يواب الشوشييي] قبييل هييذا بسيينتني ،وقييد بدرك بعضييهم هييذا
ما شواهد حا وعرض مقا ميرارا ،إالة بن اإلدراكيات الباطنيية
عنييد بهييل االسييتقامة ال تصييجمل ح يية علييى شيييء ،ف بقينيياه علييى
بتعرض له يف بعأل اخللوات ،وهو يرضيين باحللف،
حاله ،وكن
ة
واملواعيد ،والتوبة ،وبنا بتركه رجاء يف الح حاله ،إم بن وفقين
اهلل تعام للمهاجر إم دمشق الشيام ،ف ياف ميا هيذا وبيال يف
ا هد بن ال يتوجه إ وال ربالسين وال بحدا ما املعت يا عنيدي
بال واسبة بحد ما مريدي ا تراك لئال صل االطالا على ميا
ك ييان يلت ييب عل ي ةيي ن ييا كني ي بتف يير في ييه م ييا احلي ييل والدس ييا
...فبردتي ي ي ي ييه وبت ي ي ي ي ي مكاتي ي ي ي ي ي ميي ي ي ي ييع امل لصي ي ي ي ييني يف الدولي ي ي ي يية
العلية يية واجمله ييا ب ييالت ةي من ييه وقب ييع العالق يية عن ييه و ييو امس ييه م ييا
السلس ي ي ييلة واخل ي ي ييتم ،و ه ي ي ييرت م ي ي ييا حركات ي ي ييه م ي ي ييا يتع ي ي ي ي من ي ي ييه
افر اهلل تعام لنا وله) (.)13
يب ي ييدو م ي ييا الرس ي ييالة الس ي ييابقة ال ي ييّ بع ي ييو هب ي ييا موالن ي ييا خال ي ييد
النقشبندي إم املال ىي امل وري ب ةن موالنا خاليد قيد اسيتنفذ كيل
السييبل يف إ ييالح عبييد الوهيياب الشوشييي لييذلك ي إم ه ييره
وقبع العالقة معه ،ويبدو بيضيا ب ةن قبيع العالقية معيه مل يكيا
بسب عدم امتثاله وامر موالنا خالد ،بل كان السب بنةه كيان
ربمع حوليه ا تبياا واملرييديا باسيم موالنيا خاليد ،وباسيم البريقية
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النقشبنديةة ،وكان يعمل على ت سي طريقة خا ةة به بعيداً عيا
موالنييا خالييد وطريقتييه ،يييذا السييب ربى موالنييا خالييد ب ةن بفضييل
طريقة لقبع دابر دسا سه و حيله هو قبع العالقة معه ،وإبالغ
ميع خلفا ه ومريديه يف ميع ا قاليم بذلك القرار.

نهد االستنتافاال
لق ييد تو ةي ييل م ييا خي ييال ه ييذه الدراسي يية إم االسي ييتنتاجات
اآلتية:

نوالً :إ ةن موالن ييا خال ييد النقش ييبندي ه ييو واح ييد م ييا بب ييرز العلم يياء

واملفك يريا الكييرد الةييذيا متكن يوا مييا بةييي احليياج الكوردسييتاث،
فقييد ب ب ي وجييوده دييدار خييار حييدود كردسييتان واشييتهر هنيياك
كشهرته بني الكرد بل وبكثر يف بعأل ا حيان حيو اا ييته
شى البلدان ،ومألت بخباره اآلفاق.
يف ة
ثان ا ااً :لق ييد فق ييد م ييا ال ص ييى م ييا اآل ييار العلمية يية ،والنتاج ييات

الفكرييةية لعلميياء الكييرد بسييب ال ييروف االسييتثنا ية الييّ مييرت هبييا
كوردستان ما حروب ،وه رات ماعية ،واحتال للبليدان ،بميا
وتوجهي يوا إم بل ييدان
علم يياء الك ييرد ال ييذيا خرجي يوا م ييا كردس ييتان ة
بخييرى فقييد ح ي ي نتاجيياهتم العلمييية وا دبييية والفكرييية بيياحلف
وا مييان والرعاي يية ،ومل ينلهييا م ييا نال ي نتاج ييات بق يرا م ال ييذيا مل
تتهي يم ال روف بو مل يرابوا يف االبتعاد عا موطنهم كردسيتان
لسب بو آلخر.
هبمية عاليية ،وإراد متينية جي ةداً
ثالثاً :لقد كان موالنا خالد يتمتيع ة
بغييية طلي العلييم حيييو بنييه مييا بن يتبييادر إم هنييه بو يصييل إم
مسعييه وجييود عييامل معتي يف منبقيية مييا حييى يشي ةد الرحييا ويتوجييه

إليه لكي يدر على يديه ويتعلم منه ( ،)18فانتقاله ما قريته إم

السليمانية ،مثة توجهه إم كل ما كويه وحرير ،و هابه بعد ليك

إم بغ ييداد ،وعودت ييه منه ييا وس ييفره إم س يينند يف إيي يران ،وعودت ييه
انييية وسييفره إم كييل مييا املو ييل وديييار بكيير والشييام وفلس يبني

ومنهي ييا إم احل ي يياز حيي ييو مكي يية املكرمي يية واملديني يية املني ييور  ،وبعي ييد
مر هبا ما مدن
رجوعه ما بداء فريضة احل ،سفره إم ايند وما ة
كل لك إن د ة على ش فى ا يد على ةقو
ومدار علميةة ة
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ايمة العالية اللتني كان موالنا خالد يتمتع هبما.
اإلراد  ،و ة

رابعا ااً :لق ييد ا ييذ موالن ييا خال ييد م ييا الس ييليمانية نقب يية ارتك يياز ال
ينفييك مييا العييود إليهييا بعييد كي ةيل رحليية ،وعنييدما يكييون يف رحليية
بعيدا عا وطنه نراه يتقس بخبار موطنه ما خال املراسيالت
الّ كان جترى بينه وبني زمال ه وشيوخه وبقاربه ،وعندما بح ة
بقييرب بجلييه يف دمشييق الشييام بو ييى بن تكتي علييى قي ه عبييار
(هذا ق الغري خالد) ،وكت ما الشام رسالة إم مريده مد
ي بفندي خاطبه بعد البسيملة( :ميا املسيكني الكئيي خاليد
الغري إم ،لصه مد ي ) (.)11
فموالنيا خاليد النقشيبندي رنييه اهلل رايم كيون بهيل الشيام قيد
يقصي ييروا يف ح ةقي ييه وامي ييروه
بحب ييوه وتفي ييانوا يف حبي ييه و يياهروه ومل ة
بالرعاييية واالهتمييام البييالغني ،راييم لييك كلييه فىنييه كييان ي ةيا إم
وطنييه كردسييتان ،ويعت ي نفسييه اريبييا نييه كييان بعيييدا عييا موطنييه
ومسق ربسه ومرتع طفولته وفتوته.

خامس ااً :لقييد كان ي املرحليية ا وم مييا حيييا موالنييا خالييد وه يي

فييرت طفولتييه إم سيينة 1411م فييرت هييدوء واسييتقرار مقارنية بييالفرت
الّ تل سنة  ،1411ففي املرحلة ا وم كان موالنا خاليد رنييه
اهلل مشغوال ببل العلم والسعي ا اد للتفوق على سا ر بقرانيه،
والعمييل ليييل ييار لبلي العلييم واالرتقيياء يف درجاتييه يييو بنييه مل
ربد فسقة لالشتغا با مور ا خرى ،بينما تتسم املرحلة الثانية
بالصراا واملواجهة مع بطراف ع ةد .

سا سا ا ا ااً :إ ةن اخل ي ي ييرو ا خي ي ييجمل ملوالن ي ي ييا خالي ي ييد النقش ي ي ييبندي م ي ي ييا

السليمانيةة وتوجهه حنو بالد الشام مل يكا هروبا كما يراه الكثجمل
مييا البيياحثني ،بييل كييان خروجييه ي حسي مييا تبي ةيني ي قييأل
اختييياره وإرادتييه ،ويكفييي دليييالً علييى لييك ب ةن موالنييا خالييد بعييد
خروجه ميا السيليمانية وتوجهيه حنيو بغيداد وقبيل انتقاليه منهيا إم
الشيام عياد إم مصييف (بوراميان) يف منبقية شيهرزور عيد ميرات
لقضاء فصل الصييف هنياك ،مث إنيه انتقيل ميا ليك املصييف إم
الشام عا طريق املو ل دير ال ور حل  ،فلو كيان خيرو موالنيا
جترب على العود
خالد ما السليمانية هروبا كما يدعي البعأل ملا ة
إم املنبقة بعد لك!!
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سا ااابعاً :لقي ييد كي ييان موالني ييا خالي ييد النقشي ييبندي يني ييوي العي ييود إم
السييليمانيةة مي ةير بخييرى إالة ب ةن وفاتييه يف بييالد الشييام قييد حييا دون
قيق بمنيته تلك.

الهوامل

( )1مييد علييي القردااييي ،ورود الكييرد يف حديقيية الييورود ،1 ،دار آرا  ،إقليييم
كردستان ي العراق ،0220 ،ص.1
( )2رحلية بولييا جليي يف كوردسييتان عيام 1271ه ي ي 1711م ،ترمية :رشييد فنييدي،
 ،1مببعة خاث ،إقليم كردستان العراق ،ص.316
( )3بن ر :مد زكي حسني بنيد ،إسهام علمياء كوردسيتان يف الثقافية اإلسيالميةة،
 ،1دار ارا للبباعة والنشر ،إقليم كوردستان العراق ،ص.11
( )4بن ر :حسني حسا كرمي ،إجازات موالنا خالد النقشبندي العلمية والتصوفية،
 ،1مببعة آرا  ،بربيل ،العراق ،ص 87وما بعدها.
( )5شهرزور بلد قريبة ما السيليمانية ،وقيد ب بي هيذه البليد العشيرات ميا خيجمل
علماء الكرد ويف شى اجملاالت ومنهم على سبيل املثا  :ابا الصالح الشهرزوري،
وعبييد القهييار بييا احلسييا الشييهرزوري ،وعبييد الكييرمي بييا علييي الشييهرزوري ،والقاسييم
بيا م فير الشيهرزوري ،وكمييا اليديا ببيو الفضيل الشييهرزوري وايجملهم كثيجمل .بن يير:
عبد اجمليد اخلاث ،احلدا ق الورديةة يف حقا ق بجالء النقشبنديةة ،ص .328
( )6بنيييد مييد بنيييد ،بك يراد الدوليية العثمانييية ،1 ،دار سييبجملي للبباعيية والنشيير،
كوردستان العراق ي دهوك ،ص.183
( )7هنيياك مييا يييرج ،ب ةن سيينة والد موالنييا خالييد النقشييبندي كان ي سيينة 1667م
ومنهم (بسعد احي) ابا بخ موالنا خالد.
()8
مد زكي حسني بنيد ،إسهام علماء كوردستان يف الثقافة اإلسالميةة.41،
( )9عب ييد اجملي ييد اخل يياث ،احل ييدا ق الورديةيية يف حق ييا ق بج ييالء النقش ييبنديةة ،0 ،دار
آرا  ،إقليم كردستان العراق ي بربيل ،0220 ،ص.323
( )10هييو الشيييخ عبييد الكييرمي بييا الشيييخ قاسييم بييا الشيييخ حسييني ال ز ييي ،تييرق
وترقييى واسييتوى وتضييلع يف العلييوم العقلييية والنقلييية بتمامهييا ،وبعييد رجييه سييكا يف
مسي د عبييد الييرنيا باشييا املشييهور اآلن سي د بابييا علييي يف السييليمانيةة ،وكييان لييه
دور مش ييرف وخ ييدمات علمية يية مش ي ةيرفة ،و يير عل ييى ي ييده ماع يية م ييا الفض ييالء،
ودر حضيير موالنييا خالييد النقشييبندي مييد عنييده يف بيييار بيييام صيييله للعل ييوم،
ت ييويف س يينة 1013ه ي ي .نقي يالً ع ييا :عب ييد الك ييرمي امل ييدر  ،علماؤن ييا يف خدم يية العل ييم
والديا ،ص.301
( )11هييو عبييد الييرنيا باشييا ابييا مييد باشييا بييا خالييد باشييا ،ب ييب ،حيياكم اإلمييار
البابانية الكردية بعيد انفصيا إبيراهيم باشيا يف (1028ه ي) وبقيي فيهيا ياث سينوات
مث ع ي ي وس ي ييكا بغ ي ييداد ولكن ي ييه رج ي ييع إم اإلم ي ييار بع ي ييد وف ي ييا إب ي يراهيم باش ي ييا س ي يينة
(1016ه ي ي) ،ت ييويف س يينة (1004ه ي ي) .نقي يالً ع ييا :ال ييدكتور م ييد عل ييي الص ييويركي،
مع م بعالم الكرد ،ص.812
( )12هو الشيخ عبد الرنيا با الشييخ قاسيم بيا الشييخ حسيني ال ز يي ،كيان ميا
ودر البالبني ،وخرجهم ،ونفع
فضالء العلماء املدرسني ،وبقام ببلد السليمانية ،ة
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املسييلمني باإلرشيياد والييوع ونش يير بحكييام الييديا ،وهييو بخ ييو الشيييخ عبييد الك ييرمي
ال ز ييي املشييهور ،وبقييي بعييد وفييا بخيييه سيينني مثة وافيياه ا جييل يف السييليمانية ،ومل
بعثر على تاريخ وفاته رنيه اهلل .نقالً عا :عبيد الكيرمي امليدر  ،علماؤنيا يف خدمية
العلم والديا ،ص.047
( )13حس ي ي ي ييني حس ي ي ي ييا ك ي ي ي ييرمي ،إج ي ي ي ييازات موالن ي ي ي ييا خال ي ي ي ييد النقش ي ي ي ييبندي العلمي ي ي ي يية
والتصوفية ،ص.84
( )14هو عبد الرحيم امللق بصبغة اهلل ال ياري نسيبة إم قريية زييار عليى وزن جتيار
وهيي قريية قريبية ميا مركي قضياء (شيقالو ) وهيو ابيا امليال مصيبفى ال يياري املعيدود
ما كبار العلماء ،والدته ووفاته ليس مضيبوطة عنيدي ،وي هير ميا بعيأل القيرا ا
بن ييه ول ييد يف ح ييدود بل ييف وما يية و ييانني ه ري يية .نق يالً ع ييا :عب ييد الك ييرمي امل ييدر ،
علماؤنا يف خدمة العلم والديا ،ص.048
()15
عبد اجمليد اخلاث ،احلدا ق الورديةة يف حقا ق بجالء النقشبنديةة ،ص .328
( )16بن يير :عب ييد اجملي ييد اخل يياث ،احل ييدا ق الوردية يية يف حق ييا ق بج ييالء النقش ييبنديةة،
ص .328
( )17بن ي يير :حس ي ييني حس ي ييا ك ي ييرمي ،إج ي ييازات موالن ي ييا خال ي ييد النقش ي ييبندي العلمي ي يية
والتصوفية ،ص.81
( )18ا سييبرالب هييو آليية يقييي هبييا الفلكيييون ارتفيياا الكواك ي  ،بن يير :معلييوف،
ا ب ،من د البالب ،0 ،املببعة الكا وليكية ،بجملوت ،1110 ،ص.1
( )19هو الشيخ مد قسيم با الشيخ بنيد بيا الشييخ ميود املردوخيي ،وليد سينة
(1183هي) يف سنند  ،نش يف بي علم معيروف ،وتيدر يف مراتي العليم ،وبخيذ
اإلجاز ما العامل الكبجمل املال عبد القادر كيوراث ،تيويف سينة (1038ه ي) يف سينند
يف كردستان إيران.
( )20حس ي ي ي ييني حس ي ي ي ييا ك ي ي ي ييرمي ،إج ي ي ي ييازات موالن ي ي ي ييا خال ي ي ي ييد النقش ي ي ي ييبندي العلمي ي ي ي يية
والتصوفية ،ص.81
( )21بن يير :مييد علييي الصييويركي ،مع ييم بعييالم الكييرد ،مببعيية م سسيية ني ييدي
للببع والنشر ،السليمانية – العراق ،ص.087
()22
بن ي يير :ئيبررررر فةيا ،ررررر عةر ،يةةررررر و ن ييررررر ةي ةررررر ية خةليررررر
ي قشب ي

ن .11
 ،ضةث ي م ،ضةثخةي ئةنفس ،ة ليَ  ،ث ِ
مد علي الصويركي ،مع م بعالم الكرد ،ص.087

( )23بن ر:
()24
يدر  ،يييادى مييه ردان (تييذكار الرجييا ) ،مييا منشييورات
ين يير :عبييد الكييرمي املي ة
اجملمييع العلمييي الكييردي ،بغييداد ،1161 ،ص 03ومييا بعييدها .و عقيييد اإلإ يان ي
العقي ييد الكردي يية ،م ييع وتل يييص خال ييد الش ييهرزوري النقش ييبندي ،تعري ييف و ييو
كمييا رؤوف م ييد ،1 ،دار آرا  ،إقليييم كردس ييتان الع يراق ي بربي ييل،0228 ،
ص 61وما بعدها.وني ار ببا ية ،الشييخ خاليد النقشيبندي العيامل اجمليدد حياتيه وبهيم
م لفاتييه ،1 ،دار الفكيير ،دمشييق ،1114 ،ص .1و مييد اخلييا  ،الشيييخ معييروف
النييودهي ال ز ييي ،دار مببعيية التمييدن ،بغييداد ،ص 34ومييا بعييدها .وكييذلك عبييد
اجمليد اخلاث ،احلدا ق الورديةة يف حقا ق بجيالء النقشيبنديةة ،0 ،دار آرا  ،إقلييم
كردستان العراق ي بربيل ،0220 ،ص.323
()25
يدر  ،القض ييية الكرديةيية ،0 ،دار البليع يية ،ب ييجملوت،1177 ،
بن يير :م ييود ال ي ة
ص 41وما بعدها.
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( )26بن يير :حسييني نييا م بيييك ،تيياريخ اإلمييار البابانيةيية ،ترميية :شييكور مصييبفى
و مييد امل ييال عبييد الك ييرمي املييدر  ،1 ،م سس يية موكرييياث للبباع يية والنشيير ،س يينة
0221م ،ص 016وما بعدها.
( )27بن يير :مييد بمييني زكييي ،خال يية تيياريخ الكييرد وكردسييتان ،ترميية مييد علييي
عوث1171 ،0 ،م ،ص 011وما بعدها.
( )28يبدو ب ةن داء الكرد منذ القدم وإم يومنا هذا ي لألسف الشديد ي هو االنقسام
والشييقاق واالسييتعانة بالغربيياء بييل وحييى بعييداء ا م ي علييى حييرب اإلخييو و اوليية
القضيياء عليييهم ،وقييد بعيياد التيياريخ نفسييه عشيرات امليرات مييع الكييرد خبصييوص هيذا
الداء اخلبيو ،هذا وقد بشار ا ستا سعيد النورسي ( 1467ي )1172إم ليك يف
مقالة له بعنوان (بيها الكرد) نشرت يف قيفة (كرد تعاون وترقي) حدد فيها داء
الكييرد بثال يية بشييياء :الفقيير ،وا هييل ،والشييقاق والني اا بييني اإلخييو ا عييداء ،وهييذا
ا مر هو الذي دفع بالشاعر الكردي املعروف (بنيدى خاىن) إم القو :
ط ن د ة وف ة ئتتفةق ك
ظيك ف ك ف ة ئنقيةد ك
ع ميل د ة دين د ل ت
ع حصيل د ة ويلا حيكم ت
ن م و ن ب و ج م ب ع ةةة
ة ةية ذ ة نف د غو ة

( )29مد اخلا  ،الشيخ معروف النودهي ال ز
()30
نقال عا :مد اخلا  ،الشيخ معروف النودهي ال ز ي ،ص.16
( )31ببيير ببييو منييه ،دراسييات حييو موالنييا خالييد واخلالدييية ،1 ،مببعيية آرا ،
سنة0221م ،ص.12
( )32حس ي ي ي ييني حس ي ي ي ييا ك ي ي ي ييرمي ،إج ي ي ي ييازات موالن ي ي ي ييا خال ي ي ي ييد النقش ي ي ي ييبندي العلمي ي ي ي يية
والتصوفية ،ص.73
()33
بن ي يير :ئيبررررر فةيا ،ررررر عةر ،يةةررررر و ن ييررررر ةي ةررررر ية خةليررررر
ي ،ص.33

ي قشب ي

 ،ث َن .01

( )34ين ر :عبد الكرمي املدر
( )35بن يير :عب ييد اجملي ييد اخل يياث ،احل ييدا ق الوردية يية يف حق ييا ق بج ي يالةء النقش ييبنديةة،
ص 311وما بعدها.
()36
مد علي الصويركي ،مع م بعالم الكرد ،ص.086
()37
بن يير :ة لك ر ت حر ياِ ،نيَبررةو ي ر َو،ية ن ي قب ي ر _ خةلي ر ،
ضةث ي

م ،ضةثخةي

 ،يادى مه ردان ،ص.36

ن .18
ئةنفس ،يةل  ،0221ث ِ

( )38بن ي يير :حس ي ييني حس ي ييا ك ي ييرمي ،إج ي ييازات موالن ي ييا خال ي ييد النقش ي ييبندي العلمي ي يية
والتصوفية ،ص.78
( )39بن ي ي ي ي يير :عب ي ي ي ي ييد اجملي ي ي ي ي ييد اخل ي ي ي ي يياث ،احل ي ي ي ي ييدا ق الورديةي ي ي ي يية يف حق ي ي ي ي ييا ق بجي ي ي ي ي يالةء
النقشبنديةة ،ص.301
()40
بن ي يير : :ئيبرررر فةيا ،ررررر عةر ،يةةرررر و ن ييررررر ةي ةرررر ية خةليررررر
ي قشب ي

ن .31
 ،ث ِ

( )41ا دير بالذكر هو بن موالنا خالد قد عاد إم كردستان لقضاء فصل الصييف
عد مرات و لك يف الفرت ما بني سنة  1402و 1400بي يف فرت ميا بيني خروجيه
ما السليمانية وانتقاله إم الشام كما ورد يف الرسالة الّ برسلها إم العالمية يدر
الديا مد بسعد احليدري املاوراث والّ جياء فيهيا...( :وبعيد ميا مسعنيا بن ميود
باشا حاكم بابان يريد بن يرسل إلينا قاضي السيليمانية ميع بشي اص بخير معتي يا
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يدعونا إم البلد الستمالة قلوبنا واالعتيذار عميا سيلف مينهم يف حيق الفقيجمل انتقلنيا
ميا قريتنيا إم (بوراميان) ميا مضيافات (سينة) مث بلغنيا بنيه فسيخ ع إتيه حييو منعييه
بع ي ييأل م ي ييا ال كف ي ييى عل ي يييكم م ي ييا علم ي يياء الس ي ييليمانية فاس ي ييرتحنا م ي ييد اهلل ع ي ييا
تكليييف مدافعيية مي مويم وجتشييم يياور رسييويم) .نقييال عييا :عبييد الكييرمي املييدر ،
يادى مه ردان ،ص.343
()42
بن ي يير :ةررررر ية خةلررررر  ،ةررررر تو ةت ،د ترررررون يررررر ةر ررررر نوي
نيةيَ ِف

ثر نف يَى

ر َو دفيرة  ،ضرةث ي ر م ،ضرةثخةي

ئرةنفس،

يةلَ  ،0221ث ِن .13
( )43بن ي يير :حس ي ييني حس ي ييا ك ي ييرمي ،إج ي ييازات موالن ي ييا خال ي ييد النقش ي ييبندي العلمي ي يية
والتصوفية ،ص.76
()44
ببر ببو منه ،دراسات حو موالنا خالد واخلالدية ،ص.13
()45
مد علي الصويركي ،مع م بعالم الكرد ،ص.086
()46
مد اخلا  ،الشيخ معروف النودهي ال ز ي ،ص.33
( )47بن ي ي ي ي يير :عب ي ي ي ي ييد اجملي ي ي ي ي ييد اخل ي ي ي ي يياث ،احل ي ي ي ي ييدا ق الورديةي ي ي ي يية يف حق ي ي ي ي ييا ق بجي ي ي ي ي يالةء
النقشبنديةة ،ص.313
()48
ببر ببو منه ،دراسات حو موالنا خالد واخلالدية ،ص.02
( )49بن يير :ة لكررر ت حررر ياِ ،نيَبرررةو يررر َو،ية ن ي قب يررر _
ن .86
خةلي  ،ث ِ
( )50املصدر نفسه ،ص 84وما بعدها.
( )51كلوديييو جيييم رييي ،،رحليية رييي ،يف الع يراق عييام  ،1 ،1402نقلهييا إم
العربية هباء الديا نوري ،مببعة السكك احلديدية ،بغداد ،1111 ،ص.006
()52
عبد الكرمي املدر  ،يادى مه ردان ،ص.360
()53
عبد الكرمي املدر  ،يادى مه ردان ،ص.313
( )54رواه اإلمييام الب يياري بصيييغة(( :ال يلييدغ امل ي ما مييا جقيير واحييد م يرتني)) يف
رقم .7133
قيقه ،كتاب ا دب ،باب ال يلدغ امل ما ما جقر مرتني،
( )55هييو املييال عبييد اهلل الثيياث ا لييي بييا املييال عبييد الييرنيا ا لييي بييا املييال عبييد اهلل
ا و با املال مد املشهور يال زاده ،وليد يف قريية (جليي) اليّ انتقيل إليهيا واليده
املال عبد الرنيا ا لي ما قرية (شيو آشان) يف قضاء رانية ،وبعيد وفيا واليده امليال
عبييد الييرنيا يف تيياريخ بلييف ومييا تني وسييبع عشيير  ،قييام مقامييه يف التييدري وخدميية
الييديا ،تييوقي سيينة بلييف ومييا تني وسييبع وبربعييني يف قصييبة (كييوى سيين ق) رنيييه اهلل
تعام .نقالً عا :عبد الكرمي املدر  ،علماؤنا يف خدمة العلم والديا ،ص.312
()56
عبد الكرمي املدر  ،يادى مه ردان ،ص.347
) (57اخلَلِيل با بنيد ( 071 - 011هي =  777 - 707م) اخلليل با بنيد با
عمرو با متيم الفراهيدي ا زدي اليقمدي ،ببو عبد الرنيا :ما ب مة اللغة
وا دب ،وواضع علم العروض ،بخذه ما املوسيقى وكان عارفا هبا .وهو بستا
النقوي.ولد ومات يف البصر  ،وعا فقجملا ابرا .كان شعو الرب ،
سيبويه
ة
شاح اللون ،قشف اييئة ،متم ق الثياب ،متقبع القدمني ،مغمورا يف النا
ِضر با ُُشَْيل :ما ربى الربوون مثل اخلليل وال ربى اخلليل مثل
اليعرف .قا الن ْ
نفسه .له كتاب (العني  -خ) يف اللغة ( )2و (معاث احلروف  -خ) و (ملة
آالت العرب  -خ) و (تفسجمل حروف اللغة  -خ) وكتاب (العروض) و (النق
والشكل) و (النغم) .نقالً عا :خجمل الديا با مود با مد با علي با
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فار  ،ال ركلي الدمشقي (املتو 0937 :هي) ،ا عالم ،01 ،دار العلم للماليني،
بيار مايو 2112م ،2 ،ص.314
()58
سور ص ،اآلية .20
( )59الفراهيدي ،ببو عبد الرنيا اخلليل با بنيد با عمرو با متيم البصري،
(ت071ه) ،كتاب العني ،قيق :د مهدي إبراهيم السامرا ي ،دار ومكتبة
ايال  ،4 ،ص.030
) (60ابا َمْن ُور ( 700 - 791هي = 0900 - 0292م) مد با مكرم با علي،
ببو الفضل ،ما الديا ابا من ور ا نصاري الرويفعي اإلفريقي ،اح (لسان
العرب)  :اإلمام اللغوي احل ة .ما نسل رويفع با اب ا نصاري .ولد صر
(وقيل :يف طرابل الغرب) وخدم يف ديوان اإلنشاء بالقاهر  .مث و القضاء يف
طرابل .وعاد إم مصر فتويف فيها ،وقد ترك خببه حنو ةسما ة جملد ،وعمي يف
املبولة .وقا
آخر عمره.قا ابا ح ر :كان مغرى باختصار كت ا دب ة
الصفدي :ال بعرف يف كت ا دب شيئا إال وقد اختصره .بشهر كتبه (لسان
العرب  ) -عشرون جملدا ،مع فئه بمهات كت اللغة ،فكاد يغين عنها ميعا.
وما كتبه (،تار ا ااث  02 ) -ج ءا ،و (،تصر مفردات ابا البيبار  -خ)
و (نثار ا زهار يف الليل والنهار  ) -بدب ،وهو ا ء ا و ما كتابه (سرور
النف دارك احلوا اخلم  -خ) يف جملديا ،هذب فيهما كتاب (فصل
اخلباب يف مدارك احلوا اخلم  .نقالً عا :خجمل الديا با مود با مد با
علي با فار  ،ال ركلي الدمشقي (املتو 0937 :هي) ،ا عالم ،01 ،دار العلم
للماليني ،بيار مايو 2112م ،7 ،ص.017
)(61
سور ص ،اآلية .20
( )62ابا من ور ،مد با مكرم با على ،ببو الفضل ما الديا ا نصاري
الرويفعى اإلفريقى( ،ت700هي) ،لسان العرب ،9 ،دار ادر ،بجملوت _ لبنان،
0404ه ،02 ،ص.071
) (63ابا فا ِر ( 931 - 923هي =  0114 -340م)بنيد با فار با زكرياء
ازي ،ببو احلسني :ما ب مة اللغة وا دب .قرب عليه البديع ايمذاث
الق ويين الر ة
والصاح ابا عباد واجملشا ما بعيان البيان .ب له ما ق ويا ،وبقام مد يف
الري فتويف فيها ،وإليها نسبته .ما تصانيفه (مقايي اللغة -
شذان ،مث انتقل إم ة

الصاحي  ) -يف
) ستة بج اء ،و (اجململ  -خ) طبع منه ج ء غجمل ،و (
ة
علم العربية ،بلفه خل انة الصاح ابا عباد ،و (جامع الت ويل) يف تفسجمل القرآن،

بربع جملدات ،و (النجملوز  ) -يف نوادر امل بوطات ،و (اإلتباا وامل اوجة ) -
و (احلماسة ا د ة) و (الفصي )،و (متام الفصي )،و (مت جمل ا لفاال  ) -و
( ةم اخلب يف الشعر  ) -و (الالمات  ) -و (بوج السجمل خلجمل البشر ) -
يف  7فقات ،و (كتاب الثال ة  -خ) يف الكلمات املكونة ما ال ة حروف
متما لة ،وله شعر حسا .نقالً عا :خجمل الديا با مود با مد با علي با

فار  ،ال ركلي الدمشقي (املتو 0937 :هي) ،ا عالم ،01 ،دار العلم للماليني،
 ،0ص.039

بيار مايو 2112م،
) (64الرازي ،بنيد با فار با زكرياء الق ويين ببو احلسني( ،ت 931هي) ،مع م
مقايي اللغة ،قيق عبد السالم مد هارون ،دار الفكر ،بجملوت _ لبنان،
0933هي 0373 -م ،2 ،ص077
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)ِ (65
وزابادي ( 707 - 723هي =  0401 - 0923م) مد با يعقوب با
الفجملُ َ
مد با إبراهيم با عمر ،ببو طاهر ،جمد الديا الشجملازي الفجملوزآبادي :ما ب مة
اللغة وا دب .ولد بكارزيا (بكسر الراء وتفت )،ما بعما شجملاز .وانتقل إم
العراق ،وجا يف مصر والشام ،ودخل بالد الروم وايند .ورحل إم زبيد (سنة
 737هي ف كرمه ملكها ا شرف إمساعيل وقرب عليه ،فسكنها وو قضاءها.
وانتشر امسه يف اآلفاق ،حى كان مرجع عصره يف اللغة واحلديو والتفسجمل ،وتويف
يف زبيد .بشهر كتبه (القامو ا ي  ) -بربعة بج اء .و (املغامن املبابة يف
معامل طابة  ) -القسم ا غرايف منه ،حققه ونشره نيد ا اسر ،وبقية الكتاب
،بوطة عنده .وينس للفجملوزابادي (تنوير املقبا يف تفسجمل ابا عبا ) -
وله (بصا ر وي التميي يف لبا ف الكتاب الع ي  ) -و (ن هة ا هان يف
تاريخ ب بهان) و (الدرر الغوا يف ا حاديو العوا ) و (ا لي ا ني يف
بمساء اخلندري  -خ) و (سفر السعاد  ) -يف احلديو والسجمل النبويةة و
(املرقا الوفية يف طبقات احلنفية  -خ) وكان شافعيا ،و (البلغة يف تاريخ ب مة اللغة
 خ) و ( بجمل املوشني يف ما يقا بالسني والشني  ) -و (املثلو املتفق املع خ) و (اإلشارات إم ما يف كت الفقه ما ا مساء وا ماكا واللغات  -خ) و(نغبة الرشاف ما خببة الكشاف  -خ) رسالة .وكان قوي احلاف ة ،ف مئة
ري الصادي يف
سبر كل يوم قبل بن ينام .وللشيخ رمضان با موسى العبيفي ( ة
ترمة الفجملوزآبادي  -خ) كره تيمور) .نقالً عا :خجمل الديا با مود با مد
با علي با فار  ،ال ركلي الدمشقي (املتو 0937 :هي) ،ا عالم ،01 ،دار
العلم للماليني ،بيار مايو 2112م ،7 ،ص.047
)(66
سور ي  ،اآلية .43
( )67الفجملوزآبادي ،جمد الديا ببو طاهر مد با يعقوب الفجملوزآبادى( ،ت
707هي) ،القامو ا ي  ،7 ،قيق :مكت قيق الرتاآل يف م سسة الرسالة،
م سسة الرسالة للبباعة والنشر والتوزيع ،بجملوت – لبنان 0427 ،هي  2111 -م،
،0ص.0012
)(68
سور احل رات ،اآلية .7
( )69رواه الب اري يف كتاب امل امل ،121 ،3 ،باب .11
()70
عبد الكرمي املدر  ،يادى مه ردان ،ص.831
( )71اإلمام ح ة اإلسالم بيب حامد مد الغ ا البةوسي( ،ت 121هي) ،إحيياء
علييوم الييديا ،اعتي بتنقيقييه وضييب كلماتييه و يري ،بحاديثييه د .عبييد اهلل اخلالييدي،
 ،1شييركة دار ا رقييم بييا بيب ا رقييم للبباعيية والنشيير والتوزيييع ،بييجملوت ي لبنييان،
1811هي ي 1114م ،3 ،ص.186
()72
عبد الكرمي املدر  ،يادى مه ردان ،ص.317
( )73روا اإلمييام مسييلم يف ييقيقه ،كتيياب السييالم ،بيياب النهييي عييا ابتييداء بهييل
رقم .1612
الكتاب السالم،
()74
رواه الرتمذي يف كتاب ال .312/8 ،
()75
فصل  ،اآلية .38
سور ة
( )76رواه اإلمام الب اري يف قيقه ،يف كتاب ا ان واإلقامة ،باب رفع البصر
رقم .612
إم السماء يف الصال ،
()77
عبد الكرمي املدر  ،يادى مه ردان ،ص.363
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( )78الش ي يييخ امساعي ي ييل ا ن ي يياراث ك ي ييان واح ي ييدا م ي ييا بحي ي ي مري ي ييدي موالن ي ييا خال ي ييد
النقشبندي ،خدم موالنا خالد بعيد عيود هيذا ا خيجمل ميا بيالد اينيد إم آخير ييوم
ما حياته ،تويف سنة 1406م بعد ( )08يوماً ما وفا موالنا خالد النقشبندي.
()79
عبد الكرمي املدر  ،يادى مه ردان ،ص.813
()80
سور آ عمران ،اآلية .138
رقم
( )81رواه اإلمام ابا ماجه يف سننه ،يف كتاب ال هد ،باب احللم،
.8147

( )82اإلمام ح ة اإلسيالم بيب حاميد ميد الغي ا البةوسيي( ،ت 121ه ي) ،إحيياء
علوم الديا ،3 ،ص.001
( )83هو ىي با حسني امل وري ،نش ببالده ،وبخذ العلم على عد مشايخ مينهم
العالمية الشيريف عا يم بيا إبيراهيم احلييدري ،ودر العليوم النقليية والعقليية وكتي
احليديو سيبعني ميير  ،وبخيذ البريقية النقشييبندية عيا شيي نا قبي العيارفني حضيير
موالنا خالد ،وكان حضر موالنيا خاليد كثيجمل ا بية وكثيجمل االحيرتام ليه ،وكاني وفاتيه
يف بغييداد سيينة بلييف ومييا تني وةسييني .نقيالً عييا :عبييد الكييرمي املييدر  ،علماؤنييا يف
خدمة العلم والديا ،ص.701
( )84د.ج ي يواد فق ييي عل ييي ا ييوم حي ييدري ،الش يييخ خال ييد النقش ييبندي ومنه ييه يف
التصيوف ،بطروحية دكتيوراه مقدمية إم جامعية بغيداد ي كليية العليوم اإلسيالمية ،سينة
1116م.362 ،
( )85سور احل رات ،اآلية.7
( )86القسبنبينية هو االسم القدمي ملدينة استانبو .
()87
عبد اجمليد با مد اخلاث ،احلدا ق الورديةة ،ص.318
( )88عبد الكرمي املدر  ،يادى مه ردان ،ص.317
( )89اإلميام ح ية اإلسيالم بيب حاميد مييد الغي ا البةوسيي( ،ت 121ه ي) ،إحييياء
علوم الديا.083 ،0 ،
( )90عبد الكرمي املدر
( )91عب ييد الوه يياب السوس ييي بو الشوش ييي ،ك ييان واح ييداً م ييا خلف يياء موالن ييا خال ييد
النقشبندي إالة بنه قام دمع ا تباا واملريديا حوله وكان يعمل على ت سي طريقة
خا ة به بعيدا عا سلبة وهيمنة موالنا خالد النقشبندي فق ةيرر هيذا ا خيجمل طيرده
ما البريقة النقشبندية وإبالغ كافة خلفا ه بذلك.
( )92كان ملال ىي ةسة بوالد وهم :مال بنيد ،ومال مد سيليم ،وميال عبيد اهلل،
ومال مصبفى ،ومال عبد الرنيا الذي استشهد ب يدي بعأل الي يدية.
()93
عبد الكرمي املدر  ،يادى مه ردان ،ص.370
( )94لقيد كييان مييا دبب العلميياء القييدامى القيييام بالرتحييا إم ا ميياكا النا ييية جي ةدا
لبلي العليم ،وكيانوا يعييدون ليك مي انيا ميا ميوازيا التفاضيل بيني العلمياء ،فعنييدما
كانوا يذكرون مناق بحد العلماء كانوا ييذكرون ميا ضيما ميا ييذكرون بسيفاره ،و
ترحاله طلبا للعلم.
()95
عبد الكرمي املدر  ،يادى مه ردان ،ص.363
 ،يادى مه ردان ،ص.012

اللصا ر و اللرافع
 ببا ه ،ن ار ،الشيخ خالد النقشبندي العامل اجملدد حياته وبهم م لفاته،دار الفكر ،دمشق.1114 ،

،1
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 ابا ماجه ،بيب عبد اهلل مد با ي يد الق ويين ،سنا ابا ماجه ،بي ا فكارالدوليةة ،بجملوت – لبنان.0228 ،
 -ابا من ور ،مد با مكرم با على ،ببو الفضل ما الديا ا نصاري

الرويفعى اإلفريقى( ،ت700هي) ،لسان العرب ،9 ،دار ادر ،بجملوت
_ لبنان0404 ،ه.02 ،

 ببو منةة ،ببر  ،دراسات حو موالنا خالد واخلالدية ،1 ،مببعة آرا ،سنة0221م.
 بنيد ،مد بنيد ،بكراد الدولة العثمانية ،1 ،دار سبجملي للبباعة والنشر،كوردستان العراق ي دهوك.

 بنيد ،مد زكي حسني ،إسهام علماء كوردستان يف الثقافة اإلسالميةة،دار ارا للبباعة والنشر ،إقليم كوردستان العراق.

،1

 الب اري ،اإلمام احلاف بيب عبد اهلل مد با إمساعيل ،قي ،الب اري،شركة دار ا رقم با بيب ا رقم للبباعة والنشر والتوزيع ،بجملوت ي
لبنان ،د.ت.

 بك ،مد بمني زكي ،خال ة تاريخ الكرد وكردستان ،ترمة مد علي عوث،1171 ،0م.
 بيك ،حسني نا م ،تاريخ اإلمار البابانيةة ،ترمة :شكور مصبفى و مد املالعبد الكرمي املدر ،
سنة 0221م.

 ،1م سسة موكرياث للبباعة والنشر،

 الرتمذي ،اإلمام مد با عيسى ،سنا الرتمذي ،مكة املكرمة ،دار الفكرللبباعة والنشر والتوزيع ،د.ت.
 ا وم حيدري ،د.جواد فقي علي ،الشيخ خالد النقشبندي ومنه ه يفالتصوف ،بطروحة دكتوراه مقدمة إم جامعة بغداد ي كلية العلوم
اإلسالمية ،سنة 1116م.

 ح يا ،ة لك تِ ،نيَبةو ي َو،ية ني م ،ضةثخةي ئةنفس ،يةل .0221

ي قب ي

_ خلي  ،ضةث

 اخلا  ،مد ،الشيخ معروف النودهي ال ز ي ،دار مببعة التمدن ،بغداد. -خةل  ،ة

ية ،ة تو ةت ،د تون ي ةر

ث نف يَى

َو دفية  ،ضةث ي

نوي

م ،ضةثخةي

نيةيَ ِف
ئةنفس ،يةلَ

.0221

 اخلاث ،عبد اجمليد ،احلدا ق الورديةة يف حقا ق بجالء النقشبنديةة ،0 ،دارآرا  ،إقليم كردستان العراق ي بربيل.0220 ،
 الد ةر  ،مود ،القضية الكرديةة ،0 ،دار البليعة ،بجملوت، الرازي ،بنيد با فار با زكرياء الق ويين ببو احلسني( ،ت 931هي) ،مع م.1177

مقايي اللغة ،قيق عبد السالم مد هارون ،دار الفكر ،بجملوت _
لبنان0933 ،هي 0373 -م.2 ،

 رحلة بوليا جلي يف كوردستان عام 1271هي ي 1711م ،ترمة :رشيد فندي، ،1مببعة خاث ،إقليم كردستان العراق.
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 ال ركلي ،خجمل الديا با مود با مد با علي با فار  ،الدمشقي(املتو 0937 :هي) ،ا عالم ،01 ،دار العلم للماليني ،بيار مايو
2112م.2 ،
 الشهرزوري ،خالد النقشبندي ،عقيد اإلإان ي العقيد الكردية ،تعريفو و كما رؤوف مد ،1 ،دار آرا  ،إقليم كردستان العراق ي
بربيل.0228 ،

 -الصويركي،

مد علي ،مع م بعالم الكرد ،مببعة م سسة نيدي للببع

والنشر ،السليمانية – العراق.

 -الغ ا  ،اإلمام ح ة اإلسالم بيب حامد مد الغ ا البةوسي( ،ت 121هي)،

إحياء علوم الديا ،اعت بتنقيقه وضب كلماته و ري ،بحاديثه د.
عبد اهلل اخلالدي ،1 ،شركة دار ا رقم با بيب ا رقم للبباعة والنشر
والتوزيع ،بجملوت ي لبنان1811 ،هي ي 1114م.3 ،

  ،عةر ،ئيب فةيا ،يةة و ن يي ةيضةث ي

م ،ضةثخةي

ة

ية خةلي

ي قشب ي ،

ئةنفس ،ة ليَ .

 الفراهيدي ،ببو عبد الرنيا اخلليل با بنيد با عمرو با متيم البصري،(ت071ه) ،كتاب العني ،قيق :د مهدي امل ومي ،د إبراهيم
السامرا ي ،دار ومكتبة ايال .4 ،

 الفجملوزآبادي ،جمد الديا ببو طاهر مد با يعقوب الفجملوزآبادى( ،تقيق الرتاآل يف
707هي) ،القامو ا ي  ،7 ،قيق :مكت
م سسة الرسالة ،م سسة الرسالة للبباعة والنشر والتوزيع ،بجملوت –
لبنان 0427 ،هي  2111 -م.،0 ،
 القردااي ،مد علي ،ورود الكرد يف حديقة الورود ،1 ،دار آرا  ،إقليمكردستان ي العراق،

.0220

 كرمي ،حسني حسا ،إجازات موالنا خالد النقشبندي العلمية والتصوفية، ،1مببعة آرا  ،بربيل ،العراق.

 -كلوديو جيم

ري ،،رحلة ري ،يف العراق عام  ،1 ،1402نقلها إم

العربية هباء الديا نوري ،مببعة السكك احلديدية ،بغداد،

.1111

 املدر  ،عبد الكرمي ،علماؤنا يف خدمة العلم والديا ،1 ،دار احلريةةللبباعة ،بغداد1823 ،هي 1143م.

 املدر  ،عبد الكرمي ،يادى مه ردان (تذكار الرجا ) ،ما منشورات اجملمعالعلمي الكردي ،بغداد،

.1161

 -معلوف ،ا ب ،من د البالب،

 ،0املببعة الكا وليكية ،بجملوت.1110 ،

 النيسابوري ،اإلمام احلاف بيب احلسني مسلم با احل ا القشجملي ،قي،مسلم ،شركة دار ا رقم با بيب ا رقم للبباعة والنشر والتوزيع ،بجملوت ي
لبنان ،د.ت.
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ثوختة
ئةف ظةكولينة ل دوَر بابةتةكىَ طةلةك طرنط دزظرِيت ئةوذى سةةردددريرر و ثيَرةةة ذيانةا دطةةل يةىَ بةرة ةةرد
نةخامسة يىَ هةظرِك و هةظدذ د بري و بوضونادة ،دوبةردكى د بريو بوضونادة و هةبونا ثرت ذ بوضونةكىَ بةرة ةر دوزدكىَ يا
َةلةك بوةرة دة ،لةو ثيَتةيةة ل سةةر ةة
بابةتةكى تشتةكىَ طةلةك سروشتى ية ،بةلرى ديارددكا ساخلةم و ئةريَنى ية دط
ئةم ب ضاظىَ ترسىَ و طو انىَ نة نيَرِينة كةسانيَن بريو بوضونيَت وة د جودة دطةةل ةة ،و ئةةم وة ب دوذ ةن ل مةلةةم
نةددين ذ بةر كو ئةف ضةندد دوبةردكيىَ زيددتر و بةرفرده تر ليَدكةت د ناف بةرة ةدة ،لةو يا باشرت ئةود ئةةم بةةريَ و
بددينة بريو بوضونيَت بةروظاذى بوضونيَت ة ودك يرانز ةك بةوَ ددولة ةنةد كرنةا بابةةتى ،و ليَنيَرِينةا بابةةتى ب ثةرت ذ
نيَرِينةكىَ ،طرنطيا ظى بابةتى يا د وىَ ضةندى دة كو ئةم د شيَني ئةز ونا ةوالنا خالدىَ نةمش ةندى د سةةردددريا وى دة
دطةل هةفدذيَت وى ثةيرِود برةين و فاى ذىَ ودربطرين بوَ ضاردسةركرنا طةلةةك ذ ئاريشةة و دوبةةردكييَت ةة ييَةت
هةفضةرخ.

ABSTRACT
This study concentrates in a sublime method or style in dealing and living with whom we are in disagreement,
disputation and contradiction to certain cases and issues, Such contradictions or disagreements are considered to be
positive and natural matters and a healthy phenomenon in many situations therefore we should not treat those people as
enemies and not to suspect them, by doing such actions, the process will widen the gap of conflict among the partners in
community, this approach encourages us to accept their views and ideas as a sort of enrichment for cases and issues, so
we have to look at their opinions in different angles, This research shows the importance of the method of our master
khalid al_naqeshabandi in dealing and treating with his opponents and disputants, thus we can use his method as an
approach to solve plenty of our recent problems and disputations.
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دور القيادة الريادية في تحقيق متطلبات المنظمة الريادية

دراسة ميدانية لعينة من منظمات االعمال يف اقليم كوردستان
رةنج حممد نورى* و حكمت رشيد سلطان **
* قسم العلوم التجارية ،فاكوليت العلوم االنسانية ،جامعة زاخو ،اقليم كوردستان-العراق
** قسم ادارة االعمال ،فاكوليت القانون واالدارة ،جامعة دهوك ،اقليم كوردستان-العراق

(تاريخ استالم البحث 6 :أيلول ،1122 ،تاريخ القبول بالنشر 7 :كانون االول)1122 ،

الخالصة
يهدف البحث الى تشخيص خصائص القيادة الريادية لدى عينة من منظمات االعمال العاملة في اقليم كوردستان  ،وكذلك مستويات توفر

متطلبات المنظمة الريادية لدى ادارة تلك المنظمات ،تبلورت مشكلة البحث من خالل التالمس المباشر للباحث مع ادارة بعض منظمات

االعمال في االقليم اذ تبين ب ان ادارة غالبية المنظمات العاملة في االقليم يتجهون نحو تحقيق المردود المادي اكثر من سعيهم نحو الريادية

للمنظمة  ،وعليه فان البحث يهدف اساسا الى تحديد دور القيادة الريادية في تحقيق متطلبات المنظمة الريادية ،من خالل وصف وتشخيص
مستويات توفر خصائص الريادية لدى قادة عينة البحث ومتطلبات المنظمات الريادية والعالقة والتأثير بينهما .اعتمدت االستبانة كاداة رئيسة
لجمع بيانات الجانب الميداني  ،شملت افراد عينة البحث مدراء ومسئولي الوحدات في المنظمات عينة الدراسة  ،وتمثلت نتائج البحث بوجود

مستويات من متطلبات المنظمة الريادية  ،ومستويات عالية من خصائص القيادة الريادية لدى قادة تلك المنظمات  ،وعالقات ارتباط معنوية بين

كل خاصية من خصائص القيادة الريادية ومتطلبات المنظمة الريادية  ،وتأثير خصائص القيادة الريادية في تحقيق متطلبات المنظمة الريادية،
وخلص البحث الى مجموعة من التوصيات تضمنت ضرورة دراسة االطر الفكرية االدارية المتعلقة بالقيادة والمنظمة الريادية وتبني قادة االعمال

الخصائص التي تضمن تحقيق متطلبات المنظمة ريادية وخاصة المهارات االجتماعية منها  ،وكذلك توجيه ادارة المنظمات لتبني التوجهات الريادية

والتركيز على بناء رؤية لدى القادة واعتماد المخاطرة لضمان تحقيق الريادية للمنظمة.
الكلمات الدالة :القيادة ،القيادة الريادية ،املنظمة الريادية ،منظمات االعمال

المقدمة
تعد القيادة احدى العوامل االكثر امهية يف جناح وبقاء
املنظمة  ،فالقيادة هي اليت تضع الرؤية وتوجه التابعني سعياً
لتحقيقها وباالعتماد على االمناط القيادية اليت من شئنها ان
تزيد من فاعليتها يف عملية التوجيه ،وتستخدم خمتلف اساليب
صنع القرارات حلل املشاكل واعتماد اسرتاتيجيات لالستجابة
للتغييات .اال ان سرعة التغيي والتعقيد البيئي يف هناية القرن
العشرين دفعت باملنظمات اىل تبين االسرتاتيجيات االستباقية
اليت تضمن دميومة موقعها التنافسي اكثر من اسرتاتيجيات
االستجابة ،ويف ظل املنافسة احلادة بني املنظمات وانعكاسات
على املنظمات القائمة يف اقليم كوردستان فانه يتطلب من قادة

تلك املنظمات تبين امناط قيادية وتعتمد هياكل مرنة قادرة على
االستباق يف تقدمي كل ما هو جديد وتركز على االسرتاتيجيات
التنافسية اليت حتقق الريادة للمنظمة اكثر من االعتماد على
اسرتاتيجية االستجابة .
وبناءً على ما سبق والمهية موضوعي القيادة والريادة ،جاء
اختيارمها ليكونا متغيي البحث الرئيسيني ،ويكمن امهية البحث
يف ان نتائجه ميكن ان تساهم بشكل فعال يف سعي قادة
االعمال لتبين االمناط واالسرتاتيجيات اليت متكنهم من حتقيق
متطلبات الريادية ملنظماهتم.
ولغرض امتام متطلبات البحث مت تقدمي اطار نظري لتوضيح
متغيات الدراسة وباالعتماد على ما ورد يف ادبيات املوضوع،
اما اجلانب امليداين فكانت االستبانة اداة رئيسة جلمع البيانات،
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ووزعت االستبانة على املدراء ومسؤويل الوحدات االدارية يف
عينة من منظمات االعمال يف اقليم كوردستان ،وباستخدام
عدد من األدوات االحصائية جرى اختبار فرضيات الدراسة.
متثلت اهم نتائج البحث بوجود مستويات من املتطلبات
الريادية يف منظمات عينة البحث  ،ومستويات عالية من
خصائص القيادة الريادية لدى قادة االعمال يف تلك املنظمات،
ووجود عالقات ارتباط وتاثي معنوية يب كل خاصية من
خصائص القيادة الريادية واملنظمة الريادية .وخلصت البحث اىل
ضرورة تبين قادة االعمال اخلصائص الريادية اليت توجه باملنظمة
اىل حتقيق متطلبات الريادية وتبين اجلوانب اليت تعزز ذلك.
يتضمن هيكل البحث مخسة مباحث ،قدم يف املبحث
االول مفهوم القيادة والقيادة الريادية وخصائصها  ،اما الثاين
فتناول املنظمة الريادية ،وعرضت املنهجية يف املبحث الثالث،
بينما خصص الرابع لتقدمي نتائج البحث واملناقشة ،وخصص
املبحث اخلامس الهم لالستنتاجات والتوصيات.

المبحث االول
مفهوم القيادة والقيادة الريادية

:2-2مفهوم القيادة:
تعد القيادة احدى املواضيع املتداولة بشكل واسع من قبل
الكتاب والباحثني ومنذ القدم ،وظهرت جمموعة من النظريات
الفلسفية اليت تؤطر عمل القيادة وخصائصها ومن امهها :نظرية
السمات اليت انطلقت من فرضية بان القائد يولد وان القيادة
موهبة .وهو امر قد يعين ان على االدارة ان تنتظر جميء القادة ،
وال تعطي نفسها اي دور يف توليد وتطوير القيادة
(

القريويت808 :8002،

) .اما النظريات السلوكية فاهنا تبحث

عن السلوكيات املطلوبة للقيادة  ،وهبذا فانه ميكن تدريب الفرد
ليكون قائداً بعكس نظرية السمات اليت كانت تركز على ان
القادة يولدون اكثر من امكانية تكوينهم
) .(Robbins&judge,2009:422-423وركزت هذه النظريات
على حتليل سلوك القائد ودرجة اهتمامه بتحقيق االهداف او
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وعلى اثر اخفاق الدراسات يف وضع قائمة حمددة الفضل

السمات او السلوكيات يف تفسي فاعلية القيادة اليت تتالئم
ومجيع املواقف ،ظهرت نظريات أخرى تفرتض ان فاعلية القيادة
هي دالة للموقف القيادي وتتضمن القائد والتابعني واملوقف
).(Ivancevich.,2005:498
وتزايد االهتمام مبوضوع القيادة من قبل املنظمات يف الوقت
احلاضر نتيجة للدور الذي تؤديه القيادة يف حتقيق أهداف
املنظمة (حممود  .)80 : 8008 ،وركزت نتائج البحوث على
التميز بني القيادة االجرائية والتحويلية  ،فالقيادة االجرائية تشي
اىل النماذج القيادية اليت تركز على العالقة التبادلية بني القائد
وتابعيه ،كاالعتماد على املكافئة او العقوبة لتحفيز التابعني (
)Ensley, et. al. ,2006, 244اما القيادة التحويلية فهي
القيادة اليت تدفع التابعني لتحويل منفعتهم الذاتية ملصلحة
املنظمة  ،وهنا فان القيادة التحويلية قادرة على التأثي املثايل يف
التابعني ويهتم باعتبارات وحاجاهتم (.اميدي،)82 :8002،
وضمن النظريات املعاصرة يف القيادة يركز الكتاب والباحثني
على نظرية القيادة الكاريزمية (داوده ،)11 :8002،ونظرية
القيادة الرؤيوية (طه .)13 :8002،ويقدم البعض القيادة الرقمية
(االفرتاضية) وظهرت اجتاهات تركز على أساليب قيادية نسائية
اليت هلا خصوصيتها يف بعض القدرات اإلدارية  ( .العامري
والغاليب ، ) 828-821 : 8002،ويركز (Chen, et. al.
) ,2009,7على ان القرن ( )81يسمى بالقرن الريادي حيث ان
للريادة قوة حيوية يف االقتصاد ومنو االسواق ،
يبني) (Robinson,2007: 413بان الريادة هي احدى انواع
التوجه القيادي واليت تسمى بقيادة األعمال املغامرة .ومتاشياً مع
اهداف الدراسة يف سعيها للتحقق من العالقة بني القيادة
الريادية واملنظمة الريادية فانه البد من توضيح مفهوم القيادة
الريادية بشيئ من التفصيل ضمن الفقرة التالية.
1 -2

 :القيادة الريادية : Entrepreneurship
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قبل التطرق اىل مفهوم القيادة الريادية فانه يتطلب توضيح
مفهوم الريادة ،اذ ينطوي مفهوم الريادة يف املعجم على الرائد "
رودا " و" ريادا" وتعين راد الشيئ طلبه ،وراد االرض وتفقد ما
حوهلا من املراعي واملياه ليى هل هي صاحلة للنزول
(السكارنة .)11: 8002،ان مصطلح ) (entrepreneurاشتق
اصالً من العلوم االقتصادية الفرنسية ويعود اىل قرين السابع عشر
والثامن عشر ،اذ كان يوصف بالذين يبدءون املغامرة يف مشروع
جديد  ،ويف القرن التاسع عشر كان يوصف بالذين يأطرون
املعلومات و يولدون القيمة .ويف القرن العشرين عرف العامل
االقتصادي االسرتايل ) (Joseph Schumpeter,1934الرياديني
بكوهنم املبدعني الذين يقودون الرأمسالية واالبتكار واهنم وكالء
التغيي االقتصادي (Gregory,1998:2-3) .واشار
)(Druckerاىل انه ليس من الضروري ان يقوم الريادي بالتغيي
وامنا استغالل فرص التغيي) .(Robinson,2007: 6ويبني
) (Barringer & Ireland,2008: 6بان الريادة هي العملية
اليت يتعقب االفراد الفرص من غي مراعات املوارد اليت تسيطر
عليها حالياً .ويضيف )(Belousova, et. al. ,2009 :3
عنصر التنفيذ اىل الريادة ويعرف بان السلوك الريادي هو سلوك
الكشف عن الفرص الريادية وتقييمها واستغالهلا.
ويرى الباحث بان الريادة تكون اما على مستوى الفرد ،او
على مستوى املنظمة ،فالريادة على مستوى الفرد هي منط من
امناط القيادية املعاصرة ،وتتضمن التداؤبية الناجتة من خصائص
القيادة والريادة اليت متكن القائد من التاثي ليس فقط يف التابعني
وامنا يف توجيه املوارد ايظاً لتحقيق القيمة وتعود بالنفع والرضا له
ولالخرين .ويقدم ) (Reimers & King,2009:7منط القيادة
الريادية ويوضحها باهنا " امليل العايل لدى القائد حنو الغموض
واملثابرة واحلماس وان هذا النمط القيادي الفعال ميتلك قابليات
االتصال وتكوين شبكة العالقات اضافة اىل انه يقدم االبتكار
ويبين ثقافة تنظيمية ومنظمة ريادية"  ،ويرى بان القائد الريادي
يشارك االعضاء للمسامهة يف القيام بوظائف القيادة املتعلقة حبل
املشاكل واألهداف و معايي اجلودة والتحسني املستمر .ويركز
هذه الدراسة على مدخل القيادة لتشخيص اخلصائص الريادية
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لدى قادة االعمال .ويؤكد
) 2008: 367بانه ضمن افكار مدرسة القيادة للريادة فان
الرياديني هم كقادة يعتمدون على االخرين لتحقيق االهداف
والغايات ،ومن جانب اخر اعتمدت هذه الدراسة على املدرسة
الريادية لتشخيص متطلبات الريادية على مستوى املنظمة
) ،(Entrepreneurial schoolواليت ظهرت لتعاجل االخنفاض
يف النشاط اإلبداعي لديهم) ، (Mattar,2008:82ويؤكد
) (Hite,2005:116بان هذه املدرسة تستجيب حلاالت
اخنفاض االبداعية والتنافسية للمنظمات فهو مدخل اسرتاتيجي
للمنظمات للتحول من االسلوب التقليدي اىل االسلوب
التنافسي يف اداء االنشطة .وتفرتض هذه املدرسة بان الرواد
يركزون على العمل كفريق .ويبني & (Papalexandris
) ELeanna, 2008: 368انه مت تطبيق نظرية السمات
والنظريات السلوكية واملوقفية يف دراسة الريادة اال اهنا مل يتحقق
اجلانب القيادي يف الريادة  .ويشي (Belousova et. al.
)  ,2009 :6اىل ظهور اراء اخرى عن الرياديني تركز على حقل
القيادة  ،ويؤكد الكثي من الكتاب والباحثني على ان خصائص
القيادة الريادية يتضمن الرؤية االسرتاتيجية واعتماد املخاطرة
وصنع القرارات واملهارات االجتماعية واليت ميكن يوضحها يف
الفقرة التالية.
(Papalexandris & ELeanna,

 : 3 -2خصائص القيادة الريادية

الكثي من الكتاب والباحثني اشاروا اىل خصائص القيادة
الريادية ،اذ اشار) (fernald, et. al. ,2005:4اىل ان القاد
الرياديني ينشغلون يف جماالت القيادة االسرتاتيجية (الرؤية
واهداف طويلة االمد) ،وقبول املخاطرة  ،وتوقيت صنع القرارات
ومهارات حل املشاكل ،واملهارات التفاوضية ،ويرى الباحث بان
مهارات التفاوض يتطلب املهارات االجتماعية  ،واكد الكثي
من الكتاب على دور املهارات االجتماعية كخاصية من
خصائص القيادة الريادية  ،اذ قدم )(Vecchio,2003:3119
جوانب اجتاهات جديدة تربط الريادة بالقيادة ومنها املهارات
االجتماعية  ،وعليه فان القيادة الريادية تتسم
باخلصائص االتية-:
880
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أ -الرؤية :يرى

)(Reimers & King,2009:2

بان الرؤية

توضح التطلعات املستقبلية للمنظمة مما يبين الروح احلماسية
(Fernald, et.
ويدفع بالعاملني حنو حتقيقها .وينب
) al.,2005:3باهنا تصاغ من خالل حتديد اجملال التنافسي
ووضع املوارد ذات القوة التنافسية ،ويؤكد & (Robbins
) Cuolter,2005:455ان الرؤية هي القوة احملركة للمراحل
املبكرة للمشروع املغامر ،فالعنصر احليوي يف اختبار عنصر
القيادة لدى الريادي يكمن يف قدرة الريادي على توضيح رؤية
واضحة وجذابة وحمفزة ومتماسكة للمستقبل ،ومن اجل ان
تكون الرؤية فعالة فانه يتطلب من القائد مشاركة االخرين يف
الرؤية وتوضيحها وايصاهلا للعاملني.
ب-


صنع القرارات وحل المشاكل :يشي (Bagheri,2009:

) 181بان احد خصائص القيادة الفعالة هو امكانية مواجهة
املشاكل وحلها بسرعة ،ويرى ) (luissor,2005:437بان صنع
القرارات يتطلب مهارات حل املشاكل املؤثرة يف االداء ،ويؤكد
) (Fernald, et. al.,2005:3اىل امهية صنع القرارات وحل
املشاكل كخاصية من خصائص القيادة الريادية ،ويركز (Dew,
) et. al.,2008:37على ضرورة صنع القرارات الفعالة وذلك
لتحقيق القيمة للمنظمة  ،فاملهارات والقدرات هي اليت تولد
عنها اجلودة يف صنع القرارات والذي يتضمن حتديد املشاكل
وتقدمي احللول هلا .
ت -اخذ المخاطرة :يعد تقييم املخاطرة من املهام الضرورية


للقائد اذ يتطلب من القائد ان يقيس الكثي من العوامل يف
حالة عدم امكانية االخرين من ختمينها (Fernald, et. al.
) ، ,2005:3ويشي ) (Bagheri,2009:178بان اخذ املخاطرة
يعين االنغماس يف عدم التأكد واخذ مسؤولية املستقبل ،ويوضح
بان اخذ املخاطرة احملسوبة تعد احد اخلصائص املألوفة لدى
القادة الرياديني .ويرى بان االفراد حباجة اىل تطوير هذه
اخلصائص الجناز االدوار ومواجهة مهام القيادة الريادية.
ث -المهارات


االجتماعية

:

يعرف

) (Goleman,1998:96املهارات االجتماعية
) :Skillsباهنا القدرة يف بناء وادارة العالقات ومهارات االتصال
(Social
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باالخرين واقامة التحالفات وادارة فرق العمل والصراعات .يؤكد
) (Belousova, et. al.,2009 : 8على ان القائد الريادي يركز
على بناء شبكة من العالقات للحصول على الدعم للمشروع.
وترى اجلمعية الوطنية للريادة يف الواليات املتحدة ) (NCEبان
بناء هذه الشبكات يبادر اليها الريادي اال انه يتطلب راس املال
االجتماعي والذي يتحقق من عنصر القيادة،
ويؤكد
.(WWW.NCOE.
)ORG,2001:3
) (Hall,2007:15على ان القائد الريادي جيب ان يعرب عن
عواطفه من اجل ايصال الرؤية وحيصل على التغذية العكسية من
مهاراته االجتماعية.

المبحث الثاني

المـنـظمــة الريـاديــة
)(Entrepreneurial Organization

:2-1مفهوم المنظمة الريادية

تعد املنظمة الريادية من املفاهيم املعاصرة اليت تعرب عن اعتماد
املنظمة االسرتاتيجيات الريادية (االستباقية) اذ يفرض على
منظمات االعمال الرتكيز على الفرص والرتكيز على توجهات
طويلة االمد ،اكثر من حتقيق اهلدف املادي القصية االمد
) ،(Purewal &Russell,2004:19ويرى (Zahra, et. al.
) ,2006:921بان املوارد وقابليات املنظمة ال تبقى ثابتة اذ
يتطلب دميومة توليدها وحتسينها وذلك لتحويل املنظمة اىل
مستويات عالية من التنافسية ،وعرف & (Barringer
) Ireland,2008:16املنظمة الريادية باهنا املنظمة اليت تقدم
السلع واخلدمات اجلديدة يف السوق لتوليد قيمة من خالل توليد
الفرص واستغالهلا بتقدمي السلع واخلدمات الضرورية ذات منفعة
للزبائن من غي االخذ بنظر االعتبار املوارد اليت متتلكها  ،ويبني
)(Kuratko & Audretsch, 2009: 14بان املنظمة الريادية
هي تلك اليت تتولد لديها ابداع اكثر يف االعمال والقادرة على
تبين املخاطرة وحتفيز االفراد لالبتكار واالبداع والقيام بعمليات
التحجيم واعادة البناء والتحديث والتغيي.
اما التوجه الريادي فهي من املفاهيم اليت تزايد االهتمام هبا من
قبل الكتاب والباحثني يف الفكر االداري بشكل عام
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واالسرتاتيجي بشكل خاص ،واليت غالباً ما تستخدم التوجه
الريادي واملنظمة الريادية كعبارة متناظرة ،ويقصد بالتوجه
الريادي األدوات واملمارسات وعمليات اختاذ القرار اليت تصف
السلوك الريادي للمنظمة ،وان االبداع واخذ املخاطرة
واالستباقية تعد من اخلصائص االساسية للتوجه الريادي،
ويضيف بعض الباحثني االستقاللية واملنافسة اهلجومية ضمن
ابعاد التوجه الريادي على مستوى املنظمة(Lumpkin & .
& (Alegre
) ،Gregory,1996:137-150ويرى
) Chiva,2009:6بان التوجه الرياي يشي اىل املوقف
االسرتاتيجي املتمثل يف الرغبة العالية يف اعطاء افكار جديدة
تسبق املنافسني ،فهي تضمن الفلسفة والعمليات واملمارسات
والقرارات اليت تقود املنظمة اىل الريادة.
ويؤكد الباحث على ضرورة التمييز بني التوجه الريادي على
مستوى الفرد ومستوى املنظمة ،ويرى بان املنظمة الريادية هنا
تشي اىل التوجه الريادي على مستوى املنظمة .
وضمن ابعاد التوجه الريادي يؤكد الكتاب والباحثني بان اخذ
املخاطرة هي خاصية متعلقة بالفرد اكثر من ارتباطها باملنظمة ،
ويؤكد ) (Bagheri,2009: 178بان املخاطرة احملسوبة واملعقولة
تعد احد اخلصائص املألوفة لدى القادة الرياديني وبالتحديد يف
املراحل املبكرة من العملية الريادية  ،ويعين ميل الفرد ومدى
استعداده للمخاطرة اليت تعرب عن الريادة على مستوى الفرد
) .(Reimers & King, 2009:6اما خبصوص االستقاللية فقد
اشار ) (Lumpkin & Gregory,1996:140اىل ان
البيوقراطية والتنظيم التقليدي نادراً ما يساهم يف انشطة الدخول
اىل االسواق اجلديدة ،حيث ان هناك حاجة اىل االستقاللية
لدى فرق العمل واألفراد اخلالقني غي املرتبطني بالعقبات
التنظيمية لقيادة االسواق ،ومن هنا فان االستقاللية هي للفرد
وليس للمنظمة ،وان املنظمات اليت تتم فيها صنع القرارات من
قبل املالكني فان املالك يضمن االستقاللية لنفسه .ويبني
) (Elizabeth, et. al. ,2004:22بان العمل الفرقي هو
استجابة لرغبة العاملني يف االستقاللية ويرى (حممود:8001 ،
 )121بان مبدأ االستقاللية ال يتم اال جبانب توافر متطلبات
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االدارة الذاتية لدى الفرد او اجلماعات اليت تسمح هلا حبرية
حتديد املهام والوسائل املطلوبة لتنفيذها واختاذ القرارات املتعلقة
هبا واليت ميارسها االفراد يف العمل وفق فلسفة االدارة الذاتية او
باعتبارها احد املتطلبات الضرورية لتطبيق تلك الفلسفة.
ويرى الباحث بان الريادة على مستوى الفرد غالباً ما تتجسد
يف عنصر القيادة ،وعليه فان القيادة الريادية هي التعبي املالئم
للريادة على مستوى الفرد وتعد املخاطرة احدى خصائصها .وان
املنظمة الريادية هي التوجه الريادي على مستوى املنظمة واليت
تستجيب لرغبة افرادها يف االستقاللية وبالتايل تتبىن اسلوب فرق
العمل املدارة ذاتياً كاحد متطلبات املنظمة الريادية ،وعليه يعرف
الباحث املنظمة الريادية باهنا املنظمة اليت تسعى اىل حتقيق
القيمة من خالل االبداع باالعتماد على اسلوب فرق العمل
املدارة ذاتياً ليتمكنوا من استباق املنافسني يف توليد الفرص
واستغالهلا باسلوب تنافسي هجومي.

 :8-1خصائص المنظمة الريادية

يتفق غالبية الكتاب والباحثني على ان خصائص املنظمة
الريادية تتضمن اإلبداع ،االستباقية ،املنافسة اهلجومية ،فرق
العمل املدارة ذاتياً واليت تعرب عن االستقاللية & (Lumpkin
), (Vecchio,2003), (Yang,2008) Gregory,1996
) (Belousova & Benoît,2009واستناداً اليهم ميكن توضح

هذه اخلصائص كااليت-:

أ -االبداع : Innovation

يتفق غالبية الكتاب والباحثني بامهية االبداع كاحد متطلبات
املنظمة الريادية اضافة اىل املنافسة واالستباقيية واسلوب فرق
العمل ،اذ اشار ) (Lumpkin & Gregory,1996:142اىل
ان االبداع هي احد العوامل الضرورة اليت حتدد الريادية .وعرف
االبداع بانه االتيان بشيء جديد سواء كان يف جمال االنتاج او
التسويق  ،فاالبداع ميكن ان يكون منتجاً جديداً اوحتسيناً ملنتج
قائم او عملية او اسلوب انتاجي جديد او حتسني يف العمليات
االنتاجية ،ويف جمال التسويق ميكن ان يكون يف اطار تطوير
سلسلة القيمة ( العامري والغاليب.)122-128 :8002 ،واالبداع
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يعين قابلية امليل حنو التفكي اخلالق وتطوير افكار مميزة ومفيدة
من الفرص )، (Bagheri,2009: 178

ب -االستباقية ):(Proactiveness

االستباقية تعين املبادأة ،اذ يشي قاموس
) (Webster,1988:928بان االستباقية تعين املبادأة واالستعداد
مقدماً للتعامل مع الصعوبات احملتملة  ،ويعرف قاموس
) . (Oxford,2006:1201باهنا تعين السيطرة على املوقف من
خالل جعل االشياء حتدث بدالً من انتظار لالحداث
واالستجابة هلا ،اذ اشار

)(Argon,1998:113

اىل ان

االستباقية (املبادأة ) هي القدرة على اجياد الفرص و/او متييز
الفرص عند القيام بطرح املنتجات يف السوق  ،واالستجابة
تكون بالتغيي وليست كردة فعل لالحداث .ومييز
) (Birgitta,2002:5-6بني املبادأة واالستجابة )(Reactive
ويبني بان االستجابة يكون مبثابة ردة فعل للتغيات اليت حتدث
يف البيئة ،اما املبادأة فهي تعين االستباق يف املنتجات والسوق
والعمليات االدارية.
ج-

المنافسة

)Aggressiveness

الهجومية

(Competitive

:

ان املنظمات اليت تنوي ان تكون ريادية تواجه مسؤوليات
جديدة  ،اذ ان عليها ان ختطو خبطوات لرتسيخ شرعيتها وقوهتا
والزبائن
واجملهزين
املنافسني
امام
ووجودها
قاموس
ويوضح
،
)(Stevenson,2005:36
) (Oxford,2006:30مصطلح ) (aggressiveباهنا تعين
استخدام طريقة التهديد والتعامل بالقوة من اجل النجاح .ويؤكد
بان الكثي من املنظمات تعتمد اسرتاتيجيات مهامجة السوق
باملنتجات اجلديدة والرتويج هلا هبدف توسيع املكانة السوقية هلا،
وتتبىن مدخل التوجه حنو املنافسة السعرية وقيادة السعر يف
السوق .ويرى ) (Lumpkin & Gregory,1996:139بان
املنافسة احلادة تتم من خالل تقليل السعر والتضحية باالرباح
واالنفاق على التسويق وجودة السلع واخلدمات بشكل اكثر
مقارنة باملنافسني.
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د -فرق العمل المدارة ذاتياً
): Teams
يشي الفريق )  ( teamاىل عدد قليل من االفراد يرتاوح
مابني( )82-1من االفراد الذين ميتلكون مهارات مكملة لبعضهم
البعض ويلزمون انفسهم من اجل حتقيق هدف مشرتك
) .(Kinicki& Williams,2008:157-160وتشي فرق
العمل املدارة ذاتياً ) (Self-Managed Work Teamsاىل
الفرق املصممة لالستفادة من االندماج العايل للعاملني الذين
مينحون هلم التمكني للقيام بالتغييات يف العمليات وميتلكون
املعرفة اجليدة للمهام املطلوبة منهم وذلك لضمان النتائج املرجوة
) .(Stevenson,2005:301ويعرف فرق العمل املدارة ذاتياً
باهنا الفرق اليت ميتلك افرادها مستويات عالية من االستقاللية
المتام العمل ،فاالدارة حتدد اهداف هذه الفرق ويرتك هلم القرار
عن كيفية اختاذها ،وهلذا فان املشاريع اجلديدة عادة ما تبدأ
بالفرق ،فهناك منافع كامنة وراء العمل بالفرق
) .(Bagheri,2009: 178وتؤكد الكثي من الدراسات ان
البيوقراطية والتنظيم التقليدي نادراً ما يساهم يف فاعلية
الداخلني اجلدد يف السوق وبدالً من ذلك فان هناك حاجة اىل
االستقاللية لدى القادة باسلوب فرق العمل واالفراد املبتكرين
املتحررين من القيود التنظيمية وذلك لقيادة املشاريع اجلديدة،
فاحلرية واالستقاللية تضمن االفراد لتطبيق ابتكاراهتم واليت
تضمن الريادية(Lumpkin & Gregory,1996:141) ،
(Self-Managed Work

 :3-1القيادة الريادية والنجاح الريادي:

ان املشروع املغامر اجلديد ال يظهر من دون قيادة املؤسسني
الذين يبدؤون يف حتديد رسالة املنظمة واهدافها وينظمون
وحيفزون العاملني).( Ensley, et. al. ,2006, 244ويرى
) (Sharon, et. al,2004:43بان حتسني الوضع التنافسي يايت
من الرؤية الواضحة من القائد والذي ميكن تطبيقها من قبل
املدراء واالفراد  ،ويوضح ) (Hulsing,2008:38بان الدراسات
املعاصرة يف الريادة تشي اىل العالقة القوية بني خصائص القيادة
لدى الرواد وادارة املنظمات الريادية وان النجاح الريادي يعتمد
اىل حد بعيد على القدرات القيادية للريادي ،واشارت الكثي
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من الدراسات يف جمال القيادة الريادية ان ايصال الرؤية من قبل
القائد يؤثر مباشرة على منو املشروع املغامر & (Ppalexandris
) ،Eleanna,2008:381ويؤكد )(fernald. et. al. ,2005:4
ان جناح املنظمة وبقائها مرهون باختيار منط القيادة  ،فالكثي
من مؤسسات االعمال فقدوا قدراهتم التنافسية بسبب تركيزهم
على االدارة اكثر من تركيزهم على القيادة .ويشي
) (Stam,2007:31بان القيادة تعد ضرورية الن الكثي من
املنظمات وخاصة الصغية منها جتد صعوبة يف استئجار العمال
املاهرين ،فتعزيز ثقافة املنظمة من قبل القيادة ميكن ان تساعد يف
ابقاء االفراد اجليدين.
ويرى ) (Suri & Ashley,2008:238بان املنظمات ذات
التوجه الريادي يتطلب منها قيادة تشجع السلوك الريادي داخل
املنظمة من اجل استكشاف القيمة االسرتاتيجية
واستغالهلا.وضمن سياق القيادة الريادية والنجاح الريادي يوضح
) (Gorman, et. al.,1997,63ان هناك الكثي من الدراسات
اليت تشي اىل ان الريادة ميكن ان تكتسب او على االقل ميكن
تعزيزها من خالل التعلم الريادي.
ويوضح ) (Kuratko,2005:580ما قدمه Drucker,1985

عندما اشار " ان الريادة ليست سحراً وال لغزاً كما انها ال
تأتي عن طريق الوراثة ،بل انها معرفة كاي حقل معرفي اذ
يمكن تعلمها " .ويؤكد على دور برامج التعليم الريادي مبنهجية

القيادة  ،اذ يركز ) (Kuratkoعلى ضرورة دراسة الريادة ضمن
منهجية القيادة وينتقد وجهات نظر الباحثني الذين يقدمون
برامج التعلم الريادي مبنهجية خاصة ،بل يشي اىل ان املوضع
الصحيح للريادة يف مدارس االعمال يف القرن ( )81سيكون
ضمن منهج القيادة .وقدم بعض اليات التعلم الريادي
وتضمنت الرتكيز على البحوث واالصدارت من الكتب واجملالت
االكادميية اليت تتناول االعمال الصغية واملنظمات الريادية،
واملالحظة املباشرة للممارسات الريادية ودراسة احلالة املتعلقة
خبربات الرياديني وحتليل السمات الشخصية للرواد واالستفادة
من السمينارات املقدمة من قبل الرواد  ،فضالً انشطة وبرامج
اجلامعات خبصوص تعليم االفراد حول الريادة.
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المبحث الثالث
منهجية البحث

 :2-3مشكلة البحث
تشي نتائج الدراسات ان بقاء ومنو املنظمة يتأثر مبدى
قدرهتا يف االستباق اكثر من االستجابة والتكيف للعوامل البيئية
اليت تتسم بالتغيي والتعقيد واليت تتزايد حدة تأثياهتا يوم بعد
يوم) ، (Rauch& Frese 2000;Luissor,2005اذ انه استناداً
اىل مالحظة الباحث والناجتة من التالمس املباشر والغياملباشر
مع واقع امليدان تبني بان التوجهات احلديثة ملنظمات االعمال
العاملية قد زادت املخاطر والغموض للمنظمات احمللية العاملة يف
اقليم كوردستان  ،إذ ان فرصة النجاح أصبحت للمنظمات اليت
تسبق األحداث وتقدم اإلبداع بالتغيي والتحول السريع واملستمر
للمنتجات واألسواق وترتك ورائها التحديات للمنظمات املنافسة
يف كيفية االستجابة هلا .اذ يشي بعض الدراسات اىل انه يتطلب
من املنظمات االستباقية يف التوجه السريع حنو تفضيالت الزبائن
وابتكار االسواق والريادة فيها) . (House,2000: 34إذ تبلور
للباحث بان ادارة غالبية املنظمات العاملة يف االقليم يتجهون
حنو حتقيق املردود املادي اكثر من سعيهم حنو الريادية وهذا ما
يتطلب قيادة متتلك اخلصائص الريادية لكي توجه املنظمة
لتحقيق الريادة.
واستناداً اىل ما تقدم يرى الباحث بان هناك حتديات تدفع
ادارة منظمات االعمال يف ان تتجه حنو الريادية ،اذ ان حتقيق
الريادية يعد حتدياً  ،مما هيأ أرضية مناسبة لضرورة ظهور نوع
اخر من قادة االعمال والذي اشار (Gunther & Mc
) Millian ,2000اليها بالقيادة الريادية  .وهذا ما يربر البحث
عن دور القيادة الريادية يف حتقيق متطلبات املنظمة الريادية،
والتعرف على مضامني هذه املتغيات اليت تتسم باحلداثة نوعاً
ما ،وانسجاماً مع ما ورد فانه ميكن طرح مشكلة الدراسة يف
التساؤالت التالية-:
 -2ماهي طبيعة خصائص القيادة الريادية لدى قادة االعمال يف
املنظمات عينة البحث ؟
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 -1هل تتجه املنظمات عينة الدراسة حنو حتقيق متطلبات الريادية
للمنظمة ؟
 -3هل ان توفر مستويات من خصائص القيادة الريادية حتقق
متطلبات املنظمة الريادية يف املنظمات عينة البحث؟
 -4كيف تساهم كل خاصية من خصائص القيادة الريادية يف
حتقيق الريادية للمنظمات عينة البحث؟
 :1-3أهمية البحث:
تكتسب امهية الدراسة من اجلانب النظري بكوهنا تساهم يف
تعميق املعرفة العلمية ملتغيات البحث وباالعتماد على االدبيات
اليت تناولت املفاهيم  ،اذ ان هناك الكثي من الدراسات عن
القيادة  ،اال ان قليالً منها طبقت يف جمال الريادة (Cogliser
) ، &Brigham,2004:99خاصة وحسب علم الباحث فانه
ال توجد دراسة تبحث عن العالقة بني متغيي القيادة الريادية
ومتطلبات املنظمة الريادية حبيث تضيف امتداداً للفكر االداري
.ويف اجلانب امليداين فان البحث يكتسب امهيته من خالل
حماولته لتشخيص مستويات توفر خصائص القيادة الريادية لدى
املنظمات عينة البحث حبيث تساهم يف حتقيق متطلبات املنظمة
الريادية ،ان هذا النوع من الدراسة ميكن ان يساهم يف تقدمي
إطار متكن ملنظمات عينة البحث من حتقيق الريادية هلا.
 :3-3اهداف البحث:

يهدف البحث اىل اىل حتليل وتشخيص العالقة بني ( القيادة
الريادية ومتطلبات املنظمة الريادية) وذلك من خالل املراجعة
للدراسات واالحباث اليت تناولتهما  ،ووصف وتشخيص
مستويات توفر خصائص القيادة الريادية لدى القادة يف
املنظمات عينة البحث ،ومستويات حتقيق متطلبات املنظمة
الريادية يف منظمات عينة البحث فضالً عن اختبار عالقة تأثي
خصائص القيادة الريادية يف حتقيق متطلبات املنظمة الريادية.
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 :4-3فرضيات البحث:

 الفرضية الرئيسة االولى هناك عالقة معنوية بني خصائصالقيادة الريادية ومتطلبات املنظمة الريادية ،وتنبثق منها
الفرضيات التالية-:
 -2هناك عالقة معنوية بني خاصية الرؤية االسرتاتيجية
ومتطلبات املنظمة الريادية.
 -1هناك عالقة معنوية بني خاصية اعتماد املخاطرة ومتطلبات
املنظمة الريادية..
 -3هناك عالقة معنوية بني خاصية صنع القرارات الريادية
ومتطلبات املنظمة الريادية.
 -4هناك عالقة معنوية بني خاصية املهارات االجتماعية
ومتطلبات املنظمة الريادية.
 الفرضية الرئيسة الثانية :هناك تأثي معنوي خلصائصالقيادة الريادية يف متطلبات املنظمة الريادية ،وتنبثق منها
الفرضيات التالية-:
 -2هناك تأثي معنوي خلاصية الرؤية االسرتاتيجية يف متطلبات
املنظمة الريادية.
 -1هناك تأثي معنوي خلاصية اعتماد املخاطرة يف متطلبات
املنظمة الريادية.
 -3هناك تأثي معنوي خلاصية صنع القرارات الريادية يف متطلبات
املنظمة الريادية.
 -4هناك تأثي معنوي خلاصية املهارات االجتماعية يف متطلبات
املنظمة الريادية.
 الفرضية الرئيسة الثالثة :يتباين تأثي خصائص القيادةالريادية يف متطلبات املنظمة الريادية.
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 :5-3انموذج البحث
خصائص القيادة الريادية
-

متطلبات المنظمة الريادية

الرؤية االسرتاتيجية
اعتماد املخاطرة
صنع القرارات الريادية
املهارات االجتماعية

-

االبداع
االستباقية
املنافسة اهلجومية
فرق العمل املدارة ذاتياً

الشكل ( -:)2أمنوذج البحث

 :6-3اساليب جمع البيانات وتحليلها
مت االعتمااد علاى اهام دراساات والبحاوث العلمياة جباناب عاادد
ماان االطاااريح والرسااائل اجلامعيااة وعاادد ماان الكتااب فض االً ع اان
االطااالع عل ااى مواق ااع االنرتناات للتع اارف عل ااى احاادث م ااا كت ااب
حااول املوضااوع وذلااك هباادف إكمااال متطلبااات اجلانااب النظااري
للدراسة .وكانت استمارة االستبانة االداة الرئيسية جلمع البيانات
املتعلقااة باجلانااب امليااداين  ،اضااافة اىل املقااابالت الشخصااية مااع
افراد عينة الدراسة هبدف توضيح الفقرات  ،ومت تصميم اساتمارة
االسااتبانة باالعتماااد علااى عاادد ماان الدراسااات النظريااة والتطبيقيااة
السا ااابقة  ،وخضا ااعت االسا ااتبانة اىل التحكا اايم لتعا ااديل الفق ا ارات
املناساابة ل ااتالئم بيئ ااة االقل اايم  ،وهب ادف اختب ااار حمت ااوى االس ااتبانة

وضا اامان اسا ااتقرارها وعا اادم تناقضا ااه ما ااع نفسا ااه يف الدراسا ااة  ،مت
استخدام معامل (الفا كرونباخ) لتحقيق الدقاة يف اجاباات ،وبلا
معا اادل قيما ااة معاما اال الفا ااا كرونبا اااخ ( )0.280وبا ااذلك أخا ااذت
االستبانة صيغتها النهائية كما هي يف امللحق (. )1
ويوضح اجلدول ( )1رقم وعدد عبارات متغيات الدراسة :
تضمن اجلزء االول بيانات تعريفية عن املنظمات عينة الدراسة،
واجلزء الثاين اختص مبتغي القيادة الريادية  ،اما اجلزء الثالث
فتعلق مبتغي املنظمة الريادية .واستخدمت الدراسة مقياس
) (Likertاخلماسي اليت تقيس درجات االجابة  ،اذ ان افراد
عينة البحث اجابوا عن مستويات توفر خصائص القيادة الريادية
لدى قادة منظماهتم ،ومدى توفر متطلبات املنظمة الريادية عند
ادارة منظمتهم .
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جدول ( -:)2متغيات استمارة االستبانة
ت

المتغيرات الفرعية

متغيرات الرئيسية

اوالً

بيانات تعريفية عن المنظمة
القيادة الريادية

ثانياً
المنظمة الريادية
ثالثاً

االسئلة

الرمز

المصدر

سنة تأسيس  ،املوقع  ،عدد العاملني ،
النشاط

4

4 -5

الزيارات امليدانية

الرؤية االسرتاتيجية

1

X1----X5

 -الربواري ،عمر حسني 2112،

اعتماد املخاطرة

1

X6---X10

- Bezzina, Frank,2010

صنع القرارات الريادية

7

X11---X17

املهارات االجتماعية

2

X18---X23

- Dew et al,2008
- fernald. et. Al,2005
- Goleman, D,1998

االبداع

1

X53---X57

االستباقية

1

X58---X62

املنافسة اهلجومية

1

X63---67

- Van Weezel,2009
- Lumpkin & Gregory,1996
- Van Weezel.,2009
- Lumpkin & Gregory,1996
- Van Weezel,2009

فرق العمل املدارة ذاتياً

2

X68---X73

Kirkman & Shapiro, 2001
- Seung-Bum,2006

-

:7-3حدود الدراسة:

ب -احلدود الزمانية :استغرقت مدة البحث الفرتة مابني اب
( )8010ولغاية متوز ( )8011جبانبيها النظري وامليداين  ،ووزعت
استمارة االستبانة على افراد عينة البحث بدءاً من  /1حزيران/
 8011ومت االنتهاء منها يف  /10متوز. 8011/

ج -احلدود البشرية  :تضمن احلدود البشرية بافراد عينة البحاث
 ،إذ مت توزيااع اسااتمارة االسااتبيان علااى عينااة ماان االف اراد العاااملني
وتض ا اامنت ( )28ف ا اارداً م ا اان املس ا ااؤولني يف االدارات الوس ا ااطى يف
املنظمات عينة البحث.

تحليل النتائج والمناقشة

 :2-4وصف وتشخيص خصائص القيادة الريادية
يظها اار اجلا اادول ( )8االوسا اااط احلسا ااابية واالحنرافا ااات املعياريا ااة
إلجابات أفراد العينة عن خصائص القيادة الريادية لدى قادهتم،
ويتبني ان هناك اتفااق لادى غالبياة افاراد عيناة البحاث علاى تاوفر
مسااتويات عاليااة ماان خصااائص القيااادة الرياديااة لااديهم  ،اذ بل ا
الوس ا ااط احلسا ا ااايب خلاص ا ااية الرؤيا ا ااة االس ا ا ارتاتيجية ( ، )8.18اما ا ااا
خاص ااية امله ااارات االجتماعي ااة فاهن ااا حقق اات ( . )8.02ج اااءت
خاص ا ااية اعتم ا اااد املخ ا اااطرة باملرتب ا ااة الثالث ا ااة تلته ا ااا خاص ا ااية ص ا اانع
القارارات الريادياة وبلا الوساط احلساايب ( )1.22( )1.28لكالمهااا
على التوايل.

جدول( -:)1االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لخصائص القيادة الريادية

ت

المتغيرات

االوساط الحسابي

1

الرؤية االس ــتراتيجيـة

4154

11713

2

اعتــماد المخاط ـ ـ ــرة

31.2

11.22

3

صنع القرارات الريادية

312.

11.52

4

المهارات االجتماعيـ ــة

411.

11221

اجلدول من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج احلاسبة االلكرتونية.
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-

المبحث الرابع

أ -احلاادود املكانيااة :تضاامن جمتمااع البحااث باملنظمااات االعمااال

العاملااة يف اقلاايم كوردسااتان  ،ومت اختيااار عينااة ماانهم اسااتناداً اىل
ت ااوفر هياك اال اداري ااة ل ااديهم .وبلغ اات العين ااة ( )82م اان منظم ااات
االعمااال العاملااة يف حمافظااات (اربياال ،دهااوك ،سااليمانية) ويبااني
امللحق ( )8املنظمات عينة البحث.

ميخان  ،خالد محد أمني 2113 ،

االنحرافات المعيارية

جملة جامعة دهوك ،اجمللد ،51 :العدد( 2 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص
 :1-4وصف وتشخيص متطلبات المنظمة الريادية
يظهر اجلدول ( )1قيم االوساط احلسابية ملتطلبات املنظمة
الريادية اليت جاءت مجيعها مبستويات عالية .ويالحظ ان مجيع
املتوسطات جاءت اكرب من متوسط مساحة املقياس والبال
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ثالثة درجات ،ويعزز ذلك قيم االحنرافات املعيارية الذي يدل
على جتانس االجبات خبصوص توفر متطلبات املنظمة الريادية
عند منظمات عينة الدراسة .

جدول(  -:)3االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتطلبات المنظمة الريادية
المتغيرات

ت

االنحرافات المعيارية

االوساط الحسابي

1

االبداع

4112

0.957

2

االستباقية

31.7

0.858

3

المنافسة الهجومية

3122

0.869

4

فرق العمل المدارة ذاتياً

4113

0.909

اجلدول من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج احلاسبة االلكرتونية.

 :3-4تحليل العالقة بين خصائص القيادة الريادية ومتطلبات
المنظمة الريادية
يبني اجلدول ( )8نتائج حتليل العالقة بني خصائص القيادة
الريادية ومتطلبات املنظمة الريادية  ،واظهرت بوجود عالقة

ارتباط معنوية بينهما  ،اذ بل معامل االرتباط بينهما (املؤشر
الكلي)( )0.121ومبستوى معنوية ( ،)0.02مما يعين قبول
الفرضية الرئيسة االوىل.

جدول (  -:) 4العالقية بني خصائص القيادة الريادية ومتطلبات املنظمة الريادية
ت

المتغير المستقل

متطلبات المنظمة الريادية

المتغير التابع

خصائص القيادة الريادية

1

الرؤية اإلستراتيجية

*0.696

2

اعتماد المخاطرة

*

0.624

3

صنع القرارات الريادية

*0.614

4

المهارات االجتماعية

*

5

المؤشر الكلي

*

0.408
0.797

اجلدول من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج احلاسب االلكرتوين * ،العالقة معنوية عند مستوى()0.02

يالحظ من اجلدول( )8بان الرؤية االسرتاتيجية ترتبط بعالقة
معنوية موجبة مع متطلبات املنظمة الريادية  ،وهي اكرب قيمة
حققتها الدراسة اذ بلغت االرتباط بينهما ( ، )0.323تلتها
خاصية اخذ املخاطرة إذ بلغت قيمة االرتباط ( ،)0.388مث
خاصية صنع القرارات الريادية واملهارات االجتماعية ومبعامل
ارتباط قيمتها ( )0.802( ، )0.318على التوايل ،مما يعين بان
املتطلبات الريادية تالزم املنظمات اليت متتلك قادهتا رؤية
اسرتاتيجية وخاصية اخذ املخاطرة فضالً عن خاصية صنع

القرارات الريادية املهارات االجتماعية ،مما يعين قبول الفرضيات
الفرعية االربعة التابعة للفرضية الرئيسة االوىل.

:4-4

تحليل التأثير بين متغيرات الدراسة

يتعلق هذا اجلزء بتحليل التأثي بني متغيات البحث يف ضوء

فرضيات البحث  ،ويبني اجلدول

()5

اىل ان خصائص القيادة

الريادية(املؤشر الكلي) تؤثر معنوياً يف املنظمة الريادية عند
مستوى معنوية ( ، )0.02اذ بل معامل التحديد( )R2هلا
( )0.312والذي يشي اىل ان ( )%31.2من االستجابة
ملتطلبات املنظمة الريادية لدى عينة البحث يعزى اىل خصائص
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القيادة الريادية وان الباقي ( )%13.2يعزى اىل عوامل اخرى ،
ويعزز من ذلك قيمة () Fاحملسوبة ( )122.282وهي اكرب من
قيمتها اجلدولية البالغة( )1.282عند درجيت حرية(،)2821
وبذلك تتحقق الفرضية الرئيسة الثانية مبدئياً واليت تشي اىل ان
هناك تأثي معنوي خلصائص القيادة الريادية يف حتقيق متطلبات
املنظمة الريادية .ويف ضوء الفرضيات الفرعية التابعة للفرضية
الرئيسة الثانية  ،فقد مت حتليل تأثي كل خاصية من خصائص
القيادة الريادية يف متطلبات املنظمة الريادية وكما يأيت-:
أ -تأثير خاصية الرؤية االستراتيجية في متطلبات المنظمة
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يشي اجلدول ( )2اىل وجود تأثي معنوي خلاصية الرؤية
االسرتاتيجية يف متطلبات املنظمة الريادية عند مستوى معنوية
( ، )0.02وبل معامل التحديد( )0.828والذي يعين ان حوايل
( )%82من االستجابة ملتطلبات املنظمة الريادية لدى عينة
البحث تأيت من خاصية الرؤية االسرتاتيجية وهي اكرب نسبة ،
ويعزز معنوية العالقة قيمة () Fاحملسوبة البالغة ( )23.823وهي
اكرب من قيمتها اجلدولية البالغة( ،)1.282وهذا يعين اثبات
للفرضية الفرعية االوىل للفرضية الرئيسة الثانية.

الريادية

الجدول ( -:)2تأثي خصائص القيادة الريادية يف متطلبات املنظمة الريادية
المتغير التابع

متطلبات المنظمة الريادية

0

1

)(t

)(t

الرؤية اإلستراتيجية

0.583

اعتماد المخاطرة

0.426

صنع القرارات الريادية

0.475

المهارات االجتماعية

0.306

المؤشر الكلي

0.823

0.696
*)(9.298
0.624
*)(7.669
0.614
*)(7.466
0.408
*)(4.290
0.797
*)(12.646

المتغير المستقل
خصائص القيادة الريادية

اجلدول من اعداد الباحث يف ضوء نتائج احلاسوب t) *،احملسوبة (

الريادية

يشي اجلدول ( )5اىل ان خاصية اعتماد املخاطر تؤثر معنوياً يف
متطلبات املنظمة الريادية عند مستوى معنوية (، )0.02
وباالستناد اىل قيمة ( ) R2يظهر بان ( )%12من متطلبات
املنظمة الريادية تعزى اىل خاصية اعتماد املخاطرة لدى القادة،
ويؤكد ذلك قيمة ( )Fوالبالغة ( )22.280عند درجيت حرية
(.)1.28

ج -تأثير خاصية صنع القرارات الريادية في متطلبات
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2

R

المحسوبة

0.484

86.456

0.390

58.820

0.377

55.736

0.167

18.408

0.635

159.931

Tabulated .t. at d,f (1.92) = 1.661

ب -تأثير خاصية اعتماد المخاطرة في متطلبات المنظمة

المنظمة الريادية

F

P  0.05

الجدولية
3.945

N=94

يشي نتائج اجلدول ( )5ان صنع القرارات الريادية لدى القادة
الرياديني يف منظمات عينة الدراسة يؤثر يف حتقيق متطلبات
املنظمة الريادية عند مستوى معنوية ( ، )0.02ويبني ذلك قيمة
( ) R2والبالغة ( )0.111مما يعين ان ( )%11.1من استجابة
املتغي التابع(املنظمة الريادية) هي ناجتة من خاصية صنع
القرارات الريادية  ،ويؤكد ذلك قيمة ( ) Fاحملسوبة
والبالغة( )22.113وهي اكرب من قيمتها اجلدولية البالغة()1.282
 ،وهبذا مت اثبات الفرضية الفرعية الثالثة للفرضية الرئيسة الثانية .

د -تأثير خاصية المهارات االجتماعية في متطلبات المنظمة
الريادية

جملة جامعة دهوك ،اجمللد ،51 :العدد( 2 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص
يبني اجلدول (  ) 5ان خاصية املهارات االجتماعية تؤثر
معنوياً يف متطلبات املنظمة الريادية عند مستوى معنوية ()0.02
 ،اذ بل قيمة ( )Fاحملسوبة ( )12.802وهي اكرب من قيمتها
اجلدولية ( )1.282مما يؤكد على معنوية العالقة ،ويبني اجلدول
املذكور ان معامل التحديد( ) R2بل ( )0.131والذي يشي اىل
ان ( )%13.1من التغيات اليت تطرأ يف املنظمة الريادية يعزى اىل
امتالك القيادة للمهارات االجتماعية .مما يثبت الفرضية الفرعية
االخية للفرضية الرئيسة الثانية.

ويالحظ من قيم ) (  1واملتعلقة بنسبة امهية املتغيات الفرعية
املستقلة(خصائص القيادة الريادية)  ،ان خاصية الرؤية
االسرتاتيجية حققت اعلى قيمة والبالغة ) (0.696تلتها اعتماد
املخاطرة وجاءت خاصية صنع القرارات باملرتبة الثالثة تلتها
خاصية املهارات االجتماعية واليت بلغت قيمة معامل ) (  1هلا
( ، )0.802ويؤكد ذلك قيم ) (tاليت جاءت اكرب من القيمة
اجلدولية البالغة ) ، (1.661وتأسيساً على ذلك فان امهية القيادة
الريادية ومعنوية تأثيها يف حتقيق متطلبات املنظمة الريادية تنبع
من رؤيتها االسرتاتيجية اوالً واعتمادها للمخاطرة يليها صنع
القرارات الريادية مث املهارات االجتماعية وفق ما قمه الباحث
ضمن امنوذج البحث .وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت اليه
دراسة ) (Hulsing,2008:38الذي اكد بان الدراسات
املعاصرة يف الريادة تشي اىل العالقة القوية بني خصائص القيادة
لدى الرواد ،وادارة املنظمات الريادية ،ويرى بان النجاح الريادي
يعتمد اىل حد بعيد على القدرات القيادة للريادية.

المبحث الخامس
االستنتاجات والتوصيات

 :2-5االستنتاجات

استناداً اىل ما جاء به االطر النظرية عن القيادة الريادية
واملنظمة الريادية ،وبناءً على تشخيص متغياهتا واختبار
العالقات واالثر يعرض هذه الفقرة اهم االستنتاجات وكااليت-:
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 -2متكن الباحث من بناء اطار نظري ومفاهيمي يعكس
التوجهات احلديثة اليت متيز مفاهيم الريادة على مستوى الفرد
(القيادة الريادية) عن الريادة على مستوى املنظمة(املنظمة
الريادية) فالقيادة الريادية تتضمن تولفية من خصائص القيادة
والريادة  ،فهي احدى التوجهات القيادية املعاصرة اليت متتلك من
املهارات اليت متكنها من اعتماد املخاطرة يف صنع القرارات
الريادية سعياً لتحقيق الرؤية االسرتاتيجية.
 -1تشي املنظمة الريادية اىل املنظمة السباقة يف االبداعات
لتحاول اجتياز املنافسني باستمرار ،وتعتمد اىل حد كبي على
التوجهات الريادية للقائد  ،و ميكن ان تتحقق متطلباهتا اذا ما
اعتمدت ادارة املنظمة على الفرق املدارة ذاتياً الناجتة من رغبة
االفراد يف االستقاللية ليتمكنوا من املبادرة واالستباق يف صنع
القرارات اكثر من االنتظار للقيام بردة فعل لالحداث.
 -3يقود حتليل اراء افراد عينة الدراسة اىل ان قادة منظمات
عينة الدراسة ميتلكون مستويات جيدة من خصائص القيادة
الريادية وان خاصية الرؤية االسرتاتيجية جاءت باعلى املستويات
تلتها املهارات االجتماعية مث صنع القرارات الريادية اضافة اىل
خاصية اعتماد املخاطرة.
 -4حتقق منظمات عينة الدراسة مستويات مقبولة من
متطلبات الريادية واملتمثلة باالبداع والفعل االستباقي واملنافسة
اهلجومية وفرق العمل املدارة ذاتياً ،وان اكثر املتطلبات حتقيقاً هو
االبداع يليه فرق العمل املدارة ذاتياً.
 -5تقود نتائج حتليل عالقات االرتباط بني خصائص القيادة
الريادية ومتطلبات املنظمة الريادية واليت اظهرت ان مجيع
عالقات االرتباط كانت معنوية ،اىل استنتاج بوجود االقرتان
والتالزم بينهما.
 -6اوضحت نتائج حتليل التأثي بني متغيات البحث وجود
تأثي معنوي خلصائص القيادة الريادية يف حتقيق متطلبات املنظمة
الريادية وان اقوى اخلصائص تأثياً فيها هي خاصية الرؤية
االسرتاتيجية  ،اما اضعف اخلصائص تأثياً فهي خاصية املهارات
االجتماعية.
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 :1-5التوصيــات
تأسيساً على ما تقدم من استنتاجات يعرض هذه الفقرة
بعض التوصيات اليت يراها الباحث باهنا مناسبة لتعزيز خصائص
القيادة الريادية مبا يضمن حتقيق متطلبات املنظمة الريادية وعلى
النحو االيت-:
 -2ضرورة دراسة االطر الفكرية االدارية وتعميقها فيما يتصل
بالقيادة الريادية واملنظمة الريادية واالستفادة من اهم املداخل
واملدارس اليت تتناول التوجهات الريادية على مستوى الفرد
واملنظمة ملا لذلك من اسهام يف حتقيق النجاح يف اكتساب
اخلصائص الريادية للفرد وبالتايل للمنظمة ايظاً.
 -1يوصي الباحث قادة منظمات االعمال بالرتكيز على
التوجهات الريادية للمنظمة اكثر من اعتماد مبدأ حتقيق املردود
املادي ،بالرتكيز على االبداع و التغيي االستباقي اكثر من تبين
اسرتاتيجية االستجابة باسلوب رد الفعل .وغرس ثقافة املنافسة
وكيفية اجتياز املنافسني يف السوق ومنح االستقاللية من خالل
دعم اسلوب فرق العمل املدارة ذاتياً.
 -3جيب على القادة بناء اساليب جديدة يف قراءة املستقبل
وحتليل املعطيات للخروج برؤية اسرتاتيجية فضالً عن اسلوب
املخاطرة واكتساب املهارات االجتماعية من خالل االستفادة
من شبكة العالقات االجتماعية للحصول على املعرفة الالزمة
لصنع القرارات الريادية وحشد الدعم للقرار بتبين اسلوب
املشاركة يف صنعها.
 -4من اجل ان تتحقق ملنظمات عينة الدراسة الريادية فانه
على قيادات منظمات عينة البحث بان تفكر يف استغالل نقاط
القوة واملتمثلة بوجود خصائص القيادة الريادية والرتكيز على
خاصية الرؤية االسرتاتيجية واعتماد املخاطرة ،وتسخيها لتحقيق
متطلبات املنظمة الريادية الهنا االقوى تأثياً يف حتقيق متطلبات
املنظمة الريادية .
 -5يوصي الباحث ادارة منظمات عينة البحث بضرورة وضع
اسرتاتيجية كفيلة بتحقيق االبداع واالستباق يف التغيي فضال عن
اسلوب املنافسة وتبين فرق العمل املدارة ذاتياً وتعزيزها.
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 -6يقرتح الباحث يف اطار الدراسات املستقبلية التوسع فيها
لتشمل عالقة الريادة باخالقيات االعمال ،متطلبات حتقيق
الريادة العاملية ،والعوامل احملددة للريادية يف اقليم كوردستان
والعراق .مقارنة متطلبات الريادة بني منظمة حملية ومنظمة
عاملية .

المصادر

اوالً /المصادر العربية

أ -الرسائل الجامعية:








اميدي ،تورين امحد ابراهيم ،8002 ،االثر التتابعي للذكاء العاطفي
واالمناط القيادية يف الرضا الوظيفي ،كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة
دهوك.
داوده ،ره نج حممد نوري ،8002،االثر التتابعي للقيادة الكاريزمية والثقة
التنظيمية يف العمل املعريف ،جامعة دهوك ،كلية االدارة واالقتصاد.
طه ،رفعت حممد على،8002،االثر التتابعي للقيادة الرؤيوية ومتطلبات
عمليات االعمال يف االداء التنظيمي املتميز  ،جامعة دهوك.
حممود ،حيدر خضر سليمان ،8008،دور املتغيات الشخصية يف حتديد
النمط القيادي ملديري املنظمات اخلدمية يف حمافظة نينوى ،كلية االدارة
واالقتصاد ،جامعة املوصل.
حممود ،سعد فاضل عباس ،8001،العالقة بني االبعاد املنظمية
وخصائص املنظمة الدميقراطية وانعكاساهتا على ممارسة االدارة الذاتية ،
كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة املوصل.

ب -الكتب


العامري،صاحل مهدي حسن والغاليب ،طاهر حمسن منصور،8002،



االدارة واالعمال ،الطبعة ،8دار الوائل للنشر ،عمان ،االردن.
السكارنة.بالل خلف ،8002،الريادة وادارة منظمات االعمال ،الطبعة
االوىل،دار املسية للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن.
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الملحق ()1
استمارة االستبانة
تتضمن االستمارة املرفقة عدداً من املؤشرات اليت تستخدم كوسيلة لقياس مستلزمات حتليل البحث املوساوم (دور القيادة الريادية فـي تحقيـق متطلبـات

المنظمة الريادية) وهي دراسة لعينة من منظمات األعمال يف إقليم كوردستان العراق ،لذا نرجو تفضلكم مشكورين باختيار اإلجابة الايت تروهناا مناسابة لكال

سؤال  ،وان مسامهتكم سيكون هلا االثر البال يف جناح مهمتنا ،شاكرين تعاونكم ....مع فائق التقدير واالحرتام

ره نج حممد نوري

د.حكمت رشيد سلطان

مدرس مساعد

استاذ مساعد

أوالً :بيانات تعريفية عن املنظمة :ومتلئ من قبل إدارة املنظمة
-1
-2
-3
-4

سنة تأسيس املنظمة ..................
اربيل
دهوك
موقع املنظمة :
20 -10
عدد العاملني يف املنظمة :اقل من 10
نشاط املنظمة ...................................

ثانياً :القيادة الريادية :يرجى وضع عالمة (

سليمانية
100– 21

) يف احد احلقول اخلمسة واليت متثل وجهة نظرك-:
أتفق بشدة

أتفق

محايد

ال أتفق

ال أتفق بشدة



أ-

اكثر من 100

الرؤية اإلستراتيجية
1

متتلك قيادة املنظمة رؤية تفرتض ان املستقبل أفضل من احلاضر

2

متتلك قيادة املنظمة رؤية مشولية تستطيع من خالهلا حتديد اجتاه أعماهلا

3

تتمتع قيادة املنظمة بالقدرة على إقناع العاملني وحتفيزهم على األميان برؤيتها

4

تسعى قيادة املنظمة إىل حتقيق حمتوى رؤيتها

5

تستخدم قيادة املنظمة رؤيتها لتوحيد جهود مجيع عامليها لتحقيق اهدافها اإلسرتاتيجية
اعتماد المخاطرة

ب-
6

تستخدم قيادة املنظمة الكثي من أمواهلا الستغالل الفرص السوقية

7

تؤمن قيادة املنظمة بان اجملازفة هي اليت حتقق األرباح العالية

8

متيل قيادة املنظمة حنو اقامة املشاريع ذات املخاطرة العالية

9

حتاول قيادة املنظمة استغالل الفرص ذات الرحبية العالية

818

جملة جامعة دهوك ،اجمللد ،51 :العدد( 2 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص
11

2152 ،232 -252

تتحمل قيادة املنظمة املخاطرة اليت تعرتض سبيل حتقيق األهداف
صنع القرارات الريادية

ج-
11

تتمكن قيادة املنظمة من حتديد املشاكل احلقيقية يف العمل

12

تواجه قيادة املنظمة مشاكل العمل ملعاجلتها بالسرعة ممكنة

13

تبادر قيادة املنظمة يف صنع القرارات قبل املنظمات املنافسة

14

متتلك قيادة املنظمة املهارات اليت متكنها من اختاذ القرارات يف التوقيت املناسب

15

تتخذ قيادة املنظمة قراراهتا الريادية بناء على معلومات قليلة وذات نوعية خاصة

16

تعتمد قيادة املنظمة أسلوب املشاركة يف صنع القرارات

17

توفر قيادة املنظمة التمكني للعاملني لصنع القرارات يف الظروف الصعبة
المهارات االجتماعية

د-
11

تعتمد قيادة املنظمة على اساليب فعالة يف اقناع املتعاملني معها

19

تستمع قيادة املنظمة إىل اصحاب املصلحة بوضوح

21

تتفاوض قيادة املنظمة مع اصحاب املصلحة حلل املشاكل واخلالفات

21

تقدم قيادة املنظمة خمتلف وسائل التشجيع للعاملني

22

تعمل قيادة املنظمة بالتعاون مع اصحاب املصلحة للتوجه حنو األهداف املشرتكة

23

تتمكن قيادة املنظمة من بناء العالقات مع مجيع اصحاب املصلحة وادامتها

ثالثاً :المنظمة الريادية :يرجى وضع عالمة (

) يف احد احلقول اخلمسة واليت متثل وجهة نظرك-:

أتفق بشدة

27

تسعى إدارة املنظمة اىل استحداث خطوط إنتاجية جديدة باستمرار

21

تركزإدارة املنظمة على تقدمي املنتجات املتميزة يف السوق
ط -الفعل أالستباقي
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أتفق

26

حتاول إدارة املنظمة حتقيق اإلبداع يف تسويق منتجاهتا

محايد

25

تركزإدارة املنظمة على قيادة التكنولوجيا يف السوق

ال أتفق

24

تركز إدارة املنظمة على االبداع يف انشطة البحث والتطوير

ال أتفق بشدة

ج -اإلبداع
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29

تسبق ادارة منظمتنا منافسيها يف البدء باألنشطة اجلديدة

31

ادارة منظمتنا تكون األوىل يف تقدمي السلع واخلدمات اجلديدة

31

تعتمد ادارة منظمتنا التقنيات احلديثة يف انشطتها قبل املنافسني

32

تتصف إدارة منظمتنا باجلرأة يف تنفيذ األفكار املميزة

33

متيل إدارة منظمتنا للقيام ببعض النشاطات اليت من شأهنا أن تعيق عمل املنافسني
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ق -المنافسة الهجومية





34

تبذل إدارة منظمتنا جهود استثنائية لسحب األعمال من املنافسني

35

تبحث إدارة منظمتنا عن الفرص لكسب ميزة اكرب من املنافسني

36

تعتمد ادارة منظمتنا سلوك تنافسي هجومي جتاه املنافسني

37

تعتمد إدارة منظمتنا على أسلوب " خنضع املنافسني للرتاجع واالنسحاب من السوق"

31

تعتمد ادارة منظمتنا اساليب متكنها من عدم اخلضوع لضغوطات املنافسني
ل -فرق العمل المدارة ذاتياً






39

حياول العاملون يف منظمتنا القيام باألعمال على حنو مستقل عن املشرفني

41

يتخذ العاملون يف منظمتنا القرارات يف موقع العمل بشكل مستقل عن االدارة

41

تركز إدارة منظمتنا على اداء العمل من خالل فرق العمل املدارة ذاتياً

42

تثق إدارة منظمتنا بقدرات فريق العمل املدارة ذاتياً

43

يتحمل أعضاء الفريق نتائج العمل بشكل تضامين

44

لدى إدارة املنظمة امليل لتفويض عامليها الصالحيات يف اختاذ القرارات اجلماعية

الملحق( -:) 1البيانات التعريفية عن املنظمات عينة الدراسة
ت

اسم المنظمة(شركة)

التأسيس

الموقع

العاملين

نشاط المنظمة

1

شركة اإلخالص

5..1

اربيل

11-51

جتارة عامة

2

Agmest Pharma co.

211.

اربيل

511-15

جتارة وتسويق االدوية

3

Tarin Net

2112

اربيل

11-51

اتصاالت

4

Aziz Group

5.11

اربيل

511-15

جتارة،زراعة،تصنيع

5

شركة جسر الفرات

2111

اربيل

11-51

جتارة عامة

6

GES Co.

2111

اربيل

11-51

صيانة وخدمات

7

EMP Co.

2117

اربيل

11-51

جتارة عامة

1

Al-Absher Co.

2112

اربيل

11-51

تسويق واعالن

9

Albeit Co.

5...

اربيل

11-51

جتارة عامة وإنشاءات

11

Rekan Group

5..4

اربيل

511-15

جتارة جتزئة وانشائية

11

Ranj Co.

5...

اربيل

11-51

جتارة عامة وانشاءات
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12

77 Co.

5..2

اربيل

511-15

انشاءات وجتارة

13

AL-Sofy Group

5..7

اربيل

11-51

جتارة  ،انشاءات ،زراعية

14

Ster Group

2113

اربيل

اكثر من 511

جتارة عامة ،طاقة،خدمات،صناعة ،اتصاالت

15

Derya Group

2111

اربيل

11-51

انشائية

16

Zen Co.

2113

اربيل

اكثر من 511

اتصاالت

17

Green Co.

2112

اربيل

11-51

جتارة IT ،

11

Zagros Group

5..5

اربيل

511-15

إنشاءات  ،خدمات ،جتارة عامةIT ،

19

Doz Co.

2111

اربيل

11-51

تصنيع وجتارة عامة

21

Italian Style

211.

اربيل

11-51

تصنيع وجتارة عامة

21

Nawand Co

2112

اربيل

11-51

اتصاالت

22

Younis Group

211.

دهوك

511-15

جتارة عامة

23

Ster Computer Co.

5..2

دهوك

11-51

جتارة الكرتونيات

24

مؤسسة االمني

5..5

دهوك

25

Rast Group

2113

دهوك





اكثر من511

جتارة عامة ،إنشاءات ،زراعي ،تصنيع

26

Global Food Co.

2112

دهوك

11-51

جتارة عامة ،تصنيع

27

Altun Kaya Co.

2112

دهوك

11-51

جتارة عامة

21

UB Group Holding

2111

دهوك

اكثر من 511

جتارة عامة ،تصنيع  ،زراعي ،نقل

29

شركة سامل الصراف

5..2

دهوك

11-51

جتارة عامة

31

شركة ازرا

211.

دهوك

11-51

جتارة عامة

31

Harun Group

5.77

دهوك

اكثر من 511

جتارة عامة وإنشاءات

32

Newroz Group

5..7

دهوك

اكثر من 511

طاقة ،جتارة عامة ،انشاءات،نقل

33

شركة جراين

2112

دهوك

11-51

جتارة عامة

34

جمموعة عزالدين شنكايل

2111

دهوك

11-51

جتارة عامة وانشاءات

35

Jwan Group

5..7

دهوك

11-51

جتارة عامة

36

شركة سوالف

5..2

دهوك

511-15

جتارة عامة وانشاءات

37

شركة سفني

5...

سليمانية

11-51

جتارة عامة

31

شركة ايستا

2114

سليمانية

11-51

جتارة عامة

39

شركة هنارة

2117

سليمانية

511-15

جتارة عامة وانشاءات

41

Munikh Co.

2114

سليمانية

511-15

جتارة عامة وانشاءات

41

Dalya Group

2111

سليمانية

511-15

جتارة عامة ،انشاءات  ،نقل

42

Sinur Co.

211.

سليمانية

11-51

جتارة عامة

43

Zerdesht Group

5..2

سليمانية

511-15

جتارة عامة ،انشاءات

44

شركة هاوين

2114

سليمانية

11-51

جتارة عامة

اكثر من 511





جتارة عامة ،تصنيع ،زراعة ،سياحة
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45

شركة سارتك

5...

سليمانية

11-51

جتارة عامة وتصنيع

46

Hosheng Co.

2113

سليمانية

11-51

جتارة عامة

47

شركة ليالن

2112

سليمانية

11-51

جتارة عامة

41

شركة زريان

2113

سليمانية

11-51

جتارة عامة

49

شركة التون

2112

سليمانية

511-15

جتارة عامة وانشاءات



ثوختة
ئةظ ظةكؤلينة باسى سةركردايةتيا ثيَشةنط (ثيَشرةو) مينا شيَوازةكىَ هةرة نوويىَ سةركردايةتييىَ د ناظ تيورييَن
كارطرييدا دكةت .هةر ئةظ شيَوازىَ سةركردايةتيىَ ية د ناظ ذينطةهيَن طشتيدا و ب تايبةتى د ناظ ذيينطةها كارطرييدا
دبيتة ئةطةرىَ ثةيدا بوونا لظني و طوهورينيَن ئةريَنى و كارطيَريا ريَكخراوان هانددةت ذ بؤ بةرسظدانا ظان جؤرة
طهورينيَن ئسرتاتيذييَن جوراوجور ذ ثيَخةمةت بدةستظة ئينانا سةركةظتنىَ و ثيشةنطييىَ.
هزرا سةرةكييا ظىَ ظةكولينىَ لدور ضةوانيا بدةستظةئينانا ثيشةنطييَية بؤ ريَكخراوىَ ،ئةظيَذى ثيَدظى ب
سةركردايةتييةكا خودان شيان هةية هاندانا كارىَ تيمى بكةت داكو تيم بشيَت هةظركييةكا ئةريَنى د داهيَناناندا بكةن و
د ثيَشكيَشكرنا نووياتى و بةرهةميَن نوو دا ئيَكةم بن .ئارماجنا ظىَ ظةكولينىَ ئةوة كو باسى ثةيوةنديا د ناظبةرا
سةركردايةتيا ثيَشةنط و و كارتيَكرنا وىَ ل سةر بدةستظةئينانا ريَكخراوةكا ثيشةنط..بؤ ظىَ ضةنديَذى ( )44ريَكخراويَن
كارى وةك منوونة (سةمثل) ل هةريَما كوردستانا ئرياقىَ هاتينة دةستنيشانكرن .فؤرما راثرسينىَ كو ئاالظةكى سةرةكيىَ
بدةستظة ئينانا ثيَزانينيَن ثشكا ثراكتيكى بوو ،ثشتى بةرهةظكرنىَ ،ب سةر ()44كارمةنديَن كارطريييَن ظان ريَكخراوان هاتنة
دابةشكرن .طرنكرتين ئةجناميَن ظىَ ظةكولينيَذى بريتى بوون ذ هةبوونا كارتيَكرنا سةركردايةتيا ثيَشةنط لسةر
بدةستظةئينانا ريَكخراوةكا ثيَشةنط دا.

ABSTRACT
The study examined The Concept of Entrepreneurial leadership (EL) as one of the most modern leadership styles in
the literature of business administration, this type of leadership is driving the events and generates changes in general
environment and the business environment in particular, make the management of organizations to respond to these
changes in different strategies for success and Entrepreneurship. The basic idea of this study concentrate on how to
achieve Entrepreneurial of the organization, as the pioneering achievement of the organization requires leadership
capable of that able to compete and proactive in devising and providing all that is new and unfamiliar.
The study aims to identify the impact of the Entrepreneurial leadership in achieving the requirements of the
Entrepreneurial organization, in order to verify this aims the study consisted of (49) of business organization in the
Kurdistan region of Iraq as a sample, and adopted the Questionnaire as a main tool to collect the data of the field side,
and distributed on (94) of workers in the management of those organizations. The most important results of study
indicate that there is a significant effect of Entrepreneurial leadership in achieving the requirements of the
Entrepreneurial organization.
s
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أثر أبعاد القيادة الرؤيوية في التعلم التنظيمي

دراسة تطبيقية آلراء جمموعة من القيادات اإلدارية يف كليات جامعة دهوك
شهاب امحد خضر و حممود حممد أمني الباشقايل

قسم احملاسبة ،املعهد التقين ،ئاكرى ،هيئة التعليم التقين اربيل ،إقليم كردستان -العراق

(تاريخ استالم البحث 52 :أيلول ،5122 ،تاريخ القبول بالنشر 25 :شباط)5122 ،

الخالصة
يحظى موضوع القيادة باهمية كبيرة في الوقت الراهن سواء في المنظمات الصناعية او الخدمية ،واصبحت االدارة تتفنن فيي تببيقايا السيالي

جديييدة  ،ومناييا اسييلوق القيييادة الرؤيوييية التييي تعبييي صييورة الم ييتقب للمنظميية وسييب الوصييول الييى تحقيي

اياتاييا ضييمن اجيراءات التييدري وتعلييم

افرادها سعيا الى تح ين جودة االنتاج ،لذا هدف البحث الى التعرف على مدى االستفادة من القيادة الرؤيوية في التعلم التنظيمي في المؤس ات
التعليمية خاصة الجامعات ،كمحاولة لتحديد االبعاد المؤثرة التي تحملاا القيادة الرؤيوية في التعلم التنظيمي ،وقيد اسيتخدم البحيث عينية عشيوا ية

من كليات جامعة دهوك ،وتم تحلي استمارة االستبانة احصا يا في ظ برنامجي ( )SPSSو( )MINITABالمعتمد علياما حاسوبيا بعد توزيي

استمارة االستبانة على كوادرها الوظيفيية واسيتالماا البيالد عيددهم ( )84اسيتمارة صيالحة للتحليي  ،وتوصي البحيث اليى مجموعية مين النتيا مين

اهماا إن جمي كليات عينة البحث مقتنعة بان القيادة الرؤيوية وماتحملاا من ابعادها االساسية ت ام في تعزيز التعلم التنظيميي ضيمن م يتوياته االساسيية،

وان هناك سعياً لتواجد هذه المؤشرات في كليات عينة البحث .وان هناك عالقة ارتبياط واثير معنيو البعياد القييادة الرؤيويية فيي اليتعلم التنظيميي عليى
ال م توى الكلي لكليات الجامعة المبحوثة  ،واختتم البحث بمجموعة من التوصيات مناا االهتمام بم توى حلقة التعلم المزدوجة من خالل اثيارة
الت اؤالت عن االوضاع وتعدي المع ايير الحالية من االجيراءات وال ياسيات واالهيداف المرجيوة وتبيوير مخببيات العمي ال يابقة عليى الم يتوى
الكلي لكليات الجامعة المبحوثة.

الكلمات الدالة :الرؤية  ،القيادة الرؤيوية  ،التمكني  ،القيم  ،التعلم ألتنظيميي.

المقدمة
تشكل القيادة حموراً مهماً ترتكز عليها خمتلف نشاطات
املنظمة ،ويف ظل تنامي املنظمات وكرب حجمها وتشعب أعماهلا
وتعقدها وتنوع العالقات الداخلية وتشابكها وتأثرها بالبيئة
اخلارجية من مؤثرات سياسية واقتصادية واجتماعية ،هلي أمور
تستدعي مواصلة البحث واالستمرار يف إحداث التغيري والتطوير
للوصول إىل اجلودة املطلوبة ،وهذه مهمة ال تتحقق إال يف ظل
قيادة واعية وقوية  ،ومنها القيادة الرؤيوية اليت تسعى إىل
اكتساب ميزة تنافسية بني املنظمات يف ظل معرفتها على إشباع
حاجات املرؤوسني وحتقيق أهدافهم من خالل تدريبهم
وتعليمهم املستمر يف ظل التقنيات املتزايدة يف استثمار جهودهم

و تطوير أدائهم يف العمل ومن خالل إجراءات التعلم التنظيمي
الذي حيقق هذا الغرض ،وقد جاء البحث للتعرف على عالقة
ارتباط واثر القيادة الرؤيوية يف التعلم التنظيمي يف املؤسسات
التعليمية ،وقد تأطرت منهجية البحث على وفق احملاور اآلتية:

 -2اإلطار المناجي:

 -2-2مشكلة البحث:

تعددت نظريات القيادة بشكل ملحوظ من خالل اساليبها
احلديثة وتطبيقاهتا املختلفة يف املنظمات ،فوجدت املنظمات
نفسها امام هذه النظريات احلرية يف اختيار االسلوب االمثل يف
استخدامها وبرزت القيادة الرؤيوية اليت تسعى اىل حتديد صورهتا
يف املستقبل باعتمادها على الواقع احلايل وايصاهلا ونشرها اىل
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االفراد الذين حيتاجون اىل هذه الفكرة يف ظل التوعية والتعلم
التنظيمي اليت تسعى اىل حتسني االجراءات اليت تقوم هبا املنظمة
من اجل استخدام املعلومات بطريقة افضل من خالل التجارب
واخلربات السابقة ،من هنا متثلت مشكلة البحث يف اإلجابة
على السؤال الرئيسي اآليت:
كيف ميكن تفعيل العالقة بني القيادة الرؤيوية والتعلم
التنظيمي لدى القيادات اإلدارية يف كليات جامعة دهوك مبا
يؤدي إىل تعزيز القيادة الرؤيوية من ناحية ،وتنشيط التعلم
التنظيمي من ناحية أخرى؟
وتتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:
 -2ما ااا العالقا ااة با ااني أبعا اااد القيا ااادة الرؤيويا ااة ومسا ااتويات الا ااتعلم
التنظيمي لدى القيادات اإلدارية يف كليات جامعة دهوك؟
 -5ما هو اثر أبعاد القيادة الرؤيوية يف مستويات التعلم التنظيمي
لدى القيادات اإلدارية يف كليات جامعة دهوك؟
-3ما هي النتائج اليت متخا عنهاا البحاث؟ وماا هاي التوصايات
املقرتح ااة لتفعي اال العالق ااة ب ااني أبع اااد القي ااادة الرؤيوي ااة ومسا اتويات
التعلم التنظيمي لدي القيادات اإلدارية يف كليات جامعة دهوك؟

 -5-2أهمية البحث:

تكمن أمهية البحث يف تقدمي رؤية معاصرة واضحة ومتجددة
للقيادة الرؤيوية اليت تسعى إىل وضع األهداف والغايات وحتديد
وسائل وإجراءات العمل حنو املستقبل ،وممارسة املهام واألدوار
الفعلية لالفراد عرب تقدمي مقارنة حديثة هلم تعرب عن التحديات
اليت تواجه املنظمات ،وأمهية التغيري وانعكاسه على أفعاهلم
وأدوارهم املتجددة عرب التعلم التنظيمي ،لذا تبدو أمهية البحث
من خالل:
 -2تنا اااول البحا ااث عا اان ماهيا ااة القيا ااادة الرؤيويا ااة ،وخصائصا ااها،
وأبعادها .
 -5كم ااا تن اااول البحا ااث ماهي ااة الا ااتعلم التنظيم ااي ،وخصائصا ااه،
ومستوياته .
 -3ويسلط البحث الضوء على اإلطار النظري والعملي معا ،من
خالل متغرياهتا األساسية والفرعية .
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 -4تق اادمي الا اربط والتفاع اال ب ااني املتغ ااري املس ااتقل املتمث اال بالقي ااادة
الرؤيوية واملتغري املعتمد وهو التعلم التنظيمي .

 -3-2أهداف البحث:

يف ضوء مشكلة البحث وأمهيته ،يسعى البحث إىل حتقيق
هدفه الرئيسي الذي يتمثل يف تشخيص وحتليل عالقة االرتباط
والتأثري بني القيادة الرؤيوية والتعلم التنظيمي ،وبيان مضامني هذه
العالقة وحدودها على مستوى كليات عينة البحث ،وبشكل عام
ميكن حتديد جمموعة من األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها ومنها-:
 -صياغة اإلطار النظري ملفهومي القيادة الرويؤية والتعلم التنظيمي.

 وصف وتشخيص متغريات البحث املتمثل باملتغرياملستقل(القيادة الرؤيوية) واملتغري املعتمد(التعلم التنظيمي).

 -قياس وحتليل اجملاالت املستخدمة يف أبعاد القيادة الرؤيوية

ومستويات التعلم التنظيمي لدى كليات عينة
البحث.

 اختبار عالقات االرتباط والتأثري بني أبعاد القيادة الرؤيويةومستويات التعلم التنظيمي لدى كليات عينة البحث.

 -4-2فرضيات البحث:

تتطلب املعاجلة املنهجية ملشكلة البحث حتديد الفرضيات
الرئيسة اليت تتمثل بااليت:
 -الفرضية الر ي ة األولى:

( وج ييود عالق يية ارتب يياط معنوي يية ب ييين أبع يياد القي ييادة الرؤيوي يية

وم ييتويات ال ييتعلم التنظيمي ييي ل ييدى القي ييادات اإلداريييية في ييي
كليييات جامعيية دهييوك) ،وتتفاارع ماان هااذه الفرضااية جمموعااة ماان
الفرضيات.
 -الفرضية الر ي ة الثانية:

( وجود اثر معنو ألبعاد القيادة الرؤيوية في م تويات

التعلم التنظيمي لدى القيادات اإلدارية في كليات جامعة

دهوك) ،وتتفرع من هذه الفرضية جمموعة من الفرضيات.

 -2-2أسالي جم البيانات.
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بغية احلصول على البيانات الالزمة إلمتام هذا البحث
والوصول إىل النتائج وحتقيق أهدافه فقد مت اعتماد األساليب
اخلاصة بكل من اإلطار النظري وامليداين:

 -اإلطار النظر  :اعتمد البحث على ما هو متوفر من مصادر

عربية واجنبية من الكتب واجملالت واملقاالت والرسائل والبحاوث
العلمية ذات الصلة مبتغريات البحث ،وكذلك مت استخدام شبكة
املعلومات الدولية(االنرتنيت)
 االطار الميداني :اعتمد البحث يف سبيل احلصول علىالبيانات اخلاصة هبذا اجلانب على الوسائل االتية:

 -2استمارة االستبيان  :تعد املصدر االساسي اليت يعتمد عليها
يف مجااع البيانااات امليدانيااة ماان خااالل التعاارف علااى وجهااات نظاار
القيااادات االداريااة يف كليااات جامعااة دهااوك  ،وقااد راعااى البحااث
يف تصااميم االسااتبيان االنسااجام بااني االساائلة املطروحااة واهااداف
البحث وتضمنت االيت-:
 -الجزء األول  :يتضامن معلوماات تعريفياة عان االفاراد اجمليباني

مثل (القسم  ،املنصاب ،التحصايل الدراساي  ،العمار  ،اجلان ،
مدة اخلدمة يف الكلية ،مادة اخلدماة يف املنصاب احلاايل ،الادورات
املشاركة ،وغريها)
 -الجييزء الثيياني :فقااد تركاازت االسااتمارة علااى املقااايي اخلاصااة

باااملتغري األول عاان أبعاااد القيااادة الرؤيويااة اعتمااادا علااى األساالوب
الوص اافي  ،ل ااذا فق ااد مت وض ااع ( )22س اؤاال هل ااذا املتغ ااري .واملتغ ااري
الثاااين هااو مسااتويات الااتعلم التنظيمااي فقااد مت وضااع ( )21ساؤاال
هلااذا املتغااري .ويف مجيااع مقااايي اسااتمارة االسااتبيان مت اسااتخدام
مقي اااس(ليك اارت)اخلماس ااي املرك ااب م اان عب ااارة اتف ااق بش اادة وال اايت
أخذت الوزن()1إىل عبارة ال اتفق بشدة اليت أخذت الوزن(.)2
 -5اعتم ااد البح ااث عل ااى املق ااابالت الشخص ااية م ااع العدي ااد م اان
املبحوثني لغرض التعرف على املشكالت اليت يتعرضون هلا .
 -3ومت استخدام األساليب االحصائية مان خاالل اعتمااده علاى
احلاساوب االلكارتوين علاى برنااامج ( )MINITAB , SPSSيف
عملية حتليل البحث.
 -6-2حدود البحث :اشتمل البحث نوعني من احلدود مها-:
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 الحييدود الزمانييية للبح يث :احنصاارت حاادود البحااث الزمانيااة
يف الفاارتة الواقع ااة مااابني ش ااهر أيلااول  9222وح ااه شااهر حزي اران
.9222

 الحي ييدود المكانيي يية للبحي ييث :مت البح ااث يف كلي ااات جامعا ااة
دهوك يف حمافظة دهوك.

 -5اإلطار النظر .

 -2-5القيادة الرؤيوية.

 -2-2-5مفاوم القيادة الرؤيوية.

الرؤية يف ترمجتها احلرفية هي ظاهرة تعبري مرئية تشري اىل واقع
حاصل او متوقع ،أي إهنا صورة املستقبل للمؤسسة او ألقسام
(املنظمة) ومنها تقرر األهداف والتقنية والعمل املشرتك (أسدي،
 .)9 :9222ويرى ( )Robbins & coulter, 2005: 530ان
الرؤية هي تكوين صورة واضحة يعتمد عليها يف املستقبل من خالل
حتليل الوضع احلايل للمنظمة .ويشري(الطائي )231 :9222 ،ان
الرؤية هي تكوين وتوضيح صورة واقعية ميكن االعتماد عليها وهي
جذابة للمستقبل ويتم تطوير هذه الرؤية باالعتماد على الواقع
احلايل من خالل تكوين رؤية حلالة تنظيمية مستقبلية مرغوبة،
والقدرة على توصيل هذه الرؤية اىل اآلخرين ،وزيادة دافعية التابعني
لاللتزام هبذه الرؤية والعمل على حتقيقها ويكون سلوك القائد هنا
اكثر تلقائية ويربط التابعون معه بصورة عفوية .ويوضح(راشد،
 )2 :9229ان الرؤية هي معرفة اجتاه املنظمة عن طريق القائد
والتزامه بتحقيقها.
اما القيادة الرؤيوية ،وهي القيادة القادرة على تكوين رؤية
واضحة وحقيقية لنمو وحتسني وضع املنظمة يف املستقبل من خالل
ترمجة الرؤية والتعبري عنها وإيصاهلا ونشرها اىل املرؤوسني Robbins
) .)& David, 2004: 12وهي القيادة اليت تعمل على إعداد رؤية
مشرتكة وتلهم املنظمة باستخدام مهارات متنوعة إلثارة العاملني
معه باجتاه حتقيقها واستخدام مهاراته وطاقته حلل املشكالت
(صاحل .)39 :9222 ،ويبني (السويدان )2 :9224 ،ان القيادة
الرؤيوية هي اليت تتمثل بالقائد ذي الرؤيوية وصاحب إيقاع بعيد
املدى ذي نظرة ممتدة اىل افاق املستقبل البعيد ،يتميز بربط احلاضر
واملستقبل ويشجع العاملني على االلتزام ويتصف بكونه قادراً على
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توضيح الغرض واالجتاه .ويعرفها (طه )32 :9221 ،باهنا القدرة
على وضع وتطوير رؤية اسرتاتيجية فعالة منسجمة مع اهداف
املنظمة واجتاه وقيم واضحة مرئية ومبادئ توجيهية وتوقعات عالية
توازن حاجات اصحاب املصاحل ،وتتبىن متكني االخرين واملنظمة
الجناز امكاناهتم الكاملة وتغيري وجتديد تبقي وتصون املعنويات
وتلهم غرضا ذا مغزى واهلام وحتفيز العاملني لالسهام والتطور
والتعلم ليكونوا مبدعني ومبتكرين يف اجناز االهداف .اما
) (Robbins, 2003: 344فيعرفها باهنا القيادة القادرة على خلق
اجياد ووضع رؤية جذابة وموثوقة وواقعية ملستقبل املنظمة او الوحدة
التنظيمة مبا حيقق النمو والتحسن على الوضع احلايل .ويبني
(النعيمي )241 :9221 ،باهنا عبارة عن قابلية القائد على تصور
املستقبل وحتديد طرق التنفيذ للوصول اىل احلالة االفضل.
ويوضح ) (Chuck, 2005: 3ان القيادة الرؤيوية تتضمن
مسؤولية االشراف الرؤيوي ،فهي ليست فقط حتديد رؤية
املنظمة وتطوير االسرتاتيجيات الرؤيوية ،وامنا هي تعرف مه
وكيف جتري التصحيحات على الرؤية او تعديلها ،وتعديل وتغيري
اسرتاتيجيات الرؤية .ويؤكد (صاحل )42 :9222 ،باهنا عبارة عن
امتالك مجيع الصفات واملهارات والكفاءات وامناط القيادات
االخرى فضالً عن امتالك القدرات التوقعية التنبؤية املستقبلية.
يتضح مما سبق ان القيادة الرؤيوية هي القيادة اليت متتلك
القدرة طرح افكار جديدة تتالئم مع اسرتاتيجية املنظمة من
خالل متكني املرؤوسني يف تنفيذ واجباهتم وحتديد اجتاهتم
وقيمهم اليت حيملوهنا وتنسيق جهودهم وتوجيههم مبا حيقق النمو
وحتسني وضع املنظمة يف املستقبل لبلوغ غاياهتا املنشودة.
-5-2-5

خصا ص القيادة الرؤيوية .هناك اختالف بني

الباحثني يف االدارة حول خصائص القيادة الرؤيوية فريى
( )Warpp,2222أن خصائص القيادة الرؤيوية هي امتالك
مهارات مجع املعلومات املرتبطة بالعمل وتطوير شبكة املعلومات
واالتصاالت يف مجيع اجزاء املنظمة ،واخلربة العالية واملهارات
السياسية التنظيمية القادر على بناء االئتالفات للحصول على
الربامج اليت حتقق باقل خسارة ،فضال عن معرفة مكامن الضعف
ومساحات عدم اجلدوى ،بغية معاجلتها باالجتاه الصحيح،
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وتقدميه خالصة لالعمال املستقبلية واملهمة يف عامل متغري
واحتفاظهم باختبارات مفتوحة (صاحل .)32 :9222،ويوضح
( )Wikipedia, 2007: 3اهنا متكن يف وضع وحتديد الرؤية
اليت تتطابق مع قيم العاملني حنو مستقبل افضل ،وحيمل
العاطفة والتضحية الذاتية والثقة والتصميم واالصرار يف اجناز
الرؤية ،واقناع العاملني باهنم مؤهلني وجديرين بالثقة يف دورهم
الفعال يف اعماهلم ،والتمثيل اخلارجي ملنظماهتم ،والتوقعات
والثقة العالية يف التابعني ،واثارة الدافع لدى العاملني الجناز
اعماهلم ،واقناعهم بالقبول وتطبيق التغري ،وايصال االهلام يف
الرؤية اىل العاملني .ويؤكد( )Dawasn,1996ان خصاص
القيادة الرؤيوية هي ان لديه احساساً واضحاً جتاه نفسه ،وله
دور يف متثيل قيم املنظمة ومعناها ،كسب العاملني لالشرتاك يف
النماذج ،ولديه الشعور بالفخر واالعتزاز يف عمله يف املنظمة،
وجيعل العاملني يشعرون بأمهيتهم ،و نشر ادراك امكانية العاملني
يف االبداع  ،واالكتفاء الذايت أي االعتماد على النف ليكونوا
قادرين على التحمل بفعالية (طه.)49 :9221،
-3-2-5

أبعاد القيادة الرؤيوية :تبني من خالل البحث يف

هذا اجملال انه ال يوجد هناك اتفاق تام بني الكتاب والباحثني
حول ابعاد القيادة الرؤيوية ،اذ حيدد (Mintzberg, 1989,
) 292-304ابعاد القيادة الرؤيوية با (الرؤيوية ،االتصاالت،
والتمكني) .اما الباحثان (Vandenberg & Sadmann,
) 1995: 5فقد اضافا بعدين اخرين لالبعاد الثالثة ومها بعدا
(التعلم واملعرفة) .يف حني يضيف ) (Safi, 2003: 4بعد
(االجراءات) اىل االبعاد الثالثة احملددة من قبل منتزبرج .اما
(صاحل )42 :9222 ،فيحدد ابعاد القيادة الرؤيوية با (الرؤيوية،
االهلام ،والزخم) .وحيدد (طه )12 :9221 ،اربعة ابعاد للقيادة
الرؤيوية وهي (حتديد االجتاهات ،والرتكيز على الزبون،
والتمكني ،والقيم) .وحيدد (الشلمة )29 :9222 ،ابعاد القيادة
الرؤيوية با (الرؤيوية ،واالتصاالت ،والتمكني ،واالبداع) .تاسيسا
على ماسبق سيعتمد االمنوذج الذي قدمه(طه )9221 ،يف حتليل
االبعاد االربعة كونه يتصف بالشمولية واحلداثة وتنسجم مع طبيعة
البحث وهي:
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أ -التمكين :تواجه املنظمات املعاصرة حتديات جتعل من الصعوبة

استدامة بقائها يف املقدمة ،لذلك فهي حتتاج اىل اعتماد
اسرتاتيجيات غري تقليدية يف االستفادة من املوارد البشرية املتاحة،
ويشكل التمكني احد اهم هذه االسرتاتيجيات اذ يسمح باشراك
املستويات االدارية كافة بعمليات صنع القرارات والتصرف ازاء
املواقف ،واستغالل الفرص املتاحة وجتنب املخاطر احملتملة وبالكيفية
اليت تتشابه مع تصرفات مالكي املنظمة او القائمني على ادارهتا
(طه .)22 :9221 ،وفيما خيص املفهوم فقد عرف ( Daft,
 )2001: 501التمكني بأنه يعين منح األفراد العاملني القوة
واحلرية واملعلومات لصنع القرارات واملشاركة يف اختاذها .ويعرب
عن التمكني بانه فلسفة إعطاء مزيد من املسؤوليات وسلطة اختاذ
القرار بدرجة اكرب لألفراد يف املستويات الدنيا(العتييب:9221 ،
 .)4ويشري ) (Cole, 2005: 279اىل ان التمكني يزيد من
املرونة واالستجابة التنظيمية يف املنظمة ،وميكن ان يقوي عالقة
املنظمة بالزبائن واجملهزين .ويؤكد ) (Luthans, 2005: 423ان
التمكني يساعد او يشجع االبداع الن العاملني لديهم احلرية يف
اختبار االفكار اجلديدة واختاذ القرارات اليت تؤدي اىل عمل
االشياء بالطرق اجلديدة .ويتضح أن فكرة التمكني تتطلب تغيري
األمناط القيادية التقليدية اليت تركز على السلطة والتوجيه إىل منط
قيادي يؤمن باملشاركة والتشاور ،وهذا بدوره يتطلب تغيرياً جذرياً
يف أدوار العمل ومن مث العالقة بني املدير واملرؤوسني ،بالنسبة
لدور املدير يتطلب التحول من التحكم والتوجيه إىل الثقة
والتفوي  ،أما بالنسبة لدور املرؤوسني فيتطلب التحول من أتباع
التعليمات والقواعد إىل املشاركة يف اختاذ القرارات (العتييب،
.)21 :9221

ق -تحديد االتجاه :يعد حتديد االجتاه مهمة حامسة للقيادة،
فالقائد جيب ان حيدد االجتاه سواء أكان بيان الرؤية او الرسالة
او االهداف يعمل التابعون حنوها ،اذ يعتمد بيان الرؤية بشكل
كبري على ما يريد القائد اجنازه ،واملستوى الذي يعمل فيه،
فضالً عن ان القائد ميكن ان يتصور رؤية مستقبلية ملنتجات
جديدة ضمن اسواق متكن من تعظيم قدرة املنظمة للسيطرة
على مستقبلها ،اما بيان رسالة املنظمة فهو معين بايصال
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احساس معني من االجتاه وحيدد غرض املنظمة ،يف حني تتطلب
مهمة القائد بان يضع االهداف اليت هي نتائج حمددة يريد من
اجملموعة ان تنجزها (طه .)12 :9221 ،ويف هذا السياق يتفق
اغلب الكتاب يف جمال االدارة االسرتاتيجية ان االبعاد الفرعية
اليت يتكون منها البعد الرئيسي االجتاه هي رؤية املنظمة ورسالتها
واهدافها .وتعك الرؤيا القيادية تصور القيادة ملا ستكون عليه
املنظمة يف املدى الطويل ،وتؤكد منهجية ادارة اجلودة على
ضرورة مشاركة اصحاب املصاحل من االفراد العاملني والزبائن
واملوردين وغريهم يف وضع الرؤية القيادية ،كما ان الرؤية القيادية
تتمحور حول الزبون حبيث تعك قيم املنظمة وفلسفتها ،وهذه
القيم سواء كانت مادية او تنظيمية او سايكولوجية هلا اثر كبري
على صياغة الرؤيا القيادية ورسالة املنظمة وعلى اجراء التغيريات
املطلوبة يف ثقافة املنظمة ،لذا يتوجب على االدارة ان تقوم
بدراسة ماهية القيم اليت يريدون تبنيها وبنائها يف املنظمة
(حبتور .)11 :9224 ،ويرتبط وجود أية منظمة برسالة معينة
تسعى إىل حتقيقها وتستمد الرسالة مقوماهتا األساسية من القيم
اليت حيملها مؤسسو املنظمة ومن البيئة اليت تعمل هبا ومن
اجملتمع الذي تنتمي إليه ( .)Radtke, 1998: 1فرسالة املنظمة
وثيقة مكتوبة متثل دستور املنظمة واملرشد الرئيسي لكافة
القرارات واجلهود  ،وهي الغرض أو سبب وجود املنظمة يف بيئة
معينة ،وتغطي عادة مدة زمنية طويلة (السامل .)22 : 9221 ،
ويؤكد (الركايب )11 :2222 ،ان احلاجة لوجود االهداف تظهر
يف مجيع املنظمات بغ النظر عن القطاع الذي تعمل فيه ،او
حجمها او قدراهتا التنظيمية او املستويات االدارية.
ج -القيم :تؤدي القيم دورا اساسيا يف توجيه السلوك االنساين

وحتديده وقد تبلور دورها من خالل عدد من الدراسات
واالحباث العلمية اليت أكدت دورها يف هذا اجملال ،لكي نفهم
السلوك االنساين بوضوح أكثر ال بد من التعرف على القيم
والقواعد السلوكية لالفراد ودورها ومصادرها ،إذ ان القيم ليست
جمرد اعتقاد فردي ،ولكنها تأكيد ملا يتسم به الفرد من ابعاد
فكرية ومعتقدات اساسية توجه وحتدد سلوكه يف اطار التعامل
مع االخرين ،وخيتلف االفراد يف القيم اليت يؤمنون هبا وفق عدد
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من املتغريات ،فالبع يعتقد بقيم املال واالخر بقيم املكانة
االجتماعية ،والبع بقيم خدمة اجملتمع واالخرون وغريها
(طه .)24 ،9221،وفيما خيص مفهوم القيم ،يعرف كل
من(املدهون و اجلز راوي  )322 :2221 ،القيم بكوهنا عبارة عن
اتفاقات مشرتكة بني اعضاء التنظيم االجتماعي الواحد ،حول
ما هو مرغوب او غري مرغوب فيه ،أو ما هو جيد أو غري جيد،
مهم او غري مهم .ويشري ) (Daft, 2001: 332اىل الكيفية اليت
يتمكن املدراء بواسطتها من تشكيل الثقافة واالخالقيات ،ومن
االفكار املهمة هنا هي القيادة املستندة على القيم واليت تعين تعريف
القائد الذي حيمل رؤية مستندة اىل قيم فضلى وايصال هذه القيم
اىل املنظمة وحتويلها اىل صيغ رمسية وذلك من خالل سلوكيات
وتقاليد وطقوس ورموز.

د -التركيز على الزبون :يعد الرتكيز على الزبون مفهوماً
اسرتاتيجياً وموجهاً حنو االحتفاظ بالزبائن احلاليني ووالئهم
واحلصول على زبائن حمتملني ،فضالً عن كسب حصة سوقية يف
اسواق تنافسية ،ومبوجب ذلك فان الرتكيز على الزبائن يتطلب
االستجابة السريعة واملرنة لرغباهتم ،ومتطلبات السوق وقياس العوامل
وحتليلها اليت تقود اىل رضا الزبائن ،والوعي واالدراك بامهية التقنيات
اجلديدة يف تسليم السلع واخلدمات (طه .)12 :9221 ،ولكي
تستطيع املنظمة ان تكون اكثر كفاءة وفعالية قي ايصال
املنتجات اىل الزبائن وخلق هبجة لدى الزبون وكسب رضاه،
عليها ان تدير معرفة الزبون وذلك لضمان ايصال اخلدمات او
تقدمي اخلدمات للمستهلكني تتطابق مع حاجاهتم (Zanjani,
) .et, al, 2008: 2وميكن للمنظمة احلصول على معرفة الزبون
من خالل ادارة عالقات الزبون ،واليت تعترب العملية الشاملة لبناء
عالقات عميل مرحبة ،واحلفاظ عليها عن طريق تسليم قيمة،
ورضاء ممتازين للعميل (كوتلر ،وارمسرتونج .)22 :9222 ،ادارة
عالقات الزبون هي فلسفة ختص األعمال تستخدم على نطاق
واسع يف املنظمات مصممة لغرض تقليل التكاليف والزيادة
الرحبية من خالل ترسيخ والء الزبون ،إهنا فلسفة اعتادت على
أن تعرف املزيد من احتياجات وسلوك الزبائن لتطوير عالقات
أقوى معهم ،وبعد كل شيء إن العالقات الطيبة مع الزبااون هااي
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ماان صمياام جنا اااح األعم ااال واستنادا اىل ذلك فان إدارة عالقات
الزبون تصبح مرتكزاً مهما يف توجه املنظمة لغرض بلورة الفكرة
عن السلوك وقيمة الزبون (الصادق.)3 :9221 ،
يتضح مما سبق ان ابعاد القيادة الرؤيوية اليت تكمن اوالً يف
التمكني والذي يتمثل يف اعطاء املزيد من السلطة واملسؤولية واختاذ
القرارات لالفراد يف املنظمة بكافة املستويات االدارية يف اهلرم
التنظيمي مما يزيدهم الثقة واالبداع يف العمل .والبعد الثاين يف حتديد
اجتاه املنظمة (الرؤية والرسالة واالهداف) وبشكل واضح الفرادها
وكيفية حتقيقها والوصول اليها.اما البعد الثالث هو الرتكيز على
الزبون وتبين العالقة معه ودراسة سلوكه والعمل على حتقيق رغباته.
كما ان توفري العوامل اليت تساعد على رضاه وزيادة قيمته يف
السوق يعترب من اساسيات جناح املنظمة .واخرياً بعد القيم ،اذ يتم
من خالل معرفة القيادة بالقيم واملعتقدات اليت حيملها كل فرد يف
املنظمة ومصادرها مما جيعلها يستند اليها ويصقلها حنو الرؤية اليت
حيددها من اجل الوصول اىل اداء افضل حنو املستقبل.
-5-5

م تويات التعلم التنظيمي.

 -2-5-5مفاوم التعلم التنظيمي:

يعترب سيمون  Simon, 1969من أوائل املفكرين الذين تطرقوا
ملصطلح التعلم التنظيمي وعرفه على" أنه الوعي املتنامي
باملشكالت التنظيمية والنجاح يف حتديد هذه املشكالت وعالجها
من قبل األفراد العاملني يف املنظمات مبا ينعك على عناصر
وخمرجات املنظمة ذاهتا ،وهذا التعريف يتضمن بصفة عامة عنصرين
هامني أساسيني مها :الوعي باملشكالت املرتبط مبستوى املعرفة
املوجودة يف املنظمة ،واملخرجات النامجة عن هذا الوعي واملبنية على
اإلجراءات اليت تتخذها املنظمة يف التعامل مع هذه
املشكالت ) .(HRM Group, 2006: 1ويبني( )Fioll, 1985
ان التعلم التنظيمي هو عملية حتسني اإلجراءات اليت تقوم هبا
املنظمة من اجل استخدام واستيعاب املعلومات بطريقة افضل
) .ubramanian (Balas, 2005: 1ويرى (Malhotra, 1996:
) 1ان التعلم التنظيمي هو قدرة املنظمة على اكتساب التبصر
والفهم من خالل ما متر به من جتارب وخربات والعمل على
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فحصها واالستفادة والتعلم منها سواء كانت جتارب ناجحة او
فاشلة .ويوضح ) (Wiig, 1993: 183بانه عملية اكتساب املعرفة
اجلديدة ،فحينما يتم نقل املعرفة من طرف اىل اخر ،ينظر اىل هذه
العملية على اهنا معرفة تتدفق من املصدر اىل املتعلم .ويعرف
) (Senge, 1994: 59التعلم التنظيمي بانه الوسيلة اليت من خالهلا
يكشف االفراد يف املنظمات باستمرار كيف اهنم هم الذين
يشكلون الواقع الذي يعملون فيه ،وكيف ان باستطاعتهم تغيري
ذلك الواقع .ويرى البع باهنا العملية اليت يتم من خالهلا حصول
اجملموعة على املعرفة اجلديدة ،ومن مث استخدامها يف اختاذ افضل
القرارات االسرتاتيجية وحتسني قدرة املنظمة للتطور ويزيد من فرصة
املنظمة للنجاح يف عملياهتا ).(Jackson, et al, 2005: 9
وحسب ما اشار )(McShane & Von Glinow, 2007: 13
ان ادارة املعرفة هي نفسها التعلم التنظيمي ،اذ يشري اىل ان
عمليات ادارة املعرفة تتمثل يف اكتساب املعرفة واستخدامها
واملشاركة فيها ،وهذه العمليات تسمى باالتعلم التنظيمي ،الن
املنظمات جيب ان تتعلم باستمرار حول بيئاهتم املعقدة حه
يتمكنون البقاء والنجاح والتكييف .والقدرة على اكتساب املعرفة
واستخدامها واملشاركة فيها تعين ان للمنظمة – او لديها -نظام
وهيكل تنظيمي والقيم التنظيمية تدعم عمليات ادارة املعرفة .والتعلم
التنظيمي يعين استمرار املنظمة باحلصول على املعلومات واملعرفة
التنظيمية هبدف التعلم لتحسني مهارات االفراد وتطوير وسائل
انتاجها وتعلم تقنياهتا يف مواجهة التغريات اليت حتدث يف البيئة
وتعزز قدرهتا على التكيف يف مواجهة املنافسني
(النعيمي.)922 :9221،
يتضح مما سبق ان التعلم التنظيمي عبارة عن تشجيع االفراد يف
اجياد طرق وافكار جديدة ،وإدخال حتسينات يف اساليب العمل
ونوع واخلدمات ومكافأة االفراد املبدعني يف املنظمة.
-3-5-5خصا ص التعلم التنظيمي :تتمثل خصائص التعلم

التنظيمي يف اهنا عملية معقدة ومتشابكة حتتاج اىل التخطيط
والتنظيم واملتابعة ،والتعلم التنظيمي قد حيدث بشكل تلقائي ولكن
لتعظيم الفائدة املرجوة واستمرارية التعلم ال بد من ان تتبىن
املنظمات اسرتاتيجية حمددة وواضحة للتعلم التنظيمي ،وان التعلم
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التنظيمي ال يقتصر على ما يتم اكتسابه من خربات ومهارات من
خالل التجارب وممارسة التعلم ،بل يتعدى ذلك اىل تعلم وتطوير
العمليات العقلية واالدراكية لالفراد لرتشيد سلوكهم (الرشودي،
 .)22 :9222فيما حيدد (امللكاوي )242 :9222 ،خصائص التعلم
التنظيمي يف احلصول على معرفة جديدة وجتديد وتنقيح وتنصيب
ذاكرة املنظمة اليت حتتوي على االدلة التنظيمية ،واهليكل التنظيمي،
والوثائق الرمسية ،والقوانني والتعليمات ،وثقافة املنظمة واالفراد،
وتوظيف اخلربات والتجارب السابقة ،ونشاط هادف اىل التعلم
املستمر .ويوضح هيجان ان خصائص التعلم التنظيمي تكمن يف
عملية االستمرار اليت حتدث تلقائيا كجزء من نشاط وثقافة املنظمة،
ويعترب وجود رؤية مشرتكة بني اعضاء املنظمة حول هدف ومستقبل
املنظمة عنصرا اساسيا يف عملية التعلم ،واخلربات السابقة هي
وحدها اليت تسهم يف عملية التعلم التنظيمي من خالل ادراك
املعاين القيمة املستمدة من جتارهبا وممارساهتا ،الوصول اىل املعلومات
وتنقيحها من خالل اكتساب وختزين املعلومات يف ذاكرة املنظمة
لالستفادة منها حلل املشكالت احلالية واملستقبلية يف اطار ثقافة
املنظمة ،وتعد قيادة املنظمة هي القدوة لآلخرين يف السلوك
والتصرف (سعيد.)9 :9222 ،
يستنتج البحث مما سبق ان خصائص التعلم التنظيمي تكمن
يف كون عملية التعلم يف املنظمة عملية مستمرة ودائمة التغيريات ،و
تبين رؤية مشرتكة بني كافة أعضائها ،واهنا توظف النتائج السابقة
للخربات والتجارب إسرتاتيجية للمنظمة ،وحتتاج اىل دعم ومساندة
قيادة املنظمة لتفعيلها يف املنظمة.
 -4-5-5م ييتويات الييتعلم التنظيمييي .تبااني ماان خااالل البحااث

يف ه ااذا جم ااال ان لل ااتعلم التنظيم ااي ع اادة مس ااتويات حس ااب طبيع ااة
املنظم ااة وطبيع ااة بيئته ااا وحج اام امكانياهت ااا املادي ااة والبش ارية واملعرفي ااة،
حيااث ياارى الاابع ان هناااك مسااتويني للااتعلم التنظيمااي ،وهناااك ماان
يش ااري اىل ثالثا اة مس ااتويات لل ااتعلم التنظيم ااي .اذ ي اارى ( Argirs,
 )1995: 147ان مسااتويات الااتعلم التنظيم ااي هااي الااتعلم اح ااادي
االجت ا اااه ،وال ا ااتعلم م ا اازدوج االجت ا اااه .ويوض ا ااح (ط ا ااه )22 :9221 ،ان
مسا ااتويات الا ااتعلم التنظيما ااي تكما اان يف الا ااتعلم ذي احللقا ااة املفا ااردة،
وال ااتعلم ذي احللق ااة الثنائي ااة ،وال ااتعلم ذي احللق ااة الثالثي ااة .ويب ااني
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جملة جامعة دهوك ،اجمللد ،51 :العدد( 2:العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص

) (Balasubramanian, 2005: 2ان لل ااتعلم التنظيم ااي ثالث ااة
مس ااتويات وه ااي ال ااتعلم االح ااادي ال اادورة ،وال ااتعلم الثن ااائي ال اادورة،
وال ااتعلم الثالث ااي ال اادورة .ويش ااري(الس ااامل )12 :9221 ،ان مس ااتويات
ال ااتعلم التنظيم ااي ميك اان ان جنا اادها يف حلق ااة ال ااتعلم االويل ،وحلقا ااة
الاتعلم الثنااائي ،وحلقااة الااتعلم الثالثااي .ويالحا (الرشااودي:9222 ،
 )29م اان ب ااني انا اواع ال ااتعلم التكيف ااي ه ااي ال ااتعلم االح ااادي ال اادورة،
والتعلم الثنائي الدورة ،التعلم الثالثي الدورة.
من خالل ما سبق ،تبني ان اغلب الكتاب والباحثني يف هذا
اجملال متفقون على ان هناك ثالثة مستويات للتعلم التنظيمي ،وفيما
يأيت شرح موجز هلذه املستويات:
أ -التعلم االحاد الدورة :ان احدى طرق التعلم التنظيمي

هي ان االفراد يتعلمون من جتارهبم وممارساهتم من تكرار االعمال
وان الفرد عندما يتعلم فانه حيسن سلوكه وتصبح القرارات اليت يتم
اختاذها قرارات مربجمة تتخذ يف املواقف املتكررة ويصبح الفرد خبريا
نتيجة التكرار ،وهذا يفسر مدى تاثري املنظمات الراغبة يف احملافظة
على نظام القيم والعادات االساسية ويسمى هذا املستوى من التعلم
(بتعلم احللقة املفردة) وحيمل معه بع املخاطر وال يتم طرح أي
سؤال حول سبب املشكلة وهي طريقة مناسبة يف ظل الظروف
املؤكدة (طه .)22 :9221 ،ومبوجب هذا املستوى من التعلم يتعلم
االفراد من نتائج وخمرجات اعماهلم وممارساهتم ،فاذا كانت النتائج
واملخرجات اجيابية حيرص االفراد على ممارسة وتكرار نف االفعال
اليت ادت اىل ذلك لتصبح فيما بعد قرارات مربجمة تتخذ يف املواقف
املتكررة دون بذل جهد او مراجعة ،واذا كانوا غري راضني عن
النتائج او املخرجات ،عندها يتم التوقف عن تلك االفعال
واملمارسات اليت تؤدي اىل ذلك ،وهذا املستوى من التعلم يعلم
املنظمات كيفية حل املشاكل املرتتبة على اعماهلا ،ويعلم االفراد
على كيفية التفكري واالستفادة من التجارب الناجحة (امللكاوي،
 .)241 -242 :9222ويشري(زايد )22 :2223 ،ان هذا املستوى
يهتم باجياد حلول مباشرة وفورية للمعوقات اليت تشكل عوارض
ظاهرة للمشكالت التنظيمية ،ويرتبط هذا املستوى هبدف احملافظة
على تقدم املنظمة واستقرارها ،ويرتتب عليه تعديل يف االجزاء
(السلوك) دون تعديل مصاحب يف القيم او املتغريات احلاكمة
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لسلوك الفرد .ويضيف(ابو خضري )31 :9222 ،ان هذا املستوى
يكون يف املنظمات االعمال ويرافق مع التطبيق املستمر لربامج ادارة
اجلودة الشاملة فيها ،ويتأثر بشكل مباشر بتطوير تقنية املعلومات
واالتصاالت ،ويعتمد على وجود قواعد البيانات واجراءات
وسياسات حمددة ،وهتتم املنظمات بتوظيف قدراهتا للتكيف مع
البيئة اليت تتصف باالستقرار النسيب وامكانية التنبؤ باملستقبل.
حتدث عملية التعلم التنظيمي يف املكان الذي يكتشف فيه اخلطأ
ويتم تصحيحه يف اطار السياسات واالهداف احلالية للمنظمة،
وحيدث هذا النوع من التعلم عندما حتاول املنظمة تصحيح اخطائها
باسلوب ال يدفعها اىل اجراء تعديالت او تغريات اساسية يف
انظمتها وسياساهتا (السامل.)12 :9221 ،
مما سبق يتضح بان التعلم االحادي الدورة حيدث يف املواقع اليت
حتدد فيها اخلطأ ويتم تصحيحها بالطرق اليت اليدفعها اىل اجراء
تعديالت اساسية يف العمليات واالجراءات والسياسات واالهداف
املنظمة.
ق-التعلم الثنا ي الدورة :وفقا هلذا املستوى من التعلم يتجه
االفراد اىل توسيع دائرة التعلم ،ويبحثون عن وسائل جديدة
لتعليمها ومعارف جديدة وكيفية تطبيقها أي توظيف املعرفة،
فبدال من ان يظل التعلم مرتبطاً بالبحث عن حلول للمشاكل
او معاجلة االحنرافات فان البحث يتجه حنو اسباب املشكالت
وعن القرارات البديلة اليت ميكن ان حتول دون وقوعها ،وان هذا
املستوى من التعلم يستلزم البحث عن السياسات واالجراءات
الوقائية اليت حتول دون وقوع املشكالت واالزمات ،فهو تعلم
مستقبلي اسرتاتيجي اكثر منه انعكاسات او نتيجة االفعال،
وهو يتطلب التفكري والتامل وتوليد املعرفة لتحسني االداء او
تطوير املنتج او حتسني طرق تقدمي اخلدمة املقدمة (امللكاوي،
 .)242 -241 :9222ويؤكد (السامل )12 :9221 ،ان هذا
املستوى من التعلم حيدث عندما تكشف املنظمة اخطاءها
وتعمد اىل تصحيحها عن طريق اعادة التفكري والتساؤل يف
االنظمة والسياسات واالساليب اليت تسبب املشكالت ،ويعترب
هذا املستوى هاما حلياة املنظمة الساعية اىل االبداع وتشجيع
مناخ التامل بني االفراد فهو يقلل املستوى الرتاكمي لالخطاء،
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ولالفراد يف خمتلف املستويات دور هام يف هذا اجملال نظرا
لتفاعلهم املستمر مع االحداث .ويوضح (الكبيسي:9224،
 )24ان هذا النوع اكثر تأثريا يف املنظمة من التعلم االحادي
الدورة ،حيث يتجه االفراد اىل اثارة تساؤالت عميقة حول
االوضاع اخلاطئة اليت مت نظام ذاته ،ويبحثون عن عوامل
النجاح واخلطأ ،وعن صالحية القيم والبناء التنظيمي لتحقيق
االهداف املنشودة .ويبني (الرشودي)9222:24،ان هذا املستوى
من التعلم يتجاوز السياسات وقواعد العمل احملددة واالفرتاضات
اليت تقوم عليها اخلطط احلالية هبدف تطوير اسرتاتيجيات
جديدة واجراء تعديالت جوهرية يف املنظمة واعادة النظر يف
نشاط املنظمة يف اطار توفري القدرات واملهارات واملركز املستقبلي
واالسرتاتيجي والتنافسي الذي تسعى لتحقيقه يف جمال عملها.
مما سبق ميكن القول ان هذا املستوى من التعلم حيصل عندما
تكتشف االخطاء ويتم تصحيحها يف املنظمة ،باسلوب يدفعها
اىل تعديل معايريها ،واجراءاهتا ،وسياساهتا واهدافها احلالية.
ج -التعلم الثالثي الدورة :حيصل التعلم الثالثي الدورة عندما

تتعلم املنظمة كيف تنفذ عملية التعلم يف املستويني االول والثاين ،اذ
ال ميكن هلذين املستويني ان حيدثا ما مل تدرك املنظمة ان التعلم
جيب ان حيدث ،وان تدرك ان هناك جتاهالً لدوافع التعلم ،وهذا
يعين ان حتفيز التعلم يتطلب متييز توجيهات واساليب التعلم،
والعمليات واهلياكل( .(Nevis et al., 1995: 7ويهدف هذا النوع
من املستوى من التعلم اىل تكوين املعرفة واعادة تقييم االساليب
واالنظمة املوجودة ودراستها بنظرة شاملة ،لتطوير مفاهيم واس
جديدة ،تعمل على صياغة هياكل تنظيمية مالئمة لعملية التعلم،
ولربامج التدريب والتثقيف دور كبري يف نقل الصورة التنظيمية
الصحيحة لالفراد ،وتعليمهم كيف يتعلمون وكيف يقيمون
انفسهم ،وكيف يستفيدون من االساليب العلمية لتطوير مهاراهتم
وقدراهتم االبداعية ،وكيف يعمدون اىل توصيل افكارهم االبداعية
اىل املنظمة بشكل مستمر وعلى ذلك فان التعلم الثنائي الدورة
والتعلم الثالثي يهتمان يف (كيف وملاذا) حتدث عملية التعلم يف
املنظمة ،وكيف ميكن اجراء التغيري التنظيمي ،بينما يهتم التعلم
االحادي بقبول التغيري دون ان يتساءل ملاذا ،وما مدى مالئمة
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االسباب املؤدية اليه (السامل .)11 :9221 ،وحيدث هذا املستوى
من التعلم عندما تغري املنظمة رسالتها ،والرؤيوية ،واملركز التسويقي،
والثقافة ،وعلية فانه هو املستوى االصعب من ناحية التحقيق
واالجناز وذلك النه يركز على الغاية االساسية او على املبادئ اليت
تقوم عليها املنظمة ،وهنا فان التحدي يكون واضحا هل ان املنظمة
مالئمة للتعلم لذا يوصف هذا املستوى من التعلم احيانا بانه تعلم
البقاء (طه.)22 :9221 ،
ميكن القول من خالل ما سبق بان هذا املستوى يقوم بتغيري
رسالة املنظمة ورؤيتها وغاياهتا واسرتاتيجية حنو حتقيق البقاء والنمو
واالزدهار.

 -4-5القيادة الرؤيوية والتعلم التنظيمي.

يشري ) (Hendricks, 2006: 9انه ال ميكن ان حيدث التعلم
التنظيمي يف ظل القيادة التقليدية املستندة على الفرضية -القائلة ان
االفراد ضعفاء و يفتقرون اىل الرؤيوية الشخصية وغري قادرين على
فهم قوى التغيري وغريها -اما يف ظل القيادة الرؤيوية ،يعملون االفراد
على تطوير مهاراهتم وقدراهتم بشكل مستمر للوصول اىل النتائج
اليت يرغبون الوصول اليها ،ويتم تبين امناط جديدة يف التفكري
والعمل ضمن فرق العمل ،ويؤكد ( )Hendricksان االفراد يتعلمون
بشكل اسرع عندما يرون انفسهم سوية ضمن اجلماعة .ويبني
) (Webb, 2003ان فرصة االتعلم تعترب من احد عناصر القيادة
الرؤيوية ،اذ تؤثر فرص التعلم يف جودة قرارات الفرد العامل ،وبالتايل
فان القوة العاملة يف املنظمة ستكتسب خربة وذلك ميكنها من منع
حدوث املشاكل االولية ،وان فرصة التعلم املستمرة حتفز اىل حد
كبري وتؤثر يف اهلام املرؤوسني ومستوى املهارة واجلودة لديهم ،يف
حني ان العاملني يف ظل القيادة التقليدية يتبعون االوامر فقط
وليست لديهم فرصة للتعلم ،وال يطورون مهاراهتم الشخصية وال
يتعلمون اختاذ القرارات اجليدة.

 -3الجان الميداني

 -2-3وصف مجتم وعينة البحث.

 -2-2-3وصف مجتم البحث :ميثل جمتمع البحث جامعة
دهوك ،يف حني مشل عينة البحث معظم كليات جامعة دهوك
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االقسام ومقرريهم ،ومسؤويل الوحدات االساسية يف الكلية).

واملبينة تفاصيلها يف اجلدول رقم ( .)2ومتثل االفراد املبحوثني
القيادات االدارية يف الكلية وتضم (العمداء ومعاونيهم ،رؤساء

جدول رقم ( : *)2يبني وصف كليات عينة البحث و توزيع استمارات االستبيان على اإلفراد املبحوثني
عدد األقسام

االستمارات املوزعة

سنة التأسي

االستمارات املستلمة

النسب إىل إمجايل االستمارات املوزعة

ت

الكليات

.5

الطب العام

50

.2

الزراعة

4

.3

اآلداب

4

5224

.4

اهلندسة

1

5224

50

.1

اإلدارة واالقتصاد

8

5222

52

55

.2

الطب البيطري

2

22

7

2

% 82

.7

القانون والسياسة

5

5222

7

7

% 500

.8

5222

52

50

% 83

5222

55

55

% 500

50

50

% 500

8

% 80
% 22

العلوم والرتبية

55

2002

7

2

% 82

.2

الرتبية األساسية

4

2003

2

2

% 500

50

الرتبية الرياضية

5

2001

اجملموع

2

2

% 500

20

84

% 23

* اجلدول من إعداد الباحثان.

الدراسي والفئات العمرية واللقب العلمي ،ومدة اخلدمة يف
التعليم العايل ،واجلن .

 -5-2-3وصف األفراد المبحوثين :ويوضح اجلدول ( )9أهم
السمات واخلصائص لإلفراد املبحوثني من حيث التحصيل

جدول ( : *)5وصف االفراد املبحوثني
التحصياال الدراساي
ماجستري

دكتواره

دبلوم عايل

العدد

%

العدد

%

21

30

12

22

العدد

%

العدد

%

57

20

34

45

بكالوريوس

العدد

%

العدد

%

2

2

1

2

الفئات العم ارية
32-30

اقل من 30

42-40

 10فاكثر

العدد

%

العدد

%

52

54

25

21

اللقب العلمي
استاذ مساعد

استاذ

مدرس مساعد

مدرس

العدد

%

العدد

%

العدد

%

1

2

2

55

35

37

اخرى

العدد

%

العدد

%

33

32

2

7

مدة اخلدمة يف التعليم العايل
اقل من سنة

اقل من  8سنوات

اقل من  4سنوات

 52فاكثر

اقل من  52سنة

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

4

1

22

22

22

22

22

35

1

2

مدة اخلدمة يف املنصب احلايل
اقل من سنة

اقل من  8سنوات

اقل من  4سنوات

العدد

%

العدد

%

العدد

33

32

35

37

55

اجلن ا
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 52فاكثر

اقل من  52سنة
%

العدد

%

العدد

%

53

1

2

4

1
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انث ااى

ذكا اار
العدد

%

28

85

العدد

%

52

52

مشاركة يف الدورات التدريبية
مشارك
العدد
20

لي مشارك
%

العدد

%

75

24

22

* اجلدول من اعداد الباحثان .

 خبص ا ااوص التحص ا اايل الدراس ا ااي ف ا ااان مجي ا ااع االفا ا اراد الع ا اااملنياملبحااوثني حيملااون مااؤهالت اكادمييااة اذ بلااغ شااهادة البكااالوريوس
( )% 2و الذين حيملون شهادة الدبلوم العايل بلغ (  )%9وحااملو
ش ا ا ااهادات ختصص ا ا ااية (ماجس ا ا ااتري) ( ) %29و(دكت ا ا ااوراه)()%32
وتعك هذه النتائج من التأهيل والتعليم العايل لالفراد املبحوثني
الكف اااءة يف جم ااال القي ااادة ورؤيته ااا  ،وال ااتعلم التنظيم ااي يف جم ااال
مزاولة اعماهلم.
 وخبصوص األلقاب العلمية اليت حيملوهناا االفاراد املبحاوثني فاان( )%32منهم حيملون لقب (مدرس) وان ( )%32منهم حيملاون
لقااب (ماادرس مساااعد) وان ( )%22ماانهم حيملااون لقااب (اسااتاذ
مس اااعد) وان ( )%2حيمل ااون لق ااب(اس ااتاذ) و( )%2م اان االف ا اراد
املبحوثني ال حيملون القاب علمية.
 امااا خبصااوص الفئااات العمريااة فقااد ظهاار مااا يقاارب ماان ()%42ماان االف اراد املبحااوثني تقااع اعمااارهم مااا بااني( )32-32ساانة وهااي
متثاال ايضااا نساابة جياادة الن االفاراد ضاامن هااذه االعمااار حياااولون
دائما التفاعل واحلصول على خربات ومهارات اكثر ساواء داخال
او خارج الكلية  ،وحيث نالح ان ( )%91منهم للفئة العمرياة
( -12فاكثر) وتتسم هذه الفئات بالنضج والتعلم واخلربة واملهارة
املرتاكمااة الاايت هااي اساااس للقيااادة والرؤيويااة و (( )%92اقاال ماان
 )32ساانة حيااث نالحا ضاامن هااذه الفئااة العمريااة قلااة يف اخلااربة
واملهارة الهنم يف بداية عملهم  ،و( )%24منهم ()32-32سنة.
 وخبصااوص ماادة اخلدمااة يف الكليااة فاهنااا تعااد احاادى املؤش اراتالضرورية لرتاكم اخلربة واملعرفة واملهارة ،فقد تبني ان نسبة ()%32
ماان افاراد املبحااوثني لااديهم خدمااة يف الكليااة مااابني(  )29-1ساانة
وان ( )%92مماان لااديهم خااربة ماان (  )1-4ساانة ،وان ( )%92مماان
لااديهم خااربة ماان ( ساانة )4-ساانة ،وان ( )%29مماان لااديهم خااربة

(اكثر من  )29سنة وهذه نسبة جيدة ممان ميتلكاون خاربة ومهاارة
ومعرفة عالية يف جمال عملهم
 كم ااا يوض ااح اجل اادول ان نس اابة ال ااذكور ه ااي اك اارب م اان نس اابةاالنا ااث بكث ااري حي ااث بلغ اات نس اابة ال ااذكور ( )%12ام ااا االن اااث
(.)%22
 ويبني اجلدول ان اعلى نسبة هي ( )%32اقل من سنة واقلنسبة ( )%21كانت اكثر من ( 29سنة)
 ويالح من اجلدول ان نسبة ( )%22من املبحوثني قد شاركوايف الدورات التدريبية خالل حياهتم الوظيفية  ،وان نسبة ()%92
م ا ا اان املبح ا ا ااوثني مل يش ا ا اااركوا يف ال ا ا اادورات التدريبي ا ا ااة يف حي ا ا اااهتم
الوظيفية.
 -5-3وصف وتشخيص متغيرات البحث :هبدف حتديد اثر
ابعاد القيادة الرؤيوية يف التعلم التنظيمي يف كليات جامعة دهوك
وبيان اجتاهات القيادات اإلدارية حنو هذا املوضوع من خالل
حتليل استجابة املبحوثني للمتغريات اخلاصة بابعاد القيادة
الرؤيوية والتعلم التنظيمي ،مت اجراء التحليل من خالل استخدام
التوزيع التكراري الستجابة املبحوثني فضال عن التوزيع النسيب
املئوي واحتساب االوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لبيان
واقع املتغريات ذات العالقة  ،مت اعداد امللحق ( )2هلذا الغرض.
وفيما يأيت وصف وتشخيص متغريات البحث-:

 -2-5-3وصف وتشخيص ابعاد القيادة الرؤيوية
أ -التمكييين :تركاازت متغ اريات هااذا البعااد

باااملتغريات)(X5-X1

وما اان خا ااالل اجلا اادول ( )3نالح ا ا ان ( )%22.2ما اان املبحا ااوثني
يؤكاادون علااى أن القيااادة تعطااي للمرؤوسااني صااالحيات تصااحيح
االخطاء عند وقوعها  ،وبلغ الوسط احلسايب واالحناراف املعيااري
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للمتغا ا ا ا ااري ) )3.22( (X1و ( )2.221علا ا ا ا ااى التا ا ا ا ااوايل .واوضا ا ا ا ااح
( )%12.1من املبحوثني ان القيادة تدرك بان الرقابة املباشرة حتاد
ما اان قا اادرات املرؤوسا ااني علا ااى االبا ااداع  ،وبلا ااغ الوسا ااط احلسا ااايب
واالحن ا ا اراف املعيا ا اااري للمتغا ا ااري ) )3.11( (X2و ( )2.224علا ا ااى
التا اوايل .وب ااني (  )%12.1م اان املبح ااوثني أن القي ااادة ت ااتفهم ب ااان
االخطاء هي فرصة حقيقية للاتعلم وبلاغ الوساط احلساايب للمتغاري
) )3.23( (X3واالحنراف املعياري لذات املتغري ( .)2.231ويؤكاد
( )%22.4ما ا اان املبحا ا ااوثني علا ا ااى ان القيا ا ااادة تسا ا ااتطيع ان تب ا ا ااين
تصااورات ملواقااف جدياادة يف ضااوء استحضااار التجااارب السااابقة
وبلااغ الوسااط احلسااايب للمتغااري ) )3.24( (X4واالحناراف املعياااري
ل ا ااذات املتغ ا ااري ( .)2.222واوض ا ااح ( )%21..م ا اان املبح ا ااوثني أن
القي ااادة تغا ااري طريق ااة العما اال ب ااني احلا ااني واالخ اار لكا ااي تتناسا ااب
وتتوافق مع الرؤيوية وبلغ الوساط احلساايب للمتغاري ))3.21( (X5
واالحنراف املعياري (.)2.222
تأسيسا على ما تقدم ميكن القول ان غالبية املبحاوثني قاد أكادوا
على امهية التمكني بوصفه بعداً من ابعاد القيادة الرؤيوية ،واهنم
يسعون إىل حتقيق التمكني من مجيع جوانب العمل.
تحديد االتجاهات :تركزت متغريات

هذا البعد باملتغريات (X9-

) X6وم ا ا ا اان خ ا ا ا ااالل اجل ا ا ا اادول ( )3نالحا ا ا ا ا ان ( )%22.2م ا ا ا اان
املبحوثني يؤكدون على ان حتدد القيادة اجتاهات العمل يف االمد
القصا ااري والطويا اال  ،وبلا ااغ الوسا ااط احلسا ااايب واالحن ا اراف املعيا اااري
للمتغ ااري ) )3.44( (X6و ( )2.234عل ااى الت ااوايل .وان ()%21.1
من املبحوثني يؤكدون على ان القياادة تاؤمن باان الواقعياة مطلوباة
يف تنفي ااذ امله ااام والواجب ااات  ،وبل ااغ الوس ااط احلس ااايب واالحنا اراف
املعيا اااري للمتغا ااري ) )3.21( (X7و ( )2.222علا ااى الت ا اوايل .وان
( )%11.4من املبحوثني يوضاحون ان القياادة حتارص علاى تقادمي
املقرتحات اخلاصاة بالعمال مان قبال املرؤوساني دون اياة شاكوك ،
وبلغ الوسط احلسايب للمتغري ) )3.19( (X8واالحنراف املعياري (
 .)2.229فيما نبني ( )%12.1من املبحوثني أن القيادة تؤكد على
وجااود قن اوات االتصاااالت املتعااددة يف تاادفق االفكااار ومااع مجيااع
االجتاه ااات يف الكلي ااة وبل ااغ الوس ااط احلس ااايب( )3.12واالحنا اراف
املعياري ( )2.293للمتغري ).(X9
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اتساقا مع ما تقدم ميكن القول ان غالبية املبحوثني أكدوا على
االهتمااام بالتحديااد بوصاافه بعااداً ماان ابعاااد القيااادة الرؤيويااة واهنااا
تسعى إىل حتديد اجتاهات الكلية باستمرار.

ق -القيم :تركزت متغريات هذا البعد باملتغريات

)(X14-X10

وما اان خا ااالل اجلا اادول ( )3نالح ا ا ان ( )%12.2ما اان املبحا ااوثني
يؤكدون على ان القيادة تضع القيم املستندة على مبدأ العدالة يف
تقا ااومي املرؤوسا ااني  ،وبلا ااغ الوسا ااط احلسا ااايب واالحن ا اراف املعي ا اااري
للمتغا ا ااري ) )3.12( (X10و ( )2.222علا ا ااى الت ا ا اوايل .فيما ا ااا با ا ااني
( )%42.1من املبحوثني ان القياادة تضاع القايم اجملسادة لتوقعاات
الكلياة والعاااملني ملااا ساايتم عملااه  ،وبلااغ الوسااط احلسااايب للمتغااري
) )3.29( (X11واالحناراف املعياااري لااذات املتغااري ( .)2.222وان
( )%19.4من املبحوثني يؤكدون على ان القيادة تستند اىل فرص
تق اادم االفا اراد عل ااى مع ااايري موض ااوعية يعرفه ااا اجلمي ااع ،فيم ااا بل ااغ
الوس ااط احلس ااايب واالحن اراف املعي اااري للمتغ ااري ) )3.42( (X12و
( )2.222على التوايل .وان ( )%29.2يرون ان القيادة تؤكاد علاى
تطااوير االجاراءات والقواعااد والتعليمااات الوظيفيااة  ،وبلااغ الوسااط
احلسايب للمتغري ) )3..2( (X13واالحنراف املعياري لذات املتغري
( .)2.292واوض ااح ( )%42.2ما اان املبحا ااوثني ان القيا ااادة تسا ااتند
علااى التغذيااة العكسااية حااول اداء افرادهااا ،وبلاغ الوسااط احلسااايب
للمتغري ) )3.49( (X14واالحنراف املعياري (.)2.223
تأسيسااا علااى مااا ساابق ميكاان القااول ان اغلااب املبحااوثني قااد
أكدوا على دور القيم اليت متتلكهاا القياادة الرؤيوياة بوصافها بعاداً
من ابعاد القيادة الرؤيوية غري أن (  ) %42.2من املبحاوثني يارى
ان القيادة تضع القيم اجملسدة لتوقعات الكلية والعاملني ملا سيتم
عملااه وهااذه نساابة قليلااة ،وان ( )%42.2ماان املبحااوثني ياارى ان
القيادة تستند على التغذية العكسية حول اداء افرادها وهي نسبة
قليلة ايضا.
ت -التركيي ييز علي ييى الزبي ييون :تركا اازت متغ ا اريات ها ااذا املتطلا ااب
ب ا اااملتغريات) (X19-X15وم ا اان خ ا ااالل اجل ا اادول( )3نالح ا ا ب ا ااأن
( )%24.3ماان املبحااوثني يؤكاادون علااى أن القيااادة حتاارص علااى ان
تكون األهداف التنظيمية واإلسرتاتيجية معلنة ومفهومة للجميع،
وبلاغ الوسااط احلساايب واالحناراف املعيااري للمتغااري ))3.23( (X15
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( )%42.2ما اان املبح ا ااوثني أن القي ا ااادة تسا ااتخدم وس ا ااائل متنوع ا ااة
للحص ااول عل ااى أراء وأفك ااار ومقرتح ااات زب ااائن املختلف ااة  ،وبل ااغ
الوس ا ا ااط احلس ا ا ااايب للمتغ ا ا ااري) )3.44( (X21واالحن ا ا ا اراف املعي ا ا اااري

و( )2.212علااى الت اوايل .وان ( )%13.2ماان املبحااوثني يشااريون إىل
ان تض ااع القي ااادة حتقي ااق حاج ااات الزب ااائن يف اولوي ااات اهتمام ااه
،وبلغ الوسط احلسايب للمتغري) )3.41( (X16و االحنراف املعياري
ل ا ا ااذات املتغ ا ا ااري( .)2.221وان( )%41.9ي ا ا اارون ان القي ا ا ااادة جتم ا ا ااع
شا ااكاوى الزبا ااائن واحتياجا اااهتم وحتللها ااا اىل فا اارص للتحسا ااني يف
العمل  ،وبلغ الوسط احلسايب واالحنراف املعياري للمتغري(((X17
)3.91و( )2.912على التوايل .وان ( )%41.1مان االفاراد املبحاوثني
يشااريون إىل أن القيااادة تقياايم نتااائج التعلاايم ماان قباال ادارة امل اوارد
البش ا ا ارية يف اطا ا ااار اجنا ا اااز الواجبا ا ااات  ،وبلا ا ااغ الوسا ا ااط احلسا ا ااايب
للمتغا ا ا ا ا ااري) )4.33((X18و االحن ا ا ا ا ا اراف املعي ا ا ا ا ا اااري ( .)2.223ورأى

(.)2.21

اتساااقا مااع مااا تقاادم تبااني ماان اجابااات املبحااوثني بااأن الكليااة
تعمل على حتقيق حاجات الزبائن يف اولوياته باعتبار الزبون سيد
السوق  ،بينما يتضح من اجابات املبحاوثني ان ( )%41.9مانهم
ياارون ان القيااادة جتمااع شااكاوي الزبااائن واحتياجاااهتم وحتللهااا اىل
فرص للتحسني يف العمل.

جدول ( :*)3التوزيعات التكرارية واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية ألبعاد القيادة الرؤيوية على مستوى الكليات عينة البحث ()N = 84
اتفق بشدة

املتغريات

اتفق

عدد

%

عدد

حمايد
%

عدد

ال اتفق بشدة

ال اتفق
عدد

%

عدد

%

عدد

الوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

التمكين
X1

16

19.0

42

50.0

14

16.7

9

10.7

3

3.6

3770

X2

21

25.0

29

34.5

16

19.0

54

16.7

4

4.8

3718

57051
5.71.

X3

22

26.2

28

33.3

18

21.4

13

15.5

3

3.6

3723

57538

X4

19

22.6

45

48.8

13

15.5

5

6.0

6

7.1

3.74

1.099

X5

23

27.4

32

38.1

18

21.4

7

8.3

4

4.8

3771

57022

اجملموع

101

120.2

172

204.7

79

94

48

57.2

20

23.9

18.4

5.522

متوسط

20.2

24.04

34.4

40.94

15.8

18.8

9.6

11.4

4

4.78

3.68

1.104

االتجاه
X6

11

13.1

40

47.6

51

17.9

11

13.1

7

873

3744

1.134

X7

22

26.2

33

39.3

17

2072

9

10.7

3

3.6

3771

1.077

X8

51

17.9

34

40.5

19

22.6

52

5473

4

4.8

3712

1.092

X9

57

2072

33

39.3

19

22.6

50

5572

5

6.0

3.56

1.123

اجملموع

65

77.4

140

166.7

70

83.3

42

50

19

22.7

14.27

4.426

املتوسط

16.25

19.35

41

41.67

17.5

20.82

10.5

12.5

4.75

5.67

3.56

1.166

القيم
X10

52

22.6

29

34.5

18

21.4

52

5473

6

7.1

3715

57527

X11

2

10.7

25

29.8

34

4071

13

15.5

3

372

3.29

07272

X12

13

15.5

35

3272

21

2170

51

5777

4

4.8

3740

57022

X13

23

27.4

38

45.2

54

16.7

6

7.1

3

3.6

3782

57020

X14

5

6.0

30

35.7

31

36.9

16

19.0

2

2.4

3.24

0.913

اجملموع

22

82.2

513

182.1

558

140.5

22

73.6

58

21. 5

17.3

5.205

املتوسط

13.8

16.44

30.6

36.42

23.6

28.1

12.4

14.7

3.6

4.3

3.46

1.041

الزبون
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X15

20

2378

34

4071

54

5277

11

5375

5

6.0

3723

57512

X16

12

14.3

33

39.3

21

2278

2

5077

5

9.5

3741

57017

X17

16

19.0

22

2272

25

25.0

17

2072

8

6.0

3721

57210

X18

9

10.7

32

38.1

26

31.0

12

14.3

5

6.0

4733

57041

X19

14

16.7

28

33.3

27

32.1

55

13.1

4

4.8

3.44

1.068

اجملموع

75

84.5

542

177.4

553

134.6

22

74.1

27

32.3

18.1

5.579

املتوسط

14.2

16.9

29.8

35.48

22.6

26.92

12

14.8

5.4

6.46

3.62

1.115

* اجلدول من اعداد الباحثان

 -5-5-3وصف وتشخيص م تويات التعلم التنظيمي:

أ -م ي ييتوى حلقي يية الي ييتعلم المنفي ييردة :تركا اازت متغ ا اريات ها ااذا

املس ا ا ااتوى ب ا ا اااملتغريات ) (X23-X20وم ا ا اان خ ا ا ااالل اجل ا ا اادول()4
نالحا ان ( )%44.9ماان االفاراد املبحااوثني يشااريون إىل ان ادارة
الكليا ااة تصا ااحح االخطا اااء دون اج ا اراء تعا ااديالت او تغ ا اريات يف
السياس ااات املوج ااودة حالي ااا  ،وبل ااغ الوس ااط احلس ااايب واالحنا اراف
املعياااري للمتغااري ) )3.91( (X20و ( )2.223علااى الت اوايل .وان
( )%24.9م اان االف اراد املبح ااوثني ي اارون ان ادارة الكلي ااة تكتس ااب
اخلربة واملعرفة من خالل تكرار الاتعلم ،فيماا بلاغ الوساط احلساايب
للمتغري ) )4.24( (X21واالحنراف املعيااري ( .)2.113فيماا اكاد
( )%22.1من املبحوثني على ان إدارة الكلية تعمل على احملافظة
عل ااى نظ ااام القا ايم والع ااادات التنظيمي ااة يف الكلي ااة ،وبل ااغ الوس ااط
احلسايب واالحنراف املعياري للمتغري ) )4.24( (X22و ()2.242
علااى التاوايل .ويشااري ( )%14.1ماان املبحااوثني إىل ان إدارة الكليااة
تلجأ اىل احللول املباشارة للمشاكالت التنظيمياة يف ظال الظاروف
املؤكدة ،وبلاغ الوساط احلساايب للمتغاري) )3.19( (X23واالحناراف
املعياري لذات املتغري(.)2.211
بناءً على ما سبق ميكن القول ان غالبية االفراد املبحوثني قاد
أكاادوا عل ااى أمهي ااة هااذه احللق ااة بوص اافها ماان املس ااتويات ال ااتعلم
التنظيمااي ماان خااالل اكتساااب اخلااربة واملعرفااة عاان طريااق تك ارار
الااتعلم .باسااتثناء ( )%44.9ماان االف اراد املبحااوثني يشااريون إىل ان
ادارة الكليااة تص ااحح االخط اااء دون اج اراء تع ااديالت او تغ اريات
يف السياسات املوجودة حاليا.
ق -م ييتوى حلقيية ال ييتعلم المزدوجيية :تركاازت متغ اريات هااذا
املس ا ا اتوى ب ا ا اااملتغريات ) (X28-X24وم ا ا اان خ ا ا ااالل اجل ا ا اادول()4
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نالح ا بااأن ( )%99.2ماان االف اراد املبحااوثني يؤكاادون علااى أن
إدارة الكلية تلجأ اىل اثارة تساؤالت حول االوضااع اخلاطئاة الايت
مت ا نظامه ااا  ،وبل ااغ الوس ااط احلس ااايب للمتغ ااري ))3.33( (X24
واالحنا اراف املعي اااري ل ااذات املتغ ااري ( .)2.234ويش ااري ()%22.2
من املبحوثني إىل أن إدارة الكلية هتدف اىل تعديل املعايري احلالية
م اان االج اراءات والسياس ااات وااله ااداف املرج ااوة  ،وبل ااغ الوس ااط
احلسايب واالحنراف املعياري للمتغري ) )3.49( (X25و ()2.244
علاى التاوايل .فيماا ياارى ( )%41.1مان االفاراد املبحااوثني ان إدارة
الكلي ااة تس ااعى اىل خمطط ااات جدي اادة للعم اال م ااع اش ااكال ذهني ااة
مشاارتكة يااؤدي اىل تغيااري القواعااد السااائدة ،وبلااغ الوسااط احلسااايب
للمتغ ا ااري ) )3.32( (X26واالحنا ا اراف املعي ا اااري ( .)2.239وب ا ااني
( )%92.9م ا ا اان املبح ا ا ااوثني أن إدارة الكلي ا ا ااة تس ا ا ااعى اىل تط ا ا ااوير
خمططاهتااا يف العماال وفااق نظااام السااائد  ،وبلااغ الوسااط احلسااايب
للمتغا ااري ) )3.49( (X27واالحن ا اراف املعيا اااري ( .)2.222ويشا ااري
( )%21.4من املبحاوثني ان إدارة الكلياة تبحاث عان السياساات
املانعااة او الوقائيااة الاايت حتااول وقااوع املشااكالت واالزمااات  ،وبلااغ
الوس ا ااط احلس ا ااايب للمتغ ا ااري ) )3.24( (X28واالحن ا اراف املعي ا اااري
(.)2.222

نظ اراً ملااا تقاادم ميكاان القااول بااأن االف اراد املبحااوثني قااد اكاادوا
علاى ان إدارة الكلياة هتاتم كثاريا مبمساتوى حلقاة الاتعلم املزدوجااة،
بينمااا ياارى اف اراد اخاارون بااان ضاامن هااذا املسااتوى هناااك اهتمااام
قلي اال ح ااول اث ااارة التس اااؤالت االوض اااع اخلاطئ ااة وتع ااديل املع ااايري
احلالي ااة م اان االجا اراءات والسياس ااات وااله ااداف املرج ااوة وتط ااوير
املخططات العمل السابقة نتيجة لنسب االستجابة اليت تراوحت
بني ( )%22.2و ( .)%99.2

جملة جامعة دهوك ،اجمللد ،51 :العدد( 2:العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص
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ت -م ي ييتوى حلقي يية الي ييتعلم الثالثيي يية :ترك اازت متغ ا اريات ها ااذا
املس ا ا ااتوى ب ا ا اااملتغريات ) (X34-X29وم ا ا اان خ ا ا ااالل اجل ا ا اادول()4
نالحا ا ب ااأن ( )%22.1م اان االفا اراد املبح ااوثني يؤك اادون عل ااى أن
إدارة الكليااة تسااعى دائمااا اىل تكااوين واكتساااب املعرفااة اجلدياادة،
وبلغ الوسط احلسايب للمتغري ) )3.21( (X29واالحنراف املعياري
لااذات املتغااري ( .)2.224ويش ااري ( )%11.4ماان املبح ااوثني إىل أن
إدارة الكليااة تلجااأ اىل اعااادة تقااومي االساااليب واالنظمااة املوجااودة
با ااني فا اارتة واخا اارى ،وبلا ااغ الوسا ااط احلسا ااايب واالحن ا اراف املعيا اااري
للمتغ ا ااري ) )3.42( (X30و ( )2.223عل ا ااى التا ا اوايل .فيم ا ااا ي ا اارى
( )%12.9ما اان االف ا اراد املبحا ااوثني ان إدارة الكليا ااة تقا اارتح اسس ا ااً
ومفاااهيم جدياادة تساااعد علااى صااياغة هياكاال تنظيميااة مالئمااة
للتعلم ،وبلغ الوسط احلسايب للمتغري ) )3.42( (X31واالحناراف
املعياري ( .)2.211وبني ( )%22.2من املبحوثني أن إدارة الكلية

تقااوم باالسااتثمار يف حالااة وجااود افكااار ابتكاريااة لاادى افرادهااا،
وبلغ الوسط احلسايب للمتغري ) )3.22( (X32واالحنراف املعياري
( .)2.221ويشا ااري ( )%23.2ما اان املبحا ااوثني اىل ان إدارة الكليا ااة
ترك ااز عل ااى حتقي ااق الغاي ااة االساس ااية للكلي ااة واملب ااادئ ال اايت تق ااوم
عليهاا ،وبلاغ الوساط احلساايب للمتغاري ) )3.21( (X33واالحناراف
املعياااري ( .)2.211فيمااا ياارى ( )%12.2ماان االفاراد املبحااوثني ان
إدارة الكلي ا ااة تعم ا اال عل ا ااى ت ا ااوفري من ا اااخ العم ا اال االب ا ااداعي ب ا ااني
اعضا ا ا ااائها ،وبلا ا ا ااغ الوسا ا ا ااط احلس ا ا ا ااايب للمتغ ا ا ا ااري ))3.31( (X34
واالحنراف املعياري (.)2.911
نظ اراً ملااا تقاادم ميكاان القااول إن االف اراد املبحااوثني قااد اك ادوا
علااى ان إدارة الكليااة هت ااتم كث اريا مبسااتوى حلق ااة الااتعلم الثالثي ااة،
نتيجا ا ااة لنسا ا ااب االسا ا ااتجابة الا ا اايت تراوحا ا اات با ا ااني ( )%12.2و (
 )%22.1وهذه النسب جيدة جدا بالنسبة هلذا املستوى.

جدول( :*)4التوزيعات التكرارية واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستويات التعلم التنظيمي على مستوى البحث ()N=84
اتفق بشدة

املتغريات

حمايد

اتفق

عدد

%

عدد

%

عدد

ال اتفق بشدة

ال اتفق
عدد

عدد

%

%

الوسط احلسايب

عدد

االحنراف
املعياري

 -1م توى حلقة التعلم المنفردة
X20

11

13.1

22

3575

25

25.0

21

29.8

5

572

3721

57023

X21

52

5270

38

4172

53

5171

52

14.3

1

270

4704

07113

X22

52

2272

38

4172

2

10.7

54

16.7

4

4.8

4724

57547

X23

13

15.5

33

39.3

25

29.8

11

13.1

2

2.4

3.52

0.988

اجملموع

12

70.2

531

160.8

28

85

22

73.9

52

14.4

15.45

3.751

املتوسط

14.7

17.55

33.7

40.2

57

20.25

15. 5

18.47

3

3.6

3.86

0.937

 -2م توى حلقة التعلم المزدوجة
X24

4

478

51

17.9

22

26.2

31

4577

8

9.5

3733

1.034

X25

1

6.0

50

5572

24

2872

31

41.7

10

5572

3742

1.044

X26

50

5572

35

36.9

23

2774

54

16.7

6

7.1

3.30

1.106

X27

3

3.6

19

22.6

17

20.2

30

35.7

15

17.9

3.42

1.132

X28

16

19.0

39

46.4

17

20.2

7

8.3

5

6.0

3.64

1.071

اجملموع

38

45.3

554

103

122.6

121

144.1

44

املتوسط

7.6

X29

9.06

22.8

135.7
27.14

24.52

20.6

24.2

28.82

8.8

52.4

17.11

5.387

10.4

3.422

1.077

-3م توى حلقة التعلم الثالثية
22

26.2

34

40.5

54

16.7

7

8.3

7

8.3

3.68

57524

X30

13

15.5

32

42.9

17

20.2

13

15.5

1

6.0

3742

57553

X31

54

16.7

22

3471

27

32.1

50

5572

4

478

3742

57018

X32

18

21.4

33

39.3

19

22.6

50

5572

4

478

3.61

1.098

X33

19

22.6

34

40.5

19

22.6

9

10.7

3

3.6

3.68

1.055

X34

17

20.2

25

29.8

20

23.8

53

5171

9

10.7

3.35

1.285

اجملموع

503

112.6

525

227.5

116

538

62

73.8

32

38.3

21.24

6.797

املتوسط

17.16

18.76

31.83

37.91

19.3

23

10.33

12.3

5.33

6.36

3.54

1.132

* اجلدول من اعداد الباحثان
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 -3-3اختبار فرضيات البحث

 -2-3-3تحلي عالقات االرتباط بين ابعاد القيادة
الرؤيوية والتعلم التنظيمي على م توى كليات عينة
البحث.

يوضااح اجلاادول( )1وجااود عالقااة ارتباااط معنويااة موجبااة بااني ابعاااد
القياادة الرؤيويااة والاتعلم التنظيمااي  ،إذ بلغاات درجاة االرتباااط (املؤشاار
الكلاي) (* )0 . 657وهاي قيماة معنوياة موجباة عناد مساتوى(.)0.05
وهبااذا فقااد حتققاات الفرضااية الرئيسااة األوىل ، ،ويف ضااوء الفرضاايات
الفرعيااة للفرضااية الرئيسااة األوىل فقااد مت حتلياال عالقااات االرتباااط بااني

2052 ،220 -232

ابع اااد الرؤيوي ااة وال ااتعلم التنظيم ااي عل ااى انفا اراد عل ااى مس ااتوى مجي ااع
كليات اجلامعة عينة البحث .وكما مبني يف اجلدول( )1أقوى عالقة
ارتباط معنوية موجبة هي بني القيم اليت يستند عليها القيادة والاتعلم
التنظيم ااي اذ بلغ اات نس اابتها(* ،)0.705وتليه ااا عالق ااة ارتب اااط قويا ااة
وموجب ا ا ا ا ااة ايض ا ا ا ا ااا متك ا ا ا ا ااني القي ا ا ا ا ااادة وال ا ا ا ا ااتعلم التنظيم ا ا ا ا ااي وبلغ ا ا ا ا اات
نس اابتها(* .)0.657مث ي ااأيت بع ااد ذل ااك الرتكي ااز عل ااى الزب ااون وال ااتعلم
التنظيما ااي بعالقا ااة االرتبا اااط معنويا ااة موجبا ااة ونسا اابتها (* .)0.637و
اخ ا اريا متث ا اال نس ا اابة(* )0.403عالق ا ااة ارتب ا اااط معنوي ا ااة موجب ا ااة حت ا اادد
اجتاهات القيادة والتعلم التنظيمي.

جدول( :*)2عالقة االرتباط بني ابعاد القيادة الرؤيوية والتعلم التنظيمي على مستوى مجيع كليات عينة البحث
أبعاد القيادة الرؤيوية
التعلم التنظيمي

التمكني
*0.403

* اجلدول من إعداد الباحثان يف ضوء نتائج احلاسبة االلكرتونيةP  0.05.

حتديد االجتاه
*0.566

الختبار الفرضية الرئيساة الثانياة ومفادهاا ( وجاود اثار معناوي
البعاااد القيااادة الرؤيويااة يف الااتعلم التنظيمااي علااى مسااتوى مجيااع
كليات جامعة دهوك) يظهر من معطيات اجلدول رقم ( )4تأثري
ابعاااد القيااادة الرؤيويااة بوصافه املتغااري املسااتقل يف الااتعلم التنظيمااي
لكون ا ااه متغ ا اريا معتم ا اادا عل ا ااى مس ا ااتوى الكلي ا ااات املبحوث ا ااة وفق ا ااا
لقيمااة( )Fاحملسااوبة والبالغااة( )92.12اكاارب ماان قيمااة ( )Fاجلدوليااة
البالغااة( ،)3.92ويؤك ااد ذل ااك قيمااة( )Tاحملس ااوبة والبالغ ااة ()3.14
وهي اكرب من ( )Tاجلدولية( )1.65عند درجيت احلرية( )82,1عند
مس ااتوى معن ااوي ( )o.o5اذ بل ااغ معام اال التحدي ااد ()0.65( )R2
الذي يشري اىل قدرة املتغري املستقل املتمثل بأبعاد القيادة الرؤيوية
على تفسري التاثري الذي يطرأ على التعلم التنظيمي بنحو ()0.65
وهي نسبة جيدة جيدا مان االساتجابة يعاود اىل هاذا العامال ،مماا
يعااين ان االف اراد املبحااوثني ياادركون ان هناااك امهيااة ألبعاااد القيااادة
الرؤيوي ا ا ااة يف ال ا ا ااتعلم التنظيم ا ا ااي يف نش ا ا اااطاهتم يف الكلي ا ا ااة  ،وان
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*0.705

N.S = Not significant

 -5-3-3تحليي ي ت ييرثير أبع يياد القي ييادة الرؤيوي يية ف ييي ال ييتعلم
التنظيمي على م توى كليات عينة البحث.

القيم

الرتكيز على الزبون
*0.637

املؤشر الكلي
*0.657

N = 84

الب اااقي( )0.35يع ااود اىل عوام اال اخ اارى ق ااد تك ااون خ ااارج نط اااق
البحث  ،وهذا يعين حتقيق الفرضية الرئيسة الثانية.
وفيمااا يااأيت بيااان تاااثري كاال بعااد ماان ابعاااد القيااادة الرؤيويااة يف
التعلم التنظيمي وكما موضح يف اجلدول()2
فمن خالل متابعاة قيماة()Tاملؤشار يف اجلادول( )2نالحا ان
الق اايم ال اايت حتمله ااا الق ااادة الرؤيوي ااة يف عمله اام ه ااي ق اايم معنوي ااة
موجب ااة ذات ت ااأثري ق ااوي التعل اايم التنظيم ااي اذ بلغ اات قيم ااة ()T
احملسااوبة ( )4.10هااي اكاارب ماان قيمتهااا اجلدوليااة( ،)1.65و يااأيت
تاثري التمكني والقدرة اليت متتلكهاا القاادة يف التعلايم التنظيماي اذ
بلغ ا ا اات قيم ا ا ااة ( )Tاحملس ا ا ااوبة ( )1.85ه ا ا ااي اك ا ا اارب م ا ا اان قيمته ا ا ااا
اجلدولي ااة( ،)1.65مث ي ااايت ت اااثري ورؤي ااة الق ااادة ح ااول الرتكي ااز عل ااى
الزبا ا ااون ومتطلباتا ا ااه يف التعلا ا اايم التنظيما ا ااي اذ بلغا ا اات قيما ا ااة ()T
احملسااوبة ( )1.77هااي اكاارب ماان قيمتهااا اجلدوليااة( ،)1.65يف حااني
ي ااايت ض ااعف ت اااثري االجتاه ااات املختلف ااة ال اايت حتملوهن ااا الق ااادة يف
التعليم التنظيمي اذ بلغت قيمة ( )Tاحملسوبة ( )0.19هي اصاغر
من قيمتها اجلدولية(.)1.65
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جدول ( :*)6تأثري أبعاد القيادة الرؤيوية يف التعلم التنظيمي على مستوى الكليات املبحوثة
التمكين

الم تق
المعتمد

B0

مستويات التعلم التنظيمي

1.10

B1

0.115
)* (1.85

االتجاهات

القيم

الزبون

B2

B3

B4

0.590
)* (4.10

0.216
)* (1.77

0.013
()0752

N.S

R2

0.65

F

اجلدولية

احملسوبة

3.92

21.57

* اجلدول من إعداد الباحثان يف ضوء نتائج احلاسبة االلكرتونية ) ) ( N.S = Not significant P* ≤ 0.05 N =84، D.F =(82,1يشري اىل قيمة  Tاحملسوبة

-2

االستنتاجات والتوصيات.

 -2-4االستنتاجات.

ميكن تلخيص اهم ما توصل اليه البحث من استنتاجات يف
ضوء االطار النظري وامليداين وهي كااليت-:
يشاارتك األفاراد املبحااوثني يف كااوهنم يعملااون ضاامن بيئااة تتساام بقاادرعال من التغري والتعقيد ،مما جيعلها مصدرا جملموعاة القياود الايت حتايط
عملية تقدمي اخلدمة التعليمية.
 أظه اارت نت ااائج البح ااث اهتم ااام وإدراك املبح ااوثني للقي ااادة الرؤيوي ااةوأبعادهاا األساساية كاأداء مشاويل يف الكلياة حيقاق أهادافها ضامن بيئااة
تعد مستها األساسية التغري والتطور.
 أوضااحت نت ااائج التحلي اال الوص اافي أن إجاب ااات معظ اام املبح ااوثنيكانت متفقة وبنسبة جيدة علاى أن هنااك اهتمامااً مان قبال كليااهتم
بالتعلم التنظيمي ومستوياته االساسية يف عملية التغري.
 كشا اافت نتا ااائج التحليا اال الوصا اافي علا ااى إن مجيا ااع كليا ااات عينا ااةالبحااث مقتنع ااة بااان القي ااادة الرؤيويااة وماحتمله ااا ماان ابع اااد اساس ااية
تس ااهم يف تعزي ااز ال ااتعلم التنظيم ااي ض اامن مس ااتوياته االساس ااية ،وان
هناك سعياً الجياد هذه املؤشرات يف هذه الكليات.
 أوضااحت نتااائج التحلياال وجااود عالقااة ارتباااط معنويااة موجبااة باانياملتغري املستقل املتمثل بابعااد القياادة الرؤيوياة و املتغاري املعتماد املتمثال
بالتعلم التنظيمي على املستوى الكلي للكليات عينة البحث.
 أشااارت نتااائج التحلياال إىل إن أقااوى عالقااة ارتباااط معنويااة موجبااةبااني مؤشاار القاايم يف القيااادة الرؤيويااة و الااتعلم التنظيمااي .و يااايت بعااد
ذلك مؤشر الرتكيز على الزبون يف القياادة الرؤيوياة و الاتعلم التنظيماي
 ،مث ي ااايت مؤش اار االجتاه ااات ال اايت حتمله ااا الق ااادة الرؤيوي ااون و ال ااتعلم

التنظيمي  ،واخريا يايت مؤشر التمكني والقدرة هؤالء القاادة و الاتعلم
التنظيمي على مستوى مجيع كليات قيد البحث .
 دلت نتائج حتليل االحندار إىل وجاود عالقاات تاأثري معنوياة موجباةللمتغ اريات املسااتقلة املتمثلااة بابعاااد القيااادة الرؤيويااة يف املتغااري املعتمااد
املتمثل التعلم التنظيمي على املستوى الكلي للكليات عينة البحث.
 كشاافت نتااائج حتلياال االحناادار وجااود تباااين يف تااأثري ابعاااد القيااادةالرؤيوياة علاى انفاراد يف الاتعلم التنظيماي ،اذ كانات أقاوى عالقاة تاأثري
موجبااة لبعااد القاايم علااى الااتعلم التنظيمااي  ،مث يااايت تاااثري بعااد الرتكيااز
عل ااى الزب ااون والتمك ااني عل ااى ال ااتعلم التنظيم ااي  ،واق اال عالق ااة ت ااأثري
االجتاهااات الاايت حتملهااا القااادة علااى الااتعلم التنظيمااي علااى مسااتوى
مجيع كليات قيد البحث.

 -5-4التوصيات.

اعتمادا على ما توصل اليه البحث فانه يوصي بااليت-:
 ضرورة التخلص من االساليب القيادية التقليدية املتسمةبالروتني والبريوقراطية وافساح اجملال امام املرؤوسني للمشاركة يف
اختاذ القرارات  ،واالعرتاف بقدراهتم يف حتقيق اهداف املنظمة.
 ضرورة تبين اساليب حديثة ووضع خطط مناسبة للتطويراالداري يتم من خالهلا التغلب على مجيع املشكالت االدارية
وتبين مفاهيم ادارية حديثة تساعد على التعلم وتدريب االفراد
منها التعلم التنظيمي - .االستفادة من عالقة االرتباط بني ابعاد
القيادة الرؤيوية و التعلم التنظيمي يف تعزيز اداء اسرتاتيجي مميز.
 حتديد الوظائف االسرتاتيجية للقادة ومنها التعرف علىحاجات املرؤوسني وخصائصهم  ،وتسهيل ومساعدة االفراد
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على اشباع هذه احلاجات وحتقيق اهدافهم من خالل حتقيقه
ملستوى اداء فعال.
 نظراً لوجود عالقات ارتباط وتأثري معنوية بني متغرياتالدراسة ،وانعكاس ذلك على طبيعة عمل املنظمات املبحوثة،
توصي الدراسة بضرورة ان تويل إدارة هذه املنظمات اهتماماً
كبرياً هلذه املتغريات يف ضوء دراسة مؤشراهتا وحتليلها.
 االهتمام مبستوى حلقة التعلم املزدوجة من خالل اثارةالتساؤالت عن االوضاع اخلاطئة وتعديل املعايري احلالية من
االجراءات والسياسات واالهداف املرجوة وتطوير خمططات
العمل السابقة.
 االهتمام بالدراسات اإلنسانية من قبل القيادات ،وعدماالقتصار على االهتمام بدراسة العمليات االدارية ،ذلك ان
عمل كليات نشاط انساين يتطلب فهم وادراك السلوك االنساين
لتفعيل دوره يف دعم كفاءة اداء الكليات.
 ضرورة االهتمام بتطابق اجتاهات اليت حيملها املرؤوسني والقادةلتنسيق عملهم للوصول اىل ميزة تنافسية.
 نظراً لوجود عالقات ارتباط وتأثري معنوية بني متغرياتالبحث ،وانعكاس ذلك على طبيعة عمل الكليات املبحوثة،
يوصي البحث بضرورة تويل إدارة هذه الكليات اهتماماً كبرياً
هلذه املتغريات يف ضوء دراسة ابعادها وحتليلها باستمرار.
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أخرى

مدرس مساعد
 فأكثر12

 سنوات فأكثر1
 سنة فأكثر29

 سنوات1 اقل من
 سنة29 اقل من

دبلوم عايل

 دكتوراه: التحصي الدراسي-5

ماجستري
مدرس

 سنة12 اقل من

أستاذ مساعد

 أستاذ:  اللق العلمي-3

 سنة42 اقل من

 سنة32  اقل من:– العمر4

 اقل من سنة:  عدد سنوات الخدمة في المنص الحالي-2

 سنوات4 اقل من
 سنوات1 اقل من
كال

 سنوات4 اقل من
نعم

: عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي-6
: ه شاركت في الدورات التدريبية-7

:– إذا كان الجواق بنعم ما هي عدد الدورات التي شاركت فياا8

 القيادة الرؤيوية هي القيادة اليت متتلك القدرة على توضيح غاياهتا وأهدافها وإجراءاهتا لكافة افراد املنظمة:  أبعاد القيادة الرؤيوية:ثانيا
مبا حيقق النمو وحتسني وضع الكلية يف املستقبل
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 -5التمكني

العبارة

ت

اتفق بشدة

5

تعطي القيادة للمرؤوسني صالحيات تصحيح االخطاء عند وقوعها.

2

تدرك القيادة بان الرقابة املباشرة حتد من قدرات املرؤوسني على االبداع.

3

تتفهم القيادة بان االخطاء هي فرصة حقيقية للتعلم.

4

تستطيع القيادة ان تبين تصورات ملواقف جديدة يف ضوء استحضار التجارب السابقة.

1

تغري القيادة طريقة العمل بني احلني واالخر لكي تتناسب وتتوافق مع الرؤية

اتفق

حمايد

ال
اتفق

ال
اتفق
بشدة

 -2حتديد االجتاه
ت

اتفق بشدة

العبارة

2

حتدد القيادة اجتاهات العمل يف االمد القصري والطويل.

7

تؤمن القيادة بان الواقعية مطلوبة يف تنفيذ املهام والواجبات.

8

حترص القيادة على تقدمي املقرتحات اخلاصة بالعمل من قبل املرؤوسني دون اية شكوك.

2

تؤكد القيادة على وجود قنوات االتصاالت املتعددة يف تدفق االفكار ومع مجيع االجتاهات يف الكلية.

اتفق

حمايد

ال
اتفق

ال
اتفق
بشدة

 -3القيم
ت

العبارة

50

تضع القيادة القيم املستندة على مبدا العدالة يف تقييم املرؤوسني.

55

تضع القيادة القيم اجملسدة لتوقعات املنظمة والعاملني ملا سيتم عمله.

52

تستند القيادة فرص تقدم العاملني على معايري موضوعية يعرفها اجلميع.

53

تؤكد القيادة على تطوير االجراءات والقواعد والتعليمات الوظيفية.

54

تستند القيادة على التغذية العكسية حول اداء العاملني.

اتفق بشدة

اتفق

حمايد

ال
اتفق

ال
اتفق
بشدة

 -4الرتكيز على الزبون
العبارة

ت

51

حترص القيادة على ان تكون اهداف التنظيمية واالسرتاتيجية معلنة ومفهومة للجميع.

52

تضع القيادة حتقيق حاجات الزبائن يف اولويات اهتمامه.

57

جتمع القيادة شكاوي الزبائن واحتياجاهتم وحتللها اىل فرص للتحسني يف العمل.

58

تقييم القيادة نتائج التدريب من قبل ادارة املوارد البشرية يف اطار اجناز الواجبات.
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حمايد

ال
اتفق
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بشدة
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حتاول القيادة استخدام وسائل متنوعة للحصول على اراء وافكار ومقرتحات زبائن املختلفة.

ثالثا /التعلم التنظيمي :عبارة عن الوسيلة اليت من خالهلا يكتشف االفراد باهن م يشكلون الواقع الذي يعملون فيه وباستطاعتهم تغيري ذلك الواقع.
 -5م توى حلقة التعلم المنفردة  :يعين تصحيح االخطاء باسلوب اليدفعها اىل اجراء تعديالت او تغريات اساسية يف القواعد واالنظمة والسياسات من قبل الكلية.
العبارة

ت

20

تصحح إدارة الكلية االخطاء دون اجراء تعديالت او تغيريات يف السياسات املوجودة حاليا.

25

تكتسب ادارة الكلية اخلربة واملعرفة من خالل تكرار التعلم.

22

تعمل إدارة الكلية على احملافظة على نظام القيم والعادات التنظيمية يف الكلية.

23

تلجأ إدارة الكلية اىل احللول املباشرة للمشكالت التنظيمية يف ظل الظروف املؤكدة.
-2م توى حلقة التعلم المزدوجة  :يعين تصحيح االخطاء باسلوب يدفعها اىل تعديل املعايري احلالية من واالجراءات والسياسات
العبارة

ت

24

تلجأ إدارة الكلية اىل اثارة تساؤالت حول االوضاع اخلاطئة اليت مت نظامها.

21

هتدف اىل تعديل املعايري احلالية من االجراءات والسياسات واألهداف

22

تسعى إدارة الكلية اىل خمططات جديدة للعمل مع اشكال ذهنية مشرتكة يؤدي اىل تغيري القواعد السائدة

27

تسعى إدارة الكلية اىل تطوير خمططاهتا يف العمل وفق قواعد السائدة.

28

تبحث إدارة الكلية عن السياسات املانعة اوالوقائية اليت حتول دون وقوع املشكالت واألزمات.

-3

اتفق
بشدة

اتفق

حمايد

ال
اتفق

ال
اتفق
بشدة

واالهداف واملعارف وتوسع القدرات والبحث عن عوامل النجاح والفشل.
اتفق
بشدة

اتفق

حمايد

ال
اتفق

ال
اتفق
بشدة

م توى حلقة التعلم الثالثية  :يقصد به اكتساب املعرفة واعادة تقومي االساليب واالنظمة املوجودة ،واكتساب اس جديدة تعمل على تشكيل هياكل
تنظيمية مالئمة للتعلم.
ت

العبارة

22

دائماً تسعى إدارة الكلية اىل تكوين واكتساب املعرفة اجلديدة.

30

تلجأ إدارة الكلية اىل اعادة تقومي االساليب واالنظمة املوجودة بني حني واخر

35

تقرتح إدارة الكلية اس ومفاهيم جديدة تساعد يف صياغة هياكل تنظيمية مالئمة للتعلم.

32

تقوم إدارة الكلية باالستثمار يف حالة وجود افكار ابتكارية لدى اعضاء اهليئة التدريسية.

33

تركز إدارة الكلية على حتقيق الغاية األساسية للكلية واملبادئ اليت تقوم عليها.

34

تعمل إدارة الكلية على توفري مناخ العمل االبداعي بني اعضاءها.

اتفق
بشدة

اتفق

حمايد

ال
اتفق

ال
اتفق
بشدة
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كارتيَكرنا بنةماييَن فةرمان رةوايا دوربني سةةر فيَربوونا ريَكسةى
َ ظةكؤسينةكا ثراكىيك سةةر هذمارةكا كادريَن فةرمانبةر ييَن كؤسيذيَن زانينطةها دهوك
ثوخىة
 ونها،بابةت َ فةرمانرةواي طرنطيةكا تايبةت هةية سةةر دةم َ نها ض ذ الي َ ريَكسراويَن ثيشة سازى يان خزمةت طوزارى
َ وةك شيَوازى.ريَظةبةريَن دةزطةهيَن هان ريَني جودا جودا دطرنة بةر ذبؤى ثراكىيزة كرنا فةرمانرةوايا دووربني ب شيَوازيَن نوى
فةرمانرةوايا دووربني ياكو ئايندةي َ ريَكسراوىَ ديار دكة و رييَن بدةسىظةئينانا ئارماجنيَت وىَ ئاشكرا دكة سثةى جيَبةجيَكرنا راهينان
 سةوما ئامانج ذ ظةكؤسينا هان ئاشكراكرنا ريَذةيا مفا.و فيَركرنا تاكة كةسان وةكة ريَيةك ذبوى باشرتكرنا جؤرىَ بةرهةم َ خوة
وةرطرتن َ ية ذ فةرمانرةوايا دووربني و فيَربونا ريَكسةى دناظا دةزطةهيَن فيَركرن َ ييَن تايبةت ب زانينطةهان وةكة هةوسدان ذبؤى
 ظةكؤسين َ منوونةكا نة ريَكسةى، دةست نيشانكرنا ئاسييَن كارتيَكرنا بنةماييَن فةرمانرةوايا دووربني سةةر فيَربونا ريَكسةى
وةرطرتية ذ ذهمارةكا كوسيذيَن زانينطةها دهوك َ و فؤرما راثرسي َ ذى هاتية شروظةكرن ب شيَوازىَ ئامارى ب ريَيا هةردوو
ييَن كؤمثيوتةرىَ ثشى كو فؤرميَن راثرسي َ هاتينة دابةشكرن سةةر كادريَن فةرمانبةرى و
 ظةكؤسني طةهشىية هذمارةكا دةرئةجناما و ذوانا تةظايا،فؤرم بكيَرهات شروظةكرن َ بوون

)Minitab(

)84(

و

)SPSS(

ثرؤطراميَن

كؤمكرنا وان كو هذمارا وان

كوسيذيَن كو هاتينة وةرطرتن وةكة منوونةيا ظةكؤسين َ باوةرى ب وىَ ئيَك َ هةية كو فةرمانرةوايا دووربني ب تةظايا بنةماييَن خوظة
 و كؤسيذيَن هان هةوسددةن ذبوى، كارتيَكرنةكا ئةريَن هةية سةةر باشرتكرنا فيَربوونا ريَكسةى سدويف ئاسىيَن وان ييَن بنةرةت
 هةر وةها ثةيوةنديةك و كارتيَكرنةكا مةعنةوى هةية دناظبةرا فةرمانرةوايا دووربني و، جيَبةجيَكرنا جؤرىَ هان ذ فةرمانرةواي
فيَربوونا ريَكسةى سةةر ئاسى َ طشى ي َ كؤسيذيَن وةرطرت وةكة منوونة وسداوي َ ذى ظةكؤسين َ هذمارةكا راسثاردةيان
ئاراسىةكرينة وةكة طرنطيدان ب ئاسى َ زجنريةيا فريبوونا دووانةي ب ريَيا وروذاندنا ثرسياران سةةر بارودوخان و راسىظةكرنا
 و ثيَشئيَسةىنا ثالنيَن كارى ييَن بةرىَ سةةر ئاسى َ طشى ييَن،ثيظةريَن نها ي يَن رىَ و شويَن و سياسةت و ئارماجنيَن ضاظةرىَ كرى
.كؤسيذيَن زانينطةه َ ييَن كو وةكة منوونة هاتينة وةرطرتن
THE IMPACT OF THE VISIONARY LEADERSHIP DIMENSIONS IN ORGANIZATIONALLEARNING:
AN EMPIRICAL STUDY OF THE VIEWS OF A SAMPLE OF ADMINISTRATIVE
LEADERSHIP IN COLLEGES OF THE UNIVERSITY OF DUHOK
ABSTRACT
Leadership is a topic of great importance at the present time in industrial and services organizations and the
management has excelled in the implication of new methods including the visionary leadership style which gives the
image of the future of the organization and an access to achieve its goals as part of their training and learning of its
members in an effort to improve the quality of production, thus this paper aims to identify the extent of benefit from the
visionary leadership in the organizational learning in educational institutions specially in universities in an attempt to
determine the affecting dimensions incurred by the organizational leadership. This paper used a random sample from the
University of Duhok, the survey form has been analyzed statistically under the program 'SPSS' , MINITAB' a
computerized approved following the distribution of the questionnaire on the functional cadres and received the 84 valid
forms for analysis. The research has come across a set of results, the most important one is that all colleges of the research
sample are convinced that the visionary leadership contributes to the promotion of organizational learning within the
basic levels and there is an effort for the presence of these indicators in the colleges of the research sample. And that there
is a correlation and significant impact of the dimensions of visionary leadership in organizational learning at the macro
level in the university colleges of research. The research concluded with a series of recommendations including the
interest level of the double loop learning by raising questions about the situations and modifying the current standards of
the procedures and policies and the desired goals, as well as developing schemes of previous work at the level of the total
number of colleges of samples of the university researched.
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أختيار الموقع األمثل لصناعة األسمنت في محافظة دهوك (بإستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية())GIS
ابراهيم خشمان هسام و نشوان شكري عبداهلل
قسم اجلغرافية ،سكول اآلداب ،فاكوليت العلوم االنسانية ،جامعة دهوك ،اقليم كوردستان-العراق

(تاريخ استالم البحث 9 :تشرين االول ،1122 ،تاريخ القبول بالنشر 2 :شباط)1121 ،

الخالصة
تهدف هذه الدراسة الى تقييم امكانيات المحافظة لتوطن صناعة األسمنت وفق منهجية التحليل المكاني( )Spatial analysisفي نظم

المعلومات الجغرافية( )GISللخروج بنموذج أفضل األماكن( )Optimal Locationمالئمة القامتها  .تكمن مشكلة الدراسة في أن محافظة

دهوك تمتلك أمكانيات كبيرة (طبيعية وبشرية) ألقامة مثل هذه الصناعة اذا ماتم أستثمارها بشكل علمي ،وانطالقاَ من ذلك تفترض الدراسة وجود

اكثر من مكان مالئم لقيام مثل هذه الصناعة تبعاَ لالمكانيات المتاحة.

تضمنت الدراسة مبحثين ركز المبحث األول على تقييم واقع األمكانيات المتوفرة لتوطن هذه الصناعة في المحافظة واالسس النظرية

للتقنيات المستخدمة .أما المبحث الثاني فاهتم بكيفية توظيف تقنيات ال تحليل المكاني في نظم المعلومات الجغرافية ألنشاء نموذج المالئمة

متمثالً بتحديد المعايير وعملية التحليل  ،ومن ثم تقيم النموذج وتحديد المواقع البديلة لتوطن صناعة األسمنت .واستخلصت الدراسة بان االجزاء
الجنوبية والجنوبية الغربية من المحافظة أكثرها مالئمة لتوطنها مع وجود خمسة مواقع بديلة لتحديد موضع المصنع .

الكلمات الدالة :املوقع االمثل  ،الصناعة  ،تقنيات  ،حتليل مكاين  ،حماكاة GIS،

المقدمة
تعد صناعةاألمسنت من الصناعات التحويلية األساسية
وتصنف ضمن الصناعات األنشائية حسب التصنيف الدويل
للنشاط الصناعي ( .)ISICوتلعب دورا مهما يف عملية البناء
والتطور العمراين  .وقد شهدت حمافظة دهوك حركة عمرانية
واسعة خالل العقدين املاضيني وهي مقبلة على تطور أوسع
لسد الفجوة العمرانية اهلائلة خالل الربع أألخري من القرن
املاضي وملواكبة التطورات الكبرية يف كافة جماالت احلياة .
تكمن مشكلة الدراسة يف أن حمافظة دهوك متتلك
أمكانيات كبرية (طبيعية وبشرية) ألقامة مثل هذه الصناعة اذا
مامت أستثمارها بشكل علمي ،ميكن أن تساهم بشكل فعال يف
حركة العمران ،وتعوض عما تستورده الدولة من مادة األمسنت
واليت تكلف ماليني الدوالرات سنويا  ،وانطالقاَ من ذلك

تفرتض الدراسة وجود اكثر من مكان مالئم لقيام مثل هذه
الصناعة تبعاَ لالمكانيات املتاحة.
يهدف البحث اىل بيان وتقييم امكانيات احملافظة لتوطن
صناعة األمسنت مبنهجية التحليل املكاين()Spatial analysis
يف بيئة نظم املعلومات اجلغرافية( )GISللخروج بنموذج
أفضل أألماكن( )Optimal Locationمالئمة لتوطن
صناعة األمسنت.
تضم الدراسة مبحثني فضال عن املقدمة واألستنتاجات ،
ركز املبحث أألول على تقييم واقع أألمكانيات الطبيعية والبشرية
اليت ميكن أن تساهم يف توطن صناعة أألمسنت يف احملافظة  .أما
املبحث الثاين فيهتم بتوظيف تقنيات التحليل املكاين يف نظم
املعلومات اجلغرافية للموازنة بني العوامل واملتغريات املتاحة ألنشاء
منوذج املالئمة ألختيار أفضل املواقع لتوطني صناعة األمسنت
واستنتجت الدراسة من خالل النماذج املستخرجة وجود مخسة
مواقع بديلة ميكن اختيار أي منها لتوطن صناعة االمسنت .
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 .2االطار النظري وعوامل توطن صناعة االسمنت في
 2.2االطار النظري

محافظة دهوك

 .2.2.2الموقع الجغرافي لمحافظة دهوك

حتتل حمافظة دهوك أقصى االجزاء الشمالية والشمالية الغربية
من العراق ومتتد اراضيها بني خطي الطول (  )ً15,102,224و(
 )ًً5,282,224شرقا ودائريت العرض (  )ً55,112,224و( )ً65,292,1ً4

مشاال وهي بذلك تشغل مساحة تقدر بـ ( )202ً2كيلومرت مربع
وتشكل مانسبته  %13ً2من مساحة العراق ومتتد بالعرض من
الشرق اىل الغرب ملسافة (ً )25كيلومرت ومن الشمال اىل
اجلنوب ملسافة ( )229كيلومرت .حتدها من الشمال احلدود
العراقية الرتكية ومن الشرق واجلنوب الشرقي حمافظة اربيل ومن
اجلنوب واجلنوب الغريب حمافظة نينوى وجزء من احلدود العراقية
السورية .اخلارطة (.)2

الخارطة ( :)1املوقع اجلغرايف حملافظة دهوك.

 .2.2.1أهمية صناعة االسمنت في محافظة دهوك
لعب قطاع البناء والتشيد دورا بارزا يف اعادة اعمار العراق
منذ عام ً .100وتذكر اجلهات الرمسية يف وزارة االسكان
واالعمار بان العراق كان حيتاج اىل ( )1مليون وحدة سكنية يف
العام  ،1020وكانت حركة البناء واالعمار تسري بوترية اسرع يف
احملافظات اقليم كوردستان نتيجة للظروف االمنية املستقرة
وبضمنها حمافظة دهوك .كما ان قطاع البناء يف احملافظة يعتمد
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يف موادها البنائية على االمسنت بدرجة كبرية ،اذ بلغت نسبة
املباين املقامة من اخلرسانة االمسنتية مايقارب  %85من أمجايل
القطاع البنائي حسب البيانات املتاحة لسنة  31006وتتضح
هذه االمهية أيضا من خالل اجازات البناء املمنوحة للقطاع
اخلاص لبناء الوحدات السكنية يف احملافظة ومقارنتها مع حمافظيت
اربيل والسليمانية  ،اذ بلغت( )ً861رخصة بناء للقطاع اخلاص
سنة  1006شكلت نسبة  %19318من أمجايل االجازات
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املمنوحة يف حمافظات االقليم .أو مانسبته  %20من أمجايل
اجازات البناء املمنوحة للقطاع اخلاص يف امجايل احملافظات
العراقية الثمانية عشر (.)2
ومن مالحظة كميات ونسب التجهيز الوطين وحصة الفرد
لالمسنت يف حمافظات االقليم لسنة ، 1005يظهر مدى التباين،
أذ التستحوذ حمافظة دهوك سوى على (ً )%253من كميات

التجهيز السنوي للسمنت بينما اكثر من النصف يف السليمانية
و( )%1936فقط يف اربيل وذلك للدور الكبري للشركات
االجنبية يف البناء فيها واليت الحتتاج اىل اجازات البناء مثل
القطاع اخلاص ،كما ان حصة الفرد تتدىن اىل أدىن مستوياهتا
مقارنة مع احملافظات االخرى .اجلدول(.)2

جدول ( :)1كميات ونسب جتهيز االمسنت وحصة الفرد عام

2117

المحافظة

كميةالتجهيز/طن

%

حصةالفرد/كغم/سنويا

دهوك

62716

5771

6677

سليمانية

561615

1276

55675

اربيل

516652

2676

7672

االقليم

216672

511

6272

اعتمادا على  :اقليم كوردستان العراق ،وزارة الصناعة  ،مديرية التخطيط واملتابعة ،تقرير النشاط السنوي . 1005،ص . 59

2-2-3

التقنيات المستخدمة

شهدت العقود االربعة املاضية تطورا كبريا يف تصميم
الرباجميات املختصة بالنمذجة والتحليل املكاين بسبب التطور
الكبري يف جمال تقنيات املعلومات . ITوحتسني النماذج الرياضية
الغراض النمذجة والتحليل املكاين ( .)1ومن ابرز املفاهيم اليت
طغت على التحليل املكاين ()Spatial analysisهي النمذجة
املكانية (ٍ )Spatial Modelingحيث تتضمن أليات بناء
النماذج املكانية الطبيعية والبشرية (ً).
لسنا هنا بصدد الدخول يف تفاصيل املصطلحات النظرية أال
ان مفهوم النموذج ( (Modelضمن اطار هذه الدراسة هو
متثيل العمليات اليت متثل بعض جوانب الواقع باستخدام
احلاسوب وتظهر النتائج بصيغة رقمية وهلا صفة مكانية
( )Spatialأي اهنا تظهر االختالف او التباين املكاين للظواهر
على سطح االرض (ً) .اما النمذجة ( )Modelingفتوصف
باهنا االستخدام االمثل للوظائف واالدوات االساسية لنظم
املعلومات اجلغرافية ضمن سياق منطقي يف جمموعة من اخلطوات
حلل مشاكل مكانية معقدة  ،فهي تتضمن استخدام الـ GISيف

حتليل وحماكاة العمليات او النماذج الديناميكية اوالثابتة (،)2
فاحملاكاة ( )Simulationتشمل وضع نظام عصيب لتمثيل
سلوك النظام احلقيقي  ،وضمن اطار نظم املعلومات اجلغرافية
تعين تكرار جمموعة من االجراءات كاداة لتمثيل التغيريات عرب
الزمن او حلل مشاكل مكانية معقدة  ،اذ ان الغرض االساسي
لعملية احملاكاة هو مراقبة سلوك النظام العصيب لغرض الوصول
اىل فهم وادراك اعمق عن سلوك الظواهر احلقيقة ( )6اذ كان
اهلدف من عملية احملاكاة هو متثيل التغري يف النماذج
الديناميكيةاو الوقوف على طبيعة سلوك منوذج ثابت فالعملية
تتضمن معاجلة البيانات اجلغرافية ضمن مراحل متعددة ومرتابطة
وقد تتضمن حتليل وحتوير البيانات املدخلة للحصول على
بيانات اضافية قد تضاف اىل عملية التحليل .كما ان النماذج
املكانية املتولدة تكون رقمية وتنطوي على مطلبني رئيسني (:)5
 -2وجود اختالف مكاين يتم معاجلته بالنموذج .
 -1نتائج النموذج تتغري بتغري قيم عناصر النموذج.
عموما فأن حتديد املوقع االمثل ( )Optimal Locationاو
حتليالت املالئمة هي عبارة عن مناذج حملاكاة وتوقع بعض

ً16
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واحد منها حتتاج اىل  236طن من املادة اخلام ( .)9وتتواجد
مكونات االمسنت يف العديد من الصخور أمهها احلجر اجلريي
واحلجر الطباشريي (الكلس) واملارل والصلصال (الطني) والرماد
الربكاين والرمل والبوكسايت وخام احلديد واجلبس (.)20
يتبني من اجلدول ( )1بان املادة اخلام الرئيسة يف هذه
الصناعة هو احلجر اجلريي اذ تبلغ نسبته  % 8ً32من امجايل
املواد املستخدمة يف أنتاج طن واحد من االمسنت البورتالندي
وتباينت نسب املواد االخرى بني  %2ً32للطني وانتهاءً بـ ً03
للرمل واكاسيد احلديد (.)22

جوانب الواقع احلقيقي ،فهو عبارة عن سيناريو حمتمل لسلوك
جمموعة من املتغريات يف املكان وفق صيغة حتدد بدقة املوقع
االمثل املطلوب ،ويتم حتقيق ذلك بطريقتني .أما عن طريق
استعالم قاعدة البيانات أو تركيب جمموعة من قواعد البيانات
وفق معايري معينة (.)8

 2.1عوامل توطن صناعة االسمنت في محافظة دهوك
 2.1.2المواد االولية

تتطلب صناعة االمسنت مواد كبرية احلجم وثقيلة الوزن ،
وبذلك جيب توفرها أو توطن املصنع بالقرب منها االمر الذي
يؤدي اىل تقليل كلف نقلها اىل حدها االدىن .اذ ان انتاج طن

جدول ( :)1كمية ونوع اخلامات يف انتاج طن واحد من االمسنت البورتالندي
الخام

حجر جيري

طين

جبس

الكمية/كغم

5226

257

12

%

5271

5271

277

تتوفر اخلامات الالزمة لصناعة االمسنت يف منطقة الدراسة
يف التكوينات اجليولوجية للعصرين االيوسني بالدرجة االوىل
وامليوسني بالدرجة الثانية .تبلغ مساحتها ()ًً65كيلومرت مربع
تقريبا مشكلة معا نسبة ًً %من امجايل مساحة احملافظة
اجلدول(ً) وكما يلي:

رمل

اوكسيد الحديد
2

5

المجموع
5166
511

172

احملافظة  ،وتركزت بشكل خاص يف االجزاء الوسطى من احملافظة
بني مدينيت سرسنك ومانكيش مشاال واتروش ودهوك جنوبا
وامتداداهتا الواضحة غربا لتشمل طييت جبل بيخري واجلبل
االبيض .أما االمتداد الشرقي فيحتل شريطا ضيقا على أمتداد
سالسل جبال باكرمان وعقرة وبريس.كما يظهر هذا التكوين يف
االجزاء الشمالية ضمن قضائي زاخو والعمادية التابعني هلذه
احملافظة.

 -2تكوينات عصر االيوسين :تتمثل هذه اخلامات يف
التكوينات التالية (خبمة ،شرانش ،كولوش ،خورمالة ،جركس،
ئافانة ،بالسيب ) وتشغل مساحة تقدر بـ( )%2538من مساحة

جدول( :)3مساحات ونسب التكوينات اجليولوجية احلاوية على اخلامات االمسنت يف احملافظة
العصر

االيوسين

المساحة
كم2

النسبة املئوية

الميوسين
الفارس االسفل

الفارس االعلى

1,6081

166080

101683

440084

5775

676

5672

11

المصدر :اعتماداَ على اخلارطة اجليولوجية وقاعدة البيانات اجلغرافية ضمن برنامج (. )ArcGIS9.3

ً16

المحافظة
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 -1تكوينات عصر الميوسين :وتتمثل باخلامات املوجودة يف
تكويين الفارس االسفل والفارس االعلى .وهي تغطي مساحة
تقدر بـ( % 939و ً )%263من امجايل مساحة احملافظة على
التوايل .وترتكز تكوينات الفارس االسفل على شكل شريط ضيق
على طول السالسل اجلبلية .فتظهر على السفوح اجلنوبية جلبال
متني وباكرمان وعقرة وبريس ،وعلى السفوح الشمالية لسلسلة

جبال كارة واالبيض وبيخري .اضافة اىل االجزاء اجلنوبية الغربية
من احملافظة .أما تكوينات الفارس االعلى فهي أكثر أنتشارا
وتتمركز بشكل واضح يف احلوض االوسط لقضاء العمادية
واالجزاء الشمالية من سهل السندي وعقرة ومناطق من قضاء
مسيل(.اخلارطة (.))1

الخارطة ( :)2الرتكيب اجليولوجي يف حمافظة دهوك.

 2.1.1السوق
التقل أمهية السوق عن املواد اخلام يف توطن صناعة االمسنت
نظرا الهنا تعد من صناعات السوق،فهي جتمع بني أعتبارين
رئيسني مها السوق واملادة اخلام ( .)21أذ يتحدد السوق حبجم
السكان واملدن ومعدالت دخل االفراد الذي حيدد بدوره الطلب
على السلع واملنتجات .ولصعوبة حتديد الدخل الفردي فقد
أصبح حجم السكان هو الدالة الرئيسة لسعة السوق (ً.)2

تستحوذ حمافظة دهوك على سوق أستهالكية البأس هبا فقد
بلغ حجم سكاهنا ( )929ًً2نسمة عام  .)2ً( 1006وتشري
التقديرات اىل أهنا جتاوزت املليون نسمة يف سنة البحث .وبلغ
حجم القوى النشطة أقتصاديا ضمن الفئة العمرية 22 – 22
مايقارب ( )ً52288نسمة وتشكل نسبة ً % 223من أمجايل
سكان احملافظة.
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الخارطة ( :)3حمددات توطن صناعة االمسنت يف حمافظة دهوك.

 2.1.3الطاقة
تتطلب هذه الصناعة درجات حرارية عالية تصل اىل حرارة
صهر الفوالذ .فالطن الواحد من املنتج حباجة اىل ( )5ً32كيلو
وات  /ساعة من الطاقة الكهربائية وبشكل مستمر (.)22
وتشكل كلفة الطاقة والوقود نسبة ترتاوح بني ()%10
من تكاليف االنتاج يف بعض الدول ( )26وتصل اىل ()%ً0
يف دول أخرى (.)25
المتتلك حمافظة دهوك مصادر رئيسية للطاقة والوقود سوى
مستودع بيبزين للمشتقات النفطية يف قضاء مسيل وحقل طاوكي
النفطي يف قضاء زاخو وحقلني للنفط يف قضاء بردرش وحقل
جه مان يف قضاء دهوك وهسنكا يف اتروش وبريكيات يف
مجانكي .اخلارطة (ً).

 2.1.1النقل

الميكن أغفال دور عامل النقل يف توطن الصناعة أذ تتفاوت

166

تكاليفه حسب املسافة ووسيلة النقل .فهي أداة فعالة تعمل
على تقليل كلفة االنتاج سواء بالنسبة لنقل املواد اخلام أو املنتوج
النهائي ( .)28تتوفر يف حمافظة دهوك شبكة جيدة نسبيا من
طرق النقل بالسيارات  ،ولكنها تفتقر اىل النقل بالسكك
احلديدية والنقل املائي  ،ويبلغ جمموع أطوال شبكة الطرق يف
احملافظة مايقارب ( )2ً21كيلومرت منها ( )695كياومرت طرق
رئيسة بنسبة  % 2232من أمجايل أطوال الطرق والباقي()622
كيلومرت طرق ثانوية وبنسـبة . % ً832
2.1.1

المياه

حتتاج الصناعات اىل كميات كبرية من املياه الصافية فهي
أكثر أجنذابا حنو مواقع أألهنار تفاديا للكلف املرتتبة على نقلها
والتعامل معها كأحد مستلزمات العملية أألنتاجية ( .)29فصناعة
االمسنت تستهلك كميات كبرية من املياه ترتاوح بني – ً000
 ً200لرت ألنتاج طن واحد منها يف حالة استخدام الطريقة
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الرطبة ( .)10هلذا فمن املالحظ ان مجيع مصانع االمسنت يف
العراق تقع على االهنار مباشرة أو قريبة منها لضمان حاجتها
من املياه الالزمة للعملية الصناعية (.)12
متتلك حمافظة دهوك مصادر مهمة للمياه السطحية الالزمة
لتوطن صناعة االمسنت أبرزها االهنار مثل هنر الزاب الكبري و
روشني اللذان يشكالن احلدود الشرقية للمحافظة .أضافة اىل
هنر دجلة يف االجزاء الغربية وهنري اخلابور وهيزل يف االقسام
الشمالية والشمالية الغربية  .فضال عن حبرية سد املوصل يف
االجزاء اجلنوبية الغربية وتغطي مساحة تقدر بـ ( ) 196كيلومرت
مربع وتشكل نسبة ( )%139أذا ماقورنت باملساحة االمجالية
حملافظة دهوك (.اخلارطة (ً)).

 .1الجانب التطبيقي وتقييم نماذج الموقع االمثل

 .2.1.عملية التحليل وتحديد المعايير
 .2.1.2.عملية التحليل

متتلك براجميات نظم املعلومات اجلغرافية بيئة حتليلية متقدمة
الجراء عمليات النمذجة والتحليل على البيانات املكانية ومت
االستعانة بادوات احمللل املكاين (ٍ )Spatial analyistضمن
بئية برنامج ( )ArcGIS9.3الجراء عمليات التحليل وحتديد
مناذج املالئمة  ،مت تقسيم عملية التحليل وحتقيق االهداف
ضمن مسارين رئيسني:

اوال :استخراج منوذج املالئمة وفق املعايري احملددة .

 -1تركيب البيانات للحصول على منوذج املالئمة.
 -6حتديد بدائل املوقع وفق املعطيات املكانية للنموذج .
.1.2.1

تحديد المعايير

مت االخذ بنظر االعتبار جمموعة من املتغريات والعوامل تؤثر
يف توطن صناعة االمسنت  ،بعضها متغريات حملية وهذه العوامل
واملتغريات حسب درجة االمهية هي (أنظر اخلارطة(ً)) -:

 -2المواد االولية  :متمثلة بالرتاكيب اجليولوجية والتكوينات
احلاوية على خامات االمسنت.اذ اعطيت اعلى النسب الختيار
املوقع االمثل للتكوينات اجليولوجية احلاوية على اخلامات
الصناعية من عصري االيوسني وامليوسني (الفارس االسفل،
الفارس االعلى) على التوايل وحسب درجة احتوائها على املواد
االولية .لكون صناعة االمسنت من الصناعات اليت تنجذب حنو
املواد اخلام ثقيلة الوزن وكبرية احلجم ورخيصة الثمن.
 -1كثافة السكان  :يفضل ان يكون موقع املصنع قريباً من
مناطق الكثافة السكانية لغرض احلصول على االيدي العاملة
الرخيصة وكوهنا سوقا الستهالك املنتج النهائي يف الوقت ذاته
وبذلك جاء هذا املعيار بالدرجة الثانية من حيث االمهية
 -3المدن  :ومت حساهبا على أساس الدرجة احلجمية ،ملا تتطلبه
مقتضيات االمن والتلوث بكافة انواعه  ،اذ جيب االبتعاد عن
مواضع املدن مبا اليقل عن ( )20كيلومرت ملركز احملافظة و()5
كيلومرت عن مراكز االقضية و( )2كيلومرت عن املدن الصغرية.

 -1تضاريس المنطقة :من خالل اجملسم التضاريسي مع االخذ

ثانيا :حتديد بدائل املوقع االمثل .

جمموعة من

ولتحقيق النقطتني السابقتني مت اتباع
اخلطوات هي:
 -2حتديد العوامل املؤثرة يف صياغة منوذج املالئمة.
 -1اشتقاق قواعد بيانات اضافية تتالئم مع متطلبات بناء
النموذج وادخاهلا يف عملية صياغته.
 -3اعادة تصنيف قيم قواعد بعض العوامل بشكل تتالئم مع
االفرتاضات اليت يب ى عليه النموذج.
 -1حتديد القيم الوزنية لكل عامل بنسب مئوية حبسب درجة
امهيته يف صياغة النموذج.

بنظر االعتبار حتديد املوقع ضمن املناطق املستوية وجتنب
االراضي املنحدرة.

 -1شبكة طرق النقل الرئيسية والثانوية :واشرتط ابتعاد

املوقع ( )1كيلومرت عن الطرق الرئيسية و كيلومرت واحد عن
الطرق الثانوية.
 -6مصادر المياه (االنهار والبحيرات) :تعد صناعة االمسنت
من الصناعات اليت حتتاج اىل املياه النقية باستمرار يف عمليات
االنتاج ،اذ اخذ بنظر االعتبار توطنها بالقرب من مصادرها
سواء كان هنرا دائميا أو حبرية .

165

جملة جامعة دهوك ،اجمللد ،51 :العدد( 2 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص 2152 ،272-265

 -7مصادر الطاقة والوقود :اذ يفرتض توطن صناعة
االمسنت بالقرب منها .

 -8المنتجعات والمرافق السياحية :يفضل ابعاد موقع املصنع
عنها لكي ال تؤثر عليها سلبا وتشوه معاملها ومناظرها ،و متتاز
احملافظة باهنا قد تكون من احملافظات االوىل يف العراق يف جمال
السياحة البيئية.

 -9الحدود السياسية :نظرا الن مثل هذه املشاريع تعد

من املشاريع االسرتاتيجية فيفضل ان تبتعد عن احلدود السياسية
قدر االمكان.

 1.1تقيم النماذج

بعد املوازنة واملقابلة بني عوامل توطن صناعة االمسنت
واملتغريات احمللية يف احملافظة  ،ومن خالل عملية التحليل وباتباع
اخلطوات وتبين املعايري املعتمدة أمكن احلصول على العديد من
مناذج املالئمة وفق القيم الوزنية احملددة لكل عامل ضمن عملية
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تركيب العوامل واستخالص النماذج  .مت اختيار افضل ثالثة
مناذج للمالئمة وفق القيم الوزنية احملددة لكل عامل كما يف
اجلدول (ً) واخلرائط (ً)و()2و(. )6
اذ يالحظ ان املعطيات املكانية للنماذج تتغري بتغري القيم
الوزنية لكل عامل  ،وان النموذج الذي حيقق أفضل توازن بني
أكثر العوامل تأثرياً يف توطن صناعة االمسنت متمثالً باملادة
االولية (الرتكيب اجليولوجي) وكثافة السكان واملدن والتضاريس
وطرق النقل  ،مع عدم اغفال دور العوامل االخرى هو الذي
يعطي نتائج مكانية أفضل يف منطقة الدراسة.
ونعتقد ان أفضل منوذج حتليلي للمالئمة هو النموذج رقم
( ،)2ومن خالل معطياته املكانية هناك مخسة مواقع مرشحة من
حيث االمهية أكثر من غريها لتوطني صناعة االمسنت فيها وهذه
املواقع هي(قةرودة ،طةىل كورتك ،طرزيَوك ،بيَساتا ،طردةثان)
وكل موقع له سلبياته واجيابياته اجلدول (.)2
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جدول( :)1قيم اوزان العوامل املؤثرة يف بناء النماذج
نموذج ()1

نموذج ()2

نموذج ()3

النماذج

الوزن %

الوزن %

الوزن %

املواد االولية

21

21

51

كثافة السكان

51

21

21

املدن

51

1

51

التضاريس

51

51

51

شبكة الطرق

العوامل

51

1

51

االهنار

5

1

5

املسطحات املائية

6

1

7

الطاقة والوقود

5

1

6

املرافق السياحية

1

1

1

احلدود السياسية

1
%511

1
%511

1
%511

جدول( :)1بعض اخلصائص املكانية للمواقع املرشحة
الموقع
الرقم

المسافة(كم) بين ا لمواقع المرشحة و بعض المعطيات المكانية
االسم

مدينة دهوك

مدينة زاخو

الطاقة والوقود

مصادر المياه

1

قةرودة

4181

1483

081

1681

2

طةىل كورتك

3481

383

2483

184

3

طرزيَوك

26

01

13

21

4

بيَساتا

4083

,183

1182

1482

1

طردةثان

34

11180

181

148,
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الخارطة ( :)4تموذج المالئمة رقم .1

الخارطة ( :)5تموذج المالئمة رقم .2
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الخارطة ( :)6تموذج المالئمة رقم .3

اال ان املوقع رقم (()2قهرودة ) و(()1طةىل كورتك) مها
أفضل من غريمها خصوصاً من الناحية البيئية  ،اذ أن اعلى نسبة
لتكرار الرياح خالل أشهر السنة يف مناطق احملافظة هي الرياح
الشمالية والشمالية الغربية ،كما ان طبيعة احندار السطح مييل
بشكل عام حنو اجلنوب واجلنوب الغريب  ،وبذلك ميكن
التخلص من االتربة والغازات املنبعثة والنفايات السائلة بعيداً
عن املدن واملواقع السياحية  ،ومن ناحية اخرى فان املوقعني
السابقني حيققان مرونة عالية بني أكرب مركزين للثقل السكاين
متمثلةً مبدينيت دهوك وزاخو (اذ أن املدينتان لوحدمها تستحوذان
على ما يقارب نصف جمموع سكان احملافظة ) .
االستنتاجات والتوصيات
تستهلك حمافظة دهوك كميات كبرية من االمسنت جلها
تستورد من تركيا وبكلفة مرتفعة  ،بينما تكتنف مناطق احملافظة
امكانات كبرية طبيعية وبشرية واقتصادية لتوطني صناعة االمسنت

بدءً من املواد اخلام والقوة العاملة والسوق االستهالكية ومصادر
الطاقة واملياه واالمكانيات املادية  .واستنتجت الدراسة أن افضل
املواقع مالئمة لتوطني صناعة االمسنت حتتل االجزاء اجلنوبية
واجلنوبية الغربية من احملافظة  ،ووفق مناذج املالئمة اليت مت
حتديدها أمكن تعني مخسة مواقع بديلة ميكن استخدام أي منها
لتوطني هذه الصناعة  .وتوصي الدراسة بضرورة االخذ بنتائج
الدراسة الختيار املوقع االمثل لصناعة االمسنت يف حمافظة
دهوك.

الهوامش والمصادر

) (1اقليم كوردستان العراق،وزارة التخطيط ،اجملموعة االحصائية رقم
.ص ص . ً9-ً5

(1005، )2
)(1

Maguiri, D.J;2005. Towards a GIS Platform for
Spatial Analysis and Modeling , In; Maguiri, D.J, et
al ,(eds). . GIS, Spatial Analysis, and Modeling,
Redlands, California. pp 19-39.
)(3
Miller, H.J; & Elizabeth,A.W; 2003. Representation and
Spatial Analysis in Geographic Information systems. Annals
of Association of American Geographer,93(3).pp.569-578 .
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)(1

Good child, M. F;2005. GIS, Spatial Analysis, and
Modeling Overview. In; Maguiri, D.J, et al ,(eds). GIS,
Spatial Analysis, and Modeling, Redlands, California, pp 218
)(1
;Langly,P.A; Goodchild,M.F;Magure,D.J;& Rhind, D.W
2001. Geographic Information systems and Science. John
Wiley and Sons ,chichester .England.pp.178-180.
)(6
Kemp, K.K; 2008. Encyclopedia of geographic science
SAGE, publication , Los Angeles.pp387-389
)(7
;Langly,P.A; Goodchild,M.F;Magure,D.J;& Rhind, D.W
2001. Geographic Information systems and Science. John
Wiley and Sons ,chichester .England.pp.178-180.
)(8
McCoy, J; & Johnston, K; 2007. Using ArcGIS spatial
analysis ,ESRI press , Redlands, California. pp.3-9.
) (9السماك ،حممد ازهر سعيد .التميمي ،عباس علي 2985:أسس

جغرافية الصناعة وتطبيقاهتا ،دار الكتب للطباعة والنشر ،جامعة املوصل.
ص .2ً5
)(10
شريف ،ابراهيم .رسول ،امحد حبيب .دهش ،نعمان2981 :
جغرافية الصناعة ،دار الكتب للطباعة والنشر ،جامعة املوصل.ص ص
ًًً.ًًً -
) (11السماك ،حممد أزهر سعيد.عبدالكرمي ،عبدالعزيز مصطفى.التميمي،
طاهر جاسم،298ً :اساسيات االقتصاد الصناعي ،دار الكتب للطباعة
والنشر ،جامعة املوصل.ص .625
) (12امساعيل،أمحد جليل .100ً :توطن صناعة السمنت يف حمافظة
نينوى (حتليل يف التنظيم املكاين) .رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة
املوصل .ص ص .ًً-ً2
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) (13الكبيسي،أجمد رحيم حممد  .100ً:الوظيفة الصناعية يف مدينة

الفلوجة– دراسة يف جغرافية املدن ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة
بغداد .ص . 91
) (14اقليم كوردستان العراق ،وزارة التخطيط ،اجملموعة االحصائية
رقم (. 1005، )2ص ص . ً9-ً5
) (15امساعيل،أمحد جليل .100ً :توطن صناعة السمنت يف حمافظة
نينوى (حتليل يف التنظيم املكاين) .رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة
املوصل .ص ص . ًً-ً2
) (16عبدالكرمي ،قاسم  2ً:أغسطس  .1008تقرير عن صناعة االمسنت
يف اململكة العربية السعودية .www.Jadwa.com،
)(17

Environment Agency UK, November 2005.
Measuring Environmental .Performance Sector Repot
for the Cement Industry , version(1).
) )18صاحل ،حسن عبدالقادر ،2982 :مدخل اىل جغرافية الصناعة،

عمان ،االردن.ص . 1ً0
) (19الكناين،كامل كاظم  ،1001:أثر االهنار يف توقيع الصناعات
وأستقطاهبا ،جملة كلية االداب ،جامعة بغداد ،العدد ً،6
ص ص . 286-251
)(20امساعيل،أمحد جليل .100ً :توطن صناعة السمنت يف حمافظة
نينوى(حتليل يف التنظيم املكاين) .رسالة ماجستري غري منشورة د ،جامعة
املوصل .ص ص . ًً-ً2
) (21فضيل ،عبد خليل  .رسول ،أمحد حبيب.جغرافية العراق الصناعية،
دار الكتب للطباعة والنشر ،جامعة املوصل . 298ً،ص . 1ً5
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)GIS( هةلبذارتنا جهيَ منوونةى ييَ ثيشةسازيا ضيمةنتووي ل ثاريَزطةها دهوكيَ ـ ب ريَكا تةكنيكا
ثوختة
ئارماجنا ظةكولينىَ هةلسةنطاندنا شيانيَن ثاريَزطةها دهوكىَ نة ذبوو خوجهكرنا ثيَشةسازيا ضيمةنتوى ل دوريظ
) ذبوو دةركرنا منونىَ باشرتين جهGIS( ) دسيستةمىَ ثيَزانييَن جوطرافى داSpatial Analysis( ثةيرةوىَ شروظةكرنا جهى
 ئاريشا ظةكولينىَ دوىَ ضةندىَ دا دياردبيت كو ثاريَزطةها دهوكىَ شيانيَن مةزن. َ) بو ئاظاكرنا وىOptimal Location(
 ل دويظ.  هةطةر بيَنة ب كارئينان ب شيَوةكىَ زانستى، َهةنة ( سروشتى و مروظى ) بو ئاظاكرنا ظى جورىَ ثيَشةسازيى
. ظىَ ضةندىَ هزرا ظةكولينىَ ئةوة كو ضةندين جه دطوجناينة بو دانانا ظىَ ثيَشةسازيىَ ل دويظ شيانا
 باسىَ ئيَكىَ ل دور هةلسةنطاندنا دةستودارىَ شيانيَن ئاظاكرنا ظىَ ثيَشةسازيىَ ل، ظةكولني ذ دوو باسا ثيَك تيَت
 باسىَ دووىَ طرنطى داية ضةوانيا ب.  وبنةماييَن تيورى يَن تةكنيكا هاتية ب كارئينان، ثاريَزطةها دهوكىَ راوةستياية
 وةكو دةستنيشانكرنا ثيظةران و، َ ذبوو ئاظاكرنا منونىَ طوجناندنى، ) داGIS( كارئينانا تةكنيكا شروظةكرنا جهى د
.  وثاشى هةلسةنطاندنا ظىَ منوونىَ ودةستنيشانكرنا جهيَن باش بو خوجهكرنا ثيَشةسازيا ضيمةنتوى، َثروسيَسا شروظةكرنى
 و هةبونا ثيَنج خاليَن، ئةجنامىَ ظةكولينىَ دياردكةت كو ثارضيَن باشور و باشورىَ روذ ئاظا ل ثاريَزطةهىَ باشرتين جهن
. َباش بو دةستنيشانكرنا جهىَ كارطةهى

SELECTING THE OPTIMUM LOCATION FOR THE CEMENT INDUSTRY
DUHOK IN GOVERNORATE
USING THE TECHNIQUES OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS )
ABSTRACT
This study aims to assess the possibility of establishing cement industry in Duhok governorate according to the
approach of the Spatial analysis in (GIS) to set up the best model of Location appropriate for establishing it. The
problem of the study lies in the fact that the governorate has great potentiality whether (natural or human) to found such
an industry provided that it is exploited scientifically. To achieve the aim of the study, it is hypothesized that there are
more than one location for this industry according to the available potentiality.
The study consists of two sections. The first one focuses on assessing the available potentiality to establish this
industry in the governorate and the theoretical bases of the techniques used. The second one is concerned with the ways
of using the techniques of Spatial analysis in geographic information systems to create a form of a appropriateness
represented by identifying the criteria and analysis. It also deals with assessing the model and specifying the alternative
locations of cement industry. The study concludes that the southern and south-western parts of the governorate are more
appropriate for establishing it and that there are five alternative locations to identify the site of the factory.
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تأثير استخدام اساليب التدريس (العصف الذهني،التدريبي،ااالمري) في اكتساب بعض المهارات األساسية بكرة اليد
بحث تجريبي

مؤيد كمال الدين عزالدين الربيفكاين
سكول الرتبية الرياضية ،فاكوليت العلوم الرتبوية ،جامعة دهوك ،إقليم كردستان -العراق

(تاريخ استالم البحث 52 :نيسان ،5105 ،تاريخ القبول بالنشر 5 :أيلول)5105 ،

الخالصة

يهدف البحث الى الكشف عن:

 -0تأثيراستخدام اساليب التدريس ( العصف الذهني  ،التدريبي  ،االمري) في اكتساب بعض المهارات األساسية بكرة اليد .
 -5داللة الفروق في استخدام اساليب التدريس( العصف الذهني  ،التدريبي  ،االمري) في االختبارات البعدية في اكتساب بعض المهارات
األساسية بكرة اليد .

وافترض الباحث مايأتي :

 -0ان هنالك تأثيرالساليب التدريس ( العصف الذهني  ،التدريبي  ،االمري) بين متوسطات درجات االختبار القبلي والبعدي في اكتساب بعض
المهارات األساسية بكرة اليد ولمصلحة االختبار البعدي .

 -5وجود فروق ذات داللة معنوية بين متوسط المجاميع التي تدرس باساليب التدريس ( العصف الذهني ،التدريبي  ،االمري) في االختبارات
البعدية في اكتساب بعض المهارات األساسية بكرة اليد.

استخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمته وطبيعة ا لبحث  ،واشتمل مجتمع البحث على طالب وطالبات المرحلة الدراسية الثانية في كلية

التربية الرياضية  /جامعة دهوك للسنة الدراسية  5101 - 5112والبالغ عددهم ( ) 47طالبا وطالبة  ،واختيرت عينة البحث بالطريقة العشوائية

وتمثلت بالشعب( ،) C B Aوبواقع ( )07طالبا لكل مجموعة .تم إعداد برنامج تعليمي على وفق اساليب التدريس(العصف الذهني ،التدريبي،
االمري ) للمهارات قيد البحث  ،استغرق تطبيق البرنامج التعليمي (  ) 6اسابيع بواقع وحدتين تعليميتين في االسبوع وزمن كل وحدة ( ) 21

دقيقة  .تم استخدام الوسائل االحصائية االتية ( :الوسط الحسابي  ،االنحراف المعياري  ،اختبار (ت) للعينات المرتبطة  ،اختبار (ت) للعينات
المستقلة المتساوية العدد ).

وقد توصل الباحث الى االستنتاج االتي:
فاعلية استخدام أسلوبي التدريس ( العصف الذهني والتدريبي) في اكتساب بعض المهارات األساسية بكرة اليد .

واوصى الباحث باهمية استخدام اسلوبي العصف الذهني و التدريبي في اكتساب بعض المهارات األساسية بكرة اليد.

 -0التعريف بالبحث
0-0

المقدمة واهمية البحث :

ان حتقيق املهام اجلديدة و العصريه يتطلب اخلروج عن نظام
التدريس التقليدي  ،واستخدام كل انواع التقنيات الرتبويه حلل
املشاكل اليت تواجه عملية التعلم و تعوقة  ،و البحث عن
اساليب تزيد من كفاءة التفكري االنساين و تستثمره بصورة
جيدة .و املتامل لواقع التعليم جيدها تواجه الكثري من التحديات
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اليت هلا تأثري كبري على العملية التعليميه ،مما يستدعي تطوير
اليات تربوية فاعلة تكفل للتعليم فرص النجاح و الفاعلية و
متكننا من اعداد جيل قادر على مواجهة حتديات القرن احلادي
و العشرين تربويا.
ومن هنا ظهرت احلاجة اىل البحث عن الطرائق واالساليب
التدريسية اليت من شاهنا أن ترفع مستوى العملية التعليمية يف
التدريس و اليت تفسح اجملال أمام املتعلمني للمزيد من املشاركة
الفعالة يف اجناز الدرس و حتقيق أهدافة ،و ذلك بأثارة
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استعدادهم و حفز مواهبهم و تعزيز قدراهتم على التصور
وابتكار اكتشاف حلول ابداعية  ،و منها اسلويب العصف
الذهين واالسلوب التدرييب.
قد عد الرتبويون اسلوب العصف الذهين أحدى
االساليب ملساعدة االفراد و تدربيهم على حل املشكالت
ابداعيا ضمن اجملموعة ،ووجد أن التفكري اجلماعي أرقى من
التفكري الفردي ،أذ تستطيع اجلماعة أن تكثف انتاجها فتنتج
بأسلوب العصف الذهين يف ساعات ما ينتجه الفرد يف اشهر
متعددة( .)91،6791،GUILFORDويعد اسلوب العصف
الذهين يف التعليم من االساليب احلديثة اليت تشجع التفكري
االبداعي وتطلق الطاقات الكامنة عند املتعلمني يف جو من
احلرية واالمان يسمح بظهور كل االراء واالفكار حيث يكون
املتعلم يف قمة التفاعل مع املوقف التعليمي(صوانة.)96،1001 ،
أما االسلوب التدرييب الذي يأيت يف الرتتيب الثاين يف جمموعة
أساليب موسنت التدريسية  ،وفيه يتدرج العمل ويتطور وخيرج من
دائرة املدرس (نوعا ما) حىت تتحول مجيع القرارات مرحلة
التدريس (التنفيذ) اليت كان يتخذها املدرس يف األسلوب
التقليدي إىل التلميذ ،فتصبح لديه حرية اختيار األنشطة أو
املهارات عند ممارستها ،إن عملية انتقال جمموعة من القرارات من
املدرس إىل التلميذ يوفر ظروفا جديدة يف عملية التعلم ،إذ يسمح
للتلميذ باالستقاللية يف أثناء ممارسة املهارات احلركية  ،وهذا مينح
فرصة جيدة للمتعلم لكي يأخذ دوره يف اختاذ القرار من خالل
اإلطار العام للدرس الذي حيدده املدرس املنحصر دوره هنا يف
اختاذ القرارات اخلاصة مبرحلة ما قبل الدرس وما بعده فضال عن
تصحيح األداء وتقوميه وإعطاء التغذية الراجعة الفردية ..ويذكرإن
األسلوب التدرييب يعتمد على ورقة أو بطاقة يكتب عليها مجيع
املهارات واملهمات وكيفية تنفيذها يف أثناء الدرس وإن الغاية
األساسية من ورقة الفعاليات هي زيادة الوقت الفعلي ملمارسة
املهارة عمليا ،وتعد وسيلة من وسائل االتصال بني املدرس
والتلميذ فضال عن أهنا من أكثر الوسائل التعليمية املساعدة ألي
شكل تنظيمي يستخدم يف الدرس  ،وهي كذلك حتدد كيفية

أداء املهارة وعدد مرات تكرارها على وفق املواصفات اليت حيددها
هلم املدرس  ،كما ويستفاد منها لغرض تقومي أداء التلميذ.
تعد لعبة كرة اليد من االلعاب اليت متتاز بكثرة مهاراهتا
االساسية وتنوعها  ،واليقتصر اهداف تدريسها على اجلانب
املهاري واملعريف فقط  ،بل يتجاوز ذلك بتنمية املهارات العقلية
والنفسية والقيم واالجتاهات  ،اضافة اىل ربط املهارات االساسية
باملواقف احلقيقية للعب .
ويف ضوء ماتقدم فأن أمهية اجراء هذا البحث تربز يف :
 -0اثارة وتوجيه االنتباه اىل امهية معاجلة موضوعات حديثة
تتعلق بتدريس مادة كرة اليد وما يتطلبه ذلك من اعداد مدرسيها
وتطوير طرائق تدريسها .
 -5تعريف الطالب باساليب التدريس احلديثة ومنها ( العصف
الذهين  ،التدرييب).
 -3حتديد مدى االستفادة اليت ميكن ان حيققها اساليب
التدريس (العصف الذهين ،التدرييب) يف اكتساب بعض املهارات
األساسية بكرة اليد.
 -7يعد البحث اسهاما متواضعا قد يسهم يف امكانية ؤضع
برامج اعداد مدرس الرتبية الرياضية لتبصريهم بأمهية هذه
االساليب التدريسية يف التعليم .
 5-0مشكلة البحث :

تشري الدراسات و البحوث املتخصصة يف الرتبية الرياضية أن
مناهجها التعليمية و طرائق واساليب تدريسها و اعداد مدرسيها
ال تزال تدور يف فلك الفكر التقليدي املعتمد على احلفظ
والتلقني واالنتقاء اجلزئي للمعارف واملعلومات وحشو العقول
وحشرها ضمن السلطة املعرفية للمدرس و للمنهج دون منح
الفرصة الكافية للمتعلمني للتفكري العلمي القائم على التامل
واستثارة الطاقات العقلية لالنطالق يف فضاء االبداع
واالستكشاف .
أن ما يشهده العامل املعاصر من ثورات معرفية تتطلب
ختطيطا واعيا و ادراكا معمقا لدور الرتبية الرياضية يف تكوين
شخصية الفرد القادر على التفاعل االجيايب مع املستجدات
احلديثة بعقل متفتح و قدرة على التفكري العقلي الناضج املتسم
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بالعمق واالبداع ،ومما يساعد على حتقيق ذلك بث ثقافة
التفكري العلمي واالبداع يف مناهجنا وممارستنا الرتبوية.
لذا بات من الضروري البحث عن استخدام اساليب
حديثة تسهم يف تنمية املهارات احلركية وانتاج االفكار من حيث
الكمية والنوعية فضال عن مراعاة الفروق الفردية للمتعلمني ،
وهذا ما الميكن حدوثه ضمن الطريقة التقليدية املتبعة حاليا يف
براجمنا التعليمية  .ومن هنا حاول البحث احلايل االجابة عن
التساؤل االيت :
ما تأثري اسلويب التدريس ( العصف الذهين  ،التدرييب) يف
اكتساب بعض املهارات األساسية بكرة اليد لدى طالب
املرحلة الثانية يف كلية الرتبية الرياضية  /جامعة دهوك

 3 -0هدفا البحث :

يهدف البحث اىل الكشف عن:
 0-3-0تأثري اساليب التدريس ( العصف الذهين  ،التدرييب ،
االمري) يف اكتساب بعض املهارات األساسية بكرة اليد .
 5-3-0داللة الفروق يف استخدام اساليب التدريس ( العصف
الذهين ،التدرييب ،االمري) يف االختبارات البعدية يف اكتساب
بعض املهارات األساسية بكرة اليد.
7-0

فرضا البحث :

 0-7-0هنالك تأثري الساليب التدريس ( العصف الذهين،
التدرييب ،االمري) بني متوسطات درجات االختبار القبلي
والبعدي يف اكتساب بعض املهارات األساسية بكرة اليد
وملصلحة االختبار البعدي .
 1-4-9وجود فروق ذات داللة معنوية بني متوسطات اجملاميع
اليت تدرس باساليب التدريس (العصف الذهين ،التدرييب،
االمري) يف اكتساب بعض املهارات األساسية بكرة اليد يف
االختبارات البعدية .
 2-0مجاالت البحث :

 0-2-0المجال البشري :طالب السنة الدراسية الثانية  ،كلية
الرتبية الرياضية  ،جامعة دهوك.
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 5-2-0المجال ألزماني :للفرتة من

/ 90

 1090 / 4ولغاية

1090 / 5 / 1،

 3-2-0المجال المكاني :القاعة الداخلية يف كلية الرتبية
الرياضية  ،جامعة دهوك .

 6-0تحديد المصطلحات:
 0-6-0العصف الذهني:

عرفه (صاحل  )1004،بأنه" طريقة الثارة التفكري يف حل
مشكلة من املشكالت تؤدي اىل سلوك موجه من خالل
االطالع على مجيع االفكار اليت تطرح وتكون غري مألوفة واليت
يتم توحيدها واصدار حكم عليها " (صاحل.)930 ، 1004 ،
وعرفه ( اجلالد )100، ،بأنه " أسلوب حلل املشكالت
بطريقة ابداعية يعمل على حتفيز ودعم توليد االفكار وهو
يتضمن العديد من االجراءات اليت تضمن احلصول على اكرب
كمية من االفكار واحللول املمكنة ملشكلة حمددة " ( اجلالد ،
) 64 ، 100،
ويعرفه الباحث اجرائيا :

بأنه (طريقة يقصد هبا توليد وانتاج افكار واراء ابداعية من
خالل عرض بعض املهارات بكرة اليد بشكل جمموعة اسئلة
تتحدى تفكريالطالب هبدف اعطاء حلول للمشكلة املعروضة
مهما تكون نوعية هذه احللول او مستواها واليت يتم احلكم
عليها ومن مث تطبيقها يف هناية الوحدة التعليمية ).

 5-6-0االسلوب التدريبي :

يعرفه (االطوي والزبيدي )1001 ،هو األسلوب
التدريسي الذي يايت يف الرتتيب الثاين يف جمموعة أساليب موسنت
التدريسية  ،وفيه يتدرج العمل ويتطور وخيرج من دائرة املدرس
حىت تتحول مجيع القرارات مرحلة التدريس اليت كان يتخذها
املدرس يف األسلوب التقليدي إىل التلميذ  ،فتصبح لديه حرية
اختيار األنشطة أو املهارات عند ممارستها ( .االطوي
والزبيدي.)33،71001،
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ويعرفه الباحث إجرائيا :
بانه (عملية انتقال جمموعة من القرارات من املدرس إىل
الطالب ليوفر ظروفا جديدة يف عملية جيدة للمتعلم مما يؤدي
اختاذ قرارات التدريس بصورة جيدة ويكون على املدرس اختاذ
القرارات اخلاصة مبرحلة ما قبل الدرس وما بعده فضال عن
تصحيح األداء وتقوميه وإعطاء التغذية الراجعة الفردية).

 -5الدراسات النظرية والدراسات المشابهة
 0-5الدراسات النظرية:

يعد العصف الذهين من الطرق الفاعلة يف تنمية مهارات
التفكري واستمطار االفكار واستكشاف وجهات النظر املختلفة،
ويشري( اوزبورون  ) 9163اىل " ان العصف الذهين طريقة
تستخدم حلفز التفكري وتوليد االفكار حنو مشكلة او قضية ما
واجياد حلول وبدائل للمشكالت بصورة اكثر فاعلية
(اوزبورن .)91637959،وهبذا الصدد يؤكد كل من Richards
) )1974و (  (Higgins 1994ان " العصف الذهين طريقة
تستخدم حلل املشكالت ابداعية يعمل على حتفيز ودعم وتوليد
االفكار ومجعها بتفكري تشعيب ،وهو يتضمن العديد من
االجراءات اليت تضمن احلصول على اكرب كمية من االفكار
واحللول ملشكلة حمددة). Rickards,1974,p62
.(Higgins,1994,p48

ان من املنطلقات االساسية ملفهوم العصف الذهين أن
معظم االشخاص ميتلكون قدرات عقلية ،ولكننا النستطيع
معرفتها اال يف حالة االنطالق والتحرر من القيود .وان جلسات
العصف الذهين تعمل على توفري هذه االجواء من احلرية
واالنطالق ،اذ يستطيع أي شخص أن يعرض افكاره ،اما نقدا
أو تقوميا (العجيلي.)1001 793 ،
مبادئ العصف الذهني:

يذكر ( Davis 1986عن شرب واخران  )1005ان العصف
الذهين تقوم على جمموعة من املبادئ وهي :
 -0النقد املؤجل  :وهذا يعين ان احلكم املضاد لالفكار جيب ان
يؤجل حىت وقت الحق حىت ال نكبت أفكار االخرين وندعهم

يعربون عنها ويشعرون باحلرية لكي يعربوا عن أحاسيسهم
وأفكارهم بدون تقييم  (.استمع  +تقبل مجيع االفكار  +أعد
النظر يف افكارك = أبدع )
 -5الرتحيب باالنطالق احلر  :فكلما كانت االفكار أمشل
وأوسع كان هذا افضل  (.استمع  +غري زاوية تفكريك  +تفهم
وجهات النظر = أبدع )
 -3الكم مطلوب  :كلما ازداد عدد االفكار ارتفع رصيد
االفكار املميزة  ( .السرعة يف طرح االفكار ( +االستمطار)
الغزارة يف كمية االفكار = أبدع )
 -7الرتكيب والتطوير عامالن يكون السعي الحرازمها :
فاملشرتكون باالضافة اىل مسامهتهم يف افكار خاصة أهنم خيمنون
الطرق اليت ميكنهم هبا حتويل أفكار االخرين اىل افكار اكثر
جودة أو كيفية ادماج فكرتني أو اكثر يف فكرة أخرى أفضل .
(  Davis 1986عن شرب واخران . ) 1037104 7 1005 ،
 1-9-9-1مراحل العصف الذهين :
تنقسم املراحل اخلاصة بأدارة جلسة العصف الذهين اىل
ثالث مراحل وهي :
المرحلة االولى :التهيئة جللسة العصف الذهين  :ويف هذه
املرحلة يبني املعلم للمتعلمني امهية املوضوع الذي ستناقشه
اجملموعة  ،كما ويعرض عليهم الفوائد اليت ميكن ان جينوها من
مناقشة املوضوع أو االفكار املطروحة  ،لذلك ميكن للمعلم ان
يقوم باالجراءات االتية لتحقيق انتباه املتعلمني :

أ – عرض الفكرة االساسية للموضوع الذي سيناقش .

ب -صياغة املشكلة على هيئة سؤال أو اسئلة خاصة عن
املهارة املراد تطبيقها .

ج -عرض بعض املعلومات املرتبطة باملوضوع .

د -يبني القواعد اليت عليهم التقيد هبا اثناء املناقشة .
املرحلة الثانية  :اجراءات تنفيذ جلسة العصف الذهين :
 -0تذكري املتعلمني باملشكلة من خالل قراءة السؤال الذي حيدد
املشكلة .
 -5تكليف املتعلمني بطرح اسئلتهم املتعلقة باملشكلة .
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 -3قيام املتعلمني بطرح حلول للمشكلة مع االخذ جبميع
االفكار واحللول املطروحة دون االستهتار بتلك االراء.
 -7تصنيف االفكار املطروحة من قبل املعلم ومبشاركة املتعلمني
بعد مناقشتها مع املتعلمني .
 -2صياغة التعميمات واقرتاح احللول للمشكلة اليت من املفروض
أن تكون حلوال ابداعية

وجديدة(.اهلويدي95-9471005،

المرحلة الثالثة :ما بعد جلسة العصف الذهين

اهم خصائص هذه املرحلة ما يلي :
 -0مناقشة وحتليل االفكار االبداعية اليت مت التوصل اليها ويكون
ذلك مبا يلي :
أ -تطوير االفكار ب -دمج االفكار ج -حذف االفكار

الغري مناسبة
 -5ختام اجللسة بأعالن االفكار االبداعية الناضجة ،مع التأكيد
ان تلك االفكار تكون ملكا للجميع (عبدالكرمي)871004،
 5-0-5االسلوب التدريبي:

يأيت هذا االسلوب يف الرتتيب الثاين يف جمموعة اساليب
موسنت التدريسية ،ويسمح االسلوب التدرييب للتالميذ
باالستقاللية يف عملهم يف بعض املمارسات داخل الدرس،
وخاصة يف اجلزء اخلاص بالتطبيق واملمارسة للمهارات احلركية،
وان عملية انتقال جمموعة من القرارات من املعلم اىل املتعلم يوفر
ظروفا جديدة يف عملية التعلم وذلك بتحويل بعض صالحيات
يف بعض مواقف الدرس وخاصة يف القسم الرئيسي ومنحها اىل
الطالب ،وبذلك منهد للطالب ان يكتسب خربات يف االعتماد
على نفسه ومينحه فرصة جيدة لكي يأخذ دوره يف اختاذ القرار
من خالل االطار العام الذي حيدده املعلم املنحصر دوره هنا يف
اختاذ القرارات اخلاصة مبرحلة ماقبل التدريس وما بعده فضال عن
تصحيح االداء وتقوميه واعطاء التغذية الراجعة
الفردية(.الربيفكاين (14 ، 1006 ،
هو بداية أعطاء الطالب الدور يف عملية مشاركة املدرس يف
اختاذ القرارات  ،حيث تتحول قرارات معينة من الدرس يف القسم
الرئيسي إىل الطالب لكي متهد له أن يكتسب خربات يف اإلعتماد
على نفسه والتعاون واإلبداع  ،وميكنه التدرب عليها عن طريق
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التغذية الراجعة االجيابية اليت يقدمها املدرس للطالب خالل تنفيذ
العمل( .السامرائي ،)987918،،ويظهر هذا التحول يف اختاذ
القرار ( اي حتويل قرارات املدرس إىل الطالب) يف الفئات التسع
اخلاصة مبجموعة القرارات التنفيذية اآلتية:
 -املكان أو احليز.

 الوضع الذي يتخذه الطالب. -وقت بدء التمرين.

 -أوقات الراحة بني التمارين.

 اإليقاع والوزن احلركي والتشكيل للعمل ألفرقي.(الربيعي)94671006،
 -املظهر اخلارجي(املالبس).

 -ترتيب املهمات (نظام العمل).

 طرح األسئلة لالستفسار واالنتهاء من العمل( .أبومنرةوسعادة)94071001،
أما القرارات اخلاصة مبرحليت ما قبل الدرس (التخطيط) وما
بعده (التقومي) فتبقى للمدرس نفسه حيث يكون على املدرس
خالل الدرس القيام بشرح احلركة ومن مث عرضها بعد ذلك يرتك
الطالب إلجناز املهارة كما شرحت له وعرضت من قبل املدرس
وينتقل املدرس بني الطالب ألجل تصحيح تنفيذ املهارة عن طريق
التغذية الراجعة(.الربيعي.)94671006،
 5-5الدراسات المشابهة :

 0-5-5دراسة الشر فاني()5115
"مقارنة تأثري األسلوبني التدرييب و األمري يف التحصيل
املعريف والتعلم املهاري للضربات األساسية يف التنس
هدفت الدراسة إىل الكشف عن:
 هدفت الدراسة إىل الكشف عن أثر األسلوبني التدرييب
واألمري من خالل املقارنة بينهما يف:
 -0مستوى التحصيل املعريف للضربات األساسية يف
التنس(األمامية ،اخللفية ،اإلرسال)
 -5مستوى التعلم املهاري للضربات األساسية يف التنس(ألمامية،
اخللفية  ،اإلرسال)
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 -3التعرف على النسبة املئوية ملستوى التحصيل املعريف والتعلم
املهاري للضربات األساسية يف التنس.
ومشلت عينة البحث( )18طالبا من طالب السنة الدراسية
الرابعة يف كلية الرتبية الرياضية /جامعة صالح الدين ،مت توزيعهم
بالطريقة العشوائية إىل جمموعتني جتريبية وضابطة وبواقع()94
طالبا لكل جمموعة.
واستخدم الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية :الوسط
احلسايب ،االحنراف املعياري ،معامل االرتباط البسيط ،اختبار()t
للعينات املستقلة ،النسبة املئوية).
وقد أظهرت الدراسة بعض النتائج منها :
اثبت األسلوب أألمري أفضليته يف التحصيل املهاري للضربة
)األمامية ( قياسا باألسلوب التدرييب من خالل الفروق املعنوية
بني األسلوب األمري واألسلوب التدرييب للضربة األمامية ولصاحل
األسلوب األمري.
مل يثبت أفضلية أي من األسلوبني األمري والتدرييب يف
التحصيل املهاري للضربتني اخللفية واإلرسال من خالل عدم
ظهور الفروق املعنوية بينهما بالرغم من التفوق الرقمي جملموعة
األسلوب األمري يف الوسط احلسايب .
 5-5-5دراسة شريف (  " ) 5112تأثري استخدام طريقة
العصف الذهين يف اكتساب بعض اجلوانب املعرفية واملهارية
وتنمية االجتاهات حنو التنس االرضي .
هدفت الدراسة اىل :
 الكشف عن تأثري استخدام طريقيت العصف الذهين والتقليديةيف اكتساب بعض املهارات االساسية وتنمية االجتاهات حنو
التنس االرضي .
 الكشف عن الفروق بني طريقيت العصف الذهين والتقليدية يفاالختبار البعدي لبعض جوانب املعرفة واملهارة وتنمية االجتاهات
حنو التنس االرضي .
تكونت عينة البحث من ( ) 14طالبة من طالبات املرحلة
الرابعة  ،كلية الرتبية الرياضية  ،جامعة صالح الدين مت توزيعهم
عشوائيا اىل جمموعتني متساويتني جتريبية وضابطة بواقع ( ) 91
طالبة لكل جمموعة  .واستخدمت الباحثة الوسائل االحصائية

االتية ( الوسط احلسايب ،االحنراف املعياري ،النسبة املئوية معامل
ارلباط بريسون ،اختبار ( ت ) لعينتني مستقلتني ،اختبار (ت)
لعينتني مرتابطتني).
وقد اظهرت الدراسة بعض النتائج منها :
فاعلية استخدام طريقيت العصف الذهين والتقليدية يف
اكتساب تعلم بعض النواحي املعرفية واملهارية وتنمية االجتاهات
حنو التنس االرضي .

 -3إجراءات البحث

 0-3منهج البحث :

استخدم الباحث املنهج التجرييب ملالئمته وطبيعة البحث

 5-3مجتمع البحث وعينته :
مت اختيار جمتمع البحث بالطريقة العمدية واملتمثلة بطالب
السنة الدراسية الثانية  /كلية الرتبية الرياضية  /جامعة دهوك ،
للسنة الدراسية  1090 – 1001والبالغ عددهم (  )،4طالبا
وطالبة موزعني على (  ) 3شعب دراسية  .فيما اشتملت عينة
البحث على ( )41طالبا ميثلون ثالث شعب دراسية ( B – C
 ) Aمت اختيارهم بصورة (عشوائية )و مت توزيعهم عشوائيا علىثالث جماميع بواقع ) )94طالبا لكل جمموعة بعد استبعاد عدد
من افراد جمتمع البحث لعدم جتانسهم مع بقية افراد العينة
واملستبعدون هم :
 العبوا منتخبات الكلية واالندية الرياضية بكرة اليد وبلغعددهم ( )3طالب
 عينة التجارب االستطالعية والبالغ عددهم ( ) 11طالبا الطالبات الن حدود البحث تقتصر على الطالب فقطوالبالغ عددهن (  ) 5طالبات.
 الغائبون الكثر من حماضرتني والبالغ عددهم() 2طالبا.وبذلك اصبحت عينة البحث متثل نسبة .%56.،5مث مت توزيع
اساليب التدريس (العصف الذهين  ،التدرييب  ،االمري ) بطريقة
القرعة على جماميع البحث واجلدول رقم (  ) 9يبني ذلك.
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جدول ( :)0يبني أفراد العينة حسب جماميع البحث واساليب التدريس
الشعبة

المجموعة

المتغير المستقل اسلوب التدريس

العدد الكلي

المستبعدين

B

التجريبية االوىل

العصف الذهين

21

55

52

C

التجريبية الثانية

التدرييب

21

55

52

%22،732

A

الضابطة

االمري

22

51

52

%227222

72

22

22

%99.998

اجملموع

 3-3تكافؤ مجموعات البحث:
قبل البدء بتنفيذ الربنامج التعليمي جلأالباحث اىل التحقق
من تكافؤ جمموعات البحث اذ " ينبغي على الباحث تكوين

عدد افراد العينة

النسبة المئوية من

النهائي

مجتمع البحث
%227732

جمموعات متكافئة على االقل باملتغريات ذات العالقة " ( فان
دالني  ، ) 3187 9113،وقد اجري التكافؤ يف املتغريات االتية :
 0- 3-3العمر الزمين باالشهر
 5-3-3الطول بالسنتمرت
 3-3-3الكتلة بالكيلوغرام  ،واجلدول ( )1يبني ذلك

جدول (  :) 5يبني حتليل التباين الفراد العينة يف كل من (العمر و الطول و الوزن)
المعاليم االحصئية المتغيرات

مصادر االختالف

درجات الحرية

مجموع المربعات

متوسط المربعات

قيمة (ف) المحسوبة

العمر/شهر

بني اجملموعات

2

57..9

17322

17775

داخل اجملموعات

29

227252

57132

اجملموع

25

227332

بني اجملموعات

2

17233

17592

داخل اجملموعات

29

2117221

37993

اجملموع

25

2157221

بني اجملموعات

2

27592

داخل اجملموعات

29

2227232

اجملموع

25

22.727.

الطول/سم

الكتلة/كغم

قيمة ( ف ) اجلدولية عند نسبة خطأ ≤ (  ) 0.05وامام درجيت حرية ( ) 31 – 1

 7-3-3تكافؤ في بعض عناصر اللياقة البدنية والحركية:
استخدم الباحث اسلوب حتليل حمتوى املراجع العلمية
واستخلص جمموعة من عناصر اللياقة البدنية واحلركية من بعض
املراجع  ،مث قام بعرضها على عدد من املختصني(ملحق )9يف
الرتبية الرياضية هبدف حتديد واختيار عناصر اللياقة البدنية
واحلركية املؤثرة يف تعلم بعض املهارات االساسية بكرة اليد  ،ومت
ترشيح عناصر اللياقة البدنية واختباراهتا اليت حصلت على نسبة
اتفاق اكثر من ( ) %،5من اراء املختصني " اذ يشري بلوم
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57197

17122

17595

17715

= 1713

واخرون اىل ان على الباحث احلصول على املوافقة بنسبة
( )%،5فاكثر من اراء اخلرباء ( بلوم  ) 916 791837وهي:
 القوة االنفجارية لالطراف السفلى  :مت قياسها باختبارالوثب الطويل من الثبات
 القوة االنفجارية لالطراف العليا  :مت قياسها باختبار رميكرة طبية وزهنا (  ) 800غم البعد مسافة
 الدقة والتوافق:مت قياسها باختبار مترير الكرة على احلائط . -واجلدول ( )3يبني ذلك.
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جدول ( :)3يبني نتائج حتليل الفراد العينة يف اختبارات العناصر اللياقة البدنية واحلركية
المعاليم االحصئية

مصادر االختالف

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة (ف) المحسوبة

المتغيرات

القوة االنفجارية لالطراف
السفلى (م)
القوة االنفجارية لالطراف العليا
( سم )
الدقة والتوافق (عدد)

بني اجملموعات

2

527221

.7.71

داخل اجملموعات

29

2127222

77711

اجملموع

25

2517172

بني اجملموعات

2

217.97

527329

داخل اجملموعات

29

5.57922

27512

اجملموع

25

5377.59

بني اجملموعات

2

517975

1723.

داخل اجملموعات

29

..17922

5.7927

اجملموع

25

.757911

قيمة ( ف ) اجلدولية عند نسبة خطأ ≤ (  ) 0.05وامام درجيت

2-3

173.5

17291

17222

حرية ( 1713 = ) 31 – 1

بعض المهارات االساسية بكرة اليد المختارة :

 املناولة الطويلة ودقة توجيه الكرة من مسافة (  ) 30م( الصميدعي واخرون ) 418 7 1090 ،
 اختبار الطبطبة املستمرة يف اجتاهات متعددة  ( .الصميدعيواخرون ) 4117 1090،
 اختبار دقة التصويب من الثبات من مسافة (  ) 1م .( اخلياط واحليايل  ) 485-5057 1009،واجلدول( )4يبني ذلك.

اعتمد الباحث على املنهج املقرر ملادة كرة اليد لطلبة املرحلة
الثانية ( مفردات الفصل الدراسي االول ) يف كلية الرتبية
الرياضية  /جامعة دهوك واليت تشتمل على ( التمريرة ،الطبطبة،
التصويب ) واليت حتددت اختباراهتا على وفق اراء اخلرباء وكما
يأيت:

جدول( :)7يبني نتائج حتليل الفراد العينة يف االختبارات املهارات
المعاليم االحصئية

مصادر الختالف

درجات الحرية

مجموع المربعات

متوسط المربعات

قيمة (ف) المحسوبة

المتغيرات
املناولة الطويلة من مسافة ()21م

الطبطبة املستمرة يف اجتاهات
عديدة (ثا)

دقة التصويب من الثبات (م)

بني اجملموعات

2

17332

17222

داخل اجملموعات

29

.57125

571.1

اجملموع

25

.57911

بني اجملموعات

2

27517

57112

داخل اجملموعات

29

5927573

27979

اجملموع

25

59.723.

بني اجملموعات

2

217111

517212

داخل اجملموعات

29

2227975

557527

اجملموع

25

2.2727.

معنوي عند نسبة خطأ ≤ (  ) 0.05أمام درجة حرية  ، 34علما أن قيمة (ف) اجلدولية =

17232

17252

57275

1.3
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يتضح من اجلداول (  )47371عدم وجود فروق ذات داللة
معنوية بني جمموعات البحث الثالث يف املتغريات ( العمر،
الطول ،الكتلة ،القوة االنفجارية االطراف السفلى والعليا ،الدقة
والتوافق ،املناولة الطويلة ،الطبطبة املستمرة يف اجتاهات عديدة،

ودقة التصويب من الثبات) ،مما يشري اىل تكافؤ جمموعات
البحث يف هذه املتغريات .

 7- 3التصميم التجريبي:

استخدم الباحث التصميم التجرييب للمجموعات الثالث
ذات االختبار العشوائي ذات االختبار القبلي والبعدي .
وميكن متثيل هذا التصميم كما يف الشكل ()9

اجملموعة التجريبية االوىل ←←االختبار القبلي ← اسلوب العصف الذهين ← االختبار البعدي
اجملموعة التجريبية الثانية ←←االختبار القبلي ← االسلوب التدرييب ← االختبار البعدي
اجملموعة الثالثة الضابطة ←← االخنبار القبلي ← االسلوب االمري ( املتبع ) ←االختبار البعدي
شكل ( .)0يوضح التصميم التجرييب

 2-3المعامالت العلمية لالختبارات المهارية قيد البحث :
استخدم الباحث االختبارات املهارية الين مت ترشيحها من
قبل السادة املختصني  ،وهي اختبارات مقننة وحسب املصادر
العلمية يف جمال لعبة كرة اليد  ،ومستخدمة يف دراسات وحبوث
علمية اخرى وعلى عينات مشاهبة  ،ولغرض التأكد من
صالحية هذه االختبارات ومالئمتها لعينة البحث  ،فقد مت
التحقق من الصدق والثبات واملوضوعية وعلى النحو االيت :
 0-2-3صدق االختبارات :مت احلصول على الصدق الظاهري
من خالل استطالع اراء اخلرباء واملختصني حول صالحية
االختبارات املهارية وصدقها يف قياس املهارات قيد البحث .
وقد حصلت االختبارات على نسبة اتفاق وكما يلي :
املناولة الطويلة ( ) 0.844
الطبطبة املستمرة ( )0.805
دقة التصويب ( ) 0.80،
 5-2-3ثبات االختبار:
يعرف الثبات بأنه " درجة االتساق اوالتجانس بني نتائج
مقياسني يف تقدير صفة او سلوك ما أو قدرة االختبار على
اعطاء نتائج متشاهبة حتت ظروف قياس قليلة االختالف اذا ما
اعيد على نفس االشخاص " ( النبهان ، ) 111 ، 1004 ،
وقد استخدم الباحث طريقة االنصاف املنشقة  ،اذ مت تطبيق
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االختبار مرة واحدة  ،مث مت تقسيم اداء االفراد اىل نصفني
وحساب االرتباط بني ادائهم  ،وقد بلغت قيمة ثبات
االختبارات كما يلي:
املناولة الطويلة ( ) 0.831
الطبطبة املستمرة ( ) 0.864
دقة التصويب ( ) 0.889
5-2-3

موضوعية االختبار :املوضوعية هي"عدم اختالف

املقدرين ( احملكمني )يف احلكم على شئ ما أو على موضوع
معني " ( باهي  . ) 65-64 ، 9111 ،وقد قام الباحث باجياد
املوضوعية من خالل احتساب معامل االرتباط البسيط بني
درجات اثنني من احملكمني يف ان واحد  ،وتبني أن هناك معامل
ارتباط عايل يف مجيع االختبارات املهارية قيد البحث وكما يلي :
املناولة الطويلة ( ) 0.189
الطبطبة املستمرة ( ) 0.16،
دقة التصويب ( . ) 0.1،6

 6-3األجهزة واألدوات المستخدمة:
 -0ميزان طيب لقياس الكتلة عدد ()9
 -5ساعة توقبت الكرتونية عدد ()1
 -3كرات يد عدد ()98
 -7كرة طبية زنة ()800غم عدد ()9
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 -2شريط مرتي بطول ( )50م
 4-3وسائل مجع البيانات :
املصادر العربية واالجنبية
االختبار والقياس
استمارة االستبيان

 2-3البرنامج التعليمي
تضمن الربنامج التعليمي (  ) 36وحدة تعليمية موزعة على
اجملاميع الثالثة وبواقع (  ) 91وحدة تعليمية لكل اسلوب
وكااليت :

المجموعة التجريبية االولى......العصف الذهني  ) 05 ( .................وحدة تعليمية

المجموعة التجريبية الثانية  ...............التدريبي  ) 05 ( ........................وحدة تدريبية

المجموعة الضابطة  ......................االمري  ) 05 ( ............................وحدة تدريبية
وقد استغرقت التجربة الرئيسية (  )6اسابيع وزعت خالهلا
الوحدات بواقع (  ) 1وحدة تعليمية يف االسبوع لكل اسلوب
يف االسبوع لكل جمموعة  ،وكان زمن الوحدة التعليمية ( ) 10
دقيقة .
وبعد ان حدد الباحث املادة التعليمية  ،قام بوضع ()3
مناذج لوحدات تعليمية على وفق اساليب ( العصف الذهين ،
التدرييب  ،االمري ) ومت عرضها على املختصني يف جمال طرائق
التدريس  ،االختبارات  ،للتأكد من مدى مالئمة الربامج
التعليمية املعدة ملستوى الطالب  ،واوقات الوحدة التعليمية
وتوزيعها بشكل جيد  .وقد مت البدء باملنهاج التعليمي للفرتة
من  1090 / 4/90ولغاية  . 1090 /5/1،اذ مت اعطاء
اجملموعات الثالث املادة التعليمية نفسها ولكن االختالف كان
يف اجلزء الرئيس .

 2 – 3التجربةاالستطالعية للبرامج التعليمية المقترحة:

مت إجراء التجارب االستطالعية للربامج التعليمية املقرتحة
ايام ....4.و  ..5.و 1090 / 4/..6.لكل برنامج على حدة وعلى
عينة من جمتمع البحث ومن خارج عينة البحث وبلغ عددهم (
 ) 11طالبا  .وكان الغرض من هذه التجربة االستطالعية هي :
التأكد من مدى صالحية استخدام اساليب التدريس
املقرتحة كال على حدة واجزاء الوحدة التعليمية ومدى امكانية
تنفيذها يف اجزاء الدرس وخاصة اجلزء التطبيقي .
التاكد من مدى استجابة الطالب لتنفيذ حمتوى الوحدات
التعليمية املقرتحة .

التاكد من مدى مالئمة اوقات اجزاء الوحدات التعليمية
وامكانية تنفيذها  .والتعرف على الصعوبات املتوقعة يف التنفيذ
ووضع احللول املناسبة هلا .
اختبار صالحية وكفاية االدوات املستخدمة يف الوحدات
التعليمية .

 01 – 3تنفيذ التجربة الرئيسة للبحث

بعد اجراء التجارب االستطالعية على عينات من جمتمع
البحث وتاليف املعوقات اليت واجهت الباحث مت اجراء التجربة
الرئيسة واليت امتدت من  1090 / 4 / 90ولغاية / 5 / 1،
 1090وكااليت:
المجموعة التجريبية االولى :

درست هذه اجملموعة باسلوب العصف الذهين على وفق
اخلطوات االتية:
 -0حتديد ومناقشة مشكلة البحث ( موضوع اجللسة ) من قبل
املدرس  ،واعطاء مقدمة نظرية مناسبة عن املوضوع دون
االسهاب يف املوضوع .
 -5اعادة صياغة مشكلة البحث من قبل املدرس من خالل
طرح جمموعة من االسئلة .
 -2قيام املدرس بتهيئة جو االبداع والعصف الذهين بشرح
طريقة العمل وتذكري الطالب بقواعد العصف الذهين مع احلرص
على ما يأيت:
 -تشجيع الطالب على عرض االفكار بغض النظر عن خطئها

أو صواهبا أو غرابتها .
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 -عدم االعرتاض على افكار االخرين او انتقادها .

 االستفادة من افكار االخرين عن طريق االستنتاج منها اوتطويرها .
 -عدم االطالة واالسهاب يف الكالم .

 -7تعني مقرر للجلسة ليدون االفكار .
 -2الطلب من الطالب البدء بطرح افكارهم اجابة عن االسئلة.
 -6قيام مقرر اجللسة بتدوين االفكار على السبورة امام الطالب.
 -4قيام املدرس بتحفيز الطالب اذا ما الحظ ان معني االفكار
قد نضب لديهم كأن يطلب من الطالب حتديد اغرب فكرة
وتطويرها لتصبح فكرة عملية ،أو الطلب منهم باالستنتاج من
االفكار املطروجة او الربط بينها وصوال اىل فكرة جديدة .
 -2مناقشة املدرس للطالب يف االفكار املطروحة من اجل
تقيمها وتصنيفها اىل :
افكار اصيلة ومفيدة قابلة للتطبيق
افكار مفيدة ولكنها غري قابلة للتطبيق املباشر
افكار مستثناة الهنا غري عملية وغري قابلة للتطبيق
 – 2قيام املدرس بتلخيص االفكار القابلة للتطبيق ويعرضها على
الطالب .
 –01تطبيق املهارات على وفق التمارين اليت مت حتديدها يف
الدرس.

المجموعة التجريبية الثانية :

درست هذه اجملموعة باالسلوب التدرييب على وفق
اخلطوات االتية:
 -0بداية الدرس تكون بوقوف الطالب امام املدرس.
 -5قيام املدرس بتحديد االهداف مع توضيح دور الطالب يف
عملية اختاذ القرارات امللقاة على عاتقهم ،واليت انتقلت اليهم
من املدرس.
 -3يقوم املدرس بتوضيح دوره يف اثناء فرتة التطبيق والذي
يتضمن:
* مراقبة االداء وتقدمي التغذية الراجعة.
* االجابة على اسئلة الطالب اليت ميكن ان تظهر .
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 -7تقدمي النشاط التعليمي من شرح وعرض للمهارة احلركية.
 -2توزيع اوراق الفعاليات ( ورقة املعايري ) على الطالب.
 -6قيام الطالب بتطبيق املهارات احلركية.
 -4قيام املدرس باجلزء اخلاص املتعلق به واملتضمن املراقبة وتقدمي
التغذية الراجعة.
 -2اجلزء اخلتامي للدرس.

المجموعة الضابطة :

مت تطبيق الوحدة التعليمية ضمن زمن الدرس املقرر بنفس
االزمنة املوضوعة النشطة الدرس يف االسلوبني السابقني(العصف
الذهين ،التدرييب) وباالسلوب االمري ( املتبع ) املتضمن:
 -0اجلزء التنظيمي.
 -5اجراء عملية االمحاء باالسلوب االمري.
 -3النشاط التعليمي املتضمن شرح املهارة وعرض النموذج.
 -7النشاط التطبيقي وفقا الشارات املدرس وتوجيهاته االمرية مع
اعطاء التعليمات والتوجيهات والتغذية الراجعة الالزمة.
 -2اجلزء اخلتامي للدرس.
00-3

االختبارات البعدية:

 -0بعد انتهاء الباحث من تطبيق الربنامج التعليمي وذلك يف
يوم اخلميس املصادف  1090 / 5 / 1،اي بعد مرور ستة
اسابيع من تاريخ بدأ التجربة  ،قام الباحث بتطبيق االختبارات
اليت استخدمها يف االختبارات القبلية وضمن الشروط ذاهتا
وحتت نفس الظروف املكانية والزمنية وادوات االختبار نفسها
قدر االمكان .
 91 – 3الوسائل اإلحصائية :استخدم الباحث الوسائل
االحصائية االتية ملعاجلة البيانات :
* الوسط حلسايب
* االحنراف املعياري
* معامل ارتباط بريسون
* اختبار ( ت ) وقد اعتمد الباحث على احلاسوب االيل يف
برنامج (  ) SPSSيف اجياد املعاجلات االحصائية .
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 –7عرض النتائج ومناقشتها

 0-7عرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية االوىل (أسلوب العصف الذهين) ملهارات (املناولة ،الطبطبة،
التصويب) وحتليلها ومناقشتها
جدول ( :)2يبني األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لالختبارين القبلي والبعدي وقيمة (ت) احملتسبة للمجموعة التجريبية االوىل
االختبار القبلي

الوسائل االختبارات اإلحصائية

قيمة (ت)

االختبار البعدي

مستوى الداللة

المحتسبة
س¯

±ع

س¯

±ع

املناولة الطويلة (م)

9،731

5،255

55،252

5،533

7،175

معنوي

الطبطبة املستمرة (ثا)

21،175

2،1.2

29،752

2،215

2،522

معنوي

دقة التصويب (م)

59،.22

2،.11

25،217

2،215

211،.

معنوي

قيمة(ت) اجلدولية عند نسبة خطأ ≤( )0705ودرجة حرية

(1796 = )93

من خالل اجلدول ( )5يتبني وجود فروق ذات داللة معنوية
بني متوسطات درجات االختبارين القبلي والبعدي يف مهارات
( املناولة الطويلة  ،الطبطبة املستمرة  ،دقة التصويب ) لدى
اجملموعة التجريبية االوىل اليت درست وفق اسلوب العصف
الذهين ،اذ بلغت قيمة (ت) احملسوبة هلذه املهارات على التوايل
(  ) 67450 7 379117 ،70،9وهي اكرب من قيمة (ت) اجلدولية
عند نسبة خطأ ≤ (  ) 0705وامام درجة حرية ( ) 9 – 94
والبالغة (  . )1796ويعزو الباحث سبب ذلك اىل فاعلية
الربنامج التعليمي على وفق اسلوب العصف الذهين واليت
ساعدت يف تطوير تلك املهارات  ،اذ يشري ( سليم" ) 1005
ان لطرائق التدريس واساليبه امهية بالغة يف العملية التعليمية وان
هذه الطرائق واالساليب تؤثران يف سرعة التعلم وعلى درجة

االشباع يف التعلم " (سليم . ) 38 7 1005 ،كما ان هذا
االسلوب التدريسي يساهم يف زيادة االدراك للمهارة من قبل
افراد اجملموعة  ،حيث ان هذا االسلوب التدريسي يوفر
معلومات كثرية عن املهارات تساعد عى تطوير القدرة اإلدراكية
لدى املتعلمني عن طريق زيادة افكارهم وتنوعها مما يضع املتعلم
يف موقف نشط وفعال حيث يشري ( حممد  " ) 1004ان
العصف الذهين يعد من االساليب اليت تشجع التفكري االبداعي
وتطلق الطاقات الكامنة عند املتعلمني يف جو من احلرية واالمان
" ( حممد . ) 4 7 1004،
 5-7عرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة
التجريبية الثانية (أسلوب التدرييب ) ملهارات ( املناولة الطويلة ،
الطبطبة املستمرة  ،دقة التصويب ) وحتليلها ومناقشتها
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جدول ( :)6يبني األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لالختبارين القبلي والبعدي وقيمة ( ت ) احملتسبة للمجموعة التجريبية الثانية
الوسائل االختبارات اإلحصائية

االختبار البعدي

االختبار القبلي

قيمة (ت)

مستوى

المحتسبة

الداللة

املناولة الطويلة (م)

51،231

5،523

52،111

5،991

.،155

معنوي

الطبطبة املستمرة (ثا)

25،175

2،222

23،175

2،213

3،1.2

معنوي

دقة التصويب (م)

.22،53

2،752

25،923

2،..3

1،195

معنوي

س¯

* قيمة ( ت ) اجلدولية عند

±ع

±ع

س¯

نسبة خطأ≤ ( ) 0.05ودرجة حرية (1.96 = )93

االتصال بني املدرس والطالب وهي لدورها مهمة يف زيادة
الوقت الفعلي ملمارسة املهارة عمليا ،وهبذا الصدد يشري ( احليلة
 " ) 1009ان الوسائل التعليمية تعمل على حتقيق االتصال
ونقل االهداف التعليمية من املعلم اىل الطالب  ،وهي تزيد من
فاعلية وحتسن عملية التعلم " ( احليلة  . ) 30 7 1009 ،كذلك
معرفة الطالب لنتيجة اداءهم عن طريق التغذية الراجعة ( الذاتية
) اليت حصلوا عليها من ورقة الفعاليات  ،االمر الذي زاد من
محاسهم ودافعيتهم لالستمرار يف االداء  ،ؤيذكر( حمجوب
 " ) 918،ان من الشروط الواجب توافرها جلصول عملية التعلم
هو التمرين على املهارة " ( حمجوب ) 98 7 918، ،
 3-7عرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة
الضابطة ملهارات ( املناولة الطويلة  ،الطبطبة املستمرة  ،دقة
التصويب ) وحتليلها ومناقشتها

من خالل اجلدول ( )6يتبني وجود فروق ذات داللة معنوية
بني متوسط درجات االختبارين القبلي والبعدي يف مهارات (
املناولة الطويلة  ،الطبطبة املستمرة  ،دقة التصويب ) لدى
اجملموعة التجريبية الثانية اليت درست وفق االسلوب التدرييب اذ
بلغت قيمة (ت) احملسوبة هلذه املهارات على التوايل ( 7 6.599
 ) 519 .5 7 8.061وهي اكرب من قيمة (ت) اجلدولية عند نسبة
خطأ ≤ ( )0.05وامام درجة حرية (  )93والبالغة ( .) 1796
ويعزو الباحث نتائج هذه الفروق املعنوية اىل فاعلية الربنامج
التعليمي (باستخدام األسلوب التدرييب) يف تطوير املهارات قيد
البحث من خالل زيادة مسؤولية املتعلم يف اختاذ القرارات
وطريقة اعداد املادة التعليمية واليت يتطلب اعدادها الرجوع اىل
االهداف العامة اليت يسعى اليها اجملتمع من خالل التفاعل
االجيايب بني الطالب واملدرس  ،فضال عن وجود ورقة الفعاليات
لكل طالب على انفراد لتكون دليله يف التطبيق وتعد وسيلة

جدول ( :)4يبني األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لالختبارين القبلي والبعدي وقيمة (ت) احملتسبة للمجموعة الضابطة

الوسائل

االختباراتاالحصائية

االختبار القبلي
±ع

س¯

±ع

1,268

11,142

1,511

الطبطبة املستمرة (ثا)

30,642

2,340

30,214

2,359

دقة التصويب (م)

20,142

2,713

20,928

2,368

املناولة الطويلة (م)

س¯
10,071

* قيمة (ت) اجلدولية عند نسبة خطأ ≤ ( ) 0.05ودرجة
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االختبار البعدي

حرية (1.96= )93

قيمة (ت) المحتسبة

مستوى الداللة

6,81

معنوي

2,031

غري معنوي

2,046

غري معنوي
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من خالل اجلدول ( )،يتبني وجود فروق ذات داللة معنوية
بني متوسط درجات االختبارين القبلي والبعدي يف مهارة(املناولة
الطويلة )اذ كانت قيمة (ت) احملتسبة ( )4.3،1وهي اكرب من
قيمة (ت) اجلدولية والبالغة ()1.96كما وجدت فروق ذات
داللة معنوية يف مهارة املناولة املستمرة ويعزو الباحث ذلك اىل
سهولة تنفيذها من قبل الطالب ،بينما التوجد فروق ذات داللة
معنوية بني متوسطات درجات االختبارين القبلي والبعدي يف
مهاريت (الطبطبة املستمرة ،دقة التصويب) لدى اجملموعة
الضابطة اليت درست وفق االسلوب االمري(التقليدي)اذ بلغت
قيمة (ت) احملسوبة هلذه املهارات على التوايل (71.03976.89
) 1.046وهي اقل من قيمة (ت) اجلدولية عند نسبة خطأ
≤( )0.05وامام درجة حرية ( )93والبالغة ( .)1.96ويعزو
الباحث ذلك اىل ان هذه املهارات حتتاج اىل ممارسة كثرية

لصعوبة ادائها مقارنة باملناولة الطويلة ،كذلك ضعف فرصة
مراقبة املدرس جلميع الطالب بشكل متساوي لتقدمي التغذية
الراجعة ،لذلك فان قلة مشاهدة املدرس جلميع طالب اجملموعة
الضابطة ادى اىل عدم تفاعل الطالب مع االداء املهاري،
ويشري(  ")Cantlon. 1989اىل اننا نتعلم افضل اذا تفاعلنا
واستخدمنا مجيع حواسنا "()Cantlon . 1989 . 38

 7-7عرض نتائج االختبارات البعدية وتحليلها
ومناقشتها بين المجموعات الثالث:
لتحقيق صحة الفرضية الثانية مت استخدام املعاجلات
االحصائية املالئمة ( حتليل التباين باجتاه واحد  ،واقل فرق
معنوي (  ) L.S.Dللمقارنة بني االساليب الثالثة يف
االختبارات البعدية .

جدول ( :)2حتليل التباين بني جمموعات البحث الثالث يف االختبارات البعدية لبعض املهارات األساسية بكرة اليد
االختبارات

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة (ف) المحتسبة

املناولة الطويلة ( م )

بني اجملموعات

117222

2

2175.7

*97317

داخل اجملموعات

997175

29

27112

اجملموع

5297912

25

الطبطبة املستمرة ( ثا)

دقة التصويب (م)

بني اجملموعات

597317

2

97929

داخل اجملموعات

2127.22

29

17227

اجملموع

2227111

25

بني اجملموعات

77123

2

27122

داخل اجملموعات

2357175

29

97775

اجملموع

2337559

25

* معنوي عند نسبة خطأ ≤ ( ) 0.05وامام درجة حرية ( ) 31 -3علما ان قيمة ( ف ) اجلدولية =

يتضح من اجلدول (: )8
 -0ان قيمة (ف) احملسوبة الختبار املناولة الطويلة هي اكرب من
قيمة (ف) اجلدولية عند نسبة خطأ ≤ (  ) 0.05وامام درجة
حرية (  ) 31 -3والبالغة ( .)1.441وهذا يعين وجود فروق
ذات داللة معنوية بني جماميع البحث يف اختبار املناولة الطويلة.
 -5ان قيمة (ف) احملسوبة الختباري (الطبطبة املستمرة ودقة
التصويب) هي اصغر من قيمة (ف) اجلدولية عند نسبة خطأ

57392

172.5

1.441

≤ (  ) 0.05وامام درجة حرية (  ) 31 -3والبالغة ()1.441هذا
يعين عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بني جماميع البحث يف
اختباري ((الطبطبة املستمرة ودقة التصويب).
وللتعرف على أي من اجملاميع الثالثة هي األكثر تطوراً يف اختبار
املناولة الطويلة اليت اظهرت النتائج فروقاً ذات داللة معنوية جلأ
الباحث إىل استخدام اقل فرق معنوي ( )L.S.Dوكما موضح
غي اجلدول (.)1
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جدول ( :)2يبني مقارنة فرق املتوسطات يف االختبار البعدي بقيمة اقل فرق معنوي ( )L.S.Dبني جماميع البحث الثالث يف اختبار املناولة الطويلة
التجريبية االولى

التجريبية الثانية

الضابطة

المجموعات
س¯

557252

527111

557522

التجريبية األوىل

557252

———

- 2723.

17172

التجريبية الثانية

527111

———

———

27213

الضابطة

557522

————

———

———

* معنوي عند نسبة خطأ ≤ (  ) 0.05قيمة اقل فرق معنوي

(.) 90304( = )L.S.D

يتضح من اجلدول ( )1مايأيت:
 -0ان الفرق بني طالب اجملموعة التجريبية االوىل وطالب
اجملموعة التجريبية الثانية يف اختبار املناولة الطويلة معنوي عند
نسبة خطأ ≤ (  ، ) 0.05اذ بلغ الفرق بينهما ( )1.186وهو
اكرب من قيمة ( )L.S.Dوالبالغة (  ) 90304وملصلحة
طالب اجملموعة التجريبية الثانية اليت استخدمت األسلوب
التدرييب يف التدريس.
 -5ان الفرق بني طالب اجملموعة التجريبية االوىل وطالب
اجملموعة الضابطة يف اختبار املناولة الطويلة غري معنوي عند
نسبة خطأ ≤ (  ، ) 0.05اذ بلغ الفرق بينهما ( )0.0،1وهو
اصغر من قيمة ( )L.S.Dوالبالغة ( .) 90304
 -3ان الفرق بني طالب اجملموعة التجريبية الثانية وطالب
اجملموعة الضابطة يف اختبار املناولة الطويلة معنوي عند نسبة
خطأ ≤( ،)0.05اذ بلغ الفرق بينهما ( )1.358وهو اكرب من
قيمة ( )L.S.Dوالبالغة ( )90304وملصلحة طالب اجملموعة
التجريبية الثانية اليت استخدمت األسلوب التدرييب يف التدريس.
ويعزو الباحث سبب تفوق أالسلوب التدرييب على جمموعيت
البحث(العصف الذهين  ،االمري) يف التدريس هو إن عملية
انتقال جمموعة من القرارات من املدرس إىل الطالب يوفر
ظروفا جديدة يف عملية التعلم ،إذ يسمح للطالب باالستقاللية
يف أثناء ممارسة املهارات احلركية للدرس  ،وهذا مينح فرصة
جيدة للمتعلم لكي يأخذ دوره يف اختاذ القرار من خالل
اإلطار العام للدرس الذي حيدده املدرس املنحصر دوره هنا يف
اختاذ القرارات اخلاصة مبرحلة ما قبل الدرس وما بعده فضال
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عن تصحيح األداء وتقوميه وإعطاء التغذية الراجعة الفردية
ومادام جوهر هذا األسلوب (العمل واملمارسة) فال حاجة كبرية
إىل الشرح أو اإليضاح املسهب كونه صمم لزيادة حركة كل
تلميذ وتوفري الوقت الكايف ملمارسة النشاط والتدريب عليه،
ويذكر (عايش )1008،ان ما مييز أسلوب التدرييب بأنه يستخدم
مع جمموعة كبرية من الطالب ويتيح للطالب فرصة تبادل
املعلومات مع املدرس مباشرةً عن املهارة اليت يطبقها وألول مرة،
فيتمكن الطالب من اختاذ بعض القرارات يف الرتبية الرياضية
املتعلقة مبرحلة تنفيذ الدرس( .عايش.)91601008،
فضال عن ذلك فان قرارات التنفيذية اليت يتخذها الطالب
يف األسلوب التدرييب متيزه عن اسلويب العصف الذهين
واالعتيادي يف أهم هذه القرارات إلجناح تنفيذ مرحلة التدريس
هي:
 -0املكان أو احليز.
 -5الوضع الذي يتخذه الطالب.
 -3وقت بدء التمرين.
 -7أوقات الراحة بني التمارين.
 -2اإليقاع والوزن احلركي والتشكيل للعمل ألفرقي.
(الربيعي)94671006،
 -6املظهر اخلارجي(املالبس).
 -4ترتيب املهمات (نظام العمل).
 -2طرح األسئلة لالستفسار.
 -2االنتهاء من العمل( .أبومنرة وسعادة)94071001،
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أما القرارات اخلاصة مبرحليت ما قبل الدرس (التخطيط) وما
بعده (التقومي) فتبقى للمدرس نفسه حيث يكون على املدرس
خالل الدرس القيام بشرح احلركة ومن مث عرضها بعد ذلك يرتك
الطالب إلجناز املهارة كما شرحت له وعرضت من قبل املدرس
وينتقل املدرس بني الطالب ألجل تصحيح تنفيذ املهارة عن طريق
التغذية الراجعة(.الربيعي )94671006،كذلك وجود ورقة الفعالية
لكل طالب يكتب عليها مجيع املهارات واملهمات وكيفية
تنفيذها يف أثناء الدرس األمر الذي سهل على الطالب على
تنفيذ الواجبات وزيادة الوقت الفعلي ملمارسة املهارة عمليا،
كما تعد وسيلة من وسائل االتصال بني املدرس والتلميذ فضال
عن أهنا من أكثر الوسائل التعليمية املساعدة ألي شكل
تنظيمي يستخدم يف درس الرتبية الرياضية ،وهي كذلك حتدد
كيفية أداء املهارة وعدد مرات تكرارها على وفق املواصفات
اليت حيددها هلم املدرس  ،كما ويستفاد منها لغرض تقومي أداء
التلميذ.

 -2االستنتاجات والتوصيات

 0-2االستنتاجات:

 -فاعلية استخدام أساليب التدريس( العصف الذهين والتدرييب)

يف اكتساب بعض املهارات األساسية بكرة اليد.

 -حقق طالب اجملموعة التجريبية الثانية اليت استخدمت

األسلوب التدرييب تفوقا عند مقارنتها بطالب اجملموعة التجريبية
األوىل والضابطة يف اكتساب بعض املهارات األساسية بكرة
اليد.
 -هناك تكافؤ بني جماميع البحث الثالث يف االختبار البعدي

ملهاريت الطبطبة املستمرة والتصويب.

 5-2التوصيات والمقترحات:

 استخدام أسلوب التدرييب ملا له من تأثري كبري يف اكتسابمهارة املناولة الطويلة بكرة اليد.
 استخدام أساليب التدريس ( العصف الذهين والتدرييب) ملا لهمن تأثري اجيايب يف اكتساب مهاريت الطبطبة والتصويب بكرة اليد
 -ضرورة إجراء دراسات أخرى تشمل مهارات أخرى بكرة اليد

 ميكن إجراء دراسات أخرى على الطالبات ومقارنة نتائجهامع الطالب.

المصادر العربية واألجنبية:

 -ابو منرة  ،حممد مخيس ،وسعادة نايف (  : ) 1006الرتبية الرياضية وطرائق

تدريسها  ،الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات  ،القاهرة  ،مصر

 االطوي  .وليد وعداهلل  ،والزبيدي قصي حازم ( : )1001طرائق تدريسالرتبية الرياضية  ،دار ابن االثري للطباعة والنشر  ،جامعة املوصل  ،العراق .
 -باهي ،مصطفى حسني (  : )9111املعامالت العلمية بني النظرية والتطبيق ،

مركز الكتاب للنشر ،القاهرة .

 -الربيفكاين  ،مؤيد كمال الدين (  : ) 1006اثر استخدام االسلوب التدرييب

املصحوب جبدولة املمارسة املتسلسلة والعشوائية يف استثمار وقت التعلم االكادميي
وتعلم بعض املهارات االساسية بكرة القدم  ،اطروحة دكتوراه غري منشورة  ،كلية
الرتبية الرياضية  ،جامعة املوصل .
 بلوم  ،بنيامني واخرون (  :)9183تقييم تعلم الطالب التجمعي والتكويين ،ترمجة حممد امني مفيت  ،القاهرة .

 اجلالد  ،ماجد زكي ( :)100،اثر استحدام العصف الذهين يف تدريس مادةالرتبية االسالمية على حتصيل وتنمية مهارات التفكري االبداعي لدى طالب
الصف اخلامس يف دولة االمارات .
 احليلة  ،حممد حممود(  : )1009طرائق التدريس واسرتاجتياته  ،دار الكتاباجلامعي  ،العني  ،االمارات الغربية املتحدة .

 اخلياط  ،ضياء  ،واحليايل ،نوفل حممد(  :)1009كرة اليد  ،كلية الرتبيةالرياضية  ،جامعة املوصل .
 الربيعي  ،حممد داود (  :)1006طرائق واساليب التدريس املعاصرة ،دارالكتاب العاملي للنشر والتوزيع  ،عمان  ،االردن.

 السامرائي  ،عباس امحد(  :)918،طرائق تدريس الرتبية الرياضية  ،ط، 1مديرية دار الكتب للطباعة والنشر  ،بغداد .

 سليم  ،فداء اكرم (  :)1005اثر استخدام التعلم التعاوين وفق اسرتاتيجةتدريس االقران يف تعلم مهارات كرة القدم  ،جملة الرافدين للعلوم الرياضية  ،اجمللد
 ،91العدد . 49
 شرب ،خليل ابراهيم واخران (  :)1005اساسيات التدريس  ،دار املناهج للنشروالتوزيع  ،عمان  ،االردن .

 شريف  ،بيخال غفور (  :)1008تأثري استخدام طريقة العصف الذهين يفاكتساب بعض اجلوانب املعرفية واملهارية وتنمية االجتاهات حنو التنس االرضي ،
رسالة ماجستري غري منشورة  ،كلية الرتبية الرياضية  ،جامعة صالح الدين .

 الشرفاين  ،امحد حممد علي (  :)1001مقارنة تأثري االسلوبني التدرييب واالمرييف التحصيل املعريف والتعلم املهاري للضربات االساسية يف التنس  ،رسالة
ماجستري غري منشورة  ،كلية الرتبية الرياضية  ،جامعة صالح الدين .
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 صاحل  ،هناء حممد(  :)1004اثر العصف الذهين يف تنمية التفكري العلميوالتحصيل الدراسي للمرحلة املتوسطة  ،املعهد العايل للدراسات الرتبوية والنفسية
 .رسالة ماجستري غري منشورة  ،بغداد .
 -الصميدعي  ،لؤي غامن واخرون ( :) 1090االحصاء واالختبار يف اجملال

الرياضي  ،اربيل  ،العراق .

 -صوانة  ،علي حممد( :)1005احلقيبة التدريبية  ،وزارة املعارف

 عايش ،امحد مجيل (  :)1008اساليب تدريس الرتبية الفنية واملهنية والرياضية،دار املسرية للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن.

 عبد الكرمي  ،راشد حسني( :)1004العصف الذهين واستمطار االفكار ،االدارة العامة لالشراف الرتبوي ،وزارة الرتبية والتعليم  ،الرياض .
 -العجيلي  ،صباح حسن ( :)1001تطبيق اسرتاتيجيات تنمية التفكري االبداعي

يف التعليم اجلامعي دراسة حتليلية ،خالصة حبوث املؤمتر القطري الثامن للعلوم
الفنية  ،كلية الرتبية  /ابن رشد

 حمجوب  ،وجيه ،والطالب نزار (  :)918،التحليل احلركي  ،مطبعة التعليمالعايل  ،بغداد  ،العراق .

 حممد ،حفين امساعيل (  :)1004التعلم باستخدام اسرتاتيجيات العصفالذهين  ،كلية املعلمني يف الباحة .

 النبهان  ،موسى ( :)1004اساسيات القياس يف العلوم السلوكية  ،دار الفكرللطباعة النشر  ،عمان  ،االردن .

 -اهلويدي  ،زيد ( :)1005اساليب تدريس العلوم  ،دار الكتاب اجلامعي ،

العني .

- Canthon,Teresa,L,Structing the classroom successfully for

cooperative team learning organ :prestige pup,1989
- Davies ,G.Educational Psychology Theory andpractice
,Adison Wesley publishing company,U.S.A.1983
- Guilford, J.P,Thenature of human intelligence, ms gawkily
book company .new York .1976
- Higgins. J.M.Creating Creativity Traing and Development
.1994
- Rickards, T, Problem solving Through creative Analysis
Gower press, Eping ,Essex.1974
- Osborn,Alex .Applied Imagination, Charles Scribners,
Third Edition, U.S.A.1963

ملحق ( ) 0
يبني امساء السادة احملكميني والقاهبم العلمية واختصاصاهتم
ت

امساء احملكمني واللقب العلمي

االختصاص الدقيق

مكان العمل

االختبارات
البدنية

االختبارات
املهارية

الربنامج
التعليمي

5

أ.د ضياء اخلياط

طرائق تدريس

كلية الرتبية الرياضية /جامعة املوصل

-

*

*

2

أ.د حممد خضر امسر

تعلم حركي

كلية الرتبية الرياضية/جامعة املوصل

-

-

*

2

أ.د هاشم امحد

قياس وتقومي

كلية الرتبية الرياضية/جامعة املوصل

*

*

2

أ.د اوديد عوديشو

قياس وتقومي

كلية النربية الرياضية /جامعة دهوك

*

*

-

1

أ.د وليد وعداهلل

طرائق تدريس

كلية الرتبية الرياضية /جامعة املوصل

-

-

*

.

أ.د ثيالم يونس

قياس وتقومي

كلية الرتبية الرياضية /جامعة املوصل

*

*

-

7

ا.د ضرغام جاسم

قياس وتقومي

كلية الرتبية الرياضية /جامعة املوصل

*

*

-

3

أ.م.د قصي حازم

طرائق تدريس

كلية الرتبية االساس  /جامعة املوصل

_

_

*

9

أ.م.د فداء اكرم

طرائق تدريس

كلية الرتبية الرياضية /جامعة صالح الدين

-

-

*
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ملحق ( ) 2
منوذج لوحدة تعليمية على وفق أسلوب العصف الذهين( ملهارة املناولة )
الزمن  90د

عدد الطالب :
اهلدف التعليمي  :ان يكون الطالب قادرا على اداء املهارة
اهلدف الرتبوي  :تعويد الطالب على مواجهة املشكالت والتكيف مع املهارة اجلديدة

التاريخ:

االجزاء

الزمن

القسم االعدادي

14د

املقدمة
االمحاء

4د
10د

القسم الرئيسي
النشاط التعليمي

75د
5د

صياغة االسئلة

مقدمة قصرية عن املهارة من قبل املدرس
5د
اعادة صياغة املهارة على شكل تساؤالت
مثال:
 -1على ماذا تعتمد جناح التمريرة الطويلة
 -2اذكر النقاط اليت جيب ان يراعيها الالعب عند مترير الكرة.
 -3كيف تكون حركة الذراع الرامية للكرة عند املناولة الطويلة.
 -4ما الزاوية اليت تشكلها الذراع الرامية مع مفصل املرفق.

استمطار االفكار

8د

التنظيم

هتيئة الطالب واخذ الغياب
متارين عامة وخاصة لتهيئة اجلسم

يتم ذلك من خالل تقسيم الطالب ثالث جماميع كل جمموعة )  ( 4طالب ويتم حتديد مقرر لكل
جمموعة لتدوين استجابات اجملموعة  ،عرض وسائل تعليمية( صور ) تساعد على هتيئة افكار الطالب
واالستجابات.
جتميع الطالب يف جلسة موحدة ويتم تقيم مجيع االفكار املطروحة وحتديد االستجابات الصحيحة
ودعمها وتعديل االفكار اليت حتتوي على استجابات غري صحيحة واستبعاد االفكار الغري واقعية.

تقيم االفكار

التطبيق
ت 1
ت2
ت3
ت4
ممارسة اللعب
القسم اخلتامي

7د

يقف الالعب على بعد ) (3م من احلائط ويؤدي مترير الكرة مع احلائط وتسلمها.
العبان متقابالن املسافة بينهما )  ( 4م يقوم الالعب بتمرير الكرة من الثبات اىل زميله  ،ليقوم الالعب
الثاين باستالم الكرة ومن مث اعادهتا بنفس الطريقة
نفس التمرين )  ( 2ولكن التمريرة تكون بعد اخذ خطوة اىل االمام.
نفس التمرين )  ( 2ولكن الالعب يقوم بتمرير الكرة بعد اخذ ثالث خطوات.

5د
5د
5د
5د
25د
6د

متارين هتدئة والتنفس واالنصراف
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ثوختة
ئارماجنا ظةكولينىَ دياركرنا:
-0

كاريطةريا ب كارئينانا شيَوازىَ وانةطؤتنا(هزريَن دى بةشداربنب،مةشقكرنىَ ،فةرمانى)د ب دةستظةئينانا هندةك

شارةزاييَن بنةرةتى د تةثا دةستى دا.
 -5دياركرنا جوداهيان د بكارئينانا شيَوازىَ وانةطؤتنا (هزريَن دى بةشداربنب،مةشقكرنىَ ،فةرمانى)د تاقيكرنيَن رةهةندى د
بدةستظةئينانا هندةك شارةزاييَن بنةرةتى د تةثا دةستى دا.
ظةكولةر طرمياندكةت-:
-0

شيَوازىَ وانةطؤتنا(هزريَن دى بةشداربنب،مةشقكرنىَ ،فةرمانى)كارتيَكرنا خوة يا هةى د ناظبةرا ثلةييَن تاقيكرنيَن

بةراهيكى و رةهةندى د بدةستظةئينانا هندةك شارةزاييَن بنةرةتى د تةثا دةستى دا ذ بؤ بةرذةوةنديا تاقيكرنا رةهةندى.
هةبوونا جوداهييَن خودان ئاماذيَن مةعنةوى د ميانا كومكيَن دةرسيَن وان ب شيَوازىَ (هزريَن دى

-5

بةشداربنب،مةشقكرنىَ ،فةرمانى)د تاقيكرنيَن رةهةندى د بدةستظةئينانا هندةك شارةزاييَن بنةرةتى د تةثا دةستى دا.
ظةكولةرى ميتؤدىَ ئةزمؤنى بكارئيناية ذبةر طوجنان و سرؤشتىَ ظةكولينىَ)47( .قوتابييَن كور و كض ذ قؤناغا دووىَ ل
5101-5112

كةتينة د ضارضووظىَ ظةكولينىَ دا و منؤنيَن

كوليجا ثةروةردا وةرزشى/زانكوا دهؤك بؤ ساال خويَندنىَ

ظةكولينىَ ب رةنطةكىَ رةمةكى ذ هةر طرؤثةكى ذ طرؤثيَن (ئةى بى

قوتابى هاتينة هةلبذارتن .ثرؤطرامىَ

سى)07

فيَركرنىَ بؤ شارةزاييان ل بن ظةكولينىَ هاتية ئامادةكرن شيَوازىَ وانةطؤتنا(هزريَن دى بةشداربنب،مةشقكرنىَ ،فةرمانى).
ثرؤطرامىَ فيَركرنىَ()6حةفتيا ظةكيَشا و د هةر حةفتيةكىَدا دوو يةكيَن فيَركرنىَ هةبوون و هةر يةكةيةكىَ دةمىَ
وىَ()21خولةك بوون،و ئةظ ريَكيَن ئامارىَ هاتينة بكارئينان ((:ناظةندا ذميَريارى،الدانا ثيظانى ،تاقيكرنا(ت)بؤ منؤنيَن
ثيَظةطريَداى و تاقيكرنا(ت)بؤ منؤنيَن سةربةخؤ ذمارة يةكسان)).
ظةكولةر طةهةشتيية ظان ئةجنامان-:
-0

بكارئينانا هةردوو شيَوازيَن (هزريَن دى بةشداربنب،مةشقكرنىَ) د ب دةستظةئينانا هندةك شارةزاييَن بنةرةتى د تةثا

دةستى دا،كاريطةريا خوة يا هةى.
-5

ظةكولةر ئامؤذطاريىَ د كت كو طرنطة ئةو هةردوو شيَواز بهيَنة بكارئينان ذ بؤ بدةستظة ئينانا هندةك شارةزاييَن

بنةرةتى د تةثا دةستى دا.
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THE IMPACT OF RESEARCH METHODS (BRAINSTORMING, PRACTICING AND ORDERING ) TO
ACQUIRE SOME BASIC SKILL IN HAND BALL .
ABSTRACT
The research intends to spot on the following:
1-The impact of the implementation of research methods (brainstorming, practicing and ordering) to acquire some basic
skill in hand ball.
2-Evidence proves in the implementation of research methods(brainstorming, practicing and ordering) in dimensional
tests acquire some basic skill in hand ball.
The research considers the following:
1- There is an impact in teaching( brainstorming , practicing and ordering ) among the average test scores and
dimensional one in acquiring basic skill in band ball ,and for the benefit of dimensional test.
2-The existence of some moral evidences among the average of communities that is engaged with research method
(brainstorming , practicing and ordering ) in the dimensional choices in acquire some basic skill in handball.
Research has implemented empirical study for its essence and for being convenient, the research union included (74)
second year students (boys and girls) from college of Physical EducationUniversity of Duhok 2009-2010. The research
sample has been chosen arbitrary from (C,B,A) classes, having (14)students perse. Teacher program has been arranging
for skill under consideration due to teaching methods ( brainstorming , practicing and ordering ) ,implementation of
teaching program has taken 6 weeks, two teaching units per week and its time (90) minutes perse .
The following statistical ways had implemented on followings: (arithmetic mean,measurement scale, testing (T) to
intended samples, testing (T) to an independent equal digit sample.
The research has come to the following conclusion:
-Effectiveness to teaching method (brainstorming, practicing and ordering) to acquire some basic skill in hand ball.
Moreover the research has commended the important of using brainstorming and practicing in acquiring some basic skill
in hand ball.
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